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 مقدمة

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على أفضل  من . الحمد هللا الذي عطاؤه ق س م وص نعه  حكم 

نصح وأعدل  من حكم سيدنا محمد سيد  األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه 

 أجمعين

  إلى مواله الغني عبد المجيد الشرنوبي األزهري  فيقول أفقر العباد“وبعد  “

لما كانت حكم السيد السري العارف  : بل غه اهللا األمل ووفقه لصالح العمل 

باهللا تعالى سيدي أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء اهللا السكندري م ن  

ي العرش أنفع ما ي ت و ص ل  به المريد إلى معرفة طريق العارفين الموصلة إلى ذ

المجيد الشتمالها على دقائق التوحيد المنيفة مع اختصار عباراتها الرائقة 

اللطيفة أردت أن أشرحها بشرح وسط خال من التطويل والغلط يراه الناظر لها 

فإني دخلت بستان العارفين . كالمصباح ويتحقق أنه ثمرة ما غرسه الشراح 

فهام وقربت للجاني الجنى ورجوت األعالم واجتنيت يانع الثمرات من حدائق األ

من اهللا بلوغ المنى مع اعترافي بأن باعي قصير وذهني كليل لكن أردت 

 : التشبه بهؤالء السادة على حد ما قيل

 ف ت ش ب هوا أن لم تكون وا مثل هم إن الت ش ب ه  بالكرام فالح

ه لبعض وقد اختبرتها بالعد فإذا هي مائتان وأربع وستون حكمة غير مكاتبات

إخوانه ومناجاته المشتملة على الحكم المهمة فاخترت أن أذكر كل حكمة 

. بتمامها بين قوسين وأتبعها بالشرح ليقرب للناظر فهمها وتقر منه العين 

وقصدت بذلك دخولي في عداد من خدم حكم هذا العارف الكبير راجيا  

لى كثير من أهل االستمداد من بحر أفضاله فإنه ذو المدد الشهير وقد فتح ع

 نفعنا اهللا به وأعاد علينا من باهر نفحاته. األزهر ببركاته 
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كان رضي اهللا عنه ترجمان الحقيقة ومعدن السلوك والطريقة مالكي المذهب 

نشأ باإلسكندرية وكانت وفاته سنة تسع وسبعمائة بمصر المحمية وعلى 

 مقامه في سفح الجبل من األنوار ما يبهر الزوار

أن الحكم جمع حكمة وهي كل كلمة حصل لك بها نفع وقال العالمة ثم اعلم 

الح ك م جمع حكمة وهي العلم النافع وليس ذلك إال علم الشريعة : األمير 

الشامل للفقه والتوحيد والتصوف لكن لما كان علم التصوف هو العلم الباحث 

رض عن تهذيب النفس وتصفيتها من الصفات المذمومة والتنبيه على ما يع

للعبادات والمعامالت من اآلفات المهلكة كالك ب ر والرياء والعجب وتعريف الطرق 

 المخلصة من ذلك كان أنفع العلوم فخص باسم الحكم ا ه

 

 

 الح ك م

 

 

 14ص . .  نقصان الرجاء عند االعتماد على العمل 
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ك فأقول متوسال  في القبول بحبيب المل. وهذا أوان الشروع في المقصود 

 : المعبود

 : قال العارف رضي اهللا عنه

 من عالمة االعتماد  على الع م ل  ن ق صان  الر جاء  عند وجود  الز لل 

يعني أن من عالمات تعويل العامل على عمله أن ينقص رجاؤه في رحمة اهللا 

ومفهومه رجحان الرجاء عند التحلي بالعمل والتخلي عن . عند وجود زهللا 

مة إنما تناسب العارفين الذين يشاهدون أن األعمال كلها من الزلل وهذه الحك

و الل ه  خ ل ق ك م  و م ا { : رب العالمين لمالحظتهم قوله سبحانه في كتابه المكنون 

  الصافات“ 96 “} ت ع م ل ون  

 15ص 

فال يعظم رجاؤهم باألعمال الصالحة حيث إنهم ال يشاهدون } ت ع م ل ون  

 ينقص أملهم في رحمة اهللا إذا قصروا في الطاعة أو ألنفسهم عمال  وال

{ اكتسبوا زلال ألنهم غرقى في بحار الرضا باألقدار متمسكون بحبل قضاء 

 القصص فإن الرضا بالقضاء واجب من “ 68 “} و ر ب ك  ي خ ل ق  م ا ي ش اء  و ي خ ت ار  

ل المصنف وقد قا. حيث إرادته له ومذموم من حيث الكسب ما انفكت الجهة 

 : في بعض قصائده

 وال ي م ن ع ه  ذنب  من ر ج اء  فإن  اهللا غ فار  الذ نوب

وأما السالكون فإنما يناسبهم الفرح بصالح العمل وتقديم الخوف المستلزم 

 : لنقصان الرجاء عند وجود الزلل على حد قول اإلمام الدردير

 ء وغ ل ب  الخوف  على الرجاء  وس ر  لموالك بال تنا

ال سيما في هذه األزمنة التي رقت فيها الديانة وكثرت الجراءة على المعاصي 

فإن اهللا تعالى جعل األعمال الصالحة سببا  لرفع الدرجات . وقل ت  فيه األمانة 

ف أ م ا { : بدار القرار واألعمال الطالحة موجبة للدرك األسفل من النار قال تعالى 
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 و أ م ا “ 7 “ ف س ن ي س ر ه  ل ل ي س ر ى “ 6 “ و ص د ق  ب ال ح س ن ى “ 5 “م ن  أ ع ط ى و ات ق ى 

 } “ 10 “ ف س ن ي س ر ه  ل ل ع س ر ى “ 9 “ و ك ذ ب  ب ال ح س ن ى “ 8 “م ن  ب خ ل  و اس ت غ ن ى 

الليل وإنما بدأ المصنف بما يناسب مقام العارفين وإن كان مقتضى الترقي 

سالكين من الحث على حسن المتاب والتمسك باألسباب البداءة بمقام ال

الموصلة إلى الكريم التواب ليكون السالك حسن البداية التي بها تشرق 

فمقصوده بهذه الحكمة تنشيط السالك المجد في األعمال ورفع . النهاية 

كما . همته عن االعتماد عليها واعتماده على محض فضل ذي العزة والجالل 

 : ن الفارض بقولهأشار لذلك اب
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 16ص . . التجريد المقبول 

 

 

 تمس ك  بأذيال  الهوى واخل ع  الح يا وخل  سبيل  الن اسكين  وإن  ج ل وا

فإنه لم ي ر د  األمر  بترك العبادة ألنه كان من أعظم الع ب اد بل أراد عدم التعويل 

لن ي د خ ل  أحدا  : " وفي الحديث . عليها واالعتماد على فضل الكريم الجواد 

وال أنا إال أن يتغمدني اهللا : " قال . وال أنت يا رسول اهللا : قالوا " عمل ه  الجنة 

اد خ ل وا ال ج ن ة  ب م ا ك نت م  { : وقد ج مع بين هذا الحديث و آية " . بفضله ورحمته 

قبوال  وقبوله  بأن العمل ال يكون معتبرا  إال إذا كان م“ 32 “النحل } ت ع م ل ون  

بمحض الفضل فصح أن دخول الجنة بمحض فضل اهللا وأن العمل سبب ظاهري 

 واهللا تعالى يوفقنا لما فيه رضاه. متوق ف عليه 

إرادت ك  التجريد  مع إقامة  اهللا إ ي اك  في األسباب من الش هوة الخفية   “ 2 “

  انحطاط  عن اله م ة  الع ل ي ة وإرادت ك  األسباب  مع إقامة  اهللا إ ي اك  في التجريد

 على التجرد أي لتخلص من األسباب التي  أيها المريد يعني أن عزمك 

أقامك اهللا فيها كطلب الرزق الحالل واالشتغال بالعلم الظاهر من الشهوة 

أما كونها من الشهوة فلعدم وقوفك مع مراد موالك وأما كونها خفية . الخفية 

ك حظ نفسك في العاجل بل التقر ب بالتجرد لمن خلقك فلكونك لم تقصد بذل

وسو اك فقد زينت لك النفس بالدسيسة الخفية الخروج عن األسباب التي 

 أقامك فيها العزيز الوهاب

 

 

 17ص . . تنوع الواردات بتنوع األعمال . . األسباب والقضاء 
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إياك في التجريد وكذلك إرادتك األسباب الشاغلة عن اهللا الكريم مع إقامته 

ورزقك من حيث ال تحتسب بفضله العميم انحطاط  عن الهمة العلية ألن ذلك 

 ما رضيه لك  أيها المريد فالزم . رجوع من الحق إلى الخلق وهي رتبة دنية 

فإن  ما أدخلك اهللا فيه تولى إعانتك عليه وما دخلت فيه . العزيز الحميد 

أ د خ ل ن ي م د خ ل  ص د ق  و أ خ ر ج ن ي م خ ر ج  ص د ق  و ق ل  ر ب  { بنفسك وكلك إليه 

فالمدخل الصدق أن .  اإلسراء “ 80 “} و اج ع ل  ل ي م ن  ل د ن ك  س ل ط ان ا ن ص ير ا 

و م ن  { . تدخل فيه ال بنفسك والمخرج الصدق أن تخرج ال بنفسك بل بربك 

  آل عمران“ 101 “} ط  م س ت ق يم  ي ع ت ص م  ب الل ه  ف ق د  ه د ي  إ ل ى ص ر ا

وعالمة اإلقامة حصول االستقامة . فكن حيث أقامك اهللا ذو الفضل العظيم 

 وتيسير األسباب من الكريم الوهاب

 س واب ق  اله م م  ال ت خ ر ق  أ س وار  األ ق د ار  “ 3 “

هللا في يعني أن ما قدره ا. هذه الحكمة كالتعليل لما قبلها وتوطئة لما بعدها 

 سوابق  الهمم أي  فضال  عن أن تصل إليه األزل ال ت خ ر ق  أسوار ه المحيطة به 

لهمم السوابق وهي قوى النفس التي تنفعل عنها األشياء بإرادة اهللا تعالى 

وفيه تشبيه األقدار بمدينة . وتكون للولي كرامة ولغيره كالساحر والعائن إهانة 

 أيها أي جب عليك .  على سبيل المكنية لها أسوار في الصيانة والحفظ

 أن تعتقد أن الهمم أسباب عادية ال تأثير لها وما ينشأ عنها إنما هو المريد 

فإرادتك خالف ما أراده موالك ال . بقضاء اهللا تعالى وقدره فيكون عندها ال بها 

 تجدي نفعا  وال تأثيرا  لها في الحقيقة حتى تظن أنها توجب لك رفعا 

 أر ح  ن ف س ك  م ن  الت د ب ير  فما قام  به  غير ك  عن ك  ال ت ق م به  لنفس ك  “ 4 “

 لوال :أرح نفسك من تعب التدبير المنافي للعبودية بأن تقول : يعني 
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 18ص . . انطماس بصيرة اإلنسان بتقصيره فيما طلب منه 
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بق علمه وما قام به فعلت كذا ما كان كذا فإن اهللا تعالى دبر األشياء في سا

وأما التدبير المصحوب . غيرك عنك ال تقوم به لنفسك فإنك عاجز عن القيام به 

التدبير : " بالتفويض للعليم الخبير فال بأس به لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

 راجعه “ التنوير في إسقاط التدبير “وللمصنف كتاب سماه " نصف المعيشة 

 اس طريق القومفإن هذه المسألة أس. أن شئت 

اجتهاد ك  فيما ض م ن  لك  وتقصير ك  فيما ط ل ب  منك  دليل  على ان طماس   “ 5 “

 البصيرة  من ك 

 في طلب ما ض م ن  أي كفل اهللا لك به من  أيها المريد أن اجتهادك : يعني 

 “هود } ه  ر ز ق ه ا و م ا م ن  د اب ة  ف ي ال أ ر ض  إ ل ا ع ل ى الل { : الرزق بنحو قوله تعالى 

{ : وتقصيرك أي تفريطك فيما طلب منك من العبادة بنحو قوله تعالى  . “ 6

دليل وبرهان على انطماس أي  . “ 21 “البقرة } ي اأ ي ه ا الن اس  اع ب د وا ر ب ك م  

عمى البصيرة منك وهي عين في القلب ت د ر ك  بها األمور المعنوية كما أن 

 وف ه م  من المصنف أن دليل انطماس. ة ت د ر ك  بها األمور الحسية العين الباصر

 

 

 19ص . . عدم اليأس من تأخير عطاء اهللا 
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البصيرة هو اجتماع األمرين أعني االجتهاد في طلب الرزق مع التقصير في 

 ألن فعيال  يستوي فيه المفرد وغيره “ دليل “: العمل وأخبر عن األمرين بقوله 

 إذا اجتهد في طلب الرزق الحالل من غير تقصير في العبادة فإنه يدخل وأما. 

 " من بات كاال  من طلب الحالل بات مغفورا  له: " في حديث 

ال يك ن  ت أخ ر  أ م د الع طاء م ع  اإلل حاح في الد ع اء  موجب ا  ليأس ك فهو ض م ن   “ 6 “

اره لن ف سك  وفي الوق ت  الذي يريد  ال في ل ك  اإلجاب ة  فيما يختار ه  لك  ال فيما تخت

 الوق ت الذي ت ريد 

أي ال يكن تأخر وقت العطاء المطلوب مع اإللحاح أي المدوامة في الدعاء 

{ : موجبا  ليأسك من إجابة الدعاء فهو سبحانه ضمن لك اإلجابة بقوله 

ا تختاره لنفسك  غافر فيما يختاره لك ال فيم“ 60 “} اد ع ون ي أ س ت ج ب  ل ك م  

فربما طلبت شيئا  كان األولى منعه عنك فيكون . فإنه أعلم بما يصلح لك منك 

ربما منعك فأعطاك وربما : كما قال المصنف فيما يأتي . المنع عين العطاء 

و ع سى أن ت ك ر ه وا ش ي ئ ا و ه و  { يشهد ذلك م ن  ت ح ق ق  بمقام . أعطاك فمنعك 

 “} ى أن ت ح ب وا ش ي ئ ا و ه و  ش ر  ل ك م  و الل ه  ي ع ل م  و أ ن ت م  ل ا ت ع ل م ون  خ ي ر  ل ك م  و ع س 

. وم ن ع ك  في التحقيق ذا عين إعطائي :  البقرة ولذا قال بعض العارفين “ 216

فكن . وكذلك ضمن لك اإلجابة في الوقت الذي يريد ال في الوقت الذي تريد 

أال ترى أن موسى . صبر وعدم االستعجال أولى بالعبيد موسوي  الصبر فإن ال

 كان يدعو على فرعون وقومه
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 20ص . . عدم الشك في وعد اهللا 

 

 

 يونس إلى آخر “ 88 “} ر ب ن ا اط م س  ع ل ى أ م و ال ه م  { : وهارون يؤمن على قوله 

ق د  { : وقال ما قص اهللا في كتابه المكنون وبعد أربعين سنة حصل المدعو  به 

.  يونس “ 89 “} أ ج يب ت  د ع و ت ك م ا ف اس ت ق يم ا و ل ا ت ت ب ع ان  س ب يل  ال ذ ين  ل ا ي ع ل م ون  

أن العبد الصالح : وورد " . أن اهللا يحب الملحين في الدعاء : " وفي الحديث 

دعوا : " يا رب عبدك فالن اقض حاجته فيقول : إذا دعا اهللا تعالى قال جبريل 

  أيهافقم " . عبدي فإني أحب أن أسمع صوته 

فربما أجابك وادخر لك .  بما أمرك اهللا به من الدعاء وسلم له مراده المريد 

 بدل مطلوبك ما تنال به الحسنى وزيادة

وإن ت ع ي ن زمن ه لئال يكون  ذلك . ال يشككنك في الوعد عدم وقوع  الموعود  “ 7 “

 ك  وإخمادا  لنور سريرتكق د حا  في بصيرت 

هذه الحكمة أعم مما قبلها فإن الموعود به في تلك خصوص اإلجابة وفي 

هذه أعم ألنه يشمل ما إذا كان الوعد من اهللا بإلهام رحماني بأن ألهمك أنه 

 يحصل لك في الوقت الفالني فتح أو يحصل في هذا العام كذا كما يقع

 

 

 . . تكون سببا  من أسباب معرفة اهللا تعالىكيف أن األمراض والباليا والفاقات 

 21ص 
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 مثل ذلك  أيها المريد فإذا حصل لك . لبعض األولياء فيخبر بذلك ثم ال يحصل 

ثم تأخر الموعود به فال تشك فيما وعدك اهللا به وإن تعين زمنه وباألولى إذا لم 

ا  أي إطفاء  لنور يتعين لئال يكون ذلك الشك قدحا  أي نقصا  في بصيرتك وإخماد

سريرتك التي هي عين القلب فهي مرادفة للبصيرة وذلك لجواز أن يكون وقوع 

فالعارف من تأدب مع ربه . ذلك الموعود معلقا  على أسباب وشروط لم تحصل 

 ولم يتزلزل عند تأخر ما وعده به

 فإنه ما ف ت ح ها إذا فتح  لك  و ج هة  من الت عر ف  فال تبال  معها أن قل  عمل ك  “ 8 “

ألم تعلم أن الت ع ر ف  هو م ور د ه  عليك واألعمال . لك إال وهو يريد أن يتعر ف  إليك  

 أنت مهديها إليه وأين ما ت هديه إليه مما هو م ور د ه  عليك 

 وجهة أي جهة من جهات التعرف وتلك  أيها المريد يعني إذا فتح لك الفتاح 

يا والفاقات فإنها سبب لمعرفة اهللا تعالى بصفاته الجهة كاألمراض والبال

والمخاطب بذلك المتيقظ دون المرتبك في حبال . كاللطف والقهر وغيرهما 

فال تبال معها أيها المريد أن قل عملك أي . الغفلة الذي يسخط عند نزولها 

 فهمزة أن مفتوحة منسكبة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالباء بقلة عملك 

.  أي ال تغتم  مع تلك الجهة وال تهتم بقلة األعمال ة المتعلقة بتبال المقدر

إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم : " فإن اهللا تعالى يقول في الحديث القدسي 

يشكني إلى عواده أنشطته من عقالي وأبدلته لحما  خيرا  من لحمه ودما  خيرا  

ه كيوم ولدته أمه وال يعني أنه يخرج من ذنوب" . من دمه وليستأنف العمل 

أن اهللا تعالى يقول للكرام : وورد . يحاسب على األعمال السيئة السالفة 

 الكاتبين عند مرض عبده

 

 

 22ص . . تنوع الواردات بتنوع األعمال 
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فصح أنه ما فتحها أي " اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا  مقيما  "  : المؤمن

وال شك أن هذا . عرف إليك بواسع فضله عليك لك الجهة لك إال وهو يرد أن يت

كما أشار إلى . أعظم من كثرة األعمال التي تطالب بوجود سر اإلخالص فيها 

 الخ. . . ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك : ذلك باالستفهام التقريري بقوله 

 ت نو عت  أجناس  األعمال  لتنو ع  واردات  األحوال  “ 9 “

اس األعمال الظاهرة الختالف الواردات التي هي األحوال أي اختلفت أجن

القائمة بالقلب فإن الواردات ما يرد على القلب من المعارف واألسرار واألعمال 

أال وإن  في الجسد مضغة  : " لما في الحديث . الظاهرة تابعة ألحوال القلب 

" . ي القلب إذا ص ل حت ص ل ح  الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وه

فإذا ورد على القلب العلم بفضائل قيام الليل توجه إليه وآثره على غيره فتقوم 

 وكذلك الصدقة والصيام وباقي األعمال. به الجوارح 

 

 

 23ص . . اإلخالص روح األعمال وسر قبولها 
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  األعمال  ص و ر  قائمة  وأرواح ها وجود  س ر  اإلخالص ف يه ا“ 10 “

أعمال البر كصور قائمة أي أشباح وأرواحها التي بها حياتها وجود سر يعني أن 

فمن عمل عمال  بال إخالص كان كمن . اإلخالص أي سر  هو اإلخالص فيها 

أهدى جارية ميتة لألمير يبتغي بها الثواب وهو ال يستحق على ذلك إال أنواع 

اختالف العقاب والمراد مطلق اإلخالص الشامل ألنواعه فإنه يختلف ب

فإخالص الع ب اد سالمة  أعمالهم من الرياء الجلي والخفي وكل ما . األشخاص 

. فيه حظ للنفس فال يعملون العمل إال هللا تعالى طلبا  للثواب وهربا  من العقاب 

وإخالص المحبين هو العمل هللا إجالال  وتعظيما  ألنه تعالى أهل لذلك ال لقصد 

 :  العدويةكما قالت رابعة. شيء مما ذكر 

 كل هم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا  جزيال

 أو بأن يسكنوا الج نان  فيحظ وا بقصور ويشربوا سلسبيال

 ليس لي بالج نان  و النار حظ أنا ال أبتغي بحبي بديال

وأما إخالص المقربين فهو شهودهم انفراد الحق بتحريكهم وتسكينهم مع 

 يعملون إال باهللا وال يرون ألنفسهم عمال التبرؤ من الحول والقوة فال 

 

 

 24ص . . عدم صدق السالك إذا ما أحب الشهرة وبعد الصيت 
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  اد ف ن  وجود ك في أرض  الخمول  فما ن ب ت  مما لم ي د ف ن  ال ي ت م  ن ت اج ه“ 11 “

 نفسك أي شهرتها في الخمول الذي هو كاألرض  أيها المريد أي ادفن 

فإن الخمول مما . ي التغطية التامة بأن ال تتعاطى أسباب الشهرة للميت ف

يعين على اإلخالص بخالف حب الظهور فإنه من جملة القواطع القاصمة 

فما نبت من الح ب مما لم يدفن في األرض ال يتم نتاجه بل يخرج . للظهور 

يتك قل  إذا تعاطيت أسباب الشهرة في بدا أيها المريد وكذلك أنت . مصفرا  

: أوصني فقال : ومن ث م  قال رجل لبشر بن الحارث . أن تفلح في نهايتك 

ال تصلح طريقتنا هذه إال ألقوام : وقال بعضهم . أخمل ذكرك وأطب مطعمك 

ما صدق اهللا من أحب : وقال إبراهيم بن أدهم . ك نست بأرواحهم المزابل 

 : وهللا در القائل. الشهرة 

 

 

 25ص . . كرة وعد ة العزلة تنفع القلب ف
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 ع ش  خامل الذكر بين الناس  وارض  به فذاك أسلم  في الدنيا وفي الدين

 م ن  عاشر  الن اس  لم تسلم  ديان ت ه  ولم يز ل  بين تحريك  وتسكين 

 ما ن ف ع  القلب  مثل  ع ز ل ة  يدخل  بها م ي د ان  فكرة “ 12 “

اء المطهر ة له من الغفالت مثل عزلة أي ا نفع قلب  المريد شيء  من األشي

عن الخلق يدخل بها ميدان فكرة أي تفكر في مصنوعات بارئ األرض 

وإضافة ميدان لفكرة من إضافة المشبه به للمشبه أي فكرة . والسماوات 

: " وفي الحديث . شبيهة بالميدان لتردد القلب فيها كتردد الخيل في الميدان 

وذلك ألنه يوصل إلى معرفة حقائق " بعين سنة تفكر ساعة خير من عبادة س

األشياء وتزداد به معرفة اهللا ويطلع به المتفكر على خفايا آفات النفس ومكائد 

والعزلة التي ينشأ عنها هذا الفكر أحد أركان الطريق . الشيطان وغرور الدنيا 

 : األربعة المجموعة في قول بعضهم

 ت نا فيه من األبدال بيت  الوالية ق س م ت  أركان ه  ساد

 ما بين صمت  واعتزال  دائم  والجوع  والس هر  النزيه  الغالي

 

 

 26ص . . امتناع حصول لذة المعرفة باهللا لمن لم يفق من غفالته 
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الدنيا وسالحها الخ لق  : أعداؤك أربعة : يوضحها قول اإلمام أحمد بن سهل 

والنفس . سجنه الجوع والشيطان وسالحه الشبع و. وسجنها العزلة 

. والهوى وسالحه الكالم وسجنه الصمت . وسالحها النوم وسجنها السهر 

واعلم أن الشأن في العزلة أن تكون بالقلب والقالب بأن يتباعد صاحبها عن 

وقد تكون بالقلب فقط بأن يختلط بجسمه معهم مع تعلق قلبه بالحق . الخلق 

 : اهدة القلبيةكما قالت رابعة العدوية في مقام المش

 ولقد جعلت ك في الفؤاد محد ثي وأبحت  جسمي م ن  أراد جلوسي

 فالجسم  مني للجليس  مؤانس  وحبيب  قلبي في الفؤاد أنيسي

كيف ي شرق  ق ل ب  ص و ر  األكوان  م ن ط ب ع ة  في مرآته ؟ أم  كيف يرحل  إلى  “ 13 “

دخل حضرة  اهللا وهو لم يتطه ر اهللا وهو مك ب ل  بش هواته ؟ أم كيف يطمع أن ي

من ج ن اب ة  غ ف الت ه  ؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق  األسرار  وهو لم ي ت ب  من 

 ه ف وات ه  ؟

هذه الحكمة كالتوجيه للحكمة التي قبلها وذلك ألن العزلة المصحوبة بالفكرة 

ى بفهم يتخلى القلب بها عن األغيار وبها يرحل إلى اهللا ويدخل حضرته ويتحل

وأما القلب الذي ط بعت في مرآته صو ر  المكونات فاشتغل بها . دقائق األسرار 

 وصار مكبال  أي مقيدا  بالشهوات فإنه ال ينال اإلشراق وال

 

 

 27ص . . ظهور الحق أصل إنارة الكون 
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يدخل في حضرة الكريم الخالق ألنه لم يتطهر من غفالته الشبيهة بالجنابة 

ا كما ي منع الجنب من المسجد الذي هو محل المناجاة واالستجابة في منع منه

واالستفهام في المواضع األربعة إنكاري بمعنى النفي أي ال يكون إشراق 

القلب مع انطباع صور األكوان التي هي كالظلمة في مرآته أي محل ناظره 

إلى الذي هو البصيرة لما في ذلك من الجمع بين الضدين وال يمكنه الرحيل 

اهللا بقطع عقبات النفس مع كونه مكبال  بشهواته للجمع المذكور وال يدخل 

حضرة اهللا أي دائرة واليته المقتضية للطهارة مع كونه لم يتطهر من جنابة 

غفالته لذلك الجمع وال يرجو أن يفهم دقائق األسرار المتوقفة على التحرز من 

إشراق القلب : الب أربعة المعاصي مع كونه لم يتب من هفواته لذلك فالمط

. وكل  وسيلة لما بعده . والرحيل إلى الحضرة ودخولها واإلطالع على أسرارها 

انطباع صور األكوان في عين القلب والتكبل بالشهوات وعدم : والموانع أربعة 

 التطهير من جنابة الغفالت وترك التوبة من الهفوات

ه  ظهور  الحق  فيه فمن رأى الكون  ولم الكون  كل ه ظ ل مة  وإن ما أنار  “ 14 “

يشهد ه  فيه أو عنده أو ق ب ل ه أو ب ع د ه فقد أ ع و ز ه  وجود  األنوار  وح جب ت  عنه 

 شموس  المعارف  بس ح ب  اآلثار

أي أن الكون بالنظر إلى ذاته كل ه ظلمة أي دم محض ألنه ال وجود له بذاته 

 تعالى فيه أي ظهور إيجاد وتعريف ال ظهور وإنما أناره أي أوجده ظهور  الحق

حلول وتكييف بمعنى أنه تجلى عليه بذاته وقال له كن فكان وهو قادر على 

 إعدامه في الحال واالستقبال فليس ثم  إال مبدع األكوان

ثم أن من الناس م ن  حجبه الكون  أي المكونات عن المكون تعالى فلم يشهده 

ه فيه وهو الذي قد أعوزه أي فاته وجود األنوار سبحانه أي فلم يشاهد تأثير

فصار محتاجا  لها لفقدها عنده وحجبت أي غابت عنه شموس المعارف أي 

 المعارف التي هي كالشموس في إظهار األشياء والكشف عن
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 . . دليل قدرة اهللا الناس عن رؤيته بالكائنات وهي عدم بالنسبة إليه تعالى

 28ص 
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 شموس إلى المعارف من إضافة المشبه به للمشبه كإضافة حقائقها فإضافة

 بمعنى المكو نات الشبيهة بالس حب  جمع أثر سحب إلى اآلثار أي اآلثار 

بضمتين جمع سحاب قد منعت  عنه المعارف الشبيهة بالشموس الكاشفة 

عنه الحقائق الموصلة إلى حضرة القدوس ومن الناس من لم يحجبه الكون 

ن سبحانه وتعالى بل شهده فيه بتأثيره وعنده بحفظه وتدبيره عن المكو 

ومنهم من شهده قبله وهم الذين . وهؤالء الذين يشهدون األثر والمؤثر معا  

ومنهم من شهده بعده وهم الذين يستدلون . يستدلون بالمؤثر على األثر 

نية وال باألثر على المؤث ر وهذه الظروف المذكورة في كالم المصنف ليست زما

مكانية فإن الظروف من جملة األكوان بل هي اصطالحات ليس المراد منها 

فقف عند حدك . ظاهرها عند ذوي العرفان وإنما تدرك بالذوق ال بالتعبير 

 “ 11 “} ل ي س  ك م ث ل ه  ش ي ء  و ه و  الس م يع  الب ص ير  { : وتمسك بقوله تعالى 

 الشورى

ج ود  ق ه ر ه سبحانه أن ح ج ب ك عنه بما ليس بموجود  مما ي د ل ك على و  “ 15 “

 معه

 على أنه سبحانه القاهر فوق عباده أن حجبك بفتح  أيها المريد أي ما يدلك 

همزة أن المصدرية المنسكبة مع ما بعدها بمصدر أي حجبك عنه تعالى 

بالكون الذي ليس بموجود معه ألنك قد علمت أنه ظلمة أي عدم محض من 

فالوجود الحقيقي إنما هو هللا تعالى وما سواه ال يوصف عند . ث ذاته حي

العارفين بوجود وال فقد إذ ال يوجد معه غيره لثبوت أحد ي ت ه  وال يفقد إال ما وجد 

 إنا لننظر إلى اهللا تعالى بنظر اإليمان: وقال سيدي أبو الحسن الشاذلي . 

 

 

 29ص . . ليها وجودها قيام األشياء باهللا وكونه سبحانه الحفظ ع
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واإليقان فيغنينا ذلك عن الدليل والبرهان ونستدل به على الخلق فإنه ليس 

في الوجود إال الواحد الحق فال نراهم وإن كان وال بد فنراهم كالهباء في الهواء 

من شهد : أن فتشتهم لم تجدهم شيئا  وقال سيدي محي الدين بن العربي 

فقد فاز ومن شهدهم ال حياة لهم فقد حاز ومن شهدهم الخ ل ق ال ف ع ل لهم 

 : عين العدم فقد وصل ومما فيل في هذا المعنى

 من أبصر  الخل ق كالسراب فقد تر ق ى عن الحجاب 

 إلى وجود يراه ر ت ق ا  بال ابتعاد  و ال اقتراب 

 ولم يشاهد  به س و اه هناك ي هدى إلى الص واب 

فإن كل . ك هذا الحجاب واجعل تعلقك برب األرباب  عن أيها المريد فارفع 

 وال يضمن لك الوصول إلى اهللا إال هذه الوجهة. شيء هالك إال وجهه 

ك ي ف  ي ت ص و ر  أن ي ح ج ب ه  شيء  وهو الذي أظهر كل شيء ؟ ك ي ف  ي ت ص و ر   “ 16 “

 أن ي ح ج ب ه  شيء  أن ي ح ج ب ه  شيء  وهو الذي ظهر بكل شيء ؟ ك ي ف  ي ت ص و ر 

وهو الذي ظهر في كل شيء ؟ ك ي ف  ي ت ص و ر  أن ي ح ج ب ه  شيء  وهو الذي ظهر 

لكل شيء ؟ ك ي ف  ي ت ص و ر  أن ي ح ج ب ه  شيء  وهو الظاهر  قبل وجود كل شيء ؟ 

ن ي ح ج ب ه  ك ي ف  ي ت ص و ر  أن ي ح ج ب ه  شيء  وهو أظ ه ر  من كل شيء ؟ ك ي ف  ي ت ص و ر  أ

 شيء  وهو الواحد الذي ليس معه شيء ؟

ك ي ف  ي ت ص و ر  أن ي ح ج ب ه  شيء  وهو أقرب إليك من كل شيء ؟ ك ي ف  ي ت ص و ر  أن 

ي ح ج ب ه  شيء  ولواله ما كان وجود  كل شيء ؟ يا عجبا  كيف ي ظ ه ر  الوجود  في 

 ف  الق د م ؟الع د م ؟ أم كيف يثبت الحادث  مع م ن  له وص 

 بين المصنف في هذه الحكمة األدلة التي تدل على أنه سبحانه ال يحتجب

 30ص 

ك ي ف  : باألكوان وأتى بها على وجه استبعاد أن يتصور ذلك في األذهان فقال 

ي ت ص و ر  أن ي ح ج ب ه  شيء  وهو الذي أظهر كل شيء حيث إنه هو الذي أوجده 
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ظهر بكل : قفا  عليه ال يصح أن يحجبه وقوله بعد العدم وما كان وجوده متو

 شيء أي من حيث أن كل شيء يدل عليه فإن األثر يدل على المؤثر

 وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

س ن ر يه م  آي ات ن ا ف ي ال آف اق  و ف ي أ ن ف س ه م  ح ت ى ي ت ب ي ن  ل ه م  أ ن ه  { : قال تعالى 

ظهر في كل شيء أي من حيث أن األشياء : وقول ه .  فصلت “ 53 “} ال ح ق  

كلها مجالي ومظاهر لمعاني أسمائه فيظهر في أهل العزة معنى كونه معزا  

ظهر لكل شيء أي : وقول ه . . . وفي أهل الذ لة معنى كونه مذال  وهكذا 

 : كما قال تعالى. تجلى لكل شيء حتى عرفه وسبحه 

: وقول ه .  اإلسراء “ 44 “} ل ا ي س ب ح  ب ح م د ه  و ل ك ن  ل ا ت ف ق ه ون  و إ ن  م ن  ش ي ء  إ  }

وهو الظاهر قبل وجود كل شيء أي فهو الذي وجوده أزلي وأبدي فوجوده 

وهو : وقول ه . ذاتي والذاتي أقوى من الع ر ضي فال يصح أن يكون حاجبا  له 

 المقيد وإنما لم ي د رك أظهر من كل شيء أي ألن الظهور المطلق أقوى من

للعقول مع شدة ظهوره ألن شدة الظهور ال يطيقها الضعفاء كالخفاش يبصر 

 : بالليل دون النهار لضعف بصره ال لخفاء النهار على حد ما قيل

 ما ضر  شمس  الضحى في األ ف ق  طالعة  أن  ال يرى ضوء ها م ن  ليس ذا بصر
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 31ص . . هره اهللا جهل من أراد أن يحدث غير ما أظ
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وهو الواحد الذي ليس معه شيء أي ألن كل ما سواه في الحقيقة  : وقول ه

: وقد قام البرهان على وحدانيته تعالى بقوله سبحانه . عدم محض كما تقدم 

 أقرب إليك من: وقول ه .  األنبياء “ 22 “} ل و  ك ان  ف يه م ا آل ه ة  إ ل ا الل ه  ل ف س د ت ا { 

{ : كما قال تعالى في كتابه المجيد . كل شيء أي بعلمه وإحاطته وتدبيره 

ولواله ما كان : وقول ه .  سورة القرآن “ 16 “} و ن ح ن  أ ق ر ب  إ ل ي ه  م ن  ح ب ل  ال و ر يد  

ولكون . وجود كل شيء هو بمعنى قوله أوال  وهو الذي أظهر كل شيء 

 لم يضر هذا التكرار ألن المحل محل إطناب المقصود المبالغة في نفي الحجاب

. يا عجبا كيف ي ظ ه ر  الوجود  في الع د م أي يجتمع معه وهما ضدان : ثم قال . 

أم كيف يثبت الحادث  مع م ن  له وص ف  الق د م ؟ حتى يكون حجابا  للعظيم 

بدع الكون كله ظلمة إلى هنا أ: وهذا الفصل من قول ه : قال ابن عباد . المنان 

 فإنه . فيه المؤلف غاية اإلبداع وأتى فيه بما تقر به األعين وتلذ به األسماع 

 ذكر جميع متعلقات الظهور وأبطل حجابية كل ظالم ونور وأراك رضي اهللا عنه 

فيه الحق رؤية عيان وبرهان ورفعك من مقام اإليمان إلى أعلى مراتب 

فلو . أتم تصريح وألطف إشارة كل ذلك في أوجز لفظ وأفصح عبارة و. اإلحسان 

 لم يكن في هذا الكتاب إال هذا الفصل لكان كافيا  شافيا  فجزاه اهللا عنا خيرا 

ما ت ر ك  من الجهل شيئا  م ن  شيئا  م ن  أراد أن ي ح د ث  في الوقت غير  ما  “ 17 “

 أظ ه ر ه  اهللا  فيه

كما قال . ه اهللا فيه يعني أن من حسن األدب أن يكون المريد راضيا  بما أقام

لي منذ أربعين سنة ما أقامني اهللا في حال فكرهته وال : بعض العارفين 

 نقلني إلى غيره فسخطته

 فإن  سخط المريد  الحالة التي يكون عليها وتشوف إلى
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 عدم استحباب طلب الخروج من حالة. . تأخير األعمال من رعونات النفس 

 32 ص . .موافقة للشرع إلى حالة أخرى 
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االنتقال عنها بنفسه وأراد أن يحدث غير ما أظهره اهللا تعالى فقد بلغ غاية 

 الجهل بربه وأساء األدب في حضرته

 إحالتك األعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس “ 18 “

 األعمال الصالحة على وجود الفراغ من أشغال الدنيا  أيها المريد أي إحالتك 

النفس أي حماقتها لما في ذلك من إيثار الدنيا على اآلخرة تعد من رعونات 

 وأشغال الدنيا ال تنقضي

 فما قضى أحد منها ل بانته وال انتهى أرب إال إلى أر ب

 : وقال آخر

 نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش ال تنقضي

ما من يوم : " وفي الحديث . الوقت كالسيف أن لم تقطعه قطعك : وقد قالوا 

يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني :  وهو ينادي إال

 " فإني ال أعود إلى يوم القيامة

ال تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو أرادك  “ 19 “

 الستعملك من غير إخراج

 من اهللا تعالى أن يخرجك من حالة موافقة للشرع  أيها المريد أي ال تطلب 

وية أو دينية لتوهمك أن غيرها أرقى منها ألنه تخيير على موالك وال خ ي ر ة  دني

فلو أرادك أي جعلك من أهل إرادته وخاصته الستعملك استعماال  . لك في ذاك 

وأما لو كانت الحالة . محبوبا  عنده من غير إخراج من الحالة التي أنت عليها 

وطلب اإلخراج منها واالنتقال إلى غير موافقة للشرع فإنه يجب عليك المبادرة 

 : كما قال بعض األكابر. غيرها 

 

 

 33ص . . فتنة الوقوف عند حالة من المقامات حالة سير السالك أثناء سلوكه 
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 فإن أقامك عظيم المنة في عمل موافق للسنة

 فهو مقامك الذي يليق بك فال تر م خالفه بشهوتك

  التصريف في الممالكلو شاء ربنا العظيم المالك ومن له

 لكنت في المطلوب من غير طلب فارض بحكم اهللا الزم األدب

 وأن أقامك هواء الطبع في عمل مخالف للشرع

 فبادر الخروج ال تماطل واقطع بسيف العزم كل حائل

ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إال ونادته هواتف  “ 20 “

جت له ظواهر المكونات إال ونادته حقائقها الذي تطلب أمامك وال تبر: الحقيقة 

  البقرة“ 102 “} إ ن م ا ن ح ن  ف ت ن ة  ف ل ا ت ك ف ر  { : 

أي ما قصد سالك أي سائر إلى اهللا تعالى أن يقف بهمته عندما كشف لها 

من األنوار واألسرار في أثناء السير ظنا  منه أنه وصل إلى النهاية في المعرفة 

. ف الحقيقة جمع هاتف وهو ما ي سمع صوته وال يرى شخصه إال ونادته هوات

 الذي تطلب أمامك فال تقف: أي قالت له بلسان الحال 

 : وما ألطف قول أبي الحسن التستري في هذا المعنى

 وال تلتفت في السير غيرا  فكل ما سوى اهللا غير  فاتخذ ذكره حصنا

 جد العوناوكل مقام ال تقم فيه إنه حجاب فج د  السر واستن

 

 

 34ص . . صحة الدعاء وطلب الحوائج من اهللا 
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 ومهما ترى كل المراتب تجتلى عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا

 وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب فال صورة تجلى وال طرفة تجنى

 : وقال سلطان العاشقين ابن الفارض

 قال لي ح س ن  كل شيء تجلى بي تملى فقلت قصدي وراكا

 حبيب أراك فيه معنى غ ر  غيري وفيه معنى أراكالي 

 وحد القلب حبه فالتفاتي لك شرك وال أرى اإلشراكا

وال تبرجت أي أظهرت له زينتها ظواهر المكونات التي هي كالعروس : وقوله 

إنما نحن فتنة أي : في تبرجها إال ونادته حقائقها أي بواطنها بلسان الحال 

أي فال تفتتن بنا وال تقف عندنا فتحجب بنا عن معرفة ابتالء واختبار فال تكفر 

اهللا التي ال تتناهى في دار البقاء األبدية فضال  عن هذه الدار الدنية وهو كفر 

وبالجملة فالوقوف بالهمة على شيء دون الحق . بحق المنعم جل شأنه 

فجد في . خسران واالشتغال بطلب ما يقرب إليه كرامة من اهللا ورضوان 

 ب والتزم حسن األدبالطل

طلبك منه اتهام له وطلبك له غيبة منك عنه وطلبك لغيره لقلة حيائك  “ 21 “

 منه وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه

 أي طلبك منه تعالى حوائجك معتمدا  على الطلب معتقدا  أنه لواله لما

 

 

 35ص . . األقدار جارية على العبد مع كل نفس له 
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 له تعالى بأنه ال يرزقك إال بالطلب إذ لو وثقت به في حصل مطلوبك اتهام

وأما إذا كان الطلب على وجه . إيصال منافعك إليك من غير سؤال لما طلبت 

 غافر فال يكون “ 60 “} اد ع ون ي أ س ت ج ب  ل ك م  { : التعبد امتثاال  لقوله تعالى 

طلبك له تعالى بأن وكذلك . معلوال  وبهذا يجمع بين طلب الدعاء والنهي عنه 

تطلب قربك منه والوصول إليه بعملك غيبة منك عنه إذ الحاضر ال يطلب وهو 

وكذلك طلبك لغيره من األعراض الدنيوية أو . تعالى أقرب إليك من حبل الوريد 

 المراتب األخروية لقلة حيائك منه إذ لو استحيت منه لم تؤثر عليه سواه

 في حال الطلب عن موالك إنما يكون وكذلك طلبك من غيره تعالى غافال 

فالطلب بأوجهه . لوجود بعدك عنه إذ لو كان قريبا  منك لكان غيره بعيدا  عنك 

األربعة معلول سواء كان متعلقا  بالحق أو الخلق إال ما كان على وجه التعبد 

 والتأدب واتباع األمر وإظهار الفاقة

 مضيهما من ن ف س  تبديه إال وله قدر فيك ي “ 22 “

النفس بفتح الفاء جزء من الهواء يخرج من باطن البدن في جزء من الزمن 

والمعنى ليس من ن ف س من أنفاسك تبديه أي تظهره بقدرة اهللا تعالى إال وله 

. تعالى فيك قدر بفتح الدال المهملة أي أمر مقدر ناشئ عن قدرته وإرادته 

والقدر في كل نفس وفي كل يمضيه أي ينفذه كائنا  ما كان فأنت رهن القضاء 

طرفة عين فكن عبدا  هللا في كل شيء عطاء  ومنعا  وعزا  وذال  وقبضا  وبسطا  

وفقدا  ووجدا  إلى غير ذلك من مختلفات اآلثار وتنقالت األطوار فإن الكاملين من 

 أهل اهللا يراعون الحق في كل نفس حتى يكونوا أبدا  بالموافقة مع

 

 

 عدم العجب. .  من شواغل العبادة ال يجب الفراغ منه ما أقام الحق فيه عبده

 36من أكدار الدنيا إذ هذه طبيعتها ص 
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ومن غفل في . وهذا مقام شريف ال يوفي به إال أهل العنايات . اهللا تعالى 

من أدرك في نفسه التغيير : وقال بعض العارفين . حسابه خسر في اكتسابه 

 “} ك ل  ي و م  ه و  ف ي ش أ ن  { :  بقوله تعالى والتبديل في كل نفس فهو العالم

 :  الرحمن وما ألطف قول بعضهم“ 29

 نفذت مقادير اإلله وحكمه فأرح فؤادك من لعل ومن لو

ال تترقب فراغ األغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو  “ 23 “

 مقيمك فيه

أي الشواغل التي منها ما أقامك فيه  انتهاء األغيار  أيها المريد أي ال تنتظر 

الحق بل راقبه فيما تترقب فراغه فإن تأميلك للوقت الثاني يمنعك من القيام 

 والفقير الصادق يكون في كل وقت بحسبه. بحق الوقت الذي أنت فيه 

إذا لم ير وقتا  غير الوقت : وسئل بعض العارفين متى يستريح الفقير ؟ فقال 

و ن ب ل وك م  ب الش ر  { : بعض المفسرين في قوله تعالى وقال . الذي هو فيه 

 األنبياء أي نختبركم بالشدة والرخاء والصحة والسقم “ 35 “} و ال خ ي ر  ف ت ن ة  

والغنى والفقر وقيل بما تحبون وما تكرهون لننظر شكركم فيما تحبون وصبركم 

 فيما تكرهون

 هذه الدار فإنها ما أبرزت إال ما هو ال تستغرب وقوع األكدار ما دمت في “ 24 “

 مستحق وصفها وواجب نعتها

أي ال تعد وقوع األكدار أمرا  غريبا  مدة كونك في هذه الدار الدنيوية فإنها ما 

 أبرزت أي أظهرت إال ما هو مستحق وصفها أي وصفها المستحق لها

 37ص 

 وجود المكاره فمن ضرورياتها. وواجب نعنها أي نعتها الواجب أي الالزم لها 

 : فيها مع االنهماك عليها كما قال بعض واصفيها

 طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا  من األقذاء واألقذار
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 ومكلف األيام ضد طباعها متطلب في الماء ج ذوة  نار

من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه ولم يرزق قيل له : ومن كالم جعفر الصادق 

 : وأخذ بعضهم هذا المعنى فقال. دنيا الراحة في ال: وما ذاك ؟ قال : 

 تطلب الراحة في دار العنا خاب من يطلب شيئا  ال يكون

 : وقال الصفي الحلي 
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 38ص . . عدم تعسر المطالب باالعتماد على اهللا 
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 قال العذول لم اعتزلت عن الورى وأقمت نفسك في المقام األوهن

 ب ما لم يمكنناديت طالب راحة فأجابني أتعبتها بطال

 : وقال آخر

 ومن رام في الدنيا حياة سليمة من الهم واألكدار رام محاال

فينبغي للمريد أن يوطن نفسه على المحن فإنه ال يتحرك من قلبه عند نزولها 

 : على حد ما قيل. به ما سكن 

 يمثل ذو اللب في لبه شدائده قبل أن تنزال

 ثالفإن نزلت بغتة لم يرع لما كان في نفسه م

 رأى األمر يفضي إلى آخر فصير أخره أوال

 وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خال

 فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعوال

 ولو قدم الحزم في نفسه لعلمه الصبر عند البال

 ما توقف مطلب أنت طالبه بربك وال تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك “ 25 “

لب الدنيا واآلخرة أنت طالبه بربك أي باالعتماد أي ما تعسر مطلب من مطا

فمتى أنزلت حوائجك به فقد تمسكت بأقوى سبب وفزت . عليه والتوسل إليه 

 “ 3 “} و م ن  ي ت و ك ل  ع ل ى الل ه  ف ه و  ح س ب ه  { . بقضائها من أفضاله بغير تعب 

  اعتمدت وال تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك أنك لو: الطالق ومعنى قوله 

 على حولك وقوتك تعسرت عليك المطالب ولم تتحصل على أيها المريد 

 بغيتك

 

 

 أن في. . إشراق البداية دليل إشراق النهاية . . السعادة في الرجوع إلى اهللا 

 39ص . . الظاهر عنوان الباطن 
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  من عالمات النجح في النهايات الرجوع إلى اهللا في البدايات“ 26 “

 العالمات الدالة على النجح بضم النون أي الظفر للمريد بمقصوده في أي من

فمن . نهايته الرجوع إلى اهللا تعالى بالتوكل عليه واالستعانة به في بدايته 

صحح بدايته بالرجوع إلى اهللا والتوكل عليه في جميع أموره عليه نجح في 

وأما من لم . يه نهايته التي هي حال وصوله إلى مطلوبه وفاز بما يقربه لد

 يصحح بدايته بما ذكر انقطع عن الوصول ولم يبلغ في نهاية أمره المأمول

ومن استعان . من ظن أنه يصل إلى اهللا بغير اهللا قطع به : قال بعض العارفين 

 على عبادة اهللا بنفسه وكل إلى نفسه

 من أشرقت بدايته أشرقت نهايته “ 27 “

أنواع الطاعة ومالزمة األوراد أشرقت أي من عمر أوقاته في حال سلوكه ب

وأما من كان قليل االجتهاد . نهايته بإفاضة األنوار والمعارف حتى يظفر بالمراد 

 في البداية فإنه ال ينال مزيد اإلشراق في النهاية

 ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر “ 28 “

فمن . لظاهر عنوان الباطن فإن ا. هذه عالمات يعرف بها حال المريد السلك 

 طابت سريرته حمدت سيرته

 ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخف عن الناس تعلم

 : وقال آخر

 دالئل الحب ال تخفى على أحد كحامل المسك ال يخفى إذا عبقا

: " لما في الحديث . فما في القلب من محمود أو مذموم يظهر على الجوارح 

 فمن ادعى بقلبه معرفة اهللا" شعت جوارحه لو خشع قلب هذا لخ

 

 

 في أن االستدالل بالمجهول على المعلوم من الحجاب
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تعالى ومحبته ولم تظهر على ظاهره ثمرات ذلك من اللهج بذكره والمسارعة 

إلى اتباع أمره والفرار من القواطع الشاغلة عنه واالضطراب عن الوسائط 

 خذ إله هواهالمبعدة منه فهو كذاب في دعواه مت

شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه المستدل به عرف الحق  “ 29 “

وإال . ألهله وأثبت األمر من وجود أصله واالستدالل عليه من عدم الوصول إليه 

فمتى غاب حتى يستدل عليه ؟ ومتى بعد حتى تكون اآلثار هي التي توصل 

 إليه ؟

 بين من يستدل به تعالى على أي بعد ما. شتان اسم فعل ماض بمعنى بعد 

أو بمعنى الواو أي وبين من يستدل . المحلوقات وهم المراودون أهل الشهود 

فأحوال هذين الفريقين . عليه تعالى بالمخلوقات وهم المريدون أهل السلوك 

فالمستدل به تعالى على غيره عرف الحق وهو الوجود . متفاوتة في الرتبة 

الى وأثبت األمر أي وجود الحوادث من وجود أصله الذاتي ألهله وهو اهللا تع

وهو اهللا تعالى أي جعل وجودهم مستفادا  من وجوده إذ لوال إيجاده لهم لما 

وجدوا وهؤالء هم أهل الجذب الذين جذبتهم يد العناية إما ابتداء أو بعد 

السلوك وهم العارفون بربهم فال يشهدون غيره ولذلك يستدلون به على 

وأما االستدالل عليه تعالى فال يكون إال من عدم .  حال تدليهم األشياء في

الوصول إليه ألن السالك يكون محجوبا  باآلثار فيستدل بها على من كور الليل 

والنهار فيكون من االستدالل بالمجهول على المعلوم وبالمعدوم على الموجود 

وفه مع األسباب وذلك لوجود الحجاب ووق. وباألمر الخفي على الظاهر الجلي 

وإال فمتى غاب الحق حتى يستدل بمخلوقاته عليه ومتى بعد حتى تكون . 

وما ألطف قول بعض أهل . اآلثار الناشئة عن قدرته هي التي توصل إليه 

 : الشهود في هذا المقام المحمود
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 41ص . . مراتب السالكين والسائرين 
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 ه كل مشهدعجيب لمن يبغي عليك شهادة وأنت الذي أشهدت

واعلم أن األدلة إنما تنصب لمن يطلب : قال ابن عباد نقال  عن لطائف المنن 

الحق ال لمن يشهده ألن الشاهد غني بوضوح الشهود عن أن يحتاج إلى 

دليل فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية ثم تعود في نهايتها 

وضوحه عن إقامة دليل فالمكون وإذا كان من الكائنات ما هو غني ب. ضرورية 

ومن أعجب العجائب أن تكون الكائنات : ثم قال . أولى بغناه عن الدليل منها 

فليت شعري هل لها وجود معه حتى توصل إليه ؟ أو هل لها من . موصلة إليه 

الوضوح ما ليس له حتى تكون هي المظهرة له ؟ وإن الكائنات موصلة إليه 

ها لكن هو الذي والها رتبة التوصيل فوصلت فما فليس لها ذلك من حيث ذات

ولكن الحكيم هو واضع األسباب وهي لمن وقف . وصل إليه غير إالهيته 

 عندها ولم تنفذ قدرته عين الحجاب

} و م ن  ق د ر  ع ل ي ه  { الواصلون إليه } ل ي نف ق  ذ و س ع ة  م ن  س ع ت ه   } “ 30 “

 السائرون إليه

صاحب السعة في المعرفة وعلوم األسرار من سعته وهم أي لينفق الفريق 

الواصلون إليه تعالى فيفيضون على غيرهم مما آتاهم اهللا ويتصرفون في 

العوالم كيف شاءوا ومن قدر بضم القاف وكسر الدال المهملة أي والفريق 

الذي ضيق عليه رزقه من ذلك فلينفق مما آتاه اهللا على قدر ما أعطاه وهم 

فقوله الواصلون خبر مبتدأ محذوف أي هم الواصلون . إليه تعالى السائرون 

 وكذلك السائرون. إليه 

 

 

ص . . نظر اإلنسان إلى عيوبه خير من تطلعه إلى ما حجب عنه من الغيب 

42 
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.  اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه والواصلون لهم أنوار المواجهة “ 31 “

ق ل  الل ه  ث م  ذ ر ه م  { وار لهم ألنهم هللا ال لشيء دونه فاألولون لألنوار وهؤالء األن

  األنعام“ 91 “} ف ي خ و ض ه م  ي ل ع ب ون  

أي اهتدى السالكون السائرون إلى اهللا تعالى بأنوار التوجه أي األنوار الناشئة 

: من العبادات والرياضات التي توجهوا بها إلى حضرة الرب فإن اهللا تعالى يقول 

والواصلون إلى اهللا .  العنكبوت “ 69 “} و ال ذ ين  ج اهد وا ف ين ا ل ن ه د ي ن ه م  س ب ل ن ا { 

فاألولون عبيد لألنوار . تعالى لهم أنوار المواجهة أي التقرب والتحبب 

وهؤالء أي الواصلون األنوار لهم . الحتياجهم إليها في الوصول إلى مقصودهم 

أي توجه إليه } ق ل  الل ه  { : عمال  بإشارة قوله تعالى ألنهم هللا ال لشيء دونه 

. } ف ي خ و ض ه م  ي ل ع ب ون  { أي اتركهم } ث م  ذ ر ه م  { وال تمل إلى أنوار وال غيرها 

ورؤية ما سوى اهللا خوض . فإفراد التوحيد بعد فناء األغيار هو حق اليقين 

 ولعب

ب خير من تشوفك إلى ما حجب تشوفك إلى ما بطن فيك من العيو “ 32 “

 عنك من الغيوب

تشوفك بالفاء في الموضعين أي تطلعك بعين البصيرة إلى ما بطن أي خفي 

فيك من العيوب واألمراض القلبية كالكبر والحقد والعجب والرياء والسمعة 

والمداهنة وحب الرياسة والجاه ونحو ذلك حتى تتوجه همتك إلى زوال ذلك 

ة خصوصا  على يد شيخ عارف خير لك من تطلعك إلى ما بالرياضة والمجاهد

حجب عنك من الغيوب أي ما غاب عنك كاألسرار اإللهية والكرامات الكونية ألن 

 فإن نفسك. هذا حظ نفسك وذلك واجب عليك لربك 
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من خرج عن خصاله الدنيئة . . الحق ليس بمحجوب إال عن أعين المحجوبين 

 43ص . .  قريبا  من اهللا كان
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تطلب الكرامة وموالك مطالبك باالستقامة وألن تكون بحق موالك خير من أن 

وهذه الحكمة عمدة في طريق القوم فطهر نفسك . تكون بحظ نفسك وهواك 

 من أنواع الرذائل قبل أن يتوجه إليها اللوم

الحق ليس بمحجوب وإنما المحجوب أنت عن النظر إذ لو حجبه شيء  “ 33 “

به ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر وكل حاصر لشيء فهو له لستره ما حج

  األنعام“ 18 “} و ه و  ال ق اهر  ف و ق  ع ب اد ه  { . قاهر 

. يعني أن الحجاب ال يتصف به الحق سبحانه وتعالى الستحالته في حقه 

وإنما المحجوب أنت أيها العبد بصفاتك النفسانية عن النظر إليه فإن رمت 

فابحث عن عيوب نفسك وعالجها فإن الحجاب يرتفع عنك فتصل إلى الوصول 

النظر إليه بعين بصيرتك وهو مقام اإلحسان الذي يعبرون عنه بمقام 

وقد استدل المصنف على استحالة الحجاب على رب األرباب . المشاهدة 

إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه أي عن النظر إليه ولو كان له ساترا  : بقوله 

ن لوجوده أي ذاته حاصر أي محيط به الستلزام الساتر النحصار المستور لكا

فيه وكل حاصر لشيء فهو له قاهر ألنه يجعله في أسر قبضته وتحت حكمه 

 “} و ه و  ال ق اهر  ف و ق  ع ب اد ه  { : وذلك ال يصح في حقه تعالى لقوله في كتابه 

 ى منزه عن الزمان و المكان األنعام فوقية معنوية ال مكانية فإنه تعال“ 18

أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناف لعبوديتك لتكون لنداء  “ 34 “

 الحق مجيبا  ومن حضرته قريبا 

وإما باطنة وهي أعمال . أوصاف البشرية إما ظاهرة وهي أعمال الجوارح 

 والنظر فيما يتعلق باألعمال. وكل منهما إما طاعة وإما معصية . القلب 

 44ص 

وفيما يتعلق باألعمال الباطنة . الظاهرة من طاعة أو معصية يسمى تفقها  

فإن القلب كالملك والجوارح . ومتى صلح الباطن صلح الظاهر . يسمى تصوفا  
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وصالحه إنما يكون بالتخلي عن كل وصف . كالجنود التي ال تتخلف عن طاعته 

لي باألوصاف المحمودة مناقض للعبودية كالكبر والعجب والرياء وغير ذلك والتح

التي تقربه إلى السيد المالك كالتواضع والحلم والرضا واإلخالص في العبودية 

فإذا تخلق . إلى غير ذلك من أوصاف اإليمان التي يكتسب بها أبهى مزية 

لبيك يا ربي : يا عبدي فيجيبه حينئذ بقوله : المريد بذلك ناداه الحق بقوله له 

وهذه هي العبودية الخاصة ألن .  محققا  لنسبته فيكون صادقا  في إجابته

عبودية ملك وقهر وهي عامة لكل المخلوقات كما في قوله : العبودية قسمان 

 “ 93 “} أن ك ل  م ن  ف ي الس م او ات  و ال أ ر ض  إ ل ا آت ي الر ح م ان  ع ب د ا { : تعالى 

 : قاضي عياضوعبودية خاصة بأحبابه وهي المرادة بقول ال. مريم 
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 45ص . . أصل الخطايا الرضا عن النفس 
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 ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا

 دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا

ويكون أيضا من حضرته تعالى قريبا  لبعده عن نفسه التي من شأنها النفور 

واعلم أن المراد . ه هذه الخصوصية عنها والفرار منها فمرتبة العبودية أنالت

 شهود العبد أنه بين يدي  حيث أطلقت في لسان القوم بحضرة اهللا تعالى 

فإذا حجب عن . اهللا تعالى فما دام هذا مشهده فهو في حضرة اهللا تعالى 

ثم أن هذا السلوك ال يتيسر إال لمن حاسب . هذا المشهد فقد خرج منها 

 : ا قال المصنفكم. نفسه وأخذ حذره منها 

أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة  “ 35 “

وألن تصحب جاهال ال يرضى عن نفسه . ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها 

خير لك من أن تصحب عالما  يرضى عن نفسه فأي علم لعالم  يرضى عن 

 نفسه ؟ وأي جهل لجاهل ال يرضى عن نفسه ؟

 النفس بعين الرضا يوجب تغطية عيوبها ويصير قبيحها يعني أن النظر إلى

 : والنظر إليها بعين السخط يكون بضد ذلك على حد قول القائل. حسنا  

 وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا

فمن رضي عن نفسه استحسن حالها فتستولي عليه الغفلة عن اهللا تعالى 

 خواطره فتثور عليه الشهوة وتغلبه لعدم وجود فينصرف قلبه عن مراعاة

فعطف الغفلة . المراقبة القلبية التي تدفعها فيقع في المعاصي ال محالة 

وكذا عطف اليقظة . والشهوة على المعصية من عطف السبب على المسبب 

والعفة على الطاعة فإن اليقظة التي هي التنبه لما يرضي اهللا تعالى والعفة 

الهمة عن الشهوات يتسبب عنهما الطاعة التي هي اتباع التي هي علو 

وإنما كان الرضا عن النفس أصل كل المعصية . المأمورات واجتناب المنهيات 
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أعدى عدوك نفسك : " و في الحديث . ألنها أمارة بالسوء فهي العدو المالزم 

 التي بين

 46ص 

ف س ي أن الن ف س  ل أ م ار ة  و م ا أ ب ر ئ  ن { : وناهيك قول يوسف الصديق " جنبيك 

 : وهللا در اإلمام البوصيري حيث قال.  يوسف “ 53 “} ب الس وء  
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 47ص . . شعاع البصيرة وعين البصيرة 
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 وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم

 وال تطع منهما خصما  وال حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم

ن الرضا عن النفس من شأن من يتعاطى العلوم الظاهرية التي ال تدل ولما كا

وألن تصحب بفتح الم : على عيوب النفس نهى المصنف عن صحبتهم بقوله 

االبتداء الداخلة على أن المصدرية أي ل ص ح ب ت ك  جاهال ال يرضى عن نفسه خير 

صحب عالما  لك في تحصيل فائدة الصحبة التي هي الزيادة في حالك من أن ت

فإن المدار في االنتفاع بالصحبة إنما هو . بالعلوم الظاهرية يرضى عن نفسه 

على العلم بعظمة اهللا وجالله وإحسانه الذي ينشأ عنه معرفة النفس 

فأي علم أي نافع لعالم بالعلوم . وعيوبها ال على العلوم العقلية والنقلية 

ل بالعلوم الظاهرية ال يرضى و أي جهل ضار لجاه. الظاهرية يرضى عن نفسه 

عن نفسه لعلمه بعيوبها فإنه وإن ق ل ت  بضاعته من األحكام ال بد أن يحصلها 

فال ينبغي للمريد أن يصحب إال من يكون عارفا  . بالوقائع على مدى األيام 

 بعيوب نفسه غير راض عنها ليقتدي به في أفعاله فإن الطبع سراق

 : كما قال بعضهم

  تسأل وسل عن قرينه فكل قري بالمقارنة يقتديعن المرء ال

 إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم وال تصحب األردى فتردى مع الردى

شعاع البصيرة يشهدك قربه منك وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده  “ 36 “

 وحق البصيرة يشهدك وجوده ال عدمك وال وجودك

بنور العقل وبعلم اليقين فشعاع البصيرة ويعبر عنه : يشير إلى ثالث مراتب 

يشهدك قربه تعالى منك قرب علم وإحاطة فتستحي منه أن يراك حيث نهاك 

وعين البصيرة ويعبر عنه بنور العلم وبعين اليقين . أو يفقدك حيث أمرك 

 يشهدك عدمك لوجوده الذي تضمحل الموجودات معه فإن وجودها عارية منه
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 48 ص. . أنف من رفع حوائجه لغير اهللا ذو الهمة ي. . كان اهللا وال شيء معه 
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وعند ذلك ال يبقى في نظرك ما تستند إليه سواه فإنك إذ ذاك ال تشهد إال إياه 

وحق البصيرة ويعبر عنه بنور الحق وبحق اليقين يشهدك وجوده ال عدمك وال . 

وجودك فتكون في مشاهدة الحق حال كونك في مقام الفناء الكامل الذي 

  حتى عن فنائك استهالكا  في وجود سيدكتفنى فيه

 وبعد الفنا في اهللا كن ما تشا فعلمك ال جهل وفعلك ال وزر

 كان اهللا وال شيء معه وهو اآلن على ما عليه كان “ 37 “

أي كينونة ال يصحبها زمان وال مكان فإنهما من مخلوقاته والمراد بهذه الحكمة 

. شيء في أزله لثبوت أحديته أنه ال شيء معه في أبده كما لم يكن معه 

 األكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته: يوضح ذلك قوله فيما سيأتي 

 ال تتعد نية همتك إلى غيره فالكريم ال تتخطاه اآلمال “ 38 “

أي ال تجعل قصدك متعديا إلى غيره تعالى فالكريم ال تتخطاه آمال المؤملين 

ائجه إلى غير كريم وال كريم على فإن ذا الهمة العلية يأنف من رفع حو

: وأجمع العبارات في معنى وصف الكريم ما قيل . الحقيقة إال رب العالمين 

الكريم هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء 

وال يبالي كم أعطى وال لمن أعطى وإن رفعت حاجة إلى غيره ال يرضى وإذا 

ى وال يضيع من الذ به والتجا ويغنيه عن الوسائل جفي عاتب وما استقص

فإذا كانت هذه الصفات ال يستحقها أحد سوى اهللا تعالى فينبغي . والشفعاء 

 : كما قال بعض العارفين. أن ال تتخطاه آمال المؤملين 

 حرام على من وحد اهللا ربه وأفرده أن يجتدي أحدا  رفدا

  وجدا  وأحيا بها وجداويا صاحبي قف بي مع الحق وقفة أموت بها

 وقل لملوك األرض تجهد جهدها فذا الملك ملك ال يباع وال يهدى
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 49ص . . حسن الظن باهللا 

 

 

 ال ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك فكيف يرفع غيره ما كان هو “ 39 “

له واضعا  ؟ من ال يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون 

 ر رافعا  ؟لها عن غي

أي ال ترفعن إلى غيره تعالى حاجة كفقر أو نازلة هو موردها عليك اختبارا  لك 

من لم يسأل : " بل ارفع إليه ذلك فإنه سبحانه يحب أن يسأل وفي الحديث 

 : وما ألطف قول بعضهم" . اهللا يغضب عليه 

 ال تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه ال تحجب

 سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبفاهللا يغضب أن تركت 

ومن المحال أن يرفع غيره سبحانه ما كان هو له واضعا  فإن اهللا غالب على 

أمره والعبد شأنه العجز عن رفع النازلة عن نفسه فكيف يستطيع أن يرفعها 

عن غيره ؟ فالطلب من الخلق غرور وباطل وليس تحته عند أرباب البصيرة 

 االعتماد عليهم واالستناد إليهم مع الغفلة في طائل وهذا إذا كان على وجه

وأما إذا كان من باب األخذ باألسباب مع النظر إلى . حال الطلب عن اهللا تعالى 

واهللا أعلم . أن المعطي في الحقيقة الملك الوهاب فهو من هذا الباب 

 بالصواب

أن لم تحسن ظنك به ألجل وصفه حسن ظنك به ألجل معاملته معك  “ 40 “

 ل عودك إال ح سنا  ؟ وهل أسدى إليك إال مننا فه

 50ص 

اعلم أن تحسين الظن باهللا تعالى أحد مقامات اليقين والناس فيه على 

فالخاصة يحسنون الظن به التصافه بالصفات العلية والنعوت السنية : قسمين 
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والعامة لما عودهم به من اإلحسان وأوصله إليهم من النعم الحسان فإن لم . 

 إلى مقام الخاصة فحسن ظنك به لحسن معاملته معك  أيها المريد تصل 

 فإنه ما عودك إال عطاء  حسنا  وال أسدى أي أوصل إليك إال مننا

 واهللا عودك الجميل فقس على ما قد مضى

وينبغي للعبد أن يحسن الظن بربه في أمر دنياه وأمر آخرته أما أمر دنياه فأن 

 إيصال المنافع إليه من غير كد وال سعي أو بسعي يكون واثقا  باهللا تعالى في

خفيف مأذون فيه مأجور عليه بحيث ال يفوته شيئا  من فرض وال نفل فيوجب 

وأما أمر . له ذلك سكونا  وراحة في قلبه فال يستفزه طلب وال يزعجه سبب 

آخرته فأن يكون قوي الرجاء في قبول أعماله الصالحة فيوجب له ذلك المبادرة 

ومن أعظم مواطن حسن الظن باهللا . ثال األوامر والتكثير من أعمال البر المت

ال يموتن أحدكم إال وهو يحسن الظن : " تعالى حالة الموت لما في الحديث 

 " أنا عند ظن عبد بي فليظن بي ما شاء: " وورد " باهللا 
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 ىالرحلة من األكوان إل. . ليس أعجب ممن يهرب مما ال انفكاك له عنه 

 51ص . . المكون 
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 العجب كل العجب ممن يهرب مما ال انفكاك عنه ويطلب ما ال بقاء له “ 41 “

 “ 46 “} ف إ ن ه ا ل ا ت ع م ى ال أ ب ص ار  و ل ك ن  ت ع م ى ال ق ل وب  ال ت ي ف ي الص د ور  { معه 

 الحج

 أي يتباعد ر  بضم الراء من باب نصأي العجب الكامل من العبد الذي يهر ب 

من ربه الذي ال انفكاك له عنه بأن ال يفعل ما يقربه إليه مع توارد إحسانه 

عليه ويطلب ما ال بقاء له معه وهو الدنيا وكل شيء سوى اهللا بأن يقبل على 

 : وما ألطف ما قيل لمن هو من هذا القبيل. شهواته ويتبع شيطانه وهواه 

 معاصي وبيقى اإلثم والعارتفنى اللذائذ يا من نال شهوته من ال

 تبقى عواقب سوء ال انفكاك لها ال خير في لذة من بعدها النار

وهذا إنما يكون من عمى البصيرة التي هي عين القلب حيث استبدل الذي 

فإنها أي القصة والشأن . هو أدنى بالذي هو خير وآثر الفاني على الباقي 

اآلية إشارة إلى أن عمى وفي . وجملة ال تعمى األبصار خبر مفسر لها 

األبصار بالنسبة لعمى البصائر كاألعمى فإن عمى األبصار إنما يحجب عن 

المحسوسات الخارجية وأما عمى البصائر أي عيون القلوب فإنه يحجب عن 

 المعاني القلبية والعلوم الربانية

ال ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والذي ارتحل إليه  “ 42 “

و أ ن  إ ل ى ر ب ك  { هو الذي ارتحل منه ولكن ارحل من األكوان إلى المكون 

فمن كانت : "  النجم وانظر إلى قوله صلى اهللا عليه وسلم “ 42 “} ال م ن ت ه ى 

هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا 

 يصيبها أو

 52ص 

فافهم قوله عليه الصالة و السالم " . ا هاجر إليه امرأة يتزوجها فهجرته إلى م

 والسالم. وتأمل هذا األمر أن كنت ذا فهم 
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فإن اآلخرة كون كالدنيا . أي ال تطلب بأعمالك الصالحة عوضا  ولو في اآلخرة 

واألكوان متساوية في أنها أغيار وإن وجد في بعضها أنوار بل اطلب وجه الكريم 

 وفاء  بمقتضى العبودية وقياما  بحقوق الربوبية لتحقق المنان الذي كون األكوان

وهذا مقام العافين الذين .  النجم “ 42 “} و أ ن  إ ل ى ر ب ك  ال م ن ت ه ى { : بمقام 

رغبوا عن طلب الثواب ومحضوا النظر إلى الكريم الوهاب فتحققوا بمقام 

ء في عباداته وأما من فر من الريا. اإلخالص الناشئ عن التوحيد الخاص 

وطلب بها الثواب فقد فر من كون إلى كون بال ارتياب فهو كحمار الرحى أي 

وفي هذا التشبيه . الطاحون يسير وال ينتقل عما سار منه لرجوعه إليه 

التنفير عن هذا األمر ما ال مزيد عليه وانظر إلى قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن إنما األعمال بالني: " في الحديث الصحيح 

أي " فهجرته إلى اهللا ورسوله " أي نية وقصدا  " كانت هجرته إلى اهللا ورسوله 

فهجرته إلى اهللا : " فقوله . فلم يتحد الشرط والجزاء في المعنى . صوال  

 هو معنى االرتحال من" ورسوله 
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 ل النفس يوقع فيرؤية كما. . األمر بعجم مصاحبة من ال يدلنا على اهللا 

 53ص . . عمل الزاهد وعمل الراغب . . المهالك 
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فهجرته إلى ما هاجر : " وقوله . األكوان إلى المكون وهو المطلوب من العبد 

 هو البقاء مع األكوان وهو المنهي عنه" إليه 

 ال تصحب من ال ينهضك حاله وال يدلك على اهللا مقاله “ 43 “

ك حاله الذي هو عليه لعدم علو همته فإن الطبع أي ال تصحب من ال يرقي

 : سراق كما قال بعضهم

 بني اجتنب كل ذي بدعة وال تصحبن من بها يوصف

 فيسرق طبعك من طبعه وأنت بذلك ال تعرف

بل اصحب شيخا  عارفا  ينهضك حاله بأن تكون همته متعلقة باهللا تعالى فال 

عليه ويدلك على اهللا مقاله لمعرفته يلجأ إال إليه وال يتوكل في جميع أموره إال 

باهللا تعالى فصحبة األخيار أصل كبير في طريق القوم وأما صحبة األشرار ففيها 

كبير اللوم لما فيها من عظيم اآلفات الموجبة إلى رجوع القهقرى واالنحطاط 

 : عن علي الدرجات كما قال المصنف

إلى من هو أسوأ حاال  ربما كنت مسيئا  فأراك اإلحسان منك صحبتك  “ 44 “

 منك

فإن صحبتك أي انضمامك إلى من هو أسوأ حاال  منك سبب لتغطية عيوب 

نفسك ورؤية كمالها بالنسبة لغيرك فتقع في مهاوي اإلعجاب والزهو باألعمال 

 التي ربما كانت في الحقيقة كسراب

 ما قل عمل برز من قلب زاهد وال كثر عمل برز من قلب راغب “ 45 “

 أن العمل الصادر من الزاهد في الدنيا كثير في المعنى وإن كان قليال  :يعني 

في الصورة لسالمته من اآلفات القادحة في قبوله من الرياء والتصنع للناس 

وطلب األعراض الدنيوية بخالف الصادر من الراغب فيها فإنه على العكس من 

ل البر وال يجد ذلك وقد شكا بعض الناس لرجل من الصالحين أنه يعمل أعما

 ألن عندك بنت إبليس وهي الدنيا وال: لها حالوة في قلبه فقال 
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 54ص . . حسن األعمال وحسن األحوال 
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ثم أشار . بد لألب أن يزور ابنته في بيتها وهو قلبك وال يؤثر دخوله إال فسادا  

 : إلى ما هو كالدليل لذلك بقوله

ال وحسن األحوال من التحقق في حسن األعمال نتائج حسن األحو “ 46 “

 مقامات اإلنزال

أن األعمال الحسنة إنما هي نتائج األحوال الحسنة القائمة بالقلب : يعني 

. من الزهد في الدنيا واإلخالص هللا تعالى ال لطلب حظ عاجل وال ثواب آجل 

وحسن األحوال ناشئ من التحقق أي التمكن في مقامات اإلنزال أي في 

ي تنزل في قلوب العارفين وهو كناية عن المعارف اإللهية التي المقامات الت

يوردها اهللا تعالى على قلوبهم فتكون سببا  في رفع الدعوى وعدم التعلق 

بغير المولى وهذه الثالثة المذكورة مرتب بعضها على بعض وبهذا اتضح قول 

وعمل ال بد في كل مقام من مقامات اليقين من علم وحال : اإلمام الغزالي 

 فالعلم ينتج الحال والحال ينتج العمل
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 55ص . . مراتب الذكر 

 

 

 ال تترك الذكر لعدم حضورك مع اهللا فيه ألن غفلتك عن وجود ذكره أشد “ 47 “

من غفلتك في وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر 

ور ومن ذكر مع مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حض

} و م ا ذ ل ك  ع ل ى الل ه  ب ع ز يز  { وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور 

  إبراهيم“ 20 “

 الذكر الذي هو منشور الوالية لعدم حضور قلبك مع  أيها المريد أي ال تترك 

اهللا فيه الشتغاله باألعراض الدنيوية بل اذكره على كل حال ألن غفلتك عن 

ود ذكره بأن تتركه بالكلية أشد من غفلتك في وجود ذكره ألنك في هذه وج

فعسى أن يرفعك . الحالة حركت به لسانك وإن كان قلبك غافال  عن المذكور 

أي يرقيك بفضله من ذكر مع وجود غفلة عنه إلى ذكر مع وجود يقظة أي تيقظ 

كر مع وجود قلب لما يناسب حضرته من اآلداب ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذ

حضور في حضرة االقتراب ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة 

وفي هذا المقام ينقطع ذكر . عما سوى المذكور فتفنى حتى عن الذكر 

 : اللسان ويكون العبد محوا  في وجود العيان كما قال بعض أهل هذا المقام

 كاما أن ذكرتك إال هم يقتلني سري وقلبي وروحي عند ذكرا
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 56ص . . عالئم موت القلب 

 

 

 حتى كأن رقيبا  منك يهتف بي إياك ويحك والتذكار إياكا

 أما ترى الحق قد الحت شواهده وواصل الكل من معناه معناكا

وإذا صدر ذكر اللسان في هذا المقام فإنه يخرج من غير قصد وال تدبر بل يكون 

ي مقام الحب المشار إليه الحق المبين لسانه الذي ينطق به ألن صاحبه ف

ال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت : " بالحديث 

إلى آخر " سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به 

الحديث وهذه المراقي ال يعرف حقيقتها إال السالكون فقابلها بالتسليم أن لم 

 الجاثية وخذ في “ 18 “} ب ع  أهواء ال ذ ين  ل ا ي ع ل م ون  و ل ا ت ت { تكن من أهلها 

  إبراهيم“ 20 “} و م ا ذ ل ك  ع ل ى الل ه  ب ع ز يز  { األسباب يرتفع عنك الحجاب 

من عالمات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك  “ 48 “

 الندم على ما فعلته من وجود الزالت

  على ما فاتك من المواف قات بكسر أيها المريد زنك أي إن عدم ح

 

 

 57ص . . غفران اهللا للذنوب ما عدا الشرك 
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الفاء أي الطاعات الموافقة للشرع وترك ندمك على ما فعلته من وجود الزالت 

أي المعاصي التي توجد منك عالمة موت قلبك ويفهم منه أن سرورك بالطاعة 

من سرته حسنته : " لما في الحديث . مة حياته وحزنك على المعصية عال

فإن األعمال الحسنة عالمة على رضا الحق " . وساءته سيئته فهو مؤمن 

واألعمال السيئة عالمة على غضبه وغضبه يقتضي . ورضاه يقتضي السرور 

ومن غضب عليه تركه في . فمن رضي اهللا عنه وفقه لصالح األعمال . الحزن 

 أل اهللا التوفيق ألقوم طريقأس. زوايا اإلهمال 

ال يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن باهللا تعالى فإن  “ 49 “

 من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه

لما أفهم كالمه أن الندم على المعصية حياة القلب أشار بهذا إلى أن المراد 

كون خائفا  فالمطلوب أن ت. الندم الذي ال يؤدي لليأس من رحمة اهللا تعالى 

فإن . راجيا  فالخوف يحملك على التوبة من الذنب والرجاء يطمعك في القبول 

 من عرف ربه باللطف والفضل واالمتنان استصغر في جنب كرمه

 

 

ص  . . عدم رؤيتك لألعمال عالمة لقبولها. . الصغائر والكبائر والعدل والفضل 

58 

 

 



 68         شرح الحكم العطائية

 

 

الل ه  ل ا ي غ ف ر  أن ي ش ر ك  ب ه  و ي غ ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  أن { : قال اهللا تعالى . ذنبه أيا  كان 

 : وهللا در القائل.  النساء “ 48 “} ل م ن  ي ش اء  

 ذنوبي أن فكرت بها كثيرة ورحمة ربي من ذنوبي أوسع

 هو اهللا موالي الذي هو خالقي وإنني له عبد أذل و أخضع

  اهللا أطمعوما طمعي في صالح قد عملته ولكنني في رحمة

 ال صغيرة إذا قابلك عدله وال كبيرة إذا واجهك فضله “ 50 “

فإن صفة العدل . أي ال صغيرة من ذنوبك بل كلها كبائر إذا قابلك عدله تعالى 

إذا ظهرت على من أبغضه اهللا تالشت حسناته وعادت صغائره كبائر ألنه يعذبه 

اء الشيء بغير عوض فإن وال كبيرة إذا واجهك فضله وهو إعط. على أصغر ذنب 

صفة العضل إذا ظهرت لمن أحبه اضمحلت سيئاته وبدلت حسنات وأنا أقول 

اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت وال تجعل : كما قال اإلمام الشاذلي 

فاإلحسان ال ينفع مع البغض منك واإلساءة ال . حسناتنا حسنات من أبغضت 

 تضر مع الحب منك

 للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجودهال عمل أرجى  “ 51 “

أي ال عمل من أعمال البر أكثر رجاء  للقبول أي لقبول اهللا له وفي نسخة 

للقلوب أي إلصالحها من عمل يغيب عنك شهوده ألنك إن غبت عن شهود 

عملك فقد بقيت حينئذ بربك وصار وجود العمل محتقرا  عندك التهامك لنفسك 

كل شيء من أفعالك إذا اتصلت به : ولذا قال بعض العارفين . قه في القيام بح

 رؤيتك فذلك دليل على أنه ال يقبل منك ألن المقبول مرفوع

 

 

مطايا  . . سدن الوجود وفضاء الشهود. . التحرر من رق اآلثار . . الوارد والمريد 

 59ص . . القلوب 
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يشير إلى قوله .  القبول مغيب عنك وما انقطعت عنه رؤيتك فذلك دليل على

  فاطر“ 10 “} إ ل ي ه  ي ص ع د  ال ك ل م  الط ي ب  و ال ع م ل  الص ال ح  ي ر ف ع ه  { : تعالى 

 إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه ورادا  “ 52 “

 الوارد وهو ما يرد على قلبك من المعارف  أيها المريد أي إنما أورد اهللا عليك 

لتكون به أي بذلك الوارد المطهر لقلبك عليه .  واللطائف الرحمانية الربانية

فإن الحضرة منزهة عن كل قلب متكدر باآلثار متلوث بأقذار . سبحانه واردا  

 : ولذا قال المصنف. األغيار 

فإن اآلخرة كون كالدنيا . أي ال تطلب بأعمالك الصالحة عوضا  ولو في اآلخرة 

ها أغيار وإن وجد في بعضها أنوار بل اطلب وجه الكريم واألكوان متساوية في أن

المنان الذي كون األكوان وفاء  بمقتضى العبودية وقياما  بحقوق الربوبية لتحقق 

وهذا مقام العافين الذين .  النجم “ 42 “} و أ ن  إ ل ى ر ب ك  ال م ن ت ه ى { : بمقام 

الوهاب فتحققوا بمقام رغبوا عن طلب الثواب ومحضوا النظر إلى الكريم 

وأما من فر من الرياء في عباداته . اإلخالص الناشئ عن التوحيد الخاص 

وطلب بها الثواب فقد فر من كون إلى كون بال ارتياب فهو كحمار الرحى أي 

وفي هذا التشبيه . الطاحون يسير وال ينتقل عما سار منه لرجوعه إليه 

 وانظر إلى قوله صلى اهللا عليه وسلم التنفير عن هذا األمر ما ال مزيد عليه

إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن : " في الحديث الصحيح 

أي " فهجرته إلى اهللا ورسوله " أي نية وقصدا  " كانت هجرته إلى اهللا ورسوله 

فهجرته إلى اهللا : " فقوله . فلم يتحد الشرط والجزاء في المعنى . صوال  

  معنى االرتحال منهو" ورسوله 

 أورد عليك الوارد ليستلمك من يد األغيار ويحررك من رق اآلثار “ 53 “

فاألغيار واآلثار التي هي من أعراض الدنيا وشهوات النفس غاصبة لك لحبك 

فأورد عليك الوارد ليستلمك قهرا  من يد من غصبك . لها وسكونك إليها 
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الحا  لعبوديته ومشاهدا  لعظمة ويحررك من ملكية من استرقك فتكون حينئذ ص

 : كما قال المصنف. ربوبيته 

 أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك “ 54 “

وشهودك . فإن وجودك الشبيه بالسجن هو شهودك لنفسك ومراعاتك لحظك 

. الشبيه بالفضاء في السعة هو أن تغيب عن ذلك بمشاهدتك عظمة ربك 

  سجن ك نفس ك إذا خرجت منها وقعت في راحة األبد:ولذا قال بعضهم 

 األنوار مطايا القلوب واألسرار “ 55 “

أي أن األنوار اإللهية التي ترد على قلب المريد وتحصل غالبا  من األذكار 

 والرياضات هي مطايا القلوب واألسرار جمع سر وهو باطن القلب أي

 

 

 60ص . . القلب النور والبصيرة و. . جند القلب وجند النفس 
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توصلها إلى مطلوبها الذي هو متوجهة إليه وهو دخولها حضرة القرب من اهللا 

 تعالى كما أن المطية توصل راكبها إلى مطلوبه

فإذا أراد اهللا أن ينصر . النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس  “ 56 “

 عبده أمده بجنود األنوار وقطع عنه مدد الظلم واألغيار

يعني أن النور للقلب في كونه يتوصل به إلى مقصده وهو حضرة الرب بمنزلة 

الجند لألمير في كونه يتوصل به إلى مقصوده من قهر أعدائه كما أن الظلمة 

 دون المطمئنة التي هي من وساوس الشيطان جند النفس األمارة بالسوء 

. ت واألغراض العاجلة ومقصد النفس األمارة الشهوا . فإنها توافق العقل أبدا  

فإذا أراد اهللا أن ينصر عبده أي يعينه على . فال يزال الحرب بينهما وبين العقل 

قمع شهواته أمده أي أمد قلبه الذي فيه العقل بجنود األنوار أي باألنوار 

 بفتح الالم جمع الشبيهة بالجنود أو بجنود هي األنوار وقطع عنه مدد الظ ل م 

وعطف األغيار عليه من عطف المرادف يعني وإذا .  هو الظلم  أي مددا ظلمة 

فعلى العبد أن يفزع إلى ربه عند التقاء . أراد خذالنه فعلى العكس من ذلك 

. الصفين ويسأله اإلعانة على النفس األمارة بالسوء متوسال  بسيد الكونين 

ارد إلى هنا وهذه العبارات الخمس من قوله إنما أورد عليك الو: قال ابن عباد 

وهذه . تفنن فيها صاحب الكتاب وكررها بألفاظ مختلفة والمعاني فيها متقاربة 

 عادته في مواضع كثيرة من هذا الكتاب

 النور له الكشف والبصيرة لها الحكم والقلب له اإلقبال واإلدبار “ 57 “

 يعني أن النور الذي يقذفه اهللا في قلب المريد وهو العلم اللدني له الكشف

والبصيرة التي هي عين . أي كشف المعاني كحسن الطاعة وقبح المعصية 

فإنه . القلب لها الحكم أي إدراك األمر الذي شاهدته وكشف لها عنه بالنور 

كما ال يمكن إدراك البصر للمحسوسات إال باألنوار الظاهرة كالشمس والسراج 
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والقلب له . لباطنية ال يمكن إدراك البصيرة لشيء من المعاني إال باألنوار ا

 اإلقبال على ما كشف للبصيرة وحكمت بحسنه كالطاعة

 61ص 

واإلدبار عما كشف لها وحكمت بقبحه كالمعصية وحينئذ تتبعه الجوارح لما في 

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت : " الحديث 

 كما تقدم" فسد الجسد كله أال وهي القلب 

{ .  تفرحك الطاعة ألنها برزت منك وافرح بها ألنها برزت من اهللا إليك ال “ 58 “

  يونس“ 58 “} ق ل  ب ف ض ل  الل ه  و ب ر ح م ت ه  ف ب ذ ل ك  ف ل ي ف ر ح وا ه و  خ ي ر  م م ا ي ج م ع ون  

أي ال يكون فرحك بالطاعة ألجل كونها برزت منك فإنك إذا فرحت بها من هذه 

وإنما . تك العجب المحبط لها ألنك شاهدت أنها بحولك وقوتك الحيثية أورث

{ : يكون فرحك بها ألجل كونها برزت من اهللا إليك وتفضل بها عليك قال تعالى 

ق ل  ب ف ض ل  { : ولذا استدل بآية .  الصافات “ 96 “} و الل ه  خ ل ق ك م  و م ا ت ع م ل ون  

 يونس “ 58 “} ل ي ف ر ح وا ه و  خ ي ر  م م ا ي ج م ع ون  الل ه  و ب ر ح م ت ه  ف ب ذ ل ك  ف 
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 62ص . . الطمع يورث الذل . . عدم رؤية الواصلين ألعمالهم 
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 قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم أما “ 59 “

ن فألنه غيبهم وأما الواصلو. السائرون فألنهم لم يتحققوا الصدق مع اهللا فيها 

 بشهوده عنها

يعني أن اهللا تعالى حجب السائرين له عن رؤية أعمالهم ومنع الواصلين إليه 

وخص الواصلين باألحوال وإن كانت . فهو لف ونشر مرتب . عن شهود أحوالهم 

لهم أعمال ألن تلك األحوال التي هي األعمال الباطنة الصالحة أفضل من 

كما أنه عبر في جانب السائرين . نبهم باألفضل األعمال الظاهرة فعبر في جا

باألعمال وإن كانت لهم أحوال أيضا  لمناسبة ذلك لهم فالسائر إلى اهللا ال يرى 

والواصل غائب في شهوده حتى . شيئا  من أعماله اتهاما  لنفسه بعدم كماله 

فقد أسبغ اهللا نعمته على . عن نفسه فإنه محال أن يراه ويشهد معه سواه 

 فريقين وأعطى الفريق الثاني أفضل المنزلتينال

 ما بسقت أغصان ذل إال على بذر الطمع “ 60 “

 ق “ 10 “} و الن خ ل  ب اس ق ات  { : قال تعالى . بسقت النخلة إذا طالت : يقال 

وقد شبه هنا الذل . واألغصان جمع غصن وهو ما تشعب عن سوق الشجر 

وأثبت لها األغصان تخييال  وبسقت بشجرة على طريق االستعارة المكنية 

وإضافة بذر إلى طمع من إضافة المشبه به للمشبه أي طمع شبيه . ترشيح 

والمراد ال تغرس بذر الطمع في . بالبذر أي المبذور الذي تنشأ عنه الشجرة 

فإن الطمع أصل جميع اآلفات . قلبك فتخرج شجرة من الذل وتتشعب أغصانها 

 يم المهلكات فال يزال صاحبه يتملق إلىألنه موجب للوقوع في عظ

 

 

 63ص . . عبودية الطمع . . قائد الوهم 
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الناس حتى يحصل له من نور يقينه اإلفالس مع أن المؤمن ينبغي أن يحرص 

و ل ل ه  ال ع ز ة  و ل ر س ول ه  و ل ل م ؤ م ن ين  { على عزة إيمانه المتين ويردد قوله سبحانه 

قون وال يكون ذلك إال باعتماده على مواله وقطع طماعيته فيما  المناف“ 8 “} 

. قاده وذهللا : فإن من طمع في شيء ذل له وانقاد لحكمه حتى يقال . سواه 

 : وما ألطف قول بعضهم

 أتطمع في ليلى وتعلم أنما تقطع أعناق الرجال المطمع

 ما قادك شيء مثل الوهم “ 61 “

ر الوهمية الباطلة أشد من انقيادها إلى يعني أن انقياد النفس إلى األمو

فتوهم النفع من المخلوقين هو السبب في الطمع في . الحقائق الثابتة 

الناس وهو في الحقيقة مبني على غير أساس ألن الطمع تصديق الظن 

الكاذب والطمع فيهم طمع في غير مطمع ولذلك كانت أرباب الحقائق بمعزل 

 وال يتوكلون إال على اهللا قد ترقت عن مالحظة عنه فال تتعلق همتهم إال باهللا

األغيار قلوبهم فلم يحل فيها الطمع واتصفوا بصفات الكمال التي من أجلها 

الزهادة والورع فأحياهم اهللا حياة طيبة بالقناعة ولم يكشف أحد منها لمخلوق 

 : فكما قال المصن. قناعه تخلصا  من رق األغيار وتطلبا  ألن يكون من األحرار 

 أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما له طامع “ 63 “

أي أنت حر من كل شيء أنت عنه أي منه آيس ألن اليأس من الشيء دليل 

على فراغ القلب منه وذلك عين الحرية منه كما أن الطمع في الشيء دليل 

وقوله لما أنت له أي . على الحب له وفرط االحتياج إليه وذلك عين العبودية له 

 : كما قيل. فالطامع عبد واليائس حر . ه طامع في

 العبد حر أن ق ن ع  والحر عبد أن ق ن ع 
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 64ص . . الشكر يديم النعم . . اإلقبال على اهللا بمالطفات اإلحسان 
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 فاقن ع وال تطمع فما شيء يشين سوى الطمع

لثاني  في آخر المصراع األول بكسر النون بمعنى رضي وا“ إن قنع “: وقوله 

وما ألطف .  بفتح النون أمر من القناعة “ فاقن ع “: بفتحها بمعنى سأل وقوله 

 : قول بعضهم

 اضرع إلى اهللا ال تضرع إلى الناس واقنع بعز فإن العز في اليأس

 واستغن عن كل ذي قربى وذي رحم إن الغني من استغنى عن الناس

 إليه بسالسل االمتحانمن لم يقبل على اهللا بمالطفات اإلحسان قيد  “ 63 “

أي من لم يقبل على اهللا تعالى بسبب مالطفاته هي اإلحسان قيد بالبناء 

فالنفوس الكريمة . للمفعول أي قاده اهللا إليه باالمتحانات الشبيهة بالسالسل 

. تقبل على اهللا إلحسانه والنفوس اللئيمة ال ترجع إليه إال ببالئه وامتحانه 

 عه إليه طوعا  أو كرها ومراد الرب من العبد رجو

 من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيد بعقالها “ 64 “

فيه تشبيه النعم باإلبل التي شأنها النفار أن لم تقيد بالعقال على سبيل 

الشكر قيد : ومن كالمهم . المكنية وإثبات العقال تخييل والتقييد ترشيح 

 “ 7 “} ل ئ ن  ش ك ر ت م  ل أ ز يد ن ك م  { :  قوله تعالى وناهيك. للموجود وصيد للمفقود 

فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما  على : إبراهيم وهو لغة 

. الشاكر أو غيره سواء كان ذكرا  باللسان أو عمال  باألركان أو اعتقادا  بالجنان 

 : كما قال الشاعر

 لت في الجهد مذهباوما كان شكري وافيا  بنوالكم ولكنني حاو

 

 

 65ص . . الخوف من مداومة إحسان اهللا مع إساءة اإلنسان في األعمال 
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 أفادتكم النعماء مني ثالثة يدي ولساني والضمير المحجبا

وقد . صرف العبد جميع ما أنعم اهللا به عليه فيما خلق ألجله : وفي االصطالح 

أن ال يعصى :  الشكر ؟ فقال  يا غالم ما وهو ابن سبع سنين قيل للجنيد 

 اهللا بنعمه

خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا   “ 65 “

  األعراف“ 182 “} س ن س ت د ر ج ه م  م ن  ح ي ث  ل ا ي ع ل م ون  { لك 

 من وجود إحسانه سبحانه عليك مع دوام إساءتك  أيها المؤمن أي خف 

  أن يكون ذلك استدراجا  أي تدريجا  لك شيئا  فشيئا معه بترك أوامره

 66ص 

فإن الخوف من االستدراج بالنعم من صفات المؤمنين كما . حتى يأخذك بغتة 

: قال تعالى . أن عدم الخوف منه مع الدوام على اإلساءة من صفات الكافرين 

راف أي ال يشعرون بذلك  األع“ 182 “} س ن س ت د ر ج ه م  م ن  ح ي ث  ل ا ي ع ل م ون  { 

وهو أن يلقي في أوهامهم أنهم على شيء وليسوا كذلك يستدرجهم بذلك 

إشارة إلى } ف ل م ا ن س وا م ا ذ ك ر وا ب ه  { : كما قال تعالى . حتى يأخذهم بغتة 

أي فتحنا عليهم أبواب } ف ت ح ن ا ع ل ي ه م  أ ب و اب  ك ل  ش ي ء  { مخالفتهم وعصيانهم 

{ من الحظوظ الدنيوية ولم يشكروا عليها } ح ت ى إ ذ ا ف ر ح وا ب م ا أ وت وا { رفاهية ال

 األنعام أي آيسون “ 44 “} ف إ ذ ا ه م  م ب ل س ون  { أي فجأة } أ خ ذ ن اهم  ب غ ت ة  

س ن س ت د ر ج ه م  م ن  ح ي ث  ل ا { وقيل في قوله تعالى . قانطون من الرحمة 

فإذا ركنوا . نمدهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها .  األعراف “ 182 “ } ي ع ل م ون 

ومن أنواع االستدراج ما ذكره المصنف . إلى النعمة وحجبوا عن المنعم أخذوا 

 : بقوله

لو كان : من جهل المريد أن يسيء األدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول  “ 66 “

قد يقطع المدد عنه من حيث ال ف. هذا سوء أدب لقطع اإلمداد وأوجب اإلبعاد 
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ولو لم . وقد يقام مقام البعد وهو ال يدري . يشعر ولو لو يكن إال منع المزيد 

 يكن إال أن يخليك وما تريد

يعني أن من جهل المريد بحقائق األشياء أن يسيء األدب إما مع اهللا بنحو 

ما مع وإ. ليت هذا األمر لم يكن : االعتراض عليه في أفعاله كأن يقول 

. المشايخ بنحو االعتراض عليهم وعدم قبول إشارتهم فيما يشيرون به عليه 

فتؤخر العقوبة عنه أي عن ذلك المريد . وإما مع بعض الناس بنحو االزدراء بهم 

 بأن ال يعاقب في ظاهره باألسقام والباليا وال في باطنه بحسب زعمه
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 67ص . . ه سيما العارفين النصيحة بعدم احتقار العبد التي ال ترى علي
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 مصدر لو كان الذي وقع منه سوء أدب لقطع اإلمداد بكسر الهمزة  : فيقول

وأوجب .  أي ما يرد من بحر إفضال الواحد الصمد أمده أو بفتحها جمع مدد 

وإنما كان ذلك جهال  من المريد ألنه قد يقطع المدد . اإلبعاد أي ب بعدي عنه 

عر ولو لم يكن من قطع المدد عنه إال منع المزيد أي عنه من حيث ال يش

 أي وقد يقام . فجواب لو محذوف . الزيادة من المدد لكان كافيا  في قطعه 

 مقام أي في مقام البعد وهو ال يدري ولو لم يكن من إقامته في ذلك المريد 

سك  وما تريد بأن يسلط نف أيها العبد المسيء مقام البعد إال أن يخليك 

وفي هذا التفات من . عليك ويمنع نصرتك عليها لكان ذلك كافيا  في البعد 

. الغيبة إلى الحضور فإنه التفت إلى مخاطبة المريد كأنه حاضر بين يديه 

 “ لو كان هذا سوء أدب “: فإن قوله . ولعمري إنه يستحق هذا التصنيف 

ن النفس ال يشأ يشعر برضاه عن نفسه الذي يوجب المالم عليه فإن الرضا ع

ومن إساءة . عنه إال كل ضير كما أن اتهامها وعدم الرضا عنها أصل كل خير 

 : األدب مع أعص الناس ما ذكره المصنف بقوله

إذا رأيت عبدا  أقامه اهللا تعالى بوجود األوراد وأدامه عليها مع طول  “ 67 “

عارفين وال بهجة اإلمداد فال تستحقرن ما منحه موالك ألنك لم تر عليه سيما ال

 فلوال وارد ما كان ورد. المحبين 

منهم من أقامه الحق بوجود : اعلم أن عباد اهللا المخصوصين على قسمين 

األوراد بأن أظهرها منه والمراد بها ما يقع بكسب العبد من أنواع العبادات 

وهؤالء هم العباد . الموظفة على األوقات كصالة وصيام وذكر ونحو ذلك 

 الذين عملوا لرفع الدرجات في علي الجنات فعملوا لحظوظهم ولمن والزهاد

ومنهم من أخذوا عن حظوظهم ولم يطلبوا إال . يمحضوا النظر إلى وجه ربهم 

فإذا رأيت عبدا  من الفريق األول أقامه اهللا . وجه ربهم وهم العارفون والمحبون 

طول اإلمداد أي إدامة بوجود األوراد وأدامه عليها أي جعله مداوما  عليها مع 
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وعلل االستحقار . المعونة والتيسير فال تستحقرن ما منحه أي أعطاه مواله 

 ألنك أي لكونك لم تر عليه سيما العارفين أي عالمتهم: بقوله 

 68ص 

من ترك الحظوظ واإلرادات وال بهجة المحبين من الشغف بمرضاة محبو بهم 

فلوال وارد أي : دم االستحقار بقوله ثم علل ع. من غير نظر إلى علي  الجنات 

تجل إلهي أورده اهللا على قلبه ما كان ورد أي عبادة فهو لم يخرج عن دائرة 

فال تستقل ما منحه مواله فإن كل . العناية ولم يبعد عن المالحظة والرعاية 

 : كما قال المصنف. فريق قام بحق المقام الذي أقامه الحق فيه وتواله 

ك ل ا ن م د  ه ؤ ل اء { مهم الحق لخدمته وقوم اختصهم بمحبته قوم أقا “ 68 “

  اإلسراء“ 20 “} و ه ؤ ل اء  م ن  ع ط اء  ر ب ك  و م ا ك ان  ع ط اء  ر ب ك  م ح ظ ور ا 

وقوم . أي قوم اختارهم الحق تعالى لخدمته حتى صلحوا لجنته وهم العابدون 

والكل . هم العارفون والمحبون اختصهم بمحبته حتى صلحوا لدخول حضرته و

منتسبون إلى خدمته لكن خدمة األولين أكثرها بالجوارح واآلخرين أكثرها 

بالقلوب على حسب ما يليق بكل من القسمة األزلية التي منحها لهم عالم 

 ع ط اء  ك ل ا ن م د  ه ؤ ل اء و ه ؤ ل اء  م ن  ع ط اء  ر ب ك  و م ا ك ان { : كما قال تعالى . الغيوب 

فإذا شهد العبد انفراد اهللا تعالى .  اإلسراء أي ممنوعا  “ 20 “} ر ب ك  م ح ظ ور ا 

 بهذه اإلقامة رجع عن االحتقار فإن ذلك من الجهل بحكمة العزيز الغفار

 قلما تكون الواردات اإللهية إال بغتة لئال يدعيها الع ب اد بوجود االستعداد “ 69 “

لهية التي هي األسرار العرفانية يقل حصولها غير بغتة أي أي أن الواردات اإل

 بضم العين المهملة وشد فجأة من غير استعداد لها بعبادة لئال يدعيها الع ب اد 

فإن تحف اهللا تعالى وهداياه .  بوجود االستعداد لها الموحدة جمع عابد 

حصولها بغير مقدسة عن أن تعلل باألعمال ألنها من مواهب الغني المفضال ف

 استعداد كثير وأما حصولها باالستعداد فنزر يسير
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 69ص . . اآلخرة محل لجزاء عباد اهللا المؤمنين 
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 من رأيته مجيبا  عن كل ما سئل ومعبرا  عن كل ما شهد وذاكرا  كل ما “ 70 “

 علم فاستدل بذلك على وجود جهله

ا سئل فيه من المسائل ومعبرا  أنك إذا رأيت إنسانا  مجيبا  عن كل م: يعني 

عن كل ما شهده أي ذاقه بباطنه من العلوم والمعارف وذاكرا  كل ما علم 

أما اإلجابة عن كل سؤال فالقتضائها منه . فاستدل بذلك على وجود جهله 

و م ا أ وت يت م  م ن  { : قال تعالى . اإلحاطة بجميع المعلومات وذلك محال في حقه 

 : وما ألطف قول بعضهم.  اإلسراء “ 85 “}  ق ل يل ا ال ع ل م  إ ل ا

 ومن كان يهوى أن يرى متصدرا  ويكره ال أدري أصيبت مقاتله

وأما التعبير عن كل مشهود فألن فيه نوعا  من إفشاء السر الذي أمروا بكتمه 

قلوب األحرار قبور األسرار وألن مدارك الشهود يضيق عنها نطاق : فإنهم قالوا 

:  بالعبارة ولذلك اكتفى العارفون فيما بينهم باإلشارة كما قال بعضهم التعبير

وأما الذكر لكل معلوم فلعدم تفرقته بين . علمنا إشارة فإذا صار عبارة خفي 

المعلومات وقد يكون له علم يختص به فإذا ذاكره لغيره استغربه كما قال بعض 

 : العارفين

 لحق ذو جهل فيفتتناإني ألكتم من علمي جواهره كي ال يرى ا

إنما جعل الدار اآلخرة محال  لجزاء عباده المؤمنين ألن هذه الدار ال تسع  “ 71 “

 ما يريد أن يعطيهم وألنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار ال بقاء لها

 أي إنما جعل اهللا تعالى الدار اآلخرة محال  لجزاء عباده المؤمنين دون

 

 

 70ص . . ال  فيمن وجد ثمرة عمله عاج
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األول أن هذه الدار ال تسع ما يريد أن يعطيهم من صنوف النعم : الدنيا لوجهين 

لما في عدة أخبار من أن اهللا تعالى يعطي لبعض أهل الجنة أضعاف أمثال 

والثاني أنه أجل أي أعظم أقدارهم عن أن يجازيهم في دار ال بقاء لها . الدنيا 

مدته كال شيء بل أعطاهم في الجنة النعيم فإن كل ما يفنى وإن طالت 

أسأل اهللا بجاه نبيه العظيم أن . المقيم ومتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم 

 يجعلنا منهم إنه رؤوف رحيم

 من وجد ثمرة عمله عاجال  فهو دليل على وجود القبول آجال  “ 72 “

وحالوة أن من وجد ثمرة عمله الصالح عاجال  من استئناس مكاشفات : يعني 

وجعلت قرة عيني : " مناجاة كما يشير إلى ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم 

 قال بعض المحققين في قوله. فهو دليل على وجود القبول آجال  " في الصالة 

 71ص 

 الرحمن جنة معجلة وهي “ 46 “} و ل م ن  خ اف  م ق ام  ر ب ه  ج ن ت ان  { : تعالى 

وجنة مؤجلة . اجاة واالستئناس بفنون المكاشفات حالوة الطاعات ولذاذة المن

 وهو فنون المثوبات وعلو الدرجات ا ه

وال ينبغي للعامل إذا وجد الحالوة أن يفرح بها أو يقف معها ألنه في الظاهر 

يكون قائما  هللا وفي الباطن إنما قام لحظ نفسه بل ال ينبغي أن يكون عمله 

. ك يقدح في إخالص عبادته وصدق إرادته لنيلها لما فيها من اللذة والحظ وذل

 وليكن اعتناؤه بحصولها لتكون ميزانا  ألعماله ومحكا  ألحواله

 إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما ذا يقيمك “ 73 “

من أراد أن يعلم منزلته : " هذه الحكمة تشير إلى قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ومما يدور على ألسنة " . ى من قلبه عند اهللا فلينظر كيف منزلة اهللا تعال

: وفي الحديث . إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر في أي شيء أقامك : العوام 
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فإذا رضيك اهللا أيها المريد لحسن طاعته " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " 

 فاعرف قدرها واشكره على عظيم نعمته
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 72خير ما يطلب البعد التقوى ص 

 

 

قك اهللا الطاعة والغنى به عنها فاعلم أن قد أسبغ عليك نعمة  متى رز“ 74 “

 ظاهرة وباطنة

أي متى رزقك اهللا الطاعة التي هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات في 

ظاهرك والغنى به عنها بأن ال تركن إليها بباطنك فاعلم أنه قد أسبغ أي أتم 

عرفتك التي باعدتك ظاهرة وهي تلك الطاعات وباطنة وهي م: عليك نعمه 

إقامة األمر : فإن المطلوب من العبد شيئان . عنها وأوجبت لك رفيع الدرجات 

فمن رزقه اهللا هذين األمرين . في الظاهر والتعلق باهللا ال غيره في الباطن 

وقد . فقد أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وأوصله إلى غاية أمله في الدارين 

إني ألصلي الركعتين وانصرف عنهما كأني أنصرف : كان أبو بكر الوراق يقول 

 عن السرقة استحياء منه

 خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك “ 75 “

أي خير شيء تطلبه من اهللا تعالى ما هو طالبه منك من االستقامة على 

فإن هذا خير لك من طلبك لحظوظك ومراداتك دنيوية . سبيل العبودية له 

اللهم اجعل غاية قصدي : عاء أبي القاسم الجنيد ومن د. كانت أو أخروية 

 إليك ما هو لك وال تجعل قصدي إليك ما أطلبه منك

 73ص 

 الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من عالمات االغترار “ 76 “

 أي عدم  بكسر الفاء وضمها أن الحزن الكاذب على فقدان الطاعة : يعني 

النهوض إليها في المستقبل من عالمات االغترار وجودها في الحال مع عدم 

وإنما مقامهم . وهو التعلق بما ال حقيقة له فليس بمقام السالكين األبرار 
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الحزن الصادق مع النهوض إليها والبكاء عليها فإن صاحب هذا الحزن يقطع من 

: " وفي الحديث . طريق اهللا تعالى في كل شهر ما ال يقطعه غيره في سنين 

وقد كان صلى اهللا عليه وسلم متواصل األحزان " هللا يحب كل قلب حزين أن ا

 دائم الفكر

ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته بل العارف من  “ 77 “

 ال إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده

يعني ليس العارف الكامل في المعرفة من إذا أشار إلى شيء من أسرار 

لتوحيد وجد الحق تعالى وشهده قبل تلك اإلشارة ألنه حينئذ يكون باقيا  مع ا

نفسه ومالحظا  أن هناك إشارة ومشيرا  فهو مع األغيار بل العارف الكامل من 

. ال إشارة له أصال  مشهودة لفنائه عنها في وجوده تعالى فال يشهد إال إياه 

: اإلشارة عند الصوفية هي و.  عطف تفسير “ وانطوائه في شهوده “: وقوله 

وكل إشارة أشار بها : قال الشبلي . إفادة أسرار التوحيد بالكناية والتلويح 

الخلق إلى الحق فهي مردودة عليهم حتى يشيروا إلى الحق بالحق وليس 

 لهم إلى ذلك
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 74ص . . الرجاء هو ما كان مصحوبا  بعمل 
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من تكلم في مقام الجمع : مي ولذا قال الشيخ يوسف العج. طريق ا ه 

فليس بمتكلم وإنما المتكلم الحق سبحانه وتعالى على لسان عبده وهو 

وسئل " . فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق : " قوله في الخبر القدسي 

هو تبدو العظمة على العبد فتنسيه الدنيا واآلخرة : بعضهم عن الفناء فقال 

ر وتفنيه عن كل شيء حتى عن نفسه والدرجات واألحوال والمقامات واألذكا

 وعن فنائه عن األشياء وعن فنائه عن الفناء فيستغرق في التعظيم آه

 الرجاء ما قارنه عمل وإال فهو أمنية “ 78 “

 أن الرجاء الصادق الذي هو مقام شريف من مقامات اليقين هو ما: يعني 

 75ص 

جتهاد في األعمال ألن قارنه عمل ألن الرجاء الحقيقي ما كان باعثا  على اال

وفي . من رجا شيئا  طلبه وإال فهو أمنية أي مجرد أمنية ال طائل تحتها 

 وعمل لما  أي حاسبها  من دان نفسه  أي العاقل الكيس : " الحديث 

وقال " . والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا األماني . بعد الموت 

 الحسن
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 76ص . . لب العارفين الصدق في العبودية مط
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أن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليس : رضي اهللا عنه 

أحسن الظن بربي وهو يكذب لو أحسن الظن بربه : لهم حسنة يقول أحدهم 

و ذ ل ك م  ظ ن ك م  ال ذ ي ظ ن نت م  ب ر ب ك م  أ ر د اك م  { : ألحسن العمل وتال قوله تعالى 

  فصلت“ 23 “} أ ص ب ح ت م  م ن  ال خ اس ر ين  ف 

 : ويرحم اهللا القائل

 يا من يريد منازل األبدال من غير قصد منه لألعمال

 ال تطمعن فيها فلست من أهلها إن لم تزاحمهم على األحوال

 مطلب العارفين من اهللا الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية “ 79 “

ارفين من ربهم أعلى من مطلب غيرهم سواء كانوا عبادا  أن مطلب الع: يعني 

فإن مطلب العارفين إنما هو الصدق أي اإلخالص في العبودية . أو زهادا  

وأما من . والقيام بحقوق الربوبية فقط من غير مراعاة حظ وال بقاء مع نفس 

وشتان بين من همته . عداهم فلم يفارقوا الحظوظ واألغراض في مطالبهم 

 ور والقصور وبين من همته رفع الستور ودوام الحضورالح

بسطك كي ال يبقيك مع القبض وقبضك كي ال يتركك مع البسط  “ 80 “

 وأخرجك عنهما كي ال تكون لشيء دونه

 كي ال يبقيك مع القبض الذي فيه قهر  أيها العارف أي بسطك موالك 

 لنفسك

ط الذي فيه حظ لها وإن كان فيه نفع لك وقبضك كي ال يتركك مع البس

. وأخرجك عنهما بفنائك عن نفسك وبقائك به كي ال تكون لشيء دونه 

وهما بمنزلة الخوف . فالقبض والبسط من األحوال التي يتلون بها العارفون 

 وسببهما الواردات التي ترد على باطن العبد فإذا. والرجاء للمريدين المبتدئين 
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 77ص . . صورة العطاء العطاء في صورة المنع والمنع في 
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تجلى للقلب وارد الجالل حصل فيه القبض وإذا تجلى له وارد الجمال حصل 

والمقصود هاهنا أنهما وصفان ناقصان بالنسبة إلى ما فوقهما . فيه البسط 

فإن بقاء العارف مع شيء من أوصافه . وهو فناؤه عن نفسه وبقاؤه باهللا 

 هالمؤنسة أو المؤلمة حجاب عن موال

العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا وال يقف على حدود األدب  “ 81 “

 في البسط إال قليل

أن العارفين في مقام البسط أكثر خوفا  من أنفسهم في مقام القبض : يعني 

ألن البسط فيه مناسبة لهوى أنفسهم فيخافون حينئذ من الوقوع فيما تدعو 

ات وربما كان في ذلك الطرد عن علي إليه من التحدث باألحوال والكرام

الدرجات ولهذا تأكد عليهم مراعاة األدب في هذا المقام الذي زلت فيه أقدام 

وأما القبض فهو أقرب إلى وجود السالمة كما بين . كثير من السادة الفخام 

 : ذلك المصنف بقوله

 فيهالبسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح والقبض ال حظ للنفس  “ 82 “

فإن النفس متى أخذت حظها من البسط ال تتمالك حتى تقع في سوء األدب 

من التحدث بإدراك المقامات والحصول على خوارق العادات وغير ذلك مما هو 

مناف للعبودية بخالف القبض فإنه ال حظ للنفس فيه بالكلية ولذا آثره العارفون 

لبسط حظك منه وألن القبض حق الحق منك وا: على البسط كما قال بعضهم 

 تكون بحق ربك خير من أن تكون بحظ نفسك

 ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك “ 83 “

أي ربما أعطاك موالك ما تميل إليه من الشهوات فمنعك التوفيق لعظيم القرب 

 وربما منعك من شهواتك فأعطاك التوفيق الذي هو بغية. والطاعات 

 78ص 
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 المريد ترك التدبير وتفويض األمر إلى العليم وحينئذ فيجب على. السالك 

 وال ينظر لظاهر العطاء قبل أن ينكشف عنه الغطاء. الخبير 

 متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء “ 84 “

أي متى فتح لك موالك باب الفهم عنه في المنع بأن فهمت أنه بمنعه 

كما سيقول . أي صار عين العطاء أشهدك قهره وعرفت حكمته فيه عاد المنع 

 متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره: المصنف 

األكوان ظاهرها غ ر ة  وباطنها عبرة فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها  “ 85 “

 والقلب ينظر إلى باطن عبرتها

أن األكوان بمعنى المكونات التي فيها حظ للنفس من متاع الدنيا : يعني 

 أي سبب في االغترار بها  بكسر الغين المعجمة اهرها غ ر ة  ظ. وزهرتها 

. لحسنها وبهجتها وباطنها عبرة أي سبب في االعتبار بها لقبحها وخستها 

فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها أي إلى غرتها الظاهرة فتغتر بها حتى تهلك 

باطنة والقلب أي العقل ينظر إلى باطن عبرتها أي إلى عبرتها ال. صاحبها 

حلوة خضرة ومن : فمن نظر إلى ظاهرها قال . فيعتبر بها ويسلم من شرها 

 جيفة قذرة: نظر إلى باطنها قال 

 أن أردت أن يكون لك عز ال يفنى فال تستعزن بعز يفنى “ 86 “

العز الذي ال يفنى هو الغنى عن األسباب كلها بوجود مسببها فالتعلق به 

لق باألسباب مع الغيبة عن مسببها فهو العز وأما التع. سبحانه عز ال يفنى 

.  إال أحدهما ألنهما ضدان ال يجتمعان  أيها المريد وليس لك . الذي يفنى 

وإن . فإن اخترت التعلق بمسبب األسباب فنعمت الحالة التي تكون عليها 

وما ألطف قول . اخترت التعلق باألسباب خذلتك وأسلمتك أحوج ما تكون إليها 

 : ارفينبعض الع
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 79ص . . في أن طي المسافات ال يقاس بطي رحلة الدنيا إلى اآلخرة 
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 اجعل بربك شأن عز زك يستقر ويثبت

 فإن اعتززت بمن يمو ت فإن عزك ميت

الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى اآلخرة أقرب  “ 87 “

 إليك منك

 مسافة األرض حتى تكون من أن الطي الحقيقي ليس هو أن تطوي: يعني 

  أيها المريد وإنما هو أن تطوي . أهل الحظوة فإن ذلك ربما كان استدراجا  

مسافة الدنيا عنك بأن ال تركن إليها بل تغيب عنها حتى ترى اآلخرة أقرب إليك 

منك فإنه متى أشرق نور اليقين في قلبك تنعدم الدنيا في نظرك وترى اآلخرة 

 شاهدت أن ذاتك فانية فإنك ترى اآلخرة أقرب إليك منك حاضرة لديك ومتى

ومن كانت هذه مشاهدته فال يتصور منه حب الغائب الفاني . بهذا االعتبار 

ولذلك كان أصل الرغبة في . وهو الدنيا واستبداله بالحاضر الباقي وهو اآلخرة 

 الدنيا وإيثارها على اآلخرة ضعف اليقين

 ان والمنع من اهللا إحسانالعطاء من الخلق حرم “ 88 “

أن العطاء من الخلق مع الغفلة عن الحق حرمان في نفس األمر ألنه : يعني 

يوجب حبهم والتعلق بهم وصرف الوقت في مكافأتهم وذلك يوجب ذهول 

. القلب عن الحق فيفوته من المعارف ما ال يحصى وأي حرمان أعظم من ذلك 

 : وما ألطف قول بعضهم

 وغيرك ملبسي وال أقبل الدنيا وغيرك واهبيفال ألبس النعما 

والمنع من اهللا إحسان في الحقيقة القتضائه االلتجاء إليه ودوام وقوف السائل 

 بين يديه وذلك عبودية و أي إحسان أعظم من التوفيق لها

 جل ربنا أن يعامله العبد نقدا  فيجازيه نسيئة “ 89 “

 الصالح نقدا  أي معاملة ناجزةأي تعالى ربنا عن أن يعامله العبد بالعمل 
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 يوف في أن من عبد اهللا لغاية لم. . أعظم جزاء للطاعة هو توفيق اهللا لفاعلها 

 80ص . . حق العبادة هللا 
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فيجازيه نسيئة أي مجازاة مؤجلة فإن جزاء المعاملة ال يختص بالدار اآلخرة بل 

ملهم على االجتهاد في ربما أظهر الحق تعالى منه لبعض أولياءه أنموذجا  يح

األعمال ومن أعظم المعجل مجازاته على الحسنة بالتوفيق لحسنة أخرى 

وبالحفظ من معصية يكون العبد بصددها ومن ذلك الحفظ من اآلفات والمكاره 

 : ومنه ما أشار المصنف بقوله

 كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهال  “ 90 “

 الضعيف  أيها العبد نه لك على الطاعة أن رضيك أي كفى من مجازاته سبحا

أهال  لها فإن خدمة ملك الملوك مما تتطاول إليها األعناق فكونه رضيك لها من 

ومن ذلك ما أشار له . أعظم النعم التي امتن بها عليك الكريم الخالق 

 : المصنف أيضا  بقوله

ي طاعته وما هو مورده كفى العاملين جزاء  ما هو فاتحه على قلوبهم ف “ 91 “

 عليهم من وجود مؤانسته

أي كفاهم في المجازاة ما هو فاتحه على قلوبهم في حال طاعته من 

اإللهامات السنية والمواهب اللدنية حتى يجدوا حالوة المناجاة مع الملك 

باألحوال والمواجيد واألذواق وكفاهم : الخالق التي يعبر عنها أهل الطريقة 

رده عليهم أي على قلوبهم من وجود مؤانسته البهية وسرور أيضا  ما هو مو

القلب بشهود صفاته الجمالية فإن هذا من عالمة الرضوان األكبر الذي 

 يتالشى عنده كل شيء ويحقر

من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام  “ 92 “

 بحق أوصافه

 وه منه كالثواب أو ليدفع عن نفسهأن من عبده تعالى لشيء يرج: يعني 

 81ص 
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بطاعته ورود عقوبته يوم الحساب فما قام بحق أوصافه سبحانه ألن حق أو 

صافه أن يعبد لذاته ال طلبا  لثوابه وال خوفا  من عقابه فإن العبد يستحق عليه 

مواله كل شيء وال يستحق هو شيئا على مواله وكان أبو حازم المدني يقول 

 من ربي أن أعبده خوفا  من العذاب فأكون مثل عبد السوء أن إني ألستحيي

لم يخف لم يعمل وأستحيي أن أعبده ألجل الثواب فأكون كاألجير السوء أن لم 

فإذا عمل المريد على ذلك . يعط أجر عمله لم يعمل ولكن أعبده محبة له آه 

فإنما يكون كان عبدا  هللا حقا  فإن طلب منه الثواب أو استعاذ به من العقاب 

ذلك انتجازا  لوعد ربه واتباعا  لما أذن له فيه من طلبه لفضله وإحسانه وكرمه 

وامتنانه ال أن رجاءه لحصول ذلك هو الباعث له على القيام بطاعته ومالزمته 

 لعبادته وهذا مذهب العارفين الواصلين إلى رب العالمين

فهو في كل ذلك متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره  “ 93 “

 متعرف عليك ومقبل بوجود لطفه عليك

 ما تريد أشهدك بره أي صفاته البرية  أيها المريد أي متى أعطاك موالك 

ومتى منعك . من الجود والكرم واللطف والعطف ونحو ذلك : التي تقتضي البر 

كالكبرياء والعزة : أشهدك قهره أي صفاته القهرية التي تقتضي القهر 

فهو في كل ذلك أي في كلتا الحالتين متعرف إليك أي مريد منك . ناء واالستغ

أن تعرفه بأوصافه الجمالية والجاللية ومقبل بوجود لطفه عليك ألن مشاهدتك 

فإنه ال . لصفات برته وقهره لطف عظيم منه سبحانه بك ونعمة منه عليك 

صفاته سواء سبيل إلى معرفته إال بتعرفه لعباده وال يكون ذلك إال بمقتضى 

فمن كان عارفا  . كان ذلك موافقا  لطبعهم وهو اإلعطاء أو مخالفا  له وهو المنع 

 بربه لم

 

 



 104         شرح الحكم العطائية

 

 

 82ص . .  في أن بعض الذنب ربما يكون سببا  في الوصول  2
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. يفرق بين المنع والعطاء ألن كال  منهما له طريق توصله إلى معرفة مواله 

  في المنع كما مر فافهموهذا من جملة فتح باب الفهم

 إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن اهللا فيه “ 94 “

 المنع الذي هو في الحقيقة مثل العطاء لعدم  أيها المريد أي إنما يؤلمك 

فهمك عن اهللا فيه إذ لو فهمت عن اهللا أنه إنما منعك ليصيرك من أحبابه الذين 

 فإن الفقير ال يكمل حتى يجد .حماهم من الدنيا لما تألمت منه بل تلذذت به 

 للمنع حالوة ال يجدها في العطاء

بسطك كي ال يبقيك مع القبض وقبضك كي ال يتركك مع البسط  “ 80 “

 وأخرجك عنهما كي ال تكون لشيء دونه

ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك  “ 95 “

 بالذنب فكان سببا  في الوصول

ن الطاعة ربما قارنها آفات قادحة في اإلخالص فيها كاإلعجاب بها أ: يعني 

وربما قارن الذنب شدة الندم . واحتقار من لم يفعلها فال يفتح لها باب القبول 

كما بين . واستصغار النفس وحسن االعتذار إلى اهللا فيكون سببا  في الوصول 

 : ذلك المصنف بقوله

  خير من طاعة أورثت عزا  واستكبارا معصية أورثت ذال  وافتقارا  “ 96 “

فإن الذل واالفتقار من أوصاف العبودية والتحقق بهما موجب للقرب من رب 

وأما العز واالستكبار فإنهما من أوصاف الربوبية والتعلق بهما مقتض . البرية 

 انكسار :ولذا قال أبو مدين . للخذالن والتباعد عن المراتب العلية 

 

 

 83ص . .  ونعمة اإلمداد  نعمة اإليجاد
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وكان أبو العباس المرسي ربما دخل عليه . العاصي خير من صولة المطيع 

المطيع فال يعبأ به وربما دخل عليه العاصي فيكرمه لمشاهدته أن الطائع أتى 

وهو متكبر بعمله ناظر لفعله والعاصي دخل عليه بذلة مخالفته ومشاهدة 

فإن .  العبد إلى صور األشياء بل إلى حقائقها فينبغي أن ال ينظر. معصيته 

أعمال البر والطاعة ليست مشروعة لذاتها وال مطلوبة لصورها بل لما احتوت 

عليه من التذلل والخشوع فإذا خلت من ذلك فخير منها المعصية التي تورث 

 الخضوع

اد نعمة اإليج: نعمتان ما خرج موجود عنهما وال بد لكل مكو ن منهما  “ 97 “

 ونعمة اإلمداد

 أي موجود من نعمتين ال  بفتح الواو المشددة يعني أنه ال بد لك مكو ن 

األولى نعمة اإليجاد أي نعمة هي إيجاد اهللا إياه بعد العدم : يخرج عنهما 

السابق والثانية نعمة هي إمداد بالمنافع التي تقتضي بقاء صورته وهيكله 

 : كما قال المصنف. ء  ودواما  فهو المنعم ابتدا. إلى أجل مسمى 

 84ص 

 أنعم عليك أوال  باإليجاد وثانيا  بتوالي اإلمداد “ 98 “

وقد وجه الكالم في هذه الحكمة على طريق الخطاب ليستحضرهما اإلنسان 

في نفسه ويعلم أن اإلمداد متواصل ال يتخلله انقطاع فيعرف من نفسه الفاقة 

 : لمصنف من هذه المقدمات بقولهالذاتية وهي النتيجة التي قصدها ا

فاقتك لك ذاتية وورود األسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها والفاقة  “ 99 “

 الذاتية ال ترفعها العوارض

أي إذا علمت أن العدم سابق على وجودك وأن وجودك مفتقر إلى المدد في 

زم كل وقت وإال تالشى وانعدم علمت أن فاقتك ذاتية لك وأن االضطرار ال

لوجودك وأن ورود األسباب كالفقر والمرض مذكرات لك بما خفي عليك من 
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فإن غالب الناس يغفلون عن الفاقة الذاتية إذا دامت عليهم . الفاقة الذاتية 

{ : إنما حمل فرعون على قوله : بل قال بعضهم . صحة أبدانهم وكثرة أموالهم 

فإنه لبث أربعمائة .  طول العافية والغنى . النازعات “ 24 “} أ ن ا ر ب ك م  ال أ ع ل ى 

سنة لم يتصدع رأسه ولم يضرب عليه عرق ولو أخذته الشقيقة ساعة واحدة 

والفاقة الذاتية الالزمة للعبد ال ترفعها . لشغله ذلك عن دعوى الربوبية 

ويبدله . العوارض كالصحة والغنى فإنه يجوز في حقه تعالى أن يزيل ذلك 

فتقار واالضطرار وال يزايل العبد هذا االضطرار ال في الدنيا بضده المقتضي لال

وال في اآلخرة ولو دخل الجنة فهو محتاج إلى اهللا تعالى دائما  وأبدا  وإذا الحظ 

و إ ذ ا { : العبد ذلك وقف عند حده وقام بعبودية ربه وخاف من تهديد قوله تعالى 

ه  أ و  ق اع د ا أ و  ق ائ م ا ف ل م ا ك ش ف ن ا ع ن ه  ض ر ه  م ر  ك أ ن  م س  ال إ ن س ان  الض ر  د ع ان ا ل ج ن ب 

 يونس “ 12 “} ل م  ي د ع ن ا إ ل ى ض ر  م س ه  
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 85ص . . خير األوقات 

 

 

  خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذ لتك“ 100 “

تشهد فيه وجود فقرك إلى موالك وترد فيه  وقت  أيها المريد أي خير أوقاتك 

. تذللك بين يدي الملك المجيد :  أي  بكسر الذال المعجمة إلى وجود ذ لتك 

بخالف الوقت الذي . أوقات الفاقات أعياد المريدين : كما سيقول المصنف 

يشهد فيه غناه وعزه فإنه شر األوقات لوجود الحجب المانعة من الوصول إلى 

 : وما ألطف قول بعضهم . رب البريات

 بنى اهللا لألحباب بيتا  سماؤه هموم وأحزان وحيطانه الضر

 وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم مفتاح بابكم الصبر

 متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب األنس به “ 101 “

أنه أي متى أوحشك اهللا من خلقه بأن نف ر قلبك من االستئناس بهم فاعلم 

ومتى فتح لك هذا الباب . يريد أن يفتح لك باب األنس به لتصير له وحده 

 فاترك األغيار في مرضاة العزيز الوهاب. صي رك من األحباب وآنسك بالخطاب 

 متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك “ 102 “

م رؤية أي متى حل موالك عقدة لسانك التي أوجبها االستغناء باألغيار وعد

الفاقة واالفتقار بأن أشهدك فقرك وفاقتك حتى دعوته بلسان االضطرار فاعلم 

. أنه يريد أن يعطيك لصدق الوعد بإجابة دعاء المضطر ال سيما في األسحار 

 : وما ألطف قول بعض العارفين

 لو لم ترد نيل ما أرجوه من طلب من فيض جودك ما ألهمتني الطلبا

 واعلم أن اإلجابة" .  الدعاء لم يحرم اإلجابة من أعطي: " وفي الحديث 
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 86ص . . سكون العارف وقراره 

 

 

و ر ب ك  ي خ ل ق  م ا ي ش اء  { تارة تكون بعين المطلوب وتارة تكون بغيره عاجال  أو آجال  

  القصص“ 68 “} و ي خ ت ار  م ا ك ان  ل ه م  ال خ ي ر ة  

 وال يكون مع غير اهللا قرارهالعارف ال يزول اضطراره  “ 103 “

أن العارف باهللا ال يزول اضطراره وافتقاره إلى مواله فإنه يقدر معرفته : يعني 

وأما غير العارف من . لنفسه بالذل واالفتقار يعرف ربه بالعز والعظمة واالقتدار 

العامة فإن اضطرارهم إنما يكون عند مثيرات األسباب من الفقر والمرض ونحو 

ة دائرة الحس على مشهدهم ومتى زالت زال اضطرارهم فلو شهدوا ذلك لغلب

ومن . قبضة اهللا الشاملة المحيطة لعلموا أن اضطرارهم إلى اهللا تعالى دائم 

أوصاف العارف أيضا  أنه ال يكون مع غير اهللا قراره لوجود وحشته من المخلوقات 

 فال يأنس إلى ببارئ األرض والسماوات

ر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافه ألجل ذلك أفلت أنوار أثار الظواه “ 104 “

 : الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر ولذلك قيل

 إن شمس النهار تغرب باللي ل وشمس القلوب ليست تغيب

أنه سبحانه أنار الظواهر أي المكونات بأنوار الكواكب والشمس والقمر : يعني 

رى المكونات بذلك النور ونأخذ منها ما ينفع ونحترز عما التي هي آثار قدرته فن

وأنار السرائر أي بواطن قلوب العارفين بأنوار أوصافه أي بالعلوم العرفانية . يضر 

 واألسرار الربانية ألجل ذلك أفلت أي غابت أنوار الظواهر

 87ص 

دث فيذهب نور الشمس في الليل ونور القمر في النهار لكونها ناشئة عن الحا

 أي لم تغب أنوار القلوب والسرائر لكونها ناشئة عن  بضم الفاء ولم تأف ل . 
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وقد استشهد بالبيت على ما ذكره ومعناه واضح وفي هذا . الصفات القديمة 

تنبيه على أن األمور الباقية هي التي ينبغي أن يعتني بها بخالف األمور 

ل ما يعتني بالعلوم الباطنية فإن الفانية اآلفلة فال يعتني بالعلوم الظاهرية مث

وحينئذ يكون العبد على ملة إبراهيم عليه . الثانية لبقائها أولى باالعتناء بها 

ومن اللطائف أن رجال  .  األنعام “ 76 “} ل ا أ ح ب  ال آف ل ين  { : السالم حيث قال 

 هو الحي الذي ال: فقال . سأل سهل بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن القوت 

: فقال . القوام هو العلم : فقال . إنما سألتك عن القوام : فقال . يموت 

إنما سألتك عن طعم : فقال . الغذاء هو الذكر : فقال . سألتك عن الغذاء 

وما ألطف قول . ما لك وللجسد دع من تواله أوال  يتواله آخرا  : فقال . الجسد 

 : بعضهم

 الربح مما فيه خسرانيا خادم الجسم كم تشقى بخدمته وتطلب 

 عليك بالروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح ال بالجسم إنسان

ليخفف ألم البالء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك فالذي  “ 105 “

 واجهتك منه األقدار هو الذي عودك حسن االختيار

فإنه من . هذه الحكمة تسلية للسالكين حتى يذوقوا منها مذاق العارفين 

أن الباليا من مواله وسيده الذي هو أرحم به من والدته ووالده كيف عرف 

 يبقى
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 88ص . . العارف يشهد لطف اهللا في قدره 
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كما . له باأللم إحساس ؟ أم كيف ال يتلذذ به ؟ كما يتلذذ بالنعمة سائر الناس 

 : قال في التنوير

 دروخفف عني ما أالقي من العنا بأنك أنت المبتلي والمق

 وما المرئ عما قضى اهللا معدل وليس له منه الذي يتخير

 بأنه سبحانه هو المبلي لك يخفف ألم البالء  أيها المريد أن علمك : يعني 

فإن الذي واجهتك منه األقدار أي األمور المقدرة عليك من مرض ونحوه . عنك 

فاتهم هو الذي عودك حسن االختيار أي اختيار األمر الحسن الذي يالئمك 

نفسك إذا ظننت خالف ذلك وسلم األمر تسلم فإن موالك الحكيم بمصالحك 

و ع سى أن ت ك ر ه وا ش ي ئ ا و ه و  خ ي ر  ل ك م  و ع س ى أن { : قال تعالى . منك أعلم 

  البقرة“ 216 “} ت ح ب وا ش ي ئ ا و ه و  ش ر  ل ك م  و الل ه  ي ع ل م  و أ ن ت م  ل ا ت ع ل م ون  

 من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره “ 106 “

أي من ظن انفكاك لطفه تعالى وتخلفه عن قدره عليه وأنزله به من الباليا 

فإن . والمحن فذلك الظن إنما حصل له لقصور نظره الناشئ عن ضعف اليقين 

ن العارفين يشهدون المنن في المحن والعطايا في الباليا بل كثيرا  ما يتلذذو

بها لما يعقبها من المزايا فإنها توجب شدة قرب العبد من مواله ألنه يكثر 

التضرع عند نزولها به وااللتجاء إلى من يعلم سره ونجواه ويستعمل حسن 

الصبر والرضا والتوكل على من أراد له هذا القضا إلى غير ذلك من طهارة 

فإن ذرة من . محجوب وفي هذا من أنواع اللطف ما ال ينكره إال كل . القلوب 

 وفي. أعمال القلوب خير من أمثال الجبال من أعمال الجوارح 

 89ص 

 " إذا أحب اهللا عبدا  ابتاله فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه: " الحديث 

ال يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك وإنما يخاف عليك من غلبة  “ 107 “

 الهوى عليك
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 أن تلتبس أي تشتبه الطرق الموصلة إلى اهللا  أيها المريد أي ال يخاف عليك 

تعالى عليك ألنه سبحانه بينها بإنزال الكتب وإرسال الرسل وإنما يخاف عليك 

الطريق : كما قال البلخي . من غلبة الهوى عليك حتى يعميك عن رؤيتها 

وما . واضح والحق الئح والداعي قد أسمع فما التحير بعد هذا إال من العمى 

 :  بعضهمألطف قول

 وآفة العقل الهوى فمن عال على هواه عقله فقد نجا

 : وقال آخر

 90ص 

 إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال

سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية  “ 108 “

 في إظهار العبودية

تر بحكمته سر الخصوصية أي أي تنزه عما ال يليق به موالنا الحكيم الذي س

سرا  هو الخصوصية التي خص بها أولياءه من المعارف واألسرار بظهور البشرية 

أي األحوال التي تعرض للبشر فقد يكون بعض األولياء خواصا  مثال  ليستر 

خصوصيته بهذه الصفة التي يتعاطاها فال يعرفه كثير من الناس ولوال هذا 

وقد قالوا ال بد للشمس من سحاب .  غير مصون الستر لكان سر اهللا مبتذال 

في . وظهر بعظمة الربوبية أي بربوبيته العظيمة : وقوله . وللحسناء من نقاب 

وهي األحوال التي . إظهار العبودية أي في إظهار آثار العبودية على عباده 

فبعجزك تتحقق قدرة موالك . تطرأ عليهم فتقتضي افتقارهم إلى ربهم 

وهكذا فعظمة الربوبية إنما ظهرت . قق غناه وبذلك تتحقق عزه وبفقرك تح

 للعباد من وراء حجاب العبودية

 ال تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك “ 109 “

أي إذا دعوت ربك وطلبت منه شيئا  من األشياء ولم تظهر لك اإلجابة فال 

أخر مطلبك أي ما طلبته تطالبه أي ال تعترض عليه وتسيء الظن به بسبب ت

ولكن طالب نفسك واعترض عليها بسبب تأخر . منه فإنه ال يسأل عما يفعل 
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ومن أدبك في الطلب عدم طلب . أدبك فلو تقدم األدب لما تأخر المطلب 

ومنه عدم رؤية . اإلجابة فإن الطالب إنما يقصد بدعائه إظهار العبودية فقط 

 حقاق توجب إداللك عليهاالستحقاق لما تطلب فإن رؤية االست
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 91ص . . في أنه ال يكمل تخليص كل صاحب كرامة إال القليل 
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ثم أشار المصنف إلى كمال األدب الذي . والواجب إنما هو إذاللك بين يديه 

 : يكون به العبد في غاية االستقامة بقوله

ستسالم متى جعلك في الظاهر ممتثال  ألمره ورزقك في الباطن اال “ 110 “

 لقهره فقد أعظم المنة عليك

أي متى زين اهللا ظاهرك بالتقوى وهي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات 

وباطنك باالستسالم أي باالنقياد لقهره مع الرضا والصبر على المصيبات فقد 

أعظم المنة أي النعمة عليك فإنه ال درجة أعلى من التقلب في عبودية 

 الظاهر والباطن

 ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه “ 111 “

أي ليس كل من ثبت تخصيصه بإظهار أمر خارق للعادة على يده كطي األرض 

والطيران في الهواء والمشي على الماء وغير ذلك من الكرامات كمل تخليصه 

فإنه كثيرا  ما تظهر . من رؤية األغيار وآفات النفس وما تدعو إليه من الشهوات 

. دي المبتدئين وال تظهر على أيدي الواصلين من أهل التمكين الكرامة على أي

: فقال . أن فالنا  جاع في البادية فرأى البادية كلها طعاما  : ولذا قيل لبعضهم 

أبيت عند ربي : عبد رفق به ولو بلغ إلى محل التحقيق لكان كمن قال 

ل له ربما رزق الكرامة من لم تكم: وسيقول المصنف . يطعمني ويسقيني 

فاالستقامة هي أعظم الكرامات التي أكرم بها العبد من رب . االستقامة 

 البريات

 92ص 

الوارد يوجد في الدار اآلخرة والورد ينطوي . ال يستحقر الورد إال جهول  “ 112 “

الورد هو طالبه منك . بانطواء هذه الدار وأولى ما يعتني به ما ال يخلف وجوده 

 وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه ؟والوارد أنت تطلبه منه 
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ال يستحقر الورد الذي هو األعمال الصالحة التي تقربه إلى العزيز : يعني 

الغفار ويتشوف إلى الوارد وهو ما يرد على الباطن من المعارف واألسرار إال 

فإن الوارد إنما ينشأ عن الورد بعد تصفية الباطن بصالح . جهول أي كثير الجهل 

فالورد ما كان من . عمال التي تجلب األنوار من حضرة الغني المفضال األ

ثم ذكر أن الورد له مزية على . الخلق للحق والوارد ما كان من الحق للخلق 

الوارد يوجد في الدار اآلخرة ألنه ما : أشار إلى األول بقوله : الوارد من وجهين 

فإنه : وأما الورد . ائف الرحمانية يرد على باطن العبد من المعارف الربانية واللط

وأولى ما يعتني به ما . ينطوي بانطواء هذه الدار ألن اآلخرة ليست دار تكليف 

الورد هو تعالى طالبه : وأشار إلى الوجه الثاني بقوله . ال يخلف وجوده بفواته 

فهو حقه عليك والوارد أنت تطلبه منه فهو حظك منه وأين ما هو طالبه . منك 

مما هو مطلبك منه ؟ أي بعيد ما بينهما فقيامك بحقوقه علي أليق منك 

بالعبودية من طلبك لحظوظك المحبوبة لديك ومتى تطهرت من العيب فتح لك 

وأتى المصنف بذلك إرشادا  للمريدين الذين يتشوفون إلى . باب الغيب 

 : كما قال المصنف. الواردات ويتركون األوراد مع أنها لها من المقدمات 

ورود اإلمداد بحسب االستعداد وشروق األنوار على حسب صفاء  “ 113 “

 األسرار

أن ورود اإلمداد من حضرة الملك الجواد إنما يكون للعبد بحسب : يعني 

 وشروق األنوار في قلب. استعداده لذلك بتطهير فؤاده ومالزمته ألوراده 
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 93ص . . في أن الجاهل مشغول بما يعمل وأن العاقل غيره 
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العارف والمراد بها العلوم والمعارف إنما يكون على حسب صفاء األسرار من 

وهذه الحكمة إثبات للشريعة من حيث األخذ . كدر التعلق باألغيار واآلثار 

قلما تكون الواردات اإللهية إال بغتة فتحقيق للحقيقة : وأما قوله . باألسباب 

 فال تنافي بال ارتياب

 افل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل والعاقل ينظر ماذا يفعل اهللا بهالغ “ 114 “

أن الغافل عن اهللا تعالى إذا أصبح فأول خاطر يرد عليه نسبة الفعل : يعني 

ماذا أفعل اليوم ؟ فهو جدير بأن يكله اهللا تعالى إلى نفسه : إلى نفسه فيقول 

ماذا : عالى فيقول وأما العاقل فأول خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى اهللا ت. 

يفعل اهللا بي ؟ وذلك لدوام يقظته فهو جدير بأن يوفقه اهللا ألحسن األعمال 

فأول خاطر يرد على العبد هو ميزان توحيده ولذا قال . ويرشده ألصلح األحوال 

بعضهم من اهتدى إلى الحق لم يهتد إلى نفسه ومن اهتدى إلى نفسه لم 

 شغل فإن عاد قلبك في أول وهلة إلى فانظر إذا استقبلك. يهتد إلى اهللا 

حولك وقوتك فأنت المنقطع عن اهللا وإن عاد قلبك في إلى اهللا سبحانه فأنت 

أصبحت ومالي سرور : وقد كان سيدي عمر بن عبد العزيز يقول . الواصل إليه 

اللهم إني أصبحت : وليكن من دعاء صاحب هذا المقام . إال في مواقع القدر 

 را ال أملك لنفسي ض

 94ص 

وال نفعا  وال موتا  وال حياة  وال نشورا  وال أستطيع أن آخذ إال ما أعطيتني وال 

أتقي إال ما وقيتني اهللا وفقني لما تحبه وترضاه من القول والعمل في طاعتك 

 إنك ذو الفضل العظيم

إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن اهللا في كل  “ 115 “

 وه في كل شيء لم يستوحشوا من شيءشيء فلو شهد
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 أي  جمع زاهد  والزهاد  بضم العين جمع عابد أي إنما يستوحش العباد 

ينفرون من كل شيء يقطعهم عن اهللا بغيبتهم عن اهللا في كل شيء لكونهم 

فإن الزهد في . محجوبين عنه تعالى برؤية أنفسهم ومراعاة حظوظهم 

فروا من األشياء واستوحشوا منها مخافة أن المزهود شاهد له بالوجود ولذا 

تفوت عليهم مقاصدهم لميلهم إليها وافتتانهم بها فلو شهدوه في كل شيء 

كما شهده العارفون والمحبون لم يستوحشوا من شيء لرؤيتهم له حينئذ 

ظاهرا  في األشياء كلها ألنهم يستدلون به عليها فيكون في ذلك من قرة 

ؤيتهم لنفوسهم فال يكون لهم من األشياء وحشة أعينهم ما يشغلهم عن ر

جعلنا اهللا من أهل . وال يخشون منها فتنة ألنها فانية متالشية بهذا االعتبار 

 محبته إنه كريم غفار

أمرك في هذا الدار بالنظر في مكوناته وسيكشف لك في تلك الدار  “ 116 “

 عن كمال ذاته

 ه الدار الدنيا بالنظر في مكوناته  في هذ أيها المريد أمرك موالك : يعني 

 أي أكوانه لتراه بنور بصيرتك ظاهرا  فيها من وراء بتشديد الواو المفتوحة 

حجاب هو هي وسيكشف لك مع عامة المؤمنين في تلك الدار اآلخرة عن 

 فإن رؤيته تعالى من األمر الجائز كما قال اللقاني. كمال ذاته فتراه بعين البصر 

: 
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 95ص . .  الطاعات عالج لطبيعة الملل عند اإلنسان تنوع
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 ومنه أن ينظر باألبصار لكن بال كيف وال انحصار

 للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت

 علم منك أنك ال تصبر عنه فأشهدك ما برز منه “ 117 “

محب  أنك ال تصبر عن مشاهدته كما هو شأن ال أيها المحب أي علم منك 

مع محبوبه فأشهدك ما برز منه من األكوان رحمة بك لتراه فيها بعين بصيرتك 

 لكون رؤيتك له في هذه الدار من غير حجاب ال تتصور

لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات وعلم ما فيك من  “ 118 “

وجود الشره فحجرها عليك في بعض األوقات ليكون همك إقامة الصالة ال 

  الصالة فما كل مصل مقيموجود

 وجود الملل أي السآمة  أيها المريد أي لما علم الحق سبحانه منك 

من صالة :  أي نوع لك الطاعات  بتشديد الواو المؤدية إلى ترك العمل لون 

وصيام وتسبيح وتهليل ونحو ذلك رحمة بك وتسهيال  عليك فإنك إذا سئمت 

 بتشديد لم ما فيك من وجود الش ر ه وع. من نوع منها انتقلت إلى غيره 

 أي مجاوزة الحد في التسارع إلى الشين المعجمة المفتوحة وفتح الراء 

فحجرها بتخفيف الجيم . العمل المؤدي ذلك إلى وقوع النقص والتقصير فيها 

 أي منعها عليك
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 96ص . . الصالة محل المناجاة 

 

 

ها في غير أوقاتها والنوافل ال ينبغي في بعض األوقات فإن الفرائض يمتنع فعل

وإنما فعل ذلك ليكون همك إقامة الصالة أي تعديل . فعلها في وقت الكراهة 

أركانها وتوفير شروطها وتكميل آدابها ظاهرة وباطنة بقدر الطاقة ال وجود صورة 

الصالة فقط فما كل مصل مقيم ألنك قد علمت أن المقيم للشيء هو القائم 

فتلوين العبادة وتحجيرها . الكمال من غير نقص وال إخالل به على وجه 

نعمتان على المريد يزول بهما الملل والشره القاطعان عن حسن طاعة العزيز 

وإنما مثل المصنف بالصالة دون سائر العبادات لكثرة وقوع ذلك فيها . الحميد 

 : أو لكونه أراد أن يذكر شيئا  من فوائدها بقوله

  طهرة للقلوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوبالصالة “ 119 “

أن الصالة التامة المستوفية للشروط واآلداب المشتملة على الخشوع : يعني 

والخضوع للعزيز الوهاب طهرة أي مطهرة للقلوب من الذنوب الشبيهة باألدناس 

.  العنكبوت “ 45 “} ر  أن الص ل اة  ت ن ه ى ع ن  ال ف ح ش اء  و ال م ن ك { : قال تعالى . 

إنما مثل الصالة كمثل نهر عذب يمر بباب أحدكم يقتحم فيه : " وفي الحديث 

واستفتاح أي : وقوله " كل يوم خمس مرات أترون ذلك يبقي من درنه شيئا  

طلب فتح لباب الغيوب عطف مسبب على سبب ألن القلوب إذا طهرت وتزكت 

 ان غائبا  عنها من المعارف واألسراررفعت عنها الحجب واألستار فترى ما ك

 97ص 

الصالة محل المناجاة ومعدن المصافاة تتسع فيها ميادين األسرار  “ 120 “

علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم . وتشرق فيها شوارق األنوار 

 احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها



 126         شرح الحكم العطائية

 والثناء عليه ومعدن أن الصالة هي محل مناجاة العبد لربه بتالوة كالمه: يعني 

المصافاة معه بتوجهه بكليته إليه وبقدر إقبال العبد يكون إقبال الرب وثمرتها إذا 

كانت على الوجه األكمل أنها تتسع فيها ميادين األسرار أي تتسع فيها 

القلوب الشبيهة بالميادين للفرسان بمعنى أنها تنشرح بتوارد األسرار أي 

بق إليها كتسابق الفرسان وهذا يتسبب عن كونها العلوم والمعارف التي تتسا

. تشرق أي تطلع فيها شوراق األنوار أي األنوار الشبيهة بالكواكب الشارقة 

فإن األنوار إذا أشرقت في القلوب انشرحت لما يرد عليها من العلوم والمعارف 

وهذه العبارات الست التي هي من فوائد الصالة معانيها متقاربة أتى بها . 

. من أن المأمور به إنما هو إقامة الصالة ال وجودها : تكون كالدليل لما قاله ل

فإن اهللا تعالى . فإن الصالة المعتبرة هي صالة الخاشعين ال صالة الغافلين 

 ال ذ ين  ه م  ع ن  ص ل ات ه م  “ 4 “ف و ي ل  ل ل م ص ل ين  { : يقول في كتابه المكنون 

 فقلل  أيها العبد علم وجود الضعف منك : ثم قال  .  الماعون“ 5 “} س اهون  

أعدادها بجعل الخمسين خمسة وعلم احتياجك إلى فضله وكرمه فكثر 

 أي ثوابها وأسرارها فجعلها خمسا  في  بفتح الهمزة جمع مدد أمدادها 

فاحمده على ما أنعم واشكره على ما تفضل . الفعل وخمسين في األجر 

 وتكرم

 طلبت عوضا  على عمل طولبت بوجود الصدق فيه ويكفي متى “ 121 “

 المريب وجدان السالمة

 من موالك عوضا  أي ثوابا  على عمل عملته كما  أيها المريد أي متى طلبت 

 هو شأن التجار طولبت منه بوجود الصدق أي اإلخالص فيه من شهود
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 98ص  . .  يكفي العبد جزاء على عمله قبول ذلك العمل عند اهللا 2

 

 



 128         شرح الحكم العطائية

 

 

األغيار فإن الجزاء إنما يكون على كامل وال كمال عندك إذ ذاك فإنك إنما عملت 

لحظ نفسك ال لوجه موالك فصرت كأجير السوء أن لم يأخذ األجرة لم يعمل 

ويكفي المريب أي المرتاب في كون مواله يعطيه األجر وإن لم يقصده بعمله 

أن اهللا لم يعاقبه على هذا القصد القبيح وجدان السالمة من العقاب أي يكفيه 

 : وقد كرر المصنف هذا المعنى اهتماما  بشأنه فقال. 

ال تطلب عوضا  على عمل لست له فاعال  يكفي من الجزاء لك على  “ 122 “

 العمل أن كان له قابال 

 جزاء على عمل لست له فاعال  في الحقيقة فإن  أيها المريد أي ال تطلب 

.  الصافات “ 96 “} و الل ه  خ ل ق ك م  و م ا ت ع م ل ون  { :  في كتابه المكنون اهللا يقول

وإذا كان موالك هو الفاعل في الحقيقة وجعلك محال  لظهور فعله تفضال  منه 

يكفي من الجزاء لك على العمل الذي هو . فكيف تطلب جزاء على غير فعلك 

ي كونه له قابال  ولم يؤاخذك بعدم  أ بفتح الهمزة لك بطريق المجاز أن كان 

 الصدق فيه من حيث إنه من كسبك

 إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك “ 123 “

 خلق  أيها المريد أي إذا أراد اهللا سبحانه أن يظهر فضله وإحسانه عليك 

العمل الصالح فيك ونسبه إليك على ألسنة العبيد بأن يطلق ألسنتهم بأنك 

ينبغي لك أن تشهد هذا الفضل العظيم وتستحي من موالك الكريم ف. مطيع 

يا : إذا عمل العبد حسنة وقال : لتتأدب بقول سهل بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

شكر اهللا تعالى له ذلك . رب أنت بفضلك استعملت وأنت أعنت وأنت سهلت 

 يا عبدي بل أنت أطعت وأنت تقربت وإذا نظر إلى نفسه: وقال له 

 99ص 

يا عبدي : أعرض اهللا تعالى عنه وقال . أنا عملت وأنا أطعت وأنا تقربت : وقال 

يا رب أنت قدرت وأنت : وإذا عمل سيئة وقال . أنا وفقت وأنا أعنت وأنا سهلت 
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يا عبدي بل أنت أسأت : غضب المولى عليه وقال له . قضيت وأنت حكمت 

. مت وأنا أسأت وأنا جهلت يا رب أنا ظل: وإذا قال . وأنت جهلت وأنت عصيت 

يا عبدي أنا قضيت وأنا قدرت وقد غفرت وحلمت : أقبل المولى عليه وقال 

 وسترت

 ال نهاية لمذامك أن أرجعك إليك وال تفرغ مدائحك أن أظهر جوده عليك “ 124 “

 من القبائح أن أرجعك موالك إلى نفسك  أيها المريد أي ال نهاية لما تذم به 

 وذلك من عالمات الطرد  فإن النفس أمارة بالسوء نها وخلى بينك وبي

وال تفرغ أي ال تنتهي مدائحك أي محاسنك التي تمدح بها أن أظهر . واإلبعاد 

جوده عليك ونصرك على نفسك فتكون ممن رحمه واجتباه ووفقه لما يحبه 

 ويرضاه

 كن بأوصاف ربوبيته متعلقا  وبأوصاف عبوديتك متحققا  “ 125 “

 متعلقا  بأوصاف ربوبيته تعالى من غنى وعز وقوة وعلم  أيها المريد  أي كن

ونحو ذلك بأن تشاهد أن هذه األوصاف إنما هي لموالك فقط وإذا وجدت في 

غيره فهي عارية منه تعالى وال تشهد هذا المشهد إال إذا تحققت بأوصاف 

ت بما هو لك فإذا تحقق. عبوديتك من الفقر والذل والعجز والجهل ونحو ذلك 

وتعلقت آمالك بما هو له أمدك بأوصافه فتكون غنيا  باهللا عزيزا  باهللا قادرا  باهللا 

تحقق بأوصافك يمدك : كما سيقول المصنف . عالما  باهللا إلى غير ذلك 

 : ثم ذكر ما هو كالدليل لهذه الحكمة بقوله. بأوصافه 
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 100ص  . . أكبر معاصي القلب ادعاء شيء من أوصاف الربوبية
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 منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين أفيبيح لك أن تدعي “ 126 “

 وصفه وهو رب العالمين ؟

أي حرم عليك موالك أن تدعي شيئا  ليس لك مما هو للمخلوقين من األموال 

فإذا ادعيت أنك . أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين ذو العزة والجالل 

 قوي أو عظيم أو عالم كان ذلك من أكبر معاصي القلب لما غني أو عزيز أو

في ذلك من مشاركة المربوب للرب وال شيء عند العارفين أقبح من وجوب 

وفي الحديث . الشركة في قلب العبد بادعاء شيء من أوصاف رب العالمين 

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما ألقيته : " القدسي 

ومعنى " . ال أحد أغير من اهللا تعالى : " وفي الحديث النبوي " . لنار في ا

الغيرة في حقه سبحانه أن ال يرضى بمشاركة غيره له فيما اختص به من 

وهذا المعنى الذي . صفات الربوبية وفيما هو حق له من األعمال الدينية 

 ضمنه

 101ص 

ة فإن كل ما صنفوه المؤلف هذه الحكمة هو الغرض األقصى للسادة الصوفي

وسيلة لهذا المقصد الشريف الذي هو موت النفس وإسقاط حظوظها بالكلية 

 وحينئذ يتصف العبد بصدق العبودية واإلخالص للربوبية

 كيف تخرق لك العوائد ؟ وأنت لم تخرق من نفسك العوائد “ 127 “

كرامات  في خرق العوائد لك بأن تظهر على يدك ال أيها المريد أي ال تطمع 

وأنت لم تخرق من نفسك العوائد التي اعتدها من سيئ األحوال 

فإنه قد جرت عادة اهللا بأن ال تخرق العوائد إال . واالسترسال مع الشهوات 

فإن لم تصل إلى هذا المقام لم . لمن فني عن حظوظه ولم يكن لها بقاصد 

ان ذلك فإن ظهر على يدك صورة كرامة فربما ك. تكن من أهلها والسالم 

 استدراجا  فخف من ظهورها على يد واتخذ التباعد عن الركون إليها منهاجا 
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 ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن ترزق حسن األدب “ 128 “

أي ليس الشأن المعتبر عند المحققين وجود الطلب لحوائجك من مواله وإنما 

 األمر إليه الشأن المعتبر أن ترزق حسن األدب مع من خلقك وسواك بتفويض

من : " لما في الحديث . والرضا بما قسم واالشتغال بذكره واالعتماد عليه 

 " شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين
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 102ص . . الذلة واالفتقار إلى اهللا توجب النصر 
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 ما طلب لك شيء مثل االضطرار وال أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة “ 129 “

 واالفتقار

 الحوائج من اهللا تعالى شيء مثل االضطرار إليه  أيها المريد أي ما طلب لك 

 “ 62 “} أ م ن  ي ج يب  ال م ضط ر  إ ذ ا د ع اه { : إذ به تقع اإلجابة لقوله سبحانه 

فقوله طلب مبني للفاعل الذي هو شيء فيكون شبه االضطرار . النمل 

مفعول وشيء نائب فاعل على معنى أن ويحتمل بناؤه لل. بشخص طالب 

أحسن مطلوب يطلبه العبد االضطرار وهو أن ال يتوهم من نفسه حوال  وال قوة 

وال يرى لنفسه سببا  من األسباب يعتمد عليه أو يستند إليه بل يكون بمنزلة 

الغريق في البحر أو التائه في التيه القفر ال يرى لغياثه إال مواله وال يرجو 

والذلة واالفتقار أمران موجبان إلسراع مواهب . ن هلكته أحدا  سواه لنجاته م

و ل ق د  { : الحق تعالى إلى العبد المتصف بهما وإلى ذلك اإلشارة بقوله تعالى 

فذلتهم أوجبت عزتهم .  آل عمران “ 123 “} ن ص ر ك م  الل ه  ب ب د ر  و أ ن ت م  أ ذ ل ة  

 : ىونصرتهم كما قيل في هذا المعن

 وإذا تذللت الرقاب تقربا  منها إليك فعزها في ذلها

 : وما ألطف قول بعضهم

 حيث أسلمتني إلى الذال والال م تلقيتني بعين وزاي

ال حول وال قوة إال باهللا كنز من : " وافهم هاهنا قوله صلى اهللا عليه وسلم 

 " كنوز الجنة

 103ص 

ويك ومحو دعاويك لم تصل إليه لو أنك ال تصل إليه إال بعد فناء مسا “ 130 “

ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته فوصلك . أبدا  

 إليه بما منه إليك ال بما منك إليه
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 إال بعد فناء مساويك أي  أيها المريد أي لو أنك ال تصل إلى اهللا تعالى 

 لم تصل إليه عيوبك ومحو دعاويك التي تدعيها من نسبة األعمال إلى نفسك

أبدا  ألن المساوي والدعاوي طبعك ولو لم يكن إال إرادتك تحصيل هذا الغرض 

بنفسك لكان كافيا  فلو تأملت وجدت محاسنك كلها مساوي ولو كنت رأس 

و ل و ل ا ف ض ل  الل ه  { . المخلصين وأحوالك كلها دعاوي ولو كنت أصدق الصادقين 

ولذا قال أبو العباس .  النور “ 21 “} ا م ن ك م  م ن  أ ح د  أ ب د ا ع ل ي ك م  و ر ح م ت ه  م ا ز ك 

لن يصل الولي إلى اهللا حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى اهللا : المرسي 

غطى وصفك بوصفه أي : وقوله . تعالى يعني انقطاع أدب ال انقطاع ملل 

 في مقام أظهر لك من صفاته السنية ما تغيب به عن صفاتك البشرية فتكون

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره : " الحب الذي قال في صاحبه 

وصاحب هذا " . الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي بها 

ذ ل ك  { . المقام ال تكون له إرادة مع مواله ألنه ما وصل إلى اهللا إال بما من اهللا 

 المائدة “ 54 “} اء  و الل ه  و اس ع  ع ل يم  ف ض ل  الل ه  ي ؤ ت يه  م ن  ي ش 
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 104ص . . الستر في المعصية 

 

 

  لوال جميل ستره لم يكن عمل أهال  للقبول“ 131 “

أي لوال ستره تعالى الجميل لم يكن عمل من األعمال أهال  للقبول لفقد 

ن فإن العبد مبتلى بنظره إلى نفسه وفرحه بعمله م. شرطه من اإلخالص 

حيث نسبته إليه وشهوده حوله وقوته عليه وهذا من الشرك الخفي القادح 

فينبغي للمريد أن يعتمد على فضل اهللا وكرمه ال على اجتهاده . في اإلخالص 

 وعمله

 أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصبته “ 132 “

ه أحوج منك إلى  إلى حلمه تعالى في حال عملك بطاعت أيها العبد أي أنت 

حلمه في حال تلبسك بمعصيته ألن طاعتك ربما تكون مصحوبة بنظرك إلى 

وأما . نفسك واستعظام عملك وذلك يوجب الخسة وسقوط المنزلة عند ربك 

معصيتك فقد تكون مصحوبة باضطرار وافتقار مقرونة بذلة واحتقار وذلك يوجب 

ير من رؤية استحقاق وفي هذا زيادة تحذ. الشرف والرفعة عنده سبحانه 

 الوصول باألعمال فإنه جهل مركب ال يسلم منه إال كمل الرجال

فالعامة يطلبون . ستر عن المعصية وستر فيها : الستر على قسمين  “ 133 “

من اهللا تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق والخاصة يطلبون 

 الحقمن اهللا الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك 

أن العامة يطلبون الستر في المعصية خوف اطالع الناس عليهم فهم : يعني 

.  النساء “ 108 “} ي س ت خ ف ون  م ن  الن اس  و ل ا ي س ت خ ف ون  م ن  الل ه  و ه و  م ع ه م  { 

 “ } ي ع ل م  خ ائ ن ة  ال أ ع ي ن  و م ا ت خ ف ي الص د ور { : قال ابن عباس في قوله تعالى 
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هو الرجل يكون في القوم فتمر به المرأة فيريهم أنه يغض بصره .  غافر “ 19

 عنها فإذا رأى من القوم غفلة

 105ص 

وهذا شأن المرائين الذين يستخفون بنظر الجبار ويهابون الناس أن . لحظ إليها 

وأما الخاصة فهم يطلبون من اهللا . يطلعوا عليهم فيما يرتكبونه من األوزار 

تر عنها بأن يجعل بينهم وبينها حاجبا  حتى ال تخطر بقلوبهم خشية الس

وإلى هذا المعنى أشار أبو الحسن الشاذلي . سقوطهم من نظر الملك الحق 

اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية : في دعائه بقوله 

اة منها وأسبابها وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها واحملنا على النج

 ومن التفكر في طرائقها

من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره فالحمد لمن سترك ليس  “ 134 “

 الحمد لمن أكرمك وشكرك

أي من أكرمك من العباد بعطاء أو محبة فإنما أكرم فيك جميل ستره تعالى أي 

ستره الجميل عليك فإنه لوال جميل ستره ما نظروا بعين الرضا إليك بل لو 

فال تعبثك . ا إلى ما فيك من العيوب الستقذروك ونفروا منك وطرحوك نظرو

رؤية إكرام الخلق لك لجهلهم بعيبك على حمدهم على ذلك دون حمد ربك 

فتضع الحمد في غير موضعه فإن الحمد ال ينبغي أن يكون إال لمن سترك 

وإنما تحمده من حيث إجراء الخير على . ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك 

{ : قال تعالى . ه فقط ال من حيث إنه المكرم الحقيقي إذ ليس ذلك إال اهللا يدي

  النحل“ 53 “} و م ا ب ك م  م ن  ن ع م ة  ف م ن  الل ه  

ما صحبك إال من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إال موالك الكريم  “ 135 “

 خير من تصحب من يطلبك ال لشيء يعود منك إليه. 

 احب الحقيقي إال من صحبك وأقبل عليك بإحسانهليس الص: يعني 
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 106ص . . الحجاب الموهوم 

 

 

وخير صاحب لك من . العميم مع علمه بعيبك وليس ذلك إال موالك الكريم 

يطلبك ويعتني بك ال لشيء يعود منك إليه وليس ذلك إال موالك الحليم فاجعل 

الرضا بصحبة المحسن ومقصوده الحث على مجانبة الخالئق و. توكلك عليه 

 : كما قال بعضهم. الخالق 

 خذ عن الناس جانبا وارض باهللا صاحبا

 قلب الناس كيف شئ ت تجدهم عقاربا

 صحبة من يدل على أمر محمود من حيث كونه يقرب العبد إلى مواله: نعم 

لو أشرق لك نور اليقين لرأيت اآلخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها  “ 136 “

 سن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليهاولرأيت محا

 نور اليقين الذي به تحق الحق وتبطل الباطل  أيها المريد أي لو أشرق لك 

. لرأيت اآلخرة حاضرة لديك ألنها حق فتكون أقرب إليك من أن ترحل إليها 

ولرأيت أي أبصرت محاسن الدنيا الحاضرة لديك قد ظهرت كسفة الفناء عليها 

 وهي القطعة التي تغطي الشيء  بكسر الكاف بيه بالكسفة أي الفناء الش

أو بفتحها أي الكسوف والتغيير ألنها باطلة فيوجب لك هذا النظر اليقيني 

 الزهد في الدنيا واإلقبال على اآلخرة

ما حجبك عن اهللا وجود موجود معه ولكن حجبك عنه توهم موجود  “ 137 “

 معه

حجوب عن اهللا تعالى وجود موجود من األكوان  الم أيها المريد أي ما حجبك 

كما قال بعض . الدنيوية أو األخروية معه إذ ال وجود في الحقيقة لما سواه 

 : العارفين
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 107ص 

 اهللا قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا  بلوغ كمال

 فالكل دون اهللا أن حققته عدم على التفصيل واإلجمال

 اله في محو وفي اضمحاللواعلم بأنك والعوالم كلها لو

 من ال وجود لذاته من ذاته فوجوده لواله عين محال

 والعارفون بربهم لم يشهدوا شيئا  سوى المتكبر المتعال

 ورأوا سواه على الحقيقة هالكا  في الحال والماضي واالستقبال

. ولكن حجبك عنه تعالى توهم موجود معه أي توهمك أن ما سواه له وجود 

فإن وجود اآلثار . اطلة ال حقيقة لها فال حاجب لك عن اهللا تعالى والتوهمات ب

فإن ظالل . كوجود الظالل فمن شهد ظلية اآلثار لم يحصل له عائق عن اهللا 

ولو كان بينك وبين اهللا . األشجار في األنهار ال تعوق السفن عن التسيار 

فالحجاب .  حجاب وجودي للزم أن يكون أقرب إليك منه وال شيء أقرب من اهللا

 حينئذ أمر توهمي بال اشتباه

لو ظهرت صفاته . لوال ظهوره في المكونات ما وقع عليهم وجود إبصار  “ 138 “

 اضمحلت مكوناته

أي لوال تجليه سبحانه وتعالى من وراء حجاب المكونات أي من وراء حجاب هو 

ى التجلي ولو تجل. هي ما وقع عليها إبصار أي ما وجدت فال يقع عليها إبصار 

ف ل م ا { : الحقيقي الذي ال خفاء معه الضمحلت وتالشت بدليل قوله تعالى 

كما وضح .  األعراف “ 143 “} ت ج ل ى ر ب ه  ل ل ج ب ل  ج ع ل ه  د ك ا و خ ر  م وس ى ص ع ق ا  

 لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته ألنه ال ارتباط بين: ذلك بقوله 

 108ص 

فظهوره سبحانه من وراء حجاب المكونات هو الذي أوجب . القديم والحادث 

 ظهورها

 أظهر كل شيء ألنه الباطن وطوى وجود كل شيء ألنه الظاهر “ 139 “



 140         شرح الحكم العطائية

أن مقتضى اسمه تعالى الباطن أن ال يشاركه في البطون شيء فلذا : يعني 

أظهر كل شيء أي جعل األشياء كلها ظاهرة وال باطن فيها غيره ومقتضى 

الى الظاهر أن ال يشاركه في الظهور شيء فلذا طوى وجود كل اسمه تع

شيء أي لم يجعل لغيره وجودا  من ذاته بل المكونات جمعيها في الحقيقة 

فالحق تعالى هو الموجود بكل . عدم محض ألنه ال وجود لها إال من وجوده 

 اعتبار ألنه الظاهر من جهة التعريف الباطن من جهة التكييف

 لك أن تنظر ما في المكونات وما أذن لك أن تقف مع ذوات أباح “ 140 “

فتح لك باب .  يونس “ 101 “} ق ل  ان ظ ر وا م اذ ا ف ي الس م او ات  { المكونات 

 األفهام ولم يقل انظروا السماوات لئال يدلك على وجود األجرام

ع صنعته أمرك اهللا تعالى أن تنظر ما في المكونات من آثار قدرته وبدائ: يعني 

وما أذن لك أن تقف مع ذوات . لتستدل بذلك على آثار األسماء والصفات 

كما . المكونات فإنه سبحانه ما نصب لك الكائنات لتراها بل لترى فيها موالها 

 : قيل في ذلك

 ما أبينت لك العوالم إال لتراها بعين من ال يراها

 فارق عنها رقي من ليس يرضى حالة دون أن يرى موالها

 المشعرة “ في الظرفية “ب } ان ظ ر وا م اذ ا ف ي الس م او ات  { : فقوله سبحانه 

  باب األفهام فتفهم أيها المريد بأن االعتبار بالمظروف دون الظرف فتح لك 
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 109ص . . محو األكوان بأحدية ذاته 

 

 

 رحمنأنها موجودة لغيرها ال لذاتها فتنظر في األكوان لتصل إلى معرفة ال

 األكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته “ 141 “

أن األكوان من حيث ذاتها عدم محض ولم تكن ثابتة إال بإثباته تعالى : يعني 

فالثبوت لها أمر عرضي وإال فهي في الحقيقة . وإيجاده لها وظهوره فيها 

 وإنما لها فمن نظر إلى أحدية ذاته لم يجد لألكوان ثبوتا . ممحوة بأحدية ذاته 

ثبوت عند من نظر إلى الواحداية ألن األحدية عند العارفين هي الذات البحت 

أي الخالصة عن الظهور في المظاهر وهي األكوان والواحدية هي الذات 

ولذا . الظاهرة في األكوان فيكون لألكوان حينئذ ثبوت باعتبار ظهور الحق فيها 

ة بحر مع موج فإن الحق سبحانه األحدية بحر بال موج والوحداني: يقولون 

عندهم كالبحر واألكوان كاألمواج التي يحركها ذلك البحر فهي ليست عينه وال 

وقد كرر المصنف الكالم عليه في هذا الكتاب . هذا هو توحيد العارفين . غيره 

 وأبرزه في عبارات مختلفة محاولة على أن يحق عندك الحق ويبطل الباطل

تأليف وتكلم على وحدة الوجود بما ال مزيد عليه آه وقد أفرده بعضهم بال

 شرقاوي

الناس يمدحونك لما يظنونه فيك فكن أنت ذاما  لنفسك لما تعلمه  “ 142 “

 منها

  لما يظنونه فيك من األوصاف أيها المريد يعني أن الناس إنما يمدحونك 

 110ص 

القبائح العديدة وال الحميدة فكن أنت ذاما  لنفسك لما تعلمه منها من العيوب و

تغتر على كل حال من األحوال بمدح المادح فإنه السم القتال ألن من فرح 
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بل . بمدح نفسه أوقعها في الغرور وساق إليها ما ال يطاق من أنواع الشرور 

اللهم اجعلنا خيرا  مما يظنون وال تؤاخذنا بما يقولون : قل إذا مدحك المادحون 

 واغفر لنا ما ال يعلمون

المؤمن إذا مدح استحيا من اهللا أن يثنى عليه بوصف ال يشهده من  “ 143 “

 نفسه

المؤمن الحقيقي إذا مدحه الناس بوصف ليس فيه عد ذلك من إحسان : أي 

اهللا عليه واستحيا منه تعالى أن يثني الناس عليه بوصف محمود ال يشهده 

لربه الذي من نفسه فيرجع على نفسه بالمقت واالستحقار ويكثر الشكر 

أظهر له محاسن عند الناس لم يكن له عليها اشتهار فينال بذلك الشكر 

 المزيد مع سالمته من السكون إلى ثناء العبيد

 أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس “ 144 “

أن من ترك يقين ما عنده من عيوب نفسه لظن ما عند الناس أي : يعني 

من صالح حاله فهو أكثر الناس جهال  ألنه قدم الظن للظن الذي عند الناس 

على اليقين وقدم ما عند غيره على ما يعلمه من نفسه وهذا من الضالل 

: وقد حكي أن بعض الحكماء مدحه بعض العوام فبكى فقال تلميذه . المبين 

إنه لم يمدحني حتى وافق بعض خلقي خلقه : أتبكي وقد مدحك فقال له 

 نظر بعين بصيرتك فقد نبهك الحكيم العليمفا. فلذلك بكيت 

 إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثن عليه بما هو أهله “ 145 “

 أي إذا أطلق موالك ألسنة الناس بالثناء عليك ولست بأهل للثناء لعلمك
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 111ص . . بسط العطاء وقبض المنع 

 

 

انه بما هو أهله بعيوب نفسك وتقصيرها كما هو شأن المؤمن فأثن عليه سبح

وال . شكرا  لنعمة إطالق األلسن بالثناء عليك حيث ستر القبيح وأظهر المليح 

 تغتر بمدح المادحين فتهلك مع الهالكين

الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق والعارفون إذا  “ 146 “

 مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق

ين هم في غيبة عنه تعالى إذا مدحهم المادح انقبضوا أن الزهاد الذ: يعني 

. وفا  من االغترار القاطع لهم عن اهللا لشهودهم الثناء صادرا  من الخلق خ

والعارفون الحاضرون مع ربهم إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك 

الحق ألنهم ال يشاهدون معه غيره بل يقولون ألسنة الخلق أقالم الحق وهذا 

جهه ربا اإليمان إذا مدح المؤمن في و: " محمل قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ولذا كان المصنف يمدح شيخه المرسي فيقع عند المدح موقعا  " . في قلبه 

وصاحب هذا المقام إذا ذمه أحد ال يجد في نفسه عليه وال يؤذيه . عظيما  

 لعدم شهوده الذم صادرا  منه

متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا منعت قبضك المنع فاستدل  “ 147 “

 ت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتكبذلك على ثبو

 تجد من نفسك أنك إذا أعطيت شيئا  مرادا  لك  أيها المريد متى كنت : أي 

بسطك العطاء وإذا منعت منه قبضك المنع فاستدل بذلك على تطفلك على 

أهل اهللا وادعاء ما لهم من المقامات ولست منهم فتكون كالطفيلي الذي 

 وال يستحق الدخول معهم واستدل بذلك أيضا  يدخل مع األضياف في ضيافتهم
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فإن البسط عند العطاء والقبض عند المنع . على عدم صدقك في عبوديتك 

 من

 112ص 

عالمات بقاء الحظ للنفس والعمل على نيله وهو مناقض للعبودية عند 

 فإن العارف يستوي عنده كل ما فعله سيده ساءه أم سره. العارفين 

 ذنب فال يكن سببا  ليأسك من حصول االستقامة مع ربك إذا وقع منك “ 148 “

 فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك

 ذنب على حسب مقامك فال يكن سببا  مقتضيا   أيها المريد أي إذا وقع منك 

ليأسك من حصول االستقامة أي اعتدال األحوال في العبودية مع ربك ألن 

جرى القدر بذلك وإنما يناقضها االستقامة ال يناقضها فعل الذنب فلتة إذا 

فالواجب عليك حينئذ أن تبادر بالتوبة منه . اإلصرار عليه والعزم على فعله ثانيا 

 فإنه قد يكون آخر ذنب قدر عليك فتستديم بعده االستقامة

إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك وإذا أردت أن يفتح  “ 149 “

 منك إليهلك باب الخوف فاشهد ما 

 أن يفتح اهللا لك باب الرجاء حتى ترجوه فاستحضر  أيها المريد أي إذا أردت 

بقلبك ما هو واصل منه تعالى إليك من الفضل والكرم ومزيد اإلحسان الذي ال 

وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد أي استحضر ما هو . يحصيه القلم 

فإذا غلب عليك هذا . اب السيئات واصل منك إليه من عظيم المخالفات وارتك

فالرجاء والخوف حاالن ناشئان . اشتد بك الحزن وبادرت بصالح األعمال . الحال 

  لتشرب بالكأسين أيها المريد عن هاتين المشاهدتين فاعمل بهما 

ال { ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط  “ 150 “

 { . . . . تدرون

  من المعارف واألسرار في حال أيها العارف بما أفادك موالك أي ر
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 113ص . . مطالع األنوار 

 

 

القبض الشبيه بالليل بجامع السكون في كل ما لم تستفده في إشراق 

فإن صاحب البسط يحب نشر ما عنده . البسط الشبيه بالنهار بجامع االنتشار 

و . لحجب بذلك بخالف صاحب القبض من األسرار و المعارف و ربما حصل له ا

و لكن األولى له أن يكل األمر إلى مواله و يختار ما يختاره له . لذا آثره العارف 

فإنه ال يدري أيهما أقرب إليه نفعا  كما أشارت إلى ذلك اآلية . سيده و يرضاه 

 الكريمة التي وردت في اآلباء و األبناء جمعا 

 و األسرارمطالع األنوار القلوب  “ 151 “

أن مواضع طلوع األنوار المعنوية و هي نجوم العلم و أقمار المعرفة و : يعني 

شموس التوحيد إنما هي قلوب العارفين و أسرارهم فهي كالسماء التي 

تشرق فيها الكواكب بل تلك األنوار المعنوية أشد إشراقا  في الحقيقة من 

كان اهللا تعالى قد حرس إذا : وقد قال بعض العارفين . الكواكب الحسية 

السماء بالكواكب والشهب كي ال يسترق السمع منها فقلب المؤمن أولى 

بذلك أي ألنه عرش تجلي الحق كما يشير إليه قوله سبحانه في الحديث 

ما وسعني أرضي وال سمائي وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن : " القدسي 

 حتى صار لهذه الرتبة أهال  فتأمل هذا األمر األعلى الذي أعطيه هذا القلب" 

لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق : ومن هنا قال أبو الحسن الشاذلي 

 ما بين السماء واألرض فما ظنك بنور المؤمن المطيع ؟

 114ص 

 نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب “ 152 “
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  عن آثاره كنور الشمس نور يكشف اهللا به: يعني أن النور على قسمين 

 ونور مستودع في القلوب وهو نور اليقين وسيأتي في الحكمة بعد هذه 

الذي أودعه اهللا في قلوب عباده العارفين ومدده الذي يستمد ويتزايد منه 

كقوله . ضياء إنما هو من النور الوارد من خزائن الغيوب وهو نور األوصاف األزلية 

 : وكقوله هنا.  بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنور أوصافه أنار الظواهر: فيما تقدم 

 ونور يكشف لك به عن أوصافه. نور يكشف لك به عن آثاره  “ 153 “

فالنور المدرك بالحواس كنور الشمس والقمر يكشف لك به عن آثاره وهي 

 األكوان فتستدل باألثر على المؤثر

مستودع في القلوب من نور وأما النور الذي يكشف لك به عن أوصافه فهو ال

اليقين الذي يكشف لك به عن أوصافه األزلية الجمالية والجاللية حتى تراها 

 وشتان بين النورين. عيانا  وال تحتاج معه إلى دليل فإنك تشهد به المؤثر 

وما ألطف قول بعض . أسأل اهللا تعالى أن يرزقنا نور اليقين بجاه سيد الكونين 

 : العارفين

 س قابلتنا بنور ولشمس اليقين أبهر نوراهذه الشم

 فرأينا بهذه النور لكن بهاتيك قد رأينا المنيرا

 ربما وقفت مع القلوب مع األنوار كما حجبت النفوس بكثائف األغيار “ 154 “

أي ربما وقفت عن سيرها القلوب وهي نورانية مع األنوار التي هي لطائف 

فتحجب بها كما حجبت النفوس وهي األغيار من العلوم واألسرار الربانية 

. ظلمانية بكثائف األغيار أي باألغيار الكثيفة كالشهوات والعادات اإلنسانية 

فاألنوار حجاب نوراني والعادات والشهوات حجاب ظلماني والحق وراء ذلك كله 

 : كما قال بعض العارفين. 
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 115ص . . وصل األولياء طريق للوصول إلى اهللا 
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 ت باألوهام لما تداخلت عليك و نور العقل أورثك السجناتقيد

 و همت بأنوار فهمنا أصولها و منبعها من أين كان فما همنا

 و قد تحجب األنوار للعبد مثل ما يبعد من إظالم نفس  حوت ضعنا

ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجالال  لها أن تبتذل بوجود اإلظهار  “ 155 “

 ا بلسان االشتهاروأن ينادى عليه

أن اهللا سبحانه ستر أنوار قلوب أوليائه وهي ما تحققوا به من العلوم : يعني 

والمعارف بالظواهر الكثيفة أي األحوال التي يتعاطونها كالصنائع كما تقدم في 

وإنما ستر هذه . سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية : قوله 

ام ألجل صونها عن أن تبتذل بسبب وجود األنوار مع أن من حقها الظهور الت

اإلظهار لها أو ينادى عليها بلسان االشتهار فإن في ذلك نوعا  من االستخفاف 

ولذلك ترى أهلها يبخلون بها إال بالرمز واإلشارة أدبا  مع موالهم وصونا  . بها 

 لنفيس ما خولهم وأعطاهم

ن حيث الدليل عليه سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إال م “ 156 “

 ولم يوصل إليهم إال من أراد أن يوصله إليه

أنه سبحانه كما احتجب باألكوان عن العقول واألبصار ستر أوليائه : يعني 

 بكثائف الظواهر من الصنائع الخسيسة صيانة لهم عن األغيار

كما قال . وال دليل على معرفتهم إال العناية اإللهية التي بها عرفت الربوبية 

 عرفت ربي بربي ولوال ربي ما عرفت ربي: بعض األكابر 

 فإذا أحبك اهللا وأراد أن يعرفك بولي من أوليائه طوى عنك وجود بشريته

 116ص 

فإنه لم يوصل إليهم إال من أراد أن يوصله إليه . وأشهدك وجود خصوصيته 

 ألنهم أحبابه فال يحب أن يجمع عليهم إال من جمع قلبه عليه
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ا أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك االستشراف على أسرار ربم “ 157 “

 العباد

 على ملكوته الغائب عنك كالجنة والنار  أيها المريد أي ربما أطلعك موالك 

والعرش والكرسي وغير ذلك وحجب عنك االستشراف أي االطالع على أسرار 

 اطلعت العباد وما في قلوبهم من خير أو شر لطفا منه تعالى بك فإنك ربما

على معصية فبادرت بمعاقبة صاحبها وعدم رحمته فتقع في الفتنة أي العجب 

كما قال . على الناس بعملك فيكون ذلك سببا  لجر الوبال أي الهالك إليك 

 : المصنف

من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة اإللهية كان اطالعه  “ 158 “

 فتنة عليه وسببا  لجر الوبال إليه

الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى : " ي الحديث المسلسل باألولية وف

 " ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء. 

حظ النفس في المعصية ظاهر جلي وحظها في الطاعة باطن خفي  “ 159 “

 ومداواة ما يخفي صعب عالجه

 فيأن النفس من شأنها أن تطلب ما فيه حظ لها غير أن حظها : يعني 

 117ص 

المعصية كالزنا وشرب الخمر ظاهر جلي وحظها في الطاعة باطن خفي ألن 

ظاهرها في الطاعة التقرب إلى اهللا وفي الباطن ليس لها حظ إال إقبال الناس 

واالشتهار بالصالح بينهم وال يظهر ذلك إال بعد التفتيش على دسائسها وهذا 

ب عالجه ألنه يحتاج إلى دقة ومداواة ما يخفى صع. هو الداء العضال الخفي 

ولذا كانت أهل البصائر يتهمون نفوسهم إذا مالت إلى عبادة من . إدراك 

أنه حدثته نفسه : كما وقع لبعضهم . العبادات فإذا رأوا فيها حظا  لها تركوها 

يا رب نبهني : فقال . بالخروج إلى الغزو وأظهرت له أن ذلك هللا تعالى 

 وفتش فإذا هو ألجل أن تستريح من تعب مجاهدته .لمقصدها فإني متهم لها 
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لها فإنه كل يوم يقتلها مرات عديدة بمنعها من شهواتها فأرادت أن تقتل مرة 

 واحدة فتستريح فترك الخروج إلى الغزو واشتغل بما هو فيه

 ربما دخل الرياء عليك من حيث ال ينظر الخلق إليك “ 160 “

 إذا عملته بحضرة الناس  أيها المريد ك أن الرياء كما يدخل في عمل: يعني 

وعالمته أن تقصد بعملك . وهو الرياء الجلي يدخل عليك إذا عملته وحدك 

توقير الناس لك والمسارعة إلى قضاء حوائجك وأن تغضب على من قصر في 

حقك الذي تستحقه عند نفسك وربما تتوعده بمعاجلة العقوبة له من اهللا 

فسه شيئا  من هذه العالمات فليعلم أنه مراء بعمله فمن شاهد من ن. تعالى 

وهذا هو الرياء الخفي الذي هو أخفى من . وإن أخفاه على سائر المخلوقات 

دبيب النمل وال يسلم منه إال العارفون الذين غيب اهللا نظرهم عن رؤية الخلق 

 بما أودعه في قلوبهم من نور اليقين فال يرجون من الخلق منفعة وال يخشون

 فأعمال هؤالء خالصة وإن كانت بين أظهر الناس. منهم مضرة 

أعز شيء في الدنيا اإلخالص وكم أجتهد في إسقاط : قال بعض العارفين 

 فتنبه لذلك واهللا يتولى هداك. الرياء عن قلبي فكأنه ينبت فيه على لون آخر 

 

 



 151         شرح الحكم العطائية

 

 

 118ص . . صدق العبودية طرح األغيار 
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 يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في  استشرافك أن“ 161 “

 عبوديتك

 وميلك إلى أن يعلم الخلق بخصوصيتك التي خصك  أيها المريد أي تطلعك 

اهللا بها من األعمال الصالحة ونحوها دليل على عدم صدقك في عبوديتك ألن 

 صدق العبودية طرح األغيار اكتفاء بعلم العزيز الغفار

ن أحب أن يطلع الناس على عمله فهو مراء ومن أحب م: قال بعض العارفين 

فعلى العبد إخفاء حاله جهده وأن يبلغ . أن يطلع الناس على حاله فهو كذاب 

وهذه بالنسبة للمريدين فإن مبنى أمرهم في . في كتمانه أقصى ما عنده 

بدايتهم على الفرار من الخلق واالنفراد بشهود الملك الحق وإخفاء األعمال 

وأما . ن األحوال تحقيقا  لسالمة قلوبهم وحبا في إخالصهم لمعبودهم وكتما

إذا تمكن اليقين وأيدوا بالرسوخ والتمكين وتحققوا بحقيقة الفناء وردوا إلى 

وجود البقاء فال بأس بإظهار األعمال ومحاسن األحوال لالهتداء بهديهم 

 واالقتداء بفعلهم

 : هثم بين الصدق مع اهللا في العبودية بقول

غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك وغب عن إقبالهم عليك بشهود  “ 162 “

 إقباله عليك

 صادقا  في العبودية فغيب نظر الخلق  أيها المريد إذا أردت أن تكون : يعني 

إليك بأن ال يكون لك شهور بنظرهم إليك اكتفاء منك بنظر اهللا إليك وإقباله 

فإن نظر الخلق أمر وهمي باطل ونظر . الهما عليك فتغيب أدنى الحالين بأع

 اهللا وإقباله بغية كل عاقل حيث إنهم ال يملكون ضرا  وال نفعا  وال خفضا  وال رفعا 

وأما إذا اغتررت بإقبالهم عليك قبل كمالك فإنه يوجب لك التصنع لهم 

 ومداهنتهم ومعاشرتهم بالنفاق ونحوه ذلك

 119ص 
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 كل شيء ومن فني به غاب عن كل من عرف الحق شهده في “ 163 “

 ومن أحبه لم يؤثر عليه شيء. شيء 

أي من تحقق في مقام المعرفة باهللا تعالى شهده في كل شيء ألن العارف 

إذا كان في مقام البقاء يرى الخلق والحق ويرى الحق ظاهرا  في كل األشياء 

ن بخالف من فني به أي م. وقائما  بها مع عدم غيبته عن نفسه وحسه 

تحقق في مقام الفناء فإنه ال يرى في الوجود ظاهرا  إال اهللا تعالى ويغيب عن 

كل شيء سواه حتى عن نفسه وحسه فال يكون منه على األشياء اعتماد 

 وال له إليها استناد

ومن أحبه تعالى لم يؤثر أي لم يقدم عليه سبحانه في المحبة شيئا  من 

الخلق ألن حقيقة المحبة أخذ جمال مراداته وشهواته فضال  عن غيرهما من 

فهذه األمور . المحبوب بحبة القلب حتى ال يدعه لغيره في حال من األحوال 

 فال تقبل ممن يدعيها إال بهذه الشهادات. عالمات هذه المقامات 

 إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك “ 164 “

 شدة القرب أنه لما كان الحق أقرب إلى العبد من حبل الورد كانت: يعني 

فإن اليد إذا . حجابا  ألن الحجاب كما يكون بشدة البعد يكون بشدة القرب 

وكذلك الرب لم نره إلحاطته بنا إحاطة . قربت من البصر والتصقت به لم يرها 

 تامة وقربه منا قربا  معنويا 

 : ثم أكد ذلك بقوله

 إنما احتجب لشدة ظهوره وخفي عن األبصار لعظم نوره “ 165 “

كالشمس حجبت . أن شدة ظهوره بآياته عين خفائه عن األنام بذاته : عني ي

 فهو الباطن الظاهر كما أنه األول اآلخر. باألنوار عن أن تدركها األبصار 

 والحجاب في الحقيقة إنما هو من الخلق كضعف البصر عن مقاومة
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 120ص . . في أن طلب العبد يجب أن يكون من أجل إظهار العبودية 
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 فإن الظاهر لذاته ال يحجب من ذاته. فيضان النور 

 : وأنشدوا في هذا المعنى

 لقد ظهرت فال تخفى على أحد إال على أكمة ال يدرك القمرا

 لكن بطنت بما أظهرت محتجبا وكيف يعرف من بالعزة اشتهرا

وليكن طلبك . ال يكن طلبك تسببا  إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه  “ 166 “

 ظهار العبودية وقياما  بحقوق الربوبيةإل

أي ال تقصد بطلبك من اهللا أن يكون تسببا  أي سببا  موصال  إلى العطاء منه 

فإنه ما جعل الحكمة في الطلب ذلك وإنما . تعالى فيقل فهمك عنه سبحانه 

الحكمة إظهار العبودية أي إظهار كونك عبدا  فقيرا  ال غنى لك عن سيدك وإن 

ولذا قال . والقيام بحقوق الربوبية من التذلل والخضوع . طلب أعطاك كل م

ال يكن همك في دعائك الظفر بقضاء حاجتك فتكون محجوبا  وليكن : الشاذلي 

 همك مناجاة موالك

ثم علل كون الطلب ال يكون سببا  للعطاء بثالث علل ينبغي عد كل واحدة 

 : فقال. حكمة في نفسها 

 الحق سببا  في عطائه السابق ؟كيف يكون طلبك ال “ 167 “

أي كيف يكون طلبك فيما ال يزال سببا  في عطائه في األزل ؟ فإن تعلق اإلرادة 

في األزل تعلقا  تنجيزيا  قديما  ال يكون الطلب سببا  فيه لتأخره عنه والسبب ال 

 بد من تقدمه على المسبب

 جل حكم األزل أن ينضاف إلى العلل “ 168 “

 بحصول ما طلبه الداعي في األزل أن ينضاف أي ينسب إلى أي جل حكم اهللا

 ألنه له اإلرادة المطلقة والمشيئة النافذة. العلل كالطلب 

 121ص 
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وأما العطاء المعلق على الطلب فالسبب في الحقيقة هو تعلق اإلرادة في 

 األزل بأنك تدعوه فيما ال يزال ال نفس الطلب المتأخر

ء منك وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك عنايته فيك ال لشي “ 169 “

بل لم يكن هناك إال . رعايته ؟ لم يكن في أزله إخالص أعمال وال وجود أحوال 

 محض اإلفضال وعظيم النوال

 بمعنى تعلق إرادته في األزل أن عنايته سبحانه بك في األزل : يعني 

لك العناية  كانت ال لشيء حصل منك يقتضي حصوله تبإعطائك ما تطلبه 

ولم يكن في أزله . كالدعاء ألنك لم تكن حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته 

بل لم يكن هناك إال محض أي . إخالص أعمال بدنية وال وجود أحوال قلبية 

. خالص اإلفضال وعظيم النوال أي العطاء العظيم من المحسن المفضال 

عبرة بما سبقت به إرادة عالم فليس الدعاء سببا  مؤثرا  في المطلوب وإنما ال

 الغيوب

أقسام قسمت وأحكام أجريت كيف تستجلب بحركات أو : ولذا قال الواسطي 

 تنال بسعايات ؟

ي خ ت ص  { : علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية فقال  “ 170 “

لعمل  البقرة وعلم أن لو خالهم وذلك لتركوا ا“ 105 “} ب ر ح م ت ه  م ن  ي ش اء  

 “ 56 “} إ ن  ر ح م ة  الل ه  ق ر يب  م ن  ال م ح س ن ين  { : اعتمادا  على األزل فقال 

 األعراف
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 122ص . . المشيئة ال تستند إلى شيء من الموجودات 
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 أي يتطلعون إلى ظهور سر  بالفاء أي علم سبحانه أن العباد يتشوفون 

والية فيطلبون ذلك بالدعاء واألعمال الصالحة العناية التي مقتضاها الرحمة وال

 البقرة “ 105 “} ي خ ت ص  ب ر ح م ت ه  م ن  ي ش اء  { : فقال . ويعتقدون تأثير ذلك فيه 

الل ه  أ ع ل م  ح ي ث  ي ج ع ل  { : زجرا  لهم وقطعا  لطماعيتهم على حد قوله تعالى 

وعلم سبحانه أن لو . ن العباد  األنعام فال علة لذلك م“ 124 “} ر س ال ت ه  

خالهم أي لو تركهم وذلك أي ومالحظتهم أنها خاصة ببعض الناس وليست 

عامة لتركوا العمل الذي هو مقتضى العبودية اعتمادا  منهم على السابق في 

فجعل .  األعراف “ 56 “} إ ن  ر ح م ة  الل ه  ق ر يب  م ن  ال م ح س ن ين  { : األزل فقال 

ان باألعمال الصالحة عالمة على العناية األزلية وإن لم يكن علة موجبة اإلحس

 فقم بما أدبك اهللا به وإن كنت في رقدة فانتبه. لها عند تحقيق القضية 

 إلى المشيئة تستند كل شيء وال تستند هي إلى شيء “ 171 “

أن أدب التوحيد أن يعتقد اإلنسان أن كل شيء يستند إلى المشيئة : يعني 

وليست تستند هي إلى . ال يكون شيء إال بمشيئة اهللا تعالى وإرادته أزال  ف

 شيء من الموجودات الستحالة وجود النقص فيما يجب له الكمال

فإذا تحقق المريد بذلك تعلق بأحكام األزل وطرح األسباب والعلل ولزم العبودية 

 واالفتقار وترك التدبير واالختيار

 123ص 

األدب على ترك الطلب اعتمادا  على قسمته واشتغاال  ربما دلهم  “ 172 “

 بذكره عن مسألته

أي قد يكون من األدب ترك السؤال والطلب لمن هو مستغرق في األذكار راض 

من شغله : " بما يجري عليه من تصاريف األقدار لما في الحديث القدسي 

 " ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين
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الدعاء : " ون من األدب السؤال والطلب لما في الحديث النبوي كما أنه قد يك

 فالتحقيق أن ذلك يختلف باختالف األشخاص واألحوال" مخ العبادة 

 : ثم علل ما ذكره من كون األدب قد يكون في ترك الطلب فقال

 إنما يذكر من يجوز عليه اإلغفال وإنما ينبه من يمكن منه اإلهمال “ 173 “

 التذكير بالطلب لمن يجوز عليه اإلغفال أي السهو وإنما ينبه أي إنما يحصل

وكل من اإلغفال واإلهمال مستحيل . على المراد منه من يمكن منه اإلهمال 

 على ذي العزة والجالل فلذا كان ترك الطلب عند بعض العارفين أدبا 

 أخشى أن دعوت أن: وقد سئل الواسطي رضي اهللا عنه أن يدعو فقال 
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 124ص . . ياد المريدين أع

 

 

أن سألتنا مالك عندنا فقد اتهمتنا وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد : يقال لي 

 أسأت الثناء علينا وإن رضيت أجرينا لك من األمور ما قضينا لك في الدهور

 ورود الفاقات أعياد المريدين “ 174 “

ياد المريدين أي األيام أن أيام موارد الفاقات أي الباليا والمحن هي أع: يعني 

فإنهم يفرحون بالفاقات لما فيها من ذل . العائدة عليهم بالمسرات واألفراح 

النفس الموصل إلى رب البريات كما تفرح العوام بأيام األعياد لما فيها من 

 وما ألطف قول بعض العارفين. الشهوات التي توصل نفوسهم إلى بلوغ المراد 

: 

  أنت البسه فقلت خلعة ساق حبه جرعاقالوا غدا  العيد ماذا

 فقر وصبر هما ثوباي تحتهما قلب يرى إلفه األعياد والجمعا

 أحرى المالبس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلعا

 الدهر لي مأتم أن غبت يا أملي والعيد ما كنت لي مرأى ومستمعا

 جده في الصوم والصالةربما وجدت من المزيد في الفاقات ما ال ت “ 175 “

 في الفاقات من مزيد صفاء القلب وطهارة  أيها المريد أي ربما وجدت 

فإن الفاقات مباينة للهوى والشهوة . السريرة ما ال تجده في الصوم والصالة 

على كل حال بخالف الصوم والصالة فإن حظ النفس قد يعتريهما فيحصل 

 فيهما إخالل

 اهبالفاقات بسط المو “ 176 “

أن الفاقات تدخل المريد حظيرة القدس وتجلسه على بساط األنس : يعني 

 فتحصل له
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 : كما وضح ذلك بقوله. المواهب الربانية والنفحات الرحمانية 

 125ص 

إ ن م ا { أن أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والحاجة لديك  “ 177 “

  التوبة“ 60 “} الص د ق ات  ل ل ف ق ر اء  

ن أردت ورود المواهب الربانية من اهللا تعالى عليك صحح الفقر والفاقة أي أ

لديك بأن تتحقق بهما تحققا  تاما  فال يكون عندك استغناء بغيره بوجه من 

 : الوجوه لقوله تعالى

 : وتقول في تضرعك.  التوبة “ 60 “} إ ن م ا الص د ق ات  ل ل ف ق ر اء   }

 لو كان في مفرقي اإلكليل والتاجإني إليك مدى األنفاس محتاج 

ومن صدق الفقير أخذه الصدقة ممن يعطيه على الحقيقة وهو اهللا تعالى ألنه 

جعلها له فإن قبلها منه فهو الصادق في فقره لعلو همته وإن قبلها من 

 : ثم زاد ذلك وضوحا  بقوله. الوسائط فهو المتوسم بالفقر مع دناءة همته 

تحقق . تحقق بذلك يمدك بعزه . مدك بأوصافه تحقق بأوصافك ي “ 178 “

 تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته. بعجزك يمدك بقدرته 

ثم فصل هذا .  بأوصاف عبوديتك يمدك بأوصاف ربوبيته  أيها المريد أي تحقق 

يا عزيز من للذليل : فإذا جلست على بساط الذل وقلت : المجمل بما بعده 

يا قادر من للعاجز سواك وعلى بساط : سواك وعلى بساط العجز وقلت 

: يا قوي من للضعيف سواك وعلى بساط الفقر والفاقة وقلت : الضعف وقلت 

يا غني من للفقير سواك وجدت اإلجابة كأنها طوع يدك فتصير عزيزا  باهللا قادرا  

 باهللا قويا  باهللا غنيا  باهللا إلى غير ذلك

 لعبوديةفيمدك بأوصاف الربوبية حيث تحققت بأوصاف ا
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 126ص . . حصول النتائج وجني الثمرات 
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  ربما رزق الكرامة من لم تكمل له االستقامة“ 179 “

أن الكرامة التي هي األمر الخارق للعادة ال عبرة بها عند المحققين : يعني 

صحة اإليمان : ومرجعها إلى أمرين . وإنما الكرامة الحقيقية هي االستقامة 

.  واتباع ما جاء به رسوله صلى اهللا عليه وسلم ظاهرا  وباطنا  باهللا عز وجل

لو أن رجال  بسط مصاله على الماء وتربع في الهواء فال : ولذا قال أبو يزيد 

 تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه في األمر والنهي

أن الشيطان يمر في لحظة : أن فالنا  يمر في ليلة إلى مكة فقال : وقيل له 

 شرق إلى المغربمن الم

الحيتان في الماء والطير في : أن فالنا  يمشي على الماء فقال : وقيل له 

 الهواء أعجب من ذلك

من عالمة إقامة الحق لك في الشيء إقامته إياك فيه مع حصول  “ 180 “

 النتائج

أن من عالمة إقامة اهللا تعالى لك في الشيء كاالكتساب أو التجريد : يعني 

امته إياك فيه مع حصول النتائج أي الثمرات كسالمة الدين ووجود إقامته أي إد

 الربح من الكسب

 127ص 

من عبر من بساط إحسانه أصمتته اإلساءة ومن عبر من بساط  “ 181 “

 إحسان اهللا إليه لم يصمت إذا أساء

أن من انبسط لسانه بالنصيحة والموعظة والتكلم في علوم القوم : يعني 

انه أي من إحسانه للطاعة الشبيه بالبساط أصمتته أي وعبر من بساط إحس

أسكتته اإلساءة فينقبض عن ذلك التعبير عند صدور المعصية منه لما يعتريه 

من الخجل والحياء من ربه وهذه طريقة أهل التكليف الذين ينظرون إلى ما 

وأما من عبر من بساط إحسان اهللا إليه فإنه لم يصمت إذا . منهم إلى اهللا 
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اء أي لم يسكت عن التعبير إذا صدرت منه معصية ألن غيبته عن نفسه أس

ومشاهدته لوحدانية ربه أوجبت جراءته على ذلك وهذه طريقة أهل التعريف 

 الذين ينظرون إلى ما من اهللا تعالى إليهم

 تسبق أنوار الحكماء أقوالهم فحيث صار التنوير وصل التعبير “ 182 “

 تعالى المعبر عنهم بالحكماء إذا أرادوا إرشاد عباد اهللا أن العارفين باهللا: يعني 

توجهوا إلى اهللا بقلوبهم في هدايتهم واستعدادهم لقبول ما يرد عليهم من 

أقوالهم فيجيبهم لذلك فيخرج حينئذ من قلوبهم أنوار ناشئة من نور سرائرهم 

 تسبق أقوالهم

ير فينتفعون فحيث صار أي حصل التنوير في قلوب السامعين وصل التعب

 بأقوالهم أتم انتفاع

 : ثم علل ذلك بقوله

 كل كالم يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز “ 183 “

فإذا تطهر القلب من األغيار وأشرقت عليه . أن اللسان ترجمان القلب : يعني 

وأما إذا . األنوار اكتسى الكالم نورا  وانتفعت به السامعون وازدادوا سرورا  

 ب بالذنوب فإن كالم صاحبه يوجب قسوة القلوبتدنس القل
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 128ص . . في من أذن له بالتعبير 

 

 

 من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته وجليت إليهم “ 184 “

 إشارته

أي من أذن اهللا تعالى له من العارفين في التعبير عن الحقائق وهي العلوم 

. رته فلم يفتقروا إلى معاودة وال تكرار الوهبية فهمت في مسامع الخلق عبا

 أي ظهرت إشارته إليهم فلم يحتاجوا إلى  بضم الجيم وشد الالم وج ل يت 

 : بخالف غير المأذون له في ذلك كما قال. إطناب وال إكثار 

 ربما برزت الحقائق مكسوفة األنوار إذا لم يؤذن لك فيها باإلظهار “ 185 “

التي هي العلوم الوهبية مكسوفة األنوار إذا لم يؤذن أي ربما برزت الحقائق 

 لك في إظهارها فتمجها األسماع وال يحصل بها للسامعين استبصار

كالم المأذون له يخرج وعليه كسوة : وقد كان أبو العباس المرسي يقول 

حتى أن الرجلين . وطالوة وكالم الذي لم يؤذن له يخرج مكسوف األنوار 

  الواحدة فتقبل من أحدهما وترد على اآلخرليتكلمان بالحقيقة

الولي يكون مشحونا  بالعلوم والمعارف والحقائق لديه مشهودة : وكان يقول 

 حتى إذا أعطي العبارة كان كاإلذن من اهللا له في الكالم

عباراتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد فاألول حال السالكين  “ 186 “

 ة والمحققينوالثاني حال أرباب المكن

أي عباراتهم التي يعبرون بها عن العلوم والمعارف التي يجدونها في باطنهم 

 إما لفيضان و جد بضم الواو أي لفيضان: ال تكون إال ألحد أمرين 

 129ص 
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ما يجدونه في قلوبهم من ذلك فيخرج قهرا  عنهم وهذا حال السالكين 

كنة أي التمكين فيلزمهم ذلك وإما لقصد هداية مريد وهم أرباب الم. المهديين 

 لما فيه من اإلرشاد إلى سلوك سبيل الرشاد

وإن عبر . فإن عبر السالك ال عن غلبة وجد كان في ذلك نوع من الدعوى 

 المتمكن لغير قصد هداية مريد كان من إفشاء السر الذي لم يؤذن له فيه

 ه آكلالعبارات قوت لعائلة المستمعين وليس لك إال ما أنت ل “ 187 “

أن العبارات التي يعبر بها أهل هذه الطائفة عن العلوم والمعارف هي : يعني 

من حيث معناها قوت ألرواح جماعة المستمعين كما أن األطعمة الحسية 

قوت ألبدان المحتاجين لها وهذه األقوات المعنوية كاألقوات الحسية من حيث 

 قد يصلح لشخص دون آخر إنها تختلف باختالف الطبائع فكما أن بعض األطعمة

لالختالف في الطبيعة والمزاج فكذلك األقوات المعنوية منها ما يصلح لواحد 

وليس لك إال ما أنت له آكل أي إال ما فهمته عنهم الختالف . دون آخر 

فقد تلقى العبارة على جماعة فيفهم كل واحد . المذاهب وتباين المطالب 

عضهم من الكالم معنى لم يقصده المتكلم منهم ما ال يفهمه اآلخر وقد يفهم ب

ويتأثر باطنه بذلك تأثرا  عجيبا  وربما فهم منه ضد ما قصده المتكلم كما اتفق 

 : أن بعضهم سمع قائال  يقول

 إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار

 و ال تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاف عن الصغار

  أتى مكة ولم يزل مجاورا  بها حتى ماتفخرج هائما  على وجهه حتى

 البقرة “ 60 “} ق د  ع ل م  ك ل  أ ن اس  م ش ر ب ه م  { : وإلى ذلك اإلشارة بقوله تعالى 
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 130ص . . ما ال ينبغي للسالك 

 

 

 ربما عبر عن المقام من استشرف عليه وربما عبر عنه من وصل إليه “ 188 “

 صيرةوذلك ملتبس إال على صاحب ب. 

أنه كما يعبر عن أي مقام من مقامات اليقين كمقام الزهد ومقام الورع : يعني 

ومقام التوكل من وصل إليه وتحقق فيه يعبر عنه من استشرف أي اطلع عليه 

وذلك التعبير ملتبس على من بسمعه . وقارب الوصول إليه ولم يتحقق فيه 

رة المتكلم الباطنة من منهما إال على صاحب بصيرة فإنه يرى في الكالم صو

 تكلموا تعرفوا: ولذا قيل . كمال أو نقص 

ال ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته فإن ذلك يقل عملها في قلبه  “ 189 “

 ويمنعه وجود الصدق مع ربه

أنه ال ينبغي للسالك أن يعبر عن الواردات التي ترد عليه من العلوم : يعني 

بل يصونها عن كل أحد إال عن شيخه . يارا  منه الوهبية واألسرار التوحيدية اخت

فإن إفشاءها للغير يقل عملها في قلبه من التأثير المحمود فال يحصل له . 

كمال االنتفاع بها ويمنعه وجود الصدق مع ربه ألن النفس تجد عند التعبير بها 

 لذة وانشراحا  فيغلب عليه حظ نفسه

ئق إال أن ترى أن المعطي فيهم ال تمدن يدك إلى األخذ من الخال “ 190 “

 موالك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم

 المتجرد إلى األخذ من الخالئق إال  أيها المريد أي ال تمدن يدك أيها 

إال أن ترى أن المعطي فيهم موالك فال ترى : أشار إلى األول بقوله : بشرطين 

وسائط فال تعلق قلبك بهم العطاء الذي يصل إليك إال منه وأن الخلق أسباب و

 فخذ ما وافقك العلم أي: وأشار إلى الثاني بقوله . وإال كنت عبدا  لهم 
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علم الظاهر بأن ال تأخذ إال من يد مكلف رشيد تقي : والمراد . على أخذه 

 وعلم الباطن بأن ال تأخذ إال ما كان على قدر حاجتك بغير استشراف نفس

رف أن يرفع حاجته إلى مواله الكتفائه بمشيئته ربما استحيا العا “ 191 “

 فكيف ال يستحيي أن يرفعها إلى خليقته ؟

أن رفع الهمة لسالكي طريق اآلخرة عن المخلوقين مما يوجب قربهم : يعني 

فإن العارف ربما استحيا من سؤال المولى عز وجل اكتفاء . من رب العالمين 

 رفع حاجته إلى بعض من العبيد بما قضاه له في األزل فكيف ال يستحيي من

من : ولذا قال أبو علي الدقاق . وهم الفقراء إلى اهللا واهللا هو الغني الحميد 

عالمة المعرفة أن ال تسأل حوائجك قلت أو كثرت إال من اهللا تعالى مثل 

ق ال  ر ب  أ ر ن ي أ نظ ر  إ ل ي ك  { : موسى عليه السالم فإنه اشتاق إلى الرؤية فقال 

ف ق ال  ر ب  إ ن ي ل م ا أ نز ل ت  { :  األعراف واحتاج مرة إلى رغيف فقال “ 143 “} 

: وسئل الشاذلي عن الكيمياء فقال .  القصص “ 24 “} إ ل ي  م ن  خ ي ر  ف ق ير  

 أخرج الخلق من قلبك
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 132ص . . ما يثقل على النفس 

 

 

 و اقطع يأسك من ربك أن يعطيك غير ما قسم لك

و إنما يدل . ليس يدلك على فهم العبد كثرة عمله و مداومة ورده :  قال و

و . على نوره و فهمه غناه بربه و تحرره من رق الطمع و تحليه بحلية الورع 

 بذلك تحسن األعمال و تصلح األحوال

ي ه م  أ ح س ن  ع م ل ا إ ن ا ج ع ل ن ا م ا ع ل ى ال أ ر ض  ز ين ة  ل ه ا ل ن ب ل و ه م  أ { : قال اهللا تعالى 

  الكهف“ 7 “} 

و الفهم هو ما ذكرناه من الغنى باهللا . فحسن األعمال إنما هو بالفهم عن اهللا 

 و االعتماد عليه و االكتفاء به و رفع الحوائج إليه

إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه ال يثقل  “ 192 “

 عليها إال ما كان حقا 

إذا التبس عليك أيها المريد أمران واجبان كطلب ما البد منه من العلم : يعني 

والسعي على العيال أو مندوبان كطلب علم زائد على ما ال بد منه و 

االشتغال بالنوافل فانظر أثقلهما على النفس فات بعه فإنه ال يثقل عليها إال ما 

وهذا . حظوظ وتفر من الحقوق فإن شأنها أن تميل إلى ال. كان حقا  أي أولى 

بالنسبة لغير النفس المطمئنة وأما هي فقد يخف عليها عمل ما هو أولى 

وقد ذكر بعضهم . فليكن نظر صاحبها حينئذ إلى ما هو أكثر فائدة وأعظم مزية 

: ميزانا  آخر تعرف به ما هو أولى بالتقديم من غيره عند االلتباس عليك وهو 

 في الوقت فأي عمل سرك أن تكون مشغوال  به إذ ذاك أن تقدر نزول الموت بك

 فهو حق وما سواه باطل ألن العبد ال يصدر منه في هذه الحالة إال العمل

 133ص 
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الصالح الخالص من شوائب الرياء كما هو مقتضى قصر األمل الذي هو أصل 

 حسن العمل

 ثمرته إذا علمت ذلك علمت أن من يأخذ في علم غير متعين عليه و ال يجني

إال في ثاني حال مع تمكنه في الحالة الراهنة من إيقاع طاعة تزيد مصلحتها 

 عليه بعيد عن درجات الكمال

نسأل اهللا السالمة من الغفلة في زمان المهلة فإنها مبدأ كل عمل فاسد 

 ومنشأ وجود الغرة والجهالة لكل عالم وعابد

ل الخيرات والتكاسل عن من عالمة اتباع الهوى المسارعة إلى نواف “ 193 “

 القيام بالواجبات

 المسارعة عند عقد  أيها المريد أن من عالمة اتباع هوى نفسك : يعني 

التوبة إلى نوافل الخيرات من صيام وقيام ونحو ذلك والتكاسل عن القيام 

بحقوق الواجبات التي عليك كقضاء فائتة واستحالل من ظالمة اتباعا  لما خف 

كا  لما ثقل عليها فإن حظها في النوافل أن تذكر بها عند على النفس وتر

من كانت : وقد قالوا . الناس بخالف الفرائض فتحرم الوصول بتضييع األصول 

 الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو مخدوع

فاحذر يا أخي أن تكون ممن لم يشتغلوا برياضة نفوسهم التي خدعتهم ولم 

 لتي أسرتهم واهللا يتولى هداكيعتنوا بمجاهدة أهوائهم ا

قيد الطاعات بأعيان األوقات كي ال يمنعك عنها وجود التسويف ووسع  “ 194 “

 عليك الوقت كي تبقى لك حصة االختيار

 أنه قيد لك: أنه سبحانه أنعم عليك بنعمتين عظيمتين األولى : يعني 
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 134ص . . في أن األعمال سبب دخول الجنة 
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واجبة عليك بأعيان األوقات المعينة لوقوعها فيها ولم يطلق وقتها الطاعات ال

أنه وسع : والثانية . كي ال يمنعك عنها وجود التسويف منك فيفوتك ثوابها 

عليك الوقت رأفة بك ولم يضيقه عليك كي تبقى حصة االختيار فتأتي بالطاعة 

 في حال سكون وتمهل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره

  بشكر موالك على ما أوالكفقم

علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته  “ 195 “

عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة " فساقهم إليه بسالسل اإليجاب 

 " بالسالسل

أي علم اهللا سبحانه وتعالى قلة نهوض عامة عباده إلى معاملته من إقامة 

هم وجود طاعته كرها  ألجل ما خوفهم به أن العبودية طوعا  منهم فأوجب علي

لم يفعلوا فساقهم إليه بسالسل اإليجاب و التخويف و استدرجهم بذلك إلى 

ما فيه نعيمهم و رفعهم إلى المقام المنيف كما يفعل ولي الصبي عند إرادة 

تأديبه فإنه ال يتركه إلى طبيعته و أهوائه تجري به بل يلزمه أمورا  يشق عاليه 

فيكونون كأسارى الكفار الذين يراد .  فإذا بلغ مبلغ الرجال تبين له نفعها فعلها

بهم الدخول في اإلسالم و هم يكرهون ذلك مع أنه موصل إلى الجنة دار 

: " السالم كما أشار إلى ذلك بالحديث الشريف الذي رواه بالمعنى و لفظه 

ذا الحديث في و ه" . عجب الل ه من أقوام يقادون إلى الجنة بالسالسل 

 أسارى بدر الذين أسروا ثم أسلموا

  إظهار غرابة ذلك األمر لخلقه“الخ . .  عجب ربك “: و المراد من قوله 

 135ص 

فيتعجبون منه ألن العجب الذي هو استعظام أمر خفي سببه مستحيل على 

واعلم أن الخاصة ال يحتاجون إلى اإليجاب و التخويف و التحذير . الل ه تعالى 

تنوير بصائرهم و حبهم لطاعة اللطيف الخبير فلم يقتصروا على ما اقتصر عليه ل
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العامة من الواجبات بل أضافوا إليها نوافل الخيرات وصارت أعمالهم كلها قربات 

نعم العبد صهيب لو لم : " و إلى ذلك اإلشارة بقوله صلى الل ه عليه و سلم . 

 " يخف الل ه لم يعصه

  وجود خدمته و ما أوجب عليك إال دخول جنتهأوجب عليك “ 196 “

أي أوجب الحق تعالى عليك في الظاهر وجود خدمته و في الحقيقة و نفس 

األمر ما أوجب عليك إال دخول جنته فإنه سبحانه جعل األعمال سببا  لدخول 

 الجنة

و المقصود بهذه الحكمة و ما قبلها اإلعالم بأن الل ه تعالى غني عن خلقه ال 

عه طاعتهم و ال تضره معصيتهم بل التكاليف كلها ترجع إلى ما فيه تنف

 منفعتهم و الل ه هو الغني الحميد

من استغرب أن ينقذه الل ه من شهوته و أن يخرجه من وجود غفلته  “ 197 “

  الكهف45} و ك ان  الل ه  ع ل ى ك ل  ش ي ء  م ق ت د ر ا { فقد استعجز القدرة اإللهية 

 تغرب أن يخلصه الل ه من شهوته التي أسرته و أن يخرجه منأي من اس
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 136ص . . معرفة النعم بفقدانها 

 

 

أي نسب القدرة اإللهية إلى العجز : وجود غفلته التي استهوته فقد استعجز 

و الل ه تعالى متصف باالقتدار على كل شيء ممكن و منه اإلنقاذ من 

و ك ان  الل ه  ع ل ى ك ل  { : ا قال سبحانه الشهوات و اإلخراج من الغفالت كم

فعلى العبد المسيء أن يلزم باب مواله بالذلة و .  الكهف 45} ش ي ء  م ق ت د ر ا 

االفتقار فإنه يسهل عليه ما استصعبه و يرفعه إلى منازل األبرار فإن الل ه 

 تعالى إذا أقبل على أهل الخطيئات بدل سيآتهم حسنات

 وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليكربما  “ 198 “

أي و ربما وردت عليك الشهوات و الغفالت الشبيهة بالظلم بفتح الالم جمع 

ظلمة ليعرفك سبحانه قدر ما من به عليك من أنوار التجلي في حضرة القرب 

فيزداد شكرك عند الرجوع لتلك الحالة التي أبعدتها الشهوات و تحرص على 

 نعمة في جميع األوقاتالقيام بحق ال

 فما منهما إال له فيه نعمة عليك له في مثلها يجب الشكر

 : و قد علل ذلك بقوله

 من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها “ 199 “

أن من لم يعرف قدر النعم التي أنعم الل ه بها عليه بوجدانها عنده : يعني 

دانها فإنه ال يعرف قدر نعمة البصر إال من لغلبة الغفلة عليه عرفها بوجود فق

 وصل العمى إليه و بضدها تتبين األشياء

ال تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك فإن ذلك مما يحط  “ 200 “

 من وجود قدرك

 أي ال تدهشك النعم المترادفة عليك عن القيام بحقوق شكرك لموالك
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 137ص . . العمل المشترك 

 

 

 عجز نفسك عن توفية ذلك فتترك الشكر فإن ذلك يحط من وجود قدرك أن ترى

. و قد رفع الل ه قدرك حيث جعل القليل منك كثيرا  و ادخر لك عليه جزاء  كبيرا  

 األنعام فال تبخس “ 160 “} م ن  ج اء  ب ال ح س ن ة  ف ل ه  ع ش ر  أ م ث ال ه ا { : قال تعالى 

رها فإن ترك الشكر بسبب كثرة النعم جهل نفسك حقها و ال تحطها عن قد

بحق المنعم المفضال كما أن ترك الشكر على النعمة الستقاللها موجب 

 لغضب الكبير المتعال

 تمكن حالوة الهوى من القلب هو الداء العضال “ 201 “

أن تمكن حالوة ما تهواه النفس من الشهوات الدنيوية من القلب هو : يعني 

 يتعذر برؤه فإن القلب محل اإليمان و المعرفة و اليقين و الداء العضال الذي

هذه هي األدوية ألمراضه ما لم يكن الداء معضال  كتمكن الهوى فال يفيد فيه 

 : إال وارد إلهي كما أشار إلى ذلك بقوله

 ال يخرج الشهوة من القلب إال خوف مزعج أو شوق مقلق “ 202 “

لمتمكنة من القلب إال خوف من الل ه أي ال يكون سببا  في إخراج الشهوة ا

مزعج يرد على القلب من شهود صفات الجالل ومنشؤه النظر في اآليات 

أو شوق إلى الل ه مقلق يرد . المحتوية على ما أعد للعصاة من العذاب األليم 

على القلب من شهود صفات الجمال و منشؤه النظر في اآليات المحتوية 

 النعيم المقيمعلى ما أعد للطائعين من 

العمل . كما ال يحب العمل المشترك كذلك ال يحب القلب المشترك  “ 203 “

 المشترك ال يقبله والقلب المشترك ال يقبل عليه
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أنه سبحانه كما ال يحب العمل المشوب بالرياء و مالحظة الخلق كذلك : يعني 

 لو لما كانت المحبة بمعنى مي. ال يحب القلب الذي فيه محبة غيره 

 138ص 

العمل المشترك ال : القلب مستحيلة على الل ه تعالى بين المراد منها بقوله 

يقبله أي ال يثيب عليه لفقد اإلخالص منه و القلب المشترك ال يقبل عليه أي 

 ال يرضى عن صاحب لعدم صدقه في محبته

 أنوار أذن لها في الوصول و أنوار أذن لها في الدخول “ 204 “

نوار الواردة على القلوب من خزائن الغيوب و هي األسرار اإللهية أن األ: يعني 

أنوار أذن لها في الوصول إلى ظاهر : والمعارف الربانية تنقسم إلى قسمين 

وأنوار  أذن لها في . القلب فقط فيشاهد معها نفسه و ربه ودنياه و آخرته 

ى مواله و ال الدخول إلى صميم القلب و سويدائه فال يحب العبد عند ذلك سو

 يفعل إال ما يحبه سيده ويرضاه

ربما وردت عليك األنوار فوجدت القلب محشوا  بصور اآلثار فارتحلت من  “ 205 “

 حيث نزلت

أي ربما وردت عليك أيها المريد األنوار اإللهية فوجدت قلبك محشوا  بصور اآلثار 

ألنها مقدسة من أموال و أوالد و غيرهما فارتحلت من حيث نزلت : الكونية 

و قد ذكر المصنف ما هو في معنى . عن حلولها في القلب المدنس باألغيار 

 : التفريغ فقال

 فرغ قلبك من األغيار يمأله بالمعارف و األسرار “ 206 “

أي إذا أردت أيها المريد حلول األنوار في قلبك و تجلي األسرار و المعارف عليه 

 بالمعارف و األسرارمن ربك ففرغه من صور األغيار يمأله 

 ال تستبطئ منه النوال و لكن استبطئ من نفسك وجود اإلقبال “ 207 “

أردت الفتح فلم يفتح لي و : أي ال تستبطئ أيها المريد من ربك العطاء فتقول 

لكن استبطئ من نفسك وجود اإلقبال عليه بترك ما عداه و تسليم األمر إليه 
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فاصدق في اإلرادة تنل . كون من األخيار فإن من تعلق باألغيار ال يصلح أن ي

 منه الحسنى وزيادة
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 139ص . . حقوق األوقات 

 

 

 حقوق في األوقات يمكن قضاؤها و حقوق األوقات ال يمكن قضاؤها إذ “ 208 “

ما من وقت يرد إال و هللا فيه حق جديد وأمر أكيد فكيف تقضي فيه حق غيره ؟ 

 و أنت لم تقض حق اهللا فيه

 أن اهللا تعالى جعل عليك أيها المريد حقوقا  في األوقات و حقوقا  :يعني 

لألوقات فالحقوق التي في األوقات المعينة لها كالصالة و الصوم يمكن قضاؤها 

و أما حقوق األوقات وهي المعامالت الباطنية التي . في وقت آخر لمن فاتته 

و طاعة و معصية فال تقتضيها أحوال العبد التي يكون عليها من نعمة و بلية 

يمكن قضاؤها لكون الوقت ال يخلو من حال منها فوقت كل عبد ما هو عليه من 

 تلك األحوال

أوقات العبد أربعة ال خامس لها النعمة و : قال سيدي أبو العباس المرسي 

البلية والطاعة و المعصية و هللا عليك في كل وقت منها سهم من العبودية 

فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود . الربوبية يقتضيه الحق منك بحكم 

المنة من اهللا عليه أن هداه لها ووفقه للقيام بها و من كان وقته للمعصية 

فمقتضى الحق منه وجود االستغفار و الندم ومن كان وقته النعمة فسبيله 

الشكر وهو فرح القلب باهللا ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا بالقضاء و الصبر 

من أعطي فشكر و ابتلي فصبر و ظلم فغفر و ظلم : " و في الحديث . 

أي لهم األمن في اآلخرة و هم " . فاستغفر أولئك لهم األمن و هم مهتدون 

 المهتدون في الدنيا

الفقير ابن وقته أي يتأدب معه و يعطيه حقه كما يتأدب الولد : ومن كالمهم 

 مه أبيه
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 140ص . . عبودية انقياد العبد لمن يحب نوع من ال
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فيجب عليك أيها المريد مراقبة األوقات و إعطاء كل ذي حق حقه فإنه ال 

 يقضي متى فات

 ما فات من عمرك ال عوض له و ما حصل لك منه ال قيمة له “ 209 “

أي ما فات من عمرك أيها المريد ال عودة له فإذا أخليته من العمل الصالح فاتك 

 “ 39 “} و أ ن  ل ي س  ل ل إ نس ان  إ ل ا م ا س ع ى { : قوله تعالى خير كثير و إذا تأملت 

و ما حصل لك منه ال قيمة له أي . النجم شمرت عن ساعد الجد كل التشمير 

بقية عمر المرء : ال يقاوم بشيء لنفاسته كما قال اإلمام علي كرم اهللا وجهه 

 : ضهم هذا المعنى فقالمالها ثمن يدرك فيها ما فات و يحي ما أمات و أخذ بع

 بقية العمر عندي ما لها ثمن و إن غدا غير محسوب من الزمن

 يستدرك المرء فيها كل فائتة من الزمان و يمحو السوء بالحسن

 ما أحببت شيئا  إال كنت له عبدا  و هو ال يحب أن تكون لغيره عبدا  “ 210 “

 ه عبدا  أي منقادا أي ما أحببت أيها المريد شيئا  من األشياء إال كنت ل

 : كما قال بعضهم

 إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال

: " و في الحديث . وهو تعالى ال يحب أن تكون لغيره عبدا  أي ال يرضى بذلك 

 " تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم و الخميصة و القطيفة و الزوجة

 141ص 

قة له عبدا  و شيء مما دونه لك إنك لن تكون على الحقي: و قال الجنيد 

مسترق و إنك لن تصل إلى صريح الحرية و عليك من حقوق عبوتيك بقية فإن 

 المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

أن محبة الشيء ملزمة للعبودية له فاجعل محبتك لمن تلزمك : والحاصل 

بت فإن أحب. عبوديته وتعود عليك بغاية النفع عنايته و ليس ذلك إال موالك 

و أما إذا أحببت . غيره ال من حيث النسبة له أغضبته ألنه ال يرضى الشركة 
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غيره من حيث النسبة له كاألنبياء و المرسلين و العلماء و الصالحين فهو من 

 باب الحب في اهللا و هو محمود بال اشتباه

ال تنفعه طاعتك و ال تضره معصيتك و إنما أمرك بهذه و نهاك عن هذه  “ 211 “

 ا يعود عليكلم

أن الحق سبحانه ال تنفعه طاعتك أيها المريد فإنه هو الغني الحميد : يعني 

وال تضره معصيتك و ال معصية جميع األنام فإنه منزه عن أن يصل إليه مكروه 

و إنما أمرك بالطاعة و نهاك عن المعصية لحكمة . من خلقه لعزته التي ال ترام 

. ة و استحضرها على الدوام بين عينيك يرجع نفعها عليك فاشكر هذه النعم

 : ثم علل ذلك بقوله

ال يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه و ال ينقص من عزه إدبار من أدبر  “ 212 “

 عنه

أنه سبحانه ال يعود عليه نفع من عبيده و ال يلحقه ضرر منهم لكون : يعني 

ال . غاية الكمال عزه الذي هو صفة من صفاته الجامعة كالكبرياء و العظمة في 

 يعتريه نقص من المعصية و ال زيادة من الطاعة و اإلقبال
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 142ص . . مقام القرب 

 

 

 وصولك إلى اهللا وصولك إلى العلم به و إال فجل ربنا أن يتصل به “ 213 “

 شيء أو يتصل هو بشيء

: أن الوصول إلى اهللا تعالى الذي يشير إليه أهل هذه الطريق فيقولون : يعني 

إنما هو الوصول إلى العلم الحقيقي باهللا . فالن واصل أو من أهل الوصول 

و إال نرد ذلك بل . تعالى و هذا هو غاية السالكين و منتهى سير السائرين 

أردنا الوصول المفهوم بين الذوات فال يصح ألنه تعالى منزه عنه إذ ال يتصل من 

 ال شبيه له بمن له شبيه و نظير

 منه أن تكون شاهدا  لقربه و إال فمن أين أنت و وجود قربهقربك  “ 214 “

أن مقام القرب الذي يشير إليه أهل هذه الطريق إنما هو مشاهدتك : يعني 

و ن ح ن  أ ق ر ب  إ ل ي ه  م ن  ح ب ل  { : لقربه تعالى منك قربا  معنويا  لقوله سبحانه 

المراقبة وغلبة الهيبة و  ق فتستفيد بهذه المشاهدة شدة “ 16 “} ال و ر يد  

وإال نرد . التأدب بآداب الحضرة بحيث ال يراك حيث نهاك و ال يفقدك حيث أمرك 

القرب المعنوي بل أردنا القرب الحسي فال يصح ألنه ال مناسبة بين القديم و 

كما سيقول المؤلف . الحادث فال يليق بك إال وصف البعد و شهوده من نفسك 

 و ما أبعدني عنكإلهي ما أقربك مني : 

ف إ ذ ا { الحقائق ترد في حال التجلي مجملة و بعد الوعي يكون البيان  “ 215 “

  القيامة19}  ث م  أن ع ل ي ن ا ب ي ان ه  ...ق ر أ ن اه  ف ات ب ع  ق ر آن ه  

 أن العلوم اللدنية التي يقذفها الحق تعالى في أسرار األبرار عند: يعني 

 143ص 
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لدعوى و تحررهم من رق األغيار ال تتوقف على تعلم و ال دراسة براءتهم من ا

بل هي منح إلهية في غاية النفاسة ترد في حال التجلي من اهللا على 

و بعد الوعي بزوال . قلوبهم مجملة ال تتبين لهم معانيها لعظم تجلي الرحمن 

من ذلك التجلي يكون البيان فيتبين لهم معناها وموافقتها لما في أيديهم 

 العلوم النقلية و العقلية

حقيقة بال شريعة باطلة بال حقيقة : فإن الحقيقة موافقة للشريعة لقولهم 

 عاطلة

فالحقائق الواردة على قلوب العارفين فيها نوع شبه بالوحي المنزل على 

أقرأناه لك : أي } ف إ ذ ا ق ر أ ن اه  { : سيد العالمين و لذلك استدل بقوله تعالى 

. فاستمع لقراءته ثم اقرأه بعد ذلك : أي } ف ات ب ع  ق ر آن ه  { :  جبريل على لسان

 بيان معانيه لك: أي } ث م  أن ع ل ي ن ا ب ي ان ه  { 

 شيئا  من الحقائق اللدنية والعلوم  أيها العارف فإذا ألقينا عليك : والمراد هنا 

م وتفصيل المجمل فإن اإللهامية فال تعمل فكرك وراجع إلينا في تبيين المبه

 وصدق االلتجاء منك أجمل. ذلك علينا 

إ ن  ال م ل وك  إ ذ ا { متى وردت الواردات اإللهية إليك هدمت العوائد عليك  “ 216 “

  النمل“ 34 “} د خ ل وا ق ر ي ة  أ ف س د وه ا 

 وحصل لك من  أيها المريد أي متى وصلت التجليات اإللهية إلى قلبك 

واألحوال ما تميز به بين ما للشقي والسعيد هدمت العوائد التي المعارف 

اعتادتها نفسك الخبيثة عليك وقربت األحوال السنية التي يحسن التخلق بها 

 فإن الواردات اإللهية لها سلطنة عظيمة كالملوك. إليك 

 فإذا وردت على قلب مشحون بالخبائث أزالتها عنه حتى يصلح للسلوك
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 144ص . . هار الوارد الق

 

 

إ ذ ا د خ ل وا ق ر ي ة  { . جنودهم : أي } إ ن  ال م ل وك  { : ولذا استدل بقوله تعالى 

وكذلك . أزالوا ما تلبس به أهلها من النعيم :  النمل أي “ 34 “} أ ف س د وه ا 

الواردات اإللهية شبيهة بجنود الملك فتقهر القلب على ترك تعلقه بالشهوات 

 : ثم وضح ذلك بقوله.  حتى يستقيم وال تتركه

ب ل  { الوارد يأتي من حضرة قهار ألجل ذلك ال يصادمه شيء إال دمغه  “ 217 “

  األنبياء“ 18 “} ن ق ذ ف  ب ال ح ق  ع ل ى ال ب اط ل  ف ي د م غ ه  ف إ ذ ا ه و  ز اه ق  

ليصه من رق يعني أن الوارد اإللهي الذي يرد على قلب العبد الذي أراد اهللا تخ

 ألجل ذلك ال  ومعناه الغالب األغيار يأتي من حضرة اسمه تعالى قهار 

يصادمه شيء من رعونات البشرية إال دمغه أي أصاب دماغه وفي ذلك إتالفه 

ب ل  ن ق ذ ف  ب ال ح ق  ع ل ى { : وهو أيضا  حق ورد على باطل وقد قال تعالى . 

فإذا وردت الواردات .  األنبياء أي ذاهب “ 18 “} و  ز اه ق  ال ب اط ل  ف ي د م غ ه  ف إ ذ ا ه 

الربانية ذهبت بالطبائع العادية فيصير البخيل كريما  والجبان شجاعا  والحريص 

زاهدا  والكسالن مجتهدا  والغافل متيقظا  والمتسخط راضيا  والمعتمد على 

 من تبديل األسباب متوكال  والمصر على المعاصي مستغفرا  إلى غير ذلك

 الخصلة السيئة بالحسنة حتى ال تصدر من المريد إال األمور المستحسنة

وقد علمت أن هذا إنما يكون لمن أراد اهللا استخالصه من األغيار فال ينافي 

 ربما وردت عليك األنوار فوجدت القلب محشوا  بصور اآلثار “: قوله فيما تقدم 

 “ فارتحلت من حيث نزلت

أن يمن علينا بجميل الهبات ويصلح فساد قلوبنا بجنود أسأل اهللا تعالى 

 الواردات
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 145ص . . في أن المراد من السحابة المطر وكذلك الوارد ثمرته 
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 كيف يحتجب الحق بشيء ؟ والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود “ 218 “

 حاضر

 كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر في كل “هذا كقوله فيما تقدم 

أنه سبحانه في كل شيء ظاهر ألن به تعالى قام كل شيء :  يعني “شيء 

فأهل البصائر يشاهدون أنه في كل موجود حاضر فكيف يكون ما هو ظاهر فيه 

حجابا  له حتى يستدل به عليه ؟ وما ذاك إال من عمى البصيرة وعدم الوصول 

 بأنوار معرفته إليه

 وجود الحضور فربما قبل من ال تيأس من قبول عمل لم تجد فيه “ 219 “

 العمل ما لم تدرك ثمرته عاجال 

 التي هي حضور قلبك فيه مع اهللا إذا لم تجد العالمة على قبول العمل : أي 

 فال تيأس من قبوله فإنها عالمة غير تعالى بأن تالحظ أنك حاضر بين يديه 

. ه عاجال  مطردة ألنه ربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته أي عالمة قبول

 قصد وجه اهللا بالعمل: وإنما الشرط في القبول واإلخالص أي 

وأما الحضور بالقلب واستلذاذه بالطاعة ووجدان حالوتهما فهي عالمات ال 

 شروط

ال تزكين واردا  ال تعلم ثمرته فليس المراد من السحابة األمطار وإنما  “ 220 “

 المراد منها وجود األثمار

 وارد فال  أيها المريد إذا ورد عليك : م على الوارد يعني هذا رجوع منه للكال

ال تمدحنه وال تفرح به حتى تعرف ثمرته وتتحقق بها وهي تأثر : تزكينه أي 

القلب به وتبدل صفاته المذمومة بصفات محمودة فتنشط الجوارح لألعمال 

ل ما فليس المراد من السحابة األمطار ب. وتقوم بخدمة ذي العزة والجالل 

 فكذلك الوارد إذا لم تحصل ثمرته تكون. ينشأ عن المطر من وجود األثمار 

 146ص 
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تزكيته نوعا  من االغترار ألنه حينئذ يكون مدحه لحظ النفس فيه من العلم 

 الذي لم يحصل به للقلب استبصار

فلك . ال تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها  “ 221 “

  غنى عن كل شيء وليس يغنيك عنه شيءفي اهللا

أي ال تطلبن بقاء التجليات واألحوال التي وردت على قلبك بعد أن بسطت 

عليه أنوارها فتكيف ظاهرك وباطنك بكيفيات العبودية وأودعته أسرارها 

 استغناء عنها بالملك المعبود

 : كما قال بعض أهل الشهود

 رقت من عوضلكل شيء إذا فارقته عوض وليس هللا أن فا

فإن الركون إلى الوارد قادح في إخالص التوحيد ألنه من األغيار الشاملة لألنوار 

 فكن عبدا  للعزيز الحميد فإنه إنما أدخلك في. والمقامات واألحوال 

 147ص 

الحال لتأخذ منها ال لتأخذ منك ألنه وجهها إليك باسمة باسمه المبدئ فأبداها 

ثم علل ذلك .  أعادها باسمه المعيد وتوفاها حتى إذا أدت ما كان لك فيها

 : بقوله

تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له واستيحاشك  “ 222 “

 لفقدان ما سواه

 دليل على عدم وصلتك به

أن تطلعك وتشوفك إلى بقاء غيره تعالى من الواردات المذكورة وغيرها : يعني 

والباطنية دليل على عدم وجدانك له من المقامات واألحوال والنعم الظاهرية 

تعالى إذ لو وجدته في قلبك لم تطلب بقاء غيره ولو وصلت إليه لم تستوحش 

كما قال . عند فقد شيء سواه فإنه غاية المطالب ومنتهى اآلمال والمآرب 

 : بعض العارفين

 كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي

 حسده وصرت مولى الورى مذ صرت مواليفصار يحسدني من كنت أ
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 تركت للناس دنياهم ودينهم شغال  بذكرك يا ديني ودنياي

النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده واقترابه والعذاب وإن  “ 223 “

تنوعت مظاهره إنما هو بوجود حجابه فسبب العذاب وجود الحجاب وإتمام 

 النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم

النعيم وإن تنوعت مظاهره التي يظهر فيها من المطاعم والمالبس يعني أن 

ونحوها في هذه الدار وفي تلك الدار إنما هو بشهوده تعالى بالبصيرة في 

وأما إذا لم . الدنيا والبصر في اآلخرة واقترابه سبحانه من العبد قربا  معنويا  

 فإن العذاب وإن يكن شهود واقتراب كان ذلك النعيم في الحقيقة عين العذاب

كحميم وزقوم وسالسل : تنوعت مظاهره التي يظهر فيها من أنواع العقوبات 

وأغالل إنما هو بسبب احتجاب العبد عن ذي العزة والجالل وأما عند 

فسبب العذاب وجود : وقد وضح ذلك بقوله . مشاهدته فليس ذلك بعذاب 

ر عذابا  على المالئكة الحجاب أي ال تلك المظاهر لذاتها ولذلك لم تكن النا

ك ل ا إ ن ه م  ع ن  ر ب ه م  ي و م ئ ذ  { : ويلوح لهذا المعنى قوله تعالى . الموكلين بها 

 المطففين “ 16 “ “ 15 “} ل م ح ج وب ون  ث م  إ ن ه م  ل ص ال وا ال ج ح يم  
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 148ص . . في أن ما تجده القلوب من األحزان من نتائج رؤية النفس 
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وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم أي ال بتلك : ثم قال .  { ال ج ح يم 

 المظاهر لذاتها

 فهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته

 أسأل اهللا جميل الوصال

 ما تجده القلوب من الهموم واألحزان فألجل ما منعت من وجود العيان “ 224 “

وم المتعلقة بالمستقبل واألحزان يعني أن الذي تجده القلوب من الهم

 بكسر العين المتعلقة بالماضي إنما يكون ألجل ما منعته من وجود العيان 

 أي معاينة الحق جل شأنه بعين البصيرة وذلك من نتائج رؤية المهملة 

فلو غاب شخص عن رؤية نفسه بمعاينة سيده كان دائم . النفس وبقاء حظها 

ل ا ت ح ز ن  أن { : د األبرار حين قال لصاحبه في الغار الفرح كما أخبر اهللا عن سي

فمن استنار قلبه بنور المعرفة زال همه وتباعد عنه .  التوبة “ 40 “} الل ه  م ع ن ا 

لكن من لم يصل إلى هذا المقام يكون همه مصفيا  لقلبه وموجبا  . غمه 

 كطلب المعيشة ية فإن الهموم في األمور الدنيو. لتطهيره من الذنوب واآلثام 

  كفارات وفي األمور األخروية رفع الدرجات

 من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك “ 225 “

 أن يرزقك ما يكفيك من غير  أيها المريد يعني أن من تمام نعمة اهللا عليك 

ك ل ا أن  { :قال تعالى . زيادة وال نقصان فإن في الزيادة عن الكفاية الطغيان 

وفي النقصان عن .  العلق “ 7 “ “ 6 “} ال إ نس ان  ل ي ط غ ى أن ر آه  اس ت غ ن ى 

 الكفاية االشتغال عن

 149ص 

إذا كان العبد في كفاية ثم مال : وقد قالوا . طاعة اهللا تعالى والتعرض للسؤال 

 بالكفاف ثم ذكر فائدة تترتب على الرضا. إلى الدنيا سلبه اهللا حالوة الزهد 

 : فقال
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 ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه “ 226 “

. أي ليقل الشيء الذي تفرح به من المال والجاه ليقل حزنك عليه عند فقده 

كما قيل . فإن المفروح به هو المحزون عليه إن قليال  فقليل وإن كثيرا  فكثير 

 : في ذلك

 ما تمكناعلى قدر ما أولعت بالشيء حزنه ويصعب نزع السهم مه

كما . ودرء مفسدة وجود الحزن مقدم على جلب مصلحة الفرح الذي ال يدوم 

 قيل

 ومن سره أن ال يرى ما يسوؤه فال يتخذ شيئا  يخاف له فقدا

 فإن صالح المرء يرجع كله فسادا  إذا اإلنسان جاز به الحدا

 : ثم ذكر ما هو من أفراد ذلك بقوله

 تول والية ال تدوم لكأن أردت أن ال تعزل فال ت “ 227 “

يعني أن أردت أن ال تعزل فتحزن بسبب العزل عن الوالية فال تتول والية ال 

 فإنها نعمت المرضعة وبئست الفاطمة. تدوم لك 

 مبتدأ حلو لمن ذاقه ولكن انظر خبر المبتدأ

 : كما أشار إلى ذلك بقوله

 ظاهر نهاك عنها أن دعاك إليها. أن رغبتك البدايات زهدتك النهايات  “ 228 “

 باطن

 بدايات األمور الدنيوية كالوالية لرونقها الظاهر  أيها المغتر يعني إذا رغبتك 

زهدتك نهايتها من العزل عنها ولو بالموت ونهاك عنها باطنها من كونها شاغلة 

 فاألمور الدنيوية في الظاهر تسر وفي الباطن. عن طاعة عالم السرائر 
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 150ص . .  في قلبه حب الدنيا ال يقبل نصح الناصحين في أن من استحكم
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فمتى رغبتك البدايات بتسهيل ما تريد زهدتك النهايات بالوقوع فيما ال  . تضر

إ ن م ا ه ذ ه  ال ح ي اة  { : وتأمل قول العزيز القهار . فالعاقل من زهد في الدنيا . تريد 

  غافر“ 39 “} ي  د ار  ال ق ر ار  الد ن ي ا م ت اع  و إ ن  ال آخ ر ة  ه 

 إنما جعلها محال  لألغيار ومعدنا  لألكدار تزهيدا  لك فيها “ 229 “

يعني أنه سبحانه إنما جعل الدنيا محال  لألغيار كاألمراض والمحن ومعدن 

 ليزهدك فيها فورود األكدار  فهو بمعنى ما قبله لألكدار التي تكدر اإلنسان 

 عليك لكونها تزهدك في الدنيا قبل أن يصل ضررها إليكمن جملة النعيم 

علم أنك ال تقبل النصح المجرد فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك  “ 230 “

 وجود فراقها

 أنك  يا من استحكم فيك حب الدنيا الفانية يعني أن اهللا سبحانه علم منك 

من ذواقها أي ال تقبل نصح الناصحين لك المجرد عن الباليا واألمراض فذوقك 

مما شأنه أن يذاق فيها من تلك المحن ما يسهل عليك فراقها فإن العبد إذا 

فعد ذلك عليك من أعظم . نزل به شيء من ذلك يتمنى الموت ومفارقة الدنيا 

وأما لم يستحكم في قلبه حب . المنن وإن ظهر لك في صورة الباليا والمحن 

 : بعضهمكما قال . الدنيا فإن مجرد النصح يكفيه 

 العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المالمة

 : وهللا در القائل

 إن هللا عبادا  فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا

 نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا

 جعلوها لجة واتخذوا صالح األعمال فيها سفنا

 

 

 151ص . . العلم النافع ما قارنته خشية 
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ع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن  العلم الناف“ 231 “

 القلب قناعه

يعني أن العلم النافع هو العلم باهللا تعالى وصفاته وأسمائه والعلم بكيفية 

 أي التعبد له والتأدب بين يديه ألنه العلم الذي ينبسط في الصدر شعاعه 

 ه  أي غطاؤ فيتسع وينشرح لإلسالم ويكشف به عن القلب قناعه نوره 

العلم أن تعرف ربك وال تعدو قدرك : قال الجنيد . فتزول عنه الشكوك واألوهام 

أي هو معرفة اهللا وحسن اآلداب فال تغتر بعلم اللسان وعليك بالعلم الذي . 

 : كما قال المصنف. يوصلك إلى الكريم الوهاب 

 خير العلم ما كانت الخشية معه “ 232 “

ن صاحبه مالزما  للخشية وهي خوف مع إجالل يعني أن العلم النافع هو ما كا

 ينشا عنه العمل

إ ن م ا ي خ ش ى الل ه  م ن  ع ب اد ه  { : وقد أثنى اهللا تعالى على العلماء بذلك فقال 

 فاطر وأما العالم الذي ال خشية معه فليس عالما  على “ 28 “} ال ع ل م اء  

 المباهاة واالستكبارالحقيقة خصوصا  إذا كان همه الجمع واالدخار و

فإن علم هذا حجه عليه وسبب في جر وبال العقوبة إليه ألنه ال يكون من 

ورثة األنبياء إال إذا كان بصفة المورث عنه من الزهد في الدنيا والرغبة في 

 : وما ألطف قول بعضهم. اآلخرة وتمكن التقوى منه 

 ليسلو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أفضل خلق اهللا إب

 : ولقد أحسن من قال

 قالوا فالن عالم فاضل فأكرموه مثل ما يرتضى

 فقلت لما لم يكن ذا تقى تعارض المانع والمقتضى

 152ص 
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ي ع ل م ون  ظ اه ر ا م ن  ال ح ي اة  الد ن ي ا { : وناهيك قوله سبحانه في كتابه المكنون 

فالزم الطاعة أن أردت أن تكون من  .  الروم“ 7 “} و ه م  ع ن  ال آخ ر ة  ه م  غ اف ل ون  

العلماء العاملين واستعذ باهللا من علم ال ينفع كما استعاذ منه سيد األولين 

 واآلخرين

 : ثم أكد المصنف ذلك بقوله

 العلم أن قارنته الخشية فلك وإال فعليك “ 233 “

تعالى يعني أن العلم النافع الذي يكون لك ثوابه هو ما قارنته الخشية من اهللا 

وإال بأن قصدت به المباهاة والتعاظم فعليك وزره وخاب منك . فتداوم العمل 

فإنه ال يكون العلم نافعا  إال إذا كانت نية صاحبه طلب مرضاة مواله . األمل 

واستعماله فيما يحبه ويرضاه ألن التقرب إلى اهللا تعالى بالعلم هو مقصود 

كل يوم ال أزداد فيه : "  عليه وسلم وناهيك قوله صلى اهللا. األكابر من القوم 

: وقد قالوا " علما  يقربني إلى ربي فال بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم 

مثل من قطع األوقات في طلب العلم فمكث أربعين أو خمسين سنة يتعلم 

وال يعمل كمثل من قعد هذه المدة يتطهر ويجدد الطهارة ولم يصل ركعة 

 علم العمل كما أن المقصود بالطهارة وجود الصالةإذ المقصود من ال. واحدة 

 اإلكثار من: وقد سمع أبو داود الطيالسي يحدث عن شعبة أنه كان يقول 

 153ص 

فإذا كان . هذا الحديث يصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون 

اإلكثار من طلب الحديث بهذه المثارة عند هذين اإلمامين مع ما فيه من 

د األخروية فما ظنك بغيره من محدثات العلوم ومبتدعاتها وقد ذكر طلب الفوائ

إن طلبه لحسن إذا صحت فيه النية ولكن انظر : العلم عند اإلمام مالك فقال 

 ماذا

 154ص 

يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي ومن حين تمسي إلى حين تصبح فال 

 تؤثرون عليه شيئا 
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س عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى متى آلمك عدم إقبال النا “ 234 “

علم اهللا فيك فإن كان ال يقنعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من 

 مصيبتك بوجود األذى منهم

يعني متى أوجعك عدم إقبال الناس عليك بالمدح أو آلمك توجههم إليك بالذم 

 كنت عنده فارجع إلى علم اهللا فيك فإنه هو الذي يعلم ظاهرك وخافيك فإن

مخلصا  في أعمالك فال تغتم لذم الذامين وإن كنت عنده ممقوتا  فال تغتر بمدح 

المادحين فإن كان ال ينفعك علم اهللا بك بل نظرت إلى ما من المخلوقين 

فمصيبتك الحاصلة لك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود األذى 

 منهم لبعدك عن رب العالمين

ن يكون مطمح نظره إال إلى مواله فال يفرح إال بإقباله عليه فال ينبغي للمريد أ

 وال يحزن إال إلعراضه عنه والعياذ باهللا

أراد أن . إنما أجرى األذى على أيدهم كي ال تكون ساكتا  إليهم  “ 235 “

 يزعجك عن كل شيء حتى ال يشغلك عنه شيء

أيدي الخلق ألجل  على  أيها المريد يعني أنه سبحانه إنما أجرى األذى لك 

فهو في الحقيقة نعمة عليك ألنه أوصلك إلى . أن ال تكون مائال  إليهم بقلبك 

 من ال تصل النعم إال منه إليك

الصيحة من العدو سوط اهللا يضرب به القلوب إذا ساكنت : قال بعض العارفين 

 ولوال ذلك لرقد العبد في ظل العز والجاه وهو حجاب عن اهللا عظيم. غيره 

 اللهم أن قوما  سألوك أن تسخر لهم: ان بعض العارفين يقول في دعائه وك

 155ص 

اللهم إني أسألك اعوجاج . خلقك فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك 

 الخلق علي حتى ال يكون لي ملجأ إال إليك

اعلم أن أولياء اهللا حكمهم في بداياتهم أن يسلط : وقال في لطائف المنن 

ا من البقايا وتكمل فيهم المزايا ولئال يساكنوا هذا الخلق الخلق عليهم ليظهرو

باعتماد أو يميلوا إليهم باستناد ومن آذاك فقد أعتقك من رق إحسانه ومن 
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: " ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم . أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانه 

 كل ذلك " .من أسدى إليكم معروفا  فكافئوه فإن لم تقدروا فادعوا اهللا له 

 ليتخلص القلب من رق إحسان الخلق وليتعلق بالملك الحق

أراد أن يزعجك الخ بمعنى ما قبله يعني أراد أن ينفرك من كل : وقول المصنف 

وذلك من أكبر النعم عليك . شيء سواه حتى ال يشغلك عنه سبحانه شيء 

 من اهللا

 فنمت فرأيت آذاني إنسان مرة فضقت ذرعا  بذلك: قال أبو الحسن الشاذلي 

 من عالمة الصديقية كثرة أعدائها ثم ال يبالي بهم: يقال لي 
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 156ص . . عدم غفلة الشيطان في محاربة اإلنسان 
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  إذا علمت أن الشيطان ال يغفل عنك فال تغفل أنت عمن ناصيتك بيده“ 236 “

فل عن  باألدلة القطعية أن الشيطان ال يغ أيها المريد يعني إذا تيقنت 

ث م  ل آت ي ن ه م  م ن  { إغوائك ومحاربتك من كل جهة كما قص اهللا تعالى ذلك بقوله 

قال .  األعراف “ 17 “} ب ي ن  أ ي د يه م  و م ن  خ ل ف ه م  و ع ن  أ ي م ان ه م  و ع ن  ش م ائ ل ه م  

من بين أيدهم أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في : ابن عباس 

م وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أزين لهم دنياه

فال تغفل أنت عن موالك الذي ناصيته بيدك أي . المعاصي وأحقق لهم الباطل 

 قدرته

 157ص 

فإن اهللا . وذلك بتحقيق عبوديتك له وتوكلك عليه واعتصامك به والتجائك إليه 

 “ 87 “} د ق  م ن  الل ه  ح د يث ا و م ن  أ ص { : كما قال سبحانه . تعالى يكفيك شره 

 ا “ 65 “} إ ن  ع ب اد ي ل ي س  ل ك  ع ل ي ه م  س ل ط ان  و ك ف ى ب ر ب ك  و ك يل ا { النساء 

 إلسراء

الشيطان منديل هذه الدار يعني يمسح به أقذار النسب : قال بعض العارفين 

وهذا .  مع اهللا تعالى وهي نسبة الشرور وأنواع المعاصي والفساد إليه أدبا 

 “ 63 “} و م ا أ ن س ان يه  إ ل ا الش ي ط ان  أن أ ذ ك ر ه  { : سر إيجاده كما قال تعالى 

وأما أن له .  القصص “ 15 “} ه ذ ا م ن  ع م ل  الش ي ط ان  { : وقال تعالى . الكهف 

 حوال  وقوة يضر بها أو ينفع فال آه

وعزتك وجاللك ال أبرح أغوي بني آدم ما : أن إبليس قال : " وفي الحديث 

وعزتي وجاللي ال أبرح أغفر لهم ما : دامت األرواح فيهم فقال اهللا عز وجل 

 " استغفروني

أن كان هو يراك من حيث ال تراه فإن اهللا يراه من : وقال ذو النون المصري 

 حيث ال يرى اهللا فاستعن باهللا عليه
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 158ص 

وشك به إليه وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك جعله لك عدوا  ليح “ 237 “

 عليه

إ ن  الش ي ط ان  ل ك م  ع د و  { : أي جعل اهللا لك الشيطان عدوا  كما قال تعالى 

ليحوشك أي ليردك به إليه سبحانه فإنك إذا .  فاطر “ 6 “} ف ات خ ذ وه  ع د و ا 

تعانة عليه بربك عرفت أنك ال تطيق رد غوايته لك بنفسك اضطررت إلى االس

فاشكر موالك الحكيم عليها . فكان تسليطه في الحقيقة من اهللا عليك نعمة 

وتأمل بفكرك هذه الحكمة وكذلك حرك عليك النفس بطلب متابعة الشهوة 

والهوى ليدوم إقبالك عليه تعالى فإنك ال تقدر على مجاهدتها وقمع شهواتها 

 د بلغك مناكإال بمعونة موالك فإذا أرجعك بها إليه فق

وكأن المصنف رضي اهللا عنه يشير إلى األعداء األربعة المجموعة في قول 

 : بعضهم
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 159ص . . حقيقة التواضع 

 

 

 إني بليت بأربع يرمينني بالنبل عن قوس لها توتير

 إبليس والدنيا ونفسي والهوى يا رب أنت على الخالص قدير

بر حقا  إذ ليس التواضع إال عن رفعة من أثبت لنفسه تواضعا  فهو المتك “ 238 “

 فمتى أثبت  لنفسك تواضعا  فأنت المتكبر

يعني أن من أثبت لنفسه تواضعا  بأن خطر بباله أنه متواضع فهو المتكبر حقا  

إذ ليس التواضع الذي أثبته لنفسه ناشئا  إال عن شهود رفعة كان يستحقها 

  التكبروشهود ذلك هو عين. وتنازل عنها إلى ما دونها 

فمتى أثبت لنفسك تواضعا  وشاهدت أنك نزلت عن الدرجة التي تستحقها 

فأنت المتكبر بها وال ينتفي عنك التكبر إال بوجود الصفة حقيقة بأن ال ترى 

من رأى لنفسه قيمة فليس له : كما قال الشبلي . لنفسك قيمة وال مرتبة 

 يغضب إذا عوتب وال وعالمة المتحقق بهذا الخلق أن ال. من التواضع نصيب 

 يكره أن يذم أو يقذف بالكبائر وال يحرص أن يكون له عند الناس قدر أو جاه

. ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر : وقال أبو يزيد 

 إذا لم ير لنفسه مقاما  أو حاال : فمتى يكون متواضعا  ؟ قال : قيل 

فقد كان بعض العارفين إذا . به وبنفسه وتواضع كل أحد على قدر معرفته بر

هو أولى : عارضه في الطريق كلب يوسع له ويمشي هو أسفل منه ويقول 

 بالكرامة ألني كثير الذنوب والكلب ال ذنب له

ال يجوز لإلنسان أن يرى لنفسه مزية على غيره ولو كافرا  لعدم : وقال بعضهم 

 “ 99 “} . . . ي أ م ن  م ك ر  الل ه  إ ل ا ال ق و م  ف ل ا { : وناهيك قوله تعالى . أمن العاقبة 

 160ص 
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 “ 24 “} و اع ل م وا أن الل ه  ي ح ول  ب ي ن  ال م ر ء  و ق ل ب ه  { : وقوله تعالى . } ال خ اس ر ون  

 األنفال

" . لقلب ابن آدم أشد انقالبا  من القدر إذا استجمعت غليانا  : " وفي الحديث 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على : " هللا عليه وسلم كثيرا  ما يقول وكان صلى ا

 " دينك

 : ثم وضح ما تقدم بقوله

ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع ولكن المتواضع  “ 239 “

 الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع

ا فمن جلس في آخر المجلس مثال  ورأى أنه يستحق الجلوس في صدره وإنم

 فعل ذلك تواضعا  فهو المتكبر

ومن رأى أن مرتبته أحط من ذلك وأن جلوسه في آخر المجلس فوق ما 

 يستحق لكونه ال يرى لنفسه قدرا  وال رتبة فهو المتواضع

 161ص 

 التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئا  عن شهود عظمته وتجلي صفته “ 240 “

شائبة كبر هو ما كان ناشئا  عن يعني أن التواضع الحقيقي الذي ال يبقى معه 

كما قال في عوارف المعارف . شهود عظمته تعالى وتجلي صفته على العبد 

ال يبلغ العبد حقيقة التواضع إال عند لمعان نور المشاهدة في قلبه فعند ذلك : 

تذوب النفس وعند ذوبانها صفاؤها من غش الكبر والعجب فتلين وتنطبع للحق 

 وسكون وهجها وغليانهاوللخلق بمحو آثارها 

 : ثم علل ذلك بقوله

 ال يخرجك عن الوصف إال شهود الوصف “ 241 “

أي ال يخرجك عن وصفك النفساني إال شهود الوصف الرباني فإذا لم تشهد 

عظمته وكبريائه وجالله فال تتوهم أن لك نصيبا  من التواضع الحقيقي فقف 

وهذا . ال قبل أن تظفر بالنوال عند حدك واعرف قدر نفسك وال تد ع أحوال الرج

فال يخرجك عن شهود القدرة . وإن كان مرتبا  على ما قبله لكنه أعم منه 
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والقوة من نفسك إال شهود قدرة اهللا تعالى وقوته وال يخرجك عن شهود 

. الغنى لك إال شهود غناه وال يخرجك عن شهود العزة لنفسك إال شهود عزته 

فتدبر ذلك وجد في مرضاة موالك قبل حلول . ك فتبقى بربك في الكل ال بنفس

 رمسك

المؤمن يشغله الثناء على اهللا عن أن يكون لنفسه شاكرا  وتشغله  “ 242 “

 حقوق اهللا عن أن يكون لحظوظه ذاكرا 

 يعني أن المؤمن الحقيقي ذاهب عن نفسه فال يرى لها عمال  صالحا 
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 162ص . . حقيقة المحبة 

 

 

فعال من اهللا تعالى فإذا صلى أو صام أو فعل شيئا  من وإنما يشاهد األ

الطاعات شغله الثناء على اهللا الذي أوجد ذلك فيه ووفقه له عن أن يكون 

 بأن  أي مراعاتها كما تشغله حقوق اهللا . لنفسه شاكرا  لعدم رؤيته لنفسه 

 .يعبده لذاته عن أن يكون لحظوظه من طمع في جنة أو خوف من نار ذاكرا  

 : كما وضح ذلك بقوله

فإن . ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا  أو يطلب منه غرضا   “ 243 “

 المحب من يبذل لك ليس المحب من تبذل له

يعني ليس المحب الحقيقي هو الذي يرجو من محبوبه عوضا  على أعماله 

ية أو كدخول الجنة أو النجاة من النار أو يطلب منه غرضا  من األغراض الدنيو

 بفتح التحتية وضم المعجمة فإن المحب الحقيقي من يبذل لك . األخروية 

 : كما قال القائل.  أي يعطيك بينهما موحدة 

 إن المحب إذا أحب حبيبه تلقاه يبذل فيه ما ال يبذل

 : والبن الفارض

 ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف

  يا خيبة المسعى إذا لم تسعففلئن رضيت بها لقد أسعفتني

حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببته حتى ال : وقال أبو عبد اهللا القرشي 

 : وما ألطف قول بعضهم. يبقى لك منك شيء 
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 163ص . . جوهرة األكوان 

 

 

 لئن بقيت في العين مني قطرة فإني إذا  في العاشقين ذليل

 ألن المحبة الحقيقية “من تبذل له  “ أي الحقيقي “ ليس المحب “: وقوله 

. أخذ خصال المحبوب لحبة قلب المحب فال يكون عنده التفات لغير محبوبه 

 : كما قال بعضهم. فمن عبده تعالى لجنته فليس محبا  له بل للجنة 

 وما أنا بالباغي عن الحب رشوة ضعيف هوى يرجو عليه ثوابا 

السائرين إذ ال مسافة بينك وبينه لوال ميادين النفوس ما تحقق سير  “ 244 “

 حتى تطويها رحلتك وال قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك

يعني لوال شهوات النفوس ومألوفاتها التي تخوض فيها وتتعشقها كما تخوض 

الفرسان في الميادين الواسعة التي تجول فيها الخيل ما تحقق سير 

هللا تعالى أقرب إليه من حبل فإن ا. السائرين أي ما تصور سير من أي مريد 

فالسير إلى اهللا . الوريد ولو تطهرت النفوس لعلمت أنها في حضرة القدوس 

فإن البعد منسوب إليك ال إلى ربك إذ ال مسافة . إنما هو قطع عقبات نفسك 

وال قطعة . حسية بينك وبينه تقطعها رحلتك ألنها ال تكون إال بين متماثلين 

ة توجب البعد المعنوي بينك وبينه حتى تمحوها بضم القاف أي ال مقاطع

فليس ثم . وصلتك ألن ذلك ال يكون إال بين متعاديين وأين أنت من معاداة ربك 

حجاب يمنع وصولك غير نفسك وال يزول ذلك الحجاب إال بإماتتها وتطهيرها من 

كل ما يغضب رب األرباب وال يكون ذلك في الغالب إال بتسليمها لشيخ عارف 

  لها من األحوال فإنك تصل باالنقياد إليه إلى أعلى مراتب الكمالبما

جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جاللة قدرك  “ 245 “

 بين مخلوقاته وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته
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  وهو عالم بضم الميم أي جعلك أيها اإلنسان عالما  متوسطا  بين ملكه 

 164ص 

ولم يجعلك ملكيا  محضا  وال ملكوتيا  محضا  . دة وملكوته وهو عالم الغيب الشها

بل جعل فيك من عالم الملك جسمك ومن عالم الملكوت روحك وسرك 

ليعلمك جاللة قدرك بين مخلوقاته حيث جمعت بين الظاهر والباطن وبين 

علمت ومتى تدبرت ذلك . الجسمانيات والروحانيات ففيك انطوى العالم األكبر 

أنك جوهرة نفيسة تنطوي أي تحتوي عليك للخدمة والحفظ مكوناته التي هل 

فإن اهللا تعالى سخر لك جميع مخلوقاته . لك كاألصداف المحيطة بالجوهرة 

و س خ ر  ل ك م  م ا ف ي الس م او ات  و م ا ف ي ال أ ر ض  ج م يع ا { : لنفعك كما قال تعالى 

نبغي لك أن ترفع همتك عن األكوان وتشتغل بعبادة  الجاثية في“ 13 “} م ن ه  

 الكريم المنان فإنه يقبح منك أن تخدم الخدم وتترك عبادة مولي النعم

يا ابن آدم خلقت األشياء كلها من أجلك وخلقتك : وفي بعض الكتب المنزلة 

وقد بين العالمة الشرقاوي . من أجلي فال تشتغل بما هو لك عمن أنت له 

ففيه من صفات المالئكة العقل والمعرفة : الم في اإلنسان بقوله انطواء العو

ومن صفات . ومن صفات الشيطان اإلغواء والتمرد والطغيان . والعبادة 

الحيوانات أنه في حالة الغضب يكون أسدا  وفي حالة غلبة الشهوة يكون 

 خنزيرا  ال يبالي أين يلقي نفسه في حالة الحرص على الدنيا والشره يكون

ومن صفات النبات واألشجار أنه . كلبا  وفي حالة االحتيال والخداع يكون ذئبا  

ومن صفات . يكون في مبدئه غصنا  طريا  مترعرعا  وفي آخره يابسا  أسود 

ومن صفات األرض أنه محل . السماء أنه محل األسرار واألنوار ومجمع المالئكة 

ومن صفات العرش أن قلبه محل . لبنات األخالق والطباع ومنه اللين والخشن 

والجنة إنه إذا حسنت . والقلم أنه ضابط لها . واللوح أنه خزانة العلوم . التجلي 

 والنار أنه إذا قبحت أخالقه احترق به جليسه. أخالقه تنعم به جليسه 

 165ص 
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إنما وسعك الكون من حيث جثمانيتك ولم يسعك من حيث ثبوت  “ 246 “

 روحانيتك

 من حيث  أي العالم السفلي وهو األرض اسب للكون يعني أنك من

 أي جسمك فقط فلذا وسعك ألن  بضم الجيم وسكون المثلثة جثمانيتك 

 جسمك بعض الكون وله فيه مصالح

وأما روحك فال تصلح أن تتعلق بالكون لعدم وجود مصالحها فيه وإنما تصلح 

فينبغي . بوت روحانيتك للتعلق بمكون األكوان فلذا لم يسعك الكون من حيث ث

السعي في تكمينها بإخراجها عن مألوفات بشريتك حتى تصلح للتعلق برب 

 البرية فترقى بمعراج كماالتها إلى الحضرة القدسية

فنظرك إلى األكوان يحطك إلى أسفل سافلين ونظرك إلى المكون يرفعك إلى 

 فاختر لنفسك ما يحلو. أعلى عليين 

 ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون بمحياطاته الكائن في الكون “ 247 “

 ومحصور في هيكل ذاته

يعني أن من وجد في الدنيا ولم تفتح له خزائن العلوم والمعارف الغيبية 

الشبيهة بالميادين حتى يستنير بها قلبه ويشاهد أسرار رب العالمين فهو 

 أي ه  ومحصور في هيكل ذات أي بشهواته المحيطة به مسجون بمحيطاته 

 فهو مرادف لما قبله.  والمراد شهواتها في هيكل هو ذاته النفسانية 

وأما من طهر نفسه من الشهوات وتخلص من سجن الرعونات فقد وصل إلى 

 أعلى درجات السعادة وفتحت له ميادين الغيوب من عالم الغيب والشهادة

 همكعبدي اجعلني مكان : وفي بعض اآلثار المروية عن اهللا عز وجل 
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 166ص . . شهود المكون 

 

 

أكفك كل هم ما كنت بك فأنت في محل البعد وما كنت بي فأنت في محل 

 القرب فاختر لنفسك

 أنت مع األكوان ما لم تشهد المكون فإذا شهدته كانت األكوان معك “ 248 “

يعني أنك تكون مع األكوان وعبدا  لها ما لم تشهد المكون سبحانه فيها وقائما  

عليها ومدبرا  لها فإذا شهدته وعرفته حق معرفته كانت األكوان معك ومسخرة 

وهذا حال علي الهمة واإلرادة كما . لك ومتبركة بك حتى الحيوانات والجمادات 

وقال بعضهم أنا أدخل . ليس يخطر الكون ببال من عرف المكون : قال الشبلي 

أشرفت  على : ال بعضهم السوق واألشياء تشتاق إلي وأنا عن جميعها حر وق

إبراهيم بن أدهم وهو في بستان يحفظه وقد أخذه النوم وإذا حية في فيها 

وقال بعضهم كنت مع إبراهيم الخواص فإذا عقرب . طاقة نرجس تروحه بها 

دعها كل شيء مفتقر إلينا : تسعى على فخده فقمت ألقتلها فمنعني وقال 

 ولسنا مفتقرين إلى شيء

 فتمطر. أمطري : اء يقول للسماء وكان بعض األولي

وكان بعضهم يتعبد في الجبل فإذا أراد الذهاب إلى بيته يأتي إليه السبع 

 خاضعا  فيركبه

 167ص 

ال يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية إنما مثل الخصوصية  “ 249 “

تارة تشرق شموس . كإشراق شمس النهار ظهرت في األفق وليست منه 

فالنهار . ليل وجودك وتارة يقبض ذلك عنك فيردك إلى حدودك أوصافه على 

 ليس منك وإليك ولكنه وارد عليك
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يعني ال يلزم من ثبوت الخصوصية ألحد الخواص بإيصال األوصاف العلية إليه 

وإظهار النعوت القدسية عليه فيتصرف في المكونات وتظهر على يده الكرامات 

اف البشرية من العجز والجهل والفقر عدم وصف البشرية بالكلية فإن األوص

إن الوصول إلى اهللا ال يكون إال بذم : خالفا  لمن قال . للعبد من األمور الذاتية 

أوصاف البشرية وزوالها بالكلية واالتصاف بصفات الربوبية فإن في ذلك من قلب 

 :ولذا ضرب هنا لذلك مثال  بقوله . الحقائق ما ال يخفى على من له أدنى روية 

إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار ظهرت في األفق أي نواحي 

 فالنور ليس ذاتيا  له وإنما عرض إلزالة  أي األفق السماء وليست منه 

فكذلك األوصاف القدسية ليست ذاتية للعبد وإنما هي عارضة على . الظلمة 

 ظلمة أوصاف بشريته الذاتية ألنه تارة تشرق أوصافه تعالى التي هي
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 168ص . . دالئل األسماء والصفات 

 

 

كالشموس على وجودك الشبيه بالليل المظلم لما فيه من األوصاف الدنيئة 

فتغلب عليها وتظهر خصوصيتك فتكون غنيا  باهللا بعد أن كنت فقيرا  وقادرا  باهللا 

 بعد أن كنت عاجزا  وعالما  به بعد أن كنت جاهال  إلى غير ذلك

عنك فيردك إلى حدودك من الفقر والعجز والجهل فال تظهر وتارة يقبض ذلك 

 خصوصيتك

 أي ليس فالنهار الذي هو الخصوصيات التي ظهرت عليك ليس منك وإليك 

  ولكنه وارد عليك من إشراق شموس أوصافه القدسيةمن أوصافك الذاتية 

ر ثم اعلم أن القبض المذكور ليس سلبا  بل هو تنبيه للقاصرين على أن األم

ولذا ترى بعض األولياء في بعض األحيان عنده . كله هللا ليس لهم منه شيء 

 قوة بطش وفي بعضها يكون عاجزا 

ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر ألن ما تقدم : وهذا ال يعارض قوله السابق 

وما هنا ظهور الخصوصية بتبديل صفات . شمس المعارف وهي لم تأفل 

فإنها تارة تتبدل وتارة ال ليعطي الكامل في البشرية من الفقر وما معه 

 العبودية كل وقت حقه

دل بوجود آثاره على وجود أسمائه وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه  “ 250 “

فأرباب . وبثبوت أوصافه على وجود ذاته إذا محال أن يقوم الوصف بنفسه 

ه إلى الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم إلى شهود صفاته ثم يرجع

والسالكون على عكس هذا . التعلق بأسمائه ثم يردهم إلى شهود آثاره 

لكن ال . فنهاية السالكين بداية المجذوبين وبداية السالكين نهاية المجذوبين 

 بمعنى واحد فربما التقيا في الطريق هذا في ترقيه وهذا في تدليه
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على وجود أسمائه إذ ال   أي مصنوعاته يعني أنه سبحانه دل بوجود آثاره 

وبوجود أسمائه على ثبوت . يصدر هذا الصنع القويم إال من قادر مريد عليم 

وعلل ذلك . أوصافه من القدرة واإلرادة والعلم وبثبوت أوصافه على وجود ذاته 

 إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه ألن المعنى ال يقوم بالمعنى: بقوله 

أرباب جذب : ب منه والوصول إليه قسمان ثم إن عباد اهللا المختصين بالقر

وأرباب سلوك فأرباب الجذب الذين اختطفتهم يد العناية يكشف لهم أوال  عن 

 بأن يزيد في قوة معرفتهم حتى يروا ذاته  أي عن ذاته الكاملة كمال ذاته 

المقدسة بعين بصيرتهم ثم يردهم إلى شهود صفاته فيشاهدون بنور المعرفة 

ذات ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه بأن يشاهدوا بالذوق تعلقها ارتباطها بال

 وهؤالء هم  أي صدورها عن األسماء باآلثار ثم يردهم إلى شهود آثاره 

 الذين يستدلون بالمؤثر على األثر ويقولون ما رأينا شيئا  إال ورأينا اهللا قبله

 المؤثر فأول وأما السالكون فهم على عكس هذا ألنهم يستدلون باألثر على

ما يظهر لهم اآلثار فيستدلون بها على األسماء وبها على الصفات وبها على 

فنهاية . كمال الذات وهم الذين يقولون ما رأينا شيئا  إال ورأينا اهللا بعده 

السالكين من شهود الذات المقدسة بداية المجذوبين وبداية السالكين من 

فإن مراد السالكين : ن ال بمعنى واحد لك. التعلق باآلثار نهاية المجذوبين 

شهود األشياء هللا ومراد المجذوبين شهود األشياء باهللا فالسالكون على 

تحقيق الفناء والمحو والمجذوبون مسلوك بهم طريق البقاء والصحو فربما 

  كشهود الصفات أي في منزل من المنازل التقيا في الطريق 

إلى الحق وهذا أي المجذوب في تدليه هذا أي السالك في ترقيه من الخلق 

 من الحق إلى الخلق

ال يعلم قدر أنوار القلوب واألسرار إال في غيب الملكوت كما ال تظهر  “ 251 “

 أنوار السماء إال في شهادة الملك

 أي ال يعرف قدر أنوار واألسرار التي أشرقت على القلوب من سماء
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 170ص 

فمن كان قوي  .  وهو عالم اآلخرة وت التوحيد والمعرفة إال في غيب الملك

اإليمان كان له هنالك أعظم منازل االمتنان ومن كان إيمانه بالغيب أكمل كان 

 وهي أن أنوار كما أن أنوار السماء . نوره وما يترتب عليه أتم وأشمل 

 أي الملك المشاهد وهو عالم  ال تظهر إال في شهادة الملك الكواكب 

المناسبة بين هذه األشياء فإن نور اإليمان ليس له أفول  لحصول الدنيا 

 فيناسبه الدار الباقية وأنوار الكواكب تأفل فيناسبها الدار الفانية

 وجدان ثمرات الطاعات عاجال  بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجال  “ 252 “

يقين في يعني أن ما يجده العاملون من ثمرات الطاعات كزيادة إشراق أنوار ال

قلوبهم والتلذذ بها عند مناجاة ربهم بشائر لهم بقبولها ووجود الجزاء عليها 

في الدار اآلخرة وإن لم يقصدوه بطاعتهم فإن األكمل عدم قصد ذلك كما قال 

 : المصنف

كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك ؟ أم كيف تطلب  “ 253 “

 الجزاء على صدق هو مهديه إليك ؟

: أن طلبك العوض على عمل هو في الحقيقة له تعالى لقوله سبحانه يعني 

 الصافات مما يتعجب منه ألنه سبحانه “ 96 “} و الل ه  خ ل ق ك م  و م ا ت ع م ل ون  { 

 متصدق به عليك
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 171ص . . فيمن تسبق أنوارهم أذكارهم 
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عجب منه ألنه  مما يت أي اإلخالص فيه وكذلك طلب الجزاء على الصدق 

 مهديه إليك

وإنما عبر في األعمال بالصدقة وفي الصدق الذي عليه مدار قبول األعمال 

 بالهدية إشارة إلى تباينهما في الشرف كتباين الصدقة والهدية

 قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم “ 254 “

تسبق أنوارهم قوم : يعني أن الواصلين إلى اهللا تعالى على قسمين 

أذكارهم وهم المجذوبون المرادون الذين لم يتكلفوا شيئا  بل واجهتهم األنوار 

 فحصلت منهم األذكار

 وإذا حلت الهداية قلبا  نشطت للعبادة األعضاء

وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم وهم المريدون السالكون فمتى اجتهدوا في 

 : قال تعالى. زيز الغفار األذكار حصلت لهم األنوار واهتدوا لمرضاة الع

 172ص 

ثم بين حال .  العنكبوت “ 69 “} و ال ذ ين  ج اه د وا ف ين ا ل ن ه د ي ن ه م  س ب ل ن ا  }

 : الفريقين بعبارة أخرى فقال

 ذاكر ذكر ليستنير قلبه وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا  “ 255 “

اجع للفريق األول وهم األول راجع للفريق الثاني وهم السالكون والثاني ر

 المجذوبون وكل على نور

 ما كان ظاهر ذكر إال عن باطن شهود وفكر “ 256 “

 ال تكون إال عن  والمراد به األعمال الظاهرة جميعها يعني أن الذكر الظاهر 

باطن شهود الحق جل شأنه والتفكر في آثار قدرته فإن صالح الظاهر تابع 

كر بالذكر من بين سائر األعمال ألنه روحها وإنما خص الذ. لصالح الباطن 

ثم .  طه “ 14 “} و أ ق م  الص ل اة  ل ذ ك ر ي { : والمقصود بالذات منها قال تعالى 

 وضح هذا المعنى بقوله
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أشهدك من قبل أن يستشهدك فنطقت بإلهيته الظواهر وتحققت  “ 257 “

 بأحديته القلوب والسرائر

ه بتجلي أنوار المعارف على قلبك حتى أي أطلعك سبحانه على وحدانيت

 أي يطلب منك أن شاهدت ذلك على حسب قدرك من قبل أن يستشهدك 

 فإن الذكر والعبادة شهادة منك تشهد بعظمته وجالله بذكرك وعبادتك 

 أي  الظواهر  أي ما يدل عليها بعظمة المذكور والمعبود فنطقت بألوهيته 

لتي تكاد تنطق بعظمة ذي الجالل وهذا راجع  بأن أتت باألعمال االجوارح 

 لالستشهاد

 173ص 

 وتحققت بأحديته القلوب والسرائر راجع لإلشهاد: وقوله 

جعلك ذاكرا  له ولوال فضله لم تكن أهال  لجريان : أكرمك بكرامات ثالث  “ 258 “

وجعلك مذكورا  عنده . وجعلك مذكورا  به إذ حقق نسبته لديك . ذكره عليك 

 نعمته عليكفتمم 

يعني أن اهللا تعالى أكرمك أيها المؤمن بثالث كرامات جمع لك فيهن أنواع 

جعلك ذاكرا  له بلسانك وقلبك ووجه حالوة ذلك : األولى . الفضائل والمبرات 

 إليك ولوال فضله لم تكن أهال  لجريان ذكره عليك

 وذاكره إذ حقق هذا ولي اهللا: جعلك مذكورا  به عند الناس بأن يقال : والثانية 

  لديك وهي ما أظهره من أنوار الذكر والطاعة عليك أي خصوصيته نسبته 

جعلك مذكورا  عنده فتمم نعمته عليك بمزيد اإلكرام ومنتهى الفضل : والثالثة 

 واإلنعام

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن : " وفي الحديث القدسي 

 " ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منه

ما جلس قوم يذكرون اهللا تعالى إال حفتهم : " وقال صلى اهللا عليه وسلم 

" المالئكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده 

  ال مكان تعالى اهللا عن ذلك أي شرف والعندية هنا عندية مكانة . آه 
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 174ص . . بركة العمر 

 

 

ورب عمر قليلة آماده كثيرة .  وقلت أمداده  رب عمر اتسعت آماده“ 259 “

 أمداده

 أي  بالمد جمع أمد كسبب وأسباب أي رب عمر لشخص اتسعت آماده 

 أي فوائده بأن  بفتح الهمز جمع مدد اتسع زمنه حتى طال وقلت أمداده 

 كان الشخص من الغافلين

كما . ين ورب عمر لشخص آخر قليلة آماده كثيرة أمداده بأن كان من الذاكر

 : وضح ذلك بقوله

من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن اهللا تعالى  “ 260 “

 ما ال يدخل تحت دوائر العبارة وال تلحقه اإلشارة

يعني أن من بورك له في عمره بأن رزق من الفطنة واليقظة ما يحمله على 

در إلى األعمال القلبية اغتنام األوقات وانتهاز فرصة اإلمكان خشية الفوات فبا

والبدنية واستفرغ في ذلك مجهوده بالكلية أدرك في يسير من الزمن من 

المنن اإللهية والمعارف الربانية ما ال يدخل تحت دوائر العبارة لقصورها عن 

اإلحاطة به وال تلحقه اإلشارة إليه لعلوه في مقامه ومنصبه فيرتفع له في كل 

 الصالحة ما ال يرتفع لغيره في ألف شهر فتكون ليلة من لياليه من األعمال

أوقاتنا والحمد : كما قال أبو العباس المرسي . لياليه كلها بمنزلة ليلة القدر 

 هللا كلها ليلة

 175ص 
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البر يزيد : " وعلى هذا يحمل حديث . فالعبرة بالبركة بالعمر ال بطوله . القدر 

 فيه من الخيرات ما ال يفعله فإن المراد البركة فيه بحيث يفعل" في العمر 

 غيره في األزمنة الطويلة الخالية من البركات

الخذالن كل الخذالن أن تتفرغ من الشواغل ثم ال تتوجه إليه وتقل  “ 261 “

 عوائقك ثم ال ترحل إليه

يعني أن الخذالن التام المؤكد أن تتفرغ من الشواغل بأن كان عندك ما يكفيك 

  تتوجه إليه باالشتغال بما يقربك إلى حضرته القدسيةمن الدنيا الدنية ثم ال

 وتقل عوائقك التي تنقلك عن اإلقبال عليه ثم ال ترحل بكامل توجهاتك إليه

فراغ القلب من األشغال نعمة عظيمة فإذا كفر عبد : قال اإلمام القشيري 

هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب الهوى وانجر في قياد الشهوات شوش 

 ليه نعمة قلبه وسلبه ما كان يجد من صفاء لبهاهللا ع
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 الفكرة سير القلب في ميادين األغيار “ 262 “

 في  أي جوالنه يعني أن الفكرة المأمورين بها إنما هي سير القب 

 قال تعالى  أي المخلوقات الشبيهة بالميادين في االتساع مشاهدة األغيار 

ونحو ذلك من .  يونس “ 101 “} الس م او ات  و ال أ ر ض  ق ل  ان ظ ر وا م اذ ا ف ي { : 

وأما التفكر في ذات . اآليات الدالة على التفكر والنظر في عجائب المخلوقات 

 اهللا فإنه منهي عنه ألنه ال تحيط به الفكرة

فإذا تفكر العبد في وجود المخلوقات هداه ذلك إلى وجود موجدهم وهذا تفكر 

 في الدنيا وقلة وفائها للطالبين ازداد تباعدا  عنها وهذا تفكر وإذا تفكر. العامة 

وإذا تفكر في الحسنات وما يترتب عليها فعلها وازداد رغبة فيها أو . الزاهدين 

في السيآت وهو ما يترتب عليها تركها ظاهرها وخافيها وهذا تفكر العابدين 

عم بها وهذا تفكر وإذا تفكر في توارد النعم ازداد محبة في المن. التجار 

 العارفين األحرار
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 177ص . . التصديق واإليمان والشهود والعيان 
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  الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فال إضاءة له“ 263 “

يعني أن الفكرة بمنزلة السراج للقلب يستضيء بها ألن بها تنجلي حقائق 

ي معائبها األمور فيظهر الحق من الباطل وتعرف آفات النفس بالتفكر ف

فإذا ذهبت الفكرة منه فال . ومكائدها وتعلم مكائد العدو وغرور الدنيا ونحو ذلك 

 إضاءة له فيكون كالبيت المظلم والعياذ باهللا

فاألولى . فكرة تصديق وإيمان وفكرة شهود وعيان : الفكرة فكرتان  “ 264 “

 ألرباب االعتبار والثانية ألرباب الشهود واالستبصار

إحداهما أرفع : الفكرة التي هي السير في ميادين األغيار فكرتان يعني أن 

: من األخرى ألنها تختلق باختالف السالكين والمجذوبين ففكرة السالكين 

  أي فكرة ناشئة عن أصل التصديق الذي هو اإليمان فكرة تصديق وإيمان 

: رة المجذوبين وأما فك. والقصد بها الزيادة فيه باالستدالل باألثر على المؤثر 

  أي فكرة ناشئة عن المشاهدة والمعاينة بعين البصيرة ففكرة شهود وعيان 

  أي المستدلين باآلثار فاألولى ألرباب االعتبار . فيستدلون بالمؤثر على األثر 

 أي المستدلين بالمؤثر والثانية ألرباب الشهود واالستبصار . وهم السالكون 

 وبون وهم المجذعلى األثر 

واعلم أن المجذوب سلك الطريق مسرعا  إلى اهللا واطلع على المقامات التي 

إن السالك أتم من المجذوب ألن : كابد مشقتها من سواه خالفا  لمن قال 

 السالك عرف الطريق والمجذوب ليس كذلك

ألن المجذوب طويت له الطريق ولم تطو عنه فهو كمن طوبت له الطريق إلى 

كذا حققه بعض العارفين . من سار إليها على أكوار المطايا والسالك ك. مكة 

وهذا آخر الحكم وما بعده مكاتبات لبعض . واهللا تعالى يجعلنا من الواصلين 

 إخوانه ومناجاة لمن وااله بمزيد النعم

 م 1983 / 6 / 5 ه 1403 / 9 / 24انتهى وهللا الحمد مساء األحد 
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 المراسالت

 

 

 نهمن مكاتباته لبعض إخوا

 

 

 فمما كتبه رضي اهللا عنه لبعض إخوانه وأجاد ووفى فيه من بيان حال “ 1 “

 : السالك وآداب السلوك بالمراد قوله

 بفتح الميم  “ مجالت النهايات “ أي بدايات السلوك “أما بعد فإن البدايات  “

 كذلك أي محل التجلي والظهور كالمرآة والجيم وتشديد الالم جمع مجلة 

 والمظاهر التي تنجلي فيها األمور فينجلي أمر نهاية السالك في والمجالي

 وإن من كانت باهللا بدايته كانت إليه “: ابتداء سلوكه وقد بين ذلك بقوله 

فمن كان في بدايته منقطعا  عن األغيار متوجها  بكليته إلى خدمة  . “نهايته 

ف البداية فهو العزيز الغفار انتهى إلى أمر عظيم وفتح جسيم ومن كان ضعي

 ضعيف النهاية

 “ والمشت غ ل به أيها المريد الصادق هو الذي أحببته وسارعت إليه “

من األعمال الصالحة التي تقربك إلى موالك وتوصلك إلى حظيرة القدس التي 

فكن قرير العين بما سارعت إليه وال تحتقر ما اشتغلت به من . تبلغ فيها مناك 

 بك لديهالطاعات فإنه هو الذي يقر

 “ والمشتغل عنه هو المؤثر عليه “

 بفتح أي أن األمر الذي ينبغي أن تشتغل عنه وال تلتفت إليه هو المؤثر 

 أي المقدم غيره عليه فإذا اشتغلت عن حظوظك الدنيوية ولم تحتفل المثلثة 
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بها بالكلية فقد آثرت أي قدمت خدمة ربك عليها فطب نفسا  بما وفقت له 

 د من هذا الكالم تهييج السالك وإنهاض همته بمدح ما أقبلمنها فالمقصو

 

 

 180ص . . تسلية المريد عما يفوته من الدنيا 
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ومن دعاء بعض . عليه وذم ما أعرض عنه ليحسن عنده عدم االلتفات إليه 

. عرفك اهللا قدر ما تطلب حتى يهون عليك ما تترك : العارفين لبعض السالكين 

 “ صدق الطلب إليه “ بالقيام بوظائف العبودية “ اهللا يطلبه  وإن من أيقن أن“

 ومن “أي صدق في الطلب بأن يتوجه إلى ما طلبه منه مواله بصدق النية 

 انجمع “ أي قدرته ومنها سعيه واجتهاده في الطاعة “علم أن األمور بيد اهللا 

 أموره  أي انجمع عليه قلبه بالتوكل عليه سبحانه في تيسير“بالتوكل عليه 

 تنازع فيه كل من الفعل والمصدر وهذا قيام بحق الحقيقة كما “ عليه “فقوله 

 وفاء بحق الشريعة ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه “ صدق الطلب “أن قوله 

 وإنه ال بد لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه وأن “" . اعقلها وتوكل : " وسلم 

 بكسر الهمزة ى إن البدايات فهي هذه الجملة معطوفة عل . “تسلب كرائمه 

 وقصده بها تسلية المريد عما يفوته في حال سلوكه من زهرات الدنيا الفانية 

فإنه إذا علم أن هذا الوجود الذي هو دار الدنيا الشبيه بالقصر المبني ال بد أن 

تنهدم دعائمه أي أركانه وأن تسلب كرائمه أي نفائسه طي ب نفسه بتركه 

 إليه واجتهد فيما يقربه في الدار التي ال فناء لها ويعود نفعه عليهوعدم النظر 

 ما كان ظاهر ذكر إال عن باطن شهود وفكر “ 256 “

فالعاقل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى قد أشرق نوره وظهرت  “

 “ تباشيره

 يعني أن العاقل هو الزاهد في الدنيا الراغب في اآلخرة وإذا تحقق بهذا

 181ص 

المقام فقد أشرق نوره في قلبه وظهرت تباشيره المبشرة له بالقبول على 

 وجهه

  “ عن هذه الدار مغضيا  “ أي أعرض  بالدال المهملة والفاء  “فصدف  “

 أي غاضا  بصره عنها ولم ينظر إليها بالغين والضاد المعجمتين بعدهما تحتيه 



 227         شرح الحكم العطائية

 “ فلم يتخذها وطنا  “لتفت إليها بقلبه  فلم ي“ وأعرض عنها موليا  “لقذارتها 

 ببطانة على جهة المحبة “ وال جعلها سكنا  “بظاهره على سبيل التمتع بها 

 بل أنهض الهمة فيها إلى اهللا تعالى وسار فيها مستعينا  به تعالى ال “لها 

بأعماله في القدوم عليه وهذا ابتداء سفره بقلبه إلى الحضرة العلية وقطع 

فس مستعينا  به تعالى ال بأعماله في القدوم عليه والصول إلى عقبات الن

 : حضرته القدسية فقد قيل

 إذا لم يعنك اهللا فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل

 وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماء دليل

فمن اعتمد على عمله انقطع عن الوصول ومن اعتمد على فضل مواله بلغه 

 ال يقر قرارها دائما  “ أي عزمه الشبيه بالمطية “ما زالت مطية عزمه المأمول ف

 أي سيرها إلى اهللا فال تستقر في محل يعوقها عنه من المقامات “تسيارها 

 “ بحضرة القدس “ أي استقرت “ إلى أن أناخت “السنية والمكاشفات البهية 

 أي “ط األنس  وبسا“أي التطهير والتنزيه وهي حضرة الرب سبحانه وتعالى 

 محل المفاتحة “: المؤانسة لكل واصل وقد وصف تلك الحضرة بقوله 

قال بعض  . “والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة 

المراد بالمفاتحة نداء الحق بمعاني أسمائه وصفاته والمواجهة : المحققين 

أنا جليس من  : " إقبال الرب على العبد والمجالسة مالزمة ذكر اهللا تعالى

 والمحادثة أن يتكلم في سره" ذكرني 
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 182ص . . أحوال الصالحين وتقلباتهم في السلوك 
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والمشاهدة كشف ال يصاحبه وهم . بالمعارف واألسرار المفاضة عليه من ربه 

والتحقيق . آه . والمطالعة هي مطالعة معاني أوصافه على بساط أوصافك . 

الستة التي ذكرها المصنف ال تدرك إال بالذوق وغاية ما يفهم أن هذه األلفاظ 

منها أن الواصلين إلى تلك الحضرة نفاض عليهم المعارف اإللهية ويقابلون من 

 لدن الكريم الجواد بالتحف السنية

 “ فصارت الحضرة معشش قلوبهم إليها يأوون وفيها يسكنون “

فيه تشبيه حالهم بحال أي صارت الحضرة لقلوبهم بمنزلة العش للطير ف

وهاهنا حصل لهم التحقق بمقام الفناء والمحو وهو . الطائر ألنهم إليها يأوون 

مقام الجمع الذي انتهى به سيرهم إلى الملك الحق ثم بعد ذلك يتحققون 

بمقام البقاء والصحو وهو مقام الفرق الذي يؤمرون فيه بمخالطة الخلق وهو 

 أي حقوق اهللا الواجبة عليهم “إلى سماء الحقوق  فإذا نزلوا “: المراد بقوله 

 أو أرض “عند مخالطة الناس الشبيهة بالسماء بجامع صعوبة االرتقاء إلى كل 

 أي حظوظ أنفسهم التي يحصل لهم االرتفاق بها الشبيه باألرض “الحظوظ 

 فباإلذن والتمكين والرسوخ في اليقين “. بجامع سهولة االستقرار على كل 

وا إلى الحقوق بسوء األدب والغفلة وال إلى الخطوط بالشهوة والمتعة فلم ينزل

 بل

 183ص 

 أي فيكون نزولهم باإلذن من اهللا “دخلوا في ذلك باهللا وهللا ومن اهللا وإلى اهللا 

لهم في النزول إلرشاد الخلق بما يشرق في قلوبهم من النور الذي يجعله 

البقاء حتى تحصل لهم القوة علما  على ذلك والتمكين أي التمكن في مقام 

على مخالطة الناس وتحمل أذاهم ولم يكن ذلك إال بعد رسوخهم في اليقين 

باهللا تعالى فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء األدب والغفلة عن اهللا بل نزلوا إليها 

باألدب التام مع الخلق واليقظة الكاملة بمشاهدة الحق فإنهم يرون اهللا في 
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م شخص تحملوه هللا الذي أوجده ورأوا أن الذي سلطه كل مشهود فإذا آذاه

عليهم موالهم لذنب فعلوه ال يليق بهم وإذا أكرمهم شخص شكروه مع 

مالحظة أن الذي حرك قلبه لإلكرام موالهم ولم ينزلوا إلى الحظوظ بالشهوة 

 أي التمتع بها كما هو مقصد أصحاب  بضم الميم النفسانية والمتعة 

ل دخلوا في ذلك كله من الحقوق والحظوظ باهللا مستعينين النفوس الدنية ب

 وهللا مالحظين ومن اهللا آخذين وإلى اهللا متوسلين فتدبر ذلك

 اإلسراء “ 80 “} و ق ل  ر ب  أ د خ ل ن ي م د خ ل  ص د ق  و أ خ ر ج ن ي م خ ر ج  ص د ق   } “

 إليك إذا ليكون نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني واستسالمي وانقيادي

 “ أخرجتني

الم د خ ل والم خ ر ج اإلدخال واإلخراج وقد عبر بهاتين العبارتين : قال ابن عباد 

السفرين المذكورين فالمدخل هو سفر الترقي ألنه دخول على اهللا عز وجل 

في حالة فنائه عن رؤية غيره والمخرج هو سفر التدلي ألنه خروج إلى 

اية في حال بقائه بربه وتحققه في هذين الخليقة لفائدتي اإلرشاد والهد

المقامين أعني مقام الفناء والبقاء هو معنى صدقية مدخله ومخرجه وإنما 

طلب هذا ليحصل له به ذهابه عن رؤية نفسه في النسبة والوقوف مع الحظ 

ففي المدخل يشاهد حول اهللا تعالى وقوته فينتفي عنه بذلك النسبة إلى 

 لربه وينقاد إليه فينتفي عنه بذلك مراعاة حظه نفسه وفي المخرج يستسلم

 : ثم قال

 184ص 

 اإلسراء ينصرني وينصر بي وال “ 80 “} و اج ع ل  ل ي م ن  ل د ن ك  س ل ط ان ا ن ص ير ا  } “

 “ ينصر علي ينصرني على شهود نفسي ويفنيني عن دائرة حسي

هيا  ال يصادمه شيء أي واجعل لي من عندك يا اهللا سلطانا  نصيرا  أي مددا  إل

إال دمغه ينصرني على أعدائي وينصر بي أحبابي الذين أقمتني إلرشادهم وال 

ينصر على أحدا  من النفس والهوى والشيطان فإن ذلك والعياذ باهللا من 

ثم خص النفس لكونها أعدى األعداء بقوله ينصرني على . عالمات الخذالن 
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ألفعال ويفنيني عن دائرة حسي شهود نفسي بأن ال أشاهد لها فعال  من ا

أي عما يدور به حسي من األكوان حتى أصل بعدم التعلق بها إلى درجات 

 الكمال
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 185ص . . درجات المعرفة باهللا 

 

 

 : ومما كتبه رضي اهللا عنه لبعض إخوانه قوله

إن كانت عين القلب تنظر إلى اهللا واحد في منته فالشريعة تقضي أنه ال بد  “

 “ خليقتهمن شكر 

أي إن كانت البصيرة التي هي عين القلب تنظر إلى أن اهللا تعالى واحد في 

منته أي عطيته بمعنى أنه المعطي في الحقيقة ال غيره فال يستحق الشكر 

سواه فالشريعة أمرتنا أن نشكر أيضا  من وصلت النعمة على يده لما في 

ن تنظر إلى الجهتين فعليك أ" أشكر الناس هللا أشكرهم للناس : " الحديث 

وتشكر اهللا حقيقة والخلق مجازا  امتثاال  ألمر خالقك فتكون في الحالين مجازا  

 “: ثم بين أن الناس في حال ورود النعمة عليهم من أحد العبيد أقسام بقوله 

غافل منهمك في غفلته قويت دائرة : وإن الناس في ذلك على ثالثة أقسام 

ر اإلحسان من المخلوقين ولم يشهده من حسه وانطمست حضرة قدسه فنظ

 رب

 186ص 

 “ العالمين إما اعتقادا  فشركه جلي وإما استنادا  فشركه خفي

يعني أن من قويت دائرة حسه من العامة لتعلقه باألكوان وانطمست حضرة 

قدسه أي طهره والمراد عين بصيرته فأبعدته عن المكون علي  الشان إذا 

 هو العبد فشركه ظاهر جلي يخرجه من ربقة اعتقد أن المؤثر والمعطي

اإليمان وإذا نسب ذلك إلى العبد استنادا  فذلك شركه خفي لكونه أشرك مع 

لوال فالن تسبب لي في هذا األمر ما : اهللا غيره ففي إيمانه نقصان لقوله 
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وصل لي من اهللا والتوحيد الخالص أن يعتقد أن العبد مقهور وأن الموصل له 

 : ه ثم أشار إلى القسم الثاني بقولهإنما هو موال

وصاحب الحقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق وفني عن األسباب  “

بشهود مسبب األسباب فهو عبد مواجه بالحقيقة ظاهر عليه سناها سالك 

للطريقة قد استولى على مداها غير أنه غريق األنوار مطموس اآلثار قد غلب 

 “ قه وفناؤه على بقائه وغيبته على حضورهسكره على صحوه وجمعه على فر

 أي ضياؤها وسلك  بالقصر يعني أن صاحب الحقيقة غلب عليه سناها 

طريقة القوم واستولى على مداها أي نهايتها ال ينظر األسباب لشهوده 

مسبب األسباب فهو من الخواص لكنه وإن كان كامال  بالنسبة ألهل الغفلة 

ص الذين جمعوا بين األمرين وهم أهل المعرفة ناقص بالنسبة لخواص الخوا

غير أنه غريق األنوار أي غريق في بحار التوحيد مطموس : ولذا قال المصنف 

اآلثار أي مطموسة بصيرته عن النظر إلى اآلثار والعبيد قد غلب سكره وهو 

عدم إحساسه باآلثار على صحوه وهو إحساسه بها وجمعه وهو رؤية الحق 

وهو رؤية الحق والخلق فهو في مقام الجمع ال في مقام وحده على فرقه 

الفرق وقد اتضح لك مما هنا ومما تقدم الفرق ومعاني باقي األلفاظ ترجع إلى 

 : هذا ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله

وأكمل منه عبد شرب فازداد صحوا  وغاب فازداد حضورا  فال جمعه يحجبه عن  “

 وال فناؤه عن بقائه وال بقاؤهفرقه وال فرقه يحجبه عن جمعه 

 187ص 

 يصده عن فنائه يعطي كل ذي قسط قسطه ويوفي كل ذي حق حقه

وهذا حال خواص الخواص فإن من شرب من كؤوس التوحيد فازداد صحوا  بعد 

سكره وغاب عن الخلق فازداد حضورا  معهم بربه قد شرب بالكأسين وجمع 

ه مجمل بالشريعة فيشكر الخلق بين المزيتين فباطنه مكمل بالحقيقة وظاهر

والحق ال يغيب عن الحق في حال مخالطة الخلق ليعطي كل ذي قسط 
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نصيبه وعطف ما بعده عليه للتفسير ومن أهل :  أي  بكسر القاف قسطه 

 : هذا المقام الصديق األكبر بطريق الوراثة عن النبي األطهر كما قال المصنف

 عنه لعائشة رضي اهللا عنها لما نزلت وقد قال أبو بكر الصديق رضي اهللا “

يا عائشة : براءتها من اإلفك على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

واهللا ال أشكر إال اهللا دلها أبو : اشكري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

بكر رضي اهللا عنه على المقام األكمل مقام البقاء المقتضي إلثبات اآلثار وقد 

وقال صلى اهللا .  لقمان “ 14 “} أن اش ك ر  ل ي و ل و ال د ي ك  { :  تعالى قال اهللا

 وكانت هي في" . ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس : " عليه وسلم 

 188ص 

 ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها غائبة عن اآلثار فلم تشهد إال الواحد القهار

“ 

ي هو أعلى من مقام عائشة يعني أن أبا بكر الصديق كان في مقام الفرق الذ

إذ ذاك فإنها كانت في مقام الجمع ألنها كانت مصطلمة أي فانية عن شاهدها 

وهو حكم بشريتها ويفسره قوله غائبة عن اآلثار بل ترقت عنه إلى مقام 

القهار ولم يكن هذا الحال الزما  لها في جميع أوقاتها بل ترقت عنه إلى مقام 

و الكذب عليها وإن أردت تفصيل هذه القصة فعليك ه: واإلفك . الفرق كأبيها 

بشرحنا على مختصر اإلمام ابن أبي جمرة وفيه أن الذي قال لها ذلك أمها 

 ولعل القول صدر منهما معا  ليحصل الجمع بين الروايتين

 189ص 

وجعلت قرة : " ولما سئل رضي اهللا عنه عن قوله صلى اهللا عليه وسلم 

 خاص به صلى اهللا عليه وسلم أو لغيره منه هل ذلك" عيني في الصالة 

 : نصيب ؟ أجاب بقوله

إن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود فالرسول صلى اهللا عليه  “

وسلم ليس معرفة كمعرفته فليس قرة عين كقرته وإنما قلنا إن قرة عينه في 

الة ولم صالته بشهوده جالل مشهوده ألنه قد أشار إلى ذلك بقوله في الص
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يقل بالصالة إذ هو صلوات اهللا عليه وسالمه ال تقر عينه بغير ربه وكيف وهو 

اعبد : " يدل على هذا المقام ويأمر به من سواه بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ومحال أن يراه ويشهد معه سواه فإن قال قائل قد تكون قرة " اهللا كأنك تراه 

 زة من عينالعين بالصالة ألنها فضل من اهللا وبار

 190ص 

: منة اهللا فكيف ال يفرح بها ؟ وكيف ال تكون قرة العين بها ؟ وقد قال سبحانه 

 يونس اآلية فاعلم أن اآلية “ 58 “} ق ل  ب ف ض ل  الل ه  و ب ر ح م ت ه  ف ب ذ ل ك  ف ل ي ف ر ح وا { 

ال قد أومأت إلى الجواب لمن تدبر سر الخطاب إذ قال فبذلك فليفرحوا وما ق

فبذلك فافرح يا محمد قل لهم فليفرحوا باإلحسان والتفضل وليكن فرحك أنت 

ق ل  الل ه  ث م  ذ ر ه م  ف ي خ و ض ه م  ي ل ع ب ون  { : بالمتفضل كما قال في اآلية األخرى 

 “  األنعام“ 91 “} 

 عبارة عن كمال الفرح والسرور ويختلف  بضم القاف وتشديد الراء قرة العين 

ك باختالف الناس قوة وضعفا  على حسب معرفتهم بمعبودهم الذي يناجونه ذل

في صالتهم و معلوم أن أكمل الناس في معرفة سيد األولين و اآلخرين فلذلك 

لم تكن قرة عين كقرته من الناس أجمعين وكانت قرة عينه صلى اهللا عليه 

 وسلم في الصالة بربه ال بالصالة ألن ذلك هو المقام األكمل

وأما من كانت قرة عينه بالصالة نظرا  لكونها من الفضل فمقامه أنزل وال يليق 

به صلى اهللا عليه وسلم وبمن كان على قدمه من خواص أتباعه إال أكمل 

 أسأل اهللا بجاهه العظيم أن يوصلنا إلى رفيع الدرجات. الحاالت 
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 191ص 

 

 

 : ومما كتبه رضي اهللا عنه لبعض إخوانه قوله

فرح بالمنن ال من حيث مهديها : ناس في ورود المنن على ثالثة أقسام ال “

: ومنشئها ولكن بوجود متعته فيها فهذا من الغافلين يصدق عليه قوله تعالى 

 األنعام وفرح بالمنن من “ 44 “} ح ت ى إ ذ ا ف ر ح وا ب م ا أ وت وا أ خ ذ ن اه م  ب غ ت ة  { 

ونعمة ممن أوصلها يصدق عليه قوله حيث إنه شهدها منة ممن أرسلها 

 58 “} ق ل  ب ف ض ل  الل ه  و ب ر ح م ت ه  ف ب ذ ل ك  ف ل ي ف ر ح وا ه و  خ ي ر  م م ا ي ج م ع ون  { تعالى 

 يونس وفرح باهللا ما شغله من المنن ظاهر متعتها وال باطن منتها بل شغله “

إال إياه يصدق عليه قوله النظر إلى اهللا عما سواه والجمع عليه فال يشهد 

 “  األنعام“ 91 “} ق ل  الل ه  ث م  ذ ر ه م  ف ي خ و ض ه م  ي ل ع ب ون  { تعالى 

 192ص 

 أي شديد الفرح  بفتح الفاء وكسر الراء منونا  يعني من الناس قسم ف ر ح  

بالمنن أي النعم ال من حيث مهديها ومنشئها وهو اهللا تعالى وإنما فرحه 

تمتعه بها فهذا الفريق أشبه شيء باألنعام الذين يأكلون ويشربون بسبب 

ويغفلون عن صاحب اإلنعام فربما كانت عليهم النعم استدراجا  فكلما أعطوا 

نعمة ازدادوا غفلة عن شكر المنعم حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر وقسم فرح 

 أوصلها بالنعم من حيث إنه شهدها منة وفضال  ممن أرسلها إليه ونعمة ممن

لديه وهو اهللا تعالى فشكره سبحانه عليها وشرف بذلك ولكن انحط قدره 

حيث نظر إلى حظ نفسه في النعمة وارتكن إليها فإذا نزعت منه تغير عليها 

{ : فهو مخاطب بما خوطب به أوساط المؤمنين في اآلية الكريمة بقوله تعالى 

وقسم في غاية .  يونس “ 58 “}  ف ل ي ف ر ح وا ق ل  ب ف ض ل  الل ه  و ب ر ح م ت ه  ف ب ذ ل ك 
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الشرف والكمال لم ينظر بعين البصيرة إال للمنعم المفضال فلم يلتفت إلى 

ظاهر متعة النعم أي التمتع بها كالقسم األول وال إلى باطن منتها من حيث 

إنها منة من اهللا وعناية منه بهم كالقسم الثاني بل شغله النظر إلى اهللا 

ى عما سواه والجمع عليه بقلبه فال يشهد إال إياه ألن المشاهد للمنعم تعال

فان عن حظوظ نفسه فهو يرى األشياء كلها نعما  ال فرق عنده بين وجود 

وعدم وال منع وعطاء ال يخاف عليه من التغير واالنقالب لتغير األفعال واألسباب 

}  ذ ر ه م  ف ي خ و ض ه م  ي ل ع ب ون  ق ل  الل ه  ث م { : فهو الذي يصدق عليه قوله تعالى 

  األنعام“ 91 “

 193ص 

يا داود قل : وقد أوحى اهللا إلى داود عليه وعلى نبينا الصالة والسالم 

يعني أن من كان كثير الصدق  . “للصديقين بي فليفرحوا وبذكري فليتنعموا 

دا  لذي العزة في األقوال واألفعال واألحوال فال ينبغي أن يفرح إال بكونه عب

فإنه إذا كان بهذه المثابة يبلغه . والجالل وال يتلذذ إال بذكر الكبير المتعال 

 سيده اآلمال

واهللا تعالى يجعل فرحنا وإياكم به وبالرضا منه وأن يجعلنا من أهل الفهم  “

 “عنه وأن ال يجعلنا من الغافلين وأن يسلك بنا مسلك المتقين بمنه وكرمه 

 آمين
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 اجاة اإللهيةالمن
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  أنا الجاهل في علمي. . .  إلهي أنا الفقير في غناي  195ص 

 

 

 المناجاة اإللهية

وقال رضي اهللا عنه في مناجاته وكلها حكم عجيبة لها في القلوب تأثيرات 

 غريبة ال سيما إذا استعملت في األسحار فإنها تكسو القلوب جالبيب األنوار

 ي غناي فكيف ال أكون فقيرا  في فقري ؟إلهي أنا الفقير ف “ 1 “

 إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف ال أكون جهوال  في جهلي ؟ “ 2 “

يعني أنا الفقير إليك في الحالة التي تغنيني فيها والجاهل في حال علمي 

فإن فقري وجهلي من صفاتي الذاتية والغنى والعلم من الصفات العرضية 

هم أيها الناظر أن فيه الجمع بين المتنافيين تكن والعارض بصدد الزوال فال تتو

وقدم المصنف هذا بين يدي دعائه ليكون أرجى لإلجابة كما . من أهل الكمال 

 األعراف “ 55 “} اد ع وا ر ب ك م  ت ض ر ع ا و خ ف ي ة  { : قال بعضهم في قوله تعالى 

إليه صلواتك وفعلك التضرع في الدعاء أن تقدم إليه افتقارك وعجزك ال أن تقدم 

 وقال .
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  وصفت  نفسك . . .  مني ما يليق . . .  إلهي أن اختالف  196ص 

 

 

ما أظهر عبد فقره إلى اهللا تعالى في وقت الدعاء في : سهل بن عبد اهللا 

 لوال أنه ال يحتمل كالمي ألجبته لبيك: شيء يحل به إال قال لمالئكته 

وسرعة حلول مقاديرك منعا عبادك العارفين بك إلهي إن اختالف تدبيرك  “ 3 “

 عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بالء

يعني أن اختالف ما تدبره يا اهللا في المخلوقات بالصحة والمرض والغنى والفقر 

والطاعة والمعصية والقبض والبسط والقناعة والحرص ونحو ذلك وسرعة حلول 

ك عن سكونهم إلى عطاء منك سواء ما تقدره عليهم منعا عبادك العارفين ب

كان دنيويا  كاألموال أو دينيا  كالمعارف وعن يأسهم منك في رفع بالء عنهم 

أوقعته بهم سواء كان دنيويا  كفقر أو دينيا  كمعصية ألن العبرة بالخواتم 

فكم من ذي مال صار فقيرا  وكم من فقير صار غنيا  وكم من مريض . والنهايات 

 من صحيح صار مريضا  وكم من طائع صار عاصيا  وكم من صار صحيحا  وكم

عاص صار مطيعا  فنسأله سبحانه حسن الختام بجاه النبي عليه الصالة 

 والسالم

 إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك

أي مني ما يليق بلؤمي الذي هو وصف العبيد من مبارزتك بالذنوب ومنك ما 

بوبية من التجاوز والعفو وستر العيوب وهذا يليق بكرمك الذي هو وصف الر

 الكالم من ألطف آداب الدعاء وال يخيب عبد به إلى اهللا التجأ

إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي أفتمنعني  “ 5 “

 منهما بعد وجود ضعفي

 يعني أن اللطف والرأفة التي هي شدة الرحمة قد اتصف بهما سبحانه في
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  كيف تكلني إلى نفسي. . .  إلهي إن ظهرت المحاسن  197ص 

 

 

أي مريد بهم الرفق .  الشورى “ 19 “} الل ه  ل ط يف  ب ع ب اد ه  { : فقال  . األزل

والرحمة فيما ال يزال وال يتصور أن يمنع العبد منهما بعد وجوده فإن وعده 

 سبحانه ال يخلف

ولك المنة علي وإن ظهرت إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك  “ 6 “

 المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي

أي إن ظهرت أنواع الطاعات والصفات المحمودة مني فبفضلك ولك المنة أي 

و ل و ل ا ف ض ل  الل ه  ع ل ي ك م  و ر ح م ت ه  م ا ز ك ا م ن ك م  م ن  أ ح د  { : االمتنان علي بشهادة 

 “} و م ن  ل م  ي ج ع ل  الل ه  ل ه  ن ور ا ف م ا ل ه  م ن  ن ور  {  :  النور ومالحظة“ 21 “} أ ب د ا 

وإن ظهرت المساوي أي أنواع المعاصي والصفات المذمومة مني .  النور “ 40

فبعدلك ال بطريق الظلم فإنك متصرف في ملكك ولك الحجة علي  ألنك رب وأنا 

ن أقول إن ذلك لم فعلت يا عبدي وليس لي عليك حجة بأ: عبد فتقول 

المالك يتصرف في : بتقديرك يا ربي فإن ذلك شأن الجاهل وأما العالم فيقول 

  األنبياء“ 23 “} ل ا ي س أ ل  ع م ا ي ف ع ل  و ه م  ي س أ ل ون  { ملكه كيف يشاء بذوق 

إلهي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي ؟ وكيف أضام وأنت الناصر  “ 7 “

 أنت الحفي بي ؟لي ؟ أم كيف أخيب و

يعني أن من أسمائه تعالى الوكيل أي الكافي والناصر أي مانع الضيم والذل 

  أي اللطيف وهذه األسماء تقتضي بالحاء المهملة والفاء والحفي 
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  ها أنا أتوسل 198ص 

 

 

 وجود آثارها من كفاية العبد ونصرته واللطف به

وسل إليك بما هو محال أن يصل إليك ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك وكيف أت “

؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو ال يخفى عليك ؟ أم كيف أترجم لك بمقالي 

وهو منك برز إليك ؟ أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك ؟ أم كيف ال 

 “ تحسن أحوالي وبك قامت وإليك ؟

ليه في كل  فقره إ أي يتقرب به العبد إلى مواله لما كان أعظم ما يتوسل 

ها أنا : حال من األحوال لكونه مقتضى العبودية بال اشتباه قال المصنف 

أتوسل إليك بفقري إليك ثم إنه ترقى عن هذا المقام ورأى أن التوسل بالفقر 

معلول عند العارفين األعالم فإن توسل العبد به يقتضي شهوده له واعتماده 

وكيف : ل به والمتوسل إليه فقال عليه ورأى أيضا  أنه ال مناسبة بين المتوس

أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك ؟ فال يصح التوسل بالفقر من هذا 

الوجه عند العارفين كما هو مقتضى الحقيقة واألول مقام السالكين وهو 

ويناسب مقام العارفين ما حكي أن سيدي أبا الحسن . مقتضى الشريعة 

يا أبا الحسن بماذا : سالم فقال له الشاذلي دخل على شيخه سيدي عبد ال

واهللا لئن لقيت اهللا : فقال له الشيخ . بفقري : تلقى اهللا تعالى ؟ فقال له 

بفقرك لتلقينه بالصنم األعظم وال تصح حقيقة الفقر إال بالغيبة عن الفقر وإال 

آه ثم أن المصنف ترقى إلى مقام الخليل المقتضي لترك . كنت غنيا  بفقرك 

التسليم إلى الملك الجليل فتعجب من نفسه في حال السؤال الدعاء و

أم كيف أشكو حالي وهو ال يخفى عليك ؟ فإن الخليل لما قال : السابق وقال 

: فقال .  سل موالك  عندما أراد النمرود أن يلقيه في النار : له جبريل 
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 أم: ثم تعجب أيضا  من كونه يسأل بقوله . حسبي من سؤالي علمه بحالي 

كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك ؟ يعني أن العبد ال تنسب إليه 

الترجمة والسؤال فإن الذي أنطق لسانه إنما هو الكبير المتعال ومن أنطق 

لسانه عالم بأحواله فهو المسؤول الذي يتفضل عليه عند تحريك لسانه 

تجيه من كل ما  أي ما أؤمله وأرأم كيف تخيب آمالي : بحصول آماله ولذا قال 

  إليك كما تتوجه أي توجهت  وهي قد وفدت يرام 
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  قد علمت. .  ما أرأفك بي . .  ما أقربك . .  إلهي ما ألطفك  199ص 

 

 

الوفود إلى الكرام وأنت أكرم األكرمين فافعل بنا ما أنت أهله يا أرحم الراحمين 

ذي اقتضته هذه التعجبات ثم إنه ترقى عن مقام نسبة التقصير للنفس ال. 

ألنه غير الئق بالعارفين لما فيه من رؤية النفس ومالحظة حالها والعارف ال 

أم كيف : يرى غير اهللا ويرى أن األحوال كلها حسنة من حيث نسبتها له فقال 

 وإليك رجعت  أي صدرت ال تحسن أحوالي الباطنية والظاهرية وبك قامت ؟ 

 ألنك المقصود بها

 لهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع قبيح فعليإ “ 8 “

ما تعجبية أي ما أكثر لطفك ورفقك بي مع جهلي العظيم بعواقب األمور فربما 

أقصد ما فيه ضرر فيمنعني لطفك عنه ويرشدني إلى ما فيه النفع والسرور 

  لوال عظيم إحسانك إلي وما أعظم رحمتك بي مع فعلي القبيح المقتضي 

 للتأديب والتقبيح

 إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك “ 9 “

أي ما أشد قربك مني باإلحاطة واالقتدار وما أبعدني عنك بصفاتي التي ال 

 : تليق للقرب من العزيز الغفار ثم ترقى فقال

 إلهي ما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك ؟ “ 10 “

فسي فما الذي يحجبني عنك أي ما أشد رأفتك بي التي أفنى بها عن رؤية ن

 أي فال حاجب لي عن الرب المعبود ما دمت في هذا الشهود

إلهي قد علمت باختالف اآلثار وتنقالت األطوار أن مرادك أن تتعرف إلي  “ 11 “

 في كل شيء حتى ال أجهلك في شيء
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يعني قد علمت باختالف اآلثار علي التي هي تنقالت األطوار أي األحوال من 

 وغنى وفقر وعز وذل وقبض وبسط وطاعة وعصيان إلى غير ذلك صحة ومرض

 “ 29 “} ك ل  ي و م  ه و  ف ي ش أ ن  { من الشؤون التي تبديها وال تبتدئها بشهادة 

 الرحمن وأيقنت أن مرادك مني أن تتعرف إلي تعرفا  خاصا  في كل
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 مك النافذ حك. . .  من كان محاسنه . . .  إلهي كلما أخرسني  200ص 

 

 

شيء حتى أعرفك وال أجهلك في شيء فأشكرك في حال النعمة وأصبر في 

وأما لو ألزمتني حالة واحدة لكانت معرفتي ناقصة فأنا اآلن . حال النقمة 

في الدنيا جنة : قال بعضهم . أتقلب بالمعرفة في جنة أتبوأ منها حيث أشاء 

يء أبدا  ولم يستوحش معجلة من دخلها لم يشتق إلى جنة اآلخرة وال لش

 معرفة اهللا تعالى: وما هي ؟ قال : قيل . من شيء 

إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك وكلما آيستني أوصافي  “ 12 “

 أطمعتني مننك

أي كلما أخرسني عصياني الناشئ عن لؤم العبيد المانع من انطالق اللسان 

 يخص من استقام بالطلب من العزيز الحميد أنطقني كرمك العام الذي ال

 أوصافي الذميمة  أي أوقعتني في اليأس من االستقامة وكلما آيستني 

أطمعتني في ذلك مننك التي شملت البار والفاجر فلم تخص صاحب األوصاف 

 العظيمة

إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف ال تكون مساويه مساوي ؟  “ 13 “

  دعاوي ؟ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف ال تكون دعاويه

أي من كانت أعماله الصالحة عيوبا  في نفس األمر لعدم خلوها من دقائق 

 أي عيوبه العجب والرياء فإنه أخفى من دبيب النمل فكيف ال تكون مساويه 

.  مساوي ؟ أي عيوبا  في نفس األمر فصح اإلخبار الظاهرة وأعماله السيئة 

 دعاوي  من العلوم والمعارف  أي األمور التي يتحقق بهاومن كانت حقائقه 

ال حقائق لها في نفس األمر فكيف ال تكون دعاويه التي يدعيها دعاوي في 
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نفس األمر ؟ فالكمال المنسوب إلى العبد نقصان على التحقيق فما ظنك 

 بنقصانه ؟ أسأل اهللا العفو والتوفيق

 وال إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقاال  “ 14 “

 لذي حال حاال 
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  كيف أعزم. . .  أنت تعلم . . .  إلهي كم من طاعة بنيتها  201ص 

 

 

ومشيئتك القاهرة لم يتركا : أي قضاؤك النافذ في خلقك ويفسر ذلك قوله 

لذي مقال مقاال  فمن كان ينطق بالحكمة البهية ويتكلم بالعلوم والمعارف 

شيئة قهرت غيره بسلب ما كان معه فيكون دائما  الربانية لم يغتر بذلك ألن الم

في مقام الخوف وكذلك إذا كان ذا حال من األحوال بأن حصل له الكشف فإنه 

ال يغتر بذلك لما شوهد من سلب كثير من الرجال فوجب الفرار من كل شيء 

 إليه واالعتماد في جميع األحوال عليه

 هدم اعتمادي عليها عدلك إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها “ 15 “

 بل أقالني منها فضلك

أي كم من طاعة ظاهرية بنيتها أي أقمتها على الوجه المأمور به وحالة 

باطنية شيدتها باإلخالص فيها وتطهيرها مما يكدر صافيها ولما رأيت أني صرت 

بها في حصن حصين من النار وأيقنت بحصول الثواب في دار القرار هدم 

 عدلك الذي مقتضاه أنك تفعل ما تشاء وتختار فلك أن تعذب اعتمادي عليها

الطائع وترحم العاصي فأقالني من االعتماد عليها فضلك الذي هو أحسن 

 عوض يا عزيز يا غفار

إلهي أنت تعلم وإن لم تدم الطاعة مني فعال  جزما  فقد دامت محبة  “ 16 “

 وعزما 

امت محبتي لها وعزمي يعني أن عدم دوام فعل الطاعة مجزوم به لكن د

 عليها كما يعلم اهللا وهذا فضل كبير م ن  به اللطيف الخبير

 إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وكيف ال أعزم وأنت اآلمر ؟ “ 17 “
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مقصوده الجمع بين الحقيقة والشريعة فكن بالحقيقة مؤيدا  وبالشريعة مقيدا  

 بمشيئة ربه لم يبق ألن العبد إذا شاهد عجزه وضعفه وأنه ال مشيئة له إال

في نظره عزم فضال  عن الجزم فضال  عن العمل فال ينسب شيئا  إلى نفسه 

وال يسعه إال التسليم واالنقياد لقضاء ربه وإذا نظر إلى تكليفه وأمره ونهيه 

حاول العزم وعالج الجزم وسارع إلى العمل واهللا تعالى يرزقنا التوفيق وبلوغ 

 األمل
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  عميت عين ال. . .  كيف يستدل . . . رددي في  إلهي ت 202ص 

 

 

 إلهي ترددي في اآلثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة “ 18 “

 توصلني إليك

أي تعلقي باآلثار التي هي المكونات من حيث االستدالل بها عليك يوجب بعد 

اعة المزار أي الوصول إليك فاجمعني عليك أي أوقفني بين يديك بخدمة أي ط

من أذكار ورياضات ومجاهدات فإنها وإن كانت من اآلثار لكنها من حقوق اهللا 

 التي بها يصل العبد بمعونته تعالى إلى رفيع الدرجات

إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك ؟ أيكون لغيرك  “ 19 “

من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ؟ متى غبت حتى تحتاج 

 ى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليك ؟إل

يشير إلى أن أرباب الدليل والبرهان عوام عند أهل الشهود والعيان فإنه شتان 

: بين من يستدل به وبين من يستدل عليه وقد قال أبو الحسن الشاذلي 

ن سبق كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف ؟ أم كيف يعرف بشيء م

وجوده وجود كل شيء ؟ آه جعلنا اهللا به من العارفين بجاه سيد األولين 

 واآلخرين

إلهي عميت عين ال تراك عليها رقيبا  وخسرت صفقة عبد لم يجعل له  “ 20 “

يعني إذا لم يالحظ أن اهللا رقيب عليه فذلك لعمى بصيرته . من حبك نصيبا  

 التي هي عين قلبه فيكون

و م ا ت ك ون  ف ي ش أ ن  و م ا ت ت ل وا م ن ه  م ن  ق ر آن  و ل ا ت ع م ل ون  { تعالى غافال  عن قوله 

م ن  ع م ل  إ ل ا ك ن ا ع ل ي ك م  ش ه ود ا إ ذ  ت ف يض ون  ف يه  و م ا ي ع ز ب  ع ن  ر ب ك  م ن  م ث ق ال  

  يونس“ 61 “} ذ ر ة  ف ي ال أ ر ض  و ل ا ف ي الس م اء  
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خو فهم بما عر فهم من اطالعه عليهم في جميع : ل اإلمام القشيري قا

 أحوالهم ورؤيته لما يسلفونه من فنون أعمالهم والعلم بأنه يراهم يوجب
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  إلهي أمرت بالرجوع إلى اآلثار 203ص 

 

 

أفضل إيمان المرء أن يعلم أن اهللا معه : " وفي الحديث . استحياؤهم منه 

 عبد لم يجعل له من حبك  أي تجارة خسرت صفقة وقوله و" حيث كان 

نصيبا  أي من حبك له بمزيد التفضل واإلحسان وحبه لك بالطاعة التي تقربه 

 54 “} ي ح ب ه م  و ي ح ب ون ه  { : إلى مواهب الرضوان فيكون من الذين قال اهللا فيهم 

 كن لي محبا يا عبدي أنا لك محب فبحقي عليك :  المائدة وفي بعض اآلثار “

إلهي أمرت بالرجوع إلى اآلثار فارجعني إليها بكسوة األنوار وهداية  “ 21 “

االستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر 

 آل “ 26 “} إ ن ك  ع ل ى ك ل  ش ي ء  ق د ير  { إليها ومرفوع الهمة عن االعتماد عليها 

 عمران

 بعد سفر الترقي الذي هو الوصول إلى صريح المعرفة بالرجوع أي أمرت يا اهللا

 بوصل  الذي هو سفر التدلي فارجعني إليها  أي المكونات إلى اآلثار 

 مكسوا  بكسوة أنوار اليقين ومؤيدا  بهداية االستبصار وهي العلم الهمزة 

 عنك الراسخ المتين حتى أرجع إليك منها بأن أشاهدك فيها وال أشتغل بها

كما دخلت إليك منها باالستدالل بها عليك في ابتداء السلوك فإني إذا كنت 

مؤيدا  منك بما ذكر كنت مصون السر عن النظر إليها بعين االستحسان ومرفوع 

 الهمة عن االعتماد عليها في نوال أو حسان
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  علمتني من علمك. . .  إلهي هذا ذلي ظاهر  204ص 

 

 

ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي ال يخفى عليك منك أطلب  إلهي هذا “ 22 “

الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية 

 بين يديك

{ : بمثل هذا الدعاء يرجى جزيل العطاء فإن مع الذلة تكون النصرة قال تعالى 

 آل عمران فمن تذلل بين يدي “ 123 “ }و ل ق د  ن ص ر ك م  الل ه  ب ب د ر  و أ ن ت م  أ ذ ل ة  

 : مواله أي قدرته وإرادته أمده بجنود عزته وما ألطف قول بعضهم

 وما رمت الدخول عليه حتى حللت محلة العبد الذليل

 وأغضيت الجفون على قذاها وصنت النفس عن قال وقيل

 وذل العبد للمولى غناه وغايته إلى العز الطويل

 الوصول إليه واالستدالل به عليه إذ منه ال من غيره  ثم إن مطلب العارفين 

منك : ال وصول إلى معرفته سبحانه إال بتعريفه فلذا سأل ذلك المصنف بقوله 

أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك أي نور اإليمان واليقين 

يك إليك أي إلى معرفتك وأقمني بصدق العبودية أي بالعبودية الصادقة بين يد

 بأن أكون حاضر القلب معك وأنا في غاية التذلل والخضوع لك ظاهري كباطني

 إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسر اسمك المصون “ 23 “

أي من علمك اللدني الذي اختزنته عندك لخاصة أوليائك كما قلت في كتابك 

 الكهف “ 65 “}  ع ل م ا و ع ل م ن اه  م ن  ل د ن ا{ : العزيز في حق الخضر عليه السالم 

 آل “ 7 “} و الر اس خ ون  ف ي ال ع ل م  { : قال أبو بكر الواسطي في قوله تعالى . 

 هم الذين: عمران 
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  إلهي أغنني بتدبيرك. . .  حققني بحقائق أهل  205ص 

 

 

رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سر السر فعر فهم ما عر فهم وخاضوا 

بالفهم لطلب الزيادة فانكشف لهم من مدخور الخزائن والمخزون بحر العلم 

تحت كل حرف وآية من الفهم وعجائب النظر فاستخرجوا الدرر والجواهر 

العلم اللدني هو أسرار اهللا يبديها إلى أنبيائه : ونطقوا بالحكمة وقال بعضهم 

احفظني وقوله وصني أي . وأوليائه وسادات النبالء من غير سماع وال دراسة 

عن رؤية األغيار بسر اسمك المصون أي أسمائك المصونة وسرها ما يتوارد 

 على القلب من أنوارها

 إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسالك أهل الجذب “ 24 “

أي اعطني مقامات أهل القرب منك وهي الفناء في التوحيد والتحقق بالتجريد 

عن مطمح نظرهم كل ستر وحجاب فتبطل في حقهم رؤية األسباب ويزول 

واسلك بي مسالك أهل الجذب وهم المحبوبون المرادون فإن مسالكهم في 

غاية السهولة ألن اهللا جذبهم إليه وأخرجهم من أسرار النفس والسوى حتى 

 أسأل اهللا أن يقرب لنا الطريق إنه ولي التوفيق. أقبلوا بعنايته عليه 

يري وباختيارك لي عن اختياري وأوقفني إلهي أغنني بتدبيرك عن تدب “ 25 “

 على مراكز اضطراري

لما كان كل من التدبير واالختيار مختصا  بالواحد القهار سأله أن يغنيه عنهما 

حتى ال يكون له التفات إليهما فإن في ذلك منازعة للربوبية ومباعدة عن مقام 

ي مواضعه من الذل العبودية إذ العبد ليس له إال الوقوف على مراكز االضطرار أ

والفقر والعجز ليحصل له المدد من ذي العزة واالقتدار فلذا طلب المصنف 
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الوقوف عليها ليكون متحققا  بها ومديم النظر إليها ومن تعلق بصفات مواله 

 فإنه يبلغه بتدبيره واختياره ما يتمناه
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  إلهي أخرجني من ذل 206ص 

 

 

طهرني من شكي وشركي قبل حلول  إلهي أخرجني من ذل نفسي و“ 26 “

 رمسي

أي أخرجني يا اهللا من ذل نفسي لغيرك بالطمع والحرص وطهرني من شكي 

الذي هو ضيق الصدر عند إحساس النفس بأمر مكروه يصيبها فإذا ضاق الصدر 

أظلم القلب وكثر الحزن والهم والطهارة منه تكون بحصول ضده وهو اليقين 

وفي .  اليقين يكون انشراحه وفرحه باهللا تعالى وبقدر ما يصيب القلب من نور

أن اهللا تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين : " الحديث 

والشرك تعلق القلب باألسباب عند " وجعل الهم والحزن في الشك والسخط 

غفلته عن المسبب والطهارة منه تكون بوجود ضده وهو نور التوحيد وكل من 

التوحيد في قلبه كان خالصه من الشرك أكثر فتضمحل عنده قوي نور 

 بفتح الراء المشددة والرمس . األسباب ويكون تعلقه بمسبب األسباب 

  القبروسكون الميم 

بك أستنصر فانصرني وعليك أتوكل فال تكلين وإياك أسأل فال تخيبني وفي  “

  أقف فال تطردنيفضلك أرغب فال تحرمني ولجنابك أنتسب فال تبعدني وببابك

“ 

أي بك يا منان أطلب النصر على نفسي والهوى والشيطان فانصرني يا نعم 

المولى ويا نعم النصير فإني عاجز ضعيف وأنت القوي القدير وعليك أتوكل أي 

أعتمد وإليك أنيب فال تكلني إلى نفسي طرفة عين وال أقل من ذلك يا نعم 

وعليك أتوكل مع أن من توكل على : ه فال تكلني بعد قول: المجيب وإنما قال 

 الطالق “ 3 “} و م ن  ي ت و ك ل  ع ل ى الل ه  ف ه و  ح س ب ه  { : اهللا ال يكله لقوله تعالى 
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  أن القضاء والقدر. . .  إلهي تقدس رضاك  207ص 

 

 

ألن العارف يتهم نفسه ويشهد تقصيرها في اإلتيان بحق التوكل فكأنه يقول 

لني وغن كان توكلي ضعيفا  وكذا يقال فيما بعده أي فال تخيبني وإن لم فال تك

أكن أهال  لإلجابة وال تحرمني وإن لم أصدق في الرغبة وال تبعدني وإن لم 

أصدق في االنتساب لجنابك أي ذاتك أي لم أصدق في االنتساب بالعبودية 

 لها وال تطردني وإن لم أقم بشروط الوقوف ببابك للسؤال

إلهي تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك فكيف تكون له علة مني  “ 27 “

 ؟ أن الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك فكيف ال تكون غنيا  عني ؟

أي تنزه رضاك الذي هو إرادة اإلحسان عن أن تكون له علة منك ألن القديم ال 

فرضا يكون مسبوقا  بشيء فكيف تكون له علة مني كأعمالي وأحوالي ؟ 

المولى ال يتوقف على سبب وال علة بل رضاه وسخطه هما سبب أعمال 

العاملين حسنها وسيئها رضي عن قوم فاستعملهم في خدمته وسخط على 

 أنت الغني بذاتك الخ: قوم فأبعدهم عن حضرته ثم علل ذلك بقوله 

إلهي أن القضاء والقدر غلبني وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني فكن  “ 28 “

نت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي وأغنني بفضلك حتى أستغني بك أ

 عن طلبي

 بتحريك الدال يعني أن القضاء الذي هو إرادة اهللا مع التعلق في األزل والقدر 

 الذي هو إيجاد اهللا األشياء على وفق إرادته غلبني أي غلبني كل المهملة 

النفس إلى شهواتها  وإن الهوى أي ميل  وفي نسخة غلباني منهما 

أسرني أي قيدني بالشهوة بالشهوة الشبيهة بالوثاق أي القيد الذي يقيد به 

األسير وهذا اعتذار ال احتجاج أي اعتراف منه بنفوذ الحكم وقهر المشيئة 
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وانتفاء الحول والقوة عنه وأنه ال يقدر على خالص نفسه من شهواتها وال 

كن أنت النصير لي حتى تنصرني على ف: يستطيع نصرتها ولذا أعقبه بقوله 

النفس والهوى والشيطان وتنصر بي سائر أحبابي على ما ذكر فأكون سببا  

 لنفع
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  أنت الذي أشرقت 208ص 

 

 

 أي اجعلني غنيا  بشهود فضلك حتى  بقطع الهمزة اإلخوان والخالن وأغنني 

 كما قال أستغني بك أي بشهود منتك عن طلبي منك وهذا غاية السعادة

 والسعيد حقا  من أغنيته عن السؤال منك: الشاذلي 

أنت الذي أشرقت األنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي  “

أزلت األغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجئوا إلى غيرك أنت 

م المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم وأنت الذي هديتهم حتى استبانت له

المعالم ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك ؟ لقد خاب من رضي 

 “ دونك بدال  ولقد خسر من بغى عنك متحوال 

يعني أنت يا اهللا الذي أشرقت بفضلك أنوار المعارف واليقين في قلوب أوليائك 

حتى بك عرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت التعلق باألغيار أي المكونات من 

حتى لم يحبوا سواك ولم يلجئوا أي لم يركنوا إلى غيرك لعلمهم قلوب أحبابك 

أنك أنت المؤنس لهم بإدخال السرور عليهم حيث أوحشتهم العوالم التي 

كانوا يألفونها من أوالد وأموال وأصحاب فإن من شاهد األنس من الحق 

بينما أنا أسير في : استوحش من كل شيء وعنه غاب قال ذو النون المصري 

: فقالت . رجل غريب : من أنت ؟ فقلت : البوادي إذ لقيتني امرأة فقالت بعض 

أي نور المعرفة . وأنت الذي هديتهم : وهل توجد مع اهللا أحزان الغربة ؟ وقوله 

: وقوله . حتى استبانت أي ظهرت لهم المعالم أي طرق الحق التي سلكوها 

ر أي لم يجد شيئا  ماذا وجد من فقدك ؟ أي من فقد شهودك بتعلقه باألغيا

وما الذي فقد من وجدك ؟ أي لم يفقد شيئا  من كان . ينفعه بل تعلق بالمضار 

في مقام الشهود بل فاز بكل مقصود فمن رضي دونك بدال  ال يرجع إال بالخيبة 
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 أي طلب التحول عن  بفتح الواو المشددة والحرمان ومن بغى عنك متحوال  

 : وما ألطف ما قيل. عمه الخسران حضرتك والتعلق باألكوان فقد 

 سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع
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  إلهي كيف يرجى سواك 209ص 

 

 

 “ 14 “} ق ل  أ غ ي ر  الل ه  أ ت خ ذ  و ل ي ا ف اط ر  الس م او ات  و ال أ ر ض  { : وناهيك قوله تعالى 

 األنعام

أنت ما قطعت اإلحسان ؟ وكيف يطلب من إلهي كيف يرجى سواك و “ 29 “

غيرك وأنت ما بدلت عادة االمتنان يا من أذاق أحباءه حالوة مؤانسته فقاموا 

بين يديه متملقين ويا من ألبس أولياءه مالبس هيبته فقاموا بعزته مستعزين 

أنت الذاكر من قبل الذاكرين وأنت البادئ باإلحسان من قبل توجه العابدين 

 بالعطاء من قبل طلب الطالبين وأنت الوهاب ثم أنت لما وهبتنا وأنت الجواد

 من المستقرضين

أي كيف يرجى سواك يا اهللا وأنت ما قطعت اإلحسان ؟ بل إحسانك مستمر 

تحتاج إليه األكوان وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة االمتنان ؟ فهذا 

 جمع يا من أذاق أحبائه تعجيب ممن يوجه الرجاء والطلب لغير الواحد المنان 

 حالوة مؤانسته أي مؤانسته التي هي سرور القلب بشهود جمال حبيب 

المحبوب الشبيهة بالشيء الحلو المذاق فقاموا بين يديه أي بحضرته 

متملقين أي متلطفين في التودد بلطيف السؤال المشتمل على الذلة 

بس هي هيبته فقاموا بعزته واالنكسار للكبير المتعال ويا من ألبس أوليائه مال

أنت . مستعزين فرفعوا هممهم عن تعلقها باألغيار تيها  بعزة رب العالمين 

الذاكر أي الموفق للذكر من قبل وجود الذاكرين وأنت البادئ باإلحسان 

 أي كثير  بتخفيف الواو واإلرشاد للطاعة من قبل توجد العابدين وأنت الجواد 

ب الطالبين وأنت الوهاب أي كثير الهبة لنا ثم أنت الجود بالعطاء من قبل طل

م ن  ذ ا ال ذ ي ي ق ر ض  الل ه  ق ر ض ا { : لما وهبتنا من المستقرضين حيث قلت 
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 البقرة وفي هذا من التعطف على “ 245 “} ح س ن ا ف ي ض اع ف ه  ل ه  أ ض ع اف ا ك ث ير ة  

 عبيدك ورفعة قدرهم بفضلك ما
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  أخيب كيف. . .  قد دفعتني . . .  أن رجائي . . . هي اطلبني  إل 210ص 

 

 

 يليق بإحسانك وكرمك

إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك واجذبني بمنتك حتى أقبل  “ 30 “

 عليك

أي اطلبني إلى القرب لحضرتك فإنه ال سبيل إلى الوصول إليها إال بإحسانك 

 أقبل عليك بمعونتكورحمتك واجذبني أي خذني مني بمنتك حتى 

إلهي إن رجائي ال ينقطع عنك وإن عصيتك كما أن خوفي ال يزايلني  “ 31 “

 وإن أطعتك

يعني أن الرجاء والخوف يكونان للعارف كجناحي الطائر ألن منشأ األول 

مشاهدة صفات الجمال ومنشأ الثاني مشاهدة صفات الجالل فكما أنه ال 

وقد كان سيدي يحيى .  مشاهدتها تفاوت في الصفات ال تفاوت عندهم في

يكون رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع األعمال ألني : بن معاذ يقول 

أجدني أعتمد في األعمال على اإلخالص وكيف أحررها وأنا باآلفة معروف ؟ 

وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف ال تغفرها وأنت بالجود موصوف ؟ 

أي ال يفارقني وإن أطعتك لعلمي بأنك . يزايلني كما أن خوفي ال : وقوله 

أسأل اهللا دوام . الفعال لما تريد فال تنفع الطاعة من سخطت عليه من العبيد 

 الرضا واللطف فيما قضى

 إلهي قد دفعتني العوالم إليك وقد أوقفني علمي بكرمك عليك “ 32 “

 إليك فكلما   التي استوحشت  منها لعجزها وفقرهاأي قد دفعتني العوالم 

ال معطي وال ناصر إال اهللا فجعلت : توجهت إلى أحد ليعطيني أو ينصرني يقول 
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أسأل اهللا أن يصلح لنا الحال . معتمدي عليك فإن الكريم ال تتخطاه اآلمال 

 والمآل

 إلهي كيف أخيب وأنت أملي أم كيف أهان وعليك متكلي ؟ “ 33 “
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  إلهي كيف أستعز 211ص 

 

 

تحصل لي خيبة وعدم ظفر بالمقصود وأنت أملي الذي عطاؤك غير أي كيف 

 محدود ؟ أم كيف يحصل لي الهوان وعليك يا قوي يا متين متكلي ؟

إلهي كيف أستعز وأنت في الذلة أركزتني أم كيف ال أستعز وإليك  “ 34 “

نسبتي ؟ أم كيف ال أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني أم كيف أفتقر وأنت 

 غنيتني ؟بجودك أ

قد تلون في هذه األوصاف المتضادة لما تلون عليه من مشاهدة ما يوجبها 

 أي ذل النفس  بكسر الذال المعجمة فإذا شاهد أن اهللا أركزه في الذلة 

كيف أستعز وأنت في الذلة أركزتني ؟ وإذا شاهد أن : وجعلها مركزا  له قال 

ه المقتضية إلعزامه وإكرامه قال اهللا نسبه إليه نسبة خاصة بإفاضة األنوار علي

: كيف ال أستعز وإليك نسبتي وإذا شاهد الفقر الذاتي الذي هو صفة له قال : 

كيف ال أفتقر وأنت في الفقر أقمتني ؟ وإذا شاهد أن اهللا أفاض عليه مواهب 

كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني ؟ فالفقر ذاتي للعبد : إحسانه قال 

ء اهللا له فال منافاة بين هذه األوصاف التي وردت بحسب والغنى عارض بإغنا

 المشاهد المجملة

أنت الذي ال إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء وأنت الذي تعرفت  “

 “ إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا  في كل شيء فأنت الظاهر لكل شيء

 أي تعرفت لكل شيء بما أودعته فيه من النور حتى عرفك فما جهلك شيء

 “ 44 “} و إ ن  م ن  ش ي ء  إ ل ا ي س ب ح  ب ح م د ه  { : حتى الحيوانات العجم بشهادة 

اإلسراء ومن حصل منه الجهل والكفر في حالة االختيار فإنه يرجع عن جهله 

و إ ذ ا { : ويزول عنك أيها المريد هذا االشتباه بتالوة . في حالة االضطرار 
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وأنت : وقوله .  اإلسراء “ 67 “} ح ر  ض ل  م ن  ت د ع ون  إ ل ا إ ي اه  م س ك م  الض ر  ف ي ال ب 

الذي تعرفت إلي  أي بما أودعته في قلبي من أنوار المعرفة واليقين فرأيتك 

 وفر ع .ظاهرا  في كل شيء 
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 212ص 

 

 

 فأنت الظاهر لكل شيء: على ذلك قوله 

 العرش غيبا  في رحمانيته كما يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار “

صارت العوالم غيبا  في عرشه محقت اآلثار باآلثار ومحوت األغيار بمحيطات 

 “ أفالك األنوار

الر ح م ان  ع ل ى { : كأنه أشار بهذا إلى معنى قوله تعالى : قال ابن عباد 

ع ر ش  الر ح م ان  ث م  اس ت و ى ع ل ى ال { :  طه وقوله تعالى “ 5 “} ال ع ر ش  اس ت و ى 

 الفرقان ورحمانية اهللا تعالى كونه رحمانا  والرحمن اسم هللا تعالى “ 59 “} 

يقتضي وجود كل موجود وهو مشتق من الرحمة والرحمة هاهنا هي الرحمة 

العامة التي وسعت كل شيء كما وسع علمه كل شيء في قوله تعالى 

 7 “}  و س ع ت  ك ل  ش ي ء  ر ح م ة  و ع ل م ا ر ب ن ا{ : مخبرا  عن حملة العرش إذ قالوا 

 جميع أسمائه “ الرحمن “ غافر ولذلك دخلت تحت مقتضى اسمه تعالى “

تعالى اإليجادية ويفهم من معنى االستواء القهر والغلبة ومقتضاهما في حق 

اهللا تعالى أن ال يكون لغيره وجود مع وجوده وال ظهور مع ظهوره فال جرم لم ا 

الحق تعالى مستويا  برحمانيته على عرشه الذي العوالم كلها في طيه كان 

كان العرش غيبا  في الرحمانية والعوالم كلها غيبا  في العرش ألنها في طيه 

: آه ولذا قال . فال ظهور إذا  للعرش وال للعوالم وإنما الظهور التام هللا عز وجل 

 تمحقت اآلثار أي العوالم باآلثار أي العرش ومحو

 

 



 271         شرح الحكم العطائية

 

 

  يا من احتجب 213 ص  2

 

 

األغيار أي العرش بمحيطات أفالك األنوار أي الرحمة الشبيهة باألفالك 

 المحيطة بالعرش

يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدركه األبصار يا من تجلى بكمال  “

كيف تخفى وأنت الظاهر أم كيف تغيب وأنت . بهائه فتحققت عظمته األسرار 

 “ حاضر ؟ واهللا الموفق وبه أستعينالرقيب ال

 بضم السين المهملة جمع أي يا من امتنع بعزه المنيع الشبيه السرادقات 

 فكما أن الخيمة سرادق وهي في األصل الخيمة التي تمد فوق صحن الدار 

تمنع من رؤية ما بعدها فكذلك عزة اهللا أي قوته العظيمة تمنع األبصار عن 

بكمال بهائه . أي على قلوب العارفين . . يا من تجلى : وقوله . رؤيته تعالى 

فتحققت عظمته . أي ببهائه الكامل والمراد محاسن صفاته الجمالية والجاللية 

كيف تخفى وأنت الظاهر في جميع األشياء أم . األسرار أي بواطن القلوب 

ه و  و { : قال تعالى . كيف تغيب وأنت الرقيب ؟ أي المراقب لنا الحاضر معنا 

 الحديد وقد تقدم معنى هذا “ 4 “} م ع ك م  أ ي ن  م ا ك ن ت م  و الل ه  ب م ا ت ع م ل ون  ب ص ير  

الكالم للمصنف مرارا  ولحالوته ال سيما في المناجاة زاده تكرارا  فإن المكرر 

 : كما قال بعض العاشقين. أحلى وعند ذوي العرفان أعلى 
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