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ــةُ  ـيـ طَــائـالعـ ـــكَــــمالْح  
  ابن عطَاء ا السكندريأَمحَد  الشيخ

  .هــ  ٧٠٩سنــة  ىاملتوف
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

عتماد علَى الْعملِ، نقصـانُ  من عالَمات اال)  ١(
  . الرجاِء عند وجود الزللِ

)٢(  يدرجالت كتابِ إرادبيف اَألس اكاِهللا إي ةإقَام عم
م ، ةيفالْخ ةوهالش اِهللا ن ةإقَام عم ابباَألس كتادإرو

جيف الت إِياك اريد ةنِ الْهِمطَاطٌ عحنةيلالْع  
  تخرق أَسوار اَألقْدارِ سوابِق الْهِممِ ال)  ٣(
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)٤  (فْسن أرِح  كـرغَي بِه ا قَامبريِ فَمدن التم ك
 تقُم بِه لنفِْسك عنك ال

جتهادك فيما ضمن لَك وتقْصـريك فيمـا   ا)  ٥(
  انطماسِ الْبصرية منك طَلَب منك ، دليلٌ علَى

اِء يف الدعيكُن تأْخر أَمد الْعطَاِء مع اِإلحلَاحِ  الَ) ٦(
 وفَه كأْسيوجِباً لممضلَ ن  هـارا خيْتيمةَ فاباإلج ك

الَّذي يرِيد ال لْوقْت فيما ختْتاره لنفِْسك ويف ا لَك ال
رِيدي تالَّذ يف الْوقْت  

يشكِّكَنك يف الْوعـد عدم وقُوعِ املَوعود  ال )٧(
يكُونَ ذلك قَدحاً يف بصريتك عين زمنه لئَالَّ ن تبِه وإِ

تـكرِيرورِ سناداً لمإخو  
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ا إذَا فَتح لَك وجهةً من التعرف فَالَ تبالِ معهـ) ٨(
فَتحها لَك إالَّ وهو يريد  ماأنْ قَلَّ عملُك فَإنــه 

إلَـي فـَر مورِده م تر أَنَّ التعرف هو ك أَلَأنْ يـتع
يه تهديه إِلَ علَيك واَألعمالُ أَنت مهديها إِليه وأَين ما

 وا هممكلَيع هورِدم  
)٩  (   اتارِدعِ وـونتـالِ لاَألعم اسنأَج تعونت

  اَألحوالِ
ائمةٌ ، وأرواحها وجود سر اَألعمالُ صور قَ) ١٠(

  اإلخالصِ فيها
إِدفن وجودك يف أرضِ اخلُمولِ فَما نبت مما ) ١١(

هاجنِت متالي فَندملْ ي  
مانفَع القَلْب شيء مثْلُ عزلَة يـدخلُ بِهـا   ) ١٢(

ةكْرانَ فديم  
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)١٣ (ص قَلْب رِقشي فةٌ يف كَيطَبِعنم اَألكْوان رو
اِهللا وهو مكَبلٌ   مرآته أَم كَيـف يرحلُ إىل 

دأَن ي عطْمف يكَي أَم هواتهبش وهةَ اِهللا ورضلَ حخ
يتطَهر من جنابة غَفَالته أَم كَيف يرجو أَنْ يفْهم ملْ 

ارِ وراَألس ققَائد وملْ  ه هفَواته نم بتي  
)١٤ (   ـورظُه هـارا أَنـَّم اَلْكَونُ كُلُّه ظُلْمةٌ ؛ وإِن

الْحق فيه ، فمن رأى الْكون ولَم يشــهده فيـه   
أَو   ـُود عـنده أَوقَـبلَه أَوبعده فَقَد أعـوزه وجـ

الْمـعــارِف  ـُوس اَألنوارِ ، وحجِبت عنه شم
  بِسحبِ اآلثار 

مما يدلُّك علَى وجود قَهرِه سـبحاَنه أَنْ  ) ١٥(
 سا لَيبِم هـنع كبجح  هـعم ـُود   مبوج
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ـَصور أَنْ يحـجبه شيٌء ، ) ١٦( ـُت كَـيف ي
ـَيٍء ـْهـر كُـلَّ ش   وهـو الَّـذي أظ

تصــور أَنْ يحـجــبه   كَيـف يـ  
ـَيٍء ـَهر بِكُلِّ ش ـَيٌء ، وهـو الَّـذي ظ   ش

     هــبـجـحأَنْ ي روصــتي ـفكَي
  شـيٌء ، وهو الَّذي ظَـهر يف كلِّ شيٍء

كَيـف يـتصور أَنْ يـحجـبه شـيٍء   
ـُلّ ش ـِك ـَهـر ل   يٍء، وهـو الَّـذي ظ

   وهٍء ، ويش هـبجأَنْ حي روصتي ـفكَي
ـَّاهر قَـبلَ وجود كُلِّ شيٍء   الظ

    ـوهٍء ، ويش هبجحأَنْ ي روصتي ـفكَي
ـَّاهر قَبلَ وجود كُلِّ شيٍء   الظ
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كَيـف يـتصور أَنْ يحجبـه شـيٍء ،    
ـــرأظْـه ـوهٍء وــيكُــلِّ ش ــنم  

    ـوهٍء ، ويش هبجحأَنْ ي روصتي ـفكَي
ـَّذي لَيس معه شيٍء   الَواحد ال

ـَــف يتـصور أَنْ يحجبه شيٍء ،    كَي
  وهـو أَقْرب إلَيك مـن كُلِّ شيٍء

  يش هبجحأَنْ يروـصـتي ـفٍء ، كَـي
  ولَواله مـاكـانَ وجود كُل شـيٍء

   رـَظْه ــ ـــف ي ـَباً كَـــي ــ ياعج
ـْف يـثْبت الْحادثُ ـُود في الْعدمِ أَم كَي   الْوج

    ـنم ـَع ـُت احلَادثُ م ـْف يـثْب أَم كَي
ـْف الْقـدمِ  ـَه وص   .ل
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راد أَنْ ماترك من اجلَهـلِ شيئــاً مـن أَ   ) ١٧(
 هراأَظْهم رغَي قْتثَ يف الْودحي  ـِيـه   اُهللا ف

)١٨ (   ــودجلَـى والَ عـماَألع كـَالَـت إِح
ـُونـات الـنفْـسِ   الـفَـراغِ مـن رع

)١٩ (    الَـةـن حم ـكرِجخأَنْ ي هنم طْلُبال ت
من  الستعملَك  كدليستعملَك فيما سواها فَلَو أَرا

  غَيـرِ إِخراجٍ
أرادت همةُ سالك أَنْ تقـف عنـدما    ما) ٢٠(

ـ ونادته هواتف  إِالَّكُشف لَها،  ة الَّـذي  الْحقيقَ
كامأَم هطْلُبت،     ـاتناملُكَو راهظَـو ـتجربالَتو

ــر[  :إِالَّونادته حقَائقها ـفُ ـةٌ فَـال تَـكْ ــن ـتْ ف ـنـحانـمـنـ    ]إِ
)٢١ (  لَــه ـُك ـِّهام لَه ، وطَلَب ـُك منه ات طَلَب
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 رِهـيغل كوطَلَب ، هـنع كـنـةٌ مبغَي   ــة لقلَّ
     رِهغَــي ــنم كطَلَــبــه ونم كـائيح

ـهـنع كــدـعب ـودجـول  
)٢٢ (  رقَــد ـَـه مامن نـفَسٍ تبـديه إِالَّ ول

ـيـهضمي يـكف 
)٢٣ (  ـكـارِ فَـإِنَّ ذَلاغَ اَألغْيفَـر قَّبرتال ت

 لَه ةراقَبالْم ـودجو ـنع كـقْطَـعــا   ي يمف
يـهف كـيمقم ـوه  

)٢٤ (  ـــوع ـُـ ـــرِب وق الَ تسـتـغـ
مـادمـت فــي هـــذه    األكْـــدارِ

ـّها ما   الــدارِ فَـإن
أَبرزت إِالَّ ما هـو مسـتحــق وصـفــها    
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  وواجِب نـعـتـهـا
)٢٥ ( رسيالَتو كببِر هبطَال تأَن طْلَبم قفومات

فِْسكبِن هبطَال تأَن طْلَبم 
)٢٦ (الن اتالَمع نوعِ مجالر اياتهي النحِ فج

اتايإىل اهللا يف البِد  
)٢٧  (أَش نقَمر   قَتـْر ـُه أَشـ ت بِـدايـتـ

ـهـتـاينِـه 

ـِي غَـيــبِ    )  ٢٨( ـُودع فـ مـا اسـتـ
ـِي شـهــادةَ     الـسـرائـر ظَـهــر فـ

  الـظَّـواهـرِ
ـَتانَ بين من يسـتدلُ) ٢٩( بِـه أَويسـتدلُ    ش

 احلَق فرع لُّ بِهدتاملُس، هلَيع    ـتفَأَثْب هلَأله
ـُود أَصله ، واإلســتدالَلُ   ـْر مـن وج اَألم
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الوصولِ إِلَيه ، وإِالَّ فَمتى غَاب   علَيه من عدمِ 
تكُونَ    حتى يستدلُ علَيه ومتى بعد حتى
هـلُ إِلَـيصـوي تالَّت يه اآلثَار  

  
 )٣٠(]    ـــه ـــت ــع س ــــن م ــــة ـعـس ذُو ـــــق ـــف ـن ـي ل [  :

 ـــهـِلُـــونَ إِلَـي           الـواص
  ]  ـا آتـاهمم ــق ـف ـن ـلـي ـه فَ رِزْقــ ـه ـي ـلَ ع ر ـدقـ ـنمو

الـلـه  [هونَ إِلَيرـائالس   
)٣١ (    ، ـهجوارِ التوبِـأَن هلُونَ إِلَياحى الردتاه

 ةهواجالْم اروأَن ملُونَ لَهاصالْوـُونَ   و فَاَألولـــ
 للـه مـَّه لَألنـوارِ ، وهؤالِء اَألنوار لَـهم َألن
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ــم  [  الَلشيٍء دونـه   ـــلِ ا ثُ ذَرهــم يف  قُ
 ونـبـلعهِم يـوضخ[   

)٣٢ (   ــيكف ـَطَــن ـُك إلى ماب تـشـوف
 ـِك مـن الْـعـيـوبِ ، خـيـر من تشـوف

ـُوبِ  إِىل    مـاحجِـب عنك مـن الْــغي
ــاَ  ) ٣٣( ــوبٍ ، وإِنم جحبِم ســي ــق لَ اَلْح

حجبه   رِ إِلَيه  إِذْ لَو املَحـجـوب أَنت عنِ النظَ
شيٌء لَسـتره ماحجبه ؛ ولَو كَانَ لَه ساتر لَكَانَ 

 راصح هودجول     لَـه ـوء فَهيشرٍ لاصكُلُّ حو
رقَاه]ه ادبفَوقَ ع رالـقَاه ـو هو [  

أخرج من أَوصاف بشرِيتك عـن كُـلِّ   ) ٣٤(
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و كـتيودـبـعضٍ لاقنم فـكُـــونَ   صـتل
 ــــنمجِـيبـــاً وم  ـــقاِء الْحـنِـــدل

  حـضـرتـه قَرِيبـاً
)٣٥ (  غَـفْلَــة و ـةـيـصـعلُ كُلُّ مأص

  وشـهـوة الـرضـا عـنِ الـنـفْسِ، 
      و ـَـة  وأَصـلُ كُـلِّ طَـاعـة و يـقَظ

عـفَّـة عدم الرضـا مـنـك عـنـها وَألنْ 
تـصـــحب جـاهـــالً الَ يرضــى   

  بـحصأَنْ ت نم لَك رــيخ ـفِْسهن ــنع
ـْفِسه ، فَـأي علْمٍ    ن نى عضرمـاً يالع

  أَيو ، ـــفِْسه ن ــن ــى ع ضرـــمٍ ي ـالعل
  اليرضى عن نفِْسـه جـهـلٍ لـجاهلٍ  
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شعاع البصيرِة يشهِدك قُر بـه منـك ؛   )  ٣٦(
 كمدع كهِدشت ةريصالب نيع؛   و هودجـــو ل

 كمدال ع هودجو كـهِدشي  ةريصالْـب ـقوح
كودجالَ وو  

ـ ) ٣٧( هو ـهعَء ميالَ شو اآلنَ كَانَ اللّـه ـو
  علَى ماعلَـيـه كَانَ

)٣٨ (  ، هــرإِىل غَـي كـتمـةُ هنِي ـدعتالَ ت
  فَالْـكَرِمي ال تتخطَّاه اآلمالُ

ـَا ) ٣٩( الَترفَعـن إلَى غَـيرِه حاجةً هو مورِده
 هرغَـي فَعري ففَكَي ، كلَـيع   ـوـاكَانَ هم

 ةً لَهاجح ـَع ـَطيع أَنْ يرف واضعـاً ؟  من ال يست
 ـفِْسهن نـا    عكُونَ لَهأَنْ ي يعطـتسي ففَكَي
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  عن غَيرِه رافعـاً
)٤٠ (   هـفصـلِ وَألج بِه كظَن ِسـنحت إِنْ لَم

  ـودجـول بِه ك؛ ظَن نسفَح   ، كعم هلَتامعم
هلْ عـودك إِالَّ حسـناً ، وهلْ أَسدى إِلَيك إِالَّ فَ

ـَننـاً م  
الْـعجب كُلُّ الْعجبِ ممن يهرب ممـا  ) ٤١(

 طْلُبوي هنع لَه كَاكفا  الانقَاَء الَ مه  بعم ا  [لَهنَّهـ فَإِ
تَعمى األَبصار ولكن تَعمى الْقُلُ   ] وب الَّيت يف الصدورِالَ

ال ترحلْ من كَون إِىل كَون فَتكُونَ كَحمارِ ) ٤٢(
الَّذي ارتحـلَ إِلَــيه     الرحا يِسري والْمكَانُ 

هـو املَـكَانُ الَّذي ارتحـلَ منه ، ولكنِ ارحلْ 
 ـنم    نكَوانُ إِلَى الْمإِ [اَألكْو أن و    ــكبـ لَـــى ر
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ـنـتَـهـى إِلَى   ] الـم ظُرانو   ـهلقَوr } 


 

 { مـَافْه ف
 الَمالةُ والسالص هلَيع لَهقَو.  

)٤٣ ( كـــهِضنال ي ـــنم ـــبـحصالَ ت
ـقَالُـهلَى اِهللا  مع ـُّك   حـالُـه وال يدل

)٤٤  (  اكِسـيـئـاً فَــأَرم تا كُـنـَّم رب
   هـو ـنإِلَى م كتـبحص كـنـانَ مـساِإلح

  أُ حـوأَسكـناالً م  
قَلَّ عملٌ برز من قَلْبٍ زاهد ،والَ كَثُـر   ما) ٤٥(

  عملٌ برز من قَلْبٍ راغبٍ
حسـن اَألعمـالِ نـتائــج حسـنِ    ) ٤٦(
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   ـــن الِ مـــو اَألح ــن سحالِ ، وــو اَألح
  الـتحـقُّـقِ في مـقَامات اِإلنزالِ  

الذِّكر لعدمِ حضورِك مع اِهللا فيـه   تترك ال) ٤٧(
 كرِهذ ودجو نع كَألنَّ غَفْلَت   ــن م ـــد أَش

 نم كفَعرى أَنْ يسفَـع ، كْرِهذ ودجيف و كغَفْلَت
  عكْرٍ مذ   عكْرٍ م؛ إِلَى ذ غَـفْلَـة ودجو

 عكْرٍ مذ نم و ـقَظَـةي ودج و ودجو   ــة يقَظَ
 وجـود  مع ذكْرٍ ومنإِلَى ذكْرٍ مع وجود حضورِ 

 عمـا  غَيـبـة وجود مع ذكْرٍ   إِىل حضورٍ

  ] ما ذلك على اِ بِعزِيزٍو [  الْمذْكُورِ سوى
من عالَمات موت الْقَلْبِ ، عدم الْحزن على ) ٤٨(

كافَاتم افَـقَاتوالْم نم  
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    ــهـلْـتافَـعلَى ممِ عدالـن كـرتو
الَّتود الـزجـن وم  

)٤٩ ( نع كدصةً تظَمع كدنع بظُمِ الـذَ نعال ي
 ــهفَـإن  بِالـلّـه نِ الظَّـنسح   ـــنم

ذَن همبِ كَرنيف ج رغـصتاس ـهبر فرعهب  
الصغـيـرة إِذَا قَابلَك عدلُه ، والَ كَبِريةَ ) ٥٠(

ـلُـهفَـض كـهاجإِذَا و  
)٥١ (   ــنولِ ؛ مـِلْـقَــب ال عملَ أَرجى ل

     هـــهودش ــكنع يبـــغلٍ يـــمع
  ويـحـتـقَـر عندك وجوده  

رِد إِنـمـا أَورد عـلَـيــك الْــوا  ) ٥٢(
  لـتـكُـونَ بِــه عـلَـيـه وارِداً
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)٥٣ ( نم كملتسيل ارِدالْـو كلَيع درـَّما أَو إن
 ـنم كررحي ارِ ؛ واَألغْي دـَارِ  ي   رِق اآلث

أورد علَيك الْوارِد ليخرِجك من سـجنِ  ) ٥٤(
كودهاِء شإِىل فَـض كودجو  

  اَألنوار مـطَايـا الْـقُـلُوبِ واَألسـرارِ) ٥٥(
ـُّور جند الـقَلْبِ ، كَما أَنَّ الظُّلْمـةَ  ) ٥٦( الن

ينصر عــبده    جند النفْسِ فَإِذَا  أَراد اللّه أَنْ 
   دــدم ــهنع قَطَـع ارِ وواَألن ـودنبِج هدأَم

  غْـيارِالـظُّلَمِ واَأل
)٧٥ (  كْـمةُ لَها الْحريصالْبو ، فالكَش له ورالن

ارباِإلدالُ واِإلقْب لَه والْقَلب  
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)٥٨ (  ـكنم تزرـا بـهةُ َألنالطَّاع كحفَرال ت
 نم تزرا بها َألنبِه حافْـرو   كإِلَـي  اللّـه

] ِقُـلْ بِــفَــضْـلِ ا     ـــوــوا هحـفْــرفَـلْــي ــكفَـبِـذَلـ ـــهــتـمحبِــرو 
 ــرــيخ  ــونـــعـمـجـا يــمم [ 

ـــه و ) ٥٩( ـــن لَ ـــع الـسـائـرِي قَـطَ
 ـهِمـالمأَع ـةيؤر ـنع ـهإِلَـي لـيِناصالْـو

  ائـَّا الس ـِهِم ، أَم ـرونَ وشـهود أَحوال
 قدـقَّـقُـوا الصحـتي لَم مـَه ـــع   فَألَّن م

   ــهلُــونَ فَـَألناصـَّا الْـو اِهللا فـيـها و أَم
ـَّبهم بِشـهوده عنـهـا   غَي

ـــانُ ذُلٍّ إِالَّ ) ٦٠( أَغْـص ـــت ـَابـسـقَ م
  عـلَــى بــذُورِ طَـمـعٍ
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ـــيٌء مـثْ) ٦١( ش كــا قَــــاد ـــلَ م ـ
  الْــوهــمِ

أَنت حـر مـمـا أَنت عـنـه آيِـس ؛ ) ٦٢(
ـعطَـام لَـه ـتـمـا أَنل دـبع و  

ــى اِهللا   ) ٦٣( ـــبِلْ عل ـــم يـقْ ـــن لَ م
    ــهإِلَـي ــيد؛ ق ـانساِإلح الطَـفَاتبِـم

  ـانـحـتـلِ اإلمالَسبِـس  
رِ الـنـعم ، فَـقَــد  مـن لَـم يـشكُ) ٦٤(

  تـعـرض لـزوالـهـا ؛ و مـن شـكَـرها 
ـــا     ـــد قَـيـدهــ ـَـقــ فَ

  بِـعـقَـاَلـهـا
)٦٥ (   ــكإِلَي انِــهسإِح ودجو ـنم ـفخ

ــك   ودوامِ إِسـاَءتك مـعـه أَنْ يكُـونَ  ذَل
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  راجـاً لَكـدـتسـتَـ [إسـنس    ـيـــثــن حــم مــهدرِج
 ـونعـلَـمال يـ[  

)٦٦ (  رخـؤفَت ، بِسيَء اَألدأَنْ ي لِ املُرِيِدهج نم
  لَو كَانَ: الْعقُوبةُ عنه فَيقُولُ

    و ادــداِإلم بٍ لَقَطَعوَء أَدهـــذَا س
    هند عدالْم ـقْطَعي فَقَد ـادالْبِع بجأَو        

من حيثُ ال يشـعـر ولَـو لَم يكُن إِالَّ   
           دعالْب قَامم قَامي قَدو زِيدالْم عنم  

وهو ال يدرِي ولَـو لَم  يــكُن إِالَّ أَنْ    
  يـخلِّيك و ماترِيد

ـَاىل  ) ٦٧( ـَامه اللّـه تعـ  إِذَا رأَيـت عـبداً أَق
  ـعـا  مهلَـيع هامأَدو ادراَألو ـُود ـِوج   ب
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ـْداد ، فَالَتسـتــحقرنَّ      طُـولِ اِإلمـ
لَـيهع ـرت لَم ـَّك   مامـنحه  موالَ ه ؛ َألن

ـَهجــةَ      ـَارِفيــن والَ ب ـَا  الْع سيم
ارِدـا كَانَ وم دال وِرفَـلَـو يـنـبحالْم   

قَوم أَقَامهم الْـحـق  لـخدمـتــه ؛  ) ٦٨(
ـهـتـبحبِم  مهـَتص اخ قَـومو  

   ]        ـا كـانمو ـكبر ـطَــاءــن عم ـــؤآلءهو ؤآلءهــ ـدمنـ  الكـ
  ]عطَاء ربـك محـظُوراً

)٦٩ (  اتارِدـــو ـِي الْ ــ ـــا تـأْت قَـلَّـم
ــ ـئَـــالَّ  اِإللَـهِـيـــةً ل ـتـغإِالَّ ب ـة

  ـادـبـا الْـعـهـيعـدي   ـــــودجبِو
  اإلسـتـعــداد
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ـَن رأَيتـه مجِيبـاً عن كُلِّ مـاسئـلَ ، ) ٧٠( م
هِداشكُلِّ م نـراً عبـعمو  

وذَاكـراً كُلَّ ما علم ، فَـاسـتــدلَّ    
لَى وع كبِـذَلــهلهج ـودج  

إِنما جعـلَ الدار اآلخرة محالً لجــزاِء  ) ٧١(
مؤالْم هادـبع ارالـد هذَألنَّ ه أَنْ نِني رِيدايم عسالت

ـم عن أَنْ يجـازِيهم  يعطيهم وَألنه أَجلَّ أَقْدارهـ
  بقَاََء لَها  ال دارٍيف 

)٧٢ (  واجِـالً فَــهع هـلمةَ عرثَم دجو ـنم
  دليـلٌ على وجود الْـقَـبولِ آجِالً

)٧٣  (  هــد نع كرـَد ــ ــرِف ق عأَنْ ت تدإِنْ أَر
  مـاذا يـقـيمـك فَـانـظُـر في



  

- ٢٤  -  

ـَّاعـةَ والْـغـنـى ) ٧٤( ـَـك الط متـى رزق
  م أَنـه أَسبـغَ علَيك بِـه عـنهـا ؛ فَـاعلَ

  نِعمه ظَـاهـرةً وبـاطـنـةً  
)٧٥ ( ـوـاهم ـهـنم ـهـطْلُـبـاتم ـريخ

ـكنم ـهـبطَـال  
الْحزنُ علَى فُقْدان الطَّاعة مع عدمِ النهوضِ ) ٧٦(

  إِلَيها من عالَ مة اإلغْترارِ
ـعــارِف إِذَا أَشــار وجــد    مـا الْ) ٧٧(

ـِـه ، الْـحـق أَقْـرب إِلَ ـيـه  مـن إِشـارت
ـِي  ـَارةَ لَـه لـفَنائـه ف بلِ الْـعارِف من ال إِش

ـِي و ـُهودهجوده وانطـوائـه ف   . ش
)٧٨ (أُم وإِالَّ فَهلٌ ؛ ومع  هناقَاراُء  مجـَّةٌاَلر   ـنِي
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)٧٩ ( ةيودبي الْعف قدالص اللّه نم نيارِفالْع طْلَبم
ةبوبِيقُوقِ الربِح اميوالْق  

يبقيك مع الْـقَبضِ ،  بسـطَـك كي ال)  ٨٠(
  ــــعم ـَك وقَــبضك كَــي ال يتــركــ

 ـا كَــيمـهنع ـكجرأَخو ، ـطسال  الْـب
ـهونـيٍء دـكُونَ لَشت  

ـَارِفُـونَ إذَا بِسطُوا أَخوف  منهم  إِذَا ) ٨١( اَلْع
ـِي   قُـبِضوا ، والَ يـقف علَى حدود اَألدبِ فـ

  الْـبسـط إِالَّ قَليلٌ
الْـبسـطُ تـأْخذُ الـنفْس منه حظَّــها  ) ٨٢(

ـقَبض ال حظَّ للـنـفْسِ بِـوجود الْـفَرحِ ، والْ
ـيـهف  
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)٨٣ (   ـكعنا مـَّم ـَك ، وربـ ربما أَعطَاك فَمنع
طَاكفَأَع  

)٨٤  ( ادعِ ، عـنمِ يف الْمالْفَه ابب لَك حىت فَـتم
  الْمـنع هو عين الْـعـطَـاِء

ـ ) ٨٥( ـاطبةٌ ، ورـا غهـرانُ ظَاها اََألكْوـنه
ـَّفْـس تنظُر إِلىظَـاهرِ غرتهــا    عـبرةٌ ، فَالن

  والْقَلْب يـنظُـر إِىل باطنِ عبـرتـهـا
إِنْ أَردت أَنْ يكُونَ لَك عز اليفْنـى ، فَـالَ   ) ٨٦(

  . تستعزنَّ بِعز يفْنى
)٨٧ ( طْوِيأَنْ ت ـييقـقالْح افَـةَ اَلـطَّيـسم

نا عـين ةَ الدــرـرى اآلخى تتح ك   بأَقْــر
كـنم  كإِلَـي  
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)٨٨ ( عنالْمـَانٌ ، و الْـعطَاُء مـن الْخلْـقِ حرم
ـَانٌ   مـن اللّه  إِحس

)٨٩ (  ــدـبلَ الْـعامـعـَا أَنْ ي ـُّن جـلَّ رب
ـَه نِسيـئَ   ـةُنـقْـداً فَـيـجـازِي

ـَّاك عــلى   ) ٩٠( كَفـى مـن جـزائـه إِيـ
  الطَـاعـة أَنْ رضيـك لَهـا أَهـالً

)٩١ (  وـاهاًء مـزج ـيـنـلـامكَـفى الْـع
ـــى   ـــحه علَ ـــي  فَـات ف ـــهِم قُلُـوبِ

،هـتطَاع   ــنم ــهِمـلَيع هـورِدم ـواهمو
ـهـتسانـؤم دـووج  

)٩٢ (  فَعـديلأَو ، هنم هـوجـريٍء يشل هدبع نم
 ، هنع ةـقُوبالْع ودرو هـتبِـطَاع  ا قَــامفَـم

ـهافصأَو ـقبِـح  
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مـتى أَعـطَاك أَشـهدك بِـر ه ، ومـتى ) ٩٣(
  ـكـي كُـلُّ ذلف وفَه هرقَـه كدهأَش كـعنم 
  ـُود مـتـعـرف إِلَـيك ، و مقْبِـلٌ بِـوجـ

ـكلَيع ـهلُطْـف  
ـَّمـا يـؤلمـك الْمـنـع لـعـدمِ ) ٩٤( إِن

يـهف ـنِ اللَّــهع ـكمفَـه  
)٩٥ ( ـةـَّاع ـَّـما فَــتـح لك بـاب الط رب

و مـافَــتـح لَك باب الْــقَــبــولِ ،  
ـْبِ فَكَـانَ   ـَّمـا قَضـى علَـيك بِـالذَّن ورب

ـُولِ   سبـبـاً في الْوص
)٩٦ ( ةطَاع نم ريقَاراً ، خافْتذُالً و ثَترةٌ أَويصعم

  . أَورثَت عزاً واستكْباراً
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ـَان ماخرج موجـود عنهما ؛ و الَ ) ٩٧( نِـعمت
كُلِّ مل دا بمـهـنم نكَـو :  
  ادـدةُ اِإلممنِـع ؛ و ادةُ اِإليـجمنِع   

ـَم علَـيـك أَوالً بِاِإلجيـاد ، وثَانِياً ) ٩٨( ـَع أَن
اددـي اِإلمالوبِت   

فَاقَتك لَك ذَاتيةٌ ، وورود اَألسبابِ مـذَكَّرِةٌ  ) ٩٩(
 لَيكع يفا خبِم ا لَكـهـنم  

  ارِضوا الْعهـَع ـَّةُ الترف   والْـفَاقَةُ الذَّاتي
)١٠٠ ( كفَاقَت ودجو يهف دهشت قْتو كقَاتأَو ريخ

كلَّـتذ ودجإِىل و درتو ،  
مىت أَوحشك من خلْقه فَاعلَم أَنه يرِيد أَنْ ) ١٠١(

  ُألنسِ بِهيفْتح لَك باب ا
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ـَّلَبِ ) ١٠٢( متــى أَطْلَـــق لســـانك بِالطــ
كـيطـعأَنْ ي رِيدي ـَّه   فَـاعلَـم أَن

اَ لْعـارِف ال يــزولُ إضطــراره والَ    ) ١٠٣(
هارقَـر رِ اللّـهغَـي عـكُونُ مي   

ـَار الظَّواهر بِـأَنـوارِ آثارِه ، وأَن) ١٠٤( ـَار أَن
 ، ــهافصارِ أَوـْو   السـرائـر بِـأَن

   لَمـرِ واهالظَّـو اروأَن أَفَلَت كلِ ذَلَألج
  تأْفُلْ أَنوار القُلُوبِ والسرائرِ

)١٠٥ (  ـهبِأَن كلْمع كنالِء عأَلَم الب فِّـفخـيل
ـْلي لَــك ، فَا    لَّـذي  سـبحانه هـو الْـمبـ

  كدــوي عالَّـذ ـوه ، اراَألقْد هنم كـتهاجو
  حسـن اإلختيارِ
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)١٠٦ (   ــنع ـــهلُطْـف كَاكـفان ظَن نم
ـظَـرِهورِ نـقُصل ـكفَذَل ، رِهقَـد  

)١٠٧ (   قالطُّـر بِسلْــتأَنْ ت كلَياُف عـخالَ ي
ـَ ـَّم   ا يـخـاف علَيك علَيك ، وإِن

    كلَيـوى عا لْـه ةغَلَـب ـنم  
سبحانَ من ستر سر اخلُصوصية ، بِظُهـورِ ) ١٠٨(

 رظَهو ةرِيشالْب فصو         ةوبِيبالر ةظَمبِع
ةيودبارِ الْعيف إِظْه  

)١٠٩ (رِ مأَخبِـت كبر بطَالالت   ـنلكو طْلَبِـك
بـكـُّرِ أَد   طَالب نفْسـك بِـتأَخ

)١١٠ (    ـرِهالً ألمـثتمرِ مي الظَّـاهف لَكعىت جم
 الَمستنِ اإلساطي البف قَكزرو،      ، ـــرِهقَهل

لَيكةَ عــنامل ـظَـمأَع فَـقَـد  
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)١١١ (هيصصخت تثَـب ـنكُلُّ م ـسلَ  لَيكَم
هـيصلخت  

)١١٢ ( ارِدالْوولٌ وـهإِالَّ ج دالْوِر ـرقـحتسال ي
 ، ةرارِ اآلخي الدف دـوجي  

والْـورد يـنـطَـوِي بِـانطــواِء      
هـذه الدارِ ، وأَولَى  مايـعـتنى بِـه مــاال   

        اَلْوِر ، هودجو لَفخي  ــوه د
 هـنم هطْلُـبت تأَن ارِدالْوو ، كنم هـبطَال   

وأين مـاهو طَالـبـه  منك مـمـا     
  هـنم كطْلَـبم ـوه  

)١١٣ (   ، اددعــتـبِ اإلسسبِح ادداِإلم ودرو
        وشروق اَألنوارِ على حسبِ 

فَـاِء اَألسارِصر  



  

- ٣٣  -  

الْغافلُ إِذَا أَصبح نظَر ماذَا يفْعلُ ، والْعاقلُ ) ١١٤(
 بِه لُ اللّهفْعاذَا يم ظُرني  

)١١٥ ( نم ادهالـزو ــادبالـع شحوتا اسمإِن
  نِ اللــهع هِمـتبيغٍء ليكُلِّ ش  

     وههِدش ٍء ، فلَويي كُلِّ شٍء فيي كُلِّ شف
  لَم يستوحشوا من شيٍء

أَمرك في هذه الـدارِ بِالـنـظَـرِ فـي  ) ١١٦(
ـِي      مكَونـاتـه وسـيكْشـف لَك ف

    ــهالِ ذَاتكَم نارِ عالد ـلْكت  
 )١١٧ (   ، هــنع بِــرصالت ـَّك لَما علـم أَن

ـدـْه   ك مابـرز منـهفَأَش
)١١٨ (    نَ لَـكلَـلِ لَـوالْم ودجو كنم ملا علَم

 نم يكا فم ملعو ، اتالطَّاع  



  

- ٣٤  -  

وجود الشـره فَحجرهــا عنـك يف       
  بعضِ اَألوقَات لـيكُونَ همك إِقَامةَ

ـ      لُّ الصالة ال وجود الصالة ، فَمـا كُ
يـمـقلِّ  مصم  

الصالةُ طُهرةٌ للْقُلُوبِ من أَدناسِ الـذُّنوبِ  ) ١١٩(
  واستفْتاح لبابِ الغيوبِ

الصالةُ محلُّ املُناجاة ومعدن املُصـافَاة ،  ) ١٢٠(
  تتِسع  فـيها ميادين اَألسراَرِ  

     رِقشاَأل وت ارِقوا شهنم  ـودجو ملارِعون
  الضعـف منك فَقَلَّلَ أَعدادها

       ــهلإِىل فَـض كاجــيتاح مـلعو
  فَكَـثَّـر إِمـدادهـا



  

- ٣٥  -  

مىت طَلَـبـت عـوضـاً عـن عملٍ ، ) ١٢١(
 ـيهـدقِ فالـص ودجبِـو تـبطُول  

  سـالمةويكْفـي الْمرِيـب وِجدانُ ال    
التطْلُب عوضـاً علَى عملٍ لَست لَه فَاعالً ) ١٢٢(

 اِء  لَكزالْج ني مكْفي ،  
  على الْعملِ أَنْ كَانَ لَه قَـابِـالً    

)١٢٣ (   ، ـكلَيع لَــهفَض ـظْهِرأَنْ ي ادإِذَا أَر
كإِلَـي بسنو ـلَقخ  

)١٢٤ ( إِلَيك كعجإِنْ أَر ـكـذَاممـةَ لايالنِـه
رإِنْ أَظْه كحائغُ مـدفْرال تو ،  

    لَـيـكع هودج  
ـَّته  مـتعلَّـقاً ) ١٢٥( ـِي ـُوب كُن بِـأَوصاف رب

  وبِأَوصاف عـبوديتك متحـقَّـقـاً



  

- ٣٦  -  

ي مالَـيس لَك ممـا  مـنعك أَنْ  تدعـ) ١٢٦(
  لَك ـبِيحـَي   هو للْمخلُـوقـني ، أَف

      بر ـــو هو ـــفُه صي وعــد أَنْ ت
  الْعـالَمـين

)١٢٧ (  لَـم تأَن و ـدائوالْـع لَك قرخت فكَي
دائوالْع ـفِْسكن ـنم ـرِقخت  

)١٢٨ ( ـودجأْنُ والش سا    لَيـَّم الطَّلَـبِ ، إِنـ
  الشـأْنُ أَنْ ترزق حسن اَألدبِ

ما طُــلب لَـك شيٌء مثْلُ اإلضطرارِ ، ) ١٢٩(
    مثْلَ  إليك وال أَسرع بِالْمواهـبِ 

  الذِّلَّـة واإلفْتـقَارِ    
لَـو أَنك التصلُ إِلَــيه إِالَّ بعـد فَنـاِء    ) ١٣٠(
لْ مصت لَم عاوِيكوِ دحمو اوِيكس  



  

- ٣٧  -  

ـَداً ، ولَكـن إِذَا أراد أَنْ        ـَيـه أَبـ إِل
   ــفَك صو ـــر ـتس ـْه ــ ـَي ــلَك إِل وصي

   ـهـتعبِـن كـتعـَّى ن بِـوصفـه وغَط
ــك   ، فَوصلَك إِلَيه بِما منه إِلَيك المبــا  نم

هإِلَي  
)١٣١(   يِكُــن لَـم ـرِهـتـيلُ سمال ج لَـو

  عـملٌ أَهـالً للْـقَـبولِ
)١٣٢ (    جـوأَح  هــتإِذَا أَطَـع هلْمإِلَى ح تأَن

ـهـْـت   منك إِلَـيـه إِذَا عـصي
سترٍ عنِ املَعصـية ،  : اَلستر علَى قسمينِ ) ١٣٣(

ترٍ فَيها فَالْعسونَوطْلُبةُ يام  
      ـقُوطةَ سشيـا خيهاِهللا ف نم رـتالس

  مرتبـتهِم عند الْخلْقِ ، واخلَاصةُ



  

- ٣٨  -  

يطْلُبونَ من اهللا السـتر عنهـا خشـيةَ        
قالْح كظَرِاملَلن نم هِمقُوطس  

)١٣٤ ( ج يـكف ما أكْرمفإن ـكمأَكْر نميـلَ  م
 كرـتس نمل دفَاحلَم ، ـرِهـتس  

    ككَرشو كمأكْر نمل دمالْح سلَـي  
)١٣٥ ( يملع بِكيبِع وهو كبحص نإِالَّ م كبحاصم

 الَكوإِالَّ م كذَل سلَيو  
      الْكَرِمي ـنم ــبحصت نم ـرـيخ

  لشيٍء يـعود منك إِلَـيِه يطْلُـبك ال
)١٣٦  (   ـتأْينيِ لَرقالْــي ورن لَك قرأَش لَـو

  اآلخرةَ أَقْرب إِلَيك من أَنْ ترحلَ 
     ا قَدـينالد ـناسحم ـتأَيلَرـا وهإِلَي

  ظَهـرت كسـفَـةُ الفَناِء علَيهـا



  

- ٣٩  -  

)١٣٧ (ع كبجاحم ، هعم ـودجوم ودجنِ اَهللا و
 لَكنو هعيَء مإِذال ش  

    ـهعم ودجوم مهوت هـنع كبجح  
)١٣٨ (    اتنــكَوـي الْمف ه ورال ظُــه لَـو

ـَع عـلَـيـهـا وجود اِإلبصارِ ،    مـاوق
    ـلَّتحماض ـهفَـاتص ترظَـه لَوو 

ـُه ـَات   مكَون
)١٣٩ ( ودجى ووطَو ، ناطالْب هٍء بِأَنيكُلَّ ش رأَظْه

رالظَّاه هٍء بِأنيكُلَّ ش  
أَبأح لَك أَنْ تنظُر مايف الْمكَونات وماأَذنَ ) ١٤٠(

 عم فقأَنْ ت لَك    ــات نكَوالْم وا [ذَواتـــر ـــلِ انْظُ قُ
فـــي   فبِقوله انظُروا ماذَا  ]فـي الـسـمـاواتمـاذَا 



  

- ٤٠  -  

السماوات فَتـح لَك باب اَألفْهـامِ ولَـم يقُـلْ   
 ماواتـ لـئَالَّ يدلَّك علَى وجود   انظُروا الس

  اَألجرامِ
اَألكْوانُ ثَـابِـتةٌ بِـإِثْـباتـه ممحـوةٌ  ) ١٤١(

ـَّة ذَ ـِهبِأَحـدي   ات
)١٤٢ ( يكونَ فـظُـنا يبِـم كونحدمي اسالـن

ـّاً لنـفِْسك لمـا   فَكُن أَنت ذام
  تـعلَمـه مـنـهـا    

الْمؤمن إِذَا مدح اســتحيى مـن اِهللا أَنْ   ) ١٤٢(
ـَفِْسه    يـثْنى علَيه بِوصف الَ يشهده    من ن

)١٤٤ (  هــدناعم نيـقي كرت نـَّاسِ م أَجهلُ الن
  لظَـن مـاعنـد الناسِ



  

- ٤١  -  

ـَّناَء علَيك ولَست بِأَهلٍ فَأَثْنِ ) ١٤٥( إِذَا أَطْلَق الث
لُهأَه ـوا هبِم هلَيع  

)١٤٦ (  مه ودهشوا لضقَـبوا انحـدإِذَا م ادهالز
ـَّنـاَء   مـن الْخلْـقِ ،  الـث

     مهودهشطُوا لسبوا انحدارِفُونَ إِذَا مالْعو
قالْح كلالْم نم كذَل  

مـىت كُنت إِذَا أُعطيت بسطَك الْعطَـاُء  ) ١٤٧(
 عـنالْم كضقَب تعـنإِذَا مو  

ـ      تيطُفُول وتلى ثُبع كلَّ بِذَلدتفَاس ، ك
كـَّت   وعدمِ صدقك في عبودي

)١٤٨ (ذَن كنم قَع ـَاً  إِذَا و ب فَالَ يكُن سـببـ
  سك من حصولِ اإلستقَامة أي



  

- ٤٢  -  

       ــريِـكُونُ آخ فَقَـد ، ـِّك مع رب
كلَيع ربٍ قُدذَن  

)١٤٩ ( ابب لَك حفَـتـنأَنْ ي تدـاِء  إِذَا أَرجالر
 ، كإِلَي  هـنـامم ـدـهفَاش  

       ـابب لَـك حفَـتـنأَنْ ي تدإِذَا أَرو
  مـنك إِلَـيه الْخوف فَاشهـد ما

)١٥٠ (    ـالَمضِ مي لَيـلِ الْــقَبف كا أَفَادـَّم رب
  ـطسارِالْبهاقِ نرـي إِشف هدفتسأ [ت ونرال تَــد  ــمهيـ

  ]أَقـرب لَـكُم  نَـفْعـاً
)١٥١ (ارـْر   مـطَالع اَألنـوارِ الْقُـلُوب واَألس
نور مستودع في القُلُوبِ ، مدده النـورِ  ) ١٥٢(

  الوارِد من خزائنِ الْغيوبِ



  

- ٤٣  -  

)١٥٣ (  ـورنو ، آثَارِه نع ـِه نور يكْشف لَك ب
فكْشي هافصأَو نع بِه لَك  

)١٥٤ ( تجِبارِكَما حواَألن عم الْقُلُوب قَفَتا ومبر
  النفُوس بِكَثَائف اَألغْيارِ

ـّ ) ١٥٥( ـِرِ بِكَثَــائف   سسـتر أَنـوار ال رائـ
 ودجذَلَ بِوتبـا أَنْ تـالَالً لَهرِ إِجاهالظَّو  

ـَان  اإلظْهارِ وأَ     نْ ينادى علَـيها بِلسـ
  اإلشـتهارِ 

)١٥٦ (   ـهائيللَى أَويلَ عللِ الدعجي لَم نانَ محبس
 هلَييلُ علثُ الديح نإِالَّ م  

ولَم  يوصلْ إِلَـيهِم  إِالَّ مـن  أَراد أَنْ      
ـهإِلَي  لَهوصي  



  

- ٤٤  -  

عك علَى غَيبِ ملَكُوته وحجـب  ربما أَطْلَ) ١٥٧(
 لَىع رافشتاإلس كنع  

     ادبارِ الْعرأَس  
)١٥٨ (   لَّـقختي لَـمو ادبارِ العرلَى أَسع نِ اطَّلَعم

 ، ةياإلهل ةمحبِالر  
كَانَ اطَّالَعه فتنة عليه وسبباً جلر الوبال     

  إليه
)١٥٩ (ظُّ النح   ، ـيلج رظَـاه ةيصعي الْمفْسِ ف

   ناطب ةي الطَّاعا فظُّهحو          يفخ
هالَجع بعص يفاخاةُ ماودمو ،  

)١٦٠ (  ظُـرنثُ الييح نم كلَياُء عيلَ الرخاَ دمبر
إِلَيِك لْقالْخ  



  

- ٤٥  -  

)١٦١ ( لَمعأَنْ ي رافُكشتإِس ، كتيوصصبِخ لْقالْخ
  دليلٌ علَى عدمِ 

    كتيودبي عف كقدص  
)١٦٣ ( نمٍء ، ويي كُلِّ شف ههِدش قالْح فرع نم

شيٍء ومـن          فَنِي بِه غَاب عن كُلِّ 
  أَحبه لَم يؤثر علَيه شيئاً

  لْحق عنك شدةَ قُربِه منكإِنما حجب ا) ١٦٤(
إِنما احتجب لشدة ظُهورِه وخفـي عـنِ   ) ١٦٥(

ورِهيمِ نظعارِ لصاَألب  
)١٦٦ ( هنـطَاِء ماً إِىل الْعـببس ـكطَلَـب كُنال ي

، هنع كملَّ فَهفَيِـق ،  
الْعبوديـة  ولْيكُن طَلَبـك  ِإلظْهــارِ       

 ةوبِيبقُوقِ الريامـاً بِحقو  



  

- ٤٦  -  

)١٦٧ ( هطَائي عباً فبس قالالَّح ككُونُ طَلَبي فكَي
  السابِقِ

  جلَّ حكْم اَألزلِ أَنْ يضاف إِلَى الْعلَلِ) ١٦٨(
)١٦٩ ( تكُن ــنأَيو كنٍء ميشال ل يكف هتاينع

اجو نيح ، هتاينع كته        ــك وقَابلَتـ
رِعـايـته ؟ لَم يكُن في أَزله إِخالَص أعماَلٍ ، والَ 

 ودجإالَّ          و ـاكنه كُني لْ لَمالٍ ، بوأَح
  محض اِإلفْضالِ ، ووجود النوالِ

لَى ظُهـورِ سـر   علم أَنَّ الْعباد يتشوفُونَ إِ) ١٧٠(
  :الْعناية فَقَال 



  

- ٤٧  -  

    ]      ـاءشي ـنم ـهتمحبِر خْـتَصي[  لَو هأَن ملعو
اعتماداً علَـى      خالَّهم وذَلك لَتركُوا الْعملَ 

  ]إِن رحمة قَرِيب من الْمحسنني  [اَألزلِ فَقَالَ 
)١٧١ (ي يئَةشإِىل الـم تسلَيٍء ، ويكُلُّ ش نِدتس

  تستنِد هي إَىل شيٍء
ربما دلَّهم اَألدب علَى تـرك الطَّلَـبِ ،   ) ١٧٢(

       اعتماداً علَى قسمته واشتغاالً 
هأَلَتسم نع كْرِهبِذ  

وإِنمـا   إِنما يذَكَّر من يجوز علَيِه اِإلغْفَالُ) ١٧٣(
  ينبه من يجوز منه اِإلهمالُ

)١٧٤ ( ينرِيدالْم اديأَع الْفَاقَات ودرو  



  

- ٤٨  -  

ربما وجدت من الْمزِيد في الْفَاقَات ماال ) ١٧٥(
الةالصومِ وي الصف هجِدت  

  لْفَاقَات بسطُ الْمواهبِا) ١٧٦(
)١٧٧ (دحِ إِنْ أَرحص ، كلَيب عاهوطَ الْمسب ت

يِكالفَاقَةَ لَدو الفَقْر  
]نياكسالـمو آءلفُقَرل قَاتدا الصإِنَّم[  
)١٧٨ (  ، ــهافصبِأَو كدمي ـكافصبِأَو قَّقحت

 ، هزبِع كـدمي بِذُلِّـك ـقَّـقحت   
    ي زِكجبِع قَّقحت  قَّـقحت ، هتربِقُد كدم

  بِضعفك يمدك حبوله وقَّوِته 
)١٧٩ (   ـلْ لَــهكْمت لَم نةَ مامالْكَر زِقا رمبر

  اإلستقَامةُ



  

- ٤٩  -  

من عالَمة إِقَامة الْحق لَك فـي الشـيِء   ) ١٨٠(
        إِدامته إِياك فيه مع حصولِ 

النـتائجِ 
من عبر من بِساط إِحسانِه أَصمتته اِإلساَءةُ ) ١٨١(

إِحسان اِهللا إِلَيه         ، ومن عبر من بِساط  
  لَم يصمت إِذَا أَساَء

تسبِق أَنوار الـحكَماِء أَقْوالَهم ، فَحيثُمـا  ) ١٨٢(
وِيرنالت ارص بِريعلَ التصو  

كُلُّ كَالمٍ يبرز وعلَيه كسوةُ الْقَلْبِ الَّذي ) ١٨٣(
زرب هنم  

من أُذنَ لَه في التعبِريِ فُهِمت في مسـامعِ  ) ١٨٤(
 تبلجو ، هتاربلْقِ عالْخ       ـهتارإِش هِمإِلَي  



  

- ٥٠  -  

قَائق مكْسوفَةَ اَألنوارِ إِذَا لَم ربما برزت احلَ) ١٨٥(
  يؤذَنْ لَك فيها بِاِإلظْهار

)١٨٧ ( سلَيو نيعمتسقُلُوبِ الْم لَةائعل ةُ قُوتاربالْع
 لَه تاأَنالَّ ما اهنم لٌ        لَكَآك  

يه ، ربما عبر عنِ الْمقَامِ منِ استشرف علَـ) ١٨٨(
إِلَـيه ، وذَلك ملْتبِس     وربما عبر عنه من وصلَ 
ةريصبِ باحلَى صإْالَّ ع  

الينبغي للسالك أَنْ يعبر عن وارِداته ، فَإِنَّ ) ١٨٩(
في قَلْبِه ويمنعه        ذَلك مما يقَلِّلُ عملَها 

 ودجوهبر عا ميهقِ فدالص  
التمدنَّ يدك إِلَى اَألخذ من الْخالئـقِ إِالَّ ) ١٩٠(

 يهِمف يطـعى أَنَّ الْمرأَنْ ت     ، الكــوم
  فَإِنْ كُـنت كَذَلك فَخـذْ ماوافَـقَك من الْعلْم



  

- ٥١  -  

)١٩١ (رأَنْ ي ارِفى الْعيحتا اسمبإِلَى ر هتحاَج َ فَع
 ، هيئَتشفَاًء بِماكْت الَهوأَنْ      م يِيحـتسالي ففَكَي

هيقَتلا إِلَى خهفَعري  
إذاَ الْتبس علَيك أَمران فَانظُر أَثْقَلَهما علَى ) ١٩٢(

 هفَإِن ، هعبفْسِ فَاتـا         النهلَيثْقُلُ عالي
  ماكَانَ حقَّـاً إِالَّ
من عالمة اتباعِ الْهوى الْمسارعةُ إِلَى نوافلِ ) ١٩٣(

ــامِ         الْخيرات ، والتكَاسلُ  يــنِ الْق ع
اتاجِببِالْو  

)١٩٤ ( كعنمئَالَّ يل قَاتاَألو انيبِأَع اتالطَّاع دقَي
وِيفسالت ودجا وهنع  ،         كلَيع عسوو

  الْوقْت ليبقَى لَك حصةُ اإلختيارِ



  

- ٥٢  -  

)١٩٥ (    ، ـهلَتامعإِلَـى م ـادبوضِ الْعهلَّةَ نق ملع
  ، هتطَاع ودجو هِملَيع بجفَأَو      ـهإِلَي ماقَهفَس

}بِسالَسلِ اِإلجيابِ

  { 
)١٩٦ ( بجا أَومو ، هتطَاع ودجو كلَيع بجأَو

هتنولَ جخإِالَّ د كلَيع  
منِ استغرب أَنْ ينقذَه اُهللا من شهوته ، وأَنْ ) ١٩٧(

 ودجو نم هرِجخفَ        ي ــهغَفْلَت قَــد
وكـان اُ علـى كُـلِّ شـيء      [استعجز الْقُدرةَ اِإللَهِيـةَ 

  ] مقْتَدراً
)١٩٨ (   رقَـد فَـكرعيل كلَيع الظُّلَم تدرا ومبر

كلَيع بِه ـنامم  



  

- ٥٣  -  

من لَم يعرِف قَدر النعمِ بِوِجدانِها عرفَهـا  ) ١٩٩(
 ودجابِوانِهفُقْد  

التدهشك وارِدات النعمِ عنِ الْقيامِ بِحقُوقِ ) ٢٠٠(
  يحطُّ من وجود قَدرِك    شكْرِك ، فَإِنَّ ذَلك مما 

تمكُّن حالَوة الْهوى من الْقَلْبِ هو الـداُء  ) ٢٠١(
  العضالُ

قَلْـبِ إِالَّ خـوف   ال يخرِج الشهوة من الْ) ٢٠٢(
ققْلم قوش أَو جعزم  

)٢٠٣ ( بحال ي ، كرتشلَ الْممالْع بحا ال يكَم
الْمشترك ال يقْبلُـه ،     الْقَلْب الْمشترك ، الْعملُ 

ـهلَيقْبِلُ عال ي كرتشالْم الْقَلْبو  
في الْوصولِ ، وأَنوار أٌذنَ لَها  أَنوار أُذنَ لَها) ٣٠٤(

  في الدخولِ



  

- ٥٤  -  

)٢٠٥ ( الْقَلْب تدجفَو ارواَألن كلَيع تدرا ومبر
فَارتحلَــت          محشواً بِصورِ اآلثَارِ 

اَءتثُ جيح  
)٢٠٦ ( ارِفعبِالـم ْألهمارِ تاَألغْي نم كغْ قَلْبفَر
ارِوراَألس 
)٢٠٧ (   ـنئْ مطبـتاس نلَكالَ ، ووئْ النطبتسال ت

  نفِْسك وجود اِإلقْبالِ
)٢٠٨ (   ــنكـمي قَــاتي اَألوف قُـوقح

  نكمالي قَاتاَألو قُوقحا ، وهاؤقَض    
 كلَيِهللا عإِالَّ و رِدي قْتو ناما، إِذْمهاؤقَض  ـقح يهف

رأَمو ، يددـي            جقْضت ففَكَي ، ديأَك
يهاِهللا ف ققْضِ حملْ ت تأَنو رِهغَي قح هيف  



  

- ٥٥  -  

مافَات من عمرِك ال عوض لَه ، وماحصلَ ) ٢٠٩(
ةَ لَهميال ق هنم لَك  

)٢١٠ (لَه تئاً إال كُنيش تبباأَحم   ـوهداً ، وبع
  الحيب أَنْ تكُونَ لغيرِه عبداً

التنفَعه طَاعتك والتضره معصيتك ، وإِنما ) ٢١١(
 نع اكهنذَا وبِه كرأَم         ودعا يمذَا له

كإِلَي  
)٢١٢ (  ـهلَيلَ عأَقْب نالُ مإِقْب هزي عف زِيدال اليو ،

 نم اربإِد هزع نم قُصني        هنع ربأَد  
)٢١٣ (   ، لْـمِ بِـهإِلَى الْع ولُكصو هإِلَي ولُكصو

 ولَ هصتا أَنْ ينبلَّ رإِالفَجٍء        ويبِش  
قُربك منه أَنْ تكُونَ مشاهداً لقُربِـه ، وإِال  ) ٢١٤(

  قُربِه       ين أَنت ووجود فَمن أَ



  

- ٥٦  -  

)٢١٥ ( دعبلَةً ومجلِّي مجالِ التي حف رِدت ققَائالْح
  الْوعيِ يكُونُ البيانُ

    ] انَهيا بنلَيع إِن ثُم آنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاهفَإِذَا قَر [  
)٢١٦ (اِإللَهِي اتارِدالْو تدرىت وم تمده كةُ إِلَي

، كلَيع دائوالْع  
  ]إِن الْملُوكَ إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها  [    

)٢١٧ ( كلِ ذلارٍ ، َألجقَه ةرضح ني مأْتي ارِدالْو
هغمٌء إِالَّ ديش همادصالي  

ــإِذَا  بـلْ تَقْـذف بِـالْحق علـى الْباطـلِ       [     فَيدمُغـه فَ
قزَاه وه [  



  

- ٥٧  -  

كَيف يحتجِب الْحق بِشـيٍء ، والَّـذي   ) ٢١٨(
 رظَاه يهف وه بِه جِبتحي         ــود وموجـ

راضح  
)٢١٩ (  ـودجو هيف جِدلٍ التمولِ عقَب نم أَسيال ت

 نا قَبِلَ ممبورِ ، فَرضالْ       الْح  ـالَملِ ممع
  تدرك ثَمرته عاجِالً 

)٢٢٠ (   سفَلَـي ، ـهترثَم لَمعارِداً ال تو نكِّيزال ت
  ، طَاراَألم ةابحالس نم ادرالْم      ادـرا الْممإِنو

  منها وجود اَألثْمارِ
أَنْ بسـطَت  ات بعـد  التطْلُبن بقَاَء الْوارِد) ٢٢١(

فَلَك فـي اِهللا      أَنوارها وأَودعت أَسرارها 
  غىن عن كُلِّ شيٍء ولَيس يغنِيك عنه شيٌء



  

- ٥٨  -  

)٢٢٢ (  ــرِهـقَـاِء غَـيإِلَى ب ـكـطَلُّـعت
 لَه انِكدمِ وِجـدلَى عـلُ عـيلد   

         انك بِفُقْدحاُشيتاسو   اهـواسم
بِه كلَتصمِ ودلَى عيلٌ علد  

)٢٢٣ ( هودهبِش وا همإِن هرظَاهم تعونإِنْ تو يمعالن
     إْنو ذَابالْعو ، ابِهراقْتو     ـــت عـونت

 ـابِـهجح ـودجبِـو ـوا هـمإِن هـرـظَاهم
وجود الْحجابِ       فَسبب الْـعذَابِ 

  وإِتمام النعيمِ بِالنظَرِ إِلَى وجهِه الْكَرِميِ
)٢٢٤ (   انـزاَألحـومِ واهلُم نم الْقُلُوب هجِداتم

 ودجو نه متنِعاملِ مفََألج        انيالْع  
)٢٢٥ (ايم قَكزرأَنْ ي كلَيع ةمعمتَامِ الن َ نم يككْف

يكطْغايم كعنميو  



  

- ٥٩  -  

)٢٢٦ (هلَينُ عزحاتلُّ مقي بِـه حفْراتلَّ مقيل  
ـَةً ) ٢٢٧( إِنْ أَردت أَنْ ال تعزلَ فَالَ تتولَّـى وِالَي

لَك ومدالت  
إِنْ رغَّبتك الْبِدايات زهدتك النهايـات إِنْ  ) ٢٢٨(

  نهاك عنها باطن     لَيها ظَاهر دعاك إِ
)٢٢٩ (  ـودجوناً لدعمارِ وَألغْيالً لحا ملَهعا جمإِن

  اَألكْدارِ تزهيداً لَك فيها
علم أَنك التقْبلُ النصح لمجرد القَـول ،  ) ٢٣٠(

  لَيك فراقهاع    فَذَوقَك من ذَواقها ماسهلَ 
)٢٣١ ( هاععرِ شدي الصِسطُ فبني يالَّذ عافالن لْمالْع

  الْقَلْبِ قناعه       ، وينكَشف بِه عنِ 
)٢٣٢ (هعةُ ميشالْخ تاكَانلْمِ مالْع ريخ  
)٢٣٣ (إِالَّ فَعو ، ةَ فَلَكيشالْخ تهنإِنْ قَار لْمالْعكلَي  



  

- ٦٠  -  

)٢٣٤ ( ، كلَيـاسِ عل الناإِقْب مدع كى آلـمتم
  ، ـكإِلَي بِالذَّم ـمـهـهجوت أَو    

  ـهلْمع كقْنِعفَإْنْ كَانَ الي يكلْمِ اِهللا فإِلَى ع جِعفَار
    كتصيِـبفَم يكف       ــكتاعمِ قَنـدبِـع

دأَش ـهلْماَألذَى    بِع ــودجبِو كتـيبصم ـنم
  مـنـهـم

)٢٣٥ (   كَـي يهِمــدلَى أَيى اَألذَى عرا أَجمإِن
 ادهِم ، أَرنـاً إِلَياكـكُونَ سأَنْ         الت

  يزعجك عن كُلِّ شيٍء حتى اليشغلَك عنه شيٌء
نَ اليغفُلُ عنك ، فَالَ إِذَا علمت أَنَّ الشيطَا) ٢٣٦(

 كتياصن نمع تفُلْ أَنغت    هدبِي 
)٢٣٧ ( كرحو ، هإِلَي بِه كوشحياً لودع لَك لَهعج

 ومديل  فْسالن كلَيع       هلَيع الُكإِقْب  



  

- ٦١  -  

)٢٣٨ (تالْم وعاً فَهاضوت فِْسهنل تأَثْب نقَّاً ، مح ركَب
عن رِفْعـة ،          إِذْ لَيس التواضع إِالَّ 

ركَبتالْم تعاً فَأَناضوت فِْسكنل تىت أَثْبفَم  
لَـيس الْمتواضع الَّذي إِذَا تواضـع رأَى  ) ٢٣٩(

 نلَكو ، عناصم قفَو ـهأَن          
 عاضوتالْمعناصونَ مد هأَى أَنر عاضوي إِذَا تالَّذ  

)٢٤٠ (  ـنئـاً عاشاكَانَ نم وه ييققالْح عاضواَلت
هفَتلِّي صجتو هتظَمع ودهش  

)٢٤١ (فصالْو ودهإِالَّ ش فصنِ الْوع كرِجخالي  
)٢٤٢ (الثَّناُء ع لُهغشي نمؤكُونَ الْمأَنْ ي نلَى اِهللا ع

ـــه        لنفِْسه شاكراً ،  وتـشـغلُــ
  ــهـظُـوظحـكُونَ لأَنْ ي ـناِهللا ع قُـوقح

  ذَاكـراً



  

- ٦٢  -  

الْمؤمن يشغلُه الثَّناُء علَى اِهللا عن أَنْ يكُونَ ) ٢٤٢(
ـــه        لنفِْسه شاكراً ،  وتـشـغلُــ

عـن أَنْ يـكُونَ لحـظُـوظــه   حقُـوق اِهللا
  ذَاكـراً

)٢٤٣ (   وبِـهبحم ـنو مجري يالَّذ بحالْم سلَي
الْمحب مـن      عوضاً ويطْلُب منه غَرضاً فَإِنَّ 

ذَلُ لَهبي نم بحالْم سلَي ذُلُ لَكبي  
)٢٤٤ (ـفُوسِ مالن ينادـيال ملَـو ريس قَّـقحات

 هنيبو كنيافَـةَ بسالم، رِينائـا      السهطْوِيى تتح
رِحلَتك ، والَقَطيعةَ بينك وبينه حتـى تمحوهـا   

كلَتوِص  
)٢٤٥ (   ـهلْكم نـيب طسوتالَمِ الْمي الْعف لَكعج

ج كملعيل هلَكُوتمو رِكالَلَةَ قَد     نـــي بــ



  

- ٦٣  -  

مخلُوقَاتـه ، وأَنـك جوهـرةٌ تطْوي علَيــها  
هـاتنكْـوم افـدأَص  

)٢٤٦ (  ـكتانِيثْمثُ جيح ننُ مالكَو عكسا ومإِن
ــوت        وملْ يسعك من حيثُ  ثُبــ

كتانِيوحر  
ون ولَم تفْتح لَـه ميـادين   الَكائن في الْكَ) ٢٤٧(

 هطاتيحونٌ بِمجسوبِ ، ميـي      الْغف ورصحم
هكَلِ ذَاتيه  

أَنت مع اَألكْوان مالَم تشهد الْمكَونَ ، فَإِذَا ) ٢٤٨(
  معك    شهِدته كَانت اَألكْوانُ 

)٢٤٩ ( وتـــب ـــن ثُـ م مـــز  ال يلْــ
الْخصوصية عدم وصف الْــبشرِية إِنما مــثَلُ  

اخلُصوصيةَ كَإِشـراقِ شـمسِ           



  

- ٦٤  -  

  ، ـهنم ــتسلَيي اُألفُـقِ وف ترارِ ظَهـهالن
تارةً تـشرِق شموس أَوصافه علَى لَيـلِ      

 كذَل ـقْبِضةً يارتو ، كودجو     ــــكـنع
 ـسلَـي ـهـارفَـالـن ، كوددإِلَى ح كدـرفَي

 ـهنلَكو كإِلَـي ـكنم    ـكلَـيع ارِدو  
)٢٥٠ (    ــودجلَـى وع آثَـارِه ـُوجـود دلَّ بِ

 ـوتلَى ثُبع هـائأَمس ودجبِوو ، هـائأَمس   
هافصأَو ودجبِوو، هافصالٌ  أَوإِذْ حم، هذَات ودجلَى وع

فصالْو قُومأَنْ ي    هلُـم فكْشلُ اجلَذْبِ يفَأَه فِْسهبِن
 ودهإِىل ش مهدري ثُم، هالِ ذَاتكَم نع   هفَاتص

 ودهإِىل ش مهدري ثُم ، هائلُّقِ بِأَمسعإِىل الت مهدري ثُم ،
  .رِه آثَا
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والسالكُونَ علَى عكْـسِ هـذَا ،فَنِهايـةُ      
ـنلك ذُوبِنيجةُ الْمايبِد نيكالالس  

البِمعنى واحد ، فَرمبا الْتقَيا يف الطَّرِيقِ، هذَا   
لِّيهدذا يف تهو قِّيهريف ت  

)٢٥١ (راَألسارِ الْقُلُوبِ ووأَن رقَد لَمعي اليارِ إِالَّ ف
التظْهر أَنوار        غَيبِ الْملَكُوت ، كَما 

لْكالْم ةادهي شاِء إِالَّ فمالس  
)٢٥٢ (  رـائشباجِالً وع اتالطَّاع اتمثَر َ وِجدانُ

  علَيها آجِالً       الْعاملني بِوجود الْجزاِء 
)٢٥٣ (والْع طْلُبت فكَي    ـوـلٍ هملَـى عع ض

 ـفكَي ؟ أَم كلَيع بِه قدصتم        طْلُبت
كإِلَي يهدهم وقٍ هـدلَى صاَء عـزالْج  
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)٢٥٤ ( بِقست مقَوو ، مهأَذْكَار مهاروأَن بِقست مقَو
 ، مهاروأَن مهأَذْكَار        مقَـــــوو

كَارهم وأَنوارهم ، وقَوم ال أَذْكَـار والَ  تتساوى أَذْ
  باِهللا من ذَلك        أَنوار نعوذُ 

)٢٥٥ (  ارنـتاس رذَاكو ، هقَلْب نِريتسيل ذَكَر ـرذَاك
  قَلْبه فَكَانَ ذَاكراً

)٢٥٦ (أَو ودهنِ شاطب نكْرٍ إِالَّ عذ راكَانَ ظَاهم 
  فكْرٍة

)٢٥٧ (   طَقَـتفَن كدـهشتلِ أَنْ اسقَب نم كدهأَش
تيبِأُلُوهقَّقَتحتو ، رالظَّواه ه    الْقُلُـوب ـهتيدبِأَح

رائرالسو  
جعـلَــك  : أَكْرمك كَرامات ثَالَثَـاً ) ٢٥٨(

 كُنت لَم لُهال فَضلَـوو راً لَـهذَاك  
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       لَـكعجو ، ـكلَيع كْرِهذ انيرجالً لأَه
 هتبنِس قَّقإِذْ ح ، ذْكُوراً بِـهم  

       ممفَـت هـدنذْكُوراً عم لَكعجو كيلَد
كلَيع هتمنِع  

)٢٥٩ (  ، هادـدأْم قَلَّتو هادآم تعسرٍ اتمع بر
  آماده  ورب عمرٍ قَليلةٌ

    هاددةٌ أَمريكَث  
)٢٦٠ ( كرأَد رِهمي عف لَه ورِكب نم  ـنِسريٍ مي يف

ماال يدخلُ تحت دوائرِ     الزمان من مننِ اِهللا تعالَى 
  الْعبارة ، والَ تلْحقُه اِإلشارةُ

نْ تتفَـرغَ مـن   الْخذْالَنُ كُلُّ الْخذْالَنُ أَ) ٢٦١(
 ، هإِلَي هجوتالت لِ ، ثَماغولَّ        الشقتو

هلَ إِلَيحرالت ثُم ، قُكائوع  
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  الْفكْرةُ سير الْقَلْبِ في ميادينِ اَألغْيارِ) ٢٦٢(
الْفكْرةُ سراج الْقَلْبِ ، فَإِذَا ذَهبـت فَـال   ) ٢٦٣(

  هإِضاَءةَ لَـ
)٢٦٤ ( انتكْرةُ فكْريــقٍ  : الْـفـدصةُ تـكْرف

فو ـانإميو ، انيعو ودهةُ شكْرـابِ  فَاُألوِلَى َألرب
  ستبصارِةُ َألربابِ الشهود واالعتبارِ ، والثَّانِياال
  


