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  معرفة منزل ثالثة أسرار مختلفة األنوار في الباب الثامن والخمسون وثالثمائة

  والقرار واألبدار وصحيح األخبار 

 بها ظلل من فوقها ظلل تأتي  المقادير أوزان منظمة إن

 التنزل في أعجازها كلل عند  من الغمام ومن غير الغمام يرى

 بة واألشعار والمثلالخطا إال  تحوي على كل معنى ليس يظهره

 ومنه ما هو مذموم فمنسفل  ما هو محمود فمرتفع فمنه

 كلهم أعداء ما جهلوا فالناس  ومن ينازعني فيما أفوه به

    

اعلم أسعدنا اهللا وإياك بسعادة األبد أن النفس الناطقة سعيدة يف الدنيا واآلخرة الحظ هلا يف الشقاء ألا ليست من عامل الشقاء إال 
اهللا أركبها هذا املركب البدئي املعرب عنه بالنفس احليوانية فهي هلا كالدابة وهي كالراكب عليها وليس للنفس الناطقة يف هذا أن 

املركب احليواين إال املشي ا على الطريق املستقيم الذي عينه هلا احلق فإن أجابت النفس احليوانية لذلك فهي املركب الذلول 
الدابة اجلموح كلما أراد الراكب أن يردها إىل الطريق حرنت عليه ومجحت وأخذت مييناً ومشاالً لقوة رأسها املرتاض وإن أبت فهي 

وسوء تركيب مزاجها فالنفس احليوانية ما تقصد املخالفة وال تأيت املعصية أتتها كاحلرمة الشريعة وإمنا جتري حبسب طبعها ألا غري 
 ال يوافق راكبها على ما يريد منها والنفس الناطقة ال يتمكن هلا املخالفة ألا من عامل العصمة عاملة بالشرع أو اتفق أا على مزاج

واألرواح الطاهرة فإذا وقع العقاب يوم القيامة فإمنا يقع على النفس احليوانية كما يضرب الراكب دابته إذا مجحت وخرجت عن 
احلدود يف الزنا والسرقة واحملاربة واالفتراء إمنا حملها النفس احليوانية البدنية الطريق الذي يريد صاحبها أن ميشي ا عليه أال ترى 

وهي اليت حتس بأمل القتل وقطع اليد وضرب الظهر فقامت احلدود على اجلسم وقام األمل بالنفس احلساسة احليوانية اليت جيمع فيها 
ن وبني مجيع احليوان يف الدنيا واآلخرة والنفس الناطقة على شرفها مجيع احليوان احملس لآلالم فال فرق بني حمل العذاب من اإلنسا

مع عاملها يف سعادا الدائمة أال ترى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قام جلنازة يهودي فقيل له إا جنازة يهودي فقال صلى اهللا 
شرفها ومكانتها وكيف ال يكون هلا الشرف وهي منفوخة من عليه وسلم أليست نفساً فما علل بغري ذاا فقال إجالالً هلا وتعظيماً ل

روح اهللا فهي من العلم األشرف امللكي الروحاين عامل الطهارة فال فرق بني النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية احليوانية وبني 
إمنا النفس احليوانية ما ساعدا على الراكب على الدابة يف الصورة فإما مجوح وإما ذلول فقد بان لك أن النفس الناطقة ما عصت و

ما طلبت منها وإن النفس احليوانية ما خوطبت بالتكليف فتتصف بطاعة أو معصية فاتفق أن كانت مجوحاً اقتضاه طبعها ملزاج 
 يزل ناظراً إىل خاص فاعلم ذلك وأن هللا يعم برمحته اجلميع فإن رمحة اهللا سبقت غضبه ملا جتاريا إىل اإلنسان واعلم أن اهللا تعاىل مل

أعيان األشياء املمكنة يف حال عدمها وإن اجلود اإلهلي مل يزل مينت عليها باإلجياد على ما سبق العلم به من تقدم بعضها على بعض 
ل احلفظ يف الوجود باإلجياد وملا كان ما به بقاء عني اجلوهر الكل ال يتمكن إال بقيام بعض املمكنات به مما ال يقوم بنفسه منها مل يز
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اإلهلي حيفظ عليها بقاءها به وهي يف ذاا ال تقبل البقاء إال زمان وجودها فال يزال اجلود اإلهلي يوجد هلذا اجلوهر الكل الذي فتح 
 اهللا فيه صور العامل ما به بقاؤه من املمكنات الشرطية فال يزال اهللا خالقاً على الدوام حافظاً له على الدوام وكذلك سبحانه وتعاىل

لوال أنه أسرى بسر احلياة يف املوجودات ما كانت ناطقة ولوال سريان العلم فيها ما كانت ناطقة بالثناء على اهللا موجدها وهلذا قال 
وإن من شيء إال يسبح حبمده فأتى بلفظ النكرة وما خص شيئاً ثابتاً من شيء موجود ألا قبلت شيئية الوجود على احلال اليت 

ئية الثبوت وقد أعلمنا اهللا أنه خاطبها يف حال عدمها وأا امتثلت أمره عند توجه اخلطاب فبادرت إىل امتثال ما كانت عليها يف شي
أمرها به فلو ال أا منعوتة يف حال عدمها بالنعوت اليت هلا يف حال وجودها ما وصفها احلق مبا وصفه به من ذلك وهو الصادق 

يه فما ظهرت أعيان املوجودات إال باحلال اليت كانت عليها يف حال العدم فما استفادت إال املخرب حبقائق األشياء على ما هي عل
الوجود من حيث أعياا ومن حيث ما به بقاؤها فكل ما هي عليه األعيان القائمة بأنفسها ذايت هلا وإن تغريت عليها األعراض 

حال وجودها من حيث أمر ما وذلك ألن حكمها يف حال باألمثال واألضداد إال أن حكمها يف حال عدمها ليس حكمها يف 
عدمها ذايت هلا ليس للحق فيها حكم ولو كان مل يكن العدم هلا صفة ذاتية فال تزال املمكنات يف حال عدمها ناظرة إىل احلق مبا هي 

 إىل ما به بقاء العني وليست عليه من األحوال ال يتبدل عليها حال حىت تتصف بالوجود فتتغري عليها األحوال للعدم الذي يسرع
    كذلك يف حال 

العدم بل األمر الذي هي عليه يف نفسها ثابت إذ لو زال مل تزل إال إىل الوجود وال يزول إىل الوجود إال إذا اتصف العني القائم به 
الذي أبرزناه إليك علمت هذا املمكن اخلاص بالوجود فاألمر بني وجود وعدم يف أعيان ثابتة على أحوال خاصة فإذا حققت هذا 

اخللق واخلالق وما ينبغي للخلق أن تكون عليه من احلكم وما ينبغي للخالق أن يوصف به فإنه ليس كمثله شيء وكل يوم هو يف 
شأن فال يشبهه شيء ثابت وال شيء موجود وما وقفت على ما وقفت عليه من هذا العلم الذي أداين شهوده وحكمه إىل البقاء 

ن الزهد يف األشياء ال يقع إال من اجلهل القائم ذا الزهد وهو عدم العلم ومن الغطاء احلجايب الذي على عينه وهو عدم معه وإىل أ
الكشف والشهود ملا ذكرناه فإذا علم أو شاهد أن العلم كله ناطق بتسبيح خالقه والثناء عليه وهو يف حال الشهود له كيف يتمكن 

ه وذاته وصفاته من مجلة العامل وقد أشهده اهللا وأراه آياته يف اآلفاق وهي ما خرج عنه ويف نفسه له الزهد فيمن هذه صفته وعين
وهي ما هو عليه فلو خرج عن غريه ما خرج عن نفسه فمن خرج عن العامل وعن نفسه فقد خرج عن احلق ومن خرج عن احلق 

 باحملال إذن فدعواه بأنه خرج عن كل ما سوى اهللا جهل حمض فقد خرج عن اإلمكان والتحق باحملال ومن حقيقته اإلمكان ال يلحق
وإمنا ذلك انتقال أحوال ال يشعر ا جلهله فيخيل له جهله أن العامل مبعزل عن العامل فيطلب الفرار إليه فهذا فرار ومهي وسبب ذلك 

فار ذه املثابة مل جيعل باله إىل ما ذكر اهللا يف عدم الذوق لألشيئاًء وكونه مسع يف التالوة ففروا إىل اهللا وهو صحيح إال أن هذا ال
اآلية اليت أتبعها هذه اآلية وهي قوله ال جتعلوا مع اهللا إهلاً آخر فلو عرف هذا التتميم عرف قوله ففروا إىل اهللا أنه الفرار من اجلهل 

ة هلذا الذي اختذه هلا حمال عدمي ال ممكن وال إىل العلم وأن األمر واحد إحدى وان الذي كان يتومهه أمراً وجودياً من نسبة األلوه
واجب فهذا معىن الفرار املأمور به فإليه من حيث نسبة األلوهة إليه يكون الفرار فافهم وأما الفرار الثاين املتلو فقوله عن موسى عليه 

فق األغراض ومبا ال يوافقها ومبا يالئم السالم ففررت منكم ملا خفتكم ملا علم اهللا وضع األسباب وجعل هلا أثراً يف العامل مبا يوا
الطبع ومبا ال يالئمه على مزاج يقبل به األمل واللذة خبالف النبات واجلماد فإما وإن اتصفا باحلياة عند أهل الكشف فإما على 

 أن حتصل له بالفرار فرأى مزاج ال يقبل اللذة واألمل ووقع من موسى عليه السالم ما وقع من قتل القبطي ففر إىل النجاة اليت ميكن
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أن الفرار من األسباب اإلهلية املوضوعة يف بعض املواطن لوجود النجاة فهو فرار طبيعي ألنه ذكر أن اخلوف من السبب جعله يفر 
احلق به لكنه معرى عن التعريف مبا ذكرناه من الوضع اإلهلي فلم يويف النظر العقلي حقه فإن هذا كان قبل نبوته ومعرفته مبا يريده 

فلما فر خوفاً من فرعون تلقاه احلق بالنجاة ومجع بينه وبني رسول من رسله وهو شعيب عليهما السالم مث أعطاه النبوة واحلكم 
الذي خاطب اهللا به القبط وبين إسرائيل أن يكونوا عليه وأرسله بذلك إىل من خاف منه فكان ذلك اإلرسال كالعقوبة ملا حلقه من 

املوضوع ومل يوف السبب املوضوع حقه أعين النظر العقلي فكان ينبهه يف الفرار أنه خوف من اهللا إذ ال قدرة اخلوف من السبب 
مؤثرة للمكن يف إيصال خري أو شر إىل ممكن آخر وإن ذلك كله بيد اهللا فجاءه بالرسالة واحلكم من عند اهللا وأمنه مبا أعطاه اهللا من 

 وآله وأراه إذ كلمه ما أراه من قلب العصا حية وإمنا قلنا عقوبة كان ذلك اإلرسال إىل فرعون العلم مبا يؤول إليه أمره مع فرعون
وأن اخلوف معه باق منه لقوله تعاىل له وألخيه حني قاال إننا خناف أن يفرط علينا أو أن يطغى فقال اهللا ال ختافا إنين معكما أمسع 

ما نسي مما كان قد علم من امتناننا عليه أو خيشى يقول أو خياف مما يعرفه من أخذنا وأرى وقال هلما قوال له قوال ليناً لعله يتذكر 
وبطشنا الشديد مبن قال مثل مقالته ممن تقدمه وحصل عنده العلم به وهذا مثل قوله تعاىل لنبينا صلى اهللا عليه وسلم وجادهلم باليت 

ظاً غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم هي أحسن وقوله تعاىل فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت ف
وشاورهم يف األمر فهذا جدال يف اهللا لني مأمور به وتعطف والترجي من اهللا إذا ورد واقع بال شك وهلذا قال العلماء أن كلمة 

    عسى من اهللا واجبة وقد ترجى من فرعون التذكر 

 وأن خيشى ولكن مل يظهر من ذلك شيئاً على ظاهره وإن كان قد حكم التذكر واخلشية فال بد أن يتذكر فرعون ذلك يف نفسه
واخلشية على باطنه ولذلك مل يبطش مبوسى وال بأخيه يف الس فإنه صاحب السلطان والقهر يف ذلك الوقت فما منعه إال ما قام به 

آخر ظاهر يلجأ إليه موسى عليه السالم ما قال أننا من التذكر واخلشية من احلق ومانع آخر فلم يكن هناك إذ لو كان هناك مانع 
خناف أن يفرط علينا وأن يطغى لعدم التكافؤ يف القوة الظاهرة فأيده مبا أوصامها به من القول باللني فكانت هذه املخاطبة من جنود 

ى به فذل يف نفسه فشغلته تلك الذلة اهللا قابل ا جنود باطن فرعون فهزمهم بإذن اهللا فتذكر وخشي ملا ازم جيشه الذي كان يتقو
واملعرفة عن أن حيكم بقوة ظاهره فلم يبطش ما يف ذلك الس فهذه فائدة العلم فإن العلم إذا مل يتم لصاحبه ما تعطيه حقيقته فما 

املوسوي وال يعرفون مث علم أصالً وال ذلك عامل وقد تقدم الكالم يف مثل هذا فيما مضى من املرتل فالناس يأخذون ذا الفرار 
حقيقة ما أخذوا به وال نظروا يف ذلك هذا النظر الذي ذكرناه وإذا علمت هذا فاعلم أيضاً أن اهللا ما خلق اإلنسان عاملاً بكل شيء 

ما بل أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يطلب منه تعاىل مزيد علم إذ قال له وقل رب زدين علماً فهو يف كل حال يستفيد من العلم 
به سعادته وكماله فالذي فطر عليه العامل واإلنسان من العلم العلم بوجود اهللا والعلم بفقر احملدث إليه فإذا كان هذا فال بد لكل من 
ه هذه صفته أن يفر إىل اهللا ملشاهدة فقره وما يعطيه حكم الفقر من األمل للنفس ليغنيه من انقطع إليه فرمبا يزيل عنه أمل الفقر مبا تقع ب

اللذة له وهو الغين باهللا وهو مطلب ال يصح حصوله أصالً ألنه لو استغىن أحد باهللا الستغىن عن اهللا واالستغناء عن اهللا حمال 
فاالستغناء باهللا حمال لكن اهللا يعطيه أمراً ما من األمور اليت حيدثها اهللا فيه عند هذا الطلب يغنيه به ويزيل عنه ما جيده من اللذة أمل 

لفقر املعني ال يزيل عنه أمل الفقر الكلي الذي ال ميكن زواله عن املمكن ألن الفقر له وصف ذايت ال يف حال عدم وال يف حال ذلك ا
وجود وهلذا مل جيعل يف نفس املمكن إال ما إذا أعطاه ذلك وجد عنده لذة مزيلة أمل الطلب مث حيدث له طلب آخر ألمر آخر أو 

دوام دنيا وآخرة فال بد ملن هذه حاله من ختل وفرار عن األمور الشاغلة له عن هذا األمر حىت يكشف لبقاء ذلك احلاصل له على ال
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اهللا عن بصريته وبصره فيشاهد األمر على ما هو عليه فيعلم عند ذلك كيف يطلب وممن يطلب ومن يطلب وأمثال هذا ويعلم معىن 
وتدبر قوله وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون ألنه يستحيل عليه أن يعبد نفسه قوله أن اهللا هو الغين احلميد أي املثىن عليه بالغىن 

وملا قلناه أتى باحلميد ألن صفة الغين ال شيء أعلى منها وهي صفة ذاتية للحق تعاىل فافهم اإلشارة فالعبارة هنا حرام وإذا تقرر هذا 
يتحنث فيه ويفر من مشاهدة الناس ملا كان جيده يف نفسه من علمت كون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيلو بغار حرا ل

احلرج والضيق يف مشاهدم فلو نظر إىل وجه احلق فيهم ما فر منهم وال كان خيلو بنفسه وما زال على هذه احلال حىت فجئه احلق 
ال من كل الناس فافهم فال بد لكل فرجع إىل اخللق ومل يزل فيهم فإنه مل يزل يف غار حرا مع نفسه فما زال إال من بعض الناس 

طالب ربه أن خيلو بنفسه مع ربه يف سره ألن اهللا ما جعل لإلنسان ظاهراً وباطناً إال ليخلو مع اهللا يف باطنه ويشاهده يف ظاهره يف 
خللوة مع اهللا يف باطنه إال أسبابه بعد أن ينظر إليه يف باطنه حىت مييزه يف عني األسباب وإال فال يعرفه أبداً فما يرجع من يرجع إىل ا

ألجل هذا فباطن اإلنسان بيت خلوته لو عقل عن اهللا فلما علمت يف أول األمر أن الشأن على ما ذكرته جتردت عن هيكلي هذا 
جترداً علمياً حالياً جلهلي مبكانة احلق من هذا اهليكل وعدم علمي بأن هللا وجهاً خاصاً يف كل شيء فلما صرت عن هذا اهليكل 

جنبياً نظرت إليه كأنه سبحة سوداء مظلم األقطار مل أر فيه من النور شيئاً فسألت عن هذه الظلمة من أين حلقت فقيل يل هذه أ
ظلمة الطبيعة فإن الظلمات ثالث تراكم بعضها على بعض حىت إذا أخرج أحد يده مل يكد يراها فأحرى أال يراها فنفى مقاربة 

اب إهلي حيجب عن وجود احلق فقلت ما هذه الظلمات الثالث فقيل يل الظلمة األوىل املشهودة الرؤية فكيف الرؤية فالظلمة حج
    تلك ظلمة الطبيعة فهي الطبقة األوىل اليت تلي 

بصرك مث أن هذه الطبيعة ما وجدت إال يف املرتبة الثالثة ففوقها ظلمة السبب احلادث املمكن اليت وجدت عنها فهي وجود حمدث 
ي النفس فهي الظلمة الثانية فاشتد ظالم الطبيعة وتضاعف بظلمة النفس فأشهدت النفس فرأيت ظلمة فوق ظلمة مث عن حمدث وه

قيل يل فوق هذه الظلمة الثانية ظلمة ثالثة وهي السبب الذي وجدت عنه هذه النفس وهو العقل األول فكشف يل عنه فرأيت 
خر وجد عنه فقيل يل ال بل هذا ما أوجده احلق ال عند سبب فقلت فما باله ظالماً متراكماً بعضه فوق بعض فقلت أفلهذا سبب آ

مظلماً فقيل يل هذه الظلمة له ذاتية وهي ظلمة إمكانه يستمدها من ظلمة الغيب الذي ال يقع عليه شهود كما يقع على املغيب فيه 
يث هو جسم حيواين يف بطن أمه يف ظلمات إذا ظهرت منه وفارقه وصار شهادة فعن هذه الظلمات الثالث كان اإلنسان من ح

ثالث ظلمة الرحم وظلمة املشيمة وظلمة البطن فإذا ولد اندرجت ظلمته فيه فكان ظاهره نوراً وباطنه ظلمة فال يتمكن له املشي يف 
ه لو مل يكن له نور ظلمة باطنه إال بسراج العلم إن مل يكن له هذا السراج فإنه ال يهتدي فيها فلما رأيت هيكلي وظلمته علمت أن

بوجه ما ما صح نظري إليه وال إدراكي إياه فسألت عن النور الذي أعده لتعلق رؤييت به فقيل يل نور الوجود به رأيته فنظرت إيل 
من حيث أين رائي لتلك الظلمة فرأيت ظلها ينبسط علي وما رأيت نوري يزيلها فتعجبت فقيل يل ال يزول عنك ظالم إمكانك فإنه 

ايت لك فإنك لست بواجب الوجود لذاتك فقلت فمن يل بنور ال ظلمة فيه قيل يل ال جتده أبداً فقلت إذاً فال أشاهد موجدي نعت ذ
أبداً فإنه النور احملض والوجود اخلالص فقيل يل ال تشاهده أبداً إال منك وهلذا ال تراه أبداً يف صورة واحدة فال حتيط به علماً فال 

يشهد نفسه فإنه غين عن العاملني فما يستدل عليه إال به فال يعرف إال من طريق الكشف والشهود على حد يتحلى وال يشهد كما 
ما ذكرناه وأما باألدلة النظرية فال يعلم إال حكمه ال عينه فلهذا حيكم العقل بدليله على ما يستلزمه هذا املوجود الواجب الوجود مما 

ل عليه ويعطيه الشهود رتبة فوق هذا تذاق وال تنقال وال تنحكى فلما أشهدين اهللا ذايت يفتقر املمكن إليه فيه فهذا القدر يد
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وأشهدين هيكلي أشهدين بعد هذا نسبة العامل كله إيل وتوجهه علي يف إجياد عيين فرأيت تقدمه علي وآثاره يف وعلمت انفعايل عنه 
قهر ممكن مثلي وعلمت عند ذلك أين من القليل الذين يعلمون أن وأنه لواله ما كان يل وجود عيين فذللت يف نفسي حيث أنا حتت 

خلق السموات وهي األسباب العلوية لوجودي واألرض وهي األسباب السفلية لوجودي أكرب من خلق الناس قدراً ألن هلا نسبة 
ده هذه األسباب اليت هلا علي الفاعلية وللناس نسبة االنفعال فأدركين انكسار يكاد أن يؤيسين عن مشاهدة احلق من حيث ما تشه

يف القدر شفوف الفاعالت فلما حصل عندي ذلك االنكسار قيل يل هذه األسباب وإن كان هلا هذا القدر عليك يف املرتبة فيما 
ظهر فاعلم أنك العني املقصودة فما وجدت هذه األسباب إال بسببك لتظهر أنت فما كانت مطلوبة ألنفسها فإن اهللا ملا أحب أن 

رف مل ميكن أن يعرفه إال من هو على صورته وما أوجد اهللا على صورته أحد إال اإلنسان الكامل ال اإلنسان احليوان فإذا حصل يع
حصلت املعرفة املطلوبة فأوجد ما أوجد من األسباب لظهور عني اإلنسان الكامل فاعلم ذلك فجرب هذا التعريف اإلهلي انكساري 

 بإنسان حيوان فقط فشكرت اهللا على هذه املنة فلما أشهدين نسبة العامل إيل ونسبيت إىل العامل وعلمت أين من الكمل وأين لست
وميزت بني املرتبتني وعلمت أن العامل كله لوال أنا ما وجد وأنه بوجودي صح املقصود من العلم احلادث باهللا والوجود احلادث 

 احملدث الذي هو على صورة العلم باهللا القدمي ال يتمكن أن يكون إال ملن الذي هو على صورة الوجود القدمي وعلمت أن العلم باهللا
هو يف خلقه على الصورة وليس غري اإلنسان الكامل وهلذا مسي كامالً وأنه روح العامل والعامل املسخر له علوه وسفله وأن اإلنسان 

 الظاهرة ال يف الباطن من حيث الرتبة كما يشبه القرد احليوان من مجلة العامل املسخر له وأنه يشبه اإلنسان الكامل يف الصورة
اإلنسان يف مجيع أعضائه الظاهرة فتأمل درجة اإلنسان احليوان من درجة اإلنسان الكامل واعلم من أي األناسي أنت فإنك على 

بل الكمال مل يصح التنبيه ولكان استعداد قبول الكمال لو عقلت وهلذا تعني التنبيه واإلعالم من العامل فلو مل تكن على استعداد يق
     التعريف بذلك 

عبثاً وباطالً فال تلومن إال نفسك يف عدم القبول ملا دعيت إليه فإن الداعي ما دعا إال على بصرية ليلحقك بذاته يف البصرية فإذا 
ين احلق على نسبة األمساء اإلهلية علمت هذا وأشهدك احلق نسبة العامل إليك بقي عليك أن تعلم نسبة احلق إليك ونسبتك إليه فأوقف

إيل لتحصل يل الصورة املقصودة فتنطلق علي مجيع األمساء اإلهلية اليت تنطلق عليه تعاىل ال يفوتين منها اسم بوجه من الوجوه فاعلم 
 فاالسم اسم له أن االسم ملا كان يدل على املسمى حبكم املطابقة فال يفهم منه غري مسماه كان عينه يف صورة أخرى تسمى امساً

وملساه وأراد اهللا سبحانه أن يعرف كما قررناه باملعرفة احلادثة لتكمل مراتب املعرفة ويكمل الوجود بوجود احملدث وال ميكن أن 
يعرف الشيء إال نفسه أو مثله فال بد أن يكون املوجود احلادث الذي يوجده اهللا للعلم به على صورة موجده حىت يكون كاملثل له 

اإلنسان الكامل حقيقة واحدة ولو كان بالشخص ما كان مما زاد على الواحد فهو عني واحدة وقال فيه ليس كمثله شيء فإن 
فجعله مثالً ونفى أن مياثل فلما نصبه يف الوجود مثالً جتارت إليه األمساء اإلهلية حبكم املطابقة من حيث ما هي األمساء ذات صور 

نسان ذو صورة جسمية فكانت هذه األمساء اإلهلية على هذا اإلنسان الكامل أشد مطابقة منها وحروف لفظية ورقمية كما أن اإل
على املسمى اهللا وملا كان املثل عن مثله متميزاً بأمر ما ال يتمكن أن يكون ذلك األمر إال له وال يكون ملثله كان األمر يف األمساء اليت 

انب احلق االسم اهللا فعني ما اختص به املثل عن مثله وكان للمثل اآلخر االسم اإلنسان يتميز املثل عن مثله به وال يشاركه فيه من ج
الكامل اخلليفة مما اختص به هذا املثل الكوين وأمساء احلق الباقية مركبة من روح وصورة فمن حيث صورا تدل حبكم املطابقة على 

 ولنا حالة وله حالة واألمساء تتبع تلك األحوال فلنا التجريد عن اإلنسان ومن حيث روحها ومعناها تدل حبكم املطابقة على اهللا
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الصور ومىت شئنا فالذي لنا من ذاتنا الصور ولكن من حقيقة ذاتنا أيضاً التجرد عنها مىت شئنا فتتبعنا األمساء يف حال جتريدنا من 
ذات أيضاً يقبل التجلي لنا يف الصور فتتبعه األمساء حيث أرواحها اردة عن صورها وله التباس بالصور وهو بالذات غري صورة وبال

عينها من حيث صورها إذا لبس الصورة مىت شاء األمر بيننا وبينه على السواء مع الفرقان املوجود احملقق بأنه اخلالق وحنن املخلوقون 
وكيالً والوكالة خالفة فاملختص به الذي يتميز وهو اهللا وأنا اإلنسان اخلليفة فيشركنا يف اخلالفة لتحقق الصورة فإنه أمرنا أن نتخذه 

به عىن االسم اهللا صورة ومعىن فإذا جتلى يف الصورة انطلق عليه حبكم املطابقة صورة االسم اهللا وإذا بقي على ما هو عليه من غري 
بقاء على ما هي ذاته عليه من تقييد بصورة انطلق عليه روح االسم اهللا وكذلك اإلنسان هذا االسم هو الذي مييزه عنه وله حالة ال

الصورة وله التجريد ولو مل يكن يف العامل من هو على صورة احلق ما حصل املقصود من العلم باحلق أعين العامل احلادث يف قوله 
 شيء كنت كرتاً مل أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت اخللق وتعرفت إليهم فعرفوين فجعل نفسه كرتاً والكرت ال يكون إال مكترتاً يف

فلم يكن كرت احلق نفسه إال يف صورة اإلنسان الكامل يف شيئيته وثيوته هناك كان احلق مكنوزاً فلما كسا احلق اإلنسان ثوب شيئية 
الوجود ظهر الكرت بظهوره فعرفه اإلنسان الكامل بوجوده وعلم أنه كان مكنوزاً فيه يف شيئية ثبوته وهو ال يشعر به فهذا قد 

مساء إليه قال تعاىل وعلم آدم األمساء كلها ولفظة كل تقتضي اإلحاطة والعموم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه أعلمتك بنسبة األ
وسلم يف دعائه ربه اللهم إين أسألك بكل اسم مسيت به نفسك فهذه إضافة حقيقية وهي إضافة الشيء إىل نفسه ملا ذكر لفظتني 

 والعني واحدة وهي لفظة النفس وكاف اخلطاب وإمنا قلنا هذا من أجل أصحاب خمتلفني صحت اإلضافة كحق اليقني وعلم اليقني
اللسان حيث قالوا من طريق األدلة أن الشيء ال يضاف إىل نفسه وهو قول صحيح غري أن اإلضافة هنا وقعت يف الصورة والصورة 

اليقني وعلم اليقني وعني اليقني والوجه صورتان فجاز أن تضاف الصورة الواحدة إىل األخرى وهي النفس وكاف اخلطاب وكحق 
اآلخر أن تكون النفس نفس اإلنسان الكامل القابلة جلميع األمساء اإلهلية والكونية فإن األمساء الكونية أيضاً تدل حبكم املطابقة عليه 

    إال ما خيتص به منها احملدث كالغين هللا والفقر لإلنسان 

 إىل كاف اخلطاب وهو احلق وتكون إضافة ملك وتشريف واستحقاق فإضافة امللك كمثل بل للعامل كله فتكون النفس هنا مضافة
مال زيد وإضافة تشريف كمثل عبد امللك وخدميه وإضافة االستحقاق كسرج الدابة وباب البيت وهذه كلها سائغة يف قوله نفسك 

 ذه النفس هنا نفس عيسى أضافها إىل احلق كما هي إذا عىن ا اإلنسان مثل قول عيسى عليه السالم وال أعلم ما يف نفسك يعين
يف نفس األمر وهو أمت يف الثناء على اهللا والتربي مما نسب إليه وقرر عليه واستفهم عنه من قوله أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني 

ما يكون فيها إال ما جتعله أنت فكيف من دون اهللا فقال له أنت تعامل ما يف نفسي وال أعلم ما فيها إنك أنت عالم الغيوب فإنه 
يستفهم من له اخللق واألمر ومل يقل له ما قلت إين إله لعلمه بأنه خليفة وإنسان كامل وإن األمساء اإلهلية له فقال له ما قلت هلم إال 

عليه فإنه ما أمر أن يقوله وقد ما أمرتين به ما زدت على ذلك شيئاً وإذا قال القائل ما أمر به أن يقوله مل يلزم أن يقول كل ما هو 
خرج عن العهدة مبا بلغ وقال صلى اهللا عليه وسلم أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به يف علم غيبك فذكر أنه تعاىل استأثر 

غيبه ما ال يعلمه بشيء يف علم غيبه مما ال يعلمه إال هو وليس إال ما ميكن أن يكون لإلنسان الكامل لكن اهللا تعاىل استأثر به يف علم 
إال هو فعلم من اإلنسان مما هو عليه ما ال يعلمه اإلنسان الكامل من نفسه فهو غيب احلق ألنه املثل فاجتمع قول حممد صلى اهللا 

عليه وسلم وقول عيسى عليه السالم يف أمر واحد وهو قوله وال أعلم ما يف نفسك وقول حممد صلى اهللا عليه وسلم أو استأثرت به 
لم غيبك فاإلنسان الكامل حمل األمساء كلها اليت يف قوته قبوهلا وما ليس يف قوته قبوهلا فال يتمكن له قبوهلا فليس ذلك من يف ع
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األمساء اليت يقال فيها أنه نقص عنها كاألمساء اليت خيتص ا اإلنسان وال جيوز أن تطلق على اهللا وال يقال أألن اهللا قد نقصه هذا 
يه فمعىن األمساء كلها كل اسم يف حقيقة هذا املسمى أن يقبله فاعلم ذلك فمن علم نسبة األمساء اإلهلية إىل االسم أن يطلق عل

اإلنسان كيف هي ونسبة األمساء الكونية إىل اهللا كيف هي علم مرتبة اإلنسان ومتيزه عن العامل كله وشرفه مبا هو عليه من اجلمعية 
يكون صاحب علم ما أكمل منه يف ذلك العلم مع املشاركة فهو أفضل منه يف وجه خاص كاملتفنن صاحب الذوق يف كل علم وقد 

وهذا أفضل منه باجلمعية كما نقول باملفاضلة يف النقص فنقول يف البليد أنه محار ومعلوم قطعاً أن احلمار أفضل من اإلنسان يف 
الطاعة وقد شهد اهللا له بذلك وذلك لتعريه عن لباس البشرية البالدة فإنه أفضل منه وكذلك امللك مع اإلنسان امللك أفضل منه يف 

فال يعصى اهللا ما أمره ألنه ما هو على حقائق متضادة جتذبه يف أوقات وتغفله وتنسيه عما دعى إليه كما يوجد ذلك يف النشأة 
فيتصور منه املخالفة واملوافقة العنصرية واإلنسان نشأة عنصرية تطلبه حقائق متجاذبة بالفعل صاحب غفلة ونسيان يؤمر وينهى 

فامللك أشد موافقة هللا من اإلنسان ملا تعطيه نشأة اإلنسان قال تعاىل يف امللك ال يعصون اهللا ما أمرهم وقال يف اخلليفة الذي علمهم 
مساء اإلهلية ألن اخلليفة إن األمساء وعصى آدم ربه فغوى فوصفه باملعصية فامللك أفضل يف املوافقة ألمر اهللا واخلليفة اإلنسان أعلم باأل

مل يظهر مبا يستحقه من استخلفه حىت يطاع ويعصى وإال ليس خبليفة فهو أمت يف اجلمعية وأفضل وامللك أفضل يف وجه خاص أو 
ه وجهني لكن ما له فضل اجلمع والصورة ال تكون إال باموع وإال فليست بصورة مثلية وال يقدح يف الصورة وكما هلا ما متتاز ب

الصورة على مثلها فإنه ال بد من ذلك ولوال ذلك مل تكن الصورة مثالً بل هي عينها ومعلوم أن األمر ليس كذلك وهذا املرتل يتسع 
الكالم فيه يكاد إىل غري اية فلنقتصر على ما ذكرناه ولنذكر بعض ما يتضمنه من العلوم كما تقدم فمن ذلك علم الرسوم الطامسة 

يف احلقائق اليت احنصرت فيها وفيه علم من رد أمره فكاد أن يقتل نفسه وهو دليل على الضيق واحلرج وهل هذا ومراتبها وحصرها 
من كمال اإلنسان أم ال فإن اهللا وصف نفسه بالغضب واالنتقام فهذا اإلنسان ما مل يتمكن له من قوته أن جيد على من يرسل غضبه 

هو ناقص كامل فأعطاه اهللا الصرب على محل األذى فقاوم به ما جيده الطبع من الغيظ على باالنتقام منه أراد أن يرسله على نفسه ف
    من يرد كلمته وأمره ويريد مقاومته وفيه علم التسكني ووجود 

ي غاظه فرييه الفرح باملستند إليه إذا ترتل له يف اخلطاب على سبيل الرفق به ملا جيده وهو أن خياطبه مبا يعرفه به يف نفسه يف األمر الذ
من هو أكرب منه قد أغيظ فيجد لذلك عزاً يف نفسه وهلذا قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم نقص عليك من أنباء الرسل ما 

نثبت به فؤادك وفيه علم كل من جىن فعلى نفسه جيين فإن األعمال ال تضاف إال إىل عاملها وإن أضيفت إىل غري عاملها فقد 
وفيه علم االستبصار وفيه علم األمزجة فيعلم منه ما يضر زيداً ينفع عمراً وما هو دواء خلالد هو داء حلسن وفيه علم غصبتها حقها 

نداء احلق واختالفه مع أحدية النداء وفيه علم آداب جواب املنادي وفيه علم االسترتال باللطف وفيه علم اجلرب وفيه علم التقرير 
طبة األدىن باللطف مع قهره بالصورة فما املانع له من ذلك هل هو قهر خفي من حيث ال يشعر به أو الكوين ونزول األعلى إىل خما

هو عن رمحة هو عليها جمعولة أو جبلية وفيه علم تنبيه العامل على اكتساب معايل األمور بإظهار أسباا ملن ال يعرفها وفيه علم 
ا ال يتصور عليه اجلواب املطابق الذي يطلبه السائل يف سؤاله وهل كل سؤال أسباب احلرية عن جواب السائلني إذا كان السؤال مم

يقتضي جواباً أم ال والسؤال عني اجلواب من حيث أحدية الكالم والواحد ال يقع فيه التفصيل وال االنقسام والسؤال ما هو عني 
ن اادل أنه مبطل وأن خصمه على احلق فلماذا يبقى اجلواب والكالم إحدى العني فأين حمل االنقسام وفيه علم اجلدل مع العلم م

على جدله وقد بان له احلق يف نفسه فهل له وجه ما يل احلق أو هو باطل من مجيع الوجوه وإذا كان باطالً من مجيع الوجوه فالباطل 
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فيه علم الزجر والتخويف والرضا عدم العدم ال يقاوم الوجود فإن ال شيء ال يكون أقوى من الشيء وفيه علم ما تنتجه املساعدة و
بالقضاء واملقضي معاً للقوة اليت تكون يف الراضي وما ينبغي أن يرضى به من املقضي وما ال ينبغي أن يرضى به من ذلك وفيه علم 

 يقاومه الكثري ما يؤثره االستناد إىل الكثرة من القوة نفس املستند وإن خاب فقد يرزق الواحد من القوة ما يزيد على قوة الكثري فال
وفيه علم تأثري الكون يف الكون هل يفتقر إىل أمر إهلي أو إىل العلم أو منه ما يكون عن علم ومنه ما يكون عن أمر إهلي ومراتب 
اخللق يف ذلك وفيه علم سرد األخبار وما فائدا الزائدة على تأنيس النفوس ا فإن النفوس تستحلي األحاديث بطبعها وفيه علم 

ضل العامل يف العلم وفيه علم ما ينبغي أن يضاف إىل احلق من األمور وما ال ينبغي وإن كان له وفيه علم عزة النفس أن يلحق ا تفا
املذام مع كوا متصفة ا فما الذي حيجبها حىت تتصف باملذام وال حتب أن توصف ا وفيه علم مفاضلة النفوس بعضها بعضاً على 

ب دوام النعم وعدم دوام نقيضه ا وفيه علم املدد وملاذا يرجع انتهاؤها فيما يوصف منها باالنتهاء هل هو اإلطالق وفيه علم سب
للفعل املوجود فيها أو هل هو ألمر آخر وفيه علم تقاسيم الزمان إىل أزمنة وهو عني واحدة وفيه بدء الرسالة يف العامل ما سببه وهل 

 وفيه علم ما يتميز به العايل من األسفل هل بنفسه أو بأمر نسيب واألشرف منهما وفيه علم يف العامل من خرج عن التكليف أم ال
اختالف اآليات الختالف األعصار واألحوال وأين ذلك من العلم اإلهلي وفيه علم دخول الواسع يف الضيق من غري أن يتسع الضيق 

ف صنف وفيه علم من يصح عليه اسم األخوة ممن ال يصح أو يضيق الواسع وفيه علم الفرق بني اإلناث والذكور يف كل صن
ومراتب األخوة وفيه علم املتوازنات اإلهلية واملوضوعة وفيه علم السبب الذي يقوم باإلنسان حىت يعمي قلبه عن طريق احلق مع 

نا حجارة من السماء مع علمه باإلمكان وهو من أعجب األشياء مثل قول من قال اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فامطر علي
علمهم أن ذلك ممكن ومل يوفقهم اهللا أن يقولوا تب علينا أو أسعدنا وفيه علم مراتب الوحي اإلهلي يف اإلنسان وفيه علم الداللة اليت 

 إىل حال ومن ال ميكن ردها وفيه علم الفرقان بني النظم واملنظوم والنثر واملنثور وهو علم املقيد واملطلق وفيه علم التقلب من حال
مرتل إىل مرتل وفيه علم ترتل األرواح النارية من أين ترتل وعلى من ترتل وأين حملها وما ينبغي أن ينسب إليها واهللا يقول احلق وهو 

  .يهدي السبيل

    

  معرفة منزل إياك أعني فاسمعي يا جارة في الباب التاسع والخمسون وثالثمائة

   في الكشف من الحضرة المحمدية وهو منزل تفريق األمر وصورة الكتم

 الشمس تعلو فتفنى ظله فيه ما  انظر إلى نقص ظل الشخص فيه إذا

 وفيئاً وهذا القدر يكفيه بدأ  الدليل على تحريكه أبداً ذاك

  الحكم من فيه في الكون من كن وذاك  كان يسكن وقتاً ما بدا أثر لو

 القول يبديهسواه فحكم  أصل  من نفس الرحمن ليس له فالكون

 حكمة شرع اهللا تقضيه فإن  ما يقتضيه العقل فارم به خالف

 يكون لكان العقل يخفيه ولو  أن رأيت له عيناً وال أثراً ما
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اعلم أيدك اهللا بروح منه أن األشياء ملا خلقها اهللا على حكم ما اقتضاه الوجود األصل الذي هو عليه ولو وجد كل ما سوى اهللا 
خلق شيئاً إال وخلق له ضداً ومثالً وخالفاً فجعل املوافقة يف اخلالف واملنافرة يف الضد واملناسبة يف املثل فأشد األشياء تعاىل فما 

مواصلة وحمبة واحتاد اخلالف مع حماربه وهلذا يكون اخلالف حبسب من خيالفه وال يتميز عن صاحبه إال حبكمه فيتحد اخلالفان باحملل 
 وأما املثل مع مثله فإن املناسبة جتمع بينهما يف املودة فيحب كل مثل مثله مبا فيه من مناسبة املثلية وإن مل جيتمعا ويتميزان باحلكم فيه

فيشبه املثل اخلالف يف احملبة وإن كان بينهما فرقان باحلقائق فيهما ويشبه الصد يف أما ال جيتمعان أبداً فهما كغائب أحب غائباً 
مت املوانع بأن جيتمعا وأما الضد مع ضده فاملنافرة بينهما ذاتية وليس بينهما املودة اليت بني اخلالفني فكل وهام فيه عشقاً أو حك

واحد من الضدين يريد ذهاب عني ضده من الوجود خبالف اخلالفني فاملودة اليت بينهما متنع كل واحد منهما أن يريد ذهاب عني 
كن االحتاد به حىت ال تقع املشاهدة إال على واحد بعينه ويغيب فيه اآلخر إيثاراً من خالفه من الوجود لكن يريد ويشتهي أن لو مي

كل خالف على نفسه خلالفه لكنهما ال جيتمعان أبداً لذاما مثال املثلني بياضان ومثال بياض وسواد ومثال اخلالفني لون ورائحة 
بة العبد من اهللا ما له من هذه النسب فاعلم أن اإلنسان الكامل مجع أو طعم يف حمل واحد واملراد من هذا الذي ذكرناه تعريفك بنس

بذاته هذه األمور كلها وليس ذلك لغريه فهو مع احلق مثل ضد خالف كما أن ما ذكرناه له هذا احلكم أيضاً على كل واحد من 
 هو هذا البياض ويضاد مثله فإما ال جيمعهما حمل هؤالء الثالثة فإن البياض خيالف البياض باحملل فإن احملل مييزه فيقال هذا البياض ما

واحد وهو مثل له ألن احلد واحلقيقة تشملهما من مجيع الوجوه فكل واحد مما ذكرناه يقبل ما يقبله اآلخر من املثلية والضدية 
العامل من حيث نسبة ما أن واخلالفية والذي حيتاج إليه يف هذا الباب معرفة اإلنسان مع قرينه من األنس إن عم أو مع غريه من 

خص ومعرفة اإلنسان مع احلق ليعلم صورته منه على ماذا يكون فإنه قد اعتىن به غاية العناية ما مل يعنت مبخلوق بكونه جعله خليفة 
 الكامل وأعطاه الكمال بعلم األمساء وخلقه على الصورة اإلهلية وأكمل من الصورة اإلهلية ما ميكن أن يكون يف الوجود فاإلنسان

مثل من حيث الصورة اإلهلية ضد من حيث أنه ال يصح أن يكون يف حال كونه عبداً رباً ملن هو له عبد خالف من حيث أن احلق 
مسعه وبصره وقواه فأثبته وأثبت نفسه يف عني واحدة فمن عرف نفسه عرف ربه معرفة مثل وضد وخالف فهو الويل العدو قال 

 خياطب املؤمنني أولياء تلقون إليهم باملودة لكوم أمثاالً لكم ملا بني املثلني من الضدية فقال تعاىل ال تتخذوا عدوي وعدوكم
للمؤمن عامل العدو بضدية املثل ال مبودة املثل ألن حقيقتكما واحدة فافهم فإن العدو يريد إخراجك من الوجود كما قدمنا يف 

ا مبا جاءكم من احلق خيرجون الرسول وإياكم فما عاملكم العدو وإن كان معرفة الضد ولذلك قال تعاىل يف هذه اآلية وقد كفرو
مثلكم إال بضدية املثل ال مبودته وهذا عني ما ذكرناه من أن الضد يريد ذهاب عني ضده من الوجود فأمرنا إذا أرادوا ذلك بنا أن 

تل فانظر ما أعجب القرآن وما أعطى صلى اهللا عليه نقاتلهم فنذهب أعيام من املوضع الذي يكونون فيه فننقلهم إىل الربزخ بالق
وسلم من العلم باألمور وإن مل تسر هذه الضدية يف ذات املثل فليس مبؤمن وال هو عند اهللا مبكان ولكن حيتاج إىل ميزان وكشف 

ه هذه العداوة مث تزول عنه صحيح حىت يعرف العدو الذايت الذي ينبغي أن يعامله مبثل هذه املعاملة من العدو العرضي الذي تعرض ل
لزوال ذلك العارض الذي أوجبها كما قال تعاىل خيرب عن بعض العباد مبا يقول يوم القيامة يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال يا ويليت 

ه وسبب ذلك ما مل أختذ فالناً خليال م وسبب ذلك كمبينه وبني اتباع ما أمره اهللا باتباعه وهو ما جاء به رسول اهللا صلى اهللا علي
جاءهم به عن اهللا من التحجري اجلديد وإن كانوا يف حتجري إذ ال بد منه ملصاحل العامل ولكنهم كانوا قد ألفوه ونشؤوا عليه ومل يعرفوا 
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به فإنه غريه فهم ما أنكروا التحجري وإمنا أنكروا هذا التحجري اخلاص ومفارقة املألوف بالطبع عسري وهلذا ال يألف الطبع وإن متادى 
    يسر بزواله لعدم ألفة الطبع به فلو 

ألفه لتأمل بزواله وملا مل يتمكن أن يكون كل إنسان له مرتبة الكمال املطلوبة يف اإلنسانية وإن كان يفضل بعضهم بعضاً فأدناهم 
لسانه ومجيع قواه وما بني مرتلة من هو إنسان حيواين وأعالهم من هو ظل اهللا وهو اإلنسان الكامل نائب احلق يكون احلق احلث 

هذين املقامني مراتب ففي زمان الرسل يكون الكامل رسوالً ويف زمان انقطاع الرسالة يكون الكامل وارثاً وال ظهور للوارث مع 
وجود الرسول إذ الوارث ال يكون وارثاً إال بعد موت من يرثه فلم يتمكن للصاحب مع وجود الرسول أن تكون له هذه املرتبة 

مر يرتل من اهللا على الدوام ال ينقطع فال يقبله إال الرسل خاصة على الكمال فإذا فقدوا حينئذ وجد ذلك االستعداد يف غري فاأل
الرسل فقبلوا ذلك الترتل اإلهلي يف قلوم فسموا ورثة مل ينطلق عليهم اسم رسل مع كوم خيربون عن اهللا بالترتل اإلهلي فإن كان 

ي حكم أخذه هذا املرتل عليه وحكم به وهو املعرب عنه بلسان علماء الرسوم باتهد الذي يستنبط احلكم عندهم يف ذلك الترتل اإلهل
وهو العامل بقول اهللا لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهذا حظ الناس اليوم من التشريع بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نقول 

ما ذكره علماء الرسوم بل االجتهاد عندنا بذل الوسع يف حتصيل االستعداد الباطن الذي به يقبل به ولكن ال نقول بأن االجتهاد هو 
هذا الترتل اخلاص الذي ال يقبله يف زمان النبوة والرسالة إال نيب أو رسول إال أنه ال سبيل إىل خمالفة حكم ثابت قد تقرر من 

ذلك يف نفس األمر فال يلقي إىل هذا اتهد الذي ذكرناه إال ما هو احلكم الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف نفس األمر فإن مل يكن 
عليه يف نفس األمر حىت أنه لو كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم حياً حلكم به مع أنه قرر حكم اتهد وإن أخطأ فما أخطأ اتهد 

بداً بل ال يكون جمتهداً يف احلكم وإمنا هو ناقل ما قبله من إال يف االستعداد كما ذكرناه فلو أصاب يف االستعداد ما أخطأ جمتهد أ
احلق النازل عليه يف جتليه وهذا عزيز يف األمة ما يوجد إال يف أفراد وعالمتهم أم ما خيتلفون يف احلكم أصالً لوحدانية الرسالة يف 

حكام منحصرة القسمة واحداً منهم فإن بقي هذا الزمان فإذا اختلفوا فما هم الذين ذكرناهم فيكون صاحب احلق إذا كانت األ
قسم مل يقع به حكم رمبا كان احلق فيه ومع هذا تعبد كل واحد مبا أعطاه دليله فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر فوقع 

 حبسب االجتهاد وإذا تقرر أن الترتل اإلهلي مل ينقطع وأنه على ضروب وكلها علم سواء كان ترتل حكم شرعي أو غري ذلك
املواطن أال ترى موطن اآلخرة يف اجلنة الترتل فيه دائم ولكن ليس فيه حكم حتجري مجلة واحدة خبالف ترتله يف الدنيا فهذا أعين 

حبكم املواطن والكل تعريف إهلي وملا كان يف اإلنسان الكامل املثل والضد واخلالف كما هو يف األمساء اإلهلية املثل كالرمحن الرحيم 
 كالرمحن الصبور والضد كالضار النافع قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يرفع مهمنا إىل الرتب العالية لو كنت متخذاً خليالً واخلالف

الختذت أبا بكر خليالً لكن صاحبكم خليل اهللا واهللا يقول واختذ اهللا إبراهيم خليالً وقال صلى اهللا عليه وسلم لربه أنت الصاحب يف 
 اهللا ال يستحيل عليه خلة عباده فاجهد أن تكون أنت ذلك اخلليل بأن تنظر إىل ما يؤدي إىل حتصيل هذه اخللة السفر فإذا علمت أن

الشريفة فإنك ال جتد هلا سبباً إال املوافقة وال علم لنا مبوافقتنا احلق إال موافقتنا شرعه فما حرم حرمناه وما أحل حللناه وما أباحه 
ندب إليه ندبنا إليه وما أوجبه أوجبناه فإذا دعمك هذا يف نفسك وكانت هذه صفتك وقمت فيها أحبناه وما كرهه كرهناه وما 

مقام حق صحت لك اخللة ال بل احملبة اليت هي أعظم وأخص من اخللة ألن اخلليل يصحبك لك واحملب يصحبك لنفسه فشتان ما 
تضد خبليله واحلبيب يبطن يف حمبه فيقيه بنفسه فاحلق جمن احملبوب بني اخللة واحملبة وقد دللتك على حتصيل هذين املقامني فاخلليل يع

واخلليل جمن خليله أال ترى إىل ما أجرى اهللا يف نفوس العامل حيث جيعلون اخلبز وامللح سبباً موجباً ألن يكون كل واحد من 
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 نفسه وكذلك هو األمر عليه يف عينه وملا الشخصني اللذين بينهما املماحلة فداء لصاحبه يقيه من كل مكروه وحيفظ عليه حفظه على
    شهدناه مع احلق مشاهدة عني ووقعت املماحلة ورأيت أثرها حبمد اهللا برهاناً قاطعاً قلت يف ذلك 

 أرى البرهان والفتحا حتى  الخبز والملحا آلكلن

 في اللوح فال يمحى يثبت  األمر الذي قد بدا وأنظر

 طلب السلم وال الصلحاأ ال  الحرب من أجل العدا وأطلب

 يريني الكشف والشرحا أمر  أتاني األمر من عنده فلو

 تؤثر المعروف والنصحا أن  نفسي طلباً للعلى ألزمت

  من عمل األرواح لي صرحا  للباني أال فابن لي وقلت

  عن ساقها إذ أبصرت صرحا  أرى بلقيس إذا شمرت عسى

 عن عرشها صفحا فأضربت  بأنه لجة تخيلت

 وال كشفا وال لمحا ستراً  عرفت إذ أبصرت نفسها ما

فأعطاه اخلبز وامللح أن ال يتخذ عدواً هللا حمبوباً وال حمباً وملا علم اهللا ما هو عليه اإلنسان يف جبلته من حبه احملسن إلحسانه ومن 
 إم ملا ذكرناه ال يقومون يف هذا النهي يف استجالبه الود من أشكاله بالتودد إليهم علم أنه تعاىل إذا قال هلم ال تتخذوا عدوي

جانب احلق مقام ما يستحقه احلق فزاد يف اخلطاب فقال وعدوكم وذلك ليبغضهم إلينا لعلمه بأنا حنب أنفسنا ونؤثر أهواءنا عليه 
وله عدوي مث متم على نسق تعاىل فليس يف القرآن ذم يف حقنا من اهللا أعظم من هذا فإنه لو علم منا إيثاره على أهوائنا الكتفى بق

واحد فقال خيرجون الرسول يعين من موطنه فإن مفارقة األوطان من أشق ما جيري على اإلنسان فلما علم اهللا أنكم ال يقوم عندكم 
إخراج الرسول مع بقائكم يف أوطانكم ذلك مقام ما يستحقه الرسول منكم قال وإياكم فشرككم يف اإلخراج مع الرسول كما 

 العداوة مع اهللا لتكونوا أحرص على أن ال تلقوا إليهم باملودة وأن تتخذوهم أعداء واملؤمنون هنا كل ما سوى الرسول شرككم يف
فإن الرسول إذا تبني له أن شخصاً ما عدو هللا تربأ منه قال تعاىل يف حق إبراهيم وأبيه آزر بعدما وعظه وأظهر الشفقة عليه لكونه 

 يرجع إىل اهللا وتوحيده من شركه فلما بني اهللا له يف وحيه وكشف له عن أمر أبيه وتبني إبراهيم أن كان عنده يف حد اإلمكان أن
أباه آزر عدو هللا تربأ منه مع كونه أباه فأثىن اهللا عليه فقال فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه وقد كان إبراهيم يف حق أبيه أواهاً حليماً 

إبراهيم جيد أباه بني رجليه يف صورة ذبح فيأخذه بيده فريمي به يف النار فانظر ما أثر عند اخلليل إيثاره ال اآلن وقد ورد يف اخلرب أن 
جلناب احلق من عداوة أبيه يف اهللا تعاىل فاهللا جيعلنا ممن آثر احلق على هواه وأن جيعل ذلك مناه فما أعظمها عندي من حسرة حيث 

في بذكر عداوم هللا وإخراج الرسول فهنا ينبغي أن تسكب العربات فالسعيد من وجد ذلك مل تكن ذه املثابة عند اهللا حىت نكت
من نفسه فلم يدخل حتت هذا اخلطاب وعلى قدر ما ينقصك من هذا احلال ينقصك من املعرفة باهللا ومن الوقت الذي فتح اهللا علي 

يه يف نفس األمر ولكن ما عرفين اهللا به ورمبا عرضت له به فلم يف هذا الطريق ما لقيت أحداً على هذا القدم فعرفته به وإن كان عل
أجد عنده إال النقيض لكين أعلم أن يف األرض عباداً هلم هذا املقام فاحلمد هللا الذي فتح به ونرجو إن شاء اهللا البقاء عليه فإن أكثر 

 غامض صعب التصور تقدح فيه معارف إهلية كثرية ومىت مل أبواب املعرفة باهللا حتول بني هذا املقام وبني املؤمنني والعلماء فهو مقام
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حيصل ألحد هذا املقام ذوقاً فاعلم أنه بينه وبني من هو عدو هللا مناسبة ولتلك املناسبة مل يتربأ منه إذا تبني له ألنه قبل التبيني يعذر 
ىب من بعد ما تبني هلم أم أصحاب اجلحيم وقال قال تعاىل ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أوىل قر

وأم كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فليس بأصحاب اجلحيم إال 
  أعداء اهللا تعاىل الذين هم أهل اجلحيم 

  وأفراد الحق ال تضرب له مثال  مع الحق ال تبغي به بدالً فكن

    

واهللا ويل اإلعانة والتوفيق واعلم أن هذا املرتل حيوي على علم الزيادة من اخلري وفيه علم ما يتميز به احلق من الباطل واحلدود اليت 
تفصل بني األشياء ومتيز بعضها عن بعض وفيه علم عبيد الكنايات ال عبيد األمساء وما بينهما من املراتب يف الرفعة الشرف ومن 

ة يف العبودية هل عبد الكناية أو عبد االسم وفيه علم ما يتعلق بالعامل كله من العلوم وفيه علم ما خيتص به احلق من أشد وصل
الصفات دون خلقه وفيه علم الترتيه ملاذا يرجع هل لوجود أو لعدم وفيه علم املوازين وفيه علم ما أوجب اختاذ الشريك يف العامل 

فطرة فمن أين كفر األول وأبواه مها اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه أو ميجسانه وهل العقل وكل مولود فإمنا يولد على ال
يرتل هنا من حيث فكره مرتلة األبوين يف كون هذا الشخص قد أخرجه نظره من فطرته إىل إثبات الشريك وفيه علم ما ميلكه 

تصرف فيه وفيه علم ما يؤول إليه قائل الزور والشاهد به وكون احلاكم غري اإلنسان بذاته مما ال ميلكه وتصرفه فيما ال ميلكه ملاذا 
معصوم باتباع هواه وملاذا أبقاه اهللا حاكماً يف ظاهر األمر وإن كان معزوالً يف باطن األمر فيما حكم فيه واه وقوله تعاىل قل رب 

 من العالمات اليت ال تنقال بل جيدها اإلنسان من نفسه إذا احكم باحلق وفيه علم العالمات اليت يعرف ا الصادق من الكاذب وهي
كان من أهل املراقبة ألحواله فال يفوته علم ذلك ومن مل تكن املراقبة حاله فإنه ال يعرف تلك العالمات أصالً واملؤمنون أحق 

ين مىت يستحقون أن يكونوا مريدين مبعرفتها من أصحاب النظر وفيه علم ما خيتص به الشيوخ يف هذا الطريق يعرف به حال املريد
وأن يقبل عليهم الشيخ قبول إفادة وليس للشيخ يف هذا الطريق أن ينبه املريد على صورة ما يكون حبصول معناها يف نفسه حصول 

ي للشيخ أن الفتح له ونيل السعادة لئال يظهر بالصورة يف ذلك والباطن معرى عن املعىن املوجب لتلك الصورة فإن قلت فهذا ال ينبغ
يستره عن املريد قلنا بل ينبغي أن يستره عن املريد وواجب عليه ذلك لعلمه أن املعىن املوجب لظهور تلك الصورة إذا قام باملريد 
أوجب له ظهور تلك الصورة فيعلم الشيخ عند ذلك أن اهللا قد أهل ذلك املريد ألن يكون من أهل احلق وإذا أعلمه الشيخ بذلك 

ب إلظهار هذه الصورة والنفس جمبولة على اخليانة وعدم الصدق ظهر بالصورة مع عدم املعىن فيقع الغلط كما يظهر املعىن املوج
املنافق بصورة املؤمن يف العمل الظاهر والباطن معرى عن املوجب لذلك العمل وفيه علم الضيق يف النار وما سببه مع ما فيه من 

اجلنة وما يقرن مع املشرك يف النار والفرق بني الوجود والتوحيد فإن املشرك مؤمن بالوجود السعة وفيه علم ما يقرن مع املؤمن يف 
غري موحد والعذاب أوجبه يف النار عدم التوحيد ال إثبات الوجود فمن هنا تعرف قرين املشرك من قرين املؤمن وفيه علم دخول 

ث أشخاصها وآحادها ال بل أشخاص بعضها إال كلها وهنا نزر مجيع املمكنات يف الوجود من حيث أجناسها وأنواعها إال من حي
دقيق يعطيه الكشف هل اخللق اجلديد يف الصور كلها يف الوجود حلاملها اليت بعض الناس يف لبس منها أو ال فمن رأى التجديد قال 

ا النوع اإلنساين فال يوجد إنسان ال تتناهى أشخاص كل نوع أبداً ومن رأى أن ال جتديد قال يف اآلخرة أنه قد تناهت أشخاص هذ
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بعد ذلك وهي مسألة دقيقة ال يتمكن لنا الكالم فيها مجلة واحدة فإا من مجلة األسرار اليت ال تذاع إال ألهلها فإا من العلوم اليت 
علم ما هي السعادة يف أن تنقال إال ألهل الروائح ومن ال شم له ال يقبل األخبار عن حقيقتها وفيه علم ما يعطى مما ال يعطى وفيه 

جيهل فإن العلم يعطى يف العامل إذا علم أمراً ما فقد اكتفى به وصار يطلب علماً آخر إذ احلاصل ال يبتغى فإذا قال علمت كذا فمن 
ن قلت بل احملال أن تتشوق النفس إليه بعد حصوله فلذلك ال يعلم أحد اهللا أبداً ألنه يؤدي إىل االستغناء عنه من حيث علمه به فإ

علمه به جعله ال يستغين عنه قلنا لك ما هذا هو العلم به بل العلم الذي ذكرته هو العلم بكونه ال يستغىن عنه والعلم به الذي أردناه 
أمر آخر فأنت عامل باحلكم ال به فال تعارض بينما اعترضت به علينا وبني ما قلنا فافهم وفيه علم ابتالء العامل بعضه ببعض هل هو 

ن باب الرمحة بالعامل أو من باب الشقاء وفيه علم املوانع اليت منعت من قبول ما جاء من عند اهللا مع تشوق النفوس إىل رؤية م
     الغريب إذا ورد والقبول عليه فإن رمحة الشريعة ال يدركها إال 

د نسخت وارتفع حكمها وصار العمل ا حراماً العلماء خاصة وهلذا ال يردها عامل حيث يراها وهلذا أمرنا باإلميان ا وإن كانت ق
علينا وفيه علم نفع العلم وفيه علم ما تراه شيئاً وليس بشيء وهو شيء ألنك رأيته شيئاً مثاله السراب تراه ماء واآلل الذي هو 

 يف ذلك احلني ممن شخص اإلنسان يف السراب يعظم فال يشك يف عظمه فإذا جئته مل جتده كما رأيته وال تشك فيما رأيته وغريك
هو على املسافة اليت رأيته أنت فيها عظيماً يراه عظيماً وأنت تراه ليس بعظيم حيث جئته وهو علم إهلي شريف وفيه علم املفاضلة 

بني الضدين كاملفاضلة بني السواد والبياض وذلك لكون اللون مجعهما فوقعت املفاضلة فال بد يف كل مفاضلة يف الوجود من جامع 
ع بينهما أو جيتمع فيه مجيع من يف الوجود وهلذا فرت الباطنية يف الباري إذا قيل هلا أنه موجوداً يل ليس مبعدوم وما علمت أا جيم

وقعت يف عني ما فرت منه فإنه أيضاً كما ينطلق على املوجود احلادث لفظة موجود ينطلق عليه اسم ليس مبعدوم فقد وقعت 
كذا مجيع ما يسأل عنه الباطين وهلذا كانوا أجهل الناس باحلقائق وفيه علم الغمام وهو من الغم وكون الشركة يف أنه ليس مبعدوم و

احلق يأيت فيه يوم القيامة أو املالئكة أو احلق واملالئكة فما يعطى من الغم وفيه علم مىت ينفرد احلق بامللك أو مل يزل منفرداً به ولكن 
ليس غريه فإنه تعاىل ملك باحلقيقة واملخلوق ملك باجلعل قال تعاىل وجعلكم ملوكاً ومن جهل يف موطن وعرف يف موطن وهو هو 

هنا تعلم من هو ملك امللك وفيه علم الظلم الذي أتت به الشرائع وما أثره وعلم الظلم الذي يعطيه العقل وما أثره وعلم الظلم 
ئاًطني اجلن وما ينبغي أن يصحب ومن ال ينبغي أن يصحب مطلقاً من احملمود واملذموم وفيه علم الفرق بني شيئاًطني اإلنس وبني شي

هذا النوع اإلنساين وفيه علم التجاء الدعاة إىل اهللا إذا مل تسمع دعوم سواء كان رسوالً أو وارثاً وفيه علم كون احلق جعل لكل 
صدور من عني واحدة أو هل من يدين خمتلفتني شيء ضداً وفيه علم اختصاص أحد الضدين باحلب اإلهلي واآلخر بالبغض اإلهلي وال

يف احلكم وفيه علم حدوث األحكام حبدوث النوازل وأن الشرع ما انقطع وال ينقطع إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها وإن 
ألكوان أو ألمر آخر انقطعت النبوة فالشرع ما انقطع ما دام يف العامل جمتهد وفيه علم املضاهاة اإلهلية لألكوان فهل ذلك لعلو قدر ا

مثل قوله تعاىل وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسرياً وفيه علم من ميشي على بطنه من األناسي ويف أي صورة حيشر من 
 هذا مشيه وفيه علم من حبس نفسه مع األدىن مع معرفته باألعلى واألعلى يدعوه إليه واألدىن ال يدعوه إليه فمن يدعوه إىل األدىن

حىت حيبس نفسه عليه وفيه علم ما يتعدى اإلنسان أي إنسان كان يف علمه بغريه علمه بنفسه وفيه علم شهود الكيفيات ومن هو 
املوصوف عندنا بالكيفية وفيه علم إحلاق اإلنسان الكامل بربه والغرية اإلهلية على املقام إذا ظهر اإلنسان بالفعل بصورة ربه وإن 

ي خالف ما يعطيه بالقوة فإعطاؤه بالفعل أقوى وفيه علم الظهور واخلفاء والراحة وفيه علم األنفاس حكم الشيء بالفعل يعط
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الظاهرة يف العلم بالرمحة وما سبب ذلك وعموم دخول اخللق يف هذه األنفاس وفيه علم ما يريد احلق ظهوره ويريد اإلنسان 
وجود وحيتاج صاحب هذا املقام إىل بصر حديد من أجل املوازين املخالف ستره وهو الذي يرى املصلحة يف غري الواقع يف ال

الشرعية فإن اجلهل مبا يراه احلق من املصاحل أكثر من العلم باملصاحل الظاهرة يف الكون أا ليست مصاحل يف النظر العقلي عند العقالء 
من ليست له هذه الصفة أخطأ وهو الذي يقول وهو علم دقيق إذا عمل به اإلنسان عن كشف وحتقيق مل خيطئ أبداً وإذا عمل به 

العامة فيه خطأ السعيد صواب وصواب من ليس بسعيد خطأ ورأيت هذا يف حطلحة مبلطية وشافهين بذلك وفيه علم االمتزاج الذي 
ة يف هذا الفاتر ال ميكن فيه فصل وهو كل ضدين بينهما واسطة كالفاتر بني احلار والبارد ال يقدر أحد على فصل احلرارة من الربود

وفيه علم الفرق بني من هو هللا وبني من هو على اهللا وفيه علم الطريق إىل اهللا بالنية وإن مل تكن مشروعة فهي نافعة بكل وجه فإنه 
هلية ما قصد إال اهللا وعموم التجلي اإلهلي معلوم فللعبد املشيئة يف ذلك وفيه علم ما خيتص باالسم الرمحن دون غريه من األمساء اإل

    وما ينبغي أن يعامل به االسم الرمحن دون غريه من األمساء اإلهلية وفيه علم املسمى شيئاً ما 

هو وفيه علم التناوب وإن املتناوبني ال جيتمعان وما حيدث يف عامل اإلنسان منهما وفيه علم التؤدة والسكون وأين حيمدان وفيه علم 
ه علم ما يقبل التبديل من الصفات مما ال يقبل وممن ال يقبله وفيه علم احملفوظني صفات السعداء من غريهم عقالً وشرعاً وفي

واملعصومني من العلماء العارفني باهللا تعاىل وفيه علم ما تنتج الذكرى من املؤمن وفيه علم من طلب اإلمامة فأعني عليها وفيه علم 
  .ق وهو يهدي السبيلعناية الدعاة إىل اهللا وشرف مرتلتهم عند اهللا واهللا يقول احل

  معرفة منزل الظلمات المحمودة في الباب الموفى ستين وثالثمائة

  واألنوار المشهودة 

 فكرك آيات وبرهان ونور  القبول على التحقيق إيمان نور

 وقتاً زيادات ونقصان وفيه  فكرك ال ينفك ذا شبه فنور

 رأس مرقبة ما فيه بهتان في  إيمانك األعلى له علم ونور

 مسالكه حكم وسلطان على  عليه إذا ما العقل ناظره ولي

 يقيده ربح وخسران وال  هو الضروري ال فكر وال نظر

اعلم علمك اهللا ما يبقيك وجعلك ممن ينقيك أن النور يدرك ويدرك به والظلمة تدرك وال يدرك ا وقد يعظم النور حبيث أن يدرك 
رك به وال يكون إدراك إال بنور يف املدرك ال بد من ذلك عقالً وحساً سئل النيب صلى وال يدرك به ويلطف حبيث أن ال يدرك ويد

اهللا عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أين أراه فنبه ذا القول على غاية القرب فإنه أقرب إىل اإلنسان من حبل وريده وحنن 
هو النور احملض واحملال هو الظلمة احملضة فالظلمة ال تنقلب نوراً أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون يقول اهللا ذلك يف املختصر فاحلق 

أبداً والنور ال ينقلب ظلمة أبداً واخللق بني النور والظلمة برزخ ال يتصف بالظلمة لذاته وال بالنور لذاته وهو الربزخ والوسط الذي 
تني فبالعني الواحدة من الطريق الواحدة يقبل النور له من طرفيه حكم وهلذا جعل لإلنسان عينني وهداه النجدين لكونه بني طريق

وينظر إليه بقدر استعداده وبالعني األخرى من الطريق األخرى ينظر إىل الظلمة ويقبل عليها وهو يف نفسه ال نور وال ظلمة فال هو 
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حملضة أن تذهب بالنور احملض فيتلقى موجود وال هو معدوم وهو املانع القوي الذي مينع النور احملض أن ينفر الظلمة ومينع الظلمة ا
الطرفني بذاته فيكتسب ذا التلقي من النور ما يوصف به من الوجود ويكتسب ذا التلقي من الظلمة ما توصف به من العدم فهو 

و ما انصبغ به حمفوظ من الطرفني ووقاية للطرفني فال يقدر قدر اخللق إال اهللا فهذا أصل األنوار والظلمات الظاهرة يف العامل وه
املمكن من الطرفني ولو ال ما هو ذه املثابة من احلفظ لعني الطرفني ما وصف احلق نفسه مبا أوجبه على نفسه بقوله كتب ربكم 

على نفسه الرمحة وقال ورمحيت وسعت كل شيء جزاء وفاقاً ملا هو عليه املمكن من الوقاية وراعى احملال أيضاً له ذلك فأفاض عليه 
قته فحفظ عليه عدمه وحفظ احلق عليه وجوده فاتصف املمكن بالوجود والعدم معاىف اإلثبات أي هو قابل لكل واحد من حقي

منهما كما اتصف أيضاً هلذا بأنه ال موجود وال معدوم ف النفي فجمع بينهما يف وصفه بني النفي واإلثبات فلو كان موجوداً ال 
ال يتصف ال يتصف بالوجود لكان حماالً فهو احلافظ احملفوظ والواقي املوقي فهذا احلد له يتصف بالعدم لكان حقاً ولو كان معدوماً 

  الزم ثابت ال خيرج عنه وهلذا أيضاً اتصف باحلسرة بني العدم والوجود لعدم ختلصه إىل أحد الطرفني ألنه لذاته كان له احلكم 

  وإن قلت فيه باطل لست تكذب  قلت حق كان قولك صادقاً فإن

    

فإذا علمت هذا فلنقل ما جتاوز فيه الناس من مسمى النور والظلمة املعروفني يف العرف ظاهراً كاألنوار املنسوبة إىل الربوق 
والكواكب والسرج وأمثال ذلك والظلم املشهودة املعلومة املدركة ظاهراً للحس وأنوار الباطن املعنوية كنور العقل ونور اإلميان 

لباطن كظلمة اجلهل والشرك وعدم العقل والذي ليس بظلمة وال نور كالشك والظن واحلرية والنظر فهذا أيضاًً ونور العلم وظلمة ا
ليس بظلمة وال نور فهذه جمازات حقائق الواجب واحملال واملمكن يف عرف املمكنات فقد مجع املمكن بنفسه حقيقته وحقيقة طرفيه 

عاين واحملسوسات واخلياالت وهذا اموع ال يوجد حكمه إال يف املمكن ال يف الطرفني وأبني ما يكون ذلك يف املمكن ما فيه من امل
أصالً فالعلم باملمكن هو حبر العلم الواسع العظيم األمواج الذي تغرق فيه السفن وهو حبر ال ساحل له إال طرفيه وال يتخيل يف 

والشمال ملا بينهما ليس هذا األمر كذلك بل إن كان وال بد من طرفيه ما تتخيله العقول القاصرة عن إدراك هذا العلم كاليمني 
التخيل فلتتخيل ما هو األقرب بالنسبة ملا ذكرناه أن الشأن يف نفسه كالنقطة من احمليط وما بينهما فالنقطة احلق والفراغ اخلارج عن 

ما رمسناه مثاالً يف اهلامش وإمنا أعطينا النقطة ألا احمليط العدم أو قل الظلمة وما بني النقطة والفراغ اخلارج عن احمليط املمكن ك
أصل وجود حميط الدائرة وبالنقطة ظهرت كذلك ما ظهر املمكن إال باحلق واحمليط من الدائرة إذا فرضت خطوطاً من النقطة إىل 

حميط وقوله وهو بكل شيء حميط فكانت احمليط ال تنتهي إال إىل نقطة فاحمليط كله ذه املثابة من النقطة وهو قوله واهللا من ورائهم 
كل نقطة من احمليط انتهاء اخلط والنقطة اخلارج منها اخلط إىل احمليط ابتداء اخلط فهو األول واآلخر فهو أول لكل ممكن كالنقطة 

ت فمن أول لكل خط وما خرج عن وجود احلق وما ظهر من احلق فذلك العدم الذي ال يقبل الوجود واخلطوط اخلارجة املمكنا
اهللا ابتداؤها وإىل اهللا انتهاءها وإليه يرجع األمر كله فإن اخلط إمنا تنتهي إىل نقطة فأولية اخلط وآخريته مها من اخلط ما مها من اخلط 
كيف شئت قلت وهذا هو الذي ينبغي أن يقال فيه ال هي هو وال هي غريه كالصفات عند األشاعرة فمن عرف نفسه هكذا عرف 

لك الشارع يف العلم باهللا على العلم بك وهو قوله سنريهم آياتنا وهي الدالالت يف اآلفاق ويف أنفسهم فما ترك شيئاً ربه وهلذا أحا
من العامل فإن كل ما خرج من العامل عنك فهو عني اآلفاق وهي نواحيك حىت يتبني هلم أنه احلق ال غريه إذ ال غري وهلذا كان اخلط 
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كذا والسطح مركب من خطوط فهو مركب من نقط واجلسم مركب من سطرح فهو مركب من مركباً من نقط ال تعقل إال ه
خطوط وهي مركبة من نقط فغاية التركيب اجلسم واجلسم مثان نقط وليس املعلوم من احلق إال الذات والسبع الصفات فال هي هو 

لنا مثان نقط أقل األجسام ألن اسم اخلط يقوم من وال هي غريه فما اجلسم غري النقط وال النقط غري اجلسم وال هي عينه وإمنا ق
نقطتني فصاعداً وأصل السطح يقوم من خطني فصاعداً فقد قام السطح من أربع نقط وأصل اجلسم يقوم من سطحني فصاعداً فقد 

قام قام اجلسم من مثان نقط فحدث للجسم اسم الطول من اخلط واسم العرض من السطح واسم العمق من تركيب السطحني ف
اجلسم على التثليث كما قامت نشأة األدلة على التثليث كما أن أصل الوجود الذي هو احلق ما ظهر باإلجياد بثالث حقائق هويته 
وتوجهه وقوله فظهر العامل بصورة موجده حساً ومعىن فنور على نور وظلمة فوق ظلمة ألنه يف مقابلة كل نور ظلمة كما أنه يف 

 كان الوجود واجباً قابله العدم الواجب وإن كان الوجود ممكناً قابله العدم املمكن فاملقابل على صورة مقابلة كل وجود عدم فإن
مقابله كالظل مع الشخص واعلم ما نبهك اهللا عليه يف قوله تعاىل ومن مل جيعل اهللا له نوراً فما له من نور فالنور اعول يف املمكن 

بأنه أوجب عليها ما أوجب من الرمحة والنصر يف مثل قوله كتب ربه على نفسه الرمحة ما هو إال وجود احلق فكما وصف نفسه 
وقال وكان علينا نصر املؤمنني كذلك وصف نفسه باجلعل يف املمكن إذ لوال النور ما وجد له عني وال اتصف بالوجود فمن اتصف 

اً واحدة فما كثره إال أعيان املمكنات فهو الواحد الكثري بالوجود فقد اتصف باحلق فما يف الوجود إال اهللا فالوجود وإن كان عين
    فينقسم حبكم التبعية ألعيان املمكنات كما حنن يف الوجود حبكم التبعية فلواله ما وجدنا ولوالنا ما تكثر مبا نسب إىل نفسه 

هو بنا وهذا كله من كونه إهلاً خاصة فإن من النسب الكثرية واألمساء املختلفة املعاين فاألمر الكل متوقف علينا وعليه فبه حنن و
الرب يطلب املربوب طلباً ذاتياً وجوداً وتقديراً واهللا غين عن العاملني ألنه ال دليل عليه سوى نفسه ألنه وصف نفسه بالغين فإن غري 

 من كونه موجوداً فما الوجود احلادث ما تعرفه معرفة احلدوث وال يتصف املمكن بالوجود حىت يكون احلق عني وجود فإنه علمه
علمه إال هو فهو غين عن العاملني والعامل ليس بغين عنه مجلة واحدة ألنه ممكن واملمكن فقري إىل املرجح فاحلجب الظلمانية والنورية 

لنفسه فال اليت احتجب ا احلق عن العامل إمنا هي من اتصف به املمكن يف حقيقته من النور والظلمة لكونه وسطاً وهو ال ينظر إال 
ينظر إال يف احلجاب فلو ارتفعت احلجب عن املمكن ارتفع اإلمكان وارتفع الواجب واحملال الرتفاعه فاحلجب ال تزال مسدلة وال 
ميكن إال هكذا انظر إىل قوله يف ارتفاع احلجب ما ذكر من إحراق سبحات الوجه أدركه بصره من خلقه وقد وصف نفسه بأن 

دل على أن احلجب مل ترفع مع الرؤية فالرؤية حجابية وال بد والضمري يف بصره يعود على ما وما هنا عني اخللق يراه وال حتترق ف
خلقه فكأنه يقول يف تقدير الكالم ما أدركه بصر خلقه فإنه ال شك أنه تعاىل يدركنا اليوم ببصره تعاىل وسبحات وجهه موجودة 

فإن السبحات حترقها فإا مدركة لبصره من غري حجاب ولو احترقت احلجب واحلجب إن كانت عينه فال ترتفع وإن كانت خلقاً 
احترقنا فلم نكن وحنن كائنون بال شك فاحلجب مسدلة فلو فهم الناس معىن هذا اخلرب لعلموا نفوسهم ولو علموا نفوسهم لعلموا 

ض فإم إذا انكشف هلم األمر علموا أنه عني احلق ولو علموا احلق الكتفوا به فلم ينظروا إال فيه ال يف ملكوت السموات واألر
  ملكوت السموات واألرض كما علمه الترمذي احلكيم فأطلق عليه عند هذا الكشف اإلهلي اسم ملك امللك 

  والشأن محكوم وال يحكم  دوري وال يعلم فاألمر

 وليس إال كونه المحكم  إال اهللا ال غيره فليس
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 ي وقت وال يعلمف يجهل  الذي يعلم وقتاً كما فهو

    

واعلم أيدك اهللا أن األمر يعطي أنه لوال النور ما أدرك شيء ال معلوم وال حمسوس وال متخيل أصالً وختتلف على النور األمساء 
املوضوعة للقوى فهي عند العامة أمساء للقوى وعند العارفني أمساء للنور املدرك به فإذا أدركت املسموعات مسيت ذلك النور مسعاً 

وإذا أدركت املبصرات مسيت ذلك النور بصراً وإذا أدركت امللموسات مسيت ذلك املدرك به ملساً وهكذا املتخيالت فهو القوة 
الالمسة ليس غريه والشامة والذائقة واملتخيلة واحلافظة والعاقلة واملفكرة واملصورة وكل ما يقع به إدراك فليس إال النور وأما 

نفسها على استعداد به تقبل إدراك املدرك هلا ما أدركت فلها ظهور إىل املدرك وحينئذ يتعلق ا اإلدراك املدركات فلوال أا يف 
والظهور نور فال بد أن يكون لكل مدرك نسبة إىل النور ا يستعد إىل أن يدرك فكل معلوم له نسبة إىل احلق واحلق هو النور فكل 

حملال ولوال ظهور احملال وقبوله مبا هو عليه يف نفسه إلدراك املدرك ما أدركته وهلذا معلوم له نسبة إىل النور فبالنور أدركت ا
ينسحب على كل قسم من أقسام العقل كما ينسحب عليها أيضاً أعىن على األقسام الوجوب فنقول حمال على الواجب الوجود 

ى احملال أن يقبل اإلمكان وكذلك تقول يف الوجوب بالذات أن يقبل العدم وحمال على املمكن أن يقبل الوجود الذايت وحمال عل
واجب للمكن أن يكون نسبة العدم إليه والوجود نسبة واحدة وواجب للمحال أن ال يوصف باإلمكان وال نقل مثل هذا يف 

كن اإلمكان ال تقل ممكن للمحال أن يكون على كذا أو على كذا وممكن للواجب أن يكون على كذا أو على كذا فيدخل املم
حتت حكم الواجب أو احملال وال يدخل الواجب وال احملال حتت حكم املمكن وهلذا ال جيوز أن يقال يف الواجب أنه ميكن أن يفعل 

به كذا وال يفعل وإمنا الذي يقال ويصح أن يقال يف املمكن أنه ميكن أن يفعل به كذا أو ال يفعل وهذه مسألة أغفلها كثري من 
 مث معلوم من حمال أو غريه إال وله نسبة إىل النور ولوال ذلك النور الذي له إليه نسبة ما صح أن يكون الناس فقد علمت أنه ما

معلوماً فال معلوم إال اهللا وعلى احلقيقة فال يدري أحد ما يقول وال كيف تنسب األمور مع كونه يعقلها والعبارات تقصر عن 
  ن حيث ما لذلك الشيء من النور الذي به يكون معلوماً والعدم واحملال معلومان اإلحاطة ا على وجهها فإن اهللا عليم بكل شيء م

 كونه نوراً يحيط به العلم فمن  فال شيء غير الشيء إذ ليس غيره

فإذا حققت ما أشرنا إليه وقفت على حقائق املعلومات كيف هي يف أنفسها يف اتصافها بوجود أو عدم أو ال وجود وال عدم أو 
  بات نفي أو إث

  من أصحابه أنت الغريب وال تدري  هو العلم الغريب فإن تكن فهذا

 وجوداً في مطالعة األمر أتم  ثم من يدري بغربته وذا كما

 بالفكر وقتاً وبالذكر ونوره  من أحيا الفؤاد بنوره فسبحان

اج نور اإلدراك فيه فلم يدركه ألنه ليس هو عنه وأما النور الذي ال يدرك وهو قوله صلى اهللا عليه سلم نور إين أراه فإن ذلك الندر
بأجنيب فهو كاجلزء عاد إىل كله إذ ال يصح اسم الكل عليه ما مل حيو على أجزائه فاندرج اجلزء يف الكل وليس الكل غري أجزائه 

ا علم اجلزء الكل فما يعلم فالكل يدرك أجزاءه جزأ جزأ واجلزء ال يدرك السكل وهلذا يعلم احلق اجلزئيات وال تعلمه اجلزئيات وإذ
منه إال عني جزئيته فإنه علم كل يف نفسه لنفسه وقد ال يعلم أنه جزء لكل وهلذا تتفاضل الناس يف العلم فالعامل بالشيء من مل يبق له 
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 لنور اإلدراك يف ذلك املعلوم وجه إال علمه من هو إال فقد علم منه ما علم وأما النور الذي يدرك ويدرك به غريه فهو نور مكافئ
فيصحبه وال يندرج فيه فيدركه ويدرك به ما كشفه له وما انكشف له ما انكشف إال بالنورين نور اإلدراك ونور املدرك ولوال 

وجود نور اإلدراك ملا ظهرت األشياء فال يظهر شيء بنور املدرك من غري نور اإلدراك وقد يظهر بعض األشياء لنور اإلدراك ولكن 
وإن مل يدركه به كما قلنا يف نسبة كل معلوم إىل النور الذي لواله ما علم فالبصر يدرك به كما قلنا يف نسبة كل معلوم بنور املدرك 

     إىل النور الذي لوالها ما علم فالبصر يدرك الظلمة نفسها وال يدرك ا غريها إذا كان اإلدراك بالبصر خاصة 

كة للعامل ما مل تقم باجلاهل فإذا قامت به مل يدركها إذ لو أدركها كان عاملاً وما عدا وأما الظلم املعنوية كظلمة اجلهل فإا مدر
ظلمة اجلهل من الظلم فإا تدرك كلها مث لنعلم أنه إن كان اجلهل نفى العلم عن احملل بأمر ما فكل ما سوى اهللا جاهل أي ظلمة 

مر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم بطلب الزيادة من العلم فقال له وقل اجلهل له الزمة ألنه ليس له علم بإحاطة املعلومات ولذلك أ
رب زدين علماً وإن كانت ظلمة اجلهل عبارة عن اعتقاد الشيء على خالف ما هو به أي شيء كان فأهل اهللا قد أخرجهم من 

لم آدم األمساء كلها ومل يذكر حقائق هذه الظلمة فإم ال يعتقدون أمراً يكون يف نفسه على خالف ما يعتقدونه وقال تعاىل وع
املسميات فعلم بعضاً ومل يعلم بعضاً فاملسميات هو قوله هؤالء وهي املشار إليها يف قوله تعاىل أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني 

 سبحتموين ذه األمساء أو وأراد باألمساء هنا األمساء اإلهلية ؤالء يف إجيادهم وأحكامهم توبيخاً للمالئكة وتقريراً يقول هل
قدستموين ا حيث قالوا وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك فزكوا نفوسهم وجرحوا خليفة اهللا يف أرضه ومل يكن ينبغي هلم ذلك 

أجتعل ولكن لنعلم أن أحداً من العامل ما قدر اهللا حق قدره إذ ال أعلم من املالئكة باهللا وما ينبغي جلالله من التعظيم ومع هذا قالوا 
فيها من يفسد فيها فهذه األداة هنا ال ينبغي أن تكون إال من األعلى يف حق األدىن مثل قوله تعاىل أأنت قلت للناس اختذوين وأمي 

  إهلني من دون اهللا بل أشد من هذا هو قوهلم أجتعل فيها من يفسد فيها 

 يمين القبضة البيضاء منه  ولما رأوا جهة الشمال ولم يروا

    

قوله أأنت قلت للناس قد يكون تقريراً للحجة على من عبد عيسى عليه السالم وأمه وقالوا أما إهلان فإذا قال عيسى عليه فإن 
السالم يف اجلواب سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق واملدعي يسمع ذلك وقد علم بقرينة احلال واملوطن ذلك املدعي 

إنكاره ملا ادعوه صحيح علمنا عند ذلك أنه تعاىل أراد توبيخهم وتقريرهم فاالستفهام لعيسى أن عيسى ليس من أهل الكذب وأن 
عليه السالم والتقرير والتوبيخ ملن عبده فإن االستفهام ال يصح من اهللا مجلة واحدة ويصح منه تعاىل التقرير إلقامة احلجة والتوبيخ 

لم ما استفهم عنه وأما ظلمة البعد يف قوله تعاىل يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا فإن االستفهام على احلقيقة ال يكون إال ممن ال يع
ويف مثل قوله وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون وأمثاله فهذا من حكم األمساء اإلهلية إذ كان لكل وقت اسم إهلي له احلكم يف عني 

ها تناقض حكم ما أمر به املكلف أو ى عنه فإن االسم اإلهلي الذي يعطيهم ما من أعيان العامل فإن كان من األمساء اليت أحكام
موافقة ما أمر اهللا به هذا املخالف أو ى عنه بعيد عنه فيناديه لريجع إليه ويصغي إىل ندائه ليكون له احلكم فيه سواء كان الدعاء من 

عيد أال ترى اإلشارة تكون مع القرب من املشري واملشار إليه إذا كان قريب أو بعيد لكنه بالضرورة لعدم املوافقة فيما أمر اهللا به ب
معهما ثالث ال يريد املخرب أو املخرب أو مها أن يعلم الثالث احلاضر ما يريد املخرب أن يلقيه إىل صاحبه فيشري إليه من حيث ال يعلم 
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من اهللا أكثركم إشارة إليه والعلة يف ذلك أا تدل على الثالث واإلشارة عند القوم نداء على رأس البعد ويقولون أيضاً أبعدكم 
اجلهل باهللا تعاىل فال فرق بينه يف تلك احلالة وبني من ال يبلغه الصوت وتبلغه اإلشارة فهذه كلها ظلمة قد حجبت الثالث عن علم 

ه وأيه م على أمور بكالم ال يفهمه إال ما بني االثنني فهذه ظلمة الدعاء واإلشارة فاجعل بالك فإن اهللا قد نبه أقواماً من عباد
املرادون به وهو الرمز قال تعاىل أن ال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزاً وأما ظلمة التسوية بني األمرين فإمنا مسيت ظلمة ألن التسوية 

ها حمال بني األمرين قال تعاىل سواء بني األمرين حمال ألن التسوية احملققة املثلية من مجيع الوجود ال من بعض املوجود وال من أكثر
عليهم أأنذرم أم مل تنذرهم ألم قالوا سواء علينا أوعظت أم مل تكن من الواعظني فكأن اهللا حكى لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 
 الظلم وعرفه بأن حاهلم ما ذكروه عن نفوسهم فهذه ظلمة قد تكون ظلمة جهل وقد تكون ظلمة جحد هلوى قام م وهو من أشد

ولكن هذه كلها سدف سحرية بالنظر واإلضافة إىل ظلمة اجلهل الذي هو نفي العلم من احملل بالكلية وهو قوله فيها ما ال عني رأت 
وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر فنفى العلم والطرق املوصلة إليه العلم بذلك فهذه أشد ظلمة يف العامل إيل فإن اعتقاد الشيء 

 هو به قد علم الشيء وما علم حقيقته أي علم يف اجلملة أن امسه كذا مث اعتقد فيه ما ليس هو عليه فقد اعتقد أمراً على خالف ما
ما فظلمته دون ظلمة نفي العلم من احملل كما قال تعاىل يف أمثاهلم وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون وهذه شائعة يف الشقي 

 على غري توبة وهو يقول بإنفاذ الوعيد فيغفر له فكان احلكم للمشيئة فسبقت بسعادم فتبني هلم والسعيد ففي السعيد فيمن مات
عند ذلك أم اعتقدوا يف ذلك األمر خالف ما هو ذلك األمر عليه فإن الذي هو عليه إمنا هو االختيار والذي عقدوا عليه كان عدم 

  االختيار فمثل هذا يسمى ظلمة الشبهة 

 آل لمن ال يهتضم أنني  راء ما لي ولكمبني الزو يا

 ما قلت هل قولوا نعم وإذا  فإذا قلت أال قولوا بلى

 أمر موجود له نعت القدم  األمر الذي جئت به إنما

  في الذي يظهر فيه من قدم  واحد في عينه ليس لنا

 أمرين وجود وعدم بين  أحضره يحضرني والذي

 ا غيابات الظلممن وله  األنوار منه إن بدا قلنا

 قامت دالالت التهم وبها  حجب اهللا أن ندركه هي

 علوم وحكم لتجليه  ثم فيها من عالمات الهدى

 هو الحق عليه فحكم ما  العالم قد قسمها فطر

    

 كنار في علم استحاالت  نحن به فهو بنا فكما

 الصورة في كيف وكم حول  قلت بدت صورته كلما

 األمر علينا فانبهم حالة  أنا فانبهمت فتحولت
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 قد بدأ أو غيره قل يا حكم  ليت شعري هل هو األمر كما

 ما لي في العلم قدم حائر  واهللا أنا مثلكم قال

    

اعلم أيدك اهللا أن اإلنسان ملا أبرزه اهللا من ظلمة الغيب الذي كان فيه وهو املفتاح األول من مفاتيح الغيب اليت ال يعلمها إال هو 
د سبحانه بعلمها ونفى العلم عن كل ما سواه ا فأثبتك يف هذه اآلية وأعلمك أنك لست هو إذ لو كنت هو كما تزعم فانفر

لعلمت مفاتح الغيب بذاتك وما ال تعلمه إال مبوقف فلست عني املوقف واملمكنات كلها وأعين بكلها ميزها عن احملال والواجب ال 
 يف ظلمة الغيب فال يعرف هلا حالة وجود ولكل ممكن منها مفتاح ذلك املفتاح ال يعلمه إال أن أعياا حيصرها الكل ذلك حمال هي

اهللا فال موجد إال اهللا هو خالق كل شيء أي موجده فأول مفتاح فتح به مفتاح غيب اإلنسان الكامل الذي هو ظل اهللا يف كل ما 
رة يس وهو نداء مرخم أراد يا سيد فرخم كما قال يا أبا هر أراد سوى اهللا فأظهره من النفس الرمحاين اخلارج من قلب القرآن سو

يا أبا هريرة فأثبت له السيادة ذا االسم وجعله مرمخاً للتسليم الذي تطلبه الرمحة والقطع مما بقي منه يف الغيب الذي ال ميكن 
ذا امتد له ظل يف األرض أليس له ظل خروجه فصورته يف الغيب صورة الظل يف الشخص الذي امتد عنه الظل أال ترى الشخص إ

يف ذات الشخص الذي يقابله ذلك الظل املمتد فذلك الظل القائم بذات الشخص املقابل للظل املمتد ذلك هو األمر الذي بقي من 
اهر اإلنسان اإلنسان الذي هو ظل اهللا املمدود يف الغيب ال ميكن خروجه أبداً وهو باطن الظل املمتد والظل املمدود هو الظاهر فظ

ما امتد من اإلنسان فظهر وباطنه ما مل يفارق الغيب فال يعلم باطن اإلنسان أبداً ونسبة ظاهره إىل باطنه متصلة به ال تفارقه طرفة 
عني وال يصح مفارقته فهو يف الظاهر غيب ويف الغيب ظاهر له حكم ما ظهر عنه يف احلركة والسكون فإن حترك حترك حبق وإن 

ق وهو على صورة موجده وما سواه من املمكنات ليس له هذا الكمال فال غيب أكمل من غيب اإلنسان فلما أبرزه سكن سكن حب
اهللا للوجود أبرزه على االستقامة وأعطاه الرمحة ففتح ا مغالق األمور علواً وسفالً فأمد األمثال بذاته وأمد غري األمثال مبثله فبمثله 

هرت األرواح فهي له كاليمني والشمال لنقص األجسام عن األرواح كنقص الشمال عن اليمني ظهرت األجسام ومبثله اآلخر ظ
واملطلق اليدين هو املثل ومثاله يف اهلامش وما أوجد العامل على ما ذكرناه إال عن حركة إهلية وهي حركة املفتاح عند الفتح 

اًء وهي املقوالت العشرة وقد ذكرناها من قبل يف هذا واملمكنات وإن كانت ال تتناهى فهي من وجه حمصورة يف عشرة أشيئ
الكتاب فلنبني هنا مراتبها فيما خيتص ذا الباب مما مل نذكره قبل فاعلم أن هللا تعاىل يف حضرة الغيب الذي له من األمساء اإلهلية 

عليه من اجلمعية وما اختص به من عموم الباطن فال نعلم أبداً له تعاىل حكماً يظهر يف اإلنسان دون غريه من املخلوقات ملا هو 
النفس الرمحاين وذلك احلكم يف غيب احلق له الثبوت دائماً أم دام يتصل الباطن بالظاهر لإلمداد الذي من اخلالق للمخلوق إذ لو 

ذي تربزه انقطع عنه لفين ولذلك جعل أهل اللسان الوصل يف الكالم هو األصل والوقف عارض يطرأ يف الكالم لضيق النفس ال
القوة الدافعة فلو متادى هلك فإذا خافت على املتنفس اهلالك جذبت القوة اجلاذبة اهلواء من خارج إىل داخل فكان بني انتهاء الدافعة 

وابتداء اجلاذبة وقف املتكلم للراحة فلهذا قلنا فيه أنه عارض وهو يف النفس اإلهلي من حيث ما هو نفس الرمحن ما يبتلي اهللا به 
ه من الضيق واحلرج مث ينفس عنه بالسعة فيقابل الشيء بضده وال بد بني النقيضني إذا تعاورا على احملل من ت يقوم باحملل عبد

ذلك البهت هو املسمى وقفاً يف عامل الكالم وهذا من جوامع الكلم الذي هو مجع كلمة فما بني الكلمة والكلمة يكون تاً لكون 
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واحدة قال تعاىل وكان اهللا عليماً حكيما إذا وقفت فعليما هو الذي يف الغيب اإلهلي وحكيماً هو حكمه يف النفس يف الكلمتني عيناً 
اإلنسان مبا أمده اهللا به فإن وصله بكالم بعده قبضه اهللا إليه قبضاً يسرياً فعاد إىل غيبه فلم يظهر يف اإلنسان حكمه وهذا من أسرار 

كرناه فاإلنسان الكامل الظاهر بالصورة اإلهلية مل يعطه اهللا هذا الكمال إال ليكون بدالً من احلق احلق اليت غاية العبارة عنها ما ذ
وهلذا مساه خليفة وما بعده من أمثاله خلفاء له فاألول وحده هو خليفة احلق وما ظهر عنه من أمثاله يف عامل األجسام فهم خلفاء 

    ه وهلذا صحت له املقوالت العشرة اليت ال هذا اخلليفة وبدل منه يف كل أمر يصح أن يكون ل

تقبل الزيادة على هذا العدد فهذه هي النيابة األوىل وأما النيابة الثانية فهي أن ينوب اإلنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث 
صة هي النيابة عن روح تلك روحانيتها ألن اهللا إذا جتلى يف صورة البشر كما ورد فإنه يظهر بصورا حساً ومعىن فالنيابة هنا اخلا

الصورة املتجلي فيها وال يكون ذلك إال يف حضرة األفعال اإلهلية اليت تظهر يف العامل على يد اإلنسان من حيث ما هو مريد لفعل ما 
 يف أفعال احلال يريد أن يفعله يف احلال أو املستأنف إذ ال يكون الفعل ماضياً إال بعد ظهوره يف احلال فينوب اإلنسان عن اهللا تعاىل

كلها الظاهرة على يده وليس لغري اإلنسان هذه النيابة فإن امللك واحليوان واملعدن والنبات ليس هلؤالء إرادة تتعلق بأمر من األمور 
عنه إمنا هم مع ما فطروا عليه من السجود هللا والثناء عليه فشغلهم به ال عنه واإلنسان له الشغل به وعنه والشغل عنه هو املعرب 

بالغفلة والنسيان فاحلق هنا دائرة من حيث مجع الصورة بني املعىن الروحاين والظاهر للبصر فهذا اإلنسان يف هذه النيابة إمنا هو نائب 
عما يتعلق من األفعال بروحانية تلك الصورة وعامل األرواح أخف من عامل األجسام وخلفته يسرع بالتحول يف الصور من غري فساد 

 األجسام ليس كذلك واعلم أن النيابة الثالثة يف حتقيق األمر الذي قام باملمكن حىت أخرجه من العدم إىل الوجود فإن العني وعامل
ذلك نيابة عن املعىن الذي أوجب للحق أن يوجد هذا املمكن املعني ومل يكن أوجده قبل ذلك سواء كان روحاً مثالً أو جسماً 

د هلا من األمثال نيابة يف الظاهر عن اهللا يف صدور املمكنات عنه وال يكون نائباً عنه تعاىل حىت فاعلم أن األفعال الصادرة عن املري
يكون من استخلفه واستنابه مسعه وبصره ويده ومجيع قواه ومىت مل يكن ذه الصفة فما هو نائب وال خليفة فإن املمكنات يف حال 

ض مبا هي عليه من احلقائق يف شيئية ثبوا ينظر إليها بعني أمسائه احلسىن عدمها بني يدي احلق ينظر إليها ومييز بعضها عن بع
كالعليم واحلفيظ الذي حيفظ عليها بنور وجوده شيئية ثبوا لئال يسلبها احملال تلك الشيئية وهلذا بسط الرمحة عليها اليت فتح ا 

ما ال يقدر على إنكاره فإنه الواقع فالدخول يف شيئية الوجود فإن ترتيب إجياد املمكنات يقضي بتقدم بعضها على بعض وهذا 
الوجود إمنا وقع مرتباً خبالف ما هي عليه يف شيئية الثبوت فإا كلها غري مرتبة ألن ثبوا منعوت باألزل هلا واألزل ال ترتيب فيه 

إلهلية التقدم والتأخر والترتيب فبهذا قبلت وال تقدم وال تأخر وملا كان يف األمساء اإلهلية عام وأعم وخاص وأخص صح يف األمساء ا
شيئيات وجود الترتيب فما من وقت مير عليك هنا ال يظهر فيه ممكن معني مث يظهر يف الوقت الثاين إال وبقاؤه يف شيئية ثبوته مرجح 

لم يوجد فيه فصار بقاء كل يف الوقت الذي مل تقم به شيئية وجوده إذ لو مل يكن مرجحاً لوجد يف الوقت الذي قلنا أنه مر عليه ف
ممكن مرجحاً يف حال عدمه وإن كان العدم له أزالً كما أن قبوله لشيئية وجوده مرجح وهذا من أعجب دقائق املسائل إن فكرت 

ني فيه فتوقف حكم اإلرادة على حكم العلم وهلذا قال إذا أردناه فجاء بظرف الزمان املستقبل يف تعليق اإلرادة واإلرادة واحدة الع
فانتقل حكمها من ترجيح بقاء املمكن يف شيئية ثبوته إىل حكمها بترجيح ظهوره يف شيئية وجوده فهذه حركة إهلية قدسية مرتهة 

أعطتها حقيقة اإلمكان اليت هي حقيقة املمكن فلما خلق اهللا املخلوق املمكن املنعوت باإلرادة والقدرة على ظهور األفعال منه حبكم 
يف ظاهر األمر ال يف باطنه فهو سبحانه يف الباطن مظهر املمكن يف شيئية وجوده من خلف حجاب الظاهر املريد النيابة عن اهللا 
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القادر الذي هو املخلوق الذي له هذه الصفة فهو يد اله املريد بإرادة اهللا فيفعل باهلمة كقوله كن ويفعل باملباشرة كخلقه آدم بيديه 
نه فيقال يف احلق مع هذه النسبة من غري مباشرة وهي يف العبد مباشرة فإن وقعت من غري مريد ومجيع ما أضافه إىل خلق يده سبحا

هلا فما هو مطلوبنا وال تكلمنا فيه وإمنا ذلك له سبحانه أظهره يف هذا احملل اخلاص كحركة املرتعش وكل ما صدر عن غري إرادة 
 على ما يريد احلق إجياد عينه من املمكنات وهو على ضربني يف اطالعه فما هو نائب صاحب هذه الصفة فالنائب يطلعه اهللا يف قلبه

فتارة يكون عن نظر وفكر فينوب بنظره وفكره عن اهللا املدبر املفصل من حيث أنه يدبر األمر بفصل اآليات وتارة خيطر له بديهياً 
    ما يلقيه اهللا يف باطنه كما 

إجياد أمر ما من غري حكم االسم املدبر املفصل فيظهر هذا املمكن على يد هذا املخلوق يعطي العلم اإلهلي اإلرادة اإلهلية التعلق ب
الذي هو مريد له وهو النائب بالوجهني التدبري والبديهة فقد حصل هلذا النائب اطالع على حضرة أعيان املمكنات يف شيئية ثبوا 

يئية ثبوته إىل شيئية وجوده يف حضرة خيال ليقع الفرق بني اهللا يف النائب يف حضرة خياله وذلك أن اهللا أخرج هذا املمكن من ش
وبني النائب يف ظهور هذه العني املطلوب وجودها يف عامل احلس فتتصف هذه العني بأا حمسوسة إن كانت صورة وإن مل تكن 

 أو إشارة فتلك صورا اليت ميكن صورة يدركها البصر وتكون معىن فيلبسها صورة العبارات عنها أو صورة ما يدل عليها من إمياء
أن تظهر لعني الرائي فيها أو السامع أو ما كان فالنائب على احلقيقة إمنا أخرج باإلرادة ما أخرج من وجود خيايل متوهم أو معقول 

إن كان يف إىل وجود حسي مقيد بصورة عينية أو لفظية أو ما كان وتعلق ذا الوجود البصر من الرائي إن كان يف صورة عني و
صورة لفظ وأشباهه فيدركه بسمع فيضاف مثل هذا الوجود واإلجياد إىل النائب ولكن ال بد من شرط اإلرادة واالختيار يف ذلك 
فإن تعرى عنهما فليس من بنائب ولو ظهر ذلك منه وعليه بل ذلك هللا تعاىل وأما وجود ما ال ينقال فليس للنائب فيه دخول البتة 

 احلق فتفهم ما بيناه لك فإنه من لباب املعرفة وأما النيابة الرابعة فهي نيابته فيما نصبه احلق له مما لو مل يكن فإن ذلك من خصائص
عنه لكان ذلك عن اهللا تعاىل فاعلم أن اهللا تعاىل ملا أراد أن يعرف فال بد أن ينصب دليالً على معرفته وال بد أن يكون الدليل 

 من حيث هو أمر موجود وأن يكون عاملاً بنفسه من حيث ما هو موصوف بصفة تسمى العلم وعامل مساوياً له تعاىل يف العلم به
بنفسه مبا هو يرى نفسه وتسمى مكاشفة أو مشاهدة وهذا من كونه ذا بصر فإن اهللا وصف نفسه بأن له بصراً كما وصف نفسه 

سى وهارون أنين معكما أمسع وأرى وورد يف حديث احلجب وهو بأن له علماً قال تعاىل أنزله بعلمه ويف اخلرب اإلهلي ما قاله ملو
صحيح ما أدركه بصره من خلقه فلما نصب الداللة عليه نصبها يف اآلفاق فدلت آيات اآلفاق على وجوده خاصة فما نابت اآلفاق 

صورته ونصبه دليالً على نفسه ملن يف الداللة عليه مبا جعل فيها من اآليات منابه لو ظهر للعامل بذاته فخلق اإلنسان الكامل على 
أراد أن يعرفه بطريق املشاهدة ال بطريق الفكر الذي هو طريق الرؤية يف آيات اآلفاق وهو قوله تعاىل سنريهم آياتنا يف اآلفاق مث مل 

 أهل الشهود يكتف بالتعريف حىت أحال على اإلنسان الكامل الذي نصبه دليالً أقرب على العلم من طريق الكشف والشهود فقال
كفانا أمل تر إىل ربك كيف مد الظل فذكر الكيف والظل ال خيرج إال على صورة من مده منه فخلقه رمحة فمد الظل رمحة واقية 
فال خملوق أعظم رمحة من اإلنسان الكامل وال أحد من املخلوقني أشد بطشاً وانتقاماً من اإلنسان احليواين فاإلنسان الكامل وإن 

بطش شديد فاإلنسان احليواين أشد بطشاً منه ولذلك قال أبو يزيد بطشي أشد منه من حيث نفسه احليوانية ألنه بطش وكان ذا 
يبطش مبا مل خيلق فال رمحة له فيه واحلق يبطش مبن خلق فالرمحة مندرجة يف بطشه حيث كان فإن احلدود اليت نصبها يف الدنيا 

ألمراض وكل ما يؤدي إىل ذلك كل ذلك للتطهري ورفع الدرجات وتكفري السيئات وحيث كانت إمنا هي للتطهري وكذلك اآلالم وا
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فلما خلق اإلنسان الكامل وخلفاءه من األناسي على أكمل صورة وما مث كمال إال صورته تعاىل فأخرب أن آدم خلقه على صورته 
عليه حقائقها ووصفه جبميع ما وصف به نفسه ليشهد فيعرف من طريق الشهود فابطن يف صورته الظاهرة أمساءه سبحانه اليت خلع 

ونفى عنه املثلية فال مياثل وهو قوله ليس كمثله شيء من العامل أي ليس مثل مثله شيء من العامل ومل يكن مثالً إال بالصورة 
صر فهو إهلي طبيعي فاعترضت املالئكة لنشأة آدم من الطبيعة ملا حتمله الصورة من األضداد وال سيما وقد جعل وجود آدم من العنا

عنصري فلم تشاهد األمساء اإلهلية اليت هي أحكام هذه الصورة وهي كون احلق مسعه وبصره ومجيع قواه فلو شهدت ذلك ما 
اعترضت فأد ا اهللا مبا ذكر مث نظر العقل بآيات اآلفاق وغاص بفكره يف تلك اآليات اآلفاقية مبشاهد ة الترتيه دون التشبيه الذي 

ماثلة بالصورة فلما أمسعه احلق اخلطاب أعين أمسع العقل املركب يف اإلنسان احليواين ال يف اإلنسان الكامل بنفسه عرفه أعطته امل
    واإلنسان 

احليواين عرفه بعقله بعدما استعمل آلة فكره فال امللك عرف اإلنسان الكامل ألنه ما شاهده من مجيع وجوهه وال اإلنسان احليواين 
من مجيع وجوهه فكلما قام له شهود يف نفسه من حيث مل يشعر أنه شهود أثر احلق رده ونزه احلق عنه فإذا ورد عليه عرفه بعقله 

خرب إهلي يعطي ما أعطاه اخليال الفاسد عنده تأول ذلك اخلرب على طريق يفضي به إىل الترتيه خاصة فحده من حيث مل يشعر وما 
ا احلق فما عرف احلق إال اإلنسان الكامل وهلذا وصفته األنبياء مبا شهدوه وأنزل عليهم أطلقه فجهل الكل اإلنسان الكامل فجهلو

بصفات املخلوقني لوجود الكمال الذي هو عليه احلق وما وصل إىل هذه املعرفة باهللا ال ملك وال عقل إنسان حيواين فإن اهللا حجب 
د وعرشه احملدود وبيته املقصود املوصوف بكمال الوجود فال أكمل اجلميع عنه وما ظهر إال لإلنسان الكامل الذي هو ظله املمدو

منه ألنه ال أكمل من احلق تعاىل فعلمه اإلنسان الكامل من حيث عقله وشهوده فجمع بني العلم البصري الكشفي وبني العلم 
ابه واستخلفه فإنه بصورته ظهر العقلي الفكري فمن رأى أو من علم اإلنسان الكامل الذي هو نائب احلق فقد علم من الذي استن

وأمرنا بالطاعة ألويل األمر كما أمرنا بالطاعة هللا ولرسوله وأن ال خنرج يداً من طاعة فنموت ميتة جاهلية واجلهل أشد ما على 
 كمال وهي اإلنسان فلو مل ينصب سبحانه وتعاىل اإلنسان الكامل لتتحقق املعرفة باهللا من حيث ما هو إله يف الوجود احلادث معرفة

املعرفة اليت طلبت منا لظهر بنفسه وذاته إىل خلقه حىت يعرفه على املشاهدة والكشف فال ينكر وما أنكره من أنكره يف اآلخرة أو 
حيث وقع اإلنكار إال ملا تقدمهم النظر العقلي وقيدوا احلق فلما مل يروا ما قيدوه به من الصفات عند ذلك أنكروه أال تراهم إذا 

م بالعالمة اليت قيدوه ا عند ذلك يقرون له بالربوبية فلو جتلى هلم ابتداء قبل هذا التقييد ملا أنكره أحد من خلقه فإنه بتجليه جتلى هل
ابتداء يكون دليالً على نفسه فلهذا قلنا يف اإلنسان الكامل أنه نائب عن احلق يف الظهور للخلق حلصول املعرفة به على الكمال الذي 

رة اإلهلية واهللا من حيث ذاته غين عن العاملني واإلنسان الكامل بوجوده وكمال صورته غين عن الداللة عليه ألن وجوده تطلبه الصو
عني داللته على نفسه فالكشف أمت املعارف وإن مل يتكرر التجلي فإن املتجلي واحد معلوم فإن اإلنسان يعلم نفسه أنه يتقلب يف 

ه كلها يف صور خمتلفة ومع هذا التقليب والتحول يعلم عينه ونفسه وأن هويته هي هي ما زالت مع أحواله وخواطره وأفعاله وأسرار
ما هو عليه من التقليب فهكذا هي صورة التجلي وإن كثرت ومل تتكرر فإن العلم باملتجلي يف هذه الصور واحد العني غري جمهول 

ناها حقها وال يعرف ما ذكرناه إال من كان زنيماً ذا مال فإنه بصورته دخل فال حتجبه التكيفات عنه فهذه هي النيابة الرابعة قد وفي
يف األلوهة وليس باله فكان زنيماً واملال يوجب الغىن فله صفة الغين مبا هو عليه من الصورة فاعلم ذلك وأما النيابة اخلامسة فهي 

نسان الكامل من حيث أنه ليس أحد معه يف درجته ألنه ما نيابة اإلنسان عن مجيع الدرجات يف العامل ال غري وصورة رفعه أن اإل
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حاز الصورة اإلهلية غريه فدرجته رفيعة عن النيل فال يعرفه إال اهللا وال يعلم اهللا إال اإلنسان الكامل فهو جماله وملا ارتفعت درجته 
ال يعرف إال نفسه وال يعرف شيئاً إال من باإلحاطة وحصول الكل مل يتمكن للجزء أن يعرفه إذ ال معرفة للجزء بالكل ألن الشيء 

نفسه وما للجزء صفة الكل فاستحال أن يعرف أحد اإلنسان الكامل ألنه ليست له درجة فالكل يعرف الكل مثله ويعرف ما حيوي 
يها فناب مبا كليته عليه من األجزاء ألا كاألعضاء والقوى لصورته والشيء ال جيهل نفسه فظهر كل اإلنسان يف درجة ال يبلغ إل

ذكرناه مما ظهر فيه مناب رفيع الدرجات ذو العرش فكأن اإلنسان ثىن موجده فكانت أحديته قبلت الثاين على صورة أحديتها فإذا 
ضربت أحدية اإلنسان الكامل يف أحدية احلق مل خيرج لك إال أحدية واحدة فلك أن تنظر عند ذلك أية أحدية خرجت وأية أحدية 

النائب أو أحدية من استنابه فاعمل حبسب ما ظهر لك من ذلك تسعد فما من حكم للنائب مما له أثر يف الكون ذهبت هل أحدية 
أو ترتيه عن املثل إال وذلك احلكم ملن استنابه فال تبال أية أحدية ظهرت وال أية أحدية بطنت فما أمره إال واحدة كما ظهر عن 

    نفسه 

 ما ذكراألمر إال  ما  األمر إال هكذا ما

    فالقول قول فاضل ال احتكام في البشر

 عينه لمن نظر في  والشأن شأن واحد

 مليك مقتدر عند  الرفيع المجتبي أنت

 شهود فاعتبر على  إن كنت في صورته

 في حكم الفكر يدخل  قلته فإنه ما

 آمناً من الغير يم  كنت ذا عقل سل إن

 سور بال صور في  حقاً واضحاً تجده

 صور وفي سور في  قد تشهده العينف

 عرشه على سرر في  ما بينهما والحق

 الصور الصور يقابل  المثل كما يقابل

 على خطر بأنه  لمن يعرفه فقل

 على غرر بأنه  لمن يجهله وقل

الكلمة الواحدة أيضاً منه وأما النيابة السادسة فإن اهللا وصف نفسه بأن له كلمات فكثر فال بد من الفصل بني آحاد هذه الكثرة مث 
كثرها يف قوله إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فأتى بثالثة أحرف اثنان ظاهران ومها الكاف والنون وواحد باطن خفي 

 يف ألمر عارض وهو سكونه وسكون النون فزال عينه من الظاهر اللتقاء الساكنني فناب اإلنسان الكامل يف هذه املرتبة مناب احلق
الفصل بني الكلمة املتقدمة واليت تليها فنطق سبحانه يف هذه النشأة اإلنسانية وكل من ظهر بصورا باحلروف يف خمارج النفس من 

هذه الصورة ووجود احلرف يف كل خمرج تكوينه إذا مل يكن مكوناً هناك وإال فمن يكونه فال بد للمكون أن يكون بني كل 
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كلمة الثانية أو احلرف الثاين وتعلق األول به ال بد من ذلك يف الكلمات اإلهلية اليت هي أعيان املوجودات كلمتني أو حرفني إلجياد ال
كما قال يف عيسى عليه السالم أنه كلمته ألقاها إىل مرمي وقال فيها وصدقت بكلمات را وما هو إال عيسى وجعله كلمات هلا 

ل جزء منه ظاهراً كان أو باطناً فهو كلمة فلهذا قال فيه وصدقت بكلمات را ألن ألنه كثري من حيث نشأته الظاهرة والباطنة فك
عيسى روح اهللا من حيث مجلته ومن حيث أحدية كثرته هو قوله وكلمته ألقاها إىل مرمي فلما نطق اإلنسان باحلروف وهي أجزاء 

هم عنه ا ما يف نفسه كما فهم عن اهللا مبا ظهر من كل كلمة مقصودة للمتكلم الذي هو اإلنسان املريد إجياد تلك الكلمات ليف
املوجودات ما يف نفس احلق من إرادة وجود أعيان ما ظهر فال بد يف الكالم من تقدمي وتأخري وترتيب كما ذلك يف املوجودات 

وله عليه السالم ال تسبوا وهي أعيان الكلمات اإلهلية تقدمي وتأخري وترتيب يظهر ذلك الدهر والدهر هو اهللا بالنص الصريح وهو ق
الدهر وفيه ظهر الترتيب والتقدمي والتأخري يف وجود العامل سواء كان الكالم متلفظاً به أو قائماً بالنفس فال بد من وجود احلروف 

  فيه يف وجود اخليال وإن مل يكن ذلك وإال فليس بكالم وهو قول العريب 

  لفؤاد دليالجعل اللسان على ا  لكالم لفي الفؤاد وإنما إن

    

أراد على ما يف الفؤاد فإن مل يكن املترجم يضع يف ترمجته الترمجة على ما يف الفؤاد حبكم املطابقة وإال فليس بدليل وقد وجدت 
ال الكثرة يف الترمجة والتقدم والتأخر فال بد أن يكون الترتيب يف الكالم الذي يف الفؤاد على هذه الصورة وليس إال اخليال خاصة وق
تعاىل فأجره حىت يسمع كالم اهللا فأضاف الكالم إىل اهللا تعاىل وجعله مسموعاً للعريب املخاطب حباسة مسعه فما أدركه إال متقطعاً 
متقدماً متأخراً ومن مل ينسب ذلك الكالم املسمى قرآناً إىل اهللا فقد جحد ما أنزله اهللا وجهل احلقائق فال بد للنائب إذا تكلم أن 

 الكالم على ما قلناه وأن يكون هذا النائب يفصل بذاته بني كل حرفني وكلمتني لتوجد الثانية وتتعلق ا األوىل حىت يضاف إليه
ينتظم به ما يريد إظهاره للمصلحة اليت يعلمها فدل بكالمه على ما يف نفسه وما كان من مسع بسمعه عقل مجيع ما أراده املتكلم أو 

 وهلذا قد يكون حظ السامع من كالم املتكلم ترتيب حروفه من غري أن يعقل ما أراده املتكلم مبا تكلم بعضه إال من نور اهللا بصريته
به ويظهر ذلك يف السامع إذا كان املتكلم يكلمه بغري حلنه ولغته فإنه ال يفهم منه سوى ما يتعلق به مسعه من ترتيب حروفه فهو 

ت له هذه الكلمات كذلك العامل كله ال يعرف من املوجودات اليت هي كلمات التعلق العام من كل سامع ولكن ال يعلم ما أريد
اهللا إال وجود أعياا خاصة وال يعلم ما أريدت له هذه املوجودات إال أهب الفهم عن اهللا والفهم أمر زائد على كونه مسموعاً 

لماته إذ لوال وجوده هناك مل يصح وجود عني الكلمة فكما ينوب العبد الكامل الناطق عن اهللا يف إجياد ما يتكلم به بالفصل بني ك
واحلرف كذلك ينوب أيضاً يف الفهم يف ذلك مناب احلق يف قوله ولنبلونكم حىت نعلم فوصف نفسه بأنه يبلو ليعلم يف املستأنف 

ملوجودات عليه من الكسب إذ وهذه كلها نيابة أحدية ال نيابة غري األحدية من حيث أن هلا القيومية على أعيان املوجودات مبا هي ا
هو القائم على كل نفس مبا كسبت وكل نفس مبا كسبت رهينة أي قيدها كسبها فلوال احلق ما متيزت املوجودات بعضها عن 

بعض ولكان األمر عيناً واحداً كما هو من وجه آخر مثل ذلك أن اإلنسان من حيث حده الشامل آلحاد واحد العني فإن اآلحاد 
حدة من حيث إنسانيتها مع علمنا بأن زيداً ما هو عني عمر وال عني غريه من أشخاص األناسي فعني متييز احلق هلا كلها عني وا

وجودها وعني متييز بعضها عن بعض فألنفسها ولذلك مل تزد كلمة احلضرة يف كل كائن عنها على كلمة كن شيئاً آخر بل 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2118  

ن مل نر إال عيناً واحدة وإمنا وقفنا مع أثر هذه الكلمة وهي املكونات انسحب على كل كائن عني كن ال غري فلو وقفنا مع ك
فكثرت وتعددت ومتيزت بأشخاصها فلما اجتمعت يف عني حدها علمنا أن هذه احلقيقة وجدت كلمة احلق فيها وهي كلمة كن 

ال له كن معدوماً الستحالة ذلك فالعدم وكن أمر وجودي ال يعلم منه إال اإلجياد والوجود وهلذا ال يقال للموجود كن عدماً وال يق
نفسي لبعض املوجودات و لبعضها تابع لعدم شرطه املصحح لوجوده وذه احلقيقة كان اهللا خالقاً دائماً وحافظاً دائماً ولو كان 

بعض املوجودات على ما يذكره خمالفو أهل احلق القائلون ببقاء األعراض مل يصح أن يكون احلق خالقاً دائماً وال حافظاً على 
وجودها وإذا مل يزل خالقاً دائماً فال يزال مع كل خملوق هو معكم أينما كنتم وكنتم أمر وجودي بال شك فال شيء أدق من نيابة 

الفصل بني الكلمات ملن يعرف ما ذكرناه وأما النيابة السابعة فهي النيابة يف األفعال الظاهرة والباطنة يف وجود اإلنسان وهو ما 
ه يف نفسه من األفعال والكوائن ال ما حيدثه يف غريه وآيته من كتاب اهللا قوله تعاىل حىت نعلم والعلم صفة له قدمية وهذا العلم حيدث

اخلاص الظاهر عن االبتالء هو ما يريده بالنيابة فيه هنا فقال تعاىل عن نفسه أنه جييب الداعي إذا دعاه وأن بيده ملكوت كل شيء 
اهر لكل شيء يف هذه اآلية فإذا ادعينا حنن الصرب على ما يكلفنا به ومحل املشقة يف ذلك طاعة هللا فدعوناه مث فوصف نفسه بأنه ق

نظرنا أثر ذلك يف قلوبنا فوجدنا أنه إذا عم الدعاء ذاتنا كلها حبيث أنه ال يبقى فينا جزء له التفاتة إىل الغري حصلت اإلجابة بال شك 
منا ذا االختبار صدق توجهنا ألنا قد علمنا صدقه فيما أخرب به عن نفسه ولوال مراعاة األدب اإلهلي على الفور من غري تأخري فعل

    لكان قولنا بلوناه مبا دعوناه به حىت نعلم قوله أجيب دعوة الداع إذا دعاين فإا كلمة دعوى 

برين مث طردنا ذلك يف حق كل مدع دعوى من حىت تكون النيابة صحيحة يف قوله ولنبلونكم حىت نعلم ااهدين منكم والصا
صادق وكاذب فنبنا عنه سبحانه يف االختبار واالبتالء فإن كان صاحب دعوى صادقة كالرسل ومن صدق يف دعواه فإنه يقيم 

 يقم بوجود الداللة على صدقه مبا بلوناه به من طلب الداللة كانت الداللة ما كانت كما بلونا به الكاذب ملا ادعى ما ليس له فلم
ما بلوناه به فقال له النائب أن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت ا من املغرب وهو أمر إمكاين فبهت الذي كفر وقامت احلجة 
عليه فاالبتالء أصله الدعوى فمن ال دعوى له ال ابتالء يتوجه عليه وهلذا ما كلفنا اهللا حىت قال لنا ألست بربكم فقلنا بلى فأقررنا 

بيته علينا وإقرارنا بربوبيته علينا عني إقرارنا بعبوديتنا له والعبودية بذاا تطلب طاعة السيد فلما ادعينا ذلك حينئذ كلفنا ليبتلي بربو
صدقنا فيما ادعيناه فإن قلت فما علمنا ذا اإلشهاد امليثاقي الذي ورد به اخلرب فإن ذلك حظ اإلميان ال حظ العقل وليس هو بأمر 

كيف يدخل يف هذا االبتالء العاقل الذي ليس مبؤمن قلنا أن العاقل أوجب على نفسه بعقله تعظيم خالقه واملوجب اهللا ضروري ف
ألنه الذي وهبه ذلك العقل فقام العقل له مقام الرسول فنظر العاقل بعقله يف وجوده ملاذا يستند هل هو يف نفسه مل يزل كذلك أو 

 األمران وقد تقدم الكالم يف هذا الكتاب يف هذا املعىن فلما استحال ذلك عنده استند إىل هو الذي أوجد نفسه فاستحال عنده
موجد ما هو عينه فنظر فيما ينبغي لذلك الذي استند إليه فرتهه عن كل نعت يقضي اتصافه به إىل حدوثه وسبب ذلك قوة النفس 

دوثه فرأى أنه ينبغي بالدليل أن يكون واحداً ال كثريين ورأى أنه يف حىت ال يتعبدها مثلها أعين ممكناً حمدثاً مثلها فإنه قد علم ح
املثلية وأنه على مرتبة توجب له التعظيم واحلمد والثناء فأوجب عليه العقل الذي هو مبرتلة الرسول عندنا تعظيم جنابه مبا يستحقه مما 

ما تستحقه السيادة فعاملها به فناب عن احلق فيما أوجده يف أعطته األدلة العقلية فأخذ يف متجيده وتعظيمه وتكبريه وترتيهه وعلم 
نفسه بنظره من املعرفة به والعبادة ملوجده ألنه علم بنظره ذلته وافتقاره يف ظهور عينه إىل مظهر بعيد عن الصفات املوجبة حدوثه 

 عليه وسلم يف احلديث الصحيح من مات فدخل يف هذه النيابة كل عاقل موحد بدليله وإن لك يكن مؤمناً وهو قول النيب صلى اهللا
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وهو يعلم ومل يقل يقول وال يؤمن وإمنا ذكر العلم خاصة فقال وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل اجلنة فكل موحد هللا ففي اجلنة 
ري وهو متعلق اإلميان يدخله اهللا خاصة ال غريه ويشفع املؤمنون واألنبياء يف أهل الكبائر من أهل اإلميان ألن األنبياء بعثت باخل

واملوحدون الذين مل يؤمنوا لكوم ما بعث إليهم رسول أو كانوا يف فترة فهم الذين حيشر كل واحد منهم أمة وحده فإن بعث يف 
أمة هو فيهم رسول فلم يؤمن به مع علمه بأحدية خالقه دخل النار فما خيرج منها إال بإخراج خالقه ألن اخللود يف النار ال يكون 
بالنص ألهل التوحيد بأي وجه حصل هلم ومل يوجد فال يبقى يف النار إال مشرك أو معطل ال عن شبهة وال عن نظر مستوف يف 
النظر قوته فلم يبق يف النار إال املقلدة الذين كان يف قوم واستعدادهم أن ينظروا فما نظروا وهذه مسئلة عظيمة الفائدة صحيحة 

ن يدع مع اهللا إهلاً آخر ال برهان له به يعين يف زعمه أنه برهان وإن مل يكن برهاناً يف نفس األمر فهو قد األصل وآيتها من القرآن وم
وىف وسعه فإن اهللا ما كلف نفساً إال ما آتاها وهو أمر يتفاضل فيه الناس فقال فإمنا حسابه عند ربه هل وىف ما آتاه اهللا من النظر يف 

الكافرون وليس الكافر إال من علم مث ستر وإن مل يعلم فما هو كافر مث أمر نبيه أن يقول رب اغفر ذلك أم ال مث قال أنه ال يفلح 
وارحم هذه الفرق اليت وفت النظر استطاعتها اليت أتيتها فلم تصل إال إىل التعطيل أو الشرك وأنت خري الرامحني فإم ما تعدوا ما 

 عليه وسلم من حيث ال يشعرون فإذا نالتهم السعادة باخلروج من النار وقد غفر هلم آتاهم اهللا فشفع هنا فيهم رسول اهللا صلى اهللا
اهللا بسؤال الرسول فيهم إذ قال رب اغفر وارحم حني أمره اهللا بذلك وما أمره ذا الدعاء إال ليجيبه فأجابه يف ذلك فعرفوا قدر 

ا ألنه السيد األكرب وهذا الدعاء يعم كل من هو ذه املثابة من وقت رسول اهللا صلى اهللا عند ذلك إذا دخلوا اجلنة فينتمون إليه فيه
    آدم إىل نفخة الصعق ألنه ما خصص يف 

دعوته إال من هذه صفته ومن ينبغي أن يرحم ويغفر له وينبغي لكل نائب منا أن حيضر يف نفسه هذه الفرق وكل من عذر من األمم 
ن يقول رب اغفر وارحم وأنت خري الرامحني فإنه اهللا تعاىل يضرب له بسهم يف هذه يف ختلفه عن احلق الذي هو يف نفس األمر أ

الشفاعة فال تغفل يا ويل عن حظك منها وال تكن ممن غلب اليبس عليه فحجر رمحة اهللا أن تصيب إال املؤمن ومل يفرق بني من 
الرسول والنواب هلؤالء يف الدنيا يقوم ا احلق يف اآلخرة يأخذها وتتناوله بطريق الوجوب ممن تتناوله من عني املنة فهذه شفاعة من 

هلم من حيث ال يعلمون حىت يدخلوا اجلنة فإذا دخلوها رأينا فيهم العالمة اليت تعطينا فيهم قبول الشفاعة الدنيوية فينبغي لكل تال 
بلغه أو يقوله أو يعلمه فليقله يف تالوته وال يكون إذا تال القرآن أن يتدبره ويأخذ كل أمر أمر اهللا به نبيه صلى اهللا عليه سلم أن ي

حاكياً بل يكون صاحب نية وقصد وابتهال يف ذلك وأنه مأمور به من احلق إن أراد أن يكون من هذا احلزب النبوي فإن اهللا أخفى 
ال يف الدنيا واآلخرة ألن الوحي النبوة يف خلقه وأظهرها يف بعض خلقه فالنبوة الظاهرة هي اليت انقطع ظهورها وأما الباطنة فال تز

اإلهلي واإلنزال الرباين ال ينقطع إذ كان به حفظ العامل فجميع العامل هلم نصيب من هذا اإلنزال والوحي فمنه ما ذكره مثل قوله 
لنيب صلى اهللا وأوحى ربك إىل النحل وقالت منلة يا أيها النمل وقال اهلدهد لسليمان عليه السالم أحطت مبا مل حتط به وقد قال ا

عليه وسلم يف اتهدين ما قال وما فرض هلم اإلصابة يف كل ما اجتهدوا فيه وإمنا فرض هلم األجر يف ذلك أصابوا أم أخطؤا وفضل 
بني املصيب واملخطئ يف األجر وهذه نيابة عجيبة رفيعة املقدار ال يعلمها كل أحد وأما النيابة الثامنة اليت شفعت وترية احلق من 

ث أنه تعاىل جملي هلا وهي جملى له فهو ينظر نفسه فيها نظر كمال وهي تنظر نفسها فيه نظر كمال وذلك راجع إىل ما هو عليه حي
احلق تعاىل من األمساء اإلهلية فال تظهر هذه الصورة إال يف مرآة اإلنسان الكامل الذي هو ظله الرمحاين فنصب له عرشاً استوى عليه 

 املنسوب إليه حبكم االستواء عليه ومثاله ما وصف احلق به أهل اجلنة متكئني على سرر متقابلني أي يقابل على التقابل من عرشه
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بعضهم بعضاً واالتكاء االعتماد بصفة اجلربوت فاتكاء احلق عليه فيما ظهر من احلق وبطن من اإلنسان الكامل فإنه يعلو على متكئه 
ا يظهر به اإلنسان من النيابة حني يبطن احلق فيها فتنسب املشاهدة وما يشهد إىل الشاهد واإلنسان الكامل يتكئ أيضاً على ربه فيم

ال إىل أمر آخر كما ينشب يف حضرة األفعال الفعل بالعوائد إىل املخلوق واحلق مبطون فيه وينسب الفعل خبرق العادة إىل اهللا ال إىل 
ان ال يظهر إال يف اخللق وإمنا ثىن اخللق وجود احلق ألن كل حقيقة تعقل املخلوق ألنه خارج عن قدرة املخلوق فيظهر احلق وإن ك

للحق ال تعقل جمردة عن اخللق فهي تطلب اخللق بذاا فال بد من معقولية حق وخلق ألن تلك احلقيقة اإلهلية من احملال أن يكون هلا 
 ذايت فال بد من معقولية اخللق سواء اتصف بالوجود أو تعلق أثري يف ذات احلق ومن احملال أن تبقى معطلة احلكم ألن احلكم هلا

بالعدم فإن ثبوت عينه يف العدم به يكون التهيؤ لقبول اإلثار وثبوته يف العدم كالبزرة لشجرة الوجود فهو يف العدم بزرة ويف الوجود 
    شجرة 

 البزر لم يك نبت ولوال  العين في اإلمكان بزر ثبوت

 محال حين كنت إلهي  ظهوري عن ثبوتي دون أمر

وإذ واألمر على ما ذكرناه فما يف العلم إال الشفع وهو تثنية اجلمع ألن احلقائق اإلهلية كثرية واحملققات على قدرها أيضاً فثنت 
  احملققات احلقائق يف العلم وإن مل تتصف بالوجود العيين 

 اقال كن كونا وال كان مقصود وال  ثبوت العين ما كان مشهودا فلوال

 وما زال كون الحق للعين معبودا  زال حكم العين هللا عابداً فما

  وقد كان قبل الكون في الكون مفقودا  كساه الحق حلة كونه فلما

 زال سجادا فقيداً وموجودا فما  األحكام فيه بكونه تكونت

    

ه لو مل يكن مثالً ما عمه بذاته وال قابله وليس إال اإلنسان وملا ظهر حكم تثنية األمر املعلوم يف نفسه مل يصح إال باملثلية ال غريها ألن
الكامل أو جمموع العامل باإلنسان فاإلنسان ال بد منه فلنقتصر عليه وحكم الثبوت بني اهللا واإلنسان الكامل خالف حكم الوجود 

حلق واخللق معاً يف الثبوت وليس معاً فبحكم الوجود يكون اإلنسان الذي هو ثىن وجود احلق وليس حلكم الثبوت هذا املقام فإن ا
يف الوجود فلما كان األمر يف الثبوت على السواء أعطيناه صورة االعتدال وعدم امليل إىل أحد اجلانبني وهذه هي املرتلة الرفيعة املنار 

 فيها فإن كانت صورة روحية العامة اآلثار فإذا ظهر احلق يف الصور مل تقم املثلية االعتدالية فكان املثل حبسب الصورة املتجلي
ينسب إليها ما هي عليه األرواح من احلكم وإن كانت صورة جسمية ينسب إليها ما هي عليه صور األجسام الظاهرة من احلكم 

وهو اتصافه باألوصاف الطبيعية من تغري األحوال يف الغضب والرضى والفرح والرتول واهلرولة فإذا أثبت لك احلق عن نفسه أمراً ما 
فانظر فيما أثبته ألي صورة هو فاحكم عليه حبكم ما هو به لتلك الصورة وما مث إال مثل أو غري مثل فهذا حكم هذه النيابة الثامنة 

قد استوفيناه وأما النيابة التاسعة فهي الظهور يف الربزخ املعقول الذي بني املثلني وهو الفصل الذي يكون بني احلق واإلنسان الكامل 
فصل أوجب متيز احلق من اخللق فينظر مبن هو أليق وموضعه يف ضرب املثال الظل الذي يف الشخص املمتد عنه الظل فإن هذا ال

املمدود فالظل القائم به بني الشخص والظل املمدود املنفصل عنه ذلك هو الربزخ وهو بالشخص القائم ألصق فهو به أحق فباحلق 
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نه ألن اخللق متلبس بنعوت احلق وليس احلق متلبساً باخللق ولذلك كان ظهور اخللق باحلق كان ميز اخللق عنه ال باخللق مييز احلق ع
ومل يكن ظهور احلق باخللق لكون احلق مل يزل ظاهراً لنفسه فلم يتصف باالفتقار يف ظهوره إىل شيء كما اتصف اخللق باالفتقار يف 

لذي له املثلية ال غريه فإن هذا الفصل وقع بني املثلني فللفصل حكم املثلني ظهوره لعينه يف عينه إىل احلق ونريد باخللق هنا اإلنسان ا
بال شك ألنه يقابل كل مثل بذاته ولواله ملا متيز املثل عن مثله ومثليتك له قوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه وقوله وهو الذي 

سخرياً بإعطاء كمال اإلنسانية وهو الصورة جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضاً 
لبعضهم وهم الذين رفعهم اهللا واملرفوع عليهم هم األناسي احليوانيون ومثليته لك أن جعل نفسه لك وكيالً فيما هو حق لك 

بده ألنه خلقه فيتصرف فيه عنك حبكم الوكالة املطلقة املفوضة الدورية فإن وكالة احلق ال بد أن تكون دورية اعتناء من اهللا بع
صاحب غفالت ونسيان والغفلة والنسيان أحوال تطرأ على هذه النشأة اإلنسانية واألحوال هلا احلكم مطلقاً يف كل من اتصف 

بالوجود ال أحاشي موجوداً من موجود فإذا غفل اإلنسان يف حركة ما من حركاته فتصرف فيها بنفسه فذلك التصرف النفسي 
ا كانت الوكالة دورية كان كل ما انعزل احلق عن هذه الوكالة بالتصرف النفسي وىل األمر فلم يتصرف عزل احلق عن الوكالة فإذ

إال اهللا فإن اهللا أمرك أن تتخذه وكيالً يف سورة املزمل فهذه فائدة الوكالة الدورية وهي عن أمره تعاىل عبده وجعلها يف التوحيد 
ه وكيالً إشارة إىل التصرف يف اجلهات وما ذكر منها إال املشرق وهو الظاهر واملغرب فقال رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذ

وهو الباطن وبالعني الواحدة اليت هي الشمس إذا طلعت أحدثت اسم املشرق وإذا غربت أحدثت اسم املغرب ولإلنسان ظاهر 
غرب فانظر ما أعجب القرآن وهذه النيابات كلها اليت وباطن ال إله إال هو فاختذه وكيالً يف ظاهرك وباطنك فإنه رب املشرق وامل

ذكرناها ونذكرها نيابات توحيد ال غري ذلك فإن ظهرت أنت مل يكن الظاهر إال هو وإن مل تظهر فهو هو إذ الواحد ال ينقسم يف 
 واحدة وهلذا ينسب نفسه إال باحلكم والنسب وهو تعاىل ذو أمساء كثرية فهو ذو نسب وأحكام فأحديته أحدية الكثرة والعني

الظهور لنا يف وقت وينسب إليه يف وقت ويضاف إليه يف حكم ويضاف إلينا يف حكم فقد تبني لك أن عني ما قام فيه اإلنسان عني 
ما قام فيه احلق بني ظاهر وباطن فإذا ظهر من ظهر وبطن اآلخر وكانت النيابة للظاهر عن الذي بطن وكانت النيابة للذي بطن 

     فيه عن الذي ظهر فال يزال حكم اخلالفة والوكالة وهي خالفة ونيابة دائماً أبداً وآخرة فإن احلق كل فيما بطن

يوم من أيام األنفاس هو يف شأن ما وكلته فيه فإنه لك يتصرف ولك يصرف فيما استخلفك فيه فأنت تتصرف عن أمر وكيلك 
ني ما هو الوجود عليه وما بيننا وبني الناس فرق يف ذلك يف نفس األمر إال فأنت خليفة خليفتك كما أنه ملك امللك بالوكالة فهذا ع

أين أعرف وهم ال يعرفون ذلك ألجل األغطية اليت على عني بصريم واألكنة واألقفال اليت على قلوم وفيها وأما النيابة العاشرة 
أحد ولكن ذلك الكشف يف ذلك الوقت يف العموم ال يعطي فهي نيابة توحيد املوتى فإنه باملوت تنكشف األغطية ويتبني احلق لكل 

سعادة إال ملن كان من العامة عاملاً بذلك فإذا كشف الغطاء فرأى ما علم عيناً فهو سعيد وأما أصحاب الشهود هنا فهو هلم عني 
من العلم إىل العني وما سوى وعند كشف الغطاء تكون تلك العني هلم حقاً فينتقل أهل الكشف من العني إىل احلق وينتقل العامل 

هذين الشخصني فينتقلون من العمى إىل اإلبصار فيشهدون األمر بكشف غطاء العمى عنهم ال عن علم تقدم فال بد من مزيد لكل 
 طائفة عند املوت ورفع الغطاء وهلذا قال من قال من الصحابة لو كشف الغطاء فأثبت لك أن مث غطاء مث قال ما ازددت يقيناً يعين

فيما علم إذا عاينه فال يزيد يقيناً يف العلم لكن يعطيه كشف الغطاء أمراً مل يكن عنده فيصح قوله ما ازددت يقيناً يف علمه إن كن 
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ذا علم ويف عينه إن كان ذا عني ال أنه ال يزبد بكشف الغطاء أمراً مل يكن له إذ لو كان كذلك لكان كشف الغطاء يف حق من 
   عن الفائدة هذه صفته عبثاً معرى

 سأل المعاينة الكليم لذا  ولكن للعيان لطيف معنى

    

فما كان الغطاء إال ووراءه أمر وجودي ال عدمي فهذه النيابة عن احلق للعبد يف الربزخ فيقوم حاكماً بصورة حق ونيابة يف عامل 
اظر وقد نال من هذه السلطنة حظاً قريباً هل السحر اخليال فيكون له عليه سلطان يف هذه الدار الدنيا فيجسد ما شاء من املعاين للن

الذين قال اهللا فيهم خييل إليه أي إىل موسى من سحرهم أا تسعى وليست بساعية يف نفس األمر وهي ساعية يف نظر موسى ونظر 
ابة على عامل اخليال ويف حضرته احلاضرين إال السحرة فإم يروا حباالً والغريب لو ورد لرآها كما يراها الساحر خبالف من له الني

كموسى فإنه ال يرى ما جيسده من املعاين جسداً كما جسده ويراه هو معىن إمنا ذلك للساحر لعدم قوته وما بني الساحر وبني 
صاحب هذه النيابة كموسى إال كون احلق جعله نائباً عنه واختذه موسى وكيالً فألقى موسى عصاه عن أمر حق وهو أمر موكله 

ال له ألق عصاك فرآها حية فخاف وأخرب عن السحرة أم ألقوا حباهلم وعصيهم ال عن أمر إهلي بل عم حكم أمساء كانت فق
عندهم هلا يف عيون الناظرين خاصية النظر إىل ما يريد الساحر إظهاره فله بتلك األمساء قلب النظر ال قلب املنظور فيه وباألمر اإلهلي 

النظر فالنظر ما انقلب يف حق النائب والفعل يف النظر ويف املنظور فيه مل يكن إال بعد اإللقاء فلما خرج عن قلب املنظور فيه فيتبعه 
ملك من ألقاه توىل اهللا قلب املنظور يف حق النائب وقلب النظر يف حق من ليس بنائب وله علم هذه األمساء اليت هي سيميا أي 

موم عند كشف الغطاء باملوت وانتقاهلم إىل الربزخ يكونون هنالك مثل ما هم يف الدنيا عالمات على ما ظهر يف أعني الناظرين فالع
يف أجسامهم سواء إال أم انتقلوا من حضرة إىل حضرة أو من حكم إىل حكم والعارفون نواب احلق هلم هذا احلكم يف احلياة الدنيا 

 بعد اإللقاء وهو أن خيرج األمر من ملك امللقى فيتواله اهللا حبكم الوكالة وإمنا كانت النيابة هنا نيابة توحيد ألنه ال يظهر احلكم إال
يف حق النائب وحبكم احلقيقة يف حق الساحر للغرية اإلهلية فال يكون حكم يف األشياء إال هللا وبقي لصاحب هذه النيابة يف هذه 

وائد وهي عند احملققني ليست خبرق عوائد بل هي احلضرة التصرف دائماً كما ذكرناه املسمى يف العامة كرامات وآيات وخرق ع
إجياد كوائن ألنه ما مث يف نفس األمر عوائد ألنه ما مث تكرار فما مث ما يعود وهو قوله يف أصحاب العوائد بل هم يف لبس من خلق 

 يرونه يف اللحظة الثانية وهم جديد يقول أم ال يعرفون أم يف كل حلظة يف خلق جديد فما يرونه يف اللحظة األوىل ما هو عني ما
يف لبس من ذلك فال إعادة فال خرق هكذا يدركه احملققون من أهل اهللا وليس األمر إال كما ذكرناه فإنه ذا يكون االفتقار للخلق 

يتك فيما قد أتيت دائماً أبداً ويكون احلق خالقاً حافظاً على هذا الوجود وجوده دائماً مبا يوجده فيه من خلق جديد لبقائه فانظر فد
  به فالعلم يدرك ما ال يدرك البصر 

 ورجال العين أولى بالنظر  العلم أولى بالعبر فرجال

 تخرجه عن البصر قوة  يوصف بالعقل له فالذي

  صورة تسمو على كل الصور  يوصف بالكشف له والذي

 من غير إلى غير ظاهراً  دائماً في حاله فتراه
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ه األغيار اخليالية كما يريد ويشاء ولكن عن أمر وكيله جلهل املوكل بالصاحل اليت يعرفها الوكيل يف التصريف فيتصرف النائب يف هذ
فإن غلط وتصرف عن غفلة بغري أمر الوكيل فإن اهللا حيفظ عليه وقته لكون الوكالة كما قلنا دورية ولكن مع هذا احلفظ الذي 

غفلة تبلغ من الدرجة مبلغ الصورة اليت تكون عن تصريف الوكيل الذي صرف فيه ذكرناه ال تكون الصورة الواقعة عن تصريف ال
هذا النائب لتتميز املراتب ويعلم الرفيع واألرفع واعلم أن هذه املرتبة اليت هي هذه النيابة اخلاصة ال تكون إال باملوت واملوت على 

سمى الذي قيل فيه إذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال قسمني موت اضطراري وهو املشهور يف العموم والعرف وهو األجل امل
يستقدمون واملوت اآلخر موت اختياري وهو موت يف حياة دنياوية وهو األجل املقضي يف قوله تعاىل مث قضى أجالً وملا كان هذا 

 وجل كل جيري إىل أجل األجل املقضي معلوم الوقت عند اهللا مسمى عنده كان حكمه يف نفسه حكم األجل املسمى وهو قوله عز
مسمى يعين يف حاله وال يكون اإلنسان يف حياته إال إذا صحت له هذه النيابة فهو ميت ال ميت كاملقتول يف سبيل اهللا نقله اهللا إىل 

ه اهللا الربزخ ال عن موت فالشهيد مقتول ال ميت وملا كان هذا املعتىن به قد قتل نفسه يف اجلهاد األكرب الذي هو جهاد النفس رزق
حكم الشهادة فاله النيابة يف الربزخ يف حياته الدنيا فموته معنوي وقتله خمالفة نفسه وقد جئنا على ما ذكرناه أوالً من ذكرنا هذه 
النيابات العشرة اليت هي أمهات وأما ما تتضمنه كل نيابة من فعل كل ما ال يصلح إال بنيابة فكثري ال حيصى وهللا احلمد واملنة على 

عطى وما يتعلق ذا الباب نور توحيد الذات واعلم أنه ملا كان يف قوة الواحد أحدية كل موجود ومعلوم ومعدود ظهر مجيع ما ما أ
ظهر من العامل من جمموع ومفرد ويف العامل من تقسيم عقلي يف املعلومات بأحدية ختصه وأعطتها ذلك أحدية الذات الواهبة لوجود 

م من املعلومات فاألحدية ظاهرة يف اآلحاد خفية يف اموع فأحدية الذات يف اآلحاد والبسائط وأحدية ما وجد والواهبة علم ما عل
اموع يف املركبات وهي املعرب عنها يف اإلهليات بلسان الشرع باألمساء ويف العقول السليمة بالنسب ويف العقول القاصرة النظر 

عدد ألنه بالواحد يظهر العدد وينشأ على الترتيب الطبيعي من االثنني إىل ما ال يتناهى بالصفات وأين ما يظهر فيه حكم الواحد يف ال
وبزوال الواحد منه فاملعلول لوال علته ما ظهرت له عني والعامل لوال اهللا ما وجد يف عينه وأعطى سبحانه اسم الذات لنفسه واسم 

اىل أن تقول نفس يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا اآلية فأنت النفس ملا حيمل اسم النفس من التذكري والتأنيث كما قال تع
فقال بلى قد جاءتك آيايت بكاف مكسورة وخطاب املؤنث آيايت فكذبت ا بتاء مفتوحة خطاب املذكر والعني واحدة فإن النفس 

يف اإلجياد اإلهلي بالقول وهو مذكر والعني عند العرب يذكران ويؤنثان وذلك ألجل التناسل الواقع ين الذكر واألنثى ولذلك جاء 
واإلرادة وهي مؤنثة فأوجد العامل عن قول وإرادة فظهر عن اسم مذكر ومؤنث فقال إمنا قولنا لشيء وشيء أنكر النكرات والقول 

ور توحيد مذكر إذا أردناه واإلرادة مؤنثة أن نقول له كن فيكون فظهر التكوين يف اإلرادة عن القول والعني واحدة بال شك فبن
الذات ظهرت مجيع احملدثات علواً وسفالً وحساً ومعىن ومركباً ومفرداً فسرت األحدية يف كل شيء فما مث إال واحد وما ظهر أمر 

إال به ومنه وفيه ففيه من حيث ما للنفس من التأنيث وبه من حيث ما للنفس من التذكري والتأنيث ومن حيث ما للنفس من التذكري 
علة منفعلة واالنفعال ما ظهر يف األعيان من املوجودات واملعلومات املعقولة وإن مل يوجد هلا أعيان مث جعل التوليد يف فعني واحدة فا

احليوانات بل يف ما يقبل الوالدة على ثالثة أضرب فيهب ملن يشاء إناثاً مراعاة حملل التكوين ويهب ملن يشاء الذكور مراعاة للملقي 
اثاً مراعاة للمجموع فإن زوجهم إناثاً أو ذكراناً أو ذكراً وأنثى فلوجود اجلمع املؤذن مبا يف األصل من مجع أو يزوجهم ذكراناً وإن

النسب وجيعل من يشاء عقيماً ملن ال يقبل الوالدة كأمساء الترتيه فما يف الوجود أحدية إال أحدية الكثرة وليست إال الذات واأللوهة 
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له األمساء احلسىن فافهم فلهذا قلنا أحدية اموع أو أحدية الكثرة فإن قلت فإن اهللا غين عن هلذه وصف نفسي ألنه لذاته هو و
    العاملني فقلنا هذا ال يقدح يف أحدية الكثرة فإن كونه ذاتاً ما 

أعظم من هذه هو كونه غنياً فمعقول الذات خالف معقول نعتها بالغىن فأنت يف هذا االعتراض مثبت ملا تريد نفيه فقويت قويل و
النسبة إىل اإلله فما مث وأزيدك أمراً آخر يف هذه املسئلة وهو أن اهللا وإن كان يف ذاته غنياً عن العاملني فمعلوم أنه منعوت بالكرم 
واجلود والرمحة فال بد من مرحوم ومتكرم عليه وهلذا قال تعاىل وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 

ب الداعي سبحانه جوداً وكرماً وال شك أن السؤال باألحوال أمت من السؤال بالقول واإلجابة أسرع للسائل باحلال ألنه سائل فأجا
بذاته واجلود على املضطر احملتاج أعظم يف نفس األمر من اجلود على غري املضطر واملمكن يف حال عدمه أشد افتقاراً إىل اهللا منه يف 

وجود عليه يف حال عدمه أعظم يف اجلود والكرم فهو تعاىل وإن كان غنياً عن العاملني فذلك ترتيه عن أن حال وجوده فإفاضة ال
يقوم به فقرأ ويدل عليه دليل غري نفسه فأوجد العامل من وجوده وكرمه وهذا ال يشك فيه عاقل وال مؤمن وأن اجلود له نعت 

وما حكم العلم بكونه يستحيل عدم كونه فال بد من نسب أو صفات على نفسي فإنه جواد كرمي لنفسه فال بد من وجود العامل 
مذهب الصفاتيني أو أمساء على مذهب آخرين فال بد من الكثرة يف العني الواحدة فال بد من أحدية الكثرة على كل وجه من كل 

ا عني الداللة عليه سبحانه لنا قائل بنسبة أو صفة أو اسم فليست أنوار الذات بشيء سوى املوجودات وهي سبحات الوجه أل
وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فجعل نفس العارف إذا عرفها العارف دليالً على معرفة اهللا والنور دليل 

ا على نفسه وعلى ما يظهره للعني فبنور املوجودات ظهرت املوجودات وظهر موجدها هلا فما علمته إال منها فهو املطلوب هل
والطلب يؤذن باالفتقار يف حق احملدثات وهو املطلوب فهو الغين فمن كونه مطلوباً هلا صح افتقارها إليه وصح غناه عنها فقبوله 

عليها قبول جود وكرم فالسبحات الوجهية انتشرت على أعيان املمكنات وانعكست فأدرك نفسه وأنوار الشيء ال حترقه واملمكن 
ق فلو اتصف بالوجود احترق وجوده لرجوع الوجود إىل من له الوجود فبقيت املمكنات على حقيقة يف حال عدمه ال يقبل احلر

شيئية ثبوا وظهر بالسبحات الوجهية كثرة املمكنات يف مرآة احلق أدركها احلق يف ذاته بنوره على ما تستحقه املمكنات من 
     النظر ويف كيفية ما يدركه البصر وماذا يدرك ومن يدرك واهللا املوفق احلقائق اليت هي عليها فذلك ظهور العامل وبقاؤه فاحلكمة يف

  وفي الخلق عين الحق إن كنت ذا عقل  الحق عين الخلق إن كنت ذا عين ففي

 غير شيء واحد فيه بالفعل ترى  كنت ذا عين وعقل معاً فما فإن

 العقل واإلحساس بالبذل والفضل من  خيال الكون أو سع حضرة فإن

 يرد الكل في قبضة الشكل تراه  حضرة األشكال في الشكل فاعتبر له

 قلت جزء قام للكل بالكل وإن  قلت كل فهو جزء معين فإن

 فهو الممثل للمثل بموجده  ثم مثل غيره متحقق فما

 إلى أذواقنا من جنى النحل وأشهى  به أحلى إذا ما طعمته فعلمي

رائي ملا ظهرت أعيان املمكنات يف مرآة ذاته أدركها يف نفسه بنوره فلحق املرئي بالرائي حيث وهنا يظهر لك توحيد اإلحلاق فإن ال
أدركه يف ذاته وهو واحد يف الوجود ألن املمكنات املرئية منعوتة يف هذه احلالة بالعدم فال وجود هلا مع ظهورها للرائي كما ذكرناه 
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واجب يف الوجوب فأوجب للمكن ما هو عليه الواجب لنفسه من النسب فسمي هذا الظهور توحيد إحلاق أي أحلق املمكن بال
واألمساء فله اإلجياد على اإلطالق ما عدا نفسه تعاىل وللخيال اإلجياد على اإلطالق ما عدا نفسه فاخليال موجد هللا عز وجل يف 

  حضرة لوجود اخليايل واحلق موجد للخيال يف حضرة االنفعال املمثل 

 ثم سوى من ليس يمتنع وليس  لحصر أجمعهفالكل يدخل تحت ا

 بها فاعالً والكل قد جمعوا يكن  لمنفعل في ذات فاعله فاعجب

 بالذي جئنا به قطعوا وكلهم  وجود الذي قلناه من عجب على

 مث على الصورة اخلفية وإذا ثبت إحلاق اخليال يف قوة اإلجياد باحلق ما عدا نفسه فهو على احلقيقة املعرب عنه باإلنسان الكامل فإنه ما
مثله فإنه يوجد يف نفسه كل معلوم ما عدا نفسه واحلق نسبة املوجودات إليه مثل هذه النسبة فتوحيد اإلحلاق توحيد اخليال مع 
كونه من املوجودات احلادثة إال أن له هذا االختصاص اإلهلي الذي أعطته حقيقته فما قبل شيء من احملدثات صورة احلق سوى 

 فإذا حتققت ما قلناه علمت أنه يف غاية الوصلة وهذا يسمى توحيد الوصلة واالتصال والوصل كيف شئت قل فلم يفرق يف اخليال
  هذا التوحيد بني املثلني إال بكوما مثلني ال غري فهما كما قال القائل 

 فتشابه األمر فتشاكال  رق الزجاج ورقت الخمر

 خمرقدح وال  وكأنما  فكأنما خمر وال قدح

فمن شدة االتصال يقول هو هو ظهر يف موطنني معقولني لوال املوطنان ما عرفت ما حكمت به من التمييز بني املثلني فما خرج 
شيء من املوجودات عن التشبيه وهلذا قال ليس كمثله شيء فأتى بكاف الصفة ما هي الكاف زائدة كما ذهب إليه بعض الناس 

 من التشبيه فنفى أن مياثل املثل غريه من هو مثله فنفى املثل عن مثل املماثل نفي املثل عن املماثل فهذه ممن ال معرفة له باحلقائق حذراً
  أنوار مندرجة بعضها يف بعض 

  في صورة العين وفي الشكل  اندراج المثل في المثل مثل

 اندراج الظل في الظل مثل  على التحقيق في ذاته وهو

    

رياً مما حيوي عليه هذا املرتل وفيه من العلوم سوى ما ذكرناه علم مرتلة علم اهللا من اهللا وأين هي من مرتلة فهنا قد ذكرنا شيئاً يس
غريه من الصفات املنسوبة إليه ومل يزامحها يف املوجودات وفيه علم الفرض املرتل وأين هو من علم الفرض املستنبط من املرتل وفيه 

 حتكم على موجدها مبا تستحقه وتصديقه إياها سبحانه فيما حكمت به عليه فإن اهللا ما نصب علم األدلة والرباهني العقلية اليت
بعض اآليات إال ألويل األلباب وهم الذين يعقلون معانيها مبا ركب فيهم سبحانه من القوة العقلية وجعل نفس العقل للعقل آية 

ن احلق حىت عرفه شهوداً ورؤية مث أرسل حجب الطبيعة عليه مث دعاه وأعطاه القوة الذاكرة املذكرة اليت تذكره ما كان جتلى له م
إىل معرفته بالدالالت واآليات وذكره أن نفسه أول داللة عليه فلينظر فيها وفيه علم احلدود اليت توجب للناظر العاقل الوقوف عنها 

قف عند حد غريه فهذا احلد قد عم كل فللظاهر حد وللباطن حد وللمطلع حد وللحد حد فمن وقف عند حد نفسه فأحرى أن ي
ما ذكرناه وما هو الوجود عليه ولوال احلدود ما متيزت املعلومات وال كانت معلومات ولذلك لعن اهللا على لسان رسوله من غري 
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ة احلسىن مبائة منار األرض يعين احلدود وملا اجتمع املثالن ألنفسهما ومل يتوقفا على تعيني موجدمها توجهت عليهما األمساء اإلهلي
درجة جنانية حتجبها مائة دركة جهنمية على مرائي من أهل الكشف فسعدا ذا االجتماع الذي أوجب هلما توجه العامل األخراوي 

برمته وفيه علم اجتماع املثلني يف احلكم النفسي وإال فليسا مبثلني وفيه علم ما يشرك به الشيء من ليس مثله فهو مثله من ذلك 
ذي أشركه فيه خاصة وينفصل عنه بأمور أخر له فيها أمثال فما مث معلوم ما له مثل مجلة واحدة فما مث إال أمثال وأشباه الوجه ال

ولذلك ضرب اهللا األمثال وى عن ضربنا األمثال له وعلل فقال أن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون فمن علمه احلق ضرب األمثال ضرا 
ال العلماء باهللا الذين توىل اهللا تعليمهم وليس إال األنبياء واألولياء وهو مقام وراء طور العقل يريد أنه على علم فال يضرب األمثال إ

ال يستقل العقل بإدراكه من حيث ما هو مفكر فإن الذي عند العقل من العلم باهللا من حيث فكره علم الترتيه وضرب األمثال 
عرفه إال من عرف املشبه واملشبه به واملشبه به غري معروف فاألمر الذي حتقق منه تشبيه وموضع التشبيه من ضرب املثل دقيق ال ي

ضرب املثل له جمهول فالنظر فيه من حيث الفكر حرام على كل مؤمن وهو يف نفس األمر ممنوع الوصول إليه عند كل ذي عقل 
دعي الداللة على ما ادعاه وذلك ألنه يريد سليم وفيه علم التربيع من حيث الشهود وفيه علم السبب الذي ألجله طلب من امل

التحكم مبا ادعاه والتحكم صفة إهلية واملدعي فيه معىن الغيب والشهادة فالشهادة ثابتة بعينها ولو مل يدعها ال غىن عينها فيه عند 
ترف بأمر يوجب احلد واعترافه املشاهد عن الدعوى والغيب حيتاج معه إىل إقامة البينة على ما ادعى ويعترض هنا أمر عظيم وهو املع

على نفسه دعوى وال يطالب بربهان بل متضي فيه احلدود فقد خرج هذا املدعي بدعواه عن ميزان ما تطلبه الدعوى حبقيقتها وأما 
ترف به التحكم من املعترف مبا ادعاه وإن كان كاذباً على نفسه يف دعواه فإنه قد حتكم فيك أن تقيم عليه احلد الذي يتضمنه ما اع

وهنا دقائق تغيب عن أفهام أكثر العارفني فإن املعترف قد يكذب يف اعترافه ليدفع بذلك يف زعمه أملاً يعظم عنده على األمل الذي 
حيصل له من االعتراف إذا أقيمت عليه احلدود وذلك جلهله مبا يؤل إليه أمره عند اهللا يف ذلك وجلهله مبا لنفسه عليه من احلق واهللا 

نا ال نصلح منك شيئاً أفسدته من نفسك فاحلقوق وإن عظمت فحق اهللا أحق ويليه حق نفسك وما خرج عن هذين احلقني يقول أ
فهني اخلطب وفيه علم من اختذ اهللا دليالً يف أي موطن يتخذه وما دعواه اليت توجب له ذلك وفيه علم اآلداب اإلهلية ومعرفة املواطن 

ر ما يظهر ذلك يف باب اإلميان باهللا وفيه علم املواخاة بني الفضل اإلهلي والرمحة وهل بني اآلالم اليت ينبغي أن يستعمل فيها وأكث
والرمحة مواخاة أم ال من باب دفع أمل كبري بأمل دونه وفيه علم األمر الذي يكرهه الطبع وحيمده احلق وما يغلب من ذلك ومن جيين 

ه علم تصريف احلكمة اإلهلية يف النوع اإلنساين خاصة دون سائر املخلوقات وفيه علم مثرة ذلك الكره ومرارة تلك الفظاعة ذوقاً وفي
    ما ينبغي أن يكون عليه العاقل إذا رأى يف الوجود ما يقضي له العقل 

خالف بالوقوف عنده والعدول عما يف األخذ به من مذام األخالق وفيه علم ما ال يعلمه اإلنسان يف زعمه وهو يف نفس األمر على 
ذلك كيف يعلمه اهللا هل يعلمه كما هو عليه يف نفسه أو كما هو يف علم هذا العامل يف زعمه وهي مسئلة صعبة يف الشرع وأما يف 
العقل فهي هينة اخلطب وفيه علم ما يعظ به العامل من هو دونه وتربية الشيخ للتلميذ اإلهلي وفيه علم ما ينفي أن يكون يف املعلوم 

الوجود مجلة واحدة من غري أن يكون بينهما مثلية بوجه ما وفيه علم ما تنتجه مؤاخاة الصفات املثلية اإلهلية يف ضدان من مجيع 
الكون وفيه علم الرمي احملسوس واملعنوي وما يقع فيه االشتراك وما ال يقع فيه اشتراك من ذلك وفيه علم نسبة الكالم إىل كل 

 النسب وهل يقع بني املتناسبني افتراق معنوي أم ال وفيه علم التصرف يف اخلالء وهل صنف من املخلوقات كلها وفيه علم ألفة
يصح تصرف يف املأل أم ال وهل يف العامل خالء أو هو كله مأل وحكمة وجود األجسام خمتلفة فيما يقبل اخلرق منها بسهولة وما ال 
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ا كشف وقوة األلطف على األكثف حىت يزيله وخيرقه وفيه يقبل اخلرق إال مبشقة وما شف منها وما مل يشف وما لطف منها وم
علم حكمة التحيز يف العامل دنيا وآخرة وفيه علم هل للبصر أثر يف املبصر أم ال وفيه علم ما حيفظ به اخلرق بني الشيئني حىت ال 

ا التعليم ممن ال يقبله وإذا رأى الشيخ يلتئما وفيه علم الفاعل واملنفعل خاصة ال االنفعال وفيه علم االستعدادات اليت يقبل صاحبه
ذلك هل يبقى على تعليمه وتربيته أم يقصر يف ذلك أو يتركه رأساً فمن الناس من يرى أنه يتركه أو يقصر يف أمره حىت يتركه 

ويف حق ما جيب عليه التلميذ من نفسه ومنهم من يقول أن الشيخ يبذل اهود يف تعليم من يعلم منه أنه ال يقبل وما عليه إال ذلك في
وال يلزمه إال ذلك فإنه ليس مبضيع زماناً يف ذلك وهذا هو احلق عند األكابر ومعاملة احلق مبا تستحقه الربوبية وقد جاء يف الشرع 

الدعاء له فال ألزيدن على السبعني وأما التربي منه بعد البيان فال يناقض التعليم واإلرشاد وإن مل يقبل فإنه وإن تربأ منه يف قلبه ويف 
يتربأ مما بعث به فله أن يقول ويعلم ما يلزمه إال هذا ورأينا مجاعة من أهل اهللا على خالف هذا وهو غلط عظيم وفيه علم نيابة هاء 

 اهلوية عن هاء التنبيه وكم مرتبة هلا يف العلم اإلهلي وفيه علم ما يذهب الفقر من النكاح وبه كان يقول أبو العباس السبيت صاحب

الصدقة مبراكش رأيته وعاشرته فرأيته وجاءه إنسان يشكو الفقر فقال تزوج فتزوج فشكى إليه الفقر فقال تزوج أخرى فتزوج اثنني 
فشكى إليه الفقر فقال له ثلث فثلث فشكى إليه الفقر فقال له ربع فربع فقال الشيخ قد كمل فاستغىن ووسع اهللا يف رزقه ومل يكن 

ن من عندها شيء من الدنيا فأغناه اهللا وفيه علم االسترقاق الكوين والتخلص منه وما ملن يسعى يف ختليص يف نسائه الالئي أخذه
اإلنسان من رق األمثال له وهل يوازن فك العاين حرية العبد أم ال وفيه علم مقامات رجال اهللا وفيه علم ما جيتمع فيه خلق اهللا وفيه 

الفساد وفيه علم احليوان وفيه علم االستجالب واالسترتال وفيه علم ما حيتاج إليه النواب وفيه علم اآلثار العلوية وفيه علم الكون و
علم أحكام املكلفني ومباذا يتعلق التكليف وفيه علم رفع احلرج من العامل يف حق هذا العامل به مع وجود احلرج يف العامل وفيه علم 

سه يف شهوده ما حكمه يف ذلك يف معاملته نفسه وفيه علم االختيار واجلرب وفيه إحلاق األجنيب بالرحم وفيه علم من مل ير غري نف
    علم ما يعطيك العلم بكل شيء وهو العلم اإلهلي واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 
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  بقية الجزء الثالث 

   معرفة منزل االشتراك مع الحق في التقدير في الباب األحد والستون وثالثمائة

  ضرة المحمدية وهو من الح

 ما كان من فاعل فيه ومنفعل  لو كان في الكون غير اهللا ما وجدوا

 والتبديل للدول باالختراع  واحد في الكون منفرد لكنه

 وال استقامته في العين عن ميل  يرجع تكوين إلى عدم وليس

 إلى ملل تبين عن نحل وانظر  إلى دول في طيها ملل فانظر

 الهالل على قصد إلى زحل من  فوقه فلكبها فلكاً من  وأرقى

 األمر في ستر من الكلل نهاية  بها ملك من سدرة بلغت أتى

 مبدأ األمر بل يا علة العلل يا  تناد بما نادت به فرق وال

 يقوم به كسائر العلل فقراً  ألنه لقب أعطت معالمه

    

نعك أن تسجد ملا خلقت بيدي على جهة التشريف واالختصاص آلدم اعلم أيدك اهللا بروح منه أن اهللا عز وجل يقول إلبليس ما م
عليه السالم استكربت يف نظرك وكذلك كان فإن اهللا أخرب عنه أنه استكرب وقال لنا عز وجل يف كتابه العزيز أن إبليس قال أنا خري 

معىن قولنا يف نظرك أم كنت من العاملني يف منه خلقتين من نار وخلقته من طني وقال ملا قيل له اسجد أأسجد ملن خلقت طيناً فهذا 
نفس األمر أي أنك يف نفس األمر خري منه فهنا ظهر جهل إبليس وقد يريد بالعاملني املالئكة املهيمة يف جالل اهللا الذين مل يدخلوا 

الم وأمثاله فإن األلوكة حتت األمر بالسجود وهم أرواح ما هم مالئكة فإن املالئكة هي الرسل من هذه األرواح كجربيل عليه الس
هي الرسالة يف لسان العرب فاملالئكة هم الرسل من هذه األرواح خاصة فما بقي ملك إال سجد ألم الذين قال اهللا هلم اسجدوا 

آلدم ومل تدخل األرواح املهيمة فيمن خوطب بالسجود فإن اهللا ما ذكر أنه خاطب إال املالئكة وهلذا قال فسجد املالئكة كلهم 
مجعون ونصب إبليس على االستثناء املنقطع ال املتصل وهذه األرواح املهيمة يف جالل اهللا ال تعلم أن اهللا خلق آدم وال شيئاً لشغلهم أ

باهللا يقول اهللا إلبليس أم كنت من العاملني أي من هؤالء الذين ذكرناهم فلم تؤمر بالسجود والسجود التطاطي يف اللسان ألن آدم 
هو أسفل األركان ال أسفل منه ومن هنا يعرف شرف نقطة الدائرة على حميطها فإن النقطة أصل وجود احمليط خلق من تراب و

فالعالون ما أمروا بالسجود ألم ما جرى هلم ذكر يف تعريف اهللا إيانا ولوال ما ذكر اهللا إبليس باإلباية ما عرفنا أنه أمر بالسجود 
لتشريف على غريه والتنويه لتعلم مرتلته عند اهللا مث زاد يف تشريفه خبلقه باليدين قوله معرفاً فما أضاف آدم إىل يديه إال على جهة ا

األناسي احليوانيني بكمال األناسي املكملني أو مل يروا الضمري يف يروا يعود على األناسي احليوانيني أنا خلقنا هلم أي من أجلهم 
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ن من العامل باخلطاب اإلهلي مما عملت أيدينا فأضاف عمل اخللق إىل األيدي اإلهلية فالضمري يف هلم يعود على الناس الكمل املقصودي
وعم األمساء اإلهلية بالنون من أيدينا وذلك لتمام التشريف الذي شرف به آدم عليه السالم يف إضافة خلقه إىل يديه أنعاماً وهي من 

نسان احليواين فإنه ميلكها عند نفسه بنفسه غافالً عن أنعام اهللا عليه أنعامه عليهم فهم هلم مالكون فملكوها بتمليك اهللا خبالف اإل
بذلك فيتصرف يف املخلوقات اإلنسان احليوان حبكم التبعية ويتصرف اإلنسان الكامل فيها حبكم التمليك اإلهلي فتصرفه فيها بيد اهللا 

مال اهللا الذي آتاكم فكل خملوق يف العامل فمضاف خلقه إىل ومبال اهللا الذي آتاه كما قال تعاىل آمراً يف حق املماليك وآتوهم من 
يد إهلية ألنه قال مما عملت أيدينا فجمع فكل يد خالقة يف العامل فهي يده يد ملك وتصريف فاخللق كله هللا أال له اخللق واألمر وقد 

 ثناها أال يف خلق آدم عليه السالم وهو ورد أن شجرة طوىب غرسها اهللا بيده وخلق جنة عدن بيده فوحد اليد وثناها ومجعها وما
اإلنسان الكامل وال شك أن التثنية برزخ بني اجلمع واإلفراد بل هي أول اجلمع والتثنية تقابل الطرفني بذاا فلها درجة الكمال ألن 

صورة فهو قلب جلسم العامل الذي املفرد ال يصل إىل اجلمع إال ا واجلمع ال ينظر إىل املفرد إال ا فباإلنسان الكامل ظهر كمال ال
هو عبارة عن كل ما سوى اهللا وهو البيت املعمور باحلق ملا وسعه يقول تعاىل يف احلديث املروي ما وسعين أرض وال مسائي 

 ووسعين قلب عبدي املؤمن فكانت مرتبة اإلنسان الكامل من حيث هو قلب بني اهللا والعامل ومساه بالقلب لتقليبه يف كل صورة كل

يوم هو يف شأن وتصريفه واتساعه يف التقليب والتصريف ولذلك كانت له هذه السعة اإلهلية ألنه وصف نفسه تعاىل بأنه كل يوم 
يف شأن واليوم هنا الزمن الفرد يف كل شيء فهو يف شؤن وليست التصريفات والتقليبات كلها يف العامل سوى هذه الشؤن اليت أحلق 

وال عن رسوله يف خملوق أنه أعطى كن سوى اإلنسان خاصة فظهر ذلك يف وقت يف النيب صلى اهللا عليه فيها ومل يرد نص عن اهللا 
وسلم يف غزوة تبوك فقال كن أبا ذر فكان أبا ذر وورد اخلرب يف أهل اجلنة أن امللك يأيت إليهم فيقول هلم بعد أن يستأذن يف 

د أن يسلم عليهم من اهللا فإذا يف الكتاب لكل إنسان خياطب به من احلي القيوم الدخول عليهم فإذا دخل ناوهلم كتاباً من عند اهللا بع
    الذي ال ميوت إىل احلي القيوم الذي ال 

ميوت أما بعد فإين أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون فقال صلى اهللا عليه وسلم فال يقول أحد من أهل 
شيء وهو من أنكر املنكرات فعم وغاية الطبيعة تكوين األجسام وما حتمله مما ال ختلو عنه اجلنة للشيء كن إال ويكون فجاء ب

وتطلبه بالطبع وال شك أن األجسام بعض العامل فليس هلا العموم وغاية النفس تكوين األرواح اجلزئية يف النشآت الطبيعية واألرواح 
كامل حامل السر اإلهلي فكل ما سوى اهللا جزء من كل اإلنسان فاعقل إن جزء من العامل فلم يعم فما أعطى العموم إال اإلنسان ال

كنت تعقل وانظر يف كل ما سوى اهللا وما وصفه احلق به وهو قوله وإن من شيء إال يسبح حبمده ووصف الكل بالسجود وما 
ن الكامل فمن أراد أن يعرف كماله فلينظر جعل لواحد منهم أمراً يف العامل وال ياً وال خالفة وال تكويناً عاماً وجعل ذلك لإلنسا

يف نفسه يف أمره ويه وتكوينه بال واسطة لسان وال جارحة وال خملوق غريه فإن صح له املعىن يف ذلك فهو على بينة من ربه يف 
وارحه فلم يقع كماله فإنه عنده شاهد منه أي من نفسه وهو ما ذكرناه فإن أمر أو ى أو شرع يف التكوين بوساطة جارحة من ج

شيء من ذلك أو وقع يف شيء دون شيء ومل يعم مع عموم ذلك بترك الواسطة فقد كمل وال يقدح يف كماله ما مل يقع يف 
الوجود عن أمره بالواسطة فإن الصورة اإلهلية ذا ظهرت يف الوجود فإنه أمر تعاىل عباده على ألسنة رسله عليهم السالم ويف كتبه 

نهم من عصى وبارتفاع الوسائط ال سبيل إال الطاعة خاصة ال يصح وال متكن إباية قال صلى اهللا عليه وسلم يد فمنهم من أطاع وم
اهللا مع اجلماعة وقدرته نافذة وهلذا إذا اجتمع اإلنسان يف نفسه حىت صار شيئاً واحداً نفذت مهته فيما يريد وهذا ذوق أمجع عليه 
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عة فإنه باموع ظهر العامل واألعيان ليست إال هو أنظر يف قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة أهل اهللا قاطبة فإن يد اهللا مع اجلما
إال هو رابعهم مث قال وال أدىن من ذلك وهو ما دون الثالثة وال أكثر وهو ما فوق الثالثة إىل ما ال يتناهى من العدد إال هو معهم 

سبحانه ثان للواحد فإن املعية ال تصح للواحد من نفسه ألا تقتضي الصحبة وأقلها أينما كانوا وجوداً أو عدماً حيثما فرضوا فهو 
اثنان وهو ثالث لالثنني ورابع للثالثة وخامس لألربعة بالغاً ما بلغ وإذا أضيفت املعية للخلق دون احلق فمعية الثاين ثاين اثنني ومعية 

 أربعة بالغاً ما بلغ ألنه عني ما هو معه يف املخلوقية فهو من جنسه واحلق ليس الثالث لالثنني ثالث ثالثة ومعية الرابع للثالثة رابع
كذلك فليس كمثله شيء فليس بثالث ثالثة وال خامس مخسة فافهم فقد تبني احلق من اخللق من وجه وقد ظهر بصورته أيضاً من 

ان الشرع باللوح احملفوظ فما مل ميتد من ظل النفس وبقي وجه واعلم أن الطبيعة ظل النفس الكلية املوصوفة بالقوتني املعرب عنها بلس
فيها فهو الذي نزلت به عن العقل يف درجة النورية واإلضاءة وما امتد من ظل النفس مسي طبيعة وكان امتداد هذا الظل على ذات 

ء هلذه الظلمة الطبيعية ومسوا النفس اهليوىل الكل فظهر من جوهر اهليوىل والطبيعة اجلسم الكل مظلماً وهلذا شبهوه بالسبحة السودا
الزمردة خلضراء ملا نزلت به عن العقل يف النور ويف اجلسم الكل ظهرت صور عامل األجسام وأشكاله فكان ذلك اجلسم الكل 

امل كاألعضاء فلما استعد اجلسم مبا استعد به توجهت عليه النفس وأنارته فانتشرت احلياة يف مجيع أعضائه كلها فتلك أرواح ع
األجسام العلوي والسفلي من فلك وعنصر مث استحال بعضه إىل بعضه لتأثري حكم احلركة الزمانية اليت عينها االسم الدهر يف 

األفالك فظهرت للعني صور املولدات الفلكية كالكواكب واجلنات ومرتبتها وما فيها والعنصرية من معدن ونبات وحيوان وصور 
جودية فما خرج شيء من العدم إال الصور واألعراض من تركيب وحتليل واجلوهر ثابت العني قابل غريبة وأشكال عجيبة يف عني و

هلذه الصور كلها دنيا وآخرة وإذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن قوله تعاىل يدبر األمر يفصل اآليات أن املعىن املراد من ذلك التقدير 
لت الشيء عن الشيء إذا قطعته منه وفصلت بينه وبينه حىت متيز فإن كان الفصل واإلجياد فالتدبري للتقدير والتفصيل لإلجياد من فص

عن تقدير فهو على صورته وشكله وإن كان من غري تقدير فقد ال يكون على صورته وإن أشبهه يف أمره فإنه يفارقه يف أمر آخر 
    ن يف العرضية وإن كانا كالبياض والسواد يشتركان يف اللونية وإن كانا ضدين وكاللون واحلركة يشتركا

  : الشاعر: خمتلفني قال الشاعر

  ض الناس يخلق وال يفرى  تفرى ما خلقت وبع وألنت

    

وكاإلسكاف وأمثاله من صائغ وخياط وحداد وأمثال ذلك يريد أن يقطع من جلد نعالً فيأخذ نعالً فيقدره على اجللد فإذا أخذ 
لظالالت أوجدها اهللا على مثال األشخاص وملا أراد فصلها مدها فظهرت أعياا على قدرة من اجللد ذلك املقدار وفصله منه وا

صورة من هي ظله حذوك النعل بالنعل فلما خلق اهللا العامل دون اإلنسان أي دون جمموعه حذا صورته على صورة العامل كله فما 
 ففصله عن العامل بعدما دبره وهو عني األمر املدبر مث إنه يف العامل جزء إال وهو على صورة اإلنسان وأريد بالعامل كل ما سوى اهللا

تعاىل حذاه حذواً معنوياً على حضرة األمساء اإلهلية فظهرت فيه ظهور الصور يف املرآة للرائي مث فصله عن حضرة األمساء اإلهلية 
و اإلنسان الكامل املطلوب وما عدا هذا بعدما حصلت فيه قواها فظهر ا يف روحه وباطنه فظاهر اإلنسان خلق وباطنه حق وهذا ه

فهو اإلنسان احليواين ورتبة اإلنسان احليواين من اإلنسان الكامل رتبة خلق النسناس من اإلنسان احليواين هذا مجلة األمر يف خلق 
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ا على شكل الفلك اإلنسان الكامل من غري تفصيل وأما تفصيل خلقه فاعلم أن اهللا ملا خلق األركان األربعة دون الفلك وأداره
والكل أشكال يف اجلسم الكل فأول حركة فلكية ظهر أثرها فيما يليها من األركان وهو النار فأثر فيه اشتعاالً مبا يف اهلواء من 

الرطوبة فكان ذلك االشتعال واللهب من النار واهلواء وهو املارج أي املختلط ومنه مسي املرج مرجاً ألنه حيوي على أخالط من 
ار والنبات ومنه وقع الناس يف هرج أي قتل ومرج أي اختالط ففتح اهللا يف تلك الشعلة اجلان مث أفاضت الكواكب النرية بأمر األزه

اهللا وإذنه فإنه أوحى يف كل مساء أمرها فطرحت شعاعها على األركان واألركان مطارح الشعاعات فظهرت األركان باألنوار 
ملعدن والنبات واحليوان وهي على احلقيقة اليت أثرت يف نفسها ألن األفالك أعين السموات وأشرقت وأضاءت فأثرت وولدت فيها ا

إمنا أوجدها اهللا عن األركان مث أثرت يف األركان حبركاا وطرح شعاعات كواكبها ليتولد ما تولد فيها من املولدات فبضاعتها 
نه من أشراطها أن تلد املرأة بعلها فولدت األركان الفلك مث نكحها ردت إليها فما أثر فيها سواها وجعل ذلك من أشراط الساعة فإ

الفلك فولد فيها ما ولد فهو ابنها زوجها ومل يظهر يف األركان صورة لإلنسان الذي هو املطلوب من وجود العامل فأخذ التراب 
ركه مدة خيتمر مبا مير عليه من اهلواء احلار الذي اللزج وخلطه باملاء فصريه طيناً بيديه تعاىل كما يليق جبالله إذ ليس كمثله شيء وت

يتخلل أجزاء طينته فتخمر وتغريت رائحته فكان محأ مسنوناً متغري الريح ومن أراد أن يرى صدق ذلك إن كان يف إميانه خلل 
 أصله اليت خلق اجلسم فليحكم ذراعه بذراعه حكاً قوياً حىت جيد احلرارة من جلد ذراعه مث يستنشقه فيجد فيه رائحة احلمأة وهي

منها قال اهللا تعاىل خلق اإلنسان من صلصال ومن محاء مسنون فلما طهرت فخارة اإلنسان بطبخ ركن النار إياها والتأمت أجزاؤه 
وقويت وصلبت قصرها باملاء الذي هو عنصر احلياة فأعطاها املاء من رطوبته وأالن بذلك من صالبة الفخار ما أالن فسرت فيه 

 وأمد الركن اهلوائي مبا فيه من الرطوبة واحلرارة ليقابل حبرارته برد املاء فامتنعا فتوفرت الرطوبة عليه فأحال جوهرة طينته إىل احلياة
حلم ودم وعضالت وعروق وأعصاب وعظام وهذه كلها أمزجة خمتلفة الختالف آثار طبيعة العناصر واستعدادات أجزاء هذه النشأة 

ه النشأة احليوانية فاختلفت أمساؤها لتتميز كل عني من غريها وجعل غذاء هذه النشأة مما خلقت منه فلذلك اختلفت أعيان هذ
والغذاء سبب يف وجود النبات وبه ينمو فعرب عن منوه وظهور الزيادة فيه بقوله واهللا أنبتكم من األرض نباتاً ومعناه فنبتم نباتاً فإن 

ىل الشيء الذي ينمو يقول جعل غذاءكم منها أي مما تنبته فتنبتون به أي تنمي مصدر أنبت إمنا هو إنبات فأضاف النبات إ
أجسامكم وتزيد فلما أكمل النشأة اجلسمية النباتية احليوانية وظهر فيها مجيع قوى احليوان أعطاه الفكر من قوة النفس العملية 

 مجيع ما يعمله من الصنائع وما يعلمه ليس عن تدبري وال وأعطاه ذلك من قوة النفس العلمية من االسم اإلهلي املدبر فإن احليوان
روية بل هو مفطور على العلم مبا يصدر عنه ال يعرف من أين حصل له ذلك االتقان واألحكام كالعناكب والنحل والزنابري خبالف 

     هذا األمر وسائر اإلنسان فإنه يعلم أنه ما استنبط أمراً من األمور إال عن فكر وروية وتدبري فيعرف من أين صدر

احليوان يعلم األمر وال يعلم من أين صدر وذا القدر مسي إنساناً ال غري وهي حالة يشترك فيها مجيع الناس إال اإلنسان الكامل فإنه 
مل فجعل اإلنسان زاد على اإلنسان احليواين يف الدنيا بتصريفه األمساء اإلهلية اليت أخذ قواها ملا حذاه احلق عليها حني حذاه على العا

الكامل خليفة عن اإلنسان الكل الكبري الذي هو ظل اهللا يف خلقه من خلقه فعن ذلك هو خليفة ولذلك هم خلفاء عن مستخلف 
واحد فهم ظالله لألنوار اإلهلية اليت تقابل اإلنسان األصلي وتلك أنوار التجلي ختتلف عليه من كل جانب فيظهر له ظالالت متعددة 

داد التجلي فلكل جتل فيه نور يعطي ظالً من صورة اإلنسان يف الوجود العنصري فيكون ذلك الظل خليفة فيوجد عنه على قدر أع
اخللفاء خاصة وأما اإلنسان احليواين فليس ذلك أصله مجلة واحدة وإمنا حكمه حكم سائر احليواين إال أنه يتميز عن غريه من احليوان 
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واين بعضه عن بعض بالفصول املقومة لكل واحد من احليوان فغن الفرس ما هو احلمار من حيث بالفصل املقوم له كما يتميز احلي
فصله املقوم له وال البغل وال الطائر وال السبع وال الدودة فاإلنسان احليواين من جلة احلشرات فإذا كمل فهو اخلليفة فاجتمعنا ملعان 

م اخلليفة ومها لفظان مؤنثان لظهور التكوين فنهما فإن األنثى حمل التكوين فهو يف وافترقنا ملعان مث أن اهللا أعطاه حكم اخلالفة واس
االسم تنبيه ومل يقل فيه نائب وإن كان املعىن عينه ولكن قال إين جاعل يف األرض خليفة وما قال إنساناً وال داعياً وإمنا ذكره ومساه 

ن الكامل اخلليفة لقوله تعاىل يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي الذي خلقك مبا أجده له وإمنا فرقنا بني اإلنسان احليواين واإلنسا
فسواك فعدلك فهذا كمال النشأة اإلنسانية العنصرية الطبيعية مث قال له بعد ذلك يف أي صورة ما شاء ركبك إن شاء يف صورة 

يوان بفصلك املقوم لذاتك الذي ال يكون إال ملن الكمال فيجعلك خليفة عنه يف العامل أو يف صورة احليوان فتكون من مجلة احل
ينطلق عليه اسم اإلنسان ومل يذكر يف غري نشأة اإلنسان قط تسوية وال تعديالً وإن كان قد جاء فسوى فقد يعىن به خلق اإلنسان 

ذلك لغريه من املخلوقني من ألن التسوية والتعديل ال يكونان معاً إال لإلنسان ألنه سواه على صورة العامل وعدله عليه ومل يكن 
العناصر مث قال له بعد التسوية والتعديل كن وهو نفس إهلي فظهر اإلنسان الكامل عن التسوية والتعديل ونفخ الروح وقول كن 

وهو قوله أن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فشبه الكامل وهو عيسى عليه السالم بالكامل وهو آدم 
يه السالم خليفة خبليفة وغري اخللفاء إمنا سواه ونفخ فيه من روحه وما قال فيه أنه قال له كن إال يف اآلية اجلامعة يف قوله إمنا قولنا عل

لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فاجعل بالك ملا نبهتك عليه فنقص عن مرتبة الكمال اليت أعطاها اهللا للخلفاء من الناس وملا قسم 
فلك األطلس الذي هو فلك الربوج وهو قوله والسماء ذات الربوج على أثين عشر قسماً وأوحى اهللا تعاىل يف مساء الربوج اهللا ال

أمرها فلكل برج فيها أمر يتميز به عن غريه من الربوج وجعل اهللا هلذه الربوج أثراً من أمر اهللا املوحي به فيها فيما دون هذه السماء 
سان من حيث جسمه وطبيعته من عامل التركيب وهو زبدة خمض الطبيعة اليت ظهرت بتحريك األفالك فهو من عامل التركيب واإلن

املخضة اليت ليس يف اللنب ألطف منها بل هي روح اللنب إذا خرج منه بقي العامل مثل النخالة فهو فيه ال فيه فإنه متميز عنه بالقوة 
ن زبد خمضة العامل إذ لو انفصل عنه ما بقي العامل يساوي شيئاً مثل اللنب إذا خرج وهو منه فإن اإلنسان ما خرج من العامل وإن كا

عنه الزبد استحال وقل مثنه وزال خربه الذي كان املطلوب منه ومن أجل تلك الزبدة كان يستعمل اللنب ويعظم قدره فلما قضى اهللا 
وج جعل اهللا يف نشأة هذا اإلنسان اثين عشر قبالً يقبل ا هذه أن يكون هلذه الربوج أثر يف العامل الذي حتت حيطة مساء هذه الرب

اآلثار فيظهر اإلنسان الكامل ا وليس ذلك لإلنسان احليوان وإن كان أمت يف قبول هذه اآلثار من سائر احليوان ولكنه ناقص بالنظر 
ها حبضرة األمساء اإلهلية وبه صح الكمال هلذه إىل قبول اإلنسان الكامل فمن اإلثين عشر لصوقها بالعامل حيث حذيت عليه ولصوق

النفس وهذه ااورة على ثالث مراتب منها مرتبة االختصاص وهي يف اإلنسان احليوان مبا هو حمصل حلقائق العامل وهي يف الكامل 
     كذلك ومبا اختص به من األمساء 

لكونه ظالً وال شيء ألصق من الظل مبن هو عنه واملرتبة الثانية من اإلهلية حني انطلقت عليه حبكم املطابقة للحذو اإلهلي االعتنائي و
ااورة مرتبة الشيئية الرابطة بني األمرين وهي األدوات االيت ا يظهر عن اإلنسان ما يتكون عنه فيشترك اإلنسان احليوان مع 

يزيد الكامل عليه بالفعل باهلمة فأدواته مهته وهي له الكامل يف األدوات الصناعية اليت ا يتوصل إىل مصنوع ما مما يفعل باأليدي و
مبرتلة اإلرادة اإلهلية إذا توجهت على إجياد شيء فمن احملال أن ال يكون ذلك الشيء املراد واملرتبة الثالثة االتصال باحلق فيفىن عن 

يكون احلق شيئاً من هذه األدوات حىت نفسه ذا االتصال فيظهر احلق حىت يكون مسعه وبصره وهذا املسمى علم الذوق فإنه ال 
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حتترق بوجوده فيكون هو ال هي وقد ذقنا ذلك ووجدت احلرق حساً يف ذكرى هللا باهللا فكان هو ومل أكن أنا فأحسست باحلرق 
 حنوها مث يف لساين وتأملت لذلك تأملاً حسياً حيوانياً حلرق حسي قام بالعضو فكنت ذاكراً اهللا باهللا يف تلك احلالة ست ساعات أو

أنبت اهللا يل لساين فذكرته باحلضور معه ال به وهكذا مجيع القوى ال يكون احلق شيئاً منها حىت حيرق تلك القوة وجوده فيكون هو 
أي قوة كانت وهو قوله كنت مسعه وبصره ولسانه ويده ومن مل يشاهد احلرق يف قواه وحيسه وإال فال ذوق له وإمنا ذلك توهم منه 

وله يف احلجب اإلهلية لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه فأي قوة أراد احلق إحراقها من عبده حىت حيصل له العلم وهذا معىن ق
باألمر من طريق الذوق برفع احلجاب الذي بني اإلنسان من حيث تلك القوة وبني احلق فتحترق بنور الوجه فيسد بنفسه خلل تلك 

  الة وإن كان بصره فكذلك وإن كان لسانه فكذلك ولنا يف هذا املعىن القوة فإن كان مسعه كان احلق مسعه يف هذه احل

 بهذا فيه حكم محقق وحكمي  إن ذكر اهللا باهللا يحرق أال

  فحكمي عليه أنه الحق يصدق  ورب الواردات طعمته فإني

    

هذا أعظم اتصال يكون ولذلك قال احلق يف احلديث الصحيح كنت مسعه وبصره فجعل كينونته مسع عبد منعوت بوصف خاص و
من اهللا بالعبد حيث يزيل قوة من قواه ويقوم بكينونته يف العبد مقام ما أزال على ما يليق جبالله من غري تشبيه وال تكييف وال حصر 

جلماعة اليت وال إحاطة وال حلول وال بدلية واألمر على ما قلناه وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني واسئل القرية يعين ا
كنا فيها يعين أهل اهللا املنعوتني ذه الطريقة من عباد اهللا الذين قاموا بنواقل اخلريات وداوموا عليها وأقبلوا إىل اهللا ا واهللا يؤيدنا 

 كل واحد منهما بالعصمة يف االعتقاد والقول والعمل أنه ويل الرمحة األثر الثاين من اإلثين عشر أن املثلني اللغويني ال يلزم من وصف
باملثلية لصاحبه املماثل له االشتراك يف صفات النفس ألن املثلية لغوية وعقلية فالعقلية هي اليت يشترك ا يف صفات النفس واللغوية 

 بأدىن شبه بأمر ما يكون مثالً له يف ذلك فيكون للمثل حكم مثله من حيث ما هو مثله فيه وقابل له وما مث بني العبد اإلنساين

الكامل واحلق يف ليس كمثله شيء إال قبوله جلميع األمساء اإلهلية اليت بأيدينا وا صحت خالفته وفضل على املالئكة فاخلليفة إن مل 
يظهر فيمن هو خليفة عليه بأحكام من استخلفه وصورته يف التصرف فيه وإال فما هو خليفة له كما أن اخلليفة قد استخلف من 

يع أحواله ملا اختذه وكيالً فهو فيما استخلفه احلق فيه من التصرف يف املستخلف عليه ال يتصرف إال بنظر استخلفه يف ماله ومج
وكيله فهو املستخلف باملستخلف فاستخالف العبد ربه ملا اختذه وكيالً خالفة مطلقة ووكالة مفوضة دورية واستخالف الرب عبده 

النيب صلى اهللا عليه وسلم لربه عز وجل ملا سافر أنت الصاحب يف السفر واخلليفة خالفة مقيدة حبسب ما تعطيه ذاته ونشأته يقول 
يف األهل فسماه خليفة واهللا تعاىل قد أقسم بكل معلوم من موجود ومعدوم فقال فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون فاقسم 

ر علينا ذلك فال نكون إذاً خلفاء فيما هو حمجور علينا بنفسه وجبميع املعلومات فهل لنا أن نقسم مبا أقسم اهللا تعاىل به أو حمجو
واملقسم به قد يقسم باألمر مضافاً أو مفرداً فاملفرد واهللا ألفعلن كذا واملضاف مثل قول عائشة رضي اهللا عنها يف قسمها ورب حممد 

علوم سواء ذكر االسم أو مل يذكره فدخل املضاف يف املضاف إليه يف الذكر بالقسم فعلى هذا احلد يقسم اإلنسان الكامل بكل م
وهو بعض تأويالت وجوده قسم اهللا باألشياء يف مثل قوله تعاىل والشمس والضحى والليل والتني يريد ورب الشمس ورب الضحى 

هلذا قال ورب التني فما أقسم إال بنفسه فال قسم إال باهللا وما عدا ذلك من األقسام فهو ساقط ما ينعقد به ميني يف املقسوم عليه و
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تعاىل ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم واللغو الساقط فمعناه ال يؤاخذكم اهللا باإلميان اليت أسقط الكفار فيها إذا حنثتم ولكن 
يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فلما سقط العقد بالقلب عند اليمني سقطت الكفارة إذا وقع احلنث وال خالف بني العلماء أن الكفارة 

ميان املذكورة يف القرآن أا يف اليمني باهللا ال بغريه وجاء باألميان معرفة باإلضافة واأللف والالم وقد صح عن النيب صلى اهللا يف األ
عليه وسلم النهي عن اليمني بغري اهللا فاخلليفة ينبغي له أن يكون مع إرادة من استخلفه فيما استخلفه فيه فإن اهللا يقول واهللا غالب 

الصورة قد تكون يف اللسان األمر والشأن فقوله أن اهللا خلق آدم على صورته أي على أمره وشأنه فاهللا غالب على أمره على أمره و
أي على من أظهره بصورته أي بأمره فإن له حكم العزل فيه مع بقاء نشأته فيدلك ذلك على أنه ما أراد بالصورة النشأة وإمنا أراد 

عن سنن العلم ومراد اهللا يف األشياء وهذا األمر وحده على االختصاص من آثار اجلوزاء خاصة وهي األمر واحلكم فالعامل ال يعدل 
برج هوائي فطابق األمر قول الين صلى اهللا عليه وسلم أن الرب كان يف عماه باملد واهلمزة وهو السحاب الرقيق ما فوقه هواء وما 

 تعرض لنفي اهلواء فاألمر هللا فليست نسبة العماء إليه يا ويل من نسبة اهلواء فنفى حتته هواء فنفى عن هذا العماء إحاطة اهلواء به وما
اإلحاطة اهلوائية ذا العماء ال بد فيه من نفي اموع ال اجلميع وقد بينا يف النفس الرمحاين حديث العلماء واجلوزاء بني املاء 

 وهلذا كان حكم اهلواء أعم من سائر األركان ألنه يتخلل كل شيء وله يف والتراب ألا بني الثور والسرطان كآدم بني املاء والطني
    كل شيء سلطان 

فيزلزل األرض وميوج املاء وجيريه ويوقد النار وبه حياة كل نفس متنفس وله اإلنتاج يف األشجار وهو الرياح اللواقح فهذا األثر 
يظهر يف العامل مما ميكن أن يستغىن عنه وإمنا ظهر مع االستغناء عنه لتظهر الثاين من األقسام اإلثين عشر وأما األثر الثالث وهو ما 

مرتبة قوة االثنني لئال يقال ما يف الوجود إال اهللا مع ظهور املمكنات واملخلوقني فيعلم أن اهللا غين عن العاملني مع وجود العاملني 
ستغين عنه مع وجوده لبيان غىن احلق عن العامل فما جعله اهللا يف واالستغناء عنه معقول فجاء يف العامل هذا األمر الذي ميكن أن ي

العامل عبثاً فأعطى وجوده مع االستغناء عنه هذا العلم وهو علم نافع وله نظم خاص يشبه نظم ما ال يستغىن عنه مثل وجود الولد 
ثر الرابع فكقوله صلى اهللا عليه وسلم ال تقوم عن النكاح وهو مستغين عنه دليلنا نكاح أهل اجلنة يف اجلنة ونكاح العقيم وأما األ

الساعة وعلى وجه األرض من يقول اهللا اهللا فأتى به مرتني ومل يكتف بواحدة وأثبت بذلك أنه ذكر على االنفراد ومل ينعته بشيء 
ذكر اهللا أكرب ومل يذكر إال وسكن اهلاء من االسم وهو تفسري لقوله تعاىل اذكروا اهللا ذكراً كثرياً وهو تكرار هذا االسم وقوله ول

االسم اهللا خاصة وهو مأمور من اهللا أن يبني للناس ما نزل إليهم فلوال أن قول اإلنسان اهللا اهللا له حفظ العامل الذي يكون فيه هذا 
وما يف فوائد الذكر مل يقرن بزواله زوال الكون الذي زال منه وهو الدنيا وهذا االسم كان ذكرياً وذكر شيخنا الذي دخلنا عليه 

األذكار أعظم فائدته فلما قال احلق ولذكر اهللا أكرب ومل يذكر صورة ذكر آخر مع كثرة األذكار باألمساء اإلهلية فاختذه أهل اهللا 
دة ذكراً وحده فأنتج هلم يف قلوم أمراً عظيماً مل ينتجه غريه من األذكار فإن بعض العلماء بالرسوم مل ير هذا الذكر الرتفاع الفائ

عنده فيه إذ كل مبتدأ ال بد له من خرب فيقال له ال يلزم ذلك اللفظ بل ال بد له من فائدة وقد ظهرت يف الذاكر به حني ذكره ذه 
الكلمة خاصة فنتج له يف باطنه من نور الكشف ما ال ينتجه غريه بل له خرب ظاهر يف اللفظ كإضافة إىل ترتيه أو ثناء بفعل ومعلوم 

أمر ما مث ذكر أمر ما وكرر على طريق التأكيد له أنه يعطي من الفائدة ما ال يعطيه من ليس له هذا احلكم وال قصد به أنه إذا ذكر 
فهو أسرع وأجنح يف طلب األمور فال عبث يف العامل مجلة واحدة وأما األثر اخلامس وهو يشبه الرابع كما أشبه قسم احلمل من 

 كان هذا ما هو عني هذا وينفرد كل واحد منهما بأمر ال يكون لغريه من مماثله مع كونه الربوج قسم األسد والقوس وغريه وإن
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على مثله فلهذا وقع الشبه يف اآلثار كما وقع يف األصل وهو كل ما وقع يف العامل ويعطي معناً صحيحاً غري ظهوره ولو سقط من 
بد أن ينقص عن األمر الذي يعطيه وجوده وهذه تسمى عوارض العامل مل خيتل ذلك األمر الذي أعطى فيه هذا املعىن ولكنه ال 

األعطيات اليت ال خيل سقوطها وعدم وقوعها حبقيقة ما عدمت منه وإن كان هلا معىن كوجود لذة اجلماع وهلذا زوجنا اهللا باحلور 
دة إال بآلة فيفعله مته ال بآلة فإن اهللا العني وأما األثر السادس فهو ما يتعلق بصاحب اهلمة إذا أراد أن يتكون عنه ما ال يقع بالعا

قادر أن يكون آدم ابتداء من غري ختمري وال توجه يدين وال تسوية وال تعديل لنفخ روح بل يقول له كن فيكون ومع هذا فخمر 
كتفي بالعلم به عن طينته بيديه وسواه وعدله مث نفخ فيه الروح وعلمه األمساء وأوجد األشياء على ترتيب كما أنه لو شاء جعلنا ن

أمسائه ولكن تسمى بكذا يف كل لسان وضعه يف العامل فيسمى باهللا يف العرب وخبداي يف الفرس وبواق يف احلبش ويف كل لسان له 
أمساء مع العلم بوجوده وأظهر فائدة ذلك مع االستغناء عما ظهر واالكتفاء ومن هذا الباب ما يظهر عنا من األفعال مع أنه جيوز أن 

علها اهللا ال بأيدينا ولكن ما وصل إىل هذا الفعل يف الشاهد إال بأيدينا فأراد حتريك اجلسم من مكان إىل مكان فجعل فينا إرادة يف
طلب االنتقال فقمنا حبركة اختيارية نعقلها من نفوسنا وانتقلنا واالنتقال خلق اهللا باألصل ولكنه وجد عن إرادة حادثة اختيارية 

عش فإا اضطرارية فاإلنسان املختار جمبور يف اختياره عند السليم العقل مث ما من حقيقة ال يظهر حكمها إال خبالف حركة املرت
باحملل فال تظهر إال باحملل فيفرق بني ما جيوز وبني ما ال جيوز فالتحرك حمال وجوده إال يف متحرك ومن هذا الباب نزوله تعاىل إىل 

    السماء الدنيا يف الثلث الباقي 

من الليل مع كونه معنا أينما كنا فهذا حكم نزول قد ظهر بفعل ما ميكن حصول ذلك املراد من غري هذا الرتول لكن إذا أضفته إىل 
قوله تعاىل أنه غين عن العاملني كان نزوالً وال بد من مرتبة الغىن ألنه ال يقبل هذا الرتول إال لنسبة إهلية تقتضيها ذاته فلم تكن إال 

افهم فإن اإلضافات هلا من احلكم الذايت ما ليس لغري املضاف واحلقائق ال تتبدل والشأن إمنا هو ظهور حكم يف حمكوم فهو برتول ف
من وجه تطلبه ذاته ومن وجه ال تطلبه ذاته تعاىل كاخلالق يطلب اخللق والعامل يطلب املعلوم وأما األثر السابع فوجود الظرفية يف 

ن مث محلناها على احلق محالً شرعياً أو هي يف احلق حبسب ما يليق جبالله وما ظهرت يف العامل بالفعل الكون هل هي أصل يف الكو
كقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للسوداء أين اهللا فأشارت إىل السماء وكانت خرساء قال تعاىل واهللا بكل شيء عليم وبنية 

ريح فعليم مبعىن عامل ومبعىن معلوم وكال الوجهني سائغ يف هذه اآلية إذا كانت الباء فعيل ترد مبعىن الفاعل ومبعىن املفعول كقتيل وج
من قوله بكل مبعىن الفاء فهو يف كل شيء معلوم وبكل شيء حميط أي له يف كل شيء إحاطة مبا هو ذلك املعلوم عليه وليس ذلك 

ه خبرياً أي إذا أردت أن تسأل عن حقيقة أمر فاسأل عنه من له ذوق إال هللا أو ملن أعلمه اهللا وأما األثر الثامن فقوله تعاىل فاسئل ب
ومن ال ذوق له يف األشياء فال تسأله فإنه ال خيربك إال باسم ما سألت عنه ال حبقيقته فال يسأل العبد عن اهللا فإنه ال ذوق له يف 

ن اهللا واسئل العبد عن العبودة فنسبة العبودة للعبد نسبة األلوهة وال خربة له ا فما عنده منها ال ألمساء اهللا اخلاصة فاسأل اهللا ع
األلوهة هللا فأخبار احلق عن العبودة أخبار إله وأخبار العبد عن األلوهة أخبار عبد ولذلك ورد من عرف نفسه فيعرف نفسه معرفة 

له لعرفه يف نفسه وعلم بافتقاره أن مث من ذوق فال جيد يف نفسه من لأللوهة مدخالً فيعرف بالضرورة أن اهللا لو أشبهه أو كان مثالً 
يفتقر إليه وال ميكن أن يشبهه فعرف ربه أنه ليس مثله وإن كان اهللا قد أقامه خليفة وأوجده على الصورة فيخاف ويرجى ويطاع 

نه ما خلقهما إال ويعصي فقد بينا معىن ذلك يف هذه اآلثار من هذا الباب وأما األثر التاسع وهو قوله يف خلق السموات واألرض أ
باحلق أي ما خلقهما إال له تعاىل جده وتبارك امسه ألنه قال وإن من كل شيء أال يسبح حبمده فما خلق العامل إال له تعاىل ولذلك 
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قال فيمن علم أنه جعل يف نشأته عزة ومها اجلن واإلنس وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون أي ليتذللوا إيل ملا ظهر فيهما من 
عزة ودعوى لأللوهة واإلعجاب بنفوسهم فمن لطف اهللا م أن ينبههم على ما أراد م يف خلقه إياهم فمن تنبه كان من الكثري ال

الذي يسجد هللا ومن مل يتنبه كان من الكثري الذي حق عليه العذاب وأما قوله يف هذه اآلية وما خلقت اجلن واإلنس قد يريد به 
 ظاهر وباطن فمن حيث ما له ظاهر هو إنس من آنست الشيء إذا أبصرته قال تعاىل يف حق موسى اإلنسان وحده من حيث ما له

أخباراً عنه أين آنست ناراً أي أبصرت واجلن باطن اإلنسان فإنه مستور عنه فكأنه قال وما خلقت ما ظهر من اإلنسان وما بطن إال 
طناً واملؤمن يعبده ظاهراً وباطناً والكافر املعطل ال يعبده ال يف الظاهر وال يف ليعبدون ظاهراً وباطناً فإن املنافق يعبده ظاهراً ال با

الباطن وبعض العصاة يعبده باطناً ال ظاهراً ومن مث قسم خامس وما أخرجنا اجلن الذين خلقهم اهللا من نار من هذه اآلية وجعلناها 
ملا ذكر السجود أنه ذكر مجيع من يسجد له ممن يف السموات ومن يف اإلنسان وحده من جهة ما ظهر منه وما استتر إال لقول اهللا 

يف األرض وقال يف الناس وكثري من الناس فما عمهم ودخل الشيئاًطني يف قوله من يف األرض وذلك أن الشيطان وهو البعيد من 
 لنا عن معرفة الشيطان بربه وخوفه منه الرمحة يقول لإلنسان إذا أمره بالكفر إين بريء منك إين أخاف اهللا رب العاملني فأبان اهللا

فلذلك كان صرف اجلن يف هذه اآلية إىل ما استتر من اإلنسان أوىل من إطالقه على اجلان واهللا أعلم وأما األثر العاشر فهو ما ظهر 
كتب اإلهلية حىت جعل الرسل يف العامل من إبانة الرسل املترمجني عن اهللا ما أنزل اهللا على عباده مع إنزال كتبه فما اكتفى برتول ال

تبني ما فيها ملا يف العبارة من اإلمجال وما تطلبه من التفصيل وال تفصل العبارة إال بالعبارة فنابت الرسل مناب احلق يف التفصيل فيما 
    مل يفصله وأمجله وهو 

 العامل ولوالها ما شرحت الكتب وال ترمجت من قوله تعاىل لتبني للناس ما نزل إليهم بعد تبليغه ما أنزل إلينا وهذه حقيقة سارية يف
لسان إىل لسان وال من حال إىل حال قال تعاىل فأجره حىت يسمع كالم اهللا وهو ما أنزله خاصة وأما ما فصله الرسول وأبان عنه 

الثاين عشر فهما فهو تفصيل ما نزل ال عني ما نزل ويقع البيان بعبارة خاصة ويعقل بأس شيء كان وأما األثر احلادي عشر و
املرتبتان من املراتب الثالثة اليت ذكرناها يف أول هذه اآلثار ومها مرتبة االتصال باحلق ومرتبة السبب الرابط بني األمرين وقد تقدم 

لم أسباب فلنذكر ما يف هذا املرتل من العلوم إن شاء اهللا فمن ذلك علم السبب املوجب لبقاء املؤمن يف النعيم يف دار النعيم وفيه ع
الفوز والنجاة من اجلهل الذي هو شر الشرور وفيه علم ما يستحقه املوطن من األمور اليت تكون ا السعادة لإلنسان وقد تظهر يف 

موطن آخر وال تعطي سعادة وفيه علم كل ما ثبت عينه أو ال يسقط له حكم على اإلطالق بل يسقط عنه حكم خاص ال كل 
مه أو ال يشتغل به كلغو اليمني فإن الكفارة سقطت عنه يف احلنث وفيه علم ما يظهر من الزيادة إذا حكم فهل يشتغل مبا سقط حك

أضيف الفعل إىل املخلوق بوجه شرعي يوجب ذلك أو كرم خلق عقلي وفيه علم املال واخلال وفيه علم فعل ما ينبغي وترك ما ال 
 يف احملدود فال يكون تعدياً وإذا دخل كيف صورة دخوله والفرق بني ينبغي وفيه علم التعدي يف حدود األشياء وهل احلد داخل

قوله وأيديكم إىل املرافق وقوله وأمتوا الصيام إىل الليل وهذا حد بكلمة معينة تقتضي يف الواحد خروج احلد من احملدود ويف اآلخر 
داً وال يتسلسل وفيه علم العهود واألمانات وما هي دخول احلد يف احملدود وينبين هذا على معرفة احلد يف نفسه ما هو فإن للحد ح

األمانات وما هي العهود والعقود اليت أمرنا ا والعهد اإلهلي هل له حكم عهد املخلوق أم ال وفيه علم الفضل بني املال املوروث 
 جبل على الكسل فمال املرياث واملكتسب وبأي املالني تقع اللذة أكثر لصاحبه وهو علم ذوق وخيلق باختالف املزاج فإنه مث من

عنده ألذ ألنه ال تعمل له فيه ومنهم أهل الفتوح ومن الناس من هو جمبول يف نفسه على الرياسة فيلتذ باملال املكتسب ما ال يلتذ 
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 أم اختياري باملال املوروث ملا فيه من التعمل إلظهار قدرته فيه جبهة كسبه وفيه علم توقف املسببات عن أسباا هل هو توقف ذايت
من اهللا وفيه علم االستحاالت من حال إىل حال فهل تتبع األعيان تلك األحوال فتستحيل من عني إىل عني أم العني واحدة 

واالستحاالت تقع يف األحوال واملذاهب يف تلك خمتلفة فأين احلق منها وفيه علم حفظ الصانع لصنعته أو لعني املصنوع فإن الصنعة 
 مستفادة له كصنعة اخلياطة وغري ذلك مما ال حيصل إال بالتعلم وقد تكون الصنعة بالفطرة ال بالتفكر كصنعة للصانع قد تكون

احليوانات كالنحل والعناكب وكلها باجلعل وقد تكون ذاتية كإضافة الصنعة إىل اهللا وما معىن قوله مع هذا يدبر األمر بفصل اآليات 
يثبت من األمور يف الكون وما ال يثبت وضرب مثل النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك فيما فنسب التدبري إليه وفيه علم حكمة ما 

جاء به باملطر والبقاع فيمن نفعه اهللا مبا جاء به ومن مل ينفعه وفيه علم وجود األعلى من األدىن فأما يف املعاين كوجود علمنا باهللا 
 من احلكم للنائب وفيه علم معرفة الشيء مبا يكون منه ال به ويف هذا الباب عن وجود علمنا بأنفسنا وفيه علم ما للنيابة يف األمر

تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان جماوراً له أو كان منه بسبب أو يتضمنه وفيه علم التوحيد املطلوب العامل ما هو وفيه علم 
 وفيه علم ما يبقى به كل شيء على التفصيل الفضائل حىت يقع احلسد فيها هل هي فضائل ألنفسها أو هي حبكم العرف والوضع

واالختالف فما كل واق من شيء يكون واقياً من شيء آخر وما األمر اجلامع لكل وقاية وفيه علم فائدة وجود األمثال مع االكتفاء 
 هل جيد يف نفسه القطع به باألول من األمثال وفيه علم احلجب احلائلة بني الناس وبني العلم باألشياء وفيه علم من اختذ اجلهل علماً

أو تكون نفسه تزلزله يف ذلك حىت إذا حقق النظر يف نفسه وجد الفرق بني ما يوافق العلم من ذلك وبني ما ال يوافقه وليس ذلك 
 إال يف اجلهل خاصة وأما يف الظن والشك فليس حكمهما هذا احلكم فإن الظان يعلم بظنه والشاك يعلم بشكه وقد ال يعلم اجلاهل

    جبهله فإنه من علم جبهله فله علم ميكن أن يوصف به وفيه علم حكمة التأييد هل هو عناية أو إقامة 

حجة أو يف موضع عناية ويف موضع إقامة حجة بالنظر إىل حال شخصني وفيه علم ما ينسب إىل العامل بالشيء مما ال يستحقه علمه 
قوع ما يترجاه أو عدم وقوعه فيما يتعلق الرجاء مع العلم وفيه علم من يأيت به ومع ذلك ينسبه إىل نفسه كالترجي من العامل بو

األحسن وهو ال يقطع بثمرته هل ذلك راجع إىل علمه جبهل من أحسن إليه مبرتبة اإلحسان أو راجع إىل نفسه لكونه ال يعلم أنه 
 أصحاب اآلالم هل ذلك على جهة الرمحة م ويف حق اإلحسان فيه وفيه علم حكمة استمرار العذاب والضر على املضرورين من

أم ال وفيه علم من استعمل األمر يف غري منا وضع له أو مل يستعمله إال فيما وضع له إذا كان له وجوه كثرية متضادة فما خرج عن 
وفيه علم الصادق حكم ما هو له كاملرض له وجه إىل الصرب وله وجه إىل الضجر وفيه علم تذكر الناسي هل ينفعه تذكره أم ال 

يسمى كاذباً وفيه علم االستعاذة وما يستعاذ به ومنه وأين حيمد ويف أي موضع يذم وفيه علم ما ينفع من االعتراف مما ال ينفع فإن 
للمواطن حكماً يف االعتراف ولألحوال فيه حكماً أيضاً فإن من الناس من يعترف باخلطأ مع بقائه عليه ومن الناس من يزول عنه 

ه علم شرف اخلطاب ووجوه االلتذاذ به وفيه علم حكمة وجود الشك يف العامل وفيه علم جناة اتهد أخطأ أم أصاب مع توفيته وفي
  .ما آتاه اهللا من ذلك واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

  معرفة منزل سجود القلب والوجه في الباب الثاني والستون وثالثمائة

  جودين والسجدتين والكل والجزء وهما منزل الس
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  في غير سهل من األكوان أحكام  سهل سجود القلب ليس له مقام

 يرفع والتغيير أعالم والوجه  يرفع القلب رأساً بعد سجدته ال

 القلب أسماء وأعالم وقبلة  غير مشهود بقبلته فإنه

 له في علوم الخلق أقدام وما  حقيقته تأييد سجدته تبدي

    

رتل التمكني وإىل ما يؤل إليه أمر كل ما سوى اهللا ويسمى أيضاً مرتل العصمة اعلم أن اهللا تعاىل ملا خلق العامل هذا املرتل يسمى م
جعل له ظاهراً وباطناً وجعل منه غيباً وشهادة لنفس العامل فما غاب من العامل عن العامل فهو الغيب وما شاهد العامل من العامل فهو 

 فجعل القلب من عامل الغيب وجعل الوجه من عامل الشهادة وعني للوجه جهة يسجد هلا مساها بيته شهادة وكله هللا شهادة وظاهر
وقبلته أي يستقبلها بوجهه إذا صلى وجعل استقباهلا عبادة وجعل أفضل أفعال الصالة السجود وأفضل أقواهلا ذكر اهللا بالقرآن وعني 

 فإن سجد عن كشف مل يرفع رأسه أبداً من سجدته دنيا وآخرة ومن للقلب نفسه سبحانه فال يقصد غريه وأمره أن يسجد له
سجد من غري كشف رفع رأسه ورفعه واملعرب عنه بالغفلة عن اهللا ونسيان اهللا يف األشياء فمن مل يرفع يف سجود قلبه فهو الذي ال 

حالة أيب بكر الصديق وال تظن يف العامل أنه يزال يشهد احلق دائماً يف كل شيء فال يرى شيئاً إال ويرى اهللا قبل ذلك الشيء وهذه 
مل يكن ساجداً مث سجد بل مل يزل ساجداً فإن السجود له ذايت وإمنا بعض العامل كشف له عن سجوده فعلمه وبعض العامل مل 
قيام يكشف له عن سجوده فجهله فتخيل أنه يرفع ويسجد ويتصرف كيف يشاء واعلم أن السجود الظاهر ملا كان نقلة من حال 

أو ركوع أو قعود إىل تطأطئ ووضع وجه على األرض يسمى ذلك التطأطؤ سجوداً علمنا أنه طرأ على الساجد حالة مل يكن عليها 
يف الظاهر املرئي ألبصارنا فطلبنا من اهللا الوقوف على منقل هذا املنقول من حال إىل حال فمن الناس من جعل ذلك وأمثاله نسباً 

 اإلهلي يف العلم باألكوان اليت هي احلركة والسكون واالجتماع واالفتراق فاحلركة عبارة عن كون اجلسم وهو الذي أعطاه الكشف
أو اجلوهر قد شوهد يف زمان يف حيز أو يف مكان مث شوهد يف الزمان اآلخر يف حيز آخر أو يف مكان آخر فقيل قد حترك وانتقل 

مانني فصاعداً فسمى إقامته يف حيزه سكوناً واالجتماع عبارة عن جوهرين والسكون أن يشاهد اجلوهر أو اجلسم يف حيز واحد ز
أو جسمني يف حيزين متجاورين ليس بني احليزين حيز ثالث واالفتراق عبارة عن جوهرين أو جسمني يف حيزين غري متجاورين 

ذا وبقي من املسئلة من هو احملرك هل بينهما حيز ليس فيه أحدمها فليس األمر سوى هذا ووافق بعض أهل الكالم أهل الكشف يف ه
املتحرك أو أمر آخر فمن الناس من قال احملرك هي احلركة قامت باجلسم فأوجبت له التحرك واالنتقال واختلفوا يف احلركة اليت 

تسمى أوجبت التحرك للجسم هل تعلقت ا مشيئة العبد فتسمى اختيارية أي حركة اختيار أو مل يتعلق ا مشيئة املتحرك ف
اضطرارية كحركة املرتعش وهذا كله إذا ثبت أن مث حركة كما زعم بعضهم ومل خيتلفوا يف أن هذه األكوان أعراض سواء كانت 

نسباً أو معاين قائمة باحملال املوصوفة ا فإنا ال نشك أنه قد عرض هلا حال مل تكن عليه ومن احملال أن يكون واحد من تلك 
 الذايت هلا قبوهلا واختلفوا فيمن أوجد تلك احلركة أو السكون إذا ثبت أن ذلك عني موجودة هل هو اهللا األعراض ذاتياً هلا وإمنا

تعاىل أو غري اهللا فمن قائل ذا الوجه ومن قائل ذا الوجه وسواء يف ذلك املرتعش وغري املرتعش ومن قائل أن األكوان ال وجود هلا 
 النسبة االختيارية أن اهللا خلق للعبد مشيئة شاء ا حكم هذه النسبة وتلك املشيئة احلادثة وإمنا هي نسب فلمن تستند وحنن نقول يف
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عن مشيئة اهللا يقول اهللا عز وجل وما تشاؤن إال أن يشاء اهللا فأثبت سبحانه املشيئة له ولنا وجعل مشيئتنا موقوفة على مشيئته هذا 
عندنا واحد فالسبب األول مشيئة احلق والسبب الثاين املشيئة اليت وجدت عن يف احلركة االختيارية وأما يف االضطرارية فاألمر 

مشيئة احلق غري أن هنا لطيفة أعطاها الكشف وأشار ا من خلف حجاب الكون وهي قوله وما تشاؤن إال أن يشاء اهللا فاهللا هو 
كما ثبت أنه إذا أحبه كان مسعه وبصره ويده املشيء بالكشف وإن وجد العبد يف نفسه إرادة لذلك فاحلق عني إرادته ال غريه 

ومجيع قواه فحكم املشيئة اليت جيدها يف نفسه ليست سوى احلق فإذا شاء اهللا كان ما شاءه فهو عني مشيئة كل مشيء كما يقول 
 القائمة بيده مثبت احلركة إن زيداً حترك أو أنه حرك يده فإذا حققت قوله على مذهبه وجدت أن الذي حرك يده إمنا هي احلركة

وإن كنت ال تراها فإنك تدرك أثرها ومع هذا تقول أن زيداً حرك يده كذلك تقول أن زيداً حرك يده واحملرك إمنا هو اهللا تعاىل 
    واعلم أنه ليس العامل 

حركة مشهودة فاألحوال سكون ألبتة وإمنا هو متقلب أبداً دائماً من حال إىل حال دنيا وآخرة ظاهراً وباطناً إال أن مث حركة خفية و
تتردد وتذهب على األعيان القابلة هلا واحلركات تعطي يف العامل آثاراً خمتلفة ولوالها ملا تناهت املدد وال وجد حكم للعدد وال 

 جرت األشياء إىل أجل مسمى وال كان انتقال من دار إىل دار وأصل وجود هذه األحوال النعوت اإلهلية من نزول احلق إىل السماء

الدنيا كل ليلة واستوائه على عرش حمدث وكونه وال عرش يف عماء وهذا الذي أوجب أن يكون احلق مسع العبد وبصره وعني 
مشيئته فبه يسمع ويبصر ويتحرك ويشاء فسبحان من خفي يف ظهوره وظهر يف خفائه ووصف نفسه مبا يقال أنه صمد ال إله إال 

لليل والنهار وهو معنا أينما كنا وهو أقرب إلينا منا فكثرناه بنا ووحدناه به مث طلب منا هو يصورنا يف األرحام كيف يشاء ويقلب ا
  أن نوحده بال إله إال اهللا فوحدناه بأمره وكثرناه بنا 

 كل وقت وال يخليه عن حكم في  كل وقت يريك الحق حكمته ما

 من الطباق عن األلواح عن قلم  إلى فرح في القلب من ترح فانظر

 سرائرنا من حضرة الكلم عن  بها نزل األرواح نازلة تجاء

 على العقول التي لم تحظ بالقدم  علم خفي عز مطلبه فكل

  أمشي على الرأس سعياً ال على القدم  فقمت حباً وإجالالً لمنزلها

 فإىل من وإذا اجتمع فبمن وإذا وملا مل تكن األكوان سوى هذه األربعة األحوال فبقي الكالم يف الساكن إذا سكن فبمن وإذا حترك
  افترق فعمن 

 ثم إال عينه وإرادته وما  فما ثم إال اهللا ما ثم غيره

فسكن يف اهللا فهو حيزه إذ كان يف علمه وال عني له فهو وهيواله فتصور بصورة العبد فكان له حكم ما خلق وله ما سكن يف الليل 
  ه تلبس وعليه أسس بنيانه وثبت والنهار ومن احملال أن يكون األمر خالف هذا فب

 وإن تكثرت اآليات والصور  شهدت سواه فهو صورته فإن

 سور تعنو لها سور لكنها  ليست بغير سوى من كان منزلها

  فما يف الكون حركة معقولة كما أنه ما مث سكون مشهود 
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 شيء سواه يبدو وليس  فانظر إلى الضد كيف يخفي

    

فإن اخلال قد امتأل فالعامل ساكن يف خالئه واحلركة ال تكون إال يف خالء هذه احلركة األجسام فأعجب حلركة يف عني سكون 
واخلالء مآلن فال يقبل الزيادة فإنه ما هلا أين وكما سكن يف اهللا حترك إىل اهللا كما قال وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أي ارجعوا إىل ما منه 

وا فيها فقيل هلم ارجعوا إىل ما منه خرجتم وليس إال اهللا وال رجوع إليه إال به إذ هو خرجتم فإم خرجوا مقرين بربوبيته مث فزع
الصاحب يف السفر فإن رجع رجعنا فإن الرجوع ال يكون إال ملن له احلكم وال حكم إال هللا مث تاب عليه ليتوبوا فهذا صدق ما قلنا 

ا حتركت إليه فهو اهلادي أو منه فمن امسه املضل فحريك مث هداك فال تعدل عن الرشد فكونوا كيفما شئتم فإن احلق بالرصد وإذ
فتاب عليك باهلدى فتحركت إليه بالتوبة فمن مضل إىل هاد وإن إىل ربك الرجعى وأما قولنا إذا اجتمع فبمن فنقول اجتمع باهللا يف 

لياً يف اهللا فقد واىل اهللا وليس االجتماع سوى ما عني كونه تواله اهللا وهو قوله لعبده هل واليت يف ولياً فإنه عند وليه فمن واىل و
ذكرناه ورد يف اخلرب أن اهللا يقول يا عبدي مرضت فلم تعدين فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني فقال يا عبدي أما 

 اضطرار وافتقار وهو علمت أن عبدي فالناً مرض فلم تعده أما أنك لو عدته لوجدتين عنده فإن املريض ال يزال ذاكراً اهللا ذكر
الذكر األصلي الذي انبىن عليه وجود املمكن واحلق تعاىل جليس الذاكر له فمن واىل يف اهللا ولياً فقد اجتمع باهللا فإن كنت أنت ولياً 

حقه صاحب فاعلم أن اهللا أيضاً معك فإذا واليت ولياً واهللا معه فقد اجتمع اهللا باهللا فجمعت بني اهللا ونفسه فحصل لك أجر ما يست
هذه اجلمعية فرأيت اهللا برؤية وليه فإن كان يف الوالية أكرب منك فاهللا عنده أعظم وأكرب مما هو عندك فإن اهللا عند أوليائه على قدر 

معرفتهم به فأكثرهم جهالً به وحرية فيه أعظمهم علماً به وإذا مل حتصل لك بوالية وىل اهللا نسبة اهللا إىل ذلك الويل اخلاص حىت 
رق نسبته سبحانه إليك ونسبته تعاىل إىل ذلك الويل فما واليته مجلة واحدة فيكلمك احلق على لسان ذلك الويل مبا يسمع ليقيدك تف

علماً مل يكن عندك أو يذكرك أو تسمع أنت منه إن كنت ولياً تشهد واليتك فنسمع باحلق إذ هو مسعك ما يتكلم به احلق على 
كمن حيدث نفسه بنفسه فيكون احملدث عني السامع وهذا ذوق جيده كل أحد من نفسه وال يعرف لسان ذلك الويل فيكون األمر 

ما هو إال شهيد األمر على ما هو عليه وأما قولنا اإلفتراق فعمن فتمام اخلري وهو قوله أو عاديت يف عدو أو من عاديته فقد فارقته 
  األمساء اإلهلية انفتح له يف العلم باهللا باب عظيم ال يضيق عن شيء فإن اهلادي يفارق املضل والضار يفارق النافع فمن أحكم 

 لم تك غير الذي تقول  علمت الذي أقول فلو

 قؤول وال مقول فال  ما أنت مثلي بل أنت عيني

 أتتنا به العقول فيما  في الذي عنينا تحيرت

  ب فإنه يف غاية الوضوح والظهور لذي عينني فاحملقق إذا اعترب ما يشاهده صاحب الكشف رمبا عثر على احلق املطلو

 األسماء باألكوان كتالعب  فالحال يلعب بالعقول وبالنهى

فالعداوة واملعاداة من هناك ظهرت يف الكون فالعامل املشاهد ال يتغري عليه احلال يف عينه بقيام األضداد به فإنه حق كله فإن فهمت 
 ومن تعادى ومن يعادى ومن توىل ومن يوىل فسبحان من أوجدك منك وأشهدك ماأشرنا أليه علمت كيف تواىل وكيف تعادى

إياك وامنت عليك بك فمن عرف نفسه عرف ربه فلم ينسب شيئاً إال إليه واهللا غين عن العاملني واعلم أن اللخ ملا نسب األلوهة 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2141  

ال تتبع اهلوى وقال أرأيت من اختذ هواه وليس اهلوى للهوى وجعله مقابالً له فقال لنبيه عليه السالم داود فاحكم بني الناس باحلق و
سوى أرادة العبد إذا خالفت امليزان املشروع الذي وضع اهللا له يف الدنيا وقد تقرر قوله وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا فقد علمت مبن 

   إذ ال حاكم إال اهللا حكم واه وهلذا قال وأضله اهللا على علم أي حرية فإن العلم باله أوجب له احلرية يف اهللا

 لنا ما لها ما لها وقال  فقد زلزل األرض زلزالها

 ربها حين أوحى لها إلى  نظرت أعين أدركت فلو

 أخرجت لك أثقالها كما  األرض أخبارها وحدثت

    

مر ملا كان حمصوراً يف أربع فمن مل يشاهد هذا املشهد مل يشهد عظمة اهللا يف الوجود فإنه علم كثري يفوت هذا املشهود واعلم أن األ
حقائق األول واآلخر والظاهر والباطن وقامت نشأة العلم على التربيع مل يكن يف طريق اهللا تعاىل صاحب متكني األمن شاهد التربيع 

مر فله يف يف نفسه وأفعاله فأقام انفرائض وهي اإلقامة فعم حكم اهللا نشأته فإذا شهد هذا ذوقاً من نفسه علم ما يثمر له هذا األ
ظاهره ست جهات والستة هلا الكمال فإا أول عدد كامل فإن سدسها إذا أضفته إىل ثلثها ونصفها كان كالكل والقلب له ستة 
وجوه ولكا وجه من القلب هو عني تلك اجلهة بتلك العني يدرك احلق إذا جتلى له يف اإلسم الظاهر فإن عم التجلي اجلهات كلها 

يطاً عم القلب بوجوهه ما بدا له من احلق يف كل جهة فكان نوراً كله وهناك يقول العبد فعلت يا رب من كونه بكل شيء حم
وخياطبه ويقول أنت كما قال العبد الصاحل كنت أنت الرقيب عليهم فظهر الضمري مع كونه ضمرياً واملضمر خيالف الظاهر وقد 

ظاهر يف حال بطونه والباطن يف حال ظهوره من وجه واحد فإن كلمة ظهر مع كونه مضمراً يف حال ظهوره فيقول يف احلق أنه ال
أنت ضمري خماطب وليس سوى عينك وأنت مشهود باخلطاب فأنت املضمر خبالف اإلسم فأمساء املضمرات أعظم قوة وأمكن يف 

يف بعض مشاهده مع احلق من عن بعض العارفني ورأيته منقوالً عن أيب يزيد البسطامي أنه قال " وحكى"العلم باهللا من األمساء 
األحوال أنانييت أنانيتك أي كما ينطلق على اإلسم املضمر حبقيقته كذلك ينطلق عليك ما هو مثل االسم الظاهر وال مثل الوصف 

 الظاهر وهذا عني ما قلناه من قوة املضمرات وملا وقع يف الكون التشبيه واإلشتراك يف الصور حبيث أن يغيب أحد الشخصني وحيضر

اآلخر فيتخيل الناظر إىل احلاضران احلاضر عني الغائب وضع اهللا يف العامل اإلشارات يف اإلخبارات والضمائر إلرتفاع هذا اللبس 
والفصل بني ما هو وبني من يظهر بصورته واعتمدوا عليه وملا أخرب اهللا تعاىل إن اإلنسان خملوق على الصورة قال عيسى عليه 

عليهم ففصل بني احلق وبني ما هو على الصورة فكأنه قال كنت من حيث عينك ال من هو على السالم كنت أنت الرقيب 
صورتك الرقيب عليهم فناب أنت يف هذا املوضع مناب العني املقصودة ولنا جزء يف هذه األمساء املضمرات مسيناه كتاب اهلو وهو 

قدمية وحديثة لتمكنها وعلو مقامها والعامل وإن تكثر فهو راجع جزء حسن بالغنا فيه يف هذه األمساء املضمرة وهي تقبل كل صورة 
  إىل عني واحدة 

  وكل من في الشهود خلق  فكل من في الوجود حق

 عين حق يحويه حق في  إلى حكمة تجلت فانظر

 حق وال محق فليس  محق والحق محق فالعبد
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الوقت عزيز وإنظر إىل ما نتجه فأعتمد عليه مبا يعطيك من حقيقته فيا ويل ال تعطل زمانك يف النظر يف احلركات وحتقيقها فإن 
فإنك إن كنت نافذ البصرية عرفت من عني النتيجة عني احلركة واحملرك فإن احلركة حقيقة العني واحملرك من وراء احلجاب الكون 

ما نسب احلق إىل نفسه إنتقاالً إال وذكر والنتيجة ظاهرة سافرة معربة عن شأا فأعتمد عليها فهذه نصيحيت لك يا ويل وهلذا 
النتيجة ليعرفك ما هو عني األنتقال املنسوب إليه يف نازلة ما مثل قوله يرتل ربنا إىل السماء الدنيا يف الثلث الباقي من الليل مث ذكر 

 تعب الفكر واألعتذار فإن النتيجة فقال فيقول هل من تائب هل من داع هل من مستغفر وقال مثل هذا كثرياً لرييح عباده من
املقصود من احلركات ما تنتج ال أعينها وكذا كل شيء فاملبتدأ لوال اخلرب ما كان له فائدة ولكان عبثاً اإليتان به ومن هنا يعرف 

 احلكمة اليت قوله أفحسبتم إمنا خلقنا كم عبثاً وقوله وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطالً ومن هنا يقع التنبيه على معرفة
أوجد اللّه هلا العامل وإن امسه احلق تعاىل حق قوله أنه غين عن العاملني إن معناه غين عن وجوده ال عن ثبوته فإن العامل يف حال ثبوته 

رادت يقع به اإلكتفاء واإلستغناء عن وجوده ألنه ويف األلوهة حقها بإمكانه ولوال طلب املمكنات وإفتقارها إىل ذوق احلاالت وأ
أن تذوق حال الوجود كما ذاقت حال العدم فسألت بلسان ثبوا واجب الوجود إن يوجد أعياا ليكون العلم هلا ذوقاً فأوجدها 
هلا ال له فهو الغين عن وجودها وعن أن يكون وجودها دليالً عليه وعالمة على ثبوا بل عدمها يف الداللة عليه كوجودها يف أي 

وجود حصل به املقصود من العلم باهللا فلهذا علمنا أن غناه سبحانه عن العامل عني غناه عن وجود العامل شيء رجح من عدم أو 
وهذه مسئلة غريبة التصاف املمكن بالعدم يف األزل وكون األزل ال يقبل الترجيح وكيف قبله عدم املمكن مع أزليته وذلك أنه من 

 للحكمني فما يفرض له حال عدم إال ويفرض له حال وجود فما كان له حيث هو ما هو ممكن لنفسه استوى يف حقه القبول
احلكم فيه يف حال الفرض فهو مرجح فالترجيح ينسحب على املمكن أزال يف حال عدمه وأنه منعوت بعدم مرجح والترجيح من 

حد حبسب ما تعطيه حقيقته املرجح الذي هو اسم الفاعل ال يكون إال بقصد لذلك والقصد حركة معنوية يظهر حكمها يف كل وا
فإن كان حمسوساً فرغ حيزاً وشغل حيزاً وإن كان معقوالً أزال معىن ونقل من حال إىل حال ويف هذا املرتل من العلوم وعلوم شىت 

ها علم منها علم الدعاء املقيد والدعاء املطلق وما ينبغي أن يقال لكل مدعو ويعامل به ومنها علم احلركات وأسباا ونتائجها ومن
مرتلة من تكلم فيما ال يعلم ويتخيل أنه يعلم هل ما تكلم به علم يف نفس األمر أم ليس بعلم أم يستحيل أن يكون إال علماً لكن ال 
يعلمه هذا املتكلم وهل ظهر مثل هذا يف العامل وهو خلق هللا لتمييز املراتب فيعلم به مرتبته اجلهل من العلم واجلاهل من العامل أو ما 

 إال علم ومنها علم تعيني من جعل اهللا احلرية يف العامل على يديه وهل احلرية تعطي سعادة على اإلطالق أو شقاوة أو فيها تفصيل مث
منها ما يعطي سعادة ومنها ما يعطي شقاوة وهل املتحري فيه هل كونه متحرياً فيه اسم مفعول لذاته أم ميكن أن ال يتحري فيه وفيه 

 الذي جيده صاحب احلرية يف باطنه يف حال حريته وهل إذا علم احلائر أن الذي حتري فيه ال يكون العلم إال به علم سبب اإلحتراق
عني التحري فيه فيزول عنه أمل اإلحتراق ومنها علم ما نصب األدلة كيف رتبها اهللا للعقالء أصحاب النظر واإلستبصار ومنها علم 

لعلوم زمان ال يستفيد فيه علماً أو ال ومنها علم الرتبة اإلهلية هل حتجب عن اهللا أو تدل غريب وهو هل ميكن أن مير على القابل ل
على اهللا وصفة من حتجبه وصفة من تكون له داللة على خالقه ومنها علن كون اهللا ما أوجد واحداً قط وال يصح وإمنا أوجد اثنني 

كون احلق ال تثبت له أحدية إال يف إلوهيته وأما يف وجوده فال بد من فصاعداً معاً من غري تقدم يف الوجود وال تأخر ومنها علم 
معقولني فصاعدا فاجعل ذلك ما شئت إما نسباً أو صفات بعد أن ال تعقل أحدية ومنها علم تعلق األمساء اإلهلية بالكائنات ومنها 
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ها علم معقول الدنيا واآلخرة ما هو منها علم علم سعي اآلخرة إىل أن جتيء ومن أين جاءت وما هذه احلركة املنسوبة إليها ومن
     جهل من أعرض عن اهللا وأينما تولوا فثم وجه اهللا فكيف يشقى من أقبل على 

وجه اهللا وإن مل يقصد اإلقبال على وجه اهللا وهو يف نفس األمر مقبل على وجه اهللا معرض عن وجه اهللا ومىت ينطلق على اإلنسان 
وذلك إذا كلن اإلنسان وجهاً كله وعيناً كله مل يصح يف حق من هذه صفته إعراض عن اهللا ومنها علم اإلقبال على اهللا بكل وجه 

غريب وهو أنه ال يرجع إىل اإلنسان إال ما خرج منه لألصل الذي يعضده وهو قوله وإليه يرجع األمر كله ومنه بدا األمر كله وإليه 
ي أعمالكم ترد عليكم فاجهد أن ال خيرج عنك إال ما حتمد رجوعه إليك ومنها يعود وهذا معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم إمنا ه

علم من يكون مع اهللا على آخر قدم ما يصنع وال بكون ذلك إال يف حضرة التكليف إذ ال أجر إال فيه فاحبث على هذا ومنها علم 
ال يكون دنيا وال آخرة وأعين باآلخرة الدار اآلخرة الربح واخلسران وما يقع فيه الربح واخلسران وهل مث موطن لإلنسان يكون فيه 

اليت جاءت الشرائع ا عن اهللا ومنها علم ما انقسم باحلال يف الدنيا انقسم بالدار يف اآلخرى ففي اآلخرة مرتالن جنة وجهنم ويف 
عوى أيب يزيد فها صاحب هذه الدعوى الدنيا مرتلتان عذاب ونعيم أو أمل ولذة فإذا كان اإلنسان يف حال يقال فيه أنه الصفة له كد

هو الذي له املوطن الذي ليس بدين وال آخرة ومنها علم ما يؤل إليه حال من ترك األخذ باألهم فاألهم وفيه علم األمور العوارض 
 أدخل إىل ما هلا من األثر يف العامل ومنها علم خزائن األرزاق وقول بعض الصاحلني وقد شكى إليه شخص كثرة العائلة فقال له

بيتك وانظر كل من ليس له رزق على اهللا فأخرجه فقال له كلهم رزقهم على اهللا فقال له فما تضرك كثرم أو قلتهم ومنها علم 
الفصل بالشهود والكشف باحلكم وفيه علم الفرق بني اإلرادة واملشيئة واهلوة والعزم والقصد والنية وفيه علم ما للنائب من صفات 

هل يقوم ا كلها أو ما يطلبه من استنيب فيه ومنها علم مراتب القول ومباذا ينسب السوء إليه من احلسن من الطيب من استنا به 
ومنها علم بيان الطرق املوصلة إىل الثناء على اهللا بطريق الترتيه واإلثبات ومنها علم ما يقع به التساوي بيم األشقياء والسعداء يف 

 األكوان وامليل إىل جانب احلق وما حيمد من ذلك وما يذم ومنها علم إقامة نشأة احلق إىل نفسه مما ال الدنيا ومنها علم امليل إىل
يقوم إال على أيدي عباده ومنها علم الكور واحلور والالزم والقائم واخلاضع والنازل ومنها علم اإلعالم بتكرار القصد إىل احلق يف 

لعبادات ومنها علم السبل القريبة والبعيدة والسالكني فيها واحتساب اآلثار إذا كان السلوك األمور اليت دعا احلق عباده إليها من ا
فيها وعليها مشروعاً وغري مشروع لكن يقتضيه العقل السليم والنظر الصحيح وتعيني القرب اإلهلية يف ذلك من غري توقيف وما 

يبة املناسبة من اإلنسان ومنها علم ما لكل موجود من املنافع يف يصح من ذلك وما ال يصح ومنها علم احلمد هللا على آالئه القر
العامل ومنها علم املوانع يف العامل وما منعت عقالً وشرعاً ومنها علم ظهور املعدوم يف صورة املوجود ومتيزه يف الوجود من الوجود 

 ينتفع به منه ومنها علم أحوال السائلني وما يليق بكل احلقيقي ومنها علم النحل وامللل ومنها علم ما ال ينتفع به إال بعد إزالة ما
سائل من اجلواب ومنها علم ما يقبل احلق من أعمال عباده مما ال يقبل مع كونه ليس مبحرم وال مذموم ومنها علم الفرق بني 

صرف ما يسوء مع وجود ما العظمة اإلهلية والكربياء ومنها علم اإلحسان ومعرفة ماهيته ومنها علم صفة من يثوب احلق عنه يف 
يسوءه ومنها علم املعارضة باملثل ومنها علم عواقب األمساء احلسىن ومنها علم العمارة واخلراب ومحكها يف الدنيا ةاآلخرة ومنها 

    علم الرجوع عن احلق ما يؤثر يف الراجع ومنها علم تقدير الواحد بالكثري كما قال بعضهم 

  ع العالم في واحدأن يجم  وما على اهللا بمستنكر
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ومنها علم تقدير النجاح يف احلديث وما يرفع من ذلك وما ال يرفع ومنها علم عرض الفنت على القلوب وحكم من أنس ا غيه 
ومنها علم السبب املتبقي للشاك على شكه مع التمكن من النظر املخرج عن الشك فلم يفعل ومنها علم الفرق بني اإلميان والعلم 

لعامل واملؤمن من املراتب ومنها علم تتبع احلق مراضى عباده الذين تتبعوا مراضيه جزاء وفاقاً ومنها علم تأخري البيان مع وما بني ا
التمكن من استعجال إيضاحه ألمر يراه العامل مع احلاجة إليه ومنها علم صفة من يطلبه العفو اإلهلي ومنها علم ما ينبغي أن يكشف 

ن يستر منها ومنها علم تداخل عامل الغيب يف الشهادة وعامل الشهادة يف الغيب ومنها علم اإلستدراج واملكر من العلوم وما ينبغي أ
ومنها علم غايته العمل فلم تظهر غايته ما العلة يف ذلك ومنها علم كون السماء كاخليمة ال كالكرة اوفة وإن هيئة السموات على 

ا يرجع سري الكواكب هل ألنفسها أو لفلك دائر ا وفيه علم ما ال ينبغي فيه تنازع خالف ما ذكره أصحاب علم اهليئة وملاذ
لوجود اإلمكان العقلي فيه ومنها علم ما يؤثر العلم به يف نفس العامل به ومنها علم استحالة خلق العامل أعيان اجلواهر ومنها علم 

اآلباء واألبناء يف املعاين ومنها علم التعلق باألسباب وترك التعلق املصطفى املختا من كل نوع من العامل ومن كل جنس ومنها علم 
  .ا واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل انتهى السفر الرابع والعشرون

  " بسم اهللا الرمحن الرحيم"

  معرفة منزل حالة العارف في الباب الثالث والستون وثلثمائة

  "  أن يعلمه وتنزيهه الباري عن الطرب والفرحما لم يعرفه من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه

 به ناطق الكتاب جاء  الموازين للحساب وضع

 مداد وال اكتساب وال  ذات بال يراع كتاب

 ذهاب وال اياب وال  صفات وال نعوت وال

 قابل المتاب قابله  فإن يتب للذي اعتراه

  وفي جفان مثل الجوابي  الشكر في قدره طالبه

    

ل التوحيد العقلي أعين التوحيد األفعال أي ال فاعل إال فاعل إال اهللا وهو مرتل شريف فأعلم أن العامل يف حال عدمه مشاهد هذا مرت
الواجب الوجود ألن مل يزل يف عدم مرجح وهو ثابت وقد وصفه احلق يف حال عدمه بالسمع والطاعة له فلم يستحيل عليه اضافة 

ملمكنات يف حال وجوده إال أن هذا املوجود اإلنساين وحده من بني العامل أشرك بعضه به ممن غلب املشاهدة وهلذا انكره أحد من ا
عليه حجاب الطبع وهو ما اعتاد أن يسمع ويطيع باألصالة اإللرب يشهده وقد صري ذلك املعبود الطبع غيباً له فاختذ ما اختذ من 

الكواكب واما من العامل األسفل كالعناصر أو ما تولد عنها بعيده عن املوجدات اليت يشهدها يراها اما من العامل السماوي ك
املشاهدة اليت اعتداها وسكنت نفسه اليها ا ويوهم يف نظره ان ذلك املتخذ يشهد احلق وأنه أقب اليه من فعبد نفسه له خدمة 

ذين اختذوها للعبادة إال ليقربوها إىل اهللا زلفى فأكدوا ليقربه إىل اهللا عزوجل كما أخرب اهللا عنهم ام قالوا ما نعبدهم يعين اآلهلة ال
بزلفى وكان هذا عن نظر واجتهاد رأو أصحاب املرتلوة اإلهلية قد قيدوا الناس السجود الوجل على األرض والركوع واألستقبال 
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ائر واعالم حمدثات أضافوها إىل اهللا على طريق القربة إىل اهللا يف جهة معينة وتقبيل حجر قالوا لنا أنه ميني اهللا وجاؤا بتعظيم شع
وجعلوا تعظيمنا إياها أي لتلك الشعائر واملناسك من تقوى القلوب وقرنوا بذلك التعظيم إذا ظهر مناسباً فزادهم ذلك اعتماداً على 

نفسهم وكالمنا إمنا ما قرروه ونصبوه من اآلهلو والشرائع ومل يفرقوا بني ما هو وضع اهللا يف خالقه وبني ما وضعوه النفسهم من أ
هو من اإلمية أصحاب النظر األول الذين وضعوا ااألمور معبودة هلم على طريق القربة إىل اهللا عزوجل مث أم اغتروا به ما رأو 

ومسعوه يف الشرائع اإلهلية من سعادة اتهد على اإلطالق سواء أخطأ أو صوب فاإلجر له حمقق بعد استيفاء النظر يف حقه 
اد يف زعمه على ما قدر ما أعطاه اهللا يف نفسه من األستعداد فتخيلوا فيما ليس بربهان أنه برهان على ما طلبوه فما اختذوا واإلجته

هلا إال عن برهان يف زعمهم وهو قوله ومن يدع مع اهللا إهلاً آخر ال برهان له به يعين يف زعمه فدل على أنه من قام له برهان يف 
ن أخطأ فما كان اخلطأ له مقصوداً وإمنا كان قصده إصابة احلق على ما هو عليه األمر وأصل هذا كله أن ال نظره أنه غري مؤاخذ وإ

يعبد غيباً ألنه باألصالة ما تعوده وهلذا جاء جربيل عليه السالم ليعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم ليعلم أصحابه ما هو األمر عليه يف 
 عليه وسلم أتدرون من هذا أو قال ردوا علي الرجل فألتمس فلم جيدوه فقال النيب صلى اهللا عليه صورة أعرايب فقال النيب صلى اهللا

وسلم ألصحابه ملا أدبر هذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهم وكان فيما سأله إن قال له ما اإلحسان فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
م أن العبادة على الغيب تصعب على النفوس مث متم وقال فإن مل تكن تراه فإنه يراك أي يف اجلواب أن تعبد اهللا كأنك تراه ملا عل

أحضر يف نفسك أنه يراك وهو نوع ىخر من الشهود من خلف حجاب تعلم أن معبودك يراك من حيث ال تراه ويسمعك فما 
ل تعاىل يضل به كثرياً ويهدي به كثرياً وقال يضل من أتانا الشرع يف هذا كله إال مبا كان فيه هلؤالء اغترار وإليه استناد ولذلك قا

يشاء ويهدي من يشاء وهو الذي يرزق األصابة يف النظر والذي يرزق اخلطأ فخرج من مضمون هذا كله أن العبادة ال تتعلق من 
كرناه إال املقلدة فبهم أحلق العابد إال مبشهود أو كاملشهود ال سبيل إىل الغيب وهذا من رمحة اهللا اخلفية وألطافه وما خرج عمن ذ

الشقاء فجعل هلم احلق يف الشرع املرتل مستنداً من رمحته فيهم يستندون إليه فيه فقال فأسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون وأهل 
طىء فإذا سأل الذكر هم أهل القرآن فإن اهللا تعاىل يقول إنا حنن نزلنا الذكر وهو القرآن وهم أهل اإلجتهاد ومنهم املصيب واملخ

املقلد من أخطأ من أهل اإلجتهاد يف نفس األمر وعمل مبا أفتاه فإنه مأجور ألنه مأمور بالسؤال فاستند مقلد والنظار الذين أخطؤا 
ف يف نظرهم يف األصول مع توفية ما أداهم إليه استعدادهم فيما أفتوهم به من اختاذهم اآلهلة دون اهللا وإن مل ينظروا فإن اهللا ما كل

نفساً إال وسعها وهو ما جعل فيها فعمت رمحته األئمة واملأمومني فما يف العامل إال موحد أي مستند إىل واحد وقد علمت من هذا 
    املساق ما الشرك وما صفة املشرك وقد أعذرهم 

ل الذنب معتقد إنه ذنب فكيف حال اهللا من وجه فقال هلم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً هذا إذا قصد العبد فع
من مل يتعمد إتيان الذنب واختذ ذلك قربة لشبهة قامت له فهو أحق باملغفرة وأما مؤاخذاته أهل الشرك على القطع بقوله إن اهللا ال 

 بل ظهروا به يغفر أن يشرك به فهو ظاهر لقرينة احلال وأما من طريق اللسان فهو الواقع فإن اهللا ما ستر الشرك على أهل الشرك
فهو اخبار مبا وقع يف الوجود من ظهور الشرك وست ما دون ذلك ملن يشاء أن يستر فإن ما مث أموراً مل تظهر لعني وال لعقل كما 
جاء يف وصف اجلنة فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ولكن قرائن األحوال تدل على القطع مبؤاخذة 

ذكر سبحانه ما هو األمر عليه فيهم بعد املؤاخذة اليت هي إقامة احلد عليهم يف اآلخرة يوم الدين الذي هو اجلزاء املشركني مث مل ي
فيدخلون النار مع بعض آهلتهم ليتحققوا مشاهدة إن تلك اآلهلة ال تغين عنهم من اهللا شيئاً لكوم اختذوها عن نظرهم ال عن وضع 
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فضله فله احلمد على كل حال وهذا محد نبوي صحيح فإن الثناء على كل حال من مشرك وغري إهلي فانظر يا ويل يف عدل اهللا و
مشرك فإن املشرك كما قلنا ما جعل العظمة والكربياء إال هللا وجعل اآلهلة كالسدنة واحلجاب فما عبدوهم إال من أجله وإن أخطؤا 

 كانوا أها ثناء على اهللا بتوحيد عظمته وإيثاره على هؤالء احلجبة فيهم فما أخطؤا إال يف األحدية فهم أيضاً من احلامدين هللا إذ
فاجعل بالك لرمحة اهللا السابغة الواسعة اليت بسطها اهللا على خلقه ترشد للحق إن شاء اهللا وأما اهتالف العقائد يف اهللا يف أصحاب 

حب عقيدة فيه فإنه قد قيد ربه بعقله ونظره وحصره وال الشرائع اإلهلية وغريهم فإن العامل لو آخذهم اهللا تعاىل باخلطأ آلخذ كل صا
ينبغي هللا إال اإلطالق فإن بيده ملكوت كل شيء فهو يقيد وال يتقيد ولكن عفا اهللا عن اجلميع فمن أاد إصابة احلق وإن يوفيه حقه 

عتقاد املعتقد فإنه ربط اعتقاده به وفقه لعلمه بسعته واتساعه وأنه عند اعتقاده كل معتقد مشهود ال يصح أن يكون مفقوداً عند ا
وهو على كل شيء شهيد فصاحب هذا العلم يرى احلق دائماً ويف كل صورة فال ينكره إذا أنكره من قيده ومع هذا فاهللا قد عفا 

 ولئن عمن قيده بترتيه أو تشبيه من أئمة الدين مث انظر يف شهادة اهللا عز وجل عند نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف حق املشركني
سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا فهو تنبيه عجيب وملا قيل هلم اسجدوا للرمحن وما رأوا له عيناً وال يعلمونه إال مسمى اهللا ومل يعلموا 
أنه عني مسمى الرمحن فتخيلوا يف الرمحن أنه شريك هللا فأنكروا ذلك ومل ينكروا ذلك فيمن نصبوه إهلاً على ما قررناه ألم عاملون 

مساء من نصبوهم آهلة من دون اهللا فعلموا بأمسائهم إم ليسوا يف احلقيقة يف األلوهة مثله فإن له تعاىل عندهم توحيد العظمة بأ
والكربياء ودهلم بالسجود للرمحن على عبادة غيب فقالوا وما الرمحن أنسجد ملا تأمرنا وزادهم نفوراً ألم ما علموا يف الغيب إال 

اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم إدعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أياً ما تدعوا فله األمساء احلسىن فتعجبوا من ذلك غاية إهلاً واحد فقال 
العجب ألم ختيلوا أن مسمى الرمحن ليس هو مسمى اهللا وإن كان لكل واحد األمساء احلسىن وذلك ملا أعمى اهللا بصائرهم وكثف 

أراد مبا أنزله يف حقهم وجعل احلق ذلك أيضاً مستند هلم حيث جاء إليهم باسم يطلب ال يعرفون أغطيتهم فلم يعقلوا عن االله ما 
    هذه العالمة له حني علم ذلك أهل اهللا وخاصته 

 كلها في الذات تشترك حقائق  فلله والرب والرحمن الملك

 بدا الجسم واألرواح والفلك لذا  واحدة والحكم مشترك فالعين

 ولهذا يضمن الدرك وبيننا  بين خالقناأدوات  وكلها

  مع الكتاب الذي قد ساقه الملك  بها رسل الرحمن قاطبة جاءت

واعلم أن العلم باهللا له طريقان يستقل العقل بإدراكه قبل ثبوت الشرع وهو يتعلق بأحديته يف إلوهته وأنه ال شريك له وما جيب أن 
تعرض إىل العلم بذاته تعاىل ومن تعرض بغقله إىل معرفة ذات اهللا فقد تعرض األمر يكون عليه إال هو الواجب املوجود وليس له 

يعجز عنه األدب فيه نفسه خلطر عظيم وهذا الطريق هو الذي قال فيه اخلليل ابراهيم عليه السالم أم لكم وملا تعبدون من دون اهللا 
 الوهته من مدركات فما أحاهلم إال على أمر يصح منه أن ينظر فيعلم مل أفال تعقلون فنبهم على أن العلم باهللا من كونه اهلاً واحداً يف

ينظره ما هو األمر عليه والطريق اآلخر طريق الشرع بعد ثبوته فأتى مبا أتى به العقل من جهة دليله وهو إثبات أحدية خالقه وما 
صفه بعد أن حكم العقل بدليله بعصمته فيما ينقله عن جيب له عز وجل واملسلك اآلخر من العلم باهللا العلم مبا هو عليه يف ذاته فو

ربه من اخلري عنه سبحانه مع ليس كمثله شيء وأن ال يضرب له مثل بل هو الذي يضرب األمثال ألنه يعلم وحنن ال نعلم فنسب 
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ل العقلي عنده على عصمته إليه تعاىل أموراً ال يتمكن للعقل من حيث دليله أن ينسبها إليه وال يتمكن له ردها على من قام الدلي
فأورثه ذلك حرية بني الطريقني وكال الطريقني صحيحان ال يقدر على الطعن على أحدمها فمن العقالء من تأول تأويل ترتيه وتأييد 

وعضد وتأويله بليس كمثله شيء وبقوله ما قدروا اهللا حق قدره ومن العقالء من سلم علم ذلك إىل من جاء به أو إىل اهللا ومن 
العقالء من أهل اللسان من شبه وعذ اهللا كل طائفة وما طلب من عباده يف حقه إال أن يعلموا أنه إله واحد ال شريك له يف إلو هته 
ال غي وإن له األمساء احلسىن مبا هي عليه من املعاين يف اللسان وقرن النجاة والسعادة مبن وقف عند ما جاء من عنده عز وجل يف 

  سله عليهم السالم كتبه وعلى ألسنة ر

 في كتبه فاعتقد بنفسه  أبان الحق عن نفسه إذا

 العلم به فاعتقد وذلك  علينا من جناح به فما

  به الذي ينفي وجود العدد  حظ العقل من علمه فإن

 اهللا الذي لم يلد وإنه  في شأنه واحد وإنه

 عن فكره ال تزد بعقله  لم يولد ولمن رامه كذلك

    

 يا ويل اختالف املقاالت فيه فمن العقالء النظار واتفاق املقاالت فيه من كل من جاء من عنده من رسول ونيب وويل وبرهان ذلك
وكل خمرب عن اهللا ولو وقف العاقل من املؤمنني على معىن قوله يف كتابه ومل يولد وعلم أن ما أنتجه العقل من فكرة بتركيب 

الدة وإا مولودة عنه وهو قد نفى أن يولد فأين اإلميان وليس املولود إال عينه خبالف ما إذا مقدمتيه إن تلك النتيجة للعقل عليها و
أنتج العقل نسبة األحدية له فما معقولية األحدية للواحد عنب من نسبت إليه األحدية فللعقل على األحدية والدة وعلى اإلستناد إليه 

 هويته وحقيقته فما لعقل عليها والدة وقد نفي ذلك بقوله ومل يولد ومن هنا والدة وعلى كل ال يكون له على عينه والدة فأما
تعرف إن كل عاقل له يف ذات اهللا مقالة إمنا عبد ما ولده عقله فإن كان مؤمناً كان طعناً يف إميانه وإن مل يكن مؤمناً فيكفيه إنه ليس 

وغها إىل مجيع اآلفاق وإن هللا عباد عملوا على إميام وصدقوا اهللا يف مبؤمن وال سيما بعد بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم العامة وبل
أحواهلم ففتح اهللا أعني بصائرهم وجتلى هلم يف سرائرهم فعرفوه على الشهود وكانوا يف معرفتهم تلك على بصرية وبينة بشاهد منهم 

ع كون هذا املؤمن على بينة من ربه حني جتلى له تالوة وهو الرسول املبعوث إليهم فإن اهللا جعل الرسل شهداً على أممهم والممهم فم
يف تلك احلال شاهد منه وهو الرسول فأقامه له يف الشهود مرآة فقال له هذا الذي جئتك من عنده فلما أبصره ما أنكره بعد ذلك 

نة رسله أو وصفته به رسله مع اختالف صور التجلي فرمبا كىن عنه من هذه حالته من املؤمنني مبا وصف نفسه يف كتبه وعلى ألس
فآمن العاقل املؤمن بذلك من كتاب اهللا وقول الرسول وكفر بذلك من قول صاحب هذه احلالة من املؤمنني املتبعني وأما غري 
كما املؤمنني فهم الذين يقتلون النبني بغري حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم الورثة الذين دعوا إىل اهللا على بصرية 

دعوا الرسل قال تعاىل عنه صلى اهللا عليه وسلم أدعوا اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين ومعىن البصرية هنا ما ذكرناه أي على الكشف 
مثل كشف الرسل فكيف آمن ذا املؤمن من الرسول وكفر به بعينه من التابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخيه املؤمن إذا جاء 

 أن يأخذه منه حاكياً ما رأينا وال مسعنا عن صاحب كشف إهلي من املؤمنني خالف كشفه ما جاء به الرسل مجلة به فال أقل من
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واحدة وال جتده فقد علمت الفرق بني العقالء يف معرفة عينه وبني الرسل واألولياء وما جاءت به الكتب املرتلة يف ذلك فاملؤمن عند 
  ه دليله ما أعطاه سبيله والعاقل عند ما أعطا

 جل على نفسه سبحانه  حكم العقل من حكمه وأين

 به إذ ليس من جنسه إال  ال يعرفه غيره هيهات

 القاصر في حبسه بفكرة  قد أدخل معبوده والعقل

 خلدي فهو على قدسه في  هذا ولدي صنته وقال

 تعالى اهللا في نفسه قالوا  حال فإذا حوقلوا كالم

  ي فرعه األعلى وفي رأسهف  المخلوق فاعتبر فخالقي

فعليك بعبادة اهللا اليت جاء ا الشرع وورد ا السمع وال تكفر مبا أعطاك دليلك املؤدي إىل تصديقه وقصارى األمر أن تسلم له 
م يف وألمثاله مقالته يف ربه لثبوت صدقه وثبوت املؤمن على اتباعه فإذا أنصفت يف األمر وعلمت ما نطقت به الرسل عليهم السال

حق اهللا جوزت أن ب من تلك املعرفة نفحة على قلوب املتبعني من املؤمنني تؤديهم إىل املوافقة يف النطق وأنه حيث كان لسان 
احلق فتسلمه يف الفرع كما سلمته يف األصل جبامع املوافقة وإياك والكفر فإنه غاية احلرمان فتكون من الذين آمنوا بالباطل وكفروا 

هم اخلاسرون فاعبد ربك املنعوت يف الشرع حىت يأتيك اليقني فينكشف الغطاء وحيتد البصر فترى ما رأى وتسمع ما باهللا أولئك 
مسع فتلحق به يف درجته من غري نبوة تشريع بل وراثة حمققة لنفس مصدقة متبعة وهذا باب يتسع اال فيه إلتساع األفعال فإن 

ألفعال ال تنتهي بل هي يف مزيد ما دام الفعل يظهر من الفاعل ومنه طلب املزيد يف قوله توحيد األفعال يتسع باتساعها فإن نسب ا
تعاىل رب زدين علماً فإن له يف كل فعل جتلياً خاصاً ال يكون إال لعني ذلك الفعل وهلذا يتميز كل فعل عن غريه مبا خيصه من 

  التجلي 

 ترعون فيهوال تأتي ال  قد قلت في الحق الذي قلته

    

  من عنده وهو العليم الولي  الحق الذي جاءني فإنه

 بكشفه كيف لي مؤيد  لي برده وهو لي فكيف

    

قال اهللا تعاىل ليس كمثله شيء فأتى بكاف الصفة يف نفي املماثلة عن املثل املفروض وهلا عموم النفي حىت تقترن ا حال خمصصة 
ه قرائن األحوال فيها وهذه آية صاحب الدليل العقلي لكنه جاء هذا النفي إذ قصارى الناظر يف ذلك التوقف حىت يرى ما تعطي

واإلثبات للمثلية باللسان العريب واملماثلة يف اللسان على غري املماثلة اليت اصطلح على إطالقها العقالء فيحتاج العاقل أن يتكلف 
لسان فيها فإنه بلسانه نزلت وعلى اصطالحه ومثل هذا ال دليالً على أن احلق أراد املماثلة العقلية وال دليل يطلب من صاحب ال

يدرك بالقياس وال بالنظر فإنه يرجع إىل قصد املتكلم وال يعرف ما يف نفس املتكلم إالر بإفصاحه عما يف نفسه وقد قال تعاىل وما 
وكل لفظ ورد وصف اهللا تعاىل معرى عن أرسلنا من رسول إال بلسان قومه والعريب ال يعرف املماثلة العقلية وال ينكرها إذا مسعها 
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لفظة املثل وحرف كاف الصفة فقد تعرى عن أدوات التسبيه وحلق باأللفاظ املشتركة وأعلم أن كاف الصفة ال فرق بينها وبني 
كعمرو لفظة املثل وإن كان هلذا احلرف مواطن من مجلتها موطن الصفة فإذا وردت يف موطن الصفة يف اللسان وهو أن تقول زيد 

فإن العرب ال تريد إال اإلفادة فمن احملال أن جتيء مبثل هذا وتريد به أنه مياثله يف اإلنسانية وهي املماثلة العقلية وإمنا تريد أنه كعمرو 
لتقع له يف الكرم مثالً أو يف الشجاعة أو يف الفصاحة أو يف العلم أو يف احلسن وما أشبه ذلك مما دل عليه احلال بقرينته عند السامع 

الفائدة فإذا قال ليس كمثله شيء فال بد أن يقول فيما إذا أو يدل عليه قرينة احلال يف الس وال سيما وقد أردف نفي املماثلة 
بقوله وهو السميع البصري وهاتان صفتان حمققتان يف املخلوق فال بد أن حتقق ما نفي وأن يعلم هل هي كاف الصفات أو غريها مما 

ن منها مبا وضعها له فإن كانت كاف صفة هنا فما نفي إال مماثلة املثل إن مياثل فأثبت املثل له باهلاء اليت يف مثله وهي يطلبه اللسا
ضمري يعود على احلق ومعلوم إن املثل ليس عني مماثله ولو كان عني من هو مثل له ما كان مثالً له عقالً وال شرعاً فوجود املثل عني 

فإن عمت املماثلة فهي العقلية بال شك وال ينكرها اللسان وإن خصت فهي ملا خصت له حقيقة ال جماز مثل اثبات الغري بال شك 
زيد كالبحر التساعه يف العلم أو يف اجلود ومن العلماء من جعل الكاف يف ليس كمثله شيء زائدة فإن كانت جاءت ملعىن فما هي 

حيصل إال ا يف نفس املخاطب فانتفى أن تكون زائدة فإن اهللا ما خلق شيئاً زائدة فإن ذلك املعىن الذي سيقت له ال يظهر وال 
باطالً وال عبثاً والزائدة لغري معىن إمنا هو عبث والعرب من احملال أن جتئ بزائدة لغريمعىن فإذا جاءت ذا احلرف جاءت به ملعىن فهو 

ائدة إال لقصد التوكيد فإذا زالت زال التوكيد فإذاا ما هي زائدة فإن ملا جاءت به فإن املتكلم ال جيئ بالكلمة فيما يقوله النحوي ز
الكالم املؤكد ما استقل دوا وما يقوم مقامها فإذا أكد تعاىل نفي املثل فما هي زائدة فجعل تأكيد نفي املثل يف مقابلة من أثبت 

ئن األحوال أي لو فرض له مثل مل مياثل ذلك املثل املثل فرضاً ووجوداً يف زعمه والصحيح يف هذه الكاف إا كاف الصفة بقرا
فأخرى إن ال مياثل فهو أبلغ يف نفي املماثلة يف اللسان مث نقول يف قولنا بقرائن األحوال لكون احلق ما وصف اإلنسان الكامل إال مبا 

ق آدم على صورته فهذا خرب يقع به وصف به نفسه فنفي مماثلة اإلنسان الكامل إن مياثله شيء من العامل ويعضد هذا قوله أنه خل
اإلنس للنفس فما يف العامل زائدة لغري معىن ألنه ما فيه عبث وال باطل بل كل ما فيه مقصود ملعىن فإن قلت فأين املماثلة يف الفعل 

عل بنا ما ينسب يف قلنا بيان هذا من وجهني الوجه الواحد إن يفعل بآلة ظاهرة فإذا قمت يف توحيده يف األفعال جعلنا آلة له فيف
الشاهد لنا فعله فنحن له كالقدوم للنجار واإلبرة للخائط مثالً هذا إذا جعلناه مثالً لنا فإذا جعلنا أنفسنا مثالً له وهو الوجه اآلخر 

ب مهة من الوجهني يف اجلواب وهو الفعل باإلرادة والقصد وهي آلة باطنة فإا نسبة فهو يفعل باإلرادة فإذا كان اإلنسان صاح
نافذة فإنه يفعل مته كان مثال له وال يوجد ذلك يف كل إنسان من هذا النوع فإمنا حنن به وله فيفعلنا ويفعل بنا ويفعل فينا فال 
يثبت التوحيد يف األعمال إال أن نكون آلة ال بد من ذلك واهللا العامل واملعلم الذي اطلع من شاء على ما شاء من علمه ويف هذا 

    املرتل من 

العلوم علم ما بقى من الزمان لقيام الساعة وفيه علم الفرق بني ما يرتل من العلم على قلوب العلماء من حضرة الربوبية وحضرة 
الرمحانية دون غريمها من احلضرات اإلهلية وفيه علم ما ينبغي أم يكون عليه صاحب هذا العلم من الصفة وهل يصح هذا العلم ملن ال 

ال وفيه علم األسرار اليت ال تذاع وفيه علم الرد والقبول وفيه علم الفرق بني الرؤيا واملبشرات وإن الؤيا أعم يرفع به رأسا أم 
واملبشرات أخص فإن اإلنسان قد يرى ما حيدث به نفسه وما يلعب به الشيطان أو خيزيه ولو مل يكن لذلك أثر فيمن رويت له أو 

مزيالً وهو قوله أن ينقل صاحب الرؤيا املفزعة على يساره ثالثاً ويستعيذ باهللا من شر ما رآها لنفسه ما أثبت الشارع لذلك اخلوف 
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رأى فإا ال تضره وليتحول من شقه الذي كان عليه نائماً حني الرؤيا إىل شقة اآلخر فإا تتحول بتحوله كما حيول صاحب 
ي شرها عمن اختذه معا فإذا مل يؤثر فيه إذا هو ليس مبحل لألثر اإلستسقاء رداءه عند الدعاء فيحول اهللا حالة اجلدب باخلصب ويرم

وإن كان قد ورد ولكن على وجه خاص فقد ورد يف الشرع إن العبد يفعل فعالً فال يسخط به ربه ويفعل فعالً يرضي به ربه وفيه 
ليت بالعلم ا يصح أن تكون معلومات علم يف أي صورة يستعمل الدليل العقلي ويف أي صورة ال يستعمل وفيه علم حقائق األشياء ا

وفيه علم احلدود اإلهلية املوضوعة يف العامل يف الدنيا واآلخرة وتنتهي أوقاا وفيه علم العلم املولد من غري املولد واملولد علم ما ظهر 
ما ميدان مقارعة إال املمكنات عن الفكر والتدبر والروية وفيه علم مقارعة الوجود العدم ويف أي حضرة أو ميدان جيتمعان وليس هل

فاملرجح غالب واملرجوح مغلوب وفيه علم التوحيد اإلهلي وأما كنه ستة وثالثون وفيه علم ما يعلل وما ال يعلل وفيه علم ما ينبغي 
ب وفيه أن يتخذ عدة للشدائد من األسباب وغريها وما مث غري سبب تدفع به وغيه علم الفصل والوصل وهلما بابان يف هذا الكتا

علم األصل الذي منه أو به ظهرت األكوان وأعيان العامل وفيه علم من هو العامل ومن حيفظ عليه صورته ومن ال حيفظ عليه صورته 
وفيه علم نسبة احلركة إىل العامل العلوي وما يطلب بتلك احلركة وفيه علم اإلنتقال من حال إىل حال وما أصل ذلك وفيه علم نشأة 

إلنفراد وأعين باإلنسان اإلنسان احليوان وفيه علم التثبت يف األمور وما سبب وما ينتج فيه علم العجز والقصور ومن اإلنسان علة ا
هو أهله وفيه علم احلافظ واحلفظ واحملفوظ من حيث ما هو حمفوظ واحملفوظ به وفيه علم الزيادة والنقص وإن الدنيا من حني خلقها 

 من حني شرع النقص يف الدنيا ما زالت تزيد فهي يف كل يوم يف مزيد والدنيا فغي كل يوم أيضاً يف اللّه ما زالت تنقص وإن اآلخرة
نقص وفيه علم من علم أنه ال يكون منه كون كذا ملا طولب بكون ذلك كمن يطلب القيام من املقعد الذي ال يصح منه القيام 

بده يف حال ال يتصف فيه العبد بالعقل وال بالوجود كأيب يزيد وأمثاله من وملاذا يريده مع علمه ال يستطيعه وفيه علم عناية احلق بع
األولياء وكعيسى وحيي من األنبياء وفيه علم إقامة احلجج وفيه علم ما يستقل العقل بإدراكه مما ال يستقل بادراكه وفيه علم طيب 

إىل اتهد وإن ذلك اخلطأ علم يف نفس األمر وحكم اللّه اخلبيث عند اخلبيث وفيه علم نسبة اإلصابة لكل جمتهد ومعىن نسبة اخلطأ 
وفيه علم الصنائع العملية بالفطرة والروية والتعليم فهذه ثالثة أحوال فهي بالفطرة يف احليوان وبالتعليم يف الضعيف العقل والروية 

 ومباذا يتقي وأصناف املتقني وفيه علم الفرق وبالروية والتدبري يف القوى العقل الصحيح الفكر والنظر وفيه علم ما يتقي ومن يتقي
بني البالء واإلبتالء وفيه علم القرين الصاحل هل الصالح فيه باجلعل أو باألصالة وفيه علم حكم اجلزاء الوفاق املناسب باإلتفاق وفيه 

تقل اإلسم بإنتقال احلال أم ال وفيه غلم أحوال الندم ومىت بتعني وقته وفيه علم التبديل والتحويل يف الصور مع بقاء العني وهل ين
وفيه علم ترتيب الكتب اإلهلية مع أن الكالم واحد يف نفسه وكيف ينسب للمتأخر التقدم على من هو متأخر عنه وفيه علم ما 

 املخلوقات تعطيه العبادة من العلوم وفيه علم عموم رمحة املخلوق وهو من أسىن العلوم وأخفاها وفيه علم ما ميكن فيه التساوي بني
    وبني ما ال يكون وفيه علم الترتيه ومكانة اخللق من احلق واحلق من اخللق واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل 

الدنيا واآلخرة والغيرة  في معرفة منزل سرين من عرفهما نال الراحة في الباب الرابع والستون ثلثمائة
  " اإللهية

 اك المستنابفذ بإحكام  ما قام شخص عن سواه إذا

 شك لديه وال إرتياب فال  لم يشستنبه وقام فيها فإن
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 دعاؤه فيه يجاب لكان  يدعو عليه إذا تعدى ولو

 إذا يريد وال يصاب يصيب  لصدق الوعد واإلخالص فيه

    

 يوم القيامة ويف القيامة فإن اهللا مل هذا مرتل البشرى اإلهلية بالراحة اليت أوجبها اإلعتناء اإلهلي مبن بشر ا من عباد اهللا الصاحلني إىل
يزل كل شيء عنده بالفعل يف عباده ما عنده شيء بالقوة فوردت التعريفات اإلهلية إليه مبا كان هللا فيه من األفعال واألحوال ليتذكر 

 وبتلك احلالة الثبوتية بعقله شهوده ذلك من ربه فيه يف حال عدمه ملا كان عليه من الثبوت الذي أوجب له قبول التصرف إهلي فيه
امتثل أمر احلق بالتكوين فإن األمر ال يراد إال على متصف بالسمع فالقول اإلهلي مل يزل والسمع الثبويت مل يزل وما حدث إال 

 السمعالوجودي الذي هو فرع عن السمع الثبويت فانتقلت احلال على عني السمع ما انتقل السمع فإن األعيان ال تنقلب من حال إىل

حال وإمنا األحوال تلبسها أحكاماً فتلبسها فيتخيل من ال علم له أن العني انتقل فاألحوال تطلب األمساء اإلهلية ال أن األعيان هي 
املوصوفة بالطلب وحيدث لألعيان أمساء والقلب حبسب أحكام األحوال اليت ال تنقلب عليها ولوال األحوال ما متيزت األعيان فإنه ما 

واحدة متيزت بذاا عن واجب الوجود كما اشتركت معه يف وجوب الثبوت فله تعاىل وجوب الثبوت والوجود وهلذه مث اإل عني 
العني وجوب الثبوت فاألحوال هلذه العني كاألمساء األهلية للحق فكما أن األمساء للعني الواحدة ال تعدد املسمى وال تكثره كذلك 

رها مع معقولية الكثرة والعدد يف األمساء واألحوال وذا صح هلذه العني أن يقال فيها إا األحوال هلذه العني ال تعددها وال تكث
على الصورة أي على ما هو عليه امر اإلهلي فحصل هلذه العني الكمال بالوجود الذي هو من مجلة األحوال اليت تقلبت عليها فما 

نها وبني اهللا إذ ال يرتفع ذلك وال يصح هلا فيه قدم وله متييز آخر نقصها من الكمال إال وهو نفي حكم وجوب الوجود للتميز بي
وذلك أن احلق يتقلب يف األحوال ال تتقلب عليه األحوال ألنه يستحيل أن يكون للحال على احلق حكم بل له تعاىل احلكم عليها 

 أحكاماً وعني العامل ليس كذلك تتقلب عليه فلهذا يتقلب فيها وال تتقلب عليه كل يوم هو يف شأن فإا لو تقلبت عليه أوجبت له
األحوال فتظهر فيها أحكامها وتقليبها عليها بيد اهللا تعاىل فأما تقليب احلق يف األحوال فمعلوم بالرتول واإلستواء واملعينة والضحك 

ا وبني احلق وهو أوضح والفرح والرضى والغضب وكل حال وصف احلق به نفسه فهو سبحانه يتقلب فيها باحلكم فهذا الفرق بينن
الفروق وأجالها فوقعت املشاركة يف األحوال كما وقعت يف األمساء ألن األمساء هي أمساء األحوال ومسماها العني كما أنه هلا 
لبصر األمساء بسبة غري هذه النسبة ومسماها احلق فهو السميع البصري العامل القدير وأنت السميع البصري العامل القدير فحال السمع وا

والعلم والقدرة لنا وله بنسبتني خمتلفتني فإنه هو هو وحنن حنن فلنا آالت وحنن له آالت فإن اهللا قال على لسان عبده مسع اهللا ملن 
محده وقال فأجره حىت يسمع كالم اهللا وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى واآللة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالتقلب للحق يف 

ظهار أعياا كتقلب الواحد يف مراتب األعداد إلظهار أعياا واعلم أن هذا املرتل ما مسي مرتل سرين إال لسر عجيب األحوال إل
وهو أن الشيء الواحد تثنيه نفسه ال غريه يف احملسوس واملعقول فأما يف احملسوس فآدم ثناه ما فتح يف ضلعه القصري إال يسره من 

صار زوجاً ا وليست سوى نفسه اليت قيل ا فيه أنه واحد وأما يف ااملعقول فاأللوهية خالف صورة حواء فكان واحد يف عينه ف
معقول كونه ذاتاً فثنت األلوهة ذات احلق وليست سوى عينها فكما بث يف احلس من آدم ومن ثناه من ذاته رجاالً كثرياً ونساء 

لعامل على صورة هذين املعقولني فالعامل خرج على صورة مؤثر فيه على صورة الزوجني كذلك بث من ذات احلق تعاىل وكونه إله ا
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للتوالد أي لتوالد أجزائه فإن األلوهة حكم للذات فبها حكمت بإجياد العامل فلما آثرت احلكم بإجياد العامل لذلك ظهر العامل بصورة 
ء أرضاً وال مساء وال جبالً وال غري نوعه بل ما من أوجده بني مؤثر ومؤثر فيه كما جرى فياحملسوس فإن اهللا ما خلق من آدم وحوا

  خلق منهما إال مثلهما يف الصورة واحلكم 

 يقدس لفظها معناها ذات  التي كان الوجود بكونها إن

  مني وأهوى كل من يهواها  إني ألهواها وأهوى قربها

 من حبي لها محياها أتراب  ولبنى والرباب وزينب ليلى

    

 فوجودنا عين لها وسواها  بمماتنالو مت مات وجودها 

 فال ثان فمن ثناها فرد  عجباً لنا فإن وجودنا

    

وملا كان األصل واحد وما ثناه سوى نفسه وال ظهرت كثرة إال من عينه كذلك كانت له يف كل شيء من العامل آية تدل على أنه 
جلسم للروح وكما مل يعرف الروح إال من اجلسم فإنا ملا واحد فالكون كله جسم وروح ما قامت نشأة الوجود فالعامل للحق كا

نظرنا فيه ورأينا صورته مع بقائها تزول عنها أحكام كنا نشاهدها من اجلسم وصورته من إدراك احملسوسات واملعاين فعلمنا أن وراء 
 اجلسم فكذلك ما علمنا أن لنا أمراً اجلسم الظاهر معىن آخر هو الذي أعطاه أحكام اإلدراكات فيه فسمينا ذلك املعىن روحاً هلذا

حيركنا ويسكننا وحيكم فينا مبا شاء حىت نظرنا يف نفوسنا فلما عرفنا نفوسنا عرفنا ربنا حذوك النعل بالنعل وهلذا أخرب يف الوحي 
نه احلق فما ظهر العامل بقوله من عرف نفسه عرف ربه ويف اخلرب املرتل اإلهلي سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أ

عن اهللا إال بصورة ما هو األمر عليه وما يف األصل شر فإىل من تستند الشرور والعامل يف قبضة اخلري احملض وهو الوجود التام غري أن 
ود املمكن ملا كان للعدم نظر إليه كان بذلك القدر ينسب إليه من الشر ما ينسب إليه فإنه ليس له من ذاته حكم وجوب الوج

لذاته فإذا عرض له الشر فمن هناك وال يستمر عليه وال يثبت فإنه يف قبضة اخلري احملض والوجود مث من متام املعرفة املوضوعة يف 
العلم باهللا أن للجسم يف الروح آثاراً معقولة ملا يعطيه من علوم األذواق وما ال ميكن أن يعلمها إال به وأن الروح له آثار يف اجلسم 

يشهدها كل حيوان من نفسه كذلك العامل مع احلق هللا فيه آثار ظاهرة وهي ما يتقلب فيه العامل من األحوال وذلك من حمسوسة 
حكم امسه الدهر وأخرب احلق سبحانه أن للعامل من حيث ما كلفه آثاراً لوال تعريفه إيانا ا ما عرفناها وذلك أنه إذا اتبعنا رسوله 

 أحبنا وأرضيناه فرضى عنا وإذا خالفناه ومل منتثل أمره وعصيناه أخربنا أنا أسخطناه وأغضبناه فغضب فيما جاءنا به من طاعة اهللا
علينا وإذا دعوناه أجابنا فالدعاء من أثره واإلجابة من أثرنا ذلك لتعلموا أنه ما أظهر شيئاً إال من صورة ما هو هو ويستحيل أن 

ال هو إال هو وال يعطي الشيء ال ما يف قوته وهلذا نعت احلق لنا نفسه بنعوت احملدثات يكون األمر إال كذلك وإال فمن أين وما مث إ
عندنا وهي يف احلقيقة نعوته ظهرت فينا مث عادت عليه ونعتنا سبحانه بنعوت ما يستحقه جالله فهي نعوته عى احلقيقة فلوال ما 

ة مما وصفنا ا مما هي حق له وال كان يقبل صفة مما وصف أوجدنا على صورة ما هو عليه يف نفسه ما صح وال ثبت أن نقبل صف
ا نفسه مما هي حق لنا والكل حق له فهو األصل الذي حنن فرعه واألمساء أغصان هذه الشجرة أعين شجرة الوجود وحنن عني الثم 
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 لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم من بل هو عني الثمر فما لنا مثل سوى وجود هذا الشجر ومن متام املعرفة باهللا ما أخربنا به على
حتوله تعاىل يف الصور يف مواطن التجلي وذلك أصل تقلبنا يف األحوال باطناً وظاهراً وكل ذلك فيه تعاىل وكذلك هو تعاىل يف 

 اليوم وشأن شؤون العامل حبسب ما يقتضيه الترتب احلكمي فشأنه دا لال ميكن أن يكون إال يف غد وشأن اليوم ال ميكن أن يكون إال
أمس ال ميكن أن يكون إال يف أمس هذا كله بالنظر إليه تعاىل وأما بالنظر إىل الشأن ميكن أن يكون يف غري الوقت الذي تكون فيه 
لو شاء احلق تعاىل وما يف مشيئته جرب وال حتري تعاىل اهللا عن ذلك بل ليس ملشيئته إال تعلق واحد الغري ومنها قوله سنفرغ لكم أية 

ثقالن يعين منكم ومن العامل الذي هو سوانا وإمنا مسانا بالثقلني ملا فينا من الثقل وهو عني تأخرنا بالوجود فأبطأنا ومن عادة الثقيل ال
اإلبطاء كما أنه من عادة اخلفيف اإلسراع فنحن واجلن من الثقلني وحنن أثقل من اجلن للركن األغلب علينا وهو التراب فاإلنسان 

 العامل ألن املختصر ال خيتصر إال من مطول وإال فليس مبختصر فالعامل خمتصر احلق واإلنسان خمتصر العامل واحلق فهو آخر موجود يف
نقاوة املختصر أعين اإلنسان الكامل وأما اإلنسان احليوان فإنه خمتصر العامل وله يفرغ احلق ليقيم عليه ميزان ما خلق له فإن قوله 

مة ديد واإلنسان الكامل ال يتوجه عليه هذا اخلطاب غري أن يف هذه الكلمة إشارة للحوق الرمحة ما سنفر لكم أية الثقالن كل
أعين الثقلني وذلك يف فتح الالم الداخلة على ضمري املخاطب يف لكم وإن كان الفتح اإلهلي قد يكون مبا يسوء كما يكون مبا يسر 

    ولكن رمحته سبقت غضبه وجاء بآلة 

 وهو السني وآخر درجة االستقبال ما يؤول إليه أمر العامل من الرمحة اليت ال غضب بعدها الرتفاع التكليف واستيفاء االستقبال
احلدود وملا جاء بضمري اخلطاب يف قوله لكم وعلمنا من الكرم اإلهلي أبداً أنه يرجح جانب السعداء وجانب الرمحة على النقيض 

 عذاباً ألن السعداء يستعذبون آالم أهل الشقاء إيثاراً جلناب احلق حيث أشركوا فلهم يف أسباب وهلذا مسي ما يتأمل به أهل الشقاء
اآلالم نعيم فسمى احلق ذلك عذاباً إيثاراً هلم حني آثروه فلذلك جاء حبرف اخلطاب ليفتح الالم وليعلم بآلة اخلطاب أم قوم 

ه من أهل مثل قوله يف السعداء هلم جنات جتري فآتى بضمري الغائب فغابوا خمصوصون ألنه ال يفقد من العامل ضمري الغائب فالبد ل
عن هؤالء املخاطبني وفتح الالم فتح رمحة تعطيها قرائن األحوال وهلذه األداة مراتب يعامل احلق ا عباده مثل قوله وإم عندنا ملن 

م عليه وما كان اهللا ليضيع إميانكم وسخر لكم ما يف السموات وما املصكفني األخيار ومثل قوله ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنت
يف األرض وخلق لكم ما يف األرض وله ما يف السموات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى فله ولنا ومع هذا فاألدب يلزمنا 

قال بعضهم اقعد على البساط وإياك باألدب يكون أصحاب السلطان جلساء من غري انبساط ألن الشهود واالنبساط ال جيتمعان 
  واالنبساط 

 أعبد من نعتي بصورته ولست  إني عبدت من أمر ليس يصلح لي

 سورة حالة غير سورته وليس  قال هذا لم أقله أنا فإنه

    

وصف بدون فإن الدون إذا نسب إليه ماال يقتضيه مقامه من الصفات الشريفة بأنف من ذلك ألنه هجو به كما يأنف الشريف أن ي
وأما من قال من أصحابنا وذهب إليه كاإلمام أيب حامد الغزايل وغريه بأن الفرق بني الويل والنيب نزول " وصل"ما يستحقه شرفه 

امللك فإن الويل ملهم والنيب يرتل عليه امللك مع كونه يف أمور يكون ملهماً فإنه جامع بني الوالية والنبوة فهذا غلط عندنا من 
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ه ودليل على عدم ذوق القائلني به وإمنا الفرقان إمنا هو فيما يرتل به امللك ال يف نزول امللك فالذي يرتل به امللك على القائلني ب
الرسول والنيب خالف الذي يرتل به امللك على الويل التابع فإن امللك قد يرتل عل الويل التابع باإلتباع بإفهام ما جاء به النيب مما مل 

 بالعلم به وإن كان متأخراً عنه بالزمان أعين متأخراً عن زمان وجوده فقد يرتل عليه بتعريف صحة ما جاء به النيب يتحقق هذا الويل
وسقمه مما قد وضع عليه أو توهم أنه صحيح عنه أو ترك لضعف الراوي وهو صحيح يف نفس األمر وقد يرتل عليه امللك بالبشرى 

األمان كل ذلك يف احلياة الدنيا فإن اهللا عز وجل يقول هلم البشرى يف احلياة الدنيا وقال يف من اهللا بأنه من أهل السعادة والفوز و
أهل االستقامة القائلني بربوبية اهللا أن املالئكة ترتل عليهم قال اهللا تعاىل إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تترتل عليهم املالئكة أال 

 اليت كنتم توعدون حنن أوليائكم يف احلياة الدنيا ومن أولياء اهللا من يكون له من اهللا ذوق اإلنزال يف ختافوا وال حتزنوا وأبشروا باجلنة
الترتيل فما طرأ ما طرأ على القائلني خبالف هذا إال من اعتقادهم يف نفوسهم أم قد عموا بسلوكهم مجيع الطرق واملقامات وأنه ما 

م نزل عليهم ملك فاعتقدوا أن ذلك مما خيتص به النيب فذوقهم صحيح وحكمهم باطل وهم بقي مقام إال وهلم فيه ذوق وما رأوا أ
قائلون أنه من أتى منهم بزيادة قبلت منه ألنه عدل صاحب ذوق ما عندهم جتريح وال طعن وال يتعدون ذوقهم فمن هنالك وقع 

القول برتول امللك على الويل قبلوه وما ردوه وقد رأينا يف الغلط ولو وصل إليهم ممن نقدمهم أو كان معهم يف زمام من أهل اهللا 
الوقائع ممن تقدم مجاعة غري القائلني بأمر ما فلما مسعوه منا قبلوه ومل ينكروه الرتفاع التهمة عنهم يف أشكاهلم وأمثاهلم فإن قال أحد 

ه ما من حقيقة وال نسبة يف العامل إال وهي من أهل اهللا من أهل اإلشارات وهم أصحاب النداء على رأس البعد إنك قد قلت أن
صادرة عن نسبة إهلية ومن نسب العامل االفتقار وقد قال أبو يزيد وهو من أهل الكشف والوجود أن اهللا قال له يف بعض مشاهده 

ملغفرة وما جاء من ذلك من معه تقرب إيل مبا ليس يل الذلة واالفتقار فاعلم أيها املستفيد أن احلق تعاىل له الرمحة والعفو والكرم وا
أمسائه احلسىن وهي له تعاىل حقيقة وكذلك له االنتقام والبطش الشديد فهو سبحانه الرحيم العفو الكرمي الغفور ذو انتقام ومن احملال 

 فالبد أن أن تكون آثار هذه األمساء فيه أو يكون حمالً آلثارها فرحيم مبن وعفو عمن وكرمي على من وغفور ملن وذو انتقام ممن
يقول أن اهللا اخلالق يطلب املخلوق واملخلوق يطلب اخلالق وصفة الطالب معروفة واحلاصل ال ينفي فالبد من العامل ألن احلقائق 

اإلهلية تطلبه وقد بينا لك أن معقولية كونه ذاتاً ما هي معقولية كونه إهلاً فثنت املرتبة وليس يف الوجود العيين سوى العني فهو من 
هو غين عن العاملني ومن حيث األمساء احلسىن اليت تطلب العامل إلمكانه لظهور آثارها فيه يطلب وجود العامل فلو كان العامل حيث 

موجوداً ما طلب وجوده فاألمساء له كالعائلة ورب العيال يسعى على عياله واخللق عيال اهللا إال بعد واألمساء اآلل األقرب فسأله 
ته األمساء لظهور آثارها وما يسأل إال فيما ليس له وجود فالبد من وجود العامل والكتاب حاكم والعلم سابق العامل ال مكانه وسأل

واملشيئة حمققة فمن احملال أن ال يقع وإمنا وقع التكفري يف الطائفة اليت قالت أن اهللا فقري وحنن أغنياء باموع فإم ليسوا بأغنياء عن 
 إجيادهم وال عن إسباغ النعم عليهم فضالً منه ومنة حلكم كتاب سبق قال اهللا تعاىل لوال كتاب من اهللا اهللا وليس احلق مبتأخر عن

سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب فاحلكم للكتاب ونسبة الكتاب ما هي نسبة الذات وتعني إمضاء احلكم فيمن أمضاه فهو للكتاب 
    ق بأنفسها وهي ال تتبدل ولو تبدلت احلقائق اختل النظام ومل يكن علم كالسادن واملتصرف حبكم جرب املرتبة هذا تعطيه احلقائ

أصالً وال حق وال خلق فلو نظر العاقل يف حكمه اخلطاب اإلهلي يف قوله تعاىل سنكتب ما قالوا وأخذه من قوله كتب ربكم على 
ا قالوه فيما يرجع ضرره عليهم وقال يف متام نفسه الرمحة يريد أوجبها على نفسه ألنه ما مث موجب إال هو تعاىل فقال سنوجب م

اآلية ونقول ذوقوا عذاب احلريق عقوبة لقوهلم وهلذا كان حتقيق كفرهم باموع فإم ليسوا بأغنياء فهذا روح هذه اآلية وأما 
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 اموع ليست بنسبة األفراد احتجابك مبا قاله أليب يزيد فهو أضاً عني اموع فلم يقل الذلة وحدها بل قال الذلة واالفتقار ونسبة
فلوال املمكن ما ظهر أثر لألمساء اإلهلية واالسم هو املسمى عينه والسيما األمساء اإلهلية فالوجود طالب ومطلوب ومتعلق الطلب 

كثر من واحد العدم فإما إعدام موجود وإما إجياد معدوم قال اهللا تعاىل اهللا ال إله إال هو فما نفى إال األلوهة أن تكون نعتاً أل
فلألمساء اإلهلية أو املرتبة اليت هي مرتبة املسمى إهلاً التصريف واحلكم فيمن نعت ا فبها يتصرف وهلا يتصرف وهو غين عن العاملني 

يف حال تصرفه البد منه فانظر ما أعجب األمر يف نفسه ومن هنا يعرف قول أيب سعيد اخلراز أنه ما عرف اهللا إال جبمعه بني 
ن مث تال هو األول واآلخر والظاهر والباطن وأما قول اليهود يف البخل يد اهللا مغلولة فقال تعاىل فيهم غلت أيدهم ولعنوا مبا الضدي

قالوا أي أبعدوا عن صفة الكرم اإلهلي فإن أقواهلم من أعماهلم فغلت أيديهم فوقع البخل الذي نسبوه إىل اهللا م فما شهدوا من اهللا 
أذاقهم طعم ما جاؤوا به وكذم اهللا بعد ذلك يف املآل فبسط عليهم الكرم بالرمحة اليت وسعت كل شيء ليعرفهم بأم إال ما قالوا ف

كاذبني وهو أشد العذاب عليهم وأشد النعيم فإنه إذا بسط عليهم اجلود والكرم علموا جهلهم فتومهوه فتعذبت نفوسهم بتصور 
 ويتنعمون بإزالة ذلك ووقوفهم على العلم وعلموا أن جهلهم أورثهم الكذب على اهللا تعاىل احلال اليت كانوا عليها من اجلهل باهللا

بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فاحلكم للمشيئة فافهم وليست مشيئته غري ذاته فأمساؤه عينه وأحكامها حكمه وما ظهر العامل 
  إال مبا هي عليه من القوى 

  وال تجاوز حدك  إليه تكنه فانظر

    

 هو عندك فإنما  ما هو فيه فكل

  أظهر أمر الوجود منه  قدر اهللا حق قدره من

  من علمه فيه فهو عنه  أمر تراه عين فكل

 ما للوجود كنه لذاك  عين من تراه فعينه

ألحوال وإن قيدته األلفاظ فإذا قلت اهللا فهو جمموع حقائق األمساء اإلهلية كلها فمن احملال أين قال على اإلطالق فالبد أن تقيده ا
فبحكم لتبعية لألحوال فكملما أضيف إليه فانظر أي اسم تستحقه تلك اإلضافة فليس املطلوب من اهللا يف ذلك األمر إال االسم 

ال يقدر الذي ختصه تلك اإلضافة واحلقيقة اإلهلية اليت تطلبه فال تتعداه ومن كان هذا حاله فقد وىف اهللا حقه وقدر قدره جممالً فإنه 
قدره مفصالً ألن الزيادة من العلم باهللا ال تنقطع دنيا وال آخرة فاألمر يف ذلك غري متناه أمل تر أن اهللا تعاىل بعث موسى عليه السالم 

برسالة إىل فرعون كان من مجلتها أن يقول له إذا قال له فرعون فما بال القرون األوىل علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال 
سى يعين ما أوجبه على نفسه من ذلك فما كتبها يف اللوح احملفوظ إال ليعلم من ليس من شأنه أن ال يعلم إال باإلعالم ال ليتذكر ين

ما أوجبه على نفسه مما تستقبل أوقاته يف املدد الطائلة فإنه سبحانه ال يضل ريب الذي جئتك من عنده ألدعوك إىل عباته وال ينسى 
ه نسوا اهللا فنسيهم وما نسوه على اإلطالق فما ينساهم على اإلطالق وإمنا ينساهم فيما نسوه فيه مما لو علموا وقال تعاىل عن نفس

به نالتهم الرمحة من الرحيم بذلك فلما نسوه نسيهم الرحيم إذ توالهم االسم اإلهلي الذي كانوا يف العمل الذي يدعو ذلك االسم 
النسيان إذ ال بد من زواله عند كشف الغطاء عند املوت يف الدنيا فال ميوت أحد من أهل إليه فإذا انقضى عدل ميزانه فيه زال 
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التكليف إال مؤمناً عن علم وعيان حمقق ال مرية فيه وال شك من العلم باهللا واإلميان به خاصة هذا هو الذي يعم فال بأس أشد من 
لعقوبة عنهم فال إال من احتصه اهللا مثل قوله تعاىل فلم يك ينفعهم إميام املوت وما بقي األهل ينفعه ذلك اإلميان إم ال أما يف رفع ا

ملا رأوا بأسنا مث قال وهو موضع استشهادنا سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده وأما اإلستثناء فقوله تعاىل اإلقوم يونس ملا آمنوا كشفنا 
على اهللا يف خلقه وأما نفع ذلك اإلميان يف املآل فإن ربك فعال ملا عنهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا ومتهعناهم إىل حني فال حكم 

  يريد وأنه يقول تعاىل إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً فهذا قوله عهده إلينا يف متابه وعلى ألسنة رسله عليهم السالم 

 إلى قلبي من المأل األعلى رسول  أن الحق فيما أتى به فقد

 بأحرى في األمور وال أولى أقول  باألمر من نصفه فما فأخبرني

 عالم يبلى ومن عالم يبلى فمن  األمر فيه واحد ليس غيره بل

 بقرآن على قلبنا يتلى وليس  فرقان يبين دليله وذلك

 إذا ما جئت حضرته يملى علي  كان قول اهللا في كل حالة وإن

 مر منه ال يزال وال يبلى وما  عجيب ال يزال مجددا وخلقي

  فسبحان من أعمى وسبحان من أجلى  لحكيم الحق في الخلق ظاهرفحكم ا

 خصني منه بمورده األحلى وقد  لقد جاد لي إنعامه بشهوده

فمن اتقى اهللا جعل له فرقاناً وإن كان يف عني القرآن العزيز الذي هو اجلمع من قريب املاء يف احلوض إذا اجتمعته فما كل فرقان 
 قرآن وكل قرآن فرقان 

 بعينك الجتماع في افتراق    ن الجمع عين الفرق فانظرفعي

 عليه بالفراق وبالتالقي    فليس المثل عين المثل فاحكم

 حكمنا بالنكاح وبالطالق      وإن شئنا إذا فكرت فيه

 فساق الحق ملتف بساقي    فلوال الحق ما كان اتساق

 ال علم أن في العقبي مساقي    وعند شرودنا عنه دعاني

 فإن طبنا فمسك في حقاق      ن نباتإليه في جسوم م

فريق يف اجلنة وفريق يف السعري فتميز الواحد عمن ثناه فانفرد كل فريق بأحديته ومجعيته فمنهم من تأنس بانفراده بفرديته وأحديته 
     ومنهم من استوحش يف انفراده بفرديته وأحديته فتلك عند العارفني وحشة احلجاب 

 فيما قلته الخلق واألمر وهللا  نعيم ال يكدره الدهر فأي

 ولوال وجودي لم ير في الورى الشر  وجود الحق ما كان خيره فلوال

 أخفى فشاني له ستر ولكنه  سواه لو تسر حقيقتي ولست

 له من نشأتي الدر والدر يلوح  يتحقق صورتي فإنه فمن
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 منها ما يجود به الدر وللعلم  ال حجاب تنافس نشأتي فدر

 وإن كنت ذا عين فقد رفع الستر  قل تبين حكمهكنت ذا ع فإن

 لم تشأ خمراً فمشربك المزر وإن  فإن شئت فاشر به رحيقاً مختماً

  ولو لم يكن ذكر لقام به الفكر  فسبحان من أحيا الفؤاد بذكره 

ين الطمأنينة فيما علمت أنه ال بزول وأعلم أيدك اهللا بروح منه أين ما رأيت ثبوت العلم عل صورته ال يتغري إال يف هذا املرتل فأورث
وإن الشبه ال تزلزله وإن الشبهة إذا جاءت ملن شاهد هذا األمر يف هذا املرتل رآها شبهة ال ميكن أن تتغري له عن صورا خبالف من 

ف هل العلم األول كان ليس له هذا املرتل فإنه يتزلزل ويؤديه ذلك التزلزل إىل إىل النظر فيما كان قد قطع أنه ال يعلمه وال يعر
شبهة أو هل الشهود شبهة أو هل األمران شبهة فيحاور وذلك ليس هو يف علمه باألمور على بصرية ألنه ولدها بفكرة فإذا جاءت 
األمور بأنفسها ال جيعلك وإنشائك أعطتك حقائقها فعلمتها على ما هي عليه ويعلق ذا املرتل آيات كثرية من القرآن العزيز ولو 

طنا الكالم فيها لطال املد فلنذكر منها بعض آيات ال كلها وال أشرحها وإمنا أنبه عليها للقعول السلمة واألبصار النافذة فمن بس
ذلك وهللا ملك السموات واألرض ومنها له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف سورة التغابن ومنها وقالت امرأة فرعون 

ني ومنها فويل للمصلني ومنها ويل يومئذ للمكذبني حيث وقع ومنها وتا هللا ألكيدن أصنامكم بعد أن قرة عني يل ولك ويل للمطفف
تولوا مدبرين ومنها لئن سألتهم من خلقهم لقولن اهللا توطئة لسعادم ومنها هللا األمر من قبل ومن بعد فصدر ذه اآلية ليعلم مبا هو 

 مم يومئذ خلبري فاكتفى باخلربة عن العلم إذ كانتكل خربة علماً ومنها لو شاء اهللا جلمعهم على األمر عليه بالنسبة إليه ومنها إن ر
اهلدى فجاء حبرف امتناع ألمتناع ومنها ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوم سقفاً من فضة ومعارج 

زى كل نفس مبا تسعى ومنها كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من اهللا عليها يظهرون ومنها أن الساعة آتية أكاد أخفيها لتج
عليهم من بيننا ومنها ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه اآلية ومنها مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 

ليؤمن ومن شاء فليكفر اآلية ومنها وإنه حلب اخلري لشديد ومنها ومنها لنؤمنن به ولتنصرنه ومنها وقل احلق من ربكم فمن شاء ف
يومئذ حتدث أخبارها بأن ربك أوحى هلا ومنها أقمن ميشي مكباً على وجهه أهدى وهو الذي سقط على وجهه يف النار من 

لك لعربة ألويل األبصار أي الصراط وهو من املوحدين ومنها وهو الذي يرتل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر زمحته ومنها إن يف ذ
تعجباً ومنها فمن كفر بعد منكم فإين أعذبه عذاباً ال أعذبه أحداً من العاملني ومنها وهو معكم أينما كنتم فتدبر منازل هذه اآليات 

ني حروف وأمثاهلا ومن هنا تعرف قوة األلف والالم اللتني للعهد والتعريف واجلنس وإحلاق الم ألف بالرحوف واحلروف على قسم
هجاء وهي احلروف األصلية حروف معاين وكالمها يف الرقم بالوضع ويف اللفظ بالطبع يف اإلنسان وكلها منك وفيك وما مث أمر 

  خارج عنك فال ترجو أن تعرف نفسك بسواك فإنه ما مث فأنت دليل عليك وعليه وما مث من هو دليل عليك 

  وأنت في الحالتين وحدك  ذا الذي ترتجيه من

 ما فيه فهو عندك فكل  إليه به تكن هو فانظر

    

ويف هذا املرتل من العلوم علم لألسباب يف املسببات من األحكام وتفصيل األسباب وهل العامل كله أسباب بعضه لبعضه وهل من 
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 هللا من األحكام عقالً األسباب ما يكون عدماً وهو سيب مثل النسب كتعلقات املعاين املوجبة أحكاماً بتعلقها وفيه علم ما ثبت
وشرعاً وفيه علم ما فائدة األخبار يف املخري املعقول وما األخبار اليت تفيد علماً من اليت تفيد ظناً أو غلبة ظن من األخبار اليت تفيد 

ا الناس أنتم الفقراء إىل حربة من األخبار اليت تقدح يف األدلة النظرية لقدحها يف العلم وفيه علم اخللق عيال اهللا هل مهناه معىن يا أيه
اهللا وفيماذا يكون الفقر مع كوم موجودين وعلمهم من احلق أم ال يعدمون بعد وجودهم وإمنا هو تقلب أحوال عليهم فمن 
حال يزول وحال يأيت والزائل يعطى زواله حكماً واآليت يعطى إتيانه حكماً واحملكوم عليه باحلكمني واحد العني كالقائم يقعد 

قعود آت والقيام زائل فحكم زوال القيام كونه ليس بقائم وهو عني حكم القعود يزيده القعود أحكاماً مل تفهم من زوال القيام فال
قد صار إليها وهي أنه ليس بنضطجع وال راكع وال ساجد وال منبطح وفيه علم ما حكمة استفهام العامل عما يعلم وفيه علم ملاذا 

ول العني الواحدة يف الصور يف نظر الناظر هل هي يف نفسها على ما يدركها البصر أو هي على ما هي يرجع ما يدركه البصر من حت
عليه يف نفسها مل تنقلب عينها وهذا راجع إىل ما يرى من األعيان وحيكم بأا أعيان هل تكثرت باعراض أو جبوارها فإن الصور 

ألجسام جسم فاجلسمية حكم عام ونرى فيها صوراً خمتلفة منها ما يكون سريع ختتلف يف النظر دائماً وكل منظور إليه بالبصر من ا
الزوال ومنها ما يبطئ يف النظر واجلسم جسم مل يتبدل وليس املوصوف مبا ظهر إال اجلسم وكذلك الصور الروحانية والتجلي اإلهلي 

 علم ما للنائب من الشروط أن يشترطها على ما وهذا علم فيه أشكال عظيم والتخلص منه بطريق النظر الفكري عسري جداً وفيه
استخلفه مع علمه بأنه مقهور يف إقامته نائباً فهل اشتراطه مؤذن جبهله مبن استخلفه أو بسيانه فيذكره أو يعلمه مبصاحله أكثر من 

 منه أن يسأله فيما اشترط عليه علم من استخلفه ا وينفتح يف هذا االشتراط أمورا هائلة تقدح أو يعلم النائب أن من استخلفه يريد
لرييه فقره إليه ذوقاً إذ لو كان للنائب االستقالل مبا طلبه يف شرطه ما اشترطه وفيه علم تعرض النائب ملن استخلفه بالرشاء وما يقبل 

لى املستخدمني من الرشاء وما ال يقبل وفيه علم إجابة املستخلف النائب يف كل ما يسأله من مصاحله وفيه علم أن يف الطعن ع
تسفيه من استخدمهم وهو علم خطر جداً ولذلك ى عن الطعن على امللوك واخللفاء وأخربنا أن قلوم بيد اهللا إن شاء قبضها وإن 
شاء عطف ا علينا وأمرنا أن ندعو هلم وأن وقوع املصلحة م يف العامة أكثر من جورهم وما حكمة جورهم مع كوم نواب اهللا 

يقة يف خلقه سواء كانوا كفاراً أو مؤمنني وعادلني أوجائرين ما خيرجهم ذلك عن إطالق النيابة عليهم فهل إذا جار النائب على احلق
انعزل فيما جار فيه من النيابة أو انعزل على اإلطالق من النيابة مث جدد احلق له نيابة أخرى جمددة وفيه علم تعداد النعم من املنعم 

 هو من قادح أو هل هو تعريف ليعلم قدر ذلك ملا طلب منه من الشكر عليها أو هل هو عقوبة ألمر وقع منهم على املنعم عليه هل
أو هل تسوغ فيه جمموع هذه الوجوه كلها وفيه علم الرفق يف التعليم يف مواطن واألغالظ يف مواطن وفيه علم من أين جئت وإىل 

 سلوك أبداً قد ما ال رجوع فيه والرجوع للمعقول أو احملسوس يف العامل ألية أين تروح وهل مث رجوع على احلقيقة أم ال أو هو
نسبة إليهة يرجع وهل وصف احلق بالرجوع على ما قلناه يف الرجوع أم ال فإن احلقائق تأىب أن يكون مث رجوع وفيه علم الفرق 

لقاب ملاذا يرجع وفيه علم ما حكمة إقامة الدليل ملن بني وصف النفوس الناطقة بالعقول والنهي واألحكام واأللباب وأمثال هذه األ
ال يعلم أن ذلك دليل وهو يعلم أنه عامل ذه الصفة فهل هو عينه مقصود بذاك الدليل أو غريه فيكون فيه ناقالً فينتفع به ويقبله من 

 عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقه يصل إليه من نقل هذا الذي مل يعلم أن ذلك دليل وهذا يقع كثرياً وهو قول النيب صلى اهللا
فإذا محله ونقله قبله ذلك الفقيه واستفاد به علماً مل يكن عنده والناقل ال علم له بشىء من ذلك وليس علم تسمية باسم الشىء إذا 

    كان جماور له أو كان منه سبب وفيه علم مل أمر الشارع بقتل 
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ليها السالم وأضمر اإلميان يف نفسه الذي أظهره عند غرقه حني رأى البأس هل الساحر وملاذا مسي وملا علم فرعون صدق موسى ع
قتل من السحرة الذين آمنوا الكوم سحة فقتلهم شرعاً يف باطن األمر وال ميام يف ظاهر األمر وإذا قتل الساحر هل ذلك القتل 

البة فيه من احلق سبحانه وتعاىل أم ال مطالبة عليه فيه كفارة له وجزاء على سحره ومل يبق عليه من جهة ذلك السحر يف اآلآخة مط
من اهللا وفيه علم تفاضل املقربني عند اهللا مباذا فضل بعضهم بعضاً وفيه علم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ابتالء املؤمن بالزرايا 

م وملاذا يرجع اقتضاء ذلك يف حقهم دون غريهم واملصائب أن له خري يف ذلك كله وملاذا كان أهل اهللا يف الذنيا أشد بالء من سواه
من الناس املؤمنني وفيه علم ملاذا جبلت النفوس على حب املال وال سيما الذهب هل حليازته درجة الكمال املعدين فوقعت املناسبة 

عليه السالم قلب كل انسان بني الكاملني وأهل ملا فيه من قضاء حوائجهم فهم فقراء اليه لوصوهلم هلم به إىل اغراضهم وقول عيسى 
حيث ماله وأموالكم يف السماء تكن فلوبكم يف السماء فمن اكترت ماله فمن قلبه يف أرض طبيعته فال يلتذ مبشاهدة أبيه الذي هو 
 وما الروح اإلهلي أبداً ومثل هذا يكون ابن أمه وأن كان له أب ولكن ال ينسب إليه كعيسى ابن مرمي عليهما السالم ينسب إىل أمه

وهبه هلا إال جربيل عليه السالم ملا متثل هلا بشراً سوياً وأعلمها ومع هذا فما نسب إال إىل البقعة اجلسمية مع كونه حيىي املوتى من 
حيث ما هو من هبات الروح األمني وفيه علم الغرية اإلهلية وممن زامحة يف اإلسم اخلاص الذي به شرفه وفيه علم مىت يتعني إجابة 

 فما سأل إذا سأل ومن سأل باحلال هل يتعني اجابته باحلال فيكون اجلواب مطابقاً للسؤال وفيه علم وضع من ارتفع بنفسه السائل
واحنطاط من تطاول فوق قدره وفيه علم فائدة املوعظة ولو كفر ا فإن هلا أثر يف الباطن عند السامع وأن مل يظهر ذلك فإنه حيس 

د كيداً فصادف حقاً فهو عند كذب مث أسفرت العاقبة أنه صدق يف نفس األمر ولكن ال علم له بذلك به من نفسه وفيه علم من أرا
وفيه علم األوقات وما تعامل به عقالً وشرعاً عند السليم الفكر وفيه علم تعيني مكارم األخالق وفيه علم أن العلم مبا ال يعلم أن ال 

  .يعلم علم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

    

  معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة في الباب الخامس والستون وثلثمائة

  " بمن خفى مقامه وحاله على األكوان وهو من حضرة المحمدية

 تحفظ ما جاوزها من عدد  الخمسة معروفة مرتبة

 بها ليس لها مستند قامت  ذكر اهللا من رحمة تحفظ

 تعالي الصمداإلله الم وهو  الذي يحفظ أعياننا سوى

 له إذا يدعوه عبدي سحد  جميع ما في الكون من خلقه

 كونه سبحانه لم يلد مع  لم نوجد بأعياننا لواله

 لم تنتف عنه صفات األحد  مع الكثرة في حكمه فهو

 بدا منه وجود العدد لما  لوال وجود الكثر في حكمه
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 في كونه مستند وحكمه  وحيد العين في ملكه فهو

 نفسنا من فضله ما عبد من  لناه على كوننالما حم

 إن يبقى بحكم المدد وجل  فما يدركه غيره عز

 قهر الكل وأهل العدد قد  من ملك قاهر سبحانه

 من يعرفه معتمد لكل  على غير من أكوانه ليس

 أيضاً حكمه في األبد كذاك  أزل صح له حمكنا من

ملا مسى نفسه بالظاهر والباطن اقتضى ذلك أن يكون األمر الوجودي بالنسبة إلينا بني جلي اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه إن اهللا 
وخفي فما جاله لنا فهو اجللي وما ستره عنا فهو اخلفي وكل ذلك له تعاىل جلي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه 

 وهو اجللي عند من علمه اهللا إياه واخلفي عمن مل يعلمه مث اللهم إين أسألك بكل اسم مسيت به نفسك أو علمته أحداً من خقلك
قال أو أستأثرت به يف علم غيبك فهذا خفي عما سوى اهللا فال يعلمه إال اهللا فإنه تعاىل يعلم السر وهو ما بينه وبني خلقه وأخفى 

 وهو اخلفي والشهادة وهو اجللي وما أوجده وهو ما ال يعلمه إال هو مثل مفاتح الغيب اليت عنده ال يعلمها إال هو فهو عامل الغيب
من املمكنات وهو اجللي أيضاً وما مل يوجد منها وهو اخلفي أيضاً وال خيلو العامل من هاتني النسبتني دنيا والآخرة فاملزيد الواقع من 

ل فاجللي من سؤال السائلني إمنا يسمعه العامل يف العامل فهو من اخلفي واملزيد ال يزال فالعامل مزيد خارج من اخلفاء إىل اجلال ال يزا
احلق من اإلسم الظاهر واخلفي منه يسمعه من اإلسم الباطن فإذا أعطاه ما سأل فاالسم الباطن يعطيه للظاهر والظاهر يعطيه للسائل 

 يعاملونه به فالظاهر حاجب الباطن واجللي حاجب اخلفي كما أن الشعور حاجب العلم واعلم أن اهللا عز وجل يعامل عباده مبا
فكأنه تعاىل حبكم التبعية هلم وإن كان ابتداء األمر منه ولكن هكذا علمنا وقرر لدينا فإنا ال ننسب إليه إال ما نسبه إىل نفسه وال 
 يتمكن لنا إال ذلك فمن حكم تبعية احلق تعاىل للمخلوق وقوله تعاىل قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا وقوله صلى اهللا

عليه وسلم يف الصحيح إن اهللا ال ميل حىت متلوا وقوله تعاىل فأذكروين أذكركم وقوله سبحانه من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي 
  ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه 

 يكون الحق في مثلها إال  يكون العبد في حالة فال

  كذا أتانا الحكم في شكلها  منه ولكنه وكلها

    

 خمالف أمر احلق فنه يستدعي ذه املخالفة من احلق خمالفة رضه ولذلك ال يكون العفو والتجاوز واملغفرة من احلق جزاء فكل
ملخالفة العبد يف بعض العبيد ومنا يكون ذلك إمتنانا من اهللا عليه فإن كان جزاء فهو جزاء ملن عفا عن عبد مثله وجتاوز وغفر ملن 

له احلق يف تلك الصفة من العفو والصفح والتجاوز واملغفرة مثال مبثل يداً بيدها ورد اخلب الصحيح عن أساء إليه يف دنياه فقام 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كان اهللا لينهاكم عن الربا ويأخذه منكم فما ى اهللا عن شيء إال ما كان منه أو بعد وال أمركم 

أن هذا املرتل هو مرتل املرياث املعنوي وهو مرتل عباده الشريعة وكون احلياة شرطاً يف بكرمي خلق إال ما كان احلق به أحق واعلم 
مجيع وجود النسب املنسوبة إىل اهللا وهذه النسبة أوجبت له سبحانه أن يكون له امسه احلي فجميع األمساء اإلهلية موقوفة عليه 
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 األمساء اليت من مجلتها احلي ونسبة االسم احلي هلا املهيمنة على مجيع ومشروطة به حىت االسم اهللا فاالسم اهللا هو املهيمن على مجيع
النسب األمسائية حىت نسبة األلوهة اليت ا تسمى اهللا اهللا قال صلى اهللا عليه وسلم العلماء ورثة األنبياء وما ورثوا ديناراً وال درمهاً 

 معاشر األنبياء ال نرث وال نورث ما تركنا صدقة يعين الورث أي ما وإمنا ورثوا العلم فمن أخذ العلم أخذ منه حبظ وافر وقال حنن
يورث من امليت من املال فلم يبق املرياث إال يف العلم واحلال والعبارة عما وجدوه من اهللا يف كشفهم وأهل النظ يف نظرهم وهؤالء 

التفصيل فإنه الذي يراك حني تقوم وتقلبك يف العلماء الذين خيشون اهللا لعلمهم بأنه يعلم حركام وسكنام على التعيني و
الساجدين ويف مجيع أحوالك فأبان صلى اهللا عليه وسلم أن األنبياء هلم التقدم فإم ال يورثون حىت ينقلبوا إىل اهللا من هذه الدار 

د مات فذلك علم موروث فكل فكل ما يناله املتبع لنيب خاص يف حياته فإنه إنعام من ذلك النيب ال مرياث وكل ما ناله من نيب ق
وارث علم يف زمان فإمنا يرث من تقدمه األنبياء عليهم السالم ال من تأخر عنه فوراثه عامل كل أمة كانت لنيب قبل رسول اهللا صلى 

مم صح عليه وسلم فوراثة جزئية وهذه األمة احملمدية ملا كان نبيها حممد صلى اهللا عليه وسلم آخر األنبياء وكانت أمته خري األ
للواث منهم أن يرثه مجيع األنبياء عليهم السالم وال يكون هذا أبداً يف عامل أمة متقدمة قبل هذه األمة فلهذا كانت أفضل األمم 
أخرجت للناس ألا زادت على الوارثني بأمر مل ينله إال هذه األمة فكل وارث نيب فعلمه من فيض نور من ورثه من اهللا ونظره 

يائه أمت النظرر فعلم الوراثة أمت العلوم وكل علم ال يكون عن ورث فإنه ليس بعلم اختصاص كعلم أصحاب الفترات سبحانه إىل أنب
فإن علمهم ليس بعلم وراثة وإن كانوا علماء ولكنهم مل يكونوا متبعني لنيب ألنه مل يبعث إليهم وليسوا بأنبياء فما كان هلم من اهللا 

الورثة يف العلم وعلموا أن هللا أنبياء وأما الذين ال يقرون باألنبياء وال بالنبوة عل ما هي عليه يف نفسها نظرة األنبياء فرتلوا عن درجة 
ويرون أن مسمى األنبياء إمنا هو ملن صفى جوهرة نفسه من كدورات الشهوات الطبيعية والتزم مكارم األخالق العرفية وإنه إذا 

عامل العلوي من الصورة بالقوة فنطق بعلم الغيوب وليست النبوة عندنا وال هي يف نفسها كان ذه املثابة انتفش يف نفسه ما يف ال
كذلك وال بد وقد تكون يف بعض األشخاص على ما قالوه ولكن مع جواز ما ذكوه من نقش ما يف العامل من الصورة بالقوة يف 

يف حركات األفالك وسباحة الكواكب ويف السموات نفس هذا الشخص مما وقع يف الوجود وال يقع يف جزئيات األمور فن الذي 
من العلوم اليت تكون من آثارها ال علم هلا بذلك من كوكب ومساء وفلك وملك فيعرف هذا الشخص منها ما ال تعرف من نفسها 

عضاً وال يعلم وما ذكر عن أحد من نيب وال حكيم أنه أحاط علماً مبا حيوي عليه حاله يف كل نفس نفس إىل حني موته بل يعلم ب
بعضاً مع علمنا أن اهللا عز وجل أوحى يف كل مساء أمرها وإن اهللا قد أودع اللوح احملفوظ علمه يف خلقه مبا يكون منهم إىل يوم 

القيامة ولو سئل اللوح ما فيك أو ما خط القام فيك من علم اهللا عز وجل ما علم فإن اهللا أودع ذلك كله يف نظره ملن هو دونه وال 
 ما يكون عن ذلك النظر من األثر إال اهللا فن األثر ما بظهر عن النظر بل عن استعداد القابل وهلذا قال وما أمرنا إال واحدة يعلم

    كلمح بالصر فانظر يف حمله البصر الواحد ما تدرك من 

يعلم األمور على التفصيل إال اهللا املنظورات وهذا األمر وإن كان واحدة فإنه بالوجود خمتلف الختالف القوابل يف اإلستعداد فال 
وحده وال حييطون بشىء من علمه إال مبا شاء وكل صاحب جماهدة وخلوة وتصفية نفس على غي شريعة وال مؤمن ا على ما هي 

يتلقى عليه يف نفسها فإن العلم الذي يكون عليه وجيده عند هذا اإلستعداد ليس بعلم مرياث وال للحق إليه نظر نبوي بل غايته أن 
من األرواح املاكية بقدر ما هو عليه من املناسبة ومن اهللا على قدر ما أعطاه نظره الفكري ألنه ال كشف له ألبتة من اهللا ألن ذلك 
من خصائص األنبياء عليهم السالم ومتبعيهم ال من قال م ومل يتبع واحد منهم على التعيني من أصحاب التعريف وال عمل عمالً 
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رة لقول نيب ون وافق بعمله عمل نيب لكنه غي مقصود له إلتباع فإن اإللقاء إليه دون اإللقاء إىل الواث العاملل على يف زمان الفت
ذلك لقول ذلك النيب وبني العلمني بون عظيم ومتييز ويف مشهود جعلنا اهللا وإياكم من الوارثني وكل من أظهر اعتقاد النبوة وصرف 

ة إىل معان نفسية مل تكن من قصد النيب مبا ظهر عنه ما اعتقدته العامة من ذلك فإنه ال حيصل على ما جاءت به من األحكام الظاهر
طائل من العلم ومن اعتقد فيما جاء به هذا النيب أنه يف الظاهر والعموم على ما هو عليه حق كله وله زيادة مصرف آخر مع ثبوت 

لواث العامل الذي شاهد احلق على ما هو عليه وهذا ال حيصل إال بالتعمل وليس هذه املعاين فجمع بني احلس واملعىن يف نظره فذلك ا
معىن التعمل أن يقول هذا الذي ليس له هذا اإلعتقاد مث يسمع به مين أو من غريي فيقول أنا أعتقده وأربط نفسي به فإن كان ما 

ه فيه ألنه غري مصدق به على القطع بل هو صاحب جتربة قاله حقاً فإنا له وإن مل يكن فما يضرين فمثل هذا ال ينفعه وال يفتح ل
وأين اإلميان من الشك والتجربة فهذا أعمى البصرية ناقص النظر فإنه لو صح منه النظر الفكري يف األدلة لعثر على وجه الداللة 

 إذا وىف الناظر حقه لزمه اإلميان فانقدح له املطلوب وأسفر له عن األمر على ما هو عليه كما أسفر لغريه ممن وىف النظر حقه فإنه
مالزمة الظل للشخص ألما مزدوجان فإنه يطلع بعني الدليل على تبة هذا املسمى بالنيب والشارع عند اهللا فمن احملال أن يشهده 

تفصيله وما مل يصل إلينا ذوقاً وال يتبعه حاالً هذا ماال يتصور ولقد آمنا باهللا وبرسوله ومبا جاء به جممالً ومفصالً مما وصل إلينا من 
أو مل يثبت عندنا فنحن بكل ما جاء به يف نفس األمر أخذت ذلك عن أبوي أخذ تقليد ومل خيطر يل ما حكم النظر العقلي فيه من 
جواز وإحالة ووجوب فعملت على إمياين بذلك حىت علمت من أين آمنت ومباذا آمنت وكشف اهللا عن بصري وبصرييت وخيايل 

البصر ما ال يدرك إال به ورأيت بعني اخليال ما ال يدرك إال به ورأيت بعني البصرية ماال يدرك إال ا فصار األمر يل فرأيت بعني 
مشهوداً واحلكم املتخيل املتوهم بالتقليد موجوداً فعلمت قدر من اتبعته وهو الرسول املبعوث إيل حممد صلى اهللا عليه وسلم 

دم إىل حممد عليهم السالم وأشهدين اهللا تعاىل املؤمنني م كلهم حىت ما بقي منهم من أحد ممن وشاهدت مجيع األنبياء كلهم من آ
كان ويكون إىل يوم القيامة خاصهم وعامهم ورأيت مراتب اجلماعة كلها فعلمت أقدارهم واطلعت على مجيع ما آمنت به جممالً 

 رأيته وعانيته عن إمياين فلم أزل أقول وأعمل ما أقوله وأعمله لقول مما هو يف العامل العلوي وشهدت ذلك كله فما زحزحين علم ما
النيب صلى اهللا عليه وسلم ال لعلمي وال لعيين وال لشهودي فواخيت بني اإلميان والعيان وهذا عزيز الوجود يف االتباع فإن مزلة 

 على عني ال على إميان فلم جيمع بينهما ففاته من الكمال أن األقدام لألكابر إمنا تكون هنا إذا وقعت املعاينة ملا وقع به اإلميان فتعمل
يعرف قدره ومرتلته فهو وإن كان من أهل الكشف فما كشف اهللا له عن قدره ومرتلته فجهل نفسه فعمل على املشاهدة والكامل 

 باحلال وإن كنت أعلم أن له رجاالً يف من عمل على اإلميان مع ذوق العيان وما انتقل وال أثر فيه العيان وما رأيت هلذا املقام ذائقاً
العامل لكن ما مجع اهللا بيين وبينهم يف رؤية أعيام وأشخاصهم وأمسائهم فقد ميكن أن أكون رأيت منهم وما مجعت بني عينه وامسه 

إمنا علقت وكان سبب ذلك أين ما علقت نفسي قط إىل جانب احلق أن يطلعين على كون من األكوان وال حادثة من احلوادث و
    نفسي مع اهللا أن يستعملين فيما يباعدين عنه وإن خيصين مبقام ال يكون ملتبع 

أعلى منه ولو أشكين فيه مجيع من يف العامل مل مل أتأثر لذلك فإين عبد حمض ال أطلب الثفوق على عباده بل جعل اهللا يف نفسي من 
أعلى املراتب فخصين اهللا خبامتة أمر مل خيطر يل ببال فشكرت اهللا تعاىل الفرح أين أمتىن أن يكون العامل كله على قدم واحدة يف 

بالعجز عن شكره مع توفييت يف الشكر حقه وما ذكرت ما ذكرته من حايل للفخر ال واهللا وإمنا ذكته ألمرين األمر الواحد لقوله 
مهة فتحدث فيه مهة الستعمال نفسه فيما تعاىل وأما بنعمة ربك فحدث وأية نعمة أعظم من هذه واألمر اآلخر ليسمع صاحب 
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استعملتها فينال مثل هذا فيكون معي ويف درجيت فإنه ال ضيق وال حرج ال يف احملسوس واأللوهية خاصة وهلذا ال يتعلق حكم الغرية 
وهية فإن املدعي فيها إال ذين املقامني فأما احملسوس فلحصره فإنه إذا كان عندك مل يكن عني ما هو عندك عند غريك وأما يف األل

كاذب ومن هي له صادق فمتعلق الغرية كون من ليست فيه األلوهية ويدعيها كاذباً فالغرية على املقام فإا ال تكون إال لواحد ليس 
 من لغرية فيها قدم والغرية مشتقة من الغري فهذا قد أبنت لك عن سواء السبيل واعلم أن أطيب ما يورث من العلم ما يرثه العامل

األمساء اإلهلية فإن قلت وكيف تورث األمساء اإلهلية وال يكون الورث إال بعد موت قلنا وكذلك أقول فاعلم أين أريد ذا النوع من 
العلم كون احلق سبحانه قادراً على أن يفعل ابتداء ما ال يفعله وال وقع إال منك كما قد بينا أنك آلة له تعاىل فلما كان منك والبد 

ن أن يكون له دونك ومن احملال أن يكون ملا هو منك كونان فإن الكائن ال يقبل كونني بل هو وجود واحد فيرتل هذا القدر ما ميك
من الكون الظاهر منك مما كان له مرتلة املال املوروث ممن كان له إذ يستحيل أن يكون له مع موته كما استحال أن يكون هذا 

هذه النكتة فإا عجيبة يف أصحاب األذواق ال يف أحكام العقل واعلم أنه ملا مل يتمكن أن يتقدم الكائن عن غري من كان عنه فتحقق 
االسم احلي اإلهلي اسم من األمساء اإلهلية كانت له رتبة السوق فهو املنعوت على احلقيقة باألول فكل حي يف العامل وما يف العامل إال 

رع األصل مبا حيمله من الثمر وما يظهر منه من تصريف األهواء له على اختالفها حي فهو فرع عن هذا األصل وكما ال يشبه الف
عليه وما يقبل من حال التعرية واللباس إذا أوراق وجترد عن ورقة واألصل ليس كذلك بل هو املمد له بكل ما يظهر فيه وبه إذ ليس 

ألمساء اإلهلية فكل اسم هو له إذا حققت األمر فيسري سره له بقاء يف فرعيته وأحكامها إال باألصل كذلك االسم احلي مع سائر ا
يف مجيع العامل فخرج على صورته فيما نسب إليه من التسبيح حبمده والتسبيح ترتيه والترتيه تعرية وكذلك األصل معرى عن مالبس 

يقوم به وال يكون صفة له وهذا الفروع وزينتها من ورق ومثر وكل ذلك منه وهو مرته يف ذاته عن أن تقوم به فقد أعطى ما ال 
علم ال ميكن أن حيصل إال لصاحب كشف وإذا حصل له ال ميكن أن يقسم العامل إىل وحي وإىل غري حي بل هو عنده كله حي 

ولكن تنسب عندنا احلياة لكل حي حبسب حقيقة املنعوت ا املسمى عند أهل الكشف والشهود ال عند من ال يرى احلياة إال يف 
ماد والنامي يف نظره ليس كالمنا إال مع أهل الكشف الذين أشهدهم اهللا األمر على ما هو عليه يف نفسه فاعلم ذلك واعلم غري اجل

أنه ملا كان االسم احلي امساً ذاتياً للحق سبحانه مل يتمكن أن يصدر عنه إال حي فالعامل كله حي إذ عدم احلياة أو وجود موجود من 
 مستند إهلي يف وجوده ألبتة والبد لكل حادث من مستند فاجلماد يف نظرك هو حي يف نفس األمر وأما العامل غري حي مل يكن له

املوت فهو مفرقة حي مدبر حلي مدبر فاملدبر واملدبر حي واملفارقة نسبة عدمية ال وجودية إمنا هو عزل عن والية مث أنه ما شرط 
لى كونه حياً وإمنا من شرطه العلم وقد حيس وقد ال حيس ولو أحس فليس احلي أن حيس فن اإلحساس واحلواس أمر معقول زائد ع

من شرط اإلحساس وجود اآلالم واللذات فإن العلم يغين عن ذلك كون العامل ال حيس مبا جرت العادة أنه ال يدرك إال باحلس 
ل العلم طرق كثرية عند من يستفيد وأنت تعلم ومجيع العقالء إن اهللا عامل بكل شيء مع ترتيهه عن اإلحساس واحلواس فلحصو

علماً واحلس طريق موصلة إىل العلم باحملسوس فقد يوصل إىل العلم به من غري طريق احلس فيكون معلوماً يف احلالتني لكنه ال يكون 
     حمسوساً ملن علمه من غري طريق احلس لكنه هو له مشهود ومعلوم كما ال نشك أنا نرى ربنا باألبصار عياناً على ما

يليق جبالله وهو مرئي لنا وال نقول فيه أنه حمسوس ملا يطلبه احلس من احلصر والتقييد فهذه رؤية غري مكيفة وكالمنا يف هذا مع من 
يقول بالرؤية بالبصر وال نقول بالكيف وال احلصر والتقييد بل نراه مرتهاً كما علمناه مرتهاً وقد قدمنا يف غري موضع من هذا 

كل اعتقاد وصحة كل مقالة عقلية يف اهللا وأما املقاالت الشرعية املرتلة من اهللا فيه فاإلميان ا واجب وما جاءت الكتاب تصويب 
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لتخالف العقل فإا قد جاءت مبوافقة العقل يف ليس كمثله شيء وقد جاءت مبا ال يقبله دليل العقل من حيث نظره فزاد علماً به مل 
 كان عن خرب أو بذوقه إن كان عن شهود وسلمنا له ما وصف به نفسه من كل ما ال يستقل به يكن ليستقل به قبله بإميانه إن

العقل من حيث انفراده بذلك يف نظره لكوننا ال حنيط علماً بذاته ال بل ال نعلمها رأساً وملا كانت األعيان يف الوجود هلا اتصال 
ة ملن ال كشف له على أن للعامل باهللا اتصاالً معنوياً من وجه وفصالً بعضها ببعض وهلا انفصال بعضها عن بعض جعل اهللا ذلك عالم

من وجه فهو من حقيقة ذاته وألوهية وفاعليته متصل منفصل من وجه واحد لذلك الوجه عينه ألنه ال يتكثر وإن كثرت أحكامه 
خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم هلا وأمساؤه ومعقوالت أمسائه فاتصاله خلقه إيانا بيديه ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي 

مالكون وانفصاله انفصال إلوهة من عبودة ال إله إال هو العزيز بانفصاله احلكيم باتصاله ولكن ال يكون التكوين من العامل إال 
أن يطلب اإلعانة من اهللا يف ذلك باتصاله ال بانفصاله والعامل يكون ما كلفه اهللا به من العبادات وهلذا أضاف أعماهلا إىل العبد وأمره 

كما أنه آلة للحق يف بعض األفعال واآلالت معينة للصانع فيما ال يصنع إال بآلة والعامل منفصل عن احلق حبده وحقيقته فهو منفصل 
ما متصل من عني واحدة فإنه ال يتكثر يف عينه وإن تكثت أحكامه فإا نسب وإضافات عدمية معلومة فخرج على صورة حق ف

صدر عن الواحد إال واحد وهو عني املمكن وما صدرت الكثرة أعين أحكامه إال من الكثرة وهي األحكام املنسوبة إىل احلق املعرب 
عنها باألمساء والصفات فمن نظر العامل من حيث عينه قال بأحديته ومن نظره من حيث أحكامه ونسبه قال بالكثرة يف عني واحدة 

و الواحد الكثري كما أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري وأين الترتيه من التشبيه واآلية واحدة وهي وكذلك نظره يف احلق فه
كالمه عن نفسه على جهة التعريف لنا مبا هو عليه يف ذاته ففصل بليس وأثبت و وأما نداؤه تعاىل للعامل ونداء العامل إياه فمن 

ن ننادي يا ربنا ففصل نفسه عنا كما فصلنا أيضاً أنفسنا عنه فتميزنا وأين هذا املقام من حيث اإلنفصال فهو ينادي يا أيها الناس وحن
مقام اإلتصال إذا أحبنا وكان مسعنا وبصرنا ومجيع قوانا وجعل ذلك حني أخربنا اتصال حمب مبحبوب فنسب احلب إليه وحنن 

به ونزل سبحانه بنا وذلك به ونزل سبحانه بنا وذلك حىت ال يكون احملبوبون وال خفاء بالفرق بني أحكام احملبوب ومرتلته فارتفعنا 
الوجود على السواء فإنه حمال التسوية فيه فال بد من نزول ورفعة فيه وما مث إال حنن وهو فإذا كان حكم واحد الرتول كان حكم 

ال له مقام معلوم وما منا إال نازل على اآلخر الرفعة والعلو وكل حمب نازل وكل حمبوب عال وما منا إال حمب وحمبوب فما منا إ
    فهذه أحكام خمتلفة يف عني واحدة 

 ربنا ما الذي تتقي ويا  أيها المؤمنون اتقوا فيا

  فلم أدر من راح أو من بقي  فناديت مستفهماً فنادى

 فإما سعيد وإما شقي  حكمي على حكمه وقسم

 ويسعد إذا انتقى ويشقى  ويغضب في حكمه فيرضى

 النعال من المفرق وأين  إال كاليل من رجله ينفأ

 ليلقى العبيد الذي قد لقى  في ذا وذا مثله فيظهر

 علم العبد ما يتقي فقد  كان ما قلته كائناً إذا
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 علم واعلم أيدك اهللا أن يف هذا املرتل من العلوم علم احلجب املتصلة باحملجوب فإن القرب املفرط حجاب مثل البعد املفرط وفيه
جمالسة العبد ربه إذا ذكره وانقسام أهل الذكر فيه إىل من يعلم أنه جليس احلق يف حني ذكه واحلق وايل من ال يعلم ذلك وسبب 

جهله مبجالسته ربه كونه ال يعلم ربه فال مييزه أو كونه ال يعلم أن ربه ذكره لصمم قام به وغشاوة على بصره فإن الذاكر الصحيح 
به وإن مل يعلم شهوداً جمالسة ربه وغريه يعلم ذلك ويشهد جليسه فكما هو احلق جليس من ذكره كذلك العبد يعلم مىت يذكره ر

جليس احلق إذا ذكره ربه وال جيالسه ال عبد يف احلالتني ولو جالسه به فعبوديته مل تزل فإن عينه مل تزل ألن غاية القرب أن يكون 
 عبوديته وفيه علم ما الفرق بيم جمالسة احلق تعاىل يف اخللوة واجللوة هل الصورة يف احلق مسعه وبصره فقد أثبت عينه وليس سوى

ذلك واحدة أم تتنوع بتنوع االس وفيه علم ما يتحدث به جليس احلق مع احلق ويف أي صورة يكون ذلك فإن املشاهدة للبهت 
من العلم بأن املتجلي هو اهللا تعاىل وفيه علم كل من دعا فهل كل مشاهدة للبهت أو ال يكون البهت إال يف بعض املشاهدات والبد 

اهللا كائناً من كان أنه ال يشقى وال أحاشي أحداً وإن شقي الداعي لعارض فاملآل إىل السعادة األبدية وفيه علم من خاف غري اهللا 
 فكيف خياف غري اهللا يقول اهللا تعاىل فال باهللا ما حكمه عند اهللا وهو مقام عزيز لكونه خاف باهللا ومن هذه حالته ال يرى غري اهللا

ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني وفيه علم من طلب األمان من اهللا بالغري هل هو مصيب صاحب علم أو خمطئ صاحب جهل 
يه علم وهل خياف اهللا لعينه أو خياف ملا يكون منه فمتعلق اخلوف إن كان ملا يكون منه فمتعلقه ما يكون منه وهو ما يقوم بك وف

أثر العادات يف األكابر أهل الشهود ملاذا يرجع مع علمهم بأنه على كل شيء قدير فما مشهودهم هل مشهودهم فعال ملا يريد وهم 
جاهلون مبا يف إرادة احلق م فتؤثر العادات فيهم بوساطة حاهلم يف هذا املقام الذي تعطيه اإلرادة اإلهلية وفيه علم هل األمور كلها 

 إىل اهللا على السواء أو ليست على السواء فإن مل تكن على السواء فما السبب الذي أخرجها أن تكون على السواء قال بالنسبة
تعاىل وهو الذي يبدئ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه وقوله وله املثل األعلى يف السموات واألرض فهو قوله خللق السموات 

م أهون من ابتدائهم وابتداؤهم أهون من خلق السموات واألرض فخلق السموات واألرض أكرب من خلق الناس ابتداء وإعاد
واألرض أكرب قدراً من خلق الناس فإن الناس هلماً عليهم حق والدة فالناس منفعلون عنهما فإن اجلرمية غري معتربة هنا فإنه قال 

وات واألرض أكرب يف اجلرم من خلق الناس وما مث إال ولكن أكثر الناس ال يعلمون وما من أحد إال وهو يعلم حساً أن خلق السم
انفعال اجلسم الطبيعي عنهما الغري وفيه علم ابتداء كل عني يف كوا فليس هلا مثال سبق وفيه علم الفرد األول الذي هو أول 

زكريا عليه السالم أن جعل اهللا األفراد وفيه علم ما يسمى كالماً فإن ذلك مسئلة خالف طال فيها الكالم بني أهل النظ وقول اهللا ل
له آية على وجود حيىي عليه السالم أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا فاستثىن ما استثىن إال الكالم واألثر موجود من اإلشارة والرمز 

 أن يتخذ وكيالً وجعل كما هو موجود من نظم احلروف يف النطق وفيه علم النيابة عن اهللا ونيابة احلق عن العبد ومن أمت فإنه أمر
بعضنا خلفاء يف األرض وأخرب أنا ننطق بكالمه وهو القائل منا إذا قلنا بعض أقوالنا وفيه علم املناسبة اليت تشمل العامل كله وأنه 
جنس واحد فتصح املفاضلة فيما حتته من األنواع واألشخاص فإن اإلمام أبا القاسم بن قسي صاحب خلع النعلني منع من ذلك 

عترب خالف ما اعتربناه فهو مصيب فيما اعتربه خمطئ باعتبارنا إذ ما مث إال حق وأحق وكامل وأكمل فاملفاضلة سارية يف أنواع فا
اجلنس للمفاضلة اليت يف األمساء باإلحاطة وما يزيد به هذا االسم على غريه كالعامل والقادر وكالقادر والقاهر وفيه علم التأثريات يف 

م ما حكم من رأى لنفسه قداً وهل إذا أتى مبا يدل عليه وهو كامل إتيانه بذلك شفقة على الغري وتعظيماً لنفسه وهل العامل وفيه عل
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يؤثر مثل ذلك يف الرضا أم ال يؤثر فيه ومن أعلى من حيتج عن نفسه ويذب عنها أو من ال حيتج عنها بل يكون مع الناس عليها 
     ومىت يصلح أن ال يكون له هذا احلكم وقوله ولقد نعلم أنك ومىت يصلح أن يكون لإلنسان هذا احلكم

يضيق صدرك مبا يقولون فاصرب ومل يقل تعاىل فارض حبكم ربك وفيه علم سعي اإلنسان يف عدالته عند احلكام لقبول شهادته فهو 
دته فرمبا ظهر الباطل على احلق من باب السعي يف حق الغري ال يف حق نفسه ألمور تطرأ إن مل يكن عدالً ال يقبل احلاكم شها

فوجب السعي يف العدالة هلذا كما قال أنا سيد الناس يوم القيامة وما قصد الفخر وإمنا قصد اإلعالم وإراحة أمته من التعب حىت ال 
 ذلك وأن متشي يف ذلك اليوم كما متشي األمم إىل نيب بعد نيب للشفاعة فتقتصر على حممد صلى اهللا عليه وسلم مبا أعلمها من

  الرجوع إليه يف آخر األمر 

 آخره أوال فصير  رأى األمر يفضى إلى آخر

فتميزت األمة احملمدية عن سائر األمم ذا القدر إىل غري هذا وفيه علم موطن بيان األمور جلميع اخللق وارتفاع التلبيس ورجوع 
إال هللا االتصاف به وفيه علم ما جيب وما يستحيل وفيه علم الناس وغريهم إىل احلق وهل ذلك نافعهم أم ال وفيه علم ما ال يصح 

حكم من يبتغي نصة من خذله اهللا تعاىل عند اهللا نعاىل وفيه علم من يريد شرفاً بتشريف من ينسب إليه وفيه علم الفرق بني املهدي 
يكون للويل الذي ليس بنيب مقام يف الوالية واهلادي وفيه علم النبوة العامة والنبوة اخلاصة وما يبقى منها وما يزول وفيه علم هل 

الي كون ذوقاً فالنيب أم ال وفيه علم ما هي النعم الظاهرة والباطنة ومن يتنعم لكل نعمة منهما من النسان وفيه علم عالمات 
أن أحوال اآلخرة على املقربني عند اهللا ومباذا يعرفون وفيه علم هل يلحق الالحق بالسابق وأي املرتلتني أفضل وفيه علم من يرى 

ميزان أحوال الدنيا سواء يف مجيع األمور وفيه علم ما ينبغي أن يكون عليه صاحب جنة األعمال وما يكون عليه صاحب جنة 
الورث وما يكون عليه صاحب جنة االختصاص وفيه علم سبب اختصاص عامل باألمر وعامل اإلنسان بالنهي واألمر وفيه علم ما 

يه صاحب جنة األعمال وما يكون عليه صاحب جنة الورث وما يكون عليه صاحب جنة اإلختصاص وفيه علم ينبغي أن يكون عل
سبب اإلختصاص من عامل األمر باألمر وعامل اإلنسان بالنهي واألمر وفيه علم مانفى اهللا من أمسائه أن يشرك فيه فلم يشرك وفيه 

ه أيضاً وفيه علم صفة الطريق إىل اجلنة ومن يسلك وفيه علم من أرخى اهللا له يف علم ما ال يدرك إال باحلوالة وفيه علم اجلزاء وحمل
طوله يف الدنيا هل يرخى له يف اآلخرة كذلك جزاء وفيه علم اختالف أحوال اخللق يف اإلستدعاء إىل اهللا تعاىل يوم القيامة للفصل 

إلنسان خاصة وما أجرأه على ذلك وقد خلقه اهللا ضعيفاً فقرياً إىل والقضاء وفيه علم ما هو أعظم األهوال عند اهللا ومل يأت به إال ا
كل شيء وفيه انقالب الويل عدواً ملن كان له ولياً انقالب العدو وولياً ملن كان له عدو وفيه علم العلم الضروري والنظري 

  والبديهي واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

آخر الزمان الذي يشر به  في  منزل وزاء المهدي الظاهرمعرفة في الباب السادس والستون وثلثمائة
  " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو من أهل البيت

 فلك الوجود يدور وعليهما  إن اإلمام إلى الوزير فقير

 بوجود هذين فسوف يبور  والملك إن لم تستقم أحواله
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 عنده فيما يريد وزير ما  له الحق فهو منزه إال

  عن أن يراه الخلق وهو فقير  لحق في ملكوتهاإلله ا جل

    

اعلم أيدنا اهللا إن اهللا خليفة خيرج وقد امتألت األض جوراً وظلماً فيملؤها قسطاً وعدالً لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد طول اهللا 
ىء امسه اسم رسول اهللا صلى اهللا عليه ذلك اليوم حىت يلي هذا اخلليفة من عترة سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ولد فاطمة يواط

وسلم جده احلسن بن علي بن أيب طالب يبايع بني الركن واملقام يشبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خلقه بفتح اخلاء ويرتل 
لعلى خلق عظيم هو عنه يف اخللق بضم اخلاء ألنه ال يكون أحد مثل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أخالقه واهللا يقول فيه وإنك 

أجلى اجلبهة أقىن األنف أسعد الناس به أهل الكوفة يقسم املال بالسوية ويعدل يف الرعية ويفصل يف القضية يأتيه الرجل فيقول له يا 
ميسي مهدي أعطين وبني يديه املال فيجىء له يف ثوبه ما استطاع أن حيمله خيرج على فترة من الدين يزع اهللا به ما ال يزع بالقرآن 

جاهالً خبيالً جباناً ويصبح أعلم الناس أكرم الناس أشجع الناس يصلحه اهللا يف ليلة ميشي النصر بني يديه يعيش مخساً أو سبعاً أو 
تسعاً يقفو أثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال خيطىء له ملك يسدده من حيث ال يراه حيمل الكل ويقوي الضعيف يف احلق 

 على نوائب احلق يفعل ما يقول ويقول ما يعلم ويعلم ما يشهد يفتح املدينة الرومية بالتكبري يف سبعني ألفاً من ويقري الضيف ويعني
املسلمني من ولد اسحاق يشهد امللحمة العظمى مأدبة اهللا مبرج عكا يبيد الظلم وأهله يقيم الدين ينفخ الروح يف اإلسالم يعز 

يضع اجلزية ويدعو إىل اهللا بالسيف فمن أىب قتل ومن نازعه خذل يظه من الدين ما هو الدين اإلسالم به بعد ذله وحييا بعد موته و
عليه يف نفسه ما لو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلكم به يرفع املذاهب من األرض فال يبقى إال الدين اخلالص أعداؤه 

بت إليه أئمتهم فيدخلون كهاً حتت حكمه خوفاً من سيفه وسطوته مقلدة العلماء أهل االجتهاد ملا يرونه من احلكم خبالف ما ذه
ورغبته فيما لديه يفرح به عامة امللسمني أكثر من خواصهم يبايعه العارفون باهللا من أهل احلقائق عن شهود وكشف بتعريف إهلي له 

 اهللا يرتل عليه عيسى بن مرمي باملنارة البيضاء رجال يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء حيملون أثقال اململكة ويعينونه على ما قلده
بشرقي دمشق بني مهرودتني متكأ على ملكني ملك عن ميينه وملك عن يساره يقط رأسه ماء مثل اجلمان يتحدر كأمنا خرج من 

 عليه وسلم يكسر دمياس والناس يف صالة العصر فينحين له اإلمام من مقامه فيتقدم فيصلي بالناس يؤم الناس بسنة حممد صلى اهللا
الصليب ويقتل اخلرتير ويقبض اهللا املهدي إليه طاهراً مطهراً ويف زمانه يقتل السفياين عند شجرة بغوطة دمشق وخيسف جبيشه يف 
البيداء بني املدينة ومكة حىت ال يبقى من اجليش إال رجل واحد من جهينة يستبيح هذا اجليش مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

أيام مث يرحل يطلب مكة فيخسف اهللا به يف البيداء فمن كان جمبوراً من ذلك اجليش مكرهاً حيشر على نيته القرآن حاكم ثالثة 
  والسيف مبيد ولذلك ورد يف اخلرب أن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن 

 إمام العالمين فقيد وعين  إال أن ختم األولياء شهيد

 الصارم الهندي حين يبيد هو  دهو السيد المهدي من آل أحم

 الوابل الوسمي حين يجود هو  هو الشمس يجلو كل غم وظلمة
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وقد جاءكم زمانه وأظلكم أوانه وظهر يف القرن الرابع الالحق بالقرون الثالثة املاضية قرن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وه قرن 
ينهما فترات وحدثت أمور وانتشرت أهواء وسفكت دماء وعاثت الذئاب يف الصحابة مث الذي يليه مث الذي يلي الثاين مث جاء ب

البالد وكثر الفساد إىل أن طم اجلور وطماسيله وأدبر ار العدل بالظلم حني أقبل ليله فشهداؤه خري الشهداء وأمناؤه أفضل األمناء 
على احلقائق وما هو أمر اهللا عليه يف عباده فمبشاورم وأن اهللا يستوزر له طائفة خبأهم له يف مكنون غيبه أطلعهم كشفاً وشهوداً 

يفصل ما يفصل وهم العارفون الذين عرفوا ما مث وأما هو يف نفسه فصاحب سيف حق وسياسة مدنية يعرف من اهللا قدر ما حتتاج 
وزرائه الذين استوزرهم اهللا له إليه مرتبته ومرتله ألنه خليفة مسدد يفهم منطق احليوان يسي عدله يف اإلنس واجلان من أسرار علم 

قوله تعاىل وكان حقاً علينا نصر املؤمنني وهم على أقدام رجال من الصحابة صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه وهم من األعاجم ما فيهم 
اهللا يف عريب لكن ال يتكلمون إال بالعربية هلم حافظ ليس من جنسهم ما عصى اهللا قط هو أخص الوزراء وأفضل األمناء فأعطاهم 

هذه اآلية اليت اختذوها هجرياً ويف ليلهم مسرياً فضل علم الصدق حاالً وذوقاً فعلموا أن الصدق سيف اهللا يف األرض ما قام بأحد وال 
اتصف به إال نصره اهللا ألن الصدق نعته والصادق امسه فنظروا بأعني سليمة من الرمد وسلكوا بأقدام ثابتة يف سبيل الرشد فلم يروا 

ق قيد مؤمناً من مؤمن بل أوجب على نفسه نصر املؤمنني ومل يقل مبن بل أرسلها مطلقة وجالها حمققة فقال يا أيها الذين آمنوا احل
آمنوا وقال وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطأ وقال الذين آمنوا بالباطل فسماهم مؤمنني وقال وإن يشرك به تؤمنوا فسمى 

 املؤمنون الذين أيه اهللا م يف قوله يا أيها الذين آمنوا أمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله املشرك مؤمناً فهؤالء هم
والكتاب الذي أنزل من قبل فميزهم عن املؤمنني من أهل الكتاب والكتب وما مث خمرب جاء خبرب إال الرسل فتعني أن املؤمنني الذين 

الباطل وآمنوا بالشريك عن شبه صرفتهم عن الدليل ألن الذين آمنوا بالباطل كفروا باهللا والذين أمروا باإلميان أم الذين آمنوا ب
آمنوا بالشريك امشأزت قلوم إذا ذكر اهللا وحده فما أتاهم ذا اخلرب إال أئمتهم املضلون الذين سبقوهم وكان ذلك يف زعمهم عن 

 أعطاهم استعدادهم الذي آتاهم اهللا وما كلف اهللا نفساً إال ما آتاها وما آتاها برهان أعين األئمة عن قصور بل وفوا النظر حقه فما
غري ما جاءت به فآمن بذلك أتباعهم وصدقوا يف إمام وما قصدوا إال طريق النجاة ما قصدوا ما يرديهم وملا رأوا أن اهللا يفعل 

ألفعال احلاصلة يف الوجود فلما ذكر اهللا وحده أوا أن هذا الذاك ابتداء ويفعل باآللة جعلوا الشريك كالوزير معيناً على ظهور بعض ا
مل يوف األمر حقه ملا علموا من توقف بعض األفعال على وجود بعض اخللق وما كان مشهودهم إال األفعال اإلهلية احلاصلة يف 

وا حكمة اهللا فيما وضع من األسباب علواً الوجود عن األسباب املخلوقة فلن يقبلوا توحيد األفعال ألم ما شاهدوه ولو قبلوه أبطل
وسفالً فهذا الذي أداهم إىل اإلمشئزاز زعدم اإلنصاف فذمهم اهللا إيثا اجلناب املؤمنني الذين مل يروا فاعالً إال اهللا وأن القدرة احلادثة 

ا اخلطاب وأما الذين كفروا باهللا فهم واألمور املوقوفة على األسباب ال أث هلا يف الفعل فهذه الطائفة وحدها اليت خص اهللا ا هذ
الذين ستروه حبجاب الشرك وآمنوا بالباطل والباطل عدم وما رأوا من ينتفي عنه التشبيه والشرك إال العدم فإن املوجود صفة 

قال تعاىل أولئك مشتركة فإميام بالباطل إميان ترتيه وكفرهم أي سترهم نسبة الوجود إىل اهللا ملا وقع يف ذلك من اإلشتراك ولذلك 
هم اخلاسرون ألم خسوا يف جتارم وجود الربح إظهار متام األمر على ما هو عليه فاشتروا الضاللة باهلدى أي احلرية بالبيان 

فأخذوا احلرية وعلموا أن األمر عظيم وأن البيان تقييد وهو ال يتقيد فآثروا احلرية على البيان وأما أصحاب العقل السليم والنظر 
لصحيح واإلميان العام فهم الذين أثبتوا احلرية يف مقامها وموطنها فقال صلى اهللا عليه وسلم زدين فيك حترياً وأثبتوا البيان يف مقامه ا
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الذي ال يتمكن معرفة ذلك األمر إال بالبيان وال يقبل احلرية فأعطوا كل ذي حق حقه ووضعوا احلكمة يف موضعها فالكل مؤمنون 
     فإن اهللا 

اهم مؤمنني كما مساهم كافرين ومشركني وجعلهم على مراتب يف إميام وهلذا قال ليزدادوا إمياناً مع إميام فيما آمنوا به كما مس
زادهم مرضاً ورجساً إىل رجسهم فيما كفروا به فمنهم الصادق واألصدق فينصر اهللا املؤمن الذي مل يدخله خلل يف إميانه على من 

فإن اهللا خيذله على قدر ما دخله من اخللل أي مؤمن كان من املؤمنني فاملؤمن الكامل اإلميان منصور أبداً وهلذا دخله خلل يف إميانه 
ما ازم نيب قط وال وىل أال ترى يوم حنني ملا ادعت الصحابة رضى اهللا عنهم توحيد اهللا مث رأوا كثرم فأعجبتهم كثرم فنسوا اهللا 

 شيئاً كما مل تغن أولئك آهلتهم من اهللا شيئاً مع كون الصحابة مؤمنني بال شك ولكن دخلهم اخللل عند ذلك فلم تغن عنهم كثتهم
باعتمادهم على الكثرة ونسوا قول اهللا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا فما أذن اهللا هنا إال للغلبة فأوجدها فغلبتهم الفئة 

  القليلة ا عن إذن اهللا 

  وكل بصير بالوجود يراه   ليس سواهفما ثم إال اهللا

    

وأما تأثري الصدق فمشهود يف أشخاص ما هلم تلك املكانة من أسباب السعادة اليت جاءت ا الشرائع ولكن هلم القدم الراسخ يف 
عظم أمساء اهللا كلها الصدق فيقتلون باهلمة وهي الصدق قيل أليب يزيد أرنا اسم اهللا األعظم فقال هلم أرونا األصغر حىت أريكم األ

عظيمة فما هو الصدق أصدق وخذ أي اسم شئت فإنك تفعل به ما شئت وبه أحيا أبو يزيد النملة وأحيا ذو النون ابن املرأة اليت 
ابتلعه التمساح فإن فهمت فقد فتحت لك باباً من أبواب سعادتك إن عملت عليه أسعدك اهللا حيث كنت ولن ختطىء أبداً ومن 

 راحة مع اهللا إذا كانت الغلبة للكافرين على املسلمني فتعلم أن إميام تزلزل ودخله اخللل وإن الكافرين فيما آمنوا به هنا تكون يف
من الباطل واملشركني مل يتخلخل إميام وال تزلزلوا فيه فالنص أخو الصدق حيث كان يتبعه ولو كان خالف هذا ما ازم 

 قط وأنت تشاهد غلبة الكفار ونصتهم يف وقت وغلبة املسلمني ونصتهم يف وقت والصادق من املسلمون قط كما أنه مل ينهزم نيب
الفريقني ال ينهزم مجلة واحدة بل ال يزال ثابتاً حىت يقتل أو ينصرف من غري هزمية وعلى هذه القدم وزراء املهدي وهذا هو الذي 

مدينة الروم فيكربون التكبرية األوىل فيسقط ثلث سورها ويكربون يقررونه يف نفوس أصحاب املهدي أال تراهم بالتكبري يفتحون 
الثانية فيسقط الثلث الثاين من السور ويكربون الثالثة فيسقط الثلث الثالث فيفتحوا من غري سيف فهذا عني الصدق الذي ذكرنا 

 أصدق أهل زمانه فوزراؤه اهلداة وهو وهم مجاعة أعين وزراء املهدي دون العشرة وإذا علم اإلمام املهدي هذا عمل به فيكون
املهدي فهذا القدر حيصل للمهدي من العلم باهللا على أيدي وزرائه وأما ختم الوالية احملمدية فهو أعلم اخللق باهللا ال يكون يف زمانه 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وال بعد زمانه أعلم باهللا ومبواقع احلكم منه فهو والقرآن إخوان كما أن املهدي والسيف إخوان وإمنا شك
وسلم يف مدة إقامته خليفة من مخس إىل تسع للشك الذي وقع يف وزرائه ألنه لكل وزير معه سنة فإن كانوا مخسة عاش مخسة وإن 
كانوا سبعة عاش سبعة وإن كانوا تسعة عاش تسعة فإنه لكل عام أحوال خمصوصة وعلم ما يصلح يف ذلك العام خص به وزير من 

فما هم أقل من مخسة وال أكثر من تسعة ويقتلون كلهم إال واحداً منهم يف مج عكاء يف املائدة اإلهلية اليت جعلها اهللا مائدة وزرائه 
لسباع الطري واهلوام وذلك الواحد الذي يبقى ال أدري هل يكون ممن استثىن اهللا يف قوله تعاىل ونفخ يف الصور فصعق من يف 
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ن شاء اهللا أو ميوت يف تلك النفخة وأما اخلضر الذي يقتله الدجال يف زعمه ال يف نفس األمر وهو السموات ومن يف األرض إال م
فيت ممتلئ شباباً هكذا يظهر له يف عينه وقد قيل إن الشاب ايل يقتله الدجال يف زعمه أنه واحد من أصحاب الكهف وليس ذلك 

لساعة ويكون فتح مدينة الروم وهي القسطنطينية العظمى بصحيح عندنا من طريق الكشف وظهور املهدي من أشراط قرب ا
وامللحمة الكربى اليت هي املأدبة مبرج عكا وخروج الدجال يف ستة أشهر ويكون بني فتح القسطنطينية وخروج الدجال مثانية عشرة 

بهان وحدها سبعون ألفاً يوماً ويكون خروجه من خراسان من أرض املشق موضع الفنت تتبعه األتراك واليهود خيج إليه من أص
مطيلسني يف اتباعه كلهم من اليهود وهو رجل كهل أعور العني اليمىن كأن عينه عنبة طافية مكتوب بني عينيه كاف فاء راء فال 

أدري هل املراد ذا اهلجاء كفر من األفعال أو أراد به كفر من األمساء إال أنه حذف األلف كما حذفتها العرب يف خط املصحف 
 مواضع فمثل ألف الرمحن بني امليم والنون وكان صلى اهللا عليه وسلم يستعيذ وأمرنا باالستعاذة من فتنة املسيح الدجال ومن يف

الفنت فإن الفنت تعرض على القلوب كاحلصري عوداً عود فأي قلب أشر ا نكتت فيه نكتة سوداء نعوذ باهللا من الفنت حدثنا املكي 
هاين إمام مقام إبراهيم باحلرم املكي يف آخرين كلهم قالوا حدثنا أبو الفتح عبد امللك بن أيب القاسم بن أبو شجاع ابن رستم األصب

أيب سهل الكروحي قال أخربنا مشاخيي الثالثة القاضي أبو عامر حممود بن القاسم األزدي وأبو نصر عبد العزيز بن حممد الترياقي 
ر قال أخربنا حممد بن عبد اجلبار اجلراحي قال أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب قال وأبو بكر حممد بن أيب حامت العورجي التاج

أنا أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي قال حدثنا علي بن حجر أنا الوليد بن مسلم وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن يزيد بن 
     حيىي 

خل حديث أحدمها حديث اآلخر عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن حيىي بن بن خالد الطائي عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر د
خالد الطائي عن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه جبري بن نفري عن النواس بن مسعان الكاليب قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث رحنا إليه الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حىت ظنناه يف طائفة النخل قال فانصرفنا من
فعرف ذلك فينا فقال ما شأنكم فقلنا يا رسول اهللا ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حىت ظنناه يف طائفة النخل فقال 

واهللا خليفيت غري الدجال أخوف يل عليكم أن خيج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن خيرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه 
على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية شبيه بعبد العزى بن قطن فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف قال خيج 

 ما بني الشام والعراق فعاث مييناً ومشاالً يا عباد اهللا اثبتوا اثبتوا قلنا يا رسول اهللا وما لبثه يف األرض قال أربعون يوماً يوم كسنة ويوم

كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول اهللا أرأيت اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صالة يوم قال ال ولكن أقدروا له 
قلنا يا رسول اهللا فما سرعته يف األرض قال كالغيث إذا استدبرته الريح فيأيت القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف 

فيصبحون ليس بأيديهم شيء مث يأيت القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه فيأمر السماء أن متطر فتمطر ويأمر فتتبعه أمواهلم 
األرض أن تنبت فتنبت فترروح عليهم سارحتهم كأطول ما كانت دراً وأمده خواصر وادره ضروعاً قال مث يأيت اخلربة فيقول هلا 

نحل مث يدعو رجالً شاباً ممتلئاً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتني مث يدعوه فيقبل اخرجي كنوزك وينصرف عنها فتتبعه كيعاسيب ال
يتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مرمي بشرقي دمشق عند املنارة البيضاء بني مهرودتني واضعاً يديه على 

جيد ريح نفسه يعين أحد إال مات وريح نفسه منتهى أجنحة ملكني إذا طأطأ رأسه قط وإذا رفعه احندر منه مجان كاللؤلؤ قال وال 
بصره قال فيطلبه حىت يدركه بباب فيقتله قال ويلبث كذلك ما شاء اهللا قال مث يوحي اهللا إليه أن احرز عبادي إىل الطور فإين قد 
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حدب ينسلون قال فيمر أوهلم أنزلت عباد إىل ال يد ألحد بقتاهلم قال ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج وهم كما قال اهللا تعاىل من كل 
ببحرية طربية فيشربون ما فيها مث مير ا آخرهم فيقولون لقد كان ذه مرة ماء مث يسريون إىل أن ينتهوا إىل جبل بيت املقدس 

ماً وحياصر فيقولون لقد قتلنا من يف األرض فهلم فلنقتل من يف السماء فريمون بنشام إىل السماء فريد اهللا عليهم نشام حممراً د
عيسى بن مرمي وأصحابه حىت يكون رأس الثور يومئذ خرياً هلم من مائة دينار ألحدكم اليوم قال فريغب عيسى بن مرمي إىل اهللا 

وأصحابه قال فريسل اهللا عليهم النغف يف رقام فيصبحون فرسى موتى كموت نفس واحدة قال ويهبط عيسى بن مرمي وأصحابه 
وقد مألته زمهتهم ونتنهم ودماؤهم قال فريغب عيسى إىل اهللا وأصحابه قال فريسل اهللا عليهم طرياً كأعناق فال جيد موضع شرب إال 

البخت فتحملهم باملهبل ويستوقد املسلمون من قسيهم ونشام وجعام سبع سنني ويرسل اهللا عليهم مطراً ال يكن منه بيت وال 
 قال مث يقال لألرض أخرجي مثرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة الرمانة وبر وال مدر قال فيغسل األرض ويتركها كالزلفة

ويستظلون بقحفها ويبارك اهللا يف الرسل حىت أن الفئام من الناس ليكتفون باللقحة من اإلبل وأن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقر 
 فقبضت روح كل مؤمن ويبقى سائر الناس يتهارجون كما وأن الفخذ ليكتفون باللقحة من الغنم فبيناهم كذلك إذ بعث اهللا رحياً

يتهارج احلمر فعليهم تقوم الساعة قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح مث نرجع إىل ما بنينا عليه الباب من العلم بوزراء 
بت من اهللا حتقيق ذلك وال تعيينه املهدي ومراتبهم فاعلم أين على الشك من مدة إقامة هذا املهدي أماماً يف هذه الدنيا فإين ما طل

وال تعيني حادث من حوادث األكوان إال أن يعلمين اهللا به ابتداء ال عن طلب فإين أخاف أن يفوتين من معرفيت به تعاىل حظ 
من أهل فيالزمان الذي أطلب فيه منه تعاىل معرفة كون وحادث بل سلمت أمري إىل اهللا يف ملكه يفعل فيه ما يشاء فإين أيت مجاعة 

اهللا تعاىل يطلبون الوقوف على علم احلوادث الكونية منه تعاىل والسيما معرفة إمام الوقت فأنفت من ذلك وخفت أن يسرقين 
     الطبع 

مبعاشرم وهم على هذه احلال وما أردت منه تعاىل إال أن يرزقين الثبوت على قدم واحدة من املعفة به وإن تقلبت يف األحوال فال 
ا رأيته قد قدمين وأخرين ورأيت اختالف عيين الختالف احلال فلم أر عيناً واحدة تثبت فما استقر يل أمر أثبت عليه كما أبايل ومل

كنت عليه يف حال عدمي ورأيت أن حكم الوجود ومقام الشهود حكم على عيين بذلك طلبت اإلقالة من وجودي فخاطبته نظماً 
  وحكماً 

 حكم التحقق بالشهود نوم  لك العتبى أقلني من وجودي

 أمسيت أطلب بالسجود وقد  أصبحت قبلة كل شيء لقد

 عين المسود والمسود أنا  لحالتي إذ قال كوني عجبت

 أن أميز في العبيد وإما  أن تميزني إماماً فإما

 في عين الوجود خفايا  لقد لعبت بنا أيدي الخفايا

ترضى أن تكون مثلي مث أقام يل اختالف جتليه يف الصور وما يدركه من ذاته البصر فلما سألت ذلك أبان يل عن جهلي وقال يل أما 
فقلت ما علي من اختالف األحوال على عني ثابتة ال تقبل التقييد فإين ما أنكرت اختالف األحوال فإن احلقائق تعطي ذلك وإمنا 
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 يوم يف شأن أنك العني الثابتة يف الغىن عن العاملني أقلقين اختالف العني من وجودي الختالف األحوال فإين أعلم مع كونك كل
  فإين علمت 

 المهيمن بالخبر نعت  أن التحول في الصور

 تاله من السور فيما  أنزل وحيه وبذاك

 وبمختصر بمطوال  ولقد رأيت مثاله

    

زم ففي العامل تقلب الليل والنهار ويف أردت باملطول العامل كله وباملختصر اإلنسان الكامل ملا رأيت أن التقلب يف كل ذلك ال
اإلنسان الكامل ايل ساد العامل يف الكمال وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة وهو الذي يراك حني تقوم وتقلبك 

لعموم عند اخلواص بالنظر يف الساجدين وملا جرى بنا القلم يف حلبة العبارة الرقمية ألن التعريف قد يقع لفظاً زكتابة وقد يقع يف ا
وقد وجدته وقد يقع بالضرب وقد وجده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبأمور كثرية غري ما ذكرنا وكل ذلك خطاب وتعريف 
فطريق علمنا األخبار وملا كنت على هذه القدم اليت جالست احلق عليها أن ال أضيع زماين يف غري علمي به تعاىل قيض اهللا واحداً 

هل اهللا تعاىل وخاصته يقال له أمحد بن عقاب اختصه اهللا باألهلية صغرياً فوقع منه ابتداء ذكر هؤالء الوزراء فقال يل هم تسعة من أ
فقلت له إن كانوا تسعة فإن مدة بقاء املهدي البد أن تكون تسع سنني فإين عليم مبا حيتاج إليه وزيره فإن كان واحداً اجتمع يف 

 حيتاج إليه وإن كانوا أكثر من تسعة فإنه إليها انتهى الشك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله مخساً ذلك الواحد مجيع ما
أو سبعاً أو تسعاً يف إقامة املهدي ومجيع ما حيتاج إليه مما يكون قيام وزرائه به تسعة أمور ال عاشر هلا وال تنقص عن ذلك وهي 

ند اإللقاء وعلم الترمجة عن اهللا وتعيني املراتب لوالدة األمر والرمحة يف الغضب وما حيتاج إليه نفوذ البصر ومعرفة اخلطاب اإلهلي ع
امللك من األرزاق احملسوسة واملعقولة وعلم تداخل األمور بعضها على بعض واملبالغة واإلستقصاء يف قضاء حوائج الناس والوقوف 

خاصة فهذه تسعة أمور ال بد أن تكون يف وزير اإلمام املهدي إن كان الوزير على علم الغيب الذي حيتاج إليه يف الكون يف مدته 
واحداً أو وزرائه إن كانوا أكثر من واحد فأما نفوذ البص فذلك ليكون دعاؤه إىل اهللا على بصرية يف املدعو إليه ال يف املدعو فينظر 

عوه من ذلك ولو بطرق اإلحلاح وما يرى منه أنه ال جييب يف عني كل مدعو وممن يدعو فريى ما ميكن له اإلجابة إىل دعوته فيد
دعوته يدعوه من غري إحلاح إلقامة احلجة عليه خاصة فإن املهدي حجة اهللا على أهل زمانه وهي درجة األنبياء اليت تقع فيها 

 عليه وسلم فاملهدي ممن اتبعه وهو املشاركة قال اهللا تعاىل إدعوا إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين أخرب بذلك عن نبيه صلى اهللا
صلى اهللا عليه وسلم ال خيطىء يف دعائه إىل اهللا فمتبعه ال خيطىء فإنه يقفو أثره وكذا ود يف اخلرب صفة املهدي إنه قال صلى اهللا 

كم نفوذ البصر إن عليه وسلم يقفو أثري ال خيطىء وهذه هي العصمة يف الدعاء إىل اهللا ويناهلا كثري من األولياء بل كلهم ومن ح
يدرك صاحبه األرواح النورية والنارية عن غري إرادة من األرواح ور ظهور ور تصور كابن عباس وعائشة رضي اهللا عنهما حني 

أدركا جربيل عليه السالم وهو يكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على غي علم من جبيل بذلك وال إرادة منه للظهور هلم فأخرب 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يعلما أنه جربيل عليه السالم فقال هلا صلى اهللا عليه وسلم أو قد أيتيه وقال البن عباس بذلك رسول 

أأيته قاال نعم قال ذلك جربيل وكذلك يدركون رجال الغيب يف حال إرادم اإلحتجاب وإن ال يظهروا لألبصار فرياهم صاحب 
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ا يف عني صورها فيعلمون أي معىن هو ذلك الذي جتسد من غري هذا احلال ومن نفوذ البصر أيضاً إم إذا جتسدت هلم املعاين يعرفو
وأما معفة اخلطاب اإلهلي عند اإللقاء فهو قوله تعاىل وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء حجاب أو " وصل"توقف 

 على جهة احلديث فيحصل هلم من ذلك علم بأمر ما وهو الذي تضمنه يرسل رسوالً فأما الوحي من ذلك فهو ما يلقيه يف قلوم
ذلك احلديث وإن مل يكن كذلك فليس بوحي وال خطاب فإن بعض القلوب جيد أصحاا علماً بأمر ما من العلوم الضرورية عند 

 تعاىل جعل مثل هذا الصنف من الناس فذلك علم صحيح ليس عن خطاب وكالمنا إمنا هو يف اخلطاب اإلهلي املسمى وحياً فإن اهللا
الوحي كالماً ومن الكالم يستفيد العلم بالذي جاء به ذلك الكالم وذا يفرق إذا وجد ذلك وأما قوله تعاىل أو من وراء حجاب 
 فهو خطاب إهلي يلقيه على السمع ال على القلب فيدركه من ألقى عليه فيفيهم منه ما قصد به من أمسعه ذلك وقد حيصل له ذلك

     يف صور التجلي فتخاطبه تلك الصورة اإلهلية وهي عني احلجاب فيفيهم من ذلك اخلطاب علم ما 

يدل عليه ويعلم أن ذلك حجاب وأن املتكلم من وراء ذلك احلجاب وما كل من أدرك صورة التجلي اإلهلي يعلم أن ذلك هو اهللا 
ورة وإن كانت حجاباً فهي عني جتلي احلق له وأما قوله تعاىل أو فما يزيد صاحب هذه احلال على غريه إال بأن يعرف أن تلك الص

يرسل رسوالً فهو ما يرتل به امللك أو ما يجء به الرسول البشري إلينا إذا نقال كالم اهللا خاصة مثل التايل قال تعاىل فأجره حىت 
ه تعاىل نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا فإن يسمع كالم اهللا وقوله تعاىل وناديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنياً وقول

نقال علماً أو فصحاً عنه ووجداه يف أنفسهما فذلك ليس بكالم إهلي وقد يكون الرسول والصورة معاً وذلك يف نفس الكتابة 
ن ذلك إذا فالكتاب رسول وهو عني احلجاب على املتكلم فيفهمك ما جاء به ولكن ال يكون ذلك إذا كتب ما علم وإمنا يكو

كتب عن حديثه خياطبه به تلك احلروف اليت بسطرها ومىت مل يكن كذلك فما هو كالم هذا هو الضابط فاللقاء للرسل واإللقاء 
للخرباإلهلي بارتفاع الوسائط من كونه كلمه ال غري والكتابة رقوم مسطرة حيث كانت مل تسطر إال عن حديث ممن سطرها إال عن 

اب اإلهلي لصاحب هذا املقام وأما علم الترمجة عن اهللا فذلك لكل من كلمة اهللا يف اإللقاء والوحي فيكون علم فهذا كله من اخلط
املترجم خالفاً لصور احلروف اللفظية أو املرقومة اليت يوجدها ويكون روح تلك الصور كالم اهللا ال غريها فإن ترجم عن علم فما 

ليب عن ريب وقد يترجم املترجم عن ألسنة األحوال وليس من هذا الباب بل ذلك من هو مترجم ال بد من ذلك يقول الويل حدثين ق
باب آخر يرجع إىل عني الفهم باألحوال وهو معلوم عند علماء الرسوم وعلى ذلك خيرجون قوله تعاىل وإن من شيء إال يسبح 

موات واألض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها حبمده يقولون يعين بلسان احلال وكذلك قوله تعاىل إنا عرضنا األمانة على الس
فجعلوا هذه اإلباية واالشفاق حاالً ال حقيقة وكذلك قوله عنهما قالتا أتينا طائعني قول حال ال قول خطاب وهذا كله ليس 

جودات فإمنا بصحيح وال مراد يف هذه اآليات بل األمر على ظاهره كما ورد هكذا يدركه أهل الكشف فإذا ترمجوا عن املو
يترمجون عما ختاطبهم به ال عن أحواهلم إذ لو نطقوا لقالوا هذا وأصحاب هذا القول انقسموا على قسمني فبعصهم يقول إن كان 

هذا وأمثاله نطقاً حقيقة وكالماً فال بد أن خيلق يف هؤالء الناطقني حياة وحينئذ يصح أن يكون حقيقة وجائز أن خيلق اهللا فيهم 
 علم لنا بذلك أن األمر وقع كما جوزناه أو هو لسان حال فأما أصحاب ذاك القول فكذا وقع يف نفس األمر ألن حياة ولكن ال

كل ما سوى اهللا حي ناطق يف نفس األمر فال معىن لألحوال مع هذا عند أهل الكشف والوجود وأما القسم اآلخر هم احلكماء 
ال أن حييا اجلماد وهذا قول حمجوب باكثف حجاب فما يف العامل إال مترجم إذا ترجم فقالوا إن هذا لسان حال وال بد ألنه من احمل

عن حديث إهلي فأفهم ذلك وأما تعني املراتب لوالة األمر فهو العلم مبا تستحقه كل مرتبة من املصاحل اليت خلقت هلا فينظر صاحب 
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 وبني املرتبة فإذا رأى اإلعتدال يف الوزن ومن غي ترجيح لكفة هذا العلم يف نفس الشخص الذي يريد أن يوليه ويفع امليزان بينه
املرتبة واله وإن رجح الوايل فال يضره وإن رجحت كفة املرتبة عليه مل يوله ألنه ينقص عن علم ما حجه فيجوز بال شك وهو أصل 

علماء الرسوم وعندنا هذا اجلائز ليس اجلو يف الوالة ومن احلال عندنا أن يعلم ويعدل عن حكم علمه مجلة واحدة وهو جائز عند 
بواقع يف الوجود وهي مسألة صعبة وهلذا يكون املهدي ميلؤها قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً يعين األرض فإن العلم عندنا 

ماء واألعراض يقتضي العمل وال بد وإال فليس بعلم وإن ظهر بصورة علم املراتب ثالثة وهي اليت ينفذ فيها حكم احلاكم وهي الد
واألموال فيعلم ما تطلبه كل مرتبة من احلكم اإلهلي املشروع وينظر يف الناس فمن رأى أنه مجع ما تطلبه تلك املرتبة نظر يف مزاج 
ذلك اجلامع فإن رآه يتصرف حتت حكم العلم أنه عاقل فواله وإن رآه حيكم على علمه وأن علمه معه مقهور حتت حكم شهوته 

 يوله مع علمه باحلكم قال بعض امللوك لبعض جلسائه من أهل الرأي والنظر الصحيح حني استشاره فقال له من وسلطان هواه مل
ترى أن أوىل أمور الناس فقال ول على أمور الناس رجالً عاقالً فإن العاقل يستربىء لنفسه فإن كان عاملاً حكم مبا علم وإن مل يكن 

    يه عاملاً بتلك الواقعة ما حكمها حكم عل

عقله أن يسأب من يدري احلكم اإلهلي املشروع يف تلك النازلة فإذا عرفه حكم فيها فهذه فائدة العقل فإن كثري ممن ينتمي إىل 
الدين والعلم الرمسي حتكم شهوم عليهم والعاقل ليس كذلك فإن العقل يأىب إال الفضائل فإنه يقيد صاحبه عن التصرف فيما ال 

الً من العقال وأما الرمحة يف الغضب فال يكون ذلك إال يف احلدود املشروعة والتعزيز وما عدا ذلك فغضب ليس ينبغي وهلذا مسى عق
فيه من الرمحة شيء ولذلك قال أبو يزيد بطشي أشد ملا مسع القارىء يقرأ إن بطش ربك لشديد فإن اإلنسان إذا غضب لنفسه فال 

غضبه غضب اهللا وغضب اهللا ال خيلص عن رمحة إهلية تشوبه فغضبه يف الدنيا ما يتضمن ذلك الغضب رمحة بوجه وإذا غضب اهللا ف
نصبه من احلدود والتعزيزات وغضبه يف اآلخرة ما يقيم من احلدود على من يدخل النار فهو وإن كان غضباً فهو تطهري ملا شابه من 

ون كله ووسعت كل شيء فلما جاء الغضب يف الوجود احلمة يف الدنيا واآلخرة ألن الرمحة ملا سبقت الغضب يف الوجود عمت الك
وجد الرمحة قد سبقته وال بد من وجوده فكان مع الرمحة كاملاء مع اللنب إذا شابه وخالطه فلم خيلص املاء من اللنب كذلك مل خيلص 

 ال تنتهي فهذا املهدي الغضب من الرمحة فحكمت على الغضب ألا صاحبة احملل فينتهي غضب اهللا يف املغضوب عليهم ورمحة اهللا
ال يغضب إال اهللا ىف يتعدى يف غضبه إقامة حدود اهللا اليت شرعها خبالف من يغضبه هلواه وخمالفة غرضه فمثل هذا الذي يغضب اهللا 

د على ال ميكن أن يكون إال عادال ومقسطاً ال جائراً وال قاسطاً وعالمة من يدعي هذا املقام إذا غضب هللا وكان حاكماً وأقام احل
املغضوب عليه يزول عنه الغضب على ذلك الشخص عند الفراغ منه ورمبا قام إليه وعانقه وآنسه وقال له أمحد اللّه الذي طهرك 
وأظهر له السرور والبشاشة ورمبا أحسن إليه بعد ذلك هذا ميزانه ويرجع لذلك احملدود رمحة كله وقد رأيت ذلك لبعض القضاة 

ة سبتة يقال له أبو ابراهيم بن يغمور وكان يسمع معنا احلديث على شيخنا أيب احلسني بن الصائغ من ذرية ببالد املغرب قاضي مدين
أيب أيوب األنصاري وعلى أيب الصرب أيوب الفهري وعلى أيب حممد بن عبد اللّه احلجري بسبتة يف زمان قضائه ا وما كان يأيت إىل 

 لقيه رجالن قد ختاصما وتداعيا إليه وقف إليهما وأصلح بينهما غزير الدمعة طويل السماع راكباً قط بل ميشي بني الناس فإذا
الفكرة كثري الذكر يصلح بني القبيلتني بنفسه فيصطلحان بربكته والقاضي إن بقي معه الغضب على احملدود بعد أخذ حق اللّه منه 

ذلك ال ياجره اهللا فإنه ما قام يف ذلك مراعاة حلق اللّه فهو غصب نفس وطبع أو ألمر يف نفسه لذلك احملدود ما هو غصب للّه فل
وهذا من قوله تعاىل ونبلو أخباركم فابتالهم أوالً مبا كلفهم فإذا عملوا ابتلى أعماهلم هل عملوها خلطاب احلق أو عملوها لغري ذلك 
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كم عند إقامة احلدود عن النظر يف نفسه وهو قوله عز وجل أيضاً يوم تبلى السرائر وهذا ميزانه عند أهل الكشف فال يغفل احلا
وليحذر من التشفي الذي يكون للنفوس وهلذا ى عن احلكم يف حال غضبه ولو مل يكن حاكماً يف حق من ابتلي بإقامة حد عليه 

د إن مل يكن فرحه ملا فإن وجد لذلك تشفياً فيعلم أنه ما قام يف ذلك للّه وما عنده فيه خري من اللّه وإذا فرح بإقامة احلد على احملدو
سقط عنه يف ذلك احلد يف اآلخرة من املطالبة وإال فهو معلول وما عندي يف مسائل األحكام املشروعة بأصعب من الزنا خاصة ولو 

احلد عليه أقيم عليه احلد فأىن أعلم أنه يبقى عليه بعد إقامة احلد مطالبات من مظامل العباد واعلم أن غري احلاكم ما عني اهللا له إقامة 
فال ينبغي أن يقوم به غضب عند تعدي احلدود فليس ذلك إال للحكام خاصة ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حيث ما هو 

حاكم فلو كان مبلغاً ال حاكم مل يقم به غضب على من ورد دعوته فإنه ليس له من األمر شيء وليس عليه هداهم فإن اهللا يقول 
 عليه وسلم إن عليك إال البالغ وقد بلغ فأمسع اهللا من شاء وأصم من شاء فهم أعقل الناس أعين األنبياء يف هذا للرسول صلى اهللا

وإذا كوشف الداعي على من أصمه اهللا عن الدعوة فما مسعها مل يتغري لذلك فإن الصائح إذا نادى من قام به الصمم وعلم أنه مل 
ان الرسول حاكماً تعني عليه احلكم مبا عني اهللا اهللا له فيه وهذا علم شريف حيتاج يسمع نداؤه مل جيد عليه وقام عذره عنده فإن ك

    إليه يف كل وال يف األرض على العامل وأما علم ما حيتاج إليه امللك من األرزاق فهو إن يعلم أصناف العامل 

عامل األنفس املدبرون هلذه الصور فيما يتصرفون وليس إال اثنان وأعين بالعامل الذي ميشي فيهم حكم هذا اإلمام وهم عامل الصور و
فيه من حركة أو سكونوما عدا هذين الصنفني فما له عليهم حكم إال من أراد منهم أن حيكمه على نفسه كعامل اجلان وأما العهامل 

ربه فما يترتل إال بأمر النور إين فهم خارجون عن أن يكون للعامل البشري عليهم تولية فكل شخص منهم على مقام معلوم عينه له 
ربه فمن أراد ترتيل واحد منهم فيتوجه يف ذلك إىل ربه وربه يأمره ويأذن له يف ذلك اسعافاً هلذا السائل أو يرتله عليه ابتداء وأما 

قآن فال السائحون منهم فمقامهم املعلوم كوم سياحني يطلبون جمالس الذكر فإذا وجدوا أهل الذكر وهم أهل القرآن الذاكرون ال
يقدمون عليهم أحداً من جمالس الذاكرين بغري القرآن فإذا مل جيدوا ذلك ووجدوا الذاكرين اهللا ال من كوم تالني قعدوا إليهم 

ونادى بعضهم بعضاً هلموا إىل بغيتكم فذلك رزقهم الذي يعيشون به وفيه حيام فإذا علم اإلمام ذلك مل يزل يقيم مجاعة يتلون 
ء الليل والنها وقد كنا بفاس من بالد املغرب قد سلكنا هذا املسلك ملوافقة أصحاب موفقني كانوا لنا سامعني وطائعني آيات اهللا آنا

وفقدناهم ففقدنا لفقدهم هذا العمل اخلالص وهو أشف األرزاق وأعالها فأخذنا ملا فقدنا مثل هؤالء يف بث العلم من أجل األرواح 
ال نورد شيئاً منه إال من أصل هو مطلوب هلذا الصنف الروحاين وهو القرآن فجميع ما نتكلم فيه يف الذين غذاؤهم العلم ورأينا أن 

جمالسي وتصانيفي إمنا هو من حضرة القرآن وخزائنه أعطيت مفتاح الفهم فيه واإلمداد منه وهذا كله حىت ال خيرج عنه فإنه أرفع ما 
الً من نفسه وكلمه به احلق يف سره فإن احلق إذا كان هو املكلم عبده يف سره مينح وال يعرف قدره إال من ذاقه وشهد مرتلته حا

بارتفاع الوسائط فإن الفهم يستصحب كالمه منك فيكون وعني الكالم منه عني الفهم منك ال يتأخر عنه فإن تأخر عنه فليس هو 
اب الصوري بلسان نيب أو من شاء اهللا من العامل فقد كالم اهللا ومن مل جيد هذا فليس عنده علم بكالم اهللا عباده فإذا كلمه باحلج

يصحبه الفهم وقد يتأخر عنه هذا هو الفرق بينهما وأما األرزاق احملسوسة فإنه ال حكم له فيها إال يف بقية اهللا فمن أكل مما خرج 
اهللا وكل رزق يف الكون من بقية اهللا عن هذه البقية يأكل من يد هذا اإلمام العادل وليس مسمى رزق اهللا يف حق املؤمنني إال بقية 

وما بقي إال أن يفرق بينهما وذلك أن مجيع ما يف العامل من األموال ال خيلو ما أن يكون هلا مالك معني فهي جلميع املسلمني فجعل 
امل بقية اهللا إن عرفت اهللا هلم وكيال هذا اإلمام حيفظ عليهم ذلك فهذا من بقية اهللا الذي زاد على املال اململوك فكل رزق يف الع
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معىن بقية اهللا فما زيد بقية اهللا لزيد ملا حجر اهللا عليه التصرف يف مال عمرو بغري ذنه ومال عمرو بقية اهللا لعمر وملا حجر عليه 
 فاعلم ذلك التصرف يف مال زيد بغري إذنه فما يف العامل رزق إال هو وبقية اهللا فيحكم اإلمام فيه بقدر ما أنزل اهللا من احلكم فيه

فالناس على حالتني اضطرار وغري اضطرار فحال اإلضطرار يبيح قدر احلاجة يف الوقت ويرفع عنه حكم التحجري فإذا نال ما يزيلها 
به رجح عليه حكم التحجري فإن كان املضطر قد تصرف فيما هو ملك ألحد تصرف فيه حبكم الضمان يف قول وبغري ضمان يف 

لقائل بالضمان وإن مل جيد فإمام الوقت يقوم عنه يف ذلك من بيت املال وإن كان املتصرف قد تصرف فيما قول فإن وجد أداه عند ا
ال ميلكه أحد أو ميلكه اإلمام حبكم الوكالة املطلقة من اهللا فال شيء عليه ضمان وال غريه وهذا علم يتعني املعرفة به على مام الوقت 

الوجه املشروع إال يف بقية اهللا عز وجل بقية اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني وهو حكم ال بد منه فما تص ف أحد من املكلفني ب
فرعي وإمنا األصل إن اهللا خلق لنا ما يف األرض مجيعاً مث حجر وأبقى فما أبقاه مساه بقية وما حجر مساه حر أما أي املكلف ممنوع 

ألصل التوقف عن اطالق احلكم فيه بشئ فإذا جاء حكم اهللا فيه كنا من التصرف فيه حاالً أو زماناً أو مكاناً مع التحجري فإن ا
حبسب احلكم اإلهلي الذي ورد به الشرع إلينا فمن عرف هذا عرف كيف يتصرف يف األرزاق وأما علم تداخل األمور بعضها على 

جل فيه أنثى هذا احلكم له مستصحب حيث بعض فهذا معىن قوله تعاىل يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل فاملوجل ذكرواملو
     ظهر فهو يف العلوم العلم النظري وهو يف احلس النكاح احليواين 

والنبايت وليس شيء من ذلك مراد لنفسه فقط بل هو مراد لنفسه وملا ينتجه ولوال اللحمة والسد إما ظه للشفة عني وهو سار يف 
 تدخل عليه شبهة يف أحكامه وهذا هو امليزان املوضوع يف العامل يف املعاين مجيع الضائع العملية والعلمية فإذا علم ذلك مل

واحملسوسات والعاقل يتصرف بامليزان يف العاملني بل يف كل شيء له التصرف فيه وأما احلاكمون بالوحي املرتل أهل اإللقاء من 
يهم من حكمه يف عباده قال تعاىل نزل به الروح األمني على الرسل وأمثاهلم فما خرجوا عن التواجل فإن اهللا جعلهم حمالً ملا يلقى إل

قلبك وقال تعاىل يرتل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فما ظهر حكم يف العامل من رسول إال عن نكاح معنوي ال 
ي وبني ما يكون بطريق القياس وما يعلمه يف النصوص وال يف احلاكمني بالقياس فاإلمام يتعني عليه علم ما يكون بطريق الترتيل اإلهل

املهدي أعين علم القياس ليحكم به وإمنا يعلمه ليتجنبه فما حيكم املهدي إال مبا يلقي إليه امللك من عند اللّه الذي بعثه اللّه إليه 
لك النازلة مل حيكم فيها إال ليسدده وذلك هو الشرع احلقيقي احملمدي الذي لو كان حممد صلى اللّه عليه وسلم حياً ورفعت إليه ت

مبا حيكم هذا اإلمام فيعلمه اللّه أن ذلك هو الشرع احملمدي فيحرم عليه القياس مع وجود النصوص اليت منحه اللّه إياها ولذلك قال 
ىن للمعصوم يف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف صفة املهدي يقفوا ثرى ال خيطىء فعرفنا أنه متبع ال متبوع وأنه معصوم وال مع

احلكم إال أنه ال خيطىء فإن حكم الرسول ال ينسب إليه خطأ فأنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى كما أتنه ال يسوغ 
القياس يف موضع يكون فيه الرسول صلى اللّه عليه وسلم موجوداً وأهل الكشف النيب عندهم موجود فال يأخذون احلكم إال عنه 

ادق ال ينتمي إىل مذهب إمنا هو مع الرسول الذير هو مشهود له كما أن الرسول مع الوحي الذي يرتل عليه فيرتل وهلذا الفقري الص
على قلوب العارفني الصادقني من اللّه التعريف حبكم النوازل أنه حكم الشرع الذي بعث به رسول اللّه صلى عليه وسلم وأصحاب 

وا عليه من حب اجلاه والرياسة والتقدم على عباد اللّه وإفتقار العامة إليهم فال يفلحون يف علم الرسوم ليست هلم هذه املرتبة ملا أكب
أنفسهم وال يفلح م وهي حالة فقهاء الزمان الراغبني يف املناصب من قضاء وشهادة وحسبة وتدريس وأما املتنمسون منهم بالدين 

اشع وحيركون شفاههم بالذكر ليعلم الناظ إليهم أم ذاكرون فيجمعون أكتافهم وينظرون إىل الناس من طرف خفي نظر اخل
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ويتعجمون يف كالمهم ويتشدقون ويغلب عليهم رعونات النفس وقلوم قلوب الذئاب ال ينظر اللّه إليهم هذا حال املتدين منهم ال 
نية أعداء السريرة فاللّه يراجع م ويأخذ الذين هم قرناء الشيطان ال حاجة للّه م لبسوا للناس جلود الضأن من اللني إخوان العال

بنواصيهم إىل ما فيه سعادم وإذا خرج هذا اإلمام املهدي فليس له عدو مبني إال الفقهاء خاصة فإم ال تبقى هلم رياسة وال متييز 
م ولوال أن السيف بيد املهدي ال عن العامة وال يبقى هلم علم حبكم إال قليل ويررتفع اخلالف من العامل يف األحكام بوجود هذا اإلما

فىت الفقهاء بقتله ولكن اللّه يظهره بالسيف والكرم فيطمعون وخيافون فيقبلون حكم من غري إميان بل يضمرون خالفه كما يفعل 
ري ويفطون احلنفيون والشافعيون فيما إختلفوا فيه فلقد أخربنا أم يقتتلون يف بالد العجم أصحاب املذهبني وميوت بينهما خلق كث

يف شهر رمضان ليتقووا على القتال فمثل هؤالء لوال قهر اإلمام املهدي بالسيف ما مسعوا له وال أطاعوه بظواهرهم كما أم ال 
يطيعوا له بقلوم بل يعتقدون فيه أنه إذا حكم فيهم بغري مذهبهم أنه على ضاللة يف ذلك احلكم ألم يعتقدون أن زمان أهل 

قطع وما بقي جمتهد يف العامل وإن اهللا ال يوجد بعد إئمتهم أحداً له درجة اإلجتهاد وأما من يدعى التعريف اإلهلي اإلجتهاد قد إن
باألحكام الشرعية فهو عندهم جمنون مفسود اخليال ال يلتفتون إليه فإذا كان ذا مال وسلطان اقادوا يف الظاهر إليه رغبة يف ماله 

 كافرون به وأما املبالغة واإلستقصاء يف قضاء حوائج الناس فإنه متعني على اإلمام خصوصاً دون وخوفاً من سلطانه وهم ببواطنهم
مجيع الناس فإن اهللا ما قدمه على خلقه ونصبه إماماً هلم إال ليسعى يف مصاحلهم هذا والذي ينتجه هذا السعي عظيم وله يف قصة 

     يصطلون ا موسى عليه السالم ملا مشى يف حق أهله ليطلب هلم ناراً

ويقضون ا األمر الذي ال ينقضي إال ا يف العادة وما كان عنده عليه خرب مبا جاءه فسفرت له عاقبة ذلك الطلب عن كالم ربه 
فكلمه اهللا تعاىل يف عني حاجته وهي النار يف الصورة ومل خيطر له عليه السالم ذلك األمر خباطر وأي شيء أعظم من هذا وما 

 يف وقت السعي يف حق عياله ليعلمه مبا يف قضاء حوائج العائلة من الفضل فيزيد حرصاً يف سعيه يف حقهم فكان ذلك حصل له ال
تنبيهاً من احلق تعاىل على قدر ذلك عند اهللا تعاىل وعلى قدرهم ألم عبيده على كل حال وقد وكل هذا على القيام م كما قال 

نتج له الفرار من األعداء الطالبني قتله احلكم والرسالة كما أخرب اهللا تعاىل من قوله عليه السالم تعاىل الرجال قوامون على النساء فا
ففررت منكم ملا خفتكم فوهب يل ريب حكماً وجعلين من املرسلني وأعطاه السعي عللى العيال وقضاء حاجام كالم اهللا وكله 

ت نفسه من األعداء طلباً للنجاة وإبقاء للملك والتدبري على النفس الناطقة سعي بال شك فإن الفار أتى يف فراره بنسبة حيوانية فر
فما سعى بنفسه احليوانية يف فراره إال يف حق النفس الناطقة املالكة تدبري هذا البدن وحركة األئمة كلهم العادلة إمنا تكون يف حق 

حيتاجون إليه فاعلموا أنه قد عزلته املرتبة ذا الفعل وال فرق بينه الغري ال يف حق أنفسهم فإذا رأيتم السلطان يشتغل بغري رعيته وما 
وبني العامة وملا أراد عمر بن عبد العزيز يوم ويل اخلالفة أن يقيل راحة لنفسه ملا تعب من شغله بقضاء جوائج الناس دخل عليه ابنه 

د الراحة ال يلي أمور الناس فبكى عمر وقال احلمد هللا فقال له يا أمري املؤمنني أنت تستريح وأصحاب احلاجات على الباب من أرا
الذي أخرج من ظهري من ينبهين ويدعوين إىل احلق ويعينين عليه فترك الراحة وخرج إىل الناس وكذلك خضر وامسه بليابن ملكان 

اد هلم ماء وكانوا قد فقدوا بن فالغ بن غابر بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السالم كان يف جيش فبعثه أمري اجليش يرت
املاء فوقع بعني احلياة فشرب منه فعاش إىل اآلن وكان ال يعرف ما خص اهللا به من احلياة شارب ذلك املاء ولقيته باشبيلية وأفادين 

حلنية التسليم للشيوخ وإن ال أنازعهم وكنت يف ذلك اليوم قد نازعت شيخاً يل يف مسألة وخرجت من عنده فلقيت اخلضر بقوس ا
فقال يل سلم إىل الشيخ مقالته فجعت إىل الشيخ من حيين فلما دخلت عليه مرتله فكلمين قبل أن أكلمه وقال يل يا حممد احتاج يف 
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كل مسئلة تنازعين فيها أن يوصيك اخلضر بالتسليم للشيوخ فقلت له يا سيدنا ذلك هو اخلضر الذي أوصاين قال نعم قلت له احلمد 
ع هذا فما هو األمر إال كما ذكرت لك فلما كان بعد مدة دخلت على الشيخ فوجدته قد رجع إىل قويل فيتلك هللا هذي فائدة وم

املسئلة وقال يل إن كنت على غلط فيها وأنت املصيب فقلت له يا سيدي علمت الساعة أن اخلضر ما أوصاين ال بالتسليم ما عرفين 
لى نزاعك فيها فإا لك اكن من األحكام املشروعة اليت حيرم السكوت عنها بأنك مصيب يف تلك املسئلة فإنه ما كان يتعني ع

وشكرت اهللا على ذلك وفرحت للشيخ الذي تبني له احلق فيها وهذا عني احلياة ماء خص اهللا به من احلياة شارب ذلك املاء مث عاد 
هللا بصارهم عنه فلم يقدروا عليه فهذا ما أنتج له سعيه إل أصحابه فأخربهم باملاء فسارع الناس إل ذلك املوضوع ليستقوا منه فأخذ ا

يف حق الغري وكذلك من واىل يف اهللا وعادى يف اهللا وأحب يف اهللا وأبض يف اهللا فهو من هذا الباب قال اهللا تعاىل ال جتد قوماً 
م يؤمنون باهللا واليوم اآلخ يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوام أولئك كتب اهللا يف قلوم أو عشري

اإلميان وأيدهم بروح منه فما يدي أحد ما هلم من املرتلة عند اهللا ألم ما حتركوا وال سكنوا إال يف حق اهللا ال يف حق أنفسهم إيثار 
مدة خاصة وهي تاسع مسئلة اجلناب اهللا على ما يقتضيه طبعهم وأما الوقوف على علم الغيب الذي حيتاج إليه يف الكون خاصة يف 

ليس وراءها ما حيتاج إليه اإلمام يف إمامته وذلك أن اهللا تعاىل أخرب عن نفسه إنه كل يوم هو يف شأن والشأن ما يكون عليه العامل 
من ذلك اليوم ومعلوم أن ذلك الشأن إذا ظهر يف الوجود عرف أنه معلوم لكل من شهده فهذا اإلمام من هذه املسئلة له إطالع 

جانب احلق على ما يريد احلق أن حيدثه من الشؤون قبل وقوعها يف الوجود فيطلع يف اليوم الذي قبل وقوع ذلك الشأن على ذلك 
    الشأن فإن كان مما فيه منفعة لرعيته شكر اهللا وسكت عنه ون كان مما فيه 

رف اهللا عنهم ذلك البالء برمحته وفضله وأجاب عقوبة برتول بالء عام أو على أشخاص معينني سأل اهللا فيهم وشفع وتضرع فص
دعاءه وسؤاله فلهذا يطلعه اهللا عليه قبل وقوعه يف الوجود بأصحابه مث يطلعه اهللا يف تلك الشؤون على النوازل الواقعة من األشخاص 

ملشروع يف تلك النازلة الذي ويعني له األشخاص حبليتهم حىت إذا رآهم ال يشك فيهم إم عني ما رآه مث يطلعه اهللا على احلكم ا
شرع اهللا لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم أن حيكم به فيها فال حيكم إال بذلك احلكم فال خيطىء أبداً وإذا أعمى اهللا احلكم عليه يف 

يها فإنه بعض النوازل ومل يقع له عليه كشف كان غايته أن يلحقها يف احلكم باملباح ويعلم بعدم التعريف أن ذلك حكم الشع ف
معصوم عن الرأي والقياس يف الدين ممن ليس بنيب حكم على اهللا يف دين اهللا مبا ال يعلم فإنه طرد علة وما يدريك لعل اهللا ال يريد 

طد تلك العلة ولو أرادها ألبان عنها على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأم بطدها هذا إذا كانت العلة مما نص الشع عليها يف 
ما ظنك بعلة يستخرجها الفقيه بنفسه ونظره من غري أن يذكرها الشرع بنص معني فيها مث بعد استنباطه إياها يطردها فهذا قضية ف

حتكم على حتكم بشرع مل يأذن وهذا مينع املهدي من القول بالقياس يف دين اهللا وال سيما وهو يعلم إن مراد النيب صلى اهللا عليه 
 هذه األمة ولذلك كان يقول صلى اهللا عليه وسلم اتركوين ما تركتم وكان يكره السؤال يف الدين وسلم التخفيف يف التكليف عن

خوفاً من زيادة احلكم فكل ما سكت له عنه ومل يطلع على حكم فيه معني جعله عاقبة األمر فيه احلكم حبكم األصل وكل ما أطلعه 
سئلة وقد يطلعه اهللا يف أوقات على املباح إنه مباح وعاقبة فكل مصلحة اهللا عليه كشفاً وتعريفاً فذلك حكم الشرع احملمدي فيامل

تكون يف حق رعاياه يطلعه اهللا عليها ليسأله فيها وكل فساد يريد اهللا أن يوقعه برعاياه فإن اهللا يطلعه عليه ليسأل اهللا يف رفع ذلك 
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فاملهدي عنهم ألنه عقوبة كما قال ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي 

رمحة كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمحة قال اهللا عز وجل وما أرسلناك إال رمحة للعاملني واملهدي يقفوا أثره ال خيطىء 
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م ال يعلمون يعتذر لربه عنهم وملا فال بد أن يكون رمحة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ملا جرح اللهم اهد قومي فإ
علم أنه بشر وإن أحكام البشرية قد تغلب عليه يف أوقات دعا ربه فقال اللهم إنك تعلم إين بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب 

ر كما يغضب البشر يعين أغضب عليهم وأرضى لنفسي اللهم من دعوت عليه فاجعل دعائي عليه رمحة له ورضواناً فهذه تسعة أمو
مل تصح إلمام من أئمة الدين خلفاء اهللا ورسوله مبجموعها إىل يوم القيامة إال هلذا اإلمام املهدي كما أنه ما نص رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم على أمام من أئمة الدين يكون بعده يرثه ويقفوا أثره ال خيطىء إال املهدي خاصة فقد شهد بعصمته يف أحكامه كما 
قلي بعصمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه من احلكم املشروع له يف عباده ويف هذا املرتل من شهد الدليل الع

العلوم علم االشتراك يف األحدية وهو االشتراك العام مثل قوله وال يشرك بعبادة ربه أحد وقال تعاىل قل هو اهللا أحد فوصف نفسه 
ق تعاىل وأفرد العبادة من كل أحد وفيه علم اإلنزال اإلهلي وفيه علم املعىن الذي جعل الكتابة تعاىل باألحدية وهذه السورة نسب احل

كالماً وحقيقة الكالم معلومة عند العقالء والكالم مسئلة خمتلف فيها بني النظار وفيه علم الكالم املستقيم من الكالم املعوج ومباذا 
اءت به الرسل عموماً وخصوصاً وفيه علم من تكلم بغي علم هل هو علم يف نفس يعف استقامة الكالم من معوجه وفيه علم ما ج

األمر وال علم عند من يرى أنه ليس بعلم أنه علم مع كونه يعلم أنه المنطق إال اهللا وفيه علم معرفة الصدق والكذب وملاذا يرجعان 
 إذا رأى ما جرت به العادة يف النفوس من األمور والصادق والكاذب وفيه علم إذا علمه اإلنسان ارتفع عنه احلرج يف نفسه

العوارض أن يؤثر فيها حرجاً حىت يود اإلنسان أن يقتل ملا يراه وهذا يسمى علم الراحة وهو علم أهل اجلنة خاصة فمن فتح اهللا به 
مر باملعروف والنهي عن على أحد من أهل الدنيا يف الدنيا فقد عجلت له راحة األبد مع مالزمة األدب ففمن هذه صفته يف األ

    املنكر بقدر مرتبته وفيه علم ما أظهر اهللا لألبصار على األجسام أنه حلية األجسام 

ومن قبح عنده بعض ما ظهر ملاذا قبح عنده ومن رآه كله حسناً ملا رآه وبأي عني رآه فيقابله من ذاته فعال حسنة وهذا العلم من 
 يقول بعض املتكلمني يف ال فاعل إال اهللا وأفعاله كلها حسنة فهؤالء ال يقبحون من أفعال اهللا أحسن علم يف العامل وأنفعه وهو الذي

إال من قبحه اهللا فذلك هللا تعاىل ال هلم ولو مل يقبحوا ما قبح اهللا لكانوا منازعني هللا عز وجل وفيه علم ما وضعه اهللا يف العامل على 
ما الذين يعقلون عن اهللا فكل شيء يف العادة عندهم فيه تعجب وأما أصحاب العوائد سبيل التعجب وليس إال ما خرق به العادة وأ

فإم ال تعجب عندهم إال فيما ظهر فيه خرق العادة وفيه علم التشوق إىل معايل األمور من جبلة النفوس ومباذا تعلم معايل األمور 
 وما هي معايل األمو وهل هي أمر يعم العقالء أو هو ما يراه زيد هل بالعقل أو بالشرع وما هي معايل األمور هل بالعقل أو بالشرع

من معايل األمور ال يراه عمرو بتلك الصفة فيكون إضافياً وفيه علم دخول األطول يف األقصر وهو إيراد الكبري على الصغري وفيه 
لبطون وفيه علم احلرية اليت ال ميكن ملن علم أحكام احلق يف اخللق إذا ظهر وإذا بطن ومن أي حقيقة يقبل االتصاف بالظهور وا

دخل فيها أن خيرج منها وفيه علم من يرى أمراً على خالف ما هو عليه ذلك األمر يف نفسه وهل يصح هذا العلم أن جيمع بني 
فيه علم األحوال األمرين أم ال وفيه اتساع الربازخ وضيقها وفيه علم ما لالعتالل واالحنراف من األثر فيما ينحرف عنه أو يقابل و

يف العامل وهل هلا أثر يف غري العامل أم ال أثر هلا فيه وفيه علم ما يعظم عند اإلنسان الكامل وما مث أعظم منه وملذا يرجع ما يعظم 
عنده حىت يؤث فيه حالة ال يقتضيها مقامه الذي هو فيه وهل حصل له ذلك العلم عن مشاهدة أو فكر وفيه علم هل يصح من 

املفوض إليه املطلق الوكالة أن يتصرف يف مال موكله تصرف رب املال من مجيع الوجوه أو له حد يثقف عنده يف حكم الوكيل 
الشرع وفيه علم حكمة طلب األولياء الستر على مقامهم خبالف األنبياء عليهم صلوات اهللا وفيه علم السياسة يف التعليم حىت يوصل 
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ال يشعر املتعلم أن املعلم قصد أفادته مبا حصل عنده من العلم فيقول له املتعلم يا أستاذ لقد حصل املعلم العلم إىل املتعامل من حيث 
يل يف فعل كذا وكذا ومع كذا وكذا وافر صحيح وهو كذا يتخيل أن الذي حصل هلة من العلم بذلك األمر مل يكن مقصود للمعلم 

اه من النباهة والتفطن حيث علم من حركة استاذه علما مل يكن عنده يف وهو مقصود يف نفس األمر للمعلم فيفرح املتعلم مبا أعط
زعمه أن أستاذه قصد تعليمه وفيه علم من علوم الكشف وهوان يعلم صاحب الكشف أن أي واحد أو مجاعة قلت أو كثرت ال بد 

 وجيد ذلك الناس من نفوسهم يف أن يكون معهم من رجال الغيب واحد عند ما يتحدثون فذلك الواحد ينقل أخبارمهك يف العامل
العامل جيتمع مجاعة يف خلوة أو حيدث الرجل نفسه حبديث ال يعلم به إال اهللا فيخرج أو خترج تلك اجلماعة فتسمعه يف الناس والناس 

 يوم معلوم يتحدثون به ولقد علمت أبياناً من الشعر مبقصورة ابن مثىن بشرقي جامع تونس من بالد وافر يقية عند صالة العص يف
معني بالتاريخ عندي مبدينة تونس فجئت اشبيلية وبينهما مسرية الثة أشهر للقافلة فاجتمع يب انسان ال يغرفين فانشدين حبكم األتفاق 

تلك األبيات عينها ومل أكن كتبتها ألحج فقلت له ملن هي هذه األبيات فقال يل حملمد بن العريين ومساين فقلت له ومىت حفظها 
 التاريخ الذي عملتها والزمان مع طول هذا املسافات فقلت له ومن أنشدك إياها حىت حفظتها فقال يل كنت جالساً ليلة فذك يل

شرق اشبيلية يف جملس مجاعة على الطريق ومر بنا رجل غريب ال نعرفه كأنه من السياح فجلس إلينا فتحدث معنا مث أنشدنا هذه 
 هذه األبيات فقال لفالن ومساين هلم فقلنا هلم فهذا مقصورة ابن مثىن ما نعرفها ببالد فقال هي األبيات فاستحسناها وكتبناها له ملن

بشرقي جامع تونس وهنالك عملها يف هذه الساعة وحفظتها منه مث غاب عنا فلم ندر ما أمره وال كيف ذهب عنا وما رأيناه ولقد 
يذكر يل عن رجل كبري من أهل الطريق ومن أكابرهم اجتمع به يف كنت جبامع العديس باشبيلية يوماً بعد صالة العصر وشخص 

خراسان فذكر ليفضله وإذا بشخص أنظ إليه قيباً منا واجلماعة معي ال تراه فقال يل أنا هو هذا الشخص الذي يصفه لك هذا 
    ته فقال نعم فأخذت الرجل الذي اجتمع بنا يف خراسان فقلت للرجل املخربان هذا الرجل الذي رأيته خبراسان أتعف صف

انعته بآثار كانت فيه وحلية يف خلقه فقال الرجل هو واهللا على صورة ما وصفت هل رأيته فقلت له هو ذا جالس يصدقك عندي 
فيما خترب به عنه وما وصفته لك إال وأنا أنظر إليه وهو عرفين بنفسه ومل يزل معي جالساً حىت انصرفت فطلبته فلم أجده وأما 

  .اليت أنشدنيها يل فهي هذهاألبيات 

 فيها معنى أمسيت  ابن مثنى مقصورة

 حلواً للما يتمنى  تونسي بشادن

  فاصبح الجسم مضني  خلعت فيه عذارى

 يتجنى رأيته  الوصل لما سألته

 إذ يتثنى كالغصن  وهز عطفيه عجبا

 يا هذا عنا إليك  أنت غريب وقال

 وجداً وحزنا ومت  شوقاً ويأساً فذبت

    

وهذا الصيب يقال له أمحد بن اإلدريسي من جتار البلد كان أبوه وكان شاباً صاحلاً حيب الصاحلني وجيالسهم وفقه اهللا وكان هذا 
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الس بيين وبينه سنة تسعني ومخسمائة وحنن اآلن يف سنة مخس وثالثني وستمائة وفيه علم ما حيمد من اجلدال وما يذم منه وال 
نتمي إىل اهللا أن جيادل إال فيما هو فيه حمق عن كشف ال عن فكر ونظر فإذا كان مشهوداً له ما جيادل عنه حينئذ ينبغي ملسلم ممن ي

يتعني عليه اجلدال فيه باليت هي أحسن إذا كان مأمور اً بأمر إهلي فإن مل يكن مأموراً فهو باخليار فإن تعني له نفع الغري بذلك كان 
ل السامعني له فليسكت وال جيادل فإن جادل فإنه ساع يف هالك السامعني عند اهللا وفيه علم قول مندوباً إليه وإن يئس من قبو

اإلنسان أنا مؤمن إن شاء اهللا مع علمه يف نفسه يف ذلك الوقت أنه مؤمن وهذه مسئلة عظيمة الفائدة ملن نظر فيها تعلمه األدب مع 
 فيه فإن تعداه ومل يقف عنده أساء األدب مع اهللا ومل ينجح له طلب وفيه علم اهللا إذا مل يتعد الناطق ا املوضع الذي جعلها اهللا

الشيء الذي يذكرك باألمر الذي كنت قد علمته مث نسيته وفيه علم الزيادة يف الزمان والنقصان ملاذا جتع وقول النيب صلى اهللا عليه 
اذا ينبغي األخذ من ذلك يف احلكم الشرعي هل بأقل ما ينطلق وسلم قد يكون الشهر تسعاً وعشرين لعائشة يف إيالئه من نسائه ومب

عليه اسم الشهر أو بأكثر وفيه علم إيثار صحبة أهل اهللا على الغافلني عن اهللا وإن مشلهم اإلميان وفيه علم ما ينبغي جلالل اهللا أن 
 منها يف املرتوى من املاء الذي يروى فإن من يعامل به سواء أرضى العامل أم أسخطه وفيه علم املياه وهو علم غريب وما حد الري

املاء ما يروى ومنه ما ال يروى وما هو الذي جعل اهللا منه كل شيء حي هل هو كل ماء أوله خصوص وصف من بني املياه 
ن أشقاه يف احلياة ووصف املاء الذي خلق اهللا منه بين آدم باملهانة فقال خلقنا اإلنسان من ماء مهني وفيه علم عالمة من أسعده اهللا مم

الدنيا وفيه علم ما هي الدنيا يف نفسها وما حياا وما زينتها وفيه علم ما يبقى وما يفىن وما يقبل الفناء من العامل وما يقبل البقاء 
ليف احلق وفيه علم صورة اإلحاطة مبا ال يتناهى ال يوصف بأنه حماط به ألنه يستحيل دخوله يف الوجود وفيه علم أحوال اجلان وتك

إياهم بالشرائع املرتلة من عنده هل هو تكليف ألزمهم احلق به ابتداء أو ألزموه أنفسهم فألزمهم احلق به كالنذر وفيه علم الفرق بني 
 الفعل واملفعول وفيه علم من يقبل اإلعانة يف الفعل وفيه علم النحل وامللل وفيه علم االستحقاق وفيه علم ما ال ينفع العلم به وفيه

علم الغريب مباذا تقبله النفوس وتقبل عليه أكثر من غريه وفيه علم يصح األعراض عن العلم مع بقائه علماً يف املعرض عنه أو يقدح 
عنده شبهة فيه فال يعرض عنه حىت يزول عنه أنه علم وهذا عند احملققني العارفني من أخفى العلوم وفيه علم احلجب اليت حتول بني 

 ينبغي هلا أن تدركه لوال هذه احلجب وفيه علم احللم والفرق بينه وبني العفو وعلم الغفور وعلم الغفور الرحيم هل عني البصرية وما
هو برزخ بني احلليم والعفو وهلما حكم يف هذا أم ال وفيه علم ال تتعدى األمور مقاديرها عند اهللا وفيه علم ما الذي أغفل األكابر 

هلم كقصة سليمان وموسى وغريمها عليهم السالم وفيه علم رد ما ينبغي ملن ينبغي وهو أفضل العلوم ألنه عن االستثناء اإلهلي يف أفعا
يورث الراحة يسلم من االعتراض عليه يف ذلك واهللا أعلم وفيه علم ما حيمده من نفسه وينكره من غريه ويذمه وفيه علم الوقوف 

ق ما أوجد شيئاً إال عن سبب فمن رفع األسباب فقد جهل فمن يزعم أنه رفعها بني العاملني ما حال الواقف فيه وفيه علم كون احل
فما رفعها إال ا إذ ال يصح رفع ما أقره اهللا وما يعطيه حال الوجود وما الفرق بني األسباب املعتادة اليت جيوز رفعها وبني األسباب 

 ما له عند اهللا وفيه علم اختاذ الشبه أدلة ما الذي أعماهم عن كوا املعقولة اليت ال ميكن رفعها وفيه علم من احتاط على عباد اهللا
  شبهاً وفيه علم من يهمل من عباد اهللا يوم القيامة ممن ال يهمل وفيه علم اخلواص واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منزل التوكل الخامس في الباب السابع والستون وثلثمائة

  " ققين لقلة القابلين له وقصور اإلفهام عن دركهالذي ما كشفه أحد من الح
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  ويفتح األغالق واألبوابا  التوكل يثبت األسبابا إن

    

 األعداء واألحبابا ويقرب  ويجود بالخير األعم لنفسه

 الهك واترك األربابا وحد  ويقول للنفس الضعيفة ناصحاً

 اقتفى أثري إليه أصابا فمن  خليفته وقد وكلته إني

 نجا من يحفظ األنسابا فلقد  له حم وذاك وسيلتي إني

    

قال اهللا تعاىل ليس كمثله شيء فوصف نفسه بأمر ال ينبغي أن يكون ذلك الوصف إال له تعاىل وهو قوله وهو معكم أينما كنتم 
استوى على العرش يف حال كونه فهو تعاىل معنا أينما كنا يف حال نزوله إىل السماء الدنيا يف الثلث الباقي من الليل يف حال كونه 

يف العماء يف حال كونه يف األرض ويف السماء يف حال كونه أقرب إىل اإلنسان من حبل الوريد منه وهذه نعوت ال ميكن أن 
بده يوصف ا إال هو فما نقل اهللا عبداً من مكان إىل مكان لرياه بل لرييه من آياته اليت غابت عنه قال تعاىل سبحان الذي أسرى بع
ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وكذلك إذا نقل اهللا العبد يف أحواله لرييه أيضاً من 
آياته فنقله يف أحواله مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم زويت يل األرض فرأيت مشارقها ومغاا وسيبلغ ملك أميت ما زوي يل منها 

تعاىل عن ابراهيم عليه السالم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات واألرض وليكون من املوقنني وذلك عني اليقني وكذلك قوله 
ألنه عن رؤية وشهود وكذلك نقله عبده من مكان إىل مكان لرييه ما خص اهللا به ذلك املكان من اآليات الدالة عليه تعاىل من 

تلك اآلية وهو قوله تعاىل سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل حيث وصف خاص ال يعلم من اهللا تعاىل إال ب
املسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وحديث اإلسراء يقول ما أسريت به ال لرؤية اآليات ال إيل فإنه ال حيويين مكان 

 فكيف أسري به إيل وأنا عنده ومعه أينما كان فلما أراد اهللا ونسبة إال مكنة إيل نسبة واحدة فأنا الذي وسعين قلب عبدي املؤمن
أن يري النيب عبده حممداً صلى اهللا عليه وسلم من آياته ما شاء أنزل إليه جربيل عليه السالم وهو الروح األمني بدابة يقال هلا الرباق 

مالئكة ليعلمنا بثبوت األسباب اليت وضعها العامل والرباق إثباتاً لألسباب وتقوية له لرييه العلم باألسباب ذوقاً كما جعل األجنحة لل
دابة برزخية فإنه دون البغل الذي تولد من جنسني خمتلفني وفوق احلمار الذي تولد من جنسواحد فجمع الرباق بني من ظهر من 

ر ويف صدور األجسام الطبيعية جنسني خمتلفني وبني من ظهر من جنس واحد حلكمة علمها أهل اهللا يف صدور عامل اخللق وعامل األم
وما فوقها فركبه صلى اهللا عليه وسلم وأخذه جربيل عليه السالم والرباق للرسل مثل فرس النوبة الذي خيرجه املرسل إليه للرسول 

تشريف وتنبيه لريكبه مماً به يف الظاهر ويف الباطن أن ال يصل إليه إال على ما يكون منه ال على ما يكون لغريه لينتبه بذلك فهو 
ملن ال يدري مواقع األمور فهو تعريف يف نفس األمر كما قررناه مبا قلناه فجاء صلى اهللا عليه وسلم إىل البيت املقدس ونزل عن 

الرباق وربطه باحللقة اليت تربطه ا األنبياء عليهم السالم كل ذلك إثبات لألسباب فإنه ما من رسول إال وقد أسرى به راكباً على 
 الرباق وإمنا ربطه مع علمه بأنه مأمور ولو أوقفه دون ربط حبلقة لوقف ولكن حكم العادة منعه من ذلك إبقاء احلكم العادة ذلك

اليت أجراها اهللا يف مسمى الدابة أال تراه صل اهللا عليه وسلم كيف وصف الرباق بأنه مشس وهو من شأن الدواب اليت تركب وأنه 
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يتوضأ به صاحبه يف القافلة اآلتية إىل مكة فوصف الرباق بأنه يعثر والعثور هو الذي أوجب قلب قلب حبافره القدح الذي كان 
اآلنية أعين القدح فلما صلى جاءه جربيل بالرباق فركب عليه ومعه جربيل فطار الرباق يف اهلواء فاخترق به اجلو فعطش واحتاج إىل 

اء مخر قبل حترمي اخلمر فعرضهما عليه فتناول اللنب فقال له جربيل عليه السالم الشرب فأتاه جربيل عليه السالم بإءين إناء لنب وإن
أصبت الفطرة أصاب اهللا بك أمتك ولذلك كان صلى اهللا عليه وسلم يتأول اللنب إذا رآه يف النوم بالعلم خرج البخاري فيالصحيح 

ه حىت الري خيرج من حتت أظفاري مث أعطيت فضلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أريت كأين أتيت بقدح لنب فشربت
عمر قالوا فما أولته يا رسول اهللا قال العلم فلما وصل إىل السماء الدنيا استفتح جربيل فقال له احلاجب من هذا فقال جربيل قال 

صلى اهللا عليه وسلم وعن ومن معك قال حممد صلى اهللا عليه وسلم قال وقد بعث إليه قال وقد بعث إليه ففتح فدخلنا فإذا بآدم 
ميينه أشخاص بنيه السعداء أهل اجلنة وعن يساره نسم بنيه األشقياء عمرة النار ورأى صلى اهللا عليه وسلم نفسه يف أشخاص 

    السعداء الذين على ميني آدم فشكر اهللا تعاىل وعلم عند ذلك كيف يكون اإلنسان يف مكانني 

رئية والصور املرئيات يف املرآة واملرايا فقال مرحباً باالبن الصاحل والنيب الصاحل مث عرج به وهو عينه ال غريه فكان له كالصورة امل
الرباق وهو حممول عليه يف الفضاء الذي بني السماء األوىل والسماء الثانية أو مسك السموات فاستفتح جربيل السماء الثانية كما 

ه السالم جبسده عينه فإنه مل ميت إىل اآلن بل رفعه اهللا إىل هذه السماء وأسكنه فعل األوىل وقال وقيل له فلما دخل إذا بعيسى علي
ا وحكمه فيها وهو شيخنا األول الذي رجعنا على يديه وله بنا عناية عظيمة ال يغفل عنا ساعة واحدة وأرجو أن تدرك زمان 

قيل له ففتحت وإذا بيوسف عليه السالم فسلم عليه نزوله إن شاء اهللا فرحب به وسهل مث جاء السماء الثالثة فاستفتح وقال و
ورحب وسهل وجربيل يف هذا كله يسمى له من يراه من هؤالء األشخاص مث عرج به إىل السماء الرابعة فاستفتح وقال قيل له 

ب السموات وقطبها ففتحت فإذا بإدريس عليع السالم جبسمه فإنه ما مات إىل اآلن بل رفعه اهللا مكاناً علياً وهو هذه املساء قل
فسلم عليه ورحب وسهل مث عرج به إىل السماء اخلامسة فاستفتح وقال وقيل له ففتحت فإذا ارون وحيىي عليهما السالم فسلما 
عليه ورحبا به وسهال مث عرج به إىل السماء السادسة فاستفتح وقال وقيل له ففتحت فإذا مبوسى عليه السالم فسلم عليه وحب 

به إىل السماء السابعة فاستفتح وقال قيل له ففتحت فإذا بإبراهيم اخلليل عليه السالم مسنداً ظهره إىل البيت املعمور وسهل مث عرج 
فسلم عليه ورحب وسهل ومسى له البيت املعمور الضراح فنظر إليه وركع فيه ركعتني وأعلمنا أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 

ب اآلخر فالدخول من باب مطالع الكواكب واخلروج من باب مغارب الكواكب وأخربه أن من الباب الواحد وخيرجون من البا
أؤلئك املالئكة خيلقهم اهللا كل يوم من قطرات ماء احلياة اليت تسقط من جربيل حني ينتفض الطائ عندما خيرج من انغماسه يف ر 

نبقها كالقالل وورقها كآذان الفيلة فرآها وقد غشاها اهللا من احلياة فإن له كل يوم غمسة فيه مث عرج به إىل سدرة املنتهى فإذا 
النور ما غشى فال يستطيع أحد أن ينعتها ألن البصر ال يدركها لنورها ورأى خيررج من أصلها أربعة أار ران ظاهران وران 

يان إىل اجلنة وأن هذين النهرين النيل والفرات باطنان فأخربه جربيل أن النهرين الظاهرين النيل والفرات والنهرين الباطنني ران ميش
يرجعان يوم القيامة إىل اجلنة ومها را العسل واللنب ويف اجلنة أربعة أار ر من ماء غري آسن ور من لنب مل يتغري طعمه ور من 

تنوعة يعفها أصحاب األذواق يف مخر لذة للشاربني ور من عسل مصفى وهذه األار تعطي ألصحاا علوماً عند شرم منها م
الدنيا ولنا فيها جزء صغري فلينظر ما ذكرناه يف ذلك اجلزء وأخربه أن أعمال بين آدم تنتهي إىل تلك السدرة وأا مقر األرواح فهي 

رتل صلى اللّه عليه وسلم اية ملا يرتل مما هو فوقها واية ملا يعرج إليها مما هو دوا وا مقام جربيل عليه السالم وهناك منصته ف
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عن الرباق ا وجيء إليه بالرفرف وهو نظري احملفة عندنا فقعد عليه وسلمه جربيل إىل امللك النازل بالفرف فسأله الصحبة ليأنس به 
فل فودعه فقال ال أقدر لو خطوت خطوة احترقت فما منا إال له مقام معلوم وما أسرى اللّه بك يا حممد إال لرييك من آياته فال تغ

وإنصرف على الرفف مع ذلك امللك ميشي به إال أن ظهر ملستوى مسع منه صريف القلم واألقالم يف األلواح مبا يكتب اللّه ا مما 
جيريه يف خلقه وما تنسخه املالئكة من أعمال عباده وكل قلم ملك قال تعاىل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون مث زج يف النور زجة 

لك الذي كان معه وتأخر عنه فاستوحش ملا مل يره وبقي ال يدري ما يصنع وأخذه هيمان مثل السكران يف ذلك النور فأفرده امل
وأصابه الوجد فأخذ مييل ذات اليمني وذات الشمال واستفزعه احلال وكان سببه مساع إيقاع تلك األقالم وصريفها يف األلواح 

 ذكرناه من سريان احلال فيه وحكمه عليه فتقوى بذلك احلال وأعطاه اللّه يف نفسه علماً فأعطت من النغمات املستلذة ما أداه إىل ما
علم به ما مل يكن يعلمه قبل ذلك عن وحي من حيث ال يدري وجهته فطلب اإلذن يف الرؤية بالدخول احلق فسمع صوتاً يشبه 

قال يف نفسه أريب يصلي فلما وقع يف نفسه هذا صوت أيب بكر وهو يقول له يا حممد قف إن ربك يصلي فراعه ذلك اخلطاب و
    التعجب من هذا اخلطاب وأنس بصوت أيب بكر الصديق تلي عليه هو الذي يصلي عليكم ومالئكته فعلم عند 

ذلك ما هو املراد بصالة احلق فلما فرغ من الصالة مثل قوله سنفرغ لكم أيها الثقالن مع أنه ال يشغله شأن عن شأن ولكن خللقه 
صناف العامل أزمان خمصوصة وأمكنة خمصوصة ال يتعدى ا زماا وال مكاا ملا سبق يف علمه ومشيئته يف ذلك فأوحى اللّه إليه يف أ

تلك الوقفة ما أوحى مث أمر بالدخول فدخل فرأى عني ما علم ال غي وما تغريت عليه صورة اعتقاده مث فرض عليه يف مجلة ما 
 يف كل يوم وليلة فرتل حىت وصل إىل موسى عليه السالم فسأله موسى عما قيل له وما فرض عليه أوحى به إليه مخسني صالة

فأجابه وقال أن اللّه فرض على أميت مخسني صالة يف كل يوم وليلة فقال له يا حممد قد تقدمت إىل هذا األمر قبلك وعفته ذوقاً 
جع ربك وسله التخفيف فراجع ربه فترك له عشراً فأخرب موسى مبا وتعبت مع أميت فيه وإين أنصحك فإن أمتك ال تطيق ذلك فرا

ترك له ربه فقال له موسى راجع بك فراجعه فترك له عشراً فأخرب موسى فقال له راجع ربك فراجعه فترك له عشراً فأخرب موسى 
 هي مخس وهي مخسون ما يبدل فقال له راجع ربك فراجعه فترك له عشراً فأخرب موسى فقال له راجع ربك فراجعه فقال له ربه

القول لدي فأخرب موسى فقال راجع ربك فقال أين أستحي من ريب وقد قال يل كذا وكذا مث ودعه وانصرف ونزل إىل األرض قيل 
طلوع الفجر فرتل باحلج فطاف ومشى إىل بيته فلما أصبح ذكر ذلك للناس فاملؤمن به صدقه وغري املؤمن به كذبه والشاك ارتاب 

مث أخربهم حبديث القافلة وبالشخص الذي كان يتوضأ وإذا بالقافلة قد وصلت كما قال فسألوا الشخص فأخربهم بقلب القدح فيه 
كما أخربهم سول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وسأله من حضر من املكذبني ممن رأى بيت املقدس أن يصفه هلم ومل يكن رأى منه 

يه وحيث صلى فرفعه اهللا له حىت نظر إليه فأخذ ينعته للحاضرين فما أنكروا من نعته شيئاً ولو صلى اهللا عليه وسلم األقدر ما مشى ف
كان اإلسراء يروحه وتكون رؤيا رآها كما يراه النائم يف نومه ما أنكره أحد وال نازعه وإمنا أنكروا عليه كونه أعلمهم أن اإلسراء 

ه وسلم أربعة وثالثون مرة الذي أسرى به منها إسراء واحد جبسمه والباقي كان جبسمه يف هذه املواطن كلها وله صلى اهللا علي
بروحه ؤيا رآها وأما األولياء فلهم إسراآت وحانية برزخية يشاهدون فيها معاين متجسدة يف صور حمسوسة للخيال يعطون العلم مبا 

ليست هلم قدم حمسوسة يف السماء وذا زاد على اجلماعة تتضمنه تلك الصور من املعاين وهلم اإلسراء يف األرض ويف اهلواء غري أم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسراء اجلسم واختراق السموات واألفالك حساً وقطع مسافات حقيقية حمسوسة وذلك كله لورثته 

ساآم ختتلف ألما معان معىن ال حساً من السموات فما فوقها فلنذك من إسراء أهل اهللا ما أشهدين اهللا خاصة من ذلك فإن إ
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متجسدة خبالف اإلسراء احملسوس فمعارج األولياء معارج أرواح ورؤية قلوب وصور برزخيات ومعان متجسدات فما شهدته من 
    ذلك وقد ذكرناه يف كتابنا املسمى باإلسراء وترتيب الرحلة 

 الحرم األدنى إلى المسجد األقصى من  تر أن اهللا أسرى بعبده ألم

 بيته المعمور بالمأل األعلى إلى  أن عال السبع السموات قاصداً إلى

  إلى عرشه األسنى إلى المستوى األزهى  السدرة العليا وكرسيه األحمى إلى

 العمى عن عين مقلته النجال سحاب  سبحات الوجه حين تقشعت إلى

 اهللا قربا قاب قوسين أو أدنى من  تدليه على األمرذداني وكان

 ما يسقيه بالمورد األحلى تالحظ  عيون الكون عنه بمعزلوكانت 

 قرب العرش سبحانه صلى توقف  باألنس صوت عتيقه فخاطبه

 إلهي ما سمعت به يتلى يصلي  فأزعجه ذاك الخطاب وقال هل

 إليه في الغيوب الذي أوحى وأوحى  حجاب العلم عن عين قلبه وشال

 لرحمن بالعروة الوثقىا وأيده  ما ال يقدر الخلق قدره فعاين

 الرحمن بالمنظر األجلى فأكرمه  تواقا إلى وجه ربه وألفاه

 حراء قبل ذلك في المجلى بغار  قبل ذا ق كان أشهد قلبه ومن

    

هم فإذا أراد اهللا تعاىل أن يسري بأواح من شاء من ورثة رسله وأوليائه ألجل أن يريهم من آياته فهو إسراء لزيادة علم وفتح عني ف
فيختلف مساهم فمنهم من أسرى به فيه فهذا اإلسراء فيه حل تركيبهم فيوفيهم ذا اإلسراء على ما يناسبهم من كل عامل بأن مير 

م على أصناف العامل املركب والبسيط فيترك مع كل عامل من ذاته ما يناسبه وصورة تركه معه أن يرسل اهللا بينه وبني ما ترك منه 
امل حجاباً فال يشهده ويبقى له شهود ما بقي حىت يبقى بالسر األهلي الذي هو الوجه اخلاص الذي من اللّه إليه ذلك الصنف من الع

فإذا بقي وحده رفع عنه حجاب الستر فيبقى معه تعاىل كما بقي كل شيء منه مع مناسبه فيبقى العبد يف هذا اإلسراء هو الهو فإذا 
من حيث ال هو إسراء معنوياً لطيفاً فيه ألنه يف األصل على صورة العامل وصورته على بقي هو ال هو أسرى به من حيث هو ال 

صورته تعاىل فكله على صورته من حيث هو تعاىل فإن العامل على صورة احلق واإلنسان على صورة العامل فاإلنسان على صورة 
إذا كان كل ألف با وكل با جيم فكل ألف جيم فلينظر احلق فإن املساوي ألحد املتساويني مساو لكل واحد من املتساويني فإنه 

جيم من حيث هو ألف ال من حيث هو با كذلك ينظر اإلنسان نفسه من حيث هو على صورة احلق ال من حيث هو على صورة 
ة عن العامل فكانت العامل وإن كان العامل على صورة احلق وملا كان الترتيب على ما وقع عليه الوجود لتأخر النشأة اجلسمية األنساني

آخراً فظهرت يف نشأا على صورة العامل وما كان العامل على الكمال يف صورة احلق حىت وجد اإلنسان فيه فبه كمل العامل فهو 
األول باملرتبة واآلخر بالوجود فاإلنسان من حيث رتبته أقدم من حيث جسميته فالعامل باإلنسان على صورة احلق واإلنسان دون 
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 على صورة احلق والعامل دون اإلنسان ليس عل الكمال يف صورة احلق وال يقال يف الشيء أنه على صورة كذا حىت يكون هو العامل
من كل وجوهه إال الذي ال ميكن أن يقال فيه هو كما قلنا يف جيم أنه ألف لكونه با والبا ألف ولكن قد متيز عني كل واحد بأمر 

 ألف والباء باء واجليم جيم كذلك احلق واإلنسان إنسان والعامل عامل وقد بان ذلك بالتساوي ليس هو عني اآلخر وهو كون األلف
فإنه إن مل تكن مث حقيقة يقع ا متيز األعيان مل يصح أن تقول كذا ولكذا بل تقول عني كذا بال جتوز فإين قد أشرت إىل أمرين فقد 

 كانت كثرة يف عني الواحد فلم يبق للواحد سوى أحديته اليت يقال ا ال هو وقع التمييز فال بد من فصل يعقل لوال ذلك الفصل ما
عني اآلخر وبالذي يقال به هو عني اآلخر هو أحدية الكثرة فإنه كثره بإطالق ألف با جيم عليه مث قال يف إقامة الربهان كل هذا هو 

ن عقل فإذا وقف الغري على ما قدمناه وعلم أنه ما هذا فأشار فكثر وأعاد الضمري فوحد فوصل وفصل فالفصل يف عني الوصل مل
كان على صورة العامل وإمنا كان على صورة احلق أسرى به احلق يف أمسائه لرييه من آياته فيه فيعلم أنه املسمى بكل اسم إهلي سواء 

ته فهي يف احلق أمساء وفينا تلوينات كان ذلك االسم من املنعوت احلسن أو ال وا يظهر احلق يف عباده وا يتلون العبد يف حاال
  وهي عني الشؤن اليت هو فيها احلق ففينا بنا يتصرف كما حنن به فيه نظهر وهلذا قلنا 

 منك يكفيني وهذا  فيك تلويني دليلي

 إليك يدعوني ذي  فلم أسأل عن األمر ال

 وليس األمر يدريني  فإني لست أدريه

  نيمر لما ميزت تكوي  يدريني األ فلو

 ويحييني سيهديني  وال قلنا وال قالوا

 ويعنيني فأعنيه  قالوا وقد قلنا وقد

 ويبقيني ويفنيني  وابقيه فافنيه

 فيهجوني واغضبه  فيمدحني فارضيه

    

مل كله وإن فإذا أسرى احلق بالويل يف أمسائه احلسىن إىل غري ذلك من األمساء وكل األمساء اإلهلية علم تقلبات أحواله وأحوال العا
ذلك التقلب هو الذي أحدث فينا عني تلك األمساء كما علمنا أن تقلبات األحوال أحكام تلك األمساء فاسم احلال الذي انقلبت منه 

والذي انقلبت إليه هو امسي به أقلب كما به تقلبت فبالرؤوف الرحيم كان صلى اهللا عليه وسلم باملؤمنني رؤوفاً رحيماً وباملؤمن 
اً وباملهيمن كان مهيمناً فجعلنا شهداء بعضنا على بعض وعلى أنفسنا وبالصبور والشكور كان ما ابتلى به من اليح لسوق كان مؤمن

اجلواري يف البحر آيه لكل صبار ملا فيها من األمر املفزع اهلائل شكور ملا فيها من الفرح والنعمة بالوصول إىل املطلوب بسرعة ولقد 
 جرينا بالريح الشديد من ضحى يومنا إىل غروب الشمس مسرية عشرين يوماً يف موج كاجلبال فكيف رأيت ذلك ذوقاً من نفسي

لو كان البحر فارغاً ةالريح من ورائنا كنا نقطع أكثر من ذلك ولكن أراد اهللا أن يرينا آيات كل صبار شكور فما من اسم مسى به 
فمن علم هذه اآليات فقد أسرى احلق به يف أمسائه فأراه من آياته ليكون مسيعاً نفسه إال ومسانا به فيها تتقلب يف أحوالنا وا نقلب 

بصرياً مسيعاً ملا خيرب به احلق من التعريفات باللسان اخلاص وهو ما أنزله من كالمه الذي نسبه إليه وباللسان العام وهو ما يتكلم به 
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كاه احلق لنا من كالم اليهود فيه ومسعناه من اليهود فسمعناه باللسان مجيع العامل مما يتكلمون به كان ما كان فإنه قد مسعنا ما ح
العام واخلاص فحكى ما نطقهم به إذ ليس يف وسع املخلوق إن ينطق من غري أن ينطق فإذا نطق نطق فافهم فحكى به عنهم م عنه 

ك اإلسراء عاد يركب ذاته تركيباً غري ذلك فإذا كمل حظه من اإلسراء يف األمساء وعلم ما أعطته من اآليات أمساء اهللا يف ذل
التركيب األول ملا حصل له من العم الذي مل يكن عليه حني حتلل فما زال مير على أصناف العامل ويأخذ من كل عامل ما ترك عنده 

ليه يف سره حىت منه فيتركب يف ذاته فال يزال يظهر يف طور طور إىل أن يصل إىل األرض فيصبح يف أهله وما عرف أحد ما طرأ ع
تكلم فسمعوا منه لساناً غري اللسان الذي كانوا يعرفونه فإذا قال له أحدهم ما هذا يقول له إن اهللا أسرى يب فأراين من آياته ما شاء 

فيقول له السامعون ما فقدناك كذبت فيما ادعيت من ذلك ويقول الفقيه منهم هذا رجل يدعي النبوة أو قد دخله خلل يف عقله 
إما زنديق فيجب قتله وإما معتوه فال خطاب لنا معه فيسخر به قوم ويعترب به آخرون ويؤمن بقوله آخرون وترجع مسئلة فهو 

خالف يف العامل وغاب الفقيه عن قوله تعاىل سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم ومل خيص طائفة من طائفة فمن أراه اهللا شيئاً من 
اليت ذكرناها فليذكر ما رآه وال يذكر الطريقة فإنه يصدق وينظر يف كالمه وال يقع اإلنكار عليه إال هذه اآليات على هذه الطريقة 

إذا إدعى الطريقة واعلم أنه ليس بني العامل وصاحب هذه الطريقة والصفة فرق يف اإلسراء ألنه لرؤية اآليات وتقلبات األحوال يف 
 هذا الصنف على سائر اخللق احملجوبني إال مبا يلهمه اهللا يف سره من النظر بعقله العامل كله آيات فهم فيها ال يشعرون فما يزيد

وبفكره أو من التهيئ بصقالة مرآة قلبه ليكشف له عن هذه اآليات كشفاً وشهوداً وذوقاً ووجوداً فالعامل ينكرون عني ما هم فيه 
كره عليه أحد فالناس كلهم ال أحاشي منهم من أحد يضربون وعليه ولوال ذكره الطريقة اليت ا نال معرفة هذه األشياء ما أن

األمثال هللا وقد تواطؤا عل ذلك وال واحد منهم ينكر على اآلخ واهللا يقول فال تضربوا هللا األمثال وهم يف عماية عن هذه اآلية فأما 
ها ألن اهللا يعلم وحنن ال نعلم فيشهد الويل ما أولياء اهللا فال يضربون األمثال فإن اهللا هو الذي يضرب األمثال للناس ولعلمه مبواقع

ضربه اهللا من األمثال فريى يف ذلك الشهود عني اجلامع الذي بني املثل وبني ما ضرب له ذلك املثل فهو عينه من حيث ذلك اجلامع 
له تعاىل اهللا نور السموات وما هو عينه من حيث ما هو مثل فالويل ال يضرب هللا األمثال بل هو يعرف ما ضرب اهللا له األمثال كقو

واألض مثل نوره أي صفة نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة كأا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضئ ولو مل متسسه نار نور على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء مبا ضربه لعباده من هذا النور 

    ملصباح لنوره املمثل به من يشاء ويضرب اهللا األمثال للناس با

واهللا بكل شيء عليم فهذا مصباح خمصوص ما هو كل مصباح فال ينبغي أن يقال نور اهللا كاملصباح من كونه يكشف املصباح كل 
اح ونعوته وصفاته املمثل به ما انبسط عليه نوره لصاحب بصر مثل هذا ال يقال فإن اهللا ما ذكر ما ذكره من شروط هذا املصب

سدى فمثل هذا املصباح هو الذي يضب به املثل فإن اهللا يعلم كيف يضرب األمثال وقد قال إنه ما يضرب األمثال للناس وانا أن 
ف عنده وهو نضرب هللا األمثال فإن اهللا يعلم وحنن ال نعلم فإن ضربنا األمثال فلننظر فإن كان اهللا قد ضرب يف ذلك مثالً للناس فلنق

األدب اإلهلي وإن مل جند هللا يف ذلك مثال مضروباً فلنضرب عند ذلك مثالً للناس الذين يعلمون ذلك إال باملثل املضروب وإن أنصفنا 
فال نضربه هللا فإن اهللا يعلمه وتتحرى الصواب يف ضربه ذلك املثل إن كنت صاحب فكر واعتبار وإن كنت صاحب كشف وشهود 

 على بينة من ربك فال تقصد ما أنت فيه بل تبديه كما شهدته مثل ما حيكى ما ضرب اهللا لنفسه من املثل فهذه فال تتحرىى فإنك
حالة أولياء اهللا يف ضرب األمثال كما قال يف اختالف الناس يف عدد أصحاب الكهف رمجاً بالغيب ألم ما شاهدوهم ولذا جاء 
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الثة اآلية مث قال قل ريب أعلم بعدم ما يعلمهم يعين كم عددهم إال قليل إما من بفعل اإلستقبال فقال سيقولون فقال سيقولون ث
شاهدهم ممن ال يغلب عليه الوهم وإما من أعلمه اهللا بعدم وقال تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو 

نه رابع ثالثة ال ثالث ثالثة ألنه ال يقال رابع أربعة إال يف سادسهم من باب اإلشارة يف اجلمع بني اآليتني ولكن كما قال من أ
اجلنس الواحد واألمثال فإذا انتفت املثلية مل يقل فيه أنه خامس مخسة إذا كان معهم وإمنا يقال فيه خامس أربعة وسادس مخسة أال 

  انية ثامنهم كلبهم فافهم تصب إن شاء اللّه ترىة الكلب ملا مل يكن من النوع األنساين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم ومل يقولوا مث

 من أكوانه مثالً ن  تضرب لرب الكو فال

 بذاته وعال فجل  فال أحد يماثله

 الناس قد فعال وكا  أضرب له مثالً فلم

  وكن في خرب من عقال  تضرب له مثالً فال

    

 وهو حظ مرياثنا من اإلسراء إزاليت عن مكاين وعرج يب على براق فلما أراد اللّه أن يسري يب لرييين من آياته يف أمسائه من أمسائي
إمكاين فزج يب يف أركاين فلم أر أرضي تصحبين فقيل يل أخذه الوالد األصلي الذي خلقه اللّه من تراب فلما فارقت ركن املاء 

قص مين جزآن فلما جئت ركن اهلواء فقدت بعضي فقيل يل أنك خملوق من ماء مهني فأهانته ذلته فلصق بالتراب فلهذا فارقته فن
تغريت على اإلهواء وقال يل اهلواء ما كان فيك مين فال يزول عين فإنه ال ينبغي له أن يعدو قدره وال ميد رجله يف غري بساطة فإن 

خبثين صحبته يل عليك مطالبة مبا غريه مين تعفينك فإنه لواله ما كنت مسنوناً فإين طيب بالذات خبيث بصحبة من جاوزين فلما 
وجماورته قيل فيه محأ مسنون فعاد خبثه عليه فإنه هو املنعوت وهو الذي غريين يف مشام أهل الشم من أهل الروائح فقلت له وملاذا 
أتركه عندك قال حىت يزول عنه هذا اخلبث الذي اكتسبه من عفويتك وجماورة طينك ومائك فتركته عنده فلما وصلت إىل ركن 

ء الفخار فقيل وقد بعث إليه قال نعم قيل ومن معه قال جربيل اجلرب فهو مضطر يف رحلته ومفارقة بنيته فقال يل النار قيل قد جا
عنده يف نشأته جزء مين ال أتركه معه إذ قد وصل إىل احلضرة اليت يظهر فيها ملكي واقتداري ونفوذ تصريف فنفذت إىل السماء 

 أعول عليه وال أنظ إليه فسلمت على والدي وسألين عن تربيت فقلت له إن األرض األوىل وما بقي معي من نشأيت البدنية شيء
أخذت مين جزأها وحيئنذ خرجت عنها وعن املاء بطينيت فقال يل يا ولدي هكذا أجرى هلا مع أبيك فمن طلب حقه فما تعدى وال 

ء أنشره وال يعلم أحد ما يف مشيئة احلق إال أن يعلمه سيما وأنت هلا مفارق وال تعرف هل ترجع إليها أم ال فإنه تعاىل يقول إذا شا
احلق بذلك فالتفت فإذا أنا بني يديه وعن ميينه من نسم نبيه عيين فقلت له هذا أنا فضحك له فأنا بني يديك وعن ميينك قال نعم 

ما كان يف اليد األخرى املقبوضة هكذا رأيت نفسي بني يدي احلق حني بسط يده فرأيتين ونيب يف اليد ورأيتين بني يديه فقلت له ف
قال العامل قلت له فيمن احلق تقضى بتعيني السعادة فقال نعم تقضي بالسعادة فقلت له فقد فرق احلق لنا بني أصحاب اليمني 
يب يف وأصحاب الشمال فقال يل يا ولدي ذلك ميني أبيك ومشاله أال ترى نسم نيب على مييين وعلى مشايل وكلتا ريب ميني مباركة فن

مييين ويف مشايل وأنا نيب يف ميني احلق وما سوانا من العامل يف اليد األخرى اإلهلية قلت فإذا ال نشقى فقال لو دام الغضب لدام الشقاء 
فالسعادة دائمة وإن اختلف املسكن فإن اهللا جاعل يف كل دار ما يكون به أهل نعيم تلك الدا فال بد من عماة الدارين وقد انته 
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 يف يوم العرض األكرب وأمر بإقامة احلدود وإذا أقيمت زال الغضب فإن الرسالة تزيله فهو عني إقامة احلدود على املغضوب الغضب
عليه فلم يبق إال الرضا وهو الرمحة اليت وسعت كل شيء فإذا انتهت احلدود صار احلكم للرمحة العامة يف العموم فأفادين أيب آدم 

اً فكان يل ذلك بشري معجلة إهلية يف احلياة الدنيا وتنتهي القيامة بالزمان كما قال اهللا مخسني ألف سنة هذا العلم ومل أكن به خبري
وهذه مدة إقامة احلدود ويرجع احلكم بعد انقضاء هذه املدة إىل الرمحن الرحيم وللرمحن األمساء احلسىن وهي حسىن ملن تتوجه عليه 

وهو شديد البطش به مذل له مانع حبقيقته فيبقى احلكم يف تعارض األمساء بالنسب واخللق باحلكم فالرحيم برمحته ينتقم من الغضب 
بالرمحة مغمورون فال يزال حكم األمساء يف تعارضها إال فينا فافهم فإنه علم غريب دقيق ال يشعر به بل الناس يف عماية عنه وما 

ن هذه األمساء لقال ال جيعل حكم ذلك االسم الذي يسوء يف منهم إال من لو قلت له ترضى لنفسك إن حيكم عليك ما يسوءك م
حق غريه فهذا من أجهل الناس باخللق وهو باحلق أجهل فأفاد هذا الشهود بقاء أحكام األمساء يف األشسماء ال فينا وهي نسب 

حلت عنه بعد ما عايل فنرى تتضاد حبقائقها فال جتتمع أبداً ويبسط اهللا رمحته على عباده حيث كانوا كالوجوه كله رمحة مث ر
بعيسى عليه السالم يف السماء الثانية فوجدتعنده ابن خاليت حيىي عليهما السالم فكانت احلياة ولو كان حيي بن خالته لكان روحاً 

وملا كانت احلياة احليوانية مالزمة للروح وجدت حيىب عند روح حي بال شك الن الروح وما كل روح فسلمت عليهما فقلت له 
    اذا زادت علينا حىت مساك اهللا بالروح املضافة إىل اهللا فقال أمل ترى يل من وهبين ال فهمت ما قال فقال يل لوال مب

هذا ما أحببت املوتى فقلت له فقد رأينا أحيا املوتى من مل تكن نشأته كنشأتك فقال ما أحيا املوتى من أحياهم إال بفدر ما ورثه 
مقام من وهبين يف أحياء املوتى فإن الذي وهبين يعين جربيل ما يطأ موضعاً إال حي ذلك املوضع بوطأته فلم يقم مقامي كما أقم أنا 

وأنا ليس كذلك بل حظنا أن نقيم الصور بطىء خاصة والروح الكل يتوىل أرواح تلك لصور ما يطؤه الذي وهبين وهو يعطي 
ىي عليه السالم وقلت له أخبت انك تذبح املوت إذا تذبح املوت إذا احلياة صورة ما أظهه الوطء فإعلم ذلك مث رددت وجهي إىل حي

أتى اهللا به يوم القيامة فيوض بينم اجلنة والنار لرياه هؤالء ويعفون أنه املوت يف صورة كبش أملح قال ةنعم وال ينبغي ذلك إال فإين 
 فقلت له صدقت له فيما أشرت إىل به ولكن العامل صدي ال يبقى مع وهي دار احليوان فال بد من ازالة املوت فال يزيل له سوى

حيىي كثي فقال يل ويكطون يل مرتبة يف هذا األسم يف حيىي كل من حيي من الناس من تقدم ومن تأخر أن اهللا ما جعل يل من قبل 
صاحب موروث مسياً فكل حيىي تبع يل ظهوي ال حكم هلم فنبهين على كل شىء مل يكن عندي فقلت جزاك اله عين خرياً من 

وقلت احلمد اهللا مجهعكما يف مساء واحدة أعين روح عيسى عليهما السالم حىت أسالكما عن مسئلة واحدة فيقع اجلواب حبضور 
واحد منكما فإنكما خصصتما بسالم احلق فقيل يف عيسى أنه قال يف املهد السالم على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 

م يوم ولد ويوم ويوم ميوت ويوم يبعث حياً فأخرب عيسى عن نفسه بسالم احلق عليه واحلق أخرب بسالمه وقيل يف حيىي عليه االسال
على حيىي فأي مقام أمت مقام فقال يل الست أهخل القرآن قلت له أنا بلى من أهل القرآن فقال انظر فيما مجع احلق بيين وبينك ابن 

 فعيين يف الشكر فقلت له نعم قال أمل يقل يف عيسى ابن خاليت انه من الصاحلني كما خاليت أليس فقد قال اهللا يف بيننا من الصاحلني
قال عين فعينه يف النكرة مث قال ان عيسى هذا ملا كان كالمه يف املهد داللة براءة خاليت مما نسب اليه يترجم عن اهللا إال هو نفسه 

التعريف وسالم احلق عليك بالتنكري والتنكري أعم فقيل يل وما هو فقال والسالم عل يعين من اهللا قلت له صدقت قلت ولكن سلم 
تعريف عني بل هو تعريف جنس فال فرق بينه وباأللف والالم وبني عدمهما فأنا واياه يف السالم على السواء ويف الصالح كذلك 

م كنت حصور فقال ذلك من أثر مهة والدي وجاء الصالح لنا بالبشرى ويف عيسى باملالئكة فقلت له أفد أنين أفادك اهللا فقلت له فل
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يف استفراغه يف مرمي البتول والبتول املنقطعة عن الرجال ملا دخل عليها احملراب ورأى حاهلا فأعجبه فدعا اللّه أن يرزقه ولداً مثلها 
لت له فنكاح اجلنة ما فيه فخرجت حصوراً منقطعاً عن النساء فما هي صفة كمال وإمنا كانت أثر مهة فإن يف اإلنتاج عني الكمال ق

نتاج فقال ال تقل بل هو نتاج وال بدو والدته نفس خترج من الزوجة عند الفراغ من اجلماع فإن األنزال ريح كما هو يف الدنيا ماء 
دنيا فيخرج ذلك الريح بصوة ما وقع عليه االجتماع بني الزوجني فمنا من يشهد ذلك ومنا من ال يشهده كما هو األمر عليه يف ال

عامل غيب ملن غاب عنه وعامل شهادة يف حق من شهده قلت له أنه أفدتين أفادك اللّه من نعمه العامل به مث قلت له هذه مساؤك قال 
يل ال أنا متردد بني عيسى وهارون أكون عند هذا وعند هذا وكذلك عند يوسف وإدريس عليهما السالم فقلت له فلماذا 

بياء فقال يل حلرمة النسب ما جئت لعيسى إال لكونه ابن خاليت فأزوره يف مسائه وآتى إىل هارون خصصت هارون دون غريه من األن
لكون خاليت أختاله ديناً ونسباً قلت فما هو أخوها ألن بينهما زماناً طويالً وعاملاً فقال يل قوله وإىل مثود أخاهم صاحلاً ما هذه 

م فسمى القبيلة باسم مثود وكان صاحل من نسل مثود فهو أخوهم بال شك مث جاء األخوة أترى هو أخو مثود ألبيه وأمه فهو أخوه
بعد ذلك بالدين أال ترى أصحاب األيكة ملا مل يكونوا من مدين وكان شعيب من مدين فقال يف شعيب أخو مدين وإىل مدين 

ليسوا من مدين وشعيب من مدين فزياريت أخاهم شعيب وملا جاء ذكر أصحاب األيكة قال إذ قال هلم شعيب ومل يقل أخاهم ألم 
هلما صلة رحم وأنا لعيسى أقرب مين هلارون مث عرج يب إىل السماء الثالثة إىل يوسف عليه السالم فقلت له بعد أن سلمت عليه فرد 

 مبثل ما وسهل يب ورحب يا يوسف مل مل جتب الداعي حني دعاك ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عن نفسه إنه لو ابتل
    ابتليت به ودعى 

ألجاب الداعي ومل يبق يف السجن حىت يأتيه اجلواب من امللك مبا تقول النسوة فقال يل بني الذوق والفرض ما بني السماء واألرض 
 أدل كثري بني إن تفرض األمر أو تذوقه من نفسك لو نسب إليه صلى اهللا عليه وسلم ما نسب إىل لطلب صحة الرباء يف غيبته فنها

على براءته من حضوره وملا كان رمحة من عامل السعة والسجن ضيق فإذا جاء ملن حاله هذا سارع إىل اإلنفراج وهذا فرض فالكالم 
مع التقدير املفروض ما هو مثل الكالم مع الذائق إال تراه صلى اهللا عليه وسلم ما ذكر ذلك إال يف معرض نسبة الكمال إيل فيما 

علي فقال ذلك أدباً معي لكوين أكرب منه بالزمان كما قال يف إبراهيم حنن أحق بالشك من إبراهيم فيما شك فيه حتملته من الفرية 
إبراهيم وكما قال يف لوط يرحم اهللا أخي لوطاً لقد كان يأوي إىل ركن شديداً تراه أكذبه حاشى هللا فإن الركن الشديد الذي أراده 

ذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو اهللا فهذا تنبيه لك أن ال جتري نفسك فيما ال ذوق لوط هو القبيلة والركن الشديد الذي 
لك فيه جمرى من ذاق فال تقل لو كنت أنا عوض فالن ملا قيل له كذا وقال كذا ما كنت أقوله ال واهللا بل لو نالك ما ناله لقلت ما 

 يف يوسف وهو رسول اهللا حاالن حال السجن وحال كونه مفتري قاله فن احلال األقوى حاكم على احلال األضعف وقد اجتمع
عليه والرسول يطلب أن يقرر يف نفس املرسل إليه ما يقبل به دعا ربه فيما يدعوه إليه والذي نسب إليه معلوم عند كل أحد أنه ال 

ء به من عند ربه ومل حيضر بنفسه ذلك يقع من مثل من جاء بدعوته إليهم فال بد أن يطلب الرباءة فمن ذلك عندهم ليؤمنوا مبا جا
الس حىت ال تدخل الشبهة يف نفوس احلاضرين حبضوره وفرق كبري بني من حيضر يف مثل هذا املوطن وبني من حيضر فإذا كانت 

حق ذا الوصف املرأة مل ختن يوسف يف غيبته ملا برأته وأضافت املراودة لنفسها لتعلم أن يوسف مل خين العزيز يف أهله وعلمت أنه أ
منها يف حقه فما برأت نفسها بل قالت إن النفس المارة بالسوء فمن فتوة يوسف عليه السالم أقامته يف السجن بعد أن دعاه امللك 
إليه وما علم قدر ذلك إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال عن نفسه الجبت الداعي ثناء على يوسف فقلت له فاالشتراك 
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اهللا عنك إذ قال ولقد مهت به وهم ا ومل يعني فيما ذا يدل يف اللسان على أحدية املعىن فقال وهلذا قلت للملك على يف إخبار 
لسان رسوله ن يسأل عن النسوة وشأن األمر فما ذكرت املرأة إال أا راودته عن نفسه وما ذكرت أنه راودها فزال ما كان يتوهم 

عبريعن ذلك أمراً وال عني يف ذلك حاال فقلت له ال بد من االشتراك يف اللسان قال صدقت فإا من ذلك وملا مل يسم اهللا يف الت
مهت يب لتقهرين على ما تريده مين ومهمت ا القهرها يف الدفع عن ذلك فاإلشتراك وقع يف طلب القهر مين ومنها فلهذا قال ولقد 

ريد كل واحد من صاحبه دليل ذلك قوهلا اآلن حصحص احلق أنا راودته عن مهت به يعين يف عني ما هم ا وليس إال القهر فيما ي
نفسه وما جاء يف السورة قط إنه راودها عن نفسها فأراه اهللا الربهان عند إرادته القهر يف دفعها عنه فيما تريده منه فكان الربهان 

قوالً لينا أي ال تعنف عليها وتسبها فإا امرأة موصوفة الذي رآه أن يدفع عن نفسه بالقول اللني كما قال ملوسى وهارون فقوال له 
بالضعف على كل حال فقلت له أفدتين أفادك اهللا مث ودعته وانصرفت إىل ادريس عليه السالم فسلمت عليه فرد وسهل ورحب 

يث ال تشك فيه والنيب وقال أهالً بالوارث احملمدي فقلت له كيف أم عليك األمر على ما وصل إلينا فما علمت أمر الطوفان حب
واقف مع ما يوحي به إليه فقال وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون فهذا مما أوحي به إيل فقلت وصلين عنك أنك تقول باخلرق فقال 

فلوال اخلرق ما رفعت مكاناً فقلت فأين مكانتك من مكانك فقال الظاهر عنوان الباطن فقلت بلغين أنك ما طلبت من قومك إال 
وحيد ال غري قال وما فعلوا فإين كنت نبياً ادعوا إىل كلمة التوحيد فإن التوحيد ما أنكره أحد قلت هذا غريب مث قلت يا واضع الت

احلكم االجتهاد يف الفروع مشروع عندنا وأنا لسان علماء الزمان قال ويف األصول مشروع فإن اهللا أجل أن يكلف نفساً إال 
 يف احلق واملقاالت فيه قال ال يكون إال كذلك فإن األمر تابع للمزاج قلت فرأيتكم معاشر األنبياء وسعها قلت فلقد كثر اإلختالف

    ما اختلفتم فيه فقال ألنا ما قلناه عن نظر وإمنا قلناه عن آل واحد فمن علم احلقائق علم أن اتفاق األنبياء 

 قلت هلا فهل األمر يف نفسه كما قيل لكم فإن أدلة العقول حتيل أمجعهم على قول واحد يف اهللا مبرتلة قول واحد من أصحاب النظر
أموراً مما جئتم به يف ذلك فقال األمر كما قيل لنا وكما قال فيه فإن اهللا عند قول كل قائل وهلذا ما دعونا الناس إال إىل كلمة 

رع لعبادة توحيد املرتبة وما مث إال من قال ا التوحيد ال إىل التوحيد ومن تكلم يف احلق من نظره ما تكلم يف حمظور فإن الذي ش
قلت فاملشركون قال ما أخذوا إال بالوضع فمن حيث كذبوا يف أوضاعهم واختذوها قربة ومل يرتلوها مرتلة صاحب تلك الرتبة 

 فقال يل أربعون األحدية قلت فإين رأيت يف واقعيت شخصاً بالطواف أخربين أنه من أجدادي ومسى يل نفسه فسألته عن زمان موته
ألف سنة فسألته عن آدم ملا تقرر عندنا يف التاريخ ملدته فقال يل عن أي آدم تسأل عن آدم األقرب فقال صدق إين نيب اهللا وال أعلم 

يف اخللق للعامل مدة تقف عندها جبملتها إال أنه باجلملة مل يزل خالقاً وال يزال دنيا وال آخرة واآلجال يف املخلوق بانتهاء املدد ال 
فاخللق مع األنفاس يتجدد فما أعلمناه علمناه وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء فقلت له فما بقي لظهور الساعة فقال اقترب 

للناس حسام وهم يف غفلة معرضون قلت فعرفين بشرط من شروط اقتراا فقال وجود آدم من شروط الساعة قلت فهل كان قبل 
ال دار الوجود واحدة والدار ما كانت دنيا إال بكم ما متيزت عنها إال بكم وإمنا األمر يف األجسام أكوان الدنيا دار غريها ق

واستحاالت واتيان وذهاب مل يزل وال تزال قلت ما مث قال ما ندري وما ال ندري قلت فأين اخلطأ من الصواب قال اخلطأ أما 
مل أن الصواب هو األصل املستصحب الذي ال يزال وإن اخلطأ بتقابل إضايف والصواب هو األصل فمن عرف اهللا وعرف العا

النظرين والبد من التقابل فالبد من اخلطأ فمن قال باخلطأ قال بالصواب ومن قال بعدم اخلطأ قال صواباً وجعل اخلطأ من الصواب 
ا قال قلت وإىل ماذا يكون املآل قلت من أي صفة صد العامل قال من اجلود قلت هكذا مسعت بعض الشيوخ يقول قال صحيح م
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     بعد انتقالنا من يوم العرض قال رمحة اهللا وسعت كل شيء قال الشيئيتان فالباقي يف بقاه برمحته والذي 

أوجده أوجده برمحته مث قال حمال العوارض ثابتة يف وجودها والعوارض تتبدل عليها األمثال واألضداد قلت ما األمر األعظم قال 
أعظم مث ودعته وانصرفت فرتلت اعن رون عليه السالم فوجدت حيىي قد سبقين إليه فقلت له ما رأيتك يف طريقي فهل مث العامل به 

طريق أخرى فقال لكل شخص طريق ال يسلك عليها إال هو قلت فأين هي هذه الطرق فقال حتدث حبدوث السلوك فسلمت على 
بالوارث املكمل قلت أنت خليفة اخلليفة مع كونك رسوالً نبياً فقال أما أنا فنيب هارون عليه السالم فرد وسهل ورحب وقال مرحباً 

حبكم األصل وما أخذت الرسالة إالبسؤال أخي فكان يوحى إيل مبا كنت عليه قلت يا هارون وإن ناساً من العارفني زعموا أن 
ليه يف جنب اهللا وال شك إم يف املرتبة دون أمثالكم وأخربنا الوجود ينعدم فال يرون إال اهللا وال يبقى للعامل عندهم ما يلتفتون به إ

احلق إنك قلت ألخيك يف وقت غضبه ال تشمت يب األعداء فجعلت هلم قدراً وهذا حال خيالف حال أولئك العارفني فقال صدقوا 
فنقصهم من العلم مبا هو األمر عليه فإم ما زادوا على ما أعطاهم ذوقهم ولكن انظر هل زال من العامل ما زال عندهم قلت ال قال 

على قدر ما فام فعندهم عدم العامل فنقصهم من احلق على قدر ما احنجب عنهم من العامل فإن العامل كله هو عني جتلي احلق ملن 
  عرف احلق فأين تذهبون إن هو إال ذكر للعاملني مبا هو عليه األمر 

 لفاته ليس بالكام فمن  الكمال سوى كونه فليس

  وحوصل من السنبل الحاصل  قائالً بالفناء اتئد فيا

 تبع النقد باآلجل وال  تركنن إلى فائت وال

 تمزج الحق بالباطل وال  تتبع النفس أغراضها وال

    

مث ودعته ونزلت مبوسى عليه السالم فسلمت عليه فرد وسهل ورحب فشكته على ما صنع يف حقنا مما أنفق بينه وبني حممد صلى 
اهللا عليه وسلم يف املراجعة يف حديث فرض الصلوات فقال يل هذه فائدة علم الذوق فللمباشرة حال ال يدرك إال ا قلت ما زلت 

تسعى يف حق الغري حىت صح لك اخلري كله قال سعى اإلنسان يف حق الغري إمنا يسعى لنفسه يف نفس األمر فما يزيده ذلك إال شكراً 
 بأحب احملامد هللا وللساعي منطقة بتلك احملامد فالساعي ذاكر هللا بلسان ولسان غريه قال اهللا تعاىل ملوسى الغري والشاكر ذاكر اهللا

عليه السالم يا موسى إذكرين بلسان مل تعصين به فأمره أن يذكره بلسان الغري فأمره باإلحسان والكرام مث قلت له إن اهللا اصطفى 
الرؤية ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن أحدكم ال يرى به حىت ميوت فقال على الناس برسالته وبكالمه وأنت سألت 

وكذلك كان ملا سألته الرؤية أجابين فخررت صعقاً فرأيته تعاىل يف صعقيت قلت موتاً قال موتاً قلت فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
لطور فلم تصعق يف نفخة الصعق فإن نفخة الصعق ما تعم وسلم شك يف أمرك إذا وجدك يف يوم البعث فال يدري أجوزيت بصعقة ا

فقال صدقت كذلك كان جازاين اهللا بصعقة الطور فما رأيته تعاىل حىت مت مث أفقت فعلمت من رأيت ولذلك قلت تبت غليك 
جبة وجوباً عقلياً قلت فإين ما جعت إال إليه فقلت أنت من مجلة العلماء باهللا فما كانت رؤية اهللا عندك حني سألته إياها فقال وا

فماذا اختصصت به دون غريك قال كنت أراه وما كنت أعلم أنه هو فلما اختلف علي املوطن ورأيته علمت من رأيت فلما أفقت 
طن ما احنجبت واستصحبتين رؤيته إىل أبد األبد فهذا الفق بيننا وبني احملجوبني عن علمهم مبا يرونه فإذا ما توارا احلق فميزه هلم املو
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فلو ردوا لقالوا مثل ما قلت فلو كان املوت موطن رؤيته لرآه كل ميت وقد وصفهم اهللا باحلجاب عن ؤيته قال نعم هم احملجوبون 
عن العلم به إنه هو وإذا كان يف نفسك لقاء شخص لست تعرفه بعينه وأنت طالب له من امسه وحاجتك إليه فلقيته وسلمت عليه 

 ومل يتعرف إليك فقد رأيته وما رأيته فالتزال طالباً له وهو حبيث تراه فال معول إال على العلم هلذا وسلم عليك يف مجلة من لقيت
قلنا يف العلم أنه عني ذاته إذ لو مل يكن عني ذاته لكان املعول عليه غري إله وال معول إال على العلم قلت إن اهللا دلك على اجلبل 

ثبت شيء لتجليه فالبد من تغري احلال فكان الدك للجبل كالصعق ملوص يقول موسى وذكر عن نفسه أنه جتلى للجبل فقال ال ي
فالذي دكه أصعقين قلت له إن اهللا توىل تعليمي فعلمت منه على قدر ما أعطاين فقال هكذا فعله مع العلماء به فخذ منه ال من 

 لن تعلم منه من جهتنا إال ما نعلم منه من جتليه فنا ال الكون فإنك لن تأخذ إال على قدر استعدادك فال حيجبنك عنه بأمثالنا فإنك
نعطيك منه إال على قدر استعدادك فال فرق فانتسب ليه فإنه ما أرسلناك إال لندعوكم إليه ال لندعوكم إلينا فهي كلمة سواء بيننا 

 قلت كذا جاء يف القرآن قال وكذلك هو قلت وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا
مباذا مسعت كالم اهللا قال بسمعي قلت وما مسعك قال هو قلت فبماذا اختصصت قال بذوق يف ذلك ال يعلمه إال صاحبه قلت له 

فسلمت عليه فكذلك أصحاب األذواق قال نعم واألذواق على قدر املراتب مث ودعته وانصرفت فرتلت بإبراهيم اخلليل عليه السالم 
فرد وسهل ورحب فقلت يا أبت مل قلت بل فعله كبريهم قال ألم قائلون بكربياء احلق على آهلتهم اليت اختذوها قلت فإشارتك 
بقولك هذا قال أنت تعلمها قلت إين أعلم أا إشارة ابتداء وخربه حمذوف يدل عليه قولك بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إقامة 

م فقال ما زدت على ما كان عليه األمر قلت فما قولك يف األنوار الثالثة أكان عن اعتقاد قال ال بل عن تعريف احلجة عليهم منه
إلقامة احلجة على القوم أال ترى إىل ما قال احلق يف ذلك وتلك حجتننا آتيناها إبراهيم على قومه وما كان اعتقاد القوم يف اإلله إال 

نوار آهلتهم وال كان منروذ هلا عندهم هلم وإمنا كانوا يرجعون يف عبادم ملا حنتوه آهلة ال إليه ولذلك أنه منروذ بن كنعان مل تكن األ
ملا قال إبراهيم ريب الذي حييي ومييت مل جيرأ منروذ أن ينسب اإلحياء واإلماتة آلهلتهم اليت وضعها لئال يفتضح فقال أنا أحيي وأميت 

    دهم حىت ال يتزلزل احلاضرون وملا علم إبراهيم قصور إفهام فعدل إىل نفسه ترتيهاً آلهلتهم عن

احلاضرين عما جاء به لو فصله وطال الس فعدل إىل األقرب يف أفهامهم فذك حديث إتيان اهللا بالشمس من املشرق وطلبه أن يأيت 
كان فاسداً ألنه لو قاله قيل له قد كانت ا من املغرب فبهت الذي كفر فقلت له هذا إعجاز من اهللا كونه ت فيما له مقال وإن 

الشمس طالعة من املشرق وأنت مل تكن وأكذبه من تقدمه بالسن على البديهة فقال وما املقال قلت يقول ما نفعل األمر حبكمك 
على احلق ومل وال تبطل احلكمة ألجلك قال صدقت فكان ته إعجازاً من اهللا سبحانه حىت علم احلاضرون أن إبراهيم عليه السالم 

يكن لنمروذان يدعى األلوهة مث رأيت البيت املعمور فإذا به قليب وإذا باملالئكة اليت تدخله كل يوم جتلى احلق له سبحانه الذي وسعه 
يف سبعني ألف حجاب من نور وظلمة فهو يتجلى فيها القلب عبده لو جتلى دوا ألحرقت سبحات وجهه عامل اخللق من ذلك 

ارقته جئت سدرة املنتهىت فوقفت بني فروعها الدنيا والقصوى وقد غشيتها أنوار األعمال وصدحت يف ذرى أفناا العبد فلما ف
طيور أرواح العاملني وهي على نشأة اإلنسان وأما األار األربعة فعلوم الوهب اإلهلي األربعة اليت ذكناها يف جزء لنا مسيناه مراتب 

رف العارفني فغشيتين األنوار حىت صرت كلي نوراً وخلع على خلعة ما رأيت مثلها فقلت إهلي علوم الوهب مث عاينت متكآت رفا
اآليات شتات فانزل علي عند هذا القول قل آمنا باهللا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وامسعيل واسحق ويعقوب واألسباط وما 

م وحنن له مسلمون فأعطاين يف هذه اآلية كل اآليات وقرب علي األمر أويت موسى وعيسى والنبيون من رم ال نفرق بني أحد منه
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وجعلها يل مفتاح كل علم فعلمت أين جمموع من ذك يل وكانت يل بذلك البشرى بأين حممدي املقام من ورثة مجعية حممد صلى 
 ا رسول أمة من األمم فعمم اهللا عليه وسلم فإنه آخر مرسل وآخر من إليه ترتل آتاه اهللا جوامع الكلم وخص بست مل خيص

برسالته لعموم ست جهاته فمن أي جهة جئت مل جتد األنوار حممد ينفهق عليك فما أخذ أحد إال منه وال أخرب رسول إال عنه 
فعندما حصل يل ذلك قلت حسيب حسيب قد مأل أركاين فما وسعين مكاين وأزال عين به إمكاين فحصلت يف هذا اإلسراء معاين 

كلها فرأيتها ترجع إىل مسمى واحد وعني واحدة فكان ذلك املسمى مشهودي وتلك العني وجودي فما كانت رحليت إال األمساء 
يف ودالليت إال علي ومن هنا علمت أين عبد حمض ما يف من الربو بية شيء أصالً وفتحت خزائن هذا املرتل فرأيت فيها من العلوم 

 قبل ذلك وإمنا كنت رأيت مجعية العبودية ورأيت علم الغيب بعني الشهادة وأين منقطع علم أحدية عبودة التشريف ومل أكن رأيته
الغيب من العامل ويرجع الكل يف حق العبد شهادة وأعين بالغيب غيب الوجود أي ما هو يف الوجود وهو مغيب عن بعض األبصار 

تعاىل ورأيت فيه علم القرب والبعد ممن وعمن ورأيت فيه والبصائر وأما غيب ما ليس مبوجود فمفتاح ذلك الغيب ال يعلمه إال هو 
علم خزائن مزيد العلوم وترتيلها على قلوب العارفني وممن حتق ومن يقسمها على القلوب وما يرتل منها عن سؤال وعن غري سؤال 

علماً فنكر ومل يعني فعمم فأي علم فإذا سأل اإلنسان مزيد العلم فليسأل كما أمر اهللا تعاىل نبيه أن يسأل إذ قال له وقل رب زدين 
نزل عليه دخل حتت هذا السؤال فإن الرتول عن سؤال أعظم لذة من الرتول عن غري سؤال فإن يف ذلك إداك البغية وذلة االفتقار 

رتل عن وإعطاء الربوبية حقها والعبودة حقها فإن العبد مأمور أن يعطي كل شيء حقه كما أعطى اهللا كل شيء خلقه ويف العلم امل
السؤال من علو املرتلة ما ال يقدر قدر ذلك إال اهللا ورأيت علم حصر اآليات يف السمع والبصر فإما شهود وإما خرب ورأيت التوراة 

وعلم اختصاصها مبا كتبها اهللا بيده وتعجبت من ذلك كيف كتبها بيده ومل حيفظها من التبديل والتحريف الذي حرفه اليهود 
عجبت من ذلك قيل يل يف سري امسع اخلطاب بل أرى املتكلم وأشهده يف اتساع رمحة أنا فيها واقف وقد أصحاب موسى فلما ت

أحاطت يب فقال يل أعجب من ذلك أن خلق آدم بيديه وما حفظه من املعصية وال من النسيان وأين رتبة اليد من اليدين فمن هذا 
سوسة إال من جهة طبيعته ألن الشيطان وسوس إليه وهو خملوق من جزء فاعجب وما توجهت اليدان إال على طينته وما جاءته الو

ما خلق منه آدم فما نسي وال قبل الوسوسة إال من طبيعته وعلى طبيعته توجهت اليدان مث مع هذا فما حفظه مما محله يف طينته من 
    عصاة بنيه فال تعجب لتغيري اليهود التوراة فإن 

منا كتابتهم إياها وتلفظهم ا حلقه التغيي فنسب مثل ذلك إىل كالم اهللا فقال حيرفونه من بعد ما التوراة ما تغريت يف نفسها وإ
عقلوه وهم يعلمون أن كالم اهللا معقول عندهم وأبدوا يف الترمجة عنه خالف ما هو يف صدورهم عندهم ويف مصحفهم املرتل 

ل على ما هو عليه ليبقى هلم العلم ولعلمائهم وآدم مع اليدين عصى عليهم فإم ما حرفوا إال عند نسخهم من األصل وأبقوا األص
بنفسه ومل حيفظ حفظ كالم اهللا فهذا أعجب وإمنا عصم كالم اهللا ألنه حكم واحلكم معصوم وحمله العلماء به فما هو عند العلماء 

 العصمة فيما ينقله عن ربه من احلكم إذا كان حمرف وهم حيرفونه التباعهم وآدم ما هو حكم اهللا فال يلزمه العصمة يف نفسه وتلزمه
رسوالً هو ومجيع الرسل وهذا علم شريف فإن اهللا ما جعل يف العامل هدى ال يصح أن يعود عمى فإنه أبان ملن أوصله إليه فما 

 أنزل عليه اهلدى اتصف بالعمى إال من مل يصل إليه اهلدى من ربه ومن يقل له هذا هد ال يقال أنه وصل إليه حىت يكون هو الذي
وحصل له العلم بذلك فإن هذا ال يكون عنده عمى أبداً فما استحب العمى على اهلدى إال من هو مقلد يف األمرين ألبناء جنسه 
فالعمى يوافق طبعه واهلدى خيالف طبعه فلذلك يؤثه عليه فرأيت فيها علم من اتأد وعلى اهللا اعتمد وهذا هو التوكل اخلامس وهو 
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ىل يف سورة املزمل فاختذه وكيال ورأيت فيها علم ما ينال بالورث وعلم ما ينال بالكسب ورأيت فيها علم الفرق بني شكر قوله تعا
املكلف وشكر العبد ورأيت فيها تنوع األحكام لتنوع األزمان فإنه من احملال أن يقع شيء يف العامل إال بترتيب زماين وتقدم وتأخر 

مساءه فرأيتها تتفاضل الشتراكها يف أمور ومتيزها يف أمور مع االشتراك وكل اسم ال يقع فيه اشتراك مع ومفاضلة ألن اهللا أشهدين أ
اسم ال مفاضلة بني ذاتك االمسني فاعلم ذلك فإنه مل عزيز ورأيت فيها علم تسليط العامل بعضه على بعض وما سببه فرأيته من حكم 

ما هي عليها من الغرية ورأيتها تستعني باملشارك هلا من األمساء فهي املعانة املعينة ولذلك األمساء اإلهلية يف طلبها ظهورها وواليتها و
خرج اخللق على صورا فمنها املعان واملعني وملا وقع األمر هكذا خاطبهم التعاون فقال وتعاونوا على الرب والتقوى فيكون ما فطروا 

اإلمث والعدوان ورأيت علم اخلرب فرأيته آخر ما تنتهي إليه املعاذر وهو سبب مآل عليه عباده فإم قد يتعاونون بتلك احلقيقة على 
اخللق إىل الرمحة فإن اهللا يعذر خلقه فيما كان منهم فإم ال يبقى منهم إال التضرع الطبيعي ولوال أن نشء اآلخرة مثل نشء الدنيا 

 هناك أمر طبيعي مل يكن للنفس إذا جهلت من ينهبهها ذو جسم طبيعي وروح ما صح من الشقي طلب وال تضع إذ لو مل يكن
على جهلها لعدم إحساسها إذ ال حس هلا إال باجلزء الطبيعي الذي هو اجلسد املركب وباجلهل شقاؤها فكانت النفس بعد املفارقة 

ا املركب الطبيعي يف الدنيا إذا فارقت وهي على جهالة كان شقاؤها جهلها وال تزال فيه أبداً فمن رمحة اهللا ا أن جعل هلا هذ
واآلخرة وما كل أحد يعلم حكمة هذا املركب الذي ال خيلو حيوان عنه ورأيت علم الرجعة هو علم البعث وحشر األجساد يف 

هم من اآلخرة وأن اإلنسان إذا انتقل عن الدنيا لن يرجع إليها أبداً لكنها تنتقل معه بانتقاله فمن هذه الدار من ينتقل إىل اجلنة ومن
ينتقل إىل النار فالنار واجلنة تعم الدار والدنيا ونعيمها فإنه ما يبقى دار إال اجلنة والنار والدنيا ال تنعدم ذاا بعد وجودها وال شيء 
موجود فالبد أن يكون يف الدارين أو يف أحدمها فأعطى الكشف أن تكون مقسمة بني الدارين وقد ورد يف اخلرب النبوي من ذلك 

ه غنية وكان بعض الصحابة يقول يا حبرميت تعود ناراً وهو احلميم الذي يشربه أهل النار وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف األار ما في
األربعة أا من اجلنة فذكر سيحان وجيحان والنيل والفرات وبني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة وجمالس الذك حيث كانت 

بار يف ذلك كثرية ولسنا من أهل التقليد حبمد اهللا بل األمر عندنا كما آمنا به من عند ربنا شهدناه روضات من روضات اجلنة واألخ
عياناً ورأيت فيها علم مرتبة قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أين مكاثر بكم األمم وإن ذلك من الشرف واد يف موطنه فال يهمل 

ه إال به وهنا زلت مجاعة من العارفني حيث مل يفرقوا بني شرف النفوس وشرف مثل هذا فإن لكل موطن شرفاً خيصه ال يكون شرف
    العقول وإما ال يتداخالن وأن الكمال يف وجود الشرفني ورأيت فيها علم ما 

شاهدته يرى الغنسان إال ما كان عليه سواء عرف ذلك أو جهله فإنه البد أن يشهده فيعفه يف املوضع الذي ال ينفعه العلم به وال م
إياه ورأيت فيها علم التداخل والدور هو أنه ال يكون احلق إال بصورة اخللق يف الفعل وال يكون اخللق فيه إال بصورة احلق فهو دور 
ال يؤدي إىل امتناع الوقوع الذي بل هو الواقع الذي عليه األمر فإن اهللا ال ميل حىت متوا فهذا حكم خلق يف حق وقال فمن يرد اهللا 

ديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد اهللا أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجاً فهذا منه كما كان عوده ومآله منا ورأيت فيها علم أن يه
مرتلة القرآن من العامل وملن جاء ومبا جاء وإىل أين يعود ورأيت فيها علم التلبيس وأن أصله العجلة من اإلنسان فلو تئد وتفكر 

قليل فاعل ذلك ورأيت فيها علم الليل وحده والنهار وحده والزمان وحده واليوم وحده والدهر وحده وتبصر مل يلتبس عليه أمر و
والعصر وحده واملدة وحدها ورأيت فيها علم التفصيل وفيما ظهر ورأيت فيها علم ما لزم اإلنسان من حكم اهللا الذي فصله الشرع 

سان يف نفسه كتاب ربه ورأيت فيها علم سبب وجوب العذاب يف اآلخرة فالينفك عنه ورأيت فيها علم تقابل النسختني وأن اإلن
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وهو جلي والعلم اخلفي إمنا هو يف وجود سبب عذاب الدنيا وال سيما يف حق الطفل الرضيع وهل الطفل الرضيع ومجيع احليوان هلم 
 يتذكر تكليفه يف حال صغره ملا يقوم به تكليف إهلي برسول منهم يف ذوام ال يشعر به وأن الصغرير إذا كرب وكلف ال يشعر وال

من اآلالم وباحليوان فإنه تعاىل ما يعذب ابتداء ولكن يعذب جزاء فإن الرمحة ال تقتضي يف العذاب إال اجلزاء للتطهري ولوال التطهري 
إال خال فيها نذير وما من ما وقع العذاب وهذا من أسرار العلم الذي اختص اهللا به من شاء من عباده ولكل أمة رسول وأن من أمة 

شيء يف الوجود إال وهو أمة من األمم قال تعاىل وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم يف كل شيء وقال 
 حتت صلى اهللا عليه وسلم يف الكالب أا أمة من األمم فعمت الرسالة اإلهلية مجيع األمم صغريهم وكبريهم فمن من أمة إال وهي

خطاب إهلي على لسان نذير بعث إليها منها وفيها ورأيت فيها علم حكم الوجوب املوسع املخي كأوقات الصلوات والتخيري يف 
الكفارات ورأيت فيها علم كون احلق مع إرادة العبد ال خيالفه وهذه الصفة بالعبد أوىل فكما أمر اهللا عبده فعصاه كذلك دعاه عبده 

يه كما أمره فلم يطعه أال تر إىل املالئكة ملا مل تعص أمر اهللا أجاا اهللا يف كل ما سألته فيه حىت أن العبد إذا فلم جيبه فيما سأل ف
وافق يف الصالة تأمينه تأمني املالئكة غفر له ورأيت فيها عموم العطاء اإلهلي وأنه من الكرم اإلهلي إتيان الكبائر يف العامل املكلف فإنه 

    لتبديل فيبدل ا كبري بكبري البد لطائفة من ا

  في كل نوع وكل جنس  نفس بقتل نفس إحياء

    

فمن الناس من يبدل له بالتوبة والعمل الصاحل ومن الناس من يبدل له بعد أخذ العقوبة حقها منه وسبب انفاذ الوعيد يف حق طائفة 
ل العذاب الذي كانوا فيه بالنعيم املماثل له فإن حكم املشيئة أقوى حكم املشيئة اإلهلية فإذا انتهت املدة طلبت املشيئة يف أؤلئك تبدي

من حكم األمر وقد وقع التبديل باألمر فهو باإلرادة أحق بالوقوع وستر اهللا هذا العلم عن بعض عباده واطلع عليه من شاء من 
اىل وكان اهللا غفوراً رحيماً أي يستر بذلك الستر عباده وهومن علم احلكمة اليت من أوتيها فقد أويت خرياً كثرياً ولذلك قال احلق تع

بعد قوله فأؤلئك يبدل اهللا سيآم حسنات وقال يف املسفني ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم 
ن مل يتوبوا واهم عن القنوط وأكد فجاء باملغفرة والرمحة يف حق التائب وصاحب العمل الصاحل كما جاء ما يف املسرفني الذي

بقوله مجيعاً وأكثر من هذا اإلفصاح اإلهلي يف مآل عباده إىل الرمحة ما يكون مع عمارة الدارين اجلنة وجهنم وأن لكل واحدة منهما 
كما أن نعيم عمرو ممنوع عن مألها ال خيرجون منها فعطاء اهللا ال مانع له وإمنا االسم املانع إمنا متعلقه أن نعيم زيد ممنوع عن عمرو 

زيد فهذا حكم املانع ال أنه مينع مشول الرمحة ورأيت فيها علم الفرق بني مفاضلة املفضولني يف الدنيا وبينهم يف اآلخرة ورأيت فيها 
يت فيها علم من ترك ما هو عليه ملاذا ترك وسببه ورأيت فيها علم أن اهللا هو املعبود يف كل معبود من خلف حجاب الصورة ورأ

علم الرفق بالعامل ومعاملة كل صنف مبا يليق له من الرفق ورأيت فيها ما جيين اإلنسان إال مثرة غرسه ال غري ورأيت فيها علم احلدود 
يف التصريف ومقاديرها وأوزاا ورأيت فيها علم التخلق باألخالق اإلهلية من كونه رباً خاصة ورأيت فيها علم حكم مرتبة اجلزء 

ل وإن كان اجلزء على صورة الكل ورأيت فيها علم نتاج املقدمتني الفاسدتني علماً صحيحاً مثل كل إنسان حجر وكل من الك
حجر حيوان فكل إنسان حيوان فلم يلزم من فساد املقدمتني أن ال تكون النتيجة صحيحة وهذا ال يعرف ميزانه ورأيت فيها علم 

أوىل من اآلخرة وال أحق بنسبة التأثري إليه واملثالن ضدان فافهم ورأيت فيها علم العبث تأثري املثل مباذا أثر فيه وليس أحدمها ب
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وكيف يصح مع قوله تعاىل وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما باطالً والعبث فيما بينهما فبأي نظر يكون عبثاً وبأي نظر ال 
فقيد وما قيد الباطل ورأيت علم فضل الذكور على اإلناث وهي مفاضلة يكون باطالً وقول اهللا تعاىل أفحسبتم أمنا خلقكناكم عبثاً 

عرضية ال ذاتية ورأيت فيها علم أحكام احملال واحلال واملكان واملتمكن فيه ورأيت فيها علم احلجب املانعة من التأثري اإلهلي يف 
يها جتل أم ال فالذي قال بالتجلي فيها ما يريد هل احملجوب ورأيت فيها علم سلطنة األحدية وأنه ال يبقى لسلطاا أحد وهل يصح ف

أحدية الواحد أو أحدية اموع وكذلك من ال يقول بالتجلي فيها هل يريد أحدية الواحد أو أحدية اموع ورأيت فيها علم 
لى ومباذا كان أعلى آداب السماع وترك الكالم عنده ورأيت علم إحلاق األدىن باألعلى يف حكم ضرب املثل له ومن هو هذا األع

ورأيت فيها علم ابور على الثناء على من كان يذمه قبل اجلرب ورأيت فيها علم السبب املانع الذي مينع العاقل من سلوك األشد 
واألخذ باألوىل واألحق ورأيت فيها علم العروج والرتول من الشخص الواحد الختالف األحوال ومن نزل ومن أنزله ومن صعد 

 ومن أصعد ورأيت فيها علم أحوال الناس يف الربزخ فإنه تقابلت فيه األخبار فهل يعم التقابل أو خيص وهل العموم ملذا صعد
واخلصوص يف الزمان أو يف األشخاص ورأيت فيها علم ما فائدة اآيات اليت ال تأيت لإلعجاز فألي شيء أتت و رأيت فيها علم ما 

ه على القوي من مجيع الوجوه مع علمه بأنه قادر على إهالكه ورأيت فيها علم طاعة السبب الذي أجرأ الضعيف من مجيع الوجو
إبليس ربه يف كل شيء إال يف السجود آلدم وما ذكر آدم بأنه عصى ي اهللا وقيل يف إبليس أىب ومل يقل فيه عصى أمر اهللا هل ذلك 

 يف آدم أنه عصى ومل يذكر يف حق إبليس إال أىب ومل يذكر شرف يرجع آلدم لكونه على الصورة وما إلبليس هذا املقام وذكر اهللا
أنه أىب امتثال ربه ويف آية أخرى قيل مل يكن من الساجدين ويف آية أخرى قيل استكرب ويف آية أخرى قال أءسجد ملن خلقت طيناً 

     ويف آية أخرى قيل أىب أن يكون مع الساجدين فانظر ما أفادك احلق يف هذه 

 باطنها من األسرار ورأيت فيها علم االغترار ورأيت فيها علم من فضل آدم من املخلوقني وأن فضله مل يعم وهكذا اآليات وما يف
أخربين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف واقعة رأيتها وهكذا أخرب اخلليل إبراهيم عليه السالم شيخنا أبا مدين بأن فضل آدم مل يعم 

ام ورأيت فيها علم أن الدنيا عنوان اآلخرة وضرب مثال هلا وأن حكم ما فيها هو أمت وأكمل يف ورأيت فيها علم اإلمامة واإلم
اآلخرة و رأيت فيها علم السبب الذي ألجله مييل قلب صاحب العلم بالشيء عما يعطيه وما حكمه ورأيت فيها علم سنة يف عباده 

لعناية منها واجلمع بني الشهود واحملادثة وما يكون من احملادثة مسامرة ال تتبدل و رأيت فيها علم توقيت حمادثة احلق البد لصاحب ا
وأن احلق ال ميتنع من املسامرة وميتنع من احملادثة يف أوقات ما وهي خطاب إهلي من العبد هللا ومن اهللا للعبد وما ينتج هذا العلم ملن 

لدخول إىل احلضررة اإلهلية من العامل واخلروج منها إىل العامل علمه يوم القيامة ورأيت فيها علم أحوال الصادقني يف حركام يف ا
وممن متكن يف هذا املقام أبو يزيد البسطامي و رأيت فيها علم تشخص العدم حىت يقبل احلكم عليه مبا يؤثر فيه الوجود وإن مل يكن 

الصورة اليت جتلى فيها ويستلزمه حكمها كذلك فال يعقل وصورته صورة جتلي احلق يف أي صورة ظهر حيكم مبا حيكم به على تلك 
ومن ذلك نسب إليه تعاىل ما نسب من كل ما جاءنا يف الكتاب والسنة وال يلزم التشبيه و رأيت فيها علم الطب اإلهلي يف األجسام 

 و رأيت فيها الطبيعية ال يف األخالق وقد يكون يف األخالق فإن مرض النفس باألخالق الدنية أعظم من مرض األجسام الطبيعية
علم ال يتعدى العامل ما يقتضيه طبعه ومزاجه إن كان العامل ممن ال مزاج له فإن عمله حبسب ما هو عليه يف ذاته و رأيت فيها علم 

حكم من يسأل عما يعلم فيجيب أنه ال يعلم فيكون ذلك علماً به عند السائل أنه يعلم ما سأله عنه فإن أجابه مما يعلم كما هو 
 نفسه وعليه علم أنه ال يعلم ايب ما سأل عنه السائل و رأيت فيها علم التعاون على حصول العلم إذا وجد هل حيصل به األمر يف
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كل علم يتعاون عليه أو حيصل به علم بعض العلوم دون بعض و رأيت فيها علم سبب وضع الشرائع وارسال الرسل و رأيت فيها 
و حممود أو مذموم أو ال حممود وال مذموم أو يف موطن حممود ويف موطن مذموم و رأيت علم التحكم على الرسل ما سببه وهل ه

فيها علم املانع من وقوع املمكنات دفعة واحدة أعين ما وقع منها هل ذلك ممكن أن ال فيما ميكن ذلك وفيما ال ميكن والذي ميكن 
سه وغري قائم بنفسه فيدخل يف ذلك التقسيم اجلسم وغريه وهل فيه هل وقع أم ال وما مث إال جوهر أو عرض حامل وحممول قائم بنف

اجلسم جمموع أعراض وصفات واجلوهر كذلك أم ليس كذلك ورأيت فيها علم مرتبة التسعة من العدد و رأيت فيها علم تعارض 
ا علم تسمية االسم الواحد اخلصمني ما أدامها إىل املنازعة هل أمر وجودي أو عدمي ورأيت فيها علم احلق املخلوق به ورأيت فيه

من األمساء جبميع األمساء كما ذهب إليه صاحب خلع النعلني أبو القاسم بن قسي رمحه اهللا يف كتاب خلع النعلني و رأيت فيها علم 
    مراتب احملامد وعواقبها واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

   ولم يأتمعرفة األفعال مثل أتى في الباب الثامن والستون وثلثمائة

  وحضرة األمر وحده 

 فأين امتيازي بالحديث عن النحل  كان غير الجنس مثلي في الفصل إذا

  كما جاء في القرآن في سورة النمل  ناطق والطير مثلي ناطق أنا

 فوجود الشكل يأنس بالشكل به  تفرحن إال بما أنت واحد فال

 وصلبتفضيل األمور بال يقول  كان لي شيخ عزيز مقدس لقد

    

قال اهللا تعاىل وإذ قال اهللا يا عيسى بن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا وهذا القول ال يكون غال يوم القيامة 
فما وقع فعرب باملاضي عن املستقبل لتحقق وقوعه والبد وزوال احلكم اإلمكان فيه إىل حكم الوجوب وكل ما كان ذه املثابة 

ضي فيه واملستقبل على املستقبل على السواء وسياقه باملاضي آكد يف الوقوع وحتققه من بقائه على االستقبال اعلم يا ويل فحكم املا
أسعدك اهللا باحلق ونطقك به أن مجاعة من أهل اهللا غلطوا يف أمر جاء من عند اهللا تعاىل وساعدناهم على غلطهم وما ساعدناهم 

إىل اهللا حىت ال ينتمي إليه سبحانه إال أهل حق وصدق وذلك أن األمر الذي غلطوا فيه علم احلق ولكن مشينا أقواهلم النتمائهم 
املخلوق به وجعلوا هذا املخلوق به عيناً موجودة ملا مسعوا اهللا يقول أنه خلق السموات واألرض باحلق وما أشبه هذه اآليات الواردة 

اىل يف متام اآلية تعاىل اهللا عما يشركون من أجل الباء واألمر يف نفسه يف حق السماء يف القرآن والباء هنا مبعىن الالم وهلذا قال تع
واألرض وما أنزل ما بينهما حىت يعم الوجود كله مثل قوله وما خلقت اجلن واإلنس غال ليعبدون كذلك ما خلق السموات 

 اليت يف قوله ليعبدون فخلق السموات واألرض للحق واحلق واألرض إال باحلق أي للحق فالالم اليت نابت الباء هنا مناا عني الالم
أن يعبدوه وهلذا قال تعاىل اهللا عما يشركون والشرك هو الظلم العظيم وما ظهر من وجود األمن هذا النوع االنساين وما ذكر اجلن 

مل تكن اجلن عبارة عن باطن اإلنسان معه يف اخللق للعبادة إال لكونه أغواه بالشرك ال أنه أشرك واألنس هو الذي أشرك هذا إذا 
فكأنه يقول وما خلقت اجلن وهو ما استتر من اإلنسان وما بطن منه واإلنس وهو ما يبصر منه لظهوره إال ليعبدون ظاهراً وباطناً 
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 نطفة فإذا هو مث قال أو مل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني أي بني اخلصومة ظاهر ا وقال خلق اإلنسان من
خصيم مبني وذلك لدعواه يف الربوبية وما خلقه اهللا إال عبداً فال يتجاوز قدره فنازع ربه يف ربوبيته وما نازعه خملوق إال هو 

ووصف خصومته باإلبانة دون من وصفه باخلصومة من املأل األعلى وغريهم ويف دعوى غري الربوبية فإنه ما من خصام يكون من 
خالف دعوى الربوبية إل هو ممكن أن يكون اخلق بيده يف ذلك وخيفي على السامع واحلاكم فال يدري هل احلق معه خملوق يف أمر 

أو مع خصمه وهل هو صادق يف دعواه أو هو كاذب لإلحتمال املتطرق يف ذلك إال دعواه الربوبية فنه يعلم من نفسه ويعلم كل 
 ولذلك خلقه اهللا فلهذا قيل إنه خصيم مبني أي ظاهر الظلم يف خصومته فمن نازع سامع من خلق اهللا إنه كاذب يف دعواه وإنه عبد

ربه يف ربوبيته كيف يكون حاله مث إن هذا اإلنسان ليته يسعى يف ذلك يف حق نفسه فإنه يعلم من نفسه أنه ليس له حظ يف الربوبية 
نسان مثله أو جان أو ملك أو كوكب فإنه ما بقي صنف من مث يعترف بالربوبية خللق من خلق اهللا من حجر أونبات أو حيوان أو إ

املخلوقات إال وقد عبد منه وما عبده إال اإلنسان احليوان فاشقى الناس من باع آخرته بدنيا غريه ومن هلك فيما ال حيصل بيد منه 
عاها لنفسه فإمنا استخف قومه شيء فيشهد على نفسه أنه أجهل الناس بغريه وأعلم الناس بنفسه ألنه ما ادعاها لنفسه ومن اد

فأطاعوه لذلك وهو يعلم خالف ذلك من نفسه ولذلك قال ما علمت لكم من إله غريي أي يف اعتقادكم واعلم أن احلق تعاىل ال 
 خيلق شيئاً لكن خيلق شيئاَ عند شيء فكل ما يقتضي اإلستعانة والسببية فهي الم احلكمة فما خلق اهللا شيئاً إال للحق واحلق أن

يعبدوه فإذا هو خصيم مبني وما ذاك إال من عمى القلوب اليت يف الصدور عن احلق فلو كانت غري معرضة عن احلق مقبلة عليه 
ألبصرت احلق فأقرت بالربوبية له يف كل شيء ومل يشرك بعباده ربه أحداً ولذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً 

ل فإن ظهر فيه خلل فليس بصاحل وليس اخللل يف العمل وعدم الصالح فيه إال الشرك فقال وال يشرك والصاحل الذي ال يدخله خل
بعبادة ربه أحداًٍ فنكر فعم كل من ينطلق عليه اسم أحد وهو كل شيء يف عامل اخللق واألمر وعم الشرك األصغر وهو الشرك الذي 

فعلت وصنعت وفعل فالن ولوال فالن فهذا هو الشرك املغفور فإنك إذا راجعت يف العموم وهو الربوبية املستورة املنتهكة يف مثل ما 
     أصحاب هذا القول فيه رجعوا إىل اهللا تعاىل والشرك الذي يف اخلصوص فهم الذين جيعلون مع اهللا إله آخر وهو الظلم 

لوهية له وظلموا الشريك يف نسبة األلوهية له العظيم الذي ظلموا به هذا املقول عليه إنه إله مع اهللا فظلموا اهللا يف وحدانية اإل
وظلموا الشريك يف نسبة اإللوهية إليه فيأخذهم اهللا بظلم الشريك ال بظلمه يف أحد أحديته فإن الذي جعلوه شريكاً يتربأ منهم يوم 

خلقه لشئ فتلك الم احلكمة وعني القيامة حيث تظهر احلقوق إىل أرباا املستحقني هلا فعلى احلقيقة إن اهللا ال خيلق شيأ بشئ وإن 
خلقه عني احلكمة إذ خلقه تعاىل ال يعلل فاخللق عبد بالذات أثرت فيه العوارض وال سيما الشخص اإلنساين بل ما أثرت العوارض 

 إال يف الشخص اإلنساين وحده دون سائر اخللق وما سواه فعلى أصله من ترتيه خالقه عن الشريك ولذلك قال وإن من شيء إال

يسبح حبمده وملن ال تفقهون وهذا ضمرياجلمع يف يف تفقهون إمنا هم الناس خاصة فجميع املخلوقات عبدوا اهللا إال بعض الناس 
فاإلنسان ألد اخلصام حيث خاصم فيما هو ظاهر الظلم فيه وليس إال الربوبية وهل رأيتم عبداً خياصم ربه إال إذا خج عن عبوديته 

ادعى ملكاً لنفسه فإذا تصرف فيه سيده نازعه فيه وخاصمه فما وقعت خصومة من عبد يف عبودية وإمنا وزاحم سيده يف ربوبيته ف
وقعت فيما هو رب فيه ومالك له كثري وكثري من أهل اهللا من العلماء منهم ممن ال أذكره وال أمسيه فإن هذه النسبة إليه نسبة تنص 

ى وجهني فمنهم من جعل هذا احلق املخلوق به عني علة اخللق واحلق تعاىل ال على جهله فلذلك تأدبت معه فقرروا املخلوق به عل
يعلل خلقه هذا هو الصحيح يف نفسه حتىال يعقل فيه أمر يوجب عليه من خلقه بل خلقه اخللق منة منه على اخللق وابتداء فضل 
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لق اهللا وما سواها وهم القائلون بأنه ما صدر عن وهو الغين عن العاملني ومنهم من جعل هذا احلق املخلوق به عيناً موجودة ا خ
  الواحد إال واحد وكان صدور ذلك الواحد صدور معلول عن علة أوجبت العلة صدوه وهذا فيه ما فيه والذي أقول به إنه 

 توحيد إلى من له األمر وذلك  جاء أمر اهللا فاآلمر األمر إذا

   قد عمه الحجرعليه وهذا الظلم  فال تشركوا فالشرك ظلم مبرهن

    

وملا كان العلم حتيا به القلوب كما حتيا به األرواح أعيان األجسام كلها مسى العلم روحاً ترتل به املالئكة على قلوب عباد اهللا وتلقيه 
ده وقوله وتوحي به من غري واسطة يف حق عباده أيضاً فأما لقاؤه ووحيه به فهو قوله له يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبا

وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا وأما ترتيل املالئكة على قلوب عباده فهو قوله تعاىل يرتل املالئكء بالروح من أمره على من 
يشاء من عباده فهم املعلمون واإلستاذون يف الغيب يشهدهم من نزلوا عليه فإذا نزل هذا الروح يف قلب العبد بترتيل امللك أو بالقاء 

ووحيه حي به قلب املرتل عليه فكان صاحب شهود ووجود ال صاحب فكر وتردد وال علم يقبل عليه دخالً فينتقل صاحبه من اهللا 
  درجة القطع إىل حال النظر فالعبد العامل اتيب إما يعرج فريى وإما يرتل عليه يف موضعه 

 المحقق في شهود الذات نعت  إن العروج لرؤية اآليات

  وانظر إلى الماضي يريك اآلتي  حال تشهد كونهبفعل ال فانظر

 في أكثر الحاالت بوجوده  الوجود مبرهن عن نفسه إن

 والماضي واآلتي مع األموات  في األحياء يشهد دائماً فالحال

كلها مع وجود فإن قال املعتذر عن هؤالء فما فائدة خلق اإلنسان الكامل على الصورة قلنا ليظهر عنه صدور األفعال واملخلوقات 
عينه عنده إنه عبد فإن غاية األم اإلهلي أن يكون احلق مع العبد وبصره بل مجيع قواه فقال تعاىل فإذا أحببته كنت مسعه وبصره ويده 

هبنا احلديث فأثبت بالضمريعينه عبداً ال ربوبية له وجعل ما يظهر به وعليه ومنه إن ذلك هو احلق تعاىل ال للعبدفهذا اخلرب يؤيد ما ذ
إليه وهو عليهم لة اعتذروا به حمتجني علينا كما فعلت أنت ومل يكن هلم هذا اخلرب فال شيء أعلى من كالم النبوة وال سيما فيما 

أخربت به عن اهللا عز وجل فإن قالوا إن اإلمكان جعلنا أن نقول ما نقول قلنا اإلمكان حكم ومهي ال معقول ال يف اهللا وال يف 
نه ال يعقل أبداً هذا املسمى ممكناً األمر حجاً وحالة اإلختيا وال تعقل إال وال ترجيح هذا غري واقع عقالً لكن تقع املسمى ممكناً فإ

  ومهاً والوهم حكم عدمي فما مث إال واجب بذاته أو واحب به فمشيئته احلق يف األشياء واحدة 

 العين ال شريك يثنيها وحيدة  ليس له ال مشيئته والحق

 فحكمته اإلمكان تدريها أتى  محال فرضه فإذا رواإلختيا

 بالحال أخفى نفسه فيها واهللا  تزال على الترجيح نشأته فال

 الممكنات فيبديها وال يخفيها في  فزال من علمنا اإلمكان عن نظر
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احد يف األشياء وال تزال األشياء وإذا زال اإلمكان زال اإلختيار وما بقي سوى عني واحدة ألن املشيئة اإلهلية ما عندها ال أمر و
على حكم واحد معني من احلكمني فما األمر كما تومهه القائل باإلمكان فثبت إنه ما مث األحق حلق وحق خللق فحق احلق ربوبيته 

لعني املنعوتة وهلذا وحق اخللق عبوديته فنحن عبيد وإن ظهرنا بنعوته وهوربنا وإن ظهر بنعوتنا فإن النعوت عند احملققني ال أثر هلا يف ا
تزول مبقابلها إذا جاء وال تذهب عيناً بل ال يزال كوا يف احلايل فالقائم عني القاعد من حيث عينه والقائم ليس القاعد من حيث 

 نفسه حكمه فالقائم ال ميكن أن يقعد يف حال قيامه والقاعد ال ميكن أن يقوم يف حال قعوده وما شاء احلق إال ما هو األمر عليه يف
فمشيئته احلق يف األمور عني ما هي األمور عليه فزال احلكم فإن املشيئة إن جعلتها خالف عني األمر فإما أن تتبع األمر وهو حمال 
وإما أن يتبعها األمر وهو حمال وبيان ذلك أن األمر هو أمر لنفسه كان ما كان فهو ال يقبل التبديل فهو غري مشاء مبشيئة ليست 

ئة عينه فال تابع وال متبوع فتحفظ من الوهم فإن له سلطاناً قوياً يف النفس حيول بينها وبني العلم الصحيح الذي يعطيه عينه فاملشي
العقل السليم وملا دخلت هذا املرتل عندما رفعت إىل اعالمه فاستدلت عليه باعالمه حىت وصلت إليه بعد ما قاسيت مشقة وطالت 

التصرف فيه ملا فيه من املهلك وهو مرتل مظلم ال سراج فيه فكنت أمشي فيه حبس الرجل على الشقة فلما دخلته صعب على 
والتثبت خمافة الوقوع يف مهلك من مهالكه فإذا ثبت قدمي يف موضع أحس به وال أبصره حيئنذ شرعت يف نقله أطلب موضعاً 

ي مييناً ومشاالً حىت أجد لقدمي موضعاً يستقر فيه وأنا أنتقل إليه فإذا وقعت قدمي بفراغ علمت أن هنالك مهلكاً فسرت أتتبع بقدم
معتمد على القدم األخرى وما زلت كذلك أنتقل من مكان إىل مكان يف هذه الظلمة وال أبصر شيئاً لعدم النو من اخلارج املقارن 

 طريق من حيوان لنور بصري فكان رجلي بصي فعلمت من ذلك قدر ما تصرفت فيه وأنا على حذر ما أدري ما يعض يل يف
يؤذيين وال أحس به حىت يوقع األذى يب ومع هذا خاطرت بنفسي ألين قلت أنا يف ظلمة على كل حال فسواء علي قعدت 

وانصرفت فإين إذا قعدت مل آمن من أن يأتيين حيوان يؤذيين وإن تصرفت مل آمن أيضاً من حيوان يؤذيين أو مهلك أوقع فيه فالتثبت 
جحته على القعود طلباً للفائدة فيننا أنا كذلك إذ فجئين نور الشرع من خارج بصورة سراج مصباح ال يف التصف أرجى أي فر

حتركه إال هواء لكونه يف مشكاة ومشكاته الرسول فهو حمفوظ من األهواء اليت تطفيه وذلك املصباح يف زجاجة قلبه وجسمه 
رة إمداده فاجتمع نور البص مع هذا النور اخلارج فكشفنا ما يف الطريق املصباح واللسان ترمجته واإلمداد اإلهلي زيته والشجرة حض

من املهالك واحليوانات املضرة فاجتنبنا كل ما خياف منها وحيذ وسلكنا حمجة بيضاء ما فيها مهلك وال حيوان مضر ولو تعرض إلينا 
لك احليوانات فمن مل جيعل اهللا له نور وبعد أن ظهر هذا عدلنا عنه التساع الطريق وسهولته واملوانع واحلصون اليت فيه املانعة ضرر ت

املصباح مل ينطف وال زال فمن استدبره وأعض عنه مشى يف ظلمة ذاته وتلك الظلمة ظلمته فيكون ممن جىن على نفسه باعراضه 
من دواب الطريق وإن عن املصباح واستدباره فهذا حكم من تك الشع واستقل بنظره فهو وإن ثبت يف سعيه لظلمة ذاته على خط 

مل يقع يف مهلك فينبغي للعاقل أن ال يستعجل يف أمر له فيه إناة وال يتأتى يف أمر يكون احلق يف املبادرة إليه واإلساع يف حتثيله هذا 
اصل على فائدة العقل يف العاقل ورأيت يف هذا املرتل علوما مجة منها علم احلاصل يف عني الفائت ألنه لوال ذلك ما علمت فضل احل

الفائت يف حقك إذا كان فيه سعادتك وال فضل الفائت على احلاصل إذا كان الفائت مطلوبك ولو حصل لك إشقاك وأنت تعلم 
فكان الفضل فيه يف حقك فوته فإنبفوته سعدت وهذا ال يكون إال ملن أسعده اهللا وهو قوله تعاىل وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري 

 وهو شر لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ومنه ما روى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل رسالته لكم وعسى أن حتبوا شيئاً
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كان يرعى الغنم بالبادية فرييد أن يدخل إىل مكة ليصيب فيها ما يصيب الشبان فإذا دخل مكة وترك يف الغنم بعض من يعرفه 
 حتصيل ما دخل من أجله فيستعجل الرجوع إىل غنمه فيخرج وقد فاته ما دخل حيفظها حىت يأيت إليه يرسل ااهللا عليه النوم فيفوته

    من أجله 

وكانت يف ذلك عصمته وحفظه من حيث ال يشع ويقال يف املثل يف هذا املعىن من العصمة أن ال جتد ويف هذا املرتل من العلوم علم 
مثبت ذلك للخلق فهو أحدي يف الطائفتني ومن مثبت يف ذلك أحدية األفعال وهو أمر خمتلف فيه فمن مثبت ذلك للحق تعاىل ومن 

شركاً خفياً وهم القائلون بالكسب وفيه علم ما ال يعلم إال بالوهب ليس للكشف فيه مدخل مجلة واحدة وهو ال يدرك إال بذات 
ه ذاتية ال حماهلا املعني هلا وإن املدرك اسم فاعل على حسب ما هو املدرك اسم فاعل عليه فإن كان ممن تنسب إليه احلواس فاحلواس ل

كان ممن ال تنسب إليه احلواس فادراكه لألمور احملسوسة كصاحب احلواس أيضاً بذاته وال يقال إا حمسوسة له ألنه ال ينسب إليه 
الفرق بني حس فهي معلومة له واحلواس طريق موصلة إىل العلم والعلم باألمر هو املطلوب ال مبا حصل فقد ر أيت األكمه يدرك 

األلوان مع فقد حس البصر وجعل اهللا بصره يف ملسه فيبصر مبا به يلمس وفيه علم اإلعالم بتوحيد احلق نفسه يف إلوهيته بأي لسان 
إعلم ذلك وما السمع الذي أدرك هذا اإلعالم اإلهلي إذا تبعه الفهم عنه فإن مل يتبعه فهم فهل يقال فيه إنه مسع أم ال وفيه علم رتبة 

نسان احليوان ومزامحته اإلنسان الكامل بالقوة فيما ال يكون من اإلنسان الكامل إال بالفعل وإن اإلنسان الكامل خيالف اإلنسان اإل
احليوان يف احلكم فإن اإلنسان احليوان يرزق رزق احليوان وهو للكامل وزيادة فإن الكامل له زق إهلي ال يناله اإلنسان احليوان وهو 

ن علوم الفكر الذي ال يكون لإلنسان احليوان والكشف والذوق والفك الصحيح وفيه علم رمحة اهللا بالعامل حيث ما يتغذى به م
أحاهلم على األسباب وما جعل هلم رزقاً إال فيها ليجدوا العذر يف ثباا فمن أثبتها جعالً فهو صاحب عبادة ومن أثبتها عقالً فهو 

د عن بصرية شهودية أعطاه اهللا ياها وفيه علم رتبة املباح من الشرائع وما حدوه به من مشرك ون كان مؤمناً فما كل مؤمن موح
أنه ال أجر فيه وال وزر حد صحيح أم ال وهل فيه حصول األجر يف فعله وتركه وما ينظر إليه من أفعال اهللا ومما حيكم به يف اهللا فإنه 

ت هنالك اختيار على حد اإلختيار فال يثبت هنا مباح على حد املباح ألنه ما هو مث ال مياثلها إال اإلختيار املنسوب إىل اهللا فإن مل يثب
وفيه علم ما يعلمه املخلوق وأنه حمدود مقيد ال ينسب إليه اإلطالق يف العلم به فإن ذلك من خصائص احلق سبحانه وتعاىل وفيه 

وال حكم االختالف فيمن ال طبيعة له ما ظهر االختالف يف علم اختالف الطبائع فيمن تكب منها ومباذا اختلف من ال طبيعة له ول
الطبيعة كما أنه لوال اختالف الطبيعة ما ظهر خالف فيما تألف منها وهو علم عجيب يف املفرد العني واملفرد احلكم فبالقوابل ظهر 

اد منه مع التمكن من ذلك وفيه علم اخلالف بالفعل وهو يف املفرد بالقوة وفيه علم حكمة توقف العامل بعضه على بعض فيما يستف
رتبة من كثرت علومه ممن قلت علومه ومن قلت علومه عن كثرة أو من قلت ال عن كثرة ون كان الشرف عند بعضهم يف قلة 

ت العلم فلماذا أمر اهللا عز وجل رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يطلب الزيادة من العلم والزيادة كثرة ومن كان علمه من املعلوما
وإن كثرت أحدية كل معلوم اليت هي عني الداللة على أحدية احلق فهو صاحب علم واحد وال أقل من الواحد يف معلومات كثرية 
جممل كل معلوم أحدية هي معلومة للعامل باهللا وحده وما نبه على هذه املسئلة إال ابن السيد البطليوسي فإنه قال فيما وقفنا عليه من 

لما عال قدره يف العامل قلت علومه وكلما نزل عن هذه املرتبة الشريفة اتسعت علومه وأعين العلم باألفعال كالمه أن اإلنسان ك
وأعين بالقلة العلم بالذات من طريق الشهود كان رأيه يف علم التوحيد رأي الغيثاغوريني وهم القوم الذين أثبتوا التوحيد بالعدد 

 مجاعة من العقالء وفيه علم العلم الثابت الذي ال يقبل الزوال يف الدنيا وال اآلخرة وفيه وجعلوه دليالً على أحدية احلق وعلى ذلك
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علم نصب األدلة ملن ال يعرف األمر ال بالنظر الفكري وفيه علم ما ال ميكن أن ينسب إال إىل اهللا فإن نسب إىل غري اهللا دل عند من 
ه علم كون املوجودات كلها نعماً إهلية أنعم اهللا ا وعلم من هو الذي أنعم اهللا يعرف ذلك على جهل من ينسبه إىل غري اهللا باهللا وفي

ا عليه وهل هو هذا املنعم عليه من مجلة النعم فيكون عني النعمة عني املنعم اسم مفعول فاعلم ذلك وفيه علم املوت يف احلياة 
     واحلياة يف املوت ومن هو احلي الذي ال ميوت وامليت الذي 

حييا ومن ميوت وحييا ومن ال ميوت وال حييا وفيه علم سبب وجود اإلنكار يف العامل وملاذا يستند من احلضرة اإلهلية وهل قوله ال 
لعبده عندما ينسب إليه ما ظهر عليه من األمور اليت ى أن يعملها وما أصابك من شيئة فمن نفسك إنكار إهلي عن نسبة ذلك 

نكراً وهو معروف وقوله الذي يأمرون باملعروف وهو األمر مبا هو معلوم له وينهون عن املنكر وهو أن الفعل إىل اهللا وملذا مسي م
يأمر مبا ليس معلوماً عنده من النكرة اليت ال تتعرف وملا كان املنكر فعل أمر بتركه أو ترك ما أمر بفعله وال يوصف بأنه أتى منكراً 

ي عنه فصح له اسم املنكر ملا حيصل من احلرية يف ذلك وعدم ختلصه إىل أحد اجلانبني فإن حىت يعلم أنه مأمور به ذلك العمل أو منه
نسبه إىل احلق يف بعض األمور عارضه األدب أو الدليل احلسي والعقلي والسمعي فيسلب عن ذلك العمل نعت املعرفة ويلحقه 

م ذم اهللا املتكرب والكربياء صفته وقد علم اهللا عز وجل أنه ال بالنكرة وملا اختص املنكر باملذموم من األفعال ال باحملمود وفيه عل
يدخل قلب إنسان الكرب على اهللا ولكن يدخله الكرب على خلق اهللا وهو الذي يزال منه وحينئذ يدخل اجلنة فإنه ال يدخل اجلنة من 

طبع على القلوب التواضع له وإن ظهر من بعض يف قلبه مثقال حبة من كرب على غي اهللا حىت يزال وأما على اهللا فمحال فإن اهللا قد 
األشخاص صورة الكربياء على أمر اهللا وهو الذي جاءت به الوسائط وهم الرسل عليهم السالم من اهللا ال على اهللا فإنه يستحيل 

 وانتقال احلق إىل الكفيل الكربياء من املخلوق عليه ألن االفتقار له ذايت وال ميكن لإلنسان أن جيهل ذاته وفيه علم احلميل والكفالة
من الذي عليه احلق وبراءة من انتقل احلق عنه وفيه علم السبب الذي أوجب لإلنسان أن يؤخذ من مأمنه وفيه علم التسليم 

والتفويض وفيه علم اختالف أحوال اخللق عند املوت ما سبب ذلك وملذا مل يقبضوا على الفطرة كما ولدوا عليها وما الذي 
لفطرة أو أخرج بعضهم وما هي الفطرة وهل يصح اخلروج عنها أو ال يصح ورمحة اهللا تعاىل خبلقه يف أخذ العهد أخرجهم عن ا

على الناس ملا أخذهم اهللا من ظهور آبائهم وأشهدهم على أنفسهم بربوبيته عليهم فقالوا بلى أنت ربنا ومل يشهدهم بتوحيده ابقاء 
ج إىل الدنيا وتريه من الشريك يف العقىب يوم العرض األكرب وفيه علم احملاجة يوم القيامة عليهم لعلمه أن فيهم من يشرك به إذا خر

والفرق بني احلجة الداحضة واحلجة البالغة وما هو املوطن الذي يقال فيه لإلنسان ال يسأل عما يفعل وهم يسئلون وفيه علم ما 
ا يؤتى عن أمر اهللا وما خيتلف وأحكامهم يف ذلك عن بينة وعن غري جيب على املبلغني عن اهللا تعاىل من رسول ووارث وفيه علم م

بينة وفيه علم ما ال ميكن التبدل فيه عقالً مع إمكان ذلك عقالً وكيف يدخل النسخ يف أدلة العقول كما يدخل يف أحكام الشرائع 
سوغ وفيه علم كيف يوجد اهللا من يوجده من وفيه علم التحكم على اهللا هل يسوغ ذلك ألحد من أهل اهللا من غري أمر اهللا أو ال ي

العامل وفيه علم هل عني االعتماد على اهللا يف دفع املكروه والضراء عني االعتماد عليه يف إبقاء النعم على املنعم عليه اسم مفعول 
الذي يعطى السعادة وعلى أي اسم إهلي يكون كل اعتماد من هذين االعتمادين وفيه صفة الشخص الذي ينبغي أن يسأل يف العلم 

للعامل به وفيه علم السبب الذي يوجب اخلوف عند من أعطاه اهللا األمان يف الدار الدنيا وارتفاع ذلك عنه يف الدار اآلخرة 
واختالف وجوه األخذ اإلهلي مع األمان وفيه علم تنقل الصور املوجودة عن األشخاص تطلب وجه اهللا يف تنقلها وهي كالظالل مع 

لظاهرة عنه عند استقبال النور واستدباره أو يكون عن ميينه ذلك النور أو مشاله وفيه علم نفي أن يتخذ احلق إهلاً يف األشخاص ا
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اموع وهل يتخذ بغري اموع أو ال يصح أن يكون متخذاً فإنه له لعينه ال باإلختاذ فاعلم ذلك وفيه علم ما اهللا من الدين وما للعبد 
اخلالص والدين الذي ال تدخله املشقة هل هو هللا فإنه يقول وما جعل عليكم يف الدين من حرج وقال يريد اهللا منه أال اهللا الدين 

بكم السري وال يريد بكم العسر وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دين اهللا يسر وقال بعثت باحلنيفية السمحة كما قال أيضاً وله 
يغلبه وقال ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها فإنه ما كلفها إال ما آتاها من القوة عليه وفيه علم الدين واصبا وقال من يشاد هذا الدين 

    رد النعم إىل اهللا وملاذا يغلب على اإلنسان شهود الضراء حىت حتول بينه وبني ما 

م البالء يف البالء فيجمع بني فيها من طعم النعم حىت يضجر من البالء وهذا كان مقام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يشاهد نع
الصرب والشك يف اآلن الواحد وكان صاحب عملني وفيه علم االستدراج بالنعم وفيه علم حكم من عامل احلق جيهله وهو يظن يف 

مل يستفت نفسه أنه على علم يف ذلك وفيه علم التعرية وفيه علم صفة املفيت والفتيا ومىت يفيت املفيت هل بعد االستفتاء أو يفيت وإن 
وهل يفتقر إىل أذن اإلمام له يف ذلك أم ال وفيه علم استخراج العلوم من النظر يف املوجودات وتفاصيله وفيه علم أنواع الوحي 

وضروبه وما خيتص باألولياء االتباع من ذلك وما ال يشارك فيه النيب من الوحي وفيه علم اإلحاطة بوجوه كل معلوم من هو ذلك 
صفته وفيه علم تفاضل الصفات ملاذا يرجع وفيه علم األرزاق الروحانية وما هو الرزق الذي تناوله حياة القلوب من العامل ا وما 

أرزق الذي فيه موت القلوب فإنه قد يكون املوت من اجلوع وقد يكون من الشبع واالمتالء وما هو الرزق الذي يشبع منه والرزق 
فيه مجيع العامل والرزق الذي خيص بعض العامل دون بعض وفيه علم لعلم بالرازق وأنه الذي ال يشبع منه والرزق الذي يتساوى 

أحق بالعبادة الفتقار املرزوق وفيه علم التحرك والسكون ومن أحق باملقام هل املتحرك أو الساكن وحكاية املتحرك والساكن ملا 
زق من يأكله من جيمعه وأخرب تعاىل عن لقمان احلكيم فيما حتاكما يف ذلك إىل العامل بذلك ذوقاً وما جرى هلما وأن صاحب الر

أوصى به البنه يا بين إا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أو يف السموات أو يف األرض يأت ا اهللا ومل يقل إليها وفيه 
أصالً وفيه علم االسم اإلهلي الواقي علم العدل وأداء احلقوق وفيه علم النسيان بعد العلم حبيث ال يدري أنه مل ما قد نسيه 

واختالف صورة يف العامل مثل اختالف االسم الرزاق وفيه علم اختالف احلال على املشاهد يف حال ؤيته وفيه علم من يدعو الناس 
لنيب صلى اهللا إىل ما هو عليه حىت يكون داعي حق وفيه علم األوامر اإلهلية وفيه علم احملسن واإلحسان وفيه علم األنساب وقول ا

عليه وسلم إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فال فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى فإن اهللا يقول اليوم أرفع نسبكم وأضع نسيب 
أين املتقون وقال تعاىل إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم فهل هو املتقي من يكون وقاية هللا أو من يتخذه اهللا وقاية وهلذا رجال وهلذا 

فيه علم اإليالء وأقسامه وأحكامه يف املوىل وصورة اإليالء وما يكون هللا من ذلك وما يكون للعبد وفيه علم كون العامل رجال و
العامل يف دنياه يف جنة معجلة يف نفسه وإن كان رديء احلال فنعيمه يف نفسه أعظم النعيم وفيه علم املداخلة يف القرآن مع كونه 

ح يف القرآن حتريف وال تبديل كما وقع يف غريه من الكتب املرتلة وفيه علم النسخ ما هو وفيه علم حكم حمفوظاً من عند اهللا فال يص
من خيالف ظاهره باطنه عن شهود وفيه علم دفع اإلنسان عن نفسه إعظاماً هلا ملا رأى من تعظيم اهللا حقها يف حترمي اجلنة على من 

 بنفسه احليوانية ألن حهنم ليست موطناً للنفس الناطقة ولو أشرفت عليها طفى قتل نفسه وإن كان قاتل نفسه ال يدخل جهنم إال
هليبها بالشك ألن نورها أعظم فإن الذي قتل نفسه عظم جرمه حلق اجلوار األقرب وحال بذلك بينها وبني ملكها وما سوى نفسه 

أو ألمور خمصوصة وأحوال يف احملرم واحملرم عليه فبعيد عن هذا القرب اخلاص الذي لنفسه وفيه علم ما حلل وحرم أو حلل لنفسه 
وال حملل وال حمرم إال اهللا بلسان الشرع لسان الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو اتهد من علماء الرسوم كالفقهاء وفيه علم تغري 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2205  

طبات من العلماء والعارفني الدعاة إىل اإلقبال اإلهلي لتغري األحوال وفيه علم إقامة العظيم مقام اجلماعة وفيه علم السياسات يف املخا
اهللا وفيه علم اجلزاء باملماثل يف أي نوع كان وفيما حيمد من ذلك كله وفيما يذم وفيه علم املعية اإلهلية واهللا يقول احلق وهو يهدي 

    السبيل 

  معرفة منزل مفاتيح خزائن الجود في الباب التاسع والستون وثلثمائة

 ما قلت والكؤس تدار قلت  أنيلما أن قال قومي ب قلت

  وهو شربي الذي عليه المدار  من مدير الكؤس قلت حبيبي

 إله له القلوب تعار في  قالوا فما يقول حبيب ثم

 يأتيك سائالً فتحار ثم  الكريم يعطيك ماال ولسان

 الحكم بعد ذا والخيار ولك  منه وامتناناً وفضالً كرماً

 تشأ ضده فليس يغا أو  إن تشأ قلت أنت مالك هذا

 الخبر فيه واالضطرار حكم  هذا أباحه لك فضالً كل

    

اعلم أيدنا اهللا وإياك أنه ما من شيء أوجده اهللا يف العامل الذي ال أكمل منه يف األمكان إال وله أمثال يف يف خزائن اجلود وهذه 
تنتهي أشخاصها فاألمثال من كل شيء توجد يف كل زمان فرد اخلزائن يف كرسيه وهذه األمثال اليت حتتوي عليها هذه اخلزائن ال 

يف الدنيا واآلخرة ولبقاء كل نوع وجد منه ما وجد واختلف أصحابنا يف هذا النوع اإلنساين هل تنقطع أشخاصه بانتهاء ندة الدنيا 
 النوع اإلنساين باق يف املثل يف نكاح أم ال فمن مل يكشف قال بانتهائه ومن كشف قال بعدم انتهائه وأن التوالد يف اآلخرة يف هذا

الرجل املرأة اآلدمية اإلنسانية على صورة أذكرها والتوالد أيضاً بني جنسني خمتلفني ومها بنو آدم واحلور الاليت أنشأهن اهللا يف اجلنان 
د ينكح الرجل إذا أراد مجيع من على صورة اإلنسان ولسن بأناسي فتوالدمها بنكاح بينهما يف اإلنس واحلو ويتناكحان يف الزمن الفر

عنده من النساء واحلور من غري تقدم وال تأخر مثل فاطهة اجلنة ال مقطوعة وال ممنوعة بل تقطف دان من غري فقد مع موجود أكل 
عليه من وطيب طعم فإذا أفضى الرجل إىل احلوراء أو اإلنسية له يف كل دفعة شهوة ولذة ال يقدر قدرها لو وجودها يف الدنيا غشي 

شدة حالوا فتكون منه يف كل دفعة ريح مثرية خترج من ذكره فيتلقاها رحم املرأة فيتكون من حينه فيها ولد يف كل دفعة ويكمل 
نشؤه ما بني الدفعتني وخيرج مولوداً مصوراً مع النفس اخلارج من املرأة روحاً جمرداً طبيعياً فهذا هو التوالد الروحاين يف البشرى بني 

نسني املختلفني واملتماثلني فاليزال األمر كذلك دائماً أبداً ويشاهد األبوان ما تولد عنهما من ذلك النكاح وهم كاملالئكة الذين اجل
يدخلون البيت املعمور وال يعودون إليه أبداً هذا صورة توالد هذا النوع اإلنساين والحظ هلؤالء األوالد يف النعيم احملسوس وزال 

نعيم املعين فنعيمهم برزخي كنعيم صاحب الرؤيا مبا يراه يف حال نومه وذلك ملا يقتضيه النشء الطبيعي فاليزال النوع بلغوا مقام ال
اإلنساين يتوالد ولكن حكمه ما ذكرناه وأما توالد األواح البشرية فإن هلما يف اآلخرة مثل ما هلما يف الدنيا اجتماعات برزخيات 

أنه ينكح زوجته ويولد له فإذا أقيم العبد يف هذا املقام سواء كان يف الدنيا أو يف اآلخرة ونكح الرجل من مثل ما يرى النائم يف النوم 
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حيث روحه زوجته من حيث روحها يتولد بينهما من ذلك النكاح أوالد روحانيون ما يكون حكمهم حكم املولدين من النكاح 
 فيخرج األوالد مالئكة كراماً ال بل أرواحاً مطهرة وهذا هو توالد احلسي يف األجسام والصور احملسوسات اليت تقدم ذكرها

األرواح ولكن البد أن يكون ذلك عن جتل برزخي فتجلي احلق يف الصور املقيدة فإن الربزخ أوسع احلضرات جوداً وهو جممع 
ضرة اخليال اليت عربنا عنه مبجمع البحرين حبر املعاين وحبر احملسوسات فاحملسوس ال يكون معىن واملعىن ال يكون حمسوساً وح

البحرين هو جيسد املعاين ويلطف احملسوس ويقلب يف عني الناظر عني كل معلوم فهو احلاكم املتحكم الذي حيكم وال حيكم عليه 
ج خمالفاً مع كونه خملوقاً إال أن األنفاس اليت تظهر من تنفس احلوراء أو األدمية إذا كانت صورة ما ظهت فيه من نفس النكاح خير

للنفس الذي ال صورة فيه مييزه أهل الكشف وال يدرك ذلك يف اآلخرة إال أهل الكشف يف الدنيا وصورة هذا النشئ املتولد عن 
هذا النكاح يف اجلنة صورة نشئ املالئكة أو الصور من أنفاس الذاكني اهللا وما خيلق اهللا من صور األعمال وقد صحت األخبار 

لى اهللا عليه وسلم وإمنا جعلنا الكسي موضع هذه اخلزائن ألن الكرسي لغة عبارة عن العلم كما قال وسع بذلك عن رسول اهللا ص
كرسيه السموات واألرض أي علمه وكذلك هو هنا فن اخلزائن فيها أشخاص األنواع وهذه األشخاص ال تتناهى وما ال يتناهى ال 

البد أن يكون الكرسي هنا علمه فإن علمه حميط مبا ال يتناهى فال تتخيل يف يدخل يف الوجود إذ كل ما حيصره الوجود فإنه متناه ف
الكرسي الذي ذكناه أنه هذا الكرسي الذي فوق السموات ودون العرش فإنه كرسي حمصور موجود متناهي األجزاء واعلم أن 

صفات وأعظم اهلبات والعلم وإن كان شريفاً أفضل ما جاد به اهللا تعاىل على عباده العلم فمن أعطاه اهللا العلم فقد منحه أشرف ال
بالذات فإن له شرفاً آخر يرجع إليه من معلومه فإا صفة عامة التعلق وتشرف املفاتيح بشرف اخلزائن وتشرف اخلزائن ما اختزن 

    فيها فاملوجود احلق أعظم املوجودات وأجلها وأشرفها فالعلم به أشرف العلوم العلوم 

يرتل األمر يف الشرف إىل آخر معلوم وما من شيء إال والعلم به أحسن من اجلهل به فالعلم شرفه ذايت له وأعظمها وأجلها مث 
والشرف اآلخر مكتسب واخلزائن حمصورة باحنصار أنواع املعلومات ومرجعها وإن كثرت إىل خزانتني خزانة العلم باهللا وخزانة 

هللا من حيث ذاته باألداك العقلي ومن حيث ذاته باألدرام الشرعي السمعي والعلم العلم ويف كل خزانة من هاتني اخلزانتني كالعلم با
به من حيث أمساؤه والعلم به من حيث نعوته والعلم به من حيث صفاته والعلم به من حيث النسب إليه كل ذلك من ذلك من 

ى اليت هي العلم بالعامل حتوي على حيث النظر الفكري من حيث السمع وهو السمع كما هو من حيث الكشف واخلزانة اآلخر
خزائن ويف كل خزانة فاخلزائن األول ألوانه باعيان العامل من حيث امكانه ومن حيث وجوبه ومن حيث ذواته القائمة بنفسه ومن 

ن حيث أكوانه ومن حيث ألوانه ومن حيث ماتبه ومن حيث مكانه وزمانه ونسبه وعدده ووضعه وتأثريه وكونه مؤثر فيه منه وم
غريه إىل أمثال هذا من العلوم وعلم الدنيا والربزخ واآلخرة واملأل األعلى واألدىن فأول مفتاح من هذه اخلزائن العامل باهللا مفتاح 

خزانة العلم بالوجود مطلقاً من غري تقييد حبادث وال قدمي ومباذا متيز هل نفسه أو بغريه وهو العدم فالوجود ظهور املوجود يف عينه 
تظهر مجيع األحكام من نفي ووجوب وامكان وأحالة ووجود عدم وال وجود وال عدم هذا كله ال يثبت وال يصح األمن فإن به 

موجود يكون عينه وماهيته وجوده ال يقبل التكثري إال حبكمه عليه احلقائق اليت تربز إليه فإن لوجود فنقول بالكثرة يف عينه وهو 
  واحد لكل حقيقة اسم فله أمساء 

 يرني غير فكنت بصيراً ولم  أسمائي فكنت كثيراً تتجسد



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2207  

 يكون الغير كنت غيوراً وأين  قائالً بالغير أين وجوده فيا

 كان الحق فيه غفوراً فبالحق  على من أو بعز تعالى

 وال كان الغني فقيراً غنياً  لوال اهللا ما كان كونه فواهللا

  الوجود خبيراًفسل بالذي قام  بمن أوالي من علق الفقر والغنى

    

فإذا كان الوجود أول خزائن اجلود وأعطاك احلق مفتاح هذه اخلزانة كالذي كان عرفك بك فعرفته فأنت أول معلوم وهو آخر 
معلوم وزأنت آىخر موجود وهو أول موجود فإنه ليس يف قوتك أن تعلم املعدوم ألن العلم وأن مل يكن كذلك فليس بعلم هذا 

ب فيه هدى للمتقني فأوجد من كل خزانة عيناً قائمة أو عيناً يف عني أو ال عيناً يف عني وأعين بقويل ال عني يف هو احلق الذي ال ي
عني النسب فإنه ليست هلا أعيان وحكمها حكم على الوجود ال عيان ا وال وجود هلا إال حبكم فلما أوجد ما ذكرناها عمد إليك 

ة فظهرت يف وجودك وأن كنت آخراً بصورة األول فاحنصر األول فأحنصر العامل بينك وبينه فأوجدك كامالً ال انتهاء طريف الدائر
فال خملص له منكما فلم تتميز وال تتميز عنك يف احلكم وظهرت فيك صور العامل كلها اليت أخرجك من تلك اخلزائن فشاهدتك 

م فرداًقال لك كلما بقي يف اخلزائن مما ال يتناهي يف مثل فمن فحصل لك العلم ا فعلمت من العامل ما مل علم العامل بنفسه من احلك
أحاط علماً بواحد من اجلنس فقد أحاط علماً باجلنس فإنه ما مث فما التقى طرفا الدائة حىت حدث احمليط ودل احمليط على نقطة 

يط فانتهى إىل ما منه خرج فصورة أوليته عني اخلطوط من النقطة إىل احمليط ومل تتجاوزه فإن انتهاء اخلط إمنا يكون إىل نقطة من احمل
الصورة آخريته فيصري من حكم نقطة إىل آخره الذي انتهى إليها من احمليط كذا إغلى حميط آخر نصفه من داخل احمليط األول 

احملال أن خيرج ونصفه من خارجه حلكم الظاه والباطن ويلتقي طرفاه أيضاً كالتقاء احمليط األول حىت يكون على صورته ألنه من 
على ير صورته مث يظهر من احلكم يف احمليط ما ظه يف احمليط األول إىل ما ال يتناهى وهو ما بني وهو ما يربز من تلك اخلزائن الذي 
 ال يتناهى ما حتوي عليه وهو اخللق اجلديد الذي الكون فيه دائماً أبداً وبعض الناس أو أكث الناس يف لبس من ذلك كما قال تعاىل

بل هم يف لبس من خلق جديد مع األنفاس ولكن بصورة ما ذكرناه فالنقطة سبب يف وجود احمليط واحمليط سبب يف حصول العلم 
بالنقط فاحمليط حق وخلق والنقطة حق وخلق فهذان حكمان يسريان يف كل دائرة ظهرت من الدوائر األوىل وملا ظهرت الداوائر 

 الدائرة األوىل اليت أحدثت هذه الدوائر خفية ال تعرف وال تدرك ألن كل دائة قربت منها أو بالغاً ما بلغت وال تزال تظهر صارت
بعدت عنها فهي على صورا فكل دائرة يقال فيها تشهدها ما تشهد فهذا غيب يف شهادة فالدوائر الظاهرة يف الدائرة األوىل 

وال ينقص منها وما خيج وحيدث عنها من الدوائر إىل ما ال يتناهى عددها مساً ولعدد خزائن األجناس كانت ما كانت ال يزاد فيها 
دوائر أشخاص تلك األجناس إىل ما ال يتناهى وتدل عني دائرة الشخص على أمر يسمى نوعاً وهو ما بني اجلنس والشخص 

عم والشخص وكل فيحدث عندك أنواع يف أنواع ولكن منحصة وال تعرف إال من األشخاص ألن النوع معقول بني اجلنس األ
متوسط بني طرفني إن شئت قلت إن الطرفني أظهرا له حكمالتوسط وإن شئت قلت قلت إن التوسط أظهر حكم الطرفني وهذا 

  عني معرفة احلق باخللق واخللق باحلق 

  ولوال شهود الحق بالخلق لم تكن  شهود الخلق بالحق لم يكن فال
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  من يكون بقول كنثم إال وما  قال كن فهو الذي قد شهدته فمن

 علمه بالحق كان ولم يكن ومن  علمه بالخلق يعرف حقه فمن

فاحمليط حيفظ النقطة علماً والنقطة حتفظ احمليط وجوداً فكل واحد منهما حافظ حمفوظ والحظ ملحوظ قال تعاىل وشاهد ومشهود 
إن قال أحدمها أنت قال اآلخر له أنت فال يظهر فالكل مشهود وشاهد والكل فاضل ومفضول فإن قال أحدمها أنا قال اآلخر أنا و

  كل واحد لآلخر إال مبا يبدأ به كل واحد والقوالن صحيحان 

 تفنى لمن تبقي لمن  حقي ويا خلقي فيا

 غص بها حلقي وقد  شربة منه شربت

 يبقى ما تلقى فمن  ثم سوى عين وما

 ما قلت فاستبقني إذا  فقال لي الذي أعني

 الخلق والحق بين  رفإن األمر محصو

  فأخف الذكر في الحق  ذاك ما كنا ولوال

    

فأنت يا ويل الذكر املرتل فأنت احملفوظ وما نزل إال بك فأنت احلافظ فال تفن عينك فإنه يف نفس األمر ما يفىن وغايتك إن تقول 
ص فقل به وقل بك ومتيز عنه وميزه عنك متيز أناهو فمدلول هو ما هو مدلول أنا فما يتخلص لك ما ترومه أبدا وإذا عز عن التخل

األول عن اآلخر واآلخر عن األول ومتيز عن العامل وميزه عنك متيز الظاهر من الباطن والباطن من الظاه فإنك من العامل روح العامل 
العامل عرفت قدرك مبعرفة والعامل صورتك الظاهرة وال معن للصورة بال روح فال معىن للعامل دونك فإذا ميزت عينك من احلق ومن 

  احلق وعرفت مرتلتك مبعرفة العامل 

 وأنزلت عهداً مثل ما أنزل العهدا      فكنت لذا رباً وكنت عبداً

 فال تلتزم ذماً وال تلتزم حمدا      فإن كنت ذا لب وغوص وفطنة

 بسهو وحرر عند فعلتك القصدا      وال تفعلن شيئاً إذا ما فعلته

 يغالبكم فاعمد إلى تركه عمدا     سهوكمفما أنت ذاك الشخص إن كان

فهذا الذي أنبأتك به مفتاح من مفاتح خزائن اجلود فال تضيعه فإنه يعمل عمل كل مفتاح وال يعمل مفتاح عمله فيه يفتح كل مغلق 
علمها بك ومن طمع يف وال يفتح بغريه ما أغلقه هذا املفتاح ومفاتح الغيب ال يعلمها إال هو فال تعلم إال منه فال تطمع إن تصل إىل 

غري مطمع فقد شهد على نفسه باجلهل وهللا املثل األعلى يف السموات واألرض وما مث إال مساء وأرض وله املثل األعلى فله صورة يف 
كل مساء وأرض وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله وهو اهللا يف السموات واألرض يعلم سركم من كونه يف األرض وجهكم 

 يف السماء ومن حيث النشأة يعلم سكم من كونه يف السماء وهو معناكم الذي خفي عن األبصا عينه وظهر حكمه وله من كونه
العلو فهو يف السماء وهو الباطن ويعلم أيضاً جهركم من كونه يف األرض وهو ظاهركم الذي ظهر لألبصار عينه وخفي حكمه يف 

     ول فهو األرض فهو الظاهرروحه فإنه الذي تفيده العلوم حبواسه فله الرت
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 وإن الذي قلناه أمر محقق    فقد بان إن الحق بالحق ينطق

 فعكس الذي قلناه لفظ ملفق    فال تعدلن إن كنت للحق طالباً

فيقول العبد الكامل الذي ال أكمل منه يل وقت ال يسعين فيه غري ريب ويقول األصل يل وقت ال يسعين فيه غري نفسي فإن األوقات 
استغرقها العامل يف اجلانبني وهلذا كان النسان الكامل خليفة له تعاىل فلهذا سبق علمه بنفسه على علمه بربه وهلذ جاء اخلري من كلها 

عف نفسه عرف ربه فإن من استخلفه علم العامل من علمه بنفسه واخلليفة على صورة من استخلفه فعلم ربه من علمه بنفسه وعلم 
هو متناه أي كل ما دخل يف الوجود وبقيت احلرية يف العلم باهللا من كونه موجوداً هل يتصف بالتناهي إن كل من اتصف بالوجود ف

لكونه موجوداً وال يتصف بالتناهي فإن أرادوا بالتناهي كون عني املوجود موصوفاً بالوجود فهو متناهي كما هو كل موجود وإن 
 مث ينقطع فهذا ال يصح عقالً يف احلق ألنه واجب الوجود لذاته فال يقبل التناهي عينه موجودة وإن أرادوا بالتناهي انتهاء مدة وجوده

وجوده ألن بقاءه ليس مبرور املدد عليه املتومهة فهو حمال من وجهني تناهيه وكذلك يف أهل اآلخرة أعين يف أعيام ويف الدار 
م فنسبة البقاء إىل اهللا ختالف نسبة البقاء للعامل فاالطالق يف العلم اآلخرة مسعاً وال يتناهى بقاؤهم يف اآلخرة وال استمرار املدد عليه

     واحلصر يف الوجود 

  والذي في العلم مطلق    كل ما في الكون محصور

 بوجوده تحقق       فتدبر قول خبير

 من وجود الحق أسبق      إن علمي بوجودي

  جاء علم اهللا يلحق      فإذا علمت كوني
 إال باهللا وكان النعت اإلهلي ال بقاء له إال بالعامل كان كل واحد رزقاً لآلخر به يتغذى لبقاء وجوده وملا كان العامل ال بقاء له

  حمكوماً عليه بأنه كذا 

 أنه رزق الكيان بال شك كما  له رزق تغذى بكوننا فنحن

  إلهاً وهذا القول ما فيه من إفك  فيحفظنا كوناً ونحفظ كونه

 لملك الملك بالرق والملك يقر  ةغروان الكون في كل حال فال

    

فالوجود احلادث والقدمي مربوط بعضه ببعضه ربط اإلضافة واحلكم ال ربط وجود العني فاإلنسان مثالً موجود العني من حيث ما 
معدوم هو إنسان ويف حال وجوده معلوم األبوة إذا مل يكن له ابن يعطيه وجوده أو تقدير وجوده نعت األبوة وكذلك أيضاً هو 

نعت املالك ما مل يكن له ملك ميلكه به يقال أنه مالك وكذلك امللك وإن كان موجود العني ال يقال فيه ملك حىت يكون له مالك 
ميلكه فاهللا من حيث ذاته ووجوده غين عن العاملني ومن كونه رباً يطلب املربوب بال شك فهو من حيث العني ال يطلب ومن حيث 

ب وجوداً وتقديراً وقد ذكرنا أن كل حكم يف العامل البد أن يستند إىل نعت إهلي ال النعت الذايت الذي الربوبية يطلب املربو
يستحقه احلق لذاته وبه كان غنياً والنعت الذايت الذي للعامل باالستحقاق وبه كان فقرياً بل عبداً فغنه أحق من نعت الفقر وإن كان 

 أليب يزيد تقرب إيل مبا ليس يل الذلة واالفتقار والقادر على الشيء واالنفعال الذايت عن الفق والذلة على السواء وهلذا قال احلق
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الشيء ال يتصف ذلك القادر وال الذي عنه انفعل ما انفعل باالفتقار خبالف املنفعل فإنه موصوف بالذلة واالفتقار فتميز احلق من 
بوجه فاألمر كما قررناه وهذا املرتل قد حواه فيقول القائل فلماذا يستند اخللق ذا وإن كان اخللق باحلق واحلق باخللق مرتبطاً 

احلكم باهلوى وهو موجود يف الكون واحلق ال حيكم باهلوى فاألهواء ما مستندها قلنا إن تفطنت لقول اهللا تعاىل إن ربك فعال ملا 
عليه اخلطاب بأنه ال حيكم بكل ما يريد بل مبا يريد فلم يصف نفسه بالتحجري عليه يف حكمه والكون موصوف بالتحجري فتوجه 

شرع له مث إنه ملا قيل احكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى أي ال حتكم بكل ما خيطر لك وال مبا يهوى كل أحد منك بل احكم 
 فليكن حكمك يف األمم مبا أوحى به إليك فإن اهللا تعاىل قال جرب القلب خلفائه قل يا حممد رب احكم باحلق أي وال تفعل ما تيد

يوم القيامة مبا شرعت هلم وبعثتنا به إليهم فإن ذلك مما يراد فإنك ما أرسلتنا إال مبا تريد حىت يثبت صدقنا عندهم وتقوم احلجة 
ن هلم عليهم إذا حكم احلق يف كل أمة مبا أرسل به نبيه إليهم وذا تكون هللا احلجة البالغة فدل التحجي على اخللق يف األهواء إ

اإلطالق مبا هم يف نفوسهم مث حدث التحجري يف احلكم والتحكم كما أنه فعال ملا يريد أنه ما حكم إال مبا شرع وأمر عبده أن 
يسأله تعاىل يف ذلك حت يكون حكمه فيه عن سؤال عبده كما كان حكم العبد مبا قيده من الشرع عن أمر ربه بذلك فليست 

د علمت ملاذا استندت األهواء واستند التحجري مث لتعلم أن اهلوى وإن كان مطلقاً فال يقع له حكم إال األهواء إال مطلق اإلرادات فق
مقيداً فإنه من حيث القابل يكون األثر فالقابل البد أن يقيده فإنه باهلوى قدير يد القيام والقعود من العني الواحدة اليت تقبلهما على 

 تلك العني والقابل ال يقبل ذلك فصار اهلوى حمجوراً عليه بالقابل فلما قبل اهلوى التحجي البدل يف حال وجود كل واحد منهما يف
بالقابل علمنا أن هذا القبول له قبول ذايت فحج الشرع عليه فقبل وظه حكم القابل يف اهلوى ظهوره يف مطلق اإلرادة فيمن اتصف 

خلق فيه قوى روحانية معنوية نسبية معقولة وإن كانت هذه القوى عني من ا فلما خلق اهللا النفس الناطقة أو اخلليفة قل ما شئت 
اتصف ا كاألمساء والصفات اإلهلية اليت جمعها وكثرا إىل نسب يف عني واحدة ال نقبل الكثرة يف عينها وال العدد الوجودي العيين 

ن وهو مطلق اإلنسان قوة تسمى الوهم وقوة تسمى العقل فكان من القوى اليت خلقها يف هذا اخلليفة بل يف النسان الكامل واحليوا
قوة تسمى الفكر وميز احلضرات الثالثة هلذا اخلليفة وواله وعليها حضرة احملسوسات وحضرة املعاين اردة يف نفسها عن املواد وإن 

املعىن وهو خزانة اجلبايات اليت مل يظهر بعضها إال يف بعض املواد وحضرة اخليال وجعل اخليال حضرة متوسطة بني طريف احلس و
جتيبها احلواس وجعل فيه قوة مصورة حتت حكم العقل والوهم يتصرف فيها العقل باألمر وكذلك الوهم أيضاً يتصرف فيها باألمر 

ن عني وقوى يف هذه النشأة سلطان الوهم على العقل فلم جيعل يف قوة العقل أن يدرك أمراً من األمور اليت ليس من شأا أن تكو
مواد أو تكون ال تعقل من جهة إال يف غري مادة كالصفات املنسوبة إىل اهللا املرته عن أن يكون مادة أو يف مادة فعلمه املنسوب إليه 

    ما هو مادة وال ينسب إىل مادة فلم يكن يف قوة العقل مع علمه ذا إذا خاص فيه 

ال من حكمه فاحلس يرفع إىل اخليال ما يدركه وتركب القوة املصورة يف أن يقبله إال بتصور وهذا التصور من حكم الوهم عليه 
اخليال ما شاءته مما ال وجود له يف احلس من حيث مجلته لكن من حيث أجزاء تلك اجلملة فإن كانت القوة املصورة قد صورت 

ا صورته املصورة عن أمر الوهم ال من ذلك عن أمر العقل بقوة الفكر فذلك لطلبه العلم بأمر ما والعلم مقيد بالشك وإن كان م
حيث ما تصرف به العقل من حكم الوهم بل من الوهم نفسه فإن تلك الصورة ال تبقى فإن الوهم سريع الزوال إلطالقه خبالف 

 ال يقبل معىن العقل فإنه مقيد حمبوس مبا استفاده وملا كان الغالب على اخللق حكم األوهام لسلطنة الوهم على العقل فإنه أثر فيه إنه
يعلم قطعاً أنه ليس مبادة وال يف مادة إال بتصور وذلك التصور ليس غري الصورة اليت ال حيكم ا إال الوهم فصار العقل مقيد بالوهم 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2211  

 بالشك فيما هو به عامل بالنظر وأما علمه الضروري فليس للوهم عليه سلطان وبه يعلم أن مث معاين ليست مبواد وال يف أعيان مواد

وإن مل يقبلها بالنظر إال يف مواد من خلف حجاب رقيق يعطيه الوهم وملا علم احلق ما ركب عليه العامل املكلف مما ذكرناه أرسل 
الرسل إىل الناس واملكلفني فوقفوا يف حضرة اخليال خاصة ليجمعوا بني الطرفني بني املعاين واحملسوسات فهو موقف الرسل عليهم 

لناس من هذه احلضرة اعبد اهللا كأنك تراه مث نبه هذا املخاطب املكلف بعد هذا التقرير على أمر آخر ألطف السالم فقالوا لبعض ا
منه ألنه علم أن مث رجاالً علموا أن معاين جمردة عن املةاد فقال له فإن مل تكن تراه أي تقف مع دليلك الذي أعلمك أنك ال تراه 

 والوقوف عندما كلفك فعدل يف اخلطاب إىل حكم وهم ألطف من احلكم األول فإنه البد هلذا فإنه يعين اهللا يراك أي إلزم احلياء منه
املكلف أن يعلم أنه يراه إما بعقله أو بقول الشرع وبكل وجه فالبد أن يقيده الوهم فإن العبد حبيث يراه اهللا فأخرجه عنه فحده إذ 

ية يف العامل النوري والناري والترايب ألن العامل ما ظهر إال على ما هو ميزه مع علمه أنه ليس كمثله شيء فحريه وهذه احلرية سار
عليه يف العلم اإلهلي وما هو يف العلم ال يتبدل فاملرتبة اإلهلية تنفي بذاا التقييد عنها والقوابل تنفي اإلطالق عنها بالوقوع فعلمت 

ما حكم به العلم وسبق به الكتاب فعرفنا ذلك من العلم والكتاب سبب احلرية يف الوجود ما هو قال تعاىل ما يبدل القول لدى أي 
إذ كان له احلكم واخللفاء إمنا هم خلفاء العلم والكتاب فالعلم والكتاب حجابان عن احلق الذي هو غين عن العاملني فمرجع الكون 

قل حكم أصالً بال وهم يف هذه النشأة ألن للعلم والكتاب فتنتج األهواء مع إطالقها ما تنتجه العقول مع تقييدها فال يسلم الع
النشأة هلا والدة على كل ما ظهر فيها وما مث أعلى من احلق رتبة ومع هذا ختيلته وقال ختيليين أمرها بذلك لكونه ال يكلف اهللا نفساً 

بني الترتيه فقيدته وبني إال وسعها ووسعها ما تعطيه حقيقتها وجعل سعادا يف ذلك التخيل مث قال هلا ليس كمثله شيء فجمعت 
    التشبيه فقيدته فإا مقيدة فال تعلم إال التقييد هو حقيقتها 

 عن هوى قد كان مخرجه فإنه  ينتج ما األهواء تنتجه فالعقل

 الضروري والفكر يخرجه إال  فليس يحكم في شيء بغير هوى

    

شيء واخلزائن تقتضي احلصر واحلصر يقتضي التقييد مث بني أنه ما وقد نبه احلق عباده يف كتابه العزيز أن عنده خزانة خزائن كل 
يرتل شيئاً منها إال بقدر معلوم وهو تقييد ولوال التقييد بني املقدمتني الذي يربطهما ما ظهرت بينهما نتيجة أصالً وال ظهر خلق عن 

لكن ال يفقهون حديثاً أي أنتم يا حمجوبون ال تعلمون حق أصالً وهلذا سرى النكاح يف املعاين واحملسوسات للتوالد قدمياً وحديثاً و
ما حتدثكم به فإن الشرع كله حديث وخرب إهلي مبا يقبله العقل والوهم حىت تعم الفائدة ويكون كل من يف الكون خماطباً ويا علماء 

يهم من ذكر من رم حمدث وما هو باهللا وباألمر ال تعلمون حديثاً بل تعلمون قدمياً وإن حدث عندكم فما هو حديث العني ما يأت
إال كالم اهللا املنعوت بالقدم فحدث عندهم حني مسعوه فهو حمدث باإلتيان قدمي بالعني وجاء يف مواد حادثة ما وقع السمع وال 

فله تعلق إال ا وتعلق الفهم مبا دلت عليه األخبار والذي دلت عليه منه ما هو موصوف بالقدم ومنه ما هو موصوف باحلدوث 
احلدوث من وجه والقدم من وجه ولذلك قال من قال أن احلق يسمع مبا به يبصر مبا به يتكلم والعني واحدة واألحكام ختتلف قال 
تعاىل إن يشأ يذهبكم فعلق الذهاب باملشيئة وقال وأنا على ذهاب به لقادرون فعلق الذهاب باالقتدار فما به قدرته أراد وشاء وهنا 

متعلق القدرة اإلجياد ال اإلعدام فيتعرض هنا أمر أن األمر الواحد أن الذهاب املراد هنا ليس اإلعدام وإمنا هو علم شريف وهو أن 
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انتقال من حال إىل حال فمتعلق القدرة ظهور احملكوم عليه باحلال اليت انتقل إليها فأوجدت القدرة له ذلك احلال فما تعلقت إال 
قتدار على الذهاب أي ال مكره له على ابقائه يف الوجود فإن الوجود عي القائم بنفسه أعين بقاءه باإلجياد واألمر اآلخران وصفه باال

إمنا هو مشروط بشرط بوجود ذلك الشرط يبقى الوجود عليه وذلك الشرط ميده اهللا به يف كل زمان وله أن مينع وجود ذلك 
وط وهذا اإلمساك يل من متعلق القدرة وقد وصف نفسه بالقدرة الشرط وال بقاء للمشروط إال به فلو يوجد الشرط فانعدم املشر

على ذلك فلم يبق إال فرض املنازع الذي يريد بقاءه فهو قادر على دفعه ملا مل يرد اهللا بقاءه فيقهر املنازع فال يبقى ما أراد املنازع 
دم وحكمه ومن تأخر وحكمه كما قدمنا أن الشيء بقاءه زالقهر حكم من أحكام االقتدار وملا علمنا هذا وتقرر لدينا علمنا من تق

يف هذا املرتل من العلوم علم املثلثات الواقعة يف الوجود ومن أين أصلها وما يتصل منها " يكون متقدماً من وجه متأخراً من وجه 
 النظري يف احملمود واملذموم وما ينفصل وفيه علم مناسبة القرآن للكتاب وكون التوراة وغريها كتاباً وليست بقرآن وفيه علم تقليل

وفيه علم حكمة السبب يف وجود ما ال يوجد إال بسبب هل جيوز وجوده بغري سبب أم ال عقالً وفيه علم يؤ القوابل بذاا ملا مل 
 ذلك املانع ال يرد عليها مما تقبله وفيه ترك اإلمهال من ترك ما يتركه ملنفعة وكله ترك وفيه علم تأخري الوعيد ممن ال مانع له فهل

ميكن رفعه أو هل هو عن اختيار إن صح وجود اإلنسان يف العامل فإنه ليس له مستند وجودي يف احلق وإمنا هو أمر متوهم ذكرناه 
يف الباب الذي يليه هذا الباب فقد تقدم وفيه علم اآلجال يف األشياء والترتيب يف اإلجياد مع يؤ املمكنات لقبول اإلجياد فما الذي 

أخرها والفيض اإلهلي غري ممنوع والقوابل مهيأة للقبول والتأخري والتقدمي مشهود فلماذا يرجع فالبد يف هذا املوطن من حكم يسمى 
املشيئة والبد وال ميكن رفع هذا احلكم بوجه من الوجوه وفيه علم ما ستر عن العامل أن يعلمه هل ينقسم إىل ما ال يزال مستوراً عنه 

اً وإىل ما يعلمه برفع الستور وهل علم ما ال يرفع ستره ممكن أن يعلم لو رفع الستر أو ستر عينه فال ميكن أن يعلم فال يعلمه أبد
لذاته وفيه علم سبب طلب البينة من املدعى اسم فاعل وقبول الطالب لذلك شهادة البينة من غري حكم احلاكم وال يكون ذلك حىت 

هل قبوله شهادم للذكرى أم ألمر آخر وهو عدم التهمة هلم فيما شهدوا به وجوزوا النسيان منه يتذكر املدعى عليه بشهادة البينة ف
ملا شهدوا به عليه وذلك إلنصافهم وفيه علم تأخري البيان عند احلاجة مع التمكن منه ال جيوز وفيه علم إقامة اجلماعة مقام الواحد 

 لألغراض النفسية هل يكون دها عن خلل عنده يف كون تلك الدالئل كما هي وغقامة الواحد مقام اجلماعة وفيه علم رد الدالئل
    يف نفسها صحيحة أو ال عن خلل وفيه علم من حفظ 

من العامل ومباذا حفظ وممن حفظ وملاذا حفظ وفيه علم ما حتوي عليه األرض من الكنوز وما يظهر عليها مما خيرج منه أنه على حد 
لنقص وفيه علم رزق العامل بعضه بعضاً وفيه علم ترك االدخار من صفة أهل اهللا الذاكرين منهم وفيه علم معلوم ال يقبل الزيادة وا

نشء احليوان على اختالف أنواعه وفيماذا يشترك ومباذا يتميز صنف عن صنف وفيه علم التعريف اإلهلي من شاء من عباده وفيه 
 ال ألن علمهم األمساء فأمروا بالسجود قبل أن يعرفوا فضله عليهم مبا علمه علم سبب سجود املالئكة آلدم إمنا كان ألجل الصورة

اهللا من األمساء ولو كان السجود بعد ظهوره بالعلم ما أىب إبليس وال قال أنا خري منه وال استكرب عليه وهلذا قال أأسجد ملن خلقت 
الئكة خبالفته فقالوا ما أخربنا اهللا عنهم وهلذا قال تعاىل يف بعض طيناً وقال خلقتين من نار وخلقته من طني مث بعد ذلك أعلم اهللا امل

ما كرره من قصته وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فأتى باملاضي من األفعال وبأداة إذ وهي ملا مضى من الزمان فاجعل بالك هلذه 
لشرع أن يسجد إنسان إلنسان فإنه سجود الشيء السمئلة لتعلم فضل آدم بعلمه على فضله بالسجود له رد ذاته وملاذا ى يف ا

لنفسه فإنه مثله من مجيع وجوهه والشيء ال خيضع لنفسه وهلذا ملا سئل صلى اهللا عليه وسلم يف الرجل إذا لقى الرجل أينحين له قال 
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يه علم ما جهل األعلى األدىن ال قيل له أيصافحه قال نعم وفيه علم ما السبب يف عداوة األمثال لكون املثلني ضدين أو ألمر آخر وف
حني افتخر عليه وماله شرف إال به فإنه لوال األدىن ما ظهر فضل األعلى فأي فائدة الفتخاره واحلال يشه له بذلك ولك يكتف 

 الناس وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وال فخر أي ما قصدت الفخر عليكم بذلك فإنه معلوم باملقام واحلال أنه سيد
وفيه علم حكمة من سأل أمر فيه شفاؤه فأجابه املسؤول مع علمه بذلك ومل ينبهه على ما عليه من الشفاء يف ذلك وفيه علم أن 

املأمور يتمثل سيده مث يعاقبه السيد على امتثال أمره ما حكم هذا الفعل من السيد وفيه علم الفرق بني ما أخذ باحلجة وبني ما أخذ 
لم اخلمسة عشر وفيه علم التساوي بني الضدين فيما اجتمعا فيه وفيه علم املبادرة لكرامة الضيف النازل عليك وإن مل بالقهر وفيه ع

تعرفه مباذا تقابله وأنت ال تعرف مرتلته فتكرمه بقدر ما تعرف من مرتلته وتعامله بذلك فإن الكرامة على قسمني القسم الواحد 
م اآلخر ما يفضل ا املعروفون وفيه علم التعريف مبا يع به األمان للخائف واألنس للمستوحش يعمم املعروف وغري املعروف والقس

وفيه علم النصائح وفيه علم التذكري واملواعظ وفيه علم من ينبغي أن يصحب ممن ال ينبغي أن يصحب ومن ينبغي أن يتبع ممن ال 
ومن يصحب ويتبع وال يعرف وفيه علم ما البد من العلم به وهو العلم ينبغي أن يتبع ومن ينبغي أن يعرف من غري صحبة وال اتباع 

هذا املرتل بينه وبني الباب السبعني ومائتني وصلة بنسبة خاصة فأحلقنا منه يف هذا املرتل هذا القدر الذي " وصل"بطريق جناتك 
املالئكة واجلان شرك بينهما يف أمر وهو االستتار عن أذكره إن شاء اهللا وذلك أن اهللا تعاىل ملا خلق األرواح النورية والنارية أعين 

أعني الناس مع حضورهم معهم يف جمالسهم وحيث كانوا وقد جعل اهللا عز وجل بينهما وبني أعني الناس حجاباً مستوراً فاحلجاب 
ئفتني من األرواح جناً أي مستور عنا وهم مستورون باحلجاب عنا فال نراهم إال إذا شاؤوا أن يظهروا لنا وهلذا مسي اهللا الطا

    مستورين عنا فال نراهم فقال يف حق املالئكة يف الذين قالواا أن املالئكة بنات اهللا وجعلوا بينه وبني اجلنة نسباً يعين 

مسلطون املالئكة ولقد علمت اجلنة أم حملضرون واملالئكة رسل من اهللا إىل االنسان موكلون به حافظون كاتبون أفعالنا والشياطني 
على اإلنسان بأمر اهللا فهم مرسلون إلينا من اهللا قال عن إبليس أنه كان من اجلن يعين املالئكة ففسق أي خرج عن أمر ربه أي من 

الني يستترون عن اإلنس مع حضورهم معهم فال يورهم كاملالئكة فلما شرك بينهم يف الرسالة أدخله أعين إبليس يف األمر بالسجود 
قال وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آدم فسجدوا إال إبليس فأدخله معهم يف األمر بالسجود فصح االستثناء وجعله منصوباً مع املالئكة ف

باالستثناء املنقطع عن املالئكة كما قطعه عنهم يف خلقه من نار فكأنه يقول إال من أبعده اهللا من املأمورين بالسجود وال ينطلق على 
رهم عنا مع حضورهم معنا فال نراهم فحينئٍذ ينطلق عليهم هذا النعت فاجلنة من املالئكة هم الذين األرواح اسم جن إال الستتا

يالزمون اإلنسان ويتعاقبون بالليل والنهار وال نراهم عادة وإذا أراد اهللا عز وجل أن يراهم من يراهم من األنس من غري إرادة منهم 
دركهم وقد يأمر اهللا امللك واجلن بالظهور لنا فيتجسدون لنا فنراهم أو يكشف اهللا لذلك رفع اهللا احلجاب عن عني الذي يريد أن ي

الغطاء عنا فنراهم رأى العني فقد نراهم أجساداً على صور وقد نراهم ال على صور بشرية بل نراهم على سورهم يف أنفسهم كما 
مها نور واجلن نار مارج واالنسان مما قيل لنا ولكن يدرك كل واحد منهم نفسه وصورته اليت هو عليها وأن املالئكة أصل أجسا

كما استحال اإلنس عن أصل ما خلق منه كذلك استحال امللك واجلن عن أصل ما خلقنا منه إىل ما مها عليه من الصور فقد بان 
هما إما بالصفة املشتركة لك ما اشترك فيه اجلان وامللك وما متيز به بعضهما عن بعض فيعترب اهللا يف التعبري لنا عن كل واحد من

بينهما أو مبا ينفرد كل جنس منهما به كيف شاء ملن نظر نظراً صحيحاً يف ذلك وحلق اهللا اجلان شقياً وسعيداً وكذلك اإلنس 
وخلق اهللا امللك سعيدا ال حظ له يف الشقاء فسمي اإلنس واجلان كافر أو مسي السعيد من اجلن واإلنس مؤمناً وكذلك شرك بينهما 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2214  

 الشيطنة فقال تعاىل شياطني اإلنس واجلن وقال الذي يوسوس يف صدور الناس من اجلنة والناس وقد علمنا أن النفس بذاا وإن يف
كانت مقيدة ال تشتهي التقييد بذاا وتطلب السراح والتصرف مبا خيطر هلا من غري حتجري فإذا رأيت النفس قد حبب إليها التحجري 

يها حتجري آخر فقامت به إن قامت غري طيبة مكرهة فتعلم قطعاً أن ذلك التحجري مما ألقى إليها من غري ذاا فقامت به طيبة وكره إل
كان التحجري ما كان فإذا حبب إىل النفوس العامة القيام بتحجري خاص فتعلم قطعاً أن ذلك التحجري هو الباطل الذي يؤدي العمل 

ن الشيطان الذي يوسوس يف صدره يوسوس إليه دائماً وحيببه إليه ألن غرضه يشقيه وإذا به إىل شقاوة العامل به والواقف عنده فإ
رأيته يكره ذلك التحجري ويطلب تأويالً يف ترك العمل به فتعلم أن ذلك حتجري احلق الذي حيصل للعامل به السعادة إال أهل الكشف 

كفر والفسوق والعصيان وإن مل يعرفوا أم كشف هلم ولكن علمناه حنن الذين حبب اهللا إليهم اإلميان وزينه يف قلوم وكره إليهم ال
منهم وهم ال يعلمونه من نفوسهم وهلذا نرى من ليس مبسلم يثابر على دينه ومالزمته كأكثر اليهود والنصارى أكثر مما يثابر املسلم 

ه عليها وهذا من مكر اهللا اخلفي الذي ال يشعر على إقامة جزئيات دينه ومثابرته على ذلك دليل على أنه على طريق يشقى بسلوك
به كل أحد إال من كان على بصرية من ربه وهذا الصنف قليل الوجود يف اجلن ال يف مؤمنهم وال يف كافرهم من جيهل احلق وال 

ذا أشركوا تربؤوا ممن من يشرك وهلذا أحلقوا بالكفار ومل يلحقهم اهللا باملشركني وإن كانوا هم الذين جيعلون اإلنس أن يشركوا فإ
أشرك كما قال تعاىل كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر وهو وحي الشيطان إىل وليه ليجادل بالباطل أهل احلق فإذا كفر يقول له 

إين بريء منك إين أخاف اهللا رب العاملني فوصف الشيطان باخلوف من اهللا ولكن على ذلك اإلنسان ال على نفسه فخوف 
الذي قبل إغواءه ال على نفسه كما ختاف األنبياء عليهم السالم يوم القيامة على أممهم ال على أنفسهم وسبب ارتفاع الشيطان على 

اخلوف من الشيطان على نفسه علمه بأنه من أهل التوحيد وهلذا قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني فأقسم به تعاىل لعلمه بربه كأنه يرى 
    ن قبوله لكل ما يلقى إليه فلما سأل ذلك أجاب اهللا سؤاله احلق أنه قد علم من نشأة اإلنسا

فأمره مبا أغوى به اإلنس فقال له اذهب يعين إىل ما سألته مين وذكر له جزاءه وجزاء من اتبعه من اإلنس فكان جزاء الشيطان أن 
 جزاء إبليس فإن اهللا ما جعل جزاءمها رده إىل أصله الذي منه خلقه وجزاء اإلنسان ايل اتبعه كذلك ولكن غلب جزاء اإلنسان على

إال جهنم وفيها عذاب إبليس فإن جهنم برد كلها ما فيها شيء من النارية فهو عذاب إلبليس أكثر منه ملتبعه وإمنا كان ذلك ألن 
اء ألحد فإن ذلك إبليس طلب أن يشقى الغري فحارو باله عليه ملا قصده فهو تنبيه من احلق لنا أن ال نقصد وقوع ما يؤدي إىل الشق

نعت إهلي ولذلك أبان اهللا طريق اهلدى من طريق الضاللة فالعبد املستقيم هو الذي يكون على صراط ربه مع أن الشيطان حتت أمر 
ربه يف قوله إذهب واستفزز وأجلب وشاركهم وعدهم وهذه كلها أوامر إهلية فلو كانت ابتداء من اهللا ما شقي إبليس وملا كانت 

ا قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني والحتنكن ذريته شقى ا كما تعب املكلف فيما سأله من التكليف فإن الشرع منه ما إجابة له مل
نزل ابتداء ومنه ما نزل عن سؤال ولوال أن الرمحة شاملة لكان األمر كما ظهر يف العموم وملا قيدت هذا الوصل غفوت غفوة 

لدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن فرأيت يف املبشرة يتلى على شرع لكم من ا
أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني ما ندعوهم إليه من الوحدة فهو كثري باألحكام فإن له األمساء احلسىن وكل اسم 

 العدم إىل الوجود كثرية تطلب تلك األمساء أعين عالمة على حقيقة معقولة ليست هي األخرى ووجوه العامل يف خروجه من
املسميات وإن كانت العني واحدة كما أن العامل من حيث هو عامل واحد وهو كثري باألحكام واألشخاص مث تلى على اهللا جيتيب 

 قيل يل من علم اهلداية إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما ذكر لشقي هنا نعتاً وال حاالً بل ذكر األمر بني اجتباء وهداية مث
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واالجتباء علم ما جاءت به األنبياء وكال األمرين إليه ممن اجتباه إليه جاء به إليه ومل يكله إىل نفسه ومن هداه إليه أبان له الطريق 
امة ومل يذكر للشقاوة امساً املوصلة إليه ليسعده وتركه ورأيه فأما شاكراً وأما كفوراً إنا هديناه السبيل وملا جاء تعاىل يف هذه اآلية الع

وال عيناً وذكر االجتباء واهلداية وهو البيان هنا وجعل األمرين إليه علمنا أن احلكم للرمحة اليت وسعت كل شيء وما ذكر يف 
ن املشرك إال كون ها الذي دعي إليه ألنه دعي من وجه واحد وهو يشهد لكثرة من وجوده الذي جعله احلق دليالً عليه يف قوله م

عرف نفسه عرف ربه وما عرف نفسه إال واحداً يف كثرياً وكثرياً يف واحد فال يعرف ربه إال بصورة معرفته بنفسه فلذلك كرب عليه 
دعاء احلق إىل األحدية دون سائر الوجوه وذلك ألن املشرك ما فهم عن اهللا مراد اهللا بذلك اخلطاب فلما علم احلق أن ذلك كرب 

مر إليه تعاىل بني إجتباء وهداية فشرك باالجتباء واهلداية ووحد بإليه يف األمرين وفقاً به وأنساً له ليعلم أنه عليه رفق به وجعل األ
الغفور الرحيم باملسرفني على أنفسهم وملا رأى إبليس منه اهللا قد سرت يف العامل طمع يف رمحة اهللا من عني املنة ال من عني الوجوب 

داً ففي أي وجهه تصرف مل خيرج عن حق كما أن الشرع الذي وصى به من ذكره يف هذه اآلية متنوع اإلهلي فعبده مطلقاً ال مقي
األحكام بعضه بعضاً والكل قد أمر بإقامته وإن ال يتفرق فيه لالفتراق الذي فيه فهو يدعو بالكثرة إىل عني واحدة أو بالواحدة إىل 

    ىن حقائق كثرية كيف شئت فقل ما شئت مما ال يغري املع

 في عين الشهود كالكل  في حكم الوجود فالكل

 أعالم الجحود وتبين  لتعم رحمته الورى

 الشقي أو السعيد يدعى  رحماناً بمن فيكون

 بجنات الخلود هذا  هذا بدار جهننم

  عن االنحصار عن الحدود  جّل بذاته واهللا

    

ارع وحده وهوالرسول وعلم ما يتقي به من األمساء اإلهلية وعلم مالك امللك وهذا الوصل واسع اال فيه علم األوامر املختصة بالش
ومدلول اسم اإلله ونعته باألحدية يف قوله ما من إله إال اهللا واحد وإضافته إىل الضمري مثل إهلكم وإىل الظاهر مثل وإله موسى وإله 

وبية وكوا مل تأت قط من عند اهللا من غري تقيد وعلم اإلهلام الناس هل احلكم واحد أو يتغري بتغري اإلضافة أو بالنعت وعلم الرب
وهو ما يتصل به من املرتل الثاين ومن املنازل املذكورة يف " الوصل الثاين من هذا الباب"واختالف االسم عليه بالطرق اليت منها يأيت 

وبني ما ال يدرك به إال نفسه خاصة وعلم اختزان هذا الكتاب وهو يتضمن علوما منها علم الفصل بني ما يقع به اإلدراك لألشياء 
البزرة والنواة واحلبة ما يطهر منها إذا برزت يف األرض وكيف تدل على علم خروج العامل من الغيب إىل الشهادة ألن البزرة ال 

 من النواة نوى ومن احلبة تعطي ما اختزن احلق فيها إال بعد دفنها يف األرض فتنفلق عما اختزنته من ساق و أوراق وبزور أمثاهلا
حبوب ومن البزرة بزور فتظهر عينها يف كثري مما خرج عنها فتعلم من هذا ما احلبة اليت خرجت منها العامل وما أعطت بذاا فيما 

 وهذا ظهر من احلبوب وملاذا يستند ما ظهر منها من سوى أعيان احلبوب فلوال ما هو خمتزن فيها بالقوة ما ظهر بالفعل فاعلم ذلك
كله من خزائن اجلود يتضمن علم األمر املطلق يف قوله اعملوا ما شئتم واملقيد بعمل خمصوص واختالف الصيغ يف ذلك ويتضمن 
علم إضافة الشرور إىل غري اهللا ألا معقولة عند العامل فقال صلى اهللا عليه وسلم والشر ليس إليك فأثبته يف عينيه ونفي اضافته إىل 
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أن الشر ليس بشيء وأنه عدم إذ لو كان شيئاً لكان بيد احلق فأن بيده ملكوت كل شيء وهو خالق كل شيء وقد احلق فدل على 
بني لك ما خلق باآللة وبغري اآللة ويكن وبيده وبيديه وبإيد وفصل وأعلم وقدر وأوجد ومجع ووحد فقال أىن وحنن وأنا وأنا وهلذا 

قول أىن وجاء اخلطاب باليه فوحد وما رأوا للجمع عيناً فكرب ذلك عليهم ونون كرب على املشركني فان معقول حنن ما هو مع
العظمة يف الواحدة قول من ال علم له باحلقائق وال بلسان العرب ويتضمن علم ظلمة اجلهل إذا قامت بالقلب فأعمته عن إدراك 

جعلنا له نوراً ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات أراد احلقائق اليت بادراكها يسمى عاملاً قال تعاىل أو من كان ميتاً فأحييناه و
العلم واجلهل وما كل ما يدريك وال يدريك به يكون ظلمة فإن النور إذا كان أقوى من نور البصر أدركه اإلنسان ومل يدرك به 

لنور الذي يوازي نور البصر أال ترى وهلذا ذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف اللّه إن حجابه النور فال يقع الكشف إال با
اخلفافيش ال نظهر إال يف النور املوازي نور بصرها وهو نور الشفق ويتضمن علم الشبهات وهو كل معلوم بظهر فيه وجه للحق 

قف ووجه لغري احلق فيكون يف األرزاق ما هو حالل بني وحرام بني وبينهما مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس فمن الحت له و
عندها حىت يتبني له أمرها فإما أن يلحقها باحلالل وإما أن يلحقها باحلرام فال يقدم عليها ما دامت يف حقه شبهة فإا يف نفس األمر 

خملصة ألحد اجلانبني وإمنا اشتبه على املكلف لتعارض األدلة الشرعية عنده يف ذلك ويف املعقوالت كاألفعال الظاهرة على أيدي 
يها وجه يدل أا للّه ووجه يدل إا للمخلوق اليت ظهرت يف الشهادة عليه وهي يف نفس األمر خملصة ألحد اجلانبني املخلوقني ف

وكذلك السحر واملعجزة فالسحر له وجه إىل احلق ووجه إىل غري احلق فيشبه الباطل مشتق من السحر وهو اختالط الضوء والظلمة 
ول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكان خييل إليه أنه يأيت نساءه وهو مل يأن فأتاهن حقيقة يف فال يتخلص ألحد اجلانبني وملا سحر رس

عني اخليال ومل يأن حقيقة يف عني احلس فهو ملا حكم عليه وهذه مسئلة عظيمة وإذا أراد من أراد إبطال السحر ينظر إىل ما عقده 
انت فإن نقص عنها بالكلمات بقي األمر عليه فإنه يزول عنه اإلحبل الكل الساحر فيعطي لكل عقدة كلمة حيلها ا كانت ما ك

وهو علم إهلي فإن النيب صلى اللّه عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث يف روعي وال يكون النفث األرحيا بريق ال بد من ذلك 
كل يف النفث خبالف النفخ فإنه ريح جمرد حىت يعم فكما أعطاه من روحه برحيه أعطاه من نشأته الطبيعية من ريقه فجمع له ال
    وكذلك السحر وهو الرئة وهي اليت تعطي اهلواء احلار اخلارج واهلواء البارد الداخل 

وفيها القوتان اجلاذبة والدافعة فسميت سحراً لقبوهلا النفس احلار والبارد ومبا فيها من الرطوبة ال حتترق بقبول النفس احلار وهلذا 
وفيه نداوة فذلك مثل الريق الذي يكون يف النفث الذي خيرج يف الروع والساحر يف العقدة ويتضمن علم الفرق بني خيرج النفس 

من يريد بسط رمحة اللّه على عباده طائعهم وعاصيهم وبني من يريد إزالة رمحة اللّه عن بعض عباده وهو الذي حيجر رمحة اللّه اليت 
وصاحب هذه الصفة لوال أن اللّه سبقت رمحته غضبه لكان هذا الشخص ممن ال يناله وسعت كل شيء وال حيجرها على نفسه 

رمحة اللّه أبداً واعلم أن اللّه تعاىل ملا أوجد األشياء عن أصل هو عينه وصف نفسه بأنه مع كل شيء حيث كان ذلك الشيء 
 صورة واحدة هي عينها باحلد وغريها بالشخص ليحفظه مبا فيه من صورته إلبقاء ذلك النوع يف الوجود فظهرت كثرة الصور عن

كما قلنا يف احلبوب عن احلبة الواحدة فهي خزانة من خزائن اجلود ملا يشبهها وملا يلزمها وإن خالفها يف الصورة إذ اخلزانة ختزن 
هما وأظهرها اجلسمية يف خزائن وختزن ما يف تلك اخلزائن من املخزون فيها فهو إن خرج عن غري صورا فال بد من جامع جيمع بين

احلبة والورق والثمر واجلسد والفروع واألصول وهذا مشهود لكل عني من احلبة الواحدة أو البزرة الواحدة زائداً على األمثال 
فالكامل من اخللفاء كاحلبوب من احلبة والنوى من النواة والبزور من البزرة فيعطي كل حبة ما أعطته احلبة األصلية الختصاصها 
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بالصورة على الكمال وما متيزت إال بالشخص خاصة وما عدا اخللفاء من العامل فلهم من احلق ما لألوراق واألغصان واألزهار 
واألصول من النوى أو البزرة أو احلبة ومن هنا يعلم فضل اإلنسان اخلليفة على اإلنسان احليوان الذي هو أقرب شبهاً باإلنسان 

ات فافهم ما بيناه فإنه من لباب العلم باللّه الذي أعطاه الكشف والشهود فإن قلت مبا ذا أعلم من الكامل مث على سائر املخلوق
نفسي هل أنا من الكمل أو من احليوان الذي يسمى إنساناً قلنا نعم ما سألت عنه فاعلم أنك ال تعلم أنك على الصورة ما مل تعلم 

 املؤمن نفسه يف مرآة أخيه ويرى اآلخر نفسه فيه وليس ذلك إال يف حضرة اإلسم قوله صلى اللّه عليه وسلم املؤمن مرآة أخيه فريى
اإلهلي املؤمن وقال إمنا املؤمنون إخوة وقال املؤمن كثري من بأخيه كما أنه واحد بنفسه فيعلم أن األمساء اإلهلية كلها كاملؤمنني إخوة 

ر والنافع وأما ما عدا األمساء املتقابلة فهم إخوان على سرر متقابلني فأصلحوا بني أخويكم يعين إذا تنافروا كاملعز واملذل والضا
وليس يصلح بني األمساء إال اإلسم الرب فإنه املصلح واملؤمن من حيث ما هو مرآة فمن رأى نفسه هكذا علم أنه خليفة من اخللفاء 

 لكنها ما فيها جالء وال صقالة قد طلع عليها الصدأ مبا رأه من الصورة وهذا اإلنسان احليوان ال مرآة له وإن كان له شكل املرآة
والران فال تقبل صورة الناظر فال تسمى مرآة ال بالرؤية فإذا أقامك احلق يف العبودية املطلقة اليت ما فيها ربوبية فأنت خليفة له حقاً 

حظ للربوبية فيها ألن اخلليفة استقل ا فإنه ال حكم للمستخلف فيما ويل فيه خليفة عنه مجلة واحدة فاستخلفه يف العبودية فال
استقالالً ذاتياً فهو بيد اللّه ويف ملك اللّه قال تعاىل سبحان الذي أسرى بعبده فجعل عبداً حمضاً وجرده عن كل شيء حىت عن 

ياته فسرى لكان اإلسراء فجعله يسرى به وما أضاف السري إليه فإنه لو قال سبحان الذي دعي عبده ألن يسري إليه أوايل رؤية آ
من خزائن اجلود فيما " الوصل الثالث"له أن يقول ولكن املقام منع من ذلك فجعله جمبوراً الحظ له من الربوبية يف فعل من األفعال 

اً يناسبه ويتعلق به من املرتل الثالث وهو يتضمن علم األمر الواقع عند السؤال فإن األوامر منها ما يقع ابتداء ومنها ما يقع جواب
ويتضمن علم اهلوية والفرق بني اهلوية واألحدية والواحدية ويتضمن علم مسمى اللّه ما هو وملاذا ينعت وال ينعت به وحقيقة اهلوية 

هل هلا شبه بشيء من العامل من الوجوه أو ال شبه فيها بوجه من الوجوه وصورة ما يتقيد به اإلسم اللّه إذا ورد بقرائن األحوال 
ور العامل هل هو ظهور ذايت لذات احلق أو حلكم ما تقرر يف العلم اإلهلي أو ظهر حبكم اإلختيار فيكون العامل ملا ويتضمن علم ظه

يضاف إليه حىت تتبني املراتب ويتضمن علم نفي املماثل الذي لو ثبت صح أن يكون العامل بينهما فما هو لنا أب وال حنن أبناء بل 
    يداً ونطلبه سيداً هو الرب وحنن العبيد فيطابنا عب

  كما جل عن حكم البصيرة والبصر  تعالى عن التحديد بالفكر والخبر

 كل حال في الدالالت والعبر على  لنا منه سوى ما يرومه فليس

 أني ما علمت سوى البشر واعلم  أني ما تحققت غيره فاعلم

 رسول اللّه في ذاته النظر لسان  منع الرحمن في وحيه على لذا

 فيكون الناظرون على خطر به  وال تقف الذي لست عالماً قالف

 فحقق من نهاك ومن أمر وجوداً  يولد الرحمن علماً ولم يلد فلم

ومل مل يكن يف اإلمكان أن خيلق اللّه فيما خلق قوة يف موجود حييط ذلك املوجود باللّه علماً من حيث قيامها به مل يدرك بعقل كنه 
ر كنه ذاته عند جتليه حيثما جتلى لعباده فهو تعاىل املتجلي الذي ال يدرك اإلدراك الذي يدرك فيه هو نفسه ال جالله ومل يدرك ببص
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علماً وال رؤية فال ينبغي أن يقفو اإلنسان علم ما قد علم أنه ال يبلغ إليه قال الصديق رضي اللّه عنه العجز عن درك اإلدراك إدراك 
  وصف املدرك له بتحصيله فمن ال يدرك إال بالعجز فكيف ي

 مقصود ألرباب الحجاج هو  فيه نكاح وازدواج كلما

 فترانا في نكاح ونتاج  انتجني أنتجه فإذا

 ما بين اتضاح واندماج هو  يظهر من أحوالنا فالذي

  إن عين الضيق عين اإلنفراج  نحن به فهو بنا فكما

    

 جامع له بني العبودة والربوبية بوجه من الوجوه وأما أشد األشياء يف التقابل فإن واعلم أن من خزائن اجلود أن يعلم اإلنسان أنه ال
املثلني وإن تقابال فإما يشتركان يف صفات النفس والسواد والبياض وإن تقابال فلم ميكن اجتماعهما واحلركة والسكون وإن تقابال 

امع للحركة والسكون والكون واجلامع لألكوان واأللوان العرضية فكل فلم ميكن اجتماعهما فإن اجلامع للبياض والسواد اللون واجل
ضدين وإن تقابال أو خمتلفني من العامل فال بد من جامع جيتمعان فيه إال العبد والرب فإن كل واحد ال جيتمع مع اآلخر يف أمر من 

 فيه من العبودية وجه فال جيتمع الرب والعبد أبداً األمور مجلة واحدة فالعبد من ال يكون فيه من الربوبية وجه والرب من ال يكون
وغاية صاحب الوهم ان جيمع بني الرب والعبد يف الوجود وذلك ليس جبامع فإين ال أعين باجلامع اطالق األلفاظ وأمنا أعين باجلامع 

ب والوجود املنسوب إىل العبد فإن نسبة املعين إىل كل واحد على حد نسبته إىل اآلخر وهذا غري موجود يف الوجود املنسوب إىل الر
وجود الرب عينه ووجود العبد حكم حيكم به على العبد ومن حيث عينه قد يكون موجوداً وغري موجود واحلد يف احلالتني على 

ك زور السواء يف عينه فإذا ليس وجوده عينه ووجود الرب عينه فينبغي للعبد أن اليقوم يف مقام يشم منه فيه روائح ربوبية فإن ذل
وعني جهل وصاحبه ما حصل له مقام العبودة كما هو األمر يف نفسه وال أزيد من قويل ال تشم فيه رائحة ربوبية إال عنده يف نفسه 

ال يغفل عن مشاهدة عبودته وأما غريه فقد ينسبون إليه ربوبية ملا يرونه عليه من ظهور آثارها فذلك للّه ال له وهو يف نفسه على 
 للعامل منه فإن ذلك حمال أن ال يظهر للربوبية أثر منها عليه وإذا عرف التلميذ من الشيخ أنه ذه املثابة فقد فتح اللّه خالف ما يظهر

على ذلك التلميذ مبا فيه سعادته فإنه يتجرد إىل جانب احلق جترد الشيخ فإنه عرف منه واتكل على اللّه ال عليه وبقي ناظراً يف 
ليه من احلال يف حق ذلك التلميذ من نطق بأمر يأمره به أو ينهاه أو بعلم يفيده فيأخذه التلميذ من اللّه على الشيخ ما جيري اللّه ع

لسان هذا الشيخ ويعلم التلميذ يف نفسه من الشيخ ما يعلمه الشيخ من نفسه أنه حمل جريان أحكم الربوبية حىت لو فقد الشيخ مل 
لعلمه حبال شيخه كأيب بكر الصديق مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حني مات رسول يقم فقده عند ذلك التلميذ ذلك القيام 

اللّه صلى اللّه عليه وسلم فما بقي يف أحد إال اضطراب وقال ما ال ميكن أن يسمع وشهد على نفسه يف ذلك اليوم بقصوره وعدم 
علمه مبا مث وما هو األمر عليه فصعد املنرب وقال قارئا وما حممد إال معرفته برسوله الذي اتبعه إال أبا بكر فإنه ما تغري عليه احلال ل

رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم اآلية فتراجع من حكم عليه ومهه وعرف الناس حينئذ فضل 
 عن بيعته إال من جهل منه ما جهل أيضاً من أيب بكر على اجلماعة فاستحق اإلمامة والتقدمي فما بايعه من بايعه سداً وما ختلف

رسول اللّ صلى اللّه عليه وسلم أو من كان يف حمل نظر يف ذلك أومتأوال فإنه رضي اللّه عنه قد شهد له رسول اللّه صلى اللّه عليه 
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 إال ما ذكرناه وهو وسلم يف حياته بفضله على اجلماعة بالسر الذي وقر يف صدره فظهر حكم ذلك السر يف ذلك اليوم وليس
استيفاء مقام العبودة حبيث أنه مل خيلّ منه بشيء يف حقه ويف حق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فعلم حممد صلى اللّه عليه وسلم 

اللّه أن أبا بكر الصديق مع من دعاه إليه وهو اللّه تعاىل معه إال حبكم أنه يرى ما خياطبه احلق سبحانه به على لسان رسوله صلى 
عليه وسلم يف كل خطاب يسمعه منه بل من مجيع من خياطبه وقد علمه احلق يف نفسه ميزان ما يقبل من خطابه وما يرد ونرجو أن 

شاء اللّه أن يكون مقامنا هذا وال جيعلها دعوى غري صادقة فإين ذقت هذا املقام ذوقاً ال مزاج فيه أعرفه من نفسي وما مسعته عن 
الزمان غري أيب بكر الصديق إال واحد من الرجال املذكورين يف رسالة القشريي فإنه حكي عنه أنه قال لو إجتمع أحد ممن تقدمين ب

الناس أن يرتلوا نفسي يف مرتلتها مين من اخلسة مل يستطيعوا ذلك وهذا ليس إال ملن ذاق طعم العبودية لغريه ال يكون وملا شهدت يل 
 من الصحابة علمت أنه ليس إال مقام العبودة احملضة للّه احلمد والشكر على ذلك فاللّه جيعل مجاعة أين على قدم أيب بكر الصديق

    من نظر إيلّ مرة واحدة من عمره أن 

يكون هذا نعته يف نفسه ديناً وآخرة وكذلك حكى صاحب البياض والسواد يف كتابه عن بعض الرجال أنه قال العارف مسود 
ن كىن عن نفسه فهو صاحب املقام وإن عثر عليه من غري أن يكون نعته فقد ويف ما خلق اللّه اإلنسان له الوجه يف الدنيا واآلخرة فإ

حقه ألنه قال وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون يعين ظاهراً أو باطناً فما جعل هلم يف الربوبية قدماً فهكذا ينبغي أن يكون 
    يفعل فهو إنسان حيوان واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل اإلنسان يف نفسه فيقوم حبق ما خلق له وإن مل 

من خزائن اجلود فيما يناسبه ويتعلق به من املرتل الرابع وقد ذكرنا ما يتضمنه من العلوم يف موضعه يف الباب الثالث " الوصل الرابع"
 وهو علم ما يستغين به مما ال يستغين به وذلك أن والسبعني ومائتني فأعلم أنه من خزائن اجلود ما جيب على اإلنسان أن يعلمه ذوقاً

يعلم أن غاية درجة الغىن يف العبدان يستغين باللّه عما سواه وليس ذلك عندنا مقاماً حمموداً يف الطريق فإن يف ذلك قدراً ملا سوى 
ة أن ذلك إسم اللّه غري أنه ال احلق ومتيزاً عن نفسه وصاحب مقام العبودة يسري ذوقه إن كل إسم تسمى به شيء مما يعطيه فائد

يطلقه عليه حكماً شرعياً وأدباً إهلياً واإلسم اإلهلي املغىن هو الذي يعطي مقام الغىن للعبد مبا شاء مما نستغين به نفسه والغىن وإن كان 
ل صاحب اجلنيد ومن العامل حىت باللّه فهو حمل الفتنة العمياء فإنه يعطي الزهو على عباد اللّه ويورث اجلهل بالعامل وبنفسه كما قا

يذكر مع اللّه هذا وإن كان الذي قال هذا القول صاحب حال وعلم بأن اللّه ما خاطب عباده إال بقدر ما جعل فيهم من القبول 
ر له ذايت ملعرفة خطابه فيتنوع خطابه ليتسع األمر ويعم فما خلق اللّه العامل على قدم واحدة إال يف شيء واحد وهو اإلفتقار فالفق

والغىن له أمر عرضي ومن ال علم له يغيب عن األمر الذايت له باألمر العارض والعامل احملقق ال يزال األمر الذايت من كل شيء ومن 
ىل نفسه مشهوداً له دائماً دنيا وآخرة فال يزال عبداً فقرياً حتت أمر سيده ال يستغين يف نفسه عن ربه أبداً ال ترى أن السجود للّه تعا
عام يف كل خملوق إال هذا النوع اإلنساين فإنه مل يعمه السجود للّه ومع هذا فقد عمه السجود فإنه ال خيلو أن يكون ساجداً ألن 

السجود له ذايت ألنه عبد فقري حمتاج يتأمل فاحلاجة به منوطة قائمة فأما أن يسجد للّه وأما أن يسجد لغري اللّه على أن ذلك السجود 
ا للّه وإما ملن يقرب إىل اللّه يف زعمه ال بد من هذا التوهم وهلذا رحم اللّه عباده مبا كلفهم وأمرهم به من السجود آلدم له عنده إم

عباده أن منهم من يسجد للمخلوقات عن غري أمر اللّه فأمر من أمر من : وللكعبة ولصخرة بيت املقدس لعلمه مبا جعل يف منال
وجعل ذلك عبادة يتقرب ا إليه سبحانه ليقل السؤال يوم القيامة عن الساجدين لغري اللّه عن غري ملك وإنسان بالسجود للمخلوق 

أمر اللّه فال يبقى للحق عليهم إال باألمر فيقول هلم من أمركم بذلك ما يقول هلم ال جيوز السجود ملخلوق فإنه قد شرع ذلك يف 
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لذي رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدين له فكان ذلك أباه خملوق خاص حساً وخياالً كرؤيا يوسف عليه السالم ا
وخالته وإخوته فوقع حساماً كان إدراكه خياالً والقصة فيه معروفة متلوة قرآناً يف صورة كوكبية فلما دخلوا عليه خروا له سجداً 

 احلس وقد كانت حقاً يف اخليال يف موطن فقال يوسف عليه السالم ألبيه هذا تأويل أي مآل رؤياي من قبل جعلها ريب حقاً يف
الرؤيا فما مث االحق وما كان اللّه ليسرمد غداً بأعلى من أتى حقاً فإن اللّه ملا قسم احلق إىل ما هو مأمور به ومنهي عنه فأراد احلق 

 فإذا عرف كل أحد قدره وما أتى إن يفرق بني من أتى املأمور به وبني من أتى النهي عنه ليتميز الطائع من العاصي فتتميز املراتب
عمت الرمحة اجلميع كل صنف يف مرتله من حيث إنه ما جاء إال باحلق وإن كان منهياً عنه فإن املفتري صاحب حق خيايل الحق 

صورة حسي فإنه ال يفتري املفتري حىت حيضر يف خياله اإلفتراء واملفتري عليه ويقيمه يف صورة ما إفترى به عليه فإذا ختيله مثل 
النوم سواء أخرب عنه حبق خيايل لكنه سكت عن التعريف بذلك للسامع فأخذ السامع على أنه حق مسموع فأراد اللّه الفرقان بني 

طبقات العامل ومراتبه فلذلك أعقب صاحب هذا النعت بالعقوبة على ذلك أو باملغفرة بإيهما شاء ألن من هؤالء املعاقب واملغفور له 
عني العامل باألمر على ما هو عليه يف نفسه وهم العاملون على بصرية أهل الكشف والوجود ومنهم احملجوب عن كما أنه من الطائ

ذلك مع كونه مطيعاً فلم جيعل اللّه أهل الطاعة على رتبة واحدة فما يف الوجود املعنوي واحلسي واخليايل االحق فإنه موجود عن 
 اللّه عليه وسلم يف دعائه خياطب ربه تعاىل واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك فإنه حق وال يوجد احلق إال احلق وهلذا قال صلى

ضد اخلري فما صدر عن اخلري إال اخلري والشر إمنا هو عدم اخلري فاخلري كله والشر عدم كله ألنه ظهور ماال عني له يف احلقيقة فهو 
    حكم واألحكام نسب وإمنا 

ربية قال إمرؤ القيس لو يشرون مقتلي أي يظهرون ولذلك قال تعاىل عن نفسه أنه يعلم السر وهو قلنا ظهور فيه ألن ذلك لغة ع
إخفاء ما له عني وأخفى وهو إظهار ماال عني له فيتخيل الناس إن ذلك حق واللّه يعلم أنه ليس له وجود عني يف نفس احلكم فيعلم 

ضة فما فوقها يعين يف الصغر وهكذا هذا هو أظهر يف اخلفاء من السر السر وأخفى أي أظهر يف اخلفاء من السر كما قال ما عو
والشيء اخلايف هو الظاهر لغة منقولة قال تعاىل يف تأييد ما ذكرناه كل شيء هالك إال وجهه فكل شيء هو موجود نشاهده حساً 

فما يف الوجود إال اخلري وإن تنوعت الصور ونعلمه عقالً فليس الك فكل شيء وجهه ووجه الشيء حقيقته فما يف الوجود إال اللّه 
فإ رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم قد أخربنا أن التجلي اإلهلي يتنوع وقد أخربنا اللّه تعاىل أنه كل يوم يف شأن فنكر وما هو إال 

 له احلكم وإليه ترجعون أي إختالف ما هو فيه فكل ما ظهر فما هو إال هو ولنفسه ظهر فما يشهده أمر وال يكثره غري ولذلك قال
من يعتقد أن كل شيء جعلناه هالكاً وما عرف ما قصدناه إذا رآه ما يهلك ويرى بقاء عينه مشهوداً له دنيا وآخرة علم ما أردنا 
ذا بالشيء اهلالك وإن كل شيء مل يتصف باهلالك فهو وجهي فعلم إن األشياء ليست غري وجهي فإا مل لك فردها إىل حكمها فه
معىن قوله وإليه ترجعون وهو معىن لطيف خيفي على من مل يستظهر القرآن فإذا كان الغىن عبارة عن هذه الصفة فال غىن إال للّه 

وكذلك الغىن صفته وحنن ما تكلمنا إال يف العبد ال يف احلق فالعبد له الفقر املطلق إىل سيده واحلق له الغىن املطلق عن العامل فالعامل مل 
فقود العني هالكاً بالذات يف حضرة إمكانه وأحكامه يظهر ا احلق لنفسه مبا هو ناظر من حقيقة حكم ممكن آخر فالعامل هو يزل م

املمد بذاته ما يظهر يف الكون من املوجودات وليس إال احلق ال غريه فتحقق يا ويلّ هذا الوصل فإنه وصل عجيب حكمه خلق يف 
ع وجود احلكم وقبول احلق حلكم اخللق وهو قبول الوجود حلكم العدم وليس يكون إال هكذا حق حبق وال خلق يف نفس العني م

ولوال ذلك مل يظهر للكثرة عني وما مث إال الكثرة مع أحدية العني فال بد من ظهور أحكام الكثري وليس إال العامل فإنه الكثري املتعدد 
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 لتعلم ما األمر عليه فتعلم من أنت ومن احلق فيتميز الرب من العبد وعلى واحلق واحد العني ليس بكثري وقد رميت بك على الطريق
    اللّه قصد السبيل 

من خزائن اجلود فيما يناسبه ويتعلق به من املرتل اخلامس ويتضمن هذا املرتل اخلامس من العلوم اإلهلية علم " الوصل اخلامس"
اد وهو علم عزيز فإن اللّه يقول وإليه يرجع األمر كله ويقول وإليه تفصيل الرجوع اإلهلي حبسب املرجوع إليه من أحوال العب

ترجعون وهنا رجوع احلق إىل العباد من نفسه مع غناه عن العاملني فلما خلقهم مل ميكن إال الرجوع إليهم واإلشتغال م وحفظ 
امل به إذ ال يقبل منه إال ما هو عليه يف العامل فإنه ما أوجده عبثاً فريجع إليه سبحانه حبسب ما يطلبه كل شخص شخص من الع

نفسه من اإلستعداد فيحكم بإستعداده على مواهب خالقه فال يعطيه إال ما يقتضيه طلبه وملا كان األمر على ما ذكرناه وأدخل احلق 
هرللعباد ا يف نفسه حتت طلب عباده فأطاعهم كلفهم أن يطيعوه على ألسنة الرسل فمن أطاعه منهم ظهر له بصفة احلق اليت ظ

إعطاء ما طلبوه منه ومن عصاه علم عند ذلك ما السبب الذي أدى هذا العاصي إىل أن يعصي ربه فلم يكن ذلك إال إظهار احلكمة 
عموم الرجوع اإلهلي إىل العباد حبسب أحواهلم فإنه عام الرجوع فرجع على الطائعني مبا وعد ورجع على العاصني باملغفرة وإن 

 املعصية يف أول إنسان واإلباية يف أول جان مث انتشرت املعاصي يف األناسي واجلن حبسب األوامر والنواهي وكان عاقب وظهرت
ذلك على قدر ما علم احلق من الرجوع اإلهلي إليهم ذه املخالفات فلم يقدر خملوق على أن يطيع اللّه تعاىل طاعة اللّه مبا يطلبه 

من احلق ما جيازيه به :مما يسره فإن احلال الذي قام فيه العبد إذا كان سوأ فإن لسان احلال يطلب رناالعبد منه حباله مما يسوءه و
ويرجع به عليه أما على التخيري وذلك ليس إال حلال املعصية القائم بالعاصي وأما على الوجوب بالتعيني فالرجوع اإلهلي على 

لطائع باإلحسان فما أعطى احلق برجوعه للعبد إال ما طلب منه العبد بلسان حاله العاصي إما باإلخذوا ما باملغفرة والرجوع على ا
وهو أفصح األلسنة وأقوم العبارات فأصل املعاصي يف العباد يستند إىل نسبة اهلية وهو أن اللّه هو اآلمر عباده والناهي تعاىل واملشيئة 

 أو بعدم الوقوع فإن توجهت بالوقوع مسى ذلك العبد طائعاً ويسمى ذلك هلا احلكم يف األمر احلق املتوجه على املأمور أما بالوقوع
الوقوع طاعة فإنه أطاعت اإلرادة األمر اإلهلي وإن مل تتوجه املشيئة بوقوع ذلك األمر عصت اإلرادة األمر وليس يف قوة األمر 

ليس ذلك إال للمشيئة اإلهلية فقد تبني لك من احلكم على املشيئة فظهر حكم املشيئة يف العبد املأمور فعصى أمر ربه أو يه و
العاصي ومن الطائع وإىل أي أصل ترجع معصية املكلف أو طاعته فال رجوع إال للّه على العباد ورجوع العباد إىل اللّه برجوع احلق 

ه أكثر رجوعاً إىل العباد من العباد إليه عليهم كما قال تعاىل مث تاب عليهم ليتوبوا فلوال توبة اللّه عليهم ما تابوا والتوبة الرجوع فاللّ
فإن رجوع العباد إىل اللّه بارجاع اللّه فما رجعوا إىل اللّه إال باللّه وبعد أن أوجد اللّه العامل وأبقى الوجود عليه مل يتمكن إال حبفظه 

للّه واحلق ماله رجوع األعلى عباده من عباده فإنه ال بقاء له إال باحلفظ اإلهلي فالعبد يرجع إىل اللّه من نفسه ويرجع إىل نفسه من ا
فما كانت له رجعة من نفسه إال األوىل املعرب عن ذلك بابتداء العامل ولو كانت املشيئة تقتضي األختيار جلوزنا رجوع احلق اىل 

شيئة ألنه حمال عليه اجلواز نفسه وليس احلق مبحل للجواز ملا يطلبه اجلواز من الترجيح من املرجح فمحال على اللّه األختيار يف امل
ألنه حمال أن يكون للّه مرجح يرجح له أمراً دون أمر فهو املرجح لذاته فاملشيئة أحدية التعلق ال اختيار فيها وهلذا إال يعقل املمكن 

ه يف غناه عن أبداً األمر حجا إال أن احلق من كونه غفوراً أرسل ستره وحجابه بني بعض عباده وبني إحالة رجوع احلق اىل نفس
العامل فقال يف ذلك الستر واللّه غىن عن العاملني وهذا ليس يتمكن احلكم به إال وال أعلم أو يكون متعلق املشيئة اإلختيار وكال 

األمرين مع وجود العامل ال يكون وال واحد منهما فاحملجوب ذا احلجاب يقول واللّه غىن عن العاملني وال يعلم صورة األمر كيف 
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املرفوع عنه من العباد هذا الستر إذا قاهلا قاهلا تالوة وعلم متعلقها وما هو األمر عليه اآلن وما كان عليه األمر وترك متعلق غناه هو 
فيما بقي من املكنات مل يوجد فإا غري متناهية باألشخاص فالبد من بقاء ما مل يوجد فيه تتعلق صفة الغىن اإلهلي عن العامل فإن 

     بعض العامل

يسمى عاملاً فمن فهم الغىن األهلي هكذا فقد علمه وأما ترتيه احلق عما ترتهه عباده مما سوى العبودية فال علم مبا هو األمر عليه فإنه 
يكذب ربه يف كل حال جيعل احلق فيه نفسه مع عباده وهذا أعظم ما يكون من سوء األدب مع اللّه أن يرتهه عما نسبه سبحانه إىل 

نسبه إىل نفسه فهو يؤمن ببعض وهو قوله ليس كمثله شيء ويكفر ببعض فأولئك هم الكافرون حقاً فجعل العبد نفسه نفسه مبا 
أعلم منه بربه نفسه وأكثر من هذا اجلهل فال يكون والعبد املؤمن ينبغي له أن ينسب إىل احلق إىل نفسه على حد ما يعلمه اهللا من 

ته حىت رأى األمر على ما هو عليه وهذا هو الشرك اخلفي فإنه نزاع هللا تعاىل خفي يف ذلك إذا مل يكن ممن كشف اهللا عن بصري
العبد ال يشعر به كل أحد والسيما الواقع فيه ويتخيل أنه يف احلاصل وهو يف الفائت وهلذا أمر احلق تعاىل أن يسبح حبمده أي مبا 

 عليه بذلك الوصف وهذا املرته اجلاهل يرتهه عن ذلك الوصف أثىن على نفسه وما وصف تعاىل نفسه بشيء إال يف معرض الثناء
الذي وصف به احلق نفسه وأخذ يثين عليه مبا يرى أنه ثناء على اهللا واهللا ما أمره أن يرتهه إال حبمده أي مبا أثىن على نفسه به يف 

بغري محده ويكذب احلق يف بعض ما أثىن كتبه وعلى السنة رسله وإن من شيء إال يسبح حبمده إال هذا اإلنسان فإن بعضه يسبحه 
به على نفسه وهو ال يشعر بذلك وهلذا قال تعاىل ولكن ال تفقهون تسبيحهم أنه كان حليماً فلم يؤاخذكم على ما تركتم من الثناء 

إذا أراد العبد جناة نفسه عليه مما أثىن به على نفسه ومل جيعل عليكم العقوبة غفوراً مبا ستره عنكم من علم ذلك ممن هو ذه املثابة ف
وحتصيل أسباب سعادته فال حيمد اهللا إال حبمده كان ما كان على علم اهللا يف ذلك من غري تعيني فإن قبضه اهللا تعاىل على ذلك اطلع 

كل ما خرج على األمر على ما هو عليه إذا مل يكن من أهل الكشف يف احلياة الدنيا وإن مل يفعل وتأول فهو ملا تأوله وحرمه اهللا 
عن تأويله فلم يره فيه وهذا أعظم احلرمان وعند الكشف األخروي يرى ما كان عليه من سوء األدب مع اهللا واجلهل به كما ورد 

أن أهل هذا املقام إذا جتلى هلم احلق تعاىل يف اآلخرة ينكرونه وال يقرون به ألم ما عبدوا رباً مقيداً بعالمة فإذا ظهر هلم بتلك 
 أقروا له بالربوبية وهو عني ما أنكروه وأي جهل من أن يقر مبا هو له منكر ويتضمن هذا املرتل علم الوافدين على اهللا وعلم العالمة

من خزائن اجلود فيما " الوصل السادس " أنواع الفتوح وجميء املعاين مبجيء من قامت به فينسب ايء إليها ال إليه وعلم الزمان 
  .رتل السادسيناسب ويتعلق به امل

    

 الشخص الذي قد كفر فذلك  من ستر الحق ولم يفشه

 بعين العقل أو بالبصر فيه  مخفياً على ناظر وليس

 فيما قد بدا من صور يظهر  اهللا الذي لم يزل تبارك

  في كل ما يظهر أو قد ظهر  منشئها دائماً فإنه

هادة فإن اإلنسان وكل عابد ال يصح أن يعبد معبوده إال عن شهوداً ما بعقل أو اعلم أيدك اهللا أن عبادة اهللا بالغيب عني عبادته بالش
ببصر أو بصرية يشهده العابد ا فيعبده وإال فال تصح له عبادة فما عبد إال مشهوداً ال غائباً فإن أعلمه بتجليه يف الصور للصرب حىت 
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ن يراه بعني بصريته فمن مجع بني البصرية والبصر فقد كملت عبادته مييزه عبده أيضاً على الشهود البصرى وال يكون ذلك إال بعد أ
ظاهراً أو باطناً ومن قال حبلوله يف الصور فذلك جاهل باألمرين مجيعاً بل احلق أن احلق عني الصور فإنه ال حيويه ظرف وال تغيبه 

لرسول صلى اهللا عليه وسلم اعبد اهللا كأنك تراه فأمره صورة وإمنا غيبه اجلهل به من اجلاهل فهو يراه وال يعلم أنه مطلوبه فقال له ا
باالستحضار فإنه يعلم أنه ال يستحضر إال من يقبل احلضور فاستحضار العبد ربه يف العبادة عني حضور املعبود له فإن مل يعلمه إال 

ه يراه وإمنا مل حيده ومل يقدره العارف يف احلد واملقدار حده وقدره وأن علمه مرتهاً عن ذلك مل حيده ومل يقدره مه استحضاره كأن
به ألنه يراه مجيع الصور فمهما حده بصورة عارضته صورة أخرى فاحنرم عليه احلد فلم ينحصر له األمر لعدم إحاطته بالصور 

ريده فاحلق أقرب الكائنة وغري الكائنة له فلم حيط به علماً كما قال ال حييطون به علماً مع وصفه بأنه أقرب إىل اإلنسان من حبل و
إليه من نفسه فإنه أتى بالفعل من فثم قريب وأقرب األشياء قرب الظاهر من الباطن فال أقرب من الظاهر إىل الباطن إال الظاهر عيه 

عني وال أقرب من الباطن إىل الظاهر إال الباطن عينه وهو أقرب إليه من حبل الوريد فهو عني املنعوت بأن له حبل الوريد فعلمنا أنه 
كل صورة وال حنيط مبا يف الوجود من صور فال حنيط به علماً فإن قلت فأنت من الصور قلنا وكذلك نقول إال أن الصور وإن 

كانت عني املطلوب فإا أحكام املمكنات يف عني املطلوب فال نبايل مبا ينسب إليها من اجلهل والعلم وكل وصف فإين أعلم كيف 
 من قبل ومن بعد فاحلق حق وإن مل تكن كما هو احلق وإن كنت ال فرقان فلالظر حكم ال يكون أنسب أصف وأنعت وهللا األمر

للباطن من حيث ما قلت فيه باطن يف العبادة وللباطن حكم ال يكون للظاهر من حيث ما قلت فيه ظاهر يف العبادة وكل حكم له 
بد إال به وهلذا نبه احلق م ال علم له مبا ذكرناه على رتبة العلماء مقام معلوم وكل مقام له حكم معلوم فال يعلم شيء إال به فال يع

باهللا فقال أنه مسع العبد وبصره فما أبصرته إال به وال مسعته إال به فعينه عني مسعك وبصرك فما عبدته إال به وليس بعد إعالم احلق 
  عز امسه وجل ذكره إعالم وال بعد أحكامه فيما حكم فيه أحكام 

 إال غيره بالصبر وليس  عينه بالخبرإال  فليس

 ركبوا فيه عظيم الخطر قد  أهل الفكر في ذاته فأين

 به علم بحكم النظر لهم  األمر لديهم غما تعارض

 ألنه مطلوبكم بالفكر  قيل هو قيل لهم ليس هو إن

  عين الذي تشهده في الصور  أو قيل ما هو أنه

    

ا رأيت لبناً مثله يف البياض والطيب يف جرمه دخلت فيه حىت بلغ ثديي وهو يتدفق فتعجبت رأيت عيناً من لنب حليب م" واقعة"
لذلك ومسعت كالماً غريباً إهلياً يقول من سجد لغري اهللا عن أمر اهللا قربه إىل اهللا طاعة هللا فقد سعد وجنا ومن سجد لغري اهللا عن غري 

 يقول وأن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحداً فإن اهللا مع اخللق ما اخللق مع اهللا ألنه أمر اهللا قربة إىل اهللا فقد شقى فإنه اهللا عز وجل
يعلمهم فهو معهم أينما كانوا كانوا يف ظرفية أمكنتهم وأزمام أحواهلم ما اخللق معه تعاىل جل جالله فإن اخللق ال تعرفه حىت 

اهللا فال تدعوا مع اهللا أحداً وال يصح السجود إىل غري اهللا إال لكون اهللا مع تكون معه فمن دعا اهللا اخللق ما هو كمن دعا اخللق مع 
اخللق حيث كانوا فال نعلمه وال جنده إال باخللق فالسجود على احلقيقة هللا املوصوف باملعية مع اخللق وهلذا أشرعت القبلة كما قال 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2224  

 واهللا فيها فأمرنا بالسجود هلا لكون اهللا فيها ومعها فمن رأى اخللق صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا يف قبلة املصلى فالقبلة ما هي اهللا
ببصره فقد رأى احلق ببصريته مطلقاً وليس له إذا رأى ذلك أن يسجد له إال إذا أمره بالسجود وإن كان هللا فال يقع يف احلس إال 

هات كلها نسبتها أو نسبة احلق إليها على السواء ومن لغري اهللا أبداً ألنه ال يصح أن يقع السجود هللا ألن اهللا بكل شيء حميط فاجل
خر على قفاه فما سجد هللا وإن كان اهللا خلقه كما هو أمامه لكن اهللا ما راعى إال وجهه مل يراع من جهات العبد سوى وجهه 

لعبادة هللا ال تكون لغري اهللا أبداً فإنه فلذلك ال يصح السجود لغري اهللا إال عن أمر اهللا قال اهللا تعاىل اسجدوا آلدم فالسجود لغري اهللا وا
ال أعظم من الشرك وقد قال املشرك ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى فما عبدوا الشركاء ألعيام فما أوخذوا إال لكوم عبد 

 سجد عبادة ملخلوق عن وهم فإن اهللا ال يأمر خلقه وال يصح أن يأمر خلقه بعبادة خملوق وجيوز أن أمرنا بالسجود للمخلوق فمن
أمر اهللا أو عن غري أمر اهللا فقد شقي ومن سجد غري عابد ملخلوق فإن كان عن أمر اهللا كان طاعة فسعد وإن سجد ملخلوق غري 

فما عابد إياه عن غري أمر اهللا كانت رهبانية ابتدعها فما رعاها حق رعايتها إال ابتغاء رضوان اهللا ألنه ما قصدها إال قربة إىل اهللا 
خلت هذه احلالة عن اهللا واهللا عند ظن عبدهبه ال خييبه فليظن به خرياً فالبد من أخذ املشركني لتعديهم باالسم غري حمله وموضوعه 

ومل يرد عليه أمر بذلك من اهللا ومن احملال أن ترد عبادة وأن ورد سجود ولوال وضع اسم األلوهية على الشريك ما عبدوه فإن 
صالة تأنف من عبادة املخلوقني والسيما من أمثاهلا فأصحبوا عليها االسم اإلهلي حىت لال يتعبدهم غري اهللا ال نفوس األناسى باأل

يتعبدهم خملوق فما جعل املشرك يشرك باهللا يف وضع هذا االسم على املخلوق إال الترتيه هللا الكبري املتعايل ألن املشرك البد له يف 
قييد والبد من تصور خيايل ألنه ذز خيال والبد من علم عن دليل عقلي يقضي بترتيه احلق عن عبادته من حركات ظاهرة تطلب الت

التقييد ونفي املماثلة فلذلك نقلوا االسم للشريك والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول جلربيل عليه السالم يف معرض التعليم لعباد اهللا 
اً فما حجر اهللا على العبادة ترتيهه وال ختيله وإمنا حجر عليه أن يكون حمسوساً مع اعبدو اهللا كأنك تراه فأمره بتصوره يف اخليال مرئي

علمه بأن اخليال من حقيقته أم جيسد ويصور ما ليس جبسد وال صورة فإن اخليال ال يدركه إال كذلك فهو حس باطن بني املعقول 
وسعت كل شيء حىت إذا رحم من وقع األخذ به عرف اخللق أن واحملسوس مقيد أعين اخليال وما قرر احلق هذا كله إال للرمحة اليت 

هذه الرمحة اإلهلية قد تقدم اإلعالم ا من احلق يف الدار الدنيا دار التكليف فال ينكرها العاملون فما أخرج اللّه من العدم الذي هو 
وإليها ينتهي أمره باحلكم فإن الدار اليت أشرك فيها الشر أال للخري الذي أراده به ليس إال الوجود فهو إىل السعادة موجود باألصالة 

دار مزج فهي دار شبهة وهي الدنيا فلها وجه إىل احلق مبا هي موجودة وهلا وجه لغري احلق مبا ينعدم فيها وينتقل عنها إىل األخرى 
العباد إذا أراد أن يرمحهم رمحة العموم فما والشبهة نسبة احلل إليها واحلرمة على السواد وما جعلها اللّه على الصفة إال اإلقامة عذر 

    ألطف اللّه خبلقه فإن الصانع له اعتناء بصنعته فاملؤمن العامل ما جحد أن املشرك عبد اللّه فإنه 

ختذه قربة مسعه يقول ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اللّه زلفى واملشرك ما جحد اللّه تعاىل بل أقربه وأقر له بالعظمة والكربياء على من ا
إليه فإذا علمت من أين أخذ من أخذ وإن األخذ األخروي كاحلد يف الدنيا ال تؤثر يف اإلميان بوجود اللّه وال يف أحدية العظمة اليت 
 تفوق كل عظمة عند اجلميع فإنه من رمحة اللّه أن جعل اللّه من يعظم شعائر اللّه وحرمات اللّه والشعائر االعالم واملناسك قربة إىل

اللّه وإن ذلك من تقوى القلوب فهذا أيضاً من املشاركة يف العظمة وهي مشروعة لنا فما عظم املشرك الشريك إال لعظمة اللّه ملا 
رأى أن العظمة يف املخلوقات سارية جيدها كل إنسان يف جبلته ومع ذلك فافرد املشرك عظم عظمة اللّه يف قلبه إىل اللّه فما وقعت 

وأما " وصل"ن ما وقع من ذلك عن غري أمر اللّه يف حق أشخاص معينني ونقل االسم إىل أولئك األشخاص املؤاخذة إال لكو
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األصول فمحفوظة بالفطرة اليت فطر اللّه اخللق عليها أال ترى إىل ما قال بعضهم وما يهلكنا إال الدهر فقال اللّه تعاىل يف الوحي 
دهر تراه قال هذا وجاء به سدى ال واللّه بل جاء به رمحة لعباده فإن الدهر عند الصحيح الصريح ال تسب الدهر فإن اللّه هو ال

القائلني به ما هو حمسوس عندهم وإمنا هو أمر متوهم صورته يف العامل وجود الليل والنهار عن حركة كوكب الشمس يف فلكها 
والنهار بظهور كوكب الشمس فيه فقد كان اليوم وال ليل احملرك حبركة الفلك األعظم فلك الربوج الذي له اليوم حبركته كما الليل 

وال ار مع وجود الدرجات والدقائق وأقل من ذلك فلم يصح مع هذا أشرك عام وال تعطيل وإمنا هي أمساء مسوها اطلقوها على 
 غري أمر فتحقق هذا الوصل أعيان حمسوسة وموهومة عن غري أمر اللّه فأخذوا بعدم التوقيف فقد وجدنا األمر عني ما وجد منهم عن
  فإنه دقيق جداً انىت السفر اخلامس والعشرون بانتهاء الوصل السادس من الباب التاسع والستني وثالمثائة 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

    

تبة سيده من مفاتح خزائن اجلود من الباب التاسع والستني وثلثمائة هذه اخلزانة فيها وجوب تأخر العبد عن ر" الوصل السابع"
وختليص عبوديته للّه من غريه كما أقر له بذلك يف قبضة الذرية يريد احلق أن يستصحبه ذلك اإلقرار يف حياته الدنيا موضع احلجاب 

والستر فإن احلق له التقدم على اخللق بالوجود من مجيع الوجوه وباملكانة والرتبة فكان وال خملوق هذا تقدم الوجود وقدر وقضى 
ضى أمضاء ال يرد وال يقضى عليه فهذا تقدم الرتبة فما تشاؤن إال أن يشاء اللّه إن تشاؤا فوجب التأخر عن رتبة احلق وحكم وأم

من مجيع الوجوه فإن العبد أعطى الكثرة لتكون األحدية له تعاىل وأعطى كل خملوق أحدية التمييز لتكون عنده األحدية ذوقاً فيعلم 
دية األهلية حىت يشهد ا للّه تعاىل إذ لو مل يكن ملخلوق أحدية ذوقاً يتميز ا عما سواه ما علم أن للّه أن مث أحدية ليعلم منها األح

أحدية يتميز ا عن خلقه فال بد منها فللكثرة أحدية الكثرة ولكل عدد أحدية ال تكون لعدد آخر كاالثنني والثالثة إىل ما فوق 
 كثرة من ذلك أحدية ختصه وعلى كل حال أوجب احلق على عبده أن يتأخر عن رتبة خالقه ذلك مما ال يتناهى وجوداً عقلياً فلكل

كما أخر سبحانه علمناً به عن علمنا بانفسنا فوجود العلم احملدث به متأخر بالوجود عن وجود العلم احملدث بنا وجعل املفاضلة يف 
ن ذلك فصل احلق علينا وإن تأخر علمنا به عن علمنا بنفوسنا لنعلم العامل بعضه على بعض لنعرف املفاضلة ذوقاً من نفوسنا فنعلم م

أن علمنا إمنا كان للداللة على علمنا به فعلمنا إنا مطلوبون له ال ألنفسنا وأعياننا ألن الدليل مطلوب للمدلول ال لنفسه وهلذا 
ه فالعبد عبد لنفسه والرب رب لنفسه فالعبودية ال تصح الجيتمع الدليل واملدلول أبداً فال جيتمع اخللق واحلق أبداً يف وجه من الوجو

إال ملن يعرفها فيعلم أنه ليس فيها من الربوبية شيء والربوبية ال تصح إال ملن يعرفها فيعرف أنه ليس فيها من العبودية شيء فأوجب 
ونسب الصالة إليه تعاىل ليعلم أن األمر على عباده التأخر عن ربوبيته فشرع له الصالة ليسميه باملصلي وهو املتأخر عن رتبة ربه 

يعطى تأخر العلم احلادث به عن العلم احلادث باملخلوق فقال هو الذي يصلي عليكم ومالئكته وقال فصل لربك وملا علمنا أنه من 
لق على اآلخر تأخر عن أمر فقد انقطع عنه علمنا أن كل واحد قد متيز يف رتبته عن اآلخر بال شك وإن أطلق على كل واحد ما أط

فيتوهم اإلشتراك وهو اإلشتراك فيه وهو ال اشتراك فيه فإن الرتبة قد ميزته فيقبل كل واحد ذلك اإلطالق على ما تعطيه الرتبة اليت 
تبة احلق أن نسية متيز ا فإنا نعلم قطعاً أن األمساء اإلهلية اليت بأيدينا تطلق على اللّه وتطلق علينا ونعلم قطعاً بعلمنا برتبتنا وبعلمنا بر

تلك األمساء اليت وقع يف الظاهر اإلشتراك يف اللفظ ا إىل اللّه غري نسبتها إىل اللّه فما انفصل عنا بربو بيته وما انفصلنا عنه إال 
  .بعبوديتنا فمن لزم رتبته منا فما جىن على نفسه بل أعطى األمر حقه
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  سمه فكل قوله الحقفقل ما شئت أو  بان لك الحق وقد بان لك الخلق فقد

 في كوننا صدق وما  في كونه مين فما

    

ويف هذا املعىن قول لبيد أال كل شيء ما خال اللّه باطل قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف هذا البيت أصدق بيت قالته العرب 
ثىن عليه ا إال الذاكر وذلك أن الذاكر هو الذي قول لبيد يعين هذا النصف منه قلنا وهذه رتبة ما خص اللّه ا أحداً من الناس وأ

كان له علم بأمر ما مت نسيه ملا جبل عليه اإلنسان من النسيان كما قال اللّه عز وجل نسوا اللّه فنسيهم وصورة نسيام أم تومهوا 
ه هلم بسهم فيها بقوله أو ما ملكت أميانكم مبا أضاف اللّه إليهم من األعمال واألموال والتمليك أن هلم حظاً يف الربوبية أو ضرب اللّ

فلما اعتىن اللّه تعاىل مبن اعتىن منهم وآتاه رمحة من عند ذكر إسم ربه واللّه يقول أنا جليس من ذاكرين والذاكرون هم جلساء احلق 
شيئاً إال رأيت اللّه قبله وعمر فأورثه الذكر جمالسة احلق وأورثته االسة مشاهدة احلق ورؤيته يف األشياء يقول الصديق ما رأيت 

معه وغريه بعده وغريه فيه وغريه ما رأيت شيئاً من غري إرتباط بشيء وأورثته رؤية احلق تأخره عما كان يتوهم من أن اللّه تعاىل 
ي تأخر إىل ضرب هلم بسهم يف الربوبية وإا من نعوته وله فيها قدم بوجه ما فتأخر عن ذلك بالذكر فقال وذكر إسم ربه فصلى أ

مقام عبودته وأفرد الربوبية للّه تعاىل فأفلح من مجيع وجوهه وليست هذه الصفة مشاهدة لغري الذاكر عبد خملص للّه تعاىل أال ترى 
إىل ما قال يف الذي إتصف بنقيض هذه احلال ملا جاءه ذكر ربه وهو القرآن يذكره بنفسه وبربه فال صدق من أتى به أنه من عند 

لى يقول وال تأخر عن دعواه وتكربه وقد مسع قول اللّه احلق ولو مل يكن من عند اللّه فينبغي للعاقل إذا مسع احلق ممن ربه وال ص
مسعه أن يرجع إليه ويقول به ليكون من أهله من رد احلق فما صدق ذلك القول فيما دل عليه قاله من قاله فذمه اللّه وقال ولكن 

تى به إليه وهو الرسول صلى اللّه عليه وسلم وكذب احلق إما جبهله فلم يعلم أنه احلق وأما بعناد إستدراك لتمام القصة كذب من أ
وهو على يقني أنه حق يف نفس األمر فغالط نفسه لكون هذا الرسول جاء به كما قال يف حق من هذه صفته وجحدوا ا 

ومبن جاء به فتوىل عن احلق مث ذهب إىل أهله يتمطى وهذا شغل واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً مث قال وتوىل بعد تكذيبه باحلق 
املتكرب املشغول اخلاطر املفكر احلائر الذي كسله ما مسعه فإنه بالوجه الظاهر يعلم أنه احلق ألن املعجزة مل يأت ا اللّه إال ملن يعلم 

ل نىبء ويف حق كل طائفة ولو جاءهم بآية ليس يف أن يف قوته قبوهلا مبا ركب اللّه فيه من ذلك ولذلك إختلفت الدالالت من ك
وسعهم أن يقبلوها جلهلهم ما آخذهم اللّه بأعراضهم وال بتوليهم عنها فإن اللّه عليم حكيم عادل ومن تأخر عن حق غريه إىل ما 

على جوامع اخلري كله يستحقه يف نفسه فقد أنصف من نفسه ومل يتوجه لصاحب حق عليه طلب فحاز اخلري بكليت يديه فوقفه اللّه 
فإنه من أويت احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً فإن احلكيم هو الذي يرتل كل شيء يف مرتبته ويعطي كل ذي حق حقه فله احلجة البالغة 

اً فإن والكلمة الدامغة ومل تنقطع مشاهدته ومل تتأخر املعونة اإلهلية يف عبادته عن مساعدته فإنا فرضناه عبد السيد ما فرضناه ملك
امللك قد يكون فيمن يعقل عبوديته وفيمن ال يعقلها فالعبد حاله السمع والطاعة لسيده وما عدا العبد فهو ملك يتصرف فيه املالك 

كيف يشاء من غري أن يتعلق به ثناء يعدم منعه من التصرف فيه خبالف من يعقل وهو العبد فإذا قام يف تصريف احلق فيه مقام 
ه عليه بذلك ألن اللّه قد خصه يف نشأته بقوة املنع والرد لكلمة احلق ومكنه من الطاعة واملعصية فهو ملا إستعمله من األموال أثىن اللّ

ذلك فوقع الثناء عليه كما أثىن اللّه على املالئكة بقوله ال يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلو مل يكن يف قوم ونشأم ما 
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 وما يقتضي قبوله ما أثىن اللّه عليهم مبا أثىن به من نفي العصيان عنهم وفعلهم ما أمرهم به فإن ابور ال ثناء عليه يقتضي رد أمر اللّه
أال ترى إىل املصلي إذا وقف بني يدي ربه يف الصالة يتكتف شغل العبد الذليل بني يدي سيده يف حال مناجاته والسنة قد وردت 

ن وذلك أن اهللا تعاىل ملا قسم الصالة بينه وبني عبده نصفني فجزء منها خملص له تعاىل من أول بذلك وهو أحسن من إسبال اليدي
الفاحتة إىل قوله يوم الدين فهذا مبرتلة اليد اليمىن من العبد ألن القوة هللا مجيعاً فأعطيناه فأعطيناه اليمني واجلزء اآلخر خملص للعبد من 

    قوله 

جلزء مبرتلة اليد السريى وهي الشمال فإنه اجلناب األضعف والعبد هذه مرتبته فإنه خلق من ضعف اهدنا إىل آخر السورة فهذا ا
ابتداء ورد إىل ضعف انتهاء وجزء منها بني يدي عبده فجمع هذا اجلزء بني اهللا وعبده وهو قوله إياك نعبد وإياك نستعني فلذها 

ة العبد جبمعه بني يديه وصورة هذا التكتيف أن جيعل اليمىن على اجلمع مجع العبد بني يديه يف الصالة إذا وقف فكلمت صال
اليسرى كما قررناه من أن اليمني هللا فلها العلو على الشمال وصورا أن جيعل باطن كفه اليمىن على ظهر كفه السريى والرسغ 

لطهارة فأخذ الرسغ وما جاوره من الكف والساعد ليجمع باإلحاطة مجيع اليد اليت أمر اهللا عبده يف الوضوء للصالة أن يعمها با
والساعد فانظر إىل هذه احلكمة ما أجالها لذي عينني مث ى صلى اهللا عليه وسلم أن يرفع املصلي عينيه إىل السماء يف صالته فإن 

جوده فإنه املنبه له على معرفة اهللا يف قبلة العبد وال يقابله يف وقوفه إال األفق فهو قبلته اليت يستقبلها وحيمد له أن ينظر إىل موضع س
نفسه وعبوديته وهلذا جعل اهللا القربة يف الصالة يف حال السجود وليس اإلنسان مبعصوم من الشيطان يف شيء من صالته إال يف 

 السجود فإنه إذا سجد اعتزل عنه الشيطان يبكي على نفسه وبقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة وأمرت بالسجود فأبيت

من خزائن اجلود وهو متعلق ذا الوصل الذي فرغنا منه وهو أن العبد متأخر يف نفس األمر عن رتبة " الوصل الثامن"فلي النار 
خالقه وقد حيل بينه وبني شهود ذلك مبا جعل اهللا فيه من النسيان والسهو والغفلة فيتخيل أن له قدماً يف السيادة واحلال تشهد 

قق ويف نفس األمر على ما هو عليه صاحب الشهود وال سعادة له يف ذلك بل له الشقاء وهذا غاية خبالف ذلك فهو احلال حم
احلرمان وال يزال كذلك حىت ينكشف الغطاء فيحتد البصر فريى األمر على ما هو عليه فيؤمن فما ينفعه فإن اإلميان ال يتكون إال 

و اخلرب الذي جاء من عند اهللا فإن اخلرب مبا هو خرب يقبل الصدق والكذب باخلرب ال بالعيان فليس املؤمن األمن يؤمن بالغيب وه
كاملمكن يقبل الوجود والعدم واعلم أنه ما أتى على أحد اال من الغفلة عما جيب عليه من احلقوق اليت أوجب الشرع عليه أداءها 

يم له العذر عند اهللا فقد وىف األمر حقه ويف اهللا فمن أحضر نصب عينيه وسعى جهده يف أدائها مث حالت بيه وبني أدائها موانع تق
مته وال حرج عليه وال جناح وال خاطبه احلق بوجوب حق عليه مع ذلك املانع واملوانع على نوعني نوع يكون مع احلضور 1ب

 ذلك الواجب ونوع يكون مع عدم احلضور وهو الغفلة فأما النوع الذي يكون مع احلضور فينقسم قسمني قسم يرجع إىل النظر يف
هل واجب عليه أم ال فيجتهد جهد وسعه الذي كلفه اهللا يف طلب الدليل على وجوب ذلك األمر فال جيده وهو من أهل االجتهاد 
فال جيب عليه إال ما يقتضيه دليله وهو واجب يف نفس األمر عند اهللا ولكن أخطأ هذا اتهد فهو مأجور عند اهللا بنص اهللا ونص 

 عليه وسلم وما كلفه اهللا إال ذلك وقد أدى ما كلفه اهللا من االجتهاد يف طلب الدليل فلم جيده وليس للمجتهد أن رسوله صلى اهللا
يقلد غريه يف حكم ال يعرف دليله ولكن من اجتهاده إذا مل يعثر على دليل أن يسأل يف ذلك األمر أهل االجتهاد الذين حكموا عليه 

 ما دليلكم على ما أوجبتموه يف هذا األمر وال يقلدهم يف احلكم فإذا عرفوه بدليلهم فإن كان بالوجوب وصورة سؤاله أن يقول هلم
ذلك الدليل مما قد حصل له يف اجتهاده فقدح فيه فال جيب عليه النظر فيه وال احلكم به فإنه قد تركه وراءه وإن كان مل يعثر عليه 
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اتهد املسؤل هل هو دليل يف نظر هذا السائل اتهد أو ليس بدليل فإن أداه فيما عثر من نظره فله عند ذلك النظر يف دليل ذلك 
اجتهاده يف أن ذلك هو دليل كما هو عند من اختذه دليالً تعني عليه العمل به وأن قدح فيه بوجه مل يعثر ذلك اآلخر فإنه ليس له 

د ذلك اتهد فهذا مانع والقسم اآلخر أن يعلم وجوب األخذ به وتقليد ذلك املسؤل يف احلكم الذي حكم هذا الدليل عليه عن
ذلك عليه من فعل أو ترك مث حيول بينه وبني ذلك إن كان تركاً اضطرار وإن كان أمراً فعدم استطاعة ومامث مانع آخر هذا مع 

ترك ذلك بالكلية وهو غري احلضور والنوع اآلخر من املوانع الغفلة وهي على نوعني غفلة عن كذا وغفلة يف كذا فالغفلة عن كذا 
    مؤاخذ بذلك عند اهللا فإن اهللا قد رفع عن عباده رمحة م اخلطأ وهو حال اتهد الذي ذكرناه آنفاً والنسيان وهو الغفلة وما 

مل حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم به فإن الكالم عمل فيؤاخذ من حيث ما هو متلفظ به فإن كان ليس لذلك املتلفظ به ع
األعني التلفظ كالغيبة والنميمة فإنه يؤاخذ بذلك حبسب ما يؤدي إليه ذلك التلفظ وإن كان تلفظ به عمل زائد على التلفظ به فلم 
يعمل به فما عليه األعني ما تلفظ به فهو مسؤل عند اهللا من حيث لسانه وال يدخل اهلم بالشيء يف حديث النفس فإن اهلم بالشيء 

رع خالف حديث النفس فإن لذلك مواطن فإنه من يرد يف احلرم املكي باحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم سواء له حكم آخر يف الش
وقع منه ذلك الظلم الذي أراده أو مل يقع وأما يف غري املسجد احلرام املكي فإنه غري مؤاخذ باهلم فإن مل يفعل ما هم به كتب له 

يتركها من أجل اهللا مل يكتب له وال عليه فهذا الفرق بني احلديث النفسي واإلرادة حسنة إذ ترك ذلك من أجل اهللا خاصة فإن مل 
اليت هي اهلم فهذا وأمثاله رمحة من اهللا بعباده وأما الغفلة يف كذا فهو تكليف صعب لو كلفه اإلنسان لكن اهللا ما آخذ عباده بالغفلة 

ذا فإنه غفل عن جزء من أجزاء ما هو فيه شارع أو عامل فهو من يف كذا كما مل يؤاخذهم بالغفلة عن كذا فإنه إذا غفل يف ك
غفلت عن كذا وقد شرع اهللا للغافل يف كذا يف بعض األعمال حكماً كالساهي يف صالته فإنه قد شرع له سجود السهو جرباً ملا 

تغافل حىت أوجب له ذلك التغافل سها عنه وترغيماً للشيطان الذي وسوس له حىت وقع منه السهو والغفلة فيما هو فيه عامل فإن 
الغفلة آخذه اهللا ا فإنه متعمل قاصد فيما حيول بينه وبني ما أوجب اهللا عليه فعله أو تركه فإذا غفل اإلنسان أو سها عن عبوديته 

لسلطان والوايل ورأى له فضالً على عبد آخر مثله والسيما إن كان العبد اآلخر ملك ميينه أو يكون هذا الغافل من أوىل األمر كا
فريى لنفسه مزية على غريه ما يرى تلك املزية للمرتبة اليت أقيم فيها إن كان من أوىل األمر وال للصفة القائمة به من حيث 

االختصاص اإلهلي له ا كالعلم وكرم األخالق فلم يفرق بني نفسه واملرتبة وال بني الصفة واملوصوف ا فإنه صاحب جهل وغفلة 
ذا يقول يف حاهلا وأنت مثلي أو فالن مثلي أو يعادلين ومن هو فالن وأي شيء قيمة فالن وهل هو إال عبدي أو من مردية وهل

رعييت أو هو كذا من كل أمر مذموم يرته نفسه عنه ينوطه بذلك اآلخر خبالف من ليس بغافل عن نفسه فإنه جيعل الفضل للصفة 
وإمنا ناهلا بامتنان إهلي إما لشقاوته إن كفر ا أو لسعادته إن شكرها ولوال حكم اجلهل واملرتبة ال لنفسه فإنه مل ينلها باستحقاق 

فيمن هذه صفته ما اتصف ذا وإن كان عاملاً ذا كله وتغافل فإنه مباهت فهذا أعظم يف اجلور بل هو يف هذه احلالة كصاحب 
قيقته عاملاً بأن الذي هو عليه مما حرمه غريه جائزان يسلب عنه اليمني الغموس والغافل كصاحب لغو اليمني فإذا كان مستحضراً حل

وخيلع على ذلك الغري الذي قد ازداده إلمهال اهللا إياه فشكر نعمة اهللا عليه ودعا اهللا لذلك الغري أن ينيله مثل ما أعطاه اهللا وأدركته 
إن كان مؤمناً فهو أخوه أخوة اختصاص ديين سعادي الشفقة فإنه وإن كان كافراً فهو أخوه من حيث أنه وإياه من نفس واحدة و

فعلى كل حال وجبت عليه الشفقة على خلق اهللا والرمحة بعباد اهللا يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصر أخاك ظاملاً أو 
م ليس من شيم النفوس ألا مظلوماً فأما نصرة املظلوم فمعلومة عند اجلميع وأما نصرة الظامل فرمحة نبوية خفية فإنه علم أن الظل
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طاهرة الذات باألصالة فكلما ينقص طهارا فهو أمر عرضي هلا ملا عندها من القبول يف جبلتها والذي من شيمها أمنا هو القهر 
لم ذا غفلة فلعلة ال يظ" والظهور ومن هنا دخل عليها إبليس بوسوسته ولقد جهل القائل الذي قال الظلم من شيم النفوس فإن جتد 

وما أنصف وما قال حقاً بدل الظلم القهر من شيم النفوس فالظلم الذي يصدر من زيد يف حق من كان ما هو منه وإمنا هو ممن 
يلقى إليه وهو الشيطان ولإلنسان فيه مدافعة جيدها من نفسه ألن ذلك ليس من شيم النفوس وإمنا الذي من شأا إمنا هو جلب 

ضار به تشارك احليوان كله وجلب املنافع مما ختتص به النفس اإلنسانية فإذا رأيت احليوان جيلب املنافع املنافع ودفع املضار فدفع امل
فليس ذلك إال لدفع املضار ال ألمر آخر فكل ضرر يطرأ من احليوان يف حق حيوان آخر ويف حق إنسان إمنا هو لدفع املضار عن 

    ووقع منه الظلم يف حق أحد فيسمى ظاملاً فنصرة الظامل إن تنصره نفسه خاصة وملا كانت نفس اإلنسان ذه املثابة 

على إبليس الذي يوسوس يف صدره مبا يقع منه من الظلم بالكالم الذي تستحليه النفوس وتنقاد إليه فتعينه على رد ما وسوس إليه 
 يأخذ على يده واملراد به ما ذكرناه وهلذا جاء الشيطان من ذلك فهذه نصرته إذا كان ظاملاً ولذا جاء يف اخلرب يف نصرة الظامل أن

بلفظ النصرة اليت أوجبتها األخوة ألنه البد أن تكون النصرة على شيء وما مث إال ما ذكرناه ألن العجو املوسوس إليه يف صدره 
ليهم وفيهم من نور احلفظ يقول مقسماً بربه ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني وهم الذين أخلصهم اهللا إليه مما ألقى إ

والعصمة ولذلك قال تعاىل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي قوة وقهر وحجة ألن اهللا توىل حفظهم وتعليمهم مبا جعل فيهم 
ن من التقوى فلما اختذوا اهللا جل جالله وقاية مل جيد اللعني من أين يدخل عليهم بشيء فإنه أينما توىل منه ليدخل عليه مبا خيرجه ع
دينه وعلمه وجد يف تلك اجلهة وجه اهللا حيفظه فال يستطيع الوصول إليه بالوسوسة فيتجسد له يف صورة إنسان مثله فيتخيل أنه 

إنسان ويأتيه باإلغواء من قبل إذنه فيدخل له فيما حجر عليه تأويالً أدناه أن يبيح له ذلك فال يضره الوقوع فيه بسبب ذلك التأويل 
ن ال يقدم على معصية اهللا ابتداء دون وسوسة من العدو الذي يزين له سوء عمله فرياه حسناً فإذا جاء ذه املثابة لعلمه بأن اإلنسا

للعامل الذي ماله عليه من سلطان مبا ذكرناه من التأويل فيما يريد إيقاعه به صار ذلك العامل من أهل االجتهاد فإن أخطأ فله أجر 
 على كل حال فما مت له مراده وإن نسي كما نسي آدم فإن اهللا تعاىل الذي شرع املعصية والطاعة وإن أصاب فله أجران فهو مأجور

وبني حكمها رغع حكم األخذ باملعصية يف حق الناسي واملخطئ كما رفعها يف حق اتهد فما حترك اإلنسان إال يف أمر مشروع 
الشيطان من ظاهر وباطن فثم وجه اهللا حيفظه فما له عليه من سلطان وهو فقد أحاط باإلنسان وجه اهللا ظاهراً وباطناً فأينما تواله 

قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حق القرين أعانين اهللا عليه فأسلم برفع امليم على جهة اخلرب فماله عليه من سلطان أي حجة ألن احلجة 
 فيما أتى به هذا العدو فما له عليه من سلطان ألن هنا شرعية فهو لو ألقى على ظاهره أو باطنه ويف الشرع حكم برفع املؤاخذة

احلجة الشرعية له فلله احلجة البالغة وقوله فأعانين اهللا عليه هي نصرة اهللا له باحلجة فال يبايل وهلذا أشرع لعباده أن يقولوا وإياك 
ا هو قوله تعاىل له إن هذا عدو لك نستعني أي بك نستنصر وما مث إال لعلم فهو خرب ناصر يعطيه اهللا عبده والذي نسى آدم إمن

ولزوجتك فنسي ما أخربه اهللا به من عداوته فقبل نصيحته وملا علم إبليس أن آدم حمفوظ من اهللا ورأى اهللا قد اه عن قرب الشجرة 
رها فأكل وزوجته القرب الثمرة جاء بصورة األكل ال بصورة القرب فإنه علم أنه ال يفعل لنهى ربه إياه عن قرب الشجرة فأتاه بثم

حواء وصدقا إبليس وهو الكذوب يف قوله هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى وكذلك كان أورثه ذلك األكل منها اخللد يف 
اجلنة وامللك الذي ال يبلى وما قال له مىت وجعل ذلك من خاصية تلك الشجرة فيمن أكل منها فأورثه االجتباء اإلهلي فأهبطه اهللا 

 األرض تصديقاً ملا قاله للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة وأهبط حواء للنسل وأهبط إبليس لإلغواء ليحور عليه مجيع للخالفة يف
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ما يغوى به بن آدم إذا عمت الناس رمحة اللّه فجعل اللّه كل خمالفة تكون من اإلنسان من إلقاء العدو واغوائه فقال الشيطان يعدكم 
ء أي بإظهارها يعين بذلك وقوعها منكم ملا علم أن اإلنسان قد رفع عنه احلق ما حدث به نفسه وما هم به الفقر ويأمركم بالفحشا

من السوء إال أن يظهر ذلك على جوارحه بالعمل وهو الفحشاء فقال تعاىل واللّه يعدكم مغفرة منه ملا وقع منكم من الفحشاء اليت 
لفقر وهذه أعظم آية وأشدها مرت على مسع إبليس فإنه علم ال ينفعه غواؤه وهلذا أمركم ا الشيطان وفضالً ملا وعدكم به من ا

الحيرص إال على الشرك خاصة لكونه مسع احلق يقول أن اللّه ال يفغر أن يشرك به وختيل أن العقوبة على الشرك ال ينتهي أمدها 
خبارج من النار فهو مؤبد السكىن ومل يتعرض إلنتهاء مدة واللّه قال ذلك فال بد من عقوبة املشرك ومن سكناه يف جهنم فإنه ليس 

العذاب فيها بالشقاء وليس اخلوف إال من ذلك ال من كوا دار إقامة ملن يعمرها فصدق اللّه بكون املشرك مأخوذاً بشركه فهو 
    مبرتلة إقامة احلد على من تعني عليه سواء كان ذلك يف الدنيا أو يف 

ة يقيمها احلق على عبده إذا مل يغفر له أسباا وجهل إبليس انتهاء مدة عقوبة املشركمن أجل شركه وهلذا اآلخرة فهي حدود إهلي
طمع إبليس يف الرمحة اإلهلية اليت وسعت كل شيء وطمعه فيها من عني املنة إلطالقها ألنه علم يف نفسه أنه موحد وإمنا مساه كافراً 

يستر عن العباد طرق سعادم اليت جاء ا الشرع يف حق كل إنسان مبا يقدر عليه من ذلك يف قوله تعاىل وكان من الكافرين ألنه 
فقال فيه أىب واستكرب وكان من الكافرين ومل يقل من املشركني ألنه خياف اللّه رب العاملني ويعلم أن اللّه واحد وقد علم حال مآل 

 نظر من غري إميان كما قال عيسى عليه السالم إلبليس ملا عجز إبليس أن املوحدين إىل أين يصري سواء كان توحيده عن إميان أو عن
يطيعه عيسى عليه السالم فقال له إبليس يا عيسى قل ال إله إال اللّه حرص أن يطيعه فقال عيسى عليه السالم أقوهلا ال لقولك ال إله 

اللّه ال يترك فيها موحداً بأي طريق كان توحيده فعلى هذا إال اللّه وقد علم إبليس أن جهنم ال تقبل خلود أهل التوحيد فيها وأن 
القدر اعتمد ابليس يف حق نفسه فعلم من وجه وجهل من وجه إذ ال يعلم الشيء من مجيع وجوهه إال اللّه عز وجل الذي أحاط 

  .بكل شيء علماً سواء كان الشيء ثابتاً أو موجوداً أو متناهياً أوغري متناهي

 ما أجهل الخلق باألمور  يريقال لي الحق في ضم

 عالم خبير منبىء  ما عرف األمر غير شخص

 ندب بأمر الورى بصير  للهدى معد مهيء

 بحدس وال شعور ليس  علم الحق ذوق قد

 خفاء وال ظهور وال  وال تناء وال تدان

    

نحل فإنه تعاىل متم فقال إىل ربك يومئٍذ املساق قال تعاىل والتفت الساق بالساق فهو التفاف ال ي" الوصل التاسع من خزائن اجلود"
فأتى باإلسم الذي يعطي الثبات واألمر ملتنف باألمر وإىل الرب املساق فال بد من ثبات هذا اإللتفاف يف الدار اآلخرة فعني أمر 

 بوجود الدارين فوقع التميز بالدار الدنيا عني أمر اآلخرة غري أن موطن اآلخرة ال يشبه موطن النيا ملا يف اآلخرة من التخليص ااقائم
والكل آخرة فالتف أمر الدنيا بأمر اآلخرة ال عني الدنيا بأمر اآلخرة وال عيني الدنيا بعني اآلخرة ولكل دار أهل ومجاعة واألمر ما 

ا ينتقلون باألحوال هو عليه ذلك اجلميع وإن اختلفت األحوال فال تزال الناس يف اآلخرة ينتقلون باألحوال كما كانوا يف الدني
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واألعيان ثابتة فإن الرب حيفظها فاإلنتقال هو اجلامع وفيما إذ ينتقلون فذلك علم آخر يعلم من وجه آخر فمن كون اآلخرة دار 
جزاء كما كانت الدنيا جزاء يف اخلري والشر ظهر يف اآلخرة ما ظهر من سعادة وشقاء فالشقاء للغضب اإلهلي والسعادة للرضى 

فالرضى اإلهلي بسط الرمحة من غري انتهاء والغضب منقطع باخلري النبوي فينتهي حكمه وال ينتهي حكم الرضى وال سيما اإلهلي 
وقد قدمنا يف كتابنا هذا أن اإلنسان ولد على الفطرة وهي العلم بوجود الرب أنه ربنا وحنن عبيد له وأن اإلنسان ال يقبض حني 

ض إال مؤمناً وال حيشر إال مؤمناً غري أن اللّه ملا قال فلم يك ينفعهم إلميام ملا رأوا بأسنا فما يقبض إال بعد كشف الغطاء فال يقب
آمنوا إال ليندفع عنهم ذلك البأس فما اندفع عنهم وأخذهم اللّه بذلك البأس وما ذكر أنه ال ينفعهم يف اآلخرة ويؤيد بذلك قوله 

م يونس ملا آمنوا حني رآوا البأس كشفنا عنهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا فهذا معىن فوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياا إال قو
قولنا فلم يك ينفعهم إميام يف رفع البأس عنهم يف احلياة الدنيا كما نفع قوم يونس فما تعرض إىل اآلخرة ومع هذا فإن اللّه يقيم 

 الدارين يف أحواهلم من نعيم إىل نعيم ومن عذاب إىل عذاب ومن حدود على عباده حيث شاء ومىت شاء فثبت انتقال الناس يف
عذاب إىل نعيم من غري مدة معلومة لنا فإن اللّه ما عرفنا إال أنا استروحنا من قوله يف يوم كان مقداره مخسن ألف سنة أن هذا 

 عبداً أطلعه احلق على انتهاء مدة الشقاء القدر مدة إقامة احلدود واللّه أعلم فإنه ال علم يل بذلك من طريق الكشف فرحم اللّه
فيلحقها يف هذا املوضع من كتايب هذا فإين علمت ذلك جممالً من غري تفصيل وملا كان إىل ربك يومئذ املساق والرب املصلح فإن 

ن بني يدي اللّه تعاىل اللّه يصلح بني عباده يوم القيامة هكذا جاء يف اخلري النبوي قي الرجلني يكون ألحدمها حق على اآلخر فيقفا
فيقول رب خذ يل مبظلميت من هذا فيقول له ارفع رأسك فريى خرياً كثرياً فيقول املظلوم ملن هذا يارب فيقول ملن أعطاين الثمن 

فيقول يا رب ومن يقدر على مثن هذا فيقول له أنت بعفوك عم أخيك فيقول قد عفوت عنه فيأخذ بيده فيدخالن اجلنة فقال رسول 
ه صلى اللّه عليه وسلم عند ايراده هذا اخلري فاتقوا اللّه وأصلحوا ذات بينكم فإن اللّه يصلح بني عباده يوم القيامة الكرمي إذا كان اللّ

من شأنه أن يصلح بني عباده مبثل هذا الصلح حىت يسقط املظلوم حقه ويعفو عن أخيه فاللّه أوىل ذه الصفة من العبد يف ترك 
 من عباده فيعاقب من شاء بظلم الغري ال حبقه املختص به وهلذا األخذ بالشرك من ظلم الغري فإن اللّه ما ينتصر لنفسه املؤاخذة حبقوقه

وإمنا ينتصر لغريه والذي شاء سبحانه ينتصر له فإن الشركاء يتربؤن من اتباعهم يوم القيامة والرب أيضاً املغذى واملرىب فهو يريب 
الح حال من يربيه فمن التربية ما يقع ا األمل كمن يضرب ولده ليؤدبه وذلك من مجلة تربيته وطلب عباده واملرىب من شأنه إص

املصلحة يف حقه لينفعه ذلك يف موطنه كذلك حدود اللّه تربية لعباده حيث أقامها اللّه عليهم فهو يربيهم ا لسعادة هلم يف ذلك من 
يربيه إياه والرب أيضاً السيد والسيد أشفق على عبده من العبد على نفسه فإنه حيث ال يشعرون كما ال يشعر الصغري بضرب من 

أعلم مبصاحله ولن يسعى سيد يف إتالف عبده ألنه ال تصح له سيادة إال بوجود العبد فإا صفة إضافية فعلى قدر ما يزول من 
ر رعيته وإال فماله من السلطنة إال االسم وهو معزول املضاف يزول من حكم املضاف إليه كالسلطان إذا مل يكن شغله دائماً يف أمو

    يف نفس األمر فإن املرتبة ال تقبله سلطاناً 

إال بشروطها فعلى قدر ما يشتغل عن رعيته بنفسه يف هلوه وطربه فهو انسان من مجلة الناس الحظ له يف السلطنة وينقصه يف اآلخرة 
ط فيه من حقها يف الدنيا بلهوه ولعبه وصيده وتغافله عن أمور رعيته وإذا مسع من أجر السلطنة وعزها ومشوخها على قدر ما فر

السلطان باستغاثة بعض رعيته عليه فلم يلتفت لذلك املستغيث وال قضى فيه مبا تعطيه مسألته ملاله وأما عليه فقد شهد على نفسه 
 يقع مثل هذا االمن سلطان جاهل ال معرفة له بقدر ما واله ذا الفعل إنه معزول وإنه ليس بسلطان وال فرق بينه وبني العامة فما
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اللّه عليه وال غر وإن هذا الفعل يوجب أن حيور عليه وباله يوم القيامة وتقوم عليه احلجة عند اللّه لرعيته فيبقى موبقاً بعمله وال 
 وأما الرب هو املالك فلشدة ما يعطيه هذا األسم ينفعه عند ذلك هلوه وال ماله وال بنوه وال كل ما شغله عما تطلبه السلطنة بذاا

من النظر فيما تستحقه املرتبة فيوفيها حقها فقد بان لك يف هذا املساق معىن احمتصاص هذا االسم الرب الذي إليه املساق عند 
مصلحه والثابت له حكمه اّلتفاف الساق بالساق فبه انتظم األمران وثبت االنتقاالن ومن علم ثبوت الوجود ومن هو مالكه وسيد و

فيه علم أن الرب مالكه ومن علم مرتلة عبوديته علم مرتلة سيادة سيده فخافه ورجاه وصدقه يف أمنه إذا أمنه لعلمه بأنه السيد الويف 
ما الصادق الغين ومهما دم شيء من بيت الوجود رمه هذا السيد بيد عبده ألنه آلته يف ذلك واملستخدم فعلى يده يكون صالح 

دم منه ويأمره سيده يف ذلك إما مبشافهة أو بتبليغ مبلغ يبلغ إليه من السيد بإصالحه أو صورة حال تعطيه إصالح ذلك من غري 
وافقة بصورة احلال ملا يف نفس . توقف على األمر اآليت من عند السيد كالرهبانية احلسنة اليت ابتدعها من ابتدعها فهو مأجور فيها

مر ا يف النواميس يف أهل الفترات فإن الشرع ما جاء إال ملصاحل الدنيا واآلخر فاآلخرة ال تعرف إال باخبارخالقها السيد وإن مل يأ
وإا يف حكم العقل ممكنة والدنيا ومصاحلها معلومة ألا واقعة مشهودة فللنظر يف مصاحلها جمال خبالف اآلخرة فال تتوقف مصاحل 

احل اآلخرة وهلذا ما خلت طائفة من ناموس تكون عليه ألن طلب املصاحل ذايت يف احليوان فكيف يف الدنيا على ما تتوقف عليه مص
األنسان صاحب الفكر والرؤية فمن تدبر هذا الوصل رأى عجبا وعلم علماً يعطيه الرفعة يف الدنيا واآلخرة وينضم اليه علم اجلمع 

م الزمانني وعلم ما خيتص بالكون وعلم القلوب اليت وسعت احلق جل والفرق الذي يف عني اجلمع وعلم األحوال والشئون وعل
  .جالله وعلم ما يقع به البقاء هلذا الوجود أعىن املوجودات كلها وعلم العاقبة وهو وصل شريف

  تصح له السيادة في الوجود  صحت عبودة كل عبد إذا

 عليه بذاك أعالم المزيد  مثل سيده وتبدو فيحكم

 بأن األمر فيه من الشهود  الحال عنهويخبرنا لسان 

 عنت المالئك بالسجود كما  تعنو الوجوه إذا تبدي له

 فيدعى بالمراد وبالمريد  رفعة ويذل عزاً فيسمو

    

وهذا وصل األذواق وهو العلم بالكيفيات فهي ال تقال إال بني أرباا إذا اجتمعوا على اصطالح " الوصل العاشر من خزائن اجلود"
 فيها وأما إذا مل جيتمعوا على ذلك فال تنقال بني الذائقني وهذا ال يكون إال يف العلم مبا سوى اللّه مما ال يدرك إال ذوقاً معني

كاحملسوسات واللذة ا ومبا جيده من التلذذ بالعلم املستفاد من النظر الفكري فهذا ميكن فيه األصطالح بوجه قريب وأما الذوق 
ة احلق فإنه ال يقع عليه اصطالح فإنه ذوق األسرار وهو خارج عن الذوق النظري واحلسي فإن األشياء أعىن الذي يكون قي مشاهد

كل ما سوى اللّه هلا أمثال وأشياء فيمكن األصطالح فيها للتفهيم عند كل ذائق له فيها طعم ذوق من أي نوع من أنواع 
ه اصطالح فإن الذي يشهد منه شخص ما هو عني ما شهده شخص األدراكات والبارىء ليس كمثله شىء فمن احملال أن يضبط

آخر مجلة واحدة وذا يعرفه العارفون فال يقدر عارف باألمر أن يوصل إىل عارف آخر ما يشهده من ربه ألن كل واحد من 
شاء وإذا قبل ذلك واحد العارفني شهد من ال مثل له وال يكون التوصيل إال باألمثال فلو اشتركا يف صورة ال صطلحا عليها مبا 
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جاز أن يقبل مجيع العامل فال يتجلى يف صورة واحدة لشخصني من العارفني ولكن قد رفع اللّه بعض عباده درجات مل يعطها لغري 
عباده الذين مل يصح هلم هذه الدرجات وهم العامة من أهل الرؤية فيتجلى هلم يف صور األمثال وهلذا جتتمع األمة يف عقد واحد يف 
اللّه قيعتقد كل واحد من تلك الطائفة املعينة يف اللّه ما يعتقده اآلخر منها كمن اتفق من األشاعرة واملعتزلة واحلنابلة والقدماء فقد 
اتفقوا على أمر واحد مل خيتلف فيه تلك الطائفة فجاز أن يصطلحوا فيما اتفقوا عليه وأما العارفون أهل اللّه فإم علموا أن اللّه ال 

جلى يف صورة واحدة لشخصينس وال يف صورة واحدة مرتني فلم ينضبط هلم األمر ملا كان لكل شخص جتل خيصه ورآه يت
األنسامنن نفسه فإنه إذا جتلى له يف صورة مث جتلى له يف صورة غريها فعلم من هذا التجلي ما مل يعلمه من هذا التجلي اآلخر من 

مر يف نفسه كذلك يف حقه وحق غريه فال يقدران يعني يف ذلك اصطالحاً تقع به الفائدة احلق هكذا دائماً يف كل جتل علم أن األ
بني املتخاطبني فهم يعلمون وال ينقال ما يعلمون وال يف قوة أصحاب هذا املقام األج الذي ال مقام يف املمكنات أعلى منه أن يضع 

وله عز وجل ليس كمثله شيء فنفي املماثلة فما صورة يتجلى فيها ال حد عليه لفظاً يدل على ما علمه منه إال ما أوقعه تعاىل وهو ق
  متاثل صورة أخرى 

  وجل فليس يضبطه اصطالح  أن يدري فيحكى فعزاألمر

 عنه السنة فصاح تعبر  العقول إذا تراه فتجهله

 مكان يكون به الصالح ال  أقوام مقلدة عقوال من

 خانهم الفالحجهل ف على  بالفكر قد جمعوا عليه فهم

  فما اصطلحوا فجاءهم النجاح  العارفون بما رأوه وقال

 له بنا إال السراح وليس  كمثله في الكون شيء فليس

فبتقييدنا حكمنا عليه باإلطالق وأما األمر يف نفسه فغري منعوت بتقييد وال إطالق بل وجود عام فهو عني األشياء وما األشياء عينه 
ون هويته عني ذلك الشيء فمن كان وجوده ذه املثابة كيف يقبل اإلطالق أو التقييد هكذا عرفه العارفون فال ظهور لشيء ال تك

  فمن أطلقه فما عرفه ومن قيده فقد جهله 

 وهو المنزه والمجمع بيننا  فاللّه ليس سواه مشهوداً لنا

 حكم عليه له بنا وكالهما  واإلطالق فيه واحد فالقيد

 تجده بالسريرة معلنا لب  ينه إن كنت ذاإليه بع فانظروا

 ما قد رأيت مبرهنا ومبينا  هذا هو الحق الصريح لمن يرى

    

وأعلم أن اللّه تعاىل ما جعل لألرواح أجنحة إال للمالئكة منهم ألم السفراء من حضرة األمر إىل خلقه فال بد هلم من أسباب 
ة يعطى هذا فجعل هلم أجنحة على قدر مراتبهم يف الذي يسرون به من حضرة يكون هلم ا الرتول والعروج فإن موضوع احلكم

احلق أو يعرجون إليه من حضرة اخللق فهم بني اخللق واألمر يترددون ولذلك قالوا وما تترتل إال بامر ربك فأعلم ذلك فإذا نزلت 
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 ما جاءت به على قدر ما يسعها استعدادها وإن رأا هذه السفرة على القلوب فإن رأا قلوباً طاهرة قابلة للخري أعطتها من علم
قلوباً دنسة ليس فيها خري تها عن البقاء على تلك احلال وأمرا بالطهارة مبا نص هلا الشارع إن كان يف العلم باللّه فبالعلم به مما 

تقاداا هذا ويلزمه حكمها يف ذلك إذا وجدت يطلبه الفكر وجاء به اخلري النبوي عن اللّه وإن كان يف إال كوان فبعلم األحكام واع
القلوب وإذا مل جتدها كقلوب العارفني الذين هم يف ليس كمثله شيء فال تعرف املالئكة أين ذهبوا فهؤالء هم الذين يأخذون عن 

ؤالء ينكر عليهم اللّه من الوجه اخلاص ما هم عليه من األحوال فيجهلون ويؤخذ عليهم ما يأتون به ومن هنا أخذ خضر علمه فه
وال ينكرون على أحد إال بلسان الشرع فلسان الشرع هو الذي أنكر ال هم كاملسبح حبمد اللّه فاللّه هو الذي أثىن على نفسه مبا 
يعلم نفسه عليه فإن قام فضول بااألنسان واستنبط له ثناء مل جيىء بذلك اللفظ خطاب اهلي فما سبحه حبمده بل مبا استنبطه من 

فينقص عن درجة ما ينبغي فقل ما قاله عن نفسه وال تزد يف الرقم وأن كان حسناً فقد أبنت لك ما إذا عملت به كنت من عنده 
  .أهل احلق واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل

  " الوصل األحد عشر من خزائن اجلود"

 داران دار الفوز والعطب والدار  ناران نار اللّه واللهب النار

  فاجزع من الكون ال تجزع من السبب  من كون منشئهاسبب  وكلها

 إلى السلم ال تجنح إلى الحرب واجنح  من العلم أن العلم يحكمه وخف

أعلم علمك اللّه أن النار جاء ا احلق مطلقة مثل قوله تعاىل النار باأللف والالم حيث جاءت مضافة فمنها نار اضافها إىل اللّه مثل 
وقدة ونار اضافها إىل غري اللّه مثل قوله هلم نار جهنم مث نعت هذه النار بنعوت وأخرب عنها بأخبار من الوقد قوله نار اللّه امل

واألطباق وغري ذلك وجعل هلا حكماً يف الظاهر فجعلها ظرفاً مثل قوله فإن له نار جهنم خالداً فيها فجاء بالظرف وحكماً يف 
ا وهي نار اللّه املوقدة اليت تطلع على األفئدة واألفئدة باطن اإلنسان فهي تظهر يف فؤاد الباطن وهو أن يكون ظاهر العبد ظرفاً هل

اإلنسان وعن هذه النار الباطنة ظهرت النار الظاهرة والعبد منشأ النارين يف احلالني فما عذبه سوى ما أنشأه كذلك ما أغضب احلق 
ذي أنشأ صورة النارين بعمله الظاهر والباطن ما تعذب بنار فما جىن سوى ما خلقه فلوال اخللق ما غضب احلق ولوال املكلف ال

  .أحد على أحد يف احلقيقة والنظر صحيح

  فكن عبداً وكن حقاً  تعمل فال تشقى فال

 فأنظر تر الحقا ه  فما ثم سوى ما قلت

 كنت أو خلقا فحقا  عذاب الخلق بالخلق

  " ومن ذلك"

   يصالحها في الحال تطفيهاكما  منك وباألعمال توقدها فالنار

 في كل حال فيك تنشيها وأنت  بالطبع منها هارب أبداً فأنت

 أتيت إليها اليوم أنبيها وقد  وأما لنفسك عقل في تصرفها
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 يوم عرض الخلق يملؤها بأنه  قبل الممات فإن اللّه قال لنا

    

ه يغضب يوم القيامة غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وأعلم أنه تعاىل ملا ذكر على السنة رسله عليهم السالم أن اللّ
وإن احلق إذا قالت النار هل من مزيد ألنه وعدها أن ميألها وهي دار الغضب قال فيضع اجلبار فيها قدمه فتقول قط قط أي قد 

 احلق بالرمحة الواسعة فوسعت رمحته امتألت وليست تلك القدم إال غضب اهللا فإذا وضعه فيها امتألت فإا دار الغضب واتصف
جهنم مبا مألها به من غضبه فهي ملتذة مبا اختزنته ورحم اهللا من فيها أعين يف النار الذين هم أهلها فيجعل هلم من هذه الرمحة نعيماً 

 فإنه كل ما حصل منه فيها كما نعم جهنم مبا وضع فيها من الغضب اإلهلي فإن املخلوق الذي من حقيقته أن يفىن ال ميلؤه خملوق
فيه أفناه كما ورد يف نضج اجللود فال ميلؤ خملوقاً إال احلق وغضب اهللا حق فأنعم على جهنم به فوضعه فيها فامتألت حبق كما 

  .امتألت اجلنة برضى احلق ورمحته

 ألنه عين كل شيء  قد وسع الحق كل شيء

 كل نور وكل في في  ترى فيه غير حق فما

  " ومن ذلك"

 ونار جهنم ذات الوقود  ر اهللا ليس سوى وجوديفنا

  وهم فيها على حكم الخلود  تعبدها أناس بآلهة

ولقد رأيت يف هذا الوصل مشهداً هالين يف الواقعة وتليت علي سورة الواقعة بلسان أمرأة من صاحلات املؤمنات عرضاً على فكان 
واو العطف ومل يكن عندي من ذلك سر قبل هذا فرددت عليها لتقرأ ذلك من صورة ما نلته ثلة من األولني ثلة من اآلخرين حبذف 

حبرف الواو فلم تفعل فرجعت إىل نفسي وعلمت ما نبهين احلق به يف ذلك احلذف من االقتطاع بني العامل فإذا جاء بالواو راعى ما 
قع به التمييز واالنفراد الذي به حقيقة ذلك الشيء يقع فيه االشتراك يف الصورة الظاهرة واملفهوم األول وإذا أزال الواو راعى ما ي

ألنه ال حقيقة له إال مبا يتميز به فعلمت ما أراد حبذف الواو من نطقها بذلك وهو اهللا ليعلم أنه ليس كمثله شيء مع وجود األشياء 
اد بغري املناسبة ال يتصوره وقد حصل وإنه بعدمها ووجودها منفي املماثلة وما بقي األمر إال هل هو منفي املناسبة أم ال ألن اإلجي

اإلجياد وظهر املخلوق فعلمنا أن املناسب البد منه وال يعطي املماثلة أصالً ألن اخللق كله هللا واألمر هللا فال شركة فارتفعت املماثلة 
 اجلاهل وفضل اخللق مع وجود املناسب الذي يطلبه احلق بذاته وكل خلق أضيف إىل خلق فجاز وصورة حجابية ليعلم العامل من

يعضهم على بعض ليتحقق الشكر من الفاضل والطلب واالفتقار من املفضول فيزاد الفاضل لشكره ويعطي املفضول لطلبه فكل يف 
  .مزيد وال يرتفع التفاضل كلما ارتقى الفاضل باملزيد درجة ارتقى املفضول خلفه يطلبه درجة فالكل يف ارتقاء من غري حلوق

  في كل حال على الشهود  ن وجوديناداني الحق م

 محال هل من مزيد مال  ذاتكم فقلنا امتألت

 على الخلق بالوجود جاد  يمأل الكون غير من قد ما

 ما رتبة الرب كالعبيد  الحق ال سواه وذلك
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 يدر مالذة السجود لم  علم الحق علة ذوق من

    

ار ممثلة جمسدة ألا نتائج أعمال معنوية باطنة ونار جهنم نتائج أعمال حسية فنار جهنم هلا نضج اجللود وحرق األجسام ونار اهللا ن
ظاهرة ليجمع ملن هذه صفته بني العذابني كما فعل بأهل اجلزية يف إعطائها عن يد وهم صاغرون فعذم بعذاب إخراج املال من 

رج أال ترى املنافق يف الدرك األسفل من النار فهو أيديهم وبني الصغار والقهر الذي هو عذاب نفوسهم مما جيدون يف ذلك من احل
يف نار اهللا ملا كان عليه من إصرار الكفر وماله يف الدرك األول مقعد ملا أتى به من األعمال الظاهرة خبالف الكافر فإن له من جهنم 

يقن احلق واعتقده فإنه على صدأ أعالها وأسفلها فما عنده من يعصمه من نار اهللا وال من نار جهنم وما حكم الذي جحدها واست
وعكس عذاب املنافق فإنه عامل باحلق بتحقيق به يف نفسه ومل يظهر ذلك على ظاهر نشأته فاظهر خالف ما أضمر والنار إمنا تطلب 

 وهنا من اإلنسان من مل تظهر عليه صورة حق من ظاهر وباطن فالعلم للباطن كالعمل للظاهر واجلهل للباطن كترك الواجب للظاهر
يتبني لإلنسان مراتب وأسباب املؤاخذات اإلهلية لعباده يف الدار اآلخرة فإذا استوفيت احلدود عمت الرمحة من خزانة اجلود وهو 

قوله وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها مادامت السموات واألرض اآلية وهذا هو احلد الزماين ألن التبديل البد أن يقع 
فتنتهي املدة عند ذلك وهو يف حق كل إنسان من وقت تكليفه إىل يوم التبديل ألنه غري خماطب ببقاء السموات بالسموات واألرض 

واألرض قبل التكليف وهذا يف حق السعيد والشقي فهما يف نتائج أعماهلما هذه املدة املعينة فإذا انتهت نعيم اجلزاء الوفاق وعذاب 
إلهلية اليت مل يربطها اهللا باألعمال وال خصها بقوم دون قوم وهو عطاء غري جمذوذ ماله مدة ينتهي اجلزاء وانتقل هؤالء إىل نعيم املنن ا

بانتهائها كما انتهى الكفر واإلميان هنا بانتهاء عمر املكلف وانتهت إقامة احلدود يف األشقياء والنعيم اجلزائي يف السعداء بانتهاء مدة 
 األشقياء إن ربك فعال ملا يريد وكذا وقع األمر حبسب ما تعلقت به املشيئة اإلهلية وما السموات واألرض إال ما شاء ربك يف حق

قال تعاىل يف األشقياء عذاباً غري جمذوذ كما قال تعاىل يف السعداء فعلمنا بذكر مدة السماء واألرض وحكم اإلرادة يف األشقياء 
وينقطع عن األشقياء بانقطاعها وإن جزاء السعيد على مثل ذلك مث واإلعراض عن ذكر العذاب إن للشقاء مدة ينتهى إليها حكمه 

تعم املنن والرضى اإلهلي على اجلميع يف أي مرتل كانوا فإن النعيم ليس سوى ما يقبله املزاج وغرض النفوس ال أثر لألمكنة يف ذلك 
الستثناء معلوم يف الطائفتني ملا كان عليه الكافر فحيثما وجد مالمية الطبع ونيل الغرض كان ذلك نعيماً لصاحبه فاعلم ذلك ومتعلق ا

من نعيم احلياة الدنيا م نيل أغراضه وصحة بدنه وملا كان عليه املؤمن من عدم نيل أغراضه وأمراضه يف الدنيا كل ذلك من زمان 
    تكليف كل واحد من الطائفتني واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

وهو اإلمهال اإلهلي فال يدري صاحبه ماله فإن كل عبد استحق العقاب على خمالفته ملا جاء " ودالوصل الثاين عشر من خزائن اجل"
الرسول إليه به فقد أله اهللا وما أخذه وهو حتت حكم سلطان االسم احلليم فهو كاملهمل فال يدري هل تسبق له العناية باملغفرة 

فيقام عليه حدود جناياته إىل أجل معلوم وملا كان هذا االحتمال يسوغ فيمن والعفو قبل إقامة احلد اإلهلي عليه باحلكم أو يؤخذ 
أمهله اهللا كانت صورة صاحب هذا الوصف صورة املهمل فإن اإلمهال من جانب احلق ما يصح فإنه يف علم اهللا السابق إما مغفور 

كتاب املاضي احلكم فإن احلكم حيكم على احلاكم له وإما مؤاخذ مبا جىن على نفسه فهو على خطر وعلى غري علم مبا سبق له يف ال
العادل كما حيكم على احملكوم عليه فإما باألخذ وإما بالعفو يف الشخص الذي هو على نعت وحال يوجب له أحد األمرين مما 
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 صورة املمهل ذكرناه وليس إال من أمهله اهللا فلم يؤاخذه يف وقت املخالفة وكفى بالترقب للعارف العاصي املمهل الذي هو يف
عذاباً يف حقه ألنه ال يدري ما عاقبة األمر فيه وما من طائفة إال وهي حتت ناموس شرعي حكمي أو وضع حكمي فال ختلو أمة من 
خمالفة تقع منها لناموسها كان ما كان فال ينفك صاحب هذه املخالفة من مراقبة العفو أو املؤاخذة على ما قرره عليه واضع ناموسه 

النواميس مجيع األمم وهو قوله تعاىل وإن من أمة إال خال فيها نذير فهو إما نذير بأمر اهللا وإرادته أو نذير بإرادة اهللا ال فقد عمت 
بوحي نزل عليه يعلم به أنه من عند اهللا فأمر اهللا إمنا متعلقه عني إجياد إنذاره فيه فقيل إلنذاره كن يف هذا العبد فكان فوجد اإلنذار 

 يدر من أين جاء فهذا الفرق بني الشرع اإلهلي الذي جاءت به الرسل من عند اهللا وبني ما وضعته حكماء اإلعصار يف نفسه ومل
التباعها ملصاحلهم فمن وىف حبق ناموسه واحترمه ووقف عند حده ابتغاء رضوان اهللا فقد أحسن يف عمله وأن اهللا ال يضيع أجر من 

نك تراه أو تعلم أنه يراك فهذا هو احلد الضابط لإلحسان يف العمل وما عدا هذا فهو سوء أحسن عمالً واإلحسان أن تعبد اهللا كأ
عمله فإن كان ممن زين له سوء عمله فرآه حسناً فال خيلو أما أن تكون رؤية سوء العمل حسناً بعد اجتهاد بفي مبا يف وسع ذلك 

ون حكم كونه سوء عمل يراه يف اجتهاد سوء عني حكم الشخص اتهد فقد وىف األمر األمر حقه وهو صاحب عمل حسن ويك
املصيب للحق صاحب اآلخرين ويكون هذا املزين له ذه الصفة صاحب األجر الواحد وإن مل يكن عن استيفاء االجتهاد بقدر 

دود يف الدنيا واآلخرة فإنه الوسع ورآه حسناً عن غري اجتهاد فهو يف املشيئة فال يدري مبا ختم له وملاذا يؤول أمره يف مدة إقامة احل
ممن أسرف على نفسه فإن قنط من رمحة اهللا فما وىف األمر حقه وساء ظناً بربه والرب عند ظن عبده به وقد ى اهللا املسرف على 

و حكمه نفسه عن القنوط فهل قنوطه بارتكاب هذا املنهي عنه اآليت بعد حصول إسرافه معترب له أثر حيول بني املغفرة وبني صاحبه أ
حكم كل إسراف سواه فهذا أيضاً ممهل ال يدري ما األمر فيه إذا أنصف الناظر ألنه قال إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً مع ارتفاع 

القنوط أو مع وجوده إال املشرك الذي مل يبذل وسع نفسه يف طلبه عدم الكثرة يف االسم اإلهلي فإنه البد من مؤاخذته فتعني على 
ملدد الزمانية واختالف األزمان والدهور واإلعصار وما جيري من ذلك إىل أجل مسمى يف األشخاص املقول عليها أا العاقل معرفة ا

أزمان وما جيري منها إىل غري أجل مسمى وما احلق الذي يوجب الشكر وما احلق الذي يوجب الصرب واهللا يقول احلق وهو يهدي 
لكفر الذي هو ضده فإن اهللا قد مسى مؤمناً من آمن باحلق ومسى مؤمناً من آمن بالباطل السبيل وأما اإلميان فهو أمر عام وكذلك ا

ومسى كافراً من يكفر باهللا ومسى كافراً من يكفر بالطاغوت وبني مآل هؤالء وهؤالء والطريق اليت جاءت ببياا أيده بالدالالت 
ئفة واألعمال الصاحلة رأسها اإلميان فهي تابعة له كان اإلميان مبا على صحته أنه من عند اهللا املرجو يف كل ملة وحنلة وعند كل طا

كان وما يف األمور الوجودية أغمض من هذه املسئلة ألن اهللا قرن العمل السيء بالتزيني حىت يراه العامل حسناً فيتخذه صاحل عمل 
راها من جاهد يف اهللا فأبان له ذلك اجلهاد السبل وعلى اهللا قصد السبيل فجاء باأللف والالم للشمول يف السبيل فإا كلها سبل ي

    اإلهلية فسلك منها األسد يف نفسه وعذر فيما هم عليه من السبل وانفرد باهللا فهو على نور من اهللا 

 عين إمهاله فإهماله  عرف اهللا من فعله إذا

 تراه بإجماله وعين  تراه بتفصيله فعين

 إجاللهعلى حكم  وقوم  على حكم إحسانه فقوم

 شخصاً بإهماله ويبسط  شخصاً بتعريفه فيقبض
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 أو بإقباله بإعراضه  فسبحان من حكمه واحد

 أو بإدالله بإدالله  من عم إحسانه وسبحان

 لخسرانه وإلفضاله  بإعداده قابل وكل

مآل األمر الرجوع من الكثرة " الوصل الثالث عشر من خزائن اجلود"واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 
إىل الواحد من مؤمن ومشرك ألن املؤمن الذي يعطي كشف األمور على ما هي عليه يعطي ذلك وهو قوله تعاىل فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد وذلك قبل خروجه من الدنيا فما قبض أحد إال على كشف حني يقبض فيميل إىل احلق عند ذلك 

اإلميان به فمن حصل له هذا اليقني قبل االحتضار فمقطوع بسعادته واتصاهلا فإن اليقني عن النظر الصحيح واحلق والتوحيد و
والكشف الصريح مينعه من العدول عن احلق فهو على بينة من األمر وبصرية ومن حصل له هذا اليقني عند االحتضار فهو يف املشيئة 

شدائد يف حق من أخذ بذنوبه وال يكون االحتضار إال بعد أن يشهد األمر الذي وإن كان املآل إىل السعادة ولكن بعد ارتكاب 
ينتقل إليه اخللق وما مل يشاهد ذلك فما حضره املوت وال يكون ذلك احتضاراً فمن آمن قبل ذلك االحتضار بنفس واحد أو تاب 

 من الذنب له وسواء رده لذلك شدة أمل ومرض نفعه ذلك اإلميان واملتاب عند اهللا يف الدار اآلخرة وحاله عند قبض روحه حال
أوجب له قطع ما يرجوه من احلياة الدنيا أو غريه فهو مؤمن تائب ينفعه ذلك فإنه غري حمتضر ما آمن وال ناب إال خلمرية كانت يف 

اهره وال له يف نفسه إال يف باطنه وقلبه ال يشعر ا فما مال إىل ما مال إليه إال عن أمر كان عليه يف نفسه مل يظهر له حكم على ظ
  ذلك الزمن الفرد الذي جاء يف الزمان الذي يليه االحتضار الذي يوجب له اإلميان احملصل يف املشيئة 

  وما بين من تقضي عليه مشيئته  بين محكوم له بسعادة فكم

 على حال أرته حقيقته وذاك  تخليص عزيز مقدس فذلك

 شهدت يوماً عليه خليفته وال  ما بانت عليه طريقته فلواله

    

فإذا انتقل العبد من احلياة الدنيا إىل حياة العرض األكرب فإن اهللا عز وجل قد جعل يف الكون فيامتني قيامة صغرى وقيامة كربى 
مات فقد قامت فالقيامة الصغرى انتقال العبد من احلياة الدنيا إىل حياة الربزخ يف اجلسد املمثل وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم من 

قيامته ومن كان من أهل الرؤية فإنه يرى ربه فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ملا حذر أمته الدجال أن اهللا ال يراه أحد 
حىت ميوت والقيامة الكربى هي قيامة البعث واحلشر األعظم الذي جيمع الناس فيه وهو يف القيامة الكربى أعين اإلنسان ما بني 

اسب ومناقش يف حسابه وغري مناقش وهو احلساب اليسري وهو عرض األعمال على العبد من غري مناقشة واملناقشة مسؤل وحم
السؤال عن العلل يف األعمال فالسؤال عام يف اجلميع حىت يف الرسل كما قال يوم جيمع اهللا الرسل فيقول ماذا أجبتم فالسؤال على 

باسطة احلق للمسؤل فهو ملتذ بالسؤال وسؤال على طريق التوبيخ أيضاً لتقرير النعم فهو نوعني سؤال على تقرير النعم على طريق م
يف شدة فقال صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه وقد أكلوا متراً وماء عن جوع إنكم لتسألون عن نعيم هذا اليوم وهذا السؤال موجه 

 مبا هو عليه األمر يف حق اجلميع فما خلق اهللا العامل بعد هذا لإلنذار والبشارة يف قوم خمصوصني وهم أهل ذلك الس وهو تنبيه
التقرير إال بسعادة بالذات ووقع الشفاء يف حق من وقع به حبكم العرض ألن اخلري احملض الذي ال شر فيه هو وجود احلق الذي 
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الذات ولكون العامل كان احلكم عليه أعطى الوجود للعامل ال يصدر عنه إال املناسب وهو اخلري خاصة فلهذا كان للعامل اخلري ب
باإلمكان التصافه بأحد الطرفني على البدل فلم يكن يف رتبة الواجب الوجود لذاته عرض له من الشر الذي هو عدم نيل الغرض 

مكن ال من ومالمية الطبع ما عرض ألن إمكانه ال حيول بينه وبني العدم فبهذا القدر ظهر الشر يف العامل فما ظهر إال من جهة امل
جانب احلق ولذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه صلى اهللا عليه وسلم واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك وإمنا 

  هو إىل اخللق من حيث إمكانه 

  وال مكان الورى كان الشقا  فلذات الحق نحن السعدا

 بكل خير في اللقا فأبشروا  الحق حق واجب ولقاء

 ولنا منه وجود ولقا  منا فناء وبقاء فلنا

 ما الخير بالخير التقى فإذا  فهو خير ماله ضد يرى

 الشر وأسباب التقا مذهب  خيراً كل ما كان به كان

واعلم أن األجسام نواويس األرواح ومذاقتها وهي اليت حجبتها أن تشهد وتشهد فال ترى وال ترى إال مبفارقة هذه الضرائح فناء 
 انفصاالً فإذا فنيت عن شهودها وهي ذات بصر شهدت موجدها بشهودها نفسها فمن عرف نفسه عرف ره كذلك من عنها ال

شهد نفسه شهد ربه فانتقل من يقني علم إىل يقني عني فإذا رد إىل ضرحيه رد إىل يقني حق من يقني عني ال إىل يقني علم ومن هنا 
ق اليقني وعني اليقني وعلم اليقني فاستقر عنده كل حكم يف رتبته فلم تلتبس عليه يعلم اإلنسان تفرقة احلق بإخباره الصدق حب

األشياء وعلم أنه مل تكذبه األنباء فمن عرف اهللا ذا الطريق فقد عرف وعلم حكمة تكوين اجلوهر يف الصدف عن ماء فرأت يف 
فإن امللحة البياض وهو مبرتلة الور الذي يكشف به ملح أجاج فصدفته جسمه وملحه طبيعته وهلذا ظهر حكم الطبيعة على صدفته 

    فتحقق ذا الدليل وعلى اهللا قصد السبيل 

من خزائن اجلود يقرع األمساع ويعطي االستمتاع وجيمع بني القاع واليفاع ملا كان املقصود من العامل اإلنسان " الوصل الرابع عشر"
شبه للكامل يف النشأة الطبيعية وكانت احلقائق اليت مجعها اإلنسان متبددة يف العامل الكامل كان من العامل أيضاً اإلنسان احليوان امل

فناداها احلق من مجيع العامل فاجتمعت فكان من مجعتها اإلنسان فهو خزانتها فوجوده العامل مصروفة إىل هذه اخلزانة اإلنسانية لترى 
ة القامة مستقيمة احلركة معينة اجلهات وما رأى أحد من العامل مثل ما ظهر عن نداء احلق جبميع هذه احلقائق فرأت صورة منتصب

هذه الصورة اإلنسانية ومن ذلك الوقت تصورت األرواح النارية واملالئكة يف صورة اإلنسان وهو قوله تعاىل فتمثل هلا بشراً سوياً 
اح ال تتشكل إال فيما تعلمه من الصورة وال تعلم شيئاً وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأحياناً يتمثل يل امللك رجالً فإن األرو

منها إال بالشهود فكانت األرواح تتصور يف كل صورة يف العامل إال يف صورة اإلنسان قبل خلق اإلنسان فإن األرواح وإن كان هلا 
قوة املفكرة فالتصور لألرواح من صفات التصور فما هلا القوة املصورة كما لإلنسان فإن القوة املصورة تابعة للفكرة اليت هي صفة لل

ذات األرواح النفسية ال املعنوية ال لقوة مصورة تكون هلا إال أا وإن كان هلا التصور ذاتياً فال نتصور إال فيما أدركته من صور 
ال الطبيعية وليس إال العامل الطبيعي وهلذا كان ما فوق الطبيعة من األرواح ال يقبلون التصور لكوم ال علم هلم بصورة األشك

النفس والعقل واملالئكة املهيمنون دنيا وآخرة فوق الطبيعة ال يشهدون صور العامل وإن كان بعضهم كالنفس الكلي عطي اإلمداد 
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بذاته لعامل الطبيعة من غري قصد كما تعطي الشمس ضوءها لذاا من غري قصد منها ملنفعة أو ضرر وهذا معىن الذايت هلا ونسبة 
لم والعمل نسبة ذاتية هلا لعلمها بنفسها إال مبا فوقها من علتها وغريها وأما عملها فينسب إليها العمل كما ينسب إىل الشمس الع

تبييض الشقة وسواد وجه القصار وكما ينسب إىل النار التسخني واإلحراق فيالعامل إن كنت ذا لب وفطنة واهللا بكل شيء عليم 
لى يف كل صورة فجميع العامل برز من عدم إىل وجود إال اإلنسان وحده فإنه ظهر من وجود إىل وعلى كل شيء قدير وهلذا يتج

وجود من وجود فرق إىل وجود مجع فتغري عليه احلال من افتراق إىل اجتماع والعامل تغري عليه احلال من عدم إىل وجود فبني 
  ن من العامل شيء اإلنسان والعامل ما بني الوجود والعدم وهلذا ليس كمثل اإلنسا

 لكوني من الوجود إال  أنا مخضة الوجود فما

  من عدم يقضي في وجودي  ألمر علي حكم ليس

 إذاقة لذة المزيد  لي في الكتاب مثل فليس

 كوني وكونت للسجود  اختص بالسجود لذلك

 الذي قال بالجحود إال  اسجد لي األمر كل كون

    

فتغري االسم فتغري احلكم وملا جتمد املائع تغريت الصورة فتغري االسم فتغري احلكم فرتلت الشرائع وملا حتلل اجلامد تغريت الصور 
ختاطب األعيان مبا هي عليه من الصور واألحوال واألمساء فالعني ال خطاب عليه من ذاته وال حكم عليه من حقيقته وهلذا كان له 

 واحملظور واملكروه من امللمات الغريبة يف وجوده وذلك مما قرن به من األرواح املباح من األحكام املشروعة وفعل الواجب واملندوب
الطاهرة امللكية وغري الطاهرة الشيطانية فهو يتردد ثالثة أحكام حكم ذايت له منه عليه وحكمان قرنا به وله القبول والرد حبسب ما 

باء مقرب وطريد فهو ملن أجاب وعلى اهللا تبيان اخلطأ من سبق به الكتاب وقضى به اخلطاب فمنهم شقي وسعيد كما كان من القر
الصواب وغاية األمر أن اهللا عنده حسن املآب وما قرن اهللا قط باملآب إليه سوأ تصرحياً وغاية ما ورد يف ذلك يف معرض التهديد يف 

حيتسبون قبل املؤاخذة ملن غفر له وبعد الفهم األول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فسيعلمون من كرم اهللا ما مل يكونوا 
املؤاخذة النقطاعها عنهم فرمحته واسعة ونعمته سابغة جامعة وأنفس العامل فيها طامعة ألنه كرمي من غري حتديد ومطلق اجلود من 

يف طلبها لكون العامل على غري تقييد ولذلك حشر العامل يوم القيامة كالفراش املبثوث ألن الرمحة منبثة يف املواطن كلها فانبث العامل 
أحوال خمتلفة وصور متنوعة الوجوه فتطلب بذلك االنبثاث من اهللا الرمحة اليت تذهب منه تلك الصورة اليت تؤديه إىل الشقاء فهذا 

رمحة سبب انبثاثهم يف ذلك اليوم وكذلك اجلبال الصلبة تكون كالعهن املنفوش ملا خرجت عنه من القساوة إىل اللني الذي يعطي ال
بالعباد وال يدري ما قلناه إال أهل الشهود واملتحققون حبقائق الوجود وأما من بقي مع ثقلتيه فإن الثقلني ما مسامها ذا االسم إال 

لتمييزمها به عمن سوامها دائماً حيث كانا فال تزال أرواحهما تدبر أجساماً طبيعية وأجساداً دنيا وبرزخاً وآخرة وكذلك منازهلما 
يسكنوا من جنس نشأما فما هلما نعيم إال باملشاكل لطبعهما وأما القائلون بالتجريد فهم مصيبون فإن النفس الناطقة جمردة اليت 

يف احلقيقة عن هذه األجسام واألجساد الطبيعية وما هلا فيها إال التدبري غري أم ما عرفوا أن هذا التدبري هلذه النفوس دائماً أبداً فهم 
ن هذا الوجه أن قصدوه خمطئون إن قالوا بأا تنفصل عن التدبري فالنفوس الناطقة عندنا متصلة بالتدبري ومنفصلة بالذات مصيبون م
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واحلد واحلقيقة الشخصية فال متصلة وال منفصلة والتدبري هلا ذايت كمثل الشمس فإن هلا التدبري الذايت فيما تنبسط عليه أنوار ذاا 
مس والقمر والكواكب وأكثر األسباب اليت جعل اهللا فيها مصاحل لعامل لذاا ال علم هلا بذلك والنفوس غري أن الفرق بني الش

الناطقة وإن كان تدبريها ذاتياً فهي عللة مبا تدبره فالنفوس الفاضلة منها اليت هلا الكشف تطلع على جزئيات ما هي مدبرة هلا بذاا 
 تعلم وال تعلم أا تعلم وهكذا كل روح مدبرة فمن له التدبري للعامل هو إال علم جبزئيات وغري الفاضلة ال تعلم جبزئيات ذلك وقد

العامل وهو اهللا تعاىل العامل باجلزء املعني والكل مع التدبري الذايت الذي ال ميكن إال هو فالنفوس السعيدة مراكبها النفوس احليوانية يف 
وطن كما أا يف أشد أمل وأضيق حبس إذا شقيت وحبست يف املكان الضيق كما قال ألذ عيش وأرغده يوم القيامة أعطاها ذلك امل

تعاىل وإذا ألقوا منها يعين من جهنم مكاناً ضيقاً مقرنني دعوا هنالك ثبوراً هذه األحوال للنفوس احليوانية والنفوس الناطقة ملتذة مبا 
هلي مناسب أال ترى ذوقاً هنا يف شخصني لكل واحد منهما نفس تعلمه من اختالف أحوال مراكبها ألا يف مزيد علم بذلك إ

ناطقة ونفس حيوانية فيطرأ على كل واحد من الشخصني سبب مؤمل فيتأمل به الواحد ويتنعم به اآلخر لكون الواحد وإن كان ذا 
خر مل تتعطل نفسه الناطقة عن نظرها نفس ناطقة فحيوانيته غالبة عليه فتبقى النفس الناطقة منه معطلة اآللة الفكرية النظرية واآل

وفكرها ومشاهدا ومن أين قام بنفسها احليوانية ذلك األمر املؤمل حىت يوصلها ذلك إىل السبب األول فتستغرق فيه فتتبعها يف ذلك 
مل يف حق أحد النفس احليوانية فيزول عنها األمل مع وجود السبب وكال الشخصني كما قلنا ذو نفس ناطقة وسبب مؤمل فارتفع األ

الشخصني ومل يرتفع يف حق اآلخر فإن احليوان بنور النفس الناطقة يستضيء فإذا صرفت النفس الناطقة نظرها إىل جانب احلق تبعها 
    نورها 

 لذة إال كما يتبع نور الشمس الشمس بغروا وأفوهلا فتلتذ النفس احليوانية مبا حيصل هلا من الشهود ملا مل تره قبل ذلك فال أمل وال
للنفوس احليوانية إن كان كما ذكرناه فهي لذة علمية وإن كان عن مالمية طبع ومزاج ونيل غرض فلذة حسية والنفس الناطقة علم 

جمرد ال حيتمل لذة وال أملاً ويطرأ على اإلنسان الذي ال علم له باألمر على ما هو عليه يف نفسه تلبيس وغلط فيتخيل أن النفس 
لتذاذ بالعلوم حىت قالوا بذلك يف اجلناب اإلهلي وإنه بكماله مبتهج فانظر بذلك يا أخي ما أبعد هؤالء من العلم حبقائق الناطقة هلا ا

األمور وما أحسن قول الشارع من عرف نفسه عرف ربه فلم ينسب إليه إال ما ينسبه لنفسه فتعاىل اهللا عز وجل عن أن حيكم عليه 
  .ل ومن بعد عصمنا اهللا وإياكم من اآلفات وبلغ بنا أرفع الدرجات وأبعد النهايات حال أو حمل بل هللا األمر من قب

من خزائن اجلود وهو ما ختزنه األجسام الطبيعية من األنوار اليت ا يضيء كوا وإن ظهرت يف أعيننا " الوصل اخلامس عشر"
ختزنه ضروع مواشيهم وابلهم هلم كما خيرج من بطون النحل مظلمة كما خيرج اللنب من بني فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربني 

شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس واللّه يقول أللّه نور السموات واألرض ولوال النور ما ظهر للمكنات عني وقول رسول اللّه 
 قال واجعلين نوراً وهو كذلك وإمنا صلى اللّه عليه وسلم يف دعائه اللهم اجعل يف مسعي نوراً يف بصري نوراً ويف شعري نوراً حىت

طلب مشاهدة ذلك حىت يظهر لألبصار فإن النور املعنوي خفي ال تدركه األبصار فأراد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يدرك 
  باحلسن ما أدركه باإلميان والعقل وذلك ال يظهر إال األرباب ااهدات 

  م تثرها األزندال تصطلي ما ل  النار في أحجارها مخبوءة
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فنحن نعلم أن مث ناراً أو ال نرى هلا تسخيناً يف احلجر وال أحر اقايف املرخ والعفار وهكذا مجيع املوجودات ملن نظر واستبصر أو من 
شاهد فاعترب فاحلق خمبوء يف اخللق من كونه نوراً فإذا قدحت زناد اخللق بالفكر ظهر نور احلق من عرف نفسه عرف ربه فمن 

 القدح وميز الزناد فالنار عنده فهو على نور من ربه مىت شاء أظهرها فهو الظاهر ومىت شاء أخفاها فهو الباطن فإدا بطن عرف
فليس كمثله شيء وإذا ظهر فهو السميع البصري فالقادح ما جاء بنور من عنده فاحلق معنا أينما كنا يف عدم أو وجود فبمعيته ظهرنا 

   فنحن ذو نور وال شعور لنا

  وللكون ما للكون من نور ذاته  فلله ما للّه من عين كوننا

 في أسمائه وصفاته توحد  كثير والمهيمن واحد فنحن

    

وإمنا قلنا حنن كثري وهو واحد ألن األزند كثري والنار من كل زناد منها واحد العني فسواء كان الزناد حجراً أو شجراً وهلذا 
طلوب واحد فكل ما ظهر لكل طالب فليس إال اللّه ال غريه فالكل منه بدا وإليه يعود وإمنا مسى طالب اختلفت املقاالت يف اللّه وامل

النار يف الزناد قادحاالن طلب احلق ليعرف ذاته قدح يف العلم الصحيح بذاته فإنه ال يعلم منه إال املرتبة وهي كونه إهلاً واحداً خاصة 
ال تكون املشاهدة إال عن جتليه وال يكون ذلك إال بالقدح فيه فإنك ال تراه إال مقيد قيده عقلك فإن رام العلم بذاته وهي املشاهدة و

بنظرة وجتلى لك يف صورة تقييدك وهذا قدح فيما هو عليه يف نفس األمر ولوال ما أنت يف نفسك ذو نور عقلي ما عرفته وذو نور 
 فما شهدته وال عرفته إال به فهو نور السموات من حيث العقول واألرض بصري ما شهدته فما شهدته إال بالنور ومامث نور إال هو

من حيث اإلبصار وما جعل اللّه عز وجل صفة نوره إال بالنور الذي هو املصباح وهو نور أرضى ال مساوي فشبه نوره باملصباح 
عن رؤية املصباح فهو بنفسه أرضى ألنه لوال ورؤيتنا كرؤيتنا الشمس والقمر أي وإن كان كاملصباح فإنه يعلو يف الرؤية واإلدراك 

نزوله إلينا ما عرفناه وهو بالرؤية مساوي فانظر ما أحكم علم الشارع باللّه أين هو من نظر العقل وهلذا قال ال تدركه اإلبصار ألنه 
ف وخيفي يف عني ظهوره فال نور والنور ال يدرك إال بالنور فال يدرك إال به وهو يدرك األبصار ألنه نور وهو اللطيف ألنه يلط

  .يعرف وال يشهد كما يعرف نفسه ويشهدها اخلبري علم ذوق وما قال ال تدركه األنوار

  ولوال العقل لم يعرفه كون  النور لم تشهده عين فلوال

فنحن ندركها فبالنور الكوين واإلهلي كان ظهور املوجودات اليت مل تزل ظاهرة له يف حال عدمها كما هي لنا يف حال وجودها 
عقالً يف حال عدمها عيناً يف حال وجودها واحلق يدركها عيناً يف احلالني فلوال إن املمكن يف حال عدمه على نور يف نفسه ما قبل 
الوجود وال متيز عن احملال فبنور إمكانه شاهده احلق وبنور وجوده شاهده اخللق فبني احلق واخللق ما بني الشهودين فاحلق نور يف 

واخللق نور ي ظلمة يف حال عدمه وأما يف حال وجوده فهو نور على نور ألنه عني الدليل على ربه وما حيتمل هذا الوصل نور 
أكثر من هذا فإن فيه مكر أخفيا لعدم املثل للحق وال يتمكن أن يشهد ويعلم إال بضرب مثل وهلذا جعل لنا مثل نوره يف السموات 

ح يف زجاجة الزجاجة كأا كوكب درى يوقد من شجرة مباركة ويتونة ال شرقية وال غربية واألرض كمشكاة فيها مصباح املصبا
يكاد ويتها يضيء ولو مل متسه نار مث قال نور على نور يهدي اللّه لنوره من هذين النورين فيعلم املشبه واملشبه به من يشاء ويضرب 

ال احملال الذي ال ميكن وقوعه فكما ال يكون احملال الوجود وجوداً اللّه األمثال فجعله ضرب مثل للتوصيل وجيوز يف ضرب األمث
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بالفرض كذلك ال يكون اخللق حقاً بضرب املثل فما هو موجود بالفرض قد ال يصح أن يكون موجوداً بالعني ولو كان عني املشبه 
ملثل موجوداً إال بالفرض فعلمنا بضرب ضرب املثل ملا كان ضرب مثل إال بوجه فال يصح أن يكون هنا ما وقع به التشبيه وضرب ا

هذا املثل أننا على غاية البعد منه تعاىل يف غاية القرب أيضاً وهلذا قبلنا ضرب املثل فجمعنا بني البعد والقرب وتسمى لنا بالقريب 
الصورة ألن فرض والبعيد فكما هو ليس كمثله شيء هو أقرب من حبل الوريد وهو السميع البصري فهو القريب باملثل البعيد ب

الشيء ال يكون كهو وال عينالشيء ويف هذا الوصل إفاضة احلاج من عرفة إىل مجع ومن مجع إىل مىن فإن إفاضة عرفات ليالً 
وإفاضة مجع ار الصائم وإن شئت قلت اراً من غري إضافة واحلج جيمع ذلك كله فقبل تفصيل اليوم الزماين الذي هو الليل والنهار 

ه ما يشوش العقول عن نفوذ نورها إىل رؤية املطلوب وهو حجاب لطيف لقربه من املطلوب فإن الشوق أبرح ما يكون كما إن في
  إذا أبصر احملب دار حمبوبه قال الشاعر 

 دنت الديار من الديار إذا  وأبرح ما يكون الشوق يوما

    

 حىت عرف فجمع اإلنسان بني احلجاب والظهور فهو املظهر فمن أعجب األمور أن باإلنسان استتر احلق فلم يشهدو باإلنسان ظهر
السائر وهو السيف الكهام الباتر يشهد احلق منه ذلك ألنه على ذلك خلقه ويشهد اإلنسان من نفسه ذلك ألنه ال يغيب عن نفسه 

يقع منه فهو مريد ال مريد فوال ما هو وأنه مريد لإلتصال مبا قد علم أنه ال يتصل به فهو كاحلق يف أمره من أراد منه أن يأمره مبا ال 
احلق صدفة أعياننا ما كنا صدفة عني العلم به ويف الصدف يتكون اللؤلؤ فما تكونا إال يف الوجود وليس الوجود إال هو ولكنه ستر 

 به فلم خيرج األمر عن صدف علينا ستر حفظ مث أظهرنا مث تعرف إلينا بنا وأحالنا يف املعرفة به علينا فإذا علمنا بنا سترنا على علمنا
  .ساتر لؤلؤ ولكن تارة تارة

 وما لنا كون بغير الندا  التبر ونحن الصدى فذلك

  وليس ذاك الكون منه ابتدا  يناديه يكن كأنه فمن

 كن ال يكون سدى وقوله  يحدث عن قوله ألنه

 الذي في عينه قد بدا هذا  فمنه كنا وبه قد بدا

 أنا منه نهاراً سدى كما  تهالندى ليالً كما كن فهو

 الليل ونحن الندى فأنه  تشأ عكس الذي قلته وإن

من خزائن اجلود اعلم أن اللّه تعاىل ما خلق شيئاً من الكون إال حياً " الوصل السادس عشر: "واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل
 مصداق ذلك قوله تعاىل وأن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال ناطقاً مجاداً كان أو نباتاً أو حيواناً يف العامل األعلى واألسفل

تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً فلم يعجل عليكم بالعقوبة غفوراً ساتر تسبيحهم عن مسعكم فكل شيء يف عامل الطبيعة جسم 
 حمدود فذلك متغذ حساس فهو حيوان ناطق بني جلي وخفي يف كل فصل فصل من فصول هذا احلد فكل ما نقص منه يف حد

النقص هو ما خفي منه يف حق بعض الناس وما ظهر منه فهو اجللي ولذلك اختلفت احلدود يف اجلماد والنبات واحليوان واإلنسان 
والكل عند أهل الكشف حيوان ناطق مسبح حبمد اللّه تعاىل وملا كان األمر هكذا جاز بل وقع وصح أن خياطب احلق مجيع 
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ن مساء وأرض وجبال وشجر وغري ذلك من املوجودات ووصفها بالطاعة ملا أمرها به وباالباية لقبول املوجودات ويوحي إليها م
عرضه وأسجد له كل شيء ألنه جتلى لكل شيء وأوحى إىل كل شيء مبا خاطب ذلك الشيء به فقال للسماء واألرض ائتيا طوعاً 

كذلك أوحى هلا وأوحى ربك إىل النحل وأوحينا إليك يعين حممداً أو كرهاً قالتا أتينا طائعني فأوحى يف كل مساء أمرها واألرض 
باخلطاب صلى اللّه عليه وسلم روحاً من أمرنا فعم وحيه اجلميع ولكن بقي من يطيع ومن ال يطيع وكيف فضل السميع السميع 

  .فهمفمن أعجب األشياء وصف السامع بالصمم والبصري بالعمى واملتكلم بالبكم فما عقل وال رجع وإن 

 تحرق بالقبول وإن خبت كالنار  فالجحد من صفة النفوس إذا أبت

 لما أبت النفوس إذا أبت فيه  وجود اإلختبار وجبرها لوال

قال اللّه تعاىل يوم تشهد علهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون ولذلك يقولون جللودهم إذا شهدت عليهم ملا شهدمت 
نطقنا اللّه الذي أنطق كل شيء فعمت فكانت اجللود أعلم باألمر ممن جعل النطق فصالً مقوماً لإلنسان خاصة علينا فتقول اجللود أ

وعرى غري اإلنسان عن جمموع حده يف احليوانية والنطق فمن فاته الشهود فقد فاته العلم الكثري فال حتكم على ما مل تر وقل اللّه 
هد عليه مبا عمل أتراه شهد عليه مبا مل يعلم أتراه علم من غري وحي إهلي جاءه من عند أعلم مبا خلق وأرض اإلنسان جسده وقد ش

  .اللّه عز وجل كما نشهد حنن على األمم مبا أوحى اللّه تعاىل به إلينا من قصص أنبيائه مع أممهم

 إذا أتاه الخبر الصادق  الشخص بما لم يرا فيشهد

  ناطقبه فكله أوحى  قد أوحى إليه الذي فالكل

  فهو وجود الخلق والخالق  فما في كونه غيره فانظر

  .فإذا احنصر األمر بني خرب صادق وشهود علمنا أن العامل كله مكشوف له

 كله ظاهر مبين بل  تم ستر وال حجاب ما

  وسره في الحشا دفين  فيعلم الحق دون شك

    

رب الصادق كشهادته بالعيان الذي ال ريب فيه مثل شهادة خزمية فأقامه فيوحي بالتكوين فيكون ويشهده ما شاء فريى فشهادته باخل
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف شهادته مقام رجلني فحكم بشهادته وحده فكان الشهادة بالوحي أمت من الشهادة بالعني الن 

كم رسول من أنفسكم إىل آخر السورة إذا مل خزمية لو شهد شهادة عني مل تقم شهادته مقام اثنني وبه حفظ اللّه علينا لقد جاء
يقبل اجلامع للقرآن آية منه إال بشهادة رجلني فصاعداً إال هذه اآلية لقد جاءكم رسول من أنفسكم فإا ثبتت بشهادة خزمية وحده 

له مثال مضروب وأما التحدث باألمور الذوقية فيصح لكن ال على جهة اإلفهام ولكن كل مذوق " وصل وتنبيه"رضي اللّه عنه 
فتفهم منه ما يناسب ذلك املثال خاصة فإذن ما ينبئ عن حقيقة إال يف الذوق املشترك الذي ال ميكن اإلصطالح عليه كالتحدث 
باألمور احملسوسة مع كل ذي حس أدرك ذلك املخرب عنه حبسه وعرف اللفظ الذي يدل عليه بالتواطئ بني املخاطبني فنحن ال 

لقرآن أنا قد مسعنا كالم اللّه وموسى عليه السالم ملا كلمه اللّه قد مسع كالم اللّه وأين موسى منا يف هذا نشك إذا تلى علينا ا
السماع فعلى مثل هذا تقع األخبار الذوقية فإن الذي يدركه من يسمع كالم اللّه يف نفسه من اللّه برفع الوسائط ما ميكن أن 
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فإن الواحد صاحب الواسطة هو خمري يف األخبار بذلك عن الواسطة إن شاء وعن يساوي يف اإلدراك من يسمعه بالترمجة عنه 
صاحب الكالم إن شاء وهكذا جاء يف القرآن قال تعاىل يف إضافة الكالم إليه فأجره حىت يسمع كالم اللّه فأضاف الكالم إىل اللّه 

القرآن لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني وقال يف إضافة ذلك الكالم إىل الواسطة واملترجم فقال مقسماً أنه يعين 
وقال أنه لقول رسول كرمي وما هو بقول شاعر فإن فهمت عن اإلله ما ضمنه هذا اخلطاب وقفت على علم جليل وكذلك مل 

معرفة يأتيهم من ذكر من رم حمدث فأضاف احلدوث إىل كالمه فمن فرق بني الكالم واملتكلم به اسم مفعول فقد عرف بعض 
وماأمسع الرمحان كالمه بارتفاع الوسائط إال ليتمكن األشتياق يف السامع إىل رؤية املتكلم ملا مسعه من حسن الكالم فتكون رؤية 
املتكلم أشد وال سيما ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول أن اللّه مجيل حيب اجلمال واجلمال حمبوب لذاته وقد وصف احلق 

النفوس إىل رؤيته وأما العقول فبني واقف يف ذلك موقف حرية فلم حيكم أو قاطع بأن الرؤية حمال ملا يف األبصار من نفسه به فشوق 
التقييد العادي فتخيلوا أن ذلك التقييد يف رؤية األبصار أمر طبيعي ذايت هلا وذلك لعدم الذوق ورمبا يتقوى عند املؤمنني منهم إحالة 

بصار ولألبصار إدراك وللبصائر إدراك وكالمها حمدث فإن صح أن يدرك بالعقل وهوحمدث صح أو جاز أن ذلك بقوله ال تدركه األ
يدرك بالبصر ألنه ال فضل حملدث على حمدث يف احلدوث وإن اختلفت اإلستعدادات فجائز على كل قابل لإلستعدادات أن يقبل 

     استعداد الذي يقبل قبل فيه 

 فاما أن ينفوا ذلك نفياً مجلة واحدة وأما أن جيوزوه مجلة واحدة وأما أن يقفوا يف احلكم فال حيكمون إنه أدرك احلق بنظره الفكري
فيه بإحالة وال جواز حىت يأتيهم تعريف احلق نصاً اليشكون فيه أو يشهدونه من نفوسهم أما الذي يزعم أنه يدركه عقالً وال 

ر وال باحلقائق على ما هي عليه يف أنفسها كاملعتزىل فإن هذه رتبته ومن ال يفرق يدركه بصراً فتالعب ال علم له بالعقل وال بالبص
بني األمور العادية والطبيعية فال ينبغي أن يتكلم معه يف شيء من العلوم وال سيما علوم األذواق وما شوق اللّه عباده إىل رؤيته 

اللّه بارتفاع الوسائط ما جرأه على طلب الرؤية ما فغل فإن مساع بكالمه سدى ولوال أن موسى عليه السالم فهم من األمر إذ كلمه 
كالم اللّه تعاىل بارتفاع الوسائط عني الفهم عنه فال يفتقر إىل تأويل وفكر يف ذلك وإمنا يفتقر من كلمه اللّه بالوسائط من رسول أو 

ع ومن ليست له هذه املرتلة عند اللّه أنّ رؤية اللّه ليست كتاب فلما كان عني السمع يف هذا املقام عني الفهم سأل الرؤية ليعلم التاب
مبحال وقد شهد اللّه ملوسى أنه اصطفاه على الناس برساالته وبكالمه مث قال له فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وهو تعاىل يقول 

اً واجباً مأموراً به فيزيده اللّه لشكره ولئن شكرمت ألزيدنكم وال شك أن موسى قد شكر اللّه إىل نعمة االصطفاء ونعمة الكالم شكر
نعمة رؤيته إياه فهل رآه يف وقت سؤاله بالشرط الذي أقامه له كما ورد يف نص القرآن أو مل يره واآلية حمتملة املأخذ فإنه مانفى 

ليه فحصل لنا من هذا زمان احلال عن تعلق الرؤية وإمنا نفى اإلستقبال باداة سوف وال شك إن اللّه جتلى للجبل وهو حمدث لتج
رؤية اجلبل ربه اليت أوجبت له التدكدك فقد رآه حمدث فما املانع أن رآه موسى عليه السالم يف حال التدكدك ووقع النفي على 
االستقبال ما لذلك مانع ملن عقل وال سيما وقد قام الصعق ملوسى عليه السالم مقام التدكدك للجبل مث لتعلم أنه من أدرك احلق 

 مل يفته من العلم اإلهلي مسئلة ومن رأى احلق ببصره رأى كل نوع من العامل ال يفوته من أنواعه شيء إذا رآه يف غري مادة وإذا علماً
علمه بصفة إثبات نفسية فإن علمه بصفة ترتيه مل يكن له هذا املقام وإن رآه يف مادة مل يكن له هذا املقام وأما من ذهب إىل أن 

ي عبارة عن مزيد وضوح يف العلم النظري باللّه الغري فهذه قولة من ال علم له باللّه من طريق الكشف والتجلي إال رؤية احلق إمنا ه
    أن يكون قال ذلك ملعىن كان حاضراً من ال ينبغي أن يسمع مثل هذا واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2246  

ذه اخلزائن إا تتضمن فناء من مل يكن وبقاء من مل يزل وهذه املسئلة من خزائن اجلود قال بعض السادة يف ه" الوصل السابع عشر"
ختبط فيها من مل يستحكم كشفه وال حتقق شهوده فإن من الناس من تلوح له بارقة من مطلوبه فيكتفي ا عن إستيفاء احلال 

د رأيت ممن هذه صفته رجاالً وقد طرأ مثل هذا وإستقصائه فيحكم على هذا املقام مبا شاهد منه ظناً منه أو قطعاً أنه قد إستوفاه وق
السهل بن عبد اللّه التستري املربز يف هذا الشأن يف علم الربزخ فمر عليه حملة فأحاط علماً مبا هو الناس عليه يف الربزخ ومل يتوقف 

بقائهم على حالة واحدة كما حىت يرى هل يقع فيما رآه تبديل يف أحوال خمتلفة على أهله أو يستمرون على حالة واحدة فحكم ب
رآهم فرؤيته صحيحة صادقة وحكمه بالدوام فيما رآهم عليه إىل يوم البعث ليس بصحيح وأما الذين رأيت أنا من أهل هذه الصفة 
ملا رأيتهم سريعني هذه الرجعة غري ثابتني عندما يؤخذ عن نفسه سألت واحد منهم ما الذي يردك ذه السرعة فقال يل أخاف أن 

تنعدم عيين ملا نراه فيخاف على نفسه ومن تكون هذه حالته فال تثبت له قدم يف حتقيق أمر وال يكون من الراسخني فيه فلو إقتصروا 
على ما عاينوه ومل حيكموا لكان أوىل م فيتخيل األجنيب إذا مسع مثل هذا من صادق ومسع عدم الثبوت يف الربزخ على حالة 

فاً يف مثل هذه وليس خبالف فإن الراسخ يقول مبا شاهده وهو مبلغه من العلم وغري الراسخ يقول أيضاً مبا واحدة أنّ بني القوم خال
شاهده ويزيد يف احلكم بالثبوت الذي ذهب إليه ولو أقام قليالً لرأى التغيري والتبديل يف الربزخ كما هو يف الدنيا فإن اللّه يف كل 

تعاىل من يف السموات واألرض كل يوم هو يف شأن واخللق جديد حيث كان دنيا وآخرة يوم وهو الزمنالفرد يف شأن ما يقول 
وبرزخاص فمن احملال بقاء حال على عني نفسني أو زمانني بني لإلتساع اإلهلي لبقاء اإلفتقار على العامل إىل اللّه فالتغيري له واجب 

نفاس علىاألعيان وحكم األعيان يعطي يف العني الواحدة حبسب يف كل نفس واللّه خالق فيه يف كل نفس فاألحوال متجددة مع األ
حقائقها إن لوصح وجودها لكانت ذه األحوال فمن أصحابنا من يرى أن عني الوجود هو الذي حيفظ عليه أحوال أعيان 

حلقيقي ومن أصحابنا من يرى أن املمكات الثابتة وإا ال وجود هلا البتة بل هلا الثبوت واحلكم يف العني الظاهرة اليت هي الوجود ا
األعيان إتصفت بالوجود وإستفادته من احلق تعاىل وإا واحدة باجلوهر وإن تكثرت وإن األحوال يكسوها احلق ا مع األنفاس إذ 

أثر يف عني ال بقاء هلا إال ا فاحلق جيددها على األعيان يف كل زمان فعلى األول يكون قوله حىت يفىن من مل يكن فال يبقى له 
الوجود فيكون مسلوب النعوت وذلك حال الترتيه ويبقى من مل يزل على ما هي عليه عينه وهو الغين عن العاملني فإن العامل ليس 

سوى املمكنات وهو تعاىل غين عنها أن تدل عليه فإنه مامث من يطلب على ما قلناه الداللة عليه فإن املمكنات يف أعياا الثابتة 
حق واحلق مشهود لألعيان املمكنات بعينها بصرها الثابت ال املوجود فهو يشهدها ثبوتاً وهي تشهده وجوداً وعلى مشهودة لل

القول اآلخر الذي يرى وجود أعيان املمكنات وآثار األمساء اإلهلية فيها وإمداد احلق هلا بتلك اآلثار لبقائها فتفىن تلك اآلثا واألعيان 
الشهود حاالً واألمر يف نفسه موجود على ما هو عليه مل يفن يف نفسه كما فىن يف حق هذا القائل به فال القابلة هلا عن صاحب هذا 

يبقى له مشهود إال اللّه تعاىل وتندرج املوجودات يف وجود احلق وتغيب عن نظر صاحب هذا املقام كما غابت أعيان الكواكب 
يقول بفناء أعياا من الوجود وما فنيت يف نفس األمر بل هي على حاهلا يف عن هذا الناظر بطلوع النري األعظم الذي هو الشمس ف

إمكاا من فلكها على حكمها وسريها وكال القولني قد علم من الطائفة ومن أصحاب هذا القلم من جيعل أمر اخللق مع احلق 
ال الشمس فيه وال نورها ولكن البصر كذلك كالقمر مع الشمس يف النور الذي يظهر يف القمر وليس يف القمر نور من حيث ذاته و

يدركه فالنور الذي يف القمر ليس غري الشمس كذلك الوجود الذي للممكنات ليس غري وجود احلق كالصورة يف املرآة فما هو 
قمر الشمس يف القمر وما ذلك النور املنبسط ليالً من القمر على األرض مبغيب نور الشمس غري نور الشمس وهو يضاف إىل ال
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    كما قيل يف كالم اللّه أنه لقول رسول كرمي وقيل يف قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم أنه كالم اللّه تعاىل إذا تاله 

وقول كل تال للقرآن ولكل مقالة وجه من الصحة والكشف يكون يف كل ما ذكرناه فأهل اللّه إختالفهم إتفاق ألم يرمون عن 
ناء عني وفناء حال وال جامع يف العامل بني الضدين إال أهل اللّه خاصة ألن الذي حتققوا به هو اجلامع قوس واحد فاألمر متردد بني ف

بني الضدين وبه عرف العارفون فهو األول واآلخر والظاهر والباطن من عني واحدة ونسبة واحدة ال من نسبتني خمتلفتني ففارقوا 
ققون حققهم احلق مبا أشهدهم وماهم وما رميت إذ رميت ولكن اللّه رمى فأثبت املعقول ومل تقيدهم العقول بل هم اإلهليون احمل

ونفى وحسبنا اللّه وكفى فكان الشيخ أبو العباس بن العريف الصنهاجي اإلمام يف هذا الشأن يقول وإمنا يتبني احلق عند إضمحالل 
تلذذ مبشاهدة الربوبية وكان القاسم بن القاسم من شيوخ الرسم وكان الشيخ أبو مدين يقول ال بد من بقاء رسم العبودية ليقع ال

رسالة القشريي يقول مشاهدة احلق فناء ليس فيها لذة وكل قائل صادق فإنه قد قدمنا هذا يف هذا الكتاب إن شخصني ال جيتمعان 
 ألا تعم الصور املعنوية أبداً يف جتل واحد وإن احلق ال يكرر على شخص التجلي يف صورة واحدة وقد قدمنا أن جتلياته ختتف

والروحانية وامللكية والطبيعية والعنصرية ففي أي صورة شاء ظهر كما أنه يف أي صورة ما شاء ركبك ويف الطريق يف أي صورة ما 
ية شاء أقامك فاملراكب خمتلفة والراكب الواحد فمن جتلى له يف الصور املعنوية قال بفناء الرسم ومن جتلى له يف الصور الطبيع

والعنصرية قال باللذة يف املشاهدة ومن قال بعدم اللذة يف املشاهدة كان التجلي له يف الصور الروحانية فكل صدق ومبا شاهد نطق 
وأي الشهود أعلى وكلناك يف ذلك لذوقك حىت تعلم من ذلك ما علمناه ومن هذا الوصل تعلم املفارق وغري املفارق ومن يفرق 

من هو على بينة من ربه وما هي البينة وتعلم أنواع الطهارات لكل موصوف بالطهارة وتعلم امليل احملمود ومن ال يفرق وتعلم منه 
وامليل املذموم وتعلم ما يقع به اإلشتراك يف الدين وما نسخ منه فلم جيتمع فيه رسوالن وتعلم من خلق من املخلوقات من شيء 

 ذلك وتعلم أن كل ما طلب احلق من عباده أن يعاملوه به عاملهم به فعم موجود ومن خلق ال من شيء موجود ومراتب العامل يف
     أحكام الشرائع كلها وحكم بذلك على نفسه كمحاكم على خلقه وإن مكارم األخالق يف األكوان هي األخالق اإلهلية 

إلهلية فإن العجب ليس من موجود من خزائن اجلود يتضمن فضل الطبيعة على غريها وذلك لشبهها باألمساء ا" الوصل الثامن عشر"
يؤثر وإمنا العجب من معدوم يؤثر والنسب كلها أمور عدمية وهلا اآلثر واحلكم فكل معدوم العني ظاهر احلكم واآلثر فهو على 

حملقق وهي حقيقة املعرب عنه بالغيب والطبيعة غائبة العني عن الوجود فليس هلا فيه وعن الثبوت وليس هلا عني فيه فهي عامل الغيب ا
معلومة كما أن احملال معلوم غري أن الطبيعة وإن كانت مثل احملال يف رفع الثبوت عنها والوجود فلها أثر ويظهر عنها صور واحملال 
ليس كذلك ومفاتيح هذا الغيب هي األمساء اإلهلية اليت ال يعلمها إال اللّه العامل بكل شيء واألمساء اإلهلية نسب غيبة إذ الغيب ال 

كون مفتاحه األغيبا وهذه األمساء تعقل منها حقائق خمتلفة معلومة اإلختالف كثرية وال تضاف إال إىل احلق فإنه مسماها وال يتكثر ي
ا فلو كانت أموراً وجودية قائمة به لتكثر ا فعلمها سبحانه من حيث كونه عاملاً بكل معلوم وعلمناها حنن بإختالف اآلثار منهما 

 كذا من أثر ما وجد فينا فتكثرت اآلثار فينا فكثرت األمساء واحلق مسماها فنسبت إليه ومل يتكثر يف نفسه ا فعلمنا فينا فسميناه
أا غائبة العني وملا فتح اللّه ا عامل األجسام الطبيعية بإجتماعها بعدما كانت مفترقة يف الغيب معلوم اإلفتراق يف العلم إذ لو كانت 

ن وجود عامل األجسام أزالً لنفسه ال للّه ومامث موجود ليس هو اللّه إال عن اللّه ومامث واجب الوجود لذاته إال اللّه جمتمعة لذاا لك
وما سواه فموجود به ال لذاته فالسر معقول النسب وإال خفي منها أعياا فباملشيئة ظهر أثر الطبيعة وهي غيب فاملشيئة مفتاح ذلك 

ية ال عني هلا فاملفتاح غيب وإن مل تبت هذه النسب يف العلم وإن كانت غيباً وعدماً فلم يكن يصح الوجود الغيب واملشيئة نسبة إهل
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ملوجود أصالً وال كان خلق والحق فال بد منها فالغيب هو النور الساطع العام الذي به ظهر الوجود كله وماله يف عينه ظهور فهو 
 أن يقرب عليك تصور ما قلت فأنظر يف احلدود الذاتية للمحدود اليت ال يعقل احملدود إال اخلزانة العامة اليت خازا منها وإن أردت

ا وينعدم املعدوم بعدمها ويكون معلوماً بوجودها إتساعاً وإن مل توصف بالوجود وذلك إذا أخذت يف حد اجلوهر مثالً أعين 
 لألشياء ليست وجودية وال بد فيدخل فيها كل ما هو حمدود اجلوهر الفرد فتقول فيه هو الشيء فجئت باجلنس األعم والشيئية

بشيء مما يقوم بنفسه ومما ال يقوم بنفسه فإذا اردت أن تبينه وال تتبني املعلومات إال بذاا وهو احلد الذايت هلا فتقول املوجود فجئت 
قلت القائم بنفسه هذه كلها معان معلومة مبا هو أخص منه فدخل فيه كل م جود وإنفصل عنه كل من له شيئية وال وجود له مث 

هي للمحدود املعلوم ا صفات والصفة ال تقوم بنفسها وبإجتماع هذه املعاين جاء منها أعيان وجودية تدرك حساً وعقالً فخرج 
ملساحة أو القابل منه كل موجود ال يقوم بنفسه مث تقول املتحيز فيشركه غريه ويتميز عنه غري آخر والتحيز حكم وهو ماله قدر يف ا

للمكان مث تقول الفرد الذي ال ينقسم ذاته فخرج عنه اجلسم وكل ما ينقسم مث تقول القابل لإلعراض فخرج منه من ال يقبل 
اإلعراض ودخل معه يف احلد من يقبل اإلعراض ومبجموع هذع املعاين كان املسمى جوهر إفراداكما بالتأليف مع بقية احلدود ظهر 

ر من إئتالف املعاين صور قائمة بنفسها وطالبة حمال تقوم ا كاألعراض والصفات علمناً قطعاً أن كل ما سوى احلق اجلسم فلما ظه
عرض زائل وغرض ماثل وإنه وأن إتصف باجلود وهو ذه املثابة يف نفسه يف حكم املعدوم فال بد من حافظ حيفظ عليه الوجود 

ىن وجوده لذات احلق ال للنسب لكان العامل مساوقاً للحق يف الوجود وليس كذلك فالنسب وليس إال اللّه تعاىل ولو كان العامل أع
حكم للّه أزالً وهي تطلب تأخر وجود العامل عن وجود احلق فيصح حدوث العامل وليس ذلك إال لنسبة املشيئة وسبق العلم بوجوده 

جود الذايت الذي ال يتصف بالترجيح وملا كان ظهور العامل يف فكان وجود العامل مرجحاً على عدمه والوجود املرجح ال يساوق الو
عينه جمموع هذه املعاين فكان هذا املعقول احملدود عرض له مجيع هذه املعاين فظهر فما هو يف نفسه غري جمموع هذه املعاين واملعاين 

لها يف خلق جديد الناس منه يف لبس فاللّه تتجدد عليه واللّه هو احلافظ وجوده بتجديدها عليه وهي نفس احملدود فاحملدودات ك
    خالق دائماً والعامل يف إفتقار دائم له يف حفظ 

وجوده بتجديده فالعامل معقول لذاته موجود باللّه تعاىل فحدوده النفسية عينه وهذا هو الذي دعا احلسبانية إىل القول بتجديد أعيان 
    العامل من حيث ما هو حمدود وهو أمر ومهي ال وجود له العامل يف كل زمان فرد دائماً وذهلت عن مقولية 

إال بالوهم وهو القابل هلذه النعاين ويف العلم ما هو غري مجيع هذه املعاين فصار حمسوساً أمر هو يف نفسه جمموع معقوالت فأشكل 
األعراض على اجلوهر تصوره وصعب على من غلب عليه ومهه فحار بني علمه وومهه وهوموضع حرية وقالت طائفة بتجدد 

واجلوهر ثابت الوجود وإن كان ال بقاء له بالعرض وما تفطن صاحب هذا القول ملا هو منكر له فغاب عنه شيء فجهله وظهر له 
شيء فعلمه وقالت طائفة أخرى بتجدد بعض األعراض وهي املسماة عندهم أعراضاً وما عداها وإن كانت يف احلقيقة على ما 

اً فيسموا صفات الزمة كصفرة الذهب وسواد الزجني وهذا كله يف حق من يثبتها أعباناً وجودية ومث من يقول يعطيه العلم اعراض
أن ذلك كله نسب ال وجود هلا إال يف عني املدرك هلا ال وجود يف عينها وإىل هذا ذهب القاضي أبو بكر بن الطيب الباقالين على 

كشف هلم األطالع على مجيع املذاهب كلها والنحل وامللل واملقاالت يف اللّه اطالعاً عاماً ما وصل الينا والعهدة على الناقل وأهل ال
ال جيهلون منه شيأ فما تظهر حنلة من منتحل وال ملة بناموس خاص تكون عليه وال مقالة يف اللّه أو يف كون من األكوان ما تناقص 

 أخذت هذه املقالة أو امللة أو النحلة فينسيها إىل موضعها ويقيم عذر منها وما اختلف وما متاثل إال ويعلم صاحب الكشف من إين
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القائل ا وال خيطئه وال جيعل قوله عبثاً فإن اللّه ما خلق مساء وال أرضاً وما بينهما باطالً وال خلق اإلنسان عبثاً بل خلقه ليكون 
سان الكامل وحده فإن اللّه علمه األمساء كلها وآتاه جوامع وحده على صورته فكل من يف العامل جاهل بالكل عامل بالبعض إال اإلن

الكلم فكلمت صورته فجمع بني صورة احلق وصورة العامل فكان برزخاً بني احلق والعامل مرآة منصوبة يرى احلق صورته يف مرآة 
 يف إال مكان ومعىن رؤية صورة اإلنسان ويرى اخللق أيضاً صورته فمن حصل يف هذه املرتبة حصل رتبة الكمال الذي ال أكمل منه

احلق فيه اطالق مجيع األمساء اإلهلية عليه كما جاء يف اخلرب فبهم تنصرون واللّه الناصر وم ترزقون واللّه الرزاق وم ترمحون واللّه 
 رمحة للعاملني أي الراحم وقد ورد يف القرآن فيمن علمنا كماله واعتقدنا ذلك فيه أنه باملؤمنني رؤوف رحيم وما أرسلناك إال

لترمحهم ملا دعا رعل وذكوان وعصية والتخلق باألمساء يقول به مجيع العلماء فاإلنسان متصف يسمى باحلي العامل املريد السميع 
مجلة البصري املتكلم القادر ومجيع األمساء اإلهلية من أمساء ترتيه وأفعال حتت إحاطة هذه األمساء السبعة اليت ذكرناها ال خيرج عنها 
واحدة فلهذا مل نأت ا على التفصيل وقد ذكرنا منها طرفاً شافياً يف كتابنا املسمى إنشاء اجلداول والدوائر صورنا فيه العلم 

واحلضرتني ممثلتني يف أشكال ليقرب العلم ا على صاحب اخليال إذ ال خيلو اإلنسان مع عقله عن حكم الوهم فيما يعلم أنه حمال 
ه وهو تغلب عليه حكم الوهم إذ كان ال ينضبط هلا العلم بذلك إال بعد تصوره وحينئذ تضبطه القوة احلافظة وحتكم ومع هذا تصور

عليه القوة املذكرة إذغلب على القوة احلافظة فخرج من حتت حكمها فإن املذكرة ال تفرط فيه فال يزال العلوم حمصوراً يف العلم 
ل تعاىل أحاط بكل شيء علماً فمن علم ما ذكرناه يف هذا الوصل وما حوت عليه هذه اخلزانة علم وهلذا كان املعلوم حماطاً به قا

نفسه وعلم ربه وعلم العامل وما أصله وإذا بدا له منه ما بدا علم من أين جاء وإىل أين يعود وعلم ما يستحقه منه فوفاه حقه فأعطى 
ذي انفرد به احلق إمنا هو اخللق والذي انفرد به من العلم الكامل إمنا هو كل ذي حق حقه كما أن اللّه أعطى كل شيء خلقه فال

احلق فيعلم ما يستحقه كل موجود فيعطيه حقه وهو املسمى باإلنصاف فمن أعطيته حقه فقد أنصفته فإن تعاليت فما كملت وأنت 
ذم اللّه تعاىل تعاليمنا يف إقامة العدل يف األشياء من ناقص فإن الزيادة يف احلد نقص يف احملدود فال يتعدى الكامل بالشيء رتبته وقد 

تغاىل يف دينه ونزه احلق تعاىل عما يستحقه فهو وإن قصد تعظيماً بذلك الفعل يف التغايل فقد وقع يف اجلهل وجاء بالنقص يف موضع 
اللّه األحوال وهي ليست إال أحكام املعاين الكمال فقال ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اللّه إال احلق فالغلو مثل أن ينسب إىل 

فاملعاين للّه وجودها وإذا وجدت فيمن وجدت فيه أعطته بذاا احلال املنعوت به ذلك احملل الذي قام به هذا املعىن فهذا من التغايل 
    وهذا مثل العامل والقادر واألبيض واألسود والشجاع واجلبان 

 وهي أحكام املعاين النعقولة أو النسب كيف شئت فقل وهي العلم والقدرة والبياض والسواد واملتحرك والساكن فهذه هي األحوال
واحلماسة واجلنب واحلركة والسكون فقال لنا ال تقولوا على اللّه إال احلق كان ما كان كما نسبوا إليه تعاىل الصاحبة والولد وضربوا 

ماً لرسلهم فقالوا عيسى هو اللّه وقالت طائفة هو ابن اللّه وقال من مل يغل يف دينه له األمثال وجعلوا له أنداداً غلّوا يف دينهم وتعظي
هو عبد اللّه وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه فلم يتعد به ما هو األمر عليه فمن سلك مسلكنا فقد سلك طريق النجاة واإلميان 

 له واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل ويف هذه اخلزانة من العلوم وأعطى اإلميان حقه ومل جير على العقل والفكر يف حقه وال فيما
علم مقام املالئكة كلها واألنوار واألسرار والفضل الزماين ال الفضل بالزمان ومن هنا ترتل املالئكة على قلوب األرسال من البشر 

أو غيباً فكان له جهراً وشهادة فمن هذه اخلزانة بالوحي املشروع وعل قلوب األولياء باحلديث واإلهلام وكل من أدرك هذا سراً 
  .فسبحان مرتب األمور وشارح الصدور وباعث من يف القبور بالنشور ال إله إال هو العليم القدير
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ن من خزائن اجلود هذه خزانة التعليم ورفعة املعلم على املتعلم وما يلزم املتعلم من األدب مع أستاذه اعلم أ" الوصل التاسع عشر:
املعلم على احلقيقة هو اللّه تعاىل والعامل كله مستفيد طالب مفتقلر ذو حاجة وهو كماله فمن مل تكن هذه أوصافه فقد جهل نفسه 

ومن جهل نفسه فقد جهل ربه ومن جهل أمراً فما أعطاه حقه ومن مل يعط أمر حقه فقد جار عليه يف احلكم وعرا عن مالبسة 
كله إمنا هو يف العلم والعامل حبسب ذلك العلم فإن أعطى عمالً يف جانب احلق عمل به وإن أعطاه العلم فقد تبني لك أن الشرف 

عمالً يف جانب اخللق عمل به فهو ميشي يف بيضاء نقية مسحاء ال يرى فيها عوجاً وال أمتاً وأول متعلم قبل العلم بالتعلم ال بالذات 
يكتب ما علمه يف اللوح احملفوظ الذي خلقه منه فسماه قلماً فمن علمه الذي علمه أن العقل األول فعقل عن اللّه ما علمه وأمره أن 

قال له أدباً مع املعلم ما أمتب هل ما علمتين أو ما متليه علي فهذا من أدب املتعلم إذا قال املعلم قوالً جممالً يطلب التفصيل فقال له 
 وهو علمي يف خلقي إىل يوم القيامة ال غري فكتب ما يف علمه مما كان اكتب ما كان وما قد علمته وما يكون مما أمليه عليك

فكتب العماء الذي كان فيه احلق قبل أن خيلق خلقه وما حيوي عليه ذلك العماء من احلقائق وقد ذكرناه يف هذا الكتاب يف باب 
لك كله ليعلمه وكتب تأثري أمسائه فيهموكتب النفس بفتح الفاء وكتب وجود األرواح املهيمة وما هيمهم وأحواهلم وما هم عليه وذ

نفسه ووجوده وصورة وجوده وما حيوي عليه من العلوم وكتب اللوح فلما فرغ من هذا كله أملى عليه احلق ما يكون منه إىل يوم 
أملي عليه احلق تعاىل القيامة ألن دخول ما ال يتناهى يف الوجود حمال فال يكتب فإن الكتابة أمر وجودي فال بد أن يكون متناهياً ف

وكتب القلم منكوس الرأس أدباً مع املعلم ألن اإلمالء ال تعلق للبصر به بل متعلق البصر الشيء الذي يكتب فيه والسمع من القلم 
ة وأما هو املتعلق مبا ميليه احلق وحقيقة السمع أن ال يتقيد املسموع جبهة معينة خبالف البصر احلسي فإنه يتقيد ما جبهة خاصة معين

باجلهات كلها والسمع ليس كذلك فإن متعلقة الكالم فإن كان املتكلم ذا جهة أو يف جهة فذلك راجع إليه وإن كان ال يف جهة 
وال ذا جهة فذلك راجع إليه ال للسامع فالسمع أدل يف الترتيه من البصر وأخرج عن التقييد وأوسع وأوضح يف اإلطالق فأول أستاذ 

ل األول وأول متعلم أخذ عن أستاذ خملوق هو اللوح احملفوظ وهذه األمسية شرعية واسم اللوح احملفوظ عند من العامل هو العق
العقالء النفس الكلية وهي أول موجود انبعاثي منفعل عن العقل وهي للعقل مبرتلة حواء آلدم منه خلق وبه زوج فثىن كما ثىن 

 رتب اللّه اخللق باإلجياد إىل أن انتهت النوبة والترتيب اإلهلي إىل ظهور هذه النشأة الوجود باحلادث وثىن العلم بالقلم احلادث مث
اإلنسانية اآلدمية فأنشأها يف أحسن تقومي مث نفخ يف آدم من روحه وأمر املالئكة بالسجود له فوقعت له ساجدة عن األمر اإلهلي 

 يعرفوا عمن هو خليفة فرمبا ظنوا أنه خليفة يف عمارا عمن سلف بذلك فجعله ملالئكته قبله مث عرفهم خبالفته يف األرض فلم
فاعترضوا ملا رأوا من تقابل طبائعه يف نشأته فعلموا أن العجلة تسرع إليه وإن تقابل ما تركب منه جسده ينتج منه نزاعاً فيؤثر فساداً 

ء كلها متوجهة على إجياد العامل العنصري وغريه يف األرض وسفك دماء فلما أعلمهم أنه خلقه سبحانه على صورته وعلمه األمسا
فما فوقه مث عرض املسميات على املالئكة فقال أنبؤين بأمساء هؤالء الذين توجهتم على إجيادهم أي توجهت األمساء هل سجتموين 

أنبئهم بأمسائهم فجعله ا وقدستموا يل فإنكم زعمتم أنكم تسبحوين حبمدي وتقدسون إيل فقالت املالئكة ال علم لنا فقال آلدم 
أستاذاً هلم فعلمهم عند ذلك أنه خليفة عن اللّه يف أرضه ال خليفة عن سلف مث ما زال يتلقاها كامل عن كامل حىت انتهت إىل 

طني السيد األكرب املشهود له بالكمال حممد صلى اللّه عليه وسلم الذي عرف بنبوته وآدم بني املاء والطني فاملاء لوجود البنني وال
وجود آدم وأويت صلى اللّه عليه وسلم جوامع الكلم كما أويت آدم مجيع األمساء مث علمه اللّه األمساء اليت علمها آدم فعلم علم 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2251  

األولني واآلخرين فكان حممد صلى اللّه عليه وسلم أعظم خليفة وأكرب إمام وكانت أمته خري أمة أخرجت للناس وجعل اللّه ورثته 
    اء والرسل فأباح هلم اإلجتهاد يف األحكام فهو تشريع يف منازل األنبي

عن خرب الشارع فكل جمتهد مصيب كما أنه كل نيب معصوم وتعبدهم اللّه بذلك ليحصل هلذه األمة نصيب من التشريع وتثبت هلم 
 يف صفوف األنبياء ال يف فيه قدم فلم يتقدم سوى نبيهم صلى اللّه عليه وسلم فتحشر علماء هذه األمة حفاظ الشريعة احملمدية

صفوف األمم فهم شهداء على الناس وهذا نص يف عدالتهم فما من رسول إال وجلانبه عامل من علماء هذه األمة أو اثنان أو ثالثة أو 
 ذلك إىل ما كان وكل عامل منهم فله درجة األستاذية يف علم الرسول واألحوال واملقامات واملنازل واملنازالت إىل أن ينتهي األمر يف

خامت األولياء خامت احملمديني إىل أن ينتهي إىل اخلتم العام الذي هو روح اللّه وكلمته فهو آخر متعلم وآخر أستاذ ملن أخذ عنه 
وميوت هو وأصحابه من أمة حممد صلى اللّه عليه وسلم يف نفس واحد بريح طيبة تأخذهم من حتت آباطهم جيدون هلا لذة كلذة 

 جهده السهر وأتاه النوم يف السحر الذي مساه الشارع العسيلة حلالوته فيجدون للموت لذة ال يقدر قدرها مث يبقى الوسنان الذي قد
رعاع كغثاء السيل اشباه البهائم فعليهم تقوم الساعة وكان الروح األمني جربيل عليه السالم معلم الرسل وأستاذهم فلما أوحى إىل 

جل القرآن قبل أن يقضي إليه وحيه ليعلم اللّه باحلال أن اللّه توىل تعليمه من الوجه اخلاص الذي حممد صلى اللّه عليه وسلم كان يع
ال يشعر به امللك وجعل اللّه امللك النازل بالوحي صورة حجابية مث أمره تعاىل فيما أوحى اليه ال حترك به لسانك لتعجل به أدبا مع 

للّه أدبين فأحسن أديب وهذا مما يؤيد أن اللّه توىل تعليمه بنفسه مث قال مؤيداً أيضاً لذلك أستاذه فإنه صلى اللّه عليه وسلم يقول أن ا
أن علينا مجعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث أن علينا بيانه فما ذكر سوى نفسه وما أضافه إال إليه ومل جير لغري اللّه يف هذا 

ليه وسلم يف قوله أن اللّه أدبين فأحسن أديب ومل يذكر إال اللّه ما تعرض لواسطة وال التعريف ذكر وذا جاء لفظ النيب صلى اللّه ع
امللك فإن اللّه هكذا أعرفنا مث وجدنا ذلك سارياً يف ورثته من العلماء يف كل طائفة أعين من علماء الرسوم وعلماء القلوب فرجوع 

 وما تترتل إال بأمر ربك فتبني لك من هذا الوصل صورة التعليم مث أنه التعليم بالواسطة وغري الواسطة اىل الرب ولذلك قال امللك
شرع تعاىل لكل أستاذ أن ال يرى له مزية على تلميذه وأن ال تغيبه مرتبة األستاذية عن علمه بنفسه وعبوديته هذا هو األصل 

  .املرجوع إليه واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل

    

ود وهذه خزانة األحكام اإلهلية والنواميس الوضيعة والشرعية وأن للّه تعاىل يف وحيه إىل قلوب عباده من خزائن اجل" الوصل العاشر"
مبا يشرع يف كل أمة طريقني طريقاً بإرسال الروح األمني املسمى جربيل أو من كان من املالئكة إىل عبد من عباد اللّه فيسمى ذلك 

 على من بعث إليهم اإلميان به ومبا جاء به من عند ربه وطريقاً آخر على يدي عاقل زمانه العبد هلذا الرتول عليه رسوالً ونبياً جيب
يلهمه اللّه يف نفسه وينفث الروح اإلهلي القدسي يف روعه يف حال فترة من الرسل ودرس من السبل فيلهمه اللّه يف ذلك ملا ينبغي 

للّه يف النفوس احليوانية من الغرية فيمهد هلم طريقة يرجعون ا إذا من الصاحل يف حقن الدماء وحفظ األموال والفروج ملا ركب ا
سلكوا عليها إىل مصاحلهم فيأمنون على أهليهم ودمائهم وأمواهلم وحيد هلم حدوداً يف ذلك وخيوفهم وحيذرهم ويرجيهم ويأمرهم 

 وغرم لريدع بذلك ما تقع به املفسدة والتشتيت بالطاعة ملا أمرهم به واهم عنه وأن ال خيالفوه ويعني هلم زواجر من قتل وضرب
ويرغب يف نظم مشل الكلمة وأن اللّه تعاىل يأجره على ذلك يف أصحاب الفترات وأما يف األمة اليت قيها رسول اللّه أوهم حتت 

احلكمة يف نوع خطاب رسول فحرام عليه ذلك وحرام عليه خروجه عن شرع الرسول ومل تظهر هذه الطريقة الوضعية اليت تطلبها 
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من األنواع إال يف النوع اإلنساين خاصة خللقه على الصورة فيجد يف نفسه قوة إهلية تدعوه لتشريع املصاحل فإن شرعها أحد غريه 
وهو الرسول فال يزال يؤيده وميهد ألمته ما وضعه هلا ذلك الرسول ويبني هلم ما خفي عنهم من رسالته لقصور فهمهم وإن مل يفعل 

قدرته عليه مل يزل يف سفال إىل يوم القيامة كما جاء يف اإلمام إذا صلى وهو يعلم أن خلفه من هو أحق باإلمامة منه فلم ذلك مع 
يقدمه وتقدم عليه مل يزل يف سفال إىل يوم القيامة إال أن يقدمه ذلك األفضل فيتقدم عن أمره كصالة أيب بكر برسول اللّه صلى اللّه 

لرمحن بن عوف برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ملا جاء وقد فاتته ركعة وتقدم ألجل خروج الوقت فجاء عليه وسلم وصالة عبد ا
لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقد صلوا ركعة فصلى خلفه وشكرهم على ما فعلوا وقال أحسنتم ولوال أن الشارع قرر حكم 

 العلماء باللّه على مراتب يف أخذهم العلم اإلهلي فمنهم من أخذ العلم باللّه اتهد من علماء هذه األمة ما ثبت له حكم وأعلم أن
من اللّه وهم الذين قيل هلم فأعلموا أنه إله واحد ومنهم من أخذ العلم باللّه عن نظر وإستدالل وهم الذين نصب اللّه هلم األدلة 

هلم أنه احلق مثل قوله أو مل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض واآليات يف اآلفاق ويف أنفسهم وأمرهم بالنظر يف ذلك حىت يتبني 
وما خلق اللّه من شيء وقوله لو كان فيهما آهلة لفسدتا وقوله صلى اللّه عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه ومنهم من أخذ العلم 

 اللّه وبني اآلهلة اليت عبدها املشركون وتعرفون ما باللّه من تقوى اللّه مثل قوله تعاىل أن تتقوا اللّه جيعل لكم فرقاناً تفرقون به بني
عبدوا من ذلك مع علمهم إذا مسوهم أم أحجار وأشجار وكواكب ومالئكة وناس وجان ويعلمون حقيقة كل مسمى وملاذا 

 هذه الطوائف أعلى إختصوا بالعبادة ما إختصوا منها وهي ومن مل يتخذوه معبوداً من أمثاهلا يف احلد واحلقيقة على السواء وما يف
ممن حصل العلم باللّه عن التقوى فهذا املأخذ أعلى املراتب يف األخذ فإن له احلكم األعم حيكم على كل حكم وعلى كل حاكم 

 بكل حكم فهو خري احلاكمني وال يكون هذا العلم ابتداء وهلذا ال خيتص به إال املؤمنون العاملون الذين علموا أن مث واحداً يرجع إليه

ويوصل إىل شهوده وإن مل يعلموا ذلك قصرت مههم ولو جتلى هلم احلق بنفسه أنكروه وردوه فإنه عندهم مقيد بأمر ما مهما مل 
جيددوا ذلك األمر الذي قيدوه به فيمن جتلى هلم وقال هلم أو قيل هلم أنه اللّه ردوه وال بد فلما قصرت مههم وأعطاهم نظرهم أن 

سوف واملعتزىل وأن علم فبالضرورة ينكرونه يف جتليه هلم فالبد للمؤمن أن يعطيه نور إميانه ما أعطى ملوسى احلق ال يراه أحد كالفيل
عليه السالم يف نفسه حىت سأل الرؤية مث أخرب اهللا أنه جتلى للجبل واجلبل من العامل وتدكدك اجلبل عند رؤيته ربه وإذا جتلى حملدث 

أن يتجلى له فإذا علموا وآمنوا وانبسط نور اإلميان على املراتب واملقامات فعلموها كشفاً جاز أن يراه كل حمدث إذا شاء وجاز 
    ووجوداً وانبسط على نفوسهم فشاهدوا نفوسهم فعرفوها فعرفوا 

النظري احلاصل عن رم بالشك علماً وإمياناً مث عملوا بتقوى اهللا فجعل اهللا هلم فرقاناً بني ما أدركوه من اهللا بالعلم اخلربي وبالعلم 
التقوى وعلموا عند ذلك ما هو التام من هذه العلوم واالمت فمن ادعى التقوى ومل حيصل له هذا الفرقان فما صدق يف دعواه فإن 

الكذب كله عدم أي مدلوله عدم وإن كان مذموماً باإلطالق عرفاً حمموداً بالتقييد الذي حيمد به والصدق كله حق أي مدلوله حق 
  .ن حمموداً باإلطالق عرفاً مذموماً بالتقييد الذي يذم بهوإن كا

 وفضالً على وجودي جوداً  الحق في شهودي أوقفني

 في لذة المزيد أرغب  شكراً به إليه فقمت

 في نسبة الوجود باهللا  فزادني جوده علوماً
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  ترى على الكشف والشهود  سبحانه تعالى إليه

 ي منزل السعودف كالبدر  يعرف اهللا غير قلب ال

 بين بيض وبين سود ما  إليه يجيء منه رقى

    

فأما العلماء باهللا من طريق اخلرب فال يعلمون من اهللا إال ما ورد به خرب اهللا عن اهللا يف كتاب أو سنة فهم بني مشبه بتأويل وبني 
ل عليه فيقع يف التشبيه واآلخر وإن مل يكن له رد واقف وهو األسلم واألجنى من الرجلني فإنه ال يتمكن له رد األلفاظ وال رد ما تد

األلفاظ وال رد ما تدل عليه فإنه ما نزل ما نزل من ذلك إال بلغته ورأى التقابل فيما نزل من نفي التشبيه فآمن وصرف علم ذلك 
اردة عنه وأما علماء النظر فهم إىل اهللا من غري تعيني ألن املسمى واملوصوف مل يره ومل يعلم ما هو عليه إال من هذه األخبار الو

طوائف كثرية كل طائفة نزعت يف اهللا مرتعاً حبسب ما أعطاها نظرها يف الذي اختذته دليالً على العلم به فاختلفت مقاالم يف اهللا 
 جعل هلم فرقاناً اختالفاً شديداً وهم أصحاب العالمات ملا ارتبطوا ا وأما علماء الكشف والشهود وهم املؤمون املتقون فإن اهللا

أوقفهم ذلك الفرقان على ما ادعى أهل كل مقالة يف اهللا من علماء النظر واخلرب إن يقولوا ا وما الذي جتى لقلوم وبصائرهم من 
احلق وهل كلها حق أو فيه ما هو حق وما ليس حبق كل ذلك معلوم هلم كشفاً وشهوداً فيعبده من هذه صفته عبادة أمر وعبادة 

وليس ذلك األهم وللمالئكة وأما األرواح اليت ال تعرف األمر فعبادم ذاتية وأما علماء النظر واخلرب فعبادم أمرية قال رسول ذاتية 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعم العبد صهيب لو مل حيف اهللا مل يعصه وهذه هي العبادة الذاتية فاخرب أنه ذو عبادتني عبادة أمر وذات 

تية يعبده أهل اجلنان وأهل النار وهلذا يكون املآل يف األشقياء إىل الرمحة ألن البعادة الذاتية قوية السلطان واألمر عارض وبالعبادة الذا
والشقاء عارض وكل عارض زائل جيري إىل أجل مسمى واعلم أنه ما تقدم لنيب قط قبل نبوته نظر عقلي يف العلم باهللا وال ينبغي له 

ى ال يتقدم له نظر عقلي يف العلم باهللا وكل ما تقدمه من األولياء علم باهللا من جهة نظر فكري فهو ذلك وكذلك كل ويل مصطف
وإن كان ولياً فما هو مصطفى وال هو ممن أورثه اهللا الكتاب اإلهلي وسبب ذلك أن النظر يقيده يف اهللا بأمر ما مييزه عن سائر 

نده سوى ترتيه جمرد فإذا عقد عليه فكل ما أتاه من ربه خمالف عقده فإنه يرده األمور وال يقدر على نسبة عموم الوجود هللا فما ع
ويقدح يف األدلة اليت تعضد ما جاءه من عند ربه فمن اعتىن به عصمه قبل اصطفائه من علوم النظر واصطنعه لنفسه وحال بينه وبني 

سان رسول اهللا هذا يف هذه األمة اليت عمت دعوة رسوهلا وأما يف طلب العلوم النظرية ورزقه اإلميان باهللا ومبا جاء من عند اهللا على ل
النبوة األوىل ممن كان يف فترة من الرسل فإنه يرزق وحيبب إليه الشغل بطلب الرزق أو بالصنائع العملية أو االشتغال بالعلوم الرياضية 

طفى ويكون نبياً يف زمان النبوة يف علم اهللا من حساب وهندسة وهيئة وطب وشبه ذلك من كل علم ال يتعلق باإلله فإن كان مص
فيأتيه الوحي وهو طاهر القلب من التقيد بإله حمصور يف إحاطة عقله وإن مل يكن نبياً وجاء رسول إىل أمة هو منها قبل ما جاءه به 

ك هكذا أجرى اهللا عادته يف خلقه نبيه ذلك لسذاجة حمله مث عمل بإميانه واتقى به رزقه اهللا عند ذلك قرفاناً يف قلبه وليس لغريه ذل
وإن سعد صاحب النظر العقلي فإنه ال يكون أبداً يف مرتبة الساذج الذي مل يكن عنده علم باهللا ال من حيث إميانه وتقواه وهذا هو 

 النفوس وارث األنبياء يف هذه الصفة فهو معهم ويف درجتهم هذه فاعلم ذلك وقل رب زدين علماً وأما علوم املالئكة وما عدا
الناطقة املدبرة هلذه اهلياكل اإلنسانية واهلياكل اإلنسانية فكلهم علماء باهللا بالفطرة ال عن تفكر وال استدالل وهلذا تشهد اجللود من 
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هذه النشأة واألمساع واألبصار واأليدي واألرجل ومجيع اجلوارح على مدبرها مبا أمرها به من التعدي حلدود ربه وما شهادا إال 
خبار مبا جرى فيها من أفعال اهللا ألا ال تعرف تعدي احلدود وال العصيان فيكون ذلك التعريف بتعيني هذه األفعال شهادة على إ

النفوس املصرفة هلا يف تلك األفعال فإن كان كل ما سوى هذه النفوس املشهود عليها ما تعلم إال التسبيح حبمد را ال غري ذلك ملا 
ا يف العلوم أصعب تصوراً من هذا العلم لطهارة النفوس الناطقة حبكم األصل ولطهارة األجسام وقواها مبا فطرت جتده يف فطرا وم

عليه مث باجتماع النفس واجلسم حدث اإلنسان وتعلق التكليف وظهرت الطاعات واملخالفات فالنفوس الناطقة الحظ هلا يف 
    املخالفة لعينها 

 طبعها يف اِألشياء ليس عليها تكليف واجلوارح ناطقة حبمد اهللا مسبحة له تعاىل فمن املخالف والنفوس احليوانية جتري حبكم
والعاصي املتوجه عليه الذم والعقوبة فإن كان قد حدث باموع للجمعية القائمة باإلنسان أمر آخر كما حدث له اسم اإلنسان 

و املكلف الغري ومن زالت عنه هذه الشروط من هذا النوع فليس مبكلف فهو املذموم باملخالفة خاصة فإن اإلنسان العاقل البالغ ه
وال مذموم على ترك أو فعل منهي عنه مث العلماء باهللا انقسموا على أربعة أقسام ال خامس هلا فمنهم من أخذ العلم باهللا من اهللا من 

أهل األنوار والطائفة األوىل هم أهل االلتذاذ بالعلوم غري دليل ظاهر وال شبهة باطنة ومنهم من أخذه بدليل ظاهر وشبهة باطنة وهم 
والقسم الثالث هم الراسخون يف العلم وهلم يف علمهم باهللا ميل إىل خلق اهللا لريوا ما قبل اخللق من صورة احلق ال شبهة هلم يف 

ال األمور املزلزلة أكرب العقول عما علمهم باهللا وال باخللق وهم أهل األسرار وعلم الغيوب وكنوز املعارف والعلوم والثبات يف ح
عقدت عليه والقسم الرابع هم أهل اجلمع والوجود واإلحاطة حبقيقة كل معلوم فال يغيب عنهم وجه فيما علموه وهلم التصريف 

 العلماء بذلك العلم يف العامل حيث شاؤا وهلم األمان فال أثر لشبهة قادحة يف علمهم وهم أيضاً من أهل األسرار وما عدا هؤالء
فخلق من خلق اهللا يتصرفون فيما يصرفون جمبورون يف اختيارهم من كل منهم من أهل االختيار واهللا يقول احلق وهو يهدي 

    السبيل 

من خزائن اجلود وهذه خزانة إظهار خفي املنن اليت ألهل اهللا فيالورود والصدور ووضع اآلصار " الوصل األحد والعشرون"
األثقال وهلا رجال أي رجال وهلم مشاهد راحة عند حط الرحال وهم البيوت اليت أذ اهللا أن ترفع ويذكر فيها واألغالل واألعباء و

امسه بالغدو واآلصال ومن هذه اخلزانة يعلم إحاطة الرمحة جبميع األعمال يف األحوال واألقوال واألفعال وما ينبغي للعبد أن يكون 
راغ إليه تعاىل من مجيع ما شيغل عنه من األشغال فهي خزانة الكرم ومعدن اهلمم وقابلة أعذار عليه من التوجه إىل ربه واإلقبال والف

األمم وناطقة بكل طريق هو العامل عليه بأنه هو الطريق األقوم فأقول واهللا املوفق للصواب مترمجاً عن هذه اخلزانة مبا كشفه لنا اجلود 
يف مقامه الذي فطره اهللا عليه وال يرتقي عنه وال يرتل قد أمن من التبديل والتحويل اعلم أن كل موجود من العامل "اإلهلي والكرم 

بل سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده فلن جتد لسنة اهللا تبديالً ولن جتد لسنة اهللا حتويالً فيئس من الزيادة اليت طلبها من ال علم له مبا 
فإنه يف ترق دائم أشقيه وسعيده فأما السعيد فمعلوم عند مجيع الطوائف وأما أشرنا إليه وصار األمر مثل األجل املسمى باإلنسان 

ارتقاء الشقي يف العلم باهللا فال يعرفه إال أهل اهللا والشقي ال يعرف أنه كان يف ترق يف أسباب شقائه حىت تعمه الرمحة وحيكم فيه 
ن العلم باهللا يف تلك املخالفات اليت شقي ا فيحمد اهللا عليها الكرم اإلهلي ويفتح له الفتح فياملآل فيعرف عند ذلك ما نرقى فيه م

وقد أعطى اهللا منها أمنوذجاً يف الدنيا فيمن تاب وآمن وعمل صاحلاً فأؤلئك يبدل اهللا سيئام حسنات ومعىن ذلك أنه كان يريه 
رتفاع األحكام وهو الدار اآلخرة رأى عني ما كان يراره حسنة وقد كان حسنها غائباً عنه حبكم الشرع فلما وصل إىل موضع ا
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عند كشف الغطاء حسن ما يف األعمال كلها ألنه ينشكف له أن العامل وهو اهللا ال غريه فهي أعماله تعاىل وأعماله كلها كاملة 
ل من كشف احلسن ال نقص فيها وال قبح فإن السوء والقبح الذي كان ينسب إليها إمنا كان ذلك مبخالفة حكم اهللا ال أعياا فك

الغطاء عن بصريته وبصره مىت كان رأى ما ذكرناه وخيتلف زمان الكشف من الناس من يرى يف الدنيا وهم الذين يقولون أفعال اهللا 
كلها حسنة وال فاعل إال اهللا وليس للعبد فعل إال الكسب املضاف إليه وهو عبارة عما له يف ذلك العمل من االختيار وأما القدرة 

 أثر هلا عندهم يف شيء فإا ال تتعدى حملها وأما العارفو من أهل اهللا فال يرون أن مث قدرة حادثة أصالً يكون عنها فعل احلادثة فال
يف شيء وإمنا وقع التكليف واخلطاب من اسم إهلي على اسم إهلي يف حمل عبد كياين فسمي العبد مكلفاً وذلك اخلطاب تكليفاً وأما 

الصادرة من اخللق هي خلق هلم كاملعتزلة فعند كشف الغطاء يتبني هلم ما هو األمر عليه فإما هلم وإما الذين يقولون أن األفعال 
عليهم ومنهم من يكون له الشكف عند املوت ويف القيامة عند كشف الساق والتفاف الساق بالساق وبعد نفوذ احلكم بالعقاب 

ورود على اهللا وصدور عن اهللا وهو عني وروده على اهللا من طريق آخر فينكشف هلم نسبة تلك األعمال إىل اهللا فلإلنسان وحده 
غري الورود األول فهو بني إقبال على اهللا لالستفادة وصدور عن اهللا باإلفادة وهذا الصدور وهو عني اإلقبال على اهللا الستفادة 

 فهو ممن يرى احلق يف اخللق فمن ثقل عليه من أخرى وأكثر ما يكون الفتح يف الصدور عن اهللا من حيث ما هو عني إقبال على اهللا
أهل اهللا رؤية احلق يف اخللق ملا فيه من بعد املناسبة اليت بني الواجب الوجود بالذات وبني الواجب الوجود بالغري فإذا كان ذوق هذا 

حلكم املمكن يف تلك العني فإذا العبد هذا الشهود أراه احلق عني ما ثقل عليه ليس إال اهللا وحده ال شريك وجوداً ويسمى خلقاً 
علم العبد ما هي العني املوجودة وما هو احلكم وأنه عن عني معدومة ومل يبال وزال ما كان جيده من ثقل الكون الذي من أجله 

ذا مسي اجلن واإلنس بالثقلني وهو اسم لكل موجود طبيعي وزال عنه ما كان حيس به من األمل النفسي واحلسي ورفعه اهللا عند ه
مكاناً علياً وهو نصيبه من مقام ادريس عليه السالم فارتفعت مكانته وزالت زمانته ومحد مسراه وعلم ما أعطاه سراه فتميزت 

املراتب واحتدت املذاهب وتبحرت اجلداول واملذانب واستوى القادر وغري القادر والكاسب فأعظم اإلقبال وأعاله من يكون إقباله 
    رج وصدوره عن اهللا وهو عني إقباله عني على اهللا عني نفسه اخلا

نفسه الداخل فهو مقبل على اهللا من كونه حميطاً بالنفس اخلارج ومقبل على اهللا يف صدوره بنفسه الداخل من كون احلق وسعه قلبه 
 لرييه عني احلق يف قيكون مستفيداً يف كل نفس بني اسم إهلي ظاهر وبني اسم إهلي باطن فالنفس اخلارج إىل احلق احمليط الظاهر

اآليات يف اآلفاق والنفس الداخل إىل احلق الباطن لرييه عني احلق يف نفسه فال يشهد ظاهراً وال باطناً إال حقاً فال يبقى له يف ذاته 
ن اهللا ملا اعتراض يف فعل من األفعال إال بلسان حق إلقامة أدب فامتكلم واملكلم عني واحدة يف صورتني بإضافتني مث لتعلم يا ويل أ

خلق العامل ومأل به اخلالقا مل يبق يف العامل جوهر يزيد وال ينقص فهو باجلوهر واحد غري أن هذا اجلوهر الذي قد مأل اخلال ال يزال 
احلق تعاىل فيه خالفاً على الدوام مبا يفتح فيه من األشكال ويلطف فيه الكثائف ويكثف فيه من اللطائف ويظهر فيه من الصور 

فيه من األعراض من أكوان وألوان ومييز كل صورة فيه من الكثائف مبا يوجده فيها من الصفات وعلى الصورة اليت تفتح وحيدث 
فيه تقع احلدود الذاتية والرمسية وفيه تظهر أحكام النسب واإلضافات فما أحدث اللّه بعد ذلك جواهر لكن حيدث فيه فإذا علمت 

ي عليه العني وما تسمعه األذن وما هي األذن وما يصوت به اللسان وما هو الصوت وما هذا فاعلم من تقع عليه العني وما ه
اجلوارح وما هي اجلارحة وما يذوق طعمه احلنك وما هو احلنك وما يشمه األنف وما هو األنف وما يدركه العقل وما هو العقل 

تخيل واخليال وما هو التفكري واملتفكر والفكر واملتفكر وما هو السمع والبصر والشم والطعم واللمس واحلس وما هو املتخيل وامل
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فيه وما هو املصور واملصور والصورة والذاكر والذكر واملذكور والوهم واملتوهم والتوهم واملتوهم فيه واحلافظ واحلفظ واحملفوظ 
كثرية وعليها تنطلق األمساء كلها وما هو املعقول فما حيصل لك إال علم بأعراض ونسب وإضافات يف عني واحدة هي الواحدة وال

حبسب ما أحدث اللّه فيها مما ذكرناه وهي بالذات عني هذا اجلوهر الذي مأل اخلالء وقابل لكل ما ذكرناه وفيه يظهر اجلوهر 
الصورى والعرض والزمان واملكان وهذه أمهات الوجود ليس غريها وما زاد عليها فإنه مركب منها من فاعل ومنفعل وإضافة 

وضع وعدد والكيف ومن هنا يعرف هل تقوم املعاين باملعاين أو اجلوهر القابل للمعىن الذي يظن أن املعىن اآلخر قائم به إمنا هو و
قائم باجلوهر الذي قام به املعىن املوصوف مثل إشراق السواد فتقول سواد مشرق أو علم حسن أو خلق كرمي أو محرة يف بياض 

مت من أنت وما هو احلق الذي جاد عليك مبا ذكرناه كله وأشباهه وعلمت أنه ال ميكن أن مياثله مشربة به فإذا علمت هذا عل
شيء من خلقه مع معقولية املناسبة اليت ربطت وجودك بوجوده وعينك بعينه كما ربط وجود علمك به بعلمك بك يف قوله من 

 أحدية الواحد من أحدية الكثرة واحنصار الوجود قدميه عرف نفسه فقد عرف ربه فإن أعرف اخللق باخللق أعرفهم باهللا وعلمت
وحديثه فيماذا ينحصر ومتييز القدمي من احملدث مباذا يتميز وما ينسب إىل القدمي ألزيل من األمساء واألحكام وما ينسب إىل املخلوق 

اذا يرجع اختالف التجلي وتغايره هل لتغاير من األمساء واألحكام وملاذا يرجع عني العامل وما يشهد من احلق إذا جتلى لك ورأيته ومل
ادراكك يف عني واحدة ختتلف رؤيتك فيه وهو غري متنوع يف نفسه أو ذلك التنوع يف التجلي راجع إىل النسبة ال إليك وال إليه فأما 

نت وهكذا تشهده فما كل إليه فمحال عند أهل اهللا وما بقي إال ألحد أمرين أوهلما إما إليك أو إىل أمر آخر ما هو هو وال هو أ
من رأى عرف ما رأى وما حار أهل احلرية سدى فإن األمر عظيم واخلطب جسيم واملشهد عام والوجود طام والكمال حاصل 

والعلم فاصل واحلكم نازل والتجدد مع األنفاس يف األكوان معقول ما يقال عن احلق منقول بني معقول وغري معقول وليس يدريك 
 أهل األسرار واألنوار وأولوا البصائر واألبصار فمن انفرد بسٍر بال نور أو بنور بال سر أو ببصرية دون بصر أو ببصر هذه األغوار إال

دون بصرية أو بظاهر دون باطن أو بباطن دون ظاهر كان ملا انفرد به ومل حيصل على كمال وإن اتصف به وإن كان تاماً فيما هو 
التمام فإن التمام يف اخللق والكمال فيما يستفيده التام ويفيده ومىت مل حتصل له هذه الدرجة مع عليه ولكن الكمال هو املطلوب ال 

متامه فإن اهللا أعطى كل شيء خلقه فقد مت مث هدى الكتساب الكمال فمن اهتدى فقد كمل ومن وقف من متامه فقد حرم رزقنا 
    اهللا 

  .حملسان وإياكم الفوز والوصول إىل مقام العجز إنه الويل ا

    

من خزائن اجلود وهذه خزان الففترات فتومهوا انقطاع األمور وما هي األمور منقطعة وما يصح أن " الوصل الثاين والعشرون"
تنقطع ألن اهللا ال يزال العامل حمفوظاً به فال يزال حافظاً له فلو انقطع احلفظ لزال العامل فإن اهللا ما هو غين عن العامل إال لظهوره 

ه للعامل فاستغىن أن يعرف بالعامل فال يدل عليه الغري بل هو الدليل على نفسه فلظهوره خللقه فمنهم من عرفه وميزه من خلقه بنفس
ومنهم من جعله عني خلقه ومنهم من حار فيه فلم يدري أهو عني خلقه أم هو متميز عنه ومنهم من علم أنه متميز عن اخللق 

ولكن ال يدري ملاذا متيز اخللق عن حق وال خلق عن حق هلذا حار أبو يزيد فإنه علم أن مث يف واخللق متميز عنه ولكن ال يدري 
اجلملة متييزاً وما عرف ما هو حىت قال له احلق التمييز يف الذلة واالفتقار فحينئٍذ سكن وما قال له النصف اآلخر من التمييز وهو 

غين كل ما يف الشاهد ال يغين ملا نشاهده من الذلة لذليل ومن االفتقار لفقري فإن اهللا الغين اإلهلي عن العامل فإن قلت الذلة واالفتقار ي
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قد جعل العامل على مراتب ودرجات مفتقراً بعضه إىل بعض ورفع بعضهم فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً فجعل 
يزيد نبهنا بذلك على علم قوله أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا واهللا هو العامل فاضالً مفضوالً وملا كان األمر احلق فيما نبه اهللا عليه أبا 

الغين احلميد أي املثىن عليه بكل ما يفتقر إليه فالعامل كله أمسائه احلسىن وصفاته العليا فال يزال احلق متجلياً ظاهراً على الدوام ألبصار 
منها فإذا استغىن من استغىن عن تلك الصورة فهي عند ذلك املستغىن عباده يف صور خمتلفة عند افتقار كل إنسان إىل كل صورة 

خلق فإذا عاد افتقاره إليها فهي حق وامسها هو اسم احلق ويف الظاهر هلا فيتخيل احملجوب أنه افتقر إليها وذل من أجل حاجته إليها 
يف واد وأما التفاضل الظاهر يف العامل فمجهول عند وما افتقر وذل إال هللا الذي بيده ملكوت كل شيء فالناس يف واد والعلماء هللا 

بعض الناس ومعلوم عند بعضهم ومنهم املخطأ فيه واملصيب وذلك أن العامل قسمه اهللا يف الوجود بني غيب وشهادة وظاهر وباطن 
 من فضل النمط الذي وأول وآخر فجعل الباطن واآلخر والغيب منطاً واحداً وجعل األول والظاهر والشهادة منط آخر فمن الناس

فيه األولية ومن الناس من فضل النمط الذي فيه اآلخرية ومن الناس من سوى مطلقاً ومن الناس من قيدوهم أهل اهللا خاصة فقالوا 
النمط الذي فيه اآلخرية يف حق السعداء خري ويف حق األشقياء ما هو خري وإن أهل اهللا تعلقهم باملستقبل أوىل من تعلقهم باملاضي 
فإن املاضي واحلال قد حصل واملستقبل آت فالبد منه فتعلق اهلمة به أوىل فإنه إذا عن مهة متعلقة به كان هلا ال عليها وإذا ورد عن 
غري مهة متعلقة به كان إما هلا وإما عليها وإمنا أثر فيه تعلق اهلمة أن يكون هلا ال عليها مما يتعلق من صاحب اهلمة من حسن الظن 

مم مؤثرة فلو كان إتيانه عليه ال له لعاد باهلمة له ال عليه وهذه فائدة من حافظ عليها حاز كل نعيم فإذا ورد اآليت على باآليت واهل
ذي مهة متعلقة بإتيانه بادر إىل الكرامة به والتأدب معه على بصرية وسكون وحسن تأىن يف ذلك خبالف من يفجأه اآليت فيدهش 

ته وهو سريع الزوال فرمبا فارق احلال ومضى وما قام صاحب الدهش حبقه ومبا جيب عليه من األدب وحيار يف كيفية تلقيه ومعامل
معه خبالف املستعد غري أن املستعد لآليت البد إن كان كامالً أن حيفظ املاضي فإنه إن مل حيفظه فاته خريه قد جعل اهللا يف العبد من 

لك اخلزانة فهو صاحب حال يف احلال ويف املاضي فما يبقى له إال اآليت مع خزائن اجلود خزانة احلفظ فيكون عليه جعله يف ت
األنفاس فالتزال القوة احلافظة على باب خزانة احلفظ متنع أن خيرج منه ما اختزنته فيها وتأخذ ما فارق احلال فتخزنه فيها وهلذه 

ن املواد والسادن اآلخر اخليال وقد وكلته حبفظ املثل يف تلك القوة احلافظة سادنان الواحد الذكر وقد وكلته حبفظ املعاين اردة ع
اخلزانة وبقيت هي مشتغلة بقبول ما يأيت إليها عند مفارقة زمان احلال وحكم الزمان املاضي على هذا اآليت فتأخذه فتلقيه يف اخلزانة 

ائم فال حيكم عليه الزمان املاضي خبالف من ليس له خزانة احلفظ وإمنا مسيت خزانة احلفظ ألا حتفظ على اآليت زمان احلال وهو الد
هذا االستعداد وال هذا التهيؤ فإن املاضي يأخذه فينساه العبد فال يدري أين ذهب وهو الذي يستويل عليه سلطان الغفلة والسهو 

     والنسيان فيكون 

كلهم وهو قوله فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره ومن احلق حيفظه له أو عليه والعبد ال يشعر ذا احلفظ اإلهلي بل أكثر العبيد ال 
يعمل مثقال ذرة شراً يره وقال تعاىل أيضاً يف كتابه ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً فالعبد الكامل 

 زمان احلال وهو الدائم حيضر رب احلفظ حيضر للغافل الذي ال حفظ له حيضر له فبني الرجلني بون بعيد فاحلكم العام إمنا هو
املستقبل قبل إتيانه وميسك ما أتى به املاضي فإن الزمان صورة روحها ما يأيت به ال غري زمان احلال حي حبياة كل زمان ألنه احلافظ 

 ما يأيت بالقهر والضابط لكل ما أتى به كل زمان وملا كانت األزمنة ثالثة كانت األحوال ثالثة حال اللني والعظف فإنه يأيت باللني
والفظاظة وال يأيت بالقهر ما يأيت باللني فإن القهر ال يأيت بالرمحة واملودة يف قلب املقهور وباللني ينقضي املطلوب وتأيت باملودة 
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حلال إذا فتبقيها يف قلب من استملته باللني صاحب اللني ال يقاوم ملا يعطيه اللني من احلكم واحلال الثاين حال هداية احلائر فإن ا
سأل يسأل إما حباله وإما بقوله فإن العامل مبا حار فيه جيب عليه أن يغري ما حار فيه فإن كان املسؤول فيه مما تكون حقيقة احلرية فيه 

ان بيان أبان له هذا العامل أن العلم به أن حيار فيه فأزال عنه احلرية يف احلرية إن كانت من العلوم اليت إذا بينت زالت احلرية فيه وب
الصبح الذي عينني أبانه له فعلمه فأزال عنه احلرية وال يرده وال يقول له ليس هذا عشك فأدرج وال سألت ماال يعطيه مقامك فإن 

اإلنسان إذا قال مثل هذا القول ملن سأله عن علم ما فليس بعامل وهو جاهل باملسئلة بالوجه الذي ينبغي من هذه املسألة أن يقابل به 
ائل والعلم وسوء اخللق ال جيتمعان يف موفق فكل عامل فهو واسع املغفرة والرمحة وسوء اخللق إمنا هو من الضيق واحلرج هذا الس

وذلك جلهله فال يعلم قدر العلم إال العلماء باللّه فله السعة اليت ال اية هلا مدداً ومدة ولقد شفعت عند ملك يف حق شخص أذنب 
يف نفس ما يطلبه امللك أن يقتل صاحبه فإن امللك يعفو عن كل شيء إال عن ثالثة أشياء فإنه ال يعفو له ذنباً اقتضى ذلك الذنب 

عنها إذ العفو فيها وما يتفاضل امللوك فيها إال يف صورة العقوبة والثالثة األشياء اليت ال عفو فيها عند امللوك التعرض للحرم وإفشاء 
وكان هذا الشخص قد جاء هلذا امللك مبا يقدح يف امللك فعزم على قتله فلما بلغتين سره والقدح يف امللك وكان هذا الشخص 

قصته تعرضت عند امللك للشفاعة فيه أن يقتله فتغري وجه امللك وقال هو ذنب ال يغفر فال بد من قتله فتبسمت وقلت له أيها امللك 
عندك وال اعتقدت فيك أنك ملك واللّه إين من عامة املسلمني واللّه لو علمت أن يف ملكك ذنباً يقاوم عفوك ويغالبه ما شفعت 

واللّه ما آرى يف العامل كله ذنباً يقاوم عفوي فتحري من قويل ووقع يل بالعفو عن ذلك الشخص فقلت له فاجعل عقوبته إنزاله عن 
ا كنت له يف دفع القتل عنه أنا أيضاً الرتبة اليت أوجبت له عندك أن تطلعه على أسرارك حىت ركب مركباً يقدح يف امللك فإين كم

للملك معني فيما يدفع عن القدح يف ملكة ففرح امللك بذلك وسر وقال يل جزاك اللّه خرياً عين مث صعد من عندي إىل قلعته 
ل الثالث وأخرج ذلك احملبوس وبعث به إيلّ حىت رأيته فوصيته مبا ينبغي وتعجبت من عقل امللك وتأدبه وشكرته على صنيعه واحلا

إظهار املنعم عليه نعمة املنعم عليه فإن إظهارها عني الشكر وحقه ومبثل هذا يكون املزيد كما يكون بالكفر إن هلا زوال النعم 
والكفر إن سترها فإن الكفر معناه الستر قال تعاىل وضرب اللّه مثالً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان وهذا 

نعم من املنعم فكفرت يعين اجلماعة اليت أنعم عليها املنعم ذه النعم بأنعم اللّه فأذاقها اللّه لباس اجلوع بإزالة الرزق واخلوف غاية ال
بإزالة األمن مبا كانوا يصنعوا من ستر النعم وحجدها واألشر والبطر ا وقال تعاىل لئن شكرمت ألزيدنكم وقال واشكروا يل وال 

غناه عن العاملني فكيف بالفقري احملتاج إذا أنعم على مثله من نعمة اللّه اليت أعطاه إياه وأمنت عليه ا فهو أحوج إىل تكفرون هذا مع 
    الشكر وأفرح به من الغين املطلق الغىن عن العاملني وهذه خزانة شريفة العلم ا شريف ومقامها مقام منيف 

وهذه خزانة اإلعتدال وإعطاء كل ذي حق حقه فهي خزانة العدل ال خزانة الفضل من من خزائن اجلود " الوصل الثالث والعشرون"
هذه اخلزانة يقيم اللّه العدل يف العامل بني عباده وهي خزانة ينقطع حكمها ويغلق باا وإن خزانة الفصل تنعطف عليها وإن اللّه يأمر 

على العدل يف األمر به فيكون من ظهر فيه سلطان العدل وأخذ بالعدل ملا فيه من الفضل ملن أخذ له باحلق واإلحسان معطوف 
جبرميته أن يعطف عليه باإلحسان فينقضي أمر املؤاخذة وال ينقضي أمر اإلنعام واإلحسان وقد يكون اإلحسان ابتداء وجزاء 

ا احلسىن جزاء وزيادة لإلحسان الكوين كما جاء يف قوله تعاىل هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان وقوله سبحانه للذين أحستو
اإلحسان بعد العدل واإلحسان قبل املؤاخذة وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح ومل جياز بالسيئة على السيئة فهو أوىل فأجره 

على اللّه أي هذه صفة احلق فيمن عفى عنه فيما هو حق له معرى عن حق الغري فإقامة العدل إمنا هو يف حق الغري فيما ال خيتص 
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باجلناب اإلهلي فما كان اللّه ليأمر مبكارم خلق وال يكون اجلناب اإلهلي موصوفاً به وهلذا جعل أجلر العارفني عن الناس على اللّه 
وهوذ اخلزانة أرسلت حجب األسرار دون أعني الناس وهو ما أخفى احلق عنهم من الغيوب وهو قوله تعاىل عامل الغيب فال يظهر 

 ارتضى من رسول فإنه ال حييط من علم غيب اللّه إال مبا شاء اللّه كما رفعت الستور وانكشفت األنوار على غيبه أحد إال من
فأدركت البصائر ا كل معقول وأدركت األبصار ا كل مبصرة فأحاط العقل ذه األنوار كلما ميكن أن يدرك عقالً وأحاط 

صوص عباده املصطفني األخيار فلهم الكشف الدائم للخلق اجلديد فال يتناهى البصر ذه األنوار كلما ميكن أن يدرك حساً وهذا اخل
كشفهم كما ال يتناهى اخللق اجلديد يف العامل مث إن هذه اخلزانة تعطى يف العلم اإلهلي علم الفاعل والفعل واملفعول واملفعول فيه 

 فيعلم أن لكل فاعل طريقاً خيصه يف نسبة الفعل إليه فأما أهل واملفعول به واملفعول معه فيقف على التكوين اإلهلي والتكوين الكياين
الكرم واجلود على الغري فإن اللّه ميكنه من أسباب اخلري ويهون عليه الشدائد ويرفع عنه األمور احملرجة وخيرجه من الظلمات إىل 

ه أحق بنظره إليها من نظره إىل غريه وإن نظره النور ومن الضيق إىل السعة ومن الغي إىل الرشد وأما من نظر يف احلقائق ورأى نفس
إىل غريه إمنا جعله اللّه ليعود مبا فيه من اخلري على نفسه فغفل عن كل شيء سواه فشغل نفسه بنفسه وصرف مهته إىل عينه وأعطاها 

ق بينه وبني كل جزء من من كل شيء أعطاه احلق حقها فاستغىن بربه وكشف له عن ذاته ورأى مجيع العامل يف حضرته ورأى الرقائ
العامل فعمد حيسن إىل العامل من نفسه على تلك الرقيقة اليت بني ما يناسب من العامل وبني املناسب له فيوصل اإلحسان لكل ما يف 

ل لوال العامل مته من الغيب كما يوصله احلق من األسباب فيجهله العامل ألنه ال يشهده يف اإلحسان كما جيهل احلق باألسباب فيقو
كذا ما كان كذا ونسي احلق يف جنب السبب فال بد من أن ينسى هذا العبد الكامل وكما أن للّه عباد وإن وقفوا مع األسباب 

يقولون هذا من عند اللّه ليس للسبب فيه حكم كذلك للّه عباد يقولون هذا بربكة فالن ومهته ولوال مهته ما جرى كذا وما دفع اللّه 
 يقول ذلك عقداً وإمياناً ومنهم من يقول ذلك عن غلبة ظن فهذا عبد قد أقامه احلق يف قلوب عباده مقامه يف عنا كذا ومنهم من

احلالني فالناس ينطقون بذلك وال يعرفون أصله وقد ورد يف احلديث الصحيح إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ألصحابه من 
ة حنني فقال هلم أمل تكونوا ضالالً فهذا كم اللّه يب فذكر نفسه ووجدتكم على شفا األنصار يف واقعة وقعت يف فتح مكة يف غزو

حفرة من النار فأنقذكم اللّه يب وهذا معىن قول الناس هذا بربكة فالن وهذا مة فالن وقوهلم اجعلين يف خاطرك ويف مهتك وال 
 والشاهد فذلك احلائر اخلاسر كما أن اآلخر هو الرابح يف تنساين وأشباه هذا فمن أعرض عن هذه املشاهد ومل يفرق بني املشهود

جتارته املقسط بصفقته والراحبون انقسموا إىل قسمني إىل عاملني على اجلزاء وإىل عاملني على الوفاء فالعاملون على اجلزاء هلم نعوت 
ى قسمني عمال حبق وعمال بأنفسهم ختصهم والعاملون على الوفاء على قسمني عمال ال عمال وعمال عمال والعمال العمال عل

    وكالمها قائل باجلزاء والعمال ال عمال يرون اجلزاء للعمل ال للعامل والعمل ال يقبل نعيم اجلزاء فيعود 

عليهم جزاء العمل وأما جزاء العامل فهم يرون العامل هو اللّه وليس مبحل للجزاء ألن اجلزاء على قدر العامل فيحصلون على اجلزاء 
هلي وهو القصور عن الوفاء مبا يستحقه العامل فهو جزاء ملا قام بالعلماء باهللا يف الثناء عليه مبحامده وهو قول النيب صلى اللّه عليه اإل

وسلم ال أحصى ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك ولكن عند من عند نفسك أو عند خلقك فانظر فيما نبهتك عليه فإنه 
غيت إىل نصيحيت وهذا وصل الكالم فيه يطول جداً فإنه حيوي على أسرار وأنوار ومزج واختالط ينفعك إن قبلت مقاليت وأص

  وختليص ومتييز وما يردى وما ينجى ويكتفي ذا القدر من هذا الباب واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل 
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  معرفم منزل المريد وسر وسرين في الباب السبعون وثلثمائة

  تبدل وهو من الخضرة المحمدية من أسرار الوجود وال

 الزيادة في األنعام يارجل مثل  إن الزيادة في األعمال صورتها

 يحصرها عد وال أجل وليس  يعرفها إال رجال حجى وليس

 ولنا في مكره أمل محقق  للّه في طيها مكر لذي نظر

 وليس يعصم إال العلم والعمل  صادر من سر حضرته فإنه

 للناظرين به قد جاءنا المثل  ل يبينهاإن الفروع لها أص

    

اعلم أن احلكمة يف األشياء كلها واألمور أمجعها إمنا هو للمراتب ال لألعيان وأعظم املراتب االلوهية وأنزل املراتب العبودية فما مث 
حلكم باالله فيكون هو الذي األمر تبتان فما مث األرب وعبد لكن لاللوهة أحكام كل حكم منها يقتضي رتبة فأما ما يقوم ذلك ا

حكم على نفسه وهو حكم املرتبة يف املعىن وال حيكم بذلك احلكم إال صاحب املرتبة ألن املرتبة ليست وجود عني وإمنا هي أمر 
 إما معقول ونسبة معلومة حمكوم ا وهلا األحكام وهذا من أعجب األمور تأثري املعدوم وأما أن يقوم ذلك احلكم بغريه يف املوجود

أمراً وجودياً وإما نسبة فال تؤثر إال املراتب وكذلك للعبودة أحكام كل حكم منها رتبة فأما يقوم ذلك احلكم بنفس العبد فما 
حكم عليه سوى نفسه فكأنه نائب عن املرتبة اليت أوجبت له هذا احلكم أو حيكم على مثله أو على غريه وما مث األمثل أو غري يف 

اإلله فما مث إال غري ال مثل فإنه المثل له فأما األحكام اليت تعود عليه من أحكام الرتبة وجوب وجوده لذاته حق العبد وأما يف 
واحلكم بغنائه عن العامل وإجيابه على نفسه بنصر املؤمنني بالرمحة ونعوت اجلالل كلها اليت تقتضى الترتيه ونفي املماثلة وأما األحكام 

 فمثل نعوت اخللق كلها وهي نعوت الكرم واإلفضال واجلود واإلجياد فال بد فيمن وعلى من بد من اليت تقتضى بذاا طلب الغري
الغري وليس إال العبد وما منها أثر يطلب العبد إال وال بد أن يكون له أصل يف اإلله أوجبته املرتبة ال بد من ذلك وخيتص تعاىل 

ومرتبة العبد تطلب من كونه عبد اً أحكاماً التقوم إال بالعبد من كونه عبداً خاصاً بأحكام من هذه املرتبة ال تطلب اخللق كما قررنا 
فهي عامة يف كل عبد لذاته مث هلا أحكام تطلب تلك األحكام وجود األمثالووجود احلق فمنها إذا كان العبد نائباً وخليفة عن احلق 

اته ما تطلبه مرتبة اخلالفة ألنه أن مل يظهر بصورة من استخلفه وإال أو خليفة عن عبد مثله فال بد أن خيلع عليه من استخلفه من صف
فال يتمشى له حكم يف أمثاله وليس ظهوره بصورة من استخلفه سوى ما تعطيه مرتبة السيادة فأعطته رتبة العبودة ورتبة اخلالفة 

يصرفها إال فيمن استخلف عليه واخلالفة صغرى أحكاماً ما الميكن أن يصرفها إال يف سيده والذي استخلفه كما أن له أحكاماً ال 
وكربى فأكربها اليت ال أكرب منها األمامة الكربى على االمل وأصغرها خالفته على نفسه وما بينها ينطلق عليها صغرى بالنسبة إىل ما 

حل عبده ليبقى عليه حكم السيادة ومن فوقها وهي بعينها كربى بالنظر إىل ما حتتها فأما تأثري رتبة العبد يف سيده فهو قيام السيد مبصا
مل يقم مبصاحل عبده فقد عزلته املرتبة فإن املراتب هلا حكم التولية والعزل بالذات ال باجلعل كانت ملن كانت وأما التأثري الذي يكون 

فيه وإن مل يكن للعبد من كونه خليفة فيمن استخلفه كان املستخلف ما كان أن يبقى له عني من استخلفه عليه لينفذ حكمه 
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كذلك فليس خبليفة وال يصدق إذا مل يكن مث على من وال فيمن ألن اخلليفة ال بد له من مكان يكون فيه حىت يقصد باحلاجات أال 
ترى من ال يقبل املكان كيف اقتضت املرتبة له أن خيلق مساء جعله عرشاً مث ذكر أنه استوى عليه حىت يقصد بالدعاء وطلب احلوائج 

قى العبد حائر أال يدري أين يتوجه ألن العبد خلقه اللّه ذا جهة فنسب احلق الفوقية لنفسه من مساء وعرش وإحاطة باجلهات وال يب
كلها بقوله فإينما تولوا فثم وجه اللّه وبقوله يرتل ربنا إىل السماء الدنيا فيقول هل من نائب هل من داع من مستغفر ويقول عنه 

املصلى هذا كله حكم املراتب إن عقلت فلو زالت املراتب من العامل مل يكن لألعيان وجوداً أصالً فأفهم فإذا رسوله إن اللّه يف قبلة 
أراد إال على أن يعرفه األدىن القدم له يف العلو واألعلى له اإلحاطة باألدىن فال بد أن يتعرف األعلى على األدىن وال ميكن ذلك إال 

ال ميكن أن يترقى إليه ألنه تنعدم عينه إذ ال قدم له يف العلو فاألدىن أبداً ال يزال يف رتبته ثابتاً وإال على بان يترتل إليه إال على األدىن 
له الرتول وله الثبوت يف رتبته ومن ثبوته يف رتبته حكم على نفسه بالرتول فهو ثابت يف مرتبته العالية يف عني نزوله ألن الرتول من 

عاىل يف سفرائه الذين هم رسله إىل خلقه من خلقه فما أرسل رسوالً إال بلسان قومه ليبني هلم فإذا أحكامها وكذلك فعل اللّه ت
أرسله عامة كانت العامة قومه فأعطاه جوامع الكلم وهو فصل اخلطاب وما كمل إال آدم باألمساء وكمال حممد صلى اللّه عليه 

    وسلم 

 وحلنهم فما دعاهم إال م مث أنه ما شرع هلم من األحكام إال ما كانوا عليه فما جبوامع الكلم فرتل إليهم برسالة رم بلسام
زادهم يف ذلك إال كوا من عند اللّه فيحكمون ا على طريق القربة إىل اللّه لتورثهم السعادة عند اللّه وإمنا قلنا ما شرع هلم من 

 ناموس تكون عليه ملصاحل أحواهلا وليست األمخسة فال بد من واجب األحكام إال ما كانوا عليه ألنه مل ختل أمة من األمم على
أوجبه أمامهم وواضع ناموسهم عليهم وهو الواجب والفرض عندنا وكذلك املندوب واحملظور واملكروه واملباح ألنه ال بد هلم من 

وا عليه من حكم نظرهم فيما يزعمون وهو حدود يف األحكام يقفون عندها عليها وما جاءهم الشرع من عند اللّه إال ذا الذي كان
يف نفس األمر من جعل اللّه ذلك يف نفوسهم من حيث ال يشعرون ولذلك كان هلم بذلك أجر من اللّه من حيث ال يعلمون لكن 

 منا أن نعرفه إال مبا إذا إنقلبوا إليه وجدوا ذلك عنده فلما رأينا أنه ما أرسل رسوالً إال بلسان قومه علمنا أنه ما تعرف إلينا حني أراد
حنن عليه ال مبا تقتضيه ذاته وإن كان تعرفه إلينا بنا مما تقتضيه ذاته ولكن خيتلف إقتضاء ذاته بني ما يتميز به عنا وبني ما يتعرف به 

إلنسان حىت إلينا وملا كان اخللق على مراتب كثرية وكان أكمل مرتبة فيه اإلنسان كان كل صنف من العامل جزأبالنظر إىل كمال ا
اإلنسان احليوان جزء من اإلنسان الكامل فكل معرفة جلزء من العامل باللّه معرفة جزيئة إال اإلنسان فإن معرفته باللّه معرفة العامل كله 

 واللّه بل باللّه فعلمه باللّه علم كلى ال علم كل إذ لو كان علماً كالً مل يؤمر أن يقول رب زدين علماً أنرى ذلك علماً بغري اللّه ال
اللّه فخلق اإلنسان الكامل على صورته ومكنه بالصورة من إطالق مجيع إمسائه عليه فرداً فرداً وبعضاً بعضاً ال ينطلق عليه جمموع 

األمساء معاً يف الكلمة الواحدة ليتميز الرب من العبد الكامل فما من إسم من األمساء احلسىن وكل أمساء اللّه حسىن إال وللعبد 
امل أن يدعى ا كماله أن يدعو سيده ا ومن هذه األمساء اإلهلية ما يدعوه احلق تعاىل ا على طريق الثناء على العبد ا وهي الك

أمساء الرمحة واللطف واحلنان ومنها ما يدعوه ا على طريق املذمة مثل قوله تعاىل ذق إنك أنت العزيز الكرمي وكذلك كان يف قومه 
م ودعاه احلق به هنا سخرية به على جهة الذم قال تعاىل فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون فلما أوجد يدعى ذا اإلس

الكامل منا على الصورة عرفه الكامل من نفسه مبا أعطاه من الكمال وكان العبد الكامل حقاً كله وفين عن عينه يف نفسه ألنه قابله 
ب احملبة فعشق إليه ما عشق من العامل من أي شيء كان من فرس أو دار أو دينار أو درهم فما بذاته وقد جعل اللّه له مثاالً يف با
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قابله به إال باجلزء املناسب ففين منه ذلك اجلزء الناسب لعشقه يف ذلك وبقي سائره صاحياً ال حكم له فيه إال إذا عشق شخصاً مثله 
زائه فإذا شاهده فين فيه بكله ال جيزء منه فيغشى عليه وذلك لكونه قابله بكله من جارية أو غالم فإنه يقابله بذاته كلها وجبميع أج

كذلك العبد إذا رأى احلق أو ختيله فين فيه عند مشاهدته ألنه على صورته فيقابله بذاته فما بقي فيه جزء يصحو حىت يعقل به ما فين 
ين فيه ألن كل ما هو عليه شيء من العامل هو صورة احلق ملا منه فيه وهكذا كل جزء من العامل مع احلق إذا جتلى له خشع له وف

أعطاه منه إذ ال يصح أن يكون شيء من العامل له وجود ليس هو صورة احلق فال بد أن يفىن العامل يف احلق إذا جتلى له وال يفىن 
سان إىل كل نصف من العامل ما عدا نوع احلق يف اخللق ألن اخللق من احلق ما هو احلق من اخللق فنسبة احلق إىل اخللق نسبة اإلن

اإلنسان فتفطن ملا ذكرته لك من فناء كل شيء من العامل عن نفسه عند جتليه سبحانه له وال يفىن احلق مبشاهدة اخللق وقد جاء 
مل وإال كمل فإن الشرع بتدكدك اجلبل وصعق موسى عليه السالم عند التجلي الرباين فما عرفنا من احلق إال ما حنن عليه وفينا الكا

اللّه أعطى كل شيء خلقه فلما قرر اللّه هذه النعم على عبده وهداه السبيل إليها قال إما شاكراً فيزيده منها ألنا قلنا أنه ما أعطاه إال 
 بيان اللّه منه ما أعطاه مطلقاً وإما كفوراً بنعمه فيسلبها عنه ويعذبه على ذلك فليحترز اإلنسان لنفسه يف أي طريق ميشي فما بعد
     بيان وقال موسى عليه السالم لبين إسرائيل أن تكفر وأنتم ومن يف األرض مجيعاً فإن اللّه غين محيد ينبه إن اللّه تعاىل ما 

أوجد العامل إىل للعامل وما تعبده مبا تعبده به إىل ليعرفه بنفسه فإنه إذا عرف نفسه عرف ربه فيكون جزائه على علمه بربه أعظم 
ء ولذلك قال إال ليعبدون وال يعبدونه حىت يعرفوه فإذا عرفوه عبدوه عبادة ذاتية فإذا أمرهم عبدوه عبادة خاصة مع بقاء العبادة اجلزا

العامة الذاتية فجازاهم على ذلك فما خلقهم إال هلم وهلذا قال تعاىل عن نفسه أنه غين عن العاملني وما ذكر موسى األرض إال 
 فيها وهو اإلنسان اجلامع حقائق العامل فقوله يف األرض ألا الذلول فهي احلافظة مقام العبودية فكأنه قال لكماهلا بوجود كل شيء

أن تكفر وأنتم وكل عبد للّه فإن اللّه غين عن العاملني ولذلك جعل اللّه األرض حمال اخلالفة ومرتهلا فكأنه كىن أي أين جاعل يف 
عبوديته يف نفسه أي ال حيجبه مرتبة اخلالفة بالصفات اليت أمره ا عن رتبته وهلذا جعلناه األرض خليفة منهم ال يزول عن مقام 

خليفة ومل نذكره باإلمامة ألن اخلليفة يطلب حبكم هذا اإلسم عليه من إستخلفه فيعلم أنه مقهور حمكوم عليه فما مساه إال مباله فيه 
كره إسم اخلليفة ملن إستخلفه فلو جعله إماماً من غري أن يسميه خليفة مع اإلمام تذكرة ألنه مفطور على النسيان والسهور الغفلة فيذ

رمبا إشتغل بإمامته عمن جعله إماماً خبالف خالفته ألن اإلمامة ليست هلا قوة التذكري يف اخلالفة فقال يف اجلماعة الكمل جعلكم 
الفة وقال إبراهيم عليه السالم بعد أن أمسعه خالفة آدم ومن خالئف يف األرض فوقع هذا يف مسموعهم فتصرفوا يف العامل حبكم اخل

شاء اللّه من عباده أين جاعلك للناس إماماً ملا علم ان اخلالفة قد أشر ا فال يبايل بعد ذلك أن يسميه بأي إسم شاء كما مسى حيىي 
التقييد فيشهده العارفون به يف كل شيء أو عني كل بسيد وملا عرفه العارفون به متيزوا عمن عرفه بنظره فكان هلم اإلطالق ولغريهم 

شيء ويشهده من عرفه بنظره منعزالً عنه ببعد اقتضاه له ترتيهه فجعل نفسه يف جانب واحلق يف جانب فيناديه من مكان بعيد وملا 
يم فال بد أن يكون كانت اخلالفة تطلب الظهور بصورة من استخلفه والذي جعله خليفة عنه ذكر عن نفسه أنه على صراط مستق

هذا اخلليفة على صراط فنظر يف الطرق فوجدها كثرية منها صراط اللّه ومنها صراط العزيز ومنها صراط الرب ومنها صراط حممد 
صلى اللّه عليه وسلم ومنها صراط النعم وهو صراط الذين أنعمت عليهم وهو قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً فأختار هذا 

مدي سبيل حممد صلى اللّه عليه وسلم وترك سائر السبل مع تقريرها وإميانه ا ولكن ما تعبد نفسه إال بصراط حممد صلى اإلمام احمل
اللّه عليه وسلم وال تعبد رعاياه إال به ورد مجيع األوصاف اليت لكل صراط إليه ألن شريعته عامة فأنتقل حكم الشرائع كلها إىل 
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نه فمنها صراط اللّه وهو الصراط العام الذي عليه متشي محيع األمور فيوصلها إىل اللّه فيدخل فيها شرعة فشرعة يتضمنها وال تتضم
كل شرع إهلي وموضوع عقلي فهو يوصل إىل اللّه فيعم الشقي والسعيد مث إنه ال خيلو املاشي عليه إما أن يكون صاحب شهود إهلي 

 مسلوك به فهو سالك حبكم اجلرب ويرى أن السالك به هو ربه تعاىل وربه أو حمجوباً فإن كان صاحب شهود إهلي فإنه يشهد أنه
على صراط مستقيم كذا تاله علينا سبحانه وتعاىل أن هوداً عليه السالم قاله وهو رسول من رسل اللّه فلهذا كان ما له إىل الرمحة 

كل يوم وذلك قوله تعاىل كل يوم هو يف شأن وال وإذا أدركه يف الطريق النصب فتلك أعراض عرضت له من الشؤن اليت احلق فيها 
ميكن أن يكون األمر إال هكذا وما أحداً كشف لألمور وأشهد للحقائق وأعلم بالطرق إىل اللّه من الرسل عليهم الصالة والسالم 

عه يف احلق تعاىل مما نزه ومع هذا فما سلموا من الشؤن األهلية فعرضت هلم األمور املؤملة النفسية من رد الدعوة يف وجهه وما يسم
جالله عنه ويف احلق الذي جاء به من عند اللّه وكذلك األمور املؤملة احملسوسة من األمراض واجلراحات والضرب يف هذه الدار 

إىل وهذا أمر عام له ولغريه وقد تساوى يف هذه اآلالم السعيد والشقي وكل جيري فيه إىل أجل مسمى عند اللّه فمنهم من ميتد أجله 
حني موته وحيصل يف الراحة الدائمة والرمحة العامة الشاملة وهم الذين ال حيزم الفزع األكرب وال خيافون على أنفسهم وال على 
أممهم ألم كانوا جمهولني يف الدنيا واآلخرة وهم الذين تغبطهم الرسل يف ذلك ملا هم فيه من الراحة ألن الرسل عليهم السالم 

    ع األكربعلى أممهم وأتباعهم ال على أنفسهم منهم خيافون يوم الفز

من ميتد أجله إىل دخول اجلنة من العرض ومنهم من ميتد أجله يف اآلالم إىل أن يشفع فيه باخلروج من النار إىل اجلنة ومنهم من ميتد 
ن ما آمنوا وال كفروا وال عملوا خري أجله يف اآلالم إىل أن خيرجه اللّه بنفسه ال بشفاعة شافع وهم املوحدون بطريق النظر الذي

القول الشارع قط فإم مل يكونوا مؤمنني ولكنهم وحدوا اللّه جل جالله وماتوا على ذلك ومن كان له علم باللّه منهم ومات عليه 
 بدا له ما حرية جىن مثرة علمه فإن قدحت له فيه شبهة حريته أو صرفته عن اعتقاد ما كان يظن أنه علم وهو علم يف نفس األمر مث

فيه أو صرفه عنه فعلم يوم القيامة أن ذلك حق يف نفس األمر وهو ممن أخرجه اللّه إىل اجلنة من النار عاد عليه مثرة ذلك العلم ونال 
 اللّه درجته ومنهم من ميتد أجله يف اآلالم ممن ليس خبارج من النار وهو من أهلها القاطنني فيها ومدته معلومة عند نائم نعمه رمحة

وهو يف جهنم فيجعل اللّه له فيها نعماً حبيث أنه يتأمل بنظره إىل اجلنة كما يتأمل أهل اجلنة بنظرهم إىل النار فهؤالء أن كان هلم علم 
بوجود اللّه وقد دخلهم شبهة يف توحيد اللّه أو يف علم مما يتعلق جبناب اللّه حريته أو صرفته إىل نقيض ما كان يعتقده فإنه يوم 

القيامة إذا تبني له إن ذلك كان علماً يف نفس األمر ال ينفعه ذلك التبني كما مل ينفع اإلميان يف الدنيا عند رؤية البأس فذلك العلم 
هو الذي خيلع على املؤمن الذي مل يكن له علم له من املوحدين املؤمنني ويؤخذ جهل ذلك املؤمن املوحد ويلقى على هذا الذي هو 

فيتنعم يف النار بذلك اجلهل كما كان يتنعم به املؤمن اجلاهل يف الدنيا ويتنعم املؤمن بذلك العلم الذي خلع عليه الذي من أهل النار 
كان هلذا العامل بوجود اللّه ال بتوحيده وأنه ملا وحد قدحت له شبهة يف توحيده وعلمه باللّه حريته وصرفته وهذا آخر املدد 

نقضاء هذا األجل فنعم بكل وجه أينما توىل وال فرق بينه وبني عمار جهنم من اخلزنة واحليوانات ألصحاب اآلالم يف النار بعد ا
فهي تلدغه ملا للحية والعقرب يف ذلك اللدغ من النعيم والراحة وامللدوغ جيد لذلك اللدغ لذة واسترقاد يف األعضاء وخدراً يف 

لرمحة سبقت الغضب فما دام احلق منعوتاً بالغضب فاآلالم باقية على أهل جهنم اجلوارح يلتذ بذلك التذاذاً هكذا دائماً أبداً فإن ا
الذين هم أهلها فاذا زال الغضب االهلي كما قدمنا وامتأل به النار ارتفعت اآلالمل وانتشر ذلك الغضب فيما يف النار من احليوانات 

النار من اللذة ما جتده تلك احلية من األنتقام للّه الجل ذلك املضرة فهي تقصد راحتها مبا يكون منها يف حق أهل النار وجيد أهل 
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الغضب اإلهلي الذي يف النار وكذلك النار وال تعلم النار وال من فيها أن اهلها جيدون لذة لذلك الم ال يعلمون مىت أعقبتهم 
 أن الطرق إىل اللّه على عدداً نفاس اخلالئق الراحة وحكمت فيهم الرمحة وهذا الصراط الذي تكلمنا فيه هو الذي يقول فيه أهل اللّه

وكل نفس إمنا خيرج من القلب مبا هو عليه القلب من األعتقاد يف اللّه فاألعتقاد العام وجوده فمن جعله الدهر فوصوله إىل اللّه من 
بكل اسم يفتقر اليه يف قوله يف الكتاب امسه الدهر فإن اللّه هو اجلامع لألمساء املتقابلة وغري املتقابلة وقد قدمنا أنه سبحانه تسمى 

العزيز يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اللّه واللّه هو الغين احلميد وأن أنكر ذلك فما أنكره اللّه وال احلال وكذلك من أعتقد أنه الطبيعة 
ري األحكام كما ذكرنا من غري مزيد فإنه يتجلى له يف الطبيعة ومن اعتقد أنه كذا كان ما كان فإنه يتجلى له يف صورة اعتقاد وجت

فهم وأما الصراط العزة وهو قوله تعاىل إىل صراط العزيز احلميد فاعلم أن هذا صراط الترتيه فال يناله ذوقاً من نزه نفسه أن يكون 
ة سيادة يف وقت رباً أو سيداً من وجه ما أو من كل وجه وهذا عزيز فإن اإلنسان يغفل ويسهو وينسى ويقول أنا ويرى لنفسه مرتب

غفلته على غريه من العباد فإذ وال بد من هذا فليجتهد أن يكون عند املوت عبداً خملصاً ليس فيه شيء من السيادة على أحد من 
املخلوقني ويرى نفسه فقرية إىل كل شيء من العامل من حيث أنه عني احلق من خلف حجاب اإلسم الذي قال اللّه فيه ملن ال علم 

قل مسوهم وملا كان اإلنسان فقري بالذات احتجب اللّه له باألسباب وجعل نظر هذا العبد إليها وهو من ورائها فأثبتها عيناً له باألمر 
    ونفاها حكماً مثل قوله تعاىل حملمد صلى اللّه عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن اللّه رمى مث أعقب هذه اآلية 

اً فجعل ذلك بالء أي اختباراً وهذا الصراط العزيز الذي ليس ملخلوق قدم يف العلم به فإنه صراط بقوله وليبلى املؤمنني منه بالء حسن
اللّه الذي عايه يرتل إىل خلقنا وعليه يكون معنا أينما كنا وعليه نزل من العرش إىل السماء الدنيا إىل األرض وهو قوله وهو اللّه يف 

ما يتقرب إليه عبده إذا سعى إليه بالطريق اليت شرع له فهو يهرول إليه إذا رآه السموات واألرض وعليه يقرب من عبده أضعاف 
مقبالً ليستقبله مما بعبده وإكراماً له ولكن على صراط العزة وهو صراط نزول ال عروج ملخلوق فيه ولو كان فيه سلوك ما كان 

اط ولذلك نعته باحلميد أي باحلامد احملمود ألن فعيل إذا ورد عزيزاً وما نزل إلينا إال بنا فالصفة لنا ال له فنحن عني ذلك الصر
يطلب اسم الفاعل واملفعول فإما أن يعطي األمرين معاً مثل هذا وإما أن يعطي األمر الواحد لقرينه حال وقد أثىن على نفسه فهو 

مهات األمساء اليت يدخل كل اسم حتت احلامد احملمود وأعظم ثناء أثىن به على نفسه عندنا كونه خلق آدم على صورته ومساه با
إحاطتها ولذلك قال صلى اللّه عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك فأضاف النفس الكاملة إليه إضافة ملك وتشريف ملا قال من 

 عني عرف نفسه عرف ربه فكل ثناء أثىن اللّه به على اإلنسان الكامل الذي هو نفسه لكونه أوجده على صورته كان ذلك الثناء
الثناء على اللّه بشهادة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتعريفه إيانا يف قوله صلى اللّه عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك أي 

كما أثنيت به على من خلقته على صورتك هو ثناؤك عليك وملا كان اإلنسان الكامل صراط العزيز احلميد مل يكن للصراط أن 
الصراط بالسلوك فلهذا أمساه بالعزيز أي ذلك ممنوع لنفسه فاحلق سبحانه خيتص بالرتول فيه كما أخرب عن يسلك فيه وال يتصف 

  نفسه من الرتول واهلرولة والعبد العارف على احلقيقة ما يسلك إال يف اللّه فاللّه صراطه وذلك شرعه 

 صراطي وأنا صراطه فهو  به رباطي وبنار باطه

 محقق مناطه محكم  دقفانظر مقالي فهو قول صا

 قلبي فأنا فسطاطه حواه  فهو حبيبي وأنا به فقد
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 فقد طوى بساطه لقربه  فما تدركه أبصارنا عز

 هذا وما قد قلته استنباطه  لقربه ليس سوى فبعده

    

علماً وال عيناً بل الظاملون فهو على صراط عزيز ألنه اخلالق فال قدم ملخلوق فيه أروىب ماذا خلق الذين من دونه ال جيدونه أصالالً 
يف ضالل مبني ألنه كل ما علم فقد بان واللّه تعاىل أخرجنا من ظلمة العدم إىل نور الوجود فكنا نوراً باذن ربنا إىل صراط العزيز 

نرى ما أثىن به علينا هو احلميد فنقلنا من النور إىل ظلمة احلرية وهلذا إذا مسعناه يثين على نفسه فترى ذلك يف نفوسنا وإذا أثىن علينا ف
ثناؤه على نفسه مث ميزنا عنه وميز نفسه عنا بليس كمثله شىء ومبا علم وجهلناه ومبا حنن عليه من الذلة ويتعاىل عن هذا الوصف يف 

 بعد وجودنا نفسه فنقول حنن هو ما حنن هو بعد ما قلنا إذا أخرجنا من الظلمات إىل النور هو هو وحنن حنن فتميزنا فلما جاء بالثناء
ثناء منه على نفسه وعلينا وكلفنا بالثناء عليه أوقفنا يف احلرية فإن أثنينا عليه بنا فقد قيدناه وأن أطلقناه كما قال ال أحصي ثناء 

عليك فقد قيدناه باألطالق فميزناه ومن تقيد فال يوصف بالغىن فإن التقييد يربطه إذ قد أدرك احملدث اطالقة تعاىل وقد قال عن 
نفسه أنه غىن عن العاملني فحرينا فال ندري ما هو وال حنن فما أظن واللّه أعلم أنه أمرنا مبعرفته وأحالنا على نفوسنا يف حتصيلها إال 

  .لعلمه أنا ال ندرك وال نعلم حقيقة نفوسنا ونعجز عن معرفتنا بنا فنعلم أنا به أعجز فيكون ذلك معرفة به ال معرفة

 ظاهر مبين إنهف  هذا افال يكون وغير

  علماً وقد جاءك اليقين  إلى قولنا تجده فاضع

    

فاجلهل صفة ذاتية للعبد والعامل كله عبد والعلم صفة ذاتية للّه فخذ جمموع ما أشرت اليه يف هذا جتده الصراط العزيز وأما صراط 
ن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجاً كأمنا ربك فقد أشار إليه تعاىل بقوله فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره لإلسالم وم

يصعد يف السماء يقول كأمنا خيرج عن طبعه والشىء ال خيرج عن حقيقته كذلك جيعل اللّه الرجس على الذين ال يؤمنون وهذا 
يكون اال ما يريد فأشار إىل ما تقدم ذكره صراط ربك مستقيماً وما ذكر إال إرادته للشرح والضيق فال بد منهما يف العلم ألنه ما 

وقد وجدمت وصف نفسه يعين بالغضب والرضا والتردد والكراهة مث أوجب فقال ومع الكراهة فال بد له من لقائي فهذا عني قوله 
كأمنا يصعد يف السماء فهو كاجلرب يف األختيار فمن ارتفع عنه أحد الوصفني من عباد اللّه فليس بكامل أصالً ولذا قال يف حق 

د نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون فاصرب وهو الصبور على أذى خلقه ومسى هذا الصراط صراط الرب ألستدعائه الكامل ولق
املربوب وجعله مستقيماً فمن خرج عنه فقد احنرف وخرج عن األستقامة وهلذا شرع لنا الود يف اللّه والبغض يف اللّه وجعل ذلك 

يعطيه اللّه من اجلزاء عليه وهو أن يعادي اللّه من عادى أولياء ويواىل من واألهم من العمل املختص له ليس للعبد فيه حظ ال ما 
فالسالك على صراط الرب هو القائم بالصفتني ولكن باحلق املشروع له للّه ال لنفسه فإن اللّه ال يقوم ألحد من عباده اال ملن قام له 

ن حق املخلوق إذا اجتمعا فإنه ليس ملخلوق حق إال جيعل اللّه فإذا تعني وهلذا قال وال خيافون لومة الئم وحق اللّه أحق بالقضاء م
احلقان يف وقت ما بدأ العبد املوفق بقضاء حق اللّه الذي هو له مث أخذ يف أداء حق املخلوق الذي أوجبه وهذا خالف ما عليه اليوم 

ية حق اللّه وقال صلى اللّه عليه وسلم حق اللّه أحق أن يقضى الفقهاء يف الوصية ةالدين فإن اللّه تعاىل قدم الوصية على الدين والوص
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فمن سامح يف حق اللّه عاد عليه عمله فيسامح يف حقه فإن تكلم قيل له كذلك فعلت فاجن مثرة غرسك وصراط الرب ال يكون 
ة وإزالة حكم الغضب اإلهلي يف إال مع التكليف فإذا ارتفع التكليف مل يبق هلذا الصراط عني وجودية وهلذا يكون املآل إىل الرمح

العاصني وقول هود عليه السالم إن ريب على صراط مستقيم يعين فيما شرع مع كونه تعاىل آخذ بنواصي عباده إىل ما أراد وقوعه 
عليهم منهم وعقوبته إياهم وع هذا اجلرب فاجعل بالك وتأدب واسلك سواء السبيل وأما صراط املنعم وهو صراط الذين أنعم اللّه 

وهو قوله تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وذكر األنبياء 
والرسل مث قال أولئك الذين هدى اللّه فبهداهم اقتده وهذا هو الصراط اجلامع لكل نيب ورسول وهو إقامة الدين وأن يتفرق فيه وأن 

الذي بوب عليه البخاري باب ما جاء إن األنبياء دينهم واحد وجاء باأللف والالم يف الدين للتعريف ألنه كله من جيتمع عليه وهو 
عند اللّه وإن اختلفت بعض أحكامه فالكل مأمور بإقامته واإلجتماع عليه واملنهاج الذي اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه من األحكام 

احد من الرسل قال تعاىل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء اللّه جلعلكم أمة واحدة فلم فهو الشرعة اليت جعل اللّه لكل و
ختتلف شرائعكم كما مل خيتلف منها ما أمرمت باإلجتماع فيه وإقامته فلما كان اإلختالف منه وهو أهل العدل واإلحسان وكان يف 

اروه ومل يسندوا األمر إىل أهله وإىل من يستحقه نزل احلكم اإلهلي على الناس الدعوى يف نسبة أفعاهلم اليهم واختيارهم فيما اخت
الرسل بكون هذا سيئاً وهذا حسناً وهذا طاعة وهذا معصية ونزل احلكم اإلهلي على العقول بأن هذا يف حق من يالئم طبعه ومزاجه 

سن ومل يسندوا األمر إىل عني واحدة فجوزوا مبا أو يوافق غرضه حسن وهذا الذي ال يوافق غرضه وال يالئم طبعه ومزاجه ليس حب
جوزوا هلذا األمر فعدل فيما حكم به من اجلزاء بالسوء وأحسن بعد احلكم ونفوذه مبا آل إليه عباده من الرمحة ورفع األمور الشاقة 

لذي اختص به دون اجلماعة عليهم وهي اآلالم فعمت رمحته كل شيء وأما الصراط اخلاص وهو صراط النيب صلى اللّه عليه وسلم ا
وهو القرآن حبل اللّه املتني وشرعه اجلامع وهو قوله وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعين 

    هذا الصراط املضاف إليه وذلك أن حممد صلى اللّه عليه وسلم كان نبياً وآدم بني املاء 

لقيامة بإخباره إيانا بالوحي الذي أوحي به إليه وبعثه العامة أشعاراً بأن مجيع ما تقدمه من الشرائع والطني وهو سيد الناس يوم ا
بالزمان وإمنا هو من شرعه فنسخ ببعثه منها ما نسخ وأبقى منها ما أبقى كما نسح ما قد كان أثبته حكماً ومن ذلك كونه أويت 

ه احلكم يف كلماته وعم وختم به الرسالة والنبوة كما بدأ به باطناً ختم به ظاهراً فله جوامع الكلم والعامل كلمات اللّه فقد آتاه اللّ
األمر النبوي من قبل ومن بعد فورثته الذين هلم اإلجتهاد يف نصب األحكام مبرتلة الرسل الذين كانوا قبله بالزمان فمن ورث حممد 

 باحلكم وهو مقام أعلى من اإلجتهاد وهو أن يعطيه اللّه بالتعريف اإلهلي أن صلى اللّه عليه وسلم يف مجعيته فكان له من اللّه تعريف
حكم اللّه الذي جاء به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف هذه املسئلة هو كذا فيكون يف ذلك احلكم مبرتلة من مسعه من رسول 

 عليه وسلم وعلم رجع إىل اللّه فيه فيعرف صحة احلديث من اللّه صلى اللّه عليه وسلم وإذا جاءه احلديث عن رسول اللّه صلى اللّه
سقمه سواء كان احلديث عند أهل النقل من الصحيح أو مما تكلم فيه فإذا عرف فقد أخذ حكمه من األصل وقد أخرب أبو يزيد ذا 

 علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن املقام أعين األخذ عن اللّه عن نفسه أنه ناله فقال فيما روينا عنه خياطب علماء زمانه أخذمت
احلي الذيال ميوت ولنا حبمد اللّه يف هذا املقام ذوق شريف فيما تعبدنا به الشرع من األحكام وهذا مما بقي هلذه األمة من الوحي 

ليه وسلم هو املقرر وهو التعريف ال التشريع وأما أهل اإلجتهاد فأحكامهم تشريع الشرع إذا أخطؤوا فإن رسول اللّه صلى اللّه ع
لذلك احلكم فما هو تشريع هلم وإمنا هو تشريع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وإذا أصاب اتهد فهو صاحب نقل شرع كل 
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ذلك يف نفس األمر فإن املخطئ من اتهدين واملصيب واحد ال بغينه لكن املصيب يف نفس األمر ناقل واملخطئ يف نفس األمر 
ول مل يعلم إال عند نظر هذا اتهد فهو معلوم عند اللّه قبل كونه فما قررالشارع وهو الرسول إال احلكم املعني مقرر حكم جمه

املعلوم عند اللّه وما هو عنده مبعلوم على التفصيل والتعني فكان حكم اتهد املخطئ تشريعاً للتشريع وأهل اللّه ما هلم من حكم يف 
ى التعيني عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو الورثة على احلقيقة فإن الوارث ال يرث إال ما كان الشرع إال ما احملكومبه عل

ملكاً للموروث عنه إذا مات وحكم انهد املخطئ ما هو ملك له عينه حىت يورث عنه فليس بوارث ألن ما عنده سوى تقرير ما 
لّه عليه وسلمفهو كالعصبة النصيب هلم يف املرياث على التعيني إمنا هلم ما بقي بعد أداه إليه نظره ذلك أباحه له رسول اللّه صلى ال

احلاق الفرائض بأهلها وكتوريث أوىل األرحام واملسلمني بعد أخذ الفرائض فإن مات عن غري صاحب فريضة كرسول ونيب مات 
من هذه األمة من صادف ذلك احلال أو احلكم وأما اإلميان وما اتبعه واحد فيحشر مفرداً فقد يرثه يف خلقه أو يف حاله ال يف حكمه 

به وقد آمن به كل من آمن مبحمد صلى اللّه عليه وسلم فأمة حممد صلى اللّه عليه وسلم املؤمنون به اتباع كل نيب وكل كتاب 
من به فالنبيذ حممد صلى اللّه عليه وكل صحيفة جاء أو نزل من عند اللّه يف اإلميان به ال بالعمل باحلكم فما بقي نيب إال وقد أو

وسلم له اإلمامة والتقدم ومجيع الرسل واألنبياء خلفه يف صف وحنن خلف الرسل وخلف حممد ومن الرسل من يكون له صورتان 
يف احلشر صورة معنا وصورة مع الرسل كعيسى ومجيع األمم خلفنا غري أن لنا صورتني صورة يف صف الرسل عليهم السالم 

إال لعلماء هذه األمة وصورة خلف الرسل من حيث اإلميان م وكذلك سائر األمم هلم صورتان صورة يكونون ا خلفنا وليست 
وصورة يكونون ا خلف رسلهم فوقتا يقع نظر الناظر على صورهم خلفنا ووقتاً خلف رسلهم ووقتاً على اموع فهذه أحوال 

فعال فهم الذين اتبعوا رسول اللّه حممد صلى اللّه عليه وسلم يف كل فعل كان عليه وهيئة العلماء يف اآلخرة يف حشرهم وأما ورثة األ
مما أبيح لنا اتباعه حىت يف عدد نكاحه ويف أكله وشربه ومجيع ما ينسب إليه من األفعال اليت أقامه اللّه فيها من أوراد وتسبيح وصالة 

د عليها األمن حكم قوله صلى اللّه عليه وسلم فهذه وراثة أفعاله وأما وراثة الينقص من ذلك فإن زاد عليها بعد حتصيلها فما زا
    أحواله فهو ذوق ما كان جيده يف نفسه يف مثل الوحي بامللك فيجد الوراث ذلك يف 

القرآن مرتالً اللمة امللكية ومن امللك الذي يسدده ومن الوجه اخلاص اإلهلي بارتفاع الوسائط وأن يكون احلق عني قوله وأن يقرأ 
عليه جيد لذة اإلنزال ذوقاً على قلبه عند قراءته فإن للقرآن عند قراءة كل قارىء يف نفسهأو بلسانه ترتالً إهلياً البد منه فهو حمدث 

 فذلك الترتل واإلتيان عند قراءة أي قارىء كان غري أن الوارث باحلال حيس باإلنزال ويلتذ به التذاذاً خاصاً ال جيده إال أمثاله
صاحب مرياث احلال وقد ذقناه حاالً حبمد اللّه وهو الذي قال فيه أبو يزيد مل أمت حىت استظهرت القرآن وهو موجود لذة اإلنزال 
من الغيب على القلوب وما عدا هؤالء فإمنا يقرؤن القرآن من خياهلم فهم يتخيلون صور حروفه املرقومة إن كان حفظ القرآن من 

أو ةيتخيلون صور حروف ما تلقنوه من معلمهم هذا إذ كانوا عاملني به وأما إذا قررؤه من غري خالص فيه فال املصاحف واأللواح 
يتجاوز حناجرهم أي ال يقبل اللّه منه شيئاً فيبقى يف حمل تالوته وهو خمرج الصوت فال يقرأ القرآن من قلبه إال صاحب الترتل وهو 

 يعرف ذلك عند وجوده إياه فال حيتاج فيه إىل معرف فإنه يفرق عند ذلك بني قراءئه من الذوق املرياثي فمن وجد ذلك فهو صاحبه
خياله وبني قراءته عن ترتيل ربه مشاهدة ومامث أمر آخر لنيب أو رسول يقع فيه مرياث إمنا هو قول أو فعل أو حال فالوارث الكامل 

م أن هذا املرتل هو مرتل من اتصف باخللة من األنبياء عليهم من مجع والوارث الناقص من اقتصر على بعض هذه املراتب وأعل
السالم فمن حصل له حصل له نصيب من اخللة اإلهلية وضرب له فيها بسهم والكالم فيها طويل ال يفي الوقت بتفصيله فلنذكر ما 
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 واألبناء واآلباء واملستلذات كلها وفيه علم فيه من العلوم كسائر املنازل فنقول فيه علم رمحة اخلالن الفرق بينها وبني رمحة احملبوبني
حالوة الترتل وأين حيس ا من نفسه من يرتل عليه القرآن جديداً عند تالوته وفيه علم األغيار واألسرار واألنوار واهلداية وأنواع 

فة أو حقيقة ختتص ا وتتميز احملامد واملراتب اخلاصة بكل نفس مما ال يقع ألحد معه فيها إشتراك وذلك أن نعلم أنه لكل نفس ص
ا عن كل شيء يف العامل البد من ذلك فإذا جاء األمر اإلهلي من طريق تلك احلقيقة اخلاصة فإن ذوقه ذلك مقصور عليها وهذا 

باهه غري أدىن حظ النفس من مقام العزة اإلهلية فإنه لكل نفس وإن مل تشعر به وهو كفعل األمور الطبيعية باخلاصية كاملغناطيس وأش
أن اخلاصية يف األمور الطبيعية على نوعني باألفراد وباموع ويف املزاج اخلاص فإن اخلواص الطبيعية ما تسري يف كل مزاج وال يف 

كل صورة وخاصية أهل اللّه إذا وقفوا عليها ذوقاً من أنفسهم سرى حكمها يف كل ما يف العامل وفيه علم امللكوت واملشاهدة 
م ويف حال عدمه من غري ختيل وال متثل وال بإدراك خيال بل بالبصر احلسي وفيه علم أسباب التحري واحلرية وفيه علم ورؤبة املعدو

ما يعلم اإلنسان إال ما يعطيه استعداده أو فجأة ال يقبل فوق ذلك فإنه ليست له قوة القبول وفيه علم الرسل والرسالة وفيه علم أن 
ه ينسى فكل علم حيصل له إمنا هو تذكر وال يشعر به أنه تذكر إال أهل اللّه وفيه علم البلاليا والنعم وفيه اإلنسان عامل بالذات إال أن

علم الفرقان يف التعريف بني التقرير والتوبيخ وما يكون على طريق املنة أو املطالبة وفيه علم صفات الترتيه يف األفعال وإن كل طلب 
 طلب ذايت ما مث طلب عارض ال يكون بالذات هذا ال يكون وإمنا يعرض للشخص أمر ما مل يكن يف العامل أو من كل طالب إمنا هو

عنده فهذا األمر الذي حصل عنده هو الذي يكون له الطلب الذايت للمطلوب واحنجب الناس مبن قام به ذلك األمر العارض وهو 
الشخص الذي قام به هذا األمر مستخدم له إذ قد كان موجوداً الذي يسمونه طالباً وليس الطالب إال ذلك األمر فالطلب له ذايت و

    وهو فاقد هلذا الطلب فعلمنا أنه طلب مستخدم يف أمر ما أوجب عليه هذا األمر الذي حل به فالطلب ذايت لذلك األمر 

عتبار وإن العامل بعضه وقد استخدم يف حتصيله هذا الشخص الذي نزل به وال شعور للناس بذلك وفيه علم النظر والتفكري واإل
لبعض عربة وفيه علم ما خيتص به اللّه من العلوم وذلك مجيعها ال يعلم ذلك إال اللّه هذا فيما دخل يف الوجود منه مع علمه مبا مل 

وفيه يدخل يف الوجود وال اتصف بالعلم به خملوق فله من علم الدنيا علم اجلمعية مبا أضيف إليه من علم األخرى وال بد من ذلك 
علم اإلستدالل باحملدث على القدمي وما حيصل يف النفس من ذلك فإن القدمي ال حيصل يف النفس وإن حصل املطلوب وكل ما 

حصل حمدث وفيه علم ما يكون التوكل فيه شكر اللّه تعاىل وفيه علم من قام به معىن أوجب له امساً يستحقه ومن هنا تعرف أمساء 
ن أمساء اللّه يف الكون عن آثار هذه النفوس وأمساء الكون عن املعاين القائمة به فاحلق مرته يف أمسائه واحد اللّه احلسىن من أمسائه فإ

العني والكون متكثر بامسائه لقيام املعاين به اليت أوجبت له األمساء وفيه علم أسباب املرياث وفيه علم من ظفر ومن خاب والكل 
 نسبة عدمية وفيمن حيكم وأنه ال حكم للموت فيمن ال تركيب فيه وكل مركب بالوضع طالب وفيه علم مشاهدة املوت مع كونه

فإنه يقبل املوت فإن مل ميت فذلك ألمر آخر اقتضته املشيئة اإلهلية وقد جيعل له سبباً ظاهراً أو معلوماً وقد ال يكون إال حكم عني 
ا هو ممكن ال مبا هو اللّه عليه وقد ورد يف القرآن من ذلك كثري املشيئة خاصة وفيه علم احلكم على اللّه مبا يقتضيه من حيث م

ولكن ال يعلم معىن ذلك العلماء مبا تعطيه حقائق املوجودات والعاملون مباهية األشياء وفيه علم يوم القيامة واحلشر والنشر وما خيتص 
األمر املقتضى يف ذلك اليوم ما هو وفيه علم تشبيه به ذلك اليوم من احلكم ومن هو احلاكم فيه ومراتب املتصرفني فيه وفيه علم 

اإلنسان بالنبات من حيث ما هو شجر ال من حيث ما هو جنم ومن هنا ى أن يقرب الشجرة آدم فهو تنبيه هلى يه أن يقرب 
يه علم التمكني أغراض نفسه وهواها وهو قوله وى النفس عن اهلوى وهو إرادة النفس ما مل يشرع هلا العمل به أو تركه وف
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والثبات على علم ما تعطيه احلقائق يف القول والفعل وفيه علم ما حيمده من التبديل والتلوين وما يذم وفيه علم اإلمهال واإلمهال 
 املقصود وفيه علم حكمة التسخري الكوين واإلهلي وفيه علم إفراد ذات احلق باأللوهة وفيه علم اإلقتداء ومبن ينبغي أن يقتدي وفيه

علم تقييد الثناء باحلال وإطالقه بالقول وفيه علم ما يظهر يف الوجود إنه معلوم وظاهر عن علم متعلق به أوجب له ذلك وفيه علم 
كون اإلنسان مع علمه أن اهللا ال يتقيد باجلهات وهو أقرب من حبل الوريد وهو مع هذا كله يتوهم فيه جهة الفوق والتحديد ال 

ن حكم الوهم على عقله فيعقل حقيقة مع حكم ومهه من غرينا تأخر فيجمع يف اآلن بني حكم العقل والوهم تعطيه نشأته أن خيلو ع
كما مجع بني األمور اليت كان ا إنساناً كذلك جيمع بني أحكامها وفيه علم مراتب القرآن يف الناس فيكون ويف حكم طائفة على 

  هذا املرتل من العلوم جممالً واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل غري حكمه يف طائفة أخرى فهذا بعض ما حيوي عليه 

  معرفة منزل سر وثالثة أسرار لوحية في الباب األحد والسبعون وثلثماثة

  أمية محمدية 

 فتى ذا كرم نسترقده أو  وجدنا ملكاً نساعبده لو

 أماماً نقصده واتخذناه  مهج النفس له لبذلنا

 قام بهم ال أجحده يوالذ  الخلق عيال كله إنما

  فالتفت رمزي ترى ما أقصده  قام بهم قاموا به وكما

 القدر كنا نعبده وبهذا  كنابه كان بنا وكما

 ما لم يكن ال أشهده وإذا  لم يك عيني لم يكن وإذا

 تعالى وتعالى مشهده إذ  غير معلوم لنا فغناه

 الكون وكوني ولده والد  الحق الذي أعرفه إنما

    

له وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما إال باحلق اعلم أن اهللا هو اللطيف اخلبري العلي القدير احلكيم العليم الذي ليس كمثله قو
شيء وهو السميع البصري فرته وشبه فتخيل من ال علم له أنه شبه لكن اللفظ املشترك هو الذي ضمن ملن كان له قلب أو ألقى 

رك وملا خلق اهللا األشياء وذكر أن له اخللق واألمر تبارك اهللا رب العاملني وضع األسباب وجعلها له السمع وهو شهيد مرجع الد
كاحلجاب فهي توصل إليه تعاىل كل من علمها حجاباً وهي تصد عنه كل من اختذها أرباباً فذكرت األسباب يف أنبائها أن اهللا من 

علم صانعها وال منفصلة عن رازقها فإا عنه تأخذ مضارها ومنافعها فخلق األرواح ورائها وأا غري متصلة خبالقها فإن الصنعة ال ت
واألمالك ورفع السموات قبة فوق قبة على عمد اإلنسان وأدار األفالك ودحى األرض ليميز بني الرفع واخلفض وعني الدنيا طريقاً 

عن معرفة ما خلق اهللا من أجرام العامل وأرواحه ولطائفه لآلخرة وأرسل بذلك رسله تترى ملا خلق يف العقول من العجز والقصور 
وكثائفه فإن الوضع والترتيب ليس العلم به منحظ الفكر بل هو موقوف على خرب الفاعل هلا واملنشئ لصورها ومتعلق علم العقل 
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ل هذا فوق هذا وهذا حتت من طريق الفكر إمكان ذلك خاصة ال ترتيبه فإن الترتيب ال يعرف إال بالشهود يف األشخاص حىت يقو
هذا وهذا قبل هذا وهذا بعد هذا والعقل حيكم باإلمكان يف ذلك كله مث إن اهللا تعاىل قدر يف العامل العلوي املقادير واألوزان 

واحلركات والسكون يف احلال واحملل واملكان واملتمكن فخلق السموات وجعلها كالقباب على األرض قبة فوق قبة على األرض 
نوقفك يف هذا الباب على شكل وضع عامل اإلجرام وجعل هذه السموات ساكنة وخلق فيها جنوماً جعل هلا يف سريها كما س

وسباحتها يف هذه السموات حركات مقدرة ال تزيد وال تنقص وجعلها عاقلة سامعة مطيعة وأوحى يف كل مساء أمرها مث أن ملا 
ا طرق لكل كوكب طريق وهو قوله والسماء ذات احلبك فسميت تلك جعل السباحة للنجوم يف هذه السموات حدثت لسريه

الطرق أفالكاً فاألفالك حتدث حبدوث سري الكواكب وهي سريعة السري يف جرم السماء الذي هو مسحتها فتخترق اهلواء املماس هلا 
ة من قطع الكواكب املسافات فيحدث لسريها أصوات ونغمات مطربة لكون لسريها على وزن معلوم فتلك نغمات األفالك احلادث

السماوية فهي جتري يف هذه الطرق بعادة وجعل هلا تقدماً وتأخراً يف أماكن معلومة من السماء تعني تلك األماكن إجرام الكواكب 
ها فإن أجرام السموات متماثلة األجزاء فلوال إضاءة الكواكب ما عرف تقدمها وال تأخرها وهي اليت ال يدركها البصر ويدرك سري

ورجوعها فجعل أصحاب علم اهليئة لألفالك ترتيباً جائزاً ممكناً يف حكم العقل أعطاهم علم ذلك رصد الكواكب وسريها وتقدمها 
وتأخرها وبطئها وسرعتها وأضافوا ذلك إىل األفالك الدائرة ا وجعلوا الكواكب يف السموات كالشامات على سطح جسم 

ا قالوه يعطى ميزان حركاا وإن اهللا تعاىل لو فعل ذلك كما ذكروه لكان السري السري بعينه اإلنسان أو كالربص لبياضها وكل م
ولذلك يصيبون يف علم الكسوفات ودخول األفالك بعضها على بعض وكذلك الطرق يدخل بعضها على بعض يف احملل الذي 

تبوه وإن السموات كاألكر وأن األرض يف جوف هذه حيدث فيه سري السالكني فهم مصيبون يف األوزان خمطئون يف أن األمر كما ر
األكر اهللا هلذه الكواكب ولبعضها وقوفاً معلوماً مقدراً يف أزمان خمصوصة مل خيرق اهللا العادة فيها ليعلم صاحب الرصد بعض ما 

مر يف ذلك إال على ما أوحى اهللا من أمره يف السماء وذلك كله ترتيب وضعي جيوز يف اإلمكان خالفه مع هذه األوزان وليس األ
ذكرناه مشهوداً وكشفاً مث إن اهللا تعاىل حيدث عند هذه احلركات الكوكبية يف هذه الطرق السماوية يف عامل األركان ويف املولدات 

ذا السري أموراً مما أوحى يف أمر السماء وجعل ذلك عادة مستمرة ابتالء من اهللا ابتلى ا عباده فمن الناس من جعل ذلك األثر عند ه
هللا تعاىل ومن الناس من جعل ذلك حلركة الكوكب وشعاعه ملا رأى أن عامل األركان مطارح شعاعات الكواكب فأما الذين آمنوا 
ا باهللا فزادم إمياناً باهللا وأما الذين آمنوا بالباطل فزادم إمياناً بالباطل وكفروا باهللا وهم اخلاسرون والذين ما رحبت جتارم وما كانو

مهتدين مث أن اهللا تعاىل وكل مالئكة باألرحام عند مساقط النطف فيقلبون النطف من حال إىل حال كما كما قد شرع هلم اهللا 
     وقدر ذلك التنقل التنقل باألشهر وهو قوله تعاىل وما 

 فهو سبحانه يعلم شخصية كل تغيض األرحام أي ما تنقص عن العدد املعتاد وما تزداد على العدد املعتاد وكل شيء عنده مبقدار
شخص وشخصية فعله وحركاته وسكونه وربط ذلك باحلركات الكوكبية العلوية فنسب من نسب اآلثار هلا وجعله اهللا عندها ال 

ة هلا فال يعلم ما يف األرحام وال ما ختلق مما مل يتخلق من النطف على قدر معلوم إال اهللا تعاىل ومن أعلمه اهللا تعاىل من املالئك
املوكلة باألرحام وهلذا تكون احلركة الكوكبية العلوية واحدة وحيدث عندها يف األركان واملولدات أمور خمتلفة ال تنحصر وال يبلغها 

نظر يف جزئيات أشخاص العامل العنصري ألن اهللا قد وضعه على أمزجة خمتلفة وإن كان عن أصل واحد كما نعلم أن اهللا خلق 
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و آدم وجعلنا خمتلفني يف عقولنا متفاوتني يف نظرنا واألصل واحد ومنا الطيب واخلبيث واألبيض واألسود الناس من نفس واحدة وه
  .وما بينهما والواسع اخللق والضيق اخللق احلرج 

 أصل والكيان فروع فالحق  فاألصل فرد والفروع كثيرة

    

علم أن كل ما ظهر يف العامل هو فيه واإلنسان هو العني املقصودة وما خلق اهللا العامل اخلارج عن اإلنسان إال ضرب مثال لإلنسان لي
فهو جمموع احلكم ومن أجله خلقت اجلنة والنار والدنيا واآلخرة واألحوال كلها والكيفيات وفيه ظهر جمموع األمساء اإلهلية 

 وهو املكلف املختار وهو ابور يف وآثارها فهو املنعم واملعذب واملرحوم واملعاقب مث جعل له أن يعذب وينعم ويرحم ويعاقب
اختياره وله يتجلى احلق باحلكم والقضاء والفصل وعليه مدار العامل كله ومن أجله كانت القيامة وبه أخذ اجلان وله سخر ما يف 

جات فسخر السموات وما يف األرض ففي حاجته يتحرك العامل كله علواً وسفالً دنيا وآخرة وجعل نوع هذا اإلنسان متفاوت الدر
بعضه لبعضه وسخره لبعض العامل ليعود نفع ذلك عليه فما سخر إال يف حق نفسه وانتفع ذلك اآلخر بالعرض وما خص أحداً من 

خلق اهللا باخلالفة إال هذا النوع اإلنساين وملكه أزمة املنع والعطاء فالسعداء خلفاء ونواب ومن دون السعداء فنواب ال خلفاء 
 يف ظهور حكم آثارها يف العامل على أيديهم فهم خلفاء يف الباطن نواب يف الظاهر فالنائب هو الظاهر بالليل ينوبون عن أمساء اهللا

ألنه نائب ال خليفة إهلي بوضع شرعي ومستتر بالنهار فيعلم من حكمة تغري احلكم املشروع أن الشرع اإلرادي يف جوره مستور 
ما قررناه بني اهللا مبا شرعه احلق من الباطل وما ينفع مما يضر من األفعال الظاهرة والباطنة وملا كان احلكام يف اخللق خلفاء ونواباً ك

وقسم العمل بني اجلوارح والقلب فجعل اهللا القلوب حمالً للحق والباطل واإلميان والكفر والعلم واجلهل فالباطل والكفر واجلهل مآله 
د فهو عدم له حكم ظاهر وصورة معلومة فيطلب ذلك احلكم وتلك الصورة إىل اضمحالل وزوال ألنه حكم ال عني له يف الوجو

أمراً وجودياً يستندان إليه فال جيدانه فيضمحالن وينعدمان فلهذا يكون املآل إىل السعادة واإلميان واحلق والعلم يستندون إىل أمر 
ليه عليه م ألن الذي حيفظ وجود هذا احلكم هو وجودي يف العني هو اهللا عز وجل فيثبت حكمهم يف العني أي يف عني احملكوم ع

موجود بل هو عني الوجود وهو اهللا املسمى ذه األمساء املنعوت ذه النعوت فهو احلق العامل املؤمن فيستند اإلميان للمؤمن والعلم 
اهللا عن هذه األمساء علواً كبرياً فرتلت إىل العامل واحلق إىل احلق واهللا تعاىل ما تسمى بالباطل لوجوده وال باجلاهل والكافر تعاىل 

الكتب اإلهلية والصحف على قلوب املؤمنني اخللفاء والرعايا والورثة فسرت منفعتها يف كل قلب كان حمالً لكل طيب وأما األمور 
 هلا فيزول العوارض اليت ليست مرتلة عن أمر إهلي مشروع فهي أهواء عرضت للنواب والرعايا تسمى جوراً والعوارض ال ثبات

حكمها بزواهلا إذا زال والعني الذي كان قبلها واتصف ا موجود والبد له من حال يتصف به وقد زال عنه الشقاء لزوال موجبه 
إذ كان املوجب عارضاً عرض فالبد من نقيضه وهو املسمى سعادة ومن دخل النار منهم فما دخلها إال لتنفى عنه خبثه وتبقي طيبه 

 وبقي الطيب فذلك املعرب عنه بالسعيد الذي كان سعده مستهلكاً يف خبثه هكذا هو األمر يف نفسه وال يعلم قدر فإذا ذهب اخلبث
ما قررناه إال ذو عينني ال ذو عينني ال ذو عني واحدة ومن وقف بني النجدين فرأى غاية كل طريق فسلك طريق سعادته اليت ال 

نقية ال شوب فيها وال عوجاً وال أمتاً والطريق األخرى وإن كانت غايتها سعادة ولكن يتقدمها شقاء فإا طريق سهلة بيضاء مثلى 
يف الطريق مفاوز ومهالك وسباع عادية وحيات مضرة فال يصل خملوق إىل غايتها حىت يقاسي هذه األهوال والطريقان متجاوران 
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 ما بني البداية والغاية وصورما يف اهلامش كما تراه ينبعثان من أصل واحد وينتهيان إىل أصل واحد ويفترقان ما بني األصلني
فيشاهد صاحب احملجة البيضاء ما يف طريق صاحبه ألنه بصري وصاحبه أعمى فليس يرى األعمى طريق البصري فيطرأ على البصري من 

ما كان يقاسيه ويرى األعمى مشاهدة تلك اآلفات اليت يف طريق األعمى خماوف ملا يرى من األهوال ويتوهم يف نفسه لو كان فيها 
ليس عنده خرب من هذا كله ملا هو عليه من العمى فال يبصر شيئاً فيسري ملتذاً بسريه حىت يتردى يف حفرة أو تلدغه حية من تلك 

احليات فحينئذ حيس باألمل ويستغيث بصاحبه فمن األصحاب من يغيثه ومن األصحاب من يكون قد سبقه فال يسمعه فيبقى 
    ا شاء اهللا فريمحه اهللا فيسعده واحليوان مبا هو حيوان حيس باألمل واللذة ومبا هو عاقل وهو اإلنسان يعلم السبب مضطراً م

املؤمل والسبب امللذ ذوقاً من العادة حىت أن مجاعة غلطت يف ذلك فجعلوا األمل للسبب املؤمل ذاتياً وليس كذلك وإمنا الذي يتأمل به 
 قيام األمل به أو اللذة به عقالً ال سببها هذا يف اآلالم واللذات العادية ومث أسباب أخر ال يستقل العقل اإلنسان أو يلتذ إمنا هو

بإدراكها فيخربه اهللا ا على لسان رسوله بالوحي فيعلمها فيأيت من ذلك ما أمره اهللا به أن يأتيه وجيتنب من ذلك ما أمره اهللا به أن 
قالً فيتذكرمها عند علمه ذه األسباب الشرعية املوجبة هلما فمن أطاع أطاع على بصرة من أمره ومن جيتنبه وقد علم األمل واللذة ع

عصى وعلم أنه عاص عصى على بصرية من املعصية وليس هو على بصرية من املؤاخذة عليها كما هو على بصرية يف الطاعة من 
نه على غري بصرية من املؤاخذة وال ينبغي للمؤمن بل ال يصح أن يكون اجلزاء عليها فما أجرأه على املعصية بالقدر السابق إال كو

على بصرية يف املؤاخذة باملعصية فإن الرمحة اإلهلية واملغفرة ما هو االنتقام واألخذ بأوىل من املغفرة إال ما عني اهللا من صفة خاصة 
شرك فإن اهللا أدخله يف املشيئة فال يصح أن يكون أحد يستحق من مات وهي به قائمة املؤاخذة والبد وليس إال الشرك وما عدا ال

على بصرية يف العقاب فهذا هو الذي أجرأ النفوس على ارتكاب احملارم والدخول يف املآمث إال من عصم اهللا خبوف أو رجاء أو حياء 
فة والتعرض للعقوبة واملمكن قد عهد أو عصمة يف علم اهللا به خرجة عن هذه الثالثة وال خامس هلذه األربعة املانعة من وقوع املخال

اهللا على قبوله لكل ممكن بذاته فمن وىف ذا العهد مع اهللا فإنه يسعده بال شك ابتداء فإن نقض عهد اهللا يف ذلك وصري املمكن 
ق اليت جاء ا حماالً أو واجباً فقد خرج عما عاهد عليه اهللا وعرض بذاته ملا ختيل أنه ال يصيبه ومثل هذا هو الذي رد دعوة احل

الرسول من عند اهللا كالربامهة ومن قال بقوهلم واعلم أنه ملا كان اإلنسان الكامل عمد السماء الذي ميسك اهللا بوجوده السماء أن 
تقع على األرض فإذا زال اإلنسان الكامل وانتقل إىل الربزخ هوت السماء وهو قوله تعاىل وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي 

 إىل األرض والسماء جسم شفاف صلب فإذا هوت السماء حلل جسمها حر النار فعادت دخاناً أمحر كالدهان السائل مثل ساقطة
شعلة نار كما كانت أول مرة وزال ضوء الشمس فطمست النجوم فلم يبق هلا نور إال أن سباحتها ال تزول يف النار ال بل انتثرت 

الدنيا فتعطي من األحكام يف أهل النار على قدر ما أوحى فيها اهللا تعاىل ألن األخرى فهي على غري النظام الذي كان سريها يف 
جتديد نشأة أخرى يف الكل ال يعرفها العقل األول وال اللوح احملفوظ ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم أنه حيمد اهللا يوم القيامة يف 

يف ذلك اليوم حبسب ما يظهر يف ذلك من حكم األمساء اإلهلية ال يعلمها أحد املقام احملمود مبحامد ال يعلمها اآلن يعلمه اهللا إياها 
اليوم فنشأة اخللق وأحواهلم وما يكون منهم يف القيامة والدارين على غري نشأة الدنيا وإن أشبهتها يف الصورة ولذلك قال ولقد 

فيما ال تعلمون يوم القيامة فلنذكر يف هذا الباب طرفاً علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون أا كانت على غري مثال كذلك ينشئكم 
من هيئة جهنم وهيئة اجلنات وما فيها مما مل نذكره يف باما فيما تقدم ولنجعل ذلك كله يف أمثلة ليقرب تصورها على من ال 

ا ضرب املثل لنوره باملصباح كل يتصور املعاين من غري ضرب مثل كما ضرب اهللا للقلوب مثالً باألدوية بقدرها يف نزول املاء وكم
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ذلك ليقرب إىل اإلفهام الضعيفة األمر وهو قوله خلق اإلنسان علمه اللبيان مبا بني له فعلم كيف يبني لغريه فنقول أن اجلسم ملا مأل 
أعاله ولطيفه اخلالء كان أول شكل قبله االستدارة فسمى تلك االستدارة فلكاً ويف تلك الدائرة ظهرت صور العامل كله أدناه و

وكثيفه وما يتحيز منه وما ال يتحيز فالذي مأل اخلالء غري متحيز وال يف مكان وال يقبل املكان ولوال اتصاف احلق باإلحاطة ما 
توهم العقل احنصار هذا اجلسم الكل يف اخلالء وال توهم اخلالء إال من شهود اجلسم احملسوس كما مل يتوهم احنصار املمكنات وإن 

 تتناهى يف نفس األمر وما وجد منها هو متناه ويدخل يف ذلك العقل األول وكل ما ال يتحيز وال يقبل املكان وكان ينبغي كانت ال
أن يقال فيما ال يتحيز أن ذلك غري متناه ألن التناهي ال يعقل إال يف املكان والزمان املوجود وقد وجد ما ال يتحيز فكيف يعقل فيه 

     الوجود من املراتب وإن التناهي وكذلك ما دخل يف

كانت عدماً فإا متومهة الوجود فإن املراتب نسب عدمية وهي املكانة ترتل كل شيء موجود أو معدوم باحلكم يف رتبته سواء كان 
 كل واجب الوجود لذاته أو واجب الوجود لغريه أو حمال الوجود فللعدم اخلالص مرتبة وللوجود احملض مرتبة وللمكن احملض مرتبة

مرتبة متميزة عن األخرى فالبد من احلصر املتوهم واملعقول واملعلومات كلها يف علم اهللا على ما هي عليه فهو يعلم نفسه ويعلم 
غريه ووجوده ال يتصف بالتناهي وما مل يدخل يف الوجود فال يتصف بالتناهي واألجناس متناهية وهي معلومة بعلمه والعلم حميط مبا 

تناهى مع حصر العلم له وهنا حارت العقول من حيث أفكارها مث إن احلق إن حققت األمر قد أدخل نفسه يف يتناهى وما ال ي
الوصف الذي وصف به من الظرفية فوصف نفسه بأنه يف العماء وعلى العرش ويف السماء ويف األرض ووصف نفسه بالقبل وباملعية 

هه مث قال له احلكم وهو ما ظهر يف عني األشياء مث قال وإليه وبكل شيء وجعل عني كل شيء بقوله كل شيء هالك إال وج
ترجعون أي مردكم من كونكم أغياراً إيل فيذهب حكم الغري فما يف الوجود إال أنا ونبني ذلك مثالً باسم اإلنسان جبملة تفاصيله 

 ذا املسمى إنساناً وليست هذه األعيان واتصافه بأحكام متغايرة من حياة وحسن وقوى وأعضاء خمتلفة يف احلركات وكل ما يتعلق
اليت تظهر فيها هذه األحكام بأمر غري اإلنسان فإىل اإلنسان ترجع هذه األحكام واألحكام فياحلق صور العامل كله ما ظهر منه وما 

اتياً ال يكون إال يظهر واألحكام منه وهلذا قال له احلكم مث يرجع الكل إىل أنه عينه فهو احلاكم بكل حكم يف كل شيء حكماً ذ
هكذا فسمى نفسه بأمسائه فحكم عليه ا ومسى ما ظهر به من األحكام اإلهلية يف أعيان األشياء ليميز بعضها عن بعض كما ميز 
جسم اإلنسان عن روحه وليس إنساناً إال مبجموعه كما تسمى خالقاً به وخبلقه فال يقال يف روح اإلنسان أا عني اإلنسان وال 

ذلك يف حقائقه ولوازمه وعوارضه ال يقال يف يد اإلنسان وال يف شيء من أعضائه أنه عني اإلنسان ال غري اإلنسان كذلك غريه وك
أعيان العامل ال يقال إا عني احلق وال غري احلق بل الوجود كله حق ولكن من احلق ما يتصف بأنه خملوق ومنه ما يوصف بأنه غري 

وف بأنه حمكوم عليه بكذا فنقول يف اللّه إنه الغين عن العاملني فحكمنا عليه ذا النعت وقلنا يف فخلوق لكنه كل موجود فإنه موص
املسمى سواه أنه فقري إىل اللّه فحكمنا عليه فالكل حمكوم عليه كما حكمنا على كل شيء باهلالك وحكمنا على وجهه باإلستثناء 

فما حكم به على هويته إن وصف نفسه بإن له نفساً بفتح الفاء وإضافة إىل من حكم اهلالك فهو أول حمكوم عليه من عني هويته 
االسم الرمحن لنعلم إذا ظهرت أعياننا وبلغتنا سفراؤه هذا األمر مشول الرمحة وعمومها ومآل الناس واخللق كله إليها فإن الرمحن 

امسه الرب مثل العرش اليوم الذي استوى عليه باالسم اليظهر عنه املرحوم فافهم فالنفس أول غيب ظهر لنفسه فكان فيه احلق من 
الرمحن وهوأول كثيف شفاف نوري ظهر فلما متيز عمن ظهر عنه وليس غريه وجعله تعاىل ظرفاً له ألنه ال يكون ظرفاً له إال عينه 

امل الذي قال فيه إنه هالك يعين فظهر حكم اخلالء بظهور هذا النفس ولوال ذلك ما قلنا خالء مث أوجد يف هذا العماء مجيع صور الع
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من حيث صورة إال وجهه يعين إالمن حقيقته فإنه غري هالك فاهلاء يف وجهه تعود على الشيء فكل شيء من صور العامل هالك إال 
لك من حقائقه فليس الك وال يتمكن أن يهلك ومثال ذلك للتقريب أن صورة اإلنسان إذا هلكت ومل يبق هلا يف الوجود أثر مل 

حقيقته اليت مييزها احلد له فنقول اإلنسان حيوان ناطق وال نتعرض لكونه موجوداً أو معدوماً فإن هذه احلقيقة ال تزال له وإن مل 
تكن له صورة يف الوجود فإن املعلوم ال يزول من العلم فالعلم ظرف املعلومات فصورة العامل جبملته صورة دائرة فلكية مث إختلفت 

شكال من تربيع وتثليث وتسديس إىل ما يتناهى حكماً ال وجوداً واملالئكة احلافون من حول العرش ما هلم سباحة إال فيها صور األ
يف هذا العماء املستدير الذي ظهر فيه أيضاً عني العرش على التربيع بقوائمه ومحلته من صور املعاين وصور أجسامها اليت هي 

يستدل عليه إال من حكم صورته وهو احلرف واحلرف ال يعلم إال من حيث معناه فهو العامل احلروف الدالة عليها فإن املعىن ال 
    العلم املعلوم فما يف الوجود إال الواحد الكثري وفيه ظهرت املالئكة املهيمة والعقل والنفس والطبيعة والطبيعة هي أحق نسبة 

ا وهو النفس بفتح الفاء وهو الساري يف العامل أعين يف صور العامل باحلق مما سواها فإن كل ما سواها ما ظهر إال فيما ظهر منه
وذا احلكم يكون جتلي احلق يف الصور اليت ذكرها عن نفسه ملن عقل عنه ما أخرب به عن نفسه تعاىل فأنظريف عموم حكم الطبيعة 

 والعماء هو من صور الطبيعة وإمنا جعل من وإنظر يف قصور حكم العقل ألنه يف احلقيقة صورة من صور الطبيعة بل من صور العماء
جعل رتبة الطبيعة دون النفس وفوق اهليوىل لعدم شهوده األشياء وإن كان صاحب شهود ومشى هذه املقالة فإنه يعين ا الطبيعة 

 هي األم فتلد كما تلد اليت ظهرت حبكمها يف األجسام الشفافة من العرش فما حواه بالنسبة إىل الطبيعة نسبة البنت إىل املرأة اليت
أمها وإن كانت البنت مولودة عنها فلها والدة على كل من يولد عنها وكذلك العناصر عندنا القريبة إلينا هي طبيعية ما تولد عنها 

هذا ملا وكذلك األخالط يف جسم احليوان فلهذا مسيناها طبيعية كما نسمي البنت والبنات واألم واألنثى وجنمعها إناثاً وإمنا ذكرنا 
نظهره من األشكال لضرب األمثال للتقريب على اإلفهام القاصرة عن إدراك املعاين من غري مثل فإن اللّخ جعل معرفة اإلنسان نفسه 

إال ضرب مثال ملعرفة ربه إذ لو مل يعرف نفسه مل يعرف ربه وهذا صورة العماء الذي هو اجلسم احلقيقي العام الطبيعي الذي هو 
الطبيعة جتلى ملا يظهر فيه من الصور وما فوقه رتبة إال رتبة الربوبية اليت طلبت صورة العماء من اإلسم الرمحن فتنفس صورة من قوة 

فكانالعماء فشبهه لنا الشرع مبا ذكر عنه من هذا اإلسم فلما فهمنا صورته بالتقريب قال ما فوقه هواء يعلو عليه فما فوقه إال حق 
 أي ما حتته شيء مث ظهرت فيه األشياء فالعماء أصل األشياء والصور كلها وهو أول فرع ظهر من أصل وما حتته هواء يعتمد عليه

فهو جنم ال شجر مث تفرعت منه أشجار إىل منتهى األمر واخللق وهو األرض وذلك بتقدير العزيز العليم فهذا املثل املضروب املشكل 
ة احمليطة وهو فلك اإلشارات والنقط اليت يف الدائرة مثال أعيان األرواح املهيمة املمثل الذي نضربه ونشكله هو العماء وهو الدائر

والنقطة العظمى يف هذه النقط العقل والدائرة اليت إىل جانب النقطة العظمى اليت يف داخلها نقطتان هي النفس الكل واللوح احملفوظ 
قط ااورات لدائرة النفس رتبة الطبيعة اليت هي بنت الطبيعة العظمى وتانك النقطتان فيهما القوتان العلمية والعملية واألربع الن

والدائرة اليت يف جوف هذه الدائرة العظمى هي جوهر اهليوىل وهو اهلباء والشكل املربع فيه هو العرش والدائرة يف جوف هذا 
وائر الثمانية هي اجلنات والدوائر اليت حتت الشكل املربع هو الكرسي موضع القدمني والدائرة اليت يف جوفه الفلك األطلسي والد

الثمانية هو الفلك املكوكب فلك املنازل وما حتت مقعره هو جهنم وفيما حتت مقعره انفتحت أشكال السموات واألرض وما 
عيان وإن بينهما من األركان والكواكب الثابتة كل ذلك جهنم فإذا بدت السماء واألرض فإمنا يقع التبديل يف الصور ال يف األ

كانت األعيان صوراً ولكن إذا علم املراد فال مشاحة يف األلفاظ والعبارات واخلطان اللذان حتت الشكل املربع املسمى عرشاً اخلط 
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الواحد املاء واآلخر اهلواء واتصاف الدوائر اليت يف جوف فلك الكواكب هي السموات واخلطوط اليت تستقر عليها أطراف انصاف 
ض وما بني القبة اليت يف أول خط من خطوط األرض ثالثة خطوط باجلمرة هي الثالثة األركان املاء واهلواء والنار الدوائر واألر

واملقادير املعينة يف الفلك األطلس هي الربوج واملقادير املعينة يف الفلك املكوكب هي املنازل وكل قبة من القباب السبعة فيها نقطة 
مث مجيع ما يف جوف الفلك املكوكب يستحيل يف اآلخر إىل صورة غري هذه الصورة ويف جوف محراء هي صورة كوكب كل قبة 

القلك املكوكب يكون احلشر والنشر واحلساب والعرش الذي يتجلى فيه احلق للقصل والقضاء واملالئكة يف تلك األرض سبعة 
اط منصوب كاخلط الذي يقسم الدوائر نصفني صفوف بني يدي ذلك العرش والناس واجلان بني العرش وصفوف املالئكة والصر

وينتهي إىل املرج الذي خارج سور اجلنة موضع املأدبة اليت يأكلها أهل اجلنة قبل دخول اجلنة وبعد اجلواز على الصراط وسأشكل 
ن موضع صور هذا كله وأمثاله وأكتب على كل شكل اسم املراد به فمن ذلك صورة العماء وما حيوي عليه إىل عرش اإلستواء فإ

  .األشكال ضيق هنا ال يتسع لصور ما نريد تشكيلة واحدة فإنه لو اتسع كان أبني للناظر فيه

    

ومن ذلك صورة عرش األستواء والكرسي والقدمان واملاء الذي عليه العرش واهلواء الذي ميسك املاء والظلمة ومن ذلك صورة 
 ومن ذلك صورة الفلك املكوكب وقباب السموات وما تستقر عليه الفلك األطلس واجلنات وسطح فلك الكواكب وشجرة طوىب

وهو األرض واألركان الثالثة والعمد الذي ميسك اللّه به القبة واملعدن والنبات واحليوان واإلنسان ومن ذلك صورة أرض احملشر 
ك صورة جهنم وأبوا ومنازهلا وما حيوي عليه من األعيان واملراتب وعرش الفصل والقضاء ومحلته وصفوف املالئكة ومن ذل

ودركاا ومن ذلك صورة حضرة األمساء اإلهلية والدنيا واآلخرة والربزخ زمن ذلك صورة كثيب الرؤية ومراتب اخللق فيه ومن 
فلنتكلم على كل صورة صورة منها على ما هو األمر " وصل"ذلك صورة العامل كله وترتيب طبقايه روحاً وجسماً وعلواً وسفالً 

ليه يف نفسه يف فصول تسعة كما رمسناها يف وجوه تسعة من التصوير وما جعلتها على الترتيب من التقدمي والتأخري ولكن الكالم ع
    عليها يبني املتقدم من ذلك واملتأخر وامل واملفصل 

 وال شيء معه موصوف بالوجود إعلم أن اللّه موصوف بالوجود" الفصل األول يف ذكر العماء وما حيوي عليه إىل عرش اإلستواء"
من املمكنات بل أقول أن احلق هو عني الوجود وهو قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان اللّه وال شيء معه يقول اللّه موجود 

يجود على وال شيء من العامل موجود فذكر عن نفسه بدء هذا األمر أعين ظهور العامل يف عينه وذلك أن اللّه تعاىل أحب أن يعرف ل
العامل بالعلم به عز وجل وعلم أنه تعاىل ال يعلم من حيث هويته وال من حيث يعلم نفسه وأنه ال حيصل من العلم به تعاىل يف العامل 
إال أن يعلم العامل أنه ال يعلم وهذا القدر يسمى كما قال الصديق العجز عن درك اإلدراك إدراك إذ قد علم أن الوجود أمر إما ال 

 وهو اللّه وال سيما للممكنات من حيث أن هلا أعياناً ثابتة ال موجودة مساوقة لواجب الوجود يف األزل كما أن لنا تعلقاً مسعياً يعلم
ثبوتياً ال وجودياً خبطاب احلق إذا خاطبنا وإن هلا قوة اإلمتثال كذلك هلا مجيع القوى من علم وبصر وغري ذلك كل ذلك أمر ثبويت 

وجودي وعلى تلك األعيان وا تتعلق رؤية من يراها من املوجودات كما ترى هي نفسها رؤيئة ثبوتية فلما وحكم حمقق غري 
إتصف لنا باحملبة واحملبة حكم يوجب رمحة املوصوف ا نفسه وهلذا جيد املتنفس راحة يف تنفسه فربوز النفس من املتنفس عني رمحته 

 وسعت كل شيء فأنسحبت على مجيع العامل ما كان منه وما ال يكون إىل ما ال يتناهى بنفسه فما خرج عنه تعاىل إال الرمحة اليت
فأول صورة قبل نفس الرمحن صورة العماء فهو جنار رمحاين فيه الرمحة بل هو عني الرمحة فكان ذلك أوه ظرف قبله وجود احلق 
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ؤمن كالقلب لإلنسان فهو قلب القلب كما أنه ملك امللك فكان احلق له كالقلب لإلنسان كما أنه تعاىل لقلب اإلنسان العارف امل
فما حواه غريه فلم يكن إال هو مث إن جوهر ذلك العماء قبل صور األرواح من الراحة واإلسترواح إليها وهي األرواح املهيمة فلم 

مل فإنه من احملال أن يظهر العامل تعرف غري اجلوهر الذي ظهرت فيه وبه وهو أصلها وهو باطن احلق وغيبه ظهر فظرهر فيه وبه العا
من حكم الباطن فال بد من ظهور حق به يكون ظهور صور العامل فلم يكن غري العماء فهو اإلسم الظاهر احلمان فهامت يف نفسها 

ملهيمة فوجد مث أية واحداً من هذه الصور الروحية بتجل خاص علمي إنتقش فيه علم ما يكون إىل يوم القيامة مما ال تعلمه األرواح ا
يف ذاته قوة إمتاز ا عن سائر األرواح فشاهدهم وهم ال يشاهدونه وال يشهد بعضهم بعضاً فرأى نفسه مركباً منه ومن القوة اليت 

وجدها علم ا صدوره كيف كان وعلم أن يف العلم حقائق معقوالت مساها معقوالت من حيث أنه عقلها ملا متيزت عنده فلم يكن 
ن كل واحدة منها عني األخرى فهي للحق معلومات وللحق وال نفسها معقوالت وال وجود هلا يف الوجود الوجودي هلا أن يكو

وال يف الوجود اإلمكاين فيظهر حكمها يف احلق فتنسب إليه وتسمى أمساء إهلية فينسب إليها من نعوت األزل ما ينسب إىل احلق 
ه فينسب إليها من نعوت احلدوث ما ينسب إىل اخللق فهي احلادثة القدمية واألبدية وتنسب أيضاً إىل اخللق مبا يظهر من حكمها في

األزلية وعلم عند ذلك هذا العقل أن احلق ما أوجد العامل إال يف العماء ورأى أن العلماء نفس الرمحن فقال ال بد من أمرين يسميان 
نك املقدمتني ورأى أن عنده من احلق ما ليس عند األرواح املهيمة يف العلم النظري مقدمتني إلظهار أمر ثالث هو نتيجة إزدواج تي

فعلم أنه أقرب مناسبة للحق من سائر األرواح ورأى يف جوهر العماء صورة اإلنسان الكامل الذي هو للحق مبرتله ظل الشخص من 
الدنيا ويف املولودات فعلم أنه ال بد أن الشخص ورأى نفسه ناقصاً عغن تلك الدرجة وقد علم ما يتكون عنه من العامل إىل آخره يف 

حيصل له درجة الكمال اليت لإلنسان الكامل وإن مل يكن فيها مثل اإلنسان فإن الكمال يف اإلنسان الكامل بالفعل وهو يف اهلعقل 
نه فأخرجه من القوة إىل الول بالقوة وما كان بالقوة والفعل أكمل يف الوجود ممن هو بالقوة دون الفعل وهلذا وجد العامل يف عي

الفعل ليتصف بكمال اإلقتدار ولو كان يف اإلمكان إجياد املمكنات كلها ملا ترك منها واحداً منعوتاً بالعدم لكن يستحيل ذلك لعدم 
من التناهي وما يدخل يف الوجود فال بد أن يكون متناهياً فتجلى له احلق فرأى لذاته ظالالن ذلك التجلي كان كالكالم ملوسى 

    جانب الطور كذلك كان التجلي اإلهلي هلذا العقل من اجلانب اإلمين فإن للّه يدين 

مباركتني مبسوطتني يعين فيهما الرمحة فلم يقرن ما شيأ من العذاب فيعطي رمحة يبسطها ويعطي رمحة يقبضها فإن القبض ضم 
ور ذلك التجلي وكثافة احملدث بالنظر إىل اللطيف اخلبري نفساً اليه والبسط انفساخ فيه فكان ذلك الظل املمتد عن ذات العقل من ن

وهو اللوح احملفوظ والطبيعة الذاتية مع ذلك كله وتسمى هناك حياة وعلماً وارادة وقوالً كما تسمى يف األجسام حرارة وبرودة 
داء وصفراء وبلغماً ودماء العني واحدة ويبوسة ورطوبة كما تسمى يف األركان ناراً وهواء وماء وتراباً كما تسمى يف احليوان سو

  واحلكم خمتلف 

 ألهل العلم ينكشف وذاك  فالعين واحدة والحكم مختلف

مث صرف العقل وجهه إىل العماء فرأى ما بقي منه مل يظهر فيه صورة وقد أبصر ما ظهرت فيه الصورة منه قد أنار بالصور وما بقي 
للصور األستناد فأعلم أن ذلك ال يكون إال بالتحامك بظلك فعمه التجلي اإلهلي كما دون صورة رآه ظلمة خالصة ورأى أنه قابل 

تعم لذة اجلماع نفس الناكح حىت تغيبه عن كل معقول ومعلوم سوى ذاا فلما عمه نور التجلي رجع ظله إليه واحتد به فكامن 
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رمحن فقال الرمحن على العرش استوى فما أنكره من أنكر نكاحاً معنوياً صدر عنه العرش الذي ذكر احلق أنه استوى عليه األسم ال
أعىن األسم الرمحن إال للقرب املفرط ومل يقر باللّه إال ملا يتضمنه هذا األسم من الرمحة والقهر فعلم وجهل الرمحن فقالوا وما الرمحن 

ب من الرمحة إىل اخللق ألنه ما مت أقرب إليهم من ولو قاهلا بلسان غري العريب لقال ما يشبه هذا املعىن ويقع األنكار منهم أيضاً أقر
  .وجودهم ووجودهم رمحة بال شك

    

يف صورة العرش والكرسي والقدمني واملاء الذي عليه العرش واهلواء الذي عليه املاء هو الظلمة اليت ظهر عنها اهلواء " الفصل الثاين"
م أن هذه الظلمة هي ظلمة الغيب وهلذا مسيت ظلمة أي ال يظهر ما فيها الذي ميسك املاء وميسك عليه اجلرية واحلملة واحلافني اعل

فكلما برز من الغيب ظهر لنا فنحن ننظر إىل ما ظهر من صور العامل يف مرآة الغيب وال نعرف أن ذلك يف مرآة غيب وهي للحق 
 وما زال احلق متجلياً هلا فما زالت صور العامل يف كاملرآة فإذا جتلى احلق هلا انطبع فيها ما يف العلم اإلهلي من صور العامل وأعيانه

الغيب وكل ما ظهر ملن وجد من العامل فإمنا هو ما يقابله يف نظره يف هذه املرآة اليت هي الغيب فلو جاز أن يعلم مجيع ما يف علم 
مما رآه فيها صورة العرش الذي استوى احلق وذلك ال جيوز فال جيوز أن يرى من صور العامل يف هذه املرآة إال ما ترى له منها فكان 

الرمحن عليه وهو سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة هي قوائم األصلية اليت لو استقلت ا الثبت عليه إى أنه يف كل وجه من 
له جموفاً حميطاً الوجوه األربعة اليت له قوائم كثرية على السواء يف كل وجه معلومة عندنا اعدادها زائدة على القواعد األربعة وجع

جبميع ما حيوي عليه من كرسي وأفالك وجنات ومسوات وأركان ومولدات فلما أوجده استوى عليه الرمحن واحد الكلمة ال مقابل 
هلا فهو رمحة كاليس فيها ما يقابل الرمحة وهو صورة يف العماء فالعقل أبوه والنفس أمه ولذلك استوى عليه الرمحن فإن األبوين ال 

 أبداً لولدمها إال بالرمحة واللّه أرحم الرامحني والنفس والعقل موجودان كرميان على اللّه حمبوبان للّه فما استوى على العرش ينظران
إال مبا تقر به أعني األبوين وهو الرمحن فعلمنا أنه يصدر عنه إال ما فيه رمحة وإن وقع ببعض العامل غصص فذلك لرمحة فيه لوال ما 

ى ذلك مزاج الطبع وخمالفة الغرض النفسي فهو كالدواء الكريه الطعم الغري املستلذ وفيه الرمحة للذي يشربه جرى إياها اقتض
ويستعملمه إن كرهه فباطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب وما استوى عليه الرمحن تعاىل إل بعد ما خلق األرض وقدر فيها 

رها وفرغ من خلق هذه األمور كلها ورتب األركان ترتيباً يقبل اإلستحاالت لظهور أقواا وخلق السموات وأوحى يف كل مساء أم
التكوين والتنقل من حال إىل حال وبعد هذ استوى على العرش قال تعاىل فاسأل به خبري الضمري يف قوله به يعود على اإلستواء أي 

 أهل اللّه ما علموا الذي علموه إال ذوقاً ما هو عن فكر وال فاسأل باإلستواء خبرياً يعين كل من حصل له ذلك ذوقاً كأمثالنا فإن
عن تدبر فهو تعاىل النازل الذي ال يفارق املرتل وال الرتول فهو مع كل شيء حبسب حال ذلك الشيء ويف ليلة تقييدي هذا الوجه 

ذا عبد من عبادنا أفده ليكون هذا يف أراين احلق يف واقعيت رجال ربع القامة فيه شقرة فقعد بني يدي وهو ساكت فقال يل احلق ه
ميزانك فقلت له من هو فقال يل هذا أبو العباس بن جودى من ساكين البشرات وأنا ذاك يف دمشق فقلت له يا رب وكيف يستفيد 

ك ويقول مثل مين وأين أنا منه فقال يل قل فإنه يستفيد منك فكما أريتك إياه أريته إياك فهو اآلن يراك كما تراه فخاطبه يسمع من
ما تقول أنت يقول أريت رجالً بالشام يقال له حممد بن العريب ومساين أفادين أمراً مل يكن عندي فهو استاذي فقلت له يا أبا العباس 
ما األمر قال كنت أجهد يف الطلب وأنصب وأبذل حهدي فلما كشف يل علمت أين مطلوب فاسترحت من ذلك الكد فقلت له 

 منك وأوصل باحلق وأمت بالشهود وأكشف لألمر قيل له وقل رب زدين علماً فأين الراحة يف دار التكليف ما يا أخي من كان خرياً
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فهمت ما قيل لك قولك علمت أين مطلوب ومل تدر مباذا نعم أنت مطلوب مبا كنت عليه من اإلجتهاد واجلد ما هذه الدار دار 
ك يف كل نفس فأين الفراغ فشكرين على ما ذكرته به فانظر عناية اللّه بنا وبه راحة فإذا فرغت من أمر أنت فيه فانصب يف أمر يأتي

مث نرجع فنقول مث إنه تعاىل خلق مالئكة من أنوار العرش حيفون بالعرش وجعل فيما خلق من املالئكة أربع محلة حتمل العرش من 
 حد كل نصف وجه وجعل أركانه متفاضلة يف الرتبة األربع القوائم الذي هو العرش عليها وكل قائمة مشتركة بني كل وجهني إىل

فانزلين يف أفضلها من مجلة محلته فإن اللّه وإن خلق مالئكة العرش فإن له من الصنف اإلنساين أيضاً صوراً حتمل العرش الذي هو 
    مستوى الرمحن أنا منهم والقائمة اليت هي أفضل قوائمه هي لنا وهي خزانة الرمحة فجعلين 

 مطلقاً مع علي بالشدائد ولكن علمت أنه ما مث شدة إال وفيها رخاوة وال عذاب إال وفيه رمحة وال قبض إال وفيه بسط وال رحيماً
ضيق إال وفيه سعة فعلمت األمرين والقائمة اليت على مييين قائمة رمحة أيضاً لكن ما فيها علم شدة فينقص حاملها يف الدرجة عن 

ي أعم القوائم والقائمة اليت على يساري قائمة الشدة والقهر فحاملها ال يعلم غري ذلك والقائمة الرابعة حامل القائمة العظمى اليت ه
اليت تقابلين أفاضت عليها القائمة اليت أنا فيها مما هي عليه فظهرت بصورا فهي نور وظلمة وفيها رمحة وشدة ويف نصف كل وجه 

بعة اليوم إىل يوم القيامة فإذا كان يف القيامة وكل اللّه ا من حيملها فيكونون يف اآلخرة قائمة فهي مثانية قوائم ال حامل لتلك األر
مثانية وهم يف الدنيا أربعة وما بني كل قائمتني قوائم العرش عليها وا زينته وعددها معلوم عندنا ال أبينه لئال يسبق إىل اإلفهام 

 ما تومهوه وليست كذلك فلهذا مل يتعرض إليضاح كميتها بني مقعر العرش وبني القاصرة عن ادراك احلقائق ان تلك القوائم عني
الكرسي فضاء واسع وهواء حمترق وصور وأعنال بعض بين آدم من األولياء ويف زوايا العرش تطري من مكان إىل مكان يف ذلك 

رمحة كما قال صلى اللّه عليه وسلم وجدت برد اإلنفساح الرمحاين وقوائم هذا العرش على املاء اجلامد ولذلك يضاف الربد إىل ال
أنامله فأعطاه العلم الذي فيه الرمحة فالعرش إمنا حيمله املاء اجلامد واحلملة اليت له إمنا هي خدمة له تعطيماً وإجالالً وذلك املاء اجلامد 

ال يعلم أحد ما تلك الظلمة إال اللّه كما قال مقره على اهلواء البارد وهو الذي مجد املاء وذلك اهلواء نفس الظلمة اليت هي الغيب و
عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحد وفيها يكون الناس على اجلسر إذ بدلت األرض غري األرض والتبدل يف الصفة ال يف العني 

ه الفصول إن شاء فتكون أرض صالح ال أرض فساد ومتد مد األدمي فال ترى فيها عوجاً وال أمتاً وسيأيت ذكر ذلك يف فصله من هذ
اللّه وخلق الكرسي يف جوف هذا العرش مربع الشكل ودىل إليه القدمني فانقسمت الكلمة الواحدة اليت هي يف العرش واحدة فهي 
يف العرش رمحة واحدة إليها مآل كل شيء وانقسمت يف الكرسي إىل رمحة وغضب مشوب برمحة اقتضى ذلك التركيب ملا يريد 

عامل من القبض والبسط واألضداد كلها فإنه املعز املذل والقابض الباسط واملعطي املانع قال تعاىل أفمن حق عليه اللّه أن يظهر يف ال
  .كلمة العذاب فهذا من انقسام الكلمة غري أن األمر إذا كان ذاتياً مل يكن إال هذا

    

 الكل في العقبى إلى اللّه ومرجع  إلى الكون في تفصيله عجباً انظر

 وآخرة فالحكم للّه دنيا  صل متفق في الصور مختلففي األ

 وال يرى الكون إال اللّه باللّه  في اللّه كونه مجلى لعالمه

 وكن بذاك على علم من اللّه  فأعلم وجودك أن الجود موجود
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م وهو يف العرش فكما استوى الرمحن على العرش استوت القدمان على الكرسي وهو على شكل العرش يف التربيع ال يف القوائ
كحلقة ملقاة فالكرسي موضع راحة األستواء فإنه تدىل األمباساطة والقدم الثبوت فتانك قدم الصدق وقدم اجلبار وقدم اجلرب وقدم 

 هذا األختيار وهلاتني مراتب كثرية يف العلم اإلهلي ال يتسع الوقت ال يرادها ملا ذهبنا اليه يف هذا الكتاب من اإلجياز واألختصار ومقر
الكرسي أيضاً على املاء اجلامد ويف جوف هذا الكرسي مجيع املخلوقات من مساء وأركان هي فيه كهويف العرش سواء وله مالئكة 
من املقسمات وهلذا انقسمت الكلمة فيه ألن هذا الصنف ال يعرفون أحدية وأن كانت فيهم فإن اللّه وكلهم بالتقسيم مع األنفاش 

ن ومن األمور كلها مبا شغلوا ا نفساً واحداً عن التقسيم الذي خلقوا له وهم املطيعون كما أخرب اللّه فلو أشهدهم األحدية مه
عنهم فحيل بينهم وبني مشاهدة الوحدات فاية وحدة جتلت هلم قسموها باحلكم فال يشهدون إال القسمة يف كل شىء وال غفلة 

لوحدات إذا مجعهم مع املقسمات جملس اهلي وجرت بينهما مفاوضات يف األمر عندهم وال نسيان ملا علموه وأما مالئكة التوحيد وا
اختصما الما على النقيض وهذا من مجلة ما خيتصم فيه املال إال على فيقول الصنف الواحد بالوحدة ويقول اآلخر باألنقسام 

  .تني اللتني يف النفس الكليةوالثنوية مل توجد أرواحهم األمن هذه األرواح ومل توجد هذه األرواح األمن القو

 ال يعرف اإلبها والحق  ال تعرف األبه فالنفس

  وكن له من نفسه مشبهاً  فكن له من ذاته منزها

 بما أوصيته منتبها كان  يكن الذي وصيته ومن

 ظهر يف العامل إال ما خلق وأعلم علمك اللّه أن ألوهية املخلوقني من هذه احلضر ظهرت يف العامل ملا تعطيه من انقسام كل شىء فما
تعاىل فيه وعلمه وما اختص العلماًء باللّه وحصل هلم الشفوف على غريهم إال مبصادر األشياء من أين ظهرت يف العامل والتقابل ال 

رين يف نشك أنه انقسام يف مقسوم فال بد من عني جاء معه تقبل القسمة وملا كان عذر العامل مقبوالً يف نفس األمر لكوم جمبو
اختيارهم لذلك جعل اللّه ما للجميع إىل الرمحة فهو الغفور ملا ستر من ذلك عن قلوب من مل يعلمه األمر رمحة به ألنه الرحيم يف 
غفرانه لعلمه بأن مزاجه ال يقبل فاملنع من القابل لتضمنه مشيئة احلق لكون العني قابلة لكل مزاج فما اختصت واحدة على التعيني 

 غريه مع كوا قابلة لكل مزاج إال حلكم املشيئة اإلهلية وإىل هذه إذا صعدت أرواح الثنوية يكون معراجها ليس هلا قدم مبزاج دون
    يف غريه فلها طريق خاص وعلى اللّه قصد السبيل 

 هذا الكرسي إعلم أن اللّه خلق يف جوف" فصل ثالث يف الفلك األطلس والربوج واجلنات وشجرة طوىب وسطح الفلك املكوكب"
الذي ذكرناه جسماً شفافاً مستديراً قسمه اثين عشر قسماً مسى األقسام بروجاً وهي اليت أقسم ا لنا يف كتابه تعاىل فقال تعاىل 

والسماء ذات البوج وأسكن كل برج منها ملكاهم الهل اجلنة كالعناصر ألهل الدنيا فهو مابني مائي وترايب وهومائي وناري وعن 
كون يف اجلنات ما يتكون ويستحيل فيها ما يستحيل ويفسد ما يفسد أعين ينفسد بتغري نظامه إىل أمر آخر ماهو الفساد هؤالء يت

املذموم املستخبث فهذا معىن يفسد فال تتوهم ومن هنا قالت اإلمامية باإلثين عشر إماماً فإن هؤالء املالئكة أئمة العامل الذي حتت 
ين عشر ال يتغريون عن منازهلم لذلك قالت اإلمامية بعصمة األئمة لكنهم ال يشعرون أن اإلمداد يأيت إحاطتهم ومن كون هؤالء اإلث

إليهم من هذا املكان وإذا سعدوا سرت أرواحهم يف هذه املعارج بعد الفصل والقضاء النافذ م إىل هذا الفلك تنتهي ال تتعداه فإا 
م على أربع مراتب ألن العرش على أربع قوائم واملنازل ثالثة دنيا وبرزخ وآخرة وما مث مل تعتقد سواه فهم وإن كانوا اثين عشر فه
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رابع ولكل مرتل من هذه املنازل أربعة ال بد منهم هلم احلكم يف أهل هذه املنازل فإذا ضربت ثالثة يف أربعة كان اخلارج من هذا 
ر الدنيا تعود ناراً يف اآلخرة يبقى حكم األربعة عليها اليت هلا والربزخ الضرب اثين عشر فلذلك كانوا اثين عشر برجاً وملا كانت الدا

يف سوق اجلنة وال بد فيه من حكم األربعة واجلنة ال بد فيها من حكم األربعة فال بد من الربوج فاحلمل واألسد والقوس على مرتبة 
الة أيضاً واجلوزاء وامليزان والدايل على مرتبة أخرى والة واحدة من األربعة يف مزاجهم والثور والسنبلة واجلدي على مرتبة أخرى و

أيضاً والسرطان والعقرب واحلوت على مرتبة أخرى والة أيضاً ألن كل واحد من ثالثة على طبيعة واحدة يف مزاجهم لكن منازل 
ا أن اليوم والليلة لواحد من أحكامهم ثالثة وهم أربعة والة يف كل مرتل وكل واحد منهم له احلكم يف كل مرتل من الثالثة كم

السبع اجلواري اخلنس الكنس هو وإليها وصاحبها احلاكم فيها ولكن للباقي من اجلواري فيه حكم مع صاحب اليوم فال يستقل 
دون اجلماعة إال بأول ساعة من يومه وثامن ساعة وكذلك الليل واآلخرة مثل ذلك وإن كان هلا األسد كما كان للدنيا السرطان 

و برج منقلب واألسد برج ثابت فإن كل واحد من األثين عشر له حكم فيها كذلك الدنيا وإن كان هلا السرطان فال بد لباقي وه
الربوج من حكم فيها كذلك الربزخ وإن كان له السنبلة فال بد لكل واحد من الباقني من حكم فيها ومامث مرتل ثالث إال بتبدل 

 الدنيا حبكم األصل السرطان فلما عادت ناراً عزل السرطان ووليها برج امليزان وتبعه الباقون يف الدنيا بالنار فإنه قد كان صاحب
احلكم فانظر ما أعجب هذا فإذا انقضى عذاب أهل النار وليها برج اجلوزاء وال بد ملن يبقى من الربوج حكم يف والية هذا الوايل 

كان مزاج القابل يف اآلخرة على حكم النقيض حىت يتنعم به إذا حكم عليه وإذا كان احلكم لواحد من هؤالء يف وقت نظره فيهم 
هذا املآل خاصة ألن املآل رمحة مطلقة عامة فبذلك فليفرحوا أعين بفضل اللّه ورمحته فإنه خري مما جيمعون وملا أراد اللّه الفلك 

 ليل فيه وال ار أوجد ما فيه عند حركته ومبا ألقى األطلس مبل جعل فيه من الوالة واحلكام وجعل منتهى دورته يوماً كامالً ال
وأوحى به إىل النواب من احلكم يف ذلك وجعل ألحكامهم يف كل عني مدة معلومة حمصورة تتنوع تلك املدد حبسب املرتل 

فاضلة فيوم نصف الدنياوي واآلخروي والربزخي واحلكم الربزخي أسرعه مدة وأكثره حكماً كذا وسنيه على قدر أيامه واأليام مت
دورة ويوم دورة كاملة ويوم من مثان وعشرين دورة وأكثر من ذلك إىل يوم املعارج وأقل من ذلك إىل يوم الشؤون وما بني هذين 

اليومني درجات لأليام متفاضلة وجعل لكل نائب من هؤالء األمالك األثين عشر يف كل برج ملكه إياه ثالثني خزانة حتتوي كل 
ى علوم شىت يهبون منها ملن نزل م عن قدر ما تعطيه رتبة هذا النازل وهي اخلزائن اليت قال اللّه فيها وإن من شيء خزانة منها عل

إال عندنا خزائنه وما نرتله إال بقدر معلوم وهذا النازل م ما يصرف ما حصل له من هذه اخلزائن من العلوم يف نفسه فإن حظه 
    له يف عامل األركان واملولدات واإلنسان فمن النازلني من يقيم عندهم يوماً منها حظ حصوهلا ويصرف ما حصل 

يف خزانة وينصرف وهو أقل النازلني إقامة وأما أكثر النازلني إقامة فهو الذي يقيم عند كل خزانة ليحصل منها على قدر رتبته عند 
ة سنة واليوم وأعين باليوم قدر احلركة هذا الفلك األطلس وأعين باملائة اللّه وما يعطيه استعداده مائة سنة وباقي النازلني له ما بني مائ

سنة كل سنة ثالث مائة وستني يوماً من أيام هذه احلركة فاعلم ذلك وهذه اخلزائن تسمى عند أهل التعاليم درجات الفلك 
خلزائن اإلهلية هي ما يظهر يف عامل األركان من والنازلون ا هم اجلواري واملنازل وعيوقاا من الثوابت والعلوم احلاصلة من هذه ا

التأثريات بل ما يظهر من مقعر فلك الكواكب الثابتة إىل األرض ومسيت ثابتة لبطئها عن سرعة اجلواري السبعة وجعل هلؤالء اإلثين 
 هؤالء اإلثين عشر عشر نظراً يف اجلنات وأهلها وما فيها خملصاً من غري حجاب فما يظهر يف اجلنان من حكم فهو عن تويل

بنفوسهم تشريفاً ألهل اجلنة وأما أهل الدنيا وأهل النار فما يباشرون ما هلم فيها من احلكم إال بالنواب وهو النازلون عليهم الذين 
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ذكرناهم فكل ما يظهر يف اجلنات من تكوين وأكل وشرب ونكاح وحركة وسكون وعلوم واستحالة ومأكول وشهوة فعلى أيدي 
لنواب اإلثين عشر من تلك اخلزائن بإن اللّه عز وجل الذي استخلفهم وهلذا كان بني ما حيصل عنهم مبباشرم وبني ما هؤالء ا

حيصل عنهم بغري مباشرم بل بوساطة النازلني م الذين هم هلم يف الدنيا والنار كاحلجاب والنواب بون عظيم وفرقان كبري حيصل 
 اتقى اللّه وهو قوله يف هذا وأمثاله إن تتقوا اللّه جيعل لكم فرقاناً وهو علم هذا وأمثاله ويكفر عنكم علم ذلك الفرقان يف الدنيا ملن

سيئاتكم أي يستر عنكم ما يسؤكم فال ينالكم أمل من مشاهدته فإن رؤية السواد إذا رآه من ميكن أن يكون حمالله وإن مل حيل به 
ده واإلمكان العقلي ويغفر لكم أي ويستر من أجلكم ممن لكم به عناية يف دعاء عام فإنه تسوء رؤيته وذلك احلكم الوهم الذي عن

أو خاص معني فالدعاء اخلاص ما تعني به شخصاً بعينه أو نوعاً بعينه والعام ما ترسله مطلقاً على عباد اللّه ممن ميكن أن حيل م 
ا أمنت به منها على من استحق العذاب كالعصاة يف األصول سوء واللّه ذو الفضل العظيم مبا أوجبه على نفسه من الرمحة ومب

والفروع وهؤالء النواب اإلثنا عشر هم الذين تولوا بناء اجلنات كلها األجنة عدن فإن اللّه خلقها بيده وجعلها له كالقلعة للملك 
عند الرؤية كاملسك بفتح امليم من وجعل فيها الكثب األبيض من املسك وهو الظاهر من الصورة اليت يتجلى فيها الرب لعباده 

احليوان وهو اجللد وهو الغشاء الظاهر لألبصار من احليوان وجعل بأيديهم غراس اجلنات األشجرة طوىب فإن احلق تعاىل غرسها بيده 
لي واحللل يف جنة عدن وأطاهلا حىت علت فروعها سور جنة عدن وتدلت مطلة على سائر اجلنات كلها وليس يف أكمامها مثر إال احل

لباس أهل اجلنة وزينتهم زائداً يف احلسن والبهاء على ما حتمل أكمام شجر اجلنات اجلنات من ذلك لشجرة طوىب اختصاص فضل 
بكون اللّه خلقها بيده فإن لباس أهل اجلنة ما هو نسج ينسج وإمنا تشقق عن لباسهم مثر اجلنة كما تشقق األكمام هنا عن الورد 

 وما شاء كلهما من األزهار كلها كما ورد يف اخلرب الصحيح كشفاً واحلسن تقالً أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وعن شقائق النعمان
وسلم كان خيطب بالناس فدخل رجل فقال يا رسول اللّه أوقام رجل من احلاضرين الشك مين فقال يا رسول اللّه ثياب أهل اجلنة 

كالمه فكره ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منهم وقال أتضحكون أن سأل أخلق ختلق أم نسج تنسج فضحك احلاضرون من 
جاهل عاملاً يا هذا وأشار إىل السائل بل تشقق عنها مثر اجلنة فحصل هلم علم مل يكونوا عرفوه وأدار جبنة عدن سائر اجلنات وبني 

ل جنة وإن اختصت هي بذلك اإلسم فإن ذلك كل جنة وجنة سور مييزها عن صاحبتها ومسى كل جنة باسم معناه سار يف ك
اإلسم الذي اختصت أمكن ما هي عليه من معناه وأفضله قوله صلى اللّه عليه وسلم أقضاكم علي وأرعلمكم باحلالل واحلرام معاذ 

ن وجنة بن جبل وأفرضكم زيداً وإن كان كل واحد منهم يعلم القضاء واحلالل واحلرام ولكن هو مبن مسى به أخص وهي جنة عد
الفردوس وجنة النعيم وجنة املأوى وجنة اخللد وجنة السالم وجنة املقامة والوسيلة وهي أعلى جنة يف اجلنات فإا يف كل جنة من 
جنة عدن إىل آخر جنة فلها يف كل جنة صورة وهي خمصوصة برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وحده ناهلا بدعاء أمته حكمة من 

    اللّه 

السعادة بربكة بعثته ودعائه إياهم إىل اللّه وتبيينه ما نزل اللّه إىل الناس من أحكامه جزاءاً وفاقاً وجعل أرض هذه اجلنات حيث نال 
سطح الفلك املكوكب الذي هو سقف النار وسيأيت فصله يف هذه الفصول إن شاء اللّه تعاىل وجعل يف كل جنة مائة درجة بعدد 

م املسكوت عنه لوترية األمساء وهو اإلسم الذي يتميز به احلق عن العامل هو الناظر إىل درجة الوسيلة األمساء احلسىن واإلسم األعظ
خاصة وله يف كل جنة حكم كماله اسم إهلي فافهم ومنازل اجلنة على عدد آي القرآن ما بلغ إلينا منه نلنا تلك املرتلة بالقراءة وما 

إلختصاص كما نلنا باملرياث جنات أهل النار الذين هم أهلها وأبواب اجلنة مثانية على عدد مل يبلغ إلينا نلناه باإلختصاص يف جنات ا
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أعضاء التكليف وهلذا ورد يف اخلربان النيب صلى عليه وسلم قال فيمن توضأ وصلى ركعتني ومل حيدث نفسه بشيء فتحت له أبواب 
 اللّه عنه فما عليه أن ال يدخلها من أبواا كلها فقرر رسول اللّه اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء فقال له أبو بكر الصديق رضي

صلى اللّه عليه وسلم قول أيب بكر واثبته ويف خرب جعله صاحب هذا احلال فلكل عضو باب واألعضاء مثانية العني واألذن واللسان 
األعضاء كلها فيدخل من أبواب اجلنة الثمانية واليد والبطن والفرج والرجل والقلب فقد يقوم اإلنسان يف زمن واحد بأعمال هذه 

يف حال دخوله من كل باب منها فإن نشأة اآلخرة تشبه الربزخ وباطن اإلنسان من حيث ما هو ذو خيال وأما خوخات اجلنة 
ىن فتسع وسبعون خوخة وهي شعب اإلميان بضع وسبعون شعبة والبضع هنا تسعة فإن البضع يف اللسان من واحد إىل تسعة فأد

شعب اإلميان إماطة األذى عن الطريق وأعاله ال إله إال اهللا وما بينهما مما يتعلق من األعمال ومكارم األخالق فمن أتى شيئاً من 
مكارم األخالق فهو على شعبة من اإلميان وإن مل يكن مؤمناً كمن يوحى إليه يف املبشرات وهي جزء من أجزاء النبوة وإن مل يكن 

ياً فتفطن لعموم رمحة اهللا فما تطلق النبوة إال ملن اتصف باموع فذلك النيب وتلك النبوة اليت حجزت علينا صاحب املبشرة نب
وانقطعت فإن من مجلتها التشريع بالوحي امللكي يف التشريع وذلك ال يكون إال لنيب خاصة فالبد أن يكون هلذه الشعبة حكم فيمن 

ن اهللا ملا أخرب ذه الشعبة على لسان الرسول أضافها إىل اإلميان إضافة إطالق مل يقيد إمياناً قامت به واتصف ا وظهر أثرها عليه فإ
بكذا بل قال اإلميان واإلميان بكذا شعبة من شعب اإلميان املطلق فكل شعبة إميان كالذين آمنوا بالباطل خاصة واإلصالح بني الناس 

 يف اإلميان فهو يف موطن شعبة من شعب اإلميان وقد يوجد هذا من املؤمن وغري مبا مل يكن واخلديعة يف احلرب فكان للكذب دخول
املؤمن على أنه مامث غري مؤمن فإن اهللا ما تركه كما أنه مامث غري كافر فإن األمر بني مؤمن باهللا ومؤمن بالباطل وكافر باهللا وكافر 

 تقيد به فلكل شعبة من اإلميان طريق إىل اجلنة فأهل اجلنان يف كل بالباطل فكل عبد هللا فهو مؤمن كافر معاً يعني إميانه وكفره ما
جنة وأهل النار من حيث ما قام م من شعب اإلميان وهم أهل النار الذين ال خيرجون منها فلهم مبا كانوا فيه من شعب اإلميان 

ردوس ال عني له يف النار فلهم النعيم واخللد واملأوى مجيع معاين اجلنات يف النار إال جنة الفردوس والوسيلة ال قدم هلم فيهما فإن الف
والسالم واملقامة وعدن وألهل اجلنات الرؤية مىت شاؤوا وألهل النار يف أحيان خمصوصة الرؤية فإن اهللا ما أرسل احلجاب عليهم 

ضب والربوبية هلا الشفقة فإن املرىب مطلقاً وإمنا قال يومئذ يف قوله كال إم عن رم يومئذ حملجوبون ملا تعود وأغلظ يف حال الغ
ضعيف يتعني اللطف به فذلك كان يف حال الغضب عن ربه حمجوباً فافهم فأورثه ذلك احلجاب أن جعله يصلى اجلحيم ألنه قال 

 أيضاً مل بعد قوله حملجوبون مث إم لصالوا اجلحيم فأتى بقوله مث فما صلى اجلحيم إال بعد وقوع احلجاب ولذلك قيده بيومئذ كذلك
خيل إنسان وال مكلف أن يكون على خلق من أخالق اهللا وأن هللا ثلمائة خلق فالبد أن يكون اإلنسان من مؤمن وكافر على خلق 
من أخالق اهللا وأخالق اهللا كلها حسنة محيدة فكل ذات قام ا خلق منها وصرفه يف املوضع الذي يستحقه ذلك اخللق فالبد أن 

نار أو جنان فإنه يف كل ذي كبد رطبة أجر والبد أن حينو كل إنسان على أمر ما من خلق اهللا فله أجر تسعد به حيث كانت من 
    من ذلك فدركات النار هي دركات ما مل ينقطع العذاب فإذا انتهى إىل أجله 

  .املسمى عاد ذلك الدرك يف حق املقيم فيه درجة للخلق اإلهلي الذي كان عليه يوماً ما

  ومن يجوز إذا الرحمن لم يجد  ن تنساك منتهأكرم أ اللّه
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وملا جعل اللّه تعاىل يف املكلف عقالً وجتلى له كان له من جهة عقله ونظره عقد وعهد اللّه ذلك النظر العقلي وهو األفتقار إىل اللّه 
 فصار اإلنسان مع اللّه بني عهدين بالذات وأمثاله بعث اليه رسوالً من عنده فأخذ عليه عهداً آخر على ما تقرر يف امليثاق األول

عهد عقلي وعهد شرعي وأمره اللّه بالوفاء ما بل طلبه احلال بذلك لقبوله فلما وقفت على هذين العهدين وبلغ مين علمي ما 
  املبلغ الذي يبلغه من شاهد قلت 

 اتراه يخلص من له عقدان  في القلب عقد حجبي وعقد هداية

 لما حملتينه تران مالي  بما أعطيته علمته ربي

 لي بتحصيل النجاة وذان من  كل ما كلفتينه اطيقه ما

 فمالي بالوفاء يدان قلبي  عقالً وشرعاً بالوفاء يناديا

 كنت أنت فما هما عنياني أو  أن كنت نعتي فالوفاء محصل

نت مسعه وبصره ويده ومؤيده وكذلك أن كنت أما قويل أن كنت نعيت فهو قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ربه أنه قال ك
أعين أنت أي أنت الفاعل واملوجد للعمل والوفاء ال أنا إذ ال اجياد ملخلوق يف عقد نابل األمر كله للّه فما مها يعين العقل والشرع 

د السامعني صدق اللّه يف قوله حبكمهما على عنياين وإمنا عنيا من له خلق األعمال واألحوال والقدر عليها وإمنا قلنا هذا ليحقق عن
وكان اإلنسان أكثر شىء جدالً وأقوى اجلدال ما جيادل به اللّه واعلم أن شجرة طوىب جلميع شجراً اجلنات كآدم ملا ظهر منه من 

تى ويربىء البنني فإن اللّه ملا غرسها بيده وسواها نفخ فيها من الروح وكما فهل يف مرمي نفخ فيها من روحه فكان عيسى حيىي املو
األكمه واألبرص فشرف آدم باليدين ونفخ الروح فيه فاورثه نفخ الروح فيه علم األمساء لكونه خملوقا باليدين فباموع األمر 

وكانت له اخلالفة واملال والبنون زينة احلياة الدنيا وتوىل احلق غرس شجرة طوىب بيده ونفخ الروح فيها زينها بثمر احللى واحللل 
يهما زينة لالبسهما فنحن أرضها فإن اللّه جعل ما على األرض زينة هلا وأعطت يف مثر اجلنة كله من حقيقتها عني ما هي اللذين ف

عليه كما أعطت النواة النخلة وما حتمله مع النوى الذي يف مثرها وكل من تواله احلق بنفسه من وجهه اخلاص بأمر ما من األمور 
  .س له هذا األختصاص وال هذا التوجه واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيلفإن له شفوفاً وميزة على من لي

يف فلك املنازل وهو الكوكب وهيئة السموات واألرض واألركان واملولدات والعمد الذي ميسك اللّه السماء به أن " الفصل الرابع"
قطة واهية يزول الناس منها اعلم أن اللّه خلق هذا تقع على األرض لرمحته مبن فيها من الناس مع كفرهم بنعمه فال وى السماء سا

الفلك الكوكب يف جوف الفلك األطلس وما بينهما خلق اجلنات مبا فيها فهذا الفلك أرضها واألطلس مساؤها وبينهما فضاء ال 
رتلة مع ما أضاف إىل هذا يعلم منتهاه اال من أعلمه اللّه فهو فيه كحلقة يف فالة فيحاء وعني يف مقعر هذا الفلك مثاين وعشرين م

الكوكب اليت مسيت منازل لقطع السيارة فيها وال فرق بينها وبني سائر الكواكب األخر اليت ليست مبنازل يف سريها وفيما خيتص به 
هي من األحكام يف نزوهلا الذي ذكرناه يف الربوج قال تعاىل والقمر قدرناه منازل يعين هذه املنازل املعينة يف هذا الكوكب و

كاملنطقة بني الكواكب من الشرطني إىل الرشاء وهي تقديراتن وفروض يف هذا اجلسم وال تعرف أعيان هذه املقادر إال ذه 
الكواكب كما أنه ما عرفت أا منازل إال برتول السيارة فيها ولوال ذلك ما متيزت عن سائر الكواكب باشخاصها ومن مقعر هذا 

    الدنيا من هناك إىل ما حتته يكون استحالة ما تراه الفلك إىل ما حتته هي الدار 
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إىل األخرى فلالخرى صورة فيها غري صورة الدنيا فينتقل من ينتقل منها إىل اجلنة من انسان وغري انسان ويبقى ما يبقى فيها من 
ن هذه الكواكب قطعاً يف انسان وغري انسان وكل من يبقى فيها فهو من أهل النار الذين هم أهلها وجعل اللّه لكل كوكب م

الفلك األطلس ليحصل من تلك اخلزائن اليت يف بروجه وبايدي مالئكته األثين عشر من علوم التأثري ما تعطيه حقيقة كل كوكب 
وقد بينا ذلك وجعلها على طبائع خمتلفة والنور فيها ويف سائر السيارة من نور الشمس وهو الكوكب األعظم القليب ونور الشمس 

 من حيث عينها بل هو من جتل دائم هلا من امسه النور فما مث نور إال نور اللّه الذي هو نور السموات واألرض فالناس ما هو
يضيفون ذلك النور إىل جرم الشمس وال فرق بني الشمس والكواكب يف ذلك إال أن التجلي للشمس على الدوام فلهذا ال يذهب 

 املثايل النوري يستتر عنه يف أعني الناظرين باحلجاب الذي بينها وبني أعينهم وبسباحة نورها إىل زمان تكويرها فإن ذلك التجلي
هذه الكواكب حتدث أفالً كايف هذا الفلك أي طرقاً مجيع املخلوقات فهو حياة العامل وهو حار ورطب فما أفرطت فيه احلرارة 

وما بقي على حكم اإلعتدال بقي عليه اسم اهلواء وعلى اهلواء والسخونة مسى ناراً وما أفرطت فيه الرطوبة وقلت حرارته مسي ماء 
أمسك املاء به جرى وانساب وحترك وليس يف األركان أقبل لسرعة األستحالة من اهلواء ألنه األصل وهو فرع الزدواج احلرارة 

رب اسطقص وهلذا جعل اللّه منه والرطوبة على األعتدال والطريق املستقيم فهو األسطقس األعظم أصل األسطقصات كلها واملاء أق
فأعظم الربوج " الوصل"كل شىء حي ويقبل بذاته التسخني وال تقبل النار برودة وال رطوبة ال بالذات وال بالعرض خبالف املاء 

 الربوج اهلوائية وهي اجلوزاء وامليزان والدايل وملا خلق اللّه األرض سبع طباق جعل كل أرض أصغر من األخرى لكون على كل

أرض قبة مساء فلما خلق األرض وقدر فيها أقواا وكسا اهلواء صورة النحاس الذي هو الدخان فمن ذلك الدخان سبع مسوات 
طباقاً أجساماً شفافة وجعلها على األرض كالقباب على كل أرض مساء أطرافها عليها نصف كرة األرض هلا كالبساط فهي مدحية 

 فمادت فقال باحلبال عليها فثقلت فسكنت ا وجعل يف كل مساء منها كوكباً عي اجلواري دحاها من أجل السماء أن تكون عليها
منها القمر يف السماء الدنيا ويف السماء الثانية الكاتب وهو عطارد ويف الثالثة الزهرة ويف الرابعة الشمس ويف اخلامسة األمحر وهو 

ل وهو املقاتل كما رمسناها يف املثال املتقدم فلما سبحت الكواكب كلها املريخ ويف السادسة املشتري وهو رام ويف السابعة زح
ونزلت باخلزائن اليت يف الربوج ووهبتها مالئكة الربوج من تلك اخلزائن ما وهبتها أثرت فياألركان ما تولد فيها من مجاد الذي هو 

وهو الصورة الظاهرة اليت ا مجع حقائق العامل املعدن ونبات وحيوان وآخر موجود اإلنسان احليوان خليفة اإلنسان الكامل 
واإلنسان الكامل هو الذي أضاف إىل مجعية حقائق احلق اليت ا صحت له اخلالفة ظهر ذلك فيمن ظهر من هذهالصور فجعل يف 

 ويف كل صنف من املولدات نوعاً كامالً من جنسها فأكمل صورة ظهرت يف املعدن صورة الذهب ويف النبات شجر الوقواق
احليوان اإلنسان وجعل بني كل نوعني متوسطات كالكمأة بني املعدن والنبات والنخلة بني النبات واحليوان والنسناس والقرد بني 
احليوان واإلنسان ونفخ يف كل صورة أنشأها روحاً منه فحييت وتعرف إليها ا فعرفته بأمر جبلت عليه تلك الصورة وما تعرف 

ما تراه إال على صورا وكانت الصور على أمزجة خمتلفة وإن كانت خلقت من نفس واحدة كقلوب بين آدم إليها إال من نفسها ف
خلقها اهللا من نفس واحدة وهي خمتلفة فمن الصور من بطنت حياته فأخذ اهللا أبصاراً أكثر الناس عنها وهي على ضربني ضرب له 

واحد معدناً وحجراً واآلخر نباتاً ومن الصور من ظهرت حياته فسميناه حيواناً منو وغذاء ونوع له منو وال غذاء له فسمينا الصنف ال
وحياً والكل حي يف نفس األمر ذو نفس ناطقة وال ميكن أن يكون يف العامل صورة ال نفس هلا وال حياة وال عبادة ذاتية وأمرية 

نات ومن أحدثها من اخللق عن قصد وعن غري قصد فما سواء كانت تلك الصورة مما حيدثها اإلنسان من األشكال أو حيدثها احليوا
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هو إال أن نتصور الصورة كيف تصورت وعلى يدي من ظهرت إال ويلبسها اهللا تعاىل روحاً من أمره ويتعرف إليها من حينه فتعرفه 
    منها وتشهده فيها هكذا هو األمر دائماً دنيا وآخرة يكشفه 

لشمش وغروا كما حدث اليوم بدورة الفلك األطلس كما حدث الزمان مبقارنة أهل الكشف فظهر الليل والنهار بطلوع ا
احلوادث عند السؤال مبىت والزمان واليوم والليل والنهار وفصول السنة كلها أمور عدمية نسبية ال وجود هلا يف األعيان وأوحى يف 

 عند سباحة هذه اجلواري وجعلهم نواباً متصرفني بأمر كل مساء أمرها وجعل امضاء األمور اليت أودعها السموات يف عامل األركان
احلق لتنفيذ هذه األمور اليت أخذوها من خزائن الربوج يف السنة بكماهلا وقدر هلا املنازل املعلومة اليت يف الفلك املكوكب وجعل هلا 

 أفالكاً وجعل يف سطح السماء السابعة اقترابات وافتراقات كل ذلك بتقدير العزيز العليم وجعل سريها يف استدارة وهلذا أمساها
الضراح وهو البيت املعمور وشكله كما رمسته يف اهلامش وخلق يف كل مساء عاملاً من األرواح واملالئكة يعمروا فأما املالئكة فهم 

اكب كلها وعن السفراء النازلون مبصاحل العامل الذي ظهر يف األركان واملصاحل أمور معلومة وما حيدث عن حركات هذه الكو
حركة األطلس ال علم هلؤالء السفراء بذلك حىت حتدث فلكل واحد منهم مقام معلوم ال يتعداه وباقي العامل شغلهم التسبيح 
والصالة والثناء على اهللا تعاىل وبني السماء السابعة والفلك املكوكب كراسي عليها صور كصور املكلفني من الثقلني وستور 

طهرة ليس هلم إال مراقبة تلك الصور وبأيديهم تلكالستور فإذا نظر امللك إىل الصور قد مسحت وتغريت عما مرفوعة بأي مالئكة م
كانت عليه من السحن أرسل الستر بينها وبني سائر الصور فال يعرفون ما طرأ وال يزال امللك من اهللا مراقباً تلك الصورة فإذا رأى 

 رفع الستر فظهرت يف أحسن زينة وتسبيح تلك الصور وهؤالء األرواح امللكية تلك الصورة قد زال عنها ذلك القبح وحسنت
املوكلة بالستور سبحان من أظهر اجلميل وستر القبيح وأطلع أهل الكشف على هذا ليتخلقوا بأخالق اهللا ويتأدبوا مع عباد اهللا 

ذا رأيت من يدعي األهلية هللا ويكون مع العامل على فيظهرون حماسن العامل ويسترون مساويهم وبذلك جاءت الشرائع من عند اهللا فإ
خالف هذا احلكم فهو كاذب يف دعواه وذا أو مثاله تسمى سبحانه بالغافر والغفور والغفار وملا كون اهللا ملكوته مما ذكرناه خلق 

 وقد كان خلق قبله اجلان من آدم بيديه من األركان وجعل أعظم جزء فيه التراب لربده ويبسه وأنزله خليفة يف أرضه خلق منها
األركان وجعل أغلب جزء فيه النار وكان من أمر آدم وإبليس واملالئكة ما وصف اهللا لنا يف القرآن فال حيتاج إىل ذكر ذلك 

 فما وأمسك اهللا صورة السماء على السماء ألجل اإلنسان املوحد الذي ال ميكن أن ينفى فذكره اهللا اهللا ألنه ليس يف خاطره إال اهللا
عنده أمر آخر يدعى عنده ألوهية فينفيه ال إله إال اهللا فليس إال اهللا الواحد األحد وهلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقوم 
الساعة حىت ال يبقى على وجه األرض من يقول اهللا اهللا وهو الذكر األكرب الذي قال اهللا فيه ولذكر اهللا أكرب فما قال الرسول صلى 

 عليه وسلم من يقول ال إله إال اهللا فهذا االسم هو هجري هذا اإلمام الذي يقبض آخراً وتقوم الساعة فتنشق السماء فإن هذا اهللا
وأمثاله كان العمد ألن اهللا ما أمسكها من أجله أن تقع على األرض ولذلك قال فيها إا واهية أي واقعة ساقطة مث مازالت النواب 

ور تظهر باالستحاالت يف عامل األركان دنيا وبرزخاً وآخرة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها فال يبقى إال تتحرك يف طرقها والص
ما يف اآلخرة وهو يوم القيامة والداران اجلنة والنار ولكل واحد منهما ملؤها من اجلن واإلنس ومما شاء اهللا ويف اجلنة قدم الصدق 

 اللتان يف الكرسي وقد مر من الكالم يف هذا الفن من هذا الكتاب ما فيه غنية للعاقل وبلغة زاد ويف النار قدم اجلبار ومها القدماان
  .للمسافر توصله إىل مقصوده
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يف أرض احلشر وما حتوي عليه من العامل واملراتب وعرش الفصل والقضاء ومحلته وصفوف املالئكة بني يدي " الفصل اخلامس"
اىل إذا نفخ يف الصور وبعث ما فيالقبور وحشر الناس والوحوش وأخرجت األرض أثقاهلا ومل يبق يف احلكم العدل اعلم أن اهللا تع

بطنها سوى عينها إخراجاً ال نباتاً وهو الفرق نشأة الدنيا الظاهرة وبني نشأة اآلخرة الظاهرة فإن األوىل أنبتنا فيها من األرض فنبتنا 
ل الزيادة يف اجلرم طوالً وعرضاً ونشأة اآلخرة إخراج من األرض على الصورة اليت يشاء نباتاً كما ينبت النبات على التدريج وقبو

احلق أن خيرجنا عليها ولذلك علق املشيئة بنشر الصورة اليت أعادها يف األرض املوصوفة بأا تنبت فتنبت على غري مثال ألنه ليس يف 
غري مثال صورة تقدمت تشبهها وذلك قوله كما بدأكم تعودون ولقد الصور صورة تشبهها فكذلك نشأة اآلخرة يظهرها اهللا على 

علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون وننشئكم فيما ال تعلمون فإذا أخرجت األرض أثقاهلا وحدثت أا ما بقي فيها مما اختزنته شيء 
يبصرون كيف التبديل يف السماء واألرض حىت جيء بالعامل إىل الظلمة اليت دون اجلسر فألقوا فيها حىت ال يرى بعضهم بعضاً وال 

تقع فتمد األرض أو المد األدمي وتبسط فال ترى فيها عوجاً وال أمتاً وهي الساهرة فال نوم فيها فإنه ال نوم ألحد بعد الدنيا يرجع 
راط من األرض علواً ما حتت مقعرالفلك املكوكب جهنم وهلذا مسيت ذا االسم لبعد قعرها فأين املقعر من األرض ويوضع الص

على استقامة إىل سطح الفلك املكوكب فيكون منتهاه إىل املرج الذي خارج سور اجلنة وأول جنة يدخلها الناس هي جنة النعيم 
ين ويف ذلك املرج املأدبة وهو درمكة بيضاء نقية منها يأكل أهل املأدبة وهو قوله تعاىل يف املؤمنني إذا أقاموا التوراة واإلجنيل من ب

إسرائيل ولو أم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم فنحن أمة حممد صلى اهللا عليه 
وسلم نقيم كل ما أنزل إلينا من ربنا باإلميان وبه نعمل من ذلك مبا أمرنا من العمل به وغرينا من األمم منهم من آمن كما آمنا 

ن ببعض وكفر ببعض فمن جنا منهم قيل فيه الكلوا من فوقهم وهو ما خرج من فروع أشجار اجلنان على السور ومنهم من آم
فظلل على هذا املرج فقطفه السعداء ومن حتت أرجلهم هو ما أكلوه من الدرمكة البيضاء اليت هم عليها ووضع املوازين يف أرض 

اف بني اجلنة والنار وجعله مكاناً إن اعتدلت كفتا ميزانه فلم ترجح احلشر لكل مكلف ميزان خيصه وضرب بسور يسمى األعر
إحدامها على األخرى ووقفت احلفظة بأيدهم الكتب اليت كتبوها يف الدنيا من أعمال املكلفني وأقواهلم ليس فيها شيء من اعتقادات 

 بأيدهم فمنهم من أخذ كتابه بيمينه ومنهم من أخذه قلوم إال ما شهدوا به على أنفسهم مبا تلفظوا به من ذلك فعلقوها يف أعناقهم
بشماله ومنهم من أخذه من وراد ظهره وهم الذين نبذوا الكتاب يف الدنيا وراء ظهورهم واشتروا به مثناً قليالً وليس أؤلئك إال 

ربني منه وال تزيد وال تنقص األئمة الضالل املضلون الذين ضلوا وأضلوا وجيء باحلوض يتدفق ماء عليه من األواين على عدد الشا
ترمي فيه أنبوبات أنبوب ذهب وأنبوب فضة وهو لزيق بالسور ومن السور تنبعث هذان األنبوبان فيشرب منه املؤمنون ويؤتى مبنابر 

ة من نور خمتلفة يف اإلضاءة واللون فتنصب يف تلك األرض ويؤتى بقوم فيقعدون عليها قد غشيهم األنوار ال يعرفهم أحد يف رمح
االبد عليهم من اخللع اإلهلية ما تقربه أعينهم ويأتى مع كل إنسان قرينه من الشياطني واملالئكة وتنشر األلوية يف ذلك اليوم للسعداء 

واألشقياء بأيدي أئمتهم الذين كانوا يدعوم إىل ما كانوا يدعوم إليه حق وباطل وجتتمع كل أمة إىل رسوهلا من آمن منهم به 
حتشر األفراد واألنبياء بعمزل من الناس خبالف الرسل فإم أصحاب العساكر فلهم مقام خيصهم وقد عني اللّه يف هذه ومن كفر و

األرض بني يدي عرش الفصل والقضاء مرتبة عظمى امتدت من الوسيلة اليت يف اجلنة يسمى ذلك املقام احملمود وهو حملمد صلى اللّه 
الئكة السموات مالئكة كل مساء على حدة متميزة عن غريها فيكونون سبعة صفوف أهل كل عليه وسلم خاصة وتأيت املالئكة م

    مساء صف والروج قائم مقدم اجلماعة وهو امللك الذي نزل بالشرائع 
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على الرسل مث جياء بالكتب املرتلة والصحف وكل طائفة ممن نزلت من أجلها خلفها فيمتازون عن أصحاب الفترات وعمن تعبد 
 بكتاب مل يرتل من أجله وإمنا دخل فيه وترك ناموسه لكومن عند اللّه وكان ناموسه عن نظر عقلي من عاقل مهدي مث يأيت نفسه

اللّه عز وجل على عرشه واملالئكة الثمانية حتمل ذلك العرش فيضعونه يف تلك األرض واجلنة عن ميني العرش والنار من اجلانب 
وغلبت على قلوب أهل املوقف من إنسان وملك وجان ووحمش فال يتكلمون إال مهساً بإشارة عني اآلخر وقد علت اهليبة اإلهلية 

وخفي صوت وترفع احلجب بني اللّه وبني عباده وهو كشف الساق ويأمرهم داعي احلق عن أمر اللّه بالسجود للّه فال يبقى أحد 
د اتقاء ورياء خر على قفاه وذه السجدة يرجح ميزان سجد للّه خالصاً على أي دين كان إال سجد السجود املعهد ومن سج

أصحاب األعراف ألا سجدة تكليف فيسعدون ويدخلون اجلنة ويشرع احلق يف الفصل واحلكم بني عباده فيما كان بينهم وأمل ما 
لق به حق للغري وقد ورد من أخبار كان بينهم وبني اللّه فإن الكرم اإلهلي قد أسقطه فال يؤاخذ اللّه أحد من عباد اللّه فيما مل يتع

األنبياء عليهم السالم يف ذلك اليوم ما قد ورد على ألسنة الرسل ودون الناس فيه ما دونوا فمن أراد تفاصيل األمور فينظرها هنالك 
اعتهم ما شاء ويرد مث تقع الشفاعة األوىل من حممد صلى اللّه عليه وسلم يف كل شافع أن يشفع فيشفع الشافعون ويقبل اللّه من شف

من شفاعتهم ما شاء ألن الرمحة يف ذلك اليوم يبسطها اللّه يف قلوب الشفعاء فمن رد اللّه شفاعته من الشافعني مل يردها انتقاصاً م 
م فمنهم من وال عدم رمحة باملشفوع فيه وإمنا أراد بذلك إظهار املنة اإلهلية علة بعض عباده فيتوىل اللّه سعادم ورفع الشقاوة عنه

يرفع ذلك عنه بإخرجهم من النار إىل اجلنان وقد ورد وشفاعته بشفاعة أرحم الرامحني عند املنتقم اجلبار فهي مراتب أمساء إهلية ال 
شفاعة حمققة فإن اللّه يقول يف ذلك اليوم شفت املالئكة والنبيون واملؤمنون وبقي أرحم الرامخني فدل باملفهوم أنه مل يشفع فيتوىل 

بنفسه إخراج من يشاء من النار إىل اجلنة ونقل حال من هو من أهل النار من شقاوة اآلالم إىل سعادة إزالتها فذلك قدر نعيمه وقد 
يشاء وميألاللّه جهنم بغضبه املشوب وقضائه واجلنة برضاه فتعم الرمحة وتنبسط النعمة فيكون اخللق كما هم يف الدنيا على صورة 

له وآخر صورة يتحول إليها يف احلكم يف عباده صورة الرضا فيتحول احلق يف صورة النعيم فإن الرحيم واملعايف احلق فيتحولون لتحو
أول من يرحم ويعفو وينعم على نفسه بإزالة ما كان فيه من اجلرح والغضب على من أغضبه مث سرى ذلك يف املغضوب عليه فمن 

املآل إليه واللّه من حيث يعلم نفسه ومن هويته وغناه فهو على ما هو عليه وإمنا هذا فهم فقد أمناه ومن مل يفهم فسيعلم ويفهم فإن 
الذي وردت به األخبار وأعطاه الكشف إمنا ذلك من أحوال تظهر ومقامات تشخص ومعان جتسد ليعلم احلق عبادة معىن اإلسم 

وقد تسمى لنا ما فكل ما هو العامل فيه من تصريف اإلهلي الظاهر وهو ما بدا من هذا كله واالسم اإلهلي الباطن وهو هويته 
وانقالب وحتول يف صور يف حق وخلق فذلك من حكم االسم الظاهر وهو منتهى علم العامل والعلماء باللّه وأما االسم الباطن فهو 

هلا تعلق باالسم الباطن وإن كان إليه ال إلينا وما بإيدينا منه سوى ليس كمثله شيء على بعض وجوه حمتمالته إال أن أوصاف الترتيه 
فيه حتديد ولكن ليس يف اإلمكان أكثر من هذا فإنه غاية الفهم عندنا الذي يعطيه استعدادنا وأما قوله تعاىل وإن منكم إال واردها 

ر النار وإن كان فيها فإن الطريق إىل اجلنة عليها فال بد من الورد فإذا مل يبق يف أرض احلشر من أهل اجلنة أحد عاد كله ناراً أي دا
    زمهرير فجهنم من مقعر فلك الكواكب إىل أسفل سافلني 

يف جهنم وأبواا ومنازهلا ودركاا إعلم أم جهنم حتوي على السموات واألرض على ما كانت عليه السماء " الوصل السادس"
وغاربة على أهل النار باحلرور والزمهرير باحلرور واألرض إذ كانتا رتقاً فرجعت إىل صفتها من الرتق والكواكب كلها فيها طالعة 

على املقرورين بعد استيفاء املؤاخذة مبا أجرموا بالزمهرير على احملرورين ليجدوا يف ذلك نعيماً ولذة ما هلم من النعيم إالذلك وهو 
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لكل إنسان حبسب ما يربد عنه ما دائم عليهم أبداً وكذلك طعامهم وشرام بعد انقضاء مدة املؤاخذة يتناولون من شجة الزقوم 
كان جيده أو يسخنه كالظمآن حبرارة العطش فيجد ماء بارد فيجد له من اللذة ال ذهابه حلرارة العطش وكذلك ضده وأبواا سبعة 

 نفسه حبسب أعضاء التكليف الظاهرة ألن باب القلب مطبوع عليه ال يفتح من حني طبع اللّه عليه عند ما أقر له بالربوبية وعلى
بالعبودية فللنار على األفئدة إطالع ال دخول لغلق ذلك الباب فهو كاجلنة حفت باملكاره فما ذكر اللّه من أبواب النار إال السبعة 
اليت يدخل منها الناس واجلان وأما الباب املغلق الذي ال يدخل عليه أحد هو يف السور فباطنه فيه الرمحة بإقراره بوجود اللّه رباً له 

بوديته لربه وظاهره من قبله العذاب وهي النار اليت تطلع على األفئدة وأما منازهلا ودركاا وخوخاا فعلى ما ذكرناه يف اجلنة وع
على السواء ال تزيد وال تنقص وليس يف النار نار مرياث وال نار اختصاص وإمنا نار أعمال فمنهم من عمرها بنفسه وعمله الذي هو 

أهل اجلنة بقي عمله الذي كان يف الدنيا على صورته يف املكان من النار الذي لو كان من أهلها صاحب ذلك قرينه ومن كان من 
العمل لكان فيه فإنه من ذلك املكان كان وجود ذلك العمل وهو خالف ما كلف من فعل وترك فعاد إىل وطنه كما عاد اجلسم 

 يعود وإن طالت املدة فإا أنفاس معدودة وآجال مضروبة حمدودة يبلغ عند املوت إىل األرض اليت خلق منها وكل شيء إىل أصله
الكتاب فيها أجله ويرى كل مؤمل ما أمله فإمنا حنن به وله فما خرجنا عنا وال حللنا إال بنا حيث كنا وحشرت الوحوش كلها فيها 

إم يف اجلنان على صور يقتضيها ذلك املوطن وكل حيوان أنعاماً من اللّه عليها إال الغزالن وما إستعمل من احليوان يف سبيل اللّه ف
تغذى به أهل اجلنة يف الدنيا خاصة وإذا مل يبق يف النار أحد إال أهلها وهم يف حال العذاب جياء باملوت على صورة كبش أملح 

ذا املوت فيضجعه الروح األمني ويأيت فيوضع بني اجلنة والنار ينظر إليه أهل اجلنة وأهل النار فيقال هلم تعرفون هذا فيقولون نعم ه
حيىي عليه السالم وبيده الشفرة فيذحبه ويقول امللك لساكين اجلنة والنار خلود فال موت ويقع اليأس ألهل النار من اخلروج منها 

كل الباب إذا ويرتفع اإلمكان من قلوب أهل اجلنة من وقوع اخلروج منها وتغلق األبواب وهي عني فتح أبواب اجلنة فإا على ش
إنفتح إنسد به موضع آخر فعني غلقه ملرتل عني فتحه مرتالً آخر وأما أمساء أبواا السبعة فباب جهنم باب جحيم باب السعري باب 
سقر باب لظى وباب احلطمة وباب سجني والباب املغلق وهو الثامن الذي ال يفتح فهو احلجاب وأما خوخات شعب اإلميان فمن 

نها فإن له منها جتلياً حبسب تلك الشعبة كانت ما كانت ومنها ما هي خلق يف العبد جبل عليه ومنها ما هي كان على شعبة م
مكتسبة وكان خري فإا عن اخلري احملض فمن عمل خرياً على أي وجه كان فإنه يراه وجيازى به ومن عمل شراً فال بد أن يراه وفد 

ن كان يف الدنيا قد تاب وإن مات عن غري توبة فال بد أن يبدل مبا يقابله مبا يقتضيه ندامته جيازى به وقد يعفى عنه ويبدل له خبرياً إ
يوم يبعثون ويرى الناس أعماهلم واجلان وكل مكلف فما كان يستوحش منه املكلف عند رؤيته يعود له أنس له به وختتلف اهليئات 

ن باطن اإلنسان يف الدنيا هو الظاهر يف الدار اآلخرة وقد كان غيباً هنا يف الدارين مع األنفاس بإختالف اخلواطر هنا يف الدنيا فإ
فيعود شهادة هناك وتبقى العني غيباً باطن هذه اهليئات والصور ال تتبدل وال تتحول فما مث إال صور وهيئات ختلع عنه وعليه دائماً 

    أبداً إىل غري اية وال إتقضاء 

 اإلهلية والدنيا واآلخرة والربزخ أعلم أن أمساء اللّه احلسنة نسب وإضافات وفيها أئمة وسدنة يف حضرة األمساء" الفصل السابع"
ومنها ما حيتاج إليها املمكنات إحتياجاً ضرورياً ومنها ما ال حيتاج إليها املمكنات ذلك اإلحتياج الضروري وقوة نسبتها إىل احلق 

حلي والعامل واملريد والقائل كشفاً وهو يف النظر العقلي القادر فهذه أربعة يطلبها أوجه من طلبها للخلق فالذي ال بد للمكن منها ا
اخللق بذاته وإىل هذه األربعة تستند الطبيعة كما تستند األركان إىل الطبيعة كما تستند األخالط إىل األركان وإىل األربعة تستند يف 
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كان وما بقي من األمساء فكالسدنة هلذه األمساء مث يلي هذه األمساء ظهورها أمهات املقوالتن وهي اجلوهر والعرض والزمان وامل
إمسان املدبر واملفصل مث اجلواد واملقسط فعن هذين األمسني كان عامل الغيب والشهادة والدار الدنيا واآلخرة وعنهما كان البالء 

هما صدر التحميد الواحد احلمد للّه املنعم املفضل والعافية واجلنة والنار وعنهما خلق من كل زوجني اثنني والسراء والضراء وعن
والتحميد اآلخر احلمد للّه على كل حال وعن هذين األمسني ظهرت القوتان يف النفس القوة العملية والقوة والفعل والكون 

ثار لذلك اليلزم ما تعطل حكمه منها واألستحالة واملأل األعلى واملأل األسفل واخللق واألمر وملا كانت األمساءاألهلية نسباً تطلبها اآل
ما ال يتعطل وإمنا يقدح ذلك لو اتفق أن تكون أمراً وجودياً فاللّه إله سواء وجد العامل أو مل يوجد فإن بعض املتومهني ختيل أن 

معطالً فلذلك قلنا األمساء للمسمى تدل على األعيان وجودية قائمة بذات احلق فإن مل يكن حكمها يعم وإال بقي منها ماال أثر له 
أنه سبحانه لو رحم بعضه وعذب بعضه لكان ولو عذبه إىل أجل مسمى لكان فإن الواجب الوجود ال ميتنع عنه ما هو ممكن لنفسه 
وال مكره له على ما ينفذه يف خلقه بل هو الفعال ملا يريد فلما خلق اللّه العامل رأيناه ذا مراتب وحقائق خمتلفة تطلب كل حقيقة منه 

من احلق نسبة خاصة فلما أرسل تعاىل رسله كان مما أرسلهم به ال جل تلك النسب أمساء تسمى ا خللقه يفهم منها داللتها على 
ذاته تعاىل وعلى أمر معقول ال عني له يف الوجود له حكم هذا األثر واحلقيقة الظاهرة يف العامل من خلق ورزق ونفع وضر وإجياد 

وقهر ولطف وترتل واستجالب وحمبة وبغض وقرب وبعد وتعظيم وحتقري وكل صفة ظاهرة يف العامل وإختصاص وأحكام وغلبة 
تستدعي نسبة خاصة هلا اسم معلوم عندنا من الشرع فمنها مشتركة وإنكان لكل واحد من املشتركة معىن إذا تبني ظهر أا متباينة 

اينة ومنها مترادفة ومع ترادفها فال بد أن يفهم من كل واحد معىن ال يكون فاألصل يف األمساء التباين واألشتراك فيه لفظي ومنها متب
يف اآلخر فعلمنا ما مسي به نفسه واقتصرنا عليها فأوجدنا الدار الدنيا وأسكن فيها احليوان وجعل األنسان الكامل فيها إماماً وخليفة 

وما تناسل منه مجيع ما يف السموات وما يف األرض وخلق خلقاً إن أعطاه علم األمساء ملا تدل عليه من املعاين وسخر األنسان وبنيه 
قلت فيه موجود صدقت وإن قلت فيه معدوم صدقت وإن قلت فيه ال موجود والمعدوم صدقت وهواخليال وله حاالن حال اتصال 

 عنه يف نفس األمر كجربيل يف وهذا احلال له بوجود األنسان وبعض احليوان وحال انفصال وهوما يتعلق به األدراك الظاهر منحازاً
صورة دحية ومن ظهر من عامل الستر من اجلنة من ملك وغريه وخلق اجلنة واملرتل الذي يكون يوم القيامة ناراً فخلق من النار ما 

ون غداً يف خلق وبقي منها يف القوة وجعل ذلك فيما جعل اللّه يف هذا الوجود الطبيعي من األستحاالت فالذي هو اليوم دار دنيا يك
يف الكثيب " الفصل الثامن"القيامة دار جهنم وذلك يف علم اللّه وقد بينا ذلك يف الصورة املثالية املتقدمة يف هذا الباب على التقريب 

ومراتب اخللق فيه أعلم أن الكثيب هو مسك أبيض يف جنة عدن وجنة عدن هي قصبة اجلنة وقلعتها وحضرة امللك وخواصه ال 
    مة إال حبكم الزيارة تدخلها العا

وجعل يف هذا الكثيب منابر واسرة وكراسي ومراتب ألن أهل كثيب أربع طوائف مؤمنون وأولياء وأنبياء ورسل وكل صنف ممن 
ذكرنا أشخاصه يفضل بعضهم قال تعاىل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال لقد فضلنا بعض النبني على بعض فتفضل 

 اشتركوا يف الدار ومن هذا الباب قوله ورفع بعضكم فوق بعض درجات يعين اخللق فدخل فيه مجيع بين آدم منازهلم بتفاضلهم وأن
دنيا وآخرة فإذا أخذ الناس منازهلم يف اجلنة استدعاهم احلق إىل رؤيته فيسارعون على قدر مراكبهم ومشيهم هنا يف طاعة رم 

عون يف الكثيب وكل شخص يعرف مرتبته علماً ضرورياً جيري اليها وال يرتل فمنهم البطىء ومنهم السريع ومنهم املتوسط وجيتم
فيها كما جيري الطفل اىل الثدي واحلديد اىل املغناطيس لو رام أن يرتل يف غري مرتبته ملا قدرو لورام أن يتعشق بغري مرتلته ما 
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 فيه من النعيم تعشقاً طبيعيا ذاتياً بنفسه ما هو عنده استطاع بل يرى يف مرتلته أنه قد بلغ منتهى أمله وقصده فهو يتعشق مبا هو
أحسن من حاله ولوال ذلك لكانت دار أمل وتنغيص ومل تكنم جنة وال دار نعيم غري أن األعلى له نعيم مبا هو فيه يف مرتلته وعنده 

عالهم من ال أعلى منه له نعيم بالكل فكل نعيم اإلدىن وأدىن الناس مرتلة على أنه ليس مث من دىن من ال نعيم له إال مبرتلة خاصة وأ
شخص مقصور عليه نعيمه فما أعجب هذا احلكم ففي الرؤية األوىل يعظم احلجاب على أهل النار والتنغيص والعذاب حبيث أم ال 

ك ليعرفوا يكون عندهم عذاب أشد عذاباً من ذلك فإن الرؤية األوىل تكون قبل انقضاء أجل العذاب وعموم الرمحة الشاملة وذل
ذوقاً عذاب احلجاب ويف الرؤية الثانية إىل ما يكون بعد ذلك تعم الرمحة وهلم أعىن ألهل اجلحيم رؤية من خوخات أبواب النار 

على قدر ما اتصفوا به يف الدنيا من مكارم األخالق فإذا نزل الناس يف الكثيب للرؤية وجتلى احلق تعاىل جتلياً عاماً على صور 
 ذلك التجلي الواحد فهو واحد من حيث هو جتلى وهو كثري من حيث اختالف الصور فإذا رأوه انصبغوا عن األعتقادات يف

آخرهم بنور ذلك التجلي وظهر كل واحد منهم بنور صورة ما شاهده فمن علمه يف كل اعتقاد فله نور كل معتقده ومن علمه يف 
من اعتقد وجود األحكم له فيه بترتيه وال تشبيه بل كان اعتقاده أنه على اعتقاد خاص معني مل يكن سوى نور ذلك املعتقد املعني و

ما هو عليه فلم يرته ومل يشبه وآمن مبا جاء من عنده تعاىل على علمه فيه سبحانه فله نور األختصاص ال يعلم إال يف ذلك الوقت 
اوله وأما دونه فال فإذا أراد اللّه رجوعهم إىل مشاهدة فإنه يف علم اللّه فال يدري هل هو أعلى ممن عمم األعتقاد كلها علمه أو مس

نعيمهم بتلك الرؤية يف جنام قال املالئمة وزعه الكثيب ردهم إىل قصورهم فريجعون بصورة ما رأو أو جيدون منازهلم وأهليهم 
م لذة يف زمان رؤيتهم بل اللذة عند منصبغني بتلك الصورة فيتلذذون ا فإم يف وقت املشاهدة كانوا يف حال فناء عنهم فلم تقع هل

أول التجلي حكم سلطاا عليهم فافنيتهم عنهم وعن أنفسهم فهم يف اللذة يف حال فناء لعظيم سلطاا وإذا أبصروا تلك الصورة يف 
يزيدون يف ذلك منازهلم وأهليهم استمرت هلم اللذة وتنعموا بتلك املشاهدة فتنعموا يف هذا الوطن بعني ما أفناهم يف الكثيب و

التجلي ويف تلك الرؤية علماً باللّه أعطاهم إياه العيان مل يكن عندهم فإن املعلوم إذا شوهد تعطي مشاهدته أمراً ال ميكن أن حيصل 
  من غري مشاهدة كما قيل 

 سأل المعاينة الكليم لذا  ولكن العيان لطيف معنى

     لى انكاره نفسه وهذا ذوق يعرفه كل من أقيم يف هذه احلال ال يقدر ع

يف العامل وهو كل ما سوى اللّه وترتيبه ونضده روحاً وجسماً وعلواً وسفالً إعلم أن العامل عبارة عن كل ما سوى " الفصل التاسع"
ن اللّه وليس إال املمكنات سواء وجدت أم مل توجد فإا بذاا عالمة على علمنا أو على العلم بواجب الوجود لذاته وهو اللّه فإ

اإلمكان حكم هلا الزم يف حال عدمها ووجودها بل هو ذايت هلا ألن الترجيح هلا الزم فاملرجح معلوم وهلذا مسى عاملاً من العالمة 
ألنه الدليل على املرجح فاعلم ذلك وليس العامل يف حال وجوده بشيء سوى الصور اليت قبلها العماء وظهرت فيه فالعامل إنةنظرت 

ض زائل أي حكم الزوال وهو قوله تعاىل كل شيء هالك إال وجهه وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حقيقته إمنا هو عر
أصدق بيت قالته العرب قول لبيد أال كل شيء ما خال اللّه باطل يقول ما له حقيقة يثبت عليها من نفسه فما هو موجود إال بغريه 

العرب أال كل شيء ما خال اللّه باطل فاجلوهر الثابت هو العماء وليس إال نفس ولذلك قال صلى اللّه عليه وسلم أصدق بيت قالته 
الرمحن والعامل مجيع ما ظهر فيه من الصور فهي أعراض فيه ميكن إزالتها وتلك الصور هي املمكنات ونسبتها من العماء نسبة الصور 
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رائي وهو العامل باملمكنات فما أدرك إال ما يف علمه من صور من املرآة تظهر فيها لعني الرائي واحلق تعاىل هو بصر العامل فهو ال
املمكنات فظهر العامل بني العماء وبني رؤية احلق فكان ما ظهر دليالً على الرائي وهو احلق فتفطن واعلم من أنت وأما نضده على 

هو العماء من مجلتها العقل األول وهو الظهور والترتيب فأرواح نورية إهلية مهيمة يف صمر نورية خلقية إبداعية يف جوهر نفس 
القلم مث النفس وهو اللوح احملفوظ مث اجلسم مث العرش ومقره وهو املاء اجلامد واهلواء والظلمة مث مالئكته مث الكرسي مث مالئكته مث 

ألرض مث املاء مث اهلواء العنصري األطلس مث مالئكته مث فلك املنازل مث اجلنات مبا فيها مث ما خيتص ا وذا الفلك من الكواكب مث ا
مث النار مث الدخان وفتق فيه سبع مسوات مساء القمر ومساء الكاتب ومساء الزهرة ومساء الشمس ومساء االجر ومساء الشتري ومساء 

ن مث نشأة جسد اإلنسان املقاتل مث أفالكها املخلوقون منها مث مالئكة النار واملاء واهلواء واألرض مث املولدات املعدن والنبات واحليوا
مث ما ظهر من أشخاص كل نوع من احليوان والنبات واملعدن مث الصور املخلوقات من أعمال املكلفني وهي آخر نوع هذا ترتيبه 

 مث بالظهور يف اإلجياد وأما ترتيببه باملكان الوجودي أو املتوهم فاملكان املتوهم املعقوالت اليت ذكرناها إىل اجلسم الكل مث العرش
الكرسي مث األطلس مث املكوكب وفيه اجلنات مث مساء زحل مث مساء املشتري مث مساء املريخ مث مساء الشمس مث مساء الزهرة مث مساء 
 الكاتب مث مساء القمر مث األثري مث اهلواء مث املاء مث األرض وأما ترتيبه باملكانة فاألنسان الكامل مث العقل األول مث األرواح املهيمة مث

النفس مث العرش مث الكرسي مث األطلس مث الكثيب مث الوسيلة مث عدن مث الفردوس مث دار السالم مث دار املقامة مث املأوى مث اخللد مث 
مث النعيم مث فلك املنازل مث البيت املعمور مث مساء الشمس مث القمر مث املشتري مث زحل مث الزهرة مث الكاتب مث املريخ مث اهلواء مث املاء 
التراب مث النار مث احليوان مث النبات مث املعدن ويف الناس الرسل مث األنبياء مث األولياء مث املؤمنون مث سائر اخللق ويف األمم أمة حممد 

ملؤثر صلى اللّه عليه وسلم مث أمة موسى عليه السالم مث األمم على منازل رسلها وأما ترتيبه بالتأثري فمنه املؤثر باحلال ومنه ما هو ا
باهلمة ومنه ما هو املؤثر بالقول ومنه ما هو املؤثر بالفعل أعين باآللة ومنهم املؤثر مبجموع الكل ومنهم املؤثر مبجموع البعض ومنهم 
املؤثر بغري قصد ملا طهر منه من األثر كتأثريات الرياح بوا يف الرمال وغريها وهي صورة األشكال وما يف الوجود أال مؤثر ومؤثر 
فيه مطلقاً ومؤثر اسم مفعول يكون له أثر باحلال كصور حتدث فتؤثر باحلال يف واهب األرواح هلا وقد ذكرنا يف نضد العامل خطبة 

وهي هذه اليت أنا ذاكرهاذكر اخلطبة يف نضد العامل احلمد للّه الذي ليس الوليته افتتاح كما لسائر األولياتالذي له األمساء احلسىن 
األزلياتالكائن وال عقل وال نفس وال بسائط وال مركباتوال أرض وال مساواتالعامل يف العماء جبميع املعلومات القادر والصفات العلى 

     الذي ال يعجز عن اجلائزات املريد الذي اليقصر فتعجزه املعجزات املتكلم وال حروف 

ت واآلالت والنغمات البصري الذي رأى ذاته وال وال أصوات السميع الذي يسمع كالمه وال كالم مسموع إال باحلروف واألصوا
مرئيات مطبوعة الذواتاحلي الذي وجبت له صفات الدوام األحدى واملقام الصمدي فتعاىل ذه السمات الذي جعل األنسان 

ات الكامل أشرف املوجودات وأمت الكلمات احملدثات والصالة على سيدنا حممد خري الربيات وسيد اجلسمانيات والروحاني
وصاحب الوسيلة يف اجلنات الفردوسيات واملقام احملمود يف اليوم العظيم البليات األليم الرزيات أما بعد فأنه ملا شاء سبحانه أن 

يوجد األشياء من غري موجود وأن يربزها يف أعياا مبا تقتضيه من الرسوم واحلدود لظهور سلطان األعراض واخلواص والفصول 
لدافعني شبه الشكوك والرافعني حجب األلتباس بوسائط العبارات الشارحة والصفات الرمسية والذاتية النرية واألنواع واألجناس ا

النرباس فإجنلى يف صورة العلم اجلواهر املتماثالت واألعراض املختلفات واملتماثالت واملتقابالت وفصل بني هذه الذوات بني 
وات األعراض واجلواهر صور اهليئات واحلاالت بالكيفيات وصور املقادير واألوزان املتحيزات منها وغري املتحيزاتكما إجنلى يف ذ
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املتصالت واملنفصالت بالكميات وصور األدوار واحلركات الزمانيات وصور األقطار واألكوار املكانيات والصور احلافظات 
دائح واملذام الشرعيات وأسباب الصالح والفساد املاسكات نظام العامل احلامالت أسباب املناقب واملثالب العرضيات وأسباب امل

الوضعيات احلكيمات وصور األضافات بني امللك وامللوك واآلباء واألبناء والبنات وصور التمليك بالعبيد واألماء اخلارجات واحلسن 
ليت هي بالفعل والفاعالت واجلمال والعلم وأمثال ذلك الداخالت وصور التوجيهات الفعلية القائمة بالفاعالت وصور املنفعالت ا

مرتبطات وقال عندما جالها بالشمس وضحاها والقمر إذا تالها والنهار إذا جالها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها واألرض 
 وما طحاها هذه حقائق اآلباء العلويات واألمهات السفليات وهلا البقاء باألبقاء مع استمرار التكوينات والتلوينات بالتغيري

واألستحاالت ليثبت عندها علم ما هي احلضرة األهلية عليه من االعزة والثبات فهذا الذي أبرز سبحانه من املعلومات وال جيوز غري 
ذلك فإنه مل يبق سوى الواجبات واحملاالت فأول موجود اداره سبحانه فلك األشارات ارادة احاطة معنوية وهو أول األفالك 

الت وأول صورة ظهر يف هذا الفلك العمائي صور الروحانيات املهيمات الذي منها القلم األهلي الكاتب املمكنات احملدثات املعقو
العالم يف الرسالت وهو العقل األول الفياض يف احلكيمات واألنباء وهو احلقيقة احملمدية واحلق املخلوق به والعدل عند أهل الطائف 

لكشوف والتلوحيات فجعله عاملاً حافظاً باقياً تاماً كامالً فياضاً كاتباً من دواة العلم واألشارات وهو الروح القدسي الكل عند أهل ا
حتركه ميني القدرة عن سلطان اإلرادة والعلوم اجلاريات إىل ايات وهو مستوى األمساء األهليات مث أدار معدن فلك النفوس دون 

فعلة عند أصحاب األدراكات واألشارات واملكاشفات فجعلها باقية تامة هذا الفلك وهو اللوح احملفوظ يف النبوات وهو النفس املن
غري كاملة وفائضة غري مفيضة فيض العقل فهي يف حمل القصور والعجز عن بلوغ الغايات مث أوجد اهلباء يف الكشف وواهليويل يف 

عاذ الثالثة فكان املكان فوجه عليه سبحانه النظر والطبيعة يف األذهان ال يف األعيان فأول صورة أظهر يف ذلك اهلباء صور األب
سلطان األربعة األركان فظهرت الربوج الناريات والترابيات واهلوائيات واملائيات فتميزت األكوان ومسي هذا اجلسم الشفاف 

 واملقدار معلوم عنده اللطيف املستدير احمليط باجسام العامل العرش العظيم الكرمي واستوى عليه بامسه الرمحن استواء مرتها عن احلد
غري مكيف وال معلوم للعقول واألذهان مث أراد سبحانه يف جوف هذا الفلك األول فلكاً ثانياً مساه الكرسي فتدلت اليه القدمان 

فانفرق فيه كل أمر حكيم بتقدير عزيز عليم وعنده أوجد اخلريات احلسان واملقصورات يف خيام اجلنان مث رتب فيه منازل األمور 
ها وأحكمها يف روحانيات سخرها وحكمها بالتأثريات السبعية من ألف إىل ساعة عن اختالف امللوان وجعل هذه املنازل بني كل

وسط ممزوج وطريف سعد مستقر وحنس مستمر برتول املقدر املفرد األنسان مث أراد سبحانه يف جوف هذا الفلك الثاين فلكاً ثالثاً 
نس مسخراً أودع لديه كل أسود حالك وقرن به ضيق املسالك والوعر واحلزن والكرب واحلزن وخلق فيه كوكباً ساحباً من الك

    وحسرات الفوت وسكرات 

املوت وأسرار الظلمات واملفازات املهلكات واألشجار املثمرات واألفاعي واحليات واحليوانات املضرات واحلرات الوحشات 
ساعدته النفس الكلية جلبال لتسكني األرضني املد حيث وأسكن يف هذا الفلك والطرق الدراسات والعنا واملشقات وخلق عند م

روحانية خليله إبراهيم عليه السالم عبده ورسوله مث أدار يف جوف هذا الفلك فلكاً رابعاً خلق فيه كوكباً ساحباً من اخلنس الكنس 
والسعادات والبيض احلسان املنعمات واإلعتداالت أودع لديه النخل الباسقات والعدل يف القضايا واحلكومات وأسباب اخلري 

والنمامات وأسرار العبادات والقربات والصدقات الربهانيات والصلوات النوريات وإجابة الدعوات والناظرين إىل الواقفني بعرفات 
 الفلك روحانية نبيه وقبول النسك بوضع رمى اجلمرات وخلق عند مساعدته النفس الكلية حتليل املياه اجلامدات وأسكن يف هذا
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موسى عليه السالم عبده وجنيه مث أدار يف جوف هذا الفلك فلكاً خامساً خلق فيه كوكباً ساحباً من اخلنس الكنس وأودع لديه محاية 
املذاهب بالقواضب واملرهفات واملوازن السمهريات وجتميز قدور راسيات وملء جفون كاجلوايب املستديرات والتعصبات واحلميات 

يقاع الفنت واحلروب بني أهل اهلدايات والضالالت وتقابل الشبه املضالت واالدلة الواضحات بني أهل العقول السليمة وإ
والتخيالت وخلق عند مساعدته النفس الكل لتلطيف االهوية السخيفات وأسكن يف هذا الفلك روح رسوليه هارون وحيىي عليه 

لفلك فلكاً سادساً خلق فيه كوكباً عظيماً مشرقاً ساحباً أودع لديه أسرار الروحانيات السالم موضحي سبيليه مث أدار يف جوف هذا ا
واألنوار املشرقات والضيا آت الالمعات والربوق اخلاطفات والشعاعات النريات واألجساد املستنريات واملراتب الكامالت 

ع بني األنوار واألسرار الساريات ومعامل التأسيسات وأنفاس واإلستواءات املعتدالت واملعارف اللؤلؤيات واليواقيت العاليات واجلم
النور اجلاريات وخلع األرواح املدبرات وإيضاح األمور املبهمات وحل املسائل املشكالت وحسن إيقاع السماع يف النغمات وتوايل 

 العلل بالعالت النافعات والكلمات الواردات وترادف الترتالت الغيبيات وارتقاء املعاين الروحانيات إىل أوج اإلنتهاآت ودفع
املستحسنات واألعراف العطريات وأمثال ذلك مما يطول ذكره قد ذكرنا منه طرفاً يف الباب السادس واألربعني من كتاب الترتالت 

س النيب املوصليات وخلق عند مساعدته النفس الكل حتريك الفلك األثري لتسخني العامل ذه احلركات وأسكن يف هذا الفلك ادري
صلى اللّه عليه وسلم املخصوص باملكان العلي مث أدار يف جوف هذا الفلك فلكاً سابعاً خلق فيه كوكباً ساحباً من اخلنس الكنس 

أودع لديه التصوير التام وحسن النظام والسماع الشهي واملنظر الرائق البهي واهليبة واجلمال واإلنس واجلالل وخلق عند مساعدته 
قطري ماء رطب من ركن البخارات وأسكن يف هذا الفلك روحانية النيب اجلميل التام يوسف عليه السالم مث أدار يف النفس الكل ت

جوف هذا الفلك فلكاً ثامناً خلق فيه كوكباً ساحباً من اخلنس الكنس أودع لديه األوهام واألليهام والوحي واالهلام ومهالك اآلراء 
يئة واملبشرات واالختراعات الصناعيات واالستنباطات العمليات وما يف األفكار من الغلطات الفاسدة والقياسات واالحالم الرد

واإلصابات والقوى الفعاالت والومهيات والزجر والكهانات والفراسات والسحر والعزائم والطلمسيات وخلق عند مساعدته النفس 
فلك روحانية روحه وكلمته عيسى عليه السالم عبده ورسوله الكل مزج البخارات الرطبة بالبخارات اليابسات وأسكن يف هذا ال

وابن أمته مث أدار يف جوف هذا الفلك فلكاً آخر تاسعاً خلق فيه كوكباً ساحباً أودع اللّه لديه الزيادة والنقصان والربو واالستحاالت 
 هذا الفلك روحانية نبيه آدم عليه باالضمحالالت وخلق عند مساعدته النفس الكل إمداد املولدات بركن العصارات وأسكن يف

السالم عبده ورسوله وصفيه وأسكن هذه األفالك املستديرات أصناف املالئكة الصافات التاليات فمنها القائمات والقاعدات ومنها 
ح املطهرات الراكعات والساجدات كما قال تعاىل إخباراً عنهم وما منا إال له مقام معلوم فهم عمار السموات وجعل منهم األروا

املعتكفني بإشراف احلضرات وجعل منهم املالئكة املسخرات والوكالء على ما خيلقه اللّه من التكوينات فوكل باالرجاء الزاجرات 
وباألنباء املرسالت وباألهلام واللمات امللقيات وبالتفصيل والتصوير والترتيب املقسمات وبالترغيب والترحيب الناشرات وبالترهيب 

    ت وبالتشتيت الناشطا

النازعات وبالسوق الساحبات وباإلعتناء السابقات وباألحكام املدبرات مث أدار يف جوف هذا الفلك كرة األثري أودع فيها رجوم 
املسترقات الطارقات مث جعل دونه كرة اهلواء أجرى فيه الذاريات العاصفات السابقات احلامالت املعصرات وموج فيه البحور 

ائنات من البخارات املستحيالت يسمى دائرة كرة كرو الزمهرير تتعلم منه صناعة التقطريات وأمسك يف هذه الكرة الزاخرات الك
أرواح األجسام الطائرات وأظهر يف هاتني الكرتني الرعود القاصفات والربوق اخلاطفات والصواعق املهلكات واألحجار القاتالت 
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عدات النازالت واملياه اجلامدات مث أراد يف جوف هذه الكرة كرة أودع فيها سبحانه ما واجلبال الشاخمات واألرواح الناريات الصا
أخربنا به يف اآليات البينات من اسرار حياء املوات وأجرى فيها األعالم اجلاريات وأسكنها احليوانات الصامتات مث أراد يف جوفها 

واحليوانات فأما املعادن فجعلها عزوجل ثالث طبقات منها املائيات كرة أخرى أودع فيها ضروب التكوينات من املعادن والنباتات 
والترابيات واحلجريات وكذلك النبات منها النابتات واملغروسات واملزروعات وكذلك احليوانات منها املولدات املرضعات 

األمساء والصفات فمهدت له هذه واحلاضنات واملعفنات مث كون األنسان مضاهياً جلميع ما ذكرناه من احملدثات مث وهبه معامل 
املخلوقات املعجزات وهلذا كان آخر املوجدات فمن روحانيته صح له سر األولية يف البدايات ومن جسميته صح له اآلخرية يف 

الغايات فبه بدىء األمر وختم اظهار اللعنايات وأقامه خليفة يف األرض ألن فيها ما يف السموات وأيده باآليات والعالمات 
لدالالت واملعجزات واختصه باصناف الكرامات ونصب به القضايا املشروعات ليميز اللّه به اخلبيثات من الطيبات فيلحق اخلبيث وا

بالشقاوات يف الدركات ويلحق الطيب بالسعادات يف الدرجات كما سبق يف القبضتني اللتني مها صفتان للذات فسبحان مبدىء 
لى أنه واحد قهار األرض والسموات فهذا ترتيب العامل على طريق خاص لبعض النظار انفرد هذه اآليات وناصب هذه الدالالت ع

به وستذكر بعد القصيدة اليت أذكرها بعد هذا ما وافقونا فيه وأما ما نظمنا فيه أيضاً على طريقة أخرى يف الوضع األول فاعلم وهذه 
     هي القصيدة 

 م الهيمانظهر الوجود وعال  للّه الذي بوجوده الحمد

 ذوات عوالم األمكان ظهرت  والعنصر األعلى الذي بوجوده

 وال متأخر باآلن فيه  غير ترتيب فال متقدم من

 كان معلوماً من األكوان ما  إذا شاء المهيمن أن يرى حتى

 روح ثم روح ثاني بوجود  فتح القدير عوالم الديوان

 ألفالك واألركانا لعوالم  الهباء كذا الهيولي ثم جسم قابل ثم

 عرش الكريم ومستوى الرحمن  فلكاً عظيماً واسعه ال فاداره

 من أقسامه القدمان فتلوح  كرسي انقسام كالمه يتلوه

 الكواكب مصدر األزمان فلك  بعده فلك البروج وبعده من

 فيه قواعد البنيان ليقيم  النزول الخالء لمركز ثم

  وعنصر النيرانالهواء كرة  أرضاً ماء فوقه فادار

 يضاف لكاتب الديوان فلك  فوقه فلك الهالل وفوقه من

 الغزالة مصدر الملوان فلك  فوقه فلك لزهرة فوقه من

 الذي يعزي إلى كيوان ثم  فوقه المريخ ثم المشتري من

 يسمى العالم النوراني خلق  جسم مايشاً كل طبعه ولكل
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  من اسمه المحسانالوجود حفظ  المالئكة الكرام شعارهم فهم

 التحرك عالم الشيطان عند  فتحركت نحو الكمال فولدت

 لنا بعوالم الحيوان جاءت  المعادن والنبات وبعده ثم

 عالم التركيب واألبدان في  القصوى ظهور جسومنا والغاية

 األله لطيفة األنسان نفخ  لما استوت وتعدلت أركانه

 ألمالك والثقالنله ا يعنو  وكساه صورته فعاد خليفة

 لنا في عالم الحدثان أبدى  الفلك المحيط وحكمه وبدورة

 الهل الشرك والطغيان نتنا  في جوف هذا األرض ماء أسواداً

 ظلمات سخط القاهر الديان  على متن الرياح وعندها يجري

 األلهي العظيم الشان روح  بصخرة مركز سلطانه ال دارت

شأ اللّه عليه العامل ابتداءأعلم أن التفاضل يف املعلومات على وجوه أعمها التأثري فكل مؤثر أفضل من فهذا ترتيب الوضع الذي أن
أكثر الؤثر فيه من حيث ذلك التأثري خاصة وقد يكون املفضول أفضل منه من وجه آخر وكذلك فضل العلة على معلوهلا والشرط 

 من حيث ما هو مدلول له ال من حيث عينه وقد يكون الفضل بعموم التعلق على مشروطه واحلقيقة على احملقق والدليل على الدلول
على ما هو أخص تعلقا منه كالعامل والقادر وملا كان الوجود كله فاضالً مفضوالً أدى ذلك إىل املساواة وإن يقال الفاضل وال 

ف ضروا أمر إال وهو مستند إىل حقيقة مفضول بل وجود شريف كامل تام ال نقص فيه وال سيما وليس يف املخلوقات على اختال
ونسبة اهلية وال تفاضل يف اللّه ألن األمر ال يفضل نفسه فال مفاضلة بني العامل من هذا الوجه وهو الذي يرجع إليه األمر من قبل 

 وما أمرنا إال واحدة ومن ومن بعد وعليه عول أهل اجلمع والوجود وذا مسوا أهل اجلمع ألم أهل عني واحدة كما قال اللّه تعاىل
كشف األمر على ما هو عليه علم ما ذكرناه يف ترتيب العامل يف هذا الباب فأنه متنوع املساق ففي اخلطبة ترتيب ليس يف املنظوم 

هلي يف ما ذكر ما يف هذا املرتل من العلوم فمن ذلك علم األتصال الكوين واألنفصال األ" وصل"وكذلك سائر ما ذكرناه يف الباب 
والكوين وفيه علم ترتيه احلق مع ثبوت الرتول واملعية عما للرتول واملعية من احلركة واألنتقال وفيه علم الفرقان بني الكتب املرتلة من 

اق عند اللّه وإن كانت كلها كالم اللّه وملاذا تكثرت وتعددت آياا وسورها هل لكوا كالماً أو لكوا متكلماً ا وفيه علم افتر
الناس إىل مؤمن بكذا وغري مؤمن به وفيه علم املأل األعلى وفيه علم اآلجال وفيه علم حكمة التفضيل يف العامل وفيه علم انتشاء 

    الفروع من أصل واحد وفيه علم قول القائل 

  أن يجمع العالم في واحد  على اللّه بمستنكر وما

    

صورة احلق سبحانه وتعاىل وفيه علم الفرق بني املبدأ واملعاد وما معىن املعاد هل هو أمر وهذا هو علم اإلنسان الكامل حقائق العامل و
وجودي أو نسبة مرتبة كوال يعزل مث يرد إىل واليته وفيه علم السبب الذي الجله أنكر من أنكر املعاد وما املعاد الذي أنكر وما 
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 فكيف سبقت الرمحة الغضب حىت عمت الرمحة كل شيء فلم يبق للغضب صفة املنكر وفيه علم نسبة األشياء إىل اللّه نسبة واحدة
حمل يظهر فيه وفيه علم هداة احلق وفيه علم إنشاء العامل من العامل وملاذا يرجع ما فيه من الزيادة والنقص فال بد من العلم بكمال أو 

ال وفيه علم هل يوجد أمران متجاوران ليس بينهما متام به يتميز ما زاد عليه وما نقص عنه وهل كل زيادة على التمام نقص أم 
وسط مثل الغيب والشهادة وكالتقى واإلثبات ومثل قولنا أنت ما أنت وما رميت إذ رميت وفيه علم األمر الذي حيفظ اللّه به 

 مل يظهر إال ما خرج عنه املكلف من حيث عينه ومن حيث أفعاله وفيه علم كمال العامل الذي ال حيتمل الزيادة فيه فال يظهر فيه مما
فيعود عليه فيظهر فيه أمر مل يكن فيه وهو منه فما ظهر يف العامل بعد متامه إال العامل فأمر اللّه واحدة فيه وهو املعرب عنه باالستحاالت 

عرف ذلك عرف واالستحاالت متنوعة حبسب احلقائق كاملاء يستحيل خباراً وامللك يستحيل إنساناً بالصورة وكذلك التجلي فمن 
األمر على ما هو عليه والولد على ما شبه أبيه فإن الولد إذا خرج على ما شبه أبيه برأ األم مما يتطرق إليها من اإلحتمال إذا مل يكن 

فيه علم الشبه ومن هنا تعلم أنه ال خالق إال اللّه وقد نبه الشارع حبديث الصورة الكاملة اإلمامية وفيه علم نفي األسباب بإثباا و
األمر الذي دعا املشرك إىل إثبات الشريك وفيه علم غرية احلق على الرتبة اإلهلية وفيه علم ما يقول املتعلم من العامل إذا سأله العامل 
بفتح الالم وفيه علم ما هو من القول حجة وما ليس حبجة فهل احلجة على اخلصم عني القول خاصة أو ما يدل عليه القول أو يف 

كون القول ويف موطن يكون ما يدل عليه القول فإذا كان القول يعجز السامع فهو عني احلجة وفيه علم الفضل بالعلم بني موطن ي
املخلوقني وأنه ال رتبة أشرف من أشرف من رتبة عليه العلم وفيه علم أن املالئكة كلهم علماء باللّه ليس فيهم من جيهل خبالف 

ه أنه الإله إال هو واملالئكة مث قال يف حق الناس وأولوا العلم وما أطلق مثل ما أطلق املالئكة وهو الناس ولذلك قال تعاىل شهد اللّ
علم التوحيد هنا ال علم الوجود فإن العامل كله عامل بالوجود ال بالتوحيد ال يف الذات وال يف املرتبة وإن كان املشرك قد جعل له 

ة وفيه علم ما ال ميكن ملخلوق جحده وهو افتقار املمكن إىل املرجح وفيه علم ما جيوز نقضه الرتبة العليا مع اإلشتراك يف معىن الرتب
من املواثيق والعهود وما الجيوز وفيه علم ما يسبق إىل الوهم من تكذيب شخص من الناس يدعى أنه موجود من غري أب وال أم 

بهه يف الصورة وال يتوقف يف تكذيبه وال يف رد ما قاله عند من يؤمن بوجود آدم عليه السالم وينكره يف حق شخص ما قد أش
وجاء به وهو ممكن يف نفس األمر ويقر به من يقول حبدوث العامل وبقدمه وفيه علم ما تقيده املالئكة من العلم إذا دخلوا على أهل 

حدة وفيه علم القلوب وملاذا ترجع نسبة السعادة يف منازهلم وفه غلم فصل الدنيا من اآلخرة دار أو حياة ومها دار واحدة وحياة وا
الكون إليها هل إىل علمها باستحالة ثبوا على أمر واحد زمانني ملا علمت أن خالقها إذا تذكرت وفكرت أنه كل يوم يف شان 

واملنافع وهل فتقطع عند ذلك أا ال تبقى على حال واحد ألا حمل والتصريف والتقليب وفيه علم العلم اجلامع واملفصل للضمار 
اإلنسان اجلاهل يقاوم بقوته قوة كالم اهللا حىت ال يؤثر فيه أو قوته على نفسه أن يستر ما أثر فيه كالم اهللا فلم يقاوم إال نفسه ال 

مكان كالم اهللا وفيهعلم انتظار احلق بإطهار األمور ما حكم به علمه فيها من الترتيب يف اإلجياد مع اجلواز وكيف جيتمع احملال واإل
يف أمر واحد فيحكم عليه بأنه حمال بالدليل العقلي ممكن بالدليل العقلي وأدلة العقول ال تتعارض إال يف هذا املوطن وفيه علم تلقني 

احلجة إلظهار احلق وهل للحاكم إذا علم صدق أحد اخلمصني يف دعواه ويعلم أنه يبطل حقه جلهله بتحرير للدعوى هل له أن 
ىت يثبت له احلق كما هو يف نفس األمر أو ليس له ذلك ال يف حضور اخلصم وال يف غيبته وهذا مع علم يعلمه كيف يدعى ح

    احلاكم بصاحب احلق وفيه علم حجج 

الرسل عليهم السالم ليست عن نظر فكري وإمنا هي عن تعليم إهلي وفيه علم ما خط الرسول من الرسالة وفيه علم ال يعارض احلق 
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 اإلهلي فهو مقابلة املثلني ال مقابلة غري املثلني وإن ظهرت املعارضة من جانب املخلوق فما ظهر احلق إال على لسان اإلهلي إال احلق
املخلوق فإن اهللا ما كلم عباده على رفع احلجاب ألنه يقول ال معقب حلكمه وقد وقع يف الدنيا املعقب فالبد أن يكون املعقب اهللا 

شرائع هو الذي شرع وهو الذي رفع ما شرع بشرع آخر أنزله فالناسخ واملنسوخ من اهللا كذلك أمر ال غريه فهو مثل النسخ يف ال
العامل فيما جاء من احلق بالداللة وفيما رد به ذلك احلق من غري داللة فيعلم العامل باهللا أنه من احلق فاحلق يتلو بعضه بعضاً فإن زمان 

له واملعارضة على احلقيقة إن مل يشتركا يف الزمان فما هي معارضة فافهم وفيه علم دعوى الواحد ما هو زمان دعوى اآلخر الراد 
  .إنزال احلق العامل بالشيء مرتلة نفسه معه يف ذلك العلم وهلذا نقول ال مرتلة أشرف من العلم ألنه يرتلك مرتلة احلق

 علم األقوام من قد لثمته وقد  حزت كل الطيب فيما لثمته لقد

  من العقل واإلحساس فيما طعمته   الكون من كل طيبالذي في وإن

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منزل سر وسرين وثنائك عليك في الباب الثاني والسبعون وثلثمائة

  " بما ليس لك وإجابة لك وإجابة الحق إياك في ذلك لمعنى شرفك به من حضرة محمدية

 اآلخر في خلقه وشطره  من حاز شطر الكون في خلقه

 الطالع في أفقه وبدره  عين الوقت في وقته فذاك

 يغرب في شرقه وضوءه  يطلع من غربه فبدره

 نهلك في حقه وكلنا  مخلوق به هائم فكل

مل ورد يف اخلرب الصحيح يف صحيح مسلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أن اهللا مجيل حيب اجلمال وهو تعاىل صانع العا
وأوجده على صورته فالعامل كله يف غاية اجلمال ما فيه شيء من القبح بل قد مجع اهللا له احلسن كله واجلمال فليس يف اإلمكان 
أمجل وال أبدع وال أحسن من العامل ولو أوجد ما أوجد إىل ما ال يتناهى فهو مثل ملا أوجد ألن احلسن اإلهلي واجلمال قد حازه 

 تعاىل أعطى كل شيء خلقه فهو مجاله إذ لو نقص منه شيء لرتل عن درجة كمال خلقه فكان قبيحاً مث وظهر به فإنه كما قال
  هدى أي بني ذلك لنا بقوله أعطى كل شيء خلقه 

 بأن العقل فيه على خطر علمنا  رأينا الحق في صورة البشر ولما

 يطلق التقييد ما عنده خبر ولم  فمن قيد الحق المبين بعقله

  تجليت في التنزيه عن سائر الصور   تجلى لي على مثل صورتيإذا ما

 نعفو عن ظلوم إذا انتصر بأنك  قال ماذا قلت أنت ذكرت لي فإن

 إياكم كما يبصر القمر ورؤيتي  مثلي قل فلم حزت صورتي وأنت

 كل مثل كالذي يقتضى النظر على  فإن كنت مثلي فالتماثل حاكم
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 كل حال في القديم وفي البشر ىعل  شبيه للشبيه مشاكل فكل

 شيطان وجبر لما انكسر بإرغام  لقد شرع اللّه السجود لسهونا

    

 جدير بالسجود كما ذكر فأنت  لم تسجد وأنت أمامنا فمالك

  وأين خطى األقدام من خطوة البصر  أتيناك نسعى فاثنيت مهروالً

  : ومنها أيضاً

 ال اللّه بالعين وألثرهو إ وما  فصلنا أو بمن قد وصلتنا فمن

 مريد الخير عبداً ذا شكر وحاز  لما أخفى وشكراً لما بدا فشكراً

  ولكن حجاب القرب أرسل فاستتر  وما هو إال الحق يشكر نفسه

فيه يف بعض فالعامل كله مجاله ذايت وحسنه عني نفسه إذ صنعه صانعه عليه وهلذا قام فيه العارفون وحتقق مبحبته املتحققون وهلذا قلنا 
عباراتنا عنه أنه مرآة احلق فما رآى العارفون فيه إال صورة احلق وهو سبحانه اجلميل واجلمال حمبوب لذاته واهليبة له يف قلوب 

ه ذكراً الناظرين إليه ذاتية فأورث احملبة واهليبة فإن اللّه ما كثر لنا اآليات يف العامل ويف أنفسنا إذ حنن من العامل إال لنصرف نظرنا إلي
وفكراً وعقالً وإمياناً وعلماً ومسعاً وبصراً وي ولباً وما خلقنا إال لنعبده ونعرفه وما أحالنا يف ذلك على شيء إال على النظر يف العامل 

كرنا ففيه جلعله يف العامل عني اآليات والدالالت على العلم به مشاهدة وعقالً فإن نطرنا فإليه وإن مسعنا فمنه وإن عقلنا فمنه وإن ف
وإن علمنا فإياه وإن آمنا فبه فهو املتجلي يف كل وجه واملطلوب من كل آية واملنظور إليه بكل عني واملعبود يف كل عبد واملقصود 

يف الغيب والشهود ال يفقده أحد من خلقه بفطرته وجبلته فجميع العامل له مصل وإليه ساجد وحبمده مسبح فاأللسنة به ناطقة 
ئمة عاشقة واأللباب فيه حائرة يروم العارفون أن يفصلوه فال يقدرون ويرومون أن جيعلوا عني العامل فال يتحقق هلم والقلوب به ها

ذلك فهم يعجزون فتكل أفهامهم وتتحري عقوهلم وتتناقص عنه يف التعبري ألسنتهم فيقولون يف وقت هو ويف وقت ما هو ويف وقت 
تضح هلم إليه طريق أمم ألم يشهدونه عني اآلية والطريق فتحول هذه املشاهدة بينهم وبني هو ما هو فال تستقر هلم فيه قدم وال ي

طلب غاية الطريق إذ ال تسلك الطريق إال إىل غاياا واملقصود معهم وهو الرفيق فال سالك وال مسلوك فتذهب اإلشارات وليست 
ا يهيم فيه من العامل وما يتومهه من املعامل ولوال أن هذا األمر كما سواه وتطيح العبارات وما هي إال إياه فال ينكر على العارف م

ذكرناه ما أحب نيب وال رسول أهالً وال ولداً وال آثر على أحد أحداً وذلك لتفاضل اآليات وتقلب العامل هو عني اآليات وليست 
هر يف أمسائه فعلمنا تفاضل بعضها على بعض غري شؤون احلق اليت هو فيها وقد رفع بعضها فوق بعض درجات ألنه بتلك الصورة ظ

بالعموم واخلصوص فهو الغين عن العاملني وهو القائل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون فأين اخلالق من الغين وأين القابض منه 
ل وال عارف إال فيه ولكن واملانع وأين العامل يف إحاطته من القادر والقاهر فهل هذا كله إال عني ما وقع يف العامل فما تصرف رسو

أكثر الناس ال يعلمون وذلك ألن من الناس من يف إذنه وقر وعلى بصره غشاوة وعلى قلبه قفل ويف فكره حرية ويف علمه شبهة 
وبسمعه صمم وواللّه ما هو هذا كله عند العارف إال للقرب املفرط وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون ولقد خلقنا األنسان 

   ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد وأين الوسوسة من األهلام وأين اسم األنسان من اسم العامل ونعلم
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 هند ومن بثينة ومن  ليلى ومن لبنى فمن

 كلهم عينه أليسوا  قيس ومن بشر ومن

 إذا كان لي كونه به  أصبحت مشغوفاً لقد

 مهيمي أينه فأين  الخلق محبوبي فكل

 في بينه بينه يجد  حث على قوليفمن يب

    

وأما أهل اجلمال العرضي واحلب العرضي فظل زائل وغرض ماثل وجدار مائل خبالف ما هو عند العلماء باللّه فإن الظل عند العامل 
لعارف الواقف باللّه ساجد والعارض للوجود مستعد واجلدار مل ميل إال عبادة ليظهر ما حتته من كنوز املعارف اليت يستغين ا ا

فخلق اللّه الغرية يف صورة اخلضر فأقامه من احننائه ملا علم أن األهلية ما وجدت يف ذلك الوقت يف رب املال فيقع التصرف فيه على 
غري وجه ولتعلمن نبأه بعد حني فلو ظهر اختذ عبثاً وعاثت فيه األيدي فسبحان واضع احلكم وناصب اآليات ومظهر اجلمال 

ن أمجلها عيناً وأكملها كوناً عامل اخليال وبه ضرب اللّه األمثال وبني تعاىل أنه املنفرد بعلمه فإنه قال ناهياً فال تضربوا الدالالت وم
للّه األمثال إن اللّه يعلم وأنتم ال تعلمون وما جاء ذه اآلية إال عندما ضرب لنا األمثال منه فظهر للكون وهو مقدمته أال ترى الرؤيا 

يدرك اخليال يرى ما يكون قبل كونه وما كان وما هو الوقت عليه وأي حضرة جتد فيها هذه اجلمعية إال حضرة اخليال وبعينها 
وكل من تعشق بأمر ما فما تعشق به إال بعد أن حصله يف خياله وجعل له يف ومهه مثاالً وطبق حمبوبه على مثاله ولو مل يكن األمر 

 به أو مسعه أو شيء من حواسه فارق التعلق به وحنن ال جند األمر كذلك فدل على أن احملبوب كذلك لكان إذا فارقه من تعلق بصره
عند احملب على مثال صورة وأنشأه يف خياله فلزم مشاهدته فتضاعف وجده وتزايد حبه وصار ذلك املثال الذي صوره حيرض 

يال وبه بقاؤه وهو الذي حيفظه وما اشتد حب احملب مصوره على طلب من صوره على صورته فإن ذلك األصل هو روح هذا اخل
إال يف صنعته وفعله فإن الصورة اليت تعشق ا يف خياله هي من صنعته فما أحب إال ما هو راجع إليه قبنفسه تعلق وعلى فعله أثىن 

 حيبون إحسانه فإن اإلحسان هو فمن علم هذا علم حب اللّه عباده وأنه تعاىل أشد حباً فيهم منهم فيه بل ال حيبونه عيناً وإمنا
مشهودهم ومن أحبه عيناً فإمنا أحب مثاالً صوره يف نفسه وختيله وليس إال املشبهة خاصة فكل حمب فلوال التشبيه ما أحبه ولوال 

عبدوه التخيل ما تعلق به وهلذا جعله الشارع يف قبلته ووسعه قلب عبده وجعله من القرب به كهو أو كبعض أجزائه فمثل هؤالء 
ممثالً وشاهدوه حمصالً وأما املرتهة فحائرة يف عميا خيبطون فيها عشوى ال ظل يف ظلمتها وال ما مينعهم الدليل من التشبيه وما مث 

إميان يفوق نوره نور األدلة حىت يدرجها فيه فال يزال املرته غري قابض على شيء وال حمصل ألمر فهم أهل البت ألن منهم متفرق 
 بعيد فنقصهم من كمال معرفة الوجود حكم األوهام فيهم وال حكم لألوهام إال يف الكمل من الرجال وهلذا جاءت والوهم منهم

الشرائع يف اللّه مبا حتيله األدلة فمن تقوى نور إميانه على تور عقله كما تقوى نور الشمس على نور العني من الكواكب فما أذهب 
لعامل مستنري كله بنور الشمس ونور الكواكب ولكنهم ال يبصرون االنور الشمس وال يبصرون عني أنوارها وإمنا أدرجها يف نوره فا

اموع كذلك الكامل من أهل اللّه إذا أدرج نور عقله يف نور إميانه صوب رأى املرتهة إذا ما تعدت ما كشفته هلم أنوارها وصوب 
ضرب اللّه هلا من املثل فعرفه الكامل عقالً وإمياناً فحملت درجة الكمال رأى املشبهة إذ ما تعدت ظاهر ما أعطاها نور إمياا مبا 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2300  

كما حاز اخليال درجة احلس واملعىن فلطف احملسوس وكثف املعىن له اإلقتدار التام ولذلك قال يعقوب البنه ال تقصص رؤياك على 
إذ ما كان ما رآه وما مثل له إال عني إخوته وأبويه إخوتك فيكيدوا لك كيداً ملا علم من علمهم بتأويل ما مثل احلق له يف رؤياه 

فأنشأ اخليال صور األخوة كواكب وصور األبوين مشساً وقمراً وكلهم حلم ودم وعروق وأعصاب فأنظر هذه التقلة من عامل السفل 
م وعلو املرتلة واملعاين اردة إىل عامل األفالك ومن ظلمة هذا اهليكل إىل نور هذا الكوكب فقد لطف الكثيف مث عمد إىل مرتبة التقد

فكساها صورة السجود احملسوس فكثف لطيفها والرؤيا واحدة فلوال قوة هذه احلضرة ما جرى ما جرى ولوال أا يف الوسط ما 
حكمت على الطرفني فإن الوسط حاكم على الطرفني ألنه حد هلما كما اآلن عني املاضي واملستقبل كما أن اإلنسان الكامل جعل 
رتبته وسطاً بني كينونته مستوياً على عرشه وبني كينونته يف قلبه الذي وسعه فله نظر إليه يف قلبه فريى أنه نقطة الدائرة وله نظر إليه 

    يف استوائه على عرشه فريى أنه حميط الدائرة فهو بكل شيء حميط فال يظهر خط 

خله إال وايته إىل النقطة وليست اخلطوط سوى العامل فإنه بكل شيء حميط النقطة إال وايته إىل احمليط وال يظهر خط احمليط من دا
والكل يف قبضته وإليه يرجع األمر كله فاخلالء ما فرض بني النقطة واحمليط وهو الذي عمر العامل بعينه وكونه وفيه ظهرت 

 شيء خارج عن احمليط فيدخل يف إحاطته اإلستحاالت من نقطة إىل حميط ومن حميط إىل نقطة فما خرج عنه عز وجل شيء وال مث
بل الكل منه انبعث وإليه ينتهي ومنه بدا وإليه يعود فمحيطه أمساؤه ونقطته ذاته فلهذا الواحد العدد الكثري فما كل عني له ناظر إال 

  عني اإلنسان ولوال انسان العني ما نظرت عني اإلنسان فباإلنسان نظر اإلنسان فباحلق ظهر احلق 

   وقلنا فيه در وقلنا فيه حق                           فيه الحق وقلنا في الحقفقلنا 

   فإذا ما هو يته قال للحب هيت لك                    فهو الملك والملك وهو الفلك والفلك

هر يف العامل مجال فاألمر أي حسنت هيئيت إذ هيت لك إذ لوال حسن العامل ما علم حسن القدمي وال مجاله ولوال مجال احلق ما ظ
دوري وبه دار الفلك فدوران الفلك سعيه وما برح من مكانه فهو بكليته املنتقل الذي مل يفارق مكانه تنبيهاً من اللّه لعباده أوضرب 

من خلقه منل إن احلق وإن أوجد العامل ووصف نفسه مبا وصف ما زال يف مرتلة ترتيهه ومتييزه عن خلقه بذاته مع معينه بكل خلق 
خبالف اخلطوط فإا متحركة من الوسط وإىل الوسط فهي مفارقة وقاطعة منازل وحركة الوسط مل تفارق مرتلتها وال حتركت يف 

  غريها وهي أعجوبة املسائل اليت حار فيها ايب والسائل 

 أنت في سيركم سائر لمن  أيها الفلك الدائر أال

 رإليه فسيركم بائ  فنحن بأحشاكم إلينا

 وقال هو الباطن الظاهر  عن الحد في نفسه تعالى

 لنا الحكم القاهر وأنت  علينا بأنفسنا تدور

 إذا ما انقضى خاسر وأنت  بي شغل شاغل فشغلك

 به الرابح التاجر فأنت  فإن كنت في ذاك عن أمره

  إله لرتقكم فاطر الضمير   ومن فوقكم ثم من فوقه

 ولفي فوقه يعود على الفوق األ
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 في صنعه حائر فعقلك  بالقتق في رتقكم تعين

 والمقبل الغابر بمثواك  تدور وما تبرحن لذاك

 وقال أنا الكاسر الجابر  فقف فأبى الجبر إال السرى

 وقد علمت أنني الساتر  سترت عيون النهى فأثنت

 عينه الوارد الصادر ومن  من حكمه حكمة فسبحان

 كوكب زاهر تهبدور  فلوالك ما الح في أفقه

    

وملا خلق اللّه تعاىل العامل واقتضت ذات العامل أن يستحيل بعضه لبعضه مبا ركبه اللّه عليه من احلقائق واإلستعداد لقبول اإلستحالة 
طلب بذاته العوارض اإلمكانية اليت تراها يف العامل فمن العامل من قصد له يف ذلك الطلب وهو تعني عارض خاص كقائم يطلب 

قعود ممن يعقل ومنهم من يطلبه من غري قصد كالشجرة تطلب السقى من أجل الثمرة اليت خلقت هلا وطلبها لذلك ذايت على ال
مقدار معلوم إن زاد على ذلك كان حكمه حكم نقصانه يف اهلالك وما املاء حبكمها فال بد من حافظ حيفظ عليها القدر املعلوم 

ض اليت تعرض جلوهر العامل منها ما يقال فيه صالح ومنه ما يقال فيه فساد ولكن يف نفس وليس إال خالقها وهذه األمور العوار
األمر ال يصح أن يعرض للعامل فساد إلصالح فيه فإنه يكون خالف ما أريد له وجوده وأما صالح ال فساد فيه فهو الواقع املراد 

ين فإا أحكامها وليس هلا وجود وال هي معدومة كاالمحر ملن قامت لصانع العامل فإنه لذلك خلق العامل وأما األحوال فذاتية للمعا
به احلمرة وهذا حكم ال يتصف باخللق ألنه معقول ال عني له يف الوجود العيين بل املعاين كلها اليت أوجبت أحكامها ملن إتصف ا 

 الوجود فصار احلاكم واحملكوم به يف احلقيقة أموراً عدمية لبا عني هلا يف الوجود وهلا احلكم واحلال وال عني حلكمها وال حلاهلا يف
عدمية مع أا معقوله فعلى احلقيقة ال آثر ملوجود يف موجود وإمنا اآلثر للمعدوم يف املوجود ألن اآلثر للنسب كله وليست النسب 

نوع اإلنساين مثالً فيحكم السلطان يف إال أمواً عدمية يظهر ذلك بالبديهية يف أحكام املراتب كمرتبة السلطنة ومرتبة السوقة يف ال
السوقة مبا تريد رتبة السلطنة وليس للسلطنة وجود عيين وإذا كان احلكم للمراتب فاألعيان اليت من حقها أن ال تكون على صورة 

 وكالتجلي طبيعية جسمية يف نفسها إذا ظهرت ملن ظهرت له يف صورة طبيعية جسدية يف عامل التمثيل كأمللك يتمثل بشراً سوياً
اإلهلي يف الصور فهل تقبل تلك الصورة الظاهرة يف عني الرائي حكم ما لتلك الصورة يف اليت هي له حقيقة كصورة اإلنسان 

واحليوان فتحكم عليه بالتفكر وقيام اآلالم واللذات فهل تلك الصورة اليت ظهرت تشبه احليوان أو اإلنسان أوما كان تقبل هذا 
 أو الرائي إذا مل يعلم أا اإلنسان أو حيوان ماله أن حيكم عليها مبا حيكم على من تلك الصورة وعينه كيف احلكم يف نفس األمر

األمر يف ذلك فأعلم أن امللك على صورة ختالف البشر يف نفسه وعينه وكما ختالف البشر فقد خالفه أيضاً البشر مثل جربيل ظهر 
تلك الصورة يف اإلنسان هي يف الصورة املمثلة كما هي يف اإلنسان أو هي من الصورة بصورة أعرايب بكالمه وحركته املعتادة من 

كما هي الصور متخيلة أيضاً ويتبع ذلك الصور مجيع أحكامها من القوى ا يف اإلنسان كما قام ا الكالم واحلركة والكيفيات 
ه حكم تلك الصورة يف نفس األمر أيضاً على حد الصورة من الظاهرة فهو يف احلقيقة إنساين خيايل أعىن امللك يف ذلك الزمان ول

كوا إنساناً خيالياً فإذا ذهبت تلك الصورة ذهبت أحكامها لذهاا وسبب ذلك أن جوهر العامل يف األصل واحد ال يتغري عن 
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ال على الدوام ألنه اخلالق حقيقته وإن كل صورة تظهر فيه فهي عارضة تستحيل يف نفس األمر يف كل زمان فرد واحلق يوجد األمث
على الدوام واملمكنات يف حال عدمها مهيأة لقبول الوجود فمهما ظهرت صورة يف ذلك اجلوهر ظهرت جبميع أحكامها سواء 

كانت تلك الصوؤرىة حمسوسة أو متيلة فإن حكامها تتبعهاكما قال االعرايب ملا مسع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصف احلق 
ه بالضحك قال ال نعدم خرياً من رب يضحك إذ من يضحك أن يتوقع منه وجود اخلري فكما أتبع الصورة الضحك إتبعها جل جالل

وجود اخلريمنها وهذا يف اجلناب اإلهلي فكيف يف جوهر االمل وال يهون مثل هذا عند عامل وال يقبله متسع اخلاطر إال من عرف أن 
ظهرت فيه صور العامل ومن مل يعلم ذلك فإنه يدركه يف نفسه تكلف ومشقة يف قبول ذلك جوهر العامل هو النفس ال محاين الذي 

يف حق احلق وحق كل ظاهر يف صورة يعلم أا ماهي له حقيقة فيتأول ويتعذر عليه يف أوقات التأويل فيؤمن ويسلم وال يدري 
األمور عليه يف أنفسها فالعامل كله من حيث جوهره شريف ال كيف األمر خبالف العامل احملقق الذي قد أطلعه اللّه تعاىل على ما هي 

تفاضل فيه وإن الدودة والعقل األول على السواء يف فضل اجلوهر وما ظهرت املفاضلة إال يف الصور وهي أحكام املراتب فشريف 
    وأشريف ووضيع 

 اللّه والدار اآلخرة واألمورالغائبة اليت تدركها وأوضع ومن علم هذا هان عليه قبول مجيع ما وردت به الشرائع من األمور يف حق
العقول بأفكارها وليس هلا مدرك إال باخلري وليست الصور بشيء غري أعيان املمكنات وليس جوهر العامل سوى ما ذكرنا فلالطالق 

وهره فمن على العامل من حيث جوهره حكم ال يكون له من حيث صورته وله حكم من حيث صورته ال يكون له من حيث ج
الناس من علم ذلك على الكشف وهم أصحابنا والرسل واألنبياء واملقربون ومن الناس من وجد ذلك يف قوته ويف عقله ومل يعرف 

من أين جاء وال كيف حصل له فيشرك أهل الكشف يف احلكم وال يدري على التحقيق ما هو األمر وهم القائلون بالعلة بالدهر 
عدى هؤالء فال خرب عندهم بشيء من هذا احلكم كما أن هؤالء الطوائف ال علم هلم مبا يعلمه أهل اللّه وإن والقائلون بالطبيعة وما 

اشتركا يف هذا احلكم فلو سألت علماء طائفة منهم ما أنكر لك عني ما أبانه أهل اللّه من ذلك وما حكم عليهم القول بذلك 
ة ال يشعرون أال ترى الشارع وهو املخرب عن اللّه ما وصف احلق بأمر فيه تفصيل إال احلكم إال مل عرفه أهل اللّه هم والقائلون بالعل

وهو صفة احملدث املخلوق مع قدم املوصوف به وهو اللّه وال قدم للعقل يف ذلك من حيث نظره وفكره وسبب ذلك ال يعرف 
 السالمة فأعبد رباً وصف نفسه مبا وصف ونفى أصله وال يعلم أنه صورته يف جوهر العامل بل يتخيل أنه عني اجلوهر فإن أردت

التشبيه وأثبت احلكم كما هو األمر عليه ألن اجلوهر ما هو عني الصورة فال حكم للتشبيه عليه وهلذا قال ليس كمثله شيء لعدم 
عن نفسه فقد ضل ضالالً املشاة فإن احلقائق ترمي ا وهو السميع البصري إثباتاً للصور ألنه فصل حي فمن مل يعلم ربه من خربه 

مبيناً وأدىن درجته أن يكون مؤمناً باخلرب يف صفاته كما آمن أنه ليس كمثله شيء وكال احلكمني حق نظراً عقلياً وقبوالً واللّه يقول 
أنه بكل شيء حميط وعلى كل شيء حفيظ أتراه حييط به وهو خا رج عنه وحيفظ عليه وجود من غري نسبة إليه فقد تداخلت 

مور واحتدت األحكام ومتيزت األعيان فقيل من وجه هذا ليس هذا عن زيد وعمرو وقيل من وجه هذا عني هذا عن زيد وعمرو األ
وأما إنسان كذلك نقول يف العامل من حيث جوهره ومن حيث صورته كما قال اللّه ليس كمثله شيء وهو يعين هذا الذي ليس 

    هو حكم البصر ففصل ووصل وماا انفصل وال اتصل كمثله وهو السميع البصري وحكم السمع ما 

 شاء فليعجز ومن شاء فلينظر ومن  شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن
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 حقيق عليه أن يسر وإن يشكر  علم العلم الذي قد علمته فمن

 لمن يدري بذلك ويشعر يقول  ناله التقوى فكن فطناً بما إذا

 ذكرى لمن شاء فليذكر كنهول  قال هذا القول للخلق باطالً وما

  هو المنظر األجلى لذي بصر يبصر  الحيرة العميا لمن كان ذا عمى هو

 وجود القرب فينا ولم نحصر علمنا  ظهرنا في وجود عمائه ولما

    

نها ال بد له أعلم أن كل متلفظ من الناس حبديث فإنه ال يتلفظ به حىت يتخيله يف نفسه ويقيمه صورة يعرب ع" وصل إشارة وتنبيه"
من ذلك وملا كان اخليال ال يراد لنفسه وإمنا يراد لربوزه إىل الوجود احلسي يف عينه أي يظهر حكمه يف احلس فإن املتخيل قد يكون 
مرتبة وقد يكون مل يقبل الصورة الوجودية كمن يتخيل أن يكون له ولد فيولد له ولد فيظهر يف عينه شخصاً قائماً مثله وقد يتخيل 

يكون ملكاً وهي رتبة فيكون ملكاً وال عني للمملكة يف الوجود وإمنا هي نسبة وإذا كان هذا وكان ما يتخيل يعرب كالرؤيا أن 
كذلك يعرب كل كالم ويتأول فما يف الكون كالم ال يتأول ولذلك قال ولنعلمه من تأويل األحاديث وكل كالم فأنه حادث عند 

ملا أراده املتكلم حبديثه ومن التأويل ما يكون خطأ عن مراد املتكلم وإن كان التأويل إصابة يف السامع فمن التأويل ما يكون إصابة 
كل وجه سواء أخطأ مراد املتكلم أو أصاب فما من أمر ال وهو يقبل التعبري عنه وال يلزم يف ذلك فهم السامع الذي ال يفهم ذلك 

ات وإن قبلت النتقال ولكن ملا كان القول ا والعبارة عنها ألفهام السامع األصطالح وال تلك العبارة فإن علوم األذواق والكيفي
لذلك قالوا ما ينقال وال يلزم ما ال يفهم السامع املدرك له أن ال يصطلح مع نفسه على لفظ يدل به على ما ذاقه ليكون له ذلك 

وق له فيه والتأويل عبارة عما يؤول إليه ذلك احلديث اللفظ منبهاً ومذكراً له إذا نسي ذلك يف وقت آخر وإن مل يفهم عنه منالذ
الذي حدث عنده يف خياله وما مسى األخبار عن األمور عبارة وال التعبري يف الرؤيا تعبرياً إال لكون املخرب يعرب مبا يتكلم به أي جيوز 

يتخيله على قدر فهمه فقد يطابق اخليال مبا يتكلم به من حضرة نفسه إىل نفس السامع فهو ينقله من خيال إىل خيال ألن السامع 
اخليال خيال السامع مع خال املتكلم وقد اليطابق فإذا طابق مسي فهما عنه وإن مل يطابق فليس يفهم مث احملدث عنه قد حيدث عنه 

حمله إىل حمل السامع بلفظ يطابقه كما هو عليه يف نفسه فحينئذ يسمى عبارة وإن مل يطابقه كان لفظاً ال عبارة ألنه ما عرب به عن 
وسواء نسب ذلك الكالم إىل من نسب وإمنا قصدنا يهذه اإلشارة التنبيه على عظم رتبة اخليال وإنه احلاكم املطلق يف املعلومات غري 

املاضي يف أن التعبري عن غري الرؤيا رباعي والتعبري عن الرؤيا ثالثي أي يف الرؤيا ومهاً من طريق املعىن على السواء وعني الفعل يف 
تعبري الرؤيا مفتوح ويف املستقبل مضموم وخمفف وهو يف غري الرؤيا مضاعف يف املاضي واملستقبل مفتوح العني يف املاضي وتكسر 

يف مستقبلها وإمنا كان التضعيف يف غري الرؤيا للقوة يف العبارة ألا أضعف يف اخليال من الرؤيا فإن املعرب يف غري الرؤيا يعرب عن أمر 
تخيا يف نفسه إستحضره إبتداء وجعله كأنه يراه حساً فضعف عمن يعرب عن اخليال من غري فكر وال إستحضار كصاحب الرؤيا م

فإن اخليال هنالك أظهر له ما فيه من غري إستحضار من الرائي واملتيقظ ليس كذلك فهو ضعيف التخيل بسبب حجاب احلس 
ن عن كذا وكذا بكذا وكذا بتشديد عني الفعل أال ترى قوهلم يف عبور الوادي يقولون فاحتاج إىل القوة فضعف التعبري فقيل عرب فال

عربت النهر أعربه من غري تضعيف ألن النهر هنا غري مستحضر بل هو حاضر يف احلس كما كان ذلك حاضراً يف اخليال من غري 
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بالتضعيف أبداً حيث ظهرت ألنه ال يطلب العون إال إستحضار فإستعان بالتضعيف ملا يف اإلستحضار من املشقة واإلستعانة تؤذن 
من ليس يف قوته مقاومة ذلك األمر الذي يطلب العون عليه فكل ماال ميكن اإلستقالل به فإن العامل له ال بد أن يطلب العون 

و عني املوجد فذلك األمر واملعني على ذلك فافهم فإنه من هنا تعرف رتبة ماال ميكن وجوده للموجود له إال مبساعدة أمر آخر ما ه
اآلخر معني له على إظهار ذلك األمر وهنا يظهر معىن قوله حىت يسمع كالم اللّه إذا أراد احلق إيصاله إىل إذت السامع باألصوات 

يف هذا واحلروف أو اإلمياء واإلشارة فال بد من الواسطة إذ يستحيل عليه تعاىل قيام احلوادث به فأفهم وعلى اللّه قصد السبليل و
املرتل من العلوم علم ما يفتقر إليه وال يتصل به وفيه علم بيان اجلمع إنه عني الفرق وفيه علم الفرق بني علم اخلرب وعلم النظر 

العقلي وعلم النظر الكشفي وهو الذي حيصل بإدراك احلواس وفيه علم تنبيه الغافل مباذا ينبه ومراتب التنبيه وفيه علم شرف العلم 
     الرؤية فقد يرى الشخص شيأ وال يدري ما هو فيقصه على غريه فيعلمه على شرف 

ذلك الغري ما هو وإن مل يره فالعلم أمت من الرؤية ألن الرؤية طريق من طريق العلم يتوصل بالسلوك فيه من هو عليه إىل أمر خاص 
ه يف صورة أمر آخر من غري تناسب فهو مثله يف وفيه علم ظهور الباطل يف صورة احلق ومها على النقيض ومن احملال أن يظهر أمر

النسبة ال مثله يف العني وهذا هو يف صناعة النحو فعل املقاربة يقولون يف ذلك كاد النعام يطري وكاد العروس يكون أمرياً واحلق تعاىل 
لعلم باللّه يأخذ يف النظر يف العلم به يظهر يف عني الرائي السراب ماء وليس مباء وهو عنده إذا جاء إليه الظمآن وكذلك املعطش إىل ا

فيفيده تقييد ترتيه أو تشبيه فإذا كشف الغطاء وهو حال وصول الظمآن إىل السراب مل جيده كما قيده فأنكره ووجد اللّه عند غري 
خيرج احلق من مقيد بذلك التققيد اخلاص بل له اإلطالق يف التققيد فوفاه حسابه أي تقديره فكأنه أراد صاحب هذا احلال أن 

التقييد فقال له احلق بقوله فوفاه حسابه ال حيصل لك يف هذا املشهد إال العلم يب إين مطلق يف التقييد فأنا عني كل تقييد ألين أنا 
 العامل كله مشهود ومعلوم وهذا هو الكيد األهلي من قوله وأكيد كيداً ومكروا مكر اللّه وفيه علم ما هو مربوط بأجل ال يظهر حىت

يبلغ الكتاب فيه أجله وفيه علم قيمة املثل وفيه علم ترتيه األنبياء مما نسب إليهم املفسرون من الطامات مما مل جييء يف كتاب اللّه 
وهم يزعمون أم قد فسروا كالم اللّه فيما أخرب به عنهم نسأل اللّه العصمة يف القول والعمل فلقد جاؤا يف ذلك بأكرب الكبائر 

اهيم اخلليل عليه السالم وما نسبوا إليه من الشك وما نظروا يف قول رسول اللّ صلى اللّه عليه وسلم حنن أوللى بالشك كمسئلة إبر
من إبراهيم فإن إبراهيم عليه السالم ما شك يف إحياء املوتى ولكن ملا علم أت الحياء املوتى وجوهاً متعددة خمتلفة مل يدر بأي وجه 

املوتى وهو جمبول على طلب العلم فعني اللّه له وجهاً من تلك الوجوه حىت سكن إليه قلبه فعلم كيف حيي منها يكون حيي اللّه به 
اللّه املوتى وكذلك قصة يوسف ولوط وموسى وداود وحممد عليهم السالم اإلهلي وكذلك ما نسبوه يف قصة سليمان إىل امللكني 

ملالئكة مبا ذكرته اليهود الذين جرحهم اللّه وملؤا كتبهم يف تفسري القرآن وكل ذلك نقل عن اليهود واستحلوا أعراض األنبياء وا
العزيز بذلك وما يف ذلك نص يف كتاب وال سنة فاللّه يعصمنا وإياكم من غلطات األفكار واألقوال واألفعال أمني بعزته وقوته وفيه 

 أنه عليه من الصفات احملمودة فإا أعظم النعم اإلهلية على عبده علم من قام الدليل على عصمته فله إن يثىن على نفسه مبا أعلمه اللّه
واللّه يقول وأما بنعمة ربك فحدث وفيه علم التسيلم واإلعتصام وفيه علم رتبة اخليال وأنه حق ما فيه شيء من الباطل إال أن املعرب 

باحلقائق مراتبها وفيه علم األمساء وما عبد منها وما مل عنه يصيب وخيطىء حبسب ما يراه يف نزوله باملواطن فإن املصيب من مل يتعد 
يعبد وفيه علم معرفة منازل املوجودات وفيه علم الستر والتجلي وفيه علم املفاضلة يف العلم وفيه علم الشكر والشاكر وفيه علم 

جل وهو تربي يف حق املخلوق وال ترتيه وفيه اآليات املعتادة وغري املعتادة وفيه علم التربي والترتيه وما هو ترتيه يف حق اللّه عز و
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علم تقاسيم أهل اللّه وطبقام واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل انتهى السفر السادس والعشرون من الفتوح املكي بإنتهاء الباب 
    الثاين والسبعون وثالمثائة 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  نزل ثالثة أسرار ظهرت في الماءمعرفة م في الباب الثالث والسبعون وثلثمائة

الحكمي المفضل مرتبته على العالم بالعناية وبقاء العالم أبد اآلبدين وإن انتقلت صورته وهو من الحضرة 
  المحمدية 

 رواح منبأة كرام ال  تنص على اتساق مقامات

  ألن النور في عين الظالم  بها وال يدري جيلسي أفوه

   النقص يظهر بالتمامفعين  فوال ظلمة ما كان نور

 بالعقود وبالقيام تقيد  علم اإلضافة من يراها إذا

 البدء يظهر بالختام وإن  يرى أن الوجوه له انتهاء

 ال يزال مع الدوام وجود  بين بدء وانقضاء فحال

    

طوي ليعلم ببسطه أنه خملوق إعلم إن أيدك اللّه أن العامل كله كتاب مبسوط يف رق منشور وهو الوجود فهو ظاهر مبسوط غري م
للرمحة وبظهوره يعقل ويعلم ما فيه وما يدل عليه وجعله كتاباً بالضم حروفه بعضها إىل بعض وهو ترتيب العامل على الوجوه اليت 

من الرمحن ذكرناها وضم معانيه إىل حروفه مأخوذ من كتيبة اجليش وإمنا قلنا يف بسط أنه للرمحة ألنه منها نزل كماقال تعاىل ترتيل 
الرحيم كتاب فصلت آيلته قرآناً عربياً لقوم يعقلون وقال تعاىل يف ذلك كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري 

فإحكام اآليات فيه وتفصيلها ال يعرفه إال من آتاه اللّه احلكمة وفصل اخلطاب وصورة احلكمة اليت أعطاها احلكيم اخلبري ألهل 
ب األمور وما تستحقه املوجودات واملعلومات من احلق الذي هو هلا وهو إعطاء كل شيء خلقه إعطاء إهلياً العناية على علم مرات

ليعطي كل خلق حقه إعطاء كونياً مبا آتانا اللّه فنعلم بالقوة ما يستحقه كل موجود يف احلدود ونفصله بعد ذلك آيات بالفعل ملن 
مور منازهلا ونعطيها حقها وال نتعدى ا مرتبتها فتفصيل اآليات والدالالت من املفصل إذا يعقل كما أعطانيه اخلبري احلكيم فنرتل األ

جعلها يف أماكنها ذا الشرط ألنه ما كان كل مفصل حكيم دليل على أنه قد أيت احلكمة وعلم أحكام اآليات ورمحته باآليات 
علمه مبن أنزله وليس إال الرمحن الرحيم وخامتة األمر ليست سوى واملوجودات اليت هي الكتاب اإلهلي وليس إال العامل دليل على 

عني سوابقها وسوابقها الرمحن الرحيم فمن هنا تعلم مراتب العامل ومآله أنه إىل الرمحة املطلقة وإن تعب يف الطريق وأدركه العناء 
 وهو أهل اجلنة ومنهم من يبقى معه تعب الطريق واملشقة فمن الناس من ينال الرمحة والراحة بنفس ما يدخل املرتل الذي وصل إليه

ومشقته ونصبه حبسب مزاجه ورمبا مرض واعتل زماناً مث انتقل من دائه واسترح وهم أهل النار الذين هم أهلها ما هم الذين خرجوا 
 مرتالً هلم يعمرونه ويقيمون فيه منها إىل اجلنة فمستهم النار بقدر خطاياهم مع كوم أمام اللّه فيها إماتة فإن أولئك ليست النار
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مع أهليهم وإمنا النار هلؤالء منهل من املناهل اليت يرتهلا املسافر يف طريقه حىت يصل إىل مرتله الذي فيه أهله فهذا معىن احلكمة 
 نفسها ويراها والتفصيل فإن األمور أعين املمكنات متميزة يف ذاا يف حال عدمها ويعلمها اللّه سبحانه وعلى ما هي عليه يف

ويأمرها بالتكوين وهو الوجود فتتكون عن أمره فما عند اللّه امجال كما أنه ليس يف أعيان املمكنات إمجال بل األمر كله يف نفسه 
ويف علم اللّه مفصل وإمنا وقع اإلمجال عندنا ويف حقنا وفينا ظهر فمن كشف التفصيل يف عني اإلمجال علماً أو عيناً أو حقاً فذلك 

الذي أعطاه اللّه احلكمة وفصل اخلطاب وليس إال الرسل والورثة خاصة وأما احلكماء أعين الفالسفة فإن احلكمة عندهم عارية 
فإم اليعلمون التفصيل يف اإلمجال وصورة ذلك كما يراه صاحب هذا املقام الذي أعطاه اللّه احلكمة اليت عنده عناية إهلية وهي 

اجلزئية املنفوخة يف األجسام املسواة املعدلة من الطبيعة العنصرية من الروح الكل املضاف إليه ولذلك ذكر عند احلق تعيني األرواح 
أنه خلقه قبل األجسام أي قدرها وعينها لكل جسم وصورة روحها املدبر هلا املوجود بالقوة يف هذا الروح الكل املضاف إليه فيظهر 

ك هو النفس الرمحاين لصاحب الكشف فريى يف املداد الذي يف الدواة مجيع ما فيه من ذلك يف التفصيل بالفعل عند النفخ وذل
احلروف والكلمات وما يتضمنه من صور ما يصورها الكاتب أو الرسام وكل ذلك كتاب فيقول يف هذا املداد من الصور كذا 

رسام حبسب ما يذكره صاحب الكشف فيكتب وكذا صورة فإذا جاء الكاتب والرسام أو الرسام دون الكاتب أو الكاتب دون ال
بذلك املداد ويرسم مجيع ما ذكره هذا املكاشف حبيث ال يزيد على ذلك وال ينقص وال يدرك ذلك هذا املسمى يف عرف العقالء 

ن نعطي حكماً فهذا حظ أهل الكشف فهم الذين أعطاهم اللّه احلكمة وفصل اخلطاب وقد أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أ
كل ذي حق حقه وال نفعل ذلك حىت نعلم ما يستحقه كل ذي حق من احلق وليس إال بتبيني احلق لنا ذلك ولذلك أضافه إليه تعاىل 

فقال وآتيناه احلكمة ومن يؤتى احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً فما يعلمها إال من أوتيها فهي هبة من اللّه تعاىل كما وهبنا وجود 
    ن شيأ وجودياً فالعلم اإلهلي هو الذ كان سبحانه معلمه باإلهلام واإللقاء وبإنزال أعياننا ومل نك

الروح األمني على قلبه وهذا الكتاب من ذلك النمط عندنا فواللّه ما كتبت منه حرفاً إال عن إمالء إهلي والقارء باين أو نفث 
رعني وال أنبياء مكلفني بكسر الالم إسم فاعل فإن رسالة التشريع روحاين يف روع كياين هذا مجلة األمر مع كوننا لسنا برسل مش

ونبوة التكليف قد إنقطعت عند رسول اللّه حممد صلى اللّه عليه وسلم فال رسول بعده صلى اللّه عليه وسلم وال نيب يشرع وال 
عليهم سالم اللّه وما خطه وكتبه يف لوح يكلف وإمنا هو علم وحكمة وفهم وفهم عن اللّه فيما شرعه على السنة رسله وأنبيائه 

  الوجود من حروف العامل وكلمات احلق فالترتيل ال ينتهي بل هود دائم دنيا وآخرة 

 فعدلني خلقاً وسواني جسمي  أنشأ من طى وخوالن اللّه

 فليس بنيان غيري مثل بنياني  وأنشأ الحق لي روحاً مطهرة

 وق سبع سماوات بفرقانف من  إني ال عرف روحاً كان ينزل بي

  نريد قوله تعاىل أن تتقوا اللّه جيعل لكم فرقاناً 

 له ولكن جود إحسان ال  وما أنا مدع في ذاك من نبأ من ا

 موثق بقفل إيمان وبينه  إن النبوة بيت بيننا غلق
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ث وسلوك على مدرجة حممد رسول اللّه صلى اللّه وإمنا قلنا ذلك لئال يتوهم متوهم إين وأمثايل ادعي نبوة ال واللّه ما بقي إال مريا
عليه وسلم خاصة وإن كان للناس عامة ولنا وال مثالنا خاصة من النبوة ما أبقى اللّه علينا منها مثل املبشرات ومكارم األخالق 

نسان أنشأه اللّه وهو آدم نبياً ومثل حفظ القرآن إذا إستظهره اإلنسان فإن هذا وأمثاهلا من أجزاء النبوة املوروثة ولذلك كان أول إ
من مشى على مدرجته بعد ذلك فهو وارث ال بد من ذلك ذه النشأة الترابية وأما يف املقام فآدم ومن دونه إمنا هو وارث حممد 

آلدم والصورة صلى اللّه عليه وسلم ألنه كان نبياً وآدم بني املاء والطني مل يكن بعد موجود فالنبوة حملمد صلى اللّه عليه وسلم و
اآلدمية الطبيعية اإلنسانية آلدم وال صورة حملمد صلى اللّه عليه وسلم وعلى آدم وعلى مجيع النبيني فآدم أبو األجسام اإلنسانية 

وحممد صلى اللّه عليه وسلم أبو الورثة من آدم إىل خامت األمر من الورثة فكل شرع ظهر وكل علم إمنا هو مرياث حممدي يف كل 
سول ونيب من آدم إىل يوم القيامة وهلذا أويت جوامع الكلم منها علم آدم األمساء كلها فظهر حكم الكل يف الصورة اآلدمية زمان ور

والصورة احملمدية فهي يف آدم أمساء ويف حممد صلى اللّه عليه وسلم كلم وكلمات اللّه سبحانه ال تنفد وموجوداته من حيث 
 وتبدلت أحكامها فالعني ال تذهب ةال تتبدل بل وقع التبديل يف العامل ملا هو احلق عليه من جوهرها ال تبعد وإن ذهبت صورا

التحول يف الصور فلو مل يظهر التبدل يف العامل مل يكمل العامل فلم تبق حقيقة إهلية إال وللعامل استناد إليها على أن حتقيق األمر عند 
 اإلهلي يف الصور فعني كونه فيما شاء جتلى كونه فيما شاء ركبك فما تشاؤن إال أهل الكشف إن عني تبدل العامل هو عني التحول

أن يشاء اللّه فتلك على احلقيقة مشيئة اللّه ال مشيئتك وأنت تشاء ا فاحلياة لعني اجلوهر واملوت لتبدل الصور كل ذلك ليبلوكم 
فهو علم عن خربة يعلم وال خربة ال قامة حجة على من خلق فيه بالتكليف أيكم أحسن عمالً وإمنا يبلوكم لتصح نسبة اإلسم اخلبري 

الرتاع واإلنكار وهذا كله من تفصيل اآليات يف اخلطاب ويف األعيان فهو احلكيم اخلبري وهو العزيز الغفور فلو كشف لكل أحد ما 
 كان مبا كان فالعلم كله فاضل مفضول كشفه لبعض العامل مل يكن غفوراً وال كان فضل ألحد على أحد إذ ال فضل إال مبزيد العلم

فاشترك أعلى العلماء مع أنزهلم يف علم الصنعة فالعامل صنعة اللّه والعلم بصنعة احلياكة علم احلائك وهو صنعته وذلك يف العموم 
ل وأقوم قيل ومن أنزل العلوم ويف اخلصوص علم الصنعة أرفع العلوم ألنه بالصنعة ظهر احلق يف الوجود فهي أعظم دليل وأوضح سبي

هنا ظهر خواص اللّه إال كابر يف احلكم بصورة العامة فجهلت مرتبتهم فال يعرفهم سواهم وما هلم مزية يف العامل خبالف أصحاب 
األحوال فإم متميزون يف العموم مشار إليهم باألصابع ملا ظهر عليهم باحلال من خرق العوائد وأهل اللّه اتقوا من ذلك إلشتراك 

اجلنس معهم يف ذلك فأهل اللّه معلومون باملقام جمهولون بالشهود ال يعرفون كما أن اللّه الذي هو ألهله معلوم بالفطرة عند غري 
كل جمهول عنده بالعقل والشهود فلو جتلى له ما عرفه بل مل يزل متجلياً على الدوام لكنه غري معلوم إال عند أهله وخاصته وهو أهل 

ذين أمرنا اللّه أن نسأهلم ألم ما خيربون إال عنه قال تعاىل فأسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ألن أهل القرآن أهل الذكر ال
الذكر هم جلساء احلق فما خيرب الذاكر الذي يشهد اللّه فيه أنه ذاكر له إال عن جليسه فيخرب باألمر على ما هو عليه وذلك هو العلم 

اهد منه وهو ظهوره بصورته أي الذي أتى به من العلم عن اللّه فهو صفته اليت ا جتلى هذا الشخص فإنه على بينة من ربه ويتلوه ش
الذاكر فعلى قدر ذكره يكون احلق دائم اجللوس معه ولذلك قالت عائشة رضي اللّه عنها يف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إنه 

مع اللّه تعاىل على الدوام فإما علمت بذلك كشفاً وأما أخربها بذلك رسول اللّه كان يذكر اللّه على كل أحيانه فأثبتت له االسة 
صلى اللّه عليه وسلم وكان ذلك يف جلوسه معه أنه يقص عليه من أنباء الرسل ما يثبت به فؤاده ملا يرى من منازعة أمته إياه فيما 
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بينه وبني غريه من البشر فرقان فأنه تعاىل معهم حيثما كانوا وأمنا كانوا جاء به عن اللّه ولو مل يكن عنده ذه املثابة وأمثاهلا مل يكن 
    فال بد أن يكون مع 

الذاكرين له مبعية اختصاص وما مث إالمزيد علم به يظهر الفضل فكل ذاكر ال يزيد علماً يف ذكره مبذكوره فليس بذاكر وإن ذكر 
جليس احلق فال بد من حصول الفائة ألن العامل الكرمي الذي ال يتصور فيه بلسانه ألن الذاكر هو الذي يعمه الذكر كله فذلك هو 

خبل ال بد أن يهب جليسه أمراً مل يكت عنده إذ ليس هنالك خبل يناايف اجلود فلم يبقى إال احملل القابل وال جيالس إال ذو حمل قابل 
مة إذا كانت مؤمنة أن تعلم أن اللّه معها والفائدة إمنا فذلك هو جليس احلق والعامل جلبسهم احلق من حيث ال يشعرون وغاية العا

هي أن تكون أنت مع اللّه ال يف أنه معك فكذلك هو األمر يف نفسه فمن كان مع احلق فال بد أن يشهد احلق ومن شهده فليس إال 
  وجود العلم عنده فهذه هي املنح األهلية 

  أوضحهوالكشف أعظم منهاج و  أشرف ما يؤتيه من منح فالعلم

 فسله كشفا فإن اللّه يمنحه  سألت إله الحق في طلب فإن

 دعوى الكيان وجود اللّه يفتحه  القرع إن الباب أغلقه وأدمن

    

فكل علم ال يكون حصوله عن كشف بعد فتح الباب يعطيه اجلود اإلهلي ويبديه ويوضحه فهو شعور وال علم ألنه حصل من 
لباب سواك فأنت حبكم معناك ومغناك وذلك هو غلق الباب إنك تشعر أن خلف هذا اجلسم خلف الباب والباب مغلق وليس ا

والصورة الظاهرة معىن آخر ال تعلمه وإن شعرت به فالصورة الظاهرة املصراع الواحد والنفس املصراع اآلخر فإذا فتحت الباب متيز 
أيته إال بالتفصيل ألنك فصلت ما بني املصراعني حىت متيز هذا املصراع من املصراع وبدا لك ما وراء الباب فذلك هو العلم فما ر

فيك فإن كان الباب عبارة عن حق وخلق وهو أنت وربك فالتبس عليك األمر فلم يتميز عينك من ربك فال متيزه ما مل يفتح الباب 
صلى اللّه عليه وسلم من عرف نفسه فعني الفتح يعطيك املعرفة بالباب والفرق بني املصراعني فتعلم ذاتك وتعلم ربك وهو قوله 

عرف ربه فالشعور مع غلق الباب والعلم مع فتح الباب فإذا رأيت العامل متهماً ملا يزعم أنه به عامل فليس بعامل وذلك هو الشعور 
ثري من الناس من وإن ارتفعت التهمة فيما علم فذلك هو العلم ويعلم أنه قد فتح الباب له وأن اجلود قد أبرز له ما وراء الباب وك

يتخيل أن الشعور علم وليس كذلك وإمنا حظ الشعور من العلم أن تعلم أن خلف الباب أمر إما على اجلملة ال يعلم ما هو ولذلك 
قال تعاىل وما علمناه الشعر لقوهلم هو شاعر مث قال وما ينبغي له أن هو يعين هذا الذي بعثناه به إال ذكر أي أخذه عن جمالسة من 

 وقرآن مبني أي ظاهر مفصل يف عني اجلمع ما أخذه عن شعور فإنه كل ما عينه صاحب الشعور يف املشعور به فإنه حدس ولو احلق
وافق األمر ويكون علماً فما هو فيه على بصرية يف ذلك وليس ينبغي لعاقل أن يدعو إىل أمر حىت يكون من ذلك على بصرية وهو 

فيه وما اختصت ذا املقام رسل اللّه بل هو هلم والتباعهم وال وارث األمن كمل له األتباع أن يعلمه رؤية وكشفاً حبيث ال يشك 
يف قول والعمل واحلال الباطن خاصة فإن الوارث جيب عليه ستر احلال الظاهر فإن إظهاره موقوف على األمر اإلهلي الواجب فإنه 

 يف الدنيا عن عباده ويف اآلخرة يتجلى عامة لعباده فإذا جتلى ملن جتلى له يف الدنيا فرع واألصل البطون وهلذا احتجب اهللا يف العموم
على خصوصه كتجليه للجبل كذلك ما ظهر من احلال على الرسل من جهة الداللة على صدقه ليشرع هلم والوارث داع ملا قرره 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2309  

 حيفظ بقاء الدعوة يف األمة عليها وما حظه هذا الرسول وليس مبشرع فال حيتاج إىل ظهور احلال كما احتاج إليه املشرع فالوارث
إال ذلك حىت أن الوارث لو أتى بشرع وال يأيت به ولكن لو فرضناه ما قبلته منه األمة فال فائدة لظهور احلال إذا مل يكن املقبول 

عبد وهو املسمى كرامة كما كان للرسول فاعلم ذلك فما أظهر اهللا عليهم من األحوال فذلك إىل اهللا ال عن تعمل وال قصد من ال
يف األمة فالذي جيهد فيه ويل اهللا وطالبه إمنا هو فتح ذلك الباب ليكون من اهللا يف أحواله عند نفسه على بصرية ال إنه يظهر بذلك 

ضيل يف عند خلقه فهو على نور من ربه وثابت يف مقامه ال يزلزله إال هو فكرامة مثل هذا النوع علمه باللّه وما يتعلق به يف التف
أمسائه احلسىن وكلماته العليا فيعلم ما يلج يف أرض طبيعته من بذر اللّه فيها حني سواها وعدهلا وما خيرج منها من العبارات عما 
فيها واألفعال العملية الصناعية على مراتبها ألن الذي خيرج عن األرض خمتلف األنواع وذلك زينة األرض فما خيرج عن أرض 

سده فهو زينة له من فصاحة يف عبارة وأفعال صناعية حمكمة كما يعلم ما يرتل من مساء عقله مبا ينظر فيه من طبيعة اإلنسان وج
شرعه يف معرفة ربه وذلك هو الترتيل اإلهلي على قلبه وما يعرج فيها من كلمه الطيب على براق العمل الصاحل الذي يرفعه إىل اللّه 

 وهو ما خرج من األرض والعمل الصاحل يرفعه وهو ما أخرجته األرض أيضاً فالذي يرتل من كما قال تعاىل إليه يصعد الكلم الطيب
السماء هو الذي يلج يف األرض والذي خيرج من األرض وهو ما ظهر عن الذي وجل فيها هو الذي يعرج يف السماء فعني النازل هو 

الدة فأعيان موجودة وأحكام مشهودة وآجال حمدودة وأفعال عني الواجل وعني اخلارج هو عني العارج فاألمر ذكر وأنثى ونكاح و
مقصودة منها ما هي مذمومة بالعرض وهي بالذات حممودة مث أعلم أن التفضيل ال يظهر يف الوجود إال بالعمل فإن فصله العامل 

ن فيه فذلك العمل غري الصاحل على تفصيله يف اإلمجال إمجال فهو العمل الصاحل وأن فصله على غري ذلك بالنظر إىل تفصيل اإلنسا
     وأكثر 

ما يكون العمل غري الصاحل يف الذين يفصلون األمور بالنظر ال باألعالم اإلهلي فما فصل باألعالم اإلهلي فهو كله عمل صاحل وما 
 كما يقول أن النقص يف فصل بالنظر العقلي فمنه صاحل غري صاحل بالنسبة إىل تفصيله ال غري والكل عمل صاحل بالنسبة إىل اللّه تعاىل

الوجود من كمال الوجود وأن شئت قلت من كمال العامل إذ لو نقص النقص من العامل لكان ناقصاً فهم وأعلم أنه ما كنا نقول 
 تبغ بالعمل غري الصاحل وال بالفساد أدباً مع العلم اإلهلي وحقيقة ولكن ملا رأينا يف الوضع اإلهلي قد حذر اللّه من الفساد وقال وال

الفساد يف األرض أن اللّه ال حيب املفسدين وقال تلك الدار اآلخرة جنعلها اللذين ال يريدون علوا يف األرض وال فساد ورأينا يف 
العرف بني العقالء بل الناس أمجعني ذكر الفساد لذلك أقدمنا على ذكره وإمنا كنا نقول يف ذلك بدل الفساد إظهار صورة وإزالة 

 نفسه من أجل تركيب خاص ونظام مزاج طبيعي فأما قوله أن اللّه ال حيب املفسدين فاملراد به تغيري احلكم اإلهلي أخرى كما هو يف
ال تغيري العني وال إبدال الصورة وأما قوله علوا يف األرض فهو أمر حمقق ألن العلو ال تقبله األرض ما دامت أرضاً ملن هي له أرض 

ل فهو جبل ومد اللّه به ليسكن ميدها فاجلبال ليست أرضاً فخلق اللّه األرض مثل الكرة أجزاء ترابية وكل ما تراه عاليا شاخماً فيه
وحجرية ضم اللّه بعضها إىل بعض فلما خلق اللّه السماء بسط األرض بعد ذلك ليستقر عليها من خلقت له مكاناً ولذلك مادت 

اجلبال فقال ا عليها دفعة واحدة وأراد باملاء احمليط ا جبالً جعله هلا ولو بقيت الكرة ما مادت وما خلق اجلبال فخلق سبحانه 
كاملنطقة قيل أن عليه أطراف قبة السماء وأن الزرقة اليت نسبها إىل السماء ونصفها ا فتلك اللونية جلرم السماء لبعدها عنك يف 

ا إال لبعدها عن نظر العني كما ترى اجلبال البعيد عن نظرك اإلدراك البصري كما ترى اجلبال إذا بعدت عنك زرقاً وليست الزرقة هل
أسود فإذا جئته قد ال يكون كما أبصرته وقد بينا لك أن األلوان على قسمني لون يقوم جبسم املتلون ولون حيدث للبصر عند نظره 
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لون باللون احلقيقي هليئات تطرأ فرياها الناظر إىل اجلسم ألمر عارض يقوم بني الرائي واملرئي مثل هذا ومثل األلوان اليت حيدث يف املت
على غري لوا القائم ا الذي يعرفه وذلك مثل الشبهات يف األدلة فهي ألوان ال ألوان وحظها من احلقائق اإلهلية وما رميت إذ 

 ال حمسوس أعىن رميت وأنت ال أنت وكالعامل كله باحلقيقة هو خلق ال خلق أو حق ال حق وكاخليال هو حس ال حس وحمسوس
املتخيل واألرض منفعلة عن املاء املنفعل عن اهلواء فإن اهلواء األصل عندنا ولذلك هو أقرب نسبة إىل العماء الذي هو نفس الرمحن 

فجمع بني احلرارة والرطوبة فمن حرارته ظهر ركن النار ومن رطوبته ظهر ركن املاء ومن وجود املاء كان األرض فاهلواء ابن 
وهو العماء والنار واملاء ولدان للهواء واألرض وهو ما مجد من املاء وما مل جيمد بقي ماء على أصله واألرض على ذلك املاء النفيس 

وقد رأينا يف ر الفرات إذا مجد يف الكوانني ببالد الشام يعود أرضاً ميشي عليه القوافل والناس والدواب واملاء من حتت ذلك اجلليد 
لى اهلواء وهو الذي ميده برطوبته فيحفظ عليه واستقراره عليه فإن اهلواء جيري املاء إذا حترك وإذا احتقن وسكن جار وذلك املاء ع

سكن املاء عليه فال ينفذ املاء فيه وقد رأيناه يف أنبوب القصب وأمثاله املنفوذ الثقب إذا مألته ماء وسددت موضع الثقب األعلى من 
بوب شيء من املاء فإذا أزلته جرى املاء فلم يعتمد ذلك املاء األعلى اهلواء الساكن لسكونه وهو األنبوب ال جيري من أسفل األن

صورة تعم العامل كله وإذا متوج اهلواء مسي رحياً والريح تنقل زوائح ما متر عليه من طيب وخبيث إىل الشام وكذلك تنقل برودة 
صف بنقل األخبار إىل السامعني وال يتلقى منها هذه األمور اليت تتم ا وخترب األشياء وحرارا ولذلك توصف الريح بأا منانة وتو

عنها إال قوة السمع والشم إىل السامعني والشامني وحركات اإلجرام حترك اهلواء فتحدث له اسم الريح واهلواء حيرك اإلجرام وفيه 
ا بأشياء غري ذلك األشياء ألنه ما فيما عمره العامل خالء وإمنا تتحرك اإلجرام وأما اخلرق فما هو إال تفريغ أحياز عن أشياء وأشغاهل

هي استحاالت صور فصور حتدث األمور وصور وتذهب األمور واجلوهر الذي مأل اخلالء ثابت العني إىل شيء وال يستحيل إليه 
    شيء وليس لألمساء اإلهلية متعلق إال 

وأما ذهاا فلما تقتضيه ذات موجدها وهو علم لطيف فإنه كالم حق لكن إحداث هذه الصور واختالفها وأما ذهاا فلنفسها 
اإلفهام ختتلف فيه يقول للصور أن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد فمعناه أن يشأ يشهدكم يف كل زمان فرد اخللق اجلديد الذي 

ف والوجود فإن قلت فقد قلت ببقاء عني أخذ اللّه بأبصاركم عنه فإن األمر هكذا هو يف نفسه والناس منه يف لبس إال أهل الكش
اجلوهر قلنا ليس ببقاؤه لعينه وإمنا بقاؤه للصور اليت حتدث فيه فال يزال االفتقار منه إىل اللّه دائماً فاجلوهر فقره إىل اللّه للبقاء 

 أي املثىن عليه بصفة الغين عن العامل ويف والصور فقرها إىل اللّه لوجودها فالكل يف عني الفقري إىل اللّه واللّه هو الغين احلميد بالغين
هذا املرتل من العلوم علم إضافة األعمال إىل اخللق وهو مذهب بعض أهل النظر واخلالف يف ذلك قد تقدم يف هذا الكتاب وحكاية 

يه علم التنبيه على حقيقة املذاهب فيه وأقواهلم وفيه علم تعليم احلق عباده كيف يعاملونه به إذ ال ختلو نفس عن معاملة تقوم ا وف
اإلنسان وفيه علو اختالف العامل ملاذا يرجع بالصورة وباحلكم وفيه علم العناية ببعض املخلوقني وهي العناية اخلاصة وأما العناية 

 الشر يف أعمال اخلري العامة فهي اإلجياد له وفقر العامل كله إليه تعاىل وفيه علم تأثري األعمال اخلريية يف األعمال غري اخلريية وأعمال
وإن القوي من األعمال يذهب بأضعف وإن العدم يف املمكن أقوى من الوجود ألن املمكن أقرب نسبة إىل العدم منه إىل الوجود 

ولذلك سبق بالترجيح على الوجود يف املمكن فالعدم حضرته ألنه األسبق والوجود عارض له وهلذا يكون احلق خالقاً على الدوام 
عدم حيكم على صور املمكنات بالذهاب والرجوع إليه رجوع ذايت فحكم العدم يتوجه على ما وجد من الصور وحكم ألن ال

اإلجياد من واجب الوجود يعطي الوجود دائماً عني صورة بعد عني صورة فاملمكنات بني إعدام للعدم وبني إجياد لواجب الوجود 
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سرار اللّه نبه اللّه عليه يف قوله إن يشأ يذهبكم من باب اإلشارة إىل غوامض األسرار وأما تعلق ذلك باملشيئة اإلهلية فإنه سر من أ
ألوىل اإلفهام أنه عني كل منعوت بكل حكم من وجود أو عدم ووجوب وإمكان وحمال فما مث عني توصف حبكم إال وهو ذلك 

ا ذكر يف هذا الكتاب ولن تراها يف غريه إال يف الكتب العني وهذه مسئلة تضمنها هذا املرتل ولوال ذلك ما ذكرناه فإنه ما تقدم هل
املرتلة من عند اللّه كالقرآن وغريه ومنها أخذناها مبا رزقنا اللّه من الفهم يف كالمه وفيه عام ما ميحوه عبادة الصالة من األعمال اليت 

 باجلار وقد أجرى اللّه على ألسنة العامة يف أمثاهلم ى الشرع أن يعمل ا املكلف وفيه علم تأثري ااورة ولذلك أوصى اللّه تعاىل
أن يقولوا الرفيق قبل الطريق وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اللهم أنت الصاحب يف السفر فهو رفيقه واخلليفة يف األهل فهو 

 الذي جرى به املثل يف قوهلم اجلار قبل وكيله من كمال امرأة فرعون قوهلا رب ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة فقدمته على البيت وهو
الدار وقال اللّه يف تأثري اجلوار لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليالً إذاً ألذقناك وقال وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار ومن 

وما هو األمر وهل له صيغة أم ال وفيه جاور مواضع التهم ال يلومن من نسبه إليها وفيه علم األمر اإلهلي إذا مل ينفذ ما املانع لنفوذه 
علم جمازاة كل عام ديناً وآخرة جازاه بذلك من جازاه من حق وخلق والكل جزاء اللّه فما يف الكون إال جزاء باخلري والشر ووفيه 

لم السعادة والشقاوة وما علم الفرق بني الفرق وبذلك مسوا فرقاً وحكم اللّه اجلامع والفارق وما جيتمع فيه العامل وما يفترق وفيه ع
ينقطع من ذلك وما ال ينقطع وفيه علم الدار اآلخرة ما هي وملاذا اختصت باسم احليوان والدنيا مثلها يف هذه الصفة يدل على ذلك 

 من خلقه مجلة وإن من شيء إال يسبح حبمده وفيه علم يعلم به إن اللّه لوال ما جعل املؤاخذة على اجلرائم داللة ما آخذ اللّه ا أحداً
واحدة وفيه علم امتياز األمام واملأموم واختالف مراتب األئمة يف اإلمامة وكيف يكون السعيد إماماً لألشقياء وحكمه باإلمامة يف 

اع الدنيا وحكمه بذلك يف اآلخرة فأما يف اآلخرة فيعم اإلتباع ولكن من اإلتباع هناك ما ال يزول إىل مقر احلسىن ومنه ما يأتيه امتن
إمامه يف الدنيا فيصرف عن اتباعه يف األخرى ألن اإلمام يسعد وليس ذلك املتبع املصروف من أهل السعادة فال بد أن حيال بينه 

    وبني 

إمامه وفيه علم النصائح وممن تقبل وما خط العقل من النصائح وما حظ الشرع منها وفيه علم عموم ود اللّه وحمبته يف صنعته 
ك عمهم بالرمحة والغفران ملن يعقل عن اللّه فإنه املؤمن ومن شأن املؤمن أنه ال ختلص له معصية أصالً ال يشوا ومصنوعاته ولذل

    طاعة كذلك احلق من كونه 

مؤمناً ال ميكن أن خيلص مع هذا االسم شقاوة ما فيها رمحة هذا مما ال يتصور فإن الرمحة بالعامل أصل ذايت بالوجود والشقاء أمر 
 ألن سببه عارض وهو خمالف التكليف والتكليف عارض وال بد من رفعه فترتفع العوارض لرفعه ولو بعد حني وفيه علم عارض

تغيري احلكم املشروع بتغيري األحوال املكلف وفيه علم املوازين املعنوية اليت توزن ا املعاين واحملسوسات وموازين اآلخرة هل هي 
حبيث أن يعلم العامل كله أنه ما طرأ عليه جور يف احلكم عليه مبا حكم اللّه به عليه أو هل هي حمسوسة إقامة العدل باحلكم يف العامل 

كاملوازين احملسوسة يف الدنيا الوزن األشياء وإذا كانت حاسة البصر تدرك املوازين يف اآلخرة احملسوسة عندها هل هي حمسوسة كما 
إلعمال أعراض وهي يف اآلخرة أشخاص فتعلم أا مثله ألن احلقائق ال تنقلب وحقيقة يدركها احلس أو ممثلة كتمثل األعمال فإن ا

من ال يقوم بنفسه مغايرة حقيقة من يقوم بنفسه فال بد أن تكون ممثلة كما ورد يف اخلرب النبوي أن املوت يؤيت به يف صورة كبش 
ن العبارة عنه كما وردت يف اخلرب النبوي وفيه علم ما هي أملح ومل يقل يؤيت كبشاً أملح واملوت عرض بل نسبة فال بد أن تكو

األولية يف اليوم فإنه دائرة وال بد للدائرة من ابتداء وانتهاء إىل ذلك االبتداء فإن اليوم دورة واحدة للفلك األطلس وقد انفصل بالليل 
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 احلمل مث ظهر أول اليوم بطلوع الشمس إىل والنهار بطلوع الشمس وغروا أول اليوم الذي تعني باألرض عند حركة الفلك كان
غروا ومل يكن هلا وجود إال يف برج احلمل فإنه بيت شرفها فوجدت طالعة يف برج احلمل فظهر أول اليوم والصبح آخر اليوم وما 

يوم وذلك الستيفاء بينهما الليل والنهار ومها معلومان بالطلوع والغروب ولذلك ما أخذ اللّه من أخذه من األمم إال يف آخر ال
احلركة كما يتربص بالعنني انقضاء فصول السنة وحينئذ يفرق بينه وبني املرأة أعىن زوجته ألن أسباب التأثري اإلهلي املعتاد يف الطبيعة 

كاح قد مرت على العنني وما أثرت فيه فدل أن العنة فيه ال تزول فعدمت فائدة النكاح من لذة وتناسل ففرق بينهما إذ كان الن
لاللتذاذ والتناسل معاً أو يف حق طائفة أخرى لكذا يف أخرى لكذا ويف حق أخرى للمجموع وكذلك إذا انتهت دورة اليوم وقع 
األخذ اإلهلي يف آخره وفيه علم جتسد األرواح يف صور األجسام الطبيعية هل عني ذلك الروح هو عني الصورة اليت ظهر فيها أو 

ذكرناه يف زرقة السماء وهل الروح لتلك الصورة كالروح للجسم أعين النفس الناطقة وتلك الصورة هل ذلك يف عني الرائي كما 
صورة حقيقية هلا وجود عيين ال يف عني الناظر كسائر الصور احلقيقية وهذه مسئلة أغفلها كثري من الناس بل الناس كلهم فإم 

 يف نفوسهم وحكموا بالصور على أجسامهم وتبدلت أشكاهلم وصورهم فنعوا مبا ظهر هلم من صور األرواح اسدة فلو تروحنوا
يف عني من يراهم علموا عند ذلك جتسد األرواح ملاذا يرجع فإنه علم ذوق ال علم نظر فكرى وقد بينا أن لكل صورة جتسدت يف 

ملتجسدة يف األرواح إذا قتلت إن كانت العامل فال بد هلا من روح مدبرة من الروح الكل املنفوخ منه يف الصور من علم أن الصورة ا
حيواناً أو قطعت إن كانت نباتاً إا تنتقل إىل الربزخ وال بد كما تنتقل حنن باملوت وإا إن أدركت بعد ذلك فإمنا تدرك كما 

ملاذا ترجع يدرك كل ميت من احليوان إنسان وغري إنسان فمن هنا أيضاً إذا وقفت على علم هذا علمت صور األرواح املتجسدة 
وفيه علم ما للضيف الوارد من احلق على من ورد عليه واألنفاس وإرادات احلق على العبد وهلا حق وهي راجعة إىل من وردت منه 
فلينظر مباذا يستقبلها إذا وردت وما يلزمه من األدب معها يف األخذ ملا ترد به وما خيلع عليها إذا انقلبت عنه راجعة إىل احلق وفيه 

لعادات وخرقها ودفع الشبه اليت يراها الطبيعيون إا تفعل لذاا ما هي الطبيعة يف احلقيقة وملن ترجع اآلثار الظاهرة يف الكون علم ا
وفيه علم شرف احليوان على اإلنسان احليواين وفيه علم اجلرب يف االختيار وفيه علم إدخال احلق نفسه مع األكوان يف السلوك 

م للحفظ أو دخل معهم لكونه العامل ملا هم فيه أو دخل معهم صحبة وعناية م أو تقتضي ذاته ذلك واألحوال هل دخل معه
الدخول معهم وفيه علم العبيد واألحرار وما األعمال اليت تطلب األجور وممن تطلب فإن العامل ما يعمل إال لنفسه فبماذا يستحق 

    صوصة باحلياة وفيه علم خواص األمساء اإلهلية األجرة من غريه وفيه علم أسباب التجارة اليت هي خم

من حيث تركيب حروف ذلك االسم حىت إذا ترجم بلسان آخر مل يكن له تلك اخلاصية فإنه ال فرق بني مزاج حروف الكلمة إذا 
وان وفيه علم تركبت ومزاج أجسام املعدن أو النبات أو جسم احليوان فإنه جسم احليوان هو جسم نبايت أضيف إليه حس فقيل حي

سبب إدخال اآلالم واللذات على احليوان الطبيعي وعني ما يتأمل به حيوان يلتذ به حيوان آخر وفيه علم تأثري األضعف يف األقوى 
وأصل ذلك من تأثري النسب يف املوجودات وهي أمور عدمية بل ال مؤثر إال هي وفيه علم من يعلم أنه ال خيرب إال عن اللّه ويؤاخذ 

ب ويهلك وآخر خيرب عن نفسه وينجو وآخر خيرب عن اللّه وينجو فاهلالك من خيرب عن عقد والناجي من خيرب عن ذوق فأهل مبا نس
األذواق أهل اللّه واخلاصة من أوليائه وفيه علم االنقياد املنجي واالنقياد املهلك وفيه علم أشكال العامل وتشكله واللّه يقول احلق 

  وهو يهدي السبيل 
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الحضرة الربية وإن للكفار  في معرفة منزل الرؤية وسوابق األشياء في الرابع والسبعون وثلثمائةالباب 
  قدماً كما أن للمؤمنين قدماً وقدوم كل طائفة على قدمها وآتية بإمامها عدال وفضالً من الحضرة المحمدية 

 العناية دون الخلق أجمعه حكم  من كان في ظلمة األكوان كان له

 الكل مفتوناً بوضعه وأبصر   غطاء الحس من كتبونال شرف

 الحق مربوطاً بمهيعه يشاهد  على السنة البيضاء سيرته يجري

    

اعلم أيدك اللّه بالشهود وجعلك من أهل اجلمع والوجود إن اللّه تعاىل ملا جعل العرش حمل أحدية الكلمة وهو الرمحن ال غريه وخلق 
أمرين ليخلق من كل شيء زوجني ليكون أحد الزوجني متصفاً بالعلو واآلخر بالسفل الواحد الكرسي فانقسمت فيه الكلمة إىل 

بالفعل واآلخر باإلنفعاالت فظرت الشفعية من الكرسي بالفعل وكانت يف الكلمة الواحدة بالقوة ليعلم أم املوجود األول إنه وإن 
العامل عنه فهو ذات وجودية ونسبة فهذا أصل شفعية العامل وال كان واحد العني من حيث ذاته فإن له حكم نسبة إىل ما ظهر من 

بد من رابط معقول بني الذات والنسبة حىت تقبل الذات هذه النسبة فظهرت الفردية مبعقولية الرابط فكانت الثالثة أول األفراد وال 
عنها باالثنني أول األزواج إىل ما يتناهى يف العدد فما رابع يف األصل فالثالثة أول األفراد يف العدد إىل ما ال يتناهى والشفعية املعرب 

من شفع إال ويوتره واحد يكون بذلك فردية ذلك الشفع وما من فرد إال ويشفعه واحد يكون به شفعية ذلك الفرد فاألمر الذي 
 الكرسي القدمان ملا انقسمت يشفع الفرد ويفرد الشفع وهو الغين الذي له احلكم وال حيكم عليه وال يفتقر ويفتقر إليه فتدلت إىل

فيه الكلمة الرمحانية فإن الكرسي نفسه به ظهرت قسمة الكلمة ألنه الثاين بعد العرش احمليط من صور األجسام الظاهرة يف اجلوهر 
ه األصل ومها شكالن يف اجلسم الكل الطبيعي فتدلت إليه القدمان فاستقرت كل قدم يف مكان ليس هو املكان الذي استقرت في
األخرى وهو منتهى استقرارمها فسمى املكان الواحد جهنماً واآلخر جنة وليس بعدمها مكان تنتقل إليه هاتان القدمان فهاتان 

القدمان ال يستمدان األمن األصل الذي منه ظهرت وهو الرمحن فال يعطيان إال الرمحة فإن النهاية ترجع إىل األصل باحلكم غري أنه 
ريق ميز ذلك الطريق بني البداية والغاية ولوال تلك الطريق ما كان بدء وال غاية فكان سفراً لألمر النازل بينهن بني البدء والنهاية ط

والسفر مظنة التعب والشقاء فهذا سبب ظهور ما ظهر يف العامل ديناً وآخرة وبرزجاً من الشقاء وعند انتهاء االستقرار يلقى عصا 
ر والبوار فإن قلت فكان ينبغي عند احللول يف الدار الواحدة املسماة ناراً إن توجد الراحة وليس التسيار وتقع الراحة يف دار القرا

األمر كذلك قلنا صدقت ولكن فاتك نظر وذلك إن املسافرين على نوعني مسافر يكون سفره كإقامة مبا هو فيه من الترفه من كونه 
 أعناق الرجال حمفوظ من تغري األهواء فهذا مثله يف الوصول إىل املرتل مثل خمدوماً وما حاصلة له مجيع أغراضه يف حمفة حممول على

أهل اجلنة يف اجلنة ومسافر يقطع الطريق على قدميه قليل الزاد ضعيف املؤنة إذا وصل إىل املرتل بقيت معه بقية التعب واملشقة زماناً 
اليت هي مرتله مث تعمه الرمحة اليت وسعت كل شيء ومسافر حىت تذهب عنه مث جيد الراحة فهذا مثل من يتعذب ويشقى يف النار 

بينهما ليست له رفاهية صاحب اجلنة وال شظف صاحب النار فهو بني راحة وتعب فهي اليت خترج من النار بشفاعة الشافعني 
ب فيزول يف النار شيئاً وبإخراج أرحم الرامحني وهم على طبقات فلذلك يكون فيهم املتقدم واملتأخر بقدر ما يبقى معهم من التع

بعد شيء فإذا انتهت مدته خرج إىل حمل الراحة وهو اجلنة إما بشفاعة شافع وإما باإلخراج العام وهو إخراج أرحم الرامحني 
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فاألنبياء واملؤمنون يشفعون يف أهل اإلميان وأهل اإلميان طائفتان منهم املؤمن عن نظر وحتصيل دليل وهم الذين علموا اآليات 
دالالت واملعجزات وهؤالء هم الذين الذين يشفع فيهم النبيون ومنهم املؤمن تقليداً مبا أعطاه أبواه إذ ربياه أو أهل الدار اليت نشأ وال

فيها فهذا النوع يشفع فيهم املؤمنون كما أم أعطوهم اإلميان يف الدنيا بالتربية وأما املالئكة فتشفع فيمن كان على مكارم األخالق 
نيا وإن مل يكن مؤمناً وما مث شافع رابع وبقي من خيرجه أرحم الرامحني وهم الذين ما عملوا خرياً قط ال من جهة اإلميان وال يف الد

بإتيان مكارم األخالق غري أن العناية سبقت هلم أن يكونوا من أهل تلك الدار وبقي أهل هذه الدار األخرى فيها فغلقت أبواب 
من اخلروج فحينئذ تعم الرمحة أهلها ألم قد يئسوا من اخلروج منها فإم كانوا خيافون منها اخلروج ملا الدار وأطبقت ووقع اليأس 

رأوا إخراج أرحم الرامحني وهم قد جعلهم اهللا على مزاج يصلح لساكن تلك الدار ويتضرر باخلروج منها كما قد بيناه فلما يئسوا 
    ونه وحاهلم فيها فرحوا فنعيمهم هذا القدر وهو أول نعيم جيد

كما قدمناه بعد فراغ مدة الشقاء فيستعذبون العذاب فتزول اآلالم ويبقى العذاب وهلذا مسي عذاباً ألن املآل إىل استعذابه ملن قام به 
كما يستحلى اجلرب من حيكه فإذا حكه من غري جرب أو غري حاجة من يبوسة تطرأ على بعض بدنه تأمل باحلك هكذا األمر 

 حال املزاج الذي يعرض لإلنسان فافهم نعيم كل دار تسعد إن شاء اهللا تعاىل أال ترى إىل صدق ما قلناه إن النار ال تزال يقتضيه
متأملة ملا فيها من النقص وعدم االمتالء حىت يضع اجلبار فيها قدمه وهي إحدى تينك القدمني املذكورين يف الكرسي والقدم األخرى 

 وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم صدق عند رم فاالسم الرب مع هؤالء واجلبار مع اآلخرين ألا دار جالل اليت مستقرها اجلنة قوله
وجربوت وهيبة واجلنة دار مجال وإنس وترتل إهلي لطيف فقدم الصدق إحدى قدمي الكرسي ومها قبضتان الواحدة للنار وال يبايل 

لرمحة فلذلك ال يبايل فيهما ولو كان األمر كما يتومهه من ال علم له من عدم املباالة واألخرى للجنة وال يبايل ألما يف املآل إىل ا
ما وقع األخذ باجلرائم وال وصف اهللا نفسه بالغضب وال كان البطش الشديد فهذا كله من املباالة والتهمم باملأخوذ إذا لو مل يكن 

نة أعدت للمتقني وقال يف أهل الشقاء وأعد هلم عذاباً أليماً فلوال له قدر ما عذب وال استعد له وقد قيل يف أهل التقوى أن اجل
املباالة ما ظهر هذا احلكم فلألمور واألحكام مواطن إذا عرفها أهلها مل يتعد بكل حكم موطنه وذا يعرف العامل من غري العامل 

به يف ذلك املوطن ومن ال يعلم ليس كذلك فبالقدمني فالعامل ال يزال يتأدب مع اهللا ويعامله يف كل موطن مبا يريد احلق أن يعامله 
أغىن وأفقر وما أمات وأحيا وما أهل وأقفر وما خلق الزوجني الذكر واألنثى وما أذل وأعز وأعطى ومنع وأضر ونفع 

 يف العامل فلكل واحدة منهما ولوالمها ما وقع شيء يف العامل مما وقع ولوالمها ما ظهر يف العامل شرك فإن القدمني اشتركتا يف احلكم
دار حتكم فيها وأهل حتكم فيهم مبا شاء اهللا من احلكم وقد أومأ إليه وإىل تفاصيله فإن األحكام كاحلدود تتغري بتغري املوجب هلا 

حلدود عليه لتغري فاحملدود يف االفتراء حيد حبد ال يقام فيه إذا قتل بل يتواله حد آخر خالف هذا واملفترى هو القاتل عينه فتغريت ا
املوجب هلا فافهم فكذلك أحوال األحكام اإلهلية تتغري لتغري املواطن فالعناية الكربى اليت هللا بالعامل كون استوائه على العرش احمليط 

 فرمحته أسبق بالعامل بامسه الرمحن وإليه يرجع األمر كله ولذلك هو أرحم الرامحني ألن الرمحاء يف العامل لوال رمحته ما كانوا رمحاء
وملا كانت القدمان عبارة عن تقابل األمساء اإلهلية مثل األول واآلخر والظاهر والباطن ومثل ذلك ظهر عنها يف العامل حكم ذلك يف 

عامل الغيب والشهادة واجلالل واجلمال والقرب والبعد واهليبة واألنس واجلمع والفرق والستر والتجلي والغيبة واحلضور والقبض 
ط والدنيا واآلخرة واجلنة والنار كما أن بالواحد كان لكل معلوم أحدية ميتاز ا من غريه كما أن عن الفردية وهي الثالثة والبس

ظهر حكم الطرفني والواسطة وهي الربزخ والشيء الذي هو بينهما كاحلار والبارد والفاتر وعن الفردية ظهرت اإلفراد عن االثنني 
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 عدد أن يكون شفعاً أو وتر إىل ما ال يتناهى التضعيف فيه والواحد يضعفه أبداً فبقوة الواحد ظهر ما ظهرت اإلشفاع وال خيلو كل
ظهر من احلكم يف العدد واحلكم هللا الواحد القهار فلوال أنه مسي باملتقابلني ما تسمى بالقهار ألنه من احملال أن يقاومه خملوق أصالً 

 باملتقابلني فال يقاومه غريه فهو املعز املذل فيقع بني االمسني حكم القاهر واملقهور بظهور فإذا ما هو قهار إال من حيث أنه تسمى
أحد احلكمني يف احملل فلذلك هو الواحد من حيث أنه يسمى القهار من حيث أنه مسي باملتقابلني والبد من نفوذ حكم أحد االمسني 

قابل له كثرية كما ذكرناها من احمليي واملميت والضار والنافع وما أشبه ذلك فالنافذ احلكم هو القاهر والقهار من حيث أن أمساء الت
ومن هاتني القدمني ظهر يف النبوة املبعوث وغري املبعوث ويف املؤمنني املؤمن عن نظر وعن غري نظر فحكمهما سار يف العامل فقد بان 

 معرفة احلجاب والرؤية ومها من أحكام القدمني وإن كان ذلك األمر فال ينهتك الستر كما حيكمك الشفع كذا حيكمك الوتر وأما
حكم الرؤية باقياً إال أن متعلقها احلجاب فهي ترى احلجاب فمازال حكمها فما مث قاهر هلا وال مضاد إال أن الرائي له عرض يف 

    متعلق خاص إذا مل 

 أراد أن يزول عنه حكم القهر فليصحب اهللا بال غرض تتعلق رؤيته به هناك يظهر حكم احلجاب فالغرض هو املقهور ال الرؤية فمن
وال تشوف بل ينظر كل ما وقع يف العامل ويف نفسه جيعله كاملراد له فيلتذ به ويتلقاه بالقبول والبشر والرضى فال يزال من هذه حاله 

ذا املقام وما رأيت له ذائقاً ألنه جيهل مقيماً يف النعيم الدائم ال يتصف بالذلة وال بأنه مقهور فتدركه اآلالم لذلك وعزيز صاحب ه
الطريق إليه فإن اإلنسان ال خيلو نفساً واحداً عن طلب يقوم به ألمر ما وإذا كانت حقيقة اإلنسان ظهور الطلب فيه فليجعل متعلق 

 يف غريه فما وقعت عليه طلبه كجهوالً غري معني إال من جهول واحدة وهو أن يكون متعلق طلبه ما حيدثه اهللا يف العامل يف نفسه أو
عينه أو تعلق به مسعه أو وجده يف نفسه أو عامله به أحد فليكن ذلك عني مطلوبه اهول قد عينه له الوقوع فيكون قد وىف حقيقة 

ق منه التغري كونه طالباً وحتصل له اللذة بكل واقع منه أو فيه أو من غريه أو يف غريه فإن اقتضى ذلك الواقع التغيري له تغري لطلب احل
وهو طالب الواقع والتغري هو الواقع وليس مبقهور فيه بل هو ملتذ يف تغيريه كما هو ملتذ يف املوت للتغري وما مث طريق إىل حتصيل 

هذا املقام إال ما ذكرناه فال تقل كما قال من جهل األمر فطلب احملال فقال أريد أن ال أريد وإمنا الطلب الصحيح الذي تعطيه 
 اإلنسان ال أن يقول أريد ما تريد وما طريقته يف العموم فسهل على أهل اهللا وذلك أن اإلنسان ال خيلو من حالة يكون عليها حقيقة

ويقوم فيها عن إرادة منه وعن كره بأن يقام فيها من غري إرادة والبد أن حيكم لتلك احلال حكم شرعي يتعلق ا فيقف عند حكم 
ع فيتصف باإلرادة ملا أراد الشرع خاصة فال يبقى له غرض يف مراد معني وكذلك من قال أن العبد الشرع فرييد ما أراده الشر

ينبغي أن يكون مع اهللا بغري إرادة ال يصح وإمنا يصح لو قال أن العبد من يكون متعلق إرادته ما يريد احلق به إذ ال خيلو عن إرادة 
مر سيده ومن طلب رؤية احلق عن غري أمر احلق فالبد أن يتأمل إذا مل يقع له فمن طلب رؤية احلق عن أمر احلق فهو عبد ممتثل أ

وجد أن ملا تعلقت به إرادته فهو اجلاين على نفسه فإن خالق األشياء واملرادات واحلوادث حيكم وال حيكم عليه فليكن العبد معه 
خبار اإلهلية ياعبدي أريد وتريد وال يكون إال ما أريد فهذا تنبيه على ما يريده فإنه حيوز ذا الراحة املعجلة يف الدنيا وقد ورد يف األ

على دواء إذا استعمله اإلنسان زال عنه األمل الذي ذكرناه ولذلك ورد يف اإلهليات عن كعب األحبار أن اهللا تعاىل يقول يا ابن آدم 
 مل ترض مبا قسمت لك سلطت عليك إن رضيت مبا قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وهو موضع إرادة العبد وأنت حممود وإن

الدنيا حىت تركض فيها ركض الوحش يف الربية مث وعزيت وجاليل ال تنال منها إال ما قدرت لك وأنت مذموم وهذا أيضاً دواء وأما 
 من اهللا وفضل قوله تعاىل وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا فهو عزاء أفاد علماً ليثبت به العبد يف القيامة حكماً فهو تيقن حجة ورمحة
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واعلم أنه كل ما ينال بسعاية فليس فيه امتنان والطلب سعاية والرؤية امتنان فال يصح أن يطلب فإذا وقع ما وقع من الرؤية عن 
طلب فليست هي الرؤية على احلقيقة احلاصلة عن الطلب فإن مطلوبه من املرئي أن يراه إمنا هو أن يراه على ما هو له وهو ال يتجلى 

 يف صورة علمه به ألنه إن مل يكن كذلك أنكره فم جتلى له إال يف غري ما طلب فكانت الرؤية إحساناً فإنه ما جاءه عني طلب له إال
وهو يتخيل إن ذلك عني طلب وليس هو فإذ وقع له اإللتذذ مبا رآه وختيل أنه مطلوب جتلى له بعد ذلك من غري طلب فكان ذلك 

أعطاه من العلم به ما مل يكن عنده وال خطر على باله فإذا فهمت ما ذكرته لك علمت أن رؤية اللّه ال التجلي أيضاً إمتناناً إهلياً 
تكون بطلب وال تنال جزاء كما تنال النعم باجلنان وهذه مسئلة ما يف علمي أن إحدانية عليه من خلق اللّه إال اللّه مع أن رجال اللّه 

ه املسئلة قريبة املأخذ سهلة املتناول أو وقوعها من احملال ال بد من أحد احلكمني فإن اللّه ما يعلموا وما نبهوا عليها لتخلهم أن هذ
سوى بني اخللق يف العلم به فال بد من التفاضل يف ذلك بني عباد اللّه فإن املعتزيل مينع الرؤية واألشعري جيوزها عقالً ويثبتها شرعاً 

ذ ال قدم له يف الشرع واإلميان وأهل اللّه يثبتوا كشفاً وذوقاً ولو كان قبل الكشف ما يف مقتضى نظره والفيلسوف ينفيها عقالً إ
     كان فإن الكشف يرده 

ملا أعطاه ما يبقيه على ما كان عليه إال أن كان ممن يقول مبا جء به أهل الكشف فإنه ال يتغري عليه احلال إال بقدر ما بني العلم 
   من حيث نفسه له أحدية االحد ومن حيث أمساؤه أحدية الكثرة ورؤية املعلوم وإعلم أن اللّه

 قل هو اللّه أحد ودليلي  إنما اللّه إله واحد

  فاعلم ان التيه من أجل العدد  م تهت في أسمائه فإذ

 اللّه الصمد قرأالقارئ  الكل إليه كلما يرجع

 يك كفوأ لالله من أحد  يلد حقاً ولم يولد ولم لم

 الوهم عليه بالمدد يغلب   فيه عندماالعقل فيحار

 في الشرع ويتلوه أبد جاء  يأتيه مشداً أزل ثم

 زلنا فكون ينفرد فإذا  كان له الحكم به وبنا

وهذا هو السبب املوجب لطلب جتليه تعاىل يف الصور املختلفة وحتوله فيها الختالف املعتقدات يف العامل إىل هذه الكثرة فكان أصل 
عقدات يف العامل هذه الكثرة يف العني الواحدة وهلذا وقع اإلنكار من أهل املوقف عند ظهوره وقوله أنا ربكم فلو جتلى اختالف املت

يف الصورة اليت أخذ عليهم امليثاق فيها ما أنكره أحد فبعد وقوع اإلنكار حتول هلم يف الصورة اليت أخذ عليهم فيها امليثاق فاقروا به 
ل إقرارهم وأما جتليه تعاىل يف الكثيب للرؤية فهنالك يتجلى يف صور اإلعتقادات الختالفهم يف ذلك يف الم عرفوه وهلم إدال

مراتبهم ومل خيتلف يف أخذ امليثاق فذلك هو التجلي العام للكثرة والتجلي الذي يكون من اللّه لعبده وهو يف ملكه هو التجلي 
قف يف القيامة خيالف رؤيتنا إياه يف الكثيب وخيالف رؤيتنا إياه وحنن يف ملكنا ويف اخلاص الواحد للواحد فرؤيتنا إياه يف يوم املو

قصورنا وأهلينا فمنه كان اخلالف الذي حكم علينا به يف القرآن العزيز يف قوله تعاىل وال يزالون خمتلفني وقوله إال من رحم ربك 
هللا على أحدية الكثرة وهؤالء هم أهل اهللا وخاصته فقد خالف فهم الذين عرفوه يف االختالف فلم ينكروه فهم الذين أطلعهم ا

املرحومون ذا األمر الذي اختصهم اهللا به من سواهم من الطوائف قد خلوا ذا النعت يف حكم قوله واليزلون خمتلفني ألم 
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الف ظهر يف العامل ألن كل موجود خالفوا أؤلئك وخالفهم أؤلئك فما أعطانا االستثناء إال ما ذكرناه فكان سبحانه أول مسئلة خ
يف العامل أول ما ينظر يف سبب وجوده ألنه يعلم يف نفسه أنه مل يكن مث كان حبدوثه لنفسه واختلف فطرهم يف ذلك فاختلفوا يف 

 وكان السبب املوجب لظهورهم ما هو فلذلك كان احلق أول مسئلة خالف يف العامل وملا كان أصل اخلالف يف العامل يف املعتقدات
السبب أيضاً وجود كل شيء من العامل على مزاج ال يكون للشيء اآلخر هلذا كان مآل اجلميع إىل الرمحة ألنه خلقهم وأظهرهم يف 

العماء وهو نفس الرمحن فهم كاحلروف يف نفس املتكلم يف املخارج وهي خمتلفة كذلك اختلف العامل يف املزاج واالعتقاد مع 
ال تراه قد تسمى باملدبر املفصل فقال عز وجل يدبر األمر يفصل اآليات وكل ما ذكرناه آنفاً هو تفصيل أحديته أنه عامل حمدث أ

اآليات فيه وفينا وداللة عليه وعلينا وكذلك حنن أدلة عليه فإن أعظم الدالالت وأوضحها داللة الشيء على نفسه والتدبر من اهللا 
لعامل بعضه من بعض ومن اهللا وبالتفكر عرف العامل ذلك ودليله الذي فكر فيه هو عني ما عني التفكر يف املفكرين منا فبالتدبر متيز ا

  شاهده من نفسه ومن غريه سنريهم يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أن ذلك املرئى هو احلق 

 المهيمن تدبير بال نظر وفي  إن التدبر مثل الفكر في الحدث

 يفرق بين اهللا والبشر به  الفكر إن الفكر مهلكة فأخلص

    

فتحقق ما أوردنه يف هذا الباب وما أبان احلق يف هذا املرتل من علم الرؤية ينتفع بذلك يف الدنيا إن كنت من أهل الشهود واجلمع 
له وهم والوجود ويف اآلخرة وتنظيم يف سلك من استثىن اهللا كقوله إال من رحم ربك فإن فهم العامة فيه خالف فهم خاصة اهللا وأه

أهل الذكر ألم فهموه على مراد اهللا فيه أعطاهم ذلك األهلية فثم عني جتمع وعني تفرق يف عني واحدة سواء ذلك يف جانب احلق 
أو جانب اخللق واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل ويف هذا املرتل من العلوم علم أصنف الكتب املرتلة والعلم بكل واحد منها 

عليه فمن هناك تعرف رتبة ذلك الكتاب وإن كان كل اسم لكتاب صاحلاً لكل كتاب ألنه اسم صفة فيه ولكن حبسب االسم الدال 
ما اختص ذا االسم وحده على التعيني إال كونه هو فيه أمت حكماً من غريه من األمساء كقوله عليه السالم أقضاكم علي وأفرضكم 

ذكرنا الكتب وأسمءها يف هذا الكتاب أعين طرفاً من ذلك يف مرتل القرآن ويف زيد وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل وقد 
كتاب مواقع النجوم يف عضو اللسان فإن اهللا تعاىل ملا أشر إلينا يف القرآن العزيز إىل ما أنزله علينا تارة أوقع اإلشارة إىل عني الكتاب 

اب فتارة ترك اإلشارة وذكر الكتاب من غري إشارة ولكل حكم من فقال ذلك الكتاب وتارة أشار إىل آياته وقال تلك آيات الكت
هذه األحكام فهم منا خيصه البد من ذلك وفيه علم الفرق بني السحر واملعجزة وفيه علم للناس عند اللّه من حيث ما قام م من 

من نفسه فالعبد أنزل نفسه من ربه فال الصفات فيعلم من ذلك مرتلته من ربه فإن اللّه يرتل على عبده منه حيث أنزل العبد ربه 
يلومن إال نفسه إذا رأى مرتلة غريه تفوق رفعة مرتلته هذا هو اخلسران املبني حيث كان متمكناً من ذلك فلك يفعل ولذلك كان 

الكافر وهو اجلاهل يا يوم القيامة يقال فيه يوم التغابن فإنه يوم كشف الغطاء وتبني األمور الواقعة يف الدنيا ما أمثرت هنالك فيقول 
ليتين قدمت حليايت لعلمه أنه كان متمكنا من ذلك فلم يفعل فعذابه ندمه وما غنب فيه أشد عليه من أسباب العذاب من خارج وهذا 

ف األنوار هو العذاب األكرب وفيه علم اإلستدالل على اللّه مباذا يكون هل باللّه أو بالعامل أو مبا فيه من النسب وفيه علم فائدة اختال
حىت كان منها الكاشف ومنها احملرق وفيه علم مقادير احلركات الزمانية وحكم اسم الدهر عليها وهو اسم من أمساء اللّه تعاىل وفيه 
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علم إختالف اآليات الختالف صفات الناظرين فيها وفيه علم ما يذم من الغفلة وما حيمد وفيه علم األسباب املوجبة ملا يؤل إليه من 
 فيه يف اآلخرة وفيه علم ما تكون به أول إنسان يف نشئه وهو احلمد للّه وهو آخر دعواهم أن احلمد للّه رب فبدأ العامل بالثناء أثرت

وختم بالثناء فأين الشقاء املسرمد حاشا اللّه أن يسبق غضبه رمحته فهو الصادق أو خيصص اتساع رمحته بعدما أعطاها مرتبة العموم 
تمع سهل بن عبد اللّه بإبليس فقال له إبليس يف مناظرته إياه إن اللّه تعاىل يقول ورمحيت وسعت كل شيء وكل حكاية يف هذا اج

تعطي العموم وشيء أنكر النكرات فأنا ال أقطع يأسي من رمحة اللّه قال سهل فيقيت حائر مث إين تنبهت يف زعمي إىل تقييدها 
كتبها قال فقال يل يا سهل التقييد صفتك ال صفته فلم أجد جواباً له على ذلك وفيه علم فقلت له يا إبليس إن اللّه قيدها بقوله فسأ

ما حيمد من التأين والثبط وما يذم وعلم ما حيمد من العجلة يف األمور وما يذم وفيه علم الرجوع إىل اللّه عن القهر إذا رجع مثله 
سئلة حار فيها أهل اللّه أعين يف رجوع اإلضطرار ورجوع اإلختيار إذ إليه باإلحسان وهل يستوي الرجوعان أم ال يستويان وهذه م

كان يف اإلختيار رئحة ربوبية واإلضطرار كله عبودية فهذا سبب اخلالف يف أي الرجوعني أمت يف حق اإلنسان وفيه علم احملاضرات 
ضها مع بعض مث ظهر ذلك يف املأل األعلى إذ واملناظرات يف جمالس العلماء بينهم وإن ذلك كله من حماضرات األمساء اإلهلية بع

خيتصمون مع شغلهم باللّه وأم عليهم السالم يف تسبيحهم ال يفترون وال يسأمون فهل خصومتهم من تسبيحهم كما كان رسول 
كل ذلك هو اللّه صلى اللّه عليه وسلم يذكر اللّه على كل أحيانه مع كونه كن يتحدث مع األعراب يف جمالستهم ومع أهله فهل 

ذكر اللّه أم ال وأم إختالف من خلق من الطبائع فغري منكور ألن الطبائع متضادة فكل أحد يدرك ذلك وال ينكر املنازعة يف عامل 
     الطبيعة وينكروا فيما فوق الطبيعة وأما أهل اللّه فال ينكروا 

العامل بل اللّه أوجد العامل على صورا ألا األصل وفيها املقابل الرتاع يف الوجود أصالً لعلمهم باألمساء اإلهلية وأا على صورة 
واملخالف واملساعد وفيه علم الفرق بني من كان معلمه اللّه ومن كان معلمه نظره الفكري ومن كان معلمه خملوق مثله فأما 

ي الذي ال يعلم حلقيقة إال بإعالمه فإنه يعز صاحب نظر فيلحق مبعلمه وأما صاحب القاء إهلي فيلحق مبعلمه وال سيما يف العلم األهل
أن يدرك باإلعالم األهلي فكيف بالنظر الفكري ةلذلك ى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن التفكر يف ذات اللّه وقد غفل الناس 

ايل عند نازلة حبمد اللّه أكرب عن هذا القدر فما منهم من سلم من التفكر فيها واحلكم عليها من حيث الفكر وليس أليب حامد الغز
من هذه فإنه تكلم يف ذات اللّه من حيث النظر الفكري يف املضنون به على غري أهله ويف غريه ولذلك أخطأ يف كل م قاله وما 

 الفكر أصاب وجاء أبو حامد وأمثاله يف ذلك بأقصى غايات اجلهل وبأبلغ مناقضة ملا أعلمنا اللّه به من ذلك واحتاجوا ملا أعطاهم
خالف ما وقع به اإلعالم اإلهلي إىل تأويل بعيد لينصروا جانب الفكر على جانب إعالم اللّه عن نفسه ما ينبغي أن ينسب إليه تعاىل 
فما رأيت أحداً وقف موقف أدب يف ذلك اإلخاض فيه على عماية إال القليل من أهل اللّه ملا مسعوا ما جاءت به رسله صلوات اللّه 

ا وصف به نفسه وكلوا علم ذلك إليه ومل يتأولوا حىت أعطاهم اللّه الفهم فيه بإعالم آخر أنزله يف قلوم فكانت املسألة عليهم فيم
منه تعاىل وشرحها منه فعرفوه به ال بنظرهم فاللّه جيعلنا من األدباء األمناء األتقياء األبرياء األخفياء الذين صطفاهم احلق لنفسه 

    لعادات يف أحواهلم وفيه علم قول املبلغ عن اللّه تعاىل قوالً بلغه عن اللّه لو قاله عن نفسه على جمرى العرف فيه وخبأهم يف خزائن ا

لكان راداً على نفسه مبا ادعاه أنه جاء به من عند اللّه فلم قاله عن أمر اللّه عرف باألمر اإلهلي معىن ذلك وهو قول اإلنسان إذا أمر 
اللّه من سلطان أو غريه فيجين عليه ذلك األمر باخلري ممن أمره ضرراً يف نفسه إما نفسياً وأما حسياً أو اموع باخلري أحد من خلق 

فإن الراد له والضار عليه استهانة باللّه وهو أشد ما ميشي على الداعي إىل اللّه ألنه على بصرية من اللّه فيما دعا إليه من اخلري فيقول 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2319  

وته إىل شيء من هذا ملا طرأ عليه من الضرر يف ذلك فهي مزلة العارفني إذا قالو مثل ذلك فإن اللّه يقول وقل عند ذلك ليتين ما دع
احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإذا قاهلا العبد عن مر اللّه مثل قوله تعاىل إذا قال لنبيه عليه السالم قل فأمره لو 

أدراكم به ولكنه شء فتلوته عليكم وأدراكم به يقول فهمكم إياه فعلمتم أنه احلق كما قال وجحدوا شاء اللّه ما تلوته عليكم وال 
ا واستقينتها أنفسهم فإذا قلها الوراث أو من قاهلا على هذا احلد فهو معرف معلم ما هو األمر عليه وهلذا أمر اللّه بقول مثل هذا 

إذا أمروا خبري يعقبهم ذلك ضرراً يف أنفسهم حمسوساً وذلك ال يقع من مؤمن وال من وكثري ما يقع من الناس العتب على أهل اللّه 
قائل عن كشف فإن الرسول عليه السالم قيل له ما عليك إال البالغ وقيل له بلغ ما أنزل إليك وكذلك جيب على الورث فكيف 

 حيث زاد يف شقائه مل أعلمه حني مل يضع إىل ذلك يصح منه الندم على فعل ما جيب فعله لضرر قام به أو شفقة على من مل يسمع
وهذا كله حديث نفس والدين النصيحة للّه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم فال يصرفنك عن ذلك صارف ولقد رأيت قوماً ممن 

ولو شاء اللّه ما تكلمنا يدعى أنه من أهل هذا الشأن إذا رد عليهم يف وجوههم ما جاؤا به عن احلق انقبضوا وقالوا فضولنا إذ ذلك 
بشىء من هذا مع مثال هؤالء وحنن جنينا على أنفسنا وقد تبنا وما نرجع نقول مثل هذا القول عند أمثال هؤالء ويظهرون الندم 

على ذلك وهذا كله جهل منهم ودليل قاطع على أنه ليس مبخرب عن اللّه وال أوصل شيأ من ذلك عن اذن اهلي يف ذلك فإن املخرب 
اللّه ال يرى يف باطنه إال النور الساطع سواء قبل قوله أو ورد أو أوذي واملتكلم عن نفسه وأن قال احلق أعقبه إذا رد عليه ندم عن 

وضيق وحرج يف نفسه وجعل كالمه فضوالً فرد احلق الواجب فضوالً فهذا جهل على جهل فالنصيحة لعباد اللّه واجبة على كل 
طرأ عليه من الذي ينصحه من الضرر فإن اللّه يقول يف الورثة ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس مؤمن باللّه وال يبايل ما ي

وهذا القول عطف على قوله ويقتلون النبيني بغري حق ذكر ذلك يف معرض الثناء عليهم وذم الذين مل يصغون إىل ما بلغ الرسول وال 
للّه عليه قل بفضل اللّه وبرمحته فبذلك فليفرحوا خري مما جيتمعون وفيه علم الصفات الوارث اليهم وأية فرحة أعظم ممن يفرح بثناء ا

اليت تتميز ا أهل األستحقاق حىت يوفيهم حقوقهم من تعني ذلك ومن احلقوق من يقتضي الثناء اجلميل على من ال يوفيه حقه من 
و حممود كما أن الغيبة وهي مذمومة ومن عرف هذا عرف ذلك كارم املستحق للعذب بإجرمه فيعفى عنه فهذا حق قد أبطل وه

احلق ما هو وفرق بينه وبني الصدق وعلم عند ذلك أن الغيبة ليست حبق وأا صدق وهلذا يسأل الصادق عن صدقه وال يسأل ذو 
ه الذي هو عليه وقد جيب احلق إذا قام به فالغيبة والنميمة وأشباههما صدق ال حق إذا احلق ما وجب والصدق ما أخرب به على الوج

فيكون حقاً وقد ال يكون صدقاً ال حقاً فلهذا يسأل الصادق عن صدقه أن كان وجب عليه جنا وأن مل جيب عليه بل منع من ذلك 
هلك فيه فمن علم الفرق بني احلق والصدق تعني عليه أن يتكلم يف األستحقاق وفيه علم ما ينتج من ذل لغري اللّه على انزاله منه 

رتلة ربه جهالً منه فإن ذل للصفة من غري اعتبار احملل كان له يف ذلك الذل حكم آخر وفيه علم ما حيكم على اللّه وهو خبري م
احلاكمني ومن هنا تعلم أن صفاته لو كانت زائدة على ذته كما يقوله املتكلم من األشاعرة حلكم على الذات ما هو زائد عليها وال 

ت فيها أقدام كثريين من العلماء وأضلهم فيها قياس الشاهد على الغائب أو طرد الداللة شاهد أو غائباً هو عينها وهذه مسئلة زل
وهذا غاية الغلط فإن احلكم على احملكوم عليه بأمر ما من غري أن يعلم ذات احملكوم عليه وحقيقته جهل عظيم من احلاكم عليه 

    غري أن تعرف حقيقة ذلك بذلك فال تطرد الداللة يف نسبة أمر إىل شىء من 

املنسوب اليه وفيه علم أن اللّه ال جيوز ألحد من التحكم عليه ولو بلغ من املرتلة ما بلغ إىل أن يأمر بذلك فيحكم عليه بأمر فيما 
 فعله جيوز له أن يوجبه على نفسه أن كان من العامل خبالف احلق فإن املكلف حتت احلجر فلو أوجب على نفسه فعل ما حرم عليه
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    مل جيز له ذلك كفارة ما أوجبه كفارو ميني فلم خيل عن عقوبة 

وإن مل يفعل ما أوجبه إذ أوجبه مل جيزله ذلك وال كفارة على من أوجب على نفسه فعل ما أبيح له فعله وال مندوحة له إال أن 
 يف اإلختيار وما ينفع اإلضطرار وفيه علم يفعله وال بد وفيه علم املكر اخلفي وتعجيل اجلزاء عليه وفيه علم موجب اإلضطرار

األسباب اليت تنسى العامل بأمر ما يقتضيه حكم ذلك العلم من العمل وهي كثرية وفيه علم احلسرة وهو أن أحداً ال يؤاخذه على ما 
تقوم احلجة للّه على خلقه جناه سو ما جناه فهو الذي آخذ نفسه فال يلومن إال نفسه ومن اتقى مثل هذا فقد فاز فوزاً عظيماً وذه 

وإنه إذا تكرم عليهم بعدم تسليطهم عليهم وعفا وغفر وجب له الثناء بصفة الكرم واإلحسان وفيه علم دعوة اللّه عباده ملاذا 
ط يدعوهم هل إىل عمل ما كلفهم أو إىل ما ينتجه عمل ما كلفهم يف الدار اآلخرة وإن اللّه ما كلف عباده وال دعاهم إىل تكليف ق
بغري واسطة فإنه بالذات ال يدعو إىل ما فيه مشقة فلهذا اختذ الرسل عليهم الصالة والسالم وقال جل ثناؤه وما كنا معذبني حىت 

نبعث رسوال وفيه علم اجلزاء الوفاق وإذا أعطى ما هو خارج عن اجلزاء فذلك من اإلسم الواهب والوهاب وفيه علم العذاب 
مل ما كان نسيه إذ كان مل يعمل به فإن العامل بالعلم هو املنشيء صورته فمن احملال أن ينساه وفيه علم املتخيل وفيه علم تذكر العا

حسن التعليم إذ ما كل معلم حيسن التعليم وفيه علم التأسي باللّه كيف يكون وهو املطلق يف أفعاله وأنت املقيد وفيه علم البحث 
 الفرق بني العلم والظن أعين غلبة الظن وفيه علم العصمة واإلعتصام وفيه علم ما واحلث على العمل باألوىل واألوجب وفيه علم

يقال للمعاند إذا مل يرجع إىل احلق وهو ما يرجع إىل علم اإلنصاف وفيه علم ما يعلم به أن أفعال العباد أفعال احلق لكن تضاف إىل 
 النحاة حمضة وغري حمضة ومن األفعال ما هي حمضة للّه إذا أضيفت العباد بوجه وإىل احلق بوجه فإن اإلضافة يف اللسان يف اصطالح

إليه ومنها غري حمضة ملا فيها من اإلشتراك فلم ختلص فالعبودية للّه خالصة ومأمور بتخليصها كما قال تعاىل وأمروا إال ليعبدوا اللّه 
هو ما تعبده به يف هذا املوضع وقوله إن اللّه ال يظلم الناس خملصني له الدين وهو ما تعبدهم به وقوله قل اللّه أعبد خملصاً له ديين و

شيئاً كلمة حتقيق فإن الناس ال ميلكون شيئاً حىت يكون من يأخذ منهم بغري وجه حق غاضباً فكل ما يقال فيه إنه ملك هلم فهو ملك 
 وقع الظلم يف العامل وقيل به فكانه قال للّه ومن ذلك أعماهلم مث قال ولكن أنفسهم يظلمون فكىن سبحانه عن نفسه بأنفسهم ملا

ولكن نفسه يظلم إن كان هذا ظلماً وال بد واملالك ال يظلم نفسه يف ملكه فلو كان ما عند الناس ملك هلم ما حجر اللّه عليهم 
يقة يف الناس دعواهم التصرف فيه وألحدهم فيه حدوداً متنوعة فهذا يدلك على أن أفعل املكلف ما هي وإمنا هي للّه فالظلم إىل احلق

فيما ليس هلم إنه هلم فما عاقبهم اللّه إال على الدعوى الكاذبة وفيه علم إدراج الكثري يف القليل حىت يقال فيه أنه قليل وهو كثري يف 
ليه نفس األمر وفيه علم اآلجال يف األشيء ومعىن قوله ال يستأخون ساعةً ةال يستقدمون عل تلك الساعة وفيه علم من ادعى ع

بدعوى كاذبة يعلم املدعى عليه أن املدعي كاذب ومل يقم له بينة فوجب عليه اليمني فهو مأمور من اللّه من اللّه بان حيلف وليس له 
أن يرد ليمني على املدعى وال ن ينكل عن اليمني فيعطيه ما أدعى عليه فيكون معني له على ظلمه لنفسه وأنه يف اليمني قد حرز 

يتصرف فيما ظلمه فيه مبا ادعاه فيستصحبه األمث م دام يتصرف فيه واليمني مانعة من ذلك ومل يبق على املدعي من نفس صاحبه أن 
اإلمث إال إمث اليمني خاصة فإن أمث كذبه يف دعواه أزاله احللف وعاد وبال احللف الكاذب عليه فهو مبرتلة لو حلف كاذباً فيعود عليه 

ذباً كرجل ادعى على رجل مثالً مبائة دينار وهو كاذب يف دعواه ومل تقم له بينة تصدق دعواه إمث من حلف لو كان يف ميينه ك
فأوجب احلاكم اليمني عل املدعى عليه فإن رد املدعى عليه اليمني على املدعي وكان احلاكم ممن يرى ذلك وإن كان ال جيوز عندنا 

ن حلف املدعى حبكم القاضي فإن عليه إمث احللف الفاجرة وعلى املدعى فهذا املدعى عليه ما نصح املدعى وهو مأمور بالنصيحة فإ
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عليه إمث ظلمة للحالف فإنه الذي جعله حيلف وليس على احلاكم إمث فإنه جمتهد فغايته أن يكون خمطئاً يف إجتهاده فله أجر فإن قام 
     املدعى عليه فأعطى املدعي ما إدعاه عليه تضعف 

نه مكنه من التصرف يف مال ال حيل له التصرف فيه وال يزال األمث على املدعي ما دام يتصرف يف ذلك املال األمث على املدعى عليه أل
وفيما ينتجه ذلك املال وال يزال األمث على املدعى عليه كذلك من حيث أنه أعان أخاه على الظلم ومل يكن ينبغي له ذلك ومن 

لّه أوجب اليمني عليه فلو حلف عمل مبا أوجب اللّه عليه فكان مأجوراً ونوى ختليص حيث أنه أعطى أمر اللّه بترك اليمني فإن ال
املدعي من التصرف يف الظلم فله أجر ذلك ومل يبق على املدعي بيمني املدعى عليه إال إمث ميينه خاصة فعلى املدعي إمث ميني كاذبة 

 ذا النظر إال من استربأ لدينه وكان من أهل اللّه فإنه حيب للناس ما وهي اليمني الغموس وهذه مسئلة يف الشرع لطيفة ال ينظر إليها
حيب لنفسه فال يعني أخاه على ظلم نفسه إذا أراد ذلك وفيه علم ما يذم من القدح وما حيمد وفيه علم املراقبة واحلضور وإما من 

شرى وأنواع املبشرات وحيث يكون وما يسوء منها وما أبواب العصمة وحلفظ اإلهلي وحتصيل العلم النافع وفيه علم صفات أهل الب
يسر وفيه علم ما يظهر على من اعتز باللّه من العزة والوقاية واحلماية األهلية وفيه علم من مل يعمل مبا مسع مما جيب عليه العمل به ما 

كمه حكم من علم فلم يعمل سببه الذي منعه من ذلك وهل حكمه حكم من مل يسمع فيكون اللّه قد تفضل عليه أو يكون ح
فعاقبه اللّه فيكون اللّه قد عدل فيه فإنه يقول وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا فإم مسعوا حقيقة وفهموا فإنه خاطبهم بلسام فقال 

ب األمر تعاىل وهو ال يسمعون أي حكمهم حكم من مل يسمع عندنا مع كوم مسعوا وما قال تعاىل مباذا حيكم فيهم وإن كان غال
من قرائن األحوال العقوبة ولكن اإلمكان ال يرتفع يف نفس األمر ملا يعرف من فضل اللّه وجتاوزه عن سيئات أمثال هؤالء فافهم 

وفيه علم ما يعطي اللّه املتوكل يف قلبه إذا توكل على اللّه حق توكله وفيه علم اخلالفة اإلهلية وفيه علم أسباب الطبع على القلوب 
إىل الشقاء وفيه علم طلب إقامة البينة من املدعى ويتضمن هذا العلم قوله تعاىل وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً ومل يقل املؤدي 

حىت نبعث شخصاً فال بد أن تثبت رسالة املبعوث عند من وجه إليه فال بد من أقامة الداللة البينة الظاهرة عند كل شخص شخص 
ون فيها من الغموض أو اإلحتمال حبيث أن ال يدرك بعض الناس داللتها فال بد أن يكون للدليل من ممن بعث إليهم فإنه رب آية يك

الوضوح عند كل من أقيم عليه حىت يثبت عنده أنه رسول وحينئذ أن جحد بعد ما تيقن تعينت املؤاخذة ففي هذه اآلية رمحة 
 النظر وما فعل اللّه ذلك إال رمحة بعباده ملن علم مشول الرمحة اإلهلية عظيمة ملا هو اخللق عليه من اختالف الفطر املؤدي إىل اختالف

اليت أخرب اللّه تعاىل أا وسعت كل شىء وفيه علم ما ينتجه الكرم وما ينتجه البخل وفيه علم رفع األشكال يف التلفظ باإلميان حىت 
ن الظاهر وأن كان ما يعلم بأول البديهة يف الوضع ولكن يعلم السامعون بأنه مؤمن علماً ال يشكون فيه وهو املعرب بالنصوص فإ

يتطرق اليه اإلحتمال وفيه علم من اعتىن اللّه به من عباده وفيه علم اخلذالن وأهله وفيه علم ما يرجع إليه صاحب احلق إذا رد وجهه 
    بيل وفيه علم أنواع الصرب يف الصابرين والشكر يف الشاكرين واللّه يقول احلق وهو يهدي الس

  معرفة منزل التضاهي الخيالي وعالم الحقائق في الباب الخامس والسبعون وثلثمائة

  واإلمتزاج وهو من الحضرة المحمدية 

 كون أراه أنت معناه فكل  كيف التبري وما في الكون إال هو
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 العقل شرع كان يهواه فخير  أتى بالتبري في شريعته وقد

 نا ثم بعد القرب أقصاهد فمن  أدناه منه وال عين تغايره

 يحب أحد اللّه مواله ولم  مولى جميع الخلق كلهم اللّه

إعلم أيدك اللّه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال موىل القوم منهم واخليال من مواىل النفس الناطقة فهي منها مبرتلة املوىل من 
 به وبأمثاله من املوايل يصح كون السيد مالكاً وملكاً قلما مل يصح للسيد السيد وللموىل نوع من أنواع التحكم من أجل امللكية فإنه

هذه املرتلة إال باملوىل كان له بذلك يدهي اليت تعطيه بعض التحكم يف السيد وماله فيه من التحكم إال أنه يصورها يف أي صورة 
ملتخيل إال على حسب ما يريده من الصور يف ختيله شاء وأن كانت النفس على صورة يف نفسها ولكن ال يتركها هذا اخليال عند ا

وليس للخيال قوة وخترجه عن درجة احملسوسات ألنه ما تولد وال ظهر عينه األمن احلس فكل تصرف يتصرفه يف املعدومات 
ا باموع واملوجودات ومماله عني يف الوجود أو ال عني له فإنه يصوره يف صورة حمسوس له عني يف الوجود أو يصور صورة ماهل

عني يف الوجود ولكن أجزاء تلك الصورة كلها أجزاء وجودية حمسوسة ال ميكن له أن يصورها إال على هذا احلد فقد مجع اخليال 
بني األطالق العام الذي ال اطالق يشبهه فإن له التصرف العام يف الواجب واحملال واجلائر وما مت من له حكم هذا األطالق وهذا 

 املعلومات بوساطة هذه القوة كما أن التقييد اخلاص املنحصر فال يقدر أن يصور أمراً من األمور إال يف صورة تصرف احلق يف
حسية كانت موجودة تلك الصورة احملسوسة أو مل تكن ال بد من أجزاء الصورة املتخيلة أن تكون كلها كما ذكرنا موجودة يف 

تفرقة لكن اموع قد ال يكون يف الوجود وأعلم أن احلق مل يزل يف الدنيا احملسوسات أي قد أخذناه من احلس حني أدركها م
متجلياً للقلوب دائما فتتنوع اخلواطر يف اإلنسان عن التجلي اإلهلي من حيث ال يشعر بذلك إال أهل اللّه كما أم يعلمون أن 

 تنوعه فهو الظاهر إذ هو عني كل شىء ويف اآلخرة اختالف الصور الظاهرة يف الدنيا واآلخرة يف مجيع املوجودات كلها ليس غري
يكون باطن اإلنسان ثابتاً فإنه عني ظهر صورته يف الدنيا والتبدل فيه خفي وهو خلقه اجلديد يف كل زمان الذي هم فيه يف لبس ويف 

 اآلخرة كما كان يتنوع باطنه يف اآلخرة يكون ظاهره مثل باطنه يف الدنيا ويكون التجلي اإلهلي له دائماً بالفعل فيتنوع ظاهره يف
الدنيا يف الصور اليت يكون فيها التجلي اإلهلي فينصبغ ا انصباغاً فذلك هو التضاهي اإلهلي اخليايل غري أنه يف اآلخرة ظاهرة ويف 

 قوله كل يوم الدنيا باطن فحكم اخليال مستصحب لإلنسان يف آلخرة وللحق وذلك هو املعرب عنهما بالشأن الذي هو فيه احلق من
هو يف شان فلم يزل وال يزال وإمنا مسى ذلك خياالً ألنا نعرف أن ذلك راجع إىل الناظر ال إىل الشيء يف نفسه فالشيء ثابت على 
حقيقته ال يتبدل الن احلقائق ال تتبدل ويظهر إىل الناظر يف صور متنوعة وذلك التنوع حقيقة ايضاً ال تتبدل عن تنوعها فال تقبل 

ت على صورة واحدة بل حقيقتها الثبوت على التنوع فكل ظاهر يف العامل صورة ممثلة كيانية مضاهية لصورة إهلية ألنه ال الثبو
يتجلى للعامل إال مبا يناسب العامل يف عني جوهر ثابت كما أن اإلنسان من حيث هو جوعر ثابت أيضاً فترى الثابت بالثابت وهو 

اهر وهو املشهود والشاهد والشهادة منك ومنه فكذا تدركه وكذا تدرك ذاتك غري أنك معروف الغيب منك ومنه وترى الظاهر بلظ
يف كل صورة أنك أنت ال غريك كما تعلم أن زيداً يف تنوعه يف كيفيته من خجل ووجل ومرض وعافية ورضى وغضب وكل ما 

 حل إىل حال ومن صورة إىل صورة ولوال ما هو األمر يتقلب فيه من األحوال أنه زيد ال غريه كذلك األمر فنقول قد تغري فالن من
على هذا املكان إذا تبدل احلال عليه مل نعرفه وقلنا بعدمه فعلمنا إن مث عينني كما قال تعاىل أمل جنعل له عينني فعني يدرك به من 
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يناه النجدين أي بينا له الطريقني كما يتحول وعني يدرك به التحول ومها طريقان خمتلفان قد أباما اللّه لذي عينني وهو قوله وهد
    قال الشاعر 

 تقطعه للظباعيون  نجدا على أنه طريق

فجعل قطع الطريق للعيون فكل عني هلا طريق فاعلم من رأيت وما رأيت وهلذا صح وما رميت إذ رميت ولكن اللّه اللّه رمى فالعني 
 الرمى حملمد صلى اللّه عليه وسلم فتعلم إن لك عينني إن كنت صاحب علم اليت أدركتك ا لرمى هللا غري العني اليت أدركت ا إن

فتعلم قطعاً إن الرامي هو اللّه يف صورة حممدية جسدية وليس التمثل والتخيل غري هذا فاللّه قد نبهك وأنت ال تتنبه وهذه اآليات 
فالقى السمع ملا قيل له وعرف به وهو شهيد لتقلبه يف اليت اللّه لقوم يعقلون عنه ويتفكرون فيها وذكرى ملن كان له قلب يتقلب 

نفسه فيعلم أن األمر كذلك وهؤالء أولو األلباب فإن اللب حيجبه صورة القشر فال يعلم اللب إال من علم إن مث لباً ولوال ذلك ما 
 بعلمه به وينعم اجلاهل جبهله به وال كسر القشر فقد امتزج ألمر وما اختلطت احلقائق وبذلك مييز الفاضل من املفضول فيتنعم العامل

يعلم أنه جاهل به ألنه ال يعلم أن ألمر الذي هو على خالف ما يعلمه أنه على خالف ما يعلمه بل يقول ما مث إال هذا ولو علم إن 
 يف جتارته والفقيه مث اإلختالف ما يعلمه وما أدركه لتنغص كما يتنغص يف الدنيا كل متنغص ملا فاته مما يقتضيه مقامه من التاجر

فقهه وكل عامل يف طوره فتحقيق قوله عموماً كل حزب مبا لديهم فرحون إمنا ذلك يف اآلخرة خبالف الدنيا فإنه ال يعلم يف الدنيا 
ذا بل هو يف الكثري من غري عموم فإن اإلنسان ال يفرح مبا عنده من العلم مبا هو متصور قبل حصوله فإنه منتظر إياه فهو يف أمل فإ

حصل عنده أيضاً مل يفرح به ومآل الكل يف آلخرة بعد انقضاء مدة املؤاخذة إىل الفرح مبا عنده ومبا هو عليه وهذا املرتل هو مرتل 
خلق اللّه آدم على صورته ومن جعل على صورة أمر ما فكان ذلك األمر هو عني هذه الصورة فهو هو ال هو وذا صح وما رميت 

مى فكل ما يظهر من تلك الصورة فأصله ممن هي عليه فال يصح له أن يبقى عن كل ما يظهر منها وهلذ جاء إذ رميت ولكن اللّه ر
وإليه يرجع األمر كله يعين الذي هو عليه العامل بأسره وهلذا وصف احلق نفسه على ألسنة رسله مبا وصف به العامل كله قدماً بقدم 

  ما اختل شيء من ذلك وال أخل به 

 تنكر فإن لكون عينه فال  عين الحق فيهفعين الخلق 

 لم فأعتبر فالبين بينه وإن  فرقت فالفرقان باد فإن

    

وملا قال أنه جعلك على لصورة علم أنه ال بد لك من الدعوى بامللك ملا أنت عليه كما ذو ملك وليس لك ملك أقرب من نفسك 
ليها من كوا مؤمنة من امسه املؤمن فأشتري من املؤمن نفسه فبقي املؤمن وهي اليت تدعى امللك ألا على صورة من له امللك فعمد إ

ال نفس له كسائر احليوان فلم يبق من يدعي ملكاً فصار امللك للّه وحده الواحد القهار وزال األشتراك فاملؤمن ال نفس له فال 
ع نفسه فما بقي له من يدعي ألن نفسه كانت دعوى له يف امللك فكل مؤمن ادعى ملكاً حقيقة فليس مبؤمن فإن املؤمن من با

صاحبة الدعوى لكوا على صورة من له الدعوى بامللك حقيقة وهو اللّه تعاىل فأحفظ نفسك يا أخي من دعوى تسلب عنك 
 ال اإلميان فإياك أن حتامي عن نفسك اليت كانت لك وإذا عزمت على أن حتامي عنها فحام عنها حبضور وعلم على أا نفس احلق

نفسك ومن هنال جيازيك ربك فإنك صادق ومؤثر ودرجة اإليثار قد علمت ما تقتضيه عند اللّه من الرفعة فأعمل على ذلك فإذا 
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علمت هذا فأعلم أن لإلنسان وجهني وجهاً إىل ذاته ووجهاً إىل ربه ومع أي وجه توجهت إليه غبت عن اآلخر غري أن هنا لطيفة 
وجهت إىل مشاهدة وجهك غبت عن وجه ربك ذي اجلالل واإلكرام ووجهك هالك فإذا اقلبت إليه انبهك عليها وذلك أنك إذا ت

يف عنك وجهك فصرت غريباً يف احلضرة تستوحش فيها وتطلب وجهك الذي كنت تأنس به فال جتده وإن توجهت إىل وجه ربك 
لبت إليه اإلنقالب اخلاص الذي ال بد لكل وتركت وجهك أفبل عليك ولك يكن لك مؤنس سواه وال مشهود إال إياه فإذا انق

إنسان منه وجدت من كان لك قبل هذا اإلنقالب أنيساً وجليساً وصاحباً ففرحت بلقائه وعاد اإلنس أعظم وتتذكر اإلنس املاضي 
جهني فيعظم فتزيد إنساً إىل إنس وترى عنده وجه ذاتك وال تفقده فتجمع بني الوجهني يف صورة واحدة فيتحد اإلنس إلحتاد الو

اإلبتهاج والسرور وهذه حالة برزخية بني حالتني لكوا مجعت بني الطرفني فمن مجع بينهما يف النيا حرم ذلك يف اآخرة كاملنافق 
فإنه برزخ بني املؤمن والكافر فإذا انقلب ختلص إىل أحد الطرفني وهو طرف الكفر ولك يتخلص لإلميان فلو ختلص هنا إىل اإلميان 

برزخاً كان إذا انقلب إىل اللّه كما ذكرناه من مجعه بني الطرفني فاحذر هنا من صفة النفاق فإا مهلكة وهلا يف سوق ومل يكن 
اآلخرة نفاق اقتضى ذلك املوطن وما أخذ املنافق هنا إال األمر دقيق ال يشعر به كثري من املؤمنني العلماء وقد نبه اللّه عليه ملن ألقى 

ك ن املنافقني هنا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا لو فالوا ذلك حقيقة لسعدوا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا السمع وهو شهيد وذل
معكم لو قالوا ذلك وسكتوا ما أثر فيهم الذم الواقع وإمنا زادوا إمنا حنن مستهزؤن فشهدوا على أنفسهم أم كانوا كاذبني فما 

و أم بقوا على صورة النفاق من غري زيادة لسعدوا أال ترى اللّه ملا أخرب عن نفسه يف مؤاخذته إياهم أخذوا إال مبا أقروا به وإال ل
كيف قال اللّه يستهزىء م فما أخذهم بقوهلم أنا معكم وإمنا أخذهم مبا زادوا به على النفاق وهو قوهلم إمنا حنن مستهزؤن وما 

ال لتعلم من أين أخذ من أخذ حىت تكون أنت جتتنب موارد اهلالك وقد قال عليه السالم عرفك اللّه باجلزاء الذي جازى به النافق إ
إن مداراة الناس صدفة فاملنافق يدارى الطرفني مداراة حقيقية وال يزيد على املداراة فإنه جيين مثرة الزائد كان ما كان فتفطن فقد 

ظر يف صورة كل منافق جتده ما أخذ إال مبا زاد على النفاق نبهتك على سر من أسرار القرآن وهو واضح ووضوحه أخفاه وإن
وبذلك قامت عليه احلجة ولو مل يكن كذلك حلشر على األعراف مع أصحاب األعراف وكان حاله حال أصحاب األعراف ولكن 

ني أظهر له األحتاد به ومل ليقضي اللّه أمراً كان مفعوالً فاملؤمن املداري منافق وهو ناج فاعل خري فإنه إذا انفرد مع احد الوجه
يتعرض إىل ذكر الوجه اآلخر الذي ليس حباضر معه فإذا انقلب إىل الوجه آلخر كان معه أيضاً ذه املثابة والباطن يف احلالتني مع 

الكمال فإحذر من اللّه فإن املقام اإلهلي هذه صورته فإنه لعباده بالصورتني فرته نفسه وشبه فاملؤمن الكامل ذه املثابة وهذا عني 
الزيادة على ما ذكرته لك وكن متخلفاً بأخالق اللّه وقد قال تعاىل لنبيه صلى اللّه عليه وسلم ممتناً عليه فبما رمحة من اللّه لنت هلم 

    جل واللني خفض اجلناح واملداراة والسياسة أال ترى احلق تعاىل يرزق الكافر على كفره وميهل له يف املؤاخذة عليه وقال عز و

ملوسى وهارون يف حق فرعون فقوال ليناً وهذه عني املداراة فإنه يتخيل يف ذلك أنك معه ومن هذا املقام ملا ذقته واحتدت به اتفق أين 
صحبت امللوك والسالطني وما قضيت ألحد من خلق اهللا عند واحد منهم حاجة إال من هذا املقام وما وردين أحد من امللوك يف 

منه ألحد من خلق هللا وذلك إين كنت أردت أن أقضى عنده حاجة أحد أبسط له بساطاً استدرجه فيه حىت يكون حاجة التمستها 
امللك هو الذي يسأل ويطلب قضاء تلك احلاجة مسارعاً على الفور بطيب نفس وحرص ملا يرى له فيها من املنفعة فكنت أقضي 

قد كلمت امللك الظاهر بأمر اهللا صاحب حلب يف حوائج كثرية فقضى للسلطان حاجة بأن أقبل منه قضاء حاجة ذلك اإلنسان ول
يل يف يوم واحد مائة حاجة ومثان عشرة حاجة للناس ولو كان عندي يف ذلك اليوم اكثر من هذا قضاه طيب النفس راغباً وإذا 
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وال حممود على اإلطالق فإن الوجوه حصل لإلنسان هذه القوة انتفع به الناس عند امللوك فما يف العامل أمر مذموم على اإلطالق 
وقرائن األحوال تقيده فإن أصل التقييد ال اإلطالق فإن الوجود مقيد بالضرورة ولذلك يدل الدليل على أن كل ما دخل يف الوجود 

ا إال ملن حتقق فإنه متناه فإلطالق الصحيح إمنا يرجع ملن يف قوته أن يتقيد بكل صورة وال يطرأ عليه ضرر من ذلك التقييد وليس هذ
باملداراة وهو إال معه واهللا عز وجل يقول وهو معكم أينما فهي أشرف احلاالت ملن عرف ميزاا وحتقق ا وهو واحد وأين ذاك 

  الواحد 

 إذا تحققت المساق إليه  أن النفاق هو النفاق إال

 إذ شد الوثاق وتحمده  فكن فيه تكن بالحق صرفاً

 له إذا فكرت ساق فأنت  ما كنت معتمد الشيء إذا

 ما كنت تعتمد الطباق إذا  على العمد الذي قد غاب عنا

 عندك الدين الوفاق فيظهر  ذا العماد تكن أماماً فكن

    

فتدبر القرآن من كونه فرقاناً وقرآناً فللقرآن موطن وللفرقان موطن فقم يف كل موطن باستحقاقه حتمدك املواطن واملواطن شهداء 
هللا فإا ال تشهد إال بصدق وقد نصحتك فاعمل واهللا املوفق قلنا ويف هذا املرتل من العلوم علم دقيق خفي ال يشعر به عدل عند ا

خلفائه مع ظهوره فإن العلماء باهللا قد علموا مشول الرمحة واملؤمنون قد علموا اتساعها مث يروا مع الشمول واالتساع ما له صورة 
 ما هلا صورة ظاهرة يف بعض املواطن فإن احلكم هلا يف ذلك املوطن الذي ما هلا فيه صورة وال يكون هلا يف بعض املواطن ومع كوا

حكم إال بوجوها ولكن هو خفي لبطوا جلي لظهور حكمها وأكثرها ما يظهر ذلك يف صنعة الطب وإقامة احلدود فاهللا يقول يف 
 م وإقامة احلدود من حكم الرمحة وما إقامة احلدود يف حد الزاين والزانية وال تأخذكم ما رأفة يف دين اهللا فهذا عني انتزاع الرمحة

هلا عني ظاهرة وكالطب إذا قطع الطبيب رجل صاحب األكلة فإن رمحة يف هذا املوطن ومل يقطع رجله هلك فحكم الرمحة حكم 
يه حبكمها فيتخيل أا قد انتزعت من ذلك احملل وليس بقطع رجله وال عني هلا فللرمحة موطن نظهر فيه بصورا وهلا موطن تظهر ف

كذلك ويف األحكام الشرعية يف هذه املسألة خفاء إال ملن نور اهللا بصريته فإن القاتل ظلماً قد نزع هللا الرمحة من قلبه يف حق املقتول 
وت فيكون يف املشيئة وإن كان القاتل كافراً وهو حتت حكم الرمحة يف قتله ظلماً وبقي حكمها يف القاتل فإما أن يقاد منه وإما أن مي

فأما أن يسلم فتظهر فيه الرمحة بصورا وحيثما كانت الرمحة بالصورة كانت باحلكم وقد تكون باحلكم وال تكون بالصورة وفيه 
يف الدعوة إىل اهللا علم غريب وهو علم تقييد احلق بانتزاح الكون عنه مع كونه يف قبضته وحتت سلطانه وملكه وفيه علم السياسة 

فإن صورا من الداعي ختتلف باختالف صورة املدعو فثم دعاء بصفة غلظة وقهر ومث دعاء بصفة لني وعطف وفيه علم عموم 
العهد اإلهلي الذي أخذه على بين آدم وفيه علم اجلوالن يف امللكوت حساً وخياالً وعقالً بثلث النشأة اإلهلية فإن النشأة اإلنسانية ملا 

نشئت ممتزجة من األخالط أشبهت السنة يف فصوهلا وليس كمال الزمان إال بفصول السنة مث يعود الدور فاإلنسان من حيث أ
أخالطه سنة فهو عني الدهر هو الزمان فله جوالن يف امللكوت بأحد ثالثة أمور أو بكلها أو ببعضها فأما أن جيول حبسه وهو 

ره وتفكر وأما أن جيول خبياله والسنة اثنا عشر شهراً فلكل حقيقة من هذه النشأة املشبهة الكشف وأما أن جيول بعقله وهو حال فك
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بالسنة ثلث السنة فلها التثليث يف التربيع وهلا التربيع يف التثليث فأما تثليثها فيالتربيع فهو ما ذكرناه من تقسيمها على ثالثة من حس 
 التثليث فإن حكم األخالط بكماهلا يف كل قسم من األقسام الثالثة وهي أربعة وخيال وعقل يف تربيع أخالطها وأما تربيعها يف

فلتربيعها حكم يف احلس وحكم يف اخليال وحكم يف العقل وال يشعر بذلك إال أهل احلضور الناظرون يف اآليات يف أنفسهم وفيه 
يمن قتل نفسه والقول ذا السياق هو قول أهل النظر علم جهل اإلنسان عنده مسابقته هللا وحجتنا قوله تعاىل بادرين عبدي بنفسه ف

يف التشبه باإلله جهد الطاقة وإن ذلك إذا وجد هو الكمال وهذا عندنا هو عني اجلهل أن يسابق احلق فيما هو له مبا هو يل فإنه من 
 ما مث غاية يسابق إليها فيكون عمل يف غري احملال أن تسابقه مبا هو له فإن الشيء ال يسابق نفسه ومن احملال أن تسابقه مبا هو يل فإنه

معمل وطمع يف غري مطمع ومن كان هذه احلال فال خفاء جبهله لو عقل نفسه وفيه علم األعالم اإلهلي يف املادة اإلهلية مباذا يكون 
ق السمع عند ذلك وماذا يكون وماذا يقع يف أمساع السامعني من ذلك األعالم هل يقع يف كل مسع على حد واحد أو خيتلف تعل

األعالم وفيه علم املعاملة مع اخللق على اختالف أصنافهم مبا يسرهم منك ال مبا يسوءهم وهو علم عزيز صعب التناول دقيق الوزن 
جمهول امليزان حيتاج صاحبه إىل كشف وحينئذ حيصل له وفيه علم ما حكم أصحاب اآلجال إذا انتهت آجاهلم هل يؤخرون بعد 

إىل أجل مسمى أوال يكون هلم أجل أيضاً ينتهون إليه وفيه علم ما ميكن أن يصح من الشروط وما ال ميكن أن يصح ذلك االنتهاء 
منها وفيه علم إعطاء األمان وملن ينبغي أن يعطى فال بد من علم األحوال هلذا املتحكم وفيه علم تنوع الناس يف أخالقهم وما هو 

    علم علم املالئكة باللّه الذي ال يعلمه أحد احملمود من ذلك وما هو املذموم وفيه 

من البشر حىت يتجرد عن بشريته ويتجرد عن حكم ما فيه للطبيعة من حيث نشأته حىت يبقى مبا فيه إال الروح املنفوخ فحيئنذ 
 العالمة فيمن إدعى أنه يعلم يتخلص إىل العلم باللّه من حيث تعلمه املالئكة فيقوم يف عبادته ربه مقام املالئكة يف عبادم للّه وهي

اللّه بصورة ما تعلمه املالئكة فمن ادعى ذلك من غري هذه العالمة فدعواه زور وتان فإن للمالئكة علماً باللّه تعاىل يعم الصنف 
دنا وقاال يذكرها وعلماً خالصاً لكل ملك باللّه ال يكون لغريه فنحن ما نطالبه يف دعواه إال بالعلم العام وهذه العالمة معلومة عن

ألحد لئال يظهر ا يف وقت وهو كاذب يف دعواه غري متحقق فلهذا أمرنا وأمثالنا بستر هذا وأمثاله وفيه علم دالالت العلماء باللّه 
 علم على طبقام فإم على طبقات يف العلم باللّه تعاىل وفيه إزالة العلل وأمراض النفوس وفيه علم آداب الدخول على اللّه وفيه

صفات ما يدعي أنه جليس اللّه جلوس شهود ال جلوس ذكر فإن الذاكرين أيضاً جلساء اللّه وهو على احلقيقة جلساء اللّه من حيث 
االسم الذي يذكرونه به وهذه مسئلة ال يغرفها كثري من الناس وفيه علم ما تعطيه رمحة الرضا ورمحة الفضل وأنواع الرمحوتيات 

يم هل لذبك النعيم الدوام أم يتخلله حال ال نعيم فيه وال غري ذلك وفيه علم تفاصيل األحور عند اللّه عز وجل وفيه علم إقامة النع
ومباذا تتميز وفيه علم احلب اإلهلي املندرج يف كل حب وما مقام من شاهد ذلك وعلمه زهل يستوي من ال علم له بذلك مع العامل 

وما الجيب وفيه علم السكائن مجع سكينة هل جيمعها أمر واحد كاإلنسانية يف أشخاصها أو به أم ال وفيه املعتمدات وما جيب منها 
هي متنوعة كل سكينة من نوع ليس هو عني السكينةاألخرى وفيه علم تنوع الرجوع اإلهلي لتنوع حال املرجوع إليه أيضاً وفيه 

 السبب الوجب للطبيعة أن تستخبث وتتقدر ما يكون منها وهي علم درجات األغنياء باللّه يف غناهم باللّه جل ثناؤه وفيه علم ما
عينه وهل هلا يف العلم اإلهلي أصل ترجع إليه مثل ما يذم من أفعال العباد وسفاسف األخالق مع العلم بأن ذلك صورة من الصور 

العامل بعضه على بعض بنتج من هذا اليت تكون جملى وفيه علم من العلوم اإلهلية يف تفضيل بعض النسب اإلهلية على بعض وإن رفع 
األصل فإنه من احملال أن يكون يف العامل شيء ليس له مستند إىل أمر إهلي يكون نعتاً للحق تعاىل كان ما كان وفيه علم ما ينبغي أن 
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ىل وفيه علم ما ينبغي أن يضاف إىل اللّه وما ال ينبغي أن يضاف وفيه علم سريان الربوبية يف العامل حىت عبد من عبد من دون اللّه تعا
يدخر من العلوم وما ينبغي أن ال يفشى وما ينبغي أن ال يدخر وما ينبغي أن يفشى وفيه علم ما اصطفاه اللّه من الزمان من ساعاته 

ه وال وأيامه ولياليه وشهوره وهو علم تفاضل الدهر يف نفسه وما أصل الدهر وما السبب لتسمية اللّه باسم الدهر وهو اسم أزيل ل
دهر وهل مسى الزمان دهر األجل هذا االسم أو تسمي اللّه ذا االسم لعلمه أنه خيلق أمر ليقال له الدهر فإنه مل يزل خالقاً وال يزال 
خالقاً وهل ينتهي حكم الزمان يف العامل أو ال ينتهي وما حظ حركات األفالك من الزمان وفيه علم من دعى إىل سعادته فتلكأ عن 

 مع علمه بأنه دعى إىل حق وفيه علم أسباي النصر اإلهلي وفيه علم حمبة احلق وفيه علم ما السبب الداعي إىل املباهتة مع اإلجابة
علمه أنه مباهت مع علمه أنه مسؤل عن ذلك والغلبة لألقوى وللحق القوة يغالبه وقد يظهر عليه فهل ظهوره عليه مبا له نصيب من 

 احلق وفيه علم ابتالء اإلمام أصحابه إلقامة احلجة علهم ال ليستفيد علماً بذلك وفيه علم ما يقال عند احلق قال يظهر على احلق إال
كل حال يتقلب على العبد أو يتقلب العبد فيه وفيه علم لدوائر املهلكة ما هي أسباا املوجبة ألثارها يف الكون وفيه علم ما السبب 

يعمل العامل يف غري معمل وفيه علم قسمة النعم على العباد وهي يف أيدي العباد وما هلم الذي مينع من قبول العمل اخلالص حىت 
منها سوى اإلختزان يف نفس األمر وهم مسؤولون عنها وفيه علم اإلصغاء لكل قائل وما فائدته إذا مل يؤثر يف السامع فإن كان 

وفيه علم اختالف األمساء على اللّه عند الطوائف واملقصود واحد سريع اإلنفعال ملا يسمع فيجب عليه عقالً أن ال يصغي لقائل شر 
وفيه علم ما السبب يف معاداة أشخاص النوع الواحد ومواالة األنواع وإن عمنها جنس واحد وفيه علم القدر وما مستنده من 

    النعت اإلهلي وهل هو عني اإلستدراج أو غريه 

ته فمن يكون الطرد وإىل أين وما معىن قوهلم البعد من اللّه وفيه علم إنزال املنازل يف وفيه علم أسباب الطرد اإلهلي والكل يف قبض
القوالب ألي معىن ترتل يف الصور وال ترتل معاين كما هي يف نفس األمر وفيه علم أسباب رفع احلج يف حق من ارتفع عنه فإنه 

وهو كامل باملرتبة وإن قبل الزيادة بأشخاص األنواع فال يتصف حمال رفعه عن العامل إذ لو ارتفع لزال العامل عن درجة الكمال 
بالنقص من أجلها وفيه علم ما ال يكفر من اإلميان املعقودة إذا حنث صاحبها يف صورة األمر وهي مسألة ينكرها الفقهاء ويفتون 

احلق عبده املقرب فيما يريده منه مثل قوله خبالفها وفيه علم ما يعد من مذام األخالق وهو من مكارمها عند اللّه وفيه علم خمالفة 
تعاىل إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يفغر اللّه هلم وأمثاله وفيه علم حكم من خرج عن اجلماعة أو خرج يداً من طاعة إمام بعد عقد 

ة وفيه علم صفات املقربني وفيه بيعته وثبوا وفيه علم السابق والالحق وفيه علم الشر واخلري وحكم اإلميان وفيه علم النفوس اجلزئي
  علم الضالل واهلدى وفيه علم إقامة الواحدة مقام اجلمع واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منزل يجمع بين األولياء واألعداء في الباب السادس والسبعون وثلثمائة

  ألف مقام محمدي من الحضرة الحكمية ومقارعة عالم الغيب بعضهم مع بعض وهذا المنزل يتضمن 

 يكن بدالً منها فقد عصما فمن  المغانم نار الحق تأكلها إن

 نائبة في تاخلق قد حكما فذاك  فليس لها عليه سلطنة منها

 القيامة بالنسخ الذي رسما يوم  مضى فهو منسوخ بعامله وما
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  أهل الجنان وأهل النار والقدما  ينعم ملتذ بمنزله فالكل

 فما تقدم في شأو الهوى قدما  ماً ومعرفةلم يكن حظه عل من

 يبلغنا منازل العلما حظاً  يرزقنا من علم رحمته اللّه

    

إعلم أن اللّه تعاىل قد أبان لعباده يف هذا املرتل إن له فيه حظاً وافر من حظوظ عباده ومن أجل هذا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
ق املخلوق وقال يف القرآن العزيز من بعد وصية يوصى ا أودين فقدم الوصية على الدين وسلم حق اللّه أحق بالقضاء يعين من ح

والوصية حق اللّه ألنه الذي أوجبها علينا حني أوجبها املوصي يف املال الذي له فيه تصرف والفقهاء يقدمون الدين على الوصية 
ون الوصية على الدين وبه أقول وجعل اللّه احلظ الذي له يف الصالة خالفاً ملا ورد به حكم اللّه إال بعض أهل الظاهرة فإم يقدم

على النصف وهو دون هذا احلظ اآلخر فقال قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني نصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل 
مس وحده من املغنم وما بقى وهو فساوى سبحانه يف هذه القسمة بني اللّه وبني عبده إذا صلى وقال يف حفظه يف املغنم أن له اخل

أربعة أمخاس فلكل صنف من احلظ دون اللّه فحظ اللّه يف هذا املقسوم أكثر من حظه يف الصالة بالنسبة إىل هذا احلال بينه وبني 
حظه عبيده وإال فحظ النصف أعظم من حظ اخلمس فقسم الصالة أكثر من قسم املغنم وبالنظر يف عني املوطن والقسمة اخلاصة ف

يف املغنم بالنظر إىل ما يبقى من األصناف املقسوم عليهم أعظم فانزل احلق نفسه من عباده مرتلة أنفسهم وعاملهم مبا يتعاملون به 
ويف موطن آخر يقول ليس كمثله شيء فنفي املماثلة ويف موضع آخر يقول املترجم عنه أن اللّه خلق آدم على صورته مث أنه جعل 

األمساء فيه وأطلقها عليه فللعبد التسمية بكل اسم تسمى به احلق وإن اختلفت النسب فمعقولية مدلول األسم األنسان حمل ظهور 
واحدة ال تتغري مث أنه جعل بعضهم خليفة عنه يف أرضه وجعل له احلكم يف خلقه وشرع له ما حيكم به وأعطاه األحدية فشرع أنه 

لّه صلى اللّه عليه وسلم إذا بويع خلليفتني فأقتلوا اآلخر منهما وجعل بيده التصرف يف من نازعة يف رتبته قتل املنازع فقال رسول ال
بيت املال وصرف له النظر عموماً وأمرنا بالطاعة له سواء جار علينا أو عدل فينا فقال تعاىل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا 

ه اإلمام من النواب فإن اللّه قد جعل له أن يستخلف كما استخلفه اللّه الرسول وأوىل األمر منكم وهم اخللفاء ومن استخلف
فبأيديهم العطاء واملنع والعقوبة والعفو كل ذلك على امليزان املشروع فلهم التولية والعزل كما أن احلق بيده امليزان خيفض القسط 

ال أنه يرفع إليه عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار ويرفعه وذلك امليزان هو الذي أنزله إىل األرض بقوله ووضع امليزان مث ق
كذلك اخلليفة نرفع إليه أعمال الرعية يرفعها إليه عماله وجباته فيقبل منها ما شاء ويرد منها ما شاء فكل ما ذكره احلق لنفسه من 

ء ينازعونه يف الوهيته كفرعون وأمثاله التصرف يف خلقه ومل يعنيه جعل لإلمام أن يتصرف به يف عباده مث إن اللّه جعل له أعدا
كذلك جعل اللّه للخلفاء منازعني يف رتبتهم وجعل له إن يقاتلهم ويقتلهم إذا ظفر مبن ظفر منهم كما يفعل سبحانه مع املشركني 

 اختلفتا يف حرف ومدة إقامتهم كمدة إمهال اللّه إياهم وأخذ اخلليفة وظفره م كزمان املوت هلؤالء حىت لو قابلت النسختني ما
واحد يف احلكم وما أن احلق يكم بسابق علمه يف خلقه حيكم اخلليفة بغلبة ظنه ألن اخلليفة ليست له مرتبة العلم بكل ما جيري يف 

ود ملكه وال يعلم احملق من املبطل وإمنا هو حبسب ما تقوله لبينة كما يفعله اللّه مع خلقه مع علمه يقيم على خلقه يوم القيامة الشه
فال يعاقبهم إال بعد إقامة البينة عليهم مع علمه وذا قال من قال إنه ليس للحاكم إن حيكم بعلمه أما يف العامل فللتهمة مبا له من 
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الغرض وأما يف جانب احلجق فال قامة احلجة على احملكوم عليه حىت ال يأخذه يف اآلخرة إال مبا شرع له من احلكم به يف الدنيا على 
ول صلى اللّه عليه وسلم وهلذا يقول الرسول لربه عن أمر ربه رب احكم باحلق يعين باحلق الذي بعثين به وشرعت يل أن لسان رس

أحكم به فيهم فإذا علمت أن احلق أنزل نفسه يف خلقه مرتلتهم وجعل جماله االمت يف اخللفية اإلمام مث قال كلكم راع وكلكم 
لق فحصل لكل شخص منهم مرتبة اإلمامة فله من احلق هذا القدر ويتصرف بقدر ما ملكه مسؤل عن رعيته فعمت اإلمامة مجيع اخل

اللّه من التصرف فيه فما مث إنسان إال وهو على صورة احلق غري أنه يف اإلمام إال كرب جماله أظهر وأمره أعظم وطاعته أبلغ وأعلم إن 
    أوجبه اللّه تعاىل ملا شرع لعباده ما شرع قسم ما شرعه إىل فرض 

على املكلفني من عباده وهو على قسمني فرض أوجبه علهم ابتداء من عنده كالصالة والزكاة والصيام واحلج والطهارة وما أشبه 
ذلك مما أوجبه عليهم من عند نفسه وفرض آخر أوجبوه على أنفسهم ومل يكن ذلك فأوجبه اللّه عليهم ليؤجروا عليه أجر الواجب 

ه عندنا أن اإلنسان على صورته فإن أوجب على نفسه نصر املؤمنني والرمحة وأمثال ذلك هذا يف حق العلماء باللّه اإلهلي وليحقق اللّ
ويف حق قوم أوجبه عليهم عقوبة هلم حني أوجبوه على أنفسهم فيعرفون بذلك مقدارهم فاحلق تعاىل لو مل يفعل ما أوجب على 

ن رتبته تقضي بأنه الفعال ملا يريد وهلذا ما يتعلق بإجيابه على نفسه حد الواجب والعبد نفسه فعله ملا تعلق به ذم وال لوم يف ذلك أل
ملا أوجب اللّه عليه ما أوجبه على نفسه تعلق به إذا مل يقم بصورة ما أوجبه على نفسه حد الواجب األصلي إذا مل يقم به يعاقب 

ظيم يف الواجبني مع ما جاء من األفعال زائداً على صور الواجبات مسي فأجره عظيم والعقوبة عليه عظيمة فيمن مل يقم به فجزاؤه ع
ذلك نافلة أي زائداً على الواجب فإن مل يكن لذلك الزائد عني صورة يف الفرائض مل يكن نافلة وكان ذلك عمالً مستقالً له مرتبة 

رائض سنناً وهي زوائد على الفرائض وجعل يف يف األجر ليست للنوافل مث مزج النشأة كما مزج نشأة املكلف فجعل يف نشأة الف
النوافل اليت تطوع العبد ا من نفسه من غري وجوب الفرائض يف نشأة النوافل وهلذا إذا مل جييء بالفرائض يوم القيامة تامة يقول اللّه 

قص من سنن الفرض اكملوا لعبدي فريضته من تطوعه فما نقص من الفرض الواجب كمل من الفرض الذي يف النوافل وما ن
الواجب كمل من سنن النوافل احلق كل شىء قال يل بعض األرواح فلم مسيت الغنائم أنفاالً قلنا ال شك وال خفاء عند كل مؤمن 
عامل بالشرع أن اللّه ما جعل القتال للمؤمن إال لتكون كلمة اللّه هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى الكلمتان لتتميز الكلمتان 

 متيزت القدمان فإنه خلق من كل شىء زوجني ذاتاً وحكماً وعرفتنا التجمة عن اللّه وهم رسل اللّه تعاىل من وقت اجلهاد كما
والقتال والسىب أعطى املغامن للنار طعمة أطعمها اياها وأوجبها هلا وكان من طاعتها لرا ال تنناول إال ما أحل اللّه هلا تناوله وكان 

ا أكل الغنم إذا وقع فيه غلول من ااهدين فكانت ال تأكل املغنم إذا غل فيه حىت يرد إليه ما كان أخذ منه قد حرم اللّه عليه
ليخلص للمجاهد فلما جاء الشرع احملمدي زاد اللّه املغامن ألمن حممد صلى اللّه عليه وسلم طعمة على ما أطعمهم من غري ذلك 

نافلة هلذه األمة وما أعطاها هلذه األمة اياهم لكوم جاهدوا إذ لو كان ذلك حقاً هلم فكانت تلك الطعمة اليت أخذناها من النار 
على اجلهاد ما وقعت ألحد مل جياهد معهم فيها الشركة فما هي فريضة للمجاهدين وإمنا هي طعمة أطعمها اللّه من ذكر وجعل 

ن اللّه جعل لنفسه فيها نصيباً لنصرته دين اللّه اندرج يف لنفسه نصيباً لكونه نصرهم فله نصيب يف اجلهاد فلما كان السبب لكو
نصيب اللّه كل من دين اللّه وهم الغزاة فليس هلم إذا اعتربت اآلية إال اخلمس من املغنم مث بقي أربعة امخاس فتقسم خممسة أيضاً 

ن واخلمس الثاين ألهل البيت قرابة رسول اللّه واحداً اخلمسة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبعد الرسول إذا فقد اخلليفة الزما
صلى اللّه عليه وسلم واخلمس الثالث لليتامى واخلمس الرابع للمساكني واخلمس اخلامس البن السبيل وقد ورد عن بعض العلماء 
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عبة ويقول هذا اللّه وأظنه ابن أيب ليل أن حظ الذي هو اخلمس من األصل كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسم يقبضه وخيرجه للك
مث يقسم ما بقي فلما كانت القطعة للنار نقلها اللّه هلذه األمة كما جعل يف مال اإلنسان الزكاة حقاً ألصناف مذكورين فأوجب 
على أصحاب األموال على وجه خمصوص اخراجها وأوجب على اإلمام أخذها ومل يوجب على األصناف أخذها فهم خمريون يف 

كة كسائر احلقوق فمن خذها منهم أخذ حقه ومن ترك أخذها ترك حقه وله ذلك وأعلم أن األمام هو املطلوب أخذ حقهم ويف تر
  .بعلم هذه التقاسيم والقيام ا

    

  أن الجميل هو األمام المنصف  كل من حاز الجمال بيوسف ما

 المحب والمبرأ يوسف أنت  كنت تدرك ما تريد وتشتهي أن

م أن املذكورين يف قوله تعاىل واعلموا أمنا غنمتم اآلية واليت يف سورة احلشر اليت فيها ذكر األصناف حظهم فإن غلب عل طن األما
من املغنم اخلمس خاصة يقسم فيهم هكذا وما بقي فلبيت مال املسلمني يتصرف فيه األمام مبا يراه فإن شاء أعطاه ااهدين عل ما 

املفاضلة كما يفعل فيما بقي من املال املروث بعد أخذ أهل األنصباء ما عني احلق هلم أو ورد يريد من العدل والسواء يف القسمة أو ب
هذا األمام أن يعود مبا بقي على أوىل األرحام من أهل امليت فيعطي أصحاب األنصباء زائداً على انصبائهم من كوم أوىل األرحام 

وحده وما بقي فلمن مسى اللّه تعاىل وقد جعل اللّه للمجاهدين يف سبيل اللّه امليت وأن غلب على ظن األمام أن اخلمس االصلي للّه 
نصيباً يف الصدقات وما جعل هلم يف املغنم إال ما نفله به اإلمام قبل القسمة أو ما أعطاه له بقوله من قتل قتيالً فله سلبه وإمنا عرض 

 خاصة فما عرضنا ما هو احلكم يف املغامن وقسمتها يف علم الرسوم وإمنا الكالم يف مثل هذا املرتل ملا فيه من احلظ املنسوب إل اللّه
الغامن عندنا يف هذا الطريق ما حصل لإلنسان من العلوم اإلهلية اليت أعطانا اللّه إياها عن جماهدة وجهاد نفس كما أنه للمؤمن جتارة 

صل عن جهاده فهو مغنم ويقسم على ما يقسم عليه املغامن يف نفس إميانه وهي التجارة املنحية من العذاب األليم فكل نفس علم ح
فالنصيب الذي للّه تعاىل منه ما تعلق به اإلخالص والذي لرسول اللّه منه اإلميان به والذي لذى القرىب منه املودة فيهم والذي 

ه عن أضافة لعمل إليه فإن الصيب قبل والغاية حدها الذي يغني" وصل"لليتامى منه هو ما حصل من العلم قبل بلوغ العامل إىل الغاية
بلوغ حركته وأفعاله إليه فإذا بلغ رجع حكم األفعال منه إىل اللّه بعد ما كانت إليه والنيب صلى اللّه عليه وسلم يقول ال يتم بعد 

حصل هلم بالعجز حلم فكل ما حصل له قبل البلوغ فهو حقه الذي له من نفسه إذ عينه للّه له والذي للمساكني فهو احلظ الذي 
وعدم القدرة وسلب القوة فإن اللّه هو ذو القوة املتني والذي البن السبيل فهو احلظ الذي من حيث أنه ابن للطريق إىل اللّه فإن النيب 

الدنيا فأما صلى اللّه عليه وسلم يقول أن الدنيا ابناء ولآلخرة ابناء فكونوا من ابناء اآلخرة وهم ابناء السبيل وال تكونوا من ابناء 
صورة األخالص يف العمل فهو أن تقف كشفاً على أن لعامل العمل هو اللّه كما هو يف نفس األمر أي عمل كان ذلك العمل 
مذموماً أو حمموداً أو ما كان فذلك هو حكم اللّه تعاىل فيه ما هو عني العمل وضح يف اخلرب أن اللّه تعاىل يقول من عمل عمالً 

ا منه برىء وهو الذي أشرك فنكر العمل وما خص عمالً من عمل والضمري يف يعود على العمل والضمري يف منه أشرك فيه غريي فأن
يعود على الغري الذي هو الشريك وضمري هو يعود على املشرك فإن اللّه ال يتربأ من العمل فإنه العامل بال شك وإمنا يتربأ من 

 العدم فإنه ال يلحقه عدم وال يتصف به فإنه واجب الوجود لذاخ فالرباءة صحيحة الشريك ألنه عدم واللّه وجود فاللّه برىء من
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وكذلك يف قوله براءة من اللّه ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني فهو أيضاً تربأ من الشريك ألن الشريك ليس مث فهو عدم ألنه 
    هو نصيب اللّه من العمل ألن قال من املشركني فهو أيضاً تربأ من الشريك فأخالص العمل للّه 

الصورة الظاهرة يف العمل إمنا هي يف الشخص الذي أظهر اللّه فيه عمله فيلتبس األمر للصورة الظاهرة والصورة الظاهرة ال تشك أن 
صر ال العمل بالشهود ظاهر منها فهي أضافة صحيحة فلهذا نقول أنه عني كل شىء من امسه الظاهر وهنا دليل خفي وذلك أن الب

يقع إال على آلة وهي مصرفة ألمر آخر ال يقع احلس الظاهر عليه بدليل املوت ووجود اآللة وسلب العمل فإن آللة ما هي العامل 
واحلس ما أدرك إال اآللة فكما علم احلاكم إن وراء احملسوس أمراً هو العامل ذه اآللة واملصرف هلا العرب عنه عند علماء النظر 

 العاقلة الناطقة واحليوانية فقد انتقلوا إىل معىن ليس هو من مدركات احلس فكذلك أدرك أهل الكشف والشهود يف العقلي بالنفس
اجلمع والوجود يف النفس الناطقة ما أدرك أهل النظر يف اآللة احملسوسة سواء فعرفوا إن وراء النفس الناطقة هو العامل وهو مسمى 

احملسوسة سواء عند أهل اللّه وعند أهل النظر العقلي ومىت يدرك هذا اإلدراك فال يتصف عندنا اللّه والنفس يف هذا العمل كاآللة 
بأنه أخلص يف عمله جلة واحدة مع ثبوت آلالت وتصرفها لظهور وصورة العمل من العامل فالعلم كله آالت احلق فيما يصدر عنه 

م فيما صح عنه أتدرون ما حق اللّه على العباد قالوا اللّه ورسوله أعلم من األفعال لقوم يعلون وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسل
قال فإن حق اللّه على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً مث أتدرون ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم اجلنة فنكر صلى 

ن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة اللّه عليه وسلم بقوله شيئاً ليدخل فيه مجيع األشياء وهو قوله تعاىل فم
ربه أحداً فنكر أحداً فدخل حتته كل سيء له أحدية وما مث شيء إال وله أحدية وذكر لقاء ربه ليدل على حالة الرضى من غري 

ن لقى اللّه سعيد فاملواطن هلا احلكم احتمال كما ذكره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وذلك يف اجلنة فإا دار الرضوان فما كل م
يف ذلك مبا جعل اللّه فيها وكذلك قوله تعاىل لن ينال اللّه حلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فجعل الذي يصيبه منا 

عهدكم فحظه التقوى فقد أعلم احلق عباده بنصيبه مما هم عليه وفيه يف كل شيء وعهد إىل عباده ذلك فقال وأوفوا بعدي أوف ب
منكم أن تفوا له تعاىل مبا عاهدكم عليه وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم يف الصلوات اخلمس فمن أتى ن مل يضيع من حقهن شيئاً 

كان له عند اللّه عهد أن يدخله اجلنة والصالة مناجاة اللّه على القسمة اليت شرع بينه تعاىل وبني عباده فمن أعطاه قسمة منها وأخذ 
ا قسمة فقد أعطاه حقه ونصيبه فإذا كان اللّه تعاىل مع اتصافه بالغىن عن العاملني قد جعل له فيما يكون للعامل ويفتقر إليه نصيباً منه

يأخذه وقسماً عينه فما ظنك مبن أصله الفقر واملسكنة يف ظهور عينه ال يف عينه ووجوده وما هو فيه وإمنا قلنا ال يف عينه الن أعياا 
ها ما هي جبعل جاعل وإمنا األحوال اليت تتصرف عليها من وجود وعدم وغري ذلك فيها يقع الفقر إىل من يظهر حكمها يف ال نفس

هذه العني فاعلم ذلك فمن طلب حقه واستقصاه فال يالم ولكن ملا شرع لنا يف بعض احلقوق إنا إذا تركناها كان أعظم لنا وجعل 
 ذلك من األجر منه تعاىل وهو قوله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على اللّه ومن طلب ذلك من مكارم األخالق وناطيه ما يف

حقه وهو قوله تعاىل وملن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل كان له ذلك فكذلك يفعل مع عباده فيما ضيعوه من حقه 
هم الرمحة حيث كانوا ولكن ال يستوون فيها قال تعاىل أم وحقوقه يعفو ويصفح ويصلح فيكون املآل إىل رمحة اللّه يف الدارين فتعم

حسب الذين اجترحوا السيآت أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم وممام ساءما حيكمون كما مل يسو تعاىل 
 وفاه إياه يف كل شيء له فيه نصيب بني الذين يعلمون والذين ال يعلمون فالكامل من العباد من مل يترك للّه عليه وال عنده حقاً إال

أعطاه نصيبه على حد ما شرع له فإذا وفاه رد عليه مجيع ما ذكر أنه له بالشرع فإذا وىف اللّه له بعهده فيأخذه منه امتناناً وابتداء 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2332  

لق ال يعلمهم إال هو فقد فضل ال جزاء وال يكون هذا إال من العلماء باللّه الذين يعلمون األمر على ما هو عليه وهم أفراد من اخل
نبهتك على أكمل الطرق يف نيل السعادة اليت ما فوقها سعادة ومع هذا يا أخي وبعده فاألمر عظيم واخلطب جسيم واألشكال فيه 

    أعظم وهلذا جعل أهل اللّه الغاية يف احلرية وهو العجز وهذا 

منهم عند األستحقاق ويطلب منهم أيضاً حقوق الغري حبكم الوكالة كما القدر كاف يف العلم بإن للّه حقاً ونصيباً عند عباده يطلبه 
قال ويأخذ الصدقات حبكم الوكالة فريبيها ويثمرها فهو وكيل يف حق قوم تربعا من نفسه رمحة م وإن مل يوكلوه ويف حق قوم 

فلما تربع بذلك لعباده ونزل إليهم عن وكيل جبعلهم كما أمرهم إن يتخذوه وكيالً وإال فليس للعبد من اجلرأة أن يوكل سيده 
كربيائه بلطفه اخلفي اختذوه وكيالً وأورثهم هذا الرتول إدالالً وأما حديث ما يقبل اهللا من صالة عبده إال ما عقل يريد أنه يعضد 

 فقال عشرها تسعها أداء حق اللّه تعاىل فيما تعني عليه وجعل أكثره النصف وهو احلد الذي عينه له من صالة عبده وأقله العشر
مثنها سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها وما ذكر النصف إال يف الفاحتة فعلمنا املعىن فعممناه يف مجيع أفعال الصالة وأقواهلا بل 

ن الرحيم يف مجيع ما كلفنا من األعمال به فأما ما عينه فهو ما احنصرت فيه الفاحتة وهي تسعة أقسام القسم األول بسم اللّه الرمح
الثاين احلمد للّه رب العاملني الثالث الرمحن الرحيم الرابع مالك يوم الدين اخلامس إياك نعبد السادس وإياك نستعني السابع إهدنا 
الصراط املستقيم الثامن صراط الذين أنعمت عليهم التاسع غري املغضوب عليهم وال الضالني فاخلاسر الساهي عن صالته من مل 

ه يف قسم واحد من هذه األقسام اليت ذكرناها يف الفاحتة وهي اليت ذكر اللّه يف القبول من العشر إىل النصف فمن رأى حيضر مع اللّ
أن بسم اللّه الرمحن الرحيم آية منها وال يفصلها عنها فالقسمة على ما ذكرناه يف الفاحتة فإن حكم اللّه يف األشياء حكم اتهد فهو 

داه اجتهاده إىل الفضل ففصل البسملة عن الفاحتة وإن البسملة ليست آية منها جعل اللّه له اجلزء التاسع وال معه يف اجتهاده ومن أ
الضالني والبسملة أحق وأوىل فإما من القرآن بال شك عند العلماء باللّه وتكرارها يف السور تكرار ما يكرر يف القرآن من سائر 

 التالوة حروف الكلمة فقد يعقل املصلي حرفاً من حروف الكلمة مث نغفل عن الباقي فهذا الكلمات وما زاد على التسعة فعقله يف
معىن قوله صلى اللّه عليه وسلم العام أنه ال يقبل إال ما عقل منها فالعاقل من أتى ا كاملة ليقبلها اللّه كاملة ومن انتقص منها شيئاً 

 من الصالة فليكثر من النوافل فإن مل تف قراءا يف النوافل مبا نقصه من قراءة الفاحتة يف صالته جربت له من قراءته الفاحتة يف نوافله
يف الفريضة أكملت له من تالوته حبضور يف غري الصالة املعينة وإن كان يف مجيع أفعاله يف صالة فإنه قد يكون من الذين هم على 

ونه يف مجيع األحوال كلها فحظ اللّه من مجيع ما كلف عباده به ما صالم دائمون وهم الذاكرون اللّه يف كل حيام فهم يناج
فرض عليهم ونصيب العباد من اللّه ما أوجبه احلق هلم على نفسه والنافلة للنافلة يف كل ذلك وأما حظ الرسول صلى اللّه عليه 

ألزمان زمان الصالة واآلذان وخري الشفاعة وسلم من هذه املسألة بتصديقه واإلميان به ومبا جاء به فما حيققه اإلميان أن خري ا
والكالم ما أذن فيهما الرمحن هذا مما جاء به رسول احلق إلينا ووفد به مقبالً علينا فتدىل حني جتلى وما أصعقه بل أيقظه من جتلى 

أما اإلميان مبا جاء فال خياره ليتجلى فأقبل وما أعرض وتوىل فأما التصديق به فلخرب احلق بأنه رسول منه إلينا وهو الوجيه املقرب و
عن احلق ففرق بني أخبار احلق يف اإلميان به وبني أخباره عن احلق فيما جاء به فال يؤمن به إال من خاطبه احلق يف سره وإن مل يشعر 

كالم احلق به املخاطب وال يعرف من كلمه وإمنا جيد التصديق به يف قلبه وأهل الكشف واحلضور يعرفون عن مساع بآذان وقلوب 
بإن هذا رسول من عنده فيؤمنون به على بصرية وال يؤمن مما جاء به هذا الرسول إال من خاطبه الرسول يف سره وإن مل يشعر به 
املخاطب وال يعرف من كلمه وإمنا جيد التصديق مبا جاء به يف قلبه وأهل الكشف واحلضور يعرفون عن مساع بذان وقلوب كالم 
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ن عنده فيؤمنون على بصرية وال يؤمن مبا جاء به هذا الرسول إال من خاطبه الرسول يف سره وأن مل يشعر به احلق بأن هذا رسول م
اخلاطب وال يعرف من كلمه وإمنا جيد التصديق مبا جاء به يف قلبه وأهل الكشف واحلضور يعرفون عن مساع بقلوب وآذان وأبصار 

من عند غري اللّه لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً فيؤمنون على بصرية وإمنا قلنا فما جاء كالم الرسول أن هذا جاء من عند اللّه ولو كان 
    به من الرسول وأبصار ومل نقل ذلك 

يف مساع كالم احلق ألن الرسول إذا رأيناه فقد رأيناه واحلق تعاىل ليس كذلك إذا رأيناه فما رأيناه إال مرتلتنا وصورتنا فلهذا مل نقل 
 إذا كلمنا وأبصار وما جئنا بالقلوب واآلذان إال رد اخلرب خاصة ال لكون احلق تكلم به فإن ادراك القلوب يف تصديق خربه

واآلذان واألبصار للحق على السواء ما أدرك واحد من العامل أي ادراك كان من هذا وغريه إال مرتلته من احلق وصورته خاصة فما 
آلذان للخرب خاصة تنبها على ما ذكرنا وبيناه فإذا علمت هذا فقد وفيت اللّه والرسول ما أدركه فذكرنا القلوب من كوا سامعة وا

تعني عليك من احلق أن تؤديه للّه ولرسوله فإن هذه املسئلة غلط فيها مجاعة من أهل اللّه إذا مل خيرب ا عن اللّه فكيف علماء الرسوم 
ال مبا تكلمنا به فإنه يتكلم عن ذوق وهلذا ترى شخصني بل ثالثة أشخاص فمن تكلم فيها من طريق اإلميان فال يتكلم فيها إ

يشهدون املعجزة على يدي الرسول الذي أبرزها احلق يف معرض الداللة على صدقه فيما جاء به والتصديق به نفسه فشخص من 
وضع الداللة منها والثالث آمن وصدق الثالثة يتيقن أنه احلق وجحده والشخص الثاين مل تقم عنده تلك الداللة داللة اجلهلة مب

والس واحد والنظر بالبصر واحد واألدراك يف الظاهر واحد فعلمنا أن الذي آمن وصدق لوال جتلى لقلبه وتعريفه إياه بغري واسطة 
اسطة ما آمن مبا جاء ما آمن به وال صدق وكان مثل صاحبه وكذلك يف إميانه مبا جاء به لوال جتلى الرسول بقلبه وتريفه إياه بغري و

به وال صدق وأن يشعر املؤمن وال يدري كيف آمن فما كل مؤمن يعرف من أين حصل له اإلميان وال سيما وقد رأيناه وبلغ إلينا 
أن بعض من آمن برسول اللّه عندما رآه ومسع دعوته ومل ير معجزة وال داللة بل وجد يف نفسه أنه صادق يف دعواه من به من حينه 

لكا وال تلعثم فما كان إال مما ذكرناه من التجلي لقلبه وال يشعران ذلك عن جتلي وذا القدر وزاد أهل الكشف على غريهم وما ت
من املؤمنني ولوال كشفهم لألمور ما فصلوها إىل كذا وإىل كذا فحظ الرسول وأن يلحقه بربه يف نفسه وفيما جاء به من عنده وأما 

إنه على احلقيقة أو أن بلوغ اخلروج عن الدعوى فيما كان لك فحظك قيل جمىء هذا الزمان أن تضاف حظ اليتامى من هذا العلم ف
أفعالك لك وال يعترض عليك وال تسلب عنك وال حتجري فإذا بلغ أو أن احللم صرت حمجوراً عليك ووقع التقييد يف مجيع حركاتك 

ا ظهرت فيك ما تعلق ا هذا اخلطاب وال هذا التحكيم ومعىن ظهرت وتوجهت عليها أحكام احلق ألا أفعاله ظهرت فيك ولوال م
فيك هو عني دعواك أن األفعال لك ملكاً حمققاً ما جاز يل أن أتصرف فيما لك وليس يل وسبب ذلك أن وأن بلوغ العقل قد حل 

ليت أنت حمل لظهورها منك اللّه تعاىل واستحكام العقل والنظر قد حصل فكان ينبغي لك مبا أعطاك اللّه من العقل أن ترى أفعالك ا
ليست لك فلو حصل لك هذا ابتداء ما كلفك وال حجرها عليك يف هذه الدار أال ترى من مل يستحكم عقله ما حجر عليه وال 
ىل كلفه وهو انون الذي ستر عنه عقله إن يكون له حكم فيه وكذلك النائم وكل من مل يتصف بالعقل وملا وصل يف هذه الدار إ
احلد الذي أوجب عليه التكليف بقيام هذه الصفة إذا كشف عنه الغطاء يف هذه الدار مل يرتفع عنه التحجري وال خطاب الشرع 
حلكم الدار ال حلكم احلال ألنه كان يعطي القياس ارتفاع التحجري عمن هو ذه الصفة ولكن ال بد للدار من حكم كما يفعل 

م بأبائهم للدار وإن علمنا أم على الفطرة وما أشركوا وال كفروا فللدار حكم فإذا جاء وعد بأطفال املشركني والكفار نلحقه
اآلخرة وانتقلنا إليها خرجنا عن حكم الدار فارتفع عنا حكم التكليف يف دار الرضوان وأختها كذلك من أطلعه اللّه هنا يف هذه 
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ملطالعة عنهما التحجري وال التكليف ألن أصل وضع النواميس يف هذه الدار على سعادته وأطلع آخر على شقاوته ومل تسقط هذه ا
الدار إمنا هو ملصلحة الدنيا واآلخرة فمن احملال رفع التحجريات ما دامت الدنيا ودام من فيها فلوال هذا لكان من كشف عنه الغطاء 

وإن أوجب على نفسه ما أوجب فذلك تأنيس لنا فيما وارتفع عنه التحجري ألنه ال يرى فاعالً إال اللّه والشيء ال حيجر على نفسه 
نوجبه على أنفسنا لنا فإن أوجبناه له أوجبه علينا لنتميز فتعصى بتركه ولو ترك احلق ما أوجبه على نفسه مل يكن له هذا احلكم فإن 

    ه على أنفسنا مل نكن عصاة إذا هذا احلكم ال يتعلق مبن تعلق به إال من حيث أن الغري أوجبه فلوال ما أوجبه علينا حني أوجبنا

تركناه فإذا وىف به من مل يوجبه عليه غريه فمنة منه وفضل ومكارم أخالق فإت قلت هذا إذا كان يف اخلري فإن كان شراً قلنا ما مث 
ب الدواء األخري واخلري على قسمني خري حمض وهو الذي ال شر فيه وخري ممتزج وهو الذي فيه ضرب من الشر كما بيناه من شر

املكره وكاملؤمن إذا عصى وأطاع فإن املؤمن ال ختلص له معصية دون طاعة أصالً فإن اإلميان بكوا معصية طاعة ويف هذا تنبيه ملن 
كان له فلب فريجع األمر يف اآلخرة إىل األمر الذي كان عليه اليتيم قبل البلوغ وإمنا قلنا يف اليتيم وكل صيب دون البلوغ كذلك مع 

ه ليس يتيم ألن اليتيم يف تدبري وليه والويل اللّه ألنه ويل املؤمنني وغيؤر اليتيم يف تدبري أبيه فال ينظر إليه مع وجود أبيه ألن الفرع كون
يستمد من أصله األقرب أال ترى الثمرة ال تعرف أصالً إال فرع الشجرة ألا من الفرع تستمد والفرع يعرف األصل الذي جتهله 

علم إن أباه قد اندرج فانكسر قلبه ومل يكن له أصل يدل عليه فعرفه العلماء باللّه إنه ليس له إال من كان ألبيه وهو اللّه الثمرة قد 
فريجع إىل اللّه يف أموره فلما كان حال اليتيم مع اللّه يف نفسه ذه املثابة جعل اللّه له حظاً يف املغنم ليتوفر عليه ما هو له وهو ما 

 من إضافة األفعال إليه وعدم التحجري عليه فيها فمن ميسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة وليس ذلك لغري يرى الصيب
اليتيم وحكم املسكني حكم اليتيم من عدم الناصر الظاهر فقوى اللّه ضعفه أي زاده اللّه ضعفاً إىل ضعفه فإن املخلوق ضعيف حبكم 

ضعفه كان مسكيناً فما تكون له صولة فإن صال وهو مسكني فقد أبغضه اللّه فإنه ظهر منه ما األصالة فإذا زاده اللّه ضعفاً إىل 
خيالف حاله فقد كلف نفسه ما ال يقتضيه مقامه ولذلك قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثالثة ال يكلمهم اللّه وال ينظر إليهم 

 زان وعائل مستكرب أي قد بالغ يف التكرب كما أن املسكني قد بالغ اللّه يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ملك كذاب وشيخ
فيه بالضعف فإنه من كونه مسكيناً صاحب ضعفني ضعف األصل وضعف الفقر قال يقدر يرفع رأسه هلذا الضعف خبالف رب املال 

 إىل خري وإما إىل شر ال يتركه يف حال إعتدال فإنه جيد يف نفسه قوة املال وذا مسى املال ماالً ألنه ال مييل بصاحبه وال بد إما
فاملسكني من سكن حتت جماري األقدار ونظر إىل ما يأيت به حكم اللّه يف الليل والنهار واطمأن مبا أجرى اللّه به وعليه وعلم أنه ال 

فجرب اللّه كسره بقوله أنا عند املنكسرة ملجأ من اللّه إال إليه وأنه الفعال ملا يريد وحتقق بأن قسمه من اللّه ما هو عليه يف احلال 
قلوم فإنك إذا جئت ملن انكسر قلبه ما جتد عنده جليساً إال اللّه حاالً وقوالً فجعل له حظاً عليه يف املغنم وإن مل يكن له فيه تعمل 

 ال علم له وهو من أهل اجلنة فريى فخدمه غريه ونال هو الراحة مبا أوصل اللّه إليه من ذلك مما جهد فيه والغري وتعب كاملؤمن الذي
منازل العلماء باللّه وهو يف املوقف فيتحسر ويندم فيعمد اللّه إىل إىل من هو من أهل النار من العلماء فيخلع عنه ثوب علمه 

م به ذلك العلم ألن ويكسوه هذا املؤمن لريقى به يف مرتلة ذلك العلم من اجلنة ألنه لكل علم مرتلة يف اجلنان ال يرتل فيها إال من قا
العلم يطلب مرتلته من اجلنان والعامل الذي كان له هذا العلم هو من أهل النار الذين هم أهلها والعلم ال يقوم بنفسه فيرتل بنفسه يف 

 فما أعظمها من تلك املرتلة فال بد له من حمل يقوم به فيخلعه اللّه على هذا املؤمن السعيد الذي ال علم له فريقى به العلم إىل مرتلته
حسرة ولكن بقي عليك أن تعرف أي علم يسلبه هذا الذي هو من أهل النار وذلك أنه إذا كان على علم يف نفس األمر إال أنه قد 
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دخلت عليه يف الدنيا فيه شبهة فأما حريته فهو يف حمل النظر وأما إزالته عنه مع علمه مبا كان عليه غري أنه اعتقد فيه يف الدنيا أنه 
هل فإذا كان يف اآلخرة علم أنه علم فذلك العلم هو الذي يسلب وخيلع على هذا الذي ليس بعامل وهو من أهل اجلنة وإذا كان ج

األمر على ما ذكرناه فإن اللّه ال يبقى يف الدنيا عند املوت عند أهل النار الذين هم أهلها سوى العامل الذي يليق أن يكون عليه أهل 
من العلوم اليت ال تصلح أن تكون إال ألهل اجلنة يدخل اللّه ا على العامل به يف الدنيا أو عند اإلحتضار شبهة النار وما عدا ذلك 

    خيطرها له تزيله عن العلم أو حتريه مث ميوت على ذلك وكان ذلك يف نفس األمر علماً فهذا الصنف من العلم 

به يف الدنيا ويطمع فيه من قد كان علمه من أهل النار فيقام عليه احلجة بأنه هو الذي خيلع على أهل اجلنان إذا مل يتقدم هلم علم 
مات على شبهة فهذا حظ املسكني من املغنم فإن ذلك الذي سلب عنه يف الدنيا بالشبهة جاهد نفسه موتعب فلما غنم ودخلت 

ائف عند اللّه فإن االبن ال يقدر أن ينتفي عن أبيه الشبهة كان حظ املسكني ذلك العلم وأما ابن السبيل فأبناء السبيل هم أعلم الطو
وإمنا مسى ابن السبيل ألنه علم أن املرتل حمال وأن اإلستقرار على أمر واحد حمال اليف حق نفسه وال يف حق جتلي ربه وال يف حق 

شياً أي متحركاً وال يتحرك إال يف ربه ألنه يف شأن خلقه واألمر فيهم جديد دائماً أبداً ومن مل يستقر به قدم فال بد أن يكون ما
طريق وهي السبيل واملشي له دائماً دنيا وآخرة فهو ابن السبيل دنيا وآخرة وملا كان متفرغاً لسبيله مشغوالً به مسافر فيه واملسافر ال 

 يف هذه اآلية عني ااهد بد له من زاد فجعل اللّه له نصيباً من املغنم فاحلق يغذيه مبا ليس له فيه وتعمل وقد يكون ابن السبيل
ويكون السبيل من أجل األلف واالم اللتني للعهد والتعريف سبيل اللّه اليت قال اللّه فيها وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اللّه يعين 

ف سوى ماله يف الشهداء الذين قتلوا يف اجلهاد فيكون أيضاً حظ ااهد من املغنم القدر الذي عني اللّه البن السبيل وهو معرو
الصدقات فاعلم ذلك فإنه تنبيه حسن إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزل اللّه على عبده يوم الفرقان ففرق مبا أعلمه اللّهني القبضتني 

القربة بالكلمتني اللتني ظهرتا يف الكرسي بالقدمني إذ كان أهل اللّه وهم أبناء اآلخرة أبناء السبيل بالعدوة الدنيا إىل اللّه مبحصل 
واملكانة الزلفى من اللّه وهم بالعدوة القصوى عن اللّه وهم أبناء احلياة الدنيا وأبناء سبيلها والركب أسفل منكم فجعل السفل هلم إذ 
كانت كلمة الذين كفروا السفلى ومن كان أسفل منك فأنت أعلى منه ألنكم أهل اللّه الذين هلم السعادة إذ كانت كلمة اللّه هي 

وكل هذا حبكم اللّه وقضائه ال ليد تقدمت بل لعناية إهلية سبقت يقول اللّه تعاىل إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أؤلئك عنها العليا 
  مبعدون 

  كما أن أهل الشرك بالعدوة القصوى  إن أهل اللّه بالعدوة الدنيا أال

    

 الذي أدناه قد فاز بالعليا وإن  فإن الذي أقصاه يمتاز بالسفلى

 فريق من مكانته أدنى فكل  تلحظن الركب أسفل منهم أال

وملا رأينا أن اللّه قد اختص باخلمس يف مثل هذا املوطن ويف قسمة هذا النوع الذي هو املغنم علمنا أن اللّه ماراعى من األقسام اليت 
ت له أعداء ينازعونه وتقسيم اجليش عند اللقاء تعترب يف العامل إال مراعاة اجليش عند اللقاء من كونه عز وجل ملكاً قاهراً حيث أثب

على مخسة أقسام قلب وهو موضع اإلمام وهو الذي اصطفاه اللّه من نشأة عبده حني قال وسعىن قلب عبدي وما بقي فميمنة 
 اللّه عنه أنه يأيت من وميسرة ومقدمة وساقة فلهذا كان اخلمس للّه واألربعة األمخاس الباقية ملن بقي فإن العدو الذي نصبه اللّه أخرب



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2336  

بني أيدينا ومن خلفنا فنلقاه باملقدمة والساقة وعن أمياننا فنلقاه بامليمنة وعن مشائلنا فنلقاه بامليسرة وليس للعدو وغرض إال يف القلب 
 الذين رتبهم ليزيل ملك اجليش من القلب ما له غرض إال يف هذا فذب اللّه عن قلب العبد الذي هو موضع نظره الذي وسعه ؤالء

يف هذه األماكن اليت يدخل العدو منها فعليه يقاتل هذا اجليش وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم إن الذي يقاتل يف سبيل اللّه هو الذي 
يقاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا وكلمة الذين كفروا السقلى وهم األعداء فهو ميدهم من القلب يف الباطن وهم يذبون عنه من 

هر من اجلهات اليت يطلب العدو الفرصة فيها فمن كان له اخلمس من املغنم الذي نص عليه أنه نصيبه ألنه ناصر املؤمنني على الظا
  أعدائه واجليش ناصر دينه ذلك بأن اللّه موىل الذمي آمنوا وأن الكافرين ال موىل فما هلم قلب ينصرهم 

  دهو خمس الفىء من غير مزي  للّه نصيباً وافراً إن

 العرش اإللهي المجيد وهو  القلب الذي يعمره فله

 منه في بعض العبيد اختصاصاً  يبقى فقد قسمه والذي

 فاز بما يعطي الوجود قلمى  حاز الذي سطره فالذي

 في علمنا غير الشهود ماله  أو ولى وارث فرسول

 علم فيه إال أن يجود لي  يعلمه اللّه فما والذي

م هل يتعلق العلم الواحد جبميع املعلومات أو لكل معلوم علم أو خيتلف بالنسبة إىل العامل وما هو العلم هل هو ويف هذا املرتل عل
ذات العامل أو صفة قائمة به أو نسبة ما هي ذات العامل وال صفته وفيه علم يؤدي إليه املناسبات بني األشياء من التألف واإلجتماع 

وفيه اإلستناد ومحاية املستند ومشاركته يف املشقة وترك ما يرى تركه وإن كان حمبوباً لك وفيه علم من عمل بعلمك فهو منك 
واإلميان الذي ال يزلزله شيء وفيه علم ما توجبه مكارم األخالق على من قامت به وعلم املقامات وما خيتص ذا املرتل منها وفيه 

وكذلك يف القلة وفيه علم فيه مزلة قدم وهو أنه يعطيك أن تكون مع كل علم الكثري واالقليل ومن هو كثري بالقوة وكثري بالعدد 
من يريد منك أمراً ما أن تكون له مبا يريده منك وإمتا هو مزلة قدم إلختالف األغراض وتقييد املؤمن مبا قلده من احلكم الذي قيده 

 أمره كيف تعامله وفيه علم يعلم به أنه ما يقابلك من وفيه علم ما ينبغي أن يستعد له مما ال يستعد له وفيه علم معاملة من جتهل
العامل وال من احلق إال صفتك وفيه علم احلاق الرؤس باألذناب يف احلكم وهو احلال الذي يستوي فيه الرئيس واملرؤس كالنوع 

    الوسط الذي هو نوع ملا فوقه وجنس ملا حتته وفيه علم التحريش مث التربي 

ي أم ال ينفع وفيه علم إدراك اخليال يف صورة احملسوس يف اليقظة وما مث شيء حمسوس خميل من خارج وال منه هل ينفع ذلك الترب
من داخل بل هو كالسراب تراه ماء وكالصغري يف السراب تراه كبرياً وكاجلبل األبيض تراه على البعد أسود فهذا خارج عن احلس 

أن يدعو على نفسه باهلالك ويطلب العالمة يف نفسه مبا يريده وفيه علم ما يتوهم واخليال وفيه علم السبب الذي يدعو اإلنسان إىل 
أمنه قادر عليه وليس بقادر عليه وملاذا يرجع اإلعجاز هل يرجع ألمر ال يقدر خملوق عليه أو ألمر كان يقدر عليه مث صرف عنه وفيه 

 اللّه عليه وسلم وبني املؤمنني وفيه علم ما يريده املخاطب من علم ما تنتخبه التقوى يف املتقي وفيه علم الفرق بني الرسول صلى
املخاطب إذا كلمه علم مايظهر أنه اللّه وهو للكون ويظهر أنه للكون وهو للّه وفيه علم اجلهات واإلحاطة والسكون واحلركة وفيه 

 أم ال وما معىن املوطن هل هو احلال يف علم املنافع األخروية وفيه علم السبب الذي يوجب األمان يف موطن اخلوف هل يصح ذلك
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الشخص فيكون موطنه حاله أو املوطن خارج عن احلال وفيه علم األسباب املوجبة لوجود األوهام احلاكمة يف النفوس وهي صور 
يه علم من صور التجلي اإلهلي وفيه علم ما حيمد من السؤال وما يكره وفيه علم الصالح ومراعاة األصلح وعلى من جيب ذلك وف

  الوعد والوعيد ومع من جيب القتال شرعاً إذا تراءى اجلمعان وصف الناس للقتال واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة سجود القيومية والصدق والمجد في الباب السابع والسبعون وثلثمائة

  واللؤلؤة والسور 

 إله الحق للحكم والفصل وجاء  وضع الميزان في قبة العدل إذا

  فضلعان في مثل وضلع ال مثل  لنا شكل بديع مثلث يقوم

 من أمر يؤيد بالفضل فالبد  من ترجيحه لبقائه والبد

 ميزان السعادة بالثقل ويرجح  حكم الميل عند استوائه فيذهب

ك له يف امللك وامللك كل ما اعلم أيدك اهللا أنه ثبت شرعاً وعقالً أنه تعاىل سبحانه أحدي املرتبة فال إله إال هو اهللا وحده ال شري
سوى اهللا وأما أن يكون له تعاىل ويل فما هومثل الشريك يف امللك فإن ذلك منفي على اإلطالق ألنه يف نفس األمر منفي العني وأما 

 أو ينصره الويلّ فموجود العني فهو ينصر اللّه إبتغاء القربة إليه والتحبب عسى يصطفيه ويدنيه اللذل ناله فينصره على من أذله
لضعفه تعاىل اللّه قال تعاىل إن تنصروا اللّه وقال وهو خري الناصرين فما قال أن تنصروا اللّه إال وال بد من وقوع النصر ولكن كما 
ذكرنا وهو قوله تعاىل ومل يكن له من ويلّ من الذل أي ناصر من أجل الذل وكربه تكبرياً عن هذين الوصفني كما أنه تعاىل بدليل 

ل والشرع أحدى الكثرة بأمسائه احلسىن أو صفاته أو نسبه وهو الشرع خاصة أحدى الكثرة يف ذاته مبا أخرب به عن نفسه بقوله العق
بل يداه مبسوطتان وملا خلقت بيدي وجتري بأعيننا والقلب بني أصبعني من أصابع الرمحن والسموات مطويات بيمينه وكلتا يدي 

ثاهلا أخبار عن الذات أخرب اللّه ا عن نفسه واألدلة العقلية حتيل ذلك فإن كان السامع صاحب ريب ميني مباركة وهذه كلها وأم
النظر العقلي مؤمناً تكلف التأويل يف ذلك لوقوفه مع عقله وإن كان السامع منور الباطن باإلميان آمن بذلك على علم اللّه فيه مع 

 وغري ذلك ولكن جيهل النسبة إىل أن يكشف اللّه له بصريته فيدرك املراد من تلك معقول املعىن الوارد املتلفظ به من يد وأصبع وعني
العبارة كشفا فإن اللّه ما أرسل رسوالً إال بلسان قومه أي مبا تواطؤا عليه من التعبري عن املعاين اليت يريد املتكلم أن يوصل مراده 

ذلك اللفظ عليه وإن جهل كيف ينسب فال يقدح ذلك يف املعقول من معىن فيما يريد منها السامع فاملعىن ال يتغري البتة عن داللة 
  تلك العبارة 

 للحاصل فيه مذهب وهو  وهو كثير عجب واحد

  بطريق الذوق فهو المشرب  إنما العلم لمن حصله

 ما جئت به ما تطلب عين  الطالب كنزاً أنه أيها



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2338  

    

علومات أمر ال يكون له حكم ذلك احلكم ما هو عني ذاته بل هو معقول آخر فال وأعلم أيدك اللّه أنه من احملال أن يكون يف امل
واحد يف نفس األمر يف عينه ال يكون واحد الكثرة فمامث إال مركب أدىن نسبة التركيب إليه أن يكون عينه وما حيكم به على عينه 

كب الواجب الوجود لنفسه ال يقدح فيه القدح الذي يتومهه فالوحدة اليت ال كثرة فيها حمال وأعلم أن التركيب الذايت الواجب للمر
النظار فإن ذلك يف التركيب اإلمكاين يف املمكنات بالنظرإىل إختالف التركيبات اإلمكانية فيطلب التركيب اخلاص يف هذا املركب 

ال تقول إن ذلك له جبعل جاعل خمصصاً خبالف األمر الذي يستحقه الشيء لنفسه كما يقول يف الشيء الذي يقبل األشكال لنفسه 
أعين قبول األشكال وإمنا الذي يكون له باملخصص كون شكل خاص دون غريه مع إمكان قيام شكل آخر به فال بد من خمصص ال 
قابل لألشكال فإن ذلك لنفسه فالتركيب الذايت الذي يقتضيه الواجب الوجود لنفسه خارج عن هذا احلكم ألنه جمهول املاهية عند 

ظار فنسبة التركيب إليه جمهولة مع معقولية التركيب ومعىن التركيب كونه كثرياً يف ذاته كما مل يقدح فيه كونه له صفات قدمية الن
عند مثبيت الصفات من النظار كاال شاعرة وما وجدنا عقالً يقيم دليالً قط على أنه تعاىل ال حيكم عليه بأمر فغاية من غاص يف النظر 

ن العلماء أنه عقل صرف الحظ له يف اإلميان أنه حكم عليه بأنه علة فما خلص التوحيد له يف ذاته حني حكم عليه العقلي واشتهر م
بالعلية وأما غريهم من النظار فحكموا عليه بالنسب وإن مث أمر يسمى القائلية والقادرية ما حكمنا حكماً عليه أنه قائل وقادر وأما 

ليه بأن له صفات زائدة على ذاته قدمية أزلية قائمة بذاته تسمى حياة وعلماً وقدرة وإرادة وكالماً غري هؤالء من النظار فحكموا ع
ومسعاً وبصراً ا يقال فيه أنه حي عامل قادر مريد متكلم مسيع بصري ومجيع األمساء من حيث معانيها أعين األمساء اإلهلية تندرج حتت 

ت احلق ومن النظار من جعل لكل اسم إهلي معىن معقوالً يعقل منه إن ذلك املعىن قائم بذات هذه الصفات األزلية القدمية القائمة بذا
احلق قدمي أزيل ولو كان ما كان وبلغ ما بلغ من اأعداد وروينا عن أيب بكر القاضي الباقالين أنه يقول ذا غري أم اتفقوا بالنظر 

عن حكم إما بنسب وإما بصفات وإما مبعاين أمساء مث جاء الشرع وهو ما ترمجه القعلي على أن احلوادث ال تفوم به فما أخلوا ذاته 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم عن اللّه وقال إنه كالم اللّه وأقام الداللة على صدقه إنه من عند اللّه وأخرب أنه يف كل ما ينطق عن اللّه 

 على قلبه أو يلهمه اللّه إهلاماً يف نفسه بأنه تعاىل على كذا وكذا من ما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى يرتل به الروح األمني
أمور وصف ا نفسه وذكر عن ذاته أا على ما أخرب بعبارات فلم تعلم يف العرف بالتواطئ معانيها ال نشك يف ذلك بأي لسان 

 وميني وأعني ومعية وضحك وفرح وتعجب أرسل ذلك الرسول وأضاف تلك املعاين إىل نفسه وذاته وأنه عليها من يدين وأصبعني
وتبشيش واتيان وجمئ واستواء ونزول وبصر وعلم وكالم وصوت وأمثال ذلك من هرولة وحد ومقدار ورضى وغضب ألسباب 

حادثة من العبيد الكلفني فعلوها أغضبوا ا رم فقبل الغضب ووصف نفسه به ووصف نفسه بأن العبد إذا تصدق مثالً يطفئ 
غضب اللّه عليه وهذا كله معقول املعىن جمهول النسبة إىل اللّه جيب اإلميان به على كل لسان خوطب أو كلف به من عند بصدقته 

اللّه وهذا كله خارج عن الداللة العقلية إال أن يتأول فحينئذ يقبله العقل فقبوالً باإلميان أوىل ألنه حكم حكم به احلق على نفسه أنه 
 شيء فنفي عنا العلم بوجه النسبة إليه ما نفى احلكم بذلك عن نفسه وحكمه سبحانه بأمر على نفسه أوىل كذا مع أنه ليس كمثله

بنا أن نقبله منه من حكم حكم به خملوق وهو العقل عليه فما أعمى من اتبع عقله يف حكمه مبا حكم به على ربه ومل يتبع ما حكم 
 واملترجم عن اللّه تعاىل وهو الرسول صلى اللّه عليه وسلم قد ى الكلفني به الرب على نفسه وأي عمى أشد من هذا وال سيما

أصحاب العقول أن يفكروا يف ذات اللّه وأن يصفوها بنعت ليس يف إخبار اللّه عن نفسه فعكسوا القضية وفكروا يف ذات اللّه 
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ذاته أنكروا ذلك بعقوهلم وردوه وكذبوا الرسل ومن وحكموا مبا حكموا به على ذاته تعاىل وملا جاء إخباره إلينا مبا هو عليه يف 
    صدقهم من هؤالء جعلوا ذلك سياسة من حكيم عاقل ملصلحة الوقت وتوفر الدواعي 

باجلمعية على إله هذه الصفة تقريراً يف النفوس القاصرة فإذا قرر وا ذلك ظهروا للناس يف العامة باإلرتباط بتلك الصفات مثل ما هي 
 ويف أنفسهم خالف ما ظهروا به وأما من أعطاه نظره وجود الرسول وصدقه فيما أخرب فغايته التأويل حىت ال خيرج عن العامة عليه

حكم عقله على ربه فيما أخرب به عن نفسه فكأنه يف تصديقه مكذب وأما أهل السالمة الذين ال نور عندهم إال نور اإلميان سلموا 
ع اإلميان والتحقيق ملا تعطيه تلك العبارات من املعاين بالتواطئ عليها يف ذلك اللسان املبعوث به هذا ذلك إىل اللّه على علم اللّه فيه م

الرسول وأما أهل الكشف والوجود فآمنوا كما آمن هؤالء مث اتقوا اللّه فيما حد هلم وشرع فجعل هلم فرقاً فرقوا به بني نسبة هذه 
عرفوا معانيها عن عيان وعلم ضروري وإىل هنا انتهوا فانظر يف تفاوت العقول يف األمر األحكام إىل اللّه ونسبتها إىل املخلوق ف

الواحد واختالف الطرق فيه ملن كان له عقل سليم وألقى السمع خلطاب احلق وهو شهيد ملواقع اخلطاب اإلهلي على الشهود 
أن اللّه هو الظاهر الذي تشهده العيون والباطن الذي والكشف فإذا تقرر ما ذكرناه وكان األمر على ما شرحناه وبيناه فاعلم 

تشهده العقول فكما أنه ما مث يف املعلومات غيب عنه مجلة واحدة بل كل شيء له مشهود كذلك ما هو غيب خللقه ال يف حال 
الشهود العلم بأنه هو عدمهم وال يف حال وجودهم بل هو مشهود هلم بنعت الظهور والبطون للبصائر واأليصار غري أنه ال يلزم من 

ذلك املطلوب إال بإعالم اللّه وجعله العلم الضروري يف نفس العبد إنه هو مثل ما جيد لنائم إذا رأى صورة الرسول أو احلق تعاىل يف 
النوم فيجد يف نفسه من غري سبب ظاهر إن ذلك املرئى هو الرسول إن كان الرسول أو احلق وإن كان احلق وذلك اجلدان حق يف 
نفسه مطابق ملا هو األمر عليه فيما رآه هكذا يكون العلم باللّه فال يدرك إال هكذا إال بتفكر وال بنظر حىت ال يدخل حتت احلكم 

حكم خملوق وإذا كان األمر ذه املثابة وأخربعن تفسه أنه يتحول يف الصور مع ثبوت هذه األحكام حكمنا عليه مبا حيكم به على 
ها لعباده كانت ما كانت فليس مث غريه وال سيما يف املوطن الذي يعلم من حقيقته أنه ال ميكن فيه دعةى يف الصور اليت يتجلى في

    اإللوهية إال للّه فال نضرب له مثالً 

  سبحانه عز وجل  عين المثل فإنه

  حققته على وجل  منه إذا وكلنا

  باألمن منه وبجل  إال الذي بشره

فإن العامل باألمور ال يزيد يف الظهور على حكم ما يقضى به الوقت ولذلك قالت الطائفة يف الصوىف إنه ابن فغفل ما يقتضيه املوطن 
وقته وهذا حكم الكمل من الرجال كما يقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم يف حق طائفة يوم القيامة 

ة وشفع فيمن هوت به الريح وهو قوة حكم هوى النفس يف مكان سحيق فيقوم سحقاً سحقاً فإذا زال ذلك احلال تلطف يف املسأل
احلق يف احلال الواحد بصفة الغضب والرضى والرمحة والعذاب حلكم الظاهر والباطن واملعز واملذل فكأنه برزخ بني صفتيه فإنه ذو 

اللّه صلى عليه وسلم على أصحابه وأخربهم إن قبضتني ويدين لكل يد حكم ويف قبضة قوم مثل الكتابني اللذين خرج ما رسول 
أحدمها أمساء أهل اجلنة وأمساء آبائهم وعشائرهم وقبائلهم من حني خلق اللّه الناس إىل يوم القيامة ويف الكتاب اآلخر أمساء أهل النار 

تابة املعهودة ما وسعت األوراق مدينة وأمساء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم من حني خلق اللّه الناس إىل يوم القيامة ولو كتب هذا بالك
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فكيف أن حييط بذلك كتابان يف يدي الرسول صلى اللّه عليه وسلم فهذا من علم إدخال الواسع يف الضيق من غري أن يوسع الضيق 
فسه وعينه فإن أو يضيق الواسع فمن شاء شاهد هذه األمور مشاهدة وحصلت له ذوقاً فذلك هو العامل باللّه ومبا هو األمر عليه يف ن

الصحيح أن لشيء ال يدرك إال بنفسه وليس له دليل قاطع عليه سوى نفسه والبصر له الشهود والعقل له القبول وأما من طلب 
معرفة األمور بالدالئل الغريبة اليت ليست عني املطلوب فمن احملال أن حيصل على طائل وال تظفر يداه إال باخليبة فأما املقربون فهم 

 اللّه يف مقابلة الذات املوصوفة باليدين فإم لتنفيذ األوامر اإلهلية يف اخللق يف كل دار وأما أهل اليمن فليس هلم هذا بني يدي
التصريف بل هم أهل سالمة وبراءة ملا كانوا عليه وهم عليه من قوة احلكم على نفوسهم وقعهم هواهم بإتباع احلق وأما أهل اليد 

أم أصحاب الشمال فنكسوا رؤسهم ومنهم املقنع رأسه الذي ال يرتد إليه طرفه تاً لعظيم ما يرى فال األخرى الذين قيل فيهم 
يرى طائفة من هؤالء الثالثة إال ما يعطيه مقامها ومرتهلا ومكاا فتشهد كل طائفة من اللّه خالف ما تشهده األخرى واحلق واحد 

هودهم فلوال الكثرة يف الواحد ملا كان األمر إال واحد إال يقبل القسمة وقد قبل القسمة فلوال ما هو األمر واحد الكثرة ملا اختلف ش
فاألصل كهو وهذا سبب وجود الدارين يف اآلخرة والكفتني يف امليزان والرمحة املقيدة بالوجوب واملطلقة باألمتنان وتفاضل املراتب 

  يف الدرجات يف اجلنان والدركات يف النار 

 هذا تشهد األمور بمثل  احد الكثيرإال الو فليس

 بال شك له النذير حقاً  إذا ما جاءك الغرور فأنظر

  تضيق من سماعه الصدور  ما تقوله له فزور وكل

    

فإذا إجنلى احلق يف صفة اجلربوت ملن جتلى من عباده فإن كان املتجلي له ليس له مدبر غري اللّه كجبل موسى تدكدك لتجليه فإنه ما 
غري نفسه وإن كان له مدبر قد جعله اللّه له كتدبري النفوس الناطقة أبداا مل تتدكدك أجسامها لكن أرواحها حكم فيها ذلك فيه 

التجلي حكمه يف اجلبل فبعدأن كان قائماً بتدبري اجلسد زال عن قيامه فظهر حكم الصعق يف جسد موسى وما هو إال إزالة قيام 
 عن وتديته فثبت يف نفسه ومل يثبت غريه فإن اجلبل ما وضعه اللّه إال ليسكن به ميد األرض فزال املدبر له خاصة كما زاالجلبل

حكمه إذ زالت جبليته كما زال تدبري الروح جلسد صاحب الصعق إذ زال قيامه به فأفاق موسى بعد صعقه ومل يرجع اجلبل إىل 
 اجلبل وهذا اجلسد اخلاص ما له مدبر خملوق سوى هذا الروح وتديته ألنه مل يكن هناك من يطلبه لوجود العوض هو غريه من

فطلب اجلسم من اللّه باحلال مدبره فرده اللّه إليه فأفاق فالنشأة الطبيعية حتفظ التدبري على روحها املدبر هلا ألا ال غىن هلا عن مدبر 
 غىن هلا عن اموع إذا طلب السكون فهذا سبب علة يدبرها واألرض ال حتفظ وتدية جبل عليه معني إلستغنائها عنه بأمثاله لكن ال

إفاقة موسى وعدم رجوع الوتدية للجبل فاجلبال خملوقة باألصلة بصغة الرمحة واللطف والترتل فظهرت إبتداء بصورة القهر حيث 
 جبل أنزله اللّه عن قهره سكنت ميد األرض فكانت رمحتها يف القهر فال تعرف التواضع فإا ما كانت أرضاً مث صارت جباالً فول

وجربوته باحلجاب الذي كان احلق إحتجب عنه حجاب شهود ال حجاب علم جبل موسى بالتدكدك فصار أرضاً بعدما كان جبالً 
فهو أول جبل عرف نفسه مث بعد ذلك يف القيامة تصري اجلبال دكاد كالتجلي احلق إذا كانت كالعهن املنفوش فمد األرض إمنا هو 

داد اجلبال وتصيريها إرضاً فما كان منها يف العلو يف اجلو إذا إنبسط زاد يف بسط األرض وهلذا جاء اخلرب أن اللّه ميد األرض مزيد إمت
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يوم القيامة مد األدمي فشبه مدها مبد األدمي وإذا مد اإلنسان األدمي فإنه يطول أن يزيد فيه شىء مل يكن يف عينه وإمنا كان فيه تقبض 
 من انبسط عن قبضه وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه فزاد يف سعة األرض ورفع املنخفض منها حىت بسطه فزاد ما كان ونتوء فلما

من طول من سطحها إىل القاع منها كما يكون يف اجللد سواء فال ترى يف األرض عوجاً وال أمتاً فيها فيأخذ البصر مجيع من يف 
ى اخللق بعضهم بعضاً واحكم اللّه بالفصل والقضاء يف عباده لوجود الصفتني وحكم املوقف بال حجاب من ارتفاع واخنفاض لري

  القدمني من الظاهر والباطن 

 بطون الحق ما قام برهان ولوال  ظهور الحق ما كان انسان فالال

 علمت األمر ما تم امكان إذا  فما ثم إال واجب ثم واجب

  سماه في الكون انسانوهذا الذي   أكمل في الكون من عين ذاته فما

 الحق ال يحجبك خلد ونيران هو  تم مقصود سواه فإنه وما

 غضب يبديه وقتاً ورضوان له  الذي أبداه أعلم أنه فإن

 عذاب فيه للعقل تبيان ودار  بد من دارين دار كرامة فال

  هو الحق أن فكرت ما فيه بهتان  الذي جئنا به في كالمنا وهذا

  ا من نفس ما نطقت به وترمجت عنه وكيف ال تعرف هذ

 أفوه به عنه وقيدني فيما  علمت بإن الحق أيدني وقد

 الدوام وتهواني فتقصدني على  فال تبرح األرواح تنزل بي به

 يرى نفسه من كان يشهدني بها  أن لنا عينا مكملة وذاك

 ما فيه منه حين يوجدني فكل  أوجدني ربي وخصصني لذاك

 كل حال له الحق يسعدني في  في صورتيوانظر إلي ترى 

 وجدت الهي فيه يعضدني أمر  إذا هممت بأمر ال يقاومه

 حين يراني بي يوحدني والحق  عقل يرى ربي يوحده فكل

 اليه الحق يفردني وبالوصول  فاللّه يعلم ما في الغيب من عجب

    

التوراة واإلجنيل والزبور وفيه علم ما سبب انزال الكتب وما نزل إال ويف هذا املرتل من العلوم ما يف الكتب األربعة وهي القرآن و
كالم على الرسل وكتب عن الرسل يف الكتب وإمنا نزل كتابه إىل السماء الدنيا فيما نقل وذلك ليلة القدر موافقة ليلة النصف من 

ث وعشرين سنة أو يف عشرين على اخلالف وفيه شعبان مث نزل به الروح األمني عل قلب حممد صل اللّه عليه وسلم منجماً يف ثال
علم تسمية الترمجة انزاالً وترتيالً وفيه علم من كشف عنه الغطاء حىت شاهد األمر على ما هو عليه هل هو خماطب باآلداب السمعية 

الىداب وأحوال املخاطبني أو يقتضي ذلك املقام الذهول عقل التكليف فيبقى بال رسم مع املهيمني من املالئكة وفيه علم الوصايا و
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واملطرفني وفيه علم حفظ اجلوار على اجلار وهل اجلار إذا انتهك حرمة جاره هل جيازيه جاره مبثل ما أت به أو يكون خماطباً حبفظ 
رب اجلوار وال جيازيه باألساءة على اساءته وفيه علم حال الوصوف بأنه يأمر مبكارم األخالق ومنها العفو والصفح وتفريج الك

بضمان التبعات ملا هو عليه من الغىن يف األداء عنه مث بعد ذلك يعاقب والعفو مندوب إليه والضمان أيضاً مندوب إليه فبأي صفة 
تكون العقوبة ممن هذا انعته وفيه علم الفرق بني األمر وصفته وفيه علم ما حرم من الزينة وما أبيح منها وما حظر منها ومواطن كل 

الفرق بني اخلبيث والطيب وفيه علم مرجع الدرك يف الدار اآلخرة عل من يكون إذا كان يف ضمنه شخصان الواحد زينة وفيه علم 
مفلس واآلخر موسر وفيه علم الثناء وتفاصيله باألحوال وفيه علم خماطبة املوت بعضهم بعضاً يف حال موم وهل حاهلم بعد املوت 

ملوت وماهيته وفيه علم الفصل بني القبضتني وفيه علم التكليف يوم القيامة وقبل دخول اجلنة مثل حاهلم قبل اإلجياد أم ال وفيه علم ا
وفيه علم العالمات يف السعداء واألشقياء ومن ال عالمة له ال فريق يكون وفيه علم من حلف عل شىء أكذبه اللّه وقد ورد من 

الكرم إذا سأله املضطر احملروم وهو قادر عل مواساته وبذله فلم يفعل يتأىل على اللّه يكذبه وفيه علم ما السبب املوجب للمنعوت ب
مباذا يعتذر وما صفة هذا السائل احملروم وفيه علم أوالد الليل والنهار مباذا يفرق بينهم وفيه علم سباحة عامل األنوار وفيه علم قيام 

فيه علم كون الرمحة وقد وسعت كل شىء مث وصفت بالقرب العبد بالصفتني املتضادتني وهو حممود عند اللّه عزوجل يف احلالني و
من بعض األشخاص لصفات قامت به فهل هي هذه الرمحة اليت وسعت كل شىء أو رمحة أخر وفيه علم من أسعده اللّه على كره 

 الظلمة وأنت تراها وتزعم منه يف العادة وهو يف علم اللّه سعيد وفيه علم قول األعمى للبصري مالك أعم ال تبصر شيأ أما تراين أبصر
أنك تبصر وفيه علم األعتبار وعلم األمكان واملمكنات وعلم السيمياء وعلم الورث والوارثني وعلم الدالالت عل الوقائع وعلم 

ق وفيه التشبيه وعلم الغرية وفيه علم الشوق واألشتياق وفيه علم التوبة ما هي وتقاسيمها والتائبني وفيه علم كل شىء وفيه علم الذو
علم التأثري األحوال وفيه علم التقييد واألطالق وفيه علم رفع األثقال وفيه علم األختصاص وفيه علم تقاسيم العلوم وفيه علم املراتب 

وفيه علم تبديل الشرائع ونسخ بعضها بعضاً وفيه علم اخللف بسكون الالم وفتحها وفيه علم التهويل والتخويف من غري ايقاع ما 
وفيه علم العهود واملواثيق الربزخية وفيه علم التسليم وفيه علم األستدراج واظهار البعد يف عني القرب وما صفته من خيوف به 

يعرف ذلك وفيه علم أوقات املوقتات وفيه علم ما يعطيه العلم الذي يقتضي العمل من العمل فإنه من احملال أن يكون علم يعطي 
جيوز ذلك كثري من الناس وهم فيه عل غلط فالعلم يقتضي العمل وال بد من فيه علم الشركة يف العمل قيامه بصاحبه وال يعمل وال 

األمساء وما يؤثر فيه علم العجز وحيث ينفع ويكون دليالً وفيه علم منافع األعضاء وفيه علم ما يدفع به اخلاطر الشيطاين والنفسي 
وما أسجد الذي ال رفع بعد ملن سجده واللّه يقول احلق وهو يهدي وفيه علم مراتب السجود يف الساجدين وما الذي أسجدهم 

  .السبيل

  معرفة منزل األمة البهيمة واألحصار في الباب الثامن والسبعون وثلثمائة

  . والثالثة األسرار العلوية وتقدم المتأخر وتأخر المتقدم من الحضرة اإللهية

 مالمالئكة الكرا بأجنحة  يطير العارفون إلى المسمى

 بأرواح األسامي فترجعهم  ذات الذوات بغير نعت إلى
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 الحال المنزه والمقام من  ذاتهم من كل وجه فتكمل

 أمام عن أمام فكلهم  وشاهد حالهم يبدو فيقضي

حهم ما اعلم أيدنا اللّه واياك أن البهائم من مجلة األمم هلم تسبيحات ختص كل جنس وصالة مثل ما لغريها من املخلوقات فتسبي
يعلمونه من ترتيه خالقهم فلهم نصيب يف ليس كمثله شىء وأما صالم فلهم مع احلق منا جاء خاصة قال تعاىل والطري صافات كل 
قد علم صالته وتسبيحه وقال وأوحى ربك إىل النحل أن أختذي من اجلبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون مث كلي من كل الثمرات 

ما شرع اللّه هلا من السبل أن تسلكها ذلالً فكل شىء من املخلوقات له كالم خيصه يعلمه اللّه ويسمعه فاسلكي سبل ربك وهي 
من فتح اللّه الدراكه ومجيع ما يظهر من احليوان من احلركات والصنائع اليت ال تظهر إال من ذي عقل وفكر وروية وما يرى يف 

بذلك كله مث يرون منهم أمور تدل على أم ماهلم ما لألنسان من التدبري العام ذلك من األوزان تدل على أن هلم علماً يف أنفسهم 
فتعارضت عند الناظرين يف أمرهم األمور فانبهم أمرهم عليهم ورمبا مسو ذلك ائم من اام األمر إال عند فإنه أوضح من كل 

املخلوقات إال قدر ما يشاهدونه ومنهم وكذلك من واضح وما أيت على ما من أيت عليه األمن عدم الكشف لذلك فال يعرفون من 
أحلقهم بدرجة املعارف والعلم باللّه ومبا أهلهم اللّه له ما أحلقهم بذلك إال من كون اللّه كاشف له أمرهم وأحواهلم أو مؤمن صادق 

م حجة اللّه على احملققني الذي يقول اإلميان قد بلغه عن اللّه يف كتاب أو سنة أمرهم وساعدنا على هذا القول شيخنا وامامنا املتقد
أبو طالب املكي صاحب قوت القلوب إذا حكي عنه قوالً قال عاملنا سهل بن عبد اللّه التستري الذي رأى قلبه يسحد وهو صغري 

كر فلم يرفع واستظهر القرآن وهو ابن ست سنني وملا دخلت اخللوة على ذكر فتح له به من ليليت تلك الفتح اخلاص بذلك الذ
فانكشف يل بنور ما كان عندي غيباً مث أفل ذلك النور املكاشف به فقات هذا مشهد خليلي فعلمت أين وارث من تلك الساعة مللة 
أمر اللّه وأمرنا باتباعها ذلك قوله ملة أبيكم ابراهيم هو مساكم املسلمني من قبل وحتققت أبوته وبنويت وقد كطان شيخنا صاحل الرب 

 قال يل يا ولدي إياك أن تذوق اخلل بعد العسل فغلمت مراده وكان من أكرب من رأيته من املنقطعني إىل اللّه تعاىل برى باشبيلية قد
بل املنقطعني ما رأيت على قدمه مثله فجئت الشيخ بكرة وقلت له ما كان يف منظوم نظمته إهلي ال عن روية وال تعمل كما قال أبو 

  العباس بن العريف الصنهاجي 

 إلينا نثره ونظامه شهى   حديث ال يمل سماعهوجاء

  وكان النظم الذي عملته يف حايل 

 المصباح عني وأفل فمضى  مثل الخل بعد العسل كان

 في القلب أسباب العلل أورثت  ظلمة ليل حالك وبدت

 قلت نوراً بعمل تبتغيه  ربي قال لبيك فما قلت

 لباب مغلق قلت أج قال  الحق الذي قد قلته علم

 النور بال ضرب مثل فبدا  قلت هب لي نورك الخالص لي

 هذين إلى غير أجل بين  سمائي ثم أرضي ثم ما في
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 إنني األمر الذي منه نزل  يفهم قولي قد درى والذي

اس فسر الشيخ ذا النفس وقال هذا من جتلي الغلس قلت له صدقت كذلك كان قال احلمد للّه املنعم على كل حال لو علم الن
النعمة السارية يف األحوال ما فرقوا بني السراء والضراء واحتد احلمد قلت له بل توحد فقال صدقت يا ولدي وأخطأ الشيخ فقبلت 

  يده وقبل رأسي 

 إليه السمع إن كنت مؤمناً فألق  الصدق الداعي أتاك مبيناً إذا

 مسعدي سراً أقول ومعلنا إلى  رسول اللّه أنت وسيلتي وقلت

 فإني علمت األمر علماً مبيناً  بإيماني به متردداً ولست

 لنا يوم القيامة موطناً يكون  أتاني من إلهي بمشهد بكشف

 ثم إال الّه فالعلم علمنا فما  شاء فليؤمن ومن شاء فليدع فمن

 قلت من هذا يقول أنا أنا فإن  قلت يا اللّه لبي من الحشا إذا

 نعت ال يكون لغيرنا وذلك  أنا الواهب المحسان في كل حالة

    

 رسلنا فالقول منا بنا لنا به  ثم غير بل أقول بما أنت وما

 غيري فعينك عيننا أخاطبه  وليس رسولي غير نعتي وال الذي

    

ملعرفة به فكل شيء يف العامل يقال فيه عند أهل النظر ويف العامة أنه ليس حبي وال حيوان فإن اللّه عندنا قد فطره ملا خلقه على ا
والعلم وهو حي ناطق بتسبيح ربه يدركه املؤمن بإميانه ويدركه أهل الكشف عيناً وأما احليوان ففطره اللّه على العلم به تعاىل ونطقه 

بتسبيحه وجعل له شهوة مل تكن لغريه من املخلوقات ممن تقدم ذكره آنفاً وفطر املالئكة على املعرفة واإلرادة والشهوة وأمرهم 
 أم ال يعصونه ملا خلق هلم من اإلرادة ولوال اإلرادة ما أنين عليهم بأم ال يعصونه ويفعلون ما يؤمرون وفطر اجلن واإلنس وأخرب

على املعرفة والشهوة وهو تعلق خاص يف اإلرادة ألن الشهوة إرادة طبيعية فليس لإلنس واجلن إرادة إهلية كما للمالئكة بل إرادة 
طرمها على العقل ال لكتساب علم ولكن جعله اللّه آلة لإلنس واجلن لريدعوا به الشهوة يف هذه الدار خاصة طبيعية تسمى شهوة وف

ال يف الدار اآلخرة ولذلك قال يف الدار اآلخرة ألهل اجلنان ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم إعالماً لنا بأن النشأة اآلخرة اليت ينشئها 
لشهوة ال تكون يف النفوس الطبيعية والنفوس الطبيعية ما هلا نصيب يف اإلرادة فإذا استفاد اإلنسان فيها طبيعية مثل نشأة الدنيا ألن ا

أو اجلان علماً من غري كشف فإن ذلك مما جعل اللّه فيه من قوة الفكر فكل ما أعطاه الفكر للنفس الناطقة وكان علماً يف نفس 
نسان إمنا هي بالفطرة والضرورة واإلهللم والكشف الذي يكون له إمنا يكشف له عن األمر فهو من الفكر باملوافقة فالعلوم اليت يف اإل

العلم الذي فطره اللّه عليه فريى معلومه وأما الفكر فمحال الوصول به إىل العلم فإن قيل من أين علمت هذا وما هو من مدركات 
م اإلهلي فتتلقاه النفس الناطقة من را كشفاً وذوقاً من الوجه احلس فلم يبق إال النظر قلنا ليس كما نقول بل بقي اإلهلام واإلعال
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اخلاص اليت هلا ولكل موجود سوى اللّه فالفكر الصحيح ال يزيد على اإلمكان وما يعطي إال هو وهذا من علم اللّه وإعالمه مل يدرك 
ه فقال اجلمل جل الّه يزيد عن إجاللك ذلك بالفكر كان ابن عطاء راكباً على مجل فغاصت رجل اجلمل فقال ابن عطاء جل اللّ

فكان اجلمل أعلم باللّه من ابن عطاء فاستحى ابن عطاء فهذا من علم البهائم باللّه وأما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فإنه ذكر 
الصحابة أبقرة تكلم يف الصحيح إن بقرة يف زمن بين إسرائيل محل عليها صاحبها فقالت ما خلقت هلذا وإمنا خلقت للحرث فقالت 

فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آمنت ذا أنا وأبو بكر وعمر وذلك إن الروح األمني أخربه فلو عاينها رسول اللّه صلى اللّه 
ك عليه وسلم ملا قال آمنت فهذه بقرة من أصناف احليوان قد علمت ما خلقت له واإلنس واجلن خلقوا ليعبدوا اللّه وما علموا ذل

إال بتعريف اللّه على لسان الرسول وهو يف فطرم ولكن ما كشف هلم عماهم عليه ومر بعض أهل اللّه على رجل راكب على 
محار وهو يضرب رأس احلمار حىت يسرع يف املشي فقال له الرجل مل تضرب على رأس احلمار فقال له احلمار دعه فإنه على رأسه 

ه األمور بالفطرة ال بالفكرة فأنظر يا حمجوب أين مرتبتك من مرتبة البهائم البهائم تعرفك يضرب فهذا محار قد علم ما تؤل إلي
وتعرف ما يؤل إليه أمرك وتعرف ما خلقت له وأنت جهلت هذا كله ومع هذا فالبهائم يف احلرية يف اللّه وهم مفطورون عليها فأا 

لتجلي ولذلك قال اللّه فيمن مل يعرف اللّه إن هم إال كاألنعام يعين يف املقام الذي يصل إليه أهل النظر الصحيح يف اللّه وأهل ا
الضالل الذي هو احلرية مث قال بل هم أضل سبيالً والسبيل الطريق فزادوا ضالالً أي حرية يف الطريق اليت يطلبوا للوصول إىل 

ال فيهم حيثما قال إمنا جعل الزيادة يف السبيل وليس معرفة رم من طريق أفكارهم فهذه حرية زائدة على احلرية يف اللّه وكذلك ق
إال الفكر والتفكري فيما منع التفكري فيه وهو النظر يف ذات اللّه فقال ومن كان يف هذه أعمى وهو حال اجلهل باللّه كما هو يف 

الطريق ولذلك قال عمرو بن نفس األمر من حيث الذات فهو يف اآلخرة أعمى كما هو يف الدنيا مث زاد فقال وأضل سبيالً وهو 
عثمان املكي يف صفة املعرفة والعارفني وكما هم اليوم كذلك يكونون غداً فأعلم إن كنت تفهم تشبيه اللّه أهل الضالل باألنعام إنه 

العلماء باللّه ولذلك ورد تعاىل ما شبههم باألنعام نقصاً باألنعام وإمنا وقع التشبيه يف احلرية ال يف احملار فيه فال أشد حرية يف اللّه من 
    عن رسول اللّه صلى اللّه عليه 

وسلم أنه قال لربه زدين فيك حترياً ملا علم من علو مقام احلرية ألهل التجلي ألختالف الصور وتصديق هذا احلديث قوله ال أحصى 
باإلنفاق وفرحه بتوبة عبده وغري ذلك ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقد علمنا ما أثىن اللّه به على نفسه من بسط يديه 

من أمثاله ومن ليس كمثله شيء وما قدروا اللّه حق قدره وقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لو يعلم البهائم من املوت ما 
ن كان ذه املثابة تعلمون ما أكلتم منها مسينا فانظر يف تنبيه صلى اللّه عليه وسلم على حسن استعدادهم وسواء استعدادنا حىت أنه م

من الفكرة يف املوت فغايته أن حيصل له استعداد البهائم وهو ثناء على من حصل يف هذا املقام وارتفاع يف حقه وكيف ينظر البهائم 
 دون اإلنسان يف اإلحتقار وغاية الثناء عليك من اللّه أن تشاركها يف صفتها فاشحذ فؤادك وقل رب زدين علماً فإن للّه يف خلقه

أسرار ولذلك خلقكم أطواراً واعلم أن البهائم وإن كانت مسخرة مذللة من اللّه لإلنسان فال تغفل عن كونك مسخراً هلا مبا تقوم 
به من النظر يف مصاهلا يف سقيها وعلفها وما يصلح هلا من تنظيف أماكنها ومباشرة القاذورات واألزبال من أجلها ووقايتها من احلر 

هلا فهذا وأمثاله من كون احلق سخرك هلا وجعل يف نفسك حاجة إليها فإا اليت حتمل أتقالكم إىل بلد مل تكن تبلغه والربد املؤذيات 
إال بنصف ذاتك وهو شق األنفس أي ما كنت تصل إليه إال بالوهم والتخيل ال باحلس إال بواسطة هذه املراكب فال فضل لك 

ر مما أحوجها إليك أال ترى إىل غضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حني سئل عن عليها بالتسخري فإن اللّه أحوجك إليها أكث
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ضالة اإلبل كيف قال مالك وهلا معها حذاؤها وسقاؤها ترد املاء وتأكل الشجر حىت جيدها را فما جعل هلا إليك حاجة وجعل 
ال إلستغنائها عنك ىوما جبلت عليه من العلم بأنك ضار هلا فيك احلاجة إليها ومجيع البهائم تفر منك ممن هلا آلة الفرار وما هذا إ

مث طلبك هلا وبذل جمهودك يف حتصيل شيء منها دليل على إفتقارك إليها فباللّه من تكون إليها مث أغىن منك كيف حيصل يف نفسه 
     اً وعاينها كشفاً أنه أفضل منها صدق القائل ما هلك إمرؤ عرف قدره فواللّه ما يعرف األمور إال من شهدها ذوق

 الصبابة إال من يعانيها وال  ال يعرف الشوق إال من يكابده

ما وصل إليك خرب الفيل وحبسه وإمتناعه من القدوم على خراب بيت اللّه ما بلغك ما فعلت الطري بأصحاب الفيل وما رمتهم به 
 ذلك منها من غري وحي إهلي أنيها بذلك فكم من فيل من احلجارة اليت هلا خاصية يف القتل دون غريها من األحجار أترى يصدر

كان يف العامل وكم من أصحاب غزاة كانوا يف العامل ملا ظهر مثل هذا األمر يف هؤالء وما ظهر يف غريهم وهل يوحي اللّه إىل من ال 
تقوم عليهم احلجة إذا خالفوا أو يعقل عنه وهل قال تعاىل وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم هل ذلك إال ليفهموا ل

يعملوا مبا فهموا فيسعدوا هل مسعت يف النبوة األوىل والثانية قط أن حيواناً أو شيأ من غري احليوان عصى أمر اللّه أو مل يقبل وحي 
لّه مما قالوا أترى فرار اللّه أين أنت من فرار بثوب موسى عليه السالم حىت بدت لقومه سوأته ليعلموا كذبه فيما نسبوه إليه وبرأه ال

احلجر هل كان عن غري أمر اللّه إياه بذلك أترى إباية السموات واألرض واجلبال عن محل األمانة واشفاقهم منها عن غري علم بقدر 
ا األمانة وما يؤل إليه أمر من محلها فلم حيفظ حق اللّه فيها وعلمهم بالفرق بني العرض واألمر فلما كان عرض ختبري احتاطو

ألنفسهم وطلبوا السالمة وملا أمرهم احلق تعاىل باإلتيان فقال للسماء واألرض إئتيا طوعاً وكرهاً قالتا أتينا طائعني طاعة ألمر اللّه 
وحذراً أن يؤتى ما على ما كره أترى لو نزل القرآن على جبل فخشع وتصدع من خشية اللّه أترى ذلك منه عن غريه علم بقدر 

عليه وما خاطب به من التخويفات اليت تذوب هلا صم اجلبال الشاخمات كم بني اللّه ورسوله لنا ما هي املخلوقات عليه ما أنزل اللّه 
من العلم باللّه والطاعة له والقيام حبقه وال نؤمن وال نسمع ونتناول ما ليس األمر عليه لنكون من املؤمنني وحنن على احلقيقة من 

إلميان مبا عرفنا به ربنا ملا مل نشاهد ذلك مشاهدة عني وإعلم أنه من علم أن املوجودات كلها ما منها املكذبني ورجحنا حسنا على ا
إال من هو حي ناطق أو حيوان ناطق السمى مجاداً أو نباتاً أو ميتاً ألنه ما من شيء من قائم بنفسه وغري قائم بنفسه إال وهو مسبح 

موصوف بأنه حي ومن كان مشهد هذا من املوجودات استح كل احلياء يف خلوته اليت ربه حبمده وهذا نعت ال يكون إال ملن هو 
تسمى جلوة يف العامة كما يستحي يف جلوته فإنه يف جلوة أبداً ألنه ال خيلو عن مكان يقله ومساء تظله ولو مل يكن يف مكان 

وأنه ال بد أن تستشهد فتشهد وال يستشهد اللّه إال عدال الستحى من أعضائه ورعية بدنه فإنه ال يفعل ما يفعل إال ا فإا آالته 
فصاحب هذه احلال ال يصح أن يكون يف خلوة أبداً ومن كان هذا حاله فقد حلق بدرجة البهائم والدليل على ذلك أن رسول اللّه 

 يعين إىل قربه وإن الشقي صلى اللّه عليه وسلم قد ذكر عنه يف الصحيح أنه قال إن للميت جؤاروإن السعيد منهم يقول قدموين
منهم يقول إىل أين تذهبون يب وأخرب صلى اللّه عليه وسلم إن كل شيء يسمع ذلك منه إال اإلنس واجلن فدخل حتت قوله كل 

شيء مما مير عليه ذلك امليت من مجاد ونبات وحيوان وثبت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان راكباً على بغلة فمر عل قرب 
ر فنفرت البغلة فقال إا رأت صاحب هذا القرب يعذب يف قربه فلذلك نفرت وقار يف ناقته ملا هاجر ودخل املدينة ترك زمامها داث

فأراد بعض الصحابة أن ميسكها فقال دعوها فإا مأمورة وال يؤمر إال من يعقل األمر حىت بركت بنفسها بفناء دار أيب أيوب 
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صحيح إن املؤذن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس وهذا كله ماين لكل شيء وال يشهد هذا من األنصاري فرتل به وقال يف ال
اإلنس واجلن األفراد من أفراد هذين النوعني فإن اجلن جيتمعون مع اإلنس يف احلد فإن اجلن حيوان ناطق إال أنه اختص ذا االسم 

ن اإلنسان وحده مع باطنه ولذلك قال تعاىل يف غري هذين النوعني وما إلستتاره عن أبصار اإلنس غالباً فهم مع اإلنس كالظاهر م
من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم واألمثال هم الذين يشتركون يف صفات النفس فكلهم حيوان ناطق مث 

وحوش حشرت للشهادة يوم الفصل والقضاء قال تعاىل فيهم مث إىل رم حيشرون يعين كما حتشرون أنتم وهو قوله تعاىل وإذا ال
ليفصل اللّه بينهم كما يفصل بيننا فيأخذ للجماء من القرناء كما ورد وهذا دليل على أم خماطبون مكلفون من عند اللّه من حيث 

كل واحد منهم نذير يف ونذيرهم قد يكون لمة والنذير وهم من مجلة األمم ال نعلم قال تعاىل وإن من أمة إال خال فيها نذير فنكر األ
ذاته وقد يكون للنوع من جنسه ال بد من ذلك من حيث ال يعلمه وال يشهده إال من أشهده اللّه ذلك كما قال يف الشيطان إنه 
يراكم هو وقبيله من حيث ال تروم وذكر أم يوحون إىل أوليائهم ليجادلونا ويظن اادل الذي هو ويل الشيطان أن ذلك من 

ن نظره وعلمه وهو من وحي الشيطان إليه يعرف ذلك أهل الكشف عيناً ويسمعونه بآذام كما يسمعون كل صوت وما نفسه وم
من حيوان إال ويشهد ذلك ولذلك أخرسهم اللّه عن تبليغ ما يشهدونه إلينا فهم أمناء بصورة احلل يف حقنا وال يكشف ألحد من 

 إال إذا ارزقه اللّه األمانة وهي أن يستر عن غريه ما يراه بوحي من اللّه بالتعريف فإن اللّه النوع اإلنساين ما يكشفه للبهائم مما ذكرنا
ما أخذ بابصار وبامساعهم يف األكثر وبالفهم يف أصوات هبوب الرياح وخرير املياه وكل مصوت إال ليكون ذلك مستور فإذا أفشاه 

بالكشف عن بعض ذلك فحينئذ يعذر يف األفشاء بذلك القدر ويف هذا هذا املكاشف فقد أبطال حكمة الوضع إال أن يوحي إليه 
املرتل من العلوم علم ثناء الرمحاء وعلم من أظهر الشريك وهو اليعتقد كما أنه من املوحدين من ينفي الشريك وهو يعتقده وهو 

 اهللا كمن يقول إذا اجتمع الزاج والعفص الذي يرى أن من األسباب من يفعل الشيء لذاته واملوحد يف األفعال يرى أنه ال فاعل إال
وارتفعت املوانع الطبيعية فإنه البد من السواد الذي هو املداد مع كونه موحداً واملوحد من يرى إجياد السواد هللا كاألشاعرة وأمثاهلم 

ذلك للون فيه هذا يف الطبيعيني وإن اإلمكان يقضي أن يكون اجتماعهما مع ارتفاع املوانع الطبيعية وال يكون سواد إالأن خلق اهللا 
وأما يف املتكلمني املوحدين فإم يقولون إن الناظر إذا عثر على وجه الدليل فإن املدلول حيصل ضرورة مع تفريقهم بني وجه لدليل 

 عبارة عن واملدلول وهذا ال يصح عند السليم العقل فإنه حيصل وجه الدليل وال حيصل املدلول هلم أن يقولوا إن وجه لدليل هو
حصول املدلول فإم يفرقون بني وجه الدليل واملدلول فلو زادوا مع ضرورة عادة ال عقالً مل يعترض عليهم فإنه ال فرق بني وجه 

الدليل والرؤية يف الرائي بل الرؤية أمت وحنن نعلم باإلميان أن اهللا قد أخذ بأبصارنا مع وجود الرؤية فينا عن كثر من املبصرات لغرينا 
فلم حيصل املرئي ضرورة مع وجود الرؤية وارتفاع املوانع اليت تقدح يف هذه النشأة الطبيعية فريى اإلنسان الواحد ما ال يراه اآلخر 
مع حضور املرئي هلما واجتماعهما يف سالمة حاسة البصر فهذا حجاب إهلي ليس للطبيعية وال للكون فيه أثر وهذا كثري فكم من 

 يف الباطن وبالعكس وفيه علم اآلجال ما يعلم منها وما ال يعلم وفيه علم كينونية اهللا يف أينيات خمتلفات مشرك يف الظاهر موحد
بذاته ومثل ذلك مثل البياض يف كل أبيض إن فهمت فإن اهللا تعاىل ما ذكر عن نفسه حكماً فيه ال يكون له مثل يف املوجودات ألنه 

ري أنه يدق على بعض األفهام فمن نظر له املوجود الذي له عني ذلك احلكم علمنا أنه لو ذكر مثل هذا مل حتصل فائدة التعريف غ
املخاطب من اهللا بذلك احلكم ال غريه كما قال تعاىل خللق السموات واألرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

 هو املخاطب ذه اآلية وهكذا يف كل خطاب حىت فبعض الناس قد علم ما أراد بالكرب هنا بعضهم وال يعرف ذلك فالذي عرف
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يف ليس كمثله شيء خاطب به من يعلم نفي املثلثية يف األشياء وفيه علم عموم تعلق العلم اإلهلي باملعلومات ومن علم منا حصر 
احملكوم عليها بأحد املعلومات يف واجب وحمال وممكن يف نفس األمر قد عم من وجه كلي وبقي الفصل بني العلماء يف نفس األمر 

هذه األحكام وفيه علم ما يأيت من املمكنات وهي كلها آيات فيعرض عن النظر يف كوا آية من يعرض ما السبب يف إعراض 
واحد وعدم إعراض آخر يف ذلك وفيه علم من يشكك نفسه فيما قد تبني له ما السبب الذي يدعوه إىل ذلك التشكيك وفيه علم 

خلق اهللا االلتباس يف العامل هل كان ذلك لكونه يتجلى لعباده يف صور خمتلفة تعرف وتنكر مع أنه تعاىل يف نفسه من أي حقيقة إهلية 
على حقيقة ال تتبدل وال يكون التجلي إال هكذا فما يف العامل إال التباس وذلك لكون الشارع قد أخرب أن املؤمن يظهر بصورة 

ؤمن وهو شقي فال يقطع على أحد بسعادة وال بشقاء اللتباس األمر علينا فهذا عندنا الكافر وهو سعيد والكافر يظهر بصورة امل
حينئذ يكون األمر قد التبس علينا وأما إذا مل نقطع لى السعيد وبالسعادة على الشقي ليس بالتباس وإمنا االلتباس أن نقطع بالشقاء ع

ة وأن العدل من الرمحة ويوم القيامة يوم العدل يف القضاء وإمنا تأيت الرمحة فما التبس علينا شيء وفيه علم أن احلكم للرمجة يوم القيام
يف القيامة ليشهد األمر حىت إذا انتهى حكم العدل وانقضت مدته يف احملكوم عليه تولت الرمحة احلكم فيه إل غري اية وفيه علم ما 

اخلاص باهللا الذي ال يشركه فيه من ليس بآله وفيه علم مل هو هللا وما هو للخلق وأعين مبا هو هللا أنه خملص وفيه علم الوصف 
تعددت األمساء اإلهلية باختالف معانيها فهل هي أمساء ملا حتتها من املعاين أو هي أمساء ملن نسبت إليه تلك املعاين وهل تلك املعاين 

وفيه علم ما يغين عن االستحقاق بعد أمور وجودية أو نسب ال وجود هلا وفيه علم اإلنصاف والعدل يف القضايا واحلكومات 
انقضاء مدة حكمه وما معىن الفالح يف نفيه عن املستحق بالعقوبة وفيه علم جحد املشرك الشريك هل له يف ذلك وجه إىل الصدق 

قول أو هو كاذب من كل وجه وذلك أن القائل يف احلقيقة ليس غري اهللا فالبد أن يكون له وجه إىل الصدق من هناك ينسب أنه 
اهللا وإن ظهر على لسان املخلوق فإن اهللا قاله عل لسان عبده وقد ورد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيح أن اللّه يقول 

على لسان عبده ونطق القرآن بذلك فعني الكالم الترمجان هو كالم املترجم عنه وفيه علم ما تغطيه األحوال فيمن قامت به من 
ينتجه القطع بوقوع أحد املكنيي من غري دليل وفيه علم ما يسخطه العارف الذي له الكشف من فعل احلق مما األحكام وفيه علم ما 

ال يسخطه والسخط من عمل الباطن حىت لو مل يقم به سخط يف باطنه وأظهر السخط كان حاله إىل النفاق أقرب من حاله إىل 
وإذا إجتمع صاحب تسليم وصاحب مداراة أي الرجلني أعلم وفيه علم اإلميان وفيه علم احلث على النفاق هل يناقض التسليم 

السبب املانع للسامع إذا نودي ومل جيب هل يقال أنه مسع إو يقال فيه أنه مل يسمع وفيه علم الظلمة وهو العمى والضالل وهو 
جان ومساء وأرض وفيه علم السبب الذي احلرية وفيه علم عموم احلشر لكل ما ضمنته الدار الدنيا من معدن ونبات وحيوان وإنس و

يدعو إىل توحيد احلق سبحانه وال يتمكن معه إشراك وهل له حكم البقاء فيبقى حكم التوحيد أو ال بقاء له أو يبقى يف حق قوم 
كم عموم اإلميان وفيه دون قوم وفيه علم عموم اإلميان وهلذا يكون املآل إىل الرمحة اليت ال يرحم اللّه إال املؤمنني فإنه من الرمحة ح

علم البوادة واهلجوم وله باب يف األحوال من هذا الكتاب وفيه علم من تكلف العلم وليس بعامل فصادف العلم هل يقال فيه أنه 
يه عامل أم ال وفيه علم احلب للّه والبغض للّه هل للذي بغض للّه وجه حيب فيه للّه كما له من اللّه وجه يرزقه به على بغضه فيه وف

علم فائدة التفصيل يف امل وفيه علم فطرة اإلنسان على العجلة يف األشياء إذا كان متمكناً منها وفيه علم الغيوب وما يعلم منها 
باب هلا وفيه علم وما ال يعلم منها واألسباب اهولة مسبباا من حيث أا هلذه األسباب مع العلم ا وبأسباا إال من حيث أا أس

العامل وفيه علم الوفاة والبعث يف الدنيا وعلم الوفاة اليت يكون البعث منها يف اآلخرة واإلنتقال إىل الربزخ يف املوتتني ه شخصيات اللّ
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وفيه علم مراتب األرواح امللكية يف عبادام وفيه علم عموم جناة العامل املشرك وغري املشرك وهو علم غريب خمصوص عليه القرآن 
 وفيه علم السبب املوجب لترك الفعل من ااقادر عليه وفيه علم لكل اسم مسمى وال يلزم من ذلك وجود املسمى يف وال يشعر به

عينه وأي مرتبة تعم مجيع املعلومات بالوجود سواء كان املعلوم حمال الوجود أو ال يكون وفيه علم ما يكون من اجلزاء برزخاً فينتج 
ة ملاذا ترجع وما هو إال سلوك إىل أمام كما نقول رجعت الشمس يف زيادة النهار ونقصه وما العمل به جزاء آخر وفيه علم الرد

عندها رجوع بل هي على طريقها فهل هو كالنسخ يف األشياء وهو انتهاء مدة احلكم وابتداء مدة حكم آخر والطريق واحد لك 
 أحدية عينه وفيه علم املشاهدة والفرق بينها وبني علم يكن يف السالك عليها رجوع منها وفيه علم النفخ واختالف أحكامه مع

النظر وفيه علم اإلستدالل وفيه علم لكل علم رجال ولكل مقام مقال وإن كان ال ينقال فمقالة حال وفيه علم من تشبه مبن ال يقبل 
لك فليست بإعادة وفيه علم هل يكون التشبيه به ما الذي دعاه إىل ذلك وفيه علم اإلعادة إا على صورة اإلبتداء وإن مل تكن كذ

الشيء حمالً لضده أم ال وفيه علم إيضاح املبهمات وفيه علم حكم الليل والنهار ونسبة الولوج والغشيان والتكوير إليهما وكوما 
يتركب إال جديدين وملوين وفيه علم إخراج الكثري من الواحد وكيف ال يصح ذلك إال بالتدريج على التركيب الطبيعي الذي ال 

بالواحد وفيه علم ما معىن اإلستحاالت يف األشياء وفيه علم اإلحكام هل يصح كل حكم على من توجه عليه أو منها ما ال يصح 
واحلاكم اللّه فكيف يكون يف الوجود حكم ال يصح على احملكوم عليه ويف هذه املسألة غموض من كون احلكم بالشريك قد ظهر 

 إذا انسب إىل اللّه إذ هو تعاىل ال شريك له يف ملكه وفيه علم اتساع املقالة يف اللّه وأنه اإلمهال اإلهلي يف الوجود وهو حكم باطل
  ال امهال وفيه علم ما تؤثر التسمية وما يؤثر تركها وفيه علم ما تضمنته هذه األبيات وهي 

 إال الذي حييت بالعلم أنفاسه  موت ولكن ليس بعلمه الجهل

 الذي قويت بالفتل أمراسه إال  في عقد ربطت بهال يعرف الحل 

 ومن تخيل هذا صح إبالسه  وما حللت ولكن أنت تزعمه

 الذي في غناه صح إفالسه وهو  يضلل اللّه ال هادي يبصره من

  واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل   وفيه علم ما يقع فيه التضعيف 
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  واإلكرام واإلهانةرفة منزل الحل والعقدمع في الباب التاسع والسبعون وثلثمائة

  ونشأة الدعاء في صورة ألخبار وهو منزل محمدي 

  ومن جوهر وعين  من اللجين صحاف

  عليها ستور صون  بها كرام أتتنا

 من كل لون أكلنا  فلما بدت إلينا

 علوم كون ومنها  علوم ونعت فمنها

 ومنها علوم عين  علوم حال ومنها

 ومن قائل ببين  وصلقائل ب فمن

 كل عين بتشبيه  من تعالى فسبحان

 وما كونه بكوني  كونه سواه فما

    

إعلم أن اإلثين عشر منتهى البسائط من األعداد أصابع وعقد فاألصابع منها تسعة والعقد ثالثة فاموع اثنا عشر ولكل واحد من 
واه ولكل واحد من هذا العدد رجل من عباد اللّه له حكم ذلك هؤالء اإلثين عشر حكم ليس لآلخر ومشهد إهلي ال يكون لس

العدد فالواحد منهم ليس من العدد وهلذا كان وتر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إحدى عشرة ركعة ألن الواحد ليس من العدد 
ر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولو كان الواحد من العدد ما صحت الوترية مجلة واحدة ال يف العدد وال يف املعدود فكان وت

إحدى عشرة ركعة كل ركعة منها نشأة رجل من أمته يكون قلب ذلك الرجل على صورة قلب النيب صلى اللّه عليه وسلم يف تلك 
وهو الركعة وأما الثاين عشر فهو اجلامع لألحد عشر والرجل الذي له مقام ألثين عشر حق كله يف الظاهر والباطن يعلم وال يعلم 

الواحد الول فإن أول العدد من اإلثنني فإذا انتهيت إىل األول مع كونه ليس من العدد وله هذا احلكم فهو يف اإلثين عشر ال هو 
كما يقول أنت ال أنت وهؤالء اإلثين عشر هم الذين يستخرجون كنوز املعارف اليت اكترتت يف صور العامل فاللعامل علم لصور من 

لم ما حتوي عليه هذه الصور وهو الكرت الذي فيها فيستخرجونه بالواحد األول فهو أعلم الناس بالتوحيد والعبادة العامل وهلؤالء ع
وهلم املناجاة الدائمة مع اللّه لذاتية ملستصحبة استصحاب الواحد لألعداد مثل قوله وهو معكم أينما كنتم أي ليس لكم وجود معني 

األعداد فهو مظهرها ومغنيها فاأللف نعته إذ باأللف وقعت ألفة الواحد مبراتب العدد لظهوره دون الواحد فالبواحد تظهر أعيان 
فهو األول واآلخر وإذا ضربت الواحد يف نفسه مل يظهر يف اخلارج بعد الضرب سوى نفسه ويف أي شيء ضربت الواحد مل 

ا ضربته يف أحديتها فلهذا مل يظهر فيها زيادة فإن الواحد يتضاعف ذلك الشيء وال زاد فإن الواحد الذي ضربته يف تلك الكثرة إمن
ال يقبل الزائد يف نفسه وال فيما ضرب فيه فال يتضاعف فهو واحد حيث كان فتقول واحد يف مائة ألف مبائة ألف واحد يف اثنني 

ىل أن حيل يف شيء أو حيل فيه شيء باثنني وواحد يف عشرة بعشرة ال يزيد منه يف العدد املضروب شيء أصالً ألن مقام الواحد يتعا
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وسواء كان من العدد الصحيح أو املكسور ال فرق فهو أعين الواحد يترك احلقائق على ما هي عليه ال تتغري عن ذاا إذ لو تغريت 
 احلقائق ال تنقلب لتغري الواحد يف نفسه وتغري احلق يف نفسه وتغري احلقائق حمال ومل يكن يثبت علم أصالً الحقاً وال خلقاً فثبت أن

أصالً وهلذا يعتمد على ما يعتمد عليه وه املسمى علماً فلنذكر كل رجل من هؤالء األحد عشر الذين انتشوا من وتر رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم بل هذه الصور مبا جعلت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بوتر بإحدى عشرة ركعة يف الصورة الظاهرة وهذه 

 منه صلى للّه عليه وسلم يف الباطن فإنه كان نبياً وآدم بني املاء والطني فأنشأها ملا كانت هذه صفته فلما ظهر صلى اللّه عليه الصور
وسلم جبسده استصحبته تلك الصور املعنوية فأقامت جسده ليالً ملناسبة الغيب فحكمت على ظاهره بإحدى عشرة ركعة كان يوتر 

كمة حملكومة له فمنه صلى اللّه عليه وسلم انتشؤا وفيه صلى اللّه عليه وسلم ظهروا وعليه حكموا بوجهني ا فكانت وترة فهي احلا
خمتلفني فمن ذلك صورة الركعة األوىل انتشأ منها رجل من رجال اللّه يدعي بعبد الكبري من حيث الصفة الأنه اسم له وهو نشأة 

 صفته ما يدعي به وهكذا هي كل صورة من صور هؤالء األثين عشروا علم أن روحانية معقولة إذا جتسدت كانت يف صورة انسان
املفاضلة يف األمساء اإلهلية مثل أعلى وأجل يف قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حني قال املشركون يف رجزهم أعل هبل أعل 

نقول قال قولوا اللّه أعلى وأجل وهم يسلمون هذا القدر هبل فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قولوا فقالوا يا رسول اللّه وما 
فإم القائلون ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اللّه زلفى فهو عندهم أعلى وأجل فلو صدقوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف أنه 

وم جعلوهم معبودين هلم ألن اآلله هو رسول من عند اللّه الذي يطلبون التقرب إليه بعبادة هؤالء اآلهلة فما مسوهم آهلة إال لك
املعبود واآلهلة العبادة وقد قرىء ويذرك وآهلتك أي وعبادتك وإذا قال وآهلتك يقول واملعبودين الذين نعبدهم فلما نسبوا األلوهية 

    هلؤالء الذين عبدوهم ونسبتها يل اللّه أمث وأعطم عندهم باعترافهم لذلك قال رسول اللّه صلى اللّه 

ليه وسلم بينية املفاضلة يف ذلك يقول هلم أي هذا قولكم واعتقادكم وهلذا جاء يف التكبري يف الصالة لفظة اهللا أكرب بينية املفاضلى ع
ال أن احلجارة أفضل وال ما حنتوه وال ما نسبوا إليه االلوهية من كوكب وغريه وإمنا وقعت املفاضلة يف املناسبة ال يف األعيان ألنه ال 

ة يف األعيان ألنه ليس بني العبد والسيد وال الرب واملربوب وال اخلالق وال املخلوق مفاضلة فإن حتققت ما أو أومأنا إليه يف مفاضل
نشء هذه الصورة علمت ما آل املشترك بعد املؤخذة نشء صورة الركعة الثانية من الوتر انتشأ منها رجل من رجال اللّه تعاىل يقال 

 أن اإلجابة فرع عن السؤال فهذا عبد مؤثر بسؤله ودعائه يف سيده مؤثر فيه اإلجابة لعبده فإن اللّه قد أثبت له عبد ايب واعلم
لنفسه عز وجل على لسان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن العبد يرضى اللّه فريضى ويغضب اللّه فيغضب ويسخط اللّه فيسخط 

يف الكتاب والسنة واحلق تعاىل يؤثر يف العبد السؤال ليجيب والفعل املسخط للحق ويضحل اللّه فيضحك وما أشبه ذلك مما ورد 
ليسخط وذلك لتلعم أن األمر دوري كروي وأن منتهى الدائرة ترجع لنقطة ابتدائها فينعطف اآلخر على األول ليكون هو األول 

ه فافهم وليس للّه حكم يف العامل إال ما ذكرناه أال تراه واآلخر فما أرضاه إال هو وال أسخطه إال هو ألنه يتعاىل أن يكون مؤثر لغري
يقول سنفرغ لكم أيها الثقالن وال شغل له إال بنا فمنا يفرغ فلو زلنا لكان ومل يكن وجوداً وتقديراً وال يعقل األمر إال هكذا 

 جاء يف القرآن قط مطلقاً من غري إضافة ولبطلت اإلضافات وال تبطل ألا لنفسها هي إضافات فال يعقل الرب إال مضافاً ولذلك ما
وإن إختلفت إضافاته فتارة يضاف إىل أمساء الضمائر وتارة يضاف إىل األعيان وتارة يضاف إىل األحوال وإن مل تعقل معرفتك 

 واجب بربك هكذا وإال فما عرفت ربك أصالً وإمنا عرفت بالتقسيم العقلي أن حكم الواجب تاوجود لذاته أن يكون كذا وهل مث
وجود لذاته أما ال فالتعرفه إال بك وما مل نعرفه إال بك فال بد أن يكون العلم به موقوفاً على علمك بك فوجودك موقوف على 
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وجوده والعلم يربو بيته عليك موقوف على العلم بك فله األصل يف الوجود ولك حكم لفرع يف الوجود وأنت األصل يف العلم به 
لم نشء صورة الركعة الثالثة من الوتر انتشأ منها رجل من رجال اللّه يدعي عبد احلميد أعلم أن الثناء على وله حكم الفرع يف الع

اللّه على نوعني مطلق ومقيد فالطلق ال يكون إال مع العجز مثل قوله صلى اللّه عليه وسلم ال أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
    على نفسك قال قائلهم 

  فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني  يك بصالحأثنينا عل نحن إذا

    

وال ميكن أن حييط خملوق مبا جيب للّه تعاىل من الثناء عليه ألنه ال ميكن أن يدخل يف الوجود مجيع املمكنات ولكل ممكن وجه خاص 
ب ذلك الوجه ال ميكن أن يعلمه غريه إىل اللّه منه يوجده اللّه ومنه يعرفه ذلك املمكن ومنه يثين عليه الثناء الذي ال يعرفه إال صاح

وال يدل عليه بلفظ وال إشارة فهذا مطلق الثناء على اللّه بكل لسان مما كان ويكون وهلذا ثواب قول القائل سبحان اللّه عدد خلقه 
 جاء به الشرع مثلثاً أن ال يتصور وقوعه يف الوجود لكن ال يزال يوجد ثوابه حاالً بعد حال على الدوام إىل ما ال يتناهى وهلذا أيضاً

يقول العبد ذلك ثالث مرات ليحصل ذلك الثواب احملسوس وابثواب املتخيل والثواب املعنوي فينعم حساً وخياالً وعقالً كما يذكر 
حساً وخياالً وعقالً كما يعبد حساً وخياالً وعقالً وكذلك ذكر العبد مداد الكلمات اإلهلية وكذلك زنة عرشه إذا كان العرش 
العامل كله مبحدده وكذلك رضى نفسه فيما يفعله أهل اجلنة وأهل النار فإم ما يفعلون وال يتصرفون إال يف املراضي اإلهلية ألن 
املواطن يعطيهم ذلك خبالف موطن الدنيا والتكليف فإم يتصرفون يف موطن الدنيا مبا يرضى اللّه ومبا يسخطه وإمنا كان ذلك 

ه دار من سخط عليه فال بد أن يتحرك أهلها فيما يسخط اللّه يف دار الدنيا فإذا سكنوا دار النار وعمروها ال لكون النار جعلها اللّ
ميكن أن يتحركوا إال فيب مرضاة اللّه وهلذا يكون املآل ألهلها إىل حكم الرمحة اليت وسعت كل شيء وإن كانت دار شقاء كما 

ها وإنقلب إىل اللّه إنه رسول اللّه وإن كان يف ذلك احلال ليس برسول كذلك نقول يقول يف الرسول الذي إنتهت رسالته وفرغ من
يف دار الشقاء إا دار شقاء وإن كان أهلها فيها قد زل عنهم الشقاء وأما الثناء القيد فاحلكماء يقيدونه بصفة الترتيه ال غري وإن 

ا عدا احلكماء فيقيدون الثناء على اللّه بصفة الفعل وصفة الترتيه أثنوا عليه بصفة الفعل فبحكم الكل أو األصالة حبكم لشخص وم
معاً وهؤالء هم الكمل ألم شاركوا احلكماء فيما علموا وزادوا عليهم مبا جهله احلكماء ومل يعلموه لقصور ههمهم للشبهة اليت 

 تعاىل ال جيوز عليه ما نعت به نفسه يف كتابه إذ قامت هلم وحكمت عليهم بأنه تعاىل ما صدر عنه إال الواحد املشار اليه فقط وبأنه
مل يثبت عندهم يف نظرهم كتاب مرتل وال شخص مرسل على الوجه الذي هو األمر يف نفسه وعند أهل الكشف واإلميان انصرف 

 هذه وبعض عقول النظار مثل املتكلمني وغريهم ممن يقول بذلك من جهة النظر العقلي وقد سرى يف العامل كله حكم صور
الركعات الوترية النبوية من وقت كونه نبياً صلى اللّه عليه وسلم وآدم بني املاء والطني إىل يوم القيامة نشء صورة الركعة الرابعة من 

لرمحة الوتر انتشأ منها رجل من رجال اللّه يدعى عبد الرمحن أعلم أن الرمحة اإلهلية اليت أوجد اللّه يف عباده ليترامحوا ا خملوقة من ا
الذاتية اليت أوجد اللّه ا العامل حني أحب أن يعرف وا كتب على نفسه الرمحة وهذه الرمحة املكتوبة منفعلة عن الرمحة الذاتية 

والرمحة األمتنانية هي اليت وسعت كل شىء فرمحة الشىء نفسه متدها الرمحة الذاتية وتنظر إليها وفيها يقع الشهود من كل رحيم 
للّه قد وصف نفسه باحلب وشدة الشوق إىل لقاء أحبابه فما لقيهم إال حبكم هذه الرمحة اليت يشهدها صاحب هذه بنفسه فإن ا
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الرمحة هي الرمحة اليت كتبها على نفسه ال مشهد هلا يف الرمحة الذاتية وال األمتنانية وأما رمحة الراحم مبن أساء إليه وما يقتضيه مشول 
ودي فال مشهد هلا إال رمحة األمتنان وهي الرمحة اليت يترجاها ابليس فمن دونه هلؤالء يف الرمحة املكتوبة األنعام اإلهلي واألتساع اجل

وال يف الرمحة الذاتية وذا كان اللّه الرمحن دون غري الرمحن من األمساء له األمساء احلسىن فجميع األمساء دالئل على األسم الرمحن 
 ال يشعرون وما رأيت أحداً من أهل اللّه نبه على تثليث الرمحة ذا التقسيم فإنه تقسيم غريب كما وعل اسم اللّه ولكن أكثر الناس

هو يف نفس األمر فما علمناه إال من الكشف وما أدري ملاذا ترك التعبري عنه أصحابنا مع ظين بأن اللّه قد كشف هلم عن هذا وأما 
 من نور مشكام عرفناه ألن اللّه رزقنا األتباع اإلهلي واألتباع التبوي فأما النبوات فقد علمت أم وقفوا على ذلك وقوف عني

األتباع األهلي فهو قوله تعاىل وهو معكم أينما كنتم فاللّه هذه املعية يتبع العبد حيث كان فنحن أيضاً نتبعه تعاىل حيث ظهر باحلكم 
    فنحن وقوف حىت 

ود فنتبعه فيه وال نظهر يف العامة خبالفة كسكوتنا عن التعريف به أنه هو إذا جتلى يف يظهر يعطى األمر ذلك حكماً خاصاً يف الوج
صورة ينكر فيها مع معرفتنا به فهو املقدم الذي رزقنا اللّه فهو قوله لقد كان لكم يف رسول اللّه أسوة حسنة مث أنه أتبعنا وتأسى بنا 

ض وذوا احلاجة فيصلي بصالم فهو صلى اللّه عليه وسلم املتبع واملتبع اسم يف صالته إذا صلى اجلماعة فيكون فيها الضعيف واملري
املفعول واسم فاعل مث أمرنا أن نصلي إذا كنا أئمة بصالة إال ضعف فاتبعنا الرمحن مبا ذكرناه فنحن التابعون واتبعنا الرمحن مبا 

وعون فأنظر ماذا تعطي حقائق السيادة يف العبيد وحقائق العبادة تعطيعه حقائقنا من األحتياج والفاقة فيمشي مبا حنن عليه فنحن املتب
والعبودية يف السيادة فهذا الرجل هذه صفته يف العامل وذه الركعة الرابعة ظهرت أحكام األمساء األربعة اآلهلية وأحكام الطبيعة يف 

 الثالثة وأحكام األخالط يف النشأة احليوانية فلهذا الرجل النشأة الطبيعية وأحكام العناصر يف املولدات الثالثة اليت هلا هذه الرمحات
    املهيمنية على هذه كلها نشء صورة الركعة اخلامسة من الوتر انتشأ منها رجل من رجال 

تطلب اللّه يقال له عبد الرحيم أعلم أن الرمحة يف عني القادر على إظهار حكمها تعود عذاباً أليماً عل من قامت به ألا من ذاا 
لتعدى إىل املرحوم وإظهار أثرها بالفعل فيه فإذا قامت بالقادر على تنفيذها يف املرحوم كان هلا أثران أثر يف الراحم وهو ما زال عنه 

من األمل حبصول أثرها يف املرحوم فالراحم مرحوم ا من حيث قدرته على تنفيذها والذي نفذت فيه مرحوم أيضاً ا وبقدرة 
نفيذها فأثرها فيه من وجهني واألثر إزالة ما أدى الراحم لتعلق الرمحة بذلك املرمحو فما كل رمحة تكون نعيماً إال إذا الراحم على ت

كان الراحم قادر على تنفيذها ففلرمحة جتل يف صورة العذاب يف حق الراحم الذي نفيت عنه اإلقتدار وهلا جتل يف صورة النعيم يف 
ت يف قادر على تنفيذها فقد قبلت الصورتني املتقابلتني وهذا من أعجب األمور أن الرمحة تنتج أملاً حق الراحم واملرحوم إذا كان

وعذاباً فلو مل تقم الرمحة مل يتصف باألمل هذا الذي ال اقتدار له مث الذي يف املسئلة من العجب العجاب أن الرمحة القائمة باملوصوف 
ذها من ذاته فيقوم به أمل الكراهة وذلك حكم املانع من كونه متصفاً باإلقتدار على تنفيذها بنفوذ اإلقتدار قد يكون له مانع من تنفي

وهذه املسئلة من أصعب املسائل يف العلم اإلهلي وظهر حكم ذلك يف الصحيح من األخبار اإلهلية عن نفسه تعاىل عزوجل حيث قال 
 املوت وأنا أكره مساءته وال بد له من لقائي وهو الذي جعله يكره ما ترددت يف شيء أنا فاعله ترددي يف قبض نسمة املؤمن يكره

املوت ودل على أن لقاءه تعاىل ال يكون إال باملوت وهو اخلروج عن احلس املطلق إىل احلس املشترك كما نراه يف النوم لكون النوم 
ملشترك فريى النائم ربه يف نومه كما يراه امليت ضرباً من ضروب املوت فإنه وفاة وانتقال من عامل احلس إىل عامل اخليال واحلس ا

بعد موته غري أن رؤية امليت ولقاءه ربه ال رجعة بعد رؤيته عنه والنائم يستيقظ مرسالً إىل األجل املسمى فإن كان اللقاء عن فناء ال 
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ذا الفارق بني النائم والفاين ولذلك عن نوم مث رد إىل حال البقاء فحكمه حكم امليت إذا بعث يوم القيامة ال يقع له حجاب عنه فه
قال عمرو بن عثمان املكي يف صفة العارفني إم كما هم اليوم كذلك يكونون غداً إن شاء اللّه تعاىل فلم ير أعجب من حكم 

ف ال جيد أملاً بل الرمحة أال ترى الطبيب تقوم به نفسه لعدم انفاذها فيه من غري إيالمه فلوال رمحته به ما تأمل أال ترى املستشفى كي
جيد لذة فتدبر ما ذكرته لك يف العلم اإلهلي ولقد رأيته يف الكشف الصحيح واملشهد الصريح ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معي 

وقد أمر تعاىل بقتل الدجال لدعواه اإللوهية وهو يبكي ويعتذر عنه فيما يعاقب به من أجله وأنه ما بيده يف ذلك من شيء فبكاؤه 
مثل األمل يف نفس الراحم الذي ماله اقتدار على تنفيذ رمحته للمانع فما يف العلم اإلهلي حرية أعظم من هذه احلرية ولوال عظمها ما 

وصف احلق نفسه بالتردد والتردد حرية فافهم نشء صورة الركعة الثامنة من الوتر انتشأ منها رجل من رجال اللّه تعاىل يقال له عبد 
ن عبد امللك الذي أحدث هذه احلقيقة اليت تسمى ملكاً فإذا تسم ا العبد واتصف احلق بامللك مل يتصف به اتصاف امللك إعلم أ

املخلوق فإن املخلوق ملك على اإلطالق واحلق ملك امللك ال ملك على اإلطالق فإنه ال يكون ملكاً للعبد حىت تظهر عند العبد 
 ملليكه وهو اللّه تعاىل وإمنا قلنا هذا ألجل طائفة أعطاها نظرها إىل اللّه إن اللّه ال يعلم اجلزء عبوديته له تعاىل ويظهر عنده كونه ملكاً

عل التعني وإمنا يعلم الكل الذي يتضمن اجلزء خبالف أهل احلق أهل الكشف والوجود زهلذا كان له اسم امللك وامللك أي هذا 
 يثبتونه فلما مل جتتمع عليه العقول وقعت فيه املنازعة فاستخلصه احلق الوصف ظهر عن شدة لكون أصحاب هذا النظر العقلي ال

ملكاً أي عن شدة واستخلص العبد العارف احلق ملكاً أي عن شدة ألجل املنازع فسماه ملك امللك ليفرق بينه وبني كون املخلوق 
امللك وال يتصف بالعبودية له وإن كان يف احلق تأثري ملكاً للّه فيتصف املخلوق بالعبودية للّه يف كونه ملكاً له ويتصف احلق مبلك 

من اخللق كما نقدم ومع هذا فال يتصف بالعبودية ألن ذلك ليس عن ذلة ألنه تعاىل األصل يف ذلك التأثري فما عاد عليه إال ما كان 
علم ذلك نشء صورة الركعة التاسعة من منه خبالف اخللق فإن املخلوق يعود عليه ما كان منه ويقوم به ما مل يكن منه ابتداء احلق فا

    الوتر تنشأ منها 

صورة رجل من رجال اللّه يقال له عبد اهلادي اعلم أن اهلداية أثر إهلي يف قوله من يضلل اللّه فال هادي له وأثر كوين يف قوله ولكل 
 فهو مبلغ ال هاد معناه ال موفق لكنه هاد مبعن قوم هاد ويعود معناه إل األول فإن اهلادي الكوين ال يكون إال رسوالً من عند اللّه

مبني قال تعاىل يف البيان الذي هلم والتبيان الذي أوجبه عليهم اللّه تعاىل لتبني للناس ما نزل إليهم وقال يف اهلداية اليت هي التوفيق 
ه يهدي أي يوفق من يشاء وهو أعلم ليس عليك هداهم أي ليس عليك أن توفقهم لقبول ما أرستلك به وما أمرتك بتيانه ولكن اللّ

باملهتدين أي بالقابلني التوفيق فإنه على مزاج خاص أوجدهم عليه فهؤالء اهلداة هم هداةالبيان ال هداة التوفيق وللهادي الذي هو 
    اللّه اإلبانة والتوفيق 

تقرر عند من ال علم له باحلقائق إن العبد إذا وليس للهادي الذي هو املخلوق إال اإلبانة خاصة وإمنا قلنا ذلك واستشهدنا به ملا 
صدق فيما يبلغه عن اللّه يف بيانه أثر ذلك يف نفوس السامعني وليس كما زعموا فإنه ال أقرب إىل اللّه ومن اللّه وال أصدق يف التبليغ 

ومع هذا فما عم القبول من السامعني عن اللّه وال أحب يف القبول فيما جاء به من عند اللّه من الرسل صلوات اللّه عليهم وسالمه 
بل قال الرسول الصادق يف التبليغ وما يزيدهم دعائي إال فرار فلما مل يعم مع حتققنا هذه اهلمة علمنا أن اهلمة ما هلا أثر مجلة واحدة 

للّه يف خلقه من مزاج يقتضي يف املدعو والذي قبل السامعني ما قبل من أثر مهة الداعي الذي هو املبلغ وإمنا قبل من حيث ما وهبه ا
له قبول هذا وأمثاله وهذا املزاج اخلاص ال يعلمه إال اللّه الذي خلقهم عليه وهو قوله تعاىل وهو أعلم باملهتدين فال تقل بعد هذا إذا 
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اتك حيث ما حضرت جملس مذكر داع إىل اللّه فلم جتد أثراً لكالمه فيك إن هذا من عدم صدق املذكر ال بل هو العيب منك من ذ
فطرك اللّه يف ذلك الوقت على القبول فإن املنصف ينظر فيما جاء به هذا الداعي املذكر فإن كان حقاً ومل يقبله فيعلم على القطع 

إن العيب من السامع ال من املذكر فإذا حضر يف جملس مذكر آخر وجاء بذلك الذكر عينه وأثر فيه فيقول السامع جبهله صدق هذا 
 كالمه أثر يف قليب والعيب منك وأنت ال تدري فلتعلم أن ذلك التأثري مل يكن لقبولك احلق فإنه حق يف املذكرين يف املذكر فإن

نفس األمر وإمنا وقع التأثري فيك يف هذا الس دون ذلك لنسبة بينك وبني هذا املذكر أو بينك وبني الزمان فأثر فيك هذا الذكر 
لذكر وال أثر له فيك وإمنا أثرت املناسبة اليت بينتها لك الزمانية أو النسبة اليت بينك وبني هذا املذكر واألثر مل يكن للمذكر إذ كان ا

ورمبا أثر العتقادك فيه ومل يكن لك بالتوفيق أي مبوافقة النسبة بني السامع واملذكر ال بالبيان فإن البيان فرضناه واقعاً يف احلالتني من 
ال يف إحدى احلالني فاعلم ذلك وحتققه ترشد إن شاء اللّه وأقل فائدة يف هذه املسئلة سالمة املذكر من املذكرين ومل يقع القبول إ

متك إياه بعدم الصدق يف تذكريه ورده وردك احلق فإن السليم العقل يؤثر فيه احلق جاء عل يدي من جاء ولو جاء على لسان 
للّه لكن الذي جاء هو به حق فيقبله العاقل من حيث ما هو حق ال من حيث مشرك باللّه عدو للّه كاذب على اللّه ممقوت عند ا

احملل الذي ظهر به وذا يتميز طالب احلق من غريه نشء صورة الركعة العاشرة من الوتر انتشأ منها رجل من رجال اللّه يقال له 
فهي موقوفة على اثنني وال يلزم أن ال يكونا متباينني عبد ربه أعلم أن الربوبية نعت إضايف ال ينفرد به أحد املتضايفني عن اآلخر 

فقد يكونان متباينني وقد يكون غري متباينني فما لك بال ملك اليكون وجوداً وتقديراً ومليك بال ملك ال يكون كذلك والرب بال 
اء اإلهلية نسبة املتضايفني من مربوب ال يصح وجوداً وتقديراً وهكذا كل متضايفني فنسبة العامل إىل ما تعطيه حقائق بعض األمس

الطرفني فالعامل يطلب تلك األمساء اإلهلية وتلك األمساء اإلهلية تطلب العامل كاالسم الرب والقادر واخلالق والنافع والضار واحملي 
س من أنفاس العامل من واملميت والقاهر واملعز واملذل إىل أمثال هذه األمساء ومث أمساء إهلية ال تطلب العامل ولكن يستروح منها نف

غري تفصيل بني هذه األمساء اليت ذكرناها آنفاً فأمساء االسترواح كالغين والعزيز والقدوس وأمثال هذه األمساء وما وجدنا للّه أمساء 
ستدعي تدل على ذاته خاصة من غري تعقل معىن زائد على الذات فإنه مامث اسم األعلى أحد أمرين إما ما يدل على فعل وهو الذي ي

العامل وال بد وإما ما يدل على ترتيه وهو الذي يستروح منه صفات نقص كوين ترته احلق عنها غري ذلك ما أعطانا اللّه فما مث اسم 
علم ما فيه سوى العلمية للّه أصالً إال أن كان ذلك يف علمه أو ما استأثر اللّه به يف غيبه مما مل بيده لنا وسبب ذلك ألنه تعاىل ما 

 أمساءه لنا إال للثناء ا عليه فمن احملال أن يكون فيها اسم علمي أصالً ألن األمساء األعالم ال يقع ا ثناء على املسمى لكنها أظهر
أمساء أعالم للمعاين اليت تدل عليها وتلك املعاين هي اليت يثىن ا على من ظهر عندنا حكمة ا فينا وهو املسمى مبعانيها واملعاين هي 

     ماة ذه األمساء اللفظية كالعامل والقادر وباقي األمساء فاللّه األمساء احلسنة وليست إال املس

املعاين ال هذه األلفاظ فإن األلفاظ ال تتصف باحلسن والقبح إال حبكم التبعية ملعانيها الدالة عليها فال اعتبار هلا من حيث ذاا فإا 
صطالحاً ذلك ناشىء صورة الركعة إال إحدى عشرة من الوتر انتشأ منها صورة ليست بزائدة على حروف ونظم خاص يسمى ا

من رجال اللّه يقال له عبد الفرد أعلم أن الفردية ال يعقلها املنصف إال بتعقل آمر آخر عنه انفراد هذا املسمى فرداً بنعت ال يكون 
 الفرد فال بد من ذلك الذي انفرد عنه أن يكون معقوالً فيمن انفراد عنه لو كان ما صح أن ينفرد به فلم يكن ينطلق عليه اسم

وليس إال الشفع واألمر الذي انفرد به الفرد إمنا هو التشبيه باألحدية وأول األفراد الثالثة فالواحد بفرد فإن اللّه وصف بالكفر من 
ابع ثالثة وخامس أربعة ما بلغ وهو قوله تعاىل وهو قال أن اللّه ثالث ثالثة فلو قال ثلث اثنني ملا كان كافر فإنه تعاىل ثالث اثنني ور
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معكم أينما كنتم فمن كان يف أحجيته فهو تعاىل ثاين واحد ومن كان يف تثنية فهو ثالث اثنيته ومن كان يف تثليثه فهو تعاىل رابع 
 اخلالق استناداً صحيحاً ال شك فيه ثالثة ما بلغ فهو مع املخلوقني حيث كانوا فاخلالق ال يفارقهم ألن مستند اخللق إمنا هو لالسم

وأن كان هذا االسم يستدعي عدة معان فهو يطلبها أعين االسم اخلالق بذاته أنه لكل معىن منها أثر يف املخلوق ألنه يف اخلالق 
ربعة باخلامس ألنه ليس فاخلالق هلذه املعاين كاجلامع خاصة وأثرها يف املخلوق وال فيه ال ينفرد يف األربعة بالرابع وإمنا ينفرد يف األ

كمثله شيء ولو كان عني الرابع من األربعة لكان مثلها وكل واحد من األربعة عني الرابع لألربعة من غري ختصيص ولو كان هذا 
لكان الواحد من األربعة يربع احلق بوجوه وليس األمر كذلك يف كل عد فمىت فرضت عدداً فاجعل احلق الواحد الذي يكون بعد 

عدد الالصق به فإنه يتضمنه فاخلامس لألربعة وال تتضمنه فهو خيمسها وهي ال ختمسه فإا أربعة لنفسها وهكذا يف كل عدد ذلك ال
وإمنا كان هذا احلفظ العدد على املعدودات واحلفظ ال يكون إال هللا وليس اللّه سوى الواحد فالبد أن يكون الواحد أبداً له حفظما 

تر الشفع ويشفع الوتر فيقال رابع ثالثة وخامس أربعة وال يقال فيه خامس مخسة وال رابع أربعة وال دونه من شفع ووتر فهو يو
عاشر عشرة فاحلكماء يقولون يف الفردية أا الوتر من كل عدد من الثالثة فصاعداً يف كل وتر منها كاخلامس والسابع والتاسع 

قام فردية هذا عند احلكماء وعند ما ليس كذلك فإن الفردية تكون للواحد والتاسع فبني كل فردين مقام شفعية وبني كل شفعني م
الذي يشفع الوتر وللواحد الذي يوتر الشفع الذي هو عند احلكماء فرد ولوال ذلك ما صح أن تقول يف فردية احلق أنه رابع ثالثة 

 وتارة بإيتار الشفع وهو قوله ما يكون من جنو وسادس مخسة وأدن من ذلك وأكثر وهو فرد يف كل نسبة فتارة ينفرد بتشفيع الوتر
ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم فما بني يف فرديته بالذكر للعني إال فردية تشفيع الوتر الذي ال يقول به احلكماء يف 

أو شفعاً فإن اللّه ال يكون واحداً اصطالح الفردية مث قال يف العلم وال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهم سواء كان عددهم وتراً 
من شفعيتهم وال واحداً من وتريتهم بل هو الرقيب عليهم احلفيظ الذي هو من ورائهم حميط فمىت انتقل اخللق إىل املرتبة اليت كانت 

ق إليها فانظر يف هذا السر للحق انتقل احلق إىل املرتبة اليت تليها ال ميكن له الوقوف يف تلك املرتبة اليت كان فيها عند انتقال اخلل
اإلهلي ما أدقه وما أعظمه يف الترتيه الذي ال يصح للخلق مع احلق فيه مشاركة فاخللق أبداً يطلب أن يلحق باحلق وال يقدر على 

خلق لنفسه ذلك النتقال احلق عن تلك املرتبة وهلذا كان العدد ال يتناه فإنه لو تناه للحق اخللق احلق وال يكون ذلك أبداً فاخللق 
واحلق حق لنفسه ومثال ذلك أن يكون مجاعة من ثالثة يف جنوى بينهم قد مجعهم جملس فاهللا بالشك رابع تلك اجلماعة فإن رابعهم 

إنسان آخر فجاء وجلس إليهم انتقل احلق من املرتبة الرابعة مبجرد جميء ذلك الرجل أو الشخص الذي ربعهم إىل املرتبة اخلامسة 
لوس حبيث أن جاء من مخس القوم انتقل احلق إىل املرتبة السادسة فيكون سادس مخسة وهو سادس اجلماعة أعين هذه فإن أطالوا اجل

اجلماعة بعدما كان خامس اجلماعة اليت مخسها ذلك الواحد فاعلم فقد نبهتك على علم عظيم تشكرين عليه عند اللّه فإين أرجو من 
     يف اللّه أن ينفعين مبن علم مين ما ذكرته

كالمي هذا من العلم باهللا الذي ال جتده فيما نقدم من كتب املؤلفني يف هذا الفن وهذا كله نقطة من كلمة من القرآن العزيز فما 
عندنا من اللّه إال ألفهم فيه من اللّه وهو الوحي اإلهلي الذي أبقاه احلق علينا فهذا الذي ذكرناه كان وتر رسول اللّه صلى اللّه عليه 

لم من صالة الليل وأما متام االثنيت عشرة فذلك املسمى املهيمن اخلارج عن نشء صورة الوتر القوي وهو الواحد األول وليس وس
والرجل الذي " وصل"إال اللّه فهو املنشىء سبحانه وتعاىل يف كربيائه الواحد األحد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد 

مل الشهور برمضان ما كملها االسم من أمسائه وهو رمضان عز وجل فبه كمل كل شيء فكمال كمل به اإلثىن عشر كما ك
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األربعة باخلامس إذا كان اللّه خامس أربعة فإنه الذي حيفظ عليها أربعتها فإذا جاء من جنسها من خيمسها ذهبت األربعة وكان اللّه 
ب هذا األمر ومن هنا صح الفرار املوجود واالنتقال من حال إىل سادس اخلمسة حيفظ عليها مخستها ألنه احلفيظ فانظر ما أعج

حال فإن اللّه ينتقل يف مراتب األعداد ملا ذكرناه واسم هذا الرجل الذي كمل اللّه به اإلثىن عشر عبد اللّه وإمنا مسي عبد اللّه ألن 
عوه ا فإذا دعوته باسم منها جتلى جميباً لك يف عني ذلك اللّه يتجلى له حبقيقة كل اسم من أمسائه وهو قوله وهللا األمساء احلسىن فاد

االسم كصوم شهر رمضان فإن صومه واجب يف اإلثىن عشر شهراً فكل صوم يف شهر من الشهور األحد عشر إمنا هو تشبيه بصوم 
البتدائي من أجل النذر بالصوم يوم من أيام شهر رمضان ألنه نافلة والواجب ليس إال رمضان بالوجوب اإلهلي االبتدائي وإمنا قلنا ا

الذي أوجبه اللّه عليك بإجيابك إياه على نفسك عقوبة لك وليثيبك به إذا أديته ثواب الواجب لكن الفرق بينه وبني الواجب املبتدأ 
مل تقضه أن الواجب املبتدأ تقضيه إذا مضى زمان إجيابه والواجب الكوين لو نسيته أو مرضت فلم تقدر على أدائه ومضى زمانه 

فهذا هو الفرق بني الواجب اإلهلي والواجب الكوين فمن عرف ما ذكرناه من أمر هذا اإلثىن عشر فقد حصل على كنوز إهلية كما 
قيل فيالفاحتة أن اللّه أعطاها نبيه حممداً صلى اللّه عليه وسلم خاصة دون غريه من الرسل من كرت من كنوز العرش مل توجد يف 

اللّه وال صحيفة إال يف القرآن خاصة وذا مسي قرآناً ألنه مجع بني ما نزل يف الكتب والصحف وما مل يرتل كتاب مرتل من عند 
ويف هذا املرتل من العلوم علم احلل والعقد وفيه علم "ففيه كل ما يف الكتب كلها املرتلة وفيه ما مل يرتل يف كتاب وال صحيفة 

 واملؤمن ويؤلف بينهما وفيه علم إحلاق البهائم باإلنسان يف حكم ما من أحكام الشرائع احلالل واحلرام وفيه علم ما جيمع الكافر
وفيه علم متعلق الكمال ببعض األشخاص وما فيه علم التقديس وأسبابه وأنواعه وفيه علم اآلالء واملنن اإلهلية وفيه علم املواثيق 

ظيم الكوين وفيه علم املداينات اإلهلية وفيه علم اإلميان وفيه علم اإلبدال والعهود وفيه علم نشء صور العبادات البدنية وفيه علم التع
وفيه علم النداء اإلهلي وفيه علم التعريف وفيه علم إقامة الرباهني على الدعاوى وفيه علم أصحاب الفترات ما حكمهم عند اللّه وفيه 

الرد والقبول وفيه علم التفويض والتسليم يف النفوس وفيه علم الستر علم ما خيص امللك والسوقة وفيه علم النيابة يف النداء وفيه علم 
ورد األشياء إىل أصوهلا وفيه علم إقامة الواحد مقام اجلميع يف أي موطن يكون وفيه علم املوافقة واخلالف وفيه علم مؤاخذة ابور 

علم االتباع واألتباع وفيه علم الشهادات وفيه علم املعاد وفيه علم السماع وفيه علم النور املعنوي واهلدى وفيه علم األمثال وفيه 
وحكمه علم اخلوف واحلذر وفيه علم التجانس بني األشياء ويف علم احلب وشرفه وأصناف احملبني وفيه علم خلع العذار فيه وفيه 

ز من ذلك وما ال جيوز ومتعلقه علم االختصاص وفيه علم نسخ البواطن يف العموم واخلصوص وفيه علم تشبيه احلق باخللق وما جيو
السمع ليس للعقل فيه دخول مبا هو ناظر فيه وفيه علم الواهب والكسب وفيه علم ما جيب على الرسول وفيه علم من مسى اللّه بغري 

كر وفيه امسه ما حكمه يف التوحيد وفيه علم مراتب الضالل واألضالل والتفاوت يف ذلك وفيه علم األمر باملعروف والنهي عن املن
علم تأثري اخللق يف احلق وفيه علم ما شقي به أهل الكتب وفيه علم رفع احلرج ومراتب املتقني وفيه علم االختيار وفيه علم شرف 

    األماكن بعضها على بعض ملاذا يرجع وفه علم حتكم األدىن 

   يقول احلق وهو يهدي السبيل على األعلى وفيه علم إضافة األشياء إىل أصوهلا وفيه علم التعريض باخلرب واهللا

  معرفة منزل العلماء ورثة األنبياء في الباب الثانون وثلثمائة

  من المقام المحمدي 
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  فانظر إلى كل معنى دس في الحس  قرة العين إال قرة النفس ما

 الفصل والنوع باألحكام والجنس في  يا سيدي إن كنت ذا نظر تجده

 من ذاك في شك وفي لبس والناس  تشهد عيني غيرها أبداً فليس

 المناجاة في المعنى وفي النفس مع  والمرأة الحسنا قد اشتركا الطيب

 في الطيب أنفاس من األنس عرش  الصالة وجودي والنساء لنا ففي

    

ل صلى اللّه عليه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حبب إيل من دنياكم ثالث النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة وقا
وسلم إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فال فضل لعريب على أعجمي وال ألعجمي على عريب إال بالتقوى مث تال إن أكرمكم عند 
اللّه اللّه أتقاكم يريد باألب آدم صلى اللّه عليه وسلم وهو قوله تعاىل خلقكم من نفس واحدة يعين نفس آدم خياطب ما نفرع منه 

لورث على نوعني معنوي وحمسوس فاحملسوس منه ما يتعلق باأللفاظ واألفعال وما يظهر من األحوال فأما األفعال فإن فاعلم أن ا
ينظر الوارث إىل ما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفعله مما أبيح للوارث أن يفعله اقتداء به ال مما هو خمتص به عليه السالم 

 عشرته ألهله وولده وقرابته وأصحابه ومجيع العامل ويتبع الوارث ذلك كله يف األخبار املروية عن خملص له يف نفسه ومع ربه ويف
رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم املوضحة ملا كان عليه يف أفعاله من صحيحها وسقيمها فيأتيها كلها على حد وردت ال يزيد عليها 

كل رواية وقتاً ذه ووقتاً ذه ولو مرة واحدة ويدوم على الرواية اليت تثبت وال وال ينقص منها وإن اختلف فيها الروايات فليعمل ب
خيل مبا روى من ذلك وإن مل يثبت من جهة الطريق فال يبايل إال أن تعلق بتحليل أو حترمي فيغلب احلرمة يف حق نفسه فهو أوىل به 

اية وإذا أفىت إن كان من أهل الفتيا وتتعارض األدلة السمعية باحلكم فإنه من أوىل العزم وما عدا التحليل أو التحرمي فليفعل بكل رو
من كل وجه وجيهل التاريخ وال يقدر على اجلمع فيفىت مبا هو أقرب لرفع احلرج ويعمل هو يف حق نفسه باألشد فإنه يف حقه 

يف ليلة واره على كيفيتها يف أحواهلا األشد وهذا هو من الروث اللفظي فإنه به قيصلي صالة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
وكمياا يف أعدادها ويصوم كذلك ويعامل أهله من مزاج وجد كذلك ويكون على أخالقه يف مأكله ومشربه وما يأكل وما 

يف يشرب كما محد بن حنبل فإنه كان ذه املثابة روينا عنه أنه ما أكل البطيخ حتىىمات وكان يقال يف ذلك فيقول ما بلغين ك
كان يأكله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وكل ما كان من فعل مل جيد فيه حديثاً يبني فيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

فعله بكيفية خاصة وإن كان من الكميات بكمية خاصة ولكن ورد فيه حديث فاعمل به كصومه صلى اللّه عليه وسلم كان يصوم 
طر حىت نقول أنه اليصوم ومل يوقت الراوي فيه توقيتاً فصم أنت كذلك وأفطر كذلك وأكثر من صوم حىت نقول أنه ال يفطر ويف

شعبان وال تتم صوم شهر قط بوجه من الوجوه األشهر رمضان وكل صوم أو فعل مأمور به وإن مل يرو فيه فعله فاعمل به ألمره 
للّه وما رأينا أحداً ممن رأيناه أو مسعنا عنه عمل على هذا القدم األرجل كبري وهذا معىن قول اللّه إن كنتم حتبون اللّه فاتبعون حيببكم ا

باليمني يقال له احلداد رآه الشيخ ربيع بن حممود املارديين احلطاب وأخرب أنه كان هذا احلال من اإلقتداء أخربين بذلك صاحيب 
 اللّه يقول لقد كان لكم يف رسول اللّه أسوة حسنة ما مل اخلادم عبد اللّه بدر احلبشي عن الشيخ ربيع فلتتبعه يف كل شيء ألن

خيصص شيأ من ذلك بنهى عن فعله وقال صلى اللّه عليه وسلم صلوا كما رأيتموين أصلي وقال يف احلج خذوا عين مناسككم وإذا 
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درت على اهلدى حججت فإن قدرت على اهلدى فأدخل به حمرماً باحلج أو العمرة وإن حججت مرة أخرى فادخل أيضاً إن ق
حمرماً باحلج وإن مل جتد هدياً فاحذر أن تدخل حمرماً باحلج لكن أدخل متمتعاً بعمرة مفردة فإذا طفت وسعيت فحل من إحرامك 
احلل كله مث بعد ذلك أحرم باحلج وأنسك نسيكة كما أمرت واعزم على أن ال ختل بشيء من أفعاله وما ظهر من أحواله مما أبيح 

تزم آدابه كلها جهد اإلستطاعة ال تترك شيئاً من ذلك إذا وردمما أنت مستطيع عليه فإن اللّه ما كلفك إال وسعك لك من ذلك وال
فابذله وال تترك منه شيئاً فإن النتيجة لذلك عظيمة ال يقدر قدرها وهي حمبة اللّه إياك وقد علمت حكم احلب يف احملب وأما الورث 

 من تطهري النفس من مذام األخالق وحتليتها مبكارم األخالق وما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم املعنوي فما يتعلق بباطن األحوال
من ذكر ربه على كل أحيانه وليس إال احلضور واملراقبة آلثاره سبحانه يف قلبك ويف العامل فال يقع يف عينك وال حيصل يف مسعك 

    هلي تعلم موقع احلكمة اإلهلية يف ذلك فهكذا كان حال رسول اللّه صلى وال يتعلق قوة من قواك إال ولك يف ذلك نظر واعتبار إ

اللّه عليه وسلم فيما روت عنه عائشة وكذلك إن كنت من أهل اإلجتهاد يف اإلستنباط لألحكام الشرعية فأنت وارث نبوة شرعية 
 لنفسك وتفىت به غريك إذا سئلت وإن مل تسئل فإنه تعاىل قد شرع لك يف تقرير ما أدى إليه اجتهادك التظهر من احلكم أن تشرعه

فال فإن ذلك أيضاً من الشرع الذي أذن اللّه لك فيه ما هو من الشرع الذي مل يأذن به اللّه واعلم أن االجتهاد ما هو يف أن حتدث 
ت حكم يف تلك املسألة حكماً هذا غلط وإمنا االجتهاد املشروع يف طلب الدليل من كتاب أو سنة أو إمجاع وفهم عريب على إثبا

بذلك الدليل الذي اجتهدت يف حتصيله والعلم به يف زعمك هذا هو االجتهاد فإن اللّه تعاىل ورسوله ما ترك شيأ إال وقد نص عليه 
ص من ومل يتركه مهمالً فإن اللّه تعاىل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وبعد ثبوت الكمال فال يقبل الزيادة فإن الزيادة يف الدين نق

الدين وذلك هو الشرع الذي مل يأذن به اللّه ومن الورث املعنوي ما يفتح عليك به من الفهم يف الكتاب ويف حركات العامل كله 
وأما الورث اإلهلي فهو ما حيصل لك يف ذاتك من صور التجلي اإلهلي عندما يتجلى لك فيها فإنك ال تراه إال به فإن احلق بصرك يف 

تكرر عليك صورة جتل فقد انتقل عنها وحصل لك نظريها يف ذاتك ويف ملكك ولذلك تقول يف اآلخرة عموماً ذلك املوطن وال ي
للشيء إذا أردته كن فيكون ويف الدنيا خصوصاً فاحلق لك يف الدنيا حمل تكوينك فإنك يتنوع ويف اآلخرة تتنوع لتنوعه فهو يف 

ر ما أعجب هذا األمر وكذلك لك يف املرياث اإلهلي يف مراتب العدد فقد الدنيا يلبس صورتك وأنت يف اخلرة تلبس صورته فانظ
يكون احلق رابع ثالثة فإذا جئت أنت وانضممت إىل الثالثة فربعتهم ال يكون ذلك لك حىت ينتقل احلق إىل مرتبة اخلمسة فيكون 

عة تنضم إليها هذا حكم املرياث يف الدنيا وأما خامس أربعة بعدما قد كان رابع ثالثة فأخلى لك املرتبة فورثتها وكذلك يف كل مجا
يف مرياث اخلصوص ويف اآلخرة فإنه رابع أربعة يف حال كونك أنت رابع تلك األربعة فإنك يف الدنيا يف اخلصوص جئت بصورة 

 الثالثة ورأى حق ويف اآلخرة كذلك أنت صورة حق وهلذا كفر أي ستر من قال إن اللّه ثالث فستر نفسه بربه ألنه هو عني ثالث
نفسه حقاً ال خلقاً إال من حيث الصورة اجلسدية ال من حيث ما هي به موصوفة فهو حق يف خلق فستر خلقه مبا شهده من احلق 

القائم به املنصوص عليه يف العموم بأنه مجيع قوى عبده وصفاته إذا كان من أهل اخلصوص فقال عن نفسه إن اللّه ثالث ثالثة مث بني 
 عقيب هذا القول فقال وما من إله إال إله واحد وهو الذي ثلث الثالثة فاالثنان من العامة والذي ثلثهم خبلقه هو الثالث احلق تعاىل

خلقاً خبلقه مث إنه قد علم أن احلق مجيع قواه وأشهده احلق أنه مع االثنني مثل ما هو معه إال أنه حجب عنهم علم ذلك فقالوا باخللق 
اص إن اللّه ثالث ثالثة ألنه شاهده فيهما كما شاهده يف نفسه وهم ال يشعرون فرأى أن احلق مجعهم يف دون حق فقال هذا اخل

صور ثالثة فصح قول القائل أنه ثالث ثالثة يف الوجهني فياخللق واحلق وصح وما من إله إال إله واحد ألنه عني كل واحد من الثالثة 
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ث اإلهلي النبوي فإنه ما حصل لنا هذا الشهود إال باالقتداء واالتباع النبوي فلما علمنا ليس غريه فهو واحد وهو ثالثة فهذا من الور
ورثناه صلى اللّه عليه وسلم وال يصح مرياث ألحد إال بعد انتقال املرورث إىل الربزخ وما حصل لك من غري انتقال فليس بورث 

أنت من حيث العلم وأنت من حيث الشهود عينه ال وارث أال وإمنا ذلك وهب وأعطية ومنحة أنت فيها نائب وخليفة ال وارث ف
ترى يف قوله صلى اللّه عليه وسلم إن ربكم واحد كما أن أباكم واحد وليس أبوك إال من أنت عنه فإن عرفت عمن أنت عرفت 

ل قوله ورفع أبويه على العرش أباك وما ذكر النيب صلى اللّه عليه وسلم أن أبوينا اثنان كما وقع يف الظاهر فإنا عن آدم وحواء مث
ولكن ملا كانت حواء عني آدم ألا عني ضلعه فما كان إال أب واحد يف صورتني خمتلفتني كما هو التجلي فعني حواء عني آدم 

انفصال اليمني عن الشمال وهو عني زيد كذلك انفصال حواء عن آدم فهي عني آدم فما مث إال أب واحد فما صدرنا إال عن واحد 
ا أن العامل كله ما صدر إال عن إله واحد فالعني واحدة كثرية نسب إن مل يكن األمر كذلك وإال فما كان يظهر لنا وجود وال كم

لنا وجود عني وال لنا إجياد حكم فكما أوجدنا عيناً أوجدنا احلكم له جزاء وفاقاً إن تفطنت فهو لنا موجد عني وحنن له موجد 
    رب 

 ولوال الكون ما كان اإلله  وجودالحق ما كان ال فلوال

 سؤال السائلين بمن وما هو  جزاء قد أراد الحق منه

  وأما في الخصوص فهو وما هو  هو في العموم بغير شك فما

مث مازال التوالد والتناسل يف كل نوع نوع من املولدات كلها يف الدنيا ما دامت الدنيا ويف اخلرة إىل ما ال يتناهى وإن تنوعت 
وال التوالد كما ظهر ذلك يف الدنيا يف حواء وعيسى وبين آدم فباليدين وباألركان ويف النبات متنوع أيضاً يف غراسه وبزوره أح

وكذلك يف املعادن فانظر ما أحكم حكمة اللّه يف خلقه وملا اطلعنا على الوجه اخلاص الذي لكل موجود مل يتمكن لنا أن نضيف 
ضفنا كل ما ظهر يف الكون إليه وهو قوله تعاىل وما أمرنا وحنن أمره إال واحدة فما مث موجد إال اللّه التوالد لنا مجلة واحدة بل أ

تعاىل على كل وجه علم ذلك من علمه وجهله كما يقول الطبيعيون يف املوجودات الطبيعية بأحدية الطبيعة فكل ما ظهر من 
ر كما وحدنا اإلله يف خلقه فلم يكن إال اللّه وهو الذي مسوه أؤلئك طبيعة املوجودات الطبيعية قالوا هذا عن الطبيعة فوحدوا األم

وال علم هلم كما مسته الدهرية بالدهر وال علم هلم إال أن اللّه تسمى لنا بالدهر وما تسمى بالطبيعة ألن الطبيعة ليست بغري ملن وجد 
وظهر به عند اخلواص من عباده وعلمنا أن االسم داللة على عنها عيناً فهي عني كل موجود طبيعي وملا كان احلق له هذا احلكم 

املسمى فرأينا االسم وإن دل فهو أجنيب فعلمنا أن حكم الطبيعة خيالف حكم الدهر فإن الدهر ما هو عني الكوائن ورأينا الطبيعة 
عاىل بالدهر ترتيهاً وما تسمى بالطبيعة عني الكوائن الطبيعية ورأينا أن احلق ترتيه ينفصل به عنا انفصال الدهر عما يكون فتسمى ت

لكون األمر ما هو غريه بل هو عينه واملسمى ال يسمى نفسه لنفسه فال يسمى بالطبيعة وإمنا يسمى نفسه لغريه حىت إذا يذكره وإذا 
  ذكر عرفه فهذا أصل وضع األمساء 

 ثم إال اثنان واللّه ثالث وما  ثم إال اللّه ال شيء غيره فما

  فإني لعلمي بالحقيقة حارث   العلم الذي قاله لناقد أنتجه
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أعين قوله صلى اللّه عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فقدم معرفة اإلنسان نفسه ألنه عني الدليل وال بد أن يكون العلم بالدليل 
 الشفع فنتج لنا النظر فينا وجود احلق مقدماً على العلم باملدلول والدليل حنن وحنن يف مقام الشفعية فلذلك عربنا باألثنني لوجود

وأحديته فهو ثالث اثنني كما هو رابع ثالثة فلذلك قلنا واللّه ثالث هلذين األثنني وأنا حارث أي كاسب هلذا العلم بالنظر مث إن 
ن األمور ترجع إىل للحق ورثا منا كما قال إنا حنن نرث األرض ومن عليها عيناً وحكماً فأما يف العني فقوله وإلينا ترجعون فإ

أصوهلا كما ينعطف آخر لدائرة على أوهلا فمن أول ما تبدي بالدائرة إمنا يطلب بذلك الرجوع إىل أصلها وهو بدؤها فإليه تنتهي 
فنحن ال نعلم شيئاً إال به فورث منا هذه الصفة فقال تعاىل ولنبلوكم حىت نعلم كما نظرنا حنن حىت علمنا فما خلص لنا هذا 

من غري مشاركة فعلمنا أن علمنا عن النظر واألستدالل مبا علمناه أنه هو العامل به من حيث أن نظرنا مل يكن بنا ألنه قال الوصف 
إنه عني صفتنا اليت ا ننظر ونبصر ونسمع ونبطش وهذا كله هو علم األنبياء الذين ورثناهم ألم ما ورثونا إال العلم على احلقيقة 

 إنظر يف قوله صلى اللّه عليه وسلم العلماء ورثة األنبياء فعم باأللف والالم فيهما كل عامل وكل خمرب وال وهو أشرف ما يورث مث
شك أن كل خمرب فإنه متصور ملا خيرب به وكل سامع ذلك اخلرب فقد علمه أي علم ما تصوره ذلك املخرب سواء كان كذباً ذلك اخلرب 

 اللّه عليه وسلم قد قال من حدث حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني ألنه قد أو صدقاً فهو ورث بال شك أال تراه صلى
ورث منه الكذب وصار حكمه حكم الكاذب كما صار حكم الوارث يف املال حكم من مات عنه وخلفه وملا عمم باأللف والالم 

رب بنطق أو حبال ألنه من ظهر لعينك بعد إن مل يكن العلماء دخل فيه قوله حىت نعلم وملا عمم باأللف والالم األنبياء دخل فيه كل خم
ظاهراً فقد أخربك بظهوره أنه ظهر لك حىت لو قال لك قد ظهرت لك مل يفدك علماً بظهوره وإمنا أفادك علماً بقوله لك أي من 

ألنبياء الذين هم املخربون عن أجلك ظهر لعينك فاملفهوم األول القرب الظاهر النازل مرتلة النص عند أهل الظاهر أن العلماء ورثة ا
اللّه وباملفهوم الثاين الذي ال يقدح فيه املفهوم األول أن العلماء ورثة املخربين مبا أخربوا به كانوا من كانوا لكن العلم املوروث من 

وراثة وإمنا الذي يرثه األنبياء عليهم السالم ليس هو العلم الذي يستقل بإدراكه العقول واحلواس دون األخبار فإن ذلك ال يكون 
العلماء من األنبياء ماال تستقل العقول من حيث نظرها بإدراكه وأما ما ورثته من األنبياء من العلم اإلهلي فهو ما حتيله العقول 

ثه األنبياء عليهم بأدلتها وأما ما جتوزه العقول فتعني هلا األنبياء أحد اجلائزين مثل قول إبراهيم ولكن ليطمئن قليب وأما العلم الذي تر
السالم من علم الألموان فعلم اآلخرة ومآل العامل ألن ذلك كله من قبيل اإلمكان فاألنبياء تعني عن اللّه إن بعض املمكنات على 
التعيني هو الواقع فيعلمه العامل فذلك ورث نبوي لك يكن يعلمه قبل إخبار هذا النيب به وما عدا هذا فما هو علم موروث إال يف 

حق العامى الذي ما وف عقله فتلقى من النيب علماً مبا لو نظر فيه بعقله أدركه كتوحيد اللّه ووجوده وبعض ما يتعلق به من حكم 
األوصاف واألمساء فيكون ذلك يف حق من مل يعلم إال من طريق النيب علم موروث وإمنا قلنا فيه إنه علم ألن األنبياء ال خترب إال 

يف نفسه فإم معصومون يف أخبارهم عن اللّه أن يقولوا ما ليس هو األمر عليه يف نفسه خبالف غري األنبياء من مباهو األمر عليه 
املخربين من عامل وغري عامل فإن العامل قد يتخري فيما ليس بدليل إنه دليل فيخرب مبا أعطاه ذلك الدليل مث يرجع عنه بعد ذلك فلهذا 

لنيب صلى اللّه عليه وسلم وقد خيرب بالعلم على ما هو عليه يف نفس األمر ولكن ال يتعني على احلقيقة ال يرتل يف درجة العلم مرتلو ا
ملا ذكرناه من دخول اإلحتمال فيه وكذلك غري العامل من العوام فقد يصادفون العلم وقد ال يصادفونه يف أخبارهم والنيب صلى اللّه 

هة اللّه فهو كما أخرب قاحملصل له عامل بال شك كما أن ذلك اخلرب علم بال شك عليه وسلم ليس كذلك فإذا أخرب عن أمر من ج
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رفلذلك قيد صل اللّه عليه وسلم إن العلماء هم ورثة األنبياء ألم إذا قبلوا ما قاله الرسول فقد علموا األمر على ما هو عليه ومن 
    وراثته صلى اللّه عليه 

نه يف الصالة ولكن إذا كان ذلك يف اإلنسان حمبباً إليه حينئذ يكون وارثاً وأما إن أحب وسلم حب النساء والطيب وجعلت قرة عي
ذلك من غري حتبب فليس بوارث فإلن العبد ملا كان خملوقاً للّه ال لغريه كما قال تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس إال لعبدون فما 

لمة يا ابن آدم خلقتك من أجلي احلديث مث إن اللّه يف ثاين حال من خلقهم فما خلقهم إال لعبادته وقال ملوسى يف اإلثين عشرة ك
العبد حبب إليه أمراً إما أكثر من غريه وبقي الكالم فيمن حببه إليه هل طبع أو طمع أو حذر أو حببه إليه اللّه فإن النيب صلى اللّه 

لكن اللّه حبب إليكم اإلميان وكره إليكم الكفر عليه وسلم قال حبب إيل ومل يقل من حببه كما قال اللّه يف حق املؤمنني و
والفسوق والعصيان والنيب صلى اللّه عليه وسلم ما عدل إىل قوله حبب ول يذكر من حببه إال املعن ال ميكن إظهاره لضعف النفوس 

 النه مصل على شهود من القابلة فالعارفون باملواطن يعلمون من حيث ما ذكره اللّه والنساء والطيب وجعل قرة العني يف الصالة
وقف يناجيه بني يديه من حضرة التمثيل وموطنه ألن خطاباً ورد وقبةالً وال يكون ذلك إال يف شهود التمثيل فإنه يف موطن جيمع 

 بني الشهود والكالم وملا كانت املناسبات تقتضي ميل املناسب كان الذي حبب عني املناسب واملناسبة قد تكون ذاتية وعرضية وملا

كان النساء حمل التكوين وكان اإلنسان بالصورة يقتضي أن يكون فعاالً وال بد له من حمل يفعل فيه ويريد لكماله أن ال يصدر عنه 
إال الكمال كما كان يف األصل الذي أعطى كل شيء خلقه وهو كمال ذلك الشيء وال أكمل من وجود اإلنسان وال يكون ذلك 

لّه حمالً واملرأة جزء من الرجل باألنفعال الذي انفعلت عنه فحبب إىل الكامل النساء وملا كانت املرأة إال يف النساء الاليت جعلهن ال
كما ذكرت عني ضلع الرجل فما كان حمل تكوين ما كون فيها إال نفسه فما ظهر عنه مثله إال يف عينه فأنظر ما أعجب هذا األمر 

الصالة والسالم يف هذا التحبب ذا الوجه وأما الطيب فإنه من األنفاس واألنفاس فمن حصل له مثل هذا العلم فقد ورث النيب عليه 
رمحانية فإن الرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول إين ألجد نفس الرمحن فأضافه إىل الرمحن واللّه يقول والطيبون للطيبات 

 يكون إال من األسم الطيب وما مث اسم أطيب للكون من والطيبات للطيبني ومن أمسائه تعاىل الطيب فعلمنا أن النفس الطيب ال
الرمحن فإنه مبالغة يف الرمحة العامة اليت تعم الكون أمجعه فمن حصل له الطيب يف كا شيء وإن أدركه من أدركه خبيثاً بالطبع فإنه 

ا فيها من اجلمع بني الشهود والكالم بالنعت اإلهلي طيب وقد ذقنا ذلك مبكة فهو وارث على احلقيقة وما حبب إليه الصالة إال مل
بقوله جعلت قرة عيين يف الصالة وما تعرض لسمعه وال للكالم ألن ذلك نعروف يف العموم إن الصالة مناجاة بقوله يقول العبد 

إال على غري كذا فيقول اللّه كذا وإا منقسمة بني اللّه وبني عبده املصلي نصفني كما ورد يف احلديث وما كانت الصالة كبرية 
املشاهد على من مل يسمع قول احلق جميباً يقوله العبد يف صالته مث نيابته يف قوله مسع اللّه ملن محده من أمت املقامات فإلن اللّه ما عظم 

طاعن ما اإلنسان الكامل على من عظمه إال باخلالفة وملا كان مقامه عظيماً لذلك وقع الطعن فيه ممن وقع لعظيم املرتبة وما علم ال
أودع اللّه يف النشأة اإلنسانية من الكمال اإلهلي فلو تقدم لذلك الطاعن من العلم ما طعن فلما كانت اخلالفة وهي النيابة عن احلق 
 ذه املرتلة وكان املصلي نائباً يف مسع اللّه ملن محده الذي ال يكون إال يف الصالة كانت مرتبة الصالة عظيمة فحببت إليه صلى اللّه

عليه وسلم فمن رأيته حيب الصالة على هذا احلد فهو وارث ومن رأيته حيبها لغري هذا الشهود فليس بوارث ويف هذا املرتل من 
العلوم علم صدور الكثري من الوحلد أعين أحدية الكثرة ال أحدية الواحد وعلم النكاح اإلهلي والوين وعلم النتائج واملقدمات وعلم 

د يراد رد اإللتذاذ وقد يراد للتناسل وقد يراد هلما وعلم الوصايا وعلم التقاسم وعلم املبادرة خوف الفوت مفاضلة النكاح ألنه ق
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وعلم اخللطاء وعلم اهلبات وعلم ما يعترب من طيب النفوس وعلم التصرف باملعروف وما هو املعروف وعلم األمانات وعلم اخلطوط 
ينبغي أن يؤخر وعلم احلدود وعلم الطاعة واملعصية وعلم الشهادات واألقضية وعلم وعلم احلقوق وعلم ما ينبغي أن يقدم وما 

    العشائر وهي اجلماعة اليت ترجع إىل عقد واحد كعقد العشرة وهلذا 

مسى الزوج بالعشري ألن اجتماع الزوجني كان عن عقد واملعاشرة الصحبة فالعشائر األصحاب واملرء على دين خليله فقد عقد معه 
ى ما هو عليه وحينئذ يكون قد عاشره قال تعاىل وعاشروهن باملعروف أي صاحبوهن مبا يعرف أنه يدوم بينكما الصحبة به عل

واملعاشرة وعلم العزة واملنع وعلم صنوف التجارات وعلم فضل الرجل على املرأة مباذا كان وما الكمال الذي تشارك فيه املرأة 
قديس وعلم العناية اإلهلية وعلم مراتب اخللفاء وعلم ما حقيقة اإلميان وعلم املعيبات وعلم ما الرجل وعلم أصحاب احلقوق وعلم الت

يرغب فيه ويتمىن حتصيله وعلم املوت وعلم ماهو للّه وللخلق وعلم الفرق بني نصيب احلسنة ونصيب السيئة وعلم التوقيت وما 
م اهلجرة وعلم إميان اإلميان وعلم الرفق وعلم السر واجلهر وعلم ما يوقت مما ال يدخله التوقيت وعلم حرمة املؤمن ومكانته وعل

  جيتمع فيه امللك مع الكامل من البشر واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل وهو على ما نقول وكيل 

  معرفة منزل التوحيد والجمع في الباب األحد والثمانون وثلثمائة

الحضرة المحمدية وأكمل مشاهده من شاهده في وهو يحتوي على خمسة آالف مقام رفرفي وهو من 
  نصف الشهر أو في آخره 

  فرشاً كريماً لروح جل من روح  مريم ابنة عمران التي خلقت يا

 فوق سبع سموات من اللوح من  فأتاها الروح يمنحها تحصنت

 وأشرق فينا من سنا يوح اسنى  لها هبة عليا مشرفة أهدي

 إذا دعيت باللطف بالروح تدعى  وليس لها سيف تميت به تحي

    

نعين باهلبة عيسى روح اللّه من قول جربيل ملرمي ألهب لك غالماً زكيا ورد يف اخلرب إنه قيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أين 
كرنا فيما تقدم حديث كان ربنا قبل أن خيلق خلقه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يف عماء ما فوقه وما حتته هواء وقد ذ

العماء وإن انفتحت صور العامل والذي يقوم عليه الدليل إن كل شيء سوى اللّه حادث ومل يكن مث كان فينفي الدليل كون ما 
سوى اللّه يف كينونة احلق الواجب الوجود لذاته فدوام اإلجياد للّه تعاىل ودوام اإلنفعال للممكنات واملمكنات هي العامل فال يزال 

لتكوين على الدوام واألعيان تظهر على الدوام فال يزال امتداد اخلال إىل غري اية ألن أعيان املمكنات توجد إىل غري اية وال تعمر ا
بأعياا إال اخلال وقولنا فيما تقدم إن العامل ما عمر سوى اخلال نريد أنه ما ميكن أن يعمر مأل ألن املأل هو العامر فال يعمر يف مأل 

ا مث إال مأل أو خال فالعامل يف جتديد أبداً فاآلخرة ال اية هلا ولوال حنن ملا قيل دنيا وال آخرة وإمنا كان يقال ممكنات وجدت وم
وتوجد كما هو األمر فلما عمرنا حنن من املمكنات املخلوقة أماكن معينة إىل أجل مسم من حني ظهرت أعياننا وحنن صور من 

ملوطن الدار الدنيا أي الدار القريبة اليت عمرناها يف أول وجودنا ألعياننا وقد كان العامل ومل نكن حنن مع إن صور العامل مسينا ذلك ا
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اللّه تعاىل جعل لنا يف عمارة الدار الدنيا جاال ننتهي إليها مث ننتقل من موطن آخر يسمى خرة فيها ما يف هذه الدار الدنيا ولكن 
 باحلال ومل جيعل إلقامتنا يف تلك الدار اآلخرة أجالً تنتهي إليه مدة إقامتنا وجعل تلك الدار حمال متميز بالدار كما هو هنا متميز

للتكوين دائماً أبداً إىل غري اية وبدل الصفة على الدار الدنيا فصارت ذا التبديل خرة والعني باقية وبقي من ال علم له من اللّه 
حرية يف حق العلماء باللّه وبنسبة العامل إىل اللّه فالعلماء يف فرحة أبداً ومن عداهم يف ظلم احلرية باألمور يف حرية فعلى احلقيقة ما مث 

تائهون ديناً وآخرة ولوال جتديد اخللق مع األنفاس لواقع امللل يف األعيان ألن الطبيعة تقتضي امللل وهذا اإلقتضاء هو الذي حكم 
ى اللّه عليه وسلم عن اللّه تعاىل أن اللّه ال ميل حىت متلوا فعني ملل العامل هو ملل احلق وال بتجديد األعيان ولذلك قال رسول اللّه صل

ميل من العامل إال من ال كشف له وال يشهد جتديد العامل مع األنفاس على الدوام وال يشهد اللّه خالقاً على الدوام وامللل ال يقع إال 
لق استصحاب وامللل ما وقع مع وجود األستصحاب قلنا األحكام الذاتية ال ميكن باألستصحاب فإن قلت فالدوام على جتديد اخل

فيها تبدل واخلالق لذاته خيلق والعامل لذاته ينفعل فال يصح وجود امللل فالتقليب يف النعيم اجلديد ال يقتضي امللل يف املنقلب فيه ألنه 
يت وسعت كل شيء وجد ويوجد إىل غري اية فإن الرمحة حكم ال شهود ما مل يشهد بفرح وابتهاج وسرور هلذا قال تعاىل ورمح

عني فلو كانت عيناً وجودياً ألنتهت وضاقت عن حصول ماال يتناهى فيها وإمنا هي حكم حيدث يف املوجودات حبدوث أعيان 
 ربنا الرمحة واملرحوم وما يذكر املوجودات من الرمحن الرحيم والراسخون يف العلم يعين يف العلم باللّه يقولون آمنا به كل من عند

إال أولوا األلباب وهم الغواصون الذين يستخرجون لب األمور إىل الشهادة العينية بعدما كان يستر ذلك اللب القشر الظاهر الذي 
كان به صونه وهذا حيوي على تسعة آالف مقام هكذا وقع األخبار من أهل الكشف والوجود منها ألف مقام لطائفة خاصة 

طائفة آخرى ثالثة آالف مقام ولطائفة ثالثة مخسة مقام فأرفع الطوائف الطائفة اليت هلا ألف مقام وتليها يف الرفعة الطائفة اليت هلا ول
ثالثة الف مقام وتليها الطائفة اليت هلا مخسة آالف مقام يف الرفعة وأعلى الطوائف من ال مقام له وذلك ألن املقامات حاكمة على 

 وال شك أن أعلى الطوائف من له احلكم ال من حيكم عليه وهم األهليون لكون احلق عينهم وهو أحكم احلاكمني من كان فيها
وليس ذلك ألحد من الناس إال للمحمديني خاصة عناية إهلية سبقت هلم كما قال تعاىل يف أمثاهلم إن الذين سبقت هلم منا احلسىن 

ن مجلة الغايات اآلخر فتحكم عليهم الغايات بالطلب هلا وال يزال هلم هذا األمر دائماً وأما أولئك عنها مبعدون يعين النار فإن النار م
    احملمدي فماله هذا احلكم وال هذا احلصر فاتساعه اتساع احلق ليس للحق غاية يف نفسه ينتهي إليها وجوده واحلق مشهود 

 مكانه فما من حالة يقام فيها وال مقام إال وجيوز عنده انقضاؤه احملمدي فال غاية له يف شهوده وما سوى احملمدي فإنه مشاهداً
وتبدل احلال عليه أو أعدامه ويرى أن ذلك من غاية املعرفة باللّه حيث وىف احلكم حقه بالنظر إىل نفسه وإلة ربه وعيسى عليه 

 روح اللّه وكلمته وكلمات احلق ال تنفذ فليس الصالة والسالم حممدي وهلذا يرتل يف آخر الزمان وبه خيتم اللّه الوالية الكربى وهو
للمحمدي غاية يف خاطره ينتهي إليها فاعلم أن هذه املقامات املذكورة ال تدرك إال بعني اخليال إذا شوهدت فإن صورها إذا مثلها 

عاين بعني البصرية فإن اللّه إذا اللّه فيما شاء أن ميثلها متخيلة فتراها أشخاصاً رأى العني كما ترى احملسوسات بالعني وكما ترى امل
قلل الكثري وهو كثري يف نفس األمر أو كثر القليل وهو قليل يف نفس األمر فما تراه إال بعني اخليال ال بعني احلس وهو البصر نفسه 

م رأى العني وما كانوا يف احلالني كما قال تعاىل وإذ يريكموهم إذا التقيتم يف أعينكم قليالً ويقللكم يف أعينهم وقال يروم مثليه
مثليهم يف احلس فلو مل ترهم بعني اخليال لكان ما رأيت من العدد كذباً ولكان الذي يريه غري صادق فيما أراه إياك وإذا كان الذي 

ا أراك أراك ذلك أراكه بعني اخليال كانت الكثرة يف القليل حقاً والقلة يف الكثرة حقاً ألنه حق يف اخليال وليس حبق يف احلس كم
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اللنب يف اخليال فشربته ومل يكن ذلك اللنب سوى عني العلم فما رأيته لبناً وهو علم إال بعني اخليال ورأيت تلقينك ذلك العلم ممن 
تلقنته يف صورة شربك اللنب كذلك يف عني اخليال والعلم ليس بلنب والتلقني ليس بشرب وقد رأيته كذلك فلو رأيته بعني احلس 

نك رأيت األمر على خالف ما هو عليه يف نفسه فما رأيته إال بعني اخليال يف حال يقظتك وإن كنت ال تشعر بذلك لكان كذباً أل
فكذلك هو يف نفس األمر ألن اللّه صادق فيما يعلمه وهو يف اخليال صدق كما رأيته وكذلك تلفيك العلوم من اللّه بالضربة باليد 

واآلخرين والعلم ال حيصل إال بالتعليم باخلطاب من املعلم أو خبلق يف النفس ضرورة وقد فعلم الضروب بتلك الضربة علم األولني 
حصل يف حضرة اخليال بالضرب فال بد أن يكون الضرب خميالً واملضروب يف عينه خميالً إن كان يف نوم أو يقظة لصدق الذي يرى 

 تسع يف نفس األمر وهكذا كل ما تراه على خالف ما هو عليه ذلك وهو اللّه كما قال تعاىل خييل إليه من سحرهم أا تسعى ومل
يف نفسه ما تراه إال بعني اخليال حىت يكون صدقاً وهلذا يعرب كل ما وقع من ذلك أي جيوز به العابر إىل املعىن الذي أراد اللّه بتلك 

ال بقوة إهلية يعطيها اللّه من شاء من عباده الصورة فال تغفل عن مثل هذا العلم وفرق بني األعني واعلم أنك ال تقدر على ذلك إ
فتعرض لتحصيلها من اللّه فإنك خمرب مبا رأيت أنك رأيته حبسك ومل يكن األمر كذلك فتحرز يف العبارة فيما تراه كما يفعله 

أنه دحية الكليب ولقالوا املصنف أال ترى الصحابة لو وفوا النظر الصحيح حقه وأعطوا املراتب حقها مل يقولوا يف جربيل عليه السالم 
إن مل يكن روحانياً جتسد وإال فهو دحية الكليب أدركناه بالعني احلسي فلم حيرروا وال أعطوا األمر اإلهلي حقه فهم الصادقون الذين 

هلم يف الصورة صدقوا فقال هلم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هو جربيل فحينئذ عرفوا ما رأوا ومباذا رأوا كما قال فيه ملا متثل 
أعرايب جمهول عندهم حني جاء يعلم الناس دينهم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أتدرون من السائل فقالوا اللّه ورسوله أعلم 
لكونه ظهر يف صورة جمهولة عندهم فقال هلم هذا جربيل فإن كان هذا احلديث بعد حديث دحية فقوهلم اللّه ورسوله أعلم حيتمل 

رادوا احتمال املعىن أو الصورة الروحية أو يكون إنساناً يف نفس األمر وإن كان هذا احلديث أوال فما جهلوا إنه إنسان ولكن أم أ
جهلوا امسه وملن ينتسب من قبائل العرب فال يعرف الرائي أنه أدرك ما أدركه بعني اخليال ما مل يعلم املدرك ما هو وما يف الكون 

اخليال باحلس فإن اإلنسان إن متكن يف هذا النظر شك يف العلوم الضرورية وإن مل يتمكن فيه أنزل بعض أعظم شبهة من التباس 
األمور غري مرتلتها فإذا أعطاه اللّه قوة النفصيل أبان له عن األمور إذا رآها بأي عني رآها فيعلم ما هي إذا علم العني اليت رآها به من 

هذا العلم وكثري من أهل اللّه من ال جيعل باله ملا ذكرناه ولوال علمه بنومه فيما يراه أنه رآه يف نفسه فآكد ما على أهل علم اللّه 
    حال نومه ما قال أنه 

خيال فكم يرى يف حال اليقظة مثل هذا ويقول أنه رأى حمسوساً حبسه أال تراه صلى اللّه عليه وسلم يف صدق رؤياه أنه ما جيري 
ظهر ذلك له يف صورة جمسدة ذا هو نام فيحكم على حمسوسه مبا علمه من صورة متخيلة فقيل له يف على نفسه حال يف جسده وي

الوضوء عندما نام ونفخ فلم يتؤضأ وصلى بالوضوء الذي نام عليه أن عيين تنامان وال ينام قليب يقول أنه ملا انقلب إىل عامل اخليال 
 تلك الصورة أحدثت ما يوجب الوضوء فعلم أن جسده احملسوس ما طرأ ورأى صورته هناك وهو قد نام على طهارة ما رأى أن

عليه ما ينقض وضوءه الذي نام عليه وهلذا نقول يف النوم أنه سبب للحدث وما هو حدث فمن حصل له هذا املقام وكان ذه 
 أحس حبدث فما يقوم ا حدث حىت الصفة ونام على طهارة ورأى نفسه يف النوم فلينظر يف تلك الصورة املرئية اليت هي عينه فإن

حيدث جبسده النائم أي يكون منه ما ينقض الوضوء إما بعني ذلك احلدوث وإما أن يكون صورة تعريف بأنه أحدث فيتوضأ إذا قام 
ول يف من نومه فإن من األحداث يف النوم ما يكون له أثر يف اجلسد النائم كاالحتالم يف بعض األوقات وكالذي برى أنه يبول فيب
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فراشه فيستيقظ فيجد يف احلس قد وقع ما ره يف النوم وقد ال جيد لذلك أثر فيكون تنبيهاً له أنه أحدث هذا يطرأ للعلماء ذه الصفة 
وقد كان مثل هذا للشيخ الضرير أيب الربيع املالقي شيخ أيب عبد اللّه القرشي مبصر فكان يوم اإلثنني خاصة إذا نام فيه تنام عيناه وال 

ينام قلبه وهذا باب واسع اال وهو عند علماء الرسوم غري معترب وال عند احلكماء الذين يزعمون أم قد علموا احلكمة وقد 
نقصهم علم مشوخ هذه املرتبة على سائر املراتب وال قدر هلا عندهم فال يعرف قدرها وال قوة سلطاا إال اللّه مث أهله من نيب أو 

ال يعرف قدر هذه املرتبة والعلم ا أول مقامات النبوة وهلذا كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أصبح ويل خمتص غري هذين ف
وجلس جملسه بني أصحابه يقول هلم هل فيكم من رأى رؤيا وذلك لريى ما أحدث اللّه البارحة يف العامل أو حيدثه يف املستقبل وقد 

 صريح وحي وإما وحي يف صورة يعلمها الرائي وال يعلم ما أريد ا يف فيعربها رسول اللّه أوحى به إىل هذا الرائي يف منامه إما
صلى اللّه عليه وسلم ملا أراد اللّه ا فهذا كان من اعتنائه صلى اللّه عليه وسلم ذه املرتبة اهولة عند العلماء وما أحسن تنبيه اللّه 

 قال هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء فمن األرحام ما يكون خياالً فيصور فيه أويل األلباب من عباده وأهل اإلعتبار إذ
املتخيالت كيف يشاء عن نكاح معنوي ومحل ومعنوي يفتح اللّه يف ذلك الرحم املعاين يف أي صورة ما شاء ركبها فرييك اإلسالم 

 وقصرياً درعاً وجموالً ونقياً ودنساً على حسب ما يكون الرائي فيه والقرآن مسنا وعسالً والقيد ثبات يف الدين والدين قميصاً سابغاً
أو من يرى له عليه من الدين ولقد رأيت لقاضي دمشق عند ما وىل القضاء بدمشق وهو مشس الدين أمحد بن مهذب الدين خليل 

لع عليك ثوباً نقياً سابغاً فال تدنسه وال اجلوين وفقه اللّه وسدده مبالئكته وعصمه يف أحكامه وقائل يقول له يف النوم إن اللّه قد خ
تقلصه واستيقظت وذكرا له فاللّه جيعله ممن حفظ الوصية اإلهلية فاخليال من مجلة األرحام اليت تظهر فيها الصور وهذه احلضرة 

احلب صورة زينها ملن شاء من اخليالية ملا قبلت املعاين صوراً قال اللّه فيها زين للناس حب الشهوات من النساء أي يف النساء فصور 
عباده فاحبها بنفسها ما أحبها بغريها ألنه تعاىل ما زين له إال حب الشهوة فيما ذكره فاحلب املطلق زين له مث علقه بالشهوة فيما 

 حيكم اخليال ذكره وعلقه ملن شاء يف الشهوة أيضاً يف أمر آخر وإمنا ذكر الشهوة ألا صورة طبيعية فإن اخليال حصرته الطبيعة مث
عليها فيجسدها إذا شاء فهذا فرع حيكم على أصله ألنه فرع كرمي ما أوجد اللّه أعظم منه مرتلة وال أعم حكماً يسري حكمه يف 
مجيع املوجودات واملعدومات من حمال وغريه فليس للقدرة اإلهلية فيما أوجدته أعظم وجوداً من اخليال فبه ظهرت القدرة اإلهلية 

 اإلهلي وبه كتب على نفسه الرمحة وأمثال ذلك وأوجب عموماً وهو حضرة الى اإلهلي يف القيامة ويف اإلعتقادات فهو واإلقتدار
أعظم شعائر اللّه على اللّه ومن قوة حكم سلطانه ما تثبته احلكماء مع كوم ال يعلمون ما قالوه وال يوفونه حقه وذلك أن اخليال 

    ان عظيم على الطبيعة مبا أيده وإن كان من الطبيعة فله سلط

اللّه به من القوة األهلية فإذا أراد اإلنسان أن ينجب ولده فليقم يف نفسه عند إجتماعه مع إمراته صورة من شاء من أكابر العلماء 
نت عليه تلك وإن أراد أن حيكم أمر ذلك فليصورها يف صورا اليت نقلت إليه أو رآه عليها املصور ويذكر ألمراته حسن ما كا

الصورة وإذا صورها املصور فليصورها على صورة حسن علمه وأخالقه وإن كانت صورته احملسوسة قبيحة املنظر فال يصورها إال 
حسنة املنظر بقدر حسن علمه وأخالقه كأنه جيسد تلك املعاين وحيضر تلك الصورة ألمراته ولعينه عند اجلماع ويستفرغان يف النظر 

    فإن وقع للمرأة محل من ذلك اجلماع أثر يف ذلك إىل حسنها 

احلمل من تلك الصورة يف النفس فيخرج املولود بتلك املرتلة وال بد حىت أنه إن مل خيرج كذلك فال مر طرأ يف نفس الوالدين عند 
 عنه العامة بتوحم املرأة نزول النطفة يف الرحم أخرجهما ذلك األمر عن مشاهدة تلك الصورة يف اخليال من حيث ال يشعرون وتعرب
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وقد يقع باالتفاق عند الوقاع يف نفس أحد الزوجني أو الزوجني صورة كلب أو أسد أو حيوان ما فيخرج الولد من ذلك الوقاع 
 األم يف أخالقه على صورة ما وقع للوالدين من ختيل ذلك احليوان وإن اختلفا فيظهر يف الولد صورة ما ختيله الوالد وصورة ما ختيلته

حىت يف احلس الظاهر يف الصورة أو يف القبح وهم مع معرفتهم ذا السلطان ال يرفعون به رأساً يف إقتناء العلوم اإلهلية أم جلهلهم 
يطمعون يف غري مطمع وهو التجرد عن املواد وذلك ال يكون أبداً يف الدنيا وال يف اآلخرة فهو أمر أعين التجرد عن املواد يعقل وال 

د وليس ألهل النظر غلط أعظم من هذا وال يشعرون بغلظهم ويتخيلون أم يف احلاصل وهم يف الفائت فيقطعون أعمارهم يف يشه
حتصيل ما ليس حيصل هلم وهلذا ال يسلم عقل من حكم وهم وال خيال وهو يف عامل املالئكة واألرواح إمكان فال يسلم روح وال 

ا يشهده ألن كل ما سوى اللّه حقيقته من ذاته إال مكان والشيء ال يزول عن حكم نفسه فال عامل باهللا من إمكان يقع له يف كل م
يرى ما يراه من قدمي وحمدث إال بنفسه فيصحبه إال مكان دائماً وال يشعر به إال من علم األمر على ما هو عليه فيعقل التجريد ومها 

كثريين إال أهل اللّه اخلاصة فإم علموا ذلك باعالم اللّه أال ترى إىل زكريا وال يقدر عليه يف نفسه ألنه ليس مث وهنا زلت أقدام ال
عليه السالم ملا دخل على مرمي احملراب وهي بتول حمررة وقد علم زكريا ذلك ورأى عندها رزقاً آتاها اللّه فطلب من اللّه عند ذلك 

عندك عندية رمحة ولني وعطف ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء أن يهبه ولداً حني تعشق حباهلا فقال رب هب يل من لدنك يقول من 
ومرمي يف خياله من حيث مرتبتها وما أعطاها اللّه من االختصاص بالعناية اإلهلية فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب ألنه دخل 

 وسيداً وهو الكمال ألن مرمي كملت فكمل عليها احملراب عندما وجد عندها الرزق أن اللّه يبشرك بيحىي مصدقاً بكلمة من اللّه
حيىي بالنبوة وحصوراً وهو الذي اقتطعه اللّه عن مباشرة النساء وهو العنني عندنا كما اقتطع مرمي من مباشرة الرجال وهي البتول 

 لقب هلا وصفت به ملا فكان حيىي عليه السالم زير النساء كما كانت حنة مرمياً ألن املرمي املنقطعة عن الرجال وامسها حنة ومرمي
ذكرناه آنفاً فانظر ما أثر سلطان اخليال من زكريا يف ابنه حيىي عليهما السالم حني استفرعت قوة زكريا يف حسن حال مرمي عليها 

 يف عباده السالم ملا أعطاها اللّه من املرتلة ونبياً من الصاحلني فما عصى اللّه قط وهو طلب األنبياء كلهم أن يدخلهم اللّه برمحته
الصاحلني وهم الذين مل يقع منهم معصية قط كبرية وال صغرية وما رأيت أعجب من حال زكريا عليه السالم وما رأيت من ظهر 

فيه سلطان اإلنسانية مثله هو الذي يقول هب يل من لدنك ذرية طيبة فما سأل حىت تصور الوقوع وال بقوله رب أىن يكون يل 
رأيت عاقر فأين هذه احلالة من تلك احلالة فإن مل يكن مث قرينة حال جعلته أن يقول مثل هذا حىت يقال له غالم وقد بلغين الكرب وام

يف الوحي كذلك اللّه يفعل ما يشاء فيكون قصده إعالم اللّه بذلك حىت يعلم غريه أن اللّه يفعل ما يشاء يف املعتاد أن خيرقه كما وقع 
ته اإلنسانية قوا فإن اإلنسان بذاته كما ذكره اللّه يف كتابه فما ذكره اللّه يف موضع إال وإن كان ذلك القول من نفسه فقد أعط

وذكر عند ذكره صفة نقص تدل على خالف ما خلق له ألن اللّه خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وهو أنه خلقه تعاىل مث رده إىل 
عليه مبا ظهر منه من رقيه فمن الناس من بقي يف أسفل سافلني الذي رد أسفل سافلني ليكون له الرقي إىل ما خلقه اللّه ليقع الثناء 

إليه وإمنا رد إليه ألنه منه خلق ولوال ذلك ما صح رده وليس أريد أسفل سافلني إال حكم الطبيعة اليت منه نشأ عند ما أنشأ اللّه 
إال إىل طبيعته وما يصلح جسده وأين هو من قوله بلى صورة جسده وروحه املدبرة له فرده إىل أصل ما خلقه منه فلم ينظر ابتداء 

عن معرفة صحيحة واعلم أن يف حضرة اخليال يف الدنيا يكون احلق حمل تكوين العبد فال خيطر له خاطر يف أمر ما إال واحلق يكونه 
    يف هذه احلضرة كتوكوينه أعيان املمكنات إذا شاء ما 

من مشيئة احلق فإن العبد ما يشاء إال أن يشاء اللّه فما شاء احلق إال أن يشاء العبد يف الدنيا يشاء منها فمشيئة العبد يف هذه احلضرة 
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ويقع بعض ما يشاء العبد يف الدنيا يف احلس وأما يف اخليال فكمشيئة احلق يف النفوذ فاحلق مع العبد يف هذه احلضرة على كل ما 
ة ألن باطن اإلنسان هو ظاهره يف اآلخرة فلذلك يتكون عن مشيئته كل شيء يشاؤه العبد كما هو يف اآلخرة يف عموم حكم املشيئ

إذا اشتهاه فاحلق يف تصريف اإلنسان يف هذه احلضرة يف الدنيا ويف شهوته يف اآلخرة يف الدنيا حساّ فاحلق تابع يف هذه احلضرة ويف 
أن إال مراقبة العبد ليوجد له مجيع ما يريد إجياده يف هذه اآلخرة لشهوة العبد كما هو العبد يف مشيئته حتت مشيئة احلق فما احلق ش

احلضرة يف الدنيا وكذلك يف اآلخرة والعبد تبع للحق يف صور التجلي فما يتجلى احلق له يف صورة إال انصبغ ا فهو يتحول يف 
الدنيا خاصة ويف اآلخرة يف اجلنة عموماً الصور لتحول احلق واحلق بتحول يف اإلجياد لتحول مشيئة العبد يف هذه احلضرة اخليالية يف 

وملا خلق اللّه مهما فعالة يف الوجود يف احلس ومهماً غري فعالة يف الوجود يف احلس ظهر بذلك التفاضل يف اهلمم كما ظهر التفاضل 
 تفعل مثل قوله فيما ال تفعل إنك يف مجيع األشياء حىت يف األمساء اإلهلية واهلمم الفعالة يف الدنيا قد تفعل يف مهم غري أصحاا وقد ال

ال دي من أحببت فبعض اهلمم الفعالة واملنفعلة قد ال تنفعل هلمة فعالة فرييد منه أن يريد أمراً ما فال يريده من يريد منه أن يريده 
ا يف جنسها أعين يف اهلمم ألن اهلمم تتقابل للجنسية فلهذا قد ال تؤثر فيها فإذا تعلقت بغري اجلنس أثرت كل مهة فعالة والبد وأم

فقد تنفعل هلا بعض اهلمم وقد ال تنفعل وقد ظهر ذلك يف الرسل عليهم السالم واتباعهم يريد الرسول من شخص أن يريد اإلسالم 
ة فرييده فيسلم ويريد من آخران يريد اإلسالم فال يريده فلو تعلقت مهة الرسول بتحريك األلسنة بالشهادة بالتوحيد من غري إراد

الناطق ا لوقعت عموماً ولكن ال تنفع صاحبها وإن كانت تنفع للسانه فإن لسانه ما عصى اللّه قط من حيث نفسه وإمنا وقعت فيه 
املخالفة ال منه من حركة املريد حتريكه فهو جمبور حيث مل يعط الدفع عن نفسه لكونه من آالت النفس فهو طائع من ذاته ولو فتح 

طق اللسان الذايت إذا جعلته النفس يتلفظ مبخالفة ما أراد الشرع أن يتلفظ به لبهت فلهذا قلنا أن املخالفة ظهرت اللّه مسع صاحبه لن
فيه للجرب ال منه فإنه طائع بالذات شاهد عدل على حمركه كما ورد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون 

  .بصر وفؤاد وجلد وعصب وفرج ونفس وحركة ا وكذلك كل جارحة مصرفة من مسع و

    

 عماية عما هم عليه له وفي  والناس في غفلة عما يراد بهم

    

فاإلنسان سعيد من حيث نشأته الطبيعية ومن حيث نشأة نفسه الناطقة بانفراد كل نشأة عن صاحبتها وباموع ظهرت املخالفة 
ليف حيث ارتفع احلكم باملخالفة ومل يبق إال موافقة دائمة وطاعة ممكن لواجب وما عني املخالفة إال التكليف فإذا ارتفع التك

مستمرة كما هو يف نفس األمر يف وقت املخالفة مطيع للمشيئة خمالف ألمر الواسطة للحسد الذي يف اجلنس ويف هذا املرتل من 
 بشر وملك وخاطر وعلم الفرقان بالعلم مبا متيزت به العلوم وعلم توحيد احلق وتصديق املخربين عن احلق وهم الترامجة السفراء ومن

األشياء وهذا هو علم التوحيد العام الذي يسري يف كل واحد واحد من العامل وعلم الكشف اإلهلي وفيه علم التناسل الذي ال 
 علم ما ينفرد به احلق من العلم ينقطع دنيا وال آخرة وفيه علم احلضرة اليت وقع فيها التشبيه بني األشياء واالشتراك يف الصورة وفيه

دون اخللق مما ال يعلمه اخللق إال باعالم اللّه وفيه علم امليل واالستقامة وفيه علم اجلمع للتفصيل وفيه علم العوائد ملاذا ترجع وما مث 
 الكون ال اإلعادة يف تكرار واإلعادة تكرار فاألمر مشكل وسبب إشكاله ذكر احلق العادة واإلعادة والكشف يعطي عدم اإلعادة يف
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نشء اآلخرة فإن تلك اإلعادة حكم إهلي يف حق أمر ما خمصوص مبرتلة من خرج من دار مث عاد إليها فالدار الدار واخلارج الداخل 
 وما مث إال انتقال يف أحوال ال ظهور أعيان مع صحة إطالقها إن اخلارج من الدار عاد إىل داره فعلمنا متعلق اإلعادة وفيه علم

املفاضلة بالدار وفيه علم نعوت أهل اللّه وفيه علم ما يشترك فيه احلق والعامل العامل باهللا وما مث إال عامل باهللا غري أنه من العلماء من 
ه ال يعلم أنه عامل باهللا ومن الناس من ال يعلم أنه عامل باهللا وهو على علم مبن يشهد ويعاين وال يعلم أنه احلق فلو سألته هل تعلم اللّ

فلو سألته فيما شهده هل تعلم هذا الذي شهدته من حيث ما هو مشهود لك يقول نعم يقال له فمن هو يقول هذا الذي أشهده 
فيقال له فمن يقال له يقول ال أدري فإذا قيل له هو كذا أي هو فالن باالسم الذي يعرفه به ولكن ما عرف أن هذا املشهود هو 

 محل هذا االسم على هذا املشهود فقد كان موصوفاً بعلم االسم وموصوفاً بعلم املشهود من حيث مسمى ذلك االسم فما جهل إال
ما هو مشهود له وما استفاد إال كون هذا املشهود مسمى ذلك االسم املعلوم وفيه علم انقياد اخللق للحق وأنه نتيجة عن انقياد 

طلبه فأوجده ومل يك شيئاً وفيه علم سبب االختالف الواقع يف العامل مع احلق للخلق لطلب املمكن الواجب فانقاد له الواجب فيما 
العلم مبا يوجب رفع االختالف فما الذي حكم على العلم مع قوة سلطانه وفيه علم االغترار وما سببه الذي أظهره وفيه علم ما هو 

 بالالم وبعلى فقال هلا ما كسبت وعليها ما العمل والكسب والفرق بني الكسب واالكتساب ألن اللّه ميز الكسب من االكتساب
اكتسبت وفيه علم االختيار اإلهلي وفيه علم مىت يستند إىل الضد فيكون الضد رمحة لضده مع أنه عدو له بالطبع وفيه علم التحجري 

ت شهودها وما عن اخلوض يف اللّه وفيه علم اإلحاطة باألعمال إحاطة مشاهدة ال إحاطة تلبس ويف أي خزانة ادخرت إىل وق
حكمها بعد شهور يف نفسها وفيما يعود منها على العامل هلا وفيه علم ما احلضرة اليت تقلب احلقائق والنقلب نفسها وهي من مجلة 

احلقائق وفيه علم املناسبات وفيه علم ما يرجع إليه يف احلكم مما ال يتصف بالقول ومع ذلك فله الفصل يف بعض القضايا وهو 
مثاله وفيه علم الغاية اليت تطلبها الرسل من اللّه يف هذه الدار وفيه علم النيابة اإلهلية يف التكوين وفيه علم غريب متعلق االقتراع وأ

باحملبة وهو الزهد يف احملبوب من أجل احملبوب مع اتصافه باحلب يف املزهود فيه وبقاء ذلك الوصف عليه وفيه علم االعتصام وفيه 
ولبعض أهل الطريق تأليف فيه مساه البياض والسواد وفيه علم فضل األمم بعضهم على بعض وفضل هذه األمة علم البياض والسواد 

احملمدية على سائر األمم وهل من أمة حممد صل اللّه عليه وسلم من كان قبل بعثته فرآه يف كشفه وآمن به واتبعه يف قدر ما كشف 
 أمة واحدة أو كان صاحب هذا الكشف متبعاً لشرع نيب خاص كعيسى أو له منه وهل حيشر من هذه صفته يف أمته أو حيشر

موسى أو من كان من الرسل عليهم السالم فرأى مشاهدة أن الشرع الذي جاء به ذلك النيب اخلاص الذي هذا متبعه إنه نائب فيه 
    وسلم وإن عن حممد صلى اللّه عليه وسلم وإن ذلك شرعه فاتبعه على أنه شرع حممد صلى اللّه عليه 

ذلك الرسول مبلغ عنه ما ظهر به من الشرع فهل حيشر مثل هذا يف أمة حممد صلى اللّه عليه وسلم أو يكون من أمة ذلك النيب مث 
أنه إذا اتفق أن حيشر يف أمة ذلك الرسول مث دخل اجلنة ونال مرتلته هل يناهلا يف منازل هذه األمة احملمدية أو ال يرتل منها إال يف 

زل أتباع ذلك الرسول وأمته أوله يف منازل ذلك الرسول مع أمته منازل من حيث ما هو متبع وله منازل مع األمة احملمدية من منا
حيثما اتبعه مبا أعطاه الكشف الذي ذكرناه آنفاً وفيه علم الصحبة ومن يصحبك بالصفة ومن يصحبك بالوجه ومن يصحبك لك 

ن أوىل بالصحبة ومن يصحب اللّه ومن له مقام أن يصحب وال يصحب أحد والفرق بني ومن يصحبك لنفسه ومن يصحبك للّه وم
الصحبة واملصاحبة وفيه علم املقامات واألحوال وفيه علم نعم وبئس وفيه علم اجلزاء يف الدنيا وفيه علم اتصاف العامل باإلستفادة 

 كل أمة وفيه علم من يريد اللّه ومن يريد غري اللّه وما متعلق فيما هو به عامل وفيه علم أصناف املقربني ودرجام يف القربة من
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اإلرادة وهل يصدق من يقول إنه يريد اللّه أو اليصدق وفيه علم اإللتباس يف املوت ومن اتصف بالضدين وفيه علم اإلستدراج وفيه 
نقص يف اجلناب اإلهلي وهي شرف ورفعة يف علم ما يقبله احلق من النعوت وال ينبغي أن تنسب إليه لكوا يف العرف والشرع صفة 

  احملدث وفيه علم فنون من العلوم واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منزل الخواتم وعدد األعراس اإللهية في الباب الثاني والثمانون وثلثمائة

  واألسرار األعجمية موسوية لزومية 

  اف والوسطاإال الذي جعل األطر  البرازخ علم ليس يدركه علم

 فيه في العالمين سطا كونية  النفوذية في كل نازلة له

 وإن أراد بشخص نعمة بسطا  أراد بشخص نقمة قبضا فإن

 العالمين تراه فيه قد قسطا في  إن أقسط الخلق في ميزان رحمته

    

بدها على أزهلا فلم يعقل إله إال وعقل املألوه وال إعلم أنه ملا كانت اخلوامت أعيان السوابق علمنا أن الوجود يف الصور دائرة انعطف أ
عقل رب إال وعقل املربوب ولكل معقول رتبة وليست عني األخرى كما نعلم أن بني اخلامتة والسابقة متيزاً معقوال به يقال عن 

احملكوم عليه وباحملكوم عليه تبينت الواحدة سابقة وعن األخرى خامتة وإمنا قلنا أن اخلامتة عني السابقة إمنا قلنا ذلك يف احلكم على 
اخامتة من السابقة واعلم أن األعراس على قسمني عرس لعقد وعرس لعقد ودخول وعرس بدخول وال عقد والعقد عبارة عما يقع 

عليه رضى الزوجني والدخول وطء لوجود لذة أوال جياد عني ودخول بال عقد عرس اإلماء وما مل يكن يف األنكحة أفضل من 
 اهلبة ألنه ال عن عوض كاالسم الواهب الذي يعطي لينعم احتص به لفضله أفضل اخللق وهو حممد صل اللّه عليه وسلم قال نكاح

تعاىل وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني وكل نكاح خارج عما ذكرناه 
شيء السائل الذي ال ثبات له ألنه عقد فيه وال رباط وال وثاق مث نرجع ونقول فأما اخلوامت فهو سفاح ال نكاح أي هو مبرتلة ال

فتعينها اآلجال ولوال ذلك ما كان لشيء خامتة ألن اخلامتة انتهاء يف املوصوف ا ولكل خامتة سابقة وال ينعكس فمن نظر إىل دوام 
ر إىل الفصل بني األشياء يف الترتيل قال باخلوامت يف األشياء لكون الفصول تبينها ترتل األمر اإلهلي واسترساله قال ما مث خامتة ومن نظ

مثال ذلك ولكن كل هذا يف عامل اإلنقسام والتركيب فإذا نظرت يف القرآن مثال بني الكلمتني واآليتني والسورتني فتقول عند 
رف معني وإن كان آيتان فخامتة األوىل كلمة معينة وإن كان وجود الفصل املميز بني األمرين فإن وقع بني كلمتني فخامتة األوىل ح

سورتان فخامتة األوىل آية معينة وإن كان أمر حادث قيل أجله كذا يف الدنيا ألن كل ما يف الدنيا جيري إىل أجل مسمى فتنتهي فيه 
س يكون منه عند انتقاله إىل الربزخ مث تنتهي ملدة باألجل فخامتة ذلك الشيء ما ينتهي إليه حكمه فانتهاء األنفاس يف احليوان آخر نف

املدة يف الربزخ إىل الفصل بينه وبني البعث مث تنتيهي املدة يف القيامة إىل الفصل بينها وبني دخول الدارين مث تنتهي املدة يف النار يف 
ملنة مث تنتهي املدة يف عذاب أهل النار حق من هو فيها من أهل اجلنة إىل الفصل الذي بني اإلقامة فيها واخلروج منها بالشفاعة وا

الذين ال خيرجون منها إىل الفصل بني حال العذاب وبني حصول حكم الرمحة اليت وسعت كل شيء فهم يتنعمون يف النار باختالف 
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شأنه تقلب أمزجتهم كما قد ذكرناه مث ال يبق بعد ذلك أجل ظاهر باملدة ولكن آجال خفية دقيقة وذلك احملدث الدائم العني من 
األحوال عليه ليلزمه اإلفتقار إىل دوام الوجود له دائماً فال تفارق أحواله اآلجال فال يزال يف أحواله بني سابقة وخامتة وأما اإلميان 

 اإلميان فسابقته ال إله إال اللّه وخامتته إماطة األذى عن الطريق فعرب الشارع عن السابقة باألعلى وعن اخلامتة باال دون فال أعلى يف
من التوحيد وال أدىن فيه من إماطة األذى عن الطريق ومن ذلك طريق التوحيد فإن األذى الذي يف طريقه الشرك اجللي واخلفي 
فاخلفي األسباب وهي بني خفي وأخفى فاألخفى األسباب الباطنة واخلفي األسباب الظاهرة واجللي نسبة األلوهة إىل احملدثات 

 عن قلبه وقلب غريه فإا أذى يف طريق التوحيد وكل أذى يف طريق من طرق اإلميان حبسب الصفة اليت فيميط املوحد هذه كلها
تسمى إمياناً فما يضادها يسمى أذى يف طريقها فالذي يزال من تلك الصفة املعينة هو خامتة تلك الصفة كان ما كان وال خامتة 

ن العدم الذي للمكن املتقدم على وجوده مل يزل مرجحاً له بفرض الوجود حلكم اللّه يف عباده باجلملة واإلطالق وال سابقة فإ
اإلمكاين له فال سابقة له وهو علم دقيق خفي تصوره سهل ممتنع ألنه سريع التفلت من الذهن عند التصور فليس احلدوث للمكن 

قه كون عدمه ووجوده مل يزل مرجحاً إال من حيث وجوده خاصة عند مجيع النظار وعندنا ليس كذلك وإمنا احلدوث عندنا يف ح
على كل حال ألنه ممكن لذاته وإن كان بعض النظار قد قال حدوثه ليس سوى إمكانه ولكن ما بني هذا البيان الذي بينته يف ذلك 

 ممكناً يتطرق األحتمال إىل كالم هذا احلاكم فإنه حيتمل أن يكون عنده من أمساء الترادف فيكون كونه يسمى حادثاً كونه يسمى
     وحيتمل أن يريد ما أردناه من كون العدم الذي حيكم عليه به أنه لذاته هو عندما مرجح مل 

يزل فإن توسعنا يف العبارة مع النظار مل نقل أن عدم املمكن لنفسه ألنه لو كان العدم له صفة نفس ألستحال وجوده كما يستحيل 
لوجود لذاته ال العدم وبينهما فرقان عظيم ولكن ليس مذهبنا فيه إال أن عدمه مل وجود احملال ولكن كما نقول تقدم العدم له على ا

يزل مرجحاً فوجود املمكن له سابقة لكونه مل يكن مث كان ولكن من حيث عينه إذا كان قائماً بنفسه ال من حيث صورته فال 
عيان القائمة بانفسها فله سابقة وخامتة لكن سابقته خامتة له يف عينه وله اخلوامت يف صورته باألمثال واألضداد فكل حادث سو األ

عني خامتته النه ليس له يف كونه غري زمان كونه خاصة مث ينعدم لنفسه وإمنا تتميز السابقة فيه من اخلامتة باحلكم فتحكم عليه 
ن زمان وجوده فافهم واعلم أن السالك بالوجود يف السابقة وبالعدم يف اخلامتة ويف عني سابقته ألنه ليس له وجود يف الزمان الثاين م

إذا وصل إىل الباب الذي يصل إليه كل سالك باإلكتساب فآخر قدم يف السلوك هو خامتة السالكني مث يفتح الباب وخترج العطايا 
أبواب احملدثات واملواهب اإلهلية حبكم العناية واإلختصاص ال حبكم اإلكتساب وهذا الباب اإلهلي قبول كله ال رد فيه البتة خبالف 

  وفيه أقوال 

 الرد والقبول جميعا أمكن  باب إذا وصلت إليه كل

 جاءه سمعياً مطيعا للذي  باب اإلله فهو قبول غير

 الباب خر ثم صريعا أنه  رذاذ تخيل فيه والذي

 بابي لمن يريد خشوعا إن  ربه ليس بابي فيناديه

 بديعاكنت عاينت فيك أمراً   تفطنت حين جئت إليه لو

  فاسكب إن شئت للفراق دموعا  أنت ما أنت لست أنت سوانا
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وملا وصلت يف مجاعة الواصلني من أهل زماين إىل هذا الباب األهلي وجدته مفتوحاً ما عليه حاجب والبواب فوقفت عنده إىل أن 
 ال تفتح فقلت فال شيء وضعت قيل يل خلع على خلعه الوراثة النبوية ورأيت خوخة مغلقة فاردت قرعها فقيل يل ال تقرع فإا

هذه اخلوخة اليت اختص ا األنبياء والرسل عليهم السالم وملا كمل الدين أغلقت ومن هذا الباب كانت ختلع على األنبياء خلع 
لشرائع وما الشرائع مث إين التفت يف الباب فرأيته جسماً شفافاً يكشف ما وراءه فرأيت ذلك الكشف عني الفهم الذي للورثة يف ا

يؤدي إليه اجتهاد اتهدين يف األحكام فالزمت تلك اخلوخة والنظر فيما وراء ذلك الباب فجليت يل من خلفه صور املعلومات 
على ما هي عليه فذلك عني الفتح الذي جيده العلماء يف بواطنهم وال يعلمون من أين حصل هلم إال أن كوشفوا على ما كشف لنا 

 تشريع معها والنبوة اخلاصة اليت باا تلك اخلوخة هي نبوة الشرائع فباا مغلق والعلم مبا فيها حمقق فال رسول وال فالنبوة العامة ال
نيب فشكرت اللّه على ما منح من املنن يف السر والعلن فلما اطلعت من الباب األول الذي يصل إليه السالكون الذي منه خترج اخللع 

ين كالصور اليت جتلت لنا خلف اخلوخة والظاهر من الشكر كاخلوخة فلم أرى شاكراً إال لواحد من إليهم رأيت منه شكر الشاكر
    خلف الكلمات الظاهرة فلم أجد يف تلك احلالة مساعد إىل على الشكر فقلت أخاطب ريب تعاىل عز وجل 

 أنا لم أشكر أكون كفورا وإن  إذا رمت شكر ألم أجد لك شاكرا

 فلم آنس عليك غيورا وضعت  السبب الذيسترت عقول الخلق ب

 بها عبدا بتلك خبيرا أمرت  وقد بلغت عنك التراجم غيرة

 كنت مشهوداً لكنت غفورا ولو  لم تشهد ولم تك ظاهراً لذلك

 شخيصاً لألنام بصيرا بعثت  قلت بالتلبيس في الملك الذي وقد

 ظهيراحالة اإلمكان منك  على  لنا بالعلم واألمر لم يزل وكيف

    

فكان حممد صلى اللّه عليه وسلم عني سابقة النبوة البشرية بقوله معرفاً إيانا كنت نبياً وآدم بني املاء والطني وهو عني خامت النبني 
 ومتييز بقوله تعاىل ولكن رسول اللّه وخامت النبني ملا ادعى فيه أنه أبو زيد نفى اللّه عنه أن يكون أبا ألحد من رجالنا لرفع املناسبة

املرتبة أال تراه صلى اللّه عليه وسلم ما عاش له ولد ذكر من ظهره تشر قفاله لكونه سبق يف علم اللّه إنه خامت النبني وقال صلى اللّه 
 عليه وسلم إن الرسالة يعين البعثة إىل الناس بالتشريع هلم والنبوة قد انقطعت أي ما بقي من يشرع له من عند اللّه حكم يكون عليه

ليس هو شرعنا الذي جئنا به فال رسول بعدي يأيت بشرع خيالف شرعي إىل الناس وال نيب يكون على شرع ينفرد به من عند ربه 
يكون عليه فصرح أنه خامت نبوة التشريع ولو أراد غري ما ذكرناه لكان معارضاً لقوله إن عيسى عليه السالم يرتل فينا حكماً مقسطاً 

لذي حنن عليه وال نشك فيه أنه رسول ونيب فعلمنا أنه صلى اللّه عليه وسلم أراد أنه ال شرع بعده ينسخ يؤمنا بنا أي بالشرع ا
شرعه ودخل ذا القول كل إنسان يف العامل من زمان بعثته إىل يوم القيامة يف أمته فاخلضر وإلياس وعيس من أمة حممد صلى اللّه 

سول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من أمته الباطنة فهو النيب بالسابقة وهو النيب باخلامتة عليه وسلم الظاهرة ومن آدم إىل زمان بعثة ر
فظهر يف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن السابقة عني اخلامتة يف النبوة وأما خامتية عيسى عليه السالم فله ختام دورة امللك فهو 

عن أب بشري ومل يشبه األبناء أعين ذرية آدم يف النشىء فإنه مل يلبث يف آخر رسول ظهر وظهر بصورة آدم يف نشئه حيث مل يكن 
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البطن اللبث املعتاد فإنه مل ينتقل يف أطوار النشأة الطبيعية مبرور األزمان املعتادة بل كان انتقاله يشبه البعث أعين إحياء املوتى يوم 
 الكثري فإنه داخل حتت عموم قوله كما بدأكم تعودون يف التناسل القيامة يف الزمان القليل على صورة من جاؤوا عليها يف الزمان

والتنقل يف األطوار مث إن عيسى إذا نزل إىل األرض يف آخر الزمان أعطاه ختم الوالية الكربى من آدم إىل آخر نيب تشريفاً حملمد 
 صلى اللّه عليه وسلم وحينئذ فله ختم دورة امللك صلى اللّه عليه وسلم حيث مل خيتم الوالية العامة يف كل أمة إال برسول تابع إياه

وختم الوالية أعين الوالية العامة فهو من اخلوامت يف العامل وأما خامت الوالية احملمدية ووهو اخلتم اخلاص لوالية أمة حممد الظاهرة 
 األمة فعيسى عليه السالم وإن كان فيدخل يف حكم ختميته عيسى عليه السالم وغريه كالياس واخلضر وكل ويل للّه تعاىل من ظاهر

ختما فهو خمتوم حتت ختم هذا اخلامت احملمدي وعلمت حديث هذا اخلامت احملمدي بفاس من بالد املغرب سنة أربع وتسعني 
صلى ومخسمائة عرفين به احلق وأعطاين عالمته وال أمسية ومرتلته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مرتلة شعرة واحدة من جسده 

اللّه عليه وسلم وهلذا يشعر به إمجاالً وال يعلم به تفصيالً إال من أعلمه اللّه به أو من صدقه أن عرفه بنفسه يف دعواه ذلك فلذلك 
عرف بأنه شعرة من الشعور ومثال الشعور أن ترى بابا مغلقاً على بيت أو صندوقاً مغلقاً فتحس فيه حبركة توذن أن يف ذلك البيت 

كن ال يعلم أي نوع هو من أنواع احليوان أو يشعر به إنسان وال يعرف له عيناً فيفصله من غريه كما نعلم بثقل الصندوق حيواناً ول
أنه حيتوي على شيء أثقله ال يعلم ما هو ذلك الشيء املختزن يف ذلك الصندوق فمثل هذا يسمى شعور هلذا اخلفاء وأما ختم 

 اهلو وهو مثل قوله هو اللّه الذي ال إله إال هو فبدأ و وأتى باالسم اللّه احمليط جبميع األمساء األمساء اإلهلية فهو عني سابقتها وهو
اليت تأيت مفصلة مث بالنفي فنفى أن يكون هذه املرتبة لغريه مث أوجبها لنفسه بقوله إال هو فبدأ و وختم و فكل ما جاء من تفصيل 

سم اللّه اآلين بعد قوله هو فان كلمة هو أعم من كلمة اللّه فإا تدل على اللّه وعلى كل أعيان األمساء اإلهلية فقد دخل حتت اال
غائب وكل من له هوية وما مث إال من له هوية سواء كان املعلوم أو املذكور موجوداً أو معدوماً وأما اخلواتيم اليت على القلوب فهي 

ر وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم يف اللّه أنه أغري مين ومن غريته حرم الفواحش خوامت الغرية اإلهلية فما ختم ا إال االسم الغيو
    وجعل الفواحش ظاهرة وباطنة فقال تعاىل حملمد صلى اللّه عليه وسلم قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما 

ه أنه رب إله بل يعلم كل أحد من نفسه أنه بطن فختم على كل قلب أن تدخله ربوبية احلق فتكون نعتاله فما من أحد جيد يف قلب
فقري حمتاج ذليل قال تعاىل كذلك يطبع اللّه على كل قلب متكرب جبار فال يدخله كربياء إهلي أصالً فجعل البواطن كلها يف كل فرد 

تعتقد األلوهة يف غريها بل فرد خمتوماً عليه أن ال يدخلها تأله ومل يعصم األلسنة أن تتلفظ بالدعوى باأللوهة وال عصم النفوس إن 
هي معصومة إن تعتدقها يف نفسها ال يف أمثاهلا ألنه ما كل أحد عامل باألمور على ما هي عليه وال يعلم كل أحد أن األمثال كلها 

رناه يف حكمها يف املاهية واحد فهذه اخلوامت قد احنصرت يف تفصيل ما ذكرناه من أنواعها وأما األعراس اإلهلية على تفصيل ما ذك
أول الباب فهي مشتقة من التعريس وهو نزول املسافر يف مرتلة معلومة يف سفره واألسفار معنوية وحسية فالسفر احملسوس معلوم 
والسفر املعنوي ما يظهر للقلب من املعاين دائماً أبداً على التتايل والتتابع فإذا مرت ذا القلب عرست به فكانت مرتالً لتعريسها 

ت به لتفيده حقيقة ما جاءت به وإمنا نسبت إىل اللّه ألن اللّه هو الذي أسفرها وأظهرها هلذا القلب وجعله مرتالً هلا تعرس وإمنا عرس
فيه وهي الشؤون اليت قال احلق عن نفسه أنه فيها جل جالله يف كل يوم فالعامل يف سفر على الدوام دنيا وآخرة ألن احلق يف شؤون 

 وآخرة والقلوب حمل لتعريس هذه املعاين اليت يسفرها احلق لقلوب عباده فتعرس فيها ليطلعه اللّه على ما أراد اخللق على الدوام دنيا
أن يعلمه ذلك القلب فما من نفس إال وللقلب خاطر إهلي قد نزل به على أي طريق سلك لكن بعض القلوب تعرف عن عرس ا 
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ا شعرت به حىت نزل ذلك اخلاطر بالقلب وبعض الناس هلم استشراف على من اخلواطر وقد ال تعرف من أي طريق جاء ألا م
أفواه السكك اليت تأيت عليها هذه اخلواطر اليت ترتل ذا القلب وتعرف كل طريق ومتيزه عن صاحبه فإذا أقبل اخلاطر عرف من أي 

كم ليس للطريق اآلخر وهذا كله أعين الذي طريق أقبل فإذا نزل به يقابله من الكرامة به على قدر ما يعرفه فإنه لكل طريق ح
ذكرناه من املراعاة إمنا ذلك يف زمان التكليف فإنه ايل وضع الطريق وأوجب األحكام فإذا ارتفع التكليف يف النشأة اآلخرة توحدت 

ما مث عمن يتميز ألحدية الطريق الطرق فلم يكن غري طريق واحدة فال حيتاج يف النازل عليه من اللّه املعرس بقلبه إىل متييز أصالً فإنه 
فال يكون العرس بالعقد ومبا فصلناه يف ذلك يف أول الباب إال يف زمان التكليف وهو زمان احلياة الدنيا يف أول وجوب التكليف 

شبش فاعلم ذلك فإذا كان احلق مرتل تعريسنا وهو ما ذكر عن نفسه أن العبد يتحرك حبركة يضحك ا ربه ويتعجب منه ربه ويتب
له من أجلها ربه ويفرح ا ربه يرضى ا ربه ويسخط ا ربه ويغضب ا ربه فلما قال هذا عن نفسه وعني هذه احلركات وأمثاهلا 
حىت عرفناها من كتابه على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم وعرفنا أن العبد عنده حبسب ما أنزل من هذه احلركات املوجبة هلذه 

 احلق ا نفسه أنه يظهر ا إذا أتى ا العبد وهذا حكم أثبته احلق ونفاه دليل العقل فعرفنا أن العقل قاصر عما األحكام اليت وصف
ينبغي هللا عز وجل وأنه لو ألزم نفسه اإلنصاف للزم حكم اإلميان والتلقي وجعل النظر واالستدالل يف املوضع الذي جعله اللّه وال 

للّه له وهو الطريق املوصل إىل كونه إهلاً واحداً ال شريك له يف ألوهيته وال يتعرض هلا ملا هو عليه يف يعدل به عن طريقه الذي جعله ا
نفسه وأما استدالله القاصر الذي يريد أن حيكم به على ربه بقوله أنه ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث بتقسيمه يف ذلك فإذا 

 قال لك أن احلق ذه املثابة وهو قولك كل ما خيلو عن احلوادث يف نفسه فمن قال لك سلمناه مل يقدح فيما نريده فإنا نقول له من
أن هذه يف املوجودات منحصرة إمنا ذلك حكم فيما ال خيلو عن احلوادث ال فيمن خيلو عن احلوادث وأما تقسيمك اآلخر على هذا 

ا لنفسه أو ألمر آخر ما هو نفسه فإن قبلها لنفسه فال خيلو عنها اجلواب وهو قولك أنه إذا خال عنها مث قبلها فال خيلو أما أن يقبله
وإذا مل خيل عنها فهو حادث مثلها ونقول له أما احلوادث كلها فيستحيل دخوهلا يف الوجود ألا ال تتناهى وأنت تعلم أن الذي 

لنفسه ألنه لوال ما هو عل صفة يقبله ما يقبل احلوادث قد كان خلياً عنها أي عن حادث معني مع وجود نفسه مث قبل ذلك احلادث 
    قبله فقد عزا وخال عن ذلك احلادث بعينه مع وجود نفسه فما من 

حادث تفرضه إال ويعقل وجود نفس القابل له وذلك احلادث غري موجود وإن مل خيل عن احلوادث فال يلزم أن يكون حادثاً مثلها 
ه جييب عبده إذا سأله ويرضى عنه إذا أرضاه ويفرح بتوبة عبده إذا تاب فانظر يا عقل مع قبوله هلا لنفسه فاحلق قد أخرب عن نفسه أن

ملن تنازع ومن احملال أن نصدقك ونكذب ربك ونأخذ عنك احلكم عليه وأنت عبد مثلي ونترك األخذ عن اللّه وهو أعلم بنفسه 
هل النسبة إىل اللّه يف ذلك جلهلنا بذاته وقد منعنا فهو الذي نعت نفسه ذا كله ونعلم حقيقة هذا كله حبده وماهيته ولكن جن

وحذرنا وحجر علينا التفكر يف ذاته وأنت ياعقل بنظرك تريد أن تعلم حقيقة ذات خالقك ال تسبح يف غري ميدانك وال تتعد يف 
كات عباده يف أسفارهم بأحواهلم نظرك معرفة املرتبة ال تتعرض للذات مجلة واحدة فإن اللّه قد أبان لنا أنه حنل أو مرتل لتعريس حر

فتفطن إن كنت ذا عقل سليم مث إنه ما يلزم إذا كان األمر عندك قد حدث إن يكون ذلك األمر حادثاً يف نفسه ال عقال وال عرفا 
وال شرعا فإنك تقول قد حدث عندنا اليوم ضيف وهو صحيح حدوثه عندكم ال حدوثه يف نفسه يف ذلك الوقت بل قد كانت 

وجودة منذ مخسني سنة ومع هذا فال حنتاج إليه لبيانه وظهوره فمن أراد الدخول على اللّه فليترك عقله ويقدم بني يديه شرعه عينه م
فإن اللّه ال يقبل التقييد والعقل تقييد بل له التجلي يف كل صورة كما له إن يركبك يف أي صورة شاء فاحلمد للّه الذي ركبنا يف 
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سبحانه بصورة معينة وال حصرته فيها بل جعلت له ما هو له بتعريفه إن له وهو حيوله يف الصور فما قدر اللّه الصورة اليت مل نقيده 
حق قدره إال اللّه ومن وقف مع اللّه فيما وصف به نفسه مل يدخله حتت حكم عقله من حيث نفسه تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبرياً 

وقد يكون عقداً ووطأ معاً وقد يكون وطأ ويكون نفس الوطء عني العقد ألن الوطء واعلم أن مسمى النكاح قد يكون عقد الوطء 
ال يصح إال بعقد الزوجني ومنه إهلي وروحاين وطبيعي وقد يكون مراد للتناسل أعين للوالدة وقد يكون رد اإللتذاذ فأما األهلي 

 معها اإلبتهاج فإذا توجه احلق عليه مبا ذكرناه أظهر من هذا فهو توجه احلق على املمكن يف حضرة اإلمكان باإلرادة احلبية ليكون
املمكن التكوين فكان الذي يولد عن هذا اإلجتماع الوجود للممكن فعني املمكن هو املسم أهال والتوجيه اإلرادي احليب نكاحاً 

ء احلسىن ملا يف هذا النكاح من اإلجياد واإلنتاج اجياداً يف عني ذلك املمكن ووجوداً إن شئت واألعراس الفرح الذي يقوم باألمسا
الظاهر يف أعيان املمكنات لظهور آثار األمساء فيه إذ ال يصح هلا أثر يف نفسها وال يف مسماها وإمنا أثرها وسلطاا يف عني املمكن ملا 

امة األعراس إليها وهذا النكاح مستمر فيه من اإلفتقار واحلاجة إىل ما بيد األمساء فيظهر سلطاا فيه فلهذا نسبنا الفرح والسرور وإق
دائم الوجود ال يصح فيه انقطاع والطالق هلذا العقد النكاحي ال يقع يف األعيان القابلة لألعراض والصور وإمنا يقع يف الصور 

مبرتلة الصداق واألعراض وهو عدمها لنفسها يف الزمان الثاين من زمان وجودها وهو خلع ألنه رد الوجود الذي أعطاها عليه ألنه 
لعني هذا املمكن اخلاص فإن قلت فاحلق ال يتصف بالوجود احلادث فمن قبل هذا املردود وأين خزانته وال بد له من حمل قلنا جتلى 
احلق يف الصور وحتوله الذي جاء به الشرع إلينا ورأيناه كشفاً عموماً وخصوصاً هو عني ماردته املمكنات الصورية والعرضية من 

 حني انعدمت فاحلق له نسبتان يف الوجود نسبة الوجود النفسي الواجب له ونسبة الوجود الصوري هو الذي يتجلى فيه الوجود
خللقه إذ من احملال أن يتجلى يف الوجود النفسي الواجب له ألنه ال عني لنا ندركه ا ا إذ حنن يف حال عدمنا ووجودنا مرحجني 

 إال بنا أي من حيث تعطيه حقائقنا فالبد أن يكون جتليه يف الوجود الصوري وهو الذي يقبل مل يزل عنا حكم اإلمكان فال نراه
التحول والتبدل فتارة يوصف به املمكن الذي خيتلع به وتارة يظهر به احلق يف جتليه فانظر يا ويل يف هذا املوطن فإنه موطن خفي 

حنا عنه ألهل طريقنا فإن الكثري من أهل طريق اللّه وإن شهدوا جتلى احلق جداً ولوال لسان الشرع الذي أومأ إليه ونبه عليه ما أفص
لكن ال معرفة هلم بذلك وال مبا رأوه وال صورة ما هو األمر عليه ومن علم ما قررناه من بيان قصد الشرع فيه علم كيف صدور 

    ن العامل فإنه العامل وما هو العامل وما يبقى عينه من العامل وما يفىن منه وما يرثه احلق م

القائل إنا حنن نرث األرض ومن عليها وإلينا يرجعون وما ورث عل احلقيقة إال الوجود الذي يتجلى فيه ملن ظهر من خلقه الذي 
اختلعت فيه صور املمكنات وأعراضها ألن الوارث ال يكون مع وجود املوروث عنه وبقائه وإمنا يكون بعد انتقاله وعدمه من هذا 

و اتصافه بالعدم وليس ذلك إال للصور واألعراض فهو وارث على الدوام واالختالع واقع على الدوام والقبول حاصل املوطن وه
على الدوام والنكاح الزم وعلى الدوام وهذا معىن الدميومة املنسوبة إىل احلق فهو تعاىل يعمل مع كونه مل يزل موجداً للعامل ومل يزل 

 احلدوث يف عني القدم فال يعقل له طرف ينتهي إليه ألنه من ذاته مل يزل حتت حكم الترجيح اإلهلي له العامل حمدثاً فالعامل له حكم
إما بالعدم أو بالوجود وإذا تقرر هذا يف النسبة اإلهلية فلنذكر حكم النسبة الروحانية يف هذه املسئلة وذلك أن الوجود الذي ذكرناه 

لكل ممكن من اللّه سواء كان هناك سبب وضعي أو مل يكن فلله اإلجياد عل كل حال يف النسبة اإلهلية هو الوجه اخلاص الذي 
وبكل وجه علواً وسفالً وأما النكاح الروحاين فحضرته الطبيعة وهي األهل األصلي يف النكاح اإلهلي فإذا ولدت يف النكاح األول 

إياها فبىن ا فلما واقعها ظهر عن ذلك الوقاع ولد وهو صورة من الصور كانت تلك الصورة أهالً هلذا الروح الكل فانكحه احلق 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2376  

الروح اجلزئي فحييت به تلك الصورة وصار هذا الولد يقوم ا ويدبرها ويسعى عليها ويسافر ويقتحم األخطار ليكتسب ما جيود 
 إمنا تقيمه القوى اليت ال ظهور هلا به عليها حساً ومعىن أي من األرزاق احملسوسة واملعنوية والعرس الذي يكون هلذا النكاح الروحاين

إال يف هذه الصورة الطبيعية بوجود هذا النكاح فيقع هلا االلتذاذ والفرح مبا حيصل هلا من األثر بوجود هذا البناء وأما النكاح الطبيعي 
البتناء املسمى يف عامل احلس نكاحاً فهو ما تطلبه هذه األرواح اجلزئية املدبرة هلذه الصور من اجتماع الصورتني الطبيعية بااللتحام وا

فيتولد عن هذا النكاح أمثال الزوجني من كل حيوان ونبات فيظهر إنسان من إنسانني وفرس من فرسني وقد يقع االلتحام من غري 
لفني ال املثالني فيتولد بينهما شكل غريب ما يشبه عني واحد من الزوجني كالبغل بني احلمار والفرس وكل مولد بني شكلني خمت

يولد أبداً فإنه عقيم فهو الذي يولد وال يلد فنكاح مثل هذا النوع ليس لوالدة ولكن رد الشهوة وااللتذاذ فيشبه النكاح األول هذا 
النكاح الذي حرج عنه غري جنس الزوجني من كونه نكاحاً يف غري اجلنس فيتولد بينهما الشكل الغريب ما يشبه واحداً منهما أعين 

وجني فافهم وتلقيح الشجر بالرياح اللواقح من النكاح الطبيعي وأما الريح العقيم فيشبه نكاحها نكاح الشكل الغريب الذي من الز
ال يتولد عنه شيء وأعراس هذا النكاح الطبيعي ما هو املشهود يف العرف املسمى عرساً يف الشاهد من الوالئم والضرب بالدفوف 

عي يف الشجر فهو ما يعطيه من الثمر عند هذا احلمل وصورة وقع نكاح األشجار زمان جرى املاء يف وأما ما يتولد من النكاح الطبي
العود وهو عند طلوع السعود فهو نكاح سعيد يف طالع سعيد وما قبل ذلك فهو زمان خطبة ورسل متشي بني الزوجني الرجل 

 فمنه ما يولد يف الربيع ومنه ما يولد يف الصيف كما يكون محل واملرأة ووقوع الوالدة على قدر زمان محل هذين النوعني من الشجر
احليوان خيتلف زمانه باختالف طبيعته فإنه ال يقبل من تأثري الزمان فيه إال بقدر ما يعطيه مزاجه وطبعه فإذا نكح اجلو األرض وأنزل 

كل زوج يج وإمنا كان زوجاً من أجل ما يطلبه املاء ودبرته يف رمحها آثار األنوار الفلكية ضحكت األرض باألزهار وأنبتت من 
من النكاح إذ ال يكون إال بني الزوجني فعني عرسه هو ما تربزه من األزهار واملخلقة يف النبات هو ما سلم من اجلوائح وغري 

ن غري تفصيل لكن حصرنا املخلقة ما نزلت به اجلائحة واهللا على كل شيء قدير فهذا قد ذكرنا طرفاً من اخلوامت واألعراس جممالً م
األمهات يف ذلك وأما األسرار األعجمية فإمنا مسيناها أعجيمة ألن العربية من األسرار هي اليت يدركها عني الفهم صوراً كاآليات 

ال يعلم احملكمات يف الكتب املرتلة واألسرار األعجمية ما تدرك بالتعريف ال بالتأويل وهي كاآليات املتشاات يف الكتب املرتلة ف
تأويلها إال اللّه أو من أعلمه اللّه ليس للفكر يف العلم ا دخول وال له فيها قدم وما يتبع استخراج السر فيها إال الذي ذكره اللّه 

    تعاىل وهو الذي يف قلبه زيغ أي ميل عن احلق باتباعه ما 

ك فال خيض يف تلك األسرار وليتعمل يف الطريق املوصلة إىل اللّه وهو قد ذكر اللّه فيه أنه ال يعلم تأويله إال اللّه فمن أراد أن يعلم ذل
العمل مبا شرع اللّه له بالتقوى فإنه قال تعاىل أنه ينتج لصاحبه علم الفرقان فإذا عمل به توىل اللّه تعليمه تلك األسرار األعجمية فإذا 

نه فيها حكم التشابه الذي كانت توصف به قبل العلم ا ألن اللّه أناهلا إياه صارت يف حقه عربية فيعلم ما أراد اللّه ا ويزول ع
جالها متشاة هلا طرفان يف الشبه فال يدري صاحب النظر ما أراد مرتهلا ا يف ذلك التشابه فإنه البد من ختليصه إىل أحد الطرفني 

لوق أو من ذلك املرتل إن كان من صور من وجه خاص وإن مجعت بني الطرفني فلكل طرف منهما ما ليس لآلخر من ذلك املخ
كالم اللّه فاملرتل كقوله تعاىل الرمحن على العرش استوى وكقوله وهو معكم أينما كنتم وكقوله وحنن أقرب إليه من حبل الوريد 

 وامللك صفاً وكقوله وهو اللّه يف السوات واألرض وكقوله فها ينظرون إال أن يأتيهم اللّه يف ظلل من الغمام وكقوله وجاء ربك
صفاً وأمثال هذا يف الكتب املرتلة وأما أخبار الرسل املترمجني عن احلق ما أوحى به على ألسنتهم إلينا فال حتصى كثرة من األمور 
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املتشاة فال يتبع ذلك بعد التعريف إال من يف قلبه زيغ وأما من يتبع الطرق املوصلة إىل الكشف عنها فما هو من أهل الزيغ بل هو 
من أهل االستقامة فاحملمدي هو احملكم من اآليات ألنه عريب واملتشابه موسوي ألنه أعجمي فالعجمية عند أهل العجمية عربية 

والعربية عند األعلجم عجمة ويف األلفاظ هي مستورة باالصطالح وما مث عجمة إال يف االصطالح واأللفاظ والصور الظاهرة وأما 
جمة فيها فمن ادعى علم املعاين وقال بالشبه فال علم له أصالً مبا دعاه أنه علمه من ذلك فإن املعاين يف املعاين فكلها عربية ال ع

كالنصوص عند أهل األلفاظ ألا بسائط ال تركيب فيها ولوال التركيب ما ظهر للعجمة صورة يف الوجود يف هذا املرتل من العلوم 
هلذا املرتل السيادة عل كل مرتل من منازل اجلمع والوجود وقد ذكرنا حصراً هذه ما ال حيصى كثرة إن ذكرناها طال األمر فيها و

املنازل يف هذا الكتاب فيما تقدم يف هذا الباب فاعلم أن هذا املرتل هو مرتل الربزخ احلقيقي فإن الربزخ يتوسع فيه الناس وماا هو 
بحرين بينهما برزخ ال يبغيان فحقيقة الربزخ أن ال يكون فيه برزخ وهو كما يظنون إمنا هو كما عرفنا اللّه به يف كتابه يف قوله يف ال

الذي يلتقي ما بينهما بذاته فإن التقى الواحد منهما بوجه غري الوجه الذي يلقى به اآلخر فالبد أن يكون بني الوجهني يف نفسه 
لذي يلتقي به أحد األمرين الذي هو بينهما عني برزخ يفرق بني الوجهني حىت ال يلتقيان فإذا ليس بربزخ فإذا كان عني الوجه ا

الوجه الذي يلتقي به اآلخر فذلك هو الربزخ احلقيقي فيكون بذاته عني كل ما يلتقي به فيظهر الفصل بني األشياء والفاصل واحد 
بوجه منه وال يف العني وإذا علمت هذا علمت الربزخ ما هو ومثاله بياض كل أبيض هو يف كل أبيض بذاته ما هو يف أبيض ما 

أبيض آخر بوجه آخر بل هو بعينه يف كل أبيض وقد متيز األبيضان أحدمها عن اآلخر وما قابلهما البياض إال بذاته فعني البياض 
واحد يف األمرين و األمران ما هو كل واحد عني اآلخر فهذا مثال الربزخ احلقيقي وكذلك األنسانية يف كل إنسان بذاا فالواحد 

زخ احلقيقي وما ينقسم ال يكون واحداً والواحد ينقسم وال يقسم أي وال ينقسم يف نفسه فإنه أن قبل القسمة يف عينه فليس هو الرب
بواحد وإذا مل واحداً مل يقابل كل شىء من األمرين اللذي يكون بينهما بذاته والواحد معلوم أنه مث واحد بال شك والربزخ يعلم 

 أن الناس جعلوا كل شء بني شيئني برزخاً توسعاً وأن كل ذلك الشيء املسمى عندهم برزخاً جسماً وال يدرك ويعقل وال يشهد مث
كبرياً أو صغرياً لكنه ملا منع أن يلتقي األمران اللذان هو بينهما مسوه برزخاً فاجلوهران اللذان يتجاوزان وال ينقسم كل واحد منهما 

ا وجتاورا اجلوهرين جتاور وأحيازمها وليس بني أحيازمها حيز ثالث ليس فيه جوهر عقالً وال حساً وال بد من برزخ يكون بينهم
وبني احليزين واجلوهر برزخ معقول بال شك هو املانع أن يكون عني كل جوهر عني اآلخر وعني كل حيز عني لآلخر فهو قد قابل 

املاء طهوراً ال ينجسه شء مع حصول النجاسة كل جوهر وكل حيز بذاته من عرف هذا عرف حكم الشارع إذ قال أن اللّه خلق 
    فيه بال شك ولكن ملا كانت النجاسة متميزة عن املاء بقي املاء طاهراً 

على أصله إال أنه يعسر إزالة النجاسة منه فما أباح الشارع من استعمال املاء الذي فيه النجاسة استعملناه وما منع من ذلك امتنعنا 
 أن النجاسة يف املاء وعقلنا أن املاء الطهور يف ذاته ال ينجسه شء فما منعنا الشارع من استعمال املاء الذي منه ألمر الشرع مع عقلنا

فيه النجاسة لكونه جنساً أو تنجس وإمنا من استعمال الشيء النجس لكوننا ال نقدر عل فصل أجزائه من اجزاء املاء الطاهر فبني 
ألجله ولو التقيا لتنجس املاء فاعلم ذلك إال ترى الصور اليت يف سوق اجلنة كلها برازخ تأيت النجاسة واملاء برزخ مانع ال يلتقيان 

أهل اجلنة إىل هذا السوق من أجل هذه الصور وهي اليت تتقلب فيها أعيان أهل اجلنة فإذا ادخلوا هذه السوق فمن اشتهى صورة 
من السوق فقد يرى مجاعة صور واحدة من صور ذلك السوق دخل فيها وانصرف ا إىل أهله كما ينصرف باحلاجة يشتريها 

فيشتهيها كل واحد من تلك اجلماعة فعني شهوته فيها التبس ا ودخل فيها وحازها فيحوزها كل واحد من تلك اجلاعة ومن ال 
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لصورة كما هي يف يشتهيها بعينه واقف ينظر إىل كل واحد من تلك اجلماعة قد دخل يف تلك الصورة وانصرف ا إىل أهله وا
السوق ما خرجت منه فال يعلم حقيقة هذا األمر الذي نص عليه الشرع ووجب به اإلميان علم نشأة اآلخرة وحقيقة الربزخ وجتلى 

احلق يف صور متعددة يتحول فيهن من صور إىل صورة والعني واحدة فيشهد بصر احتوله يف صور ويعلم عقالً أا ما حتولت قط 
حبسب ما أعطتها ذاا واحلق يف نفسه صدق العقل يف حكمه وصدق البصر يف حكمه مث له علم بنفسه ما هو فكل قوة أدركت 

عني ما حكم به العقل عليه وال هو عني ما حكم به شهود البصر عليه وال هو غري هذين بل هو عني ما حكما به وما هو علمه 
يم القدير قدر وقضى وحكم وأمض وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه يف احلق من نفسه مما مل يعلمه هذان احلاكمان فسبحان العل

كل معبود وأين أبني من حتوله يف صور املعبودات ولكن أكثر الناس ال يعلمون مث شرع لنا أن ال نعبده يف شيء منها وإن علمنا أنه 
املؤاخذة يف الشرك وال بد مث بعد ذلك عينها وعصى من عبده يف تلك الصور وجعله مشركاً وحرم على نفسه املغفرة فوجبت 

ترتفع املؤاخذة وما ارتفعت إال اجلهلة بصورة ما عنده يف الشريك بنفي تلك الصورة يف اآلخرة عن الشريك فلذلك عوقب ولذلك 
نيا وال يف اآلخرة مشلته الرمحة بعد العقوبة وإن مل خيرج من النار والعامل منا هنا بصورة ما عبده املشرك ما تزخرج عن علمه يف الد

ألنه مل تقع عينه يف الدنيا وال تعلق علمه إال على املعبود يف تلك الصورة واملشرك مل يكن حاله كذلك وإمنا كان حاله شهود 
    الصورة فرجع املشرك عنها يف اآلخرة ومل يرجع العامل فلو رجع لكان من اجلاحدين فال يصح له أن يرجع 

  إال الذي شاهد األعيان والصورا  هباق ولكن ليس يعلم فالشريك

 بالشرك فيه صدق الخبرا يقول  يقول بتوحيد أصاب ومن فمن

 في عين عابده عين وال أثرا  الشريك لمعدوم وليس له إن

سلم ويف هذا املرتل من العلوم علم ال يعلمه نيب وال ويل كان من قبل هذه األمة اختص بعلمه هذا الرسول حممد صلى اللّه عليه و
وهذه األمة احملمدية فالكامل من هذه األمة حصل له هذا املقام ظاهراً أو باطناً وغري الكامل حصل له ظاهراً أو باطناً ومل يكمل له 

ولكن مشله لكونه من األمة أمة حممد صلى اللّه عليه وسلم وال يكاثر من أمته إال باملؤمنني منهم صغرياً كان املؤمن أو كبرياً فإن 
ة تابعة لآلباء يف اإلميان وال يتبعوهم يف الكفران كان اآلباء كفاراً ولكن تعزل كفار كل أمة مبعزل عن كفار األمة األخرى فإن الذري

العقوبة تعظم بعظم من كفر به هذا املعهود إال كفار هذه األمة فإم أخف الناس عذاباً لكون من كفرت برسالته اليت أرسله اللّه ا 
 وقد أبان اللّه ذلك يف الدنيا وجعله عنوان حكم اآلخرة وذلك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ملا اشتد قيامه يف رمحة للعاملني

اللّه وغريته على احلق يف قصة ورعل وذكوان وعصية جعل يدعو عليهم يف كل صالة شهراً كامالً وهو القنوت فأوحى اللّه تعاىل يف 
إذا دعاه يف أمر فنهاه عن الدعاء عليهم بقاء هلم ورمحة م فقال وما أرسلناك إال رمحة للعاملني أي ذلك ملا علم من إجابته إياه 

لترمحهم فإنه مرسل إىل مجيع الناس كافة لريمحهم بأنواع وجوه الرمحة ومن وجوه الرمحة أن يدعو هلم بالتوفيق واهلداية وقد صح 
قومي فإم ال يعلمون وى عن الدعاء عليهم فإذا كان من أشرك به يعتب رسوله عنه صلى اللّه عليه وسلم إنه يقول اللهم اهد 

صلى اللّه عليه وسلم يف الدعاء عليهم فكيف يكون فعله فيهم إذا تول سبحانه احلكم فيهم بنفسه وقد علمنا أنه تعال ما ندبنا إىل 
م القيامة من أمة حممد صلى اللّه عليه وسلم وإن أخذهم اللّه خلق كرمي إال كان هو أوىل به فمن هنا يعلم ما حكمه يف املشركني يو

بالشرك يف اآلخرة إذ البد من املؤاخذة ولكن مؤاخذية إياهم فيها لطف إهلي ال يستوي فيه مشرك غري هذه األمة مبشركها أعرف 
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ذنوم بل من األمم إن اللّه مييتهم ذلك اللطف وال أصرح به كما ذكر صلى اللّه عليه وسلم فيمن أصابتهم النار من هذه األمة ب
فيها أمانة احلديث وقد مر يف هذا الكتاب خرجه مسلم يف صحيحه وقد رميت بك الطريق لتعلم حكم اللّه يف هذه األمة احملمدية 

املؤمن منهم مؤمنها والكافر ا فإن كفر الكافر منها ال خيرجه عن الدعوة فله أو عليه حكمها والبد فهم خري أمة أخرجت للناس 
بإميانه والكافر منهم بكفره ومها خري من كل مؤمن من غري هذه األمة وكافر وهذا الذي ذكرناه يف هذا املرتل بالنظر إىل ما حيويه 

  من العلوم جزء من ألف جزء بل من آالف واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  لجامعةمعرفة منزل العظمة ا في الباب الثالث والثمانون وثلثمائة

  للعظمات المحمدية 

 وإن تعاظمت جلت ذاته فعال  العظيم إذا عظمته نزال إن

  من باب غيرته وهو الذي فعال  الذي أبطل األكوان أجمعها فهو

  قد جاوز المأل العلوي والرسال  يدرك ما قلنا سوى رجل وليس

 وسها عن نفسه وسال تحصيله  وهام فيمن يظن الخلق أجمعه

 الوسلية في أوصافه كمال رب  ل رسول اللّه أحمدناالرسو ذاك

    

اعلم أن هلذا املرتل أربعة عشر حكماً األول خيتص بصاحب الزمان والثاين والثالث خيتص باألمامني والرابع واخلامس والسادس 
شر خيتص باإلبدال وذه والسابع خيتص باألوتاد والثامن والتاسع وااعاشر واألحد عشر واالثنا عشر والثالث عشر والرابع ع

األحكام حيفظ اللّه عامل الدنيا فمن علم هذا املرتل علم كيف حيفظ اللّه لوجود على عامل الدنيا ونظريه من الطب تقومي الصحة كما 
امل الدنيا أنه باإلبدال تنحفظ األقاليم باألوتاد ينحفظ اجلنوب والشمال واملغرب واملشرق وباإلمامني ينحفظ عامل الغيب الذي يف ع

وعامل الشهادة وهو ما أدركه احلس وبالقطب ينحفظ مجيع هؤالء فإنه الذي يدور عليه أمر عامل الكون والفساد وهؤالء عل قلب 
أربعة عشر نبياً وهم آدم وادريس ونوح وابراهيم ويوسف وهود وصاحل وموسى وداود وسليمان وحيىي وهارون وعيسى وحممد 

رسلني واحلمد هللا رب العاملني ولكل واحد ممن ذكرنا طريق خيصه وعلم ينصه وخرب يقصه ويرثه من ذكرنا سالم اللّه عليهم وعلى امل
ممن ليست له نبوة التشريع وإن كانت له النبوة العامة فلنذكر من ذلك ما تيسر فإنه يطول الشرح فيه ويتفرع إلىما ال يكاد أن 

هلادي والرحيم والرمخن والشايف والقاهر واملميت واحمليي واجلميل والقادر واخلالق ينحصر وهلم من األمساء اإلهلية اللّه والرب وا
واجلواد واملقسط كل إسم إهلي من هذه ينظر إل قلب نيب ممن ذكرنا وكل نيب يفيض على كل وارث فالنيب كالربزخ بني األمساء 

وامليم والصاء والراء والكاف واهلاء والياء والعني والطاء والورثة وهلم من حروف املعجم حروف أوائل السور وهي األلف والالم 
والسنب واحلاء والقاف والنون هذا هلم من حيث اإلمداد اإلهلي الذي يأتيهم يف قلوم وإمنا يأتيهم من احلروف يف صور خياهلم 

و والضاد والغني والالم وامليم والتاء والكاف باإلمداد أيضاً فالدال فالذال والعني والنون والصاد والراء واأللف والطاء واحلاء والوا
والباء والسني والقاف والياء واهلاء واحلرف املركب من الم ألف الذي هو للحروف مبرتلة اجلوهر وهذه احلروف من عامل األنفاس 
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لفائدة يف ذلك اإلهلية وما تركب من الكلمات من هذه احلروف خاصة مما وقع عليها اإلصطالح يف كل لسان مبا تكون بعد ا
اللسان فإن تلك الكلمات هلا على ما قيل يل خواص يف العامل ليست لسائر الكلم وأما األرواح النورية فعني هلؤالء األنبياء منهم 

لى أربعة عشر روحاً من أمر اللّه يرتلون من األمساء اليت ذكرناها اإلهلية عل قلوب األنبياء وتلقيها حقائق األنبياء عليهم السالم ع
قلوب من ذكرناه من الورثة حيصل للفرد الواحد من األفراد وراثة اجلماعة املذكورة فيأخذون علم الورث من طريق املذكورين من 
األرواح امللكية واألنبياء البشرين ويأخذون بالوجه اخلاص من األمساء اإلهلية ال يعلمها من ذكرناه سوى حممد صلى اللّه عليه وسلم 

لم كله ألنه أخرب أنه قد علم األولني وعلم اآلخرين اعلم أن للّه كنوزاً يف الطبيعة اليت حتت عرش العماء اكترت فيها فإن له هذا الع
أموراً فيها سعادة العباد كاختزان الذهب يف املعدن وصور هذه الكنوز صور الكلمات املركبة من احلروف اللفظية فال تظهر إذا أراد 

ر أجسام البشر عل ألسنتهم وانفاقها واإلنتفاع ا عني التلفظ ا مثل قول اإلنسان ال حول وال قوة إال اللّه إظهارها إال على ظه
باللّه العلي العظيم فهذه الكلمات من الكنوز املنصوص عليها من اللّه على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم وأول ما أظهرها اللّه 

ل من أنفق من هذا الكرت يف الطواف بالكعبة حني أنزله جربيل فطاف بالكعبة فسأله ما تعاىل عل لسان آدم عليه السالم فهو أو
كنتم تقولون يف طوافكم ذا البيت فقال جربيل عليه السالم كنا نقول يف طوافنا ذا البيت سبحان اللّه واحلمد للّه وال إله إال اللّه 

 املالئكة كلمة ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم فقال آدم جلربيل عليهما واللّه أكرب فأعطى اللّه آدم وبنيه من حيث ال تعلمه
السالم وأزيدكم أنا ال حول وال قوة إال باللّه العلي العظيم فبقيت سنة يف الذكر يف الطواف لبنيه ولكل طائف به إل يوم القيامة 

آدم عليه السالم من كرت من حتت العرش فالكنوز املكترتة حتت فأخرب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن هذه الكلمات أعطيها 
العرش إمنا هي مكترتة يف نشأتنا فإذا أراد اللّه إظهار كرت منها ما أظهره على ألستنا وجعل ذلك قربة إليه فإنفاقه النطق به وهكذا 

    مجيع ما اكترته مما فيه قربة زما ليس 

يف لسان العبد وكانت صورة اختزانه إذ ال خيتزن إال أمر وجودي أن اللّه ملا أراد إجياد هذا بقربة فما هو مكترت بل خيلق يف الوقت 
املكترت جتلى يف صورة آدمية مث تكلم ذا األمر الذي يريد أن يكترت لنا أو ملن شاء من خلقه فإذا تكلم به أمسعه ذلك املكان الذي 

ان صورة ظهر هذا الكرت يف نطق تلك الصورة فانتفع بظهوره عند اللّه مث مل يزل خيتزنه فيه فيمسك عليه فإذا أنشأ اللّه ذلك املك
ينتقل يف السنة الذاكرين به دائماً أبداً ومل يكن كرتاً ال فيمن ظهر منه ابتداء ال يف كل من ظهر منه حبكم اإلنتقال واحلفظ وهكذا 

اللّه إليه فتلك احلسنة كرت اكترتها اللّه يف هذا العبد من الوجه كل ممن سن سنة حسنة ابتداء من غري تلقف من أحد خملوق إال من 
اخلاص مث نطق ا العبد إلظهارها كالذي ينفق ماله الذي اختزنه يف صندوقه فهذا صورة اإلكتناز إن فهمت فال يكون إكتنازاً إال 

ز الذي اكترته اللّه فيه وهو يف حق من تلقفه منه من الوجه اخلاص اإلهلي وما عدا ذلك فليس باكتناز فأول ناطق به هو حمل اإلكتنا
ذكر مقرب كان موصوفاً بأنه كرت فهذه كلها رموزه ألا كلها كنوزه وبعد أن أعلمتك بصورة الكرت واإلكتناز وكيفية األمر يف 

د ذلك حظك من ربك وما ذلك لتعلم ما أنت كرت له أي حمل الكتنازه مما لست مبحل له إذا تلقنته أو تلقفنه من غريك فتعلم عن
خصك به من مشارب النبوة فتكون عند ذلك على بينة من ربك فيما تعبده به وال تكون فيما أنت حمل إلكتنازه وارثاً بل تكون 

موروثاً فتحقق ما ترثه وما يورث منك ومن هذا الباب مسألة بالل الذي نص عليها لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف قوله له 
 سبقتين إىل اجلنة يستفهمه إذ علم أن السبق له صلى اللّه عليه وسلم فلما ذكر له ما نص لنا قال ما أي بتبينك احلالتني فمن مب

عمل على ذلك كان له أجر العمل ولبالل أجر التسنني وأجر عملك معا فهذه فائدة كون اإلنسان حمال لالكتناز وأما تسنني الشر 
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ا هو أمر طبيعي فإن النيب صلى اللّه عليه وسلم يقول معلماً لنا واخلري كله بيدك أي أنت الذي اكترتته يف فليس باكتناز إهلي وإمن
عبادك فهو جيعلك فيهم واختزانك ولذلك يكون قربة إليك بالعمل به مث قال والشر ليس إليك أي لك ختتزنه يف عبادك وهو قوله 

 من سيئة فمن نفسك فأضاف السوء إليك واحلسن إليه وقوله صدق وإخباره حق تعاىل ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك
وأما قوله قل كل من عند اللّه أي التعريف بذلك من عند واحلكم بأن هذا من اللّه وهذا من نفسك وهذا خري وهذا شر هذا معىن 

ال يكادون يفقهون حديثاً أي ما هلم ال يفقهون ما كل من عند اللّه وهلذا قال يف حق من جهل الذي ذكرناه منهم فما هلؤالء القوم 
حدثتهم به فإين قد قلت ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن نفسك فرفعت اإلحتمال أو نصصت على األمر 

 ال عني السوء وملا علم ذلك مبا هو عليه فلما قلت كل من عند اللّه يعلم العامل باهللا إين أريد احلكم واإلعالم بذلك أنه من عند اللّه
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال واخلري كله بيديك والشر ليس إليك وكذلك قوله تعاىل ونفس وما سواها فاهلمها فجورها إنه 

أنه كله فجور وتقواها إنه تقوى ليفصل بني الفجور والتقوى إذ هي حمل لظهور األمرين فيها فرمبا التبس عليها األمر وختيلت فيه 
تقوى فعلمها اللّه فيما أهلمها ما يتميز به عندها الفجور من التقوى ولذا جاء باالهلام ومل جييء باألمر فإن اللّه ال يأمر بالفحشاء 

والفجور فحشاء فالذكر لالصل وهو القطب والتحميد إن أعين حتميداً السراء والضراء ملا انقسم التحميد بلسان الشرع بني قوله يف 
راء احلمد هللا املنعم املفضل وبني قوله يف الضراء احلمد هللا على كل حال وماله يف الكون إال حالة تسر أو حالة تضر ولكل حالة الس

حتميد فقسمها كذا على األمامني فهؤالء ثالثة قد بينت مراتبهم وملا كانت اجلهات اليت يأيت منها الشيطان إىل اإلنسان أربعة وهي 
 كتابه عن إبليس مث ال آتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم وقام على كل جهة من هذه قوله تعاىل لنا يف

اجلهات من حيفظ إميانه منها جعل األوتاد أربعة للزومهم هذه اجلهات لكل وتد جهة أي الغالب علمه حفظ تلك اجلهة خاصة وإن 
كم على وكاجلماعة حتمل ما ال يقدر الواحد على محله إذا انفرد به فلكل واحد كان له حفظ لسائر اجلهات كأفرضكم زيد وأقضا

    من اجلماعة قوة يف محله وأغلب قوته محل ما يباشره من ذلك احملمول 

 فلوال اجلماعة ما انتقل هذا احملمول ألن كل واحد واحد ال يقدر على محله فباموع كان احلمل كذلك هذا األمر فهذه سبعة وأما

اإلبدال فلهم حفظ السبع الصفات يف تصريف صاحبها هلا إذ هلا تصرف يف اخلري وتصرف يف الشر فتحفظ على صاحبها تصريف 
اخلري وتقيه من تصريفها يف الشر فهذه مجلة األربعة عشر اليت ذكرناها لقوم يعقلون من املؤمنني إذا أنصفوا ومن حصل له حفظ ما 

صمة ما مث غري هذين يف الظاهر والباطن واهللا بكل شيء عليم وإذا علمت هذه وانفتح لك مقفله ذكرناه فذلك املعصوم وتلك الع
مشيت لكل واحد من الذي عينا لك على ماله مما ذكرناه من األمساء اإلهلية واحلروف الرقمية املعينة واإلفهام املوروثة من النبيني 

ا ذكرناه وكشفاً ملعناه فال تغفل عن استعماله ويف هذا املرتل من العلوم علم املذكورين واألرواح النورية فيحصل لك ذوقاً مجيع م
األذكار املقربة إىل اللّه تعاىل وعلم األمساء اإلهلية وعلم اختصاص الرمحة ومشوهلا وعلم األمساء املركبة اليت هللا وعلم عواقب األمور 

لثناء وعلم امللك وامللكوت وعلم الزمان وعلم اجلزاء وعلم االستناد وعلم وعلم العامل وعلم مراتب السيادة يف العامل وعلم الثناء با
التعاون وعلم العبادة وعلم البيان والتبيني وعلم طرق السعادة وعلم النعمة واملنعم واإلنعام وعلم أسباب الطرد عن السعادة اليت ال 

يف بالذات واإلضافة وأي التعريفني أقوى هذه أمهات العلوم اليت يشوا شقاء وعلم احلرية واملتحري وعلم السائل وايب وعلم التعر
حيوي عليها هذا املرتل وعلم منها فتفاصيله ال تنحصر إال هللا تعاىل أي يعلم مع علمه ا أا ال تنحصر ألا ال اية هلا ومنها تقع 

   علماً فإن تناهى العلم يف نفسه فإن املعلوم ال ينتهي الزيادة يف العلم ملن طلبها ومن أعطيها من غري طلب وهو قوله وقل رب زدين
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 فيه فلم تنته باالنتها  وقد نهيت النفس عن قولها

 قالت أنه ينتهي لذاك  باألمر في نفسه لجهلها

 بمكة يجول في مهمه  رأينا نفراً منهم وقد

 ذو اللب من األبله فانحاز  حكمت أوهامهم فيهم قد

    

ان ملا كان ملكاً هللا تعاىل كان احلق تعاىل ملكاً هلذا امللك بالتدبري فيه وبالتفصيل وهلذا وصف نفسه تعاىل بأن هللا واعلم أن عامل اإلنس
جنود السموات واألرض وقال وما يعلم جنود ربك إال هو فهو تعاىل حافظ هذه املدينة اإلنسانية لكوا حضرته اليت وسعته وهي 

د والقوة إال وقد علم أنه تعاىل قد سبقت مشيئته يف خلقه أن خيلق له منازعاً ينازعه يف حضرته عني مملكته وما وصف نفسه باجلنو
ويثور عليه يف ملكه بنفوذ مشيئته فيه وسابق علمه وكلمته اليت ال تتبدل مساه احلارث وجعل له خيالً ورجالً وسلطه على هذا 

ورجله ووعده بالغرور بسفراء خواطره اليت متشي بينه وبني اإلنسان فجعل اإلنسان فاجلب هذا العدو عل هذا امللك اإلنساين خبيله 
اللّه يف مقابلة أجناده أدحناد مالئكته فلما تراءى اجلمعان وهو يف قلب جيشه جعل له ميمنة وميسرة وتقدمة وساقة وعرفنا اللّه 

عدو ومث ال آتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام بذلك لنأخذ حذرنا منه من هذه اجلهات فقال اللّه تعاىل لنا أنه قال هذا ال
وعن مشائلهم وهو يف قلب جيشه يف باطن اإلنسان فحفظ اللّه هذا امللك اإلنساين بأن كان اللّه يف قلب هذا اجليش وهذا العسكر 

وعلى تقدمته االسم الرمحن ويف اإلنساين يف مقابلة قلب جيش السلطان وجعل على ميمنته االسم الرب وعل ميسرته االسم امللك 
ساقته االسم الرحيم وجعل االسم اهلادي ميشي برسالة االسم الرمحن الذي يف املقدمة إىل هذا الشيطان وما هو شيطان اجلان وإمنا 

اجلنة أعين به شيطان اإلنس فإن اللّه يقول شياطني اإلنس واجلن وقال من شر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس من 
والناس فإن شياطني اإلنس هلم سلطان على ظاهر اإلنسان وباطنه وشياطني اجلن هم نواب شاطني اإلنس يف بواطن الناس وشياطني 

اجلن هم الذين يدخلون اآلراء على شياطني اإلنس ويدبرون دولتهم فيفصلون هلم ما يظهرون فيها من األحكام وال يزال القتال 
ملؤمن خاصة فيقاتل اللّه عنه ليحفظ عليه إميانه ويقاتل عليه إبليس لريده إليه ويسلب عنه اإلميان وخيرجه عن يعمل على هذا اإلنسان ا

طريق سعادته حسداً منه فإنه إذا أخرجه تربأ منه وجثا بني يدي ربه الذي هو مقدم صاحب امليمنة وجيعله سفرياً بينه وبني االسم 
 مكايده فهو يقول لإلنسان مما يزين له أكفر فإذا كفر يقول له إين بريء منك إين أخاف اللّه الرمحن وعرفنا اللّه بذلك كله لنعرف

رب العاملني فكان عاقبتهما أما يف النار خالدين فيها ألن الكفر هنا هو الشرك وهو الظلم العظيم ولذاك قال وذلك جزاء الظاملني 
سره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مبا قاله لقمان البنه يا بين ال تشرك باهللا إن يريد املشركني فإم الذين لبسوا إميام بظلم وف

الشرك لظلم عظيم فعلمنا ذا التفسري أن اللّه أراد باإلميان هنا يف قوله ومل يلبسوا إميام بظلم أنه اإلميان بتوحيد اهللا ألن الشرك ال 
 وسلم ما مل تعلمه الصحابة وهلذا ترك التأويل من تركه من العلماء ومل يقل به واعتمد يقابله إال التوحيد فعلم النيب صلى اللّه عليه

على الظاهر وترك ذلك هللا إذ قال وما يعلم تأويله إال اللّه فمن أعلمه اللّه مبا أراده يف قوله علمه بإعالم اللّه ال بنظره ومن رمحة اللّه 
العلماء به إذا أخطئوا يف تأويلهم فيما تلفظ به رسوهلم ما فيما ترمجه عن اللّه وأما فيما خبلقه أنه غفر للمتاولني من أهل ذلك اللسان 

شرع له أن يشرعه قوالً وفعالً وليس يف املنازل اإلهلية كلها على كثرا ما ذكرنا منها يف هذا الكتاب وما مل نذكر من يعطي 
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فيويف الربوبية حقها والعبودية حقها وما مث إال عبد ورب إال هذا املرتل اإلنصاف ويؤدي احلقوق وال يترك عليه حجة هللا وال خللقه 
خاصة هكذا أعلمنا اللّه مبا أهلمه أهل طريق اللّه الذي جرت به العادة أن يعلم اللّه منه ورثة أنبيائه وهو مرتل غريب عجيب أوله 

 شخص واحد مكمل يف واليته لقيته بإشبيلية وصحبته يتضمن كله وكله يتضمن مجيع املنازل كلها وما رأيت أحداً حتقق به سوى
وهو يف هذا املرتل وما زال عليه إىل أن مات رمحه اللّه وغري هذا الشخص فما رأيته مع أين ما أرعف مرتالً وال حنلة وال ملة إال 

ن أهلها القائلني ا وإن كنا قد علمناها من رأيت قائالً ا ومعتقداً هلا ومنصفاً ا باعترافه من نفسه فما أحكي مذهباً وال حنلة إال ع
    اللّه بطريق خاص ولكن البد أن رينا اللّه قائالً ا لنعلم فضل اللّه علي وعنايته يب حىت أين أعلمت أن فال 

احلق حقاً لنفسه وال العامل من يقول بانتهاء علم اللّه يف خلقه وإن املمكنات متناهية وإن األمر البد أن يلحق بالعدم والدثور ويبقى 
عامل فرأيت مبكة من يقول ذا القول وصرح يل به معتقداً له من أهل السوس من بالد الغرب األقصى حج معنا وخدمنا وكان يصر 

على هذا املذهب حىت صرح به عندنا وما قدرت على رده عنه وال أدري بعد فراقه إيانا هل رجع عن ذلك أو مات عليه وكان 
ة وفضل إال أنه مل يكن له دين وإمنا كان يقيمه صورة عصمة لدمه هذا قوله يل ويعطيه مذهبه وليس يف مراتب اجلهل لديه علوم مج

أعظم من هذا اجلهل واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل انتهى السفر السابع والعشرون باانتهاء الباب الثالث والثمانني وحسبنا اللّه 
  ونعم الوكيل 

    الرحيمبسم اهللا الرمحن

  معرفة المنازالت الخطابية  في الباب الرابع والثمانون وثلثمائة

الفصل اخلامس يف املنازالت وهو من سر قوله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه اللّه إال وحياً أو من وراء حجاب وهو من احلضرة 
  احملمدية 

 الحق والعباد حقائق  العلوم تبدى منازالت

 جدال وال عناد وال  تغال وال مراء بال

  يهدي إلى الغي والرشاد  لعقلي اقصر فنقلي فقل

  وبعض فكري إلى فساد  ذكرى إلى صالح فكل

 الواهب الجواد للسيد  العلم علم فقرى فأنفع

شئت فقل اعلم أيدك اللّه وإيانا أن املنازلة فعل فاعلني هنا وهي ترتل من اثنني كل واحد يطلب اآلخر ليزيل عليه أو به كيف 
فيجتمعان يف الطريق يف موضع معني فتسمى تلك منازلة هلا الطلب من كل واحد وهذا الرتول على احلقيقة من العبد صعود وإمنا 

مسيناه نزوالً لكونه يطلب بذلك الصعود الرتول باحلق قال تعاىل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه فهو براقه الذي 
ل به عليه ويقول تعاىل يف حق نفسه على ما ذكره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عنه فقل يرتل ربنا إىل الساء يسري به إليه ويرت

الدنيا كل ليلة احلديث بطوله فوصفه بالرتول إلينا فهذا نزول حق خللق ومنا نزول خلق حلق ألنه ال يتمكن لنا أن يكون لنا العلو 
  صغار والفقر إليه وله صفة الغىن والكربياء والكربياء والغىن عنه فلنا صفة ال
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 لديه صغير وكلنا  إليه فقير فكلنا

 الغني عنا الكبير وهو  نراه سوانا وكلنا

 عيني وإنني لخبير  أنا فإني أراه إال

 غناه عبد فقير إلى  وبعد أن علمت ذا قلت إني

لمنا ما يقول يف خطابه لنا فإنه الغين احلميد وعلى حقيقة احلقيقة فبه وعلى احلقيقة فبنا نرتل عليه وبنا يرتل علينا ولوال ذلك ما ع
نرتل عليه وبه يرتل عليناوسواء كانت منازله أو نزوالً تاماً فيكون املتكلم والسامع فهو يعلم ما يقول فإنه مسع من كان هذا مقامه 

 األصل خيرج وفيها يظهر الثمر أعين يف الفروع وحتصل فما مسع كالمه غريه وملا كان هو األصل مل نكن إال به فإن الفرع بصورة
  الفوائد كما هي حمل احلوائج فما مث إال هو 

  ما كان لي عليك دليل  كان لي إليك سبيل لو

 العبيد الذليل وإنني  أنت رب عزيز لذاك

 منزل علي يهول في  من إله وعبد عجبت

 ونحن عديل بأنه  وحرفي شمول إضافة

 فقلته إذ يقول كون  لم يقلهقاله  اللّه

  : ومن ذلك

 بد منه وكفى ال  هذا هو األمر الذي

    

 به متصفاً كنت  فأعمل على قولي إذا

 عليه منصفاً حق  وكن إذا ناظرك أل

 بها على شفا كنت  فأنت إن خالفته

    

ا تكون له تلك الصورة حجاباً عنه ودليالً عليه وأعلم أن احلق ال يكلم عباده وال خياطبهم إال من وراء حجاب صورة يتجلى هلم فيه
كالصورة الظاهرة اجلسدية من اإلنسان إذا أرادت النفس الناطقة إن تكلم نفساً أخرى كلمتها من وراء حجاب صورة جسدها 

ت اخلطابية إال بلسان تلك الصورة ولغتها مع كون النفس خملوقة وأمرها كما ذكرناه فكيف باخلالق فال يشهد املنازل يف املنازال
صور عنها تأخذ ما تترجم له عنه من احلقائق واألسرار وهي السنة الفهوانية وحد املنازالت من العماء إىل األرض وما بينهما فمهما 

 فارقت الصورة العماء وفارقت الصورة األنسانية الباطنة األرض مث التقيا فتلك املنازلة فإن وصلت إىل العماء أو جاءها األمر إىل

األرض فذلك نزول ال منازلة واحملل الذي وقع فيه األجتماع مرتل وتسمى هذه احلضرة اليت منها يكون اخلطاب اإلهلي ملن شاء من 
عباده حضرة اللسن ومنها كلم اللّه تعاىل موسى عليه السالم أال تراه جتلى له يف صورة حاجته ومنها أعطى رسول اللّه صلى اللّه 
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كلم فجمع له يف هذه احلضرة صور العامل كلها فكان أمساء هذه الصور علم آدم عليه السالم وأعيا ا حملمد عليه وسلم جوامع ال
صلى اللّه عليه وسلم مع أمسائها اليت أعطيت آلدم عليه السالم فإن آدم من األولني الذين أعطى اللّه حممد صلى اللّه عليه وسلم 

 علم األولني واآلخرين ومنها أتى اللّه تعاىل داود عليه السالم حلكمة وفصل اخلطاب ومجيع علمهم حني قال عن نفسه أنه أعطاه اللّه
الصحف والكتب املرتلة من هذه احلضرة صدرت ومنها أملى احلق على القلم إال على ما سطره يف اللوح احملفوظ وكالم العامل كله 

ة األوىل فإن املمكنات أول ما هلا من اللّه تعاىل يف إجيادها قول كن ففتق غيبه وشهادته من هذه احلضرة والكل كالم اللّه فإا احلضر
األمساع من املمكنات هذا اخلطاب وآخر دعواهم يف اجلنة احلمد هللا رب العاملني عند قول اللّه ألهل اجلنة رضائي عنكم فال أسخط 

أن احلركات كانت ما كانت ال تكون إال من متحرك عليكم أبدا ولو ال نفس الرمحن ما ظهرت أعيان املمكنات الكلمات واعلم 
يف شيء عن قصد من احملرك كان احملرك نفسه أو غريه فتحدث الصور عن حركته ال بل عن حتركه فيما حترك فيه حبسب قصده 

ف معني فتتشكل الصور حبسب املوطن وبالقصد الذي كان من احملرك كاحلروف يف النفس اخلارج من اإلنسان إذا قصد إظهار حر
إلجياد عينه يف موطنه الذي هو له انفتحت صورة احلرف يف ذلك املوطن فعني لذلك احلرف امساً خيصه يتميز به عن غريه إذا ذكر 
كما تتميز صورته عن صورة غريه إذا حضر وذلك حبسب امتداد النفس مث إذا قصد إظهار كلمة يف عينها قصد عند إظهار أعيان 

روف معينة ال يظهر غريها فينضم يف السمع بعضها إىل بعض فتحدث يف السمع الكلمة وهي نسبة ضم احلروف يف نفسه إظهار ح
تلك احلروف ما هي أمر زائد على احلروف إال أا نسبة مجعها فتعطى تلك اجلمعية صورة مل تكن احلروف مع عدم هذه النسبة 

ال فال تشهد العني إالمركباً من بسائط واملركب ليس بأمر زائد على اجلمعية تعطيها فهذا تركيب أعيان العامل املركب من بسائطه إ
بسائطه إال نسبة مجع البسائط وإمنا ذكرنا هذا حىت تعلم إن ما تشهده العني والتركيب يف أعيان هذه احلروف ال يتناهى فلذلك ال 

 دائماً فاعلم أيها املركب من أنت ومباذا تركبت تنفد كلمات اللّه فصور الكلمات حتدث أي تظهر دائماً فالوجود واإلجياد ال يزال
وكيف تظهر لعينك يف بسائطك وظهر لعينك يف تركيبك وما طرأ أمر وجودي إال نسبة تركيب حتكم عليه بأمر مل تكن حتكم به 

ر وجودي قبل التركيب فافهم أنشأ صورة كن من النفس مث الكائنات عن كن فما أظهرت إال كلمات كلها عن كن وهي لفظة أم
فما ظهر عنها إال ما يناسبها من حروف مركبة جتتمع مع كن يف كوا كلمة فما أمره يعين إال واحدة وهو قوله تعاىل وما أمرنا إال 

واحدة وقال إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ذلك الشيء يف عينه فيتصف ذلك املكون بالوجود بعدما كان 
جود إال أنه ثابت مدرج يف النفس غري موجود احلرفية فاملنازلة األصلية حتدث األكوان وتظهر صور املمكنات يف يوصف بأنه غري مو

األعيان فمن علم ما قلناه علم العامل ما هو ومن هو فسبحان من أخفى هذه األسرار يف ظهورها وأظهرها يف خفائها فهي الظاهرة 
  الباطنة واألوىل واآلخرة لقوم يعقلون 

  والعين ظاهرة والكون للسبب  واحدة والحكم للنسب العينو

    

قال تعاىل وما رميت فنفى إذ رميت فأثبت عني ما نفى ولكن اللّه رمى فنفى عني ما أثبته فصار إثبات الرمى وسطاً بني طريف نفي 
فيحكم عليه احلصر وال سيما والنفي اآلخر فالنفي األول عني النفي اآلخر فمن احملال أن يثبت عني الوسط بني النفيني ألنه حمصور 

قد زاد على النفي األول باثبات الرمى له ال للوسط فثبت الرمى يف الشهود احلسي حملمد صلى اللّه عليه وسلم بثبوت حممد صلى 
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 كما تشهد صورته اللّه عليه وسلم يف كلمة احلق فكما هو رام ال رام كذلك هو يف الكلمة اإلهلية حممد ال حممد إذ لو كان حممد
لكان رامياً كما يشهد رميه فلما نفى عنه اخلرب اإلهلي عينه إذ ال فرق بني عينه ورميه وهكذا فلم تقتلوهم ولكن اللّه قتلهم وهذه 

لى ما هو البصرية اليت كان عليها الدعاة إىل اللّه يعلمون من يدعو إىل اللّه ومن يدعى إىل اللّه فاإلدراك واحد فإذا أدرك به األمر ع
عليه مسي بصرية ألنه علم حمقق وإذا أدرك به عني نسبة ما ظهر يف احلس مسى بصراً فاختلفت األلقاب عليه باختالف املوطن كما 

اختلف حكم عني األداة وإن كانت بصورة واحدة حيث كانت ختتلف باختالف املواطن مثل أداة لفظة ما ال شك إا عني واحدة 
مثل قوله وما يعلم تأويله ويف موطن تكون تعجباً مثل قوله مما أصربهم على النار ويف موطن تكون مهيئة ففي موطن تكون نافية 

مثل قوله مبا يود الذين كفروا ويف موطن تكون امساً مثل قوله إال ما أمرتين به إىل هذا وقد تكون مصدرية وتأيت لألستفهام وتأيت 
ة حكمت عليها املواطن باحكام خمتلفة كذلك صور التجلي مبرتلة األحكام ملن يعقل زائدة وغري ذلك من مواطنها فهذه عني واحد

ما يرى فإن بان اللّه لنا فيما ذكره يف هذه اآلية أن الذي كنا نظنه حقيقة حمسوسة إمنا هي متخلية يراها رأى العني األمر يف نفسه 
الروحانية فالعامل كله صور يف صور مثل منصوبة فاحلضرة على خالف ما تشهده العني وهذا سار يف مجيع القوى اجلسمانية و

الوجودية إمنا هي حضرة اخليال مث تقسم ما تراه من الصور إىل حمسوس ومتخيل والكل متخيل وهذا ال قائل به إال من أشهد هذا 
 باملعاين اليت جاءت له هذه املشهد فالفيلسوف يرمي به وأصحاب أدلة العقول كلهم يرمون به وأهل الظاهر ال يقولون به نعم وال

الصور وال يقرب من هذا املشهد إل السوفسطائية غري أن الفرق بني وبينهم أم يقولون أن هذا كله ال حقيقة له وحنن ال نقول بل 
شهود عناية من اللّه نقول أنه حقيقة ففارقنا مجيع الطوائف ووافقنا اللّه ورسوله مبا أعلمنا مما هو وراء ما أشهدناه فعلمنا ما نشهد وال

أعطاها ايانا نور األميان الذي أنار اللّه به بصائرنا ومن علم ما قررناه علم علم األرض املخلوقة من بقية مخرية طينه آدم عليه السالم 
ته إذ وعلم ان العامل باسره ال بل املوجودات هم عمار تلك األرض وما خلص منها إال احلق تعاىل خالقها ومنشيها من حيث هوي

كان له الوجود وال هي ولوال ما هو األمر عل ما ذكرناه ما صحت املنازلة بيننا وبني احلق وال صح نزول احلق إىل السماء الدنيا 
وال االستواء على العرش وال العماء الذي فيه بناقبل أن خيلق خلقه فلوال حكم األسم الظاهر ما بدت هذه احلضرة وال ظهر العامل 

 اإلسم الباطن ما عرفنا أن الرامي هو اللّه يف صورة حممدية فما فوق من ذلك الصور فقال وما كان لبشران يكلمه بالصورة ولوال
اللّه وهو بشر إال وحياً مثل قوله ولكن اللّه رمى فالرامي هو اللّه والبصر يشهد حممد أو من وراء حجاب صورة بشرية لتقع املناسبة 

 رسوالً وهو ترمجان احلق يف قلب العبد نزل به الروح األمني على قلبك فإذا أوحى اللّه إىل الرسول بني الصورتني باخلطاب أو يرسل
البشرى من الوجه اخلاص بارتفاع الوسائط والقاه الرسول علينا فهو كالم احلق لنا من وراء حجاب تلك الصورة املسماة رسوالً أن 

الرتبة لبعض األولياء فإذا انكشف الغطاء البشري عن عني القلب أدرك مجيع صور كان األمر مرسالً إلينا أو نبياً وقد تكون هذه 
املوجودات كلها ذه املثابة يف خطاب بعضهم ومساع بعضهم من بعض فأحتد املتكلم والسامع والباطش والساعي واحملس واملتخيل 

ة بني األول واآلخر والظاهر والباطن وصور العامل وصور واملصور واحلافظ ومجيع القوى املنسوبة إىل البشر فاملنازالت كلها برزخي
التجلي فأجره حىت يسمع كالم اللّه فاملترجم املتكلم وقد عرفنا أن الكالم املسموع هو كالم اللّه ال كالمه فتنظر ما جاء به يف 

    خطابه الربزخي وافتح عني الفهم الدراكه وكن حبسب ما 

 بسمع اهللا وال كالم الصورة إال بسمع الصورة والسامع من وراء السمع واملتكلم من وراء خاطبك به وال يسمع كالم اللّه إال
الكالم واهللا من ورائهم حميط بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ من التبديل والتغيري فأما ما يدل على توحيد وإما صفة ترتيه وإما 
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 قصص وإما موعظة بترغيب أو ترهيب أو داللة على مدلول عليه فهو صفة فعل وإما ما يعطي اإلشتراك وإما تشبيه وإما حكم وإما
حمصور بني حمكم ومتشابه كل خطاب يف العامل فالطور اجلسم ملا فيه من امليل الطبيعي لكونه ال يستقل بنفسه يف وجوده وكتاب 

باب التفسري منشور ظاهر غري مطوي مسطور عن إمالء إهلي وميني كاتبة بقلم اقتداري يف رق وهو عينك من باب اإلشارة ال من 
فما هو مستور والبيت املعمور وهو القلب الذي وسع احلق فهو عامره والسقف املرفوع ما يف الرأس من القوة احلسية واملعنوية 

لنفس والبحر املسجور رأ ى الطبيعة املوقدة مبا فيها من النار احلاكم املوجب للحركة إن عذاب ربك لواقع أي ما تستعذ به ا
احليوانية والروح األمري والعقل العلوي من سيدها املريب هلا املصلح من شأا لواقع لساقط عليها إذ كانت هلا املنازل السفلية من 

حيث إمكاا مطلقاً ومن حيث طبعها مقيداً ماله من دافع ألنه ما مث يرغب ما ذكرناه فمن عندنا التلقي لتدليه والترقي لتدانيه وبني 
 احلكمني ظهور الربازخ اليت هلا اد الشامخ والعلم الراسخ وقد تكون املنازلة بني األمساء اإلهلية مثل املنازلة يف احلرب عل هذا هذين

اإلنسان إذا خالف أمر اللّه فيطلبه التواب والغفور والرمحن ويطلبه املنتقم والضار واملذل وأمثاهلم وقد ورد يف احلديث من هذا الباب 
تعاىل ما ترددت يف شيء أنا فاعله ترددي يف قبض نسمة الؤمن يكره املوت وأكره مساءته والبد له من لقائي وهذا من املنازلة قوله 

وقد ذقت هذا الكشف رأيته من اللّه يف قتل الدجال حبضور رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معي فيه ومن هنالك انفتح يل باب 
وعلمت أن رمحته وسعت كل شيء فالبد أن ينفذ حكمها يف كل شيء وعلمت حكمة انعدام االعراض بسط الرمحة على عباد اللّه 

النفسها يف الزمان الثاين من زمان وجودها وخلق اللّه األمثال يف احملل أو األضداد إذ لو ثبت عرض ثبوت حمله إذا مل يكن حمله معىن 
تكن تتبدل حاله على اجلوهر فيكون إما دائم الشقاء من أول خلقه أو دائم مثله أي عرض آخر مثله يف العرضية ليبقى اجلوهر ومل 

السعادة فتكون رمحة اللّه قاصرة عل أعيان خمصوصني كما تكون بالوجوب يف قوم منعوتني بنعت خاص وفيمن ال يناهلا بصفة 
الصفة اليت أعطته فاتصفت ا فوجبت الرمحة مقيدة وجوباً تناله الرمحة من باب االمتنان كما نالت هذا الذي استحقها ووجبت له ب

له فالكل على طريق االمتنان ناهلا ونالته فما مث األمنة إهلية أصالً وفرعاً مث تسري املنازلة بني اإلصبعني من أصابع الرمحن يف القلب يف 
توي على العرش فال تنفذ األحكام إال من ميدان اإلرادة فإن أزاغه أزاغه رمحان وإن أقامه أقامه رمحان فما مث حكم اإلله ألنه املس

هذا االسم مث تظهر املنازلة بني امللك والشيطان على القلب باللمتني اللتني جيدمها املكلف يف قلبه فإن مل يكن مكلفاً ووجد التردد يف 
 فيجوز اإلمث عليه كصبيني مل قلبه فال خيلو إما أن يكون منهما ملا نفذت فيه ملته أن يكون للمكلف يف ذلك دخول بإعانة يف فساد

يبلغا حد التكليف فيتضاربان عن ملة الشيطان اليت غلبت على كل واحد منهما فيجيء والدمها أو شخصان من قرابتهما أو جرياما 
ما أو من كان من احلاضرين من الناس فيدخلون بينهما بغري ميزان شرعي بل محية غرض فرمبا يؤدي ذلك إىل أن يكتسبوا إمثاً ف

سعوا به يف حقهما فلهذا تكون حركة الصيب بالشر عن ملة الشيطان فافهم واعرف املواطن تقر بالعلم األمت وإن كان غري مكلف وال 
يف دار تكليف ووجد التردد يف أمر بني فعلني ال حرج عليه فيما يفعل منهما فذلك التردد واملنازلة بني اخلاطرين كالتردد اإلهلي غري 

د من أجل طلب األوىل واألعلى يف حقه كما يتردد املكلف بني طاعتني أيتهما يفعل فهذا تردد إهلي ما هو عن اللمتني إمنا أنه يف العب
مها غرضان أو غرض واحد تعلق بأمرين إما على التساوي أو إبانة ترجيح يقتضيه الوقت وما هو مكلف وال يف دار تكليف ألنه 

 بإغواء أبداً ألنه عبث والعبث ال يفعله احلق ألن الكل فعله وإليه يرجع األمر كله فصاحب علم لوال التكليف ما قرب شيطان إنساناً
     املنازالت البد له أن يقف على هذا كله وأمثاله وكل 

ي وما تردد يف العامل كله فهذا أصله أما التردد اإلهلي أو اإلصبعان أو اللمتان فشيء آخر له حكم ما هنالك واألصل التردد اإلهل
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تعطيه حقائق األمساء اإلهلية املتقابلة واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل فلنذكر يف هذا الفصل بعض ما حصل لنا يف املنازالت من 
  املعارف اإلهلية فإا أكثر من أن حتصى فمن ذلك ما نذكره 

  معرفة منازلة من حقر غلب في الباب الخامس والثمانون وثلثمائة

   ومن استهين منع

 ولو جمعت لك المقامات قدراً  ال تحقرن عباد اللّه إن لهم

 تولتهم فيها الجهاالت ولو  أليس أسماؤه تبدي حقائقهم

 منتهكة السمهريات حرمات  إال إذا انتهكوا الشرع الذي انتهكت

 عيناً لمن حكمت فيه الحميات  من أجل حمى الرحمن إن له ففر

 سنى تناط وتدنيها العناياتح  أسماءك الحسن بأسمائه ال فإن

    

اعلم أيدنا اللّه وإيدنا بروح القدس أن احتقار شيء من العامل ال يصدر من تقى يتقي اللّه فكيف من عامل باهللا علم دليل أو علم 
 فقال ومن ذوق فإنه ليس يف العامل عني إال وهو من شعائر اللّه من حيث ما وضعه احلق دليالً عليه ووصف من يعظم شعائر اللّه

يعظم شعائر اللّه فإا من تقوى القلوب أي فإن عظمتها من تقوى القلوب أو الشعائر عينها من تقوى القلوب مث إن كل شعائر اللّه 
يف دار التكليف قد حد اللّه هلا للمكلف يف مجيع حركاته الظاهرة والباطنة حدوداً عمت مجيع ما يتصرف فيه روحاً وحساً باحلكم 

رمات له عند هذا املكلف فقال ومن يعظم حرمات اللّه وتعظيمها أن يبقيها حرمات كما خلقها اللّه يف احلكم فإن مث وجعلها ح
أمور خترجها عن أن تكون حرمات كما تكون يف الدار اآلخرة يف اجلنة عل اإلطالق من غري منع وهو قوله تعاىل نتبوأ من اجلنة 

وقوله أن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون وارتفع احلجر فرمبا يقام العبد يف دار حيث نشاء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 
التكليف يف هذا املوطن فرييد التصريف فيه كما تعطيه حقيقته ولكن يف موطنه فيسقط حرمات اللّه يف ذلك فال يرفع ا رأساً وال 

من يعظم حرمات اللّه فهو خري له عند ربه وإمنا قال هذا ومل يتوعد جيد هلا تعظيماً فيفقد خريها إذا مل يعظمها عند ربه كما قال و
بسبب أن أصحاب األحوال إذا غلبت عليهم كانوا أمثال اانني ارتفع عنهم القلم فيفوم لذلك خري كثري عند اللّه وهلذا ال يطلب 

هذه الدار من ذلك فقد فاتنا خريه هنالك فنعلم قطعاً أنا احلال أحد من األكابر وإمنا يطلب املقام وحنن يف دار التكليف فما فاتنا يف 
لسنا من أهل العناية عند اللّه بفوت هذا اخلري هذا إذا مل تتعمل يف حتصيل هذا احلال الذي يفوتنا هذا اخلري فكيف بنا إذا اتصفنا ذا 

 البعض املفوت لنا هذا اخلري وقد رأينا احلكم املفوت للخري عن نظر يف أصول األمور حني نعرف بعض حقائقها فيكون يف ذلك
منهم مجاعة كثرية من أصحاب النظر يف ذلك من غري حال ذوقي اللّه يعيذنا منه حاالً ونظراً وملا كان الدليل يشرف بشرف املدلول 

النظر الفكري وهو يف والعامل دليل على وجود اللّه فالعامل شريف كله فال حيتقر شيء منه وال يستهان به هذا إذا أخذناه من جهة 
القرآن يف قوله أفال ينظرون إىل السماء كيف رفعت وإىل اجلبال كيف نصبت اآليات النظرية كلها الواردة يف القرآن وكقوله أو مل 

ينظروا يف ملكوت السموات واألرض وقوله إن يف خلق السموات واألرض اآلية وقوله أمل تر إىل ربك كيف مد الظل وقوله أمل 
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للّه يسجد له اآلية وكقوله سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق وأمثال هذه اآليات وأما عند أهل ترأن ا
الكشف والوجود فكل جزء يف العامل بل كل شيء يف العامل أوجده اللّه ال بد أن يكون مستنداً يف وجوده إىل حقيقة اإلهية فمن 

 خالقه واستهان به ومظهره وكل ما يف الوجود فإنه حكمة أوجدها اللّه ألنه صنعة حكيم فال يظهر إال حقره واستهان به فإمنا حقر
ما ينبغي ملا ينبغي كما ينبغي فمن عمى عن حكمة األشياء فقد جهل ذلك الشيء ومن جهل كون ذلك األمر حكمة فقد جهل 

العامل وقد قبحته فقد قبحت من استند إليه اجلهل يف وجوده قلنا احلكيم الواضع له وال شيء أقبح من اجلهل فإن قلت فاجلهل من 
كان يصح هذا لو كان اجلهل نسبة وجودية فاجلهل إمنا هو عبارة عن عدم العلم ال غري فليس بأمر وجودي والعدم هو الشر والشر 

ل يف دعائه ربه تعاىل واخلري كله يف يديك قبيح لنفسه حيثما فرضته وهلذا وورد يف اخلرب الصحيح أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قا
والشر ليس إليك فما نسب الشر إليه فلو كان الشر أمراً وجوديا لكان إجياده إىل اللّه إذ ال فاعل إال اللّه فالوجود كله خري ألنه عني 

 وذلك أن أصل هذا إن كان كل اخلري احملض وهو اللّه تعاىل مث نرجع إىل أصل الباب وهو قولنا من حقر غلب فنبني ذلك يف اهلمم
شخص احتقر شيئا فإن مهته تقوى على التأثري فيه وعلى قدر ما يعظم عنده يقل التأثري فيه أو رمبا يؤدي إل أن ال يكون له أثر فيه 

ما احتقروا فإن اإلنفعال يف األشياء إمنا هو للهمم أال ترى تأثريهم النساء يف السحر املعروف عندهم املؤثر يف املسحور ولوال 
املسحور وقطعوا مهم إن هذا الذي يفعلونه قوال أو عمال يؤثر يف املسحور ما أثر فيؤثر بال شك ومن ليست له هذه اهلمة يف قوة 

    ذلك الفعل ويعظم عنده من يريد أن يسحره من الناس أن يؤثر فيه ذلك العمل 

لنا من حقر غلب كما قيل لنا يف هذه املنازلة فإذا صدق التوجه صح أو القول وعمله أو قاله فإنه ال يؤثر مجلة واحدة فلهذا ق
الوجود أال ترى األشياء الكائنة يف العامل وهي من العامل تعز إن تكون أثراً عن العامل أو حمكومة للعامل فإن األمثال تأنف من حيث 

علق اهلمم بإجياد أمر ما فتنظر يف السبب املعني هلا على إجياد حقيقتها إن يكون املؤثر فيها العامل فتحقر أمثاهلا أعين جزيئات العامل فت
ذلك األمر يف العامل وتبحث عنه كان من قبل األفعال أو األقوال فتشرع يف ذلك العمل أو القول فإن كان مما يعز حبيث أن ال 

تؤثر بذلك التوجه تلك اهلمة فإن كان صاحب تتمكن يف األثر فيه إال بالتوجه إىل اللّه فتتوجه يف ذلك بالدعاء والصدق إىل اللّه ف
اهلمة مؤمناً احتقر ذلك املؤثر فيه يف جنب قوة اللّه وعظمته وإن مل يكن احتقره يف قوة مهته ما استعان به على التأثري فيه فهو 

م النسب وكل شيء مغلوب عنده على كل حال وأصله اإلحتقار فإن كل شيء يف العامل بالنظر إىل عظمة اللّه حقري وهذا من عل
يف العامل إذا نظرته بتعظيم اللّه ال بعظمته فهو عظيم وهو األدب فإنه ال ينبغي أن ينسب إىل العظيم إال ما يستعظم فإنه تعظم عظمته 

يف نفس من نظره ذا النظر فإن استحقره فلم يعظم يف نفسه بوجه ذلك التعظيم الذي يف نفس من عظم عنده ذلك الشيء من 
 ورمبا حيتج بقوله وما ذلك على اللّه بعزيز فينبغي للعامل أن ال يتصور هذه اآلية إال حىت يتصور عزة ذلك الشيء على أمثاله العامل

فإذا حصلت عنده عزة ذلك الشيء حينئذ يقول وما ذلك على اللّه بعزيز وإن كان علينا بعزيز فيثبت العزيز للعزيز هذا هو األدب 
ته حقري بالنسبة إىل عزة اللّه اليت ال يقبل التأثري ألجل هذا احلكم فإن احتج علينا من علم حقيقة ما كنا والتعظيم فالشيء على عز

أومانا إليه يف حال من يسخط اللّه ويرضيه هل يدخل هذا األثر احلاصل من الكون يف اجلناب اإلهلي يف هذا الباب أم ال قلنا ال 
 شيء وتصريف كل شيء إذ هو املوجد أساب السخط والرضى واإلجابة يف الدعاء يدخل فإن العامل بكل شيء بيده ملكوت كل

فما خرج عنه شيء يكون لذلك الشيء أثر فيه فهو حمرك العامل ظاهراً وباطناً يف كل ما يريد كونه فإن كان مث أثر فيه فهو الذي أثر 
نا بذلك العامل أي بتقدم هذا السبب وهو إجياده األمر املوجب يف نفسه ما العامل أثر فيه بل غايتنا فيه أن نقول أثر يف نفسه إن قل
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للسخط عليه يف هذا الشخص فاسخط اللّه ذا الفعل الذي أوجده يف هذا العبد لشقاوة هذا العبد أو ليظهر فيه عقوبته ومغفرته 
نع فقد يكون من استهني يف حقه ذلك وحكم رمحته على قدر ما يظهر فيه عقيب األمر املسخط وأما قوله يف املنازلة من استهني م

الشيء منه ألنه جاهل مبا طلب فيكون من استهني ذلك املطلوب يف حقه منع ملا هو أعلى منه فإن الطالب قد جيهل قدر ما يطلب 
ذلك إلهانته ويعظم عنده لعدمه إياه وهو عند اللّه بالنسبة إىل هذا الطالب دون هذا الطالب مينعه مطلوبه فيتخيل املمنوع منه أن 

على من بيده إعطاء ما سأل فيه وليس كذلك فيفتح اللّه إن شاء عني بصريته ويرزقه الكشف على نفسه وعلى حقيقة ما طلب 
ويريه احلق يف ذلك الكشف أن الذي طلبه ما هو بذاك ويعرف شرف نفسه عن أن يتصف باالفتقار إىل اللّه يف طلب مثل هذا 

انته عليه وإمنا منعه الستهانة ذلك املطلوب بالنسبة إليه فيشكر اللّه على منع ذلك هذا وجه من وجوه قوله فيعلم أن اللّه ما منعه إله
من استهني منع والوجه اآلخر أن يطلب الطالب فوق قدره حىت لو أعطيه ما قبله ألنه يضعف عن محله فيمنع إلهانته بالنسبة إىل ما 

اه رمحة به مثل قوله ولو بسط اللّه الرزق لعباده لبغوا يف األرض ألم يضعفون عن القيام طلبه وهو عكس األول فيكون منع اللّه إي
مبا يستحقه بسط الرزق من الشكر وليس يف قوته إال البغي به والكفر واألشر والبطر ويظهر ذلك يف أرباب املناصب يف الدنيا فإذا 

صب وأنه مهان يصرفه املنصب بعزته كيف يشاء فاليزال مذموماً بكل رأيت صاحب املنصب حيكم عليه املنصب فتعلم أنه جون املن
لسان من احلق ومن اخللق وإذا رأيت صاحب املنصب يصرف املنصب وحيكم على املنصب فتعلم أنه فوق املنصب فيكون حمموداً 

كن يرتل بقدر ما يشاء وذلك بكل لسان عند اللّه وعند العامل فيمنع حبق وحكمة ويعطي حبق وحكمة كما قال احلق عن نفسه ول
    لعلم هذا الشخص باألوزان فإن اللّه يقول إنه بعباده خبري بصري فيعلم على من يبسط رزقه وعلى من 

يقبض عنه ذلك القدر الذي بسطه على غريه فبغى به ولذلك ما ذكر إال عموم البسط يف العباد كلهم وأضاف البغى للكل ألنه قد 
بغي فيما بسطه له ألنه شغله عن حاجة نفسه الضرورية حباجة نفسه اليت هي غري ضرورية كملك بسط بسط للبعض فوقع منهم ال

اللّه له يف امللك فأعطاه افتقاره األصلي أن يسعى يف حتصيل ملك غريه ومل يقنع مبا عنده وقد كان قبل حصوله ما هو فيه عنده 
تشوق إىل الزيادة مما هو يف يد غريه فلم حيصل له ذلك إن حصل إال بالبغي يشتهي إنه حيصل له بعضه ويقنع به فلما أعطاه ما قنع و

يف األرض فرمبا أداه ذلك البغي إىل زوال ما بيده فيندم عند ذلك ويعلم أنه ما عاد عليه إال بغيه فلو كان عزيراً يف طلبه غري مهان ما 
كان بيده سبباً إىل رجوعه إىل اللّه وتوبته ليسعده اللّه بذلك منع هكذا يقول عن نفسه وقد يكون منع اللّه ذلك يف حقه وأخذ ما 

فالعاقل ينظر يف أحواله وتصرفاته وما أهله اللّه له ويعلم إن ذلك كله خطاب احلق بالسنة األحوال فيفتح عني الفهم ومسعه لذلك 
ذلك املنصب قلنا ليس ذلك نريد وما غاب عنا اخلطاب العقلي واحلايل فيعمل مبقتضى فهمه فيه فإن قلت فإن كان فيه ما تعطيه قوة 

هذا الذي دخلت علينا به ولكن اللّه قد وضع لنا يف العامل املوازين الشرعية لنقيم ا الوزن بالقسط فإذا أعطى ذلك األمر الذي يريد 
 مقابلة كفة املوزون مقدار يف الكفة متشيته يف العامل بالوزن أخذنا منه قدر ما يدخل امليزان وتركنا منه ما الحيتمله امليزان فإن يف

األخرى وذلك املقدار هو الذي يعني لنا من هذا املوزون ما حنتاج إليه يف الوقت وهذا معىن قوله يرتل بقدر ما يشاء وهو القدر 
رق بني املكيال الذي يف الكفة األخرى من امليزان وما نرتله إال بقدر معلوم وقد يكون امليزان مكيال فهو على قدر الكيل والف

وامليزان إن امليزان خارج عنك فنأخذ من املوزون قدر ما يقابله من الكفة األخرى واملكيال هو عني ذاتك من حيث ماهي متصفة 
حبالة ما فلذلك عني كيلها فال تأخذ من األمر إال بقدر قبوهلا كما يأخذ املكيال فهو على احلقيقة كما هو يف امليزان فإنه إذا رجح 

د الكفتني فقد خرج عن أن يكون وزناً ألنه خرج عن مقدار ما يقابله إما بتطفيف أو غريه فالنيب صلى اللّه عليه وسلم ملا نزل بأح
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عليه من الشرائع مكيال ال ميزان واحلق ملا مل يصح أن يكون حمال لالمر مل يرتل نفسه مرتلة املكيال لكن وصف نفسه بأن بيده 
عه حبسب مراتب العامل فكل خفض يف ميزان احلق ورفع فهو عني اإلعتدال بني الكفتني يف امليزان امليزان خيفض القسط ويرف

املوضوع يف العامل فإن احلق ال يزن إال حقاً فميزان احلق ال بد فيه من خفض ورفع إلحدى الكفتني ولو كان على اإلعتدال ما ظهر 
ع اإلهلي يف العامل سرى العدل يف العامل وكذلك لو أقيم الوزن الطبيعي يف كون يف العامل أصال وال عدل فإذا أقيمت موازين الشر

العامل مل يكن يف العامل مرض وال موت كما ال يكون يف اجلنة ألن امليزان الطبيعي يف اجلنة يظهر حكمه ولذلك هي دار البقاء 
 لوال امليزان ما كان هلما حكم يف العامل والذي يزن هو ويرتفع فيها ميزان الشرع كما ارتفع يف الدنيا ميزان الطبع فاملنع والعطاء

املوصوف باملعطي واملانع والضار وهو بكل شيء عليم فإن قال قائل من أهل التحقيق أن اجلود اإلهلي ليس فيه منع قلنا صدقت قال 
 ملذا يرجع فإننا ال ننكره قلنا أما اجلود فإذا كنت صادقاً وسلمت يل قويل فما حكم االسم اإلهلي املانع وهذا املنع الواقع يف العامل

اإلهلي فال منع فيه ولكن ال يقبله إال املمكن ال يقبله احملال فإذا عرفت القابل عرفت املانع واملنع فالقوابل تقبل من هذا اجلود املطلق 
 أبيض فيقول هلما احلكيم حبسب استعداداا كالشقة والقصار يف فيض الشمس نورها فتبيض الشقة وتسود وجه القصاران كان

النور واحد ولكن مزاج القصار ال يقبل من نور الشمس إال السواد والشقة على مزاج يقبل البياض فمزاجك منعك من قبول 
البياض ويقال للشقة مزاجك منعك من قبول السواد فلكل واحد من املذكورين أن يقول فاملسئلة حباهلا مل تعطين املزاج الذي يقبل 

 والقصار يقول مل مل تعطين املزاج الذي يقبل البياض قلنا البد يف العامل من شقة وقصار فالبد من مزاج يقبل البياض ومزاج السواد
يقبل السواد فالبد منكما كنتما ما كنتما فإن العامل البد فيه من كل شيء فالبد أن يكون فيه كل مزاج واحلق تعاىل ما هو فعله مع 

    يف عباده وإمنا هو مع ما تطلبه األغراض اليت أوجدها 

احلكمة والذي اقتضته احلكمة هو الواقع يف العامل فعني ظهوره هو عني احلكمة فإنه فعل اللّه ال يعلل باحلكمة بل هو عني احلكمة 
 عليه فال يوجب فإنه لو علل باحلكمة لكانت احلكمة هي املوجبة له ذلك فيكون احلق حمكوماً عليه واحلق تعاىل لال يكون حمكوماً

موجب عليه شيئاً إال ما ذكر لنا أنه أوجب على نفسه ال إنه أوجب عليه موجب غريه أمر أما فأي حمل فرضته ملزاج خاص يتصور 
أن يقول قد منعين غري هذا املزاج وهذا غلط ألن عني املزاج هو عني ما ظهر ال غريه وال يصح أن يقول الشيء عن نفسه مل يكن 

 قدمنا يف الباب الذي قبل هذا الباب أن التركيب ليس إال البسائط فالتركيب نسبة والنسب عدمية وقد ظهر أمر مل غريي كما كما
يكن يظهر لوال تركيب هذه البسائط ومجعها وما هو هذا الظاهر غري أن أعيان البسائط وكذلك هذا الظاهر عن هذا املزاج ما هو 

 ألي شيء منعت وإذا مل يكن مث مل يصح املنع يف اجلود اإلهلي فبقي املنع واملانع إمنا يرجعان غري املزاج فما مث على احلقيقة من يقول
إىل نسب مقدرة وما كل أحد أظهره اللّه على هذا العلم وأمثاله وترتلت ألسنة الشرائع حبسب ما وقع عليه التواطؤ يف ألسنة العامل 

ومه فال يرتل إال مبا تواطؤا عليه فقد يكون التواطؤ على صورة ما هي احلقائق ولذلك قال تعاىل وما أرسلنا من رسول إال بلسان ق
عليه وقد ال يكون واحلق تابع هلم يف ذلك كله ليفهم عنه ما أنزله يف أحكامه وما وعد به وأوعد عليه كما قد دل الدليل العقلي 

حق احلق من أجل التواطؤ الذي عليه لسان املرسل إليهم على استحالة حصر احلق يف أينية ومع هذا جاء لسان الشرع باألينية يف 
فقال للسوداء أين اللّه فلو قاهلا غري الرسول لشهد الدليل العقلي جبهل القائل فإنه ال أينية له فلما قاهلا الرسول وبانت حكمته وعلمه 

خاطبه بغري ما تواطأ عليه وتصوره يف نفسه علمنا أنه ليس يف قوة فهم هذا املخاطب أن يعقل موجده إال مبا تصوره يف نفسه فلو 
الرتفعت الفائدة املطلوبة ومل حيصل القبول فمن حكمته أن سأل مثل هذه مبثل هذا السؤال وذه العبارة ولذلك ملا أشارت إىل 
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 يقدر على صحبة العامل السماء قال فيها إا مؤمنة أي مصدقة بوجود اللّه ومل يقل عاملة فالعامل يصحب اجلاهل يف جهله واجلاهل ال
على علمه إن مل يكن العامل يرتل إليه يف صورة جهله وكل ذلك حكمة إهلية يف العامل واعلم أن املهانة حقيقة العامل اليت هو عليها 

ضه عما ألنه بالذات ممكن فقري فهو ممنوع من مجيع نيل أغراضه وارادته منعاً ذاتياً وال حيجبنك وقوع بعض مرادته ونيل بعض أغرا
قلناه يف حقه فإن ذلك ما وقع له إال بإرادة احلق ال بإرادته فذلك املراد وارادة العبد معاً إمنا مها واقعان بإرادة احلق فهو ممتنع بالذات 
أن يكون شيء يف الوجود موجوداً عن إرادة العبد ولو كان إلردة العبد نفوذ يف أمر خاص لعم نفوذها يف كل شيء لو كان ذلك 

راد وقع لعني إرادة املمكن فتعني إن ذلك الواقع وقع بإرادة اللّه عز وجل فالعامل ممنوع لذاته كما هو ممكن مهان لذاته وإمنا كان امل
مهاناً لذاته ألن العبودية له لذاته وهي الذلة وكل ذليل مهني وكل مهني حمتقر وكل حمتقر مغلوب فصح ما جاء يف املنازلة من إنه 

     ن استهني منع واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل من حقر غلب وم

  معرفة منازلة حبل الوريد واينية المعية في الباب السادس والثمانون وثلثمائة

 ماضياً وأنا مستقبالً  مع العبد حيث كانا أنا

 عامراً مكانا مقدساً  مطلقاً نزيهاً مقيداً

 ترانا فقد جفانا بان  قال شوقاً تريد عيني من

 تلحظ الفعل والزمانا لم  أنا منك يا جفونا نأي

  وقد رأى الصعق من رآنا  لها إن ترى جاللي كيف

    

قال اللّه عز وجل وحنن أقرب إليه من حبل الوريد وقال وهو معكم أينما كنتم فكان ويته معنا وبامسائه أقرب إلينا منا فإن احلق إذا 
تدل عليه من احلقائق املختلفة وما مدلوهلا سواه فإا ومدلوالا عينه وأمساؤه فال بد أن مجع نفسه مع أحديته فألمسائه من حيث ما 

تكون الكناية عن ذلك يف عامل األلفاظ والكلمات بلفظ اجلمع مثل حنن وإنا بكسر اهلمزة وتشديد النون مثل قوله إنا كل شيء 
د إذا أراد هويته ال أمساءه مثل قوله إنين أنا اللّه ال إله إال أنا فوحد وأين خلقناه بقدر وإنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون وقد تفر

حنن من أنا وال معىن ملن قال إن ذلك كناية عن العظمة ال بل هي عن الكثرة وما مث كثرة إال ما تدل عليه منه أمساؤه احلسىن أو 
 املركبات إذ قال عن هويته إا مجيع قوى الصور أي إذا تكون عينه أعيان املوجودات وختتلف الصور إلختالف حقائق املمكنات

أحب الشخص من عباده كشف له عنه به فعلم إنه هو فرآه به مع ثبوت عني املمكن وإضافة القوة اليت هي عينه تعاىل إىل العبد 
 بسمعه وإال فمن يقول إذا نودي فقال كنت مسعه فالضمري يف قوله كنت مسعه عني العبد والسمع عني احلق وال يكون العبد عبداً إال

مسعنا وأطعنا إال املأمور عند تكوينه ويف تصرفاته فلوال إنه مسيع ما قيل له كن وال يكون لوال طاعته لربه يف أمره إياه واحلق مسعه 
 اجلمع ليس غريه يف كل حال فكشف له سبحانه عن ذلك وإذا كان األمر على ما ذكرناه عن نفسه وأعطاه الشهود والكشف صح

يف لفظة إنا وحنن وإذا مل يكن عني القوى والوجودات إال هو صح األفراد يف إنين أنا اللّه واهلو واالنت وضمري املفرد باخلطاب 
بالكاف يف إياك نعبد وأمثال ذلك فافرد نفسه يف مجعيتنا فقال وهو معكم ومجع نفسه يف أحديتنا يف قوله وحنن أقرب إليه فافرد 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2393  

 على اإلنسان فلم يكن اجلمع إال بنا وال الواحد العني إال به فأينما كان اخللق فاحلق يصحبه من حيث امسه الرمحن الضمري العائد
ألن الرحم شجنة منه ومجيع الناس رحم فإم أبناء أب واحد وأم واحدة فإنه خلقنا من نفس واحدة وهو آدم وبث من آدم وحواء 

 حيث إن الرحم شجنة من الرمحن فصحت القرابة وقد أمر بصلة األرحام فقال تعاىل وأولوا رجاالً كثرياً ونساءاً فنحن أرحام من
األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اللّه وأمر بأن نوصل األرحام وهو أوىل ذا الوصف منا فال بد أن يكون للرحم وصوالً فإا 

ري أبيه وانتمى إىل غري مواليه أي ال ينتسب إىل غري رمحة فنحن من شجنة من الرمحن وقد لعن اللّه واللعنة البعد من انتسب إىل غ
حيث الرحم قرابة قرىب ومن حيث الرتبة عبيد فالن ننتسب إال إليه وال ننتمي لسواه وقد قال تعاىل يف الصحيح عنه اليوم أضع 

فنسبنا الذي بيننا ما هو أصل إذ لو كان نسبكم ألنه عارض عرض لنا ما هو أصل ألنا نفترق وال جنتمع وقدال يعرف بعضنا بعضاً 
أصالً ما قبل العوارض وال صح النكران مث قال وإرفع نسيب فأنا ما زلنا عنه قط وال افترقنا وال فارقنا وال زال عنا وكيف نزول 

يه بأمجعنا ألنه ما منا عمن حنن يف قبضته ومن هو معنا أينما كنا وعلى أي حالة وصفنا من وجود وعدم مث قال أين املتقون فقمنا إل
إال من اختذه وقاية يف دفع الشدائد عن نفسه وهو قوله وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه وما منا إال من كان احلق 

صح أن له وقاية يف دفع ما يقال عنه فيه أنه سوء فيكون كان له تتعاور علينا سهام إال سواء فيضاف كل مكروه إلينا فداء له ف
الناس كلهم متقون لكن مث تقوى خصوص وتقو عموم ميزا الشرائع ونبهت عليها فمن علم ما قلناه محل التقوى محالً عاماً على 

مجيع اخللق ومن وقف مع التقوى املعلومة عند الناس خصص وما نبهنا على هذا األمر إال مراعاة للشرع فإن الشرع راعى ذلك 
اإلنسان وحتقق به ظهر له الفضل على غريه فإن اللّه يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون وقد ونبه عليه حىت إذا علمه 

أمر بصلة الرحم والرمحن لنا رحم نرجع إليه فال بد للمطيع أمره أن يصل رمحه وليس إال وصلته بربه فإن اللّه بال شك قد وصلنا 
ملتني املنعم على أي حالة كنا من طاعة أمره أو معصية وموافقة أو خمالفة فإنه ال يقطع من حيث أنه رحم لنا فهو الرزاق ذو القوة ا

صلة الرحم من جانبه وإن انقطعت عنه من جانبنا جلهلنا مث أنه ما أمر بصلة األرحام القريبة إال ليسعدوا بذلك وما من شخص إال 
    م وله رحم يصلها ولو بالسالم كما قال صلوا أرحامكم ولو بالسال

فإذا وصلنا رمحنا مل نصل على احلقيقة إال هو وإن محلناه يف عني رمحنا فهو يعرف نفسه كما أن الصدقة تقع بيد الرمحن قبل أن تقع 
بيد السائل وقال لن ينال اللّه حلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ويف نفس األمر قد قلنا أنا وقاية له من كل سوء فال بد 

د أن يكون له صديق من الناس على أي دين كان وال بد له من مراعاة صديقه وهو يف النسب رمحه بال شك ألنه أخوه لكل أح
ألمه وأبيه فكل بر ظهر من أحد إىل أحد فهو صلة رحم لذا يقبلها اللّه من كل أحد فضالً من اللّه ونعمة غري أم بينهم مفاضلة يف 

  واين يف ذلك القرب قال علي بن أيب طالب القري

 أبوهم آدم واألم حواء  في جهة التمثيل أكفاء الناس

 به فالطين والماء يفاخرون  يكن لهم من أصلهم نسب فإن

 الهدى لمن استهدى أدالء على  الفضل إال ألهل العلم أنهم ما

 ألهل العلم أعداء والجاهلون  وقدر كل امرىء ما كان يحسنه
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ين وقرابة الطني فمن مجع بني القرابتني فهو أوىل بالصلة وإن انفرد أحدمها بالدين واآلخر بالطني فتقدم والقرابة قرابتان قرابة الد
قرابة الدين عل قرابة الطني كما فعل احلق تعاىل يف املرياث فورث قرابة الدين ومل يورث قرابة الطني إذا اختلفا يف الدين فكان 

كافر بأحدية اللّه ومات أحد األخوين مل جيعل له نصيباً يف مرياثه فقال ال يتوارث أهل ملتني الواحد مؤمناً باللّه وحده واآلخ اآلخر 
وقد ذهب عقيل دون بن أيب طالب مبال أبيه ملا مات أبو طالب عم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وكل من قطع رمحة يف حق 

انب الوصلة ال جانب القطع فإنه القائل على لسان رسوله شخص وهو قد وصلها يف حق شخص آخر فالذي يرعى اللّه من ذلك ج
صلى اللّه عليه وسلم أتبع السيئة مثل قطع تلك الرحم احلسنة مثل وصل الرحم متحها فوصل رمحه يف زيد ميحو قطع رمحه يف عمرو 

قطعها ألنه عني ذلك الذي وهذا أخوه وهذا أخوه ألن اللّه يصل الرحم وال يقطعها فاحلق يعضده يف صلة من وصلها ويقطع من 
قطعها ففي الوصل كلمة عناية اهلية بالوصل ويف القطع كلمة حتقيق أي أن األمر كذلك فما يف العامل إال من هو وصول رمحة 

األقوى األقرب فإن أفضل الصالت يف األرحام صلة األقرب فاألقرب وقد جاء يف الصدقة أن أفضلها اللقمة جيعلها اإلنسان يف فمه 
ه ال أحد أقرب إليه من نفسه واهللا أقرب إىل العبد من نفسه منه فإنه القائل حنن أقرب إليه من حبل الوريد فإذا وصله العبد فقد ألن

وصل األقرب بال شك فقد أتى ما هو األوىل بالوصل يف األقربني فإن النص فيه وهلذا عم كل األشياء اتساع رمحته فمن حجر رمحة 
على نفسه ولوال أن األمر على ذلك مل ينل رمحة اهللا من حجرها وقصرها ولكن واهللا ما يستوي حكم رمحة اللّه اللّه فما حجرها إال 

فيمن حجرها مبن مل حيجرها وأطلقها من عني املنة كما أطلقها اللّه يف كتابه يف قوله ورمحيت وسعت كل شىء فما من شء إال وهو 
الوجوب ومنهم من تناله حبكم املنة كنت قاعداً يوماً باشبيلية بني يدي شيخنا يف الطريق طامع يف رمحة اللّه فمنهم من تناله حبكم 

أيب العباس العريين من أهل العليا مبغرب األندلس فدخل عليه رجل فوقع ذكر املعروف والصدفة فقد قال الرجل اللّه يقول األقربون 
ها على الكبد وكذلك هو األمر يف نفسه وال أقرب من اللّه فهو القريب أوىل باملعروف فقال الشيخ على الفور إىل اللّه فما أبرد

سبحانه الذي ال يبعد إال بعد ترتيه وتنقطع األرحام باملوت وال ينقطع الرحم املنسوبة إىل احلق فإنه معنا حيثما كنا وحنن ما 
 سؤال ومن جهل نفسه فهو بغريه أجهل ومن بينناتتصل يف وقت وتنقطع يف وقت ميوت أو بفقد وارحتال وكم من حال قد أغىن عن

    علم غريه فهو بنفسه أعلم من عرف نفسه عرف ربه 

 الذي يخبر عن نفسه مثل  الذي يخبر عن غيره ليس

 غيبه كان وفي حسه في  يخبر عن فوقه ألنه

 أخبر عن جنسه فإنما  من أخبر عن نفسه وكل

  ال يحجب المحبوس في حبسه  أن قيدته أنه والحق

 أقام الميت من رمسه فما  قيد الحق باطالقه من

 الذي حج إلى قدسه إال  ال يعرف أسراره هيهات

 الضارب من أأسه يطرحه  أسه الحق فذاك الذي من

    

ى سر اهلي ال يعرفه كثري من الناس بعث اللّه تعاىل موسى وهارون إىل فرعون وأصلهما أن يقوالنه قوالً ليناً لعله يتذكر أو خيش
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والترجي من اللّه واقع عند مجيع العلماء كما قال عس اللّه أن يتوب عليهم فقال العلماء عسى من اللّه واجبة ولعل وعسى أختان 
فعلم اللّه أنه يتذكر وال يكون التذكر إال عن علم سابق منسى مث قال هلما ملا رأى خوفهما من أنه ال جييب إىل ما يدعوانه إليه ال 

كما أمسع وأرى أي أمسع من فرعون إذا بلغتما إليه رسالة ربكما وأرى ما يكون منكما يف حقه مما أوصيتكما به من ختافا إنين مع
اللني والترتل يف اخلطاب فلم جيد فرعون على من يتكرب ألن التكرب من التكرب إمنا يقع ملن يظهر له بصفة الكربياء فلما رأى ما 

 وسرت الرمحة اإلهلية بالعناية الربانية يف باطنه فعلم أن الذي أرسال به هو احلق فكان املتكلم عندمها من اللني يف اخلطاب رق هلما
من موسى وهارون احلق وكان السمع الذي تلقى من فرعون كالم موسى احلق فحصل القبول يف نفسه وستر ذلك عن قومه فإنه 

فيها فهذا من ستره وملا علم فرعون أن احلق مسع خلقه وبصره ولسانه شأن احلق أال ترى إليه تعاىل يف القيامة يتجلى يف صورة ينكر 
ومجيع قواه لذلك قال بلسان احلق أنا ربكم األعلى إذ علم أن اللّه هو الذي قال على لسان عبده أنا ربكم األعلى فأخرب اللّه تعاىل 

يف األوىل بعلمه أنه عبد اللّه ويف اآلخرة إذا بعثه اللّه يبعثه إنه أخذه نكال اآلخرة واألوىل والنكل القيد فقيده اللّه بعبوديته مع ربه 
على ما مات عليه من اإلميان به علماً وقوة وليس بعد شهادة اللّه شهادة وقد شهد له إنه قيده يف األوىل واآلخرة إن يف ذلك أي يف 

ه مم يفهمه اخلاصة من عباد اللّه وهم العلماء ولذلك قال هذا األخذ لعربة أي تعجباً وجتاوزاً مما يسبق منه إىل فهم العامة إىل ما في
لعربة ملن خيشى وقد عرفنا أنه إمنا خيشى اللّه من عباده العلماء وقد قال لعله يتذكر أو خيشى وال خيشى حىت يعلم بالتذكر ما كان 

ما إننا خناف أن يفرط علينا أي يتقدم علينا نسيه من العلم باهللا ومن قيده احلق فال يتمكن له اإلطالق والسراح من ذلك القيد وقوهل
باحلجة مبا يرجع إليه من التوحيد أو أن يطغى أي يرتفع كالمه لكونه يقصد إىل عني احلقيقة فنتعب معه فلهذا قال هلما ال ختافا إنين 

الوجه الذي عهد إليهما اللّه أن يقواله معكما أمسع وأرى وأوصامها أن يلينا له يف القول فلما قاال له صلى اللّه عليهما ما قااله على 
قال هلما فرعون فمن ربكما يا موس كما يقول فتانا القرب للميت ال جلهله مبا يقوله وإمنا يريد أن يتنبه احلاضرون ملا يقوالنه مما 

اطر تتنبه ويدعوهم قوهلما إىل يكون دليالً على وجود اللّه ليعلموا صدقهما ألن العاقل إذا علم أما إذ قاال مثل ذلك رمبا إن اخلو
النظر فيه لنصبهما يف قوهلما مواضع الداللة على اللّه فإنه ال يسأل خصمه فدل سؤاله إنه يريد هداية من يفهم من قومه ما جاآ به 

 كل فقاال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى فانصفا فرعون يف هذا اخلطاب وهذا من القول اللني فإنه دخل حتت قوهلما
شيء ادعاه فرعون فأعطاه اللّه خلقه فكان يف كالمهما جواب فرعون هلما إذ كان ما جاء به فرعون خلق هللا مث زادمها يف السؤال 

ليزيدا يف الداللة قال فما بال القرون األوىل فقاال علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى مثل ما نسيت أنت حىت ذكرناك 
هلاً ما نسيت ألن اللّه قال لعله يتذكر مث زاد يف الداللة مبا قاال بعد ذلك إىل متام اآلية فما زال ذلك مضمراً يف فتذكرت فلو كنت إ

نفس فرعون مل يعطه حب الرياسة إن يكذب نفسه عند قومه فيما استخفهم به حىت أطاعوه فكانوا فاسقني فما شركه معهم يف 
ظ باعتقاده الذي ما زال معه فقال له اللّه تعاىل آآلن قلت ذلك فاثبت اللّه بقوله آآلن أنه ضمري إم فلما رأى البأس قال منت فتلف

آمن عن علم حمقق واهللا أعلم وإن كان األمر فيه احتمال وحقت الكلمة من اللّه وجرت سنته يف عباده إن اإلميان يف ذلك الوقت ال 
إال قوم يونس كما ال ينفع السارق توبته عند احلاكم فريفع عنه حد القطع يدفع عن املؤمن العذاب الذي أنزله م يف ذلك الوقت 

وال الزاين مع توبته عند احلاكم مع علمنا بأنه تاب بقبول التوبة عند اللّه وحديث ما عز يف ذلك صحيح إنه تاب توبة لو قسمت 
لم برمجه كذلك كل من آمن باهللا عنده رؤية البأس على أهل مدينة لوسعتهم ومع هذا مل تدفع عنه احلد بل أمر صلى اللّه عليه وس

    من 
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الكفار إن اإلميان ال يرفع نزول البأس م مع قبول اللّه إميام يف الدار اآلخرة فيلقونه وال ذنب هلم فإم رمبا لو عاشوا بعد ذلك 
  اكتسبوا أوزاراً 

 تنادي كم تلوى كم  الخلق المسوى إيها

  لو تسوىود فيه  قبل يوم فلتبادر

 كان أحوى كغثاء  األرض رجال بهم

  مثل ما قال فسوى  الرحمن خلقاً خلق

 فكان أقوى فسطا  أعطاه اقتداراً ثم

  لم يكن وكان بلوى  قال كن لكل شء

رزقه وإذا كان احلق يقول عن نفسه أنه خلق فسوى وقدر فهدى فمالك ال تسبح اسم ربك األعلى جعلنا اللّه ممن قيده احلق به و
الوقوف عند حدود مرامسه يف اآلخرة واألوىل فانظر يا أخي ما أعطت عناية هذه املعية اإلهلية يف قوله وهو معكم أينما كنتم فهو 

معنا ويته وهو معنا بامسائه فهل ترى عني العارف كوناً من األكوان عيناً من األعيان ال يكون احلق معه فاهللا يغفر للجميع بالواحد 
 يغفر للواحد باجلميع فما من انسان إال ومجيع أجزائه مسبحة حبمد اللّه وال قوة من قواه وهي ناطقة بالثناء على اللّه حىت فكيف ال

النفس الناطقة املكلفة من حيث خلقها وعينها كسائر جسدها الذي هو ملكها مسبحة أيضاً هللا فما عصى وخالف األمر واحد من 
ان أفترى اللّه ال يقبل طاعة هذه اجلملة يف معصية ذلك الواحد هيهات وأين الكرم إال هنايا أيها هذه اجلملة املعرب عنها اإلنس

اإلنسان ما غرك بربك الكرمي فيقول كرمك فهذا تنبيه من اللّه لعبده أن يقول كرمك كما يفعله احلاكم املؤمن العامل إذ يقول 
مه إنه إذا اعترف أقام عليه احلدفر مبا يكون الزاين يدهش بني يدي احلاكم للسارق والزاين ال زينت أو قل ال سرقت أو قل ال لعل

  فينبهه ليقول ذه املقالة ال فيدر أعنه احلديد بذلك واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة التواضع الكبريائي في الباب السابع والثمانون وثلثمائة

 جهول فعل عن نفسه فهو  هاله ما هو من جنسه من

 هاله ما هو من جنسه ما  يعرف أوصافه لوانه

 الليالي وسنا شمسه دجى  ما في الجود فيه فمن وكل

 األدنى ومن قدسه نزوله  ما في الكون فيه فمن وكل

 وال تنظر إلى حدسه علم  وانظر فأنت األمر فاثبت على

    

ل تعاىل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وقال وله قال تبارك وتعاىل ليس كمثله شىء وقال وما قدروا اهللا حق قدره وقا
الكربياء يف السموات واألرض وهو العزير احلكيم وقال واهللا غىن عن العاملني ومع هذا كله فهو القائل يف الصحيح من األخبار عنه 
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ده وأين ذلك الكربياء من مرضت فلم تعدين وجعت فلم تطعين وظمأت فلم تسقين مثل هذا القول لعبده فانزل نفسه هنا مرتلة عبا
هذا الرتول وثبت يف الصحيح أن اللّه يعجب من الشاب ليست له صبوة وثبت أن اللّه أفرح بتوبة عبده من فرح صاحب الناقة اليت 
ا عليها طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلت وهو يف فالة من األرض منقطعة وأيقن املوت ففرح ا فاهللا أفرح بتوبة عبده من هذ

بناقته وثبت عنه أنه تعاىل يتبشبش للذي يأيت املسجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا ورد عليهم وأين هذا كله من قوله تعاىل 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني وما قدروا اللّه حق قدره فأين هذا الرتول من هذه 

التواضع الكربيائي وكل حق وقول صدق وحكم صحيح إن كشف اللّه عن بصريته من علماء عباده فأرا احلق حقاً الرفعة فهذا هو 
وأراه الباطل باطالً وهنا تعلقت الرؤية باملعدوم فإن الباطل عدم وإذا كان العبد يتصف برؤية املعدوم فاحلق أوىل ذه الصفة إنه يرانا 

ية علم وأما قوله ليس كمثله شيء فهو على الصحيح من الفهم معىن وله صلى اللّه عليه وسلم يف حال عدمنارؤية عني وبصر ال رؤ
إن اللّه خلق آدم على صورته يف بعض وجوه حمتمالت هذا اخلرب وقوله تعاىل لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي فما ذاك إال خللقه 

 الصورة باألوصاف كما ذكر عن نفسه أنه عليه فأين اتصافه بنفي على صورة احلق وإمنا رده إىل أسفل سافلني ليجمع له كمال
املثل عن نفسه من اتصافه باحلد واملقدار من استواء ونزول واستعطاف وتلطف يف خطاب وغضب ورضا وكلها نعوت املخلوق 

ني واملوصوف بالصفتني وهلذا خلق فلوال يصف نفسه بنعوتنا ما عرفناه ولو مل يرته نفسه عن نعوتنا ما عرفناه فهو املعروف يف احلال
من كل شيء زوجني ليكون ألحد الزوجني العلو وهو الذكر وألحد الزوجني السفل وهو األنثى ليظهر من بينهما إذا اجتمعا بقاء 

اليت أعيان ذلك النوع وجعل ذلك يف كل نوع نوع ليعلمنا أن األمر يف وجودنا على هذا النحو فنحن بينه وبني معقولية الطبيعة 
أنشأ منها األجسام الطبيعية وأنشأ من نسبة توجهه عليها األرواح املدبرة وكل ما سوى اللّه البد أن يكون مركباً من راكب 

ومركوب ليصح افتقار الراكب إىل املركوب وافتقار املركوب إىل الراكب لينفرد سبحانه بالغىن كما وصف نفسه فهو غين لنفسه 
تقارنا إليه فيما ال نستغين عنه فكل ما سوى اللّه مدبر ومدبر هلذا املدبر فاملدبر اسم فاعل مبا هو مدبر جيد وحنن أغنياء به يف عني اف

ذلك قوة يف ذاته يفتقر إىل مدبر يظهر فيه تدبريه واملدبر اسم مفعول مبا هو مدبر جيد ذلك حالة يف ذاته يفتقر ا إىل من يدبر ذاته 
احد إىل اآلخر فقر ذايت وإمنا يتصف بالغىن عنه لكونه ال يفتقر ال إىل مدبر ال إىل هذا املدبر بعينه لصالح عينه وبقائه ففقر كل و

كما أن املدبر يتصف بالغىن لكونه ال يفتقر إال إىل هذا املدبر بعينه فكل واحد منهما غين عن اآآلخر عينه ال عن التدبري منه وفيه 
ق مطلق بالنظر إىل ذاته واخللق مفتقر على اإلطالق بالنظر أيضاً إىل ذاته فتميز احلق من فغىن كل واحد ليس على اإلطالق وغنا احل

اخللق وهلذا كفر من قال أن اللّه فقري وحنن أغنياء فهذا التمييز ال يرتفع أبداً ألنه متيز ذايت يف املوصوف به من حق وخلق فما مث 
افتقار شيء ألنه ما مث إال احلق ال يوصف باالفتقار فما هو مثل اخللق فليس األشيئيتان شيئة حق وشيئة خلق فليس كمثل اخللق يف 

مثل اخللق شيء وليس كمثل احلق يف غناه شيء ألنه ما مث إال اخللق واخللق ال يتصف بالغىن لذاته فما هو مثل احلق فليس مثل احلق 
ت واحدة يف كثري واحلق من حيث ذاته وعينه ذات واحدة شيء ألنه كما قلنا ما مث شيء إال اخللق واحلق فاخللق من حيث عينه ذا

هلا أمساء كثرية ونسب فمن مل يعلم قوله تعاىل ليس كمثله شيء على ما قررناه فال علم له ذه اآلية فإنه جاء بالكاف مث نفى املثلية 
ق النفي باملماثل يف النفي أي انتفت عن عن نفسه بزيادة الكاف للتأكيد يف النفي مث نفى املثلية عن العامل جبعل الكاف صفة فعل

    اخللق املثلية ألنه ما مث إال حق ال مياثل وانتفت عن احلق املثلية ألنه 

  ما مث إال خلق ال مياثل 
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 إذ جاءنا النور بالبيان  تفهم المعاني فهكذا

 وإن شئتم اثنتان حق  فليس في الكون غير فرد

 ثانيال ترى ب بذاتها  عين لها انفراد وكل

 بتقسيمه المثاني منه  أتى في الصالة حكم وقد

 ألجل ذا الحت اثنتان  الخلق عنه فيها فميز

 فمن رآه فقد رآني  بيني وبين عبدي فقال

 في الوجود ثاني لوحدتي  غير إله وال هو فلست

 ذكرنا من البيان بما  عنه لسان خلق ترجم

ي أنطقهم مبا نطقوا به فيه فإنه يقول عن املسهود عليهم أم قالوا جللودهم مل شهدمت وأما قوله وما قدروا اللّه حق قدره وهو الذ
علينا قالوا أنطقنا اللّه الذي أنطق كل شيء فما من شيء ينطق إال واهللا أنطقه واختلف املنطوق به فثم نطق أي منطوق به يتعلق به 

وز لتواطئ جعله اللّه يف العامل ومث منطوق به على ما هو املدلول عليه يف مديح ومث منطوق به يتعلق به ذم ومث منطوق به يتعلق به جت
نفسه فهو اخبار عن حقيقة وما مث إال ما ذكرناه فنطق املدح شهادة أويل العلم بتوحيد اللّه ونطق الذم قول القائل إن اللّه فقري ويد 

ز للتواطئ وما تعملون واآلية واحدة فأما قوله وما قدروا اللّه حق اللّه مغلولة يريد البخل ونطق باحلقيقة واهللا خلقكم ونطق بالتجو
قدره لكوم ليسوا مثله فما عرفوه ومن جهل أمره ال يقدر قدره فهم ليسوا له مبثل وال هو مثل هلم فوصفوه بنفوسهم ومبا هم عليه 

ن جعل مثالً ملن ال يقبل املثل فما قدره حق قدره وال يتمكن هلم إال ذلك ألم يريدون الوصف الثبويت وال يكون إال بالتشبيه وم
أي ما أنزله املرتلة اليت يستحقها فذمهم باجلهل حيث تعرضوا ملا ليس هلم به علم من نفوسهم فلو قالوا فيه مبا أنزله إليهم مل يتعلق 

 مدح فعلم اخللق باهللا ال يدرك بقياس م ذم من قبل احلق يف ذلك ألن احلاكي ال ينسب إليه ما حكاه فال يتعلق به ذم يف ذلك وال
وإمنا يدرك بإلقاء السمع خلطاب احلق إما بنسفه وإما بلسان املترجم عنه وهو الرسول مع الشهود الذي ال يسعه معه غري ما مسعه 

ليه أو ألقى من اخلطاب كما قال إن يف ذلك إشارة ملا تقدم لذكرى ملن كان له قلب فأحال على النظر الفكري بتقلب األحوال ع
السمع وهو شهيد وما عدا هذين الصنفني فال طريق هلم إىل العلم مبا يستحقه احلق أن يضاف إليه وما يستحقه اخللق أن يضاف 
إليهم فمن عرف نفسه فإنه ال مياثله احلق ومن عرف ربه فإنه ال مياثله اخللق إذ معرفتك جبزء واحد من العامل من كونه دليالً عني 

عامل كله فلهذا أنزلنا العامل مرتلة الواحد فنفينا عنه املثلية إذ ما مث يف الوجود إال احلق واحلق ما هو مثل للعامل وإن كان معرفتك بال
العامل مياثل بعضه بعضاً كما حتكم يف األمساء اإلهلية يف الغافر والغفور والغفار وأمثال هذا بأا أمثال وإن متيزت مبراتب كالعامل فإن 

ثاالً وإن متيزت باألعيان واملراتب وهلذا ما نزلت هذه اآليات إال يف مقابلة قول كان منهم ورد ذلك يف اخلرب النبوي وأما يف فيه أم
    القرآن فقوله وما قدروا اللّه حق قدره إذ قالوا ما أنزل 

ه فكذبوا على اللّه فاسودت وجوههم أي اللّه على بشر من شيء مع إقرارهم أن التوراة أنزلت على موسى عليه السالم من عند اللّ
ذوام فال نور هلم يكشفون به األشياء بل هم عمي فهم ال يبصرون وأما قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على 

 يف ترتيه نفسه املرسلني واحلمد هللا رب العاملني فهذه آية ما نزل عند العارفني أشكل منها ملا فيها من التداخل فدخل حتت قوله تعاىل
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عما يصفون به عباده مما تعطيهم أدلتهم يف زعمهم بالنظر الفكري كل على حياله وكل واحد يدعي الترتيه خلالقه يف ذلك فأما 
الفيلسوف فنفى عنه العامل مبفردات العامل الواقعة يف احلس منهم فال يعلم عندهم أن زيد بن عمر وحرك أصبعه عند الزوال مثالً وال 

يه يف هذا الوقت ثوباً معيناً لكن يعلم أن يف العامل من هو ذه اصفة مطلقاً من غري تعيني ألن حصول هذا العلم على التعيني أن عل
إمنا هو للحس واهللا مرته عن احلواس فقد اندرج عندهم هذا العلم ذا اجلزء يف العلم الكل الذي هو أن يف العامل من هو ذه املثابة 

ود عندهم وفام بذلك علم كبري فإن صاحب هذه احلركة املعينة من الشخص املعني جيوز أن تقوم بغريه فبأي وقد حصل املقص
شيء تقوم احلجة هللا على تعيني هذا العبد حىت قرره عليها يف اآلخرة أو حرمه ما ينبغي له يف الدنيا أو مل يتحرك بتلك احلركة وإن 

رة احملسوسة وإنكار الوهب يف الدنيا واجلزاء لصاحب هذه احلركة على التعيني وإن من كان من أصل صاحب هذا النظر إنكار اآلخ
مذهبه أن تلك احلركة هي املانعة لذاا أن حيصل هلذا املتحرك ا ما متنعها حقيقة تلك احلركة فهو بان على أصل فاسد وهو أن اللّه 

مل بعضه عن بعض من غري تعلق علم من اللّه تفصيلي بذلك بل بالعلم ما صدر عنه إال ذلك الواحد األول ألحديته مث انفعل العا
الكل الذي هو عليه وأما املتكلم مثل األشعري فانتقل يف ترتيهه عن التشبيه باحملدث إىل التشبيه باحملدث فقال مثالً يف استوائه على 

ا يف ذلك من احلد واملقدار وطلب املخصص املرجح العرش أنه يستحيل عليه أن يكون استواؤه استواء األجسام ألنه ليس جبسم مل
  للمقادر فيثبت له االفتقار بل استواؤه كاستواء امللك على ملكه وأنشدوا يف ذلك استشهاداً على ما ذهبوا إليه من االستواء 

 غير سيف ودم مهراق من  قد استوى بشر على العراق

    

العراق واستواء بشر حمدث فشبهوه باحملدث والقدمي ال يشبه احملدث فإن اللّه فشبهوا استواء احلق على العرش باستواء بشر على 
يقول ليس كمثله شيء والنظر الصحيح يعطي خالف ما قالوه فقال تعاىل يف حق كل ناظر سبحان ربك حملمد صلى اللّه عليه 

اطتك عليهم رب العزة أي هو املمتنع وسلم ضمري هذا الكاف أي ربك أرسلك إليهم لتعرفهم مبا أرسلك به إليهم وأنزله بوس
لنفسه أن يقبل ما وصفوه به يف نظرهم وحكموا عليه بعقوهلم وأن احلق ال حيكم عليه خلق والعقل والعاقل خلق وإمنا يعرف احلق 

ن اللّه إلينا عما من احلق مبا أنزله إلينا أو أطلعنا عليه كشفاً وشهوداً بوحي إهلي أو برسالة رسول ثبت صدقه وعصمته فيما يبلغه ع
يصفون من حيث نظروا بفكرهم واستدلوا بعقوهلم إذ العلم باهللا ال يقبل التحول إىل اجلهل وال الدخول عليه بالشبه وما من دليل 
عقلي إال ويقبل الدخل والشبهة وهلذا اختلف العقالء فكل واحد من املخالفني عنده دليل خمالفة شبهة ملخالفه لكونه خالف دليل 

 اآلخر فعني أدلتهم كلهم هي عني شبهام فأين احلق وأين الثقة وأصل الفساد إمنا وقع من حيث حكموا اخللق على احلق الذي هذا
أوجدهم مث قال وسالم على املرسلني وما جاءت الرسل عليهم السالم إال مبا أحالته هذه األدلة النظرية ومبا أثبتته فصدقهم يف نظرهم 

قعت احلرية عند هؤالء فإذا سلموا له ما قاله عن نفسه على ألسنة رسله وانقادوا إليهم فإن انقيادهم إليهم وأكذم يف نظرهم فو
يرتهلم مرتلتهم فإم ما انقادوا إليهم من حيث أعيام فإم أمثاهلم وإمنا انقادوا إىل الذي جاؤوا من عنده ونقلوا عنه ما أخرب به عن 

ى تأويل من وصل إليه ذلك فال يعلم مراد اللّه فيه إال بإعالم اللّه فيقف الناظر موقف التسليم ملا ورد نفسه على ما يعلم نفسه ال عل
مع فهمه فيه أنه على موضوع ما هو يف ذلك اللسان الذي جاء به هذا الرسول البد من ذلك ألنه ما جاء به ذا اللسان إال لنعرف 

 اللسان ولكن جتهل النسبة فتسلم إليه علم النسبة مع عقلنا الداللة بالوضع أنه على حقيقة ما وضع له ذلك اللفظ يف ذلك
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االصطالحي يف ذلك اللحن اخلاص فتنقاد إليه كما انقاد املرسلون وهلذا قال على املرسلني أي هو واجب عليهم االنقياد بقوله 
ه إمنا قصدوا به الثناء على اللّه فعواقب الثناء على اللّه مبا وسالم فنكون أمثاهلم مث قال واحلمد هللا أي عواقب الثناء إذ كل ما جاؤوا ب

نزه عنه أن الثناء على اللّه يف ذلك كونه تعاىل أنطقهم به وأوجد ذلك يف نفوسهم ألن الذي قالوه يكون حقاً والبد وهلذا قال 
ملا قالوه إال كونه موجوداً عنه تعاىل فيهم فإنه واحلمد فإن احلمد العاقب فعواقب الثناء ترجع إىل اللّه وعاقب األمر آخره وال آخر 

رب العاملني من حيث ثبوته يف ربوبيته مبا يستحقه الرب من النعوت املقدسة وهو سيد العامل ومربيهم ومغذيهم ومصلحهم ال إله إال 
ل والعلو والسفل له أمراضاً يف هو العزيز احلكيم وأما قوله وله الكربياء يف السموات واألرض اعلم أن العامل حمصور يف علو وسف

نسي فالعايل منه يسمى مساء واألسفل منه يسمى أرضاً وال يكون له هاتان النسبتان إال بأمر وسط يكون بينهما ويكون ذلك األمر 
ن من يف نفسه ذا جهات فما أظله فهو مساء وما أقله فهو أرض له وإن شئت قلت يف املأل األعلى واملأل األسفل أنه كل ما تكو

الطبيعة فهو املأل األسفل وكل ما تولد من النور فهو املأل األعلى وأكمل العامل من مجع بينهما وهو الربزخ الذي جبهاته ميزمها أو 
جبمعيته ميزمها بالعلو والسفل من حيث املؤثر واملؤثر فيه اسم فاعل واسم مفعول واحلق تعاىل بالنظر إىل نفسه ال يتصف بشيء مما 

وجود العامل فالعظمة والكربياء املنسوبان إليه يف ألسنة الفهوانية أن اللّه ملا نسب الكربياء الذي له ما جعل حمله إال يتصف به 
السموات واألرض فقال وله الكربياء يف السموات واألرض ما قال يف نفسه فاحملل هو املوصوف بالكربياء الذي هللا فالعامل إذا نظر 

جده مرتهاً عما يليق به مسى ربه كبرياً وذا كربياء ملا كرب عنده مباله فيه من التأثري والقهر فلو مل يكن العامل إىل نفسه صغرياً ورأى مو
مؤثراً فيه هللا تعاىل ما علم أنه صغري وال أن ربه كبري وكذلك لك رأى ملا قامت احلاجة به والفقر إىل غريه احتاج أن يعتقدوا ويعلم 

ره له الغين فهو الغين سبحانه يف نفس عبده وهو بالنظر إىل ذاته معري عن النظر إىل العامل ال يتصف بالغىن أن الذي استند إليه يف فق
    ألنه ما مث عن من وكذلك 

إذا نظر إىل ذله علم أنه ال يذل لنفسه وإمنا يذل حتت سلطان غريه عليه فسما عزيزاً ألنه عز احلق يف نفس هذا العبد لذله فالعبد هو 
لكربياء والغىن والعظمة والعزة اليت هللا فوصف العبد ربه مبا قام به فأوجب املعىن حكمه لغري من قام به ومن هنا برقت بارقة ملن حمل ا

قال من أهل النظر أن الباري مريد بإرادة حادثة مل تقم به ألنه ليس حمالً للحوادث فخلق إرادة ال يف حمل فأراد ا فأوجبت اإلرادة 
 تقم به هذا القدر وهو الذي الح عندهم من روح هذا األمر الذي ذكرناه يف الكربياء وما مت هلم حتقيق النظر إىل حكمها ملن مل

آخره بل عربوا عن ذلك بعبارات خمتلطة فإن أكثر العقالء يرون املعاين ال توجب أحكامها إال ملن قامت به وهذا غلط طرأ عليهم 
دة وجودية ال تقوم بنفسها بل تستدعي موصوفاً ا تقوم به فيوصف ا فلو علموا أن ذلك كله لكوم أثبتوا الصفات أعياناً متعد

نسب وإضافات يف عني واحدة تكون تلك العني بالنسبة إىل كذا عاملة وإىل كذا قادرة وإىل كذا مريدة وإىل كذا كبرية وإىل كذا 
ال نراهم يقولون يف الكربياء والعظمة والغىن والعزة أا صفات ترتيه أي غنية وإىل كذا عزيزة إىل سائر الصفات واألمساء ألصابوا أ

هو مرته عندهم عن نقيضها وليس األمر عند احملققني كما قالوه وإمنا هو مرته عن قيام الكربياء حبيث أن يكون حمالً له بل الكربياء 
لسموات واألرض وهو أي هوية احلق العزيز أي املنيع لذاته حمله الذي عينه احلق له وهو السموات واألرض فقال وله الكربياء يف ا

أن تكون حمالً ملا هي السموات واألرض له حمل وليس إال الكربياء فما كرب إال يف نفس العامل وهو أجل من أن يقوم به أمر ليس هو 
كمته أنه جعل السموات واألرض حمالً بل هو الواحد من مجيع الوجوه وهو احلكيم مبا رتبه يف اخللق ومن مجلة ما رتبه بعلمه وح

لكربيائه فكأنه يقول وله الكربياء الذي خلقه يف نفس السموات واألرض حىت يكربوا إهلهم به وكذلك وقع فكربوه يف نفوسهم 
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ني الفهم فقالوا أنه ذو اجلالل أي صاحب اجلالل الذي جنده يف نفوسنا له واإلكرام بنا فإن نظرت بعني احلقيقة ففتح اللّه منك ع
علمت من مسيت ومن وصفت ومن نعت وملن هي هذه النعوت ومبن قامت وإىل أي عني نسبت وأما قوله فيما وصف به نفسه مما 

    هو عند النظار صفة للخلق حقيقة وأخذوه يف اللّه جتوزاً من جوع وظمأ ومرض وغضب ورضى 

مما وردت به األخبار عن اللّه على السنة الرسل وما ورد وسخط وتعجب وفرح وتبشيش إىل قدم ويد وعني وذراع وأمثال ذلك 
من ذلك يف الكالم املنسوب إىل اللّه املعرب عنه بصحيفة وقرآن وفرقان وتوراة وإجنيل وزبور فاألمر عند احملققني أن هذه كلها 

ء اإلهلية احلسىن وأمجع النظار صفات حق ال صفات خلق وأن اخللق اتصف ا مزامحة للحق كما اتصف العامل أيضاً جبميع األمسا
عليها والكل أمساؤه من غري ختصيص هذا مذهب احملققني فيه فإنه صادق وهلذا حنن يف ذلك على التوقيف فال نصفه إال مبا وصف به 

 مياثلنا وال مناثله نفسه وال نسميه إال مبا مسى به نفسه ال خنترع له أمساً وال حندث له حكماً وال نقيم به صفة فإنه قد قدمنا لك أنه ال
فليس كمثله شيء منا وليس كمثلنا شيء منه فهو لنفسه بنسفه وحنن لنا به ال باالنستقل بوجودنا كما استقل هو إال أنه خلق العامل 

على صورته ولذلك قبل التسمي بأمسائه فانطلق على العامل ما انطلق على احلق من حيث ما أطلقه احلق على نفسه فعلمنا أنه يف 
أمسائه األصل ال حنن فما أخذ شيئاً هو لنا وال نستحقه بل كل ذلك له ومن مجلة ما خلق اللّه اخليال وظهر لنا فيه ذه األمساء 

والصفات ففصلنا وقسمنا ورفعنا وخططنا ومل يترك شيئاً من صفات العامل عندنا إال وصفنا ا خالقنا فكشف لنا فإذا قلنا ذلك كله 
فصفات العامل على احلقيقة هوية احلق واالختالف يف التجليات اإلهلية حلقائق املمكنات يف عني احلق فإنه عني صفاته ال صفاتنا 

الصورة اليت أدركناها إذ ال نشك فيما رأينا أنا رأينا احلق بالعالمة اليت بيننا وبينه وهو من هويته بصرنا ومسعنا فما رأيناه إال به ال 
ال به ال بسمعنا فالبد من عني هو مسمى العامل والبد من عني هو مسمى احلق ليس كمثل واحد شيء من ببصرنا وال مسعنا كالمه إ

  اآلخر فهذا بعض ما حيوي عليه التواضع الكربيائي واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة مجهولة في الباب الثمن والثمانون وثلثمائة

ما يقصده من الحق وكل شيء عند الحق معين فقد قصده من الحق وذلك إذا ارتقى من غير تعيين قصد 
  " ما ال يناسب قصده من عدم التعيين

 بنا نكون على السواء وإن  على النقيض إذا اجتمعنا نكون

 سواه وال مراء بالشك  وفي التحقيق ما في الكون عين

 عن مطالعة العماء عميتم  للمنكرين صحيح قولي فقل

 شكله شكل المرائي كثير  يه خلقوعن نفس تكون ف

 ثابت في كل رائي بحكم  صورة الرائي إليه فيقلب

    

قال اللّه تعاىل للذين أسحنوا احلسىن وزيادة فعني لعني وزاد غري معني سألت بعض شيوخنا عن الزيادة فقال ما مل خيطر بالبال وقال 
مسعت وال خطر على قلب بشر فالبد أن يكون غري معلوم للبشر والبد أن صلى اللّه عليه وسلم إن يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن 
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يكون يف البشر صفة غري معلومةوال معينه منها حيصل له هذا الذي ذكر أنه ما خطر على قلب بشر موازنة جمهول هول وقال 
ه أمر مشاهد لكونه قرنه باألعني مل يقرنه تعاىل فال تعلم نفس فنكر ونفي العلم ما أخفى هلم من قرة أعني فعلمنا على اإلمجال أن

باألذن وال بشيء من اإلدراكات ولذلك علمنا أن قوله صلى اللّه عليه وسلم جعلت قرة عيين يف الصالة أنه ما أراد املناجاة وإمنا 
اللّه عليه وسلم كان يراه يف أراد شهود من ناجاه فيها وهلذا أخربنا أن اللّه يف قبلة املصلي فقال اعبد اللّه كأنك تراه فإنه صلى 

عبادته ما كان كأنه يراه ومن أهل اللّه من تكون له هذه الرتبة ولوال حصوهلا ما قرا بالعبادة دون العمل فما قال اعمل هللا كأنك 
للّه وفيه علم تراه فإن العبادة من غري شهود صريح أو ختيل شهود صحيح ال تصح ويف هذا الباب قوله تعاىل وما يعلم تأويله إال ا

مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو وكل ما هو علمه موقوف على اللّه ال يعلم إال بإعالم اللّه أو باشهاده ومن هذا الباب قوله تعاىل 
قال فأينما تولوا فثم وجه اللّه ومن هذا الباب فعدة من أيام أخر من غري تعيني أيام معينة أما صورة هذه املنازلة من العبد فهي كما 

أبو يزيد يف اجللوس مع اللّه بال حال وال نعت وهو أن يكون العبد يف قصده على ما يعلمه اللّه ال يعني على اللّه شيئاً فإنه من عني 
يف قصده على اللّه شيئاً فال فرق بينه يف الصورة بني من عبد اللّه على حرف فصاحب هذه املنازلة يعبد ربه بتعيني األوقات ال 

هو يف حكم وقته والوقت من اللّه ال منه فال يدري مباذا يفجأه وقته فغايته أن يكون مهيأ لوارد جمهول إهلي يقيمه يف أي بتعيينه ف
عبادة شاء فتنتج له تلك العبادة من احلق يف منازلته ما ال يناسب ذلك العمل يف علمه إال أنه مناسب لعبادته يف ذلك العمل فهو 

تيجة بالنظر إىل العبادة فيه وهذا مقام ما وجدنا له ذائقاً يف علمنا من أهل اللّه ألن أكثرهم ال يفرقون بني زيادة بالنظر إىل العمل ن
العبادة والعمل وكل عمل ال يظهر له الشارع تعليالً من جهته فهو تعبد فتكون العبادة يف كل عمل غري معلل أظهر منها يف العمل 

ت العبد إليه حكمة تلك العلة وإذا مل يعلل ال يقيمه إىل ذلك العمل إال العبادة احملضة واعلم أن املعلل فإن العمل إذا علل رمبا أقام
العبادة حال ذايت لإلنسان ال يصح أن يكون هلا أجر خملوق ألا ليست مبخلوقة أصالً فاألعيان من كل ما سوى اللّه خملوقة موجودة 

 األعيان أعين أعيان العامل يف حال عدمه ويف حال وجوده وا صح له أن يقبل أمر اللّه حادثة والعبادة فيها ليست مبخلوقة فإا هلذه
بالتكوين من غري تثبط بل أخرب اللّه تعاىل أنه يقول له كن فيكون فحكم العبادة للمكن يف حال عدمه أمكن فيه منها يف حال 

قالله من دعوى يف سيادة بوجه ما ولو كان فينقص له من وجوده إذ البد له يف حال وجوده واستحكام رأيه ونظره لنفسه واست
حكم عبادته بقدر ما ادعاه من السيادة فلذلك قلنا أن حكم العبادة للمكن أمكن منه يف حال عدمه منها يف حال وجوده فمن 

وال يضحك وال يبكي استصحبه فقد استصحبه الشهود دنيا وآخرة ونعته إذا كانت هذه حالته أنه ال يفرح بشيء وال حيزن لشيء 
وال يقيده وصف وال مييزه نعت وجودي فال رسم له وال وصف قال أبو يزيد البسطامي رضي اللّه عنه يف هذا املقام ضحكت زماناً 

وبكيت زماناً وأنا اليوم ال أضحك وال أبكي وقال يف هذا املقام ملا قيل له كيف أصبحت فقال ال صباح يل وال مساء إمنا الصباح 
اء ملن تقيد بالصفة وأنا ال صفة يل فوصف نفسه باإلطالق وال يعري اإلطالق ال يف العبادة خاصة ألن العبد مقيد بادارة السيد واملس

الذي ميلكه فيه ومن كان األطالق فال تتقيد أجره وال يتعني ألن العبد ال أجر له ما هو مثل األجري وقد كان لشيخنا أيب العباس 
 غرب األندلس وهو أول شيخ خدمته وانتفعت به وله قدم راسخة يف هذا الباب باب العبودية وإمنا صاحبها العريين من العليا من

العبد يف شأنه كما أن احلق يف شأنه فجزاء األطالق األطالق سأل جربيل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن األحسان فقال أن 
    تعبد اللّه كأنك تراه وما ذكر العمل 

كر العبادة وقال اللّه تعاىل هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان فهو قولنا ما جزاء اإلطالق إال اإلطالق واألجور مقيدة من عشر وإمنا ذ
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إىل سبعمائة ضعف ألا أجور أعمال معينة متناهية الزمان فال بد أن يتقيد أجرها بالعدد ولو كان جزافاً فإنه مقيد بالعدد عند اللّه 
ه بغري حساب علمه عندنا وعند اللّه مقيد بقدر معلوم ألن الصرب يعم مجيع األعمال ألنه حبس النفس على كالصابر يويف أجر

األعمال املشروعة فلهذا مل يأخذ املقدار واألعمال تأخذها ملقادير فعلى قدر ما يقام فيه املكلف من األعمال إىل حني موته فهو 
 الصابر فيكون أجره غري معلوم وال مقدر عنده مجلة واحدة وأن كان معلوماً عند حيبس نفسه عليها حىت يصح له حال الصرب واسم

اللّه كاازفة يف البيع من غري كيل يف املكيل وال وزن يف املوزن وفارق الصرب العبادة بأن العبادة يف حال عدمه وعدم تكليفه والصرب 
 تربح معه دنياً وال آخرة فإذا مشهده عبادته يف حال ارتقائه ونزل ال يكون له يف حال عدمه وال يف حال عدم تكليفه فالعبادة ال

احلق إليه كما وصف احلق نفسه بالرتول فوقع اإلجتماع وهو املنازلة فمن حيث أن العبد ذو عمل من األعمال ألنه البد أن يكون 
لك العمل بالرب الذي عينه اللّه ملن جاء به عمل مشروع صاحل وهو الذي يصعد فإنه براقه ألنه حممول فيتلقاه من اللّه من حيث ذ

وهو مقدر معلوم مث أن احلق ينظر يف هذا املكلف فرياه مع كونه يف عمله غري مشهود له ذلك العمل لعلمه أن اللّه هو العامل به ال 
 وعد به فيه وينظر ما هو وأنه حمل خللق العمل به وكاآللة لوجود ذلك العمل فيكون احلق يعطى استحقاق ذلك العمل من حيث ما

مشهد ذلك الشخص فيجده يف عبادته اليت مل تزل عليها يف حال عدمه فما مث جزاء يف مقابلتها إال أن ال يرزقه الغفلة عنها يف زمان 
زمان خلق الغفالت يف املكلفني ما مث إال هذا هو الذي قلنا يف املمكن يف حال وجوده أنه ال بد من حكم سيادة تظهر منه ألنه يف 

حكم الغفالت فالعناية ذا العبد يف هذه املنازلة رفع الغفلة عن العبادة يف كل حال فهذه هي الزيادة يف قوله للذين أحسنوا احلسىن 
وزيادة للذين أحسنوا باألعمال احلسىن مبا هلم من األجور بل مبا لألعمال من األجور فإا بعينها للعامل وزيادة هي ما ذكرناه يف 

حب العبادة فإنه ال يرزقه الغفلة يف وقت العمل عمن هو العامل فريى أن العامل هو اللّه وليس يعود األجر الذي يطلبه حق صا
    العمل إال على العامل فالعامل عنده هو اللّه فأجرته لو كان ممن يقبل األجور على قدره 

 األجر كيف يكون أجره هل يكون األعلى قدره وإن قيده فيحصل للمكلف الذي هو اآللة القابلة لألجور أجر من لو قبل اللّه
العمل فأين أجر هذا املكلف ذا الشهود من أجر من يرى يف علمه أن املكلف هو العامل ال احلق فيكون أجره على قدر هذا 

وال ظهوره واتصافه املكلف فال حيصل له سوى أجر العمل خاصة إال على قدر أجر العامل ألن العامل عنده عينه وال قدر له ول
بطاعة ربه يف عمله مل يكن له قدر من نفسه وهلذا ترى مآل املخالف إىل ما يكون فلو كان له قدر يف نفس األمر لسعد حبكم قدره 
وإمنا يسعد برمحة اهللا ومل تتفاضل سعادم لو كان هلم قدر يستحقون به السعادة وال نشك أم يف السعادة متفاضلون كما أم يف 

ألعمال متفاضلون كما أم يف األعمال متفاضلون من حال وزمان ومكان وعني عمل ودوام واجتماع وانفراد إىل غري ذلك فيما ا
يقع به التفاضل فعلمنا أنه ما مث جزاء القدر فعلمنا أن اإلنسان من حيث عينه ال قدر له ال بطاعة ربه وقدر عمله مث إن احلق بعد هذا 

 كما قررناه ينظر يف شهود هذا املكلف فرياه ذا عبادة والعمل تابع هلا فيه وهو ال يتصف باإلعراض عن األعمال النظر وتعيني اجلزاء
وال باإلقبال عليه وإنه على احلال الذي كان عليه يف حال عدمه مل يتغري فيبقيه على حاله وحيجب الغفلة عنه فال يكون له أثر فيه 

عامة فإذا وقعت منه خمالفة فإمنا تقع حبكم القضاء والقدر من تكوينهما فيه كما وقعت الطاعة بوجه من الوجوه وهذه هي العصمة ال
فما ينقص له من حاله يف عبادته ألن الغفلة حمجوبة عنه واحلضور له دائم فإذا وقع منه ما وقع فهو من اهللا عني تكوين لذلك الواقع 

هي يف نفس األمر أعين تلك الواقعة موجود أوجده اهللا يف هذا احملل من يف هذا احملل ظاهره صورة معصية حلكم خطاب الشرع و
املوجودات املسبحة حبمده فال أثر هلذه املخالفة فيه كما ال أثر للطاعة فيه فتسعد النفس احليوانية بذلك العمل كان العمل ما كان يف 
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ذنب وإمنا حركته احليوانية كحركات غري املكلف ال الظاهر مما جيري عليه لسان ذنب أو لسان خري فإنه يف نفس األمر ليس ب
تتصف بالطاعة وال باملعصية وإمنا ذلك إنشاء صور يف هذا احملل ينظر إليها علماء الرسوم قد ظهرت من مؤمن عاقل بالغ فيحكمون 

ل فيه فإن دخل هلم عليه حبسب ما هي عندهم يف حكم الشرع من طاعة أو معصية ما يلزمهم غري هذا ما مل يدخل هلم االحتما
االحتمال يف ذلك مل جيزهلم أن يرجحوا جانب لسان الذنب على غري ذلك كرجل أبصرته يف بلدة صحيحاً سوياً يف رمضان يأكل 
اراً مع معرفتك به أنه مؤمن فيدخل االحتمال فيه أن يكون به مرض ال تعرفه أو يكون يف حال سفر وال تعرف ذلك فليس لك 

نكار عليه مع هذا االحتمال وال يلزمك سؤاله عن ذلك بل شغلك بنفسك أوىل بك وأما قوله يف هذا الباب صلى أن تقدم على اإل
اهللا عليه وسلم أن يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر فاعلم أنه ما مسيت اجلنة جنة إال ملا نذكره 

ك راجع إىل االستتار واالستتار ما هو على منط واحد بل حكمه خمتلف وذلك وكذلك تسمية املالئكة جنة وكذلك اجلن فكل ذل
أن من هذا النوع كون احلق يتجلى يف القيامة ويقول أنا ربكم ويرونه ومع هذا ينكرونه وال يصدقون به أنه رم مع وجود الرؤية 

 ربنا وهو كان الذي أنكروه وتعوذوا منه وهو الذي أقروا على رفع احلجاب فإذا حتول هلم يف العالمة اليت يعرفونه ا يقولون له أنت
به واعترفوا فما هو هذا احلجاب الذي حصل هلم مع الشهود هل هو أمر وجودي أو حكم عدمي فهو مشهود حمجوب وال 

مور والناس يف حجاب وجودي وال حكم للعدم يف املوجود فانظر ما أخفى هذا وليس يف العامل يف الدنيا واقع إال هذا يف مجيع األ
غفلة عنه كما أنا نؤمن أن امللك معنا والشيطان معنا واحلجب احملسوسة ما هي موجودة عندنا وأعيننا ناظرة ومع هذا فال ندرك 

بيننا امللك وال اجلان وهو يرانا وقبيله من حيث ال نراه فهو وقبيله يرانا شهود أعيننا وحنن نراه إمياناً ألعيننا فما هو هذا الستر الذي 
إذ لو كان بيننا حلجبهم عنا كما حيجبنا عنهم فال بد من تعيني حكمة يف ذلك وكذلك احلجب اليت ذكر اهللا عن نفسه اليت بيننا 
وبينه من نور وظلمة فمن الظلمة وقع الترتيه فنفينا عنه صفات احملدثات فلم نره فنحن جعلنا احلجب على أعيننا ذا النظر والنور 

     نشهده وننكر إنه هو كما قدمنا يف التجلي يف القيامة وهو عند العارفني اليوم يف الدنيا على هذا احلكم فيشهده كظهوره لنا حىت

العارفون يف صور املمكنات احملدثات الوجود وينكره احملجوبون من علماء الرسوم وهلذا يسمى بالظاهر يف حق هؤالء العارفني 
س إال هو سبحانه وتعاىل فأهل اهللا الذين هم أهله مل يزالوا وال يزالون دنيا وآخرة يف مشاهدة والباطن يف حق هؤالء احملجوبني ولي

عينية دائمة وإن اختلفت يف الصور فال يقدح ذلك عندهم فإن قال قائل فموسى أحق ذه الصفة من الويل وقد سأل الرؤية قلنا له 
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أخرب أن اهللا يتجلى يف صورة ويتحول قد ثبت عندك إن كنت مؤمناً وإن مل تكن من أهل الكشف 

إىل صورة وإنه يعرف وينكر إن كنت مؤمنا ال تشك يف هذا وإنه قد بني أن التجلي يف الصور حبسب قدر املتجلي له فإذا علمت 
 صور خمتلفة ألن موسى ويل اهللا وقد علم ذلك هذا تعلم أن موسى قد رأى احلق مبا هو متجل لألولياء إذ علم أنه يتجلى لألولياء يف

ومثل هذا فال خيفى وإمنا سأل التجلي يف الصورة اليت ال يدركها إال األنبياء ومن األنبياء من خصه اهللا مبقام مل ينله غريه كالكالم 
 يطلبها مقامه وأما رؤيته إياه يف بارتفاع الوسائط ملوسى عليه السالم فطلب موسى عليه السالم من ربه أن يراه يف تلك الصورة اليت

الصور اليت ال يراها األولياء فذلك خربه وديدنه وما جعلك تقول مثل هذا على طريق االعتراض إال لكونك لست بويل عارف إذ 
 لو كنت من العارفني لشهدته ومل يغب عنك علم ما انفصلنا به يف جواب سؤالك فصح قوله إن يف اجلنة ما ال عني رأت أي يف

الستر اعتبار إال تفسري إذ لو رأته عني ما كان مستوراً ولو رأته لنطقت به وكان مسموعاً ولو كان مسموعا لكان حمدوداً ولو كان 
جمدوداً إال خطرته فكان معلوماً فهو أمر حجبنا عنه حبجاب ال يعرف فإنه يف الستر املعرب عنه باجلنة فإذا كان عينه عني الستر فما 
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 جعلنا ما رأيناه ستراً فتعلقت اهلمة مبا خلف الستر وهو املستور فأتى علينا منا وجعلنا يف ذلك إال الترتيه وهلذا جاءت حجبنا إال ما
األنبياء عليهم السالم مع الترتيه بنعوت التشبيه لتقرب األمر على الناس وتنبه األقربني إىل اللّه الذين هم يف عني القرب مع احلجاب 

يه فيكون يف ذلك التنبيه بالتشبيه رفع األغطية عن البصر فيتصف البصر بأنه حديد كما يتصف بصر املختصر قال الذي هو األمر عل
تعاىل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فريى املختصر ماال يراه جلساؤه وخيرب جلساءه ما يراه ويدركه وخيرب عن صدق 

 وال الروحانني الذين هم معه يف جملس واحد وقد أخربنا اهللا بأن املالئكة حتضر واحلاضرون ال يرون شيئاً كما ال يرون املالئكة
جمالس الذكر وهو السياحون يف طلب هذه االس فإذا رأوا جملس الذكر نادى بعضهم هلموا إىل بغيتكم وليس أحد من البشر من 

ل الكشف أمل تسمع لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل ذلك الس يدركهم إال من رفع اهللا الغطاء عن بصره فأدركهم وهو أه
للذين ميشون خلف اجلنائز ركابا أال تستحيون أن املالئكة متشي على أقدامها يف اجلنازة وأنتم تركبون فاملؤمن ينبغي أن يعامل 

كل حق إال إنزاله مرتلة املشهود املوطن مبا يعامله به صاحب العيان وإال فليس مبؤمن حقاً فإن لكل حق حقيقة وليست احلقيقة اليت ل
املدرك للبصر وقد قال هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للرجل الذي مسعه يقول أنا مؤمن حقاً فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 

سول اهللا صلى وسلم إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إميانك فقال الرجل كأين أنظر إىل عرش ريب بارزاً يعين يوم القيامة فقال له ر
اهللا عليه وسلم عرفت فالزم ففسر احلقيقة بالنظر والرؤية وجعله يكأن ألن يوم القيامة ما وقع حسا ولكن وقع يف حقه ممثال فأدركه 

ر يف التمثيل كالواقع يف احلس كالعابد الذي قال له اعبد اهللا كأنك تراه فما هذا مثل العرش البارز فإن اهللا هنا موجود يف نفس األم
يف قبلة املصلي أو العابد يف أي عمل وبروزاً للعرش ليس كذلك فمن الناس من يعبد اهللا كأنه يراه للحجاب الذي منعه من أن يراه 
ومن الناس من يعبده على رؤية ومشاهدة وليس بني الذي يراه والذي ال يراه إال كون هذا الذي ال يراه ال يعرفه مع أنه مشهود له 

عرفه ولكن مثل هذه املعرفة ال ينبغي أن تقال فإا ال تقبل فإذا شهدها اإلنسان من نفسه مل يتمكن له أن جيهلها عز وجل والعارف ي
فيكون عند ذلك من الذين يرون اهللا يف عبادم ويزول عنهم حكم كأنك تراه فاعلم ذلك وأما قوله تعاىل فال تعلم نفس ما أخفي 

    اء مبا كانوا يعملون فما هلم يعين للقوم الذين تقدم وصفهم جز

هو جزاؤهم هنا إال إخفاؤهم ذلك عن هذه النفس اليت ال تعلم فيكون إخفاء حال هؤالء وما هلم عند اهللا عن هذه النفوس اليت ال 
تعلم جزاء هلم أي جزاؤهم أن جيهل مقامهم عند اهللا فال تقدر نفس قدرهم كما قال احلق عن نفسه وما قدروا اهللا حق قدره 

أعطاهم نعته يف خلقه فلم تعلم نفس ما أخفي هلؤالء من قرة أعني مما تقربه أعينهم وكذلك قال صلى اهللا عليه وسلم وجعلت قرة ف
عيين يف الصالة وإمنا ذكر األعني دون مجيع اإلدراكات ألن كل كالم إهلي وغري إهلي ال بد أن يكون عينه عن عني موجودة وما مث 

يان توجد ومتعلق الرؤية إدراك عني املرئى واستعداد املرئى للرؤية سواء كان معدوماً أو موجودا فإذا رآه قرت إال كالم فما مث إال أع
عينه مبا رآه إذ كان غريه ال يرى ذلك وهلذا سأل موسى الرؤية لتقر عينه مبا يراه فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حال 

صالة حمل قرة عينه ألنه مناج واألعيان كما قلنا تتكون بالكالم فهو احلق يف إنشاء صالته صاحب رؤية وشهود ولذلك كانت ال
صور مادام منا جيايف صالته فريى ما يتكون عن تالوته وما يتكون عن قول اهللا له يف مقابلة ما تكلم به كما ورد يف اخلرب الذي فيه 

باب وما يعلم تأويله إال اهللا فإن مال الشيء أن يكون واقعاً فريى إال أن تقسيم الصالة من قول العبد فيقول اهللا وأما قوله يف هذا ال
مثل للرائي فهو كأنه يراه فإن املال يقابل احلال فاحلال موجود واملال ليس مبوجود وهلذا مسى مآالً والتأويل هو ما يؤل إليه حكم 

 والراسخ يف العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا يعين متشاه هذا املتشابه فهو حمكم غري متشابه عند من يعلم تأويله وليس إال اهللا
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وحمكمه فإذا أشهده اهللا مآله فهو عنده حمكم وزال عنه يف حق هذا العامل التشابه فهو عنده كما هو عند اهللا من ذلك الوجه وهو 
لضع املصطلح عليه فهو وإن عرف تأويله فلم عنده أيضاً متشابه لصالحيته إىل الطرفني من غري ختليص كما هو يف نفس األمر حبكم ا

يزل عن حكمه متشااً فغاية العامل الذي أعلمه اهللا مبا يؤل إليه علمه بالوجه الواحد ال بالوجهني فهو على احلقيقة ما زال عن كونه 
شخص فعلم اهللا على احلقيقة به أن متشااً ألن الوجه اآلخر يطلبه مبا يدل عليه ويتضمنه كما طلبه الوجه الذي اعلم اهللا به هذا ال

يعلم تأويله أي ما يؤل إليه من اجلانبني يف حق كل واحد أو اجلوانب أن كانوا كثريين فيعلمه متشااً ألنه كذا هو إذ كل جانب 
 مبا يؤل إليه ذلك يطلبه بنصيبه وداللته فاحملكم حمكم ال يزول واملتشابه متشابه ال يزول وإمنا قلنا ذلك لئال يتخيل أن علم العامل

اللفظ يف حق كل من له فيه حكم أنه خيرجه عن كونه متشااً ليس األمر كذلك بل هو متشابه على أصله مع العلم مبا يؤل إليه يف 
حق من له نصيب فيه فهذه اإلحاطة جمهولة وال تعلم إال يف هذه املنازلة فيعطي من هذا املتشابه كل ذي حق حقه كما أعطى اهللا 

شيء خلقه من الشبه واالشتراك وأما مفاتح الغيب فال يعلمها إال هو وهو من هذا الباب فال تعلم إال بإعالم اهللا وإن كانت كل 
تعلم فال تعلم إا مفاتح الغيب فتنبه هلذا واعلم أن اإلعالم أظهر لنا أن االستعدادات من القوابل هي مفاتح الغيب ألنه ما مث إال 

جود ما مث غيب يف نفس األمر وال شهود بل معلومات ال اية هلا ومنها ما هلا وجود ومنها ما ال وجود هلا وهب مطلق عام وفيض 
ومنها ما هلا سببية ومنها ما ال سببية هلا ومنها ما هلا قبول الوجود ومنها ما ال قبول هلا فثم مفتاح وفتح ومفتوح يظهر عند فتحه ما 

فتاح استعدادك للتعلم وقبول العلم والفتح التعليم واملفتوح الباب الذي كنت واقفا معه فإذا مل تقف كان هذا املفتوح حجاباً عنه فامل
وسرت رأيت يف كل قدم ما مل تره فعلمت ما مل تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيما فاالستعداد غري مكتسب بل هو منحة 

ن ال يعلم ما هو مفتاح غيب خاص يف مفرد مفرد من الغيوب فإذا حصل إهلية فلهذا ال يعلمه إال اهللا فيعلم إن مث مفاتح غيب لك
االستعداد من اهللا تعاىل حصل املفتاح وبقي الفتح حىت يقع التعليم كما قال الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان فالتعليم 

 فاملستقبل ال يتقيد فهو حبسب ما متشي به كذلك ال هو عني الفتح ومن هذا الباب فأينما تولوا فثم وجه اهللا كالصالة على الراحلة
يعرف العارف أين يسلك به ربه يف مناجاته فإنه حبسب ما يناجيه به من كالمه وكالمه سور القرآن فأي سورة أو أي آية شاء قرأ 

    من غري تعيني ألن الشارع ما قيده 

علم مبا يلقيه يف نفسه مما يناجيه به إال حىت يلقيه كذلك ال يعلم ما بسورة بعينها فهو حبسب يلقي يف خاطره ذلك إىل اهللا فكما ال 
يقول له احلق يف مناجاته يف منازلته ومن هذا الباب قوله فعدة من أيام آخر وأيام اهللا اليت يقطعها العبد بعمر وال يعني قدرها وهلذا 

ار يف تعيينها ولكن ال يدري ما يعني منها إال بإلقاء اهللا يف أنكر فالذي جيب على املكلف يف سفره عدة أيام من أيام آخر له االختي
نفسه ذلك والصوم ال مثل له فال يدري يف أي صفة يقيمه مما ال مثل هلا من جانب احلق وهي يف كل صفة إهلية ال ميكن للعبد 

وهية ليست صفة وهذا معىن قوله صلى اهللا االتصاف ا وإن علمها كما يعلم أن احلق ال مياثله وال يكون ذا العامل إهلاً ألن األل
عليه وسلم حني سأل ربه اللهم أين أسألك بكل اسم مسيت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أستأثرت به يف غيبك فدخل يف 

يف هذا كل اسم ممكن أن يتصف به وكل اسم ال ميكن أن يتصف به فما ال يتصف به من األمساء ال مثل له فيكون معلوماً لنا 
صومنا غري قائم حبيث أن تتصف به هذا فائدة عدم التعيني يف األيام اليت نصومها إذا كنا مسافرين فافطرنا فنقضي أيام رمضان أو 
نؤديه يف أيام غري معينة فصاحب هذه املنازلة اهللا تعاىل يف عروجه فارغ القلب خايل النفس عرياً عن قصد اسم معني اهلي مبا أنت 

 فعال ملا يشاء ال خيطر لك أمر تطلبه منه إمنا هو أن تكون معه يف عروجه حبسب ما يكون منه مع حفظ أوقاتك فيما عبد ومبا هو له
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وقع عليك من التكليف القتضاء حىت الوقت ومراعاة خطاب الشرع غيبتك عنك يف ذلك بتوليه فيما أنت فيه وأنت حمل جلريان 
 حجره عليك فإن أنت سلكت على هذا األسلوب يبدو لك من احلق يف منازلته ما مل مقاديره مع احلفظ ولزوم أن جيعلك حمالً ملا
  خيطر لك بل ما ال ينقال وال تسعة العبارة 

  معرفة منازلة إلى كونك والك كوني في الباب التاسع والثمانون وثلثمائة

 وقتاً إليك مني وثم  منك الدنور وقتاً إلى

  أخذت عنيوأنت أيضاً  عنك العلوم فضالً أخذت

 يقول اللسان أني إذا  فيك يا حبيبي انيتي

 يقول الفؤاد صلني إذا  ما أصعب القول منك عندي

 دري الشتهى التمني ولو  أغب عنه إذ تجلى ولم

 قاب قال اهللا تعاىل مث دنا فتدىل فهذه عني املنازلة ألن كل صورة منها فارقت مكاا فكانت مكاا كل صورة من األخرى أدىن من
    قوسني لكل واحدة من الصورتني قوس أظهر التقويس 

الفرقان بني الصورتني اخلط الذي قسم الدائرة بنصفني فكان األمر عيناً واحدة مث ظهر بالصورة أمر أن فلما صار احلكم أمرين كان 
من اآلخر تدان إىل من تدىل إليه فكان دنوه من األمر الواحد تدلياً ألن العلو كان له ويف عني هذا التديل دنو من األمر اآلخر وكان 

عروجاً ألن تديل األمر اآلخر إليه أعلمنا أن السفل كان قسم هذا اآلخر وما تداىن كل واحد من اآلخر لريجع األمر كما كان دائرة 
 قوله قسمت الصالة بيين واحدة ال فصل بني قطريها فكلتهما يسعيان يف إزالة اخلط الذي أوجب التقسيم يف الدائرة فموضع التقسيم

وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل وما للعبد سؤال إال إزالة هذه القسمة حىت يعود األمر كما كان 
  فأجابه احلق إىل سؤاله بقوله ولعبدي ما سأل فقال وإليه يرجع األمر كله 

 عروج وتدانينا  فتدليه دنو

 وج بهيجز إننا  واجتمعنا وافترقنا

 في سمائنا بروج  حين افترقنا حدثت

 ذواتنا فروج في  ولها من أجل كوني

 وخروج وولوج  فنكاح مستمر

  " ومن ذلك"

 مني التداني وكان  منه التدلي فكان

 يقول يراني كما  أراه بعيني حتى

  خاطبني من أعلم في سري  ولما التقينا عن حب واشتياق 
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 الذي منكم أجد جدت  اجعل يديك على الكبد

 له هبني وزد وقل  إلى طلب الوصال وأبرح

 ما تذكر من عبد ه  وجود العلم في لوال

 إن القران بذاورد  أنكروا هذا فقل فإن

قال اهللا عز وجل هذا إبالغ للناس فخص طائفة بالتعيني ولينذروا به فعني طائفة أخرى وليعلموا إمنا هو إله واحد فعني طائفة أخرى 
تذكر أولوا األلباب فعيننا وهؤالء هم الذين ذكرنا وهم العلماء باهللا وباألمر عل ما هو عليه فلم يكن اخلط الذي قسم الدائرة إال ول

عني متييز عنه ومتيز عين من الوجه الذي كان به إهلاً وكنت به عبداً فلما حتقق التمييز ووقع االنفصال بالتكوين وأظهر اخلط حكمه 
اب عنه ووصف نفسه حبجب األنوار والظلم عنا وشرع لنا ما شرع وأمرنا باإلنابة إليه ووصف نفسه بالرتول إلينا ووصفنا باحلج

علمنا أنه يريد رجوع األمر إىل ما كان عليه بعد ما علمنا مبا قد علمنا وحتققنا مبا به حتققنا قال عن نفسه إنه مسعنا الذي نسمع به 
مجيع القوى اليت جندها من نفوسنا واثبت يف هذا الوصل أعياننا فال يشبه ما رجع األمر إليه ما كان وبصرنا الذي نبصر به وذكر لنا 

عليه قبل الفصل ألن الذي أثبته اخلط من احلكم ما يزول وإن زال اخلط فأثره باق النا قد علمنا أن الدائرة قابلة للقسمة بال شك 
 يزول العلم منا إا ذات قسمني من أي جزء فرضته فيها وإمنا تقبلها من أي حد ومل نكن نعلم ذلك قبل فإذا اتصلت الدائرة فال

فرضته فيها ملا ورد يف األخبار اإلهلية من اتصاف احلق تعاىل بصفات اخللق واتصاف اخللق بصفات احلق كما قال تعاىل قل ادعوا 
محن مسيته جبميع األمساء احلسىن وإن قلت اهللا مسيته جبميع األمساء اهللا أو ادعوا الرمحن أياً ما تدعوا فله األمساء احلسىن فإن قلت الر

احلسىن وكذلك تقول اخللق الذي هو العامل يقبل أمساء احلق وصفاته وكذلك احلق يقبل صفات اخللق ال أمساءه بالتفصيل ولكن 
ونه ال يقبل أمساء العامل بالتفصيل فأعين بذلك األمساء يقبلها باإلمجال فقبوله باإلمجال مثل قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا وك

اإلعالم وهو قوله مسوهم يريد األألمساء األعالم وما عدا األمساء اإلعالم فيقبلها احلق على التفصيل فإن احلق ماله من اسم علم ال 
لتفصيل يف أمساء احلق ومل يقع االشتراك يف يدل على معىن سوى ذاته فكل أمسائه مشتقة ترتلت مرتلة اإلعالم وهلذا وقع االشتراك با

أمساء العامل فتحقق ما نبهنا عليه فأعظم ما أخذه من صفاتنا الذي يدل الدليل على إحالته ولنبلونكم حىت نعلم فما كان بعد هذا 
ي حييله الدليل وهو قوله فهو أهون من حتوله يف الصور وغري ذلك وعلى احلقيقة فكلها نعوته وأعظم ما أخذنا حنن منه علمنا به الذ
  ليس كمثله شيء وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فأخذنا عنه وأخذ عنا 

 خيبة للعبد حين تفوته ويا  فيا حيرة أبدت حقائق كونه

    

 لم يجر فيه فعنه يميته ومن  كان أحياه يحير ذاته فمن

 الحق للعبد قوته فإله  إذا كان قوت الخلق كوناً محققاً

قيل لسهل بن عبد اهللا ما القوت قال اهللا واعلم أن اإلل بكسر اهلمزة هو اهللا تعاىل واإلل أيضاً العهد بكسر اهلمزة فقوله إىل كونك 
ه أي إلوهيت ما ظهرت إال بك فإن املألوه هو الذي جعل يف نفسه وجود اإلله وهلذا قال من عرف نفسه عرف ربه فمعرفتك باهللا إن

إهلك أنتجته معرفتك بذاتك ولذلك ما أحالك اهللا يف العلم به إال عليك وعلى العامل فكل ما ثبت هللا تعاىل من األحكام ما ثبت إال 
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بالعامل فعني اإلل من حيث عينه هو املوصوف ذه األحكام فلو ارتفع العامل من الذهن ارتفعت األحكام اإلهلية كلها وبقي العني بال 
قي بال حكم وإن كان واجب الوجود لذاته مل يلزم أن يكون له حكم اإللوهة فوجود أعياننا من وجوده ووجودنا حكم وإذا ب

أثبت العلم يف ذواتنا ولوال إن ذاته أعطت وجودنا ما صح لنا وجود عني وهذا معىن قول العلماء إن العامل استفاده الوجود من اهللا 
  عه وبصره فجعل هويته عني مسم مسعنا وقوانا وليس العامل إال ذا احلكم وأما قوله لك كوين فهو عني قوله كنت مس

 بقيت لم أكن وإن  فنيت لم أكن فإن

 من قول كن وكلنا  فكلنا لكلنا

 فيك يستكن تجده  ومنه فأعتبر منا

 أني في لم يكن كما  ال تظهره فاستره

  شمس له ما قد سكن  بدت مشرقة فيها

 ستند ومن سكنم  لنا سواه من فما

فاحلق مصرف العامل والعامل مصرف احلق أال تراه يقول أجيب دعوة الداع إذا دعان أليست األجابة تصريفاً هل يتصور إجابة من 
غري نداء وسؤال ال يصح أن يتصرف يف نفسه فما له تصرف إال فينا فتصرفه إجياده إيانا دائماً فأعيان تظهر وأحكام له حتدث 

   تنكر وتعلقات ال

  وإن قلت لسنا واحداً لم تكذب  قلت أنا واحد كنت صادقاً فإن

فيا ليت شعري من جيهل وما مث إال اللّه فالكل عامل مبا اليعلمه مث يعلمه ولنبلونكم حىت نعلم وقد ظهر بعض رشح من هذا املشهد 
 أن اللّه ال يعلم نفسه ألن العلم بالشيء على طائفة من أصحاب النظر ال يعرف من أين جاءهم ذلك فحكى عنهم أم يقولون

يقتضي اإلحاطة باملعلوم وهو ال يتناهى وجوده ووجوده عني ماهيته ليس غريها وما ال يتناهى ال يكون حماطاً به إال أنه ال يتناهى 
وذلك أنه ال يعلم نفسه عل جهة وأحاط علماً به أنه ال يتناهى ال له وال للعامل وهذا وإن كان قوالً فاسداً فإن له وجهاً إىل الصحة 

اإلحاطة بل يعلم نفسه أا ال تقبل اإلحاطة كما يعلم املمكنات ومجيع املقدورات أا ال تتناهى فأنظر يف هذا الرش من هذا البحر 
مر ا العلماء الغمر كيف أثر يف العامل حنلة ظهرت يف العني وبدت إىل عامل الكون حىت سطرت يف الدفاتر وسارت ا الركبان وتسا

وما مث قائل إال اهللا وال منطق إال اهللا وما بقي إال فتح عني الفهم لتنطيق اهللا من حيث أنه ال ينطق إال بالصواب فكل كالم يف العامل 
ادين فهو إما من احلكمة أو من فصل اخلطاب فالكالم كله معصوم من اخلطأ والزلل إال أن للكالم مواطن وحمال وميادين له فيها ومي

  له فيها جمال رحب تتسع ميادينه حبيث أن تنبو عن إدراك غايتها عيون البصائر 

  على ما يقتضى فصل الخطاب  فينطق حين ينطق بالصواب

 عموا فيها عن األمر العجاب  حسراً أبصار قوم وترجع

    

 الفرائض وإن متكن لك أن تكثر من نوافل النكاح فإذا أردت السبيل إىل فهم هذه املعاين فتعمل يف تكثري النوافل اليت هلا أصل يف
فإنه أعظم فوائد ونوافل اخلري ملا فيه من االزدواج واإلنتاج فتجمع بني املعقول واحملسوس فال يفوتك شيء من العامل الصادر عن 
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لت هذا أحبك احلق وإذا االسم الظاهر والباطن فيكون اشتغالك مبثل هذه النافلة أمت وأقرب لتحصيل ما ترومه من ذلك فإذا فع
أحبك غار عليك أن تشهدك عني أو يقيدك كون فادخلك يف محى حرمه وجعلك من مجلة أحبابه وأهلك له فصرت له أهالً كما 
قال يف احلديث يف أهل القرآن إم أهل اهللا وخاصته خرج ذلك الترمذي يف مصنفه وإذا اختذك أهال جعلك حمال ال لقائه وعرشاً 

اء لرتوله وكرسياً لقدميه فظهر لك فيك منه ما مل تره مع كونه فيك وهو قوله تعاىل فال تعلم نفس ما أخفي هلم من الستوائه ومس
قرة أعني ألن جنوم جتافت عن املضاجع الطبيعية وصاروا أهال للموارد اإلهلية والشوارد الربانية فميا ههم عذبة صافية وعروشهم 

هم خاوية آبارهم معطلة وأبوام مقفلة وقصورهم مشيدة ضاعت مفاتح أقفاهلا وتقطعت حبال عن كل ما سوى ما يلقي اهللا إلي
آبارها فتنظر إىل مياهها وال تذاق فتستحسن على جهالة فإذا سردت أخبارها قرآنا ظهر إعجازها فلم يستطع أحد معارضتها 

إال ما أعطاه الشهود فغايته أن يقول إن هذا إال سحر يؤثر فيستحليها فإذا سئل عن معانيها ال يدري ما يقول إذ ال ذوق له فيها 
الختالط ضوئه بظلمته تشبيهاً بسحر الليل وبالسحر الذي خيرج اهلواء احلار ويسوق اهلواء البارد لتبقى بذلك احلياة على هيكل 

 أن يكون نبياً فريى من خلفه كما احليوان فال يدري الناظر فيه أي وجه يستقبل به فإنه مهما أقبل على وجه أعرض عن اآلخر إال
يرى من أمامه فيكون وجهاً كله وذلك هو املعرب عنه بالذوق الذي يكون عنه حقيقة االشتياق والشوق فما ينطق عن هوى إن هو 

 إال وحي يوحى علمه ذو القوة املتني يف صورة شديد القوى فما هو على الغيب بظنني وما هو بقول شيطان رجيم فإنه من عني

  .القرب أخرب ألنه من دنا فتدىل فكان كما تقدم قاب قوسني أو أدىن

    

وما هو من مرمجات الظنون كما يقولون يف أصحاب الكهف الفتية املعلومة ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون مخسة سادسهم كلبهم 
 أنت لو أخذوا يف حقيقة املعدود خلاضوا رمجاً بالغيب يقول ما هم على حتقيق فيما خيربون به من عددهم هذا رجم يف العدد وأين

وما حصلوا على طائل أال ترى إىل قوله تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم الذي ليس من شأنه وال من شأن األنبياء عليهم السالم وأن 
ه صدق أال ترى ذلك عن ينهزم وال أن يقتل يف مصاف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ومللئت منهم رعباً فوصفه باالزام وقول

رؤيته أجسامهم أليسوا أناسي مثله فما ينهزم األمن من أمر يريد إعدامه وال ميأل مع شجاعته ومحاسته رعباً إال من شيء يهوله فلو 
 صور أجسامهم مل ير منهم ما هو أهول مما رآه ليلة إسرائه ما امتأل رعباً مما رآه وقد رأيناهم وما ملئنا رعباً ألنا ما شهدنا منهم إال

فرأيناهم أمثالنا فذلك الذي كان ميلؤه رعباً وما ذكر اهللا إال رؤية عينهم ألنه قال لو اطلعت عليهم فوصفه باإلطالع فهم أسفل منه 
 األدىن باملقام ومع هذا كان يويل منهم فراراً خوفاً أن يلحق م فيرتل عن مقامه وميأل منهم رعباً لئال يؤثروا فيه كما قلنا من تأثري

يف األعلى كقوله صلى اهللا عليه وسلم رب ضاحك ملء فيه ال يدري أرضى اهللا أم أسخطه وقال ذلك بأم اتبعوا ما أسخط اهللا 
ومن علم األمر على هذا حقيق عليه أن يويل فراراً وميأل رعباً هل رأيتم عاقالً يقف على جرف مهواة إال ويفر خوفاً من السقوط 

ذا النعت الذي وصف اهللا به نبيه لو اطلع على الفتية مع علو رتبتهم وشأم فعلوه أعلى ورتبته أسىن فعرفنا بذلك فانظر فيما حتت ه
ينبهنا على علو رتبة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فأعيان الفتية كانت املشهودة لنا ومل نول وال ملئنا رعباً وأعيان الفتية لو اطلع 

 منهم ومللئ رعباً فانظر إىل ماذا ترجع صور العامل هل ألنفسهم أو لرؤية الناظر وتدبر ما قلناه كما تعلم قطعاً عليهم نبينا لوىل فراراً
أن حبال السحرة وعصيهم يف عينها حبال وعصي ويف نظرنا حيات فهي عني احليات وهي عني العصي واحلبال فانظر ما ترى 
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 اهللا ينكر بالرؤية وال ينكر بالعلم فإذا مل ينكر بالرؤية فيشاهد العلم مل ينكر واهللا واعلم ما تنظر وكن حبيث تعلم ال حبيث ترى فإن
  يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة زمان الشيء في الباب التسعون وثلثمائة

 
        فأنت زماني وأنا زمانك    وإال أنت فال زمان لك       وجوده إال أنا فال زمان لي          

 الواحد المنعوت منه فأين  لنا بأن النعت عينإذا ق

 أخذناه عن اإلرسال عنه  جاء الخطاب الحق فينا وقد

 مثل وال يبديه كنه وال  اهللا ليس له سريك بأن

 منه على علم وصنه فكن  فإن حصلت سر الكون فيه

 فضد القول والتعيين من هو  قلت لست أنا بال هو فمهما

 فلم تقل من أنت من هو علمت  ىحققت قولي يا قسيم إذا

قال اهللا تعاىل حكاية عن قوم يقولون وما يهلكنا إال الدهر وصدقوا فإنه قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا هو 
 ماهيته فخرج الدهر فما أهلكهم إال اهللا كما هو يف نفس األمر اعلم أن الزمان نسبة ال وجود له يف عينه وقد أطال الناس الكالم يف

من مضمون كالمهم ما ذكرناه من أنه نسبة وأنه حيدث حبدوث السؤال مبىت حيدث له أمساء حبدوث السؤال مثل حني وإذا وإذا 
حروف الشرط كلها أمساء الزمان واملسمى أمر عدمي كلفظة العدم فإا اسم مسماها ال عني له مع تعقل احلكم له فلنمثل ليفهم ما 

ىت جاء زيد اجلواب حني طلعت الشمس مثال وإذا طلعت الشمس ومىت تطلع الشمس من مغرا حني يأذن اهللا يف ذكرناه يقال م
ذلك وإذا يأذن اهللا ومهما أذن اهللا هلا طلعت يف جواب هل تطلع الشمس من املغرب فيعود مشرقاً فيكون هذا وأمثاله جوابه فيعقل 

يء زيد أكرمك املعىن زمان جميء زيد زمان وجوب كرامتك على اليت أوجبتها على منه الزمان إن جاء زيد أكرمتك املعىن حني جي
     نفسي مبجيء زيد فهو للمحدثات زمان و للقدمي أزل و معقوليته أمر متوهم ممتد ال طرفني له فنحكم 

و هو مسمى اآلن و اآلن و إن كان عليه باملاضي ملا مضى فيه و حنكم عليه باملستقبل ملا يأيت فيه و حنكم عليه باحلال ملا هو فيه 
زماناً فهو حد ملا مضى يف الزمان وملا استقبل يف الزمان كالنقطة تفرض يف حميط الدائرة فتعني هلا البدء و الغاية حيث فرضتها منها 

زال العامل يف حكم زمان فاألزل و األبد عدم طريف الزمان فال أول له وال آخر و الدوام له و هو زمان احلال و احلال له الدوام فال ي
احلال و ال يزال حكم اهللا يف العامل يف حكم الزمان و ال يزال ما مضى منه و ما يستقبل يف حكم زمان احلال أال ترى يف كالم اهللا 

عنه باحلال يف أخباره إياباً بأمور قد انقضت عرب عنها بالزمان املاضي و بأمور تأيت عرب عنها بالزمان املستقبل و أمور كائنة عرب 
فاحلال كل يوم هو يف شأن و املاضي و قد خلقتك من قبل ومل تك شيئاً و املستقبل إذا أردناه أن نقول له كن فيكون و سأصرف 
عن آياتى الذين يتكربون وسأريكم آيت فال تستعجلون و نطلب عند هذا كله عيناً وجودية يكون هذا كله فيها وهي له كالظرف 

و الحساً لكن و مها ظرفياً و ذاك الظرف مظروف لظرف متوهم ال يتناهى حيكم به الوهم ال غري فما مث أن فال جندها ال عقالً 
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عقلت ما يعقل بالوهم و ال يعقل بالعقل و ال باحلس إال الوجود احلق الذي نستند إليه يف وجودنا فلهذه النسبة تسمى لنا بالدهر 
حكم الزمان إذ ال حاكم إال اهللا ففيه ظهرت أعيان األشياء بأحكامها فهو الوجود الدائم حىت ال يكون احلكم إال له ال ملا يتوهم من 

و أعيان املمكنات بأحكامها تظهر من خلف حجاب وجوده للطافته فنرى أعيان املمكنات وهي أعياننا من خلف حجاب وجوده 
 نعقل أن بيننا وبني الكواكب مسوات إال أا وال نراه كما نرى الكواكب من خلف حجب السموات وال نرى السموات وإن كنا

من اللطافة ال حتجب من يكون وراءها و اهللا لطيف بعباده فمن لطفه أنه هو الذي يأتيهم بكل ما هم فيه وال نفع أبصار العباد إال 
لباطن للحجاب ال لك و هو على األسباب اليت يشهدوا فيضيفون ما هم فيه إليها فظهر احلق باحتجابه فهو الظاهر احملجوب فهو ا

الظاهر لك و للحجاب فسبحان من احتجب يف ظهوره و ظهر يف حجابه فال تشهد عني سواه و ال ترتفع احلجب عنه ومل يزل رباً 
و مل نزل عبيداً يف حال عدمنا و وجودنا فكل ما أمر مسعنا و أطعنا يف حال عدمنا و وجودنا إذا مل خياطبنا بفهوانية األمثال 

شكال فإذا خاطبنا بفهوانية األمثال و األشكال و السنة اإلرسال فمن كان منا مشهوده ما وراء احلجاب وهو املثل و الرسول واأل
مسع فأطاع من حينه و من كان مشهوده املثل مسع ضرورة و مل يطع للحسد الذي خلق عليه من تقدم أمثاله عليه فظهر املطيع و 

ا نفذ فيه أمره بالطاعة ما عصى على اهللا و هلذا قال بعضهم إمنا احتجب اهللا يف الدنيا عن عباده العاصي أي عصى على مثله لكونه م
ألنه سبق يف علمه أنه يكلفهم و يأمرهم و ينهاهم و قد قدر عليهم مبخالفة أمره و مبوافقته يف أوقات فالبد من ظهور املخالفة 

حجب ذاته سبحانه عنهم يف صورة الرسول وذلك ألنه قال من يطع الرسول واملوافقة فخاطبهم على السنة الرسل عليهم السالم و
فقد أطاع اهللا وقال فأجره حىت يسمع كالم اهللا فلوال أن الرسول صورته الظاهرة املشهودة ما صح هذا القول فوقعت املخالفة من 

جب باإلرسال احنجابه باألسباب فوقع الذم املخالف بالقدر السابق واحلكم القضائي وال يتمكن أن خيالف أمره على الكشف فاحن
على األسباب فهي وقاية الرمحن فما خالف أحد اهللا تعاىل وما خولف إال اهللا تعاىل فال تزال األسباب للمحجوبني مشهودة وال 

  هللا يزال احلق للعارفني مشهوداً مع عقلهم احلجب يف حق من حجبته فكثف اللطيف عندهم ولطف الكثيف عند العارفني با

  وتشهد العين ما ترمي به الفكر  العقل ما ال يشهد البصر فيعلم

    

فجمع العارفون بني العقل والبصر فلهم قلوب يفقهون ا وهلم أعني يبصرون ا وهلم آذان يسمعون ا واحملجوبون على قسمني 
ني ال يبصر ا وهم املؤمنون فيه فيعلمون وال منهم من له قلب ال يفقه به وعني ال يبصر ا ومنهم من له قلب يفقه به وله ع

يشهدون ومن عداهم ال يعلمون وال يشهدون وأهل اهللا يعلمون ويشهدون وهلذا إذا خاطبهم يسمعون ويطيعون ويشهدون ذوام 
رأة مهيء ملا يتكون فيه غري حمالً ملا خيلق اهللا فيها مما حيكم فيه أنه خمالفة وموافقة فهو مطيع مهيأ لقبول ما يتكون فيه كالرحم من امل

ممتنع فالعبد الذي ذه املثابة شجنة موجده فهو رمحان يف العامل رحيم باملؤمنني فالرب زمانه املربوب واملربوب زمانه الرب ألنه ما 
ما زماناً ثبت احلكم لكل واحد مبا حكم عليه به إال باآلخر فمن كون كل واحد ينطلق عليه ليس كمثله شيء ال يكون واحد منه

لآلخر الرتفاع النسب وهذا ال يكون إال بالنظر لعني كل واحد ال حلكمه فإذا انتقلت إىل النظر يف احلكم الذي هو موقوف على 
العامل به وعلى احلق بالعامل صح أن يكون احلكم من كل واحد زماناً لآلخر كاملتضايقني مىت صحت األبوة لزيد على عمر وقيل 

مرو من زيد فزمان أبوة زيد بنوة عمرو وزمان بنوة عمر وأبوة زيد فألب زمانه االبن واالبن زمانه األب حني صحت البنوة لع
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وكذلك امللك وامللك وامللك واملالك والقادر واملقدور واملريد واملراد والعامل واملعلوم غري أن العامل واملعلوم قد تكون العني واحدة 
 املعلوم لنفسه وهو العامل بنفسه فهو العامل املعلوم له خبالف املريد واملراد ألن املراد ال يكون أبداً ألنه قد يكون العامل يعلم نفسه فهو

إال معدوماً وال يكون املريد إال موجوداً وكذلك القادر واملقدور ال يكون املقدور أبداً إال معدوماً فإذا وجد فال معدم له بعد 
 بقاء الوجود عليه غري ذلك ال يكون فقوله إن يشأ يذهبكم ويريد به مسك الشرط وجوده إال بنفسه وإمساك شرط بقائه أي

املصحح لبقاء الوجود عليكم فتنعدمون إذ مل يوجد سبحانه فإن له التخيري يف إجياد كل ممكن أو تركه على حاله من اتصافه بالعدم 
دخلوا فيه من أن الزمان الليل والنهار واأليام أو الزمان مدة فإذ قد علمت مبا ذكرناه ما هو الزمان فيعد ذلك أدخل مع الناس فيما 

متومهة تقطعها حركات األفالك أو الزمان مقارنة حادث حلادث يسأل عنه مبىت وأمثال هذه األقوال ال يضرك القول ا فإا قد 
وير إلجياد ما سبق يف علمه أن يظهر فيه من استقرت وهلا صحة يف النسب الزماين واهللا يقدر الليل والنهار باإليالج والغشيان والتك

األحكام واألعيان يف العامل العنصري فنحن أوالد الليل والنهار فما حدث يف النهار فالنهار أمه والليل أبوه ألن هلما عليه والدة وما 
ليل والنهار يغشى أحدمها اآلخر فنحن أبناء ولد يف الليل فالليل أمه والنهار أبوه فإن هلما عليه والدة فاليزال احلال يف الدنيا مادام ال

أم وأب ملن ولد معنا يف يومنا أو يف ليلنا خاصة وما ولد يف الللية الثانية والنهار الثاين فأمثالنا ما هم إخوتنا ألن الليل والنهار 
ن يف اآلخرة كان الليل يف دار جهنم جديدان فأبوانا قد انعدما فهذان أمثاهلما ال أعياما وإن تشاا فهو تشابه األمثال فإذا كا

والنهار يف دار اجلنة فلم جيتمعا مع الوالدة اليت توجد يف النار واجلنان من حدوث التكوين فيهما فذلك مثل حواء من آدم ومثل 
ليد األكوان يف عيسى من مرمي فهذه هي والدة اآلخرة ضرب اهللا بعيسى ومرمي وحواء وآدم مثالً لنا فيما يتكون يف اآلخرة فليس تو

اآلخرة عن نكاح زماين بإيالج ليل يف ار وار يف ليل فإما مثالن يف الزمان الذي هو اليوم اجلامع هلما فقسمه اهللا يف اآلخرة بني 
ن اجلنة والنار فأعطى ظلمة الليل للنار وأعطى نور النهار للجنة ومن جمموعهما يكون اليوم وهو يوم اآلخرة فإنه جامع للداري

والزمان حمصور يف سنة وشهر ومجعة ويوم فيقسم الزمان على أربعة أقسام ألن الفصول الطبيعية أربعة ألن األصل يف وجود الزمان 
الطبيعة ورتبتها دون النفس وفوق اهلباء الذي يسميه احلكماء اهليوىل الكل وحكم التربيع فيها من حكم التربيع يف األحكام اإلهلية 

درة وإرادة ذه األربعة ثبتت األلوهة لإلله فظهر التربيع يف الطبيعة مث نزل األمر فظهر التربيع يف الزمان األكرب من حياة وعلم وق
وهو السنة فانقسمت السنة إىل أربعة فصول ربيع وصيف وخريف وشتاء أحدث هذا احلكم فيها نزول الشمس يف الربوج والربوج 

    قسمتها الطبيعة 

يت هي األركان إىل نارية وهوائية ومائية وترابية كما قسمت العناصر إىل نار وهواء وماء وتراب كما قسمت تقسيمها العناصر ال
األخالط يف احليوان إىل صفراء ودم وبلغم سوداء مث اندرج الزمان الصغري الذي هو الشهر واجلمعة يف الزمان الكبري وتعددت 

يها األيام حبكم الرأي إال أيام العرب أعين شهور العرب فإا مقسمة بسري القمر الشهور بتعداد الربوج إثين عشر شهراً فقسمت عل
فهي مقسمة بتقسيم اهللا ال بتقسيمنا فلما ظهرت السنة بقطع الشمس هذه الربوج كذلك ظهر الشهر العريب بقطع القمر هذه 

قع مث يقع التقدير يف الزمان املمتد بأحد هذه األربعة أما الربوج فالشهر اإلهلي مثانية وعشرون يوماً وشهر الرؤية والتقدير حبسب الوا
بالنسبة أو بالشهر أو باجلمعة أو باليوم ال يقع التقدير إال ذا وأعين باليوم اليوم الصغري من طلوع الشمس إىل طلوع الشمس مثالً 

لعني كما قلنا بطلوع الشمس إىل طلوع وهو الذي حيدث عند انتهاء دورة الفلك احمليط الذي يدور بالكل وهو الذي يتعني با
الشمس مثالً فيعلم إن الدورة احمليطة باألفالك قد انتهت يف أعيننا وال حد هلا يف نفسها يف الفلك احمليط سوى دورة واحدة ال 
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ولكن ال تعد إال ذا تتصف باالنتهاء فنحن فرضنا فيها البدء والغاية واإلعادة والتكرار ما هي يف نفسها ذا احلكم واأليام كثرية 
اليوم الصغري املعلوم عندنا اجلامع لليل والنهار فتعد األيام به أو بالشهر أو بالسنة ال غري وقد ورد أن يوماً عند ربك كألف سنة مما 

سائر تعدون ذا اليوم الصغري وقد ورد يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة وأيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة و
أيامه كأيامنا املعهودة فاليوم الذي نعد به األيام الكبار هو يوم الشمس ويوم القمر مثانية وعشرون يوماً من أيام الشمس وكذلك 
نأخذ أيام كل كوكب ذا اليوم احلاكم على الكل إذ كان انتهاء دورة الفلك احمليط فنأخذ يوم كل كوكب بقدر قطعه الفلك 

ذي ال كوكب فيه فأكربها قطعاً فيه فلك الكواكب الثابتة وإمنا مسيت ثابتة ألن األعمار ال تدرك حركتها األقصى وهو األطلس ال
لقصر األعمار ألن كل كوكب منها يقطع الدرجة من الفلك األقصى يف مائة سنة إىل أن تنتهي إليها فما اجتمع من السنني فهو يوم 

ة مائة سنة وقد ذكر لنا يف التاريخ املتقدم أن تاريخ أهرام مصر بنيت والنسر ذلك الكوكب فيحسب ثلثمائة وستني درجة كل درج
     يف األسد وهو اليوم عندنا يف اجلدي فاعمل حساب ذلك من تقرب من علم تاريخ األهرام 

  على أن بانيها من الناس بالقطع  يدر بانيها ولم يدر أمرها فلم

أنا طائف بالكعبة مع قوم من الناس ال أعرفهم بوجوههم فانشدونا بيتني ثبت على البيت ولقد أراين احلق تعاىل فيما يراه النائم و
  الواحد ومضى عين اآلخر فكان الذي ثبت عليه من ذلك 

  بهذا البيت طرا أجمعينا  طفنا كما طفتم سنينا لقد

ك االسم مث قال يل أنا من أجدادك وخرج عين البيت اآلخر فتعجبت من ذلك فقال يل واحد منهم وتسمى يل باسم ال أعرف ذل
قلت له كم لك منذ مت فقال يل بضع وأربعون ألف سنة فقلت له فما آلدم هذا القدر من السنني فقال يل عن أي آدم تقول عن 

ك هذا األقرب إليك أو عن غريه فتذكرت حديثاً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا خلق مائة ألف آدم فقلت قد يكون ذل
اجلد الذي نسبين إليه من أؤلئك والتاريخ يف ذلك جمهول مع حدوث العامل بال شك فإن العامل ال تصح له رتبة القدم أي نفي األولية 

ألنه مفعول هللا أوجده عن عدم مرحج بوجود ألن اإلمكان له من ذاته فالترجيح ال يزال له وكل ما زاد على األعيان اليت هي حمل 
را صورة الزمان نسب وإضافات ال أعيان هلا من أكوان وألوان ونعوت وصفات ولكل نسبة واضافة وكون ظهور األحكام فصو

  ولون ونعت وصفة اسم خاص أو أمساء هذا حتقيق األمر يف كل ما ذكرناه وقل بعد ذلك ما شئت 

  معرفتنا منازلة المسلك السيال في الباب األحد والتسعون وثلثمائة

  أقدام الرجال السؤال الذي ال يثبت عليه 

 األسما فلم أره سوائي وفي  الحق في األعيان حقاً رأيت

 حكمه في كل رائي فهذا  بحاكم في ذاك وحدي ولست

  هو الرائي ونحن له المرائي  المثبتين خالف هذا وعند

    

ر آمرا وأمرأ ومأمور يف هذا اخلطاب قال اهللا عز وجل فلم تفتلوهم ولكن اهللا قتلهم وهو القاتل فاقتلوهم حيث وجدمتوهم فاظه
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التكليفي فلما وقع االمتثال وظهر القتل بالفعل من أعيان احملدثات قال ما هم أنتم الذين قتلتموهم بل أنا قتلتهم فأنتم لنا مبرتلة 
به إنه القاتل كذلك السيف لكم أو أي آلة كانت للقتل فالقتل وقع يف املقتول باآللة ومل يقل فيه إنه القاتل وقيل يف الضارب 

الضارب به بالنسبة إلينا مثل السيف له عنده فال يقال يف املكلف إنه القاتل بل اهللا هو القاتل باملكلف وبالسيف فقام له املكلف مقام 
ة معرفة األمور اليد الضاربة بالسيف كاحلجر األسود ميني اهللا يف البيعة تقيبالً واستالماً كاملصافحة من الشخصني وحترير هذه املنازل

املوجبة لألحكام هل هلا أعيان وجودية أو هي نسب تطلبها األحكام فهي معقولة بأحكامها وبقي العلم يف احملل الذي ظهرت فيه 
هذه األحكام ما هو هل هو عني املمكن وهذه النسب للمرجح مثل ما قال فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم وقوله واهللا خلقكم وما 

 احملل وجود احلق وهذه األحكام أثر املمكنات يف وجود احلق وهو ما يظهر فيه من الصور فكل صورة تشهد صورة تعملون أو هل
وهي آثار املمكنات يف وجود احلق فريى زيد صورة خالد يف وجود حق ويرى خالد صورة زيد يف وجود حق وكذلك كل حالة 

د قال به طائفة من أهل اهللا وكيفما كان على القولني فال يتمكن لكل ترى تلك الصورة عليها مثل الصورة سواء وكال األمرين ق
صاحب قول الثبات على أمر واحد بل بنفس ما يثبت احلكم ألمر يثبته ألمر آخر وينفيه عن ذلك األمر فهو ينفي السابق ويثبت 

ت فأثبت الرمى ملن نفاه عنه مث مل يثبت على الالحق فبأي أمر يكون له هذا احلكم يف القولني معاً مثل قوله وما رميت فنفي إذ رمي
اإلثبات بل أعقب اإلثبات نفياً كما أعقب النفي إثباتاً فقال ولكن اهللا رمى فما أسرع ما نفى وما أسرع ما أثبت لعني واحدة فلهذا 

وره عليه فقدم رجاله غري ثابتة مسيت هذه املنازلة املسلك السيال تشبيهاً بسيالن املاء الذي ال يثبت على شيء من مسلكه األقدر مر
على شيء بعينه ألن املقام يعطي ذلك وهو عني قوله كل يوم هو يف شأن ومقدار اليوم الزمن الفرد وكذلك قوله تعاىل وال تكونوا 

ره فمن كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون مع كوم مسعوا فانظر إىل هذا الذم كيف أشبه غاية احلمد فيمن كان احلق مسعه وبص
كان احلق مسعه فقد مسع ضرورة فلم يسمع إال بربه فهو سامع ال بنفسه وال يصح أن يكون حمال هلوية ربه فعينه وجود احلق واحلكم 

للممكن فإن ذلك أثره ولو علم اهللا فيهم خرياً ألمسعهم والوجود هو اخلري فيتصفون بالوجود ولو أمسعهم إذا أوجدهم لتولوا إىل 
ن أم ما مسعوا فكىن عنه باألعراض ألن احلق هو السامع وهم له كاآلذن لنا آلة نسمع ا أصوات املصوتني وكالم ذوام فيعلمو

املتكلمني فهو املخاطب واملخاطب وهو املتكلم السامع يا أيها الذين آمنوا صدقوا مبا قلنا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم فوحد 
أن األمر واحد وما مسعنا متكلماً إال الرسول بالسماع احلسي ومسعنا كالم احلق بسمع احلق بالسمع الداعي بعد ذكر اإلثنني فعلمنا 

املعنوي فاهللا والرسول امسان للمتكلم فإن الكالم هللا كما قال اهللا واملتكلم املشهود عني لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم من يطع 
  الرسول فقد أطاع اهللا 

 يت إياهأب فما  عيني سواه فليس

 يشهد إياه وجود  يشاهد بعين ال فمن

 يراني أراه كما  فيه سواء فنحن

وقد ذكر مجاع هذا الباب خمتصراً كافياً واهللا يقول احلق وهو يهدي السبل             
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  معرفة منازلة من رحم رحمناه في الباب الثاني والتسعون وثلثمائة

  اه ومن لم يرحم رحمناه ثم غضينا عليه ونسين

  في وجود الملك والملكوت  أراد الحق يطلبه من

 بدا من عالم عن ثبوت ما  الحق ليست سوى كلمات

 مقام نحن عنه سكوت في  والذي ليس في معدنه

 المدعو بالرحموت فهو  نلناه من كرم كلما

 قائم برزخ الجبروت  البرهان يظهره والذي

 عينه رغبوت رهبوت  إال كوان باطنها ظاهر

 العفو والرحموت لمقر  آل الكون أجمعه فما

    

قال اهللا تعاىل يف افتتاح كالمه اجلامع بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد اهللا رب العاملني الرمحن الرحيم وأكد هذا العامل بأن نعته بأنه 
ن وصلها وصلة اهللا ومن قطعها قطعه غري املغضوب وال الضالني وقال صلى اهللا عليه وسلم يف الثابت عنه الرحم شجنه من الرمحن م

اهللا وقال صلى اهللا عليه وسلم الرامحون يرمحهم اهللا ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء وقال صلى اهللا عليه وسلم يف 
هللا نشأته على حديث الشفاعة أن اهللا يقول شفعت املالئكة وشفع النبيون واملؤمنون وبقي أرحم الرامحني اعلم أن العامل ملا أقام ا

التربيع وأعين بالعامل هنا اإلنس واجلان الذين يعمرون الدارين اجلنة والنار جعل أم الكتاب الذي يقضي على ما يتضمنه العامل أربع 
رمحات لكل ربع من كل شخص شخص رمحة من اآلية األوىل من أم الكتاب وهي البسملة رمحتان مها قوله الرمحن الرحيم وضمن 

لثة منها أيضاً رمحتني ومها قوله الرمحن الرحيم فهو رمحن بالرمحتني العامة وهي رمحة االمتنان وهو رحيم بالرمحة اخلاصة اآلية الثا
وهي الواجبة يف قوله فسألتها كتبها للذين يتقون اآليات وقوله كتب ربكم على نفسه الرمحة وأما رمحة االمتنان فهي اليت تنال غري 

ة االمتنان رحم اهللا من وفقه للعمل الصاحل الذي أوجب له الرمحة الواجبة فيها ينال العاصي وأهل النار أن استحقاق بعمل وبرمح
إزالة العذاب عنهم وأن كانت مسكنهم ودارهم جهنم وهذه رمحة األمتنان قوله لنبيه صلى اهللا عليه وسلم فيما رمحة من اهللا لنت 

أي الطريق الذي أنعمت عليهم وهي الرمحة اليت أعطتهم التوفيق واهلداية يف هلم وهذا معىن قوله صراط الذين أنعمت عليهم 
دارالتكليف وهي رمحة عناية فكانوا بذلك غري مغضوب عليهم وال ضالني ملا أعطاهم من اهلدايا فلم حياروا يقول من غضب اهللا 

فهم بأم غري مغضوب إذ قد مننت عليهم باهلدايا عليه امنن علينا بالرمحة اليت مننت على أولئك ابتداء من غري استحقاق حىت وص
فازالت الضاللة اليت هي احلرية فمن الذي يزيل ما استحققناه من غضب اهللا فريمحهم اهللا برمحة األمتنان وهي الرمحة اليت يف اآلية 

 أم الكتاب آية غضب بل كلها رمحة الثالثة باالسم الرمحن فيزيل عنهم العذاب وبعطيهم التعيم فيما هم فيه باالسم الرحيم فليس يف
وهي احلاكمة على كل آية يف الكتاب ألا األم فسبقت رمحته غضبه وكيف ال يكون ذلك والنسب الذي بني العامل وبني اهللا إمنا 

من ذلك وال هو من االسم الرمحن فجعل الرحم قطعة منه فال تنسب الرحم إال إليه وما يف العامل إال من عنده رمحة بأمر ما ال بد 
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يتمكن أن تعم رمحة احملدث رمحة القدمي يف العموم ألن احلق يعم علمه كل معلوم واحلق ال حييط أحد من علمه إال مبا شاء فريحم 
اخللق على قدر علمهم كما رحم اهللا على قدر علمه فكل من غضب من العامل وانتقم فقد رحم نفسه بذلك اإلتنقام فإنه شفاء له 

مل الغضب وصدقة اإلنسان على نفسه أفضل من الصدقات فإذا رحم نفسه وزال العضب أعقبته الرمحة وهي الندم مما جيده من أ
الذي جيده اإلنسان إذا عاقب أحد ويقول لو شاء اهللا كان العفو عنه أحسن ال بد أن يقول ذلك إما دنيا وإما آخرة يف انتقامه لنفسه 

بيل فإن إقامة احلدود شرع من عند اهللا ما لإلنسان فيها تعمل فقد وصل اإلنسان ذا الفعل لئال يتخيل إن إقامة احلدود من هذا الق
رمحه وإليه وصول الرمحة فال بد أن ينال اخللق كلهم رمحة اهللا فمنهم العاجل واآلجل ألنه ما مث إال من وصل رمحه فوصل اهللا من 

ن له أن يعم فإن عني قطع رحم خاص وصل رحم آخر له ففي قطعه ذلك الوجه ومن قطع رمحه أي بعض رمحه ألن القطع ال يتمك
وصل وما يف وصله قطع فيشفع املوصول من األرحام والشفاعة مقبولة ويقيم الوزن على املقطوع بالتعريف فإنه البد أن يكون أيضاً 

ك آخذ منك ويعلمه بأنه أيضاً قد ذلك املقطوع وقد قطع رمحاً له فإذا طلب ممن قطع صلة الرحم عنه يقول له احلق كما آخذ ل
قطع رمحاً له فيسأل اهللا العفو والتجاوز فيقول اهللا له فاعف أنت عن قاطع رمحه فيك حىت أعفو عنك فبالضرورة يقول قد عفوت 

ذا معىن ألن ذلك املوطن يطلب من اخلائف طلب العفو فيعفو اهللا عنه فتناله رمحة اهللا بعفو هذا ويوصل رحم آخر له فيشفع فيه وه
قول اهللا عز وجل يوم القيامة شفعت املالئكة وشفع النبيون واملؤمنون وبقي أرحم الرامحني فيكون منه يف عباده ما ذكرناه وأمثاله 

     من كل ما يستدعي الرمحة فإن رمحة اهللا سبقت غضبه فهي إمام الغضب فال يزال غضب اهللا 

ىل آخر مداه فيجد الرمحة قد سبقته فتتناول منه العبيد املغضوب عليهم فتنبسط عليهم جيري يف شأوه باإلنتقام من العباد حىت ينتهي إ
ويرجع احلكم هلا فيهم واملدى الذي يعطيه الغضب هو ما بني الرمحن الرحيم الذي يف البسملة وبني الرمحن الرحيم الذي بعد قوله 

 الرمحن الرحيم وإنتهاؤه الرمحن الرحيم وإمنا كان احلمد هللا رب العاملني احلمد هللا رب العاملني فاحلمد هللا رب العاملني هو املدى فأوله
عني املدى فإن يف هذا املدى تظهر السراء والضراء وهلذا كان فيه احلمد وهو الثناء ومل يقيد بضراء وال سراء يف هذا املدى ألنه يعم 

ء والضراء احلمد هللا املنعم املفضل ويف الضراء احلمد هللا على السراء والضراء فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف السرا
كل حال فحمد اهللا قد جاء يف السراء والضراء فلهذا كان عني املدى وما من أحد يف الدار اآلخرة إال وهو حيمد اهللا ويرجو رمحته 

ن الرحيم فالعامل بني هذه الرمحة ورمحة وخياف عذابه واستمراره عليه فجعل اهللا عقيب قوله احلمد هللا رب العاملني قوله الرمح
البسملة مبا هو عليه من حممود ومذموم وهذا شبيه مبا جاء يف سورة أمل نشرح قوله تعاىل إن مع العسر يسرا مث إن مع العسر يسرا 

  ولقد أنشد بعضهم يف هذا 

  ففكر في ألم نشرح  ضاق بك األمر إذا

 ذكرته فافرح إذا  بين يسرين فعسر

    

نه سبحانه نكر اليسر وأدخل األلف والالم اللتني للعهد والتعريف على العسر أي هذا العسر الثاين هو عني األول وليس ذلك يف أل
اليسر وهو تنبيه عجيب من اهللا لعباده ليقوى عندهم الرجاء والطمع يف رمحة اهللا فإنه أرحم الرامحني فإنه إن مل يزد على عبيده يف 

م فما يكون أرحم الرامحني وهو أرحم الرامحني بال شك فواهللا ال خاب من أحاطت به رمحة اهللا من مجيع الرمحة حبكم ليس هل
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جهاته فاعلم ذلك وإذا صحت احلقائق فليقل األخرق ما شاء فإن مجاعة نازعونا يف ذلك ولوال أن رمحة اهللا ذه املثابة من الشمول 
 أبداً فاهللا أسأله أن ال يلحقنا باجلاهلني فإن ما مث صفة وال عتوبة أقبح من اجلهل فإن اجلهل لكان القائلون مبثل هذا ال يناهلم رمحة اهللا

مفتاح كل شر وهلذا قال حملمد صلى اهللا عليه وسلم فال تكونن من اجلاهلني خاطبه مبثل هذا اخلطاب حلداثة سنه وقوة شبابه فقابله 
ه السالم ملا مل يكن له قوة الشباب وكان قد شاخ وحصل يف العمر الذي ال خبطاب قوى يف النهي عن ذلك وقال تعاىل لنوح علي

يزال فيه حمترماً مرفوقاً به يف العرف والعادة إين أعظك أن تكون من اجلاهلني فرفق يف اخلطاب حني وعظه فإنه ال بد من الفرق بني 
ما نفرق حنن يف الثناء على اهللا باألحوال فنقول يف خطاب الشباب والشيوخ كما أنه ال بد من الفرق يف اخلطاب بني األحوال ك

خطاب السراء احلمد هللا املنعم املفضل ونقول يف الضراء احلمد هللا على كل حال الختالف الباعث على احلمد علمنا ذلك رسول 
 يسرع إليهم بالرمحة عندما يلقونه إذا اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفعله فأما الرمحاء من عباد اهللا بعباد اهللا بل خيلق اهللا مطلقاً فإن اهللا

رمحوا اخللق لرمحة تقوم بنفوسهم بعطفهم على خلق اهللا فريمحهم اهللا فإا أعماهلم ترد عليهم كما ورد يف اخلرب فربمحتهم رمحهم اهللا 
  سبحانه 

  وكن صدوقاً وال تفارق  تخالف وال تشاقق فال

    

رمحة أخرى م زائدة على ما رمحهم به من أجل رمحتهم خبلق اهللا اليت هي من أعماهلم فمن رحم خلق اهللا فإمنا رحم نفسه مث إن 
وصورا إن الراحم منا إذا رحم خلقاً من خلق اهللا فال خيلو إما أن تكون رمحته به إزالة ما يؤمل ذلك اخللق املرحوم خاصة أو يزيده 

ب وحال بينه وبني نزول العذاب به بشفاعة منه أو يكون هو مع ذلك إحساناً مثل من خيرخ شخصاً من السجن استحق العذا
اآلخذ له مث يعقبه بعد هذا األمان إحساناً إليه بتولية أو مال أو خلع أو تقريب فذلك أمر آخر فإذا رحم اهللا عبداً بعمله الذي رحم 

وفاه رمحة جزاء عمله كان ما كان فإن اهللا يزيده العبد به حيوناً مثله إما بإزالة عذاب أو أضاف إىل ذلك زيادة إحسان فإن اهللا إذا 
على ذلك كما زاد هذا العبد على ما ذكرنا أو يزيد ابتداء منة منه تعاىل لذلك قال الرامحون يرمحهم الرمحن ومل يقل يرمحهم الرحيم 

كم من يف السماء ألنكم تشاهدون ألنه رمحن الدنيا واآلخرة والرحيم احتصاص الرمحة باآلخرة وأما قوله ارمحوا من يف األرض يرمح
أصحاب الباليا والرزايا وتتجاوزون عنهم فترمحوم عن أمر اهللا بالرمحة اليت تطلبها أحواهلم كل على حسب حاله يرحم وليس يف 

حيم وأما قوله يف السماء إال املالئكة فترمحنا باالستغفار وهو قوله تعاىل ويستغفرون ملن يف األرض مث قال إال إن اهللا هو الفغور الر
هذا الباب ونسيناه يف هذه املنازلة فهو حد نسيان ذلك اإلنسان اهللا يف األشياء فما عاد عليه إال نسيانه وأضافه احلق إليه فقال نسوا 

هم اهللا فنسيهم أي تركوا حق اهللا فترك اهللا احلق الذي يستحقونه بإجرامهم فلم يؤاخذهم وال آخذهم أخذا ال بد فغفر هلم ورمح
وهذا خيالف ما فهمه علماء الرسوم فإنه من باب اإلشارة ال من باب التفسري ألن الناسي هنا إذا مل ينس إال حق اهللا الذي أمره اهللا 

بإنيابه شرعاً فقد نسي اهللا فإنه ما شرعه له إال اهللا فترك حق اهللا فأظهر اهللا كرمه فيه فترك حقه ومل يكن حق مثل هذا إال ما 
 العقاب فعفا عنه تركاً بترك مقوال بلفظ النسيان وأما يه تعاىل إيانا أن نكون كالذين نسوا اهللا فنسيهم فهو صحيح يستحقه وهو

فإا وصية إهلية انا أن ننسى اهللا مثل ما نسوه هؤالء لنقوم حبق اهللا وتقيم حق اهللا يف األشياء على نية صاحلة وحضور مع اهللا 
اق استحققناه بأعمالنا اليت وفقنا اهللا هلا والذين نسوا اهللا إمنا ترك اهللا ما استحقوه من العقاب كما تركوا فيجازينا اهللا جزاء استحق



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2419  

حق اهللا ال غري مث إن أفضل عليهم أفضل عليهم منة منه ابتداء وأفضاله على العاملني املؤدين حقوق اهللا ليس منة فإذا زاد على ما 
 نالوا ما استحقوا به هذا الثواب من طريق املنة فاعلم ذلك أال ترى اهللا يقول يف متام هذه اآلية يطلبه عملهم ذلك هو االمتنان كما

ملا قال وال تكونوا كالذين نسوا اهللا فنسيهم مل يقل إم هم الفاسقون بل قال إن املنافقني هم الفاسقون فابتدأ كالماً آخر ما فيه 
فاسق ألنه خارج من كل باب له فيخرج للمؤمنني بصورة ما هم عليه وخيرج ضمري يعود على هؤالء املذكورين وكل منافق 

للكافرين بصورة ما هم عليه وقد تقدم يف هذا الكتاب مرتبة املنافقني يف املنازل فتنبه ملا نبهتك عليه وكن من العاملني الذين يوفون 
 بل أرغب يف إحسانه بأن يزيدك هنا عمالً ومراقبة فيزيدك عنده بعهد اهللا فنعم أجر العاملني وال تقنع بعفو اهللا فتكون ممن نسى اهللا

جاهاً وحرمة وأما قوله تعاىل ناهياً إيانا بقوله وال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم أؤلئك هم الفاسقون فأعاد الضمري 
ملنازل فيما عرب من هذا الكتاب فلنذكر منه ما عليهم فهذا منط آخر ذكرناه حقيقته يف مسألة شرف النفاق وهو النفاق احملمود يف ا

يليق ذا املوضع من أجل النسيان وذلك إن اهللا قال على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرف نفسه عرف به ملا جعلنا 
قد نسينا معرفة نفوسنا وهو دليالً عليه وال ينبغي أن ننظر يف معرفة نفوسنا إال حىت نريد أن نعرف ربنا فإذا نسينا هذه املعرفة ف

الباب الواحد الذي كان ينبغي لنا أن خنرج عليه إىل هذه املعرفة فخرجنا على الباب اآلخر وهو الذي خنرج منه إىل جهلنا بنفوسنا 
لضرورة نسي ما هللا وملا خلقنا اهللا على الصورة اإلهلية كان يف نسياننا اهللا إن إنسانا اهللا أنفسنا فنهينا عن ذلك فإنه من نسي نفسه با

    عليها من احلقوق وما هلا من احلقوق فتركوا اهللا إذ علموا إما ال يشهدون من اهللا ما هو اهللا عليه وإمنا يشهدون من 

اهللا أعيام وأحواهلم ال غري فلما علم هذا من بعض عباده الذين هلم هذا الوصف أنساهم أنفسهم فلم يروا عند شهودهم إن أحواهلم 
ما رأوا فيقولون يف ذلك الشهود قال يل اهللا وقلت له وأين هذا من مقام قوهلم ال نرى من احلق إال ما حنن عليه فلم يكن هلم عني 

ذلك إال من كونه تعاىل أنساهم أنفسهم فأولئك هم الفاسقون اخلارجون عن طريق ما كانوا حتققوا به من أن اهللا ال يشهده أحد إال 
يه وملا وصف نفسه تعاىل بأنه خري الرامحني من باب املفاضلة فمعلوم إنه ما يرحم أحد من املخلوقني أحد من حيث حاله وما هو عل

إال بالرمحة اليت أوجدها الرمحن فيه فهي تعاىل رمحته ال رمحتهم ظهرت يف صورة خملوق كما قال يف مسع اهللا ملن محده إن يف ذلك 
اىل الذي مسعه موسى أمت يف الشرف من قوله تعاىل على لسان قائل فوقع التفاضل باحملل القول هو قول اهللا على لسان عبده فقوله تع

الذي مسع منه القول املعلوم إنه قول اهللا وكذلك أيضاً رمحته من حيث ظهورها من خملوق أدىن من رمحته بعبده يف غري صورة 
 صورة خملوق تكون عظيمة فإنه يرحم عن ذوق فيزيل برمحته ما خملوق فتعني التفاضل واألفضلية باحملال إال أن رمحة اهللا بعبده يف

جيده الراحم من األمل يف نفسه من هذا املرحوم واحلق ليس كذلك فرمحته خالصة ال يعود عليه منها إزالة أمل فهو خري الرامحني 
اً ال يكون فيه رمحة ألن قصارى فرمحة املخلوق عن شفقة ورمحة اهللا مطلقة خبالف بطشه وانتقامه مع شدته ولكن ال يبطش بطش

الرمحة فيه إجياده البطش بعبده فوجود البطش رمحة رحم اهللا ا املبطوش إذا أخرجه من العدم إىل الوجود ومن كان خملوقاً من صفة 
أبو يزيد بطشي الرمحة فال بد أن يكون يف بطشه رمحة فجاء أبو يزيد يف هذا املقام ملا مسع القارىء يقرأ إن بطش ربك لشديد قال 

أشد ألن بطش اإلنسان إذا بطش ال يكون يف بطشه شيء من الرمحة ألنه ال يتمكن له أن يبطش بأحد وعنده رمحة به مجلة واحدة 
فما يكون ذلك البطش إال حبسب ما أعطاه حمل الباطش وإن كان ذلك البطش خلقاً هللا ولكن ما خلقه إال يف هذا احملل فظهر 

 ال يطلب االنتقام من أحد ويف قلبه رمحة مث إن اهللا إذا بطش بعبده ففي بطشه نوع رمحة ألنه عبده بال شك كما بصورة احملل واحملل
أن املخلوق إذا أراد أن يبطش بعبده ال بد أن يشوب بطشه نوع رمحة للمناسبة اليت بينه وبني عبده ومملوكه ألنه املبقى عليه اسم 
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ي يف بطشه ما يذهب عينه فيكون عند ذلك قد بطش بنفسه واملخلوق ليس كذلك يف األجنيب املالك والسيادة فال ميكن أن يستقص
الدي ليس بينه وبني الباطش نسبة عبودية و ال اكتسب من وجوده صفة سيادة فإذا بطش من هذه صفته بطش ببطش ال تشوبه 

لباطشني و ال املنتقمني و ال املعذبني كما جاء خري رمحة فهو سبحانه خري الرامحني و ما جاء قط عنه تعاىل إنه خري اآلخذين و ا
الفاصلني و خري الغافرين و خري الرامحني و خري الشاكرين و أمثال هذا مع كونه يبطش و ينتقم و يأخذ و يهلك و يعذب ال بطريق 

     ول احلق وهو يهدي السبيل األفضلية فتحقق هذا الفاصل بني وصفه باألخذ و االنتقام و بني وصفه بالرمحة و املغفرة واهللا يق

  معرفة منازلة من وقف عند ما رأى في الباب الثالث والتسعون و ثالثمائة

  ما هنا له هلك 

  و المبدعات هي التي تتكون  تقدير وليس بكائن الخلق

 والحق فيه هو الذي يتعين  والكلمات شيء واحد الروح

 نحاله فمقامه يتلو في  التحرير ليس بثابت فالعالم

 كم لكالمه فتبينوا وهدا  أعطى كل شيء خلقه فلذاك

 نغتنمه فلم تلذ األعين لم  لو لم يكن عين الكالم وجودنا

 الحق بي تتفنن وتوجهات  أسماء االله قلوبنا بفنون

 و تحقيق به تتيقن فهم  ما جئنا به إن كنت ذا فجميع

    

شأة اإلنسانية بل مجيع ما أنشاه من أجسام العامل الطبيعية و العنصرية وعدهلا على اعلم أيدنا اهللا و إياك أن اهللا تعاىل ملا سوى الن
الترتيب الذي تقتضيه احلكمة يف كل جسم وعدله وهيأه لقبول ما يريدان يهبه يف نفخة فيه من الروح اإلهلي نفخ فيه من روحه 

تفاضلت النفوس كما تفاضلت األمزجة كما يضرب فظهر فيه عند ذلك نفس مدبرة لذلك اهليكل وظهرت بصورة مزاج اهليكل ف
نور الشمس األلوان املختلفة اليت يف الزجاج فتعطي أنوار خمتلفة األلوان من أمحر و أصفر و أزرق و غري ذلك حبسب لون الزجاج 

إال باحملل فاحملل عينه يف رأى العني فلم يكن ذلك اإلختالف يف النور الذي حدث فيه األمن احملل و النعني يف نفسه جزأ عن غريه 
واحملل غريه كذلك النفوس املدبرة للهياكل الطبيعية والعنصرية فللنفوس األثر يف اهلياكل حبكم التدبري واليقبل من التدبري فيها من 

يد حبسب هذه النفوس إال بقدر استعدادها وللهياكل أثر يف النفوس حبسب أمزجتها يف أصل ظهورها عند تعينها فمنهم الذكي و البل
مزاج اهليكل فاألمر عجيب بينهما فكل واحد منهما مؤثر فيمن هو مؤثر فيه مث إن اهللا أخذ بأكثر أبصار جنس اإلنس واجلان عن 

إدراك النفوس املدبرة الناطقة اليت للمسمى مجاداً ونباتاً و حيواناً وكشف لبعض الناس عن ذلك و الدليل السمعي على ما قلناه قول 
نها يعين من احلجارة ملا يهبط من خشية اهللا فوصفها باخلشية و أما أمثالنا فال حيتاج إىل خرب يف ذلك فإن اهللا قد كشفها اهللا و إن م

لنا عيناً و أمسعنا تسبيحها و نطقها هللا احلمد على ذلك و كذلك أندكاك اجلبل لتجلي الرب له لوال العظمة اليت يف نفس اجلبل من 
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ه فإن الذوات ال تؤثر يف أمثاهلا و إمنا يؤثر يف األشياء قدرها و مرتلتها يف نفس املؤثر فيه فعلمه بقدر ذلك ربه ملا تدكدك لتجلية ل
املتجلى أثر فيه ما أثر ما ظهر له فإنا نرى امللك إذا دخل يف صورة العامة و مشى يف السوق بني الناس و هم ال يعرفون إنه امللك مل 

يه يف تلك احلالة من يعرفه قامت بنفسه عظمته وقدره فأثر فيه علمه به فاحترمه و تأدب و سجد له يقم له وزن يف نفوسهم فإذا لق
فإذا رأ ى الناس الذين يعرفون قرب ذلك العامل من امللك و إن مرتلته التعطى إن يظهر منه مثل هذا الفعل إال مع امللك علموا أنه 

ا له و تبادروا لرؤيته و احترامه فهل أثر ذلك عندهم إال ما قام م من العلم امللك فحادت إليه األبصار وخشت األصوات و أوسعو
به فما احترموه لصورته فقد كانت صورته مشهودة هلم وما علموا أنه امللك وكونه ملكاً ليس عني صورته وإمنا هي رتبة نسبية 

م احلافظ يف دالئل النبوة يف بعض اسراآت رسول اهللا أعطته التحكم يف العامل الذي حتت بيعته ورد يف اخلرب الذي خرجه أبو نعي
صلى اهللا عليه و سلم إنه قال جاء جربيل عليه السالم ليلة ومعه شجرة فيها كوكرى الطائر فقعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

ء فتدىل إليهما رفرف در وياقوت الوكر الواحد وقعد جربيل عليه السالم يف الوكر اآلخر مث إن الشجرة علت ما حىت بلغا السما
فأما حممد صلى اهللا عليه وسلم فلم يعلم ما هو فلم يؤثر فيه وأما جربيل عليه السالم عندما رآه غشي عليه فقال صلى اهللا عليه 

سلم فلم يرله وسلم فعلمت فضله علي يف العلم فإنه علم ما رأى فأثر فيه علمه مبا رآه الغشى ومل يعلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و
أثر فيه فال يؤثر يف األشياء إال ما قام ا وليس إال العلم أال ترى شخصان يقرآن القرآن فيخشع أحدمها ويبكي اآلخر ما عنده من 
ذلك كله خرب وال يؤثر فيه هل ذلك األمن من أثر علمه القائم به ملا تدل عليه تلك اآلية وشهوده ما تضمنه من األمر الذي أبكاه 

ع له واآلخر أعمى عن تلك املعاين ال جياوز القرآن حنجرته وال أثر لتالوته فيه فلم يكن األثر لصورة لفظ اآلية وإمنا األثر ملا وخش
قام بنفس العامل ا املشاهد ما نزلت له تلك اآلية فال يؤثر فيك إال ما قام بك من حيث ما تعلم وتشهد فلوال علمه باألمر ما هاله 

ل ووقف عند ما رآه وقد هاله ذلك فبالضرورة يهلك أي يغيب عن صوابه وحسه ويدهش أو يغشى عليه أو ميوت فرقاً وإذا مل يرحت
منه على قدر قوة ذلك التايل أو ضعفه فهو مع ما حصل يف نفسه من ذلك ونفخ يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف األرض 

 عند زيد أهول منه عند عمرو وقد يكون عند عمر وأمر آخر أهول منه عند زيد إال من شاء اهللا وهذا أمر إضايف فقد يكون األمر
    فتؤثر األهوال عند كل واحد منهما حبيث أن يقول كل 

واحد منهما عن صاحبه عجبت لفالن ما الذي رأى حىت أثر فيه مبا ظهر عليه كيف به لو علم ما عندي من هذا الذي مل يرفع به 
ول هذه املقالة والعامل الكامل الثالث يقول خالف قوهلما وبعلم السبب املؤثر يف كل واحد منهما فيعلم رأساً كل واحد منهما يق

منهما ما ال يعلمان من نفوسهما فسبحان احلكم العدل مرتل األشياء منازهلا ومعني املراتب الهلها فإذا علمت هذا علمت علماً 
 كشفه وال ينبعي التصريح به فإن اهللا يغار على العبدان يظهر مثل هذا فإنه أمر غريباً هو العجب العجاب حيتوي على سر ال يتمكن

يقتضيه الوجود وهو عظيم الفائدة فما ظهر العامل إال بالنسب وال حصل القبول من العامل ملا قبله من العامل أيضاً إال بالنسب 
  فاملوجود بالنسب والقابل بالنسب فاحلكم هلا وقد علمت ما هي النسب 

 للكون من اهللا نسب صح  صح وجودي وبها فيها

 من معارف النسب إمتناناً  الشكر على ما خصني فله

 صح للشقي الشقاء وبها  صحت السعادة فينا فبها
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 عجباً فيه كيف ليس يشاء  عدم بحكم الوجود وأبدي

  وهو الحق ليس فيه امتراء  الموجد المؤثر فينا فهو

الغين صفة ترتيه وأعظم الثناء عند نايف حق احلق قوله تعاىل ليس كمثله شيء سواء كانت كاف الصفة أو فاهللا غين عن العاملني و
كانت زائدة وكوا للصفة أبلغ يف الثناء عند العامل باللسان الذي نزل به القرآن يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه 

ت كما أثنيت على نفسك يريد قوله تعاىل ليس كمثله شيء وقال الصديق األكرب وثنائه على ربه عز وجل ال أحصي ثناء عليك أن
رضي اهللا عنه العجز عن درك اإلدراك واحلق سبحانه ما أثىن على نفسه بأعظم من نفي املثل فال مثل له سبحانه وهلذا قال يف حق 

ا أسندت العامل إليه تعاىل يف الوجود وقلت إنه موجد العامل من حيث ما هو ناطق وإن من شيء إال يسبح حبمده والتسبيح ترتيه فإذ
العامل مل يتمكن لك أن تعقل هذا إال بنسب تثيتها من حياة وعلم وقدرة وإرادة هذا حد نظر العقل ويثبت بالشرع إنه قائل فإن 

منها إىل املتعلق وأن كانت هذه كانت أعيانا زائدة على زائدة على ذات فما أوجد شيئاً ا إال عن تعلق بالذي حدث والتعلق نسبة 
الصفات ليست بزائدة وإمنا مت عني واحدة وهي الذات وتوجهاا على اجياد املمكنات فالتوجهات نسب وهي خمتلفة ملا يظهر يف 

اء العامل من االختالف الذي هو دليل على حكمنا ا فعلى كل حال ما زالت من النسب وهي الثابتة يف العقائد ويف نفوس العلم
  كانوا ما كانوا 

  عن النبي المصطفى  حديث وارد جاء

 عقده على شفى في  بأن من خالفه

 يكون وشفاً برء  له من دائه وما

 أمره ثم وفى في  إذا وافقه إال

 وإن زل عفا به  ما خاطبه بكل

 وهو اإلله وكفى  الذي كلفه عنه

جانب احلق ومن جانب املخلوق فأوجدت بنسب وقبلت بنسب وهذا القول كله صحيح فهل حصل يف معلومك إال نسب من 
  وأوضح من هذا الذي ذكرنا فما يكون واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من تأدب وصل في الباب الرابع والتسعون وثلثمائة

  " ومن وصل لم يرجع ولو كان غير أديب

   الكون في العدمما كان لي أمل في  الشهود وما فيه من النعم لوال

 لسماع الكون في الكلم أعياننا  كناية فيه حتى قال كن فيدت

    

  كنا حيارى كمثل العمى في الظلم  فلو فتحنا عيونا ما بها رمد
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 فنحن بكون غير منقسم نوراً  نكن فوجود النور أظهرنا ولم

 نسمي برجل أو بال قدم وفيه  أعياننا والنور خالقنا والنور

يدنا اهللا إياك ان الوجود املطلق هو اخلري احملض كما أن العدم املطلق هو الشر احملض واملمكنات بينهما فيما تقبل الوجود هلا أعلم أ
نصيب يف اخلريية ومبا تقبل العدم هلا نصيب يف الشر ليس األديب اإلمجاع اخلري كله وهلذا مسيت املأدبة مادبة إلجتماع الناس فيها 

شك أن اخلرب ظهر يف العامل متفرقاً قافالً خيلو ممكن عن خري خريية واملمكن الكامل املخلوق على الصورة اإلهلية على الطعام وال 
املخصوص بالسورة اإلمامية وال بد أن يكون جامعاً جلميع اخلري كله وهلذا استحق اإلمامة والنيابة يف العامل وهلذا قال يف آدم عليه 

ما مت إال اسم ومسمى وقد حصل علم اإلمساء حممد صلى اهللا عليه وسلم حني قال علمت علم األولني السالم وعلم األمساء كلها و
واآلخرين فعلمنا أنه قد حصل عنده علم األمساء فإنه من العلم األول ألن آدم له األوليه يف الوجود احلسي وقال عن نفسه فيما خص 

ة والكلم أعيان املسميات قال تعاىل وكلمته ألقاها إىل مرمي وليست غري عيسى به على غريه أنه أويت جوامع الكلم والكلم مجع كلم
فإعيان الوجود كلها كلمات احلق وهي ال تنفذ فقد حصل له األمساء واملسميات فقد مجع اخلري كله فاستحق السيادة على مجيع 

حمل جتلي احلق العام فال ميكن لتجليه دعوى من أحد الناس وهو قوله أنا سيد الناس يوم القيامة وهناك تظهر سيادته لكون اآلخرة 
فيما ينبغي أن يكون أو يكون اهللا من اهللا ملن شاء من عباده فقوله وصل يعين إىل حتصيل اخلري احملض وهو قوله تعاىل كنت مسعه 

 مل يرجع فإنه من احملال وبصره أمثال هذا وهذا هو الوصول إىل السعادة الدائمة وهو الوصول املطلوب وال شك يف أنه من وصل
الرجوع بعد كشف الغطاء إىل حمل الغطاء صفة احلجاب فإنه املعلوم ال جيهله العامل به بعد تعلق به فرجال اهللا املكلمون كشف اهللا 

ء هم األغطية عن بصائرهم وأبصارهم مبا حصلو من الصفات اإلهلية ووقفوا عليه من الصفات الكونية وكلها كما تقدم اهلية وهؤال
األدباء الذين صلحوا البساط احلق جلساء اهللا وأهله وأهل الذكر والقرآن الذي هو اجلمع وبه مسي قرآناً وأما العامة فال بد هلم من 
كشف الغطاء عن أبصارهم عند املوت فريون األمور على ما هو عليه وأن مل يكونوا من السعداء فريون السعداء والسعادة يرون 

وة فال جيهلون بعد هذا العلم أن شقوا فهذا معىن قوله ومن وصل مل يرجع ولو كان غري أديب أي غري جامع للخري األشقياء والشقا
وإمنا مسي جامعاً للخري واخلري أمر واحد لكون هذا األمر الواحد ظهر يف صور كثرية خمتلفة مجعها هذا األديب فظهر يف خريته بكل 

  ذه الصور اخلريية واخلري يف نفسه حقيقة واحدة ظاهر يف العامل يف صور خمتلفة صورة خري فيسمي أديباً أي جامعاً هل

  أن يجمع العالم في واحد  وما على اهللا بمستنكر

    

فاألديب ظاهر بصورة حق يف العامل يفصل إمجاله بصوره وجيمل تفصيله بذاته ومىت مل تكن هذه الصفة والقوة يف رجل فليس 
 إذا رؤا ذكر اللّه وإذا ذكر اللّه فقد ضمن ذكره مجيع العامل فمن ذكر اللّه ذا اللسان فقد ذكر العامل ألن بأديب وهؤالء هم الذين

العامل صورة احلق وهو االسم الظاهر الذي وقع فيه التفصيل ومدلوله أيضاً احلق ألنه عني الدليل على نفسه فكان له من أجل هذا 
العلم واحد وهو يف الباطن وتعلقاته متعددة بتعدد صور املعلومات فالعامل يكشف املعلومات االسم الباطن الذي وقع به اإلمجال ف

ببصريته على جهة اإلحاطة حبقائقها إا ال تتناهى معلوماته وال مقدوراته وما بقي يف عني املمكن يف قبوله الوجود نصيب للعدم وال 
عدمه ألن خالف املعلوم حمال الوقوع وال يكون عن الوجود عدم أصالً ألنه حكم إال معقولية اإلمكان وإن مل ينعدم بعد وال يصح 
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ليس يف حقيقته صدور العدم عنه فما انعدم من األمور اليت يعطي الدليل عدمها إمنا انعدم لنفسه أو لعدم الشرط يف بقائه يف الوجود 
ه عقالً يف املوجود احملدث لنفسه املمكن واألمكان ال وذا القدر انفصل وجود املمكن من وجود احلق فإن اإلمكان ال يزول حكم

نصيب لوجود احلق فيه أصالً وإن كان وجود أعيان املمكنات ال ينعدم أصالً بعد وجودها ولكن كما قررناه وأما اإلعراض اليت 
 معقولة ال ميكن جحدها وال احلكم قلنا أا تنعدم لنفسها يف الزمان الثاين من زمان وجودها فحقيقتها أا أسباب عدمية هلا أحكام

ا فلو كانت األعراض أعياناً وجودية الستحال عدمها مع حكم اإلمكان فيها كما استحال يف كل قائم بنفسه من املمكنات مث 
صورة إنك إذا أخذت تفصل باحلدود أعيان املوجودات وجدا بالتفصيل نسباً وباموع أمراً وجودياً ال ميكن ملخلوق أن يعلم 

األمر فيها فال علم ملخلوق مما سوى اللّه وال للعقل األول أن يعقل كيفية اجتماع نسب يكون عن اجتماعها عني وجودية مستقلة 
يف الظهور غري مستقلة يف الغىن مفتقرة باإلمكان احملكوم عليها به ال يعلمه إال اللّه تعاىل وليس يف اإلمكان أن يعلمه غري اللّه تعاىل 

قبل التعليم أعين أن يعلمه اللّه من شاء من عباده فأشبه العلم به العلم بذات احلق والعلم بذات احلق حمال حصوله لغري اللّه فمن وال ي
احملال حصول العلم بالعامل أو باإلنسان نفسه أو بنفس كل شيء لنفسه لغري اللّه فتفهم هذه املسئلة فإين ما مسعت وال علمت أن 

وإن كان يعلمها فإا صعبة التصور مع أن فحول العلماء يقولون ا واليعلمون أا هي كبلقيس تقول كأنه هو وهو أحداً نبه عليها 
هو وكذلك من تكلم يف احلق يف حال ظهوره يف صورة خاصة مع احلق فهو يشهده وال يعلم أنه هو وهذا سار حكمه يف العامل ملن 

  وره بنفسه فال دليل عليه سواه له إذ ما مث إال اللّه تعاىل واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل نظر واستبصر واللّه غين عن العاملني لظه

  معرفة منازلة من دخل حضرتي في الباب الخامس والتسعون وثلثمائة

  وبقيت عليه حياته فعزاؤه علي في موت صاحبه 

 مفاتح الكرم عنده  اآلالء والنعم منزل

  رتبة القدمقدم في  الحدوث ليس له وله

  ما له في الكون من قدم  حكم عينه عدم وهو

    

قال اللّه تعاىل وهو معكم أينما كنتم واملعية صحبة وصح عن سول اللّه صل اللّه عليه وسلم املترجم عن ربه بلسان حق ال ينطق عن 
 من األسفار وهو الظهور فهو ظاهر هوى لكونه شديد القوى اللهم أنت الصاحب يف السفر فأختذه صاحباً له يف سفره والسفر

الصحبة من الوجه الذي يليق به ويطلق عليه فأعلم أن سر احلياة اإلهلية سري يف املوجودات فحييت حبياة احلق فمنها ما ظهرت 
ة كل شيء حياا ألبصارنا ومنها ما أخذ اللّه بأبصارنا عنها يف الدنيا إال األنبياء وبعض أولياء اللّه فإنه كشف هلم عن حيا

واحملجوبون يدركوا باإلميان إذ كانوا مؤمنني وأما من ليس مبؤمن فال يدرك ذلك ال بالكشف وال باإلميان نسأل اللّه العصمة من 
الكفر ولسر هذه احلياة يف أعيان املوجودات نطقت كلها مسبحة بالثناء على موجدها إال أنه صحبت الدعوى يف هذه احلياة لكل 

خيلون أن حيام هلم حىت إذا فزع عن قلوم فرأواألمر على خالف ما اعتقدوه وهو رؤيتهم أن احلياة اليت كانوا ا حي ابتدىء فيت
أحياء هي حياة احلق ال بل هي احلق عينه كما ورد يف الصحيح كنت مسعه وبصره وغري ذلك فمن مجلة ذلك أنه حياته فعندما 
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 حياة ربكم وهلذا قلنا بل هو عني احلق قالوا احلق ملا تبني هلم أنه احلق وهو العلي الكبري أبصروا ذلك قالوا ماذا قال ربكم وما قال
عن احللول واحملل ولكن نسب وإضافات وشهود وحقائق فبالوجه الذي يقول فيه إنه مسع العبد به بعينه يقول إنه حياة العبد وعلمه 

السميع إىل غري ذلك فالعني واحدة وليس إال ما ظهر فهو عني ما ظهر ومجيع صفاته وقواه وهي نسب ال أعيان فهو احلي العامل 
فالعبد املتحقق باحلق ينكشف له فتبني إنه احلق إال أنه بكل شيء حميط فاحلياة اليت كان يدعى فيها قبل دخوله إىل حضرة احلق مل 

ل أنه دخل حضرة احلق وما زالت عنه حياته إا له تبق عليه يف هذا الشهود أصالً وضد احلياة املوت فإن اشتبهت عليه احلضرة وختي
كما ختيل صاف يف عرش إبليس على البحر إنه العرش الذي استوى عليه الرمحن تعاىل وجل فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 حقه وهو يدعى ذلك عرش إبليس كذلك صاحب هذا الشهود إذا رأى أن حياته باقية عليه منسوبة إليه فإن احلق قد مات يف
صحبة احلق فاحلق يعزيه يف موت صاحبه فإنه عنه يف هذا الشهود أجنيب فهو امليت على احلقيقة فمن مل يصحبه احلق يف مجيع صفاته 

فما هو حق فإن احلق ال يتبعض فإذا كان كان وإذا مل يكن كان يف نفس األمر وال نعرفه فكن عاملاً وال تكن جاهالً وهلذا قيل ما 
اهللا ولياً جاهالً قط وإن اهللا يتوىل بالفعل تعليم أوليائه مما يشهدهم إياه يف جتلياته ومثل قوله صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا ال ميل اختذ 

حىت متلوا فمللكم هو يف اإلشارة ملل احلق وملا كان احلق يف حق كل أحد عني اعتقاده فيه وعلمه به مث غفل عن اعتقاده الذي هو 
ب عن حمل عقده ففقده وهو كان صاحبه فعزاه احلق فيه من حيث ما هو لنفسه يف احلق الذي كان متعلق عقده قرب ربه فقد ذه

كل إنسان على صورة عقده فيه واحلق الذي هو حق يف نفس األمر وراء كل معتقد ال بل هو صورة كل معتقد واهللا يقول احلق 
  وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من جمع المعارف والعلوم في ةالباب السادس والتسعون وثلثمائ

  حجته عني وهو من الحضرة المحمدية 

 أنت يا دنياي إال غرور ما  إلى اهللا تصير األمور أال

 التلقي فكيف أهل الفجور مع  أهل التقى لم يأمنوا كيدها

 لنا في مكره من شعور وما  صفات الحق في مكرها لها

  لهم نعم البشير النذيركانت  أنها تنصف في حالها لو

 أرت الموت علينا تدور أتى  صدقها في حالها إنها من

 مذكرة للخبير موعظة  لي فيها وما عندها وكان

 نعت الحق يوم النشور كمال  ينال العبد في كونها بها

 عنها ومن يجحد هذا يجور  وهو على النصف إذا ما مضى

 م القديرهو العلي يعلمه  قام بها والذي ميزانها

 اهللا زمام األمور ملكه  السبتي في الفعل إذ كأحمد
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 بها فهو المبين الغفور إال  يظهر العبد بأسمائه ما

    

إعلم أيدنا اهللا وإياك بروح القدس إن اهللا تعاىل يف نفسه وجل أن يعرفه عبده واستحال ذلك فلم يبق لنا معلوم نطلبه إال النسب 
ا ينسب إليها فاملعرفة تتعلق بأعيان الذوات من املمكنات والعلوم مبا ينسب إليها فتعلم الذوات خاصة أو أعيان املمكنات وم

واألعيان بالضرورة من غري فكر وال نظر بل النفس تدركها مبا ركز اهللا فيها وتعلم النسب إليها وهو علم األخبار عنها مما توصف 
اإلعتصامي بغري هذا ال يوصل إىل العلم بذلك واألحكام واألخبار غري متناهية به أو حيكم به عليها بالدليل النظري أو باألخبار 

الكثرة فتفرق الناظر فيها وال جيمعها وأراد احلق من عباده أن جيمعهم عليه ال على تتبع هذه الكثرة حىت تعلم بل أباح لبعض عباده 
لك حىت يتبني هلم أنه احلق فمن افترق يف نفسه يف مجع علوم ال منها ما يتعلق العلم ا الذي جيمعه عليه وهو قوله يف النظر يف ذ

ينظر فيها من حيث داللتها على احلق حجبته عن موضع الداللة اليت فيها على احلق كعلوم احلساب واهلندسة وعلوم الرياضيات 
لناس ال ينظر فيه من حيث طلبه ذلك الوجه واملنطق والعلم الطبيعي فما منها علم إال وفيه داللة وطريق إىل العلم باهللا ولكن أكثر ا

الدال على اهللا فوقع الذم عليه واحلجاب عن هذه الداللة مث إن بعض الناس إذا نبهه اهللا على طلب موضع الداللة من كل معلوم على 
ومات اليت هي حمل نظره حجاب اهللا فإن اهللا تعاىل يفرقه يف املعلومات وإن كان مطلوبه داللتها على اهللا فال نشك إن مجعه هلذه املعل

عن اهللا أي عن الوجه الذي ينبغي إن يعلم منه ما يف وسع القابل من اهللا وليس له طريق إىل ذلك إال بأن يترك مجيع املعلومات 
يل ومجيع العامل من خاطره وجيلس فارغ القلب مع اهللا حبضور ومراقبة وسكينة وذكر إهلي باالسم اهللا ذكر قلب وال ينظر يف دل

يوصله إىل علمه باهللا فإذا لزم الباب وأدمن القرع بالذكر وهذه هي الرمحة اليت يؤتيه اهللا من عنده أعين توفيقه وإهلامه ملا ذكرناه 
فتوىل احلق تعليمه شهودا كما توىل أهل اهللا كاخلضر وغريه فيعلمه من لدنه علماً قال تعاىل آتيناه رمحة من عندنا وعلمناه من لدنا 

من الوجه اخلاص الذي بينه وبني اهللا وهو لكل خملوق إذ يستحيل أن يكون لألسباب أثر يف املسببات فإن ذلك لسان الظاهر علما 
كما قال يف عيسى فتنفخ فيه فيكون طرياً بإذين ال بنفخك والنفخ سبب التكوين يف الظاهر والتكوين ليس يف احلقيقة إال عن اإلذن 

يه من العبيد نيب مرسل وال ملك مقرب من أحد وغاية العناية اإلهلية بالشخص من ملك أو رسول أو اإلهلي وهذا وجه ال يطلع عل
ويل أن يوقفه اهللا من ذلك على الوجه اخلاص به ال على وجه غريه كما قال اخلضر ملوسى عليه السالم أنا على علم علمنيه اهللا ال 

عبده ال يطلع على ذلك الوجه إال صاحبه إذا اعتىن اهللا به وما من خملوق إال تعلمه أنت ألنه كان من الوجه اخلاص الذي من اهللا ل
وله ذلك الوجه ويعلمه اهللا منه أموراً كثرية ولكن ال يعرف بعض العبيد أنه أتاه ذلك العلم من ذلك الوجه وهو كل علم ضروري 

لك العلم من ذلك الوجه مث قال له اخلضر أيضاً وأنت على جيده ال يتقدم له فيه فكر وال تدبر وصاحب العناية يعلم إن اهللا أعطاه ذ
علم علمكه اهللا ال أعلمه أنا إلن موسى قد علم وجهه اخلاص عرف ما يأتيه العلم من ذلك الوجه وإن كان لك يعلم ذلك فقد ه 

ؤن اإلهلية واألشياء تتكون عن اهللا اخلضر عليه ليسأل اهللا فيه فإذا علم األشياء كلها من ذلك الوجه فهو الزم لتلك املشاهدة والش
وهو ينظر إليها فال تشغله مع كثرة ما يشاهد من الكائنات يف العامل وهو مقام الصديق يف قوله ما رأيت شيئاً أال رأيت اهللا قبله 

ث حيدث عن وذلك ملا ذكرناه من شهود صدور األشياء عن اهللا بالتكوين فهو يف شهود دائم والتكوينات حتدث فما من شيء حاد
اهللا إال واهللا مشهود له قبل ذلك احلادث وما نبه أحد فيما وصل إلينا على هذا الوجه وما ينكون منه يف قلب املعتكف على شهوده 
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نا إال أبو بكر الصديق ولكن حنن ما أخذناه من تنبيه أيب بكر الصديق عليه لكوننا ما فهمنا عنه ما أراد وال فكرنا فيه وإمنا اعتىن اهللا ب
فيه ففاجأنا العلم به ابتداء ومل نكن نعرفه فأنكرنا ذلك وقلنا هذا ن أين ففتح اهللا بيننا وبينه ذلك الباب فعلمنا ما لنا من احلق على 
اخلصوص وعرفنا إن هذا هو الوجه اخلاص الذي من اهللا عز وجل لكل كائن عنه فلزمته واسترحت وعالمة من يدعيه لزوم األدب 

    ت منه معصية بالتقدير الشرعي وإن وقع

اإلهلي الذي ال بد من نفوذه فإن كان يراها معصية وخمالفة لألمر املشروع فيعلم إنه من أهل هذا الوجه وإن كان نيعتقد خالف هذا 
مع الشرع فنعلم إن اهللا ما أطلعه قط على هذا الوجه اخلاص وال فتح له فيه وإنه شخص ال يعبأ اهللا به فإنه ما من أحد أعظم أدباً 

وال اعتقاداً حقيقاً فيه إنه احلق كما يعلمه العامي سواء إال أهل هذا الوجه فإم يعلمون األمور على ما هي عليه فيعلمون إن حظهم 
من هذا األمر املشروع والتكليف زحظ اآليت به وهو الرسول وحظ العامة املخاطبني أيضاً به على السواء ألفضل ألحدهم على 

نه لذاته ورد ال ألمر آخر فالذي حيرم بالعموم يف اخلطاب املشروع على واحد يعم مجيع املكلفني من غري اختصاص اآلخر فيه أل
حىت لو قال بتحليل ذلك يف حق شخص يتوجه عليه به لسان الذم يف الظاهر كان كافراً عند اجلميع وكان كاذباً يف دعواه إنه من 

 ما جاءت به الشرائع ولذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خطب الناس يف أهل هذا الوجه فإن أخص علوم هذا الوجه
حق علي بن أيب طالب إذ قيل له إنه خيطب ابنه أيب جهل على ابنته فاطمة فقال صلى اهللا عليه وسلم إن فاطمة بضعة مين يسوءين 

ل ما حرم اهللا فمع معرفته بالوجه اخلاص اإلهلي مل يعطه إال بقاء ما يسوءها ويسرين ما يسرها وإنه ليس يل حترمي ما أحل اهللا وال حتلي
ما هو حمرم على حترميه وما هو حملل على حتليله فما حرم على علي نكاح ابنه أيب جهل إذ كان حالله له ذلك ولكنه قال إن أراد 

 على زوج ابنته األخرى خرياً فرجع علي بن ذلك يطلق ابنيت فواهللا ما جتتمع بنت عدو اهللا وبنت رسول اهللا حتت رجل واحد وأثىن
أيب طالب عن ذلك فلو كان ذلك الوجه يعطى ما يزعم هذا اادل أنه أعطاه لكان رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم أوىل بذلك وما 

 يعطيه اهللا فعل وله الكشف األمت واحلكم األعم واحلظ األوفر إذ هو السيد األكرب وال بد لكل شخص من خصوص وصف ينفرد به
ذلك من ذلك الوجه وبه يسعد اهللا يف املآل من يقال فيه إنه ال يسعد وال تناله رمحة اهللا اليت وسعت كل شيء فإا صدرت من 

وجه االختصاص فعمت العامل واجلاهل والطائع والعاصي جعلنا اهللا ممن نالته يف أحواله كلها فيلقى اهللا ومل جير عليه لسان ذنب بعد 
ذا الوجه وأحكام اتهدين ومجيع الشرائع من هذا الوجه اخلاص صدورها والتعبري للرؤيا بالقوة من غري نظر يف كتاب وال معرفته 

    استدالل من هذا الوجه اخلاص يكون فمن أراد حتصيله فليلزم ما قررناه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  ازلة إليه يصعد الكلم الطيبمعرفة من في الباب السابع والتسعون وثلثمائة

  والعمل الصالح يرفعه هذا قول اهللا الصادق 

 ومن يبقى ومن غبرا والعارفين  الرجال رجال اهللا كلهم إن

 الذي جمع اآليات والسورا إال  منهم أحد يدري حقيقته ما

 يبالي بمن قد ذم أو شكرا وما  وقام الحق سباقاً على قدم

  بخاتم الحكم لم يخصص به بشرا  ااإلله علينا في خالفتن من
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 لذلك أو يلحق بنا غبرا نقص  نريد بذا فخر فيلحقنا وال

    

اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه إن اهللا عز وجل يقول ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا ورسوله وقال صلى اهللا عليه وسلم فمن 
 هجرة بعد الفتح يعين فتح مكة فإنه ما مث إىل أين وقد جعل اهللا بيوت النفوس كانت هجرته إىل اهللا مث قال صلى اهللا عليه وسلم ال

اإلنسانية هذه األجسام الطبيعية اليت خلقها وسواها وعدهلا بالبناء لسكىن هذه النفوس اإلنسانية اليت هي من مجلة كلم احلق فلما 
هذه اململكة اليت ملكها اهللا وركز يف جبلتها علم التدبري مطلقاً مث نفخها فيها وأسكنها واعلم هذه النفس مبا هلا عند اهللا يف تدبري 

عني هلا يف تدبريها اخلاص والعام أوقات التدبري ومقادير ذلك وجهاته بلسان الشرع موافقاً مليزان الطبع فيحمد ذلك التدبري اخلاص 
وال أبدع من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ والعام أهل هذا الشأن من علماء الطبيعة قال أحد يف أصل هذا العلم وأمجع 

قال املعدة بيت الداء واحلمية رأس الدواء وأوصل كل داء الربدة وأمر يف األكل أن كثر وال بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث 
حيكم فيه حبكم اهللا إىل أن للنفس وقال صلى اهللا عليه وسلم حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه هذا يف تدبري هذا البيت فما زال 

انقدح له يف سره أنه وإن حكم فيه حبكم اهللا إنه دائماً حيكم فيه اهللا حبكم اهللا مع ثبوت عينه عنده فلما عاين ذلك أنف من احلصر 
ق احلمار مساه يف ظلمة هذا اهليكل وطلب الترتيه عنه فوجد اهللا قد هيأ له من عمله مركباً ذلوالً غري مجوح برزخياً دون البغل وفو

براقاً ألنه من تولد عامل الطبيعة كما يتولد الربق يف عامل اجلو فأعطاه اهللا السرعة يف السري فيضع حافره عند منتهى طرفه براكبة 
عند فخرج مهاجراً من مدينة جسمه وأخذ يف ملكوت املأل إألعلى وآياته بعني اإلعتبار ملا تعطيه اآليات من العلم باهللا فتلقاه احلق 

وروده عليه من أكوانه وأكوان املوجودات فأنزله عنده خري مرتل وعرفه مبا مل يكن قبل ذلك يعرف معرفة خطاب إهلي وشهود 
مشيئة من أجل املناسبة حىت ال يفجؤه األمر بعتة فيهلك عند ذلك كما صعق موسى عليه السالم فإنه تعاىل ما يتجلى إال يف صورة 

ة وهي أكمل رؤية يرى فيها احلق وا فريفعه ا مرتالً إال احملمديون وهو مرتل أهلوية فال يزال يف الغيب حممدية فرياه برؤية حممدي
مشهده فال يرى له أثر يف احلس وهذا كان مشهد أيب سعود ابن الشبل ببغداد من أخص أصحاب القادر اجلبلي فإذا كان صاحب 

مليكاً وكل مشاهده ال بد أن يلبس صورة مشهوده فيظهر صاحب الشهود هذا الشهود غري صاحب هوية بل يشهده يف امللكوت 
بصورة امللك باالسم الظاهر يف عامل الكون بالتأثري والتصريف واحلكم والدعوى العريضة والقوة اإلهلية كعبد القادر اجلبلي وكأيب 

عبد القادر أعطى الصولة واهلمة فكان أمت من العباس السبيت مبراكش لفتيه وفاوضته وكان شياعي امليزان أعطى ميزان الوجود و
السبيت يف شغله وأصحاب هذا املقام على قسمني منهم من حيفظ أدب اللسان كأيب يزيد البسطامي وسليمان الدنيلي ومنهم من 

وهذا عندهم يف تغلب عليه الشحطات لتحققه باحلق كعبد القادر فيظهر العلو على أمثاله وأشكاله وعلى من هو أعلى منه يف مقامه 
الطريق سوء أدب بالنظر إىل احملفوظ فيه وأما الذي يشطح باهللا على اهللا فذلك أكثر أدب مع اهللا من الدي يشطح على أمثاله فإن 

اهللا يقبل الشطح عليه لقبوله مجيع الصور واملخلوق ال يقبل الشطح عليه ألنه ربوط مبقام اهلي عند اهللا جمهول من الوجه اخلاص 
ح عليه قد يكذب من غري قصد وال تعمد وعلى اهللا فما يكذب كاهليويل الكل اليت تقبل كل صورة يف العامل فإي صورة فالشاط

نسبت إليها أو أظهرا صدقت للنسبة وصدق الظهور فإن الصور تظهرها واهليويل الصناعية ال تقبل ذلك وإمنا تقبل صوراً خمصوصة 
ليها فينسب إليها صوراً ال تقبلها اهليويل الصناعية هكذا هو األمر فيما ذكرناه من الشطح على فقد ميكن أن جيهل انسان يف النسبة إ
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اهللا والشطح على أهل اهللا أصحاب املنازل وكان عبد القادر اجلبلي رمحه اهللا ممن يشطح على األولياء واألنبياء بصورة حق يف حاله 
اهللا وعلى أهل اهللا من شهود يف حضرة خيالية فهؤالء مالنا معهم كالم فكان غري معصوم اللسان رأيت أقواماً يشطحون على 

مطرودون من باب احلق مبعدون عن مقعد الصدق فتراهم يف أغلب أحواهلم ال يرفعون باألحكام املشروعة أساً وال يقفون عند 
     حدود اهللا مع وجود عقل التكليف عندهم وباجلملة فإن اإلدالل على اهللا ال يصح من 

ملقربني من أهل اهللا مجلة واحدة ومن ادعى التقريب مع اإلدالل فال علم له مبقام التقريب وال باألهلية الصحيحة واهللا يقول احلق ا
  وهو دي السبيل 

  معرفة منازلة من وعظ الناس في الباب الثامن والتسعون وثلثمائة

  لم يعرفني ومن ذكرهم عرفني فكن أي الرجلين شئت 

 يحققه علم وال بصر كون  ت الحق ليست لهظل لذا الخلق

 ليس هو وكونه بشر فعينه  قام قام به أو سار سار به أن

 ولو يزول لزال النفع والضرر  له من وجود ال وجود له فأعجب

 وليس يدريه إال الشمس والقمر  الذي قلته العقل يجهله هذا

 ذكرالتفكر فيه حاكم  عين  فالشمس أنثى وبدر التم إن نظرت

 فأعتبر إن كنت تعتتبر سواهما  بينهما اإلبنا وليس هما فكان

 الظهور وفيه الكون والغير له  من واحد في ذاته عدد عجبت

أعلم أيدنا اللّه وإياك بروح منه إن اللّه يقول سبحانه وذكرهم بأيام اللّه وقال تعاىل فيما أمر به نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف كتابه 
إمنا أعظكم بواحدة وقال عزوجل أو يأتيهم عذاب يوم عقيم فمدار هذه املنازلة على هذه الثالث اآليات فالتذكر للعلماء العزيز قل 

الغافلني والوعظ ال يكون للناس أمجعني وهلذا قال من وعظ الناس مل يعرفين فإنه إمنا يعظهم مبا يكون مين ال يب وكذلك من خيوفهم 
 مين فالترغيب ال جيري جمرى الترهيب فإن الترغيب قد يكون يفّ والترهيب ال يكون إال مما يكون مين ال إمنا خيوف مبا يكون مين ال

مين واليوم العقيم الذي ال ينتج زماناً مثله أي ليس بعده يوم يكون عنه ألن األيام يف الدنيا كل يوم هو ابن اليوم الذي قبله ومها 
ر ذكر فيتناكحان فيولدان النهار والليل اللذين يأتيان بعدمها ويذهبان األبوين فإما ال جيتمعان تؤامان ليلة وار فاليلة أنثى والنها

أبداً ويف غشيان الليل والنهار وإيالج بعضهما يف بعض يكون والدة ما يتكون يف كل واحد منهما من األمور والكوائن اليت هي من 
تولد من يف النهار احلوادث ويكون النهار ذكراً والليل أنثى ملا يتولد يف الليل من شؤون احلق فيكون الليل ذكراً والنها أنثى ملا ي

احلوادث وتكون الليلة أنثى والتهار ذكر الوالدة التوأمني ومها اليوم الثاين وليلته والليل أصل والنهار منه كحواء من آدم مث يقع 
    النكاح والنتاج 

 وهي أن يقوم من أجل اهللا إذا رأيت فعل اهللا يف كونه ما أمرك أن تقوم له فيه إما غرية وإما يف الواحدة اليت يعظ ا الواعظ" فصل"
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تعظيماً فقوله يف القيام مثىن باهللا وبرسوله فإنه من أطاع الرسول فقد أطاع اهللا فقمت هللا بكتاب أو سنة ال تقوم عن هوى نفس وال 
صة أو لرسوله خاصة كما قال صلى اهللا عليه وسلم ال أرى أحدكم متكئًاعلى عرية طبيعية وال تعظيم كوين وفرادي إما باهللا خا

أريكته يأتيه احلديث عين فيقول اتل به علي قرآناً إنه واهللا ملثل القرآن أو أكثر فقوله أكثر يف رفع املرتلة فإن القرآن بينه وبني اهللا فيه 
إلسناد أعظم رتبة من البعد فيه ولو بشخص واحد ينقص من الطريق الروح األمني واحلديث من اهللا إليه ومعلوم إن القرب يف ا

وذلك ألنه ينقص حكمه فيه فإنه ال بد أن يكتسب اخلرب صورة من املبلغ فال يبقى على ما هو عليه يف األصل الذي ينقل عنه وال 
 اللغة واللسان فيه فإن الترمجان ال ينقل يكون يف الصدق يف قول املخربهذا كالم فالن مثل من ينقله عنه أو يسمعه منه وذلك لتبدل

عني ما تكلم به من ينقل عنه وإمنا يتكلم يف نقله مبا فهمه منه وإذا كنت أنت الذي تنقل عنه كنت يف طبقته وقد تفهم منه أم امل 
ل وما عدل رسول اهللا يفهمه منه املترجم لك عنه فبهذا كان احلديث أكثر من القرآن وغايته أن يكون إذا نزل عن هذه الطبقة مث

صلى اهللا عليه وسلم إىل األكثرية إال واألمر أكثر بال شك وإمنا قلنا يف القرآن إنه بواسطة لقوله تعاىل نزل به الروح األمني على 
قلبك وقوله قل نزل روح القدس من ربك وقوله وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدين علماً مبا يكون من 

اهللا إليه برفع الواسطة وهو احلديث الذي ال يسمى قرآناً فال ينبغي لواعظ أن خيرج يف وعظه عن الكتاب أو السنة وال يدخل يف 
هذه الطوام فينقل عن اليهود والنصارى واملفسرين الذين ينقلون يف كتب تفاسريهم ما ال يليق جبناب اهللا وال مبرتلة سل اهللا عليهم 

عن منصور بن عما إنه رآه إنسان بعد موته وكان من الواعظني فقال يا منصور ما لقيت فقال أوقفين احلق بني السالم كما روينا 
يديه وقال يل يا منصور مب تقربت إيل فقلت له كنت أعظ الناس واذكرهم فقال يا منصور بشعر زينب وسعاد تطلب القرب مين 

نرب مما قاله أهل احملبة يف حمبوبام فشدد علي مث قال إن بعض أوليائي حضر وتعظ عبادي وذكر يل أشعاراً كنت أنشد ا على امل
جملسك فقلت يف ذلك الس اللهم اغفر ألقسانا قلباً وأمجدنا عيناً فقال ذلك الويل الذي حضر عندك اللهم اغفر ملن هذه صفته 

فرت لك فال ينبغي أن ينشدوا واعظ يف جملسه إال الشعر فاطلعت فلم أر أمجد عيناً وال أقسى قلباً منك فاستجبت فيك دعاء ويل فغ
الذي قصد فيه قائله ذكر اهللا بلسان التغزل أو بغريه فإنه من الكالم الذي يقوله أهل اهللا فهو حالل قوالً ومساعاً فإنه مما ذكر اسم اهللا 

يباً كان أو مدحياً فإنه مبرتلة من يتوضأ بالنجاسة عليه وال ينبغي أن ينشد يف حق اهللا شعر أقصد به قائله يف أول وضعه غري اهللا نس
قربة إىل اهللا فإن القول يف احملدث حدث بال شك وقد نبه اهللا يف كتابه على هذه املرتلة بقوله وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا 

حلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به والشعر يف عليه وقوله وال تأكلوا مما مل ذكر اسم اهللا وإنه لفسق وقال حرمت عليكم امليتة والدم و
غرياهللا مما أهل لغرياهللا به فإنه للنية أثر يف األشياء واهللا يقول وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين واإلخالص النية وهذا الشاعر 

قد كتب إىل شخص من إخواين بكتاب يعظمين ما نوى يف شعره إال التغزل يف حمبوبه واملديح فيمن ليس له بأهل ملا شهد به فيه ول
فيه حبيث أن لقبين فيه بثالثة وستني لقباً فكتبت له ستكتب شهادم ويسئلون وذكرت له مع هذا يف جواب كتابه إن رسول اهللا 

أنفسكم هو أعلم صلى اهللا عليه وسلم قال ال أزكي على اهللا أحداً ولكن يقول أحسبه كذا وأظنه كذا ويقول اهللا تعاىل فال تزكوا 
مبن اتقى فلو نوى جانب احلق هذا القائل ابتداء يف أي صورة شاء رمبا كان ذلك القول قربة إىل اهللا فإن األعمال بالنيات وإمنا لكل 

هللا امرئ ما نوى فإن اهللا مطلع على ما يف نفس اإلنسان وهللا يوم تبلى السرائر وكل ما كان قربة إىل اهللا شرعاً فهو مما ذكر اسم ا
عليه وأهل به هللا وإن كان بلفظ التغزل وذكر األماكن والبساتني واجلواروكان القصد ذا كله ما يناسبها من اإلعتبار يف املعارف 

    اإلهلية 
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ورة ينكر والعلوم الربانية فال بأس وإن أنكر ذلك املنكر فإن لنا أصالً نرجع إليه فيه وهو أن اهللا تعاىل يتجلى يوم القيامة لعباده يف ص
فيها حىت يتعوذوا منها فيقولون نعوذ باهللا منك لست ربنا وهو يقول أنا ربكم وهو تعاىل وهنا سر يف جتليه فاحبث عليه يف معرفة 

العقائد واختالفها كذلك هذه األلفاظ وإن كان صورة املسمى فيها يف الظاهر غري اهللا وهو خالف ما نواه القائل فإن اهللا ما يعامله 
ا نواه يف ذلك وتدل عليه أحوال القائل كما قيل ينظر إىل القول وقائله يريدون وحال قاتله ما هو فإن كان ولياً فهو الوالء وإن إال مب

خشن وإن كان عدو فهو البذاء وإن حسن كما نذكر حنن يف أشعارنا فإا كلها معارف إهلية يف صور خمتلفة من تشبيب ومديح 
ر وأماكن وجنوم وقد شرحنا من ذلك نظماً لنا مبكة مسيناه ترمجان األشواق وشرحناه يف كتاب مسيناه وأمساء نساء وصفان وأا

الذخائر واإلغالق فإن بعض فقهاء حلب اعترض علينا يف كوننا ذكرنا أن مجيع ما نظمناه يف هذا الترمجان إمنا املراد به معارف إهلية 
إىل الدين فما أراد أن ينسب إليه مثل هذا الغزل والنسيب فجزاه اهللا خري هلذه املقالة فإا وأمثاهلا فقال إمنا فعل ذلك لكونه منسوباً 

حركت دواعينا إىل هذا الشرح فانتفع به الناس فابد يناله وألمثاله صدق ما نويناه وما ادعيناه فلما وقف على شرحه تاب إىل اهللا 
و خاطب هلا وحنن ال نعرف أنه خاطب وكنا منصفني يف األمر مل نقدم على من ذلك وجع ولو رأينا رجالً ينظر إىل وجه امرأة وه

اإلنكار عليه إذا جهلنا حاله حىت نسأله ما دعاه إىل ذلك فإن قال أو قيل لنا أنه خاطب هلا أو هو طبيب وا مرض يستدعي يف 
ليه فيه بل نظرة عبادة لورود األمر من الرسول صلى ذلك املرض نظر الطبيب إىل وجهها علمنا أنه ما نظر إال إىل ما جيوز له النظر إ

اهللا عليه وسلم يف ذلك وال ينكر عليه ابتداء مع هذا اإلحتمال فليس اإلنكار عليه من املنكر بأوىل من اإلنكار على املنكر يف ذلك 
ظ فيه كثري من املتدينني ال من مع امكان وجود هذه االحتماالت إذ ال تصح املنكرات إال مبا ال يتطرق إليها احتمال وهذا يغل

أصحاب الدين فإن أصحاب الدين املتني أول ما حيتاط على نفسه وال سيما يف اإلنكار خاصة فإن للمغري شروطاً يف التغري فإن اهللا 
من ذلك ندبنا إىل حسن الظن بالناس ال إىل سوء الظن م فال ينكر صاحب الدين مع الظن وقد مسع إن بعض الظن إمث فلعل هذا 

البعض وإمثه إن ينطق به وإن وافق العلم يف نفس األمر فإن اهللا يؤاخذه بكونه ظن وما علم فنطق فيه بأمر حمتمل ومل يكن له ذلك 
وسوء الظن بنفس اإلنسان أوىل من سوء ظنه بالغري ألنه من نفسه على بصرية وليس هو من غريه على بصرية فال يقال فيه يف حق 

ن بنفسه ألنه عامل بنفسه وإمنا قلنا فيه إنه يسيء الظن بنفسه اتباعاً لسوء ظنه بغريه فهو من تناسب الكالم وله نفسه إنه سيء الظ
وجه يف احلقائق الشرعية فإنه بالنظر إىل نفسه ليس هو يف فعله ما ينكره على نفسه على احلقيقة عاملاً بأنه يف فعله ذلك على منكر 

 بنفسه أوىل وذلك إن هللا عباداً قد قال هلم اهللا افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم فما فعلوا إال ما يعلمه بل هو على ظن فسوء الظن
أباح الشرع هلم فعله وإن مل يعلموا إم ممن خوطبوا بذلك وهو يف احلديث الصحيح فما فعل إال ما هو مباح عند اهللا وهو ال علم 

سوء الظن بنفسه إذ مل يكن فيها على بصرية على احلقيقة مع هذا اإلحتمال من جانب له بذلك فهو عند اهللا ذه املثابة فلهذا قلنا 
احلق وقد جعل اهللا ملن هذه صفته عالمة يعرف ا نفسه إنه من أؤلئك القوم وال يشك بالعلم الشرعي الصحيح إن حرمة نفس 

ه أعظم يف اجلرم ممن قتل غريه وإن صدقته على نفسه اإلنسان عليه عند اهللا أعظم من حرمة غريه مبا ال يتقارب وإنه من قتل نفس
أعظم يف األجر من صدقته على غريه فالعامل الصاحل من استربأ لدينه يف كل أحواله يف حق نفسه ويف حق غريه وإىل اآلن ما رأيت 

يننا وبني إمهاله ولوال ما يف ذكر هذا أحداً من أهل اإلنتماء إىل الدين والعلم على هذا القدم فاحلمد هللا الذي وفقنا إلستعماله وحال ب
من املنفعة لعباد اهللا والنصيحة هلم ما بسطنا القول فيه هذا البسط وإن كان الفصل يقتضيه فإنه فصل املوعظة واهللا يقول لنبيه صلى 

ا وصية منا إىل عباد اهللا اهللا عليه وسلم فيما أنزله عليه أدع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة مثل هذه اليت ذكرناها فإ
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     مجعت بني احلكمة ألنا 

أنزلناها مرتلتها وبني احلكم واحلكيم من يرتل األمر مرتلته وال يتعدى به مرتبته وأما املوعظة احلسنة فهي املوعظة اليت تكون عند 
 أعظم وأحسن وقد يكون قوله مثىن املذكر ا عن شهود فإن اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فكيف مبن حقق إنه يراه فإن ذلك

يريد به التعاون يف القيام هللا تعاىل يف ذلك األمر وصورة التعاون فيه إن الشرع يف نفس األمر قد أنكر هذا الفعل ممن صدر عنه عليه 
ال يعلم إنه معني فينبغي للعامل املؤمن أن يقوم مع املشرع يف ذلك فيعينه فيكون اثنان هو والشرع وفرادى أن يكون هذا املنكر 

للشرع يف إنكاره ووعظه فيقول قد انفردت ذا األمر وما هو إال معني للشرع وللملك الذي يقول بلمته للفاعل ال تفعل إذ يقول 
نهاه للشيطان بلمته أفعل فيكون مع امللك مثىن فإن امللك مكلف بأن ينهي العبد الذي قد ألزمه اهللا به أن ينهاه فيما كلفه اهللا به أن ي

عنه فيساعده اإلنسان على ذلك فيكون ممن قام هللا يف ذلك مثىن وقد يكون معيناً للشارع وهو الرسول عليه السالم فهو الذي أنكر 
أوالً هذا الفعل على فاعله وتقدم يف الوعظ يف ذلك فيكون هذا اإلنسان الواعظ مع وعظ الرسول التقدم مثىن كما سأل بعض 

 عليه وسلم أن جيعله رفيقه يف اجلنة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعين على نفسك بكثرة الناس رسول اهللا صلى اهللا
السجود فطلب منه العون فقد قاما يف ذلك مثىن هو ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال تعاىل وتعاونوا على الرب والتقوى وقال 

 ال يفعله اهللا إال بااللة فهو من هذا الباب وال يعلم ذلك إال العامل بأسرار اهللا وما استعينوا باهللا فشرك نفسه مع عبده يف الفعل وما
هي احلقائق عليه فال تغفل عن هذا النفس وكن املعني ملن ذكرت لك حتمد عاقبتك وحيصل لك سهم يف اإلعانة مع املعني يقول 

ل فتبني قوله تعاىل هذه بيين وبني عبدي فهي هللا وله يف حكم العبد وإياك نستعني فيقول احلق هذه بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأ
    اإلعانة إذا أراد اهللا وجود الصالة فال بد من استعداد احملل الذي به ظهور الصالة فافهم 

ه اسم يوم فهو أن يف قوله تعاىل وذكرهم بأيام اهللا وأما تذكريه بأيام اهللا فهي أيام األنفاس على احلقيقة فإا أقا ما ينطلق علي" فصل"
تذكره بقوله كل يوم هو شأن فتلك أيام اهللا وأنت يف غفلة عنها وتدخل يف مضمون قوله تعاىل إن يف ذلك إشارة إىل قوله كل يوم 

هو يف شأن مع غري ذلك لعربة ملن كان له قلب أي ملن له فطنة بالتقلب يف األحوال أو تقلب األحوال عليه فيعلم من ذلك شؤن 
ائق األيام اليت احلق فيها شأن فالشأن واحد العني والقوابل خمتلفة كثرية يتنوع فيها هذا الشأن بتنوعها واختالفها فهو من احلق وحق

اهللا واحدة ويف صور العامل كثرية كالصورة الواحدة يف املرايا الكثرية والظالالت الكثرية من الشخص الواحد للسرج املتعددة هكذا 
 ملا يتلى عليه من قوله كل يوم هو شأن وأمثاله وهو شهيد من نفسه تقلب أحواله فيكون على بصرية يف ذلك األمر أو ألقى السمع

من اهللا فهذه أيام اهللا اليت ينبغي أن يذكر العبد ا إىل أمثال ذلك من أيام اهللا وهي أيام النعم وأيام اإلنتقام اليت أخذ اهللا فيها القرون 
 أكثر من النعم يف الدنيا فإنه ما من نعمة ينعمها اهللا على عباده تكون خالصة من البالء فإن اهللا يطالبه بالقيام املاضية واعلم أن الباليا

حبقها من الشكر عليها وأضافتها إىل من يستحقها باإلجياد وأن يصرفها يف املوطن الذي أمره احلق أن يصرفها فيه فمن كان شهوده 
لاللتذاذ ا وكذلك يف الرزايا هي يف نفسها مصائب وباليا ويتضمنها من التكليف ما يتضمنه النعم يف النعم هذا الشهود مىت يتفرغ 

من طلب الصرب عليها ورجوعه إىل احلق يف رفعها عنه وتلقيها بالرضى أو الصرب الذي هو حبس النفس عن الشكوى باهللا إىل غري 
عيف ملا جتد يف حال الشكوى من الراحة مع كونك تشتكي إىل غري مشتكى اهللا وهذا غاية اجلهل باهللا ألنك تشكو بالقوي إىل الض

ألنك تعلم أنه ما بيده شيء وال يقدر على رفع ما نزل بك إال من أنزله وقد علمت أن الدار دار بالء ال خيلص فيها النعيم عن البالء 
ى النفس ولذلك قال تعاىل وقليل من عبادي الشكور وقتاً واحداً وأقله طلب الشكر من املنعم ا عليها وأي تكليف أشق منه عل
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جلهلهم بالنعم إا نعم جيب الشكر عليها يؤيد ما قلناه قوله تعاىل أن يف ذلك آليات لكل صبار شكور يف حق راكب البحر إذا 
ه الصرب فافهم وتدبر كالم اشتد الريح عليه وبرد فبما فيها من النعمة يطلب منه الشكر عليها ومبا فيها من الشدة واخلوف يطلب من

    اهللا تغنم وما أنزله اهللا إال تذكرة للبيب كما قال ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب وال تكن ممن ليس له منه نصيب إال البالغ 

عده أصالً وهو من يف اليوم العقيم والعقيم ما يوجب أن ال يولد منه فال تكون له والدة على مثله ومسي عقيماً ألنه ال يوم ب" فصل"
يوم األسبوع يوم السبت وهو يوم األبد فنهاره نور ألهل اجلنة دائم ال يزال أبداً وليله ظلمة على أهل النار ال يزال أبداً وهلذا ميوتون 

ول اهللا صلى اهللا أهل الكبائر فيها الذين خيرجون منها بعد العقوبة إىل اجلنة إذ ال خلود يف النار إال ألهلها الذين هم أهلها يقول رس
عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإم ال ميوتون فيها وال حييون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوم فأمام اهللا فيها إماتة 

احلديث وهو صحيح فينامون فيها نومة حىت ال حيسوا بالنار إذا مستهم عند ما تتسلط على آالت املعاصي باألكل وهي اجلوارح 
اإلميان مينع من ختصلها إىل القلب فهذه عناية التوحيد الذي كان يف قلوم فعلم التوحيد مييتهم يف النار موتة النائم يف حال نومه و

واإلميان على باب النار ينتظرهم حىت إذا بعثهم اهللا من تلك النومة وهم قد صاروا فحماً أخرجهم سبحانه فغمسهم يف ر احلياة 
بت احلبة تكون يف محيل السيل مث يدخلون اجلنة فال يبقى يف النار من علم أن اهللا إله واحد يف الدنيا مجلة وألهل اجلنة فينبتون كما تن

يف اجلنة مقادير يعرفون ا انتهاء مدة طلوع الشمس إىل غروا يف الدنيا وإن مل يكن يف اجلنة مشس فاحلركة اليت كانت تسري 
ها وغروا موجودة يف الفلك األطلس الذي على اجلنة وهو سقفها واحلركة بعينها فيه موجودة بالشمس فيظهر من أجلها طلوع

وألهل اجلنة كشف ورؤية إىل املقادير اليت فيه املعرب عنها بالربوج فإن ذلك الفلك هو السماء الذي أقسم اهللا به يف قوله والسماء 
مما يسمى بكرة وعشياً وكان هلم يف هذا الزمان يف الدنيا حالة تسمى الغداء ذات الربوج فيعلمون ا حد ما كان عليهم يف الدنيا 

والعشاء فيتذكروا هنالك فيأتيهم اهللا عند ذلك برزق يرزقهم فيها كما قال هلم رزقهم فيها بكرة وعشيا وهو رزق خاص يف وقت 
ا هو عني النعم مما يكون به الغذاء للجسم ولكن ال خاص معلوم عندهم وما عدا ذلك فأكلها دائم ال ينقطع والدوام يف األكل إمن

يشعر به كثري من الناس إال العلماء بعلم الطبيعة وذلك أعين صورة قوله أكلها دائم إن اإلنسان إذا أكل الطعام حىت يشبع فذلك 
عه هذا اآلكل من األطعمة واألشربة ليس بغذاء وال بأكل على احلقيقة وإمنا هو كاجلايب اجلامع املال يف خزانته واملعدة خزانة ملا مج

فإذا جعل فيها أعين يف خزانة معدته ما اختزنه فيها ورفع يده حينئذ تتوالها الطبيعة بالتدبري وينتقل ذلك الطعام من حال إىل حال 
ل متغذ واهللا حكيم ويغذيه ا يف كل نفس خيرج عنه دائماً فهو ال يزال يف غذاء دائم ولوال ذلك لبطلت احلكمة يف ترتيب نشأة ك

فإذا خلت اخلزانة حرك الطبع اجلايب إىل حتصيل ما ميلؤها به فال يزال األمر هكذا دائماً أبداً فهكذا صورة الغذاء يف املتغذي قالتغذي 
 جوع يف كل نفس دنيا وآخرة وكذلك أهل النار وقد وصفهم اهللا بألكل والشرب فيها على هذا احلد إال أا دار بالء فيأكلون عن

ويشربون عن عطش وأهل اجلنة يأكلون ويشربون عن شهوة اللتذاذ ال عن جوع فإم ما يتناولون الشيء املسمى غذاء إال عن علم 
بأن الزمان الذي كان االختزان فيه قد فرع ما كان خمتزناً فيه فيسارع إىل الطبيعة مبا تدبره فال يزال يف لذة ونعيم ال حيوج الطبيعة 

جة للكشف الذي هم عليه كما أن أهل النار يف احلجاب فال يعلمون هذا القدر فيجوعون ويظمئون ألن املقصود إىل طلب وحا
منهم أن يتأالموا فتبني لك أنه ال لذة إال العلم وال أمل إال اجلهل والشمس مكورة قد نزع نورها يف أعينهم طالعة على أهل النار 

 كسوفها وكذلك القمر يسبحان ومجيع الدراري على صورة سباحتهم اآلن يف أفالكهم وغاربة كما تطلع على أهل الدنيا يف حال
لكنها مطموسة يف أعينهم فعلى ما هو األمر يف نفسه هم الذين طمس اهللا أعينهم إذ شاء عن إدراك األنوار اليت املنريات فاحلجاب 
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 وإمنا القمر حجبها عنا ولو مل يكن كذلك ما عرف أهل على أعينهم كما نعلم أن الشمس هنا يف حال كسوفها مازال نورها منها
التعاليم مىت يكون الكسوف وكم يذهب منها يف الكسوف عن أعيننا ويقع ذلك على ما ذكروه فلو كان من األمور اليت يف ال 

قدح يف قولنا أن جتري على مقادير موضوعة وموازين حمكمة قد أعلمها اهللا من وفقه لطلب مثل هذا العلم ما علمه وهذا ال ي
    الشمس قد كسفت أو قد زال نورها عن إدراك أعيننا 

فإن هذا القدر وهذه الصورة ما مث من مينعنا أن نصطلح على أن نطلق عليها اسم كسوف وخسوف وتكوير وطمس فيشهد أهل 
فكما كانوا يف الدنيا عمياً عن إدراك أنوار النار أجرام السيارة طالعة عليهم وغاربة وال يشهدون هلا نوراً ملا يف الدخان من التطفيف 

ما جاءت به الشرائع من احلق كذلك هم يف النار عمي عن إدراك أنوار هذه السيارة وغريها من الكواكب ومن كان يف هذه أعمى 
مع ويف املار ما جيد فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيالً وإمنا كان أصل سبيالً فإنه يف الدنيا جيد من يرشده إىل الطريق ولكن ال يس

من يرشده إىل الطريق فإنه ما مث طريق لكن جيد من يندمه على ما فاته ليزيده حسرة إىل حسرته وعذاباً إىل عذابه فليل أهل النار ال 
رف اهللا صباح له وار أهل اجلنة ال مساء له أي ال ليل فيه فمن وعظ الناس يف عقده طلباً منه بذلك أن ينفع الناس يف عقده فما ع

خبالف املذكر فإنه يذكر ويعظ مبا عنده ويعلم أن من السامعني من يكون له ذلك الوعظ شفاء ودواء ومن الناس من يزيده مرضاً 
إىل مرضه كما قال تعاىل وإذا ما أنزلت سورة وهي واحدة فأما الذين آمنوا فزادم إمياناً وهم يستبشرون بورود العافية عليهم وأما 

لوم مرض فزادم رجساً إىل رجسهم والسورة واحدة واملزاج خمتلف فال يعرف حقيقة هذه اآلية إال األطباء الذين الذين يف ق
يعلمون أن العقار الفالين فيه شفاء ملزاج خاص من مرض خاص وهو داء وعلة ملزاج خاص وزيادة مرض يف مرض خاص فالطبيب 

ب فيما يؤمنها وخييفها فاحلكيم هو الذي يأيت إىل العليل من مأمنه ويظهر له بصورة أحق الناس علماً ذه اآلية وكذلك طبيب القلو
من يعتقد فيه ليستدرجه إىل صورة احلق باحلق الذي يليق به ولكن وقع األمر اإلهلي يف العامل خبالف هذا ألن مشئية اهللا تعلقت بأن 

هللا وعند أهله ال يشكون فيه فإن الذي يعتقد يف خملوق ما من حجر أو اهللا ال جيمعهم على اهلدى وأما الطريق يف ذلك فمعلوم عند ا
نبات أو حيوان أو كوكب أنه إهله وهو يعبده وخياطبه ذلك اإلله املشهود له على الكشف مبا هو احلق عليه يرجع إىل قوله العتقاده 

على أن ينطقه يف الدنيا بذلك حق من يعبده لكن العلم فيه كما يرجع إىل قوله يف اآلخرة ويتربأ منه كما تربأ إهله منه واهللا قادر 
السابق واملشيئة اإلهلية منعاً من ذلك ليكون اخلالف يف العامل فجرى األمر على ذلك يف الدنيا وبعض اآلخرة يرجع األمر إىل حكم 

    أخذ امليثاق بالرمحة اليت وسعت كل شيء واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفتنا منازلة منزل من دخله ضربت عنقه في التسعون وثلثمائةالباب التاسع و

  وما بقي أحد إال دخله 

 يبق من يبقى ومن يبقى لم  وجود الحق في الخلق لوال

 من غير ما تحكم فاستبق  له إن كنت لي مغنياً قلت

 أعلم من يلقى ألنني  أنا غير ال وال عينكم ما

 إذ ينعت بالحقفي الحق   فانظر إلى الحكمة مكشوفة
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وهذا هو مرتل اإلحتاد الذي ما سلم أحد منه وال سيما العلماء باهللا الذين علموا األمر على ما هو عليه ومع هذا قالوا به فمنهم من 
فأما قال به عن أمر إهلي ومنهم من قال به مبا أعطاه الوقت واحلال ومنهم من قال به وال يعلم أنه قال به فأحوال اخللق خمتلفة فيه 

أصحاب النظر العقلي فأحالوه ألنه عندهم يصري الذاتني ذاتاً واحداً وذلك حمال وحنن وأمثالنا نرى ذاتاً واحدة ال ذاتني وجيعل 
االختالف يف النسب والوجوه العني واحدة يف الوجود النسب عدمية وفيها وقع االختالف فتقبل الضني الذات الواحدة من نسبتني 

ول فأجره حىت يسمع كالم اهللا وهو القائل على لسان عبده مسع اهللا ملن محده ويقول كنت مسعه الذي يسمع به خمتلفتني فاهللا يق
وبصره ولسانه ويده ورجله وغري ذلك قوالً شافياً ألنه ذكر أحكامها فقال الذي يبطش ا ويسعى ا ويتكلم به ويسمع به ويبصر 

يسمع وعلى كل حال فجعل احلق هويته عني مسع عبده وبصره ويده وغري ذلك فأما به ويعلم ومعلوم أنه يسمع بسمعه أو بذاته 
ذات العبد وأما صفته وأما نسبته فهذا قول احلق الذي فيه ميترون وامللك يقول مع علمه بذلك وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك 

من يقول أئنا ملردودون يف احلافرة والسموات واجلن يقول أنا خري منه والرسول يقول ما قلت هلم إال ما أمرتين به ومن الناس 
واألرض واجلبال تأيت وتشفق من محل األمانة وتقول أتينا طائعني فما يف العامل إال من نسب الفعل إليه أي إىل نفسه مع علم العلماء 

  القه وموجده أعين العمل باهللا أن الفعل هللا ال لغريه واهللا واهللا يقول واهللا خلقكم وما تعملون فأضاف العمل إليهم وهو خ

 حال من يتبرا من  حال الدعاوى فأين

 فيه تترى أحكامه  واألمر في العين فرد

وقال اهلدهد أحطت علماً مبا مل حتط به وقالت منلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنوده وقال اهللا يوم 
لود أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء وقال وإن من شيء إال يسبح حبمده فما ترك تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم وقالت اجل

شيئاً من املخلوقات إال وأضاف الفعل إليه إال أن هذا املرتل ال يتمكن ملن دخله أن يرأس عليه أحد من جنسه ال بل وال أحد من 
حكام نفسه فريى أنه حمال أن يرأس عليه أحد فإن املخلوقني وهو تعريف إهلي يف حضرة خيال ومقامه أن يكشف له عن ماهية أ

كشف له عن ماهيات أحكام نفوس العامل يرى أنه من احملال أن يرأس على أحد أو يرأس عليه أحد فإن األمر واحد يف نفسه 
 من مل يطلع على والواحد ال يرأس على نفسه وهو مشهد عزيز العامل كله فيه وال يعلمه إال من شاهده مث من هذا املقام ما ختيله

صورة األمر على ما هو عليه يف نفسه من قوله تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فتخيل أنه عينه الثابت يف العدم رمبا 
حصل هلا الوجود ملا رآه من حكم عينها يف وجود احلق حىت انطلق عليه اسم هذا العني وما علم أن الوجود وجود احلق واحلكم 

 مع ثبوته يف عدمه فلما ختيل بعض املمكنات هذا التخيل من اتصافه بالوجود حكم بأنه قد شارك احلق يف الوجود حكم املمكن
فصح له املقام مقام اجلمع بوجود احلق يف الوجود ويف نفس األمر الوجود عني احلق ليس غريه فلما أدخله حضرته تعاىل ضرب عنقه 

 زال عنه إطالق اجلماعة عليه مبا أعطاه من أحدية األمر جمردة علمها من أنه جهل يف إمكانه أي أزال مجاعته ألن العنق اجلماعة فلما
نفسه وإن مجيع املمكنات مثله يف هذا احلكم وهو قوله وما بقي أحد إال دخله أي يف نفس األمر ما مث إال أحدية جمردة علمها 

 باالسم اخلاص الذي لذلك املمكن الذي يقال فيه أنه عامل وجاهل وجهلها من جهلها وهذا احلكم يظهر يف الشهادة يف وجود احلق
  وما كان من األمساء واألمساء واألحكام للممكنات والوجود للحق فاعلم ذلك واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من ظهر لي بطنت له في الباب الموفى أربعمائة
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  ومن وقف عند حدي اطلعت عليه 

    

 وجود الحق في كل مطلع وحدي  طون الحق في كل موطنظهوري ب

 كان لم يظهر وضاق من اتسع وإن  كان عيني في وجودي لم يكن فإن

 ويا سعدها إن كان في عينها طلع  فيا خيبة األكوان إن لم يكن بها

 يسبحه رعد وال مطر يقع فما  هو البرق إال أنه هو خلب

ىل يقول عن اهلوية هو األول واآلخر وما مث إال أنا وهو وكان ومل يكن مث كنت وعند وجودي قسم اعلم أيدنا اهللا وإياك أن اهللا تعا
الصالة بيين وبينه نصفني وما مث إال مصل كل قد علم صالته وتسبيحه وهو السمع والبصر مين فما أمسع إال نفسه فهو األول 

ا كان صانعاً فيها فصنع فيها ا وبنفسه ا من حيث قبوهلا وبنفسه من واآلخر ما هو أنا فإن اآللة ال حكم هلا إال بالصانع ا كم
  حيث جتليه خبطابه 

  وأشهدت األكوان واهللا شاهد  األعيان واألمر واحد تعددت

 بتوحيد ما هو جاحد أقر  ثم إال اهللا ما ثم غيره فما

    

ع إمياين وقال أثىن على عبدي فسمى آخريته عبداً ويف اجلواب فإذا ظهرت بعيين يف احلمد هللا رب العاملني بطن تعاىل يف خطايب ومس
هو الرب فاألولية ردها إيل فإنه مل يقل حىت قلت كما أين مل أوجد حىت قال كن فكنت أول سامع وكان أول قائل مث كنت أول 

بطن إال يب وما صحت األولية إال قائل وكان أول سامع فتعني الباطن والظاهر وهو بكل شيء عليم يب وبنفسه وما ظهر إال يب وما 
يب وما ثبتت اآلخرية إال يب فأنا كل شيء فهو يب عليم فلو مل أكن مبن كان يكون عاملاً فأنا أعطيته العلم وهو أعطاين الوجود 

له فالبد مين ومنه فارتبطت األمور بيين وبينه وقد اعترف يل بذلك يف تقسيمه الصالة بيين وبينه على السواء ألنه علم أنه يل كما أنا 
فالبد من واجب وممكن ولو مل يكن كذلك لكان عاطالً غري حال فأنا زينته فهو أرضى أنا جعلنا ما على األرض زينة هلا فظهر يب 
اقتداره ونفوذ أحكامه وسلطان مشيئته فلو مل أكن مل تكن زينته مث قلب األمر فجعلين أرضاً وكان زينة يل وقلدين اإلمامة فلم أجد 

لى من أكون إماماً إال عليه وعني إماميت ما زينيت به وما زينيت إال ويته فهو مسعي وبصري ولساين ويدي ورجلي ومؤيدي ع
وجعلين نوراً كلي فزينيت به له وأشقت األرض بنورها وهو نور السموات واألرض وذكر أن األرض ذلول وهل مث أذل مين وأنا 

ا خلق قال يل اجعل بالك وتفرج يف صنعي خبلقي فكلف وأنا أنظر إىل ما يريد إظهره مما ال حتت عزته وملا خلق اخللق وعرفين مب
علم يل به فحد احلدوةد فتجاوزا العبيد وقال فلم يسمع له مقال وأمر فلم ميتثل أمره ابتداء وى فلم ميتثل له ي ابتداء وقال 

ح من نظره وعلمهم أمت من علمه فقال يل أنت قلت أنك ذلول وال فاعترض كيف جتعل فيها من يفسده فيها فجعلوا نظرهم أصل
ذلة أعظم من ذلتك وأي ذلة أعظم من ذلة من أذلة الذليل هذا امللك يعترض هذا اخلليفة وليته ويته فعصى هذا اللعني أمرته 

وذ اقتداري ومع ذلك خالفين بالسجود فأىب وادعى اخلريية على من هو خري منه فهل رأيت بعينك إال من اعترف بعظميت ونف
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واعترض علي وتعدى حدي فلو كانت عزيت وعظميت حاالً هلم زينتهم ا ما وقع شيء من ذلك فهم أرض مرداء جرداء ال نبات 
ه فيها فال زينة عليها فعلمت أنه مين أتيت علي فزينتهم زينيت فعظموين وما عظمين إال زينيت فقال املعترض ال علم لنا وقال من يت

ربنا ظلمنا أنفسنا وقال من خالف أمري أين أخاف اهللا رب العاملني فأين هذا املقام من ذلك وأين دار رضوان من دار مالك فإليه 
يرجع األمر كله فمن العزيز ومن الذليل فلوال ما اطلع على من جتاوز احلدود والرسوم ما رجعوا إىل حدودهم فإن االطالع ما 

فيع الدرجات فخافوا فاعترفوا كما قلنا جبهالتهم وظلمهم أنفسهم وخوفهم من تعدى حدود سيدهم فقال يكون إال من رفيع وهو ر
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وجتاوزوا حدود سيدهم ال تقنطوا من رمحة اهللا فإن اهللا للرمحة خلقهم وهلذا تسمى بالرمحن 

أوا أعمهم رسالة رمحة للعاملني ومل خيص عاملاً من عامل فدخل املطيع واستوى به على العرش وأرسل أكمل الرسل وأجلهم قد ر
والعاصي واملؤمن واملكذب واملوحد واملشرك يف هذا اخلطاب الذي هو مسمى العامل وملا أعطاه صلى اهللا عليه وسلم مقام الغرية 

اد اهللا باهلالك رعل وذكوان وعصية عصت على جناب اهللا تعاىل وما يستحقه أخذ يقنت يف صالته شهراً يدعو على طائفة من عب
اهللا ورسوله فأنزل اهللا عليه وحيه بواسطة الروح األمني يا حممد أن اهللا يقول لك ما أرسلك سباباً وال لعاناً وإمنا بعثك رمحة أي 

 رمحة للعاملني أي لترحم مثل هؤالء كأنه يقول له بدل دعائك عليهم كنت تدعوين هلم مث تال عليه كالم ربه وما أرسلناك إال
لترمحهم فإنك إذا دعوتين هلم رمبا وفقتهم لطاعيت فترى سرور عينك وقرا يف طاعتهم وإذا لعنتهم ودعوت عليهم وأوجبت دعاك 

فيهم مل يتمكن أن آخذهم إال بأن يزيد طغياناً وإمثاً مبيناً وذلك كله إمنا كان بدعائك عليهم فكأنك أمرم بالزيادة يف الطغيان 
لذي نؤاخذهم به فتنبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أدبه به ربه فقال صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا أدبين فحسن أديب وقال بعد ا

ذلك اللهم اهد قومي فإم ال يعلمون وقام ليلة إىل الصباح ال يتلو فيها إال قوله تعاىل إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك 
    ز احلكيم وهو قول عيسى عليه السالم واهللا تعاىل قد قال له ملا ذكر رسله أؤلئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده أنت العزي

وكان من هدى عيسى عليه السالم هذه اآلية اليت قام ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليله كله إىل الصباح أين هذا املقام من 
عل وذكوان أن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً وما خص ذنباً من ذنب كما مل خيص إسرافاً من إسراف دعائه صلى اهللا عليه وسلم على ر

كما مل خيص يف أرسال حممد صلى اهللا عليه وسلم عاملاً من عامل أنه هو الغفو احليم باأللف والالم للشمول مع عمارة الدارين فالبد 
االً مسماة وأياماً معدودات لكان عني االنتقال باملوت إىل عني الرمحة م اليت من مشول الرمحة ولوال أن األمور قد عني اهللا هلا آج

تكون هلم بعد استيفاء احلدود لتعديهم احلدود فتعديهم احلدود هو الذي أقام عليهم يف الدار اآلخرة احلدود كما أقامها على بعضهم 
وما وقع األخذ إال مبا كان بني اإلميانني فإن رمحة اهللا وسعت كل يف الدار الدنيا فما مات أحد من خلق اهللا إال كما ولد مؤمناً 

شيء وباطنه فيه الرمحة وهلذا قال من ظهر يل بطنت له ألنه ما ظهر أحد هللا حىت فارقه إذ لو مل يفارقه ملا ميز نفسه عنه فبطن احلق 
 يشعرون والكالم يف هذا الباب ال يتناهى فصوله يف ظهوره فهو السور الذي باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب والناس ال

  .وهذا القدر من التنبيه على ما فيه كاف إن شاء اهللا ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل
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  المجلد الرابع 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ليس له إلى رؤيتي من سبيل  حيمعرفة منازلة الميت وال في الباب الحادي وأربعمائة

  في كونهم ما عندهم شي  قد استوى الميت والحي

 وال ظل وال في فيهم  فال نور وال ظلمة مني

 في كونها طي فنشرهم  إلي معدومة رؤيتهم

 عنه إذا حققته عي  إن كان معناهم وفهمهم

    

يه السالم لن تراين وكل مرئي ال يرى الرائي إذا رآه منه األقدر مرتلته قال اهللا عز وجل ال تدركه األبصار وقال عز وجل ملوسى عل
ورتبته فما رآه وما رأى إال نفسه ولوال ذلك ما تفاضلت الرؤية يف الرائني إذ لو كان هو املرئي ما اختلفوا لكن ملا كان هو جملي 

ه نفسه يف جملي احلق حجبه عن رؤية احلق فلذلك لو مل رؤيتهم أنفسهم لذلك وصفوه بأنه يتجلى وأنه يرى ولكن شغل الرائي برؤيت
تبد للرائي صورته أو صورة كون من إال كوان رمبا كان يراه فما حجبنا عنه إال أنفسنا فلو زلنا عنا ما رأيناه ألنه ما كان يبقى مث 

كل حال ما رأيناه وقد تتوسع فنقول قد رأيناه بزوالنا من يراه وإن حنن مل نزل فما نرى إال أنفسنا فيه وصورنا وقدرنا ومرتلتنا فعلى 
ونصدق كما أنه لو قلنا رأينا اإلنسان وملا كان صدقنا يف أن نقول رأينا من مضى من الناس ومن بقي ومن يف زماننا من كوم 

دقنا وإن نظرنا إىل إنساناً ال من حيث شخصية كل إنسان وملا كان العامل أمجعه وآحاده على صورة حق ورأينا احلق فقد رأينا وص
عني التمييز يف عني عني مل نصدق وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الدجال ودعواه أنه إله فعهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم أن أحدنا ال يرى ربه حىت ميوت ألن الغطاء ال ينكشف عن البصر إال باملوت والبصر من العبد هوية احلق فعينك غطاء 

لى بصر احلق أدرك احلق ورآه ال أنت فإن اهللا ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري وال ألطف من هوية ع
تكون عني بصر العبد وبصر العبد ال يدرك اهللا وليس يف القوة أن بفصل بني البصرين واخلبرية علم الذوق فهو العليم خربة أنه بصر 

هو األمر يف نفسه وإن كان حياً فقد استوى امليت واحلي يف كون أحلق تعاىل بصرمها وما عندمها مها شيء العبد يف بصر العبد وكذا 
  : فإن اهللا ال حيل يف شيء وال حيل فيه شيء إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصري

 هوية الحق وقد  سمع وبصر فكل

 وتر العدد تبصره  فانظر إذا أبصرت من

 كل غي ورشد يف  به معترفاً وكن
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  معرفة منازلة من غالبني غلبته في الباب الثاني وأربعمائة

  ومن غالبته غلبني فالجنوح إلى السلم أولى 

 يزال مع األنفاس في تعب وال  غالب الحق ما بنفك ذا نصب من

 تحارب فخيل اهللا في الطلب وإن  فاجنح إلى السلم ال تجنح إلى الحرب

 الهالكين مقرونان بالحرب إن   بهإني نصحتك فاسمع ما أفوه

 ترتضيه وخف مصارع النوب ال  فاحذر فديتك أفالكاً تد وربما

 سلم له وجد في الهرب بالحرب  جاءك المأل العلوي مبتلياً لو

 تعلم أن العز في الحجب ألست  وانزع إليه وقل يا منتهى أملي

    

اعلم أنه قد تقرر عند أصحاب األفكار أن هللا صفات وأمساء هلا " ل على اهللاوإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوك"قال اهللا عز وجل 
مراتب وللعبد التخلق والتحلي ا على حد خمصوص ونعت منصوص عليه وحال معني إذا تعدى ذلك العبد كان للحق منازعاً 

عظمة إزاري من نازعين واحد منهما الكربياء ردائي وال"استحق اإلقصاء والطرد عن القرب السعادي كما ورد يف قوله تعاىل 
وللعبد صفات وأمساء تليق به وقد داخله احلق يف اإلنصاف ا مما حتيله العقول ولكن وردت به الشرائع ووجب اإلميان ا " قصمته

 على قدم الغرور فال يقال كيف مع إطالقها عليه قربةً وإمياناً من مل يقل ا وأنكرها فقد كفر ومرق من اإلسالم ومن تأوهلا كان
فال نعلم نسبتها إىل اهللا إال بأعالم اهللا وكذلك كل اسم حتلينا به من أمسائه أيضاً جمهول بالنسبة إليه عندنا إال أن يعلمنا اهللا فنعلم 

ني لنا واتصف ذلك بإعالمه فالكل على السواء ما لنا وما له فلما عني ما عني له وحتلينا به مسي ذلك مغالبة منا للحق وملا عني ما ع
به مسي ذلك مغالبة من احلق وموضع اجلنوح إىل السلم من هذا األمر هو أن ترد الكل إليه فما أعطانا من ذلك ولو أعطانا الكل 

قبلناه على جهة اإلنعام، واعلم أن سبب املنازعة واملغالبة أمر أن االستخالف الذي هو اإلمامة واخللق على الصورة فال بد للخليفة 
هر بكل صورة يظهر ا من استخلفه فال بد من إحاطة اخلليفة جبميع األمساء والصفات اإلهلية اليت يطلبها العامل الذي واله أن يظ

عليه احلق سبحانه وملا اقتضى األمر ذلك أنزل أمر منه مساه شرعاً بين فيه مصارف هذه األمساء والصفات اإلهلية اليت ال بد للخليفة 
د إليه ا فكل نائب يف العامل فله الظهور جبميع األمساء ومن النواب من أخذ املرتبة بنفسه من غري عهد إهلي إليه من الظهور ا وعه

ا وقام بالعدل يف الرعايا واستند إىل احلق يف ذلك كملوك زماننا اليوم مع اخلليفة فمنهم السمع والطاعة فيما يوافق أغراضهم وما 
يف أصل توليتهم ابتداًء ومنهم من ال يعمل مبكارم األخالق وال ميشي بالعدل يف رعيته فذلك هو املنازع ال يوافق فهم فيه كما هم 

حلدود مكارم األخالق واملغالب جلناب احلق يف مغالبته رسل اهللا كفرعون صاحب موسى عليه السالم وأمثاله واحلق له االقتدار 
ملؤاخذة ال اإلمهال فإذا أخذ مل يفلت وزمان عمر احلياة الدنيا زمان الصلح واستدراك التام لكن من نعوته اإلمهال واحللم والتراخي با

الفائت واحلرب مبن قام مبصاحل األمور املرضية عند اهللا تعاىل املسماة خرياً املوافقة ملا نزلت ا الشرائع غري أن هذا اإلمام مل يتصف ا 
ولكن اتصف ا لكوا مكارم أخالق عرفية عرف احلق قدرها وأثىن على من حيث ما شرعت وال من حيث ما أوصى احلق ا 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2440  

من اتصف ا كما قال صلى اهللا عليه وسلم يف تاريخ ميالده عن كسرى وهو من مجلة النواب امللوك قال ولدت يف زمان امللك 
ومساهم ملوكاً وإن كان احلق ما استخلفهم العادل فسماه ملكاً وصفه بالعدل وإن كان فيه غري شرع مرتل فهو صفة مرعية عند اهللا 

باخلطاب اإلهلي على الكشف لكنهم نوابه من وراء احلجاب فإذا ظهروا بصفات ما ينبغي للملك أن يظهر ا ومل يوافق ا 
ليه كانت املصارف اإلهلية اليت شرعها احلق بألسنة الرسل نعت ذلك املنازع واملغالب فمهما ظهر كانت الغلبة له ومهما ظهر ع

الغلبة للحق فكان احلرب سجاالً له وعليه وصورة السلم موافقةٌ احلق يف املصارف من غري اتباع وهذا كله فيمن قام يف امللك بنفسه 
وأما والة احلق من الرسل فليس إال العدل احملض وال نتصور منازعة من أولئك صلوات اهللا عليهم وأما األئمة الذين استنام اهللا 

لفهم بتقدمي الرسل إياهم على القيام مبا شرع يف عباده من األحكام فهم على قسمني قسم يعدلون بصورة حق وال يتعدون واستخ
ما شرع هلم والقسم اآلخر قائلون مبا شرع هلم غري أم مل يرجعوا ما دعوا إليه يف املصارف اليت دعاهم احلق إليها وجاروا عن احلق 

 قاسطون فهم من حيث الصورة الظاهرة مغالبون ومنازعون فيمهلهم اهللا لعلهم يرجعون ففي زمان يف ذلك وعلموا أم جائرون
ذلك اإلمهال تظهر الغلبة هلم على احلق املشروع الذي يرضي من استخلفهم ويف وقت تكون الغلبة للحق عليهم بإقامة منازع يف 

 احلق على عباده القتال معه والقيام يف حقه ونصرته واألخذ على يد مقابلته يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم وإذا ظهر فقد أوجب
    اجلائر وال يزال األمر على ما قلناه حىت يأيت أمر اهللا وتنفذ 

الكلمة احلق ويتوحد األمر وتعم الرمحة ويرجع األمر كله إليه كما كان أول مرة ويرتفع بعض النسب ويبقى بعضهما حبسب احملل 
اليت تصري فيها وإليها فإن للزمان حكماً وللمكان حكماً وللحال حكماً واهللا يقضي احلق وهو خري الفاصلني فرتول والدار والنشأة 

املغالبة واملنازعة ويبقى الصلح والسلم يف دار السالم إىل األبد ال ينقصين أمده بأزل ال يعنيه أبده واهللا يقول احلق وهو يهدي 
  : السبيل

  من صورة الحق واألسماء تعضده  امتهإن الخليفة من كانت إم

 الهوى وهوى األهواء يقصده من  الخليفة من قامت أدلته ليس

 حق وال شرع يؤيده توقيع  التقدم بالمعنى وليس له له

 الكذوب ونجم الحق يرصده وهو  الحق واألسياف تعضده فيدعي

  معرفة منازلة ال حجة لي على عبيدي في الباب الثالث وأربعمائة

  ما قلت ألحد منهم لم عملت إال قال لي أنت عملت 

  وقال احلق ولكن السابقة أسبق بال شك فال تبديل 

 لم أكن فالقول قول المنازع وإن  كنت حقاً فالمقال مقالتي إذا

 فهي تبدو في قريب وشاسع به  الحجة البيضاء في كل موطن لي

  مضاجعيتجافت جنوبي رغبة عن   دعاني للحديث مسامراً ولما



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2441  

 عن اإلكفاء للكل جامع يعيد  لنا أهالً يا كرم سامر فقال

 وخلق ثم فاضت مدامعي لحق  له لوالك ما كنت جامعاً فقلت

 ملئت مما تقول مسامعي لما  أتبكي قلت دمع مسرة قال

جبه على نفسه من احلقوق كرماً منه اعلم أن الكرمي هو الذي يترك ما له ويؤدي ما أو" واهللا خلقكم وما تعملون"قال اهللا عز وجل 
قبل أن يسأهلا مث إنه مينع وقتاً يطالب وقتاً لتظهر بذلك مرتلة الشافع عنده يف مثل هذا وكرمه بالسائل فيما سأله فيه بإجابته وعبيد 

هللا فاحلجة هللا ال له قل اهللا عبدان عبد ليس للشيطان عليه سلطان وهو عبد االختصاص وهو الذي ال ينطق إال باهللا وال يسمع إال با
فلله احلجة البالغة فإا حجة اهللا ومن عبيد االختصاص من ينطق عن اهللا ويسمع من اهللا فهذا أيضاً من أهل احلجة البالغة ألنه ال 

 عليه ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى فهو تعاىل السائل وايب وأما عبد العموم فهو الذي قال عنهم لرسول اهللا صلى اهللا
فما خص عبيداً من عبيد وأضافهم إليه وقوله يا عبادي " وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاين:وسلم 

الذين أسرفوا فأضافهم إليه مع كوم مسرفني على اإلطالق يف اإلسراف واهم أن يقنطوا من رمحة اهللا وهذا وأمثاله أطمع إبليس 
ني املنة ولو قنط من رمحة اهللا لزاد إىل عصيانه عصياناً وأخرب اهللا عنه يف إسرافه أنه يعدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء يف رمحة اهللا من ع

ليجعل فضله تعاىل يف مقابلة ما وعد به الشيطان من الفقر الذي هو به مأمور يف قوله تعاىل وعدهم فهو مصدق هللا فيما أخرب به عنه 
 أمره يف قوله وعدهم وجعل مغفرته يف مقابلة الفحشاء واألمر بالفحشاء من الفحشاء فدخل حتت وعد احلق ممتثل أمر اهللا بشبهة يف

باملغفرة فزاده طمعاً وإن كانت دار النار مسكنه ألنه من أهلها وإن حارت عليه أوزار من اتبعه ممن هو من أهل النار فما حل إال ما 
طاع له ألنه خارج عن اجلزاء الوفاق ورمحة اهللا ال ختص حمالً من حمل وال داراً من دار بل هو منقطع بالغ إىل أجل وفضل اهللا ال انق

وسعت كل شيء فدار الرمحة هي دار الوجود وهؤالء العبيد املذكورون ذكرهم اهللا باإلضافة إليه واإلضافة إليه تشريف فجمع يف 
بحانه أن يقنطوا من رمحة اهللا وبشرهم أنه يغفر الذنوب مجيعاً ومل يعني اإلضافة بني العبيد الذين أسرفوا على أنفسهم الذين اهم س

     وقتاً فقد تكون املغفرة سابقة لبعض العبيد الحقة لبعض العبيد وبني العبيد الذين ليس للشيطان عليهم سلطان 

 تم إال راحم ورحيم وما  فما تم إال عبده وهو ربه

ثل قتيل وجريح وطريد وال تبديل لكلمات اهللا وهي أعيان العامل وإمنا التبديل هللا ال هلم ما أراد بالرحيم هنا املرحوم اسم مفعول م
ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها ويف قراءة أو ننساها فأولئك يبدل اهللا سيئام حسنات ومن يبدل نعمة اهللا وهي ما 

وإن كانت شرطاً ففيها رائحة االستفهام وقال يف اجلواب فإن اهللا شديد بشرنا به من عموم مغفرته من بعد ما جاءته فمن هنا 
العقاب ومل يقل فإن اهللا يعاقب من بدل نعمة اهللا فهو كما قال شديد العقاب يف حال العقوبة فإمث من يقدر يبدل نعمة اهللا من بعد 

 أو مثلها والنسخ تبديل ال بد إمث أنه القائل أنا عند ظن ما جاءته فيبدل نعمة اهللا مبا هو خري منها حيسب حاجة الوقت فإن احلكم له
عبدي يب فليظن يب خرياً فمن مل يظن باهللا خرياً فقد عصى أمره وجهل ربه وأشقى من إبليس فال يكون وقد يكون وقد أخرب اهللا 

وأمت هذه اآلية " شى اهللا من عباده العلماءإمنا خي"تعاىل عنه أنه يتربأ من الكافر ووصفه باخلوف هللا رب العاملني وقد ذكر تعاىل أنه 
بقوله أن اهللا عزيز أي ميتنع أن يؤثر فيه أمر حيول بينه وبني عموم مغفرته على عباده غفور ببينة مبالغة يف الغفران بعمومها فهي رجاء 

ع تعاىل إىل من هذه صفته مطلق للعصاة على طبقام وقوله فيمن يبدل نعمة اهللا من بعد ما جاءته أنه شديد العقاب أي يسر
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بالعقاب وهو أن يعقبه فيما بدله أن التبديل هللا عز وجل وليس له فيعرفه أنه بيده ملكوت كل شيء فإن اهللا ما قرن ذا العقاب أملاً 
لتذاذ خاصة هذا ومىت مل يقرن األمل بعذاب أو عقاب فله حممل يف عني األمر املؤمل فإنه ال خياف إال من األمل وال يرغب إال يف اال

يقتضيه الطبع الذي وجد عليه من يقبل األمل واللذة وقد أعطى اهللا لعبيده يف القرآن من االحتجاج ما ال حيصى كثرة كل ذلك تعليم 
من اهللا فلو كان الشقاء يستأصل الشقي ما بسط اهللا لعباده من الرمحة ما بسط وال ذكر من احلجج ما ذكره وهو قوله وعلمك ما 

ن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيماً وال يعظم الفضل اإلهلي إال يف املسرفني وارمني وأما يف احملسنني فما على احملسنني من مل تك
سبيل فإن الفضل اإلهلي جاءهم ابتداء وبه كانوا حمسنني وما يبقى الفضل اإلهلي إال يف غري احملسنني واهللا يقول احلق وهو يهدي 

  .ء إىل صراط مستقيمالسبيل ويهدي من يشا

  معرفة منازلة من شق على رعيته في الباب الرابع وأربعمائة

سعى في هالك ملكه ومن رفق بهم بقي ملكاً كل سيد قتل عبداً من عبيده فإنما قتل سيادة من سياداته إال 
  أنا فانظره 

 وتلك حكمته سبحانه فينا  اإلضافة يبقيه ويبقينا حكم

 العباد وال كانوا موالينا ساد  ادة منالعبيد لما كانت سي لوال

 النداء كما كنا يكونونا عند  قد قال في خلدي ما كان معتقدي

 يعدم من فيه يوالينا وكيف  يعدم الحق موجوداً لزلته ما

 نفسه أثر وال يبارينا في  كان خالقاً وليس له بكونه

    

ه ألن الشيء ال يضاف إىل نفسه فهذه وصية إهلية لعباده ملا خلقهم على مل يقل ري نفس" احلمد هللا رب العاملني"قال اهللا تعاىل 
فأعلى " كلكم راع ومسؤول عن رعيته"صورته وأعطى منهم اإلمامة الكربى والدنيا وما بينهما وذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم 

امة على أهله وولده وتالمذته ومماليكه فما من الرعاء اإلمامة الكربى وأدناها إمامة اإلنسان على جوارحه وما بينهما ممن له اإلم
إنسان إال وهو خملوق وعلى الصورة وهلذا عمت اإلمامة مجيع األناسي واحلكم يف الكل واحد من حيث ما هو إمام وامللك يتسع 

ه وقدمه كل ذلك ويضيق كما قررنا فاإلمام مراقب أحوال مماليكه مع األنفاس وهذا هو اإلمام الذي عرف قدر ما واله اهللا علي
ليعلم أن رقيب عليه وهو الذي استخلفه مث نبهه على أمر لو عقل عن اهللا وذلك أن السيد إذا نقصه عني أو حال ممن ساد عليه فإنه 

قد نقص من سيادته بقدر ذلك وعزل بقدر ذلك كمن أعتق شقصاله يف عبده فقد عتق من العبد ما عتق ومل يسر العتق يف العبد 
 يعتق كله كذلك اإلمام إن غفل بلهوه وشأنه وشارك رعيته فيما هم عليه من فنون اللذات ونيل الشهوات ومل ينظر من كله إال أن

أحوال ما هو مأمور بالنظر يف أحواله من رعاياه فقد عزل نفسه بفعله ورمت به املرتبة وبقي عليه السؤال من اله والوبال واخليبة 
 خريها وندم حيث مل ينفعه الندم فإنه لو مل يسأل عن ذلك وترك وشأنه لكان بعض شيء إال وفقد الرياسة والسيادة وحرمه اهللا

احلق فأنه ال ينقص عنه من ملكه شيء فإن عبده إذا مات من احلياة الدنيا انتقل إليه يف الربزخ فبقي حكم السيادة هللا عليه خبالف 
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 عليه فهذا الفرق بيننا وبني احلق يف الربوبية قال صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا اإلنسان إذا مات عبده ماتت سيادته اليت كان ا سيداً
حيب الرفق يف األمر كله فالعامل من علم الرفق والرفيق واملرفوق فما من إنسان إال وهو رفيق مرفوق به فهو مملوك من وجه مالك 

 رفيع الدرجات فنحن له كما هو لنا وكما حنن لنا من وجه ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضاً سخرياً واهللا
فنحن ملا وله وهو لنا ال له وليس يف هذا الباب أشكل من إضافة العلم اإلهلي إىل املعلومات وال القدرة إىل املقدورات وال اإلرادة إىل 

ملعلومات واملقدورات واملرادات ال اية هلا املرادات حلدوث التعلق أعين تعلق كل صفة مبتعلقها من حيث العامل والقادر واملريد فإن ا
فهو حييط علماً بأا ال تتناهى وملا كان األمر على ما أشرنا إليه وعثر على ذلك من عثر عليه من املتكلمني قال االسترسال وعرب 

هلي بالتفصيل لعدم التناهي يف آخر حبدوث التعلق وقال اهللا يف هذا املقام حىت نعلم وأنكر بعض العلماء من القدماء تعلق العلم اإل
ذلك وكونه غري داخل يف الوجود فيعلم التفصيل من حيث ما هو تفصيل يف أمر ما ال يف كذا على التعيني واضطربت العقول فيه 

علومات الضطراب أفكارها ورفع األشكال يف هذه املسألة عندنا أهل الكشف والوجود واإللقاء اإلهلي أن العلم نسبة بني العامل وامل
وما مت إال ذات احلق وهي عني وجوده وليس لوجوده مفتتح وال منتهى فيكون له طرف واملعلومات متعلق وجوده فتعلق ما ال 
يتناهى وجوداً مبا ال يتناهى معلوماً ومقدوراً ومراداً فتفطن فإنه أمر دقيق فإن احلق عني وجوده ال يتصف بالدخول يف الوجود 

ل يف الوجود فهو متناٍه والبارئ هو عني الوجود ما هو داخل يف الوجود ألن وجوده عني ماهيته وما سوى فيتناهى فإنه كل ما دخ
احلق فمنه ما دخل يف الوجود فتناهى بدخوله يف الوجود ومنه ما مل يدخل يف الوجود فال يتصف بالتناهي فتحقق ما نبهتك عليه 

  .ملقدورات واملرادات واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيلفإنك ما جتده يف غري هذا املوضع وعلى هذا تأخذ ا

  معرفة منازلة من جعل قلبه بيتي في الباب الخامس وأربعمائة

وأخاله من غيري ما يدري أحد ما أعطيه فال تشبهوه بالبيت المعمور فأنه بيت مالئكتي ال بيتي ولهذا لم 
  أسكن فيه خليلي ابراهيم عليه السالم 

 أذكر شيئاً أنت تذكره فلست  تي فاعمرهبيتك ال بي القلب

 السرور الذي بالحسن تغمره هو  ذكري لنفسي حجاب إن ذكرك لنا

 تذكر أمراً نحن نذكره فلست  ذكرتك كان الذكر منك لنا إذا

 أجل قلب له ما زلت تعمره من  الخليل يظهر البيت مسكنه إن

    

 يسكنه فلست تعمره وليس  يحل به لكنت تابعه فلو

  إال الذي هو في قلبي يصوره  هللا حمداً ال يفوه به فالحمد

    

اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح القدس أن رمحة اهللا وسعت كل شيء ومن رمحته أن خلق اهللا ا قلب عبده وجعله أوسع من رمحته فإن 
عبدي املؤمن فرمحته مع اتساعها يستحيل قلب املؤمن وسع احلق كما ورد أن اهللا يقول ما وسعين أرضي وال مسائي ووسعين قلب 
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أن تتعلق به أو تسعه فإا وإن كانت منه فال تعود عليه وما أحال تعاىل عليه أن يسعه قلب عبده وذلك أنه الذي يفقه عن اهللا 
 وال يتصف بأنه تعاىل ويعقل عنه وقد أمره بالعلم به وما أمره إال مبا ميكن أن يقوم به فيكون احلق معلوماً معقوالً للعبد يف قلبه

مرحوم فهذا يدلك على أن الرمحة ال تناله من خلقه كما يناله التقوى أعين تقوى القلوب كما قال ولكن يناله التقوى منكم وقال 
 عنه وما جعلها عقالً إال ليعقل" أم هلم قلوب يعقلون ا"فإا يعين شعائر اهللا وهي ضرب من العلم به من تقوى القلوب وقال تعاىل 

العبد ا ما خياطبه به ومما خاطبه به أن رمحته وسعت كل شيء وأن قلبه وسعه جل جالله إال أن مث سراً أشري إليه وال أبسطه وهو 
أن اهللا أخرب أنه أحب أن يعرف ومقتضى احلب معروف فخلق اخللق وتعرف إليهم فعرفوه فما عرفوه بنظرهم وإمنا عرفوه بتعريفه 

 ملن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد واحملبة علم ذوق وما فينا إال حمب ومن أحب عرف مقتضى احلب إياهم فهذي إشارة
فمن هنا تعرف عموم الرمحة واحلديث اآلخر غضب اهللا الكائن من إغضاب العبد مث قال عنه الترامجة عليهم السالم يف باب الشفاعة 

اهللا قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فزال الغضب إذا سألوهم اخللق فيها يوم القيامة فيقولون إن 
باالنتقام وأخرب صلى اهللا وسلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب وهو املوفق عبده ملا تصدق به فهو املطفئ غضبه مبا وفق إليه عبده 

عرفناه إال بتعريفه وهذا من مجلة تعريفه ال من نظر املخلوق وهذا كثري لكن هذا القدر عند عباد اهللا منه فإنا ال نزيد عليه ألنا ما 
فلما اختذ اهللا قلب عبده بيتاً ألنه جعله حمل العلم به العرفاين ال النظري محاه وغار عليه أن يكون حمالً لغريه والعبد جامع فال بد أن 

 ويل حمل العلم باألشياء إال القلب واحلق يغار على يظهر احلق تعاىل هلذا العبد يف صور شىت أي يف صورة كل شيء ألنه حمل العلم
قلب عبده أن يكون فيه غري ربه فاطلعه أنه صورة كل شيء وعني كل شيء فوسع كل شيء قلب العبد ألن كل شيء حق فما 

د ذلك الشيء وسعه إال احلق فمن علم احلق من حقيته فقد علم كل شيء وليس من علم شيئاً علم احلق وعلى احلقيقة فما علم العب
الذي يزعم أنه علمه ألنه لو علمه علم أنه احلق فلما مل يعلم أنه احلق قلنا فيه أنه لو يعلمه وإمنا قال قلب املؤمن ال غري املؤمن لكون 

ذلك مجلة واحدة املعرفة باهللا ال تكون إال بتعريفه ال حبكم النظر الفكري وال يقبل تعريفه به تعاىل إال املؤمن فإن غري املؤمن ال يقبل 
فإنه الناظر على أحد ثالثة أمور ما أن حييل ذلك الذي ورد به التعريف على احلق فينقسم هنا احمليلون على أقسام فمنهم من يطعن 

يف الرسل وجيعلهم حتت سلطان اخليال وهذه الطائفة من األخسرين الذين أضلهم اهللا وأعماهم عن طريق اهلدى بل يف طريق اهلدى 
ا فهؤالء قد مجعوا بني اجلهل وبني املروق من الذين فالحظ هلم يف السعادة وقسم آخر منهم قالوا إن الرسل هم أعلم الناس لو علمو

باهللا فترتلوا يف اخلطاب على قدر إفهام الناس ال على ما هو األمر عليه فإنه حمال فهؤالء كذبوا اهللا ورسوله فيما نسب اهللا إىل نفسه 
ارة كما يقول اإلنسان إذا أراد أن يتأدب مع شخص آخر إذا حدثه حبديث يرى السامع يف نظره أنه ليس كما وإىل رسله حبسن عب

قال املخرب فال يقول له كذبت وإمنا يقول له يصدق سيدي ولكن ما هو األمر على هذا وإمنا األمر الذي ذكره سيدي على صورة 
ؤالء املتأولني وقسم آخر ال يقول بأنه نزل يف العبارة إىل إفهام الناس وإمنا كذا وكذا فهو يكذبه وجيهله حبسن عبارة هكذا فعل ه

كما يقول ليس املراد ذا اخلطاب إال كذا وكذا ما املراد منه ما تفهمه العامة وهذا موجود يف اللسان الذي جاء به الرسول فهؤالء 
 هذا هو املفهوم من اللسان وكذلك الذي يعتقده عامة ذلك اللسان أشبه حاالً ممن تقدم إال أم متحكمون يف ذلك على اهللا بقوهلم

هو أيضاً املفهوم من ذلك فما مينع أن يكون اموع فأخطئوا يف احلكم على اهللا مبا مل حيكم به على نفسه فهؤالء ما عبدوا إال اإلله 
    الذي ربطت عليه عقوهلم وقيدته وحصرته وقسم أخر 

 جاء من غري أن نعقل له معىن حىت نكون يف هذا اإلميان به يف حكم من مل يسمع به ونبقى على ما أعطانا قال نؤمن ذا اللفظ كما
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دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من هذا القول فهذا القسم متحكم أيضاً حبسن عبارة وأنه رد على اهللا حبسن عبارة فإم 
قسم آخر قالوا نؤمن ذا اللفظ على حد علم اهللا فيه وعلم رسوله صلى اهللا جعلوا نفوسهم حكم نفوس مل تسمع ذلك اخلطاب و

عليه وسلم فهؤالء قد قالوا خاطبنا اهللا عبثاً ألنه خاطبنا مبا ال نفهم واهللا يقول وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم وقد 
اناً وهؤالء كلهم مسلمون وأما األمر الثالث فهم الذين كشف اهللا جاء ذا فقد أبان كما قال اهللا لكن أىب هؤالء أن يكون ذلك بي

عن أعني بصائرهم غطاء اجلهل فأشهدهم آيات أنفسهم وآيات اآلفاق فتبني هلم أنه احلق ال غريه فآمنوا به بل علموه بكل وجه ويف 
وكيف ال يكون وقد نبه على ذلك كل صورة وإنه بكل شيء حميط فال يرى العارف شيئاً إال فيه فهو ظرف إحاطة لكل شيء 

بامسه الدهر فدخل فيه كل ما سوى اهللا فمن رأى شيئاً فما رآه فيه ولذلك قال الصديق ما رأيت شيئاً إال رأيت اهللا قبله ألنه ما رآه 
ه الوجود حىت دخل فيه فبالضرورة يرى احلق قبل الشيء بعينه ألنه يرى صدور ذلك الشيء منه فاحلق بيت املوجودات كلها ألن

  وقلب العبد بيت احلق ألنه وسعه ولكن قلب املؤمن ال غري 

  فعين وجود الحق عين الكوا ئن  كان بيت الحق فالحق بيته فمن

وما حاز املؤمن إال بكونه على صورة العامل وعلى صورة احلق وكل جزء من العامل ما هو على صورة احلق فمن هنا وصفه احلق 
بسطامي يف سعن قلب العارف لو أن العرش يعين ملك اهللا وما حواه من جزئيات العامل وأعيانه مائة ألف ألف بالسعة قال أبو يزيد ال

مرة ال يريد احلصر وإمنا يريد ما ال يتناهى وال يبلغه املدى فعرب عنه مبا دخل يف الوجود ويدخل أبداً يف زاوية من زوايا القلب 
 القدمي كيف حيس باحملدث موجوداً وهذا من أيب يزيد توسع على قدر جملسه إلفهام العارف ما أحس به وذلك ألن قلباً وسع

احلاضرين أما التحقيق يف ذلك أن يقول أن العارف ملا وسع احلق قلبه وسع قلبه كل شيء إذ ال يكون شيء إال عن احلق فال تتكون 
  صورة شيء إال يف قلبه يعين يف قلب ذلك العبد الذي وسع احلق 

  من صورة صورة وسوره  لهيولى لكل صورةا فهو

 أقامك الحق فيه سورة  ما بين ذا وهذا وأنت

    

وينظر إىل قول أيب يزيد ما قال اجلنيدان إذا قرن بالقدمي لو يبق له أثر إال يف قول اجلنيد هنا أمت من قول أيب يزيد فإن املتحدث إذا 
 لك ذه املقارنة ما هو األمر عليه وهو ما قلناه فإنه ال ميكن أن جيهل األثر وإمنا قربته بالقدمي كان األثر للقدمي ال للمحدث فتبني

كان قبل هذه املقارنة ينسب إىل احملدث فلما قرنه بالقدمي رأى األثر من القدمي ورأى احملدث عني األثر فقال ما قال وال نشك بعد 
بة هو والرسول صلوات اهللا عليهم قد وسع قلبه احلق فجعله تعاىل مسند أظهره أن تقرر هذا أن اخلليل ابراهيم عليه السالم ذه املثا

إىل البيت املعمور وما دخله ألنه لو دخله لوسع البيت املعمور احلق ألنه قد وسع من وسعه وهي إشارةً ال حقيقة فإن جسم ابراهيم 
 يف الربزخ الذي انتقل إليه باملوت وأما قوله وأخاله من عليه السالم حمصور حبريون بال شك فما نريد إال الصورة اليت هو عليها

غريي هو قوله عليه السالم فيمن يقرأ القرآن من شغله ذكرى يعين القرآن يقرأه العبد عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطى السائلني 
نه قال ما فرطنا يف الكتاب من شيء فهو وهو القرآن وقال فاسألوا أهل الذكر يعين أهل القرآن أل" إنا حنن نزلنا الذكر"قال تعاىل 

اجلامع لكل شيء فمن اعتقد غريا وجب عليه أن خيلي قلبه للحق والناس يتفاضلون يف الدرجات فإن اهللا قد فضل العامل بعضه على 
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أعطى نفسه تعاىل االسم بعض أو أفضل املفاضلة فضل العلم باهللا أال تراه قد أعطاه تعاىل أعين لإلنسان مبرتلة االسم اآلخر الذي هللا و
األول يف رتبة العلم به وجعل امللك حماطاً به بني األول واآلخر فمن كان له علم باملراتب علم ما للملك من اهللا وما له من إنسان 

م اإلهلي وهلذا كان امللك وهو الروح األمني يأيت بالوحي من االسم األول الذي هللا إىل العبد الكامل الرسول النازل يف مرتل االس
اآلخر وهو قوله تعاىل شهد اهللا فبدأ بنفسه يف الشهادة بتوحيده مث ذكر املالئكة مث ذكر بعد املالئكة أوىل العلم وهم األناسي فلله 

األمر من قبل ومن بعد وامللك ما بينهما وهكذا كان أمر الوجود فاألولية للحق مث أوجد امللك مث أوجد اإلنسان وأعطاه اخلالفة ومل 
عطها امللك ألن الوسط له وكل وسط فهو حماط به فافهم فصورة فضل امللك على اإلنسان مبا أتاه به من عند اهللا وليس ذلك ي

بدليل قاطع على الفضيلة يف العقل ويف اللسان كما أن خلق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس ألن الناس يف رتبة االنفعال عن 
الذي يف العناصر فما مث إال وجوه خاصة وما مث وجه حميط فمن وجه يفضل ومن وجه يكون حركة األفالك وقبول التكوين 

  .مفضوالً واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

  معرفة منازلة ما ظهر مني شيء لشيء في الباب السادس وأربعمائة

  وال ينبغي أن يظهر 

 مأثم أين الظهور وسوانا  لو ظهرنا للشيء كان سوانا

 أنا اإلله الغيور ولهذا  الوجود ماثم غيرعين  أنت

 باٍق وأنت فإن تبور أنا  تقسل يا عبيد إنك إني ال

 لك الفناء والنشور ولهذا  وقت فأنت خلق جديد كل

    

وا يقول احلق مأمث شيء ظهر إليه ألين عني كل شيء فما أظهر إال ملن ليست له شيئية الوجود فال تراين إال املمكنات يف شيئية ثب
فما ظهرت إليها ألا مل تزل معدومة وأنا مل أزل موجوداً فوجودي عني ظهوري وال ينبغي أن يكون األمر إال هكذا وملا كانت 

األحكام فيما ظهر ال مسائي ويف نفس األمر ال عيان املمكنات والوجود عيين ال غريي وفصلت األحكام اإلمكانية الصور يف العني 
ل النظر يف تفصيل األنواع يف اجلنس وتفصيل األشخاص يف النوع كذلك تفصيل الصور اإلمكانية يف العني الواحدة كما يقول أه

وترى األمساء أنا مسماها أعين األمساء احلسىن فيجعل األثر هلا ويف احلقيقة ما األثر إال ألعيان املمكنات وهلذا ينطلق على صور أمساء 
هللا فلها نسبتان نسبة إىل اهللا تعاىل ونسبة إىل صور املمكنات فاحلق ليس بظاهر ألعيان صور املمكنات ومن أمساء املمكنات أمساء ا

املمكنات من حيث ما هي صور هلا ال من حيث أا ظهرت يف عني الوجود احلق والشيء إذا كان يف الشيء مبثل هذه الكينونة من 
واء ما منعنا من رؤيته إال القرب املفرط فال ميكن أن نراه وال ميكن أن القرب ال ميكن أن يراه فال ميكن أن يظهر له كما نراه يف اهل

يظهر لنا عادة فلو تباعد عنا لرأيناه ومن احملال بعد الصور عن العني اليت توجد فيها ألا لو فارقتها انعدمت كما هو األمر يف نفسه 
 من حيث أن هلا األمساء اإلهلية وهابة هذه الصور الظاهرة فإن الصور يف هذه العني تنعدم وهي يف لبس من خلق جديد فاملمكنات

بعضها لبعض يف عني الوجود فما أظهرت هذه األعيان املمكنات صورة إال باألمساء اإلهلية من قائل وقادر وخالق ورازق وحمي 
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الصور وال تقبل العطاء ملا تعطيه ومميت ومعز ومذل وأما الغىن والعزة فهي للذات وهو الغين العزيز فغناها هلا بكوا تعطي هذه 
حقيقة ذاته وأما العزة هلا فإن هذه الصور ال تعطيها وال تؤثر فيها علماً مبا تستفيده يف حال وجودها بعضها من بعض فإن األعيان 

مل بال شك فاحلق عامل هي املعطية هلذه الصور تلك العلوم اليت استفادا باألمساء اإلهلية وهذا معىن قوله تعاىل حىت تعلم وهو العا
واألعيان عاملة ومستفيدة والعلم إمنا هو عني الصور واستفادا من األمساء اإلهلية اليت أعطتها أعيان املمكنات العلوم ومن هنا تعلم 

ما بطن ومن حكم الكثرة والوحدة واملؤثر واملؤثر فيه واألثر ونسبة العامل من اهللا ونسبة تنوع الصور الظاهرة وما ظهر ومن ظهر و
بطن وحقيقة األول واآلخر والظاهر والباطن وإا نعوت ملن له األمساء احلسىن فتحقق ما ذكرناه يف هذا الباب فأنه نافع جداً حيوي 
على أمر عظيم ال يقدر قدره إال اهللا فمن عرف هذا الباب عرف نفسه هل هو الصورة أو هو عني واهب الصورة أو هو عني العني 

مكنة اليت هلا العدم من ذاا ومن عرف نفسه عرف ربه ضرورة فما يعرف احلق إال احلق فال تقدم وال تأخر ألن املمكن يف الثابتة امل
حال عدمه ليس مبتأخر عن األزل املنسوب إىل وجود احلق ألن األزل كما هو واجب لوجود احلق هو واجب لعدم املمكن وثبوته 

 عند احلق مميز عن ممكن آخر ملا خصصه باخلطاب يف قول كن ومن عرف هذا الباب عرف من وتعيينه عند احلق ولوال ما هو متعني
  .يقول كن وملن يقال كن ومن يتكون عن قول كن ومن يقبل حكم الكاف والنون واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

  معرفة منازلة في أسرع من الطرفة في الباب السابع وأربعمائة

  لى غيري ال لضعفي ولكن لضعفك تختلس مني إن نظرت إ

 الدهر كيف شاء بناسه يلعب  التفاف المصلى عين اختالسه

 الزمان عين أناسه وأناس  الدهر والمشيئة منه وهو

 الرجال عين لباسه وقلوب  شيء له لباس مسمى كل

 كالظبي عند كناسه بوجودي  صورة ثم يخفى وأنا

 صل أساسهعنها بأ يتعالى  قامت بصورة كوني لحدود

    

دخلت على شيخنا أيب حممد عبد اهللا الشكاز باغرناطة من بالد األندلس وكان من أهل باغة وهو من أكرب من لقيته يف طريق اهللا 
فقال يل يا أخي الرحال أربعة وما أرسلنا قبلك إال رجاالً رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا ورجال صدقوا ما عاهدوا اهللا 

 وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاالً يريد على أرجلهم ال يركبون وعلى األعراف رجال فأراد بالرجال األربعة حصر املراتب عليه
ألنه ما مث إال رسول وويل ومؤمن وما عدا هؤالء األربعة فال اعتبار هلم من حيث أعيام ألن الشيء ال يعترب إال من حيث مرتلته ال 

 فاإلنسانية واحدة العني يف كل إنسان وإمنا يتفاضل الناس باملنازل ال بالعني حىت يف الصورة من مجيل وأمجل من حيث عينه اإلنسانية
وغري مجيل وهلذا ما جاء رضي اهللا عنه يف ذكر الرجال بأكثر من أربعة فما أراد باألربعة إال ما ذكرناه وما أراد بالرجال يف هذه 

ذا الصنف اإلنساين ذكراً أو أنثى وملا قلت له يف قوله يأتوك رجاالً املراد به من أتى ماشياً على اآليات الذكر إن خاصة وإمنا أراد ه
رجله قال رضي اهللا عنه الرجل ال يكون حمموالً والراكب حممول فعلمت ما أراد فإنه قد علم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما 
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 قال وما أعلمته رضي اهللا عنه أن البقاء على األصل هو املطلوب هللا من اخللق وهلذا أسرى به إال حمموالً على الرباق فسلمت إليه ما
ذكره تعاىل بقوله وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئاً يعين موجوداً يقول له ينبغي لك أن تكون وأنت يف وجودك من احلال معي 

قوف عند حدوده ومرامسه فيتكلم حيث رسم له كما كنت وأنت يف حال عدمك من قبولك ألوامري وعدم اعتراضك بأمره بالو
أن يتكلم ويتكلم مبا أمره به أن يتكلم فيكون سبحانه هو املتكلم بذلك على لسان عبده وكذلك يف مجيع حركاته وسكناته وأحواله 

طاب فهو حممول الظاهرة والباطنة ال يقول يف وجوده أنه موجود بل يرى نفسه على صورته يف حال عدمه هذا مراد احلق منه باخل
وهلذا ما أسرى برسول قط إال على براق إذا كان إسراًء جسمياً حمسوساً وإذا كان باإلسراء اخليايلّ الذي يعرب عنه بالرؤيا فقد يرى 
نفسه حمموالً على مركب وقد ال يرى نفسه حمموالً على مركب لكن يعلم أنه حممول يف الصورة اليت يرى نفسه فيها إذ قد علمنا 

جسمه يف فراشه ويف بيته نائم فاعلم ذلك وأما ما ذهب إليه الشيخ من االستقالل وعدم الركوب فذلك هو الذي حيذر منه فإنه أن 
االختالس الذي ذكرنا فإن العبد هنا اختلسته نفسه باالستقالل وهو يف نفسه غري مستقل فأخذه ذلك االختالس من يد احلق فتخيل 

 ومن مل يعرف نفسه جهل ربه فكان الغري هنا الذي نظر إليه عني نفسه وذلك لضعفه يف العلم أنه غري حممول فلم يعرف نفسه
باألصل الذي هو عليه وال شك أن مرتبة الرسل عليهم السالم قد مجعت مراتب من نبوة ووالية وإميان وهم احملمولون فمن ورثهم 

 ألن األمر يف نفسه أنه حممول وال بد ولكن من ال علم له بذلك وكان حمموالً يعلم ذلك من نفسه وإمنا قلنا يعلم ذلك من نفسه
يتخيل أنه غري حممول فلهذا قيدنا ويف قوله يأتوك رجاالً فالذي دعاهم قال هلم قولوا وإياك نستعني وقال هلم استعينوا باهللا واصربوا 

 واملعني وقوله رضي اهللا عنه رجال تلهيهم جتارة وكل معىن حممول بال شك فإنه غري مستقل باألمر إذ لو استقل به ملا طلب العون
وال بيع عن ذكر اهللا فهم يف جتارم يف ذكر اهللا إنّ التجارة على احلد املرسوم اإلهلي من ذكر اهللا كما قالت عائشة عن رسول اهللا 

د العامل ذكر اهللا ألنه ما من شيء صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يذكر اهللا على أحيائه مع كونه ميازح العجوز والصغري وكل ذلك عن
إال وهو يذكر باهللا فمن رأى شيئاً ال يذكر عند رؤيته فما رآه فإن اهللا ما وضعه يف الوجود إال مذكراً فلم تلههم التجارة وال البيع 

وا ألم غالبوا فيه ويف عن ذكر اهللا وكذلك رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه يف أخذ امليثاق الذي أخذ اهللا عليهم فوفوا فيهم صدق
الوفاء به الدعاوى املركوزة يف النفوس اليت أخرجت بعض من أخذ عليه امليثاق أو أكثره عن الوفاء مبا عاهد عليه اهللا فليس الرجل 

لى األعراف إال من صدق مع اهللا يف الوفاء مبا أخذ عليه كما صدق النيب فيما أخذ اهللا عليه يف ميثاق النبيني واملرسلني وقوله وع
رجال وهم أعظم الرجال يف املرتلة فإن هلم االستشراف على املنازل فما أشار باألعراف هنا هذا الشيخ إىل من تساوت حسناته 

     وسيئاته وإمنا أخذه من حيث مرتلة االستشراف فإن األعراف 

هر من قبله العذاب وهو الذي بلي النار فجعل النار هنا هو السور الذي بني اجلنة والنار باطنه قبة الرمحة وهو الذي يلي اجلنة وظا
من قبله أي يقابله واملقابل ضد فلم جيعل السور حمالً للعذاب وجعله حمالً للرمحة بقوله باطنه فيه الرمحة فانظر ما أعجب تنبيه اهللا 

ة اهللا وذلك هو الذي أطمعهم يف اجلنة عباده حبقائق األمور على ما هي عليه ولكن أكثر الناس ال يعلمون فأهل األعراف يف حمل رمح
وإن كانوا بعد ما دخلوها ذكر أن هلم املعرفة مبقام اخللق فقال يعرفون كالً بسيماهم أي مبا جعلنا فيهم من العالمة وقوله ونادوا 

م يف مقام الكشف لألشياء فلو دخلوا اجلنة استتر عنهم بدخوهلم فيها وسترا جنة عن كشف أصحاب اجلنة مل يدخلوها فإم أل
ما هم له كاشفون وقوهلم سالم عليكم حتية إقبال عليهم ملعرفتهم م وحتية النصرافهم عنهم إىل جنام يقول اهللا استعينوا واصربوا 

ك ويقول أنا أغىن الشركاء عن الشرك ومعلوم أن االستعانة شرك يف العمل فإن كان العمل له فأين العبد وإن كان للعبد فقد أشر
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نفسه فاختلسه هذا القدر من توحيد األفعال فمن علم أن العبد حمل لظهور العمل فال بد منه وال بد من القبول إن قيل أنه تعاىل 
أوجد العبد والعمل فلو مل يكن العبد قابالً إلجياد القادر إياه ملا وجد دليلنا احملال فال بد من قبول املمكن فال بد من االشتراك يف 

ن كان يف إجياد العبد فال بد منه وإن كان يف إجياد العمل التكليفي فال بد من العبد فعلى كل حال ال بد منك ومنه إال أنك اإلجياد إ
منعوت بالضعف فقال تعاىل اهللا الذي خلقكم من ضعف لكون املمكن ال يستطيع أن يدفع عن نفسه الترجيح على كل حال مث 

 ال يستقل فأمر بطلب املعونة فلوال أن للمكلف نسبة وأثر يف العمل ما صح التكليف وال جعل من بعد ضعف قوة للتكليف إال أنه
صح طلب املعونة من ذي القوة املتني فإن شئت مسيت أنت ذلك القدر من االشتراك كسباً وإن شئت مسيته خلقاً بعد أن عرفت 

ان املمكنات يف العني الوجودية الظاهرة يف الصور عن آثار املعىن وأما أهل اهللا أرباب الكشف فكما قلنا إن ذلك كله أحكام أعي
األمساء اإلهلية احلسىن من حيث أن املمكن متصف ا فهي للحق أمساء وهي للممكن نعوت وصفات يف حال عدم املمكن ألن 

اليت تتبعها أمساء املمكنات وجود عينه من حيث احلقيقة قد بينا أنه ال يتصور فما استفاد املمكن إال ظهور أحكامه بوجود الصور 
فكما أن أمساء اهللا احلسىن للممكن على طريق النعتية كذلك الكونية اليت تنطلق على الصور الكائنة يف عني الوجود هي أمساء للعني 

احلق الوجودية قال تعاىل قل مسوهم يف معرض الداللة فإذا مسوهم قالوا هذا حجر هذا شجر هذا كوكب والكل اسم عبد مث أبان 
تعاىل ذلك كله ليعقل عنه فقال تعاىل إن هي األمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان فقلتم عن العني من أجل 
الصورة إا حجر أو شجر أو كوكب أو أي اسم كان من املعبودبن الذين ما هلم اسم اهللا فما قال أحد من خلق أنا اهللا إال اهللا 

اطيس إذا نطق بقول أنا اهللا فتعلم عند ذلك ما معىن قوله أنا اهللا وأنه حق أعين هذا القول يف ذلك اللسان املصطلح املرقوم يف القر
عليه ويقوله أيضاً العبد الكامل الذي أحلق لسانه ومسعه وبصره وقواه وجوارحه كأيب يزيد وأمثاله وما عدا هذين فال يقول أنا اهللا 

  .ي له يف ذلك اللسان له فاعلم ذلك واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيلوإمنا يقول االسم اخلاص الذ

    

  معرفة منازلة يوم السبت في الباب الثامن وأربعمائة

  حّل عنك مئزر الجد الذي شددته فقد فرغ العالم مني وفرغت منه 

 بقيت أشخاصها تتكون وقد  من األجناس فالخلق خلقنا فرغنا

 إلى غير غايات له تتعين  ر دائمالجود واألنفاس فاألم مدى

 سواه فهذا حقه المتيقن  الغاية القصوى فليست نهاية هو

 الوسع المختار بي فتبينوا هو  البدء ألعود تراه ألنه أنا

 موجود أنا يتيقن وآخر  أول بالقصد فالكون كوننا أما

 أجلنا بانوا وهللا كونوا فمن  كلوا طيبات الرزق من كل جانب

    

 اهللا تعاىل إذ يعدون يف السبت فنقول من باب اإلشارة ال من باب التفسري يتجاوزون بالراحة حدها وا مسي السبت سبتاً فإن قال
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اهللا خلق العامل يف ستة أيام بدأ به يوم األحد وفرغ منه يوم اجلمعة وما مسه من لغوب ومل يعي خبلقه احللق فلما كان يوم السابع من 
العامل كان يشبه املستريح الذي مسه اللغوب فاستلقى ووضع إحدى رجليه على األخرى وقال أنا امللك كذا األسبوع وفرغ من 

ورد يف األخبار النبوية فسمى يوم السبت يريد يوم الراحة وهو يوم األبد ففيه تتكون أشخاص كل نوع دنيا وآخرة فما هي إال 
ىل يوم السبت فوىل اهللا أمره والياً له اإلمساك والثبوت فله إمساك الصور يف اهلبا سبعة أيام لكل يوم وال واله اهللا فانتهى األمر إ

فنهار هذا اليوم الذي هو يوم األبد ألهل اجلنان وليله هل النار فال مساء لنهاره وال صبح لليله وما رأينا أحد اعترب هذا اليوم إال 
نت يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة مبكة قد دخلت الطواف فرأيت رجالً السبيت حممد بن هارون الرشيد أمري املؤمنني وذلك أين ك

حسن اهليئة له هيبة ووقار وهو يطوف بالبيت أمامي فصرفت نظري إليه عسى أعرفه فما عرفته يف ااورين ومل أر عليه عالمة قادم 
يف الطواف ويعرب بينهما وال يفصل بينهما وال من سفر ملا كان عليه من الغضاضة والنضارة فرأيته مير بني الرجلني املتالصقني 

يشعران به فجعلت أتتبع بأقدامي مواضع وطأت أقدامه ما يرفع قدماً إال وضعت قدمي يف موضع وذهين إليه وبصري معه لئال 
فتعجبت من ذلك فلما يفوتين فكنت أمر بالرجلني املتالصقني اللذين مير هو بينهما فأجوزمها يف أثره كما جيوزمها وال أفصل بينهما 

أكمل أسبوعه وأراد اخلروج مسكته وسلمت عليه فرد علي السالم وتبسم يل وأنا ال أصرف نظري عنه خمافة أن يفوتين فإين ما 
شككت فيه أنه روح جتسد وعلمت أن البصر يقيده فقلت له أين أعلم أنك روح متجسد فقال يل صدقت فقلت له فمن أنت 

لسبيت بن هارون الرشيد فقلت له أريد أن أسألك عن حال كنت عليه يف أيام حياتك يف الدنيا قال قل قلت يرمحك اهللا فقال أنا ا
بلغين أنك ما مسيت السبيت إال لكونك كنت حتترف كل سبت بقدر مت تأكله يف بقية األسبوع فقال الذي بلغك صحيح كذلك 

م أيام األسبوع فقال نعم ما سألت مث قال يل بلغين أن اهللا ابتدأ كان األمر فقلت له فلم خصصت يوم السبت دون غريه من األيا
خلق العامل يوم األحد وفرغ منه يوم اجلمعة فلما كان يوم السبت استلقى ووضع إحدى رجليه على األخرى وقال أنا امللك هذا 

هللا من يوم األحد إىل آخر الستة أيام ال أشتغل بلغين يف األخبار وأنا يف احلياة الدنيا فقلت واهللا ألعملن على هذا فتفرغت لعبادة ا
بشيء إال بعبادته تعاىل وأقول أنه تعاىل كما اعتىن بنا يف هذه األيام الستة فأىن أتفرغ إىل عبادته فيها وال أمزجها بشغل نفسي فإذا 

إحدى رجليه على األخرى وقوله أنا كان يوم السبت أتفرغ لنفسي ما حتصل هلا ما يقوا يف باقي األسبوع كما روينا من إلقاء 
امللك احلديث وفتح اهللا يل يف ذلك فقلت له من كان قطب الزمان يف وقتك فقال أنا وال فخر قلت له كذلك وقع يل التعريف قال 

صدقك من عرفك مث قال يل عن أمرك يريد املفارقة قلت له ذلك إليك فسلم علي سالم حمب وانصرف وكان بعض أصحايب 
اعة يف انتظاري لكوم كانوا يشتغلون علي بإحياء علوم الدين للغزايل رمحه اهللا فلما فرغت من ركعيت الطواف وجئت إليهم واجلم

قال يل بعضهم وهو نبيل بن خزر بن خزرون السبيت رأيناك تكلم رجالً غريباً حسن الوجه وسيماً ال نعرفه يف ااورين من كان 
يء من شأنه إال بعض إخواين فإين أخربم بقصته فتعجبوا لذلك واعلم أيدنا اهللا وإياك أن الفراغ ومىت جاء فسكت ومل أخربهم بش

اإلهلي إمنا كان من األجناس يف الستة األيام وأما أشخاص األنواع فال فبقي الفراغ باألزمان ال عن األشخاص وهو قوله سنفرغ 
ذه الدنيا فيفرغ لنا منا وتنتقل الشؤون إىل الربزخ والدار اآلخرة فال يزال لكم من الشؤون الذي قال فيها كل يوم هو يف شأن يف ه

األمر من فراغ إىل فراغ إىل أن يصل أو أن عموم الرمحة اليت وسعت كل شيء فال يقع بعد ذلك فراغ حيده حال وال مييزه بل 
ار هكذا هو األمر يف نفسه ففراغه من العامل هذا القدر وجود مستمر ووجود ثابت مستقر إىل غري اية يف الدارين دار اجلنة ودار الن



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2451  

    الذي ذكرته آنفاً وفراغ العامل منه من حيث الداللة عليه ل غري وأما الوهب من العلم فال يزال دائماً لكن من غري طلب يف 

  . احلق وهو يهدي السبيلاآلخرة مقايلّ لكن التجلي دائم والقبول دائم فالعلم متجدد الظهور يل على الدوام واهللا يقول

  معرفة منازلة أسمائي في الباب التاسع وأربعمائة

 حجاب عليك فإن رفعتها وصلت إلي  

 أكواننا فنقول وأعياننا  أسماء لنا ونعوت حجابك

 وال غير إال ربنا فنصول  الدولة الغراء ليست لغيرنا لنا

 بهذا ظالم وجهول يقول  على من فحقق ما تقول وإنما

 مقاالتي إليه تؤول فكل  مقال فيه غير مقيد فكل

 وجود ما إليه سبيل فذاك  ترفع األستار بيني وبينه فال

    

اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن اإلنسان وإن كان يف نفس األمر عبداً وجيد يف نفسه ما هو عليه من العجز والضعف واالفتقار إىل 
ث ويعرف هذا كله من نفسه ذوقاً ومع هذا فإنه يظهر بالرياسة والتقدم وكلما متكن من التأثري أدىن األشياء والتأمل من قرصة الربغو

يف غريه فإنه يؤثر وجيد يف طلب ذلك كله وحبه ألنه خلقه اهللا على صورته وله تعاىل العزة والكربياء والعظمة فسرت هذه األحكام 
نسان وتستلزمها فرجال اهللا هم الذين مل يصرفهم خلقهم على الصورة عن يف العبد فإا أحكام تتبع الصورة اليت خلق عليها اإل

الفقر والذلة والعبودية وإذا وجدوا هذا األمر الذي اقتضاه خلقهم على الصورة وال بد ظهروا به يف املواطن اليت عني احلق هلم أن 
ا إال يف مواطن خمصوصة ويظهر بالرتول والتحبب إىل يظهروا بذلك فيها كما فعل احلق الذي له هذه الصفة ذاتية نفسية فال يظهر 

عباده حىت كأنه فقري إليهم يف ذلك ويقيم نفسه مقامهم وإذا كان احلق ذه الصفة أن يرتل إليكم يف صوركم فأنتم أحق ذا النعت 
 ما نزل إليكم فيه ال له ولوال أن أن ال تربحوا فيه وال تنظروا إىل ما جتدونه فيكم من قوة الصورة فذلك له ال لكم كما أن لكم

أمساءه احلسىن قامت بكم واتصفتم ا ما متكن لكم ذلك فردوا أمساءه على صورته ال عليكم وخذوا منه ما نزل لكم فيه فإن ذلك 
ع احلق نعتكم وأمساؤكم فإنكم إذا فعلتم ذلك وصلتم إليه أي كنتم من أهل القربة فإن املقرب ال يبقى له القرب واجللوس م

والتحدث معه تعاىل امساً إهلياً من األمساء املؤثرة يف العامل وال من أمساء الترتيه وإمنا يدخل عليه بالذلة لشهود عزه بالفقر لشهود غناه 
يف بالتهيؤ لنفوذ قدرته فينخلع من كل األمساء اليت تعطيه أحكام الصورة اليت خلق عليها هذا مذهب سادات أهل الطريق حىت قالوا 

ذلك أن صادقني ال يصطحبان إمنا يصطحب صادق وصديق وهلذا ما بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثاً قط ولو كان اثنني 
األقدم أحدمها وجعل اآلخر وإن لو يكن كذلك فسد األمر والنظام وهو متبع يف ذلك حكم األصل فإنه لو كان مع اهللا إله آخر 

و كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا فمن أراد صحبة احلق فليصحبه حبقيقته وجبلته من ذله وافتقاره ومن لفسد األمر والنظام كما قال ل
أراد صحبة اخللق فليصحبه مبا شرع له ربه ال بنفسه وال بصورة ربه بل كما قلنا مبا شرع له فيعطي كل ذي حق حقه فيكون عبداً 

رج عليه وملا كان هذا كله مذهب أهل اهللا كشف اهللا لنا من زيادة العلم اليت يف صورة حق أو حقاً يف صورة عبد كيفما كان ال ح
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امنت اهللا ا علينا مع مشاركتنا إياهم فيما ذهبوا إليه أن اهللا أطلعنا على أن مجيع ما يتسمى به العبد وحيق له النعت به وإطالق االسم 
كل أمساء إهلية فهو يف كل ما يظهر به مما ذكروه مما تقتضيه العبودية عندهم عليه ال فرق بينه وبني ما ينعت به من األمساء اإلهلية فال

والصورة ليس له وإمنا ذلك هللا وما له من نفسه سوى عينه وعينه ما استفادت صفة الوجود إال منه تعاىل فما مساه باسٍم إال وهو له 
صورة اليت خلق عليها حىت ال يبقى منه سوى عينه بال صفة وال تعاىل فإذا خرج العبد من مجيع أمسائه كلها اليت تقتضيها جبلته وال

اسم سوى عينه حينئذ يكون عند اهللا من املقربني ووافقنا على هذا القول شيخنا أبو يزيد البسطامي حيث قال وأن اآلن ال صفة يل 
يقة ونعتنا ا فقبلناها أدباً على علم أا له ال لنا إذ يعين ملا أقامه اهللا يف هذا املقام فصفات العبد كلها معارة من عند اهللا فهي هللا حق

من حقيقتنا عدم االعتراض إمنا هو التسليم الذايتّ احملض ال التسليم الذي هو صفة له فإن ذلك له فإذا كان العبد ما عنده من ذاته 
نفس األمر إال باحلق وال أبصر إال به وال سوى عينه بالضرورة يكون احلق مجيع صفاته ويقول له أنت عبدي حقاً فما مسع سامع يف 

علم إال به وحي وال قدر وال حترك وال سكن وال أراد وال قهر وال أعطى وال منع وال ظهر عليه وعنه أمر ما هو عينه إال وهو احلق 
 ما سوى اهللا ال أم صاروا ال العبد فما للعبد سوى عينه سواء علم ذلك أو جهله وما فاز العلماء إال بعلمهم ذا القدر يف حق كل

  .كذا بعد أن مل يكونوا فلمثل هذا فليعمل العاملون ويف مثل هذا فليتنافس املتنافسون واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

  معرفة منازلة وإن إلى ربك المنتهى في الباب العاشر وأربعمائة

  فاعتزوا بي تسعدوا 

    

 ق الذي ال يرامهو الح هذا  وراء اهللا مرمى لرام وليس

 في هذا المقام المقام يحرم  مقام الحق ال تعتدوا هذا

 وجود ما لديه انصرام هذا  وصلتم أخوتي فارجعوا إذا

 سوى عين الورى اإلمام ثم  منه إليكم فما رجوعكم

 فليس عز غير عز اإلمام  أعزاء به تسعدوا كونوا

 دواميروا أحوالهم في  ولم  رأوا أعراضهم لم تقم لما

  لذاك سموا في اللسان األنام  أيام الحق عن كوننا قالوا

قال اهللا تعاىل يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا وقال تعاىل وإن إىل ربك املنتهى وقال صلى اهللا عليه وسلم ليس وراء اهللا مرمى 
ء اهللا مرمى إال العدم احملض الذي ما فيه حق وال وقال واهللا من ورائهم حميط وما مث إال اهللا وحنن وهو من ورائنا حميط فليس ورا

خلق فهو تعاىل احمليط بنا فالوراء منا له من كل وجهة فال نراه أبداً يف هذه اآلية ألن وجوهنا إمنا هي مقبلة مصروفة إىل نقطة احمليط 
ان هذا نعته واألمر كرى فبالضرورة ألنا منها خرجنا فلم يتمكن لنا أن نستقبل بوجوهنا إال هي فهي قبلتنا وهي إمامنا ومن ك

يكون الوراء منا للمحيط بنا فإذا نظرنا إىل قوله وإن إىل ربك املنتهى فإمنا يريد بظهورنا ال بوجوهنا فإن مشينا إىل احمليط القهقرى 
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ما ظهر لنا عني فمن احملال فهو من ورائنا احمليط ألنه الوجود فلو مل يكن من ورائنا لكان انتهاؤنا إىل العدم ولو وقعنا يف العدم 
وقوعنا يف العدم ألن اهللا وهو الوجود احملض من ورائنا حميط بنا إليه ننتهي فيحول وجوده وإحاطة بيننا وبني العدم فليس بني قوله 

امل بني النقطة وإن إىل ربك املنتهى وبني قوله واهللا من ورائهم حميط تقابل ال ميكن معه اجلمع بينهما بل اجلمع بينهما معلوم فالع
واحمليط فالنقطة األول واحمليط اآلخر فاحلفظ اإلهلي يصحبنا حيثما كنا فيصرفنا منه إليه واألمر دائرة ما هلا طرف يشهد فيوقف عنده 

ائماً فلهذا قيل للمحمدي الذي له مثل هذا الكشف ملا قام لكم لكون األمر دورياً فارجعوا فال يزال العامل ساحباً يف فلك الوجود د
إىل غري اية إذ ال اية هناك وال يزال وجه العامل أبداً إىل اسم األول الذي أوجده ناظراً وال يزال ظهر العامل إىل االسم اآلخر احمليط 

الذي ينتهي إليه بورائه ناظراً فإن العامل يرى من خلفه كما يرى من أمامه ولكن خيتلف إدراكه باختالف اجلدل عليه ولوال 
  تالف ما متيز عني وال كان فرقان االخ

 لها قطي فلست أبور وأنا  الوجود رحى علي تدور إن

 نعت الكون فهو فقير فالفقر  لو زلت مادارت وال كانت رحى

 بأنك باألمور خبير اعلم  جاهالً باألمر وهو مشاهد يا

 الدليل عليه فهو بصير وهو  يحجب فرقه عن عينه الجمع

    

عوا ورائكم فلتمسوا نوراً فقيل هلم حق ألن اهللا من ورائهم حميط وهو النور فلو مل يضرب بالسور بينه وبينهم قيل لطائفة ارج
لوجدوا النور الذي التمسوه حني قيل هلم التمسوا نوراً فإن احلياة الدنيا حمل اكتساب األنوار بالتكاليف وأا دار عمل مشروع فهي 

على اآلخرة صارت الدنيا ورائهم فقيل هلم ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً أي ال يكون ألحد نور دار ارتقاء واكتساب فلما أقبلوا 
إال من حياته الدنيا فحال سور املنع بينه وبني احلياة الدنيا فالسور دائرة بني النقطة واحمليط فأهل اجلنان بني السور واحمليط فالنور من 

محة ووجه السور الذي هو ظاهره ينظر إىل نقطة احمليط وأهل النار بني النقطة وظاهر السور ورائهم وباطن السور إليهم الذي فيه الر
وظاهره من قبله العذاب إىل األجل املسمى فهو حائل بني الدارين ال بني الصفتني فإن السور يف نفسه رمحة وعينه عني الفصل بني 

جلنة فالسور ال يرتفع وكونه رمحة ال يرتفع والبد أن يظهر ما يف الباطن الدارين ألن العذاب من قبله ما هو فيه والرمحة على أهل ا
على الظاهر فال بد من مشول الرمحة ملن هو قبل ظاهر السور وهلذا قيل هلم التمسوا نوراً فلو قيل هلم التمسوا رمحة لوجدوها من 

عدون على ذلك السور فينغمسون يف الرمحة فيطلعون على حينهم بوجود السور فإذا أراد أهل اجلنة أن يتنعموا برؤية أهل النار يص
أهل النار فيجدون من لذة النجاة منها ماال جيدونه من نعيم اجلنة ألن إال من الوارد على اخلائف أعظم لذة عنده من األمن 

هللا تعاىل حيث مل يكونوا يف املستصحب له وينظرن أهل النار إليهم بعد مشول الرمحة فيجدون من اللذة مبا هم يف النار وحيمدون ا
اجلنة وذلك ملا يقتضيه مزاجهم يف تلك احلالة فلوا دخلوا اجلنة بذلك املزاج ألدركهم األمل ولتضرروا فإذا عقلت فليس النعيم إال 

بك إال ما ال املالمي وليس العذاب إال غري املالمي كان ما كان فكن حيث كنت إذا مل يصبك إال ما يالميك فأنت يف نعيم وإذا مل يص
يالمي مزاجك فأنت يف عذاب حببت املواطن إىل أهلها وأهل النار الذين هم أهلها هي موطنهم ومنها خلقوا وإليها رجعوا وأهلوا 

اجلنة الذين هم أهلها منها خلقوا وإليها رجعوا فلذة املوطن ذاتية ألهل املوطن غري أم حمجبون بأمر عارض عارٍض هلم من أعماهلم 
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راط وتفريط فتغري عليهم احلال فحجبهم عن لذة املوطن ما قام م من األمراض اليت أدخلوها على أنفسهم حىت أم لو مل من إف
يعملوا ما يوجب هلم وجوب اآلالم واألسقام وحشروا من قبورهم على مزاج وطنهم وخريوا بني اجلنة والنار الختاروا النار كما 

اء الذي به حياة أهل الرب فيموت أهل الرب مبا حييا أهل املاء وميوت أهل املاء مبا حييا به أهل الرب فاعلم خيتار السمك املاء ويفر من اهلو
ذلك وأنت فال يصح لك البقاء مع احلق على الدوام فإنه البد أن يقال ردوهم إىل قصورهم ومل يقل ردوهم إىل بيوم وال إىل 

ىن املعقول منه فإذا ردوهم إىل قصورهم وأشرفوا على ملكهم فمن احملال أن يظهر وافيه أزواجهم فما جاء بلفظ القصور إال للمع
عبيداً وإمنا يظهرون فيه ملوكاً فيعظمهم أهلهم وتقوم العزة عليهم يف نفوسهم فتقول هلم احلقيقة ليكن عزكم الذي اقتضاه لكم 

عزة هللا باألصالة ولرسوله وللمؤمنني خلعة آهلية ال باألصالة فيسعدون املوطن باهللا ال بنفوسكم فيعتزون يف ملكهم بعز اهللا فتكون ال
ذا العلم عند اهللا وجيدونه يف التجلي املستأنف مع أن العلماء باهللا ال يزالون يف جتل دائم ملا علموا أن احلق عني كل صورة ومع هذا 

وق الذي جيدونه دائماً واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل فلهم التجلي العام يف الكئيب فإن ذلك يعطي ذوقاً آخر خالف هذا الذ
  انتهى السفر الثامن والعشرون بانتهاء الباب العاشر وأربعمائة 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  معرف منازلة فيسبق عليه الكتاب فيدخلوا النار في الباب األحد عشر وأربعمائة

  من حضرة كاد ال يدخلوا النار 

 ختافوين فإين وإياكم على السواء يف مثل هذا قال تعاىل ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد حبكم الكتاب فخافوا الكتاب وال
  على اجلميع وعليهم أفمن حق عليه كلمة العذاب فما أصعب األمر عند العاقل اخلبري 

  إذ له الحكم في الوجود وفينا  خوف الكتاب شر ذنوبي إن

 فيه حقاً يقينا ورأيناه  صريحاًفي الكتاب  وقرأناه

    

  حادث منه حل بالعالمينا  األله إال لكون اليخاف

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيح عنه أن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس حىت ما يبقى بينه وبني اجلنة 
 النار وكذلك قال يف أهل اجلنة مث قال وإمنا األعمال باخلواتيم وهي على إال شرب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل

حكم السوابق فال يقضي اهللا قضاء إال مبا سبق الكتاب به أن يقضى فعلمه يف األشياء عني قوله يف تكوينه فما يبدل القول لديه فال 
نا بظالم للعبيد فما جنري عليهم إال ما سبق به العلم وال أحكم حكم خلالٍق وال خملوٍق إال مبا سبق به الكتاب اإلهلي ولذا قال وما أ

  فيهم إال مبا سبق به فهذا موقف السواء الذي يوقف فيه العبد 

 ففي خلقه أحرى فمن يتحكم  إذا كان علم الحق في الحق يحكم

 إلى سبق الكتاب مسلم فكل  بمختاٍر إذا كان هكذا وليس
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 سور فينا وآي وأنجم له  الخوف إال من كتاٍب تقدمت فما

 رحيم بالعباد وأرحم رؤف  كان مختاراً أمناه إنه فلو

 لها السبق الكريم المقدم يكون  في البشرى برحمته التي وأخبر

 محمد اهللا عنه وعنهم يزول  غضب أبداه فعل عبيده على

 مثله إياي فافشوا واكتموا فما  كتابي غير ذاتي فافهموا وليس

    

 على نفسه بصرية فانظر أيها الويلّ احلميم إىل ما حيوك يف صدرك ال تنظر إىل العوارض فإنك حبسب ما حيوك فإن حاك بل اإلنسان
اإلميان فأنت مؤمن وإن حاك صرف ما وجب به اإلميان إىل ما ال يقتضيه ظاهر احلكم فأنت حبسب ذلك وبه خيتم لك وال تنظر إىل 

 حيوك يف صدرك فإنه ال حيوك يف صدرك إال ما سبق يف الكتاب أن خيتم به لك إال أن الناس يف ما يبدو للناس منك وال تعول إال ما
غفلة عما نبهتهم عليه وال راد ألمره وال معقب حلكمه وذلك الذي حيوك يف صدرك هو عني جتلي األمر الذي لك وقسمك من 

 الورع كل ما حاك له شيء يف نفسي تركته يؤيده قول النيب الوجود احلق قال بعضهم يف باب الورع ما رأيت شيئاً أسهل علي من
صلى اهللا عليه وسلم دع ما يريبك إىل ما يريبك وقال استفيت قلبك وإن أفتاك املفتون واعلم أن اهللا تعاىل ما كتب إال ما علم وال 

غري فيشهدها كلها يف حال عدمها على علم إال ما شهد من صور املعلومات على ما هي عليه يف أنفسها ما يتغري منها وما ال يت
تنوعات تغرياا إىل ما ال ينتاهى فال يوجدوها إال كما هي عليه يف نفسها فمن هنا تعلم علم اهللا باألشياء معدومها وموجودها 

 الوجود على ما وواجبها ووممكنها وحماهلا فما مثّ على ما قررناه كتاب يسبق إال بإضافة الكتاب إىل ما يظهر به ذلك الشيء يف
شهده احلق يف حال عدمه فهو سبق الكتاب على احلقيقة والكتاب سبق وجود ذلك الشيء ويعلم ذوق ذلك من علم الكوائن قبل 
تكوينها فهي له مشهودة يف حال عدمها وال وجود هلا فمن كان له ذلك علم معىن سبق الكتاب فال خيف سبق الكتاب عليه وإمنا 

بق الكتاب عليه وال العلم إال حبسب ما كان هو عليه من الصورة اليت ظهر يف وجوده عليها فلم نفسك ال خياف نفسه فإنه ما س
تعترض على الكتاب ومن هنا إن عقلت وصف احلق نفسه بأن له احلجة البالغة لو نوزع فإنه من احملال أن يتعلق العلم إال مبا هو 

أن يقول له علمك سبق يفّ بأن أكون على كذا فلما تؤاخذين يقول له احلق هل املعلوم عليه يف نفسه فلو احتج أحد على اهللا ب
علمتك إال مبا أنت عليه فلو كنت على غري ذلك لعلمتك على ما تكون عليه ولذلك قال حىت نعلم فارجع إىل نفسك وانصف يف 

جة هللا تعاىل عليه أما مسعته تعاىل يقول وما كالمك فإذا رجع العبد على نفسه ونظر يف األمر كما ذكرناه علم أنه حمجوج وأن احل
ظلمهم اهللا وما ظلمناهم وقال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كما قال ولكن كانوا هم الظاملني يعين أنفسهم فإم ما ظهروا لنا حىت 

ابع للعلم فافهمه وهذه مسألة علمناهم وهم معدومون إال مبا ظهروا به يف الوجود من األحوال والعلم تابع للمعلوم وما هو املعلوم ت
عظيمة دقيقة ما يف علمي أن أحد أنبه عليها إال إن كان وما وصل إلينا وما من أحد إذا حتققها ميكن له إنكارها وفرق يا أخي بني 

ه ومتقدم كون الشيء موجود فيتقدم العلم وجوده وبني كونه على هذه الصور يف حال عدمه األزيلّ له فهو مساوق للعلم اإلهلي ب
عليه برتبته ألنه لذاته أعطاه العلم به فعلم ما ذكرناه فإنه ينفعك ويقويك يف باب التسليم والتفويض للقضاء والقدر الذي قصاه 
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حالك ولو مل يكن يف هذه الكتاب إال هذه املسألة لكانت كافية لكل صاحب نظر سديد وعقل سليم وهللا يقول احلق وهو يهدي 
  .السبيل

  معرفة منازلة من كان لي لم يذل في ني عشر وأربعمائةالباب الثا

  وال يخزى أبداً 

 التنادي ال نذل وال نخزى فيوم  كانت أعمالي إلى خالقي تعزى إذا

 على قدر اإلله إذا نجزي فنعطي  سليماً وهو كوني محققاً وآتى

 علم يورث العالم العزا وذلك  بعلم واحد فيه كثرة ونحظى

 نشر الرحمن من صوره بزا به   سوق معينجنة الفردوس ففي

 يشاء وال كون يؤزهم أزا  فمن شاء يجلي الحق في أي صورة

 يعرف الالت المسماة والعزى ولم  لعبد قام هللا وحده فطوبى

    

ىل موسى عليه قال اهللا عز وجل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون فابتدأ بالم العلة وختم بياء اإلضافة وقال فيما أوحى به إ
السالم يا ابن آدم خلقت األشياء من أجلك وخلقتك من أجلي وقال لنا على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم الصوم يل وقال 
الصوم ال مثل له فإنه له وليس كمثله شيء وأذل األذالء من كان له عز وجل ألن ذل الذليل على قدر من ذل حتت عزه وال عز 

ذل أذل ممن هو هللا ومن ذل اهللا فإنه ال يذل لغري اهللا أصالً إال أن يذل لعني الصفة حيث يراها يف خملوق أو أعظم من عز احلق فال 
غري خملوق فيتخيل من ال علم له مبا شهده هذا الذليل أنه ذل حتت سلطان هذا العزيز وإمنا ذل حتت سلطان العزة وهي هللا فما ذل 

ه أن يذل فلها يذل كل ذليل يف العامل فمنهم العامل بذلك يف حال ذله ومنهم من ال يعلم وأما إال للحق املنعوت ذا النعت وينبغي ل
اخلزي فال خيزى إذا كان هللا فإن اخلزي ال يكون من اهللا ملن هو له وإمنا يكون ملن هو لغري اهللا يف شهوده ولذلك قالت خدجية 

 ال خيزيك اهللا أبداً ملا ذكر له ابتداء نزول الناموس عليه فاخلزي الذي يقوم وورقة بن نوفل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كال واهللا
بالعبد إمنا هو ما جناه على نفسه جبهله وتعديه رسوم سيده وحدوده فالذل صفة شريفة إذا كانت الذلة هللا واخلزي صفة ذميمة بكل 

اهللا ويف العرف ومجيع مكارم األخالق صفات شريفة يف وجه إذا قامت بالنفس فجميع مذام األخالق وسفسافها صفات خمزية عند 
حق وخلق أال ترى إىل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق فإنه نقص منها املسمى سفسافاً فعني 

 كان ذا صفة خمزية فما مث إال هلا مصارف فعادت مكارم أخالق فهي إذا اتصف ا العبد يف املواطن املعينة هلا مل يلحقه خزي وال
خلق كرمي مهما زال حكم الغرض النفسي املخالف لألمر اإلهلي واحلد الزماين النبوي وأما الكائنون هللا فهم على مراتب منهم من 

 فمن هو هللا هو هللا باهللا ومنهم من هو هللا بنفسه ومنهم من هو هللا ال باهللا وال بنفسه لكن بغريه من حيث ما هو جمبور لذلك الغري
باهللا فال يذل وال خيزي فإن اهللا ال يوصف بالذلة كما قال اهللا أليب يزيد يف بعض منازالته تقرب إيلّ مبا ليس يل الذلة واالفتقار ومن 

لة من هو هللا بنفسه فيذل ذل شرف لكنه ال خيزي ومن كان هللا ال باهللا وال بنفسه فهو حبيث يقبل اجلرب فإن أجرب يف اهللا فرتلته مرت
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هو هللا باهللا يف حق شخص بنفسه يف حق شخص وإن أجرب يف أمر نفسي وهو بنفسه يف تلك احلالة ال هللا فهو يف اخلزي الدائم 
  والذل الالزم واحنصرت أقسام هذه املنازلة واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من سألني في الباب الثالث عشر وأربعمائة

  ائي ومن لم يسألني فما خرج من قضائي فما خرج من قض

 ليس بشئ بقضا والذي  شئ بقضاء وقدر كل

 علم السر فيه ومضى حاز  يفهم ما أسرده فالذي

 أنار القلب منه فأضا قد  في عصر منفرداً واحد

 عاينت برقاً ومضا إنما  عاينت من نوره فإذا

  في وجود الكون منه عوضا  رأينا لمقام ناله ما

 الذي يهوا منه غرضا في  لما قيل لي أن له قلت

 يكن إال ألمر عرضا لم  أخر عن تحصيله فالذي

    

اعلم أن اهللا تعاىل عرف أن نسبة القضاء إىل القاضي ال تصح حىت يقضى صالحية ووجوداً وال يصح له هذا االسم حىت يقضي وال 
ود له إال باملقضي به واملقضي به يعينه حال املقضي عليه وذه اجلملة يعني القضاء إال حال املقضي عليه فالقضاء أمر معقول ال وج

يثبت اسم القاضي فلو ارتفعت هذه اجلملة من الذهن ارتفع اسم القاضي ولو ارتفعت من الوجود ارتفع أيضاً حقيقة فإن أطلق 
 ذلك ادعى شخص على شخص ديناً وأنكر املدعي أطلق جمازاً وحقيقة ااز أو التجوز أن ينسب الوقوع إىل ما ليس بواقع املثل يف

عليه فعينت الدعوى إقامة البينة وهو املقضى به على صاحب الدعوى وعني اإلنكار املقضي به على املنكر وهو اليمني إذا مل تقم 
القضاء جممل واملقضي البينة وحدث اسم القاضي حقيقة للحاكم باليمني على املدعي عليه إذا أنكر وطلب إقامة البينة من املدعي ف

: به تفصيل ذلك امل وهو القدر ألن القدر توقيت فمن سأل فحاله أوجب عليه السؤال والسؤال طلب وقوع اإلجابة فإنه قال

أجيب دعوة الداعي إذا دعان واإلجابة أثر يف ايب اقتضاه السؤال فمن سأل أثر ومن أجاب تأثر فاحلق آمر اقتضى له ذلك حال 
واخللق داع اقتضاه حال املدعو ألن الداعي يرجو اإلجابة ملا تقرر عنده من حال املدعو واآلمر يرجو االمتثال من املأمور ملا املأمور 

علمه من حال املأمور فحال املأمور جعل لآلمر أن يكون منه األمر وحال املدعو جعل للداعي أن يكون منه الدعاء وكل واحد 
أو داعياً فالدعاء واألمر نتيجة بني مقدمتني مها حال الداعي واملدعو واآلمر واملأمور فزالت الوحدة بأن فحاله اقتضى أن يكون آمراً 

االشتراك فالتوحيد احلق إمنا هو ملن أعطى العلم للعامل واحلكم للحاكم والقضاء للقاضي وليس إال عني املمكن وهو اخللق يف حال 
ذا واألحوال نسب عدمية وهي املوجبة لوجود األحكام من احلكام يف احملكوم به وعليه عدمه ووجوده كما قررناه يف الباب قبل ه

فاملمكن مرجح يف حال عدمه ووجوده فالترجيح أثر املرجح فيه وحال الترجيح أوجب للممكن أن يسأل حبسب ما تقتضيه حاله 
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ح أعطى احلال يف ترجيحه الذي أوجب السؤال املؤثر يف ألن ما عيناه حاالً من حال فباحلال يسأل فيؤثر اإلجابة يف املرجح واملرج
املرجح اإلجابة فال جييب املرجح إال عن سؤال وال سؤال إال عن حال وال حال إال عن ترجيح وال ترجيح إال من مرجح وال 

ألحكام وقبول احملكوم مرجح إال من قابل للترجيح وهو املمكن واملمكن أصل ظهور هذه األحكام كلها فهو املعطي مجيع األمساء وا
عليه بذلك واملسمى فما ظهر أمر إال نتيجة عن مقدمتني فللحق التوحيد يف وجود العني وله اإلجياد باالشتراك منه ومن القابل فله 

من عينه وجوب الوجود لنفسه فهو واحد وله اإلجياد من حيث نفسه وقبول املمكن فليس بواحد يف اإلجياد ولو صح توحيد اإلجياد 
لوجد احملال كما وجد املمكن وإجياد احملال حمال فإذا قلت على ما قد تقرر من وجود حق وخلق فقل بوجود مؤثر ومؤثر فيه مؤثر 

 مث لتعلم أن اهللا تعاىل قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقاً - تنبيه-فيمن أثر فيه وإليه يرجع األمر كله إىل هذا احلكم ال إىل العني 
يد اإلمجال فإنه إذا فصله حال املقضي عليه باملقضي به انقسم إىل ما جيوز الرضا به وإىل ما ال جيوز فلما أطلق الرضا به فعلمنا أنه ير

علمنا أنه أراد اإلمجال والقدر توقيت احلكم فكل شيء بقضاء وقدر وقد رأى حبكم مؤقت فمن حيث التوقيت املطلق جيب اإلميان 
 ومن حيث التعيني جيب اإلميان به ال الرضا ببعضه وإمنا قلنا جيب اإلميان به أنه شر كما جيب اإلميان بالقدر خريه وشره حلوه ومره

باخلري أنه خري فنقول أنه جيب علي اإلميان بالشر إنه شر وإنه ليس إىل اهللا من كونه شر إال من كونه عني وجود إن كان الشر أمراً 
نه هو إىل اهللا ومن كونه شراً ليس إىل اهللا قال صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه ربه والشر وجودياً فمن حيث وجوده أي وجود عي

ليس إليك فاملؤمن بنفي عن احلق ما نفاه عنه فإن قلت فأهلمها فجورها وتقواها قلنا أهلمها فعلمت أن الفجور فجور وإن التقوى 
فقوله كل من عند اهللا قلنا ليس ذلك يف السيئة احملكوم ا يف تقوى لكي تسلك طريق التقوى وجتانب طريق الفجور فإن قلت 

الشرع وذلك هو الشر وإمنا هو فيما يسوءك والذي يسوءك إمنا هو خمالفة غرضك وهو قوهلم إن تعطرينا بك فقال هلم اهللا قل كل 
    من عند اهللا ما يسوءكم وما حيسب عندكم وقد نقرأ قبل هذا أن القابل له األثر فيه 

لتعيني ما هو للمعطي فهو تعاىل معطي اخلري والقابل يفصله إىل ما حيكم به عليه من خري وشر فخرييته إبقاؤه على األصل فله حكم ا
األصل وهلذا قال واخلري كله بيديك وما حكم به من الشر فمن القابل وهو قوله والشر ليس إليك فإن قلت فهذا املخلوق على قبول 

 شيء مل خيلقه على قبول اخلري فالكل منه قلنا قد قدمنا وبينا أن العلم تابع للمعلوم وما وجد املمكن إال على الشر هو ممكن فألي
احلال الذي كان عليه يف حال عدمه من ثبوت وتغيري كان ما كان واحلق ما علم إال ما هو املعلوم عليه يف حال عدمه الذي إذا ظهر 

على املعلوم شيء مل يتصف به يف حال عدمه فما للعلم فيه أثر وما قلنا بالقدر أنه توقيت إال يف الوجود كان بتلك احلال فما طرأ 
  .ألنه من املقدار وما نرتله إال بقدر معلوم وكل شيء خلقناه بقدر فاعلم ذلك واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

  معرفة منازلة ما ترى إال بحجاب في الباب الرابع عشر وأربعمائة

 أبصره خلف حجاب إنما  ى الحق جهاراً علنارأ من

 إن هذا لهو األمر العجاب  ال يعرفه وهو به وهو

 هو فيه من نعيم وعذاب  راء ال يرى غير الذي كل

  وهو عين الرائي بل عين الحجاب  الرائي تجلت عنده صورة
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ت عقالً وشرعاً وكشفاً والكشف يعطي ما يعطي الشرع ورد يف الصحيح جتلي احلق يف الصور وحتوله فيها وهو مرادنا باحلجاب ثب
سواء وإن احلق ال يقبل التغيري فإما بالعقل فاألدلة يف ذلك معروفة يل هذا الكتاب موضعها فإنه مبين على الشرع وعلى ما يعطيه 

 ليس كمثله شيء فلو تغري الكشف والشهود فإن العقول تقصر عن إدراك األمر على ما يشهد به الشرع يف حقه وأما الشرع فقوله
يف ذاته مل يصدق هذا احلكم وهو صدق فاستحال أن يتغري يف ذاته واحلق يقول إن اهللا قال على لسان عبده مسع اهللا ملن محده وقال 

 يرى كنت مسعه وبصره فالصور اليت تقع عليها األبصار والصور اليت تدركها العقول والصور اليت متثلها القوة املتخيلة كلها حجب
احلق من ورائها وينسب ما يكون من هذه الصور من األعمال إىل اهللا تعاىل كما قال واهللا خلقكم وما تعلمون فلم يزل احلق غيباً 

فيما ظهر من الصور يف الوجود وأعيان املمكنات يف شيئية ثبوا على تنوعات أحواهلا مشهودة للحق غيباً أيضاً وأعيان هذه الصور 
وجود الذي هو عني احلق أحكام أعيان املمكنات من حيث ما هي عليه يف ثبوا من األحوال والتنوع والتغيري والتبديل الظاهرة يف ال

تظهر يف هذه الصور املشهودة يف عني الوجود احلق وما تغري احلق عما هو عليه يف نفسه كما أن اهلباء ما تغري عن كونه هباًء مع 
 جوهره واملعاين املنسوبة إىل تلك الصور واألعراض والصفات من باب قيام املعىن باملعىن فل تزال قبوله جلميع الصور فهي معاٍن يف

احلجب مسدلة وهي أعيان هذه الصور فال يرى إال من وراء حجاب كما ال يكلم إال من وراء حجاب فإذا رآه الرائي كفاحاً فما 
صره يف صورة عبده فأعطته الصورة املكافحة إذا كانت احلاملة للبصر يراه إال حىت يكون احلق بصره فيكون هو الرائي نفسه بب

وجلميع القوى فتشهده يف الصور عيناً من االسم الظاهر إذ هو بصرك وكفاحاً وتشهده من االسم الباطن علماً إذ هو بصراً آلتك 
لترمذي وغريه يف سياق هذه اللفظة عينها مث أن اليت أدركت ا ما أدركت وإمنا قلنا كفاحاً ملا ورد يف اخلرب النبوي الذي خرجه ا

صاحب الرؤيا إذا رأى ربه تعاىل كفاحاً يف منامه يف أي صورة يراه فيقول رأيت ريب يف صورة كذا وكذا ويصدق ويصدق مع 
 من سواه تعاىل ممن له قوله تعاىل ليس كمثله شيء فنفى عنه املماثلة يف قبوله التجلي يف الصور كلها اليت ال اية هلا لنفسه فإن كل

التجلي يف الصور ال يتحلى يف شيء منها لنفسه وإمنا يتجلى فيها مبشيئة خالقه وتكوينه فيقول للصورة اليت يتجلى فيها من هذه 
صفته كن فتكون الصورة فيظهر ا من له هذا القبول من املخلوقني كاألرواح واملتروحنني من األناسي كقضيب البان وشبهه بقول 

هللا تعاىل يف أي صورة ما شاء ركبك فسواه وعدله على مزاج يقبل كل صورة إذا شاء احلق وجعل التركيب هللا ال له ويف نسبة ا
الصور هللا يقال يف أي صورة شاء ظهر من غري جعل جاعل فال يلتبس عليك األمر يف ذلك وملا مل يكن له تعاىل ظهور إىل خلقه إال 

جتٍل ال تتكرر صورة فإنه سبحانه ال يتجلى يف صورة مرتني وال يف صورة واحدة يف شخصني وملا يف صورة وصوره خمتلفة يف كل 
كان األمر كذلك مل ينضبط للعقل وال للعني ما هو األمر عليه وال ميكن للعقل تقييده بصورة ما من تلك الصور فإنه ينتقض له 

 ذلك كله ال يشك وال يرتاب إال إذا جتلى له يف غري معتقده فإنه يتعوذ ذلك التقييد يف التجلي اآلخر يف الصورة األخرى وهو اهللا يف
منه كما ورد يف صحيح األخبار فيعلم أن مث يف نفس األمر عيناً تقبل الظهور يف هذه الصور املختلفة ال يعرف هلا ماهية أصالً وال 

 فتكون الصور مشاءة وكل مشاء معلوم بال شك فما كيفية وإذا حكم وال بد بكيفية فيقول الكيفية ظهورها فيما شاء من الصور
ظهر لك إال حادث يف عني قدمي فما رأيت إال حادثاً مثلك ألنك ما رأيت إال صورة يقيدها نظرك ببصر هو احلق يف عني هو احلق 

ماً وال نشك إمياناً وكشفاً أعين يف العني اليت ظهرت يف تلك الصورة فهو مدرك عيناً يف اآلخرة والنوم وعلماً وشرعاً وغري مدرك عل
ال عقالً إن ويته أدرك املدرك مجيع ما يدرك سواء أدرك مجيع ما يدرك أو بعضه على أي حالة يكون استعداد املدرك اسم مفعول 
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فالبصر هو من املدرك اسم فاعل هويته احلق ال بد من ذلك وهكذا مجيع ما ينسب إىل هذه اآلالت من القوى ما هي سوى هوية 
    حلق إذ يستحيل خالف ذلك فاآلالت وحملها أحكام أعيان املمكنات يف عني الوجود احلق وهو هلا كالروح للصورة ا

اليت ال ميسك عليها ذلك النظام إال هو وال تدرك تلك الصورة شيئاً إال به حساً وخياالً والكل حبمد اهللا خيال يف نفس األمر ألنه ال 
ة والناس نيام وكل ما يراه النائم قد عرف ما يرى ويف أي حضرة يرى فإذا ماتوا انتبهوا من هذا ثبات هلا دائماً على حال واحد

النوم يف النوم فما برحوا نائمني فما برحوا يف رؤية فما برحوا يف أنفسهم من هذا التنوع وما برح ما يدركونه يف أعينهم من التنوع 
  . الدنيا ويف اآلخرة هكذا كما أوردناه وذكرناه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيلفلو يزل املر كذلك وال يزال األمر يف احلياة

  معرفة منازلة من دعاني في الباب الخامس عشر وأربعمائة

  فقد أدى حق عبوديته ومن أنصف نفسه فقد أنصفني 

 له عبداً وما أنصف العبد فلست  ما دعوت اهللا من غير أمره إذا

 وال عهد وقد ثبت العهد وفاء  ما لناعبداً للحظوظ و وأصبحت

 صح أوفوا بالعقود وال وعد لما  قيام العبد في عهد ربه ولوال

 أمر ويثبته عقد يعينه  وليس سوى التكليف قرباً مخصصاّ

 ولوال القرب ما عرف البعد علينا  حقوق الحق من كل جانب وقامت

 الخلدله في ذات خالقه  وكان  أنصف األكوان أنصف ربه فمن

له بين المالئكة الحمد وكان  له مجد تليد وطارف وصح 

 ويحيا والوقوف له حد يموت  إنما العبد الذي لم يزل به إال

 به فاجهد فقد ينفع الجهد تقوم  كلف الرحمن نفساً سوى الذي وما

 قام للرحمن كان له الجد ومن  قام بالرحمن كان له الجد فمن

 وآفاقه فاحمد بما حمد الحمد  نفسهباآليات في عين  وخصص

    

قال اهللا تعاىل ادعوين أستجب لكم وقال إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين فوصفهم بأم ال خيرجون عن 
طبيعته اليت هي العبودية وإن الذلة حقيقتهم وهو قوله داخرين فمن مل يرد أن يكون عبداً يل كما هو يف نفس األمر فإنه يكون عبداً ل

جهنم ويذل حتت سلطاا كما هو ليس هو يف نفس األمر فترك العلم واتصف باجلهل فلو علم لكان عبداً يل وما دعا غريي كما 
هو يف نفس األمر عبد يل أحب أم كره وجهل أو علم وإذا كان عبداً يل بدعائه إياي ومل يتكرب يف نفسه أن يكون عبداً يل عند 

تصريف يف الطبيعة فكان سيداً هلا وعليها ومصرفاً هلا ومتصرفاً فيها وكانت أمته فانظر ما فاته من العز والسلطان من نفسه أعطيته ال
استكرب عن عباديت ومل يدعين يف السراء وكشف الضر تعبدته األسباب فكان من اجلاهلني ومما يؤيدان احلق عني قوى العبد 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2461  

 قواه وال يصرفه إال احلق فقواه عني احلق دليلنا ما قالته الرسل سالم اهللا عليهم يف ذلك فأخرب فالتصريف له ألن العبد ال تصرفه إال
حممد صلى اهللا وسلم عن اهللا أنه قال كنت مسعه وبصره ويده يعين العبد إذا تقرب إليه بالنوافل حىت حيبه وذكر قواه اليت تصرفه 

خلقكم وما تعملون والعمل ليس جلسم اإلنسان مبا هو جسم وإمنا العمل فيه ونزل يف القرآن تصديق هذا القول وهو قوله واهللا 
لقواه وقد أخرب أن العمل الذي يظهر من اإلنسان املضاف إليه أنه هللا خلق فاحلق قواه وأما موسى فأخذ العامل يف ماهية احلق ملا دعا 

ن املاهية فقال له موسى عليه السالم رب السماوات واألرض فرعون إىل اهللا رب العاملني فقال له فرعون وما رب العاملني يسأله ع
وما بينهما إن كنتم موقنني يقول إن استقر يف قلوبكم ما يعطيه الدليل والنظر الصحيح من الدال فأخذ موسى عليه السالم العامل يف 

وسى فيما أجابه به إال أنه أوهم احلاضرين التعريف مباهية احلق والرسل عندنا أعلم اخللق باهللا فقال فرعون وقد علم أن احلق مع م
واستخفهم ألن السؤال منه إمنا وقع مبا طابقه احلق وهو قوله وما رب العاملني فما سأله إال بذكر العاملني فطابق اجلواب السؤال فقال 

 الرب املضاف فقال له موسى فرعون لقومه أال تستمعون أسأله عن املاهية فيجيبين باألمور اإلضافية فغالطهم وهو ما سأل إال عن
ربكم ورب آبائكم األولني فخصص اإلضافة لدعوى فرعون يف قومه إنه رم األعلى فقال فرعون أن رسولكم الذي أرسل إليكم 

نون أي قد ستر عنه عقله ألن العاقل ال يسأل عن ماهية شيء فيجيب مبثل هذا اجلواب فقال له موسى لقرينة حال اقتضاها الس 
ما قال ابراهيم عليه السالم لنمروذ رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ولو مل يقل هنا وما بينهما جلاز ألنه ليس 

بينهما شيء وذلك ألن عني حال الشروق يف ذلك احليز هو عني استوائها هو عني غروا فكل حركة واحدة منها يف حيز واحد 
 ينبغي أن يقال ما بينهما لكنه يقال وما بينهما لغموضه على احلاضرين فإم ال يعرفون ما فصلناه شروق واستواء وغروب فما مث ما

يف إمجال وما بينهما فجاء باملشرق واملغرب املعروف يف العرف مث قال هلم إن كنتم تعقلون فأحاهلم على النظر العقلي فما عرف 
  احلق إال بنا وال وجد اخللق إال به 

  فيثني علينا ونثني عليه  منا إليهإلينا و فمنه

    

وكذا ذكر ابراهيم عليه السالم الذي ذكر اهللا عنه أنه آتاه احلجة على قومه وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض فما 
من ذكره إال بالعامل فالعامل ظاهرة خلق وباطنه حق ومن حكم باطنه يتصرف وما يؤثر يف باطنه التصرف إال تصرف يف ظاهره 

باطن فما تصرف يف باطنه الذي هو احلق إال احلق ال غري فتصريفه حكم عليه بالتصريف فالصورة الظاهرة مماثلة للصورة الباطنة 
حىت أنّ بعض املتكلمني ذهب يف كتابة القرآن ويف تالوته احملدثة أن لكل حرف يكتبه الكاتب من القرآن أو يتلوه التايل من القرآن 

نطوق به احلادث أو املكتوب حرف مثله هو قدمي واضطره إىل ذلك كون احلادث ال يستقل يف وجوده فال بد من يف ذلك احلرف امل
استصحاب القدمي له وهذا مذهب رئيس من رؤساء املعتزلة مث إن هذا القدمي إن مل يكن على صورة ما خرج عنه وظهر وهو 

ق وكان اإلنسان الكامل على صورة العامل وصورة احلق وهو قوله أنّ احلادث وإال فليس هو له ولذلك كان العامل على صورة احل
اهللا خلق آدم على صورته فليس يف اإلمكان أبدع وال أكمل من هذا العامل إذ لو كان لكان يف اإلمكان ما هو أكمل من اهللا فإن 

هور العامل عن احلق ظهور ذايت فاحلق آدم وهو من العامل قد خلقه اهللا على صورته وأكمل من صورة احلق فال يكون وذلك أن ظ
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مرآة للعامل ظهر فيها صور العامل فرأت املمكنات نفسها يف مرآة احلق الوجود فتوقفت يف الوجود عليه وتوقف يف العلم به على 
  العلم ا 

 تكن إال به ولم  يكن إال بها فلم

  وما له من مشبه  لها من مشبه فما

  تكن بهبها فكن  يا غافالً عن قولنا

فإذا كان األمر كما ذكرناه فمن أنصف نفسه وأعطاها حقها فإمنا أنصف احلق وأعطاه حقه ألنه أفرد نفسه مبا يستحقه وأفرد ربه 
مبا يستحقه ومن متيز عن شيء فما هو عينه وال مثله فيما تتميز به عنه لكنه مثله يف كونه متيز فافهم واهللا يقول احلق وهو يهدي 

ل بالك يف كل منظوم يف أول كل باب من أبواب هذا الكتاب فإنه يتضمن من علوم ذلك الباب على قدر ما أردت السبيل واجع
  أن أنبه فيه عليها جتد يف النظم ما ليس يف الكالم يف ذلك الباب فتزيد علماً مبا هو عليه ما ذكرته يف النظم وعلى اهللا قصد السبيل 

  فة منازلة عين القلبمعر في الباب السادس عشر وأربعمائة

 سادات الطريق تناظر وعليه  القلوب من الوجود الناظر عين

 ومقلباً فهو الوجود الحاضر  في تقليبها متقلباً فانظره

 والماضي واآلتي حديث سائر  ثم إال ما يعاين وقته ما

 ثم ثم وثم حكم قاصر ما  الظرف في إال كوان ليس بكائن

 أعياننا وأنا العليم الخابر  هذا هو الحق الذي ظهرت به

 العقول وليس ثم مغاير أين  قلت ما هو لم تسعه عقولكم لو

    

قال اهللا تعاىل الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا الذي ذكرها به أال بذكر اهللا الذي ذكرها به إذا كانت مؤمنة تطمئن القلوب يف 
 الثبات على حال واحدة ال يصح فإن صورة احلق ال تعطي الضيق وال اتساع هلا تقلبها فتسكن إىل التقليب مع األنفاس وتعلم أن

وال جمال إال يف التقليب وال تقليب للحق إال يف أعيان املمكنات وأعيان املمكنات ال اية هلا فالتقليب اإلهلي فيها ال يتناهى فهو 
ىل حال فالعني آلة بالبصر يقع اإلدراك للمبصر وهو احلق فيه كل يوم يف شأن حيث كان فما زال األمر مذ كان وال يزال من حال إ

تبصر ومن أبصر أمراً فقد علمه وإذا علمه فقد سكن إليه فأبصر التقليب دائماً فعلمه دائماً فاطمأن به وسكن إليه فهو يف كل نفس 
فال يزال صاحب هذا املقام يف كل نفس يف علم ينظر إىل آثار ربه يف قلبه فيما يقيمه وفيما خرج عنه ما يعطيه فيه وينبهه به عليه 

جديد فهو يف خلق جديد وغريه يف لبس من هذا اخللق اجلديد أمر اهللا تبارك وتعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يقول رب زدين 
أعمله واحلجاب ليس إال علماً أي ارفع عين اللبس الذي حيول بيين وبني العلم باخللق اجلديد فيفوتين خري كثري حصل يف الوجود ال 

التشابه والتماثل ولوال ذلك ملا التبس على أحد اخللق اجلديد الذي هللا يف العامل يف كل نفس بكل شأن وما تنبه هلذا من الطواف إال 
م قاربوا كما القائلون بتجديد العامل يف كل زمان فردوهم طائفة يقال هلم احلسبانية ومل يبلغوا فيه مبلغ األمر على ما هو عليه لكنه
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قارب القائلون بأن العرض ال يبقي زمانني والعرض كل ما ال قيام له بنفسه فهؤالء أيضاً قاربوا األمر وما بلغوا فيه ما هو األمر عليه 
إال القاضي أبو بكر بن الطيب فإنه قارب يف بعض األمر يف موضعني املوضع الواحد قوله يف األكوان أا نسب ال عني هلا وقوله 

فيما نسب إىل احلق من صفة أن ذلك احلكم ملعىن ما هو عني املعىن اآلخر الذي أعطى حكماً آخر فقارب أيضاً ومل يبلغ فيه ما هو 
األمر عليه وإمنا متيز عمن يقول إن مسع احلق وبصره عني علمه والباقالين ال يقول ذا ورأيت بفاس أبا عبد اهللا الكناين أمام أهل 

 باملغرب وقد سألين يوماً يف الصفات اإلهلية فقلت له ما هو األمر عليه عند نائم قلت له فما قولك أنت فيها هل الكالم يف زمانه
أنت مع املتكلمني أو ختالفهم يف شيء مما ذهبوا إليه فيها فقال يل أنا أقول لك ما عندي إما إثبات الزائد على الذات املسمى صفة 

أما كون ذلك الزائد عيناً واحدة هلا أحكام خمتلفة كثرية أو لكل حكم معىن زائد أوجبه ما عندنا فال بد منه عندي وعند اجلماعة و
دليل على أحديته وال على تكثره هذا هو اإلنصاف عندي يف هذه املسألة وكل من تكلف يف غري هذا دليالً فهو مدخول والزائد ال 

مت يا سيدنا من مذهب أهل هذا الشأن يف الغريين فقلت له يا أبا عبد اهللا بد منه غري أنا نقول ما هو هو وال هو غريه ملا قد عل
أقول لك ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر يف تعبريه الرؤيا أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً فقال يل ال أمك واهللا فيما 

هللا به عليك مع اختالف أهل النظر فيما ذهبت إليه هذا قوله تعلمه وال أقدر أرجع عن احلكم بالزائد إال إن فتح اهللا يل مبا فتح ا
فتعجبت من إنصافه ومن تصميمه مع شهادته على نفسه أنه ما يتهمين وهو خيالفين فأشبه من أضله اهللا علم ولكن ال يقدح ذلك 

 أحوال العامل ظاهراً وباطناً وأوالً عندي يف إميانه وإمنا يقدح يف عقله مث نرجع ونقول أن عني القلب ليس إال ما هو احلق عليه يف
وآخراً أوإن تعددت األمساء فاملسمى واحد واملفهوم ليس بواحد فيحار الداعي إذا دعا ما يدري ما يدعو هل ندعو املسمى أو يدعو 

فهوم من احلي واحلي هو املفهوم فإن األمساء اإلهلية ما تعددت جزافاً فال بد من نسب تعقل لتعددها فاملفهوم من العامل ما هو عني امل
العامل فاحلي عني العامل واملفهوم من احلي ما هو املفهوم من العامل وال القادر وال العزيز وال العايل وال املتعايل وال الكبري وال املتكرب 

وم منه أمر وجودي أو ومل نقل هذا عنه وال مسيته ذا بل هو مسى يل نفسه ذا فهل هو اسم له أو ملا هو املفهوم منه وهل املفه
نسبة مث مشاركتنا إياه يف هذه األمساء الواردة اإلهلية كلها من أعجب ما يف األمر مث رفع املماثلة بيين وبينه فتعلم قطعاً أن هذه 

  األمساء من حيث املفهوم ال ترفع املماثلة 

  فمن حارفما جارا  فقد حرنا وقد حارا

    

 اقربني جار وقد  أبعدني عيناً فقد

 عينني دارا وقد  عين لي داراً وقد

 حيث ما دارا فدرنا  يسكنها خلداً له

  ومن كسرى ومن دارا  فمن أصغى ومن قال

 حار من حارا محال  ما له ملك مليك

 داره النارا فكانت  من أتى يبغي ونادى
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هو فيه أقيم وبه أنزل وهو يسترين ويته عن خلقه فهو فما عينين دار اإلله فبه أمسع وبه أبصر وقد وسعه قليب وما عني يل داراً إال 
الظاهر وأنا خمبوء يف كنفه فإذا مسع باآللة أو بالنسب فيب يسمع ويب يبصر على ذلك كما أمسع به وأبصر به فهو يفّ بالنوافل فإنه 

  األصل وأنا الزائد فإن ظاهر الصورة عيين وأنا فيه بالفرائض فيب يسمع ويب يبصر 

 كان عين الحق فالحق ناظر ومن  سمع الحق فالحف سامعفمن كان 

 مثل هذا كل عبد يثابر على  التقليب والعين واحد فيختلف

  معرفة منازلة من أجره على اهللا في الباب السابع عشر وأربعمائة

 على اهللا الذي يستخدمه لكن  الرسالة أجرها متحقق إن

 زل يستلزمهكون لم ي أعيان  هو العدل الذي قامت به هذا

  قد كان من حق على من يحكمه  والصلح الجميل يزيل ما العفو

 كنز من يستفهمه واهللا  العفو إن خصصته نزروعف

    

قال اهللا تعاىل فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا وقال عز وجل ومن خيرج من بيته مهاجر إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع 
هللا يف كتابه عن كل رسول من رسله عليهم السالم أنه قال ألمته وما أسألكم عليه من أجر فيما بلغه عن اهللا أجره على اهللا وأخرب ا

إليهم إن أجري إال على اهللا فإنه تعاىل هو الذي استخدمه يف التبليغ فاعلم أن اهللا تعاىل له املنة على عباده بأن هداهم لإلميان برسله 
لرسول فيضمنها اهللا عنهم بأن جعل أجراً رسوله صلى اهللا عليه وسلم عليه وضم يف ذلك األجر فوجب عليهم شكر اهللا وحالوة ا

ما جيب على املؤمنني من احلالوة له ملا هداهم اهللا به فأنزله صلى اهللا عليه وسلم مرتلة من له تضاعف األجر أجر التبليغ وأجر ما قام 
 عن أمره إيانا بقوله فاختذه وكيالً من غري أن ينقص مما هو للمؤمنني شيئاً من فيه احلق خليفة عن املؤمنني إذ هو الوكيل تعاىل

نعيمهم فاعلم أن أجر التبليغ على قدر ما ناله يف البالغ من املشقة من املخالفني له من أمته اليت بعت إليها وملا قاساه وال يعلم قدر 
كان ينبغي أن يقابله به املؤمنني فهو على نوعني النوع الواحد على قدر ذلك من كل رسول إال اهللا وال يتعني وأما الذي يعطيه مما 

معرفتهم مبرتلته ممن أرسله إليهم وهو اهللا فإن اهللا تعاىل فضل بعضهم على بعض والنوع الثاين على قدر ما جاء به يف رسالته مما هو 
نبغي أن يقابله به ذلك الرجل هو الذي يعطيه احلق فإن بشرى لصاحب تلك الصفة اليت من قامت به كان سعيداً عند اهللا فما كان ي

ساوى حال املؤمن قدر الرسالة كان وإن قصر حاله عما تقتصيه تلك الرسالة من التعظيم فإن اهللا بكرمه ال ينظر إىل جهل اجلاهل 
ء والعايل واألعلى وإن كان بعظيم قدرها فيوفيه احلق تعاىل على قدر علمه فيها وال نشك أن اهللا قد جعل املفاضلة يف كل شي

اإلميان باهللا وبرسوله ومبا جاء به عالياً فإنه يتفاضل بتفاضل شعبه وأبوابه فإن اإلميان بضع وسبعون شعبة وأدناها إماطة األذى عن 
جلامع على قدر الطريق وأرفعها قول ال إله إال اهللا وما بينهما فمن مجع شعب اإلميان كلها فجزاء الرسول من اهللا عن هذا الشخص ا

منازهلا عند اهللا العامل بالعايل منها وباألعلى فانظر ما للرسول عليه السالم من األجور فأجر التبليغ أجر استحقاق فإن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يقول إن أحق ما أخذمت عليه أجر كتاب اهللا وأما من سأل من الصحابة عن أمر ما من األمور مما مل يرتل فيه 
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رآن فرتل فيه قرآن من أجل سؤاله فإن للرسول على ذلك السائل أجر استحقاق ينوب اهللا عنه فيه زائداً على األجر الذي له من ق
اهللا وأما من رد رسالته من أمته اليت بعث إليها فإن له عند اهللا أيضاً أجر املصيبة وللمصاب فيما حيب أجر فأجره على اهللا أيضاً على 

من أمته بلغوا ما بلغوا وله من أجر املصاب أجر مصائب العصاة فإنه نوع من أنواع الرزايا يف حقه فإنه ما جاء عدد من رد ذلك 
بأمر يطلب العمل به إال والذي يترك العمل به قد عصى فللرسول أجر املصيبة والرزية وهذا كله على اهللا الوفاء به لكل رسول 

ملهاجر ميوت قبل وصوله إىل املرتل الذي هاجر إليه فإن أجره على اهللا على قدر الباعث الذي ممن أجره على اهللا وهو ا" النوع الثاين"
بعثه على اهلجرة والناس يف ذلك متفاضلون مث إن اهللا ينوب عن رسوله فيما يعطيه من األجر فإنه خرج مهاجراً إىل اهللا ورسوله مث 

ه الذي رزأه وحال بينه وبني الوصول إىل مهاجره فالدية عليه فإن كان هذا إن له أجر الفوت باملوت الذي أدركه وذلك من اهللا فإن
الذي ميوت عاملاً عاقالً فأعظم من لقاء اهللا ورؤيته فما يكون وقد حصل له ذلك باملوت فهو أفضل يف حقه من أنه يعيش حىت يصل 

حمل خطر سريع التبديل وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه فإنه ال يدري ما دام يف احلياة الدنيا ما يتقلب عليه من األحوال فإنه يف 
وسلم يف هذا الباب ما خرجه البخاري عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إمنا األعمال 

انت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة بالنيات وإمنا المرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن ك
يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه مث يضاف إىل هذه األجور قدر كرم املعطي وغناه وهذا يدخل حتت قوله صلى اهللا عليه وسلم أن 

سنوا احلسىن يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر يعين من ازيني وحتت قوله وزيادة من قوله للذين أح
    وزيادة وهذه 

الزيادة ما عينها احلق ألحد وأكد هذا األجر على غريه ممن له أجر على اهللا بالوقوع وهو الوجوب فإن األجر قد يقتضيه الكرم من 
ن غري وجوب وقد يقتضيه الوجوب والذي يقتضيه الوجوب أعلى كما أن الفرائض أعلى وأحب إىل اهللا من النوافل صح يف اخلرب إ

اهللا تعاىل يقول ما تقرب إىل أحد بأحب إىلّ مما افترضته عليه فجعله أحب إليه مث قال وال يزال العبد يتقرب إيلّ بالنوافل حىت أحبه 
فإذا أحببته كنت مسعه وبصره فهذا نتيجة النوافل فما ظنك بنتيجة الفرائض وهي أن يكون العبد مسع احلق وبصره وقد بينا صورة 

م فرييد احلق بإرادة العبد وهذا املقام ذكرته العرب يف حق حممد صلى اهللا عليه وسلم ويف النوافل يريد العبد بإرادة ذلك فيما تقد
احلق ويظهر معىن ما ذهبنا إليه يف اتصاف احلق بنعوت املخلوق ويف الوجه األخر اتصاف العبد بصفات احلق وهذا يف الشرع 

هللا وهو من عفا عمن أساء إليه وأصلح يعين حال من أساء إليه باإلحسان فأصلح منه ما كان ممن أجره على ا" النوع الثالث"موجود 
أوجب اإلساءة إليه منه فما أراد هنا بأصلح إال هذا وال حيصل يف هذا املقام إال من له مهة عالية فإن اهللا قد أباح له أن جيازى املسيء 

  لإلتصاف مبا مساه احلق سيئة بإساءته على وزا فأنف على نفسه أن يكون حمال 

 به األهواء واألقدار تجري  نفس الكريم كريمة في كل ما

 وهو الذي من حكمه يختار  يحكم في النفوس بقدرها واهللا

 غير الذي حكمت به فيحار  ذو اللب المجوز عقله فيجيء

    

سيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويلٌّ محيم وما يلقاها يقول اهللا تعاىل يف هذا املقام ادفع باليت هي أحسن يعين قوله وأصلح ال
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يعين هذه الصفة إال الذين صربوا حبسوا أنفسهم عن أن جيازوا املسيء بإساءته إساءة ولو علم الناس قدر ما نبهنا عليه يف هذه 
لكن احلجب على أعني البصائر كثيفة وليست املسألة ما جازى أحد من أساء إليه بإساءة فما كنت ترى يف العامل إال عفواً مصلحاً 

سوى األغراض واستعجال التشفي واملؤاخذة ولو نظر هذا الناظر ملا أساء هو على اهللا يف رد ما كلفه به ركوبه اخلطر يف ذلك 
املهالك كما وإمهال احلق له وجتاوزه عنه يف هذه الدار حىت يكون هو الذي يكشف نفسه حىت تقام عليه احلدود ويرمي نفسه يف 

قال الصاحب لقد ستر اهللا عليه لو ستر على نفسه يف املعترف بالزىن وإن املالئكة الكتاب ال يكتبون على العبد من أفعاله السيئة إال 
ما تكلم ا وهو قوله ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد وهو الكاتب وإن كانوا يعلمون ما تفعلون ما قال يكتبون مث إنه من 

 اهللا أن الكشف أعطى وقد ورد به خرب أن العبد إذا عمل السيئة قال امللك لصاحبه الذي أمره احلق أن يستأذنه يف كتاب السيئة كرم
أأكتب فيقول له ال تكتب وأنظره إىل ست ساعات من وقت عمله السيئة فإن تاب أو استغفر فال تكتبها وإن مرت عليه ست 

احدة وال تكتبها إال إذا تلفظ ا بأن يقول فعلت كذا أو تكون السيئة يف القول فتكتب بعد ساعات ومل يستغفر فاكتبها سيئة و
مضي هذا القدر من الزمان وأي مؤمن متضي عليه ست ساعات ال يستغفر اهللا فيها فلهذا النوع أجر على اهللا من وجهني أجر العفو 

هو اإلحسان إليه املزيل ملا قام به من املوجب لإلساءة إليه واهللا حيب وأجر العفو من اهللا كثري فإنه من األضداد وأجر اإلصالح و
احملسنني ولو مل يكن يف إحسانه املعرب عنه باإلصالح إال حصول حب اهللا إياه الذي ال يعدله شيء لكان عظيماً فيكون أجر من هذا 

 يقدر أجر ما يعطيه احملب حملبوبه فهذا قد أومأنا إىل صفته على اهللا أجر حمب حملبوب وكفى مبا تعطيه مرتلة احلب فما يقدر أحد أن
  من له أجر على اهللا بأوجز عبارة طلباً لالختصار فإن املقام عظيم واملنازلة كبرية واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من لم يفهم ال يوصل إليه شيء في الباب الثامن العشر وأربعمائة

 الرحمن من كل عين خاطبه  ذييفهم األمر ذاك ال من

 وهو الذي في حكمه كل أين  الذي دار عليه الورى وهو

 حوته حكمة القبضتين لما  إياساً خص من باقل إن

  في كل ما في الكون في فرقتين  أوضح اهللا لنا حكمه قد

ه والضدمعلوم لنا دون مين والحق  ال يعرفه ضد 

 المثل من بعد بينذاك  عني  ثبت المثل له وانتفى قد

    

قال اهللا تعاىل وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه اعلم أن الكالم على قسمني كالم يف مواد تسمى حروفاً وهو على قسمني إما 
ذي ال كالم ليس يف مواد فذاك الكالم ال" والنوع الثاين"مرقومة أعين احلروف وتسمى كتاباً أو متلفظاً ا وتسمى قوالً وكالماً 

يكون يف مواد يعلم وال يقال فيه يفهم فيتعلق به العلم من السامع الذي ال يسمع بآلة بل يسمع حبق جمرد عن اآللة كما إذا كان 
الكالم يف غري مادة فال يسمع إال مبا يناسبه والذي يف املادة يتعلق به الفهم وهو تعلق خاص يف العلم فإذا علم السامع اللفظة من 

 أو يرى الكتابة فإن علم مراد املتكلم يف تلك الكلمة مع تضمنها يف االصطالح معاين كثرية خالف مراد املتكلم ا فذلك الالفظ ا
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الفهم وإن مل يعلم مراد املتكلم من تلك الكلمة على التفصيل واحتمل عنده فيها وجوه كثرية مما تدل عليه تلك الكلمة وال يعلم 
ن تلك الوجوه وال هل أرادها كلها أو أراد وجهاً واحداً أو ما كان فمع هذا العلم مبدلول تلك الكلمة ال على التعيني مراد املتكلم م

يقال فيه أنه أعطى الفهم فيها وإمنا أعطى العلم مبدلوالا كلها لعلمه باالصطالح ألن املتكلم ا عند السامع الغالب عليه أمران 
الكلمة يف اللسان واألمر اآلخر أنه وإن عرف مجيع مدلوالا فإنه ال يتكلم ا إال ملعىن الواحد القصور عن معرفة مدلوالت تلك 

تقتضيه قرينة احلال فالذي يفهم مراده ا فذلك الذي أويت الفهم فيها ومن مل يعلم ذلك فما فهم فكأن املتكلم ما أوصل إليه شيء 
 أهل ذلك اللسان يف الفهم عن اهللا ما أراده بتلك الكلمة أو الكلمات مع يف كالمه ذلك وأم كالم اهللا إذا نزل بلسان قوم فاختلف

اختالف مدلوالا فكل واحد منهم وإن اختلفوا فقد فهم عن اهللا ما أراده فإنه عامل جبميع الوجوه تعاىل وما من وجه إال وهو 
ج من اللسان فال فهم وال علم وكذلك أصحاب مقصود هللا تعاىل بالنسبة إىل هذا الشخص املعني ما مل خيرج من اللسان فإن خر

األخذ باإلشارات فإن إدراكهم لذلك يف باب اإلشارات يف كالم اهللا تعاىل خاصة فهم فيه ألنه مقصود هللا تعاىل يف حق هذا املشار 
 وفصل اخلطاب وهو إليه بذلك الكالم وكالم املخلوق ما له هذه املرتلة فمن أويت الفهم عن اهللا من كل وجه فقد أويت احلكمة

تفصيل الوجوه واملرادات يف تلك الكلمة ومن أويت احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً فكثره ملا فيها من الوجوه فمن كان قلبه يف كن أو 
 تأوله كان عليه قفل أو كان أعمى البصرية أو كان صادياً أو كان على قلبه ران فإن اهللا قد حال بينه وبني الفهم عن اهللا تعاىل وإن

وهلذا يتخذ آيات اهللا هزؤاً ودينه هلو ولعب لعدم فهمه عن اهللا ما خاطب وخطب به عباده فلهذا قال من مل يفهم مل يوصل إليه 
شيء فأما الران فهو صدأ وطخاً وليس إال ما جتلى يف مرآة القلب من صور ما مل يدعوا اهللا إىل رؤيتها وجالؤها من ذلك بالذكر 

لكن فهو كاملقصورات يف اخليام فهو يف بيت الطبيعة مشغول بأمه ما عنده خرب بأبيه الذي هو روح اهللا فال يزال يف والتالوة وأما ا
ظلمة الكن وهي حجاب الطبيعة فهو يف حجابني كن وظلم فهو يسمع وال يفهم كما قال اهللا فيهم وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا 

 يكون يف أذنيه وقر أو صمم فإن كان وقر فهو ثقل األسباب الدنياوية اليت تصرفه عن وهم ال يسمعون أي ال يفهمون وإما أن
اآلخرة وإن كان طخأ فهو قساوته قلبه أن يؤثر فيه قبول ما خيطر له حديث النفس من النظر واإلصغاء إىل هذا الداعي الذي هو 

 فال يرجعون وال يعقلون ألنه بلسام خاطبهم صم بكم عمي الشارع وهو قوله تعاىل والغوا فيه لعلك تغلبون حىت ال يسمعوا دعاء
فهم ال يرجعون صم بكم عمي فهم ال يعقلون فأصمهم اهللا وأعمى أبصارهم وختم على ألسنتهم فما تلفظوا مبا دعاهم إليه أن 

اها مقفالً عليها وهذا من اجلدال الذي يتلفظوا به وأم القفل فهو ألهل االعتزار يوم القيام يقولون حنن ما قفلنا على قلوبنا وإمنا وجدن
قال اهللا عنهم فيه ما ضربوه لك إال جد ال بل هم قوم خصمون ومل نعرف من أقفلها فرمنا اخلروج فخفنا من فك اخلتم والطبع 

اب أعين فبقينا ننتظر الذي أقفل عليها عسى يكون هو الذي يتوىل فتحها فلم يكن بأيدينا يف ذلك شيء وكان منهم عمر بن اخلط
من أهل اإلقفال يقول اهللا تعاىل أم على قلوب أقفاهلا فلما توىل اهللا فتحه أسلم فشد اهللا به اإلسالم وعصده رضي اهللا عنه وأرضاه 

    فهذا قد ذكرنا سبب عدم الفهم عن اهللا تعاىل موجزاً على قدر 

  الوقت واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة المنازلة الصكوكفي  الباب التاسع عشر وأربعمائة

  وهي المناشير والتوقيعات اإللهية 
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  ثبوت ملك الذي في الحكم يعطيها  التواقيع برهان يدل على إن

 الدليل على اثبان معطيها فهي  قد استخلف الرحمن والدنا بها

 حالة فيها تغطيها وعندنا  والحكم يكشفها في كل نازلة

 يمنعها إال تعاطيها ليسو  إن النفوس لتدري ما نطقت به

اعلم أن اهللا تعاىل ملا شاء أن جيعل يف أرضه خلفاء على من يعمرها من اإلنس واجلان ومجيع احليوانات وقدمهم ورشحهم لإلمامة 
دون غريهم من جنسهم جعل بينه وبينهم سفرياً وهو الروح األمني وسخر هلم ما يف السماوات من ملك وكوكب سابح يف فلك 

األرض وما بينهما من اخللق مجيعاً منه وأباح هلم مجيع ما يف األرض أن يتصرفوا فيه وأيد هؤالء اخللفاء باآليات البينات وما يف 
ليعلم املرسلون إليهم أن هؤالء خلفاء اهللا عليهم ومكنهم من احلكم يف رعيتهم باألمساء اإلهلية على وجه يسمى التعلق وشرع هلم يف 

م حدوداً ورسم هلم مراسم يقفون عندها خيتصون ا ال جيوز ألحد من رعاياهم أن يتخذوها ألنفسهم نفوسهم شرائع وحد هل
شرائع وال يقتدون م فيها مث نصب هلم شرائع يعملون ا هم ورعيتهم وكتب هلم كتب بذلك نزلت ا السفراء عليهم ليسمعوها 

فيقفوا عندها ويعملوا ا سراً وجهراً فمنها ما كتبه بيده تعاىل وهو التوراة رعيتهم فيعلموا حدود ما أنزل اهللا الذي استخلف عليهم 
ومنها ما نزل به الروح األمني عليهم من الكتاب املكنون الذي نزل من اهللا من عرشه املنقول من الدفتر األعظم وهو اإلمام املبني 

صريف يف الدنيا إىل يوم القيامة يتضمن ما يف العامل من حركة فهو معه على عرشه ونقل منه يف اللوح احملفوظ قدر ما يقع به الت
وسكون واجتماع وافتراق ورزق وأجل وعمل مث أنزل ذلك كله يف كتاب مكنون إىل السماء الدنيا وجعله بأيدي سفرة كرام برره 

هللا ومالئكته وكتبه ورسله وما جاءت مطهرين أرواح قدس صحفاً مكرمة مرفوعة مطهرة فيها توقيعات إهلية مبا وعد اهللا املؤمنني با
به رسله من اليوم اآلخر والبعث اآلخر وما يكون يف ذلك اليوم من حكم اهللا يف خلقه وتوىل اهللا ذلك كله بنفسه على صورة احلق 

ن آمن الذي بعث به رسله ليصدقهم عند عبيده فعالً حبكمه ذلك كما صدقهم يف حال احتجابه مبا أيدهم به من اآليات فآمن م
وكفر من كفر فتوقف األمر على ظهوره لعباده فيتوىل الفصل بينهم حبكمه بنفسه وهو العزيز العليم فإذا فصل وحكم وعدل 

وأفضل جعلهم يف الفصل فريقني فريق يف اجلنة وفريق يف السعري وهو سجن الرمحن إنا جعلنا جهنم للكافرين حصرياً يريد سجناً 
عيد يف دار كرامته وقيم ذلك الدار رضوان فإا دار الرضوان ومتويل الدار األخرى اليت هي السجن حيصرهم فيه ويرتل الفري الس

  مالك ومعناه الشديد يقال ملكة العجني إذا شددت عجنه قال قيس ابن اخلطيم يصف طعنة 

  يرى قائم من دونها ما ورائها  بها كفى فأنهرت فتقها ملكت

    

توقيعات مبا للمؤمنني من اخلري عند اهللا العاملني احلافظني حدود اهللا من املسلمني واملسلمات يقول شددت ا كفى فرتلت ال
والقانتني والقانتات والصادقني والصادقات والصابرين والصابرات واخلاشعني واخلاشعات واملتصدقني واملتصدقات والصائمني 

اً والذاكرات والتائبني والتائبات والعابدين والعابدات واحلامدين والصائمات واحلافظني فروجهم واحلافظات والذاكرين اهللا كثري
واحلامدات والسائحني والسائحات والراكعني والراكعات والساجدين والساجدات واآلمرين باملعروف واآلمرات والناهني عن 

ها بساهني إىل مثل هذا مما أوقع اهللا املنكر والناهيات واملعرضني عن اللغو واملعرضات والذين هم على صالم دائمون وما هم عن
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يف توقيعاته من الصفات املرضية اليت حيمدها مث بشرهم تعاىل بأم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهو أوسط اجلنات فقال هم فيها 
ب عنهم يف اخلطاب بأم خالدون يبشرهم بالبقاء والدوام يف النعيم وأخربهم يف التوقيع أنه عنهم راض تعاىل وتقدس جالله مث إنه نا

عنه راضون فقال تعاىل رضي اهللا عنهم ورضوا عنه وهنا نكتة ملن فهم ما تدل عليه ألفاظ القرآن من الرضى فقطع عليهم بذلك 
لعلمه بأنه واقع منهم مث أنزل أنه يف الكتب والصحف وعلى ألسنة اخللفاء صلوات اهللا عليهم وسالمه من الوعيد والتهديد وأخذ من 

فر باهللا ونافق أو آمن ببعض وكفر ببعض مما أنزله اهللا وجحد وأشرك وكذب وظلم واعتدى وأساء وخالف وعصى وأعرض ك
وفسق وتوىل وأدبر وأخرب يف التوقيع أنه من كان ذه املثابة وقامت به هذه الصفات يف احلياة الدنيا أو بعضها مث تاب إىل اهللا منها 

لك كله فإنه يلقى ربه وهو راض عنه فإن فسح له وأنسأ اهللا يف أجله بعد توبته فعمل عمالً صاحلاً يف الدنيا ومات على توبة من ذ
بدل اهللا سيأته حسنات أي ما كان يتصرف به من السوء عاد يتصرف به حسناً فبدل اهللا فعله مبا وفقه إليه من طاعته ورمحه وغفر 

منه وما زالت التوقيعات اإلهلية ترتل من اهللا على خلفائه مبا يعدهم اهللا به من له مجيع ما كان وقع منه قبل ذلك ومل يؤاخذه بشيء 
آمن باهللا ورسله من اخلري وما توعد به ملن كفر به من الشرمدة إقامة ذلك اخلليفة املرتل عليه وهو الرسول إىل حني موته فمن زمان 

عليه فإذا مات واستخلف من شاء بوحي من اهللا له يف ذلك أو ترك األمر خالفته إىل انتهاء مدة عمره ال تزال التوقيعات اإلهلية ترتل 
شورى بني أصحابه فيولون من جيمعون عليه إىل أن يبعث اهللا من عنده رسوالً فيقيم فيهم خليفة آخر إال إذا كان خامت اخللفاء فإن 

 الرسل خلفاء من عند اهللا وهم األقطاب وأمراء املؤمنني إىل اهللا يقيم نواباً عنه فيكونون خلفاء اخلليفة من عند اهللا ال أم يف مرتلة
يوم القيامة فمن هؤالء النواب من يكشف اهللا عنه الغطاء فيكون من أهل العني والشهود فيدعوا إىل اهللا على بصرية كما دعا 

يه وسلم لكان هؤالء مشرعني وإن الرسول عليه السالم ولوال أن الزمان قد اقتضى أن ال يكون مشرع بعد رسول اهللا صلى اهللا عل
مل يأتوا إال بشرع رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فإم كانوا يكونون فيه كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شرع من 

 يف هذه األمة قبله إذا حكم به يف أمته فهو فيه مبرتلة األول الذي كان قبله ال إنه خليفة عنه يف ذلك وإن قرره فلما منع اهللا ذلك
علمنا أم خلفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن دعوا إىل اهللا على بصرية كما دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما ورد 

لعلم مث يف القرآن العزيز عنه يف قوله ادعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين ومسانا ورثة وأخرب صلى اهللا عليه وسلم أنه ما ورثنا إال ا
أن دعاءه صلى اهللا عليه وسلم يف أن ميتعه اهللا بسمعه ليسمع كالم اهللا وبصره لريى آيات اهللا يف اآلفاق ويف نفسه مث قال واجعل 

ذلك الوارث منا يعين السمع والبصر فإن اهللا هو خري الوارثني وقد قال تعاىل يف اخلرب الصحيح عنه كنت مسعه وبصره فهوية احلق 
ع العبد وبصره كان احلق الوارث منه الذي هو عني مسعه وبصره فدعا ذه الصفة أن تكون له حىت يقبض عليها فكأنه إذا كانت مس

يقول اللهم متعنا بك فأنت مسعنا وبصرنا وأنت ترثنا إذا متنا فإنك أخربت إنك خري الوارثني وإنك ترث األرض ومن عليها أي 
ئهم وهم متبعوا الرسل صلوات اهللا عليهم فهو تعاىل اخلري الذي يناله الوارثون كما أنه خري أنت اخلري الذي يرثه الوارثون من خلفا

    الوارثني من حيث أنه وارث وهكذا اإلشارة يف كل خري منسوب 

جزء مضاف مثل خري الصابرين والشاكرين ومثل هذا مما ورد عن اهللا يف أي شرع ورد ومن التوقيعات اإلهلية أيضاً املبشرات وهي 
من أجزاء النبوة فإما أن تكون من اهللا إليه أو من اهللا على يدي بعض عباده إليه وهي الرؤية يراها الرجل املسلم أو ترى له فإن 
جاءته من اهللا يف رؤياه على يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن كان حكماً تعبد نفسه به وال بد بشرط أن يرى الرسول 

على الصورة اجلسدية اليت كان عليها يف الدنيا كما نقل إليه من الوجه الذي صح عنده حىت إنه إن رأى رسول صلى اهللا عليه وسلم 
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اهللا صلى اهللا عليه وسلم يراه مكسور الثنية العليا فإن مل يره ذا األثر فما هو ذاك وإن حتقق أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ة اليت كان عليها يف الدنيا ومات عليها ورآه يف حسن أزيد مما وصف له أو قبح صورة أو يرى ورآه شيخاً أو شاباً مغايراً للصور

الرائي إساءة أدب من نفسه معه فذلك كله احلق الذي جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما هو رسول اهللا فيكون ما رآه هذا 
 يرجع ما يراه إىل حال الرائي أو إىل اموع غري ذلك ال يكون فإن جاءه الرائي عني الشرع إما يف البقعة اليت يراه فيها وإما أن

حبكم يف هذه الصورة فال يأخذ به إن اقتضى ذلك نسخ حكم ثابت باخلرب املنقول الصحيح املعمول به خبالف حكمه لو رآه على 
 هذا هو الفرقان عند أهل اهللا بني األمرين فإم صورته فيلزمه األخذ به وال يلزم غريه ذلك فإن اهللا يقول اليوم أكملت لكم دينكم

قد يرونه صلى اهللا عليه وسلم يف كشفهم فيصحح هلم من األخبار ما ضعف عندهم بالنقل وقد ينفون من األخبار ما ثبت عندنا 
ان يف حفظه بالنقل كما ذكر مسلم يف صدر كتابه عن شخص أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرض عليه ألف حديث ك

فأثبت له صلى اهللا عليه وسلم يف األلف ستة أحاديث وأنكر صلى اهللا عليه وسلم ما بقي فمن رآه صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقد 
رآه يف اليقظة ما مل تتغري عليه الصورة فإن الشيطان ال يتمثل على صورته أصالً فهو معصوم الصورة حياً وميتاً فمن رآه فقد رآه يف 

ي صورة رآه فاملبشرات من التوقيعات اإلهلية ومث توقيعات آخر إهلية من األمساء اإلهلية تعرف إذا وردت على قلوب العارفني باهللا أ
يف كشفهم وهو أن يكون التوقيع الذي جييء إىل هذا الويل من اسم خاص إهلي من األمساء احلسىن مما دون االسم اهللا فإنه ما خيرج 

 من حيث داللته وإمنا خيرج منه إذا ذكر مقيداً حبال يستدعي امساً خاصاً بذلك احلال كىن عن ذلك االسم باالسم منه يف توقيع أصالً
اهللا لتضمنه خاصة وأكثر ما خترج التوقيعات ألولياء اهللا من اهللا والرمحن والرب وامللك ال غري هذا هو الغالب املستمر فإن خرج 

 به على حد ما تعطيه حقيقة ذلك االسم وهو دليل على مضمون ذلك التوقيع هلذا الويل باسم غري ما ذكرنا فهو شاذ حيكم
فيتصرف فيه به حبسب ما يقتضيه وحيتاج هذا الويل إىل علم عظيم باملواطن وصور األحوال ومراتب العامل وعلم احملور واإلثبات 

فوا ذلك وأمثاله فال يتعدى قدره وليدخل يف عمار الناس ويلزم والشؤون اإلهلية كل ذلك ال بد أن يعرفه العلماء باهللا وإن مل يعر
اجلماعة فإن يد اهللا معهم ومن شذ من اجلماعة على غري بصرية فقد شذ إىل النار بل صاحب البصرية من احملال أن يشذ عن اجلماعة 

جلماعة إال من كان مثله فهو مع من هو فإنه ال يشذ عن يد اهللا ولكن يعلم وهو يف اجلماعة ومعها ما ال يعلمه واحد واحد من ا
مثله مجاعة ما هو ممن صلى وحده فالسعيد من وقف عند حدود اهللا ومل يتجاوزها وإنا واهللا ما جتاوزنا منها أحداً ولكن أعطانا اهللا 

ه من ربنا واهللا يقول احلق من الفهم عنه تعاىل فيها ما مل يعطه كثرياً من خلقه فدعونا إىل اهللا على بصرية من أمره إذ كنا على بين
    وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة ما ارتديت بشيء إال بك في الباب الثاني والثالثون وأربعمائة

  فاعرف قدرك وذا عجب شيء ال يعرف نفسه 

  هو الرداء الذي الرحمن ال بسه  الرداء الذي لم يدر البسه إن

 قلبي حارسهوالمأل ال أرواح  تزين عند العالمين من ال به

 الهدى فرسول اهللا سائسه عن  بدت منه أخالق تحيد به فإن
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قال اهللا تعاىل من يطع الرسول فقد أطاع اهللا وقال إن الذين يبايعون اهللا وقال تعاىل يف اخلرب عنه وسعين قلب عبدي املؤمن فاألمر 
فالعبد هو كربياء احلق وعظمته فإنه قال الكربياء ردائي حق ظاهره صورة خلق فهو من وراء ما بدا كما أن املرتدي من وراء ردائه 

وهلذا كان املخلوق حمل عظمة اهللا ألنّ العظمة صفة يف املعظم ال يف املعظم ولو كانت يف املعظم ملا تعوذ منه من ال يعرفه قال اهللا ال 
ة غشي عليه فقال ردوا علي حبييب فإنه ال يب يزيد ملا خلع عليه أمساءه أخرج إىل عبادي بصوريت فمن رآك رآين فلما خطا خطو

صرب له عين فمن عرف نفسه عرف اهللا ومن عرف اهللا مل يعرف نفسه والعلم باهللا تعاىل جهلك بك والعلم بك علمك باهللا فإنك 
ألمني على قلبك فأنت ليلة منه كما قال مجيعاً منه ما هو منك وليس إال معرفة املرتلة والقدر إنا أنزلناه يف ليلة القدر نزل به الروح ا

القدر ألنك من طبيعة وحق فشهد لك بعظم القدر قيل نزول القرآن عليك وأنت خري من ألف شهر أي خري من الكل ألنه منتهى 
هرة العدد البسيط الذي يقع فيه التركيب إىل ما ال يتناهى كذلك ما خيلق اهللا ال يتناهى دائماً فإنه خالق على الدوام وجاء بالشهر لش

ذلك يف كل شهر من اللف ليلة القدر ال بد من ذلك فإن خري الشهور ما كان فيه ليلة القدر فهي خري من ألف شهر فيه ليلة القدر 
فهي جامعة لكل أمر فهي العامة يف مجيع املوجودات فالعبد يف هذه املنازلة حافظ حمفوظ حافظ من حيث أنه حيفظ املرتدي به غرية 

حيث أن املرتدي حيتاط عليه لئال يضيع فإنه معرض للضياع فإنه خملوق فال بد له من حافظ هذا جزاء دوري وصوناً وحمفوظ من 
  فافهم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة انظر أي تجل يعدمك في الباب الثالث والثالثون وأربعمائة

  فال تسألينه فنعطيك فال أجد من يأخذه 

 عنك فإني يفنيك  تطلبن تجلياً ال

 عينك فانثني لفناء  أعطى ولست بأخذ

 أمراً عليه ينبني  عن مثل هذا واطلبن

 تسمى تكنني بما  البقاء وال تكن عين

قال اهللا تعاىل ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم اعلم أن البقاء والفناء ال يعقالن يف هذا الطريق إال مضافني الفناء عن كذا 
مع كذا وال يصح الفناء عن اهللا أصالً فإنه ما مثّ إال هو فإن االضطرار يردك إليه وهلذا تسمى تعاىل لنا بالصمد ألن الكون والبقاء 

يلجأ إليه يف مجيع أموره وإليه يرجع األمر كله فلم يبق أن يكون فناؤك إال عنك وال تفين عنك حىت تفىن عن مجيع األكوان 
 فإن أحتفك احلق بتحفة منه تعاىل فتحفه من مجلة أكوانه فهي حمدثة فتطلبك التحفة لتقبلها فتجدك فانياً واألعيان أعين فناء أهل اهللا

عنها فعادت إىل معطيها فكان ذلك سوء أدب منك يف األصل حيث سألت ما قادك إىل مثل هذا فإن اهللا يعطي دائماً فينبغي للعبد 
هل اهللا إال عن أمر إهلي أعين على التعيني وإال فاسأل اهللا من فضله من غري تعيني واعلم أن يكون قابالً دائماً فال تسأل إن كنت من أ

أن جتليات احلق على نوعني جتٍل يفنيك عنك وعن أحكامك وجتٍل يبقيك معك ومع أحكامك ومن أحكامك مالزمة األدب يف 
لت إىل غري هذا املوطن فكن حبسب ذلك املوطن ولوال األخذ والعطاء فمثل هذا التجلي فاسأل ما دمت يف دار التكليف فإذا انتق
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التكليف ما وقعت من اهللا وصية ألحد من عباد اهللا فما أوصى العليم باألمور إال وقد علم أن للوصية أثراً يف األمور وسريد الكالم 
  لسبيل يف حتقيق الوصايا يف آخر باب من أبواب هذا الكتاب إن شاء اهللا واهللا يقول احلق وهو يهدي ا

  معرفة منازلة ال يحجبنك لو شئت في الباب الرابع والثالثون وأربعمائة

  فإني ال أشاء بعد فاثبت 

 غيرها نسبة تبدو وال أثر في  إن المشيئة عرش الذات ليس لها

 وتعدم ال تبقي وال تذر تفنى  الوجود فال عين تغايرها وهي

    

 لصورة البشريدركها في ا وليس  فليس يرى سلطانها ملك عزت

 فيه جميع الكون مختصر آلن  آدم مخصوصاً بصورته بكون

 التنزل واآليات والسور له  المقاليد في األكوان أجمعها له

  في صورة هي شمس الحق أو قمر  تنزله إن قال ندركه فمن

 حوته بما قد قاله الصور وقد  التنزه عن تشبيه خالقنا مع

ول لدي وإن عارضته املشيئة وما يف النسب أعجب منها الستصحاب لو هلا ولو هلا أثر ما هلا أثر فهو قال اهللا عز وجل ما يبدل الق
حرف عجيب اعلم أنه ما اختص آدم باخلالفة إال باملشيئة ولو شاء جعلها فيمن جعلها من خلقه قلنا ال يصح أن تكون إال يف 

سان من املخلوقات لكان ذلك اجلامع عني اإلنسان الكامل فهو اخلليفة مسمى اإلنسان الكامل ولو مجعها ولو مجعها يف غري اإلن
بالصورة اليت خلق عليها فإن قلت فالعامل كله إنسان كبري فكان يكفي قلنا ال سبيل فأنه لو كان هو عني اخلليفة مل يكن مث على من 

عامل من أجل االسم الظاهر يعرب عن ذلك اإلمام فال بد من واحد جامع صور العامل وصورة احلق يكون هلذه اجلمعية خليفة يف ال
باإلنسان الكبري القدر اجلامع الصورتني فبعض العامل أكرب من بعض اإلنسان ال باموع فإنه يف اإلنسان الكامل ما ليس يف الواحد 

ه يف اجلميع فيطلب من احلق أن ميده الواحد من العامل فما هو باملشيئة إال يف النوع اإلنساين لكون هذا النوع فيه خلفاء مث عم تأثري
فيمده وهذا أثر يف الصورة احلقية ويطلب أيضاً األمر يف العامل فيمضي مث أنه مؤثر فيه من العامل ومن احلق فاختلط األمر والتبس على 

لفظ به إال لرسول قد عصم أهل اهللا فطلب بعض العارفني اخلروج من هذا االلتباس فأطلعه اهللا على صورة األمر فرأى ما ال ميكن الت
  فكن أنت ذلك الطالب حىت ترى ما رأيت فتقول كما قلنا 

 فكنت بكن ملكاً ولم أكن كوني  ملكتني ملك كسرى إذ تملك كن

 كون لكم فالكون لم يكن ولكل  لكنني كنت كن والكون مملكة

    

وكذلك هو أقرب فانظر حكمة اهللا تعاىل يف هذا التشبيه وهو قوله وما أمرنا إال واحدة مث شبه اإلمضاء بلمح البصر أو هو أقرب 
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وما حوته تلك اللمحة من الكثرة يف الوحدة فعندها تعرف ما هو األمر فاثبت وال تفشه تكن من األمناء األخفياء األبرياء واعلم أن 
شيئة عن احلق كما يقتضي قوله قد علم اهللا قوله تعاىل لو شاء اهللا ولو علم اهللا فيهم خرياً ال مسعهم يقتضي نفي العلم بكذا ونفي امل

الذين يتسللون منكم لواذاً وقوله يريد اهللا بكم فاثبت العلم واملشيئة معاً هللا وعلم اهللا ال خيلوا من أحد أمرين وكذلك إرادته إما أن 
كن البد أن يقولوا بأا زائدة تكون له صفة قائمة به زائدة على ذاته وإن كان مثبتو الصفات يقولون ال هي هو وال هي غريه ول

كما يعتقده األشعري أو تكون عني ذاته إال أا نسبة خاصة ألمر ما تسمى بتلك النسبة علماً وهكذا سائر ما تسمى به مما يطلبه 
 أن نفي العلم علم تعاىل فما أثبت وال نفى إال تعلق العلم واإلرادة ولكن ما ورد الكالم إال بنفي العلم بأمر ما واإلرادة فتعلم قطعاً

وأن العلم تابع للمعلوم يصري معه حيث صار ويتعلق به على ما هو عليه يف نفسه وذاته ال ينتفي عنها الوجود وال كل ما ثبت له 
القدم من صفة وغريها فما بقي أن ينتفي إال التعلق اخلاص وهو أمر حيدث أو نسبة كيف شئت فقل وال يتوجه النفي واإلثبات إال 

حادث أي على ممكن سواء كان ذلك احلكم وموصوفاً بالوجود أو بالعدم فناب العلم هنا مناب التعلق حني نفيته بأداة لو يف على 
قوله لو علم ولو شاء فما علم وما شاء هذا هو األمر احلادث املعني فقد علم أنه لو علم وال يقال أنه قد شاء أن يقول لو شاء فإن 

ال يصح أن حيدث القول يف ذات اهللا فإنه ليس مبحل للحوادث فال يقال قد شاء أن يقول والتحقيق أنه ما املشيئة متعلقها العدم و
أراد من املراد إال ما هو املراد عليه من االستعداد يف حال العدم أن يكون به يف حال الوجود أو يتصف به عند انتفائه عن الوجود أو 

ا بان الفرقان بني املشيئة والعلم علمنا أما نسبتان لذات العامل واملريد أو صفتان يف انتفاء حكم الوجود عنه كيف شئت فقل ومل
مذهب من يقول بالصفات من املتكلمني ولوال علمنا باألصل الذي هون علينا مساع مثل هذا لكانت احلرية يف اهللا أشد واألصل ما 

 يريد إفهامهم فمن احملال أن خيرج يف خطابه إياهم عما تواطؤوا عليه يف هو إال أن اهللا تعاىل ما أرسل رسوالً إال بلسان قومه ألنه
لسانه فوجد العاقل يف ذلك راحة وأما أهل الشهود فال راحة عندهم يف ذلك ملا رأوه من اختالف الصور على املشهود فما هم مثل 

ن اخلطاب تابع ملا تواطأ عليه أهل ذلك اللسان فهان أهل اللسان وجاءت الطبقة العليا فقالت علمنا أن الشهود تابع لالعتقاد كما أ
  عليهم األمر فرأوه يف كل معتقد كما فهموه يف كل لسان فما حاروا واهتدوا واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة أخذت العهد على نفسي في الباب الخامس والثالثون وأربعمائة

   وينسب عدم الوفاء إلى عبدي فال تعترض فإني هناك فوقتاً وفيت ووقتاً على يد عبدي لم أف

 إن شئت والوعد ناجز فأتركه  وأوعدنا فأما وعيدنا وعدنا

 قد ذكرنا والقضاء يناجز كما  كريم والكريم نعوته فإني

 قرم للسماح مبارز تلقاه  هم أنفاذ الوعيد لصدقه فإن

 له الرحمى فمنها يبارز ألن  فيردعه عن همه بنفوذه

  جهول بما قلنا عن الحق عاجز  يرى اإلنفاذ اإل مقصر ليسو

    

قال اهللا تعاىل إن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً هذا يف الوعد وقال يف الوعيد يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء فاعلم أن هذه 
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د العبد وعداً وشاء اهللا أن خيلف ذلك العبد املنازلة هي قوله أن رمحيت تغلب غضيب وهي قوله وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا فإذا وع
وعده وما عاهد عليه شاء من العبد أن يشاء نقض العهد ولوال ذلك ما متكن للمخلوق أن يشاء فشاء العبد عند ذلك نقض العهد 

ختياره مبشيئيت ولكن وإخالف الوعد مبشيئة اهللا يف خلق مشيئة العبد فهو قوله ووقتاً مل أف فال تعترض على العبد فإنه جمبور يف ا
ينبغي لصاحب هذه املنازلة إذا رأى من وقع منه مثل هذا أن ينظر إىل خطاب الشرع فيه فإن رأى أن ذلك احملل الظاهر منه مثل 

هذا من نقض العهد وإخالف الوعد قد أطلق احلق عليه لسان الذم فيذمه بذم احلق فيكون حاكياً وال يذمه بنفسه هذا هو األدب 
ك إال يف اخلري كما يقيم احلدود على املتعدي بأمر احلق ال بنفسه وهلذا ليس للعبد أو يؤقت حداً وال يشرعه وأما يف الوعيد وليس ذل

إذا مل يكن حداً مشروعاً وكان لك اخليار فيه وعلمت أن تركه خري من فعله عند اهللا فلك أن ال تفي به وأن تتصف باخللف فيه 
فرأى خرياً منها فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو خري قال تعاىل وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن مثل قوله من حلف على ميني 

  يؤتوا قال الشاعر 

  لمخلف إيعادي ومنجز موعدي  إذا أوعدته أو وعدته وإني

ب بالكفارة وهو عندنا على غري وأمنا عوقب بالكفارة ألنه أمر مبكارم األخالق واليمني على ترك فعل اخلري من مذام األخالق فعوق
الوجه الذي هو عند العامة من الفقهاء فإن اهللا قد جعل لنا عيناً ننظره به وهو أن املسيء يف حقنا الذي خرينا اهللا بني جزائه مبا أساء 

يننا وبني ما لنا من اخلري يف وبني العفو عنه أنه ملا أساء إلينا أعطانا من خري اآلخرة ما حنن حمتاجون إليه حىت لو كشف اهللا الغطاء ب
اآلخرة يف تلك املساءة حىت نراه عياناً لقلنا أنه ما أحسن أحد يف حقنا ما أحسن هذا الذي قلنا عنه أنه أساء يف حقنا فال يكون 

 وسعنا وال جزاؤه عندنا احلرمان فنعفو عنه فال جنازيه وحنسن إليه مما عندنا من الفضل على قدر ما تسمح به نفوسنا فإنه ليس يف
ميلك خملوق يف الدنيا ما جيازى به من اخلري من أساء إليه وال جيد ذلك اخلري ممن أحسن إليه يف الدنيا ومن كان هذا عقده ونظره 
كيف جيازى املسيء بالسيئة إذا كان خمرياً فيها فلما آىل وحلف من أسيئ إليه فما وىف املسيء حقه وإن مل يقصد املسيء إيصال 

 إليه ولكن اإلميان قصده فينبغي له أن يدعو له إن كان مشركاً باإلسالم وإن كان مؤمناً بالتوبة والصالح ولو مل يكن مث ذلك اخلري
إخبار من اهللا باخلري األخروي ملن أسيء إليه إذا صرب ومل جياز لكان املقرر يف العرف بني الناس كافياً فيما يف التجاوز والعفو 

 ذلك من مكارم األخالق ولوال إساءة هذا املسيء إىل ما اتصفت أنا وال ظهرت مين هذه املكارم من والصفح عن املسيء فإن
األخالق كما أين لو عاقبته انتفت عين هذه الصفات يف حقه وكنت إىل الذم أقرب مين إىل أن أمحد على العقاب فكيف والشرع 

ى اهللا فقد علمت أن قوله وقتاً وفيت ووقتاً مل أف أن ذلك راجع قد جاء يف ذلك بأن أجر من يعفو ويتجاوز وال جيازى أنه عل
للوعد والوعيد بوجه وراجع ملا يف خلق اهللا من الوفاء وعدم الوفاء من كوم ما فعلوا الذي فعلوه إال مبشيئة اهللا فهو باألصالة إليه 

عترض فإنه ال فرق عند ذلك بني أن تعترض أو تقيم وهلذا قال فال تعترض إال أن يكون احلق هو املعترض بأمره إياك أن تعترض فا
احلد إذا كنت من أويل األمر فيمن عني لك أن تقيمه حىت لو تركته لكنت عاصياً خمالفاً أمر اهللا فاملؤمن من العامل املستربئ لنفسه ال 

يقوم فيها قيام األدباء األمناء ويراعون يفوته أمثال هذه املشاهد واملواقف فإنه ال يزال باحثاً عن مكارم األخالق حىت يتصف ا و
الشريعة يف ذلك فرب مكرمة عرفاً ال تكون مكرمة شرعاً فال جتعل أستاذك إال احلق املشروع فإذا أمرك فامتثل أمره وإذا اك فانته 

  عما اك وإذا خريك فاعمل األحب إليه واألرجح واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 
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  معرفة منازلة لو كنت عند الناس في ثون وأربعمائةالباب السادس والثال

  كما أنت عندني ما عبدوني 

  يدرون منك الذي أدريه ما عبدوا  أن جنسك واألكوان أجمعها لو

    

  غيب ولوال وجود الغيب ما جحدوا  إذ كنت مشهوداً لهم وأنا سواك

 اولو علموا القصوى لما عبدو نيا  إني حجبتك عن قوم بصورتك الد

 المثال ولم يصرفهم الجسد مع  لو أنهم علموا األسماء ما وقفوا

 تراكب أضداد وال عدد وال  تغير أحوال تقوم بهم وال

 ينكره في ذاتنا أحد وليس  ذلك مخصوص بصورتنا وكل

 لمثلهم حين لم أعصمهمو حسد  غلطوا فينا وقام بهم لكنهم

    

لعاملني وقال إين جاعل يف األرض خليفة وقال لبعض خلفائه وال تتبع اهلوى ومن هنا تعرف قال اهللا عز وجل وما أرسلناك إال رمحة ل
مراتب الناس من اخللفاء وأن اخللفاء يفضل بعضهم بعضاً وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا خلق آدم على صورته وما 

ا عمت رمحة اهللا أبا يزيد البسطامي ومل ير للكون فيها أثراً خلقه حىت استوى على العرش وما استوى على العرش إال الرمحن ومل
يزيل عنها حكم العموم قال للحق لو علم الناس منك ما أعلم ما عبدوك وقال له احلق تعاىل يا أبا يزيد لو علم الناس منك ما أعلم 

ه صفته ونعته فيكون اخلليفة هو الظاهر لرمجوك فاعلم أن الذي يريد أن يستنيب يف عباده من يقوم فيهم مقامه ال بد أن يكسو
والذي استخلفه الباطن فيكون كسور األعراف باطنة فيه الرمحة ألنه احلق الذي غلبت رمحته وغضبه وظاهره من قبله العذاب فما 

ذا قام ا عند املؤمن العذاب يف ظاهره وإمنا العذاب قبله فرياه قبالً ممن استخلف عليهم وقد حد احلق حدوداً له يعاملهم ا ليكون إ
ا وبه حمموداً إال يتطرق إليه ذم كما ال يتطرق ملن استخلفه فمن يطع الرسول فقد أطاع اهللا فال يذمه إال من ال يعرفه وال يعرف 

هذه الرمحة اهللا فالراحم منا من له رمحتان رمحة طبيعية وهي ذاتية له اقتضاها مزاجه ورمحة موضوعة فيه من اهللا خبلقه على الصورة و
تتضمن مائة رمحة اليت هللا فإن هللا مائة رمحة بعدد أمسائه فإن له تعاىل تسعة وتسعني امساً ظاهراً وأخفى املائة للوترية فإنه حيب الوتر 

ء اهللا ألنه وتر فلكل اسم رمحة وإن كان من أمسائه املنتقم ففي انتقامه رمحة سأذكرها يف باب األمساء اإلهلية من هذا الكتاب إن شا
فللرحيم من العباد مائة رمحة ورمحة من أجل الوترية فإنه حيب الوتر ألنه حيب اهللا ودرجات اجلنة مائة درجة لكل درجة رمحة وللنار 
مائة درك يف كل درك رمحة مبطونة تظهر ملن هو يف ذلك الدرك بعد حني فإن الغضب مغلوب وبالرمحة مسبوق فما يظهر يف حمل 

بقته إىل ذلك احملل فيغالبها فتغلبه ألن الدفع أهون من الرفع فال حكم للغضب يف املغضوب عليه األزمان املغالبة إال والرمحة قد س
خاصة فإن هذا احملل هو ميداما فينال هذا احملل من املشقة فيما يطرأ بني الرمحة والغضب بقدر ما تدوم احملاربة بينهما إىل وقت 

ة تقع الشفاعة من الشافعني ال بالرمحة املوضوعة فإن الرمحة اإلهلية املوضوعة يصحبها يف العبد العزة غلبة الرمحة وبالرمحة الطبيعي
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والسلطان فهي ال عن شفقة والرمحة الطبيعية عنها تكون الشفقة ولو مل تصحب الرمحة اإلهلية العزة وتترته عن الشفقة ما عذب اهللا 
ها العبد على خلق اهللا هي حكم الرمحة الطبيعية ال الرمحة املوضوعة فإن الرمحة املوضوعة أحداً من خلقه أصالً فهذه الرمحة اليت جيد

ال تقوم إال باخللفاء أال ترى اإلنسان إذا رأى اخلليفة يعاقب ويظلم وجيور على الناس كيف جيد الشفقة على املظلومني املعاقبني 
هذا الظلم عنهم فإذا وىل هذا القائل ذلك املنصب حجبه عن الرمحة ويقول ما عنده رمحة ولو قمت أنا مقامه لرمحتهم ولرفعت 

الطبيعية اليت تورث الشفقة وجعل فيه الرمحة اليت تصحبها العزة والسلطان فريحم باملشيئة ال بالشفقة وال احلاجة ألنه العزيز الغين يف 
ه يف مقام اخلالفة فإذا قيل له يف ذلك يقول واهللا ما نفسه فيظلم ويعاقب رمبا أكثر من اآلخر الذي كان يذمه على ذلك قبل حصول

أدري إذا مل يكن عاملاً فإين ال أجد يف نفسي إال ما ترون واآلن قام يل عذر الذي تقدمين فيما كان يفعله وكنت أجد عليه يف ذلك 
ه املستضيء حبضور الوزير وإنه عتب مع وأخربين صادق أن مثل هذا وقع من اإلمام الناصر لدين اهللا رمحه اهللا أمحد بن احلسن مع أبي

الوزير يف حق أبيه فلما أفضت إليه اخلالفة ظهر منه ما ظهر من أبيه مما أخذه عليه فنبهه الوزير على قوله فقال احلال الذي كنت 
 املنازلة أن اهللا أجده يف ذلك الوقت ذهب عين وما أجد الساعة إال ما ترى أثره واآلن قام عندي عذر أىب رمحه اهللا فمضمون هذه

أنشأ احملمدي على ما أنشأ عليه حممد صلى اهللا عليه وسلم فأنشأه باملؤمنني رؤفاً رحيماً وأرسله رمحة للعاملني حىت إن دعاءه على 
أن اهللا رعل وذ كوان من الرمحة م لئال يزيدوا طغياناً فيزدادوا من اهللا بعداً ومن رمحته قال ألزيدنّ على السبعني وقال لو علمت 

يغفر هلم لزدت على السبعني إذ قيل له إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم فلو عرف الناس من حممد صلى اهللا عليه وسلم 
    ما 

لكونه علم اهللا منه مبا جبله اهللا عليه ما عبد اهللا أحد مبا كلفه بل كان الناس يتبعون أهواءهم بعلم ألن اهللا ما أخذ من اتبع هواه إال 
اتبع هواه بغري علم فحرمان اجلهل أوقع م قال تعاىل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغري علم وقوله تعاىل 
لداوود عليه السالم وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا ومل يقل عن اهللا وسبيل اهللا ما شرعه لدار القرار اليت هي حمل سعادتك 

 اآلية فهو من أعجب من اإلشارة اإلهلية ألهل الفهم عن اهللا وهو قوله إن الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا وأما متام
  نسوا يوم احلساب واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من عرف حظه من شريعتي في الباب السابع والثالثون وأربعمائة

   أنا عندك مرتبة واحدة عرف حظه مني فإنك عندي كما

 ما هو ال أزيد كمثل  كان لي كنت له من

 له مقامات العبيد  غيب ظاهر فالشرع

 بال مزيد يخدمه  الكون كما يستخدم

 وفي بالعهود فهو  يفي بعهده فمن

 لنا عين الصعود كما  النزول نحونا له

  وهو الحفيظ والشهيد  في أعمالنا إليه
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 ولذات الشهود ف  فخصنا بلذة الكش

    

قال اهللا تعاىل فاذكروين أذكركم رأيت سائالً يسأل شخصاً بوجه اهللا أو حبرمة اهللا عندك أعطين شيئاً ومعي عبد صاحل يقال له 
مدور من أهل أسبجة ففتح الرجل صرة فيها قطع فضة صغار وكبار فأخذ يطلب على أصغر ما فيها من القطع قال يل العبد الصاحل 

ى ما يطلب قلت له قل قال يل على قيمته عند اهللا وقدره فكلما أخرج قطعة كبرية يقول بلسان احلال ما نساوي مثل هذه أتدري عل
عند اهللا فأخرج أصغر ما وجد فأعطاه إياها إال أن اهللا وصف نفسه بالغرية وعلم من أكثر عباده أم يهبون جزيل املال وأنفسه يف 

ى أكثرهم هللا أعطى كسرة باردة وفلساً وثوباً خلقاً وأمثال هذا هذا هو الكثري واألغلب فإذا هوى نفوسهم وأغراضهم فإذا أعط
كان يوم القيامة وأحضر اهللا ما أعطى العبد من أجله بينه وبني عبده حيث ال يراه أحد فأحضر ما أعطى لغري اهللا فيقول له يا عبدي 

 ملن سألك بوجهي فيعني ذلك الشيء التافه احلقري ويقول له فأين ما أعطيت أليست هذه نعميت اليت أنعمت ا عليك أين ما أعطيت
هلوى نفسك فيعني جزيل املال من ماله فيقول أما استحييت مين أن تقابلين مبثل هذا وأنت تعلم أنك ستقف بني يدي وسأقررك 

رحه مبا أعطيته لكين قد ربيتها لك وقد على ما كان منك فما أعظمها من خجلة مث يقول له قد عفرت لك بدعوة ذلك السائل لف
حمقت ما أعطيته هلوى نفسك فإن صدقتك أخذا وربيتها لك فيحضرها أمام اإلشهاد وقد رجع الفلس أعظم من جبل أحد وما 

ريهم ال أعظم منه أعطى لغري اهللا قد عاد هباء منثوراً قال اهللا تعاىل ميحق اهللا الربا ويرىب الصدقات فالعارفون باهللا صغريهم كبري وكب
فإم ال يعطون هللا إال أنفس ما عندهم وأحقر ما عندهم فكلهم هللا وكل ما عندهم هللا العبد وما ميلكه لسيده فيعطون بيد اهللا 
ويشاهدون يد اهللا هي اآلخذة وهم مربؤون يف العطاء واألخذ مع غاية االستقامة واملشي على سنن اهلدى واألدب املشروع 

حلق مبرتلة ما هو احلق يف قلوم يعظمون شعائر اهللا وحرمات اهللا فيعظمهم اهللا يوم يقوم األشهاد مبرأى منهم ويقيم فيكونون عند ا
اآلخرين على مراتبهم فذلك يوم التغابن فيقول فاعل الشر يا ليتين فعلت خرياً ويقول فاعل اخلري ليتين زدت والعارف ال يقول شيئاً 

 كان يف الدنيا كذلك هو يف اآلخرة أعين من شهوده ربه وتربيه من امللك والتصرف فيه فلم يقم له عمل فإنه ما تغري عليه حال كما
مضاف إليه يتحسر على ترك الزيادة منه وبذل الوسع فيه وما كان منهم من زلل مقدر وقع منهم حبكم التقدير فإن اهللا يتوب عليهم 

 ينقص فإن العارف يف كل نفس تائب إىل اهللا يف مجيع أفعاله الصادرة منه توبة شرعية فيه بتبديله على قدر الزلة سواء ال يزيد وال
وتوبة حقيقية فالتوبة املشروعة هي التوبة من املخالفات والتوبة احلقيقية هي التربي من احلول والقوة حبول اهللا وقوته فلم يزل 

يف فإن كان له اطالع إهلي على أنه قد قيل له افعل ما شئت فقد غفرت لك العارف واقفاً بني التوبتني يف احلياة الدنيا يف دار التكل
فإن ذلك ال خيرجه عن تربيه ومل تبق له بعد هذا التعريف توبة مشروعة ألنه بني مباح وندب وفرض ال حظ له يف مكروه وال 

عن اهللا يف العموم ويف أهل بدر يف اخلصوص حمظور ألن الشرع قد أزال عنه هذا احلكم يف الدار الدنيا ورد ذلك يف اخلرب الصحيح 
لكنه يف أهل بدر على الترجي ويف وقوعه يف العموم واقع بال شك فمن أطلعه اهللا عليه من نفسه بأنه من تلك الطائفة فذلك بشرى 

خرة ال تبديل لكلمات اهللا هذا من اهللا يف احلياة الدنيا قال اهللا تعاىل الذين آمنوا وكانوا يتقون هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآل
حال املؤمن املتقي فكيف حبال العارف النفي الذي ما لبس ثوب زور وما زال نوراً يف نور فمن حافظ على آداب الشريعة وأعطى 
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حلق وهو الطبيعة ما أوجب اهللا عليه من حقها وما تعدى ا مرتلتها كان من العارفني األدباء وأصحاب السر األمناء واهللا يقول ا
  يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من قرأ كالمي رأى غمامتي فيها في الباب الثامن والثالثون وأربعمائة

  سرج مالئكتي تنزل عليه وفيه إذا سكت رفعت عنه ونزلت أنا 

 المثل لألمثال ضد وإن  كالمي ليس غيري وهو غيري

 اهللا فالوجدان فقد كالم  للعارفين إذا قرأتم فقل

 الغيب المعاني وهي حد وفي  في شهادته حروفدليلي 

    

  فعين القرب في التحقيق بعد  وأسبلت الستور فما رآه

 ينظر فإن السم شهد وال  فمن قرأ القرآن فال يفكر

    

لوب املؤمنني من قال اهللا تعاىل يف آية طالوت وقال هلم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وأنزهلا اهللا يف ق
أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وذا وأمثاله كانت هذه األمة احملمدية خري أمة أخرجت للناس قال اهللا عز وجل هو الذي أنزل 

السكينة يف قلوب املؤمنني فما كان شهادة يف غري هذه األمة نزل غيباً يف هذه األمة فوجده أهل األذواق يف قلوم فكانت صفة من 
ا صفام استفت قلبك وإن أفتاك املفتون ومع كوم وكانت فيمن تقدم هذه األمة من األمم أجنبية عنها فعالمة هذه األمة يف قلو

مرتلة يف قلوم مث أشهدها اهللا تعاىل بعض أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف تالوته القرآن وكانت له فرس فجعلت ختبط فرفع 
 كلما قرأ نزلت ودنت منه وإذا سكت ارتفعت فلما ذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له رأسه فرأى غمامة فيها سرج

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك السكينة نزلت للقرآن فرأى هذا الصاحب ممثالً خارجاً عنه ببصره ما كان فيه فكان احلق له 
 وبذكر اهللا تطمئن القلوب كذا ذكر اهللا لنا يف كتابه العزيز والطمأنينة سكينة مرآة رأى صورة ما يف قلبه فيها فإن القرآن ذكر اهللا

أنزهلا القرآن يف قلوب املؤمنني فكانت آيات بين إسرائيل ظاهرة وآياتنا يف قلوبنا وهذا الفرق بني الورثة احملمديني وسائر األنبياء 
عوائد ووارث حممد صلى اهللا عليه وسلم جمهول يف العموم معلوم يف فورثة األنبياء يعرفون يف العموم مبا يظهر عليهم من خرق ال

اخلصوص ألن خرق عادته إمنا هو حال وعلم يف قلبه فهو يف كل نفس يزداد علماً بربه علم حال وذوق ال يزال كذلك وقد نبه 
 دقائق الزمان ذكر ذلك القشريي يف اجلنيد على ذلك باختالف أجوبته عن املسألة الواحدة من التوحيد يف الس الواحد الختالف

صدر رسالته املنسوبة إليه وكلما ازداد احملمدي علماً بربه ازداد قرباً فهم املقربون وأحواهلم الظاهرة جتري حبكم العوائد فيعرفون وال 
ا اعتادت من علماء الرسوم يعرفون ويأتون مبا أعطاهم اهللا من العلم به يف طريق النصح هلذه األمة فال تعرف العامة قدر ذلك أل

مثل هذا إذا تكلموا يف العلم باهللا عز وجل من طريق الدليل ومل تفرق بيم علم الدليل وبني علم الذوق وأما علماء الرسوم 
ظر ما أشد فيكفروم غالباً مع كوم يسلمونه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعينه إذا نقل عنه يف قرآن أو خرب إهلي وغري إهلي فان
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هذا العمى ولوال أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه رسوالً ما ظهرت عليه آية ظاهرة يف العموم كما ظهرت على من تقدم 
فما ظهر عنه صلى اهللا عليه وسلم من اآليات املنقولة يف العموم إمنا كان ذلك من كونه رسوالً رفقاً من اهللا تعاىل ذه األمة وإقامة 

على من كذبه وكذب ما جاء به أال ترى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف أسرى به إىل املقام الذي قد عرف وجاء حجة 
به القرآن واخلرب الصحيح فلما خرج إىل الناس بكرة تلك الليلة وذكر لألصحاب ما ذكر مما جرى له يف إسرائه بينه وبني ربه تعاىل 

ما رأوا لذلك أثراً يف الظاهر بل زادهم حكماً يف التكليف وموسى عليه السالم ملا جاء من عند ربه أنكر عليه بعض أصحابه لكوم 
كساه اهللا نوراً على وجهه يعرف به صدق ما ادعاه فما رآه أحد إال عمي من شدة نوره فكان يتربقع حىت ال يتأذى الناظر إىل 

 الورث فأعطاه اهللا هذه الكرامة فكان ما يرى أحد وجهه إال عمي وجهه عند رؤيته وكان شيخنا أبو يعزى باملغرب موسوي
فيمسح الرائي إليه وجهه بثوب مما هو عليه فريد اهللا عليه بصره وممن رآه فعمي شيخنا أبو مدين رمحه اهللا تعاىل عليهما حني رحل 

غرب مشهورة وكان يف زماين وما رأيته ملا كنت إليه فمسح عينيه بالثوب الذي على أيب يعزى فرد اهللا عليه بصره وخرق عوائده بامل
عليه من الشغل وكان غريه من األولياء احملمديني ممن هو أكرب منه يف العلم واحلال والقرب اإلهلي ال يعرفهم أبو يعزى وال غريه فمن 

عه لنفسه وكساه الصفة احلجابية جعل اهللا آيته يف قلبه وكان على بينة من ربه يف قربه فقد مأل يديه من اخلري كله واختصه واصطن
غرية منه عليه فلم تشهد حاله األبصار يف الدنيا وهم األخفياء واألبرياء فمن حتققهم باحلق وليسوا برسل مشرعني حجبهم احلق 

م فهناك يعرف الحتجابه إىل يوم القيامة فيظهرهم اهللا يف املوطن الذي يتجلى اهللا فيه ألبصار عباده ويظهر بنفسه وعينه للخاص والعا
    قدر احملمدي يف القرب اإلهلي مبقامه يف تالوته 

كالم ربه عز وجل وهو سكونه ملا يتلوه من كشفه واطالعه على معانيه فهو يف حال تالوته يستذكر ما عنده فيطلع على نفسه 
فخ الشيطان إال مثل هذا النظم وقد صح يف ويسمعه اهللا نثر كالمه ونظمه بتأييد الروح القدسي ملا جاء يف النظم املسمى شعراً من ن

اخلرب أن حسان بن ثابت ملا أراد أن يهجو قريشاً ينافح بذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ن هذا ملن ينافح قل يا حسان فإن روح القدس يؤيدك ما دمت تنافح عن عرض رسول اهللا فلم جيعل للشيطان عليه سبيالً وإذا كا

فما ظنك حبال من ينطق عن اهللا باهللا فيكون القائل منه عند قوله ربه عز وجل كما ورد يف الصحيح أن اهللا قال على لسان عبده 
مسع اهللا ملن محده يف الصالة واحلاضرون ما مسعوا إال صوت املصلي وكالمه ذا املتكلم به ما ينسبه احلق تعاىل جالله إال إىل نفسه 

  ال إىل املصلي فاعلم أيها الويل احلميم ذلك تسعد إن شاء اهللا 

 قلنا رميت وما رميتا كما  كالمي ليس غيري وهو غيري

 التحاما قول هيتا بمشهدك  نفسي إذا طلبت نفوس فيا

 بالعطاء إذا علوتا وتعلو  تبخل فإن البخل شؤم وال

 عين القرآن إذا تلوتا وكن  حقاً وال تظهر بزور وكن

 بما يتلوه صوتا يناديه  اهللا لم يسمع لعبد ألن

 خاله المشهود ميتا وكان  يتلو بحق عبدي فإن

 لذا كتبوا على األحياء موتا  الحق ليس يراه حي ألن
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فكل من تال وسكن ملا تال بصدق بصورة ظاهر وحكمة باطن فذلك تال وصاحب سكينة فإن هو تال وسكن ظاهراً ومل يسكن 
سكون الباطن فهم املعىن الساري يف الوجود من تلك اآلية املتلوة ال يقتصر ا على ما تدل عليه يف الظاهر خاصة فمن تال باطناً وال

هكذا فليس بصاحب سكينة أصالً وال هو وارث حممدي وإن كان من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فإن تال وسكن باطناً ومل 
فذلك ليس بوارث وال حممدي وال مبؤمن وهو أبعد الناس من اهللا فإن الروح القدسي أو ال يسكن ظاهراً وتعدى الظاهر املشروع 

من ميريه ويرمى به والنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يقول لربه يف يوم القيامة سحقاً سحقاً واهللا عند ذلك ال يسعده وال يساعده 
ذا تاله باطناً أو ظاهراً فريى ما سكن إليه باطناً قد سعد به هذا اآلخر وأعظم حسرة تقوم به إذا عاين يوم القيامة من سكن إليه إ

وشقي هو به وما شقي إال بعدم سكون الظاهر فيفوته خري كثري حني فاته اإلميان به فإنه أتى البيت من ظهره مل يأته من بابه جعلنا 
كن إنه املين بذلك والقادر عليه واهللا يقول احلق وهو يهدي اهللا وإياكم ممن تلى فسكن ويف التلوين يف تالوته حبسب اآليات ثبت ومت

  السبيل 

  معرفة منازلة قاب قوسين الثاني في الباب التاسع والثالثون وأربعمائة

  الحاصل بالورانة النبوية للخواص منا 

 قوسين لمن أسرى به قاب  قوسين لنا من قبلنا قاب

 نلناه منه فانتبه ولذا  أني وارث مستخدم غير

 ما هنا بينهما من مشتبه  وحرام بين فحالل

  عين من أسرى به ما أنا به  إنما الشبهة من قال أنا

  ليس يدري ذاك غير المنتبه  يدري أنه وارثه وهو

    

ة األنبياء قال اهللا تعاىل وقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون وقال صلى اهللا عليه وسلم العلماء ورث
وذكر أن األنبياء ورثوا العلم وما ورثوا ديناراً وال درمهاً فالوارث مستخدم باملعىن من ورث منه ما مجعه غري أن املوروث يف مثل 

هذا الورث ما نقصه شيء من علمه بوراثة الوارث منه ففارق مرياث الدينار والدرهم ذه احلقيقة واهللا يرث األرض ومن عليها مما 
 به علمه من العلم اإلبتالئي فهذا هو قدر مرياث احلق من عباده وهو قوله تعاىل ولنبلونكم حىت نعلم فاستخدمهم مبا ابتالهم تعلق

حىت يعلم ااهدين من عباده والصابرين ويبلوا أخبارهم وما عدا هذا النوع يف حق احلق فهو علم ال علم وراثة فكأن الورثة من 
ن ورثوا منه العلم الذي حصله من اهللا حبكم الكسب ابتداًء وحبكم التكليف كل ذلك ورثوا منه الورثة من طريق املعىن استخدموا م

علماء األمم ومما ورثوا منه قرب قاب قوسني وهو قولنا الثاين أعين الذي ينبغي لألولياء من هذا التقريب احملمدي ممن قرب منه هذا 
سلم والثاين للوارث وهو عينه وإمنا جعلناه ثانياً لكونه ما حصل له حىت تقدم به هذا القرب فاألول من ذلك له صلى اهللا عليه و

الرسول املعني صلى اهللا عليه وسلم فناله منه فهو يف غاية البيان ال يقبل الشبه هذا العلم املوروث مثل ما يقبلها العلم النظري وهلذا 
ب النظر ضرورة فلو كان ذلك العلم احلاصل عقيب النظر نتيجة النظر ضرورة ملا نبه أبو املعايل ملا ذكر النظر قال حبصول العلم عقي
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قبل الدخل بعد ذلك وال الشبهة مثل ما ال يقبل ذلك العلم الضروري فتأولوا على إمام احلرمني ما مل يقصده بكالمه وإمنا أراد 
شياء عنده ال به فإذا وىف النظر يف الدليل حقه خلق اهللا له العلم رضي اهللا عنه ما أردناه أن النظر جعله اهللا سبباً من األسباب يفعل األ

الضروري يف نفسه ليس غري هذا فاعتماده على العلم الضروري الذي ال يقبل الشبه فإن مل خيلق له العلم الضروري فهو العامل الذي 
ل الدخل إال دليله ال ما يقول أنه علمه عقيب النظر يقبل الدخل فيما علمه فيعلم عند ذلك أنه ما علمه علماً ضرورياً وهلذا ما يقب

فرجوعه أو توقفه عما كان أنتج له ذلك الدليل أخرجه أن يكون ذلك عنده علماً ضرورياً فليفرق الوارث يف علمه بربه بني ما 
من تأويل وحصل له عند يأخذه ورثاً وبني ما يأخذه ابتداّء من غري ورث فأي عامل من العاملني عمل بأمر مشروع له من نص ال 

ذلك العمل علم باهللا فهو من العلم املوروث مث إنه ال خيلوا ذلك النص املعمول به هل كان شرعاً ملن قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم 
هذا وارث أو مل يكن إال من الشرع املختص به ال من الشرع املقرر الذي قرره ألمته مما كان اهللا قد تعبد به نبياً قبله فوارث مثل 

من كان ذلك العمل شرعه من األنبياء بلغوا ما بلغوا ووارث أيضاً حممداً صلى اهللا عليه وسلم فيه فهو وارث من وارث فإن كان 
ممن اختص به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالوارث وارث حممد صلى اهللا عليه وسلم فيه خاصة ال ينتسب إىل غريه من األنبياء 

يتميز بذلك عن سائر ورثة علماء األنبياء عليهم السالم قبله وحيشر بذلك العلم يف صفوف األنبياء عليهم السالم عليهم السالم و
وخلف حممد صلى اهللا عليه وسلم فإن نشأة اآلخرة تشبه يف بعض األحكام النشأة الربزخية فترى نفسها وهي واحدة يف صور 

ه إن كان ورث عن وارث خلف حممد صلى اهللا عليه وسلم وخلف كل نيب كان كثرية وأماكن خمتلفة يف اآلن الواحد فريى نفس
ذلك العمل شرعاً له ولو كانوا مائة ألف لرأى نفسه يف أماكن على عددهم ويف صور ويعلم أنه هو وليس غريه يف كل صورة وهو 

م يطلبه الناس يف مواطن القيامة فيجدونه من مع كونه واحداً عني كل صورة وهكذا يكون يوم القيامة فإن النيب صلى اهللا عليه وسل
حيث طلبهم يف كل موطن يقتضيه ذلك الطلب يف الوقت الذي جيده الطالب اآلخر يف املوطن اآلخر بعينه فمن مل جيده يف طلبه يف 

 فذلك اجلهل إذا موطن ما فإمنا ذلك لكونه طلبه يف غري املوطن الذي يقتضيه طلبه فإن طلبه يف موطن اقتضى حاله اجلهل لوجده
وقع إن وقع فسببه ما ذكرناه وهو غري واقع واهللا أعلم مث نرجع ونقول وإن كان ذلك العمل الذي اقيم فيه العبد ال عن نص 

مشروع بل كان قلد فيه جمتهد من علماء األمة صاحب نظر وتأويل فيما حكم به ال عن نص من ذلك اتهد نص تبعه فإنه يكون 
     ذلك اتهد ومتبعاً إياه ومتبعاً أيضاً والنيب صلى اهللا يوم القيامة وارث

عليه وسلم وإن كان ذلك يف نفس األمر شرعاً له كما تقدم وإن كان العامل ال عن نص وال عن تقليد بل كان عن نظر واجتهاد 
ن وارثاً وإن أخطأ وإن أخطأ احلكم وتفقه فهذا ال يكون وارثاً يف مثل هذه املسألة إال إن أصاب احلكم فيها فإن أصاب احلكم كا

مل يكن وارثاً وحيشر يف صف من هذه صفته وهلم صف خمصوص مث هي يف املواطن حبسب ما يكون عليه ذلك احلكم من مصادفة 
من تقدمه أنه شرع له فتكون له صور متبعة خلف ذلك املوروث منه كان من كان والكل خلف حممد صلى اهللا عليه وسلم 

ه خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلف الرسل عليهم السالم الختالف ما ظهر يف الذي عمل به فإن انفرد به وختتلف مراتب
مجلة عن كل رسول ونيب وجمتهد فإنه يكون أمة وحده كقس بن ساعدة قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه يبعث يوم 

عليه وسلم ال بد من ذلك من حيث أنه صلى اهللا عليه وسلم أعطاه املادة اليت نظر القيامة أمه وحده مع كونه خلف حممد صلى اهللا 
فيها حىت انقدح له ما مل خيطر له إال يف تلك املسألة النازلة وأخطأ فيها حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال بد من ذلك خبالف 

ل من أهل اهللا من تكون له فإا تنبئ عن حتقيق عظيم وذوق غريب حكم املصيب فتحقق هذه املنازلة فإا غريبة يف املنازالت قلي
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ورفع أشكال وليس يكون يف القيامة أدل وال أعرف مبواطن القيامة وال بصور ما فيها أعظم من صاحب هذه املنازلة وال حتصل إال 
  بالوهب اإلهلي ملن حصلت له واهللا يقول وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة اشتد ركن من قوي قلبه بمشاهدتيفي  الباب األربعون وأربعمائة

 الشؤون وما في الحق من حرج عند  إن القوي الذي ما زال يشهدني

 الحقائق فليرقى على درجي من  فمن يعاندني فيما أفوه به

 وباألرواح والمهج وبالنفوس  يراه لفداه بناظره ولو

  العلوي في فرجفي الضيق في المأل   له حجب على العيون فهم لكن

 الدل والمقلة النجالء والدعج في  إني مريض عليل القلب مبتئس

 من بحرها اللجي في اللجج غرقت  إني لفي ظلمات من تراكمها

 السواحل يا هذا من الثبج أين  في سيف هذا البحر في نعم الناس

    

قومه لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد فقال رسول اهللا قال اهللا عز وجل جالله حكاية عن نبيه لوط عليه السالم إذ قال ل
صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيح عنه يرحم اهللا أخي لوط لقد كان يأوي إىل ركن شديد يعين من القبيلة فاعلم أن أقوى األقوياء 

ال ما علم وما علم إال ما هو عليه املعلوم من كان احلق قواه ومع هذه القوة ذه الصفة فما يكون إال ما سبق به الكتاب وال كتب إ
فال تبديل لكلمات اهللا وما يبدل اهللا وما يبدل القول لديه وما هو بظالم للعبيد فقوله لو أن يل بكم قوة أي مهة فعالة ومن كان 

و األمر عليه فأداة أو إمنا احلق قواه فال مهة تفعل فعل من هذه صفته لكن األمر على ما قررناه من سبق الكتاب فال يقع إال ما ه
أعطته عطاها إال مكان ال غري فلو أراد بالقوة إظهار األثر الذي جاء به فيهم وأراد بالركن الشديد إذ مل يتمكن األثر فيهم أن حيمي 

م هم أعلم الناس نفسه عنهم حىت ال يؤثر فيه فلهذا صلى اهللا عليه وسلم ذكر األمرين القوة واإليواء وال شك أن الرسل عليهم السال
باهللا فال يأوون إال إىل اهللا وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم يرحم اهللا أخي لوطاً لقد كان يأوى إىل ركن شديد يعين بذلك إيواءه إىل 

  اهللا فآوى إىل من يفعل ما يريد وال اختيار يف إرادته وال رجوع عن علمه فآوي إىل من ال تبديل لديه 

 فما ثم تحيير وما ثم منقلب  تحققالجبر إال ظاهر م فما

 لم توافقه فما ينفع الهرب فإن  تهربن فاألمر ما قد سمعته فال

 فأمليه عليه إذا كتب عليه  إلهي عين حالي فما أنا فعلم

  يؤدي إلى الفوز العظيم أو العطب  فأنت سبقت القول والعلم والذي

شد األركان من كون القضاء ما جرى عليك إال مبا كسبت يداك وهو ما فال ركن أشد من ركنك وما نفعك وإمنا قلنا أنك أ
أعطته قدرتك فأضاف الفعل إليك وليس إال ما قررناه من أنه ما علم منك إال ما أنت عليه فإذا وها ركنك بالنظر إىل غرضك فلم 
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جىن على نفسه ال احلاكم باحملكوم به وإمنا تعددت نفسك فإن احلق احملكوم به تابع أبد احلال احملكوم به عليه فاحملكوم عليه هو الذي 
األركان من أجل احلجب اليت أرسلها احلق بينك وبني األصل وكون األمر جعله مثل البيت على أربعة أركان ركن العلم وركن 

من البيت القول وهو قوله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق وركن املشيئة وركن األصل وهو أنت وهو الركن األول 
والثالثة األركان توابع فمن الناس من استند يف حاله إىل علم اهللا فيه ومنهم من استند إىل مشيئته ومنهم من استند إىل ما كتب اهللا 
عليه وصاحب الذوق من يرى مجيع ما ذكرناه ووقف مع نفسه وقال أنا الركن الذي مرجع الكل إليه فهو األول الذي أنبين من 

كن صاحبه عزيز فإن الصحيح عزيز فالكل معلول عندهم وعندي أن العامل هو عني العلة واملعلول ما أقول أن احلق هذا البيت ول
علة له كما يقوله بعض النظار فإن ذلك غاية اجلهل باألمر فإن القائل بذلك ما عرف الوجود وال من هو املوجود فأنت يا هذا 

من أوجدك له ال لك ففي حق نفسه عمل ال يف حقك فما أنت املقصود لعينك قال عز معلول بعلتك واهللا خالقك فافهم واعلم أنه 
وجل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون فذكر ما ظهر وهو مسمى اإلنس وما استتر وهو مسمى اجلن فإذا نظرت إىل هذا اخلرب 

عليك النعم فإمنا يقررها عليك لسان اإلمكان فإن وسعدت أنت ذه الوجوه فإمنا سعدت حبكم التبعية فاعلم ما يقول له إذا قرر 
شئت فامسع واسكت وإن شئت فتكلم كالماّ يسمع منك وليس إال أن تقول له ما قاله فبكالمه حتتج إن أردت أن تكون ذا حجة 

طن وإن تأدبت وسكت فإنه يعلم منك على ما سكت وانطويت عليه فما كل حق ينبغي أن يقال وال يذاع وال سيما يف مو
اإلشهاد واخلصم قوى واحلاكم اهللا وال حيكم إال باحلق الذي سأل منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيكم به يف قوله قل رب 

احكم باحلق وربنا الرمحن املستعان على ما تصفون ولوال ما هو الرمحن ما اجترأ العبد أن يقول رب احكم باحلق فإنه تعاىل ما 
   ما يتعدى علمه فيه الذي أخذه منه أزالً وظهر حكمه أبداً واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل حيكم إال باحلق فإنه

  معرفة منازلة عيون أفئدة العارفين في الباب األحد واألربعون وأربعمائة

 ناظرة إلى ما عندي ال إلي  

    

 أفئدة للعارفين سواك عيون  كان عندك ما عندي لما نظرت لو

  وإن نظرت بأخرى كان ذاك هواك  الجمع تحط بنانظرت بعين  فإن

 وما هنا عين شيء ال يكون هناك  في الوجود وجود غير خالقه ما

 إن لم يكن هكذا كوني فليس بذاك  بل كله عينه جمعاً ونفرقه

 احلق ومل يقل علموا يقولون قال اهللا عز وجل يف العارفني وإذا مسعوا ما نزل إىل الرسول أترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ومل يقولوا علمنا ومالنا ال نؤمن باهللا ومل يقل نعلم وما جاءنا من احلق ونطمع وما قالوا نتحقق أن يد 

ا األار خالدين فيها خلنار جامع القوم الصاحلني وهي الدرجة الرابعة فأتاهم اهللا مبا قالوا ومل يقل مبا علموا جنات جتري من حتته
وذلك جزاء احملسنني واجلنات عند اهللا فلهذا قال ناظرة إىل ما عندي فإنه قال يف حق طائفة آخرين وجوه يومئذ ناضرة إىل را 

ناظرة على أن تكون إىل حرف أداة غاية ال تكون اسم مجع النعمة فإن ذلك يف اللفظ حيتمل وهلذا ما هي هذه اآلية نص يف الرؤية 
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يوم القيامة وإذا كان األمر هكذا فاعلم أن اهللا قد فرق بني العارفني العلماء مبا وصفهم به وميز بعضهم عن بعض فالعلم صفته 
واملعرفة ليست صفته فالعامل إهلي والعارف رباين من حيث االصطالح وإن كان العلم واملعرف والفقه كله مبعىن واحد لكن يعقل 

ما متيزوا يف اللفظ فيقال يف احلق أنه عامل وال يقال فيه عارف وال فقيه وتقال هذه الثالثة األلقاب يف اإلنسان بينهما متيز يف الداللة ك
وأكمل الثناء تعاىل بالعلم على من اختصه من عباده أكثر مما أثىن به على العارفني فعلمنا أن اختصاصه مبن شاركه يف الصفة أعظم 

 مرآة احلق وال يكون العارف وال الفقيه مرآة له تعاىل وكل عامل عندنا مل تظهر عليه مثرة علمه وال عنده ألنه يرى نفسه فيه فالعامل
حكم عليه علمه فليس بعامل وإمنا هو ناقل والعلم يستصحب الرمحة بال شك فإذا رأيت من يدعي العلم وال يقول بشمول الرمحة 

لب العبد مث يتبعها العلم هذا هو علم الطريق الذي درج عليه أهل اهللا فما هو صاحب علم فإن الرمحة تتقدم بني يدي العلم تط
وخاصته وهو قوله آتيناه رمحة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً وهذه هو علم الذوق ال علم النظر واعلم أن العارفني هم املوحدون 

علمون علم أحدية الكثرة وأحدية التمييز وليس والعلماء وإن كانوا موحدين فمن حيث هم عارفون إال أن هلم علم النسب فهم ي
هذا لغريهم وبتوحيد العلماء وحد اهللا نفسه إذ عرف خلقه بذلك وملا أراد اهللا سبحانه أن يصف نفسه لنا مبا وصف به العارفني من 

ر فقال ال تعلموم اهللا حيث هم عارفون جاء بالعلم واملراد به املعرفة حىت ال يكون إلطالق املعرفة عليه تعاىل حكم يف الظاه
يعلمهم فالعلم هنا مبعىن املعرفة ال غري فالعارف ال يرى إال حقاً وخلقاً والعامل يرى حقاً وخلقاً يف خلق فريى ثالثة ألن اهللا وتر حيب 

ب الوتر فما تسمى إال الوتر فهو مع اهللا على ما حيبه اهللا مع الكثرة كما ورد أن هللا تسع وتسعني اسم مائة إال واحد فإن اهللا وتر حي
بالواحد الكثري ال بالواحد األحد وإمنا قلنا يف العارف أنه رباين فإن اهللا ملا ذكر من وصفه بأنه عرف قال عنه إنه يقول يف دعائه ربنا 

 قال إهله مل يقل غري ذلك من األمساء وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه مثل ذلك من عرف نفسه عرف ربه وما قال علم وال
فلزمنا األدب مع اهللا تعاىل ومع رسوله صلى اهللا عليه وسلم فأنزلنا كل أحد مزلته من األمساء والصفات ومن أراد حتقيق الفرق بني 

  املعرفة والعلم فعليه مبطالعة ما ذكرناه يف مواقع النجوم لنا فإين شفيت يف ذلك الغليل واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من رآني وعرف أنه رآني في ثاني وأربعون وأربعمائةالباب ال

  فما رآني 

 يراني غير الذي مايراني ما  رآني وقال يوماً ما رآني من

 ربنا العلي هداني وبها  هللا نظرة في وجودي إن

 بفكره أوعيان بحنان  يذهب العلم إن نظرت إله

 ا في بيانسلوب يعطيكه في  فدليلي ينفي الثبوت ويمضي

  في كشوف يكون أوفى جنان  وعيون تعلقت بمثال

 تدرك الجفون كياني والذي  هوال مدرك بعين وعقل

    

قال اهللا تعاىل إن موسى قال رب أرين أنظر إليك قال له ربه لن تراين ألنه قال انظر باهلمزة فلو قال بالنون أو بالياء والتاء مبا مل يكن 
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أعلم والسؤال جممل قوله انظر واجلواب جممل يف قوله أن تراين اعلم أن رؤية املرئي تعطي العلم به ويعلم اجلواب لن تراين واهللا 
الرائي أنه راء أمراً ما وقد أحاط علماً مبا رآه ورأينا الذي يرى احلق التنضبط له رؤيته إياه وما ال ينضبط ال يقال فيه أن الذي رآه 

 علم بتنوع الصور عليه يف ترداد رؤيته مع أحدية العني يف نفس األمر فما رآه حقيقة فال يعلم عرف أنه رآه إذ لو رآه لعلمه وقد
احلق إال من يعلم أنه ما رآه قال ريب أرين أنظر إليك بعيين فإن الرؤية بأداة إىل رؤية العني قال له لن تراين بعينك ألن املقصود من 

 كل رؤية خالف ما نراه يف الرؤية اليت تقدمت فال حيصل لك علم برؤية أصالً يف الرؤية حصول العلم باملرئي وال تزال ترى يف
املرئي فقال له لن تراين فإين ال أقبل من حيث أنا التنوع وأنت ما ترى إال متنوعاَ وأنت ما تنوعت فما رأيتين وال رأيت نفسك وقد 

قول رأيت نفسي وما رأيت نفسك فلم تصدق وما مث إال أنت رأيت فال بد أن تقول رأيت احلق وأنت ما رأيتين فلم تصدق أو ت
واحلق وال واحد من هذين رأيت وأنت تعلم أنك رأيت فما هذا الذي رأيت فلن تراين بعينك فهل إذا كان احلق بصرك هل ميكن 

ن مشاهد احلرية يف اهللا أن تصدق يف أنك رأيته إذا رأيت أو احلال واحدة يف بصره إذا كان يف مادة عينك أو بصرك وهذا مشهد م
تعاىل وال تتعجب من طلب موسى عليه السالم رؤية ربه فإنه مث مقام يقتضي طلب الرؤية واإلنسان حبكم الوقت فإن الوقت حكمه 

   مطلق حقاً وخلقاً وهذا القدر كاف يف هذه املنازلة فإن جماهلا ال يتسع ألكثر من هذه العبارة واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

  معرفة منازلة واجب الكشوف العرفاني في الباب الثالث واألربعون وأربعمائة

 الكشف عرفان بآحاد فواجب  المعارف تعطي واحداً أبداً إن

  من نفسه وله اإلسعاد في النادي  تعدى إلى ثان فإن له فإن

 وقتاً فإسعاد بإسعاد العلم  العلم وقتاً إذ يساعدها تساعد

 كمعرفة والحكم للبادي علم   يعلمهمتعلمونهم اهللا ال

    

اعلم أيدنا اهللا وإياك أن الذي أوجب الكشف العرفاين الطمع الطبيعي يف الربوبية ليشهد ما هو عليه الرب من الصفات املؤثرة يف 
 يتخيل من ال كشف له األكوان فيظهر ا يف ربوبيته عن كشف وحتقيق فال تتعدى بالصفة أثرها فإن األمساء اإلهلية تتقارب ورمبا

عليها وال ذوق له فيها أا متداخلة أو مترادفة وإمنا هي يف أنفسها مشتبهة وال يصل إىل حتقيق ذلك أحد إال بالكشف إال أن هنا 
ف دقيقة وهي أن نسبة ذلك االسم اإلهلي إىل الرب تعاىل ما يكون على مثل نسبته إىل املخلوق فإن األمور إذا نسبت إىل شيء ختتل

نسبتها باختالف من تنسب إليه وإن كان معىن ذلك االسم املنسوب على حقيقة واحدة فإذا اطلع أهل الكشف من نفوسهم على 
يئ احملال اليت تتأثر هلا يشوقها ذلك إىل حتصيل الوجوه اليت تبقى عليها األدب مع اهللا إذا أثرت ا ألا قد علمت باخلرب اإلهلي أا 

صورة اإلهلية وإن اخلالفة ما صحت هلا إال بالصورة وإن كل إنسان ما هو على الصورة فإنه مث إنسان حيوان وإنسان خملوقة على ال
خليفة ومل يعلم هذا اإلنسان الطالب أي إنسان هو هل هو احليوان أو اإلمام فأوجب له هذا االطالع أن يطلب من احلق جتلياً خاصاً 

عنه كما قال الصديق ما رأيت شيئاً إال رأيت اهللا قبله فريى صدور األكوان عنه يف األكوان ويرى يف ربوبيته ويرى انفعال األكوان 
صورة التعلق وهل يكون احلق يف ذلك التحلي على صورة ما يتكون عنه أو على صورة النسبة اليت يكون ا اليت يقول للشيء كن 
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التكون هل يقبله من أمر وجودي أم ال فإذا ظهر هل يظهر بصورة االسم فيكون ذلك الشيء ويرى من أين يقبل املأمور بالتكوين 
الذي قال به احلق له كن أو يكون هو عني الصورة اليت قال ا كن فكانت يف حق احلق أمساء ويف جوهر املكون فيه خلقاً وصورة 

تظهر بذلك االسم يف صورة أخرى لتكوين عني وإذا كانت ذه املثابة فهل تبقى تلك الصورة االمسية على ما شهدها يف احلق أو 
أخرى الختالف األمثال ملا بينهم من التميز الذي يقال به هذا ليس أو هذا مثل هذا كل هذا يطلبه العارف حىت يقف عليه من 

 أمر صحيح نفسه وهذا هو الشخص الذي يدعو إىل اهللا على بصرية ويكون من نفسه على بصرية ويرى تأثري اخللق يف اخللق هل هو
أو هو تأثري حق يف خلق أو خلق يف حق أو حق يف حق أو هو اموع أو ال أثر يف نفس األمر وإن ظهر أنه أثر كما تقدم يف الرؤية 
هل املرئي احلق أو نفس الرائي وليس هذا مع ثبوت مرئي ال يعرف ما هو كذلك رمبا يكون ثبوت أثر يف الكشف ويف الوقوع فإن 

 أو خلقاً مل يصدق هذا اجلعل وما مث إال حق وخلق فأين حمل األثر وهذا من أشكل ما تروم النفس حتصيله فإذا اطلع جعلنا حمله حقاً
العارف على الوجه الصحيح انتقل من درجة املعرفة إىل درجة العلم فكان عاملاً إهلياً بعدما كان عارفاً ربانياً وال يقال إهلي إال فيمن 

 العام اجلامع فإذا نظرت إليه قلت إنه حق مث تنظر إليه فنقول إنه خلق مث تنظر إليه فتقول ال حق وال خلق مث هذه صفته فإن له األمر
تنظر إليه فتقول حق خلق فتحار فيه حريتك يف اهللا فحينئذ تعرف أنه قد حصل الصورة وإنه فارق اإلنسان احليوان ومىت مل يعرف 

اً وشهوداً فليس باإلنسان املخلوق على الصورة الذي له اإلمامة يف الكون صاحب العهد اإلنسان هذا من نفسه ذوقاً وحاالً وكشف
  فإن اهللا ال ينال عهدهالظاملون وليس عهده سوى صورته فاعلم ذلك واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من كتب له كتاب العهد الخالص في الباب الرابع واألربعون وأربعمائة

  ى ال يشق

 دل دليلي فوجب هكذا  ليس يمحو اهللا خيراً قد كتب

 ثم من بعد احتجب يتجلى  حكم تجليه فما وكذا

 هذا العلم جهالً ينقلب بعد  ما أعطاك علماً ال ترى كل

  فلهذا الرب فاسجد واقترب  عملوا واجتهدوا ولهذا

 له من ذاته حكم غصب ما  يحكم الجود به من نفسه

 ووجوب قدتب بامتنان  حمتهالكل في ر فيكون

 حكم عبيد يكتسب وكذا  الشيطان في رحمته يطمع

    

قال اهللا تعاىل أال هللا الدين اخلالص أال إنه العهد الذي خلص لنفسه يف وفاء العبد به ما استخلصه العبد من الشيطان وال من الباعث 
مكلف مثل هذه األمور يف الوفاء بعهد اهللا فيكون العبد من عليه من خوف وال رغبة وال جنة وال نار فإنه قد يكون الباعث لل

املخلصني ويكون الدين ذا احلكم مستخلصاً من حد من يعطي املشاركة فيه فيميل العبد به عن الشريك وهلذا قال فيه حنفاء هللا 
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حلق مؤمنني يف كتابه فقال يف طائفة أي مائلني به إىل جانب احلق الذي شرعه وأخذه على املكلفني من جانب الباطل إذ قد مساهم ا
أم أمنوا بالباطل وكفروا باهللا فكساهم حلة اإلميان فما اإلميان يف اإلميان خصوص بالسعداء وال الكفر خصوص باألشقياء فوقع 

 بالبسه فالعهد االشتراك ومتيزه قرائن األحوال فلم يبق يعرف اإلميان من الكفر وال اإلميان من اإلميان وال الكفر من الكفر إال
اخلالص هو الذي ملا أخذ اهللا من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم مث ولد كل بين آدم على الفطرة وهو قوله 
صلى اهللا عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وهو امليثاق اخلالص لنفسه الذي ما ملكه أحد غصباً فاستخلص منه بل مل يزل 

يف نفس األمر طاهراً مطهراً ولكن هنا نكتة ال ميكن إظهارها كما كان احلق مرتهاً لنفسه ما هو مرته لترتيه عباده خالصاً لنفسه 
وهلذا قال من قال من العارفني سبحان فإذا ولد املولود ونشأ حمفوظاً قبل التكليف سهل بن عبد اهللا وأيب يزيد البسطامي ومن اعتىن 

 من الناس قبلهما وبعدمها ويف زماما ممن مل يصل إلينا خربه كما وصل إلينا خرب هذين السيدين ومل اهللا به من أمثاهلما ممن كان
يرزأه يف عهده هذا بشيء مما ذكرناه آنفاً فبقي عهده على أصله خالصاً وهو الدين اخلالص ال املخلص فقام بالعبد من غري 

 خملصني إذ ال فعل هلم يف االستخالص بل مل يعرفوا إال هذا الدين اخلالص استخالص فما هو من العباد الذين أمروا أن يعبدوا اهللا
من غري شوب خالطه حىت يستخلصوا منه فيكونون خملصني هذا مل يذوقوا له طعماً مثل ما ذاقه الغري ومن كان هذا حاله من الدين 

 يف استخالص الدين ممن أمرهم اهللا أن يستخلصوا منه فهو صاحب العهد اخلالص فال يشقى فإنه ال يشقى إال أهل املكابدة وااهدة
وليس على احلقيقة إال هوى أنفسهم وهؤالء يف املرتبة الثانية من السعادة والطبقة األوىل هم الذين يغبطهم األنبياء والشهداء 

 قدراً يف جنب ما هم فيه من احلال أصحاب املنابر يوم القيامة اهولون يف الدنيا فهم ال يشفعون وال يستشفعون وال يرون للشفاعة
الطاهر القدوس ال املقدس ومن هذا املقام قال أبو يزيد لو شفعين اهللا يف مجيع اخلالئق يوم القيامة مل يكن ذلك عندي بعظيم ألنه ما 

 ما أعجب شفعين إال يف لقمة طني يعين خلق آدم من طني وحنن منه كما قال من نفس واحدة خلقت تلك النفس من طني فانظر
إشارة أيب يزيد وإياك أن خيطر لك يف هذا الرجل احتقار منه للمقام احملمود الذي حملمد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة وأنه يفتح 
 فيه أمر الشفاعة وهو مقام جليل واعلم أنه ما مسي مقاماً حمموداً رد الشفاعة بل ملا فيه من عواقب الثناء اإلهلي الذي يثين رسول

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا على ربه عز وجلّ مما ال يعلم بذلك الثناء اخلاص اليوم فما محد إال من أجل اهللا ال من أجل الشفاعة مث 
جاءت الشفاعة تبعاً يف هذا املقام فيقال له عند فراغه من الثناء سل تعطه واشفع تشفع فيشفع يف الشافعني أن يشفعوا فيبيح اهللا 

شافعني عند ذلك فيشفعون فال يبقى ملك وال رسول وال مؤمن إال ويشفع ممن هو من أهل الشفاعة وأهل العهد اخلالص الشفاعة لل
على منابرهم ال حيزم الفزع األكرب على نفوسهم وال على أحد ألم مل يكن هلم تبع يف الدنيا وكل من كان له تبع يف الدنيا فإنه 

من على من بقي وعلى تابعه لكونه ال يعلم هل قصر وفرط فيما أمره به أم ال فيحزنه الفزع األكرب وإن أمن على نفسه فإنه ال يأمن 
عليه تقول بعض النساء من العارفني جلماعة من رجال اهللا أرأيتم لو مل خيلق جنة وال ناراً أليس هو بأهل أن يعبد تشري هذه املرأة إىل 

لعدوية ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ويقول فيه أبو يزيد األكرب ال صفة يل فلو استخلص الدين اخلالص وهو هذا املقام وهي رابعة ا
عهده لكان خملصاً وإذا كان خملصاً كان ذا صفة فلم يصدق يف قوله وهو عندنا صادق وهذه الطائفة هم الذين عمهم قوله تعاىل 

    رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه وهذا العهد 

 عليهم فمنهم من قضى حنبه أي من وىف بعهده فإن النحب العهد ومنهم من ينتظر ألن العبد ما دام يف احلياة اخلالص فأمسكه اهللا
الدنيا ال يأمن التبديل فإن اهللا يفعل ما يريد وما ويدري العبد على احلقيقة مما كان عليه من احلال يف حال عدمه إذ كان مشهوداً هللا 
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هو يف علم اهللا فال يأمن مكر اهللا لعلمه باهللا وما بدلوا تبديالً فلله رجال ذه املثابة جعلنا اهللا منهم ال لنفسه إال ما مضى وما يقع ف
فما أعظم بشارا من آية وال بلغ إلينا تعيني أحد من أهل هذه الصفة إال طلحة بن عبيد اهللا من العشرة صح فيه عن رسول اهللا 

ى حنبه وهو يف احلياة الدنيا فأمن من التبديل وهذا عظيم ويدخل يف هذا املقام وإن مل يبلغ صلى اهللا عليه وسلم أنه قال هذا ممن قض
مبلغ من له العهد اخلالص باألصالة من عهد اهللا على القيام بدينه عند توبته فوىف مبا عاهد عليه اهللا قال يل السيد سليمان الدنبلي إن 

لحق ؤالء إذا مات عليه ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا وكل من جدد عهداّ مع اهللا له مخسني سنة ما خطر له خاطر سوء فمثل هذا ي
فهو من املخلصني ما هو ممن له الدين اخلالص فصاحب الدين اخلالص مهما جتدد له من اهللا حكم بشرع مل يكن يعرفه قبل ذلك 

دين اخلالص والعهد األول وال يضره جهله باملسألة املعينة وقد كلفه احلق به يف كتابه أوعلى لسان رسوله فإن هذا العبد يتلقاه بال
اخلاصة هذا ال يقدح يف صاحب هذا املقام كأيب بكر الصديق الذي ما رأى شيئاً إال رأى اهللا قبله بالدين اخلالص والعهد اإلهلي 

الته بادر وما تلكأ وال طلب دليالً على الذي كان عليه ويف شهوده وهلذا ملا واجهه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باإلميان برس
ذلك منه بل صدقه بذلك العهد اخلالص فإنه رأى رسالته هناك كما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبوته قبل وجود آدم كما 

ثاقهم وكان هذا روى عنه كت نبياً وآدم وبني املاء والطني أي مل يكن موجوداً وإمنا عرف بذلك لقوله وإذ أخذنا من النبيني مي
امليثاق قبل وجود جسد آدم فلما وجد آدم وقبض احلق على ظهره واستخرج منه كأمثال الذر يعين بينه أشهدهم كما جاء يف 

القرآن فشهدوا فهذا هو امليثاق الثاين وامليثاق األول هو ما أخذه على األنبياء فلما ولدوا فمنهم من قضى حنبه ومنهم من خذله اهللا 
    لنا اهللا ممن قضى حنبه ومل يبدل آمني بعزته واهللا يقول وهو يهدي السبيل فأشرك جع

  معرفة منازلة هل عرفت أوليائي في الباب الخامس واألربعون وأربعمائة

  الذين أدبتهم بآدابي 

 فاعتصموا باألدب غيره  اهللا ما أدبهم أنبياء

 هكذا عينهم في الكتب  السادة ال يخذلهم فهم

 معدود بذا في النجب هو  ي على آثارهمفالذي يمش

 يزل لذاك خلف الحجب لم  فإذا كان كذا ثم كذا

 مثلهم في النصب فتراه  الناس بهم تابعهم أسعد

 أقدامهم في قرب منهم  لزموا المحراب حتى ورمت

    

به اهللا دلّ فاحملب ذليل واحملبوب ذو دالل ودالل قال اهللا تعاىل قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ومن أحب اهللا ذلّ ومن أح
وقال صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا أدبين فأحسن أديب واعلم أنه لتعريف اهللا مبنازل اخللق عنده من ويل وغريه طريقني الطريق الواحدة 

ة األدب اإلهلي واألدب اإلهلي هو ما الكشف فريى منازل اخللق عند اهللا فيعامل كل طائفة مبرتهلا من اهللا والطريق األخرى مالزم
شرعه لعباده يف رسله وعلى ألسنتهم فالشرائع آداب اهللا اليت نصبها لعباده فمن وىف حبق شرعه فقد تأدب بأدب احلق وعرف أولياء 
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لم يقول لربه وهو احلق فإذا رأيت من مجع اخلري بيديه ومألمها به فتعلم أنه قد أخذ بأدب اهللا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
الصادق العامل بربه واخلري كله بيديك فاخلري إذا أردت أن تعرفه فاعلم أنه مجاع مكارم األخالق وهي معروفة عرفاً وشرعاً وكل ما 
تراه من إقامة احلدود على من لو مل يأمرك احلق بذلك لكنت تعفو عنه فذلك ال يقدح يف مكارم األخالق مع هذا الشخص فإنك 

ت به ما فعلت لنفسك وإمنا اهللا فعل بعبده ما شاء على يدك وكالكما عبد لسيد واحد وإمنا كالً منا فيما يرجع إليك ال ألمر ما فعل
سيدك فإنه من مكارم األخالق يف العبيد امتثال أوامر سيدهم يف عباده والوقوف عند حدوده ومرامسه فيهم ال جتد قوماً يؤمنون باهللا 

ن من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشريم فكوم حادوا اهللا ورسوله هو الذي واليوم اآلخر يوادو
عاد عليهم فهم جنوا على أنفسهم ما جىن عليهم صاحب مكارم األخالق فمن تعرض ألمر فقد أحب أن يتعرض إليه فيه فما فعلت 

ن مكارم األخالق إال أن تفعل مع الشخص ما حيبه منك فإنه فد بغضك أوالً إلميانك معه يف عدم ودك فيه إال ما أحب وال تكو
باهللا واليوم اآلخر واختذك عدواً فمن مكارم خلقك معه أن تتلطف به يف إميانه فإن مل ينفع فلتقابله بالقهر فإن مل يفعل وجل فقدرت 

دنيا فيزيد كفراً وطغياناً فيزيده اهللا عذاباً كما فعل من شهد اهللا عذاباً بأنه على قتله فاقتله مبكارم خلق منك حىت ال يبقى يف احلياة ال
رحيم وهو خضر اقتلع رأس الغالم وقال أنه طبع كافراً فلو عاش أرهق أبويه طغياناً وكفراً وانتظم الغالم يف سلك الكفار فقتله 

رة فسعد الغالم واهللا أعلم وسعد أبواه وهذا من أعظم مكارم اخلضر رمحة به وبأبويه أما الصيب حيث أخرجه من الدنيا على الفط
األخالق كان بعض الصاحلني يسأل اهللا الغزاة فال يسهل اهللا هلأسباا وحيول بينه وبني اجلهاد يف سبيل اهللا وكان من األولياء إال 

قد حصل يف نفسه من حب اجلهاد ملا فيه من كابر عند اهللا ممن له حديث مع اهللا فبقي حائراً يف تأخره وتعذر األسباب عليه ما 
مرضاة اهللا وملا للشهداء عند اهللا فلما علم اهللا أنه قد ضاق صدره لذلك أعلمه اهللا بالطريقة اليت كان يأخذ العلم عن اهللا ا فقال له 

 ومت نصرانياً ال يضيق صدرك من أجل تعذر أسباب اجلهاد عليك فإين قضيت عليك لو غزوت وال سرت ولو أسرت لتنصرت
وإن مل تغز بقيت ساملاً يف بيتك ومت عبداً صاحلاً على اإلسالم فشكر اهللا على ذلك وعلم أن اهللا تعاىل قد اختار له ما هو األسعد 

 فإذا يف حقه فسكن خاطره وعلم أن اهللا قد اختار له ما له فيه اخلرية عنده أيضاً من آداب اهللا الذي ينبغي للعبد أن يتأدب ا مع اهللا
رأيت من سلم واستسلم وقامت به آداب احلق وقام ا يف نفسه ويف عباده وتأدب مع الصفة ال مع األشخاص ويتخيل صاحب 

الصفة أنه تأدب معه وما عنده خرب حبال هذا األديب فإنه ينظر العامل بعني احلق وعني احلق تنظر إليهم مبا أعطاها علم اهللا م ما هم 
ل فإن الذوات اليت تقوم ا األحوال ال حيكم عليهم من حيث ذوام سعادة وال شقاء وإمنا ذلك مبا يقوم بالذوات عليه من األحوا

من الصفات فالصفات ال تتصف بالشقاء لذاا وال بالسعادة والذوات احلاملة للصفات ال تتصف أيضاً نفسها وعينها بسعادة وال 
أحكامها فيها اتصفت الذوات حبسب ما حصل من االمتزاج الذي مل يكن وال لواحد شقاء فإذا قامت الصفات بالذوات وظهرت 

منهما على االنفراد فقيل عند ذلك يف الشخص سعيداً وشقي فانظر ما أعجب حديث السعادة والشقاء حيث مل يظهر واحد منهما 
 يظهر بياض الشقة إال بني الشقة والقصارة فاخلوف إال حبسب االمتزاج كما مل يظهر سواد املداد إال بامتزاج العفص والزاج كما مل

    كله من التركيب واآلفات كلها إمنا تطرأ 

على الشخص من كونه مركب واخلروج عن التركيب يعقل وليس بواقع يف العامل أصالً املركب وهلذا قال أبو يزيد أنه ال صفة له 
ة يل فصدق ولكنه غري واقع يف الوجود احلسي العيين فما مث إال مركب يقبل فإنه أقيم يف معقولية بساطته فلم ير تركيباً فقال ال صف

السعادة أو بالشقاء حبسب ما تقتضيه مزجته فقد فرغ ربك وما كان فراغه عن مانع شغل وإمنا أراد بذلك الترتيه أي أن األمور ال 
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شهد فقد اعتىن اهللا به االعتناء األعظم ومن هنا زلت تقع إال ما هي عليه يف نفسها ومن عصمه اهللا من الزلل الذي يقتضيه هذا امل
األقدام كما جاء يف الشريعة نظريه ملا ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم من سبق الكتاب على العبد بالسعادة أو بالشقاء فقالت 

ا يسر له وقد بني احلق بإرساله الصحابة يا رسول اهللا ففيما العمل فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعملوا فكل ميسر مل
عليهم أسباب اخلري وطرقه وأسباب الشقاء والشر وطرقه وجعل السلوك يف طرق اخلري بشرى فانظرها يف نفسك فإن وجدت األمر 

ا عندك إذا كنت يف اخلري مثالً واجداً باطنك وظاهرك فيه على السواء غري مرتاب فتلك البشرى ففرح ا يف السعادة فإن اهللا م
يبدلك وإن رأيت اخلري يف ظاهرك وجتد يف باطنك نكتة من شك أو اضطراب فيما أنت فيه من عبادة ويقع لك خاطر يقدح يف 
أصلها مبا خيالف ظاهر الفعل فاعلم أن اهللا ال يعطك إمياناً وال نور قلبك بنوره فابك أو اضحك فمالك يف اآلخرة من خالق هذا 

سك وما خيطر لك فيها وهلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيح أن الرجل ليعمل ميزانك يف نفسك وأنت أعرف بنف
بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس فإنه يبدو هللا منه هذا اخلاطر الذي يقدح يف اإلميان من الشك القائم به إن األمر الذي هو فيه من 

بني وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس يعين من املخالفات الشرع ما هو على ما يعطيه الظاهر هذا هو البالء امل
والذي يبدو هللا من باطنه خالف هذا من نور اإلميان والصدق مع اهللا يف أن هذا احلال اليت هو عليها خمالف ألمر اهللا فيبكي باطناً 

ليه وسلم يف هذا اخلرب من ناس عليه يف أنفسهم مث لتعلم أن يف وخيالف ظاهراً فيبدو هللا منه ما ال يبدو للناس فقد أبانا صلى اهللا ع
ترمجة هذه املنازلة من احلق إشارة لطيفة املعىن يف استفهامه عز وجل عما هو به عامل مثل قوله ملالئكته كيف تركتم عبادي 

 وهو اللطيف بسؤاله اخلبري مبا سأل عنه ألنه واملالئكة تعلم أنه تعاىل أعلم بعباده منهم أال يعلم من خلق ومجيع ما هم فيه خلقه تعاىل
واقع فكل علم عنده عن وقوع فهو به خبري وتعلقه به قبل وقوعه هو به عليم فمن أدب املالئكة لعلمهم مبا قصد احلق منهم أجابوه 

 صالة العصر وصالة تعاىل فقالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ألن عروج املالئكة عنهم ونزوهلم عليهم كان عند
الصبح كذا ورد اخلرب فأقول جميباً للحق عرفتهم ملا عرفت آدابك فنسبتهم إليك وقلت هؤالء أولياء اهللا وعلمام إذا رأوا ذكر اهللا 

رائحة لتحققهم باهللا وليس إال العبودة احملضة اخلالصة اليت ال تشوا ربوبية بوجه من الوجوه فهذه آدابك وكل نعت يرى فيهم فيه 
ربوبية فهو أدب اخلالفة ال أدب الوالية فالويل ينصر وال ينتصر واخلليفة ينتصر وينصر والزمان ال خيلو من منازع والويل ال يسامح 

فإن سامح فليس بويل وال يؤثر على جناب احلق شيء فهو كله هللا واخلليفة هو هللا يف وقت وللعامل يف وقت فوقتاً يرجح جناب احلق 
 يرجح جناب العامل فيستغفر هلم مع ما وقع منهم مما يغار له الويل وهؤالء هم املفردون الذين توىل اهللا آدام بنفسه يقول غرية ووقتاً

اخلليفة ألزيدن على السبعني يف وقت ويدعو على رعل وذكوان وعصية يف وقت وأين احلال من احلال فاخلليفة ختتلف عليه األحوال 
ال فالويل ال يتهم أصالً واخلليفة قد يتهم الختالف احلال عليه فما يدعي دعوى إال وعجزه يكذبه مع والويل ال ختتلف عليه احل

صدقه حال أخر يبدو منه فآداب األولياء آداب األرواح امللكية أال ترى إىل جربيل عليه السالم يأخذ حال البحر فيلقمه يف فم 
ة على جناب احلق مع علمه بأنه قد علم أنه ال إله إال اهللا وغلبه فرعون فإنه قال فرعون حىت ال يتلفظ بالتوحيد ويسابقه مسابقة غري

كلمة التوحيد بلسانه كما أخرب اهللا تعاىل عنه يف الكتاب العزيز واخلليفة يقول لعمه قلها يف أذين أشهد لك ا عند اهللا وهو يأىب 
    رين وأين هذا احلال قول اخلليفة رب ال تزر على األرض من الكاف

دياراً ولعلهم لو طال عليهم األمد لرجعوا أويف أصالً م من يؤمن باهللا فتقر به أعني املؤمنني فآداب األولياء غضب يف املغضوب 
عليهم ال رجوع فيه ورضى يف املرضي عنهم ال رجوع فيه فإن ذلك أدب احلق واحلق الواقع الواجب وقوعه آداب اخللفاء الرضا يف 
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 والعفو وقتاً والغضب وقتاً يف املغضوب عليهم وهلذا خص األولياء دون غريهم يف قوله هل عرفت أوليائي والكل املرضي عنهم
أولياء ولكن أولياء األمساء اإلهلية وهؤالء أولياء اإلضافة فهم أولياء أنية ال أولياء أمساء وسأعرفك بالفرق بني أمساء الكنايات واألمساء 

   باب األمساء من آخر هذا الكتاب واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل الظاهرة إنشاء اهللا يف

  معرفة منازلة في تعمير نواشئ الليل في الباب السادس واألربعون وأربعمائة

  فوائد الخيرات 

 النزول من الرحمن بالكرم فيها  الليل فيها الخير أجمعه نواشئ

 الحكميدليه من طرائف  بما  إلينا بنا حتى يساعدنا يدنو

 الذي خص بالخسران والنقم إال  يعبده والكل يشكره فالكل

 ويدعوه في داج من الظلم يبكي  الولي تراه وقت غفلته إن

  خلقاً عظيماً كما قد جاء في القلم  يارب يارب ال يبغي به بدالً

    

 وملا سئلت عائشة عن خلق رسول اهللا عليه قال اهللا تعاىل وإنك لعلى خلق عظيم وقال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيالً
وسلم قالت كان خلقه القرآن وإمنا قالت ذلك ألنه أفراد اخللق والبد أن يكون ذلك اخللق املفرد جامعاً ملكارم األخالق كلها 

رسول اهللا صلى ووصف اهللا ذلك اخللق بالعظمة كما وصف القرآن يف قوله والقرآن العظيم فكان القرآن خلقه فمن أراد أن يرى 
اهللا عليه وسلم ممن مل يدركه من أمته فلينظر إىل القرآن نظر فيه فال فرق بني النظر إليه وبني النظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم فكأن القرآن أنشأ صورة جسدية يقال هلا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب والقرآن كالم اهللا وهو صفته فكان حممد صفة 
 تعاىل جبملته فمن يطع الرسول فقد أطاع اهللا ألنه ال ينطق عن اهلوى فهو لسان حق فكان صلى اهللا عليه وسلم ينشئ يف ليل احلق

هيكله وظلمت طبيعته مبا وفقه اهللا إليه من العمل الصاحل الذي شرعه له صوراً عملية ليلة لكون الليل جممل التجلي اإلهلي الزماين من 
ستعني باحلق لتجليه يف إنشائها على الشهود وهو قوله تعاىل إن قرآن الفجر كان مشهوداً ومل تكن هذه الصور إال امسه الدهر تعاىل ي

الصالة بالليل دون سائر األعمال وإمنا قلنا باالستعانة لقوله تعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي وقوله واستعينوا باهللا وال يطلب 
لعمل وهو قوله وإياك نستعني فكن أنت يا وارثه هو املراد ذا اخلطاب يف هذا العمل فيكون حممد العون إال من له نوع تعمل يف ا

صلى اهللا عليه وسلم ما فقد من الدار الدنيا ألنه صورة القرآن العظيم فمن كل من خلقتم القرآن من ورثته وأنشأ صورة األعمال 
ن قربه فحياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قربه فحياة رسول اهللا صلى يف ليل طبيعته فقد بعث حممداً صلى اهللا عليه وسلم م

اهللا عليه وسلم بعد موته حياة سنته ومن أحياه فكأمنا أحيا الناس مجيعاً فإنه اموع األمت والرنامج األكمل وهلذا قال يف ناشئة الليل 
 أعظم متهيداً ألنه قال ما فرطنا يف الكتاب من شيء وليس إال القرآن أا أقوم قيالً وال أقوم قيالً من القرآن وكذلك أشد وطأ أي

اجلامع وأشد ثباتاً فإنه ال ينسخ كما نسخت سائر الكتب قبله به وإن ثبت ما ثبت منها مما ورد يف القرآن وهلذا جاء بلفظ املفاضلة 
ليس يف الكتب كما كان يف حممد صلى اهللا عليه وسلم ما يف الثبوت فهو أشد ثبوتاً منها التصاله بالقيامة وفيه ما يف الكتب وما 
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كان يف كل نيب وكان فيه ما مل يكن يف نيب ألن القرآن كان خلقه فأعطى هو وأمته ما مل يعط نيب قبله فإذا أنشأ من أنشأ صورة 
أصل كرمي الطرفني بني عبد متحقق هذه األعمال الليلية ونفخ احلق لشهوده من كونه معيناً له أرواحها فيها قامت حية ناطقة عن 

بعبوديته موف حق سيده مل يلتفت إىل نفسه وال إىل صورة ما خلقه اهللا عليها اليت توجب له الكرب ياءبن كان عبداً حمضاً مع هذه 
ني مث رجع فقال أهدنا املرتلة وهلذا قدم إياك نعبد فإنه ما قبل الصورة إال يف ثان حال فقال بذاته إياك نعبد وقال بالصورة وإياك نستع

الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني فجمع بني األمرين وبني رب عظيم وفاه حقه على 
قدر ما شرعه له ال يطالب بغري ذلك فإنه تعاىل هو الذي أدبه أي مجع له وفيه مجيع فوائد اخلريات فلما نشأت هذه الصورة العملية 

يلية بني هذين الطرفني الكرميني كانت وسطاً جامعة للطرفني فكانت عبداً سيداً حقاً خلقاً وذه الصفة أنشأ اهللا العامل ابتداء فإن الل
له يف أمسائه ونعوته الطرفني فإنه وصف نفسه مبا يتعاىل به عن اخللق ووصف نفسه مبا هو عليه اخللق ومل يزل ذين النعتني موصوفاً 

ا طرفا نقيض فجمع بني الضدين ولوال ما هو األمر على هذا ما خلق الضدين يف العامل واملثالن ضدان فهما ضدا املماثلة لنفسه ومه
حىت تعلم أن العامل على صورته يف قبول الضدين بل هو العامل الذي هو عني الضدين صورة من أنشأه فظهر العامل باألصالة بني 

لق اهللا بأيدي العامل فللعامل إنشاء الصور وللحق أرواحها وحياا كما قال يف حق عيسى عليه الطرفني ومشى األمر يف خلق ما خ
السالم وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري يف الصورة اخللقية فيكون طائراً بإذن اهللا فجعل الصورة للخلق وكونه طائراً للحق ويف 

لطري مث قال ونفخت فيه من روحي وهو قوله فيكون طائراً بإذين فمن كان إنشائك قال فإذا سويته هو مثل ختلق من الطني كهيئة ا
    مع احلق يف مقام الشهود 

واجلمع عند إنشاء العبد صور األعمال قامت حية ناطقة وإن أنشأها على غري هذا النعت من اجلمع والشهود كانت صوراً بال 
احيوا ما خلقتم فال يستطيعون ألن اإلحياء ليس هلم وإمنا هو هللا وأعين أرواح كصور املصورين الذين يقول اهللا هلم يوم القيامة 

باإلحياء اإلحياء الذي تقع به الفائدة من احلي فإن الطبيعة تعطي حياة يف الصورة ولكن حياة ال فائدة معها وهي احلياة اليت توجد 
لقوى الروحانية اليت عنها تكون الصنائع العملية بالتفكر يف املعفنات فليس يف قوة الطبيعة أكثر من وجود اإلحساس ال غري وأما ا

  فمن الروح اإلهلي فمن علم مراتب األرواح يعلم ما أومأنا إليه يف هذه العجالة واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من دخل حضرة التطهير في الباب السابع واألربعون وأربعمائة

  نطق عني 

 يكون اآلله هو الناطق  كونهطهر العبد من  إذا

 الصالة به عائق ركوع  كمثل المصلى إذا قام من

 شراب له رائق وكل  كالم له صادق فكل

    

قال اهللا تعاىل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون يعين ا وال تشهد إال باألجنبية إذا ال بد من شهود عليه 
قلناه وكان عني الشاهد عني املشهود عليه فهو إقرار ال شهادة وما ذكر اهللا تعاىل أنه إقرار فدل على أن وإن مل يكن على ما 
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اجلوارح ارتبطت بالنفس الناطقة ارتباط امللك مبالكه كما هو األصل عليه ةواألصل هو احلق ومل يزل يف أزله مدبر أفال بد أن يكون 
 أعيان املمكنات فهي مشهودة له يف حال عدمها فإا ثابتة فيدبر فيها ما يكون من تقدم تدبريه يف مدبر معني له أزال وليس إال

بعضها على بعض وتأخرها يف تكوين أعياا وصور ما توجد فيها وهنالك هو سر القدر الذي أخفى اهللا تعاىل علمه عن خلقه حىت 
 اهللا إنشاء األرواح املدبرة فهي ال تكون إال مدبرة فإن مل يكن هلا يظهر احلكم به يف الصور املوجودة يف رأي العني فكذلك ملا أراد

أعيان وصور يظهر تدبريها فيها بطلت حقيقتها إذ هي لذاا مدبرة هكذا هو األمر عند أهل الكشف وهنا سر عجيب غريب أومئ 
ار وتراب وماء مهني على اختالف أصول هذه إليه إن شاء اهللا يف هذا التفصيل فنقول إن اهللا أنشأ هذه الصور اجلسدية من نور ون

النشأة املتعددة فعندما كملت التسوية يف الصورة اليت هي حمل تدبري األرواح املدبرة أنشأ اهللا منها من قبوهلا ما ينفخ فيها من 
ت فلم يكونوا على مرتبة أوجدها وهو الفيض الدائم أرواحاً مدبرة هلا قائمة ا على صورة قبوهلا فتفاضلت األرواح لتغافل النشآ

واحدة إال يف كوم مدبرين فاألرواح املدبرة إمنا ظهرت بصور مزاج القوابل فال تتعدى األرواح يف التدبري ما تقتضيه اهلياكل 
حلق يف املدبرة فانظر إىل أعيان املمكنات قبل ظهورها يف عينها ال ميكن أن يظهر احلق فيها إال بصورة ما تقبله فما هي على صورة ا

احلقيقة وإمنا املدبر على صورة املدبر إذ ال يظهر فيه منه إال على قدر قبوله ال غري فليس احلق إال ما هو عليه اخللق ال يرى من احلق 
وال يعلم غري هذا وهو يف نفسه على ما علم وله يف نفسه ماال يصح أن يعلم أصالً وذلك األمر الذي ال يعلم أصالً هو الذي له 

املشار إليه بقوله واهللا غين عن العاملني وهذا الذي نبهناك عليه من العلم باهللا تعاىل ما أظهرناه باختبارنا ولكن حكم اجلرب به بنفسه 
علينا فتحفظ به وال تغفل عنه فإنه يعلمك األدب مع اهللا تعاىل ومن هذا املقام نزل قوله تعاىل وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي 

على قدر قبولك فالفيض اإلهلي واسع ألنه واسع العطاء فما عنده تقصري ومالك منه إال ما تقبله ذاتك فذاتك ما أعطيتك إال 
حجرت عليك هذا الواسع وأدخلتك يف الضيق فذلك القدر الذي حصل تدبريه فيك هو ربك الذي تعبده وال تعرف إال هو وهذه 

كشف وهي يف الدنيا يف العموم على الغيب يعلمها كل إنسان من نفسه وال يعلم هي العالمة اليت يتحول لك فيها يوم القيامة على ال
أا املعلومة له وهلذا تقول العامة أن اهللا ما عودين إال كذا وكذا فإذا فهمت هذا علمت أن احلق معك على ما أنت عليه ما أنت معه 

 أنتم معه وال يصح أن يكون أحد مع اهللا فاهللا مع كل أحد مبا وقد نبهك على هذا يف القرآن بقوله تعاىل وهو معكم أينما كنتم ما
  هو عليه ذلك الواحد من احلال فانظر إىل أفراد العامل فما تراه فيه فذلك عني احلق ال غريه 

  وال من بعد هذا الوصف وصف  وراء هذا الكشف كشف فليس

 بذا شرع وعرف وشاهده  فسبحان الذي يبدو ويخفى

د عن التدبري ألنه لو صح بطلت الربوبية وهي ال تبطل فالتجريد حمال فال مستند للتجريد ألنك ال تعقل إهلك إال فال يصح التجري
مدبراً فيك فال تعرفه إال من نفسك فال بد أن تكون على تدبري فال بد من جسم وروح دنيا وآخرة كل دار مبا يليق ا من النشآت 

  واحلق كما تقدم ذكره يف هذا الكتاب يف هذا املعىن يف الترمجة عن احلق وتتنوع أرواحها لتنوعها صورة اخللق 

 تكون أكون كما  كن كيف شئت فإني

  هكذا هو األمر يف عينه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من كشفت له شيئاً مما عندي بهت في الباب الثامن واألربعون وأربعمائة
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  ات فكيف يطلب أن يراني هيه

 فكيف بنا إذ نراه علي  كان ما عنده حاكم إذا

 وهل ثم عين تراه سواه  يراه سوى عينه فليس

  وعين السوي هو عين اإلله  بوجود السوي يغالطنا

    

  وجوداً وفقداً بنا في حماه  لم يزل قائماً فإمكاننا

 صاللتنا من هداه فعين  سواه وال نحن هو فلسنا

ت الذي كفر وهلذا كفر وما كان إال الشروق والغروب وهو الوجدان والفقد هذه مشس حق شرقت من قال اهللا عز وجل فبه
املشرق ولوال شروقها ما كان مشرقاً ذلك اجلناب فأت ا من املغرب وهذا يف احلقيقة لو أتى ا أي لو شرقت من املغرب لكان 

هت ألنه علم أنه حيث كان الشروق هلا اتبعه اسم املشرق فليس مشرقاً فما شرقت إال من املشرق فبهت الكافر وهو موضع الب
للمغرب سبيل يف نفس األمر فما ت الكافر إال من عجزه كيف يوصل إىل إفهام احلاضرين مع قصورهم موضع العلم فيما جاء به 

ه السالم عليه إمام احلاضرين وإمنا ابراهيم اخلليل عليه السالم فاظلم عليه األمر وختبط يف نفسه فظهرت حجة ابراهيم اخلليل علي
نسب الكفر إليه باملسألة األوىل فإنه علم ما أراده اخلليل بقوله ريب الذي حييي ومييت فستره فسمي كافراً فقال أنا أحي وأميت فما 

يم إىل ما هو أخفى يف أبقى حياة الشخص عليه إذا استحق قتله أن يقال أحياه ومل يكن مراد اخلليل إال ما فهمه منروذ فعدل ابراه
نفس األمر أبعد وهو أوضح عند احلاضرين فجاء باملسألة الثانية فبهت الذي كفر يف أمر ابراهيم كيف عدل إىل ما هو أخفى األمر 
 يف نفس األمر وأبعد إلقامة احلجة وقامت له احلجة عليه عند قومه فكان ته يف هذا األمر املعجز الذي أعمى بصائر احلاضرين عن

معرفة عدوله من األوضح إىل األخفى فحصل من تعجبه وته يف نفوس احلاضرين عجزه وهو كان املراد ومل يقدر منروذ على إزالة 
ما حصل يف قلوب العارفني احلاضرين من ذلك فعلم صدقه ولكن اهللا ما هداه أي ما وفقه لإلميان لقوله صلى اهللا عليه وسلم فإنه 

يصح ت إال يف جتلي ما عند احلق وما عند احلق إال ما أنت عليه فإنه ما يظهر إليك إال بك فتقربه فيه عامل بأنه على احلق وال 
وتنكر ما أنت به مقر فيه وذلك جلهلك بك وبربك ألنك لو عرفت نفسك عرفت ربك فما مث إال خلق وهو ما نراه وتشهده ولو 

 حالك وأنه من حيث هو وراء ذلك كله كما هو عني ذلك كله فتشت على دقائق تغرياتك يف كل نفس لعلمت أن احلق عني
فاحلق خلق وما اخللق حق وإن اختلفت عليه األمساء أليس مما عند اهللا دك جبل موسى فصعق وهو أعظم من البهت وما أصعقه إال 

احلق مع العامل قال تبت إليك ما عنده وهو ممن طلب أن يرى ربه فلما علم موسى عليه السالم عند ذلك ما مل يكن يعلم من صورة 
أي ال أطلب رؤيتك على الوجه الذي كنت طلبتها به أوالً فإين قد عرفت ما مل أكن أعلمه منك وأنا أول املؤمنني بقولك لن تراين 

ية فإن املؤمنني فإنك ما قلت ذلك اآليل وهو خرب فلذلك أحلقه باإلميان ال بالعلم ولوال ما أراد اإلميان بقوله لن تراين ما صحت األول
كانوا قبله ولكن ذه الكلمة مل يكن فكل من آمن ذا البهت أو الصعق فقد آمن على بصرية فهو صاحب علم يف إميان وهذا عزيز 

الوجود يف عباد اهللا وقليل يف أهل اهللا من يبقى معه اإلميان مع العلم فإنه ملا انتقل إىل األوضح وهو العلم فقد انتقل عن إميانه 
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الكامل هو املؤمن يف حال علمه مبا هو به مؤمن ال مبا كان به مؤمناً فيقال فيه مؤمن عامل بعني واحدة واهللا يقول احلق وهو يهدي و
  السبيل 

  معرفة منازلة قول من قال عن اهللا في الباب التاسع واألربعون وأربعمائة

  ليس عبدي من تعبد عبدي 

 ما أكمله سبحانه  العبد من ال عبد له

 وجود أمله كل  قد جمع اهللا له

 مفصله مجمله  ومحكماً مشتبهاً

 وبعد هذا فصله  إذ عدله سواه

 علم فضله بكل  عين أشهده بكل

  في كل أحوالي وله  أنابه فإنما

 وهو والكل له أنا  حزنا الكمال كله

    

لق واألمر فهو اخللق واألمر أعلم أنه ال ميلك اململوك إال سيده قال عز وجل حملمد قل أن األمر كله هللا فقلنا األمر كله هللا أال له اخل
وهلذا يسمى الترمذي احلكيم احلق سبحانه ملك امللك غري سيده ما ميلك عبد فإن العبد يف كل حال يقصد سيده فال يزال يصرف 

لسيد مبا يطلبه به العبد فقد زالت سيادته سيده بأحواله يف مجيع أموره وال معىن للملك إال التصريف بالقهر والشدة ومهما مل يقم ا
من ذلك الوجه وأحوال العبد على قسمني ذاتية وعرضية وهو بكل حال منها يتصرف يف سيده والكل عبيد اهللا فمن كان دينء 

وإن كان عبداً اهلمة قليل العلم كثيف احلجاب غليظ القفا ترك احلق وتعبد عبيد احلق فنازع احلق يف ربوبيته فخرج من عبوديته فهو 
يف نفس األمر فليس هو بعبد مصطنع وال خمتص فإذا مل يتعبد أحداً من عباد اهللا كان عبداً خالصاً هللا فتصرف يف سيده جبميع أحواله 

فال يزال احلق يف شأن هذا العبد خالفاً على الدوام حبسب انتقاالته يف األحوال قال صلى اهللا عليه وسلم خادم القوم سيدهم ألنه 
القائم بأمورهم ألم عاجزون عن القيام مبا تقتضيه أحواهلم فمن عرف صورة التصريف عرف مرتبة السيد من مرتبة العبد فيتصف 
العبد بامتثال أمر سيده والسيد بالقيام بضرورات عبده فال يتفرغ العبد مع ما قررناه من حاله مع حال سيده أن يقتين عبداً يتصرف 

 أن ذلك العبد اآلخر يتصرف يف سيده تصرفه فيعلم أنه مثله عبد هللا وإذا كان عبد اهللا مل يصح أن يتعبده هذا فيه ألنه يشهد عياناً
العبد فما ملك عبد إال حبجاب لقيت سليمان الدنبلي فأخربين يف مباسطة كانت بيين وبينه يف العلم اإلهلي فقلت له أريد أن أمسع 

ملباسطة فقال نعم باسطين يوماً يف سرى يف اللك فقال يل إن ملكي عظيم فقلت له ملكي منك بعض ما كان بينك وبني احلق من ا
أعظم من ملكك فقال يل كيف تقول فقلت له مثلك يف ملكي وليس مثلك يف ملكك فمن أعظم ملكاً فقال صدقت أشار إىل 
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ربوبيتك وعلى من تكون رباً يف عني عبد التصريف باحلال واألمر وهو ما قررناه فإذا علمت هذا علمت قدرك ومرتبتك ومعىن 
  وهو بالعلم قريب وباحلال أقرب وألذ يف الشهود واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من ثبت لظهوري كان بي في الباب الخمسون وأربعمائة

  ألنه سبحانه كان به ال بي وهو الحقيقة واألول مجاز 

 ه هو الثابتاإلل فإن  ثبت العبد في موطن إذا

 قل لي من المائت فباهللا  لم يكن غيره عيننا إذا

 به الناطق الساكت فهو  عنه لسان بدا ترجم

 نفس خافت لوحدته  يبق للعبد من عينه ولم

 إذا كان هذا وال شامت  له في الورى حاسد وليس

 به فمن البائت وبت  جئت ليالً إلى منزلي إذا

 شاءه وأنا الصامت بما  الحق ينطق في كونه هو

  لما فضل العسجد الصامت  فلوال اللجين وأمثاله

 إذ نكت العالم الناكت  منه ومن عزه تعجبت

 اإلله هنا الباهت فعبد  يغار على عرضه وليس

    

اد يكونون له قال اهللا عز وجل كل شيء هالك إال وجهه اعلم أن عباد اهللا الذين أهلهم اهللا له واختصهم من العباد على قسمني عب
به وعباد يكونون له بأنفسهم وما عدا هؤالء فهم ألنفسهم بأنفسهم ليس هللا منهم شيء فال كالم لنا مع هؤالء فإم جاهلون 

ونعوذ باهللا أن نكون من اجلاهلني فأما العباد الذين هم له تعاىل بأنفسهم فهم الذين حتققوا بقوله تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس إال 
ن فهم العبيد الصم الشداد األشداء الرمحاء بينهم وعالمتهم االتصاف جبميع األحوال من فناء وبقاء وحمو وإثبات وغيبة ليعبدو

وحضور ومجع وفرق إىل ما يقبله الكون من األحوال وكذلك من نعوم اليت تنسب إىل املقامات املذكورة من توكل وزهد وورع 
 إىل سائر املقامات املذكورة يف الطريق فإن نفوسهم تقبل التغيري والتحويل من حال إىل ومعرفة وحمبة وصرب وشكر ورضا وتسليم

حال ومن مقام إىل مقام ولكن ذلك كله هللا ملا مسعوا دعاءه إياهم من هذه األمور كلها فدخلوا عليه ا ذوقاً وحاالً ال علماً وال 
ن هذه األمور كلها ولكن ال قدم هلم فيها فهؤالء إذا جتلى هلم احلق مل يثبتوا اعتقاد فإن سائر املؤمنني والعلماء علماء الرسوم يعلمو

لظهوره ألن احملدث إذا ظهر له القدمي ميحو أثره إذ ال طاقة للمحدث على رؤية القدمي وهلذا جاء اخلرب الصحيح اإلهلي بأن احلق قد 
كالم أال ترى إىل موسى عليه السالم ملا كان احلق مسعه ثبت يكون بصر العبد ومسعه حىت يثبت لظهور احلق يف التجلي أو يف ال

لكالم اهللا فكلمه فلما وقع التجلي ومل يكن احلق عند ذلك بصر موسى كما كان مسعه صعق ومل يثبت فلو كان بصره لثبت وأما 
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 ذوام فال يبقى حال وال مقام إال العبيد اآلخرون فهم له به فيثبتون يف كل موطن مهول من حادث وقدمي للقوة اإلهلية السارية يف
ويظهرون به وفيه بطريق التحكم به والتصرف فيه فهم ميلكون األحوال واملقامات وال ميلكهم شيء إال ما قررناه من ذلك األمر 

 وينامون الذي ميلك احلق إذا كان احلق ملك امللك فبذلك القدر يكونون يف ذوام فيه تعاىل يسمعون ويبصرون ويأكلون ويشربون
ويقومون وله يسمعون ويبصرون ويأكلون ويشربون وينامون ويقومون وهو قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض خطبه يف 

الثناء على اهللا فإمنا حنن به وله فإذا اجتمع عبدان الواحد له بنفسه واآلخر له به أنكر من هو له بنفسه على من هو له به ومل ينكر 
على من هو له بنفسه ألنه عبد حمض خالص واآلخر حق حمض خالص والصورة الظاهرة منهما صورة خلق والباطنة من هو له به 

من هو هللا بنفسه صورة خلق والصورة الباطنة من اآلخر صورة حق فهذا يتصرف حبق يف حق حلق واآلخر يتصرف خبلق يف خلق 
بأنفسهم فخرق العوائد ملن كان هللا بنفسه واملرتلة ملن كان هللا باهللا حلق منهم من يتصرف يف حق حلق خبلق أعين من الذين هم 

فهؤالء أصحاب كرامات وهؤالء أهل منازل وأصحاب الكرامات معلومون عند اهللا معلومون عند اخللق وأهل املنازل معلومون عند 
املكر اإلهلي واالستدراج وأهل املنازل خملصون اهللا وعند أبناء اجلنس جمهولون عند اخللق إال أن أهل خرق العوائد يبطن يف حاهلم 

من املكر ألم على بصرية وبينة من رم فهم أهل وصول إىل عني احلقيقة جعلنا اهللا وإياكم من عبيد االختصاص آمني بعزته واهللا 
  يقول احلق وهو يهدي السبيل 

   المعارجمعرفة منازلة في المخارج معرفة في الباب الحادي والخمسون وأربعمائة

  ما الح عين الحرف بالمخارج  وجود الكون في المعارج لوال

 ارتقى في رتب المعارج قد  أخرجه ضرب مثال للذي

 عن منازل المدارج يبين  الدارج في طريقه فالنفس

    

ات ذو العرش اعلم أن قال اهللا تعاىل تعرج املالئكة والروح إليه وقال تعاىل إليه يصعد الكلم الطيب وقال تعاىل رفيع الدرج
املمكنات هي كلمات اهللا اليت ال تنفذ وا يظهر سلطاا الذي ال يبعد وهي مركبات ألا أتت فإلفادة فصدرت عن تركيب يعرب 
عنه يف اللسان العريب بلفظة كن فال يتكون عنه إال مركب من روح وصورة مث تلتحم الصور بعضها ببعض ملا بينهما من املناسبات 

حدث املعاين حبدوث تأليفها الوضعي وما وقع فيها الوضع يف الصور املخصوصة إال لذاا ال حبكم اإلنفاق وال حبكم االختيار فت
ألا بأعياا أعطت العلم الذي ال يتحول والقول الذي ال يتبدل واملشيئة املاضية فهي يف الشهادة حبسب ما هي عليه يف الغيب فهي 

 ما تتقلب إليه يف الظاهر مما ال اية له يف الغيب من التقليب وهو يف الظاهر يبدو مع اآليات إذ ال يصح يف الغيب بصورة كل
دخول ما ال يتناهى يف الوجود ألن ما ال يتناهى ال ينقضي فال يقف عند حد واملادة اليت ظهرت فيها كلمات اهللا اليت هي العامل هي 

قيل يف عيسى عليه السالم أنه كلمة اهللا مث اعلم أن اهللا تعاىل ملا أظهر من كلماته ما أظهر نفس الرمحن وهلذا عرب عنه بالكلمات و
قدر هلم من املراتب ما قدر فمنهم األرواح النورية والنارية والترابية وهم على مراتب خمتلفة وكلهم أوقفهم مع نفوسهم وأشهدهم 

م معارج يعرجون عليها يف طلبها إياه فدخل هلم ذه املعارج يف حكم إياها واحتجب هلم فيها مث طلب منهم أن يطلبوه ونصب هل
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احلد وجعل هلم قلوباً يعقلون ا ولبعضهم فكراً يتفكرون به مث جعل من معارجهم نفي املثلية عنه من مجيع الوجوه مث تشبه هلم م 
فهامهم لتفاضل حقائقهم يف نشآم فكل طائفة فأثبت عني ما نفى مث نصب هلم الداللة على صدق خربه إذا أخربهم فتفاضلت إ

سلكت فيه مسالك ما خرجت فيها عما هي عليه فلم جيدوا يف انتهاء طلبهم إياه غري نفوسهم فمنهم من قال بأنه هو ومنهم من 
 وجه ويعجز عن قال بالعجز عن ذلك وقال مل يكن املطلوب منا إال أن نعلم أنه ال يعلم فهذا معىن العجز ومنهم من قال يعلم من

العلم به من وجه منهم قال كل طائفة مصيبة فيما ذهبت إليه وأنه احلق سواء سعد أو شقي فإن السعادة والشقاء من مجلة النسب 
املضافة إىل اخللق كما نعلم أن احلق والصدق نسبتان حممودتان ومع هذا فلها مواطن تذم فيه شرعاً وعقالً فما مث شيء لنفسه وما مث 

ال لنفسه وباجلملة فاخللق كله مرتبط باهللا ارتباط ممكن بواجب سواء عدم أو وجد وسعد أوشقي واحلق من حيث أمساؤه شيء إ
مرتبط باخللق فإن األمساء اإلهلية تطلب العامل طلباً ذاتياً فما يف الوجود خروج عن التقييد من الطرفني فكما حنن به وله فهو بنا ولنا 

خالق وهو ربنا وخالقنا فبنا لكونه به ولنا لكونه له إال أن له اإلمداد فينا الوجودي ولنا فيه اإلمداد العلمي وإال فليس لنا برب وال 
فتكليفه إيانا تكليف له فبنا تكلف للتكليف فما كلفنا سوانا ولكن به ال بنا قد أخلت املراتب فهو الرفيع الدرجات مع الرتول 

 والصعود الذايتّ فما خرج موجود عن تأثري وجودي وعدمي وال مؤثر يف احلقيقة إال النسب الذايت واخللق يف الرتول مع العروج
وهي أمور عدمية عليها روائح وجودية فالعدم ال يؤثر من غري أن تشم روائح الوجود والوجود ال أثر له إال بنسبة عدمية فإذا ارتبط 

ا مث إال ارتباط والتفاف كما نبه تعاىل والتفت الساق بالساق أي التف النقيضان ومها الوجود والعدم فارتباط املوجدين أقرب فم
أمرنا بأمر وانعقد فال ننحل عن عقده أبداً وملا متم وهو الصادق بقوله إىل ربك أثبت وجود رتبته بك يومئذ يعين يوم يكشف عن 

لى اهللا عليه وسلم يف الدجال أن جنته نار الساق املساق رجوع الكل إليه من سعد أو من شقي أو من تعب أو من استراح قال ص
وناره جنة فأثبت األمرين ومل يزهلما فاجلنة جنة ثابتة والنار نار ثابتة والصورة الظاهرة لرأى العني قد تكون مطابقة ملا هو األمر عليه 

ط األمران كما قلنا هذا االرتباط يف نفسه وقد ال تكون وعلى كل حال فهما أمران ال بد منهما خياالً كان أو غري خيال وإذا ارتب
فال بد من جامع بينهما وهو الرابط وليس إال ما تقتضيه ذات كل واحد منهما ال حيتاج إىل أمر وجودي زائد فارتبطا ألنفسهما 

اآلخر ألنه ال ألنه ما مث إال خلق وحق فال بد أن يكون الرابط أحدمها أو كالمها ومن احملال أن ينفرد واحد منهما ذا احلكم دون 
    بد أن يكونا عليه من قبول هذا االرتباط فبهما يظهر ال بواحد 

منهما ومع هذا االرتباط فما مها مثالن بل كان كل واحد منهما ليس مثله شيء فال بد أن يتميزا بأمر آخر ليس يف واحد منهما 
ركة والغىن ليس حكمه ذلك يف الغىن فإنا نعلم أن بني أمر اآلخر به يشار إىل كل واحد منهما فاالفتقار موجب للميل وقبول احل

املغناطيس واحلديد مناسبة وارتباطاً ال بد منه كارتباط اخللق واخلالق ولكن إذا مسكنا املغناطيس جذب احلديد إليه فعلمنا أن يف 
 إليه املغناطيس فهما وإن ارتبطا فقد املغناطيس اجلذب ويف احلديد القبول وهلذا انفعل باحلركة إليه وإذا مسكنا احلديد مل ينجذب

  افترقا ومتيزا فالناس بل العامل فقراء إىل اهللا واهللا غين عن العاملني 

  فال تلتفت إلى سواه  صورة الوجود هكذا

 الواحد اإلله وهو  كان شفعنا فبه

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 
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  ة كالمي كلهمعرفة منازل في الباب الثاني والخمسون وأربعمائة

  موعظة لعبيدي لو اتعظوا 

 فهو الموفى حق كل مقام  وعظت فعظ بعين كالمي مهما

 معناه إال أنه بفدام  العلوم قديمها وحديثها جمع

 لعين كل كالم الجامعات  ألفاظنا وحروفنا وقدامه

 إال نام به بغير مالم قال  قال اهللا بالحرف الذي فنقول

 يأتي ما ترى أحالمي والكشف  أحالمنا بدليلها فترده

 األرواح واألجسام بمعارج  لألمرين عند من ارتقى والحكم

 لألقدام في األقدام والحكم  إليه منزهاً ومشبهاً فانظر

 نور يمازجه كيان ظالم  الوجود ضياؤه وظالمه علم

 شمس تشاهد في حجاب غمام  أن رأيت وال سمعت بمثله ما

 عليه مشارق األيام حكمت  مثل ماإني حكمت على الزمان ب

 كونه يسمو على إال الحكام مع  محكوم عليه وحاكم فالدهر

 كونها من جملة الخدام مع  عليه شرائع ودالئل حكمت

 يبدو لك األحكام في األحكام  بأنك إن نظرت بعينه واعلم

عض السامعني سواء علينا أوعظت أم مل تكن من الواعظني قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم قل إمنا أعظكم بواحدة فقال ب
فاعتىن اهللا بأهل اإلميان فقال وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني فالتفت إىل القابل وما التفت إىل املعرض فلم يرتبط الوجود إال 

ا شرع واملبادرة ملا به ي وأمر اعتناء باعتناء باملؤمن وهو سبحانه املؤمن املهيمن على املؤمنني فجزاء اهللا عندنا هذا االعتناء العمل مب
وهو أحق بنا فإن اعتناءنا بالقبول يعود علينا نفعه الفتقارنا إىل ذلك النفع واعتناؤه بنا امتنان منه ألنه غين محيد بغناه فوعظنا 

إال أن يعصم اهللا يف بعضها ال يف كلها باحلوادث الواقعة على خالف األغراض مما تنفر عنه طباعنا وذكرنا بأنا معرضون حللوهلا بنا 
فإن منتهى الدوائر وأعظمها املوت والبد منه بأي وجه كان ولست أعين باملوت إال االنتقال عن هذه الدار فإن الشهيد منتقل وإن 

اهللا عليه وسلم فليس مل يتصف باملوت هكذا أمرنا املؤدب أن نقول فإن لنا نصيباً من األدب اإلهلي الذي أدب به اهللا رسوله صلى 
أدب اهللا خاصاً بأحد دون أحد فمن قبله سعد وكان ممن أدبه اهللا وانتمى إىل اهللا يف األدب وهو أحسن األدب وقد انا أن نقول 

ملن يقتل يف سبيل اهللا أنه ميت وال حنسب أنه ميت بل هو حي عند ربه ويف إمياين يرزق وذكرنا تعاىل مبوعظته ذكرى حال إذا 
     من قبلنا بوقوع تلك الدوائر عليهم أصاب

  بعقلك إذا رأتك سنى الوجود  ألذ الفعل فعل القهر فانظر
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  وإن لم فاعتبر فالجود جودي  فكن لي أن تكن لي أنت كلي

 أعنى المجيد عن المجيد وقد  تبنا وما خفنا عقاباً لقد

 غبتم عن إحسان المجيد لقد  فقل للمنكرين صحيح قولي

موراً أخرب عنها يف املستقبل عند االنتقال إىل الدار اآلخرة تقع بالعباد مما يسر وقوعها ومما ال يسر ومما يوافق الغرض ويالمي وذكر بأ
الطبع ومما ال يالمي الطبع وال يوافق الغرض ومما يدل على الكمال والنقص فذكر بالرغبة يف ذلك والرهبة من ذلك وذكر بنفسه ملا 

لقرب حجاب عظيم عن القرب وقد قال أنه أقرب إلينا من حبل الوريد وحبل الوريد نعلم قربه وال تراه أبصارنا علم إن إفراط ا
كذلك قرب احلق منا نؤمن بقربه وال تدركه أبصارنا فلذلك ذكر بنفسه ال لبعده ألنه حفيظ واحلفظ يطلب القرب بال شك فنحن 

تغفر اهللا من عثرات اللسان وإن كان من عند اهللا فاألدب أوىل وال سيما فيما ينسب بعينه وهو معنا حيثما كنا ال بل أينما كنا ونس
إىل اجلناب اإلهلي ال ينبغي لألديب أن يتكل على املعىن بل األدب يف مراعاة األلفاظ فإنه تعاىل مل يعدل إىل لفظ دون غريه سدى فال 

ائدة ويقنع العدو من الكرباء ذا القدر فهي مزلة قدم ومكر خفي ورعونة نعدل عنه فإن العدول عنه إىل مثله يف املعىن حتريف بغري ف
نفس وإظهار مرتبة دنية يتخيل مظهرها أا زلفى وأا رتبة أسىن وأعلى فلما ذكر بنفسه ذكر أنه إليه يرجع األمر كله لنعلم أن 

 عند املرجع إليه والعبد الصحيح العبودية مع املوافقة ال يكون املرجع إليه فال نقوم يف شيء حنتاج فيه إىل االعتذار عنه أو نستحي منه
له ادالل فكيف مع املخالفة وملا ذكر بنفسه أحال عباده على أنفسهم وقال هلم إن عرفتم نفوسكم عرفتموين فمن األدب أن نرجع 

ل البساط فحرمت املشاهدة فحرمت بالنظر إىل نفسي فإن نظرت فيه وتركت نفسي فما تأدبت وإذا مل أكن أديباً مل نكن من أه
العلم الذي يعطيه الشهود فإين إن نظرت فيه حىت أعرفه فرمبا أعرفه املعرفة اليت تليق ذا النظر وليست املطلوبة فإن الذي طلب 

 قصد اليت قصد سبحانه أن نعرفه معرفة االرتباط به وتلك املعرفة اليت عدل إليها من عدل ال تعطي االرتباط فلم حتصل الفائدة اليت
اهللا ا عبده فاألديب يرجع بالنظر إىل نفسه عن أمر ربه فإذا عرف نفسه فكراً أو شهوداً عرف ارتباطه بربه فعرف ربه ترتيهاً 

 وتشبيهاً معرفة عقلية شرعية إهلية تامة كاملة غري ناقصة كما شاء احلق فإنه تعاىل أبان لنا يف هذه إال حالة عن أحسن الطرق والعلم

به فتبني لنا أنه احلق وأنه على كل شيء شهيد وقال يف حق من عدل عن هذا النظر بالنظر فيه ابتداء أال أم يف مرية من لقاء رم 
فلو رجعوا إىل ما دعاهم إليه من النظر يف نفوسهم مل يكونوا يف مرية من لقاء رم فإم جيدونه يف عني نفوسهم مث متم وقال أال إنه 

حميط وأراد هنا شيئية الوجود ال شيئية الثبوت فإن األمر هناك ال يتصف يف اإلحاطة فمن وقف مع ما ذكرناه كان ممن بكل شيء 
اتعظ فإن شاء أخذ بنصيبه من الورث فوعظ وإن شاء بقي يف النظر على حاله بنفسه دائماً فإن النفس حبر ال ساحل له ال يتناهى 

األقرب فكلما ازداد نظراً ازداد علماً ا وكلما ازداد علماً ا ازداد علماً بربه واهللا يقول احلق النظر فيها دنيا وآخرة وهي الدليل 
  وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة كرمي ما وهبتك من األموال في الباب الثالث والخمسون وأربعمائة

  وكرم كرمي ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك 

  ك المسمى عندنا كرم الكرمذا  الكريم بأنه ال يمنع حكم
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 بالبرهان مفتاح النعم ولديه  الذي يهب النعيم لذاته فهو

 عنده منع وال في ذاك ذم ما  لحمد الحمدان حققته انظر

    

لعفو قال اهللا تعاىل معلماً ومنبهاً يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي فنبهه حىت يقول كرمك فهذا من باب كرم الكرم فما أمرك با
عمن جىن عليك أال ليعفو عنك إذا جنيت عليه يف ظنك وما جنيت إال على نفسك وظنك أرداك حيث ظننت أنك جنيت عليه 
كما قال اهللا تعاىل ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثرياً مما تعلمون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين 

مهتدين اعلم أن أعظم اجلنايات من يهتك وهو أن ينسب إليك ما مل يكن منك إن ظهر منك فيكون فما رحبت جتارم وما كانوا 
من كرم خلقك أن تصدقه فيما ينسب إليك إيثاراً جلنابه على نفسك وهو على خلق كرمي يف ذلك وقد علم منك إنك تأدبت معه 

 عليه واإلنعام ألنّ اإلعراض عند ذوي اهليآت واملروآت فما يكون جزاؤك عنده فمثل هذا ال يبلغ كنه ما يستحقه من األفضال
أعظم يف احلرمة من الدماء واألموال وما فعل مثل هذا يف حقك إال لريى صربك وحتملك مثل هذا األذى واجلفاء فإنه يعلم إنك 

 إجياداً وحكماً فلم تفش له سراً تعلم براءة ساحتك مما نسب إليك من املذام اليت كانت منه ال منك إجياداَ وحكماً وأنت بريء منها
ومل تنازعه ففزت زائداً على ما تستحقه بدرجات الصابرين والراضني واملؤثرين واستعذبت كل ذلك يف جنبه ونبهنا تبارك وتعاىل 

 ا من مل تصدر على عظيم املرتلة ملن هذه صفته بقوله فمن عفا وأصلح وأعظم العفو على اجلناية العظيمة من العظيم الشأن مث رميه
منه ترتيهاً له وإيثار لنفسه قال فأجره على اهللا فيا ليت شعري مل كان أجره على اهللا ومل يقل فأجره على صربه وإيثاره كذا وكذا 

فتنبه إىل هذا األمر العجاب وال تكن من الغافلني وألزم احلضور واألدب مع اهللا قلبك أن أردت أن تكون من أهل اهللا وخاصته 
علوا نفوسهم وقاية هللا جعلنا اهللا ممن اتقاه بنفسه ال به فيحشر يف زمرة األدباء ويف هذه اإلشارة يف كرم الكرم غنية وكفاية الذين ج

  .واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

  معرفة منازلة ال يقوى معنا في حضرتنا غريب في الباب الرابع والخمسون وأربعمائة

  وإنما المعروف ألولي القربى 

 وفي أموالنا ولنا القياد  ولو القربى هم الحكام فيناأ

  ويرحل مسرعاً وهو المراد  جاء الغريب يقيم يوماً فإن

 فيحسدنا العباد جمعناها  قريب قرابة وقريب قربى

 كون يزول وال فساد وال  أحد يدوم به شقاء فما

م عليه أجراً إال املودة يف القرىب وورد يف اخلرب يف إثبات النسب بيننا وبني قال اهللا تعاىل آمراً لنبيه صلّى اهللا عليه وسلم قل ال أسألك
اهللا أن اهللا يقول يوم القيامة اليوم أضع نسبكم وأرفع نسيب أين املتقون وهم الذين جعلوا نفوسهم وقاية حيمون ا جانب اهللا تعاىل 

فعل فاملدار على صحة النسب اإلهلي فإذا صح النسب مل تبقى غربة إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم أي أشدكم وقاية ألنه جاء يف باب أ
يف حق من صح نسبه وال يصح النسب حىت يقع التناسب يف الصفة فإذا كان العبد إحدى الذّات يف شأنه معروفاً عند اهللا جمهوالً يف 
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 تعيني وال متييز وهو الذي يدعى به إذا جاءت العامل ال يعرف نسبه وال ينال منصبه يسأل اهللا به ويلجأ إليه عند االضطرار من غري
الشدائد فيقول صاحبها اللهم حبرمة الصاحلني عندك افعل يل كذا وكذا فهو اهول املعني ومل يتولد عنه أمر يوجب متييزه عند 

يكون على حالة ال يزنه فيها األجانب من األجانب ومل يدل عليه ألنه ال يدل عليه حىت يكون مطلوباً والذي ال يؤبه له ال يطلب مث 
من خلق اهللا إال من له هذا املقام فإذا كان مبثل هذه الصفات صح النسب ورد يف اخلرب أن اليهود قالت حملمد صلّى اهللا عليه وسلم 

  يا حممد انسب لنا ربك فرتلت قل هو اهللا أحد 

 فيه تعرفوا ما هو فانظروا  اهللا قل هو اهللا نسب

 يدري ما هو إال هو يسل  أحدى لذاته صمد

 الناظر الذي ما هو وهو  لم تلده العقول إذا نظرت

 وال وأحد فقل ما هو ال  ما يكون عنه زكى واحد

 فليس إال هو وكثير  عين الوجود فهو حسبي هو

 ال اله إال هو قلته  فانظروا الحق في تناقض ما

    

رمحاء فقرابته جمهولة واجلاهلون ا منهم أنزهلم جهلهم مرتلة الغرباء الذين ال فحضرته ال حتمل الغرباء ألنه وصل للرحم فهو أرحم ال
نسب بينهم وبينه وهو سبحانه ما يعامل عبده إال مبا جاء ال يزيد عليه وهو قوله وذلكم ظنكم فهو هلم يف اعتقادهم جار جنب فهم 

رب تثابر على علم األنساب حىت قال اهللا ما قلناه من إثبات قطعوا رمحهم فقطعهم اهللا فما أشرف العلم باألنساب وهلذا كانت الع
النسب بالطريقني طريق أرفع نسيب وطريق الرحم شجنة من الرمحن وهو قوله الولد سر أبيه فكم بني رجل يأيت يوم القيامة عارفاً 

جنبية وبعد املناسبة وإن علم باخلرب فيكون عنده بنسبه مدالً بقرابته متوسالً إىل الرمحن يرمحه وبني من يأيت جاهالً ذا كله يعتقد األ
مبرتلة كون أبيه آم منه وهو ابن آدم فيجعل هذا مثل ذلك فإن هذا النسب ال يعطي سعادة عنده وهو غلط بل يعطي ويعطي ولقد 

وللجماعة اليت أمرم يف رأيت ذلك مبكة يف عمرة اعتمرا عن أبينا آدم عليه السالم فظهر يل ذلك يف مبشرة رآها بعض الناس لنا 
تلك الليلة باالعتمار معي عن أبينا آدم رأى فيها من لتقريب اإلهلي وفتح أبواب السماء وعروج تلك اجلماعة وتلقاهم املأل األعلى 

ة يف بالتأهيل والترحيب إىل أن ت وذهل مما رأى فإن رحم آدم منا رحم مقطوعة عند أكثر الناس من أهل اهللا فكيف حال العام
ذلك ولقد وصلتها حبمد اهللا ووصلت بسبيب وجرى فيها على سنين وكان عن توفيق إهلي مل أرى ألحد يف ذلك قدماً أمشي على 
أثره فيها فحمدت اهللا على األنعام وما اهتديت إىل ذلك إال بالنسب اإلهلي فإنه أبعد مناسبة وقد نفع وذكر وما تفطن الناس لقول 

وضع يا بين آدم يا بين آدم يذكر وال أحد ينتبه هلذه األبوة والبنوة وال يتذكر إال أولوا األلباب جعلنا هللا وإياكم اهللا تعاىل يف غري م
من بر أباه وما أشبه هذه الذكرى من اهللا بين آدم بقوله يا أخت هارون وأين زمان هارون منها فأعلم ذلك واهللا يقول احلق وهو 

  يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري في الخمسون وأربعمائةالباب الخامس و



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2503  

  ال يسعد أبداً ومن أقبلت عليه بباطني ال يشقى أبداً وبالعكس 

 أمر تحققته ما الحكم للسبب  للقدر والمعلوم والنسب الحكم

 العمومة فاألحكام للنسب من  بالل وخباب أين هما هذا

  كد وال نصبغير جهد وال في  من ذا على حذر فاهللا

  ماكنت من يتقي مصارع النوب  الشريعة عند العارفين بها ولوال

 هما بمحل الخسر والعطب وما  سبقت يا رحمة شملت ارحمة

    

قال اهللا تعاىل هواألول واآلخر والظاهر والباطن تنبيهاً أنه الوجود كله فإن هذا تقسيمه فليس إال هو والنعيم نعيمان نفسي وهو 
 وحسي وهو الظاهر يف النفس احلساسة والعذاب عذابان نفسي وهو الباطن وحسي وهو الظاهر واحلال حاالن حال سابق الباطن

وحال الحق وهو اآلخر وما مث إال رمحة سابقة وغضب الحق مث رمحة شاملة سارية يف الكل فهي الحقة سابقة فيغضب ويرضى 
 تعذيبه كيف أدرج الرمحة فيه إلزالة الغضب حىت يزول حكمة فتشمل الرمحة فيعذب رمحة لغضبه ليزول الغضب فانظر ما أحكم

بنفسها من حقت عليه كلمة العذاب فربمحته عذب من عذب ألنه لوال العذاب لتسرمد يكون الغضب وهو أشد على املغضوب من 
 اإلقبال الظاهر سعادة ليسعد به املقبول عليه العذاب الواقع به ملن عقل ما أقول وإذا كان األمر كما قررناه وهو كما ذكرنا فقد يف

وقد يكون يف اإلقبال الظاهر شقاوة ليشقى به املقبول عليه وقد يكون يف اإلقبال الباطن مثل ما ذكرناه يف اإلقبال الظاهر واملقبول 
كام النسب ا يظهر حكم عليه غيب وشهادة وروح وصورة وحيوان ناطق فال بد من النفس واحلس أن ينفعال هلذه اإلقباالت وأح

احلاكم يف احملكوم عليه وقد ذكر اهللا أنّ اهلوية العائدة عليه هي عني هذا الذي ذكرناه فلم يقع تصرف منه إال فيه نبه على ذلك 
 أمرين بقاتل نفسه وإن اجلنة حمرمة عليه فال حجاب عليه فإنه ظاهر له ال يتمكن أن يستتر عنه هو وجعل ذلك مبادرة له ألنه ذكر

من أول وآخر فقد يبادر اآلخر فيكون له حكم األولية ويكون لألول بالنسبة إىل هذا املبادر حكم اآلخرية وهلذا جاءت العبارة اليت 
ذكرها الترمجان عن اهللا بادرين عبدي بنفسه حرمت عليه اجلنة فال يستره شيء بعد هذا الكشف ألنه يعلم من سبق ومن حلق كما 

هو اللطيف فال يظهر اخلبري لتحصيله العلم ذوقاً الذي كسبه املعلوم فإن املعلوم متقدم بالرتبة على العلم وإن تساوقاً يعلم من خلق و
الذهن من كون املعلوم معلوماً ال من كونه وجوداً أوعدماً فإنه املعطي العامل العلم فال بد يف الكون من سعادة وشقاء ولو بربد اهلواء 

 يالمي املزا ج كان سعادة وما ال يالميه كان شقاء مث متشي ذا احلكم على الغرض والكمال والشريعة وحتكم يف وحره فما زاد فما
  ذلك كله حكمك باملالمية وعدمها فافهم فأين أريد االختصار والتنبيه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

   عند سماع كالممعرفة منازلة من تحرك في الباب السادس والخمسون وأربعمائة

  فقد سمع يريد الوجد الذي يعطي الوجود 

 وسعت منه على قدم أعياننا  سماع كالم اهللا مابرزت لوال
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 مدارجها لحالة العدم على  إلى الوجود لوال السمع ما رجعت

 الحدوث وبين الحكم بالقدم بين  في برزخ والحق يشهدنا فنحن

  عن قصد وعن كلمالتكون إن  ليس التكون ممن ال كالم له

    

قال اهللا تعاىل إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يعين حكم مما توجه عليه أمراً كن ما كان فيعدم به ويوجد فليس 
ى ما وجد متعلقه إال األثر وهلذا امساه يف اللسان العريب كالماً مشتقاً من الكلم وهو اجلرح وهو أثر يف اروح فلما وجد األثر مس

عنه كالماً كان ما كان فافهم واحلركة انتقال من حال إىل حال أي من حال يكون عليه السامع إىل حال يعطيه مساعه عند كالم 
املتكلم وهو فيه حبسب فهمه فهو جمبور على احلركة وهلذا ال تسلم الصوفية حركة الوجد الذي يبقى معه اإلحساس مبن يف الس 

 باهللا فمهما أحسن تعيني عليه أن جيلس إال أن يعرف احلاضرين بأنه متواجد ال صاحب وجد فيسلم له ذلك حىت تسلم له حركته
ولكن ال حتمد هذه احلالة عندهم على كل حال ألم يكرهون احلركة يف األصل بنفس املتحرك وحيمدوا باحملرك فأصل السماع 

ء فال خيتص به حال إيقاع وغناء على طريق خاص طبيعي فإن الوزن الذي يقول به أهل الطريق شريف وهو يسري يف كل شي
الطبيعي إمنا يؤثر فيما تركب من الطبيعة على مزاج خاص ال يشترط يف حركة الطبع الفهم خبالف حركة النفوس العقلية وإن كان 

فهم فال حيركه إال الفهم أال ترى الكائنات ما للطبيعة فيها أثر يف أصل وجودها ولكن ليست هلا يف النفوس العاقلة تلك القوة إال بال
ظهرت وال تكونت إال بالفهم ال بعدم الفهم ألا فهمت معىن كن فتكونت وهلذا قال فيكون يعين ذلك الشيء ألنه فهم هند 

 الوجود عندها أعين السماع ما أراه بقوله كن فبادر لفهمه دون غري التكوين من احلاالت فما مسيت هذه احلركة بالوجد إال حلصول
وجود احلكم سواء كان بعني أو بال عني فإنه عني يف نفسه هذا الكائن مث إن احلق أعطى هذه الصفة لعباده وجعل نفسه سامعاً 

وأقام نفسه حمالً لتكوين ما يطلبه منه العبد يف سؤاله مساه إجابة وجعل ذلك بلفظ األمر كما جعل كن لرييه أن احلقائق ال نفسها 
ن أحكامها ما هي جبعل جاعل ملن عقل وعلم األمور على ما هي عليه فإن العلم ذا النوع من العلوم املختزنة عن أكثر الناس تكو

بل حيرم كشفها هلم من العارف ا ملا يؤدي إىل إنكار احلق مع علمهم بأن املعاين توجب أحكامها ملن قامت به عقالً يريدون أن 
املتكلّم بالرد على من يقول باإلرادة احلادثة يف حمل وأما كالم اهللا من الشجرة ملوسى فهو عند بعضهم دليل ذلك لذاا وهلذا متكن 

على أن الكالم ينسب ملن خلقه كما تقول الطائفة األخرى أن السمع تعلق باملناسب وهو اخلطاب من الشجرة وليس إال كالم اهللا 
 مباذا تعلق السمع منه وهؤالء القائلون بأن املتكلم من قامت به صفة الكالم وأهل كما قال فأجره حىت يسمع كالم اهللا ومعلوم

الكشف الذين يرون أن الوجود هللا بكل صورة جعلوا الشجرة هي صورة املتكلم كما كان احلق لسان العبد ومسعه وبصره ويته ال 
 إذ ال غري فما تكلم من الشجرة إال احلق فاحلق صورة بصفته كما يظهر يف صورة تنكر وتتحول إىل صورة تعرف وهو هو ال غريه

شجرة وما مسع من موسى إال احلق فاحلق صورة موسى من حيث هو سامع كما هو الشجرة من حيث هو املتكلم والشجرة شجرة 
  وموسى موسى ال حلول ألن الشيء ال حيل يف ذاته فإن احللول يعطي ذاتني وهنا إمنا هو حكمان 

  والعقل يعلم ما اإلحساس يرمي به  األفكار تنكرهيشهد ما  فالحس

  وانظر إلى حكمه في حسن ترتيبه  فانظر إليه ترى في صوره عجباً
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 يدريه من يدريه إال به وليس  عين الذي يراه من كثب تراه

جياز واهللا يقول احلق وهو يهدي فانظر إىل هذه النكت اإلهلية يف هذه املنازالت ما أخصرها وما أعطاها لألمور على ما هي عليه يف إ
  السبيل 

  معرفة منازلة التكليف المطلق في الباب السابع والخمسون وأربعمائة

  من عهد والدنا المنعوت بالناسي  حكم التكاليف بين اهللا والناس

 دعانا ألتيناه على الراس فإن  مني له كاألمر منه لنا فاألمر

    

عين يقول للرسول أن يقول فإنين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل يعين إذا دعوم قال اهللا تعاىل وإذا سألك عبادي 
إىل القيام مبا شرعته هلم وكل ذلك شرع فقد أدخل نفسه فيما كلف به عباده وجعل األمر بأيديهم يف ذلك فهو إعالم على احلقيقة 

عل فيما ينسبه هلويته إال إذا ظهر بصورة خلق فيقضي ما يعطيه البصر أن أحكام ما مبا هو األمر عليه ما هو باجلعل فإنه يتعاىل عن اجل
وقعت عليه العني جمعولة وتعطي احلقيقة أن األمر ما هو كما تدركه العني فال تزال املنازعة بني القلب والعني يف املعارف اإلهلية يف 

   يف التشبيب على ما وقع يف العموم اخلصوص كما تعرفه العامة يف العموم يف احملبة ولنا يف ذلك

 الذي بفؤادي من هوى شرف هذا  روحي بال شك إلى التلف يسوق

 عينك قادتني إلى التلف فقال  للقلب قد أورثتني سقماً أقول

 أمت فيه ما للحب من خلف فإن  لم تر العين ما أمسيت حلف لو

  األسفمن الضنا والجوى والدمع و  لذاك قسمت ما عندي على بدني

فالتكليف املطلق يطلق ويراد به أمران األمر الواحد أن يعم اإلنسان أمجعه مثل قوله يصبح على كل سالمي منكم صدقه وهو قوله 
إياك نعبد بنون اجلمع لعموم التكليف وإطالقه يف ذات املكلف ومن هذا الباب أعين إطالق التكليف ما اجتمعت فيه مجيع الشرائع 

ريعة دون أخرى وهو قوله أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه فعم وأطلق واألمر اآلخر من اإلطالق إدخاله نفسه معنا ومل تنفرد به ش
تعريفاً أنه مأمور وآمر ناه ومنهي ربنا ال تؤاخذنا ربنا وال حتمل علينا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واألمر واغفر لنا وارمحنا 

 مشروع واجلواب منه يف الصحيح قد فعلت قد فعلت واألمر منه أقيموا الصالة آتوا الزكاة أقرضوا اهللا فانصرنا هذا منا عن أمر
اجلواب منا على قسمني خبالف ما كان منه فجواب موافق جلوابه وهو قولنا مسعنا وأطعنا وجواب غري موافق من مجيع اجلهات 

 عن سعادته وقرب إليه ذه اإلجابة شقاوته فقد أبنت لك عن إطالق إلجابته وهو قوله مسعنا وعصينا وهذا كالم من أبعده اهللا
التكليف وهذا من إنصاف احلق عباده ليطلب منهم النصف مث إنه يف موطن آخر جعل لقوم آخرين ممن كتب عليهم شقاء مستنداً 

 قال فلله احلجة البالغة ألن الرتاع وقع بينه إهلياً مل يقم فيه مقام اإلنصاف فأعمى عليهم فعموا فنسب إليهم ما هو إليه وأشقاهم به
وبينه ألنه يف نفس األمر ما مث إال حكمان ما مث ذاتان فافهم وعندنا ما كانت احلجة البالغة هللا على عباده إال من كون العلم تابعاً 

ل له ما علمت منك إال بكونك عليه يف للمعلوم ما هو حاكم على املعلوم فإن قال املعلوم شيئاً كان هللا احلجة البالغة عليه بأن يقو
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حال عدمك وما أبرزتك يف الوجود إال على قدر ما أعطيتين من ذاتك بقبولك فيعرف العبد أنه احلق فتندحض حجة اخللق يف 
جة موقف العرفان اإلهلي اخلاص وأما يف العموم فاألمر فيه قريب واحلكم خيتلف حبسب فهم الرجال فيه فما كل أحد تقام عليه ح

تقام على اآلخر فلكل صنف حجة عند اهللا ا يظهر على عباده وهو القاهر باحلجة فوق عباده وهو احلكيم اخلبري حيث يظهر على 
كل صنف مبا تقوم به احلجة هللا عليه فلوال إطالق التكليف ما كان خصماً وال عمل لنا معه جملس حكم وال ناظرناه فافهم واهللا 

  بيل يقول احلق وهو يهدي الس

  معرفة منازلة إدراك السبحات الوجهية في الباب الثامن والخمسون وأربعمائة

  وهي باإلدراك تعدمنا=سبحات الوجه تدركنا

 منكم يفهمنا أحد  منها عليه فهل غيرة

 موجوداً يعرفنا تلق  كيف كان األمر فيه فلم

    

سلم يف احلجب اإلهلية املرسلة بينه وبني خلقه أنه تعاىل لو رفعها قال اهللا تعاىل اهللا نور السموات واألرض وقال صلى اهللا عليه و
ألحرقت سبحات الوجه ما أدركه بصره ممن خلقه وقيل له صلى اهللا عليه وسلم أرأيت ربك فقال نوراين أراه فهذه احلجب إن 

باده مسى ذلك اإلخفاء حجباً نورية كانت خملوقة فكيف تبقى للسبحات فإا غري حمجوبة عنها لكن اعلم أنه سر أخفاه اهللا عن ع
وظالمية فالنور منها ما حجب به من املعارف الفكرية به والظلمة منها ما حجب به من األمور الطبيعية املعتادة فلو رفع هذه 

هم احلجب عن بصائر عباده ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصر ممن خلقه وهذا اإلحراق إمنا هو اندراج نور أدىن هم فيه بل 
هو يف نور أعلى كاندراج أنوار الكواكب يف نور الشمس كما يقال يف الكوكب إذا كان حتت الشعاع مع وجود النور يف ذات 

الكوكب أنه حمترق فال يراد به العدم بل تبدل احلال على العني الواحدة يف نظر الناظر فانتقل االسم عليه وعنه بانتقال احلكم كان 
 مسي فحماً واجلوهر واحد ومعلوم أن الكواكب على ضوئها يف نفسها ولكن ال نراها لضعف اإلدراك فلو احلطب حطباً فلما احترق

رفعها يف حق العلماء لرأوا نفوسهم عينه وكان األمر واحداً لكنه رفعها عنهم فرأوا ذوام ذاتاً واحدة فقالوا ما حكى عنهم من أنا 
يشهدوا األمر على ما هو عليه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر العارفون النجوى أدباً مع اهللا اهللا وسبحاين لكن العامة مل ترفع عنهم فلم 

فإم األدباء قال صلى اهللا عليه وسلم ال تعطوا احلكمة غري أهلها فتظلموها وال متنعوها أهلها فتظلموهم فما قال الشارع للعارفني 
بة لكل شخص شخص فهم يراقبون العامل من أجل هذا احلديث ألم أهل حكمة شيئاً أشد تكليفاً من هذا احلكم ألنه أمرهم باملراق

فمن رأوا فيه األهلية أعطوه لئال يتصفوا بالظلم يف حقه وإن مل يروا فيه أهلية مل يعطوه لئال يتصفوا بالظلم يف حقها فال يزالون 
رقيباً فمن راقب بعني اهللا مل يشغله شأن عن شأن فهو مراقبني للعامل دائماً أبداً وهذا حظهم من قوله وكان اهللا على كل شيء 

يتصرف يف كل شيء بذاته ألنه إهلي املشهد والقبول من املتصرف فيه فاملتصرف مستريح من هذا الوجه ومن راقب بعني نفسه من 
  خلف حجاب ذاته فهو يف غاية من اجلهد والتعب فال يزال يف نصب ما دامت هذه صفته 

  وبالنور يدرك ما يدرك  رهتدرك أنوا فبالنور
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 بالذات وال يملك يملك  يكن بنعت حق له فمن

  وهذا القدر من اإلشارة يف هذه املنازلة كاف ملن عقل واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة وأنهم عندنا لمن المصطفين األخيار في الباب التاسع والخمسون وأربعمائة

  ظلم والسابق والمقتصدذو ال  كلهم مصطفى ثالثة

 في ذاك عن المعتقد بالعلم  كتابه فاعتلوا ورثهم

 عن كل أمر شهد همتهم  لنفسه فاعتلت واختارهم

قال اهللا تعاىل مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا ذلك هو 
لك بأمر اهللا فالظامل لنفسه لعلمه بقدرها عند اهللا فهو يظلم هلا ال يظلمها فيعطي كل ذي حق حقه إال احلق الفضل الكبري أي كل ذ

فإنه ال يعطيه كل حقه بل يعطيه من حقه تعاىل ما يسمى به أديباً وما ال يسمى به أديباً يظلمه فيه من أجل نفسه حىت يلحق برتبة 
هلي على عبده فمن كان مشهده هذا مسي ظاملاً لنفسه مع أنه مصطفى وما أوقفه على ذلك إال األنبياء فمثل هذا الظلم من الفضل اإل

علمه بالكتاب فهو حيكم به كما قال الذي عنده علم من الكتاب لسليمان عليه السالم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلوال 
صد يف كل موطن على ما يقتضيه حكم املوطن فهو حبكم املوطن الكتاب ما علم آصف بن برخيا ذلك وأما املقتصد فهو الذي اقت

ال حيكم نفسه وهم أهل اهللا األخفياء األبرياء فمشهد الظامل ما جيب للحق فال ينسبه إليه ومشهد املقتصد املواطن وما تستحق 
من حكم الطرفني ما حيتاج إليه أو فالظامل يدخل يف حكم املقتصد وهلذا كان املقتصد وسطاً ألنه على حقيقة ليست للطرفني وفيه 

يندرج فيه وأما السابق باخلريات فهو الذي يتهيأ حلكم املواطن قبل قدومها عليه وجتتمع هذه األحوال يف الشخص الواحد فيكون 
    ظاملاً مقتصداً سابقاً باخلريات واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  سالم واإليمان واإلحسانمعرفة منازلة اإل في الباب الستون وأربعمائة

  األول والثاني 

 ولكن ما فهمت  علمت أني هممت

 ما شهدت لكوني  اهللا فيه مراد

 قد سلمت بقولي  تبدي فإسالم

 أيضاً نعمت به  من كل سوء به

 ما كتمت ولكن  وإيمان خفي

 فقلت بتشبيه  أراه وإحسان

 قد جهلت ألني  تعالى عن شهودي
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 ما قصدت وحقاً  الحق فيه بأن

 قد شهدت بأني  شاهد لي وعلمي

قال اهللا تعاىل قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان وورد يف اخلرب الصحيح 
قياد واإلميان اعتقاد الفرق بني اإلميان واإلسالم واإلحسان فاإلسالم عمل واإلميان تصديق واإلحسان رؤية أو كالرؤية فاإلسالم ان

واإلحسان إشهاد فمن مجع هذه النعوت وظهرت عليه أحكامها عم جتلي احلق له يف كل صورة فال ينكره حيث جتلى و ال يظهره 
يف املوطن الذي حيب أن خيفى فيه فيساعد احلق لعلمه بإرادته لعلمه باملواطن وما يستحقه فما أشرف هذه املرتلة ملن تدىل عليها من 

ف فهو للمؤمن واحملسن للمحسن وهو املسلم للسالم فإن احلق إذا فعل ما يريده منه العبد فقد انقاد له فيقول العبد رب اغفر يل شر
فيغفر له ألنه صادق يف قوله هل من مستغفر فاغفر له فلقد فات الناس خري كثري جلهلهم وما توغلوا فيه من ترتيه احلق حىت أكذبوه 

لكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق وليس احلق إال ما قاله عن نفسه فلوال ما علم أن العامل وهلذا قال يا أهل ا
يعلمه ما قال هلم وال تقولوا على اهللا إال احلق فحاجة احلق يف نفسه إىل ظهوره أعظم من حاجة املظهر له إىل إظهاره فإن احلق قد 

 كالغيبة والنميمة وكتم وكلها حق ممنوع الظهور يف الكون القويلّ ال يف عينه من حي ثهو صفة حجر علينا إظهار احلق يف مواطن
ملن قام به فهو الظاهر اخلفي فاإلحسان من احلق رؤية ومن العبد كأنه واإلميان من احلق واخللق على حقيقته كذلك اإلسالم عند 

ما يدرى يقال وال كل ما يشهد يذاغ صدور األحرار قبور األسرار واهللا العارفني به غري أنه ال يقال يف احلق أنه مسلم فما كل 
  يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة منازلة من أسدلت عليه حجاب في الباب األحد والستون وأربعمائة

  كنفي فهو من ضنائني ال يعرف وال يعرف 

 فال تدري وال تدري مخدرون  الضنائن عند اهللا في ستر إن

 الليالي صوناً ليلة القدر بين  م عليهم مثل ما حجبتمنه يغار

 يجرده من عالم األمر نعت  يراها سوى من ال يقيده فال

  من أول الليل حتى مطلع الفجر  لناظره من خلف زافره تبدو

منهم وال عليهم ما يعرفون به قال اهللا تعاىل حور مقصورات يف اخليام وهم العارفون إشارة ال تفسرياً اهولون يف العامل فال يظهر 
  وهم ال يشهدون يف الكون إال اهللا ال يعرفون ما العامل ألم ال يشهدونه عاملاً 

 الذي قال فيه أنه فيه إال  فالحق سار ولكن ليس يدريه

ا هو مشهود للعام لكل مليك حرم وحرم وهؤالء العارفون العلماء به وحرمه وحرمه الذي هم فيه العوائد العامة فما سترهم إال مب
واخلاص فالعامل يشهد احلق اعتقاداً وعيناً ويشهد العامل وهؤالء يشهدون احلق عيناً ويشهدون العامل إمياناً لكون احلق أخربهم أم مث 

فإن قيل عاملاً فيؤمنون به وال يرونه كما أن العامل يؤمنون باهللا وال يرونه فهم شهداء حق حبق وهم يف مقعد صدق فيما حتققوا به 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2509  

هلم فقولكم بالشاهد واملشهود فرق فيقولون عند ذلك أليس تشهد ذاتك بذاتك فأنت غريك وكالمهم يف هذا كله مع احلق شهوداً 
ومع اإلميان بأن مث عاملاً أدباً وإمياناً فهم املؤمنون حقاً والعلماء صدقاً وهذا بعض ما وقفنا عليه من منازالت احلق فإا أكثر من أن 

    ا أو يضبطها حد واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل حيصره

وها حنن حبمد اهللا ومعونته وإهلامه نشرع يف األقطاب واهلجريات اليت كانوا عليها ابتغى بذلك اإلعالم بأنه من عمل على ذلك وجد 
من اهللا تعاىل وسلكت فيه طريق ما وجدوا وشهد ما شهدوا إذ بنيت كتايب هذا بل بناه اهللا ال أنا على إفادة اخللق فكله فتح 

االختصار أيضاً عن سؤال من العبد ربه يف ذلك ألنه ال يقتضي حالنا إال إبالغ ما أمر احلق بإبالغه ويفعل اهللا ما يشاء واهللا يقول 
  احلق وهو يهدي السبيل انتهى السفر التاسع والعشرون بانتهاء الباب األحد والستني وأربعمائة من هذا الكتاب 

   م اهللا الرمحن الرحيمبس

  األقطاب المحمديين ومنازلهم في الباب الثاني والستون وأربعمائة

مقام وال حال يعينه وال  الذي ال نعت يضبطه اليثربي 

 فال أحد من يبينه قامت  مرخي العنان على اإلطالق نشأته

 به عند ما يبدو مكونه علم  قال إن له نعتاً فليس له من

 وجهلنا هو في علمي يزينه  مناه يشير بهأن عل فعلمنا

    

قال اهللا تعاىل عن املالئكة واملأل األعلى وما منا إال له مقام ومعلوم وقال يا أهل يثرب ال مقام لكم فأشبه ليس كمثله شيء أي تشبه 
جوارحه ومجيع قواه من بادية هذه اآلية اآلية األخرى وأصل باب األقطاب قوله صلى اهللا عليه وسلم كلكم راع حىت اإلنسان على 

وهي الظاهرة وحاضرة وهي الباطنة فاعلم أن األمور كثرية خمتلفة يف العامل فكل شيء يدور عليه أمر ما من األمور فذلك الشيء 
قطب ذلك األمر وما من شيء إال وهو مركب من روح وصورة فال بد أن يكون لكل قطب روح وصورة فروحه تدور عليه 

مر الذي هذا قطبه وصورة ذلك القطب تدور عليه صورة ذلك األمر الذي هذا قطبه يسمى الوجه الواحد من أرواح ذلك األ
القطب جنوبياً وهو الروح واآلخر مشالياً وهو الصورة فمن مجلة أصناف العامل األناسي وهم املقصودون من وجود العامل بالقصد 

 بوجود العامل عبادة اهللا أعين عبادة العرفان احلادث لكمال الوجود غري أنه يف كل الثاين ال بالقصد األول وأما القصد األول فالقصد
صنف من أصناف العامل تام غري كامل وما كمل إال ذه النشأة اإلنسانية الكاملة وما عدا فهو اإلنسان احليوان املسمى باحلد حيواناً 

واجلسماين يف مرتلني مرتل يسمى الدنيا ومرتل يسمى اآلخرة وجعل ناطقاً واألقطاب من الكمل مث أن اهللا جعل العامل اجلسمي 
سكاما اإلنس واجلان واملعترب فيهما األنس واملعترب من اإلنس الكمل ال غري وهم الذين ذكرهم اهللا ال يزيدون عليه يف نفوسهم هذا 

دها أنواع الذكر من سبحان اهللا املقيد واملطلق واحلمد ذكرهم يف نفوسهم ويف خلوام باللسان وأما يف العموم فال إله إال اهللا مث بع
هللا كذلك واهللا أكرب كذلك وال حول وال قوة إال باهللا كذلك فعمر ذا الصنف املقصود من العامل أوالً الدار الدنيا من الدارين 

رة ونقلتهم على ضربني منهم من ينتقل وجعل سكناهم فيها بآجال مسماة ينتهون إليها مث ينتقلون عند فراغ مدم إىل الدار اآلخ
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مبوت وهو مفارقة احلياة الدنيا فيحىي حبياة اآلخرة ومنهم من ينتقل باحلياة الدنيا من غري موت وهو الشهيد يف سبيل اهللا خاصة وما 
 أمماً كثريين مث بعث يف كل يقال فيه بأنه أفضل من امليت إال أنه أفضل من بعض املوتى مث إن اهللا جعل هذا الصنف اإلنساين يف الدنيا

أمة رسوالً ليعلمها ما هو األمر عليه الذي خلقوا له ويعلمهم مبا للحق عليهم أن يفعلوه وما هلم إذا فعلوا ذلك من اخلري عند اهللا يف 
آلخرة مث جعل الفضل فيهم الدار اآلخرة وماذا عليهم إذا مل يفعلوا من العقوبة عند اهللا يف الدار الدنيا إذا علم والة أمرهم ذلك ويف ا

فمنهم الفاضل واألفضل من األمم ومن الرسل وختم األمم بأمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وجعلهم خري أمة أخرجت للناس وختم 
مبحمد صلى اهللا عليه وسلم مجيع الرسل عليهم وختم بشرعه مجيع الشرائع فال رسول بعده يشرع وال شريعة بعد شريعته ترتل من 

 إال ما قرره شرعه من اجتهاد علماء أمته يف استنباط األحكام من كتابه وسنة نبيه وأعين بالسنة احلديث ال من قياس وأعين عند اهللا
بالقياس هنا قياس فرع على فرع ال قياس فرع على أصل فإن قياس الفرع على األصل هو املستنبط الذي ثبت باالجتهاد وجعله 

وا اإلمجاع أصالً ثالثاً وهو إمجاع الصدر األول وقالوا أم ما أمجعوا على أمر إال وال بد أن يعرفوا فيه الفقهاء أصالً رابعاً كما جعل
نصاً يرجعون فيه إليه إال أنه ما وصل إلينا مع قطعنا به فإنه من احملال أن جيتمعوا على حكم ال يكون هلم فيه نص ألن نظرهم 

 أمجعوا على أمر فذلك احلكم مقطوع به عندنا أم فيه على نص من الرسول صلى اهللا وفطرهم خمتلفة فال بد من االختالف وقد
عليه وسلم وال حكم بإمجاع بعد إمجاع الصدر األول فلما كان األمر على ما قررناه يف هذا الباب فاشتغلنا بذكر األقطاب 

أمته اآلخرون األولون فاعتربنا من الرسل حممداً صلى اهللا احملمديني لكون حممد صلى اهللا عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة وهو و
عليه وسلم ومن األمم أمته صلى اهللا عليه وسلم واعلم أن األقطاب احملمديني على نوعني أقطاب بعد بعثته وأقطاب قبل بعثته 

أمته الذين كانوا بعد بعثته إىل يوم فاألقطاب الذين كانوا قبل بعثته هم الرسل وهم ثالمثائة وثالثة عشر رسوالً وأما األقطاب من 
القيامة فهم اثنا عشر قطباً واخلتمان خارجان عن هؤالء األقطاب فهم من املفردين وسيأيت يف آخر الكتاب ذكر اخلتم ويأيت بعد هذا 

    الباب ذكر اإلثين عشر قطباً مستويف إن شاء اهللا تعاىل 

لوات اهللا عليهم أمجعني فال سبيل لنا إىل الكالم على منازهلم فإن كالمنا عن ذوق فأما منازل األقطاب احملمديني الذين هم الرسل ص
وال ذوق لنا يف مقامات الرسل عليهم السالم وإمنا أذواقنا يف الوراثة خاصة فال يتكلم يف الرسل إال رسول وال يف األنبياء إال نيب أو 

منهم هذا هو األدب اإلهلي فال تعرف مراتب الرسل إال من اخلتم العام رسول وال يف الوارثني إال رسول أو نيب أو ويل أو من هو 
الذي خيتم اهللا به الوالية العامة يف آخر الزمان وهو عيسى بن مرمي روح اهللا فإن سئل عن ذلك فهو يترجم عنهم وعن تفاضلهم فإنه 

ة أنبيائهم وإرساهلم ويف أقطاب هذه األمة احملمدية رسول منهم وأما حنن فال سبيل إىل ذلك فكالمنا يف أقطاب األمم الذين هو ورث
املتأخرة املتعونة باخلريية على مجيع األمم السالفة مؤمنيهم وكافريهم فكافرهم شر من كافري األمم ومؤمنهم خري من مؤمين األمم 

ل اإلمامة فيهم سواء عدلوا أم جاروا فلهم التقدم كما ورد يف اخلرب يف قريش أم املقدمون على مجيع القبائل يف اخلري والشر وجع
فإن عدلوا فلرعيتهم وهلم وإن جاروا فلرعيتهم وعليهم يعين ما فرطوا فيه من حقوق اهللا وحقوق من استرعاهم اهللا عليهم فأقطاب 

هم مث نرجع ونقول أن هذه األمة املختارة مقدمون على األقطاب املتقدمني يف األمم السالفة أعين األقطاب الوارثني املتبعني آثار رسل
أقطاب هذه األمة احملمدية على أقسام خمتلفة وما أعين باألقطاب الذين ال يكون يف كل عصر منهم إال واحد وإمنا نذكر ذلك يف 
أو االثين عشر قطباً يف الباب الذي يلي هذا الباب وإمنا أذكر يف األقطاب احملمديني كل من دار عليه أمر مجاعة من الناس يف إقليم 

جهة كاألبدال يف األقاليم السبعة لكل إقليم بدل هو قطب ذلك اإلقليم وكاألوتاد األربعة هلم أربع جهات حيفظها اهللا م من شرق 
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وغرب وجنوب ومشال لكل جهة وتدو كأقطاب القرى فال بد يف كل قرية من ويل هللا تعاىل به حيفظ اهللا تلك القرية سواء كانت 
ؤمنة فذلك الويل قطبها وكذلك أصحاب املقامات فال بد للزهاد من قطب يكون املدار عليه يف الزهد يف تلك القرية كافرة أو م

أهل زمانه وكذلك يف التوكل واحملبة واملعرفة وسائر املقامات واألحوال ال بد يف كل صنف صنف من أرباا من قطب يدور عليه 
لني فرأيت التوكل يدور عليه كأنه الرحى حني تدور على قطبها وهو عبد اهللا بن ذلك املقام ولقد أطلعين اهللا تعاىل على قطب املتوك

األستاذ املوروري من مدينة مورور ببالد األندلس كان قطب التوكل يف زامنه عاينته وصحبته بفضل اهللا وكشفه يل وملا اجتمعت به 
ث وتسعني ومخسمائة مبدينة فاس أطلعين اهللا عليه يف عرفته بذلك فتبسم وشكر اهللا تعاىل وكذلك اجتمعت بقطب الزمان سنة ثال

واقعه وعرفين به فاجتمعنا يوماً ببستان بن حيون مبدينة فاس وهو يف اجلماعة ال يؤبه له فحضر يف اجلماعة وكان غريباً من أهل جباية 
احلصار وأمثاله وكانت له اجلماعة بأسرها أشل اليد وكان يف الس معنا شيوخ من أهل اهللا معتربون يف طريق اهللا منهم أبو العباس 

إذا حضروا يتأدبون معنا فال يكون الس إال لنا وال يتكلم أحد يف علم الطريق فيهم غريي وإن تكلموا فيما بينهم رجعوا فيها إيل 
 ذلك الرجل الذي أراين فوضع ذكر األقطاب وهو يف اجلماعة فقلت هلم يا إخواين إين أذكر لكم يف قطب زمانكم عجباً فالتفت إىل

اهللا يف منامي أنه قطب الوقت وكان خيتلف إلينا كثرياً وحيبنا فقال يل قل ما أطلعك اهللا عليه وال تسم الشخص الذي عني لك يف 
نته الواقعة وتبسم وقال احلمد هللا فأخذت أذكر للجماعة ما أطلعين اهللا عليه من أمر ذلك الرجل فتعجب السامعون وما مسيته وال عي

وبقينا يف أطيب جملس مع أكرم إخوان إىل العصر وال ذكرت للرجل أنه هو فلما انفضت اجلماعة جاء ذلك القطب وقال جزاك اهللا 
خرياً ما أحسن ما فعلت حيث مل تسم الشخص الذي أطلعك اهللا عليه والسالم عليك ورمحة اهللا فكان سالم وداع وال علم يل 

دينة إىل اآلن فاألقطاب احملمديون هم الذين ورثوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم فيما اختص به من بذلك فما رأيته بعد ذلك يف امل
الشرائع واألحوال مما مل يكن يف شرع تقدمه وال يف رسول تقدمه فإن كان يف شرع تقدم شرعه وهو من شرعه أو يف رسول قبله 

 املخصوص ولكن من حممد صلى اهللا عليه وسلم فال ينسب إال إىل وهو فيه صلى اهللا عليه وسلم فذلك الرجل وارث ذلك الرسول
    ذلك الرسول وإن كان يف هذه األمة فيقال فيه موسوي إن كان من موسى أو 

عيسوي أو ابراهيمي أو ما كان من رسول أو نيب وال ينسب إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم إال من كان مبثابة ما قلناه مما اختص به 
هللا عليه وسلم وليس أعم يف االختصاص من عدم التقييد مبقام يتميز به فما يتميز احملمدي إال بأنه ال مقام له بتعني حممد صلى ا

فمقامه أن ال مقام ومعىن ذلك ما نبنيه وهو أن اإلنسان قد تغلب عليه حالته فال يعرف إال ا فينسب إليها ويتعني ا احملمدي نسبة 
مساء يل اهللا فال يتعني يف مقام ينسب إليه بل هو يف كل نفس ويف كل زمان ويف كل حال وبصورة ما يقتضيه املقامات إليه نسبة األ

ذلك النفس أو الزمان أو احلال فال يستمر تقيده فإن األحكام اإلهلية ختتلف يف كل زمان فيختلف باختالفها فإنه عز وجل كل يوم 
 يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب ومل يقل عقل فيقيده والقلب ما مسي إال بتقلبه يف هو يف شأن فكذلك احملمدي وهو قوله تعاىل أن

األحوال واألمور دائماً مع األنفاس فمن عباد اهللا من يعلم ما يتقلب فيه يف كل نفس ومنهم من يغفل عن ذلك فالقطب احملمدي أو 
واحد من خلق اهللا فما زاد هذا الرجل إال بالعلم مبا يتقلب فيه املفرد هو الذي يتقلب مع األنفاس علماً كما يتقلب معها حاالً كل 

وعليه ال بالتقليب فإن التقلب أمر يسري يف العامل كله وفيه ولكن أكثر الناس ال يعلمون ذلك على التفصيل والتعيني وإن علموه 
يهدي السبيل وشرح هذا الباب وبسطه يطول على اإلمجال فمنازهلم على قدر علمهم فيما يتقلبون فيه وعليه واهللا يقول احلق وهو 

  فرأينا االقتصار على ما ذكرناه وأومأنا إليه وتوخيناه يف ذكرنا هجريهم يتبني مقامهم واهللا يتوىل التوفيق 
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  معرفة االثني عشر قطباً في الباب الثالث والستون وأربعمائة

  الذين يدور عليهم عالم زمانهم 

 عشر مع العقد يالثنت  األسماء في العدد منتهى

  في وجود الحق من عدد  حفظ الوجود وما فبهم

 المنعوت باألحد وهو  المنعوت بالعدد وهو

 التي قامت بال عمد في  أحكام نشأتهم ظهرت

 أب منها وفي ولد في  في األركان حكمهمو تم

    

األمساء احلسىن فادعوه ا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم قل هو اهللا أحد وعرفه فقال وهللا 
يقول مييلون عن أمسائه ال بل يقول مييلون يف أمسائه إىل غري الوجه الذي قصد ا سيجزون ما كانوا يعملون من ذلك فكل جيزي مبا 

اً ال متبعاً اسم مفعول ال اسم فاعل ولذلك مال إليه فيما أوحينا يقول اتبع ما أوحى إليك من ربك وال متل مبيلهم فإين خلقتك متبع
قال له عند ذكر األنبياء فبهداهم اقتده ال م وهداهم ليس سوى شرع اهللا فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً وذكر من 

 عليهم مدار هذه األمة ذكر فكان الشارع لنا اهللا الذي شرع هلم فلو أخذ عنهم لكان تابعاً فافهم فأقطاب هذه األمة اثنا عشر قطباً
كما أن مدار العامل اجلسمي واجلسماينّ يف الدنيا واآلخرة على اثيت عشر برجاً قد وكلهم اهللا بظهور ما يكون يف الدارين من الكون 

ن هو على والفساد املعتاد وغري املعتاد وأما املفردون فكثريون واخلتمان منهم أي من املفردين فما مها قطبان وليس يف األقطاب م
قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم وأما املفردون فمنهم من هو على قلب صلى اهللا عليه وسلم واخلتم منهم أعين خامت األولياء اخلاص 

فأما األقطاب االثنا عشر فهم على قلوب األنبياء عليهم السالم فالواحد منهم على قلب وإن شئت قلت على قدم وهو أوىل فإين 
لكشف بإشبيلية وهو أعظم يف األدب مع الرسل واألدب مقامنا وهو الذي أرتضيه لنفسي ولعباد اهللا فنقول أن هكذا رأيته يف ا

األول أعين واحداً منهم على قدم نوح عليه السالم والثاين على قدم ابراهيم اخلليل عليه السالم والثالث على قدم موسى عليه السالم 
اخلامس على قدم داوود عليه السالم والسادس على قدم سليمان والسابع على قدم أيوب عليه والرابع على قدم عيسى عليه السالم و

السالم والثامن على قدم الياس عليه السالم والتاسع على قدم لوط عليه السالم والعاشر على قدم هود عليه السالم واحلادي عشر 
سالم ورأيت مجيع الرسل واألنبياء كلهم مشاهدة عني وكلمت على قدم صاحل عليه السالم والثاين عشر على قدم شعيب عليه ال

منهم هوداً أخاّ عاد دون اجلماعة ورأيت املؤمنني كلهم مشاهدة عني أيضاً من كان منهم ومن يكون إىل يوم القيامة أظهرهم احلق 
وسلم مجاعة منهم ابراهيم اخلليل يل يف صعيد واحد يف زمانني خمتلفني وصاحبت من الرسل وانتفعت به سوى حممد صلى اهللا عليه 

قرأت عليه القرآن وعيسى تبت على يديه وموسى أعطاين علم الكشف واإليضاح وعلم تقليب الليل والنهار فلما حصل عندي زال 
 الليل وبقي النهار يف اليوم كله فلم تغرب يل مشس وال طلعت فكان يل هذا الكشف إعالماً من اهللا أنه الحظ يل يف الشقاء يف

اآلخرة وهود عليه السالم سألته عن مسألة فعرفين ا فوقعت يف الوجود كما عرفين ا هذا إىل زماين هؤالء وعاشرت من الرسل 
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حممداً صلى اهللا عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى وهوداً وداود وما بقي فرؤية ال صحبة واعلم أن كل قطب من هؤالء األقطاب 
وم فيمن بعث إليهم آجال خمصوصة مسماة تنتهي إليها مث تنسخ بدعوة أخرى كما تنسخ الشرائع له لبث يف العامل أعين دع

بالشرائع وأعين يدعوم ما هلم من احلكم والتأثري يف العامل فلنذكر مدد أعمارهم يف حيام الدنيا فمنهم من كان عمره يف واليته 
 ثالثني سنة وثالثة أشهر وعشرين يوماً ومنهم من دامت مدته مخساً وعشرين ثالثة وثالثني سنة وأربعة أشهر ومنهم من كانت مدته

سنة ومنهم من دامت مدته مثانياً وعشرين سنة وثالثة أشهر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدته مخساً وعشرين سنة ومنهم من 
سنة ومخسة أشهر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدته اثنتني وعشرين وسنة واحد عشر شهراً وعشرين يوماً ومنهم مدته تسع عشرة 

دامت مدته ستة عشر سنة ومثانية أشهر ومنهم من دامت مدته ثالث عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماً ومنهم من دامت 
إحدى عشرة سنة وثالثة أشهر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدته سنته وتسعة أشهر وعشرة أيام ومنهم من دامن مدته مثان شنني 

بعة أشهر ومنهم من دامت مدته مخس سنني وستة أشهر وعشرين يوماً وهجريهم واحد وهو اهللا اهللا بسكون اهلاء وحتقيق اهلمزة وأر
ما هلم هجري سواه وما عدا هؤالء األقطاب من أقطاب القرى واجلهات واألقاليم وشيوخ اجلماعات فأنواع كثرية وهي اليت أذكر 

     أذكر ذلك إال ألجل نتيجة ذلك الذكر ملن دام عليه على احلال املعروفة يف الذكر يف الذاكرين اهللا منها يف هذا الفصل ما تيسر وما

كثرياً والذاكرات ولو مل نقصد ذلك مل يكن يف ذكرى وتعييين له يف هذا الكتاب منفعة فلنذكر أوالً من أحوال هؤالء األقطاب ما 
م القطبية فذلك هو هجري القطبية ال هجري الشخص ولكل واحد منهم هجري يف تيسر مع أحدية هجريهم وإمنا توحد لتوحد مقا

أوقات خالف هذا وقال عليه السالم ال تقوم الساعة حىت ال يبقى يف األرض من يقول اهللا اهللا يريد ال يبقى قطب يكون عليه مدار 
باً فال تقوم الساعة إال على أشرار الناس فأما أحد األقطاب العامل وال مفرد حيفظ اهللا مته العامل وإن مل يكن العامل وإن مل يكن قط

فهو على قدم نوح عليه السالم فله من سور القرآن سورة يس فإنه لكل قطب سورة من القرآن من هؤالء االثين عشر وقد يكون 
واحد منهم ما يزيد على السورة ملن سواهم من األقطاب الذين ذكرناهم السورة من القرآن واآلية الواحدة من القرآن وقد يكون لل

وقد يكون منهم من له القرآن كله كأيب يزيد البسطامي ما مات حىت استظهر القرآن فلنذكر ما خيتص به هؤالء االثنا عشر من 
فة سور القرآن فهذا القطب الواحد له سورة يس وهو أكمل األقطاب حكماً مجع اهللا له بني الصورتني الظاهرة والباطنة فكان خلي
يف الظاهر بالسيف ويف الباطن باهلمة وال أمسيه وال أعينه فإين يت عن ذلك وعرفت ألي أمر منعت من تعيينه بامسه وليس يف 

مجاعة هؤالء األقطاب من أويت جوامع ما تقتضيه القطبية غري هذا كما أويت آدم عليه السالم مجيع األمساء كما أويت حممد صلى اهللا 
لكلم ولو كان مث قطب على قدم حممد صلى اهللا عليه وسلم لكان هذا القطب إال أنه ما مت أحد على قدم حممد عليه وسلم جوامع ا

صلى اهللا عليه وسلم إال بعض األفراد إال كابر وال يعرف هلم عدد وهم أخفيا يف اخللق أبرياء علماً باهللا ال يرزؤون وال يعرفون 
ل عليهم يف علمهم شبهة حتريهم فيما علموه بل هم على بينة من رم هذا حال األفراد فريزؤن مقامهم احلفظ فيما يعلمون ال يدخ

فلنرجع إىل ذكر هذا القطب فنقول أن منازله عند اهللا على عدد آيات هذه السورة وكذلك كل قطب منازله على عدد آيات 
 كما قلنا سورة يس والثاين سورة اإلخالص والثالث سورته وسورهم معلومة أذكرها مجلة مث أذكرها إن شاء اهللا تعاىل فالواحد له

سورة إذا جاء نصر اهللا والرابع سورة الكافرون واخلامس سورة إذا زلزلت والسادس سورة البقرة والسابع سورة اادلة والثامن 
ألنعام واحلادي عشر سورة آل عمران والتاسع سورة الكهف وهو الذي يقتله الدجال ويدرك عيسى عليه السالم والعاشر سورة ا

سورة طه وهذا القطب هو نائب احلق تعاىل كما كان علي بن أيب طالب نائب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف تالوة سورة براءة 
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على أهل مكة وقد كان بعث ا أبا بكر مث رجع عن ذلك فقال ال يبلغ عين القرآن إال رجل من أهل بييت فدعا بعلي فأمره فلحق 
ا وصل إىل مكة حج أبو بكر بالناس وبلغ علي إىل الناس سورة براءة وتالها عليهم نيابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه أبا بكر فلم

وسلم وهذا مما يدلك على صحة خالفة أيب بكر الصديق ومرتلة علي رضي اهللا عنهما والثاين عشر سورة تبارك امللك فهذه سورة 
 اادلة اليت هي قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا إمنا هو سورته األقطاب من القرآن إال أن صاحب سورة

الواقعة وله تولع ذه السورة وكذلك الذي له سورة اإلخالص ال غري ومنازهلم كما قد ذكرنا غري أن املنازل حبسب اآليات ومن 
الذي جاء وفضلها يرجع إىل التايل من حيث ما هي عليه اآلية يف ذكر وما ذكر فيها فإن التفاضل يف اآليات مشهور على الوجه 

التالوة متكلم ا ال من حيث أا كالم اهللا فإن ذلك ال تفاضل فيه وإمنا التفاضل يكون فيما تكلم به ال يف كالمه فاعلم ذلك فأما 
أظهره بالسيف وعصمه من اجلور فحكم بالعدل الذي هو حال هذا القطب فله التأثري يف العامل ظاهراً وباطناً يشيد اهللا به هذا الدين 

حكم احلق يف النوازل ورمبا يقع فيه من خالف حكمه من أهل املذاهب مثل الشافعية واملالكية واحلنفية واحلنابلة ومن انتمى إىل قول 
ؤالء األئمة قال أتباعهم بتخطئته يف أمام ال يوافقها يف احلكم هذا القطب وهو خليفة يف الظاهر فإذا حكم خبالف ما يقتضيه أدلة ه

حكمه ذلك وأمثوا عند اهللا بال شك وهم ال يشعرون فإنه ليس هلم أن خيطئوا جمتهداً ألن املصيب عندهم واحد ال بعينه ومن هذه 
     يف ذلك حاله فال يقدم على ختطئة عامل من علماء املسلمني كما تكلم من تكلم يف إمارة أسامة وأبيه زيد بن حارثة حىت قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال فإذا طعن فيمن قدمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمره ورجحوا نظرهم على نظر رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما ظنك بأحواهلم مع القطب وأين الشهرة من الشهرة هيهات فزنا وخسر املبطلون فواهللا ال يكون داعياً 

ال من دعا على بصرية ال من دعا على ظن وحكم به ال جرم أن من هذه حاله حجر على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ما إىل اهللا إ
وسع اهللا به عليهم فضيق اهللا عليهم أمرهم يف اآلخرة وشدد اهللا عليهم يوم القيامة املطالبة واحملاسبة لكوم شددوا على عباد اهللا أن 

مذهب يف نازلة طلباً لرفع احلرج واعتقدوا أن ذلك تالعب بالدين وما عرفوا أم يف ذا القول قد مرقوا ال ينتقلوا من مذهب إىل 
من الدين بل شرع اهللا أوسع وحكمه أمجع وأنفع وقفوهم أم مسؤولون ما لكم ال تناصرون بل هم اليوم مستسلمون هذا حال 

قطب مقام الكمال فال يقيده نعت هو حكيم الوقت ال يظهر إال حبكم الوقت ومبا هؤالء يوم القيامة فال يؤذن هلم فيعتذرون وهلذا ال
يقتضيه حال الزمان اإلرادة حبكمه ما هو حبكم اإلرادة فله السيادة وفيه عشر خصال أوهلا احللم مع القدرة ألن له الفعل باهلمة فال 

و يغضب هللا والثانية األناة يف األمور اليت حيمد اهللا األناة فيها مع يغضب لنفسه أبداً وإذا انتهكت حمارم اهللا فال يقوم شيء لغضبه فه
املسارعة إىل اخلريات فهو يسارع إىل األناة ويعرف مواطنها والثالثة االقتصاد يف األشياء فال يزيد على ما يطلبه الوقت شيئاً فإن 

اله فيخفض ويرفع والرابعة التدبري وهو معرفة احلكمة فيعلم امليزان بيده يزن به الزمان واحلال فيأخذ من حاله لزمانه ومن زمانه حل
املواطن فيلقاها باألمور اليت تطلبها املواطن كما فعل أبو دجانة حني أعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم السيف حبقه يف بعض غزواته 

 هذه مشية يبغضها اهللا ورسوله إال يف هذا فمشى به اخليال بني الصفني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ينظر إىل زهوه
املوطن وهلذا كان مشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه سرعة كأمنا ينحط يف صبب فصاحب التدبري ينظر يف األمور قبل أن 

بري فما ينبغي أن يبديه يربزها يف عامل الشهادة فله التصرف يف عامل الغيب فال يأخذ من املعاين إال ما تقتضيه احلكمة فهو احلكيم اخل
جممالً أبداه جممالً وما ينبغي أن يبديه مفصالً أبداه مفصالً وما ينبغي أن يبديه حمكماً أبداه حمكماً وما ينبغي أن يبديه متشااً أبداه 

ل كل أمر عن مماثله مقابله متشااً واخلصلة اخلامسة التفصيل وهو العلم مبا يقع به االمتياز بني األشياء مما يقع به االشتراك فينفص
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وخالفه ويأيت إىل األمساء اإلهلية القريبة التشابه كالعليم واخلبري واحملصي واحمليط واحلكيم وكلها من أمساء العلم وهي مبعىن العليم غري 
ة والسادسة العدل أن بني كل واحد وبني اآلخر دقيقة وحقيقة ميتاز ا عن الباقي هكذا يف كل اسم يكون بينه وبني غريه مشارك

وهو أمر يستعمل يف احلكومات والقسمة والقضايا وإيصال احلقوق إىل أهلها وهو يف احلقوق شبيه مبا ذكر اهللا عن نفسه أنه أعطى 
كل شيء خلقه وقوله يف موسى قد علم كل أناس مشرم وقوله يف ناقة صاحل هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم ويتعلق به علم 

رين والعدل بني اجلناية واحلد والتعزيز والسابعة األدب وهو العلم جبوامع اخلريات كلها يف كل عامل وهو العلم الذي اجلزاء يف الدا
حيضره يف البساط ومينحه االسة والشهود واملكاملة واملسامرة واحلديث واخللوة واملعاملة مبا يف نفس احلق يف املواطن من اخللوة فهذا 

لثامنة الرمحة ومتعلقها منه كل مستضعف وكل جبار فيسترتله برمحته ولطفه من جربوته وكربيائه وعظمته وأمثاله هو األدب وا
بأيسر مونة يف لني وجنان والتعاسة احليا فيستحي من الكاذب عن الكاذب ويظهر له بصورة من صدقه يف قوله ال يظهر له بصورة 

ه حديثه وأنه جاهل مبقامه ومبا جاء به فيذل يف شغله مث ال يكون يف حقه عند من تعامى عنه حىت يعتقد فيه الكاذب أنه قد مشى علي
ربه إال واسطة خري يدعو له بالتجاوز فيما بينه وبني اهللا عند الوقوف والسؤال يوم القيامة وقد ورد يف اخلرب أن اهللا يوم القيامة يدعو 

م أنه كاذب يف قوله فيأمر به إىل اجلنة فتقول املالئكة يا رب إنه كذب بشيخ فيقول له ما فعلت فيقول من املقربات ما شاء واهللا يعل
    فيما ادعاه فيقول احلق قد علمت ذلك لكين استحييت منه أن أكذب شيبته وما أوصل إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا 

ا والعاشرة اإلصالح وأعظمه إصالح ذات البني وهو اخلرب عن اهللا إال لنكون ذه الصفة فنحن أحق ا حلاجتنا أن يعاملنا احلق 
قوله تعاىل وأصلحوا ذات بينكم وقد ورد يف اخلرب أن اهللا يصلح بني عباده يوم القيامة فيوقف الظامل واملظلوم بني يديه للحكومة 

 هلما ملن أعطاين الثمن فيقول املظلوم واإلنصاف مث يقول هلما ارفعا رؤوسكما فينظران إىل خري كثري فيقوالن ملن هذا اخلري فيقول اهللا
يا رب ومن يقدر على مثن هذا فيقول اهللا له أنت بعفوك عن أخيك هذا فيقول املظلوم يا رب قد عفوت عنه فيقول اهللا له خذ بيد 

عباده يوم القيامة وأما أخيك فادخال اجلنة مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم فإن اهللا يصلح بني 
القطب الثاين من االثين عشرة فهو على قدم اخلليل ابراهيم عليه السالم وهو الذي له سورة اإلخالص الذي حبه إياها أدخلها اجلنة 

ولقارئها ثلث القرآن وله من املنازل بعد دآيها وهو صاحب احلجة والدليل النظري يكون له خوض يف املعقوالت فيصيب وال 
طئ وذلك أنّ الناس قد اختلفوا يف العلم املوهوب الذي من شأنه أن يدركه العاقل بفكره ويوصله إليه دليل النظر فقال بعضهم خي

مثل هذا العلم إذا وهبه اهللا من وهبه وهبه بدليله فيعلم الدليل واملدلول ال بد من ذلك ورأيت أبا عبد اهللا الكتاين مبدينة فاس إماماً 
مني يف أصول الدين والفقه يقول ذا القول فقلت له هذا ذوقك هكذا أعطاكه احلق فذوقك صحيح وحكمك غري من أئمة املسل

صحيح بل قد يعطيه العلم الذي ال حيصل إال بالدليل النظري وال يعطيه دليله وقد يعطيه إياه ويعطيه دليله كابراهيم اخلليل قال تعاىل 
 وهو أكمل من الذي يعطي العلم الذي يوصل إليه بالدليل وال يعطي الدليل وال يشترط أحد وتلك حجتنا أتيناها ابراهيم على قومه

ختصيص دليل من دليل إمنا يعطي دليالً يف اجلملة فإن األدلة على الشيء الواحد قد تكثر ومنها ما يكون يف غاية الوضوح ومنها ما 
ياء وعدوله إىل إتيان الشمس من املشرق أن يأيت ا اخلصم من املغرب يغمض كمسألة ابراهيم اخلليل يف إحياء املوتى وأماتة اإلح

وكالمها دليل على املقصود وهذا القطب من الدعاة إىل اهللا باألمر اإلهلي ومسكنه يف اهلواء يف فضاء اجلو يف بيت جالس على 
 األحدية اإلهلية ويف أحدية الواحد ويف أحدية كرسي له نظر إىل اخللق ال يزال تالياً عنده مجاعة من أهل اهللا وخاصته كالمه يف

الوحدانية باألدلة النظرية وما حصلها عن نظر ولكن هكذا وهبها احلق تعاىل له وحاله احلضور دائماً إال أنه مل حير مثل ما حار غريه 
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وائج الناس يعرف األمساء اإلهلية بل أبان اهللا له ما وقف عنده ومل يشغل خاطره مبا يوجب عنده احلرية قد تفرغ مع اهللا لقضاء ح
معرفة تامة يقول بنفي املثلية يف جانب احلق أخربين احلق بالطريقة اليت جرت العادة أن خيرب ا عباده يف أسرارهم أن هذا العبد أعطاه 

 ليس ذلك إليك ال يكون مقام الرمحة بعباده والصلة لرمحه فسأله يف أمر فلم جيبه اهللا إليه وهو أنه سأله أن يرث مقامه عقبه فقال له
اخلالفة بالورث ذلك غب العلوم واألموال وأما اخلالفة فكل خليفة يف قوم حبسب زمام فإن الناس يف زمام أشبه بآبائهم فإن 

 عليه بصحبيت احلق ال حيكم عليه خلق إال يف العلم واخللق ال يعرف أن له هذه املرتبة إال من أعلمه اهللا بذلك ولقد رأيت من فتح اهللا
واستفاد أحواالً وعلوماً وخرق عوائد أعطاه اهللا ذلك من حسن معاملته مع اهللا وأخربين أنه ما استفاد شيئاً مما هو عليه إال مين وأنا 

م الغيوب ال علم يل بذلك إمنا أدعو إىل اهللا واهللا يعلم من جييب يوم جيمع اهللا الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا أنك أنت عال
وصدقوا وكذا هو األمر فال علم ألحد أال من يعلمه اهللا وما عدا هذه الطريقة اإلهلية يف التعليم فإمنا هو علبة طن أو مصادفة علم أو 

 جزم على وهم وأما علم فال فإن مجيع الطرق املوصلة إىل العلم فيها شبه ال تثق النفس الطاهرة اليت أوقفها اهللا على هذه الشبه أن

تقطع حبصول علم منها إال بالطريقة اإلهلية وهي قوله تعاىل إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقاناً وقوله خلق اإلنسان علمه البيان فهو يبني 
عما يف نفسه وهلذا القطب أسرار عجيبة وأما القطب الثالث وهو على قدم موسى عليه السالم فسورته إذا جاء نصر اهللا والفتح 

    ها وهلا ربع القرآن وهذا القطب كان من األوتاد مث نقل إىل القطبية كما كان القطب الثاين من األئمة مث ومنازله بعدد أي

نقل إىل القطبية وهو صاحب جهد ومكابدة ال ينفك عن االشتغال باخللق عند اهللا أعطاه اهللا يف مرتل النداء اثين عشر ألف علم 
م املنازل وقد عيناه يف مرتل املنازل من هذا الكتاب ولنا فيه جزء مفرد أعين يف طبقات ذوقاً يف ليلة واحدة ومرتل النداء من أعظ

املنازل وكمياا فمن علوم هذا القطب علم االفتقار إىل اهللا باهللا وهو علم شريف ما رأيت له ذائقاً ملا ذقته ومعىن هذا وسره أن اهللا 
 املمكنات أعظم من حاجة املمكنات إىل ظهور األثر فيها وذلك أن األمساء هلا يف أطلعه على أن حاجة األمساء إىل التأثري يف أعيان

ظهور آثارها السلطان والعزة واملمكنات قد حيصل فيها أثر تتضرر به وقد تنتفع به وهي على خطر فبقاؤها على حالة العدم أحب 
زلة كل حالة عن احلالة األخرى ال جتمع األحوال عني واحدة يف أليها لو خريت فإا يف مشاهدة ثبوتية حالية ملتذة بالتذاذ ثبويت منع

حال الثبوت فإا تظهر يف شيئية الوجود يف عني واحدة فزيد مثالً الصحيح يف وقت هو بعينه العليل يف وقت آخر واملعاىف يف وقت 
ني املتأمل وإمنا هو يف عينه فهو ملتذ بثبوته هو املبتلي يف وقته ذلك بعينه ويف الثبوت ليس كذلك فإن األمل يف الثبوت ما هو يف ع

بوجوده يف املتأمل واحملل متأمل به وسبب ذلك أن الثبوت بسيط مفرد غري قائم شيء بشيء ويف الوجود ليس إال التركيب فحامل 
كان احملمول يوجب لذة وحممول فاحملمول أبداً مرتلته يف الوجود مثل مرتلته يف الثبوت يف نعيم دائم واحلامل ليس كذلك فإنه أن 

التذاذ احلامل وإن أوجب أملاً تأمل احلامل ومل يكن له ذلك يف حال الثبوت بل العني احلاملة يف ثبوا تظهر فيما تكون عليه يف 
ذاته وجودها إىل ما ال يتناهى فكل حال تكون عليها هو إىل جانبها ناظر إليها ال حممول فيها فالعني ملتذة بذاا واحلال ملتذ ب

فحال األحوال ال يتغري ذوقه بالوجود وحال احلامل يتغري بالوجود وهو علم عزيز وما تعلم األعيان ذلك يف الثبوت إال بنظر احلال 
إليها ولكن ال تعلم أنه إذا محلته تتأمل به ألا يف حضرة ال تعرف فيها طعم اآلالم بل تتخذه صاحباً فلو علمت العني أا تتأمل بذلك 

ل إذا اتصف به لتأملت يف حال ثبوا بنظره إياها لعلمها أا تتلبس به وحتمله يف حال وجودها فتألفها به يف الثبوت تنعم هلا احلا
وهذا الفن من أكرب أسرار علم اهللا يف األشياء شاهدته ذوقاً إهلياً ألن من عباد اهللا من يطلعه اهللا كشفاً على األعيان الثبوتية فرياها 

     ما ذكرناها من ااورة والنظر ما يرى فيها حاالً وال حمالً على صورة
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  من غير شوب وال اتحاد  كال ذات على انفراد بل

 وال اتفاق وال عناد  حلول وال انتقال وال

 تريد فإذا فهمت الفرق بني الوجود والثبوت وما لألعيان يف الوجود وما هلا يف الثبوت من األحكام علمت أن بعض األعيان ال
ظهور األثر فيها باحلال ما هلا يف ذلك ذوق فهي باحلال لو عرض عليها ذوق األمل يف حال الثبوت لضجت فإن أمرها يف حال 

الوجود إذا محلت األمل قد حتمل الصرب وقد ال حتمله وفرضناها يف حال الثبوت حاملة فاقدة للصرب فما هلا بلسان احلال ذلك االفتقار 
وإن طلبته بالقول الثبويت من اهللا فإذا وجدت تقول كما قد نقل عن بعضهم ليثين مل أخلق ليت عمر مل تلده أمه إىل طلب الوجود 

ليتها كانت عاقراً وأمثال هذا فتكون األعيان أقل افتقاراً من األمساء واألمساء أشد افتقاراً ملا هلا يف ذلك من النعيم وال سيما وهي 
يت بالكمال من حيث استصحاب املمكنات يف ثبوا لذاته وأنه مرته عن أثرها والتأثر بسببها فهو من تشاهد من احلق االبتهاج الذا

حيث ذاته يف كمال عن التأثر يف حال ثبوت األعيان وحال وجودها ألنه ما زاد يف نفسه علماً مبا مل تكن عليه فيها فإا أعطته 
 يف الثبوت حلول يف الوجود ففي الثبوت إىل جانبها ويف الوجود حال فيها فهذا العلم بشأا أزالً وبتلك الصورة توجد فااورة

علم واحد من تلك العلوم فاعلم ذلك وأما القطب الرابع الذي على قدم عيسى عليه السالم فسورته من القرآن قل يا أيها الكافرون 
له التجلي الدائم كالمه يف اجلمع والوجود وعلم املزيد إذا وهلا ربع القرآن ومنازله بعدد آيها وهذا القطب من الضنائن املصانني 

رأى شبهة يف أحد حتول بينه وبني العلم أزاهلا حىت يتبني لصاحبها صورة احلق يف ذلك األمر له ستمائة مفتاح مقام يف كل مقام من 
ص وال الزيادة مسكنه بقبة أرين منقطع عن اخللق العلوم ما شاء اهللا له علم االمتزاج والتركيب االعتدايلّ ال يعرف االحنراف وال النق

إال من شاء اهللا عاش طيباً مع اهللا إىل إن توفاه اهللا وكان من األوتاد أيضاً تنقل إىل القطبية يقول أن الوجود وجود احلق وإن اجلمع 
هذا القطب فإين شاهدت هؤالء مجع احلق صفات القدم واحلدوث وهو علم غريب يف اجلمع ما رأيت من يقول به من أهل اهللا غري 

األقطاب أشهدنيهم احلق وإن كانوا قد درجوا من الدنيا وهو العلم الذي وردت به الشرائع يف جانب احلق فنقول ذلك هو اجلمع 
وعنده أن احملدث صاحب دعوى يف تلك الصفات املسماة حمدثة وألجل دعواه قلنا أنه مجع وأال فاألمر واحد كلها صفات قدم يف 

قدمي وحمدثة يف احملدث لظهورها فيه ومل تكن ظاهرة فحدثت عند املتصف ا فحدثت عند املتصف ا كما قال ما يأتيهم من ال
ذكر من رم حمدث وليس إال كالم اهللا القدمي فجمعنا عليه ما له مع نسبته إلينا فسمى من فعل ذلك صاحب مجع ووجود 

  فمن فهم اجلمع هكذا علم األمور كيف هيه فمحكوم حكم املمكنات وجود احلق ال غريه 

 األمر كيف هو علم  من درى الجمع هكذا

 فال تسمعنه ه  الحق ال سوا فهو

وأما القطب اخلامس الذي على قدم داود عليه السالم فسورته من القرآن إذا زلزلت وهلا نصف القرآن ومنازله بعدد آيها وحاله 
للحب فداؤه دواؤه وما له علم يتقدم فيه على غريه إال علم ثبوت احملبة اإلهلية والكونية وهلذا كان التفرقة وله مقام احملبة فهو معلول 

يف مقام التفرقة وكان من األئمة فنقل إىل القطبية يقول هذا القطب أن احلب ما ثبت كل حب يزول فليس حبب أو يتغري فليس 
فلة اليت هي أعظم سلطان حتكم على اإلنسان ال يتمكن هلا أن تزيل حبب آلن سلطان احلب أعظم من أن يزيله شيء حىت أن الغ
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احلب من احملب يتمكن عنده أن يغفل اإلنسان عن نفسه مبحبوبه وال يتمكن للمحب أن يغفل بأحد عن حمبوبه فذلك هو احملب 
  وذلك هو احلب 

 الشفاء له مستحيل وإن  المحبة ما ال يزول فداء

   تصغين إلى ما يقولوال  تركنن إلى غير ذا فال

    

فبحب اهللا أحببنا اهللا وحب احلق ال يتغري فحب الكون ال يتغري فقيل له فحب الكون الكون هل يتغري قال ال ألن الكون حمبوب 
أال تراها لذاته واحملبة الذاتية ال ميكن زواهلا قيل له فقد رأينا من تستحيل مودته فقال تلك إرادة ما هي حمبة إذ لو كانت حمبة ثبتت 

تسمى وداً لثبوا وثبوت حكمها وذلك أنه ما يف احملب لغري حمبوبه فضلة من ذاته يتمكن للمزيل أن يدخل عليه منها هذا سبب 
ثبوا فإنه يشاهد عني حمبوبه يف كل شيء يشهده فال يفقده فلو صح للمحب أن يشهد غري حمبوبة يف عني ما لدخل عليه من ذلك 

ليس بواقع يف احلب فالتبس على من هذه حالته حكم اإلرادة حبكم احلب وما كل مريد حمب وكل حمب مريد ما يزيل حبه وهذا 
وما كل مراد حمبوب وكل حمبوب مراد فمقام هذا القطب ما ذكرناه وشأنه عجيب وتفصيل حاله يطول ومذهبنا االختصار وأما 

واقعة وهلا احلياة الدائمة ومنازله بعدد آيها اختص بعلم احلياة واحليوان القطب السادس الذي على قدم سليمان عليه السالم فسورته ال
ال يأخذ حاالً من أحواله إال عن ربه فأحواله أحوال ربه هديه هدى األنبياء كما أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم ملا ذكر له األنبياء 

ل فبهم افتده فعلمنا أن حممداً أمسى وجلميع من ذكره من األنبياء عليهم السالم قال أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده وما قا
ومن مل يذكره فإنه لكل نيب هدى كما ذكر لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جافهو سبحانه نصب الشرائع وأوضح املناهج ومجع 

  هتدى دى مجيع النبيني ذلك كله يف حممد صلى اهللا عليه وسلم فمن رآه فقد رأى مجيع املقربني ومن اهتدى ديه فقد ا

  أن يجمع العالم في واحد  وما على اهللا بمستنكر

    

وأعين بقويل أن أحوال هذا القطب أحوال ربه ما قال احلق عن نفسه من أنه كل يوم يف شأن فهذا عبارة عن اختالف األحوال فهو 
هم فيتلبسون ا منه فهم من أحواهلم على بصرية فمن من القوم الذين يشاهدون احلق يف شؤونه فينظرون إىل ما له من الشؤون في

هذه حاله ما هو مثل من حاله التخلق باألمساء اإلهلية بل هلذا ذوق وهلذا ذوق فمثل هذا الرجل يكون جمهول احلال ألن مواطن احلق 
موجد إال اهللا وأنه حكيم يضع خفية ال يدركها إال من كان مقامه التلبس بالشؤون والدليل على ذلك أنا قد مجعنا على أنه ال 

األمور مواضعها وال يتعدى ا موطنها فكل شيء ظهر يف العامل فهو حكمة يف موضعه وقد مجعنا أن مجيع اخللق وأن أهل اهللا 
أكثرهم يقولون لو كان كذا عن فعل من األفعال ظهر يف الوجود على يد إنسان لكان أحسن من هذا الفعل الذي فعلت وأوىل 

 للذي يظهر ذلك الفعل اإلهلي فيه وعلى يديه فهل هذا إال جلهلهم حبكمة اهللا فيما وقع هلم فيه مثل هذا القول فهذا ما وقع يقولون
من أهل اهللا إال بغفلتهم عن اهللا ال جبهلهم فإذا ذكروا تذكروا ويقع من غري أهل اهللا جبهله ال بغفلته فإنه ال يزول عما ذهب إليه يف 

 تبدو له حكمة اهللا فيه مىت بدت حينئذ يعترف جبهله ويعرف قصور علمه وعقله وما رأيت أحداً من أهل هذا ذلك من اللوم حىت
الذوق وال مسعت بأنه ريء وهو قريب يف غاية الظهور ولكن األغراض متنع واألهواء من التعمل يف حتصيله وذلك أن حجة من ال 
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نا أن ننكر أشياء وأن نقول األوىل ترك هذا من فعله مع علمي بأن الفعل هللا قلنا يروم حتصيله من أهل الدين يقول أن الشرع قد أمر
صدقت ولكن ما خرج مثل هذا االعتراض من شخص فهم رتبيت وذلك أين قلت أنه جهل حكمة اهللا فيما اعترض فيه فمن اعترض 

 إذا وجد من اهللا يعلم صاحب هذا الذوق باعتراض الشرع فهو ناقل اعتراض اهللا فيما اعترض ما هو املعترض وذلك االعتراض
حكمته ومرتلته وصاحب هذا احلال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويقيم احلدود وهو يشاهد حكمة ذلك كله ويراها يف الشؤون 

اهد هذه اإلهلية املشهودة له وال يشهدها إال عند تكوينها خاصة هذا هو مقام صاحب هذا احلال فإن من أهل اهللا أيضاً من يش
الشؤون قبل أن يكون احلق فيها وهو الذي يشاهد أعيان املمكنات يف حال عدمها كما يشهدها احلق وهلذا يعني احلق منها ما يعني 
بالتكوين دون غريها من املمكنات فإن احلق ال يوجدها إال مبا هي عليه يف حال عدمها من غري زيادة وال نقصان ومن أهل اهللا من 

ل ظهوره يف احلس وهو التكوين اآلخر يشهده يف اإلمام املبني وهو اللوح احملفوظ احلاوي على احملور واإلثبات فكل يشهد األمر قب
شيء فيه فلذلك الشيء تكوين أول يف التسطري وهذا الكشف دون كشف الذي يريه اهللا أعيان املمكنات على ما تكون عليه يف 

اك هذه الشؤون قبل ظهورها يف احلس مدارك كثرية أعالها ما ذكرناه أي أقصاها حال الوجود فيحكم ا حكم اهللا فيها وإلدر
وبعده مشاهدة احلق يف تكوينها فإن ذلك أعلى من مشاهدة املشاهد إياها يف اإلمام املبني ويف غريه ودون هذا الشهود كل شهود 

 معه وهو أعلى حاالً من الذي يقول ما رأيت شيئاً إال يكون للعبد قبل تكوين الشأن هذا حال من قال ما رأيت شيئاً إال رأيت اهللا
رأيت اهللا قبله فإن األوىل كلمة حتقيق وإن كانت األخرى مثلها يف التحقيق لكن بينهما فرقان فالواحد قوله مثل من يقول يل رأيت 

فإن األمساء األعالم ما وضعت إال زيداً يصنع كذا ويقول اآلخر رأيت الصانع يصنع كذا فهذا الفرق بني الشخصني فيما يشهدانه 
للتخاطب ا يف حال غيبة املسمى ا يف احلضور ما هي مطلوبة وإن جيء ا فإما ألدب يقتضيه احلال وإما تأكيد يف األخبار فقد 

اخلرق أبنت لك من حال هذا القطب ما مسعت وله أحوال كثرية أعرفها أفعله يف كل قطب ما أذكر مجيع أحواله ألن ذلك يتسع 
فيه حبيث أنه ال يفي به الوقت وأما القطب السابع الذي على قدم أيوب عليه السالم وسورته البقرة وهي البيضاء احلاوية على سيدة 
آي القرآن ومنازله بعدد حروفها ال آيها حال هذا القطب العظمة حبيث أنه يرى أن العامل ال يسعه ألن ذوقه كونه وسع احلق قلبه 

خلرب أن احلق يقول ما وسعين أرضي وال مسائي ووسعين قلب عبدي وما كل قلب يسع احلق وقال ولكن تعمى القلوب وقد ورد يف ا
اليت يف الصدور فبني مكان القلوب فإذا كان مشهوداً لعبد كون احلق يف قلبه فكما ال يسع العامل احلق ال يسع العامل أيضاً هذا العبد 

    فهذا سبب شهود ضيق 

 وما رأيت من حتقق ذا املقام وشهوده إال رجالً باملوصل من أهل حديثة املوصل كان ذه املثابة وأطلعه احلق على أمر العامل عنه
ومل يطلعه على سره فيه وكان يطلب على من يوضح له حاله فذكرين له اإلمام جنم الدين حممد بن أيب بكر بن شاي املوصلي 

ين حبلب يف هذا الزمان الذي حنن فيه وهو سنة مثان وعشرين وستمائة فطلب االجتماع بنا املدرس مبدرسة سيف الدين بن علم الد
فلما وصل ذكرنا زلته فأوضحتها له فسرى عنه واستبشر وخرج يل حباله ملا رآين فهمته فوجدته قد أخذ من مقام العظمة حبظ وافر 

 يف فيه ال يقدر أن يلقبها من فيه ألنه ال جيد هلا حمالً تقع فيه لكنه دون ذوق هذا القطب فيه ألنه أخربين أن النخامة كانت تدور
خالياً من احلق وقد علم ما جاء يف األدب يف إلقائها يف الشرع فكان يتحري ورأيت آخر مثله بإشبيلية من بالد األندلس وروينا عن 

 بيت العظمة إذا دخل فيه مأله كله بذاته يف عني احلالج أنه ذاق من هذا املقام حىت ظهر عليه منه حال املقام فكان له بيت يسمى
الناظر حىت نسب إىل علم السيميا يف ذلك جلهلهم مبا هم عليه أهل اهللا من األحوال واملتمكن يف هذا املقام ال يظهر عليه باحلال ما 
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لعوائد كما قال صاحب حماسن يدل على أنه صاحب هذا الذوق ولكن نعوته جتري حبكم هذا املقام ال حاله فإن احلال يعطي خرق ا
االس فيها ملا ذكر األحوال أا للمريدين قال واألحوال للكرامات يريد خرق العوائد وليست الكرامات يف عرف هذا اللسان إال 

قد ال خرق العوائد مع االستقامة يف احلال أو تنتج االستقامة يف الفور ال بد من ذلك عندهم وسبب هذا التحديد أن خرق العادة 
يكون كرامة من اهللا للعبد فأكملهم يف مقام العظمة من جيهل حاله وال يعرف فيعرف ما يعامل به وجيار الناظر فيه إال أنه على بينة 

من ربه وبصرية من أمره فمن أراد أن يعرف أحوال هذا اإلمام فليتدبر آيات سورة البقرة آية بعد آية حىت خيتمها فهذا القطب 
اهللا التوفيق وأما القطب الثامن الذي على قدم الياس عليه السالم وسورته آل عمران وهي البيضاء أيضاً ومنازله بعدد جمموع أيها وب

آيها ولست أعين بقويل القطب األول والثاين أن هذا الترتيب بالزمان إمنا أريد به ترتيب العدد إىل أن يكمل اثنا عشر قطباً فقد 
األول بالزمان وإمنا أعلمت بذلك لئال يتوهم من قد أوقفه اهللا وأطلعه على العلم بأزمان هؤالء يكون الثاين عشر أو غريه هو 

األقطاب فريى هذا الترتيب الذي سقناه فيهم أنه ترتيب أزمام فلذلك بينت أنه ترتيب العدد ال غري وحال هذا القطب العلم 
هذا القطب بإعالم اهللا خاصة وال يعلم أبداً إال بإعالم اهللا فيكون عنده حمكماً يف باملتشابه من كالم اهللا الذي ال يعلمه إال اهللا فيعلمه 

تشاه فيعرف من أي وجه كان التشابه فيه فيحصل له علم املناسبة اليت مجعت بني اهللا وبني من وقع معه التشابه يف اآلية كآيات 
لذي ال يكون إال ملناسبة خفية فإن املناسبة يف التشبيه جلية يف االشتراك التشبيه كلها أو ترقع التشبيه من طريق داللة للفظ املشترك ا

خفية كالنور للعلم جلي فتسمى العلم نوراً والنور نوراً كقوله وجعلنا له نوراً وجعلناه يعين الوحي وهو العلم نوراً دي به من نشاء 
ى بالعني خفية فهي عند هذا القطب جلية بأعالم اهللا وأما أصحاب من عبادنا ويف االشتراك كالعني فاملناسبة يف العينية يف كل مسم

التأويل بالنظر يف ذلك فما هم على علم وإن صادفوا العلم ومن هذا العلم تعلم أن النساء شقائق الرجال أال ترى حواء خلقت من 
نسانية جممع الذكر واألنثى وأين حقيقة آدم فلها حكمان حكم الذكورة باألصل وحكم األنوثة بالعارض فهي من املتشابه فإن اإل

الفاعل من املنفعل ملن هو فيه فاعل وال يفعل إال يف مشاكله وذلك أنه أول ما أحدث االنفعال يف نفسه فظهر فيه صورة ما ينفعل 
 يتبع املعلوم والعلم صفة عنه وبتلك القوة انفعل عنه ما انفعل وظهر كالبديع واملخترع واحلق قد قدمنا حتقيق العلم بالعامل أن العلم

العامل واملعطي العلم ما هو املعلوم عليه مث يعطي العامل إجياد املعلوم كما يعطي املخترع إجياد األمر املخترع وإظهاره يف الوجود فمن 
 صلى اهللا عليه وسلم هلن فقد أحب اهللا هنا يعرف ملا حبب اهللا النساء حملمد صلى اهللا عليه وسلم فمن أحب النساء حب النيب

واجلامع االنفعال ملا كان من إعطاء املعلوم العلم ليقال فيه أنه عامل فهو أول منفعل ملعلوم وظهر يف عيسى انفعاله عن مرمي يف مقابلة 
    حواء من آدم أن يف 

ى مثل عيسى وباموع ذلك لذكرى ملن كان له قلب فيفهم قول اهللا عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر مثل حواء وأنث
مثل نيب آدم باقي الذرية فهي اجلامعة خللق الناس ولقد كنت من أكره خلق اهللا تعاىل يف النساء ويف اجلماع يف أول دخويل إىل هذا 

الطريق وبقيت على ذلك حنواً من مثان عشرة سنة إىل أن شهدت هذا املقام وكان قد تقدم عندي خوف املقت لذلك ملا وقفت 
خلرب النبوي أن اهللا حبب النساء لنبيه صلى اهللا عليه وسلم فما أحبهن طبعاً ولكنه أحبهن بتحبب اهللا إليه فلما صدقت مع اهللا على ا

يف التوجه إليه تعاىل يف ذلك من خويف مقت اهللا حيث أكره ما حببه اهللا لنبيه أزال عين ذلك حبمد اهللا وحببهن إيل فأنا أعظم اخللق 
ى حلقن ألين يف ذلك على بصرية وهو عن حتبب ال عن حب طبيعي وما يعلم قدر النساء إال من علم وفهم عن شفقة عليهن وأرع

اهللا ما قاله يف حق زوجيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما تعاونا عليه وخرجا عليه كما ذكر اهللا يف سورة لتحرمي وجعل يف 
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عاون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهما وينصره وهو اهللا وجربيل وصاحلوا املؤمنني مث مقابلة هاتني املرأتني يف التعاون عليه من ي
املالئكة بعد ذلك وليس ذلك إال االختالف يف السبب الذي ألجله يقع التعاون فثم أمر ال ميكن إزالته إال باهللا ال مبخلوق ولذلك 

صالة يف أشياء فاعلم ذلك وكان مث أمر وإن كان بيد اهللا فإن اهللا قد أعطى أمرنا أن نستعني باهللا يف أشياء وبالصرب يف أشياء وبال
جربيل اقتداراً على دفع ذلك األمر فأعان حممداً صلى اهللا عليه وسلم يف دفعه إن تعاونا عليه وإن رجعا عنه وأعطيا احلق من 

ي فإنه حلركتهما حترك من حترك ولسكوما نفوسهما سكت عنهما كما سكتنا فكان هلما األمر من قبل ومن بعد وهو نعت إهل
سكن الذي أراد التحرك وكذلك صاحلوا املؤمنني كان عندمها أمر نسبته يف اإلزالة بصاحلي املؤمنني أقرب من نسبته إىل غريهم 

ملالئكة اليت خلقت فيكون صاحل املؤمنني معيناً حملمد صلى اهللا عليه وسلم مث املالئكة بعد ذلك إذا مل يبق إال ما يناسب عموم ا
مسخرة يدفع ا ما ال يندفع يف الترتيب اإلهلي إال باملالئكة مع انفراد احلق باألمر كله يف ذلك والقيام به ولكن اجلواز العقلي فأخرب 

اه املعلوم من احلق بالواقع لو وقع كيف كان يقع فما يقع إال كما قاله وما قال إال ما علم أنه يقع ذه الصورة وما علم إال ما أعط
نفسه أنه عليه مبا شهده أزالً يف عينه الثابتة يف حال عدمه فانظر يا ويل كيف تبدي األمور حقائقها الذي فهم وقلب جعلنا اهللا 

وإياكم من أهل الفهم عن اهللا ممن له قلب يعقل به عن اهللا وألقى السمع خلطاب اهللا وهو شهيد ملا حيدثه اهللا يف كونه من الشأن 
 القطب التاسع الذي على قدم لوط عليه السالم فسورته سورة الكهف وهلا العصمة واالعتصام ومنازله بعدد آيها حاله العصمة وأما

من كل ما يؤدي إىل سوء األدب الذي يبعد صاحبه عن البساط فهو حمفوظ عليه وقته أبداً وعلمه علم االعتصام وقد عينه اهللا 
ل عز من قائل فاعتصموا باهللا واالعتصام اآلخر حببله وهو قوله تعاىل واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وحصره يف أمرين االعتصام به فقا

فمن الناس من اعتصم باهللا ومنهم من اعتصم حببل اهللا وقال إن االعتصام حببل اهللا هو عني االعتصام باهللا وهذا القطب مجع بني 
 هو الطريق الذي يعرج بك إليه مثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل هذين االعتصامني والفرق بني االعتصامني أن حبل اهللا

الصاحل يرفعه وليس حبله سوى ما شرعه وتفاضل فهم الناس فيه فمنهم ومنهم ولذلك فضل اهللا بعضهم على بعض فمن مل خيط 
يف اإلميان ومثل هؤالء يعتصمون باهللا يف طريقه فهو املعصوم والتمسك به هو االعتصام وعليه حال املؤمنني الذين بلغوا الكمال 

اعتصامهم حببل اهللا وهو قوله وإياك نستعني وقوله واستعينوا باهللا وأما االعتصام باهللا فهو قوله صلى اهللا عليه وسلم يف االستعاذة 
 خملوق على صورة احلق ومل وأعوذ بك منك فإنه ال يقاومه شيء من خلقه فال يستعاذ به إال منه فإن اإلنسان ملا حصل يف مسعه أنه

يفرق بني اإلنسان الكامل وبني اإلنسان احليوان وختيل أن اإلنسان لكونه إنساناً هو على الصورة وما هو وقع له ولكنه مبا هو إنسان 
صرف من هو هو قابل للصورة إذا أعطيها مل ميتنع من قبوهلا فإذا أعطيها عند ذلك يكون على الصورة ويعد يف مجلة اخللفاء فال يت

    على الصورة إال تصرف احلق ا وتصرف احلق عني ما هو العامل عليه وفيه 

وأنت تعلم بكل وجه ما العامل فيه من مكلف وغري مكلف ومما ينكر يعرف وال يعرف ما ينكر وما يعرف من العامل املكلف إال 
اهللا إذا كان صاحب الصورة ال يعتصم إال منه بأن يظهر به اخلليفة وهو صاحب الصورة فاحلق له حكم اإلنكار ال للعبد فاملعتصم ب

يف موطن ينكره عليه وإن كانت صفته فليس له أن يتلبس ا يف كل موطن وال يظهر به يف كل مشهد بل له الستر فيها والتحلي ا 
 وأنّ العامل عني وجود احلق وأعظم حبسب ما حيكم به الوقت وهذا هو املعرب عنه باألدب ولو كان مشهده أنه ال يرى إال اهللا باهللا

من هذا الصارف عن اإلنكار فال يكون ولكن ال بد من اإلنكار إن صح له هذا املقام فهو ينكر حبق على حق حلق وال يبايل وحجته 
ومنازله بعدد قائمة وأما القطب العاشر الذي على قلب هود عليه السالم فسورته سورة األنعام وهلا الكمال والتمام يف الطواالت 
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آيها وهلذا القطب علوم مجة منها علم االستحقاق الذي يستحقه كل خملوق يف خلقه وعلم ما يستحقه ذلك اخللق من املراتب فأما 
استحقاق اخللق فقوله أعطى كل شيء خلقه وأما املراتب فالتنبيه عليها من قوله تعاىل وما قدروا اهللا حق قدره ويا أهل الكتاب ال 

 دينكم وهو أن تزيده على مرتبته أو تنقصه منها وما يتميز العامل العاقل من غريه إال بإعطاء كل ذي حق حقه وإعطاء كل تغلوا يف
شيء خلقه ومىت مل يعلم ذلك فهو جاهل باحلق ومىت علم ومل يعمل بعلمه فهو غري عاقل فال بد لصاحب هذا املقام أن يكون تام 

اإلهلي والعناية العظمى والسلوك على هذه الطريقة املثلى اليت هي الطريقة الزلفى هو السلوك العقل كامل العلم وهذا هو احلفظ 
األقوم وملا أمت اهللا خلق العامل روحاً وصورة وأنزل كل خلق يف رتبته جعل بني العامل التحاماً روحانياً وجسمانياً لظهور أشخاص 

جود مستحيالً وإمنا فعل ذلك ليظهر فضل الفاعل على املنفعل بالذوق كل نوع من العامل إذ كان دخول أشخاص كل نوع يف الو
فيعلمون فضل احلق على عباده ويعرفون كيف يتحققون معه يف عبودم ونب إليهم اخللق فقال وإذ ختلق من الطني وقال فتبارك اهللا 

ن شهود واخلالق من العباد ال خيلق إال عن تصور أحسن اخلالقني فذكر أن مث خالقني اهللا أحسنهم خلقاً فإنه تعاىل خيلق ما خيلق ع
يتصور من أعيان موجودة يريد أن خيلق مثلها أو يبدع مثلها أو خلق احلق ليس كذلك فإنه يبدع أو خيلق املخلوق على ما هو ذلك 

لى أعيان ما شاء من املمكنات املخلوق عليه يف نفسه وعينه فما يكسوه إال حلة الوجود بتعلق يسمى اإلجياد فمن أوقفه اهللا كشفاً ع
فليس يف قوته إجيادها أي ليس بيده خلعة الوجود اليت تلبسها تلك العني الثابتة املمكنة أعين باملباشرة ولكن له اهلمة وهي إرادة 

فتعلم قول را من وجودها ال إرادة إجيادها منه ألنه يعلم أن ذلك حمال يف حقه فإذا علق مهته بوجودها يتعلق احلق القول بالتكوين 
قول اخللق سواء كان القول على لسان اخللق أو كان من احلق بارتفاع الوسائط فيتكون ذلك الشيء وال بد فيقال يف الشاهد فعل 
فالن مته كذا وكذا وإن تكلم يقال فالن كذا وكذا فانفعل عن قوله كذا فمن عرف ذلك عرف ما للعبد يف ذلك التكوين وما 

ذلك قال أنه أحسن اخلالقني فإذا ظهر عني ذلك املكون أي شيء كان تشوفت إليه مرتبته ألن مزاجه يطلبها وأعين للحق فيه فل
املرتبة األوىل فيكتسب االستعداد ألمور علية أو دنية حبسب ما يعطيه ذلك االستعداد املكتسب فيظهر يف العامل بصورة ذلك فإذا 

لذي ال علم له باحلقائق ونظر إىل استعداده فأعطاه نظره أنه نازل عن رتبته أو رتبته فوق ذلك أعين نظر فيه األجنيب وأعين باألجنيب ا
الرتبة اليت ظهر فيها واألمر يف نفسه ليس كما ظهر لصاحب هذا النظر فإن االستعداد املؤثر إمنا هو يف اخللق وهو استعداد ذايت وأما 

د العرضي رتبة أظهرها االستعداد الذايت وغاب هذا القدر من العلم عن أكثر اخللق مثال االستعداد العرضي فال حكم له بل االستعدا
ذلك أن يروا شخصاً ساكناً قد تصور العلوم وأحكمها وأعطى من املراتب أخسها ممن ال ينبغي ملن مجع هذه الفضائل والعلوم أن 

ا أنصف يف حقه وما عندهم خرب بأن رتبته إمنا هي عني تلك يكون غايته تلك الرتبة فيقال أنه قد حط هذا الرجل عن رتبته وم
الفضائل اليت مجعها وتلك العلوم اليت أحكمها ومن مجلتها هذه املرتبة اخلسيسة اليت واله السلطان عليها إن كان من الوالة وإن مل 

    يكن من الوالة وال نال شيئاً مع هذا الفضل من املناصب قيل فيه أنه حمروم وما 

حمروم وإمنا املوطن اقتضى ذلك وهو أن الدنيا اقتضت أن يعامل فيها اجلليل باجلالل يف وقت ويف وقت يعامل اجلليل بالصغار هو 
ويف وقت يعامل الصغري بالصغار ويف وقت يعامل الصغري باجلالل خبالف موطن اآلخرة فإن العظيم ا يعامل بالعظمة واحلقري ا 

ناظر لرأى يف الدنيا من يقول يف اهللا ما ال يليق به تعاىل ومن يقول فيه ما يليق به من الترتيه والثناء وأعظم يعامل باحلقارة ولو نظر ال
من احلق فال يكون هذا العبد فمن علم املواطن علم األمور كيف جتري يف العامل وإىل اهللا يرجع األمر كله ما صح منه وما اعتل فال 

اصب الذي يعمل حبكم املواطن ال مبا يقتضيه النظر العقلي فإن الناظر إذا كان عاقالً علم بعقله أن تنظر إىل املناصب وانظر إىل الن
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موطن الدنيا كذا يعطي ويترك عنه اجلواز العقلي الذي ميكن يف كل فرد فرد من أفراد العامل فإن هذا اجلواز يف عني الشهود ليس 
ل فإن ذلك صورة األمر على ما هو عليه يف نفسه ال تعلق لعاقل باملستقبل إال أن بعلم وال صحيح وليكن العاقل مع الواقع يف احلا

أطلعه اهللا كشفاً على أعيان املمكنات قبل وقوعها يف الوجود فال فرق بينه وبني من شهدها يف وقوعها ألن هذا املكاشف يزول عنه 
وأما القطب احلادي عشر الذي على قدم صاحل "هذا القطب حكم اجلواز العقلي فيما كوشف به وأطلعه اهللا عليه فهذا بعض علم 

فسورته من القرآن سورة طه وهلا الشرف التام ومنازله بعدد آيها اعلم أن هذا القطب دون سائر األقطاب أشرف ذه " عليه السالم
 اليت يقرؤها احلق تعاىل يف اجلنة السورة من سائر األقطاب ألن هذه السورة أشرف صورة يف القرآن يف العامل السعيد فإا السورة

على عباده بال واسطة وهذا القطب له علوم مجة له البطش والقوة كما قال أبو يزيد البسطامي وقد مسع قارئاً يقرأ إن بطش ربك 
بغري لشديد فقال بطشي أشد وكان حاله حال من ينطق باهللا فقول اهللا عن نفسه أن بطشه شديد على لسان عبده أشد من بطشه 

لسان عبده مث بطشه على لسان عبده الطبيعي أشد من بطشه على لسان عبده اإلهلي مبا ال يتقارب وأكثر علم هذا اإلمام يف الترتيه 
واإلحاطة وليس الترتيه واإلحاطة اليت يعلم هو املفهوم املتعارف بل هو ترتيه الترتيه املتعارف وجعله يف ذلك علم اإلحاطة وذلك أن 

م املشاركة يف الوجود فهو الوجود ليس غريه واملعرب عنه عنده بالعامل إمنا هو االسم الظاهر وهو وجهه فما بطن منه عن ترتيهه عد
ظاهره فهو االسم الباطن وهو هويته فيظهر له ويغيب عنه وأما اآلالم واللذات فتقابل األمساء وتوافقها وا تكثرت الصور فإا اليت 

اً فكان حميطاً ا مرتهاً عنها فله الستر عنها والتجلي فيها فتختلف عليه الصور فينكر حاله مع علمه أنه تشكلت فأدرك بعضها بعض
هو وهو ما تسمعه من قول اإلنسان عن نفسه إين يف هذا الزمان أنكر نفسي فإا تغريت علي وما كنت أعرف نفسي هكذا وهو 

من حيث العني القابلة الختالف الصور األمسائية عليها له الوجوب فهو هو ليس غريه فمن حيث تشكل األمساء له اإلمكان و
الواجب املمكن واملكان واملتمكن املنعوت باحلدوث والقدم كما نعت كالمه العزيز باحلدوث مع اتصافه بالقدم فقال ما يأتيهم 

ادث عند صورة الرمحن وما يأتيهم الضمري الضمري يعود على صور األمساء إال الرب من ذكر من رم حمدث فنعته باحلدوث فهو ح
مثل األول إال الرمحن من ذكر من الرمحن حمدث فنعته باحلدوث فهو حادث عند صورة الرب فإن تقدم إتيان ذكر الرب كان ذكر 

مثله شيء للمتقدم الرمحن جوابه وإن تقدم ذكر الرمحن كان ذكر الرب جوابه فاملتقدم أبداً من الذكرين قرآن والثاين فرقان فليس ك
منهما وهو القرآن وهو السميع البصري لآلخر منهما وهو الفرقان فهو األول واآلخر كما هو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 
وليس إال قبول صور األمساء وكل لإلحاطة فاحنصر األمر فيه فما قال كن اإلله وال كىن يكون إال عنه أال تراه تسمى بالدهر وأنه 

 الليل والنهار وليس الدهر غري الليل والنهار وليس التقليب سوى اختالف الصور فاأليام والساعات والشهور واألعوام هي يقلب
عني الدهر ويف الدهر وقع التفصيل مبا ذكرناه فمن وجه هو ساعة ومن وجه هو يوم وليل وار ومجعة وشهر وسنة وفصول 

    ودور 

 شر ليس له وكل  خير هو له فكل

 وفقده ما هو له  الوجود كله فهو

 من جهله يجهله  من علمه يعلمه

  في كل أحوالي وله  فإنما أنا به
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 له ما أنت له وأنت  فأنت هو ما أنت هو

 عملت عمله ولو  ولو صنعت صنعه

ثاين عشر الذي على قدم فهذا من بعض أنفاس علم هذا القطب وهكذا جمراه يف علومه كلها على كثرا وتفاصيلها وأما القطب ال
شعيب عليه السالم فسورته من القرآن سورة تبارك الذي بيده امللك وهي اليت جتادل عن قارئها ومنازله بعدد آيها انظر يف جداهلا 
منه يف قوله ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت فارجع البصر كرتني ينبه على النظر يف املقدمتني هل ترى من فطور يعين خلالً يكون 

الدخل فيما يقيمه من الدليل ينقلب إليك البصر وهو النظر خاسئاً بعيداً عن النفوذ فيه بدخل أو شبهه وهو حسري أي قد عيي أي 
أدركه العيا وكل آية يف هذه السورة فإا جتري على هذا النسق إىل أن ختم بقوله قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم مباء 

الوجود كله من غري تعليم هل تراه يف حال اضطراره يلجأ إىل غري اهللا ما يلجأ إال إىل اهللا بالذات فلو كان غرياً ما معني أال ترى 
عرفه حىت يلجأ وهو قول العامة فيمن رزئ مالك ملا ترجع يف رزيتك إال إىل الصرب ليس إال صفة الصابر فتسمي أيضاً بالصبور 

  ما ادعاه يف علمه القطب الذي على قدم صاحل صلى اهللا على نبينا حممد وعليه وسلم يقول أنا هو ما مث غريي وهذا عني 

 لكنه شاهد وغيب  شعيب ما ثم عيب فيا

 فيها ما فيه ريب خطاب  فانظر إلى حكمه وفصل ال

لشريعة بني أقرانه الدسيعة وهلذا القطب علم الرباهني وموازين العلوم ومعرفة احلدود كله روح جمرد لطيفة حاكم على الطبيعة مؤيد ل
يطعم وال يطعم وينعم وال ينتعم الغالب عليه التفكر ليتذكر والدخول يف األمور الواضحة ليتذكر فهو اهول الذي ال يعرف 

والبارئ والنكرة اليت ال تتعرف أكثر تصرفه فيما يتصرف فيه من األمساء اإلهلية االسم املدبر واملفصل واملنشئ واخلالق واملصور 
واملبدي واملعيد واحلكم والعدل وال يرى احلق يف شيء من جتليه دون أن يرى امليزان بيده خيفض ويرفع فما مث إال خفض ورفع ألنه 

ما مث إال معىن وحرف وروح وصورة ومساء وأرض ومؤثر ومؤثر فيه فما مث إال شفع وكل واحد من الشفع وتر فما مث إال وتر 
  لشفع والوتر فالشفع يطلب الشفع والوتر يطلب الوتر وهو طلب الثأر والفجر وليال عشر وا

 في شفعه مندرج ووتره  في وتره ظاهر فشفعه

 فكان ما كان بأمر مرج  السحب بأمطارها وجادت

 من كل زوج بهج وأنبتت  أرضك أخبارها فحدثت

 غير الحق فيها المهج بعين  إذا شاهدت أعيانها تفنى

 بشكله مزدوج وشكله  دهالضد بها ص يباين

  في العالم العلوي بين الفرج  األبصار فيما بدا ونزهة

 إذا حققته ما خرج عنه  ما للعين من ظاهر فكل

    

مجع هلذا القطب بني القوتني القوة العلمية والقوة العملية فهو صنع ال يفوته صنعه بالفطرة وله يف كل علم ذوق إهلي من العلوم 
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رياضية والطبيعية واإلهلية وكل أصناف هذه العلوم عنده علوم إهلية ما أخذها إال عن اهللا وما رآها سوى احلق وال رأى املنطقية وال
هلا داللة على احلق فكل علم أو مسألة من ذلك العلم له آية داللة على اهللا ال يعرف هلا داللة على غريها الستغراقه له يف اهللا ألنه 

تعمل فيما هو فيه بل وجد فيه أنه هو مث فتح عينيه فرأى كل شيء رؤية إحاطة مبا رأى فالزيادة اليت جمذوب مراد مل يكن له 
يستفيدها إمنا هي يف تفصيل ما رأى دائماً أبداً ألنه كل مرئي يف الوجود فإنه يتنوع دائماً فال تزال اإلفادة دائماً وكل استفادة زيادة 

املاً به مشهوداً له فهذا قد ذكرنا من أحوال اإلثين عشر قطباً ما يسر اهللا ذكره على لساين واهللا علم مل يكن عنده يف معلوم مل يزل ع
يقول احلق وهو يهدي السبيل فواحد من هؤالء األقطاب له الواحد من العدد وهو صاحب التوحيد اخلالص وآخر له الثاين من 

والثاين عشر له األلف واملفرد له تركيب األعداد من أحد عشر إىل ما ال العدد وهكذا كل واحد إىل العاشر واحلادي عشر له املائة 
اية له وذلك لألفراد وهم الذين يعرفون أحدية الكثرة وأحدية الواحد جعلنا اهللا وإياكم ممن فهم عن اهللا ما سطره يف العامل من 

  ملنان واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل العلم به سبحانه الدال عليه عز وجلّ أنه الويل احملسان اجلواد الكرمي ا

  حال قطب هجيره ال إله إال اهللا في الباب الرابع والستون وأربعمائة

 اإلمام الذي تبديه آيات ذاك  من كان هجيره نفي وإثبات

 تقيده فينا عالمات وما  وليس له شفع يعدده وتر

 له في شهود الذات لذات وما  وما له في وجود النعت من صفة

 فيه أحياء وأموات فنعتهم  الكل فيه من تأثره تأثر

 يقوم بهم للموت آفات وال  المصانون ال نحصي مناقبهم هم

    

قال اهللا عز وجل فاعلم أنه ال إله إال اهللا اعلم أن اهلجري هو الذي يالزمه العبد من الذكر كان الذكر ما كان ولكل ذكر نتيجة ال 
نسان على نفسه األذكار اإلهلية فال يقبل منها إال ما يعطيه استعداده فأول فتح له يف الذكر قبوله له تكون لذكر آخر وإذا عرض اإل

مث ال يزال يواظب عليه مع األنفاس فال خيرج منه نفس يف يقظة وال نوم إال به الستهتاره فيه ومىت مل يكن حال الذاكر على هذا 
 اهللا فمعقول ذكره األلوهة وهي مرتبة ال تكون إال لواحد هو مسمى اهللا وهذه فليس هو بصاحب هجري فمن كان ذكره ال إله إال

املرتبة هي اليت تنفيها وهي اليت تثبتها وال تنتفي عمن تنتفي عنه بنفي النايف وال تثبيت بثبت الثابت املثبت فثبوا هلا ونفيها هلا غري 
 العلم ا وليس معلوم هذا العلم إال نسب والنسبة أمر عدمي واحلكم ذلك ما هو فال تنتج للذاكر إال شهودها وليس شهودها سوى

للنسبة واملنسوب إليه وباموع يكون األثر واحلكم مهما أفردت واحداً من هذه الثالثة دون الباقي مل يكن أثر وال صح حكم 
نه عن واحد فهو قول صحيح ال إنه واقع مث جاء فلهذا كان اإلجياد بالفردية ال باألحدية خالفاً ملن يقول أنه ما صدر إال واحد فإ

الكشف النبوي واألخبار اإلهلي بقوله عن ذات تسمى إهلاً إذا أراد شيئاً فهذان أمران قال له كن فهذا أمر ثالث والثالثة أول األفراد 
وين عن كن مل يكن غري جتلي إهلي فظهر التكوين عن الفرد ال عن األحد وهذه كلها راجعة إىل عني واحدة فإذا ظهر املكون بالتك

يف صورة ممكن لصورة ممكن ناظر بعني إهلي كما أنه ما مسع فيكون إال بسمع إهلي وهلذا أسرع بالظهور ألنه املريد واملراد القائل 
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عياً ألنه السامع الذي واملقول له والقول فحاله يف التكوين أن ينطق باهللا فينفخ فيه فيكون طائراً بإذن اهللا مث ادعهن بأمره يأتينك س
دعاهن وهلذا الذكر من املعارف معرفة النفي واإلجياب والتنكري والتعريف وله من احلروف األلف املزادة واأللف الطبيعية اهلمزة 

لنفي واأللف املكسورة وألف الوصل والالم واهلاء ومن الكلمات أربعة متقابلة يف عني واحدة يقابل النفي منها اإلثبات واإلثبات ا
واملنفي الثابت والثابت املنفي فأما معرفة النفي فهو اطالع على ما ليس هو فيما قيل فيه أنه هو وإن كان الذي قيل أنه هو صحيح 

كشفاً لكنه حمال عقالً وهلذا التزم بعض أهل اهللا ذكر اهللا اهللا ورأيت على هذا الذكر شيخنا أبا العباس العريب من أهل العليا من 
لس والتزم آخرون اهلاء من اهللا لداللتها على اهلوية وجعله ذكر خاصة اخلاصة وهو أبو حامد الغزايلّ وغريه وأما األكابر عرب األند

فيلتزمون ال أله إال اهللا على غري ما يعطيه النظر العقلي أي الوجود هو اهللا والعدم منفي الذات والعني بالنفي الذايت ثابت لذات 
 وتوجه النفي على النكرة وهو إله وتوجه اإلثبات على املعرفة وهو اهللا وإمنا توجه النفي على النكرة وهو أله والعني باإلثبات الذايت

ألن حتتها كل شيء وما من شيء أوله نصيب يف األلوهة يدعيه فلهذا توجه عليه النفي ألن اإلله من ال يتعني له نصيب فله األنصباء 
باء كلها عرفوا أنه مسمى اهللا وكل شيء له نصيب فهو اسم من أمساء مسمى اهللا فالكل أمساؤه كلها وملا عرف أن اإلله حاز األنص

فكل اسم دليل على اهلوية بل هو عينها وهلذا قال قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أياماً تدعو فله األمساء احلسىن وهذا حكم كل اسم 
لعامل كله يف املرتبة احلسىن فاألمر تنكري يف عني تعريف ونكرة يف عني معرفة وتعريف تدعونه له األمساء احلسىن فله أمساء العامل كله فا

يف عني تنكري ومعرفة يف عني نكرة فما مث إال منكور ومعروف وأما حروف هذا اهلجري فاأللف املزادة وهي كل ألف هلا موجب 
ف أبداً ساكنه فالظاهر أحد ألفني أبداً إما عبد وإما رب وإما يوجب الزيادة فيها والزيادة ظهور مثل على صورا فتكون ألفان واألل

حق وإما خلق واملوجب له يف موطن رتبة التقدم ويف موطن رتبة التأخر ومها موجبان الواحد ما يدل على االحتاد وهو التضعيف 
 هذان املوجبان يف مقام الرتول مثل واألخر ما يدل على الباعث للتكوين أو اإلعدام وهو التحقيق املعرب عنه باهلمزة وقد يكون

فاسأل العادين وال إله إال اهللا وأي وريب أنه حلق وقد يكون يف مقام رفيع الدرجات وسبح اسم ربك األعلى مثل حياودن اهللا وأولياء 
    نتم أشد رهبة يف أولئك وأتوا الكتاب وقد يكون املوجب يف مقام الربزخ وهو الوسط مثل من حاد اهللا وآتيناه احلكم صبياً وأل

صدورهم فإن كان املوجب اسم فاعل رباً كان املوجب أو خلقاً وإن كان املوجب خلقاً كان املوجب بفتح اجليم حقاً فأثر ظاهر 
من خلق يف حق أجيب دعوة الداع وأثر ظاهر من حق يف خلق كن فيكون وذلك إما عن باعث وإما عن احتاد واإلجياد أبداً له 

ليس له يف األول قدم والباعث يكون له األول واآلخر فالباعث حق وخلق واإلجياد حق وخلق إال أنه ال يكون حقاً االسم اآلخر 
مفرداً إال خبلق كاملعرفة باهللا من حيث كونه إهلاً ال يكون إال خبلق ال بد من ذلك فهي حق يف خلق واخللق متأخر حيث عقل أبداً 

وسار فهو األمر الواحد الذي جيمع الطبيعة فيظهر العامل ويفرقها فيفىن العامل وهو األصل املفرق وأما األلف الطبيعية يف مثل قال 
امع وكل ألف مزادة فإمنا تظهر على حكم التشبيه ا واملوجب هلذا األمر املفرق امع إمنا هو الفتح وهو األصل وقد يكون 

عذاب وهو على نوعني فتح عذاب فيه رمحة وفتح عذاب ال يشوبه رمحة إال عندنا الفتح مبا يسر وهو الرمحة ومبا يسوء وهو فتح ال
فإنه ما مث عذاب ال يشوبه رمحة قط فإن الرمحة وسعت كل شيء وأما امليل الطبيعي وهو مثل األلف اليت يسمى واو علة وياء علة 

ا الذكر فهو باعث احلق إىل الرتول إىل السماء الدنيا وإىل فهو ميلها إىل جانب احلق مثل قولوا ومثل فيه وأما اهلمزة املكسورة يف هذ
كل ما يكون جلانب اخللق هذا يف باعث احلق وأما إذا كان باعث اخللق فهو أن نظره يف نفسه يبعثه على التعمل يف حتصيل علمه 

الوصل فهو وصل علم بتمييز مع بربه فلذلك كانت اهلمزة مكسورة يف النفي ويف كلمة اإلثبات واملنفي مكسور أبداً وأما ألف 
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وجود تشبيه إن مل يكن هناك وجود تشبيه فهي ألف قطع ال ألف وصل وأما الالم فهي جربوتية ألا من الوسط من رفيع الدرجات 
هوية خلق واهلاء ملكوتية فإا من الصدر من أول جمرى النفس وهي أصلية يف هاتني الكلمتني يف املنفي واملثبت وما مث إال هويتان 

وهي املنفية يف دعواها ما ليس هلا وهوية حق وهي الثابتة فإا مل تزل فإن العبد من حيث عينه هالك وإذا كان احلق هويته فليس هو 
ففي كل وجه ما هو هو فتنتفي هوية احلق إذا لبست اخللق وال تنفي هوية اخللق إذا لبست احلق فعلى كل حال ما مث إال حق ثابت 

وأما الكلمات األربع أداة نفي على منفي وأداة إثبات على ثابت وبقي ملن يضاف العمل هل لألداة أو للذي دخلت عليه غري منفي 
فإن كان احلكم ملن دخلت عليه فإنه الذي يطلبها فإنه ما انتفى ا وإمنا جاءت األداة معرفة للسامع بأن الذي دخلت عليه منفي أو 

لت عليه إال تعيني مرتبة العلو أو السفل أو ما بينهما فباألداة تظهر املراتب وممن دخلت عليه تعيني ثابت وما عملت األداة فيمن دخ
األداة اخلاصة من غريها من األدوات كما ارتبط وجود اخللق باحلق وارتبط وجود العلم القدمي باحملدث فهذا بعض ما ينتجه ال إله 

جهاً يعطي كل وجه ما ال يعطيه الوجه اآلخر قد ذكرنا هذه الوجوه يف باب النفَس بفتح إال اهللا من العلم اإلهلي وله ستة وثالثون و
الفاء واعلم أنه ما قسمنا احلروف تقسيم من يعقل على طريق التجوز بل ذلك على احلقيقة فإنّ احلروف عندنا وعند أهل الكشف 

م لصورها أرواح مدبرة فهي حية ناطقة تسبح اهللا حبمده واإلميان حروف اللفظ وحروف الرقم وحروف التخيل أمم من مجلة األم
طائعة را فمنها ما يلحق بعامل اجلربوت ومنها ما يلحق بعامل امللكوت ومنها ما يلحق بعامل امللك فما احلروف عندنا كما هي عند 

ظرون إليك وهم ال يبصرون فإذا أهل احلجاب الذين أعماهم اهللا وجعل على بصرهم غشاوة وهم ينظرون كما قال تعاىل وتراهم ين
قال العبد ال إله إال اهللا كان خالقاً هلذه الكلمات فتسبح خالقها وحيق هلا ذلك واحلق مرته باألصالة ال بترتيه املرته وقد نسب تعاىل 

إذا كان العبد من اخللق لعبده ووصف نفسه باألحسن فيه يف قوله أحسن اخلالقني فيعود تسبيح هذه الكلمة وكل كلمة على قائلها ف
    أهل الكشف ملا ذكرناه هو الذي نقل عنه من الرجال أنه قال سبحاين وال علم ملن كفره بذلك 

 تكن دونهم فتشقى وال  مع القوم حيث كانوا فكن

 اهللا الحق حقاً أراهم  القوم أهل كشف فإنما

  رقوا من العلم كل مرقى  فهم عباد اإلله صدقاً

يف هذا الكتاب كالم خمتصر شاف يف الباب الثاين من هذا الكتاب يف صغارها وكبارها واهللا يقول احلق وهو قد تقدم يف احلروف 
  يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله اهللا أكبر في الباب الخامس والستون وأربعمائة

 أفعل تعطيها وتطلبها فإن  أكبر ال أبغي مفاضلة اهللا

 بوجود العين يذهبها إنهو  تصح إذا جاءت عقائدنا وقد

  فإن أفعل تأتي وهي تحجبها  إذا كان باآليات يطلبنا إال

وردت السنة بلفظ هذا الذكر وال سيما يف الصالة واآلذان هلا واإلقامة وعقيب الصالة املفروضة وعند النوم ويف مواضع كثرية وجاء 
يف أماكن ال تقتضي املفاضلة حبسب ما يقتضيه دليل الوقت فيعقل بلفظة افعل وهذه لفظة افعل يأيت يف األغلب بطريق املفاضلة و
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منها عند ذلك ما يعقل فإذا كانت هجري األحد فإن كان املثابر عليها يذكر ا ربه باملفاضلة كان الكشف له من عند اهللا حبسب ما 
 يستحيل عنده املفاضلة كان الكشف له نوى فال يرى إال مفاضلة وهو كشف معني سأذكره يف هذا الباب وإن كان الذاكر به ربه

من عند اهللا حبسب ما نوى فال يرى مفاضلة وهو كشف معني سأذكره يف هذا الباب إن شاء اهللا وإن كان الذاكر به ربه من حيث 
نوى املفاضلة هو ذكر مشروع ال ختطر له فيه املفاضلة وال ترك املفاضلة نتج له ما هو األمر عليه من غري تقييد فيكون ما حصل ملن 

ومن مل ينوها حتت علم هذا الذاكر الثالث وهذه اهلجريات هي قوله تعاىل والذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات فاهلجري هو الكثرة من 
  الذكر دائماً فإذا تقرر هذا فلنقل 

  فصل 

    

ني قسم يرجع الفاضل فيه واملفضول إىل فيمن ذكر هذه اللفظة بطريق املفاضلة اعلم أن املفاضلة يف هذا الذكر وأمثاله على قسم
اخللق وقسم يرجع الفاضل فيه إىل احلق واملفصول إىل احلق فلنبدأ مبا يرجع إىل احلق وهو على قسمني قسم يرجع إىل هذا االسم من 

ال وكاملتكرب يف قوله حيث لفظه وقسم يرجع إىل غري لفظه من األمساء فالذي يرجع إىل لفظه كالكبري يف قوله تعاىل إنه الكبري املتع
تعاىل اجلبار املتكرب فيكون الكبري أفضل من املتكرب ألن الكبري لنفسه هو كبري واملتكرب تعمل يف حصول الكربياء وما هو بالذات 

أفضل مما هو التعمل فإن التعمل اكتساب وإمنا كان التكرب من صفات احلق ملا كان من نزوله يف الصفات إىل ما يعتقده أصحاب 
لنظر وأكثر اخللق أنه صفة املخلوق فلما علم ذلك منهم وهو سبحانه قد وصف هلم نفسه بتلك الصفات حىت طمعوا فيه وضلّ ا ا

قوم عن طريق اهلدى كما اهتدى ا قوم يف طريق احلرية قام هلم تعاىل يف صفة التكرب عن ذلك الرتول ليعلمهم أنه وإن اشترك معهم 
ليه تعاىل ليست كنسبتها إىل املخلوق فيكون مثل هذا تكرباً وال حيتاج الكبري إىل هذا كله فتبني لك املفاضلة يف االمسية فإن نسبتها إ

بني الكبري واملتكرب وأما املفاضلة اليت هلذه الكلمة أعين قولك اهللا أكرب فهي كلمة مفاضلة على كل اسم من األمساء اإلهلية مبا يعطيه 
سم اسم ألن فهم العامل ال بد أن يكون يقصر عما هو األمر عليه وال يتمكن أن يقبل توصيل ذلك لو فهم اخللق فيه أعين يف كل ا

متكن أن يوصله احلق إليك فنحن ال قوة لنا على التحصيل وال قوة يف نفس األمر على التوصيل فال بد من قصور الفهم فتدل لفظة 
اهللا بأي اسم كان من األمساء اإلهلية ذا اللفظ وغريه فإن اهللا يقال فيه أنه اهللا أكرب من كل ما أعطاه فهم من نسبة الكربياء إىل 

أعظم وأكرم وأجل وأعلى وأرحم وأسرع وأحسن وأحكم وأمثال ذلك مما ال حيصي كثرة أال ترى إىل املشركني ملا قالوا أعل هبل 
يف العتبة السفلى يف باب بين شيبة هو مكبوب على أعل هبل وهبل اسم صنم كان يعبد يف اجلاهلية وهو احلجر الذي يطأه الناس 

وجهه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه ملا مسع املشركني يقولون ذلك قولوا اهللا أعلى وأجل يعين باملفاضلة عندهم يف 
 الذي هو عندهم ويف اعتقادهم اعتقادهم فساقه يف معرض احلجة عليهم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما دعاهم إال إىل اإلميان باهللا

أعلى وأجل من هبل ومن سائر اآلهلة مبا قالوه عن نفوسهم فقالوا ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى فاختذوهم حجبة فاهللا أعلى 
ه حىت يكون وأجل من هبل عندهم فكان ذلك تنبيهاً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمشركني فإنه يف نفس األمر ليس هبل بإل

اهللا أعلى وأجل يف األلوهة من هبل ولو قاهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على طريق املفاضلة يف نفس األمر لكان تقريراً منه 
صلى اهللا عليه وسلم أللوهة هبل إال أن اهللا أعلى منه وأجل يف األلوهة وهذا حمال على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى كل عامل أن 
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تقده ألنه اجلهل احملض على كل وجه فهذه أيضاً مفاضلة مقررة شرعية يف قولك اهللا أكرب فصاحب هذا اهلجري بطريق املفاضلة يع
يطالعه احلق بسريان هويته يف مجيع اخللق مثل قوله يف الصحيح أن اهللا قال على لسان عبده مسع اهللا ملن محده وقوله كنت مسعه 

ذلك وقوله فيب يسمع ويب يبصر ولكن نسبة القول إليه دون نسبة القول إليه بلسان عبده أعلى من وبصره ويده ورجله إىل غري 
نسبة القول إليه بلسان اخللق فهو أكرب يف ذاته من كربيائه يف خلقه فاعلم ذلك فنقول عند ذلك اهللا أكرب مفاضلة إذ مل خيرج عنه 

ذكرتك بك فال بد للنسبة من أثر ألن غاية شرف ذكري إياك أن كأنه يقول ذكرك نفسك أعظم وأكرب من ذكرى إياك وإن 
  ذكرك بك فتكون أنت الذاكر نفسك بلساين ونسبة الذكر إليك أكرب من نسبته إيلّ ولو كنت بك 

  فصل 

    

لذكر ألنه عني يف الذكر ال على طريق املفاضلة وينقسم أيضاً الذاكرون به هنا على هذا الوجه إىل قسمني طائفة متنع املفاضلة يف ا
كل ذاكر ن حيث ما هو ذاكر فال ترى ذكر إال اهللا وهو من حيث هويته وعينه ال يقبل املفاضلة ألن الواحد ال يفضل نفسه فينتج 

له هذا الذكر على هذا احلد كشف هذا ذوقاً فيتبني له أنه احلق عينه وطائفة أخرى وهم القسم اآلخر ال يرون التفاضل إال مع 
بة وال مناسبة بني اهللا وبني خلقه فذكر اهللا نفسه ذكر وذكر العبد ربه ذكر كل على حقيقة ال يقال هذا الذكر أفضل وجود املناس

وال أكرب من هذا بل هو الذكر الكبري من غري مفاضلة هللا تعاىل وهو يف حق العبد املذكور كبري عند العبد ال أكرب فإن العبد عبد 
نك ما تراه من تداخل األوصاف فإن ذلك وإن كان حقيقة فكل حقيقة على ما هي عليه ما هلا أثر لذاته والرب رب لذاته فال حيجب

يف األخرى خيرجها عما تقتضيه ذاا فاحلقائق ال تتبدل ولو تبدلت الرتفع العلم من اهللا ومن اخللق فإذا ذكر من هذه صفته أنتج له 
  ذلك كشفاً وذوقاً أن األمر كما نواه وقال به 

  فصل 

 أن الذاكر به على ما ذكرنا من كونه ذكراً مشروعاً ينقسم إىل قسمني طائفة -  اعلم-يف الذكر به من حيث به ما هو ذكر مشروع
تذكره على أنه مشروع للخلق ويقولون بأن اهللا تعاىل ملا أوجد العامل ما اخلقهم إال ليعبدوه ويسبحوه فما من شيء إال وهو يسبح 

بيحه وقال وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون فخلق العامل لعبادته فهؤالء إذا ذكروا اهللا ذكروه من حيث حبمده ولكن ال نفقه تس
أن اهللا شرع هلم كيف يذكرونه وال يعلمون ما حتت ذلك الذكر املشروع عند اهللا وإن علموه يف اللسان فينتج هلم هذا الذكر ملاذا 

ون غريه أي ذكر كان والقسم اآلخر يعتقد أن العامل ما اكتسب من احلق إال الوجود شرعه احلق يف العامل ذا القول اخلاص د
وليس الوجود غري احلق فما أكسبهم سوى هويته فهو الوجود بصور املمكنات وما يذكره إال موجود وما مث إال هو فما شرع 

رة املمكن ما ذكرناه كشفاً هذا الذكر وهو قوهلم ال الذكر إال لنفسه ال لغريه فإن الغري ما هو مث وهو عامل مبا شرع فيفتح لصو
يذكر اهللا إال اهللا وال يرى اهللا إال اهللا فاملفيد واملستفيد عني واحدة فهو ذاكر من حيث أنه قابل وهو مذكور من حيث أنه عني 

وجممالً مفصالّ ألن احملدث إذا قرنته مقصودة بالذكر والعامل على أصله يف العدم واحلكم له فيما ظهر من وجود احلق فما مث إال احلق 
بالقدمي مل يبق له أثر وإن بقي له عني فإن العني بال أثر ما هي معتربة وهلذا قلنا فيمن دل على معرفة الواجب لنفسه ال يتمكن له أن 
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هلم الربهان على استنادها لواجب يثبت له أثراً حىت يعلم أن هذه اآلثار الكائنة يف العامل حتتاج إىل مستند ال مكاا فعند ذلك يقوم 
الوجود لنفسه وذلك كمال العلم فإن الكمال للمرتبة أي باملرتبة والتمام مبا ترجع إليه يف نفسها أعين التام فينتج هلذا القسم هذا 

و املذكور ال الذكر وما قررناه من أنه يستحيل أن يذكره إال هو أو يسمع ذكره إال هو يكون املذكور إال هو ومن ذكرت به فه
أنت هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئاً مذكوراً حىت ذكر بربه فكان مذكوراً بربه ال به وسريد يف باب األمساء 

  اإلهلية ما يشفي يف هذا النوع إن شاء اهللا تعاىل من هذا الكتاب واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان هجيره في الباب السادس والستون وأربعمائة

  ومنزله سبحان اهللا 

 المنزه عن مثل وتشبيه فهو  إن الوجود على التسبيح فطرته

 بأنه رب تشبيه وتنزيه  في ثان حال جاء يعلمنا وثم

 بذلك ذو فكر وتنبيه يدري  النقيضان فهو الكون أجمعه له

    

قد ورد األمر بالتسبيح يف القرآن يف مواضع كثرية ولكل موضع حكم قال اهللا عز وجلّ فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون و
ليس لآلخر وتنقسم الطوائف يف تسبيح احلق حبسب كل آية وردت يف القرآن يف التسبيح لوال التطويل بل أوردناها وتكلمنا على 

جي يف حماسن االس ملا ذكر حال العابد  إن هذا الذكر ينتج للذاكر به ما قاله أبو العباس بن العريف الصهنا- اعلم- الذاكر ا
واملريد والعارف قال واحلق وراء ذلك كله ال بد من ذلك وإن كان مع ذلك كله أو عني ذلك كله فهو مع ذلك كله بقوله وهو 

 يكف بربك معكم أينما كنتم وهو عني ذلك كله بقوله تعاىل سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أو مل
وهو من وراء مجيع ما ذكره حميط بقوله واهللا من ورائهم حميط وبقوله أال إنه بكل شيء حميط فمن أراد أن يسبح احلق يف هجريه 

فليسبحه مبعىن قوله وأن من شيء إال يسبح حبمده أي بالثناء الذي أثىن به على نفسه فإنه ما أضافه إال اهللا هكذا هو تسبيح كل ما 
نا ال نفقه تسبيحهم إال إذا أعلمنا اهللا به وهذا ضد ما تعطيه حقيقة التسبيح بل هذا تسبيح عن التسبيح مثل قوهلم التوبة من سوانا فأ

التوبة فإن التسبيح ترتيه وال يرته عن كل نعت حمدث يتصف به املخلوق وما نزل إلينا من اهللا نعت يف كتاب وال سنة إال وهو 
ىل محد نفسه وذكر عن كل شيء أنه يسبح حبمده أي بالثناء الذي أنزله من عنده واملالئكة يشهدون شرب املخلوق وجعل ذلك تعا

وكفى باهللا شهيداً فمن سبحه عن هذه احملامد فما سبحه حبمده بل أكذبه وإمنا سبحه بعقله ودليله يف زعمه واجلمع بني األمرين أن 
شتراك يف النسبة كعدم العدم الذي هو وجود وإن أرادوا به املبالغة يف الترتيه تسبحه حبمده وهو الترتيه عن الترتيه وذلك عني اال

فذلك ليس حبمد اهللا بل محد اهللا نفسه مبا ذكرناه فإذا سبحه حبمده وهو اإلقرار مبا ورد من عنده مما أثىن به على نفسه أو مما أنزله 
 ذلك التسبيح كالصورة واجعل قوله واحلق وراء ذلك كله عليك يف قلبك وجاء به إليك يف وجودك مما مل ينقل إليك واجعل

كالروح اليت ال تشاهد عينها لتلك الصورة ويكفيك من العلم ا مشاهدتك أثرها فإنك تعلم أن وراء تلك الصورة أمراً آخر هو 
 يف الدنيا واآلخرة ال يكون روحها كذلك تعلم أن احلق وراء كل ثناء لك فيه شرب ومن احملال أن يكون عندك ثناء على اهللا معني
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لك فيه شرب فإنه ال يصح لك أن تثين عليه مبا ال تعقله ومهما عقلت شيئاً أو علمته كان صفتك وال بد فال يصح يف الكون على 
 يزال ما تعطيه احلقائق التسبيح الذي يتومهه علماء الرسوم وإمنا يصح التسبيح عن التسبيح ما دام رب وعبد وال يزال عبد ورب فال

األمر هكذا فسبح بعد ذلك أو ال تسبح فأنت مسبح شئت أم أبيت وعلمت أم جهلت ولوال ما هو األمر على هذا يف نفسه ما 
صح أن يظهر يف العامل عني شرك وال مشرك وقد ظهر يف الوجود املشرك والشرك فال بد له من مستند إهلي عنه ظهر هذا احلكم 

له شرب يف كل ما يسبح به ربه من احملامد أو على احملامد بال خالف عقالً وشرعاً ليس كمثله وليس إال ما ذكرنا من أن العبد 
شيء مث متم اآلية لنعرف املقصود ويصح أول اآلية فقال وهو السميع البصري فلو مل يتمم لكان أول اآلية يؤذن بأنا لسنا بعبيد وليس 

 أنه عني األصل يف ذلك وحنن فيه كنسبة الفرع إىل األصل والولد إىل الوالد وإن هو لنا بإله فال بد من رابط وليس إال االشتراك إال
كان على صورته فليس هو عينه فارتبط به فال ينسب إال إليه آلن له عليه والدة وغريه من الناس من أبناء جنسه ما له عليه والدة 

وهو الذي استفاد منه احملدث إال أن النسبة اليت ورد ا السمع فال يقال أنه ابنه ونسبتنا من وجه مثل هذه النسبة ألن الوجود له 
نسبة العبد إىل السيد واملخلوق إىل اخلالق والرب إىل املربوب واملقدور إىل القادر واملصنوع إىل الصانع فإن نسبة البنوة أبعد النسب 

عن قصد بنوة وعن ال قصد فبعدت النسبة لذلك كانت النطفة لتقلبه يف األطوار مبا ليس لألب فيه تعمل وإمنا له إلقاء املاء يف الرحم 
خملقة وغري خملقة ولو كان األمر فيها لألب لكانت تامة أبداً أال ترى النسبة القريبة يف خلق عيسى الطري بيده مث نفخ فأمت خلقه 

يع األمور وهي أصح النسب وما كفر من فقربت نسبة اخللق إليه وكذلك صنائع املخلوقني كلهم فالبنوة من األبوة أبعد نسبة من مج
    قال أن املسيح ابن اهللا إال القتصاره وكذلك كفر من قال حنن أبناء اهللا وأحباؤه 

القتصارهم ألم ذكروا نسبة تعم كل ما سوى اهللا إن كانت صحيحة فإن مل تكن يف نفس األمر صحيحة فهم والعامل فيها على 
 تولد العامل عن اهللا وأن وجوده فرع عن الوجود إال يل نبه تعريضاً يف تصريح ملن فهم اإلشارة السواء وملا كان األمر النسيب يف

وقسم العبارة وذلك بقوله لو أراد اهللا أن يتخذ ولداً فجوز ذلك وإمنا نفى تعلق اإلرادة باختاذ الولد واإلرادة ال تتعلق إال مبعدوم 
 مبعدوم واألمر وجود فال تعلق لإلرادة فإن املقصود حكم البنوة ال عني الشخص املسمى واألمر وجود فال تعلق فلإلرادة ال تتعلق إال

ابناً مث متم فقال الصطفى مما خيلق ما يشاء فتدبر هذه اآلية إىل متامها وكذلك قوله تعاىل لو أردنا أن نتخذ هلواً الختذناه من لدنا إن 
ألنه ابن مرمي املدعو باالبن ومن جعل أن شرطاً ال نفياً يكون معىن إن كنا فاعلني كنا فاعلني أي ما كنا فاعلني أن نتخذه من غرينا 

أن نتخذ هلواً تتخذه من عندنا ال من عندكم فإنه ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق وما من شيء إال عندنا خزائنه فما عندنا هو عند 
قطاب فاعترف احلق مبا أنكر ولذلك يكون اإلنكار اعترافاً بأن دعوى اهللا وحنن من عند اهللا وسيأيت هذا اهلجري فإنه حال بعض األ

املدعي باطلة فيلزمه اليمني ما مل تقم بينة وبعد إن حصل من البيان ما حصل فال بد أن نبني ما بقي يف املسألة باإلمجال وهو أن 
باسم ما من األمساء اإلهلية الظاهرة أو املضمرة واملضافة التسبيح إذا سبح به املسبح أعين بلفظه اخلاص به الدال عليه فال بد أن يقيده 

واملطلقة وهو أن يقول سبحان اهللا أو سبحان الرب أو العامل فهذا معىن االسم الظاهر وأما االسم املضمر فمثل قوله سبحانه 
أي اسم نسبحه من أمساء اهللا وسبحانك وأما املضاف فقوله سبحان ربك رب العزة وأما املطلق سبحان اهللا وتعاىل عما يشركون ف

تعاىل وبأي حال نربطه فإن النتيجة اليت حتصل هلذا لذاكر مناسبة لذلك االسم ومرتبطة بتلك احلال وال يظهر له صورة يف الذاكر إال 
 فإن احملامد ال تقف ذه املناسبة اخلاصة فال يتعني يف هذا الذكر لنا أمر نقتصر عليه إال ما ذكرناه مما يعم حكمه فإن النتائج ختتلف

عند حد واملسبح ال يسبحه إال حبمده وتتبعنا الكتاب والسنة يف طلب األمساء فوجدناها تدور على اهللا والرب املضاف واالسم 
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الناقص واالسم املضمر كاهلاء وامللك العلي فاهللا قوله سبحان اهللا حني متسون والرب قوله سبحان ربك واالسم الناقص سبحان 
ى بعبده واملضمر قوله سبحانه وتعاىل وامللك مثل الذي ورد يف السنة سبحان امللك القدوس والعلي كما ورد يف السنة الذي أسر

سبحان العلي األعلى وقد ورد من غري تقييد يف السنة مثل قوله سبوح وهذا ذكر املذكور ونتيجته أعظم النتائج ألنه كناية عني عن 
    عينه وهذا أكمل تسبيح العارفني ألنه غاب عن االسم فيه باملسمى عني املسبح بالتسبيح فامسه هنا 

 إذا ما تراهم هلكوا إال  فاسلك مع القوم أية سلكوا

 عنهم إذا سلكوا بمعزل  أن ترى شريعتهم وهلكهم

 باإلله إذ تركوا تأسياً  ال تقل بقولهم فاتركهم

 والشريعة أبداً ال تكون مبعزل فإا تعم قول كل قائل واعتقاد كل معتقد فإن مجاعة من العقالء جعلوا الشريعة مبعزل فيما زعموا
ومدلول كل دليل ألا عن اهللا املتكلم فيه قد نزلت وإمنا قلنا يف هذه الطائفة املعينة إا جعلت الشريعة مبعزل مع كوا قالت ببعض 

عدا ذلك رمت به أو جعلته خطاباً للعامة اليت ال تفقه هذا إذا ما جاءت به الشريعة فما أخذت من الشريعة إال ما وافق نظرها وما 
عرفت واعتقدت أن ذلك من عند اهللا ال من نفس الرسول وهو قوله تعاىل الذي قال عنهم على طريق الذم هلم ويقولون نؤمن 

نون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيالً أولئك هم الكافرون حقاً وقال تعاىل أفتؤم
ببعض فهذا معىن قوهلم أم جعلوا الشرع مبعزل وإن كان قد جاء الشرع مبا هم عليه فما أخذوا منه ما أخذوا من كون الشرع 
ما جاء به وإمنا قالوا به للموافقة احتجاجاً وطائفتنا ال ترمي من الشريعة شيئاً بل تترك نظرها وحكم عقلها بعد ثبوت الشرع حلكم 

  يأيت به الشرع إليها ويقضي به فهم سادات العامل 

 المجد يملكون ومع  القوم سادة إنما

 حيث يسلكون معهم  أية يسلكون كن

 شاء أن يكون للذي  القول منه كن إنما

 من فعلهم يهون ق  كل شيء يريده الح

  وهو سهل فال يهون  ال يريده والذي

    

ني األشياء مناسبات لريبط العامل بعضه ببعض ولوال ذلك مل يلتئم ومل يظهر له وجود أصالً وأصل ذلك واعلم أن اهللا تعاىل ملا جعل ب
املناسبة اليت بيننا وبينه تعاىل لوالها ما وجدنا وال قبلنا التخلق باألمساء اإلهلية فما من حضرة له تعاىل إال ولنا فيها قدم ولنا إليها 

 يف باب األمساء اإلهلية من هذا الكتاب وأعظم احلضرات اإلهلية يف هذا الباب أنه ال يشبهه شيء طريق أمم وسأورد ذلك إن شاء اهللا
وما مث إال حنن ومن مل يشبهك فلم تشبهه فكما انتفت املثلية عنه انتفت املثلية عن العامل وهو كل ما سواه باموع فإن العامل إنسان 

 كل مبدع على غري مثال فال خيلو أهل اهللا إما أن جيعلوا احلق عني العامل فال مياثله شيء واحد كبري ال مياثل أي ال مثل له وهلذا هو
ألنه ليس مثّ إال اهللا والعامل صور جتليه ليس غريه فهو له وإن كان العامل وجوداً آخر فما مثّ إال اهللا ومسمى العامل فال مثل هللا إال أن 

 مثل للعامل إال أن يكون عامل وال عامل إال هذا العامل وهو املمكنات فال مثل للعامل فصحت يكون إله وال أله إال اهللا فال مثل هللا وال
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املناسبة من وجهني من نفى املثلية ومن قبوله لألمساء واحلضرات اإلهلية وكل ما يف العامل من املماثلة بعضه ببعض فإنه ال يقدح يف 
لة واملختلفة واملتضادة كاألمساء هللا املختلفة واملتماثلة واملتضادة كالعليم والعامل والعالم نفي املماثلة فإن تفاصيل العامل وأجزاءه املتماث

هذه متماثلة وهو أيضاً الضار النافع فهذه املتضادة وهو العزيز احلكيم فهذه املختلفة ومع هذا فليس كمثله شيء فهذه اآلية له ولنا 
ا كان ال بد من التناسب فنظرنا أي شيء من املناسبات بني احلج والتسبيح حىت من أجل الكاف واالشتراك يؤذن بالتناسب وإذ

شبهه به تعاىل فقلنا أن التسبيح هو الذكر العام يف قوله وأن من شيء إال يسبح حبمده وقال صلى اهللا عليه وسلم إمنا شرعت 
ي مبا أثىن على نفسه كما جعل التهليل مماثالً لعتق الرقاب املناسك إلقامة ذكر اهللا الختالف العامل ألن ذكر اهللا كله تسبيح حبمده أ

النفيسة والعتق إمنا هو أمر خيرج العبد من العبودية وال خيرج من العبودية إال أن يكون احلق مسعه وبصره ومجيع قواه فيكون حقاً 
خص يتقيد بالربوبية فيطلب منه مات ليس بيده كله فناسب قوله ال إله إال اهللا وقد يكون عتق الرقاب من األلوهية بالعبودة فإن الش

منه شيء وإمنا ذلك بيد اهللا فيحار فيعتقه اهللا من هذه النسبة إليه مبا أظهر فيه عند املعتقد فيه ذلك من اجلرب واالفتقار وسلب هذه 
ختلص لنفسه من تعلق الغري به األوصاف فعاد حراً يف عبوديته فلم يكن له قدم يف الربوبية فاستراح فهذا عتق أيضاً شريف حيث 

كما خلص بالتهليل األلوهة هللا من رق الدعوى باآلهلة املتخذة وهو قوهلم أجعل اآلهلة إهلاً واحداً كما هو األمر يف نفسه إن هذا 
سباً للحمل لشيء عجيب فجعل صلى اهللا عليه وسلم بوحيه املرتل وكشفه املمثل التهليل مناسباً لعتق الرقاب كما جعل التحميد منا

يف سبيل اهللا وهو باب النعم واحلمد هللا شكراً ملا يكون منه كما يكون من األسباب للمسببات شكر مبا نراه من آثارها كما قال أن 
اشكر يل ولوالديك وقل رب ارمحهما كما ربياين صغرياً وسريد يف هجري احلمد هللا ما يشفي الغليل إن شاء اهللا تعاىل وكذلك من 

بني التكبري وبني عظم ما لصاحبه من غري تعيني وما قرنه بشيء معني مثل ما فعل يف التسبيح والتحميد والتهليل فقيد كرب ناسب 
هناك وأطلق هنا ليشمل الذكر التقييد واإلطالق وقد ورد يف هذا خرب حسن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه من سبح اهللا 

له عز وجل وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروا وقوله فسبحان اهللا حني متسون مائة بالغداة ومائة بالعشي وهو قو
وحني تصبحون وقرن ذلك باملائة ألنه ليس لنا دار نسكنها إال اجلنة أو النار واجلنة مائة درجة فمن أكملها مائة فقد حاز من كل 

جات وكذلك دركات النار مائة درك تقابل درج اجلنان له من درجة حظاً وافراً حبسب ذكره مبا يناسب ذلك الذكر من تلك الدر
جانب النار ذا الذكر الترتيه من كل درك من اجلنان األنعام من كل درج فاعلم ذلك مث نرجع إىل سرد احلديث وهو ما حدثنا به 

 اجلراجي عن احملبويب عن أيب زاهر بن رستم األصفهاينّ عن الكروحي عن الثالثة حممود األزدي والترياقي والعورجي كلهم عن
    عيسى الترمذي قال حدثنا حممد بن رزين الواسطي قال حدثنا أبو سفيان احلموي عن الضحاك بن محزة عن عمرو بن شعيب عن 

ولة أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سبح اهللا مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حج مائة حجة يعين مقب
ومن محد اهللا مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن محل على مائة فرس يف سبيل اهللا أو قال غزا مائة غزوة ومن هلل اهللا مائة بالغداة 

ومائة بالعشي كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد امساعيل ومن كرب اهللا مائة بالغداة ومائة بالعشي مل يأيت يف ذلك اليوم أحد بأكثر 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وملا كان التسبيح حبمده قربة به فقال : أتى إال من قال مثل ما قال أو زاد على ما فقالمما 

يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سبحان اهللا واحلمد هللا أما ميآلن أو ميأل ما بني السماء واألرض وأراد قوله 
مد هللا متأل امليزان فإا أخر ما جيعل يف امليزان فيها ميتلئ كما قال وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني سبحان اهللا وحبمده فإن احل

فاحلمد هللا له التأخري يف األمور ألن له الساقة وال إله إال اهللا له التقدمة وسبحان اهللا له امليسرة واهللا أكرب له امليمنة والقلب له ال حول 
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اهللا فأثبت العبد والرب فاستصحاب االسم اهللا لكل تسبيح وحتميد وتكبري وليل هو معطي القوة لذلك التسبيح أو وال قوة إال ب
التهليل أو التحميد والتكبري ألنه لفظ ميكن أن يطلق إذا أطلق ويقيد بغري اهللا يف اإلضافة بأن يسبح شخصاً ليس اهللا ويكربه وحيمده 

ن فال قوة هلذا الذكر على أمثاله إال باهللا فإنه ما يتجلى لك بشيء ليس هو اهللا فيقول لك أنا اهللا ويهلل ما ليس بإله كقوم فرعو
فتقول له أنت باهللا إال انعدم من ساعته إذ مل يكن اهللا وما رأيت من شهد هذا املشهد من رجال اهللا إال رجل واحد من أهل قرطبة 

مد القباب كان من سادام وهو تلميذ أيب احلسن بن خرازم بفاس فال قوة على كان مؤذناً باحلرم املكي يقال له موسى بن حم
الثبوت إال باهللا حىت لو قاهلا بكالم احلق على لسان ذلك املتجلي ويقول له صاحب الكشف أنت باهللا ما انعدم وثبت فهذا بعض ما 

  ينتجه هذا الذكر واحلمد هللا واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حال قطب كان منزله الحمد هللا في السابع والستون وأربعمائةالباب 

  مثل الفروع التي قامت على ساق  هللا في قيد وإطالق الحمد

    

  لشاهد الحس في أنفاس عراق  بالذي تبديه من ثمر يمدها

 بذات وأخالق بأخالق ذات  فرع لمن أبدى حقائقنا ونحن

    

اعلم أن احلمد واحملامد هي عواقب الثناء وهلذا يكون أخراً يف األمور كما ورد أن آخر دعواهم أن قال اهللا تعاىل آمراً قل احلمد هللا 
احلمد هللا رب العاملني وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلمد هللا أا متأل امليزان أي هي آخر ما جيعل يف امليزان وذلك ألن التحميد 

 املنعم املفضل ويف الضراء يقال احلمد هللا على كل حال واحلمد هو الثناء على اهللا وهو يأيت عقيب األمور ففي السراء يقال احلمد هللا
على قسمني ثناء عليه مبا هو له كالثناء بالتسبيح والتكبري والتهليل وثناء عليه مبا يكون منه وهو الشكر على ما أسبغ من اآلالء 

 فإنه املثين على العبد واملثين عليه وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم أنت كما والنعم وله العواقب فإن مرجع احلمد ليس إال إىل اهللا
أثنيت على نفسك وهو الذي أثىن به العبد عليه فرد الثناء له من كونه مثنياً اسم فاعل ومن كونه مثنياً عليه اسم مفعول فعاقبة احلمد 

لقاً ومقيداً يف اللفظ وإن كان مقيداً باحلال فإنه ال يصح يف الوجود يف األمرين له تعاىل وتقسيم آخر وهو أن احلمد يرد من اهللا مط
إطالق فيه ألنه ال بد من باعث على احلمد وذلك الباعث هو الذي قيده وإن مل يتقيد لفظاً كأمره يف قوله تعاىل قل احلمد هللا فلم 

خلق السموات واألرض وكقوله احلمد هللا الذي أنزل على يقيدوا أما املقيد فال بد أن يكون مقيداً بصفة فعل كقوله احلمد هللا الذي 
عبده الكتاب واحلمد هللا فاطر السموات وقد يكون مقيداً بصفة ترتيه كقوله احلمد هللا الذي مل يتخذ ولداً واعلم أن احلمد ملا كان 

 فهو محد كله ألنه ثناء على اهللا يعطي املزيد للحامد علمنا أن احلمد بكل وجه شكر وكذلك ما أعطى املزيد من األذكار فهو شكر
فأما زيادته اليت حتصل ملن أثىن عليه مبا هو عليه فهي أن يعطيه احلق من العلم الذايت به سبحانه ما يثين به عليه وهو قوله وقل رب 

 حال يعطي الزيادة وإن كان زدين علماً وأما إذا أثىن عليه مبا يكون منه فإنه يزيده من ذلك ليثابر عليه بالثناء على اهللا به فعلى كل
بني التحميدين فرقان ولكن من حيث ما هو حتميد من اخللق فهو عطاء أعطاه اهللا إياه وكل عطاء يقبل املعطي الزيادة منه فإنا ال 
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اإلهليني فإن حنمده إال مبا أعلمنا أن حنمده به فحمده مبناه على التوقيف وقد خالفنا يف ذلك مجاعة من علماء الرسوم ال من العلماء 
التلفظ باحلمد على جهة القربة ال يصح إال من جهة الشرع ولو استصبح هذا املخالف بنور اإلنصاف لعلم أن الصدق حسن وهو 

يقول به أنه حسن لذاته ومع هذا فإنه يقبح يف مواطن ويأمث القائل به فلهذا ال يتمكن أن يقال على جهة القربة وإن عقل أنه خري إال 
احلق اذكروين فإما أن يطلق بكل ذكر ينسب إليه احلسن يف العرف وهو من مكارم األخالق وإما أن يقيده فيعني ذكراً حىت يقول 

خاصاً فالثناء على اهللا مبا هو فاعل ثناء عريفّ يثين به املخلوق على اخلالق ما مل ينه عنه إذا كان ذلك الثناء مما يعظم يف العامل فقد 
ل وليس بعظيم يف العامل فإذا ذكر مبا هذا مثله نكر ومثاله أن يقول احلمد هللا خالق كل شيء فيدخل فيه يكون من حيث ما هو فاع

كل خملوق معظم وحمقر ومثال املعظم يف العرف أن تقول احلمد هللا الذي خلق السماوات ومثل ذلك ال ينبغي أن يعني يف الثناء خلق 
وم كل شيء ولكن إذا عني ال يقتضيه األدب بل ينسب معنيه إىل سوء األدب أو فاد احملقر عرفاً واملستقذر طبعاً وإن دخل يف عم

العقيدة مع صحة ذلك وال أمثل به فإين أستحيي أن يقرأ مع الزمان يف كتايب فلذلك مل منثل به كما مثلت بالعام وبالعظيم والكل 
س عندي بعظيم ألين أنظر بعني اعتناء اهللا به حيث أبرزه يف منه ونعمته ولوال حقارة ذلك بالعرف مل نقل به فإين ما أرى شيئاً لي

الوجود فأعطاه اخلري فليس عندنا أمر حمتقر وهذا شهود القوم فالكل نعمته ظاهرة وباطنة فظاهرة ما شوهد منها وباطنة ما علم ومل 
س بعظيم يف الظاهر ألن هذا األمر شبيه باآليات يشهد وظاهرة التعظيم عرفاً وباطنة التعظيم عند أهل اهللا وأهل النظر املستقيم مما لي

املعتادة واآليات غري املعتادة فاآليات املعتادة ما هي آيات إال لقوم يعقلون وال فرق بينها وبني اآليات غري املعتادة مثل حركات 
ت فال يتنبه ا إال كل ذي عقل األفالك واختالف الليل والنهار وما يظهر يف فصول السنة من األرزاق واألمور املعادة واملسخرا

    سليم أا آيات وأما غري املعتادة فهي آيات للجميع فتنبعث النفوس للثناء على اهللا ا دون املعتادة فصاحب 

هجري احلمد املطلق الذي ال يقيده الذاكر بشيء من الصفات وإن اختلفت عليه األحوال فما هي بواعث لذلك الذكر وإمنا هو 
ول الذي به أطلق الذكر فهو تقييد يف إطالق فينتج له مجيع ما يعطيه كل حتميد مقيد بنعت ما من النعوت أو اسم أو الباعث األ

صفة ما مل يقف صاحب هذا الذكر مع حال من األحوال ملا حيصل له فيه من احلالوة فيقيده ذلك االستحالء وإن أطلقه يف اللفظ 
ال الذي أعطاه االستحالء فأنه ذو صفة فهو حبيث هي وزال عنه ا احلكم األول قيل أليب فال ينتج له بعد ذلك إال ما يناسب احل

يزيد كيف أصبحت فقال ال صباح يل وال مساء إمنا الصباح واملساء ملن تقيد بالصفة وأنا ال صفة يل فال يقف صاحب هذا الذكر 
ن غري تعلق مبعية فمعيته مع الوارد معية احلق مع عباده حيث ما مع أمر يرد عليه من احلق يقيده فهو مع كل وارد حبسب الوارد م

كانوا لعلمه أم ال يكونون إال حبسب أمسائه احلاكمة عليهم واملتصرفة فيهم فهو مع أمسائه ال معهم ولكن ما وقع األخبار إال أن اهللا 
عطاه ذكره وذكره من فعله يف معيته مع الواردات مع معهم أينما كانوا كذلك الواردات ال تتعني للعبد إال حبسب استعداده الذي أ

  نفسه كما ذكرنا يف معية احلق على السواء واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حال قطب كان منزله الحمد هللا على كل حال في الباب الثامن والستون وأربعمائة

 فهو الذي يعم حال الوجود  الحمد هللا على كل حال

 تلفظت به من مزيد إذا   قالهعلى حمد الذي وما
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 جاء ما قد كنت منه تحيد قد  وجاء ذا عنه به قائالً

 قبل هذا في مقام الشهود من  ناداك من حضرة فإنه

 يغرنك حبل الوريد فال  بأنه ليس بغير له

 الرب بكون العبيد ويثبت  رب وأنا عبده فأنت

  يقول يوم العرض هل من مزيد  فال تقل في كونه أنه

    

اعلم أيدك اهللا وإيانا بروح منه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف السراء احلمد هللا املنعم املفضل وكان يقول يف 
الضراء احلمد هللا على كل حال ثبت هذا يف الصحاح فعلمنا أنه ذكر أدب إهلي ألنه ما قيده باسم كما قيد محد السراء باملنعم 

ائه الضار كما من أمسائه النافع ومل يتعرض يف هذا احلمد إىل ذكر االسم الضار ومل يكن ذلك عن هوى بل عن املفضل ومن أمس
وحي إهلي يوحي فإنه الصادق القائل أن اهللا أدبين فأحسن أديب فعلمنا أن هذا الذكر من مجلة اآلداب على هذه الصفة وقد أوحى 

يم عليه السالم مع ربه قوله وإذا مرضت فهو يشفيين فنسب الشفاء إىل ربه ومل ينسب إليه اهللا أن تتبع ملة ابراهيم ومن آداب ابراه
املرض ألنه شر يف العرف بني الناس وإن كان يف طيه خري يف حق املؤمن فأخرب اهللا نبيه حبديث ابراهيم وقوله هذا تعليماً له صلى اهللا 

عليه وسلم والشر ليس إليك ومن كونه خلقاً حيس باألمل احلسي والنفسي كما عليه وسلم ليتأدب بأدبه فقال رسول اهللا صلى اهللا 
حيس باللذات احملسوسة واملعنوية ويعلم الفرقان بينهما وأن السرور يصحب االلتذاذ وأن احلزن يصحب األمل طبعاً فلذلك عدل يف 

شأن الذي أحلق فيه بل هو عني الشأن كل حال يطرأ يف الضراء إىل محد اهللا على حال واألحوال يف العامل ما هي بأمر زائد على ال
الوجود مما يوافق الغرض ويالئم الطبع ومما ال يوافق الغرض وال يالمي الطبع وإن كان األمر يف ذلك من القابل ألنا رأينا ما يتضرر به 

 انقسام فيه فينقسم فينا أمره ويتعدد وملا عم هذا زيد يلتذ به عمر وفعلمنا أن العلة يف القابل وأن األمر اآليت منه تعاىل واحد العني ال
الذكر مجيع األحوال فإن حتقق الذاكر اهللا به ما وضع له فهي دعوى فإن اهللا ال بد أن يبتلي الشخص الذي يذكر اهللا ذا الذكر 

خطر له أصل وضعه خباطر بل على هذا احلد فإن الدعوى تفتح باب االبتالء يف القدمي واحلديث إن فهمت وإن كان الذاكر به ما 
ذكر اهللا به لكونه مشروعاً من غري وقوف مع السبب يف وجوده وتشريعه فقد يبتليه اهللا وقد ال يبتليه وإن قيده هذا الذاكر أعين 

 ذلك ذلك الذكر بأنه ثناء على اهللا جلهة اخلري ال يقصد به أصل وضعه وال يقوله بدعوى أنه احلامد ربه على كل حال وإمنا يقول
خمرباً أن اهللا حممود على كل حال فإنه ما من حال كما قررناه إال وله وجه يف اخللق إىل االلتذاذ به والتأمل به فما من حال إال وحيمد 

اهللا عليه محد سراء ومحد ضراء أال تراه يف السراء كيف يقول احلمد هللا املنعم املفضل فمن أنعامه وفضله أن جعل صاحب الضراء 
هللا وهلذا يعافيه وحيول بينه وبني تلك الضراء ألن محده شكر على هذا األفضال وهو إن أهلمه واستعمله يف محد اهللا ومل حيمد ا

يستعمله يف الضجر والسخط فعاىف باطنه مبا أهلمه إليه من التحميد فزاده اهللا عافية بإزالة الضراء عنه وهذا معىن دقيق مندرج يف 
نه مساو حلمد السراء وهو احلمد هللا املنعم املفضل وبزيادة وهذا من جوامع الكلم اليت أوتيها رسول اهللا احلمد هللا على كل حال وإ

صلى اهللا عليه وسلم وختتلف أحوال الذاكرين اهللا ذا التحميد فكل حامد به ينتج له حبسب قصده وعلمه وباعثه وقد فصلناه 
  ين اهللا به ترتيالً فهو محد سراء ومحد ضراء واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل تفصيالً كما أنزله احلق عز وجل يف قلوب الذاكر
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  حال قطب كان منزله وأفّوض أمري إلى اهللا في الباب التاسع والستون وأربعمائة

 ومصدق ومصدق فتفكروا  إن الوجود منطق ومنطق

 والعين ال تتكثر ومكذب  فالشيء يكذب نفسه فمكذب

 قد قلته في أمرنا فتبصروا  مر الذيفألي شيء يرجع األ

 الوجود إليه ال تتحيروا أمر  تروه بالعيان ففوضوا حتى

    

قال اهللا عز وجل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يقول لقومه حني ردوا دعوته فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا وهو 
مله احملل وذلك أن احملل ال حيمل إال ما يف وسعه أن حيمله وهو القدر من فاض وال يفيض حىت ميتلئ فالفيض زيادة على ما حي

والوجه الذي حيمله املخلوق وما فاض من ذلك وهو الوجه الذي ليس يف وسع املخلوق أن حيمله حيمله اهللا فما من أمر إال وفيه 
 واحدة إىل اخللق فيقبل كل خلق منه بقدر للخلق نصيب وهللا نصيب فنصيب اهللا أظهره التفويض فيرتل األمر مجلة واحدة وعيناً

وسعه وما زاد على ذلك وفاض انقسم اخللق فيه على قسمني فمنهم من جعل الفائض من ذلك إىل اهللا تعاىل فقال وأفوض أمري 
ه رده إىل ربه ومنهم إىل اهللا وينسب ذلك األمر إىل نفسه ألنه ملا جاءه ما ختيل أنه يفضل عنه وختيل أنه يقبل كله فلما مل يسعه بذات

من مل يعرف ذلك فرجع الفائض إىل اهللا من غري علم من هذا الذي حصل منه ما حصل فهو إىل اهللا على كل وجه وما بقي الفضل 
إال فيمن يعلم ذلك فيفوض أمره إىل اهللا فيكون له بذلك عند اهللا يد ومنهم من ال يعلم ذلك فليس له عند اهللا بذلك مرتلة وال حق 

جه قال تعاىل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولو األلباب واعلم أن العبد القابل أمر اهللا ال يقبله إال يتو
باسم خاص إهلي وإن ذلك االسم ال يتعدى حقيقته فهذا العبد ما قبل األمر إال باهللا من حيث ذلك االسم فما عجز العبد وال ضاق 

ل لظهور أثر كل اسم إهلي فعن االسم اإلهلي ال عن العبد فلما فوضه بقوله وأفوض أمري إىل اهللا ما عني امساً بعينه عن محله فإنه حم
وإمنا فوضه إىل االسم اجلامع فيتلقاه منه ما يناسب ذلك األمر من األمساء يف خلق آخر فإنه ما ال حيمله زيد وضاق عنه لكون االسم 

ما أعطت حقيقته إال ما قبل منه وقد حيمله عمر وألنه أوسع من زيد بل ال أنه أوسع من زيد ولكن عمر ويف اإلهلي الذي قبله به 
حكم اسم أيضاً إهلي قد يكون أوسع إحاطة من االسم اإلهلي الذي كان عند زيد فإن األمساء اإلهلية تتفاضل يف العموم واإلحاطات 

لعليم أكثر من إحاطة العامل وإحاطة اخلبري أكثر من إحاطة غريه وكذلك االسم املريد مع فيحيط العامل وحييط العليم فيكون إحاطة ا
العامل واالسم القادر مع املريد ومع العامل تقل إحاطته عنهما والعبد ال بد أن يكون حتت حكم اسم إهلي فهو حبسب ذلك االسم 

ك التفويض ملن عقل عن اهللا قوله فإن اللسان الذي خاطبنا به احلق وما تعطيه حقيقته من القبول فريد ما فضل عنه إليه تعاىل وذل
اقتضى ذلك فنحن معه بقوله ألنه ليس يف وسع املخلوق أن حيكم عن اخلالق إال من يكون شهوده ما هي املمكنات عليه يف حال 

ها من حيث إمكاا يغلب عليها وهلذا عدمها فريى أا أعطت العلم للعامل بنفسها فقد يشم من ذلك رائحة من احلكم لكن افتقار
ترى النافني لإلمكان بالداللة العقلية يغفلون يف أكثر احلاالت عما أعطاهم الدليل من نفى اإلمكان يف نفس األمر فيقولون باإلمكان 

 عما اقتضاه دليله حىت يراجعوا وينبهوا فيتذكروا ذلك فال بد من أمر يكون له سلطنة يف هذا العبد حىت يتصف بالغفلة والذهول
وليس إال األمر الطبيعي واملزاج أال تراه إذا انتقل باملوت األكرب باملوت األصغر إىل الربزخ كيف يرى يف املوت األصغر أموراً كان 
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 عليه حييلها عقالً يف حال اليقظة وهي له يف الربزخ حمسوسة كما هي له يف حال اليقظة ما يتعلق به حسه فال ينكره فيما كان بدل
عقله من إحالة وجود أمر ما يراه موجوداً يف الربزخ وال شك أنه أمر وجودي تعلق احلس به يف الربزخ فاختلف املوطن على احلس 
فاختلف احلكم فلو كان ذلك حماالً لنفسه يف قبول الوجود ملا اتصف بالوجود يف الربزخ وملا كان مدركاً باحلس يف الربزخ بل قد 

هللا حىت يدركوا ذلك يف حال يقظتهم ولكن يف الربزخ فهم يف حال يقظتهم كحال النائم وامليت يف حال نومه يتحقق بذلك أهل ا
وموته فإن تفطنت فقد رميت بك على طريق العلم بقصور النظر العقلي وأنه ما أحاط مبراتب املوجودات وال علم الوجود كيف 

مرتبة من املراتب وقد ظهر فليس لعاقل ثقة مبا دله عليه عقله يف كل شيء هو إذ لو كان كما حكم به العقل ما ظهر له وجود يف 
فإذا كان صحيح الداللة سرى ذلك يف كل صورة فيعلم يف كل صورة يراها يف الربزخ وحتصل يف نفسه أنه اهللا فهو اهللا فما خيتلف 

     ذلك كونه وإن اختلفت صور جتليه وكذلك عند العارفني به هنا ما خيتل عليهم شيء من

وال يف الربزخ وال يف القيامة الكربى فيشهدون رم يف كل صورة من أدىن وأعلى وكما هم اليوم كذلك يكونون غداً وأما أبو 
يزيد فخرج عن مقام التفويض فعلمنا أنه كان حتت حكم االسم الواسع فما فاض عنه شيء وذلك أنه حتقق بقوله ووسعين قلب 

األمور منه خترج اليت يقع فيها التفويض ممن وقع فهو كالبحر وسائر القلوب كاجلداول وقال يف هذا عبدي فلما وسع قلبه احلق و
املقام لو أن العرش يريد به ما سوى اهللا وما حواه مائة ألف ألف مرة يريد الكثرة بل يريد ما ال يتناهى يف زاوية من زوايا قلب 

من هنا قلنا أن قلب العارف أوسع من رمحة اهللا ألن رمحة اهللا ال تنال اهللا وال العارف ما أحس به يعين التساعه حيث وسع احلق و
تسعه وقلب العبد قد وسعه إال أن يف األمر نكتة أومئ إليها وال أنص عليها وذلك أن اهللا قد وصف نفسه بالغضب والبطش الشديد 

قدر من اإلمياء كاف فيما نريد بيانه من ذلك فإن الرسل باملغضوب عليه والبطش رمحة ملا فيه من التنفيس وإزالة الغضب وهذا ال
تقول ولن يغضب بعده مثله فاالنتقام رمحة وشفاء وال كونه رمحة ما وقع يف الوجود وقد وقع ولكن ينبغي لك أن تعلم مبن هو 

 إال عن أحواهلم وذوقهم فيها ومن وقوع االنتقام رمحة فبان لك من هنا رتبة أيب يزيد من غريه من العارفني ألنه وأمثاله ال يتكلمون
أمسائه تعاىل الواسع كما ورد فباتساعه قبل الغضب فلو ضاق عنه ما ظهر للغضب حكم يف الوجود ألنه مل يكن له حقيقة إهلية 
قد يستند إليها يف وجوده وقد وجد فال بد أن ينسب الغضب إىل اهللا كما يليق جبالله وقد وسع القلب احلق ومن صفاته الغضب ف

وسع الغضب فال ينكر على العارف مع كونه ما يرى إال اهللا أن يغضب ويرضى ويتصف بأنه يؤذي وإن مل يتأذ فما أذى من ال 
يتأذى غري أنه ال يقال ذلك يف اجلناب اإلهلي إال أنه تسمى بالصبور وأعلمنا بالصرب ما هو وعلى ماذا يكون وال نقول هو يف حق 

 ورد كذلك ورد الصبور ولكل وارد معىن ما هو عني اآلخر فتتغري األحوال على العارفني تغري الصور على احلق حلم فإنّ احلليم كما
احلق على الصورة ولوال ذلك ما تغريت األحكام يف العامل ألا من اهللا تظهر يف العامل وهو موجدها وخالقها فال بد من قيام الصفة 

م فاعل ما كان وكان املوجد اسم مفعول ما كان فإن مل تعلم التفويض كما ذكرته به وحينئذ يصح وجودها منه كان املوجد اس
لك وإال وقعت يف أشكال ال ننحل منه أعين يف العلم بالتفويض ما هو فهذا نسبته إىل املخلوق وأما التفويض اإلهلي وهو أن يكون 

ض أمره إىل عباده فإنه فاض عما جيب للحق ألن التكليف ال هو املفوض أمره إىل عباده فيه فإنه كلفهم وأمرهم واهم فهذا تفوي
يصح يف حق احلق فلما فاض عنه مل يكن إفاضته إى على اخللق وأراد منهم أن يقوموا به حني رده إليهم كما يقوم احلق به إذا 

 منهم من رده ومنهم من قبله يف وقت فوض العبد أمره إىل اهللا فمنهم من ختلق بأخالق اهللا فقبل أمره ويه وهو املعصوم واحملفوظ
ويف حال ورده يف وقت ويف حال كذلك فوض إليهم أمره يف القول فيه فاختلفت مقاالم يف اهللا مث أبان هلم على ألسنة رسله ما 
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ت جتلى ألهل كل هو عليه يف نفسه لتقوم له احلجة على من خالف قوله فقال يف اهللا ما يقابل ما قاله عن نفسه فلما اختلفت املقاال
مقالة حبسب أو بصورة مقالته وسبب ذلك تفويضه أمره إليهم وإعطاؤه إياهم عقوالً وأفكاراً يتفكرون ا وأعطى لكل موف حقه 

يف االجتهاد بنظره نصيباً من األجر أخطأ يف اجتهاده أو أصاب فإنه ما أخطأ إال املقالة الواردة يف اهللا بلسان الشرع خاصة فحاد 
تأويل فيها أداه إليه نظره وورد شرع أيضاً يؤيده يف ذلك فما ترك املقالة من حيث عينها وإمنا استند فيما ذهب إليه ألمر عنها ب

مشروع ودليل عقل وكونه أصاب أو أخطأ ذلك أمر آخر زائد على كونه اجتهد فإنه ما يطلب باجتهاده إال الدليل الذي يغلب 
    صابة ال غري على ظنه أنه يوصله إىل احلق واإل

 وإياه فيه سوا فنحن  فتكليفه عين تفويضه

 بلسان السوى وتسبيحه  فتسبيحنا عين تسبيحه

  من الذكر هللا ما قد نوى  امرئ إنما حظه وكل

كي تقر فتفويضه يف قوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه وتفويضنا إذ أمرنا أن نتخذه وكيالً فيما استخلفنا فيه فرددناه إىل أمه 
عينها وملا كان العامل حتت حكم األمساء اإلهلية وهي أمساؤه فما تلقى تفويضه إال هو ال حنن فإنه بأمسائه تلقيناه فهو الباطن من حيث 

  تفويضه وهو الظاهر من حيث قبوله فكان األمر بيننا كما ترتل األمر بني السماء وهو العلي وبني األرض وهي الذلول 

 أوضحه كونه فإنه   تخفهاألمر فال فهكذا

 فإنه في كونه عينه  وشاهد الحق به ناطق

وهو ما ذكرناه من أنه ما تلقى تفويض احلق إال امسه فهو املكلف واملكلف ألنه قال وإليه يرجع األمر كله فهو عني املوجودات إذ 
 بعضه على بعض فيظهر وخيفى فإنه اهللا الذي هو الوجود واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل يف هذا الباب يطول ويتداخل وينعطف

  ال إله هو له األمساء احلسىن سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً 

  حال قطب كان منزله وما خلقت الجن واإلنس في الباب السبعون وأربعمائة

  إال ليعبدون 

 ما خلقت له كذا كا فأعط  كما أعطاك خلقك من حباكا

 يكون مشكوراً هناكا وليس  فالخلق يعطيلم تعطه  وإن

 يقضي به وحي أتاكا بأن  الحق أولى يا وليي وحق

 اإلله به مناكا يبلغك  تبلغ مناه كما تمنى فإن

    

قال اهللا تعاىل وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وقضاؤه ال يرد علمنا أن نتيجة هذا الذكر شهود هذه اآلية بال شك فإن احلق هو 
 واألشياء صور الوجود فارتبط األمر ارتباط املادة بالصورة والعبادة ذلة بال شك يف اللسان املرتل به هذا القرآن واألمر إذا الوجود



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2540  

ارتبط بني أمرين ال ميكن لكل واحد منهما أن يكون عنه ذلك األمر بارتباطه باألمر اآلخر علمنا أن كل واحد من األمرين املرتبطني 
 واحد منهما يف ظهور األمر الثالث وأنه طالب لألمر الثاين فصح الطلب من كل واحد واحلاصل ال يبتغي فال للحب الذي قام كل

بد أن يتصفا بالفقد ملا يبغيان وجوده والطلب ال يكون إال بنوع من اإلذالل وقال ربكم ادعوين أستجيب لكم فطلب الدعاء من 
لوب وقد قام الدليل أن احلوادث ال تقوم به فال يستقل بكل طلب يف ذاته ألن عباده وطلب العباد اإلجابة منه فالكل طالب ومط

الطلب من احلادث حادث ويستحيل أن يقوم به مثل هذا الطلب فال بد من طب وجود ما يقوم به هذا الطلب احلادث وهو قوله 
ي من الوجه الذي يطلب فإنه من ذلك إذا أردناه والطلب إرادة سواء طلبك لنفسه أو طلبك لك على كل حال احلاصل ال يبتغ

الوجه ليس حباصل فال يصح الوجود أصالً إال من أصلني األصل الواحد االقتدار وهو الذي يلي جانب احلق واألصل الثاين القبول 
ه إالمن نفسه وهو الذي يلي جانب املمكن فال استقالل لواحد من األصلني بالوجود وال بإإلجياد فاألمر املستفيد الوجود ما استفاد

بقبوله وممن نفذ فيه اقتدار وهو احلق غري أنه ال يقول يف نفسه أنه موجد نفسه بل يقول أن اهللا أوجده واألمر على ما ذكرناه فما 
أنصف املمكن نفسه وآثر ذا الوصف ربه فلما علم اهللا أنه آثر ربه على نفسه بنسبة اإلجياد إليه أعطاه الظهور بصورته جزاء فال 

مل من العامل ألنه ال أكمل من احلق وما كمل الوجود إال بظهور احلادث وملا كان األمر ذه املثابة يف التوقف وعدم االستقالل أك
من الطرفني نبه احلق على ذلك بقوله قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي وهو أيضاً أعين التقسيم 

يف وكالة احلق فيما هو فيه العبد مستخلف فاستقل الوجود وكمل باحلادث وملا كان احلق غيوراً أن موجود يف استخالف العبد و
يذكر معه سواه جتلى للعامل يف صور احملدثات وعلموه فيها أعالما منه للعامل أنه غين عن العاملني مبا رأيتموه يف ذاته من ظهوره 

يقول للممكن فعند ذلك ذل املمكن بالفعل يف نفسه فوقع منه ما خلقه اهللا له بالتجلي يف صور احملدثات فسواء ظهوركم وعدمكم 
وزال عنه عز االستعداد بالقبول يف اإلجياد إذا رأى أعيان الصور اليت تكون عن قبوهلا واقتدار احلق قد ظهر حبق ا فلم تكن احلاجة 

العاملني ولقد برقت يل بارقة إهلية عند تقييدي هذه املسألة رأيت إىل املمكنات يف قبوهلا واألمر قد حصل وصح قوله واهللا غين عن 
فيها ما شاء اهللا من العلوم كما ضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم باملعول احلجر الذي تعرض هلم يف اخلندق فربقت يف الضربة منه 

يف ثالث ضربات كل ضربة بارقة تبدي له بارقة رأى ا ما فتح اهللا على أمته حىت رأى قصور بصرى كأنياب الفيلة رأى ذلك 
جهة خمصوصة هذا رأيته عند تقييدي هذا الباب وراثة نبوية حبمد اهللا ورأيت فيها وا أن ظهر بصور املمكنات واتصف بالغنا فإن 

البارقة وأنه تعاىل ملا ذلك ال خيرجه من عدم االستقالل يف وجود احلادث به إذ ال بد من قبوله وفيه وقع الكالم هذا مما أعطتنيه تلك 
خلقهم لعبادته كساهم مسفته وهي اليت ا طلبهم فعبدوه ا إذ ال يصح أن يعبدوه بأنفسهم على جهة االستقالل وهلذا شرع هلم 

أن يقولوا بعد قوهلم إياك نعبد وإياك نستعني لعدم االستقالل يف العبادة فألقت عندهم الطلب يف املعونة على عبادته كما كان 
القبول منهم معونة لالقتدار اإلهلي يف اخللق ولوال هذا االرتباط ما صحت عبادة وال إجياد فاإلجياد عبادة وهو هللا والعبادة إجياد وهي 

املطلوبة من اخللق فهم العابدون وهو املعبود وهو املوجد وهم املوجودون فالم العلة ذاتية من اجلانبني وامسها يف الشرع حكمة 
كيم ففي كل شيء له حكمة ظاهرة يعلمها أهل الكشف والوجود يف كل شيء ويعلمها أهل الرسوم يف التكليفات وسبب فإنه ح

اليت ال تعلم إال من جهة الشرع فحكمتها ال تعلم إال من جهة الشرع كقوله ولكم يف القصاص حياة وأما القول بالعلة يف التكليف 
    م باب االستنباط مبا ذكره هلم يف الوحي املرتل من جهة احلق فمظنونه غري معلومة ولكن فتح هل

من التعليل فمنه جلي ومنه خفي كذلك له يف األشياء حكمة باطنة ال يعلمها إال هو ومن أعلمه اهللا به ولذلك قال اجلن وهو ما 
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جب للخلق فهذه الم احلكمة استتر فال يعلم إال منه واألنس وهو ما ظهر فيعلم بذاته حيث ظهر وإال ليعبدون إثبات السبب املو
والسبب شرعاً والم العلة عقالً والعبادة ذاتية للمخلوق ال حيتج فيها إىل تكليف فال بد أن يكون اخلالق عني كل صورة يعبدها 

لى مسمى اهللا املخلوق مع افتقار الصورة إىل املادة وأنه إذا مل يكن األمر هكذا فال تكن العبادة من املخلوق ذاتية فإنه إذا اقتصرنا ع
يف العرف عبد املخلوق غري اهللا فأنا نرى األكثر من العامل ما يفتقرون إال إىل األسباب وكيف وقد قال وقضى ربك أال تعبدوا إال 

كل إياه وأيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا ومل يذكر قط افتقار خملوق لغري اهللا وال قضى أن يعبدوا غري اهللا فال بد أن يكون هو عني 
شيء أي عني كل ما يفتقر إليه وعني ما يعبد كما أنه عني العابد من كل عابد بقوله أيضاً كنت مسعه حني خاطبه بالتكليف 

والتعريف فما مسع كالمه إال بسمعه وكذلك مجيع قواه اليت ال يكون عابد اهللا إال ا فلم يظهر يف العابد واملعبود إال هويته فحكمته 
ن إال هو ومعلوله ومسببه مل يكن إال هو فإياه عبد وعبد قال صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته ملا أثىن على ربه فإمنا وسببه وعلته مل تك

حنن به وله فخاطب ومسع وهذا أمر ال يندفع فإنه عني األمر غري أن الفضل بني الناس هو مبا شاهده بعضهم وحرمه بعضهم فيعلم 
من نفسه مما هو عليه يف نفسه فظهر التفاضل ومع هذا الظهور ال خيرج املخلوق عن أن يكون احلق العامل من غريه ما ال يعلمه الغري 

هويته بدليل تفاضل األمساء اإلهلية وهي الصفات وليست غريه فال يعلم اخللق إال به وال يعلم احلق إال ا وأما وصفه بالغنا عن العامل 
عامل وفرق بني الدليل واملدلول ومل يتحقق بالنظر إذا كان الدليل على الشيء نفسه فال إمنا هو ملن توهم إن اهللا تعاىل ليس عني ال

يضاد نفسه فاألمر واحد وإن اختلفت العبارات عليه فهو العامل والعلم واملعلوم فهو الدليل والدال واملدلول فبالعلم يعلم العلم فالعلم 
مل وهو قول املتكلم ما هو غريه فقط وأما قوله ما هو هو بعد هذا فهو ملا يرى من أنه معلوم للعلم فهو املعلوم والعلم والعلم ذايتّ للعا

معقول زائد على ما هو فبقى أن يكون هو وما قدر على أن يثبت هو من غري علم يصفه به فقال ما هو غريه فحار فنطق مبا أعطاه 
مثل هذا القول ما نقوله على حد ما يقوله املتكلم فإنه يعقل فهمه فقال إن صفة احلق ما هي هو وال هي غريه ولكن إذا قلنا حنن 

الزائد وال بد وحنن ال نقول بالزائد فما يزيد املتكلم على من يقول أن اهللا فقري إال حبسن العبارة ونعوذ باهللا أن نكون من اجلاهلني 
    فهذا بعض نتائج هذا اهلجري واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله قل إن كنتم تحبون اهللا في والسبعون وأربعمائةالباب األحد 

  فاتبعوني يحببكم اهللا ويغفر ذنوبكم واهللا غفور رحيم 

 مثل ذلك ثم زاد أحبك  إذا أحببت ربك باتباع

 به السيادة حين سادا أتتك  على الحب المضاعف سترصون

 اولم تكن ممن أفاد أفدت  وإن أحببته بخالف هذا

    

وقال صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا أن اهللا تعاىل يقول ما تقرب املتقربون بأحب ايلّ من أداء ما افترضته عليهم وال يزال العبد يتقرب 
تزمه إيلّ بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت له مسعاً وبصراً ويداً ومؤيداً وقد ورد أمت من هذا فهذا اهلجري إذا التزمه العبد أو من ال

وحتقق به فتح عليه يف معرفة نفسه وربه وعلم أن عبادة الفرائض عبادة حقيقية جربية وعبادة النوافل عبادة اختيارية فيها رائحة 
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ربوبية ألا تواضع و التواضع تعمل ال يقوم إال مبن له سهم يف الرفعة والعبد ليس له نصيب يف السيادة وهلذا ورد العبد من ال عبد 
نقص عن درجة الفرض النفل ألن العبد نقصه من العلم باألمر على قدر ما أعتقده من النفل بل من أول قدم يف النفل له فلهذا 

اتصف بالنقص يف العلم مبا هو األمر عليه وهذا علم شريف يورث سعادة ملن قام به ال تشبهها سعادة وذلك أن العبد هو عبد لذاته 
 له استناداً إىل سيد والرب رب لذاته ولكن ال يعقل له ربوبية ما مل يعقل له مربوب هو مستنده ولكن ال تعقل له عبودية ما مل يعقل

فكل واحد سند لآلخر فاملعلوم أعطى العلم للعامل فصريه عاملاً والعلم صري املعلوم معلوماً ومن حيث ارتفاع هذا الذي قلناه فال عامل 
 عامل ومعلوم ورب ومربوب وهو الذي عليه الوجود فليتكلم مبا أعطاه الوجود وال معلوم وال رب وال مربوب وليس األمر إال

والشهود وليترك ومهيات اجلائز العقلي فإن القول بذلك له موطن خاص يف ذلك املوطن سلطانه فنقول قد أخرب اهللا تعاىل أن هللا 
قهم ذه احملبة التباع رسوله فيما جاءهم به من الواجبات عباداًِ حيبهم وحيبونه فجعل حمبتهم وسطاً بني حمبتني منه هلم فأحبهم فوف

عليهم والترغيب يف أن يوجبوا على أنفسهم صورة ما أوجبه عليهم يسمى نافلة مث أعلمهم أم إذا اتبعوه فيما جاء به أحبهم فهذا 
حمبوب باحلب األول فصار حب العبد ربه احلب اإلهلي الثاين ما هو عني األول فاألول حب عناية والثاين حب جزاء وكرامة بوافد 

حمفوظاً بني حبني إهليني كلما أراد أو هم أن خيرج من هذا الوصف بالسلو وجد نفسه حمصوراً بني حبني إهليني فلم جيد منفذاً فبقي 
ب اضطرار فذلك حمفوظ العني بني حب عناية ما فيها من فطور وبني حب كرامة ما فيها من استدراج واحلصر بني أمرين يوج

حب الفرض وهو العبد املضطر يف عبوديته ابور مبا فرض اهللا عليه لينبهه أنه يف قبضة احلق حمصور ال انفكاك له وال نفوذ كما 
ه رمسناه يف اهلامش وملا رأى أن احلق كلفه علم أنه لو مل يعلم احلق يف العبد اقتدار على إتيان ما كلفه به من األعمال ما كلفه ب

فكان التكليف له معرفاً بأن له مدخالً يف االقتدار على وجود الفعل الذي كلفه اهللا إجياده وقرر ذلك عنده مبا شرع له من طلب 
املعونة من اهللا على ذلك فزاده هذا قوة يف علمه بأن له اقتداراً مث نظر فيما أوجب عليه فرأى ذلك قليالً مما هو عليه من االتساع 

ك االتساع الذي أبقى له إمنا أبقاه ملا له من االقتدار فأراد أن يبتليه لريى ما خيرج منه يف ذلك االقتدار الذي أعطاه فعلم عند ذل
وليس له فيما خيرج فيه ذلك االقتدار إال تلك السعة اليت أبقى له كما قال أن لك يف النهار سبحاً طويالً فعمر ذلك الفراغ هذا 

نافلة حىت يكمل الفرض فحصل بذلك من اهللا حبان آخران حب الفرائض أي احلب الذي حصل له من العبد بالنوافل وال يكون 
إتيانه بالفرائض واحلب الذي حصل له أيضاً من اهللا من إتيان النوافل وإن كان دون احلب األول كما هو يف األصل حب الكرامة 

ا ورد يف اخلرب أن الرجل قال ألخيه أحبك فأحبه اآلخر فإنه ال دون حب العناية فإنه حب جزاء ال خيلص خلوص احلب األول كم
يلحقه يف درجته يف احلب أبداً ألن حب األول ابتداء وحب الثاين جزاه فلن يكافئه أبداً فإن احلب األول هو الذي أنتج احلب الثاين 

ع بالنوافل وجعل اهللا فيها فرائض لتتأيد ا النوافل يف فهو منفعل عنه واملنفعل ال يقوى قوة الفاعل أبداً فلما عمر ذلك الفراغ الواس
اللحوق بالفرائض وهلذا تسد مسدها وتكمل ا الفرائض مبا فيها من الفرائض كما ورد يف اخلرب الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا 

وعه أن كان له تطوع وهو النفل عليه وسلم أن اهللا يقول يف موازنة األعمال إذا مل يتم العبد فرضه أن يكمل له فريضته من تط
فلذلك كان يف النفل فروض ألن كل نفل فهو على صورة فرضة من صالة وصدقة وصيام وحج واعتمار فله اخليار يف اإلتيان 

    بالنفل ما مل يتلبس به فإذا تلبس به قيل 

فه عند علماء الرسوم ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا له ال تبطلوا أعمالكم فباألولية يف ذلك كان خمتاراً ويف التلبس مضطراً عندنا وخبال
والشروع عهد عهده مع اهللا بال شك فيما مل جيب عليه وهلذا قال هل علي غريها قال ال إال إن تطوع فدخل االحتمال يف هذا 
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نفل كان يف الفرض عبد اإلمجال وملا مل يكن يف أداء الفرض رائحة ربوبية توجب له أن شاء فعل وإن شاء مل يفعل كما هو يف ال
اضطرار بال شك جمبور فأدركه االنكسار يف نفسه ملا كان عليه من العزة يف كونه أعطى العلم هللا به فجرب اهللا انكساره بقوله ما 

مثل يبدل القول لدي فأزال عن نفسه ذا اخلطاب إن شاء إن شاء ومن أبقى له إال عني ما شاء ال التخيري يف ذلك فلما مسع العبد 
هذا اجنرب كسره وعلم أن اهللا ال يقول جمازاً وإن األمر ملا كان يف نفسه على هذا ما صح أن يقول مثل هذا القول فزال االنكسار 

الذي كان عنده وهو قوله تعاىل يف اخلرب املترجم عنه أنا عند املنكسرة قلوم من أجلي أنا كسرت قلوم مبا أوجبته عليهم 
ضطرار وأنزلتهم من معقل عزم بذلك فلما انكسروا كان عندهم يف هذا لكسر جابراً مبا أوجبه على نفسه وأدخلتهم فيه من اال

وما أخرب به أنه ما يبدل القول لديه وإن الكلمة منه حقت وأزال االختيار بإزالة اإلمكان من العامل فلم يبق إال واجب بنفسه أو 
فني وليس يف الكون إال الرب واملربوب مث أعطاه مبا خريه فيه يف هذا االتساع من واجب بغريه ومها وصفان ملوصوف واحد وملوصو

املسمى نفالّ حكم االختيار اإلهلي يف قوله إن شاء وإن شاء فكساه حلته بل العبد أوىل بصفة االختيار من صفة االضطرار ألن له 
ن احلق فتعلم أن احلق ظهر يف صورة ممكن وهلذا تأدبنا يف قولنا التردد باحلقيقة ال مكانه وليس عند احلق ذلك فإذا ظهر مثل هذا م

إن اهللا ال ينبغي أن يقال إنه جيوز أن يفعل كذا و جيوز أن ال يفعله ونقول جيوز أن يكون هذا املمكن وجيوز أن ال يكون كما أنه إذا 
بداً إال بقيامه مبراسيم سيده وهو مسلوب الفعل ظهر االضطرار من العبد إمنا يظهر ذلك منه بصورة حق ال بنفسه ألنه ال يكون ع

باألصالة فال بد أن تظهر بصورة حق إذا ظهر بعبوديته اليت هي العمل مبا كلف فعله ولذلك مل يقل احلق أنه هوية الشيء وإمنا قال 
روائح الربوبية وحكم الفرض أنه هوية العبد فعلمنا أن حكم العبد ما هو حكم الشيء فحكم النفل أحق بالعبد لو ال ما فيه من 

أحق بالرب لوال ما فيه من روائح العبودية فليجعل حكم كل واحد يف املوطن الذي جعله اهللا فيكون اهللا هو اجلاعل ال حنن فنخلص 
 وهو سترها ونسلم من االعتراض علينا عند السؤال من اهللا أيانا مث أن اهللا تعاىل جعل يف حمبة اجلزاء وهي حمبة الكرامة غفر الذنوب

وختم اآلية بأنه ال حيب الكافرين والكافر الساتر وهو تعاىل ساتر الذنوب فعلمنا أنه ال حيب من عباده من يستر نعمة كانت النعم ما 
كانت فإنه قال وأما بنعمة ربك فحدث وما حتدث به مل يستر وقال التحدث بالنعم شكر وإذا أنعم اهللا على عبده بنعمة أحب أن 

 ونعمه اليت أسبغها على عباده ظاهرة وباطنة ومن ستر نعمة اهللا فقد كفر ا ومن كفر ا أذاقه اهللا لباس اجلوع واخلوف ترى عليه
بصنيعه ذلك وهلذا قيد اهللا سترها بالذنوب وهي البقايا اليت أبقاها اهللا لعباده ليتعلموا األدب مع اهللا فينسبون الطاعة واخلري هللا 

وينسبون الذنب واملعصية لنفوسهم فلهذا قلنا أبقاها اهللا فهذا نصيبهم مما هو هللا فإنه كل من عند اهللا لكن هؤالء وجيعلونه بيد اهللا 
احملجوبون ال يكادون يفقهون حديثاً بل يقولون كل ذلك هللا يف غري املوطن الذي جعله اهللا هلذا القول وذلك جلهلهم باملواطن وهذا 

ع التساع ميدانه لكون العامل ما أوجده اهللا إال عن احلب واحلب يستصحب مجيع املقامات واألحوال القدر كاف فإن اال فيه واس
فهو سار يف األمور كلها فلذلك يتفصل األمر فيه إىل غري اية وأصل احلب النسب وهي الروابط ومع الروابط ال يثبت توحيد أصالً 

     باجلمع فقد فرق بال شك واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل وهلذا قال بعضهم من وحد فقد أشرك كما يقول من قال

  حال قطب كان منزله الذين يستمعون القول في الباب الثاني والسبعون وأربعمائة

  فيتبعون أحسنه ألئك الذين هداهم اهللا وألئك هم أولي األلباب 
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 بحسن الذي يأتيه في كلمه يفز  من يستمع قول من تعنو الوجوه له

 في الكون فأنت من حكمه وأنت  لحكيم فمن في الكون حكمتها وهو

 من قوله في رتبتي قدمه أذناك  تسمع أن حققت ما سمعت فمنك

  من الخطاب لما في القول من قدمه  يفرد ما الكرسي يقسمه العرش

 ناظر منه إلى عدمه وآخر  الحدوث له وجه لمحدثه إن

    

كر من رم حمدث وقال تعاىل ما يأتيهم من ذكر من الرمحن حمدث اعلم أن هذا تنبيه من احلق قال اهللا جلّ جالله ما يأتيهم من ذ
على أن كل كالم يف العامل كالمه ألنه ما أتى من اهللا إلينا إال كل ذكر حمدث ألن اإلتيان حيدث بال شك يف األيت وما أتى إال من 

عني الناظرين ويتخلى عنها يف أعني الناظرين فما مث إال سامع ومتكلم وقائل قام به احلادث وليس إال الصورة اليت يتجلى فيها يف أ
ومقول له ومقول به ومقول وكله حسن إال أنه بني حسن وأحسن فكل كالم حسن وما وافق الغرض من القول فهو أحسن فالقول 

ها اجلهر بالسوء من القول والسوء من القول أن كله حسن وأما قوله ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول فنفى احملبة أن يكون متعلق
يقول يف القول أنه سوء وال قائل به إال اهللا واجلهر بالسوء قد يكون قوال وقد يكون يف األفعال اليت ال تكون قوالً فرييد باجلهر فيها 

عين ال جيهر ا والسوء على نوعني ظهور الفحشاء من العبد كما قال صلى اهللا عليه وسلم من بلي منكم ذه القاذورات فليستتر ي
سوء شرعي وسوء ما يسوءك وان محده الشرع ومل يذمه فقد يكون هذا السوء من كونه يسوءك ال أن السوء فيه حكم اهللا كما 

يئة قال تعاىل وجزاء سيئة سيئة مثلها فالسيئة األوىل شرعية ألنه تعدي والسيئة األخرى ما يسوء اازي عليها وليس اجلزاء بس
مشروعة ألن اهللا ال يشرع السوء وملا وقع االصطالح يف اللسان على السيئ واحلسن نزل الشرع من عند اهللا حبسب التواطؤ فهم 

مسوه سوأً وقالوا أن مث سوأً فقال اهللا ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول الذي مسيتموه سوأً لكونه ال يوافق أغراضكم كما قد 
رار سيئات املقربني وليس مث إال حسن بالنسبة سيئ بالنسبة على احلقيقة فكل شيء من اهللا حسن ساء ذلك مسعت أن حسنات األب

الشيء أم سر فاألمر إضايف فقوله أولئك الذين هداهم اهللا إىل معرفة احلسىن واألحسن وأولئك هم أولوا األلباب يعين باأللباب 
ه فإن العني ال تقع إال على احلجاب واحملجوب ألويل األلباب تنبيه على الصورة املستخرجني لب األمر املستور بالقشر صيانة ل

احلجابية اليت يتجلى فيها احلق مث يتحول عنها إىل حجاب فما مث يف احلقيقة إال انتقال من حجاب إىل حجاب ألنه ما يتكرر جتل 
 االسم الظاهر رؤية وحجاباً وأما االسم الباطن فال يزال اهلي قط فال بد من اختالف الصور واحلق وراء ذلك كله فما لنا منه إال

باطناً وهو اللب املعقول الذي يدركه أولوا األلباب يعين يعلمون أن مث لباً وهو هذا الذي ظهر حجاب عليه وليس إال االسم الظاهر 
 صلى اهللا عليه وسلم أثبت لنا الرؤية وهو املسمى يف احلالني فمن قال بالرؤية صدق ومن قال بنفي الرؤية صدق فإن رسول اهللا

بقوله صلى اهللا عليه وسلم ترون ربكم احلديث ونفي الرؤية فإنه صلى اهللا عليه وسلم سئل هل رأيت ربك يعين ليلة اإلسراء فقال 
لك نسبة ذاتية يتعجب من السائل نور أين أراه أي أنه نور فال أدرك النور لضعف احلدوث والنور هللا وصف ذايتّ واحلدوث لنا كذ

فنحن ال نزال على ما حنن عليه وهو ال يزال على ما هو عليه والراسخون يف العلم الذين هداهم اهللا أي توىل تعليمهم بنفسه وأولئك 
هللا هم أولوا األلباب فكان من العلم الذي علمهم أن مث لباً مستوراً بقشر فصدق النايف واملثبت فمن قال أن اهللا ظاهر فما قال على ا
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إال ما قال اهللا عن نفسه وال فائدة لكون األمر ظاهراً إال مشاهدته فهو مشهود مرئي من هذا الوجه ومن قال أن اهللا باطن فما قال 
على اهللا إال ما قال اهللا عن نفسه وال فائدة لكون األمر باطناً إال أنه ال تدركه األبصار فهو ال يشهد وال يرى من هذا الوجه فلما 

ا الذاكر أحسن القول أدرك أن مث لباً مستوراً حني قال اآلخر أنه ليس مثّ إال هذا الذي وقع عليه البصر فهو كمن ال يرى أتبع هذ
اخنلف هذه الصورة الظاهرة اإلنسانية أمراً آخر يدبرها ويصرفها ومن أبصر عنده صورة زيد فقد أبصره بال شك والذي اعترف 

مراً أخر هذا األثر الظاهر من هذه الصورة لذلك الباطن املستور يف هذا احلجاب دليله املوت مع باللب علم أن خلف هذه الصورة أ
بقاء الصورة وإزالة احلكمة فمن قال أن زيداً عني ذلك املدبر ال عني الصورة و إن الصورة عنده ال فرق بينها وبني ما أمجعنا عليه 

قال أن زيداً هو اموع فهو الظاهر والباطن قال رآه وما رآه كما قال يف من صورة مثله من خشب أو جص قال أنه ما رآه ومن 
     املعىن وما رميت إذ رميت فأحسن القول إثبات األمرين على الوجهني 

 واحد والفرق يعقل بالجمع سوى  ثم مشهود وما ثم شاهد فما

  ومن قال لم نشهد فللضعف والصدع  قال شاهدنا يصدق قوله فمن

 بها صفة الصدع المزيلة للنفع  ت عين بصدع ولم تزلاتصف إذا

 وال علم فيما ال يكون عن السمع  السمع عولنا فكنا أولى النهى على

 الحق ال يأتيه مين على القطع هو  كان معصوماً وقال فقوله إذا

 فبورك من عقل وبورك من شرع  وشرع صاحبان تألفا فعقل

ده لك يف قوله ورمسه فتمشي حيث مشى بك وتقف حيث وقف بك وتنظر فيما قال لك انظر واعلم أن االتباع إمنا هو فيما ح
وتسلم فيما قال لك سلم وتعقل فيما قال لك اعقل وتؤمن فيما قال لك سلم وتعقل فيما قال اعقل وتؤمن فيما قال لك آمن فإن 

 وصف املخاطب ا فمنها آيات لقوم يتفكرون وآيات لقوم اآليات اإلهلية الواردة يف الذكر احلكيم وردت متنوعة وتنوع لتنوعها
يعقلون وآيات لقوم يسمعون وآيات للمؤمنني وآيات للعاملني وآيات للمتقني وآيات ألويل النهى وآيات ألويل األلباب وآيات 

ن خاطب ا وكن أنت ألويل األبصار ففصل كما فصل وال تتعد إىل غري ما ذكر بل نزل كل آية وغريها مبوضوعها وانظر فيم
املخاطب ا فإنك جمموع ما ذكر فإنك املنعوت بالبصر والنهى واللب والعقل والتفكر والعلم واإلميان والسمع والقلب فاظهر 

بنظرك بالصفة اليت نعتك ا يف تلك اآلية اخلاصة تكن ممن مجع له القرآن فاجتمع عليه فاستظهره فكان من أهله بل هو عني القرآن 
 كان على هذا الوصف وهو من أهل اهللا وخاصته فالقول كله حسن وأحسن وما مث سوء إال يف املقول عنه ذلك هو السوء أو يف إذا

  املتكلم به ليس يف القول 

  إنما القبح في الذي قيل عنه  في القول والكالم قبيح ليس

تاب مسطور وإن قلت مرقوم فهو أبلغ فإنه ذو وجهني أو قيل أو تكلم به أو تكلم عنه فافهم ذلك وخذ الوجود كله على أنه ك
ناطق باحلق وعن احلق تكن من الذين هداهم اهللا أي وفقهم مبا أعطاهم من البيان وأولئك هم أولوا األلباب الغواصون على خفايا 

ملوضع الذي تسمح فيه األمور وحقائقها املستخرجون كنوزها واحلالون عقودها ورموزها والعاملون مبا تقع به اإلشارات يف ا
  العبارات واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 
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  حال قطب كان منزله وإلهكم إله واحد في الباب الثالث والسبعون وأربعمائة

  وتوحيد الكثير هو الوجود  االله يقول قوم بتوحيد

 اهللا يفعل ما يريد بأن  ومن أسمائه الحسنى علمنا

  المولى ونحن له عبيدهو   فكان بنا اإلله وفيه كنا

اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن اهللا أمرنا بتوحيده يف ألوهته فال إله إال هو كما انا عن التفكر يف ذاته فعصاه أهل النظر يف ذلك 
واحتجوا ممن يزعم أنه من أهل اهللا كالقدماء وغريهم من املتكلمني وبعض الصوفية كأيب حامد وغريه يف مضنونه وغري مضنونه 

بأمور هي عليهم ال هلم وبعد استيفاء النظر أقروا بالعجز فلو كان مث علم وإميان حق وصدق لكان ذلك أول قدم فتعدوا حدود اهللا 
اليت هي أعظم احلدود وجعلوا ذلك التعدي قربة إليه ومل يعلموا أن ذلك عني البعد منه وعند كشف الغطاء يظهر من أعطى ومن 

  أُعطي 

 تحتك أم حمار أفرس  إذا انجلى الغبارسوف ترى 

    

فالصورة صورة فرس واخلربة خربة محار هذا الذكر يعطي الذاكر به رجاء عظيماً فتحاً مبيناً وذلك أن اهللا تعاىل خاطب يف هذه اآلية 
ونا إىل اهللا زلفى فأكدوا واذكروا العلة املسلمني الذين عبدوا غري اهللا قربة إىل اهللا فما عبدوا إال اهللا فلما قالوا ما نعبدهم إال ليقرب

فقال اهللا لنا أن إهلكم واإلله الذي يطلب املشرك القربة إليه بعبادة هذا الذي أشرك به واحد كأنكم ما اختلفتم يف أحديته فقال 
لى احلقيقة هو فجمعنا وإياهم إله واحد فما أشركوا إال بسببه فيما أعطاهم نظرهم ومن قصد من أجل أمر ما فذلك األمر ع

املقصود ال من ظهر أنه قصد كما يقال من صحبك ألمر أو أحبك ألمر وىل بانقضائه وهلذا ذكر اهللا أم يتربؤون منهم يوم القيامة 
وما أخذوا إال من كوم فعلوا ذلك من نفوسهم ال أم جهلوا قدر اهللا يف ذلك أال ترى احلق ملا علم هذا منهم كيف قال وإهلكم 

احد ونبهم فقال قل مسوهم فيذكروم بأمسائهم املخالفة أمساء اهللا مث وصفهم بأم يف شركهم قد ضلوا ضالالً بعيداً أو مبيناً إله و
ألم أوقعوا أنفسهم يف احلرية لكوم عبدوا ما حنتوا بأيدهم وعلموا أنه ال يسمع وال يبصر وال يغين عنهم من اهللا شيئاً فهي شهادة 

ر نظرهم وعقوهلم مث أخربنا اهللا أن ال نعبد إال إياه مبا نسبوه من األلوهة هلم أي جعلوهم كالنواب هللا والوزراء كأن من اهللا بقصو
اهللا استخلفهم ومن عادة اخلليفة أن يكون يف رتبة من استخلفه عند املستخلف عليه فلهذا انسبوا األلوهة هلم ابتداء من غري نظر 

جعل اآلهلة إهلاً واحداً إمنا كان من أجل اعتقادهم فيما عبدوه أم آهلة دون اهللا املشهود له عندهم فيمن جعل ذلك وقول من قال أ
بالعظمة على اجلميع فأشبه هذا القول ما ثبت يف الشرع الصحيح من اختالف الصور يف التجلي ومعلوم عند من يشاهد ذلك أن 

شاهد هلا أا اهللا لكن ملا كان هذا من عند اهللا وذلك اآلخر من عندهم الصورة ما هي هذه الصورة وكل صورة ال بد أن يقول امل
أنكر عليهم التحكم يف ذلك كما ثبت يف قوله تعاىل فأينما تولوا فثم وجه اهللا هذا حقيقة فوجه اهللا موجود يف كل جهة يتوىل أحد 

كعبة مل تقبل صالته ألنه ما شرع له إال استقبال هذا البيت إليها ومع هذا لو توىل اإلنسان يف صالته إىل غري الكعبة مع علمه جبهة ال
اخلاص ذه العبادة اخلاصة فإذا توىل يف غري هذه العبادة اليت ال تصح إال بتعيني هذه اجلهة اخلاصة فإن اهللا يقبل ذلك التويل كما أنه 

هذا فال جيوز له أن يتعدى باألعمال حيث شرعها اهللا لو أعتقد أن كل جهة يتوىل إليها ما فيها وجه اهللا لكان كافراً وجاهالً ومع 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2547  

وهلذا اختلفت الشرائع فما كان حمرما يف شرع ما حلله اهللا يف شرع آخر ونسخ ذلك احلكم األول يف ذلك احملكوم عليه حبكم آخر 
ه من اتبعه بعد نسخه فذلك يف عني ذلك احملكوم عليه قال اهللا تعاىل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً فما نسخ من شرع واتبع

املسمى هوى النفس الذي قال اهللا فيه خلليفته داود أنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق يعين احلق الذي أنزلته إليك 
وال تتبع اهلوى وهو ما خالف شرعك فيضلك عن سبيل اهللا وهو ما شرعه اهللا لك على اخلصوص فإذا علمت هذا وتقرر لديك 

لمت أن اهللا اله واحد يف كل شرع عيناً وكثري صورة وكوناً فإن األدلة العقلية تكثره باختالفها فيه وكلها حق ومدلوهلا صدق ع
والتجلي يف الصور يكثره أيضاً الختالفها والعني واحدة فإذا كان األمر هكذا فما تصنع أو كيف يصح يل أن أخطئ قائالً وهلذا ال 

منا اخلطأ يف إثبات الغري وهو القول بالشريك فهو القول بالعدم ألن الشريك ليس مث ولذلك ال يغفره اهللا يصح خطأ من أحد فيه وإ
ألن الغفر الستر وال يستر إال من له وجود والشريك عدم فال يستر فهي كلمة حتقيق أن اهللا ال يغفر أن يشرك به ألنه ال جيده فلو 

ا يف الوجود من يقبل األضداد إال العامل من حيث ما هو واحد ويف هذا الواحد ظهرت وجده لصح وكان للمغفرة عني تتعلق ا وم
األضداد دوماً وما هي إال أحكام أعيان املمكنات يف عني الوجود اليت بظهورها علمت األمساء اإلهلية املتضادة وأمثاهلا فإذا علمت 

م وأما كثرة األحكام أظهرت كثرة األمساء فإنه أمر ال ينكره عقل هذا فقل بعد ذلك ما شئت أما كثرة األمساء أظهرت كثرة األحكا
وال شرع فالوجود يشهد له وما بقي إال ما ذكرناه إىل من ينسب احلكم هل لألمساء اإلهلية أم للممكنات الكونية ومها مرتبطان 

    حمكوم ما يف عني واحدة 

 لهموماذا يفوت القائلين بجه  خيبة الجهال ماذا يفوتهم فيا

  من أجل الذي قد قلت فيهم من أهلهم  قلت هذا ثم هذا فأنني فقد

فمن وحد ما أنصف ومن أشرك فما أصاب هو تعاىل واحد ال بتوحيد موحد وال بتوحيده لنفسه ألنه واحد لنفسه فما أحديته 
 اإلعدام وال يقال والعدم لغريه فتثبت عني جمعولة وال أحدية كثرته جمهولة وما مث إال عدم وجود فالوجود له والعدم ليس له لكن له

ما تنفي فتجوز يف اللفظ وما بني الوجود والعدم ما ال يتصف بالوجود وال بالعدم وهو العامل معطى األحكام لعني الوجود والصور 
يزت احلدود بل لعني الشهود واملدلوالت ألدلة العقود فشاهد ومشهود وعاقد ومعقود وموجد وموجود وما مث أمر مفقود فقد مت

  ميزت كل حمدود وما مث إال حمدود ملن عرف العدم والوجود واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حال قطب كان منزله ما عندكم ينفد في الباب الرابع والسبعون وأربعمائة

  وما عند اهللا باقّ 

 نفادنا فلنا البقاء فزال  أنا عند الذي ما زال عندي

 له السنا ولنا السناء فكان   سواءالوجود على تقاسمنا

 به له فلنا الثناء فنحن  فانظر إذا ما قلت أنا به

 ال ينهنهه اللقاء نزيهاً  بغير أسمى وحيداً رأيناه
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 دون أعيننا الغطاء وأسبل  أن تسمى غاب عنّا فلما

طيب فله ولنا السناء بصعودنا إليه وقال إن من شيء قال اهللا عز وجلّ اهللا نور السموات واألرض فله السنا وقال إليه يصعد الكلم ال
  إال عندنا خزائنه 

  وليس الذي عنده عندنا  وما عندنا عنده فنحن

وما عند اهللا باق قلنا وملا عندنا الباق فهو وأن نفد ما عندنا من عندنا فإنه ال ينفد من عنده وما عند اهللا خري وأبقى وما عند اهللا إال 
 وأبقى ممن هو عنده كذا قال اهللا سبحانه يف كتابه خري وأبقى ألن بقاء العامل إذا وصف بالوجود بإبقائه وإذا أبقيناه العامل واهللا خري

على حاله من ظهور أحكامه يف عني الوجود فله البقاء وهو بكل حال مل يزل يف درجة اإلمكان فهي له باقية فهو خري وأبقى ألن له 
ال يزال باقياً فهو خري وأبقى ممن هو منه خري وأبقى يف هذا احلكم ملا أعطى من العلم بنفسه للعامل به احلكم يف عني الوجود واحلكم 

واهللا خري وأبقى ألنه لوال بقاء عينه ما كان حلكم هذا املمكن فيما يزهر فهو خري وأبقى ممن هو عنده خري وأبقى فخري وأبقى ممن 
  هو خري وأبقى 

 وما عندنا من سواه ناسوا  الحق ما عندها فعنديه

  وخيرية الكون ما ال نرى  الحق مشهودة فخيرية

 رأيناه كنا حماه فلمنا  حمانا أرنا حمانا فلما

 ضاللتنا من هداه فعين  فمنه إلينا ومنا إليه

 من حكمه ما نواه رأيناه  في ذا وذاك الذي فللعبد

    

ه وخمتزنه حنن فنحن أثبتنا له حكم االختزان ألنه ما علمنا إال منا فكان طريقاً فأعيان العامل حمفوظون يف خزائنه عنده وخزائنه علم
وسطاً بني شيئية ثبوتنا وشيئية وجودنا فإذا أراد أن ينقلنا إىل شيئية وجودنا أمرنا عليه فاكتسبنا الوجود منه فظهرنا بصورته يف شيئية 

ني ذاته وإمنا مسى علما لتعلقه باملعلوم والتعلق حمبة فلو كان العدم وسطاً وجودنا وصورته ما حنن عليه يف شيئية ثبوتنا فإن علمه ع
بني شيئية الثبوت وشيئية الوجود لكان إذا أراد إجيادنا مر بنا على العدم فاكتسبنا منه نفي شيئية الثبوت فلم نوجد ال يف الثبوت وال 

نه الوجود فتفهم هذا الترتيب فإنه نافع مفيد فإنه يعطيك العلم الوجود فلذلك مل يكن لنا طريقه إال على وجود احلق لنستفيد م
حبكم املواطن وإا حتكم بنفسها يف كل من ظهر فيها فمن مر على مواطن انصبغ به والدليل الواضح يف ذلك رؤيتك اهللا تعاىل يف 

نت فهذا حكم املوطن قد حكم عليك يف النوم وهو موطن اخليال فال ترى احلق فيه إال يف صورة جسدية كانت تلك الصورة ما كا
احلق إنك ال تراه إال هكذا كما إنك إذا دخلت موطن النظر العقلي وخرجت عن خزانة اخليال وموطنه مل تدرك احلق تعاىل إال 

للموطن مرتهاً  عن الصورة اليت أدركته فيها يف موطن اخليال وإذا كان احلكم للموطن عرفت إذا رأيت احلق ما رأيت وأثبت ذلك 
أعين ذلك احلكم حىت يبقى احلق لك جمهوالً أبداً فال حيصل لك منه علم يف نفسك إال بتوحيد املرتبة له وأما أن تعلم ذاته فمحال 
ذلك ألنك ما ختلو عن موطن تكون فيه حيكم عليك ذلك املوطن بأن ال ترى احلق إال به فإنك تفارق ما أعطاك من العلم به يف 

لى احلق يف كل موطن حبكم ما هو عني احلكم الذي حكمت به عليه يف املوطن الذي قبله فتعرف عند ذلك موطن آخر فتحكم ع
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أنك ما تعرفه من حيث يعرف نفسه وهذا غايتنا من العلم به تعاىل فما عندنا منه يف موطن ينفذ يف موطن أخر فما عندنا ينفذ وما 
 وال يتنوع لنفسه يف نفسه بتنوع املواطن فإن املواطن تنوعها لذاا ولو مل تتنوع عند اهللا باق من علمه بنفسه ال يتغري وال يتبدل

لكانت موطنا واحداً كما أن األمساء لو مل ختتلف معانيها لكانت امساً واحداً كما هي واحد من حيث مسماها يف مثل قوله قل 
و فله األمساء احلسىن فوحد ملا أراد املسمى ومل يراع اختالف ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن هذا من حيث املسمى فإنه قال أياماً تدع

احلقائق اليت تدل عليه ألفاظ هذه األمساء احلسىن فإن مل تعلم قوله ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق على ما أعلمتك به فما علمت 
اهرة روحاً حتيا به فكنت خالقاً داخالً إال صورة صحيحة ال روح هلا فإذا علمت األمر كم أعلمتك به نفخت يف تلك الصورة الظ

يف مجلة من وصف اهللا نفسه بالفضل عليه يف ذلك فقال تعاىل تبارك اهللا أحسن اخلالقني فأثبتك وكل من أنشأ صورة بغري روح 
ا روحاً فذلك هو املصور الذي يعذب مبا صوره يوم القيامة بأن يقال له هنالك أحيي ما خلقت وليس مبحي ويقال له انفخ فيه

وليس بنافخ وهذا من حكم املوطن ألن ذلك املوطن أعين موطن يوم احلشر يعطي ظهور عجز العامل عما كان ينسب إليه يف موطن 
الدنيا من االقتدار عليه كان عيسى عليه السالم ينفخ يف الطائر الذي خلقه روحاً فيكون طائر بالصورة واملعىن وقيل ليس إال صورة 

ولذلك قال عز وجل كهيئة الطري ما قال طرياً حىت حصل فيه الروح وقد ثبت عندنا عند ذي النون املصري أنه أحي طائر ال طائراً 
ابن العجوز بإذن اهللا الذي التقمه التمساح إن أبا يزيد أحيا النملة بأذن اهللا كما أن موطن اخليال يعطي يف أعني الناظرين حياة 

ت بتلك احلياة اليت تدركها األبصار كحبال سحرة موسى عليه السالم وعصيهم خييل إىل اجلمادات وحركتها وهي يف نفسها ليس
موسى من سحرهم أا تسعى الذي سحروا به أعني الناس فتلك حبال نشأت بني اخليال وبني أعني الناظرين كصورة السماء يف 

يف املرآة أقل من جرم السماء وأكرب من جرم املرآة وتعلم املرآة فما هي السماء وال غري السماء فإنك تعلم قطعاً اجلرم الذي رأيت 
قطعاً إنك ما رأيت إال السماء عينها فلهذا جعلنا احلكم املواطن فال جييء من العامل أمر يسمى خرق عادة إال بأذن اهللا فبغري إذن اهللا 

عامل إال واحلياة تصحبها وهي روحها ما يصح وهلذا ما يكون من كل أحد ظهور ذلك وإن كنا نعلم أنه ما حيدث صورة يف ال
    وبذلك الروح تكون تلك الصورة مسبحة فالروح تسبح اهللا تعاىل والصورة مسبحة بالروح را 

  تعالىى 

  ولست تدري الذي يقول  علمت الذي أقول فقد

 الناطق القوول فإنه  أدري الذي نقول ولست

  ل وهذا القدر كاف واهللا يقول احلق وهو يهدي السبي

  معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم شعائر اهللا في الباب الخامس والسبعون وأربعمائة

 الفرق بين والحق والخلق لنعلم  اهللا أعالم لنا نصبت شعائر

 للذي يقول بالفرق وقاية  وهي الحدود التي قامت برازخها

 الذي يتقي األشياء بالحق وهو  فمن يعظمها كانت وقايته

 الوفود تسمى مقعد الصدق يوم  لخلق له من منزلةدون ا اهللا
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 لما جرى معه في حلبة السبق  بالذي حاز السباق لها يحوزها

 عندنا بالمفنى والمبقى أسماؤه  ويبقى الذي يدعوه متصفاً يفنى

سمى مث حملها إىل البيت العتيق قال اهللا تعاىل يف تعظيمها ال بل فيها أا من تقوى القلوب لكم فيها يعين الشعائر منافع إىل أجل م
وهو بيت اإلميان عند أهل اإلشارات وليس إال قلب املؤمن الذي وسع عظمة اهللا وجالله شعائر اهللا أعالمه وأعالمه الدالئل عليه 

ن وفداً فصاح املوصلة إليه ويا عجباً كيف يصل إليه وهو عنده كما قال أبو يزيد وقد مسع قارئاً يقرأ يوم حنشر املتقني إىل الرمح
وبكى حىت طار الدم من عينيه وضرب املنرب وقال كيف حيشر إليه من هو جليسه فصدق اهللا يف الكمال فإن املتقي ما يتقي الرمحن 

وصدق أبو يزيد فإنه مكان مشهوده يف احلال إال الرمحن والويل ال يتعدى ذوقه وال ينطق بغري حاله ويرد كل شيء يسمع إىل احلال 
 عليه وكان حال أيب يزيد يف ذلك الوقت هو الذي نطق به فاملرء خمبوء حتت لسانه فإن اللسان ترمجان أحوال الناطق مث الذي يغلب

اعلم أن البدن جعلها اهللا من شعائره وهلذا تشعر ليعلم أا من شعائر اهللا وما وهب اهللا ال رجعة فيه إال تراه إذا ماتت قبل الوصول 
احبها وخيلى بينها وبني الناس وال يأكل منها شيئاً فهذا من منة اهللا حيث جعلك مثالً وميزك عنه وجعل إىل البيت كيف ينحرها ص

لك ملكاً وطلب منك أن تقرضه والنعمة باألصالة نعمته وهذه كلها من شعائر اهللا فإن كل شعرية منه دليل على اهللا من حيث أمر 
ده فيتفاضلون يف ذلك على قدر فهمهم فإذا رأيت ما يقال فيه أنه من شعائر اهللا ما خاص ما رده اهللا وأبانه ألهل الفهم من عبا

وجتهل أنت صورته يف الشعائر وال تعلم ما تدل عليه هذه الشعرية فاعلم أن تلك الشعرية ما خاطبك احلق ا وال وضعها لك وإمنا 
ا داللة لك عليه كما قال أبو العتاهية وضعها ملن يفهمها عنه ولك أنت شعرية أيضاً غريها وهي كل ما تعرف أ  

 تدل على أنه واحد  وفي كل شيء له آية

    

فقف عندها وقل ريب زدين علماً فيقوى فهمك فيما أنزله ويعلمك ما مل تكن تعلم فإذا أمكنك احلق من نفسك علمت أنك من 
ربه فإذا وصلت إىل ما أوصلتك إليه شعائر نفسك أقوى الشعائر عليه وأوضحها وهلذا جاءت الشريعة بقوهلا من عرف نفسه عرف 

وشاهدت املشعور رأيته على صورتك فمن هناك تعلم أنك األصل يف علمه بك وإنه ما جتلى لك إال يف صورة علمه بك وال كان 
 كونك شعرية له عاملاً بك إال منك وأنت بذاتك أعطيته لعلم بك فأنت الشعرية له عليك فإن رأيته على غري صورتك فما رأيته من

فال تنكره إذا رأيت ما ال تعرف حني ينكره غريك فإن تلك احلضرة ال جملى ال حد فيها إال اهللا فإذا كان هذا أرجع يف نظرك منه 
إليك فترى نفسك يف تلك الصورة اليت رأيته عليها وما أنت انصبغت ا منه وإمنا هي أيضاً صورتك يف ثوبتك وما كان وصل 

يها وظهورك ا فإن الصور تتقلب عليك إىل ما ال اية له وتتقلب فيها أنت وتظهر ا إىل ماال اية فيه ولكن حاالً وقت دخولك ف
بعد حال انتقاالً ال يزول وقد علّمك تعاىل يف هذه الصور على عدم تناهيها فتجلى لك يف صورة مل يبلغ وقت ظهورك ا ألنك 

قه إمنا يفعل هذا مع عباده ليظهر هلم يف حال النكرة وهلذا ينكرونه إال العارفون ذا املقام فإم ال مقيد وهو غري مقيد بل قيده إطال
ينكرونه يف أي صورة ظهر فإم قد حفظوا األصل وهو ما أنه يتجلى ملخلوق إال يف صورة املخلوق أما اليت هو عليها يف احلال 

يرى تلك الصورة وقد دخل فيها فحينئذ يعرفه فإن اهللا علمه وعلم ما يؤول إليه فيعرفه أو ما يكون عليها بعد ذلك فينكره حىت 
واملخلوق ال يعلم من أحواله إال ما هو عليه يف الوقت ولذلك يقول ريب زدين علماً ومن عباد اهللا من يعلم ذلك إذا رأى احلق يف 
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 ما جتلى له إال يف صورة هي له وما وصل وقتها فعلمها قبل صورة ال يعرفها علم حبكم املوطن وما عنده من القبول ومن القبول أنه
أن يدخل فيها فهذا من الزيادة يف العلم اليت زادها اهللا فشكر اهللا الذي عرفه يف موطن اإلنكار ولذلك عظم اهللا هذا الفضل فقال 

 نفسك فعرفت نفسك به كما عرفته وعلّمك ما مل تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيماً فكان احلق يف هذا املوطن من شعائر
  بنفسك فتأمل 

 السرائر وإفترقنافي  في الشعائر فإجتمعنا

 له منّا الضمائر  منه التجلي فلنا

 فيه يبادر هائم  ذا عبيد فلمثل

 بصادر عنه  فإذا علمت هذا لم تكن

 أوراق الدفاتر مثل  الصادر عنكم فهو

 وأواخر بأوائل  يستر بعضاً بعضها

 من يفاخر وليفاخر  ادر من يبادرفليب

فما عظم اهللا شعائره سدى ألنه ما عظم إال من يقبل التعظيم وأما العظيم فال يعظم فإن املوجود ال يوجد واهللا عظيم والعامل كله ال 
 نفس األمر شعرية عليه مكانه حقري إال أنه يقبل التعظيم ومل يكن له طريق يف التعظيم إال أن يكون من شعائر اهللا عليه فلما كان يف

  عرفنا احلق بذلك فنظرنا فرأينا حقية قوله فاستدللنا بنا عليه وبه إذا ظهر يف النكرة علينا 

 اليه دليل عليه ومني  إلي دليل علي فمنه

 ثم نحن لديه بأعماله  لديه كما قاله فنحن

  فبدئي منه وعودي إليه  وأعماله عين أعياننا

    

ألمر هكذا ما صدق اختاذك إياه وكيال واملال ماله فاملال مالك واإلشارة أن الصورة صورتك فصدق لن تراين إذ قال ولوال مل يكن ا
له موسى رب أرين أنظر إليك فقال لن تراين وأداة لن تنفي األفعال املستقبلة واإلشارة أن من جهلك يف احلال جهلك يف املآل ألنك 

له بصورة احلال اليت جهلك فيها عند طلبه رؤيتك وإمنا تظهر له بصورة حال ذلك املآل فال يزال إذا أظهرت له يف املآل ما تظهر 
منكراً ما يرى حىت يعرف املوطن وحكمه فيعلم ما يرى وما هو احلكم عليه فإن اهللا مل يزل ظاهر الذي عينني وأعني وأما ذو العني 

الً فمن فتح اهللا عينيه اليت امنت اهللا ما عليه يف قوله عز وجل أمل جنعل له عينني الواحدة فهو دجال أعور مل يزل يف ربقة التقييد مغلو
ليشهدن يف احلالني يف احلال الراهنة واحلال املستقبلة فمن مل يرين يف احلال وهو ناظر إيلّ فإنه أبعد أن يراين يف حال املآل وهو يراين 

  لعالمة وهل هذا إال عني اجلهل يب ولكن ال يعرف أين مطلوبه وسبب ذلك أنه يطلبين با

  فيا خيبة األبصار عند البصائر  ثم غيري أو يكون وليثنى وهل

 محل اإلبتالء سرائري فإن  فإياك واألفكار أن كنت طالباً
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  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

   باهللامعرفة حال قطب كان منزله ال حول وال قوة إال في الباب السادس والسبعون وأربعمائة

 عند الذي يؤمن باهللا  الحول والقوة هللا

 والقوة هللا الحول  التحقيق عبد رأى وإنما

 على نور من اهللا فهو  ومن يرى األمرين في نفسه

فقال هذه قال اهللا تعاىل معرفاً إن موسى عليه السالم قال لقومه استعينوا باهللا وشرع لنا يف القسمة بيننا وبينه أن نقول وإياك نستعني 
بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل أعلم أن ال حول وال قوة إال باهللا من خصائص من خلقه اهللا على صورته وهو اإلنسان الكامل 
فإن امللك ليس من حقيقته أن يكون هذا مقامه بل هو املتربي ألنه ليس بعبد جامع وإمنا هو عضو من أعضاء العبد اجلامع فالعبد 

 يبقي صفة يف سيده إال وهي فيه ومن صورته يف االقتدار على إجيادنا قبولنا لذلك فما مث قوة مطلقة من واحد اجلامع هو الذي مل
دون مساعد فلما علم منا أنا نعلم ذلك شرع لنا أن نستعني به إذ القابل حيتاج إىل مقتدر كما أن املقتدر طلب القبول من القابل 

ه الصادق وقد قال قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي فاالقتدار فصحت القسمة بيننا وبينه تعاىل فإن
منه والقبول منا وما ظهر العامل يف الوجود والدليل إنّ احملال ال يقبل الوجود فال ينفذ فيه االقتدار ألن من حقيقة االقتدار أنه ال 

فال يصح أن يقول ال حول وال قوة إال باهللا إال العبد اجلامع فكل من تربأ فهو جزء يتعلق إال باملمكن وال معىن للممكن إال القبول 
  من اجلامع وكل من أثبت األمرين فهو جامع عامل بنفسه وبربه أديب ويف األمر حقه 

 لم أكن وأنا الواقع إذا  حول منه وال قوة فال

  إذا لم يكن وأنا الجامع  مني وال قوة والحول

    

ه كرتاًَ أخفاه اهللا يف امللك حىت أوجد أدم على صورته وجعله خليفة يف أرضه وأعترض من اعترض كما أخرب اهللا تعاىل يف أال ترا
ذلك وما مسع قبل خلق أدم ال حول وال قوة إال باهللا وكل قائل يقوهلا من غري العبد اجلامع فإمنا يقوهلا حبكم التبعية له وملا خلق 

أن حتمله مل تطقه فلما عجزت قام احلامل الواحد منهم الذي على صورة اإلنسان فقال بلسانه ملا أعطاه اهللا العرش وأمرت املالئكة 
ال حول وال قوة إال باهللا فقال من بقي من احلملة بقوله فحملت العرش وأطاقته فلما أوجد اهللا اإلنسان الكامل جعل له قلباً 

يق محل قلب املؤمن ألم عجزوا عن محل العرش وهو يف زاوية من زوايا قلب املؤمن ال كالعرش جعله بيتاً له فما يف العامل من يط
حيس به وال يعلم أن مث عرش خلفته عليه وجعل أمساءه احلسىن حتف ذا القلب كما حتف املالئكة بالعرش وجعل محلته العلم اإلهلي 

ى صورة اإلنسان من محلة العرش لسريان احلياة يف األشياء فما مث إال حي واحلياة واإلرادة والقول أربعة فاحلياة نظري احلامل الذي عل
واحلياة الشرط املصحح لبقية الصفات من علم وإرادة وقول ورد يف اخلرب أن جربيل ملا علم آدم الطواف بالبيت وقال له أنا طفنا 

الطواف به فقال جربيل كنا نقول سبحان اهللا واحلمد بالبيت قبل أن ختلق بكذا وكذا ألف سنة فقال له أدم فما كنتم تقولون عند 
هللا وال اهللا إال اهللا واهللا أكرب فقال أدم وأزيدكم أنا ال حول وال قوة إال باهللا فاختص ذا الكرت أدم عليه السالم فما مث من حيول 
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ىل حيوانيتك إال اهللا وال قوة لك على ما بينك وبني ما أنت قابل له مما إذا قبلته أضر بك وأنزلك عن رتبتك أعين رتبة كمالك إ
كلفك من األعمال إال باهللا كما ال حيول بني احلق مع اقتداره وبني ما ال يصح فيه وجود إال بك إال أنت إذ مل تكن فال بد من 

حول وال قوة إال باهللا كونك فيما ال يوجد إال بك وال قوة أي ال ينفذ اقتدار يف أمر ال يظهر إال بك فمن القسمة ظهور حقيقة ال 
فيك وفيه حبسب األحوال اليت تطلبها فال أمجع من اإلنسان اجلامع وال أشرف فيه من جزيئاته إال اجلزء امللكي منه كما أن ذكر اهللا 

 يف الصالة أشرف أجزاء الصالة ألن الذكرى أشرف من الصالة كما أنه ال يكون امللك أشرف من اإلنسان ألنه جزء من اإلنسان

والذكر جزء من الصالة قال اهللا تعاىل إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر يعين بصورا فإن التكبرية األوىل حترميها والسالم منها 
حتليلها عن الفحشاء واملنكر ملا فيها من التحرمي ولذكر اهللا أكرب يعين فيها ألن الذكر جزء منها وهو أكرب أجزائها وفيه وقعت 

هللا وبني املصلي يف الصالة فإذا علمت هذا علمت مقام امللك فلم خيرج عنك وأصبت األمر على ما هو عليه وأنصفت القسمة بني ا
وعرفت من أين أتى على من أتى عليه يف باب املفاضلة اهللا تعاىل جمموع أمساءه مع التفاضل فيها يف عموم التعلق فاجعل بالك وقل 

ذي هو عليها فإن العبد إذا قال ال حول وال قوة إال باهللا يصدقه ربه فيقول الرب ال حول وال ريب زدين علماً وتأدب بآداب احلق ال
قوة إال يب ومل يتعرض أن يقول ال حول وال قوة إال بك يا عبدي فإن هذه الكلمة ال تظهر من قائلها إال بقائلها ولكن ملا علم تعاىل 

ورة اإلنسانية علم أنه إذا قال احلق ال حول وال قوة إال بك طردها اإلنسان احليوان إن اإلنسان احليوان شارك اإلنسان الكامل بالص
يف غري موطنها فأساء األدب واإلنسان الكامل ال يفعل مثل هذا فراعي احلق احلرمة ليتعلم الكامل فهي مسألة تعلم وتعتقد وال يفوه 

علم األمر على ما هو عليه فإن اهللا أخذ العهد على العلماء أن يعلموا ا ناطق وال جتري على لسان عبد خمتص إال يف بيان العلم لي
من ال يعلم ما علمهم اهللا ومما علمهم األدب فال يضعون احلكمة إال يف أهلها هذا من شأم رضي اهللا عنهم واهللا يقول احلق وهو 

  يهدي السبيل 

  لك فليتنافس المتنافسونحال قطب كان منزله وفي ذ في الباب السابع والسبعون وأربعمائة

  ولمثل هذا فليعمل العاملون 

 مستخرج والباب مفتوح والكنز  الشخص مستدرج والصدر مشروح

 العقل يقبل ما تأتي به الروح  األوائل ال كانوا وال سلفوا أين

 والعلم موهوب وممنوح عليه  حجبوا بالفكر فاعتمدوا لكنهم

 عقل تعديل وتجريحلل فليس  فيه مكتسب أن كنت ذا نصف ما

    

 فبدا نقص وترجيح ميزانه  والجرح شرع اهللا جاء به العدل

 فإنه خلف باب الفكر مطروح  العقل أفقر خلق اهللا فاعتبروا

 القوى لم يقم بالعقل تسريح من  لوال اإلله ولوال ماحباه به
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 فافهم فقولي فيه تلويح خسرت  العقول قيود إن وثقت بها إن

 رتبته عدل وتصحيح فإن  ال تبرح تزين بهشرعك  ميزان

  صدر بنور شهود الحق مشروح  التنافس في علم يقوم به إن

 من الذكر قدوس وسبوح له  هذا التنافس ال أبغي به بدالً

 غير ذلك تحسين وتقبيح في  ذا يعمل العمال ليس لهم لمثل

    

ناسبة وملا علمنا أن اإلنسان جمموع ما عند اهللا علمنا أنه ما عند اهللا أمر قال اهللا تعاىل كل حزب مبا لديهم فرحون وموجب الفرح امل
إال وله إليه نسبة فله منه مناسب فالعامل ال يرمى بشيء من الوجود وإمنا يربز إليه ما يناسبه منه وال يغلب عليه حال من األحوال بل 

ر الناس ال يعلمون ذلك بل هم ذا القدر جاهلون وعنه عمون وهذا هو مع كل حال مبا يناسبه كما هو اهللا معنا أينما كنا فإن أكث
هو الذي أداهم إىل ذم الدنيا وما فيها والزهد يف اآلخرة ويف الكونني ويف كل ما سوى اهللا وانتقدوا على من شغل نفسه مبسمى 

ه ما تعطيه احلقيقة ورأوا أن كل ما هذه كلها وجعلهم يف ذلك ما حكى عن األكابر يف هذا النوع ومحلوا ألفاظهم على غري وج
سوى اهللا حجاب عن اهللا فأرادوا هتك هذا احلجاب فلم يقدروا عليه إال بالزهد فيه وسأبني هذا الفن يف هذا الباب بياناً شافياً 

ت حجاباً وكون احلق كل يوم يف شأن اخللق وكون اجلنة وهي دار القربة وحمل الرؤية هي دار الشهوات وعموم اللذات ولو كان
لكان الزهد واحلجاب فيها وكذلك الدار الدنيا فأقول إن اهللا خلق أجناس اخللق وأنواعه وما أبرز من أشخاصه لننظر فيه نظراً 

يوصلنا إىل العلم خبالقه فما خلقه لرتهد فيه فوجب علينا االنكباب عليه واملثابرة واحملبة فيه ألنه طريق النظر املوصل إىل احلق فمن 
 الدليل فقد زهد يف املدلول وخسر الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران املبني وجهل حكمة اهللا يف العامل وجهل احلق وكان من زهد يف

اخلاسرين الذين ما رحبت جتارم وما كانوا مهتدين فالرجل كل الرجل من ظهر بصورة احلق يف عبودة حمضة فأعطى كل ذي حق 
يه من كل من توجه له عليه حق من املخلوقني وحق اهللا أحق بالقضاء وحق اهللا عليه إيصال كل حقه ويبدأ حبق نفسه فإا أقرب إل

حق إىل من يستحقه و ملثل هذا فليعمل العاملون إذ والبد من إضافة العمل إلينا فإن اهللا أضاف األعمال إلينا وعني لنا حماهلا 
يرياً كما أنه انا عز وجل عن أعمال معينة عني لنا حماهلا وأمكاا وأزماا وأمكنتها وأزمنتها وأحوهلا وأمرنا ا وجوباً وندباً وخت

وأحواهلا حترمياً وترتيهاً وجعل لذلك كله جزاء حبساب وبغري حساب من أمور ملّذة وأمور مؤملة دنيا وآخرة وخلقنا وخلق فينا من 
حق يف رعييت إذ خلق يل نفساً ناطقة مدبرة عاقلة مفكرة مستعدة يطلب اجلزاء امللّذ وينفر بالطبع عن اجلزاء املؤمل وجعل يل وعلي 

لقبول مجيع ما كلفها به وهي حمل خطابه املقصودة بتكليفه وامتثال أوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده ومرامسه حيث حد هلا 
 أو باطناً فيطلبه السمع حبقه والبصر ورسم يف حق احلق وحق نفسه وحق غريه فيطلبه أصحاب احلقوق حبقوقهم نطقاً وحاالً ظاهراً

واللسان واليدان والبطن والفرج والقدمان والقلب والعقل والفكر والنفس النباتية واحليوانية والعصبية والشهوانية واحلرص واألمل 
 أحد من هؤالء أوال واخلوف والرجاء واإلسالم واإلميان واإلحسان وأمثال هؤالء من عامله املتصل به وأمره احلق أن ال يغفل عن

ويصرفهم يف املواطن اليت عني له احلق وجعل هذه القوى كلها متوجهة على هذه النفس الناطقة بطلب حقوقها وجعلها كلها ناطقة 
 بتسبيح اهللا تعاىل جعالً ذاتياً ال تنفك عنه وجعل هذه احلقوق اليت توجهت هلا على النفس الناطقة احلاكمة على اجلماعة ثابتة احلق
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جزاء ملا هي عليه من تسبيح اهللا حبمده دنيا وآخرة وما منهم من خيالف أمر اهللا اختياراً وانه إذا وقعت املخالفة منهم فجرباً جيربهم 
على ذلك الوايل عليهم الذي أمروا بالسمع والطاعة له فإن جار فلهم وعليه وإن عدل فلهم وله ومل يعط اهللا هؤالء الرعايا الذين 

تصلني به قوة االمتناع مما جيربهم على فعله خبالف ما خرج عنهم ممن له أمر فيهم مث إن اهللا نعت هلم اجلزاء احلسي ذكرناهم امل
وأشهدهم إياه يف احلياة الدنيا بضرب مثال من نعيم احلياة الدنيا بالوعد بذلك يف اآلخرة ومنهم من أشهده ذلك يف األخرى وهو 

رأى ما وقع له برؤيته من االلتذاذ ما ال يقدر قدره وما التذ إال من يطلب ذلك من رعيته فأخذ يسأله يف احلياة الدنيا مشاهدة عني ف
حقه من ذلك وأن ال مينعه ويف مثل هذا فليتنافس املتنافسون وأي نفاسة أعظم من هذا فالعارف املكمل املعرفة يعلم أن فيه من 

ني عليه أن يؤدي إليهم حقهم من ذلك وعلم أن فيه من يطلب املأكل الشهي يطلب مشاهدة ربه ومعرفته الفكرية والشهودية فتع
    الذي يالمي مزاجه واملشرب واملنكح واملركب وامللبس 

والسماع والنعيم احلسي احملسوس فتعني عليه أيضاً أن يؤدي إليهم حقوقهم من ذلك اليت عني هلم احلق ومن كان هذا حاله كيف 
ن املوجودات وما خلقها اهللا إال له إال أنه مفتقر إىل علم ما هو له وما هو لغري لغريه لئال يقول كل يصح له أن يزهد يف شيء م

شيء هو له فال ينظر من الوجوه احلسان إال ما يعلم أنه له وما يعلم أنه لغريه يكف بصره ويغضه عنه فإنه حمجور عليه ما هو لغريه 
 متعلقة األولوية خبال ف الورع وكل ترك فإما األولوية فينظر يف املوطن ويعمل مبقتضاه فهذا حظه من الورع واالجتناب والزهد إمنا

ومقتضاه قد عينه له احلق مبا أعلمه به بلسان الشارع فسموا من طريق األخذ باألولوية زهاداً حيث أخذوا ا فإن هلم تناول ذلك يف 
هم وال ندم إليه وال حجر عليهم وال كرهه فاعلم ذلك مث أنه ينظر يف هذا احلياة الدنيا فما فعلوا ألن اهللا خريهم فما أوجبه علي

املخري فيه فال خيلو حاله يف تناوله أن حيول بينه هذا التناول وبني املقام األعلى الذي رجحه له أو ال حيول فإن حال بينه وبينه تعني 
ينة من ربه أن ذلك ال يقدح وال حيول بينه وبني املرتبة العليا من عليه حبكم العقل الصحيح السليم تركه والزهد فيه وأن كان على ب

ذلك فال فائدة لتركه كما قال لنبيه سليمان عليه السالم هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب وال تكون ممن تلبس عليه األمور 
ر من رعيته فان ذلك عني اجلهل فإن فيتحيل أنه بزهده فيما هو حق لشخص ما من رعيته ينال حظ ما يطلبه به منه شخص آخ

تلك احلقيقة تقول له ما هذا عني احلق يل فاألوىل بالعبد الذي كلفه اهللا تدبري نفسه واله أن يعلم فإذا علم استعمله علمه حىت يكون 
 العمل به وما عمل حبكم علمه وال يستعمل هو العلم فإنه أن استعمل علمه كان علمه حبكمه موقتاً يعمل به وقتاً يتركه أي يترك

الترك إال بالعلم وإذا كان العلم يستعمله ويصرفه ويكون هو معموالً مستعمالً للعلم حكم عليه جرباً على الصواب فويف احلقوق 
أرباا ومثل هذا اإلمام يف العامل قليل ولذلك يقول ليس السخي من تسخى مباله وإمنا السخي من تسخى بنفسه على العلم فكان 

طان علمه هذا هو كبري العامل وأما ما ذكرناه من علم األوامر والنواهي اإلهلية فنوردها أن شاء اهللا يف الباب األخري من هذا حتت سل
الكتاب وبه ختمنا الكتاب وهو باب الوصية فانظر إىل ما يعطيك هذا اهلجري من الفوائد وما ذكرت لك ما نتيجة هذه اهلجريات إال 

    على طلب األنفس واألوجه واألوىل واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل ليكون ذلك باعثاً لك 

  معرفة حال قطب كان منزله إن تك مثقال حبة في الباب الثامن والسبعون وأربعمائة

  من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في األرض يأت بها اهللا أن اهللا لطيف خبير 
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 اه وال عين وال أثراسم سو  الرزق يأتي به الرازق ليس له

 عليه فهذا ليس يعتبر حكماً  تقولن في الوهاب أن له وال

  حكم الوجوب وفيه العبد يختبر  واجب والوهب ليس له فإنه

    

بقية اهللا خري لكم ما أحل لك تناوله من الشيء الذي يقوم به أودك يف طاعة ربك وإمنا مساه بقية ألنه باألصالة خلق لك ما يف 
يعاً فكنت مطلق التصريف يف ذلك تأخذ ما تريد وتترك ما تريد مث يف ثاين حال حجر عليك بعض ما كان أطلق فيه األرض مج

تصرفك وأبقى لك من ذلك ما شاء أن يبقيه لك فذلك بقية اهللا وإمنا جعلها خرياً لك ألنه علم من بعض عباده أن نفوسهم تعمى 
حبكم األصل فقال هلم البقية اليت أبقى اهللا خري لكم أن كنتم مؤمنني أي مصدقني بأين عن هذه البقية مبا يعطيهم األصل فيتصرفون 

خلقت لكم ما يف األرض مجيعاً فان صدقتموين يف هذا صدقتموين فما أبقيت لكم من ذلكم وأن فصلتم بني األمرين فآمنتم ببعض 
إياه وانكبابكم عليه إال ما قدرته لكم وخسرمتوين وسواء وكفرمت ببعض مل تكونوا مؤمنني مث إنكم لن تنالوا من ذلك مع مجعكم 

عليكم تعرضتم لتحصيل ما ضمنته لكم أو أعرضتم عنه ال بد يل أن أوصله إليكم فإين أطلبكم به كما أطلبكم بآجالكم وما ذلك 
جر واملكلف وغري املكلف وإمنا من كرامتكم علي وال من إهانتكم فإين أرزق الرب والفاجر واملكلف وغري املكلف وأميت الرب والفا

عناييت أن أوصل إليك من البقية ال من غريها يف مثل هذا تظهر عناييت يف الشخص املوصل إليه ذلك فإنه لن متوت نفس حىت 
تستكمل رزقها كما أنه لن متوت نفس حىت يأتيها أجلها املسمى وسواء أكان الرزق قليالً أو كثرياً وليس رزقك إال ما تقوم به 

نشأتك وتدوم به قوتك وحياتك ليس رزقك ما مجعت وادخر تفقد يكون ذلك لك ولغريك لكن حسابه عليك إذا كنت جامعه 
وكاسبه فال تكسب إال ما يقوتك ويقوت من كلفك اهللا السعي عليه ال غري وما زاد على ذلك مما فتحت به عليك فأوصله أنعاماً 

 يف طاعيت فإن جهلت فأوصله فإنك لن ختيب من فائدته من كونك منعماً مبا مسيته منك إىل من شئت ممن تعلم منه انه يستعمله
ملكاً لك فأنت فيه كرب النعمة وليس غريي فأنت نائيب والنائب بصورة من استخلفه وقد رزقت النبات واحليوان والطائع 

 حقك أوىل وأثىن واعلم أنه كما والعاصي فكن أنت كذلك وحتري الطائع جهد استطاعتك فان ذلك أوفر حلظك وأعلى ويف
خلقت لك ما حتي به ذاتك وتنعم به نفسك اعتناء بك فقد خلقت لك أيضاً ما إذا تصرفت فيه أحييت به أمسائي ونعمت به 

نفوسهم وتكون أنت اآليت بذلك إليهم كما أنا اآليت برزقك إليك حيث كنت وكان رزقك فإين أعلم موضعك ومقرك وأعلم عني 
 ال تعلمه حىت تأكله أو أعلمك به على التعيني فإذا تغذيت به وسرى يف ذاتك حينئذ تعلم أن رزقك كذلك علمتك رزقك وأنت

فعلمت ما تستحقه األمساء احلسىن من الرزق الذي تقوم به حياا ونشأا وأعطيتك علم ذلك وعينه وجعلتك اآليت به إليهم وكما 
 كذلك تطلب أنت الشكر على ما أتيت به من أمسائي وإذا شكرتك أمسائي فأنا طلبت منك الشكر على ما جئتك به من الرزق

شكرتك فسعدت سعادة مل يسعد مثلها إال من عمل مثل هذا العمل وأمسائي ال بد أن يصل إليها ذلك من العامل ولكن ال يشكر 
 هلا هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ال أمسائي إال من قصدها بذلك اعتناء منه جبانبها ال من جاء ا غافالً عنها إن ذلك

واهللا كما ال يستوي الذين اجترحوا السيآت بالذين أمنوا وعملوا الصاحلات يف حمياهم وممام ساء ما حيكمون أي ساء من حيكم 
ل تعاىل مث قست بذلك مث أفصل وأقول قول لقمان البنه فتكن يف صخرة أي عند ذي قلب قاٍس ال شفقة له على خلق اهللا قا
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قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسوة وقوله أو أشد قسوة فإن احلجر ال يقدر أن ميتنع عن تأثريك فيه باملعول والقلب 
ميتنع عن أثرك فيه بال شك فإن ال سلطان لك عليه هلذا كان القلب أشد قسوة أي أعظم امتناعاً وأمحى وإن أحسنت يف ظاهرة فال 

ن يلني قلبه إليك فذلك إليه وحكى أن بعض الناس كسر حجراً صلداً يابساً فرأى يف وسط ذلك احلجر جتويفاً فيه دودة يف يلزم أ
فمها ورقة خضراء تأكلها وروى يف النبوة األوىل أن هللا تعاىل حتت األرض صخرة صماء يف جوف تلك الصخرة حيوان ال منفذ له 

ها غذاء وهو يسبح اهللا ويقول سبحان من ال ينساين على بعد مكاين يعين من املوضع الذي تأيت يف الصخرة وأن اهللا قد جعل له في
منه األرزاق ال على بعد مكاا من اهللا فان نسبة اهللا إىل خلقه من حيث القرب بسكون الراء نسبة واحدة ومن حيث القرب بفتح 

     يف سباحة الكواكب يف أفالكها من التأثريات الراء نسبة خمتلفة فاعلم ذلك أو يف السموات مبا أودع اهللا

يف األركان اخللق أرزاق العامل أو األمطار أيضاً فإن السماء يف لسان العرب املسطر قال الشاعر إذا سقط السماء بأرض قوم يعين 
ق كاألم حمل ظهور الولد الذي لألب بالسماء هنا املطر وقوله يف األرض مبا فيها من القبول والتكوين لألرزاق فإا حمل ظهور األرزا

فيه أيضاً أثر مبا ألقاه من املاء يف الرحم سواء أكان مقصود له ذلك أو مل يكن كذلك الكوكب يسبح يف الفلك وعن سباحته يكون 
 اهللا عز ما يكون يف األركان األمهات من األمور املوجبة للوالدة وسواء أكان ذلك مقصوداً للكواكب أومل يكن حبسب ما يعلمه

وجلّ مما أوحى به يف كل مساء من األمر اإلهلي الذي ال يعلمه إال من أوحى به إليه فأينما كانت مثقال هذه احلبة من اخلردل لقلتها 
نه غين بل خلفائها يأت ا اهللا نبه ذا التعريف لتأتيه أنت مبا كلفك أن تأتيه به فإنك ترجوه فيما تأتيه به وال يرجوك فيما أتاك به فإ

عن عاملني وأنت من الفقراء إليه فإتيانك إليه مبا كلفك اإلتيان به أكد يف حقك أن تأيت به الفتقارك وحاجتك ملا حيصل لك من 
املنفعة بذلك أن اهللا لطيف أي هو أخفى أن يعلم ويوصل إليه أن أي العلم به من حبة اخلردل خبري للطفه مبكان من يطلب تلك 

ه من احلرص على دفع أمل الفقر عنه فان احليوان ما يطلب الرزق إال لدفع اآلالم ال غري فلو مل حيس باألمل ملا تصورته اخلردلة منه ملا ل
منه طلب شيء من ذلك فليس نفعه سوى دفع أمله بذلك وهو الركن األعظم ولو ال أن حكم اجلنة يف أنه نفس حصول الشهوة 

 الزمان الثاين الذي يلي زمان حصول الشهوة لكان ذا أمل لفقد املشتهي زمان نفس حصول املشتهى حبيث لو تأخرت عنه إىل
الشهوة كالدنيا فانه ال بد أن يتأخر حصول املشتهى عن زمان الشهوة فال بد من األمل فإذا حصل املشتهي فأعظم االلتذاذ به اندفاع 

  سبيل ذلك األمل فافهم هذا وحققه فإنه ينفعك واهللا يقول احلق وهو يهدي ال

  حال قطب كان منزله ومن يعظم حرمات اهللا في الباب التاسع والسبعون وأربعمائة

  فهو خير له عند ربه 

 يرى عيناً سوى اهللا ما  من يعظم حرمة اهللا

 في األعيان إال هي ليس  ما في الكون حرمته كل

  ال وال في الحكم بالالهي  بالساهي معظمها ليس

 رى األشياء باهللاي من  يسهو عن محارمه كيف

 عن ذاك بالساهي وأنا  الرائي بجار حتى فهو
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العامل حرم احلق والكون حرمة الذي اسكن فيه هؤالء احلرم وأعظم احلرم ما له فيه أثر الطبع النكاحي ألنه حمل التكوين والعامل كله 
حرمة من احلرم فحواء من أدم سواء منه ظهرت فهي حرم اهللا فإنه حمل تكوين األحكام اإلهلية لظهور األعيان فأي عني ظهر عاد 

عينه وهو عينها حرمته وزوجته اليت كون فيها نبيه ألا ضلعه القصري قبل الشكل املعلوم باإلنسان فهكذا ما خلق اهللا من العامل 
 عظم حرمة اهللا من العامل فما عظم واإلشارة إليه يف قوله مجيعاً منه وقوله يف عيسى وروح منه مل ينسبه إىل غري ألنه ما مث غري فمن

إال نفسه وقد تبني لك إنك منه ال من ذاتك وال من أمر آخر فمن عظم حرمة اهللا فإمنا عظم اهللا ومن عظم اهللا كان خرياً له وما 
ف يف طريقنا قوله جيازيه به من التعظيم يف مثل قوله ومن يعظم شعائر اهللا ومن يعظم حرمات اهللا وقوله عند ربه العامل يف هذا الظر

ومن يعظم أي من يعظمها عند ربه أي يف ذلك املوطن فلتبحث يف املواطن اليت تكون فيها عند ربك ما هي كالصالة مثالً فان 
املصلي يناجي ربه فهو عند ربه فإذا عظم حرمة اهللا يف هذا املوطن كان خري له وتعظيم احلرمة أن يتلبس ا حىت تعظم فإذا عظمت 

كوين كما جاء فلما أثقلت دعوا اهللا واملؤمن إذا نام على طهارة فروجه عند ربه فيعظم هناك حرمة اهللا فيكون اخلري الذي له كان الت
يف مثل هذا املوطن املبشرة اليت حتصل له يف نومه أو يراها له غريه واملواطن اليت يكون العبد فيها عند ربه كثرية فيعظم فيها حرمات 

وهذا الباب إن بسطنا القول فيه طال وهذه اإلشارة القليلة تعطي صاحب الفهم بقوا ما يف البسط من الفوائد اهللا على الشهود 
  الوجودية وهذا كاف يف الغرض املقصود واحلمد هللا رب العاملني واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  ياًحال قطب كان منزله وآتيناه الحكم صب في الباب الثمانون وأربعمائة

  روحاً وجسماً فال تعدل عن الرشد  المزاج قوى اإلنسان أجمعها من

 لعله قبلتها نشأة الجسد  بذاك يضعف في حال تصرفها

 حكم اإلله الواحد الصمد فذاك  بدا لك ما يذهب بعادتها فان

 األناسي وما بالربع من أحد من  عيسى ومن قد كان أشبهه كمثل

 سوى الذي خلق اإلنسان في كبد  تهبما جاءكم من خرق عاد يأتي

قال اهللا عز وجلّ وسالم عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حياً فهذا سالم من اهللا عليه وقال عيسى عليه السالم عن نفسه أخباراً 
ث حياً وزاد احملمدي حباله مع اهللا فيما أخرب اهللا به عن عنايته بيحىي عليه السالم والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبع

  : الوارث كنت نبياً وآدم بني املاء والطني وذلك أن

 لها القرب اإللهي بالنص ألن  ريعان الشباب قوية عناية

  وهذه علوم ليس تدرك بالفحص  علوم القوم ذوق وخبرة ألن

    

 أصابه أنه حديث عهد بربه فهذا هو النص فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برز بنفسه وحسر الثوب وقال ملا أقبل الغيث حىت
اجللي الذي أتى من الشرع يف الغيث القريب من الرب فكل أول يف العامل فإنه حديث عهد بربه وكل ما يف العامل أول فإنه شيء 
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 األمر واخللق ما فهو يف وجوده حديث عهد بربه إذا قال له كن فالعامل كله علم سواء كان من عامل اخللق أو مل يكن وقد بينا عامل
هو وهو الوجه اخلاص الذي يف عامل اخللق وما عثر عليه أحد من أهل النظر يف العلم اإلهلي إال أهل اهللا ذوقاً وملا كان للصيب حدثان 

هذا القرب وهو قرب التكوين والسماع ومل حيل بينه وبني إدراك قربه حائل لبعده عن عامل األركان يف خلقه فل يكن عن أب 
ري ولكن روح اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي فلم يكن مث ما يغيبه عمن صدر عنه فقال خمبراً عن ما شاهده من احلال فحكم يف عنص

مهده على مرأى من قومه الذين افتروا يف حقه على أمه مرمي فربأها اهللا بنطقه وحبنني جذع النخلة إليه إذ أكثر الشرع يف احلكومة 
ل من هذين فقال أين عبد اهللا فحكم على نفسه بالعبودية هللا وما قال ابن فالن ألنه مل يكن مث وإمنا كان بشاهدين عدلني وال أعد

حق جتلى يف صورة روح جربيل ملا يف القضية من اجلرب الذي حكم الطبيعة ذا التكوين اخلاص الغري معتاد آتاين الكتاب فحصل له 
م بأنه مالك كتابه اإلهلي وجعلين نبياً فحكم بأن النبوة باجلعل ألن اهللا يقول يف أي إجنيله قبل بعثه فكان على بينة من ربه فحك

صورة ما شاء ركبك فهو يف الصورة باجلعل لئال يتخيل أن ذلك بالذات بل هو اختصاص اهلي وجعلين مباركاً أي خصين بزيادة مل 
كمه بشرع حممد صلى اهللا عليه وسلم حىت يكون يوم القيامة حتصل لغريي وتلك الزيادة ختمة للوالية ونزوله يف آخر الزمان وح

ممن يرى ربه الرؤية احملمدية يف الصورة احملمدية أينما كنت من دنيا وآخرة فإنه ذو حشرين حيشر يف صف الرسل وحيشر معنا يف 
أن أُقيمها ألنه جاء باأللف والالم فيها أتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم وأوصاين بالصالة املفروضة يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

والزكاة أيضاً كذلك ما دمت حياً زمان التكليف وهو احلياة الدنيا وبراً بوالديت فأخرب أنه شق يف خلقه فأن ألمه عليه والدة ملا 
جيعلين جباراً شقياً إذ ال كانت حمل تكوينه فقلت نسبته العنصرية يف خلقه فكان أقرب إىل ربه فكان أحدث عهد بعبوديته لربه ومل 

يكون ذلك ممن يكون إال باجلهل واجلهل فيه إمنا هو من قوة سلطان ظلمة العنصر وقد بينا مرتبة عامل الطبيعة من عامل العناصر يف 
 العبد هذا الكتاب يف مواضع منه والسالم علي لعلمه مبرتبته من ربه وحظه منه يوم ولدت يعين له السالمة يف والدته من تأثري

املطرود واملوكل باألطفال عند الوالدة حني يصرخ الولد إذا وقع من طعنته فلم يكن لعيسى عليه السالم صراخ بل وقع ساجداً هللا 
تعاىل ويوم أموت يكذب من يفتري عليه بأنه قتل فلم يقل ويوم أقتل ويوم أبعث حياً يعين يف القيامة الكربى أكد موته فآتاه احلكم 

 وهو صيب رضيع يف املهد فكان أمت يف الوصلة بربه من حيىي أبن خالته فإن عيسى سلّم على نفسه بسالم ربه وهلذا ادعى فيه مبا ذكره
أنه إله وحيىي سلم عليه ربه تعاىل ومل ينص على أنه عرف بذلك السالم عليه أو مل يعرف واعلم أن الناس إمنا يستغربون احلكمة من 

بري ألم ما عهدوا إال احلكمة الظاهرة عن التفكر والروية وليس الصيب يف العادة مبحل لذلك فيقولون أنه الصيب الصغري دون الك
ينطق ا فتظهر عناية اهللا ذا احملل الظاهر فزاد حيىي وعيسى بأما على علم مما نطقا به علم ذوق ألن مثل هذا يف هذا الزمان 

ن اهللا أتاه احلكم صبياً وهو حكم النبوة اليت ال تكون إال ذوقاً فمن كان هجريه هذا فوراثته والسن ال يصح أن إال يكون ذوقاً وإ
وإن كان حممدياً هلذين النبيني أو ألحدمها على حسب قوة نسبته منهما أو من أحدمها وقد نطق يف املهد مجاعة أعين يف حال 

ه وأدى واجباً وذلك أن أمه عطست وهي حامل به فحمدت اهللا فقال الرضاعة وقد رأينا أعظم من هذا رأينا من تكلم يف بطن أم
هلا من بطنها يرمحك اهللا بكالم مسعه احلاضرون وأما ما يناسب الكالم فإن ابنيت زينب سألتها كاملالعب هلا وهي يف سن الرضاعة 

ية ما تقولني يف الرجل جيامع أهله وال يرتل وكان عمرها يف ذلك الوقت سنة أو قريباً منها فقلت هلا يف حضور أمها وجدا يا بن
    فقالت جيب عليه الغسل فتعجب احلاضرون من ذلك وفارقت 

هذه البنت يف تلك السنة وتركتها عند أمها وغبت عنها وأذنت ألمها يف احلج يف تلك السنة ومشيت أنا على العراق إىل مكة فلما 
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الركب الشامي فرأتين وهي ترضع ثدي أمها فقالت هذا أيب قد جاء فنظرت جئنا املعرف خرجت يف مجاعة معي أطلب أهلي يف 
األم حىت رأتين مقبالً على بعد وهي تقول هذا أيب هذا أيب فنادين خاهلا فأقبلت فعندما رأتين ضحكت ورمت بنفسها علي وصارت 

  تقول يل يا أبت يا أبت فهذا وأمثاله من هذا الباب 

  حال قطب كان منزله أن اهللا ال يضيع أجر في بعمائةالباب األحد والثمانون وأر

  من أحسن عمالً 

 فلها في الوزن رجحان نشآتها  يشهد اهللا في أعماله حسنت من

  قضى بذلك في التعريف ميزان  الشهود له أجر يخص به مع

 رسالته ما فيه من نقصان له  الرسول له أجر تعينه إن

 الوجود لنا ربح وخسران وفي  الوجودلما كان الشهود لنا لوال

 عليم بما في األمر حيران إال  يدري الذي جئنا به أحد وليس

    

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اإلحسان أنه العمل على رؤية احلق يف العبادة وهو تنبيه عجيب من عامل شفيق على أمته ألنه 
ه أنه يراه ربه ويرى ربه مبا استحضره يف تلك العبادة على قدر عمله فإنه إذا كان علم أنه إذا قام العبد يف عمله عبادة وجعل يف نفس

هذا هجريه وديدنه ذلك أبصر أن العامل هو اهللا ال هو وإن العبد حمل ظهور ذلك العمل كما ورد أن اهللا قال على لسان عبده مسع 
 أحيياها مل تزل تستغفر لصاحبها وهلا البقاء الدائم فال يزال مغفوراً اهللا ملن محده فاإلحسان يف العبادة كالروح يف الصورة حيييها وإذا

له فإن اهللا صادق وقد أخرب أنه ال يضيع أجر من أحسن عمالً بل ال يضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض كان 
ه ال بد أن يبدل اهللا سيئات التائب حسنات فإن العمل ما كان فإن كان خرياً فال يضيع أجره أن مل يكن خرياً فإن اهللا ال يضيعه ألن

مل يكن العمل غري مضيع وإال ففي أي أمر يقع التبديل ألن األعمال صور أنشأها العامل ال بل أنشأها اهللا فإنه العامل والعبد حمل 
 ذلك العمل حياة ذلك العمل ظهور ذلك العمل كاهليوىل ملا يقبله من فتح الصور فيها مث إن احلضور مع اهللا تعاىل هو اإلحسان يف

وبه مسي عبادة ولوال هذا احلضور ما كان عبادة فما من مؤمن يعصي إال ويف نفسه ذلّ املعصية فلذلك يصري عبادة ولو مل يكن إال 
من علمه بأا معصية وأي روح أشرف من العلم كما قال اهللا عن نفسه أنه أحاط بكل شيء علماً ودلّ عليه دليل العقل والعمل 

األشياء وهو يعلمه ويعلم حيث هو فكيف يضيع عنه أو يضيعه وهو خلق من خلقه يسبح حبمده فان كانت حياته عن نفخ ربه 
سبح حبمده وإن كانت حياته عن حضور عامله ومنشؤه وكان العمل ما كان سبح حبمده واستغفر لعامله فهذا الفرقان بني العملني 

ر فإمنا ذلك مراعاة إهلية لكون هذا العبد أنشأ بوجوده صورة وال بد لكل صورة من روح فإن اهللا فإن أعطى اهللا املغفرة لغري احلاض
يغفر له لكونه ظهرت عنه صورة نفخ احلق فيها روحاً منه فسبحت حبمده فلهذا االشتراك حلقت املغفرة صاحب ذلك العمل كان 

 نويت وما مل ينوها صاحبها فإا ليست بعمل فإن األعمال منها ظاهرة من كان وحلقته مىت حلقته والتروك ال تكون أعماالً إال إذا
وباطنة أو يترك اإلنسان ما أمر بفعله فإن الترك عدم حمض إال أن هناك دقيقة وذلك أن العمل الذي يكون فيه يف زمان ترك ما 
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 إمنا هو لذلك العمل املتروك حىت يتوب و هذا أوجب اهللا عليه فعله هو الذي يكون صورة من إنشاء عامله ال عني الترك فإن الزمان
أشد املعاصي وأعظمها وهلذا ذهب من ذهب من أهل الظاهر إىل أنه من صلى ركعيت الفجر ومل يضجع فإن صالة الصبح ال تصح 

ا وهذا عني له وإن مل يركع الفجر مل جيب عليه االضطجاع وجازت صالة الصبح وغايته أنه ترك سنة مؤكدة ال أمث عليه يف تركه
ما ذكرناه والتعليل واحد فكل عمل مأمور به على طريق الفرض والوجوب وترك فإن العمل الذي يقوم به اإلنسان فيه على البدل 

من العمل املأمور به هو الذي يقوم صورة ال عني الترك فافهم ولكن إذا كان العمل املتروك يشغل زماناً بذاته ال يصح يف ذلك 
ون مطلقاً ال يكون زماناً مقيداً ويكون العمل ممن حيرم على العامل التصرف يف عمل غريه كالصالة فإن مل يكن الزمان غريه ويك

كذلك فأي عمل عمله فإنه مقبول أعين من أعمال اخلري ألنه عمله يف زمان جيوز له فيه عمله فأحسن العمل ما عمل بشرطه ويف 
  نئذ يكون صورة خملقة فافهم ذلك واعمل حبسبه فإنك تنتفع بذلك إن شاء اهللا زمانه ومتام خلقه وكمال رتبته يف حاله فحي

  حال قطب كان منزله ومن يسلم وجهه إلى اهللا في الباب الثاني والثمانون وأربعمائة

  وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى و إلى اهللا عاقبة األمور 

 هاءالوجه ليس له انت فذاك  ومن يسلم إلى الرحمن وجهاً

 فيحصره الثناء يعينه  اهللا ليس له إبتداء ألن

 الحق ليس به خفاء وهذا  فاشهده بإسالمي إليه

 الهدى واالعتالء لماسكها  العروة الوثقى لدينا وذاك

 االهتداء واالقتداء فبان  قسم الصالة ولست كفؤاً لقد

 ومنزلنا سواء فمنزله  الحق لم يخلق سوائي كأن

    

ه ليس كمثله شيء قال اهللا تعاىل قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن فلم يفرق بني االسم اهللا واالسم الرمحن بل جعل االمسني يعين يف قول
من األلفاظ املترادفة وإن كان يف الرمحن رائحة االشتقاق ولكن املدلول واحد من حيث العني املسماة ذين االمسني واملسمى هو 

رمية ولذلك قال فله األمساء احلسىن ومن أمسائه احلسىن اهللا والرمحن إىل كل اسم مسى به نفسه مما نعلم ومما املقصود يف هذه اآلية الك
ال نعلم ومما ال يصح أن يعلم ألنه استأثر بأمساء يف علم غيبه ملا كان االسم اهللا قد عصمه اهللا أن يسمى به غري اهللا فال يفهم منه عند 

ماً إال هوية احلق ال غري فإنه يدل عليه تعاىل حبكم املطابقة قال أبو يزيد عند ذلك أنا اهللا يعين ذلك التلفظ به وعند رؤيته مرقو
املتلفظ به يف الداللة على هويته يقول رضي اهللا عنه أنا أدل على هوية اهللا من كلمة اهللا عليها ولذاك مساه كلمته وقال عليه السالم 

ذكر اهللا ومسوا أولياء اهللا لقيام هذه الصفة اليت توالهم اهللا ا م وأي إسالم وانقياد ذايت ألنه قال إن أولياء اهللا هم الذين إذا رأوا 
وجهه أعظم من هذا االنقياد واإلسالم وهو حمسن أي فعل ذلك عن شهود منه ألن اإلحسان أن ترى ربك يف عبادتك فإن العبادة 

لعبادة فإن العبادة ذاتية للخلق والعمل عارض من احلق عرض له فتختلف ال تصح من غري شهود وإن صح العمل فالعمل غري ا
األعمال فيه ومنه العبادة واحدة العني فكما ال نفرق بني اهللا والرمحن كذلك ال نفرق بني العبد احلقيقي وبني ربه فعندما نراه تراه 
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اليت ال تتصف باالخنرام ألا لذاا هي عروة وثقى شطرها فال ينكره إال من أنكر الرمحن فلذلك مسى هذا املقام العروة الوثقى أي 
حق وشطرها خلق كالصالة حكم واحد نصفها هللا ونصفها للعبد ومل يقل للمصلي و إىل اهللا عاقبة األمور فنبه أن مرجع هذا 

هذا اهلجري فما ذكر اهللا به وأن التفصيل كله إىل عني واحدة ليس غري ذلك العني هلا صفة الوجود فمن مل يكن له مثل هذا النتاج يف 
  مل يزل به متلفظاً فليس املقصود منه إال ظهور مثل هذا وهذه اإلشارة كافية يف هذا الذكر واحلمد هللا وحده 

  معرفة حال قطب كان منزله قد أفلح من زكاها في الباب الثالث والثمانون وأربعمائة

  وقد خاب من دساها 

 القدس في نشأتها بصفات  النفس إذا ماإتصفت فازت

 فيه عل حكمتها وقفت  بأمر عارض كان لها أو

  ما أقتضاه األمر من سورتها  في الحكم سيان على فهما

 دون نعت خاب من جملتها  قد دسها بينهما والذي

 أنه الظاهر في صورتها  يجب من بعد ما تنتجه لم

 الكون في رحمتها لدخول  فله الحمد على ذاك وذا

    

ق هذا الذكر أن النفس ال تزكو إال برا فبه تشرف وتعظم يف ذاا ألن الزكاة ربو فمن كان احلق مسعه وبصره ومجيع قواه حتقي
والصورة يف الشاهد صورة خلق فقد زكت نفس من هذا نعته وربت وأنبتت من كل زوج يج كاألمساء اإلهلية هللا واخللق كله ذا 

 هكذا يف نفس األمر ما صح لصورة اخللق ظهوراً وال وجود ولذلك خاب من دساها ألنه جهل ذلك النعت يف نفس األمر ولوال أنه
فتخيل أنه دسها يف هذا النعت وما علم أن هذا النعت لنفسه نعت ذايت ال ينفك عنه يستحيل زواله لذلك وصفه باخليبة حيث مل 

 هللا وملا كان عند اهللا وما مث إال اهللا أو ما هو عنده فخزائنه غري نافذة يعلم هذا ولذلك قال قد أفلح ففرض له البقاء والبقاء ليس إال
فليس إال صوراً تعقب صوراً والعلم ا يسترسل عليها استرساال بقوله حىت نعلم مع علمه ا قبل تفصيلها فلو علمها مفصلة يف 

 مبا هو املعلوم عليه فإن املعلوم هو الذي يعطيه بذاته العلم حال إمجاهلا من علمها فإا جمملة والعلم ال يكون علماً حىت يكون تعلقه
واملعلوم هنا غري مفصل فال يعلمه إال غري مفصل إال أنه يعلم التفصيل يف اإلمجال ومثل هذا ال يدل على أن امل مفصل إمنا يدل 

ناه فما مث من دساها ولو كان مث لكان هو على أنه يقبل التفصيل إذا فصل بالفعل هذا معىن حىت نعلم وإذا كان األمر كما ذكر
املوصوف باخليبة ألن الشيء ال ميكن أن ينجعل وال يندس يف غري قابل الندساسه فإذا دسه فقد قبله ذلك القابل وإذا قبله فما تعدى 

له العلم وما له نيل ذلك املدسوس رتبته ألنه حلّ يف موضعه واستقّر يف مكانه فما خاب من دسه اخليبة املفهومة من احلرمان ف
الغرض فحرمانه عدم نيل غرضه فإن العلم ما هو حمبوب لكل أحد ولو كان العلم حمبوباً لكل أحد ما قال من قال أن العلم حجاب 
واحلجاب عن اخلري تنفر منه الطباع وحنن إذا قلنا العلم حجاب فإمنا نعين به حيجب عن اجلهل فإن الوجود والعدم ال جيتمعان أعين 

لنفي واإلثبات فما خييب إال أصحاب األغراض وهم األشقياء فمن ال غرض له ال خيبة له وأنت تعلم أنه إذا دس شيء يف شيء إن ا
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مل يسعه فال يندس فيه وإن أندس فيه فقد وسعه وال يسعه إال ما هو له فلكل دار أهل وما مث يف اآلخرة إال داران جنة وهلا أهل وهم 
دوا وهم الذين زكوا أنفسهم والدار الثانية النار وهلا أهل وهم الذي مل يوحدوا اهللا وهم الداسون أنفسهم املوحدون بأي وجه وح

فخابوا إال بالنظر إىل دارهم ولكن بالنظر إىل الدار األخرى فكما أنه مل يتعد أحد هنا ما قدر له وما أعطته نشأته اخلاصة به كذلك 
 هو معني لذلك الذي قدر له فمن خلق للنعيم فسيسره لليسرى فأما من أعطى وأتقى وصدق مل يتعد هنالك ما قدر له موطنه الذي

باحلسىن فسنيسره لليسرى ومنخلق للجحيم فسييسره للعسرى وأما من خبل بنفسه على ربه حيث طلب منه قلبه ليتخذه بيتاً له 
ي أحكام األمساء احلسىن فسنيسره للعسرى فهذا تيسري باإلميان أو التوحيد واستغىن بنفسه عن ربه يف زعمه وكذب باحلسىن وه

التعسري وهو يشبه الدس فإن الدس يوذن بالعسر ال بالسهولة فلو جهد أ حد أن يدخل فيما ال يسعه ما ميكن له ذلك مجلة واحدة 
ينت املراتب وبانت وما كلف اهللا نفساً إال وسعها يف نفس األمر ولذلك وسعت رمحته كل شيء وزال الغضب وارتفع حكمه وتع

  املذاهب ومتّيز املركوب من الراكب واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حال قطب كان منزله إذا بلغت الحلقوم في الباب الرابع والثمانون وأربعمائة

  وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون 

  بعينهمن يلقاه وهو لرؤية  احتضر اإلنسان هيأ ذاته إذا

 يراه الشخص من أجل كونه وليس  عجب من غائب وهو حاضر فيا

 وجود الحق في ستر صونه فإن  زال عن تركيبه وهو زائل فإن

 زال ذاك القرب قام بعونه فلو  فرط قرب الشيء كان حجابه ومن

  وخص بهذا الوصف من أجل حينه  حاالًوعيناً بعينه فيشهد

 على عزه فيما يزين وشينه  يرهفسبحان من ال تشهد العين غ

 بينه كانت شواهد بينه فمن  الشأن إال في وجودي وكونه فما

    

البني األول الوصل واآلخر الفراق وليس إال آخر األنفاس فما بعده نفس خارج ألنه ليس مث وقد خرج وفارق القلب بصورة ما 
 مل يكن مطابقاً فهو حبسب ما كشفه قبل فراقه القلب ألنه هنالك كشف له فإن كان الكشف مطابقاً ملا كان عليه فهو السعيد إن

يكتسب الصورة اليت خيرج ا وهذه منه من اهللا بعبده حىت ال يقبض اهللا عبداً من عباده إال كما أخرجه من بطن أمه على الفطرة 
لك ينكشف له شهوداً حقيقية قوله وهو معكم فإن احملتضر ما فارق موطن الدنيا إال أنه على أهبة الرحيل رجله يف غرز ركابه وهنا

أينما كنتم وقوله يف حق طائفة وبدا هلم من اهللا ما مل يكون حيتسبون غري أن الذين بقيت هلم أنفاساً من احلاضرين ال يبصرون معية 
ما كان األمر عندهم فإن احلق يف أينية هذا العبد فإم يف حجاب عن ذلك إال أهل اهللا فإم يكشفون ما هو للمحتضر مشهوداً ك

عم لقوله ال تبصرون فإنه يريد الذوق فإن ذوق كل شاهد يف مشهوده ال يكون لغريه وأن اتصف بالشهود فاحلق عند العارف يف 
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 العني وعند غري العارف يف األين فربمحة من اهللا كان هذا الفضل من اهللا ولوال الدار ما جتذب أهلها جذب املغناطيس احلديد ولو ال

أهلها ما هم كأوالد أم عيسى مع الصبغ ما رموا نفوسهم فيها يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم إنكم لتقتحمون يف النار كالفراش 
وإن أخذ حبجزكم فشبههم بالفراش الذي يعطيه مزاجه أن يلفى نفسه يف السراج فيحترق ولكن هؤالء الذين هم أهلها وأما من 

 طريق إىل دار اجلنان فهم الذين يتربمون ا وخترجهم شفاعة الشافعني وعناية أرحم الرامحني بعد أن يدخلها ورودا عارضاً لكوا
تنال منهم النار ما يقتضيه أعماهلم كما إن الذين هم أهلها يف أول دخوهلم فيها يتأملون ا أشد األمل ويسألون اخلروج منها حىت إذا 

ال باجلزاء فعادت النار عليهم نعيماً وعرضوا عند ذلك على اجلنة لتأملوا لذلك العرض فينقدح انتهى احلد فيهم أقاموا فيها باألهلية 
هلذا الذكر أعين ألهله مثل هذه املعارف الشهودية فإن ادعى أحد هذا اهلجري وجاء بعلم غري مشهود له معلومة رؤية بصر فليس 

ذكر اخلاص الذي هو هجريه حىت مين اهللا عليه بالشهود البصرى ال بد ذلك نتيجة هذا الذكرى بل ذلك أمر آخر فلينتظر فتح هذا ال
من ذلك فإن املوطن يقتضيه قال اهللا عز وجل فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد فهو يرى ما ال يرى من عنده من أهله 

ذلك املقام ممن يشهد ما يسره ال ما يسؤه الذين حجبهم اهللا تعاىل عن رؤيته ذلك إىل أن يأتيهم أجلهم أيضاً جعلنا اهللا عز وجل يف 
  أمني بعزته واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله من كان يريد الحياة الدنيا في الباب الخامس والثمانون وأربعمائة

  وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ال يبخسون 

 قبل الممات فقد أسا تحصيله  الحياة هي النعيم فمن يريد إن

  فهو المرجى في لعل وفي عسى  النعيم بربه وشهوده إال

 األمر الذي بي قد عسا وتسهل  المحقق والمخصص للهدى عند

 لم يتخذ غير المهيمن مؤنساً  الفرد الذي بوجوده الواحد

 كان من أدنى الخالئق مجلسا إذ  الذي عند اإلله مقامه هو

    

 أنا جليس من ذكرين وجمالسة احلق مبا يقتضيه مقام ذلك الذكر كان ما كان فاعلم أن نية العبد خري من عمله والنية يقول اهللا تعاىل
إرادة أي تعلق خاص يف اإلرادة كاحملبة والشهوة والكره فالعبد حتت إرادته فال خيلو يف إرادته أما أن يكون على علم باملراد أو ال 

 فال يريد إال ما يالمي طبعه وحيصل غرضه وإن كان غري عامل مبراده فقد يتضرر به إذا حصل له فإن يكون فإن كان على علم فيها
راعي احلق اإلرادة الطبيعة األصلية نعم فإن كل مريد إمنا يطلب ما يسر به الما يسؤه ولكن جيهل الطريق إىل ذلك بعض القاصدين 

ل ال علم له فإن حصل له ما يسره فبالعرض بالنظر إليه وبالعناية األهلية به فإن ويعرفه بعضهم فالعامل جيتنب طريق ما يسؤه واجلاه
اهللا تعاىل وصف نفسه بأنه ال يبخس أحداً يف مراده كان املراد ما كان ومعلوم إن اإلرادة الطبيعية ما قلناه وهي األصل وأرجو من 

ه مصري لكل فإذا وصف اهللا نفسه بإنه يويف كل أحد عمله أي أجرة عمله اهللا مراعاة األصل لنا ولبعض اخللق أبتدأ وإما االنتهاء فإلي
يف الزمان الذي يريده فيه وال يبخسه من ذلك شيئاً فقد حبط عمله إن كانت إرادته احلياة الدنيا فال حظ له يف اآلخرة اليت هي 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2565  

احة فذلك من االسم الوهاب واإلنعام الذي ال يكن اجلنة أو النعيم الذي ينتجه العمل ألنه قد استوفاه يف الدنيا فإن سعد بنيل ر
جزاء فال يكون ملن هذه حاله إن سعد إال نعيم االختصاص سكن حيث سكن واستقر حيث استقر فإن كان ممن يريد احلياة الدنيا 

إرادته يف احلياة الدنيا ونقصه من ذلك نفس واحد مل ينعم به فليس هو ممن ويف اهللا له فيها عمله ألنه ما مكنه من كل ما تعلقت به 
وهل يتصور وجود هذا مع قرصة الربغوث والعسرة املؤملة قي الطريق أوىل فاآلية تتضمن األمرين وهي يف الواحد احملال وقوعه يف 

ن على الوجه الوجود أظهر فإنه بعيد إن ال يتأمل أحد يف الدنيا فمن أراد احلياة الدنيا فقد أراد احملال فلو صح أن يقع هذا املراد لكا
الذي ذكرناه لكنه ليس بواقع وأما األمر األخر فإنه إذ تأمل مثالً بقرصة برغوث إىل ما فوق ذلك من أكرب وأصغر فإن كان مؤمناً 

 بأيب فله عليه ثواب يف اآلخر فيكن هلذا املريد احلياة الدنيا يعطيه اهللا ذلك الثواب يف الدنيا معجالً فينعم به كما كان يفعل اهللا تعاىل
العباس السبيت مبراكش من بالد الغرب رأيته وفاوضته بشأنه فأخربين عن نفسه إنه استعجل من اهللا يف احلياة الدنيا ذلك كله فعجله 
اهللا له فكان ميرض ويشفي وحيي ومييت ويويل ويعزل ويفعل ما يريد كل ذلك بالصدقة وكان ميزانه يف ذلك سباعياً إال إنه ذكر يل 

 عنده سبحانه ربع درهم آلخريت خاصة فشكرت اهللا على إميانه وسررت به وكان شأنه من أعجب األشياء ال يعرف قال خبأت يل
ذلك األصل منه كل أحد إال من ذاقه أومن سأله عن ذلك من األجانب أويل الفهم فاخربهم غري هذين الصنفني ال يعرف ذلك وقد 

أراد ذلك ولكن اهللا عجل له ذلك زيادة على ما أدخره له يف اآلخرة فإنه غري مريد يعطي اهللا ما أعطى السبيت املذكور ال من كونه 
تعجيل ذلك املدخر كعمر الواعظ باألندلس ومن رأينا من هذا الصنف وعملت أنا عليه زماناً يف بلدي يف أول دخويل هذا الطريق 

ادتنا ولو عرف أبو العباس السبيت نفسه معرفيت ا منه ما ورأيت فيه عجائب وكان هذا هلم من اهللا ولنا ال من إرادم وال من إر
استعجل ذلك فإنه كان على صورة ال يكون عنها إال هذا إال أنه سأل ذلك من اهللا فأعطاه إياه عن سؤال منه ولو سكت لفاز 

يسأل فخسر حني ربح غريه باألمرين يف الدارين لكن جهله بنفسه وطبعها الذي طبعت عليه صورته اليت ركبه اهللا عليها جعلته 
والعمل واحد وهلذا يفرح بالعمل ألنه أشرف صفة يتحلى ا العبد واعلم أن احلياة الدنيا ليست غري نعيمها فمن فاته من نعيمها 

غوث شيئاً فما وفيت له وما ذكر اهللا إال توفية العمل فهو نعيم العمل وصربه الذي ذكرناه على العسرة يف حمل التكليف وقرصة الرب
وإن مل يكن مؤمنا يف الدار اآلخرة وفاه اهللا ما يطلبه ذلك العمل يف احلياة الدنيا فما أعطى اهللا أحد احلياة الدنيا خملصة قط وال هو 

 واقع ولو وقع له كل مراد لكان أسعد اخللق فإنه من إرادته النجاة والبشرى من اهللا تعاىل له ا وإن مل يكن مؤمناً فما وقع املشروط

  وقوع عموم الشرط فافهم واعمل حبسب ما تعلم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  الباب السادس والثمانون وأربعمائة 

    

  في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعص اهللا

  ورسوله فقد ضّل ضالال مبيناً 

 اهللا بالشرف التليد حباه  أن الرسول هو الذي قد أال
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 بتفصيل الوجود وحيرة  فمن يعص الرسول فقد عصاه

 في الرب من نعت العبيد لما  به فلم يقدر عليه فرام

 له حال الشهود يميزه  يعلم به إذ لم يجده فلم

 تارة متن الجحود ويركب  تارة متن اعتراف فيركب

 ولذات المزيد باآلم  المخصص كل خرب فسبحان

ينطق إال عن اهللا بل ال ينطق إال باهللا بل ال ينطق إال اهللا منه فإنه صورته وما قال اهللا تعاىل من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ألنه ال 
ورد ومن يعص الرسول فقد عصى اهللا كما أنزله يف الطاعة ألن طاعة املخلوق هللا ذاتية وعصيانه بالواسطة فلو أنزل هنا الرسول 

 احلجاب سوى عني الرسول وحنن اليوم أبعد يف املعصية كما أنزله يف الطاعة مل يكن إهلا وهو إله فال يعصى إال حبجاب وليس
للرسول من أصحابه إىل من دوم إلينا فنحن ما عصينا إال أوىل أمرنا يف وقتنا وهم العلماء منا مبا أمر اهللا به وى عنه فنحن أقل 

يه وسلم للواحد منهم أجر مخسني مؤاخذة وأعظم أجراً ألن للواحد منا أجر مخسني ممن يعمل بعمل الصحابة يقول صلى اهللا عل
يعملون مثل عملكم فاجعل بالك لكونه مل يقل منكم مث قال تعاىل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فذكر اهللا تعاىل 

اهللا عليه وذكر الرسول وذكرنا أعين أويل األمر منا وهم الذين قدمهم اهللا علينا وجعل زمامنا بأيدهم ومل يكن رسول اهللا صلى 
وسلم يقدم يف السرايا وغريها إال من هو أعلمهم وما كان أعلمهم إال من كان أكثرهم قرآناً فكان يقدمه على اجليش وجيعله أمرياً 
وما خص االسم اهللا من غريه من األمساء يف قوله فقد أطاع اهللا إذ كان اهللا هو االسم اجلامع فله معاين مجيع األمساء اإلهلية كما هو 
للتجلي مجيع الصور كذلك اخلليفة وهو الرسول وأولوا األمر منا ال بد أن يظهروا يف مجيع الصور اليت حتتاج إليها الرعايا فمن بايع 

اإلمام فإمنا يبايع اهللا تعاىل وال تصح املعصية إال بعد العقد وقد وقع يف أخذ امليثاق والعهد يف قوله تعاىل ألست بربكم مث ألقمه احلجر 
سود وأمر بتقبيله تذكرة وأخرب بلسان الرسول أن احلجر ميينه فأمر ببيعة حممد صلى اهللا عليه وسلم وقال يف الذين يبايعونه إمنا األ

  يبايعون اهللا فأنزله مرتلته ومل يرتل احلجر مرتلته بالذكر فعظم قدر ابن آدم 

 رتبته من رتبة البشر وأين  فإن يمين العهد في الحجر قبل

 الواحد األحد القيوم بالصور  بايع من تعنو الوجوه لهالم إن

 إن شاء في شجر إن شاء في حجر  شاء في ملك إن شاء في بشر إن

 له في وجود الكون من أثر وما  تقيده ذات وال عرض فما

 غيراً فيدعوكم إلى الغير تروه  الوجود هو الحق الصريح فال بل

 ا يراه فيه ذو بصرفيم بالحق  هو المؤثر واآلثار قائمة

 الكون من نفع ومن ضرر تضمن  إن لم يكن هكذا أمر الوجود وما

 تضاف إليه آخر العمر وال  فما تكون لحق صورة أبداً

  والخلق واألمر في األنثى وفي الذكر  المطاع فما تعصى أوامره هو
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 شمس وعين الحق في القمر فأنت  يظهر ما في البدر من صفة بالشمس

 هكذا تدركه في النظر لكنه  في البدر ما األبصار تدركهوليس 

 أغمض بالبرهان والخبر فاألمر  في وجود الحق مغلطة فكوننا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني فليس كمثله شيء وهو السميع البصري وذلك هو 
ت أقول له فأنا يقول يل ال بل أنا فأقول له فكيف األمر فيقول كما رأيت فأقول فما رأيت إال الفضل املبني أقول له أنت يقول يل أن

احلرية فال حتصيل مين وال توصيل منك فيقول قد أوصلتك فأقول فما بيدي شيء فيقول هو ذاك الذي أوصلت فعليه فاعتمدوا باهللا 
  فاتئد 

 اهيدرك سواه فما در ومن  فما في الكون من يدري سواه

 اهللا من جهل حماه فإن  ومن يدرك مع الخالق خلقاً

    

 وما يراه فما تراه يراه  ومن يدرك مع المخلوق حقاً

  واهللا يقول احلق و هو يهدي السبيل 

  حال معرفة قطب كان منزله ومن يعمل من الصالحات في الباب السابع والثمانون وأربعمائة

  طيبة من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 

 شيء له نقص ورجحان فكل  شيء من األشياء ميزان لكل

  والطالحون لهم في الحق ميزان  لهم وزن يخصهم فالصالحون

 جاءه في ذلك برهان يسعدون  فمن يقوم بوزن في تقلبه

 يساعد في ذلك شيطان ولو  ميزانه وفي حقيقته ألن

  طانمن خلقه ما له عليه من سل  قال لمن وفي طريقته لذاك

    

قال اهللا تعاىل الطيبات للطيبني والطيبون للطيبات وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل فالعمل الصاحل له احلياة الطيبة وهي 
تعجيل البشرى يف احلياة الدنيا كما قال تعاىل هلم البشرى يف احلياة الدنيا فيحي يف باقي عمره حياة طيبة ملا حصل له من العلم مبا 

 له من سعادته يف علم اهللا مما يؤول إليه يف أبده فتهون عليه هذه البشرى ما يلقاه من املشقات والعوارض املؤملة فإن وعد اهللا سبق
 حق وكالمه صدق وقد خوطب بالقول الذي ال يبدل لديه وكذلك أيضاً للعمل الصاحل التبديل فيبدل اهللا سيآته حسنات حىت يود

 الواقعة يف العامل من العامل كله على شهود منه عني التبديل يف ذلك ولقد لقيت من هو ذه احلال مبكة من لو أنه أتى مجيع الكبائر
أهل توزر من أرض احلرير ولقيت أيضاً بإشبيلية آبا العباس العرييب شيخنا من أهل العلياء بغرب األندلس ما لقيت يف عمري إال 
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 شكر احلق ألنه الغفور الشكور فسعيه مقبول وكالمه مسموع ولو مل يكن يف هذين من أهل هذا الذوق وكذلك للعمل الصاحل
العمل الصاحل إال إحلاق عامله بالصاحلني وإطالق هذا االسم عليه لكان كافياً فإنه مطلب األنبياء عليهم السالم وهم أرفع الطوائف 

م رسالً وأنبياء سألوا اهللا أن يدخلهم اهللا برمحته يف عباده من عباد اهللا والصالح أرفع صفة هلم فإن اهللا أخربنا عنهم إم مع كو
الصاحلني وذكر يف أويل العزم من رسله أم من الصاحلني يف معرض الثناء عليهم فالصالح يكون أخص وصف للرسل واألنبياء 

 اهللا فقد نال ما دونه فله منازل عليهم السالم وهم بال خالف أرفع الناس مرتلة وأن فضل بعضهم بعضاً ومن نال الصالح من عباد
الرسل واألنبياء عليهم السالم وليس برسول وال نيب لكن يغبطه الرسول والنيب ملا يناله الرسول والنيب من مشقة الرسالة والنبوة ألا 

 تعرف ما مسى تكليف وا حصلت هلم املرتلة الزلفى وناهلا صاحب العمل الصاحل املغبوط من غري ذوق هذه املشقات ومن هنا
الرسول والنيب وتعرف معىن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قوم تنصب هلم منابر يوم القيامة يف املوقف خياف الناس وال 

خيافون حيزن الناس وال حيزنون ال حيزم الفزع األكرب ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون حيث رأوا حتصليهم هذه املنازل مع هذه احلال 
 مسؤولني من بني اخلالئق مل يدخلهم يف عملهم خلل من زمان توبتهم فإن دخلهم خلل فليسوا بصاحلني فمن شرط فهم غري

الصالح استصحاب العصمة يف احلال والقول والعمل وال يكون هذا إال ألهل الشهود الدائم والعارفني باملواطن واملقامات واآلداب 
م من حيث هو على صراط مستقيم فمن حيام الطيبة يف الدنيا أم وإن دعوا واحلكم فيحكمون نفوسهم فيمشون ا مشي ر

اخللق إىل اهللا فإم يدعوم بلسان غريهم ويشهدون من مسع دعوم من املدعون ومن ترد الدعوى منهم فال يأملون لذلك الرد بل 
دهم من احلق األمساء اإلهلية وشهودهم إياها نعيم هلم يتنعمون بالقبول نعيمهم بالرد ال خيتلف عليهم احلال وسبب ذلك أن مشهو

فمن دعا ما دعا إال باسم اهلي فاالسم هو الداعي ومن رد أو قبل فما رد وما قبل إال باسم اهلي فاالسم هو القابل والراد وهذا 
 ويلذ طبعاً وهو أكرب نعيم أهل اهللا وأملهم الشخص يف حياة طيبة ذا الشهود دائماً ومن غيبه اهللا عن شهود هذا املقام فإنه يأمل طبعاً

وال تكون هذه احلياة الطيبة إال أن تكون مستصحبة وما يناهلا إال الصاحلون من عباد اهللا وإن ظهر منهم ما توجبه األمور املؤملة يف 
س حملها فآالمهم حسية ال نفسية العادة وظهر عليهم آثار اآلالم فالنفوس منهم يف احلياة الطيبة ألن النفوس حملها العقل ليس احل

فالذي يراهم حيملهم يف ذلك على حاله الذي جيده من نفسه لو قام به ذلك البالء وهو يف نفسه غري ذلك فالصورة صورة بالء 
 هلم يف الدنيا واملعىن معىن عافية وإنعام وما يعقلها إال العاملون فهؤالء هم الذين قال اهللا فيهم الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب
  وحسن مآب يف اآلخرة وهذا التنبيه على حتصيل هذا املقام كاف فإنه مكتسب واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله وال تمدن عينيك في الباب الثامن والثمانون وأربعمائة

  ربك خير وأبقى إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق 

 زوجه من جنسه ولهذا  كل شخص زوجه من نفسه

 أزواجه من نفسه كثرت  فهو كل وهي جزء فلذا

    

 إنما أوجده من أمسه  اليوم الذي أوجده وكذا
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  في نقيض القدس أو في قدسه  جاء على صورته ولذا

 عينيك فذا من بخسه كان  تمدن إلى حرمة من ال

 تبصره من أنسه لذيل  وفه ميزانه التلتفت

 للجمع الذي في أسه بك  يأنس من لست له إنما

 من شيطانه في مسه جاء  من الشك وما ولتجرده

 في النطق به أو أيسه ليس  بين ما تسمع من ولتفرق

 في محكمه من لبسه جاء  من زلل النطق وما ولتخف

    

 ويدخله صاحبه يف هجريه وال حتزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنني وقل قال اهللا تعاىل يف مثل هذه اآلية وهو من متام هذا املرتل
إين أنا النذير املبني ينهيه بذلك على نفسه يف إنذاره ورزق ربك ما أعطاك مما أنت عليه يف وقتك وما مل يعطيك وهو لك فال بد من 

ليك فتتعب نفسك حيث طمعت يف غري مطمع وما وصوله إليك وما أبطأ به إال الوقت الزماين الذي هو له وما ليس لك فال يصل إ
أعين بقويل أنه لك إال ما تنال على احلد اإلهلي الذي أباحه لك وإن نلته على غري ذلك احلد فما نلت ما هو لك من جانب احلق إمنا 

لآلخرة والطبع له اإلباحة نلت ما هو لك من جانب الطبع وليس املراد يف الدنيا إال ما تناله من جانب احلق فاحلق للدنيا والطبع 
واحلق له التحجري وإن كانت اآلخرة على صورة الدنيا كما أن اليوم املولود على نكاح أمس لليلته خيرج بصورته يف الزمان وقد ال 

نه فهو خيرج يف احلكم فانظر إىل عطايا ربك فإا أكثر ما تكون ابتالء وال تعرف ذلك إال بامليزان وذلك إن كل عطاء يصل إليك م
رزق ربك ولكن على امليزان فإن خرج عن امليزان وهو لك طبعاً فال بد لك من أخذه فإياك أن تأخذه يف حال غفله فخذه حبضور 

على كره يف نفسك وجرب واضطرار وليكن حضورك يف ذلك قوله ما يبدل القول لدي فاظهر يف هذا النيل بصورة احلق يف ذلك 
ح أن يبدل فإنه هكذا علمه وذه الصورة كان األمر الذي أعطى العلم للحق به ففي هذا امليزان احلكم الذي ال تبدل له وال يص

حصله ووزنه به وهو ميزان خفي فإن غيبك احلق عن حال الكره يف ذلك فإنه من اإلكراه فاعلم إنك حمروم فإنه ملا كان من اإلكراه 
زان األدب دخل يف حكم امليزان املأمور بالوزن به يف قوله إال من أكره حصول الكراهة يف نفس العامل لذلك العمل اخلارج عن مي

و قلبه مطمئن باإلميان وطمأنينته يف هذه النازلة إمنا هو مبا له من الكراهة فيجمع يف هذا الفعل بني حب الطبع وكراهة اإلميان فإن 
علك من أهل الرشد مث أن اهللا جعلهن زهرة حيث كن فإذا اهللا حبب اإلميان للمؤمن وكره إليه الفسوق والعصيان مع وقوعه منه وج

كن يف الدنيا كن زهرة احلياة الدنيا فوقع النعيم ن حيث كن وأحكام األماكن ختتلف فيهن وإن خلقن للنعيم يف الدنيا فهن فتنة 
ا وعلينا وهذا املقام أعطانيه احلق مبدينة يستخرج احلق ن ما خفي عنا فينا مما هو به عامل وال نعلمه من نفوسنا فيقوم به احلجة لن

فاس سنة ثالث وتسعني ومخسمائة قبل ذلك ما كان يل فيه ذوق واعلم أن املعصية ال تقع أبداً إال عن غفلة أو تأويل ال غري ذلك 
نب يف العموم يف حق املؤمن وإذا وقع عني ذلك العمل من صاحب الشهود فال يسمى معصية عند اهللا وإن انطلق عليه لسان الذ

فللغشاوة اليت على أبصار احملجوبني فيعذرهم اهللا فيما أنكروه على من ظهر منه هذا الفعل وهو يف نفس األمر ليس بعاص مسألة 
اخلضر مع موسى يف قتل النفس أين حكم موسى عليه السالم فيه من حكم اخلضر رضي اهللا عنه وكل واحد له وجه يف احلق 
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لشهود يشهدون املقدور قبل وقوعه يف الوجود فيأتونه على بصرية فهم على بينه من رم يف ذلك وهو ومستند وهذا حال أهل ا
مقام ال يناله إال من كان اهللا مسعه وبصره وملا كانت الزهرة دليلة على الثمرة ومترتهاً للبصر ومعطية الرائحة الطيبة هنا أعين يف زهرة 

ل األنفاس والشهود واألدلة ولست أعين باألدلة أن ذلك عن فكر وإمنا هو يف كشفه ملا هذه املسألة كان صاحب هذا األمر من أه
جرت العادة به أن ال ينال إال بالدليل النظري أن يعطيه اهللا كشفاً بدليله فيعرف أدلته كما يعرفه وارتباطه بأدلته فما حيصل له من 

 املدلول الدليل من غري علم الدليل فما فتنهم احلق إال مبا مساه زهرة علمه بوجوه الدالالت فيكون علمه أمت من علم من يعطي علم
هلم فإذا مل يدرك صاحب هذه الزهرة رائحتها وال شهدها زهرة وإمنا شهدها امرأة وال علم داللتها اليت سبقت له على اخلصوص 

وبني سائر احليوان بل احليوان خري منه ألن كل وزوجت به وتنعم ا ونال منها ما نال حبيوانيته ال بروحه وعقله فال فرق بينه 
حيوان مشاهداً لفصله املقوم له وهذا الشخص ما وقف مع فصله املقوم له وليس الفصول املقومة للحيوانات غريه فهو ال حيوان وال 

ري يشاهد ما حري العقول إنسان فإن كل حيوان جرى بفصله املقوم له على ما تعطيه حقيقة ذلك الفصل وأعلم أن صاحب هذا اهلج
    ومل يقدر على حتصيله وهو العلم باملرئي يف املرآة ما هو وباملرئي ماهو من حيث تعلق الرؤية هل 

ينطبع املرئي يف عني الرائي أو أشعة نور البصر تتعلق باملرئي حيث كان وما من حكم إال وعليه دخل إال عند صاحب هذا الذكر 
ائي املرئي وما هي الرؤية وملاذا ترجع وليس يعطيه هذا العلم من هذا الذكر إال قوله ال متدن عينيك وال فإنه يعلم كيفية إدراك الر

خوطب إال مبا علم فعلمنا على القطع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد علم ذلك وما هو قوله ال متدن عينيك عني قوله قل 
خر ألنه نقص مما متتد العني إليه والنقص هنا أال ميد إىل أمر خاص أي إىل مرئي للمؤمنني يغضوا من أبصارهم فإن الغض له حكم آ

  خاص فإن فهمت يا ويل ما نبهتك عليه علمت علماً ينفعك يف الدنيا واآلخرة واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله إنما أموالكم في الباب التاسع والثمانون وأربعمائة

  كم فتنة وأوالد

 البالء الذي ما فيه تنفيس هو  بعين المال والولد االبتالء

 صورته والمثل تقديس واالبن  كن فيكن األمر أجمعه فالمال

 هو سبوح وقدوس فأصله  به تعلق نفى المثل فاحظ به

 فيه تمثيل وتجنيس أسمائه  فأنظر إلى خلقنا على التطابق في

    

ن زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثواب وخري أمالً وقال عليه الصالة والسالم ميوت قال اهللا تعاىل املال والبنو
ابن آدم وينقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علماً يبثه يف الناس أو ولداً صاحلاً يدعو له فقد مجع املال والبنون زينة احلياة 

 من اخلري عند ربه وهو الثواب ومن اخلري املؤمل وهو البنون ألم من الباقيات الصاحلات أعين الدنيا وما تعطيه الباقيات الصاحلات
املال والبنني إذا كان املال الصاحل والولد الصاحل وأما العلم املذكور يف هذا اخلرب فهو ما سنه من سنة حسنة وجعل اهللا املال والولد 

وقاً ومها حمبوبان طبعاً ويتوصل ما وال سيما باملال إىل ما ال يتوصل بغري املال من أمور فتنة خيترب ما عباده ألن هلما بالقلب لص
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اخلري والشر فإن غلب على العبد الطبع مل يقف يف التصرف مبا له عند حد بل ينال به مجيع أغراضه وإن غلب على العبد الشرع 
يع أغراضه وما مسى املال ماالً إال لكون القلب ماالً إليه ملا فيه من ووقف يف التصرف يف ماله عندما حد له فيه ربه فلم ينل به مج

بلوغ العبد إذا كان صاحلاً إىل مجيع اخلريات اليت جيدها عند ربه يف املنقلب وإذ مل يكن تام الصالح ملا فيه من بلوغه أغراضه به وأما 
 إىل ما انفعل عنه وميل الصانع إىل مصنوعه فميله حلب الولد ميل الولد فلما كان ألبويه عليه والدته أحباه وماال إليه ميل الفاعل

ذايت فإن كرهه فبأمر عارض ألخالق ذميمة وصفات شريرة نقوم بالولد فبغضه عرضي فيطلع من هذا اهلجري على سبب رمحة اهللا 
كون بالذات حمبوبا ملوجدة اليت وسعت كل شيء فإن العامل مكلف كله مصنوعه وهو من مجلة من ظهرت فيه صنعته فالبد أن ي

حباً باألصالة وإذا وقع عليه كره فمن بعض أفعاله وأفعاله عرضية ومع كوا عرضية ففيها ما يؤيد األصالة وهو إن مجيع األفعال 
 الغضب الظاهرة من العامل كلها هللا والعامل حمل لظهور تلك األفعال أو هي للحق كاآللة للصانع فغلبت الرمحة واحملبة وتأخر حكم

وليس تأخره إال عبارة عن إزالة دوام حكمه وما فنت اهللا من فنت من عباده إال حبكم ما ظهر عليهم من الدعاوي فيما يتصرفون فيه 
إن ذلك الفعل هلم حقيقة أو كسباً فلو أطلعهم اهللا على اليد اإلهلية اخلالقة رأوا أنفسهم أالت صناعية ال ميكن وقوع غري ذلك ملا 

اهللا فما أختربهم إال لعيثروا على مثل هذا العامل فيعصموا من الدعوى فيسعدوا فمنهم من هدى اهللا ومنهم من حقت عليه أختربهم 
الضاللة فحارى ومل يدر وهم القائلون بالكسب ومنهم من حقت عليه كلمة العذاب وهم القائلون خبلق األفعال وأما الذين هداهم 

ت يف القرآن أو عن اهللا خرب نبوي حقها ومل يتعدوا ا موطنها وال صرفوها إىل غري وجهتها فما اهللا فهم الذين أعطوا كل آية ورد
يوجب احلرية منها كان هداهم فيها الوقوف يف احلرية فلو تعدوها ما أعطوا اآلية حقها مثل قوله تعاىل واهللا خلقكم وما تعملون 

ف مع املقالة املشروعة وجعل هلم احلكم على ما أعطاه النظر العقلي من وهي أعظم آية وردت يف ثبوت احلرية يف العامل فمن وق
نقيض ما دل عليه الشرع فذلك السامل الناجي ومن زاد على الوقوف العمل بالتقوى جعل اهللا له فرقاناً يفرق به بني أصحاب النحل 

هلا لريدها إىل دليل عقله فهو على خطر وإن أصاب فعليك وامللل وما نعطيه األدلة العقلية اليت تزيل حكم الشرع عند القائل ا فيتأو
  بفرقان التقوى فإنه عن شهود وصحة وجود اهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل اهلادي إىل طريق مستقيم 

  معرفة حال قطب كان منزله كبر مقتاً عند اهللا في الباب الموفي تسعين وأربعمائة

  أن تقولوا ما ال تفعلون 

 المقت من الخلق فمن كبر  اهللا لذاالمقت من  كبر

 جميل وهو القول الحسن من  قوالً ثم لم يعمل به قال

 وهو ال يدري به في كل فن  عمل اهللا به في خلقه

  في وجود الكون من لفظة كن  فنون الخير فاستبصر به من

    

كون من أضاف الفعل إليه هوية باطنه عني احلق فال يكون اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه إن اهللا ما أضاف األفعال إىل اخللق إال ل
الفعل إال هللا غري أنه من عباد اهللا من أشهده ذلك ومنهم مل يشهده ذلك فما أشهده ذلك وقال ما ميكن أن يكون بالفعل وما فعل 
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 له صورة يف األعني الثابتة اليت أعطت فيعلم على القطع شهوداً إنه ما امتنع وقوع الفعل إال خلروجه عن اإلمكان العقلي ألنه مل يرى
العلم هللا فكيف يقع يف الوجود ما ال عني له يف الثبوت وهلذا أضاف املقت يف ذلك لعند اهللا فإن هذا االسم جامع املتقابالت من 

عني وهو املثبت أحكام األمساء فمن مجلة ما يدل عليه اإلثبات اإلمكان فيمقت من حيث إثبات اإلمكان فاهللا هنا هو اسم خاص م
اإلمكان ويقابله نايف اإلمكان فيقول ما مث إال وجوب غري أنه مقيد ومطلق فال يصبح إطالق هذا االسم اهللا فإذا قيل فاملراد به التقييد 

خرياً ويظهر مبا يدل عليه احلال فيعلم عن أي شيء ناب من األمساء فينظر يف حكم ذلك االسم فيوجد أثره فيه فتعلق املقت مبن قال 
ميكن له فعله فال يفعله فانظر إىل ذلك القول اخلري ال بد أن جيىن مثرته يف اخلري القائل به وال سيما أن أعطي عمالً فيه عامل من عباد 

الفعل اهللا إال أنه حمروم فما يكرب عند اهللا إال لكون هذا القائل قال هذا القول ومل يفعل ما قاله إذا اطلع على ما حرم من اخلري بترك 
فمقت نفسه أعظم املقت وال سيما إذا رأى غريه قد أنتفع به عمالً فهو أكرب مقتاً عنده ميقت به نفسه عند اهللا يف شهوده يف اآلخرة 

فهو أكرب مقت عند اهللا من مقت آخر ال إن اهللا مقته بل هو ميقت نفسه عند اهللا إذا صار إليه وللمقت درجات بعضها أكرب من 
ربها عنده فيكشف له هذا اهلجري هذا العلم فإن الناس يأخذون يف هذه اآلية غري مأخذها فيقولون إن اهللا مقتهم بعض وهذا من أك

وما يتحققون قوله تعاىل عند اهللا أي متقتون أنفسكم أكرب املقت عند اهللا إذا رجعتم إليه فإن قال ما نعتقد صحته ومل يقل ذلك إمياناً 
اناً ومل يفعل فذلك املفرط وهو الذي يكرب مقته عند اهللا ألن إميانه يعطيه الفعل فلم يفعل ولو أم فذلك املنافق وإن قال ذلك إمي

فعلوا ما يوعظون به على ألسنتهم وألسنة غريهم لكان خري هلم وأشد تثبيتاً وآتاهم اهللا أجراً عظيماً إال أنه أضاف الفعل إىل القول 
 أنفرد بقول دون فعل ويفعل دون قول وما آية اهللا مبن هذه صفته إال باالسم املذكر فعظم باالجتماع على ما تكون صورته إذا

ليزيلهم به من حكم االسم اخلازل فإن اهللا ما يؤته إال من االسم الذي ال حكم له يف احلال والتأيه على نوعني تأيه بالصفة مثل قوله 
ات مثل قوله يأيها الناس فمىت مسعت التأيه فلتنظر ما يأيه به ال من أيه به ياإيها الذين أمنوا ويأيها الذين أتوا الكتاب وتأية بالذ

فاعمل حبسب ما أيه به من اجتناب أو غري اجتناب فإنه قد يؤيه بأمر وقد يؤيه بنهي كما تقول يف األمر يأيها الذين أمنوا أوفوا 
وكذلك يأيها الذين أمنوا مل تقولون ما ال تفعلون فهذا تأيه إنكار بالعقود وكما يقول يف النهي يأيها الذين أمنوا ال حتلوا شعائر اهللا 

كأنه يقول يف األمر فيه افعلوا ما تقولون ويف النهي ال تقولوا على اهللا ما ال تعملون فإنكم متقتون نفوسكم عند اهللا يف ذلك أكرب 
لوجه فيأخذه السامع حبسب ما يقع له يف الوقت وأي املقت كما قررنا فإذا أتى مثل هذا كان له وجه لألمر وجهه للنهي وهذا هو ا

وجه أخذ به يف أمر وأى وأصاب وإن مجع بينهما جىن مثرة ذلك فيكون له أجران ومن الناس من يكشف له يف هذا اهلجري أنه 
 ليست له فيمقت نفسه القول اخلاص وهو أن يقول بإضافة الفعل إىل نفسه يف اعتقاده كاملعتزيل فيطلع يف كشفه على أن األفعال هللا

حيث جهلت مثل هذا أكرب املقت عند اهللا ويكون عند اهللا هنا عندية الشهود حيث كان يف الدنيا أو يف اآلخرة فمقته يف الدنيا 
 رجوع عن ذلك فيسعد ويلحق بالعلماء خبالف مقته عند اهللا يف اآلخرة فكأنه يقول يأيها الذين أمنوا مل تقولون أن الفعل لكم وما

هو كذلك فأضفتم إليكم ما ال تفعلون وكرب مقتاً منكم عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون أن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله فإنه 
على صراط مستقيم هذا املنازع الذي نقول له إن الفعل للحق صفا ال خلل فيه كأم بنيان مرصوص ال خلل فيه فيضيف األفعال 

     فيه فقد أفلح من كان هجريه هذه اآلية ألنه ال فائدة للهجري إال أن يفتح لصاحبه فيه فإذا رأيت ذا هجري كلها هللا ال ملن ظهرت

ال يفتح له فيه فاعلم أن صاحب هجري لسانه ظاهره ال يوافقه لسان باطنه ومن هو ذه املثابة فما هو مقصودنا بأصحاب اهلجريات 
  واهللا يقول احلق وهو يهدي إىل السبيل 
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  معرفة حال قطب كان منزله ال تفرح في الباب األحد والتسعون وأربعمائة

  إن اهللا ال يحب الفرحين 

  حالها ذا في خصوص وعموم  إنما الدنيا هموم وغموم

 العالم باألمر الحكيم فكرة  يفرح فيها ما له فالذي

 شهود في حديث وقديم عن  األمر إذا حققته إنما

 ذي تجاريب عليم خبيرل  موعظة قد نصبت عبرة

 أن يفرح من أهل النعيم شاء  فبفضل اهللا فليفرح من

قال اهللا تعاىل قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون فيفرحون به وال يفرح عاقل إال بثابت ال بزائل وهلذا 
 الوجود وال سيما يف اآلخرة ألن العبد راجع إىل اهللا يف كل الفرح الذي نسب إىل اهللا يف فرحه بتوبة عبده ألن التوبة أمر الزم دائم

ما هو عليه إن كان يف حال احلجاب إمياناً وإن كان مع رفع احلجاب فشهود عني وهذا اهلجري ما هو من قول اهللا يف النهي وإمنا 
فهل أصابوا يف هذا اإلطالق ومل يقيدوا أم حكى اهللا وى قوم له فقال قال له قومه أي قوم قارون ال تفرح أن اهللا ال حيب الفرحني 

ال فذلك أمر آخر فإن كان اتكاهلم يف ذلك على قرينة احلال فقد قيدوا ألن قرائن األحوال تقيد وإن اقتضت اإلطالق يف بعض 
أبداً حزين القلب املواطن فهو تقييد إطالق ال تقييد ينتج لصاحب هذا الذكر الفرح بفضل اهللا وبرمحته فينتج له نقيض ذكره فتراه 

ما دام يف الدنيا إىل موت وإن فتح له ما يقع له به الفرح لو كان يف غري هذا اهلجري وذلك إذا فتح له فيما يوجب الفرح يرى ما 
عليه من الشكر هللا فيما فتح له فيه فيعظم حزنه أشد ما كان فيه قبل الفتح كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بشر بأن 

هللا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فزاد يف العمل شكراً هللا فقام حىت تورمت قدماه وقال أفال أكون عبداً شكوراً ومن كان يف ا
مقام يريد أن يوفيه حقّه ال ميكن له الفرح إال بعد أن ال يبقى عليه من حقه شيء وال يزال هذا احلق املعني على املكلف املبشر 

 عليه إىل آخر نفس يكون عليه يف الدنيا فال يفرح إال عند خروجه منها فإنه ال يسقط عنه التكليف إال بعد رحلته بفضل اهللا وبرمحته
من دار التكليف وهي الدار الدنيا فمن أدعى هذا الذكر ورؤي عليه الفرح فما هلذا الذكر فيه أثر وليس من أهله ولقد رأى بعض 

فقال له يا هذا إن كنت ممن بشره اهللا فما هذه حالة الشاكرين ملا بشرهم اهللا به وأن الصاحلني رجالً أو شخصاً يفرح ويضحك 
كنت ممن مل يبشره اهللا فما هذه حالة اخلائفني فأنكر عليه حالة الفرح يف الوجهني وهذا عني ما قلناه يف هذا اهلجري وهذه احملبة 

ه كثرية وال يلزم من انتفاء وجه منها انتفاء الوجوه كلها واهللا يقول احلق وهو املنفية حمبة خاصة ال كل حمبة فإن احملبة اإلهلية هلا وجو
  يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله عالم الغيب في الباب الثاني والتسعون وأربعمائة

  فال يظهر على غيبه أحد إال من ارتضى من رسول 

 غيباً إنه قد شهدا ذاك  لو بدا الغيب لعين لم يكن
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 وال يظهر فيه أحدا ال  الغيب فال يظهره عالم

 ما لديه غائب ما وجدا  الكون مشهود له فجميع

 في الوجود انفردا ولهذا  الغيب لنا ليس له إنما

 يا ولي سندا فاتخذه  قال لمن يشهد كن ولذا

    

سه أن كان نعته العلم يف نفس األمر وهلذا اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح القدس أنه من صادف العلم يف ظنه أنه موصوف بالعلم عند نف
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للرجل الذي وقع له أا الفاحتة يعين يف نفس األمر مث يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ليهنك 

لى قسمني غيب ال يعلم العلم فيما ذكر يف واقعته حصل له العلم يف نفسه كما هو يف نفس األمر ال بد من ذلك فاعلم أن الغيب ع
أبداً وليس إال هوية احلق ونسبته إلينا وأما نسبتنا إليه فدون ذلك فهذا غيب ال ميكن وال يعلم أبداً والقسم اآلخر للغيب غيب إضايف 

فما هو مشهود ال حد قد يكون غيباً آلخر فما يف الوجود غيب أصال ال يشهده أحد وأدقه أن يشهده املوجود نفسه الذي هو 
غيب عن كل أحد سوى نفسه فما مث غيب إال وهو مشهود يف حال غيبته عمن ليس مبشاهد له فإذا ارتضى اهللا من ارتضاه العلم 

ذلك أطلعه عليه علماً ال ظنا وال ختميناً فال يعلم إال بإعالم اهللا أو بإعالم من أعلمه اهللا عند من يعتقد فيه أن اهللا أعلمه وما عدا هذا 
يب أصالً وإمنا اختص ذا اإلعالم مسمى الرسول ألنه ما أعلمه بذلك الغيب اقتصاراً عليه وإمنا أعلمه ليعلمه فتحصل فال علم له بغ

له درجة الفضيلة على من أعلمه به لتعلم مكانته عند ربه فلهذا امساه رسوالً وهذا النوع من الغيب ال يكون إال من الوجه اخلاص ال 
رسول خاصة سواء كان الرسول ملكاً أو غريه فإن اهللا نفى أن يظهر على غيبه أحد وإمنا قال بأن الذي يعلمه ملك وال غريه إال ال

ارتضاه لذلك يسلك من بني يديه ومن خلفه رصداً عصمة له من الشبه القادحة فيه فهو علم ال دخول للشبه فيه على صاحبه وهذا 
له ذوق خاص يتميز به ال يشاركه فيه غريه إذ لو شاركه ملا كان خاصاً هو صاحب البصرية الذي هو على بينة من ربه يف علمه و

فإذا جاء الرسول به ملن يعلمه فذلك ليس عند هذا املتعلم من علم الغيب فإن الرسول قد أظهره اهللا عليه فما هو عند هذا من علم 
اخلاص ولكنه اآلن ليس بواقع يف الدنيا لكنه يقع يف الغيب الذي ال يظهر اهللا عليه أحد وإمنا هو ما حيصل ألي عامل كان من الوجه 

اآلخرة وسبب ذلك أن كل علم حيصل لإلنسان يف الدنيا من العلم باهللا خاصة فإن حممد صلى اهللا عليه وسلم قد علمه فإنه علم 
جه اخلاص فال يعلم إال منه فهو علم األولني واآلخرين وأنت من اآلخرين بال شك وأما يف غري العلم باهللا فقد يعطاه اإلنسان من الو

رسول يف تعليمه إىل من يعلمه بذلك هذا أعطاه مقام حممد صلى اهللا عليه وسلم وليست الفائدة إال يف العلم باهللا تعاىل فإنه العلم 
لوجه اخلاص إذا الذي به حتسن صورة العامل يف نفسه فالعلم باهللا من الرسول يف املتعلم أعظم وأنفع من العلم الذي حيصل لك من ا

كان املعلوم كوناً ما من األكوان ليس اهللا فما الشرف لإلنسان إال يف علمه باهللا وأما علمه بسوى اهللا تعاىل فعاللة يتعلل ا اإلنسان 
لم فتكون احملجوب فإن املنصف ما له مهّة إال العلم به تعاىل فاجهد أن تكون ممن يأخذ العلم باهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

حممدي الشهود إذ قد قطعنا أنه ال علم باهللا اليوم عيناً خيتص به أحد من خلق اهللا وقد أشارت عائشة رضي اهللا عنها إىل ذلك يف 
تأويلها يف حق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت من زعم أن حممداً رأى ربه فقد أعظم على اهللا الفرية فإن اهللا يقول ال تدركه 

ر وهنا سر فاحبث عليه وال تقل قد حجرت واسعاً فأين ما حجرت عليك أن ال تعلم وإمنا حجرت عليك إنك ال تعلم مثل األبصا
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هذا من احلق إال يف صورة حممدية وقد بينا أن أعظم الرؤية رؤية حممدية يف صورة حممدية وإليه ذهب اإلمام أبو القاسم بن قسي 
وهو روايتنا عن ابنه عنه بتونس سنة تسعني ومخسمائة وما رأيت هذا النفس لغريه فنعينه فإنه رمحه اهللا يف كتاب خلع النعلني له 

وصل إلينا فيمكن أن يكون كما علمته أنا من اهللا تعاىل إلقاء إهلياً من غري واسطة أعين ما علمه ابن قسي يف ذلك ميكن أيضاً أن 
 على ذلك وما وصل إلينا ما وصل إلينا واهللا أعلم فال شرف يعلو شرف يكون غري ابن قسي قبله أو بعده أو يف زمانه قد أطلعه

  العلم وال حالة تسمو على حالة الفهم عن اهللا 

  معرفة حال قطب كان منزله قل كل من عند اهللا في الباب الثالث والتسعون وأربعمائة

  فما لهؤالء لقوم ال يكادون يفقهون حديثاً ألنهم لم يجدوه إذ كان عندهم 

  فلهذا ليس في الكون حدوث  ما في الكون من خالقه كل

    

  حين ال يفقه في الكون حديث  تراه قد نفى العلم به ما

 السير في ذاك حثيث فلهذا  لم يجدوه حادثاً إنهم

 غير معتوه جهول أو خبيث  مانفى بالعلم فيه أحد

 العين وإن طال النثيث واحد  إنما يعلم منه كونه

 بثه فينا من الذكر الحديث  والً بالذياهللا رس كرم

قال اهللا تعاىل ما يأتيهم من ذكر من الرمحن حمدث إال كانوا عنه معرضني وقال ما يأتيهم من ذكر من رم حمدث إال استمعوه وهم 
إعراضهم عن ذكر يلعبون الهية قلوم فجاء الذكر من الرب والرمحن فأخرب أم استمعوا وأصغوا لذكر الرب يف حال هلو وذكر 

الرمحن مع العلم منهم بأنه القرآن وهو كالم اهللا والكالم صفته فله القدم وإن حدث اإلتيان اعلم أن احلديث قد يكون حديثاً يف 
نفس األمر وقد يكون حديثاً بالنسبة إىل وجود عندك يف احلال وهو أقدم من ذلك احلدوث وذلك إذا أردت بالقدم نفي األولية 

كالم اهللا وليس إال عني القابل صور التجلي وإذا أردت به غري نفي األولية فقد يكون حادثاً يف نفسه ذلك الشيء قبل فليس إال 
حدوثه عندك وقد يكون حادثاً حبدوثه عندك أي ذلك زمان حدوثه وهو ما يقوم بك أو مبن خياطبك أو جيالسك من األغراض يف 

ين ما هو عنده القسم الواحد ما هو عليه من األمر الذي يعقل زائداً على هويته وإن مل نقل احلال وأما عندية اهللا فهي على قسمني أع
فيه أنه غريه وال عينه أيضاً كالصفات املنسوبة إليه ال هي هو وال هي غريه وقد يكون عنده ما حيدثه فينا ولنا وهو مثل قوله وإن من 

نوع حيدث صورته ال جوهره كاملطر فإنا نعلم ما هو من حيث جوهره وما هو شيء إال عندنا خزائنه وهذا الذي عندنا على نوعني 
من حيث صورته وكل العامل على هذا أو هو النوع اآلخر ما حيدث جوهره وليس إال جوهر الصورة ووجود جوهر العني القائمة به 

لك معقول ال موجود العني فموضع الصورة أو تلك الصورة فإنه ال وجود لعني جوهرها الذي قامت به إال عند قيامها به فهو قبل ذ
حمل الصورة من املادة حيدث له الوجود حبدوث الصورة يف حال ماال يف كل حال وينعدم من الوجود بعدمها ما مل تكن صورة 

ني ثبوت أخرى تقوم به والكل عند اهللا فإن اهللا عني شيئيته فما مث معقول وال موجود حيدث عنده بل الكل مشهود العني له ب
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ووجود فالثبوت خزائنه والوجود ما حيدثه عندنا من تلك اخلزائن فصورة املاء يف اجلليد معقولة ينطلق عليها اسم جليد و املاء يف 
اجلليد بالقوة فإذا طرأ على اجلليد ما حيلله فإنه يصري ماء فظهرت وحدثت صورة املاء فيه ومنه وزال عنه اسم اجلليد وصورته وحده 

ه وكان عندنا قبل حتلله إنه خزانة خزائن الغيث فظهر أنه عني املخزون فكان خزانه بصورة و خمزوناً بصورة غريها وهكذا وحقيقت
حكم ما يستحيل هو عني ما استحال وعني ما يستحيل إليه وإمنا جئنا ذا املثال احملقق ملا نعانيه من صور التجلي يف الوجود احلق 

ه يف وجود احلق فنطلق عليه خلقاً كما يطلق على املاء الذي حتلل من اجلليد ماء ويطلق عليه ذلك لنلحق بذلك صور العامل كل
إطالقاً حقيقياً ألنه ليس غري ما حتلل مما كان اسم اجلليد له فهو حق بوجه خلق بوجه هذا ينتجه وأمثاله هذا الذكر من العلم اإلهلي 

ق عليها اسم احلدوث ومىت تقبل اسم القدم وهو علم نفيس خيص اهللا به من شاء من ومن هنا تعلم مجيع احملدثات ما هي ومىت ينطل
  عباده وذلك هو الفضل املبني واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل  

  معرفة حال قطب كان منزله إنما يخشى اهللا في الباب الرابع والتسعون وأربعمائة

  ة من عباده العلماء وما أشبه هذا من اآليات القرآني

 الحق ويبقي رسمه يعلم  إنما يخشى اإلله الحق من

 العالم فيه واسمه فني  ما فني الكل به فإذا

 علم قد شهدنا حكمه كل  العلم الذي ينفعنا إنما

 وبه يعلم علمي علمه  العلم الذي نعرفه فهو

    

 اخلشية املنسوبة إىل العامل وال أعلم ا ممن علمه اخلشية من صفات العلم الذي يعطي اخلشية الالزمة له وعلى قدر العلم ا تكون
عينه فال أخشى منه لالسم اهللا جلمع هذا االسم بني األضداد املتقابالت ومن هنا نزل قوله حىت نعلم وملا كان األمر الذي هو علّة 

شى اهللا لعلمه مبا عنده من األمساء اليت ظهور املمكنات أينما ظهر منها ليس إال أحكام األمساء اإلهلية فما من اسم إهلي إال وهو خي
تقابل هذا االسم الوايل يف احلال صاحب احلكم فيقول كما والين ومل أكن والياً على هذا احملل اخلاص الذي ظهر فيه حكمي قد 

ه التصرف فيها بالتويل يعزلين عن ذلك بوال آخر يعين حبكم اسم آخر إهلي فال أعلم من األمساء اإلهلية فال أخشى منها هللا فإن اهللا ل
والعزل وهو الواقع يف الوجود فمنها ما يقع عن سؤال من الكون ومنها ما يقع عن غري سؤال بل يقع بانتهاء مدة احلكم فيكون 
اء نسخاً فكما أنطلق على العلماء من احملدثات اسم اخلشية هللا انطلق على األمساء اخلشية هللا ولسؤال احملدثات يف رفع أحكام األمس

اإلهلية صارت األمساء اإلهلية اليت هلا احلكم يف الوقت ختشى سؤال احملدثات اهللا يف رفع حكمها عن ذلك احملل كقول أيوب عليه 
السالم إذ نادى ربه إين مسين الضر يطلب عزل االسم الضار وإزالة حكمه فعزل اهللا حكمه فانعزل بزوال حكمه وتوىل موضعه 

 ما به من ضر فصارت األمساء اإلهلية ختشى اهللا ملا بيده من العزل والتولية وختشى العامل ملا عنده من السؤال االسم النافع فكشف اهللا
وعند اهللا من القبول لسؤال العامل وال سيما أهل االضطرار مث تنظر إىل انتهاء مدة أحكامها فتترقب العزل كما أيضاً ترجوه 

اء أكثر خشية من املنتقم فإنه يرى ويشاهد زوال حكمه فعالً وال يبقى له حكم يف الوجود ملشاهدم التولية فال شيء من األمس



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2577  

ويكون بالقوة يف احلق ومن جرى جمراه من األمساء اإلهلية فتفطن خلشية األمساء اإلهلية العامل فإنك إذا كوشفت عليه رأيت إنه لو ال 
 ال خيشى وال يرجى يف احلقيقة إال اهللا وال خيشاه إال العامل وال أعلم من اهللا فال ما هو حق بوجه ما صح أن ختشاه األمساء اإلهلية ألنه

خيشى اهللا إال اهللا لكن الصور خمتلفة الختالف النسب أو النسب خمتلفة الختالف الصور فلو ال النسب ما حدثت الصور ولو ال 
نقضه مث أنه يف هذا الذكر أن اهللا عزيز غفور فعزته امتناعه الصور ما علم اختالف النسب فالوجود مربوط بعضه ببعض فإبرامه عني 

تعاىل عن أن يكون له حكم األمساء اإلهلية من نظر بعضها إىل بعض كما ينظر العامل بعضه إىل بعض فيتصف لذلك باخلوف والرجاء 
ء وغفور مبا ستر من هذه العلوم والكره واحملبة واهللا عزيز عن مثل هذا فإنه الذي خياف ويرجى ويسأل وجييب أن شاء وإن شا

واألسرار الراجعة إليه تعاىل و إىل أمسائه وإىل العلم عن اخللق كلهم باموع فال يعلم اموع وال واحد من اخللق لكن له العلم 
 وال باآلحاد فعند واحد ما ليس عند اآلخر فهو باموع حاصل ال حاصل يف اموع غري حاصل عند واحد واحد وهو قوله

  حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء فجاء بباء التبعيض فعند واحد من العلم باهللا ما ليس عند اآلخر فلذلك قال إن اهللا عزيز غفور 

  معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتد منكم في الباب الخامس والتسعون وأربعمائة

  عن دينه فيمت وهو كافر 

 افر بالدين أجمعهك فإنه  يرتد منكم عن دينه ويموت من

  مخالف جاءه من غير موضعه  أحدى العين ليس له ألنه

 أتي الحكم فيه من مشرعه بذا  إتيانه بالكل شرعته وإن

    

الضمري يف أنه يعود على الدين قال اهللا تعاىل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً فاملراد هنا بضمري منكم ليس إال األنبياء عليهم السالم 
مم ألنه لو كان لألمم مل يبعث رسول يف أمة قد بعث فيها رسول إال أن يكون مؤبداً ال يزيد وال ينقص وما وقع األمر كذلك ال األ

فإن جعلنا الضمري يف قوله منكم لألمم والرسل مجيعاً تكلفنا يف التأويل شططاً ال حنتاج إليه فكون الضمري كناية عن الرسل أقرب 
لم ويدخل يف ذلك عموم الرسالة وخصوصها وقال صلى اهللا عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فاختلف إىل الفهم وأوصى إىل الع

الناس يف اليهودي أن تنصر والنصراين أن ود هل يقتل أم ال ومل خيتلفوا فيه أن أسلم فإنه صلى اهللا عليه وسلم ما جاء يدعو الناس 
يل مأمور به وما هو عندنا كذلك فإن النصراين وأهل الكتاب كلهم إذا اسلموا ما إال إىل اإلسالم وجعل علماء الرسوم إن هذا تبد

بدلوا دينهم فإن من دينهم اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم والدخول يف شرعه إذا أرسل وإن رسالته عامة فما بدل أحد من أهل 
روع وإمنا هو أمر موضوع من عند غري اهللا واهللا ما قال إال الدين دينه إذ اسلم فافهم وما بقي إال املشرك فإن ذلك ليس بدين مش

من يتردد منكم عن دينه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من بدل دينه وإمنا مل يسم الشرك ديناً ألن الدين اجلزاء وال جزاء يف 
ؤول إليه يف النار اليت هي موطنه الذي ال خيرج اخلري للمشرك على الشرك أصالً ال فيما سلف وال فيما بقي وإذا آل املشرك إىل ما ي

منه أبداً فإن ذلك ليس جبزاء وإمنا ذلك اختصاص سبق الرمحة اليت وسعت كل شيء فيظهر حكمها فيه يف وقت ما عند إزالة حكم 
   إمرؤ القيس الغضب اإلهلي فما أراد بالدين إال الذي له جزاء يف اخلري والشر ولو أراد الدين الذي هو العادة مثل قول
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 أم الرباب بمأسل وجارتها  كدينك من أم الحويرث قبلها

أراد بالدين هنا العادة وحنن إمنا تكلمنا يف الدين املشروع الذي العادة جزء منه فيكشف للذاكر ذا الذكر علم االرتداد وهو 
ىل اهللا وليس ذلك إال للعارفني باهللا فإم يرجعون الرجوع الذي يف قوله وإليه يرجع األمر كله فمن الناس من عجل له هنا الرجوع إ

يف أمورهم كلها إىل اهللا وال يزالون يستصحبهم ذلك إىل املوت فيموتون عليه وإمنا وصفوا بالكفر ألم تستروا باألسباب ومل يقولوا 
ىل اهللا فرجعوا لرجوعها ورجعوا ا إىل بإبطاهلا فهم يف نفوسهم وحاهلم مع اهللا وبظاهرهم يف األسباب فإم يرون األسباب راجعة إ

اهللا فلما مل يفقدهم أصحاب األسباب يف األسباب ختيلوا فيهم أم أمثاهلم فيما هم فيه فجاءت هذه اآلية ذماً يف العموم ومحداً 
 تعلم بأن أعماهلم إىل ومدحاً يف اخلصوص وهلذا متمها فقال فيهم إن أعماهلم حبطت ألا أضافها إليهم وأعطاهم الرجوع إىل اهللا

اهللا ال إليهم فحبطت أعماهلم من اإلضافة إليهم وصارت مضافة إىل اهللا كما هي يف نفس األمر وقوله يف الدنيا يريد من عجل له 
 الكشف عن ذلك هنا وقوله يف اآلخرة يريد من آخر له ذلك وهو اجلميع إذا انكشف الغطاء وأما إضافة الدين إليه يف قوله عن دينه

إمنا الدين هللا فإن الراجع إذا رآه يف رجوعه هللا ال إليه زالت هذه اإلضافة عنه لشهوده وإمنا قلنا بإضافة الدين إليهم يف هذه اآلية ألنه 
أظهر يف احلكم من أجل قوله حىت يردوكم يعين يف الفتنة عن دينكم إن استطاعوا فأضاف الدين إليهم فكان األوجه أن يكون يف 

ء على ما هو عليه يف ضمري اخلطاب سواء وإن جاز أن يكون ضمري اهلاء يعود على اهللا لكن األصل يف الضمائر كلها ضمري اهلا
عودها على أقرب مذكور إذا عريت عن قرائن األحوال وقوله يف متام اهلجري وألئك هم اخلاسرون هلذا الكشف ألم رأوا ما كانوا 

روا رأس املال وال أعظم خسراناً منه فما كان من اهللا إليهم بعد هذا من اإلنعام فإمنا هو من يتخيلون فيه أنه إليهم ليس إليهم فخس
  االسم الوهاب املعطي لينعم فما هلم يف نظرهم عطاء جزاء لعامل فهذا وأمثاله هو الذي يعطي هذا الذكر ملن كثر دؤوبه عليه 

  منزله وما قدروا اهللامعرفة حال قطب كان  في الباب السادس والتسعون وأربعمائة

  حق قدره 

 وليس غير فكلهم قدرا  قدر اهللا غيره أبداً ما

 بإن اهللا فاعرف الصورا  ما حق قدر اآلله عندي سوى

 حق قدر اآلله ما أعتبرا في  لو يعرف الخلق ما أفوه به

    

  ماعرفوا الحق ال وال البشرا  عن وجود ذاتهم لوعبروا

ك رب العزة عما يصفون قدر األمر موازنته ملقداره وهذا ال يعلم من األمر حىت يكون له ما يعادله يف ذاته قال اهللا تعاىل سبحان رب
فيكون ذلك املعادل مقداراً له ألنه يزنه فأثبت هذا الذكر هللا قدراً لكنه جمهول عند أصحاب هذا الضمري وال يعرف قدر احلق إال 

لى صورته وهي اخلالفة مث وصف احلق يف الصورة الظاهرة نفسه باليدين والرجلني من عرف اإلنسان الكامل الذي خلقه اهللا ع
واألعني وشبه ذلك مما وردت به األخبار مما يقتضيه الدليل العقلي من ترتيه حكم الظاهر من ذلك يف احملدثات عن جناب اهللا فحق 

 لو انفرد دون الشرع مل يضف شيئا من ذلك إليه فمن أضاف قدره إضافة ما أضافه إىل نفسه مما ينكر الدليل إضافته إليه تعاىل إذ
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مثل هذا إليه عقالً فذلك هو الذي ما قدر اهللا حق قدره وما قال أخطأ املضيف وما أضافه شرعاً وشهوداً وكان على بينة من ربه 
رة ومرتله ومعىن فمن كل شيء يف فذلك الذي قدر اهللا حق قدره فاإلنسان الكامل الذي هو اخلليفة قدر احلق ظاهر أو باطناً صو

الوجود زوجان ألن اإلنسان الكامل والعامل باإلنسان الكامل على صورة احلق والزوجان الذكر واألنثى ففاعل ومنفعل فيه فاحلق 
من الفاعل والعامل منفعل فيه ألنه حمل ظهور االنفعال مبا يتناوب عليه من صور األكوان من حركة وسكون واجتماع وافتراق و

صور األلوان والصفات والنسب فالعامل قدر احلق وجوداً وإما يف الثبوت فهو أظهر حلكم األزل الذي هو للممكنات يف ثبوا ألن 
اإلمكان للممكن نعت ذايت نفسي ومل يزل املمكن ممكناً يف حال عدمه ووجوده فبقاء ما بقي منه يف العدم وما بقي إال باملرجح فهو 

يه من قبول الوجود كما هو ممكن مرجح يف حال الوجود بالوجود لقبوله العدم بإمساك شرطه املصحح لبقائه فكما الذي أبقاه ملا ف
سبح اهللا نفسه عن التشبيه سبح املمكن نفسه عن الترتيه ملا يف التشبيه والترتيه من احلد فهم بني مدخل وخمرج وما ظفر باألمر على 

 بالترتيه من وجه عقالً وشرعاً وقال بالترتيه من وجه شرعاً ال عقالً والشهود يقضي مبا جاءت به ما هو عليه إال من مجع بينهما فقال
الرسل إىل أممها يف اهللا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فكل واصف فإمنا هو واقف مع نعت خمصوص فيرته اهللا نفسه عن ذلك 

موع والواصف إمنا يصفه بأحدية النعت من حيث ختصيصه ال من حيث أنه له فإن له أحدية اموع ال أحدية كل واحد من ا
كل واحد من اموع فهو املخاطب أعين من نعته بذلك بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وإما تسبيح اخللق له بقوله 

فإمنا يسبح اهللا عن عقد غريه فيه تعاىل تسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن وشبه ذلك مما ورد من اآليات والتعريف اإلهلي 
ألن النظر كل مسبح فيه نظر جزئي فالذي يثبت له واحد هو عني ما ينفيه عنه اآلخر وكل واحد منهما يسبح حبمد اهللا فأثبت اهللا 

ن أهل الثناء عليه األنفى ما هلذا ما نفاه عن اهللا ال ما أثبته اآلخر وأثبت اهللا اآلخر عني ما نفاه األول ال ما أثبته فما أثبت اهللا ألحد م
نفاه عنه فذلك هو التسبح حبمده فما يثين عليه بإثبات دون نفي وال يوصف بالتسبيح وال بنقيضه إال العبد اجلامع الكامل الظاهر 

ل احلق بصورة احلق فإنه يشاهد اجلمع ومن يشاهد اجلمع فقد شاهد التفصيل ألن شاهده مجعاً فالعبد الكامل جمموع احلق وال يقا
جمموع العبد الكامل ومع هذا فللحق خصوص نعت ليس للعامل أصالً وللعامل خصوص وصف ليس للحق أصالً كالذلة واالفتقار 

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل انتهى الباب السادس والتسعون وأربعمائة بانتهاء السفر الثالثني واحلمد هللا رب العاملني 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  معرفة حال قطب كان منزله وما يؤمن أكثرهم في الباب السابع والتسعون وأربعمائة

  باهللا إال وهم مشركون 

 موازين وأوزان وللعقول  يقبله عقل وإيمان الشرع

 لبيب له في الوزن رجحان إال  اإلله علوم ليس يعرفها عند

 حكم تنزيهه ما فيه خسران في  فاألمر عقل وإيمان إذا إشتركا

 تماثله بالشرع أكوان بما  ينفرد اإليمان في طبق وثم

 يؤيده في ذاك برهان بما  والعقل من حيث حكم الفكر يدفعه
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 الحين كفره زور وبهتان في  أن غير رسول اهللا جاء به لو

  وقال مالي على ما قال سلطان  تأوله من غير وجهته إذا

 الفرد إنسانفريد وذاك  إال  في ذاك سر ليس يعلمه هللا

 بصورة الحق فالقرآن فرقان  كمل اهللا في اإلنشاء صورته قد

 فما في النشء نقصان للجانبين  واحدة والحكم مختلف العين

قال اهللا تعاىل أال الذين أمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم على أن تكون ما زائدة وليس القليل إال من أمن باهللا فإن املوحدين باهللا 
لذين وحدوا اهللا باهللا وأما املوحدين الذين وحدوا اهللا ال باهللا بل بأنفسهم فهم الذين أشركوا يف توحيده غري أن هذا اهلجري ال هم ا

يعطي اإلميان بتوحيد اهللا وإمنا يعطي مشاهدة ميثاق الذرية إذ أخذ اهللا من بين آدم من ظهرهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
وما كان إال التصديق بالوجود وامللك ال بالتوحيد وإن كان فيه توحيد فغايته توحيد امللك فجاء قوله تعاىل ألست بربكم قالوا بلى 

وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون ملا خرجوا إىل الدنيا ألن الفطرة كانت إميام بوجود احلق وامللك ال بالتوحيد فلما عدم 
ثر ممن يزعم أنه موحد وما أدى من أداه إىل ذلك إال التكليف فإنه ملا كلفهم حتقق أكثره إن التوحيد من الفطرة ظهر الشرك يف األك

اهللا ما كلفهم إال وقد علم إن هلم اقتداراً نفسيا على إجياد ما كلفهم به من األفعال فلم خيلص هلم التوحيد فلو علموا من ذلك أن 
فعال إليهم اليت نسبوها إىل أنفسهم ليتجردوا عنها باهللا ال بنفوسهم كما فعل أهل اهللا ما كلفهم إال ملا فيهم من الدعوى يف نسبة األ

الشهود فإذا ألزم الذاكر نفسه هذا الذكر نتج له إقامة العذر عند اهللا لعباد اهللا فيما أشركوا فيه عند إميام فإن اهللا أثبت هلم اإلميان 
ا قال فيهم تبارك وتعاىل والذين أمنوا بالباطل وكفروا باهللا فأظهروا ما ليس بوجود باهللا وهو خري كثري وعناية عظيمة إذا نظروا إىل م

وجوداً وأزالوا يف عقدهم وجود ما هو موجود وهو اهللا فسماه اهللا ستراً فكان مستوراً عنهم وجود احلق مبا ستروه إذ مل يستروه 
ه حيث ما تصور كان له وجود يف ذلك التصور وال يزول حىت تصوروه بعد التصور ستروه فكانوا كافرين ومن شأن احلق إن

برجوع ذلك املتصور عما تصور خبالف املخلوق فإن املخلوق إذا ما تصورته كان له وجود يف تصورك فإذا تبني لك إنه ليس 
يعلمه كثري من الناس فلهذا كذلك زال من الوجود بزوال تصورك ما تصورته فهذا فرقان بني اهللا وبني املخلوق وهو علم دقيق ال 

ثبت الشرك يف العامل ألنه قابل صورة كل معتقد ولو مل يكن كذلك ما كان إهلاً فإذا مسع السامع اخلرب النبوي بوجود اهللا آمن به 
 أكثرهم على ما يتصوره فمن آمن إال مبا تصوره واهللا موجود عند كل تصور كما هو موجود يف خالف ذلك التصور بعينه فما آمن

باهللا إال وهم مشركون ملا يطرأ عليهم يف نفوسهم من مزيد العلم باهللا ولو يف كل مزيد تصور فيه ليس عني األول وليس إال اهللا يف 
ذلك كله فما جاء اهللا ذه اآلية إال إلقامة عذرهم ومل يتعرض سبحانه للتوحيد ولو تعرض للتوحيد مل يصح قوله إال وهم مشركون 

وت اإلميان فدل إنه ما أراد اإلميان بالتوحيد وإمنا أراد اإلميان بالوجود مث ظهر التوحيد ملن ظهر يف ثاين حال فمن أدعى هذا مع ثب
الذكر هجريه ومل حيصل عنده عذر العامل فيما أشركوا فيه فما هو من أهل هذا الذكر فإنه ماله ذوق إال هذا واهللا يقول احلق وهو 

  يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله ومن يتقي اهللا في  الثامن والتسعون وأربعمائةالباب
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  يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث ال يحتسب 

 يأته من حيث ال يدري فرزقه  يتق اهللا في ضيق وفي سعة من

 إذا جاء في ليل إذا يسري رباً  رزق المعاني ورزق الحس فارض به

 إلى أحد في طبعه يجري تنظر  زمان وفي غير الزمان فال وفي

 إلى أحد من عالم األمر عيني  وجود ولوال الدهر مانظرت لوال

    

قال اهللا عز وجل أن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا وهو قوله جيعل له خمرجاً فيخرج مما كان فيه فيفارقه إىل أمر أخر ألنه ما خيرج إىل 
بعد وجوده ال سبيل إىل العدم بعد ذلك قال إليه ترجع األمور وهو الوجود عدم وإمنا خيرج من وجود إىل وجود هذا حال العامل 

احلق ومن صدق هذه اآلية األمر الذي سرى يف العامل وقال به إال الشاذ النادر الذي ال حكم له وهوان أحد ال تراه راضياً حباله يف 
 شأن فتحرك العامل تلك الشؤون اإلهلية فيطلب االنتقال الوجود أصالً ولذلك علّة أصلية وهو ان احلق كل يوم من أيام األنفاس يف

مما هو فيه كان ما كان إىل أمر آخر غري أن الشاذ القليل وإن طلب االنتقال فإنه راض حباله يف وقته ويف طلبه االنتقال فهو يطلب 
ري صاحل يرضى حباله هذا هو الساري يف ليجمع وأكثر العامل ال يطلب االنتقال إال لعدم الرضا حباله فما جتد أحد من صاحل وال غ

العامل ومن هذا الباب إنك ما ترى أحد إال وهو يزم زمانه وحيمد ما مضى وخال من األزمان وليس زمانه إال حاله مذ وجدت هذه 
  النشأة وأي زمان كان فيه بنوا آدم يف وقت آدم حىت ذكر أنه قال يف نظم له بلسان ترمجته 

  فوجه األرض مغبر قبيح  اتغيرت البالد ومن عليه

فاإلنسان يزم يومه وميدح أمسه وهو اإلنسان عينه ال غريه وقد كان أمس يزم يومه وميدح ما قبله فلم يزل األمر هكذا وذلك لألمر 
 العارفني الطبيعي أعين الذم كما أن طلب االنتقال للشأن اإلهلي والعارفون يطلبون االنتقال للشأن اإلهلي من غري ذم أوقام وغري

يذمون أوقام طبعاً ويطلبون االنتقال للشأن اإلهلي الذي حيركهم لذلك وهم ال يشعرون وله أيضاً سبب غري هذا عجيب أعين 
طلب االنتقال والذم وذلك إن اإلنسان جمبول على القلق من الضيق وطلب االنفساح واإلفراج عنه ويتخيل إن كل ما هو خارج 

ذا الضيف الذي هو فيه وذلك أن اإلنسان إذا كان يف حال ما من األحوال فإنه مقبوض عليه بذلك احلال عنه فيه االنفساح من ه
إلحاطته به ال بد من ذلك فيجد نفسه حمصوراً ويرى ما خرج عن ذلك احلصر أنه انفساح وانفراج ألن األمر اخلارج عن حاله ما 

ما عدا حاله الذي هو عليه فإذا خرج مل حيصل له من ذلك االتساع املتوهم إال هو واحد بعينه فيضيق عليه األمر فلهذا جيد السعة في
حالة واحدة حتتاط به فيجد أيضاً فيه الضيق إلحاطتها به وحصره فيه فيطلب اإلفراج عنه كما طلبه يف احلال األول فال يزال هذا 

أخرجه من الضيق إي أزال الضيق عنه فاتسع يف مدلول االسم اهللا دينه واهللا خيرجهم من اسم إىل اسم دائماً أبداً فمن اختذ اهللا وقاية 
من غري تعيني ولذلك رزقه من حيث ال حيتسب ألنه مل يقيد فلم يتقيد فكل شيء أقامه احلق فيه فهو له فريجع حميطاً مبا أعطاه اهللا 

و الذي يتفاضل فيه اخللق فمن أتقى اهللا خرج إىل فله السعة دائماً أبداً فاالنتقال يعم اجلميع والرضى وعدم الرضى املوجب للضيق ه
سعة هذا االسم فيتسع باتساع هذا االسم اهللا اتساعاً ال ضيق بعده ومن مل يتق اهللا مل يشهد سوى حكم اتساع واحد فيخرج من 
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 مل يعلم رزقه فذلك ضيق إىل ضيق ومن أراد أن جيرب نفسه ويأيت إىل األمر من فصه ولينظر يف نفسه إىل علمه يرزقه ما هو فإن
  الذي خرج من الضيق إىل السعة وهو قوله تعاىل ويرزقه من حيث ال حيتسب قال بعضهم يف ذلك 

  كما قال من أمره مخرجا  من يتق اهللا يجعل له

 ضاق امر به فرجا وإن  ويرزقه من غير حسبانه

غل نفسه رزقه كما ال يشغل نفسه ألجله فإن حكمهما ألن ما خلقه إال لعبادته سبحانه وتعاىل وهو يرزقه من حيث شاء فال يش
واحد وما خيتص ما حيوان دون حيوان ومن علم رزقه مل يزل يف ضيق ألنه جمبول على عدم الرضى وإمنا قلنا مل يزل يف ضيق ألنه 

ي ال يعلم يعيش يف السعة املتومهة سعة قد تعني له ماالً ميكن الزيادة فيه باخلرب الصادق النبوي فيبقى معذباً بالضيق إىل أن ميوت والذ
الرجاء فيعيش طيب النفس فكلما جاء من رزق من حيث ال حيتسبه شغله انتظار ما ال يعلم عن حكم احلاصل يف الوقت فهو يف 

  قبضته وضيق وقته يف بسط وسعة من أمله فإن احلاكم عليه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله ليس كمثله شيء في ربعمائةالباب التاسع والتسعون وأ

  وقتاً على زيادة الكاف وقتاً على كونها صفة لفرض المثل وهو مذهبنا والحمد هللا 

    

 غيره فهو الوجود  ليس في األكوان شيء

 قلته فيه شهيد ما  وحدي على وأنا

 الفرد الوحيد فهو  المثل على ذا فانتفى

 الحق مزيد انبج  على ماقلته في ما

 ما هو المريد مثل  المراد فينا فهو

قال اهللا عز وجل شهد اهللا إن ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم فما له مثل إذ لو كان له مثل مل يصح نفيه فإنه ما نفى إال املرتبة 
ضل فمن ذاته يقبل الصور ومن مرتبته ال يقبل املثل ما نفى مثليه الذات وما عني التفاضل يف األمثال إال املراتب فلو زالت لزال التفا

وهلذا مساه خليفة وخلفاء ألا تولية ونيابة فما هم فيها حبكم االستحقاق أعين استحقاق الدوام لكن هلم استحقاق قبول النيابة 
إال يف صور ذوام وال يف رتبته فإذا واخلالفة فهم يف الرتبة مستعارون وهي هللا ذاته فتزول عنه وال تزول ذوام واحلق ما جتلى هلم 

  جتلى هلم يف رتبته انعزل اجلميع فلم يكن إال هو فنفى مثلية املرتبة يف الشهود ونفى مثليه الذات يف الوجود 

 ما لها شهود منفيه  الذات في الوجود مثليه

 به إليكم وال تزيدوا  في الذي أتينا فافتكروا

  العبيدعنده وإننا  الحق ال يجاري فإنه

 إلينا به نعود منه  نظرتم فينا تجدنا فإن
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 بنا القائم الشهيد وهو  جل من مليك سبحانه

 وما عندنا قصود منا  للذي يراه يقصدنا

  هو المراد وهو المريد  نبتغيه به تعالى إذا

العبد ما يبغي أن ينتفي وبقي له ما ينبغي فال يشهد إال رب وال جيده إال عبد وبالعكس ألن اهللا مسعه وبصره ومجيع قواه فانتفى عن 
  أن يبقى وهذا كله إذا كان حرف الكاف زائداً فله قبول ما قلنا من النفي وإذا كان للصفة نفي ما قلنا 

 المثل مع المثل وقد يوجد  المثل عن المثل فلم منتفى

 المثل لنا منه فقد ثبت  المثل له بي مثل ما ثبت

  كوجود الفرد في عين العدد  األمر على هذا وذا وجد

فليس كهو شيء وليس مثل مثله شيء فنفى وأثبت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا خلق آدم على صورته فله التنوع يف 
بوت واحلق باطنه وله الثبوت يف ظاهره فال يزيد فيه عضو مل يكن عنده يف الظاهر وال يبقى على حال واحد يف باطنه فله التنوع والث

موصوف بأنه الظاهر والباطن فالظاهر له التنوع والباطن له الثبوت فالباطن احلق عني ظاهر اإلنسان والظاهر احلق عني باطن 
اإلنسان فهو كاملرآة املعهودة إذا رفعت ميينك عند النظر فيها إىل صورتك رفعت صورتك يسارها فيمينك مشاهلا ومشالك ميينها 

لوق على صورة امسه الباطن وباطنك اسم الظاهر له وهلذا ينكر يف التجلي يوم القيامة ويعرف ويوصف بالتحول فظاهرك أيها املخ
  يف ذلك فأنت مقلوبه فأنت قلبه وهو قلبك هن لباس لكم وأنتم لباس هلن ما أحق هذه اآلية يف الباطن ذا املقام 

 كان كما نحن به فبنا  يلبسنا نلبسه فكما

 أكرم به من مشبه وبه  و موجود بنافانتفى ما ه

وأكثر من هذا البسط يف العبارة ما يكون فإن هذا امليدان يضيق اجلو ألن فيه جدا واهللا ويل اإلعانة إذ هو املعني واهللا يقول احلق 
  وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله ومن يقل منهم في الباب الموفي خمسمائة

  نجزيه جهنم أي نرده إلى أصله وهو البعد يقال بئر جهنم إذا كانت بعيدة القعر إني له من دونه فذلك 

 ليس يصدق فكالم  يقل إني اله من

 التخلق لحقيقة  يقل إني خلق أو

  هكذا يعطى التحقق  سيان فيه فهما

 له حال التعلق ذان  ليس له والذي

 مثل ما له التفرق  الجمع المسمى فله
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جل إن جهنم كانت مرصاد للطاغني مآباً أن ربك لباملرصاد فحقق وانظر تعثر و اهللا املوفق فحصلوا يف نقيض دعواهم قال اهللا عز و
فإن الطاغي املرتفع طغى املاء إذا ارتفع يقول اهللا تعاىل إنا ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية فمن قال إين اله فقد جعل نفسه يف غاية 

اء هذا القائل يكون غاية البعد عن سعادته إذ كان جزاؤه جهنم فيرتل إىل قعرها من طغى إىل األلوهة اليت القرب فأخرب اهللا إن جز
هلا استواء على العرش باالسم الرمحن واعلم أنه ما يف علمي أن أحد يقع منه هذا القول وهو جيوع وميرض ويغوط وأمثال هذا إال 

مت لكم إله من غريي مث جعل ذلك ظناً بعد شك أو إثباتاً يف قوله لعلي أطلع إىل إله فرعون ملا استخف قومه قال أيها املأل ما عل
موسى وإين ألظنه كاذباً وأما القائلون بأن اهللا هو املسيح بن مرمي فما هم يف حكم هذا الذكر ألمرين األمر الواحد أم فرقوا بني 

لثاين إمنا يدل هذا الذكر على من قال عن نفسه ذلك ال من قيل عنه والذي الناسوت والالهوت والقائل ذا الذكر ال يفرق واألمر ا
ينتج هذا الذكر لصاحبه أحد أمرين أو كالمها األمر الواحد أحدية هذا القائل يف األلوهة فيكون العامل كله عند صاحب هذا الذكر 

الكثرة يف النسب واألحكام ال يف العني والعامل كله عنده عني احلق فله أحدية الكثرة كما لغريه أحدية كثرة األمساء اإلهلية وتكون 
عرض عرض هلذه العني من أعيان املمكنات الثابتة اليت ال يصح هلا وجود واألمر اآلخر أن يكون قوله من دونه نزوالً عن املرتبة اليت 

 الرتبة فهو عنده أنه إله فيكون هذا القائل إذا كان هللا وهذا مثل قوهلم ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى فهو وإن كان أنزل منه يف
صاحب هذا الذكر يرى أن جتلى احلق يف الصور أنزل منه لو جتلى يف كونه غنياً عن العاملني فلو صح هناك جتل لكان أكمل من 

فهو الدليل له عليه كقوله أعوذ جتليه يف الصور فتعقل رتبة غناه عن العلم بنفسه وقد يكون هذا ملن يراه عني العامل فعالمته هويته 
بك منك واستعاذ به منه إذ ال مقابل له غري ذاته فهو املعز املذل مث هنا تنبيه اهلي حيث قرن هذا احلال بالقول ال بالعلم واحلسبان 

لته وافتقاره فإن قال ما نظن أنه قد علم األمر كذا فتخيل أن قوله مطابق لعلمه وهذا يستحيل وقوعه من أحد علماً لعلمه بذ
وقصوره يف نفسه فإذا قال مثل هذا وهو يعلم قصوره فيقوهلا بوجه ال يقع عليه فيه مؤاخذة ويكون جزاؤه على هذا القول جهنم 

أي بعده يف نفسه عما يقول به على لسانه وهو خري جزاء ألنه علم ويكون كذلك جنزي الظاملني جزاء الظامل الذي ورث الكتاب 
اهللا أطلق على بعض الورثة اسم الظامل مع كونه من أهل احلق فيتخصص الظامل هنا كما ختصص يف قوله ومل من املصطفني فإن 

يلبسوا إميام بظلم وهو ظلم خاص مع كونه نكرة فهو نكرة عند السامع ال عند املتكلم به وهلذا فسره رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وجهاً فيما ينتج ألنه يف وضعه على ذلك فيأخذ كل صاحب وجه منه بنصيب وسلم بأنه الشرك خاصة فمثل هذا اهلجري يكون م

ألنه صاحل لذلك وكل آيه يف اهليجرات إمنا يؤخذ على انفرادها كما سطرت وعند أهل التحقيق هذا املأخذ وإن كان على األوج 
 تلك اللوازم فال تكمل اآلية إال ا وهو نظر فإن مسمى اآلية إذا لزمتها أمور من قبل أو بعد يظهر من قوة الكالم إن اآلية تطلب

الكامل من الرجال فمن ينظر يف كالم اهللا على هذا النمط فإنه يفوز بعلم كبري وخري كثري كما تقول يف بسم اهللا الرمحن الرحيم إا 
نه كما لكل أجل كتاب كذلك لكل آية مستقلة وتقول فيها يف سورة النمل أا جزء آية فال كمال هلا يف اآلية إال بزيادة فاعلم أ

عمل جزاء ولبقول عمل منه جزاء أن اهللا عند لسان كل قائل وليس بعد اخلواطر أسرع عمال منه أعين من اللسان فالقول أسرع 
ن األعمال وال يتوىل حساب صاحبه إال أسرع احلاسبني ألن متويل احلساب على األعمال من األمساء اإلهلية ما يناسب ذلك العمل إ

  فهمت واهللا بكل شيء عليم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 
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  معرفة حال قطب كان منزله أغير اهللا تدعون في الباب الواحد وخمسمائة

  أن كنتم صادقين وكان هذا هجير الشيخ أبي مدين شيخنا رضي اهللا عنه 

 بغير اهللا فوه ينطق أم  اهللا يدعو صادقاً أفغير

  ولذا في كل حال يصدق  به ينطق ال يعقبه بل

 الداع الذي ال يلحق فهو  يدعوه إذ يدعو به ثم

    

 لجديد بعد هذا يخلق  الخالق ما يخلقه أخلق

 العين به ال يخلق قائم  ليت شعري هل ترى من كائن

 فناء كونه يحقق من  األمثال ما قام بها حجب

اء وتنسون ما تشركون إي تتركون الشرك فأنتج هذا الذكر هذه الشهادة قال اهللا تعاىل بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن ش
اإلهلية وإذا كان احلاكم عني الشاهد بقيت احلرية يف هل حيكم احلاكم بعلمه أم ال فإن الشهادة علم واحلكم قد يكون عن غلبة ظن 

لضرر يف البحر ضل من تدعون إال إياه وعلم وعن موضع الشهادة بل إياه تدعون وتنسون ما تشركون وهو قوله وإذا مسكم ا
وقوله أمن جييب املضطر إذا دعاه فقد شهد على نفسه لنا يف دار التكليف بتوحيده يف املهمات وال يعرف الكرمي إال املسيء وال 

 بربك الكرمي هذا أكرم من اهللا وقد نبه اهللا املسيء أن يقول بكرم احلق لكونه حيكم بالكرم يف حقه فقال يا أيها اإلنسان ما غرك
ليقول كرمك وما يعين باإلنسان هنا إال املسيء صاحب الكبرية فإنه ال يقاوم كبري كرمه إال بأكرب الكبائر فهناك يظهر عموم الكرم 

نها يف اإلهلي وقوته فهو وإن مل يغفر بال بد من الكرم اإلهلي يف املآل وإن مل خيرج من النار ألا موطنه ومنها خلق حىت لو أخرج م
املآل لتضرر فله فيها نعيم مقيم ال يشعر به إال العلماء باهللا فلما كشف اهللا غطاء اجلهل والعمى عمن كشفه أبصر أن أحداً من 

اخللق ما دعا يف حال شدته إال اهللا فلو مل يكن يف علمه يف حال الرخاء أن حلّ الشدائد بيد اهللا خاصة وهذا هو التوحيد ما أظهر 
د عند الشدائد فلم يزل املشرك موحداً بشهادة اهللا يف حال الرخاء والشدة غري ان املشرك يف حال الرخاء ال يظهر عليه ذلك االعتقا

علم من أعالم التوحيد الذي هو معتقده فإذا اضطر رجع إىل علمه بتوحيد خالقه مل يظهر عليه علم من أعالم الشرك وكل ذلك يف 
غائبون عن هذا الفضل اإلهلي والكرم فيعطى هذا الذكر من العلم بكرم اهللا ما ليس عند أحد من دار التكليف وأكثر علماء الرسوم 

خلق اهللا ممن ليس له هذا الذكر والدؤوب عليه ومل أمسع عن أحد حتقق به يف زماين مثل الشيخ أيب مدين جباية رمحه اهللا وإذا اجتمع 
ور الشرك يف وقت مع استصحاب التوحيد يف الباطن مع وجوده يف أصل يف دار التكليف يف الشخص ظهور التوحيد يف وقت ظه

الفطرة والرجوع إليه يف املآل يف حال االحتضار قبل اخلروج من الدنيا فكان زمانه أكثر من زمان الشرك فلو قابلنا األمر بالزمان 
وعقداً وكان ظهوره يف وقت الشدائد بأزمانه أكثر بينهما لكان زمان التوحيد غالباً بالفطرة واالستصحاب يف الباطن دائماً علماً 

من زمان الشرك فال حيجبنك حكم الدار عن هذا الذي أومأنا إليه يف هذا اهلجري فإنه ينفعك ولو قدرت أنه ال ينفك فإنه ال يضرك 
 حىت جعلك حاكماً فقل به على كل حال واعتمد عليه وال تك ممن يرد شهادة اهللا حني شهد هلم بذلك عندك وما شهد عندك
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فأنزلك مرتلته يف احلكم وأنزل نفسه مرتلتك يف الشهادة فإن مل حتكم مبا قررناه فقد رددت شهادة العدل وماذا بعد احلق إال الضالل 
فإين تصرفون إين أعظك أن تكون من اجلاهلني مث قوله إن كنتم صادقني أي ان صدقتم وال تكتمون ما جتدونه يف نفوسكم من قويل 

  كم ما تدعون يف الشدائد إال اهللا الذي ما زالت قلوبكم منطوية عليه فهم بال شك مصدقون لعلمهم فهل يصدقون إذا سئلوا أم ال إن

 يعلمون وقد يجهلون وقد  يصدقون وقد يكذبون فقد

 عليم بما يقصدون فإني  تصغين إلى قولهم فال

 ما يقولون إذ يفشرون إلى  واحد العصر ال تلتفت فكن

 بهم أنهم يخرصون وعلمي  خبير بأقوالهم فإني

 ما يقولونه يصدقون إذا  أدرى بهم إنهم لوكنت

 إذ يقولون ما يشعرون فهم  كنت أصغي إلى قولهم لقد

  وفي العرش إال الذي يفترون  إذ يقولون ما في العما فهم

 بهم إنهم ينصرون عليهم  حرفوا القول فاستنصروه فقد

    

لكاذب أنه كاذب فإنه غري مؤاخذ بكذبه فإن أخذ فما يؤاخذ إال بتفريطه يف حتصيل ما ينبغي له أن حيصله من العلم ومىت يعلم ا
والعمل مبا فيه جناته وسعادته ال من جهة كذبه فال يؤاخذ الكاذب إال إذا كان عاملاً بكذبه يف املواطن اليت كلف أن يصدق فيها 

منه اإلقرار يف ذلك األمر املطلوب منه مثل قوله تعاىل يف حق من كان ذه الصفة وجحدوا وهو اجلاحد إذا كان هناك من يطلب 
ا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً وقد قررنا أنه إذا أخذ من ال يعلم أنه كاذب إمنا يؤخذ من حيث أنه فرط يف اقتناء العلم الذي 

ه ليس حبق ففرق بني مؤاخذة الكاذب ومىت هو كاذب وبني مؤاخذة املفرط يطلعه على هذا األمر الذي كذب فيه من غري علم به أن
يف اقتناء العلم الذي يعرفه الصدق من الكذب والصادق من الكاذب فيرتل كل شيء مرتلته بصفته وهذا عزيز يف الناس قليل وجوده 

 كل حال وال حيول بيننا وبني مقام الصادقني واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل جعلنا اهللا وإياكم من العلماء العاملني على
  والصديقني إنه املليء بذلك والقادر عليه آمني بعزته 

  معرفة حال قطب كان منزله ال تخونوا اهللا في الباب الثاني وخمسمائة

  والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 

 كذاكم ال تخان واألمانات  تخونوا اهللا إن كنتم له ال

 أمر جاهالً ليس تعان دون  الحمل أن حملتهاتكن ب ال

 بأمان فاألمانات أمان  من حملها يحملها كل

 يدري ذاك إال ذو عيان ليس  ولها حق على حاملها
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  في الكتاب الحق من قال فكان  كما قال لنا فيؤديها

 يراع ولسان وجنان في  اهللا تعالى جده ذاكم

    

لم موصياً ال تسألوا اإلمارة فإنك إن أعطيتها من غري سؤال أعنت عليها و إن أعطيتها عن سؤال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
مل تعن عليها فاخليانة ثالث أعين الذين خيانون خيانة اهللا وخيانة الرسول وخيانة األمانات وما آية اهللا يف هذه اخليانات إال باملؤمنني 

اهللا يف أمانته وخيانة الرسول وخيانة األمانات فأنا أذكرها إن شاء اهللا تعاىل ملا قال اهللا فإن كنت مؤمناً فأنت املخاطب فأما خيانة 
تعاىل إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها ألا كانت عرضاً أو جرباً فإن محلها عرضاً ال أمراً 

يريد ظلوماً لنفسه جهوالً بقدر ما محل قال لنا تعاىل ملا محلناها أن اهللا يأمركم وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوالً 
أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وما محلها أحد من خلق اهللا إال اإلنسان فال خيلوا ما أن حيملها عرضاً فقد خاطر بنفسه وإن محلها جرباً 

ت الذين أمرنا اهللا أن نؤديها إليهم ليس املعترب من أعطاهم وال بد وإمنا أهلها فإنه مؤد هلا على كل حال وال بد واعلم أن أهل األمانا
من تؤدي إليه فإن كان الذي أعطاها بنية أن تؤدي إليه يف وقت آخر فهو أهلها من حيث ما تؤدي إليه ال من حيث إنه أعطاها 

فذلك الغري هو أهلها ال من أعطى فقد أعلمك باألهلية فيها فإن وإن أعطاها هذا األمني املؤمتن إىل من أعطاه إياها ليحملها إىل غريه 
احلق إمنا هو ملن يستحقه فاعلم ذلك واعمل عليه واعلم بأن اهللا قد أعطاك أمانة أخرى لتردها إليه كما أعطاك أمانة لتوصلها إىل 

من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته وقال ما على غريك ال تردها إليه كالرسالة فإنّ اهللا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
الرسول إال البالغ وأما ما يرد إليه عز وجلّ من األمانات فهو كل علم آمنك عليه من العموم اليت إذا ظهرت ا يف العلوم اليت إذا 

من كان احلق مسعه وبصره ظهرت ا يف العموم ضل به من ال يسمعه منك بسمع احلق فإذا حصل لك مثل هذا العلم ورأيت 
ومجيع قواه وليس له هذا العلم فأداه إليه فإنه ما يسمعه منك إال بسمع احلق فاحلق على احلقيقة هو الذي مسع فرددت األمانة إليه 
اً تعاىل وهو الذي أعطاكها وحصلت هلذا الشخص الذي مسعه احلق فائدة مل يكن يعلمها ولكن حامل هذه األمانة إن مل يكن عامل

بإن هذا ممن يكون صفته أن يكون احلق مسعه وإال فهو ممن خان اهللا وقد اه اهللا أن خيون اهللا وكذلك أيضاً من خيانة من أطلعه اهللا 
على العلم بإن العامل وجوده وجود احلق مث تصرف فيه بتعدي حد من حدود اهللا يعلم أنه متعد فيه فإن اهللا يف هذا احلال هو عني 

 وجود عند أهل احلجاب سواء علم ذلك شرعاً أو عقالً فقد خان اهللا يف تصرفه باعتقاده التعدي ومن يتعد حدود اهللا فقد األمانة يف
ظلم نفسه ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوال وكذلك من خان اهللا يف أهل اهللا فقد خان اهللا وكل أمر بيدك أمرك اهللا فيه أن 

ن خيانة اهللا واهللا يقول وإليه يرجع األمر كله وأما خيانة من خان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهي ترده إليه فلم تفعل فذلك م
فيما أعطاك اهللا من اآلداب إن تعامل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذه املعاملة هي عني أدائها إليه صلى اهللا عليه وسلم فإذا 

قد خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما أمنك اهللا من ذلك ومن خيانتك رسول اهللا صلى مل تتأدب معه فما أديت أمانته إليه ف
اهللا عليه وسلم ما سألك فيه من املودة يف قرابته وأهل بيته فإنه وأهل بيته على السواء يف مودتنا فيهم فمن كره أهل بيته فقد كرهه 

عض حب أهل البيت فإن احلب ما تعلق إال باألهل ال بواحد بعينه فاجعل فإنه صلى اهللا عليه وسلم واحد من أهل البيت وال يتب
بالك وأعرف قدر أهل البيت فمن خان أهل البيت فقد خان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن خان ما سنه رسول اهللا صلى اهللا 
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 كنت أكره ما تفعله الشرفاء مبكة يف الناس عليه وسلم فقد خانه صلى اهللا عليه وسلم يف سنته ولقد أخربين الثقة عندي مبكة قال
فرأيت يف النوم فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي معرضة عين فسلمت عليها وسألتها عن إعراضها فقالت إنك تقع 

فقلت من اآلن وتبت فأقبلت علي واستيقظت يف الشرفاء فقلت هلا يا سيت أال ترين ما يفعلون يف الناس فقالت أليس هم بين   

  فأهل البيت هم أهل السيادة  تعدل بأهل البيت خلقاً فال

    

 وحبهم عباده حقيقي  فبغضهم من اإلنسان خسر

ومن خيانتك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املفاضلة بني األنبياء والرسل سالم اهللا عليهم مع علمنا بأن اهللا فضل بعضهم على 
نا بعضهم على بعض كما قال تعاىل ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض وقال تلك الرسل فضلنا بعض كما قال تعاىل ولقد فضل

بعضهم على بعض فله سبحانه أن يفضل بني عباده مبا شاء وليس لنا ذلك فإنا ال نعلم ذلك إال بإعالمه فإن ذلك راجع إىل ما يف 
عيسى عليه السالم تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك نفس احلق سبحانه منهم وال يعلم أحد ما يف نفس احلق كما قال 

أنت عالم الغيوب وال دخول هنا للمراتب الظاهرة والتحكم وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تفضل بني األنبياء وأن 
 من غري إعالم اهللا فقد خان رسول نفضله صلى اهللا عليه وسلم عليهم إال بإعالمه أيضاً وعني يونس عليه السالم وغريه فمن فضل

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتعدى ما حده له رسول صلى اهللا عليه وسلم وأما خيانة األمانات فيتناوهلا قوله صلى اهللا عليه وسلم ال 
ا غري أهلها وأنت تعطوا احلكمة غري أهلها فتظلموها وال متنعوها أهلها فتظلموهم واخليانة ظلم فاحلكمة أمانة وخيانتها أن تعطيه

تعلم أنه غري أهلها فرفع اهللا احلرج عمن ال يعلم إال أنه أمر بأن يتعرض لتحصيل العلم باألمور فال عذر له يف التخلف عن ذلك فمن 
خان فيه قبل حصول العلم وهو متعمل يف حصول العلم ودعاه الوقت إىل ذلك التصريف اخلاص املسمى خيانة فإنه غري مؤاخذ 

يانة وال بالتفريض فإنه يف حال التعمل لتحصيل العلم والوقت حكم مبا وقع به التصرف فمن كان له هذا الذكر فإنه حتصل بتلك اخل
  له به العصمة من اخليانة ويطلعه على العلم باألهلية يف كل أمانة بعناية هذا الذكر واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  لذي في الشرع نتبعهإال أنا وا  إني خصصت بسر ليس يعلمه

  باهللا نتبعه فيما يشرعه =هو النيب رسول اهللا خري فيت

  معرفة حال قطب كان منزله وما أمروا في الباب الثالث وخمسمائة

  إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 

 العلم نجهلهوكيف يعلم من ب  يعلم إني لست أعلمه اهللا

 بحق وال خلق يفصله نعت  علمت وجوداً ال يقيده إني

 حق على علم نحصله دليل  به حيرتي فيه فليس لنا علمي

 في الحالتين و باإليمان نقبله  االالذي جاء الرسول به فليس
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 ينزهه وقتا يمثله وقتا  فان تفكرت في القرآن تبصره

 هذا الذكر على املشهد واحملتد فان اهللا ما خلق اجلن واألنس إال ليعبدوه ما علل بغري هذا خالق قال اهللا تعاىل إال هللا الدين اخلالص
العامل وما نعلم أحدا أخذ عبادة اخللق لنفسه أو لغري اهللا حىت خيلصها منه وقد علمنا صدق قوله يف طلبه اإلخالص يف العبادة فعلمنا 

 جند إال حنن فنحن أصحاب الدعاوى فيما هو اهللا ألنه ما من شيء إال وهو ساجد هللا أنه البد مث من نسبه فيها إىل غري اهللا فلم
والسجود عبادة إال حنن ولذلك قال وكثري من الناس ومل يعم كما عم يف كل من ذكر من األنواع أال تراه تعاىل ما أرسل رسوال إال 

  وم بلسان قومه فالرسالة هللا واألداء للرسول عليه السالم بلسان الق

 وجودي وعلى من ينزل في  القرآن كيف ينزل علم

 قلوب كلهن منزل في  ينزله الذكر به إنما

  ليس في القرآن شيء يفضل  ولكل منهم قسمته

 هللا المقام األجزل ثم  منه المقام األسهل فلنا

 الحكم العظيم الفيصل وله  قول اهللا واللفظ لنا هو

    

ة احلق مسع العبد وبصره ومجيع قواه العبد ما هو إال بقواه فما هو إال باحلق فظاهره صورة خلقيه ولكن اهللا قد أبان لنا أن هوي
حمدودة وباطنه هوية احلق غري حمدودة للصورة فهو من حيث الصورة من مجلة من يسبح حبمده وهو من حيث باطنه كما ذكرنا 

 كل واحد على االنفراد به وأضيف إىل الصورة ما أضيف من موافقة فاحلق يسبح نفسه وأعطى اموع معىن دقيقاً غامضاً مل يعطه
وخمالفة وطاعة ومعصية به وقيل أنه مكلف وبه صحت القسمة يف الصالة بينه وبني اهللا فيقول العبد كذا فيقول اهللا كذا وال يكون 

كان عبداً إال به كما مل يكن احلق قواه إال به عبداً إال باموع فانظر ما حصل للحق من النعت ملا وصف نفسه بأنه قوى العبد فما 
ألن اسم العبد ما انطلق إال على اموع وقد أعلمنا اهللا من هو اموع فيقول العبد احلمد هللا رب العاملني واحلق لسانه واحلق مسعه 

ان القائل بل وية احلق جمردة عن فمن قال احلمد هللا ومن مسع قوله احلمد هللا فيقول اهللا أثين علي عبدي ولكن بغري هذا اللس
اإلضافة ذا العبد يف حال إضافتها إليه فلم يقل باموع أثين علي عبدي وما أثىن عليه إال بكالمه فإن احلمد هللا رب العاملني كالم 

رة ما أثنيت به على اهللا فباملعىن املعلوم كانت العبارة عنه أثنيت على نفسي بصورة عبدي حكى عبدي عين من حيث صورته الظاه
نفسي كما ذكر لنا يف غري هذا املوضع إن اهللا قال على لسان عبده مسع اهللا ملن محده وقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم فأجره حىت 

يسمع كالم اهللا وما مسع إال صوت املؤدي وهو الرسول وحنن نعلم أن كالم العامل كله ليس إال كالمه فإن العامل كله إنسان كبري 
كامل فحكمه حكم اإلنسان وهوية احلق باطن اإلنسان وقواه اليت كان ا عبداً فهوية احلق قوى العامل اليت كان ا إنسان كبرياً 

  عبداً مسبحاً ربه تعاىل 

 علينا نثره ونظامه سواء  كل قول في الوجود كالمه أال

 إليه بدؤه وختامه فمنه  يعم به اسماع كل مكون

  فمندرج في الجهر منه إكتتامه  الذي كان قائالًوال سامع غير 
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  فما فيه من ضوء فذاك ظالمه  ألفاظنا بحروفها فتستره

 مأل الجو الفسيح غمامه وقد  ظنكم بالنور منه إذ بدا فما

دة له ألن بالعبادة نكون ألنه القائل أن يأتيهم اهللا يف ظل من الغمام وملا كان األمر على ما ذكرناه يف نفسه طلب منا أن خنلص العبا
عبيداً وما نكون عبيداً إال ويته فنخلص العبودية وختليصها أن نقول له أنت هو بأنانيتك وأنت هو يف أنانييت فما مث إال أنت املسمى 

موع وال يصح هلا فأنت املسمى رباً وعبداً إن مل يكن األمر كذا فما أخلصنا له عبادة فما عبادة فما طلب اإلخالص فيها إال من ا
وجود وال نسبة إال باموع ألنه باالنفراد غين عن العاملني باموع قال أقرضوا اهللا قرضاّ حسناً فقيده باإلحسان وفسر لنا ما هو 

عقلي اإلحسان وما فسره إال بشهود احملدود املنصوب يف القبلة فمعرفة اهللا بلسان الشارع املترجم عن اهللا غري معرفته بالنظر ال
فللمعرفة باهللا طريقان وأعين العلم باهللا منا وإن شئت قلت ثالث طرق الطريق الواحد علمنا به تعاىل من حيث نظرنا الفكري 

وعلمنا به حيث خطابه الشرعي وعلمنا به من حيث اموع وإنا نعلم أنا ال نعلمه نعلمه كما يعلم نفسه فهذا حصر املعرفة احلادثة 
  باهللا تعاىل 

 غير العبد لست تراه والحق  عين العبد ليس سواه حقفال

 تفردنه فتستبيح حماه ال  إليه به على مجموعه فانظر

 منك عبادة تلقاه هللا  هذا هو الحق الصريح فأخلصوا

ورة لك والعني أي تلقاه تلك العبادة وإن شئت قلت هللا منه عبادة تلقاه فإنك مأخذا إال به فمنه ختلصها له وأنت حمل الظهور فالص
هويته كما قررنا يف غري موضع إن الصور املعرب عنها بالعامل أحكام أعيان املمكنات يف وجود احلق وهلذا يقال إن العامل ما استفاد 

الوجود إال من احلق وهو احلدوث وهذا القدر كاف يف ختليص العبادة هللا فيكون احلق العابد من وجه املعبود من وجه بنسبتني 
  ني واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل خمتلفت

  معرفة حال قطب كان منزلة قل اهللا ثم ذرهم في الباب الرابع وخمسمائة

  إلى هنا كان هجير شيخنا أبي مدين رحمة اهللا وزاد بعضهم قوله تعالى في خوضهم يلعبون 

    

 في رفعة أرغب وإياه  اهللا من كوننا المهرب إلى

 لما عيره مذهب سفلي  ذر الكل في خوضه يلعب

 الورى كله يرغب وفيه  إن جئته تقرب فأنك

 من اهللا فزت بما أطلب  رأيت الذي يعجب ولما

اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن هذا الباب قريب من الذي قبله فان اهللا وصف نفسه بالتعجب والضحك والفرح والتبشيش 
ه شيء يعين فيها وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى فخلصنا له منه أمرنا وأشباه هذه الصفات اخللقية ووصف نفسه بليس كمثل
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احلق أن نقول اهللا مث نذرهم أي نترك ضمريهم وهو ضمريهم ضمري اجلمع ال هو الذي هو ضمري األفراد فإنا للفرد خنلص العبادة من 
مكلف من حيث صورته وإن كانت له من حيث مجعيته اجلمع فإن اجلمع أظهر القسمة بني اهللا وبني عبده يف العبادة وهي هللا ال لل

باهللا فهنا رسخت قدم الشيخ أيب مدين رضي اهللا عنه ومل يتعد وغريه يتمم اآلية فقال يف خوضهم يلعبون فوقف أبو مدين رضي اهللا 
م فامتثل أمر اهللا فأعرض ووقف عنه مع قوله وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا وكل ما يف العامل آياته فإا دالئل عليه فأعرض عنه

غريه مع أمره أن يتركهم يف خوضهم يلعبون فامتثلنا أمر اهللا وتركناهم فكشف الغطاء عن أبصارنا فعلمنا على الشهود من اخلائض 
مساء الالعب وما هو هذا اجلمع الذي أظهره ضمري لفظه هم يف قوله مث ذرهم يف خوضهم يلعبون وقد تقدم أنه ما مث أثر إال لأل

  اإلهلية فثبت اجلمع هللا بأمسائه وثبت التوحيد ويته 

  سوى الحق فاشهد وذر من أمر  ثم جمع وال واحد فما

 القضاء وحكم القدر لحكم  قال في خوضه العباً كما

  سوى من يصرف هذي الصور  فما ثم فيما ترى العب

 شاءه حين يقضي الوطر كما  فتبصره هو يلهو بها

 لتصريف هذي الكور وجودي   وميدانهاالصولجان هي

 أرواحها في البشر مراكب  الخيول بميدانها تجول

 سلموا فوق متن الخطر وإن  في الركوب على ظهرها وهم

فلم تقتلهم ولكن اهللا قتلهم فهو القاتل وإن مل يرد هذا االسم وما رميت إذ رميت لكن اهللا رمى فهو الرامي بالصورة احملمدية وإن 
  رد هذا االسم ترميهم حبجارة من سجيل يف صورة طري وإن مل يرد سرابيل تقيكم احلر وهو الواقي وإن مل يرد والسرابيل اسم مل ي

 من ذلك الخائض لتعلم  فهذا من الخوض فاعلم به

 ناقضاً فهو الناقض وكن  وماأنت أبرمته وابرم

 نهوضك يا ناهض فتحمد  للذي يجبن انهض به وقل

  هو القاتل الفارس الفارض  م ولكنهتقتلوه فلم

ليس مسمى اللعب باللعب على طريق الذم فإن اللعب مفرحة النفوس إال أن احلق جعل هلذا اللعب مواطن فإذا تعدى العبد بلعبة 
عت يف الصورة تلك املواطن تعلق به الذم ال من كونه لعباً بل من كونه يف ذلك املوطن مث لتعلم أن األمور ختتلف بالقصد وإن اجتم

وقد بينا هذا املعىن فيما جبل عليه اإلنسان يف أصل خلقه من البخل واجلنب واحلرص والشره وهي يف العامة خلق مذمومة عرفاً فبني 
 احلق هلا مصارف حتمد فيه فلو أا قابلة للحمد بالذات ما محدت يف املصارف اإلهلية اليت عني هلا احلق واللعب منها وقد أمرنا احلق

أن نذر اخلائض يلعب يف خوضه وقد أمرنا بالنصح وتغيري املنكر باملعروف وهو أن نبني وجه املعروف يف املنكر فرتيل عنه اسم 
  املنكر كما هو يف نفس األمر معروف فأنه ما يف الوجود من يقع عليه نعت النكرة فإن كل شخص قد عينته شخصيته فأين املنكور 

  فالقول قول اهللا في المخلوق  افهمت مقالتي فافرح به فإذا
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 حكمة أدى إلي حقوقي من  كان من فهم الذي قلته إذ

    

هذا ما أنتجه املقال فكيف يكون ما ينتجه العمل فإن اهللا ما أمرنا إال أن نقول اهللا ونترك كل حرف مبا عنده فارحاً ما كلفين غري 
فإم بني أن حيمدوا ذلك اخلوض أو يذموه عقد فإن محدوه فقد قلنا أنه ذلك فقال قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون عن بصرية 

تعاىل عند كل معتقد وإن وجدوه يف تصور من تصوره ال يزول بزوال تصور من تصوره إىل تصور آخر بل يكون له أيضاً وجود يف 
 تلك الصورة اليت حتول عنها ألن الذي ذلك التصور اآلخر كما يتحول يوم القيامة يف التجلي من صورة إىل صورة وما زالت عنه

كانت معتقده فيها يراه فما هو إال كشف منه تعاىل عن عني هذا الذي يدركها ال غري فهم على بصرية وإن ذموه فهم الذين حتول 
ليه اجتهاده يف حقهم إىل الصورة اليت حتول إليها بعالمتهم فهم يف ذمهم على بصرية ألنه لذلك خلقهم كما تعبد كل جمتهد مبا إ

وحرم عليه أن يعبده باجتهاد غريه إذا كان من أهل االجتهاد سواء فاملقلد مطلق فيما جييء به اتهدون وخيتارون ما شاء فله 
االتساع يف الشرع وليس للمجتهد ذلك فإنه مقيد بدليله وإن أصاب احلق أو اخطأ كما هو نعت هذا اخلائض إن محد خوضه أو 

ني على بصرية وهلذا أمرنا احلق أن نتركهم يف خوضهم يلعبون ولو مل يكن يف هذا الذكر من الفائدة إال كون اهللا ذمه فهو يف احلالت
يتخلق لعباده يف اعتقادهم فإن الناظر يف اهللا خالق يف نفسه بنظره ما يعتقده فما عبد إال إهلا خلقه بنظره وقال له كن فكان وهلذا 

ذي جاء به الرسول ونطق به الكتاب فإنك إذا عبدت ذلك اإلله عبدت ما مل ختلق بل عبدت خالقك أمرنا الناس ان يعبدوا اهللا ال
فأعطيت العبادة حقها مويف فإن العلم باهللا ال يصح أن يكون علماً إال عن تقليد حمال أن يكون عن دليل وهلذا منعنا عن التفكر يف 

   إله إال هو واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل ذات اهللا ومل مننع بل أمرنا أن نفرد الرتبة إليه فال

  معرفة حال قطب كان منزله واصبر لحكم ربك في الباب الخامس وخمسمائة

  فإنك بأعيننا كان عليه من أصحابنا محمد المراكشي بمراكش 

  وكذا في الشهود عين شهودي  قلب الوجود غير وجودي ليس

 ن حبل الوريدوهو مني مكا  القلب و المهيمن قلبي فانا

 جل عن قيود الحدود أنه  تحدوه للذي قد سمعتم ال

 لم يفل بفرض السجود يرني  رآني فقد رآه ومن لم من

  قال في الحق إنه من وجودي  يفرض السجود على من إنما

    

 واراً وكان هذا يريد قوله صلى اهللا عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه رأيت حممد املراكشي مبراكش وكان يكاثرين ليالً
هجريه دائماً فما رأيته ضاق صدره من شيء قط وكانت الشدائد متر عليه فال يتلقاها إال بالفرح والضحك فتفرج عنه يف نظرنا 

وهو ينتقل من فرح إىل فرح ومن سرور إىل سرور فكنت أقول له هل تصرب على حلول هذه النوازل املكروهة طبعاً فيقول ملا 
نتج يل ذلك الصرب على احلكم اإلهلي مشاهدة العني فشغلتين عن كل حكم فما أتلقاه إال به فهو جمىن فإياه أسأل فإن صربت أوال فا
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النوازل به ترتل يف رؤييت وأنتم ترون حكم النازلة يف صوريت وكل عند نظره مث كان هذا الشخص من أحفظ الناس على أوقات 
 املقام وما حتسر أحد من إخواين على فراقي حني فارقته إىل هذه البالد مثل حتسره على فراقي عبادته واهللا ما رأيت مثله بعده يف هذا

وكان يقول يل واهللا لو ال مشاهدة العني اليت حجبتين عن نفوذ احلكم الرباين يفّ لسافرت معك فواهللا ما يغيب عين منك إال حتول 
 ذوق عجيب كان كثري األدب كثري الكالم يكاد ال يصمت أبداً عن داللة صورة احلق إىل صورة أخرى فأشهده غيباً وحمضراً وهذا

الناس على اهللا عز وجل فإذا قيل له يف ذلك يقول أنا أودي فريضيت يف كالمي وأنت باخليار يف جمالسيت واإلصغاء إىل ما نورده أنا 
مع احلكم الرباينّ ملا فيه من املصلحة وإن مل يشعر أتكلم مع من يسمع ما أتكلم مع من ال يسمع اعلم أن هذا الذكر يعطي الثبوت 

به العبد وجهله فهو يف نفس اآلمر مصلحة كان احلكم ما كان وهذا هو مقام اإلحسان األول الذي هو فوق اإلميان فله الشهود 
رض وأمل فأحبس الدائم يف اختالف األحكام وال بد من اختالفها ألنه تعاىل كل يوم يف شأن فإن كنت صاحب غرض وحتس مب

نفسك عن الشكوى لغري من آملك حبكمه عليك كما فعل أيوب عليه السالم وهو األدب اإلهلي الذي علمه أنبياءه ورسله فإنه ما 
آملك وحكم عليك خبالف غرضك وغرضك من جعل حكمه فيك إال لتسائله يف رفع ذلك عنك مبا جعل منك من العرض الذي 

اهللا مع اإلحساس بالبالء وعدم موافقة الغرض فقد قاوم القهر اإلهلي جاع أبو يزيد البسطامي فبكى بسببه تأملت فمن مل يشك إىل 
فقيل له يف ذلك فقال إمنا جوعين ألبكي فاألدب كل األدب يف الشكوى إىل اهللا يف رفعه ال إىل غريه ويبقى عليه اسم الصرب كما 

جدناه صابراً يف وقت االضطراب والركون إىل األسباب فلم يضطرب وال ركن إىل قال اهللا تعاىل يف رسوله أيوب عليه السالم إنا و
شيء غري اهللا إال إلينا ال إىل سبب من األسباب فإنه ال بد طبعاً عند اإلحساس من االضطراب وتغري املزاج ولذلك لطخ احلالج 

منه على املقام ملعرفته ذا كله وهو القائل يف وقت هذا وجهه بالدم حني قطعت أطرافه لئال يظهر إىل عني العامة تغري مزاجه غرية 
  احلال 

 وفيه لكم ذكر إال  ما قد لي عضو وال مفصل

    

خبالف اآلالم النفسية إذا وردت األمور اليت من شأا أن تتأمل النفوس عند ورودها فقد يتلقاها بعض عباد اهللا وال أثر هلا فيه على 
 إذا أحس ا حترك هلا طبعاً إال أن شغله عنها أمر يزيل إحساسه ا وإمنا كالمنا يف ذلك مع اإلحساس ظاهره واألمور املؤملة حساً

كأيوب وذي النون سالم اهللا عليهما وأما إىل من ليس بيده من األمر شيء كاملعتاد يف العموم وتلك حالة أكثر العامل عباد األسباب 
شار إليهم وأصرب حلكم ربك املأمور به فذلك هو الثبوت مع اهللا عند نفوذ احلكم اإلهلي فيه وا يتستر األكابر من عباد اهللا عن أن ي

أي حكم كان من بالء أو عافية فإن الفرح بنيل الغرض يزيل صاحبه عن الثبوت أكثر من زوال صاحب البالء فإن حركة الفرح 
الفرح وأما اهلم والغم فإنه أقرب إىل الثبوت والسكون ملن تدهش وتكثر اضطراب صاحبه إال أن يكون له قوة حال أكثر من وارد 

حكم عليه به من فرح الواصل إىل غرضه فهو ذكر يعم اخلري والشر معاً  ومها حاالن واألحوال هي احلاكمة أبداً واحملكوم عليه ال 
الطبع اخلروج من الضيق إىل بد أن يكون حتت قهر احلاكم لنفوذ حكمه فيه وهو الذي جعله يضطرب ألن مطلوب اإلنسان ب

االنفساح والسعة والضياء املشرق ملا يراه من ظلمة الطبع وضيقه فال يصرب فقيل له اثبت للحكم فإنك ال ختلو عن نفوذ احلكم فيك 
يدك ما إما مبا يسؤك أو مبا يسرك فإن ساءك فتحرك إلينا يف رفعه عنك وإن سرك فتحرك إلينا يف إبقائه عليك والشكر على ذلك فرت
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يتضاعف به سرورك وال يضعف فأنت رابح على كل حال وما أمرناك بالصرب إال ليكون الصرب عبادة واجبة فتجازى جزاء من أدى 
الواجب فتكون عبداً مضطراً مثنياً عليك بالصرب والرضا ولو تركناك على التخيري وصربت لكنت عبداً خمتاراً أي ذا اختيار ومل تذق 

ليك فإن املختار يولينا على نفسه إذا شاء ويعزلنا إذا شاء وخيجلنا إذا شاء وال خيجلنا إذا شاء فنحن يف االختيار طعماً لسيادتنا ع
حبكمه ويف االضطرار حاكمون عليه فانظر إىل رمحة اهللا بك حيث أمرك بالصرب حلكم ربك مث زاد فإنك بأعيننا أنا ما حكمنا عليك 

 سرك أم ساءك هذا قصده بقوله فإنك بأعيننا أي ما أنت حبيث جنهله أو ننساه فكن أي عبد إال مبا هو األصلح لك عندنا سواء
  شئت بعد هذا فأنت ملا قصدت واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله ومكروا ومكر اهللا في الباب السادس وخمسمائة

  ال يشعرون واهللا خير الماكرين ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم 

  وهو عنهم مغيب ليس يدري  هللا في الخالئق مكراً إن

 أقام الصالة شفعاً ووتراً من  منهم وليس يدريه إال وهو

 عليه فيها وتترى تتوالى  ذلة وخضوع بمناجاة

 عليه شمساً وبدراً طالعات  ترى الحقائق فيه وشهود

 العلم منه سراً وجهراً يهب  ترى الكوائن فيه ووجود

    

قال اهللا عز جالله سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وقال ومكرنا مكراً وهم ال يشعرون فإذا شعر باملكر زال كونه مكراً إال يف 
حال واحد وذلك إذا شعر مبكر اهللا يف أمر أقامه فيه وأقام عليه وأقامته عليه بعد العلم أنه من مكر اهللا مكر من اهللا مثل قوله وأضله 

م وذا القدر يفارق علم الغيب فإن عامل الغيب إذا علمه مل يكن غيباً عنده فزال عنه يف حقه اسم الغيب ومل يزل عن اهللا على عل
هذا الذي أقام على األمر الذي كان ال يشعر به أنه مكر من اهللا اسم املكر به يف إقامته على ذلك األمر يف حقه وإال فاملسألة على 

لدقيق ومن املكر اإلهلي ما يقصد به ضررا لعبد ومنه ما ال يقصد به ضرراً لعبد وإمنا يكون حلكمة أخرى السواء لو ال هذا الفارق ا
يكون فيها سعادة العبد فإنه لو ال املكر اخلفي ملا صح تكليف وال طلب جزاء فإنه من مكر اهللا احملمود يف املمكور به تكليف اهللا 

فه به واألمر يعطي يف نفسه أن األعمال خلق اهللا يف العبد وإن اهللا ال يكلف نفسه وليس إياه باألعمال والسمع والطاعة له فيما كل
العامل إال هو وهذا قد شعر به بعض الناس وأقاموا على العمل وثابروا عليه أعين عمل اخلريات ومن مكر اهللا قسمه الصالة بينه 

ومن أداها بقوله إليه يرجع األمر كله أداها وتراً فمؤدي الصالة وبني عبده نصفني والكل له فمن أداها بالقسمة فقد شفع صالته 
شفعا هو اخلاشع يف صالته ومن أداها وتراً على علم ال يتصف باخلشوع يف نفسه وإن ظهر على ظاهره فإن ذلك حكمه حكم 

ليس غري مكرهم وهم الذين خيادعون ظهور العمل منه واهللا العامل ال هو قال تعاىل واهللا خلقكم وما تعملون وأما من يرى مكر اهللا 
اهللا وهو خادعهم بعني اعتقادهم إم خيادعون اهللا فما خيادع اهللا إال جاهل باهللا غاية اجلهل أو عارف باهللا غاية املعرفة اليت ال ميكن 

من خدعنا يف اهللا اخندعنا أن يكون للمحدث أمت منها فأما اجلهل يف ذلك فمعلوم وأما املعرفة يف ذلك فكما قال عمر رضي اهللا عنه 
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له وفائدة هذا إنه يعلم من املخادع أنه خيدعه فينخدع له وال يعلمه أنه اخندع له وهو املتباله الذي يظن فيه أنه أبله وليس بأبله فإذا 
سلم من اهللا متشية علم العارف إنه ال واهب وال قابل إال اهللا ومع هذا يستعيذ من مكر اهللا كما تعوذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و

ملراد اهللا أي إلرادة اهللا فإنه ما وضع يف العامل حكماً إال ليستعمل يف حمكوم عليه ولو مل يرد استعماله لكان عبثاً ولو مل يوحد من 
وي الذين يستعمل فيه ذلك احلكم ومن يعمل به لكان أيضاً عبثاً فالعامل به على بصرية أو ال على العاقل به على غري بصرية فال يست

يعلمون والذين ال يعلمون وإن اهللا قد مشى ملن زعم أنه خيدع اهللا خداعه ومكره هنا فيكون يف حق طائفة من مكر اهللا م ويكون 
يف حق طائفة أخرى من عناية اهللا م مثل قوله افعل ما شئت فقد غفرت لك أي سترت نفسي عنك من أجلك فال نؤاخذك إذا 

قت لك عندي من العناية فقدم املغفرة للذنب قبل وقوع الذنب وهو قوله وما تأخر فيأيت الذنب مغفور آخذت غريك بذلك ملا سب
أي مستور أي حبجاب بينه وبني من يقع فال يؤثر فيه حكمه ألجل ذلك الستر وما مسى اهللا املكر استدراجاً إال لتنقله يف املراتب من 

ه أهل اهللا فإنه بانتقاله يعم املقامات واملراتب وهي بني حممود ومذموم ولو ال ذلك ما درج إىل درج ولو ال ذلك االنتقال ملا اتصف ب
وصف اهللا نفسه باملكر واالستدراج ولذلك يتصف به أهل اهللا فيخادعون وينخدعون ورد خرب إن بعض العباد يوقفه اهللا يف السؤال 

هو كاذب يف ذلك فيتجاهل له ربه حىت يقول ذلك القائل أن اهللا قد يوم القيامة فيعترف بني يديه أنه عمل من اخلري ما مل يعمل و
مشى عليه ما كذب به عنده فيأمر به إىل اجلنة فتقول املالئكة يا رب إنه كذب فيقول اهللا قد علمت ذلك ولكين استحييت أن 

مبثل هذه املعاملة وحنن ممن حتقق به غاية أكذب شيبته فهذا من اخنداع اهللا له فأهل اهللا أوىل بالتجاوز عن عباد اهللا إذا عاملوهم 
التحقق وهو من أعظم مكارم األخالق اإلهلية فمن يقدر على االغتبان وال يظهر للغابن أنه اغتنب له فقد متكن من حكم نفسه غاية 

 األمر وهو يظهر التمكن ألن طبع النفس يطلب أن يعرف اخلري منها وال خري مثل االغتبان فإنه نظري احللم مع القدرة يف نفس
للجاين أنه عجز عن مؤاخذته وهو ما ترك مؤاخذته إال حلماً ال عجزاً وذلك ال يصدر إال من قوى على حكم طبعه ونفسه واهللا ذو 

    القوة املتني حبلمه ملن عرف واهللا يقول 

  احلق وهو يهدي السبيلق وهو يهدي السبيل 

  نزله ألم يعلممعرفة حال قطب كان م في الباب السابع وخمسمائة

  بأن اهللا يرى 

 والوجود لنا شهيد يرانا  تعلم بأن اهللا منا ألم

 نهى ونحن له شهود بحيث  فيلزمنا الحياء فال يرانا

 فيأمرنا ويفعل ما يريد  من أعجب األشياء عندي وذا

 يؤيدها الوجود مخالفة  لي استقم ويريد مني يقول

 ونحن له عبيد هوالمولى  قوم اسمعوا ما قلت فيمن فيا

 إلى حكم يشيب له الوليد  يريد األمر ال المأمور فانظر
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استحيوا من اهللا حق احلياء ما قال تعاىل أمل يعلم بأن اهللا يرى وعرف بذلك عباده الختالف 
كل حال يعلم أن اهللا يراه من هذا التعريف فيما عرفهم إال أهل النظر يف ذلك بني الطريقني بني أنه يرانا وبني أنا نراه فاملؤمن على 

ليلزموا احلياء منه تعاىل يف تعدي حدوده فمن كان ذكره هذا الذكر فإن اهللا يتجلى له يف هذه الدار جتليه جلبل موسى عليه السالم 
ة وتلك القوة من كون الذاكر ال يزال يذكر اهللا واهللا ولكن ال جيعله دكاً وسبب ذلك الدؤوب على هذا الذكر فإنه يورث العبد قو

جليس من يذكره وإن مل يشعر به فأول ما يفتح اهللا لكل ذاكر يف نفسه معرفة من يذكر اهللا به فال يرى الذاكر منه اهللا إال هلوية 
قع له التجلي الذي وقع جلبل احلق مث يف مسعه ذكره كذلك يشهد أنه ال يسمع ذكر اهللا منه إال اهللا فإذا رأى نفسه حقاً كله حينئذ ي

موسى وملوسى فال يندك وال يصعق وإن فين فإمنا يفنيه مجال ذلك املشهود فإن اهللا مجيل وحيب اجلمال فال بد أن يكسو اهللا باطن 
ك اجلمال إال هذا العبد من اجلمال حبيث أنه ال يتجلى له إال حباً ملا ظهر فيه من اجلمال اخلاص املقيد به الذي ال ميكن أن يظهر ذل

يف هذا احملل اخلاص فإن لكل حمل مجال خيصه ال يكون لغريه وال ينظر اهللا إىل العامل إال بعد أن جيمله ويسويه حىت يكون قوله ملا يرد 
به عليه يف جتليه على قدر مجال استعداده فيكسوه ذلك التجلي مجاالً إىل مجال فال يزال يف مجال جديد يف كل جتل كما ال يزال 

خلق جديد يف نفسه فله التحول دائما يف باطنه وظاهره ملن كشف اهللا عن بصريته غطاء عماه واعلم أن احلدود املوضوعة يف العامل 
أعين احلدود املشروعة اليت أمرنا احلق أن ال نتعداها مث شرع لنا حدوداً تقام علينا إذا تعديناها كل ذلك لنعرف أن األمر حد كله 

آخرة ألن باحلدود يقع التميز وبالتمييز يكون العلم فلو ال الفارق ملا متيزت عني من عني وال كان مث علم بشيء أصالً فينا وفيه دنيا و
وقد متيز لنا وبنا وعنا كما متيزنا له وبه وعنه فعرفنا من حنن ومن هو فإن غلبنا حال يقول ذلك احلال بلسانه أنا من أهوى ومن 

 احلدود أن فرق بني أنا وبني من أهوى ولو أنه يهوى نفسه فحاله كونه يهوى وهو الفاعل ما هو عني أهوى أنا فيكفيه من قوة أثر
حاله يهوى وهو املفعول فبينت احلدود األحوال كما بينت األعيان وهذا علم ما تصل إليه العبارة يف أحدية العني ومل يقدر على أن 

باهللا أوصل ما يكون األمر وأعظم يف األحدية أن يكون وجود العامل عني وجود يوحد احلال وال ذلك مبمكن أصالً ويف باب العلم 
احلق ال غريه ومعلوم اختالف صور العامل واختالف األمساء اإلهلية وال معىن لالختالف الواضح إال العلم بأنه لو ال احلدود ملا كان 

ملعقوالت خمتلفة ولقد لعن اهللا على لسان رسول اهللا صلى اهللا التمييز وإن كان الوجود عينا واحدة وهو الوجود احلق فاملوجودات ا
عليه وسلم من غري منار األرض وهو احلدود ألن التشابه إذا أغمض جداً أوقع احلرية وخفي احلد فيه فإن شخصيات النوع الواحد 

  مثله ال عينه األخري متماثلة باحلد متميزة بالشخص فالبد من فارق يف املتماثل باحلد ويكفيك أن جعلته 

 يصحبه التحديد في النظر والحد  فالحد يصحب ما في العلم أجمعه

  معرفة حال قطب كان منزله اهللا ولي الذين أمنوا في الباب الثامن وخمسمائة

  يخرجهم من الظلمات إلى النور 

 الرحمن بالحركات فأختصني  ال الوالية كنت في الظلمات لو

 فيه وعين شتاتي جمعتني  فخرجت منها أبتغي النور الذي

 وعلمت شأني فيه بعد وفاتي  ورأيت محياى الذي أسعى له
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 أكمل فيه في الدرجات والعلم  في اإلنسان كل فضيلة ورأيت

 الوجود به بغير صفات كان  لإليمان علماً بالذي فضممت

 بالكشف عين سمات فشهدتها  لي األسماء خلف حجابه وبدت

 في األنوار طول حياتي فسعيت  نوارهاالعناية أشرقت أ أن

 لسعيت في الظلمات وقلوبنا  وجود النور في أبصارنا لوال

 دامت الدنيا وبعد مماتي ما  فاهللا أكبر والكبير بدايتي

 إال هنا ال في الذي هو آتي  الخالفة ال يكون كمالها إن

 األحكام في الدركات إلزالة  فيزول في الجنات نصف وجودها

 النشأة األخرى ولم أر يأتي في  رأيت عموم رحمة ذاته لما

 منه خالفتي بالذات فعلمت  مزيل حكمها من خلقه أمر

 ويعلم ذاك كل موات عنه  المبرز في كمال خالفتي فأنا

لياء بعض واملؤمن اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح القدس ان الكشف املختص ذا الذكر أن تطلع منه ذوقاً على كون املؤمنني بعضهم أو
اسم هللا تعاىل واملؤمن اسم لإلنسان وقد عم يف الوالية بني املؤمنني فهو ويل الذين آمنوا بإخراجه إياهم من الظلمات إىل النور وليس 

حلق إال إخراجهم من العلم م إىل العلم باهللا تعاىل فإنه يقول من عرف نفسه عرف ربه فيعلم أنه احلق فيخرج العارف املؤمن ا
بواليته اليت أعطاه اهللا من ظلمة الغيب إىل نور الشهود فيشهد ما كان غيباً له فيعطيه كونه مشهود ومل يكن له هذا احلكم من هذا 

الشخص قبل هذا فهذا للعبد تول ذا القدر من كون احلق له اسم املؤمن كما توىل احلق عبده من كونه مؤمناً وكون الشخص 
جه من الظلمات إىل النور وذلك نصرته املؤمنني من عباده فاملؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضاً مؤمناً سبباً يف إخرا

  وهذا من باب اإلشارة إىل حكم األمساء فيشد منا ونشد منه قال تعاىل أن تنصروا اهللا ينصركم من حيث هو املؤمن وحنن املؤمنون 

 مني ذلك وله  منه التولي فلنا

 فالكل هالك كذا  يكن األمرلم  وإذا

 ياإلهي عين مالك  أنا مال اهللا فاحفظ

  وهو مالي من هنالك  فأنا حفظت فقري

ما يف قوله مايل هو مبعىن الذي فاعلم يا ويلّ أن ظلمة اإلمكان أشد الظلمات فإا عني اجلهل احملض فإذا توىل اهللا عبده أخرجه من 
يس إال نظرة لنفسه معرى عن نظره الذي تواله فيخرجه ذا التويل من ظلمة إمكانه إىل نور ظلمة هذا اجلهل الذي هو اإلمكان ول

وجوب وجوده به وهو املنعوت بالواجب فأخرجه منه لنفسه وفرق بني الوجوب الذي حكمه هللا وبني حكم الوجوب الذي لنا 
  بالتقيد به فوجوبه تعاىل لنفسه ووجوبنا به 
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 في القيود رقناوافت  في الوجوب فاشتركنا

 لنا من الحدود ما  حزنا بالوجود ثم

 من الحدود مالنا  حين حزنا بالوجود

 بالعبيد واختصصنا  إلها فنسميه

 منه بعيد وأنا  فهو لي أشرف وسم

 قريب وبعيد في  بذاك أمري ومشى

 أدعى بالحميد حين  فأنا أحمد ربي

 مغيب الشهود في  ذاك حقاً وعلمنا

  ما تمشى لي جحودي   هذالو جحدت ثم

 السعود بمنازل  أنزلت بدري ولذا

 هبوط وصعود في  عين ذاتي ورأيت

 بالسعيد أتسمى  من أجل هذا فأنا

 عقل الوليد عقلنا  إن كنت شيخاً فأنا

    

اىل نصره جزاء وجعل مرتبة فوالية العبد ربه ووالية الرب عبده يف قوله وإن تنصروا اهللا ينصركم وبني الواليتني فرق دقيق فجعل تع
اإلنشاء إليك كما قدمك يف العلم بك على العلم به وذلك لتعلم من أين علمك فتعلم علمه بك كيف كان ألنه قال ولنبلوكم حىت 

ا نعلم وقد ذكرنا يف كتاب املشاهد القدسية إنه قال يل أنت األصل وأنا الفرع على وجوه منها علمه بنا منا ال منه فانظر فإن هن
سراً غامضاً جداً وهو عند أكثر النظار منه ال منا أوقعهم يف ذلك حدوثنا والكشف يعطي ما ذكرناه وهو احلق الذي ال يسعنا جهله 
وملا سألين عن هذه اللفظة مفيت احلجاز أبو عبد اهللا حممد بن أيب الصيف اليمين نزيل مكة ذكرت له إن علمنا به فرع عن علمنا بنا 

ليل يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه كما أن وجودنا فرع عنه ووجوده أصل فهو إذ حنن عني الد
أصل يف وجودنا فرع يف علمنا به وهو من مدلول هذه اللفظة فسر بذلك وابتهج رمحة اهللا وهذا الوجه اآلخر من مدلوهلا أيضاً وهو 

لس ألنه ما حيتمله وال يقدر أن ينكره وما مت ذلك اإلميان القوي عنده وال العلم وال أعلى ولكن ما ذكرناه له رمحة اهللا يف ذلك ا
النظر السليم فكان حيار فأبرزنا له من الوجوه ما يالمي مزاج عقله وهو صحيح فإنه ما مث وجه إال وهو صحيح يف احلق وليس 

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيل له من أولياء اهللا فقال صلى الفضل إال العثور على ذلك فاهللا ويلّ املؤمن واملؤمن ويلّ اهللا 
اهللا عليه وسلم الذين إذا رأوا ذكر اهللا فذكر اهللا وعلم وشهد برؤيتنا إياهم فجعلهم أولياء اهللا كما جاء عن اهللا أنه ويلّ الذين آمنوا 

اللة أن يوصف به مما ذكر تعاىل أن ذلك ليس له بصفة كالذلة فاملؤمن من أعطى األمان يف احلق أن منه يضيف إليه ما ال يستحقه ج
واالفتقار وهذه أرفع الدرجات أن نصف العبد بأنه مؤمن أيضاً فإن املؤمن أيضاً من يعطي األمان نفوس العامل بإيصال حقوقهم 
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هللا وبني املؤمنني واهللا يقول احلق وهو إليهم فهم يف أمان منهم من تعديه فيها ومىت مل يكن كذا فليس مبؤمن فالوالية مشتركة بني ا
  يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله وما أنفقتم في الباب التاسع وخمسمائة

  من شيء فهو يخلقه 

 له بابين في كل ما خلق فان  إنما اإلنفاق من حضرة النفق أال

 لذاك الباب باب فينطبق وليس  إليه الرزق من باب غيبه فيأتي

 اسمه الفتاح ما عنده غلق ألن  توحاً علىكل حالةفما زال مف

 تيأسن فالوقت بالوقت متسق فال  أنفق اإلنسان فاهللا مخلف إذا

 يواليه رب الجود جود إن اتفق  غلق اإلنسان باب عطائه وإن

 إغالق اإلله إذا انغلق فذاك  غلق اإلنسان باب هباته وإن

  لقرآن في سورة العلقكما جاء في ا  ويغلقه إن شاء فاألمر أمره

 تعوذ بما قد جاء في سورة الفلق  عذت بالرحمن في كل حالة إذا

 إلى جنبها تتلى كما عاذ من سبق  سورة الناس التي جاء ذكرها وفي

 جاء في القرآن فانظر تعذ بحق بما  وإن عذت عذ بالرب إن كنت مؤمناً

 ير من صدقتابعاً ال تتبع غ فكن  ذكر التعويذ إال بربنا فما

قال اهللا تعاىل كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن فيغلق عليه باب العطاء ملا جعل يف قلبه من خوف الفقر أن أعطى فيطغى يف 
غىن غناه يف عني فقره فإن هو أعطى ما به استغىن افتقر فاحتقر فال يزال الغين خائفاً وال يزال الفقري طالباً فالرجاء للفقري فإنه يأمل ال
واخلوف للغين فإنه خياف الفقر فما أنفقتم من شيء فإن اهللا خيلفه ويته فيخلفه بفتح الياء فإنه ما ينفق حىت يشهد العوض وهو 

قوهلم من أيقن باخللف جاد باألعطية فما ينفق أحد إال عن ظهر غىن ألن العبد فقري بالذات غين بالعرض وكان األوىل أن يكون 
نه املصرف ملن يتصرف فيه كاملال فإنه املتصرف فيمن يتصرف فيه فهو يصرفه ألنه ال يتعدى فيه علمه وعلمه ما كان غنياً بالذات أل

  إال من معلومه فما تصرف فيه إال مبا أعطاه من ذاته فمن حكمك يف نفسه فهو احلاكم يف حتكمك فيه فافهم 

 أخفاه عن خلق كثير بما  لقد جاد اإلله على وجودي

    

  وال شك لذي الفطن الخبير  العلم الذي ما فيه ريب نم

واعلم أنه ال يقبل اإلنفاق إال احملدث فإن اإلنفاق إهالك وال يهلك احملدث وكل شيء هالك إال وجهه فمن أهلك شيئاً فقد فقده 
خيلفه وال خيلف إال مثله ال عينه فليس وإذا فقده مل جيده وإذا مل جيده وجد اهللا عنده فهو خيلفه فكما عاد إىل الضمري على الشيء من 
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هو هو وال بد من اخللف فيخلفه اهللا وجوده وهو قوله ووجد اهللا عنده فحيث تفىن األسباب هناك يوجد اهللا وإذا مسكم الضر يف 
ى اهللا عليه وسلم البحر ضلّ من تدعون إال إياه ومعىن ضلّ منكم وتلف فلم جتدوه وما وجدمت عند فقده إال اهللا يقول رسول اهللا صل

يف دعائه ربه يف سفره أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل فما جعله خليفة يف أهله إال عند فقدهم إياه فينوب اهللا عن كل 
شيء أي يقوم فيهم مقام ذلك الشيء ويته وهلذا قال فهو خيلفه فأي سبب يكون للمنفق بعد اإلنفاق يسد مسد ما أنفقه من أمر 

و باطن حىت اليقني أو االستغناء عن األمر الذي كان يصل إليه بذلك الذي أنفقه يف عني حتصيله لذلك الشيء فهو جمعول من ظاهر أ
هوية احلق أو هوية احلق واهلو عند الطائفة أمت اإلذكار وأرفعها وأعظمها وهو ذكر خواص اخلواص وليس بعده ذكر أمت منه فيكون 

م من إعطاء اسم من األمساء اإلهلية حىت من االسم اهللا داللة على الرتبة واهلوية داللة على العني ال تدل ما يعطيه اهلو يف إعطائه أعظ
على أمر آخر غري الذات وهلذا يرجع إليها حملول لفظه اهللا فإنك تزيل األلف والالمني على الطريقة املعروفة عند أهل اهللا فيبقيه فإن 

ت الضمة فقلت هو فجئت بواو العلة وفيها رائحة الغىن عن العاملني والعلة ما هلا هذا املقام من أجل جعلته سبباً  لتعلق اخللق به مكن
طلبها املعلول كما يطلبها املعلول فحركت بالفتح ختفيفاً من ثقل العلية فقيل هو فدل على عني غائبة عن أن حيصرها علم خملوق فال 

 عن األمساء اإلهلية فيشغلها مبا وضعها له من املعاين فجعل الرزاق مهته متعلقة بالرزق يزال غيباً عند كل من يزعم أنه عامل به حىت
واملقيت بالتقويت والعامل بالعلم واحلي باحلياة وكل اسم مبا وضع له وما دل عليه من احلكم فاألمساء موضوعة وضعتها املمكنات يف 

مكنات ذه األحكام فإليه وهو اهلو يرجع األمر كله و إىل اهلو من أال إىل اهللا حال ثبوا وعدمها فاألمساء أحكامها واهلوية تقوم للم
  تصري األمور ترجع األمور كلها وما ذكر إال اهلو بالتصريح أو اهللا ما ذكر امساً غريه فافهم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  اتيمعرفة حال قطب كان منزله سأصرف عن آي في الباب العاشر وخمسمائة

  الذين يتكبرون في األرض بغير الحق 

 لم تنل رتب السجود قلوباً  سأصرف عن براهين الوجود

 أهل المشاهد والشهود على  أن زهت فخراً وعجباً فلما

 قد نالها أهل القصود كما  العلوم فلم تنلها حرمناها

    

ق بغري احلق فما هو كبري يف نفس األمر وإمنا هي دعوى حال ال فاعلم أيدنا اهللا وإياك إن الكربياء ليس إال هللا فمن تكرب من اخلل
وجود له يف عني املدعي فإن كان له وجود وتكون الدعوى صحيحة فليس املدعى عند ذلك إال احلق واحلق له الكربياء وما مسي 

دعي عني احلق كما جاء كان اهللا مسعه احملل متكرباً إال لكون الدعوى ما ظهرت إال يف حمل ما له كربياء وادعاؤه حبق فكان لسان امل
وبصره واعلم أن اهللا ما صرف أحداً عن اآليات إال وقد صرفه عن العلم باألمر على ما هو عليه األمر والشأن واآليات اليت صرف 

 به من تكرب فمن تكرب هذا العبد عنها هي عني اآليات اليت أراها ملن أراها يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق الذي يتكرب
يف األرض دون السماء بغري احلق فهو أجهل اجلاهلني ألنه وضع الكربياء يف غري موضعه إذ من شرطه أمراً الواحد احلق الذي يقبله 

شريفاً هلذا املخلوق والثاين العلو فمن تكرب يف األرض باحلق فاحلق له العلو بالذات والسمو مل يصرف اهللا عنه اآليات فرييه إياها ت
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احملل فإذا رآها تبني له عني احلق فإنه ما رآها إال باحلق وباحلق أنزلناه وباحلق نزل وما خلقنامها إال باحلق وأمرنا أن نعطي كل ذي 
 حق حقه وما مث إال ذو حق وحقه إمنا هو احلافظ له وهنا نكتة خفية فإن اهللا له على عباده حق يطلبه منهم وقد ورد يف الصحيح أن

حق اهللا أحق بالقضاء من حق املخلوق ألن نسبة احلق إىل اهللا أمتّ وأصح من نسبة احلق إىل املخلوق ألن نسبة احلق باحلق ذاتية ما 
هي باجلعل ونسبة احلق إىل املخلوق باجلعل ولكنه جعل ال يصح انفكاكه عنه فالسعيد من عرف احلقوق وأهلها فأداها والشقي من 

عرف أهلها والذي بني السعيد والشقي من عرف احلقوق وأهلها وظلمهم وظلمها فهذه الطائفة هم يف مل يعرف احلقوق وال 
ظلمات ال يبصرون والطرف اآلخر هم الصم البكم العمى الذين ال يرجعون عندما يبصرون وال يعقلون عند ما يسمعون وال 

 الظاملني فإم ظلموا احلقوق وأهلها فإن هلم قلوباً يعقلون يصيبون عندما يتكلمون فأولئك الذين ما ظلمهم اهللا ولكن كانوا هم
ويفقهون ا وإن هلم أعيناً يبصرون ا وإن هلم آذانا يسمعون ا فانزلوا نفوسهم مرتلة األنعام بل أضل سبيالً ألن األنعام ما جعل 

يسمع ولصاحب القلب أن يعقل فهم الذين اهللا هلم هذه القوى اليت توجب لصاحب البصر أن يعترب ولصاحب األذن أن يعي ما 
يتفكرون يف خلق السموات واألرض فيعطيهم التفكر مما مسعوا وأبصروا وتقليب األحوال عليهم أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطالً 

خللق عليه وما سبحانك فسبحوه إن جعلوه مرتهاً أن إجياب العلة عليه يف خلقه ألنه أذن خلقها حلكمة فكأن تلك احلكمة أوجبت ا
مث موجب عليه إال ما يوجبه بنفسه على نفسه خللقه امتناناً منه لصدق وعده ال غري ومتم التعريف بقوله فقنا عذاب النار وليست إال 

 وهي الطبيعة يف هذه الدار فإا حمل االنفعال فيها ألا للحق مبرتلة األنثى للذكر ففيها يظهر التكوين أعين تكوين كل ما سوى اهللا
أمر معقول فلما رأى من رأى قوة سلطاا وما علم أن قوة سلطاا إمنا هو يف قبوهلا ملا يكونه احلق فيها فنسبوا التكوين هلا وأضافوه 
إليها ونسوا احلق ا فأنساهم أنفسهم إذ صرفهم عن آيات نفوسهم وهو قوله سأصرف عن آيايت الذين وصفهم احلق فانقسم اخللق 

 قسم إىل احلق الصرف وقسم إىل الطبيعة الصرف وظهر بينهما برزخ ظهر فيه عامل ما هو وال واحد من هذين القسمني إىل قسمني
فرأى ما يستحقه احلق فأعطاه حقه ولو مل يعطه فهو له ورأى ما تستحقه الطبيعة فأعطاها حقها ولو مل يعطها فهو هلا فإن الطبيعة 

ل ال يف العني كما هو احلق لذاته يف العقل والعني فإن اجتمع احلق والطبيعة يف العقل فقد افترق ليست مبجعولة بل هي لذاا يف العق
احلق من العقل ومتيز يف العني فإن احلق له الوجود العيين والعقلي والطبيعة هلا الوجود العقلي ما هلا وجود عيين وذلك ليكون احلكم 

 من حيث الطبيعة يقبل الوجود من جانب احلق فلهذا يتصف كل ما سوى اهللا بقبول العدم يف اخللق بني الوجود والعدم فيقبل العدم
والوجود فكان احلكم فيه للعدم كما كان فيه احلكم للوجود ولو مل يكن األمر على ما ذكرناه الستحال على املخلوق قبول العدم 

ال سبيل إليها إال بعدم الصرف عن اآليات وانظر إىل ما حرم يف وجوده أو قبول الوجود يف عدمه فهكذا ينبغي أن تعرف احلقائق و
     اهللا من تكرب يف األرض بغري احلق وهذا من العلم 

الذي أنتجه هذا الذكر لصاحبه وأمثاله واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل فللطبيعة القبول وللحق الوهب والتأثري فهي األم العالية 
امل إال آثارها ال عينها كما أنه ال يرى أيضاً من احلق إال أثاره ال عينه فإن األبصار ال تدركه والرؤية الكربى للعامل الذي ال يرى الع

  ليست إال ا فهو اهول الذي ال يعلم سواه وهو املعلوم الذي ال ميكن ألحد اجلهل به وإن مل يعمل ما هو 

 لنا في الوجود خلق الح  فبين حق وبين طبع

  والطبع طبع والحق حق  بعليس بحق وال بط
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 خلق تراه وفق فكل  كالوفق إن نظرنا والخلق

  معرفة حال قطب كان منزله أن تتقوا اهللا في الباب األحد عشر وخمسمائة

  يجعل اهللا لكم فرقاناً وتقوا اهللا ويعلمكم اهللا 

 قال من أمره فارقاً كما  يتق اهللا يجعل له ومن

 الهدى هادياً سائقاً ونور  منه الضالل الهدى فيعلم

 في غربه شارقاً ويطلع  في شرقه غاربا ويظهر

 كل شخص به فائقاً على  في كل علم له ويصبح

 لرتق الهدى خاتقاً وكان  لفتق الهدى راتقا فكان

 به جبال حالقاً فيرقوا  بين أبنائه لنقسمه

 إذا قام فيها به ناطقاً  في مناجاته وتبصره

  يكون بها في الورى خالقاً  فينشئها مثله نشأة

 خالقاً رازقاً فيعلمه  في أرضها قوتها ويخزن

  اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح القدس إن املتقي مبجرد تقواه قد حصل يف الفرقان إذ لو مل يفرق ما اتقى 

  فاألمر ما بين محبوب ومكروه  ما بين محمود ومذموم فاألمر

 وقايتكم في كل مألوه يكن  في وقايته في كل مكروه فكن

 وكن به بين تشبيه وتنزيه  في كل محبوب وقايتكم واجعله

  مشبه الحق ال يدري وما أدريه  الحق ال يدري بذاك وال منزه

 فهذا الذي قد قلته فيه به  ينزهه عنه يشبهه فمن

    

 فقد فرق بني اهللا وبني العامل فهذا الفرقان الذي وذلك أن اإلنسان ال خيلو أن جيعل معبوده مثالً أو ضداً أو خالفاً وعلى كل وجه
تعطيه التقوى البد أن يكون فرقانا خاصا وليس سوى الفرقان الذي يكون يف عني القرآن فان القرآن يتضمن الفرقان بذاته و إمنا 

 موجود العني قبل ظهوره أو نسب اجلعل إىل هذا الفرقان الن التقوى أنتجه فإما أن يكون جعله ظهوره ملن اتقاه مع كونه مل يزل
يكون جعله خلقه فيه بعد إن مل يكن و ما هو إال الظهور دون اخللق فانه أعقبه بقوله و يكفر عنكم أي يستر و الستر ضد الظهور 

لها إال فال خيلو العبد يف تقواه ربه أن جيعل نفسه وقاية له عن كل مذموم ينسب إليه أو جيعل ربه وقاية له عن كل شدة ال يطيق مح
به وهو ال حول وال قوة إال باهللا وهو قوله وإياك نستعني فيلتقي به شدائد األمور اليت هي حمبوبة هللا مكروهة طبعا كما جتعل نفسك 
وقاية له تنفى ا عنه كل مذموم شرعا حممود حمبوب طبعا فينتج لك كونه وقاية لك علم كل شدة فتتجلى لك أمساؤها اإلهلية كلها 
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ا و أنواعها وهذا من الفرقان وينتج لك كونك وقاية له كل مذموم ومكروه فنتجلى لك أمساؤه اإلهلية كلها بتفصيلها بتفاصيله
وأنواعها وهذا من الفرقان فيحمدك اهللا يف احلالتني فان اهللا ال يعطى العلم إال من حيب وقد يعطى احلال من حيب وال حيب فإن العلم 

رقان الذي يف عني التقوى ما أنتج التقوى فرقانا فإن الشيء ال ينتج إال مثله وال يكون إال ذلك وهلذا ثابت واحلال زائلة ولوال الف
كان العامل على صورة احلق فمن غلب عليه طبعه كان شبهه بأمه أقوى من شبهه بأبيه ومن غلب عليه عقله كان شبهه بأبيه أقوى 

 الوجود والعدم فما هو وجود خالص فالعامل كله سحر خييل إليك انه حق وليس من شبهه بأمه الن العامل بني الطبيعة واحلق وبني
حبق وخييل إليك انه خلق وليس خبلق إذ ليس خبلق من كل وجه وليس حبق من كل وجه فإن ال نشك يف املسحور فيما يراه إن مث 

 الشأن فيمن هو الساعي فان احلبال على باا مرئياً وال بد كما قال خييل إليه من سحرهم إا تسعى فالسعي مرئي بال شك وبقى
ملقاة يف األرض والعصي فيعلم قطعا إن اخللق لو جترد عن احلق ما كان ولو كان عني احلق ما خلق وهلذا يقبل اخللق احلكمني 

اخللق احلكمني و مها ويقبل احلق أيضا احلكمني فقبل صفات احلدوث شرعا وقبل صفات القدم شرعاً و عقالً فهو املرته املشبه وقبل 
أنه مجع بني نسبة األثر له يف احلق مبا أعطاه من العلم به كما ذكرناه يف غري موضع وبني نسبة األثر فيه من احلق وهو انه أوجده ومل 

  يكن شيئا أي مل يكن موجودا فالفرقان مل يزل يف نفس األمر ولكن ما ظهر لكل أحد يف كل حال من األحوال 

 بذلك تشريع و برهان أتى  ألحوال فرقانفي كل حال من ا

وهذا الفرقان الذي أنتجه التقوى ال يكون إال بتعليم اهللا ليس للنظر الفكري فيه طريق غريه فإن أعطاه اهللا اإلصابة يف النظر الفكري 
ا فاعلم ذلك واهللا يقول احلق و هو فما هو هذا العلم اخلاص فإن الطريق متيز العلوم املنتهية بالصورة املختلفة بالذوق وأتوابه متشا

  يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله كلما نضجت جلودهم في الباب الثاني عشر و خمسمائة

  بدلناهم جلودا غيرها 

 اهللا للعذاب جلودا بدل  كلما أنضج اللهيب جلودا

  أورث القوم في الجحيم خلودا  ينتهي القضاء إليه أبدا

 ما ينقضي السؤال شهودا عند  يهمجعل اهللا منهم و عل

 الفوز والنعيم الجديدا ملكوا  أدت الشهادة فيهم فإذا

يقول اهللا تعاىل أخباراً عنهم وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهللا أي بالشهادة عليكم ألم شهداء عدول مقبولون القول 
لنفس الناطقة احليوانية تصرفهم فيه زمان حكمها و إمارا عليهم و على مجيع عند اهللا وكانوا يف الدنيا غري راضني مبا كانت ا

جوارحهم من مسع و بصر و لسان ويد وبطن و فرج و رجل و قلب و إمنا مسيت اجللود ذا االسم ملا هي عليه من اجلالدة ألا 
هي جمن النفس احليوانية لتلتقي هذه املشاق فما يف تلتقي بذاا مجيع املكاره من جراحة وضرب وحرق وحر وبرد وفيها اإلحساس و

اإلنسان أشد جالدة من جلده وهلذا غشاه اهللا به فنضجه سبب يف عذاب النفس املكلفة واجللد متنعم يف ذلك العذاب احملسوس قال 
    بعض احملبني 
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  سليم طرف سقيم  فهل سمعتم بصب

 بنعيم معذب  بعذاب منعم

    

اخلائفني من مكر اهللا يزجرون به نفوسهم اآلمرة بالسوء عسى ترتجرا ويأىب اخلرق إال اتساعه وسبب ذلك ما هذا اهلجري هو هجري 
ذكر اهللا عن نفسه من اختيار مشيئته بني املغفرة والعذاب فهو غري قاطع بأحد األمرين مث انه يرى األمساء اإلهلية تتقابل يف حقه مث 

ى أمساء العدل واالنتقام ويرى أن التقابل بني هذه األمساء إمنا يقع مبيدان الرمحة اليت وسعت يرى أمساء الفضل تترجح عددا وقوة عل
كل شيء فجرأهم ذلك على ما ارتكبوه من املخالفات وتعدوه من احلدود وانتهكوه من احملارم فلو قطعوا باملؤاخذة على ما صدر 

ا ما ال يرضى سيدهم مث رأوا أم يف عذاب احلياة الدنيا ال يصربون حتت منهم إن ماتوا عن غري توبة كما ذهبت إليه طائفة ما فعلو
حكمه وينفرون منه طبعا وال يقبلونه إال جرباً فيجعله اخلائف لنفسه موعظة وذكرى فان كان قوى اإلميان غري متبحر يف التأويل 

 تقم به هذه النعوت وأمثاهلا وتأول تردى و أردى من خائضاً يف حبر الظاهر ال يصرفه للمعاين الباطنة صارف انتفع بالذكرى وان مل
اتبعه وكان من الذين اتبعوا أهواءهم وكان أمر من هذه صفته فرطا فينتج له هذا الذكر من األحوال العصمة و من األمساء اإلهلية 

ى كل التحقق فيعلم العلم االسم الظاهر واألول ومن املعارف معرفة الشهود وقبول احلق صور التجلي الظاهرة ويتحقق بالتقو
اهول الذي ال يصل إليه كل أحد وهو العلم بسرائر احملسوسات واحلواس واإلحساس واحملس وإمنا جهله األكثر ون ملا نقوله 
وذلك إن النفوس جمبولة على حب إدراك املغيبات واستخراج الكنوز وحل الرموز وفتح املغاليق و البحث عن خفيات األمور 

كم والترفع بالظاهر رأسا فإن ذلك عندها يف زعمها أبني من فلق الصبح فالنهار عندها ال خيفى على أحد فصاحب هذا ودقائق احل
اهلجري يبدو له من العلم يف هذه الظواهر ما ال خيطر خباطر أحد إن ذلك الذي أدركه صاحب الكشف هلذا العلم حيمله ظاهر ذلك 

هذا العلم والكشف عند ذلك يعظم قدره وتظهر حكمته وكثرة خريه ويعلم عند ذلك انه ما األمر وال صورته فإذا نبه عليه صاحب 
كان حيسبه هينا هو عند اهللا عظيم وهذا كله من االسم اإلهلي الظاهر الذي له التقدم يف األمور و اخلري كله إمنا هو يف األوائل أال 

ا فله العصمة و املضا وفيه يظهر القدر و القضا وكذلك النظرة األوىل و ترى إن اخلاطر األول هو اإلهلي الصادق الذي ال خيطئ أبد
املسموع األول و احلركة األوىل وهو الذي يعطى علوم الزجر للزاجر وهى ال ختطئ أبداً بل الصحة تصحبها فاألوائل هي الظواهر 

ول التمهيد والتوطئة وهى تعطى العقول السوابق وكل ما جاء بعد اخلاطر األول فهو حديث نفس جيئ على أثره فللخاطر األ
التشوق إىل ما وراءها فالفطن املصيب التحرير ال يزول عن األمر الظاهر األول الذي ورد عليه حىت يستوىف مجيع حقائقه وما تعطيه 

 جهل الظاهر كان صورته ويقف على خفيات غيوبه فإذا حصله وقبله علما حينئذ ينتقل إىل ما يرد عليه يف أثره الذي هو باطن فإن
بالباطن أجهل فإنه الدليل عليه وإن فرط يف حتصيل األول كان يف حتصيل اآلخر أشد تفريطاً الن من احلرص حتصيل على العلم 

باخلاطر اآلخر حتصيل األول فأول األمر خوف والرجاء يتلوه فان تقدمه الرجاء فقد فاته اخلوف فان املاضي ال يسترجع فالتقدم 
اته وذهب عنه ومن له برده والرجاء يف احملل قد منعه سلطانه فاملؤمن من تساوى خوفه ورجاؤه حبيث انه ال يفضل للخوف وقد ف

واحد صاحبه عنده ألنه استعمل كل شيء يف حمله وأول نشئ اإلنسان ضعف ولضعفه يتقدمه اخلوف على نفسه مث تكون له القوة 
ى نظره يف العلوم والتأويالت يعظم رجاؤه يف جناب احلق ولكن العاقل ال يتعدى به بعد هذا الضعف فيأتيه الرجاء بقوته فانه يتقو
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موطنه فإذا خطر له من قوة الرجاء ما يوجب استعمال اخلوف عند العاقل العارف عزل الرجاء عن االنفراد باحلكم وأشرك معه 
ليه أولياء اهللا يف الورث النبوي يف هذا الزمان احملمدي اخلوف فذلك املؤمن فال يزال كذلك إىل أن تكمل ذاته الكمال الذي ينتهي إ

الذي أغلق فيه باب نبوة التشريع ورسالته وبقى باب حكم االختصاص بالعلوم اإلهلية واألسرار مفتوحا يدخل عليه أهل اهللا وأول 
د االحتضار فيغلب رجاؤه على خوفه داخل عليه أهل الذكر جعلنا اهللا ممن استوى خوفه ورجاؤه يف احلياة الدنيا إىل حني موته عن

  واهللا يقول احلق وهو يهدى السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله كهيعص في الباب الثالث عشر وخمسمائة

    

  ذكر رحمه ربك عبده زكريا 

 له يا رب رب محمد أقول  إذا ذكرتني رحمه الرب لم أزل

  شهدفاعلو بهذا الذكر في كل م  لها التأكيد أن كان ربه ألن

 كل حال بين هاد ومهتدى على  الرحمن للخلق رحمة فأرسله

قال اهللا تعاىل وما أرسلناك إال رمحه للعاملني وأوحى إليه تعاىل إن اهللا مل يبعثك سباباً وال لعانا وإمنا بعثك رمحة وقال تعاىل يف عبده 
اجلبلة مث قال وعلمناه من لدنا علما فأعطاه هذا العلم من خضر آتيناه رمحه من عندنا فقدم الرمحة على العلم وهى الرمحة اليت يف 

أجل قوله لدنا الرمحة املبطنة يف املكروه وذه الرمحة قتل الغالم و خرق السفينة وبالرمحة األوىل أقام اجلدار فال يفرق بني هاتني 
ره حقيقة ما فيها ألا تطلب منه التعشق ا الرمحتني إال صاحب هذا الذكر فإن الرمحة هي اليت تذكره ما هو يذكرها فتعطيه بذك

فإنه ال ظهور هلا إال به فهي حريصة على مثل هذا و اعلم إن هذا الذكر تعريف إهلي بوجوب حكم الرمحة فيمن تذكره من عباده 
ىل يف مجيع أحواله فآي سبحانه وتعاىل وجاء زكريا ال خلصوص الذكر وإمنا ساقته عناية العبد فأا ما ذكرته أال لكونه عبد له تعا

شخص أقامه اهللا يف هذا املقام فربمحته به أقامه لتذكره رمحة ربه عنده تعاىل فحال عبوديته هو عني رمحته الربانية اليت ذكرته 
فأعلمت را إا عند هذا العبد فأي شئ صدر من هذا الشخص فهو مقبول عند اهللا تعاىل ومن هذا املقام حيصل له من اهللا ما 

تص به مما ال يكون لغريه و هو األمر الذي ميتاز به و خيصه فانه ال بد لكل مقرب عند اهللا من أمر خيتص به وقد أشار الشرع يف خي
التعريف ذا فقال انه ما من أحد من املؤمنني إال وال بد أن يناجى ربه وحده ليس بينه وبينه ترمجان فيضع كنفه عليه وهو عموم 

حتصيل ما خيتص به كانت القيامة هلذا العبد حيث كانت ألنه من عباد اهللا من تعجل له قيامته فريى ما يؤول رمحته به فذلك حمل 
إليه أمره يف الدار اآلخرة وهي البشرى اليت للمؤمن يف احلياة الدنيا وقد رأيناها ذوقا وكان لنا فيها مواقف منها يف ليلة واحدة مائة 

يلة على قدر الوقوف ما وسعته وذلك مبدينة فاس سنه ثالث وتسعني ومخسمائة أشاهد يف موقف بآخذ رجوع لو قسمت تلك الل
كل موقف من اتساع الرمحة ما ال ميكنين النطق به وكان ذلك التساع ذكر الرمحة فكيف بذكر الرمحن إذا حصل للعبد وال حيصل 

حم اهللا اخللق كافرهم و مؤمنهم ومشركهم وموحدهم وبه يرزق إال للعبد اجلاين و أما غري اجلاين فهو عني رمحة اهللا يف خلقه به ير
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عباده يف الدنيا و به يقع النصر و يرتل املطر و ختصب األرض و تكثر الرسل و يعظم اخلري و هو املعصوم بالشهود يف عني اجلنايات 
 منك إال عينك وال حيكم بعلمه فيك فيظهر عليها حبكم القضاء والقدر احلاكم يف الطرفني خلق وحق إن فهمت فال يظهر فيك و ال

إال ما أعطيته من العلم بك وهنا زلت األقدام ونكصت على أعقاا اإلفهام حتكم على األحالم سلطان األوهام ولألوهام احلكم 
 العذاب الغالب التام والدوام و اهللا ما يوجد إال عند ظن العبد به فليظن به خريا والظن من بعض وزعة الوهم وهو الذي يعطى

املعجل والنعيم املعجل فظن خرياً تلقه وبعض الظن إمث فواهللا لوال الظن ما عصى اهللا خملوق أبداً و ال بد من العصيان وحكم اهللا يف 
الفعل أو الترك فلبد من الظن فمن رمحه اهللا خبلقه إن خلق الظن فيهم وجعله من بعض وزعة الوهم وال يتمكن حتصيل العلم ألحد 

صالً من حيث ما حيكم به على املشهود ال من حيث الشهود فانك ال تقدر على زوال ما شهدت وهكذا مجيع تعلق باقي يف أمر أ
القوى ولكن بقى احلكم على ما تعطيه هل حيصل به العلم أو الظن فعند صاحب هذا املقام ال حيصل إال بالظن خاصة وأما غريه 

 بني ما تعطيه القوة وبني ما حيكم به على ذلك املعطى ا هل حيكم بالظن أو بالعلم فيجعل ذلك علما لعدم ذوقه هلذه احلال ففرق
فاآلمر يف نفسه شبهة يف عني الدليل وان مل يكن األمر هكذا مل يتميز رب من عبد والحق من خلق إن فهمت فهذا بعض ما ينتجه 

  لك هذا الذكر واهللا يقول احلق وهو يهدى السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله ومن يتوكل على اهللا في وخمسمائةالباب الرابع عشر 

  فهو حسبه 

 فان اله الورى حسبه  يتوكل على ربه ومن

 به دائما ربه يراه  وان كان في كل أحواله

    

 ما يراد به قلبه على  فذاك الولي الذي لم يزل

ذ ال يكتفي إال به ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ليس وراء اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه إن هذا الذكر يعطى صاحبه انه هو إ
اهللا مرمى فما كان من حجاب فما هو إال بينك وبينه ما هو وراءه فانه األول وأنت اآلخر وهو قبلتك فال يكون له منك إال 

عر فمن قال هي هو صدق ومن املواجهة مث أرسل بينك وبينه حجب األسباب والنسب والعادات وجعلها صورا له من حيث ال تش
قال ما هي هو فلالختالف الذي يراه فيها فيصدق فانه حيجبه عن العلم به اختالف الصور فكما يقطع إن هذه الصورة ليست هذه 
الصورة أي هذا السبب ما هو هذا السبب يقطع إا ما هي هو و ذهل عن حقيقة احلجاب أو كوا وان اختلفت فهي واحدة يف 

أو احلجابية كذلك هي عينه وان اختلفت وان مل يكن األمر هكذا و إال فال تصح املواجهة أال ترى األعمى إذا واجهته و السببية 
كافحته ال يقدح عماه وكونه ال يراك وأنت تراه عن حكم املواجهة بينكما مع كون األعمى يرى الظلمة بال شك و أنت عنده يف 

لمة ألنه يواجهك فيقول رأيت فالنا اليوم مواجهة و يصدق مع كونه أعمى فما وراء اهللا عني تلك الظلمة اليت يراها فيدركك ظ
مرمى وما ورائك له مرمى الن الصورة اإلهلية بك كملت و فيك شهدت فهو حسبك كما أنت حسبه و هلذا كنت آخر موجود و 

مك به معدوما ما صح أن تر يد العلم به أول مقصود ولوال ما كنت معدوما ما كنت مقصوداً فصح حدوثك ولوال ما كان عل
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فهذا من أعجب ما يف الوجود إن يكون من أعطاك العلم بنفسه ال يعلم نفسه إال بك الن املمكنات أعطت العلم بأنفسها احلق وال 
أنت ومنك علمك يعلم شئ منها نفسه إال باحلق فلهذا كان حسبك ألنه الغاية اليت إليها تنتهي و أنت حسبه ألنه ما مث بعده إال 

وما هي إال احملال و هو عني العدم احملض الذي التبست بظله كما التبست بضوء الوجود النور فقابلت الطرفني بذاتك فان نسب 
إليك العدم مل تستحل عليك هذه النسبة لظلمته عليك وان نسب إليك الوجود مل يستحل لضوئه فيك الذي به ظهرت لك فال 

 العدم الذي فيك مينع من هذا اإلطالق إن تستحقه استحقاق من ال يقبل العدم وال يقال فيك معدوم الن يقال فيك موجود فان ظل
ضوء الوجود الذي فيك مينع من هذا اإلطالق إن تستحقه استحقاق من ال يقبل الوجود فأعطيت اسم املمكن واجلائز حلقيقة 

الذات حلقيقة تسمى الوجود وهي عني املوجود كما إن اإلمكان معقولة تسمى اإلمكان واجلواز وحصل اسم املوجود للواجب ب
عني املمكن من حيث ما هو ممكن ال من حيث ما هو ممكن ما وحصل اسم املعدوم للمحال وهو الذي ال يقبل الوجود لذاته 

ثر احملال يف الواجب وأثر احلقيقية تسمى العدم املطلق وهو اإلحالة فأنت جامع الطرفني ومظهر الصورتني وحامل احلكمني لوالك أل
الواجب يف احملال فأنت السد الذي ال ينخرم وال ينفصم فلو كان للعدم لسان لقال إنك على صورته فإنه ال يرى منك إال ظلّه كما 

ل كان للوجود كالم فقال إنك على صورته فإنه رأى فيك صورته فعلمك بك لنوره وجهلك العدم املطلق لظله فأنت املعلوم اهو
وصورة احلق سواء فتعلم من حيث رتبتك ال من حيث صورتك إذ لو علمت من حيث صورتك لعلم احلق واحلق ال يعلم فأنت من 
حيث صورتك ال تعلم فالعلم بك إمجال ال تفصيل فقد عرفتك ما يعطيك هذا الذكر من العلم باهللا إن عقلت واهللا يقول احلق وهو 

  صراط مستقيم يهدي السبيل واهلادي من يشاء إىل 

  معرفة حال قطب كان منزله وظن داود في الباب الخامس عشر وخمسمائة

  إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب 

 إذا ما يبتليك بحكمه فاسكن  هو البالء بعينه اإلفتتان

 فأنت معين في علمه منه  و استغفر الرب الكريم بسجدة

 ذي فهم الذي من فهمهال يؤتي  من الفكر الدقيق فإنما واحذر

  فاحذر من العقل الذي في زعمه  الشأن فوق عقولنا وعيوننا

 عبد الدليل بكيفه وبكمه  العلوم لديه وهو مقيد إن

 قلت بكيفه وبكمه فلذاك  الشريعة قسمته بكيلها إن

    

ه صرح اهللا خبالفته يف القرآن يف األرض كما صرح ملا كان داود عليه السالم يف داللة امسه عليه أشبه بين آدم بآدم يف داللة امسه علي
خبالفة آدم يف األرض فإن حروف آدم غري متصلة بعضها ببعض وحروف داود كذلك إال أن آدم فرق بينه وبني داود حبرف امليم 

روف الستة اليت ال تقبل الذي يقبل االتصال القبلي والبعدي فأتى اهللا به آخر حىت ال يتصل به حرف سواه وجعل قلبه واحداً من احل
االتصال البعدي فأخذ داود من آدم ثلثي مرتبته يف األمساء وأخذ حممد صلى اهللا عليه وسلم ثلثيه أيضاً وهو امليم والدال غري أن 
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حممداً متصل كله واحلرف الذي ال يقبل االتصال البعدي جعل آخراً حىت يتصل به وال يتصل هو بشيء بعده وهو قوله صلى اهللا 
عليه وسلم لو كنت متخذاً خليالً الختذت أبا بكر خليالً ولكن صاحبكم خليل اهللا فيتصل به وال يتصل هو بأحد فناسب حممد آدم 
عليهما الصالة والسالم من وجهني األول مناسبة النقيض باالتصال بآدم وآدم له االنفصال كداود وامليم من آدم كالدال من حممد 

 آخر االسم منهما والثاين مناسبة النظري اليت بني آدم وحممد يف كون احلق علم آدم األمساء كلها وأعطى فجاءنا آخر لذلك أعين يف
حممداً صلى اهللا عليه وسلم جوامع الكلم وعمت رسالته كما عم التناسل من آدم يف ذريته فالناس بنو آدم والناس أمة حممد صلى 

ال صلى اهللا عليه وسلم آدم فمن دونه حتت لوائي فنظر آدم إىل داود دون ولده ملا اهللا عليه وسلم من تقدم منهم ومن تأخر ألنه ق
ذكره فاستقل عمره فأعطاه من عمره ستني سنة وهو عمر حممد صلى اهللا عليه وسلم فلما وصل من عمره إىل امليم من امسه رأى 

 األلف والدال فرجع يف عطيته اليت أعطاها داود من صورة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف امليم فرجع عن داود ألنه قد فارق رؤية
عمره فدخل حتت لواء حممد صلى اهللا عليه وسلم فأما تصريح احلق خبالفتني على التعيني يف حقهما فقوله تعاىل يف خالفة آدم عليه 

 عليه السالم يا داود إنا جعلناك السالم إين جاعل يف األرض خليفة يريد آدم وبنيه وأمر املالئكة بالسجود له وقال تعاىل يف داود
خليفة يف األرض مث قال فيه ما مل يقل يف آدم وال تتبع اهلوى وسبب ذلك ملا مل جيعل يف حروف امسه حرفاً من حروف اإلتصال 
مجلة واحدة فما يف امسه حرفاً يتصل حبرف آخر من حروف امسه فعلم أن أمره فيه تشتيت ملا كان لكل إنسان من امسه نصيب 
فكان نصيبه من امسه ما فيه من التشتيت فأوصاه تعاىل أن ال يتبع اهلوى إلنفراد كل حرف من امسه بنفسه مث إن له إىل الفردية 

وجوهاً يف حركاته فهي ثالثاً وحروفه مخسة فهو فرد من مجيع الوجوه فلوال إنه قابل ملا وقعت فيه الوصية من اهللا ما وصاه وملا علم 
مه اهللا بطريق التنبيه يف يه إياه أن ال يتبع اهلوى ومل يقل هواك أي ال تتبع هوى أحد يشري عليك واحكم مبا ذلك داود مبا أعل

أوحيت به إليك من احلق فإن اهلوى ما له حكم إال باالتصال وحروف اسم داود ال تقتضي االتصال فعصمه اهللا من وجه خاص 
ر من اهللا احلائل بينه وبني اهلوى املضل ليتصل به فيتصف به فيؤثر يف احلكم الذي فلما وصاه احلق تعاىل استغفر ربه أي طلب الست

أرسل به رجع إىل اهللا يف ذلك وسقط إىل األرض اختياراً قبل أن تسقطه األهواء وتؤثر فيه تأثريها يف اجلدران القائمة فكان ركوعه 
ه فلما جاء اهلوى مل جيد شيئاً منتصباً قائماً يرده عن جمراه فيؤثر فيه رجوعاً إىل أصله من نفسه فهو عني الستر الذي طلبه يف استغفار

فراح عنه ومل يصبه وعصمه اهللا وستره وليس االبتالء مما حيط درجة العبد عند اهللا بل ما يبتلي اهللا إال األمثل فاألمثل من عباده 
 نا فاغفر لنا وارمحنا فيضل بالتأويل يف ذلك من يشاء ويهدي من يشاء إن هي إال فتنتك تضلدي من تشاء أنت وليا من تشاء و

وأنت خري الغافرين فنفس األنبياء نفس واحد فمن عباد اهللا من سترهم اهللا عن الذنوب فلم تدركهم ومل ترهم ومن عباد اهللا من 
  يسترهم اهللا عن املؤاخذة عن الذنب وكل له مقام معلوم 

  عن نفسهبحكم الهوى ضل   فلو أن داود في حكمه

 قد اختاره اهللا من قدسه  سيد منجب ولكنه

 فيه على جنسه تبرز  الضوء من ذاته ظاهر له

 بها بل رجوعاً إلى اسه  خر عن زلة قد أتى فما

 وفي وده الداء من شمسه  فداود في ذاته وده
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  واشبه يوسف في حبسه  يعقوب في حزنه فأشبه

من شاء ما شاء فأصل االبتالء وسببه الدعوة ومن االبتالء ما يكون يف غاية اخلفاء مثل قوله تعاىل فما واعلم أنه لوال االبتالء لقال 
أصربهم على النار ومنه ما يكون يف غاية اجلالء مثل قوله ولنبلوكم حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وال يعرف 

يرجع وهل مث خفي لنفسه أو هو خفي بالنسبة فإنا نعلم إن اهللا ال خيفى عليه شيء يف مثل هذا إال من يعرف اجللي واخلفي وملاذا 
األرض وهو املعلوم وكل ما يف الطبيعة من األسرار فإن صورها أرض األرواح وال يف السماء وهو املعلوم وكل ما يف األرواح اليت 

   واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل بني الطبيعة والعما وهي اليت تشرق هذه األرض بأنورها فاعلم ذلك

  معرفه حال قطب كان منزله قل إن كان آباؤكم في الباب السادس عشر وخمسمائة

وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
  أمر ففروا إلى اهللا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي اهللا ب

 اإلله الذي بالفكر تدريه هو  اإلله الذي بالكشف تدركه ليس

 يكون ولكن فيه ما فيه وقد  فكرك ال تعدوه رتبته لكون

 والحكم بالكشف ال تدري مبانيه  بالفكر في األشياء مختلف الحكم

 ينكر معنى من معانيه وليس  في كشفه في كل معتقد يراه

 يدري سواه فانظروا فيه وليس  قل يحيط بهاإلله فال ع جل

 شيء من األكوان يحويه وليس  اإلله فال كشف يحيط به جل

 يدرك إال من تجليه وليس  وهو الذي في جميع الكون تدركه

 ما ليس يدري في تدليه أعطاه  تدلى لعبد جاء يقصده إذا

 يعادله أو من يدانيه فمن  كل خير ومن علم ومعرفة من

أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن اخلري يف هذا املنظوم يريد به احلكمة وهو اخلري الكثري والعلم ما يدركه من التركيب واملعرفة ما اعلم 
يدركه يف املفردات هذه آية جاءت إلينا يوم مجعة بعد الصالة يف املقابر باشبيلية سنة ست ومثانني ومخسمائة فبقيت فيها سكران 

ة وال يقظة وال نوم إال ا ثالث سنني متوالية أجد هلا حالوة ولذة ال يقدر قدرها وهي من اإلذكار املفرقة بني مايل تالوة يف صال
اهللا وبني اخللق تفريق متييز فهو تفريق يف مجع وفرقان يف قرآن فيجمع ذا الذكر بني القرآن والفرقان فكل من له عليك والدة من 

 وباطن واسم إهلي وكياين فهو أبوك وكل من لك عليه والدة من أي نوع كان ويف أي أي نوع ويف أي صورة كان من ظاهر
صورة كان من ظاهر و باطن واسم إهلي وكياين فهو ابنك فقد يكون ابنك يف هذا الذكر عني أبيك فيكون له عليك والدة ولك 

  عليه والدة وهو املقام الذي أشار إليه احلالج بقوله 
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  ا من عجوباتيإن ذ  ولدت أمي أباها

    

وكل ما قابلك من األمثال وداخلك من األشباه وما زجك أو قارب من األنداد وكان عديالً لك يف الوراثة حبيث لو وزنتما يف 
العلم املوروث من الكتاب ما رجح عليك وزناً وال رجحت عليه فهو أخوك ولكن من االسم الظاهر فأبوكما واحد ظاهر ال غري 

اطن هنا حكم فإن الباطن مينع أن تكونا أخوين ألب واحد وأم واحدة فإن املزاج الواحد ال جيمع اثنني يف الكون وليس لالسم الب
والتجلي ال يكون عنه إثنان فإن األمر أوسع من ذلك فكل واحد له واحد من أم وأب فالطبيعة ال تلد تؤامني والوالد ال يلقي يف 

لواحد يف زمن واحد شأنان وكل من ثناك وجوده وانفعل لك فيما تريده وكنت فيه خالقاً كل نكاح ماءين كما ال يكون يف العامل 
وإليه إذا غاب عنك مشتاقاً ومجعتكما الرمحة الواحدة واملودة الثابتة وسكنت إليه وسكن إليك وأعطاك من نفسه التحكم فيه وظهر 

اً وكل ما تعتضد به يف أمورك من األمساء اإلهلية والتجلي فيه اقتدارك فهو زوجك حتبه طبعاً وتتحد به ويكون ملكاً لك شرع
والكون من أرواح قدسيه وعقول ندسيه تؤيدك يف الشدائد وتأتيك بالتحف والزوائد فهو عشريتك وكل من متيل إليه فيميل إليك 

 ارك بليلك فذلك هو مالك مليلك وحيضره ديوان نيلك ويقف عند فعلك فيه وقولك ويتحكم فيه سلطان طولك وتصل يف إقتنائه
الذي اقترفته من األموال الظاهرة والباطنة واملعنوية واحملسوسة من ثابت كالعقار ومن غري ثابت كالعروض والدرهم والدينار وكل 

كن إذا آل منقول ال يقر به قرار فالثابت كاملقام وغري الثابت كاحلال وكله مال ألنه مال وإليه املآل بعد الرحلة عنه واالنفصال ول
إليه أمرك رأيته يف غري الصورة اليت عليها فارقته وكل أمر تطلب اخلروج عنه ليكون ذلك اخلروج سبباً لتحصيل ما يكون عندك 

أنفس منه فتطلب به النفاق يف األسواق ويقوم لك فيه اجلمع بني التالق والفراق والنكاح والطالق ظاهراً وباطناً فذلك التجارة اليت 
دها وختاف فسادها فاستبطنت مهادها واستوطأت قتادها وأعددت هلا إعدادها وحصلت هلا إن كنت تأجر سفر زادها ختشى كسا

لتنجيك من عذاب أليم وتوفيك الربح واحلق اجلسيم وكل ما اختذته حمالً وكنت به حملي وجعلته حرماً لك وحالً فذلك مسكنك 
 احلق فيما أنزله إليك ووفد به رسوله األمني عليك إذا مل تر وجه احلق يف كل الذي ترضاه ومرتلك الذي تقصده وتتوخاه فقال لك

ما ذكرته وتعشقت به لعينه وتعرف أنه من عنده ما هو عينه وآثرته مع هذا احلجاب على ما دعاك احلق إليه من الزهد فيه إذا 
لزهد فيه والرغبة عنه وأحببته حب عني وصورة كون فقدت فيه وجه احلق فتعلم أن اهللا ما أراد منك إال أن تعرفه فيما أمرك با

وكان أحب إليك من اهللا اجلامع للرغبة فيه والرغبة عنه فإنه املعطي املانع والضار النافع وأحب إليك من رسوله الوافد عليك املعرف 
ه وتؤثره على ما تراه فيه وتقصده مبا هو حجاب عن املقصود وستر بني العابد واملعبود مع علمك مبا أعلمك أنه ما خلقك إال لتعبد

وأحب إليك من جهادك يف سبيل اهللا الذي جيمع لك بني احلياتني فال تعرف للموت طعماً وال للحصر حكماً فتربصوا كلمة ديد 
ن ووعيد حىت يأيت اهللا بأمره فتعرف عند ذلك خريه من شره وحلوه من مره وتذوق شهده من صربه مث نصح يف اإلنزال على لسا

اإلرسال بالفرار إىل اهللا من هذه احلجب والتدبر ملا جاءت به من عند اهللا الصحف والكتب مع إرخاء الطنب لتخلو باملقصورات يف 
اخليام وتفتض أبكاراً مل يطمثهن إنس قبلك وال جان فتحصل من املعارف يف تلك العوارف ما ال يصفه واصف وال يتمكن أن 

على وأنفس من كل حمل أقدس وإن كان الفكر والتجلي يف عدم اإلحاطة باملدرك ما سيان ومها يقف عنده واقف لورود ما هو أ
من هذا الوجه مثالن فبينهما فرقان بين ال خفاء فيه إن صاحب الفكر حيكم عليه يف حمصوله الدخل وتتمكن منه الشبه و تزلزله عما 
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 كذلك بل هو يف نعيم متجدد ويف شهود خللق جديد ما هو منه يف لبس كان باألمس يعتمد عليه ويركن إليه والتجلي للعارف ليس
و هو اجلامع يف االلتذاذ بني اليوم واألمس فال يزال يف لذة موجودة لصورة إهلية مشهودة ال يعطيه الفناء عن مجيع لذاته ألا من 

  لذاته وجدت لوجوده فاجتمعا يف شهوده واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله حتى إذا ضاقت في ب السابع عشر وخمسمائةالبا

    

عليهم األرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه وهذا ذكر االضطرار 
  والفرج بعد الشدة 

 من تضيق عليه فشقي  إن أرض اهللا واسعة

 أن الرجوع إليه معه  الضيق الخالف فكن سبب

 يقف التحقيق بين يديه  يقف وال يخالفه من

 ما في علمه ولديه كل  يعطيه لتوبته ثم

  جاءه المطلوب في علميه  أفنى حقيقته فإذا

 ليكون الحكم من حكميه  عند جمع حين جاء لها

 لنا منهم سوى ولديه ما  ما في الكون من ولد كل

 بالكشف من أبويه ألخ  فأخ في الشرع فثبته

    

ل اهللا تعاىل وعلى الثالثة الذين خلفوا فلو كان واحد ما ضاقت عليه األرض ألن الضيق إمنا يقع بالشريك وهلذا ال يغفر اهللا أن قا
يشرك به فإنه خيرج عنه ما هو له ولذلك أغضب املشرك احلق غضباً أورثه ذلك الغضب مكاناً ضيقاً ملا يف الغضب من الضيق 

كني كوم مقرنني يف األصفاد فليس اتساع األرض إال ملن انفرد ا فلما انقسمت بني ثالثة قسمة فحصل له مع أمثاله من املشر
مشاعة ضاق الفضاء الرحب ولوال وجود الفردية يف الثالثة هللكوا فما جناهم إال ما يف الثالثة من األحدية الواردة على االثنني وأما 

هللا عليهم فإن اهللا وتر حيب الوتر والثالثة وتر فأبقى عليهم من احملبة ما تاب ا عليهم وإذا لو كانوا أربعة أو أثنني ما جنوا وال تاب ا
رحم اهللا الشفع إمنا يرمحه بآحاده فيخلوا به واحداً واحداً على انفراده حىت ال ينال رمحته إال الواحد فما يرحم اهللا عباده شفعاً وإمنا 

غري ذلك ال يكون وبعد ذلك يفعل ما يريد وإمنا وقع الكالم على الواقع فما تكثر األعداد وال يرمحهم إما يف الفردية أو يف األحدية 
تظهر إال بآحادها فلو زالت اآلحاد منها ملا كان يف العامل شفع وال عدد وهلذا مل يتكرر جتلّ قط على شخص وال يف شخصني فلو 

 الثالثة من الشفعية وملا صح هلم ذوق االتساع بالرمحة بالتوبة ملا يف الثالثة ال ما قال ثالثة ما صح هلم ذوق الضيق يف االتساع ملا يف
من األحدية اليت ا كانت فرد وهي أول األفراد فلها األولية فهي أقرب إىل األحدية فأسرعت الرمحة إليهم فلو كانوا مخسة لكانوا 
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 األفراد ما طلعت وهو الذي ينفي كثرة املدة يف النار يف أبعد من األحدية وأكثر ضيقاً لتضاعف الشفعية وهكذا األمر طلعت
العذاب ألهلها حىت يقطعوا كل شفع يكون يف فرديتهم انتهوا إىل ما انتهوا إليه فغاية إقامتهم يف العذاب مثانية وتسعون دهراً مث 

 كل شفع بينها ويف كل فردية رمحة تكون يتوالهم االسم الرمحن بعد ذلك وهم نازلون يف الشقاء من مثانية وتسعني إىل اثنني بعدد
ملن له حظ فيها يف هذه الدار فيفتر عنه بقدر ذلك وأما أهل الشفع فال يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون إىل الغاية اليت ذكر اهللا 

فعه من ظهر بني الوترين من شفعية وهي الثمانية والتسعون فالوتر الذي يكون بعد الشفع هو الذي يأخذ بثأر الوتر الذي قبله إذ ش
كالثالث بني االثنني والرابع فيأخذ بثأر الواحد الذي شفعته االثنان وكاخلامس بني األربعة والستة يأخذ بثأر الثالث الذي شفعته 

إىل األربعة لينتقم له فإن الوتر يف اللسان الذي جاءت به هذه الشريعة احملمدية هو طلب الثأر وهكذا حكم كل فرد حىت تنتهي 
تسعة وتسعني فإذا وقف األمر هناك وأحنصر يف االسم الرمحن تواله اهللا باالسم األعظم ألن به متام املائة فعم درجات اجلنة ودركات 
النار ومل يتوله االسم األعظم املتمم إال من االسم الرمحن فهو حاجب احلجاب فليس له منازع بني يدي االسم األعظم فيؤول األمر 

لرمحة يف الدارين لساكنيها وما قال من املشركني ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى إال من كان يف مقام الفردية منهم إىل مشول ا
فإذا قاهلا صاحب الشفعية فإمنا ذلك حلصره بني الواحد الذي شفعه بوجود معبوده والواحد الذي يفرد هذا الشفع يف استقباله فمن 

لشفع مل ير إال واحداً فنظر إىل نفسه فلم ير إال أحديته فقال عند ذلك ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى أي وجهة رد إليها هذا ا
فصدرت هذه الكلمة من كل مشرك شفعاً كان أو وتر للشريك وأما من قال أن اهللا هو املسيح أو قال ما علمت لكم من إله غريي 

رك باالسم ولذلك قال اهللا لنبيه عليه السالم قل مسوهم فإم إذا مسوهم عرفوا باالسم فليس يف الظاهر مبشرك وإمنا دخل عليه الش
من هو املسمى فقال هؤالء أن اهللا هو املسيح وليس املسيح من أمسائه إذ كان له هذا األسم قبل أن يدعى فيه أنه اهللا فأشركوا من 

 مشركني مث ينتج له هذا الذكر أمراً عجيباً علي األوج خمبوأ يف حيث االسم وأشرك فرعون من حيث خالف عقده قوله فبهذا كانوا
الدرج مرقوماً يف طي الدرج إذ مساهم اهللا خملفني فإن كل مفارق أهله فاهللا خليفته يف ذلك األهل سواء استخلفه أم مل يستخلفه 

خلفوا ما خلفهم االسم الظاهر فإن الشرع دعاهم إىل فكل من يقوم يف أهله بعده فإمنا ذلك نائب اهللا ال نائبه فهؤالء الثالثة الذين 
    اخلروج ولكن اهللا ثبطهم فمنهم من كره اهللا انبعاثه فثبطهم ومنهم من ثبطه ال عن كره فقاموا يف أهليهم مقام حق فجعلهم اهللا 

فاضلت توبتهم فكان منهم خلفاً يف أهليهم عنه من االسم الباطن على كره منهم فكان من أمرهم ما كان فتاب اهللا عليهم فت
الكاذب يف عذره فقبله منهم الكرم اإلهلي وكان منهم الصادق وهو يف الدار الدنيا فأذاقه اهللا مرارة الصدق هنا ليعلم من يتبع 
ك الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن الدنيا دار بالء ورحم اهللا اجلميع ورجع عليهم بالرمحة ولكن على التفاضل فيها وما فعل ذل
وأخربنا به إال لنكون بتلك الصفة اإلهلية مع عباده يف معاملتهم إيانا فمن صدقنا رأينا له مرتلة صدقه ومن كذب لنا مل نفضحه 
وتغاضينا عن كذبه وأظهرنا له قبول قوله ألن قوله وجود فقبلناه ومدلوله عدم فلم جند من يقبل فبقينا على الرباءة األصلية فإن 

  ع فمن كان هذا ذكره ومل يكن له هذا اخللق فما ذكره هذا الذكر قط واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل املعدوم ليس مبناز

  معرفة حال قطب كان منزله حتى إذا فزع في الباب الثامن عشر وخمسمائة

  عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 
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 ن أصعقهالجهل بم جزاؤه  جزاء من أصعق في حاله

  ما استفهم الكون الذي حققه  لو أنه يثبت في حاله

 الذي من قيده أطلقه وهو  وهو الذي قيده وحيه

 إلى القلب وما أشرقه منه  أنور السر الذي قد أتى ما

 زائد يدريه من طبقه ال  على مقدار محكم وهو

ا أولوا أجنحة فإذا تكلم اهللا بالوحي على صورة خاصة وتعلقت به اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن املالئكة أرواح يف أنوار وإ
أمساعهم كأنه سلسلة على صفوان ضربت املالئكة بأجنحتها خضعاناً هلذا التشبيه فتصعق حىت إذا فزع اهللا عن قلوم وهو إفاقتهم 

اته فيقول بعضهم هلذا القائل احلق أي احلق من صعقهم قالوا ماذا يقول بعضهم لبعض فيقول بعضهم ربكم إعالماً بإن كالمه عني ذ
  بقول وهو العلي الكبري عن هذا التشبيه ولكن هكذا نسمع 

 منا وهو فينا فهو  السمع أتينا فمن

 به داء دفينا أوحى  أورث القلب بما

 من الفهم دهينا بل  يكن ذلك منه لم

 جميع المؤمنينا من  كل سميع وكذا

  عريناًكنت نفسه  صير ليثاً فإذا

 جاء يقينا هكذا  يسعفه غير قلبي لم

 بها حينا فحينا لي  صورة تجلي كل

 صبحاً مبينا عندكم  أظهر فيها فأنا

 جميع العالمينا عن  الغني حقاً وهو

 أرى إال المتينا لم  فإذا رأيت نفسي

  في عيون الناظرين  يرى باسم سواه ال

    

 القلوب ما هي علم أن اهللا تعاىل ما أمسعهم يف الوحي الذي أصعقهم إال ما يناسب من الوحي ومن علم أن املالئكة قلوباً أو علم
كل يوم هو يف شأن ويقلب اهللا الليل والنهار فمن فزع اهللا عن قلبه رأى حقيقة انقالبه يف الصور وحتوله فيها فعلم أن العامل كله يف 

ؤون اليت هو احلق فيها فهو احملول القلب يف الليل والنهار مبا يقلبها ويف كل نفس يف حتول وانقالب فعلم من ذلك أن ذلك للش
السماء مبا يوحي فيها ويف األرض مبا يقدر فيها وفيما بينهما مبا يرتل فيه وفينا مبا نكون عليه وهو معنا أينما كنا فنتحول لتحوله 

نا بتفاضل بعض املالئكة يف العلم باهللا على بعض فلما ورد يف هذا ونتقلب لتقلبه فإن من أمسائه الدهر ونستغين به لغناه وأما علم
الذكر من االستفهام يف قول من قال منهم ماذا وهو قوهلم وما منا إال له مقام معلوم يف العلم باهللا وأما رفع التهمة عنهم فيما بينهم 
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ن صورة العلم باهللا فيفيد بعضهم بعضاً فمن وتصديق بعضهم بعض وانصباغ بعضهم مبا عند بعض مما يكون عليه ذلك البعض م
قوله عنهم قالوا احلق ابتداء ومل ينازعوا عندما قال هلم املسؤول ربكم مث أقيموا يف ليس كمثله شيء فلم يروه إال يف اهلوية وهي ما 

ة من ليس كمثله شيء العلو غاب عنهم من احلق يف عني ما جتلى وتلك اهلوية هي روح صورة ما جتلى فنسبوا إليها أعين إىل اهلوي
عن التقييد والكربياء عن احلصر فقالوا بل قال عن نفسه وهو املعلوم عندنا الذي أعطاه الكشف عند قوهلم ماذا قال ربكم قالوا 

ة وهو احلق إىل هنا انتهى كالم املالئكة فقال اهللا وهو العلي الكبري كما قال لنا ليس كمثله شيء فقدم ما أخر يف خطاب املالئك
السميع البصري فأخر عندنا ما قدم يف خطاب املالئكة فنهاية ما خاطب به املالئكة بدايتنا بداية ما خاطبنا به وعرفنا من قول املالئكة 

  فيه ايتنا 

 مثل ما لنا ولهم  مثل ما لهم قلنا

 مبينا تجدوه  فانظروا في كالمه

 الحق أعلنا وبه  قد أسرنا فبه

 كنت مؤمنا به  الم تكن عليم فإذا

 تزل عالما بنا لم  ما علمته وإذا

فلما شرك اهللا بيننا وبني مالئكته يف العجز عن معرفته زدنا عليهم بالصورة وحلقناهم يف الظاهر مبا يظهر به من الصور يف النشأة 
ئكة آخرة فإم ال ميوتون فيبعثون اآلخرة يف ظواهرنا كما نظهر ا اليوم يف بواطننا فنكون على نشأم يف اآلخرة وليست املال

ولكن صعق وإفاقة وهو حال ال يزال عليه املمكن يف التجلي اإلمجايل دنيا وآخرة واإلمجال هناك يف املالئكة عني املتشابه عندنا 
فيهم بني آيات وهلذا يسمعون الوحي كأنه سلسلة على صفوان فعند اإلفاقة يقع التفصيل الذي هو نظري احملكم فينا فاألمر فينا و

متشاات وآيات حمكمات فعم االبتالء والفتنة باإلمجال واملتشابه املألين املأل األعلى واملأل األنزل فمثل هذا العلم ينتجه هذا الذكر 
  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله استجيبوا هللا في الباب التاسع عشر وخمسمائة

  اكم لما يحييكم وللرسول إذا دع

 ما دعا إال ويعطيك فإنه  أدعيت أجب فاهللا يدعوكا إذا

 وافق الحق فالرحمن يتلوكا ما  الغني فجد مما أتاك به أنت

 اإلعتبار فإن الفكر ناديكا في  وكل شيء خالف الحق فأرم به

 العليم بوجه األمر يأتيكا إن  تقل ليس ربي فتتركه وال

 فإنه كل ما في كونه فيكا  علمهواسبر بالمسبار ت فخذه

 وال بكل خطاب ال يؤاتيكا  ترمين بشيء أنت تجهله ال
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 خلقه فتحقق في معانيكا من  اإلله له مكر بطائفة أن

 عقل فجاريه يجاريكا ميزان  تقولن هذا ليس يدخل في وال

    

نسان الكامل خملوق على الصورة من هذا الذكر لدخول اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح القدس إنه ما يف القرآن دليل أدل على أن اإل
الالم يف قوله وللرسول ويف أمره تعاىل ملن آية به من املؤمنني باإلجابة لدعوة اهللا تعاىل ولدعوة الرسول فإن اهللا ورسوله ما يدعونا إال 

منه فال بد أن جنيبه إذا دعانا فإنه الذي يقيمنا يف ملا حييينا به فلتكن منا اإلجابة على كل حال إذا دعانا فإنه ما نكون يف حال إال 
أحوالنا وإمنا فصل هنا بني دعوة اهللا ودعوة الرسول لنتحقق من ذلك صورة احلق اليت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها وهو 

لتكن إجابتنا هللا واإلمساع للرسول وإذا دعانا الداعي يف احلالتني إيانا فإذا دعانا بالقرآن كان مبلغاً وترمجاناً وكان الدعاء دعاء اهللا ف
بغري القرآن كان الدعاء دعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم فلتكن إجابتنا للرسول صلى اهللا عليه وسلم وال فرق بني الدعاءين يف 

 ال ألفني أحدكم متكئاً على إجابتنا وأن متيز كل دعاء عن اآلخر بتميز الداعي فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف احلديث
أريكته يأتيه اخلرب عين فيقول اتل علي به قرآناً إنه واهللا ملثل القرآن أو أكثر فقوله أو أكثر مثل ما قال أبو يزيد بطشي أشد فإن كالم 

 ال ينطق عن اهلوى فإنه أكثر اهللا سواء مسعناه من اهللا أو من الرسول هو كالم اهللا فإذا قال اهللا على لسان عبده ما يبلغه الرسول فإنه
بال شك ألنا ما مسعناه إال من عني الكثرة وهو من الرسول أقرب مناسبة إلمساعنا للتشاكل كما هو من اهللا أقرب منا سبة حلقائقنا 

ااورة حبيث أن فإن اهللا أقرب إلينا من الرسول ال بل أقرب إلينا منا فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد وغاية قرب الرسول يف الظاهر 
ال يكون بيننا مكان يكون فيه شخص ثالث فيتميز يف الرسول باملكان ومبا بلغ باملكانة ونتميز عن اهللا باملكانة فإنه أقرب إلينا منا 

 ال بد وال أقرب إىل الشيء من نفسه فهو قرب نؤمن به وال نعرفه بل وال نشهده إذ لو شهدناه عرفناه فإذا دعانا اهللا منا فلنجبه به
من ذلك وإذا دعانا بالرسول منا فلنجبه باهللا ال به فنحن يف الدعاءين به وله وللرسول ولينظر املدعو فيما دعي به فإن وجد حياة 
علمية زائدة على ما عنده حييا ا يف نفس الدعاء وجبت اإلجابة ملن دعاه اهللا أو دعاه الرسول فإنه ما أمر باإلجابة إال إذا دعاه ملا 

ييه وما يدعوه اهللا ورسوله لشيء إال ملا حيييه فلو مل جيد طعم احلياة الغريبة الزائدة مل يدر من دعاه وليس املطلوب لنا إال حصول حي
ما حني به وهلذا مسعنا وأطعنا فال بد من اإلحساس هلذا املدعو ذا األثر الذي تتعني اإلجابة له به فإذا أجاب من هذه صفته حصلت 

سمعه حياة أخرى حيي ا قلب هذا السامع فإن اقتضى ما مسعه منه عمال وعمل به كانت له حياة ثالثة فانظر ما حيرم العبد له فيما ي
إذا مل يسمع دعاء اهللا وال دعاء الرسول والوجود كله كلمات اهللا والواردات كلها رسل من عند اهللا هكذا جيدها العارفون باهللا 

 وكل قول علم إهلي وما بقيت الصيغة إال يف صورة السماع من ذلك فإنه مث قول امتثال شرعاً وقول فكل قائل عندهم فليس إال اهللا
ابتالء فما بقي إال الفهم الذي به يقع التفاضل فاقتصر علماء الرسوم على كالم اهللا املعني املسمى فرقاناً وقرآناً وعلى الرسول املعني 

ارفون عمموا السمع يف كل كالم فسمعوا القرآن قرآناً ال فرقاناً وعمموا الرسالة فاأللف املسمى حممدا صلى اهللا عليه وسلم والع
والالم اليت يف قوله وللرسول عندهم للجنس والشمول ال للعهد فكل داع يف العامل فهو رسول من اهللا باطناً ويفترقون يف الظاهر أال 

ساحر بعده كيف شهد هلم بالرسالة وإن مل يقع التصريح فقال يف السحرة ترى إبليس وهو أبعد البعداء عن نسبة التقريب وكذلك ال
وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا وال معىن للرسالة إال أن يكون حكمها هذا وهو إذن اهللا وقال يف إبليس يف إثبات رسالته 
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 أرسله به فقال واستفز زمن استطعت منهم اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً مث عرفنا اهللا سبحانه ما
بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم يف األموال واألوالد وعدهم وهذه األحوال كلها عني ما جاءت به الكمل من 
 الرسل عليهم السالم الذين أعطوا السيف فسعد العارف بتلقي رسالة الشيطان ويعرف كيف يتلقاها ويشقى ا آخرون وهم القوم

    الذين ما هلم هذه املعرفة يسعد املؤمنون كلهم والعارفون معهم بتلقي رسالة الرسل صلوات اهللا وسالمه 

عليهم ويكون العامل مبا جاء يف تلك الرسالة أسعد من املؤمن الذي يؤمن ا عقداً وقوالً ويعصي فعالً وقوالً فكل متحرك يف العامل 
 كان فأنه ال تتحرك ذرة إال بإذنه سبحانه فالعارف ينظر إىل ما جاءت به يف حتركها فيستفيد منتقل فهو رسول إهلي كان املتحرك ما

بذلك علماً مل يكن عنده ولكن خيتلف األخذ من العارفني من هؤالء الرسل الختالف الرسل فليس أخذهم من الرسل أصحاب 
يث ال يشعرون ومن شعر منهم وعلم ما يدعو إليه الدالالت سالم اهللا عليهم كأخذهم من الرسل الذين هم عن األذن من ح

كإبليس إذ قال لصاحبه اكفر فيتلقاه منه العارف تلقياً إهلياً فينظر إىل ما أمره احلق به من الستر فيستره ويكون هذا الرسول الشيطان 
وحى إليه والذي هو غري العارف يكفر املطرود عن اهللا منبهاً عن اهللا فيسعد هذا العارف مبا يستره وهو غري مقصود الشيطان الذي أ

 بالذي يقول له اكفر فإذا كفر يقول له الشيطان إين بريء منك إين أخاف اهللا رب العاملني فشهد اهللا للشيطان باخلوف من اهللا رب
 منها وهو الشيطان واآلخر العاملني يف دار التكليف وباإلميان به فكان عاقبتهما أما يف النار خالدين فيها ألا موطنهما الواحد خلق

خلق هلا وإن كان فيه منها فسكناها حبكم األهلية وعذبا فيها حبكم اجلرمية ما شاء اهللا فالعامل كله عند العارف رسول اهللا من اهللا 
 رمحة إهلية ألن إليه وهو ورسالته أعين العامل يف حق هذا العارف رمحة ألن الرسل ما بعثوا إال رمحة ولو بعثوا بالبالء لكان يف طيه

الرمحة اإلهلية وسعت كل شيء فما مث شيء ال يكون يف هذه الرمحة أن ربك واسع املغفرة فال حتجر واسعاً فإنه ال يقبل التحجري 
قال بعض األعراب يارب ارمحين وحممداً وال ترحم معنا أحداً والنيب صلى اهللا عليه وسلم يسمعه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يا 

ا لقد حجرت واسعاً يعين حجرته قوالً وطلبة فإذا كان عند العارف مثل هذا كالم اهللا يأخذه يف الرمحة اخلاصة اليت يناسب اهللا هذ
ا بني هذا القائل وبني حممد صلى اهللا عليه وسلم فشرك الرسول هذا اإلعرايب يف الرمحة اليت يرمحه اهللا ا اليت ال يرحم ا غريه فإن 

له تلك املناسبة اخلاصة فإن الرسول له مناسبة بكل واحد واحد من األمة اليت بعث إليها فآمنت به فهو مع كل مؤمن من الغري ما 
أمته مبناسبة خاصة يعينها ذلك املؤمن فأن املتبوع يف نفسه لكل تابع إياه مرتلة يتميز ا عنده عن غريه وهذا القدر كاف يف هذا 

    يهدي السبيل الذكر واهللا يقول احلق وهو 

  معرفة حال قطب كان منزله إنما يستجيب في الباب الموفي عشرين وخمسمائة

  الذين يسمعون 

 ال يزاحمه خلق من البشر أن  إني أغار على قلبي فاسأله

 كل حال من التنزيه والصور في  فإن لنا قلباً يهيم به فيه

 رحذار من حاكم الغي أجبته  سمعت نداء الحق من قبلي لما

 تريد فقال أحذر من الحذر ماذا  ماذا قال الحق قلت له فقلت
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 من وقع آفات وال ضرر أخاف  فعشت في طيب نفس حيث كنت فما

    

اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن هذا الذكر ملا وفقنا اهللا تعاىل الستعماله باشبيليه من بالد األندلس سنة ست ومثانني ومخسمائة 
ة أيام فرأينا له بركة يف تلك األيام وكنا به ثالثة أنا وعبد اهللا الرتهوين قاضي شرف وكان عبداً صاحلاً ضابطاً فقيهاً بقينا فيه ثالث

وشخصاً ثالثاً من أهل البلد فجعل علّة اإلجابة السماع ال من قال أنه مسع وهو مل يسمع كما قال تعاىل ينهانا أن نكون مثل هؤالء 
ن قالوا مسعنا وهم ال يسمعون فالسمع يف هذا الذكر هو عني العقل ملا أدركته األذن يسمعها من الذي جاء فقال وال تكونوا كالذي

به املترجم عن اهللا تعاىل وهو الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي ال ينطق عن اهلوى فإذا علم ما مسع كان حبسب ما علم فإن العلم 
ن كذلك فليس بعلم فما عصى اهللا قط عامل يعلم باملؤاخذة على إتيانه املعصية حاكم قاهر يف حكمه ال بد من ذلك وإن مل يك

والبد من العلم بكوا معصية يف احلكم اإلهلي وذلك حظ املؤمن وليس إال رجالن قائل بإنفاذ الوعيد فيمن مات على غري توبة 
شاء غفر وأن شاء أخذ وما مث مؤمن ثالث هلذين وكالمها وقائل بغري إنفاذ الوعيد فيمن مات على غري توبة بل هو يف مشيئة اهللا أن 

ليس بعامل باملؤاخذة يف حق شخص حي ما مل ميت فإن القائل بإنفاذ الوعيد يقول بإنفاذه فيمن مات ومل يتب وهو يرجو التوبة ما 
بة والذي ال يقول بإنفاذ الوعيد ال مل ميت فليس بعامل باملؤاخذة على هذه املعصية فإنه ال يعلم أنه ميوت على توبة أو على غري تو

يعلم ما يف مشيئة احلق فما عصى إال من ليس بعامل باملؤاخذة وأما من كشف له عن املقدور قبل وقوعه فقد علم ما له وعليه ومن 
عيانا اعمل ما شئت فقد له هذا احلال وهذا املقام فقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقد كان ممن مسع قوله اهللا له إميانا أو 

غفرت لك وهذا ثابت شرعاً وهنا سر ملن حبث عليه وهو أنه من هذه حالته فما عصى اهللا ألنه ما عمل إال ما أبيح له من العمل 
والثاين املغفور له فقد سبقت املغفرة ذنبه فما أبصر ذنبه إال ممحواً خبري عظيم يقابل ذلك الذنب فعلى كل حال وإن جرى عليه 

سان ذنب ومعصية فما جرى عليه حكم ذلك وليس املعترب إال جريان احلكم على فاعل تلك املعصية فما عصى اهللا عامل باملؤاخذة ل
وقد دعانا اهللا ملا خلقنا له من عبادته فسمعنا وملا مسعنا استجبنا فأخرب اهللا عنه بسرعة اإلجابة ملا ذكرها ببينة االستفعال ويف هذا 

 اهللا خبلقه فاخرب أنه ما استجاب إال من مسع فوجد العذر من مل يسمع كما وجد العذر من مل تبلغه الدعوة اإلهلية الذكر مشول رمحة
فحكمه حكم من مل يبعث اهللا إليه رسوالً وهو تعاىل يقول وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً وما هو رسول ملن أرسل إليه حىت 

ب وال بد كما أخرب اهللا تعاىل عنه ملا جاء به هذا الرسول يف رسالته فإذا رأينا من مل جيب يؤدي رسالته فإذا مسع املرسل إليه أجا
علمنا بأخبار اهللا أنه ما مسع فأقام اهللا له حجة حيتج ا يوم جيمع اهللا الرسل فيقول ماذا أجبتم فتقول الرسل عليهم السالم ال علم لنا 

علم باإلجابة من علوم الغيب فعلمنا أن السماع غيب فال يعلم من أجاب إال من هويته إنك أنت عالم الغيوب فعلمنا من قوهلم أن ال
غيب وليس إال اهللا وما أقام اهللا العذر عن عباده إال ويف نفسه أن يرمحهم فرحم بعض الناس مبا أمسعهم فاستجابوا لرم وأقاموا 

تجب اعتذر اهللا عنه بأنه مل يسمع وهذا من حكم الغرية اإلهلية على الصالة اليت حكم اهللا فيها بالقسمة بينه وبني عبده ومن مل يس
األلوهة أن يقاومها أحد من عبادها خبالف ما دعت إليه إذ لو علم أم مسعوا وما استجابوا لعظمهم يف أعني الناس وجعلهم يف 

ن فستر علمه فيهم بأن قال وال تكونوا كالذين مقام املقاومة له يعين ملا علم السابق علمه فيهم أنه لو أمسعهم لتولوا وهم معرضو
قالوا مسعنا وهم ال يسمعون وقال ولو شاء اهللا ألمسعهم فكذم يف قوهلم مسعنا فقال أمنا يستجيب الذين يسمعون فلو مسعوا 
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نزل إىل الرسول استجابوا فإن اهللا أعز وأجل من أن يقاومه خملوق أال تراه يقول يف حق من مسع من النصارى وإذا مسعوا ما أ
فوصفهم بأم يسمعون مث ذكر ما كان منهم حني مسعوا فقال ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق فأخرب أم آمنوا 

 وأخرب أنه تعاىل أتام على إميام مبا ذكر يف اآليات فال تقل فيمن مل جيب أنه مسع فتخالف اهللا فيما أخرب عنهم وقد أخرب اهللا تعاىل

    عنهم أن م صمما وأخرب عنهم 

أم قالوا يف آذاننا وقر فطابق قوهلم يف آذاننا وقر قول اهللا أم صم فلم يسمعوا فلم يرجعوا فإم مل يعقلوا ما مسعته آذام وما مسع 
 يشعرون بل رأيت مجاعة من مسع منهم االدعاء ونداء وهو قوله يا فالن وما مسع أكثر من ذلك فما أعظم رمحة اهللا بعباده وهم ال

ممن ينازعون يف اتساع رمحة اهللا وأا مقصورة على طائفة خاصة فحجروا وضيقوا ما وسع اهللا فلو أن اهللا ال يرحم أحداً من خلقة 
ذين حلرم رمحته من يقول ذا ولكن أىب اهللا إال مشول الرمحة فمنا من يأخذها بطريق الوجوب وهم الذين يتقون ويؤتون الزكاة ال

يؤمنون ويتبعون الرسول النيب األمي ومنا من يأخذها بطريق االمتنان من عني املنة والفضل اإلهلي واهللا ما أنا حبمد اهللا ممن حيب 
التشفي واالنتقام من عباد اهللا بل خلقين اهللا رمحة وجعلين وارث رمحة ملن قيل له وما أرسلناك إال رمحة للعاملني وما خص مؤمنا من 

قق ذلك يف وضع اجلزية على أهل الكتاب وما كان السبب يف إنزال هذه اآلية إال دعاء باملؤاخذة اإلهلية على املشركني من غريه وحت
رعل وذكوان وعصية وإذا كان هذا عتبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حق املشرك الذي أخرب أنه لن يغفر له فكيف األمر يف 

تح عني فهمك ملا نقرؤه وقل ريب زدين علماً وهو أن يزيدك يف فهمك فكلما كررت تالوة زدت علما غري املشرك وإن مل يؤمن فاف
  مل يكن عندك وكلما نظرت واعتربت تزيد علما واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله وتزودوا في الباب األحد والعشرون وخمسمائة

   يا أولي األلباب فإن خير الزاد التقوى واتقون

 من علوم عالمها في تباب  اهللا يا أولي األلباب اتقوا

 والتزم ما تراه خلف الباب  تفكر في ذاته فهو جهل ال

 هن حجابها وعين الحجاب  نعوت تبدو به وصفات من

 ال تنال باأللباب إنها  ما درى من يقول بالفكر فيها

 هاً في إيابيزل منه تائ لم  قال إنه قد حواه فالذي

    

اعلم وفقنا اهللا وإياك أن مثل هذا قوله ولباس التقوى ذلك خري وهو الذي يوارى من اللباس ما يستر ومينع من الضرر وهو ما زاد 
 على الريش فالتقوى يف اللباس ويف الزاد ما يقي به الرجل وجهه عن السؤال غري اهللا وكذلك يف اللباس ما يقي به اإلنسان برد اهلواء

وحره ويكون ستراً لعورته وهو قوله يواري سوآتكم وليس إال ما يسؤكم ما ينظر إليه منكم هذا الذكر جاء بلفظ الزاد وورد األمر 
به فأعلمنا أنا قوم سفر نقطع املناهل باألنفاس رحلة الشتاء والصيف لنطعم من جوع ونأمن من خوف ألنه ما زاد على وقايتك فما 

 حتمل ثقله فتتعب به وأقلّ التعب فيه حسابك على ما ال حيتاج إليه فلماذا حتاسب عليه هذا ال يفعله عاقل هو لك وما ليس لك ال
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ناصح لنفسه فما مث عاقل ألنه ما مث إال من ميسك الفضل ومينع البذل واملسافر وماله على قلة فإنه ما من منهلة يقطعها وال مسافة إال 
ة والناس ويدخل يف اجلنة اخلواطر النفسية فتقطع ذا املسافر عن معايل األمور وأصغر املسافات وقطّاع الطريق على مدرجته من اجلن

وأقرا أشقها عليه وهو ما بني النفسني فمن كانت مسافاته أنفاسه كان يف أشق سفر لكنه إذا سلم عظمت أرباحه وأمن اخلسارة 
ئعهم اإلميان واجلهاد فاإلميان بضاعة تعم النفائس املضنون ا واجلهاد يعم يف جتارته فإم يف سفر جتارة منجية من عذاب أليم بضا

مجيع ما جهزنا اهللا به من بضائع التكليف والرسل عليهم السالم هم السماسرة يف البيع والشراء والصحف والكتب املرتلة هي 
منني أنفسهم يعين األنفس احليوانية هي اليت اشتراها من الوثائق املكتوبة بني البائع واملشتري وأخرب اهللا تعاىل أنه اشترى من املؤ

النفوس الناطقة املكلفة باإلميان وأمواهلم وهو شري الربنامج فاملشتري باخليار عند حضور البضائع فإن وافقت ما يف الربنامج مضى 
لطريق كان يف كيس البائع ال يف كيس البيع وصح الشراء وإن مل يوافق فاملشتري باخليار إن شاء وإن شاء فإن هلك يف سفره يف ا

املشتري وهذا السوق نفاق إال أن الطريق خطر جداً لكثرة القطاع فقطاع طريق السفر يف املعقوالت الشبه وقطاع طريق السفر يف 
يل له وال شبهة املشروعات التأويل ال سيما يف املتشاات وال خيلو املسافر أن يكون يف هذين الطريقني أو يف إحدامها فمن ال تأو

فليس مبسافر بل هو يف املرتل من أول قدم فيمر عليه املسافرون وهو ما يعرض اهللا عليه من أحوال عباده فهو كتاجر الدكان تأتيه 
البضائع من كل جانب كما هم أهل مكة جتىب إليهم مثرات كل شيء رزقاً من لدنه سبحانه وأكثرهم ال يعلمون ذلك فتاجر 

ج إىل زاد ألنه يسافر إليه وال يسافر وليس إال العارفون ترد عليهم األنفاس مث خترج عنهم تلك األنفاس فهي هلم الدكان ال حيتا
كعرض املتاع على تاجر الدكان فيأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء ألن األنفاس قد ترد على العارف مبا هو حممود وهي البضائع 

ع ونقاوته ومذموم وهي البضائع املعيبة اليت نقص ما فيها من العيب ما كانت تستحقه من الثمن اليت ال عيب فيها املثمنة خيار املتا
لو سلمت منه وهي البضائع الوخش شر املتاع فانظر أي تاجر تريد أن تكون مث إن املسافرين من التجار الذين أمرهم اهللا بالزاد 

على قدر املسافة فهم على ثالثة أصناف صنف منهم يسافر حبراً وآخر الذي ال يفضل عنهم بعد انقضاء سفرهم منه شيء بل يكون 
يسافر براً وآخر يسافر براً وحبراً حبسب طريقه فمسافر البحر بني عدوين نفس الطريق وما فيه ومسافر الرب ذو عدو واحد واجلامع 

ظر يف املعقوالت النظر يف املشروعات فهم بني عدو بينهما يف سفره ذو ثالثة أعداء فمسافر البحر أهل النظر يف املعقوالت ومن الن
شبهة وهو عني البحر وبني عدو تأويل وهو العدو الذي يقطع يف البحر ومسافر الرب املقتصرون على الشرع خاصة وهم أهل الظاهر 

ود وأعدائهم ثالثة عدو برهم صور واملسافر اجلامع بني الرب والبحر هم أهل اهللا احملققون من الصوفية أصحاب اجلمع والوجود والشه
التجلي وعدو حبرهم قصورهم على ما جتلى هلم أو تأويل ما جتلى هلم ال بد من ذلك فمن سلم من حكم التجلي الصوري ومن 
 القصور الذي يناقض املزيد ومن التأويل فيما جتلى هلم فقد سلم من األعداء ومحد طريقة ورحبت جتارته وكان من املهتدين فهذا

وأمثاله يعطيه هذا الذكر وهو ذكر االلتباس من أجل ذكر التقوى ملا يف ذلك من ختيل تقوى اهللا وهلذا أبان اهللا عن تلك التقوى ما 
    هي وفصل بينها وبني تقوى اهللا فقال يف متام اآلية واتقون يا 

سؤال فيما تزوده يف سفرهم من التقوى فإنه فضل وأويل األلباب وجعل ااور هلم يف تقوى اهللا ليس عليكم جناح برفع احلرج وال
على تقوى اهللا فإن األصل تقوى اهللا فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم وهو التجارة مع علمك بأنه زاد التقوى 

  وهذا القدر كاف فإن اال فيه واسع واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 
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  معرفة حال قطب كان منزله والذين يؤتون ما أتوا في الباب الثاني والعشرون وخمسمائة

  قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 

 عند ما تلقاه في خجل وإنها  إن القلوب مع الخيرات في وجل

 خلق اإلنسان من عجل لكونه  فيسرع العبد في مرضات سيده

 يرى أبداً يمشي على مهل فما  دهيسرع واألفكار تسع فالطبع

  أربى على أحد أربى على رجل  السباق لمن شأن الرجال فمن إن

قال اهللا تعاىل يف الورثة ومنهم سابق باخلريات ذلك هو الفضل الكبري فالضمري من هو يعود على السبق الذي يدل عليه اسم الفاعل 
 يؤتون وجعل هنا ما مبعىن الذي من جاء باتوا بعدما وكالمه صدق فأدركهم اعلم أن السبب املوجب لوجلهم قول اهللا عنهم الذين

الوجل إذ قطعوا أم ال بد أن يقوم م الدعوى فيما جاؤوا به من طاعة اهللا فيكشف اهللا هلم إذا خافوا وجلوا من ذلك وتبديل اهللا 
ذ رميت ولكن اهللا رمى هكذا يكون كشفه هنا للوجل ما يؤتون لفظة ما اليت مبعىن الذي بلفظة ما النافية مثل قوله تعاىل وما رميت إ

الذي أتوابه ولكن اهللا أتى به فأقامهم مقام نفسه فيما جاؤوا به من األعمال الصاحلة مث نظروا يف ذكرهم للتعليل وهو قوله تعاىل إم 
دق نظرهم يف السبب الذي جعل يف قلوم الوجل إىل رم راجعون فما أتوا به مع كون اهللا وصفهم بأم الذي أتوا به فانظر ما أ

مث متموا الذكر كما علمهم اهللا أولئك إشارة إىل هؤالء الذين يسارعون يف اخلريات واإلسراع ملن أتى هرولة فافهم فهم يسارعون 
سارعة فيها وخريات يكون يف اخلريات باحلق وهم هلا سابقون أي يسبقوا ويسبقون إليها فاخلريات ثالثة خريات يكون السباق وامل

السباق ا وخريات يكون السباق إليها وهي قوله سابقوا إىل مغفرة سارعوا إىل مغفرة والسرعة يف السباق ال بد منها ألن السباق 
ما يعطي ذلك وهو فوق السعي فإتيام بسرعة والزائد على السعي ما هو إال هرولة وهي نعت إهلي وإذا انفرد احلق بنعت كان له ف

يأخذه العبد إال معار الكون احلق ال يشارك يف شيء أضافه إىل نفسه وما مل يذكر بإضافة إىل اهللا فلك فيه التصرف إن شئت أضفته 
إىل اهللا تعاىل وإن شئت أضفته إليك فإن تقدم لك إضافة ذلك إىل اهللا حرم عليك أن تضيفه بعد ذلك إىل نفسك فإن صورته يف 

ق إىل نفسه فسواء كان ذلك منه ابتداء أو قال ذلك على لسان عبده فإنّ اهللا عند لسان كل قائل مبا يقول ذلك صورة ما أضافه احل
كما هو قائم على كل نفس مبا كسبت فأنت الكتاب املشار إليه يف قوله ولدينا كتاب ينطق باحلق وأنت الناطق فإنه الفصل املقوم 

 عرفنا بأننا الكتاب الذي ينطق باحلق وشرفنا بأنا لديه وما عند اهللا باق فلنا لك يف حدك وما أحسن قوله وهم ال يظلمون حيث
البقاء مبا حنن لديه على هذا الصفة اليت وصفنا اهللا ا من النطق باحلق فإنا باهللا ننطق واهللا يقول على لسان عبده ما ينطقه به وباحلق 

 وسعها وقد وسعت احلق الذي ضاق عنه األرض والسماء وهو سبحانه ال أنزلناه وباحلق نزل وهو القائل ال يكلف اهللا نفساً إال
يثقله شيء وإمنا نعته بالتكليف ألنه على كل حال حمل جالل للحق به ينطق ويسمع ويبصر ويسعى ويبطش فقبول الزائد تكليف 

  والوسع يف إعطاء كل شيء حقه 

 لم تكن فال يكن إن  فكن به حتى يكن

 خلوق بكنم وأنت  خالق له فانت
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 الحديث المستكن إال  الحديث لم يسع إن

  قال إستكينوا فاستكن  فما استكانوا للذي

    

  وهو لنا نعم السكن  فلال له ما سكن

  فاحلمد هللا على ما أوىل وله احلمد يف اآلخرة واألوىل واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  قطب كان منزله وأما من خافمعرفة حال  في الباب الثالث والعشرون وخمسمائة

  مقام ربه 

 عليه ما يعطي العيان يدل  الرب ليس له أمان مقام

 ما خفته حاال أمان إذا  فخفه ألنه خطر وفيه

 يضيق لهوله منك الجنان  فانهها عن كل أمر ونفسك

  فأنت هو المعاتب والزمان  تعتب زماناً أنت فيه فال

 دار ليس له مكانال فرب  تعمر مكاناً لست فيه وال

 التعطف والحنان ومؤنسك  كهو فأنت له جليس فأنت

 يقال منزلنا الجنان لذاك  الخلد والحور الحسان وفيها

اعلم أيدنا اهللا وإياك أن املقام اإلهلي الرباين ما وصف به نفسه وملا علمه صلى اهللا عليه وسلم حني أعلمه لذلك استعاذ به منه فقال 
م أن كل مقام سيد عند كل عبد ذي اعتقاد إمنا هو حبسب ما ينشئه يف اعتقاده يف نفسه وهلذا قال اهللا مقام ربه وأعوذ بك منك اعل

فأضافة إليه وما أطلقه وما جتد قط هذا االسم الرب إال مضافاً مقيداً إال يكون مطلقا يف كتاب اهللا فانه رب بالوضع والرب من 
عطي يف أصل وضعه أن يسع كل اعتقاد يعتقد فيه ويظهر بصورته يف نفس معتقده فإذا كان حيث داللته أعين هذا االسم هو الذي ي

العارف عارفاً حقيقته مل يتقيد مبعتقد دون معتقد وال انتقد اعتقاد أحد يف ربه دون أحد لوقوفه مع العني اجلامعة لالعتقادات مث إنه 
ن يكون هذا القدر الذي اعتقده واحد مثل كل ذي اعتقاد يف الرب إذا وقف مع العني اجلامعة لالعتقادات كلها فيه فيخاف أ

فيتخيل أنه مع الرب وهو مع ربه ال مع الرب مع كونه ذه املثابة يف تسرحيه وعدم تقييده وقوله به يف كل صورة اعتقاد وإميانه 
حد إطالق العبد يف االعتقاد ولو مل يكن احلق له بذلك فال يزال خائفاً حىت يأتيه البشرى يف احلياة الدنيا بأن األمر كما قال فهذا 

هذا السريان يف االعتقادات لكان مبعزل ولصدق القائلون بكثرة األرباب وقد قضى ربك أال تعبدوا إال إياه يف كل معتقد إذ هو 
ند إنشاء كل صورة ينشأها عني كل معتقد مث نصب اهللا هلذا العارف دليالً من نفسه بتحوله يف نفسه يف كل صورة وقبوله يف ذاته ع

هذا املعتقد يف قوله تعاىل يف أي صورة ما شاء ركبك نظر إشارة ال تفسري فلو ال قبولك عند تسويتك وتعديلك لكل صورة ما ثبت 
قوله يف أي صورة ما شاء ركبك وقد صح وثبت هذا القول فعلمنا أن له التجلي يف صور االعتقادات فال ينكر فكل من مل يعرف 
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 ذه املعرفة فإنه يعبد ربا مقيداً منعزالً عن أرباب كثرية إذا اتصف نفسه مل يدر أي رب هو الرب احلقيقي يف نفس األمر من اهللا
هؤالء األرباب الذي يف نفس كل معتقد وى النفس يف هذا الذكر عن اهلوى هو النهي عن تقييده مبعتقد خاص عن معتقد فإنه 

 العارف الذي خاف مقام ربه كما قلنا وى النفس عن اهلوى كما شرحنا فأن اجلنة هي املأوى عابد هوى مث متم الذكر يف حق
يقول مقامه ستر هذا العلم باهللا الذي حصل له فإنه مهما ظهر عليه كل صاحب اعتقاد مقيد أنكره عليه وجهله أن كان ذا نظر 

   خاف مقام ربه غريه فال يعرفه ورمبا كفره إن كان ذا إميان فال يعرف من خاف مقام ربه إال من

  شخيص له في ربه الحصر والقيد  في أمان أن يقول بقولكم فكن

 هو المكر اإللهي والكيد فذاك  يعتقد في اهللا ما قد شرحته فمن

 البدء فيما شاءه الحق والعود له  يرى التقييد من هو مطلق ُوكيف

 فيها فما ظنك خبالقه الذي له املشيئة فيه وهو سبحانه يف حتوله يف الصور لذاته فإطالق العبد قبوله لكل صورة يشاء احلق أن يظهره
غري مشيء لذلك فإن املشيئة متعلقها العدم وهو الوجود فال يكون مشاء ملشيئته بل مل يزل يف نفسه كما جتلى لعبده فمشيئته إمنا 

 فإذا رآها العبد التبس ا وركبه احلق فيها وهو قوله من باب تعلقت بعبده أن يراه يف تلك الصورة اليت شاء احلق أن يراه فيها
اإلشارة يف أي صورة من صور التجلي ما شاء ركبك هذا يف باب املعارف واالعتقادات ويف باب اخللق يف أي صورة من صور 

  األكوان ما شاء ركبك 

 منه إذا عرفته والتخف  فخف مقام الرب أن أضفته

    

 إن شئت أو أضفته أطلقته  قيديخاف الرب غير م فال

  فكن به الموصوف أن وصفته  عين الذي تشهده فإنه

 في الكشف أن كشفته والتزد  تقتصر على الذي أشهدته ال

 فذا هو اإلنصاف إن أنصفته  به وال تكن أيضاً به فكن

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  قطب كان منزله قل لو كان البحرمعرفة حال  في الباب الرابع والعشرون وخمسمائة

  مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً 

 المهاد لنا يراع وأشجار  ولو أن البحر لنا مداد

 لذلكم السماع وحركنا  وجاء صريفها في اللوح يسعى

 القاع في المجد اليفاع وساوى  نفدت له كلمات ربي لما
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 عز وجل ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا وقال تعاىل وكلمته قال اهللا
ألقاها إىل مرمي وروح منه ليست كلمات اهللا سوى صور املمكنات وهي ال تتناهى وما ال يتناهى ال ينفد وال حيصره الوجود فمن 

بوت ال تعطي احلصر فإنه ليس التساعها غاية تدرك فكلما انتهيت يف ومهك يف اتساعها إىل غاية حيث ثبوته ال ينفد فان خزانة الث
فهو من وراء تلك الغاية ومن هذه اخلزانة تظهر كلمات اهللا يف الوجود على التتايل والتابع أشخاصاً بعد أشخاص وكلمات أثر 

ر واألقالم من مجلة الكلمات فلو كانت البحار مداداً ما انكتب ا كلمات كلما ظهرت أوالً هلا أعقبتها بالوجود أخراها والبحا
سوى عينها وبقيت األقالم والكلمات احلاصلة يف الوجود ما هلا ما تكتب به مع تناهيها بدخوهلا يف الوجود فكيف مبا مل حيصره 

ء منها وهذا من أعجب ما يسأل عنه الوجود من شخصيات املمكنات فهذا حكم املمكن فما ظنك باملعلومات اليت املمكنات جز
مساواة اجلزء والبعض للكل يف احلكم عليه بعدم التناهي مع معقولية التفاضل بني املعلومات واملمكنات مث أنه ما من شخص من 

ضل األشخاص من املعلومات وال من املمكنات إال واستمراره ال يتناهى ومع هذا يتأخر بعضه عمن تقدمه فقد نقص عن تقدمه وف
عليه من تقدمه وكل واحد ال يتصف يف استمراره بالتناهي فقد وقع الفضل والنقص فيما ال يتناهى ووجود احلق ما هو باملرور 

فيتصف بالتناهي وعدم التناهي فإنه عني الوجود واملوجود وهو الذي يوصف باملرور عليه فالذي ال يتناهى املرور عليه وهو يف عينه 
اه ألنه على حقيقته يف عينه متميز ا عمن ليست له تلك احلقيقة اليت ا يكون هو وليست األعني هويته من حيث أنه موجود متن

فهو الوجود وال يتصف بالتناهي وال يوصف أيضاً بأنه ال يتناهى لوجوده فمن حيث أنه ينتهي هو ال ينتهي خبالف احملدثات يف 
 قوس قزح واختالف ألوانه كاختالف صور احملدثات مث أنت تعلم أنه ما مث متلون ذلك وال يعلم احملدثات ما هي إال من يعلم ما هو

وال لون مع شهودك ذلك كذلك شهودك صور احملدثات يف وجود احلق الذي هو الوجود فتقول مث ما ليس مث ألنك ال تقدر أن 
 يف هذه املسألة خالف املشهود فالبصر يقوم قم تنكر ما تشهد وأنت تشهد كما ال تقدر أن جتهل ما أنت تعلمه وأنت تعلم واملعلوم

والبصرية تقول ما مث وال يكذب واحد منهما فيما خيرب به فأين كلمات اهللا اليت ال تنفد وما مث إال اهللا والواقف بني الشهود والعلم 
  حائراً لتردده بينهما واملخلص إلحدامها غري حائر منحاز ملن خيلص إليه كان ما كان 

 فخذ به هذا وذا   ذا وذامعط والحق

 منتبذا أعطاكه  تكن عن كل ما وال

 إماماً جهبذا يكن  يكن يعرف ذا ومن

 بد أن يقول ذا ال  من يقول ذا فكل

 عن ذا وذا يصرفه  يبدو الذي بينهما

 أقوام بذا وقال  أقوام بذا وقال

 حقاً هكذا  فهكذا فلتعرف األشياء

    

ور وآيات فهو القرآن الكبري الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه فهو حمفوظ العني فالوجود كله حروف وكلمات وس
فال يتصف بالعدم ألن العدم نفى الشيئية والشيئية معقولة وجوداً وثبوتاً وما مث رتبة ثالثة فإذا مسعت نفي شيئية فإمنا ينفي النايف عن 
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 الثبوت ال تنفيها شيئية الوجود فقوله ومل تك شيئاً هو شيئية الوجود ألنه جاء بلفظتك شيئية الثبوت شيئية الوجود خاصة فإن شيئية
  وهي حرف وجودي فنفاه بلم وكذلك مل يكن شيئاً مذكوراً والذكر وجود فاعلم ذلك واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  دود اهللامعرفة حال قطب كان منزله ومن يتعد ح في الباب الخامس والعشرون وخمسمائة

  فقد ظلم نفسه ال تدري لعل اهللا يحدث بعد ذلك أمراً 

 يوم فصل الحكم خسران فحكمها  تعدت حدود اهللا أكوان إذا

 اإلله وال يدريه ميزان غير  تجدد حكم ليس يعرفه فإن

 من إله الحق فرقان عناية  جود إلهي أتاك به فذاك

 في الكون أعيانلما ظهرت  فيه  ال الوجود ولو ال سر حكمته لو

  وكيف يدري الكمال الحق نقصان  الوجود ولكن ليس يعرفه هو

  اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح القدس الروح األمني 

 يعرفها ال يصرف والذي  إن هللا حدوداً تعرف

 في كل حال يقف عندها  في حكمها متئداً ناظراً

 الحق ال تنحرفوا وبحق  فيها عليها وقفوا فانظروا

 أهل التعدي عرفوا ولذا  السر لديها علنا دواتج

 انهم قد كشفوا وادعوا  انتهكواحرمتها ولهذا

  عن مراد اهللا حين اعترفوا  أنفسهم فانحجبوا ظلموا

 كالم اهللا عنه فقفوا من  واقع حيث أتى والترجي

 مثل ما يتصف بالترجي  ما قلت به واتصفوا عند

 الخير منه ولتفوا فالتظنوا  عند الذي ظن به أنه

    

حدود اهللا أحكامه يف أفعال املكلفني فال يتعدى منها حد إال حلد آخر لغري حد إهلي ال يتعداه ونفس تعديه إليه عني تعديه فيه 
فيحكم يف األمور بغري حكم اهللا ال بد من ذلك فانظر ما أعجب هذا وأحكام اهللا اليت هي حدوده وجوب وحظر وكراهة وندب 

كل متصرف حبركة وسكون فال بد أن يكون تصرفه يف واجب أو حمظور أو مندوب أو مكروه أو مباح ال خيلو من هذا وإباحة ف
فإن كان تصرفه يف واجب عليه فعله فقد تعدى حدود اهللا بتركه ما وجب عليه فعله فإن تركه على أنه ليس بواجب عليه فعله فقد 

غري حكم اهللا وينتقل فيه إىل حكم آخر من حكم اهللا لكن يف غري هذا العني فأباح تعدى يف ذلك تعدى كفر وال بد أن حيكم فيه ب
ترك ما أوجب اهللا عليه فعله وترك ما حرم اهللا عليه تركه وإن قال بوجوب الترك فيما قال الشرع فيه بوجوب الفعل فهذا تعد 
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التعدي باالعتقاد كفر ومن قلب أحكام اهللا فقد عظيم فاحش واتباع هوى مضل عن سبيل اهللا فالتعدي بالفعل والترك معصية و
كفر وخسر ومث تعد آخر حلدود اهللا وهو قلب احلقائق ويسمى املتعدى جاهالً وتعديه جهالً وهي احلدود الذاتية لألشياء وإمنا 

ظر ما نصل ا إىل العلم ذه أضيفت إىل اهللا ألن العلم ا إمنا حصل لنا من جانب اهللا حيث أعطانا من القوة اليت هي قوة العقل والن
احلدود وألن األمور اليت حندها ما هي إال زائد على ظهر يف املظاهر املعقولة واحملسوسة وما ظهر إال احلق وذلك الظاهر يف العقل أو 

لفصول فهو حدها احلس هو الذي حنده وليس إال اهللا فهي حدود اهللا وقد تشترك احملدودات يف أمور تتميز بأمور فما متيزت به من ا
املميز هلا عن الذي شاركها وما وقع به االشتراك والتميز كله حد هلا فمن تعدى هذه احلدود فقد ظلم نفسه بظلم يسمى جهالً 

وقلباً للحقائق وقلب احلقائق إما أن يقلبها عينها كلها وإما أن يقلبها من حيث فصوهلا املقومة هلا وكيف ما كان فقد تعدى حدود 
هل فحد اخلالق مبا هو حد للمخلوق فقلب األمر يف عينه كله وقد حد اإلنسان بالفصل املقوم للفرس فقد غلط وجهل بعضاً اهللا وج

وعلم بعضاً فأولئك هم اجلاهلون حقاً كما هو يف تعدي األحكام أو ما جاء به الشارع إذا آمن ببعض وكفر ببعض هو الكافر حقاً 
 الفصل املقوم من احملدود عني ذهاب ما له من نصيب االشتراك فإن حيوانية اإلنسان ما هي وغلب الكفر على اإلميان فإن ذهاب

عني حيوانية الفرس بالنظر إىل شخصية ذلك احملدود فلهذا يذهب الكل لذهاب البعض وقد قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 
ما قوله يف هذا الذكر ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً أو ذلك وال تكونن من اجلاهلني وإين أعظك أن تكون من اجلاهلني وأ

ألنا ما عرفناه من القوى املوجودة يف اإلنسان إال قدر ما أوجد فيه ورمبا يف علم اهللا عنده أو يف اإلمكان قوى مل يوجدها اهللا تعاىل 
رها ويف طريق اهللا ما يقوله أهل الطريق يف إثبات املقام الذي فينا اليوم حىت لو قيل للفرس عن القوة اليت متيز ا اإلنسان عنه أنك

فوق طور العقل وهي قوة يوجدها اهللا يف بعض عباده من رسول ونيب وويل تعطي خال ف ما أعطيته قوة العقل حىت أن بعض 
كم ا عقل هنا وال تنال إال العقالء أنكر ذلك والشرع أثبته وحنن نعلم أن يف نشأة اآلخرة قوى ال تكون يف نشأة الدنيا وال حي

بالذوق عند من أوجدها اهللا فيه وحتصل لبعض الناس هنا فال تعلم نفس ما أخفى هلا فيها من قرة أعني ويف اجلنة ما ال عني رأت وال 
ل فيما أذن مسعت وال خطر على قلب بشر فخرج عن طور العقل بتعيني أمر ما وما خرج عن طور العقل باإلمكان إذ ال حكم للعق

يعينه اهللا من األمور إال اإلمكان خاصة أو ما تتحري فيه فلهذا جاءت كلمة لعل وهي كلمة ترج وكل ترج إهلي فهو واقع فال بد منه 
فهذا هو األمر الذي حيد به يف النشأة وأما يف األحكام فمعلوم يف العلم الرمسي إىل يوم القيامة فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا 

حكم تهد ال يزال حكم الشرع يرتل من اهللا على قلوب اتهدين إىل انقضاء الدنيا فقد حيكم اليوم جمتهد يف أمر مل يتقدم قرر 
يتقدم فيه ذلك احلكم واقتضاه له دليل هذا اتهد من كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس جلي فهذا أمر قد حدث يف احلكم إذا تعداه 

فقد ظلم نفسه فهذا وأمثاله مما يعطيه هذا الذكر وهذا القدر من اإلشارة يف هذا الذكر كاف إن شاء اهللا فإن هذا اتهد أو املقلد له 
    الذي يعطيه هذا الذكر فيه تفصيل كثري ومتثيل نبهناك على املأخذ فيه واهللا يقول احلق وهو 

  يهدي السبيليهدي السبيل 

   حال قطب كان منزله ولوال أن ثبتناكمعرفة في الباب السادس والعشرون وخمسمائة

  لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليالً 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2626  

 الدين وهو ركون فيه خسران في  إن الركون إلى األغيار حرمان

 قلبي وإيمان وإحسان ضعفين  العذاب به شرع يحققه ناط

 فكيف من حاله زور وبهتان  لمن قد رأى في ذاك مصلحة هذا

 ولو تقطع أوصال وأركان  اهللا يعلم إني ال أقول به

  كالشك والشرك يقضي فيه برهان  واهللا ما كان ذاك الحكم إال لنا

 الذي قال في اهللا سلطان على  قائله ذو عصمة وله بأن

 أنزل اهللا تعاىل يف مثل هذا بل يف هذا قل يا أيها الكافرون إىل أخر السورة وهي سورة تعدل ربع القرآن إذا قسم أرباعاً كما أن

سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن إذا قسم أثالثاً كما أن إذا زلزلت تعدل نصف القرآن إذا قسم قسمني اعلم أن هذا الذكر 
يطلعك كشفاً على أعضاء التكليف منك وهي مثانية أعضاء القلب والبصر والسمع واللسان واليد والبطن والفرج والرجل وما مث 

 فيدخل العبد يف عبادته من أي أبواب اجلنة شاء وإن شاء من األبواب كلها يف الزمن الواحد تاسع وهي على عدد اجلنات الثمانية
الفرد كأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه دخل منها كلها يف يوم واحد وكما أنه يف كل عضو عمل خيصه فلكل عمل ينتجه ختصه من 

ملكلف وحال العمل الذي خيتص بذلك العضو ويقع يف عمل الكون تسمى كرامة ينتجها حال ذلك العمل تناسب الكرامة العضو ا
كل عضو تفصيل وله أيضاً أعين العمل نتيجة ختصه من احلق تسمى مرتالً ينتجه قام ذلك العمل يناسب ذلك املرتل عند اهللا العضو 

كتاب مواقع النجوم لنا وهو املكلف وتفاصيل املقام الذي خيتص بذلك العضو يفصل املنازل على اختالفها وقد بينا ذلك كله يف 
كتاب يقوم للطالب مقام الشيخ يأخذ بيده كلما عثر املريد ويهديه إىل املعرفة إذا هو ضلّ وتاه ويعرفه مراتب األنوار من هذا الذكر 

شف بنور املقسمة على األعضاء اليت يهتدي ا وهي نور اهلالل والقمر والبدر والكوكب والنار والشمس والسراج والربق وما يك
كل واحد من هذه األنوار من الصفات اليت حتصر األمساء اإلهلية والذات كاحلياة والعلم واإلرادة والقدرة والكالم والسمع والبصر 

والذات املنعوتة ذه الصفات فلكل صفة نور من هذه األنوار ويعرف املوازنات بني األشياء املوزونة واملناسبات فال خفي عليه شيء 
ر كله وهو دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال واجعلين نوراً وتعرف من هذا الذكر أرباب القوى وهي مثانية القوى فإنه نو

اخلمسة احلسية والقوى العاقلة والفكرة واخليالية وما عدا هذه القوى فكالسدنة هلذه الثمانية كما أن هؤالء الثمانية وإن كانوا 
ها مرتلة السادن ومرتلة ال قليد وما زال التفاضل يف األنواع معلوماً وكل ما ذكرناه يف مواقع النجوم أمهات ففيها ما مرتلتها من غري

  فإنه بعض ما يعطيه هذا الذكر واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله واصبر نفسك في الباب السابع والعشرون وخمسمائة

  لعشي يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم اآلية مع الذين يدعون ربهم بالغداة وا

 فما مضى طبق إال بدا طبق  قوم وفوا بما له خلقوا هللا

 إذا رزقت مثل الذي رزقوا إال  فاصبر مع القوم نفساً ليس تشكرها
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 فيها روائح مسك نشره عبق  أنكسار ومن ذل ومتربة من

 د نطقوامواطناً وبها ألقوام ق  يغرنك أو صافي فإن لها فال

    

اعلم أيدنا اهللا وإياك مبا أيدهم به من الروح القدسي أن هللا عباداً كانت أحواهلم وأفعاهلم ذكراً يتقرب به إىل اهللا وينتج من العلم باهللا 
نه هو كان ما ال يعلمه إال من ذاقه فمن حبس نفسه مع هذا الذكر حلق م فإنه كل ما أمر اهللا به نبيه صلى اهللا عليه وسلم واه ع

عني أحواهلم وأفعاهلم مع كون هذه الطائفة الذي نزل فيهم هذا القرآن من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما نالوا ما 
نالوه إال باتباعه وفهم ما فهموا عنه ومع هذا عاتب اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم فيهم حىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لقي أحداً منهم أو قعد يف جملس يكونون فيه ال يزال حيبس نفسه معهم ما داموا جلوساً حىت يكونوا هم الذين ينصرفون وسلم إذا 
وحينئذ ينصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا حضروا ال تعد وعيناه عنهم ويقول إذا جاؤا إليه أو 

هم وملا عرفوا بذلك كانوا خيففون اجللوس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلديث ملا علموا من لقيهم مرحبا مبن عاتبين اهللا في
تقييده م وصربه نفسه معهم فمن لزم هذا الذكر فإنه ينتج له معرفة وجه احلق يف كل شيء فال يرى شيئاً إال ويرى وجه احلق فيه 

ن حتصيل الرزق يف املرزوقني كما قال هلم رزقهم فيها بكرة وعشيا وهو الصبوح فإم ما دعوا رم بالغداة والعشي الذي هو زما
والغبوق عند العرب فكان رزق هؤالء بالغداة والعشي ما حيصل هلم من معرفة الوجه الذي كان مرادهم ألنه قال يريدون وجهه 

جهه فطلبوا ما يبقى وآثروه على ما يفىن فإذا جتلى يعين بذلك الدعاء بالغداة والعشي وجه احلق ملا علموا أن كل شيء هالك إال و
هلم وجه احلق يف األشياء وهلذا الذاكر ذا الذكر مل تعد عيناه عن هذا الوجه وال متكن أن تعد وعيناه عنه ألنه بذاته يقيد كل ناظر 

كان منهم قد حصل له جتلى الوجه وبقي إليه وإمنا جاء بالنهي يف هذا الذكر ألم ليسوا عني الوجه بل هم املشاهدون للوجه فمن 
معه هذا الذكر فإمنا يريد بقاء شهود ذلك الوجه دائماً ملا يعرف من حال املمكن وما ينبغي جلالل اهللا من األدب معه حيث ال 

يطلب حيكم عليه بشيء وال بد وإن حكم هو بذلك على نفسه هذا هو األدب اإلهلي ومن مل يبد له بعد ذلك الوجه املطلوب ف
بدعائه ذلك الوجه املراد له وعلى كل حال فال تعد عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنهم إىل غريهم ما داموا حاضرين ومن 
هنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صفة أولياء اهللا هم الذين إذا رأوا ذكر اهللا ملا حصل هلم من نور هذا الوجه الذي هو 

 الذي يتجلى له هذا الوجه البد أن يكون فيه أثر معلوم له وال بد فمنه جلي حبيث أن يراه الغري منه ومنه خفي حبيث مراد هلؤالء فإن
أن ال يراه منه إال أهل الكشف أو ال يراه أحد وهو األخفى إال أنه له يف نفسه جلي ألنه صاحب الشهود وحكم غري األنبياء يف مثل 

اء فإن األنبياء وإن شاهدوا هؤالء يف حال شهودهم للوجه الذي أرادوه من اهللا تعاىل بدعائهم وإم هذه األمور خالف حكم األنبي
من حيث أم أرسلوا ملصاحل العباد ال يتقيدون م على اإلطالق وإمنا يتقيدون باملصاحل اليت بعثوا بسببها فوقتا يعتبون مع كوم يف 

لذي نزل فيه عبس وتوىل فإن رسول اهللا عليه وسلم ما أعرض عن األعمى الذي عتبه فيه مصلحة مثل هذه اآلية ومثل آية األعمى ا
احلق إال حرصاً وطمعاً يف إسالم من يسلم إلسالمه خلق كثري ومن يؤيد اهللا به الدين ومع هذا وقع عليه العتب من حقيقة أخرى ال 

لصفة ومل يذكر الشخص والغىن صفة إهلية فما حادت عني من هذه اجلهة فمن ذلك قوله أما من استغىن فأنت له تصدى فذكر ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال إىل صفة إهلية لتحققه صلى اهللا عليه وسلم بالفقر فأراد احلق أن ينبهه على اإلحاطة اإلهلية فال 
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املني بأوىل من شهوده صلى اهللا عليه تقيده صفة عن صفة فليس شهوده صلى اهللا عليه وسلم الغىن احلق يف قوله واهللا غين عن الع
وسلم لطلب احلق يف قوله وما خلقت اجلن واألنس إال ليعبدون وأين مقام الغىن من هذا الطلب وقوله وأقرضوا اهللا قرضاّ حسناّ 

لفرح به فغار عليه سبحانه أن تقيده صفة عن صفة بل كان يظهر ألولئك من البشاشة على قدر ما يليق م ويظهر لألعمى من ا
على قدر ما تقع به املصلحة يف حق أولئك اجلبابرة فإن التواضع والبشاشة حمبوبة بالذات من كل أحد فإا من مكارم األخالق وما 

    زال اهللا يؤدب نبيه صلى اهللا عليه وسلم حىت حتقق األدب 

ه نسبة إىل الفقراء فالعارف ينبغي له أن ال يفوته من احلق اإلهلي فقال إن اهللا أدبين فأحسن أديب فإن اهللا له نسبة إىل األغنياء كما ل
شيء يف كل شيء فما أحسن تعليم اهللا عباده فنحن إذا فتح اهللا أعني بصائرنا وإفهامنا علمنا أن تعليم اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

ه وسلم كاملثل السائر إياك أعين فامسعين يا جاره وإن اآلداب مع املراتب أنا أيضاً مرادون بذلك التعليم وننظره يف النيب صلى اهللا علي
كان هو صلى اهللا عليه وسلم املقصود هللا باألدب فنحن أيضاً املقصودون هللا بالتأسي به واإلقتداء لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة 

د من ذلك فأنظر يا ويلّ يف هذا حسنة فكل خطاب خاطب به نبيه صلى اهللا عليه وسلم مؤدباً له فلنا يف ذلك خطاب اشتراك ال ب
  الذكر ماذا نتج من اخلري الكثري واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله وجزاء سيئة في الباب الثامن والعشرون وخمسمائة

  سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا 

 عرفية والتي التشريع بينها  إن القبيح ألقسام مقسمة

 الجزاء ألن السوء عينها عن  من عفا عن مسيء نفسه أنفتف

 اهللا بالصفة العلياء زينها أن  تكن بمحل القبيح ل فال

    

قال اهللا تعاىل وهللا األمساء احلسىن وإن كان له مجيع األمساء اليت يفتقر كل فقري إىل مسماها وال فقر إال إىل اهللا فإنه يقول يا أيها 
إىل اهللا ومع هذا فال يطلق عليه من األمساء إال ما يعطي احلسن عرفاً وشرعاً ولذلك نعت أمساءه باحلسىن وقال لنا الناس أنتم الفقراء 

ادعوه ا مث قال وصية لنا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه أي مييلون يف أمسائه إىل ما ليس حبسن وإن كان يف املعىن من أمسائه لكن 
ه عرفاً أو شرعاً بأنه ليس حبسن وهنا قال سيئة مثلها فالسيئة األوىل سيئة شرعية صاحبها مأثوم عند اهللا منع أن يطلق عليه ملا ناط ب

والسيئة الثانية اجلزائية ليست بسيئة شرعاً وإمنا هي سيئة من حيث أا تسوء اازي ا كالقصاص فيما لك أن تعفو عنه ذا 
على ذلك اسم سيئة وقال مثلها ومن اتصف بشيء من ذلك فيقال فيه أنه مسيء على حد الشرط فلما رأى أهل اهللا أنه تعاىل أطلق 

ما مسى تلك سيئة سواء فأنف أهل اهللا أن يكونوا حمال للسوء فاختاروا العفو على اجلزاء باملثل نفاسه وتقديس نفس عن اسم مل 
يها بقوله وجزاء سيئة سيئة ومل يقل وجزاء املسيء فان يطلقه اهللا على نفسه كما أطلق احلسن ونبه على الزهد والترك لألخذ عل

املسيء هو الذي جيازي مبا أساء ال السيئة فإن السيئة قد ذهب عينها وهي ال تقبل اجلزاء ولو كانت موجودة فإا لو قبلت اجلزاء 
ما تعدى عليه صار اآلخر لزال عينها مثال ذلك إن اجلرح احلاصل يف الذي تعدى عليه فجرح إذا اقتص من الذي جرحه مثل 
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اازي جمروحاً وما برئ األول من جرحه فلو قبلت السيئة جزاء لزال عينها منه وال يزول فلم يبق اجلزاء إال عني املكلف فإن كانت 
ء فأنزل السيئة فعل املكلف ال مفعوله فقد ذهب عني الفعل بذهاب زمانه فال يقبل اجلزاء ألنه قد انعدم فلم يبق إال احملل املسي

املسيء مرتلة السيئة ومسى ا وأضيف اجلزاء إىل السيئة فللمسيء حكم لسيئة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى هذا 
من أقوم القيل وإن كان القيل اإلهلي كله قومياً ولكن فيه قومي وأقوم بالنسبة إلينا ال ناقد قدمنا ما من شيء يكون فيه كثرة أمثال إال 

 بد فيه من التفاضل حتما ألنه ال شيء فوق أمساء اهللا احلسىن ومع هذا تتفاضل باإلحاطة وعدم اإلحاطة ويرتل اسم اهلي عن وال
اسم اهلي ويعلو اسم اهلي على اسم اهلي فاجلزاء باألمثال أبداً وما خرج عن الوزن واملقدار بالرجحان ال بالنقص فذلك خارج عن 

ق عليه بعدما كان له خبالفه يف اخلري يف اخلري واحلسن فإن الرجحان فيه فضيلة يثين عليه ا وما أحسن قول اجلزاء وهلذا يرجع احل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صاحب التسعة فامسع الويلَ وقد حكم بالقصاص أما أنه أن قتله كان مثله يعين قوله وجزاء سيئة 

  وعفا وهذا من السياسة واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل سيئة مثلها فسمى قاتال بال شك فتركه 

  معرفة حال قطب كان منزله والبلد الطيب في الباب التاسع والعشرون وخمسمائة

  يخرج نباته بإذن ربه 

 اهللا مما شاءه وشرع أتابه  الوفاق لمن طيب األصول لما إن

 من يفتح األبواب حين قرع يدريه  أبى فلخبث في طبيعته فمن

  من صنعه في الذي أبداه حين صنع  بما في غيوب الطبع من عجب له

 فجاءه بالذي قد كان قبل جمع  دعاه رسول اهللا حين دعا كمن

 يداه والكل فيما يديه طمع  غيره بشطر ما كسبت وجاءه

 عبد دعاه ربه فسمع وقلت  أكون لما قلنا بقولهما ولو

 ن ضر في تأخيره ونفعلم وال  األمر لم ينظر إلى أحد وبادر

    

اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح القدس إن هذا الذكر كان لنا من اهللا عز وجل ملا دعانا اهللا تعاىل إليه فأجبناه إىل ما دعانا إليه مدة مث 
صلت الفترة أما أن حصلت عندنا فترة وهي الفترة املعلومة يف الطريق عند أهل اهللا اليت ال بد منها لكل داخل يف الطريق مث إذا ح

يعقبها رجوع إىل احلال األول من العبادة واالجتهاد وهم أهل العناية اإلهلية الذين اعتىن اهللا عز وجل م وأما أن تصحبه الفترة فال 
 بني يدي رمحته يفلح أبداً فلما أدركتنا الفترة وحتكمت فينا رأينا احلق يف واقعة فتلى علينا هذه اآليات وهو الذي يرسل الرياح بشراً

حىت إذا أقلت سحاباً ثقاالً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به املاء اآلية مث قال والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه فعلمت أين املراد ذه اآلية 
فإن رجوعنا إىل وقلت ينبه مبا تاله علينا على التوفيق األول الذي هدانا اهللا به على يد عيسى وموسى وحممد سالم اهللا على مجيعهم 

هذا الطريق كان مببشرة على يد عيسى وموسى وحممد عليهم السالم بني يدي رمحته وهي العناية بنا حىت إذا أقلت سحاباً ثقاالً 
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وهو ترادف التوفيق سقناه لبلد ميت وهو أنا فأحيننا به األرض بعد موا وهو ما ظهر علينا من أنوار القبول والعمل الصاحل 
 مث مثل فقال كذلك خنرج املوتى لعلكم تذكرون يشري بذلك إىل خرب ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف البعث أعين والتعشق به

حشر األجسام من أن اهللا جيعل السماء متطر مثل مين الرجال احلديث مث قال والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه وليس سوى املوافقة 
الذي خبث وهو الذي غلبت عليه نفسه والطبع وهو معتىن به يف نفس األمر ال خيرج إال نكداً مثل والسمع والطاعة لطهارة احملل و

قوله أن هللا عباداً يقادون إىل اجلنة بالسالسل وقوله وهللا يسجد من يف السموات ومن يف األرض طوعاً وكرهاً فقلنا طوعاً يا إهلنا 
ية لعبادته وأنشأها ابتداء يف ضعف وافتقار فكانت عبادا ذاتية ومازالت على ذلك واعلم أن اهللا تعاىل ملا خلق هذه النشأة اإلنسان

إىل أن رزقها اهللا القوة وأظهر هلا األسباب املوجبة للقوة إذا استعملتها واحتجب احلق من ورائها فلم تشاهد إال هي وغابت عن 
كلفها به من األعمال ومسى تلك األعمال عبادة لتنبيه بذلك على احلق تعاىل فلم تشهده فناداها سبحانه من خلف تلك األسباب مبا 

أصلها فإا ال تنكر عبوديتها ألن العبودة هلا ذاتية ذوقاً وبقي ملن مع معاينتها األسباب اليت جتد عندها دفع ضروراا فهي تقبل عليها 
شهادة وتنظر يف نفسها فتجدها مركبة من غيب وشهادة وإن طبعاً وترى الذي دعاها إليه غيباً فتعلم أن مث ظاهر أو باطناً وغيباً و

الداعي منها إىل احلاجة غيب منها فإن تقوت عليها مناسبة لغيب على الشهادة كانت البلد الطيب الذي خيرج نباته بإذن ربه 
باب خمتلفة وأي سبب فسارعت إىل إجابة الداعي وهي من النفوس الذين يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون الارت األس

حضر منها أغناها عن سبب آخر فعلمت أا مفتقرة بالذات إىل أمر ما غري معني فتعتمد عليه وهي قد شاهدت األسباب وعلمت 
قيام بعضها عن بعض وتستغين ببعضها عن بعض ويغيب يف وقت فال يقدر عليه وحيضر يف وقت فخطر هلا ما خطر إلبراهيم اخلليل 

 ال أحب األفلني ورأت أيضاً أا ختلق بعض أسباا املوجبة استعماهلا لدفع ضروراا مبا تتكلفه من األعمال املوجبة عليه السالم إين
لوجود ذلك السبب الذي تركن إليه فأنفت أن يتعبدها من له يف وجوده افتقار إليها فأشبهها فأرادت االستناد إىل غىن ال افتقار له 

وما جعل اهللا يف طبعها من طلب العلو يف األرض والشغوف على اجلنس فقالت أجيب هذا الداعي الغائب لعزة نفسها ومشوخ أنفها 
حىت أرى ما هو فلعله عني ما أطلبه فامتثلت أمر ما دعاها إليه وعملت عليه فأشرقت أرضها بنور را فكانت البلد الطيب الذي 

حت الشهادة على الغيب وأعمتها احلاجة عن اختالف األسباب وقيام كل خيرج نباته بإذن ربه ونفس أخرى على النقيض منها رج
سبب عن اآلخرة وقالت لعل هذا الغيب الذي دعاين إليه يكون مثل الشهادة كثريين يغين الواحد منهم عن اآلخر فأبقى على حاليت 

ها األسباب كلها واضطرها فلما مل جتد سبباً وال أتعب ذايت يف مظنون فتثبطت عن إجابة الداعي مث أن اهللا حبكمته يف وقت قطع عن
تستند إليه ظاهر أجنحت إىل ذلك الغيب الذي دعاها لعل بيده فرجاً خيرجها من الضيق الذي جتده فأجابته مضطرة وهو البلد الذي 

    خبث فال خيرج نباته إال نكداً قال 

 من يدعون يعين األسباب إال إياه فكان هو السبب الذي تعاىل وإذا مسكم الضر يف البحر فنبه على موضع انقطاع األسباب ضل
ينجي فلما جناه اهللا وأغاثه واستقل قال هذا أيضاً من مجلة األسباب اليت يقوم بعضها عن بعض فيما نريده فجعله واحداً من 

إمنا كان فريقان يف العامل ذه األسباب وهو املشرك فما خرج إال نكداً وهلذا سارع يف الرجعة إىل السبب الظاهر فتميز الفريقان و
املثابة ملا حكم به األصل فإن األصل فيه جرب واختيار فباالختيار مل يزل يسقط من اخلمسني صالة عشراً عشراً حىت انتهى إىل مخسة 

ين يلجؤون فيه إىل اهللا وبعدم االختيار أثبتها مخسة وقال ما يبدل القول لدي وكان ارب له ما أعطاه املعلوم فلم يتعد علمه فيه والذ
يف حال االضطرار الكلي استنادهم من حيث ال يعلمون إىل هذا األصل يف احلكم والفريق اآلخر استناده إىل حكم االختيار يف أنه 
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 قوله تعاىل فعال ملا يريد فأهل الضرورة يف الرجعة أحق وأهل االختيار يف الرجعة أوفق وأسعد فالذي خرج نكداً من األحوال اإلهلية
تعاىل ما ترددت يف شيء أنا فاعله ترددي يف قبض نسمة املؤمن يكره املوت وأكره مساءته وال بد من لقائي يقول ال بد أن أميته 

على كره مين وهو املعلوم الذي جعلين يف هذا ألين علمت منه وقوع هذا فلو ال حصول العلم عنده من املمكنات كما هي يف 
د وال فعل ما فعله على كره فانظر فيما أعطاك هذا الذكر من العلم القريب واهللا يقول احلق وهو يهدي أنفسها عليه ما صح ترد

  السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله يستخفون من الناس في الباب الموفي ثالثين وخمسمائة

  حيطاً وال يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول وكان اهللا بما يعلمون م

 نفسي عن مثلي وأشكالي سترت  باهللا عين الجهل بي ولذا الجهل

 على الذي قال ال تخطره بالبال  علمت بأن اهللا ينظرني وقد

 فعلتم فقلنا له الحكم للحال لما  الجواب إذا قال الجليل لنا فما

  هال حفظت وجودي حفظ أمثالي  موهبة وأنت واهبها الحال

 تدريه رب القيل والقال وأنت  ت تعرفهتلمني ولم من أن فال

    

اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن اجلهل باهللا إمنا كان من جهلك بك فإن اهللا ما جعل دليالً على العلم به إال علمك بك فجعل 
 يستخفون من الناس اآلية يف نفسك وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم املترجم عنه من عرف نفسه عرف ربه وما أحسن ما قال تعاىل

فإم جمبولون على النسيان وال يستخفون من اهللا الذي ال يضل وال ينسى وكان األوىل لو صح عكس القضية إال أنه ال يصح أن 
يستخفي شيء عن اهللا والسبب املوجب لالستخفاء عن الناس ما علموا منهم احلب يف ظهور التحكم فيهم بقدر احلال واالستطاعة 

ن حب الثناء احلسن وطلب احملمدة فإذا اطلعوا على هذا الذي أشرنا إليه من العمل سقطت حرمة العامل من قلب الذي ومبا فيهم م
يراه وقام عليه لسان الذم منه وسبب ذلك اجلنسية ومع كونه يعلم أن اهللا حييط به علماً لكن يرى هذا العامل إن األمساء اإلهلية 

 سيما االسم احلليم والصبور ويعلم أن االختفاء منه حمال فال بد من إتيان ما أتى به فإن كان تتحاور فيه يف حال هذا العمل وال
مؤمناً أتاه على كره فأشبه قبض احلق باملوت نسمة املؤمن على كره فيجد يف مثل هذا اتساعاً جيول فيه حىت أنه رمبا قال فلي سوية 

راه يقول تعاىل يف متام هذه اآلية وكان اهللا مبا تعملون حميطاً ينبه أن هذا العمل احلق يف ذلك وال يقول مثل هذا إال غري أديب أال ت
الذي هو فيه قد أحطت علما به من نفسي من حيث كرهت أشياء ال بد من أين أوجدها وأحببت أشياء وإمنا قال ذلك إلقامة عذر 

من بأن هذا ال جيوز عمله شرعاً فاإلحاطة من اهللا باألشياء عبده املؤمن فانه ما يكره فعل ما يستخفي منه ويستخفي بسببه إال املؤ
مثل الذوق فينا وهو أن تعلم األشياء منك أي أنك قد اتصفت ا ذوقاً وكثري بني من يكون ذلك املعلوم حاله وبني من ال يكون 

قول فإن اهللا ال حيب اجلهر بالسوء من فإنه ما هو منه على علم صحيح وقوله من أنه مما ال يرضى من القول وهو اجلهر بالسوء من ال
القول فان احلكم بكونه سوأ ما علم ال من القول إذ لو ال القول ما وصل علمه إلينا فالقول بالسوء بطريق التعريف أنه سوء قول 
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كون حكم ظاهر يف خري حيب اجلهر به ألنه تعليم حىت ال جيهر به عند االستعمال إذا قضى اهللا على املكلف استعمال هذا فما يف ال
عمل إال وله مستند إهلي يستند إليه وذلك املستند إليه أن كان خرياً زاد له يف األعطية أضعافاً مضاعفة وإن كان شراً شفع فيه ذلك 

   املستند وأقام عذره عند اهللا فلهذا كان مآل العباد املكلفني إىل الرمحة اليت وسعت كل شيء واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

  معرفة حال قطب كان منزله وما تكون في شأن في الباب األحد والثالثون وخمسمائة

  وما تتلوا من قرآن وال تعملون من عمل إال وكنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 

 ما هو فيه الحق من شأني وشأن  العبد في الشأن والرحمن في الشأن

 شأن بالشأنشأنه فإجازي ال في  لي أن أفنى مدى عمري فينبغي

 أنه عيني وإنساني لعلمنا  ما نظرت عيني إلى أحد لواله

 وما نسيت بل النسيان أنساني  ألنسى وجودي عند رؤيته إني

    

هذا هجري لزمته سنني كثرية حىت ما كنت أمسى إال به مما كنت مستهتراً به متحداً ورأينا له بركات ال أحصيها وهو الذي أطلعت 
 فكنت رقيباً على نفسي نيابة عن اهللا حني أمرها أن تكون على وصف خاص معلوم يف الشرع املطهر املرتل على منه على املراقبة

لسان املعصوم صلى اهللا عليه وسلم ورقيباً على آثار ريب فيما يورده على قليب ويف مجيع حركايت وسكنايت ورقيباً أيضاً على ريب 
 الوزن بني أمره ويه بني إرادته ألرى مواقع اخلالف ممن خالف والوفاق ممن وافق وما مبوازنة حده املشروع يف عباده فكنت أقيم

جعلين يف ذلك إال ما شيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما هو عندي إال قوله فاستقم كما أمرت فإذا وافق األمر اإلرادة 
ة وقع ما حكمت به اإلرادة ومل يكن لألمر حكم يف املأمور كانت االستقامة كما أمر وحصل الوفاق وإذا مل يوافق األمر اإلراد

وعلمنا عند ذلك ما هو األمر اإلهلي الذي ال يعصي ومن هو املخاطب وما هو األمر اإلهلي الذي يعصى يف وقت فلم جنده إال األمر 
اإلهلي الذي ال يعصى إمنا هو املخاطب بالواسطة وهو على احلقيقة أمر لفظي صوري فهو صيغة أمر ال حقيقة أمر وأن املأمور باألمر 

عني املمكن الذي توجه من احلق عليه اإلجياد بأن يقول به كن فيكون وال بد فهذا هو األمر الذي ال يعصيه املخاطب أصالً وإمنا 
 حمل إال لسان اإلنسان املكلف هو حمل ظهور هذا املكون كما أن املكون حمل التكوين فيقول للشهادة كن فتكون الشهادة وما هلا

الشاهد وهو القائل فننسب الشهادة إىل من ظهرت فيه ليس له فيها تكوين وإمنا التكوين فيها هللا يف هذا احملل اخلاص وهكذا مجيع 
أفعال املكلفني وكون ذلك الفعل طاعة أو معصية ليس عينه وإمنا هو حكم اهللا فيه فكنت أشاهد تكوين األشياء يف ذايت ويف ذات 

ياناً قائمة ذاكرة هللا مسبحة حبمده مع كوا ينطلق عليها اسم معصية وطاعة فطلبت من اهللا مسمى املعصية هل له عني غريي أع
وجودية أو ال عني له وهل بينه وبني مسمى الطاعة فرقان أم احلكم سواء فإن اهللا ال يأمر بالفحشاء وما يتكون شيء إال عن أمره 

ا على أن مسمى املعصية إمنا هو ترك والترك ال شيء وال عني له فوجدناها مثل مسمى العدم فإنه فهل للمعصية تكوين أم ال فاطلعن
اسم ليس حتته عني وجودية فإن الشأن حمصور يف أمر ال يفعل أوي ال ميتثل وغري ذلك ما هو مث فإذا قيل يل أقم الصالة فلم أفعل 

ت إال أمر عدمي ال وجود له وكذلك يف النهي إذا قيل يل ال تفعل كذا مثل فعصيت وخالفت أمر اهللا فما حتت قويل مل أفعل وخالف
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قوله تعاىل ال يغتب بعضكم بعضاً فلم أمتثل يه ومدلول مل أمتثل عدم ال عني له يف الوجود ألنه نفي فأغتبت ومعىن فإغتبت أي 
 لساين على طريق خاص يسمى الغيبة فامتثل ذلك ظهر يف حملي عني موجودة أوجدها احلق باألمر التكويين وهو القول املوجود يف

املقول يف لساين أمر سيده وموجده باإلجياد وما أضيف إىل منه إال كوين مل أمتثل يه فانتفى عن حملي االمتثال فما أخذت يف 
 فإن الشأن الظاهر الوجهني إال بأمر عدمي وهو ترك األمر والنهي وال بد يل يف كل نفس أن أكون يف شأن وذلك الشأن ليس يل

يف وجودي إمنا هو هللا وهو قوله كل يوم هو يف شأن وفينا تظهر تلك الشؤون وأعياننا أيضاً من تلك الشؤون واهللا شهيد على ما 
 خيلق منا وفينا وقوله إذ تفيضون فيه هو ما جعل فينا من اإلرادة االختيارية يف عني اجلرب فأنا حمل ما خيلق فينا فاملكلف جمبور يف

إختياره مث خلق فينا املعىن الذي أوجب حكمه علينا أن نكون به مفيضني يف ذلك الشيء املعرب عنه بالشأن وما عرفناه ذا الشهود 
منه إال لنعلم صورة األمر حىت نكون من أمرنا على بينة من ربنا فانه ما أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم إال بطلب الزيادة من العلم فإن 

ألمور سبب احلياة املزيلة املوت جلهالة واحلياة نعيم فالعامل والناصح نفسه من ال ينسى اهللا يف شؤونه ويكون مراقباً له اهللا العلم با
تعاىل عنده شهوده فريى ما يصدر عنه فيه ويف غريه يف السماء واألرض واملأل واألعلى واألسفل مث يرى أنه مجيع ما رأى من شؤونه 

 احلق احلق فرأى هويته تعاىل عني صفته فما رآه إال به هذا أعطته هذه املراقبة وهذا هو حكم الدهر الذي ينا وية احلق ال بصفة
  عن سبه فإن اهللا هو الدهر ليس غريه 

 الدهر يحكم ودع  خذ من الدهر ما صفا

 المقدم العلي  الدهر ربنا إنما

    

 ال يعجم مفصح  بالذي يرى حاكم

 المكلم يكون  كلما قال كن لشيء

 أنا باألمر أعلم  فتأدب والتقل

 فلتسلموا راجع  اهللا أمرنا فإلى

 لألمر أحكم وهو  باألمر أعلم فهو

فقد بان لك األمر بارتفاع احلجب وعرفت احلجب ومسمى الوفاق واخلالف وعلمت من رأى ومبن رأيت ومن أنت وما هو من 
 ماهية وإن سئل عنه مبا فاجلواب بصفة الترتيه أو صفة الفعل ال غري ذلك واهللا يقول طريق الوجود فإنه سبحانه ال يقال فيه أن له

  احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله إن الصالة في الباب الثاني والثالثون وخمسمائة

  كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 

 شمس وآثارها فالحكم للشمس  الصالة لها وقت تعينه إن
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 أشرقت ال بعين الحس والنفس أو  إليها بعين القلب إن شرقت انظرف

 إلنضمام العقل والحس وعصرنا  فظهرنا لزوال الشمس في فلكي

 وذلكم إلرتفاع الشك واللبس  لغروب الحق عن نظري ومغرب

 يفرق بين العلم والحدس ولكي  إن األفول دليل يستدل به

 من أعدم األشياء بالحس ذهاب  العشاء إذا ما حمرة ذهبت ثم

 كأنها خرجت من ظلمة الرمس  وعندما انفجرت أنوارها وبدت

 وعاد مطلعها للعرش والكرسي  مغربها شرقاً بها فزهت وعاد

 مؤيد بين حصر الجهر والهمس  في شهود ال انقطاع له ناجيته

  وليس يحفظ أكواني سوى الخمس  وهذه خمسة في العد حافظة

    

حانه وتعاىل حافظوا على الصلوات وليست سوى هذه اخلمس املوقتة املعينة املكتوبة وكما أن اخلمسة حتفظ نفسها قال اهللا سب
وغريها الذي هو العشرون وهو ثاين عقد العشر من العشرة والعشرة أول العقود وأقل ما يكون العقد بني اثنني فكذلك الصالة 

علها بني حترمي وحتليل فإذا شرع فيها العبد مل يصرف ذاته إىل غريها من األعمال قسمها احلق نصفني نصفاً له ونصفاً لعبده وج
خبالف غريها من األعمال املشروعة فحفظت نفسها حىت تسمى صالة فإن الصالة شغالً وحفظت غريها وهو املصلى ليبقى عليه 

نه زائد عل اخلمسة فتكون ستاً قلنا فما زاد إال من اسم املصلى وحكمه فلهذا شرعها اهللا مخسة فعني الوقت فإن قال قائل بالوتر أ
حيفظ نفسها وهي الستة وهي أول عدد كامل فما زاد إال مبا يناسب يف احلفظ فلذا قال السائل هل على غريها يعين اخلمس قال ال 

ل وحال واهليآت يف احلركات من إال أن تطوع ومجع له يف الصالة بني اجلهر والسر أعين يف القراءة ومجع له أيضاً بني القول والفع
قيام وركوع وسجود وجلوس أثىن على من أتى ن مل يضيع من حقهن شيئاً بالدوام عليها واخلشوع فيها وأعطاها الليل والنهار 

اب حىت يعم الزمان بركتها وقد بينا من أسرارها ما شاء اهللا يف باب الصالة من هذا الكتاب وكذلك بينا أيضا من شأا يف كت
الترتالت املوصلية لنا مث أن اهللا شرع طهارة هلا مائية وترابية فإن النشأ اإلنساين مل يكن إال من تراب كآدم وماء كبين آدم فقال 

خلقكم من تراب ومن ماء ومن طني وهو خلط املاء بالتراب فجعل الطهارة للصالة مبا منه خلقنا فطهارتنا منا من ماء وهو الوضوء 
يمم فنحن نور على نور حبمد اهللا وما كتب اهللا هذه الصالة إال على املؤمنني وليس املؤمن سوى املصدق بأحدية وتراب وهو الت

الكثرة اإلهلية ملا هي عليه من األمساء احلسىن واألحكام املختلفة من حيث أن كل أسم إهلي يدل على الذات وعلى معىن ما هو املعىن 
فله أحدية العني فهو مؤمن أيضاً بأحدية العني كما هو مؤمن بأحدية الكثرة فمن مل يكن له هذا اآلخر الذي يدل عليه االسم اآلخر 

اإلميان وإال فليس هو املؤمن الذي كتب اهللا عليه هذه الصالة وإمنا كتبها على املؤمن دون العامل لعموم اإلميان فإن املؤمن هو عني 
 من االحتمال فأبقى اخلرب على أصله فالعامل من علمه باألمور على ما هي عليه أن ال املقلد ألنه املصدق خلرب ملا تعطيه حقيقة اخلرب

يزيل اخلرب عن احتماله بالنظر إىل ذات اخلرب فهو عامل بصدق هذا اخلرب املعني ألن اخلرب وإن اقتضت ذاته االحتمال فإنه ال بد أن 
 وال يعرف ما هو عليه من هذين الوصفني إال بدليل فهذا هو حظ يكون يف نفسه موصوفاً بأحد االحتمالني أما صدق و إما كذب
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العامل فقد صدق به العامل أنه صدق ال كذب أعين هذا اخلرب املعني وقلده يف هذا التصديق املؤمن فاملؤمن العامل قام له دليل العلم 
سه األمان أن ينقلب العلم جهالً وصدق املقلد على أن املخرب صادق وإن هذا اخلرب املعني صدق فهو مؤمن بال شك وأعطى العامل نف

العامل فيما أخربه به من صدق هذا اخلرب فاشترك الكل يف نعت اإلميان فلو كتبها اهللا على العلماء دون املؤمنني ملا وجبت على 
هم تعاىل بالعلم به وال املقلدين والعلماء هلم صفة اإلميان فكتب على الوصف العام ولوال احلق تعاىل ما نزل إىل عباده ما وصف

باإلميان فهم أحق بالعلم به من علمه به فإن علم اخللق به علم اضطرار وافتقار ذايت ملا تعطيه ذات املمكن من االستناد إىل املرجح 
اد أن يكونوا فبرتوله إلينا عرفناه فهو يظهر بنا وال يتمكن لنا أن نظهر به فيجمع سبحانه بني نعت السادات والعباد وال يتمكن للعب

أرباباً يف أنفسهم وإن ظهروا بنعوت سيدهم وإمنا كالمنا يف نفس األمر ال فيما جيدونه يف أوقات فما هو له تعاىل فمعلوم من 
القسمة وما هو للعبد فمعلوم وما وقع فيه االشتراك فما هو هللا فهو هللا يف عني االشتراك وما هو للعبد فهو للعبد يف عني االشتراك 

 نفس األمر معني وإن وقع االشتراك فليس إال يف األلفاظ الدالة على االشتراك وأما يف نفس األمر فال اشتراك بوجه من فهو يف
الوجوه فإن كل واحد على نصيبه املعني له وإن مل يكن األمر كذلك اختلطت احلقائق وإن كثرياً من اخللطاء ليبغي بعضهم على 

حلات وقليل ما هم وقليل أيضاً ما هم فكل مصل أدى صالته لوقتها ومل يطلع وال أنتج له معرفة بعض إال الذين آمنوا وعملوا الصا
    بسر القدر الذي قد أومأنا إليه يف هذا الكتاب يف مواضع كثرية خمتلفة 

ملا تدل عليه وتعطيه بطرائق عجيبة فما صلى الصالة لوقتها وذلك ألن اهللا ما شرع هذه العبادات إلقامة نشأة صورا الظاهرة بل 
من جانب احلق من املعرفة به وإن مل تكن الصورة قد نفخ القائل فيها روحاً حتي به وال ينفخ فيها روحاً إال بإذن ربه كما قال وإذ 

هللا مث قال ختلق من الطني كهيئة الطري فقد شارك كل مصور وما تعلق به ذم كما تعلق باملصورين فإنه ما صور عليه السالم إال بإذن ا
فتنفخ فيه فيكون طائراً بإذن اهللا فزال من هيئة الطائر وعاد طائراً فكذلك عمل العبد إذا عمله باإلميان من حيث إن احلق أمره بذلك 
العمل فقد أذن له يف إنشاء تلك الصورة فقد شارك املنافق كما شارك املصورين من خلق من الطني كهيئة الطري فإن املنافق ما أذن 

هللا له أن ينشئ صورة العمل على ذلك احلد وما أمر اهللا بإنشاء صور األعمال إال للمؤمنني فلما وقع االشتراك يف ظاهر الصورة بني ا
املؤمن واملنافق نفخ املؤمن بإميانه فيها روحاً فعادت حياة ال تشاهد سوى منشئها وهو هذا املؤمن فيجدها يوم القيامة حياة تشفع له 

واملنافق جيدها ميتة فيقال له أحيها فال يستطيع وهي حية يف نفس األمر ولكن بإحياء احلق وقد أخذ اهللا ببصر هذا وتأخذ بيده 
املنافق عن إدراك حياا كما أخذ اهللا بأبصارنا عن إدراك حياة املسمى مجاداً ونباتاً مع علمنا أنه حي يف نفس األمر إمياناً فإنه مسبح 

   حي ناطق واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل حبمد اهللا وال يسبح إال

  معرفة حال قطب كان منزله وإذا سألك عبادي في الباب الثالث والثالثون وخمسمائة

  عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 

 هو الحق الذي ال يجحد هذا  إن الدعاء حجاب من ال يشهد

 يشهدالذي في كل حال  وهو  القريب بعلمه وبعينه وهو

  من قبل ذا أعطاك هذا المشهد  لكنه لما دعاك دعوته
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 فمن تدعوه أو من تقصد يدعو  فإذا علمت بأنه عين الذي

 الدعاء هو الحجاب األبعد إن  أمراً ال تكن ممن يرى فادعوه

    

سائلني من عباده باإلجابة فيما يسألونه فيه اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن اهللا تعاىل ما أخرب نبيه صلى اهللا عليه وسلم بقربه من ال
إال وقدساً وإنا يف العلم باهللا من هذا الوجه ولو كان هذا القرب اإلهلي يف اإلجابة قربه يف املسافة اليت ذكر عنها أنه أقرب إىل 

 السؤال اإلجابة فحصل من اإلنسان من حبل الوريد الكتفى وذلك ألنه ال يلزم من هذا القرب السماع كما ال يلزم من السماع يف
الفائدة ذا التعريف ثالثة أمور القرب والسماع واإلجابة فلم يترك لعبده حجة عليه بل اهللا احلجة البالغة فإذا أقيم العبد يف هذا 

هللا تعاىل أنه الذكر فأول ما ينتج له الزهد فيما سوى اهللا فال يتوسل إليه بغريه فإن التوسل إمنا هو طلب القرب منه فقد أخربنا ا
قريب فال فائدة هلذا الطلب وخربه صدق مث أخرب أنه جييب سؤال السائلني فهو إخبار بأن بيده ملكوت كل شيء وأخرب باإلجابة 

ليتحفظ السائل ويراقب ما يسأل فيه ألنه ال بد من اإلجابة فقد يسأل العبد فيما ال خري له فيه جلهلة باملصاحل فهو تنبيه من اهللا 
 أن ال يسأل إال فيما يعلم أن له فيه اخلري الوافر عند اهللا يف الدنيا واآلخرة فمن أخذ هذا الذكر على جهة التبيه فلم يسأل اهللا وحتذير

تعاىل يف حاجة من حوائج الدنيا على التعيني ولكن يسأل فيما له فيه خري مما يعلمه اهللا مبهماً ال يعني فإذا عني وال بد فليسأل فيه 
سالمة الدين وأما تعيينه يف السؤال فيما يرجع إىل أمر الدين فليعني ما شاء وال مكر فيه وال غائلة وكذلك ما يسأل فيه مما اخلرية و

يتعلق باآلخرة ولكن هنا شرط أبينه يف هذا الذكر من أجل ما نرى يف الوقائع من عدم اإلجابة ألكثر الناس فيما يسألون فيه رم 
ه جييب دعوة الداع إذا دعاه وما دعاؤه إياه إال عني قوله حني يناديه باسم من أمسائه فيقول يا أهللا أو يا رب أو فاعلم أن اهللا أخرب أن

رب يا ذا اد والكرم وما أشبه ذلك فالدعاء نداء وهو تائه باهللا فأجابه هذا القدر الذي هو الدعوة ا مسي داعياً أن يلبيه احلق 
 من اهللا يف حق كل سائل مث ما يأيت بعد هذا النداء فهو خارج عن الدعاء وقد وقعت اإلجابة كما قال فيقول لبيك فهذا ال بد منه

فيوصل بعد النداء من احلوائج ما قام يف خاطره مما شاءه فلم يضمن يف هذا الذكر إجابته فما سأل فيه ودعاه من أجله فهو أن شاء 
فيه يقضيه اهللا لعبده وذلك رمحة به فإنه قد يسأل فيما ال خري له فيه فلو ضمن قضى حاجته وإن شاء مل يفعل وهلذا ما كل مسؤول 

اإلجابة يف ذلك لوقع ويكون فيه هالكه يف دينه وآخرته ورمبا يف دنياه من حيث ال يشعر فمن كرمه أنه ما ضمن اإلجابة فيما 
من السيد يف حق عبده حيث أبقى عليهم مث أن هذا يسأل فيه وإمنا ضمن اإلجابة يف الدعاء خاصة كما بيناه وهذا غاية الكرم 

الذكر إذا أنتج له مساع اإلجابة اإلهلية فإنه ال بد لصاحب هذا الذكر أن يسمع اإلجابة ولكن ذوقهم يف السماع خمتلفة فقد يكون 
دعاءه ومعلوم أنه أجاب دعاءه إمساع واحد غري إمساع اآلخر ولكن ال بد من عالمة يعطيها اهللا هلذا الذاكر يعلم ا أنه قد أجاب 

وإمنا أريد أنه يعلمه أن الذي سأل فيه قد قضى وإن تأخر أعطى بدله على طريق العوض ملا له يف البدل من اخلري وقد يكشف له عن 
كون ممن خواص األحوال واألزمنة واألمكنة اليت توجب قضاء حاجة الداعي فيما سأل فيه وإن مل يكن له فيه خري يعود باله عليه في

جىن على نفسه فإذا كشف اهللا به مثل هذا يتحرز يف الدعاء وفيما يدعوه فيه وكذلك يكشف له خباصية ما يدعو به من األمساء 
والكلمات أال ترى ابن باعوراً وكان قد أتاه اهللا العلم خباصية آية من آياته فدعا ا على موسى عليه السالم وقومه فأجابه اهللا فيما 

وشقي هو يف نفسه وسلب اهللا عنه علم ذلك وهو قوله تعاىل وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه اآليات وجعله دعا فيه 
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مثله كمثل الكلب فيكشف اهللا لصاحب هذا الذكر علم هذا عناية منه به فإن يف ذلك مكراً إهلياً من حيث ال يشعر وال سيما 
بناء اجلنس وإظهار قدرها عند اهللا وهلذا أكابر األولياء أخفياء أبرياء ال ترى عليهم من أثر والنفس جمبولة على حب الشفوف على أ

املكانة والتقريب ما حتتد من أجله أبصار اخللق إليهم بل ال فرق بينهم وبني العامة والذين ملكتهم األحوال هلم خرق العوائد 
 فإنه يف غري موطنه ظهر ممن ال جيب عليه الظهور به وهو الويل وأصعب ما والظهور ولكن ال يفي ذلك مبا فيه من املكر واالستدراج

    يف األمر أن 

يذوق يف ذلك طعم نفسه فإن صاحبه ال يفلح أبداً ولو صرف الكون والعامل على حكمه فإذا سألتم اهللا فاسألوه التوفيق والعافية 
ىب إال السعادة فأن اهللا ما أمر نبيه بطلب الزيادة منه إال وقد علم أن عني والعناية يف حتصيل السعادة وقل رب زدين علماً فأن العلم يأ

حصول العلم املطلوب هو عني السعادة ما فيه مكر وال استدراج أصالً وما هو إال بالعلم باهللا خاصة ال العلم باحلساب واهلندسة 
 للوقوف عنده فهذا ذكر عظيم الفائدة واهللا يقول احلق والنجوم ولو علم ذلك لكان علم داللة على علم باهللا فلم يعطه اهللا ذلك

  وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله وإنك لعلى خلق عظيم في الباب الرابع والثالثون وخمسمائة

 بشارة الرب الكريم فذاك  هيئت للخلق العظيم إذا

 العناية للعليم بآيات  أتاك بها رسول الحال يسعى

 كما قام الحديث من القديم  لحق فيهابها مقام ا فقمت

  وكنت الوجه بالخلق العظيم  فحق لك الثناء بكل وجه

 ندعوه بالبر الرحيم يزل  الوارث الفرد الذي لم فأنت

 به مؤاخاة الكليم أتتك  لك العلم الذي ما فيه ريب

 وتدعى بالحميم وبالقسيم  بالخليل وبالنديم فتدعى

تالوة ترتل اهلي من أول السورة إىل قوله زنيم عرفنا احلق يف هذه التالوة املرتلة من عند اهللا يف املبشرة اليت أبقى هذه اآلية تليت علينا 
اهللا علينا من الوحي النبوي وراثة نبوية هللا احلمد ورثته فيها من قوله وألنك يف ضيق مما ميكرون ويف قوله ولقد نعلم أنك يضيق 

رض عمن توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا فشكرت اهللا على ما حققين به من حقائق الورث صدرك مبا يقولون وقوله فاع
النبوي وأرجو أن أكون ممن ال ينطق عن هوى نفسه جعلنا اهللا منهم فإن ذلك هو عني العصمة اإلهلية فإذا أراد اهللا بصاحب هذا 

 عليه وسلم ملا سئلت عن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت كان الذكر خرياً أهلمه حلديث عائشة يف رسول اهللا صلى اهللا
خلقه القرآن تريد هذه اآلية وكل شيء عظمه اهللا يتعني تعظيمه على كل مؤمن فينظر صاحب هذا الذكر يف القرآن فكل نعت فيه 

فليعمل على االتصاف بتلك الصفات وإذا قد مدحه اهللا ومدح به طائفة من عباده كانوا ما كانوا فيعلم أن ذلك صفة مدح إهلي 
ذكر اهللا يف القرآن صفة ذم ا طائفة من عباده كانوا ما كانوا تعني عليه اجتناا فيأخذ القرآن مرتالً فيه كأن احلق ما خاطب به 

 وعرفاً والتصرف ا غريه فإذا فعل مثل هذا كان خلقه القرآن وعظمه احلق فعظم حيث تنفع العظمة ومكارم األخالق معلومة عقالً
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وفيها معلوم شرعاً فمن اتصف ا على الوجه املشروع وزاد تتميم مكارم األخالق وهو إحلاق سفاسفها ا فتكون كلها مكارم 
أخالق بالتصرف املشروع املعقول فقد اتصف بكل ثناء إهلي وصاحب هذا الذكر يفتح له يف معاين آيات السورة اليت نزل فيها على 

لوجوه وال يزال حمسوداً بالعداوة مقصوداً أو ينكشف له أمر اآلخرة عياناً ومن هذه السورة علم رسول اهللا صلى اهللا عليه أكمل ا
  وسلم علم األولني واآلخرين واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله جل ثناؤه في الباب الخامس والثالثون وخمسمائة

  ذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم وتقدست أسماؤه ال

 أهل كل فضيلة في العالم هم  بكل حال ربهم الذاكرون

  فهم الملوك على الوجود الدائم  يشهدون سواه في أعيانهم ال

 راقد أو قاعد أو قائم في  بحق اهللا ال بحقوقهم قاموا

    

 الحاكمالمقام من اإلله  هذا  حازوا الكمال فلم يكن لسواهم

 ووجود كل العالم بوجودهم  التفكر في تعلق وصفة لهم

اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن األصل يف اخللق حالة الرقاد حىت يكون احلق بقيمة أما جللوس فينال نصيباً من الرمحة قال تعاىل 
ائم على كل نفس مبا كسبت يقول اهللا تعاىل الرمحن على وكنتم أمواتاً فأحياكم وأما القيام فينال نصيباً من آية قوله تعاىل أفمن هو ق

العرش استوى وقال اهللا ال إله إال هو احلي القيوم واختلف العلماء من أصحابنا يف التخلق بالقيومية هل يصح أوالً فعندنا أنه يصح 
أبا عبد اهللا بن جنيد ملا جاء إىل زيارتنا التخلق ا مثل مجيع األمساء وقال اهللا الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا ولقيت 

بإشبيلية فسألته يف ذلك فقال جيوز التخلق ا يعين باالسم القيوم مث منع من ذلك وما أدري ما سبب منعه يقول اهللا تعاىل الرجال 
عة من أعمال رندة ببالد قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض وكان هذا أعين أبا عبد اهللا بن جنيد القرب فيقي ضي

األندلس فلم أزل به أالطفه يف أصحابه وأتباعه بقريته لكونه كان معتزيل املذهب حىت انكشف له األمر فرجع عن مذهب االعتزال 
القائلني بإنفاذ الوعيد وخبلق األفعال وعرف حمل ذلك فأنزله يف موضعه ومل يتعد به رتبته وشكرين على ذلك ورجع لرجوعه مجيع 
أصحابه وأتباعه وحينئذ فارقته فهذا ذكر األحوال ال يقف عند ذكر خاص وإمنا هو حبسب احلال ومن حاز هذه األحوال الثالثة 

فقد حاز الوجود فاآلية اليت تعم مجيع األحوال يف الذكر قوله وهو ومعكم أينما كنتم هذا هو الذكر العام الذي يعم مجيع األحوال 
 القائم الرمحن على العرش وذكر القاعد أأمنتم من يف السماء وذكر اجلنب ويف األرض إله وهذا كله وبقي ذكر التخصيص فذكر

فيه خالف أعين تأويله بني العلماء فامجع مهك على أمر واحد حىت يزول عنك التبديد فإن شئت راقبت الرمحن على العرش استوى 
قول هل من تائب هل من مستغفر هل من داع وإن شئت راقبت وهو اهللا وإن شئت راقبت أأمنتم من يف السماء وكونه يف السماء ي

يف السموات ويف األرض يعلم سركم وجهركم وإن كان طعامك ثريداً فراقب وهو معكم أينما كنتم وكينونتنا تعم حساً ومعىن 
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واخلواطر فنشهد يف الشغل فباحلس حيث حنن من األرض وحيث حنن فيه من شغل باجلوارح ومعىن حيث كتاباً هلمم واملقاصد 
  فاعالً ويف القصد قاصداً أيضاً فنعكس األمر فنكون حبيث هو فإنا حبيث ما حنن عليه وليس إال هو 

 في أكمل الحاالت ترشد وكن  في أحسن الهيآت تسعد فكن

  تكن في حكم من يقضي فيقصد  بالحال ال بالقول فيه وكن

   كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل وهذا القدر من اإلمياء نصيحة إهلية ملن

  معرفة حال قطب كان هجيره ومن كان يريد في الباب السادس والثالثون وخمسمائة

  حرث الدنيا نؤته منها وما له في اآلخرة من نصيب 

 حارثه والرزق مقسوم وأنت  حرثان محمود ومذموم الحرث

 حرثت لها فأنت مذموم فإن   تتركهاال تحرثن لدنيا أنت

 لباقية فاألمر مفهوم واحرث  ال تحرثن لما يفنى فلست له

 عنك فمكر اهللا معلوم تزول  من الركن ال تركن لفانية أحذر

 تثق بوجود فهو معدوم فال  حيث علمك يأتيك اإلله به من

  كمثل من هو بالخيرات موسوم  آلخرة أن كنت ذا نظر واحرث

    

ال اهللا تبارك وتعاىل من جاء باحلسنة فله عشرة أمثاهلا واحلسنة حرث اآلخرة يف الدنيا فمن كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه ق
فنوفقه للعمل الصاحل فال يزال ينتقل من خري إىل خري يف خري فمن حسنة إىل حسنة فإذا كسب اآلخرة نال ما اقتضاه العمل الزيادة 

 أذن مسعت وال خطر على قلب بشر وهو ذوق فهذه زيادة احلرث يف اآلخرة فينال يف اآلخرة مجيع أغراضه ما ال عني رأت وال
كلها وزيادة ما مل يبلغه غرضه سألت بعض الشيوخ من أهل العلم ما الزيادة يف قوله تعاىل للذين أحسنوا احلسىن وزيادة فقال يل 

 أزده وحرث الدنيا ليس كذلك فإنه مرتل ال ميكن يف وضع مزاجه أن ينال أحد فيه الزيادة ما مل خيطر بالبال فعلمت ما أراده فلم
مجيع أغراضه يقول اهللا تعاىل إنك ال دي من أحببت ولقد حرص بعمه أيب طالب أن يؤمن فلم يفعل ونفذت فيه سابقة علم اهللا 

ألغراض من غري توقف وأعين باآلخرة اجلنة ومن وحكمه فهذا يقتضيه حال هذه الدار كما إن اآلخرة يقتضي حاهلا نيل مجيع ا
دخلها ال أريد يوم احلشر ألن اهللا يقول يف األشقياء فما تنفعهم شفاعة الشافعني وإن القيامة أحكامها مقصورة عليها علمنا ذلك 

 اآلخرة عاد احلكم فيما حتوي كشفاً وإمياناً وأعلم تعاىل أن كل شيء عنده خزائنه وما يرتله يف الدنيا إال بقدر معلوم فإذا كان يف
عليه هذه اخلزائن اليت عند اهللا إىل العبد العارف الذي كمل اهللا سعادته فيدخل فيها متحكماً فيخرج منها ما يشاء بغري حساب وال 

ة اليت عند قدر معلوم بل حيكم ما خيتاره يف الوقت وهو أن املسعود يف اآلخرة يعطي التكوين ويكشف له عن نفسه أنه عني اخلزان
اهللا فإنه عند اهللا فكل ما خطر له تكوينه كونه فال يزال يف اآلخرة خالقا دائماً فارتفع التقدير فهو يتبوأ من اجلنة حيث يشاء ال 
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ود حيث ميشي به فإنه يف اجلنة ارتفع عنه االفتقار العرضي إىل األشياء وما بقي عنده إال الفقر إىل اهللا خاصة وإمنا ارتفع عن املسع
االفتقار العرضي ملا فيه من الذلة واالنكسار واحلاجة واجلنة ليس مبحل لذلك فأن حمل ذلك عموماً يف الدنيا وحمله يف اآلخرة النار 

وكذلك الذلة فإن احلق ال يتجلى هلم قط يف االسم املذل فال يذلون أبداً وكذلك ال يتجلى هلم يف االسم العزيز من الوجه الذي لو 
فيه لذلوا وإمنا يكسوهم اهللا حلة العزة به على األمور اليت يكونوا إال على أهليهم وال على من عندهم فال سلطان هلم وال جتلى هلم 

عز إال فيما يتكون عنهم وال يتكون عنهم شيء إال منهم فيشهدون األمر قبل تكوينه فيتعلق م إرادة تكوين ذلك األمر فعني التعلق 
تأخر عنه فأمره أسرع من ملح البصر فانظروا يف هذا املرتل ما أعطاك فيه هذا الذكر من الفوائد اجلمة اإلهلية واعلم عني كينونته وما ي

أن للدنيا أبناء ولآلخرة أبناء وللمجموع أبناء وما نبه غرينا على أبناء اموع فالسعيد من مجع بني البنوتني فهو الوارث املكمل وهو 
  يقول احلق وهو يهدي السبيل القريب البعيد واهللا 

  معرفة حال قطب كان هجيره وتخشى الناس في الباب السابع والثالثون وخمسمائة

  واهللا أحق أن تخشاه وهذه آية عجيبة 

  أدار أهل األرض باألرض  في واقعتي انني رأيت

 ترفعهم عن عالم الخفض  ليست لهم همة ألنهم

 ر والعرضبين األم يفصل  حيارى ما لهم فاصل فهم

 في السنة والفرض يقام  يخش خلق اهللا إال الذي لم

    

قال اهللا تبارك وتعاىل لكيال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم اعلم أن الرجل الكامل واقف مع ما متسك عليه املروءة 
 األحوال فإن كانت قرينة احلال تعطيه حكم األمر العرفية حىت يأيت أمر اهللا احلتم فإنه حبسب ما يؤمر فإن كان عرضاً نظر إىل قرائن

احلتم بادر إىل القبول مبادرته إىل األمر احلتم الذي ال يسعه خالفه وإن كانت قرينة احلال حتريه بقي على األمر العريف الذي يشهد له 
فهو واقف مع حكم اهللا وهكذا مبكارم األخالق ولذلك قال ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني 

املؤمن الكامل اإلميان ما هو مع الناس وإمنا هو مع ما حيكم اهللا به عليه على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي باإلميان به 
ت به وما بعثه اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثبت اإلميان له فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف حق من يؤمن باهللا ويؤمن يب ومبا جئ

تعاىل إال ليتمم مكارم األخالق فأحواله كلها مكارم أخالق فهو مبني هلا باحلال وهو أمت وأعدل وأمضى يف احلكم من القول فإن 
  احلق 

 لنا نحوه عروج وما  نزول إلى عباده له

 العالم المريج يجهله  لم يزل علياً فإنه

 جولوج وال خرو فال  ليس في حيز تراه من
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 فيه لنا الولوج يصح  في حيز وقت ونحن

  من كل شيء زوج بهيج  بأرض الجسوم عنه الح

فنسبة املؤمن الكامل والرسول إىل اخللق نسبة ليلة القدر إىل الليايل وما أراد بألف شهر توقيتاً بل أراد أا خري على اإلطالق من 
  مجيع ليايل الزمان يف أي وجود كان 

 خير من ألف شهر فأنت  مرإذا بدا فيك كل أ

 منك نور فجر يذهبها  في ليلة ما لها صباح

 ياليلة القدر فيك قدري  ما الروح في كونها سوائي

 الحق كل أمر ينزل  ليلة القدر من وجودي في

بدل يوسف ألجبت فكان مما نزل وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه وما جعله يف ذلك إال قوله صلى اهللا عليه وسلم لو كنت أنا 
الداعي يعين داعي امللك ملا دعاه إىل اخلروج من السجن فلم خيرج يوسف حىت قال ارجع إىل ربك يعين العزيز الذي حبسه فاسأله 
ما بال النسوة ليثبت عنده براءته فال تصح املنة عليه يف إخراجه من السجن بل اهللا مين عليكم إذ لو بقي االحتمال لقدح يف عدالته 

 رسول من اهللا فال بد من عدالته أن تثبت يف قلوم فلذلك كانت اخلشية حىت ال ترد دعوة احلق فابتلى اهللا نبيه صلى اهللا عليه وهو
وسلم بنكاح من تبناه وكان لو فعله عند العرب مما يقدح يف مقامه وهو رسول اهللا فأبان اهللا هلم عن العلة يف ذلك وهو رفع احلرج 

ل هذا الفعل مث فصل بينه وبينهم بالرسالة واخلتم فكان من اهللا يف حق رسوله صلى اهللا عليه وسلم ما كان يوسف عن املؤمنني يف مث
حني مل جيب الداعي فهذا من هدى األنبياء الذي قال فيه لرسوله صلى اهللا عليه وسلم حني ذكر األنبياء عليهم السالم أولئك الذين 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلال الذي كان فيه يوسف عليه السالم ما أجاب الداعي هدى اهللا فبهداهم اقتده فلو كان رس
ولقال مثل ما قال يوسف فما قال لو كنت أنا ألجبت الداعي إال تعظيماً يف حق يوسف كما قال حنن أوىل بالشك من إبراهيم ومل 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه لو شك إبراهيم لكان يكن يف شك ال هو وال إبراهيم من الشك الذي يزعمونه الذي نفاه ر
حممد أوىل بالشك منه فإنه مأمور أن يهتدي داهم فالرسل واملؤمنون الكمل ما هم واقفون مع ما يعطيهم نظرهم وإمنا يقفون مع 

 بد يف العرض التخيري كما قررنا وأما ما يأتيهم من رم والذي يأتيهم من اهللا قد يكون كما قلنا أمراً وعرضاً فاألمر معمول به وال
  حاهلم يف معرفتهم باهللا فكما قلنا يف قصيدة لنا 

 على أحد ال يعرف األحدا إال  معارف الحق ال تخفى على أحد

  وكما قلنا 

 ذاك إال الوهم ما ذلك العلم فما  إذا كان مشهودي هو الكيف والكم

 حق فيما له كميتجلى ال وهل  بما هو عين األمر في عين ذاته

 ولكنه حق عليه بنا ختم  هو حق في الحقيقة واضح فما

  وهل عين لفظ قد يكون له الحكم  تنزهت بي عن لم وكيف وكم وما
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 زدت إال ما يكونه الوهم فما  ثم موجود يصح فإن تزد وهل

 قد أتى للمؤمنين به الفهم كما  بذاك أتى القرآن إن كنت ناظراً

  يم يعطي من عوارف املعارف واآلداب ما ال يسعه كتاب اهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل فهذا ذكر حك

  معرفة حال قطب كان منزله فاستقم كما أمرت في الباب الثامن والثالثون وخمسمائة

  من غير موت وال يدري به أحد  الذي قامت قيامته المستقيم

 ال ولدالخالئق ال أهل و من  يصرفه عن أمر خالقه وليس

 اإلله الذي إليه يستند إال  له في وجود الكون مستند وما

 السيد المحسان والصمد إلن  يرفع من في الكون حاجته إليه

 يدري بذلك سباق ومقتصد  المهيمن ال تحصى عوارفه هو

واملؤمنني مأمور ا واحلكم للعلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيبتين هود وإخواا من كل سورة فيها ذكر االستقامة فإنه 
ال لألمر وما اهللا بظالم للعبيد فإنه ما علم تعاىل إال ما أعطته املعلومات فالعلم يتبع املعلوم وال يظهر يف الوجود إال ما هو املعلوم عليه 

ا يكون منه قبل كونه فإذا وقع منه فلله احلجة البالغة ومن مل يعرف األمر هكذا فما عنده خرب مبا هو األمر عليه فاإلنسان جاهل مب
ما وقع فما وقع إال بعلم اهللا فيه وما علم إال ما كان املعلوم عليه فصح قوله وال يرضى لعباده الكفر والرضا إرادة فال تناقض بني 

ا هو عليه العلم ومالنا من األمر األمر واإلرادة وإمنا النقض بني األمر وما أعطاه العلم التابع للمعلوم فهو فعال ملا يريد وما يريد إال م
اإلهلي إال صيغة األمر وهي من مجلة املخلوقات يف لفظ الداعي إىل اهللا تعاىل فهي مراده معلومة كائنة يف فم الداعي إىل اهللا فتنبه 

لوجود عني ما واعترب وقل رب زدين علماً فمن ازداد علماً ازداد حكماً فانظر فيما أمرت به أو أيت عنه من حيث أنك حمل 
أمرت أو يت عنه من حيث أنك حمل لوجود عني ما أمرت به فمتعلق األمر عند صاحب هذا النظر أن يهيئ حمله باالنتظار فإذا 
جاء األمر اإلهلي الذي يأيت بالتكوين بال واسطة فينظر أثرة يف قلبه أوالً فإن وجد اإلباية قد تكونت يف قلبه فيعلم أنه خمذول وإن 

ه منه ألنه على هذه الصورة يف حضرة ثبوت عينه اليت أعطيت العلم هللا وأن وجد غري ذلك وهو القبول فكذلك أيضاً فينظر خذالن
يف العضو الذي تعلق به ذلك األمر املشروع أن يتكون فيه من أذن أوعني أو يد أو رجل أو لسان أو بطن أو فرج فإنا قد فزعنا من 

  ول فال نزال نراقب حكم العلم فينا من احلق حىت نعلم ما كنا فيه فإنه ال حبكم فينا إال بنا كما قلنا القلب بوجود اإلباية أو القب

 البدر سناء وسنا أيها  أيها العذاب التجني والجنا

  فاحكم أن شئت علينا أو لنا  نحن حكمناك في أنفسنا

 ما تحكمه فينا بنا عين  تحكم فينا إنما فإذا
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 يف مراقبته وأن وقع منه خالف ما أمر به فإنه ال يضره وال ينقصه عند اهللا أفضاالً من اهللا ال حتكماً عليه عز ومن كان هذا حاله
وجل فإن املراد قد حصل الذي يعطي السعادة وهو املراقبة هللا يف تكوينه وهذا ذوق ال ميكن أن يعلم قدره إال من كان حاله وهذا 

الناس من كشفه ملا يطرأ على النفوس الضعيفة اإلميان من ذلك فليس سر القدر الذي خيفي هو عني سر القدر ملن فهمه وكن منع 
عن العامل عينه إال إتباع العلم واملعلوم فال شيء أبني منه وال أقرب مع هذا البعد فمن كان هذا حاله فقد فاز بدرجة االستقامة وا 

  أمر فإنه أمر باملراقبة 

  ب من ذلكم يهونوالصع  الحكم ما يكون فيتبع

ولذلك مل يكن شيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالكثري وإمنا كان شعرات معدودة مل تبلغ العشرين متفرقة وقال شيبتين فلو ال 
هذا اخلاطر ما شاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما تبني له األمر كما قررناه وقف عنه الشيب ومل يقم به هم وعلم من أين 

 ما وقع فاستقام كما أمر اهللا يهدينا صراط من أنعم عليه من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني واهللا يقول احلق وهو يهدي وقع
  السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله ففروا إلى اهللا في الباب التاسع والثالثون وخمسمائة

  والذي فر من الرحمن خاب  من فر إلى اهللا أصاب كل

    

 وإليه وحال فيه وطاب  عيش الذي قربه وىاست

 عينه حين تجلى في السراب  ترى حال الذي أشهده لو

  خارجاً والساقي من خلف الحجاب  الري من أرجائه لرأيت

 يزل صاحب كأس وشراب لم  ظمآناً فلما جاءه كان

 كان وجود ثم غاب إنما  لم يجده ماء مزن سائغاً

 خالف فيه ما أصاب الذيو  حياة الماء إال عينه ما

موسى عليه السالم ملا فر من فرعون حني خاف من اهللا أن يسلطه عليه ألن اهللا فعال ملا يريد فوهبه اهللا حكماً وهي الرسالة فجعله 
مدي من املرسلني إىل من خاف أن يسلط عليه وهو فرعون فإذا أنتج له هذا الفرار من املخلوق خوفاً على نفسه فأين أنت من احمل

الذي أمرك أن تفر إىل اهللا فقيدك حبرف الغاية يف القصد األول فربط لك البداية بالنهاية فقال لنا ففروا إىل اهللا فاملوسوي يفر من 
واحملمدي يفر إىل عن أمر اهللا تعاىل إياه بذلك الفرار فما أكمل شرعه وما أعلى رتبته واحلكم منقطع والرسالة منقطعة لذلك قال 

 صلى اهللا عليه وسلم أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فال رسول بعدي وال نيب فيزول احلكم املشروع بزوال الدنيا ويرجع رسول اهللا
احلكم إىل اهللا الذي نفر إليه بال واسطة فالذي ينتج الفرار إليه ال يقدر قدره فإنه كشف حممدي يرىب على كشف الرسل من حيث 

هذا الفار يف أماكنهم وجيوز بكشفه فوق رتبة خطاب التكليف فريى أحدية العني فيقف معها ومنها هم رسل عليهم السالم فيثبتهم 
يستشرف على أحدية الكثرة فريى أيضاً نفسه هناك معهم يف أحدية الكثرة فيأمرها على بينة من ربه وبصرية أن تنتظم يف سلك 
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 اهللا عن أمرهم فتراهم معصومني حمفوظني فالرسل منهم معصومون يف املكلفني فتنصرف النفوس احملسوسة هنا من هؤالء الفارين إىل
خالفهم واألولياء حمفوظون يف خالفهم فللرسل التشريع ولألولياء االنفعال حبسب ما يشهدونه هنالك فيكونون يف خالفهم على 

بيه أن يقول أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن بصرية وال يدعون إليه وإمنا يدعون إىل اهللا كما تفعل الرسل عليهم السالم قال اهللا لن
اتبعين فما أفرد نفسه بل ذكر أتباعه فإم ال يكونون أتباعه إال حىت يكونوا على قدمه فيشهدون ما يشهد و يرون ما يرى فخذوا 

ق هلم غري ذلك ال يكون قال بعض من العلماء باهللا الدعاة إىل اهللا ما يقولون وال تنظروا إىل أفعاهلم وأحواهلم فإم على ما عني احل
الصاحلني يف جلسائهم من جالسهم وخالفهم يف شيء مما يتحققون به نزع اهللا نور اإلميان من قلبه فليس جللسائهم أن يفعلوا مثل 

 نور اإلميان من أفعاهلم وإمنا عليهم أم ال ينازعوم فيما يظهر عليهم من علم احلقيقة فإن أحواهلم جتري عليها ولذلك قال نزع اهللا
  قلبه فال يصدقهم فيما خيربون به عن احلق وهم ذه املثابة من القرب من اهللا واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله ولو أنهم صبروا في الباب الموفي أربعين وخمسمائة

  حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم 

 إلى السلم ال تجنح إلى الحرب واجنح  بإلى اهللا ال تركن إلى السب اركن

 سهالً بال كد وال نصب يأتيك  فانظر إلى كل ما في الكون من عجب

 في كل حال مع الرحمن في السبب  اعتمدت على الرحمن فيه فكن إذا

 شئت من صور فيه ومن سبب ما  فكن به ال تكن فيه بكم فترى

 لعلم في النسبتجبه فإن ا فال  دعاك إلى ما أنت تجهله فإن

 فخيل اهللا في الطلب والتحارب  وكن باهللا معتصماً والتنازع

    

قال اهللا جل ثناؤه وتقدست أمساؤه أن اهللا مع الصابرين واملدار كله على شهود هذه املعية فإنه مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون 
ية اليت له مع الصابرين خاصة هذا وما هو إال صرب على الرسول حىت فهو مع الصابرين واملتقني واحملسنني فهذا الذكر ينتج شهود املع

خيرج إليهم فكيف الصرب على اهللا ملا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر اهللا على كل أحيانه واهللا جليس من يذكره فلم يزل 
سلم فإمنا خيرج إليه من عند ربه إما مبشراً وإما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جليس احلق دائماً فمن جاء إليه صلى اهللا عليه و

موصياً ناصحاً وهلذا قال لكان خرياً هلم فلو كان خروجه إليهم مما يسوءهم يف آخرم ما كان خرياً هلم وقد شهد اهللا باخلريية فال 
ري ذلك ال يكون ومن صرب نفسه بد منها وهي على ما ذكرنا من بشارة خبرياً ووصية ونصيحة وإبانة عن أمر مقرب إىل سعادم غ

على ما شرع اهللا له على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم فإن اهللا ال بد أن خيرج إليه رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف مبشرة يراها 
ه وسلم ال أو يف كشف مبا يكون له عند اهللا من اخلري وإمنا خيرج اهللا إليه رسوله صلى اهللا عليه وسلم ألن رسول صلى اهللا علي

يتصور على صورته غرية فمن رآه رآه ال شك فيه خبالف رؤية احلق فإن احلق له التجلي يف صور األشياء كلها فإن األشياء ما 
ظهرت إال به سبحانه وتعاىل فالعارف يعلم أن كل شيء يراه ليس إال احلق وهو معطي السعادة والشقاء والرسول ليس كذلك 
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وال يغتر برؤية احلق وهلذا الذي أشرنا إليه ادعى من ادعى من البشر واجلن األلوهة وقبل منهم وعبدوا من فيعتمد على رؤية الرسول 
اهللا وما قدر أحد يدعى بأنه حممد بن عبد اهللا رسول صلى اهللا عليه وسلم وإن تبىن فما يقول أنه حممد وإمنا يقول أنه رسول اهللا 

ة هذا االسم العلم أن يتصور عليه أحد من خلق اهللا يف كشف وال نوم كصورته يف فيطالب بالدليل على دعواه فتنبه إىل عصم
اليقظة سواء فمن رآه رآه فما تغري من صورته تغري حسن فذلك راجع إىل حال الرائي أو صورة الشرع يف املكان الذي رآه فيه عند 

احلسن والقبح عني أعالمه وخطابه إياه مبا هو األمر هو والة أمور الناس وكذلك لو كان تغري قبح كذلك فاعلم ذلك فيكون تغريه ب
األمر عليه يف حقه أو يف حق والة العصر باملوضع الذي يراه فيه ورؤية احلق ليست كذلك ألنه ما مث شيء خارج عنه فكل شيء 

ملزاج باملالمية للطبع ويف فيه حسن ال قبح فيه وما قبح ما قبح من األمور إال بالشرع ويف أصحاب األغراض بالعرض ويف أصحاب ا
أصحاب النظر الفكري من احلكماء بالكمال والنقص وصاحب هذا اهلجري كثري الصالة على حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى هذا 
الذكر حيبس نفسه ويصرب حىت إليه صلى اهللا عليه وسلم وما لقيت أحداً على هذا القدم غري رجل كبري حداد بإشبيلية كان يعرف 

هم صلى على حممد ما كان يعرف بغري هذا االسم رأيته ودعا يل وانتفعت به مل يزل مستهتراً بالصالة على حممد صلى اهللا عليه بالل
وسلم ال يتفرغ لكالم أحد إال قدر احلاجة إذا جاء أحد يطلبه أن يعمل له شيئاً من احلديد فيشارطه على ذلك وال يزيد وما وقف 

أن يصلي على حممد ذلك الواقف إىل أن ينصرف من عنده وهو مشهور بالبلد عليه أحد من رجل وال صيب وال امرأة إال وال بد 
بذلك وكان من أهل اهللا فكل ما ينتج لصاحب هذا الذكر فإنه علم حق معصوم فإنه ال يأتيه شيء من ذلك إال بواسطة الرسول 

اس يف زمان أيب يزيد البسطامي فقال له هل رأيت أبا يزيد فقال صلى اهللا عليه وسلم هو املتجلي له واملخرب لقي رجل بعض الن
رأيت اهللا فأغناين عن أيب يزيد فقال له الرجل لو رأيت أبا يزيد مرة كان خرياً لك من أن ترى اهللا ألف مرة فلما مسع ذلك منه 

ذا أبو يزيد فنظر إليه فمات من ساعته فأخرب رحل إليه فقعد مع الرجل على طريقه فعرب أبو يزيد وفروته على كتفه فقال له الرجل ه
الرجل أبا يزيد بشأن الرجل فقال أبو يزيد كان يرى اهللا على قدره فلما أبصرنا جتلى له احلق على قدرنا فلم يطق فمات ملا كان 

رض الناس عليها مشافهة ويف األمر هكذا علمنا أن رؤيتنا اهللا يف الصورة احملمدية بالرؤية احملمدية هي أمتّ رؤية تكون فما زلنا حن
  كتابنا هذا واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله ومن يظلم منكم في الباب األحد واألربعون وخمسمائة

  نذقه عذاباً كبيراً 

    

 نصرة ليس لها من خاذل  اهللا لنفس الظالم نصرة

 ما شاء بحكم فاصل حكم  ما ظلم الغير له فإذا

 نفسي بعدها للعاقل حق  اهللا أولى وكذا وحقوق

 عند العليم الفاضل آخراً  حق الغير في رتبته ثم

  منه في العاجل أو في اآلجل  الظلم ذوق فاحذروا وعذاب
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  من يرى أحكامها في العاجل  الذوق ما يجهلها وعلوم

نوا ومل يلبسوا إميام بظلم وليس إال الظلم الذي قال فيه لقمان اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح القدس أن الظلم هنا هو الظلم الذي آم
البنه ال تشرك باهللا أن الشرك لظلم عظيم كذا فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمن التزم هذا الذكر ذا اآلية أقامه احلق مقامه 

من حقيقة املمكن العجز فال بد من القصور يف رتبة يف العامل وقلده أمر عباده ولو بلغ العبد ما عسى أن يبلغ ال يزال خلقاً و
التصريف ذوقاً فال بد أن حيصل له من العذاب النفسي ذوق كبري ألنه ليس يف قوته أن يرضى العامل فإن اهللا ما أرضاهم وهللا 

يه فيضيق عن السعة اإلهلية االتساع الذي ال ميكن أن يكون للعبد ولو اتسع اخلليفة ما اتسع فإن ضيق الطبيعة ال بد أن حيكم عل
فيتعذب بقدر ما ذاق العذاب الكبري هذا وهو واٍل من عند اهللا بأمر اهللا قال تعاىل يف حق الكامل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا 

والية عن يقولون يعين يف حق اهللا وتكذيبه فهذا هو العذاب الكبري الذي ذاقه وظلمه املذكور يف هذا الذكر إمنا كان لكونه قبل ال
العرض اإلهلي فهو مع األمر يضيق وال يسمى ظاملاً ومع العرض يكون ظاملاً ويذوق العذاب الكبري أنا عرضنا األمانة على السموات 

واألرض واجلبال وأي أمانة أعظم من النيابة عن احلق يف عباده فال يصرفهم إال باحلق فال بد من احلضور الدائم ومن مراقبة 
 أن حيملنها وأشفقن منها أي خفن أن ال يقمن حبقها فاستربأن ألنفسهن ومحلها اإلنسان عرضاً أيضاً ملا وجد يف التصريف فأبني

نفسه من قوة الصورة اليت خلق عليها أنه كان ظلوماً لنفسه وهو قوله ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبري فإذا ظلم نفسه بقبول النيابة 
ال اهللا أليب يزيد أخرج إىل عبادي بصوريت يعين خليفة فمن رآك رآين فلما خطا عنه خطوة غشى عليه املعروضة عليه أذاقه اهللا ما ق

فقال احلق ردوا علي حبييب فال صرب له عين فالنيابة مع األمر يكون فيها احلرج وضيق الصدر فكيف بالعرض فمن زهد يف اخلالفة 
فق منها ومن قبلها من أصحاب هذا الذكر فبتأويل دخل هلم يف أول الدخول املعروضة فمن هذا الذكر زهد وتركها مل يقبلها وأش

  يف هذا الذكر وهو لفظة العذاب فإنه من العذوبة وهي التلذذ باألمر وهو قول أيب يزيد يف بعض أحواله 

  سوى ملذوذ وجدى بالعذاب  مآربي قد نلت منها وكل

لعذوبة وهي اللذة باللذة أي أنه يتلذ باللذة ال أنه يلتذ باألشياء وهذا مثل ما يقوله أهل ومل يقل باآلالم وإمنا قال بالعذاب ملا فيه من ا
النظر يف العلم أن بالعلم يعلم العلم وبالرؤية ترى الرؤية يف مذهب املتكلمني وكذلك تدرك اللذة فاعلم ذلك فإنه باب غريب يف 

  الذكر واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله ومن كان في هذه أعمى في واألربعون وخمسمائةالباب الثاني 

  فهو في اآلخرة أعمى وأضل سبيالً 

 تحوي عليهن الصدور التي  تعمى القلوب في الصدور إنما

 ورود كان منها األمور عن  ثم هذا الحكم فيمن صدرت

  كيف يعمى من له عين الظهور  يعمى صادر عنه به ليس

    

اهللا تعاىل ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور على الوجهني الواحد من الوجهني للحصر والثاين للرجوع فاعلم أن العماء حرية قال 
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وأعظمه احلرية يف العلم باهللا على طريقني الطريق الواحدة النظر الفكري فال يزال صاحب هذا الطريق إذا ويف النظر حقه يف حرية 
دليل إال وعليه عنده دخل وشبهة التساع عامل اخليال إذا القوة املفكرة ما هلا تصرف إال يف هذه احلضرة إىل املوت فإنه ما من 

اخليالية إما مبا فيها مما اكتسبته من القوى احلسية وإما مما تصوره والقوة املصورة فإذا كان صاحب هذا النظر يف الدنيا أعمى أي 
ت على ما عاش عليه وهذا ما عاش إال حائراّ فيجيء يف اآلخرة بتلك احلرية فإذا وقع له الكشف حائراً أو ميوت واإلنسان إمنا ميو

هناك زاد حرية الختالف الصور عليه فهو أضل من كونه يف الدنيا فإنه كان يترجى يف الدنيا لو كشف له أن تزول عنه احلرية وأما 
احلق ال يتجلى يف صورة مرتني فيحار صاحب هذا العلم يف اهللا الختالف صور الطريق الثانية يف العلم باهللا فهو العلم عن التجلي و

التجلي عليه كحرية األول يف اآلخرة فما كان لذلك يف اآلخرة هو هلذا اآلخرة يف الدنيا وأما البصرية اليت يكون عليها الداعي والبينة 
العلم فإنه إذا دعا إىل العلم أيضاّ إمنا يدعو إىل احلرية هو إال ما تراه يف فإمنا ذلك فيما يدعو إليه وليس إال الطريق إىل السعادة ال إىل 

كل جتل فالكامل من يرى اختالف الصور يف العني الواحد فهو كاحلرباء فمن مل يعرف اهللا معرفته باحلرباء فإنه ال يستقر له قدم يف 
 أعمى وأضل سبيالً من أصحاب النظر ألنه ليس وراء التجلي إثبات العني فأصحاب التجلي عجلت هلم معرفة اآلخرة فهم يف الدنيا

  مطلب آخر للعلم باهللا وال يتضور هذه اإلشارة كافية ملن عقل واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل فإن الكالم يف هذا الذاكر واسع 

  معرفة حال قطب كان منزله وما آتاكم الرسول في الباب الثالث واألربعون وخمسمائة

  فخذوه 

 ال تتوقف أيها الرجل فخذه  الرسالة ما تأتي به الرسل عين

  إليك فاعمل بها يصعد لك العمل  المليك الذي جاءت رسالته أنت

 توهمته فذلك الزلل فإن  من غير قطع في مساحته إليه

 قعدت أتاك الصعق والخبل وإن  إليه تنل عين البقاء به واصعد

 انزه أن يجري له مثل ألمروا  الظروف لتحوي من يحّل بها إن

 تقطعنكم األغراض والعلل ال  بالمنزل األعلى فحّل به عليك

 به أمن والوجل فاليقوم  المنزه عن نعت وعن صفة هو

 لنفسك ما أصحابه عملوا فاعمل  أنت إذا إن كنت صاحبه فأنت

 والكسل فيه وال ملل عجز  يقم بك فيما قد أتيت به وال

    

 وإياك بروح منه أن اهللا يعطي عباده منه إليهم وعلى أيدي الرسل فما جاءك على يد الرسول فخذه من غري ميزان وما اعلم أيدنا اهللا
جاءك من يد اهللا فخذه مبيزان فإن اهللا عني كل معط وقد اك أن تأخذ كل عطاء وهو قوله وما اكم عنه فانتهوا فصار أخذك من 

ذك من الرسول على اإلطالق ومن اهللا على التقييد فالرسول مقيد واألخذ مطلق منه واهللا الرسول أنفع لك وأحصل لسعادتك فأخ
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مطلق عن التقييد واألخذ منه مقيد فانظر يف هذا األمر ما أعجبه فهذا مثل األول واآلخر والظاهر والباطن فظهر التقييد واإلطالق يف 
هللا ليمكر بنا أعين بأمته وإمنا بعثه ليبني هلم ما نزل إليهم فلهذا أطلق لنا اجلانبني وذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما بعثه ا

األخذ عن الرسول والوقوف عند قوله من غري تقييد فإنا آمنون يف من مكر اهللا واألخذ عن اهللا ليس كذلك فإن هللا مكراً يف عباده 
من حيث ال يعلمون وقال وأكيد كيداً وقال إن كيدي ال يشعر به قال تعاىل ومكرنا مكراً وهم ال يشعرون وقال سنستدرجهم 

متني وقال وهو خري املاكرين ومل جيعل للرسل يف هذه الصفة قدماً ألم بعثوا مبينني فبشروا وأنذروا وكله صدق وأعطى الرسول 
رسول وورثه فكل ما جاء من امليزان املوضوع فمن أراد السالمة من مكر اهللا فال يزال امليزان املشروع من يده الذي أخذه عن ال

عند اهللا وضعه يف ذلك امليزان فإن قبله ملكه وإن مل يقبله سلمه هللا وتركه فإن تركه عمل به ومل جيعل نفسه حمالً لقبوله يقول اجلنيد 
نة فإن عزمت على رضي اهللا عنه علمنا هذا مقيداً بالكتاب والسنة ومها كفتا امليزان ومعىن قوله أنه نتيجة عن العمل بالكتاب والس

األخذ عن اهللا وال بد حلال غلب عليك فقل ال خالبة فإنك إذا قلت ال خالبة فإن كان من عند اهللا ثبت فأخذته وإن كان من مكر 
اهللا ذهب من بني يديك فلم حتده عند قولك ال خالبة فأن األمر بيع وشراء وأن اهللا تعاىل ال يدخل حتت الشرط هذا يقتضيه مقام 

لذوق فإمنا يشترط على اهللا من جيهل اهللا أو يدل عليه ألنه ظن به خرياً كما أمره سبحانه فإنه لو علم أن اهللا ما يبعثه يف شغل احلق با
حىت يهيأه لذلك الشغل فإنه حكيم خبري فال تقس اهللا على املخلوق فإن املخلوق جيهل كثرياً منك ومن نفسه واحلق ليس كذلك فال 

 موسى عليه السالم حني بعثه ربه رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري وأحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل فائدة لالشتراط يقول
واجعل يل وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه يف أمري فأعطاه ذلك كله ومل يقل حممد صلى اهللا عليه وسلم شيئاً 

 من حديث موسى عليه السالم ما ذكر إال ليعلم أن االشتراط على املستخلف من هذا كله فاألوىل أن تكون حممدياً فإنه ما ذكر اهللا
جائز وال حرج عليه يف ذلك لو اشترط أال ترى موسى عليه السالم كيف قال حملمد صلى اهللا عليه وسلم ليلة إسرائه حني فرض اهللا 

سرائيل وما راجع حممد صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك عليه الصالة راجع ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك مث علل وقال فإين بلوت بين إ
إال امتثاالً ألمر اهللا فإن اهللا ملا ذكر األنبياء عليهم السالم قال له أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده فأمتثل أمره يف رجوعه فكان 

  خرياً وهذا فائدة الشيخ املتخذ يف الطريق فاعلم ذلك 

 وال تتوقف فالتوقف يصعب  اًمنه ما أعطاك إن كنت تابع فخذ

  فقد جاءك األمر الذي كنت تطلب  فإن كنت ذا لب وعلم وفطنة

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان هجيره ما يلفظ من قول في الباب الرابع واألربعون وخمسمائة

  إال لديه رقيب عتيد 

 ن توكلوافيما تلفظو فعليه  الرقيب على اللسان موكل إن

 على عين الحقيقة يأفل واعمل  به أن كنت صاحب نظرة أنطق

 عينه والعين ما ال تجهل هي  جميع قواك منك فإنها وكذا
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  عيناً علمت من الرقيب المرسل  علمت نصيحتي وشهدتها فإذا

    

لى اهللا عليه وسلم أن اهللا عند لسان كل قائل قال اهللا تعاىل وإن عليكم حلافظني كراماً كاتبني يعلمون ما تفعلون وقال رسول اهللا ص
وما خصص قائالً من قائل فأتى به نكرة فكل ذي لسان قائل فهو عند اهللا وما عند اهللا باٍق وما كل قائل يف كل قول يكون قوله 

ن احلق لسانه فتفاضلت املراتب منسوباً إىل اهللا مثل قوله أن اهللا قال على لسان عبده مسع اهللا ملن محده واحملبوب بإتيان النوافل يكو
فامللك احلافظ الكاتب عند اإلنسان كل ما لفظ كتبه امللك فال يكتب إال ما يلفظ به اإلنسان فإذا لفظه ورمى به فبعد الرمي يتلقاه 

القول حيفظه له عنده إىل امللك فإن اهللا عند قوله فرياه امللك نوراً قد رمى به هذا القائل الذي احلق عند لسانه فيأخذه امللك أدباً مع 
يوم القيامة وإذا عمل يعلم امللك أنه عمل أمراً ما خاصة وال يكتبه حىت يتلفظ به فاحلفظة تعلم ما يفعل العبد ولكنها ما تكتب له 

كة عمالً حىت يتلفظ به فإذا تلفظ كتبت فهم شهود إقرار وسبب ذلك عدم إطالعهم عل ما نواه العبد يف ذلك الفعل وهلذا مالئ
العروج باألعمال تصعد بعمل العبد وهي تستقله فيقبل منها ويكتب يف عليني وتصعد بالعمل وهي تستكثره فيقال هلا اضربوا ذا 
العمل وجه صاحبه فإنه ما أراد به وجهي وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء فلو علمت احلفظة ما يف نية العبد عند 

ل هذا اخلرب فالنية يف األعمال ال تكون من العبد إال من الوجه اخلاص وهلذا ال يعلمه من العامل إال اهللا والعامل العمل ما ورد مث
الذي نوى فامللك يرقب حركة العبد ويكتب منه حركة لسانه إذا تلفظ واهللا شهيد ألنه عند قول عبده على احلقيقة ال عند عبده 

ث حبدوث القول وسبب ذلك أنه تكوين والتكوين ال يكون أبداً إال عن القول اإلهلي يف كل فهذه الكينونة اإلهلية هي اليت حتد
كائن فجميع ما يتكون يف الوجود فعن القول اإلهلي فما بني احلق والعبد مناسبة أمت وال أعلم من مناسبة القول وهلذا كان عند لسان 

ده ضاع القول وإمنا كان اهللا عنده لينشئه صورة قائمة تامة اخللقة فإنه ال كل قائل فإن القول كون مفارق قائله فإن مل يكن اهللا عن
بد أن يكون تعاىل مذكوراً ا فيتم منها ما نقصه العبد مما تستحقه نشأا من الكمال كما يقبل الصدقة لريبيها حىت تكون أعظم 

فالغرية على اجلناب اإلهلي من اهللا الذي له الكمال املطلق من اجلبل العظيم فهذا من باب الغرية واألول من باب الكمال وما ينبغي 
  مث لتعلم أن النقص من كمال الوجود ال من كمال الصورة فتنبه فإنه دقيق 

 لزال عن رتبة الكمال  ولو لم يكن في الوجود نقص

 فيه ذو الجالل كماله  ناقص فأبدي لكنه

 يخله اهللا من جمال لم  صنع من كل خلق فكل

 كل عقد بكل حال في  اجع إليهإلنه ر

 إال إلى اهللا ذي المعال  كمال وال جمال فال

 الفعل والحال والمقال في  كل شخص بكل وجه من

 تجعل الحكم للخيال ال  من يراني بعين حق يا

 مهتد ال عن ضالل بل  إلنه عقد كل هاد
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 الكمال يف قول ويف عمل وال يغرنك كون النقص من كمال و إن كان كذلك فاجهد أن ال تصدر منك صورة إال خملقة يف غاية
الوجود ألن ذلك من كمال الوجود ما هو من كمال ما وجد عنك فإن مجاعة من الناس زلوا يف هذا املوضع لقيناهم فينتج هذا 

م احلق تعاىل تعذبت الذكر لصاحبه مشاهدة احلق عند قوله وقبوله له ومن شاهد احلفظة فمن هذا املقام شهدهم وملا أشهدنيه
بشهودهم ومل أتعذب بشهود احلق فلم أزل أسأل اهللا يف أن حيجبهم عين فال أبصرهم وال أكلمهم ففعل اهللا معي ذلك وسترهم عن 
عيين وإمنا مل أتعذب بشهود احلق ألنه عند شهود العبد ربه تعاىل يشهده شاهداً ومشهوداً و شهوده امللك ليس كذلك فإنه يشهده 

 عنه ولو كان احلق يصره فإنه أعظم يف األجنبية وأشد يف القلق عند صاحب هذه الصفة ألن امللك ال ينبغي أن يكون رقيباً أجنبياً
على اهللا وهو رقيب فال بد أن يكون امللك يف هذه احلال حمجوباً عن اهللا تعاىل ال يشهده صفة عبده إذ لو شهدها مل يتمكن له أن 

هلذا العبد أن يتعلق بشهود امللك فإذا غاب عن حسه انفرد بسره بربه وأملى على امللك ما شاء أن ميلي عليه يكون رقيباً عليه فال بد 
فكان اهللا على كل شيء رقيباً واملالئكة حافظون من أمر اهللا هذا الشخص اإلنساين قال تعاىل له معقبات من بني يديه ومن خلفه 

ون مع العبد حبسب ما يكون العبد عليه فهم تبع له وهذا الفارق بني توكيل السلطان حيفظونه من أمر اهللا فهم مالئكة تسخري تك
على الشخص فإنه حتكم الوكالء عليه ال يتعدى املوضع الذي حجره السلطان وحفظه احلق يتبعون العبد حيث تصرف فهو مطلق 

ك مينعه من ذلك ألمرين الواحد لكون احلق قد التصريف يف إرادته وإن حجر عليه بعض التصرف فما حجر عليه وال يستطيع املل
ذهب اهللا بسمع هذا العبد عن قوله ويبصره عن شهوده واألمر اآلخر لكون امللك احلافظ املوكل به ال مينعه لشهوده احلق يف تصرفه 

وكالء به ليس هو الذي أمره حبفظه فلذلك ال حيجر امللك عليه التصرف وتوكيل املخلوق ليس كذلك فإن احلاكم الذي وكل ال
عند املوكل عليه فهذا الفارق بني حكم الوكيل احلق والوكيل املخلوق فوكالء اخللق حيفظونه من التصرف ووكالء احلق حيفظونه 

  يف التصرف وهذا القدر يف هذا الذكر من التنبيه كاف واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  ل قطب كان هجيره واسجد واقتربمعرفة حا في الباب الخامس واألربعون وخمسمائة

  سدل الحجاب عليك واسجد واقترب  تطع النفس التي من شأنها ال

 إلى النور المهيمن واغترب وأجنح  ال تطمعن بها فلست من أهلها

 بما يعطي وجودك تقترب فاعمل  الذي أعطى الوجود بجوده فهو

 حقيقته وإذا وقف على حقيقته فقد عرف ربه والعبد أبداً ال يطلب حبركته اعلم أيدنا اهللا بروح منه أن هذا الذكر يوقف العبد على
إال ربه حىت يشهد عني كل شيء ومنه صدر فقد شهد صدوره وهو معه فقد شهد معيته يف تصرفه فال بد أن يطلب شهوده فيما 

شرعاً ال عرفاً أراد اهللا أن يرى حكمه يف الغاية فإن ينتهي إليه تصرفه فهو غاية املطلب وملا كان العلو هللا عرفاً وعلماً واملعية علماً و
السجود يف العرف بعد عما جيب هللا من العلو أال ترى إىل أبن عطاء حني غاص رجل مجلة فقال جل اهللا فقال اجلمل جل اهللا وما 

 طلب الرجل ربه بالغوص غاص إال ليطلب ربه فإنه سجود قرية من ذلك العضو إىل اهللا فلما رأى اجلمل جهل أبن عطاء باهللا يف
قال اجلمل جل اهللا أن حتصره معرفتك فال يكون له يف عقدك إال العلو فمن حيفظ السفل وأنا رجل ما أنا رأس فال بد أن أطلب ريب 
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 حبقيقيت وليس إال السجود قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو دليتم حببل هلبط على اهللا وهذا عني ما قال اجلمل فيمن سجد

اقترب من اهللا ضرورة فيشهده الساجد يف علوه وهلذا شرع للعبد أن يقول يف سجوده ومن مل يقف يف هذا الذكر على الذي نبهت 
  عليه وأمثاله فما هو صاحب هذا اهلجري فاعلم ذلك واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله وهجيره فاعرض في الباب السادس واألربعون

  عن من تولى عن ذكرنا 

 بمن إليه تولى  ما أجهل المتولي

  من كان عنه تدلى  رآه رآه فلو

 ما تولى عين  رآه ابتداء ولو

  فهو الذي قد تولى  ثم عين سواه ما

    

 إذا ما تولى منه  يذوق عذاباً فمن

 ما تولى نوله  من أعجب القول عندي

 وال كها فتولى  إذا وليت أموراً

هللا تعاىل نوله ما توىل اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن التويل عن الذكر املضاف إىل اهللا اإلعراض عنه على االنفراد بل ضم قال ا
إليه قوله ومل يرد احلياة الدنيا فباموع أمر احلق تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم إذا وقع باإلعراض عنه فينتج العارف هذا الذكر 

م منه يف العموم فإن اهللا له القرب املفرط من العبد سبحانه وتعاىل كما قال وحنن أقرب إليه من حبل الوريد واحلياة خالف املفهو
الدنيا ليس إال نعيم العبد بربه على غاية القرب الذي يليق جبالله ومل يكن مراد املذكر بالذكر إال أن يدعو الغافل عن اهللا فإذا جاء 

عه هذا املدعو وكان معتىن به فشاهد املذكور عند الذكر يف حياته الدنيا أمر اهللا هذا املذكر أن يعرض عن الذكر ودعا بالذكر فسم
هذا املذكور لئال يشغله بالذكر عن شهود مذكورة والنعيم به فقال احلق خياطبه فأعرض عمن توىل عن ذكرنا ألن الذكر ال يكون 

هي نعيم القرب وهذا من باب اإلشارة ملن هو يف هذا املقام ال من باب التفسري مث متم وقال إال مع الغيبية ومل يرد إال احلياة الدنيا و
ذلك مبلغهم من العلم ذم يف التفسري ثناء من باب اإلشارة على هذا الشخص وتنبيهاً على رتبته يف العلم باهللا فأما ما فيه من الثناء 

فنائه على القيام مبا يطلبه به الذكر من التكليف فكأن املذكر ينفخ يف غري ضرم عليه يف حال شهوده للحق يف مقام القرب فال يقدر ل
ألنه ال جيد قابالً فأمر باإلعراض عنه ملا يف ذلك الذكر ذه احلالة من سوء األدب يف الظاهر مع الذكر فلو كان هذا السامع عنده 

ق بأمر املذكر باإلعراض عنه وال كان يتوىل السامع فهذا بعض من القوة أن يشهد احلق يف كل شيء لشهده يف الذكر فلم يكن احل
من رتبه يف هذه اآلية وذلك مبلغه من العلم فإذا أنتج هلذا الذاكر هذا الذكر ما ذكرناه فهو صاحبه وأن فقد هذا الذي ذكرناه 
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ال مما هم عليه عامة الناس يف الفهم وأخذ عل طريق الذم فليس هو بصاحب هجريه فإن الذم يف هذا الذكر هو املفهوم األول فما ز
  وال بد أن يكون لصاحب اهلجري خصوص وصف يتميز به وهو ما ذكرناه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله فاصدع بما تؤمر في الباب السابع واألربعون وخمسمائة

 ممن يكلمه الرحمن تكليما  بربك أو بأمر منه تكن اصدع

 من الحكم في األعيان تسليما به  إليه الذي جاءت أوامره مسل

 وجود وأحكاماً وتحكيماً وفي  يعطيك نوراً يريك العين في عدم

 نالها آحد قدوا وتعظيما ما  عند الحق منزلة ينزلنك

 ترزق آداباً وتعليماً به  علماً لست تعرفه ويمنحنك

    

 ال يقاوم إال باحلق فيكون هو الذي يقاوم نفسه وهو معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم وأعوذ اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن احلق
بك منك فإذا اتصف العبد بصفة اجلربوت والكربياء قصمه احلق فإنه تعاىل ال يقهر إال املنازع وهلذا العارف ال يتجلى له احلق يف 

سم القاهر وال يتجلى له احلق فيه وهذه الصفة يف املخلوقني ال تكون قط عن االسم القاهر أبداً ألنه غري منازع فالعارف يتجلى باال
حقيقة بل يعلمون عجزهم وقصورهم وإمنا ذلك صورة ظاهرة كربق اخللب فعلى قدر ما يظهر من هذه الصفة يتوجه القهر اإلهلي 

ع التفاضل إال يف احملل ال يف الصفة فإذا والبطش الشديد وملا اختلف احملل على الصفة لذلك مظهر األقوى على األضعف فما وق
صدع بأمر اهللا فالقهر بأمر اهللا ال له فنفذ يف املصدوع ألنه ما قال له اصدع إال وال بد أن يكون قابال للنفوذ فيه حىت يسمى 

ال ينفذ يف املشرك إذا لو مصدوعاً فلو كان ال يقبل النفوذ لكان هذا األمر عبثاً أال ترى إىل قوله تعاىل وأعرض عن املشركني فإنه 
نفذ لوحد فقال له اعرض ألم ليسوا مبحل فيأمر الرسول املشرك من غري صدع والذي علم منه أنه جييب ويقبل األمر ولو كان 

كره هو الذي يصدع باألمر فإذا حتقق العبد ذا الذكر ومل ينكشف له من يقبل أمر ربه ممن ال يقبله فما هو يف بعض الوجوه ممن 
دعا إىل اهللا على بصرية فإن الداعي على بصرية ال بد أن يكون آمراً يف حق طائفة وصادعاً باألمر يف حق طائفة فيعلم من يتأثر 

ألمره ممن ال يتأثر ففائدة هذا الذكر تنوير البصائر وكمال الدعوة إىل اهللا وهي مدرجة الرسل عليهم السالم والكمل من الورثة يف 
الباب الثامن "م كأنه القرآن جديد إال يبلى فيفتح للمؤمن به املعاين دائماً واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل الدعاء فتجد كالمه

  واألربعون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وهجريه فاذكروين أذكركم 

 فيها فال تنفك تذكره يذكره  يذكر اهللا في أحواله أبداً من

  ما قلته وكذا في الكشف تبصره  وىذكرك ذكر الحق ليس س فإذا

 تشهده والوهم يحصره العين  عين وجود الكون فاعتبروا الحق

 يستره والكشف يظهره والفكر  والعقل ينفي بحكم الفكر صورته

 ينزهه وذا يصوره هذا  بينهما حارت خواطره والعقل
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 يرشده واهللا ينصره فاهللا  يدري الذي فيه يقلده وليس

 عظيماً ونوراً فيه يبهره أمراً  عقل ما قلناه فيه رأىرأى ال إذا

 شيء من األشياء يحجره فليس  ذلك حد والحدود أبت وكل

قال اهللا تعاىل جده وكربياؤه هو الذي يصلي فيوصف نفسه بالتأخر بالذكر عن ذكر العبد وهنا كان ذكر العبد يعطي يف نفس احلق 
يف احلق ومن هذه احلضرة ظهر تأثري الكون يف الوجود احلق فإذا كان الذكر صحيح الذكر الذكر لعبده كما يعطي السائل اإلجابة 

وهو أن يسمع بذكره املذكور وهو صادق يف أنه يذكره إذا ذكره عبده فال بد أن يسمعه ذكره لصدقه يف قوله فمن مل يسمع ذكر 
وجب لذكر ربه إياه وهنا سر ال ميكن كشفه من أجل الدعوى ربه إياه عند ذكره فيتهم نفسه يف ذكره وإنه ما وىف بشرط الذكر امل

وهو أن اهللا قد أعلمنا مبا تذكره من تكبري وليل وتسبيح وتقديس وحتميد ومتجيد كل ذلك معلوم مقرر وما أعلمناه مبا يذكرنا فإذا 
 فيعلم ما يذكره به كما أعلمه ذكره صاحب هذا الذكر ووىف الشرط من اإلخالص واحلضور فعالمته أن يسمع ما يذكره به ربه

على لسان الرسول ما يذكر به ربه فإذا مل يعلم ذلك فما هو ذلك الذاكر وال صاحب هجري فليلزم ما قلناه ال عالم له على صحة 
  ذكره إال ما ذكرناه خاصة واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  زله أما من استغنىمعرفة حال قطب كان من في الباب التاسع واألربعون وخمسمائة

  فأنت له تصدى 

  يعظم الكشف ذلك الواحد األحدا  تجلت صفات الحق في أحد إذا

 يقبل العتب الذي وردا فإنه  يعاتبه فيه منزهه ولو

 بالذي في عتبه قصدا وعالم  عالم بما به وردا فإنه

 يفتحها إال الذي وجدا فليس  األمور إذا إنسدت مسالكها إن

    

 عشقت بها ماال وال ولدا لما  ات التي في خلقه ظهرتلوال الصف

 الملوك وال األسباب لي سندا وال  اتخذت وجود األهل لي سكناً وال

 يعرفها إال الذي شهدا وليس  المطالب قد عزت مطالبها هذي

إلهلي عظم عند العارفني بذلك نعت اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن اهللا ملا فرق بني ما تستحقه الذات من الصفات أو اجلناب ا
احلق فحيثما رآه مالوا إليه ابتداء لعزته كلما بدا هلم فإذا عوتب العارف يف ذلك قبل العتب هنالك خاصة ومل يطرد فمىن جتلت له 

فسه فليس نعت إهلي مثل ذلك أيضاً تصدى له وعظمة فأن عوتب كان حاله فيه مثل احلال األول فإن طرد العتب يف كل نعت من ن
هو صاحب ذوق وإمنا هو صاحب قياس يف الطريق فال يتميز يف عبيد االختصاص أبداً فإنه إذا طرد ذلك عامل نعت احلق مبا ال 

جيب وهنا زلت أقدام طائفة من املتشرعني ومل يكن ينبغي هلم ذلك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد نبه على ما قلناه وجعلين 
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ما قررناه وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه وقال عز وجل ال ينهاكم اهللا عن الذين مل أن احتج به على 
يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم واعلم أن امللك العزيز يف قومه ما جاء إليك وال نزل عليك 

ن جربوتك عنده أعظم من جربوته فعلى كل حال قد نزل إليك فأنزله أنت مرتلته من نفسه إال وقد ترك جربوته خلف ظهره أو كا
اليت يسر ا تكن حكيماً وما عاتب اهللا نبيه يف األعمى وإال عبد يف حضور الطائفتني فباموع وقع العتب وبه أقول ال مع االنفراد 

 ال غري النكسارهم يف فقرهم فإن كان الفقراء من فقراء الطريق فليس فتعظيم امللوك والرؤساء من تعظيم ربك وتعظيم الفقراء جرب
ذلك جبرب عنده فإنه ال يزول عنه فقره وانكساره بتعظيمك وقبولك وإقبالك فإن املشهود له إمنا هو ربه وإمنا اجلرب إمنا هو للفقراء من 

هرت وإن عوتب اقتصر على الشخص دون غريه فتنبه واهللا اهللا فالذاكر ذا الذكر ال يزال معظماً صفة احلق ظهرت على أي حمل ظ
  يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله فلما تجلى ربه للجبل في الباب الموفي خمسين وخمسمائة

  جعله دكاً اآلية 

 ذلك التجلي أصعقه  تجلى لمن تجلى إذا

 أهلكه ذلك التولي  تولى عمن تولى وإن

 ذلك التدلي نوره  تدلىتدلى بمن  وإن

 يا سيدي فقل لي باهللا  الذي قدسمعتموه قلت

 فيه عين ظلي اشهدني  لما رأيت الذي تجلى

  وليس عيني قل لي فمن لي  لي إذا لم أكن سواه من

 كل ضد وكل مثل في  ال ظاهر سواه اهللا

 وصل وكل فصل وكل  وكل جنس وكل نوع

 جسم وكل شكل وكل  وكل حس وكل عقل

    

اعلم أيدنا اهللا وإياك أن األمر يف التجلي قد يكون خبالف ترتيب احلكمة اليت عهدت وذلك إنا قد بينا استعداد القوابل وإن هناك 
ليس منع بل فيض دائم وعطاء غري حمظور فلو مل يكن املتجلي له على استعداد أظهر له ذلك االستعداد هذا املسمى جتلياً ما صح أن 

لتجلي فكان ينبغي له أن ال يقوم به دك وال صعق هذا قول املعترض علينا قلنا له يا هذا الذي قلناه من االستعداد حنن يكون له هذا ا
على ذلك احلق متجل دائماً والقابل إلدراك هذا التجلي ال يكون إال باستعداد خاص وقد صح له ذلك االستعداد فوقع التجلي يف 

ستعداد البقاء عند التجلي أوال يكون له ذلك فإن كان له ذلك فال بد أن يبقى وإن مل يكن له حقه فال خيلو أن يكون له أيضاً ا
فكان له استعداد قبوله التجلي ومل يكن له استعداد البقاء وال يصح أن يكون له فإنه ال بد من أندكاك أو صعق أو فناء أو غيبة أو 
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ع يف غري مطمع وقد قال بعضهم شهود احلق فناء ما فيه لذة ال يف الدنيا وال غشية فإنه ال يبقى له مع الشهود غري ما شهد فال تطم
يف اآلخرة فليس التفاضل وال الفضل فيما يعطي اهللا هلذا التجلي له من االستعداد وعني حصول التجلي عني حصول العلم ال يعقل 

التجلي الذي يكون معه البقاء والعقل وااللتذاذ بينهما بون كوجه الدليل يف الدليل سواء بل هذا أمت وأسرع يف احلكم وأما 
واخلطاب والقبول فذلك التجلي الصوري ومن مل ير غريه رمبا حكم على التجلي بذلك مطلقاً من غري تقييد والذي ذاق األمرين 

 والكالم فعلمت فرق وال بد بلغين عن الشيخ املسن شهاب الدين السهرودي أبن أخي أيب النجيب أنه يقول باجلمع بني الشهود
مقامه وذوقه عند ذلك فما أدرى هل ارتقى بعد ذلك أم ال وعلمنا أنه يف مرتبة التخيل وهو املقام العام الساري يف العموم وأما 

اخلواص فيعلمونه ويزيدون بأمر ما هو ذوق العامة وهو ما أشار إليه السيارى وحنن ومن جرى جمرانا يف التحقيق من الرجال واهللا 
  احلق وهو يهدي السبيل يقول 

  معرفة حال قطب كان منزله فسيرى اهللا عملكم في الباب األحد والخمسون وخمسمائة

  ورسوله والمؤمنون 

 يسعد حقاً فانتبه فيه  من يعمل ما كلف به كل

 اهللا الذي قد جئت به ويرى  للشارع فيه نظر ثم

 وكذا كل لبيب منتبه  فيرى المنصف يسعى جاهداً

 حالل ال بزاد مشتبه من  حصيل زاد مبلغفي ت يسع

 له الحكم الذي يحكم به من  ينظر في أعمالنا إنما

قال اهللا تعاىل أمل يعلم بأن اهللا يرى ولكل راء عني فيدرك من املرئي حبسب ما تعطيه قوة ذلك العني فثم عني تعطى اإلحاطة باملرئي 
ن فليس إال رؤية خاصة ليس فيها إحاطة فرياه الرسول حبسب ما أرسل به وكذلك وليس ذلك إال اهللا وأما ما يراه الرسول واملؤمنو

املؤمن يراه بقدر ما علم من هذا الرسول فليست عني املؤمن تبلغ يف الرتبة إدراك عني الرسول فإن اتهد خمطئ ومصيب والرسول 
رة العمل نشأة كاملة كان العمل ما كان من املكلف يراها حق كله فإن له التشريع وهو العني املطلوبة لطالب الداللة فإذا قامت صو

اهللا من حيث أراها الرسول واملؤمنني ومن حيث ال يروا أعين تلك الصورة العملية ويراها الرسول من حيث ما يراها املؤمنني ومن 
رسول مقرر حكم اتهدين واتهدان حيث ما يراها ويرى أيضاً املؤمنني ذلك العمل من حيث يروا ال من حيث يراها الرسول فال

يتنازعان وخيطئ كل واحد منهما صاحبه فلو ساوت الرؤية من كل ذي عني ملا كان يف العامل نزاع و إىل اهللا يرجع األمر كله يف 
ذكر يرى مواطن يف ذلك فإذا حكم يف األمور بنفسه مباذا حيكم هل مبا يراه أو مبا يراه الرسول أو مبا يراه املؤمنون فصاحب هذا ال

القيامة حيكم فيها اهللا مبا يراه يف العمل ومواطن حيكم فيها اهللا مبا يراه الرسول ومواطن حيكم فيها باموع فإذا وقف هذا الذكر 
  على هذه األحكام وشاهد هذه املواطن فهو صاحب ذكر له واهللا يقول اهللا وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله ولو انهم إذ ظلمواي  فالباب الثاني والخمسون وخمسمائة
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  أنفسهم جاؤوك 

  يأتي إلى الحق مهما نفسه ظلماً  كان مثل أبيه في تصرفه من

 قدراً على مقداره وسما وزاد  اهللا مما قد عصاه به واستغفر

    

 من الرجوع عليه بالذي حكما  اجتباه بما قد خصه وهدى ثم

  ضي بها صاحب الحق الذي علمايق  فيه موازين معدلة للشرع

 ويخرج باإلحسان من فهما منه  في حالة العدل واإلحسان يطلبها

قال اهللا تعاىل خمرباً عن آدم عليه السالم ربنا ظلمنا أنفسنا فالظامل نفسه ال الظامل لنفسه هو الذي يرجع إىل ربه فإن الظامل لنفسه ما 
ني فالظامل نفسه جييء للحق املشروع له الذي ظهر الرسول يف حياته بصورته ولذلك خرج عن ربه حىت يرجع إليه فإنه من املصطف

كان يقال له رسول اهللا يف التعريف ما كان يقال له حممد فقط وكذلك أخرب اهللا يف قوله حممد رسول اهللا وقال ولكن رسول اهللا 
 فإن جتسد له يف الصورة احملمدية فيعلم أنه من أصحاب هذا الذكر وخامت النبيني فإذا جاء الظامل إىل احلق املشروع الذي بأيدينا اليوم

إما يف النوم أو يف اليقظة كيف كان وإن مل يتجسد له فما هو ذلك الرجل فإذا جتسد له فال خيلو أن يستغفر اهللا هذا الظامل نفسه أو 
ني رؤوف رحيم فيعلم عند ذلك أنه ما استغفر اهللا فإن ال يستغفر اهللا فإن استغفر اهللا ومل ير صورة الرسول تستغفر له فإنه باملؤمن

استغفاره اهللا يف ذلك املوطن يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم باالستغفار هللا يف حقه فيجد اهللا عند ذلك تواباً رحيماً وقد ظلمت 
فت ومل يكن قصدي يف ذلك نفسي وجئت إىل قربه صلى اهللا عليه وسلم فرأيت األمر على ما ذكرته وقضى اهللا حاجيت وانصر

ايء إىل الرسول إال هذا اهلجري وهكذا تلوته عليه صلى اهللا عليه وسلم يف زياريت إياه عند قربه فكان القبول وانصرفت وذلك يف 
  سنة إحدى وستمائة فقد أعلمتك كيف جييء الظامل نفسه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله واهللا من ورائهم محيط في الباب الثالث والخمسون وخمسمائة

  مع الوراء ويقضي فيه تجريد  اإلحاطة للرحمن تحديد إن

 يقض في عقله هللا تحديد لم  تجرد عن أكتاف نشأته فمن

 لجالل اهللا تحميد يرده  أنوه أن يقضي عليه بما اهللا

 دحمد وتهليل وتمجي تسبيح  كما له من وجوه الكون أجمعه

قال اهللا تعاىل وإن من شيء إال يسبح حبمده ملا كان احلق عني الوجود لذلك اتصف باإلحاطة بالعامل وإمنا جعل اهللا اإلحاطة بالوراء 
للحفظ اإلهلي وذلك ملا جعل له عينني وجعلهما يف وجهه الذي هو اإلمام منه واجلنبات وكل ذلك كان الواقع املسمى عادة ومل 

قع به احلفظ هلذا املذكور فحفظه اهللا بذاته ومل جيعل له سبباً حيفظه به سواه فحصلت نشأة اإلنسان بني إمامه يكن للوراء سبب ي
وإمام احلق فما قابله كان شهادة وما كان وراءه كان غيباً له فهو من إمامه حمفوظ بنفسه ومن خلفه حمفوظ بربه وليس وراء اهللا 
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اً ألخذ اإلنسان من ورائه فأمن مما حيذره واعتمد على حفظه مبا شاهده من إمامه فحصل له مرمى ولو مل يكن احلق من ورائهم حميط
األمان من إمامه غيباً وشهادة وحصل له األمان من ورائه إمياناً فإن أخذه اهللا من أي ناحية من مأمنه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 

 األخذ الكلي وهو قوله واهللا حميط بالكافرين من غري تقييد جبهة خاصة القرى وهي ظاملة أخذها من ورائها وأما اإلحاطة العامة فهي
لكن هو أخذ بتقييد صفة وهو الكفر وليس سوى الستر فأشبه الوراء ألنه ال يدركه اإلنسان فما رأينا أخذ اإلحاطة يكون عن 

ئه فهو يأخذه برفق حىت ال يشعر فإذا أحس شهود أينما ورد فإذا أخذ اهللا من أخذ من أوليائه ال يأخذه إال من ورائه لئال يفاج
بذلك أنس ملا جيد فيه من اللذة ألنه ال عن مشاهدة تفنيه ولذلك أضرب بأداة بل عن األول فقال بل هو قرآن جميد أي مجع شريف 

اجلهات فيك يعين ما هو عليه من األمساء والنعوت يف لوح حمفوظ وهو أنت إشارة واعتباراً وأنت لست منك يف جهة وإن كانت 
وما مث سواك فانتفى الوراء هلذا اإلضراب ومل ينتِف بوجه فإنه عينك وما بقي يف الوجود سوى عني واحدة وهو أنت فتنبه ملا أومأنا 

  إليه يف هذا اإلضراب واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزله وال تحسبن في الباب الرابع والخمسون وخمسمائة

  ين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الذ

 وليس لهم فيما أتوا قدم أتوا  ال تحسبن رجاالً يفرحون بما

    

 من الفعل إال الفقد والعدم لهم  بحمد الخلق فيه وما ويفرحون

 له مثل هذا الوصف ينعدم يكن  هجير ختم األولياء ومن وذاك

  طيب الطاهر المحسان والعلمال  اإلمام الذي رست قواعده وهو

 تعنو له واللوح والقلم والخلق  له أوجه األمالك قاطبة تعنو

اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أين التزمت هذا الذكر أيضاً سنني متعددة حىت كنت أمسى به يف بلدي كما كنت أمسى أيضاً بغريه 
بقوله مبا مل يفعلوا فهو قوله فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم وقوله وما رميت من اإلذكار ورأيت له بركات ظاهرة فال بقوله أتوا وال 

إذ رميت ولكن اهللا رمى فيجيء اإلنسان بالفعل من كون الفعل ظهر فيه فيجب أن حيمد مبا فعل فيه والفعل ليس له فله من االلتذاذ 
دعواه كاملتكرب اجلبار الذي ال ميكن له أن ينتزح عن بذلك على قدر دعواه إال أنه التذاذ موجع لكونه يعلم األمر على خالف 

ضرورواته وافتقاره إىل أدىن األسباب املرحية له من أمله فقوله فال حتسبنهم مبفازة من العذاب يقول ال تظن أم يلتذون بذلك إشارة 
اب واألمل فهم من وجه يف نعيم ومن ال حقيقة ويستعذبون بل هلم فيه استعذاب إن كانوا عارفني فجمعوا يف هذا الذوق بني العذ

  وجه يف أمل مؤمل كما قال بعضهم 

  سليم طرف سقيم  فهل سمعتم بصب

 بنعيم معذب  بعذاب منعم
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واعلم أن كل ذكر ينتج خالف املفهوم األول منه فإنه يدل على كا ينتجه على حال الذاكر كما شرطناه التفسري الكبري لنا إال 
يعلم مجيع ما ينتجه ذلك الذكر لعدم تقييده وخروجه عن تلك الصفات واألمساء اليت حتت والية االسم اهللا لكامل من الرجال فإنه 

فإن الكامل من الرجال مبرتلة االسم اهللا من األمساء وإن كان له اإلطالق فال ينطق به إال مقيداً باحلال أو اللفظ ال بد من ذلك واهللا 
  يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة السبب الذي منعني أن أذكر فيه بقية األقطاب في  الخامس والخمسون وخمسمائةالباب

  من زماننا هذا إلى يوم القيامة 

 باطن ال بد من كونه أو  منع سبب ظاهر لكل

 يظعر من عينه ومانع  يظهر من غيره فمانع

 يكون المنع من بينه وقد  يكون المنع من قربه وقد

  تجد وجود الحق في صونه  كرهوجود العقل عن ف فمن

 الزينة في شينه إراكه  اإلنسان من نفسه فزينة

اعلم وفقنا اهللا وإياك أن الكتب املوضوعة ال تربح إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها ويف كل زمان ال بد من وقوف أهل ذلك 
 فإذا مسيناه وعيناه قد يكون أهل زمانه يعرفونه الزمان عليها وال بد يف كل زمان من وجود قطب عليه يكون مدار ذلك الزمان

باالسم والعني وال يعرفون رتبته فإن الوالية أخفاها اهللا يف خلقه ورمبا ال يكون عندهم يف نفوسهم ذلك القطب بتلك املرتلة اليت هو 
إلميان من قلوم كما قال رومي وأكون أنا عليها يف نفس األمر فإذا مسعوا يف كتايب هذا بذكره أداهم إىل الوقوع فيه فيرتع اهللا نور ا

السبب يف مقت اهللا إياهم فتركت ذلك شفقة مين على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وما أنا يف قلوب الناس وال يف نفس األمر وال 
بتركه وال هذه املسألة عند نفسي مبرتلة الرسول جيب اإلميان يب عليهم ومبا جئت به وال كلفين اهللا إظهار مثل هذا فأكون عاصياً 

مبرتلة قوله تعاىل وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبسط الرمحة على الكافة األوىل من اختصاصها يف حقنا 
وقد فعل مثل هذا القشريي يف رسالته حيث ذكر أولئك الرجال يف أول الرسالة وما ذكر فيهم احلالج للخالف الذي وقع فيه حىت 

تتطرق التهمة ملن وقع ذكره من الرجال يف رسالته مث إنه ساق عقيدته يف التوحيد يف صدر الرسالة ليزيل بذلك ما يف نفس بعض ال 
  الناس منه من سوء الطوية واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  معرفة حال قطب كان منزلة تبارك الذي في الباب السادس والخمسون وخمسمائة

  من أشياخنا درج سنة تسع وثمانين وخمسمائة رحمه اهللا بيده الملك وهو 

 والحال والمقام بالكشف  الملك ولإلمام تبارك

  في كل حال على الدوام  الذي ال يزال ملكاً وهو
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 كونه أعين األنام في  الكمال الذي تراه له

    

 قدراً على التمام يزيد  الكمال الذي تراه له

 الم النور والظالمع في  لألمور كشفاً مرتباً

  عين الذي كان في المنام  في االنتباه عيناً يشهد

 بالوحي في الكالم فجاد  نسأله في الكالم وحياً

كان هذا اهلجري واملقام لشيخنا أيب مدين وكان يقول أبداً سوريت من القرآن تبارك الذي بيده امللك وهي خمتصة باإلمام الواحد من 
 دائماً يف الدنيا واآلخرة فإا خمتصة بامللك والزيادة إمنا تكون من امللك فإذا تكررت تضاعف على الذاكر ما اإلمامني وهلا الزيادة

ينعم اهللا به على عبده والناس على مراتب خمتلفة وتكون زيادام على حسب مراتبهم مبا هم فيه فمن كان من أهل املعاين كانت 
س كانت زيادته من احملسوسات قد علم كل أناس مشرم فلو أعطى يف املزيد خالف ما الزيادة من املعاين ومن كان من أهل احل

تعطيه مرتبته مل يقم به رأساً فينسب إىل سوء األدب وإذا وافق رتبته وقع به الفرح منه والقبول وزاد يف الشكر فتضاعف له املزيد 
عينيه يد احلق الذي ا امللك فريى احلق يعطى به من ال يرى أنه يده واعلم أن هذا الذاكر ذا الذكر اخلاص ال بد أن ينقدح له أن 

فيكون احلق مشكوراً عند املنعم عليهم من جهة هذا الذاكر فيجين مثرة نعيم كل منعم عليه فيشركهم يف كل نعيم ينالونه من أي 
  و يهدي السبيل نوع كان من اإلنعام وهذا ال يكون إال ملن كمل من رجال اهللا واهللا يقول احلق وه

  معرفة ختم األولياء على اإلطالق في الباب السابع والخمسون وخمسمائة

 له في العالمين عديل وليس  إن ختم األولياء رسول أال

 مقام ما إليه سبيل وهذا  هو الروح وابن الروح واألم مريم

 كان من حكم له فينزل وما  فينزل فينا مقسطاً حكماً بنا

 له إال أال له دليل وليس  ويدمغ باطالًفيقتل خنزيراً 

 برأي العين فهو كفيل يراها  في كل حال بآية يؤيده

 له منه لديه مقيل يكون  بإعالم الهدى شرع أحمد يقيم

 في حالتيه نزيل ولكنه  عليه من وسيلة ملكه يفيض

لى ربه أن جعل من أمته رسالً مث إنه اختص من الرسل من اعلم وفقنا اهللا وإياك أن اهللا تعاىل من كرامة حممد صلى اهللا عليه وسلم ع
بعدت نسبته من البشر فكان نصفه بشراً ونصفه اآلخر روحاً مطهرة ملكاً ألن جربيل وهبه ملرمي بشراً سوياً رفعه اهللا إليه مث يرتله 

خبتم إال والية الرسل واألنبياء وختم الوالية ولياً خامت األولياء يف آخر الزمان حيكم بشرع حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أمته وليس 
احملمدي خيتم والية األولياء لتتميز املراتب بني والية الويل ووالية الرسل فإذا نزل ولياً فإن خامت األنبياء يكون ختماً لوالية عيسى من 
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ده عيسى كذلك حكم عيسى يف واليته حيث ما هو من هذه األمة حاكماً كما بشرع غريه كما أن حممداً خامت النبيني وإن نزل بع
بتقدمه بالزمان خامت والية األولياء وعيسى منهم ورتبته قد ذكرناها يف كتابنا املسمى عنقاء مغرب فيه ذكره وذكر املهدي الذي 

 وكلمته ذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأغىن عن ذكره يف هذا الكتاب ومرتلته ال خفاء ا فإن عيسى كما قال رسول اهللا
  ألقاها إىل مرمي وروح منه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل انتهى السفر األحد والثالثون 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  معرفة األسماء الحسنى في الباب الثامن والخمسون وخمسمائة

  التي لرب العزة وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظاً وما ال يجوز 

 به ريح جنوب وشمأل وتجري   ويسفلسلم األسماء يعلو أرى

  شقيق الهدى واألمر ما ليس يفصل  عجباً كيف السالمة والعمى فيا

 جنة الفردوس يسدي ويفضل وفي  ألم تر أن اهللا في النار يعدل

 قلت هذا مؤمن قلت مفضل وإن  قلت هذا كافر قلت عادل فإن

 الذي شاء اإلله ويعزل يولي  دليل أن ربي واحد فهذا

 نفسه يقضي األمور ويفصل ففي  أسماؤه ليس غيرها فأعياننا

    

قال اهللا تعاىل وهللا األمساء احلسىن وليست سوى احلضرات اإلهلية اليت تطلبها وتعينها أحكام املمكنات وليست أحكام املمكنات 
لت صفة فعل وصفة ترتيه وهذه سوى الصور الظاهرة يف الوجود احلق فاحلضرة اإلهلية اسم ذات وصفات وأفعال وإن شئت ق

األفعال تكون عن الصفات واألفعال أمساء وال بد لكن منها ما أطلقها على نفسه ومنها ما مل يطلق لكن جاء بلفظ فعل مثل ومكر 
بيل تقيكم اهللا وسخر اهللا وأكيد كيداً واهللا يستهزئ م الذي إذا بنيت من اللفظ اسم فاعل مل ميتنع وكذلك الكنايات منها مثل سرا

احلر وهو تعاىل الواقي والنائب هنا السربال وشبه ذلك ومنها الضمائر من املتكلم والغائب واملخاطب والعام مثل قوله اهللا تعاىل يا 
 إليه إن مل أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا فقد تسمى يف هذه اآلية بكل ما يفتقر إليه فكل ما يفتقر إليه فهو اسم هللا تعاىل إذ ال فقر إال

يطلق عليه لفظ من ذلك فنحن إمنا نعترب املعاين اليت تفيدنا العلوم وأما التحجري ورفع التحجري يف اإلطالق عليه سبحانه فذلك إىل اهللا 
 فإمنا حنن فما اقتصر عليه من اللفظ يف اإلطالق اقتصرنا عليه فإنا ال نسميه إال مبا مسى به نفسه وما منع من ذلك منعناه أدباً مع اهللا

به وله فلنذكر يف هذا الباب احلضرات اإلهلية اليت كىن اهللا عنها باألمساء احلسىن حضرة حضرة ولنقتصر منها على مائة حضرة مث 
نتبع ذلك بفصول مما يرجع كل فصل منها إىل هذا الباب فمن ذلك حلضرة اإلهلية منها على مائة حضرة مث نتبع ذلك بفصول مما 

  نها إىل هذا الباب فمن ذلك حلضرة اإلهلية وهي االسم اهللا يرجع كل فصل م

 أنه في كونه اهللا آياته  اهللا اهللا الذي حكمت اهللا
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 العباد فال إله إال هو من  جل أن يحظى به أحد سبحانه

 وذلك قول القائل اهللا فيه  اختص باسم فلم يشركه من أحد

 عابد هللا إال هي وبذا حكم تعاىل يف قوله وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه قوله وهي احلضرة اجلامعة للحضرات كلها ولذلك ما عبد
  أنتم الفقراء إىل اهللا 

  نعم بل هو اهللا الذي ليس إال هو  ما يخفى وهللا ما بدا فلله

    

 مسماه ناب مناب كل اسم واعلم أنه ملا كان يف قوة االسم اهللا بالوضع األول كل اسم إهلي بل كل اسم له أثر يف الكون يكون عن
هللا تعاىل فإذا قال قائل يا اهللا فانظر يف حالة القائل اليت بعثته على هذا النداء وانظر أي اسم إهلي خيتص بتلك احلال فذلك االسم 

دها ملكوت كل اخلاص هو الذي يناديه هذا الداعي بقوله يا اهللا ألم االسم اهللا بالوضع األول إمنا مسماه ذات احلق عينها اليت بي
شيء فلهذا ناب االسم الدال عليها على اخلصوص مناب كل اسم إهلي مث إن هلذا املسمى من حيث رجوع األمر كله إليه اسم كل 
مسمى يفتقر إليه من معدن نبات وحيوان وإنسان وفلك وملك وأمثال ذلك مما ينطلق عليه اسم خملوق أو مبدع فهو تعاىل املسمى 

العامل مما له أثر يف الكون وما مث إال من له أثر يف الكون وأما تضمنه ألمساء الترتيه فمأخذ ذلك قريب جداً وإن بكل اسم ملسمى يف 
كان كل اسم إهلي ذه املثابة من حيث داللته على ذات احلق جل جالله وعز يف سلطانه لكن ملا كان ما عدا االسم اهللا من األمساء 

ى معىن آخر من سلب أو إثبات مبا فيه من االشتقاق مل يقو يف أحدية الداللة على الذات قوة هذا مع داللته على ذات احلق يدل عل
االسم كالرمحن وغريه من األمساء اإلهلية احلسىن وإن كان قد ورد قوله تعاىل آمراً نبيه صلى اهللا عليه وسلم قل ادعوا اهللا أو ادعوا 

لضمري يف له يعود على املدعو به تعاىل فإن املسمى األصلي الزائد على االشتقاق ليس إال الرمحن أياماً تدعوا فله األمساء احلسىن فا
عيناً واحدة مث إن اهللا تعاىل قد عصم هذا االسم العلم أن يسمى به أحد غري ذات احلق جل جالله وهلذا قال اهللا عز وجل يف معرض 

بهت الذي قيل له ذلك فإنه لو مساه مساه بغري االسم اهللا وأما ما فيها احلجة على من نسب األلوهة إىل غري هذا املسمى قل مسوهم ف
من اجلمعية فإن مدلوالت األمساء الزائدة على مفهوم الذات خمتلفة كثرية وما بأيدينا اسم خملص علم للذات سوى هذا االسم اهللا 

مث أمساء تدل على ترتيه ومث أمساء تدل على إثبات أعيان فاالسم اهللا يدل على الذات حبكم املطابقة كاألمساء األعالم على مسمياا و
صفات وإن مل تقبل ذات احلق قيام األعداد وهي األمساء اليت تعطي أعيان الصفات الثبوتية الذاتية كالعامل والقادر واملريد والسميع 

إال النسب واإلضافات كاألول واآلخر والبصري واحلي وايب والشكور وأمثال ذلك وتعطي النعوت فال يفهم منها يف اإلطالق 
والظاهر والباطن وأمثال ذلك وأمساء تعطي األفعال كاخلالق والرازق والبارئ واملصور وأمثال ذلك من األمساء واحنصر األمر ومجيع 

 كل اسم منها على األمساء اإلهلية بلغت ما بلغت ال بد أن ترجع إىل واحد من هذه األقسام أو إىل أكثر من واحد مع ثبوت داللة
الذات ال بد من ذلك فهي حضرة تتضمن مجيع احلضرات فمن عرف اهللا عرف كل شيء وال يعرف اهللا من ال يعرف شيئاً واحداً 

أي مسمى كان من املمكنات وحكم الواحد منها حكم الكل يف الداللة على العلم باهللا من حيث ما هو إله للعامل خاصة مث إذا وقع 
عمل املشروع رأيت أنك ما علمته إال به فكان عني الدليل هو عني املدلول عليه بذلك الدليل والدال وهذه احلضرة لك الكشف بال

وإن كانت جامعة للحقائق كلها فأخص ما خيتص ا من األحوال احلرية والعبادة والترتيه فأما الترتيه وهو رفعته عن التشبه خبلقه 
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عبادة فأعطانا قوة الفكر لننظر ا فيما يعرفنا بأنفسنا وبه فاقتضى حكم هذه القوة أن ال مماثلة فهو يؤدي إىل احلرية فيه وكذلك ال
بيننا وبينه سبحانه وتعاىل من وجه من الوجوه إال استنادنا إليه يف إجياد أعياننا خاصة وغاية ما أعطى الترتيه إثبات النسب له بكسر 

اننا وهي املسمى بالصفات فإن قلنا أن تلك النسب أمور زائدة على ذاته وأا وجودية وال النون بنا ملا نطلبه من لوازم وجود أعي
كمال له إال ا وإن مل تكن كان ناقصاً بالذات كامالً بالزائد الوجودي وإن قلنا ما هي هو وال هي غريه كان خلفاً من الكالم 

أكثر من داللته على ترتيهه وإن قلت ما هي هو وال وجود هلا وإمنا وقوالً ال روح فيه يدل على نقص عقل قائله وقصوره يف نظره 
هي نسب والنسب أمور عدمية جعلنا العدم له أثر يف الوجود وتكثرت النسب لتكثر األحكام اليت أعطتها أعيان املمكنات وإن مل 

يقة هلا وإمنا هي أوهام وسفسطة ال حتوي على تقل شيئاً من هذا كله عطلنا حكم هذه القوة النظرية وإن قلنا أن األمور كلها ال حق
     طائل وال ثقة ألحد بشيء منها 

ال من طريق حسي وال فكري عقلي فإن كان هذا القول صحيحاً فقد علم فما هذا الدليل الذي أوصلنا إليه وإن مل يكن صحيحاً 
ء من هذه الفصول رجعنا إىل الشرع وال نقبله إال فبأي شيء علمنا أنه ليس بصحيح فإذا عجز العقل عن الوصول إىل العلم بشي

بالعقل والشرع فرع عن أصل علمنا بالشارع وبأي صفة وصل إلينا وجود هذا الشرع وقد عجزنا عن معرفة األصل فنحن عن 
 اهللا أموراً تقدح فيها الفرع وثبوته أعجز فإن تعامينا وقبلنا قوله إمياناً ألمر ضروري يف نفوسنا ال نقدر على دفعه مسعناه ينسب إىل

األدلة النظرية وبأي شيء منها متسكنا قابله اآلخر فإن تأولنا ما جاء به لنرده إىل النظر العقلي فنكون قد عبدنا عقولنا ومحلنا وجوده 
رية مركزاً إليها تعاىل على وجودنا وهو ال يدرك بالقياس فأدانا ترتيهنا إهلنا إىل احلرية فإن الطرق كلها قد تشوشت فصارت احل

ينتهي النظر العقلي والشرعي وأما العبادة فمن حيث هي ذاتية فليست سوى افتقار املمكن إىل املرجح وإمنا أعين بالعبادة التكليف 
 والتكليف ال يكون إال ملن له االقتدار على ما كلف به من األفعال أو مسك النفس يف املنهيات عن ارتكاا فمن وجه ننفي األفعال

عن املخلوق ونردها إىل املكلف والشيء ال يكلف نفسه فال بد من حمل يقبل اخلطاب ليصح ومن وجه نثبت األفعال للمخلوق مبا 
تطلبه حكمة التكليف والتفي يقابل اإلثبات فرمانا هذا النظر يف احلرية كما رمانا الترتيه واحلرية ال تعطي شيئاً فالنظر العقلي يؤدي 

جلي يؤدي إىل احلرية وما مث إال اهللا كان بعضهم إذا تقابلت عنده هذه األحكام يف سره يقول يل حرية يا دهشة يا إىل احلرية والت
  حرقاً ال يتقرى وما هذا احلكم حلضرة أخرى غري هذه احلضرة اإلهلية 

  الحضرة الربانية وهي االسم الرب

 والرب ثبتنا ألنه الثابت  مالكنا والرب مصلحنا الرب

  ما كنت أدري بأني الكائن الفائت  وجودي وكون الحق أوجدني لوال

 لذلك ادعى الناطق الصامت به  أوجدني منه وأيدني فالحق

    

وهلا مخسة أحكام الثبوت على التلوين والسلطان على أهل الرتاع يف احلق والنظر يف مصاحل املمكنات والعبودة اليت ال تقبل العتق 
ب املعتادة فأما الثبوت على التلوين فهو يف قوله كل يوم هو يف شأن وقوله يقلب اهللا الليل والنهار فما من وارتباط احلياة باألسبا
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نفس يف العامل إال وفيه حكم التقليب أال ترى إىل الشمس اليت هي علة الليل والنهار جتري ال مستقر هلا ليالً وال اراً أال ترى إىل 
ال يستقرون يف ثالمثائة وستني درجة كل درجة بل كل دقيقة بل كل ثانية بل كل جزء ال الكواكب كل يف فلك يسبحون ما ق

يتجزأ من الفلك إذا أنل اهللا فيه أي كوكب كان من الكواكب حيدث اهللا عند نزوله يف كل جوهر فرد من عامل األركان ما ال 
السماوية اليت حتت مقعر فلك الربوج من العلوم مبا يستحقه يعرف ما هو إال اهللا الذي أوجده وحيدث يف املأل األوسط من األرواح 

احلق عز وجل من احملامد على ما وهبهم من املعارف اإلهلية كل قد علم صالته وتسبيحه واهللا عليم مبا يفعلون والذين يف هذا املأل 
دث يف املأل األعلى وهو ما فوق فلك الربوج هم أهل اجلنان ويف عامل األركان ويف بعض هذا املأل هم أهل النار الذين هم أهلها وحي

إىل معدن النفوس والعقول إىل العماء من العلوم اليت تعطيها األمساء اإلهلية ما يؤديهم إىل الثناء على اهللا مبا ينبغي له تعاىل من حيث 
حكام غري متناه وأما السلطان الذي هلذه هم ال من حيث األمساء فإن األمساء اإلهلية أعظم إحاطة مما هم عليه فإن تعقلها يف تنفيذ األ

احلضرة على أهل الرتاع يف احلق فهو أن املقاالت اختلفت يف اهللا اختالفاً يف اهللا اختالفاً كثرياً من قوة واحدة وهي الفكر يف 
لطبيعة ما يعطيه أشخاص كثريين خمتلفي األمزجة واألمشاج والقوي ليس هلا من ميدها إال مزاجها الطبيعي وحظ كل شخص من ا

من املزاج الذي هو عليه فإذا أفرغت قوا فيه حصل له استعداد به يقبل نفخ الروح فيه فيظهر عن النفخ وتسوية اجلسم الطبيعي 
صورة نورية روحانية ممتزجة بني نور وظلمة ظلمتها ظل ونورها ضوء فظلها هو الذي مده الرب فهو رباينّ أمل تر إىل ربك كيف 

ونورها ضوء ألن استنارة اجلسم الطبيعي إمنا كان بنور الشمس وقد ذكر اهللا أنه جعل الشمس ضياء وجعل القمر نوراً مد الظل 
فلهذا جعلنا نورها ضوءاً من أجل الوجه اخلاص الذي هللا يف كل موجود أو من كون إفاضة الضوء على مرآة اجلسم املسوي فظهر 

مر فلذا مسينا الروح اجلزئي نوراً ألن اهللا جعل القمر نوراً ألنّ اهللا جعل القمر نوراً فهو يف االنعكاس ضوء الشمس كظهوره من الق
  نور باجلعل كما كانت الشمس ضياء باجلعل وهي بالذات نور والقمر بالذات حمو فللقمر وللشمس البقاء 

 اإلضاءة والبقاء وللشمس  الفناء بكل وجه فللقمر

 نه البشاشة واللقاءلنا م  الجميل بكل حسن وللوجه

  له العرش المحيط له العماء  بالسماء على وجود حمينا

 حكم السنا وله السناء له  اإلقبال واإلدبار فينا له

 يعلو بنا فلنا الثناء وإن  إذا يدنو فمجلسه رحيب

 المختار يفعل ما يشاء هو  له حكم اإلرادة في وجودي

    

خللق هذا الروح اجلزئي املنفوخ بطريق التوحيد ألنه قال ونفخت وأما روح عيسى فهو منفوخ مث نبعث القوى الروحانية واحلسية 
باجلمع والكثرة ففيه قوى مجيع األمساء واألرواح فإنه قال فنفخنا بنون اجلمع فإن جربيل عليه السالم وهبه هلا بشراً سوياً يف صورة 

ه مسع اهللا ملن محده فلما تبعته هذه القوى كان منها القوة املفكرة أعطيت إنسان كامل فنفخ وهو نفخ احلق كما قال على لسان عبد
لإلنسان لينظر ا يف اآليات يف اآلفاق ويف نفسه ليتبني له بذلك أنه احلق واختلفت األمزجة فال بد أن خيتلف القبول فال بد أن 

ي اآلخر حىت يتميز يف أمر فهذا سبب اختالف املقاالت يكون التفاضل يف التفكر فال بد أن يعطي النظر يف كل عقل خالف ما يعط
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فيحكم الرب بني أصحاب هذه املقاالت مبا جييء به الشرع املرتل فتبقى العقول واقفة يف أداا ورجع اختالف نظرها يف املواد 
قفون مع حكم الرب يف ذلك بني الشرعية بعد ما كانت أوالً ناظرة بالنظر العقلي وذلك ليس إال للمؤمنني واملؤمنات خاصة فالوا

املتنازعني هم املؤمنون وهلم عني الفهم فاختلفوا مع االتفاق فاختالفهم يف املفهوم من هذا الذي حكم به الرب يف حق احلق وهذا 
رع له امساً هو احلق الذي نصبه الشرع للعباد ومبا مسى به نفسه نسميه ومبا وصف به ذاته نصفه ال نزيد على ما أوصل إلينا وال خنت

من عندنا وأما نزاع غري املؤمنني يف اختالف عقائدهم فيكون الشارع واحداً منهم يف كونه نزع يف احلق مرتعاً مل يرتعوه لكوم 
غري مؤمنني فاحلاكم بينهما أعين بني الشرع والعقالء غري املؤمنني إمنا هو اهللا بصور التجلي به يقع الفيصل بينهما ولكن يف الدار 

خرة ال هنا فإن يف الدار اآلخرة يظهر حكم اجلرب فال يبقى منازع هناك أصالً ويكون امللك هناك هللا الواحد القهار وتذهب اآل
الدعاوي من أرباا وتبقى املؤمنون هناك سادات املوقف على كل من يف املوقف وأما النظر يف مصاحل املمكنات الذي هلذه احلضرة 

ظرا من حيث ذاا مل يتعني لقبوهلا من األطراف طرف تكون به أوىل فيكون الرب ينظر باألولوية يف فاعلم أن املمكنات إذا ن
وجودها وعدمها وتقدمها يف الوجود وتأخرها ومكاا ومكانتها ويناسب بينها وبني أزمنتها وأمكنتها وأحواهلا فيعمد إىل األصلح 

إال ليسبحه ويعرفه باملعرفة اليت تليق به مما يف وسعه أن يقبلها ليس غري ذلك فلهذا ترى يف حقها فيربز ذلك املمكن فيه ألنه ال يربزه 
بعض املمكنات يتقدم على بعض ويتأخر ويعلو ويسفل ويتلون يف أحوال ومراتب خمتلفة من والية وعول وصناعة وجتارة وحركة 

 يف غري ذلك ما تتقلب وأما العبودة اليت ال تقبل العتق وسكون واجتماع وافتراق وما أشبه ذلك وهو تقليب ممكنات يف ممكنات
فهي العبودة هللا فإن العبودة على ثالثة أقسام عبودة هللا وعبودة للخلق وعبودة للحال وهي العبودية فهو منسوب إىل نفسه وال يقبل 

سباب فهم عبيد األسباب وإن كانوا العتق من هذه الثالثة إال عبودة اخللق وهي على قسمني عبودة يف حرية وهي عبوديتهم لأل
أحراراً وعبودية امللك وعي العبودية املعروفة يف العموم اليت يدخلها البيع والشراء فيدخلها البيع والشراء فيدخلها العتق فيخرجه عن 

 عليه وال بد ملك املخلوق وبقيت احلرية يف ملك األسباب هل خيرج من استرقاق األسباب أم ال فمن يرى أن األسباب حاكمة
ومن احملال اخلروج عنها إال بالوهم ال يف نفس األمر قال ما يصح العتق من رق األسباب ومن قال بالوجه اخلاص وهو الذي ال 
اشتراك فيه قال بالعتق من رق األسباب وعنقه معرفته بذلك الوجه بذلك الوجه اخلاص فإذا عرفه خرج عن رق األسباب وأما 

لعبودية وهي عبودة احلال فال يصح العتق فيها مجلة واحدة وأما ارتباط احلياة باألسباب املعتادة فأظهر ما يكون عبودة اهللا وعبودة ا
فيما يقع به الغذاء لكل متغذ من الغذاء املعنوي واحملسوس فالغذاء احملسوس معلوم والغذاء املعنوي ما تتغذى به العقول وكل من 

طريق كان فكم من علم حيصل للعامل به من طريق االبتالء وذلك إلقامة احلجة فيمن من شأنه حياته بالعلم كان ما كان وعلى أي 
الطلب وهو سار يف مجيع املوجودات وقد بينا ذلك يف عضو البطن من مواقع النجوم ولوال التطويل بينا يف هذه احلضرة ما يتعلق من 

ا االسم الرب إضافات كثرية جتتمع يف اإلضافة وتفترق حبسب ما األسرار ا فال ننبه من كل حضرة إال على طرف منها وهلذ
    يضاف إليه فثم إضافة للعاملني ولكاف اخلطاب من مفرد فوربك ومثىن من ربكما يا موسى 

 وجمموع ربكم وإىل اآلباء وإىل ضمري الغائب ربه ورم وإىل السماء والسماوات وإىل األرض وإىل املشرق واملغرب وإىل املشارق

واملغارب وإىل الناس وإىل الفلق وإىل ضمري املتكلم فال جتده أبداً إال مضافاً به من حيث من هو مضاف إليه فافهم الكالم يف هذه 
  التفاصيل يطول واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 
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  حضرة الرحموت االسم الرحمن الرحيم

 بالجالل وبالجمال ألحظى  إلى الرحمن حلي وارتحالي

يدعوني نزال رؤوفاً  الحق كان بنا رحيماً فإن 

مبالغة يف الرمحة الواجبة االمتنانية قال تعاىل ورمحيت وسعت كل شيء ومن أمساء اهللا تعاىل الرمحن الرحيم وهو من األمساء املركبة 
تنان ظهر العامل وا مآل أهل كبعلبك ورام هرمز وإمنا قبل هذا التركيب ملا انقسمت رمجته بعباده إىل واجبة وامتنان فربمحة االم

الشقاء إىل النعيم يف الدار اليت يعمروا وابتداء األعمال املوجبة لتحصيل الرمحة الواجبة وهي الرمحة اليت قال اهللا لنبيه صلى اهللا عليه 
 رزق العامل كله فعمت والرمحة وسلم على طريق االمتنان فيما رمحة من اهللا لنت هلم وما أرسلناك إال رمحة للعاملني رمحة امتنان وا

الواجبة هلا متعلق خاص بالنعت والصفات اليت ذكرها اهللا يف كتابه وهي رمحة داخلة يف قوله ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلماً 
 فمنتهى علمه منتهى رمحته فيمن يقبل الرمحة وكل ما سوى اهللا قابل هلا بال شك ومن عموم رمحته ورمحوته نفس الرمحن وإزالة

الغضب عنه الذي مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله إن غضب بشهادة املبلغني عنه اإلرسال عليهم الصالة والسالم يف 
الصحيح من النقل مسيت هذه احلضرة باسم املبالغة لعمومها ودخول كل شيء فيها فلما كان هلا من التعلق بعدد املمكنات على 

ملوجبة التركيب وهي ال تتناهى فرمحة اهللا غري متناهية ومنها صدرت املمكنات ومنها صدر أفراد كل ممكن وبعدد املناسبات ا
الغضب اإلهلي وملا صدر عنها مل يرجع إليها ألنه صدر صدور فراق لتكون الرمحة خالصة حمضة ولذلك تسابقاً إال عن متيز وانفراد 

  ومجيع ما سوى الغضب اإلهلي وجد من الرمحة فما خرج عنها 

 ما عندها معد وكل  اهللا ال تحد فرحمة

 نحوها يرد فإنه  وكل من ضل عن هداها

 لديها من بعد بعد وما  منها هو التداني فالقرب

 لها في الوجود حد فما  قال تقل أنها تناهت

 رب والعبد عبد فالرب  تميزت عنه فانظر بها

رف فخلق اخللق وتعرف إليهم فعرفوه وهلذا سبح كل شيء حيمده ومن علم سبب وجود العامل ووصف احلق نفسه بأنه أحب أن يع
علم من ذلك أول متعلق تعلقت به الرمحة فاحملب مرحوم للوازم احملبة ورسومها واعلم أن احلكم على اهللا أبداً حبسب الصورة اليت 

نفسه وهذا يف العموم إذا رأى احلق أحد يتجلى فيها فما يصح لتلك الصورة من الصفة اليت تقبلها فإن احلق يوصف ا ويصف ا 
يف املنام يف صورة أي صورة كانت محل عليه ما تستلزمه تلك الصورة اليت رآه فيها من الصفات وهذا ما ال ينكره أحد يف النوم 

ملرتبة جيتمع فيها فمن رجال اهللا من يدرك تلك الصورة يف حال اليقظة ولكن هي يف احلضرة اليت يراها فيها النائم ال غريها وهذه ا
األنبياء عليهم السالم واألولياء رضي اهللا عنهم وهنا يصح كون الرمحة وسعت كل شيء وهذه الصورة اإلهلية يف هذه احلضرة من 
 األشياء غال بد أن تسعها رمحة اهللا إن عقلت واالنتقام من رمحة املنتقم بنفسه يف اخللق واهللا عزيز عن مثل هذا ذو انتقام واخلامسة
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أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً وإذا وفق اهللا عبده للتوبة فقد وفقه ملا اهللا به 
  فرح فإن اهللا يفرح بتوبة عبده يف الصحيح فذلك من رمحة اهللا واألخبار النبوية يف ذلك أكثر من أن حتصى كثرة 

  السم الملكحضرة الملك والملكوت وهو ا

  ملكاً على األعداء حتى تمتلك  إن المليك هو الشديد فكن به

    

 تريد تكن به نعم الملك فيما  فإذا ملكت النفس عن تصريفها

  وأيضاً 

 وله مليكاً في القيامة تسعد  المليك هو الشديد فكن به إن

  يوم القيامة في السعادة تشهد  لم يكن من ملكه إال الذي لو

ن امللك وامللكوت هلما االسم الظاهر والباطن وهو عامل الغيب وعامل الشهادة وعامل اخللق وعامل األمر وهو امللك املقهور فإن اعلم أ
مل يكن مقهوراً حتت سلطان امللك فليس مبلك ومن كان باختيار ملكه ال باختيار نفسه يف تصرفه فيه فليس ذلك مبلك وال ملك بل 

ابة يف ملكه مرتلة املتنقل يف العبادة فهو عبد اختيار ال عبد اضطرار يعزل ملكه إذا شاء ويوليه إذا شاء وامللك مرتلة من هو ذه املث
ابور واملضطر ليس كذلك فهو حتت سلطان امللك فإذا نفذ أمره يف ظاهر ملكه ويف باطنه فذلك امللكوت وإن اقتصر يف النفوذ 

فذلك امللك وقد ظهرت هاتان الصفتان بوجود املؤمن يف اتباع الرسل صلوات اهللا عليه على الظاهر وليس له على الباطن سبيل 
فمنهم من اتبعه يف ظاهره وباطنه وهو املؤمن املسلم ومنهم من اتبعه يف ظاهره ال يف باطنه وذلك املنافق ومنهم من اتبعه يف باطنه ل 

 إال ليدرك ما هاتني الصفتني عني حس وعني عقل بصرية وبصر ألنه يف ظاهره فذلك املؤمن العاصي وما جعل اهللا لإلنسان عينني
ملا خلق من كل زوجني اثنني خلق إلدراكهما عينني وملا أضاف إىل نفسه إال عني بلفظ اجلمع ليدل على الكثرة فكل عني حافظة 

  ها مدركة ألمر ما بأي وجه كان فهي عني احلق الذي له احلفظ واإلدراك فذلك سبب اجلمع في

  وهو العليم بما له من حقه  الحفيظ بنفسه وبخلقه فهو

بل وصف نفسه تعاىل باملشيئة واالختيار أثبت بذلك عندنا شرعاً ال عقالً أن له تصرفاً يف نفسه وهذا حكم حييله النظر العقلي بعني 
يتجلى فيها وبه ثبت ميحو اهللا ما يشاء ويثبت البصرية على اهللا ويصححه اخلرب الشرعي والعني البصري يف اختالف الصور عليه اليت 

وإن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد ولو أراد اهللا أن يتخذ ولداً الصطفى ففي هذا كله وجه إىل أحدية متعلق اإلرادة ووجه إىل 
يت الصفات زائدة التصرف يف التعلق والتصرف يف اإلرادة واإلرادة إما ذاته على مذهب نفاة الزائد وأما صفته على مذهب مثب

والصحيح يف غري هذين القولني وهو أن اإلرادة ليست بأمر زائد على الذات وال هي عني الذات وإمنا هي تعلق خاص للذات أثبته 
املمكن إمكانه يف القبول ألحد األمرين على البدل لوال معقولية هذين األمرين ومعقولية القبول من املمكن ما ثبت لإلرادة وال 

ر حكم وال ظهر له يف العبارات اسم فمن ضر مع احلق يف حضرة امللك وامللكوت ومل يعرف العامل وال ما هو عرف نسبته لالختيا
  من احلق وال نسبة احلق منه فما حضر يف هذه بوجه من الوجوه وال كان له حظ يف االسم امللك 
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  حضرة التقديس وهو االسم القدوس 

 فينا يكن قدوسا مهاأعال  طهر النفس التي ال تنجلي من

 كان في تصريفه إبليسا من  ملكاً طاهراً ذا عفة ويرد

 حظي بالزكاة وبالطهور ال  القدوس أعملت المطايا إلى

 وباألمر العلي من األمور  المحيط وساكنيه وبالعرش

 أحيي له وبه نشوري به  فإن القدس ليس له نظير

  الصدوروصدر الحق منا في   الحق ليس به خفاء وإن

    

سبوح قدوس مطهر من األمساء النواقص واألمساء هي اليت ال تتم إال بصلة وعائد فإن من أمسائه سبحانه الذي وما يف قوله الذي 
خلق السماوات واألرض ويف قوله الذي خلق املوت واحلياة وأما ما يف قوله تعاىل والسماء وما بناها يف بعض وجوه ما يف هذا 

قد تكون هنا مصدرية وقد تكون مبعىن الذي فتكون ناقصة فتكون هنا امساً هللا عز وجلّ فاعلم أن اهللا ملا خلق املوضع فإن ما 
األسباب وجعلها الظاهرة لعباده وفعل املسببات عندها وختيل الناظرون أا ما خلقت إال ا وهذا هو الذي أضل اخللق عن طريق 

ي هللا يف كل كائن فاعلم أن ذلك اللفظ املسمى امساً ناقصاً وهو ما ومن والذي اهلدى والعلم وحجبهم عن الوجه اخلاص الذ
وأخوات هذه األمساء إمنا مسماها السبب الذي احتجب اهللا به عن خلقه يف خلقه هذه املسببات فهو القدوس أي املطهر عن نسبة 

ا أن يكون كشفك أن احلق هو الظاهر يف مظاهر املمكنات األمساء النواقص إليه ال إله إال هو العزيز احلكيم فأنت خبري النظرين إم
فيكون التقديس للممكنات بوجود احلق وظهوره يف أعياا فتقدست به عما كان ينسب إليها من اإلمكان واالحتماالت والتغيريات 

ى بعضها عن بعض حبسب فليس إال أمر واحد وأعيان كثرية كل عني يف أحديتها ال تتغري عني لعني بل يظهر بعضها لبعض وخيف
صورة املمكن وإما أن يكون احلق عني املظهر ويكون الظاهر أحكام أعيان املمكنات الثابتة أزالً اليت ال يصح هلا وجود فيكون 

التقديس للحق ألجل ما ظهر من غري أحكام املمكنات يف عني الوجود احلق إي احلق مقدس قدوس عن تغريه يف نفسه بتغري هذه 
ما نقول يف الزجاج املتلون بألوان شىت إذا ضرب النور فيه وانبسط نور الشعاع خمتلف األلوان ألحكام أعيان التلون يف األحكام ك

الزجاج وحنن نعلم أن النور ما انصبغ بشيء من تلك األلوان مع شهود احلس لتلون النور بألوان خمتلفة فنقدس ذلك النور يف نفسه 
ل نشهد له بالرباءة من ذلك ونعلم أنه ال ميكن أن ندركه إال هكذا فكذلك وإن نزهنا احلق عن قيام تغيري عن قبول التلون يف ذاته ب

ما أعطته أحكام أعيان املمكنات فيه عن أن يقوم به تغيري يف ذاته بل هو القدوس السبوح ولكن ال يكون األمر إال هكذا يف شهود 
ورا وكذلك روح القدوس تارة يتجلى يف صورة دحية وغريه وجتلى وقد سد األفق العني ألن األعيان الثابتة يف أنفسها هذه ص

وجتلى يف صورة الدر وتنوعت عليه الصور أو تنوع يف الصور نعلم أنه من حيث أنه روح القدس مطهر عن التغيري يف ذاته ولكن 
 اهللا واآليات متنوعة فإن القرآن متنوع ينطبع عند هكذا ندركه كما أنه إذا نزل باآليات إذا نزل باآليات على من نزل من عباد

النازل عليه يف قلبه بصورة ما نزل به عليه فتغري على املرتل عليه احلال لتغيري اآليات والكالم من حيث ما هو كالم اهللا واحد ال 
 موجود فتنظر يف مدلول اآليات فإذا يقبل التغيري والروح من حيث ما هو ال يقبل التغيري فالكالم القدوس والروح قدوس والتغيري
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كان مدلوهلا املمكنات فالتقديس للحق وإذا كان مدلول اآلية احلق فما هو من حيث عينه ألنه قدوس وإمنا هو من حيث اسم ما 
  إهلي من األمساء وهذه قائدة الداللة 

  حضرة السالم االسم اإللهي السالم 

 قمام الشامخالسالم له ال كان  تسمى بالسالم لخلقه لما

 والمجد التليد الباذخ والعز  فيهم بالذي قد شاءه والحكم

 ومن أسماء نرجو السالم فينا  السالم تحيو من ربنا إن

 التقدم والتحكم واإلمام وله  التأخر عن علو مقامه ولنا

  حارت عقول الواصلين من األنام  تسمى بالسالم لخلقه لما

    

السالم وهي دار ال ميسهم فيها انصب فهم فيها ساملون واعلم أن السالمة اليت للعارف هي ترتيهه من دعوى قال اهللا تعاىل هلم دار 
الربوبية على اإلطالق إال أن يظهر عليه نفحاا عندما يكون شهوده كون احلق مجيع قواه فيكون دعوى فيكون سالمته عند ذلك 

اهللا عنهم يف التشهد أن يقولوا أو قالوا السالم على اهللا حتية فقال رسول اهللا صلى من بفسه وا مسي سالماً ملا أراد الصحابة رضي 
اهللا عليه وسلم ال تقولوا السالم على اهللا فإن اهللا هو السالم فإذا حضر العبد وهو عبد السالم مع احلق يف هذه احلضرة وكان احلق 

ة ومعاينة مشكلة بشكل ظاهره فعلم أنه رأى نفسه وما حصلت له مرآة فلينظر ما يرى فيها من الصور فإن رأى فيها صورة باطن
درجة من يكون احلق مجيع قواه وإن رأى صورة غري مشكلة بشكل جسدي مع تفعله أن ثن أمراً ما هو عينه فتلك صورة حق وأن 

 وكان احلق هو املتجلي فيها العبد يف ذلك الوقت قد حتقق بأن احلق قواه ليس هو وإن كان العبد يف هذا الشهود هو عني املرآة
فلينظر العبد من كونه مرآة ما جتلى فيه فإن جتلى فيه ما يقيده بشكله فاحلكم للمرآة ال للحق فإن الرائي قد يتقيد حبقيقة شكل املرآة 

رآة أن الذي رآه قد من طول وعرض واستدارة واحنناء وكرب وصغر فترد الرائي إليها وهلا احلكم فيه فيعلم بالتقييد املناسب لشكل امل
حتول يف شكل صورته يف أنواع ما تعطيه حقيقته يف تلك احلال وإن رآه خارجاً عن شكل ذاته فيعلم أنه احلق الذي هو بكل شيء 
حميط وبأي صورة ظهر فقد سلم من تأثري الصورة األخرى فيه ألن حضرة السالم تعطي ذلك أال ترى الرجل الذي رأى احلق عند 

يد فمات وقد كان يرى احلق قبل رؤية أيب يزيد فال يتأثر فقد رأى احلق يف صورة مرآته ومثاله رؤية الشخص نفسه يف رؤية أيب يز
مرآة فيها صورة مرآة أخرى وما يف تلك املرآة األخرى فريى املرآة األخرى يف صورة مرآة نفسه ويرى الصورة اليت يف تلك املرآة 

 فبني الصورة ومرآة الرائي مرآة وسطى بينها وبني الصورة اليت فيها وقد بينا ونبهنا على هذا األخرى يف صورة تلك املرآة األخرى
ورغبنا يف هذا املقام يف رؤية احلق بالرؤية احملمدية يف الصورة احملمدية فإا أمت رؤية وأصدقها وهذه احلضرة ملن مل يشرك باهللا شيئاً 

هل من أشرك باهللا خفياً كان الشرك أو جلياً وذلك ألم يعرفون من أين خاطبهم اجلاهلون وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً واجلا
وما حضرم فلو أجابوهم ال تتعظموا معهم يف سلك اجلهالة فإن كل إنسان ما يكلم إنساناً بأمر ما من األمور ابتداء أو جميباً حىت 

كل ذلك من احلضرات اإلهلية علم ذلك من علمه وجهله من جهله فلم ينصبغ بصفة ذلك األمر الذي يكلمه به كان ذلك ما كان و



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2669  

يتمكن هلؤالء أن يزيدوا على قوهلم سالماً شيئاً ولو راموا ذلك ما استطاعوا وهذه احلضرة من أعظم احلضرات منها تقول املالئكة 
لتنكري ويف الصالة ويف غري الصالة واعلم أن ألهل اجلنة سالم عليكم مبا صربمت ومنها شرعت التحية فينا بالسالم على التعريف وا

اجلاهل هو الذي يقول أو يعتقد ما يصوره يف نفسه وما لذلك املصور اسم مفعول صورة يف عينه زائدة على ما صوره هذا القائل 
ك اجلهل أعين تصويره واملعتقد يف نفسه فكل ما تطلبه يف حضرة وجودية فال جتده إال يف نفس الذي صوره أو تلقاه عمن صوره فذل

وذلك اجلاهل أعين الذي صوره ومن كان من أهل هذه احلضرة السالمية فإنه عامل باحلضرات الوجودية وما حتوي عليه من الصور 
 فإذا مل جيد فيها صورة ما خاطبه ا هذا القائل علم أنه جاهل أو مقلد جلاهل فال يزيده على قوله سالماً شيئاً وهذا مقام عزيز ما

رأيت من أهله أحداً إىل اآلن أعين أهل الذوق الذين هلم فيه شهود وإن كنت رأيت من يصمت عند خطاب اجلاهل فما كل من 
يصمت عند خطاب اجلاهل يصمت من هذه احلضرة وإن علم أن القائل من اجلاهلني ولكن ال يقول سالماً إال صاحب هذه 

 نفس القائل وال يرى هلا صورة يف غري حمله أصالً سواء كان ذلك القائل مقلداً أو احلضرة فإن له اطالعاً على وجود تلك الصورة يف
قائالً عن شبهة وكل ما ال صورة له إال يف نفس قائله فإا تذهب من الوجود بذهاب قوله أو ذهاب تذكر ما صوره من ذلك فإنه 

ه من املتكلم به اعين أعياناً ثابتة يف حضرة الثبوت أعين يف ما مث حضرة وجودية تضبط عليه وجوده وللحروف املنظومة الدالية علي
    شيئية الثبوت يف عني هذا القائل ويف شيئية الوجود اخلطايب أيضاً ولكن مدلوهلا العدم فال بد 

هو من ذهاب الصورة من النفس وإن بقيت هلا صورة يف اخلطاب كائنة من حيث ما تشكلت يف اهلواء ملكاً مسبحاً يعرف أمه و
القائل وال يعرف له أباً يف حضرة من حضرات الوجود فيبقى غريباً ما له نسب يعرفه سوى الذي تكون فيه وهو هذا اجلاهل القائل 
وذا كان الصدق له اإلعجاز يف الكالم ألنه حق وجودي خبالف املزور يف نفسه ما ليس هو فنا له شيء يستند إليه فيظهر قصوره 

ا أن نضرب هللا األمثال وهو يضرب األمثال ألنه يعلم وحنن ال نعلم فهو عز وجلّ يضرب لنا األمثال مبا له عن غريه ولذلك ين
وجود يف عينه وحنن لسنا مذلك إال حبكم املصادفة فنضرب املثل إذا ضربناه مبا له وجود يف عينه مبا ال وجود له إال يف تصورنا 

فيزول لزواله ما ضرب له املثل ألنه ال يشبهه كما يزول نور السراج من البيت إذا ذهب فنطلب مستنداً فال جنده فال يبقى له عني 
السراج منه وقد رأينا مجاعة من املنتمني إىل اهللا يتسعون يف ضرب املثل من علماء الرسوم ومن أهل األذواق كما أم يتكلمون يف 

 أن تكون كذا فإذن ليست بكذا والكالم يف ذات اهللا عمدنا حمجور ذات احلق مبا يقع به الترتيه هلا من كوا لو كانت كذا لزم
بقوله وحيذركم اهللا نفسه من باب اإلشارة وإن كان له مدخل يف التفسري أيضاً وال يقع يف مثل هذا إال جاهل باألمر ويف ليس 

العلماء من أي صنف كان من أصناف النظار كمثله شيء ما يقع به االستغناء لو فهموه وما رأينا أحداً ممن يدعي فيه أنه من فحول 
إال وقد تكلم يف ذات احلق غري أهل اهللا من حتقق منهم باهللا فإم ما تعرضوا لشيء من ذلك ألم رأوه عني الوجود كما أشهدهم 

  فهم يتكلمون عن شهود فال يسلبون وال ينفون وال يشبهون واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  ي لالسم المؤمن حضرة األمان وه

 زال يدعوه الورى بالمؤمن ما  معطي األمان المؤمن الرب الذي

 له منا وما للممكن وبما  العليم بحقه وبحقنا فهو
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  ولهذا االسم أيضاً 

 فقد حاز المشاهد والمواقف  كان األمان لكل خائف إذا

 كتب وأشباه المعارف على  المنزه كل شيء وآتاه

  قصور في الهبات وفي العوارف  ريهعارفاً ال يعت فيصبح

 ثبت األمان لكل عارف ال  غيرة الرحمن فينا ولوال

 الستر في حق المكاشف يريد  سترت لكون ربي ولكني

    

وهي لعبد مؤمن فإن كل حضرة هلا عبد كما هلا اسم إهلي فأول حضرة تكلمنا فيها هي لعبد اهللا ويتلوها عبد ربه ال عبد الرب فإنه 
تى هذا االسم يف كالم اهللا إال مضافاً مث عبد الرمحن مث عبد امللك مث عبد القدوس عبد السالم مث عبد املؤمن وله هذه احلضرة ما أ

وحتققت ذه العبودية بعد دخويل هذا الطريق بسنة أو سنتني حتققاً مل ينله يف علمي أحد يف زماين غريي وال ابتلى فيه أحد ما 
يث أنه ما فاتين منه شيء وصفاً يل اجلو ومل حيل بيين وبني خرب السماء وعصمين اهللا من التفكر يف اهللا فلم ابتليت فيه فقطعته حب

أعرفه إال من قوله وخربه وشهوده وبقي فكري معطالً يف هذه احلضرة وشكرين فكري على ذلك وقال يل الفكر احلمد هللا الذي 
 أن أتصرف فيه فصرفته غي االعتبار وبايعين على أين ال أصرفه إال يف الشغل عصمين بك عن التصرف والتعب فيما ال ينبغي يل

الذي خلق له مىت صرفته فأجبته إىل ذلك فما قصرت يف حق قواي كلها حيث ما تعديت ا ما خلقت له وحصل هلا األمان من 
 فينا واعلم أن هذه احلضرة ما هلا يف الكون سلطان جهتنا يف ذلك فأرجو أا تشكرين عند اهللا وأعين القوى الروحانية اليت خلق اهللا

إال يف األخبار اإلهلية وهي على قسمني عند من دخل إىل هذه احلضرة وحتقق ا القسم الواحد اخلرب اإلهلي اآليت من عند اهللا املسمى 
ل بشرى أو كلم اهللا به بشراً وحياً أو من وراء صحفاً أو توراةّ أو إجنيالً أو قرآناً أو زبوراً وكل خرب أخرب به عن اهللا ملك أو رسو

حجاب هذا الذي عليه أهل اإلميان اهللا والقسم اآلخر يقول به طائفة من أهل اهللا أكابر يف كل خرب يف الكون من كل قائل 
م يعرفون اخلطاب وأصحاب هذا القسم حيتاجون إىل حضور دائم وعلم مبواقع األخبار وأعين بالعلم العلم مبواقع األخبار وهو أ

الوارد على لسان قائل ما ممن له نطق يف الوجود أين موقعه من العامل أو من احلق فيربزون له آذاناً منهم واعية ال يسمعونه إال بتلك 
عيان اآلذان فيتلقونه ويطلبون به متعلقة حىت يرتلوه عليه وال يتعدوه به وهذا ال يقدر عليه إال من حصر أعيان املوجودات أعين أ

املراتب ال أعيان األشخاص فيلحقون ذلك اخلرب مبرتبته فهم يف تعب ومشقة فإن املتكلم مستريح يف كالمه وهذا متعوب يف مساعه 
ذلك الكالم فإنه ال يأخذه إال من اهللا فينظر من يراد به فيوصله إىل حمله فيكون ممن أدى األمانة إىل أهلها وهلذا كان بعضهم يسد 

 حىت ال يسمع كالم العامل وهللا رجال هان عليهم مثل هذا فبنفس ما يسمعون اخلطاب من اهللا تقوم معهم مرتبة هذا أذنيه بالقطن
اخلطاب فيرتلوه فيها من غري مشقة واحلمد هللا الذي رزقنا يف هذا املقام فإنه كشف لطيف وذلك أن اخلطاب اإلهلي العام يف السنة 

ذلك القول معه يصحبه فإنه قول إهلي يف نفس األمر وإن كان ال يعلمه إال القليل فعندما يسمعه القائلني من مجيع املوجودات مرتبة 
الكامل من رجال اهللا تعاىل يشهد مع مساعه مرتبته فيجمع بني السماع وشهود الرتبة فيلحقه ا عن كشف من غري مشقة ولقد 

بات بني األخبار وبني املراتب حىت يعثروا عليها وحينئذ يلحقوا ذلك اخلرب رأينا مجاعة من أهل اهللا يتعبون يف هذا املقام يطلب املناس
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بأهله فتفوم أخبار إهلية كثرية وأما إعطاء هذه احلضرة األمان فليس ذلك إال للمتحققني باخلوف فال تزال املراتب تنظر إىل األخبار 
 ا هلا وتعلم أن اآلخذينا على غري املعىن الذي قصد اليت ترد على ألسنة القائلني وتعلم أا هم السامعون وأن السامعني قد يأخذو

ا فيلحقوا بغري مراتبها فتلك املرتبة اليت أحلقوها ا تنكرها وال تقبلها ومرتبتها تعرفها وقد حيل بينها وبينها بسوء فهم السامع 
باخلطاب مرتبته كانت املرتبة يف أمان من جهة هذا السامع فإذا علموا من السامع أنه على صحة السمع والصدق فيه وأنه ال يتعدى 

فيما هو هلا فتعلم أن حقها يصل إليها فهي معه مسترحية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل سامع ذه املثابة فلهذا السامع أجر 
 مل يوضع له وهذا السامع الكامل يأخذه األمان وهو أجر عظيم يف اإلهليات فيهزأ اإلنسان يف كالمه ويسخر ويكفر ويقصد به ما

من حيث عينه ال من حيث قصد املتكلم به فإنه ما كل متكلم من املخلوقني عامل مبا مل تكلم به من حيث هو خطاب حق فيتكلم 
كلم به به من حيث قصد املتكلم به فإنه ما كل متكلم به فإنه متكلم من املخلوقني عامل مبا تكلم به من حيث هو خطاب حق فيت

    من حيث قصده ويأخذه السامع الكامل من 

حيث رتبته يف الوجود فقد أعطى هذا السامع األمان للجانبني اجلانب الواحد إحلاقه برتبته واجلانب اآلخر ما حصل ملن قصد به 
 الواحد هذا الذي ذكرناه املتكلم به من األمان من حصوله عنده من جهة هذا السامع فإنه يف الزمن الواحد يكون له سامعان مثالً

واآلخر على النقيض منه ما يفهم إال ما قصده املتكلم املخلوق فيلحقه ذه الرتبة يف الوقت الذي يأخذه عنها السامع الكامل فهي 
 ال حتت وجل من هذا السامع الناقص التابع للمتكلم ويف أمان من هذا السامع الكامل فال واهللا ما يستوي الذين يعلمون والذين

  يعلمون إمنا يتذكر ما قلناه أولو األلباب الغواصون على درر الكالم 

  حضرة الشهادة وهي لالسم المهيمن 

 فينا وفيه ويستر األنوارا  المهيمن يشهد األسرارا إن

 البصائر فيه واألبصارا يعمي  وعنه بنا إذا ما نوره عنا

 صاراواألعوان واألن والجند  ولذلك ما اتخذ الحجاب لنفسه

 األلباب واألفكارا ليحير  جاءت به اإلرسال من عرش العما

 حين يشاهدوا األخبارا بالذكر  أهل الذكر من ملكوته ويفوز

    

صاحبها عبد املهيمن املهيمن هو الشاهد على الشيء مبا هو له وعليه وهللا حقوق على العباد وللعباد حقوق على اهللا تعاىل ذاتية 
رة يقول اهللا تعاىل وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم فال بد لصاحب هذه احلضرة من العلم مبا هللا عليه من وضعية ومن هذه احلض

احلقوق ومبا له عليه من احلقوق ال بد من ذلك وافترق أهل هذا املقام بعد حتصيل هذا يف احلقوق اليت هلم عند اهللا فمن قائل ا على 
فيأخذوا منه على جهة االمتنان وهم القائلون بأن اهللا ال جيب عليه شيء لكوم حدوا أا حقوق ومن قائل ا ال على أا حقوق 

الواجب مبا ال يليق أن يدخل يف ذلك جناب احلق ومن مل حيده بذلك احلد أدخل احلق يف الوجوب كما أدخل احلق نفسه فيه فقال 
 مساءته وال يرضى لعباده الكفر وقال إن يشأ يذهبكم كتب ربكم على نفسه الرمحة وقال حرمت الظلم على نفسي وقال وأكره
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وقال وما تفعلوا من خري تكفروه فأدخل نفسه بكل ما ذكرناه حتت حكم األحكام اليت شرعها لعباده من وجوب وحظر وندب 
 ألنه لذلك جيلى وكراهة وإباحة واحلق مىت أقام نفسه يف خطابه إيانا يف صورة ما من الصور فإنا حنمل عليه أحكام تلك الصورة

فيها فنشهد له على أنفسنا ونشهد عليه ألنفسنا وهذه الشهادة له وعليه ال تكون إال يف يوم الفصل والقضاء أي وقت كان فإنه ما 
خيتص به يوم القيامة فقط بل قد يقام فيه العبد هنا يف حال من األحوال بل كل حكم يكون يف الدنيا يف جملس الشرع هو من يوم 

والقضاء ويدخل يف حكم هذه احلضرة ويف غري فصل وال قضاء ال يكون هلذه احلضرة حكم وإمنا ذلك يف حضرة املراقبة الفصل 
وسترد إن شاء اهللا تعاىل يف هذا الباب واعلم أنه من هذه احلضرة نزل هذا الكتاب املسمى قرآناً خاصة دون سائر الكتب والصحف 

نيب ورسول من هذه احلضرة إال هذه األمة احملمدية وهي خري أمة أخرجت للناس وهلذا أنزل اهللا املرتلة وما خلق اهللا من أمة من أمم 
يف القرآن يف حق هذه األمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً فنأيت يوم القيامة يقدمنا القرآن وحنن نقدم 

ن مثله فأكثرنا قرآناً أسبقنا يف التقدم والرقي يف املعراج املظهر للفضل بني سائر أهل املوقف ويقدم القراء منا من يل سله من القرآ
الناس يوم القيامة فإن للقراء منابر لكل منرب درج على عدد أي القرآن يصعد الناس فيه بقدر ما حفظوا منه يف صدورهم وهلم منابر 

القرآن فمن عمل مبقتضى كل آية بقدر ما تعطيه يف أي شيء أخر هلا درج على عدد آي القرآن يرقى فيها العاملون مبا حققوه من 
نزلت رقي إليها عمالً وما من آية إال وهلا عمل يف كل شخص ملن تدبر القرآن ويف القيامة منابر على عدد كلمات القرآن ومنابر 

على معارج حروف القرآن وكلماته على عدد حروفه يرقون فيها العلماء باهللا العاملون مبا أعطاهم اهللا من العلم بذلك فيظهرون 
بسور تلك احلروف والكلمات واآليات والسور واحلروف الصغار منه وبه يتميزون على أهل املوقف يف هذه األمة ألن أناجيلهم يف 

 كالماً صدورهم فيا فرحة القرآن ؤالء فإم حمل جتليه وظهوره فإذا تال احلق على أهل السعادة من اخللق سورة طه تالها عليهم
وجتلى هلم فيها عند تالوته صورة فيشهدون ويسمعون فكل شخص حفظها من األمة يتجلى هنالك كما حتلى ا يف الدنيا باحلاء 
املهملة فإذا ظهروا ا يف وقت جتلى احلق ا وتالوته إياها تشات الصور فلم يعرف املتلو عليهم احلق من اخللق إال بالتالوة فإم 

تون لتالوته وال يكون يف الصف األول بني يدي احلق يف جملس التالوة إال هؤالء الذين اشتبهوه يف الصور القرآنية صامتون منص
الطاهية وال يتميزون عنه إال باإلنصات خاصة فال مير على أهل النظر ساعة أعظم يف اللذة منها فمن استظهر القرآن هنا جبميع 

فاز مبا أنزل اهللا له القرآن وصحت له اإلمامة وكان على الصورة اإلهلية اجلامعة فمن استعمله رواياته حفظاً وعلماً وعمالً فقد 
القرآن هنا استعمل القرآن هناك ومن تركه هنا تركه هناك وكذلك أتتك آياتنا فنسبتها وكذلك اليوم ننسى وورد يف اخلرب فيمن 

ه أحداً من العلمني وما أحسن ما نبه صلى اهللا عليه وسلم على مرتلة القرآن حفظ آية مث نسيها عذبه اهللا يوم القيامة عذاباً ال يعذب
بقوله ال يقل أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل نسيتها فلم جيعل لتارك القرآن أثراً يف النسيان احتراماً ملقام القرآن وقالت عائشة يف 

     نصاف به والتحلي على حد ما خلق النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خلقه وليس إال ما ذكرناه من اإل

  ذكرناه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة العزة وهي االسم العزيز 

 ستر الورى فهو الرفيع له  أال إن العزيز هو المنيع
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  ولوال الخلق ما ظهر البديع  وجوده فيعز ذاتاً يعز

 الرحمن ذلكم المنيع حي  للمنكرين صحيح قولي فقل

ا يدعى يف املأل إال على عبد العزيز مل أذق يف كل ما دخلته من احلضرات ذوقاً ألذ منه وال أقه يف القلب هلذه احلضرة الداخل فيه
املنع فلها احلدود ال بل هلا من احلدود ما يقع به التمييز فيقف كل حمدود ال بل كل شيء على عزته فيكون كل شيء عزيزاً 

 كل من غلبت عليه نفسه واتبع هواها ولوال الشرع ما ذمه بالنسبة إىل طريق خاص ملا ذمه وعبوديته فيه فهو عبد نفسه فمن ظهر
أهل اهللا فإن احلقائق إال هذا فمن اتبع احلق فما اتبعه إال وى نفسه وأعين باهلوى هنا اإلرادة فلوال حكمها عليه يف ذلك ما تبع 

 أمر الشارع باتباعه وغري احلق ما ى الشرع عن اتباعه وإن كان يف نفس احلق وهكذا حكم من اتبع غري احلق وأعين باحلق هنا ما
  األمر كل حق لكن الشارع أمر وى كما أنا ال نشك أن الغيبة حق ولكن انا الشرع عنها ولنا 

  ولوال الهوى في القلب ما عبد الهوى  الهوى أن الهوى سبب الهوى وحق

    

د اهلوى ولكن الشارع جعل اسم اهلوى خاصاً مبا ذم وقوعه من العبد والوقوف عند الشرع أوىل فباهلوى جيتنب اهلوى وباهلوى يعب
وهلذا بينا قصدنا باهلوى اإلرادة ال غري فاألمر يقضي أن ال حاكم على الشيء إال نفسه فيما يكون من ال فيما حيكم عليه به من 

 إال مبا نعطيه نفسه من إمضاء احلكم فيه فكل ما يف العامل من حركة خارج لكن ذلك احلكم ال حيكم عليه من خارج ال حيكم عليه
وسكون فحركات نفسية وسكون نفسي فإذا حصل العبد بالذوق يف هذه احلضرة فعالمته أن ال يؤثر فيه مبا ال يريده وال يشتهيه 

وجود نفس إال وتقبل تأثري نفس أخرى فيها يقول احلق فيمنع ذاته من أثر الغري فيها مبا ال يريده وإمنا قلنا مبا ال يريده ألنه ما يف ال
تعاىل أجيب دعوة الداعي إذا دعاين وال أعز من نفس احلق وقد قال عن نفسه أنه أجاب الداعي عندما دعاه ولكن هو تعاىل شرع 

 كبرياً مبرسيلة فلم جيبه لعبده أن يدعوه فقال ادعوين أستجب لكم فما أجابه إال بإرادته لذلك ولقد نادى بعض الرعايا سلطاناً
السلطان فقال الداعي كلمين فإن اهللا تعاىل كلم موسى فقال له السلطان حىت تكون أنت اهللا فمسك السلطان له فرسه حىت ذكر له 

حاجته فقضاها كان هذا السلطان صاحب شرق األندلس يقال له حممد بن سعد بن مرذنيش الذي ولدت أنا يف زمانه ويف دولته 
 وإن كانت احلقائق نعطيه فإن محل األمساء على ذات احلق إمنا أعطى ذلك احلمل حقائق احملدثات فلو زالت لزالت األمساء مبرسية

كلها حىت الغىن عن العامل إذ لو مل يتوهم العامل مل يصح الغىن عنه واسم الغين ملن اتصف بالغىن عنه فما نفاه حىت أثبته فما مث عزة 
ود فلله العزة ولرسوله وللمؤمنني فأوقع االشتراك فيها ولكن املنافقني ال يعلمون أن العزة للرسول وللمؤمنني مطلقة واقعة يف الوج

وإن كان يعلم العزة ولكن ختيل أن حكمها له وألمثاله هذا القائل فعزة احلق لذاته إذ ال إله إال هو وعزة املؤمنني باهللا وبرسوله وهلذا 
و األلباب ملا مسعوا هذا اخلطاب تنبهوا ملا ذكر املؤمنني فلله العزة يف املؤمنني فإنه املؤمن وللرسول العزة شرع له الشهادتني ولكن أول

يف املؤمنني فإنه منهم فعمت عزة املؤمنني ورسوله فدخل احلق يف ضمنهم وما دخلوا يف ضمنه ألحديته ومجعهم وأحدية الرسول 
عزة هللا غري نسبتها له تعاىل من حيث دخوله باالسم املؤمن يف املؤمنني فإن احلق إذا كان ومجعهم فلهم احلضرة اجلامعة ولكن نسبة ال

مسع العبد املؤمن وبصره كانت العزة هللا مبا كان للعبد به يف هذا املقام عزيزاً أال تراه يف هذا املقام ال ميتنع عليه رؤية كل مبصر وال 
عبد ألن قواه هوية احلق وهللا العزة وميتنع أن يدركه من ليست له هذه القوة من مسموع وال شيء مما تطلبه قوة من قوى هذا ال
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املخلوقني وهلذا ما ذكر اهللا العزة إال للمؤمنني مث إن عزة الرسول باملؤمنني إذ كاوا هم الذين يذبون عن حوزته فال عزة إال عزة 
هللا وحرمه وال يعرف محى اهللا وحيترمه إال املؤمن خاصة وليس املنع املؤمن فبالعزة يغلب وبالعزة ميتنع فهي احلصن املنيع وهي محى ا

إال يف الباطن وهنالك يظهر حكم العزة وأما يف الظاهر فليس يسري حكمها عاماً يف املنع وال يف الغلبة فاملؤمن بالعزة ميتنع أن يؤثر 
 أن يؤثر فيه الداعي الذي يدعوه إىل اإلميان وملا كان اإلميان فيه املخالف الذي يدعوه إىل الكفر مبا هو به مؤمن والكافر بالعزة ميتنع

يعم والكفر يعم تطرق إليهما الذم واحلمد فإن اهللا قد ذكر الذين آمنوا بالباطل وكفروا وباهللا فسماهم مؤمنني فهذا العزة وبقي 
رف احلقائق وإن حكم العزة وإن عم فال يعم من كل احلكم هللا يف املؤاخذة حبسب ما جاء به اخلرب احلق من عند اهللا فاحلكيم إذا ع

وجه تعرض عند ذلك الوجود األثر فيه عن إرادة منه بتأثري تكون فيه سعادته ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعني ألا علمت أا 
 ذاا وإمنا قال وجيء يومئذ جبهنم إن مل جتب خمتارة جربت على اإلتيان فجيء ا كما جيء جبهنم وما وصفها احلق بايء من

يعين يوم القيامة وإمنا امتنعت من اإلتيان حىت جيء ا ملا علمت مبا هي عليه وما فيها من أسباب االنتقام بالعصاة من املؤمنني وما 
يء فمنعتها الرمحة وقعت إال على مسبح هللا حبمده وفيها رمحة اهللا لكوا دخل يف األشياء قال اهللا تعاىل ورمحيت وسعت كل ش

    القائمة ا من اإلتيان وأشهدا تسبيح اخلالئق وطاعتهم هللا فجيء ا ليعلم من ال يدخلها ما أنعم اهللا عليه به بعصمته منها 

 ويعلم من يدخلها أنه باالستحقاق يدخلها فتجذبه باخلاصية إليها جذب املغناطيس احلديد وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم أنه آخذ

حبجز طائفة من النار وهم يقتحمون فيها تقحم الفراش فاعلم ذلك والضابط هلذه احلضرة احلد املقوم لذات كل شيء حمدود دوماً 
وما مث إال حمدود لكنه من احملدود ما يعلم حده ومنه ما ال يعلم حده فكل شيء ال يكون عني الشيء اآلخر كان ما كان فذلك 

  سمى عزاً وعزة واهللا قول احلق وهو يهدي السبيل املانع أن يكون عينه هو امل

  حضرة الجبروت وهي لالسم الجبار 

  فما ترى غير مجبور لمجبور  أصل يعم الكون أجمعه الجبر

 نفثة من صدر مصدور وهذه  يجبر من كنا نعظمه العلم

 بين مطوي ومنشور أكواننا  ما وجدت أعياننا وبدت لواله

    

يسمى عبد اجلبار هذه احلضرة هلا اإلجبار يف األعزاء وال أثر إال فيهم فحضرا عظيمة يف الفعل ولكن ال أثر هلا واملتخلق ذا االسم 
يف األعزاء من جهة املعىن الذي وقعت لألشياء به العزة ال أثر هلا يف ذلك ولكن أثرها يف األعزاء لقبوهلم ملا ال عزة هلم فيه ومن 

ذلك اعلم أن العزيز إذا نظر إىل ما هو به عزيز وإنه من احملال قبوله للتأثري فيه من ذلك الوجه وال يعلم هنالك يقبلون التأثري فاعلم 
عند شهوده ذلك أن فيه ما يقبل التأثري من غري هذا الوجه فيدعى املنع وأنه يف محى ال ينتهك فهنا يظهر حكم اجلربوت يف امللكوت 

ن أين أتى عليه فما ظهر له إال من جهله ذاته وأنه مركب من حقائق تقبل التأثري وحقائق ال فإذا أحس العزيز باجلرب نظر عند ذلك م
تقبل التأثري فإن كان عاقالً بادر ليحصل له الثناء يف تلك املبادرة ويبقى االمتناع يف باب االحتمال عند األجنيب عن مشاهدة هذه 

ختياره وهو أعظم احلجب وأمثلها فمن شاهد اجلرب يف االختيار علم أن املختار احلقائق وإن تعاظم حكم اجلرب عليه فيتصرف فيه يف ا
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جمبور يف اختياره فليس للجربوت حكم أعظم من هذا احلكم ومن دخل هذه احلضرة وكانت حاله عظم إحسانه يف العامل حىت 
 يشعر به كل أحد فهو جرب اإلحسان والتواضع ينفعل له مجيع العامل بل ينفعل له الوجود كله اختياراً من املنفعل وهو عن جرب ال

فإنه يدعوه إىل االنقياد إليه أحد أمرين يف املخلوقني بل يف املوجودات وهو الطمع أو احلياء فالطامع إذا رأى اإلحسان ابتداء من غري 
لك حىت يكون اإلحسان جزاء وفاقاً استحقاق أطمعه يف الزيادة منه إذا جاء إليه مبا ميكن أن يكون معه اإلحسان وإمنا تفعل النفس ذ

ألا تكره املنة عليها ملا خلقت وجبلت عليه النفوس من حب النفاسة وصاحب احلياء مينعه احلياء مبا غمره من اإلحسان أن يعتاص 
 ذلك أيضاً جزاء على احملسن فيما يدعوه إليه فهو جمبور باإلحسان يف إتيانه وقبوله ملا يريده منه هذا احملسن حياء ووفاء وليجعل

إحسانه األول حىت يزول عم حكم املنة وهذا من دسائس النفوس فال جرب أعظم من جرب اإلحسان ملن سلك سبيله وقليل ما هم 
 وأما اجلرب بطريق القهر واملغالبة فهو وإن قبل يف الظاهر ومل يقدر على االمتناع واملقاومة ابور لضعفه فإنه ال يقبل اجلرب بباطنه فال

أثر له إال يف الظاهر خبالف جرب احملسن فإن له األثر احلاكم يف الظاهر والباطن حبكم الطمع أو احلياء أو اجلزاء كما قررنا وأما اجلرب 
الذايتّ فهو عن التجلي يف العظمة احلاكمة على كل نفس فتذهل عن ذاا وعزا وتعلم عند ذلك أا جمبورة بالذات فال جتهل 

رف هنا ينظر من احلاكم عليه فال جيد إال قيام العظمة به فيعلم أنه ما حكم عليه إال ما قام به وما قام به إال حمدث نفسها فالعا
فيعظم عنده اجلرب فيعلم عند ذلك جربوت احلق وأما جربوت العبد مبثل هذه الصفة فممقوت عند اهللا ألنه ليس له ذلك وال يستحقه 

باإلحسان خاصة وذلك هو اجلرب احملمود شرعاً وعقالً وكل عبد أظهر القهر يف العامل بغري صفة احلق وإمنا جرب املخلوق يف املخلوق 
وأمره فهو جاهل يف غاية اجلهل وهلذه احلضرة اجلربوتية حكمان أو وجهان كيف شئت قل الوجه الواحد العظمة وهو قول أيب 

هذا املقام اجلمع بني الطرفني مبا هو برزخ فيعلم نفسه ويعلم بطرفيه ما هو طالب املكي وغريه ممن يقول له والوجه اآلخر الربزخية فل
به برزخ بني شيئني فيكون جامعاً من هذا الوجه عايل املقام وبني فضله على الطرفني فإن كل طرف ال يعلم منه إال الوجه الذي يليه 

 صورة إحدى طرفيها كيف شاء جتلى شبهه باحلق أمت فهو عامل أعين اجلربوت إن شاء جتلى يف صورة برزخية وإن شاء جتلى يف
ونسبة هذا اجلربوت إىل احلق نسبة لطيفة ال يشعر ا كثري من الناس هو أن احلق بني اخللق وبني ذاته املوصوفة بالغىن عن العاملني 

 الصور الكثرية والتحول فيها والتبدل فلها فاأللوهة يف اجلربوت الربزخي فتقابل اخللق بذاا وتقابل الذات بذاا وهلذا هلا التجلي يف
إىل اخللق وجه به يتجلى يف صور اخللق وهلا إىل الذات وجه به تظهر للذات فال يعلم املخلوق الذات إال من وراء هذا الربزخ وهو 

ما ندعوه به من األمساء األلوهة وال حتكم الذات يف املخلوق باخللق إال ذا الربزخ وهو األلوهة وحتققناها فما وجدناها سوى 
    احلسىن فليس للذات جرب يف العامل إال ذه األمساء اإلهلية وال يعرف العامل من احلق غري هذه األمساء اإلهلية احلسىن وهي أعيان هذه 

  يهدي السبيل احلضرات اليت يف هذه الباب فهذا قد أنبأ باجلربوت اإلهلي ما هو على االقتصار واالختصار واهللا يقول احلق وهو 

  حضرة كسب الكبرياء وهو لالسم المتكبر 

 فكن عبداً به متكبرا كبر  لتكبر من يقوم بنفسه إن

 متجرداً عن كبره متبصرا  يزهو ويحطر في العداء بنفسه

 به بين العدا متبخترا يمشي  دجانة أشهر سيفه كأبي
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ارف وإمنا يعرف الناس عبد الكبري وقال اهللا عز وجلّ كذلك يطبع يدعى صاحب هذه احلضرة عبد املتكرب وهو اسم غريب غري متع
اهللا على كل قلب متكرب جبار مل يقل كبري فإن التكرب ال يكتسبه الكبري وإمنا يكتسبه األدىن يف الرتبة فيكسب العبد الكربياء مبا هو 

ب احلق هذا االسم فإنه تعاىل ذكر عن نفسه أنه احلق صفته فالكربياء هللا ال للعبد فهو حممود مشكور يف كربيائه وتكربه ويكس
متكرب وذلك لرتوله وله تعاىل إىل عباده يف خلقه آدم بيديه وغرسه شجرة طوىب بيده وكونه ميينه احلجر األسود ويف يد املبايع 

ئت فلم تسقين ومرضت فلم باإلمامة من الرسل يف قوله أن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا ونزوله يف قوله جعت فلم تطعمين وظم
تعدين وما وصف احلق به نفسه مما هو عندنا من صفات احملدثات فلما حتقق ذا الرتول عندنا حىت ظن أكثر املؤمنني أن هذا له 
لم صفة استحقاق وتأوهلا آخرون من املؤمنني فمن اعتقد أن اتصاف احلق ذا أن املفهوم منه ما هو املفهوم من اتصاف اخللق به اع

احلق هذه الطائفة أنه يتكرب عن هذا أي عن املفهوم الذي فهمه القاصرون من كون نسبته إليه تعاىل على حد نسبته إىل املخلوق وبه 
يقول أهل الظاهر أهل اجلمود منهم القاصرة إفهامهم عن استحقاق كل مستحق حقه فقال عن نفسه تعاىل أنه اجلبار املتكرب عن 

 مبا اتصف به فله تعاىل الكربياء من ذاته وله التكرب عن هذا املفهوم ال عن االتصاف ألنه لو تكرب عما وصف هذا املفهوم وإن اتصف
به نفسه مما ذكرنا لكان كذباً والكذب يف خربه حمال فاالتصاف مبا وصف به نفسه حق يعلمه أولو األلباب ومن هذه احلضرة 

اء احلق مما يفقده بعضهم من ذلك من العصاة ومن له اجتراء على اهللا ومن الناس يكون لبعض العباد ما جيدونه يف قلوم من كربي
الذين يتوبون عن بعض املخالفات فيتميز عنهم من غلب عل قلبه كربياء احلق فإنه تكرب يف نفس هذا العبد اكتسبه بعد أن مل يكن 

لفة ما وصف احلق به نفسه من العفو واملغفرة واهم عن موصوفاً ذه الصفة فعبيد املتكرب قليل وأما الذين أجرأهم على املخا
القنوط من رمحة اهللا فما عندهم رائحة من نعت التكرب اإلهلي الذي هو به متكرب يف قلوب عباده إذ لو كرب عندهم ما اجترؤوا على 

لعبد وهو املتكرب من احملال أن تقع شيء من ذلك وال حكمت عليهم هذه األمساء اليت أطمعتهم فإن كربياء احلق إذ استقر يف قلب ا
منه خمالفة ألمر احلق بوجه من الوجوه فإن احلكم لصاحب احمللّ يف وقته فدل وقوع املخالفة على عدم هذا احلاكم فاحلق املتكرب إمنا 

 أن العبد املقدر عليه هو يف نفس هذا املوافق الطائع عبد اهللا على احلقيقة وهذا أعلى الوجوه هلذه احلضرة يف تكسب الكربياء حىت
وقوع احملضور إذا اتفق أن يقع منه حبكم القدر احملتوم وسلب العقل عنه وظهور سلطان الغفلة وانتزاح اإلميان منه حىت يصري عليه 

 احلق كالظلة يأيت هذا األمر وقلبه وجل مع هذا كله إلميانه أنه إىل ربه راجع يعين هذا الفعل إذا نسبه من كونه فعالً راجع إىل
واحلكم فيه أنه معصية أو خمالفة إمنا هو للعبد فيبقى العبد املقدر عليه يف وجل أن نسبه إىل احلق فريى احلكم بالذم اإلهلي يتبعه 

فيدركه كيف ينسب إىل اهللا كا يناط به الذم وإن نسبه إىل نفسه من كونه حمكوماً عليه بالذم فإن كونه عمالً ينسب إىل اهللا حقيقة 
 يف التكوين ملن قال له كن فال حكم للعبد يف وجود هذا العمل فيدركه الوجل أن ينسبه مع هذا العلم يف التكوين إىل نفسه وأنه

فيكون ممن أشرك باهللا وقد ى أن يشرك باهللا شيئاً وسبب هذا كله احلق الذي اكتسبه بالنظر العقلي يف نفسه فما كرب اهللا من 
صه فإنه إذا عرف اهللا عرف أنه ما عصى إال صيغة األمر ال األمر اإلهلي فإنه جاءه على لسان واحد عصاه وال عرف اهللا من مل يع

من أبناء اجلنس ورأى خطابه إياه مبا خاطبه به ينقسم إىل ما تعضده األدلة النظرية اليت قد أمره احلق ا وحكم العقل باتباعها وإىل 
ع باتباع ما ترده إمياناً بذلك وتصديقاً وقد حكم النظر العقلي بدليله بصدق هذا املخرب ما ترده األدلة النظرية وإن حكمت مع الشر

وأنه ال ينطق إى عن اهللا وأن اهللا هو القائل على لسانه هلذا السامع ما خاطبه به فإن عصاه فمن حيث هو مثل له واملثالن متقابالن 
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إن أطاع ووافق فمن حيث أن املخاطب عني احلق ما هو املثل فيعظم يف نفس فال بد من حكم التقابل والتضاد فال بد من املخالفة و
    السامع ويقبل اخلطاب وذلك هو عني كون احلق متكرباً 

أي يف نفس هذا العبد حني عصاه من حيث نظره إىل املثل يف اخلطاب وأما الواقفون مع الصورة اإلهلية يف اخللق فإن اهللا إذا تسمى 
 ترتيه ملا هم عليه من الصورة ودواء ملا حيصل يف نفوسهم من عظمتهم على املخلوقني وما له دواء يف نفس اخلطاب هلم باملتكرب فإنه

إال قوله أن اهللا خلق آدم على صورته فيعلم أنه وإن حاز الصورة فهو خملوق فقد متيز فال يتمكن له أن يتكرب يف نفسه ولكن ذا 
يكن هلذا العبد هذا النعت فإذا أضافه إىل ما تقدم ظهر حكم اسم املتكرب واال واسع واهللا يقول يكرب احلق عنده يف قلبه بعد أن مل 

  احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة الخلق واألمر وهي لالسم الخالق 

 به والشاهدون حضور ألحظى  إلى خالق األرواح أعملت همتي

 أنني ظل لديه ونور إال  فيا من يراني عامالً متخلقاً

 له بالعالمين خبير عبيد  لم يكن هذا مقالي فإنني وإن

 ورب الراقصات كفور فإني  لم يكن قولي وقلت نيابة وإن

 عليم بالمقال بصير وإني  كان قولي فالوجود محقق وإن

    

وآخر األمر عنه يدعى صاحب هذه احلضرة عبد اخلالق واخللق خلقان خلق تقدير وهو الذي يتقدم األمر اإلهلي كما قدمه احلق 
 بالرتبة فاألمر اإلهلي وإن تقدمه األمر اإلهلي فقال تعاىل أال له اخللق واألمر واخللق اآلخر مبعىن اإلجياد وهو الذي يساوق األمر اإلهلي

لتقدير بالتكونني بني خلقني خلق تقدير وخلق إجياد فمتعلق األمر ملق اإلجياد وستأيت حضرته وهي حضرة الباري ومتعلق خلق ا
تعيني الوقت إلظهار عني املمكن فيتوقف األمر عليه وقد ورد كل شيء بقضاء وقدر حىت العجز والكيس والوقت أمر عدمي ألنه 

نسبة والنسب والنسب ال أعيان هلا يف الوجود وإمنا األعيان املمكنات الثابتة يف حال العدم مرتبة كما وقعت وتقع يف الوجود ترتيباً 
ني تقبل تغيريات األحوال والكيفيات واألعراض وأمثال ذلك عليها فإن األمر الذي تتغري إليه إىل جانبها متلبسة به زمانياً وكل ع

فلهذه العني القابلة هلذا االختالف يف الثبوت أعيان متعددة لكل أمر تتغري إليه عني ثبوتية فهي تتميز يف أحواهلا وتتعدد بتعدد أحواهلا 
ا أو ال يتناهى وهكذا تعلق ا علم الباري أزالً فال يوجدها إال بصورة ما علمه يف ثبوا يف حال عدمها حاالً سواء تناهى األمر فيه

بعد حال وحاالً يف أحوال يف األحوال اليت ال تتقابل فإن نسبتها إىل حال ما من األحوال املتقابلة غري نسبتها إىل احلال اليت تقابلها 
 كل حال وإذا مل تتقابل األحوال يكون هلا عني واحدة يف أحوال خمتلفة وكذا توجد فاألمر اإلهلي فال بد أن تثبت هلا عني يف

يساوق اخللق اإلجيادي يف الوجود فعني قول كن عني قبول الكائن للتكوين فيكون فالفاء يف قوله فيكون جواب أمره كن وهي فاء 
هم يف احلق أنه ال يقول للشيء كن إال إذا أراده ورأيت املوجودات يتأخر التعقيب وليس اجلواب والتعقيب إال يف الرتبة كما يتو

وجود بعضها عن بعض وكل موجود منها ال بد أن يكون مراداً بالوجود وال يتكون إال بالقول اإلهلي على جهة األمر فيتوهم 
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ق إال عند إرادته تكوين ذلك الشيء يف هذا الوهم عينه اإلنسان أو ذو القوة الومهية أوامر كثرية لكل شيء كائن أمر إهلي مل يقله احل
يتقدم األمر اإلجياد أي الوجود ألن اخلطاب اإلهلي على لسان الرسول اقتضى ذلك فال بد من تصوره وإن كان الدليل العقلي ال 

ت ال تقع يف الوجود احلسي يتصوره وال يقول به ولكن الوهم حيضره ويصوره كما يصور احملال ويتومهه صورة وجودية وإن كان
أبداً ولكن هلا وقوع يف الوهم وكذا هي مفصلة يف الثبوت اإلمكاين فإنّ قوة اخليال ما عندها حمال أصالً وال تعرفه فلها إطالق 

 خلقها التصرف يف الواجب الوجود واحملال وكل هذا عندها قابل بالذات إمكان التصور وهذه القوة وإن كان هلا هذا احلكم فيمن
فهي خملوقة وهذا احلكم هلا وصف ذايت نفسي ال يكون هلا وجود عني فيمن خلقت فيه إال وهلا هذا احلكم فإنه عني نفسها وما 

حازها إال هذا النشء اإلنساين وا يرتب اإلنسان األعيان الثبوتية يف حال عدمها كأا موجودة وكذلك هي ألن هلا وجوداً متخيالً 
ك الوجود اخليايل يقول احلق له كن يف الوجود العيين فيكون السامع هذا األمر اإلهلي وجوداً عينياً يدركه احلس أي يف اخليال ولذل

يتعلق به يف الوجود احملسوس احلس كما تعلق به اخليال يف الوجود اخليايل وهنا حارت األلباب هل املوصوف بالوجود املدرك ذه 
انتقلت من حال العدم إىل حال الوجود أو حكمها تعلق تعلقاً ظهورياً بعني الوجود احلق تعلق صورة اإلدراكات كانت العني الثابتة 

املرئي يف املرآة وهي يف حال عدمها كما هي ثابتة منعوتة بتلك الصفة فتدرك أعيان املمكنات بعضها بعضاً يف عني مرآة وجود احلق 
اإلدراك هي على ما هي عليه من العدم أو يكون احلث الوجودي ظاهراً يف تلك األعيان واألعيان الثابتة على ترتيبها الواقع عندنا يف 

وهي له مظاهر فيدرك بعضها بعضاً عند ظهور احلق فيها فيقال قد استفدت الوجود وليس إال ظهور احلق وهو أقرب إىل ما هو 
أحكام املمكنات غري أا يف احلكمني معدومة العني األمر عليه من وجه واآلخر أقرب من وجه آخر وهو أن يكون احلق حمل ظهور 

ثابتة يف حضرة الثبوت يكشف املكاشف هذين الوجهني وهو الكشف الكامل وبعضهم ال يكشف من ذلك إال الوجه الواحد كان 
فة ما كان فنطق صاحب كل كشف حبسب ما كشف وليس هذا احلكم إال ألهل هذا الطريق وأما غريهم فإم على قسمني طائ

     تقول ال عني ملمكن يف حال العدم وإمنا يكون له عني إذا أوجده احلق وهم 

إال شاعرة ومن قال بقوهلم وطائفة تقول أن هلا أعياناً ثبوتية هي اليت توجد بعد أن مل تكن وما ال ميكن وجوده كاحملال فال عني له 
اء أعياناً وهلا أحكام ثبوتية أيضاً ا يظهر كل واحد منها يف الوجود ثابتة وهم املعتزلة واحملققون من أهل اهللا يثبتون بثبوت األشي

على حد ما قلناه من أن تكون مظهراً أو يكون له احلكم يف عني الوجود احلق فهذا يعطيه حضرة اخللق واألمر أال له اخللق واألمر 
  من قبل ومن بعد واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  سم البارئالحضرة البارئية وهي لال

 كان على صورته فلذا  اهللا عليه خلقه برى

 يعلم من سيرته بالذي  فهو يمشي في وجودي دائماً

    

يدعى صاحبها عبد البارئ فمن أصحابنا من قصرها على كل خملوق من األرض العنصري خاصة ما هلا سوى ذلك من اخللق وما 
 هو عني هذا ومن أصحابنا من عمم األمر يف األمر يف كل خملوق من أرض عدا هذا اخللق املنسوب إىل أرض العنصر فخلق آخر ما
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الطبيعة فدخل فيه كل صورة طبيعية من جوهر اهليوىل إىل كل صورة تظهر فيه فلم يدخل اللوح والقلم واملالئكة املهيمنة يف هذا 
صور كل ما سوى اهللا وقد ورد ذلك يف خلق اخللق وجعل أولئك خلقاً آخر والكل خلق يف العماء الذي هو نفس الرمحن القابل ل

احلق نفسه فردته العقول كلها لعدم فهمها من ذلك وما شعرت بأن كل صاحب مقالة يف اهللا أنه يتصور يف نفسه أمراً ما يقول فيه 
 باختالف نظر النظار فيه هو اهللا فيعبده وهو اهللا ال غريه وما خلقه يف ذلك احملل إال اهللا فهذا معىن ذلك اخلرب واختلفت املقاالت

فكل صاحب نظر ما عبد وال أعتقد إال ما أوجده يف حمله وما وجد يف حمله وقلبه إال خملوق وليس هو اإلله احلق ويف تلك الصورة 
أعين املقالة تتجلى له وإن كانت العني من حيث ما هي واحدة ولكن هكذا تدركه وهذا معىن قول عليم األسود حني ضرب بيده 

طوانة فصارت ذهباً يف عني الرائي فلما ت الرائي عند ذلك قال له عليم يا هذا أن األعيان ال تنقلب ولكن هكذا تراها االس
حلقيقتك بربك يشري إىل ظهور احلق يف صورة كل اعتقاد لكل معتقد وهذا هو احلق املخلوق به يف نفس كل ذي عقد من ملك 

نبياء يف احلق على مقالة واحدة ال تتبدل وال تتغري بل عني ما أثبته كل رسول بعده وجان وإنسان مقلد أو صاحب نظر فجاءت األ
ونيب إىل آخر من خيرب عن اهللا وادعوا إن ذلك مما أوحي به إليهم ولوال ذلك الختلفوا فيه كما اختلف أهل النظر فهم أقرب إىل 

 اآلخر وهذه مقالة ال يقتضيها النظر الفكري أصالً لكن الكشف احلق بل ما جاؤوا إال باحلق يف ذلك ليصدق اآلخر األول واألول
يعطيها وعلى كل حال فأجنى الطوائف من اعتقد يف اهللا ما أخرب احلق به عن نفسه على ألسنة رسله فإنا نعلم أن احلق صادق القول 

له وجهاً يف كل معتقد ما وصف نفسه على فلوال أن هذا احلكم عليه صحيح بوجه ما وجه به إرساله إىل الكافة من عباده ولوال أن 
ألسنة رسله بالتحول يف صور االعتقادات فقد برا يف نفس كل معتقد صورة حق يقول من جيدها هذا هو احلق الذي نستند إليه يف 

لرائي والعاقل هلذه وجودنا فلم ير املخلوق إال خملوقاً فإنه ال يرى إال معتقده واحلق وراء ذلك كله من حيث عينه القابلة يف عني ا
الصور ال يف نفسها فإن اهللا غين عن العاملني بالعاملني كما تقول يف صاحب املال أنه غين باملال عن املال فهو املوجب له صفة الغىن 

 الفقراء عنده وهي مسألة دقيقة لطيفة الكشف فإن الشيء ال يفتقر إىل نفسه فهو غين عن نفسه لكونه عند نفسه يا أيها الناس أنتم
إىل اهللا واهللا هو الغين عنكم احلميد الذي يرجع إليه عواقب الثناء وما يثين عليه إال بنا من حيث وجودنا وأما ترتيهه عما جيوز علينا 

ن يقرب عليه فما وقع الثناء عليه إال بنا فهو غين عنا بنا ألن كونه غنياً إمنا هو غناه عنا فال بد منا لثبوت الغىن له نعتاً ومن أراد أ
تصور هذا األمر فلينظر إىل ما مسى به نفسه من كل اسم يطلبنا فال بد منا فلذا مل يكن الغىن عنا إال بنا إذ حكم األلوهية باملألوه 

 وهو ما الربوبية باملربوب والقادر باملقدور فللربوبية سر لو ظهر لبطلت الربوبية كما أنّ للربوبية أيضاً سراً لو ظهر لبطلت النبوة
يقتضيه النظر العقلي بأدلته غي اإلله إذا جتلى احلق فيه بطلت النبوة فيما أخربت به عن اهللا مما ال تقبله العقول من حيث أدلتها وقد 

دت دلت على صدق املخرب فلها الرد والقبول فتقبل اخلرب الوارد وترد الفهم فيه الذي يقع به املشاركة بني اهللا وبني خلقه وإذا رد
املفهوم األول فقد بطلت النبوة يف حقها اليت ثبتت عند السوداء وأمثاهلا والنبوة ال تتبعض فإذا رد شيء منها ردت كلها كما قال 

اهللا تعاىل يف حق من قال نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيالً أولئك هم الكافرون حقاً فرجح الكفر يف 
اإلميان وإمنا رجح حكم الكفر ألحدية املخرب وصدقه عنده فيما أخرب به مطلقاً من غري تقييد الستحالة الكذب احلكم على جانب 

عليه فال بد له من وجه صحيح فيما جاء به مما رده العقل ولذلك املؤمن يتأول إذا كان صاحب نظر وإذا عجز علم أن له تأويالً 
      ولكن عن يعجز عنه ال يعلمه إال اهللا فيسلمه هللا
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تأويل جمهول ما هو على مفهوم لفظه الظاهر وعند أهل اهللا كل الوجوه الداخلة حتت حيطة تلك الكلمة صحيحة صادقة فهم 
  املؤمنون حقاً وقد أعد اهللا للمؤمنني مغفرة وأجراً عظيماً 

  حضرة التصوير وهي لالسم المصور

 ال مماثلفما في العين إ عليه  كان من تدري مصور ذاتنا إذا

  وصح هذا القول أين التفاضل  كان هذا مثل ما قلته لكم وإن

 أنني كفؤ لبان التقابل ولو  إنه عيني وما أنا عينه بلى

يدعى صاحب هذه احلضرة عبد املصور واملصور من الناس من يذهب خيلق خلقاً كخلق اهللا وليس خبالق وهو خالق ألنه قال ختلق 
فسماه خالقاً وما له سوى هيئة الطائر واهليئة صورته وكل صورة هلا قبول احلياة احلسية فإن اهللا ذم وتوعد من الطني كهيئة الطري 

املصور هلا ألنه مل يكمل نشأا إذ من كمال نشأا ظهور احلياة فيها للحس وال قدرة له على ذلك خبالف تصويره ملا ليس له 
وأشكال خمتلفة وليست الصورة سوى عني الشكل وليس التصوير سوى عني ظهور حياة حسية من نبات ومعدن وصورة قلم 

التشكل يف الذهن واعلم أن اهللا ملا خلق آدم على صورته علمنا أن الصورة هنا يف الضمري العائد على اهللا أا صورة االعتقاد يف اهللا 
ده إذ جعل اهللا له قوة التصوير ولذلك خلقه جامعاً حقائق الذي خيلقه اإلنسان يف نفسه من نظره أو تومهه وختيله فيقول هذا ريب فيعب

العامل كله ففي أي صورة اعتقد ربه فعبده فما خرج عن صورته اليت هو عليها من حيث هو جامع حقائق العامل فال بد أن يتصور 
رته التحديد ومن حد خالقه فقد أقامه فيه أعين يف احلق إنسانيته على الكمال أو من إنسانيته ولو نزه ما عسى أن يرته فإن غاية امل

كنفسه يف احلد ولذلك أطلق اهللا له على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم اعبد اهللا كأنك تراه فادخل على الرؤية كاف التشبيه 
رة أقام اهللا عبده فهي والتمثيل وقال له أن اهللا يف قبلة املصلى وقال فأينما تولوا فثم وجه اهللا ووجه الشيء ذاته وحقيقته ففي أي صو

موضع توليه ففيها وجه اهللا إن عقلت فقد أثبت احلث لك ما ينفيه عقلك بدليله واحلق أحق أن يتعب فاإلنسان ينشئ يف نفسه 
  صورة يعبدها فهو املصور وهو خملوق منشأ أنشأه اهللا عبداً يعبد ما ينشئه 

 ينشئه إال الذي خلقه وليس  ينشئ عبد غير خالقه فليس

  في مضفة كان ذاك النشء أو عقله  الذي أنشأ األكوان أجمعها فهو

 الغنى ولهذا فقره طبقه له  فزاد في خلقه بكون خالقه

 هذا الذي قلناه قد سبقه بمثل  الغنى فله النعتان قد جمعا مع

    

وأعطاه القوة على نفخ الروح يف كل صورة فللعبد املؤمن إقامة نشء صور األعمال اليت كلفه احلق أن يقيم نشأا على أمت الوجوه 
ينشئها من عمله وهو احلضور واإلخالص فيها وما ذم اهللا عبداً يصور صورة هلا روح منه فيها بإذن ربه فتقوم عنه حية ناطقة 

من االستعداد حيييها مسبحة حبمد ربه وإمنا ذم اهللا من خيلق صورة هلا استعداد احلياة فر حيييها إذ كان خالقها ولكن مبا هي عليه 
احلق دون هذا الذي أنشأها فبمثل هذا املصور تعلق الذم اإلهلي مث إن احلق رد كل صورة يف العامل تظهر عن األسباب املنشئة هلا إىل 
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لعامل نفسه يف اخللق تعاىل فقال يف كل عامل واهللا خلقكم وما تعملون فهو خالقك وخالق ما أضاف عمله إليك فأنت العامل ال ا
كما قال وما رميت إذ رميت فنفى عني ما أثبت لك وأثبته لنفسه فقال ولكن اهللا رمى وما رمى إال العبد فأعطاه امسه وسكاه به 
وبقي الكالم يف أنه هل حاله به كما مساه أم ال فإنا ال نشك أن العبد رمى وال نشك أن اهللا تعاىل قال ولكن اهللا رمى وقد نفى 

 فنفى عنه اسم العبودة ومساه بامسه إذ ال بد من مسمي وليس إال وجود عني العبد ال من حيث هو عبد لكن من الرمي عنه أوالً
حيث هن عني فإن العبد ال يقبل اسم السيادة والعني كما تقبل السيادة فانتقل عنها االسم الذي خلقت له وخلع عليها االسم الذي 

 رمى واحلق ال يباهت خلقه فما يقول إال ما هو األمر عليه يف نفسه فنفى ما يستحق يكون عنه التكوين وهو قوله تعاىل ولكن اهللا
النفي لعينه وأثبت ما يستحق الثبوت أيضاً لنفسه فظهرت احلقائق يف أماكنها على منازهلا ما اختل شيء منها يف نفس األمر وإن 

الوجود نقص لعدم حكم ذلك االختالل فال بد من كونه ألنه ال ظهر االختالل بالنظر إىل قوم فذلك االختالل لو مل يكن لكان يف 
بد من كمال الوجود وهو قولنا يف النقص أنه من كمال الوجود أن يكون فيه نقص وإن كان عيناً سلبية ولكن حكمها واضح ملن 

حدة فهي املنتهى والعلم عقل األمور على ما هي عليه فحضرة التصوير هي آخر حضرة اخللق وليس وراءها حضرة للخلق مجلة وا
أوهلا واهلوية هي املنعوتة ذا كله أعىن اهلوية فابتدأ بقوله هو ألن اهلوية ال بد منها مث ختم ا يف السلب والثبوت وهو قوله هو اهللا 

له األمساء احلسىن مث الذي إله إال هو وابتدأ من الصفات بعلم بالغيب والشهادة وختم باملصور ومل يعني بعد ذلك امساً بعينه بل قال 
ذكر أن له يسبح ما يف السماوات واألرض ومل يقل وما يف األرض ألن كثرياً من الناس يف األرض ال يسبحون اهللا وممن يسبح اهللا 
منهم ما يسبحه يف كل حال واألرض تسبحه يف كل حال والسماوات وما فيها وهم املالئكة واألرواح املفارقة وهي تسبحه كما 

حون الليل والنهار ال يفترون فراعى هنا من يدوم تسبيحه وهو األرض كما راعى يف موطن آخر من القرآن تسبيح من يف قال يسب
األرض وإن كان البعض من العامل فقال عز من قال تسبح له السماوات واألرض ومن فيهن جيمع من يعقل مث أكد ذلك بقوله وإن 

بقوله ولكن ال تفقهون تسبيحهم فأتى بلفظة من ومل يأت مبا وأتى يف احلشر مبا ومل يأت من شيء إال يسبح حبمده وزاد يف التأكيد 
مبن فإن سيبويه يقول إن اسم ما يقع على كل شيء إال أنه مل يعم املوجودات فوجلت قبول من بقي منها ومل يقع له ذكر يف 

شيء إال يسبح حبمده وزاد يف الثناء عليهم جبهل الناس التسبيح فجرب اهللا كسرها وأزال وجلها بقوله عقيب هذا القول وإن من 
تسبيحهم بقوله ولكن ال تفقهون تسبيحهم فكان هذا اجلرب يف مقابلة ذلك االنكسار الذي ناهلم فنضاعف الطرب عندهم بذلك 

مده كما هو األمر والفرح وما هو تضاعف على احلقيقة وإمنا هو تعمري املوضع الذي ظهر الكسر فإنه أخرب أن كل شيء يسبح حب
عليه يف نفسه وسد خلل االنكسار بقوله ال تفقهون تسبيحهم حبرف االستدراك وهو قوله ولكن طمعاً يف أن ينفردوا دون من 

سواهم ذا التسبيح اخلاص فإن الناس إذا عرفوه سبحوا اهللا أيضاً به فاملسبحون أبداً يف إنشاء صور فهم املصورون الذين ينفخون يف 
  هم أرواحاً وإنشاء الصور ال يتناهى دنيا وال آخرة فاإلنشاء متصل دائم وإن تناهت الدنيا واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل صور

  حضرة أسبال الستور وهي لالسم الغفار والغافر الغفور

 وجود الحق للرأس مغفر فإن  إذا كان درعي من وجودي لباسه

 بديه وإن شئت أسترشئت أ فإن  مقالي أنه فيه بين فحقق
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يدعى صاحب هذه احلضرة عبد الغفار وهي حضرة الغرية والوقاية والعصمة والصون فاعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن األمور 
ر كلها ستور بعضها على بعض وأعالها ستر االسم الظاهر اإلهلي فإنه ستر على االسم الباطن اإلهلي وما مث وراء اهللا مرمي فهو ست
عليه فإذا كنت مع االسم الباطن اإلهلي يف حال شهود ورؤية كان هذا االسم اإلهلي الباطن الذي أنت به يف الوقت متحداً وله 

مشاهد ستراً على االسم اإلهلي الظاهر وال تقل انتقل حكم الظهور لالسم اإلهلي الباطن وصار البطون لالسم الظاهر بل الظاهر 
حلكم يعطي الصور يف العامل كله والباطن وإن كان مشهوداً فهو على حاله باطن يعطي املعاين اليت تسترها على ما هو عليه من ا

الصور الظاهرة فهذا أعلى الستور وأخفاها وأعلى مستور وأخفاها ودون هذا الستر كون القلب وسع احلق فهو ستر عليه فإن 
نظرها وأدلتها فهي ستور عليها لذلك تبصر الشخص وال نبصر ما اعتقده إال أن القلب حمل الصور اإلهلية اليت أنشأا االعتقادات ب

يرفع لك الستر بستر آخر وهو العبارة عن معتقده يف ربه فالعبارة وإن دلتك عليه فهي ستر بالنظر إىل عني ما تدل عليه فإن الذي 
بارة فأخرب عن مستور وهو عندك مستور أيضاً فما تدل عليه ما ظهر لعينك وإمنا حصل يف قلبك مثل ما يعتقده صاحب تلك الع

كشفته ولكن نقلت مثاله إليك ال عينه فكل حرف جاء ملعىن فهو ستر عليه وإن جاء ليدل عليه فهذا الستر من أعظم الستور وإن 
ن الناظر حيار فيها كان دون الستر األول الذي هو ستر األمساء اإلهلية وإن دلت على ذات املسمى فهي أعيان الستور عليها فإ

الختالف أحكامها يف هذه الذات املسماة فكل اسم له حكم فيها فهي وإن عزت وعظمت وهلا احلكم الذايتّ يف الوجود باإلجياد 
ر حمكوم عليها بأحكام هذه األمساء احلسىن بل أسنماء املوجودات كلها أمساؤها فهم عن اهللا مث املرتبة الثالثة يف الرتول يف علم الستو

ستور أعيان األمساء اللفظية الكائنة يف ألسنة الناطقني واألمساء الرقمية يف أقالم الكاتبني فإا ستور على األمساء اإلهلية من حيث إن 
لو احلق متكلم لنفسه بأمسائه هذه األمساء اللفظية واملرقومة اليت عندنا أمساء تلك األمساء وستوراً عليها فإنا ال ندرك لتلك األمساء و

أدركنا كيفيتها شهوداً الرتفهت الستور وهي ال ترتفع وما لنا يف أنفسنا أمثلة هلا مجلة واحدة بل أعظم ما عندنا ختيلها يف نفوسنا 
والتخيل أمر حتدثه يف النفوس احملسوسات فتصورها بالقوة املصورة يف خيال الشخص وليس بعد هذه الستور إال ستور اخللق بعض 

ور وإن كانت دالئل فهي دالئل إمجالية فالعامل بل الوجود كله ستر ومستور وساتر فنحن يف غيبه مستورون وهو على بعض فالست
ستر علينا فهو مشهود لنا إذ الشتر ال بد أن يكون مشهوداً ملستوره فإن الستر برزخ أبداً بني املستور واملستور عنه فهو مشهود هلما 

ملكلفني وتعلقت بأفعاهلم وفرق احلكم يف أفعال املكلفني ومعصية وال طاعة وال معصية وإىل وملا جاءت األحكام املشروعة إىل ا
مرغب فيه وإىل حكم غري مرغب فيه فالطاعة واملعصية حظر ووجوب فعالً أو تركاً واملرغب فيه وغري املرغب فيه ندب وكراهة 

فيه إباحة وهو حكم مرتبة النفس مبا هي لذاا وعينها وباقي فعالً أو تركاً وال طاعة وال معصية وال مرغب فيه وال غري مرغب 
األحكام ليست لديها وإمنا تقبله بالداعي من خارج من ملة ملك وملة شيطان فهي ملن حكمت عليه ملته منهما ال لذاا فالسعيد من 

ملرغب فيه وال ال طاعة وال ال معصية وال النفوس املكلفة على نوعني غب السعادة النوع الواحد مستور عن قيام املعصية به وغري ا
مرغباً وال غري مرغب فيه فهو أسعد السعداء والنوع اآلخر هو املستور بعد حكم املعصية فيه عن العقوبة على ذلك وهو املغفور له 

 احملفوظ باطناً فأقل وهذه األحكام تتعلق من املكلف يف ظاهره وباطنه فالسعيد التام الكامل املعصوم ودونه احملفوظ ظاهراً غري
مستور من امسه عبد الغافر وأكثر مستور من امسه عبد الغفور واملتوسط بينهما عبد الغفار فالناس أعين املكلفني على ثالثة أحوال 

غافر وغفار مث أن للمكلفني بعضهم مع بعض حكم هذه األمساء فيمن جىن عليهم أو من محوه عن وقوع اجلناية منهم وهلم أحكام 
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اء اهللا فمىت جتاوز عمن جىن عليه جتاوز اهللا عنه ومن أنظر معسر أجين مثرة ذلك يف اآلخرة من عند اهللا فما يرى املكلف يف أمس
    اآلخرة إال أعماله مث إن اهللا يعفو عن كثري واعلم أن من الستور وإرخائها ما 

أو من وراء حجاب وهو الستر أو يرسل رسوالً وهو ستر أيضاً هو معلول بالبشرية وهو قوله وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً 
وليس الستر هنا سوى عني الصورة اليت يتجلى فيها للعبد عند إمساعه كالم احلق يف أي صورة جتلى فإن اهللا يقول لنبيه صلى اهللا 

ال على لسان عبده مسعه اهللا ملن محده عليه وسلم فأجره حىت يسمع كالم اهللا واملتكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن اهللا ق
وقوله تعاىل كنت مسعه وبصره احلديث فهذه كلها صور حجابية أعطتها البشرية وما مث إال بشر وروح هذه املسألة ما منعك أن 
تسجد ملا خلقت بيدي فنفى الوسائط عن خلق آدم ومن هنا إىل ما دون ذلك حكم اسم البشر فحيث ارتفعت الوسائط ظهر 

م البشرية ملن عقل أن يف ذلك آلية لقوم يعقلون فهذا حصر الستور وإرخاؤها على البدور واملكسوفات ستور فمنها ظاللية حك
ومنها أعيان ذوات مثل كسوف القمر والشمس وسائر الكواكب اخلمسة وأعظمها ستر الشمس فإا تطمس أنوار الكواكب فال 

  نت أنوار الكواكب مندرجة فيها ولكن ال ظهور هلا كما قال النابغة اجلعدي يف ممدحه يبقى نور إال نورها يف عني الرائي وإن كا

 كل ملك دونها يتذبذب ترى  تر أن اهللا أعطاك صورة ألم

  إذا طلعت لم يبد منهن كوكب  شمس والملوك كواكب بأنك

لرائي يقصر عنها لقوة نور الشمس نور على نور البصر ونعلم بالقطع أن الكواكب بادية وطالعة يف أعياا وجماريها غري أن إدراك ا
فيبهره قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرأيت ربك فقال نوراين فكيف أن يرى به فهو حجاب عليه ومل يكن ذلك إال لضعف 

ال رؤيته فهو املستور املرئي من اإلدراك فإنه تعاىل قد يتجلى فيما دون النور فريى كما ورد أينما شاء وهو القائل لن تراين فرؤيته 
غري ظهور وال إحاطة فالستر ال بد منه وهذا القدر كاف من اإلمياء فإن ميدان الغفران واسع ألنه الغيب والشهادة واهللا من ورائهم 

  حميط فأسبل الستر بالوراء على أعني السامعني فوقفوا مع ما مسعوا 

 الستر بالمراء أسباله  فأسبل الستر بالوراؤ

 وال جدال وال مراء  بال نزاع مجلي وال خصام

 يحجبه عند كل راء  مجلي له حجاب فكل

 وعن أمام وعن وراء  عن يمين وعن شمال من

  من مخلص كان أو مراء  كل من رآه يعرفه

  حضرة القهر

  إذا ما أمرت األمر كان لي القهر  كان قهري عين امري فإنني إذا

 نهينا نهي وال امرنا أمر فما  يفيبدو للوجود بصورت عليه

    

يدعى صاحبها عبد القهار وعبد القاهر فأكرب العلماء من ال يكون له هذا االسم أعين عبد القهار وال عبد القاهر وهو العارف املكل 
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صمين منه يف حال به بل هو املعصوم وما جتلى يل احلق حبمد اهللا من نفسي يف هذا االسم وإمنا رأيته من مرآة غريي ألن اهللا ع
االختيار واالضطرار فلم أنازع قط وكل خمالفة تبدو مين ملنازع فهي تعليم ال نزاع فإين ما ذقت يف نفسي القهر اإلهلي قط وال كان 

له من هذه احلضرة يفّ حكم قال تعاىل وهو القاهر فوق عباده أي قهر عباده ملا صدر عنهم من الرتاع ويرسل عليكم حفظة وهو 
ل أعين هذا اإلرسال يف حق قوم وحفظاّ وعصمة يف حق آخرين وهو قوله له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من التوكي

أمر اهللا أي من حيث أن اهللا أمرهم حبفظه فهم املعصومون احملفوظون وقد حيفظونه من أمر النازل به فيدفعونه كما فعل بالزاين يف 
ار عليه كالظلة حيفظه من أمر اهللا النازل به حيث تعرض باملخالفة لرتول البالء عليه فيحفظه حني زناه أخرج عنه اإلميان حىت ص

اإلميان من هذا األمر النازل بأن يتلقاه فريده عنه لعله يستغفر أو يتوب فإذا كان غري املعصوم حيفظ مثل هذا احلفظ فما ظنك باملعتىن 
الف الرتاع اإلهلي باناية العبد فإذا زال العبد عن إنابته مل جيد القهار من يقف له به فإنه حمفوظ يف األصل وأدق ما يكون من اخل

فيقهره والسهم ال ميشي إال إىل مرماه واعلم أن الدعاء ال يقتضي املنازعة كما ذهب إليه سهل والفضيل بن عياض حيث أراد ما 
وسلطنة ولال الرتاع القائم بنفوس الرعية الذمي لو مكنوا من إرساله أراد اهللا كما جاء عنهما فإن الدعاء ذلة وافتقار والرتاع رياسة 

لوقع منهم ما أضيف إىل الرعية أم مقهورون حتت سلطان مليكهم ومن مل خيطر له شيء من ذلك ومل ينازع فما هو مقهور وال 
 نازع أمر اهللا ال بنفسه وما مث إال نواع الشيطان امللك له بقاهر بل هو به رؤوف رحيم فمن قهر ختلقاً من عباد اهللا فإمنا قهر باهللا من

بلمته فيما يلقيه إىل هذا العبد يف قلبه منازعة ألمر اهللا ويه هذا قصده باإللقاء وإن مل خيطر للعبد ذلك فإنه ال خيطر له مثل هذا 
يد الكفر وال تأيت إذا كثرت وترادفت إال لكون اإلميان يرده ولكن يستدرجه باملخالفة شيئاً بعد شيء إىل أن يكفر فإن املعاصي بر

بالكفر فلهذا يسارع ا وينوعها الشيطان فال يزال املؤمن يقهره بلمة امللك مساعدة للملك على نفسه لينجو فإن املؤمن يقول ال 
 عليه السالم وقد أثىت اهللا عليه حول وال قوة إال باهللا ومن الرتاع اخلفي الصرب على البالء إذا مل يرفع إزالته إىل اهللا كما فعل أيوب

بالصرب فقال مع ثبوت شكواه إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب فذكره بكثرة الرجوع إليه يف كل أمر يرتل به فمن حبس نفسه 
قاهر هذا العبد وإن عند الضر النازل به عن الشكوى إىل اهللا يف رفع ما نزل به وصرب مثل هذا الصرب فقد قاوم القهر اإلهلي فإن اهللا 

كان حمموداً يف الطريق ولكن الشكوى إىل اهللا أعلى منه وأمت وهلذا قلنا إن الدعاء ال يقدح وال يقتضي املنازعة بل هو أعلى وأثبت 
ىل يف العبودة من تركه وأما الرضا والتسليم فهما نزاع خفي ال يشعر به إال أهل اهللا فإن كان متعلق الرضا املقضي به فيحتاج إ

ميزان شرعي وإن كان متعلق الرضا القضاء فإن كان القضاء يطلب القهر وجيد الراضي ذلك من نفسه فيعلم أن فيه نزاعاً خفياً 
فيبحث عنه حىت يزيله وإن مل ير أنّ ذلك القضاء يطلب القهر فيعلم أنه الرضا اخلالص اجلبلي ألن الرضا من راض يروض ومنه 

ذالل وال يوصف به إال اجلموح واجلموح نزاع إمنا يراض املهر الصغري جلموحه وجهله مبا خلق له الرياضة ورضت الدابة وهو اإل
فإنه خلق للتسخري والركوب واحلمل عليه واملهر يأىب ذلك فإنه ما يعلمه فرياض حىت ينقاد يف أعنة احلكم اإلهلي وكذلك رياضة 

 خلقت مرتاضة باألصالة فكان ينبغي أن ال يطلق عليها اسم راضية بل هي النفوس لوال ما فيها من اجلموح ملا راضها صاحبها فإذا
مرضية وإمنا النفوس اإلنسانية ملا خلقها اهللا على الصورة اإلهلية مشخت على مجيع العامل ممن ليست له هذه احلقيقة واحنجبت عن 

ضة ألجل هذا الشموخ فذلت حتت سلطانه ومحدت على احلقائق اإلهلية اليت تستند إليها حقائق العامل حقيقة حقيقة فاكتسبت الريا
ذلك وكذلك التسليم مل يصح إال مع التمكن من اجلموح وكذلك التوكيل مل يصح إال بعد امللك فهو نزاع خفي والقهر اإلهلي 

     خبفاء الرتاع ويظهر بظهور الرتاع والعارف ال يغفل 
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به نازع بباطنه ما جيده من األثر فيه مما خيالف غرضه فيجيء القهر اإلهلي عن نفسه طرفة عني فإنه إذا غفل عن ربه ومن غفل عن ر
فيقهره فيكون إذا كثر منه مثل هذا يسمى عبد القهار وإذا قل منه يسمى عبد القاهر والضابط هلذه احلضرة أن ينظر اإلنسان يف 

كلناك فيه إىل نفسك وأنت أعلم واهللا يقول احلق خفايا موافقاته فيعلم من ذلك هل هلذه احلضرة حكم أم ال فهذا أمر كلي قد و
  وهو يهدي السبيل 

  حضرة الوهب وهي لالسم الوهاب

  وإن كان ال يدري الوجود الكياني  العطايا منه وهب إلهي جميع

 اهللا إن كان العيان اإللهي عن  ال يخفى على كل عاقل فذلك

 عيانيبه وبذا جاء الوجود ال  لم يكن فالجهل نعت لخلقه فإن

    

يدعى صاحب هذه احلضرة عبد الوهاب والوهب العطاء من الواهب على جهة األنعام ال خيطر له خاطر اجلزاء عليه من شكر وال 
غريه فإن اقترن به طلب شكر جزاء فليس يوهب وإمنا هو عطاء جتارة يطلب به الربح واخلسران فإن العطاء اإلهلي على أنواع 

هذا الباب إن شاء اهللا فمن هذه احلضرة يتجرد العبد عن مجيع أغراضه كلها يف إحسانه باته البدنية واملالية متعددة سيأيت ذكرها يف 
ومعىن البدنية أن يصرف بدنه بسفر أو أي نوع كان من أنواع احلركات البدنية يف حق من كان من عباد اهللا من إنسان أو حيوان 

اً إال رد األنعام على هذا الذي يتحرك من أجله مما له فيه منفعة أو دفع مضرة وكون اهللا ال يبتغي بذلك أجراً وال يطلب عليه شكر
عز وجل يأجره على ذلك ذلك إىل اهللا تعاىل ال إليه بل يفعل ذلك رد قيام هذه الصفة به وحكم هذا االسم اإلهلي عليه فإذا حترك 

م واحلج وأمثال ذلك بل كل عبادة مشروعة وهو مستمد من هذه احلضرة يف العبادات اليت الحظ للخلق فيها كالصالة والصيا
فينوي يف عبادته تلك ما كان منها الحظ للمخلوق فيها أن ينشئها ويظهر عينها حبركاته أو مسكه عنها إذا كانت العبادة من 

ة هلا روح مبا فيها من احلضور مع اهللا التروك ال من األفعال فينشئها صورة حسنة على غاية التمام يف خلقها والكمال لنقوم صور
بالنية املشروعة يف تلك العبادة يفعلها فرضاً كانت أو نفالً من حيث ما هي له على احلد املشروع ال يتجاوزه لتسبح اهللا تلك 

 تلك الصورة العملية الصورة اليت أنشأها املسماة عبادة وتذكر اهللا حبسب ما يقتضيه أمره فيها تعاىل ويزيد هذا العبد األنعام على
املشروعة بالظهور لتتصف بالوجود فتكون من املسبحني حبمد اهللا أنعاماً عليها وعلى حضرة التسبيح فيخلق يف عباداته السنة مسبحة 

 هللا حبمده مل يكن هلا عني يف الوجود جاءت امرأة إىل جملس شيخنا عبد الرزاق فقالت يا سيدي رأيت البارحة يف النوم رجالً من

أصحابه قد صلى فانتشأت تلك الصالة صورة فصعدت وأنا أنظر إليها حىت انتهت إىل العرش فكانت من احلافني به فقال الشيخ 
صالة بروح متعجباً من ذلك قال ما تكون هذه الصالة ألحد من أصحايب إال لعبد الرزاق يقول ذلك يف نفسه فقال هلا وعرفت 

ذا وأشارت إىل عبد الرزاق الذي خطر للشيخ فيه فقال هلا الشيخ صدقت وأخذها ذلك الشخص من أصحايب قالت نعم هو ه
مباشرة من اهللا أخربين ذه احلكاية عبد اهللا ابن األستاذ املوروري مبورور من بالد األندلس وكان ثقة صدوقاً كما خلق عيسى عليه 

يكن هلذه الصورة وجود إال على يديه مث نفخ فيها فكانت طائراً السالم كهيئة الطري من الطني فنفخ فيه فكان طائراً بإذن اهللا ومل 
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بإذن اهللا أي أن اهللا أمره بذلك وأذن له فيه أيضاً املؤمن يف الشرع وأذن له يف إنشاء صور عباداته اليت ملفه اهللا عز وجل ا فإن كان 
حق باملوجودات وينعم على حضرة التسبيح بزيادة عيسى عليه السالم قد نوى يف خلقه ذلك الطائر األنعام على تلك الصورة لتل

املسبحني فيها كان من أهل هذه احلضرة والتحق م وإن كان نوى غري ذلك فهو ملا نوى وما بني صاحب هذا املقام وغريه إال 
 منه يف كل مكلف جمرد النية ومشاهدة صدور األعمال منه صوراً فإن األمر يف نفسه من إنشاء صور العبادات من املكلفني ال بد

قبيحة كانت أو حسنة ويفترقون يف النيات واملقاصد وما مث إال مكلف فأعظمها مرتلة من يقصد بعبادته ما ذكرناه فإن عمل هذا 
العبد هذه العبادة لكوا أعظم صفة ومرتلة يف العبادات فما هو ذلك الذي ذكرناه من هذه احلضرة فإن األمر ال يقبل االشتراك 

 ما أقامه يف نشأ صور هذه العبادات إال كوا من أعظم الصفات وأجلها فتميز بذلك عمن مل يقمه اهللا يف مثل هذا طلباً فمثل هذا
لألجر واملثوبة وإمنا يقصد صاحب هذه احلضرة جمرد األنعام على ظهور تلك العبادة وزيادة املسبحني هللا ال ينبغي بذلك محداً وال 

قصده احلق يف إجياد العامل فكما قصد اهللا باخللق أن يعبدوه يف مثل ما نص عليه من ذلك يف قوله وما ثناء وال جزاء إال عني ما 
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون وقوله إن من شيء إال يسبح حبمده فنوى هذا العبد يف إنشاء صور العبادات أن تعبد اهللا كما أراده 

هذه الصور باإلنشاء واإلجياد فإن كان مشهد هذا العبد أن اهللا هو املنشئ هذه الصور وهذا ال يبطل نية األنعام من هذا العبد على 
     بالعبد ال هو فليس من هذه احلضرة الوهبية الكيانية بل ذلك من الوهب اإلهلي على هذه الصورة املنشأة وليس 

بعضها من بعض حىت ال يلتبس على القائمني ا فإا غرضي فيما ذكرناه ما هو األعلى واألعظم يف املرتلة إمنا غرضي متييز املقامات 
تتداخل األحكام فيها وال يشعر حلد الفصل بني األجوال واملقامات إال الراسخون يف العلم اإلهلي فإذا جازاهم اهللا على ما إنشاؤه 

ن األنعام هللا يف ذلك عليها ال إىل أنعاماً من اهللا تعاىل عليهم كان جزاء من أشهد أن إنشاء تلك الصور هللا ال للعبد املكلف وأ
املكلف فإنه أعظم جزاء إهلياً من الذي يشهد ما ذلك عند إنشائها فقد متيز الشخصان مبا وقع هلما به الشهود عند العمل املشروع 

داً من العلماء باهللا وهذا عمل مل ينسج على منواله انفردنا بالتنبيه عليه على غاية الكمال من العبد وحررناه حتريراً تاماً فإن أح
وباألشياء ما جيهلون العطاء على جهة األنعام ولكن مثل ما ذكرناه ال يتصوره وال خيطر ببال كل عامل إال من حتقق ذه احلضرة 
 الواهبة خاصة وهو املسمى عبد الوهاب والوهاب أوجده ال غريه من األمساء مثل قوله يف عيسى عليه السالم ملرمي ليهب لك غالماً

زكياً والصور اليت أوجدها االسم الوهاب قليلة جداً تعلم ذلك إذا علمت مراتب العلماء باألمساء اإلهلية بالعاً باألمساء اإلهلية فاعلم 
ذلك وهذا القدر من اإلمياء إىل علم هذه احلضرة كاف إن شاء اهللا تعاىل واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل وهو اهلادي إىل طريق 

  مستقيم 

  حضرة األرزاق وهي لالسم الرزاق

 بذلك معقول ومنقول يدري  رزقان محسوس ومعقول الرزق

 الرزق في التحقيق مقبول وذلك  يقبل ما يعطيه من منح فمنه

 وفي معارفها هدى وتضليل  اإلله فما تحصى عوارفه جل

 التلذذ تلسين وتقبيل من  مثل النكاح الذي يحوي على عجب
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 يف قصة مرمي كلما دخل عليها زكريا باحملراب وجد عندها رزقاً قال يا مرمي أين لك هذا قالت هو من عند اهللا إن اهللا قال اهللا تعاىل
يرزق من يشاء بغري حساب وقال من يتق اهللا جيعل له خمرجاً يرزقه من حيث ال حيتسب يدعى صاحب هذه احلضرة عبد الرزاق 

يعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون هذا يف حق من أطعم من أجله حني قال تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس إال ل
مسعه يقول سبحانه يف اخلرب الصحيح جعت فلم تطعمين وظمئت فلم تسقمين فيقول العبد كيف تطعم وتشرب وأنت رب العاملني 

يته حني استسقاك فذلك معىن قوله تعاىل جعت فيقول احلق أن عبدي فالناً جاع وفالناً ظمئ فلو أطعمته حني استطعمتك أو سق
فلم تطعمين وظمئت فلم تسقين فأنزل نفسه تعاىل مرتلة اجلائع والعاطش الظمآن من عباده فرمبا أدى العامل على هذا احلديث اإلهلي 

قال من مقام إىل مقام ألنه أن جيهد يف حتصيل ما يطعم به مثل هذا حىت يكون ممن أطعم اهللا تعاىل فقال له وما أريد أن يطعمون انت
يعلم عباده العلم باملقامات واألحوال واملنازل يف دار التكليف حىت ينتقلون فيها مث قال أن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني واملتانة يف 

 عبلت زادت املعاين كالكثافة يف األجسام فجاء باالسم املناسب للرزق ألن الرزق احملسوس به تتغذى األجسام وتعبل وكلما
أجزاؤها وكشفت وأين السمن من اهلزال فما أحسن تعليم اهللا وتأديبه وتبيانه ملن عقل عن اهللا واعلم أن الرزق معنوي وحسي أي 

حمسوس ومعقول وهو يف كل ما بقي به وجود عني املرزوق فهو غذاؤه ورزقه وقوله ويف السماء رزقكم وقال يف األرض وقدر فيها 
زاق وتقديرها بوجهني الوجه الواحد كمياا والثاين أوقاا فالرزق الذي يف األرض ما تقوم به األجسام والذي يف أقواا وهي األر

السماء ما تقوم به األرواح وكل ذلك رزق ليصح االفتقار من كل خملوق وينفرد احلق بالغىن وأرفع املنازل يف األرزاق وشهودها 
صور أحكام املمكنات من صور التجلي فينظر صاحب هذه املشاهدة إىل الصورة يف التجلي رزق ما يظهر به عني الوجود احلق من 

أو لصور أحكام املمكنات يف عني الوجود احلق فينظر ما تستحقه تلك الصورة من مسمى الرزق وما تطلبه لبقائها فيكون هذا العبد 
 األمر يف الكائنات اخللقية وأمرية حبسب حقائقها فيطلب يرزقها ذلك إذا كان مشهده هذه احلضرة أعين حضرة األرزاق مث يرتل

عني الكون رزقه منه وأكثفه ما تطلبه املولدات من األركان كاملعادن والنبات واحليوان وقد جعل اهللا من املاء كل شيء حي وكل 
من اهلواء حىت حيوان البحر الذي شيء حي فإن كل شيء مسبح هللا حبمده وال يكون التسبيح إال من حي فكل شيء من املاء عينه و

ميوت إذا فارق املاء ما حياته إال باهلواء الذي يف املاء ألنه مركب فيقبل اهلواء بنسبة خاصة وهو أن ميتزج باملاء امتزاجاً ال يسمى به 
 ماء فإذا كانت حياة احليوان هواء كما أن اهلواء املركب فيه املاء وبه يكون مركباً لكن امتزج املاء به امتزاجاً خاصاً ال يسمى به

واء املاء مات عنده فقده ذلك اهلواء اخلاص وكذلك حيوان الرباذ إذا غرق يف املاء مات ألن حياته باهلواء الذي مازجه املاء ال باملاء 
ما حيىي الربي وحيىي الذي مازجه اهلواء ومث حيوان بري حبري وهو حيوان شامل برزخي له نسبة إىل قبول اهلواءين فيحىي باهلواء ك

يف املاء كما حيىي البحري وباهلواء تكون حياته يف املوضعني واملاء أصله يف كونه حياً فالرزق يف عامل األركان اهلواء فيما يف كل 
مطعوم ومشروب من ركن اهلواء به تكون احلياة ملن يتغذى به من كل شيء حي من نبات ومعدن وحيوان وإنسان وجان وأما 

كة املخلوقة من أنفاس العامل عند تنفسهم فلهم غذاء أيضاً من األركان ال بد من ذلك وخيرج امللك من املتنفس حبسب ما املالئ
يكون يف قلب ذلك املتنفس من اخلواطر فإن تلفظ الكتنفس خرج النفس حبسب ما تلفظ به مفصالً يف الصورة تفصيله حروفاً يف 

فعال عن خواص احلروف ملن شهد ذلك وإن مل يتلفظ وخرج النفس من غري لفظ فإنه خيرج الكلمة وذا القدر تكون كيفية االن
هيوالئياً ال صورة له معينة فيتوىل اهللا تصويره حبسب ما كان عليه العبد يف باطنه عند التنفس فريكبه اهللا يف تلك الصورة فإن تعرى 
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 منام وال هو يف احلس فإن اهللا يصور ذلك النفس بصورة ما نام عليه احملل املتنفس عن كل شيء كتنفس النائم الذي ال رؤيا له يف
    عند فراقه اإلحساس كان الذكر ما كان أو اخلاطر يف القلب ما كان فإذا أقيم العبد يف هذه احلضرة 

الشيء هو رازقه وال اليت حنن بصددها ونظر إىل ما تكون عنه أمده من الرزق ما به بقاؤه فإنه خالقه والرزق تابع للخلق فخالق 
تكون يف مقام خلق األشياء إال إذا أشهدك احلق ما ينفعل عنك فعند ذلك تشاهد طلبة ما تكون عنك مبا حيتاج إليه من الرزق 

فترزقها كما تسعى هنا يف افتناء الرزق الذي تطلبه منك عائلتك سواء وهذا ال يقدح يف أن اهللا هو الرزاق وإمنا كالمنا يف تقرير 
سباب وإثباا كما قررها احلق عز وجل وأثبتها وقد بينا لك يف غري موضع أن اإلنسان إذا جتلى له احلق يف منام أو غريه يف أي األ

صورة جتلى فلينظر فيما يلزم تلك الصورة املتجلي فيها من األحكام فيحكم على احلق ا يف ذلك املوطن فإن مراد اهللا فيها ذلك 
لى فيها على اخلصوص دون غريها ويتحول احلكم بتحول الصور فاعلم ذلك فكذلك أيضاً رزق الصور احلكم وال بد وهلذا جت

يتنوع بتنوع الصور فما به غذاء صورة قد ال يكون به غذاء صورة أخرى وليس غذاء الصور سوى رزقها فإذا تصورت املعاين 
ق تلك الصورة ما أريدت له فإن كانت رؤيا فأصاب عابرها ما أراد اهللا كالعلم يف صورة اللنب والثبات يف الدين يف صورة القيد فرز

ا بتلك الصورة فذلك رزقها فدامت حياا وبقاؤها وصورة ذلك ما يناله الرائي واملكاشف من ذلك كما رأى النيب صلى اهللا عليه 
رسول اهللا فقلم يعين أن العلم ظهر يف صورة اللنب وسلم يشرب اللنب حىت خرج الري من أظافره مما تضلع منه فقيل له ما أولته يا 

وملا كان العلم لبناً وصف فسه بالشرب منه والتضلع إىل أن خرج الري من أظافره فنال كما قال علم األولني واآلخرين وما خرج 
ر فكان ذلك الفضل القدر الذي منه من الري هو ما خرج إىل الناس من العلم الذي أعطاه اهللا ال غري مث أعطى ما فضل يف اإلناء عم

وافق عمر احلق فيه من احلكم كحكمه يف أسارى بدر ويف احلجاب وغري ذلك ففاز به دون غريه من عند اهللا وهكذا كل من 
 حصل له مقل هذا من عند اهللا كاملتقي إذا اتقى اهللا جعل له فرقاناً وهو علم يفرق به بني احلق والباطل يف غوامض األمور ومهماا

عند تفصيل امل وإحلاق املتشابه باحملكم يف حقه فإن اهللا أنزله متشااً وجممالً مث أعطى التفصيل من شاء من عباده وهو ما فضل 
من اللنب يف القدح وحصل لعمر ألنه من شرب من ذلك الفضل فقد عمر به حمل شربه فلذلك كان عمر دون غريه من األمساء هذا 

م صلى اهللا عليه وسلم ولعمر بن اخلطاب يف ذلك خصوص وصف الختصاصه باالسم والصورة يف النوم دون تعبري رؤياه على التما
غريه من العمريني ومن الصحابة ممن ليس له هذا االسم فكل رازق مرزوق أما الرزق املعنوي أو احلسي على انقسام األرزاق املعنوية 

حىت نعلم فحىت نعلم رزق االبتالء أي كونه اهللا من االبتالء فهو علم إقامة احلجة واحملسوسة ومن هذه احلضرة قوله تعاىل ولنبلونكم 
لتكون احلجة البالغة هللا كما أخرب عن نفسه فقال فلله احلجة البالغة اليت ال دخل عليها وال تأويل فيها وإذا وصف احلق نفسه حبىت 

  .اهللا يقول احلق وهو يهدي السبيلنعلم فعم احلكم الرزق مجيع الصور فكل الصيد يف جوف الفرى و

    

  حضرة الفتح وهي لالسم الفتاح

 يعلم الشخص بما يفتح له  حضرة الفتاح للفتح وما

 كل شر واقع قد أجمله  إن رب الخلق في الخير وفي
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 األمر الذي قد أنزله يعرف  يعرفه الشخص وما ربما

 يعلم الشيء الذي كون له  قد يعلمه الشخص وما ثم

    

دعى صاحب هذه احلضرة عبد الفتاح وهلا صورة ومعىن وبرزخ وما حازها على الكمال إال آدم عليه السالم بعلم األمساء وحممد ي
صلى اهللا عليه وسلم جبوامع الكلم وما عدا هذين الشخصني فما ذكر لنا ومن هذه احلضرة نزلت إذا جاء نصر اهللا والفتح وإنا 

ت مبدينة فاس سنة إحدى وتسعني ومخسمائة وعساكر املوحدين قد عربت إىل األندلس لقتال العدو فتحنا لك فتحاً مبيناً ولقد كن
حيت استفحل أمره على اإلسالم فلقيت رجالً من رجال اهللا وال أزكى على اهللا أحداً وكان من أخص أودائي فسألين ما تقول يف 

ا عندك يف ذلك فقال أن اهللا قد ذكر ووعد نبيه صلى اهللا عليه وسلم هذا اجليش هل يفتح له وينصر يف هذه السنة أم ال فقلت له م
ذا الفتح يف هذه السنة وبشر نبيه صلى اهللا عليه وسلم بذلك يف كتابه الذي أنزله عليه وهو قوله تعاىل إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 

ام اآلية فانظر أعداها حبساب اجلمل فنظرت فوجدت فموضع البشرى فتحاً مبيناً من غري تكرار األلف فإا إلطالق الوقوف يف مت
الفتح يكون يف سنة إحدى وتسعني ومخسمائة مث جزت إىل األندلس إال أن نصر اهللا جيش املسلمني وفتح اهللا به قلعة رباح واالركو 

انني وللتاء أربعمائة وللحاء وكركوي وما انضاف إىل هذه القالع من الواليات هذا عاينته من الفتح ممن هذه صفته فأخذنا للقاء مث
املهملة مثانية ولأللف واحد وللميم أربعني وللباء اثنني وللياء عشرة وللنون مخسني واأللف قد أخذنا عددها فكان اموع إحدى 

بيت وتسعني ومخسمائة كلها سنون من اهلجرة إىل هذه السنة فهذا من الفتوح اإلهلي هلذا الشخص وكذلك ما ذكرناه من فتح ال
املقدس فيما اجتمع بالضرب يف أمل غلبت الروم مع البضع من السنني املذكور فيه باحلسابني اجلمل الصغري والكبري فظهر من ذلك 
الفتح البيت املقدس وقد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب يف باب احلروف منه وهو أن البضع جعلناه مثانية لكون فتح مكة كان 

اجلمل الصغري أمل مثانية فأسقطنا الواحد لكون األس يطلب طرحه لصحة العدد يف أصل الضرب يف احلساب سنة مثان مث أخذنا ب
الرومي والفتح إمنا كان يف الروم الذين كانوا بالبيت املقدس فأضفنا مثانية البضع إىل ما اجتمع من حروف أمل بعد طرح الواحد 

فضربنا واحداً وسبعني يف مثانية والكل سنون ألنه قال يف بضع سنني فكان لألس فكان مخسة عشر مث رجعنا إىل اجلمل الكبري 
اموع مثانية وستني ومخسمائة فجمعناها إىل اخلمسة عشر اليت يف اجلمل الصغري فكان اموع ثالثاً ومثانني ومخسمائة وفيها كان 

م بن برجان ما أخذه من هذا فوقع لع غلط وما شعر به فتح البيت املقدس وهذا العلم من هذه احلضرة ولكن عبد السالم أبو احلك
وقد بيناه لبعض أصحابنا حني جاء بكتابه فتبني له أنه غلط يف ذلك ولكن قارب األمر وسبب ذلك أنه أدخل عليه علماً آخر 

ع اللغة الواقعة من فأفسده وهذا كله من صورة الفتح ال من معناه وال من وسطه الذي هو اجلامع للطرفني فكان آلدم إحصاء مجي
أصحاا املتكلمني ا إىل يوم القيامة وكان حملمد صلى اهللا عليه وسلم الرسالة إىل الناس كافة باللسان العريب فعم مجيع كل لسان 

كعلم فتقل شرعه بالترمجة فعم اللغات وأما الفتح الوسط فهو فتح األذواق وهو العلم الذي حيصل للعامل به بالتعمل يف حتصيله 
الفرقان للمتقي فإنه حصله بتقوى اهللا مع ما انضاف إليه من تكفري السيئات وغفر الذنوب وهذا علم خمصوص بأهل الطريق وهم 

أهل اهللا وخاصته وهو علم األحوال وإن كانت مواهب فإا ال توهب إال ملن هو على صفة خاصة وإن كانت تلك الصفة ال 
 بد أن تنتج يف اآلخرة فلما مل يكن من شرطها اإلنتاج يف الدنيا قيل يف علم األحوال إا مواهب تنتجها يف الدنيا لكل أحد ولكن ال
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وهو حصوهلا عن الذوق ومعىن عن الذوق أول التجلي فإن التوكل مثالً الذي هو االعتماد على اهللا فيما جيريه أو وعد به فالذوق 
فقد ملا تركن النفس إليه فيكون ركوا يف ذلك إىل اهللا ال إىل أسباب املعني فيجد فيه الزائد على العلم لذلك لعدم االضطراب عند ال

يف نفسه من الثقة باهللا يف ذلك أعظم مما جيده من عنده السبب املوصل إىل ذلك كاجلائع ليس له سبب يصل به إىل نيل ما يزيل 
 فيكون صاحب السبب قوياً لوجود املزيل عنده وهذا اآلخر جوعه من الغذاء وجائع آخر عنده ما يصل به إىل نيل ما يزيل ما عنده

    الذي ما عنده إال اهللا يساويه يف السكون وعدم االضطراب لعلمه بأن رزقه إن كان بقي له رزق فال بد من وصوله إليه فسمى 

لعامل الذي ليس له هذا عدم االضطراب ممن هذه صفته من فقد األسباب ذوقاً وكل عاقد جيد الفرق بني هذين الشخصني فإن ا
الذوق ويضطرب عند فقد املزيل مع علمه بأن رزقه إن كان بقي له رزق ال بد أن يصل إليه ومع هذا العلم ال جيد سكوناً نفسياً مع 

اهللا وصاحب الذوق هو الذي جيد السكون كما جيده صاحب السبب املزيل ال فرق بل رمبا هو أوثق وهو قول بعض العلماء أن 
ن ال ينال هذه الدرجة حىت يكون بربه أوثق منه مبا يف يده ألن الوعد اإلهلي صادق ال تتطرق إليه اآلفات والذي بيده من اإلنسا

األسباب ميكن أن يتطرق إليه اآلفات فيحال بينه وبني من هو عنده بأي وجه كان فلذلك قلنا أن املتوكل ذوقاً أمت يف السكون من 
 هلذا األمل فاعلم ذلك فهذا هو الوسط من علم الفتح وصاحبه يلتذ يف باطنه غاية االلتذاذ وأما املعىن صاحب السبب احلاصل املزيل

من هذه احلضرة فهو ما يطالع به العبد من العلم باهللا إذا كان احلق أعين هوية احلق صفات هذا العبد فما حيصل له من العلم إذا كان 
ضرة وما كل أحد ينال هذا املقام من هذه احلضرة وإن كان فيها فإن الناس يتفاضلون يف ذه الصفة هو املعىن احلاصل من هذه احل

ذلك ومن هذه احلضرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ضرب بني كتفيه علمت علم األولني واآلخرين بذلك الوضع 
 فإن العلم بغري اهللا تضييع الوقت فإن اهللا ما خلق العامل إال له وتلك الضربة أعطاه اهللا فيها ما ذكره من العلم ويعين بذلك العلم باهللا

وال سيما هذا املسمى باإلنس واجلن فإنه نص عليه أنه خلقه لعبادته وذكر عن كل شيء أنه يسبح حبمده فمن علم اهللا مبثل هذا 
وجه هللا حبمده أي فيه ثناء على اهللا ال شك يف العلم علم أن كل نطق يف العامل كان ذلك النطق ما كان مما حيمد أو يذم أنه تسبيح ب

ذلك ومثل هذا العلم حبمد اهللا حصل لنا من هذه احلضرة ولكن ما يعرف صورة ترتيله علماً حبمد اهللا والثناء عليه إال من اختصه اهللا 
مد اهللا فيؤجر السامع ويأمث بوهب هذه احلضرة على الكمال فيسب إنسان إنساناً وهو عند هذا السامع صاحب هذا املقام تسبيح حب

القائل والقول عينه وهذا من العلم اللطيف الذي خيفى على أكثر الناس وهو يف العلوم مبرتلة أمساء األشياء كلها أا أمساء اهللا يف قوله 
ن كان له قلب أو ألقى فسمع يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا خرباً صدقاً مع علمنا مبا نفتقر إليه من األشياء فهذا وذلك سواء مل

  .باهللا وهو شهيد فأبصر باهللا وهذا القدر من اإلمياء كاف يف هذه احلضرة واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

    

  حضرة العلم وهي لالسم العليم والعالم والعالم

 وفكر فإن الفكر معتبر فانظر  العلوم هي المطلوب بالنظر إن

 من هو في األشياء معتبر أفكار  ما ظهرتلوال العلوم التي في الكون 

 يعرفه والشمس والقمر والنجم  هو اإلمام الذي يدريه خالقه
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 فيهم باهللا فاعتبروا أحكامه  حين خروا سجداً ومضت كيوسف

 نارها ونجوم الليل تنتثر في  ترى الشمس واألفالك دائرة فلو

 ين تنكدرأحكامها وبدت في الع  من بعد ما طمست أنوارها ومضت

 دار دنياهم فالكل قد قبروا في  وراح الذي قد كان يجمعهم ماتوا

    

يدعى صاحب هذه احلضرة عبد العليم والعلماء يف هذه احلضرة على ثالث مراتب عامل علمه ذاته وعامل علمه موهوب وعامل علمه 
عموم تعلقها بكل معلوم وقد بينا من أين تعلق مكتسب وله حكم اإلهليات وله حكم يف الكون ففي اهللا علمه بكل شيء لذاته و

علمه بالعامل واملكتسب يف اهللا قوله حىت نعلم واملوهوب يف اهللا ما أعطاه العبد من تصرفه يف املباح فإنه ال يتعني تقييده تعني الواجب 
د بطريق إهلية ألنه ال جيب عليه واحملظور واملندوب واملكروه فحصول العلم بالتصريف يف املباح علم وهب يعلمه احلق من العب

اإلتيان به كما جيب عليه اعتقاده فيه أنه مباح واإلميان به واجب وأما مراتب هذه العلوم يف الكون فهينة اخلطب فإنّ الكون قابل 
جرد كونه فإذا ورد للعلم بالذات فالعلم الذايت له هو ما يدركه من العلم بعني وجوده خاصة ال يفتقر يف حتصيله إىل أمر آخر إال مب

عليه ما ال يقبله إال بكونه موجوداً على مزاج خاص هو علمه الذايت له واملكتسب ما له يف حتصيله تعمل من أي نوع كان من 
العلوم املكتسبة واملوهوب هو ما مل خيطر بالبال وال له فيه اكتساب كعلم األفراد وهو علم اخلضر فعلمه من لدنه علماً رمحة من 

 به حىت كان مثل موسى عليه السالم الذي كلمه ربه يستفيد منه ما مل يكن عنده وال أحاط به خرباً يقول مل نذق له طعماً عند اهللا
فيما علمه اهللا من العلم باهللا واعلم أنه ما من موجود يف العامل إال وله وجه خاص إىل موجده إذا كان من عامل اخللق وإن كان من 

 ذلك الوجه اخلاص وأن اهللا يتجلى لكل موجود من ذلك الوجه اخلاص فيعطيه من العلم ما ال يعلمه منه إال عامل األمر فما له سوى
ذلك املوجود وسواء علم ذلك املوجود أو مل يعلمه أعين أن له وجهاً خاصاً وأن له من اهللا علماً من حيث ذلك الوجه وما فضل 

 اهللا يف ذلك فمنهم من يعلم أن هللا جتلياً لذلك املوجود من هذا الوجه اخلاص ومنهم أهل اهللا إال بعلمهم بذلك الوجه مث يتفاضل أهل
من ال يعلم ذلك والذين يعلمون ذلك منهم من يعلم الذي حيصل له من ذلك التجلي ومنهم من ال يعلمه أعين على التعيني وما أعين 

لعلم املتعلق باهللا إما علم بالذات وهو سلب وترتيه أو إثبات بالعلم إال متعلق العلم هل هو كون أو هو اهللا من حيث أمر ما وا
وتشبيه وإما علم باسم ما من األمساء اإلهلية من حيث ما مسى احلق به نفسه من كونه منعوتاً بالقول والكالم وإما علم باسم ما من 

صفات معنوية وإما علم نعوت ثبوتية إضافية أمساء األمساء من حيث ما تقتضيها عبارات احملدثات وإما علم نسب إهلية وإما علم 
تطلب أحكاماً متقابلة وإما علم ما ينبغي أن يطلق منه عليه وما ينبغي أن ال يطلق ولكل علم أهل وأما ما يتعلق بالكون من العلم 

 وإما علم يكون معلقه نسبة اإلهلي الذي يعطيه اهللا من شاء من عباده من هذه احلضرة فهو إما علم بكون متعلقه نسبة العامل إىل اهللا
اهللا إىل العامل وإما علم بارتفاع النسبة بني العامل والذات وإثباا بني العامل واألمساء وإما علم بإثبات النسبة بني العامل والذات وهو 

امل عليها كله وإما علم بالصورة علم القائلني بالعلة واملعلول وإما علم إثبات النسبة شرطاً وإما علم يتعلق بالصورة اليت خلق اهللا الع
اليت خلق اإلنسان عليها وإما علم بالبسائط وإما علم باملركبات وإما علم بالتركيب وإما علم بالتحليل وإما علم باألعيان احلاملة 

لم باألوقات وإما علم مركبة كانت أو بسائط وإما باألعيان احملمولة وإما علم بإهليات وإما علم باألوضاع وإما علم باملقادير وإما ع
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باالستقرارات وإما علم باالنفعاالت وإما علم بالعني املؤثرة اسم فاعل املؤثرة فيها اسم مفعول وأنواع اآلثار بالتوجهات والقصد أو 
 دخلها باملباشرة هذا كله مما يكون للعامل به أو ببعضه من هذه احلضرة العلمية فمن دخل هذه احلضرة ذوقاً فقد حاز كل علم ومن

بالفكر فإنه ينال منها على قدر ما هو فيه ومن هذه احلضرة حييط بعض اخللق بعلم ما ال يتناهى من أعيان أشخاص نوع نوع من 
املمكنات على حد ما يعلم يف العامة تضاعف العدد إىل ما ال يتناهى وال يقدر أحد على إنكاره من نفسه أنه يعلم ذلك وال خيطئ 

مى العلم ليس سوى تعلق خاص من عني تسمى عاملاً هلذا التعلق وهو نسبة حتدث هلذه الذات من املعلوم فالعلم فيه مث لتعلم أن مس
متأخر عن املعلوم ألنه تابع له هذا حتقيقه فحضرة العلم على التحقيق هي املعلومات وهو بني العامل واملعلوم وليس للعلم عند احملقق 

    أثر يف املعلوم 

خر عنه فإنك تعلم احملال حماالً وال أثر لك فيه من حيث علمك به وال لعلمك فيه أثر واحملال لنفسه أعطاك العلم به أنه أصالً ألنه متأ
حمال فمن هنا تعلم أن العلم ال أثر له يف املعلوم خبالف ما يتومهه علماء أصحاب النظر فإجياد أعيان املمكنات عن القول اإلهلي 

إلهلية عقالً وشرعاً ال عن العلم فيظهر املمكن يف عينه فيتعلق به علم الذات العاملة بأنه ظاهر كما تعلق به شرعاً وكشفاً عن القدرة ا
أنه غري ظاهر بذلك العلم فظهور املعلوم وعدم ظهوره أعين وجوده أعطى العلم فهو حضرة املعلوم ينوع العلم من العامل مبا هو عليه 

وصوف بالعلم فالصفات املعنوية كلها على احلقيقة نسب غري أنه مث نسبة تتقدم كالقول باإلجياد يف ذاته أعين املعلوم هذا يف كل م
على املوجود ونسبة تتأخر كالعلم واملعلوم فإذا فهمت ما ذكرته له يف هذه احلضرة علمت املر العلمي على ما هو عليه واهللا يقول 

  احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة القبض وهي لالسم القابض

 ذاته فاألمر مفهوم في  شك أن القبض معلوم ال

 لكنه هللا معلوم  معلوماً لنا سره وليس

  لذاك يمسي وهو مغموم  الخائف من خوفه يعلمه

 الغربان والبوم يعمره  تبكيه أطياره بستانه

 في الكون مكتوم فسره  منقبض عنه وعن مثله

لقابض مبا يعطيه املمكن من أفعاله فيقبضها احلق منه كما ورد أنّ اهللا يأخذ الصدقات هلا أثر يف احملدث والقدمي يدعى صاحبها عبد ا
من عباده فريبيها هلم وإليه يرجع األمر كله فيقبضه حبيث أنه ال يبقى لغري اهللا فيه تصرف بعد القبض اإلهلي إال أن يعطيه احلق ذلك 

جوده فقبض احلق من املمكن علمه وقبض املمكن من احلق وجوده ومجيع فيقبضه العبد من ربه وأول قبض قبضه املمكن من ربه و
ما يتصرف فيه ويضاف إليه من األفعال فإذا وقعت يقبضها احلق من العامل فحضرة القبض بني القابض واملقبوض واملقبوض منه 

جد العبد من هذه احلضرة قبضاً وقد يكون هذه احلضرة يف القابض قبض جمهول وهو خطر جداً كما يكون هلا قبض معلوم فإذا و
يف نفسه ال يعرف سببه وال يعرف منه سوى علمه بأنه قابض آلمر جمهول فهو مقبوض الباطن للحق بذلك األمر الذي ال يعلمه فإذا 

ل فإنه ال وقع له مثل هذا القبض من هذه احلضرة فليسكن على ما هو عليه وليتحرك على امليزان املشروع وامليزان العقلي وال يزلز
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بد أن ينقدح له سبب وجود ذلك القبض إما مبا يسوءه أو مبا يسره وهللا عباد يسرهم كل شيء يقامون فيه من بسط وقبض جمهول 
ومعلوم واعلم أن الدب مصاحب هلذه احلضرة وحلضرة البسط فإذا قبض من احلق ما يعطيه اهللا فيقبضه من يده يف أمور معينة ومن 

معينة يعني ذلك مسمى اخلري والشر فاخلري كله بيد اهللا فيقبضه منه ولكن بأدب يليق بذلك اخلري املعني وابذل يد الغري يف أمور 
جهدك يف أن ال تقبض الشر مجلة واحدة فإن أعماك احلق وأصمك واستعملك يف قبض الشر فمن األدب أن ال تقبضه من يد اهللا 

أتيك الشر فلو زال هذا الربيد مل يقع يف الوجود حكم شر وما اظهر عني الشر من هذا واقبضه من يد املسمى شيطاناً فإن على يده ي
 الشيطان إال التكليف فإذا ارتفع ارتفع هذا احلكم ومل يبق إال الغرض واملالمية خري وفقد ما تعلق به الغرض وما ال يالمي شر  

 يد الحق تسعد من  الخير كله فخذ

  رشدفي يد الغير ت  الشر كله ودع

    

سواء نسبتهما إىل الشرع أو إىل الغرض أو املالمية فمن القبض ما يكون عن وهب ومنه ما يكون عن جود وكرم وعن سخاء وعن 
إيثار وليس إال قبض الشر يكون وهو عن إيثار جلناب احلق حيث أضفته إىل نفسك ومل تضفه إىل اهللا أدباً مع اهللا حيث مل ينسبه إىل 

هللا صلى اهللا عليه وسلم املترجم عن اهللا تعاىل يقول والشر ليس إليك وقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك فكل نفسه فإن رسول ا
ما يسمعك فهو شر يف حقك فلو مل يطلق عليه اسم شر مل تضفه إليك وال أضافه احلق إليك أال تراه إذا نظرته فعالً من غري حكم 

ع احلكم اإلهلي يف األشياء وعلى األشياء تكن أديباً معصوماً فإنه ال حيفظ اهللا هذا عليه كيف يقول كل من عند اهللا ظهر فقف م
املقام األعلى من عصم اهللا واعتىن به ومن هذه احلضرة تقرض اهللا ما طلب منك من القرض وتعلم أنه ما طلبه منك إال ليعبده 

 من خلق اهللا فإمنا أقرض اهللا وليس احلسن يف القرض إال أن بإضعافه عليك من جهة من تعطيه إياه من املخلوقني فمن أقرض أحداً
ترى يد اهللا هي القابضة لذلك القرض ال غري فتعلم عند ذلك يف يد من جعلت ذلك وهو احلفيظ الكرمي وأما قبضه ما يقبضه 

ولوال الشمس أو النور مل للداللة عليه كقبض الظل إليه ليعرفك بك وبنفسه ألنه ما خرج الظل إال منك ولوال أنت لك يكن ظل 
يكن ظل وكلما كشف الشخص حتققت أعيان الظالل فاألمر بينك وبينه كما قررنا يف الوجود بني االقتدار اإلهلي وبني القبول من 

ق املمكن مهما ارتفع واحد منهما ارتفع الوجود احلادث كذلك إذا ارتفع العني املشرق واجلسم الكثيف احلائل عن نفوذ هذا اإلشرا
فيه حدث الظل فالظل من أثر نور وظلمة وهلذا ال يثبت الظل عند مشاهدة النور كماالً تثبت الظلمة ألنه ابنها فإن للظلمة والدة 
على الظل بنكاح النور فما قابل النور من اجلسم الكثيف أشرق فذلك اإلشراق هو نكاح النور له وبنفس ما يقع النكاح تكون 

 نفس احلمل نفس الوالدة يف زمان واحد كما قلنا يف زمان وجود الربق انصباغ اهلواء وظهور والدته للظل فنفس النكاح
احملسوسات وإدراك األبصار هلا والزمان واحد والتقدم والتأخر معقول وهكذا الظل فافهم ومن هذه احلضرة مساع ما يقبضك ورؤية 

 كنت مقبوضاً وكذلك الرؤية فأنت القابض املقبوض فما أتى ما يقبضك ورؤية ما يقبضك فلو مل يقبض املسموع الذي قبضك ما
عليك إال منك فلو زالت الغرض عند السماع أو الرؤية لكنت قابضاً ومل تكن مقبوضاً غري أن هذه احلقيقة ال ترتفع من العامل ألن 

ذلك فأين خيرج العبد من حكمه لذلك قال االستناد قوي بقوله اتبعوا ما سخط اهللا وليس إال القبض فإذا أخرب احلق بوجود األثر يف 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2694  

يف نعيم اجلنان ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وليس إال نيل األغراض فتحقق حكم هذه احلضرة وما تعطيه يف اإلنسان واهللا يقول 
  احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة البسط وهي لالسم الباسط

 إذا بشره اهللا إال  يفرح العاقل في بسطه ال

 يعلمه اهللا ومتهم  دق منجدلسان صا على

 إذا يحشره الجاه له  الصادق في قوله فإنه

 أعلمها اهللا لكونها  ال تمترى في صدق إرساله

 إذ قيل له ما هو يقول  تقولوا مثل ما قال من فال

 فإن الواحد اهللا فافرح  ما ثم مجهولة ماهية

   أرضى فقد منع غضبه وبسط رمجته واهللا يقبض ويبسط يدعى صاحب عبد الباسط وهلا حكم وأثر قدمياً وحديثاً فمن

 الحكم جله ولي  الحكم كله فله

 العبد ظله وإنا  الحق أصلنا فهو

 من ظله فأنا  دام غيشه فإذا

 لي األمر كله بل  لي أمر يخصني ما

 يشأ ذاك فصله إن  أسأنا فعدله إن

 منه فضله وأنا  جنس يعمنا كل

م أيفشكلهأنا منه  فصل مقو  

  عين فيضي أو مثله  ذاتي وفيضه شكل

    

فله احلكم يف عباده من هاتني احلضرتني غري أن احملالّ ختتلف فيختلف البسط الختالفها واألحوال ختتلف فيختلف البسط الختالفها 
وأطلق له يف اجلنة البسط لكوا فأما ما يف حمل الدنيا فلو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض فأنزل يف األرض بقدر ما يشاء 

ليست مبحل تعن وال تعد فإن اهللا قد نزع الغل من صدورهم فالعبد باتباع الرسول وأعين به الشرع اإلهلي والوقوف عند حدوده 
إذا أحبه انبسط له ومرامسه باألدب الذي ينبغي له أن يستعمله يف ذلك االتباع يرثر يف اجلناب األقدس احملبة يف هذا املتبع فيحبه اهللا و

فحال العبد يف الدنيا انبساط احلق إليه أن يقف مع األدب يف االنبساط وهو قبض يسري أثره بسط احلق فالعبد ينقبض لقبض احلق 
ولبسطه وإن اختلف حكم القبض فيه أعين يف الدنيا آلجل التكليف فمن احملال كمال البسط يف الدنيا لألدب وحمال كمال القبض 

ا للقنوط غري أن حكم القبض أعم يف الدنيا من البسط فمن الناس من وفقهم اهللا لوجود أفراح العباد على أيديهم أو ل يف الدني
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درجة من ذلك من يضحك الناس مبا يرضى اهللا أو مبا ال رضا فيه وال سخط وهو املباح فإن ذلك نعت إهلي ال يشعر به بل اجلاهل 
ضحك الناس وزن وهو املسمى يف العرف مسخرة وأين هو هذا اجلاهل بقدر هذا الشخص من يهزأ به وال يقوم عنده هذا الذي ي

قوله تعاىل وأنه هو أضحك وأبكى وال سيما وقد قيدناه مبا يرضى أو مبا ال رضا فيه وال سخط فعبد اهللا املراقب أحواله وآثار احلق 
ى اهللا عليه وسلم ممن يسخر به وال يعتقد فيه السخرية وحاشاه يف الوجود يعظم يف عينه هذا املسمى مسخرة وكان لرسول اهللا صل

من ذلك صلى اهللا عليه وسلم بل كان يشهده جملى إهلياً يعلم ذلك منه العلماء باهللا ومن هذه احلضرة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يضاحكون أوالدهم مبا يرتلون إليهم يف وسلم مبا زح العجوز والصغري يباسطهم بذلك ويفرحهم أال ترى إىل أكابر امللوك كيف 

حركام حىت يضحك الصغري ومل أر من امللوك من حتقق ذا املقام يف دسته حبضور أمرائه والرسل عنده مثل امللك العادل أيب بكر 
ثل ما رأيته من بن أيوب مع صغار أوالده وأنا حاضر عنده مبيافارقني حبضور هذه اجلماعة فلد رأيت ملوكاً كثري ومل أر منهم م

امللك العادل يف هذا الباب وكنت أرى ذلك من مجلة فضائله ويعظم به يف عيين وشكرته على ذلك ورأيت من رفقه باحلرمي وتفقد 
 أحواهلن وسؤاله إياهن ما مل أر لغريه من امللوك وأرجة أن اهللا بنفعه بذلك واعلم أن الفرق بني احلضرتني أن القبض ال يكون أبداً إال

عن بسط والبسط قد يكون عن قبض وقد يكون ابتداء فاالبتداء سبق الرمحة اإلهلية الغضب اإلهلي والرمحة بسط والغضب قبض 
والبسط الذي يكون بعد قبض كالرمحة اليت يرحم اهللا بعا عباده بعد وقوع العذاب م فهذا بسط بعد قبض وهذا البسط الثاين حمال 

يؤمل عام املنفعة وقد يكون فيه يف الدنيا مكر خفي وهو أرداف النعم على املخالف فيطيل هلم أن يكون بعده ما يوجب قبضاً 
ليزدادوا إمثاً وهو قوله وال حيسنب الذين كفروا إمنا منلي هلم خري ألنفسهم إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثاً وهلم عذاب مهني واإلمالء بسط 

 فيه شقاؤهم ومن البسط ما يكون أيضاً جمهوالً ومعلوماً أعين جمهول السبب فيجد يف العمر والدنيا فيتصرفون فيهما مبا يكون
اإلنسان يف نفسه بسطاً وفرحاً وال يعرف سببه فالعاقل من ال يتصرف يف بسطه اهول مبا حيكم عليه البسط فإنه ال يعرف مبا يسفر 

 فاملكر اخلفي فيه إمنا هو لكونه جمهول السبب وقوة سلطانه فيمن قام له يف عاقبته هل مبا يقبضه ويندم فيه أو مبا يزيده فرحاً وبسطاً
به والدار الدنيا حتكم على العاقل بالوقوف عند اجلهل باألسباب املوجبة لبعض األحوال فيتوقف عندها حىت ينقدح له أمرها فإذا 

ذله فمن اهللا نسأل العصمة من الزلل يف القول علم تصرف يف ذلك على علم فأماله وإما عليه حبسب ما يوفقه اهللا وينصره أو خي
 والعمل ومن هذه احلضرة يدعو إىل اهللا من يدعو على بصرية فيدعو من باب البسط من يعلم أن البسط يعني على اإلجابة من املدعو

قبض والبسط فإنه يراعي ويدعو من باب القبض يعني على إجابة املدعو فهذا الداعي وإن كان يف مقام مباسطة احلق فإنه يدعو بال
املصلحة ويدفع باليت هي أحسن يف حق املدفوع عنه ويف حق نفسه واألدب أعظم ما ينبغي أن يستعمل يف هذه احلضرة فإن البسط 

  مطلب النفوس فليحذر غوائلها واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة الخفض

    

 خفضهالعلي الذي هللا ي إال  التواضع حكم ليس يعرفه إن

 يجزئه به ببعضه به  الحق إكراماً إلى درج تنزل
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 يحببه وقسم يبغضه قسم  يقسم الخلق في تعيين رتبته

 المقام الذي بما يخفضه عن  الذي خفض األكوان أجمعها إن

 على غلظ يكون تنهضه يوماً  همته نحو العلى عسى رفعت

 ان ينقصهفي الحال للحرم فجاء  أمراً وفي اإلبرام حاجته أبرمت

 وجاء سفيراً لحال يبغضه حباً  جعلت له في قلب ذي أدب إني

  قرضاً يضاعفه من أنت تقرضه  صفر اليدين أتاك اليوم يسألكم

 يوماً على خير تحرضه عساك  يا منتهى األمال أجمعها وقلت

 يوماً يراه الحق يرفضه عساه  بالذي يأتيه من كتب عرفته

    

 األعلى عبد اخلافض فاعلم أن الوجود قد انقسم يف ذاته إىل ما له أول وهو احلادث وإىل ما ال أول له وهو فيدعى صاحبها يف املأل
القدمي فالقدمي منه هو الذي له التقدم ومن له التقدم له الرفعة واحلدوث وله التأخر ومن تأخر فله االخنفاض عن الرفعة اليت يستحقها 

تصرف يف احلضرات كلها ألنه ال منازع له يقابله وال يزامحه ويرى املراتب فيأخذ الرفيع منها القدمي لنقدمه فإن املتقدم له ال
واحلادث ليس له ذلك التصرف يف املراتب فإنه يرى القدمي قد تقدمه يف الوجود وتصرف وحاز مقام الرفعة وما نزل عنه فهو 

صرف فيها تصرف احملدث يرتل إليها فإذا نزل إليها حكم عليه خفض فلم يكن له تصرف إال يف حضرة اخلفض فإذا أراد احلق أن يت
بأحكامها فإذا ارتفع عنها بعد هذا الرتول هو املسمى ذا االرتفاع اخلاص متكرباً فقوله العزيز اجلبار بالرفعة األوىل املتكرب بالرفعة 

ان احملدث ما كان من أجل صور التجلي فإا حمدثة بعد الرتول فحضرة اخلفض سلطاا يف احملدث كان احملدث ما كان وإمنا قلنا ك
ومن أجل إتيان الذكر الذي هو القرآن كالم اهللا فإنه حمدث اإلتيان قال تعاىل ما يأتيهم من ذكر رم حمدث وليس إال القرآن وقد 

 ترى إىل حروف حدث عندهم بإتيانه فلذلك قلنا كان احلادث ما كان فمن هذه احلضرة يكون حكم اخلافض واملخفوض أال
اخلفض هي اخلافضة واحلرف يف أدىن الدرجات ومع ذلك فلها أثر اخلفض يف األمساء مع علو درجة األمساء فتقول أعوذ باهللا فالباء 
خافضة ومعموهلا اهلاء من كلمة اهللا فهي اليت خفضت اهلاء من الكلمة فأثرت يف الكلمة حبقيقتها وإن كانت األمساء أعلى يف الرتبة 

ها فالعلم وإن كان يف مقام اخلفض ورتبته اخلفض فإنه بعضه لبعضه كأداة اخلفض يف اللسان ال خيفض املتكلم الكلمة إال ا من
كذلك ما ال يفعله احلق من األشياء إال بوساطة األشياء وال ميكن غري ذلك فال بد من حقيقته هذا أن يرتل إىل رتبة اخلفض 

يه تلك األدوات من األحكام وهي كثرية كأداة البناء على اختالف مراتبها وهي يف كل ذلك ليتصرف يف أدوات حبسب ما هي عل
ال تعطي إال اخلفض فلها رتبة القسم ورتبة االستعانة ورتبة التبعيض والتأكيد والنيابة مناب الغري وكذلك من وإىل ويف مجيع أدوات 

 مراتب كثرية فمن على كل حال حكمها اخلفض وذاا معلومة اخلفض هلا صور يف التجلي فتظهر حبكم واحد وعني واحدة يف
فهي ال تتغري يف احلكم ال يف العني وهلي البتداء الغاية خرجت من الدار وتكون للتبعيض أكلت من الرغيف وتكون للتبيني شربت 

ليه فيها امساً وزوال عنه حكم من املاء فما تغري هلا عني وال حكم يف اخلفض مث إنه إذا دخل بعضها على بعض صري املدخول ع
احلرفية فريجع خفضه باإلضافة كسائر األمساء املضافة وأبقى عليه بناءه حىت ال يتغري عن صورته قال لشاعر من عن ميني احليبا نظرة 
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قلنا مضافة قبل أراد جهة اليمني فدخلت من على عن قصريا مبعىن اجلهة وأخرجتها عن احلرفية فمعقول من عني عن واليمني كما 
إىل عن ومل يظهر عن عمل اخلفض يف الظاهر ألا باألصالة خافضة واخلافض ال يكون خمفوضاً فهي هنا خمفوضة املعىن غري خمفوضة 

الصور ملا هي عليه من البناء مثل هللا األمر من قبل ومن بعد وكذلك قول الشاعر وهو كثري يف اللسان وهذا العمل يف هذا الطريق 
دث يف احملدث مل يزله أثره فيه عن أن يكون حمدثاً واحلدوث له مبرتلة البناء للحرف واألثر فيه للمؤثر وال مؤثر إال اهللا إذا أثر احمل

فهذا خلق ظهر بصورة حق فانفعل املنفعل لصورة احلق ال للخلق فقد تلبس يف الفعل اخللق باحلق يف اإلجياد وتلبس احلق باخللق يف 
 األثر يف الشاهد كما ظهر عقالً عن احلق هن لباس لكم وأنتم لباس هلن واإلشارة إىل األمساء اإلهلية هنا وإن الصورة اليت ظهر عنها

  كان املراد الزوجات تفسرياً 

 وإن قلت هذا الخلق أخفيته فيه  قلت هذا الحق أظهرت غائباً فإن

  ولوال وجود الخلق ما كنت تخفيه  وجود الحق ما بان كائن فلوال

    

فمن حضرة اخلفض ظهر احلق يف صورة اخللق فقال كنت مسعه وبصره احلديث وقال تعاىل فأجره حىت يسمع كالم اهللا وقال من 
يطع الرسول فقد أطاع اهللا كما قال فيه وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ما على الرسول إال البالغ فلوال حكم النسب 

 وال ظهر عندها أثر وأنت تعلم أن استناد أكثر العامل إىل األسباب فلوال أن اهللا عندها ما استند وحتقيق النسب ما كان لألسباب عني
خملوق إليها فإنا مل نشاهد أثراً إال منها وال عقلناه إال عندها فمن الناس من قال ا وال بد ومن الناس من قال عندها وال بد وحنن 

عندها عقالً وا شهوداً وحساً كما قدمنا يف االقتدار والقبول فذلك هو األصل الذي ومن شاهد ما شاهدنا نقول باألمرين معاً 
يرجع إليه األمر كله فاعبدوه وتوكل عليه فهل طلب منك ما ليس له فيه تعمل وما ربك بغافل عما تعملون فال بد من حقيقة هنا 

 خلقكم وما تعملون أي وخلق ما تعملون وأهل اإلشارة جعلوا تعطي اإلضافة يف العمل إليك مع كونه خلقاً هللا تعاىل كما قال واهللا
هنا ما نافية فالعمل لك واخللق هللا فما أضاف إليه تعاىل عني ما أضافه إليك إال لتعلم أن األمر الواحد له وجوه فمن حيث ما هو 

قان يف املعىن واللفظ فال حتجب عن عمل أضافه إليك وجيازيك عليه ومن حيث ما هو خلق هو هللا تعاىل وبني اخللق والعمل فر
  معرفة هذا فإنه لطيف خفي واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة الرفعة

 آمنوا فوق غيرهم درجات  يرفع المؤمن المهيمن قوماً

  داخالت في حكمه خارجات  بهم نفوساً سكارى فتراهم

 بالصدق في فتيات عاملوه  لديه فتيان صدق ورأينا

 بشهادات حقه مؤمنات  ن الخنا معلناتم طاهرات

    

يدعى صاحبها عبد الرفيع قال اهللا تعاىل رفيع الدرجات ذو العرش فالرفعة له سبحانه بالذات وهي للعبد بالعرض وإا على النقيض 
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ه احلضرة من حضرات من حضرة اخلفض يف احلكم فإن اخلفض للعبد باألصالة والرفعة للحق واعلم أيدنا اهللا وإياك بروح منه أن هذ
السواء اليت هلا موقف السواء يف املواقف اليت بني كل مقامني يوقف يف كل موقف منها لعبد يعرف بآداب املقام الذي ينتقل إليه 
ويشكر على ما كان منه من اآلداب يف املقام الذي انتقل عنه وإمنا مسى موقف السواء أو حضرة السواء لقوله تعاىل عن نفسه أنه 

ع الدرجات فجعل له درجات ظهر فيها لعباده وقال يف عباده العلماء به يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أمنوا منكم والذين رفي
أوتوا العلم درجات يظهر فيها العلماء باهللا لرياهم املؤمنون مث إنه من حكم هذه احلضرة السوائية يف رفع الدرجات التسخري حبسب 

ها للعبد أو الكائن فيها كان من كان فيقتضي له أي للكائن فيها أن يسخر له من هو يف غريها ويسخره أيضاً الدرجة اليت يكون في
من هو يف درجة أخرى وقد تكون درجة املسخر اسم مفعول أعلى من درجة املسخر اسم فاعل ولكن يف حال تسخري إال رفع مبا 

لشفاعة فيه ويف حديث الرتول يف الثلث الباقي من الليل غنية وكفاية وشفاء ملا سخره فيه شفاعة احملسن يف املسيء إذا سأل املسيء ا
يف الصدور ملن عقل وملا كانت الدرجة حاكمة اقتضى أن يكون إال رفع مسخراً اسم مفعول وتكون أبداً تلك الدرجة أنزل من 

عنهم وقيامه مبصاحلهم والدرجة تقتضي له ذلك درجة املسخر اسم فاعل واحلكم لألحوال كدرجة امللك يف دبه عن رعيته وقتاله 
والتسخري يعطيه الرتول يف الدرجة عن درجة املسخر له اسم مفعول قال اهللا عز وجل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ 

 لنا وارمحنا يف مثل بعضكم بعضاً سخرياً فافهم مث أنه أمر عباده واهم كما أمر عباده أيضاً أن يأمروه وينهوه فقال هلم قولوا اغفر
األمر ويسمى دعاء ورغبة ويف مثل النهي ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ال حتمل علينا إصراً ال حتملنا ما ال طاقة لنا به وأمر اهللا أن 

ذلك فنظرنا يف نقول أوفوا بالعقود أوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت والنهى ال تنقضوا اإلميان بعد توكيدها ال ختسروا امليزان وأمثال 
السبب الذي أوجب هذا من اهللا أن يكون مأموراً منهياً على عزته وجربوته ومن العبد على ذله وافتقاره فوجدناه حكم الدرجات 

مبا تقتضيه والدرجة أيضاً هي اليت جعلت هذا األمر والنهي يف حق اهللا يسمى أمراً وياً ويف حق العبد يسمى دعاء ورغبة فأقام احلق 
ه بصورة ما أقام فيه عباده بعضهم مع بعض وقوله رفيع الدرجات إمنا ذلك على خلقه مث أنزل نفسه معهم يف القيام مبصاحلهم نفس

ومبا كسبوا قال تعاىل أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت كما قال تعاىل الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اخللق عيال اهللا فيقوم م ألن اخللق إىل اهللا مييلون وهلذا كانوا بعض ألن عائلته وقد ورد ع

  عائلة فلما أنزل نفسه يف هذه املرتلة فضالً منه وحقيقة فإنه ال يكون األمر إال هكذا نبه أنه منا وفينا كنحن منا وفينا 

 منا وفينا مثلنا  منا وفينا إنه

 جاء يقينا هكذا  بيوبنا عرفت ر

    

قال اهللا تعاىل ورفع بعضكم فوق بعض درجات وعلل بقوله ليتخذ بعضكم بعضاً سخرياً ومن سألته فقد اختذته موضعاً لسؤالك 
فيما سألته فيه وقد أخرب عن نفسه باإلجابة فيما سأله ملن سأله على الشرط الذي قرره كما جنيبه حنن فيما سألنا أيضاً على الشرط 

لذي تقضي به مراتبنا مث إنه عز وجل ملا كان عني أمسائه يف نرتبة كون االسم هو عني املسمى ومن يقول يف صفات احلق أا ال ا
هي هو وال هي غريه وقد علمنا رفعة الدرجات يف األمساء بعضها فوق بعض كانت ما كانت ليتخذ بعضهم بعضاً حبسب مرتبته 

ت يف األمساء ألنه الشرط املصحح لوجود األمساء وأن العلم من العامل أعم تعلقاً وأعظم إحاطة فنعلم أن درجة احلي أعظم الدرجا
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من القادر واملريد ألن ملثل هؤالء خصوص تعلق من متعلقات العامل فهم للعامل كالسدنة وملا كان العلم يتبع املعلوم علمنا أن العامل 
 عني يف التعلق به إال ما يعطيه املعلوم فرتبة املعلوم إذا حققتها علمت علو درجتها حتت تسخري املعلوم يتقلب بتقليبه وال يظهر له

على سائر الدرجات أعين املعلومات ومن املعلومات للحق نفس القص وعينه وما جيب له ويستحيل عليه وما جيب لكل معلوم 
 إال مبا يعطيه املعلوم من ذاته وكذلك درجة السميع سوى احلق وما يستحيل على ذلك املعلوم وما جيوز عليه فال يقوم فيه احلق

والبصري والشكور وسائر األمساء يف التعلق اخلاص والرؤوف والرحيم وسائر األمساء كلها ترتل عن االسم العليم يف الدرجة إال احمليط 
 إال يف وجود اخليال فهنالك له شيئية فإنه يرتل عن العليم بدرجة واحدة فإنه ال حييط إال مبسمى الشيء واحملال معلوم وليس بشيء

اقتضتها تلك احلضرة فهو حميط باحملال إذا ختيله الوهم شيئاً كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً ولكن يف 
ك احلي ملا كانت له درجة املرتبة اخلارجة عن اخليال ال إحاطة له باحملال مع كون احملال معلوماً للعامل غري موصوف باإلحاطة وكذل

الشرطية كان له السببية يف ظهور أعيان األمساء اإلهلية وآثارها وكذلك كل علة ال بد أن يكون هلا حكم احلياة حينئذ يكون عنها 
 مجيع األثر الوجودي وال يشعر بذلك كل أحد من نظار العلماء من أويل األلباب إال أرباب الكشف الذين يعاينون سريان احلياة يف

املوجودات كلها جوهرها وعرضها ويرون قيام املعىن باملعىن حىت يقال فيه سواد مشرق وسواد كدر ومن ال علم له جيعل اإلشراق 
للمحل ال للسواد وما عنده خرب فكذلك قيام احلياة جبميع األعراض قيامها بأعيان اجلواهر فما من شيء من عرض وجوهر وحامل 

مد اهللا وال يسبح اهللا إال حي عامل مبن يسبح ومبا يسبح فيفضل بعلمه بني من ينبغي له التسبيح وبني من وحممول إال وهو يسبح حب
ينبغي له التشبيه يف العيم الواحدة من وجوه خمتلفة وهو سبحانه يثين على نفسه ويسبح نفسه بنفسه كما قال إنه غين عن العاملني 

معرض الثناء على نفسه ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ومن مل يعرف اهللا وقال أقرضوا اهللا قرضاً حسناً وكل ذلك يف 
تعاىل والعامل مبثل هذه املعرفة فما عنده علم باهللا وال بالعامل ولوال ما هو األمر كما قررناه وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

احد ومل يقل علم وذلك لريفع األشكال يف األحدية فقد بان لك يا عرف نفسه عرف ربه وأتى بالعامل الذي يتعدى إىل مفعول و
وليي مبا فصلناه وأومأنا إليه ما تقتضيه هذه احلضرة حضرة الرفع واليت قبلها حضرة امليزان الذي به خيفض اهللا ويرفع وملا كانت 

إذا خرجت جتسدت يف صورة ما هي عليه من للحق الدرجة العليا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل برفعه فإن الكلمة 
طيب وخبيث فاخلبيث يبقى فيما جتسد فيه ما له من صعود والطيب من الكلم إذا ظهرت صورته وتشكلت فإن كانت الكلمة 

 صعود الطيبة تقتضي عمالً وعمل صاحبها ذلك العمل أنشأ اهللا من عمله براقاً أي مركوباً هلذه الكلمة فيصعد به هذا العمل إىل اهللا
رفعة يتميز ا عن الكلم اخلبيث كل ذلك يشهده أهل اهللا أعياناً أو إمياناً فاخللق يف كل نفس يف تكوين فهم كل يوم يف شأن ألم 
يف نفس وهو هيوىل صور التكوين فاحلق يف وجود األنفاس شؤونه والتصوير ملا هو العبد عليه من احلال يف وقت نفسه فيعطيه احلق 

اخل هيوالئي الذات فإذا استقر يف القلب وأعطى أمانته من التربيد الذي جاء له تشكل وانفتحت يف ذات ذلك النفس النفس الد
     صورة ما يف القلب من اخلواطر فيزعجه السحر بعد فتح الصورة فيه على مدرجته خروج انزعاج 

و كاحلاجب الذي بيده الباب فإذا خرج فال خيلو إما أن لدخول غريه ألن السحر وهو الرئة له حفظ هذه النشأة فهو كالروبان بل ه
يتلفظ صاحب ذلك النفس بكالم أو ال يتلفظ فإن تلفظ تشكل ذلك اهلواء بصورة ما تلفظ به من احلروف فيزيد يف صورة ما 

رة ففي الدنيا يتصور يف اكتسبه من القلب وإن مل يتلفظ خرج بالصورة اليت قبلها يف القلب من اخلاطر هكذا األمر دائماً دنيا وآخ
خبيث وطيب ويف اآلخرة ال يتصور إال طيباً ألن حضرة اآلخرة تقتضي له الطيب فال يزال يوجد طيباً بعد طيب حىت يكثر الطيبون 
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 الرمحة يف فيغلبون على اخلبيثني الذين أوردوا صاحبهم الشقاء فإذا كثروا عليهم غلبوهم فأزالوا حكمهم فيه فهو املعرب عنه مبآهلم إىل
جهنم وإن كانوا من أهلها فمن حيث أم عمار ال غري فإن رمحة اهللا سبقت غضبه واحلكم هللا وما سوى اهللا فمجعول وآله العقائد 
جمهول فما عبد اهللا قط من حيث ما هو عليه وإمنا عبد من حيث ما هو جمعول يف نفس العابد فتقطن هلذا السر فإنه لطيف جداً به 

عذر عباده يف حق من قال فيهم وما قدروا اهللا حق قدره فاشترك الكل املرته وغري املرته يف اجلعل فكل صاحب عقد يف اهللا أقام اهللا 
  فهو صاحب جعل فمن هنا تعرف من عبد ومن عبد واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة اإلعزاز

 أعز الذي في اهللا صاحبه كما  المعز الذي أعز جانبه إن

  في الحين أكرمه في الوقت عاتبه  أتى مستجير نحو حضرته إذا

    

يدعى صاحبها عبد املعز وهذه احلضرة جتعل العبد منيع احلمى وتعطيه الغلبة والقهر على من نازاه يف مقامه بالدعوى الكاذبة اليت ال 
ة يضعف احلكم فيه عن حكم املنصوص عليه صورة هلا يف احلق وهو الذي يعتز بإعزاز املخلوق فهو كالقياس يف األحكام املشروع

وهلذا أثبتته طائفة ونفته أخرى أعين القياس يف األحكام املشروعة وإمنا جعله من جعله أصالً يف احلكم ملا قال اهللا تعاىل وهللا العزة 
ميان فما قال الناس فهؤالء املذكورون ولرسوله وللمؤمنني فما تفطنوا لذكر اهللا العزة هلؤالء املوصوفني بالرسالة املضافة إليه تعاىل واإل

هلم اإلعزاز اإلهلي وقد قلنا به والذين أثبتوا القياس نظروا إىل أن اهللا ما أعز دينه إال ؤالء فما عزوا إال بالدين وال أعز اهللا الدين إال 
هللا فثبت للفرع ما ثبت لألصل فثبت م فقد حصل للذين أعزاز بأعزاز خملوق وهو الرسول واملؤمنون الذين هلم العزة بإعزاز ا

القياس يف احلكم فمن هذه احلضرة كان القياس أصالً رابعاً وملا كان مثبوتاً بالكتاب والسنة فبقيت األصول يف األصل ثالثة فصح 
 يف التحقيق التربيع يف األصول بوجه والتثليث بوجه كاملقدمتني اللتني ركبت كل مقدمة منهما من مفردين وهذه املفردات ثالثة

فصح التربيع والتثليث على الوجه اخلاص وشرطة فكان اإلنتاج وليس إال طهور احلكم وثبوته يف العني فهذا أعطاه االجتهاد ولو 
كان خطأ فإن اهللا قد أقر حكمه على لسان رسوله وما كلف اهللا نفسه إال آتاها إال إثبات القياس أعين يف بعض النفوس واإلعزاز 

حلاشيته مقبس على إعزاز اهللا من أعزه من عباده وأما صورة اإلعتزاز باهللا فهو أن يظهر العبد بصورة احلق بأي وجه من السلطان 
كان مما يعطي سعادة أو شقاوة ألن العزة إمنا هي هللا ففي أي صورة طهرت كان هلا املنع فظهورها يف الشقي مثل قوله ذق إنك 

يف وقتك الكرمي على أهلك ويف قومك فما هي سخرية به فإنه كذلك كان وهي سخرية به ألنه أنت العزيز الكرمي أي املنيع احلمى 
خاطبه بذلك يف حالة ذلة وإباحة محاه وانتهاك حرمته فما ظهر معتز يف العامل إال بصورة احلق أي بصفته إال أن اهللا ذمها يف وطن 

 ذلك على علم من العبد فهو صاحب اعتزاز يف ذل ومن ليس له ومحدها يف موطن وذلك املوطن احملمود أن يكون هو الذي يعطي
هذا املقام فهو ذو اعتزاز يف غري ذل وأن أحس بالذل يف نفسه ألنه جمبول على الذلة واالفتقار واحلاجة باألصالة ال يقدر أن ينكر 

جلربوت وإن ظهر ما فإنه يعرف يف قلبه هذا من نفسه ولذلك قال اهللا بأنه يطبع على كل قلب متكرب جبار فال يدخله الكربياء وا
أنه ال فرق باألصالة بينه وبني من تكرب عليهم وجترب وأعظم االعتزاز من محى نفسه من أن يقوم به وصف رباين وليس إال العبد 
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 نعت أصالً فهو منبع احملض فإن ظهر بأمر اهللا أظهره فإلعزاز اهللا أظهره فإعزاز اهللا عبده أن ال يقوم به من نعوت احلق يف العموم
احلي من صفات ربه وإمنا قلنا يف العموم ألن صفات احلق يف العموم ليست إال ما يقتضي الترتيه خاصة املعرب عنها باألمساء احلسىن 

حلق واليت يف اخلصوص أن مجيع الصفات كلها هللا اليت يقال إا يف العبد حبكم األصالة وأن اتصف احلق ا واألمساء احلسىن يف ا
حبكم األصالة وأن اتصف العبد ا وعند اخلصوص كلها هللا وإن هللا اتصف العبد ا ومىت مل يعتز العبد يف محاه عن قيام الصفات 

الربانية به يف العموم فما اعتز قط ألنه ما امتنع عنها وذلك إذا حكمت فيه عن غري أمر اهللا كفرعون وكل جبار ومن له هذه الصفة 
خذها عن أمر اهللا ولكنه ملا قام ا يف اخللق وظهر ا اعتز يف نفسه على أمثاله فلحق باألخسرين أعماالً وهم ملوك احلجابية وأن أ

اإلسالم وسالطينهم وأمراؤهم فيفتخرون بالرياسة على املرؤسني جهالً منهم ولذلك ال يكون أحد أذل منهم يف نفوسهم وعند 
كان يف واليته حالة مع اخللق دون هذه الوالية مث عزل مل جيد يف نفسه أمر أمل يكن عليه فبقى الناس إذا اعزلوا عن هذه املرتبة ومن 

مشكوراً عند اهللا وعند نفسه وعند املرؤسني الذين كانوا حتت رياسته وهذا هو املعتز باهللا بل العزيز الذي منع محاه أن يتصف مبا 
ود موطناً يكون فيه العبد احملقق القائم به صفة احلق يف اخلالفة معزار به إذا رأى ليس له إال حبكم اجلعل مث أن اهللا قد جعل يف الوج

اهتضام جانب احلق من القوم الذين قال اهللا فيهم وما قدروا اهللا حق قدره فيعزه العبد حبسن التعليم والترتل باللفظ الرافع للشبه يف 
    قلوم حىت يعز احلق 

ذي يف قلوب هؤالء الذين ما قدر واهللا حق قدره قبل ذلك فانتزحوا عن ذلك وعبدوا إهلاً له العزة عندهم فيكون هذا العبد للحق ال
والكربياء والترتيه عما كانوا يصفونه به قبل هذا فهذا نصيبه وحظه من اإلسم املعز فإنه محى قلوب هؤالء عن أن يتحكم فيهم ماال 

لقرآن من ذلك لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء وقوهلم يد اهللا يليق باحلق من سوء االعتقاد والقول وقد ورد يف ا
  مغلولة وأمثال هذه الصفات 

  إال الذي جّل عن كيف وتشبيه  المعز ولكن ليس يدر به هو

 تنزهه عن كل تنزيه على  المعز الذي دلت دالئله إن

 يهبما يقول في كل تنب  العباد فإن الحق يكذبه من

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة اإلذالل

  عند الدخول به وعند خروجه  المذل هو المعز بعينه إن

 عيناً بعيد عروجه أكوانه  أذل حبيبه أدناه من فإذا

    

لقه حلقه أما ما أعطاه يدعي صاحبها عبد املذل وه الذليل ومن هذه احلضرة خلق اهللا اخللق إال إنه تعاىل ملا خلق اإلنسان من مجلة خ
األمساء وأسجد له املالئكة وجعل له تعليم املالئكة ما جهلوه ومل يزل يف شهود خالقه فلم تقم به عزة بل بقي على أصله من الذلة 

مث إن واالفتقار وملا محل األمانة عرضاً وجرى ما جرى قال هو وزوجه إذا كانت جزأ منه ربنا ظلمنا أنفسنا مبا محاله من األمانة 
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بينه اعتزاز واملكانة أبيهم من اهللا ملا اجتباه ربه وهدى ورجع عليه بالصفة اليت كان يعامله ا ابتداء من التقريب واالعتناء الذي 
جعله خليفة عنه يف خلقه وكمل به وفية وجود العامل وحصل الصورتني ففاز بالسورتني أعين املرتلتني مرتلة العزة بالسجود له ومرتلة 

لة بعلمه وجهل من بنيه ما كان عليه أبوه من حتصيل املرتلتني والظهور بالصفتني فراضهم االسم املذل من حضرة اإلذالل الذ
فأخرجهم عن اإلذالل بالدال اليابسة وذلك ملن اعتىن اهللا به من بنيه فأشهدهم عبوديتهم فتقربوا بواليه ا وال يصح أن يتقرب إىل 

ليس هللا منها شيء كأيب يزيد وغريه إذ قال له ربه تقرب إىل مبا ليس يل الذلة واالفتقار وقال يف طرح العزة عنه اهللا إال ا فإا هلم 
وقد قال له يا رب كيف أتقرب إليك أو منك فقال له ربه يا أبا يزيد أترك نفسك وتعال والنفس مها ما هو عليه من العزة اليت 

صورة ولو علم من جيهل هذا أنه ما من شيء يف العامل إال وله حظ من الصورة اإلهلية حصلت له من رتبة أبيه من خلقه على ال
والعامل كله على الصورة اإلهلية وما فاز اإلنسان الكامل إال باموع ال بكونه جزء من العامل ومنفعالً عن السماوات واألرض من 

 صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا خلق آدم على صورته واختلف يف حيث نشأته ومع هذا فهو على الصورة اإلهلية كما أخرب رسول اهللا
ضمري هلا من صورته على من يعود ويف رواية وإن ضعفت على صورة الرمحن وما كملت الصورة من العامل إال بوجود اإلنسان 

فراده من غري حاجة إىل العامل فلما فامتاز اإلنسان الكامل عن العامل مع كونه من كمال الصورة للعامل الكبري بكونه على الصورة بان
امتاز سرى العز يف أبنائه أي يف بعض بنيه فراضهم اهللا مبا شرع هلم فقال هلم إن كنتم اعتززمت بسجود املالئكة ألبيكم فقد أمرتكم 

 سجدت لكم بالسجود للكعبة فالكعبة أعز منكم إن كان منكم إن كان عزكم للسجود فإنكم يف أنفسكم أشرف من املالئكة اليت
أي ألبيكم وأنتم مع دعواكم يف هذا الشرف تسجدون للكعبة اجلمادية ومن عصى منكم عن السجود هلا التحق بإبليس الذي 

عصى بترك سجوده ألبيكم فلم يثبت لكم العز بالسجود مع سجودكم للكعبة وتقبيلكم احلجر األسود على أنه ميني اهللا حمل البيعة 
 كنتم اعتززمت بالعلم لكون أبيكم علم املالئكة األمساء كلها فإن جربيل عليه السالم من املالئكة وهو معلم اإلهلية كما أخربتكم وإن

 حممد صلى اهللا عليه وسلم يقول حني تدىل إليه ليلة إسرائه رفرف الدر أكابركم وهم الرسل صلوات اهللا عليهم وسالمه والنيب
 ومل يسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال فعلمت فضل جربيل علي يف العلم عند والياقوت فسجد جربيل عليه السالم عند ذلك

ذلك أنكم عن ملة امللك تتصرفون يف مرضات اهللا فهم الذين يدلونكم على طرق سعادتكم والتقرب فبأي شيء تعتزون على 
أيديكم والذين هلم العزة من النبيني ليس إال املالئكة فكونوا مثل أبيكم تسعدوا وما مث فضل إال بالسجود والعلم وقد خرج من 

الرسل واملؤمنون فمن ارتاض برياضة اهللا فقد أفلح وسعد واعلم أنا قد ذكرنا يف غري موضع من هذا الكتاب أنه ما من حكم يف 
قد خلق االفتقار والذلة يف العامل إال وله مستند إهلي ونعت رباين فمنه ما يطلق ويقال ومنه ما ال جيوز أن يقال وال يطلق وإن حتقق و

خلقه فمن أي حقيقة إهلية صدر وقد قال أليب يزيد أنه ليس له الذلة واالفتقار وقد نبهتك على املستند اإلهلي يف ذلك بكون العلم 
فى مث إين أزيدك تابعاً للمعلوم والعلم صفة كمال وال حيصل إال من املعلوم فلو مل يكن إال هذا القدر كما أنه ما مث إال هذا القدر لك

بياناً مما تعطيه حقائق األمساء اإلهلية اليت ا تعددت وكانت الكثرة فلو رفعت العامل من الذهن ال ارتفعت أمساء اإلضافة اليت تقتضي 
له أن الترتيه وغريه بارتفاع العلم فما ثبت هلا حكم إلال بالعامل فهي متوقفة عليه ومن توقف عليه ظهور حكم من أحكامه فال بد 

    يطلبه وال يطلب إال ما ليس حباصل مث إن الترتيه إذا غلب على 

العارف يف هذه املسألة رأى أنه ما من جزء من العامل إال وهو مرتبط باسم إهلي مع نقدم بعضه على بعض فما توقف اسم ما من 
جياد أو بالزوال فما توقفت األمساء اإلهلية وليست األمساء اإلهلية يف حكمه إال على اسم ما إهلي من األمساء يظهر يف ذلك حكمه باإل
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األمساء إال عني املسمى فمنه إليه كان األمر هذا عقد املرته وأما العام فالذي ذكرناه من ارتفاع حكم األمساء بارتفاع العامل ذهناً أو 
يه أال ترى إىل احلكماء قد قالوا ال يوجد عن وجوداً فقد علمت مستند الذلة واالفتقار واإلذالل فإنه ال يوجد املوجد إال ما هو عل

الواحد إال واحد والعامل كثري فال يوجد إال عن كثري وليست الكثرة إال األمساء اإلهلية فهو زاحد أحدية الكثرة األحدية اليت يطلبها 
عنه وقد قالوا إنه واحد يف صدوره العامل بذاته مث أن احلكماء مع قوهلم يف الواحد الصادر عن الواحد ملا رأوا منه صدور الكثرة 

اضطرهم إىل أن يعترب وايف هذا الواحد وجوهاً متعددة عنه ذه الوجوه صدرت الكثرة فنسبة الوجوه هلذا الواحد الصادر نسبة 
ة كذلك للواحد األمساء اإلهلية إىل اهللا فليصدر عنه تعاىل الكثرة كما صدر يف نفس األمر فكما أنه للكثرة أحدية تسمى أحدية الكثر

كثرة تسمى كثرة الواحد وهي ما ذكرناه فهي الواحد الكثري والكثري الواحد وهذا أوضح ما يذكر يف هذه املسألة واهللا يقول احلق 
  وهو يهدي السبيل 

  حضرة السمع

 سامع عليم بذاكا نه  اسمع الحق يا أخي نداً كأ

 كلم تجده يوماً له قد جفا  لو جفوت الجناب يوماً بأمر

    

يدعى صاحب هذه احلضرة عبد السميع ألنه مسموع فيتضمن الكالم ألنه مسموع وكذا األصوات فهذه احلضرة تتعلق حبضرة 
النفس وهو العمى وقد تقدم له باب خيصه كبري مبسوط إال أين أومئ إىل نبذ من هذه احلضرة مما مل تذكره يف باب النفس يطلب 

الكتب اإلهلية تالها من تالها على جهة التوصيل فال بد حلكم هذه احلضرة فيها وليس إال السمع السمع يف حضرته وليس إال تالوة 
لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء وقال إمنا يستجيب الذين يسمعون وقال كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء 

وهم ال يسمعون ولو أمسعهم لتولوا وهم معرضون من هذه احلضرة مسع كل سامع غري ونداء وقال ال تكونوا كالذين قالوا مسعناهم 
أن املوصوفني بأم يسمعون خمتلفون يف القبول فمنهم سامع يكون على استعداده يكون معه الفهم عند مساعه مبا أريد له ذلك 

مساء وجوامع الكلم وكل من ادعى هذا املقام من املسموع وال يكون ذلك إال ملن كان احلق مسعه خاصة وهو الذي أويت مجيع األ
العطاء أعين األمساء وجوامع الكلم ومسع ومل يكن عني مسعه عني فهمه فدعواه ال تصح وهو الذي له نصيب يف قوله تعاىل وال 

 ونداء وقد ال يعلم من تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهو ال يسمعون والسماع املطلق الذي لكل سامع إمنا هو للذي ال يسمع االدعاء
نودي فذلك هو األصم ألن لكل صورة روحاً السماع الفهم الذي جاء له املسموع قال تعاىل صم وإن كانوا يسمعون بكم وإن 

كانوا يتكلمون عمى وإن كانوا يبصرون فهم ال يرجعون ملا مسعوا وال يرجعون يف االعتبار إىل ما أبصروا وال يف الكالم إىل امليزان 
ي به خوطبوا مثل قوله تعاىل إن تقولوا على اهللا ماال تعلمون وأن تقولوا ما ال تفعلون وتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم الذ

وأصحاب هذه الصفات أيضاً يرعون فإن احلق قد أخرب عنهم يف مرتلة واحدة أم ال يعقلون من العقال أي ال يتقيدون مبا أريد له 
ر وال املتكلم به من الذي تكلم فإن اهللا عند لسان كل قائل يعين مسيعاً يقيده مبا مسع منه فال يتخيل قائل أن ذلك املسموع وال املبص

اهللا أمهله وإن أمهله ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد حيصي عليه ألفاظه اليت يرمي ا ال يترك منها شيئاً حىت يوقفه عليها إما يف 
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قنا وإما يف اآلخرة يف املوقف العام الذي البد منه وكل صوت وكالم من كل متكلم وصامت إذا أمسعه الدنيا إن كان من أهل طري
احلق تعاىل من امسه فإمنا أمسعه ليفهمه فيكون حبيث ما قيل له ونودي به وأقله النداء وأقل ما يتعلق بالنداء اإلجابة وهو أن يقول 

يه بعد النداء كان ما كان فإذا كان احلق السميع نداء العبد نادى العبد من نادى إما لبيك فيهيئ حمله لفهم ما يقال له أو يدعي إل
احلق وإما كونا من األكوان فإن اهللا يسمع كله ألنه ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدىن 

ناجوا باإلمث والعدوان وتناجوا بالرب والتقوى واتقوا اهللا فإنه معكم وال أكثر إال هو معهم يسمع ما يتناجون به ولذلك قال هلم ال تت
أينما كنتم فيما تتناجون به فإنكم إليه حتشرون وإن كان معهم فكىن باحلشر إذا فتح اهللا بإزالة الغطاء عن أعينهم فريون عند ذلك 

وا فيه وأما ذكره تعاىل بأنه يشفع فرديتهم ويثين أحديتهم من هو معهم فيما يتناجون به فيما بينهم فعرب عنه باحلشر للسؤال عما كان
يف قوله وال أدىن من ذلك وال أكثر فهل يريد به أيضاً أفراد شفيعتهم كما شفع وتر يتهم أو ال يكون أبداً إال مشفعاً فرديتهم خاصة 

 عن غريه فبالشفيعة اليت يف كل شيء يقع االشتراك كما نص عليه فاعلم وفقك اهللا إن اهللا ما خلق شيئاً إال يف مقام أحديته اليت يتميز
بني األشياء بأحدية كل شيء يتميز كل شيء غريه وليس املعترب يف كل شيء إال ما يتميز به وحينئذ يسمى شيئاً فلوا أراد الشفعية ملا 

مر على ما قررناه مث جاء احلق شيء خلقه كان شيئاً وإمنا يكون شيئني وهو إمنا قال إمنا قال قولنا لشيء ومل يقل لشيئني فإذا كان األ
اهللا عليها فقد شفع ذلك الشيء كما يشفع الرائي صورته برؤيته يف املرآة نفسه فيحكم بالصورتني صورته وصورة ما شفعها فلذلك 

أن يكون ثانياً وأكثر ما أتى احلق يف األخبار عن كينونته معنا إال مشفعاً لفرديتنا فجعل نفسه رابعاً وسادساً وأدىن من ذلك وهو 
وهو ما فوق الستة من العدد الزوج إعالماً منه تعاىل أنه على صورة العامل أو العامل على صورته وما ذكر يف هذه الكينونة إال كونه 

    مسيعاً من كون من هم معهم 

 يريد ما هم فيه من األحوال إما قوالً وإما يتناجون ال من كوم غري متناجني فإذا مسعت احلق يقول أمراً ما فما يريد األعيان وإمنا
غري قول من بقية األعمال إذ الفائدة يف قصد األعيان ليعنهم وإمنا الفائدة إحصاء ما يكون من هذه األعيان من األحوال فعنها 

 من رضوان اهللا ما ال يسألون وا يطلبون فيقال له ما أردت ذه الكلمة ولذلك ورد يف اخلرب الصحيح أن العبد ليتكلم بالكلمة
يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب ا يف عليني وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ما ال يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب ا يف 

سجني فاعلم عباده أن للمتكلم مراتب يعلمها السامع إذا رمى ا يتبعها يف عاقبة األمر ليقرأ كتابه حيث كان ذلك الكتاب فعبد 
سميع هو الذي يتحفظ يف نطقه لعلمه مبن يسمعه وعلمه مبراتب القول فإن من القول ما هو هجر ومنه ما هو حسن وإذا كان هو ال

السامع فينظر يف خطاب احلق إياه يف اخلطاب العام وهو كل كالم يدركه مسعه من كل متكلم يف العامل فيجعل نفسه املخاطب 
ه يسمعه به فيعمل مبقتضاه وهذا من صفات الكمل من الرجال ودون هذه املرتبة من ال يسمع بذلك الكالم ويربز له مسعاً من ذات

كالم احلق إال من خرب إهلي على لسان الرسول أو من كتاب مرتل وصحيفة أو من رؤيا يرى احلق فيها خياطبه فأي الرجلني كان 
 معه فيما معه يتكلم به العبد يف جنواه نفسه أو غريه فإن اإلنسان فال بد أن يهيئ ذاته للعمل مبقتضى ما مسع من احلق كما فعل احلق

قد حيدث نفسه كما قال أو ما حدثت به أنفسها وهو تنبيه أن املتكلم إذا مل يكن مث من يسمعه ال يلزم من ذلك أنه ال يتكلم فأخرب 
ما يقول فعلمنا أن احلق وال عامل يكلم نفسه أن نفسه تسمع وهو متكلم فيحدث نفسه فيما هو متكلم يقول ومبا هو ذو مسع يسمع 

وكل من كلم غريه فقد كلم نفسه ويل سفي كالم الشيء نفسه صمم أصالً فإنه ال يكلم نفسه إال مبا يفهمه منها خبالف كالم 
 علمه وما له الغري إياه فال يقال فيمن يكلم نفسه أنه ما يفهم كالمه كيف ال يفهمه وهو مقصود له دون قول آخر فما عينه حىت
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تعيني كالم غريه وكذلك قد يكون ذا صمم عنه إذا مل يفهمه ألنه ال فرق بني الصمم الذي ال يسمع كالم املخاطب وبني من 
يسمع وال يفهم أو ال جييب إذا اقتضى اإلجابة وهلذا قال اهللا فيهم أم صم فال يعقلون ومن عقل فاملطلوب منه فيما أمسعه أن يرجع 

ن حتقق ذه احلضرة وعلم أن كالمه من عمله وأن اهللا عند لبسانه يف قوله قل كالمه حىت يف نفسه به واهللا يقول احلق فال يرجع فم
    وهو يهدي السبيل 

  حضرة البصر

 علماً وعيناً إذا تراه  إن البصير الذي يراكا

 تشاهد فيه سواه وال  به ال تكن بكون فكن

 يرانا نراه بنا  قوله مجيباً فإنه

    

يدعى صاحب عبد البصري ومن هذه احلضرة الرؤية واملشاهدة فال بد من مبصر ومشهود ومرئي قال اهللا تعاىل ال تدركه األبصار 
وهو يدرك األبصار وقال أمل يعلم بأن اهللا يرى وقال وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة وقال صلى اهللا عليه وسلم ترون ربكم كما 

در وكما ترون الشمس بالظهرية ليس دوا سحاب يريد بذلك ارتفاع الشك يف أنه هو املرئي تعاىل ال غريه ترون القمر ليلة الب
فيلزم عبد البصري احلياء من اهللا يف مجيع حركاته وإمنا لزمه احلياء لوجود التكليف فعبد البصري ال يربح ميزان الشرع من يده يزن به 

عند اهللا ودخلت يف ميزان الرضى اتصف ا هذا الشخص وإن مل تدخل له يف ميزان احلركات قبل وقوعها فإن كانت مرضية 
الرضى وحكم عليها امليزان بأا حركة بعد عن حمل السعادة وأا سوء أدب مع اهللا محى نفسه عبد البصري أن يظهر منه هذه 

إال ليوزن به وهو مما بني السماء واألرض فما خلقه احلركة فعبد البصري خيفض امليزان ويرفعه صفة حق فإن اهللا ما وضع امليزان 
باطالً وال عبثاً وال يستعمله إال عبد السميع وعبد البصري بل له دخول يف كل اسم إهلي لكل عبد مضاف إىل ذلك االسم مثل عبد 

 يف إقامة احلد فليس مبؤمن وال الرؤوف فإنه يرأف بعباد اهللا وجاء امليزان يف إقامة احلدود فأزال حكم الرأفة من املؤمن فإن رأف
استعمل امليزان وكان من الذين خيسرون امليزان فيتوجه عليه ذه الرأفة اللوم حيث عدل ا عن ميزاا فإن اهللا يقول وال تأخذكم 

العذاب األدىن ما رأفة يف دين اهللا وهو الرؤوف تعاىل ومع علمنا بأنه الرؤوف شرع احلدود وأمر بإقامتها وعذب قوماً بأنواع 
واألكرب فعلمنا أن للرأفة موطناً ال تتعداه وأن اهللا حيكم ا حيث يكون ووزا فإن اهللا يرتل كل شيء مرتلته وال يتعدى به حقيقته 

كما هو يف نفسه فإن الذي يتعدى حدود اهللا هو املتعدي ال احلدود فإن احلدود ال تتعدى حمدودها فيتجاوزها هذا املخذول ويقف 
دها العبد املعتىن به املنصور على عدوه فعبد البصري إما أن يعبد اهللا كأنه يراه وهذه عبادة املشبهة وإما أن يعبد اهللا لعلمه بأن اهللا عن

س يراه فهذه عبادة املرتهة وإما أن يعبد اهللا باهللا فهذه عبادة العلماء باهللا فيقولون بالترتيه ويشهدون التشبيه ال يؤمنون به فإنه لي
عندهم ذلك خرباً وإمنا هو عيان واإلميان بأنه اخلرب فاحملجوب يؤمن يقول املخرب وصاحب الشهود يرى صد املخرب فكثري ما بني يرى 

ويؤمن فإن صاحب الرؤية ال يرجع بالنسخ إال رجوع الناسخ وصاحب اإلميان يرجع بالنسخ ويعتقد يف املرجوع عنه أنه كفر بعد 
ؤمناً به ولكن يؤمن به أنه كان ال يؤمن به أنه كائن ألنه منسوخ فإذا علم اهللا من العبد أنه يراه ميهله فيما الرجوع عنه وإن كان م
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جيب بفعله املؤاخذة ألنه علم أنه يعلم أنه يراه فيتربص به لريجع ألنه حتت سلطان علمه وإن احتجب عن استعماله يف الوقت جلريان 
نة له إال فيه وإن اهللا يستحيي من عبده فيما ال يستحيي العبد فيه وذلك إذا علم من العبد أنه يعلم القدر عليه باملقدور الذي ال كينو

من اهللا أن بيده ملكوت كل شيء فيقول احلق ما أعلمته بذلك ورزقته اإلميان به إن كان من املؤمنني أو أشهدته ذلك إن كان من 
 يف إقامة احلجة فكون العبد قد أشهد ذلك أو آمن به ومل حيتج به فما منعه من أهل الشهود إال ليكون له ذلك مستنداً يستند إليه

ذلك إال احلياء فيما مل يستحيي فيه فإن اهللا يستحيي منه أن يؤاخذه بعلمه الذي ما استحىي منه فيه واعلم أن هذه احلضرة أعطت أن 
وقال تعاىل عن نفسه جتري بأعيننا فمن عينيه كان ذا بصر يكون للعبد عينان وللحق أعني فقيل يف املخلوق أمل جنعل له عينني 

وبصرية ومن أعينه كانت أعني اخللق عينه فهم ال يبصرون إال به وإن مل يعلموا ذلك والعاملون الذين يعلمون ذلك يعطيهم األدب 
مطلق يف الرؤية ال غض فيه فإن مل أن يغضوا أبصارهم فيتصفوا بالنقص فإن الغض من اإلدراك وقوله أمل يعلم بأن اهللا يرى إرسال 

يغضوا مع علمهم عند ذلك أم مه شهود املقدور الذي ال بد من كونه فهم يرونه كما يراه اهللا من حيث وقوعه ال من حيث 
ه من احلكم عليه بأنه كذا هكذا يراه العلماء باهللا فيأتون به علر بصرية وبينة يف وقته وعلى صورته ويرتفع عنهم احلكم فيه فإن

الشهود االخروي الذي فوق امليزان ولذلك ال يقدح فيهم ألنه خارج عن الوزن يف هذا املوطن وهو قوله يف حق رسول اهللا صلى 
    اهللا عليه وسلم عفا اهللا عنك مل أذنت هلم وليغفر لك ما 

بني لك إمنا هو استفهام مثل قوله أنت تقدم من ذنبك وما تأخر فهو سؤال عن العلة ال سؤال توبيخ ألن العفو تقدمه وقوله حىت يت
قلت للناس كأنه يقول أفعلت ذلك حىت يتبني لك الذين صدقوا فهو عند ذلك إما أن يقول نعم أو ال فإن العفو وال سيما إذا تقدم 

 يفهم منه يف اللسان والتوبيخ ال جيتمعان معاً ألنه من وبخ فما عفا مطلقاً فإن التوبيخ مؤاخذة وهو قد عفا وملا كان هذا اللفظ قد
التوبيخ هلذا جاء بالعفو ابتداء ليتنبه العامل باهللا أنه ما أراد التوبيخ الذي يظنه من ال علم له باحلقائق وقال يف هذه املرتبة يف حق 

شاء املؤمن العامل اعمل ما شئت فقد غفرت لك أي أزلت عنك خطاب التحجري يا حممد فاسترسل مطلقاً فإن اهللا ال يبيح الفح
وهي حمكوم عليها فحشاء تلك األعمال فزال احلكم وبقي عني العمل فما هو ذنب يستر عن عقوبته وإمنا الستر الواقع إمنا هو بني 

العمل وبني احلكم عليه بأنه حمجور خاصة هذا معىن قد غفرت لك ما يفهمه من ال علم له فيمشي هذا الشخص يف الدنيا وال 
 له جنته يف الدنيا فهو يف حياته الدنيا كاملقتول يف سبيل اهللا نسمته تعلق من مثر اجلنة كذلك هذا خطيئة عليه بل قد عجل اهللا

الشخص وإن أقيمت عليه احلدود فلجهل احلاكم هذا املقام الذي هو فيه فإقامة احلدود على من هذا مقامه ما هي حدود وإمنا هي 
هذه الدار الدنيا كاألمراض وما ال يشتهي أن تصيبه يف عرضه وماله وبدنه فيصيبه من مجلة االبتالءات اليت يبتلي اهللا ا عبده يف 

وهو مأجور يف ذلك ألنه ما مث ذنب فيكفر وإمنا هو تضعيف أجور فما هي حدود يف نفس األمر وإن كانت عند احلاكم حدوداً 
 وجيء إليه حبنفي قد شرب النبيذ الذي يقول بأنه وتظهر رائحة من هذا يف علماء الرسوم اتهدين فإن احلاكم إذا كان شافعياً

حالل فإن احلاكم من حيث ما هو حاكم وحكم بالتحرمي يف النبيذ يقيم عليه احلد ومن حيث إن ذلك الشارب حنفي وقد شرب 
ا حددت حنفياً على ما هو حالل شربه يف علمه ال تسقط عدالته فلم يؤثر يف عدالته فلو يؤثر يف عدالته وأما أنا لو كنت حاكماً م

شرب النبيذ ما مل يسكر فإن سكر حددته لكونه سكران من النبيذ فاحلنفي مأجور ما عليه إمث يف شربه النبيذ ويف ضرب احلاكم له 
وما هو يف حقه إقامة حد عليه وإمنا هو أمر ابتاله اهللا به على يد هذا احلاكم الذي هو الشافعي كالذي غصب ماله غري أن احلاكم 

نا أيضاً غري مأثوم ألنه فعل ما أوجبه عليه دليله أن بفعله فكالمها غري مأثوم عند اهللا وهذا عني ما ذكرناه يف إقامة احلدود على ه



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2707  

الذين أبيح هلم فعل ما أقيم عليه فيه احلد وهو حد يف نفس األمر بالنظر إىل من أقامه فاعلم ذلك وهذه احلضرة الواسعة امليدان يتسع 
ذا القدر من التنبيه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل وهو حسيب عز وجل ونعم الوكيل فيها ا ال فاكتفينا     

  حضرة الحكم

 إلهك فيما بينكم حكما فاجعل  تنازعكم نفس لتقهركم إذا

 لكما بما به حكما فإنه  احذر من العدل منه أن يعادله

اً من أهله وحكماً من أهلها وقال صلى اهللا عليه وسلم يف عيسى ليه السالم أنه يدعى صاحبها عبد احلكم قال تعاىل فابعثوا حكم
يرتل فينا حكماً مقسطاً احلديث كما ورد فاحلكم هو القاضي يف األمور إما حبسب أوضاعها وإما حبسب أعياا فيحكم على 

ري ما هي عليه لكان حكم جور وكان قاسطاً ال األشياء حبدودها فهي احلكم على نفسها ألنه ما حكم عليها إال ا ولو حكم بغ
مقسطاً واحلكم هو القضاء النمحكوم به على احملكوم عليه مبا هو احملكوم فيه وأعجب ما يف هذه احلضرة نصب احلكمني يف النازلة 

 جهل التاريخ إما أن الواحدة ومها من وجه كالكتاب والسنة فقد يتفقان يف احلكم وقد خيتلفان فإن علم التاريخ كان نسخاً وإن
يسقطا معاً وإما أن يعمل ما على التخيري فأي شيء عمل من ذلك كان كاملسح يف الضوء للرجلني وكالغسل فأي األمرين وقع 

فقد أدى املكلف واجباً على أن يف املسألة اخلالف املشهور ولكن عدلنا إىل مذهبنا فيه خاصة فذكرناه ومرتبة احلكم أن حيكم 
لى الشيء وهذه حضرة القضاء من وقف على حقيقتها شهوداً علم سر القدر وهو أنه ما حكم على األشياء إال باألشياء للشيء وع

فما جاءها شيء من خارج وقد ورد أعمالكم ترد عليكم ويف احلدود الذاتية برهان ما نبهنا عليه يف هذه احلضرة احلكمية اعلم أن 
من املعلومات فإا مماثلة حلضرة العلم وذلك أا عني احملكوم به الذي هو ما هو احملكوم حقيقة هذه احلضرة من أعجب ما يكون 

عليه أو له فاحلكم ما أعطى أمراً من عنده ملن حكم له أو عليه إذا كان عدالً مقسطاً وأما إذا كان جائراً قاسطاً وإن كان حكماً 
ضاء ما حكم به وأما قول اهللا خمرباً أو آمراً قال وقل كالمها رب احكم فما هو من هذه احلضرة وهو منها باالشتراك اللفظي وإم

باحلق هو احلكم الذي ال يكون حقاً إال بك ومىت مل يكن احلكم باحملكوم له أو عليه فليس حقاً فاملخلوق أو احملكوم عليه جعل 
 القادر كذلك وال املريد فإن األثر القادر يف املقدور وال احلاكم حكماً كما أن املعلوم جعل العامل عاملاً أو ذا علم ألنه تبع له وليس

أثر للعلم يف املعلوم وال للحكم يف احملكوم عليه واحلكم أخو العليم فإنه حاكم على كل معلوم مبا هو ذلك املعلوم عليه يف ذاته وقوله 
 شرعاً إال أن احلاكم ملا شرع له أن حيكم بغلبة يف جزاء الصيد حيكم به ذو أعدل منكم فيه رائحة أن اجلائر يف احلكم يسمى حكماً

ظنه وليس علماً قد يصادف احلق وقد ال يصادف وليس مبذموم شرعاً ويسمى حكماً وإن مل يصادف احلق وميضي حكمه عند اهللا 
 جائر فإنه حكم ما ويف احملكوم عليه وله فهنا ينفصل من العليم ويتميز ألنه ليس هنا تابع للمحكوم عليه مع كونه حكماً وال هو

شرع له من إقامة الشهود أو اإلقرار الذي ليس حبق فكان اللفظ من الشاهد واللفظ باإلقرار من املقر أوجب له احلكم وإن كان 
قول زور أو شهادة زور وإمنا قلنا فيه أنه أخو العليم لكونه يف نفس األمر ما يكون حكماً حقيقة إال جيعل احملكوم له أو عليه هذا 
هو التحقيق واألخوة هنا قد تكون أخوة الشقائق وقد تكون الرضاعة فلذلك قلنا أنه أخو العليم وما بينا مراتب األخوة فأحقها 

أخوة اإلميان فإن ا يقع التوارث وهي أخوة الصفة كذلك احلكم ما حكم احلاكم على احملكوم عليه إال لصفة ال لعينه ومن شرط 
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كم ال باحملكوم عليه وله وإمنا شرطه العلم بصفة ما يظهر من حال احملكوم عليه وله مبا ذكرناه من شهود احلكم أن يكون عاملاً باحل
صدقوا أو كذبوا ومن إقرار صدق أو كذب فهو تابع أبداً فيكون عاملاً باحلكم ال بد من ذلك الذي يوجبه ويعينه ما قررناه واحلق 

ه املثابة واخلالف يف حكم احلاكم بعلمه دون إقرار وال شهادة هل جيوز أو ال جيوز فيه مصادفة وهو موضع اإلمجاع مع كونه ذ
وقد بينا مذهبنا يف هذه املسألة يف هذا الكتاب يف حكم احلاكم بعلمه أين ينبغي أن حيكم وأين ينبغي أن ال حيكم بعلمه فإا من 

 يف الصفات اإلهلية بقوهلم ال هي هو وال هي غريه مع أشكل املسائل وعلى كل حال فهي حضرة مبهمة حكم حكمها إال شاعرة
  قوهلم بأا زائدة بالعني على الذات وجودية ال نسبية وغري األشعري ال يقول ذا واهللا يقول وهو يهدي السبيل 

  حضرة العدل

    

  يفصل في الخلق إذا يعدل  العدل ال يصلح إال لمن

 بحقه يفضل فإنه  أبى أكوانه عدله فإن

 الستر إذا يسبل ويستر  بالفضل على خلقه عمين

يدعى صاحبها عبد العدل وهو ميل إىل أحد اجلانبني الذي يطلبه احلكم الصحيح التابع للمحكوم عليه وله أو لإلقرار أو الشهود 
 ألنه تعاىل عدل من وغري ذلك ال يكون عدالً يف احلكم ومن هذه احلضرة العجيبة خلق اهللا العامل على صورته ومن هنا كان عدالً

حضرة الوجوب الذايت إىل الوجوب بالغري أو إىل حضرة اإلمكان كيف شئت فقل وعدل أيضاً باملمكنات من حضرة ثبوا إىل 
وجودها فأوجدهم بعد أن مل يكونوا بكونه جعلهم مظاهر وبكونه كان جملي لظهور أحكامهم ومن هذه احلضرة عدوله من شأن 

ملمكن إىل شأن آخر جيوزه أيضاً العقل والعدول ال بد منه فال يعقل يف الوجود إال العدل فإنه ما ظهر الوجود جيوزه العقل يف حق ا
إال بامليل وهو العدل فما يف الكون إال عدل حيث فرضته وبالعدل ظهرت األمثال ومسى املثل عدالً قال اهللا تعاىل أو عدل ذلك 

 له وجوه يف العدل منها عدوهلم إىل القول بأن له أمثاالً وليس كمثله شيء ومنها أم برم صياماً والذين كفروا برم يعدلون وهنا
عدلوا ألنه ال حول وال قوة إال باهللا ومنها أن الباء هنا مبعىن الالم فلرم عدلوا لكون من عدلوا إليه إمنا عدلوا إليه لكونه عندهم إهلاً 

ا إال باحلق أي للحق كذلك برم يعدلون وملا قال اهللا عز وجلّ يف هذه اآلية احلمد هللا الذي فما عدلوا إال اهللا كقوله ما خلقنامه
خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور مث الذين كفروا برم يعدلون جعلوا له أمثاالً فخاطب املانية الذين يقولون أن اإلله 

وا بالواحد آخر وكذلك الذين يقولون خبلق السماوات واألرض أا معلولة لعلة الذي خلق الظلمة ما هو اإلله الذي خلق النور فعدل
ليست علته اإلله أي ليست العلة األوىل ألن تلك العلة عندهم إمنا صدر عنها أمر واحد حلقيقة أحديتها وليس إال العقل األول 

ستروا أو منهم من شتر عقله عن التصرف فيما ينبغي له بالنظر فهؤالء أيضاً ممن قيل فيهم أم برم يعدلون ومساهم كفاراً ألم إما 
الصحيح يف إثبات احلق واألمر يف نفسه على ما هو عليه فاقتصر على ما بدا له ومل يوف األمر حقه يف النظر وإما أن علم وجحد 

هم أم كفروا أي ستوراً فإن اهللا حكيم فستر عن الغري ما هو األمر عليه يف نفسه ملنفعة حتصل له من رياسة أو مال فلهذا قيل في
يضع اخلطاب موضعه والعدل هو الرب تعاىل والرب على صراط مستقيم صراط اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض 
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بد أن مييل باحلكم والعدل امليل فامليل عني االستقامة فيما ال تكون استقامته إال عني امليل فإن احلكم العدل ال حيكم إال بني اثنني فال 
مع صاحب احلق وإذا مال إىل واحد مال عن اآلخر ضرورة فليست االستقامة ما يتومهه الناس فأغصان األشجار تداخل بعضها 

على بعض فهي كلها مستقيمة يف عني ذلك العدول وامليل ألا نشت حبكم املادة على جمراها الطبيعي وكذلك األمساء اإلهلية يدخل 
بعض باملنع والعطاء واإلعزاز واإلذالل واإلضالل واهلداية فهو املانع املعطي املعز املذل املضل اهلادئ فمن يعدي اهللا فال بعضها على 

  مضل له ومن يضلل فال هادي له وكلها نسب حقيقية ما ترى فيها عوجاً وال أمتاً 

 يعطي العبيد إذا افتقر  إن اإلله بجوده

 ا ذكرثم إال م ما  شاءه مما له ما

 على سر القدر منه  وقفت تحققاً لما

 الحبيب مع البصر سمع  وشهدته فرأيته

 وله نهي وله أمر  بدت أحكامه فيه

 هذا قد كفر ويقال  ويقال هذا مؤمن

 ولنا التحكم واألثر  فلنا الحقائق كلها

 األمر ما يعطي النظر ما  األمر إال هكذا ما

 عطي الصوركل ما ت في  ليس لغيرنا الحكم

 الكون من خير وشر في  فيه فيصل واألمر

 أكواننا وكذا ظهر  تستفد منه سوى لم

  بعقلك في شؤونك واعتبر  بربك ال وانظر

 تحقق وادكر لمن  هو الحق الصراح هذا

    

 حكمه فاعدل وسر ال  حكم ذواتنا الحكم

  تعثر على األمر الخطر  عنه إليه بما لنا

 منك المستقر فإليك  تأتنيتأتلي ال ال  ال

 عنا فنستر ما ستر  الغنى صفة له إن

 ما جاء الخبر إليه  افتقار المحدثات لوال

 القيامة قد نشر يوم  هو الميت الذي هذا

 الغىن أن هذا هو السر الذي أخفاه اهللا عمن شاء من عباده قد ظهر يف حكم افتقارنا يف غناه فأظهره اهللا ملن شاء أيضاً فتأمل هذا
  وهذا الفقر وانظر بنور بصريتك يف هذا الوجود والفقد هللا األمر من قبل ومن بعد 
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  وحضرة الجور في بلوى وفي تعب  العدل ما تنفك في نصب فحضرة

 في لهوي وفي لعبي باالستراحة  كان ثم مريح كان يحكم لي لو

 أسماؤه الحسنى مع النسب على  جنيت على نفسي فبي حكمت أنا

 نسب ينجي من العطب لربنا  لي نسباً فيه الهالك كما نفإ

 خفياً بأهل الوعد والنسب مكراً  التقى فاتق الرحمن إن له هو

 إليك جناحيك من الرهب واضمم  غوائله في كل مكرمة واحذر

أرفع نسيب أين املتقون قال اهللا يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا تبارك وتعاىل اليوم يعين يوم القيامة أضع نسبكم و
تعاىل خمرباً عباده أن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ويقول اهللا تعاىل فال أنساب بينكم يومئذ وال يتساءلون واهللا يقول احلق وهو يهدي 

  السبيل 

  حضرة اللطف

  ليس في اللطف ظهور  اللطف خفاء إنما

 تجري األمور وبه  أبرز كوني وبه

 باألمر خبير هو  عبيد اللطيف كن

 بالهوى عسير وهو  دين اهللا يسر إن

 الخبير الكثير إنه  تخالف ال توافق ال

 باألمر بصير هو  يفهم قولي والذي

يدعى صاحب هذه احلضرة عبد اللطيف وما لطفه وأخفاه عن اإلدراك إال شدة ظهوره فلما لن تقع عني إال عليه وال نظرت إال به 
بصر فما الفائدة إال ملن يشهد ويعرفه ذوقاً ومشاهدة فإن التقليد يف ذلك ما يقع موقع الشهود فإنه ما مث إال فإنه البصر لكل عني ت

  هو مل يكن غري فيمتاز عنه فعمن خفي وما مث غري 

 إذا كنت ثمه إال  للطف حكم فليس

 ذا يعين حكمه من  ثم فقل لي ولست

 تفكرت غمه إذا  في القلب منه وإن

 القلوب وظلمه على  سحابتجيء منه 

 عبيدي ضاع قدري يا  الحيرة تجري جاءت

 نهيي أين أمري أين  أسمائي وحكمي أين

  في خفايا الكون أسري  تجدوني أرقبوني
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 أمرك أمري فلذا  ال بد مني أنه

    

 هذه الكثافة كيف أبان أن طاعة من يطع الرسول فقد أطاع اهللا فانظر إىل سريان هذا اللطف اإلهلي ما أعجبه وحكمه الظاهر يف
رسوله صلى اهللا عليه وسلم طاعته أن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا واحلجر األسود ميني اهللا للبيعة وجعله يف احلجر حىت ال يقع يف 

ان فمن نظر بعني اإلميان ذلك دعوى فهي بيعة خالصة خملصة فمن بايعه بايع اهللا فانظر إىل ما يشهده البصر وانظر إىل ما يشهده اإلمي
رأى قوة نفوذه يف الكثيف حىت سرى إىل اللطيف اخلبري فيحصل له املعرفة باألمر على ما هو عليه فإذن عني اللطيف الذي سار إليه 
عني الكثيف الذي سار منه يبني يف احلدود مثاله اجلوهر قائم بنفسه ظاهر شخصه من أعيان غري ظاهرة هي جمموعه وليست سوى 
عينه وما هلا وجوداً ال عينه فمن اجلوهر ومن الصفات النفيسة له فاألمر هكذا يف هذه احلضرة فهو حق وعني ما هو حق إذا ظهر 

كان خلقاً وال يصح حكم حلضرة اللطف إال بوجود اخللق البخار يصعد ال يدركه البصر للطفه ورقته فينضم بعضه إىل بعضه 
ق فظهر وهو من شيء ال يظهر فأعطاه هذا املزاج اخلاص حكماً مل يكن له قبل وأعطاه امساً وظهر ويتراكم فيظهر غماماً أنشأه احل

عنه أثر يف اجلو لك يكن له شيء من هذا كله قبل ذلك فأمطر وأحىي وأضحك األرض بالنبات وأروى وهو ما عمل شيئاً إال بذلك 
للطف ما إذا فكر فيه اإلنسان رأى عظيم أمر وهلذا نصبه اهللا دليالً السر اللطيف الذي نشأت منه صورته ويف قبض الظل ومده من ا

على معرفته فقال أمل تر إىل ربك كيف مد الظل فال يدرك البصر عني امتداده حاالً بعد حال فإنه ال يشهد له حركة مع شهود 
منه خرج فإنه ال ينقبض إال إىل مأمنه خرج انتقاله فهو عنده متحرك ال متحرك وكذلك يف فيئه وهو قوله مث قبضناه إلينا يسرياً ف

كذلك تشهده العني وقد قال تعاىل وهو الصادق أنه قبضه إليه فعلمنا أن عني ما خرج منه هو احلق ظهر بصورة فيه ظل يربزه إذا 
نه الظل فباموع شاء ويقبضه إذا شاء لكن جعل الشمس عليه دليالً ومل يتعرض لتمام الداللة وهو كثافة اجلسم اخلارج املمتد ع

كان امتداد الظل فهذا مشس وهذا جدار وهذا ظل وهذا حكم امتداد وقبض بقيء ورجوع إىل ما منه بدا فإليه عاد والعني واحدة 
فهل يكون شيء ألطف من هذا فاألبصار وإن مل تدركه فما أدركت إال هو فإنه ما أحالنا إال على مشهود بقوله أمل تر إىل ربك 

 وما مده إال بشمس وذات كثيفة حتجب وصول نور الشمس إىل ما امتد عليه ظل هذه الذات وجهة خاصة مث قبضه كيف مد الظل
كذلك فهذه كيفية ما خاطبنا ا أن ننظر إليها وما قال فيها فكنا نصرف النظر تألقاً إىل الفكر ولكن بأداة إىل أراد شهود البصر 

ض ولكن ال يعرف ذلك إال بقرائن األحوال وهي إذا استحال أن يكون حكم هذه وإن كانت األدوات يدخل بعضها يف مكان بع
األداة بالوضع يف هذا املوضع علمنا أا بدل وعوض من أداة ما يستحقه ذلك املوضع وهذا معلوم يف اللسان وذا اللسان أنزل 

 وقال تعاىل وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه القرآن كما قال صلى اهللا عليه وسلم إمنا أنزل القرآن بلساين لسان عريب مبني
  ليبني هلم فال بد أن جيري به على ما تواطؤوا عليه يف حلنهم فاعلم ذلك فتأمل فيما أوردناه يف نظمنا هذا الذي أذكره 

  وعين اللطيف في عين الكثافة  يدري اللطيف سوى لطيف فال

 للطافةبين الكثافة وا فقف  عين هذا يا خليلي فهذا

 قد حازه أهل العيافة كما  قصب السباق بكل وجه تحز

 ما ناله أهل القيافة تنل  وكن عبد اللطيف بكل وجه
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 الثوب من أهل النظافة نقى  من إدخال السرور على رسول

أن كان وما وهذه حضرو نلت منها يف خلقي احلظ الوافر حبيث أين مل أجد أحداً فيمن رأيت وضع قدمه فيها حيث وضعت إال 
رأيته لكين أقول أو أكاد أقول أنه إن كان مث فغايته أن يكون معي يف درجيت فيها وإما أن يكون أمت فما أظن وال أقطع على اهللا 

تعاىل فأسراره ال حتد وعطاياه ال تعد وقد بينا يف األحوال من هذا الكتاب يف باب اللطيفة ما يقتضيه هذا االسم اإلهلي يف أهل اهللا 
  ا يطلبه بالوضع يف اللسان واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل وم

  حضرة الخبرة واالختبار

  وهي حضرة االبتالء بالنعم والنقم 

  عيناك نعمة من يبلي بها البشرا  الخبير هو المبلي إذا نظرت إن

    

  إن السعيد الذي ما زال مفتقرا  يكن نقمة منه حباك بها وإن

ري قال تعاىل فاسأل به خبرياً وهو كل علم حصل بعد االبتالء قال تعاىل ولنبلونكم حىت تعلم وقال ونبلو يدعى صاحبها عبد اخلب
أخباركم وقال ليبلوكم أيكم أحسن عمالً خبلقه املوت واحلياة وهذا إلقامة احلجة فإنه يعلم ما يكون قبل كونه ألنه علمه يف ثبوته 

 يف العني وما كل أحد يف العلم اإلهلي له هذا الذوق فتعلق علم اخلربة تعلق خاص وأصل أزالً وأنه ال يقع يف الكون إال كما ثبت
االبتالء الدعوى كانت ممن كانت فمن ال دعوى له ال يبتلي وما مث إال من له دعوى والتكليف ابتالء فأصله عن دعوى وقد عم من 

شر مع من ال دعوى له أصالً وما هو مث أعين يف الوجود وال يدعى أي من ال دعوى له عامة فال يبايل من ال دعوى له فإنه حي
تكليف عليه كاملغضوب على نفسه جيازي بنيته ال مبا ظهر منه كاجليش الذي خيسف به بني مكة واملدينة وفيه من غصب على 

عمهم اخلسف كما قال واتقوا نفسه يف ايء فقالت عائشة يف ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال حيشرون على نيام وإن 
فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم احملق والظامل وختتلف أحواهلم يف القيامة فيحشروا احملق سعيداً والظامل شقياً فحيث 

 أنفسهم ال كانت الدعوى كان االختبار ومن وصف نفسه بأمر توجه عليه االختبار وقد قال اهللا تعاىل يا عبادي الذين أسرفوا على
تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً أنه الغفور الرحيم واإلميان يقطع بصدق هذا القول ولكن ال يظهر حكمه مشاهدة 

عني إال يف املسرفني وهم املذنبون فكأنه قال هلم اعصوا حىت تعرفوا ذوقاً صدق قويل يف مغفريت إذا كان أمري املؤمنني املأمون يقول 
 علم الناس حىت يف العفو لتقربوا إيلّ باجلرائم وهو خملوق فما ظنك بالكرمي املطلق الكرم فال خيترب إال بإتيان الذنوب وقد قال لو لو

مل تذنبوا جلاء اهللا بقوم يذنبون ويتوبون فيغفر اهللا هلم وهذا القول من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلقيقة فيه تقدمي وتأخري إال أنه 
تره ليبني فضل العامل بأصول األمور على غري العامل فهو يقول لو مل تذنبوا جلاء اهللا بقوم يذنبون فيغفر هلم كما جاء يف نص القرآن س

مث يقول بعد قوله فيغفر هلم فيتوبون أي يرجعون إىل اهللا يف قوله أنه يغفر الذنوب مجيعاً ألنه ال غافر إال هو وما إذا تاب قبل املغفرة 
كم للتوبة ال للكرم اإلهلي وإمنا يكون الكرم عند ذلك كونه أعطاه التوبة والتوبة حماءة والقرآن ما ذكر توبة والرسول صلى اهللا فاحل

عليه وسلم ال خيالف القرآن ولكن مث قوم يغفر هلم من غري توبة ومن قم قوم يعطيهم اهللا التوبة فالتوبة قد جعلها اهللا تتضمن من 
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للتائب بشري معجلة يف هذه الدار فادخل احلق نفسه يف الدعوى ليمشي حكمها يف اخللق مث طلب باالبتالء صدق املغفرة فكأا 
الدعوى ليبني للعباد صدق دعواه فإذا ادعيت فليكن دعواك حبق وانتظر البالء وإن مل تدع فهو أوىل بك ولكن كن حمالً جلريان 

ك إال ما كنت عليه حىت تعلم أن احلجة البالغة هللا فإنه يقول كذا علمتك وما علمتك األقدار عليك وكن على علم أنه ال جيري علي
إال منك ولو كان كما يتخيله بعض الناس ومن ال علم له بسر القدر يقول لو مكنين اهللا من االحتجاج لقلت أنت فعلت كما قال 

قول ما يقع إال من جاهل باألمر بل هللا احلجة البالغة يف قوله أبو يزيد ولكن قال ال يسأل عما يفعل وهم يسألون فسد الباب هذا ال
ال يسأل عما يفعل فإنه ما فعل من نفسه ابتداء وإنا فعل بك يف وجودك ما كنت عليه يف ثبوتك وهلذا قال وهم يسألون وقد 

 إذا سألوا أنه تعاىل ما حكم فيهم إال أطلعهم اهللا عند ذلك على ما كانوا عليه وإن علمه ما تعلق م إال حبسب ما هم عليه فيعرفون
مبا كانوا عليه وإذا سألوا وهم يشهدون اعترفوا فيصدق قوله فلله احلجة البالغة ولكن أكثر الناس ال يعلمون فيأخذها الناس إمياناً 

  يقول احلق وهو يهدي السبيل وحنن وأمثالنا نأخذها عياناً فنعلم موقعها ومن أين جاء ا احلق ال إله إال هو اللطيف اخلبري واهللا 

  حضرة الحلم

 الحليم الذي تجنى فيمهلكم أن  الحليم الذي تجني فيهملكم ليس

  في شأن حال يرى منكم تململكم  عليكم وإحساناً لعلكم فضالً

 على حال أعطاه تفضلكم شكراً  رآه على قول فإن له فإن

    

 لكمفي حقه منكم يبد لديه  عليكم ال عليه حين يشكركم

يدعى صاحبها عبد احلليم وهي حضرة اإلمهال من القادر على األخذ فيؤخر األمر وميهل العبد وال يهمله وإمنا يؤخره ألجل معدود 
وال ميحوه ألنه يبدله باحلسىن فيكسوه حلة احلسن وهو هو بعينه ليظهر فضل اهللا وكرمه على عبيده وهلذا وصف الذنوب باملفغرة 

فها بذهاب العني وإمنا يسترها بثوب احلسن الذي يكسوها به ألنه تعاىل ال يرد ما أوجده إىل عدم بل هو يوجد وهي الستر وما وص
على الدوام وال يعدم فالقدرة فعالة دائماً وهلذا يكسو األعراض اليت ال تقوم بنفسها صور القائمني بأنفسهم وجيعل ذلك خلعاً عليها 

قيل الذر ويؤتى باملوت وهو نسبة والنسب أخفى من األعراض يف صورة كبش أملح فقد خلع وقد جاء وزن األعمال وشبهها مبثا
على هذه النسبة صورة كبش أبيض فما أعدم النسبة بعد حتققها بنعت من نعوت الوجود مبا هلا من احلكم يف املوجودات فلم يردها 

 بالغفار واحلليم وهو اإلمهال فما أمهل حني أمهل وال إىل حكم العدم فأحرى ما هو موصوف بالوجود العيين فلهذا وصف نفسه
أعدم حني حكم فإنه ما شأنه إال اإلجياد وهلذا قال إن يشأ يذهبكم والذهاب انتقالكم من احلال اليت أنتم فيها إىل حال تكونون فيها 

 كما هو فإنه ال يشاء إال ما هي األمهور ويكسو اخللق اجلديد عني هذه األحوال اليت كانت لكم لو شاء لكنه ما شاء فليس األمر إال
عليه ألن اإلرادة ال ختالف العلم والعلم ال خيالف املعلوم واملعلوم ما ظهر ووقع فال تبديل لكلمات اهللا فإا على ما هو عليه ومن 

يكون ذا اقتدار وملا كانت شأن هذه احلضرة إثبات االقتدار فإن صاحب العجز عن إنفاذ اقتداره ال يكون حليماً فال حليم إال أن 
املخالفة تقتضي املؤاخذة فأفسد احللم حكمها يف بعض املذاهب ولذلك يقال حلم األدمي إذا فسد وتشقق وكذلك حلم النوم أفسد 
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املعىن عن صورته ألنه أحلقه باحلس وليس مبحسوس حىت يراه من ال علم له بأصله فيحكم عليه مبا رآه من الصورة اليت رآه عليها 
وجييء العارف بذلك فيعرب تلك الصورة إىل املعىن الذي جاءت له وظهر ا فريدها إىل أصلها كما أفسد احللم العلم فأظهره يف 
صورة اللنب وليس بلنب فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتأويل رؤياه إىل أصله وهو العلم فجرد عنه تلك الصورة ويف تلك 

لذلك نقول أنه أفسد صورة العلم فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والعابر املصيب كان من كان الصورة يكون حكم احللم ف
إىل أصله وأزال عنه ما أفسده احللم ومن هنا تعرف ما للحق من رتبة األحالم جاء رجل إىل ابن سريين وكان إماماً يف التعبري للرؤيا 

أمم حتتك فبحث الرجل عن ذلك فإذا به قد تزوج أمه وما عنده وال عندها خرب فقال له أين رأيت أرد الزيت يف الزيتون فقال 
بذلك وأين صورة نكاح الرجل من صب الزيت يف الزيتون وإذا رأى صاحب الرؤيا األمر كما هو عليه فليس حيلم وإمنا ذلك 

وم كصورة دحية اليت ظهر ا جربيل عليه كشف ال حلم سواء كان يف نوم يقظة كما أن احللم قد يكون يف اليقظة كما هو يف الن
السالم يف اليقظة فدخلها التأويل وال يدخل التأويل النصوص وأما قول ابراهيم البنه وقد رأى أنه يذبح ابنه فأخذ بالظاهر على أن 

هو تأويل رؤياه على األمر كما رىه وما كان إال الكبش وهو الذبح العظيم ظهر يف صورة ابنه فرأى أنه يذبح ابنه فذبح الكبش ف
غري علم منه وفديناه يعين تلك الصورة وهي ابنه اليت رآها ابراهيم عليه السالم بذبح عظيم وهو الكبش فما ذبح ال كبشاً يف صورة 
ولده فأفسد احللم صورة الكبش يف املنام فانظر ماذا ترى وكيف ترى وأين ترى وكن على علم يف أحوالك كلها واهللا يقول احلق 

   يهدي السبيل وهو

  حضرة العظمة

 ليس من يقول أنا أفعاله  العظيم الذي تعظمه إن

 ال أرى له ثمنا أحسابه  يقل إنما تعظمه ومن

  يحشر يوم الحساب في الجبنا  تعظمه أنه رجل فال

    

 أحداً حيكم هذا املقام إال يدعى صاحبها عبد العظيم وحال هذا العبد االحتقار التام مع كونه حمالً للعظمة عند نفسه وما رأيت
شخصاً واحداً من حديثة املوصل وأخربين شيخي أبو العباس العريب من أهل العلياء من غرب األندلس أمه رأى واحداً أيضاً من أهل 

ر هذه احلضرة وقد تلبس كاحلالج فيعظم جسمه يف أعني الناظرين باألبصار وأما حكمها يف النفوس فكثري الوقوع فإنه تقع أمو
كثرية يعظم يف النفوس قدرها حبيث ال تتسع النفس لغريها وال سيما يف األمور اهلائلة اليت تؤثر اخلوف يف النفوس ومن يعظم شعائر 

اهللا فإا من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات اهللا فهو خري له عند ربه وإن الشرك لظلم عظيم ولكن يف نفس املوحد يشاهد عظمته 
 نفسه فيشاهده ظلمة عظيمة إذا أخرج يده فيها مل يكد يراها واعلم أن العظمة حال املعظم اسم فاعل ال حال يف نفس املشرك ل يف

املعظم اسم مفعول إال أن يكون الشيء يعظم عنده ذاته فعند ذلك تكون العظمة حال املعظم ألن املعظم اسم فاعل ما عظمت عنده 
ال صفته وما عظم سوى نفسه وهذه احلالة توجب اهليبة واإلجالل واخلوف فيمن إال نفسه فهو من كونه معظماً نفسه كانت احل

  قامت بنفسه قال بعضهم 
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  ال خوف ظلم ولكن خوف إجالل  الطير منهم فوق أرؤسهم كأنما

  ملا يف قلوم من هيبته وعظمته وقال اآلخر 

  أطرقت من إجالله  فإذا بدا أشتاقه

 لجماله وصيانة  ال خيفة بل هيبة

وهذه األسباب كلها موجبات حلصول العظمة يف نفس هذا املعظم إال أن عظمة احلق يف القلوب ال توجبها إال املعرفة يف قلوب 
املؤمنني وهي من آثار األمساء اإلهلية فإن األمر يعظم بقدر ما ينسب إىل هذه الذات املعظمة من نفوذ االقتدار وكوا تفعل ما تريد 

ال يقف شيء ألمرها فبالضرورة تعظم يف قلب العارف ذه األمور وهي العظمة األوىل احلاصلة ملن حصلت عنده وال راد حلكمها و
من اإلميان واملرتبة الثانية من العظمة هي ما يعطيه التجلي يف قلوب أهل الشهود والوجود من غري أن خيطر هلم شيء من تأثري األمساء 

التجلي حتصل العظمة يف نفس من يشاهده وهذه العظمة الذاتية وال حتصل إال ملن شاهده به ال وال من األحكام اإلهلية بل مبجرد 
بنفسه وهو الذي يكون احلق بصره وال أعظم من احلق عند من يشهده يف جتليه ببصر احلق ال ببصره فإن بصر كل إنسان وكل 

مة خارج عما ارتبطت عليه أفئدة العارفني من العقائد مشاهد حبسب عقده وما أعطاه دليله يف اهللا وهذا الصنف من أهل العظ
فريونه من غري تقييد فذلك هو احلق املشهود قال يلحق عظمتهم عظمة معظم أصالً وما أحسن ما جاء هذا االسم حيث جاء يف 

 عند نفسه كان هو املعظم كالم اهللا ببينة فعيل فقال عظيم وهي بنية هلا وجه إىل الفاعل ووجه إىل املفعول وملا كان احلق عظيماً
واملعظم فأتى بلفظ جيمع الوجهني كالعليم سواء وقد يرد هذا البناء ويراد به الوجه الواحد من الوجهني كاالسم احلليم هذا لسان 

 والكرمي فال الظاهر وعلم الرسم وأما علم احلقيقة املعتمد عليه عند العارفني فكل فعيل يف أمساء احلق وصفاته ونعوته كاحلليم والعليم
فرق بني هذه األمساء وبني العظيم يف داللتها على الوجهني وذلك لكونه هو الظاهر يف مظاهر أعيان املمكنات فما حلم إال عنه وال 

تكرم إال عليه أال ترى حكم إجياد املرجح ال يكون إجياده عند املتكلمني إال بالقدرة أو القادرية عند بعضهم أو بكونه قادراً عند 
ائفة والقادر وال يترجح املمكن إال باإلرادة كما قلنا يف القدرة على ذلك الترتيب واملساق فهو املريد فاملريد إذا أراد ترجيح ط

الوجود على العدم يف املخلوق إن مل يكن هو القادر على ذلك وإال فعدم اإلرادة أو وجودها على السواء فيحتاج املريد إىل القادر 
حدة ما مث عني زائدة مع اختالف احلكم فلهذا قلنا يف هذا البناء يف حق احلق بطلب الوجهني وال يقدر أحد من بال شك والعني وا

الطوائف من العلماء باهللا على مثل هذا العلم اإلهلي إال العلماء الراسخون من أهل اهللا الذين هوية احلق علمهم كما هي مسعهم 
  السبيل وبصرهم فاعلم ذلك واهللا يقول وهو يهدي 

  حضرة الشكر

 كما قد جاء في نص  شكور من أني الكرم المسمى

 في جفان كالجوابي جياعاً  من قدور راسيات ليطعم

 إطعام إلى يوم الحساب من  يبغي على ما كان منه وال
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  وال نوعاً من أنواع الثواب  وال حمداً وذكراً ثناء

    

شاكر وهي لصفة الكالم املنسوب إىل احلق قال تعاىل اعملوا آل داود وسكراً يدعى صاحب هذه احلضرة عبد الشكور وعبد ال
وقليل من عبادي الشكور يعين املبالغة يف الشكر وهو أن يشكر اهللا حق الشكر وذلك بأن يرى النعمة منه ذكر ابن ماجه يف سننه 

سى عليه السالم ومن يقدر على ذلك يا رب فقال حديثاً وهو أن اهللا سبحانه وتعاىل أوحى إىل موسى اشكرين حق الشكر فقال مو
له إذا رأيت النعمة مين فقد شكرتين فمن ال يرى النعمة إال منه فقد شكره حق الشكر ال تراها من األسباب اليت سد هلا بينك وبينه 

ضرة ولئن شكرمت ألزيدنكم عند إرداف النعم فإن النعم أشياء ال تتكون إال عنه من الوجه اخلاص الذي لكل كائن وقال من هذه احل
ووصف نفسه بشكره عباده طلباً للزيادة منهم مما شكرهم عليه مقابل نسخة بنسخة ألنه على صورته وهو يريد أن يوفقك على 

صحة هذه النسخة فإنه ما كل نسخة تكون صحيحة وال بد قد ختتل منها أمور فلذلك شرعت املعارضة بني النسختني فما أخرج 
أثبت باملعارضة لتصح النسخة ومن األمر الواقع يف املنتسخ منه أنه شاكر وشكور عباده مث طالبهم بالشكر ليظهروا الناسخ منها 

بصفته من كوم على صورته مث عرفهم أن الشكر يقتضي لذاته الزيادة من املشكور مما شكر من أجله وهو املعروف الذي سدله 
ق تعاىل يطلب الزيادة من عباده يف دار التكليف مما كلفهم فيها من األعمال وجعل وأسداه إىل عباده فإذا علم ذلك علم أن احل

استيفاء حقه أن يرى العبد النعمة منه عز وجل فكان تنبيهاً من اهللا لعبده يف تفسري حق الشكران احلق يرى النعمة من العبد حيث 
ق به يف نفس العامل يتصف العامل بالعلم فيشكره احلق على ذلك فيزيده أعطاه العلم به كما قلنا أن العلم يتبع املعلوم فهو جيعل التعل

العبد بتنوع أحواله تعلقات مل يكن عليها تسمى علوماً وهذا الذي أشرنا إليه من أصعب العلوم علينا لشدة غوصها وهي سريعة 
علم ما يكون منه فيما أتاه به وقد علم ما التفلت ومن علم هذا علم قوله تعاىل حىت نعلم فما قال حىت نعلم حىت كلف وابتلى لي

يكون يف حال ثبوته إال أن املمكن إذا تغريت عليه األحوال يعلم أنه كان يف عينه يف حال ثبوته ذه الصفة وال علم له بنفسه فإن 
ليتذكروا األلباب ولب اإلنسان قد يغفل عن أشياء كان علمها من نفسه مث يذكرها وهو قوله وما يذكر إال أولو األلباب وقوله و

الشيء سره وقلبه وما حجبه إال صورته الظاهرة فإا له كالقشر عل اللب صورة حجابية عليه لعينه الظاهرة فهو ناس ملا هو به عامل 
كر إال وأخفى منه يف التشبيه الزهرة مع الثمرة هي الدليل عليها واحلجاب واحلال اإلهلي كاحلال الكوين ألنه عينه ليس غريه فما ش

نفسه ألنه ما أنعم إال هو وال قبل األنعام وال أخذه إال هو فاهللا املعطي واآلخذ كما قال أن الصدقة تقع بيد الرمحن فإنه يأخذ 
الصدقات ويد السائل صورة حجابية على يد الرمحن فتقع الصدقة يف يد الرمحن قبل وقوعها يف يد السائل وإن شئت قلت أن يد 

طي فيشكر احلق عبده على ذلك األنعام ليزيده منه يقول اهللا عز وجل جعت فلم تطعمين فطالبه احلال بالتفسري السائل هي يد املع
فقال له وكيف تطعم وأنت رب العاملني قال تعاىل أما أن فالناً جاع فاستطعمك فلم تطعمه أما أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 

 ال هو واحلديث يف صحيح مسلم ومهد هذا القول كان احلق صورة حجابية عندي وكذا جاء يف املرض والسقى أي أنا كنت اقبله
على العبد وعند األخذ والعطاء كان العبد صورة حجابية على احلق فإذا شهدت فاعلم كيف تشهد وملن تشهد ومبن تشهد وعلى 

ب الشكر األنعام والنعم وأعظم من تشهد فلتشكر على حد شهودك ولتقبل الزيادة ولتعط الزيادة على شهود وحتقيق وجود وموج
نعمة تكون النكاح ملا فيه من إجياد أعيان األمثال فإن يف ذلك إجياد النعم املوجدة للشكر ولذلك حبب اهللا إليه النساء وقواه على 
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 لتكوين أمت الصور النكاح أعين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأثىن على التبعل وذم التبتل فحبب النساء إليه ألن حمل االنفعال
وهي الصورة اإلنسانية اليت ال صورة أكمل منها فما كل حمل انفعال له هذا الكمال اخلاص فلذلك كان حب النساء مما امنت اهللا به 

على رسوله صلى اهللا عليه وسلم حيث حببهن إليه مع قلة أوالده صلى اهللا عليه وسلم فلم يكن املراد إال عني النكاح مثل نكاح 
 اجلنة رد اللذة ال لإلنتاج فإن ذلك راجع إىل إبراز ما حوى عليه صلى اهللا عليه وسلم من ذلك وهذا أمر خارج عن مقتضى أهل

    حب احملل 

املنفعل فيه التكوين أال ترى احلق إن فهمت معاين القرآن كيف جعل األرض فراشاً وكيف خلق آدم منها وجعله حمل االنفعال 
 عليه وسلم بقوله الولد للفراش يريد املرأة أي لصاحب الفراش كما كان آدم عليه السالم حيث جعله خليفة ونطق رسوله صلى اهللا

فيمن خلق فيها ليكون أيضاً صاحب فراش ألنه على صورة من أوجده فأعطاه قوة الفعل كما أعطاه قوة االنفعال فكان وطاء 
  وغطاء فاحلق هو الشاكر املشكور 

 بها عبد الشكور إذا شكر يفوز  اها ذوو الحجيوفي الشكر أسرار بر

 لغة األعراب الفرج بالشكر على  أجل ذا سمى اإلله لعبده ومن

ملا فيه من الزيادة على االلتذاذ بالنكاح وهي ما يتولد فيه عن النكاح من الولد الروحاين واجلسماين دنيا جسماً وآخرة روحاً وقد 
  كتاب وبينا ذلك أيضاً يف القصيدة الطويلة الرائية اليت أوهلا ذكرنا يف توالد األرواح من هذا ال

  وسط الطريق في السفر  اعترضت عقبة

  .وهذا القدر من اإلمياء كاف يف معرفة هذه احلضرة اإلهلية واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

  حضرة العلو

 التنزيه منا والعلو له  تواضع فاإلله هو العلي

 وقل ما شئته فاألمر تو   يدانيإن شئت فرد ال فقل

 إله ما له إال السمو  سوى الذي قد قام عندي فليس

 عبيد ما له إال الدنو  وليس سوى الذي قد قام عندي

 الدين يفسده الغلو فإن  تغلو فديتك يا خليلي فال

 العرييب يقف يف هذه اآلية على يدعى صاحب هذه احلضرة عبد العلي قال اهللا عز وجل الرمحن على العرش استوى وكان شيخنا
العرش ويبتدي استوى له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى أي أثبت له وكل ما سوى اهللا عرش له علو 

ي أثبته قدر ومكانة يف قلوب العارفني به من علماء النظر وغريهم من العلماء فعلوه تعاىل ذا التفسري مطلق وبقي علو املكان الذ
اإلميان باخلرب الصدق ودل عليه عند العلماء باهللا من طريق الشهود صور التجلي فهو بكل شيء حميط الستوائه وملا كان أعلى 

املوجودات وأعظمها من جب له الوجود لنفسه استقالالً وكان له الغىن صفة ذاتية مل يفتقر إىل غريه كان باالسم العلي أوىل وأحق 
ده بغريه مستوي هلذا العلي وليس إال اهللا فمن هذه احلضرة ظهر العلو فيمن عال يف األرض كفرعون الذي قال وكان من كان وجو
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اهللا تعاىل فيه إن فرعون عال يف األرض وجعل العلو يف اإلرادة يف بعض الناس وذمهم بذلك فقال تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال 
آلخرة هنا اجلنة خاصة دون النار جنعلها للذين ال يريدون علواً يف األرض وسواء حصل هلم يريدون علواً يف األرض ونعين بالدار ا

ذلك املراد أو مل حيصل فقد أرادوه وحصل يف نفوسهم وما بقي إال أن حيصل يف نفوس الغري الذي كىن عنها باألرض والعلماء باهللا 
قع عليه اسم الكسب وإمنا يريدون ما تقتضيه ذوام من حيث ما ال يريدون علواً يف األرض ألنه علو مكتسب وال يريدون ما ي

يشهدون من افتقروا إليه يف جودهم خاصة فما هلم نظر إال إليه ال فيه ألنه ممنوع لنفسه أعين النظر فيه الذي هو الفكر يف ذاته 
رة ألجل السعادة إمنا هو علمهم بذوام فالذي يعطي العلو هذه احلضرة إمنا هو السعادة ال التكرب فالعلو الذي تعطي هذه احلض

  ليعلموا أن احلادث يف مقام االحنطاط عما جيب هللا من العلو ويكفيهم من العناية اإلهلية إن حصلوا مع احلق يف باب اإلضافة 

 كانوا سقاال وبه  بهم كان عليا أي

 ما قلنا مثاال غير  أجد هللا فينا لم

 ما كنا نعاال عند  فهو التاج علينا

 كان هالال عندما  وهو البدر المسمى

  لرحى الكون ثقاال  اإلله ذاتي صير

 قدراً وتعالى جل  فله التعظيم منا

    

 محاال لشيوخنا  اإلله فينا جعل

 جعلهم محاال كان  لم يستفلوا فإذا

 أجد عنهمخ زواال لم  هم استفلوا وإذا

 كنت حرماً وحالال  فبذاتي وبربي

 أجد منه خباال لم  ربيعند ش فلصحوي

  كنت في نفسي خياال  منه أيضاً ولسكري

 كنت آال فلذا  يكن فيه سوائي لم

 صار ضالال فالهدى  من يراني ما يراني

 شاء انتقاال للذي  عنه سراً وانتقلنا

 في نفسي كالال عنه  أجد عند انتقالي لم

 ما قلت والال عند  لو أر فيه فنعم

 قولي واستحاال عند  لم يكن سكوت ثم

 ولذا ذقت وباال  قد حرت فيه فلذا
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 وشماال وجنوباً  غرباً ثم شرقاً جبت

 عطاياه ثقاال من  أنشأنا سحابا ثم

 وجودكم مناال في  نودينا وجدتم ثم

    

نسان عبودته ألن وما حصل التشريف للممكنات إال بإضافتها إىل اهللا وهذا التشريف يف حقنا هو أعظم تشريف إمكاين فعلو اإل
فيها عينه وعني سيده واملتلبس بصفة سيده البس ثوب زور ليس عليه منه شيء وال تقبله ذاته وهو يعلم ذلك من نفسه وإن جهله 
غريه واعترف له بالعلو عليه فمن وجه ما ال من مجيع الوجوه فإنه يعلمه أنه هو فهوية ما سوى احلق معلومة ال جتهل ولوال معقولية 

انة ما اعترف خملوق بعلو خملوق فلهذا أال يعظم أحد يف عني أحد لذاته إال احملبوب خاصة فإنه يعظم يف عني حمبه لذاته فكل املك
شيء يكون منه يتلقاه احملب الصادق احلب بالقبول والرضى وما كل حمب حمب ألن طلب الغرض من احملب ال يصح يف احلب 

ن بقيت فيه فضلة يعقل ا أنه حمب وأن حمبوبه غري له وملا وصف احلق بالرتول كان هذا الصادق الذي استفرغ قواه وإمنا ذلك مل
الرتول عني الدليل على نسبة العلو ألنه لو وقف مع قوله على العرش استوى واكتفى ومل يذكر الرتول وكل جزء من الكون عرشاً 

ماء الدنيا فأثبت له علو املكان وأثبت االستواء على العرش املكانة والقدر له ألنه ملكه فما حتقق له العلو إال باتصافه بالرتول إىل الس
فباالستواء هو يف السماء إله ويف األرض إله وهو معكم أينما كنتم وبالرتول ظهر احلد واملقدار فعلمنا بالرتول يف أي صورة جتلى 

الرتول واألوىل وهو االستواء فعم علوه وحتقق دنوه فطوىب وملن نزل وتدىل وله احلمد أي عاقبة الثناء ترجع إليه يف اآلخرة وهو 
للتائبني واملستغفرين فيا ليت شعري هل يسمعون قوله تعاىل ذلك نعم العارفون يسمعونه وأهل احلضور مع إميام ذا اخلرب 

 لنتعرض إىل هذه النفخة اإلهلية واجلود يسمعونه وما عدا هذين الصنفني فال يسمعه وما عرفنا اهللا تعاىل بأنه كلم موسى تكليماً إال
لعل نسيماً يهب علينا منها فيأخذ الناس هذا التعريف بأن اهللا كلم موسى ثناء على موسى عليه السالم خاصة نعم هو ثناء ولكن ما 

الستطاعة فإن الباب أثىت اهللا بشيء على أحد من املخلوقني إال وفيه تنبيه ملن مل حيصل له ذلك األمر أن يتعرض لتحصيله جهد ا
مفتوح واجلود ما فيه خبل وما بقي العجز إال من جهة الطالب وهلذا يقول من يدعين فأستجيب له ومن نكرة فما وقع العجز إال منا 

 فيما دعونا وهنا احلرية ألنا ما ندعوه ال بتوفيقه إيانا لذلك من عطائه وجوده واستعداد كنا عليه به قبلناه فتأهلنا لدعائه وإجابته إيانا
به على ما يرى اإلجابة فيه فهو أعلم باملصاحل منا فإنه تعاىل ال ينظر جلهل اجلاهل فيعامله جبهله وإمنا الشخص يدعو واحلق جييب فإن 

اقتضت املصلحة البطء أبطأ عنه اجلواب فإن املؤمن ال يتهم جانب احلق وإن اقتضت املصلحة السرعة يف اجلواب وإن اقتضت 
إلجابة فيما عينه يف دعائه أعطاه ذلك سواء ألسرع به أو أبطأ وإن اقتضت املصلحة أن يعدل مما عينه الداعي إىل أمر آخر املصلحة ا

أعطاه أمر آخر ال ما عينه فما جاز اهللا ملؤمن يف شيء إال كان له فيه خري فإياك أن تتهم جانب احلق فتكون من اجلاهلني وأنت من 
للوح احملفوظ والقلم األعلى واملالئكة العلي وأما العالون من عباد اهللا الذين قال اهللا يف توبيخه إبليس اجلاهلني ولو أعطيت علم ا

حني أىب عن السجود آلدم استكربت أو كنت من العالني فهم األرواح املهيمنة يف جالل اهللا فأعالهم احلق أن يكون شيء من اخللق 
لذاته فالتجلي هلم دائم وهم فيه هائمون ال يعلمون ما هم فيه فعلوهم بني االسم العلي هلم مشهوداً وال نفوسهم وهم عبيد اختصهم 

وبيننا فهم ال يشهدون احلق ألنه ال يشهد علواً إال من شهد نفسه وهم يف أنفسهم غائبون فهم على علةّ احلق ومكانته أشد غيبة 
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حدية من ادعى العلو أو أراد العلو فإذا زال كان علياً ألعلى واهللا والعلو نسبة فاألعلى من سبح اسم ربك األعلى إمنا هو نعت أ
  يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة الكبرياء اإللهي

  كبير في النفوس وفي العقول  كبير القدر ليس له نظير

 لذاته بي من قبول وليس  في أنفس عندي قبول له

    

الكربياء رداء احلق وليس سواك فإن احلق تردى بك إذ كنت صورته فإن الرداء يدعى صاحبها عبد الكبري وهو عني العبد ألن 
بصورة املرتدي وهلذا ما يتجلى لك إال بك وقال من عرف نفسه عرف ربه فمن عرف الرداء عرف املرتدي ما يتوقف معرفة الرداء 

التعريف بنفسه فما وصف نفسه إال مبا نعرفه ونتحققه على معرفة املرتدي ويف هذا غلط عظيم عند العلماء وما تفطنوا املراد احلق يف 
على حد ما نعرفه ونتحققه فإنه بلساين خاطبين لنعقل عنه فلو أحالنا عليه ابتداء ملا عرفناه فلما أنزل كربياءه مرتلة الرداء املعروف 

يف الزور األعظم على كثيب املشاهدة يف جنة عندنا علمنا ما الكربياء مث زاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جتليه يوم القيامة 
عدن وذلك اليوم الكبري أنه تعاىل يتجلى لعباده ورداءه الكربياء ووجه الشيء ذاته فحال احلجاب بينك وبينه فلم تصل إليه الرؤية 

ا وصلت الرؤية إال إلينا وال فصدق لن تراين وصدقت املعتزلة فما وصلت األعني إال إىل الرداء وهو الكربياء وما جتلى لك إال بنا فم
تعلقت إال بنا فنحن عني الكربياء على ذاته قال وسعين قلب عبدي فإذا قلب اإلنسان الكامل رأيت احلق واإلنسان ال ينقلب فال 

نه جهل فإنه له يرجع الرداء مرتدياً ملن هو له رداء فهذا معىن الكبري فإنه كبري لذاته والكربياء حنن فمن نازعه منا فينا قسمه احلق أل
ما رأيناه قط وال نراه من حيث هو وحنن لنا فما نرى قط سوانا فال يزال الكربياء على وجهه يف الدنيا واآلخرة ألنا ما نزال وهذا 

  .عني افتقارنا واحتقارنا ووقارنا 

  له التحكم فينا باالسم منه المهيمن  يوم كبير ال يمتري فيه مؤمن هللا

مد صلى اهللا عليه وسلم ولكل رسول أن يقول لنا إين أخاف عليكم عذاب يوم كبري وال خوف علينا إال منا فإن قال اهللا تعاىل حمل
أعمالنا ترد علينا فنحن اليوم الكبري إىل اهللا نرجعكم مجيعاً يعين مرجع اليوم ونعته بالكربياء والشيء ال ينازع يف نفسه وال فيما هو 

ا نازع إال نفسه فعذابه وعني جهله به ومن هنا تعرف أن اإلحاطة لنا وليس سوى ما حزناه من له فمن نازع احلق يف كربيائه فم
  .صور به فإن الرداء احمليط باملهتدي

  وباطن الخلق الحق  الحق خلق فظاهر

  ومن ذلك 

 بالمنزل الوعاء فنحن  حزنا مقام الكبرياء إذا

  فكنا منه عين الكبرياء  ير غيرنا لما شهدنا فلم



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2721  

وملا كنا عني كربياء احلق على وجهه واحلجاب يشهد احملجوب فأثبت آنا نراه كما وسعناه فصدق األشعري وصدق قوله ترون 
ربكم كما صدق مل تراين وللرداء ظاهر وباطن فرياه الرداء بباطنه فيصدق ترون ربكم ويصدق مثبت الرؤية وال براه ظاهر الرداء 

الرداء عني واحدة وكان الفضل هلذه النشأة اإلنسانية على مجيع العامل فإن العامل كله دون فيصدق املعتزل ويصدق مل تراين و
اإلنسان منحاز على اإلنسان متميز عنه فال يشهد العامل سوى اإلنسان الذي هو الرداء والرداء من حيث ظاهره يشهد من يشهده 

ية دون رؤية باطن الرداء فالعامل له اإلحاطة ألنه ال يتقيد جبهة خاصة وهو العامل خري احلق ظاهر الرداء مبا هو احلق العامل وهي رؤ
فاحلق وجهه كله والرداء وجه كله فهو الظاهر تعاىل للعبد من حيث العامل وهو الباطن لنفسه عن العامل من حيث ما له صورة يف 

امل احلق هلا باطن من حيث أن الرداء حائل بينه وبني العامل ومن حيث أن الرداء بينه وبني العامل فإن الصورة اليت للحق يف عني الع
احلق الذي العامل به فهو باطن لنفسه وللعامل وال يصح أن يكون باطناً لباطن الرداء لكن لظاهره فإلنسان الكامل يشهده تعاىل يف 

 واحدة وهلذا ميكنه بعض الناس يف القيامة الظاهر مبا هو يف العامل ويف الباطن ملا هو مرتد فتختلف الرؤية على اإلنسان الكامل والعني
إذا جتلى والكامل ال ينكره فإنه ما كل إنسان له الكمال فما ينكره إال اإلنسان احليوان ألنه جزء من العامل فإذا جتلى له يف العالمة 

 يف األفعال ويف بعض األقوال فلوال وحتول فيها عرفه ألنه ما يعرفه إال مقيد فإلمام تابع للمأموم يف األحوال واملأموم يتبع اإلمام
  الكربياء ما عرف الكبري 

 وبان لذى عينين من كبرياؤه  فقد بان عين الحق في عين نفسه

 صباح قد تاله مساؤه وهذا  وجود الجود مائم غيره وهذا

 ولى الوسمى فهو انتهاؤه وما  كان وسمى فذاك ابتداؤه فإن

    

 جاد من وجود عليه عطاؤه بما  ثغور الروض ضاحكة به فتبدو

 كان من فيم فذاك غطاؤه وما  فما كان من روض فذاك وطاؤه

  وما كان من شرب فذاك وعاؤه  كان من مزن فعين نكاحه وما

 يرى أبناؤه وابتناؤه بحيث  لنا في قابل عند صيب فالح

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل وحسبنا اهللا يف كل موطن ونعم الوكيل 

  ة الحفظحضر

 سواه فإن العقل قد لفظه وما  الحفيظ عليم بالذي حفظه إن

  مع الذي عين الكتاب والحفظه  يقوله يليقه في خالدى فمن

 نفسه طالباً بما به لفظه في  تلفظ شخص بإسمه تره إذا

رى خياطب موسى وهارون يدعى صاحب هذه احلضرة عبد احلفيظ قال تعاىل واليؤده حفظهما وقال تعاىل إنين معكما أمسع وأ
عليهما السالم وقال يف سفينة نوح عليه السالم جتري بأعيننا يشري إىل أنه حيفظها ألن احملفوظ ال خيفي عنه ومن الناس من حيفظه 
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ع هواه فما احلفظ ألنه يريد أن خيلو واه واحلفظ اإلهلي مينع من ذلك وحيول بينه وبني هواه أمل يعلم أن اهللا يرى فمن عصى اهللا واتب
عصى إال جماهرةً ولكن بعد عمي القلب حىت ال جيتمع النظرتان إذ لو اجتمعتا الحترق الكون فإن بصر احلق إذا اجتمع به بصر 
العبد احترق العبد من فوره ومعلوم أن اهللا يدركه ببصره اآلن يف حق العبد فإن احلق ليس يف آلن لكن ما اجتمع بصر العبد معه 

ني ما ينتج بينهما فإن باجتماع البصرين وقع احلرق فمن حفظ العامل ال بكون البصرين ما اجتمعا على رؤية الكون فيعلم باملقدمت
ولذلك وصف نفسه إذا جتلى أن يكون رداء الكربياء على وجهه فال يرتفع أبداً فإذا رأينا احلق مىت رأيناه بأنصارنا نراه من حيث ال 

 فإنه يرانا عبيداً ونراه هلا ونراه به ويرانا بنا ومهما رآنا به فال نراه به بل وهي الرؤية العامة ورؤية يرانا كما يرانا من حيث ال نراه
اخلواص أن يروه به ويراه م فهو الذي حيفظ عليهم وجودهم ليفيدهم ويستفيد من يستفيد منه حىت نعلم إىل من هو دونه فهو 

ال إن عليكم حلافظني وقال واحلافظني فروجهم واحلافظات وعم فقال واحلافظون حلدود احلفيظ احملفظ وملا سرى احلفظ يف العامل فق
اهللا فحدودهم كان كل عني يف العامل من حيث ما هي حافظة أمر إما عني احلق وهلذا وصف نفسه باألعني فقال جتري بأعيننا فإن 

تدبري يف السفينة حيفظها بل حيفظ ما خيصه من التدبري فقل مدبر السفينة حيفظها واملقدم حيفظها وصاحب الرجل حيفظها وكل من له 
تعاىل فيها إا جتري بأعني احلق وما مث إال هؤالء وهم الذين وكلهم اهللا حبفظها فاحلق جمموع اخللق يف احلفظ يف كل ما يطلب 

الذي هنا وأعجبين زيد علمه فالعلم بدل اجلمع وهلذا املقام يف صنعة العربية بدل االشتمال تقول أعجبين اجلارية حسنها لالشتمال 
من زيد واحلسن بدل من اجلارية ولكن بدل االشتمال كما يكون يف موضع آخر بدل الشيء من الشيء ومها لعني واحدة كقوهلم 

 رأيت أخاك زيداً فزيد أخوك وأخوك زيد فهكذا قوله كنت مسعه وبصره وقوله ما رميت إذ رميت لكن اهللا رمى إذ رميت فهذا

بدل الشيء من الشيء وإن كان يف هذا البدل رائحة من بدل البعض من الكل فقال أكلت الرغيف ثلثيه وليس يف أنواع البدل بدل 
أحق باحلضرة اإلهلية من بدل الغلط وهو الذي فيه الناس كلهم يظنون أم هم وما هم ويظنون أن ما هم هم وهم هم وهلذا ال 

مثاله رأيت رجالً أسداً أردت أن تقول أسداً فغلطت فقلت رأيت رجالً مث تذكرت أنك غلطت يوجد بدل الغلظ يف كالم فصيح 
فقلت أسداً فأبدلت األسد منه فالعارف يلزمه األدب أن يضيف إىل اهللا كل حممود عرفاً وشرعاً وال يضيف إليه ما هو مذموم عرفاً 

العموم واإلحاطة وقوله فأهلما فجورها وتقو ا فالكشف والدليل وشرعاً إال أن مجع مثل قوله قل كل من عند اهللا وكل يقتضي 
يضيف إليه كل حممود ومذموم فإن الذم ال يتعلق إال بالفعل وال فعل إال اهللا ال لغريه فالعارف يف بدل الغلط فإن عقله خيالف قوله 

له ومن ال يعلم أنه غلط يصمم على ما قاله أو على فقوله يف املذموم ما هو له ويقول يف عقده وقلبه هو له عند قوله بلسانه ما هو 
ما اعتقده فاهللا حفيظ وهو بدل من احلفظة واحلافظني وأعيننا فاحلفظ يطلب الرؤية وال بد والرؤية ال تطلب احلفظ وال بد ولكن قد 

  جتيء للحفظ 

  وفي كل باب رحمة وكظيظ  حفيظ في الوجود حفيظ لكل

    

 اهللا الفظ عليه غليظ إلى  فكن عبد لين في دعائك عبده

 حفيظ ما عليه حفيظ وبين  بين محفوظ عليه وجوده فكم
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فكما أن ربك على كل شيء حفيظ فهو بكل شيء حمفوظ ألنه باألشياء معلوم غاألشياء حتفظ العلم به عند العلماء به والعلم صفته 
علم ويزيل عنه العلم فهو يتقلب لتقلبه فحفظ اهللا علمه من حيث ما والعلم املعلوم واملعلوم أعطاه العلم بنفسه فاملعلوم حيفظ عليه ال

  هو معلوم له 

  وحفظ الخلق معلوم  الحق موسوم فحفظ

 وموهوم فمدخول  أربي على هذا وما

فهو حيفظ عليه ألن املعلومات حتفظ على العامل ا علمه ا وال عامل إال اهللا على احلقيقة واحلق حيفظ على العامل نسبة الوجود إليه 
وجوده وإمنا قلنا املعلومات ألن احلق معلوم لنفسه واخللق معلومون هللا واحلق ليس مبعلوم للخلق فقد علمنا ما حيفظ احلق وما حيفظ 

اخللق فإن زدت وقلت أن العامل حيفظ املعلوم فمدخول هذا القول وهو وهم من قائله ألن التابع بأمر املتبوع والعلم يتبع املعلوم 
فتفطن هلذا األمر فإنه حسن جيعلك ترتل األشياء منازهلا وحتفظ عليها حدودها فتكون حفيظاً واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

وإمنا أحلقنا احلفيظة ملا وصف احلق ا نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله فلما كان هلا حكم يف الوجود احلق وسعي االنتقام والعفو 
 يعتقد إزالة عينها وما زالت إال إضافتها فجعل حملها جهنم فهي غضب اهللا الدائم فهي تنتقم دائماً يف زعمها وال يف إزالتها خفنا أن

تشعر مبا جيد الساكن فيها وكذلك حياا وعقارا يف لدغها وشها تلدغ انتقاماً وتنهش غصباً هللا وما عندها علم مبا جيده امللدوغ 
ذ بذلك اللدغ فإنه مبرتلة اجلرب وهو جيد اللذة بذلك إال دماء وكلما قوي احلق عليه تضاعفت اللذة حىت إذا عمته الرمحة من االلتذا

أنه يبادر إىل حك نفسه بيده ملا جيد يف ذلك من االلتذاذ به مع سيالن دمه يف ذلك احلك فجنهم دار الغضب اإلهلي وحاملته 
ب عليه مبا جيده وال مبا يف نفوس هؤالء ولكن ال حيصل هلم هذا إال بعد واملتصفة به وكذلك من فيها من وزعة الغضب واملغضو

استيفاء احلدود واإلحساس باآلالم عند نضج اجللود فتبدل لذوق العذاب كما تبدلت األحوال عليهم يف الدنيا بأنواع املخالفات 
ناس يف هذا التجديد عقب النضج تبديالً جبلد فلكل نوع عذاب وهلم جلد خاص حيس باألمل كما كان هنا دائماً يف جتديد خلق وال

آخر ليذوق العذاب كما ذاق اللذة باملخالفة وإن تصرف بني املخالفتني مبكارم خلق استراح بني النضج والتبديل بقدر ذلك فهم 
عذاب فلما انتهى على طبقات يف العذاب يف جهنم ومن أوصل املخالفات ومذام األخالق بعضها ببعض فهم الذين ال يفتر عنهم ال

م العمر إىل األجل املسمى انتهت املخالفة فتنتهي العقوبة فيهم إىل ذلك احلد وتكتنفهم الرمحو اليت وسعت كل شيء وال تشعر 
بذلك جهنم وال وزعتها أعين ما فيها من احليوانات املضرة ال مالئكة العذاب فتبقى أحوال جهنم على ما هي عليه والرمحة قد 

م نعيماً هلم يف تلك الصورة حبكمها فإن الرمحة هي السلطانة املاضية احلكم على الدوام فافهم ما أومأنا إليه فإنه من لباب أوجدت هل
  احلفظ اإلهلي حفظ املراتب وربك على كل شيء حفيظ واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة المقيت

 ه شرعهالمقيت الذي لعبد هو  الذي قدر األقوات أجمعها إن

  رزقاً وخلقاً ومصنوعاّ كما صنعه  وهو الذي قدر األوقات جملتها
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عبد املقيت هو أخ لعبد الرواق فإن الرزق قوت املرزوق وهو على مقدار خاص ال يزيد وال ينقص يف كل شهوة يف اجلنان ويف كل 
ن القوت لكل من ال يقوم له بقاء صورة يف الوجود دفع أمل وشهوة يف الدنيا ألا دار امتزاج ونشأة أمشاج فمن هذه احلضرة يكو

األيه ومن هذه احلضرة يكون تعيني أوقات األقوات وموازينها كما قال تعاىل يف خلق األرض وقدر فيها أقواا أي أعطى مقادير 
ء وتقدير القوت يف أوقات األقوات وموازينها وهذه األقوات عني الوحي الذي يف السماء فالقوت يف األرض كاألمر يف السما

  األرض كالوحي يف السماء وهو عينه ال غريه فأوحى يف السماء أمرها وهو تقدير أقواا وقدر يف األرض أقواا 

 يبعث اهللا أمواتها بها  السماء لها قوة بروج

 بالسير أشتاتها ليجمع  وحكمتها في الثرى سيرها

    

 بالسير أوقاتها وعين  اإلله بناها لنا فإن

  وقدر في األرض أقواتها  فكان غذاء لها وقتها

وهو وحي أمرها واختلفت األمساء الختالف احملال والصور وعم بالسماء واألرض ما عال من العامل وما سفل وما يف الوجود إال 
 تعقل أعياا فلها البقاء عال وسافل ومن أمسائه العلي ورفيع الدرجات فأمر األمساء وأقواا أعيان آثارها يف املمكنات فباآلثار

بآثارها فقوت االسم أثره وتقديره مدة حكمه يف املمكن أي ممكن كان ومن هذه احلضرة وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما نرتله 
بشر وما إال بقدر معلوم واخلزائن عند اهللا تعلو وتسفل فأعالها كرسيه وهو علمه وعلمه ذاته وأدىن اخلزائن ما خزنته األفكار يف ال

بني هذين خزائن حمسوسة ومعقولة وكلها عند اهللا فإنه عني الوجود فهي حضرة جامعة لألعيان والنسب واحلدوث والقدم فاخللق 
واخلالق واملقدور والقادر وامللك واملالك كل واحد لصاحبه أمر وقوت فأمره يف مسائه وهو علوه وقوته يف أرضه وهو دنوه فأنا من 

املخاطبون ذا اخلطاب ليس غرينا وهلذا كان القرآن مرتالً والرتول ال يكون إال من علوه وقوته يف أرضه وهو أهل األرض وحنن 
دنوه فأنا من أهل األرض وحنن املخاطبون ذا اخلطاب ليس غرينا وهلذا كان القرآن مرتالً والرتول ال يكون إال من علو كما 

 العروج ال يكون إال إىل علو  

 علة إلى سفل نزول ومن  إلى علو عروجسفل  فمن

  فمهما قلت فانظر ما تقول  جاء في التنزيل فينا وكل

وملا مل يكن يف الكون إال علة ومعلول علمنا أن األقوات العلوية والسفلية دوية إلزالة أمراض وال مرض وال افتقار فكل من يف 
ض أتيا إىل الرمحن طائعني وكل عبد فقري لسيده وخادم القوم سيدهم السماوات ومن يف األرض أتى الرمحن عبداً والسماء واألر

لقيامه مبصاحلهم والعبد هو من يقوم يف خدمة سيده لبقاء حقيقة العبودة عليه والسيد يقوم مبصاحل عبيده لبقاء اسم السيادة عليه فلو 
 احلكم ألنه ال فائدة لألشياء ال بأحكامها ال بأعياا فىن امللك فين اسم املالك من حيث ما هو مالك وإن بقيت العني فتبقى مسلوبة

وال تكون أحكامها إال بأعياا فأعياا مفتقرة إىل أحكامها وأحكامها مفتقرة إىل أعياا وأعيان من حتكم فيهم فما مث إال حكم 
هي حرف مشول فشملت كل نفس فما وعني فما مث إال مفتقر ومفتقر إليه وهللا األمر مجيعاً يعلم ما تكسب كل نفس فأتى بكل و

تركت شيئاً يف هذا الوضع وسيعلم الكافر الذي ستر عنه هذا العلم يف احلياة الدنيا ملن عقىب الدار يف الدار اآلخرة حيث ينكشف 
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كان حبسب الغطاء عن األعني فيعلم من كان جيهل ويفضل عليه من علمه هنا يف احلياة الدنيا وهم أهل البشرى وكل من حتقق أمراً 
  ما حتققه 

  والقوت ما اختص بحال الروى  من قدر القوت قدراً

 فانظر ترى ما ترى ونفسه  حكمه سار فقد عمنا بل

 حقاً بغير افترا وجوده  تغذى فيه قام في كل

ت قوته روينا عن فقوت القوت الذي يقوت به هو استعماله فاملستعمل قوت له ألنه ما يصح أن يكون قوتاً فاعلم من قوتك ومن أن
عامل هذا الشأن وهو سهل بن عبد اهللا التستري أنه رضي اهللا عنه سئل عن القوت فقال اهللا فقيل له عن الغذاء نسألك فقال لغلبة 
احلال عليه فإن األحوال هي ألسنة الطائفة وهي األذواق فنبهه السائل على ما قدر ما أعطاه حاله يف ذلك الوقت قال يا سهل إمنا 

لك عن قوت األجسام واألشباح فعلم سهل أن السائل جهل ما أراده فرتل إليه يف اجلواب بنفس أخر غري النفس األول وعلم أنه أسأ
رضي اهللا عنه جهل حال السائل كما جهل السائل جوابه فقال له سهل مالك وهلا يعين األشباح دع الديار إىل بانيها إن شاء خرا 

 عن جوابه األول ولكن يف صورة أخرى وعمارة الدار بساكنها فالقوت اهللا كما قال أول مرة إال أن وإن شاء عمرها فما زال سهل
اإلنسان قنع باجلواب الثاين لرتوله من النص إىل الظاهر وهكذا أكثر أجوبة العارفني إذا كانوا يف احلال أجابوا بالنصوص وإذا كانوا 

ا القدر من التنبيه على شرف هذه احلضرة كاف إن شاء اهللا واهللا يقول احلق وهو يف املقام أجابوا بالظواهر حبسب أوقام وهذ
  يهدي السبيل 

  حضرة االكتفاء

 له فالكل في الحسبان وبما  إن الحسيب هو العليم بما لنا

    

 وفي األطوان واإلنسان فيه  تعلمون بما أقول وصدقنا لو

 حسانتنطقني سوى الم عين  إني نطقت به وعنه وليس لي

يدعى صاحبها عبد احلسيب وأدخلها القائلون حبصر األمساء يف صفة العلم وقد جاء يف مدلول هذه احلضرة األمر أن الواحد مثاله 
وحتسبهم أيقاظاً وأمثاله والثاين ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه أي به تقع له الكفاية فال يفتقر إىل أحد سواه وعند الكشف يعلم 

اً ما افتقر إال إىل اهللا لكن مل يعرفه لتحليه يف صور األسباب اليت حجبت اخلالئق عن اهللا تعاىل مع كوم ما احملجوب أن أحد
شاهدوا إال اهللا وهلذا نبههم لو تنبهوا بقوله تعاىل وهو الصادق يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا لعلمه بفقرهم إليه فلم يتنبه هلذا 

عني فهمه يف القرآن وعلم أنه الصدق واحلق الذي ال يأتيه الباطل من يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد القول إال من فتح اهللا 
  فكالم احلق ال يعلمه إال من مسعه باحلق فإنه 

 ما له فينا انطباع كالم  كالم ال يكفيه سماع

  بنظم ال يداخله انصداع  فنسمعه ونتلوه حروفاً
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ساري القدمي الطارئ من مسعة تكلم به ومن مل يسمعه ما مسع إال هو ومل يتكلم به وما تكلم إال به فصاحب فقول اهللا هذا القول ال
احلجاب ال يعلم ذلك إال باخلرب مثل قول اهللا فأجره حىت يسمع كالم اهللا ومثل املصلي إذا قال مسع اهللا ملن محده وكل مصٍل إذا 

ه هذا حمل اإلمجاع وما كل قائل هذا يعلم أن اهللا هو القائل إال إذا مسع هذا اخلرب فهذا هو كان فذاً أو إماماً يقول مسع اهللا ملن محد
احملجوب وأما أهل الكشف والوجود فما حيتاجون إىل خرب بل يعلمون من هو السامع والقائل فهم غرقى يف حبره ال يرجون موتاً 

  وال حياة وال نشوراً 

 أفوز بالثبج حتى  أكابد اللجج أني

 في موج هذه الجج  العلم به وإنما

  عيناً فدع عنك الحجج  ال أرى له والسيف

 النفوس والمهج فيها  يا حضرة قد تلفت

 في عين السبج بيض  الفتى كل الفتى األ إن

 فيه من حرج يلقاه  وما عليه في الذي

 قد نجا وما خرج من  كل ما يكرهه من

 من مات فيه فدرج  نجا منه سوى وما

 ذات دل ودعج من  ما تحذره وكل

 في ثاني درج نفسك  تخف فإنها فال

    

وقد كثر اهللا يف خطابه من قوله وال حتسنب وال حيسنب وعدد أموراً كثرية هي مذكورة يف القرآن يطول إيرادها وما منها آية فيها 
ون من هذه احلضرة حيسب على املتنفس أنفاسه ألا أنفاس وال حتسنب أو حيسب إال وفيها قوة االكتفاء ملن فهم وما يعقلها إال العامل

معدودة حمصاة عليه إىل أجل مسمى فال بد أن يكون كما قلنا ولكن ال مبا هي أنفاس وإمنا مبا جتري فيه إىل أمد معني وتلك حضرة 
وا أن ال تكون فتنة وكانت الفتنة بني العلم واجلهل فهي حضرة التخمني واحلدس والظن الذي مل يبلغ مبلغ العلم وهلذا جاء وحسب

فما كان ما حسبوا وقال يف طائفة وهم حيسبون أم حيسنون صنعاً وما أحسنوا صنعاً فهي شبهات يف صور أدلة تظهر وليست أدلة 
ات اليت يف نفس األمر فالكيس من يقف عندها وال حيكم فيها بشيء فإن هلا شبهاً بالطرفني ومن هذه احلضرة نزلت اآليات املتشا

ينا عن اخلوض فيها ونسبنا إىل الزيغ يف اتباعها فإن الزيغ ميل إىل أحد الشبهني وإذا أولت إىل أحد الشبهني فقد صريا حمكمة 
وهي متشاات فعدلت ا عن حقيقتها فما أعطاه حقه اهللا خلقه واإلنسان مأمور بأن يوىف كل ذي حق حقه ومن هذه احلضرة 

أعيان املعدودات فلما تركب العدد يف املعدود ختيل منه ما ليس له حكم يف وجود عيين فهذه احلضرة أعطت ظهرت األعداد يف 
كثرة األمساء هللا هي كلها أمساء حسىن تتضمن اد والشرف بل هي نص يف اد والشرف فلهذا قيل فيه أنه تعاىل حسيب 

ال أكمل يف الشرف من شرف الشيء بذاته لذاته وهلذا قيل حملمد واحلسيب ذو احلسب الكرمي والنسب الشريف وال نسب أمت و
صلى اهللا عليه وسلم انسب لنا ربك ما نسب احلق نفسه فيما أوحى إليه به إال لنفسه وتربأ أن يكون له نسب من غريه فأنزل عليه 
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وجمد فكانت له عواقب الثناء مبا له من سورة اإلخالص قل هو اهللا أحد اهللا الصمد لو يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد فعدد 
التحميد مث أبان أن له األمساء احلسىن وعني لنا منها ما شاء وأمرنا أن ندعوه ا مع أن له أمساء كل شيء يف العامل فكل اسم يف 

ليت تسمى ا العامل كله وال العامل فهو حسن ذه النسبة ومن هنا قالوا أفعال اهللا كلها حسنة وال فاعل إال اهللا هكذا حكم األمساء ا
سيما إن قلنا أن االسم هو املسمى وقد بينا أنه ما مث وجود إال اهللا وكذلك لو قلنا أن االسم ليس املسمى لكان مدلول االسم وجود 

احلق أيضاً فعلى كل وجه ليس إال احلق فما مث وضيع فالكل ذو حسب صميم وجمد وشرف عميم وإمنا احلسبان الذي رمى به 
روضة أحد الرجلني من السماء فأصبحت صعيداً زلقاً وأصبح ماؤها غوراً فكوا أصبحت صعيداً زلقاً أورثها الشرف ومبا نعتها به 

من الزلق أورثها الترتيه والرفعة يف الدرجة مبا جعلها صعيداً وأزال عنها أنواع املخالفة مبا أزال عنها من الشجر فإن احلسبان كان 
ى مرتبة السمو ملن كان موصوفاً باألرض وهي الساترة من فيها وهلذا مسيت جنة فما أبرز ما برز منها إال وجود من السماء فأعط

السماء وهو املطر وجودها حبرارة الشمس فمن السماء ظهرت زينتها فالسماء كستها حبسباا والسماء جردا من زينتها حبسباا 
صنوف الثمر واألشجار واألزاهر ومن جتريدها وترتيهها توحد امسها وذهبت أمساؤها لذهاب فمن زينتها كثرت أمساؤها مبا فيها من 

زينها إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا وليس األرض يف االعتبار سوى املسمى خلقاً وليس زينتها سوى املسمى حقاً فباحلق تزينت 
 كله من هذه احلضرة حضرة االكتفاء وهو االسم اإلهلي وباحلق ترتهت وجتردت عن مالبس العدد وظهرت بصفة األحد وهذا

  احلسيب واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل وهو قوله ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 

  حضرة الجالل

 والكرم العميم األفخم والجود  إن الجليل له الجالل األعظم

 تعمو الوجوه له ومنه يعظم  فإذا تخلق عبده بجالله

 فله التقدم والمقام األقدم  سبق الجمال نفاسةالذي  وهو

 التكرم والصراط األقوم وله  وله التنزه في المعارج كلها

 فيحجبه الجالل المعلم يعلو  يبدو فيظهره جمال وحوده

 قد علمت به وما ال يعلم ما  بحقيقة حوت الحقائق كلها

 تندموال تك في القيامة  ذوقاً  فانهض بها إن كنت تعرف قدرها

 إلى طلب المعالي تعصم وارحل  تفزعن لها فأنت من أهلها ال

    

 الحق حقاً فاعلموا ليبايعون  إن الذين يبايعونك إنهم

 تكتموه فإنه ال يكتم ال  الذي جئنا به في حقه وافشوا

 به إن كنت ممن يفهم تحظى  وانظر إليه من وراء حجابه



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2728  

 ن كنت ممن ينعمبه إ فانعم  إن كنت من أصحابه في غيبه

 إذا قام البنا يتهدم فاحذر  مهما بنيت الصرح أنت خليفة

 يعتريه تفوض وتهدم ال  البناء إذا تقوم بأمره إن

  يدعى صاحب هذه احلضرة عبد اجلليل قال تعاىل وجل وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله ويف السماء رزقكم وما توعدون 

 في سماء وما لها من فروج  الرزق والبناء جميعاً جعل

 حين يدعون نحوها من عروج  ال بد للعبيد إليها ثم

 في كل أمر مريج تجدوهم  الخلق إن نظرتم إليهم إنما

  في خروج إن كان أو في ولوج  علم فهم حيارى سمارى دون

 ا ومن هذا االسم يعلم سركم يف فمن نسبة اجلالل إليه له االسم ومن حضرة اجلالل ظهرت األلوهة وعجز اخللق عن املعرفة
األرض ملا فيكم من نسبة الباطن وجهركم ملا فيكم من نسبة الرتفاعكم عن تأثري األركان فكل عظيم فهو جليل وكل حقري فهو 

باطن يعين جليل فهو من األضداد وقيل أليب سعيد اخلرازمب عرفت اهللا فقال جبمعه بني الضدين مث تال هو األول واآلخر والظاهر وال
من عني واحدة ويف عني واحدة مث نرجع ونقول وال أحقر ممن يسأل أن يطعم إلقامة نشأته ولبقاء احلياة احليوانية عليه وعلى قدر 
االحتقار يكون االفتقار وأي افتقار أعظم ممن ال يكون له ما يريد إال بغريه ال بنفسه ولوال القوابل ما ظهر جمد القادر لوال جوع 

ما ادعى فيه السيد ولوال عني العبد ما كان للجوع حكم وملا أراد السيدان يظهر حبكم ال يقوم إال بعبده فال بد أن يتعني العبد 
وجود العبد وهو الذليل فاملفتقر إليه أشد يف احلكم وأوىل باالسم فما كمل الوجود إال ذا االسم فما من شيء إال وله وعليه حكم 

اء حكمت له أو عليه وما حكم على شيء وال لشيء إال عينه فما جاءه شيء من خارج فما مث إال هو فثبت االفتقار للحكم سو
احلاكم واحلكم واحملكوم عليه أو له فتوحدت العني واختلفت النسب كل الشيء من الشيء ومها لعني واحدة وأما عظمة اجلليل 

من شيء إال مؤثر ومؤثر فيه ال بد من ذلك فاسم اجلليل له حقيقة فمن تأثريه كما أن حقارته من كونه مؤثر فيه اسم مفعول وما 
فيقول العظيم الذي له التأثري للمؤثر فيه احلقري يا جليل ويقول احلقري الذي تأثر وظهر فيه للذي له األثر يا جليل بالوجهني من كل 

 ما تكلمت به فوضعه احلق هلذا املقام وأمثاله قائل ومسم وواصف وناعت فما رأينا أشبه شيء منه بالصدى فإنه ما يرد عليك إال
مثاالً مضروباً فإن اهللا ما خلق اخللق لعني اخللق وإمنا خلقه ضرب مثال له سبحانه وتعاىل علواً كبرياً وهلذا أوجده على صورته فهو 

لوجود إال ما فظهر عظيم ذا القصد وحقري بكونه موضوعاً وال بد من عارف ومعروف فال بد من خلق وحق وليس كمال ا
كمال الوجود يف الدنيا مث ينتقل األمر إىل األخرى على أمت الوجه وأكملها عموماً يف الظاهر كما عمت يف الدنيا يف الباطن فهي يف 
اآلخرة يف الظاهر والباطن فال بد أن تكون اآلخرة تطلب حشر األجساد وظهورها وال بد من إمضاء حكم التكوين فيهما فهي يف 

لدنيا يف العموم تقول للشيء كن فيكون يف تصورها وختيلها ألن موطن الدنيا ينقص يف بعض األمر عن إمضاء عني التكوين يف ا
العني الظاهر ويف اآلخرة تقول ذلك بعينه ملا يريد أن يكون يف عينه من خارج كوجود األكوان هنا عن كن اإلهلية عند أسباا 

   هذا الوجه لتعميم الكلمة احلضرتني اخليال واحلس فكانت اآلخرة أعظم كماالً من

ولآلخر الجهر  فلألولى هو السر 
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  فقد بان له األمر  آمن بالكل فمن

    

وما مث حضرة يف احلضرات اإلهلية من يكون عنها النقيضان يف العني الواحدة إال هذه فهي العامة اجلامعة اليت تضمنت األمساء ملها 
ل من صفات الوجه فله البقاء دائماً وهو من أدل دليل على أن كل ما يف الدنيا يف اآلخرة بال شك ومما يف حسنها وسيئها واجلال

الدنيا ما ال خفاء به وهي األجسام الطبيعية اليت من شأا أن تأكل وتشرب وتستحيل مأكلها ومشروا حبسب أمزجتها ففي اجلنة 
ضها أطيب من ريح املسك قال تعاىل ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام فقال قائل يستحيل ما يأكله أهلها عرقاً خيرج من أعرا

بأي نسبة يكون له هذا البقاء فقال ذو اجلالل واإلكرام فرفع بنعت الوجه فلو خفض نعت باجلالل وله النقيضان فيبقى الوجه الذي 
يف اجلوهر وفناء عدم يف الصورة فيظهر مثل الصورة ال عينها يف له نقيضان وال يفىن وإمنا يفىن ما كان على هذه األرض فناء انتقال 

اجلوهر الباقي الذي هو عجب الذنب الذي تقوم عليه نشأة اآلخرة فيبقى حكم الوجه املنعوت باجلالل ويتبعه امسه حيث كان 
  فلالسم البقاء كما كان البقاء للمسمى به واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة الكرم

 تراه فقيراً للذي سأال ولو  الكريم الذي يعطي إذا سئال إن

 يعز ولو محبوبه وصال بما  وليس يبرح من إذالل نشأته

 الغني الذي يعطي إذا سئال إال  أحاشي من العيان من أحد وال

 مانع وال تقل بخال فإنه  وذاك لألدب المعتاد أنسبه

   حل أو رحالعلم الخالئق عيناً  وتعالى أن يحيط به سبحانه

 أقام أراه فيه مرتحال وإن  يحل ففي قلبي منازله فإن

 إذا قيل شهر اهللا قد كمال إال  ينقصه مما يحيط به وليس

 تقتضي األزمان واألزال آباره  القرآن لفي آياته عجب إن

    

ذو اجلالل واإلكرام وقال تعاىل تبارك يدعى صاحب هذه احلضرة عبد الكرمي وهو يتبع اجلليل ويالزمه قال تعاىل ويبقى وجه ربك 
اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام وإمنا تبعه من حيث ما يعطيه وضع اجلالل وملا كان يعطي النقيضني جاء باإلكرام على الوجهني فإن 

ر والبعد عن السامع إذا أخذ اجلالل على العظمة أدركه القنوط لعظم الوصول إىل من له العظمة ملا يرى نفسه عليه من االحتقا
التفات ما يعطيه مقام العظمة إليه فأزال اهللا عن ومهه ذلك الذي ختيله بقوله واإلكرام أي وإن كانت له العظمة فإنه يكرم خلقه 

والبعد عن التفات ما يعطيه مقام العظمة إليه فأزال اهللا عن ومهه ذلك الذي ختيله بقوله واإلكرام أي وإن كانت له العظمة فإنه يكرم 
لقه وينظر إليهم جبوده وكرمه نزوالً منه من هذه العظمة فلما مسع القانط ذلك عظم يف نفسه أكثر مما كان عنده أوالً من عظمته خ

األوىل اليت كان يعظم ا احلق كانت لعني احلق عن انكسار من العبد وذلة فلما وصف احلق نفسه بأنه يكرم عباده برتوله إليهم 
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 اهللا ما اعتىن به هذه العناية إال وللمخلوق يف نفس هذا العظيم ذي اجلالل تعظيم فرأى نفسه معظماً حصل يف نفس املخلوق إن
فلذلك زاد يف تعظيم احلق يف نفسه إيثاراً جلنابه العتناء احلق به على عظمته فزاد احلق بالكرم تعظيماً يف نفس هذا العبد أعظم من 

على العظمة فإن أخذه السامع ومحله على نقيض العظمة فإنه حيصل أيضاً يف نفسه القنوط العظمة األوىل هذا إذا أخذ اجلالل ومحله 
ألنه حقري وقد استند إىل مثله فمن أين يأتيه من تكون له منه رفعة والذي استند إليه جليل فيقول له لسان الصفة ومع هذا فإنه ذو 

تكن شيئاً موجوداً وال مذكوراً فلوال كرمه لبقيت يف العدم فكرامته بك إكرام والدليل على أنه ذو إكرام امتنانه عليك بوجودك ومل 
يف إعطائه الوجود إياك أعز من كرامته بك بعد وجودك مبا مينحك به من نيل أغراضك فيتنبه هذا الناظر يف هذا االسم ومحله على 

ر احملض وهو العدم ال بد أن يكون قادراً على نقيض العظمة ويقول صحيح ما قال من أكرمين بالوجود اخلري وحال بيين وبني الش
إجياد ما يسرين ودعه يكون يف نفسه ما كان إمنا الغرض أن يكون له االقتدار على تكوين ما أريد منه وما جعل عنده هذا إال قوله 

غريته صلى اهللا عليه وسلم على واإلكرام وانظر إىل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم وما أعجبه يف يه أن يقال عن العنب الكرم و
هذا االسم مث قال فإن الكرم قلب املؤمن فإن قلبت املؤمن وجدت احلق يف قلبك إياه فإن اهللا يقول وسعين قلب عبدي املؤمن واحلق 

نية لكوا باطن مؤمن وهو قلب الظاهر واحلق هنا هو الكرمي ألن القلب هو الكرم فهو حمل الكرم وجاء باالسم الكرمي على هذه الب
تقتضي الفاعل واملفعول فهو تعاىل كرمي مبا وهب وأعطى وجاد وامنت به من جزيل اهلبات واملنح وهو مكرك ومتكرم عليه مبا طلب 
من القرض فأقرض العبد ربه عن أمره ومبا عبده خلقه ألنه ما خلقهم إال ليعبدوه وجعل هلم االختيار رمبا أداهم إىل البعد عما خلقوا 

 العبادة وملا علم احلق ذلك ظهر يف صورة كل شيء وأخرب عباده بذلك فقال فأينما تولوا فثم وجه اهللا وال بد لكل خملوق من له من
التويل إىل أمر ما وقال احلق تعاىل يف ذلك الذي توليت إليه وجهي وما أعلمهم بذلك إال ليتصفوا بصفة الكرم على اهللا بتوليهم 

إعالمه مع وجود االختيار الذي يعطي التفرق يف األشياء لتخيلوا أم قد خرجوا عن حكم ما خلقوا له من ألم لو مل يعلموا ذلك ب
التكرم على رم بعبادم إياه فرمبا كانوا جيدون يف نفوسهم من ذلك حرجاً حيث خالفوا ما خلقوا له مع كرمه م بإجيادهم فأزال 

م بقوله فأينما تولوا فثم وجه اهللا فانطلقوا يف اختيارهم إذا علموا أم حيث تولوا ما مث اهللا عنهم ذلك احلرج كرماً منه واعتناء 
وجه اهللا فوقفوا على علم ما خلقوا له وقد كان قبل هذا يتخيلون أم يتبعون أهواءهم واآلن قد علموا أن أهواءهم فيها وجه احلق 

أينما تولوا وجه اهللا وذلك األين يعني حبقيقته امساً خاصاً من أمساء اهللا فلله وهلذا جاء باالسم اهللا ألنه اجلامع لكل اسم فقال ف
اإلحاطة باألينيات بأحكام خمتلفة ألمساء إهلية خمتلفة جتمعها عني واحدة فمن كرمه قبول كرم عباده عطاياهم قرضاً وصدقة فوصف 

حلق وجهه بالعيادة واإلطعام والسقي والكرم على احلاجة نفسه باجلوع والظمأ واملرض ليتكلم عليه يف صورة ذلك الكون الذي ا
    أعظم وقوعاً يف نفس املتكرم عليه من 

الكرم على غري حاجة ألنه مع احلاجة ينظره إحساناً جمرداً يثمر له الشكر وال بد والشكر يثمر الزيادة من العطاء والكرم على غري 
عليه وجوهاً من التأويل قد خيرجه من نظره أنه أحسن إليه فرمبا يتخيل فيه أمراً يرد احلاجة من املتكرم عليه يظهر له احلال الذي هو 

به فلهذا نزل احلق إىل عباده يف طلب الكرم منهم إىل الظهور بصفة احلاجة ليعلمهم أنه ما ينظر يف أعطيام إال اإلحسان جمرداً فهي 
يف احلياة الدنيا وهذه منها فهذا اسم الكرمي من حضرة الكرم فبكرمه بشرى من اهللا جاءت منه إىل عباده من قوله هلم البشرى 

  تكرمت عليه كما قررنا واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 
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  حضرة المراقبة

 يحفظ أعياناً وأكوانا لذاك  الرقيب لزيم حيثما كان إن

 أمره كان ذاك األمر ما كانا عن  يكون على ذات مصرفة وقتاً

  شيء وإن جل ذاك األمر أو هانا  ليه من مراقبهيخفى ع وليس

    

يدعى صاحبها عبد الرقيب وليس يف احلضرات من يعطي التنبيه على أن احلق منا بذاته يف قوله وهو معكم أينما كنتم إال هذا االسم 
ذا ملكت رقبة الشيء تبعته صفاته الرقيب وهذه احلضرة ألنه على احلقيقة من الرقيب والرقيب أن متلك رقىب الشيء خبالف العمري فإ

كلها وما ينسب إليه خبالف الصفة ألنك إذا ملكت صفة ما ال يلزم أن متلك مجيع الصفات وإذا ملكت املوصوف فبالضرورة متلك 
كه إياك مجيع الصفات ألا ال نقوم بنفسها وإمنا تطلب املوصوف وال جتده إال عندك فتملكها عند ذلك فهي احليالة للصائد فأما مل

فمعلوم مبا تعطيه حقيقتك وأما ملكك إياه فبقوله فأينما تولوا فثم وجه اهللا ووجه الشيء ذاته وحقيقته والرقيب اسم فاعل على كل 
شيء وهو املرقب عليه فإنه املشهود لكل شيء فريقب العبد يف مجيع حركاته وسكناته ويرقبه العبد يف مجيع آثاره يف قلبه وخواطره 

حركات ما خرج عنه من العامل فال يزال صاحب هذه احلضرة يف مزيد علم إهلي أبداً علم ذات ينجر معه علم صفات وحركاته و
ونعوت وأمساء ونسب وأحكام وال بد هلذا االسم من حكم اإلحاطة حىت يصح مشول املراقبة وملا كانت املراقبة تقتضي االستفادة 

 نعلم فإذا ابتاله راقبه حىت يرى ما يفعل فيما ابتاله به ألنه ما ابتاله ابتداء وإمنا ابتاله واحلفظ حذراً من الوقائع فالعلم قوله حىت
لدعواه ألنه قال هلم ألست بربكم فقلوا بلى فادعوا فابتالهم لريى دعواهم ولقد رحم اهللا عباده حني أشهدهم على أنفسهم مبا 

يده ويصدق املقر بامللك ملن له فيه شقص فجعل هلم االنفساح من أجل قبضهم وقررهم عليه من كونه رم وما أشهدهم على توح
ما علم من يشرك من عباده الشرك احملمود واملذموم فغري املذموم شرك األسباب فإن القائلني ا أكثر العباد مع كوم ال يعتقدون 

 إهلاً آخر فما زاد ولذلك قال من قال من املشركني فيها إال أا موضوعة من عند اهللا واملذموم من الشرك أن جيعل املشرك مع اهللا
أجعل اآلهلة إهلاً واحداً أن هذا الشيء عجاب فقوله أن هذا لشيء عجاب عندنا هو قول اهللا وقوله أجعل اآلهلة إهلاً واحداً حكاية 

يء عجاب حيث جعلوا اإلله الواحد آهلة اهللا لنا عن املشرك أنه قال هكذا إما لفظاً وإما معىن فقال اهللا عند قوهلم ذلك إن هذا لش
وخصوص وصفة أنه إله وبه يتميز فال يتكثر مبا به يتميزوا يشهد هلذا النظر قوهلم فيما حكى اهللا عنهم ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا 

 م نصبوهم آهلة وهلذا وقع الذمعليهم بقوله أتعبدون ما تنحتون زلفى فعصم اهللا هذا االسم اهللا أن يقع فيه اشتراك فهم يعلمون أ
واإلله من له اخللق واألمر من قبل ومن بعد وأما لطفه م يف هذا اإلشهاد فهو القبض والقبض يقتضي القهر فما أقروا به إال مع 

فإذا قيل هلم يف القهر فاملشرك منهم أقر على كره فلما ختيلوا أم قد خرجوا من القبضة جلهلهم مبا هو األمر عليه قالوا بالشركة 
ذلك احتجوا مبا كانوا عليه من القبض فيعذرون يف دعواهم أم ما ادعوا ذلك إال جرباً ال اختياراً واحلكم يف األشياء لألحوال فمن 

ن أو راقب أحواله من أين صدر فال خيلو هذا املراقب إما أن يكون ميزان الشريعة بيده فإنه يرى بعني إميانه إم كان من أهل اإلميا
بعني شهوده إن كان من أهل الشهود من لك يكن له إحدى هذين العينني فهو أعمى فريى احلق وامليزان بيده خيفض ويرفع فيقتدي 

بربه ويتأسى وما عنده إال ميزان ما شرع له ال يلتفت مع اإلميان إىل ميزان عقله فيزن ما يرد عليه من األحوال من جانب ربه 
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الناقص من الزائد من عباده بالعدل ويعطي بالفضل فال يزال ما دام هذا امليزان بيده معصوماً يف مراقبته فيخفض ويرفع ويزيد يف 
ويصح عنده أنه عند االسم الرقيب ألنه قد حتقق بنعته بسيده فأسعد العبيد من يراقب سيده مراقبة سيده إياه فرياقب احلق مراقبة 

  من ملك املراقبة كان له التصريف كيف شاء يف املراقب فإن اهللا مع عبده حيث كان عبده ملن يراقب فيكون معه حبيث يرى منه و

  واحفظ السر وازدجر  هكذا األمر فاعتبر

 فيه فافتكر قلته  األمر مثل ما إنما

    

 أينما كان من حممود فالعبد وإن كان مقيداً بالشرع فإن الشرع قد جعله مسرح العني يف تصرفه وحيمده امليزان ويذمه واملراقب معه
ومذموم فإذا كان العبد هو املراقب وال يرى احلق جمرداً عن اخللق جتريد ترتيه وتقديس أبداً ألنه ال تصح هناك مراقبة فال بد أن يراه 

ك األثر يف يف اخللق يف حضرة األفعال فيكون املراقب وهو العبد حيث كان احلق من خلقه ألنه يف اخللق يشهده فينظر ما يقتضيه ذل
ذلك ليخلق املهني فيزنه بامليزان املوضوع ويكون معه حبسب ما يعطيه ميزان احلق فينظر أي اسم إهلي يكون له احلكم يف ذلك األمر 

املوزون فيتوجه إليه باسم إهلي يكون عليه هذا املراقب الذي هو العبد كان ما كان من األمساء اإلهلية فإن كان يقتضي ما ال يوافق 
غرضه وال يالمي مزاجه وال حيمده شرعه سأل رفع ذلك احلكم منه إن كان نظرة شرعاً بالتوبة واملغفرة وإن كان ذا غرض سأل 

  املوافقة وإن كان ممن يقول باملالمية سأل األصلح واألوىل طبعاً حبسب ما يكون عليه يف حاله 

 ملك الكل يصح له الجزء ومن  ملك الرقبي فقد ملك الكال فمن

 بانت األسرار إذ أخرج الخبء فقد  تعم عن إدراك كل مراقب فال

 قبول الحال إن شاء والدرء لديه  الرقيب الحق في كل حالة فإن

 فذاك الرقيب الحق والمثل والكفء  راقب الحق الرقيب بعينه فمن

 له منها اإلعادة والبدء يكون  فللخلق أحكام إذا هي حققت

  يضاف إلى المخلوق في كونه النشء   مثل مافي الحق الذي قلت ويظهر

 إليه وما في كل ما قلته هزء  حدوث الصور في كل ناظر دليلي

  حضرة اإلجابة

 لما دعاك مطيعا وسميعاً  مجيباً إذا اإلله دعاكا كن

 حصكم بذاك مذيعا للذي  السر ال تكن يا وليي واحفظ

 سميعامجيباً لما دعاك  كن  فإذا ما دعاك في حق شخص

 ما استفاد كان مضيعا فإذا  ال تكن كالذي أتاه حريصا

 قد أتى حديثاً شنيعا إنه  من ضات األمور لديه كل
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يدعى صاحبها عبد ايب وتسمى حضرة االنفعال فإن صاحب هذه احلضرة أبداً ال يزال منفعالً وهو قوهلم يف املقوالت أن ينفعل 
بت شرعاً فال يقبل إال بصفة اإلميان وبنوره يظهر وبعينه يدرك قال تعاىل وإذا سألك عبادي عين وهذا حكم ما يثبت عقالً وإمنا يث

فإين قريب يعين منكم وال أقرب من نسبة االنفعال فإن اخللق منفعل بالذات واحلق منفعل هنا عن منفعل فإنه جميب عن سؤال 
ستجيبوا يل إذا دعوم وما دعاهم إليه إال بلسان الشرع فما دعاهم ودعاء أجيب دعوة الداعي وهو املوجب لإلجابة إذا دعاين فلي

إال م فإنه تليب بالرسول فقال من أطاع الرسول فقد أطاع اهللا فقرر أنه ما جاء منه إال به فما فارقه وال شاهد اخللق املبعوث إليهم 
 وما يف الكون إال فاعل ومنفعل فالفاعل حق وهو قوله واهللا إال الرسول فظاهره خلق وباطنه حق كما قال يف البيعة إمنا يبايعون اهللا

خلقكم وما تعملون والفاعل خلق وهو قوله فنعم أجر العاملني واعملوا ما شئتم أنه مبا تعملون بصري واملنفعل خلق وهو معلوم 
وخلق يف خلق وهو ما تفعله اهلمم وخلف يف حق وهو اإلجابة وحق يف خلق وهو ما انطوت عليه العقائد يف اهللا من أنه كذا وكذا 

يف املخلوقات من حركات وسكون واجتماع وافتراق مث اعلم أن اإلجابة على نوعني إجابة امتثال وهي إجابة اخللق ملا دعاه إليه 
 ا عن نفسه وأما احلق وإجابة امتنان وهي إجابة احلق ملا دعاه إليه اخللق فإجابة اخللق معقولة وإجابة احلق منقولة لكونه تعاىل أخرب

اتصافه بالقرب يف اإلجابة فهو اتصافه بأنه أقرب إىل اإلنسان من حبل الوريد فشبه قربه من عبده قرب اإلنسان من نفسه إذا دعا 
نفسه ألمر ما تفعله فتفعله فما بني الدعاء واإلجابة الذي هو السماع زمان الدعاء زمان اإلجابة فقرب احلق من إجابة عبده قرب 

عبد من إجابة نفسه إذا دعاها مث ما يدعوها إليه يف احلال ما يدعو العبد ربه إليه وقد ال تفعل ألمر عارض يعرض له وإمنا وقع هذا ال
الشبه خملوقاً على الصورة وهو أنه وصف نفسه يف أشياء بالتردد وهذا معىن التوقف يف اإلجابة فيما دعا احلق نفسه إليه فيما يفعله 

 وقد ثبت هذا يف قبضة نسمة املؤمن فإن املؤمن يكره املوت واهللا يكره مساءة املؤمن فقال عن نفسه سبحانه ما ترددت يف هذا العبد
يف شيء نا فاعله ترددي فأثبت لنفسه التردد يف أشياء مث جعل املفاضلة يف التردد اإلهلي فقال تعاىل ترددي يف قبض نسمة املؤمن 

نفسه ألمر ما مث يتردد فيه حىت يكون منه أحد ما يتردد فيه والدعاء على نوعني دعاء بلسان نطق وقول احلديث فهذا مثل من يدعو 
ودعاء بلسان حال فدعاء القول يكون من احلق ومن اخللق ودعاء احلال يكون من اخللق وال يكون من احلق إال بوجه بعيد واإلجابة 

لى الداعي وإجابة امتنان على املدعو فإما امتنانه على الداعي فقضاء حاجته اليت دعاه للدعاء بلسان احلال على نوعني إجابة امتنان ع
فيها وامتنانه على املدعو فإنه ا يظهر سلطانه بقضاء حاجته فيما دعاه فإنه ا يظهر إليه وللمخلوق يف قبوله ما يظهر فيه االقتدار 

ن من على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باإلسالم فقال تعاىل تأنيساً له مينون عليك اإلهلي رائحة امتنان وهلذه القوة املوجودة من م
أن أسلموا مث أمره أن يقول هلم فقال يا حممد قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني فتلك 

 اهللا عليه وسلم فإم ما انقادوا إال إىل اهللا ألن الرسول ما دعاهم إىل نفسه املنة الواقعة منهم إمنا هي على اهللا ال على رسوله صلى
وإمنا دعاهم إىل اهللا فقوله هلم إن كنتم صادقني يعين يف إميانكم مبا جئت به فإنه مما جئت به أن اهلداية بيد اهللا يهدي ا من يشاء من 

أبان عما ذكرنا من أن هلم رائحة يف االمتنان أما واهللا لو شئتم أن تقولوا لقلتم عباده ال بيد املخلوق مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وذكر نصرة األنصار وكوم أووه حني طرده قومه وأطاعوه حني عصوه قومه فاشبهوا فيما كان منهم مبا قرره رسول اهللا صلى اهللا 

ئالً فأغىن وملا كانت النعم حمبوبة لذاا وكان الغالب حب عليه وسلم من ذلك قوله تعاىل لنبيه أمل جيدك ضاالً فهدى ووجدك عا
املنعم حىت قالت طائفة إن شكر املنعم واجب عقالً جعل اهللا التحدث بالنعم شكراً فإذا مسع احملتاج ذكر املنعم مال إليه بالطبع 
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    داين وقال يف اإلنسان وأحبه فأمره أن يتحدث بنعم اهللا عليه فقال وأما بنعمة ربك فحدث حىت يبلغ القاضي وال

فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر ومن هذا األمر ذكر أهل اهللا ما أنعم اهللا به عليهم من املعارف والعلم به والكرامات فإن 
 من النعم ظاهرة وباطنة وقد أسبغها على عباده كما قال وأشبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فهذا بعض ما يعطيه هذه احلضرة

  االنفعال واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة السعة

 الكل خلقه وسع  الواسع الذي إنما

 الحق خلقه نازع  ما خال بنا فإذا

  من سنا الشمس أفقه  بالذي بدا وزها

 فيه حقه وأنا  فينا بنورها فهي

    

اً فقدمت الرمحة على العلم ألنه أحب أن يعرف واحملب يدعى صاحبها عبد الواسع قالت املالئكة ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلم
يطلب الرمحة به فكان مقام احملب اإلهلي أول مرحوم فخلق اخللق وهو نفس الرمحن وقال ورمحيت وسعت كل شيء فعم بكل 

د قال الترمجان صلى مرحوم وما مث األمر مرحوم ومن كان علمه بالشيء ذوقاً وكان حاله فإنه يعلم ما فيه وما يقتضيه من احلكم وق
اهللا عليه وسلم أن املؤمن ال يكمل حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه وقد علمنا أن له الكمال وأنه املؤمن وأن العامل على صورته فقد 
ه ثبتت األخوة بالصورة واإلميان ألنه ما مث إال قائل به مؤمن مصدق بوجوده فإنه ا من شيء إال يسبح حبمده وما من شيء إال وسعت

رمحته كما وسعه تسبيحه ومحده فهو الواسع لكل شيء وهلذا االتساع هو ال يكرر شيئاً يف الوجود فإن املمكنات ال اية هلا فأمثال 
توجد دنيا وآخرة على الدوام وأحوال تظهر وقد وسع كرسيه وهو علمه السماوات واألرض ووسعت رمحته علمه والسماوات 

 فإنه ما مث إال أعلى وأسفل سبح اسم ربك األعلى فال أعلى بعده ولو دليتم حببل هلبط على اهللا فال واألرض وما مث إال مساء وأرض
أنزل منه وما بينهما فيرتل إىل العلو األدىن وهو السماء األوىل من جهتنا فإا السماء الدنيا أي القريبة إلينا وما نزل ليعذب ويشقى 

ائل فأعطيه وما خيلو شيء من سؤال خبري يف حق نفسه هل من تائب فأنوب عليه وما بل يقول هل من داع فأستجيب له هل من س
من شيء إال ويرجع يف ضرورته إذا انقطعت به األسباب إليه هل من مستغفر يف أكثر أوقاته ملن هو إله ومل يقل أنه يرتل ليعذب 

وتطهري كعذاب الدواء للعليل فيعذبه الطبيب رمحة به عباده الذين نزل يف حقهم ومن كان هذا نعته وعذب فعذابه رمحة باملعذب 
للتشفي ثن اتساع العطاء فإنه أعطى الوجود أوالً وهو اخلري اخلالص مث مل يزل يعطي ما يستحقه املوجود مما به قوامه وصالحه كان 

 رسوله صلى اهللا عليه وسلم اخلري ما كان فهو صالح يف حقه وهلذا أضاف العارف به املترجم عنه كلمة احلضرة ولسان املقام اإلهلي
إليه فقال واخلري كله يف يديك ونفى الشر أن يضاف إليه فقال والشر ليس إليك وقد بينا أنه ما مث معط إال اخلري سواء سر أم ساء 

كل عارض فالسرور هو املطلوب وقد ال جييء إال بعد إساءة ملا يقتضيه مزاج التركيب وقبول احملل لعوارض تعرض يف الوجود و
زائل وهلذا يسمى باملعطي واملانع والضار والنافع فعطاؤه كله نفع غري أن احملل يف وقت جيد األمل لبعض إال عطيات فال يدرك لذة 
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العطاء فيتضرر بذلك العطاء وال يعلم ما فيه من النفع اإلهلي فيسميه ضاراَ من أجل ذلك لعطاء وما علم أن ذلك من مزاج القابل ال 
عطاء أال ترى األشياء النافعة ألمزجة ما كيف تضر بأمزجة غريها قال اهللا يف العسل إنه شفاء للناس فجاء رجل لرسول اهللا من ال

صلى اهللا عليه وسلم فقال له إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسالً فزاد استطالقه فرجع فأخربه اسقه عسالً فزاد استطالقه وما 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك فإنه كان يف احملل فضالت مضرة ال ميكن إخراجها إال بشرب علم هذا الرجل ما علمه رسو

العسل فإذا زالت عنه أعقبته العافية والشفاء فلما رجع قال له يا رسول اهللا سقيته عسالً فزاد استطالقه فقال صدق اهللا وكذب بطن 
ىف خروج الفضالت املضرة وكالذي يغلب على العضو احلامل للطعم املرة أخيك اسقه عسالً يف الثالثة فسقاه فربئ فإنه استو

الصفراء فيجد العسل مراً فيقول العسل مر فكذب احملل يف إضافة املرارة إىل العسل ألنه جهل أن املرة الصفراء هي املباشرة لعضو 
 أبداً هي اليت هال احلكم فما من اهللا إال اخلري الطعم فأدرك املرارة فهو صادق يف الذوق والوجد إن كاذب يف اإلضافة فالقوابل

احملض كله فمن اتساع رمحته أا وسعت الضرورة فال بد من حكمه يف املضرور فالضرر يف الرمحة ما هو ضرر وإمنا هو أمر خري 
 تضاف إليه من حيث أا أعيان بدليل أنه بعينه إذا قام باملزاج املوافق له التذ به وتنعم وهو هو ليس غريه فاألشياء إىل اهللا إمنا

موجودة عنه مث حكم االلتذاذ ا أو غري االلتذاذ إمنا هو راجع إىل القابل ولو علم الناس نسبة الغضب إىل اهللا لعلموا أن الرمحة تسع 
يوان فيقال يف احلق إنه الكل فإن القادر على إزالة األمل عن نفسه ال يتركه فقامت األحوال من اخللق واملواطن للحق مقام املزاج للح

    يغضب إذا أغضبه ويرضى إذا أرضاه العبد فحال العبد واملوطن يرضى احلق ويغضبه كاملزاج 

للحيوان يلتذ باألمر الذي كان باملزاج اآلخر به فهو حبسب املزاج كما هو احلق حبسب احلال واملواطن أال ترى يف نزوله إىل السماء 
ة يقتضيها املوطن وإذا جاء يوم القيامة يقتضي املواطن أنه جييء للفصل بني العباد ألنه موطن جيمع الدنيا ما يقول فإنه نزول رمح

الظامل واملظلوم وموطن احلكم واخلصومات فاحلكم للمواطن واألحوال يف احلق واحلكم يف التأمل وااللتذاذ والتلذذ للمزاج أن ربك 
هو مستور بوجوده وهو الستر العام فإنه لو مل يكن ستر مل يقل عن اهللا وهو وال واسع املغفرة أي واسع الستر فما من شيء إال و

قال أنت فإنه ما مث إال عني واحدة فأين املخاطب أو الغائب فلهذا قلنا يف الوجود أنه الستر العام مث الستر اآلخر باملالئم وعدم 
م عليها يف هذا الباب مث قال هو أعلم مبن اتقى والستر وقاية املالئم فهو واسع املغفرة وهي حضرة إسبال الستور وقد تقدم الكال

والغفران هو الستر فالعبد بالستر أمل الربد واحلر إذا علم من مزاجه قبول أمل احلر والربد فإن احلر والربد ما جاآ إال ملصاحل العامل 
 استعداد يتضرر به فيقول إين تأذيت باحلر والربد وإذا ليغذي النبات الذي هو رزق العامل فيربزه لينتفع به فيكون جسم احليوان على

رجع مع نفسه ملا قصد ما حبسب ما يعطيه الفصول علم أنه ما جاء إال لنفعه فتضرر مبا به ينتفع والغفلة أو اجلهل سبب هذا كله 
  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  الحكيم حضرة الحكمة

  رفع والخفض منعوت وموصوفبال  الحكيم الذي ميزانه أبداً إن

 وفيه إذا فكرت تعريف علماً  األمر ترتيباً يريك به يرتب

 ملكه وله في الخلق تصريف في  اهللا فرد ال شريك له بأنه
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 وال يقوم به في الوزن تطفيف  الحق ال خسران يلحقه ميزانه

    

خرياً كثرياً وما كثره اهللا ال تدخله قلة كما أن ما عظم اهللا ما يدعى صاحبها عبد احلكيم قال اهللا تعاىل ومن يؤت احلكمة فقد أويت 
يدخله احتقار وامنت على داوود بأن آتاه احلكمة وفصل اخلطاب وهو من احلكمة فإنه لفصل اخلطاب موطن يعطي احلكمة 

خاص لذي حال خاص لصاحبها أن ال يظهر منه يف ذلك املوطن إال فصل اخلطاب وهو اإلجياز يف البيان يف موطنه لسامع 
واإلسهاب يف البيان يف موطنه لسامع خاص ذي حال خاص ومراعاة األدىن أوىل من مراعاة األعلى فإن ذلك من احلكمة فإن 

اخلطاب لإلفهام فإذا كرر املتكلم الكالم ثالث مرات حىت يفهم عنه كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يبلغه عن اهللا 
دىن ما يراعي من فهم من أول مرة فيزيد صاحب الفهم يف التكرار أموراً مل تكن عنده أفادها إياه لتكرار واألدىن للناس يراعي األ

الذي مل يفهم فهم األول فهم بالتكرار ما فهمه األول بالقول األول أال ترى العامل الفهم املراقب أحواله يتلو احملفوظ عنده من 
 مل جيده يف التالوة األوىل واحلروف املتلوة هي بعينها ما زاد فيها شيء وال نقص وإمنا املوطن واحلال القرآن فيجد يف كل تالوة معىن

جتدد وال بد من جتدده فإن زمان التالوة األوىل ما هو زمان التالوة الثانية فافهم فتعطي هذه احلضرة علم الترتيب وإعطاء كل شيء 
قب أن اهللا هو واضع األشياء وهو احلكيم فما وضع شيئاً إال يف موضعه وال أنزله إال مرتلته فال حقه وإنزاله مرتلته فيعلم العبد املرا

تعترض على اهللا فيما رتبه من الكائنات يف العامل يف كل وقت وال يرجح نظره وفكره على حكمة ربه فيقول لو كان كذا يف هذا 
قوله يف هذا الوقت ال يف قوله لو كان كذا لكان أحسن فلما غابت عنه الوقت لكان أحسن يف النظم من الترتيب فما أخطأ إال يف 

حكمة الوقت ختيل أن ذلك الذي هو أحسن أن هذا الوقت يقتضيه وهذا نظر عقلي فإن األزمنة لكل ممكن على نسبة واحد فليس 
 خالق الزمان وما هذا الناظر خالق الزمان زمان لشيء بأوىل من زمان آخر ولكن أين فائدة املرجح إال علمه بالزمان وما يقتضيه ألنه

فهو يعلم ما خلق فما رتب فيه إال ما استحقه خبلقه فإنه أعطى كل شيء خلقه فاحلكيم من حكمته احلكمة فصرفته ال من حكم 
ه حكمها عطاء احلكمة فإنه من حكم احلكمة له املشيئة فيها ومن حكمته احلكمة فهي املصرفة له وإذا قامت الصفة باملوصوف أعطت

واجباً قال تعاىل ما يبدل القول لدي فاحلكم للقول وذلك ليس إال اهللا أو لرجل متحقق باهللا قد طالع القول اإلهلي ومن هنا تعلم ما 
هو النسخ فإن مفهوم النسخ يف القائلني به رفع احلكم حبكم آخر كان ما كان من أحكام الشرع فإن السكوت من الشارع يف أمر 

على ذلك املسكوت عنه فما مث إال حكم فهو تبديل وقد قال تعاىل ما يبدل القول لدي فما مث نسخ على هذا القول لو ما حكم 
كان مث نسخ لكان من احلكمة وصورته أن الزمان إذا اختلف اختلف احلكم بال شك فالنسخ ثابت أبداً ألن االختالف واقع أبداً 

 ولكن يف مواطن معينة تطلبها لذاا فيوفيها احلكيم ما تستحقه من ذلك فاحلكيم من فاحلكمة تثبت النسخ واحلكمة ترفع النسخ
قامت به احلكمة فكان احلكم هلا به كما كان احلكم له فهو عينها وهي عينه فاحلكمة عني احلاكم عني احملكوم به عني احملكوم عليه 

هلا اجلعل والعلم ليس كذلك ألن العلم يتبع املعلوم واحلكمة فاحلكمة علم خاص وإن عمت والفرق بينها وبني العلم أن احلكمة 
حتكم يف األمر أن يكون هكذا فيثبت الترتيب يف أعيان املمكنات يف حال ثبوا حبكمة احلكيم ألنه ما من ممكن يضاف إىل ممكن 

 حال ثبوته وهذا هو العلم الذي انفرد وميكن إضافته إىل ممكن لنفسه لكن احلكمة اقتضت حبكمها أن ترتبه كما هو بزمانه وحاله يف
به احلق تعاىل وجهل منه وظهر به احلكم يف ترتيب أعيان املمكنات يف حال ثبوا قبل وجودها فتعلق ا العلم اإلهلي حبسب ما 
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 بأن األمر كذا هو رتبها احلكيم عليه فاحلكمة أفادت املمكن ما هو عليه من الترتيب الذي جيوز خالفه والترتيب أعطى العامل العلم
فال يوجد إال حبسب ما هو عليه يف الثبوت الذي هو ترتيب احلكيم هم حكم احلكمة فقد بان لك الفرقان بني العلم واحلكمة فما 

ل يبدل القول لديه فإنه ما يقول إال ما رتبته احلكمة كما أنه ما علم إال ما رتبته احلكمة كما أنه ما علم إال ما رتبته احلكمة فيقو
    للشيء كن فيكون باحلال الذي هو عليه كان ما كان فمن هذه القوة يقول الناظر يف األمر لو كان كذا جلوازه عنده 

فإذا علم حكمة اهللا يقول بأنه جيهل حكمة اهللا يف هذا املوضع الذي يقتضي يف نظري لو كان خالفه لكان أحسن لكن هللا فيه علم 
ح له يف سر ذلك الترتيب ومن الناس من ال يعلم ذلك إال بعد ما يقع حكمه يف الوجود فيعلم ال أعرفه وصدق ومن الناس من يفت

عند ذلك حكمة ذلك األمر ويعلم جهله باملصاحل وهذا كثري اتفاقه يف العامل يكون الشخص يتسخط باألمر الذي ال يوافق غرضه 
ك احلكم الذي تسخطت به عاد املتسخط حيمد اهللا ويشكر ذلك وال نظره وينسب مثالً احلاكم به إىل اجلور فإذا ظهرت منفعة ذل

احلكم واحلاكم على ما فعل حيث رفه اهللا به ذلك الشر العظيم لو مل يكن هذا احلكم لوقع باحملكوم عليه ذلك الشر وهذا جيري 
 احلكمة اإلهلية فيزول عنه التسخط والضجر كثرياً فغاية العارفني أم يعلمون باجلملة أن الظاهر يف الوجود والواقع إمنا هو يف قبضه

ويقوم به التسليم والتفويض إىل اهللا يف مجيع األمور كما جاء وأفوض أمري إىل اهللا أن اهللا بصري بالعباد هذا هو حكم احلكمة ملن 
وال يطلعه يف سره على عقل عن اهللا ومثل هذا الشخص قد استعجل النعيم فإنه يتفرح وإذا كان هذا حاله فإن اهللا يف أغلب األح

حكمه الواقع يف احلال الذي ال يرضي به العباد فإنه كل ما وقع به الرضى فقد علمت حكمته فإنه يراها الراضي موافقة لغرضه وإمنا 
ن صدر يقع الرتاع واجلهل فيما ال يوافق الغرض وال الترتيب الومهي فإن العقل ال يعطي صاحبه يف الواقع إال الوقوف فإنه يدري مم

وإمنا الوهم الذي هو على صورة العقل له ذلك النظر املرجح وحاشى العقل أن يرجح على اهللا ما مل يرجحه اهللا وما رجح اهللا إال 
الواقع فأوقع حكمة منه وأمسك ما أمسك حكمة منه وهو احلكيم العليم فالعارف عنده احلكيم بتقدم العليم والعامي يقدم العليم مث 

  د األمران معاً فاحلكيم خصوص والعليم عموم ولذلك ما كل عليم حكيم وكل حكيم عليم فاحلكمة اخلري الكثري احلكيم وقد ور

  وهي البدر المنير  الخير الكثير فهي

 قال الخبير هكذا  وقتاً وتبدو تختفي

  وبها كان الظهور  خفت علينا فيها

   والثالثون بانتهاء حضرة احلكمة لعبد احلكيم واحلمد هللا وحده واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل انتهى السفر الثاين

  الوداد حضرة الود

  وصلى اهللا على حممد وعلى آله وسلم " بسم اهللا الرمحن الرحيم"

  على حال يزعزعه الشتات  إن الوداد هو الثبات أال

    

  إذا تبدو وعلى الوجه السمات  وإباه مقام ويجمعنا

 تزينها األزاهر والنبات  ضال أنيس به وأر بواد
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 كرسيه وكذا البنات على  البنون إذا تراهم أزاهره

 وليس يخفيهم إال البيات  خافوا يؤمنهم صباح إذا

يدعى صاحبها عبد الودود قال اهللا تعاىل يف أصحاب ههذ احلضرة حيبهم وحيبونه وقال فاتبعوين حيببكم اهللا ويف احلديث الصحيح إذا 
كان مسعه وبصره ويده ورجله وقواه ثابتة له ال تزول وإن كان أعمى أخرس فالصفة موجودة خلف حجاب العمى أحب اهللا عبده 

واخلرس والطرش فهو ثابت احملبة من كوا وداً فإن هذه الصفة هلا أربعة أحوال لكل حال اسم تعرف به وهي اهلوى والود واحلب 
من هوى النجم إذا سقط مث الود وهو ثباته مث احلب وهو صفاؤه وخالصه والعشق فأول سقوطه يف القلب وحصوله يسمى هوى 

من إرادته فهو مع إرادة حمبوبه مث العشق وهو التفافه بالقلب مأخوذ من العشقة اللبالبة املشوكة اليت تلتف على شجرة العنبة وأمثاهلا 
 حيب الصانع صنعته وحنن مصنوعاته بال شك فإنه خالقنا فهو يلتف بقلب احملب حىت يعميه عن النظر إىل غري حمبوبه تنبيه وكيف ال

وخالق أرزاقنا ومصاحلنا أوحى اهللا إىل بعض أنبيائه يا ابن آدم خلقت األشياء من أجلك وخلقك من أجلي فال تك ما خلقت من 
م الصانع ا بالذات أجلي فيما خلقن من أجلك يا ابن آدم إين وحقي لك حمب فبحقي عليك كن يل حمباً والصنعة مظهرة عل

واقتداره ومجاله وعظمته وكربياءه فإن مل يكن فعلى من وفيمن ومبن فال بد منا وال بد من حبه فينا فهو بنا وحنن به كما قال صلى 
  اهللا عليه وسلم يف ثنائه على ربه فإمنا حنن به وله وهذه حضرة العطف والدميومة 

  عبد الجوادالفقر ما ولوال  الحب ما عرف الوداد فلوال

 ودي عليه االعتماد فمن  به ونحن له جميعاً فنحن

  بها قد شاءها فمضى العناد  إذا شاء اإلله وجود عين

 الكون ذاك المستفاد ونعت  عندكن من غير بطء فكنا

 وأظهره الوداد وعينه  الحب عين الكون منه فعين

    

نا فهو كل يوم يف الشأن وال معىن للوداد إال هذا فنحن بلسان احلال واملقال ال فلم يزل حيب فلم يزل ودوداً فهو يوجد دائماً يف حق
نزال نقول له افعل كذا افعل كذا وال يزال هو تعاىل يفعل ومن فعله فينا نقول له افعل أترى هذا فعل مكره ال مكره له تعاىل اهللا 

 الودود ذو العرش ايد الذي استوى عليه باالسم الرمحن فإنه ما عن ذلك علواً كبرياً بل هذا حكم االسم الودود منه فإنه الغفور
رحم إال صبابة احملب وهي رقة الشوق إىل لقاء احملبوب وال يلقاه إال بصفته وصفته الوجود فأعطاه الوجود ولو كان عنده أكمل 

ن خبالً ينايف اجلود وعجزاً يناقض القدرة فأخرب من ذلك ما خبل به عليه كما قال اإلمام أبو حامد يف هذا املقام ولو كان ادخره لكا
تعاىل أنه الغفور الودود أي الثابت احملبة يف غيبه فإنه عز وجلّ يرانا فريى حمبوبه فله االبتهاج به والعامل كله إنسان واحد هو احملبوب 

 غري مث أن من رزقه أم حيبه كحبه إياه وأشخاص العامل أعضاء ذلك اإلنسان وما وصف احملبوب مبحبة حمبه وإمنا جعله حمبوباً ال
أعطاه الشهود ونعمه بشهوده يف صور األشياء فاحملبون له من العامل مبرتلة إنسان العني من العني وإن كان ذا أعضاء كثرية فما يشهد 

و عنده علم ذوق ففعل مع حمبيه ويرى منه إال لعينان خاصة فالعني مبرتلة احملبني من العامل فأعطى الشهود حملبيه ملا علم حبهم فيه وه
فعله مع نفسه وليس إال الشهود يف حال الوجود الذي هو حمبوب للمحبوب فما خلق اجلن واإلنس إال ليعبدوه فما خلقهم من بني 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2739  

د من خلقه اخللق إال حملبته فإنه ما يعبده ويتذلل إليه إال حمب وما عدا اإلنسان فهو مسبح حبمده ألنه ما شهده فيحبه فما جتلى ألح
يف امسه اجلميل إال لإلنسان ويف اإلنسان يف علمي فلذا ما فىن وهام يف حبه بكليته إال يف ربه أو فيمن كان جملي ربه فأعني العامل 

احملبون منه كان احملبوب ما كان فإن مجيع املخلوقني منصات جتلى احلق فودادهم ثابت فهم األوداء وهو الودود واألمر مستور بني 
 واخللق باخللق واحلق وهلذا أتى مع الودود االسم الغفور ألجل الستر فقيل قيس أحب ليلى فليلى عن الي وكذلك بشر أحب احلق

هنداً وكثري أحب عزة وابن الدريج أحب لبىن وتوبة أحب األخيلية ومجيل أحب بثينه وهؤالء كلهم منصات جتلى احلق هلم عليها 
إن اإلنسان قد يرى شخصاً فيحبه وال يعرف من هو وال يعرف امسه وال إىل من ينتسب وال مرتله وإن جهلوا من أحبوه باألمساء ف

ويعطيه احلب بذاته أن يبحث عن امسه ومرتله حىت يالزمه ويعرفه يف حال غيبته بامسه ونسبه فيسأل عنه إذا فقد مشاهدته وهكذا 
ي هو ليلى ولبىن أو من كان وال نعرف أنه عني احلق فهنا حنب االسم وال حبنا اهللا تعاىل جنبه يف جماليه ويف هذا االسم اخلاص الذ

نعرف أنه عني احلق فهنا حنب االسم وال نعرف العني ويف املخلوق تعرف العني وحتب وقد ال يعرف االسم ويأيت احلب إال التعريف 
 أمر ما فينقدح له عند كشف الغطاء أنه ما أحب إال اهللا به أي باحملبوب فمنا من يعرفه يف الدنيا ومنا من ال يعرفه حىت ميوت حمباً يف

وحجبه اسم املخلوق كما عبد املخلوق هنا من عبده وما عبد إال اهللا من حيث ال يدري ويسمى معبوده مبناة والعزى والالت فإذا 
إياه وكذلك كان عابد الوثن لوال مات وانكشف الغطاء علم أنه ما عبد إال اهللا فاهللا يقول وقضى ربك أي حكم أن ال تعبدوا إال 

ما اعتقد فيه الوهلة بوجه ما عبده إال أنه بالستر املسدل يف قوله تعاىل الغفور الودود مل يعرفه وليس إال األمساء ولذلك قال املعبود 
م عرفوا الفرق بني اهللا احلقيقي يف نفس األمر ملا أضافوا عبادم إىل اايل واملنصات قل مسوهم فإذا مسوهم عرفوهم وإذا عرفوه

  وبني من مسوه كما تعرف املنصة من املتجلي فيها فتقول هذه جملي هذا فيفرق 

 تكن فيه كنت أنتا فإن  األمر إن عقلنا فهكذا

 ما أنت حين أنتا فأنت  منصة الحق أنت حقاً

 علمت الذي عبدنا وقد  ملكت الذي أردنا فقد

   قد علمتاسوى الذي أنت  ليلى وليس لبنى فليس

 منك أنت أنتا تشهده  كنت في حبه بصيراً إن

 فالكل أنت أنتا سواه  أحب المحب غيراً فما

    

فما أعجب القرآن يف مناسبة األمساء باألحوال فهو الغفور الودود ذو العرش ايد فعال ملا يريد فهو احملب وهو فعال ملا يريد فهو 
مبحبوبه واحملب سامع مطيع مهيئ ملا يريد به حمبوبه ألنه احملب الودود أي الثابت على لوازم احملبة احملبوب ألن احملبوب فعال ملا يريد 

وشروطها والعني واحدة فإن الودود هنا هو الفعال ملا يريد فانظر يف هذا التنبيه اإلهلي ما أعجبه وقل رب زدين علماً واهللا يقول 
  احلق وهو يهدي السبيل 

  المجد حضرة المجد
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  عى صاحبها عبد ايد والقرآن ايد وهو كالمه تعاىل فهو عينه يد

  حضرة الزهو والصلف  المجد والشرف حضرة

 بحرها الكل يغترف  فذووا مجدنا فمن

 قام ينصرف عينه  ما تمجدت فإذا

 العز قد وقف خادم  له بها لقصور

 حكم النصف وهبته  بحلية فتجلى

 فقام فالتح وبه  نصيفها وهبته

 ون في عيننا صدف  للجوهر المك نحن

إذا قال املصلي مالك يوم الدين يقول احلق جمدين عبدي أي جعل يل الشرف ليه كما هو األمر يف نفسه فانظر إىل هذا االعتراف 
دين جمدين عبدي وهو احلق الذي له باد باألصالة والكالم كالمه بال خالف فإنه القرآن وقال عن نفسه أنه يقول عند ملك يوم ال

وهو تنبيه إهلي من اهللا على أن األمر إضايف فإنه إذا مل يكن هناك من يشرف عليه كوناً ثابتاً أو عيناً فعلى من بشرف ويتمجد فما 
  أعطاه اد إال وجود العبد فما قال احلق يف قوله جمدين عبدي إال حقاً 

 له المجد التليد فتمجيدي  زلنا لزال المجد عنه فلو

 قال اإلله لي المجيد كذا  تولد عن وجود القول مني

  كمل قد كان في األصل المريد  وقلناه هو المراد بعين قولي

 له فحقق ما أريد وجود  حكم يريد األكل ماالً له

 الكائنات هو الوجود فكون  يريد عيني حال كوني فليس

 مراده أبداً فقيد بأن  شهدت إرادته عليه فقد

    

دين عبدي عند قول املصلي ملك يوم الدين علمنا أنه قال أعطاين عبدي اد والشرف على العامل يف الدنيا واآلخرة ألين فلما جم
جازيت العامل على أعماهلم يف الدنيا واآلخرة فيوم الدين هو يوم اجلزاء فإن احلدود ما شرعت يف الشرائع إال جزاء وما أصابت 

مبا كسبت يده مع كونه يعفو عن كثري قال تعاىل وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو املصائب من إصابته إال جزاء 
عن كثري وكذلك ما ظهر من الفنت واخلراب واحلروب والطاعون فهو كله جزاء بأعمال عملوها استحقوا بذلك ما ظهر من الفساد 

بحر مثل هذا مع غرق وجترع غصص لزعزع ريح مثلفة قال يف الرب من خسف وغري ذلك وقحط ووباء وقتل وأسر وكذلك يف ال
تعاىل ظهر الفساد وهو ما ذكرناه ومن جنس ما قررناه يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس أي مبا عملوا لنذيقهم بعض الذي علم 

ن الكامل يف إميانه بكمال صربه كما أخربنا عنهم فصرب على ذلك وال شخص أصرب على أذى من اهللا القتداره على األخذ فهو املؤم
وشكره ومن أعجب شكره أنه شكر عباده على ما هو منه مث أنه تعاىل من حيائه أنه يؤيت بشيخ يوم القيامة فيسأله ويقرره على 
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صديقه من هناته وزالته فينكرها كلها فيصدقه ويأمر به إىل اجلنة فإذا قيل له سبحانه يف ذلك يقول استحييت أن أكذب شيبته فأما ت
كون احلياء من اإلميان وهو املؤمن فإنه صدق من قبوله ملا خلق اهللا فيه من املعاصي والذنوب وكل ما خلق اهللا فيه لوال قبوله ما نفذ 

ر االقتدار فيه وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم وهو احلياء ال يأيت إال خبري واهللا حيي فأتاه من حيائه خبري وأي خري أعظم من أن يست
عليه ومل يفضحه وغفر له وجتاوز عنه وأن العبد إذا قامت هذه الصفات اإلهلية فمن هذه احلضرة تأتيه ومنها يقبلها فإنه لكونه على 
الصورة اإلهلية يقبل من كل حضرة إهلية ما تعطيه ألن هلا وجهاً إىل احلق ووجهاً إىل العبد وكذلك كل حضرة تضاف إىل العبد مما 

يها تضاف إىل العبد بطريق االستحقاق واألصالة وإن كنا ال نقول بذلك فإن لكل حضرة منها أيضاً وجهني وجهاً يقول العلماء ف
إىل احلق ووجهاً إىل العبد فانتظم األمر بني اهللا وبني خلقه واشتبه فظهر يف ذلك احلق بصفة اخللق وظهر اخللق بصفة احلق ووافق 

العاملني فظهر يف ذلك التعانق والتوافق الم األلف فكان ذلك العقد والرباط وأخذ العهود شن طبقه فضمه واعتنقه واهللا غين عن 
  والعقود بني اهللا وبني عباده فقال تعاىل وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  السخي حضرة السخاء

 الذي يحتاجه المخلوق قدر  السخي هو الذي يعطي على إن

 عينت فيه عليه حقوق قد   فيه وال نقص لذاال زائد

 السخي الذي يعطي على قدر إن  السخي الذي يعطي مجازفة ليس

 من نعوت الخلق والبشر لكنه  نعت الذي كان الوجود به وليس

  به النصوص التي جاءتك في الخبر  سقته هللا حين أتت وإنما

 الغيرال يقوم به شيء من  أن  به عالماً فمن حقيقته فكن

 سورته تربي على السور وإن  صورته في طي صورتنا فإن

    

يدعى صاحبها عبد السخي وهي من حضرات العطاء والسخاء العطاء بقدر ما حيتاج إليه املعطي إياه فال يكون إال عن سؤال إما 
ج وحضرات العطاء كثرية منها الوهب بلسان حال أو بلسان مقال وإذا كان بلسان املقال فال بد من لسان احلال وإال فليس مبحتا

واجلود والكرم والسخاء واإليثار وهو عطاء الفتوة وقد بيناه يف هذا الكتاب يف باب الفتوة ويف كتاب مواقع النجوم يف عضو اليد 
ربية املريد مث الذي ألفناه باملرية من بالد األندلس سنة مخس وتسعني ومخسمائة عن أمر إهلي وهو كتاب شريف يعين عن الشيخ يف ت

نرجع فنقول الوهب يف العطاء هو رد األنعام وهو الذي ال يقترن به طلب معارضة إمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء وال 
شكوراً فهو موصل أمانة كانت بيده والكرم عطاء بعد سؤال واجلود عطاء قبل السؤال والسخاء عطاء بقدر احلاجة واإليثار غطاؤك 

ت حمتاج إليه يف احلال وهو األفضل ويف االستقبال وهو دون املعطي يف احلال ولكل عطاء اسم إهلي إال اإليثار فاهللا تعاىل ما أن
وهاب كرمي جواد سخي وال يقال فيه عز وجل مؤثر وقد قررنا أنه عامل بكل شيء فكيف يكون السخاء عطاء عن سؤال بلسان 

 خلقه فما ترك ملخلوق ما حيتاج إليه من حيث ما هو خملوق تام فاعلم أن مث متاماً احلال وهو القائل عز وجل أعطى كل شيء



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2742  

وكماالً فالتمام إعطاء كل شيء خلقه وهذا ال سؤال فيه وال يلزم إعطاء الكمال ويتصور السؤال والطلب يف حصول الكمال فإا 
متام املعطي إياه ولكنها من كماله وكل إنسان وطالب حمتاج إىل مرتبة واملرتبة إذا أوجدها احلق يف العبد أعطاها خلقها وما هي من 

كمال أي إىل مرتبة ولكن ال يتعني فإنه مؤهل بالذات ملراتب خمتلفة وال بد أن يكون على مرتبة ما من املراتب فيقوم يف نفسه أن 
هذا عني اجلزاء وهو يف الدنيا هو فيوم الدنيا يوم يسأل اهللا يف أن يعطيه غري املرتبة ملا هو عليه من األهلية فيتصور السؤال عملوا و

اجلزاء ويوم اآلخرة هو يوم اجلزاء غري أنه يف اآلخرة أشد وأعظم ألنه ال ينتج أجر املن أصيب وقد ينتج يف الدنيا أجر املن أصيب 
ة مقبولة وقد يكون يف الدنيا حكم يوم وقد ال ينتج فهذا هو الفرقان بني يوم الدنيا ويوم اآلخرة وقد تعقب املصيبة ملن قامت به توب

اآلخرة يف عدم قبول التوبة وهو قوله يف طلوع الشمس من مغرا أه ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا 
طايا ما يعلم اهللا ومصيبة خرياً فال ينفع عمل العامل مع كونه فأشبه اآلخرة وكذلك أيضاً املصاب يف الدنيا تكفر عنه مصيبته من اخل

اآلخرة ال تكفر وقد يكون هذا احلكم يف يوم الدنيا فأشبه اآلخرة أيضاً وهو قوله يف حق احملاربني الذين حياربون اهللا ورسوله من 
قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ونفيهم من مواطنهم وذلك هلم خزي وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم على تلك 

ربة والفساد جزاء هلم فما كفر عنهم ما أصام يف الدنيا من البالء فانظر ما أحكم القرآن وما فيه من العلوم ملن رزق الفهم فيه احملا
فكل ما هم فيه العلماء باهللا ما هو إال فهمهم يف القرآن خاصة فإنه الوحي املعصوم املقطوع بصدقه الذي ال يأتيه الباطل من بني 

تب املرتلة قبله وال من خلفه والي تظهر فيه أحكامه مث أنه قد علمنا باخلرب الصادق أن أعمال العباد ترجع عليهم يديه فتصدقه الك
فال بد أن يرجع عليهم هذا اد الذي جمدوا احلق به فيكون هلم يف اآلخرة اد الطريف والتليد فرجوع أعماهلم عليهم اقتضته 

بعدما كانت الدعاوي الكيانية قد أخذته وأضافته إىل اخللق فمن رجوع األمر كله إليه رجعت حقيقة قوله وإليه يرجع األمر كله 
أعمال العباد عليهم فالعبد حبسب ما عمل فهو املقدس إن كان عمله تقديس احلق وهو املرته بترتيهه واملعظم بتعظيمه وملا حلظ من 

رتيه عليه لفظاً كما عاد عليه حكماً وكما قال اآلخر يف مثل هذا أنا حلظ من أهل الكشف هذه الرجعة عليه قال سبحاين فأعاد الت
اهللا فإنه ما عبد إال ما اعتقده وما اعتقد إال ما أوجده يف نفسه فما عبد إال جمعوالً مثله فقال عندما رأى هذه احلقيقة من االشتراك 

ا قال من أخذه اهللا تعاىل نكال اآلخرة واألوىل وأما من قاهلا حبق يف اخللق قال أنا هللا فأعذره احلق ومل يؤاخذه فإنه ما قال األعلى كم
أي من قال ذلك واحلق لسانه ومسعه وبصره فذلك دون صاحب هذا املقام فمقام الذي قال أنا اهللا من حيث اعتقاده أمت ممن قاهلا 

    حبق فإنه ما قاهلا إال بعد استشراقه على ذلك فعلم من 

  ن واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل عبد والفضل يف العلم يكو

  الحياء حضرة الحياء

 وإن سري لذاك الفتح فتاح  الحياء لباب اهللا مفتاح إن

 جميل عاله النور وضاح وجه  فإن فتحت ترى نوراً يضيء به

 صورته صبح ومصباح عيناك  في ظالم الليل إن نظرت كأنه
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 اخلرب أن اهللا حيي لكن للحياء موطن خاص فإن اهللا قد قال يف املوطن الذي ال يدعى صاحبها عبد احلي أو عبد املستحيي ورد يف
حكم للحياء فيه أن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثالً ما بعوضة أي ال تترك ضرب املثل باألدىن وإال حقر عند اجلاهل فإنه ما هو 

دليل بعظمة مدلوله مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حقري عند اهللا وكيف يكون حقرياً من هو عني الداللة على اهللا فيعظم ال
نطق من هذه احلضرة بقوله احلياء من اإلميان واإلميان نصف صرب ونصف شكر واهللا هو الصبور الشكور ومن هذه احلضرة من امسه 

ن جهله من عباده فنسب إليه ما ال املؤمن شكر عباده على ما أنعموا به على األمساء اإلهلية بقبوهلم آلثارها فيهم وصرب على أذى م
يليق به ونسبوا إليه عدواً بغري علم يف الكمال وهو مما حيتاج إليه السائل يف نيل غرضه فإنه من متام اخللق الغرض أو يوجد له معلقه 

اج إليه الغرض وذلك هو الذي يكون به كماله فإن متامه تعلقه مبتعلق ما وقد وجد فإن أعطاه اهللا ما سأله بالغرض فقد أعطاه ما حيت
السخاء فإن السخاء عطاء على قدر احلاجة وقد يعطيه اهللا ابتداء من غري سؤال نطق لكن وجود األهلية يف املعطي إياه سؤال باحلال 

 كلها كما نقول أن كل إنسان مستعد لقبول استعداد ما يكون به نبياً ورسوالً وخليفة وولياً ومؤمناً لكنه سوقة وعدو وكافر وهذه
مراتب يكون فيها كمال العبد ونقصه قال صلى اهللا عليه وسلم كمل من الرجال كثريون ومل يكمل من النساء إال مرمي بنت عمران 

وآسية امرأة فرعون وكل شخص ما عدا هؤالء مستعد بإنسانيته لقبول ما يكون له به هذا الكمال فباألهلية هو حمتاج إليه 
ال فحضرة السخاء فيها روائح من حضرة احلكمة فإن اهللا عز وجل ما منع إال حلكمة وما أعطى إال وللحرمان وجد السؤال باحل

  حلكمة وهو احلكيم العليم يف املنع والعطاء واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  الطيب حضرة الطيب

 له األوصاف واألسماء ولذا  بطيب الطيب األشياء طابت

 عندها سوء وال أسواء ما  الحسنى التي قد عينت أسماؤه

 طيباً وفيه إجمال سميته  ما طيب الطيب إال كون خالقنا

 لم يذق ما له علم وال حال من  ذاقه ذاق طعم الشهد فيه كما من

 الشيوخ بهذا القول قد قالوا إن  قال ما هو هذا العلم قلت له إن

 لواصحيحاً إليه القوم قد ما وجهاً  ترد الذي قالوه أن له وال

  في صورة الحق واألعمال أموال  طيب الذكر إال طيب نشأتنا ما

    

يدعى صاحبها عبد الطيب من مييز اخلبيث من الطيب فيجعل الطيبني للطيبات والطيبات للطيبني من كونه طيباً وجيعل اخلبيثني 
ني األشياء واألحكام فيجعل اخلبيث بعضه على للخبيثات واخلبيثات للخبيثني من كونه حكيماً فإنه هو اجلاعل لألشياء واملميز ب

بعض فريكمه مجيعاً فيجعله يف جهنم فال تزال أمه هاوية دائماً وعليون للطيبني فال يزال يعلو دائماً وكل عال وكل هاٍو إمنا يطلب 
هنا سر لو حبثت عليه فظفرت ربه فاهلاوي عارف بربه يف جهة خاصة تلقى من الرسول ملا مسعه يقول لو دليتم حببل هلبط على اهللا و

به فاقتضى مزاج اخلبيث واستعداده أنه ال يطلب ربه إال من هذه اجلهة وه اخلبيث وجهنم البعيدة القعر فهو يهوي فيها يطلب ما 
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 ذكرناه والطيب الصاعد عارف بربه يف جهة خاصة تلقاها من الرسول ملا مسعه يقول عن اهللا سبح اسم ربك األعلى فاقتضى مزاج

الطيب واستعداده أنه ال يطلب ربه إال من هذه اجلهة وهو الطيب والعلو ال اية له إال اهللا كما اهلوى ال اية له إال اهللا والذي ال 
يتقيد بصفة كأيب يزيد يطلبه يف اإلحاطة جبميع اجلهات الست ألنه بكل شيء حميط فيطلبه يف العلو واهلوى واليمني والشمال 

م وكل هذا اجلهات فهي عني اإلنسان ما ظهرت إال به وفيه فهو الذي حدر به باإلحاطة فأكمل األناسي من مل واخللف واألما
حيكم عليه جهة دون جهة ودونه من حكمت عليه جهة خاصة عليه جهة فالكامل له الظهور ويف كل صورة وغري الكامل هو مبا 

خاص بل له العموم بالظهور فإنه ما ميكن أن خيلو معلوم عن حد يف نفسه وأعلى تقيد به ا فقوله ال صفة له يعين ال تقييد له بأمر 
احلدود اإلطالق وهو تقييد فإنه قد متيز بإطالقه عن املقيد كما متيز عن مقيد فاخللق وإن كان له السريان يف احلق فهو حمدود 

 كان مذهب أيب مدين رمحه اهللا وكان ينبه على هذا املقام بالسريان واحلق وإن كان له السريان يف اخللق فهو حمدود بالسريان وهذا
بقوله األمي العامي سر احلياة سرى يف املوجودات كلها فتجمدت به اجلمادات ونبتت به النباتات وحييت به احليوانات فكل نطق 

توح العبارة فإنه قارب األمر ففهم عنه يف تسبيحه حبمده لسر سريان احلياة فيه فهو وإم كان رمحه اهللا ناقص العبارة لكونه مل يعط ف
مقصوده وإن كان ما وفاه ما يستحقه املقام من الترمجة عنه فهذا معىن الطيب وأنه من أمساء التقييد واهللا يقول احلق وهو يهدي 

  .السبيل

  المحسان حضرة اإلحسان

 في التحقيق إنسان وهو  حضرة المحسان إحسان

  نيسانيقال فيه ما  من الشهور له ولذا

 صاحب إحسان وإيمان فأنت  رأيت الذي بالفعل تعبده إذا

 فاعمل على إحسانه الثاني إياه  وإن جهلت ولم تعلم برؤيتكم

 لكي يقابل إحساناً بإحسان  جمع الرحمن بينهما وإنما

 أعرفه إال أن أغناني ولست  من عنده إن كنت تعرفه والكل

 وفعالً وهذا األمر أعياني قوالً  طال انتظاري لما يأتيه من قبلي

    

يدعى صاحبها عبد احملسن وإن شئت عبد احملسان قال جربيل عليه السالم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما اإلحسان فقال رسول 
ه فإنه يراك فأمره اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإنك إن ال تراه فإنه ال يراك ويف رواية فإن مل تكن ترا

أن خييله وحيضره يف خياله على قدر علمه به فيكون حمصوراً له وقال تعاىل هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان فمن علم قوله أن اهللا 
خلق آدم على صورته وعلم قوله عليه الصالة والسالم من عرف نفسه عرف ربه وعلم قوله تعاىل ويف أنفسكم أفال تبصرون وقوله 

آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم علم بالضرورة أنه إذا رأى نفسه هذه الرؤية فقد رأى ربه جبزاء اإلحسان وهو أن تعبد اهللا سنريهم 
كأنك تراه إال اإلحسان وهو أنك تراه حقيقة كما أريته نفسك فالصورة األوىل اإلهلية يف العبادة جمعولة للعبد من جعله فهو الذي 
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ره عز وجلّ له بذلك اإلنشاء فجزاؤه أن يراه حقيقة جزاء وفاقاً يف الصورة اليت يقتضيها موطن ذلك أقامها نشأة يعبدها عن أم
الشهود كما اقتضى جتليه يف الصورة اإلهلية اعولة من العبد يف موطن العبادة والتكليف فإن الصورة تتنوع املواطن واألحوال 

موطن فبحاله يقول يف ربه ما جيده يف عقده ومبوطن ذلك احلال يتحلى له احلق واالعتقادات من املواطن فلكل عبد حال ولكل حال 
يف صورة اعتقاده واحلق كل ذلك واحلق وراء ذلك فينكر ويعرف ويرته ويوصف وعن كل ما ينسب إليه يتوقف فحضرة اإلحسان 

  رؤية وشهود واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  الدهر حضرة الدهر

 وما لديه أمان  الدهر عين الزمان

 إال العيان فليس  فإن يكن عين قلبي

 وما دهري يحد يا زمان قديم  كان دهري عين ربي فإنه إذا

 ذليل فقير ذو جفاء ونقصان  سبه إال جهول بقدره وما

  لجوزي بما جوزي به بخل عدنان  كان عال ما به وبفعله ولو

 ان وتبيانيراه عياناً ذا بي  وكان لذاك العلم صاحب مشهد

 منه لهيب ببركان ونعمه  من أحياه بعد مماته فسبحان

    

يدعى صاحبها عبد الدهر وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو هو الدهر فجعل الدهر هوية اهللا فصدق 
 يف قوهلم ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا أن حنىي فيها القائلون يف قوهلم وما يهلكها إال الدهر فإنه ما يهلكهم إال اهللا فإم جهلوا

مث منوت وصدقوا يف قوهلم بعد ذلك وما يهلكنا إال الدهر فصدقوا فإن الدهر هو اهللا وجهلوا يف اعتقادهم فإم ما أرادوا إال الزمان 
هلك فأصابوا يف املعىن ووافقوا االسم املشروع توفيقاً بقوهلم الدهر فأصابوا يف إطالق االسم وأخطؤوا يف ملعىن وهم ما أرادوا إال امل

من اهللا ومل يقولوا الزمان أو رمبا لو قالوا الزمان لسمى اهللا نفسه بالزمان كما مسى نفسه بالدهر والدهر عبارة عما ال يتناهى وجوده 
رب عنه حبضرة الدهر وهو قوهلم ال أفعل ذلك عند مطلقي هذا االسم أطلقوه على ما أطلقوه فالدهر حقيقة معقولة لكل داهر وهو املع

دهر الداهرين وهو عني أبداً اآلبدين فللدهر األزل واألبد أي له هذان احلكمان لكن معقولية حكمه عند األكثر يف األبد فإم 
بد ال بطرف األزل ومن اتبعوه األبد فلذلك يقول القائل منهم دهر الداهرين وقد يقول بدله أبد اآلبدين فال يعرفونه إال بطرف األ

جعله اهللا فله حكم األزل واألبد فاعلم ذلك ومن هذه احلضرة ثبت حكم األزل واألبد ملن وصف به وأن عني العامل مل يزل يف 
ظهر األزل الذي هو الدهر األول بالنسبة إىل ما نذكره ثابت العني وملا أفاده احلق الوجود ما طرأ عليه إال حالة الوجود ى أمر آخر ف
يف الوجود باحلقيقة اليت كان عليها يف حال العدم فتعني حبال وجود العامل الطرف األول املعرب عنه باألزل وليس إال الدهر وتعني 

حال وجود العامل بنفسه وهو زمان احلال وهو الدهر عينه مث استمر له الوجود إىل غري اية فتعني الطرف اآلخر وهو األبد إال الدهر 
عى هذه النسب جعله دهوراً وهو دهر واحد وليس إال عني الوجود احلق بأحكام أعيان املمكنات أو ظهور احلق يف صور فمن را
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املمكنات فتعني أنّ الدهر هو اهللا تعاىل كما أخرب عن نفسه على ما أوصله إلينا رسوله صلى اهللا عليه وسلم فقال لنا مسع من يسب 
 ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر ألنه املانع وجود ما لكم يف وجوده غرض وهلذا مسى باملانع وله الدهر لكونه مل يعطه أعراضه فقال

حضرة يف هذا الباب يف هذا الكتاب مذكورة فتوليد العامل إمنا هو للزمان وهو الدهر يوجل الليل يف النهار فيتناكحان فيلد النهار 
ا وغري القائمة بأنفسها من األجسام واجلسمانيات واألرواح والروحانيات واألحوال مجيع ما يظهر فيه من األعيان القائمة بأنفسه

فيظهر كل روحاينّ وجسماين من كل اسم رباين ويظهر كل جسم وروح من االسم الرب ال من االسم الرباين ويوجل النهار يف 
عرب عنه بالليل والنهار سدنة الدهر واإليالج والتكوير الليل فيتناكحان فيلد الليل مثل ما ولد النهار سواء على حد ما مضى وهذا امل

والغشيان وهو قوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل من كور العمامة ويغشي الليل النهار فهذه مقاليد الدهر الذي له 
ورية وهو السماء ومن سفل من هذين مقاليد السماوات وهو الناكح واألرض وهو املنكوح فمن عال من هذين الزوجني فله الذك

الزوجني فله األنوثة وهو األرض ونكاحهما املقالد واإلقليد الذي به يكون الفتح فيظهر ما يف خزائن اجلود وهو الدهر فهكذا وجد 
اء املنكوح ماء العامل عن نكاح دهري زماين ليلي واري فإن عال ماء الناكح ماء املنكوح أذكر فظهرت األرواح الفاعلة وإن عال م

  الناكح أنثى فظهرت اجلثث الطبيعية القابلة لالنفعال املنفعلة 

  وأظهرت حكمها الدهور  كانت األمور فهكذا

 له الكون والصدور كان  أمر يخصه اسم فكل

  تصير في سيرها األمور  إلى اهللا بعد هذا ثم

 روح لديه نور وكل  جسم له ظالم فكل

 ذاته ذلك النفور في  انطوى ظله ويخفي إذا

 لكنه يبور أبداه  يعدم اهللا عين شيء لم

 كل أوقاته يثور في  لم يزل جديداً فخلقه

 كان للعالم الظهور ما  وجود النكاح فيه لوال

 ألعيانها نشور وال  ألسمائه احتكام وال

 وأنجم عنده تغور  منه طالعات فأنجم

    

 رالثأر ما يجو وطالب  طالبات ثأر كأنها

 على الذي قلته يدور  فالكون في ليل أو نهار

  الصاحب حصرة الصحبة

 ولو تحكم في بريء وأوجاعي  الصاحب الحق ليس الصاحب الداعي
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 أنه مني كأسماعي ويدعي  صاحبها يبغي مصاحبتي وإن

 الرحمن ال تصحب سواه فاصحب  الرحمن فيها أدب صحبة

 ناهيراه فيرى فيه م إن  الذي يصحبه يتمناه

 لعبد فيه إال ما نواه ما  فيه وفي رؤيته عجباً

 ذلك في الحق عماه وأبى  المجهود كي يبصره بذل

 حقاً على هذا بناه أنه  دري اإلنسان من غيرته لو

ما يدعى صاحبها عبد الصاحب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه ربه أنت الصاحب يف السفر وقال تعاىل مصدقاً له في
  مساه به من الصاحب وهو معكم أينما كنتم فهو الصاحب على كل حال مع العبد يف أينيته 

 األرض يحكم وفي  اهللا في السماء فهو

  فاحذروا منه واعلموا  وإذا كان هكذا

 ليس يظلم عادل  عال بكم أنه

    

 عقلت علته منها مسيناها عقلية وما مل تعقل علته مسيناها وذلك أن اهللا تعاىل حد حدوداً لعباده عقلية وشرعية معللة وغري معللة فما
تعبداً وشرعية فهو مع عباده املكلفني حيفظ عليهم أنفاسهم يف حدوده وهو مع من ليس مبكلف ينظر ما يفعل معه املكلفون بأن ال 

فظ أنفاسهم وملا يوجده فيهم فإم حمل يتعدوا حدوده فهو مع كل شيء ذه املثابة يف الدنيا وأما يف اآلخرة فما هو معهم إال حل
االنفعال ملا يريد إجياده فال يزال يوجد له تعاىل فله من حيث ما يسبحه املوجود حبمده يف شيئية وجوده فإا النعمة الكربى فتسبيحه 

به فيعود نفعه عليهم ويعود احلمد هللا املنعم املفضل وأما كونه يوجد هلم فلما حيصل هلم من املنفعة بسبب ذلك املوجود وما يليق 
تسبيحه عليه تعاىل هكذا دائماً مث إن العلم ال يزال مسافراً أبداً فاهللا صاحبه أبداً فهو بعينه يسافر من حال إىل حال ومن مقام إىل 

هي أحوال مقام واحلق معه صاحبه وللحق شؤون كما قال تعاىل كل يوم هو يف شأن فاحلق أيضاً له من شأن إىل شأن فشؤون احلق 
املسافرين جيدد خلقها هلم يف كل يوم زمان فرد فال يتمكن للعامل استقرار على حال واحدة وشأن واحد ألا أعراض واألعراض ال 
تبقى زمانني مطلقاً فال وجود هلا إال زمان وجودها خاصة مث يعقبها يف الزمان الذي يلي زمان وجودها األمثال أو األضداد فأعيان 

ى هذا ال ختلو عن أحوال وال خالق هلا إال اهللا فاحلق يف شؤون أبداً فإنه لكل عني حال فللحق شؤون ولنا أحوال اجلواهر عل
 اية وال بلوغ غاية وذلك من املرتبة اليت صح لنا فيها أولية الظهور مث استمر فالصحبة دائمة غري منقطعة وشؤون حاكمة إىل غري

 بلد إىل بلد ومن مكان إىل مكان ومن مكانة إىل مكانة لكل موجود من العامل فلنعني من ذلك ما السري ومتادى السفر واالنتقال من
خيتص ذا النوع اإلنساين فأوجده بكله ظاهر صورته وباطنها أجزاء العامل فظهر بعينه يف كونه بعد أم كان يدور يف أطوار العامل 

ق األجزاء غري معني ذا الشيء اخلاص فالتأمت أجزاؤه واحلق صاحبه يف كل من عامل األفالك واألركان ولكن خمتلف األحوال مفتر
حال من أحوال تنقالته وكيق ال يصحبه وهو خالق تلك األحوال اليت ينقله فيها واألطوار فأظهر عينه جمموعاً مل يبق منه شيئاً يف 

ده مبثل ما زال عنه وسافر أو بضده لتبقى عني مجعته غري ذاته مث جعل ما جعل فيه يستحيل من صورة إىل صورة وهو أيضاً سفر ومي
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فصار اإلنسان مرتالً من منازل الوجود يسافر منه ويسافر إليه وليس لكل مسافر إليه إذا وصل ونزل به سوى جائزته ليلة واحدة 
ا احملل الذي هو اإلنسان يف وهي الزمن الفرد ويرحل وال يرد عليه حال من األحوال إال واحلق صاحب لذلك الوارد فيتعني على هذ

كل نفس عند ورود كل حال كرامتان كرامة وضيافة لذلك الوارد حبسب مكانته من ربه وما تعطيه حقيقته واإلنسان قادر على 
صاحبه إجازته والقيام حبرمته وكرامته وضيافته ولسرعة ارحتاله تكون املسارعة إىل أداء جائزته والكرامة األخرى املتعينة عليه كرامة 

الواصل معه وهو اهللا الصاحب يف السفر فينظر بأي اسم إهلي وصل فذلك االسم اإلهلي هو صاحبه فينظر ما يستحقه ذلك االسم 
اإلهلي من اجلالل والتعظيم والتمجيد والتحميد فيكرمه ويضيفه ا فتلك كرامته ويبادر إىل ذلك يف الزمان الواحد ألن اإلنسان 

 فيعني لكل واحد أعين للحال الوارد وللصاحب معه وهو االسم اإلهلي الذي حيفظه من نفسه ما يستحق أن جمموع والرحلة سريعة
يقوم مبا يتعني للحق عليه من الكرامة ويعني من نفسه أيضاً حقيقة أخرى مناسبة للوارد تقوم خبدمته إىل أن يرحل عنه فاإلنسان 

مسافر أيضاً فله مع اهللا صحبة دائمة لسفره وله تلقى كل وارد عليه من اهللا مع مرتل ومناخ للمسافرين من األحوال وهو يف نفسه 
صاحبه من األمساء اإلهلية فيتعني عليه يف كل نفس مخسة حقوق يطالب بالقيام ا حق الوارد عليه وحق صاحبه وحق املسافر عنه 

ه يف سفره فإنه الصاحب يف السفر كما هو اخلليفة يف يف تسفريه وحق صاحبه واحلق اخلامس حق اهللا تعاىل وهو صاحبه املالزم ل
األهل فما خلق اهللا أتعب خاطر وال قلب من أهل الكشف واحلضور العارفني باهللا من أهل اهللا أهل الشهود هلذه األمور فيتخيل من 

 نفس يطلب نفسه مطلوباً من أجل ال معرفة له باألمور أن العارف يف راحة واهللا بل هو أشد عذاباً من كل أحد فإنه ال يزال يف كل
    ما أشهده اهللا بأداء هذه اخلمسة احلقوق ولوال أن اهللا يعفو عن كثري 

برمحته اليت وسعت كل شيء وأن من رمحة اهللا أعطى اهللا هذا العبد من االتساع وكثرة الوزعة واخلدام ما يستعني م على أداء هذه 
ا وال يطالب ذه احلقوق كلها إال من أشهده اهللا عني ما ذكرناه كما قال أن يف ذلك احلقوق ما قدر اإلنسان على أداء شيء منه

لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كما يعني يف اإلنسان الواحد يف إنزال القرآن أنه بالغ من وجه وإنذار من وجه 
ه واحد العني وهو اإلنسان قال تعاىل هذا إبالغ للناس فهو وإعالم بتوحيد من وجه وتذكرة ملا نسيه من وجه واملخاطب ذا كل

بالغ له من كونه من الناس ولينذروا به من كونه على قدم غرور وخطر فيحذروا وليعلموا أمنا هو إله واحد أي يفعل ما يريد ما مث 
يقوم مبا جيب على اململوك من حق سيده آخر يرده عن إرادته فيك ويصده وليتذكر أولو األلباب مبا أشهدهم به على نفسه أنه ربه ل

الذي أقر له بامللك وهلذا العبد إذا اشتراه اإلنسان من غريه فمن شرطه أن يقر العبد لبايعه بامللك وال يسمع جمرد دعواه يف أنه مالك 
 فإن األصل احلرية له وال يقوم على العبد حجة بقول سيده ما مل يعترف هو بامللك له ويغفل عن هذا القدر كثري من الناس

واستصحاب األصل مرعي وبعد االعتراف بامللك صار االسترقاق يف هذه الرقبة أصالً يستصحب حىت يثبت احلرية إن ادعاها هكذا 
هو األمر قال تعاىل وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهرهم ذريام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فثبت االسترقاق 

فطولبوا بالوفاء حبق العبودية هلذا اإلقرار فهو قوله وليتذكر أولو األلباب فإن التذكر ال يكون إال عن علم متقدم منسي هللا عليهم 
فيذكره من يعلم ذلك فاهللا مع اخللق هو الصاحب اهول لغيبتهم عن شهود هذه الصحبة فال يطالبون حبق ما خيتص به والذي 

ذلك فالعامل احملجوب للغيبة خياف من املعاصي والعارف للشهود خياف من الكفر وهو الستر يقول يشهده إمياناً أو عياناً يطالب ب
سدل احلجاب بعد الكشف نسأل اهللا عصمة واقية وهي الشهود الدائم فإنه مباح له مجيع ما يتصرف فيه من هذا حاله فإنه إذا كان 

ويأخذ الذنب علم إميان وقد أبيح له ورفع احلجر عنه يف تصرفه فما ظنك العبد املذنب يف عقب ذنبه يعلم أن له رباً يغفر الذنب 
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بصاحب الشهود الذي يرى من يفعل به وفيه وما ينفعل وصدور األعيان من حضرة من تصدر فافهم وتأمل ترشد وقل رب زدين 
قني واهللا يقول احلق وهو يهدي علماً فإين ما ترمجت لك إال عن شرع مستقر ودين كالصباح إال بلج ال ريب فيه هدى للمت

    السبيل 

  الخليفة حضرة الخالفة

 تحملت ما فيها من الضرر لذا  الخالفة سر اهللا في البشر إن

 أخاف وال أخشى من الغير فال  الخليفة ما عندي سوى نفسي أنا

 الحق ملكاً كان أو بشرا بصورة  خليفة الحق في األكوان من ظهرا

 وجداً وهذا كله ذكرا ابناً  لكتاب بهمن قد أتى نص ا فكان

 له حقاً ولم يلحق به غيرا وكان  يجهل في األعيان رتبته وكان

 لذاته سجداً لقلت ذا سحرا  تراه وقد خرت مالئكة فلو

 يزل خاسئاً مثل الذي كفرا ولم  أبى نزلت في الحال رتبته ومن

يه وسلم يف دعائه ربه يف سفره أنت الصاحب يف السفر وقد مضى فيه القول يدعى صاحبها عبد اخلليفة قال رسول اهللا صلى اهللا عل
واخلليفة يف األهل فسماه خليفة ملا استخلفه أي بني أنه اخلليفة أي الذي خيلف املسافر يف أهلة فهو خليفة بالنظر إىل املفارق أهله 

 خليفة فهو القائم على كل نفس فإن الرجال قوامون بسفره وهو صاحب للمقيمني أهل هذا املسافر فنحن نتكلم فيه من حيث أنه
على النساء فسافروا عن أهليهم فاستخلفوا احلق فيهم ليقوم عليهم مبا كان يقوم به عليهم صاحبهم وأوىف فمن هذه احلضرة أيضاً 

 إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر جعل اهللا اخللفاء يف األرض واحداً بعد واحد ال يصح والية اثنني يف زمان واحد صلى اهللا عليه وسلم
منهما وال نشك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربنا أن اهللا هو خليفة املسافر يف أهله جبعله ال جبعل املسافر خبالف الوكالة وسترد 

 فيهم من كونه إهلاً حضرة الوكالة إن شاء اهللا فما جعل احلق نفسه خليفة يف أهل املسافر إال وله حكم ما هو عني احلكم الذي له
هلم وخالقاً ورباً ورازقاً وكوم مألوهني له وخملوقني ومرزوقني ومربوبني فما عني اهللا للرجل أو القائم يف أصله من احلقوق اليت هلم 

الرجل ألهله عليه عليه فإن اهللا يتكفل هلم بذلك ما دام مسافراً غائباً عن أهله وما يفعله معهم من األنعام وغري ذلك مما ال جيب على 
فهو من حضرة أخرى ال من حضرة اخلالفة بل من حضرة الوهب أو الكرم أو اجلود أو غري ذلك ومما جيب لألهل على القائم م 

مما هو خارج عن مؤنتهم حفظ األهل وصيانته والغرية عليه فمن خلف غائباً بسوء يف أهله فقد أتى باباً من أبواب الكبائر فإنه 
 اخلليفة يف األهل وغره حلمه وإمهاله وما علم سر اهللا يف ذلك من خري يعود على الغائب فإنه مؤمن وما يقضي اهللا انتهك حرمة

ملؤمن بقضاء إال وله فيه خري وكذلك هذا املنتهك من حيث أنه انتهك حرمة الغائب فله فيه خري التبديل لكونه مؤمناً ومن حيث أنه 
هللا ال أحكم عليه بشيء إال أنه يف حمل الرجاء واخلوف من غري ترجيح أال ترى إىل موسى عليه منتهك حرمة اخلليفة فأمره إىل ا

السالم كيف قال بئس ما خلقتموين من بعدي وهذا خطاب خارج عمن استخلفه يف قومه وهو هارون فسماهم خلفاء وما 
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 تقتضيه هذه احلضرة مبا نبهتك عليه واهللا املوفق ال استخلفهم لكنه تركهم خلفه وسار إىل ربه مساهم ذا االسم فاجعل بالك ملا
  رب غريه 

  الجميل حضرة الجمال

  هو الذي تعرف األكوان قسمته  الجميل الذي اإلحسان شيمته إن

 الوجود فيبدي فيه حكمته يرى  يراه الذي فينا يحببه إذا

للرجل الذي قال يا رسول اهللا إين أحب أن يكون يدعى صاحب هذه احلضرة عبد اجلميل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نعلي حسناً وثويب حسناً فقال له صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا مجيل حيب اجلمال خرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلميان ويف 

ن له فقال خذوا زينتكم حديث عنه صلى اهللا عليه وسلم أوىل من جتمل له ومن هذه احلضرة أضاف اهللا الزينة إىل اهللا وأمرنا أن نتزي
وهي زينة اهللا عند كل مسجد يريد وقت مناجاته وهي قرة عني حممد صلى اهللا عليه وسلم وكل مؤمن ملا فيها من الشهوة فإن اهللا 

يف قبلة املصلي وقد قال اعبد اهللا كأنك تراه وال شك أن اجلمال حمبوب لذاته فإذا انضاف إليه مجال الزينة فهو مجال على مجال 
كنور على نور فتكون حمبة على حمبة فمن أحب اهللا جلماله وليس مجاله إال ما يشهده من مجال العامل فإنه أوجده على صورته فمن 
أحب العامل جلماله فإمنا أحب اهللا وليس للحق مرته وال جملى إال العامل وهنا سر نبوي إهلي خصصت به من حضرة النبوة مع كوين 

    لست بنيب وإين لوارث 

  إال أنا والذي في الشرع نتبعه  إني خصصت بسر ليس بعلمه

 نتبعه فيما يشرعه هللا  ذاك النبي رسول اهللا خير فتى

فأوجد اهللا العامل يف غاية اجلمال والكمال خلقاً وإبداعاً فإنه تعاىل حيب اجلمال وما مث مجيل إال هو فأحب نفسه مث أحب أن يرى 
ى صورة مجاله ونظر إليه فأحبه حب من قيده النظر مث جعل عز وجل يف اجلمال املطلق الساري يف نفسه يف غريه فخلق العامل عل

العامل مجاالً عرضياً مقيداً أحاد العامل فيه بعضه على بعض بني مجيل وأمجل وراعى احلق ذلك على ما أخرب نبيه صلى اهللا عليه وسلم 
يث الذي ذكرناه يف هذا الباب الذي خرجه مسلم يف صحيحه أن اهللا مجيل فهو فقال املؤمن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلد

أوىل أن حتبه إذ وقد أخربت عم نفسك أنك حتب اجلمال وأن اهللا حيب اجلمال فإذا جتملت لربك أحبك وما تتجمل له إال باتباعي 
ن اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا أي تزينوا بزينيت حيببكم اهللا فاتباعي زينتك هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل قل إن كنتم حتبو

فإن اهللا حيب اجلمال فأعذر اهللا احملبني ذا اخلرب ألن احملب ال يرى حمبوبه إال أمجل العامل يف عينه فما أحب إال ما هو مجال عنده ال 
 سوء العمل حسناً وإمنا رأى الزينة اليت زين له ا بد من حكم ذلك أال ترى إىل قوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فما رأى

فإذا كان يوم القيامة ورأى قبح العمل فر منه فيقال له هذا الذي كنت حتبه وتتعشق به وواه فيقول املؤمن مل يكن حني أحببته ذه 
يه فإين ما تعلقت إال بالزينة ال به لكن ملا كان الصورة وال ذه الصورة وال ذه احللية أين الزينة اليت كانت عليه وحببته إيل ترد عل

حملها كان حيب له حبكم التبع فيقول اهللا هلم صدق عبدي لوال الزينة ما استحسنه فردوا عليه زينته فيبدل اهللا سوءه حسناً فريجع 
ذا كان فطناً فال ينبغي للمؤمن الكيس حبه فيه إليه ويتعلق به فما قال اهلق هذا القول أعين زين له سوء عمله إال ليلقن عبده احلجة إ
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أن يهمل شيئاً من كالم اهللا وال كالم املبلغ عن اهللا فإن اهللا تعاىل يقول فيه وما ينطق عن اهلوى وقد ذم قوماً اختذوا دينهم هلواً ولعباً 
  وهم يف هذا الزمان أصحاب السماع أهل الدف واملزمار نعوذ باهللا من اخلذالن 

 الدين بالقرآن واألدب لكنما  والمزمار واللعبالدين بالدف  ما

 السماع وأدناني من الحجب ذاك  سمعت كتاب اهللا حركني لما

 الذي شاهد األنوار في الكتب إال  شهدت الذي ال عين تبصره حتى

 الخميس بال كد وال نصب يوم  الذي أنزل القرآن في خلدي هو

 تني على كثبفؤادي فناد إلى  عناية ربي حين أرسلها إال

  في المذنبين وأنت السر في النصب  اإلمام الذي ترحى شفاعته أنت

 وال أتوا ما أتوا به من القرب  ما عبدوا نجماً وال شجراً لوالك

    

هاب فإن كالم املبلغ عن اهللا ما جاء به إال رمحة بالسامع وهو إن كان فطناً كان له وإن كان محاراً كان عليه وملا كان اجلمال ي
لذاته واحلق ال يهاب شيئاً وقد وصفه العامل صلى اهللا عليه وسلم بأنه مجيل واهليبة جتعل صاحبها أن يترك أموراً كان يف نفسه يف 

وقت حديث النفس أن يفعلها مع حمبوبه عند االجتماع به واللقاء فتمنعه هيبة اجلمال مما حدثته به نفسه وقد وصف اهللا نفسه 
ذا لقيه فقام احلياء هللا مقام اهليبة يف املخلوق فما اقتضى من حال العبد أن يؤاخذه به اهللا وملا لقيه استحىي منه فترك باحلياء من عبده إ

مؤاخذته ولذلك قال فيمن أخذ منهم أم يومئذ عن رم حملجوبون فأرسل احلجاب بينهم وبينه فلو يروه فلو كانت الرؤية لكان 
مال يف اخللق فاحلكم واحد والعلة ختتلف فحقق هذه احلضرة وتزين وجتمل تارة بنعتك من ذلة وافتقار احلياء القائم باحلق مقام اجل

وخشوع وخضوع وسجود وركوع وتارة بنعته عز وجلّ من كرم ولطف رأفة وجتاوز وعفو وصفح ومغفرة وغري ذلك مما هو هللا 
ملثابة أحبك اهللا ملا مجلك به من هذه النعوت وهو احلب الذي ما فيه منة ومن زينة اهللا اليت ما حرمها اهللا على عباده فإذا كنت ذه ا

ألن اجلمال استدعاه كاملغفرة للتائب واملغفرة لغري التائب فاملغفرة للتائب ما فيها منة فإن التوبة من العبد استدعت املغفرة من اهللا 
كتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وغري املتقي والتائب يطلب رمحة واملغفرة لغري التائب منه حمضة قال تعاىل يف مغفرته الواجبة فسأ

اهللا ومغفرته من عني املنة فتجمل إن أردت أن ترتفع عنك منه اهللا من هذا الوجه اخلاص ويكفيك حكم االمتنان مبا وفقت إليه من 
  م واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل التجمل بزينة اهللا فإن ذلك إمنا كان برمحة اهللا كما قال فيما رمحة من اهللا لنت هل

  المسعر حضرة التسعير

 األحوال واألوقاتا ليبين  المسعر رتب األقواتا إن

 ويحيى جوده أمواتا فينا  أحياء يشاهد فعله فيميت

  عند الصدور لما نرى أشتاتا  بعد اجتماع نفوسنا ويردنا

 جوده في كوننا أنباتا من  أنبتنا بأرض وجوده واهللا
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يدعى صاحبها عبد املسعر وهي حتكم على حضرة األرزاق اليت تتملك ويدخلها البيع والشراء فتعني هذه احلضرة مقادير أمثاا اليت 
هي عوض منها وال يعلم قدر ذلك إال اهللا فإا من باب حضرة ضرب األمثال هللا وقد ينا عن ذلك فقال فال تضربوا اهللا األمثال 

ن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعر لنا فقال صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا هو وهو يضرب األمثال إ
املسعر وأرجو أن ألقى اهللا وليس ألحد منكم على طلبة فإن الوزن بني الشيئني بالقيمة جمهول ال يتحقق فما بقي إال ملراضاة بني 

لسوق بالوقت والزمان وأحوال الناس يف ذلك فإن األحكام واألسعار ختتلف باختالف األوقات ملا البايع واملشتري ما مل جيهل أمر ا
  خيتلف من األحوال بسلطان األوقات 

 وكل حال له حكم وترتيب  وقت له حال يعينه فكل

  وليس ينفع في التسعير تهذيب  يعرفه إال موقته وليس

   اهللا هو املسعر علمنا أنه وملا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن

  فهو المسعر حكمه ما يقرر  ويرخص سوقه مبتذل يغلي

 مثل هذا فالمقام يحير من  الكبير فكونه متكبراً وهو

 هذا أال تتبصروا وبحكمنا  لم يكن هذا لكان بحكمنا لو

 الذي جئنا به فتفكروا هذا  حكمة تعنو الوجوه لعينها ما

يف أمثان األشياء اليت تدخل يف حكم البيع والشراء فمن سام فليعرف من يسم وال تسم على سوم أخيك وال فأخرب أنه السنة العامل 
تبع بيعه كما يت أن ختطب على خطبته ألن اخلطبة من باب الشراء والبيع ألا شراً استمتاع بعضو وبيعه فلهذا ال بد من الصداق 

  عاوضة وهو القيمة والثمن والعوض فالبيع والشراء م

 ينطقان لو عقلوه وبه  البيع والشراء جميعاً فله

 عن رسله نقلوه وإلينا  حكم الكشف والدليل بهذا

    

إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم فوقع البيع بني اهللا وبني املؤمن من كونه ذا نفس حيوانية وهي البايعة فباعت النفس 
هلا به نعيم من ماهلا بعوض وهو اجلنة والسوق املعترك فاستشهدت فأخذها املشتري إىل مرتله وأبقى الناطقة من اهللا وما كان هلا مما 

عليها حياا حىت يقبض مثنها الذي هو اجلنة فلهذا قال يف الشهداء أم أحياء عند رم يرزقون فرحني ببيعهم ملا رأوا فيه من الربح 
حلق النفس الناطقة إليه وشغلها بشهوده وما يصرفها فيه من أحكام وجوده فاإلنسان حيث انتقلوا إىل اآلخرة من غري موت وقبض ا

املؤمن يتنعم من حيث نفسه احليوانية مبا تعطي اجلنة من النعيم ويتنعم مبا يرى مما صارت إليه من النعيم نفسه الناطقة اليت باعها 
باً له وما باعه إال ليصل إىل هذا اخلرب الذي وصل إليه وكانت له مبشاهدة سيدها فحصل للمؤمن النعيمان فإن الذي باع كان حمبو

اخلطوة عند اهللا حيث باعه هذا النفس الناطقة العاقلة وسبب شرائه إياها أا كانت له حبكم األصل بقوله ونفخت فيه من روحي 
من فإن املؤمنني أخوة فتلطف له يف أن يبيعها فطرأت الفنت والباليا وادعى فيها فتكرم احلق وتقدس ومل جيعل نفسه خصماً هلذا املؤ

منه وأراه العوض وال علم له بلذة املشاهدة ألا ليست له فأجاب إىل البيع فاشتراها اهللا تعاىل منه فلما حصلت بيد املشتري وحصل 
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خرة للكشف الذي يصحبها وقد الثمن تصدق احلق ا عليه امتناناً لكونه حصل يف مرتل ال يقتضي له الدعوى فيما ال ميلك وهو اآل
مثل هذا الذي قلناه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني اشترى من جابر عبد اهللا بعريه يف السفر بثمن معلوم واشترط عليه البائع 

اد جابر بن عبد اهللا ظهره إىل املدينة فقبل الشرط املشتري فلما وصل إىل املدينة وزن له الثمن فلما قبضه وحصل عنده وأر
االنصراف أعطاه بعريه والثمن مجيعاً فهذا بيع وشرط وهكذا فعل اهللا سواء اشترى من املؤمن نفسه بثمن معلوم وهو اجلنة واشترط 

عليه ظهره إىل املدينة وهو خروجه إىل اجلهاد فلما حصل هناك واستشهد قبضه الثمن ورد عليه نفسه لكون املؤمن جبميعه متنعماً مبا 
ناطقة من نعيم العلوم واملعارف مبا تعمله احليوانية من املأكل واملشرب وامللبس واملنكح واملركب وكل نعيم حمسوس تقبله النفس ال

ففرحت باملكانة واملكان واملرتلة واملرتل فهذا هو املال الرابح والتجارة املنجية اليت ال تبور جعلنا اهللا وإياكم ممن حصل له رتبة 
ومات موت السعداء ففاز باألجر والرتر وااللتذاذ بالنعيمني يف دار املقامة والسرور فإا جتارة لن تبور الشهداء يف عافية وسالمة 

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  القريب األقرب حضرة القربة والقرب والقرب

 إن كنت تدري عبده  أقرب الخلق إليه

 ما يعلم جهري مثل  يعلم سري إنه

 ولتقم في اهللا عذري  ال تقل إنك إني

 وجودي مثل سحري من  عبد قريب إنني

 كربة من ضيق صدري  نفس عني إنه

 بالذات ألهل الفترات وهي  حضرة األقرب أعلى الحضرات

 فيه أنه ذو عثرات قيل  قرب فيه بعد للذي فهي

    

قال تعاىل إين قريب أجيب دعوة الداعي وقال يدعى صاحبها عبد األقرب وعبد القريب فإنه عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد و
إنه مسيع قريب فهو القريب برتوله من العرش إىل السماء الدنيا كما أخرب صلى اهللا عليه وسلم وهو أقرب فإنه معنا أينما كنا فهو 

لوصل إال به فبه نسمع املسمى بالقريب األقرب فهو أقرب إلينا منا ألن حبل الوريد منا واحلبل الوصل فهو أوصل فإنه ما كان ا
ونبصر ونقوم ونقعد ونشاء وحنكم وهذه األحكام ليست حلبل الوريد فهو أقرب إلينا من حبل الوريد فإن غاية حبل الوريد منا 
الذي جاء له ما للعروق من احلكم يف أا جمرى احلياة وسكك الدماء مث إنه تعاىل شرع القرب فينا لكوننا خملوقني على صورته 

ا مرتلة األمثال واملثالن ضدان والضد يف غاية البعد ممن يضاده مع كونه يف غاية القرب لالشتراك يف يف الصفات الذاتية النفسية فأنزلن
فلما حتقق العبد بالتعريف اإلهلي هذا البعد عن اهللا شرع له تعاىل طرق القربة إليه إىل أن كان مع هذا البعد مسعه وبصره ومجيع قواه 

ع له أن يفعل فهو لذله وافتقاره ضد وهو بالصورة لكونه مثالً فصح بالذلة واالفتقار إضافة الفعل إليه فما شرع له بفعله ما شر
فتقرب إليه مبا نسب إليه من الفعل فقرب القرب الذي أخرب احلق أنه مجيع قواه وأعضائه ويته وأقرب من هذا فال يكون فإنه أثبت 
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من قوله مسعه وبصره ولسانه ويده ورجله وأثبت أنه ما هو هو ليس هو هو إال بقواه فإا من حده عني العبد بإعادة الضمري عليه 
الذايت كما قال وما رميت إذ رميت ولكن اله رمى فالصورة واملعىن معالة فملك الكل إذ كان عني الكل فما يف الكون إال هو 

   تسبحه وترتهه إال عنه سبحانه وتعاىل عنه يف منال أمسائه احلسىن ألنه ما مث عمن

 الجثة والقلب وله  فله القربة والقرب

 الظاهر والقلب فله  ما نحن فيه وله

 الراحة والكرب حالة  األمر إليه يقلب

 السرور فاعجب وبها  غضب الحق كروبي

 سورة العبد المقرب  فاجتهد إن كنت تبغي

 ربك فارغب وإلى  فرغت فانصب فإذا

 كمه بي يتقلبح  آية من في هذه

 ما فيه مذهب واحد  زلنا فأمر فإذا

 ويه نلهو ونلعب  فبه يحيى وحودوي

 وبه واهللا نشرب  نأكل كل خبزي وبه

 فمن تقرب عينه  بكون عيني فرحاً

 عين كل مطلب وهو  و إلى من كان قربي

 ال تشغب فإليه  ما جئت منه فإذا

 فلست أكذب وأنا  الطالب حقاً فهو

  في الذي عندي من أشعب   فاعلمأطمع إني

وملا شرع اهللا القرب ما شرعها إال من هذه احلضرة وسبب وجود الشرع الدعوى فعمت الشريعة املدعي وغري املدعي وكل واحد 
هود حيشر يوم القيامة على نيته وخيتص بنحلته وملته والقرب كلها عند العاقل العامل تعب ال راحة فيها تعم إال من رزقه اهللا ش

العامل وال بد من تعب القابل احلامل فهو وإن كانت األمور ترجع إىل اهللا تعاىل فإن العبد وال بد حمل ظهورها وهو الذي ترجع إليه 
  آالمها فهو احملس هلا 

 كلها نصب حضرة  حضره القرب والقرب

 تأملتها نشب إن  فأمور الورى بها

 ال تفعل انتصب قال  قلت قد كفى كلما

 فيه لم تصب قلته  أخطأت في الذي أنت

 حكم النسب يقتضيه  األمر دائماً هكذا
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 ال بد من سبب فصله  إن شئت أو فاهجر

 عن الشوق لم تغب إذ  الكد التني فعن

 قرأنا من الكتب قد  جاء في الذي هكذا

  المعطي حضرة العطاء واإلعطاء

 الغطاء عين الهبات وفي  العطاء كشف الغطاء عين

 أن تجيء بالمحدثات عن  تعالت وجلت افإنه

 صفاتي غير سماتي وما  حديثي غير حدوثي فما

 فداك عين سباتي عني  فإن تكن تريد انتقالي

 مسيري عين إلتفاتي وفي  وفي مقامي عين قصوري

    

 يزل يمدني بثباتي لم  لآلله الذي فالحمد

 ذاته وفي الكلمات في  يكون فرداً وحيداً حتى

 بعد فرقتي وشتاتي من  إليه رجوعي فإنه

 من أجّل ثقاتي فذاك  فمن يرد كوني إليه

 من أجل عداتي فذاك  يرد كوني إلينا ومن

 كله في مماتي فالعيش  تشأ عكست مقالي وإن

 وفيه رغبتي وحياتي  وإنه مرادي وقولي

 فإنما يريد وفاتي  يكون من أصدقائي فمن

  من عداتوبالذي له  فيه جمعي بربي فإن

  وهو الصديق لي والموات  المحب سراً وجهراً وهو

يدعى صاحبها عبد املعطي والعبد آخذ والعبد معطي الصدقة وهي تقع بيد عبد الرمحن يف حال العطاء فاهللا آخذ فهو اآلخذ كما 
 األخذ بناصيتها إذالالً ألنه عبد وكل من هو املعطي وما من دابة إال وهو آخذ بناصيتها إال أا أعطته حبقيقتها وقبوهلا التمكن من

  أخذ بناصيته فإنه ذليل والكل عبيد اهللا تعاىل فالكل أذالء بالذات وهو العزيز احلكيم 

 الذي يعم والسخاء  الجود والكرم فله

 تطلب الهمم للذي  الوهب منعماً وله

 حكمه نعم إنما  يدري ما حكم ال ليس
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 عمكله ن عندنا  الذي له والوجود

 في الذي قاله فتم  إن بلعام عبره

  وانظروا في الذي حكم  في الذي بدا فانظروا

 يدري لمن فهم ليس  قولي في حكم ال هو

 لو رأيت ثم وأنا  مبيناً فخذوه

 جار أو ظلم أنه  تقل عند ما ترى ال

 األمر ينكتم فاكتم  عن مثل ذا وذا جل

احلق العامل الوجود امتنان وإعطاء كل موجود من العامل خلقة واجب وهو قوله أعطى كل والعطاء منه واجب ومنه امتنان فإعطاء 
شيء خلقه يعين يف نفس األمر مث هدى بني بالتعريف أنه أعطى كل شيء خلقه واجلود واإلنعام والكرم الذايت أوجب هذا العطاء 

لكن ال كل العامل بل لعامل خمصوص وهو املنعوت يف قوله عليه ملا قال كتب ربكم على نفسه الرمحة فأوجبها للعامل على نفسه و
تعاىل أنه من عمل منكم سوأً جبهالة مث تاب من بعده وأصلح ويف قوله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا 

االمتنان من غري وجود نعت وهي الرمحة يؤمنون الذين يتبعون الرسول النيب األمي وما عدا هؤالء املنعوتني فإن اهللا يرمحهم برمحة 
اليت وسعت كل شيء وفيها يطمع إبليس مع كونه يعلم أنه من أهل النار الذين هم أهلها فال خيرج منها بل اهللا يرمحها ويرحم من 

رضت عليهم اجلنة فيها بوجه دقيق ال يشعر به إال جهنم ومن فيها بإنعام يليق ذا املوطن ومزاج يكون أهله عليه حبيث أم لو ع
  تأملوا بالنظر إليها تأمل أهل اجلنة لو عرض عليهم دخول النار وحتققوا ذلك أعوذ باهللا من النار ومما يقرب إليها 

 رحمة فيها نعيم ولذات لهم  مكان فيه أهل يخصه فكل

 لهم فيه سرور وجنات لمزج  كان مكروها يعود محباً وإن

 أعطاء قد أعطتهم الذات القروب  أهل النار بالنار عينها فجنة

 عمت وبالخلق تقتات فرحمته  فإن اسمه الرحمن في عرشه استوى

    

فمن هذه احلضرة أوجد العامل وأنزل الشرائع ملا تضمنته من املصاحل فهي اخلري احملض فما فيها من األمور املؤملة املنازعة ملا تتعلق به 
 خلق األدوية الكريهة للعلل البغيضة للمزاج اخلاص فالرمحة اليت بالقوة يف زمان استعمال األعراض النفسية اليت خلقها اهللا بالرمحة

الدواء وبالفعل يف زمان وجود العافية مما كان يأمل منه فاقدها وهذا كله عطاء إهلي كال مند هؤالء أصحاب اجلنة وهؤالء أصحاب 
عطاء ربك حمظوراً أي ممنوعاً فعم العطاء الكل فعلمنا أن عطاءه عني النار من عطاء ربك فعم اجلميع مع اختالف الذوق وما كان 

الرمحة اليت سبقت فوسعت كل شيء من مكروه وغريه وغضب وغريه فما يف العامل عني قائمة وال حال إال ورمحة اهللا تشمله 
إال من دون العرش من الكرسي فما وحتيط به وهي حمل له وال ظهور له إال فيها فبالرمحن استوى على عرشه وما انقسمت الكلمة 
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حتته فإنه موضع القدمني وليس سوى انقسام الكلمة فظهر األمر واخللق والنهي واألمر والطاعة واملعصية واجلنة والنار كل ذلك عن 
  أصل واحد وهي الرمحة اليت هي صفة الرمحن 

 لنا نعيم إال بنعمته وما  استوى علينا إال برحمته فما

 فيه حتى نحظى بحظوته نجول  في حصر قبضتهميداننا عريض 

  وملا كانت اليد هلا العطاء وهلا القبص فباليد قبض علينا فنحن يف قبضته واليد حمل العطاء واجلود فنحن يف حمل العطاء ال يف قبضته 

 كان الجنان وال الجحيم وال  فلو ال الحصر ما وجد النعيم

 بها مقيميقوم  بأهلها  وفي الدارين إنعام لرحمى

 أنه البر الرحيم يعرف  اهللا أصدق كل قيل وقول

فالتكوين دائم فالعطاء دائم فهي حضرة ال حيصرها عدد وال أمد يقطعها جتري إىل غري أجل من حيث ذاا وإن كان فيها آجال 
  معينة فما خترج منها فآجاهلا فيها واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  الشافي حضرة الشفاء

 له األرواح واألجسام تعنو  الشفاء إزالة اآلالم نإ

 عليه السادة األعالم دلت  هو الحق الذي قلنا به هذا

 األلباب واألحالم وكذلك  يعضده لذا جئنا به والشرع

 عنه تعالى بنا بأنه الشافي  عليل وال شخص يخبرني إني

 أدري بها في عين إتالفي ولست  سعيت وعين الحق تحفظني إني

 يعرفني بأنه الوافي وما  وفيت له بعهده زمناً إني

  حباً ويظهر لي في صورة النافي  الحق يثبتني في كل طائفة

 ما أتلو إليالف وسورتي  شخص من القرآن سورته لكل

    

مزيل األمراض ومعطي يدعى صاحبها عبد الشايف يقول اهللا عن خليله ابراهيم عليه السالم أنه قال وإذا مرضت فهو يشفني فالشايف 
األغراض فإن األمراض إمنا تظهر أعياا لعدم ما تطلبه األغراض فلو زال الغرض لزال الطلب فكان يزول املرض فحضره الشفاء هي 

اليت تنيل أصحاب األغراض أغراضهم وال بد من الغرض فإن حيل بني من قام به الغرض وما تعلق به كان املرض فإن ما نال ما 
فهو الشفاء له من ذلك املرض واملنيل هو الشايف وكثرياً وأينا ممن يطلب آالماً أي أمور مؤملة ليزيل ا آالماً هي عنده أكرب تعلق به 

منها وأشد فتهون عليه ما هو دوا وتلك اآلالم املطلوبة له هي يف حقه شفاء وعافية إلزالة هذه اآلالم الشديدة فما طلب هذه 
 فإن األمل غري مطلوب لنفسه وإمنا طلبه إلزالة ما هو أشد منه يف تومهه ومهما وجد األمل املؤمل ولو كان قرصة اآلالم لكوا آالماً
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برغوث لكان احلكم له يف وقت وجوده ويريد املبتلي به إزالته بال شك فما طلبه إذا طلبه إال بالتوهم املتعلق بإزالة هذا األشد فإذا 
 املطلوب شديد يف حقه يطلب زواله بعافية أو مزيل ال أمل فيه وورد يف اخلرب أذهب البأس رب حصل وذهب األشد كان ذلك األمل

الناس أشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك فإن الكل خلقه وهلذا قال اخلليل فهو يشفني فأمرنا اهللا أن نصلي على حممد صلى اهللا 
زال هذا االحتمال ابراهيم عليه السالم وقد أمر أن يبني للناس ما نزل م عليه وسلم كما نصلي على ابراهيم ألنه جاء بأمر حمتمل أ

ألن اهللا ما أنزل ما أنزله إال هدى أي بياناً ورمحة مبا حيصل هلم من العلم من ذلك البيان فقال اخلليل فهو يشفني فنص على الشايف 
اء إال شفاؤك فدخل االحتمال إما جعل اهللا يف األدوية من وما ذكر شفاء لغريه وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه ال شف

الشفاء وإزالة األمراض فيحتمل أن يريد حممد صلى اهللا عليه وسلم أن كل مزيل ملرض إمنا هو شفاء اهللا الذي أودعه يف ذلك املزيل 
ع تقرير األسباب ألن العامل ما يعرفون فأثبت األسباب اليت وردها كلها إىل اهللا وهذا كان غرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م

شفاء اهللا من غري سبب مع اعتقادهم إن الشايف هو اهللا وحيتمل لفظ النيب صلى اهللا عليه وسلم إثبات أشفية لكن ال تقوم بالفعل قيام 
 دخل االحتمال كان البيان شفاء اهللا فقال ال شفاء إال شفاؤك واألول يف التأويل أوىل مبنصب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما

من هذا الوجه يف خرب ابراهيم اخلليل عليه السالم فقيل لنا قولوا يف الصالة على حممد كما صليت على ابراهيم والصالة من الرمحة 
 شفاء اهللا إذ والشفاء من الرمحة وقد اقتضى مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يبني أن األشفية اليت تكون عند استعمال أسباا أا

ال يتمكن رفع األسباب من العامل عادة وقد ورد أن اهللا ما خلق داء إال وخلق له دواء فأراد اهللا أن يعطي حممد صلى اهللا عليه وسلم 
ما أعطاه ابراهيم خليله مع ما عنده مما ليس عند غريه هذا أبو بكر رضي اهللا عنه وهو حسنة من حسنات رسول اهللا صلى اهللا عليه 

سلم يقول الطبيب أمرضين واخلليل يقول وإذا مرضت فهو يشفني فانظروا ما بني القولني جتد قول أيب بكر أحق وانظر ما بني و
األدبني جتد اخلليل عليه السالم أكثر أدباً فإن آداب النبوة ال يبلغها أدب كما قال معلم موسى عليه السالم فأردت أن أعيبها وأراد 

   فهذا لسان ابراهيم عليه الصالة والسالم ربك أن يبلغا أشدمها

  وكل حال له معنى يحققه  وقت له حال ينطقه وكل

    

فقول ابراهيم اخلليل وإذا مرضت اية وقوله يشفني بداية وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ال شفاء إال شفاؤك اية النهاية فهي أمت 
ين حملمد صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة عليه كما صليت عل ابراهيم الذي أمرنا اهللا أن واإلتيان باألمرين أوىل وأعم فجمع اهللا األمر

نتبع ملته لتقدمه فيها ال ألنه أحق فيها من حممد صلى اهللا عليه وسلم فللزمان حكم التقدم ال يف املرتبة كاخلالفة بعد رسول اهللا 
ا أبا بكر مث عمر مث عثمان مث علياً حبسب أعمارهم وكل هلا أهل يف صلى اهللا عليه وسلم الذي كان من حكمة اهللا تعاىل أعطاه

وقت أهلية الذي قبله وال بد من والية كل واحد منهم وخلع املتأخر لو تقدم ال بد منه حىت بلي من ال بد له عند اهللا يف سابق علمه 
ستحقاق يف كل واحد من متقدم ومتأخر وما علم من الوالية فرتب اهللا اخلالفة ترتيب الزمان لألعمار حىت ال يقع خلع مع اال

الصحابة ذلك باملوت ومع البيان اإلهلي فبقي أهل األهواء يف خوضهم يلعبون مع أبانة الصبح لذي عينني بلسان وشفتني نسأل اهللا 
  قول احلق وهو يهدي السبيل العصمة من األهواء وهذه كلها أشفية إهلية تزيل من املستعمل هلا أمراض التعصب ومحية اجلاهلية واهللا ي

  الفرد الوتر األحد حضرة األفراد
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 وإني بتثليثها مفرد  بالفرد في نشأتي تفردت

 إلى غايتي أوحد وإني  لي سبيل إلى غايتي وما

 المجد والسؤدد يورثني  ورثت من أشياخنا كل ما

 وإني أنا ذلك األوحد  إذا كنته لم أكن وإني

 هللا سبحانه أسندعن ا  الذي قلته أنه وهذا

    

يدعى صاحبها عبد الفرد وعبد الوتر وعبد األحد وأمثال ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا وتر حيب الوتر وأوتر رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بواحدة وبثالث وباخلمس وبالسبع وبالتسع وبإحدى عشر وكل فرد وتر بالغاً ما بلغ وكل مشفع وتراً 

كل موتر شفعاً وتر وفرد أحد يسمى وتراً ألنه طالب ثأر من األحد الذي شفع فرديته فإن احلكم لألحد يف شفع الفرد ليس أحد و
للفرد وال للوتر فلما انفرد به األحد طلب الفرد ثأره من األحد بالوتر فإن الوتر يف اللسان بلحنهم هو الدحل وهو طالب الثأر وهو 

يف الذي تفوته صالة العصر يف اجلماعة كأمنا وتر أهله وماله كان صالة اجلماعة يف العصر طلبت ثأرها قوله صلى اهللا عليه وسلم 
من املصلي فذا مع متكنه من اجلماعة وإذا أوتر بواحدة مسيت البتريا ألن من شأن الوتر على حكم األصل أن يتقدمه الشفع فإذا أوتر 

صغري واألبتر هو الذي ال عقب له وهذه البتريا ما هي بتريا لكوا ال عقب هلا وإمنا هي بواحدة مل يتقدمها شفع فكانت بتريا على الت
بتريا لكوا ليست منجة وال نتجت فلها مرتلة مل يلد ومل يولد فإذا تقدمها الشفع مل تكن بتريا ألا ما ظهرت إال عن شفع وهلذا 

 يف وتر ذلك الشفع فيصله بالشفع ليعلم أنه منه كله ليتميز من األحد فإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يسلم من شفعة إال
األحد ال يدخله اشتراك وال يكون نتيجة عن شفع أصالً وإن كان عن شفع فليس بواحد وإمنا هو ثالثة أو مخسة فما فوق ذلك 

فصل وليس إال األحد خبالف الفرد والوتر وتقول يف سادس اخلمسة أنه واحد ألنه ليس بسادس ستة فقد متيز عن الشفع مما هو من
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا تعاىل تسعة وتسعني امساً إال واحد من أحصاها دخل اجلنة فإن اهللا وتر حيب الوتر فأوتر 

ية والوترية وليس يف األحدية اشتراك التسعني بالتسعة واستثىن الواحد من املائة ومل يقل مائة إال وتراً أو فرداً ألن االشتراك يف الفرد
ولو قاهلا هنا لعلم بذكر املائة وذكر التسعة والتسعني أنه أراد الواحد فلو ال قرائن األحوال ما كان يعرف أنه أراد الواحد لالشتراك 

ا هي فرداً أو وتراً وال يصح أن الذي يف األفراد واألوتار فأبان بالواحد بعني امسه فقوة األحد ليست لسواه وأحدية الكثرة أبداً إمن
يكون واحداً وسواء كانت الكثرة شفعاً أو وتراً وإمنا أحب اهللا الوتر ألنه طلب الثأر واهللا يقول أن تنصروا اهللا ينصركم واحلق 

باألحدية أحدية سبحانه قد نوزع يف أحديته باأللوهية فلما نوزع يف ألوهيته جاء بالوتر بطالب الثأر ليفين املنازع وينفرد احلق 
الذات ال أحدية الكثرة اليت هي أحدية األمساء فإن أحدية األمساء شفع الواحد ألن اهللا كان من حيث ذاته وال شيء معه فما شفع 

  أحديته إال أحدية اخللق فظهر الشفع 

 فإن الرب بالمربون كانا  فما في الكون إال الشفع فانظر

 ه والشرك هانشريك أهان  فهم الذي قد قلت فيه فمن

 برحمته جنانا يورثه  الحق بعد األخذ فيه لهذا
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 بها النعمى امتنانا وأعطاه  النار لم يخرجه منها بدار

 تك واحداً فيه عيانا وال  فرداً وكن وتراً تكنه فكن

 المكانة والمكانا وبالفرد  بالوتر فكرت فيه نحن

  سوانافي الكون من عين فما  تنظر إلى االحد المعلي وال

 وجوده أن كن فكانا يريد  إذا قال اإلله لكل شيء

 فمن رآه فقد رآنا سواه  كان الذي قد كان منه وما

  الرفيق حضرة الرفق والمرافقة

 اإلمام العالم المتحقق وهو  الرفيق هو الذي يسترفق إن

  ألقى على األسماء ما يتحقق  نطقت عن اإلله مترجماً فإذا

 تجنح إلى غير الرفيق فال  و الرفيقكان الرفيق ه إذا

 يبينه له معنى الطريق  بالسبق والتحقيق فيه تفز

 قلبي بمعناها الدقيق إلى  لقد دقت إشارات المعاني

 مجيئها لمع البروق ألن  أن تنال بكل فكر وجلت

 حالها عند الشروق سأشهد  لصاحبي مهالً فإني وقلت

    

و الصاحب يف الداللة وملا خري صلى اهللا عليه وسلم عند املوت ما قال وما مسع منه إال الرفيق يدعى صاحبها عبد الرفيق وهو أخ
األعلى فإنه تعاىل كان مرافقه يف الدنيا وعلم منه تعاىل أنه يريد بطلوع الفجر الرجوع إىل عرشه من السماء الدنيا اليت نزل إليها يف 

سلم مفارقة رفيقه فانتقل النتقاله ورحل لرحلته ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم الرفيق ليل نشأته الطبيعية فلم يرد صلى اهللا عليه و
ومل يقل غري ذلك ألن اإلنسان خلق يف حمل احلاجة والعجز فهو يطلب من يرتفق به فلما وجد احلق نعم الرفيق وعلم أن االرتفاق به 

ريه فلجهل الذي أضافه فطلب الرفيق الذي بيده مجيع األرفاق فلم على احلقيقة هو االرتفاق املوجود يف العامل وإن أضيف إىل غ
يطلب أثراً بعد عني وهكذا حال كل من أحب لقاء اهللا إذا مل تكن له درجة مشاهدة الرفيق وهو يف قوله تعاىل وهو معكم أينما 

جود احلسي باملوت لقاء اهللا وما هو لقاء كنتم فهو رفيقنا تعاىل يف كل وجهة نكون فيها غري أنا حجبنا فسمى انفصالنا عن هذا الو
  وإمنا هو شهود الرفيق الذي أخذ اهللا بأبصارنا عنه فقال من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه 

 والبشر والرضى  بالكرامة فنلقاه

 عن وسعه الفضا  وبأهل ومرحب ضاق
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من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون فاستحيوا منه املؤمنون ملا عاملوه فلم يعرفه احملجوب رفيقاً حىت لقيه فإذا لقيه عرفه وهو قوله وبدا هلم 
به من املخالفة ألوامره تعاىل وخاف منه ارمون فلقوه على كره فكره اهللا لقاءهم ومع هذه الكراهة فال بد من اللقاء للجزاء كان 

نوية باسم الرفيق فتقول فالن رفيق فالن ألنه يغضب اجلزاء ما كان األنس والرمحة وأخواما يف الرفيق واملرافقة لذلك اختصت الب
لرفيقه وينصره والخيذله وينصر احلق وال خيذله فإنه من شرط البنوة أنه ال يكذب فيتعضد بالبنوى احلق يف إظهار الصدق وليس 

 فمن دنسه أو قلصه عاد ذلك لغري هذه الطائفة وإذا مل يكن على مكارم هذه األخالق خلع عنه قميص البنوة وهو قميص نقي سابغ
  ذلك عليه وخلع عنه قميصها فال يلبسه إال أهلها 

  الباعث حضرة البعث

 الصدق وهو من أحوالي فلها  حضرة البعث حضرة اإلرسال

 يبغي دون األنام سؤالي منه  قلت قد أتاني رسول كلما

 واهللا أن خطرت ببالي أنت  عجباً به وقلت أنيسي تهت

 أتيت به من صادق الخبر بما  وب في السحرأني بعثت إلى المحب

  من شاهد الحب فلتنهض على أثري  أن كنت تدري ما أفوه به وقلت

 فرق عندي بين الستر والنظر ال  شهدتك ما من ال شبيه له لما

 يشاهد في الشمس والقمر بما  ينبيء عن اسرار موجدة فالكشف

 كشف بالبصريشاهد رب ال عما  البصائر أغنتني حقائقها أن

    

يدعى صاحبها عبد الباعث قال تعاىل هو الذي بعث يف األميني رسوالً منهم وقال وإن اهللا يبعث من يف القبور وقال وما كنا 
معذبني حىت نبعث رسوالً وقال يوم يبعثهم اهللا مجيعاً فمن هذه احلضرة بعث الرسل وأنزل الكتاب وحشر الناس بعد أن أنشرهم مث 

هذه احلضرة إىل منازهلم يعمرونا من جنة ونار كل بشاكلة عمله فيبعثهم ويبعث إليهم فالبعث ال ينقطع يف الدنيا بعث م من 
واآلخرة والربزخ غري أن الرسل عرفاء ال متشي إال بني امللوك ال بني الرعايا وإمنا ختاطب الرؤساء والعرفاء فاإلرسال من اهللا إمنا 

وس الناطقة من عباده لكوم مدبرين مدائن هياكلهم ورعاياهم جوارحهم ظاهرة وقواهم الباطنة فما أرسلهم من كونه ملكا إىل النف
جتيء رسالة من امللك إال بلسان من أرسل إليهم قال تعاىل وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم فيبعث اهللا رسله إىل هذه 

نفذ من طاعة وخمالفته وهلا قبول الرسالة واإلقبال على الرسول والتحفي به أو اإلهانة النفوس الناطقة وهي اليت تنفذ يف اجلوارح ما ت
وقد يكون الرد حبسب ما أعطاها اهللا من االستعداد من توفيق أو خذالن فجعل النفوس ملوكاً على أبداا وأتاها ما مل يؤت أحداً 

 هلا أمراً بوجه من الوجوه وسائر امللوك الذين رعاياهم غري متصلني م من العاملني وهو طاعة رعاياها هلا فاجلوارح والقوى ال تعصى
قد يعصون أوامر ملوكهم كما أن من هؤالء امللوك قد يعصى ما أمره به امللك احلق سبحانه وتعاىل على لسان رسوله إليهم وقد 

 يف امللك علمنا أنه لو ال ما مث مناسبة تقتضيه ما كان يطيع فتوجيه الرسل وبعث اهللا إليهم أثبت هلم كوم ملوكاً فلما أنزهلم مرتلته
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هذا فإذا املناسبة يف أصل اخللقة وهي قوله تعاىل ونفخت فيه من روحي فهو واله وملكه وجعله عنه فمنهم من خرج عليه كفرعون 
وا أيضاً منهم إليه تعاىل رساهلم وأمثاله ومنهم مل خيرج عليه فما كانت الرسل إال إىل والته مث أن هؤالء امللوك من النواب وجه

يطلبون منه ما يؤيدهم به يف تدبري ما والهم عليه فصار امللك ملك امللك هلذا السبب فمنه إليهم ومنهم إليه فما وجه وال بعث 
هم عليه كما إرساله إال إليه وما قبل اإلرسال إال منه فإم من روحه وجدوا من عني كونه كانوا وهنا أمور وأسرار أعين يف خروج

خيرج الولد على والده والعبد على سيده إذا ملكه يسعى يف هالكه مع إحسانه إليه وبايع على قتله لينفرد هو بامللك وهذا واقع يف 
رد األفعال إليهم وليست إال إىل اهللا تعاىل وغاية املوفق منهم االشتراك يف األمر وهو الشرك اخلفي فشرع هلم سبحانه قول ال حول 

 قوة إال باهللا رمحة م وقوله وإياك نستعني وقنع منه بذلك من كونه حكيماً وملا علم إن مثل هذا الشرك يقع منهم والدعوى وال
أمرهم باالستعانة باهللا تقريراً لدعواهم حىت يكون ذلك عن أمره فأمثالنا يقول مثل هذا كله تعبداً ويثابر عليه خبالف من ال يعلم وما 

ه هذا إال غرية فيتخذون ذلك عبادة ويقولون إذا رجعوا إليه وكان امللك هللا الواحد القهار يف موطن اجلمع وسئلوا قرر احلق لعباد
عن مثل هذا الشرك اخلفي يقولون أنت أمرتنا باالستعانة بك فأنت قررت لنا أن لنا قوة ننفرد ا وإن كان أصلها منك ولكن ما هلا 

م رأوا فيها القصور النفوذ ال مبعونتك فطلبنا القوة منه اليت فيهم وإم جعلوا القوة املتني فيصدقهم اهللا يف كوة منك فإنك ذو القو
خلاصية احملل فما هلا نفوذ االقتدار اإلهلي مبساعدة االقتدار اإلهلي فإن العجز واجلنب والبخل يف اخللق ذايت الزم يف جبلته وأصل خلقه 

سه الشر جزوعاً إذا مسه اخلري منوعاً فإذا تكرم وتشجع فنصرته من املكانة واالكتساب والتخلق أن اإلنسان خلق هلوعاً إذا م
بأخالق اهللا حيث كان يف ذاته روحاً منه فأثرت البقعة كما تؤثر البقعة يف املاء مبا يوجد من امللوحة واملرارة وغري ذلك من املطاعم 

والطعم فانظروا إىل ما أثرت فيه البقعة كذلك هي األرواح املنفوخة يف األجسام واملاء من حيث هويته على صفة واحدة من الطيب 
من أصل مقدس نقي فإن كان احملل طيب املزاج زاد الروح طيباً وإن كان غري طيب خبثه وصار حبكم مزاجه فرسل اهللا الذين هم 

اهم من اخللفاء منهم من يلحق م وهم الورثة يف احلال خلفاؤه أظهر الناس حمالً فهم املعصومون فما زادوا الطيب إال طيبا وما عد
والفعل والقول ومنهم من خيتل بعض اختالل وهم العصاة ومنهم من يكثر ذلك االختالل وهم املنافقون ومنهم املنازع واحملارب 

     وهم الكفار 

ستنادهم إىل غريه الذي أقاموه إهلاً فيهم من واملشركون فيبعث اهللا إليهم الرسل ليعذروا من نفوسهم إذا عاقبهم خيرجهم عليه وا
أنفسهم وكذبوا عليه يف جعلهم إياهم آهلة واإلله ال يكون باجلعل ولكن ما محله على ذلك إال أصل صحيح وهو أم رأوا اختالف 

كل صاحب نظر مبا أداه إليه املقاالت يف اهللا مع االجتماع على أحديته وأنه واحد ال إله إال هو مث اختلفوا مبا هو هذا اإلله فقال 
نظره فتقرر عنده أن اإلله هو الذي له هذا احلكم وما علم أن ذلك عني جعله فما عبد إال إهلاً خلقه يف نفسه واعتقده ومساه اعتقاداً 

 أو خارجاً واختلوا يف ذلك اختالفاً كثرياً والشيء الواحد ال خيتلف يف نفسه فال بد أن يكون هو نفسه على إحدى هذه املقاالت
عنها كلها وملا كان األمر ذه املثابة أثر وهان عليهم اختاذ األحجار واألشجار والكواكب واحليوانات وأمثال ذلك من املخلوقات 
آهلة كل طائفة مبا غلب عليها كما فعل أهل املقاالت يف اهللا سواء فمن هذا األصل كان املدد هلم وهم ال يشعرون فما ترى أحد 

 غري جمعول فيخلق اإلنسان يف نفسه ما يعبده وما حيكم عليه واهللا هو احلاكم ال ينضبط للعقل وال يتحكم له بل له األمر يف يعبد إهلاً
خلقه من قبل ومن بعد ال إله إال هو إله كل شيء ومليكه وهذا كله من االسم الباعث فهو الذي بعث إىل بواطنهم رسل األفكار 

هللا كما أنه بعث إىل ظاهرهم الرسل املعروفني باألنبياء والنبوة والرسالة فالعاقل من ترك ما عنده يف اهللا مبا نطقوا به واعتقدوه يف ا
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تعاىل ملا جاؤوا به من عند اهللا يف اهللا فإن وافقوا ما جاءت به رسل األفكار إىل بواطنهم كان وشكروا اهللا على املوافقة وإن ظهر 
وإياك وغائلة رسل الباطن تسعد إن شاء اهللا وهذه نصيحة مين إىل كل قابل ذي عقل سليم اخلالف فعليك باتباع رسول الظاهر 

  وقل ريب زدين علماً واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  الحق حضرة االسم الحق

 ما بين إعدام واثبات فالحق  بالحق أفنيه واثبته الحق

  في الالتما مان يعبد في العزى و  الوجود ولو ال سر حكمته لوال

 بها يسر حتى الحال واألتي  إن األمور التي بها يقيدني

 لديه من أمراض وآفات لما  ن الذي قد مضى إلى مرجعه

 كنت أفرح بالفاني إذا يأتي ما  لو علمت نفسي بمن كلفت واهللا

    

   واحلرية وباخللق ظهر حكم الضالل يدعى صاحبها عبد احلق قال تعاىل فماذا بعد احلق إال الضالل وليس إال اخللق والضالل

  وعين وجود الخلق ظل له تبع  وجود الحق نور محقق فعين

فاحلق عني الوجود واخللق قيده باإلطالق فاخللق قيده مقيد فال حكم إال له وبه واحلق احلاكم ال حيكم إال باحلق فحق احلق عني 
مبا خيلق منه فاخللق جديد وفيه حقيقة اختالق ألنك تنظر إليه من وجه فتقول اخللق فإين تصرفون واألمر كما قلناه ومامسى خلقاً إال 

هو خلق وهو يف نفسه ال حق وال غري حق فإطالق احلق عليه واخللق كأنه اختالق فغلب عليه هذا احلكم فسمى خلقاً وانفرد احلق 
 بغريه فإن الغري ما له عني وإن كان له حكم باسم احلق إذ كان له وجوب لوجود بنفسه وكان للخلق وجوب الوجود به ال أقول

كالنسب ال عني هلا وهلا احلكم فباحلق خلق السماء واألرض وباحلق نزل القرآن وباحلق نزل وللحق نزل ففي اخللق تاه اخللق ألنه 
 ا يف ظلمات الرب والبحر ليل سلخ منه النهار فإذا هم مظلومون حيارى ما هلم من نور يهتدون به كما جعل اهللا النجوم ملن يهتدي

وهو نظر العامة واخلواص يف ظلمات ال يبصرون صم بكم عمى فهم ال يعقلون يقولون حنن حنن وهو هو وتارة يقولون هو حنن 
وحنن هو وتارة يقولون ال حنن حنن خملصون وال هو هو خملص مث صدق اهللا هؤالء اخلواص يف حريم بقوله ال خص خلقه علماً 

 رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى فنفى عني ما أثبت فما أثبت وما نفى فأين العامة من هذا اخلطاب فالعلم باهللا حرية ومعرفة وما
والعلم باخللق حرية وقد حجر النظر يف ذاته وأطلقه يف خلقه فاهلداة يف النظر ال يف اخللق ألنه اهلادي وقد هدى العمى يف النظر يف 

 الردى وهذا خطاب خاطب به العقالء ما خاطب به أهل اجلمع والوجود فما نظر قط أهل احلق فإنه قد حجر وجعله سبيل
اخلصوص يف اكتساب علم به وال معلوم وإمنا جعل هلم أن يهيئوا حماهلم ويطهروا قلوم حىت يأيت اهللا بالفتح فيصبحوا على ما أسروا 

 واألمر عني ما انفصلوا عنه فما زادهم إال إمياناً باحلرية وتسليماً حلكمها يف أنفسهم نادمني ألم عاينوا ما وصلوا إليه بالفتح اإلهلي
ومن هذه احلضرة أثبت إن الباطل شيء قذف باحلق عليه فدمغه فإذا الباطل زاهق وال يزهق إال ما له عني وما ختيل إن له عيناً فال 
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 كل حال مث أنه من أعظم احلرية يف احلق أن احلق له الوجود بد له من رتبة وجودية خياالً كانت أو غري خيال وقد اعتىن ا على
  الصرف فله الثبوت وصور التجلي حق بال شك 

  لكن لها اللقاء فما لها شفاء  ثبوت وما لها بقاء ومالها

باطل أو ما من صورة ينجلي فيها إال ذهبت ما هلا رجوع وال تكرار وليس الزهوق سوى عني الذاهب فأين تذهبون فهل يف احلق 
ما هو الباطل وما أذهب الصورة إال قذف الصورة األخرى وهي تذهب ذهاب أختها فهي من حيث ورودها حق ومن حيث 

زهوقها باطل فهي الدامغة املدموغة فصدق من نفى رؤية احلق فإن احلق ال يذهب فإنه إن كانت الصور صورنا فما رأينا إال أنفسنا 
نحن احلق ألن اهللا بنا قذف علينا فما أتى علينا إال منا فاهللا باحلق قاذف والعبد للحكم اإلهلي وحنن ليس بباطل وقد زهقنا بنا ف

  واقف 

 البقاء والثبوت لها  مني ومنه فالعين

 من هو منه يميت أو  ذا الذي منه يحي من

 منه مني يموت أو  مني يحي ومنه

  فنحن خرس صموت  حرت فيه وفينا قد

 ما يفوت فإنه  تدعي فيه دعوى ال

 لي قوت وإنه  أصبحت هللا قوتاً

 به ما بقيت علمني  فاألمر دور هذا

فال تعتمد على من له الزهوق فإنه ما حيصل بيدك منه شيء وال تعتمد إال عليك فإن مرجعك إليك و إىل اهللا ترجعون كما ترجع 
سان حبكم ما جتلى له ما هو حبكم عينه وما جتلى له غري عينه األمور فمن هنا قال من قال من رجال اهللا أنا اهللا فاعذروه فإن اإلن

  فسلم واستسلم فاألمر كما شرحته وعلى اهللا قصد السبيل ولو شاء هلديكم أمجعني 

  الوكيل حضرة الوكالة

 أنني عنه أقول ويدري  من يقول أنا الوكيل وكيلي

  لما كان الطلوع وال األفول  أني أشاهده بقلبي ولو

 وقع التحير والذهول لذا  اهده بعينيأش ولكني

    

يدعى صاحبها عبد الوكيل يهذا االسم اإلهلي ثبت امللك وامللك للخلق فإنا ما وكلناه إال يف التصرف يف أمورنا فيما هو لعلمنا 
 اجلاهلون وهو العليم الذي بكمال علمه فينا فإنه منا ما ال نعلمه من نفوسنا وما أعطاه العلم بنا سوانا يف حال ثبوتنا فنحن العلماء

ال جيهل وهلذا هو احلليم الذي ال يعجل فيمهل وال يهمل وحنن نعجل وهو يعلم منا أنا نعجل وما نعجل وإمنا هو انتهاء مدة األجل 
يف خلق جديد فاألجل منه قصري املدة ومنه طويلها فكل جيري إىل ما ال يتناهى جرياناً دائماً ال ينقصين فاحلق كل يوم يف شأن وحنن 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2765  

بني وجود وانقضاء فأحوال تتجدد على عني ال نبعد بأحكام ال تنفد وهي كلمات اهللا وخلقه وال تبديل لكلمات اهللا وال تبديل 
خللق اهللا وإمنا التبديل هللا فنحن كلماته وخلقه فهذا الوكيل احلق قد أعلمنا بتصرفه فينا أنه ما زاد شيئاً على ما أعطيناه منا ألن 

يل حبكم موكله فال يتصرف إال فيما أذن له فللوكيل احلجة البالغة فإنه ال يزيد على احلد املفوض إليه وما مث ما يقبل الزيادة الوك
فإن قلت للوكيل مل فعلت كذا كشف لك عنك فرأيت أنك جعلته أن يفعل ما أنكرت عليه فعله وكشف لك عن إنكارك فال بد 

  ه لك من اإلنكار عليه فعذرك وعذرت

 موكله ولم  تلم وكيالً فال

 به ونحن به  وجودي فإنما

  فالعين مجملة  أيضاً والتلمه

 فالكونفصله  وكلما بدا لي

 فضله علي  ذا إلهي يعلم

من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ألن اهللا وكله على عباده فأمر وى وتصرف مبا رآه اهللا الذي وكله وحنن وكلناه تعاىل عن أمره 
ضيضه فأمره قوله فأختذوا وكيالً وحتضيضه أن ال يتخذوا من دوين وكيالً فالرسول وكيل الوكيل وهو من مجلة من وكل احلق وخت

عن أمره تعاىل فهو منا وهو الوكيل من الوكيل علينا فوجب على املوكل طاعة الوكيل ألنه ما أطاع إال نفسه فإنه ما تصرف فيه إال 
وكالة رتبة إهلية سرت يف الكون سريان احلياة فكما أنه ما يف الكون إال حي فما يف الكون إال وكيل موكل به كما قررناه فرتبه ال

فمن مل يوكل احلق بلفظة وكله احلال منه وتقوم احلجة عليه وإن وكله بلفظة فاحلجة أيضاً عليه ألن الوكيل ما تصرف يف غري ما 
فوكل الرسل يف التبليغ عنه إىل املوكلني إنه من املصاحل اليت رأينا لكم أن تفعلوا كذا فوض إليه موكله وجعل له أن يوكل من شاء 

وتنتهوا عن كذا فإن ذلكم لكم فيه السعادة والفوز من العطب فمن تصرف من املوكلني عن أمر وكيل الوكيل فقد سعد وجنا 
ا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم فال تتهموا وكيالً وال تتخذوا وحاز اخلري بكلتا يديه ومألمها خرياً يا أيها الذين آمنوا استجيبو

إىل جترحيه سبيالً قفوا عند حده وأوفوا له بعهده وهذه حضرة التسليم والتفويض وأنت اجلناح املهيض فإنه خلقك على صورته مث 
واهللا خلقكم وما تعملون مث كسرك باجلزاء كسرك مبا شرع لك فصرت مأموراً منهياً مث جربك من هذا الكسر مبا سلب منك بقوله 

ألنه ما عمل معك إال ما علم وما علم إال منك وليس املهيض سوى هذا فإنه املكسور بعد جرب واجلرب ال يرد إال على كسر فاألصل 
  عدم الكسر وهو الصحة وليست إال الصورة فاعلم ما نبهتك عليه واسأل به خبرياً فال علم إال عن ذوق 

 الصبابة إال من يعانيها وال   الشوق إال من يكابدهال يعرف

  وهذا القدر من هذه احلضرة كاف ملن استعمله واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  القوى حضرة القوة

  فلست أبالي من ضعف يكون  كان القوى يشد ركني إذا

 تيسيره أبداً تهون فمن  عسرت على أمور كوني إذا
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 ما شئته وأنا المكين إذا  بكل وجهالعبد المطاع  أنا

 عنده الروح األمين وإني  واحد فرد تريه وأني

 والتي لي ما تبين مشائي  لي مشئته تعالى أبانت

    

هذه احلضرة ممتزجة يدعى صاحبها عبد القوي وصف نفسه تعاىل بأنه ذو القوة وهذا فيه إمجال فإنه اسم محريي أي صاحب القوة 
 اليت فينا وجندها من نفوسها كما جند الضعف وهي قوة جمعولة ألنه قال خلقكم من ضعف وما خلقنا إال عليه كما أي قوة القوة

سخر لنا ما يف السموات وما يف األرض مجيعاً منه فما أنشأ العامل إال منه وعليه أن فهمت مث جعل من بعد ضعف قوة ملا نقلنا من 
 من بعد قوة ضعفاً وشيبة رجوعاً إىل األصل فسمى هرماً والشيب للشيخوخة فهل هو حال الطفولة إىل حال الشباب مث جعل

الضعف األول الذي خلقنا منه وأين القوة هناك فاملدير األول هو املدير اآلخر وهو األول واآلخر والوسط حمل الدعوى الواقعة منه 
رجوعه إليها وما وجدنا للقوة ذكراً يف األول ال يف اآلخر فرأينا أن ننظر يف يف الظاهر والباطن إال من وفقه اهللا للنظر يف أول نشأته و

معىن هذا الضعف الذي خلقنا منه فوجدناه عدم االستقالل باإلجياد أن مل تكن منا اإلعانة بالقبول ألجل اإلمكان فإن احملال غري 
تدار غري مستبد وليس الضعف هنا سوى عدم هذا االستبداد فشرع قابل للتكوين ملا كانت اإلعانة بالقبول واالستعداد علمنا أن االق

لنا ما هو شرع له أن نستعني به يف االقتدار كما استعان ينا يف القبول منا لنعلم أن الضعف ليس إال هذا مث جعل لنا قوة غري مستقلة 
 الوجود لنفسه وحنن الواجبون به ال بأنفسنا فهو وإن فالقوة على احلقيقة ما يظهر هلا عني إال باموع فهو ذو القوة ألنه الواجب

خلقنا من ضعف فإنه جعل فينا قوة لوالها ما كلفنا بالعمل والترك ألن الترك منع النفس من التصرف يف هواها وذا عمت القوة 
  العمل والترك 

 افتراء وال مراء بال  فيها على السواء فنحن

  من بقاءوما له فيه  لكنه األصل في وجودي

 فهو على منهج الفناء  ألنه بالشؤون يفني

    

وملا جعل اهللا الشيب نوراً بالقوة هنا وبالفعل يف اآلخرة وقرن الشيبة بالضعف الذي رجعنا إليه لريينا بذلك النور الشييب أن ذلك 
 يعين يسراً آخر فرجعنا إىل الضعف الضعف ما ه ضعف ثان من أجل ما نكره كما قال إن مع العسر يسراً مث إن مع العسر يسراً

األول على عني الطريق الذي منه خرجنا أال تراه سبحانه يقول أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وقال ومنكم من يرد 
لم من بعد فوصفنا بأنا نرد وهو الرجوع إىل الضعف األول إىل أرزل العمر وأرزل العمر ما ال حيصل لنا فيه علم فقال لكي ال يع

علم شيئاً فأما أن يكون منع الزيادة وأما أن يكون اتصف بعدم العلم يف حال اهلرم لشغله مبا هو عليه من الضعف املفرط فإن الدنيا 
ىل باإلنسان حامل واهلرم شهر والدا فتقذفه من بطنها إىل الربزخ وهو املرتل األول من منازل اآلخرة فيترىب فيه كما يترىب املولود إ
يوم البعث وهو حد األربعني حد الزمان الذي تبعث فيه الرسل الذين هم أكمل العامل علماً باألمور اإلهلية فيحوزون القوة يف دار 
الكرامة اليت ال ضعف يعقبها فيتكون عنهم حسا ما يتكون هنا يف خياهلم معىن وقد يكون يف متعلق خاص حساً قدره عليه كمن 
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ويريد أن يكتب فيكتب وأما ما ال قدرة له وال قوة له عليه أن يكون منه يف احلس عليه فإنه يقوى على إجياده يريد أن يقوم فيقوم 
خياالً يف نفسه فذلك عينه يكون له يف اآلخرة حساً حمسوساً وإن كان يف قضية العقل حماال فما استحال وجود يف اخليال كذلك ال 

قيقة إمنا هو حضرة من حضرات احلس وهلذا يلحق املعاين باحملسوسات يف الصورة فيتخيل يستحيل وقوعه حساً ألن اخليال على احل
احملال حمسوساً فيكون يف اآلخرة أو حيث أريد اهللا حمسوساً وهلذا كان يف اآلخرة ال يف األوىل فإن اخليال يف الدرجة األخرية من 

هذا حيث كان ال يكون إال يف اآلخرة فتنبه وأي قوى أعظم قوة احلس فإنه عن احلس يأخذ ما يكسوه من الصور للمحال وغريه فل
ممن يلحق احملال الوجود بالوجود احملسوس حىت تراه األبصار كوجود اجلسم يف مكانني فكما نتخيله هنا كذلك يقع يف اآلخرة حساً 

 املمكن باحملال وهو عدم وقوع خالف سواء وما عندنا يف العلم أهون من إحلاق احملال باملمكن يف الوجود وال أصعب من إحلاق
املعلوم مع إمكانه يف نفسه فهذا إحلاق املمكن باال فنقول يف الذي كنا نقول فيه ممكن عقالً حمال عقال فتداخلت الرتب فلحق 

إلهلية والكونية فاألمر احملال باملمكن أي برتبته وحلق املمكن برتبه احملال وسبب ذلك تداخل اخللق يف احلق واحلق بالتجلي واألمساء ا
حق بوجه كل كون كون منه فاحلضرة اإلهلية جامعة حلكم احلق يف اخللق واخللق يف احلق ولوال ذلك ملا اتصف احلق بأن العبد 

يغضبه ويسخطه فيغضب احلق ويسخطه ويرضيه فريضى وأما كون احلق يسخط العبد ويغضبه ويرضيه فالعامة تعرف هذا وهذا من 
والتداخل فلو ال وجود حكم القوة ما كان هذا الضعف مانع قوي فانظروا حكم القوة كيف سرى يف الضعف حىت علم التواجل 

تقول يف الضعيف إذا قوي عليه الضعيف حبيث ال يستطيع احلركة فتنسب القوة للضعيف فوصفته بضده فمن هنا تعرف قول أيب 
ه بني الضدين مث تال هو األول واآلخر والظاهر والباطن فبالقوة تقوى الضعف سعيد اخلراز ملا قيل له مباذا عرفت اهللا قال جبمع

وباألقوى ضعفت القوة وهذا الفرق بني األقوى والقوي كاألقرب والقريب فكل أقرب قريب وما كل قريب أقرب وكل أقوى 
  ق وهو يهدي السبيل قوي وما كل قوي أقوى وقد ذكرنا يف هذه احلضرة ما فيه غينة وكفاية واهللا يقول احل

  المتين حضرة المتانة

 القوي المتين أنا  إن قلت قوالً صحيحاً

 الضعيف المتين أنا  كان غير صحيح أو

  وأيضاً 

 الذي هام وجدا في معانيها إال  المتانة حال ليس يدريها أن

 وحكمها أبداً فيمن يعانيها  اهللا أبدتها لناظرنا وقوة

  أولى وإن كان عيني فهو ثانيها  لناأشد بها ركني تكون  إذا

 إليها في مبانيها للناظرين  المطالع قد ال حت أهلتها أن

    

يدعى صاحبها عبد املتني قال تعاىل أن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني فرفع على الصفة لقوله ذو وهو املتني هو الذي ال يتزلزل عما 
لعني أا ذه الصفة من املتانة لئال يتخيل متخيل أو يقول قائل أن الصور ملا تبدلت يف جيب الثبوت له لتمكنه وثقله فنبه على ا
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التجلي واختلفت األمساء اإلهلية ملا كثرت وتنوعت ودل اسم معىن ال يكون ال يكون إال لغريه وأعطت كل صورة أمراً مل تعطه 
من املتانة حبيث أن األمر على ما قرر وشوهد من التحول والتبدل الصورة األخرى أن العني واملسمى تبدل هلذا التبدل فأخرب أنه 

والعني ثابتة يف مكاا ال تقبل التغيري وأعظم ما يظهر حكم هذا يف العقائد يف اهللا ألن اإلله الذي اعتقد بالدليل النظري إذا جاءت 
 الذي جعله املعتقد يف نفسه ما أثرت فيه الشبهة الشبهة لصاحب هذا االعتقاد النظري إزالته فلو كانت املتانة من صفات اإلله

الواردة فأخلت احملل عنه وعاد يبحث على إله آخر جيعله فيه فليست املتانة إال لإلله القوي احلق الذي جيد يف نفسه هذا الطالب 
 فال يعرف واحلق الذي وسعه قلب االستناد إليه وال يدري ما هو وملتانته ال يقوى الناظر أن ينقله إىل حمل اعتقاده فمتانته حجابه

العبد هو الذي يقبل آثار الشبه فيه فقد علمت ملاذا تسمى باملتني وهو علم غريب فباملتانة كان االستناد فاستند إليه كل ممكن يطلب 
درك اإلدراك إدراك الترجح والعلم ذا املستند عني نفى العلم به على علم بأنه ال يعلم ال بد من ذلك كما قال الصديق والعجز عن 

  وهذا أعلى ما يوصل إليه يف العلم باهللا املتني فإن للمتانة درجات فقصدنا أمتها وأعالها واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  النصير حضرة النصر

 قد بغى عليه للذي  حضرة النصر حضرة

 له غير ما لديه ما  هللا وحده فهو

  وأيضاً 

 تواله رب حين واله دعب  الولي الذي إذا تواله إن

 لفظة فاعل إذا تواله من  الولي اسم مفعول يكون له إن

 وال رست رغبة لواله لواله  ما ثبتت فينا قواعده لواله

  على مسامع كوني حين أماله  أملي على الذي يتلوه من سور

 بالني إلهي حين أباله به  سطره ربي لنحفظه بالقلب

    

 والويلّ الناصر وإن شئت قلت عبد الناصر قال تعاىل اهللا ويل الذي آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور يدعى صاحبها عبد الويلّ
وهو نور العيان وهو عني اليقني وأقام تعاىل عذراً ملا نبه بقوله يف متام اآلية والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوم وما أفرد 

سه ألنه واحد خيرجوم من النور إىل الظلمات فنصر هؤالء األولياء هلم حيث ال يتركوم الطاغوت ألن األهواء خمتلفة وأفرد نف
يدخلون اجلنة ملا هلم فيها من الضرر ألم على مزاج يتضرر باالعتدال كما تضر رياح الورد باجلعل فهم ينصرون أصحام وليس 

ل أن ويلّ اهللا الذي نزل الكتاب ألن فيه اهللا ويل الذين آمنوا وهو من إال أهل النار الذين هم أهلها أخرب صلى اهللا عليه وسلم فقا
املؤمنني وهو يتوىل الصاحلني وهلذا القطع كان الصالح مطلوباً بالكل نيب مكمل وشهد اهللا به ملن شاء من عباده على التعيني تشريفاً 

 نصر املؤمنني وليس املؤمن إال من مل يدخل إميانه بأمر ما له بذلك كعيسى وحيىي عليهما السالم وأما قوله تعاىل وكان حقاً علينا
خلل يقدح يف إميانه واملؤمنني يف كالم اهللا نوعان وهم الكافرون فنوع آمن باهللا وكفر بالطاغوت وهو الباطل فهم أهل اجلنة املعرب 
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 عنهم باألشقياء فقال عز وجل يف حق السعداء عنهم بالسعداء والنوع اآلخر آمن بالباطل وكفر باهللا وهو احلق فهم أهل النار املعرب
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى وهؤالء هم الذين حق على اهللا نصرهم واأللف والالم للعهد 

انوا مهتدين فإذا والتعريف وقال يف حق األشقياء والذين آمنوا بالباطل وكفروا باهللا أولئك هم اخلاسرون عما رحبت جتارم وما ك
جعلت األلف والالم يف نصر املؤمنني للجنس فمن اتصف باإلميان فهو منصور ومن هنا يظهر املؤمنني بالباطل يف أوقات على 

الكافرين بالطاغوت فيجعلون ذلك الظهور نصر ألن النصر عبارة عمن ظهر على خصمه فمن جعل األلف والالم للجنس جعل 
ل أقوى من إميان أهل احلق باحلق فاملؤمن من ال يوىل الدبر ويتقدم ويثبت حىت يظفر أو يقتل وهلذا ما أزم إميان أهل الباطل بالباط

نيب قط لقوة إميانه باحلق وقد توعد اهللا املؤمن إذا وىل دبره يف القتال لغري قتال أو احنياز إىل فئة تعضده فقال يا أيها الذين آمنوا إذا 
 ال تولوهم اإلدبار ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفاً لقتال أو متحيزاً إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا لقيتم الذين كفروا زحفاً

فخاطب أهل اإلميان بقرائن األحوال علمنا أنه تعاىل أراد املؤمنني باحلق وأرسل اآلية يف اللفظ دون تقييد من وقع اإلميان به ولكن 
قصود من ذلك غري أن احلق ما أرسلها مطلقة إال ليقيم احلجة على الذين آمنوا بالباطل إذا قرائن األحوال ختصص وتعطى للعلم بامل

هزمهم الكافرون بالطاغوت ملا دخلهم من اخللل يف إميام بالباطل فهو عندنا ليس بنصر ذلك الظهور الذي للمؤمنني بالباطل على 
عان كان يف إميام خلل فأثر فيه اجلنب الطبيعي فزلزل أقدامهم فازموا يف الكافرين بالطاغوت وإمنا املؤمنني باحلق ملا تراءى اجلم

حال حجاب عن إميام باحلق والشك أن اخلصم إذا رأى خصمه أزم أمامه وفر وأخلى له مكانه ال بد أن يظهر عليه ويتبعه فإن 
نتصروا على وجه اخللل الذي دخل يف إميام واستتر عنهم شئت مسيت ذلك نصراً من اهللا هلم فما انتصروا على املؤمنني باحلق وإمنا ا

باخلوف الطبيعي فكانوا كفاراً من ذلك الوجه فكان نصرهم نصر الكفار بعضهم على بعض وهم املؤمنني بالباطل ألن هؤالء 
يد ليس مبيت فإنه حي يرزق املؤمنني باحلق آمنوا مبا خوفهم به الطبع من القتل وهو باطل فآمنوا بالباطل خلوفهم من املوت والشه

فلما آمنوا به أنه موت آمنوا بالباطل فهزم أهل الباطل أهل الباطل وهذا يسمى ظهوراً ال نصراً إال إذا األلف والالم للجنس فتشمل 
لدقيقة كل مؤمن بأمر ما من غري تعيني فهذه حكمة تسمية اهللا أهل الباطل مؤمنني وأهل احلق كافرين فال تغفل يا ويل عن هذه ا

فإا حقيقة وهي املؤثرة يف أهل النار الذين هم أهلها يف املآل إىل الرمحة ألن املشرك آمن بوجود احلق ال بتوحيده ووجود احلق حق 
فهو بوجه ممن آمن باحلق فما ختلص له اإلميان بالباطل إذا آمن الشريك فتقسم إميانه فلم يقو قوة إميان املؤمن باحلق من حيث أحديته 

 ألوهته قال تعاىل وما يؤمن أكثرهم باهللا ومل يقل بتوحيد اهللا إال وهم مشركون لكنه جلى وخفى فاملؤمن بتوحيد اهللا مؤمن يف
    بوجود اهللا وما كل مؤمن بوجود 

ذا يرجع عنه عند اهللا يكون مؤمناً  بتوحيد اهللا فينقص عن درجته يف قوة اإلميان فإن استناد اإلميان من املؤمن بالباطل إىل عدم وهل
الكشف واملؤمن بتوحيد احلق يرجع إىل أمر وجودي يستند إليه فيعضده فال يرجع عنه فاملؤمن بالباطل أعان على نفسه املؤمن باحلق 

من حيث األحدية وهو قوله تعاىل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقوله فلو إن لنا كره فنتربأ منهم كما تربؤا منا فقد تربؤا يف 
 ما فيه تكليف بالرباءة إا نافعة صاحبها والكافر ال موىل له وهلذا ازم أمام خصمه فأنه استترت عنه حياة الشهيد يف سبيل موطن

  .اهللا فآمن باملوت وهو الباطل وكفر باحلياة وهي احلق وهي هذا تذكرة ألويل األلباب واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل
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  بقية الجزء الرابع     

  ةتكمل

  بسم هللا الرمحن الرحيم

   

  الحميد حضرة الحمد

 ولهذا فأنت محمود وفاعل  أنت الحميد اسم مفعول لحامدنا

 الشهيد لنا والقلب مشهود هو  وحامد فإذا جئنا لنحمده

 يأخذه حصر وتحديد وليس  غير كيف وال كم وال شبه من

 أعبده واهللا معبود باهللا  ألعبده بي البه فأنا أني

 وعقالً فإطالق وتقييد شرعاً  عرفه إذا أشبههأل إني

    

يدعى صاحبها عبد احلميد وهو فعيل فعم اسم الفاعل بالداللة الوضعية واسم املفعول فهو احلامد واحملمود وإليه ترجع عواقب الثناء 
هللا عليه وسلم علم الثناء ا والتلفظ كلها وحممد صلى اهللا عليه وسلم بيده لواء احلمد فآلدم عليه السالم علم األمساء وحملمد صلى ا

باملقام احملمود فأعطى يف القيامة ألجل املقام احملمود العمل بالعلم ومل يعظ لغريه يف ذلك املوطن فصحت له السيادة فقال آدم فمن 
وما يف العامل لفظ يدل على ثناء دونه حتت لوائي وما له لواء إال احلمد وهو رجوع عواقب الثناء إىل اهللا وهو قوله احلمد هللا ال لغريه 

ألبته أعين ثناء مجيالً وإن مرجعه إىل اهللا فإنه ال خيلو أن يثين املثين على اهللا أو على غري اهللا فإذا محد اهللا فحمد من هو أهل احلمد 
وجده عليها أما يف جبلته وأما يف وإذا محد غري اهللا فما حيمده إال مبا يكون فيه من نعوت احملامد وتلك النعوت مما منحه اهللا إياها وأ

ختلقه فتكون مكتسبة له وعلى كل وجه فهي من اهللا فكان احلق معدن كل خري ومجيل فرجع عاقبة الثناء على املخلوق بتلك احملامد 
ث أنه حممود على من أوجدها وهو اهللا فال حممود إال اهللا وما من لفظ يكون له وجه إىل مذموم إال وفيه وجه إىل حممود فهو من حي

يرجع إىل اهللا ومن حيث هو مذموم ال حكم له ألن مستند الذم عدم فال جيد متعلقاً فيذهب ويبقى احلمد ملن هو له فال يبقى هلذا 
اللفظ املعني إال وجه احلمد عند الكشف ويذهب عنه وجه الذم أي ينكشف له أن ال وجه للذم ولقد أخربين يف هذا اليوم الذي 

احلضرة يف هذا الكتاب صاحبنا سيف الدين ابن األمري عزيز رمحه اهللا انه رأى وايل البلد يضرب إنساناً ضرباً مربحاً قيدت فيه هذه 
فوقف يف مجلة الناس وهو ميقت الوايل يف نفسه لضربه ذلك الشخص فأخذ عن نفسه فشاهد الوايل مثله واحداً من اجلماعة ينظر 

عة واآلمر بالضرب ليس الوايل فعذره وسرى عنه وانصرف وكان سبب هذه احلكاية إن الوايل إىل املضروب مثل ما تنظر إليه اجلما
جار عليه يف حكومته فقلت له ارفعه إىل السلطان فقال يل ما بيد الوايل شيء مث ذكر يل ما رأى وهكذا األمر يف نفسه فهذا شخص 

ره الغطاء زال كون ذلك جوراً عنده وقام عذر اجلائر عنده قد كان مع احلجاب ينسب اجلور إىل الوايل فلما كشف اهللا عن بص
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فصار محداً وثناء خري وبرئت ساحة من أضيف الذم إليه فعادت عواقب الثناء إىل اهللا عز وجل أال تراه يقول أيها الناس أنتم الفقراء 
ول الذي ال يفتقر احلميد أي الذي ترجع إليه إىل اهللا وقد افتقر إىل مذموم وحممود ودخل حتت مسمى اهللا مث قال واهللا هو الغين يق

عواقب الثناء من احلامد واحملمود وإن كان مذموماً بنسبة ما فهو حممود بنسبة أقوى هلا احلكم فيه فاحلمد هللا متأل امليزان ألنه كل ما 
ليل والتكبري والتمجيد والتعظيم والتوقري يف امليزان فهو ثناء على اهللا وحده هللا فما مأل امليزان إال احلمد فالتسبيح محد وكذلك الته

والتعزيز وأمثال ذلك كله محد فاحلمد هللا هو العام الذي ال أعم منه وكل ذكر فهو جزء منه كاألعضاء لإلنسان واحلمد كاإلنسان 
  جبملته 

 يحجبنك الذم فال  بان لك الحمد فقد

 غيبة الكتم فما  وقد الح لك السر

ثة أحناء يف التمام والكمال وأمتها واحد منها وذلك محداً حلامد نفسه يتطرق إليه االحتمال فال يكون له وحكم هذه احلضرة على ثال
ذلك الكمال فيحتاج إىل قرينة حال وعلم يصدق احلامد فما محد به نفسه فإنه قد يصف واصف نفسه مبا ليس هو عليه وكذلك 

يستكشف عن ذلك فينقص عن درجة اإلبانة والتحقيق واحلمد الثالث محد حكمه إذا محده غريه يتطرق أيضاً إليه االحتمال حىت 
احلمد وما يف احلامد أصدق منه فإنه عني قيام الصفة به ال حممود إال من محده احلمد ال من محده غريه فإذا كان عني الصفة عني 

  سواء أضيف ذلك احلمد إليه أو إىل غريه املوصوف عني الواصف كان احلمد عني احلامد واحملمود ليس إال اهللا فهو عني محده 

  وال تعتبر في الحمد كونا وال خلقا  ثم إال اهللا فاحمد تقل حقا فما

 له في كل محمدة مرقى فإن  ثناء الحق في كل لفظة وراقب

 من ربه المنزل الصدقا تنزله  نال هذا العلم نال مكانة فمن

 ي حمده سبقاالسابقات الغر ف مع  وسابق هذا المقام بعزمه

    

 بد من أتقى وال بد من أشقى فال  بد من تقسيم ربك خلقه وال

 وأعلى فاعتبر ذلك النطقا بليل  جاء في نص الكتاب مسطراً وقد

 أودعه الرحمن في خلقه حقا قد  كتاب اهللا ينطق بالذي فإن

  فإن شئت أن تردى وأن شئت أن ترقا  وضح العلم الجلي الذي حجى وقد

  د هللا املنعم املفضل واحلمد هللا على كل حال فعم وخص واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل واحلم

  المحصي حضرة اإلحصاء

  تكن أنت الذي تحصي وتحصي  إذا أحصيت أمرك في كتاب

 ألختنا باهللا قصي وقلت  ألمنا مهالً علينا وقلت
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 ما تشاء له وقصي فقولي  إذا ما جئت يا نفسي إليه

 فقلت لهمتي باهللا قصي  ولم أشهد سواهعني  مضى

 والتكتمه ما تدريه خصي  من تعبده هواه وخصي

    

يدعى صاحبها عبد احملصي وهي حضرة اإلحاطة أو أختها ال بل هي أختها ال عينها قال تعاىل وأحاط مبا لديهم وأحصى كل شيء 
 مقام كاتب صاحب الديوان كاتب احلضرة اإلهلية وهذا الكاتب عدداً وقال يف الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها وهذا

هو اإلمام املبني قال تعاىل وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني فالديوان اإلهلي الوجودي رأسه العقل األول وهو القلم وأما اإلمام فهو 
وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم ملا ذكر حديث الكتاب وهو اللوح احملفوظ مث ترتل الكتبة مراتبها يف الديوان بأقالمها لكل كاتب 

اإلسراء فقال حىت ظهرت ملستوى امسع فيه صريف األقالم فالقلم إال على الذي بيد رأس الديوان ال حمو فيه كل أمر فيه ثابت وهو 
عند اهللا من رأس الديوان من الذي يرفع إىل احلق والذي بيد الكتبة فيه ما ميحو اهللا وفيه ما يثبت على قدر ما تأيت به رسل اهللا من 

إثبات ما شاء وحمو ما شاء مث ينقل إىل الدفتر األعلى فيقابل باللوح احملفوظ فال يغادر حرفاً فيعلمون عند ذلك أن اهللا قد أحاط بكل 
صاء ال يكون إال شيء علماً إال أن الفرق بني اإلحصاء واإلحاطة إن اإلحاطة عامة احلكم يف املوجود واملعدوم ويف كل معلوم واإلح

يف املوجود فما هو شيئية أحاط بكل شيء علمه شيئية أحصى كل شيء عدد فشيئية اإلحصاء تدخل يف شيئية اإلحاطة فكل 
موجود حمصى وهو موجود فهو حمصى أن هللا تسعة وتسعني امساً مائة إال واحد من أحصاها دخل اجلنة ألا داخلة يف الوجود 

مهات كالدرج للفلك مث أنه لكل عني من أعيان املمكنات اسم إهلي خاص ينظر إليه هو يعطيه وجهه لداللتها على موجود وهي أ
اخلاص الذي ميتاز به عن غريه واملمكنات غري متناهية ألا حتدث النسب حبدوث املمكن فهي هذه األمساء من األمساء احملصاة 

ث إىل ما ال يتناهى فال يدخل ذلك اإلحصاء وحتكم عليه اإلحاطة بأنه ال كالذي حيوي عليه درج الفلك من الدقائق والثواين والثوال
يدخله اإلحصاء فكل حمصي حماط به وما كل حماط به حمصي وكل ما يدخله األجل يدخله اإلحصاء وحتكم عليه اإلحاطة بأنه ال 

حصاء مثل قوله منفرغ لكم أيها يدخله اإلحصاء فكل حمصي حماط به وما كل حماط به حمصي وكل ما يدخله األجل يدخله اإل
الثقالن فالشغل اإلهلي ال ينتهي فإنه عند فراغه بانتهاء حكم الدنيا شرع يف الشغل بنا يف اآلخرة وحكم اآلخرة الاية له ألا إىل 

ن أجلنا وهو ما ال بد لنا غري أجل فشغله بنا ال يقبل الفراغ وأن كان شأنه يف الدنيا الذي يفرغ منه إمنا هو بنا لكونه خلق األشياء م
منه ومن أجله ألن كل شيء يسبح حبمده ال بل من أجله ال بل من أجلنا ملا حنن عليه من اجلمعية والصورة فالتسبيحة منا تسبيح 

اين العامل كله فما أوجد األشياء إال من أجلنا فبنا وقع االكتفاء والواحد منا يكفي يف ذلك وإمنا كثرت أشخاص هذا النوع اإلنس
وإن كانت حمصاة فإا متناهية لكون األمساء اإلهلية كثرية فكانت الكثرة فينا لكثرا فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف دعائه 
اللهم إين أسألك بكل اسم مسيت به نفسك احلديث فكانت الكثرة فينا لكثرا وهو قوله مما يزيد على ما ذكر يف سؤاله صلى اهللا 

فكثرت لكثرة األمساء أشخاص هذا النوع املقصود فإن األشياء املخلوقة من أجله أن مل يستعملها فيما خلقت له وإال عليه وسلم 
تبقى مهملة وما يف قوة واحد من هذا النوع واستعمال الكل فكثر أشخاصه ليعم االستعمال لألشياء اليت خلقها فاملمكن ال ينتفع 

  مكنني إال باملمكن واحلق واسطة بني امل
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 له شأن إال بنا وما  لنا شغل إال به فما

  وكل ما يقضي فهو لنا  قلناه فهو له فكلما

  وقد نبهنا على ما ال بد منه مما خيتص ذه احلضرة واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل املبدئ 

  حضرة البدء

 أني عين البدء فيه علمت  لما بدأت بأمر لست أبديه

 وكان يشهدني إذ كنت أخفيه  زلةأشهده في كل نا فكنت

 به وعسى الرحمن يشفيه قلبي  سألت من هو عيني أن يمن علي

 فيه وقلت لعل اهللا يكفيه  مما به فله نفس تنازعني

 يقضيه عني فإني ال أوفيه  وإن له الدنيا وأسأله همي

    

 له الرتبة الثانية ما له يف األوىل قدم فإا رتبة الواجب يدعى صاحبها عبد املبدئ وما لألبد أولية تعقل إال بالرتبة والوجود فإن
الوجود لنفسه والرتبة الثانية رتبة الواجب الوجود بغريه وهو املمكن فاملتقدم من املخلوقني واملتأخر سواء يف الرتبة فأم يف الرتبة 

 أظهرا فهو املبدئ هلا بال شك وال يزال حكم البدء يف الثانية فإذا نسبت الثانية إىل األوىل عقلت االبتداء واحلضرة األوىل هي اليت
كل عني عني من أعني املمكنات فال يزال املبدئ مبدئاً دائماً ألنه حيفظ الوجود علينا مبا يوجده فينا لبقاء وجودنا مما ال يصح لنا 

 فكل اسم إهلي يسمى باملبدئ ملا له من احلكم بقاء إال به فهو تعاىل يف حق ما يوجده دائماَ مبدئ له وذلك املوجود ندعوه باملبدئ
  فيما أوجده املبدئ األول وسيأيت حكم احلضرة األولية يف امسه األول أن شاء اهللا واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  المعيد حضرة اإلعادة

 وليس يلحقها شيء من الغير  اإلعادة مثل البدء في الصور إن

 وقاية تتقي المذكور بالضرر  لهاتزيد على األولى فإن  بذا

 القيام من األجداث والحفر عند  ال إلعادة ما كنا على طلب لو

 أتينا به في صادق الخبر بما  أسماءه الحسنى تطالبنا ألن

  عند الظهور من األمالك والبشر  أنا ملك تعنو الوجوه له وما

 واإلعادة حكمان له فإنه ما أعاد شيئاً بعد ذهابه إال أنه يف إجياده األمثال عاد يدعى صاحبها عبد املعيد فإنه تعاىل يبدئ ويعيد فالبدء
إىل اإلجياد هو تعاىل فهو معيد ال أنه يعيد عني ما ذهب فإنه ال يكون ألنه أوسع من ذلك فهو املعيد للحال الذي كان يوصف به 

وجود إىل اهللا تعاىل قد عاد إىل إجياد عني أخرى هكذا دائماً أبداً فما من موجود يوجده احلق إال وقد فرغ من إجياده مث ينظر ذلك امل
فهو املبدئ املعيد املبدئ لكل شيء واملعيد لنشأته كالوايل احلكم يف أمر ما إذا انتهى عني ذلك احلكم يف احملكوم عليه فقد فرغ منه 
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ف حكم املبدئ فهو يبدئ كل شيء خلقاً مث يعيده أي بالنظر إليه وعاد هو إىل احلكم يف أمر آخر فحكم اإلعادة فيه فافهم خبال
يرجع احلكم إليه بأنه خيلق وهو قوله وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده أي يعيد اخللق أي يفعل يف العني الذي يريد إجيادها ما فعل 

د به الفعل يف موضع مثل قوله ما فيمن أوجدها وليس إال اإلجياد فإن اخللق يريد به املخلوق يف موضع مثل قوله هذا خلق اهللا ويري
أشهدم خلق السموات وهنا يريد به الفعل بال شك ألنه ليس ملخلوق فعل أصالً فما فيه حقيقة من ذاته يشهد ا فعل اهللا ألن 

لهذا جعلنا قوله املخلوق ال فعل له وال يشهد من اهللا إال ما هو عليه يف نفسه وقد يرد اخللق ويراد به املخلوق كما قررنا ال الفعل ف
وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده أنه يريد به هنا الفعل ال املخلوق فإن عني املخلوق ما زالت من الوجود أعين به الذات القائمة بنفسها 

 عدمت وإمنا انتقلت من الدنيا إىل الربزخ كما تنتقل من الربزخ إىل احلشر إىل اجلنة أو إىل النار وهي هي من حيث جوهرها ال أا
مث وجدت فتكون اإلعادة يف حقها فهو انتقال من وجود إىل وجود من مقام إىل مقام من دار إىل دار ألن النشأة اليت ختلق عليها يف 

اآلخرة ما تشبه نشأة الدنيا إال يف اسم النشأة فنشأة اآلخرة ابتداء فلو عادت هذه النشأة لعاد حكمها معها ألن حكم كل نشأة 
 ال يعود فال تعود اجلوهر عينه ال غريه موجود من حني خلقه اهللا مل ينعدم فإن اهللا حيفظ عليه وجوده مبا خيلق فيه مما لعينها وحكمها

ته بقاؤه فاإلعادة إمنا هي يف كون احلق يعود إىل اإلجياد بالنظر إىل حكم ما فرغ من إجياده من هذا املخلوق مث أنشأناه خلقاً آخر 
 أنه لو شاء لفعل كما قال مث إذا شاء أنشره لكنه مل يشأ فكلما فرغ ابتداء فعاد إىل حكم االبتداء هذا حكم فما ذكر اهللا أعاده إال

إهلي ال يزول فحكم اإلعادة ما خرج حكمها عن احلق فحكمها فيه ال يف اخللق الذي هو املخلوق فالعامل بعد وجوده ينتقل يف 
  خيلق ويعود إىل اخللق فيخلق ال إله إال هو على كل شيء قدير باإلجياد أحوال جديدة خيلقها اهللا له فال يزال احلق 

  المحيي حضرة اإلحياء

  مثل نشر الثوب من طي  المحيي الذي يحيي إنما

 ربي الذي يحيي قلت  ما قيل لي تحي فإذا

    

 الرشد بالغي ومزيل  موالي ومستندي وهو

 ليا إلي زادني  ما جئت أسأله وإذا

 دعيت بالشيء كلما   وفي دعةلست في خير

يدعى صاحبها عبد احمليي وهو الذي يعطي احلياة لكل شيء فما مث إال حي ألنه ما مث إال من يسبح اهللا حبمده وال يسبحه إال حي 
ا مسعت سواء كان ميت أو غري ميت فإنه حي ألن احلياة لألشياء فيض من حياة احلق عليها فهي حية يف حال ثبوا ولو ال حياا م

قوله كن بالكالم الذي يليق جبالله فكانت وإمنا كان حميياً لكون حياة األشياء من فيض اسم احلي كنور الشمس من الشمس 
املنبسط على األماكن ومل تغب األشياء عنه يف حال ثبوا وال يف حال وجودها فاحلياة هلا يف احلالتني مستصحبة ولذلك قال ابراهيم 

ب اآلفلني فإن اإلله ال يكون من اآلفلني واحلي من أمسائه تعاىل وليس املوت من أمسائه فهو حييي ومييت وليس عليه السالم ال أح
املوت بإزالة احلياة منه يف نفس األمر وعند أهل الكشف ولكن املوت عزل الوايل وتولية وايل وال ألنه ال ميكن أن يكون العامل بال 
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استناد املوت إذا كان عبارة عن االنتقال والعزل يستند إىل حقيقة إهلية وليس إال فراغ احلق من وال حيفظ عليه مصاحله لئال يفسد ف
شيء إىل شيء آخر فما له فيما فرغ منه من حكم يف ذلك الوجه املفروغ منه وليس إال أجياد عينه خاصة وما بقي الشغل وعدم 

قيقة اإلهلية مستند املوت يف العامل أال ترى إىل امليت يسأل وجييب إمياناً الفراغ إال يف أجياد ما به بقاؤه يف الوجود فإىل هذه احل
وكشفاً وأنت حمجوب حتكم عليه يف هذا احلال عيناً أنه ميت وكذا جاء أن امليت يسأل يف قربه وما زال عنه اسم املوت السؤال فإن 

  ياة إن عقلت االنتقال موجود فلو ال أنه حي يف حال موته ما سئل فليس املوت بضد احل

  المميت حضرة الموت

 والجاه عند الخلق أحياء بالمال  بالجهل أقواماً وأنهم يميت

 الشفاء وقد استحكم الداء كيف  ذا علّة كبرى أموت بها أصبحت

 كان لي مرض تبغيه إدواء ما  لو كان لي غرض في غير سيدنا

 ينهنهني جود وإلقاء وال  ربي ال أبغي به بدالً اهللا

    

يدعى صاحبها عبد املميت قال تعاىل حىت إذا حضر أحدهم املوت وقال تعاىل مث ميتكم وقال وأنه هو أمات وأحىي وقال قل 
يتوفاكم ملك املوت وقال صلى اهللا عليه وسلم يف الطائفة اليت تدخل النار من أمته فيميتهم اهللا فيها إماتة واملوت عبارة عن االنتقال 

رتل اآلخرة ما هو عبارة عن إزالة احلياة منه يف نفس األمر وإمنا اهللا أخذ بأبصارنا فال ندرك حياته وقد ورد يف من مرتل الدنيا إىل م
النص الشهداء يف سبيل اهللا أم أحياء عند رم يرزقون وينا أن نقول فيهم أموات فامليت عندنا ينتقل وحياته باقية عليه ال تزول 

ح عن هذا امللك الذي وكله اهللا بتدبري أيام واليته عليه وامليت عندنا يعلم من نفسه أنه حي وإمنا حتكم وإمنا يزول الوايل وهو الرو
عليه بأنه ليس حبي جهالً منك ووقوفك مع بصرك ومع حكمك يف حاله قبل اتصافه باملوت من حركة ونطق وتصرف وقد أصبح 

 فيه للحق ال لك يف حال دعواك التصرف مث أنه على احلقيقة متصرف هذا متصرفاً وهو تنبيه من اهللا لنا أن األمر كذا هو التصرف
امليت باحلال ال بالقول فلو ال تصرفه فيه ما غسلته وال كفنته وإن كان الشارع هو الذي أمرك وشرع لك فهذا أعظم من تصرفه 

ياته أعين بعدم موته فاملوت انتقال فيك وأنت ال تشعر وختيلت أنه ما بقي له فيك حكم وحكمه مبوته أعظم من حكمه فيك حب
خاص على وجه خمصوص فمن كونه انتقاالً يستند إىل حقيقة إهلية خاصة وال تشك أن له حكماً يف اآلخرة يف جهنم فإن اهللا تعاىل 

ه إذا بقي أهل النار يف مييت قوماً يف جهنم أصابتهم النار بذنوم إماتة مث حيييهم اهللا وهذا قبل ذبح املوت فإن املوت ال بد أن يؤتى ب
النار الذين هم أهلها وأهل اجلنة يف اجلنة وتغلق األبواب يؤتى باملوت يف صورة كبش أملح وهذا مما يقوي الداللة على أن املآل إىل 

ل اجلنة فينعمون الرمحة يف العباد وذلك الوقت هو انتهاء اآلالم فيضجع بني اجلنة والنار ويراه أهل اجلنة وأهل النار فيعرفونه أما أه
برؤيته حيث كان السبب يف بقاء سعادم اليت ال زوال هلا عنهم وأما أهل النار فينعمون برؤيته رجاء ختليصهم بوجوده مما هم فيه 
وخيرجهم كما أخرجهم من الدنيا وال علم بأن مدة الشقاء قد قرب انقضاؤها مث يأيت حيىي عليه السالم وبيده الشفرة فيذحبه مبرآى 

ن الفريقني فأهل اجلنات حييون وأهل النار ال ميوتون فيها وال حييون كما يقال يف النائم ما هو مبيت والحي فنعيمهم نعيم النائم يف م
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النار واهللا قد جعل النوم سباتاً والراحة من الرمحة ما هي من الغضب فهو أشقى ما دام يصلى النار الكربى مث ال ميوت فيها وال حيىي 
 بعد حكم كونه يصلى النار كالشاة املصلية فبني كونه يصلى وبني كونه ال ميوت وال حيىي قدر ما نعطيه حقيقة مث يف فجاء بثم

اللسان اليت للعطف فينتقل احلكم عليه بذبح املوت فراحته راحة النائم فال ميوت فال ميوت والحيىي أي ال تزول هذه الراحة له 
  يا حتفة املؤمن وحسرة الكافر وذحبه يف اآلخرة حتفة الفريقني يقول بعض األعراب من بين ضبة مستصحبة فاعلم ذلك فاملوت يف الدن

 أحلى عندنا من العسل الموت  نحن بني ضبة إذ جد الوهل

 بالموت إذا حم األجل العار  نحن بني الموت إذا الموت نزل

  ر واستبصر واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل يقول يلتذ باملوت تلذذ آكل العسل وهذه اإلشارة فيها غنية ملن نظ

  الحي حضرة الحياة

 كذاق أنزله الرحمن في خلدي  الحياة حياة القلب ال الجسد أن

 عندهم علية السند فإنها  والناس ليس لهم سوى جسومهم

  عنها ولو أنهم في الواضح الحدد  وال عقل يصدهم فيهلكون

 من يبيع الغي بالرشيدهم  وما  فيهم رشيد في تصرفه وليس

 عن وجود الحق في حيد تراهم  الغواية أصل عندهم ولذا إن

يدعى صاحبها عبد احلي وهو نعت إهلي يقول اهللا تعاىل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم وقال عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وملا 
املعلوم هو الذي أعطى العلم به للعامل به ولو كان العدم فإنه ال كانت القيومية من لوازم احلي استصحبها يف الذكر مع احلي فإن 

  يعطي إال من احلياة صفته ولكن أكثر الناس ال يعلمون ألم ال يبصرون فاحلياة للحي كنور الشمس للشمس 

  تنويرها إياه ما تصوره  من يشهد تنوره فكل

    

  تعطي الذي تعطي وما تكرره  وحكم األمر ما تقرره فيه

 هي التي تبصره بأنها  من لطفها ما تشعره وإنها

  كذلك احلي بذاته حيي به كل من يراه وما يغيب عنه شيء فكل شيء به حي 

  القيوم حضرة القيومية

 مفاوزاً فيه وآال قطعت  إلى القيوم الذي ال أبغي سواه

 بنا فينتقل انتقاال يزول  احظى بجود ما أراه عسى

 يورثها تفكرها خياال  اتيما مت األفكار ذ إذا
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 فكر وصاالً واتصاال بال  إذا تمشي إليه ويعقبها

يدعى صاحبها عبد القيوم وملا كانت القيومية من نعوت احلي استصحبته فما تذكر إال وهي معه فهي القيوم على كل نفس مبا 
وم ما أعطى العامل علمه وبعلمه أعطى العامل كسبت فكل معلوم حي فكل معلوم قيوم أي له قيومية وكذلك هو فإنه لو ال أنه قي

علمه وبعلمه أعطى العامل خلقه ألنه ال يعطيه إال علمه فيه وعلمه فيه إمنا كان منه فال بد أن يظهر يف وجوده خبلقه من غري زيادة 
ن ذلك الفرعون مع وال نقصان وال يكون إال كذا ولذا قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه فاخرب بإحاطة علمه ومل يك

  دعواه الربوبية فعلم فرعون ما قااله وسكت وتبني له أنه احلق لكن حب الرياسة منعه من االعتراف 

 ياخليلي إنما قام بنا  قام بنا في كوننا الذي

  فاحكم إن شئت علينا أو لنا  حققت ما فهمت به فإذا

 فقل الجود أنا بسوانا  ثني الجود علينا جوده ما

 كالمي تجدوه ببينا في  نا بسوانا فانظروانعم ما

فسرت القيومية بذاا يف كل شيء وهلذا قال لنا وقوموا هللا قانتني فلو ال سريان القيومية فينا ما أمرنا وكذلك فعلنا قمنا له وبه فمنا 
من خصائص احلق والقيومية بالكون شاهدت ذلك عيانا كما شهدته إمياناً وإمنا تعجبت ممن يقول بأن القيومية ال يتخلق ا وإا 

حق ألا سارية فيه وا ظهرت األمساء اإلهلية فبها أقام الكون احلق أن يقيمه ولو ال ذلك ما ظهر للخلق عني وال حكم األلف قيوم 
ألن يف طريقه احلروف وليس حبرف فهو مظهرها وهو ال يشبهها فامتداده لذاته ال يتناهى وامتداد حكمه بإجياد احلرف غري متناه 

منازل احلروف بالقوة واالستعداد فإذا انتهى إىل مرتل ما من منازهلا وقف عنده لريى أي حرف هو فربز احلرف فسمى ذلك املكان 
خمرج ذلك احلرف فيعلمه وهو الذي أحدثه فهو مثل قوله تعاىل ولنبلوكم حىت نعلم فلو ال القيومية السارية يف النفس ما ظهرت 

ال القيومية الظاهرة يف احلروف حبكمها ما ظهرت الكلمات بتأليفها وإمنا جئنا ذا ضرب مثال حمقق واقع لوجود احلروف ولو 
الكائنات عن نفس احلق فاعلم ذلك وقد تقدم ذكره يف باب النفس من هذا الكتاب واعلم أنه يف ليلة تقييدي هذا الوجه أريت يف 

حلق مكتوبة ظهروا بطناً خبط خفي ال يظهر لكل أحد فقرأته يف النوم لضوء القمر فكان فيه النوم ورقة زجنارية اللون جاءت إيل من ا
نظماً ونثراً واستيقظت قبل أن أمت قراءته فما رأيت أعجب منه وال أغمض من معانيه ال يكاد يفهم فكان مما علقت من نظمه ما 

لذي كان يف حقه فعرفته وكأين يف أرض احلجاز بريه ينبوع اذكره وكان يف حق غريي كذا قرر يل يف النوم وذكر يل الشخص ا
  بني مكة واملدينة 

  على العزة العظمى فما ينفع الجحد  دل أمر اهللا في كل حالة إذا

 اهللا تحقيقاً فذلكم القصد من  كتاب اهللا يخبر أنه وجاء

 إلي بما يجريه فيه ومن بعد  عين األمر من قبل إذا أتى وهللا

 فكان له الشكر المنزه والحمد  حي الفؤاد بذكرهمن  فسبحان

 لم يكن فالعبد عبدك يا عبد وإن  كان عبدي هكذا كنت عينه إذا



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2778  

وأما النثر فأنسيته ملا استيقظت إال أين اعرف أنه كان توقيع من احلق يل بأموراً تنفع يها ا هذا جل األمر وهي يف خاطري مصورة 
  ق اهللا ويشكر اهللا تعاىل من كان ذلك على يده ويثبته واهللا على ما نقول وكيل من أسباب الدنيا يتسع فيها رز

  حضرة الوجدان وهي حضرة كن

 فيه مسرور ومغتبط وكلنا  إن الوجود بجود الحق مرتبط

    

  هو الوجود الذي بالجود الذي يرتبط  الذي توجد األعيان همته إن

 اك نشترطلكنني مفلس لذ  أن ما عنده عندي لقلت به لو

 إلى جبابرة من ربهم قنطوا  موسى عليه حين أرسله كشرط

 مقاصده لكنهم قسطوا خابت  من عندهم صفر اليدين وما فجاء

يدعى صاحبها عبد الواجد باجليم وهو الذي ال يعتاص عليه شيء وهو الغين باألشياء فإذا طلب أمراً ما ومل يكن ذلل املطلوب أي 
من قبله فإنه ال يعتاص عليه شيء مثاله طلب من أيب جهل أن يؤمن بأحدية اهللا وبرسوله ومبا جاء من عنده مل حيصل فيكون تعويضه 

فلم جيبه إىل ما طلبه إىل طلبه منه فالظاهر من إبايته أنه ليس بواجد ملا طلب منه واملنع إمنا كان منه إذ مل يعطه التوفيق ولو شاء 
علقت اإلرادة بكونه فما يعتاص عليه شيء يقول له كن فلو قال لإلميان كن يف حمل أيب جهل هلداكم أمجعني فهو الواجد بكن إذا ت

وغريه ممن مل يؤمن وخاطبه باإلميان لكان اإلميان يف حمل املخاطب أيب جهل وغريه فكونه واجد إمنا هو بكن وما عداكن فهو من 
 واجلبال أن حيملنها فأبني أن حيملنها من أجل الذم الذي حضرة الوجدان وكذلك عرضه عز وجل األمانة على السموات واألرض

كان من اهللا تعاىل ملن محلها وهو أن اهللا وصف حاملها بالظلم واجلهل ببينة املبالغة فإن حاملها ظلوم لنفسه جهول بقدر األمانة وإذا 
 ليس غري ذلك فال يريد شيئاً إال كان فهو حتقق العبد ذه احلضرة مل يعتص عليه شيء من املمكنات وحتققه أن يكون احلق لسانه

واجد كل شيء وكل من هذه حالته ووقع له توقف فيما يريد تكوينه ووجوده فقد اعتاص عليه فحاله فيه احلال الذي قال اهللا فيمن 
ل على لسان عبده مسع اهللا سبق يف علمه أن ال يؤمن باهللا ان يؤمن باهللا فهو أن نطق باهللا فهو مثل نطق احلق بالعبد كقوله أن اهللا قا

ملن محده وقوله أن اهللا عند لسان كل قائل يف بعض حمتمالته فإذا قال اهللا على لسان من شاء من عباده وأمر فقد يقع املأمور به من 
  املأمور وقد ال يقع وإذا قال للمأمور به كن فإنه يقع وال بد 

 لقول للناسوأن قلت قال الناس فا  إذا قلت قال اهللا فالقول صادق

  وكن حاضراً باهللا في صورة الناس  تدعي في القول أنك قائل فال

 على من قال باهللا من بأس وليس  ال تدري بما أنت قائل فإنك

    

فظهر القصور بالنيابة وهي الشركة كذلك القائل باحلق إال آمر به قد يقع املأمور به وقد ال يقع واحلضرة واحدة فإذا قال العبد 
اع بغري احلق فذلك يقع وال بد ألنه خملص للتوحيد وأنه ال يقول إذا قال أو يأمر إذا أمر من غري أن يقول حبق أو يأمر حبق إال املط
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من حقيقته الذي هو عليها من كونه كان أصالً يف كون العامل به عاملاً فإذا أثر بذاته يف العامل العلم ويكون العامل به يتنوع يف التعلق 
عه لنفسه فإنه ال يعتاص عليه شيء فلو كان من أحواله وقوع ذلك املأمور به لوقع النطق به فإنه ال ينطق من حيث ذاته إال مبا به لتنو

هو عليه وصورة هذه املسألة وحتقيقها كقول احلق على لسان العبد افعل فيقع أو ال يقع وذلك إن العبد من احملال أن ينطق من 
أو باطن وإمنا ينطق باهللا كل ناطق فإن اهللا هو املنطق كما قالت اجللود أنطقنا اهللا الذي أنطق كل حيث نفسه نطق لسان ظاهر 

شيء ناطق فيعطى املمكن مبا هو عليه العلم باهللا والتكوين يف غري اهللا ال يكون إال اهللا الذي أنطق كل شيء ناطق فيعطي املمكن مبا 
 يكون إال اهللا ال لغريه والنطق من العبد واهلم تكوين من اهللا فيه فلم ينطق ومل يهم إال باهللا هو عليه العلم هللا والتكوين يف غري اهللا ال

فال يتوحد به املمكن وإذا أمر اهللا بتكوين على لسان عبده فقد يقع وقد ال يقع فال ينطق العبد إال باالشتراك فلهذا قد يقع وقد ال 
عبد بغري اشتراك لوقع إمنا هو كقوله لو شاء اهللا وما شاء اهللا فجاء حبرف لو وكذلك لو يقع ما يأمر به أو يريده كونه لو نطق به ال

نطق العبد بنفسه وهو ال ينطق بنفسه وإمنا ينطق بربه فالنطق للرب وإذا كان النطق للرب على لسان العبد فقد يكون األثر و 
ل ويتفلت من الذهن أن مل تتصور األصل تصوراً حمكماً اليزال التكوين عن ذلك القول وقد ال يكون فتدبر هذا الكالم فإنه يتداخ

بني عينيك واختصاره أن العبد ال ينطق أبداً إال باهللا وأن اهللا إذا نطق على لسان العبد باألمر بأنه ال يلزم وقوع ذلك املطلوب والبد 
 إال بالتقدير وهو أن يقول فيه لو كما يقول يف مشيئته احلق وإذا انفرد احلق دون العبد بالتكوين فإنه يقع والبد والعبد ال ينفرد أبداً

لو شاء وما شاء اهللا واعلم أن كل طالب إمنا يطلب ما ليس عنده فإن احلاصل ال يبتغي واحلق ال يطلب من املمكن إال تكوينه 
 الذي هو الشيء فإذا أراده احلق قال وتكوينه ليس عنده فإن املمكن يف حال عدمه ليس مكون فالتكوين ليس بكائن يف العني الثابتة

له كن فيكون فأراد احلق حصول التكوين يف ذلك الشيء ألنه ليس الكون عند ذلك الشيء فما أراد الكون لنفسه وإمنا أراده 
ه خزائنه وال للشيء الذي ليس عنده فإنه تعاىل موجود لنفسه فهو يريد األشياء لألشياء ال لنفسه فإا عنده فإنه ما من شيء إال عند

تكون خزائن إال مبا خيتزن فيها فاألشياء عنده خمتزنه يف حال ثبوا فإذا أراد تكوينها هلا أنزهلا من تلك اخلزائن وأمرها أن تكون 
لب فتكتسي حلة الوجود فيظهر عينها لعينها ومل تزل ظاهرة اهللا يف علمه أو لعلمه ا فمن هنا يتحقق أن اهللا يطلب ما ليس عند الطا

انشدوا الباغي حبب الوجدان والوجود مطلوب بالذكر "وهو تكوين ما ليس بكائن يف احلال فهذا حتقيق الواجد باجليم قال الرجز 
  عند الطائفة الذي يكون عن الوجد من هذا الباب وهو ما جيده أهل الوجد يف نفوسهم يف حال وجدهم من العلم باهللا 

  الواحد األحد حضرة التوحيد

 وال تكن فيه بالساهي والالهي  ك فاألفعال هللاإله وحد

 سلطانها فإنها ما هي يرديك  واحذر من الشرك أن الشرك منقصة

 فبيتك ال ملغى وال واه واثبت  سواك والغير شيء ال وجود له

 كلها كلذة الباه أعضاؤنا  له لذة كبرى تعن لها لكن

  واهللاأبياتنا صادق واهللا  يعلم أني في الذي ذكرت اهللا
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يدعى صاحبها عبد الواحد باحلاء املهملة إذا أراد االسم وإذا أراد الصفة يقال له عبد األحد وأما الوحدانية فهي قيام األحدية به 
أعين بالواحد فما هي األحدية وال الواحد كاجلسماين ما هو اجلسم وإمنا هن ماال تظهر له عني إال بقيامه باجلسم أو اجلوهر وهو 

 به من الصفات اليت حملها األجسام وكذلك الروح والروحاين فالوحدانية نسبة حمققة بني األحدية والواحد وكون الشيء يقوم
يسمى واحداً قد يكون لعني ذاته فال يكون مركباً وهو الشيء فإن تركب فليس بشيء وإمنا هو شيآن أو ما بلغ به التركيب حىت 

 حيث أحدية اموع والتركيب ال من حيث أحدية كل شيء يف هذا اموع وقد يكون يكون أشياء ومع هذا يقال فيه شيء من
واحد العني مرتبته فإن اهللا واحدا يف ألوهيته فهو واحد املرتبة وهلذا أمرنا أن نعلم أنه ال إله إال هو وما تعرض للذات مجلة واحدة 

ع الوجوه أم ال يف ذلك وقفة فإن االحدية لكل شيء قدمياً فإن احدية الذات تعقل ولكن هل يف الوجود من هو واحد من مجي
وحديثاً معقولة بال شك ال ميترى فيها من له مسكة عقل ونظر صحيح مث إذا نظرت يف هذا الواحد البد وان حتكم عليه بنسبة ما 

ثر فيه اسم مفعول أو اموع وما وقع أدناها الرتبة فإنه ال خيلو عن رتبة يكون عليها الوجود فإما أن يكون مؤثراً اسم فاعل أو مؤ
من التقسيم العقلي إال اموع فما مث مستقل بالتأثري فأن القابل لألثر له أثر بالقبول يف نفسه كما للقادر على التأثري فيه ومن حيث 

ن يف الواجب الفاعل فإنه جعله أن املنفعل يطلب أن يفعل فيه ما هو طالب له ففعل املطلوب منه ما طلبه هذا املمكن فهو تأثري املمك
أن يفعل ففعل كما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاين فالسؤال والدعاء أثر اإلجابة يف ايب وإن مل حيدث يف نفسه شيء ألنه ليس 

يس لآلخر وذلك حمل احلوادث وإمنا هذا الذي نثبته إمنا هو أعيان النسب وهذا الذي عرب عنه الشرع باألمساء فما اسم إال وله معىن ل
املعىن منسوب إىل ذات احلق وهو املسمى صفة عند أهل الكالم من النظار وهو املسمى نسبة عند احملققني فما يف الوجود واحد من 

مجيع الوجوه وما يف الوجود إال واحد واحد ال بد من ذلك مث تكون النسب بني الواحد واألحد حبسب معقوليته تلك النسبة فإن 
ة بعضها عن بعض أين اإلرادة من القدرة من الكالم من احلياة من العلم فاسم العليم يعطي ما ال يعطي القدير واحلكيم النسب متميز

يعطي ما ال يعطي غريه من األمساء فاجعل ذلك كله نسباً أو امساً أو صفات واألوىل أن تكون امساً وال بد أن الشرع اإلهلي ما ورد 
نسب وإمنا ورد باألمساء فقال وهللا األمساء احلسىن وليست سوى النسب وهل هلا أعيان وجودية أم ال يف حق احلق بالصفات وال بال

ففيه خالف بني أهل النظر وأما عندنا فما جاء فيها خالف إا نسب وامساً على حقائق معقولة غري وجودية فالذات غري متكثرة ا 
إلحكام واإلضافات والنسب فما من شيء معلوم إال وله أحدية ا يقال فيه أنه ألن الشيء ال يتكثر إال باألعيان الوجودية ال با

  واحد وأما قول أيب العتاهية 

 تدل على أنه واحد  وفي كل شيء له آية

فموجه مع التعري عن القرائن إىل أمور منها أن يكون الضمري يف له ويف أن يعودان على الشيء املذكور فكأنه يقول ويف كل شيء 
 لذلك الشيء أنه يدل على أن ذلك الشيء واحد يف نفسه وليس كذلك إال عينه خاصة وقد يكون الضمري يعود على اهللا يف له آية

ويف أنه أي فيه داللة على أن الذي أوجده واحد ال شريك له يف إجياد هذا الشيء وهو مقصود الشاعر بال شك وما هي تلك 
عطيه هذه الداللة توحيد املوجد فاعلم أن الداللة هي أحدية كل عني سواء كانت أحدية العالمة والداللة ومن هو العامل الذي ت

الواحد أو أحدية الكثرة فأحدية كل عني ممكنة تدل على أحدية عني احلق مع كثرة أمسائه وداللة كل اسم على معىن يغاير مدلول 
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 فكل شيء يف الوجود قد دل على أن احلق واحد يف أمسائه ويف اآلخر فيحصل من هذا أحدية احلق يف عينه واحدية الكثرة من أمسائه
  ذاته فاعلم ذلك 

  على غير ما قلناه فانظر تر الحقا  فما ثم توحيد وال ثم كثرة

 وثبت له الجمع المحقق والفرقا  بعد هذا ما تشاء وترضى وقل

 أن تشأ حقاً وقل إن تشأ خلقا فقل  األمر إال بين خلق وخالق فما

   حضرة الصمديةالصمد

    

 المهيمن رب الناس والصمد إلى  الجأت ظهري إلى ركني ومستندي

 التحكم في األدنى وفي البعد لك  وقلت يامنتهى اآلمال أجمعها

 أن أمت فيه فليس لدي بأنني  تلوت كتاباً فيه عرفني إني

 لما نظرت عيني إلى أحد ملك  أن ما قبضت كفي عليه لها لو

  أحكامه من علوم الكشف والرصد   ال تزايلنيوارث علم وكنت

يدعى صاحبها عبد الصمد هذه احلضرة استوفينا أكثر تفاصيلها يف كتاب مواقع النجوم لنا يف عضو القلب منه يف التجلي الصمداينّ 
 جلأ إليها واستند كل فقري فلنذكر يف هذا الكتاب ما يليق به أن شاء اهللا فنقول أن هذه احلضرة هي حضرة االلتجاء واالستناد اليت

إىل أمر ما لعلمه أن ذلك األمر الذي افتقر إليه يف هذه احلضرة فغناها إمنا هو ذه األمور الذي افتقر إليها بسببها وهل هلا الغىن 
ذه احلضرة معرفة النفسي الذي لقوله واهللا غين عن العاملني أن ال فذلك ال حيتاج إليه يف هذا املوضع والذي متس احلاجة إليه يف ه

كون هذه األمور اليت يفتقر الفقراء إليها بسببها هلل هلا وجود يف خزائن عندها كما جاء وأن من شيء إال عنده خزائنه وهو 
الصمد ولكن ليست اخلزائن إال املعلومات الثابتة فإا من عنده ثابتة يعلمها ويراها ويرى ما فيها فيخرج منها ما شاء ويبقي ما شاء 

ي مع كوا يف خزائن فيتخيل فيها احلصر والتناهي وإمنا هي غري متناهية فأفقر الفقراء تلك األشياء املختزنة فإا تطلب اخلروج وه
من تلك اخلزائن إىل الوجود حىت تراه ذوقاً بعينها فإن الذي وجد منها ألقى فيه افتقاره ما مل يوجد منها فافتقر نيابة عن الذي مل 

 أن يوجده لعني افتقاره إليه أفهو كاملعني لذلك املختزن يف افتقاره إىل الوجود وهو ما جيده اإلنسان يف نفسه من يوجد إىل اهللا
الطلب ألمر ليس عنده ليكون عنده مما هو يف تلك اخلزائن اليت عند احلق على نوعني نوع منها خزائن وجودية املختزنات موجودة 

م أو فرس أو ثوب أو دار أو أي شيء كان فزيد خزانته وذلك الشيء هو املختزن ومها كشيء يكون عند زيد من جارية أو غال
عند اهللا فإن األشياء كلها بيد اهللا فيفتقر عمرو إىل اهللا تعاىل يف ذلك الذي عند زيد أن يكون عنده كان ما كان فيلقى اهللا يف قلب 

 عمر فمثل هذا من خزائن احلق اليت عنده والعامل على هذا كله زيد أن يهب ذلك الشيء أو يبيعه أو يزهد فيه ويكرهه فيعطيه
خزائن بعضه لبعضه وهو عني املختزن والعامل خزانة خمزون وانتقال خمتزن من خزانة إىل خزانة فما أنزل منه شيء إىل غري خزانة 

ختزن خيرج عنها إىل خزانة أخرى فاالفتقار فكله خمزون عنده فهو خزانته على احلقيقة اليت ال خيرج شيء عنها وما عدا احلق فإن امل



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2782  

للخزائن من اخلزائن إىل اخلزائن والكل بيد اهللا وعنده فهو الصمد الذي يلجأ إليه يف األمور ويعول عليه وذه احلضرة يتعلق 
ألسباب قد ختون من املتوكلون يف حال توكلهم عل ما توكلوا عليه فمنهم املتوكل على اهللا ومنهم املتوكل على األسباب غري أن ا

  اعتمد عليها وجلأ إليها يف أوقات واحلق تعاىل ال يسلم من توكل عليه وفوض أمره إليه 

 عين أحد وكل  كون صمد فكل

 مستند فكله  منكر معرف

 متحد مختزن  الحق في قلوبنا

 األبد أختزانه  بالتأييد في يحكم

 فيها المدد يجمع  له من مدة وما

 علقت المدد إذا  ليومن وجودي كان 

    

وإذا علمت أن اخلزائن عنده وأنت اخلزائن فأنت عنده وقد وسعه قلبك فهو عندك وأنت عنده فأنت عندك فلك من الصمدية قسط 
ألنه ال تكون املعرفة باهللا احلادثة إال بك فيصمد إليك فيها إذ ال تظهر إال بك فأنت الصمد فيما ال يظهر إال بك ومن هذه احلضرة 
حصلت لك وملن حصلت هذه املرتبة ولكن قف عند ى ربك وتدبره ملا قال لك على لسان رسوله يف الشيء الذي تستتر به عند 
الصالة يف قبلتك أن متيل به حنو اليمني أو الشمال قليال وال تصمد إليه صمداً فهذا من الغرية اإلهلية أن يصمد إىل غريه صمداً وفيه 

ن بوجه ما فذلك القدر الذي أشار إليه الشارع يكون حظ املؤمن من الصمدية واجلاهل يصمد إىل األسباب إثبات للصمدية يف الكو
صمداً وجيعل حكم امليل إىل اليمني والشمال لصمدية احلق عكس القضية إمنا شرع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السترة امليل إىل 

 وعلى السبب الضعيف بالشمال اخلارج فاخلارج عن اهللا بالكلية هو صاحب اليمني أو الشمال ينبه على السبب القوي باليمني
اليمني والذي الح له بارقة من احلق ضعف اعتماده على السبب فجعله من اجلانب األضعف إذا ال بد من إثبات السبب وال يصمد 

  ل إال إىل اهللا صمداً فاعلم ذلك فقد نبهتك ونصحتك واهللا يقول احلق وهو يهدي السبي

  القادر القدير المقتدر حضرة االقتدار

 يبدو لنا ما كنت بالمكثار  ان من عرفني مقداري لو

  أعظم عندي من دخول النار  اقتداري في كيان الباري إن

 به وباألبرار أتبته  ولو أني بالعسكر الجرار

 محفوظة اآلثار معصومة  عصبة وسادة أخيار في

 لعبيد الصم واألحرارعن ا  عند دخول الدار يميزني

    

يدعى صاحبها عبد القادر وعبد املقتدر وعبد القدير قال عز وجلّ وهو على كل شيء قدير وقال قل هو القادر على أن يبعث 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2783  

عليكم وقال وإنا لقادرون وقال مليك مقتدر هذه احلضرة ما هلا من أثر سوى إعطاء الوجود لكل عني يريد احلق وجودها من 
يقول هلا كن وأخفى االقتدار بقوله كن وجعله ستراً على االقتدار فكان املمكن عن االقتدار اإلهلي من حيث ال يعلم املمكنات ف

املمكن وسارع إىل التكون فكان فظهر منه عند نفسه السمع والطاعة ملن قال له كن فاكتسب الثناء من اهللا باالمتثال فأول أمر كان 
 يف تكوينه فكل معصية تظهر منه فإمنا هي عرض يعرض له وأصله السمع والطاعة كالغضب الذي من املمكن السمع والطاعة هللا

يعرض والسبق للرمحة فأن هلا السبق والطاعة من املمكن السبق والنهاية واخلامتة أبداً هلا حكم السابقة والسبق للرمحة فال بد من املال 
 طائع له وكذلك كل مولود إمنا يولد على الفطرة والفطرة اإلقرار هللا تعاىل إىل الرمحة يف كل ممكن عرض له الشقاء ألنه األصل

بالعبودة فهي طاعة على طاعة وملا مل يكن للممكن اقتدار أصالً وإمنا له القبول مل يكن فيه حقيقة يطلع ا على اقتدار اهللا عليه يف 
 اهللا واألشياء ال تشهد اهللا إال من نفوسها ومما هي عليه وما هي عليه تعلقه بإخراجه من حالة العدم إىل حالة الوجود ألنه ال فاعل إال

وما هي على شيء من االقتدار عند بعض النظار فال ميكن أن تشهد صدورها إىل الوجود كما قال تعاىل ما أشهدم خلق 
ند بعضهم كما قدمنا فلهذا قلنا السموات واألرض وال خلق أنفسهم يريد حالة اإلجياد فليس للممكن اقتدار بوجه من الوجوه ع

أخفى اهللا عز وجل اقتداره وجاء بالقول بصيغة األمر ليتصف املمكن بالسمع والطاعة فال تزال عني احلق تنظر إليه بالرمحة وتراعي 
لتكليف منه هذا األصل مع أن القول ال حكم له يف املعدوم وال سيما فيمن ليس له اقتدار باألصالة فكيف يكون فأشبه صورة ا

والفعل هللا وملا كان املمكن حبكم األصل سامعاً مطيعاً لألمر بقي فيه سر امتثال األمر فإذا جاء اإلنسان أمر الشيطان يف ملته باملخالفة 
غفل وما يقول يف أمره خالف وإمنا يأمره أن يفعل ما تقدمه من اهللا النهي عنه أو ينهاه عن وقوع ما تقدم له من اهللا األمر بفعله في

عما تقدمه من اهللا يف ذلك فيبادر ملا أمره الشيطان به ألن حقيقته كما قلنا فطرت يف أصل التكوين على االمتثال كما أيضاً يقبل 
أمر امللك الطاعة أو يف مكارم األخالق وأما حالته يف التردد يف الفعل أو الترك بني اللمتني فهو يف ذلك الوقت حتت حكم التردد 

نسبه إىل نفسه وأنه جملي احلق حني تردد كل متردد يف العامل فذلك عينه تردد احلق حىت ينفذ ما شاء اهللا أن ينفذ من اإلهلي الذي 
ذلك فيظهر حكمه يف ذلك الفعل بالطاعة أو املعصية كما يريد العبد يطلب من اهللا أمراً ما فال يعطيه وخيالفه فيه فهذه بتلك لتصح 

ة اخلالف والوفاق فلو أجاب احلق كل ما يطلبه العبد منه ألجابه العبد يف كل ما طلبه احلق منه ولو النسخة فإن من متامها مقابل
أجاب العبد ربه يف كل ما أمره به واه ألجاب احلق عبده يف كل خاطر خيطر له يف تكون أمر فلما مل يكن األمر إال هكذا وهو 

جلانبني فما ظهر العبد يف خالفه أمر احلق إال خبالف احلق ما دعاه فيه العبد على الصورة فالبد أن تقع املخالفة واملوافقة من ا
فصحت املقابلة بني النسختني فصح الكتاب باألم حيث ظهر بصورا ولو مل يكن كذلك لكان خطأ والصواب أوىل فوجود 

انظر إىل هذا السر ما أعجبه وما اخلالف من املمكن أصح يف النسخة وال يثبت يف األم إال ما هو حق فخالف حق حيث كان ف
أخفاه واهللا على كل شيء قدير فاملقتدر حكمه حكم آخر ما هو حكم القادر فاالقتدار حكم القادر يف ظهور األشياء بأيدي 

 األسباب واألسباب هي املتصفة بكسب القدرة فهي مقتدرة أي متعملة يف االقتدار وليس إال احلق تعاىل فهو املقتدر على كل ما

يوجده عند سبب أو بسبب كيف شئت فقل وهو قوله أال له اخللق وما ال يوجده بسبب هو قوله واألمر أال له اخللق واألمر تبارك 
اهللا رب العاملني وهلذا أصطلح أهل اهللا على ما قالوه من عامل اخللق واألمر يريدون بعامل اخللق ما أوجده اهللا على أيدي األسباب 

أيدينا وليست سوى أيدي األسباب فهذه إضافة تشريف ال بل حتقيق وعامل األمر ما مل يوجد عند سبب فاهللا وهو قوله مما عملت 
    القادر من حيث األمر ومقتدر من حيث اخللق فهذا تفصيله يقال ضرب األمري اللص وقطع األمري يد السارق 
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القطع إىل األمري فهذا هو املقتدر فإذا باشره بالضرب فهو وإمنا وقع القطع من يد بعض الوزعة واألمر بالقطع من األمري فنسب 
القادر إذا مل تكن مث آلة تقطع يده ا من حديده أو غريها فاهللا خيلق باآلله فهو املقتدر وخيلق بغري اآللة فهو قادر فالقدرة أخفى من 

  ق وهو يهدي السبيل االقتدار حالة القادر مثل التسمية حالة املسمى اسم فاعل فافهم واهللا يقول احل

  المقدم حضرة التقديم

 بمن أقدمه واهللا يغفر لي  المقدم عن علم ومعرفة أنا

  ملكاً لما انبسطت يداي في الدول  أن ما ملكت كفي يكون لها لو

 دعوت به وليس يظهر لي إذا  المقدم ادعوه يعرفني عبد

  بطرفة وهو لي من أعظم الحيل  أفقده إذا يسارقني ولست

 أصرفه عن رؤية الجبل ولست  سخره فيما أصرفه اهللا

يدعى صاحبها عبد املقدم من هذه احلضرة يثبت بالدليل ثبوت املرجح وهو اهللا وذلك املمكنات بالنسبة إىل اإلجياد أو نسبة اإلجياد 
وية يف النسبة دل أنه مرجح ألمر إليها على السواء على كل واحد واحد منها فإذا تقدم أحد املمكنات على غريه بالوجود مع التس

ما ليس لنفسه فعلمنا أنه البد من مرجح وهو املقدم له على غريه من املمكنات وهذا أشد يف الداللة من داللة شعري بالزمان على 
ل حتت حكم هذا املطلوب فإنه يقول ما من ممكن يوجد يف زمان إال وجيوز إجياده قبل ذلك الزمان أو بعده فما تكلم إال فيما يدخ

الزمان والزمان عنده أيضاً موجود وال بوجود يف زمان فيخرج الزمان عن حكم هذه الداللة والذي ذهبنا إليه يدخل يف حكمه كل 
ممكن من زمان وغري زمان مما له وجود فهو أمت يف الداللة مث أن اهللا تعاىل بعد إبراز ما أبرزه من العامل عني للعامل مراتب وتلك 

سبة كل من يقتضي حقيقته الربوز ا واإلنزال فيها نسبة واحدة فإذا أناهلا شخص واحد من األشخاص أشخاص هذا املراتب ن
النوع اإلنساين ما من إنسان إال وهو قابل هلا فيقدم احلق من شاء فيها دون غريه فيتأخر الغري عنها يف ذلك الزمان بال شك وكذلك 

   املراتب على هذا احلد جتري واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل يف النبوة والرسالة واإلمارة ومجيع

  المؤخر حضرة التأخير

 عندي لذاك تؤخره مجهولة  المؤخر من تشاء لحكمة أنت

 وقتاً ثم وقتاً تستره تبديخ  لو كان أهال للتقدم لم تكن

 بنا ال أستطيع فاذكره قامت  يعلم أنني من غيرة اهللا

  عندي لقمت بشكره ال أكفره  مزيةكان للكون الغريب  لو

 له من قام فيه يبهره نور  أخفاه عن أبصارنا لكنه

صاحبها عبد املؤخر فإذا راعى احلق تأخر عبد عن ما بعض املراتب فمن هذه احلضرة فيتقدم غريه فيها وال يتقدم فيها هذا املؤخر 
له يف التقدم فيها فبقي من بقي فيقدم احلق فيها من شاء من الباقني فيكون عنها البتة مث أن هذا املقصود بالتأخر إذا تعني أنه ال حكم 
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بتقدميه إياه فيها مقدماً ويتأخر من تأخر من الباقني بالتضمني ال حبكم القصد فال يكون مؤخراً إال بالقصد وال مقدماً إال بالقصد 
لوجه وهو منها من هذا الوجه اآلخر الذي له التأخر ال وكل من ما جاء من ذلك حبكم التضمني فما هو من هذه احلضرة من هذا ا

  باحلكم فاجتمع املقصود مع غري املقصود يف نفس التأخر والتقدم فلهذا جاء املقدم واملؤخر يف األمساء احلسىن مزدوجاً 

  األول حضرة األولية

 العروبة فاصطفاه األول يوم  من جمع العباد لذكره سبحان

 وعقالً سادتي فتأولوا شرعاً  ادهاإلله به وجود عب ختم

 جالها المقام أال نزل غرا  فلقد أتيت بحكمة ماقلته

 ذاته أخفاه عنا األسفل في  تواضع عن علو مكانه لما

  لهو الجواد على العباد المفضل  المهمين ال أشك وأنه فهو

    

 من تقدم الزمان املسمى دهراً الذي تفضله األوقات فكانت يدعى صاحبها عبد األول ويكىن غالباً أبو الوقت ملا حصل يف النفوس
كنية عبد األول أبا الوقت كما أنت كنية آدم أبو البشر فاألول لألوقات أب هلا كآدم لسائر الناس فاحلضرة األولية ا ظهر كل 

رواح وكالعرش من األجسام أول من أشخاص كل نوع كآدم يف نوع اإلنسان وكجنة عدن من اجلنات وكالعقل األول من األ
وكاملاء من األركان وكالشكل املستدير من األشكال مث يرتل األمر إىل جزيئات العامل فيقال أول من تكلم يف القدر بالبصرة معبد 

  اجلهين وأول من رمى بسهم يف سبيل اهللا سعد بن أيب وقاص وأول من شعر قيل يف العامل األنساين 

  فوجه األرض مغبر قبيح  تغيرت البالد ومن عليها

ويعزى هذا الشعر آلدم عليه السالم ملا قتل قابيل أخاه هابيل فقال عليه السالم ما من قتيل يقتل أخاه ظلماً إال كان على ابن آدم 
ة واهللا أعلم كفل من الوزر ألنه أول من سن القتل ظلماً ولنا جزء يف األوليات وهو جزء بديع عملته مبلطية من بالد اليونان أو مبك

  وأول ببيت وضع للناس معبداً الكعبة وأول اسم إهلي يف الرتبة االسم احلي واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  اآلخر حضرة اآلخر

 لحفظ العالم الدائر إال  ما االول واآلخر واهللا

 المخلوق بالقاصر لوصفه  يعجز عن حفظه فإنه

 واحد باآلخرال ليلتقي  باآلخر حفظاً له فكان

  في صورة الباطن والظاهر  جلي لنا ذاته وأنه

    

يدعى صاحبها عبد األخر وحده من الثاين الذي يلي األول إىل ما حتته فهو املسمى باآلخر ألن له حكم التأخر عن األولية بال شك 
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ان ألن وجود األهلية فيه من مجيع الوجوه فيعلم أن وأن استحق األولية هذا املتأخر فما تأخر عن األول إال ألمر أيسره وأبينه الزم
احلكم يف تأخريه وتقدمي غريه للزمان كخالفة أيب بكر وعمر مث عثمان مث علي رضي اهللا عن مجيعهم فما منهم واحد إال وهو 

الفة فما كان إال الزمان مترشح للتقدم واخلالفة مؤهل هلا فلم يبق حكم لتقدم بعضهم على بعض فيها عند اهللا لفضل يعلم تطلبه اخل
فلما كان يف علم اهللا أن با بكر ميوت قبل عمر وعمر ميوت قبل عثمان وعثمان ميوت قبل علي رضي اهللا عن مجيعهم والكل له 
حرمته عند اهللا فجعل خالفة اجلماعة كما وقع فقدم من علم أن أجله يسبق أجل غريه من هؤالء األربعة فما تقدم من قدم منهم 

أكثر أهلية من املتأخر منهم يف نظري واهللا أعلم فالظاهر أنه من كون اآلجال فإنه لو بويع خليفتان قتل اآلخر منهما للنص لكونه 
الوارد فلو بايع الناس أحد الثالثة دون أيب بكر وال بد يف علم اهللا أن يكون أيب بكر خليفة وخليفتان فال يكون فإن خلع أحد الثالثة 

عدم احترام يف حق املخلوع ونسب الساعي يف خلعه أنه خلع من يستحقها ونسب إىل اهلوى والظلم والتعدي وويل أبو بكر كان 
يف حقه ولو مل خيلع ملات أبو بكر يف أيامه دون أن يكون خليفة وال بد له من اخلالفة أن يليها يف علم اهللا فال بد من تقدمه لتقدم 

 وعثمان وعلي واحلسن فما تقدم من تقدم لكونه أحق ا من هؤالء الباقني وال أجله قبل صاحبه وكذلك تقدم عمر بن اخلطاب
تأخر من تأخرهم منهم عنها لعدم األهلية وما علم الناس ذلك إال بعد أن بني اهللا ذلك بآجاهلم وموم واحد تعد آخر يف خالفته أن 

علم اهللا مل نقف عليه وحفظ اهللا املرتبة عليهم رضي اهللا عن مجيعهم التقدم إمنا وقع باآلجال عندنا ويف نظرنا الظاهر أو بأمر آخر يف 
فهذا من حكم التأخر والتقدم وهللا األولية ألنه موجد كل شيء وهللا اآلخرية فإنه قال وإليه يرجع األمر كله وقال وإليه ترجعون 

تظهر مراتب األمساء اإلهلية فال حكم لآلخر إال وقال أال إىل اهللا تصري األمور فهو اآلخر كما هو األول وما بني األول واآلخر 
بالرجوع إليه يف كل أمر فإذا كان اهللا األول فاإلنسان الكامل هو اآلخر ألنه يف الرتبة الثانية وهو اخلليفة وهو أيضاً اآلخر خبلقه 

ه وسواه وعدله ورتبه ممكلة قائمة فلما استعد الطبيعي فإنه آخر املولدات ألن اهللا ملا اراد به اخلالفة واألمانة بدأ بإجياد العامل وهيأ
للقبول أن يكون مأموناً أنشأ اهللا جسم اإلنسان الطبيعي ونفخ فيه من الروح اإلهلي فخلقه على صورته ألجل ااالستخالف فظهر 

لنا وجعل األمانة يف نبيه جبسمه فكان املسمى آدم فجعله يف األرض له خليفة وكان من أمره وحاله مع املالئكة ما ذكر اهللا يف كتابه 
إىل يوم القيامة فهو اآلخر بالنسبة إىل الصورة اإلهلية واآلخر أيضاً بالنسبة إىل الصورة الكونية الطبيعية فهو آخر نفساً وجسماً وهو 

ثرت النجوم اآلخر برجوع أمر العامل إليه فهو املقصود به عمرت الدنيا وقامت وإذا رحل عنها زالت الدنيا ومارت السماء وانت
وكورت الشمس وسريت اجلبال وعطلت عشتار وسجرت البحار وذهبت الدار الدنيا بأسرها وانتقلت العمارة إىل الدار اآلخرة 
بانتقال اإلنسان فعمرت اجلنة والنار وما بعد الدنيا من دار إال اجلنة والنار فاالسم األول لألوىل وهي الدار الدنيا واالسم اآلخر 

آلخرة وإمنا قال اهللا تعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلم ولآلخرة خري لك من األوىل ألن اآلخر ما ورآه مرمى فهو لألخرى وهي ا
الغاية فمن حصل يف درجته فإنه ال ينتقل فله الثبوت والبقاء والدوام واألول ليس كذلك فإنه ينتقل يف املراتب حىت ينتهي إىل اآلخر 

ل له ولآلخرة خري لك من األوىل ولسوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه صفة البقاء والدوام والنعيم وهو الغاية فيقف عنده فلهذا قا
  الدائم الذي ال انتقال عنه وال زوال فهذا ما أعطاه حكم هذه احلضرة واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  الظاهر حضرة الظهور

 يظهره إال الذي غلبا وليس  الظهور له شرط يؤيده إن
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 الدموع وتذكي قلبي لهبا تفنى  لفتاة التي في طرفها حورإن ا

 أفضل نصفيها الذي ذهبا فإن  أتوك وقالوا أنها نصف فإن

    

 نعت فلهذا صغته ذهبا فما  ذهباً حتى أفوز بها أنقدتها

  أعمى سناها لهذا عينها احتجبا  أنها ظهرت لكل ذي بصر لو

    

هر بأمر اهللا هذه احلضرة له تعاىل ألنه الظاهر لنفسه ال خللقه فال يدركه سواه أصالً والذي يدعى صاحبها عبد الظاهر ويلقب بالظا
يعطينا هذه احلضرة ظهور أحكام أمسائه احلسىن وظهور أحكام أعياننا يف وجود احلق وهو من وراء ما ظهر فال أعياننا تدرك رؤية 

 نشك أنا قد أدركنا أمراً ما رؤية وهو الذي تشهده األبصار منا فما ذلك وال عني احلق تدرك رؤية وال أعيان أمسائه تدرك وحنن ال
إال األحكام اليت ألعياننا ظهرت لنا يف وجود احلق فكان مظهراً هلا فظهرت أعياننا ظهور الصور يف املرائي ما هي عني الرائي ملا فيها 

وما مث أمر ثالث من خارج يقع عليه اإلدراك وقد يقع عليه من حكم الي وال هي عني الي ملا فيها مما خيالف حكن الي 
اإلدراك وقد وقع فما هو هذا املدرك ومن هو هذا املدرك فمن العامل ومن احلق ومن الظاهر ومن املظهر فإن كانت النسب فالنسب 

وم يرى فمن الرائي فإن كان نسبة أيضاً أمور عدمية إال أن علّة الرؤية استعداد املرئي لقبول اإلدراك فريى املعدوم سلمنا أن املعد
فكما هو مستعد أن يرى يكون مستعد أن يرى وأن مل يكن نسبة وكان أمرا وجودياً فكما هو الرائي هو املرئي ألن الذي نراه يرانا 

دركه فاألمر واحد فإذا قلنا أنه نسبة من حيث أنه مرئي لنا فنقول أنه أمر وجودي من حيث أنه يرانا كما قلنا فيه من حيث إنا ن
فقد حرنا فينا وفيه فمن حنن ومن هو وقد قال له بعضنا أرين انظر إليك قال ل تراين وقال عن نفسه أمل يعلم بأن اهللا يرى وخربه 

صدق وقد أعلم أن بعض العامل يعلم أن اهللا يرى مث قال بآلة االستدراك فعطف ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين 
 جتلى للجبل فاندك اجلبل وال أدري عن رؤية أو عن مقدمه رؤية وصعق موسى عن تلك املقدمة فلما أفاق قال تبت أي رجعت مث

إىل احلالة اليت مل أكن سألتك فيها الرؤية وأنا أول املؤمنني به مث يبتغي يف اإلميان به من مسعه إىل يوم القيامة فما ظهر لطالب الرؤية 
و رآه اجلبل أو موسى لثبت ومل يندك وال صعق فإنه تعاىل الوجود فال يعطي إال الوجود ألن اخلري كله بيديه وال للجبل ألنه ل

والوجود هو اخلري كله فلما مل يكن مرئياً أثر الصعق واالندراك وهي أحوال فناء والفناء شبيه بالعدم واحلق ال يعدم عدم العني ولكن 
ب واالنتقال فينقلك أو يذهب من حال إىل حال مع وجود عينيك يف احلالني ومن مكان إىل يكون عنه العدم اإلضايف وهو الذها

مكان مع وجود عينك يف كل واحد منهما وبينهما وهو قوله أن يشأ يذهبكم ويأت بآخرين فاإلتيان بصفة القدرة والذهاب 
س من شأن املفصل الوجود فأنا نفصل املعدوم باإلرادة من حيث ما هو ذهاب خاصة وهذه التفاصيل يف غري مفصل ال يكون ولي

إىل حمال وإىل ممكن مع كونه معدوماً و بقي الكالم فيمن يفصله والكالم عليه مثل الكالم يف الرائي واملرئي وقد تقدم فماذا نقول أو 
لذات حاكمة والشهود دائم ما نعول عليه فرأينا أن نترك األمر على حاله كان ما كان إذ األغراض حاصلة واإلدراكات واقعة وال

والنعيم به قائم ودع يكون ما يكون من عدم أو وجود أو حق أو خلق بعد أنه ال ينقصنا شيء مما حنتاج إليه وال نبايل ولو وقع 
ع يتعلق به اإلخبار اإلهلي لكان الكالم فيه والنظر فيه والنظر على ما هو عليه اآلن ال يزيد األمر وال ينقص فإن إذا ورد فال بد من مس
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ذلك اخلطاب وفهم مدلول ومتكلم وسامع وهذا عني ما كنا فيه فترك ذلك أوىل ونقول ما يقول كل قائل فإن األمر كله عني 
واحدة يف احلرية يف ذلك فكله صدق ما هو باطل فإنه واقع يف الذهن ويف العني ويف مجيع اإلدراكات فاجلنوح إىل السلم أوىل 

لم يعين يف االعتبار واإلشارات هذه اخلواطر اليت أدتك إىل النظر فما أنت مستغن عنه فأنزهلم احلق هنا باإلنسان فإن جنحوا للس
مرتلة األعداء ألهل اإلشارات فإن جنحوا للسلم وهو الصلح بأن يترك األمر على ما هو عليه وال خياض فيه فإنك إمنا ختوض فيه 

ذين خيوضون يف آياتنا فاعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه وليس إال االشتعال لكونه آية من اهللا عليه وقد قال وإذا رأيت ال
مبا نأكل ونشرب وننكح ونتصرف فيه من األعمال املشروعة اليت تؤدي إىل السعادة اآلخروية وما هذه األمور قلنا ال ندري ا إمنا 

ضى كله حق مل خيتل شيء منه كذلك بقي ما بقي وقد جنحوا نعمل كما أمرنا ليصل إىل ما قيل أنا فإنا ما كذبنا بل رأينا ما م
    للسلم فأمرنا اهللا فقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا فالعاقل 

  يقول بالسمع والطاعة ألمر اهللا وهذه احلالة معجلة وراحة 

  وليس البطون سوى ما استسر  فليس الظهور سوى ما ظهر

 القرار وأين المقر وأين  ين اإليابالذهاب وأ فأين

 بحكم القضاء والقدر وكل  إليه ومنه إلينا فمنا

 فات شيء وما ساء سر فما  تبكين على فائت فال

 إليه فجز وااعتبر يضاف  ثم إال مضاف وما فما

 فإن الوجود بهذا ظهر  ما تشاء على من تشاء وقل

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  حضرة البطونالباطن 

يظهر لكل ذي بصر والجهر  ما بطنت فيه حقيقته السر 

 فضل اهللا مخلوقاً على البشر ما  لوال البطون ولوال سر حكمته

 النقايص واألوهام والعبر من  يفضله إال سالمته وما

 أهل وجود اهللا بالفكر لناله  ناله أحد من حيث نشأته لو

 در خلق من األمالك ما خبريي لم  لو ال مباشرة الخالق صورته

 حوينا من األرواح والصور لما  عنت لنا أوجه األمالك ساجدة

  في نفع أن كان ذاك األمر أو ضرر  تقبلنا أحواله أبداً لذا

    

ه يدعى صاحبها عبد الباطن قال تعاىل هو األول واآلخر والظاهر والباطن فالبطون خيتص بنا كما خيتص به الظهور وإن كان ل
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البطون فليس هو باطن لنفسه وال عن نفسه كما أنه ليس ظاهراً لنا فالبطون الذي وصف نفسه به إمنا هو يف حقنا فال يزال باطناً 
عن إدراكنا إياه حساً ومعىن فإنه ليس كمثله وال ندرك إال األمثال اليت ينا أن نضر ا هللا جلهلنا بالنسب اليت ا هي أمثال وملا 

ن حمال التكوين والوالدة وعنها ظهرت أعيان املولدات اتصف احلق بالباطن يقول أنه من كونه باطناً ظهر العامل عنه كانت البطو
فنحن كنا مبطونني فيه فخذ لذلك عقالً ال ومهاً رد عليك قوله مل يلد وال ينبغي للعاقل أن يشرع يف أمر يكن أن يرد عليه مثل هذا 

قعت على عني األمر فإنه ال بد لنا من مستند نستند إليه يف وجودنا ملا أعطاه إمكاننا من وجود املرجح وإذا أخذته عقالً دون ختيل و
الذي رجح وجودنا على عدمنا إال أنه باطن عنا لعدم املناسبة بيننا إذ حنن بعيننا ومجلتنا وتفصيلنا حمكوم علينا باإلمكان فلو ناسبنا 

إلمكان لكان احلق حمكوماً عليه باإلمكان وهو واجب لنفسه من حيث نفسه فارتفعت املناسبة يف أمر ما وذلك األمر حمكوم عليه با
وإذا مل يناسبنا مل نناسبه فلنا االستناد إليه لعدم املناسبة ومن وجه للمناسبة وله تعاىل الغي عن العامل ألن حمبته أن يعرف هي أنه ال 

و الباطن الذي ال يظهر كما أنه أيضاً يف املأخذ الثاين أنه الباطن حيث هو يف يعرف فهذا حد معرفتنا به إذ لو عرف مل يبطن وه
قلب عبده املؤمن الذي وسعه فهو باطن يف العبد والعبد ال يشاهد باطنه فال يشاهد ما هو مبطون فيه فمن الوجهني ما نراه مث أنه إذا 

ه ما يرى بصره وال يرى شيئاً من قواه واحلق مجيع قواه فما كان كما قال قوي العبد ومسعه وبصره والعبد يرى ببصره فريى برب
يرى ربه وذا يفرق بني العلم والرؤية فإنا نعلم باإلميان ونوره يف قلوبنا أنه قوانا وال نشهد ذلك بصراً فنحن ندركه وال ندركه 

ا إذا كان بصرنا وإذا كان األمر على هذا فبعيد واألبصار ال تدركه فإذا كان بصرنا فإنه يف هذه احلالة ال يدرك نفسه ألنه يف حجابن
أن ندركه وأما قوله ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار فإن البصر إمنا جاء ليدرك به ال أنه يدرك مث أنه يف قوله وأما قوله ال 

 بطن ولكن يدرك األبصار فإنه تدركه بضمري الغائب فالغيب غري مدرك بالبصر والشهود وهو الباطن فإنه لو أدرك مل يكن غيباً وال
ال يلزم الغيبة من الطرفني ما يلزم من هو غائب عنك أن تكون غائباً عنه قد يكون ذلك وقد ال يكون ويف مدلول هذه اآلية أمر 

املضاف آخر وهو أنه يدرك تعاىل نفسه بنفسه ألنه إذا كان ويته بصر العبد وال يقع اإلدراك البصري إال بالبصر وهو عني البصر 
إىل العباد وقال أنه يدرك األبصار وهو عني اإلبصار فقد أدرك نفسه وهلذا قلنا إنه يظهر أو هو ظاهر لنفسه وال يبطن عن نفسه مث 
متم اآلية وقال وهو اللطيف من حيث أنه ال تدركه األبصار واللطيف املعين من حيث أنه يدرك األبصار أي أدركه لألبصار أدركه 

نها وهذا غاية اللطف والرقة اخلبري يشري إىل علم الذوق أي ال يعرف هذا إال بالذوق ال ينفع فيه إقامة الدليل عليه إال لنفسه ألنه عي
أن يكون الدليل عليه يف نفس الدال وليس سوى ذوقه فريى هذا العبد الذي بصره احلق نفسه باحلق ويرى احلق ببصره ألنه عني 

  بصره فأدرك األمرين 

 فيه قطن فإنه   بطنفكل من فيه

 شهيد أو فطن إال  يدري قولنا وليس

 رؤية ظن لبه  يرى الذي رأيته بق

  يراك من عين الجنن  هو الذي فإنه

 إال إذا كان  وأنت ال تبصره

  مل تكن وهي اإلشارة بقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح من كتاب مسلم فإن مل تكن تراه فإنه يراك 
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 كنت لم تره وأن  تكن ترهلم  فإن

 قلت أبصره كما  ومن كان حكمه

 شئت منظره وأن  له وطاء فذاتي

 أصبح أقبره فقد  كان وجودي إذا

 جاء أنشره فقد  وأن صاحب الوجود

    

 ال يراعون فقلوب العارفني مدافن احلق كما ظواهر هم جماليه وأنه يف نفس قلوب عباده من حيث أن قلوم حمل العلم به مث أم
حرمته وال يقفون عند حدوده فهو فيهم كامليت يف قربه ال حكم له فيه بل احلكم للقرب فيه بكونه أكنه وسترة إن أعني الناظرين 

كذلك حكم الطبع إذا ظهر خبالف الشرع فإن الشرع ميت يف حقه يف ذلك الزمان وهكذا يظهر احلق يف الرؤيا ولقد رأيت رسول 
ه وسلم يف النوم ميتاً يف موضع عاينته باملسجد اجلامع بإشبيلية فسألت عن ذلك املوضع فوجدته مغصوباً فكان ذلك اهللا صلى اهللا علي

موت الشرع فيه حيث مل يتملك بوجه مشروع فاستناد املوت والدفن إىل احلق يف قلوب الغافلني فهو فيها كأنه ال فيها واهللا يقول 
  احلق وهو يهدي السبيل 

   التوبةالتواب حضرة

  وهي الرجوع من املخالفة إىل املوافقة 

 ترجع لتوبتك الشؤن فتب  أن المتاب هو الرجوع أال

 لما تتابعه تكون فأنت  تابعت شخصاً في فالة إذا

  فمن وجه يكون له الكمون  كان الظهور له بوجه وأن

 منه اإلقامة والسكون ولي  منا التحرك في جهات له

 إذا شاء المؤيد والمعين  ينله سواي من مع وليس

يدعى صاحبها عبد التواب من هذه احلضرة تاب التائبون فله الرجعة األوىل مث تاب عليهم ليتوبوا فما رجع إليهم إال لريجعوا وكل 
اإلنابة إليه فإذا معلل علة احلق فإنه واقع كما أنه كل ترج من اهللا واقع فالرجعة األوىل من اهللا على العبد هي اليت يعطيه احلق فيها 

رجع العبد إليه بالتوبة رجع احلق إليه غري الرجوع األول وهو الرجوع بالقبول فأن اهللا ال يقبل معاصي عباده ويقبل التوبة 
والطاعات وهذا من رمحته بعباده فإنه لو قبل باملعاصي لكانت عنده يف حضرة املشاهدة كما هي الطاعات فال يشهد احلق من 

 قبله وال يقبل إال الطاعات فال يرى من عباده ما هو حسن حمبوب عنده ويعرض عن السيئات فال يقبلها فإن صاحب عباده إال ما
السيئة ما عملها على طريق القربة لكان جهالً وافتراء على اهللا وكفروا صراحاً فال يقبلها حىت ال تكون عنده يف موضع الشهود فيقع 

ن اإلهلي على أيدي مالئكته إذا أمر احلق مبحاسبته وأمر املالئكة أصحاب الديوان أن يتجاوزوا حساب العبد على ما أساء يف الديوا
عن املتجاوز وان اهللا طيب ال يقبل إال طيباً والبد لكل إنسان من أمر طيب يكون عليه ألنه ال بد أن يكون على مكارم األخالق 
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إذا استوىف أهل ديوان احملاسبة ما بأيديهم يف حق عبد من العباد وفعلوا فيه ما كلها عند اهللا فالبد أن يكون لكل عبد عند اهللا شفيع ف
اقتضاه أمره معهم وفرغ من ذلك ورفع األمر إىل اهللا راجعاً كما قال وإليه يرجع األمر كله ال جيد العبد عند ربه إال ما قبله منه 

مين وما عنده علم مبا قبل اهللا منه من طيب خلق كان عليه وسواء فشكره اهللا على ما عنده منه فأكرمه ونعمه فيقول العبد ريب أكر
كان يف أي دار كان فإن له فيها نعيماً مقيماً ما دام ذلك الطيب عند اهللا وهو اليزال عند اهللا فال يزال هذا العبد يف نعيم نفسه وإن 

ا األمر فإذا اتفق أن يؤخذ التائب فما يأخذه إال اجلسم ال ظهر عند غريه أنه يف عذاب فهو يف نفسه يف نعيم وهو املراد واملعترب يف هذ
غريه من األمساء فإذا مل يؤاخذ فإمنا يكون احلكم فيه للرحيم فإن اهللا تواب رحيم بطائفة وتواب رحيم بطائفة والكل تواب احلق 

  تعاىل 

 العبد تائباً تجعل  اهللا أوالً توبة

 الحق تائباً جعل  فإذا تاب عبده

 الحق نائباً صفة  لعبيد عنا فيكون

 للعفو طالباً تاب  يزل حال كل من لم

 عن التوب راغباً  أعظم التوب أن يكون

 عن الفعل جانباً كن  كنت تائباً فإذا

 منه واهبا تبتغي  الحق في الذي تجد

    

ال يكون رجوعك باملغفرة على املذنب جزاء فالعبد الصحيح التوبة أن يتوب اهللا عليه ال ليتوب بل جيرم وأنت تعفو له تكرماً حىت 
فيكون هو الذي عاد على نفسه باملغفرة منك فأين املنة يف الرجعة الثانية اليت هي رجعة املغفرة أن مل تغفر من غري توبة املذنب 

 امتنان فإذا تاب عليهم فرجوع اهللا ينبغي أن يكون رجوع امتنان كالرجعة األوىل يف قوله مث تاب عليهم ليتوبوا فهذه األوىل توبة
باملغفرة بعد توبتهم كانت هذه التوبة اإلهلية جزاء ال يتخلص االمتنان اإلهلي فيها األعلى بعد وهو أن يرجع العبد يف توبة اجلواد 

ن كرمه الواهب احملسان الذي يعطي لينعم إال لعلة موجبة عقالً وال شرعاً وهذه إشارة كافية ملن أراد التخلق بأخالق الكرم فم
كتب على نفسه الرمحة فالكرمي املطلق من جازي على السيئة إحساناً فأن احملسن هو الذي أخذ اإلحسان بإحسانه فال يتبني فضل 

  احملسن فإنه ما على احملسنني من سبيل فافهم وحتقق عسى تلحق واهللا يقول وهو يهدي السبيل 

  العفو حضرة العفو

 بنا حتى أنخنا بداره يريس  عفوت عن الجاني وما زال عفونا

 على جار يقوم بحاره حقيق  أنخنا قال من ذا فقلت من فلما

 يبق إال أن يكون بداره فلم  عجز المسكين عن حق جاره فإن

 عليه به منه لعبد مزا ره  أنه من كان فالحفظ قائم ولو
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 بنور معاليه وعند سراره  له كالبدر عند إمتالئه فإني

    

د العفو قال اهللا تعاىل أن اهللا عفو غفور هذه احلضرة تشبه حضرة اجلالل ألا جتمع الضدين وهذه جتمع بالداللة يدعى صاحبها عب
بني القليل والكثري هكذا هي يف أصل وضع اللسان كاجلليل جيمع بني العظيم واحلقري فالعفو اإلهلي يف جناب احلق كالقناعة وهي 

لكثري ما زاد على ما ندعوه إليه احلاجة فاتصاف احلضرة بالعفو أا تعطي ما تقتضيه احلاجة البد االكتفاء باملوجود من غري مزيد وا
من ذلك من كونه سخياً وحكماً مث يزيد يف العطاء من كونه منعماً مفضالً غري حمجور عليه وال تقتضي عليه احلاجات باالقتصار 

 احلق عطاء اجلود واملنة ال حتكم عليه العلل وال يدخله ملل فإنه قد ورد يف على ما يكون به االكتفاء فالعطاء لألنعام هو العطاء
الصحيح أن اهللا ال ميل حىت متلوا فإذا تركتم ترك فمن أعطى بعد سؤاله وبدل ماء وجهه فإمنا أعطى جزاء وفاقاً وهذه التقييدات 

ة العفو فلذلك يطلق على القليل والكثري ومنه إعفاء كلها تعطيهات حضرة العفو واإلطالق فيها من غري تقييد تعطيه أيضاً حضر
اللحية فاختلف الناس يف إعفائها ما أراد الشرع ذه اللفظة هل أراد تكثريها بأن ال يقص منها كما يقص من الشارب وإذا مل يقص 

إعفاء الشوارب استئصاهلا هلا منها كثرت وقد يريد أن يأخذ منها قليال بكونه قال ذلك عند قوله أحفوا الشارب وأعفوا اللحى و
بالقص فيحتمل إعفاء اللحية أن ال يستأصلها ويأخذ منها القليل فمن فهم من هذا احلكم طلب الزينة اإلهلية يف قوله قل من حرم 

 منها قليالً حىت زينة اهللا نظر يف حليته فإن كانت الزينة يف توفريها وأن ال يأخذ منها شيئاً تركها وإن كانت الزينة أظهر يف أن يأخذ
تكون معتدلة تليق بالوجه وتزينه أخذ منها على هذا احلد وقد ورد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأخذ من طول اللحية ال من 
عرضها فتوجه معىن العفو بالقلة والكثرة على اللحية وأما يف املؤاخذة على الذنوب فقال ويعفو عن كثري فيأخذ على القليل فيدل 

 العفو على أنه البد من املؤاخذة ولكن يف قلة القلة قد تكون بالزمان الصغري املدة مث يغفر اهللا وجيود باإلنعام ورفع األمل عن هذا
املذنب املسلم وقد يكون باحلال فيقل عليه اآلالم بالنظر إىل اآلم هي أشد منها أين قرصة الربغوث من لدغة احلية ليس بني أمليهما 

 منهما مؤمل لكن مث أمل قليل وأمل كثري فأهل االستحقاق وهم ارمون املأمورون بأن ميتازوا بأن ميتازوا وليس إال نسبة وكل واحد
أهل النار الذين هم أهلها وهم املشركون ال عن نظر فيكون أخذهم بالعفو يف الزمان ألن زمان العقاب حمصور فإذا ارتفع بقي 

ده فزمان عذام قليل باإلضافة إىل حكم الزمان الذي يؤل إليه أمرهم فهو عفو عز وجل مبا عليهم حكم الزمان الذي الاية ألب
يعطي من قليل العذاب وهو عفو مبا يعطي من كثري املغفرة والتجاوز فإنه عز وجل قد أمر بالعفو والتجاوز والصفح عمن أساء إلينا 

 لكونه عفواً غفوراً وما قرن مغفرته حني أطلقها بتوبة وال عمل صاحل بل وهو أوىل ذه الصفة منا ولذلك كان أجر العافني على اهللا
قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا أن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً أنه هو الغفور الرحيم فبالغ وما خص 

  على من أسرف على نفسه واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل إسرافاً من إسراف وال داراً من دار فالبد من مشول الرمحة واملغفرة 

  الرؤف حضرة الرأفة

 أتاه راجياً متلهفاً عبيداً  رحيم اليكون مؤاخذاً رؤوف

  ولو كانت األخرى أتى متكلفاً  أجل ذنوب قد أتاها بغفلة من
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 مستجيراً سائالً متكففاً أتى  شئت عفواً ال تؤاخذه انه فإن

 يراه سائالً متلطفاً لذاك   غنى سؤالهجاء إال من وما

 له من كونه متعففاً فنثري  منا باليسير لفقرنا فيقنع

    

هي لعبد الرؤوف وصف احلق عبده حممداً صلى اهللا عليه وسلم بأنه باملؤمنني رؤف رحيم فقيده باإلميان ومل يقيد اإلميان فهذا تقييد 
به باحلق والباطل وهو قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي يف إطالق فإنه قال يف اإلميان أنه مؤمن صاح

أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فدل على أنه ما خاطب أهل الكتاب فقط فإنه أمرهم باإلميان بالكتاب الذي أنزل 
كفر هنا ومل يقيد اإلميان فقال ومن يكفر باهللا فقيد يف الذكر ما من قبل والشك أم به مؤمنون أعين علماء أهل الكتاب مث قيد ال

أمر به عبده أن يؤمن به وما تعرض يف الذكر للكفر املطلق كما أطلق اإلميان ونعتهم به يف قوله يا أيها الذين آمنوا وما كانوا مؤمنني 
حتمل أن يؤمن به لقول هذا الرسول اخلاص على طريق القربة إال بالباطل فإن املؤمن باهللا ال يقال له آمن باهللا فإنه به مؤمن وأن ا

ولكن التحقيق يف ذلك ما ذهبنا إليه وال سيما واحلق قد أطلق اسم اإلميان على من آمن بالباطل واسم الكفر من كفر الطاغوت 
تئام الرمحة بالعباد لذلك ى واعلم أن الرأفة من القلوب مثل جذب وجذب كذلك رأف ورفأ وهو من اإلصالح وااللتئام فالرأفة ال

عنها يف إقامة احلدود ال كل احلدود وإمنا ذلك يف حد الزاين والزانية إذا كانا بكر ين إال عند من يرى اجلمع ال بني احلدين على 
هللا ودين اهللا الثيب وأكثر العلماء على خالف هذا القول وليس املقصود إال قوله وال تأخذكم يعين والة األمر ما رأفة يف دين ا

جزاؤه مث قال إن كنتم تؤمنون باهللا فخص ألنه من مث من يؤمن بالباطل واليوم اآلخر يقول إقامة هللا حدوده يف اليوم اآلخر كأنه 
يقول لوالة األمر طهروا عبادي يف الدنيا قبل أن يفضحوا على رؤوس األشهاد لذلك قال يف هؤالء وليشهد عذاما طائفة من 

به أن أخذهم يف اآلخرة على رؤوس األشهاد فتعظم الفضيحة فإقامة احلدود الدنيا أستر فأمر الوايل بإقامة احلد نكاالً من املؤمنني ين
الزاين كما هو نكال يف حق السارق بني ذلك فطهارته كما قال وطهر بييت للطائفني والعاكفني كذلك إقامة احلد إذا يكن نكاالً 

ال بد فيه من معقول الطهارة ألنه يسقط عنه يف اآلخرة بقدر ما أخذ به يف الدنيا فسقط عن الزاين فإنه طهارة وإن كان نكاالً ف
النكال وما سقط عن السارق فإن السارق قطعت يده وبقي مقيداً مبا سرق ألنه مال الغري فقطع يده زجر وردع ملا يستقبل وبقي 

ل من القيد مع قطع يده وما تعرض يف حد الزاين إىل شيء من ذلك وقد ورد حق الغري عليه فلذلك جعله نكاالً والنكل القيد فما زا
يف اخلرب أن ما سكت عن احلكم فيه مبنطوق فهو عافية أي دارس ال أثر له وال مؤاخذة فيه فإن اهللا قد بني للناس ما نزل إليهم من 

  األحكام يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

  امةالوالي حضرة اإلم

 فإنني عالم بدا مني  اإلمام هو الوالي فالتكني إن

  في كل حال أكون فيه ال أكني  الذي قلته لكم أقول به هذا
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يدعى صاحبها عبد الوايل وعبد الويل وعبد الوايل هو الذي يلي األمور بنفسه فإن وليها غريه بأمره فليس بوال وال إمام وإمنا والوايل 
للوالية وإمنا مسى والياً ألنه يوايل األمر من غري إمهال ألمر ما مما له عليه والية وأن مل يفعل فليس بوال وإمنا هو واإلمام هو املنصوب 

حاكم هوى وقد قيل له وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا فأنفاس الوايل وحركاته وتصرفاته عليه معدودة والوايل ال يكون أبداً 
ك فإنه موجد على الدوام فال تراه أبداً إال يف فضل وأنعام وإقامة حد لتطهري والتطهري خري فإن الوايل على إال يف اخلري ال بد من ذل

احلقيقة هو اهللا فإن املنصوب للوالية حبكم اهللا حيكم ومبا أراه اهللا وهو احلق وقد أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه معلماً 
 فال يواىل إال اخلري وال يأمر إال باخلري وال يكون عنه يف العقوبة واملثوبة إال اخلري مث قال والشر ليس إيانا فقال واخلري كله يف يديك

إليك فالوايل ال يواىل الشر بل ال يفعله أصالً ألنه ليس إليه فالوايل إذا كان من نصب احلق فالشر ليس إليه إال إذا ترك والية احلق 
 فله عذاب شديد مبا نسي يوم احلساب فيكون ديوان احلكم اإلهلي يأخذه إذا حاسبه فالشقي من وحكم باهلوى فضل عن سبيل اهللا

تأخر تطهريه إىل ذلك املقام األخراوي والسعيد من تقدم تطهريه يف الدنيا إما بتوبة يتوا وإما بإنصاف وأخذ منه يف الدنيا حىت 
يف الدار الدنيا وما عليه خطيئة لكثرة ما يبتليه اهللا به مما يقع له به من ينقلب إىل اآلخرة وليس عليه حق ورمبا يكون ممن ميشي 

  الكفارة 

 الخير في نسق جميع  الحق من والى فوالى

 الحكم في طبق بغير  ينفعك من طبق فما

  كنور البدر في الغسق  نور إذا يفضي له

 في الحكم كالفلق أتى  غسقت مسائله إذا

 لقى من الحرقت وما  عنك ظلمتها فجلى

  وأيضاً 

 شر ديجور إذا ما غسق من  باهللا رب الفلق تعوذوا

 لمن قد جاءنا بالشفق إلى  إلى علينا كما فإنه

 العالي إذا ما اتسق والقمر  المظلم مهما وسق وليله

 شهودي طبقاً عن طبق عند  اليوم في ذاتكم لتركبن

 قالخلق الذي قد خل وأخلق  هللا على ما خلق فالحمد

 في مضغة من علق مكنونة  ماء إلى نطفة أوجدنا

  جميع ما اختص بنا من علق  فيها ولديها بنا أودع

وقد نصحتك أيها الوايل املتغايل فال تغل يف الدين وال تقل على اهللا إال احلق وال على اخللق إال احلق فإنك املطلوب مبا أنت واٍل عليه 
  وعنه 
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 بحقفيه  فلتقم  وليت أمراً فإذا

 هو مقعد صدق  الواي بحق إنما

 وبين خلق حاكماً  بين حق فتراه

  كل ذي عقل ونطق  يسمو إليها رتبة

 وهو للبقاء مبق  للفناء مفن هو

 حكم الصندييق جاء  أفنى فناء فإذا

    

 ابراهيم عليه السالم ليكون معنا قال اهللا تعاىل خلليله ابراهيم عليه السالم إين جاعلك للناس أما ما ابتداء منه من غري طلب من
مسددأً وعلمنا أنه ليس بظامل قطعاً ألن اإلمامة عهد من اهللا وقال ابراهيم لربه تعاىل ومن ذرييت فقال ال ينال عهدي الظاملني فأمرنا 

على انه من طلب اإلمارة أن تتبع مله ابراهيم ألن مله ابراهيم ألن العصمة مقرونة ا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد نبه 
وكل إليها ومن أعطيها من غري مسألة أعني عليها وبعث اهللا ملكه يسدده وامللك معصوم من اخلطأ يف األحكام املشروعة يف عامل 

مل من واىل التكليف فكان اخلليل حنيفاً أي مائالً إىل احلق مسلماً منقاداً إليه يف كل أمر فكان يواىل اخلري حيثما كان قالوا إىل الكا
بني األمساء اإلهلية فيحكم بينها باحلق كما حيكم الوايل الكامل الوالية من البشر بني املأل األعلى إذ خيتصمون وهلذا أمروا بالسجود 
آلدم عليه السالم فإن االعتراض خصام يف املعىن واخلصم قوي فلما أعطي اإلمامة واخلالفة وسجدت له املالئكة وعوقب من أساء 

ب عليه وتكرب عليه بنشأته وأبان عن رتبة نفسه بأا عني نشأته فجهل نفسه أوال فكان بغريه أجهل وال شك أن هذا املقام األد
يعطي الزهو واالفتخار لعلو املرتبة والزهو والفخر داء معضل وأن كان باهللا تعاىل فأنزل اهللا هلذا الداء دواء شافياً فأمر اإلمام 

 شرب هذا الدواء برئ من علة الزهو وعلم أن اهللا يفعل ما يريد وما تقدم على من تقدم عليه من املالئكة بالسجود للكعبة فلما
بالصفة اليت أعطاه اهللا لعلو رتبته على املالئكة وإمنا كان ذلك تأديباً من اهللا ملالئكته إعتراضهم وهو على ما هو عليه من البشرية 

لكون هذا البيت أشرف منه وإمنا كان دواء لعلة هذه الرتبة فكان اهللا حفظ على آدم صحته كما أنه قد علم أنه ما سجد للكعبة 
قبل قيام العلة به فإنه من الطب حفظ الصحة وهو أن حيفظ احملل أن يقوم به مرض ألنه يف منصب استعداد لقبول املرض وقد علم 

كة ما سجدت له لفضله عليهم وإمنا سجدت ألمر اهللا وما أمرها اهللا أنه وأن سجد للبيت فإنه أمت من البيت يف رتبته فعلم أن املالئ
إال عناية ا ملا وقع منهم مما يوجب وهنهم ولكن ملا مل يقصدوا بذلك إال اخلري اعتىن اهللا م يف سرعة تركيب الدواء هلم مبا علمهم 

الئكة بالسجود فامتثلت وبادرت فأثىن اهللا عليهم بقوله ال آدم من األمساء ومبا أمروا به من السجود له وكل له مقام معلوم أمرت امل
  يعصون اهللا مبا أمرهم ويفعلون ما يأمرون وى آدم فعصى فلما غوى أي خاف قال الشاعر 

 اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم  ومن يغو ال يقدم على الغي الئماً

  الجامع حضرة الجمع

  ليس في الجمع افتراق  الجمع وجود إنما
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 له بنا اتفاق فيه  أنما الفرق الذي

 وجودنا اشتقاق من  في الحكم فينا فله

 فيه انطالق قيده  ولنا عليه حكم

    

يدعى صاحبها عبد اجلامع قال اهللا تعاىل إن اهللا جامع الناس ليوم ال ريب فيه فهو يف نفسه جامع علمه العامل علمه بنفسه فخرج 
احلق عني الوجود ومن هذه احلضرة مجع العامل كله على تسبيحه حبمده وعلى السجود له إال كثري العامل على صورته فلذلك قلنا أن 

من الناس ممن حق عليه العذاب فسجد هللا يف صورة غري مشروعة فأخذ بذلك مع أنه ما سجد إال هللا يف املعىن فأفهم ومن هذه 
نس األجناس هو اجلنس األعم الذي مل خيرج عنه معلوم أصال ال احلضرة ظهر جنس األجناس وهو املعلوم مث املذكور مث الشيء فج

خلق والحق وال ممكن وال واجب وال حمال مث أنقسم اجلنس األعم إىل أنواع تلك األنواع نوع ملا فوقها وجنس ملا حتتها من 
شخاص وكل ذلك مجع دون مجع من األنواع إىل أن تنتهي إىل النوع األخري الذي ال نوع بعده إال بالصفات وهنا تظهر أعيان األ

هذه احلضرة وأقل اجلموع اثنان فصاعداً ومل يكن األمر مجعاً ما ظهر حكم كثرة األمساء والصفات والنسب واإلضافات والعدد وإن 
كانت األحدية تصحب كل مجع فال بد من اجلمع يف األحد وال بد من األحد يف اجلمع فكل واحد بصاحبه وقال تعاىل من هذه 

حلضرة وهو معكم أينما كنتم واملعية صحبة والصحبة مجع وقال ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال وهو ا
سادسهم وال أدىن من ذلك وهو الواحد وال أكثر إىل ما ال يتناهى إال وهو معهم فإن كان واحداً فهو الثاين له ألنه معه فظهر اجلمع 

لى واحد فهو مع ذلك اموع من غري لفظة أي ال يقال هو ثالث ثالثة وإمنا يقال ثالث اثنني ورابع ثالثة به فهو اجلامع مث ما زال ع
وخامس أربعة ألنه ليس من جنس ما أضيف إليه بوجه من الوجوه ألنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري وملا كانت هذه 

 هلا أثر إال اجلمع وما تفرق إال لتجمع وقد علمت أن الدليل يضاد املدلول وإن احلضرة هلا الدوام يف اجلمعية وال تعقل إال جامعة وما
الدال هو الناظر يف الدليل إذا كان فيه ومعه جمتمعاً ال يكون مع املدلول ودليلك على احلق نفسك والعامل كما قال سنريهم آياتنا أي 

ه جعلك دليالً عليه فجمعك بك وفرقك عنه يف حال مجعك بك الداللة علينا يف األفاق ويف أنفسهم وقال من عرف نفسه عرف رب
مث قال أليب يزيد أترك نفسك وتعال ففرقك عنك لتجتمع به وال جتتمع به حىت تنظر يف الدليل به ال بك فتعلم أنك ما زلت جمتمعاً 

أو من يطلب فما برحت يف عني به يف حال نظرك يف الدليل فإنه مسعك وبصرك فأنت وهو جمتمعان يف حال طلبك إياه فمن تطلب 
  اجلمع به وهو اجلامع لنفسه بك حملبته فيك وهذا من أعجب األحوال يف الطلب يف عني التحصيل 

 فيه مذهب ولنا  إنما الحال ملعب

 فيه نلهو ونلعب  ميداننا الذي هو

 ونسقي ونشرب  ننكح العذارى وبه

  واعجبوا منه واعجبوا  في صنيعه فانظروا

 في مطلب وله  فيه مطلبما لنا 
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ملا كان الدوام املعية احلق مع العامل مل يزل حب اجلمع يف الوجود ويف العدم فإنه مع املمكن يف حال عدمه كما هو معه يف حال 
وجوده فأينما كنا فاهللا معنا فالتوحيد معقول غري موجود واجلمع موجود ومعقول وللرجال عليهن درجة وليست إال درجة الوجود 

و أراد التوحيد ما أوجد العامل وهو يعلم أنه إذا أوجده أشرك به مث أمره بتوحيده فما عاد عليه إال فعله فقد كان وال شيء معه ل
يتصف بالوجود فهو أول من سن الشرك ألنه أشرك معه العامل يف الوجود فما فتح العامل عينيه وال أبصر نفسه إال شريك يف الوجود 

 ذوق فمن أين يعرفه فلما قيل له وحد خالقك مل يفهم هذا اخلطاب فكرر عليه وأكد وقيل له عن الواحد فليس له يف التوحيد
صدرت فقال ما أردي ما تقول ال أعقل إال االشتراك فإن صدروي عن ذات واحدة ال نسبة بيين وبينها ال يصح فالبد أن يكون مع 

 كان قادراً فال بد من االشتراك الثاين وهو أن يكون يل من ذايت القبول نسبة علمية أو نسبة قادرية ال بد من ذلك مث أنه وأن
القتداره وتأثريه يف وجودي فما صدرت عن واحد وإمنا صدرت عن ذات قادرة يف شيء قابل ألثره اقتداره أو يف مذهب أصحاب 

  العلل عن حكم علة وقبول معلول فلم أدر للوحدة طعماً يف الوجود 

 قبولي مانعاً ما أرومه فكان  توحيد خالقيرمت أن أخلو ب فقد

  وياليت شعري هل أرى من يقيمه  ليت شعري هل يقام بمشهد فيا

    

  ويمنع عن تحصيل ذاك رسومه  رمت أمراً ال سبيل لنيله لقد

 على صورته أال تراه كيف نبه على أن األمر مجع وأنه جامع لقوله ومن كل شيء خلقنا زوجني وعلم أن نفسه شيء فخلق آدم
فكان آدم زوجني مث خلق منه حواء ال من غريه ليعلمه بأصل خلقه ومن زوجه ومن زوجه فما زاد خبلقه جواء منه على زوجيته 
بالصورة اليت خلق عليها وتلك الصورة الزوجية أظهرت حواء فكانت أول مولد عن هذه الزوجية كما خلق آدم بيده فكان عن 

  قبول وما ظهر آدم زوجية يد االقتدار ويد ال

  ماجى به في المخاض موجا  فرداً فصار زوجاً وكان

 بالنفخ فيه أوجا فصار  حضيضاً في قاع ضبعاً كان

 لي فوجا ففوجا وفوده  اقامني سيداً فجاءت

ال بد منه فيا أيها املوحد أين تذهب وأنت توحد توحيدك يشهد بأنك أشركت إذ ال يثبت توحيد إال من واحد وموحد فاجلمع 
فاالشتراك ال بد منه فما استند املشرك إال لركن قوي وهلذا كان مآله إىل الرمحة يف دار تقتضي بذاا الغضب حىت يظهر سلطان 

  .الرمحة األقوى ألن

 من األمن أحلى  دار النعيم معين قال الشاعر

 طعم األمان فال يعرف  الخائف الوجل عند

منا يعرف قدره من ورد عليه وهو يف حال خوف فيجد طعمه لورده وهلذا نعيم اجلنة يتجدد مع ذوقاً منه هو فيه مصاحب له وإ
األنفاس كما هو نعيم الدنيا إال أنه يف اآلخرة حيس به من يتجدد عليه ويشاهد خلق األمثال فيه ويف الدنيا ال يشاهد خلق األمثال 

حاب اجلحيم عظيمة ملشاهدة الدار وحكم األمان من حكمها فيه ليس فيه وال حيس به بل هو يف لبس احلق من خلق جديد فلذة أص
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العجب من ورد يف بستان وإمنا من ورد يف قعر النريان ابراهيم اخلليل عليه السالم يف وسط النار يتنعم ويتلذذ ولو مل يكن عليه 
جيدها بأمر اهللا إياها برداً وسالماً عليه فأعداؤه السالم إال يف محايتها إياه من الوصول إليه فاألعداء يف أعينهم ناراً تتأجج وهو 

ينظرون إليه وال يقدرون على اهلجوم عليه انظر إىل اجلنة حمفوفة باملكاره وهل جعل اهللا ذلك إال ليتضاعف النعيم على أهلها فإن 
  نعيم النجاة والفوز من أعظم النعم 

 ماوما أشهد اإلنسان إال ليعل  خلق اإلنسان إال لينعما فما

 كان الوجود إال تكرما وهل  وجود الحق في الخلق مودع بان

  ولو ال شهود الضد ما كان مسلما  بالتعذيت فيها جماعة فينعم

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  الغنى حضرة اإلغناء

 كان فيه من جميل صفاته وما  إن المغنى الغنى لذاته إال

 معاليه لكثر هباته لجلت  أن عين العبد كان بكونه فلو

 ما يبده من كلماته فلله  عين الحق أفنت وجودها ولكن

  لقد رمت أن أحظى بسر مناته  وقولي صادق غير كاذب أقول

 باإلحسان قبل وفاته فأجزيه  فيعبدني من كان بالحق عارفاً

    

 وقال تعاىل وأنه هو أغىن وأقنع فقال رسول اهللا صلى اهللا يدعى صاحبها عبد الغين وعبد الغين قال اهللا عز وجل واهللا غين عن العاملني
عليه وسلم من هذه احلضرة ليس الغىن عن كثرة العرض لكن الغىن غىن النفس ترى التاجر عنده من املال ما يفي بعمره وعمر إلزامه 

جة حبيث أن يرد مباله موارد اهلالك يف لو عاش إىل انقضاء الدنيا وما عنده يف نفسه من الغىن شيء بل هو من الفقر إىل غاية احلا
طلب سد اخللة اليت يف نفسه عسى يستغين مبا يستغىن بل ال يزال يف طلب الغىن الذي هو غىن النفس وال يشعر فاعلم ان اول درجة 

 ما تراه من كثرة املال مع الغىن القناعة واالكتفاء باملوجود فال غىن إال غىن النفس وال غين إال من أعطاه اهللا غىن النفس فليس الغىن
وجود طلب الزيادة من رب املال فالفقر حاكم عليه فاإلنسان فقري بالذات ألنه ممكن وهو غين بالعرض ألنه غين بالصورة وذلك 

فيستقبل أمر عرض له بالنسبة إليه وأن كان مقصوداَ للحق فلإلنسان وجهان إذا كان كامالً وجه افتقار إىل اهللا ووجه غىن إىل العامل 
العامل بالغىن عنه ويستقبل ربه باالفتقار إليه وهلذين الوجهني قيل أنه ال يكون عند اهللا وجيهاً ألنه ال يكون عند اهللا أبداً إال فقرياً 

كانت الغرية ذليالً ويكون عند العامل وجيها أي غنياً عزيزاً وأما اإلنسان احليوان الذي ال معرفة له ربه فهو فقري إىل العامل أبدا وإن 
اإلهلية قد أزالت االفتقار إىل العامل من العامل بقوهلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا واهللا هو الغين احلميد فمن ذاق طعم الغىن عن 

 حقه ألن العامل وهو يراه عاملاً البد من هذا الشرط فقد حصل على نصيب وافر من الغىن اإلهلي إال أنه حمجوب عن املقام األرفع يف
العامل مشهود له وهلذا اتصف بالغىن عنه فلو كان احلق مشهوده وهو ناظر إىل العامل ألتصف بالفقر إىل اهللا وحاز املقام األعلى يف 
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حقه وهو مالزمة الفقر إىل اهللا ألن يف ذلك مالزمة ربه عز وجلّ وأما االستغناء فإنه يؤذن بالقرب املفرط وهو حجاب كالبعد 
ن وقف على سر وجود العامل من حيث إجياد اهللا إياه عرف ما أشرنا إليه فإذا كان العارف على قدر معلوم بني القرب املفرط وم

والبعد حصل املطلوب وكان يف ذلك الشرف التام لإلنسان إذ كان الشرف ال حيصل إال ألهل الربازخ اجلامعني الطرفني قد علمنا 
الوريد ولكن ال نثريه هلذا القرب املفرط وقد علمنا إمياناً أنه على العرش استوى فلهذا ال نبصره هلذا إمياناً أن اهللا أقرب إلينا من حبل 

البعد املفرط عادة أيضاً فمن شاهد احلق ورآه فإمنا يشاهده يف معينه من قوله وهو معكم أينما كنتم هذا حد رؤيته هنا وال يشاهد 
  البد من ذلك فإذا أغناك فقد أبعدك يف غاية القرب وإذا أفقرك فقد قربك يف غاية البعد مىت شوهد إال من هذا املقام وذه الصفة 

 من بعده قرب ويا  من قربه بعد فيا

 الواله الصب فإن  أقلني من هوى نفسي

 استعبدني الحب قد  هائم فيه وإني

  ذي يرضى به الحب  مطلب لي إال ال وال

 جبالنخوة والع له  أحببت محبوباً إذا

 للهوى قلب فقلبي  فال تعجب فال تحجب

    

ومن هذه احلضرة ظهر الغىن يف العامل الذي حيوي على الفقر واخلوف مع ما فيه من الزهو والفخر أما ما فيه من الفقر فلطلب 
ما يشاهده من الطالبني الزيادة وأما ما فيه من اخلوف فهو الفزع من تلف ما بيده واحلوطة عليه وأما ما فيه من الزهو والفخر فهو 

رفده وسعي الناس يف حتصيل مثل ما عنده فمن هو بني غىن وفقر كيف يفتخر فالفقر ال يتركه يفرح والغىن ال يتركه حيزن فقد 
 تعرى ذين احلكمني من هاتني الصفتني فأغىن األغنياء من استغىن باهللا عن األغنياء باهللا ولو مل يكن عنده قوت يومه مع أنه حيزن

من جهة من كلفه اهللا النظر يف حتصيل ما يقوم م ويقوم من أهله وما يهتم بذلك إال متشرع أديب عانق األدب وعرف قدر ما 
شرع له من ذلك فإن طريق األدباء طريقة خفية ال يشعر ا إال الراسخون يف العلم احملققون حبقائق الفهم عن اهللا فكما أن اهللا ليس 

اج إليه عباده كذلك أهل اهللا ال يغفلون عما قال هلم احلق أحضروا معه وال تغفلوا عنه فترى الكامل حريص على بغافل عن ما حيت
طلب مؤنة أهله فيتخيل احملجوب أن ذلك احلرص منه لضعف يقينه وكذلك يف ادخاره وليس ذلك منه إال ليوىف األدب حقه مع اهللا 

 يطفئ نور علمه نور ورعه وال حيول بينه وبني أدبه فمن تعدى حدود اهللا فقد ظلم يف ما حد له من الوقوف عنده فالعامل من ال
نفسه ومن ظلم نفسه كان لغريه أظلم أال ترى إىل ما يف هذه احلضرة من العجب إن املشاهد من احلق الذي هو صفته يف غىن للعامل 

تب على ذلك من هو ذه املثابة فقيل له أما من استغىن فال يشهد إال حقاً وال يكون القبول واإلقبال إال على صفة حق كيف يع
  فأنت له تصدى وقد علم تعاىل ملا تصدى وملن تصدى فإن اهللا بكل شيء عليم 

 تصدى إال لحق وال  تصدى ال بحق فما

 ظاهراً بخلق لكونه  أتاه لعتاب ال وما

  حاز بمجاله كل أفق  فمن تجلى بكل مجلي
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ها مكراً خفيا واستدراجاً لطيفاً فإن الغىن معظم يف العموم حيث ظهر وفيمن ظهر واخلصوص ما هلم نظر فأحذر هذه احلضرة فإن في
إال يف الفقر فإنه شرفهم فال يربحون يف شهود دائم مع اهللا واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل وما راعى احلق يف عتبه يف رسوله 

ين أو من يبلغه ذلك من الناس مبن تصدى له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلو صلى اهللا عليه وسلم إال جهل من جهل من احلاضر
عرفوا األمر الذي تصدوا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما عاتبه وال كان يصدر منهم ما صدر من األنفة من جمالسته صلى اهللا 

هلاً وما تلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن األعمى إال عليه وسلم األعبد فهل هذا إال من ذهوهلم عن عبوديتهم للذي اختذوه إ
حلبة يف الفال وما جاء اهللا تعاىل باألعمى إال لبيان حال خمرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعمى هؤالء الرؤساء وعلم بذلك 

ره اهللا به وألن صفة الفقر صفة نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن وقف مع حرصه على إميانه والوفاء بالتبليغ الذي أم
املخلوق وقد علم صلى اهللا عليه وسلم أنه الدليل فإن الدليل ال جيتمع هو واملدلول وهو دليل على غىن احلق وقد جتلى يف صورة 

ألعمى هؤالء الرؤساء فال بد من وقوع اإلعراض عن األعمى واإلقبال على أولئك األغنياء ومع هذا كله وقع العتاب جرباً ل
وتعريفاً جبهل ألئك األغنياء فجرب اهللا قلب األعمى وأنزل األغنياء عن ما كان يف نفوسهم من طلب العلو يف األرض فانكسروا لذلك 

  ونزلوا عن كربيائهم بقدر ما حصل يف نفوسهم من ذلك العتاب اإلهلي وهذا القدر كاف 

  المعطي المانع حضرة العطاء والمنع

 ما لها غطا حضرة  المنع والعطا حضرة

 عين العطا تجده  المنع ياأخي فانظر

  كنت في الحكم مقسطاً  كنت هكذا فإذا

 في حكم كم سطا كنت  لم تكن كذا وإذا

 في هواه وفرطا  كالذي مضى التكن

  فمن علم أن اهللا هو املعطي مل يشكر غريه إال بأمر قال تعاىل أن اشكر ولوالديك 

 أعطيت لم تعطي دفق  ما قلت لم تعطي إذا

 لم تزل تعطى فإنك  تكذب وال تجحد فال

  لمن أعطى الذي أعطي  فال تكفر وقم واشكر

 اهللا قد أخطا عبيد  ما لم يقل هذا متى

     يدعى صاحبها عبد املعطي وقال تعاىل ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك 

 يمنع فال معطي وإن  إذا أعطى فال مانع

 جئته حطي مهما  داهللافيا نفسي بجو

 لإلتيان ال تبطي كا  واسرع عندما يدعو
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 بالغت والغط أتى  والتفزع إلى أمر

 الجد في الحط فإن  فتفرق منه ال تفعل

 الخير في الربط فإن  بالحق مربوطا وكن

 البخل في الضبط فإن  تضبط على أمر وال

 فال تقعد عن الشرط  للشرط مطلوباً وكن

 الرحمن في الخط مع   تبرحخطاً وال وكن

 وال تنظره في النقط  والتركن إلى سطح

 قرب وال شحط بال  بالحق موصوفاً تكن

 تجهله في البسط وال  تعرفه في قبض وال

 تبرح من الشط فال  عاينته بحر وإن

 وفيتني قسطي لقد  يا منتهى سري وقل

 العود بالقط بدخى  إذا أنزلت أزواجاً

  من األخبار في القسط  ا تهوىيأتيك م عسى

يدعى صاحبها أيضاً بوجه عبد املانع قال اهللا تعاىل وما ميسك فال مرسل له من بعده اعلم أن حضرة املنع أنت فإن اجلود اإلهلي 
عدادك فإن تأملت مطلق فاملنع عدم القبول ألنه ال يالئم املزاج فال يقبله الطبع وال ختلو عن قبول فقد قبلت من العطاء ما أعطاه است

مبا حصل لك فما كان إال قبولك وإن تنعمت مبا كان إال قبولك ومن قبل املفيض املعطي ال أمل وال نعيم بل وجود جود صرف 
خالص حمض فإن قلت قد وصف نفسه باإلمساك وهو املنع ال غري قلنا ملا وصف نفسه باإلمساك يف تلك احلال هل بقيت بال أعطية 

كنت على أعطية من اهللا فإن اجلود اإلهلي يأىب ذلك فلهذا مل تقبل ملا يف احملل مما قبلت فإن قلت فقد ما تعلق به فإنه يقول ال بل 
غرضي إن إمساكه عين كما ميسك املطر قلنا ما أمسك شيئاً عن إرساله إال وإمساكه عطاء من وجه ال يعرفه صاحب ذلك الغرض 

يه فيقام يف عبادة ذاتية من افتقار فأعطاه ما هو األوىل به وهذا عطاء الكرم فال تنظر فقد أعطاه الغرض وأمسك عنه الغيث ليستسق
إىل جهلك وراقب علمه باملصاحل فيك فتعرف أن إمساكه عطاء فمن مسكه عطاء كيف تنظره مانعاً وال تنظره معطياً وما مث من 

صلحة فإن قلت فاجلاهل به قد منعه العلم به قلنا هنا غلط كبري مانع إال لكونك جعلته مانعاً حيث مل تنل منه غرضك فما منع إال مل
فإن العلم باهللا حمال فلم يبقى العلم به إال اجلهل به وهذا علم العلماء باهللا وما عدا هؤالء من أصحاب النظر فكل واحد منهم يزعم 

بل هو فارح مسرور يف عقيدته وإنه عند نفسه عامل أنه قد علم ربه وما هو إال علم ربه فما منهم من يقول إن اهللا منعين العلم به 
بربه وكذلك هو فذلك حظه من علمه بربه فما يف الوجود من هو ممنوع العلم باهللا ال اجلاهل به وال العامل كل قد علم صالته 

كون ذلك منعاً فإن احلال وتسبيحه يعلم ملن يصلي ومن يسبح فما مث من يقول إن اهللا ما وهب للعلم به إال أنه يطلب الزيادة وال ي
ال يعطى إال املزيد لكون استحالة ما ال يتناهى أن يدخل يف الوجود ومريد العلم باهللا ال يتناهى فهو يف كل نفس يهب من العلم به 
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و لكل ما مل ما يشعر به وما ال يشعر به يقول أن اهللا أبقى علي ذلك العلم به الذي كان عندي فال يزال التكوين دائماً ال ينقطع فه
حيصل يف الوجود مانع عند هذا الشخص حيث يرى اإلمكان يف حتصيله يف الزمان الذي مل حيصل له وما ذاك إال جلهله باألمر فإن 

األمور ال تنظر من حيث إمكاا فقط بل تنظر من حيث إمكاا ومن حيث اقتضاه علم املرجح فيها من التقدم والتأخر وما يف 
  و كان مث فراغ لصح املنع حقيقة فما مث اإلعطاء يف عني منع ومنع يف عني إعطاء وما كان عطاء ربك حمظوراً الوجود فراغ إذ ل

 الجواد فذاك  منعه عطا من

 المراد فإنه  غطا وكشفه

 بالمهاد وليس  وطاء وذاته

 نعم وال يراد  يريد شيئاً فال

  يجري على السداد  مستمر واألمر

 إلى الرشاد يهدي  قويم صراطه

    

فحضرة املنع تعطي املنع بعطاء العني فاملنع تبع فإن احملل إذا كان يف اللون أبيض فقد أعطاه البياض وعني إعطاء البياض منع ما يضاد 
  له من األلوان لكن ليس متعلق اإلرادة إال إجياد عني البياض فامتنع ضده حبكم التبع وهكذا كل ضد يف العني 

 المنع إن عقلتا وذلك  ل كونفالنفي أصل في ك

 حرمت ومامنعتا فما  له في الوجود حظ وما

 غير عين إذا نسبتا من  سلب قامت بعين أحكام

 الحبر إن علمتا فإنك  العزيز الغني فاعلم مثل

  الضار حضرة الضرر

 ضري مؤنسي ومصاحب فالزال  إذا كان إضراري وضري بمؤنس

 من خل وفي وصاحب هفلل  أنست نفسي به حين جاءنئ لقد

 قد هانت علي مطالبي لذلك  به تيهاً وعجباً ونخوة أسير

 به إذ كان حبي مطالبي ففزت  في كل وقت بدينه يطالبني

  على نواحي األرض من كل جانب  وسعت الكل ضاقت برحبها ولما

إال من أوجده على صورته فأول ضار كان يدعى صاحبها عبد الضار فهو واإلنسان الكامل ضرتان ألنه ما نازعه أحد يف سورته 
هو حيث ضر نفسه وهلذا مل يدع أحد األلوهة ممن ادعيت فيه إال اإلنسان وهذا ضرر معنوي بني الصورتني وما رميت فضره إذا 

حدية رميت فتضرر فإن نفى أضر بصاحبه وإن أثبت أضر بنفسه وال بد من نفي وإثبات فال بد من الضرر فهو الضار للصورتني ال 
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الصورة فإنه إذا نزل فيها أحدمها ارحتل األخر حكماً فإن ظلم نفسه أضر ا وإن ظلم لنفسه أضر مبثله وليس كمثله شيء إال هو 
وهذه حضرة سرها دقيق ألا بني احلق واإلنسان الكامل فكل ضرر يف الكون فليس إال منع الغرض أن يكون وهو عرض بالنظر إىل 

 هذه العني قد نبه الشارع على أن األوىل واآلخرة درتان إن أسخطت الواحدة أرضيت األخرى والذات هذا األصل وهو حمقق يف
األوىل معلومة والذات اآلخرة أيضاً معلومة وال اآلخرة خري لك فإا عني كونك من األوىل ألا تفنيك بظهورها وتردك إىل حكم 

فيها إذا كان الظهور لألخرى فاألوىل ال متييز فيها فتجمع بني الضدين واآلخرة العدم واألخرة ال تفين األوىل ولكن تندرج األوىل 
ليست كذلك فبهذا متيزت عن األوىل فريق يف اجلنة وفريق يف السعري فيلتذ املعذب بالعذاب القائم به يف الدنيا ألنه على صورة 

نة وفريق يف السعري وامتازوا اليوم أيها ارمون فأنت اآلخرة األوىل يف اجلمع بني الضدين ويف اآلخرة ما له هذا احلكم فريق يف اجل
  فعينك خري لك فإنك ال التذاذ لك إال بوجودك فما يلتذ شيء بشيء إال مبا يقوم به وكذلك ال يتأمل إال مبا يقوم به 

 كل عين عين من البشر في  النفع حضرة الضرر فحضرة

   في الصوروال بدى االشتراك  نفع الضر ما كان بشر لو

فالبعل هو الذي يعطي كل ضرة حقها من نفسه وإن أضر ذلك احلق باألخرى فلعدم إنصافها يف ذلك وليس البعل بني الصورتني إال 
ما قررناه من حقيقة احلقائق املعقولة اليت هلا احلدوث يف احلادث والقدم يف القدمي ويظهر ذلك باالشتراك يف األمساء فسماك مبا مسى 

ه وما مساك ولكن احلقيقة الكلية مجعت بني احلق واخللق فأنت العامل وهو العامل لكن أنت حادث فنسبة العلم إليك حادثة به نفس
  وهو قدمي فنسبة العلم إليه قدمي والعلم واحد يف عينه وقد اتصف بصفة من كان نعتاً له فأفهم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  النافع حضرة النفعط

 إلي به والنافع اهللا فقرا  تفعت بمن تأتي منائحهأن أنى

  ما قلت في كل شيء جاءني ما هو  ال وجودي ولو سر حكمته لو

 مساحته ربهم تاهوا وفي  قوم إذا حلوا بساحته هللا

 عن وجودي المال والجاه أغناهم  عني كوني وطالبهم أفناهم

 ه لوالهكنت أرقبه لوال ما  لوال وجود الحق في خلد واهللا

    

يدعى صاحبها عبد النافع هذه احلضرة قد يكون نفعها عني إزالة الضرر خاصة وقد يكون نفعها بأمر زائد على إزالة الضرر وحتقيق 
األمر يف النفع وصول صاحب الغرض إىل نيل غرضه والغرض أراده فالغرض ال متعلق له أبداً إال باملعدوم حكماً أو عيناً أما قول 

أجل تعلق الغرض بإعدام أمر ما وهو إحلاق ذلك األمر الوجودي بالعدم فحكم اإلعدام فيه يف حال وجوده غري حمكوم حكماً من 
عليه به فإذا حكم عليه به فال حيكم عليه به حىت يلحق ذلك األمر الوجودي بالعدم فلهذا قلنا حكماً فإن تعلق الغرض بإجياد أمر ما 

فإذا وجد زال الغرض باإلجياد وتعلق بدوام ذلك املوجود إن كان مراداً له فالفراغ من كل أمر فأن املراد معدوم بال شك عيناً 
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مهلك نفع عند اخلائف لينجو مما حيذر منه وخياف فإذا وقع النفع وهو عني النجاة والفوز تفرغ احملل منه وقامت به أغراض يف إجياد 
  ذه احلضرة ما يكون له بوجوده منفعة أي شيء كان فتعطيه إياه ه

 الصفح بالمنى عودي ليلة  حضرة النفع حضرة الجود

 يراه من كل مشهود ما  المحب ليس سوى فنعيم

 حداً أو غير محدود كان  تنعم النفوس بها رؤية

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  النور حضرة النور

 موجدنا الموصوف باألزل ونور  نوران نور العلم والعمل النور

 حضرة صاعد العلة العلل من  ت شخصاً عسى أحظى برؤيتهطلب

 وال كان ذاك الكون في أملي حباً  ولم أعرج على كون أمر به

 يزل مؤنسي فيه ولم يزل فلم  مررت بشخص لست أعرفه حتى

  هذا الذي كنت الذي أبغيه مع النحل  ماذا فقالوا الحق قلت لهم فقلت

 تعاىل اهللا نور السموات واألرض وقال يف معرض االمتنان وجعلنا له نور ميشي به يف الناس وما يدعى صاحبها عبد النور قال اهللا
ميشي إال بنفسه فعني نفسه قد يكون عني نوره وليس وجوده سوى الوجود احلق وهو النور فهو ميشي يف الناس بربه وهم ال 

كر يف هذا اخلرب مجيع قواه وأعضائه إىل أن قال ورجله اليت يسعى يشعرون كما قال إذا أحب اهللا عبداً كان مسعه الذي يسمع به وذ
ا وما مشي يف الناس إال برجله يف حال مشيه بربه فهو احلق ليس غريه فأزال بنوره ظلمة الكون احلادث فإنه ما حدث شيء ألن 

قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم قل عني املمكن ما زال يف شيئية ثبوته ما له وجود وإمنا ذلك حكم عينه يف الوجود احلق ف
هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون فهو قوله فيمن ال يعلم كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها وهو ما بقي من 

ألمر ال اية فيه فال املمكنات يف شيئية ثبوا ال حكم هلا يف الوجود احلق والبد أن يبقى منها ما ال حكم له يف الوجود احلق ألن ا
يفرغ فكل عني ظهر هلا حم يف الوجود احلق فإن مث عيناً ما ظهر هلا احلكم يف الوجود احلق فهي يف الظلمات حىت تظهر فيبقى 

غريها كذلك من ال يعلم حىت يعلم فيلحق بأصحاب النور وال بد أن يبقى من ال يعلم فنور الوجود ينفر ظلمة العدم ونور العلم 
ظلمة اجلهل مث لتعلم أن األنوار وإن اجتمعت يف اإلضاءة والتنفري فإن هلا درجات يف الفضيلة كما أن هلا أعياناً حمسوسة كنور ينفر 

الشمس والقمر والنجم والسراج والنار والربق كل نور حمسوس أو منور وأعياناً معقولة كنور العلم ونور الكشف وهذه أنوار 
وار احملسوسة واملعنوية على طبقات يفضل بعضها بعضاً فنقول عامل واعلم ومدرك وأدرك كما نقول يف البصائر واألبصار وهذه األن

احملسوس نري وأنور أين نور الشمس من نور السراج كما أيضاً يتفاضلون يف اإلحراق فإن اإلضاءة حمرقة مذهبة على قدر قوة النور 
نوار الوجهية هنا نقول أنه باحلجب قيل هذا العامل فإذا ارتفعت احلجب وصفعه وقد ورد حديث السبحات احملرقة والسبحات األ

الحت سبحات الوجه فذهب اسم العامل وقيل هذا هو احلق وهذا ال يرتفع عموماً فال يرجع اسم العامل لكن قد يرتفع خصوصاً 
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 يف احلق حق العاملني وهم املهيمون الكروبيون حق قوم ولكن ال يرتفع دائماً يف البشر ملا هو عليه من مجعية الوجود وما ارتفع إال
  وهذا ال يكون يف البشر يف أوقات 

  وإن كان سمع الحق فالحق سامع  كان عين العبد فالعبد باطن إذا

    

 وعين الحق للكل جامع وأنت  األمر إال بين فرض ونفلة فما

 فمعط وجود العين وقتاً ومانع  وخلق ال يزال مؤبداً فحق

  وإن كان عين الحق فالنور ساطع   عين العبد فالليل حالككان إذا

 في غرب وبدرك طالع فشمسك  فما أنت إال بين شرق ومغرب

وأما النور الذي على النور فهو النور اعول على النور الذايت فالنور على النور هو قوله نور على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء وهو 
حد من النورين جمعول جبعل اهللا على النور اآلخر فهو حاكم عليه والنور اعول عليه هذا النور متلبس به أحد النورين والنور الوا

  مندرج فيه فال حكم إال للنور اعول وهو الظاهر وهذا حكم نور الشرع على نور العقل 

 
 وليس له سوى ما يصطفيه    فليس له سوى التسليم فيه

 في القيامة ترضيهبعلم       فإن أولته لم تحظ منه

فتحشر يف ظلمة جهلك مالك نور متشي به وال يسعى بني يديك فترى أين تضع قدميك ومن مل جيعل اهللا نوراً له فما له من نور 
ولكن جعلناه يعين الشرع املوحي به نوراً دي به من نشاء من عبادنا وهو قوله وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس جعلنا اهللا من أهل 

  ألنوار اعولة آمنيا
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  الهادي حضرة الهدى والهدى

 كلها هدى حضرة  حضرة الهدى والهدى

 اللون أسودا حالك  بنورها تركتني

 أراني مسودا أن  فخري ومذهبي وهو

 حالي كذا سدى ترك  أبغي من سيدي لست

 بل لنا ابتدا تنقضي  ما لنا المدة التي

 نور عيني لما بدا  للكل إذ بدا أنا

 حقاً موحداً كان  ينلها سوى الذي لم

 فيه ألحدا أمره  انتهى به فإذا

يدعى صاحبها عبد اهلادي قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم ملا ذكر له األنبياء عليهم السالم أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم 
قربة إىل اهللا ويف الدعاء املأثور سؤاله صلى اهللا عليه وسلم هدى اقتده وهدى األنبياء عليهم السالم هو ما كانوا عليه من األمور امل

األنبياء وعيشة السعداء وهدى اهللا هو اهلدى أي بيان اهللا هو البيان وما هللا لسان بيان فينا إال ما جاءت به الرسل من عند اهللا فبيان 
ما ال يتطرق إليه االحتمال وذلك ال يكون إال بالكشف الصحيح أو اهللا هو البيان ال ما يبينه العقل بربهانه يف زعمه وليس البيان إال 

اخلرب الصريح فمن حكم عقله ونظره وبرهانه على شرعه فما نصح نفسه وما أعظم ما تكون حسرته يف الدار اآلخرة إذا انكشق له 
تضاعف حسرته وأمله فإنه يشهد هنا لك جهله الغطاء ورأى حمسوساً ما كان تأوله معىن فحرمه اهللا لذة العلم به يف الدار اآلخرة بل ت

الذي حكم عليه يف الدنيا بصرف ذلك الظاهر إىل املعىن ونفى ما دل عليه بظاهره فحسره أهل اجلهل أعظم احلسرات ألنه ينكشف 
ذا العلم غاية التأمل عما له يف املوضع الذي ال حيمد فيه وال يعود عليه منه لذة يلتذ ا بل هو كمن يعلم أن بالء واقع به فهو يتأمل 

كل علم تقع عنده لذة وال يقوم بصاحبه التذاذ فحضرة اهلدى تعطي التوفيق وهو األخذ واملشي دى األنبياء وتعطي البيان وهو 
هلا شرح ما جاء به احلق عن كشف ال عن تأويل فيفرق بني ضرب األمثال فإا حمل التأويل إذا األمثال ال تراد لعينها وإن كان 

وجود وإمنا تراد لغريها فهي موضوعة للتأويل وال تضرب إال العامل ا فإن املقصود منه حصول العلم يف من ضربت يف حقه فيرتل 
  املضروب عليه املثل مرتلة املثل للنسبة ال بد من ذلك فال بد للمثل به أن يكون له وجود يف الذهن فاعلم ذلك 

  الطريق المستقيموذاك هو   الحق هدى األنبياء فهدى

 فما في الكون إال مستقيم  الرب واألكوان طراً عليه

 عالم ليث رحيم وشخص  جاهل فظ غليظ فشخص

    

وكل مقام معلوم وليس املطلوب إال السعادة وال سعادة أعظم من الفوز والنجاة مما يؤدي إىل نقص اجلد ولو كنت به ملتذاً وإن 
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ا ويف القيامة وأما يف اجلنة فيذهب اهللا ا عنك ولكن تعلم من هو أعلى منك قدر ما فاتك ذوقك احلسرة ملا يفوتك هنا جتده
وترزق أنت القناعة حبالك وما أنت فيه والرضا فال أدىن مهة ممن يعلم أن هناك مثل هذا وال يرغب يف حتصيل العايل من الدرجات 

اهللا يف الوسيلة طلباً لألعلى لعلو مهته أال تراه عند موته صلى اهللا عليه هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد سأل أمته أن يسألوا 
وسلم كيف قال ملا خري الرفيق األعلى فقيده باألعلى وإن علم احملروم يف اجلنة ما فاته فال يكترث له لعدم ذوقه وكل من تعلقت 

فيه فإنه يوم القيامة يناله وال بد ويكون فيه كالذائق له هنا مهته يف الدنيا بطلب األعلى ومل حيصل ذلك ذوقاً يف الدنيا وال كشف له 
ال فرق وما بني الشخصني إال ما عجل له هنا من ذلك احملروم كل احملروم من ال يعلق مهته هنا بتحصيل املعايل من األمور ولكن ال 

  نا إليه بد مع التمين من بذل اهود وأما أن متين مع الكسل والتثبط فما هو ذلك الذي أشر

 أمرنا سدى تركت  حضرة الهدى والهدى

 تفردا آلله  األمر كله قالت

 وسؤددا وإمتناعاً  ليس المجد عزة

 وجودي توحدا في  من جوده بوجودي

 بدا منه ما بدا قد  وبعيني وكونه

 موحدا بكياني  فبه كنت لم أكن

 تمجدا فبكوني  ما تمجدا فإذا

أمسائه وال تعقل مدلوالت أمسائه إال بنا فلو زلنا حنن ذهناً ووجوداً ملا كان مث ثناء وال مثن وال مثىن عليه فإنه ال حيمد وال ميجد إال ب
فيب وبه كان األمر وكمل ومع هذا فهو غين عن العاملني إذا مل يطلب كمال األمر فهو الكامل لنفسه وعينه وكونه ألنه واجب 

وإمنا كان التعلق من حيث أعيان املمكنات ألا تطلب نسباً تظهر ا عينها وما مث موجود الوجود لنفسه ال تعلق له بالعامل لذاته 
تستند إليه هذه النسب إال واحد وهو اهللا الواجب الوجود لنفسه تعاىل فافتقرت إليه إضافات النسب وافتقرت إليه فهي أشد فقراً 

التقسيم العقلي أن الوجود طلب الكمال واملعرفة طلبت الكمال ومل من النسب فصح غناه عن العامل لذاته وعينه ولذلك نقول يف 
جتد من بيده مطلوا إال احلق سبحانه فافتقرت إليه يف ذلك فأوجد احلادث الذي هو عني املمكن فكمل الوجود أي أكمل أقسام 

قسيم العقلي وكل معرفة وعلم بقدر العامل الوجود يف العقل وكذلك تعرف إىل العامل فعرفوه مبعرفة حادثة فكملت املعرفة به يف الت
والعارف إال أنه يف اجلملة مل يبق كمال إال ظهر فيه بإحسان اهللا ورمحته بالسائل يف ذلك وملا ظهر العامل من الرب الرحيم مل يعرف 

 ولكن بقي متعلقها غري اإلحسان والرمحة فهو على صورة اإلحسان والرمحة فهو مفطور على أن ال يكون منه إال إحسان ورمحة
فريحم وحيسن لنفسه أوال وال يبايل كان يف ذلك إحسان للغري أو مل يكن فإن األصل على هذا خرج حيث أحب أن يعرف فخلق 

اخللق فتعرف إليهم فعرفوه وقد علم أن منهم من يتأمل ولكن ما راعى إال العلم به ال من يتأمل منهم فالنعيم وجود و العذاب فقد 
  يم ال أنه أمر وجودي فالعامل كله بر رحيم بنفسه ال بد من ذلك فإنه من اجلود صدر ذلك النع

 هو البر الرحيم من  في العالم إال ليس

 األليم فعذابه  ما كنت رباً وإذا
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 مستقيم صراط  وصراطي بين هذين

 اهللا القويم وهدى  هدى األنبياء ذاك

 عديم وعذابه  وجود فنعيمه

 العليم الحكيم فهو  رنافيما ذك فانظروا

    

فاهلدى التبياين ابتالء وهو قوله تعاىل وما كان اهللا ليضل قوماً بعد إذ هديهم حىت يبني هلم ما يتقون وقوله صلى اهللا عليه وسلم ما 
لسعادة ملن قام به ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إال أتوا اجلدل وقوله تعاىل وأضله اهللا على علم واهلدى التوفيقي وهو الذي يعطي ا

وهو قوله إنك ال دي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء وقوله ليس عليك هداهم وهذا هو هدي األنبياء فاهلدى التوفيقي 
هدى األنبياء عليهم السالم فبهديهم اقتده وهو الذي يعطي سعادة العباد وما توفيقي إال باهللا واهلدى مبعىن البيان قد يعطي السعادة 

   ال يعطيها إال أنه يعطي العلم وال بد فاعلم ذلك واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل وقد

  البديع حضرة اإلبداع

 حيث عزت أن تنال فتعالت  اإلبداع ال مثل لها حضرة

 الرمي بها قبل الزوال فاحذر  قلت لها هادي مني كلما

 وليس هذا من مقاالت الرجال  جواباً شافياً فأجابتني

 كمال لجمال وجالل ذو  اهللا إله واحد إنما

  قلت ماذا قال لي السحر الحالل  كلما نطقني الذكر به

    

يدعى صاحبها عبد البديع قال تعاىل بديع السموات واألرض وهو ما عال وما سفل وأنت املميز للعايل والسافل ألنك صاحب 
ي له يف كل شيء وبه ميتاز عن سائر األشياء فهو على غري مثال اجلهات فهو بديع كل شيء وليس اإلبداع سوى الوجه اخلاص الذ

وجودي إال أنه على مثال نفسه وعينه من حيث أنه ما ظهر عينه يف الوجود إال حبكم عينه يف الثبوت من غري زيادة وال نقصان فمن 
 العلم تصور املعلوم على ما قاله صاحب جعل العلم تصور للمعلوم فال بد للمعلوم من صورة يف نفس العامل وأما حنن فال نقول أن

هذا النظر وإمنا العلم إدراك ذات املطلوب على ما هي عليه يف نفسه وجوداً كان أو عدماً ونفياً وإثباتاً وإحالة أو جوازاً أو وجوباً 
وال كل معلوم يتصور إال أن اخليال ليس غري ذلك وإمنا يتصور العامل املعلوم إذا كان العامل ممن له خيال وختيل وما كل عامل يتصوره 

له قوة وسلطان فيعم مجيع املعلومات وحبكم عليها وجيسدها كلها وهو من الضعف حبيث ال يستطيع أن ينقل سوى احملسوس إىل 
م مفعول املعىن كما ينقل املعىن إىل الصور احلسية ومن ضعفه أنه ال يستقل بنفسه فال بد أن يكون حكمه بني اثنني بني متخيل اس

ومتخيل اسم فاعل معاً فاإلبداع على احلقيقة إنشاء ما ال مثل له باموع وذا قال اهللا تعاىل ورهبانية ابتدعوها فمجموع ما 
ابتدعوه من العبادة ما كان احلق شرع ذلك هلم فال بديع من املخلوقات إال من ختيل وقد يبتدع املعاين وال بد أن ترتل يف صورة 
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أللفاظ اليت ا يعرب عنها فيقال قد اخترع فالن معىن مل يسبق إليه وكذلك أرباب اهلندسة هلم يف علم اإلبداع اليد مادية وهي ا
الطوىل وال يشترط يف املبدع أنه ال مثل له على اإلطالق إمنا يشترط فيه أنه ال مثل له عند من ابتدعه ولو جاء مبثله خلق كثري كل 

مر يف نفسه مث أظهره فهو مبتدع بال شك وإن كان له مثل ولكن عند هذا الذي ابتدعه ال سبيل إال واحد منهم قد اخترع ذلك األ
ابتداع احلق تعاىل فإنه قال عن نفسه أنه بديع أي خلق ما ال مثل له يف مرتبة من مراتب الوجود ألنه عامل بطريق اإلحاطة بكل ما 

قه اإلنسان مل يكن شيئاً مذكوراً ألن الذكر له تعاىل وهو للمذكور منا دخل يف كل مرتبة من مراتب الوجود ولذلك قال يف خل
مرتبة من مراتب الوجود خبالف املعلوم ومراتب الوجود أربعة عيين وذهين ورقمي ولفظي فالعيين معلوم واللفظي راجع إىل قول 

راً فحدث اإلنسان ملا حدث ذكره مثل قوله القائل يف ذكر ما ذكره فللشيء وجود يف ذكر من ذكره فلم يكن اإلنسان شيئاً مذكو
ما يأتيهم من ذكر رم حمدث فوصف الذكر باحلدوث وإن كان كالمه قدمياً ولكن الذكر هنا هو التكلم به ال عني الكالم فالكالم 

كلم به معىن وقد يكون موصوف بالقدم ألنه راجع إىل ذات املتكلم إذا أردت كالم اهللا واملتكلم به ما هو عني الكالم وقد يكون املت
غري معىن مث أنه ذلك املعىن قد يكون قدمياً وقد يكون حادثاً فاملتكلم به أيضاً ال يلزم قدمه وال حدوثه إال من حيث إمساع املخاطب 
فإنه مسع أمر مل يكن مسعه من قبل ذلك فقد حدث عنده كما حدث الضيف عند صاحب املرتل وإن كان موجوداً قبل ذلك ولكن 

مثل هذا جتوز وهو قولك حدث عندنا اليوم ضيف وأنت تريد عني الشخص وما حدث الشخص وإمنا حدث كونه ضيفاً عندك يف 
وضيفته عندك ال شك إا حدثت ألا مل تكن قبل قدومه عليك فعلى احلقيقة إتيان الذكر على من أتى عليه هو حادث بال شك 

ود وإن أمن اآليت أقدم من إتيانه ال من حيث إتيانه بل من حيث عينه فأصل كل ما ألن ذلك اإلتيان اخلاص مل يكن موصوفاً فالوج
سوى اهللا مبتدع واهللا هو الذي ابتدعه ولكن من األشياء ما هلا أمثال ومنها ما ليس هلا أمثال أعين وجودية هكذا حبكم العني ال 

 يقتضي الوجه اخلاص يف كل موجود ومعلوم حىت يتميز به عن الوجود يف نفسه فما يف الوجود إال مبتدع ويف الشهود أمثال والعلم
غريه فكله مبتدع وإن وقع االشتراك يف التعبري عنه كما تقول يف احلركة تقول أا حركة يف كل متحرك فيتخيل أا أمثال وليست 

 عينها يف كل متحرك بذاا على احلقيقة أمثال ألن احلركة من حيث عينها واحدة أي حقيقة واحدة حكمها يف كل متحرك فهي
فال مثل هلا فهي مبتدعة مهما ظهر حكمها وهكذا مجيع املعاين اليت توجب األحكام من أكوان وألوان فافهم فإن مل تعرف كون 
احلق بديعاً على ما ذكرته لك فما هو بديع من مجيع الوجوه ألن اجلوهر القابل جوهر واحد من حيث حده وحقيقته وال تعدد 

     حقيقته

بالكثرة واملعىن املوجب هلا حكماً ما ال يتعدد من حيث حقيقته فهو حبقيقته يف كل حمكوم عليه حبكمه فما مث مثل فالبياض يف كل 
أبيض واحلركة يف كل متحرك فافهم ذلك فكل ما يف الوجود مبتدع هللا فهو البديع وانظروا يف قوله تعاىل جتده ينبه على هذا احلكم 

داع وننشئكم فيما ال تعلمون من باب اإلشارة أي ال يعلم له مثال وما مث إال العامل وهو املخاطب ذه وهو كل ما أعين حكم االبت
سوى اهللا فعلمنا أن اهللا ينشئ كل منشئ فيما ال يعلم إال أن أعلمه اهللا ولقد علمتم النشأة األوىل فلو ال تذكرون أا كانت على 

نفسه وكذلك قوله كما بدأكم تعودون وبدأنا على غري مثال فيعيدنا على غري مثال فإن الصورة ال غري مثال سبق كما هو األمر يف 
تشبه الصورة وال املزاج املزاج وقد وردت األخبار اإلهلية بذلك على ألسنة األنبياء عليهم السالم وهم الرسل وهذا يدلك على أن 

حلق إذ لو كان عني احلق ما صح كونه بديعاً كما حتدث صورة املرئي يف املرآة العامل ما هو عني احلق وإمنا هو ما ظهر يف الوجود ا
ينظر الناظر فيها فهو بذلك النظر كأنه أبدعها مع كونه ال تعمل له يف أسباا وال يدري ما حيدث فيها ولكن مبجرد النظر يف املرآة 
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ظر يف املرآة ونظرك فيها مثل قوله إمنا قولنا الشيء إذا ظهرت صور هذا أعطاه احلال فما لك يف ذلك من التعمل إال قصدك الن
أردناه وهو قصدك النظر أن نقول له كن وهو مبرتلة النظر فيكون وهو مبرتلة الصورة اليت تدركها عند نظرك يف املرآة مث أن تلك 

ملرآة فيك فما هي عينك وال عني الصورة ما هي عينك حلكم صفة املرآة فيها من الكرب والصغر والطول والعرض وال حكم لصورة ا
ما ظهر ممن ليست أنت من املوجودات املوازية لنظرك يف املرآة وال تلك الصورة غريك ملا لك فيها من احلكم فإنك ال تشك أنك 
رأيت وجهك وأيت كل ما يف وجهك ظهر لك بنظرك يف املرآة من حيث عني ذلك ال من حيث ما طرأ عليه من صفة املرآة فما 

ملرئي غريك وال عينك كذلك األمر يف وجود العامل واحلق أي شيء جعلت مرآه أعين حضرة األعيان الثابتة أو وجود احلق فأما هو ا
أن تكون األعيان ثابتة أو وجود احلق فأما أن تكون األعيان الثابتة هللا مظاهر فهو حكم املرآة يف صورة الرائي فهو عينه وهو 

ظاهر يف املظاهر بصورة املظاهر أو يكون الوجود احلق هو عني املرآة فترى األعيان الثابتة من وجود املوصوف حبكم املرآة فهو ال
احلق ما يقابلها منه فترى صورا يف تلك املرآة ويتراءى بعضها لبعض وال ترى ما ترى من حيث ما هي املرآة عليه وإمنا ترى ما 

كما ال يشك الناظر وجهه يف املرآة أن وجهه رأى ومبا للمرآة يف ذلك من ترى من حيث ما هي عليه من غري زيادة وال نقصان 
    احلكم يعلم أن وجهه ما رأى فهكذا األمر فانسب بعد ذل ما شئت كيف شئت 

 مبتدع لما بدا فظهر والحق  مبتدع في عين موجده فالكل

 إبداعه لما أتى فنظر وكون  ثابتة والذات ثابتة فالعين

  منها ومنه فبالمجموع كان أثر   لها صوربدت صور إال فما

  الوارث حضرة الورث

 الحب والشوق المبرح والود من  وارث والحق وارث عندي أنا

 على ما تعلمون من العهد مقيم  الذي قد همت فيه وإنني عهدت

 زادني مسراه وجداً إلى وجد وقد  إذا ما ترائى البرق من جانب الحمى

 قد أتى من غير قصد وال وعد بمن   ومرحباله أهالً وسهالً أقول

 ليت شعري من يقوم له بعدي فيا  باألبصار عند خفوقه فيذهب

يدعى صاحبها عبد الوارث قال اهللا تعاىل إنا حنن نرث األرض ومن عليها فورثها ليورثها من يشاء من عباده فهو يف هذه املسألة 
ذا مات من عليها فإنه قد وقعت الفرقة بني املالك واململوك فهو الوارث هلما كاملوصي فهو مورث وال وارث وما هو وارث إال إ

فهو قوله إنا حنن نرث األرض ومن عليها ومل يقل ومن فيها ألن امليت من حيث جسمه فيها ال عليها فإذا نزهت احلق عن خلقه 
ومتيز عنها ومتيزت عنه فراقاً ما فيه اجتماع فأنت وارث األشياء لنفسه وإمنا خلقها بعضها لبعضها فقد فارقها من هذا الوجه وفارقته 

واحلق موروث منه وهو قوله يورثها من يشاء من عباده وهو الذي أطلعه اهللا على هذا العلم الذي فرق به بني اخلالق واملخلوق 
د للمنافع وإن كان خلقنا لنعبده فمعناه فخلق اخللق للخلق ال لنفسه فإن املنافع إمنا تعود من اخللق على اخللق واهللا هو النافع املوج

لنعلم إنا عبيد له فإنا يف حال عدمنا ال نعلم ذلك ألنه ما مث وجود يعلم فهو سبحانه احلي الذي ال ميوت مع أنه يتميز عن خلقه مبا 
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 غري وال تنسب إليه ما حنن هو عليه من صفات اجلالل والكربياء الذي ال نعقله إال منا فما نعلم إال جالل احلادثات وكربيائها ال
عليه مما محده احلق أو ذمة فينا فإن ذلك كله حمدث واحملدثات ال نصفه ا وإمنا نصفه بإجيادها وما أوجده ال يقوم فالكربياء واجلالل 

 مث نزه عنها فقال الذي ننسبه إليه غري معلوم لنا فإنه ال يقبل جاللنا وال كربياءنا ومجيع ما حنن عليه من الصفات وصف نفسه ا
سبحان ربك رب العزة وهي املنع عما يصفون فأخذنا هذه الصفات اليت كنا نصفه ا بعد ترتيهه عنها حبكم الورث ألنه قد وصف 

  نفسه ا وصفناها ا فقام الترتيه بعد ذلك مقام الورث لنا فهو يرثنا باملوت وحنن نرثه بالترتيه 

  أظهر في الوجودمن كل ما   وصف فعلينا يعود فكل

 من احسانه في مزيد ونحن  هللا على خلقه فالجود

 المولى ونحن العبيد فإنه  بالحق كما هو بنا فنحن

 له قلب وكان الشهيد كان  في ذلك ذكرى لمن وإن

  واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  الصبور حضرة الصبر

 فهو الذي ال يضجر إال  عبد الصبور هو الذي ال يصير

 فتبصره به يتضرر صمت  إليه ويشتكي بالحال في يشكى

 لصبور وإنني  حبست نفسي لربي

 علمت خبير كما  ربي بحالي وأن

 صدق وزور فالقول  فإن أقل فيه قوالً

 أقول بصير فيما  لصدوق وأنني

 ما لي عليه نصير  إليه دليل مالي

    

وصف نفسه بأنه يؤذي ومل يؤاخذ على أذاه يف الوقت من أذاه فوصف نفسه عبد الصبور قال اهللا تعاىل إن الذين يؤذون اهللا ف
بالصبور ولكنه ذكر لنا من يؤذيه لنرفع عنه ذلك مع بقاء اسم الصبور عليه ليعلمنا إنا إذا شكوا إليه ما نزل بنا من البالء من اسم ما 

 هذه الشكوى إليه يف رفع البالء عنا صابرون كما هو صابر من األمساء إن تلك الشكوى إليه ال تقدح يف نسبة الصرب إلينا فنحن مع
مع تعريفنا وإعالمه إيانا مبن يؤذيه رمبا يؤذيه لننتصر له وندفع عنه ذلك وهو الصبور ومع هذا التعريف فنحن الصابرون مع 

عدو للمؤمن وقد ورد يف اخلرب ليس الشكوى إليه فال أرفع ممن يدفع عن اهللا األذى أن تنصروا اهللا ينصركم فمن كان عدو اهللا فهو 
من أحد أصرب على أذى من اهللا لكونه قادر على األخذ وما ياخذ وميهل بامسه احلليم وعلى احلقيقة فما صرب على أحد وإمنا صرب 

وما أنطق من على نفسه أعين على حكم اسم من أمسائه ألن األذى إمنا وقع بالنطق وما أنطق من نطق مبا يقع األذى إمنا وقع بالنطق 
نطق مبا يقع به األذى إال أنطق كل شيء وهو اهللا تعاىل قالوا اجللود هم مل شهد مت علينا قالوا أنطقنا اله الذي أنطق كل شيء 
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واجللود عدل فإن اهللا شهادم على من أقامها عليهم وقال املنطقون اختذ اهللا ولداً وأمثال ذلك وكذبوا اهللا وشتموه وسبوه خمتارين 
 مع علمنا بأم جمبورون يف اختيارهم منطقون مبا أراده ال مبا رضيه إال أن الدقيقة اخلفية أن اهللا أنطقهم أي أعطاهم قوة النطق ذلك

اليت ا نطقوا وبقي عني ما نطقوا به وما قالت اجللود إال أا منطقة ما تعرضت باالعتراف إىل ما نطقت به فإن ذلك إذا وقع دون 
ره نسب إىل من وقع منه نسبة صحيحة إنا هديناه السبيل أي بينا له وخلقنا له اإلرادة يف حمله والتعلق نسبة ال االضطرار والك

تتصف بالوجود فتكون خملوقه ألحد فتعلقت بأمر ما متعني مما فيه أذى رسول اهللا ومما يسمى به شاكر أو كفور فهو تعلق خاص 
ب كلها وردها إىل اهللا حبكم األصل فإنه لو استحضرها ما نطق ا إذ ال ينطق ا إال مع كون الناطق غافال عن استحضار هذه النس

جاهل أو غافل مث أنه من احلجة البالغة هللا يف هذا أنه ما وقع يف الوجود من ممكن من املمكنات إال ما سبق بوقوعه العلم اإلهلي فال 
ا هو عليه من ذلك املعلوم يف نفسه فإن العلم يتبع املعلوم ما يتبع الوجود بد من وقوعه وما علم اهللا معلوماً من املعلومات إال مب

احلادث يعين حدوث الوجود يتبع العلم والعلم يتبع املعلوم وهذا املعلوم املمكن يف حال عدمه وشيئيته ثبوته على هذا احلكم الذي 
منك ال مين لو مل يكن يف عينك الثبوتية على ما علمتك به ما ظهر به يف وجوده فما أعطى العلم هللا إال املعلوم فيقول له احلق هذا 

علمتك وهللا احلجة البالغة فلو شاء لكنه مل يشأ وال حتدث له عز وجل مشيئته ألنه ليس مبحل احلوادث مع أن املشيئة تابعة للعلم 
ل يف الصحيح شتمين ابن آدم ومل يكن ينبغي له فهي تابع التابع فلهذا األمر الذي قررناه يقول اهللا أن الذين يؤذون اهللا ورسوله وقا

ذلك وكذبين ابن آدم ومل يكن ينبغي له ذلك وذكر احلديث فقوله ومل يكن ينبغي له ذلك ملا له عليه تعاىل من فضل اخراجه من 
 إال اإلحسان فأحكام الشر الذي هو العدم إىل اخلري الذي بيده تعاىل وهو الوجود واهللا يقول يف مكارم األخالق هل جزاء اإلحسان

األمساء احلسىن لذاا وتعيني تلك األحكام بكذا دون كذا مع جواز كذا ملا أعطاه املمكن من املعلوم من نفسه عمن هنا نسب 
األذى إىل املخلوق واتصف احلق بالصرب على أذى العبد وعرف أهل االعتناء من املؤمنني بذلك صورة الشاكي م ليدفعوا عنه ذلك 

 فيكون هلم من اهللا أعظم اجلزاء كما قررنا قبل فهذه حضرة عجيبة فقد ذكرنا مائة حضرة كما اشترطنا على أن احلضرات األذى
اإلهلية تكاد تنحصر ألا نسب وقد ذكر منها أن هللا ثالمثائة خلق هذه اليت ذكرنا من تلك الثالث مائة وكل اسم إهلي فهو حضرة 

 ومنها ما حنوز إطالق ما نعلم عليه ومنا ما ال جنوزه ملا يقتضي يف العرف من سوء األدب فسكتنا ومن أمسائه ما نعلم وما ال نعلم
عنه أدباً مع اهللا لكن جاء يف القرآن من ذلك شيء بطريق التضمن وأمساء األفعال اليت ما بين منها أمساء كثرية وجاء أمساء أشياء 

ب ذلك احلكم إليها مثل قول سرابيل تقيكم احلر والواقي أمنا هو اهللا والسربال هنا نسب إليها حكم ما هو هللا ومل يتسم اهللا ا ونس
    نائب علق به الذكر يف احلكم ونسب الوقاية 

إليه وليس الواقي إال اهللا ولكن ما يطلق على اهللا اسم السربال بل كل ما يفتقر إليه هو اسم من أمسائه تعاىل ألنه قال أيها الناس أنتم 
 إىل اهللا واهللا هو الغين احلميد وملا كان اهللا حيب الوتر ألنه وتر وجئنا مبائة حضرة فجئنا بالشفعية أوترناها حبضرة احلضرات الفقراء

لتكون مائة واحدة فإن اهللا وتر حيب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن وحنن أهل القرآن فإنه علينا أنزل واهللا يقول احلق وهو يهدي 
  السبيل 

  رات الجامعة لألسماء الحسنىحضرة الحض
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قال اهللا تعاىل وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا قل ادعوا اهللا وادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن فاعلم أن أمساء اهللا منها 
لغائب وضمري التثنية من معارف كاألمساء املعروفة وهي الظواهر ومنها مضمرات مثل كاف اخلطاب وتائه تاء املتكلم ويائه وضمري ا

ذلك وضمري اجلمع مثل حنن نزلنا ونون الضمري يف اجلمع مثل أنا حنن وكلمة أنا وأنت وهو منها أمساء تدل عليها األفعال ومل ينب 
ابيل تقيهم احلر منها أمساء مثل سخر اهللا منهم ومثل اهللا يستهزئ م ومنها أمساء النيابة هي هللا ولكن نابوا عن اهللا منابه مثل قولنا سر

وكل منسوب إىل كون ما من املمكنات إمنا ذلك املسمى نائب فيه عن اهللا ألن األفعال كلها هللا سواء تعلق بذلك الفعل ذك أو محد 
فال حكم لذلك التعلق بالتأثري فيما يعطيه العلم الصحيح فكل ما ينسب إىل املخلوق من األفعال فهو فيه نائب عن اهللا فإن وقع 

 انسب إىل اهللا ألجل املدح فإن اهللا حيب أن ميدح كذا ورد يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تعلق به ذم مل حممود
ننسبه إىل اهللا أو احلق به عيب مثل احملمود قول اخلليل فهو يشفيين وقال يف املرض إذا مرضت ومل يقل أمرضين وما أمرضه إال اهللا 

لك فأردت أن أعيبها فكين العامل العدل األديب عن نفسه إرادة العيب وقال احملمود فأراد بك يف حق فمرض كما أنه شفاه وكذ
اليتيمني وقال يف موضع احلمد والذم فأردنا بنون اجلمع ملا فيه من تضمن الذم يف قتل الغالم بغري نفس وملا فيه من تضمني احلمد يف 

ا أفرد وال عني هكذا حال األدباء مث قال وما فعلته يعين ما فعل عن أمري بل األمر كله حق ما عصم اهللا بقتله أبويه فقال فأردنا وم
هللا فإذا كين احلق عن نفسه بضمري اجلمع فال مسائه ملا يف ذلك املذكور من حكم أمساء متعددة وإذا ثىن فلذاته ونسبة اسم خاص 

 إال الذات وإذا كين بفعل فليس إال االسم على ما قررناه وأحنصر وإذا أفرد فألسم خاص أو ذات وهي املسمى إذا كين بترتيه فليس
فيما ذكرناه مجيع أمساء اهللا ال بطريق التعيني فإنه فيها ما ينبغي أن يعني وما ينبغي أن ال يعني وقد جاء من املعني مثل الفالق واجلاعل 

يسخر ممن شاء من عباده حيث ذكره وال يسمى بشيء ومل جيئ املستهزئ والساخر وهو الذي يستهزئ مبن شاء من عباده ويكيد و
من ذلك وال بأمساء للنواب ونوابه ال يأخذهم حصر ولكن انظر إىل كل فعل منسوب إىل كون من األكوان فذلك املسمى هو نائب 

ة هذا الباب لنفيد عن اهللا يف ذلك الفعل كآدم والرسل خلفاء اهللا على عباده ومن أطاع اهللا فلننبه من ذلك على يسري يكون خامت
املؤمنني مبا فيه سعادم ألن السعادة كلها يف العلم باهللا تعاىل فنقول أن من األفعال ما علق اهللا الذم بفاعله والغضب عليه واللعنة 

وصف نفسه وأمثال ذلك ومن األفعال ما علق اهللا املدح واحلمد بفاعله كاملغفرة والشكر واإلميان والتوبة والتطهري واإلحسان وقد 
بأنه حيل املتصفني ذا كله كما أنه ال حيب املوصوفني باألفعال اليت علق الذم بفاعلها مع قوله واهللا خلقكم وما تعملون واألمر كله 

سرفني هللا وقال آال له اخللق واألمر فأخرب أنه حيب الشاكرين واحملسنني والصابرين والتوابني واملتطهرين والذين اتقوا اهللا وال حيب امل
ويغفر هلم وال حيب املفسدين وال الظاملني وما جاء بالقرآن من صفة من ال حيبه عز وجل فاألدب من العلماء باهللا أن تكون مع اهللا 

يف مجيع القرآن وما صح عندك أنه قول اهللا يف خرب وارد صحيح فما نسب إىل نفسه باإلمجال نسبناه جممال ال نفصله وما نسبه 
يه مفصالً وعيناه بتفصيل ما فصل فيه ال نزيد عليه وما أطلق لنا التصرف فيه تصرفنا فيه لنكون عبيداً واقفني عند مفصال نسبناه إل

  حدود سيدنا ومرامسه 

 فنبتغي بالشكر منه المزيد  فإنه الرب ونحن العبيد

 أولها حال حصول الوجود  بالفقر في فاقة لكوننا
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 ت الفنا في الشهودمقاما إلى  ذا استمراره دائماً وبعد

 يفعل في أعياننا ما يريد  سبحانه فاعل ألنه

  أعطاه في التحقيق حال العبيد  الحق إال الذي واليريد

 منهم عليهم يعود فجودهم  يزيد اهللا في علمه وما

 من الخير الذي ال يبيد له  الجود إليه لما وننسب

    

 نعيمنا من فما نستزيد  خيرنا لنا حادث فكل

  في قولنا فنحن عين الحدود  نعمنا ال به فانظروا ناب

    

فما نعمنا إال حبادث فبنا نعمنا ألنه يستحيل تنعمنا به ويستحيل قيام احلوادث به فتنعمه وإبتهاجه بذاته وكماله فإنه الغين عن العاملني 
فس الرائي فإن اقتضى ذلك احلاصل حكم عما رأى راء علم وال رؤية حس فانظر ماذا ترى وأنظر ما حيصل عن كل رؤية يف ن

رضى رضى وإن اقتضى حكم سخط وغضب سخط وغضب كان ذلك الرائي من كان ذل بأم اتبعوا ما أسخط اهللا فقد 
أسخطوا اهللا وأغضبوه فعاد وبال ذلك الغضب على من أغضبه فلوال شهود ما أغضبه وما غضب وما أسخطه ما سخط وما أرضاه 

لتعري والترتيه عن الصفات والسيما يف اهللا إذا كان أبو يزيد يقول ال صفة يل فاحلق من أوىل أينطلق عن ما رضي فإن األصل ا
التقييد بالصفات لغناه عن العامل ألن الصفات إمنا تطلب األكوان فلو كان يف احلق ما يطلب العامل مل يصح كونه غنياً عما هو له 

ت تتضمن ملك اهللا وليس ملك اهللا سوى املمكات وهي أعياننا فنحن ملكه وبناء طالب واعلم أن هذه احلضرة اجلامعة للحضرا
كان ملكاً وهو القائل له ملك السموات واألرض وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الثناء على اهللا أنه رب كل شيء ومليكه 

فهو متناه وما مل يوجد فال يوصف بالتناهي مث أنظر يف فجاء بلفظة شيء وهي تنطلق على األعيان الثابتة والوجودية فما وجد منها 
اخلرب اإلهلي الثابت الصحيح قوله لو أن أولكم وآخركم وما له آخر ألن األمر ال يتناهى فال يظهر إال فيما وجد مث يوجد آخر 

شخاص هذا النوع متناهية ال وينتقل إىل هذا الذي وجد هكذا إىل ما ال يتناهى وقد يتناهى األمر إىل نوع خاص كاإلنسان فإن أ
أشخاص العامل وال يتناهى أيضاً خلق أشخاص النوع اإلنساين بوجه آخر ال يعثر عليه كل أحد وهو يف قوله تعاىل بل هم يف لبس 
من خلق جديد فعني كل شخص يتجدد يف كل نفس ال بد من ذلك فال يزال احلق فاعالً يف املمكنات الوجود ويدل على ذلك 

حكام على األعيان يف كل حال فال بد أن تكون تلك العني اليت هلا هذه احلال اخلاص ليست تلك العني اليت كان هلا اختالف األ
ذلك احلال الذي شوهد من ذلك مث قال وإنسكم وجنكم وهو ما تبصرون وما ال تبصرون وجاء بلو وهي كلمة امتناع ال متناع 

قال كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئاً وهو الصحيح ألن أي لو وقع هذا لكان احلكم فيه كما قرره مث 
ذلك عني ملكه بل يقبل الزيادة ملك الوجود وهو إمنا أراد ملك الثبوت فالنقص والزيادة يف الوجود مث قال ولو أن أولكم وآخركم 

وكيف ينقص منه والكل ملكه مث قال لو أن وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً 
أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد مث سألوا فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ألن 
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املعطي واملعطي إياه ما هو سوى عني ملكه فما خرج شيء عن ملكه إال أن ملكه منه ما هو موصوف بالوجود ومنه ما هو 
صوف بالثبوت فالثبوت والوجود منه ال بد أن يكون متناهياً والثابت الاية له وما ال اية له ال يتصف بالنقص ألن الذي حصل مو

منه يف الوجود ما هو نقص الثبوت ألنه يف الثبوت يعينه يف حال وجوده إال أن اهللا كساه حلة الوجود بنفسه فالوجود هللا احلق وهو 
ال زاد فما كسي منه حلة الوجود كأنه تعني وختصص وحده مما ال يتناهى حد احمليط إذا غمسته يف اليم فانظر على ثبوته ما نقص و

ما يتعلق به فإنا نعلم أن املثال صحيح فإنا نعلم أن من األعيان الثابتة ما يتصف بالوجود كما نعلم أن احمليط قد تعلق يف اليم يف 
يط من اليم ما هو الدرجة مثل ما أكتسي من األعيان الثابتة حلة الوجود ألن اليم حمصور يأخذه الغمس ونسبة ما تعلق من املاء باحمل

العدد والتناهي لوجوده واألعيان الثابتة ال اية هلا وما ال يتناهى ال يأخذه حد وال حيصيه عدد مع صحة املثال بال شك وهكذا مثل 
 على حرف السفينة فقال له اخلضر تدري ما يقول هذا الطائر وكان اخلضر أعطي اخلضر ملوسى بنقر الطائر يف البحر مبنقاره وهو

منطق الطري فكان نقره كالماً عند اخلضر ال علم ملوسى بذلك وكان اخلضر قد ذكر ملوسى عليه السالم أنه على علم علمه اهللا ال 
ذي كان عند كل واحد منهما فقال ما نقص علمي يعلمه موسى وموسى على علم علمه اهللا ال يعلمه اخلضر مع العلم الكثري ال

وعلمك من علم اهللا إال بقدر ما نقر هذا الطائر ومعلوم أنه قد حصل شيء من املاء يف نقره كذلك حصل مبا علمه موسى واخلضر 
     من العلم شركة مع اهللا يف ذلك القدر فعلمنا من علم اهللا شيئاً مما 

 ومل حيصل لك فوقع التشبيه الصحيح من جهة ما حصل ال من جهة ما مل حيصل ألن الذي يعلمه اهللا فحقق ما حصل لك وما بقي
مل حيصل من اليم متناه والذي مل حيصل من العلم ملوسى واخلضر غري متناه فلذلك جاء ضرب املثل من جهة ما حصل خاصة فإنا ال 

أي نوع كان حصوهلا ال يتصف من حصلت منه ومن نشك يف أنه حصل شيء من نفس األمر إال أن حصول املعاين يف النفوس ب
كان موصوفاً ا أنه نقص منه بقدر ما حصل عند املتعلم منه بل هو عنده كما هو عند كم حصل له وإمنا ملا ظهر ذلك املعىن يف 

به فتائل ال تتناهى وال حملني كأنه وقع فيه االشتراك ويف املثال احملسوس ما يؤيد هذا وهو أخذ النور من السراج بالفتائل فتتقد 
ينتقص منه شيء وإمنا حصل ذلك باستعداد القابل أن يقبل واستعداد املأخوذ منه أن ال ميتنع والسراج سراج على حاله وقد مأل 

يف العامل سرجاً كذلك العلم والتعلم فإذا كان احملسوس يهذه السعة وعلى هذه احلقيقة فما ظنك باملعاين مث لتعلم أن لنا أحكاماً 
حضرة احلق تضاف إليها يها من مواالة وعبادة وسؤال وغري ذلك مما ال حيصى كثره إذا تتبع اإلنسان أحوال نفسه مع ربه وهلذا 
وصف نفسه بأن له أمساء وأخالقاً وهي معلومة عند علماء الرسوم ألفاظها ومعانيها وعند أهل اهللا االتصاف ا حىت أطلق عليهم 

ا قال عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم باملؤمنني رؤف رحيم وصف نفسه بأنه أحسن اخلالقني وخري الشاكرين منها أعيان أمسائها كم
وخري الناصرين وكل ذلك اتصف به أهل اهللا على السنة املشروعة والطريقة اإلهلية املوضوعة فاختذوا ذلك قربة إىل اهللا فاهللا جيعلنا 

يناه ومن كونه جميباً ملا يطلبه منه عباده حني ينادونه سألناه ومن كونه نزل إلينا يف الطاقة من أهله فأنا من هذه األهلية اإلهلية وال
اخلفية وسأل منا أمور وردت ا األخبار اإلهلية بالسنة الشرائع بادرنا إىل ذلك وقبلناه من كونه إذا تقربنا إليه بنوافل اخلريات وأحبنا 

كنا ومن كونه خلقنا دون مجيع صور العامل على صورته وما بقي اسم ورد إال وظهرنا به فكان مسعنا وبصرنا ومجيع قوانا ويته 
حىت أضيف لنا وسعناه ومن كونه أعطانا االنفعال عنا والتأثري يف األكوان علمنا ما حصل لنا من ذلك منه وحققناه ومن استنادنا 

رفناه ومن كون هذا األمر الذي استندنا إليه نسبة إلينا ظهرت أعياننا مبا إىل ذات موجدة هلا غىن عنا ولنا إليها افتقار ذايت إلمكاننا ع
حنن عليه من مجيع ما يقوم بنا ونتصف به علمناه وبتجليه يف صورة كل شيء من العامل يف قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا 
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 هو رأيناه ومن كونه يطلب آثار عباده وما يكون منهم وان خشعنا له وشهدناه ومن امسه الظاهر يف املظاهر فال فاعل يف الكون إال
كان ذلك خلقنا كما قال ولنبلوكم حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم طالعناه ومن كونه وصف نفسه بصفات 

 اهللا عليه وسلم أن يقول لنا عبد احملدثات ترتيالً لنا آمنا بذلك القول إذ نسبه إىل نفسه واعتقدناه ومن كونه أوحى إىل رسول صلى
اهللا كأنك تراه وأن اهللا يف قبلة املصلى إذا هو ناجاه ختيلنا ومن قوله اهللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح يف 

ه نار نور زجاجة والزجاجة كأا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء لو مل متسس
إىل نور شبهناه ومن كونه فال فأينما تولوا فثم وجه اهللا ومع هذا أمرنا باستقبال جهة خاصة مساها القبلة نفسه لنا فيها فقال عليه 

ا إىل السالم أ اهللا يف قبلة املصلى وأمرنا باحترامها وأن نستقبلها يف جمالسنا وأداء صلواتنا وأن ال نستقبلها بغائط وال بول فإن اضررن
هذه القاذورات احنرفنا عنها قليالً قدر الطاقة واستغفرنا اهللا مثلنا ومن كونه قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أهله أنت 

الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل وأمرنا أن نتخذه وكيالً وكلناه ومن كونه أقرب إلينا من حبل الوريد ولكن ال نبصره كربناه 
 أمرنا أن نعظم شعائر اهللا لداللتها عليه وحرمات اهللا عظمناه وعن مالبسته إيانا يف حركاته وسكناتنا مع شهودنا إياه ومن كونه

فيها أجللناه ومن أمره إيانا يف اإلهالل باحلج بتوحيده نفينا الشريك عنه تعاىل وأثبتناه وليله يف قولنا ال إله إال اهللا هللناه ومن دعائه 
صلى اهللا عليه وسلم يف قوله وأذن يف الناس باحلج اآليات لبيناه ومن كونه ظهر فينا بنا وإلينا عنا وأقرب إلينا منا كما بأمر نبيه 

    أخربنا آمنا بذلك كله مث 

قال أنه ليس كمثله شيء صدقناه ونزهناه وبقوله قال اهللا يف غري موضع من كتابه ووعده ووعيد وجتاوزه عن سيآتنا يف خطابه 
ضافة الكالم إليه صدقناه ومن كونه أمرنا أن نعلمه ونصب األدلة لنا حمررة على الوصول إىل العلم به والبحث عنه لنتبني إنه احلق وإ

يف قوله سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم لنستدل مبا ذكره عليه طلبناه وملا علمنا أنه ما طلبنا وال طلب منا أن نطلبه إال وال بد 
أما بالوصول إليه أو بالعجز عن ذلك وعلى كال األمرين فوجدناه فلما ظفرنا به يف زعمنا وأرادنا أن نقره على ما وجدناه أن جنده 

حتول سبحانه لنا يف غري الصورة اليت ظفرنا ا فيها ففقدناه ومن قوله أقرضوا اهللا قرضاً حسناً علمنا بتقيد القرض احلسن أنه يريد أن 
ا نعمته فعلى هذا احلد من املعرفة باألنعام والنعم أقرضناه وملا ظهر لنا سبحانه عند صور التجلي يف صور العامل نرى النعمة منه وإ

لنحكم عليه مبا تعطيه حقائق ما ظهر فيها من الصور وقد ظهر يف صور تقتضي امللل وأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا ال ميل حىت 
له فأثبته لإلنسان ونفاه وما رميت إذا رميت ولكن اهللا رمى ومع هذا التعريف مللناه ومبا أطلعنا عليه متلوا فأشار أن ملل اإلنسان مل

من أسرار يف عباده وأطلع على أسرار عباده مبا أطلعوا عليه من ذلك من هذه النسبة ال من كونه عاملاً ا من غري نسبة إطالعنا إياه 
ره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الغرية يف خرب سعد أ ن اهللا غيور ومن غريته عليها كاشفناه ومن كونه غيوراً كما ذك

حرم الفواحش سترناه ومن قوله قدموا بني يدي جنواكم صدقات ومن كونه من ورائنا حميطاً حجبناه ومن كونه أنزل نفسه منا 
 علمنا أنه يريد اإلخفاء فأخفيناه ومن كونه يقول يف مرتلة السر وأخفى مع شدة ظهوره بكونه صورة كل شيء وقال قل مسوهم

نزوله هل من داع دعونا وهل من تائب ومن سائل ومن مستغفر وأمثال هذا نازلناه ومن كونه أعلمنا أنه معنا أينما كنا بطريق 
باده وافقناه ومن كونه الشهود واحلفظ صاحبناه ومن كونه أظهرنا بكل صورة ا ال نزيده عليها يف احلال الذي يظهر به يف ع

صادق القول فقال نسوا اهللا مع علمه بان العامل منا يعلم أنه هوية كل شيء نسيناه ومن كونه أنزل قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل 
لنا يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً نسباً له قول اليهود حملمد صلى اهللا عليه وسلم انسب لنا ربك فنسبناه ومن كونه مسى نفسه 
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بأمساء تطلب معانيها نقوم به ما هي عني ذاته من حيث ما يفهم منها مع اختالفها وصفناه ومن كونه مسى نفسه بأمساء ال يفهم منها 
معان تقوم به بل يفهم منها نسب وإضافات كاألول واآلخر والظاهر والباطن والغين والعلي وأمثال ذلك نعتناه ومن قوله لو كان 

اهللا لفسدتا فنبه على العلة وحدناه ومن كونه يف عماء وعلى عرش استوى وجعلنا على أحوال نطلب ا نزول الذكر فيهما آهلة غري 
إلينا وهو كالمه والصفة ال تفارق املوصوف فإذا حنن لضعفنا نزلناه فإذا نزل إلينا ملا طلبناه له بقلوبنا أنزلناه وملا أنزلناه يف آنية 

ه لنفسه حضرناه وباستمرار بقائه باألين الذي أنزلناه به مع األنات وصفنا بأنا مسكناه ومن كونه حياً خمصوصة معينة عينها سبحان
ومسى نفسه احمليي وجعلنا بلداً ميتاً دعوناه إىل إحيائه وسقيناه وملا عرضنا هذه الصفات اليت نسبنا إليه مع ما تقرر عندنا من ليس 

فون وكل تسبيح ورد عن اهللا تعاىل وعن رسوله صلى اهللا عليه وسلم أنكرناه وملا آية كمثله شيء وسبحان ربك رب العزة عما يص
بنا من مكان قريب وبعيد حلكمه يريد ظهورها فينا أجبناه ومبا استعمله منا يف ابتالئنا أعلمنا ومن كونه عند عبده يف لسانه إذا 

ذي ختيل السراب ماء فلما جاءه مل جيده شيئاً سقيناه وباستطعام مرض وقلبه والتجائه واضطراره إليه عدناه وباستسقاء الظمآن ال
اجلائع أطعمناه و إىل كل ملمة ونازلة مهمة لريفعها عن الضعفاء دعوناه وبقولنا يف دعائنا إياه عن أمره اغفر لنا وارمحنا وانصرنا 

لته على الذين من قبلنا ربنا ال حتملنا ما ال طاقة لنا به أمرناه بقولنا ال تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ربنا ال حتمل علنا أصراً كما مح
يناه وبقولنا أنه لن يعيدنا كما بدأنا كذبناه وبقولنا أن له صاحبة وولداً شتمناه وبتكذيبه وشتمه آذيناه وباستفهامه إيانا عن أمور 

امرناه ويف الصالة عندما نقول ويقول ناجيناه وعند سفرنا يعلمها أخربناه وبتالوتنا كالمه العزيز بالنهار حدثناه وبه يف ظالم الليل س
    يف 

أهلنا استخلفناه وعند طلبه نصرة دينه نصرناه وإذا مل نطلب سواه شاهداً أو غائباً واعتمدنا عليه يف كل حال حصلناه ومبحاسبتنا 
لديه كاخلاشع والدليد والفقري قابلناه وبكونه مسعنا نفوسنا وهو السريع احلساب سابقناه وبأمسائنا اليت أدخلتنا عليه وأعطتنا احلظوة 

وبصرنا أبصرناه ورأينا ومبا أجدنا له بالم العلة عبدنا ويف اعتمارنا الذي شرع لنا زرناه ويف بينه الذي أذن فينا باحلج إليه قصدناه 
ها من األمساء وأن كانت أمساء له يف احلقيقة وأملنا ولنيل مجيع أغراضنا أردناه وذلك ملا نسب إىل نفسه من األمساء احلسىن دون غري

إال أنه عراها عن النعت باحلسىن فهو عز وجلّ اهللا من حيث هويته وذاته الرمحن بعموم رمحته اليت وسعت كل شيء الرحيم مبا 
فإنه رب كل شيء أوجب على نفسه للتائبني من عبادة الرب مبا أجده من املصاحل خللق امللك بنسبة ملك السموات واألرض إليه 

ومليكه القدوس بقوله وما قدروا اهللا حق قدره وترتيهه عن كل ما وصف به السالم بسالمته من كل ما نسب إليه مما كره من 
عباده أن ينسبوه إليه فاملؤمن مبا صدق عباده ومبا أعطاهم من األمان إذاً فهو بعده املهيمن على عباده مبا هم فيه من مجيع أحواهلم مما 

م وعليهم العزيز لغلبه من غالبة إذ هو الذي ال يغالب وامتناعه يف علو قدسه أن يقاوم اجلبار مبا جرب عليه عباده يف اضطرارهم هل
واختيارهم فهم يف قبضته املتكرب ملا حصل يف النفوس الضعيفة من نزوله إليهم يف خفي الطاقة ملن تقرب باحلد واملقدار من شرب 

تبشيش وفرح وتعجب وضحك وأمثال ذلك اخلالق بالتقدير واإلجياد البارئ مبا أوجد من مولدات األركان وذراع وباع وهرولة و
املصور مبا فتح يف اهلباء من الصور ويف أعني املتجلي هلم من صور التجلي املنسوبة إليه ما نكر منها وما عرف وما أحيط وما مل 

ني الغافر بنسبة اليسري إليه الغفور أسدل من الستور من أكوان وغري أكوان القهار يدخل حتت إحاطة الغفار مبن ستر من عباده املؤمن
من نازعة من عباده جبهالة ومل يتب الوهاب مبا أنعم به من العطاء لينعم ال جزاء وال ليشكر به ويذكر الكرمي املعطي عباده ما سألوه 

ثيبهم السخي بإعطاء كل شيء خلقه وتوفيته حقه الرزاق مبا أعطى من منه اجلواد املعطي قبل السؤال ليشكروه فيزيدهم ويذكروه في



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2818  

األرزاق لكل متغذ من معدن ونبات وحيوان وإنسان من غري اشتراط كفر وال إميان الفتاح مبا فتح من أبواب النعم والعقاب 
ال يتناهى والشهادة متناهية إذا كان والعذاب العليم بكثرة معلوماته العامل بأحدية نفسه العالم بالغيب فهو تعلق خاص والغيب 

الوجود سبب الشهود والرؤية كما يراه بعض النظار وعلى كل حال فالشهادة خصوص فإن من يقول أن العلة يف الرؤية استعداد 
 الشهادة املرئي فما مث من شهود إال احلق وما وجد من املمكنات وما مل يوجد وبقي احملال معلوماً غيباً مل يدخل حتت الرؤية وال

القابض بكون األشياء يف قبضته وكون الصدقة تقع بيد الرمحن فيقبضها الباسط مبا بسطه من الرزق الذي ال يعطي البغي بسطه وهو 
القدر املعلوم وأنه تعاىل يقبض ما شاء من ذلك ملا فيه من االبتالء واملصلحة ويبسط ما شاء من ذلك ملا فيه من االبتالء واملصلحة 

من كونه تعاىل بيده امليزان خيفض القسط ويرفعه فريفع ليؤيت امللك من يشاء ويعز من يشاء ويغين من يشاء اخلافض ليرتع الرافع 
امللك ممن يشاء ويدلّ من يشاء ويفقر من يشاء بيده اخلري وهو امليزان فيوىف احلقوق من يستحقها ويف هذه احلال ال يكون معاملة 

ق من بعض االمتنان اعم يف التعلق املعز املذلّ فاعز بطاعته وأذل مبخالفته ويف الدنيا أعز متا أتى من املال االمتنان فإن استيفاء احلقو
من أتاه ومبا أعطى من اليقني ألهله ومبا أنعم به من الرياسة والوالية والتحكم يف العامل بإمضاء الكلمة القهر ومبا أذلّ به اجلبارين 

يف الدنيا بعض املؤمنني ليعزهم يف اآلخرة يذل من أورثهم الذلة يف الدنيا إلميام وطاعتهم السميع دعاء عباده واملتكربين ومبا أذلّ به 
إذا دعوه عب مهمام فأجام من امسه السميع فإنه تعاىل ذكر يف حد السمع فقال وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون 

م ولكن ما أجابوا ما دعوا إليه وهكذا يعامل احلق عباده من كونه مسيعاً البصري بأمور عباده كما ومعلوم إم مسعوا دعوة احلق بآذا
قال ملوسى وهارون إنين معكما امسع وأرى فقال هلما ال ختافا فإذا أعطى بصره األمان فذلك معىن البصري ال أنه يشهده ويراه فقط 

    فإنه يراه حقيقة 

 به أو أمهله احلكم مبا يفصل به من احلكم يوم القيامة بني عباده ومبا أنزل يف الدنيا من األحكام سواء نصره أو خذله أو اعتىن
املشروعة والنواميس الوضعية احلكمية كل ذلك من االسم احلكم العدل حبكمه باحلق وإقامة امللة احلنيفية قل رب احكم باحلق فهو 

عن سبيل اهللا اللطيف بعباده فإنه يوصل إليهم العافية مندرجة يف األدوية الكريهة ميل إليه إذ قد جعل للهوى حكماً من اتبعه ضلّ 
فأخفى من ضرب املثل يف األدوية املؤملة املتضمنة الشفاء والراحة ال يكون فإنه ال أثر هلا يف وقت االستعمال مع علمنا بأا يف نفس 

ريانه يف أفعال املوجودات وهو قوله تعاىل واهللا خلقكم وما تعلمون استعمال ذلك الدواء وال حنس ا للطافتها ومن باب لطفه س
وال نرى األعمال إال من املخلوقني ونعلم أن العامل لتلك األعمال إمنا هو اهللا فلو ال لطفه لشهد اخلبري مبا اخترب به عباده ومن 

ا الطف ولذلك قرن اخلبري باللطيف فقال اخلبري اختباره قوله حىت نعلم فنرى هل ننسب إليه حدوث العلم أم ال فانظر أيضاً هذ
احلليم هو الذي أمهل وما أمهل ومل يسارع باملؤاخذة ملن عمل سوءاً جبهالة مع متكنه أن ال جيهل وأن يسأل وينظر حىت يعلم العظيم 

الوقوف عند حدوده يف قلوب العارفني به الشكور لطلب الزيادة من عباده مما شكرهم عليه وذكرهم به من عملهم بطاعته و
ورسومه وأوامره ونواهيه وهو يقول ولئن شكرمت ألزيدنكم فبذلك يعامل عباده فطلب منهم بكونه شكوراً أن يبالغوا فيما شكرهم 

عليه العلي يف شأنه وذاته عما يليق بسمات احلدوث وصفات احملدثات الكبري مبا نصبه املشركون من األهلة وهلذا قال اخلليل يف 
جة على قومه مع اعتقاده الصحيح أن اهللا هو الذي كسر األصنام املتخذة آهلة حىت جعلها جذاذاً مع دعوى عابديها معرض احل

بقوهلم ما نعبدهم إال لقربونا من اهللا زلفى فنسبوا الكرب له تعاىل على آهلتهم فقال ابراهيم عليه السالم بل فعله كبريهم وهنا الوقف 
نوا ينطقون فلو نطقوا العترفوا بأم عبيد وأن اهللا هو الكبري العلي العظيم احلفيظ بكونه بكل شيء ويبتدئ هذا فاسألوهم أن كا
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حميط فاحتاط باألشياء ليحفظ عليها وجودها فإا قابلة للعدم كما هي قابلة للوجود فمن شاء سبحانه أن يوجد فأوجده حفظ عليه 
لعدم حفظ عليه العدم فال يوجد ما دام حيفظ عليه دائما أو إىل أجل مسمى وجوده ومن مل يشاء أن يوجد وشاء أن يبقيه يف ا

املقيت مبا قدر يف األرض من األقوات ومبا أوحي يف السماء من األمور فهو سبحانه يعطي قوت كل متقوت على مقدار معلوم 
 ومبا هو كافيك عن كل شيء ال إله إال هو احلسيب إذا عدد عليك نعمة لرييك منته عليك ملا كفرت ا فلم يؤاخذك حللمه وكرمه

العليم احلكيم اجلليل لكونه عز فلم تدركه األبصار وال البصائر فعلى ونزل حبيث أنه مع عباده أينما كانوا كما يليق جبالله إىل أن 
رتلة عباده من عباده بلغ يف نزوله أن قال لعبده مرضت فلم تعدين وجعت فلم تطعمين وظمئت فلم تسقين فانزل نفسه من عباده م

فهذا من حكم هذا االسم اإلهلي الرقيب ملا هو عليه من لزوم احلفظ خللقه فإن ذلك ال يثقله وليعلم عباده إنه إذا راقبهم يستحيون 
منه فال يراهم حيث اهم وال يفقدهم حيث أمرهم ايب من دعاه لقربه ومساعه دعا عباده كما خرب عن نفسه وإذا سألك عبادي 

عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاين فوصف نفسه بأنه متكلم إذ ايب من كان ذا إجابة وهي التلبية الواسع العطاء مبا 
بسط من الرمحة اليت وسعت كل شيء وهي خملوقة فرحم ا كل شيء وا أزال غضبه عن عباده فانظر فهنا سر عجيب يف قوله 

ء هالك إال وجه احلكيم بإنزال كل شيء مرتلته وجعله يف مرتبته ومن أويت احلكمة فقد ورمحيت وسعت كل شيء وقوله كل شي
أويت خرياً كثرياً وقد قال عن نفسه أن بيده اخلري وقال صلى اهللا عليه وسلم له اخلري كله بيديك فلم يبق منه شيئاً والشر ليس إليك 

حملبة معاصيهم فإا ما نزلت م إال حبكم القضاء والقدر السابق ال للطرد الودود الثابت حبه يف عباده فال يؤثر فما سبق هلم من ا
والبعد ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر فسبقت املغفرة للمحبني اسم املفعول ايد ملاله من الشرف على كل موصوف 

ه بنفسه فالشريف على احلقيقة من شرفه بذاته وليس بالشرف فإن شرف العامل مبا هو منسوب إىل اهللا أنه خلقه وفعله فما هو شرف
    إال اهللا الباعث عموماً وخصوصاً فالعموم مبا يعث من املمكنات إىل الوجود من العدم وهو بعث مل يشعر به 

احلق فما بعثهم إال كل أحد إال من قال بأن املمكنات أعياناً ثبوتية وأن مل يعثر على ما أشرنا إليه القائل ذا وملا كان الوجود عني 
اهللا ذا االسم خاصة مث خصوص البعث يف األحوال كبعث الرسل والبعث من الدنيا إىل الربزخ نوماً وموتاً ومن الربزخ إىل القيامة 

إال وكل بعث يف العامل يف حال وعني فمن االسم الباعث فهو من أعجب اسم تسمى احلق به تعريفاً لعباده الشهيد لنفسه بأنه ال إله 
هو ولعباده مبا فيه اخلري والسعادة هلم مبا جاؤوا به من طاعة اهللا وطاعة رسوله مبا كانوا عليه من مكارم األخالق وشهيد عليهم مبا 

كانوا فيه من املخالفات واملعاصي وسفساف األخالق لرييه منة اهللا وكرمه م حيث غفر هلم وعفا عنهم وكان مآهلم عنده إىل 
خوهلم يف سعتها إذ كانوا من مجلة األشياء وان تلك األشياء املسماة خمالفة مل يربزها اهللا من العدم إىل الوجود إال مشول الرمحة ود

برمحته فهي خملوقة من الرمحة وكان احملل الذي قامت به سبباً لوجودها ألا ال تقوم بنفسها وإمنا تقوم بنفس املخالف وقد علمت 
حة حبمد خالقها فهي تستغفر للمحل الذي قامت به حىت ظهر وجود عينها لعلمها بأا ال تقوم احلق أا خملوقة من الرمحة ومسب

الوجود الذي ال يأتيه الباطل وهو العدم من بني يديه من قوله ملا خلقت بيدي ومن خلفه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس 
جود حق ال عن عدم وال يعقبه عدم خبالف اخللق فإنه عن عدم ويعقبه العدم وراء اهللا مرمى فنسب إليه الوراء وهو اخللف فهو و

من حيث ال يشعر به فإن الوجود واإلجياد ال ينقطع عما مث يف العامل من العامل إال وجود وشهود دنيا وآخرة من غري انتهاء وال 
كان من النظر يف مصاحلهم أن أمرهم باالتفاق على انقطاع فأعيان تظهر فتبصر الوكيل الذي وكله عباده على النظر يف مصاحلهم ف

حد معني فاستخلفهم فيه بعدما اختذوه وكيالً فاألموال بوجه فاستخلفهم فيها واألموال هلم بوجه فوكلوه يف النظر فيها فهي هلم مبا 
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خلق العامل إال لعبادته ومن راعى املنفعة هلم فيها من املنفعة وهي له مبا هي عليه من تسبيحه حبمده فمن اعترب التسبيح قال أن اهللا ما 
قال أن اهللا ما خلق العامل إال لينفع بعضه بعضاً أول املنفعة فيهم لإلجياد فأوجد احملال لينتفع بالوجود من ال يقوم من املوجودات إال 

فوجود كل واحد منها موقوف على مبحل وأوجد من ال قيام له بنفسه لينتفع به من ال يستغين عن قيام احلوادث به وال يعرى عنها 
صاحبه من وجه ال يدخله الدور فيستحيل الوقوع القوي املتني هو ذو القوة ملا يف بعض املمكنات أو فيها مطلقاً من العزة وهي عدم 

مع بني الضدين القبول لألضداد فكان من القوة خلق عامل اخليال ليظهر فيه اجلمع بني األضداد ألن احلس والعقل ميتنع عندمها اجل
واخليال ال ميتنع عنده ذلك فما ظهر سلطان القوي وال قوته إال يف خلق القوة املتخيلة وعامل اخليال فإنه أقر يف الداللة على احلق فإن 

 مل تكن من احلق هو األول واآلخر والظاهر والباطن قيل أليب سعيد اخلراز مب عرفت اهللا قال جبمعه بني الضدين مث تال هذه اآلية وأن
عني واحدة وإال فما فيها فائدة فإن النسب ال تنكر فان الشخص الواحد قد تكثر نسبه فيكون أباً وابناً وعماً وخاالً وأمثال ذلك 
وهو هو ال غريه حاز الصورة على احلقيقة ال اخليال وهذا ما ال يسع أحد إنكاره فإنه جيده يف نفسه ويبصره يف منامه فريى ما هو 

لوجود موجود فتنبه لقوله أن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني الويلّ هو الناصر من نصره فنصرته جمازاة ومن آمن به فقد نصره حمال ا
فاملؤمن يأخذ نصر اهللا من طريق الوجوب فإنه قال وكان حقاً علينا نصر املؤمنني مثل وجوب الرمحة عليه سوأً قال تعاىل كتب 

ن عمل سوأ جبهالة مث تاب من بعده وأصلح وأين هذا من اتساعها فنصره اهللا تشبه رمحة الوجوب وتفارق ربكم على نفسه الرمحة مل
رمحة االمتنان الواسعة فإنه ما رأينا فما أخربنا به تعاىل نصرة مطلقة وإمنا رأيناها مقيدة إما باإلميان وإما بقوله أن تنصروا اهللا 

 ظهور املشركني على املؤمنني يف أوقات فتدبره تعثر عليه أن شاء اهللا فما ورد حىت نؤمن به ينصركم وهنا سر من أسرار اهللا تعاىل يف
إال أن اإلميان إذا قوي يف صاحبه مبا كان فله النصر على األضعف وامليزان خيرج ذلك وقويل هذا ما كان لقوله والذين آمنوا به من 

    نا نسب اإلميان إليهم ومبا هو يف نفس األمر على غري ما اعتقدوه كوم اعتقدوا فيه ما اعتقد أهل احلق يف احلق عمن ه

مساه احلق باطالً ال من حيث ما تومهوه احلميد مبا هو حامد بلسان كل حامد وبنفسه ومبا هو حممود بكل ما هو مثىن عليه وعلى 
ا كان التناهي ال يدخل إال يف املوجودات نفسه فإن عواقب الثناء عليه تعود احملصي كل شيء عدداً من حروف وأعيان وجودية إذ

فيأخذه اإلحصاء فهذه الشيئية شيئية الوجود ويف قوله وأحصى كل شيء عدداً املبدئ هو الذي ابتدأ اخللق باإلجياد يف الرتبة الثانية 
 من حيث وجوده ال يكون يف وكل ما ظهر من العامل ويظهر فهو فيها وما مث رتبة ثالثة فهي اآلخر واألوىل للحق فهو األول فاخللق

األول أبداً وإمنا له اآلخر واحلق معه يف اآلخر فإنه مع العامل أينما كانوا وقد تسمى باآلخر فاعلم املعيد عني الفعل من حيث ما هو 
 هي أمثال خالق وفاعل وجاعل وعامل فهو إذا خلق شيئاً وفرغ يف خلقه عاد إىل خلق آخر ألنه ليس يف العامل شيء يتكرر وإمنا

حتدث وهي اخللق اجلديد وأعيان توجد احمليي بالوجود كل عني ثابتة هلا حكم قبول اإلجياد فأوجدها احلق يف وجوده املميت يف 
الزمان الثاين فما زاد من زمان وجودها فمفارقتها وانتقاهلا حلال الوجود الذي كان هلا موت وقد يرجع إىل حكمها من الثبوت 

 احملال وجودها بعد ذلك حىت تفرغ وهي ال تفرغ لعدم التناهي فيها فافهم ويف تقييدي هذا الباب يف هذه املسألة الذي كان هلا فمن
  مسعت منشد من زاوية البيت ال أرى له شخصاً لكين أمسع الصوت وال أدري ملن خياطب بذلك الكالم وهو 

 لمنزل أنت رابح  فأنك رائح أوص

 حله قبول النصائ  ألنك ممن فيه



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2821  

    قد صاح في جانب الدار للمنية صائح

 تجب بالنوائح فال  وقد دعاك إليه

 منه بخير المنائح  وتد أتاك رسول

 كل المصالح وفيه  ربك فيها لقاء

    

م يرونه بعيداً ونراه قريباً احليلنفسه لتحقيق ما فهو بالنسبة إىل رؤية اهللا قريب وقد يكون بالنسبة إلينا بعيد مثل قوله يف املعارج إ 
نسب إليه مما ال يتصف به إال من شرطه أن يكون حياً القيوم لقيامه على كل حال نفس مبا كسبت الواجد باجليم ملا طلب فلحق 
فال يفوته هارب كما ال يلحقه يف احلقيقة طالب معرفته الواحد من حيث ألوهته فال إله إال هو الصمد الذي يلجأ إليه يف األمور 

ختذناه وكيالً القادر النافذ االقتدار يف القوابل الذي يريد فيها ظهور االقتدار ال غري املقتدر مبا عملت أيدنا فاالقتدار له والعمل وهلذا ا
يظهر من أيدينا فكل يد يف العامل هلا عمل فهي يد فإن اهللا االقتدار هللا فهو تعاىل قادر لنفسه معتدر بنا املقدم املؤخر من شاء ملا شاء 
ومن شاء عما شاء األول اآلخر بالوجوب وبرجوع األمر كله إليه الظاهر الباطن لنفسه ظهر فما زال ظاهر أو عن خلقه بطن فما 

يزال باطناً فال يعرف أبداً الرب بإحسانه ونعمة وآالئه اليت أنعم ا على عباده التواب لرجوعه على عباده ليتوبوا ورجوعه باجلزاء 
قم ممن عصاه تطهرياً له من ذلك يف الدنيا بإقامة احلدود ما يقوم بالعامل من اآلالم فإا كلها انتقام وجزاء خفي ال على توبتهم املت

يشعر به كل أحد حىت أيالم الرضيع جزاء العفو ملا يف العطاء من التفاضل يف القلة والكثرة وأنواع األعطيات على اختالفها ال بد أن 
ال بد أن يعمها العفو فإنه ال بد من األضداد كاجلليل الرؤوف مبا ظهر يف العباد من الصالح واألصلح ألنه يدخلها القلة والكثرة ف

من املقلوب وهو ضرب من الشفقة الوايل لنفسه على كل من ويل عليه فويل على األعيان الثابتة فأثر فيها اإلجياد ويل على 
أعطى فافضل املتعايل على من أراد علوا يف األرض وادعى له ما ليس له حبق املوجودات فقدم من شاء وأخر من شاء وحكم فعدل و

املقسط هو ما أعطى حبكم التقسيط وهو قوله وما نرتله إال بقدر معلوم وهو التقسيط اجلامع بوجوده لكل موجود فيه الغين عن 
ابع للمعلوم فما أعطاه من نفسه شيئاً فاستغىن عن األثر منه العاملني م املغين من أعطاه صفة الغىن بأن أوقفه على أن علمه بالعامل ت

فيه لعلمه بأنه ال يوجد فيه إال ما كان عليه البديع الذي مل يزل يف خلقه على الدوام بديعاً ألنه خيلق األمثال وغري األمثال وال بد من 
 يوافق الغرض ومبا يوافقه النور ملا ظهر من أعيان العامل و وجه به يتميز املثل عن مثله فهو البديع من ذلك الوجه الضار النافع مبا ال

إزالة ظلمة نسبة األفعال إىل العامل اهلادي مبا أبانه للعلماء به مما هو األمر عليه يف نفسه املانع إلمكان إرسال ما مسكه وما وقع 
أعيان املوجودات بعد وجودها فله دوام الوجود اإلمساك إال حلكمة اقتضاه علمه يف خلقه الباقي حيث ال يقبل الزوال كما قبلته 

ودوام اإلجياد الوارث ملا خلفناه عند انتقالنا إىل الربزخ خاصة الرشيد مبا أرشد إليه عباده يف تعريفه إياهم بأنه تعاىل على صراط 
 فما أنعم اهللا على عباده بنعمة مستقيم يف أخذه بناصية كل دابة فما مث إال من هو على ذلك الصراط واالستقامة مآهلا إىل الرمحة

أعظم من كونه آخذ كل دابة فما مث إال من مشى به على الصراط املستقيم الصبور على ما أوذي به يف قوله أن الذين يؤذون اهللا 
ع ذلك ورسوله فما عجل هلم يف العقوبة مع اقتداره على ذلك وإمنا أخر ذلك ليكون منه ما يكون منه ما يكون على أيدينا من رف

عنه باالنتقام منهم فيحمدنا على ذلك فإنه ما عرفنا به مع اتصافه بالصبور إال لندفع ذلك عنه وتكشفه فهذا بعض ما أعطته حضرة 
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احلضرات من هذا الباب فإنه باب األمساء وأما الكنايات فنقول فبها لفظاَ جامعاً وهو إذا جاءت يف كالم الرسول عن اهللا تعاىل أو 
 فلننظر القصة والضمري وحنكم على تلك الكناية مبا يعطيه احلال يف القصة املذكورة ال يزاد يف ذلك وال ينقص منه يف كتاب اهللا

  والباب يتسع اال فيه فلنقصره منه على ما ذكرنا واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل انتهى السفر الثالث والثالثون 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة في لخمسون وخمسمائةالباب التاسع وا

 أنه البشير يعلمهم  في خلقه نذير هللا

 يبهر ألبابنا المنير سناه  السراج الذي وهو

 بأنفاسه الدهور تجري  في كل عصر له شخيص

    

 العالم البصير الواحد  عينه في الوجود فردا

  نظيرليس له في الورى   مجده تعالى ياواحداً

 إال بنا إذا لنا الظهور  ليس ألنواره ظهور

 في عينه األمور يظهر  مجلى كل شيء فنحن

اعلم أيدنا اهللا وإياك بروح القدس من أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب هو الباب اجلامع لفنون األنوار الساطعة والربوق 
ارف اللدنية والعلوم اإلهلية واملنازل املشهودة واملعامالت األقدسية واإلذكار الالمعة واألحوال احلاكمة واملقامات الراسخة واملع

املنتجة واملخاطبات املبهجة والنفثات الروحية والقابالت الروعية وكل ما يعطيه الكشف ويشهد له احلق الصرف ضمنت هذا الباب 
من الباب إىل آخره فمن ذلك سر اإلمام املبني وما يتعلق بالباب مجيع ما يتعلق بأبواب هذا الكتاب مما ال بد من التنبيه عليه مرتباً 

  األول 

 األمور مبينا لعبيده شرع  إن اإلمام هو المبين شرع من

  وكذلك ما يختص في توحيده  الذي في حقه تدرونه منها

 به األغراض وفعل باإلرادات اإلمام املبني هو الصادق الذي ال ميني جملي ما أحاط به العلم وتشكل فيه الكيف والكم وحلت
واألغراض وانفعلت له األوعية املراض النور الباهر وجوهر اجلواهر يقبل اإلضافات الكونية واالستنادات العينية واألوضاع احلكمية 

ر ما له وجود واملكانات احلكمية رفيع املكانة كثري االستكانة علم يف رأسه نار عربة ألويل ألبصار ميلي مجيع ما سطر وما هو مبسط
إال مبا حيمله وال يفصل إال مبا يقبله هو احملصي ملا علم وجهل وفصل وأمجل لكل صورة فيه عني وله يف كل صورة كون ميد 

ويستمد ويعدله ويعد منه ظهرنا وإياه ينا وأمرنا ومن ذلك سر الظرف املوضع يف احلرف مما يتعلق بالباب الثاين الظرف وعاء 
لف صورته وحتكم سورته هو معىن املعاين املظهر الختالف األشكال واملباين حيوي اهللا وجوده ويغين عن شهود واحلرف وطاء ختت

احلق شهوده منازله معدودة وأثاره مشهودة وكلماته حمدودة وآياته بالنظر مقصودة أعطى مقاليد البيان فأفصح وأبان فمنه نثر ومنه 
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ق ففيه عدل وفيه ظلم له التلفظ والرقم وله التوهم ال الوهم ال وجود له إال به فانتبه نظم ومنه أمر ومنه حكم وفيه حق وفيه خل
أبان لألذان ما ستره اجلنان نطق عن الغيب مبا ال شك فيه وال ريب يشهده اإلميان والعيان صحفاً مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي 

ام إذا أسهب ذهب وإذا أوجز أعجز فصيح املقال كثري القيل والقال سفرة كرام برره هو ابن إلمام ال بل أبوه الذي له الكمال والتم
ختتلف أشكاله ومعارجه وختفى على املتبع آثاره ومدارجه كاين باين راحل قاطن استوطن اخليال وافترش الكتاب واستوطى اللسان 

  ومن ذلك سر الترتيه وهو ما يتعلق بالباب الثالث 

  على الشبيهيدل رأيناه  تنزهنا عن التنزيه لما

  بعلم الواحد الفرد النبيه  وقلنا ذاك حظ الحق منا

الترتيه حتديد املرته والتشبيه نثنية املشبه فيا ويل تنبه وتفكر فيمن نزه وشبه هل حاد عن سواء السبيل أو هل هو من علمه يف ظل 
 ال خيلى وال حيلي بل يقول هو عني ما بطن وظهر ظليل يف خري مستقر وأحسن مقيل املرته خيلى واملشبه حيلى وحيلى والذي بينهما

وأيدر واستسر فهو القمر والشمس والعامل له كاجلسد للنفس فما مث إال مجع ما يف الكون صدع أن مل يكن األمر كذلك فما مث 
م السبب شيء هنالك واألمر موجود ال بل وجود واحلكم مشهود ال بل شهود وبالنسب صح النسب ولو ال املسبب ما ظهر حك

فإن قلت ليس كمثله شيء زال الظل والفيء والظل ممدود بالنص فعليك بالبحث والفحص ومن ذلك سر البدء اللطيف وما جاء 
فيه من التعريف من الباب الرابع أن العامل عالمة بدؤه ممن هو عالمة على من استتر عني حىت يظهره كون رأينا رسوماً ظاهرة 

 ذلك عامرة وناهية وأمره فسألناها ما وراءك بإعصام فقالت ما يكون به االعتصام فقلت ما مث إال اهللا وربوعاً دائرة قد كانت قبل
وحبله وما ال يسع أحد أجهله فقال لو ال الكثائف ما عملت اللطائف ولو ال آثارها ما ظهر منارها فمن خبت ناره أد مناره له 

هود اآلثر ما عرف للطيف خرب النفس عميا للقرب املفرط وما تشهده احلواس حضرة القدس وما ينم به إال احلس لو ال احلس بش
    وهي الصماء عن إدراك الوسواس وهي اخلرسا فال تفصح والعجما فال تعقل فتوضح 

 له منه الخالف فعاتبه وبدا  سرى اللطيف من اللطيف فناسبه

 للقاضي العليم فطالبه فدعاه  منه عليه حقوقه وتوجهت

  من عامل الجنس البعيد وصاحبه  يه مجرساً هذا جزاءعل نادى

 ويعلم أنه أن جانبه منه  من سمع الندا فيرعوي ليثوب

 اإلرسال فيه وكاتبه فاستعمل  يداه بكل خير شامل تظفر

ها على حقائق ما هو اللطيف يف أمسائه احلسىن وا ظهر املأل األعلى واألدىن ملا جتاوزت حتاورت وملا تكاثرت تسامرت فرأت أنفس
هلا طرائق مساؤها ما له من فروج ومع هذا فلها نزول وعروج فطلبت أرضاً تنبت فيها كل زوج يج فقالت املفتاح يف النكاح وال 
بد من ثالثة ويل وشاهدي عدل هلذا القضاء الفصل فقال العليم ال بد من بسم اهللا الرمحن الرحيم فهذا أيها الويل الشاهدان والويل 

ذا كان أول تركيب األدلة وبعد هذا عرضت الشبه املضلة ومن ذلك سركن والبسملة فيمن علله من الباب اخلامس قال احلالج فه
وإن مل يكن من أهل االحتجاج بسم اهللا منك مبرتلة من منه فخذا التكوين عنه فمن تقوى جأشه واستدار عرشه ومتهد فراشه 
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 ومل يبسمل فكان ومل حيوقل فمن ذاق ضاق وإذا التفت الساق بالساق فإىل ربك املساق كرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال كن
  فإليه ترجع األمور إذا كان منه الصدور 

 ما قاله يكن مثل  ال تبسمل وقل بكن

 إلينا فكن تكن ال  رجوعنا فإليه

  من ذلك الروح وتشبيهه يبوح من الباب السادس 

  كمثل ما نص لي في محكم الذكر  من عالم األمر الذي تدري الروح

 تعريفه حقاً على قدري وكان  ربي بذاك القدر عرفني وإن

أشرقت أرض األجسام بالنفوس كما أشرقت األرض بأنوار الشموس وإمنا مل نفرد العني ألا ما أشرقت إال مبا حصل فيها من نور 
عددته األماكن ملا أنزل نفسه فيها مرتلة الساكن فللحقيقة رقائق الكون وإن ان األصل ذلك الواحد فليس ما صدر عنه بأمر زائد ف

 يعرب عنها باخلالئئق ومن ذلك سر الكيف والكم وما هلما من احلكم من الباب السابع 

 وقد فهمت لماذا جاءني بهما    الكيف والكم مجهوالن قد علما

 فينا التحكم فانظره به لهما      هما يبلغنا علماً بأن له
املعمور بالقوي والذي كان عليه االستواء حمل الظهور املشرق بالنور كلمة احلق ومقعد الصدق ومعدن اإلرفاق ومظهر هو البيت 

األوفاق حمل الربكات ومعني السكنات واحلركات به عرفت املقادير واألوزان وبه مسى الثقالن له من األمساء املتني وهو الذي أبان 
الالت والظلمة منه تتفجر ينابيع احلكم وتربز جوامع الكلم حيوي على رموز النصائح وكنوز النور بالقسمة وظهرت بوجوده الظ

املصاحل الشهادة سخافته والغيب كثافة يستر للغرية حىت ال يرى وراء غريه يتقلب يف مجيع األحوال ويقبل بذاته التصريف يف مجيع 
     باب الثامن األعمال ومن ذلك سر ظهور األجساد بالطريق املعتاد من ال

 فال نقف فيه أن األمر تضليل    تجسد الروح لالبصار تخيال

  لما تنزل روح الوحي جبريل    قام الدليل به عندي مشاهدة 
الربزخ ما قابل الطرفني بذاته وأبدى لذي عينني من عجائب آياته ما يدل على قوته ويستدل به على كرمه وفتوته فهو القلب احلول 

يتحول عولت عليه األكابر حني جهلته األصاغر فله املصاء يف احلكم وله القدم الراسخة يف الكيف والكم والذي يف كل صورة 
سريع االستحالة يعرف العارفون حاله بيده مقاليد األمور وإليه مسانيد الغرور له النسب اإلهلي الشريف واملنصب الكياين املنيف 

قل بربهانه ويعدله الشرع بقوة سلطانه حيكم يف كل موجود ويدل على صحة حكمه تلطف يف كثافته وتكثف يف لطافته جيرحه الع
مبا يعطيه من الشهود ويعترف به اجلاهل بقدره والعامل وال يقدر على رد حكمه حاكم ومن ذلك سر املارج يف الواجل من الباب 

  التاسع 

 األمر ما موالي قد عبدا لذلك  النار كالنور في اإلحراق قد شهدا

 التحكم فينا كلما وردا له  دان به والكل دان له فالكل
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أول جواد كبا حني أمر فأيب وأول من قدح يف النهي من ي وما انتهى سر اخلالف يف االئتالف فاظهر النقيض ليعرف احلبيب من 
ك سدى ومع اتصافه باخلوف ال يربح يف البغيض امتثل األمر فيما يشقيه وحل به ما كان يتقيه حيالف الردى وخيالف اهلدى وال يتر

معاملته باحليف فإذا جنح منهم من جنح إىل ربه طائعاً وكان لباب سعادته قارعاً مل حيسن أحد يقرع قرعه وكان احلق بصره ومسعه 
  أن مسع أنصت وأن أمسع أت ومن ذلك سر النور يف اخلفاء والظهور من الباب العاشر 

 فهي نور حكمه نار بنورها  مشرقة الشمس محرقة الشمس

    وليس يعبدها جليد له في القلب آثار

أشرقت األنوار حني شرقت ومتيزت ا األعيان فافترقت فأغنت اإلشارات عن العبارات فمنها من هيم فتهيم ومنها من حكم 
ويف أي صورة شاؤوها فتحكم فلكل عني مقام معلوم وحد مرسوم فمنه مرموز ومنه مفهوم حيلقون نفوسهم كما يشاؤون 

يتحولون هم احلدادون احلجاب وهلم الظهور واحلجاب أن هذا الشيء عجاب يكثرون التكبري وحيفون بالسرير هلم املقام األمشخ 
ومرتهلم بني اهللا والعلماء منا يف الربزخ فأصحاب النسب منهم عند أرباب الفكر هم احللفاء من البشر يعلم ذلك من حتقق بالنظر 

 على ما جاء به الكشف واخلرب يف جماري العرب والعقول من حيث أدلتها قاصرة عن درك هذا العلم الطموس عني الفهم ومن واعتمد
  سر االفتتاح بالنكاح من الباب األحد عشر 

 منه قفل وعليه  أنا في الوجود باب

 أنا أهل وبوجه  بعل بوجه فأنا

 عني ما تكون من السامع فظهر ظهور املصباح التوجه سبب القول والتكوين على القول من القائل يف السامع نكاح فعني املقول
التعيني يف احملل الظاهر لرتول الباطن إىل الظاهر وهذا نكاح بني املعىن واحلس واألمر املركب والنفس ليجمع بني الكثيف واللطيف 

و كخالف املعرفة واملعروف مث يرتل األمر النكاحي من ويكون به التمييز والتعريف وإن خالف تركيب املعاين تركيب احلروف فه
مقام االفتتاح إىل مقام األرواح ومن املنازل الرفيعة إىل ما يظهر من نكاح الطبيعة ومن بيوت األمالك إىل نكاح األفالك لوجود 

ها جسم اإلنسان مث تظهر يف األمالك ومن حركات األزمان إىل نكاح األركان ومن حركات األركان إىل ظهور املولدات اليت أخر
األشخاص بني مباض ومناص فالنكاح ثابت مستقر ودائم مستقر ومن ذلك سر الدور املستدير واالستواء على السرير من الباب 

  االثين عشرة 

 دور والدور عم كيانه هو  على السرير ألمر استوينا

 حزنا جنابة وجنابة حين  فاستدارت بنا األمور وحارت

 حول قلب وهلذا يتنوع يف الصورة يتقلب لو ال استدارة الزمان ما ظهرت األعيان ولو ال امللوان ما كان احلدثان بتكرار الفصول اهلر
يدوم حكم األصول وبه ظهور األنعام هنا ويف دار السالم إمنا دار السرير ليحيط بالكائنات علم التفصيل والتدبري فيباشر األمور 

سبها من هباته فإن اخلزائن لديه ويف يديه فلو ال اإلحاطة والدور ما متكن وال كان له ما سكن فال نفوذ للمحاط بذاته ويهبها ما ينا



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2826  

به فانتبه ومن قال باحلور يف الدور تعوذ من احلور بعد الكور وال يقول باحلور إال من ال علم له بالتسيري وال يعرف قبيال من دبري 
  لف له من الكالم ومن ذلك سر الفرش ومحلة العرش من الباب الثالث عشر واألمر إمام والقول بالقهقري خ

  ووجود الفرش عرشي  في الفرش وجود أنا

 األكوان فرشي كانت  إذا كنت إماما

    

أرواح وصور متكؤون على سرر وأعدية ومراتب هلا طرق ومذاهب فاألرواح والصور بني مالئكة وبشر البشر ملباشرة اليدين 
ئكة للتردد بني العني والعني من ال أين إىل ال أين ومن أين إىل أين ومن ال أين إىل ال أين فبني من وايل ظهر املآلن األسفل واملال

واألعلى فالعرش حامل حممول واألمر فاصل مفصول والعامل فاضل مفضول والفرش مهاد موضوع ومباح غري ممنوع حيكم فيه الطبع 
 ما ظهر للتقييد حكم يف الكون فلو زالت احلدود لزال التقييد وال سبيل إىل زواهلا فإن بقاها عني كما إن قيده الشرع ولو ال العني

ا صحت املناضلة وبانت املفاضلة العرش فرش ملن استوى عليه واألمر منه بدا مث يعود إليه من غري رجوع على عقبه بل هو على 
اية فيتصدع وليس وراء اهللا مرمى وهو األول عند البصري واألعمى فالكل يقول ذهابه يف مذهبه ما مث غاية فريجع وال إلحاطته 

باالبتداء وافترقوا يف إثبات االنتهاء فمنهم ومنهم وكل ذلك ذلك منقول عنهم ومن ذلك سر النبوتني وما هلما من العني من الباب 
  الرابع عشر 

 األنباء الرفيع بقي  لما أنقطع أنباء التشريع

 يعم اجلميع هو مرياث األولياء من األنبياء فلهم اللمحات واألنفاس والنفحات االجتهاد شرع حادث وبه تسمى احلارث فإنه
باحلارث االجتهاد شرع مأذون فيه إلمام يصطفيه ال يزال البعث ما بقي الورث وهذا املال املوروث ال ينقص باالتفاق بل سوقه أبداً 

الذي ال يعقبه صباح للشمس ظهور يف السورتني بالصورتني فهي بالقمر نور وبذاا ضياء وحبالتها يف نفاق فمثله كمثل املصباح 
يتعني الصباح واملساء فتخفي نفسها بنفسها إذا أطلعت القمر اراً فهي الداعية سراً وجهاراً أو لبعث الكون بالليل إال ليلي الداج 

  نبوة الرسول مشسية فاجتمعتا يف النبوة وفاز القمر بالفتوة ثبت للشمس اسم السراج فنبوة الوراث قمريه و

 الغروب ما للعين من خبر مع  فالشمس طالعة بالليل في القمر

 عندها مثل نور العين البصر ما  عجبت من صور تعطيك في صور

 لعين رسول اهللا من أثر وما  الرسل من طاعات مرسلهم فطاعة

 اإلله الذي يعصيه فاذّكر صييع  قال به ال بالهوى فلذا أن

 ملا كان القائل له مزاج االنفعال كان للنفس اإلطفاء واإلشعال فإن أطفأ أمات 15ومن ذلك سر إطفاء النرباس باألنفاس من الباب 
مع وأن أشعل أحيا فهو الذي أضحك وأبكى فينسب الفعل إليه والقابل ال يعول عليه وذلك لعدم اإلنصاف يف حتقيق األوصاف 

علمنا بأن االشتراك معقول يف األصول للقابل اإلعانة وال يطلب منه االستعانة فهو اهول املعلوم عليه صاحب الذوق حيوم وحكمه 
يف احملدث والقدمي يظهر ذلك يف إجابة السائل وهذا معىن قولنا القابل لو ال نفس الرمحن ما ظهرت األعيان ولو ال قبول األعيان ما 

  ن وال كان ما كان الصبح إذا تنفس أذهب الليل الذي كان عسعس اتصف بالكيا
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  ولو ال النور ما وجد النفار  فلو ال الليل ما كان النهار

    

نفرت الظلم ألكواا ال ألعياا فإن العني ال تذهب وإن اختلفت عليها األحوال فسجود الظالل بالغدو واآلصال سجود شكر 
 أوراح األبدال أعيان األمالك من 17مكر ومن ذلك سر األوتاد واإلبدال وتشبيههم باجلبال من الباب واعتصام من استدراج اهلي و

نريات السبعة األفالك وقطعهم فلك الربوج ما يتصفون به يف املقامات من العروج وحلوهلم باملنازل ما يستقبلونه من النوازل ولذلك 
ية وإمالق وكفاية واألوتاد مسكنة لكوا متمكنة فلها الرسوخ والشموخ ومع قسم عليهم الوجود بالنحوس والسعود فعزل ووال

هذه العزة واملنع وقوة الردع والدفع فال بد من صريورا عهناً منفوشاً وهباء منبثاً مفروشاً فتلحق باألرض إلندكاكها ونؤثر فيها 
ض وبس اجلبال ومها دليالن على وقوع الواقعة اليت ليس حركات أفالكها من أعجب علوم الرجال ما مل يسم فاعله مثل رج األر

لوقعتها كاذبة خافضة رافعة أول علم حصل للعامل باهللا علم السماع باإليقاع من اهللا فقال كن ملعدوم ومل يكن فظهر عني األوزان 
مامة عالمة واخلالفة ضيافة يف امليزان وليس سوى اإلنسان فظهر بصورة احلق ونزل عند مليك مقتدر يف مقعد صدق وكانت اإل

فبعلم األمساء حاز ملك األرض والسماء وجبوامع الكلم أحاط علما باحلكم فهو احلكيم احمليط مبا يستحقه املركب والبسيط فساح 
تكونت يف االنفساح وصال باالتصال فاخذ الوجد يف اإلجياد وحترك عن موطن ثبوته ال عني اإلشهاد ما مث إشهاد إال األمساء اليت 

  أحكامها عنه وظهرت آثارها به منه فبالسماع كان الوجود وبالوجود كان الشهود 

 ال الصد ما عذب الوصال ولو  ال الصيد ما نفر الغزال فلو

  ولو ال الفطر ما ارتقب الهالل  ال الشرع ماظهرت قيود ولو

 ال الصوم ما كان الوصال ولو  ال الجوع ما ذبلت شفاه ولو

 ال العين ما دكت جبال ولو  ون ما انفطرت سماءال الك ولو

 عرفت هداية أو ضالل لما  ال ما أبان الرشد غياً ولو

 حكم الجالل وال الجمال وال  كان النعيم بكل شيء وال

 األمر المطاع له النزال له  شخصاً له بصر حديد أرى

 قوس لديه وال نبال وال  ما له بصر ويرمى وآخر

 العلم المحيط له الجالل له  بكل أمرالعليم  فسبحان

 بال جفن بدا لهم الكمال  نظرت إليه عيون قوم إذا

 مبعدة وغايتها اتصال  ال يرون سوى نفوس فوقنا

  ومن ذلك سر من منح لريبح نفسه سعى فكان ملا أعطى وعلى من الباب السابع عشر 

 فيه إذا كانا فجل  ما كنت ميداناً إذا

    ذا سميت إنساناًفإني لست أنفيه ل
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ملا انتقل العلم إليه بقوله حىت نعلم سكت العارف ملا مسع ذلك وما تكلم وتأول عامل النظر من جاهل يتوهم ومرض قلب املشكك 
د اهللا وتأمل وسر به العامل باهللا أهلمهم ولكنه ما تكلم بل تكتم وقال مثل ما قاله الظاهري اهللا أعلم فاإلهلي علم واحملدث سلم فامح

لدى علمك ما مل تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيماً فثابر على شكره وألزم فإذا رأيت من يفرق بني احلد والذم قل له ال 
تتقدم فتندم فإن جدارك دم وظهر املعمى فآمن من كان باألمس قد أسلم فإذا املعطي عني اآلخذ فعلى نفسه تكرم فهذه شعائر اهللا 

ظم ومن اهتضمها اهتضم فأين أصحاب اهلمم وأهل اجلود والكرم يوضحون املبهم ويفتحون ما طبع عليه وختم من عظمها عظم فع
فتربز خمدرات الغيوب والظلم ذوات الثنايا الغر واللمم فيأخذ م ذات اليمني على الطريق األمم لينظر سائر األمم ما خصت به أمة 

عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبه بدي األمر وختم فكان نبياً وآدم بني املاء والطني ما من أويت جوامع الكلم وفنون احلكم حممد بن 
مخرت طينته وما علم وأخرت طينته صلى اهللا عليه وسلم إىل أن جاءت دورة امليزان الذي عدل حني حكم فهو واضع الشرائع 

 إذ بان 18قلم ومن ذلك سر التعبد يف التهجد من الباب ورافعها روحاً ونفساً وعقالً وحساً خط ذلك كله يف اللوح احملفوظ ال
الصبح لذي عينني وكنا ممن أماتنا اهللا تعاىل اثنتني وأحياناً اثنتني ظهر يف غيوبنا ما اعترفنا به من ذنوبنا فكان جدنا حمدوداً وقرآننا 

اها مطايا فرحبت جتارة األوراد ظهر الرشاد مشهوداً وطلع اآلفل يف النوافل وعمرت الفرائض املرابض فقربناها ضحايا ومطون
واإلرشاد يف حرق األدب املعتاد فقعدنا باحلق يف مقعد الصدق بنعت القائم على كل نفس مبا كسبت والعامل مبا اكتسبت فعندما 

  طلع فجرها سعى بني يديها نورها يتلوه أجرها فحاز األجر كثيفها واستنار بالنور طيفها 

  فمجدك في التهجد عين مجدي   ورديال بنعتي كان بنعتك

 به فأوفى لي بعهدي وفيت  إذا أخذت على عهدا عهدتك

 صادق في كل وعدي بأني  كما وعدت وقلت عني وعدت

 يزل في جده يعلو بجدي لم  وأنت الصادق الحق الذي

 حمد اإلله بعين حمدي لمن  قد علمت علو جدي بجدي

 ق في تقييده حدالح فحد  للحامدين بنا أفيقوا فقل

 اإلطالق في حدي تعد وما  اإلطالق تقييد نزيه ففي

    

 من األمور ما يأخذه احلد ومنها ما ال حيد واجلزر واملد أثران من 19ومن ذلك سر اجلزر واإلمداد يف العلم املستفاد من الباب 
ندت فافهم قوله تعاىل ولنبلوكم حىت نعلم ومبا حكم به احلق الطبيعة يأخذمها احلد والعلم املستقاد للعليم يعم احلديث والقدمي فإن عا

على نفسه فاحكم وال تنفرد بعقلك دون نقلك فإن التقليد يف التقييد قيد اخلليفة بالنظر يف عباده حني أهبطه إىل مهاده فقيده حني 
 ملك امللك يؤيت امللك من يشاء ويعز من قلده وله مقاليد السموات واألرض وبيده ميزان الرفع واخلفض ومع كونه مالك امللك فهو

يشاء ويذل من يشاء بيده اخلري وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو البصري وما جزر بعد املد فإنه تنبيه على أن الزيادة 
 قدسه وهو قوله صلى نقص يف احلد فما جزر إال ليكشف ما ستر علم احلق بنا قد يكون معلوماً لنا وأما علمه بنفسه فال يعلم لعلو
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اهللا عليه وسلم وال أعلم ما يف نفسك فإين لست من جنسك فأنت اجلنس الذي ال يتنوع ملا يعطيه احلمى األمنع ولو جتليه يف الصور 
اإلهلة ما تنعمت به النفوس الفاكهة ومن هنا قلت أنت اجلنس وهو األصل الذي يرجع إليه واألس ومن ذلك سر النافلة والفرض يف 

 من كان علته عيسى فال يوسى فإنه اخلالق احمليي واملخلوق الذي حيي عرض العامل يف 20علف العلم بالطول والعرض من الباب ت
طبيعته وطوله يف روحه وشريعته وهذا النور من الصهيور والدهيور املنسوب إىل احلسني بن منصور مل أر متحد أرتق وفتق وربه 

سق والقمر إذا اتسق وركب طبقاً عن طبق مثله فإنه نور يف غسق مرتلة احلق لديه مرتلة موسى من نطق واقسم بالشفق والليل وما و
التابوت ولذلك كان يقول بالالهوت والناسوت وأين هو ممن يقول للعني واحدة وحييل الصفة الزائدة وأين فار أن من الطور وأين 

ل شاهد ومشهود ومن ذلك سر التواجل والتخاجل من الباب األحد النار من النور العرض حمدود والطول ممدود والفرض والنف
والعشرين التواجل نكاح والتخاجل والدة يف عامل امللكوت والشهادة من تواجل الليل والنهار وظهرت خلج اإلعصار فتميزت األيام 

 ونفس تعددت املنازل بالنوازل ال بل واألعوام والشهور ومجع الدهر بالدهور لو ال حكم الشمس ما ظهر يف عامل األركان ذو نفس
 النوازل عينت املنازل فأتبعها العدد وما بالدار من أحد فإن وقع استثناء يف هذا النفي فهو منقطع وهذا أمر ال يندفع ومن ذلك سر

 معناه يف مرتلته ويف مرتله من  للمرتل األين وللمرتلة العني فاألمر والشأن يف املكانة واملكان والنازل من22املنازل والنازل من الباب 
حيث صورته للقرآن سور وهي منازله وله آيات هي دالئله وفيه كلمات هي صورة وله حروف هي جواهره ودرره فاحلرف ظرف 

ملن هي منعوتة بقاصرة الطرف والكلمات يف الكالم كاملقصورات يف اخليام فال تعجز ملفهوم اإلشارات وال نعجز عن مدلول 
ما وقع اإلعجاز إال بتقديسه عن ااز فكله صدق ومدلول كلمة حق واألمر ما به خفاء وإن كان يف نسبة املناسبة العبارات ف

للطلب باإلتيان بسور مثله جفا فما أرسل رسول إال بلسان قومه فتأمل ومن اهللا املعونة فاسأل ومن ذلك سر الصون وطلب العون 
مة الرسل واألنبياء فكان من تعبري فيما عن اهللا يبلغه انه يقذف باحلق على الباطل  الصون حفظ يف األولياء عص23من الباب 

فيدمغه فإذا هو زاهق واآلخر يف أثره ال حق فإن التكليف وإن كان حقاً فإنه زائل كما أنه عرض مائل فللدنيا حكم ليس ألختها 
ض املذاهب حالل وإن نكحت أمها بالشرع لذي احلجر طلب وألم ال تنكح على بنتها بل البنت إذا مل تكن يف احلجر فهي يف بع

اإلعانة دعوى من صاحب بلوى إمنا تسدل األستار والكلل من أجل املقل إياك والنظر فقد يكذب اخلرب اخلرب االستعانة بالصرب حرية 
ى الرسول إال البالغ ومن لزم احملكم فقد بني التخيري واجلرب واالستعانة باهللا تؤذن باالشتباه ومن اتبع املتشابه فقد ضل وزاغ وما عل

 اعلم أن 24حتكم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل فإنه الكفيل ومن ذلك سر االشتراك بني الشرائع من حكم الزوابع من الباب 
 إهلي فالعلو الزوابع تكون حبكم الشرائع الطبائع ولذلك تعلو وتسفل وتترقى وترتل ومع أنه كل وصف من هذين كياين وهو نعت

ما يشك فيه الدليل املعقولة والرتول ثبت خبرب الشرع املنقول فصاحب اخلالفة واإلمامة مسكنه بني جند وامه فله اد الشامخ 
    بتحصيله علم الربازخ فله التمييز والنقد وهللا األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا لفرح 

هم وعلم السياسة ألصحاب الرياسة فكل رئيس مدبر سؤوس على قدر ما هو عليه املرؤوس ما كنا خري أمة إمامهم وسيدهم وعالم
 أخرجت للناس إال وكان نبيناً صلى اهللا عليه وسلم سيد ولد آدم من غري شك وال التباس فهو بنا وحنن به فانتبه ومن ذلك سر

أواه إذا ذكرته بأيام اهللا جت به منهج االنتباه وال ينتبه النائم وال يوقظه  كل حليم 25اختصاص أنواع األنعام باأليام من الباب 
إال من هو على كل نفس مبا كسبت قائم إمنا نابت األيام مناب النعم ألا اآلتية بأنواع الكرم الزمان حافظ إذا كان له االحتواء وبه 

ألربعة فالزمان حيكم يف األركان بتعاقب امللوان املوجبان احلدثان يكون االحنراف واالستواء وملا عنده من السعة حاز الفصول ا
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فصور حتدث ومتر وأحوال تسوء وتسر فأدوار تدور وجنوم تطلع وتغور وأيام ومجع وسنون وشهور يعني تصريفها حوادث الدهور 
الساعات والدرجات والدقائق وما زاد فاليوم ليل وار والشهر حمق وابدار والسنة تكرار واجلمعة سبعة أدوار حكم الطرائق يف 

 رموز النصائح كنوز 26عليها من ثوان وثوالث فما زاد فما زاد فهي رقائق متد احلقائق ومن ذلك سر الرموز والكنوز من الباب 
 األيتام الصغار املصاحل فالناصح ملا فتقه الدهر ناصح والعمل باملصاحل شيمة كل عبد صاحل أال تراه كيف أقام اجلدار فإنه من مصاحل

ومل يطلب على ذلك أجراً بل قال سأحدث لك منه ذكراً فلما أخربه أنقاد الكليم إليه وعول فيما أنكره عليه فانصف العبد املرحوم 
واعترف وقال لصاحبه كل واحد منا على علم ال يعلمه اآلخر وهنا وقف فلما علم فضله عليه سلم األمور أمجعها إليه ومن ذلك 

 أنفت الظالل من السجود للشمس ملا هي عليه من شرف النفس فاستدبرا يف 27 الظالل بالغدو واآلصال من الباب سر سجود
هذه األوقات وامتدت ساجدة ملن بيده ملكوت السموات واألرض حني سجد هلا من يزعم أنه من أهل التمكني وتعبدت من يدعي 

مس عليها لتنظر إليها تقلصت وانقبضت تطلب أصلها لتبني فضلها فلم تر هلا العقل الرصني وملا رأت الظالل طلب استشراف الش
الشمس عيناً تستعبده بنورها السرعة نفورها ولوال عناية األصل ما صح هلا هذا الفضل ومن ذلك سر التكييف يف املشىت واملصيف 

هره مصيفاً فباطنه مشىت فيجمع ما بني أين ومىت  ال يعلم الرب يف احلافرة إال من عرف األوىل واآلخرة من كان ظا28من الباب 
ومن كان ظاهره مستة فباطنه مصيف فلينتفع يف احلالني بالنصيف ومها من أحوال التكييف الكيف حال األجسام وحمال األوهام 

 29من الباب ويعم الكتائف وله يف البسائط لطائف وزمان االعتدال ما له من زوال ومن ذلك سر ترتيه أهل البيت عن املوت 

قدوس سبوح رب املالئكة والروح يذهب األرجاس ويقي شر الوسواس اخلناس وموت اجلهل أشر موت وقد عصم اهللا منه أهل 
البيت فال يقدرهم حق قدرهم إال من أطلعه اهللا على أمرهم ومن أطلع عليه استند يف احلال إليه فهو أعظم مستند وأوثق ركن قصد 

إنه ما سأل عليه السالم منا إال املودة يف القرىب من ذلك سر الراكب والفارس والقائم واجلالس من الباب فاستمسك حببهم للعقىب ف
 للراكب القفر وللفارس الكر والفر وللقائم األنفاق واجلالس اإلرفاق فمن ركب مل يعطب ومن تفرس مل ينكب ومن قام نام 30

يل اهللا اركيب واسلكي سبيل مذهيب ويا قائمني على النفوس بالرزق املعنوي ومن جلس بئس فيا أهل الركاب عملكم يف تباب يا خ
واحملسوس تواصوا باحلق وتواصوا بالصرب ويا جلساء احلق يف مقعد الصدق احذروا من املكر وتواصوا بالشكر ما أباح اهللا نكاح 

عشرة املوصوفة بالكمال ملن اعتربه تلك عشرة كاملة يف األربعة ال حليازا املقام األوسع ولو ال السعة اليت يف األربعة ما ضمت ال
األيام املتواصلة ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع وقطع كل فج العشرة أول العقود ومنها تتركب احلدود الراكب يرى ما ال يراه 

ائم فهو السيد وإن قام بني يديه فإن الفارس والقائم يشهده ما ال يشهده اجلالس شان األمري االستواء على السرير واخلادم بني يديه ق
أموره مصروفة إليه ومها يصرفان الركاب واخليل تأويباً هلا بالنهار وآسادا بالليل فافتكروا واعتربوا ومن ذلك سر األصول يف 

د األصول بالفصول الفصول من الباب األحد والثالثني لو ال الفصول املقومة ما ثارت البيوت املظلمة لوال الفصول ما أبانت احلدو
املقسمة ظهرت املرمحة واملشتمة بالفصل متيز الرب من املربوب وبه اتصل احملب باحملبوب فبالفصل علم احملب انه هالك واحملبوب 

    مالك ال يرد الفصل 

 مثله ومثل األعلى وصل فهو عنوانه به قام ميزانه الفصل خالء حمدود واملفصول مالء مشهود وهو حيل حمل الوصل فالوصل خال
 اإلكسري سلطان يقلب 32املماثل شكله فالفصل والوصل ضرتان مها من اهللا نعمتان ومن ذلك سر تدبري اإلكسري من الباب 

األعيان حكمه حكم الزمان لكنه أسرع يف احلدثان ومع سلطانه فهو يف حكم القابل و إىل ما يقبله بالفعل مائل فالعجز والقصور 
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عدم االستقالل يقطع باآلمال لو ال املرض ما كان التدبري وال نزل األمري عن السرير وحلق الذهب بالقزدير سار يف مجيع األمور و
وال قام عطارد مقام اإلكسري باإلكسري وال ذهب النحاس بالذهب ولو مل ترجع املعادن إىل أصل واحد ما مسيت بالناقص والزائد 

بيب املاهر هو املدبر الكاسر ال يزال من أجل الفضة والذهب يتلو سورة أيب هلب تبت وأصل اعتالل األبدان بالزيادة والنقصان والط
يداه وما كسب فهو يسعى يف إقامة امليزان واعتدال األوزان وحيافظ على إقامة نشأة اإلنسان يف شهر نيسان فإنه شباب الدهر وأوان 

م وإذا لزمت فتكتم ومن ذلك سر النية يف املوحدين والتنويه من الثمر والزهر ومسرح النواظر يف النواضر فاعلم وإذا علمت فالز
 ملا مل يصح وجود العني احلادث املعرض للحوادث إال بوجود االثنني والثالث وذلك تركيب املقدمات لظهور املولدات 33الباب 

 على اقتدارنا فذو قبول كما حكمت بنكاح حمسوس ومعقول ومنقول فوافق العقل النقل وساعد الطبع السمع أال ترى األمر موقوفاً
به براهني العقول فمن نظر يف توقف االثنني على الثالث قال بالتوحيد يف وجود عني احلادث ومن نظر إىل هذين قال مع وجود 

 زوجني الزائد باالثنني ورأوا األمر بني ظلمة ونور وغم وسرور وقال يف الكالم الذي ال يدخله ريب وال مني ومن كل شيء خلقناه
 من جلس رأس 34وما مث غري هذين فاإلله واحد والقائل بغري هذا يضرب يف حديد بارد ومن ذلك سر أنفاس اجلالس من الباب 

وهو قوهلم من ثبت نبت اجلليس أنيس الذاكرون اهللا اهللا جليسهم فهو بالذكر أتيهم ومن جالسك فقد جالسته فأنتم جلساء احلق 
ترق اجللوس فأما أن جتلس إليه وأما أن جيلس إليك كان يف مقام حىت نعلم فإن فهمت فالزم وإن وذلك هو مقعد الصدق مث يف

جلست إليه أفادك ظرائف احلكم وأتاك جوامع الكلم فقد يستفيد املفيد أهل االس واجللوس هم املقدمون والرؤوس كل من جلس 
مة النشأة اإلنسانية إىل أرذل العمر ما مسى اهلدم القائم متعرض هلبوب خدم وكل من قام ندم لوال قيام اجلدار ما ادم ولو ال إقا

األنفاس واملتحرك يف قيامه متصف بالذاهب واخلناس فتعوذوا برب الناس من شر الوسواس ومن ذلك سر اجلرس واختاذ اجلرس من 
 األمر العجاب والتحق بذوي األلباب  اجلرس كالم جممل واحلرس باب مقفل فمن فصل جممله وفتح مقفلة أطلع على35الباب 

وعرف ما صانه من القشر من اللباب فعظم احلجاب واحلجاب اإلمجال حكمه وفصل يف اخلطاب فسمه إلزالة غمه يف أمور 
حمجوبة بليال مدهلمة واحلرس عصمة فهم أعظم نعمة إلزالة نقمة صلصلة اجلرس عني مححمة الفرس ومن ذلك سر متهيد موسى 

 التوراة أول جيل أمن باإلجنيل وأول نور ظهر بالزبور موسى خرج يف طلب النار نوري زناد األقدار فجاء 36الباب لعيسى من 
بالتوراة وهو حيمد اآلثار موسى حي بعيسى ألنه روح عيسى كلمة من كلم موسى فأشبه نور يوح كلم اهللا موسى تكليما وسلم 

به ويسلم على ابن خالته بنفسه لتتميز به رتبة من يومه من أمسه فريتفع اللبس باليوم على عيسى تسليما وما سلم عليه إال به ليتن
الذي بني الغد واألمس كل متقدم من الرسل بشري ويف أمته نذير يعلم باأليت وحيرض على صحبة املوايت ما نشأ خالف إال من عدم 

صلى اهللا عليه وسلم خلف ألنه أنصف ومن ذلك سر اإلنصاف ما مث خلف ألن الذي خلف من سلف خلف مل يكن لرسول اهللا 
 لوال حكم األتباع ما مسوا باألتباع أتباع الرسل هم املتحققون بالسبل من سلك سوى سبيله 37حال األتباع يف األتباع من الباب

ى اهللا إال احلق فإين باهللا محد يف فعله وقيله األمر صادق وصديق فال بد من تابع ومتبوع هذا هو التحقيق حقيق على أن ال أقول عل
 وليس إال علم التجلي والتداين والتديل وكذلك 38أمسع وأبصر وأنطق فالزم تعلم ومن ذلك سر ما ال ينال إال بالكشف من الباب 

لنكر ما ينتجه التجلي باألمساء من علوم األنباء وكل علم موقوف على احلس فما فيه لبس وما ينتجه الفكر فال يعول عليه فإن ا
    يسارع إليه وأما قوله وما رميت فقد أثبت لك ما رأيت ودل قوله ولكن 

اهللا رمى على أمر يستوي فيه البصري واألعمى فيد اهللا أيدي األكوان وإن اختلفت األعيان فعد عن النظر يف الصور فإا حمال الغري 
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 يتضمن العزل الوالية تضمن 39ضاللة واهلداية من الباب وقل ريب زدين علماً لتحدث حكما ومن ذلك سر العزل والوالية يف ال
الضالل اهلداية اهلدى إىل الضالل هدى فإياك أن جتعل الضاللة سدى الضاللة حرية ولو مل تكن ذاتية ألوجبتها الغرية لو مل تكن 

كان اهللا ليضل قوماً بعد إذا هداهم الضاللة انتهك محاه وكان إدراكه يف عماه ال عزل إال من والية وال ضالل إال بعد هداية وما 
حىت يبني هلم ما يتقون وهذا من العلم املخزون املصون من أضله اهللا على علم فهو صاحب فهم واهللا الويل من امسه املتعايل ومن 

احلديث اجلار أحق  احملاورة ال تعقل من غري جماورة احملاورة مراجعة احلديث يف القدمي و40ذلك سر ااورة واحملاورة من الباب 
بصقبه من صاحب نسبه فإنكم باألصل من أويل األرحام ومن أهل االلتئام وااللتحام ال يشترط يف اجلوار اجلنس فإنه علم يف لبس 
اهللا جار عبده باملعية وإن انتفعت املثلية والعبد جار اهللا يف حرمه ومطلع على حرمه وهي أعيان كلمات اهللا اليت ال تنفد وال تبعد 

ومن ذلك سر النهار والليل واحلرمان والنيل من األحد واألربعني النهار معاش والليل لباس فالنيل وجدان واحلرمان إفالس فقد أرتفع 
االلتباس النهار حركة الليل سكون واحملروم من اخللق من يقول للشيء كن فيكون فظهر املنازع بالتكوين وحصل التعيني يف الكثرة 

ا جىن على التوحيد إال الكون وما نازعه إال وجود العني فصاحب اللوا من يرى احلق عني السوى ومن ذلك سر لوجود التلوين فم
 الفيت ال يعرف أين ومىت أينه دائم مستقر وزمانه حال التحم أزله بأبده فال أول وال انقضاء 42الفتوة املختصة بالنبوة من الباب 

بفك املعمى امللوان حبكم الفتيان تصرفهما أحواهلم فأعماهلما أعماهلم من عيت ما يفيت وال ألمده ال يعرف األجل املسمى وال يقول 
مسى بفي غاية الفيت اخللة املاسد اخللة غار بالرقباء فقطعهم جذاذاً واختذ الكبرية مالذ مث أحاهلم ومن ذلك سر إحلاق الشبه بالشبه من 

أمثال وأي أمثال من أعجب األمر يف الظل مع املثل أنّ النور يصوره وهو ينفره  لو ال الشبه ما كانت الشبه فالظالل 43الباب 
واجلسم يقرره ويثبته ألنه منبته يف لسان األمة من أشبه أباه فما ظلم أمه أمساؤه احلسىن أمساؤنا فعلى الشبه قام بناؤنا وأحكامنا 

القلوب وفتح الغيوب ومن ذلك سر التصرف يف الفنون من شأن أحكامه فنحن بكل وجه شعائره وأعالمه فتعظيمنا إياها من تقوى 
 الفنون أعيان الشؤون والشؤون هوية املتحدر بانية املشهد من أعجب ما ورد أنه مل يلد وعنه ظهرت 44أهل اجلنون من الباب 

لك سر التكرار يف األدوار من الباب األعداد فله أحدية العدد وما بالدار من أحد اجلنون ستور فقل أال إىل اهللا تصري األمور ومن ذ
 تكرار امللوان باالسم ال باألعيان ودار الفلك فحدث اجلديدان أطت السماء وحق هلا أن تئط فإن األمر فيها منضغط كيف ال 45

ب يومئذ واجفة يسمع هلا صوت وهي ختاف الفوت لعلمها بأا متور موراً وتسري اجلبال سرياً يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلو
ونفوس تالفة وعقول خائفة وأسرار على حاهلا عاكفة وهت السماء فهي واهية حني أصبحت على عروشها خاوية لو بقي ساكنها 

 من تعبدته اإلضافات 46ما خربت مساكنها فالدور أظهر من الكور ومن ذلك سر القليل والكثري يف التيسري والتعسري من الباب 
ان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة أنّ مع العسر يسرا وقد كان الرطب يلجأ ويسراً مرقوم يف الكتاب كثري من فهو صاحب آفات من ك

الناس سجد وكثري حق عليه العذاب وما أوتيتم من العلم إال قليالً مع كونه أقوم قيال فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال وسبح حبمد 
 سبحاً طويالً إخراج ما يف اليد هو الكثري أن قل فاعرف معىن الكثر والقل سبق درهم ربك بكرة وأصيال وفم الليل فإن لك النهار

 العايل صاحب الروح والسافل له إليه طرف 47ألفاً لكونه ما وجد ألفاً ومن ذلك سر السافل والعايل واملتسافل واملتعايل من الباب 
لصاحبه بالسمو واملتعايل يشهد للمتصف به باملقام الدين للدنو مجوح واملتوسط ذو طرفني له إىل كل طرف جنوح املتسافل يشهد 

احلاصل ال يبتغي وما سفل إال من طغى ما بلغ املاء الرىب حىت زاد السيل وطمي يا أهل الكتاب ال تغلو يف دينكم غري احلق وال 
    تقولوا على اهللا إال احلق ما عنده علم وال فتوة من احلق العبودة 
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 لو كان علة لساوقه املعلول يف 48بناء من العبيد وأين األنس من الوحيد ومن ذلك سر األزل يف العلل من الباب بالبنوة أين األ
الوجود وقد تأخر فثبت االسم املقدم واملؤخر لو اقتضى وجود العامل لذاته مل يتأخر عنه شيء من حمدثاته ولو مل يصح أن يصدر عنه 

ن جعل للصادر مع أحديته نسباً فقد أثبت أحكاماً ونسباً والصادر موجود معلوم والنسب أمر األواحد لبطلت النسب والشواهد م
معدوم والعدم ال يقوم بالوجود فإن الرباهني تبطله واحلدود والكثرة معقولة وما مث علة إال وهي معلولة ومن ذلك سر وجود النفس 

اآلالم أن أضيف إىل غري الرمحن فهو تان عن الرمحن ظهر حكمه  بالعسس بطيب املنام وبالنفس تزول 49يف العسس من الباب 
فزال عن املكروب غمه من قبل اليمن جاء وبعد تنفيذ حكمه فاء وإليه يرجع األمر كله ألنه ظله ال ينقبض الظل إال إىل من صدر 

لتفصيل وتشهد له األصول يف قضية العقول عنه فإنه ما ظهر عينه إال منه فالفرع ال يستبد فإنه إىل أصله يستند يف الفروع يظهر ا
 اخليمة والقصر يؤذن بالقهر والقسر لو ال احلرية ما وجد العجز وال ظهر سلطان العز 50ومن ذلك سر احلرية والقصور من الباب 

الليل والنهار باإلقبال بالقصور علم حبدوث األمور القصور يلزم الطرفني لعدم االستقالل بإجياد العني لو ال القبول والقتدار وتكوير 
واألدبار ما ظهرت أعيان وال عدمت أكوان فسبحان املتفضل بالدهور واألمور ومن ذلك سر اهلرب من احلرب من الباب األحد 
واخلمسني من مال متحيز إىل فئة أو متحرفاً لقتال فما مال فاهلرب من احلرب وهو من اخلداع يف الفزاع كن قاراً وال تتبع فاراً ال 

تضطره إىل ضيق فيأتيك من تكرهه من فوق كل ما جيري يف قربه إىل أجل فال تقل جبل إذا نزل القدر عمى البصر نزول احلمام 
يقيد األقدام ال جناح ملن غلبه األمر املتاح من راح واستراح إىل مقر األرواح من فتح له باب السماء استظل بسدرة االنتهاء الشهيد 

 ال احتجار على اهلوى وهلذا يهوي باهلوى جيتنب اهلوى وحق 52لك سر عبادة اهلوى ملاذا وى من الباب حي وإجنازه يل ومن ذ
اهلوى أن اهلوى سبب اهلوى ولو ال اهلوى يف القلب ما عبد اهلوى باهلوى يتبع احلق واهلوى يقعدك مقعد الصدق اهلوى مالذ ويف 

 إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فبهوى النجم وقع القسم بعد ما طلع وجنم العبادة به النذاذ وهو معاذ ملن به عاذ والنجم
 53املواقع النجوم قسم لو تعلمون عظيم فلو ال علّو قدره ما عظم من أمره ومن ذلك سر اإلشارات وإحلاقها بالعبارات من الباب 

ا قيل وتلي ذلك يف كل جيل يف قرآن وزبور وتوراة وإجنيل اإلشارة إمياء جاءت ا األنباء فأشارت إليه متكلة عليه فربأا شهادته مم
اإلشارة حرام إال ملن لزم الصيام اإلشارات عبارات خفية وهو مذهب الصوفية اإلشارة نداء على رأس البعد وبوح بعني العلة يف كل 

ني ولذلك مل يكن ينبغي لنيب أن يكون له ملة لو ال طلب الكتمان ما كانت اإلشارة باألجفان هي داللة على املني وساعية يف بني الب
 السلطان ظل وصحبته ذل والشيطنة بعد 54خائنة عني وهلذا دلت على املني ومن ذلك سر الشياطني يف السالطني من الباب 

 أضداد والظل ال يتبني حىت ميتد إذا امتد عن أصله بعد وإذا فاء إليه بعد السلطان راع وداع وكلكم راع فالكل أمثال واألمثال
واملضادة عناد فثبت أن الشياطني سالطني الشيطان وجيم بذوات األذناب من النجوم قعدت الشهب على النقب فرمتها من قبل 

 تنوعات العامل يف احلق الشؤون وهي ما يظهر 55وعن جنب األمر الكبار يف حرق النار بالنار ومن ذلك سر تتبع التنوع من الباب 
لغيب والعلم ما فيه شك وال ريب الظن أكذب احلديث يف القدمي واحلديث األنواع تفاصيل اجلنس من غري من الفنون الظن رجم با

نزاع ولو ال دفاع اهللا الناس بعضهم ببعض لبطلت السنة والفرض تنوعت األمساء فتنوعت األسباب والكل نسب والنسب يف تباب 
 قال أن هذا إال اختالق التتبع جتسس وقد ى عن التجسس ومن ذلك سر التنوع افتراق ملا ضمته احلقاق وقد حلق باحملاق من

 الدقائق أعوام يف حال املنام وعلوم النظر أوهام عند علوم اإلهلام ما خيطئ واحلكم به ال يبطئ 56اإلهلام والوحي يف املنام من الباب 
هواها واها فقد أمن غائتها ومنتها لو ال إهلام النحل ما عظم حمن النفوس وبلواها يف أهلمها فجورها وتقويها فمن ى النفس عن 
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    وجد العسل يف زمان احلل باإلهلام طلب املرعى ومجع فأوعى املبشرات نبوات ورساالت فاستدرك بعد أن عمم فقال 

املكان نسبة يف  57لكن املبشرات فخصص ومتم فسبحان من خصه باحلكم وجوامع الكلم ومن ذلك سر الزمان واملكان من الباب 
موجود الزمان نسبة يف حمدود وإن مل يكن له وجود املكان حيد باجلالس والزمان يعد باألنفاس اإلمكان حيكم يف الزمان واملكان 

الزمان له أصل يرجع إليه وهو االسم اإلهلي الذي يعول عليه ظهر املكان باالستواء وظهر الزمان بالرتول إىل السماء وقد كان قبل 
ستواء له ظهور يف العماء إال ينية للمتمكن واحلال والفرق ظاهر بني األماكن واحملال حبيث احملل واملتمكن عن املكان منتقل الزمان اال

ظرف املظروف كاملعاين مع احلروف وليس املكان بظرف فال يشبه احلرف ظرف املكان جتوز يف عبارة اإلنسان الزمان حمصور يف 
طه وجود األعيان وإذا مل يعقل املكان إال بالساكن فهو من املساكن ومن ذلك سر املنصور والناصر من القسمة اآلن وما من شر

 ما أستعيذ باهللا من احلور بعد الكور إال التأثر الدور ما مث حور بل مث استداره ال دور ما يف العامل 58األفالك والعناصر من الباب 
هاب ما مث رجوع وال إياب السبب األول خري الناصرين والسبب األخري املنصورين تكرار مع وجود األدوار كل ذلك إقبال وذ

األفالك ذكور والعناصر حمال التكوين والظهور وقد كانت األفالك أمهات ملا ظهر فيها من املولدات الفاعالت أمالك واملنفعالت 
ون املنفعل ناصر الفاعلة بقبوله وبلوغ سؤله وما موله لوال أفالك واالنفعاالت أعراس وأمالك لو ال االلتحام ما ظهر النظام قد يك

 59األمر املطاع ما كان االجتماع عما ظهرت أشباح وال أرواح إال بنكاح ومن ذلك سر اختصاص النصب بالغضب من الباب 

من ال يتأثر إال ببلوغ الغضب نصب النفس يف كل جنس نصب األبدان من مهم النفوس يف املعقول واحملسوس من تأثر تعثر وما مث 
املراد متيز الرب بالغ أمره وإن جهل العبد قدره والعبد عبد القهر حبكم الدهر من حكم عليك فهو إليك فوله أن شئت أو فأعز له 

حلاكم يف ونزه نفسه أن شئت أو مثله يف الترتيه عني التشبيه فأين الراحة اليت أعطتها املعرفة وأين الوجود من هذه الصفة الظامل هو ا
أكثر املواطن واحلكم يف الظاهر إمنا هو للباطن فلو ال األنفاس ما حتركت احلواس ومن ذلك سر امتياز الفرق عند إجلام العرق من 
الباب الستني إذا كان يوم العرض ووقع الطلب بإقامة السنة والفرض وذهلت كل مرضعة عما أرضعت وزهدت كل نفس فيما 

 وامتازت الفرق واستقصيت احلقوق وحوسب اإلنسان على ما اختزنه يف الصندوق زال الريب واملني مجعت واجلم الناس العرق
وبان الصبح لذي العينني وندم من أعرض وتوىل وفاز بالتجلي السعادي كل قلب باألمساء اإلهلية احلسىن جتلى يف املوطن الذي إليه 

 ربه الكربى فرفع ميزان العدل يف قبة الفصل ففاز بالثقل أهل الفضل فمن حني دين تدىل فرأى يف الرتلة األوىل واألخرى من آيات
ثقلت موازينه فهو يف عيشة راضية يف جنة عالية قطوفها دانية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ماهية نار حامية وال متتاز 

ود ومن ذلك سر املقام الشامخ يف الربازخ من الباب الفرق إال باحلدود فمنهم النازل مبنازل الفحوص ومنهم النازل مبنازل السع
األحد والستني الربزخ بني بني وهو مقام يب هذين فما هو أحد مها بل هو جمموع االثنني فله العز الشامخ واد الباذخ واملقام 

سم وال عني املسمى وال يعرف الراسخ وعلم الربازخ له من القيامة األعراف ومن األمساء االتصاف فقد األنصاف فما هو عني اال
هويته إال من يفك املعمى وقد استوى فيه البصري واألعمى هو الظل بني األنوار والظلم واحلد الفاصل بني الوجود والعدم وإليه 

الطرفني ينتهي الطريق واألمم وهو حد الوقفة بني املقامني ملن فهم له من األزمنة احلال الالزم فهو الوجود الدائم الربزخ جامع 
والساحة بني العلمني له ما بني النقطة واحمليط وليس مبركب وال بسيط حظه من األحكام املباح وهلذا كان له االختيار والسراج مل 

 النشر ضد الطي 62يتقيد مبحظور وال واجب وال مكروه وال مندوب إليه يف مجيع املذاهب ومن ذلك سر النشر واحلشر من الباب 
د من الغي النشر ظهور فهو نور على نور احلشر مجع ما فيه صدع باحلشر يقع االزدحام وبه يكون االلتحام لو ال وبه يتبني الرش
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احلشر ما زوجت النفوس بأبداا وال أقيمت املآدب أا قبور األرواح أجسامها وقبور األجسام أزامها ففي سجن األشباح سراح 
    اح وإن تقيدت بصور جسدية فإن هلا القليبات األبدية وما هلا نعت إال األحدية األرواح فلها الرواح واالرتياح يف االنفس

وأن كانت ال تنفك عن صورة فإا يف أعز سورة فإذا بعثت األجسام من قبورها وحصل للعرض عليها ما يف صدورها صدق اخلرب 
فاعرب وال تعمر فإن الدنيا ر وحبر حيكم فيها مد وجزر احلرب وما بقي للريب يف ذلك من أثر فمن حار فاز وليس للبازي إال ما حاز 

 النار دار انتقال من حال إىل حال واحلكم يف عاقبتها 63واإلنسان على رها جسر ومن ذلك سر املقامة والكرامة من الباب 
كرامة دار املقامة ألا مقيمة للرمحة والنعمة وإزالة الكرب والغمة فلذلك مل توصف بدار مقامه لعدم هذه العالمة ومسيت مرتل ال

على العهد فال تقبل الضد املقامة نشأة اآلخرة ألا عني حلافرة ما هي كرة خاسرة بل هي راحبة تاجرة خاسرة سوقها نفاق وعذاا 
شرع املنافر نفاق وعذاا نفاق فالصورة عذاب مقيم واحلس يف غاية النعيم فإن نعيم األمشاج فيما يالئم املزاج ومن ذلك سر ال

 الشرع ال يتوقف على منافر أو موافق إذا تصرف له احلكم فيما ساء وسر ونفع وضر مرتلته احلكم 64واملوافق للطبع من الباب 
يف األعيان ال يف األكوان الصالة مخس ما بني جهر ومهس بين اإلسالم على مخس إلزالة اللبس فالتوحيد أمام فله اإلمام والصالة 

ة برهان واحلج إعالم باملناسك الكرام وحرمات يف حالل وحرام الشرع زائل وللطبع يل براحل حمل الشرع الدار الدنيا ضياء والصدق
وحمل الطبع اآلخرة واألوىل يرتفع احلكم التكليفي يف اآلخرة وال يرتفع الطبع من احلافرة للشرع منازل األحكام وللطبع البقاء 

اد وثبتت خبرق املعتاد أينما كانت األجساد فال بد من كون وفساد وذا ورد الشرع وجاء والدوام جاءت الشرائع حبشر األجس
السمع وقبله الطبع ووافق عليه اجلمع واإلميان به واجب وأن اهللا خلقهم من طني الزب ومن ذلك سر الشهادتني واجلمع بني 

العني ما كان شهادة خزمية مبرتلة شهادة رجلني ما تنظر إال  العني طريق والعلم حتقيق لو فضل العلم على 65الكلمتني من الباب 
لتعلم كما أنك ال ختاطب إال لتفهم وال ختاطب إال لتفهم الشهادة حضور ونور على نور الشهادة على اخلرب أقوى يف احلكم من 

س الداخل على البصر ما شهد الصحابة شهادة البصر يثبت ذلك شهادة خزمية للنيب عليه السالم املنقولة عنه يف األحكام ولو ال التب
يف جربيل عليه السالم أنه من البشر وليس من البشر فلو استعملهم العلم وكانوا حبكم الفهم لتفكروا فيما أبصروا وحيث سألوا عما 

 زمان واحد جهلوا فكانوا يقولون أن مل يكن هذا املشهود روحاً جتسد وإال فهو دحية كما يشهد ولو ظهر يف أماكن خمتلفة يف
وتعدد فال يقدح ذلك يف دحييته فإن يف كل صورة ويته وتلك الصور هلويته كاألعضاء لعني اإلنسان وهو واحد مع كثرة األعضاء 

اليت يف األكوان فمن وقف عند ما قلناه حينئذ يعرف ما يرى إذا رآه وذا جيمع بني الكلمتني ويتلفظ بالشهادتني ألنه من يطع 
 اجلوهر األصل وعنه 66طاع اهللا فإن هويته مسعه وبصره ومجيع قواه ومن ذلك سر تقديس اجلوهر النفيس من الباب الرسول فقد أ

يكون بالفصل القدوس عني بصر احملبوب من خلف احلجاب الغيوب فإذا انصف اإلنسان فرق بني اإلميان والعيان ول سيما فيمن 
ق احلكم مبا يشهده البصر إال إذا نظر واعترب ومن ذلك سر املقاولة واحملاولة من كان احلق قواه من األكوان فالتصديق باخلرب فو

 لو ال القول ما ظهرت األعيان وال كان ما كان فصل اخلطاب من املقام وسلطانه يف قلت وقال احملاولة يف التفهيم 67الباب 
تسجد ملا خلقت بيدي ومن املقاولة قسمت الصالة بيين ألرباب التعليم كما هي يف التفهم وطلب التعلم من احملاولة ما منعك أن 

وبني عبدي فإيلّ وعلي احملاولة ال يظهر عنها عني إال يف كون املقاولة من احملاولة املقاولة تأخر ومسابقة واحملاولة يف الوجود مساوقه 
ويؤذن باجلمع له األثر يف السامع وهو يقرب املقاولة نسب واحملاولة سبب املقاولة منها مناوحة ومنها مكافحة القول يطلب السمع 

 ال يقول باحلجب 68الشاسع ويف بعض املواطن تغين اإلشارة عن العبارة ومن ذلك احلجب املنيعة عن أحكام الطبيعة من الباب
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ن ذلك من أحكام املنيعة عن أحكام الطبيعة إال أصحاب خرق العواد أهل األنوار واملشاهد العاملون على أسرار الشرع وما شعروا أ
الطبع فإن العادة حجاب فيا ليت شعري ما وراء هذا الباب من عرف أن الطبيعة بالرتبة فوق اجلنة عرف أن اهللا يف جعلها هناك 

    الطول واملنة لوال ما هي فوقها يف املرتلة لكانت اإلعادة يف األجسام يوم القيامة من املسائل املشكلة من وقف مع اللوح 

جب عن الطبيعة والتزم من جالس األرواح املهيمة غابت عنه أمور األجسام احملكمة من هيأ روحه لترويح النفس مل يدر والقلم احن
ما صلصلة اجلرس حكم لطبيعة حتت النفس وأكثر النظار من ذلك ليس من احملال أن مينع اإلنسان عن العلم بالطبيعة مانع وهو للعامل 

سه ويزعم أنه يعرف أصله وأسه كيف خيرج عن جنسه من تقيد بيومه وأمسه ومن ذلك سر برنامج جامع كيف جيهل الشيء نف
 الشكر سبب مزيد اآلالء وتضاعف النعماء وعصمة من تأثري األمساء باألسواء باجلود ظهر 69كشف الغطاء بالعطاء من الباب 

ف الغطاء وباهلبات متحي السيآت األنعام من األنعام الوجود والكرم سبب ارتفاع اهلمم وباإليثار حتمد اآلثار وبالعطاء يكون كش
حتمل األثقال والرحال وعليها متتطي الرجال إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس مع نزوهلا عن املقام األقدس ومن أعجب ما 

اهب اجلود جود وهو ألهل يكون الوضوء من أكل حلومها مسنون لشرا من بئر وإمضاؤها منقبة واملواهب من أمحد مناقب الو
الوجود أعطى كل شيء خلقه حني أعطى املركب وسقه من أسهره وعد النيل طال عليه الليل يف كشف الغطاء ارتفاع الضرر 

واحتداد البصر فتوهب قدر ما يرى وليس هذا حديث يفتري أن كل الصيد يف جوف الفرى وذا املثل جرى يشهد للمؤذن مدى 
زكاة اخلبوب يف احلبوب وزكاة األعيان يف احليوان وزكاة عموم الطلب يف الفضة والذهب عمت العطايا صوته ولكن بعد موته 

والعدات مجيع املولدات أعطت الشمس الذهب ولو ال غروا ما ذهب ومن أعطاك مالك فما خيب آمالك وقد أعطاك ما وجبت 
 وأنعم وهو ما زاد على احلاجة فاعلم األرزاق إرفاق بالقصد ال املروءة عليه فأصرف النظر فيه وإليه ومن أعطاك ماله فقد جاد

باالتفاق االتفاق يزيل اإلمالق ال يرتل الساري عن ظهر الرباق حىت جيوز السبع الطباق وال يعطيب واإلرفاق إال ملعرفته بالرزاق ومن 
الرسل وال مهدت السبل وال بد من رسالة ورسول  لو ال قصد الزيارة ما جاءت 70ذلك سر العهد يف الزيارة والقصد الباب املويف 

فال بد من سبيل وهو صاحب العهد والعقد فلله األمر من قبل ومن بعد ما جاء ما جاء من عند املالك ليعرف ما هنالك وهنالك 
قر وجعل إليه املفر جمهول غري معقول بل إحالته بعض العقول وال يوجد يف منقول ولكن رد النقل ما دل على إحالته العقل فثبت امل

كال ال وزر إىل ربك املستقر عني الناسك للناسك وكثرها اللتماسك وأوضح املسالك للسالك وأمر كل قاصد إليه وآت بتعظيم 
الشعائر واحلرمات وجعل البدن من شعائر اهللا عند كل حليم أواه ومل يكن املقصود منها إال أنتم بقوله تعاىل لن ينال اهللا حلومها وال 
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وما كثر اهللا املناسك إال اللتماسك فأنه أمرك مبعرفته واالتصاف بصفته فلله حج إىل عبده لصدق 
وعده وجعل فيه مناسك معدودة وشرائع حمدودة فقال وهو معكم أينما كنتم من األحوال كما أمركم أن تكونوا معه فيما شرع 

اجلمرة لترجعوا إىل التوحيد من الكثرة يف عني الكثرة وجعلها يف أربعة أيام لكل طبيعة يوم لتحوز لكم من األعمال وأمركم برمي 
درجة الكمال والتمام وجعلها حمصورة يف السبعني ألا األغلب يف انتهاء عمر األمة احملمدية من الستني واختصها بسبعة يف عشرة 

 لكوا عشراً وجعل ذلك يف ثالثة أماكن مبىن ملا ملا حازته النشأة اإلنسانية من ليقوم من ضرا السبعون فكانت السبعة هلا عشراً
حس وعقل وخيال فبلغت املىن فإن قيدها العقل واحلس أطلقها اخليال ملا يف قوته من االنفعال فهو أشبه شيء بالصورة وله من 

ل فأزالته بوضوح العلم أمجل وشرع الوقوف جبمع حىت السور أعظم سورة مث شرع احللق لظهور احلق بذهاب اخللق فإنه شعور جمم
ال يدخل القرب صدع وجعل الوقوف بعرفه ألن لوقوف بعرفة ألن لوقوف عند املعرفة وجعل لوفده أيام مىن مأدبة ملا ناله يف 
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د والوداع لرحلة طريقه من املشقة واملسبغة فإنه باألصالة مسكني ذو متربة وكان طواف الصدر ملا صدر وطواف القدوم للورو
 العدد املكسر هو املعدود وال سيما أن 71الوفود ومن ذلك سر العدد املكسور الستخراج خفايا األمور من الباب األحد والسبعني 

اتصف بالوجود وأخذته احلدود العدد له أحدية الكثرة اليت ال اية هلا يوقف عندها وأما استخراج خفيات األمور بالعدد املكسور 
ك من حيث املعدود الداخل يف الوجود وما يدخله من التقسيم وهو عني العدد املفهوم وبه خيرج ما خفي من العلم باهللا املرته فذل

     عن األشباه وال أخفي من العلم به فانتبه أن كنت 

ن املمكنات وعربنا عن هذا القدر تنتبه وإمنا قلنا يف املعدود احلاصل يف الوجود أنه عني العدد املكسور ألنا اقتطعناه مما ينتهي م
باحملدثات فهو جزء من كل ال إحاطة فيه وال حصر وال إحصاء ولو بالغت يف االستقصاء وما حيصى منه إال املوجود وهو املعدود 

رار  من عالمات صدق التوجه إىل اهللا الفرار عن اخللق ومن عالمات صدق الف72ومن ذلك سر الرجعة من مرتل الرفعة من الباب 
عن اخللق وجود احلق ومن كمال وجود احلق الرجوع إىل اخللق إما باإلرشاد وإما بكونه عني احلق فسمة خالق بوجه وحقاً بوجه 
كما يقوله أهل الوجه له البقاء وهو الذات اليت هلا االعتالء وقد جاء اإلعالم يف أصدق القول والكالم كل شيء هالك إال وجهه 

ى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام ولكن هنا سر من حيث ما هو عليها ولديها فما كل يف كل موضع ترد وكل من عليها فان ويبق
فيه يعطي احلصر فإنه قد تأيت ويراد ا القصر مثل قوله يف الريح العقيم ما تذر م شيء أتت عليه إال جعلته كالرميم وقد مرت على 

ا جعل احلق احلكم يف األرض إليها ومن ذلك ما خفي يف الصدور من علوم األرض وما جعلتها كالرميم مع كوا أتت عليها وم
 احلق املعتقد يف القلب هو إشارة إىل القلب فاقلب جتد ما ثبت يف املعتقد فإنه ليس كمثله شيء ومن مل يثبت 73الصدور من الباب 

 احلق صدرنا من كوننا عنده يف اخلزائن كما له ظل كيف يكون له يفء والقلب يف الصدور وهو الرجوع ال واحد الصدور فإنا عن
أعلمنا فهو صدور مل يتقدمه ورود كما هو يف بعض األمور فمن قال أن الصدور بعد الورود فما عنده علم حبقائق الوجود فلو ال ما 

ئاً مذكوراً فذلك إذا مل يكن حنن ثابتني يف العدم ما صح أن حتوي علينا خزائن الكرم فلها يف العدم شيئية غري مرئية فقوله مل يكن شي
 ما تفسد يف الوجود صورة إال 74مأموراًَ فقيده بالذكر يف حمكم الذكر ومن ذلك سر ما يف اجلهد من الصالح والفساد من الباب 

وعني فسادها أيضاً ظهور صورة فما تزال يف الصور يف حال النفع والضرر فاجلهاد صالح وفساد ألن فيه حز الرؤوس ومفارقه 
احلس واحملسوس فالشهيد يشبه امليت فيما اتصف به من الفوت ولذلك يورث ماله وينكح عياله فطالق الشهيد يشبه تطليق احلاكم 

على الغائب أن كان حياً إذا أبعد يف املذاهب وقد ثبت عن سيد البشر ال إضرار وال ضرر وقد علم أن الشهيد هو السعيد بدار 
 سبيل إىل رجعته وال إنزاله من رفعته مع كونه حياً يفرح ويرزق وما هو عيد أهله وال طلق وهذه اخللود أن حصل حتت الصعيد وال

حالة األموات والشهداء أحياء عند رم يرزقون وهم عندنا رفات وما لنا إال ما نراه ولك امرئ ما نواه وال حنكم إال مبا شهدناه 
 ترك العناد أحق ملا فيه من موافقة احلق موافقة إرادة ال عادة إذا قعد 75الباب فاستمع تنتفع ومن ذلك ترك العناد لترك السداد من 

املعاند معقد صدق فقد حصل يف مقطع حق أن مل يعاند أهل احلق أهل الباطل فجيده ليس حبال بل هو عاطل فتارك العناد هو تارك 
اصي أنزلت العصم من الصياصي ومل تفنها ما عندها من السداد تقابلت األمساء إذا مل يكن االسم املسمى إذا كانت اليد بالنو

الصياصي العناد من احملق يف بعض املواطن سداد ومن املبطل فساد األول ليس مبعاند حىت يعاند فيعاند فإن صمت كان كمثل من 
ر وال احنرفت العادة يف األبصار هي ت والباهت مقطوع احلجة دارس احملجة القيام هللا نعت احلليم األواه لو ال قيامة ما رمى يف النا

نار يف أعني األيام وهي على اخلليل برد وسالم فهو عندهم يف عذاب مقيم وهو يف نفسه يف جنة النعيم ملا هبت عليه األنفاس كان 
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خلوة األسرار  ال خلوة يف الوجود ألنه ال بد من شاهد ومشهود يف 76كأنه يف دمياس ومن ذلك ما يف اخللوة من اجللوة من الباب 
جلوة اجلبار ويف خلوة األشباح جلوة املالزمني من األرواح ال بد لك من مكان تعمره فهو يبصرك وإن كنت ال تبصره اخللوة 

إضافة ونسب وال بد فيها من جلوة سبب أين اخللوة والوجوه سافرة واألعني ناظره مسافرة الناس سفر وإن أقاموا ومقيمون وإن 
حدك فأنت شيطان وإن سافرت مع القرين فأنتما شيطانان وإن سافرت مع القرين وامللك فما للشيطان عليك هاموا فإن سافرت و

سلطان الثالثة ركب وانتقال من البعد إىل القرب فما كل خلوة مشهودة وال كل جلوة تكون حممودة معدومة كانت أو موجودة 
 واملعجمة جلوة باجليم مع احلق يف مقعد صدق أين يذهب العبيد ممن هو  باخلاء77ومن ذلك سر ما يف اجللوة من اخللوة من الباب 

    اليهم أقرب من 

حبل الوريد فاخللوة به ال عنه فله يف كل شيء كنه فاخللوة مطلقة ال تصح ومن ادعاها فما أسرع ما يفتضح أمل يعلم بان اهللا يرى 
يف اختاذ اخللوة اخللوة أرضها معبدة وأحواهلا مقيدة واجللوة مطلوبة فأين اخللوة فانظر ماذا ترى لو ال طلب اجللوة ما شرع أحد 

 االعتزال يف السواحل واجلبال من صفات 78لذاا مشهودة بسمائها ومن ذلك سر االعتزال يف السواحل واجلبال من الباب 
ملا ماد فيأخذ مته وطلبه األعلى واألنفس من الرجال يطلب ذلك لالعتبار يف اآلثار فإن اهللا أنزل اجلبال مرتلة األوتاد فسكن املهاد 

األمور اليت ندب إليها مشوخها ويأخذ ثبوته على ما أمر باإلقامة عليه من طاعة ربه رسوخها ويأخذ من جتلى اخللق له يف سره 
ت حكمه واهلني من غري أندكاكها ويأخذ من قوته يف دين اهللا وغريته هللا مالكها ويأخذ فيما ندبه اهللا إليه من اللني ملن هو حت

ضعف وال وهن تصيريها هلول ذلك اليوم املنتظر كالعهن ويأخذ من البحار اتساعها ال خالفه وقبوهلا تأثري األهواء بالتموج لطب 
 أعرافه فيكون مع كل اسم إهلي حبكمه على قدر معرفته به وعلمه فتقوم له االمساء مقام األهواء فإذا سكت عنه سكن لعلمه أن هللا

ما سكن واهللا من حيث هويته جامع ملسمى املضار واملنافع فإنه سبحانه الضار والنافع يأخذ احلال جماهدته تسجريها ومن تسجريها 
 االعتزال 79تسعريها فلهذا وأمثاله طلب االعتزال يف السواحل واجلبال ومن ذلك سر االعتزال مع تدبري األهل واملال من الباب 

 وباملعىن للمحب املعىن فلو خال شيء عن احلق مع نفي االشتباه ما صدق فأينما تولوا فثم وجه هللا وهو القول باألجسام من األوهام
الصدق والكالم احلق فليس من رجا له إال من اعتزل بتدبري أهله وماله فهو مع اهللا على كل حال يف األهل واملال عمن قال التربر يف 

رد بنفسه فما هو مع ربه فيما يستحقه جالل اهللا يف قدسه وال يفرق صاحب هذا احلال بني الترك فهو صاحب إفك فمن اعتزل لينف
عقله وحسه وما طلب احلق من مساكنه أعظم من باطنه ومن ذلك سر القرار يف الديار القرار للخلق نظري االستواء للحق واعلم أنه 

جلار إال بالدار قالت العارفة املشهود هلا بالكمال ابن يل عندك بيتاً يف ال يصح اجلوار وال يقبل اجلوار إال بعمارة الديار فال يثبت ا
اجلنة دار املآل فقدمت اجلار على الدار ملا علمت أن بالدار يصح اجلوار والعرش سقف اجلنة وهو حمل االستواء وقعر اجلنة سقف 

تبار فالرجل كل الرجل من ثبت يف مرتلة عند مرتله من النار اليت هي حمل البالء فاجلنة على جهنم كاملراجل على النار ألهل االع
عرف عموم إحسان البر استقر ال بد لك من مرتل فال تكن عن أول مرتل مبعزل وأول منازلك علم خالقك بك وال تزل يف هذه 

ء ربه مع علمه أنه املرتل مع انتقالك ويف رحلك وارحتالك فاسترح أن شئت أو اتعب فإنك يف علمه تتقلب ما فر موسى من لقا
يلقاه مبوته وإمنا فر لعلمه مبا يزيده من العلم باهللا بإقامته يف بيته ففراره قراره ومن ذلك سر االنتزاح عن األوطان ومهاجرة اإلخوان 

 بقوله من الباب الواحد والثمانني حواسك أوطانك وقواك إخوانك فهب األوطان للقطان واهجر اإلخوان بالرمحن فإنه تعاىل القاطن
وسعين قلب عبدي املؤمن التقى وال يرتل إال باملوضع النظيف النقي وقال كنت مسعه وبصره فهويته عني قواك ملن نظر فيه واعتربه 
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فتعني على العارف أن يرتح عن األوطان وعلى الواقف أن يهجر اإلخوان وأين اهللا من احلدثان كن مع اهللا يف أحوالك حتمد عاقبة 
تنازع إذا علمت إنك اجلامع فإن املفاصلة موجودة وهي لعينك مشهودة ومن ذلك سر اجلنن عن الباليا واحملن من مآلك وإياك أن 

 اجلنن صوارف وأقواهلا العوارف وأضعفها املعارف من كان ذا معروف شاهد املعروف من حتصن خلف جنته رأى جنته 82الباب 
ة أعظم عند الرجال من فتنة الولد واملال الولد جمهلة خمبنة مبخلة واملال مالك يف جثته أعظم الباليا واحملن وقوع الفنت وأي فتن

وصاحبه بكل وجه وأن فاز هلك أن أمسكه هلكه وأن جاد به تركه للبخيل يذمه البخل والكرمي يضربه البذل وقد جبل خبلقه من 
    لعوايل من يعصي أطراف الزجاج نطفة أمشاج على الفاقة واإلحتياج وقال زهري بن ابن سلمى ال بد أن يطيع ا

 العوالي ركبت كل الهدم يطيع  ومن يعص أطراف الزجاج فإنه

من تعرض للفنت فقد أخذ حبظ وافر من احملن ال ميتحن بالدليل إال صاحب الدعوى فمن ادعى فقد فرض نفسه للبلوى نبئ عبادي 
 هو العذاب األليم فجلت الرزايا حبلول الباليا يقول السيد البطليوسي إين أنا الغفور الرحيم فقلنا باجلراءة على اخلطايا وإن عذايب

  رضي اهللا عنه يف بعض منظومة 

 الصراط القويم هذا  اإلله وخفه ارج

 كريم واإلله  قد قال ربك في الحجر

 الغفور الرحيم أنا  عبادي أني نبئ

 العذاب األليم هو  وقال إن عذابي

  يهيمخوف وبين  بين رجاء فالقلب

 احلجاب واحلجاب رمحة والدليل إحراق السبحات 83ومن ذلك سر احلجاب واحلجاب والوقوف خلف الباب من الباب 
واحلجاب نقمة والربهان ما جاء أصحاب الدركات وليس الوقوف خلف الباب حبجاب إذا كان الباب يستحيل إىل كونه خلفه 

املطلوب فإنه احملبوب فإذا وصلت إليه حصلت بني يديه فمن ساعده وشاهده ومن للوصول واإلقامة لديه والرتول فيكون الباب عني 
 احلدود أظهرت احملدود والعقود أسرت املعقود وما مث إال حد وعقد يف رب وفبد فحد 84ذلك سر احلدود والعقود من الباب 

عقول واحلد املوجود مشهود تنوعت احلدود الرب يف ليس كمثله شيء فتميز وحد العبد يف الظل والفيء قد تربز فاحلد جمهول م
اإلهلية بالعماء واالستواء والرتول واملعية فلم ينحصر األمر ومل ينضبط وهلذا حيار العامل فيه وخيتبط فمن سلم فقد سلم ومن آمن فقد 

اء من اتقى اهللا يف موطن  االرتقاء يف االتقاء يف دار الفناء ال يف دار البق85أسلم ومن ذلك سر التقوى يف البلوى من الباب 
التكليف على كل حال حاز درجة الكمال عند االرحتال األمر بلوى فاستعن عليه بالتقوى ال تقوى إال باهللا وال تقوى إال من اهللا 

األعداء فمنه احلذر وبه يتقي الضرر قد استعاذ به منه من أخذنا طريق جباتنا عنه فبه يالذ ومنه يستعاذ فأنت الداء والدواء وحمرش 
على األوداء حكم التقي يف يوم اللقاء إذا تراءى اجلمعان واجتمع يف الصورة الفريقان فإا خالفة عامة يظهر شرها يوم الطامة فألي 

 األحكام 86معنة الواحدة تنجو واألخرى ال ترجو فاجلبابرة واألنبياء يف األرض خلفاء ومن ذلك سر األحكام يف األنام من الباب 
ام من األنام واحلكم يف القائمني من املنام لو ال احلكم ما ظهرت احلكم وال ميزت النقم من النعم لوال الشروع يف األحكام ما يف الني

التذ أحد مبنام وال انتصب يف العامل إمام فباحلكم انضبط وكان النظام وارتبط وحصل األمان يف النفوس وأمن يف الغلب التعدي على 
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فار إىل األمصار وكان الرجل أمناً يف رحلته عن أهله وماله عليهم ذا االعتبار وهذا حكم أعطاه الوضع ولو احملسوس فحدثت األس
مل يرد به الشرع فال بد من ناموس األمان النفوس وأواله ما شرع وفيه النجاة ملن اتبع ومن ذلك سر الطالع واألفل يف الفرائض 

فيك فهذا القدر من العلم به يكفيك فهو الظاهر بطلوعه والباطن بأفوله فقف أن أردت  إذا طلع منك وأفل 87والنوافل من الباب 
السعادة والعلم عند قيله إمنا مل حيب اخلليل اآلفل ألنه رآه يطلب السافل ومهته يف العلو لطلب الدنو فإنه بذاته يسفل وحبقيقته يأفل 

 يفقد النجم فال حيال بينه وبني العلم واملعارج رحلة وقد علم إن األمر ما وملا كان أفوله من خارج افتقر اخلليل إىل معارج حىت ال
فيه نقله فإن نسبة االينيات إليه على السواء يف االستواء جعل اهللا يف النوافل عينك كونه وجعل يف الفرائض كونك عينه فبك يبصرك 

  يف الفرض وبه تبصر يف النفل فاألمر ذرية بعضها من بعضها من بعض 

 فأنت منه ما أنت منه   هو عنك بل أنت عنهما

    

 حقيقة الشبهة أن يكون هلا إىل كل وجه وجهة والشيء ال يزول عن 88ومن سر ذلك اجتناب الشبهة يف كل وجهة من الباب 
ملتشاة حمكم حقيقته وال يعدل عن طريقته ألنه لو زال عن حقيقته لزال العلم وطمس عني الفهم وبطل احلكم وزالت الثقة باملقة ا

ملن علم فحكم من أشبهك فقد أشبهته ومن باهتك فقد ته لك وجهة هو موليها فما مث شبهة أنت وغريك موليها فما مث شبهة 
أنت وغريك متواليها العامل شبهة بالتخلي وهلذا أشبهته يف التجلي أال ترى اختالف الصور عليه عند النظر إليه ال بل هو خيتلف على 

و العلي عن الغري الكل عني واحدة فال اختالف وما مث عدد فيكون االئتالف فحقيقة الشبه ومن ذلك سر تناول الصورة وه
 ال سلوة عن الشهوة فإا من حقيقة النشأة هنا ويف الفيئة يف املتشاات امليل إىل مجيع 89الشهوات يف املتشاات من الباب 

ة وإمنا العجب ممن يراه برزخاً يف السورة والربزخ بني طرفني وما مث سوى عينني أنت اجلهات ما العجب من كون العامل على الصور
ومن أنت عنه والكل مجيعاً منه عندنا ال يثبت الربزخ إال يف العني املوجود عني األعني الثابتة املعدومة وبني الوجود فمن راعى هذا 

و رفع العامل عن الوجود لزال الربزخ احملدود تشات األمور باألمثال املقام األمشخ ثبت عنده إن العامل يف حال وجوده برزخ فل
 واآلصال ومن ذلك سر بشابه األجسام الكثيفة بالظالل وهللا يسجد من يف السموات ومن يف األرض طوعاً وكرهاً وظالً هلم بالغدو

الل حرام إذا كان يف احلرام ما ترك الرجال احلالل  احملرم حمل إذا كان يف احلل واحل90ما اختار الرجال يف ترك احلالل من الباب 
إال لدخوله حتت األحكام إال ما ال بد منها إلقامة هذه األجسام احلالل بني احلرام بني وما بينهما قد عينهما فلو ارتفع البني لزلت 

فذلك املعول عليه ال يصح عنه جتريد األحكام من العني إذا حققت األصول فليس الزهد إال يف الفضول وأما ما تدعو احلاجة إليه 
فإن غذاء املوحد يف التواحيد متغذي الوجود باملوجود احلد باحملدود والعد باملعدود والشهود باملشهود فالسبب ال يرتفع والنسب ال 

ك وما يفوتك هو  ليس من الصالح النتزاح عن املباح فبه قوت91تندفع ومن ذلك سر من مل يقل باالنتزاح عن املباح من الباب 
نصيبكم األحكام والناس عنه نيام نفي عنه األجر والوزر ما عندنا حكم ينتفي عن املؤمن به األجر فلو تعطلت األجور اللتبست 
األمور ما مث ما يلتبس فالتمس وال تبتئس فتفتلس لو صح يف الوجود اللبس لصح بالصورة بني اليوم واألمس وأما كون العبيد يف 

ق جديد فما هو ملن بصره حديد فإذا كشف الغطاء وجاء العطاء تسرحت احلواس وارتفع االلتباس وختلص النص وزال لبس من خل
البحث والفحص فاملباح أمتّ حكم شرع اإلنسان وعليه مجيع احليوان أال ترى أن هلم الكشف التام يف اليقظة واملنام وهلم الكتم مبا 
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 كل جزء من العامل فقري إىل العظيم احلقري فالكل 92لك سر العطاء بكشف الغطاء من الباب هم عليه يف اإلبانة من احلكم ومن ذ
عبيد النعم ومن املنعم األمان من حلول النقم فما منهم إال من يقرع باب الكرم اإلهلي اجلود الرباين فمنهم من يكون له كشف 

من الناس من يكون هدى البصر ومنهم من هو خفاشي النظر فإن الغطا عني العطا ومنهم من يكون له بقاء الغطاء عني العطاء ف
األمر إضايف واحلكم يف األشياء نسيب أين حال قوله صلى اهللا عليه وسلم يف رؤية ربه نور وأين أراه بني قوله يف رؤية به ترون ربكم 

ومل يقل نرى بالنون وفيه سر مصون ومن ذلك إيثار كما ترون القمر ليلة البدر وليس املرئي سواه فأثبتها لنا ونفاها عنه ملا علم منه 
 السكوت حلية اإلبدال ومالزمة البيوت ضرب من اخللوات واالعتزال السكوت من احملال 93السكوت ومالزمة البيوت من الباب 

 صاحبها أرجح فال بد من نطق على كل حال وليس من شرط البيان حركة اللسان فإن لسان احلال أفصح وميزاا اإلبانة عن نفس
ومالزمة البيوت عني النطق بلسان احلق ومن يف النفوس منه التباس وكثرت فيه املقاالت وتطرقت إليه االحتماالت ففتح بصمته 

أبواب األلسنة وعمر مبالزمة بيته مجيع األمكنة فإن له يف كل حمفل ذكر فقد جاء شيئاً أمراً لو مل يكن يف السكوت ومالزمة البيوت 
صاف صاحبه بصفة غري إهلية مضاف إىل ذلك ما حتيلة املاهية فإن النطق من حده فكيف يقول بفقده ومن ذلك سر ما يف إال ات

     لو مل يكن يف القول من الطول إال وجود اإلنشاء وترجيح اإلفشاء وحتقيق امللك 94القول من الطول من الباب 

 األمر عليه فكيف يترك وال ينظر إليه ما شرف موسى عليه السالم إال مبا نسب والزيادة يف امللك القول تكوين وتعيني وبيان ما هو
إليه من الكالم بالكالم وجد العامل فظهر على أمت نظام وكل قول حبسب حقيقة القائل فمنه الدائم ومنه الزائل فمن قول ال يكون 

 أبنت عن األصول ومن ذلك سر قيام الليل جلزيل حبرف وهو على احلقيقة ملعىن القول كظرف ومن قول ال حرف فيه فيزول فقد
 قيام هذه األجسام أوجب اسم ذي اجلالل واإلكرام فالتزم اجلالل واإلكرام التزم األلف والالم فكان اجلالل 95النيل من الباب 

عله مثال ال مياثل ومفصوال ال للترتيه عن التشبيه وكان اإلكراه للتنويه به يف نفي التشبيه فقال ليس كمثله شيء مع أنه ظل ويفء فج
يفاضل فليل هذه النشأة جسمه الطبيعي ومنها ما نفخ فيه الروح العقلي فكان أعدل الفتائل لقبول كرم الشمائل فله األلطاف 

ا يكون وجزيل األعطية املرتهة عن الكمية هلا فتح الباب والعطاء بغري حساب النشأة اإلنسانية جبميعها ليل ويف الثلث اآلخر منه
الرتول اإلهلي لينيله أجزل النيل ومل يكن الثلث األخري إال الروح املنفوخ الذي له الثبات والرسوخ والعلو على الثلثني والشموخ 

فالثلث األول هيكله الترايب والثلث الثاين روحه احليواينّ والثلث األخري به كان إنساناً وجعل الباقي له أعواناً ومن ذلك سر تعشق 
 اخليال عني الكمال لو اله ما فضل اإلنسان على سائر احليوان به جال وصال وافتخر وطال وبه قال ما 96لقوم بالنوم من الباب ا

قال من سبحاين وأنين أنا اهللا وبه كان احلليم األواه فله الشتات واجلمع بني أضداد الصفات حكم على احملال والواجب متا شاءه من 
 العادة ويلحقهما بعامل الشهادة فيجسدمها يف عني الناظر ويلحق اّألول يف احلكم باآلخر ال يثبت على حال وله املذاهب خيرق فيهما

الثبوت على تقلب األحوال فله من آي القرآن ما جاء يف سورة الرمحن من انه تعاىل كل يوم هو يف شأن فبأي آالء ربكما تكذبان 
 سر القدر وساطة 97لة نعمائك ومن سر احلذر من القدر التقاء الضرر من الباب وال بشيء من آالئك ربنا نكذب فإنا من مج

احلق بني املؤثر واملؤثر فيه واألثر فينسب األثر إليه وهو ما أوجده األعلى ما كان عليه وال شيء منه يف يديه ما حكم فيه إال مبا 
تص باملوجود أعطى الوجود والشهود وهي نسب ال أعيان أعطاه من ذاته يف ذاته ويف مجيع أحواله وأمسائه وصفاته والذي خي

وتكوينات ال أكوان والعني هي العني ال أمر زائد فالشأن واحد فمن سر القدر كان العامل مسع احلق والبصر وهذا العلم هو الذي 
حقق فيما أبديته لك نظرك يعطيه إقامة الفرائض املشروعة الواجبة املسموعة كما أعطت النوافل أن يكون احلق مسعك وبصرك ف
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فإنك إذا علمت حكمت ونسبت ونصبت وكنت أنت أنت وصاحب هذا العلم ال يقول قط أنا اهللا وحاشاه من هذا حاشاه بل 
 أخوة اإلميان 98يقول أنا العبد على كل حال واهللا املمنت علي باإلجياد وهو املتعال ومن ذلك سر األمان من اإلميان من الباب 

ان واإلميان ميان فذهب احلرمان ال ختيفوا النفوس بعد أمنها أن كنتم عقالً وال تتخذوا إميانكم دخالً بينكم أن كنتم أمناً تعطي اإلمي
اإلميان برزخ بني إسالم وإحسان فله من اإلسالم ما يطلبه عامل األجسام وحملّ االنقسام وله من اإلحسان ما يشهد به احملسان فمن 

من مجع بني الطرفني فاز باحلسنيني باإلميان ثبت النسب بينك وبني الرمحن فهو املؤمن بك ولك وإن آمن فقد أسلم وأحسن و
أقامك فيما يناقض أملك لو ال األمساء احلذر ما كان لألمان أثر قيدت األمساء احلسىن لداللتها على املسمى األسىن فإن نظر العامل 

دد ومباذا تنفرد بأخوة اإلميان ترث واإلسالم بينما نسب رابط فال تغالط اإلسالم إىل تشتت مبانيها واختالف معانيها وفيما ذا حت
صراط قومي واإلميان خلق كرمي عظيم واإلحسان شهود القدمي لو ال اإلحسان ما عرف صورته اإلنسان فإن اإلميان تقليد والعلم يف 

أجل جاره بوائقه واحملسن من قطع منه عالئقه واملسلم من شاهد ومشهود إذا صح االنقياد كانت عالمته خرق املعتاد املؤمن من 
حقق عوائقه وجعلها إىل مطلوبه طرائقه فسلك فيها سواء السبيل ومل جينح إىل تأويل فعرس يف أحسن مقيل يف خفض عيش وظل 

 سر األمل مع ظليل يف سدر خمضود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثرية ال مقطوعة وال ممنوعة وفرش مرفوعة ومن ذلك
      من مال إىل اآلمال اختر منه اآلجال هللا رجال أعطاهم التعريف طرح التسويف فأزال عنهم احلذر 99توقع األجل من الباب 

واخلوف السني وسوف تعبدهم احلال يف زمان احلال ليس باملوايت من اشتغل باملاضي واآليت إذا علم صاحب األمل أن كل شيء 
يف العمل فإذا انقضى العد وانتهت املدد وطال األمد وجاء الرحيل ووقف الداعي على رأس السبيل مل حيز جيري إىل أجل اجتهد 

قصب السبق إال املضمر املهزول يف احلق إمنا مل يصح األمل يف السبب األول وال كان من صفات األزل ألنه ما مث ما يؤمل فإنّ 
يتصف بأنه مفقود فلم يبق لألمل متعلق ومل تكن له عني تتحقق واإلنسان العني مشهود والكل يف حقه موجود وأن كان لعينه 

الكامل خملوق على الصورة فمن أين اتصف األمل وليس له يف األزل سورة لقد نبهت على سر غفل عنه العلماء ومل تعثر عليه 
 عينه فليس ملخلوق عني يف ذلك الكون احلكماء وامسع اجلواب من فصل اخلطاب اعلم أنّ اهللا كان وال شيء معه يف كونه من حيث

مع تعلق العلم من العليم أن مث حادثاً يتميز عن القدمي يتأخر كونه تأخر وجود كتأخر الزمان عن الزمان يف غري زمان حمدود فذلك 
سم األول باالسم القدر املعقول الذي تضبطه األوهام وحتيله العقول منه كان يف املخلوق األمل وهو الذي أحدث األجل فأظهر اال

اآلخر عني األمل بتأخر العمل وحكم العم بكونه يف عينه فأراد فقال كن فكان فظهرت األعيان ويف حال اإلرادة مل يتصف العني 
بالكون فاإلرادة أثبتت عني األمل ملن نظر وتأمل ومن ذلك سر إجابة الدعاء ال رغبة يف العطاء من الباب املويف مائة لب إذ دعاك 

ق إليه ال رغبة يف يديه فإنك أن أجبته لذلك فأنت هالك وكنت ملن أجبت وأخطأت وما أصبت واستعبدك الطمع واسترقك احل
وأنت تعلم أن اهللا البد أن يوفيك حقك عمن كان عبداً لغري اهللا فما عبد إال هواه وأخذ به العدو عن طريق هداه التلبية تولية فال 

لواعي ما اختزن األشياء إال لك فقصر أملك وخلص هللا عملك ومن علم أنه ال بد من يومه فال تلب إال الداعي فإنك ملا عند ا
يعجل عن قومه من عناية اهللا بالرسول املبجل ختليص االستقبال يف قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى حىت ال يعجل ومن ذلك سر 

م فإن مل يعمل العامل بعلمه فليس بعامل العلم ال ميهل العلم أوجب العلم املستقر يف النفس باحلكم من الباب األحد ومائة العلم حاك
احلكم ملا علم اخلضر حكم وملا مل يعلم ذلك صاحبه اعترض عليه ونسي ما كان قد ألزمه فالتزم ملا علم آدم األمساء علم وتربز يف 

    صدر اخلالفة وتقدم العلم باألمساء كان العالمة على حصول اإلمامة 
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 شيء له حد ومقدار وكل  م واألقدار جاريةيحك العلم

 لها في قلوب الخلق آثار لكن  العلوم التي ال حد يحصرها إال

 فيه أنجاد وأغوار وعينها  فحدها ما لها في القلب من أثر

 لنجد ففي التحديد اضرار حد  تحد بحد الفوز ناقصة فلو

    

أعطاه العلم من علم الشيء قبل كونه وإمنا علمه من حيث عينه من أين علم افهم قوله تعاىل حىت نعلم فتعلم أن كنت ذا فهم من 
 102أن العني يكون وليس العدم مكون هذا القدر من العلم أعطاه جوده وحكم به وجوده ومن ذلك سر تغري العلم من الباب 

 بالعلم فقل لنا كيف احلكم هذه مسألة حارت فيها أعطى علم التحقيق وعلم الرسوم أن العلم يتغري بتغري املعلوم وال يتغري املعلوم إال
العقول وما ورد فيها منقول فكيف أقول منهج األدلة أن العلة ال تكون معلولة ملن هي عله ما أيت على من أيت من االلتباس إال من 

ين الواجب من املمكن إحلاق الغائب بالشاهد يف القياس فمن فساد النظر حكمك على الغائب حكمك على من حضر لكل مقام وأ
واحملال وأين احلال من احملال لكل عني حد عند كل أحد فال تغرنك األمثال فإا عني اإلضالل ومن ذلك سر الشكوى احلق باخللق 

 أخربنا احلق املالك يف بعض املناسك املسالك فقال وأطال شتمين ابن آدم ومل يكن ينبغي له ذلك مث شرح وأوضح 103من الباب 
ى املفتاح ملن شاء أن يفتح من فتح حصل جزيل املنح فعرف العلي ما أودى به لينصره الويلّ أن تنصروا اهللا ينصركم كما وأعط

أنكم أن ذكرمتوه يذكركم فما ذكر إال لينصر فينصر فمن تأسى باحلق أصاب ومن ترك االقتداء به خاب ننصره يف الدنيا لينصرنا يف 
نه لعدم صربنا وهو سبحانه الصبور مدهر الدهور الذي ال ميهل وال يعجل ومع هذا طلب النصر منا العقىب وقد ينصرنا هنا رمحة م

 خاطب أحكم احلاكمني رب 104يف الدنيا واستعجل وذلك حلكمة الوفاء باجلزاء ومن ذلك سر شكوى اخللق باحلق من الباب 
اب أنا وجدناه صابراً نعم العبد أنه أواب فمن اشتكى إىل غري مسين الضر وأنت أرحم الرامحني وأخرب عن هذا الشاكي يف نص الكت

مشتكى فقد حاد عن الطريق وعرج من مناهج التحقيق اخللق مشتكى احلق واحلق مشتكى اخللق من شكى إىل جنسه فما شكى إال 
ه على صورته وأنزله يف إىل نفسه ومن شكى ما قام به من األذى إىل نفسه فقد هذي ما شكى احلق من عباده إال إىل من خلق

 ال نقل حنن إياه 105سورته ولوال اقتداره على دفع األذى ما جرى منه مثل ذا ومن ذلك سر مراعاة احلق يف النطق من الباب 
لقوله فاجره حىت يسمع كالم اهللا أنت الترمجان واملتكلم الرمحن تقيد كالم اهللا باألمكنة بكونه يف املصاحف واأللسنة احلروف 

ف والصفة عني املوصوف فإذا نطقت فاعلم مبن تنطق فعليك بالصدق فال تعدل وراع احلق من عباد اهللا من يكون احلق لسانه ظرو
وبيانه ومن عباده من ال يعلم ذلك فيرته وال يشبه فيكذب احلق يف ذلك وهو يف ظنه أنه على احلق ينبه الترتيه حتديد فال تقل 

ب حد يف الغرية العجز نعت املثىن فإن قال فال يثين فإنه ال بد أن يقف ويعترف فليقف يف أول قدم بالتجريد وقل باحلرية فإا أقر
فإنه أوىل بالقدم إن مشى ندم ومل جيد له يف توجهه موضع قدم فال حيصل النسب إال ملن عرف النسب ومن ذلك سر أين كونك إذ 

اء للعلماء ويف العما لسيد النباء وكيانه فاء السما للسوداء املنعوتة  أبنية العمى للجهالء وأبنية السم106هو عينك من الباب 
باخلرساء فنابت منها اإلشارة مناب العبارة فاجتمع اجلاهل والعامل يف تعيني هذه املعامل ولكن للرب املضاف الذي ما فيه خالف 

ى لعامل اإلنسان فهذه أربعة ملن صفته أمعة وإمنا وأما ظرفيه استواء العرش وظرفيه أحوال أصحاب الفرش فالواحدة للرمحن واألخر
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كانت أربعة إلقامة السلطان على مسالك الشيطان فجعل وجهه يف كل وجهة ليعصم من شاء وحيفظ من شاء فإن احلق مع بعض 
ق إذا جاء صدع فكل عباده بالوالية وعناية وبالكالة والرعاية فله تعاىل عني يف كل أين ولذلك قال جتري بأعيننا فجمع والقول احل

مدبر عينه وكل عامل يده وكونه فاهللا يف السماء ويف األرض وبيده ميزان الرفع واخلفض يعم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 
ولكن أكثر الناس ال يعلمون وكذلك أكثرهم يؤمنون فلنا أينيات األكوان يف األحوال والظروف وله أينيات الكلمات واحلروف 

عروف واملرته املوصوف حكمت العقول بأدلتها عليه إنا به وإليه فإليه يرجع األمر كله إذ كل ما يف الكون ظله فالكل فهو اهول امل
باموع مثال ومن حيث الكثرة أمثال يف يسجد له إال الظالل يف الغدو واآلصال وهلا التقلص واالمتداد ألا من كثايف األجساد 

تكربون والعباد فمن تعبد أشبه ظله ومن تكرب أشبه أصله والرجوع إىل الفروع أوىل من الوصول إىل فعرب عنها بالعباد فمنهم امل
    األصول فتحقق تكن من أهل احلق 

 إذا أراد اهللا بعبده أن يقطع أمله يشهده أجله اعمل لدنياك كأنك تعيش 107ومن ذلك سر قطع األمل مبشاهدة اآلجل من الباب
أنك متوت غداً فيبذل جهده ويزهد فيما عنده ويقدم ما ينبغي أن يقدم ختلقاً باالسم اإلهلي املقدم وينبغي أن أبداً واعمل آلخرتك ك

يؤخر حتققاً باالسم اإلهلي املؤخر فيحكم يف نفسه لنفسه ويندم يف يومه على ما فرط فيه يف أمسه ليجرب بذلك ما فاته وحييي منه 
 فذلك زمان نشره وأوان حشرة فيبدل اهللا سيآته حسنات وينقل من أسافل دركاته إىل أعايل بالندم ما أماته فإذا أقامه من قربه

الدرجات حىت يود لو أنه أتى بقراب األرض خطايا أو لو محل ذنوب الربايا ملا يعانيه من حسن التحول ومجيل صور التبدل فيفوز 
يا باتباع اهلوى ويف اآلخرة جبنة املأوى فمن الناس من إذا أحرم رحم باحلسنيني وهنالك يعلم ما اخفي له فيه من قرة ففاز يف الدن

وجوزي جزاء من عصم فجزاء بعض املذنبني أعظم من جزاء احملسنني وال سيما أهل الكبائر املنتظرين حلول الدوائر فيبدوا هلم من 
 ال يشعرون فحسنوا ظنكم برب هذه صفته وحققوا اهللا من اخلري ما مل يكونوا حيتسبون وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء وأكثر الناس

رجاءكم مبعروف هذه معرفته مفاتيح الكرم يف معايل اهلمم لكل نفس ما أملت وسنجزي يوم القيامة مبا عملت لكن مما يسرها ال 
تقت اهللا باهللا اتقاء مما يسؤها ويضرها ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها فعلمت الفجور فاجتنبته وعلمت التقوى فلزمته فا

 األخذ بالعزائم نعت الرجل احلازم أولو العزم من 108األمثال واألشباه ومن ذلك سر ما توعر من املسالك على السالك من الباب 
الرسل هم الذين لقوا الشدائد يف متهيد السبل ما جنح إىل الرخص من كان هجريه آخر القصص التخلق باألمساء اإلهلية على 

ق من أصعب األخالق ملا فيها من اخلالف والوفاق إياك أن يظهر مثل هذا عنك إال حىت تعلم معىن قوله عليه السالم أعوذ اإلطال
بك منك فمن استعاد مبن ال ذ وعاذ الكربياء حدث يف أهل احلدث مزيل الطهارة ويكفيك هذه اإلشارة طهارة احلديث الفطرة 

شر وبعث يف احلافرة فما هي كرة خاسرة وال سلعة بائرة ملا كان الشرك هو العارض والدار وهو ما شهد به هللا يف أول مرة فإن ح
اآلخرة مزيلة للعوارض لذلك مل يظهر فيها شرك وال وقع فيها إفك مواقف القيامة شدائد حلضور املشهود عليه من الشاهد فمن 

اخلريات واخلريات أبوابه وأجزل له ثوابه من سلك هنا ما توعر كان يف الدنيا حسابه فرح به أحبابه ومحد ذهابه وإيابه وفتحت له 
تيسر له يف آخرته ما تعسر أن مع العسر يف الدنيا يسراًَ فيها مث إن مع العسر يف الدنيا يسراً يف اآلخرة ملن فهم معانيها مبا يعانيها ما 

ك ثقاالً هنا حتط األثقال أثقال األفعال واألقوال وهنا أثقل الظهر سوى الوزر فال تضف إىل أثقالك أثقاالً وكن لرحى ما يراد من
تباشر األزبال وتدبر األثقال احذر من االبتداع بسبب االتباع وال تفرح باالتباع وكن مثل صاحب الصواع فإنك ال ينفعك توبتك 

 واملآل ومن ذلك سر املطابقة وال يزول عنك حويتك واقتصر على ما شرع واتبع وال تبتدع وكن مع اهللا يف كل حال حتمد العاقبة
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 املطابقة مشاكلة واملوافقة مماثلة كل يعمل عل شاكلته بقدر سورته أعلم أن أرباب النهي هم الذين 109واملوافقة من الباب 
قد ورد اخلرب يوافقون احلق فيما أمر به وى موافقة األمثال من شان الرجال وقد ثبتت املثلية بكاف التشبيه وهو الترتيه عن الترتيه و

بالصورة واخلالفة يف السورة فالكل هم النواب وهم احلجاب وهم عني احلجاب الواقفون عند الباب للصادر والوارد والوافد 
والقاصد هلم الرفادة والسدانة والسقاية وهم أهل الكأل والرعاية إليهم ترفع النوب ومنهم تعرف القرب وم تفرج الكرب ما هلم 

بقهم وال يشهدهم إال من وافقهم بأيديهم مفاتيح الكرم وإليهم ترفع اهلمم هم الظاهرون بصورة احلق وامللجأ العاصم علم إال مبن طا
جلميع اخللق هلم احلرية والغرية هم العواصم من القواصم وهلم الدواهي والنواهي فلكل قاصمة عاصمة ولكل داهية ناهية يتصرفون 

األمساء ما بني نصب وخفض ورفع وعطاء ومنع أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق يف مجيع األشياء تصرف األفعال يف 
لتركنب طبقاً على طبق فما مث إال تغري األحوال يف أفعال وأقوال تطابق املال يف زينة احلياة الدنيا ومتيزت مراتبهم يف العدوة والقصوى 

    ثاله فلم يظهر سوى أشكاله فمن بذر حنطة وافق شن طبقه وهلذا ضمه واعتنقه فلق احلب عن أم

حصد حنطة كانت له فيها غبطة ومن بذر ما بذر حصد مثل الذي بذر فمن يعمل مثقال ذرة خري يراه ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
 ومن ذلك سر يره وإمنا هي أعمالكم ترد عليكم وال يربز لكم إال ما عملتم بيديكم فال تلوموا أنفسكم وانقطعوا إىل من أنسكم

 من ألزم نفسه احلال فهو شديد احملال من اغتبط بأمر سعى يف حتصيله ونظر يف تفصيله ومن 110االغتباط واالرتباط من الباب 
ارتبط فقد اغتبط الرباط مالزمه واملالزمة يف اإلهليات مقومة املغتبط مسرور واملرتبط حمجور ملا دخلت احلضرة الندسية واملقامات 

ونزلت بفتائها وأحطت علماً مبا أمكن من أمسائها تلقاين االسم اجلامع للمضار واملنافع فأهل ورحب وسهل وبذل وأوسع القدسية 
وجاد وما منع فكان مما جاد به على اململوك نظم السلوك يف مسامرة امللوك فاختذته سجرياً واختذين مسرياً فجرى بنا السمر والليل قد 

هلي يف الثلث الباقي من الليل اإلنساين وسؤاله عباده التائبني والداعني املستغفرين ليجود عليهم باملنح أقمر إىل حديث الرتول اإل
وأنواع الطرف وامللح فكان أحد الداعني الواعني شخصاً ضخم الدسيعة من العلماء بالطبيعة ممن ثبت قدمه يف العلم ا ورسخ 

من النفس ومن املقام العقلي األقدس فقال هي عني النفس فيمن هلا االسم الرمحن الذي وكان له املقام األمشخ فسأل ربه أين الطبية 
له االستواء على األكوان هو اآلين من قبل اليمن ولكن من وإن كنا نعرف إتيانه ممن فالكرب تطلبه املسرات تعقبه وهي اليت تذهب 

إناعتمرا عمر وإن أملى شغل وإن أخلى أغفل وإن أحرم أحرم به وتذهبه فيه ترويج القلوب الكروب إن جل حج وإن حج عج وثج و
وإن وقف بعرفات احيا العظام النخرات وإن نام باملزدلفة ألف النفوس املختلفة وإن أضحى مبىن بلغ بالرمي املىن وإن آفاض آض 

ن من االعتدال األدوام احلال وهو راض يف االنبساط واإلنقباض ومن ذلك سر االعتدال وبال من الباب األحد عشر ومائة ال يكو
االعتدال ال يقبل التكوين وال التغيري وال القليل وال الكثري انظر يف وجود اخللق جتده عن ارادة احلق واإلرادة احنراف بال خالف 

وى الهل التقوى ألا تعني املتعلق عندما يعلم ما قلته ويتحقق جنة النعيم الصحاب العلوم وجنة الفردوس ألرباب الفهوم وجنة املا
وجنة عدن للقائمني بالوزن وجنة اخللد ملقيمني على الود وجنة املقامة ألهل الكرامة وجنة الروية ألصحاب البغية وكلها منازل 

جتديد األنعام بإبدع ترتيب وأحسن نظام الشهوة تطلب املشتهى فاليها النتهاء وهو املنتهى أين االعتدال واالصل ميال فما مث 
عن ميل لطلب جزيل النيل لو كان مث اعتدال ما مال الترتيهميل والتشبيه ميل واالعتدال بني هذين وال يصح يف العني وإذا مل األميال 

يكن االعتدال من صفاا كان العدل من مساا والعدل من العدول فانظر فميا أقول لو كان مث اعتدال لكان يف الوقفة وال مالت من 
الستواء والزوال قال باالحنراف واالعتدال وكل حركة مجعت الثالثة االحكام عند أرباب العقول واالفهام امليزان كفه من قال با
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فعني الشروق عني الغروب وعني االستواء عند العلماء بترحيل الشمس يف منازل درج السماء وهو عن كل حيز منتقل أما متعال 
ادة والربكة فلله ما سكن يف الليل والنهار وما مث ساكن يف األغبار ال يف وإما منسفل فما مث سكون ولكن حركة ويف احلركة الزي

البصائر وال يف األبصار أال تراه قد جعله عربة لألبصار عند أهل االستبصار فانظروا عترب ومن ذلك سر الفصل يف العدل من الباب 
 يف ذلك بالنعت األنفس وإن مال عليك فقد اخبس  احلق يف االعتدال فمن جار أوعدل فقد مال فإن مال لك فقد أفضل وآتى112

العدل يف االحكام ال يكون حمموداً إال من احلكام والعدل هنا من االعتدال ال من امليل فإن ذلك أفضال ورد يف اخلرب عن سيد البشر 
ون الباقني مبا خصه به من فيمن انقطع أحد شراك نعليه أن يرتع األخرى ليقيم الستاوي بني قدميه وقال فيمن خص أحد أوالده د

املال ال أشهد على جور لعدم املساواة واالعتدال فسماه جوراً وإن كان خرياً مث قال ألست حتب أن يكونوا لك يف الرب على السواء 
فيها فما لك تعدل عن حمجة االهتداء فاعدل بني أوالدك بطارفك وتالدك فاألحكام للمواطن اليت متلك وماال ميلك منها إذا وقع 

اجلور فإن صاحبه ال يهلك القسمة بني األرواح يف النفقة والنكاح على السواء وما يقع به إال لتذاذ من طريق األشباح والقسمة يف 
    الوداد خارجة عن مقدور العباد فال حرج وال جناح يف جور األرواح الود للمناسب فزالت فيه 

بين قربة األجساد مقدور عليه يف املعتاد وقرب الفؤاد ال يكون إال حبكم الوداد وملا كانت املعاتبة ال يقال مل مل حتبين ويقال مل ال تقر
احملبة تعطي وجود النسبة بني احملب واحملبوب فرح احملبون هللا ال املتحابون يف اهللا حلصول املطلوب مث إنه قد ورد يف اخلري الصدق 

ه واتباع الرسول اتباع إال له ألنه قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن والنبأ احلق أنه جيب اتباعه وما يتبعه إال من أطاع
يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً فصلوا عليه وسلموا تسليماً فإن اهللا يلي عليه وينظر إليه ومن ذلك األمالك اشتراك من الباب 

ام التوالد فإن مل يكن فاالوىل التباعد فإن التباعد فيه ترتيه واالنتظام فيه  اشتراك الزوجان يف االلتحام فإنه نظام ال يفرح إال بنظ13
تشبيه وإمنا محدناه فيمن تولد عنه به وقررناه فمن كان احلق مسعه وبصره فإن والدة هذا االنتظام ما أشهده وبصره األعراس 

ا األفالك من أعجب علوم املنح حركة املستدير الصحاب األنفاس باالشتراك كان املالك وبه ظهرت األمالك وله دارت حيركا
الذي ما يزول عن مكانه وال يربح فهو الراحل القاطن واملتحرك الساكن وموضع الغلط يف حركة الوسط فإنه ال بد من ثابت 

ن كذا وال يكون عليه الدور والكور واحلور فلله ما سكن وهو له نعم السكن ولنا ما حترك وبه نتملك وعني األذى يف ملك فال
مالك إال ما ال ميلك وليس إال مالك امللك وأما من قال مبلك امللك فبنسبة تبعد عن الدرك وقد نطق ا الترمذي احلكيم يف معرض 

التعليم فما لك امللك أصل وملك امللك فصل اين الفرع الذي هو الفصل من األصل وأين الفرض من النفل توحيد املوحد اشراك 
ك من قال أنه وحد فقد احلد إال حدية ال تكون بتوحيد أحد فإنه مل يكن له كفوا أحد عجباً يف ترتيهه عن الصاحبة وهو عني االشرا

والولد وعنه تولد يف العامل ما تولد من ذي روح وجسم وجسد مث إن والدة الرباهني الصحاح والكلمات القصاح عن نكاح عقول 
نكاح الشبه يف العقول واألشباح فهو سفاح وهذا الباب مقفل ولقد رميت إليك وشرائع ما فيه حرج وال جناح وما تولد عن 

 ملا دعي اهللا الارواح من هيا كلها 114باملفتاح وما أزلته من يد الفتاح فاحذر من القدر املتاخ ومن ذلك السراح افنساح منالباب 
نفساح بالسراح من أقفاص األشباح فمن الناس من أفتاه مبشا كلها حنت إىل ذلك الدعا وهانت عليها مفارقة الوعا فكان هلا اال

النظر يف عينها باملنازل الرفيعة فقال بتجردها عن حكم الطبيعة ومن الناس من وقف مع ما خلقت له من اآلثار الوضيعة فقال ببقاء 
 القدوس ومن قال باإلعادة يف األمرين تدبريها وساعدته األدلة الشرعية فوصفها بالنعيم احملسوس واثبت هلا النظر األول صفة السبوح

انقسموا إىل قسمني وكل قسم قائل فيما ذهب إليه وعول عليه إن فيه السعادة فمنهم من قال يف اإلعادة باإلعادة يف األمرين 
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لنفس الكلية انقسموا إىل قسمني وكل قسم قائل فيما ذهب إليه وعول عليه إن فيه السعادة فمنهم من قال يف اإلعادة رجوعها إىل ا
بالكلية ومنهم من قال يف اإلعادة هي اعادا إىل األجساد يف يوم املعاد على رؤس االشهاد والكامل من قال باموع وإن ذلك 
معىن الرجوع فهي حمبوسة يف الصور الذي هو قرن من نور والنور ليس من عامل الشقاء إنشقى بالعرض فحكمه السعادة والبقاء 

 اإلنتقال بعد املوت فليعترب يف النم فإنه مذهب القوم وبه يقول سهل بن عبد اهللا وكل عليم أواه فلم يربح صاحت فمن أرداد معرفة
تدبري ومالكه اكسري تتنوع عليهااحلاالت ويظهر بالفع لفي جيمع املقاالت فصور ختلع وصور تبدو مث ترفع ويقظة النائم من نومه 

 فيبعثر ما يف القبور ليحصل مايف الصدرو واألمر بني ورود وصدور وإن رم م يؤمئذ خلبري مثل بعث امليت بعد موته ملشاهدة يوم
وهو على كل شيء قدير فنفذ اقتداره يف احلشر وبذاحكم علمه يف النشر وأنزل العرش يف الفرش فوسعه وقد كان ضاق عنه فأين 

ستبصر ومن ذلك اسوداد الودوه من احلق املكروه من الباب ذلك الضيق من هذه اسعةفصار األمر حكمة حكم إال معه فاعترب وا
 تظهر العناية اإلهلية باملقرب الوجيه يوم تبيضض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللا هم فيها 115

مل يكن هلم إميان تقدم إال خالدون وأما الذين اسودت وجوههم يقال هلم أكفرمت بعد إميانكم فذوقوا العذاب مبا كمنتم تكفرون و
    إميان الذر زمان األخذ من الظهر فنسي ذلك العقد ملا قدم العهد ولوال البيان واإلميان ما أقربه اإلنسان 

وأما من أشهده اهللا حال خلقته بيدي فهو يقول يف ذلك العهد كأنه اآلن يف أذين النمية والغيبة وإفشاء السر وما شاء كل هذا كله 
 وهو يؤدي إىل اسوداد الوجوه ملا علم احلق تعاىل أن كل شيء إليه منسوب وهو لكل عامل باهللا حمبوب وإن كل ما حق مكروه

أدركه العيان وحكم عليه بالعبارة اللسان أشري إليه واعتمد عليه فهو حمدث خملوق تتوجه عليه احلقوق وانه تعاىل ما أبدى إال ما 
 حال ثبوته من أحواله وصفاته وتعوته ناط به الذم واحلمد وأخذ علينا يف أنزال كل ضشيء علم وماعلم إال ما أعطاه املعلوم يف

مرتلته الذمة والعهد فما حسن ومحد فمنا وما قبح وذم فهو ما خرج عنا فغيانا نعلم وفينا نتكلم ولو كانت نسبتنا إليه حقاً ماذم 
وف بأنه غري معروف واملوصوف بأنه ليس مبوصوف سبحان ربك رب أحد خلقاً ولو ذمه لكفر ولو كان ماستتر فهو تعاىل املعر

العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني العارف مسود الوجه يف الدنيا واآلخرة ومبيض وجه الوجه يف النشأة 
يء كونه وذاته وعينه ووجهه ما يقابل به من يف احلافرة اسوداد السيادة ملا كان عليه من العبادة وذا مدح سبحانه عباده وجه الش

 ملا دعا اهللا األرواح من هياكلها مبشاكلها اكتفت 116استقبله ولو كان أمله ومن ذلك سر االكتفاء باملوجود يف الوجود منالباب 
شفى ما سوى الوجود يف الشهود ذا القدر من الوجود والقناعة مال ال ينفد وسلطاا الي بعد من اكتفى استفى ولو كان على 

عدم ولو حكم عليه بالقدم إمنا وقع االكتفا باملوجود لعلمه بأنه ما مث سواه يف الو جود فإن اإلنسان جمبول على الطمع فال يقال فيه 
مث إال ماشهد يوماً أنه قنع وأنه يعلم إن مث أمر أميكن أن جيوزه غليه وحيصله لديه وإمنا علم باحلال أن ذلك حمال فنع مبا وجد وقال ما

أال تراه إذا فتح الق عينه ببصره وفتق مسعه إىل صدق خربه يطمع ويطمع وجيمع ال يقنع ومن هنا أمره احلق أمراً حتماً إن يقول رب 
زدين علماً فمن قنع جهل وأساء األدب فال يزهد ي الطلب فإنه اهللا ما أراد منك يف هذا األمر إال دوام االفتقار ووجود االضطرار 

ذا فرغ فانصب وإىل ربك فارغب وال تقطع املعاملة عليك باستعمال املراسلة يف طلب املواصلة مواصلة ال أمد النقضائها وال راد فإ
لقضائها فاليدان مبسوطتان واليدان مقبوضتان فبضت ما أعطاها اخللق وابنسطت مبا جيود به احلق فال يقبض احلق من العباد إال مبا 

دا اجلود إليه يعود فاملزيد فميا يقبضه العبيد وما بيد خملوق سوى خملوق فيا من يطلب القدمي انت عدمي ال يقبل به عليهم جاد فمنه ب
احلق إال احلق وال يهب اخللق فالزم عملك وقصر املك وق له تعاىل إمنا حنن بك ولك خلقتنا لنعبدك فطلبنا مك أن نشهدك فعلى 
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بادة على اهللا قصد السبيل وهو الدال واملدلول والدليل ومن ذلك املثابرة على اجلمع ملا يقع به قدر ما سألنا من الشهادة ينقصنا منالع
 ما أثر احلرص يف القدر إال لكونه من القدر وكم حريص مل حيصل على طائل لعدم القابل العطاء عام والقابل 117النفع من الباب 

مناص عم التنادي وما عمت اإلجدابة ملا مل يتقع هنا إال نابه املالزمة مالئمة العطاء عام النفع خاص وتدبر قوله فتنادوا والت حني 
مالئمة وهي من حكم الطبع وإن جهلت من قصرت مهته عن طلب املزيد فليس من العبيد ال تستكثر ما يهبك احلق ولو وهبك كل 

 املواهب فغنه سوء أدب مع الواهب فإنه ما وهبك ما دخل يف الوجود فغنه قليل النظر إىل مابقي يف خزائن اجلود إياك والزهد يف
 ملا كانت 118غال ما خلقه لك وخذه من حيث ما فيه من وجهة تعثر على كنهه ومن ذكل سر االعتماد يف العباد من الباب 
 لرزقه يف خلقه وطلبه العبودية تطلب بذاا الربوبية كان االعتماد منها عليها حقيقة وخليقة وجلهلهم حبكمه ومعرفتهم بعلمه وتوفيته

منهم ماال يقدرون على ادائه إال به من واجب حقه وعلموا أن الوجوب يف احلقيقة مضاف إليها وإن األمور كلها فيد بديه اعتمدوا 
 واعتمادهم منه عليه فعلموا ان احلق هللا وضل عهم ما كانوا يفترون فعلموا أم كانوا من الذين ال يعلمون فلو ارتفعت احلاجات

وزالت الفاقات وانعدمت الشهوات وذهبت األغراض واإلرادات لبطلت احلكمة تراكمت الظلمة وطمست األنوار وتكت 
األستار والحت األسرار وزال كل شيء عنده مبقدار فذهب االعتبار وهذا ال يرتفع وال يندفع فال بد من االعتماد يف العباد ومن 

     ما مث عني تعاد فأين املعتاد اآلثار دارسه 119ذلك سر االعتياد املعتاد من الباب 

واألعيم مطموسة ال بل طامسة فقالت للشبه وقوة الشبه مع فقد األعيان ووجود األمثال هذا هو عني الذي كان فلو قالت هذا هو 
ل إال وجود األمثال عني هذا لعلمت أن هذا ما هو هذا ألا أشارت إىل اثنني وال خيفى مثل هذا على ذي عينني وما حجب الرجا

و هلذا فين احلق املثلية عن نفسه ترت ا لقدسه ولكما تصورته أو مثله أو ختيلته فهو هالك وإن اهللا خيالف ذلك هذا عقد اجلماعة إىل 
 فاقد قيام الساعة وعندنا هو ذلك فما مث هلك ومن ذلك سر املزيد يف حتميد الوجود من الباب املوىف عشرين ومائة ياراقد كل طلب
أو امر احلق مسموعة مطاعهإىل قيام الساعة لكن األوامر اخلفية ال األموامر اجللية فغن شرعه عن أمره وما قدره كل سامع حق 

ثقدره فلما جهل قدره عصى يه وأمره احلمد ميأل اميزان ومامأله سوى سابغ النعم واإلحسان فعني الشكر عني النعم ومن النعم 
 أخفاها شدة ظهورها استصحاب كرورها على املنعم عليه ومرورها وهم يف غفلة معرضون ولكن أكثر دفع النقم كم نعمة هللا

الناس ال يعلمون بل ال يشعرون بل ال يشكرون الفضل يف البذل والبذل يف الفضل ويف األصل من الفضل كيف يصح املزيد وقد 
بالشكر واحملامد واخللق هللا ليس له فمن كربه وهلله وهذا كله أعطى كل شيء خلقه ووفاه حقه فال يتسمع للزائد فلماذا طولب 

خملوق وو على العبد من أوجب احلقوق فما عمل أحد إال ما أهل له ممن كربه أو أهلله وما هو إال من حيث أنه حمل لظهوره وفتيلة 
دنيا قليل ولك ما فيها أبناء سبيل فما من لسراجه ونوره ومن ذلك وقوف التائه مع التافه من الباب األحد والعشرين ومائة متاع ال

قبيل وال جيل إال وهو مملوك للقطمري والنقري والفتيل فالكل تائه وهلذا قنعوا بالتافه فمنهم الشكور والكفور ومنهم الراغب والزاهد 
ل الدرجات ومن شرب لريتوي ومنهم املعترف واملعاند اجلاحد مل حيصل له أمان الغرفة إال من قنع يف شربه بالغرفة فمن اتعرف نا

عمر الدركات فما ارتوى من شرب وروي من اغترف غرفة بيده وطرب مع أن القراين أقوم قبال وهو احلاوي على كل شيء 
أوتيناه وأهدى سبيال وما أوتينا من العلم إال قليال ملا جرى ر البلوى بني العدوتني الدينا والقصوى وكان االضطرار وقع االبتال 

ختبار ملا كان الظمأ اخترب اإلنسان باملاء ومن املاء جعل اهللا كل شيء حي يف ظلمة ونور ويف واحلياة نعيم يف احلديث والقدمي واال
فمن أهل العدوة الدنيا من الميوت وال حيي ومن أهل القصوى من كانت جناته يف الدعوى التافه والعظيم سيان يف النعيم ليس يف 
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مل الشهادة وأما يف عامل الغيب فما يف املساواة فيه ريب املعىن ال ينقسم إذا قسم ماقسم ال يقبل اإلنقسام إال الكثرة زيادة غال يف عا
عامل األجسام من رضي بالقليل عاش يف ظل ظليل يف خري مستقر وأحسن مقيل وما مث كثري فكل ما يف الوجود يسري هذا وما مث 

ض والغرض قد يكون سبباً يف يف وجود املرض من مل يأته غرضه طال يف الدنيا مرضه منع وال عم النفع النفع وقف على نيل الغر
لذلك قال رضي اهللا عنهم ورضوا عنه فالرضى منا ومنه ومن ذلك الضى بالدون هجا واهلجا جفا منالباب الثاين والعشرون ومائة ال 

يل على أنه كبري ال خيفى على ذي عينني إن هللا عناية بكل ما يف يرضى باحلقري إال من ال يعرف قبالً من دبري اعتناء احلق بالنقري دل
الكون اخراج الشيء من العدم إىل الوجود جليل على ا،ه يف منازل السعود من أعطاه احلق صفته فقد منحه علمه ومعرفته هجا 

 مع كلمة من شيمه صفاتاحلق ال الكون ثنا وجمهه هجا من طلب من احلق الوفا فقد ناط به اجلفا وليس برب جاف ال خالف الوفا
تستعار وعلى األنصاف ا املدار ال تل إليه إال باالعتماد عليه واالعتماد عليهمحال ألنك ما أنت مغاير له حبال إذا كان الكل منه 

منالرضى بذا حكم فما معىن رضي اهللا عنهم ورضوا عنه متعلق الرضى القليل فإناألنعام ال يتناهى بالربهان الواضح والدليل فال بد 
الدليل وقضى وذا املعىن رضاه سبحانه عنك مبا أعطيته منك على ا،ك ما أعطيته إال ما خلقه فيك وهذا القدر يكفيك وهو يعلم 
أن االستطاعة فوق ما أعطيته واالمر كما بلوته الدون ما دون وما مث إال دون ال يلتفت العارف ملا خياطبه به الواقف فإن الواقف 

ر عليه مبا ينتقل غليه واور خطابه حمصور والعارف متصرف فيكل وجه لكونه يشاهد وجهه ومن عرف الوجه فهو الكامل حمجو
    بكل وجه ال تنظر غال بصار إال إليه وال تعتمد البصائر إال عليه فكل ما فيالعلم لديه وحاضر بني يديه حييط به احاطة 

ك يف األمالك ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول وماكل فريضة تقتضي العول ال ينكح األفالك باألمالك وحبكم عليه حكم املال
 اخللق يف األعسار 123األمة إال من ال يستطيع الطول واهللا ويل التوفيق وهو بالفضل حقيق ومن ذلك سر تيسري العسري من الباب 

ه أعطى وال يعرف هذا إال بعد كشف الغطاء اجلواد قدمي واجلود وإن كان ذا يسار فإن يسار احلق ما هو عني اخللق فمنه أخذ وإيا
حمدث فال تتحدث التحدث بالنعم شكر وليست سواك يف اخللق وإن كانت بيد احلق ملا كان بيده اإلجياد ومنع وقتلو جاد قنا 

فهو يطالب خرق العادة والنبات بالعسر املعتاد العسر افالس وال يكون إال ألهل احلاجة مناحليوان والناس كل متحرك باإلرادة 
واجلماد ال يقوالن باملعتاد احلاجة من احليوان والناس كل متحرك بالغرادة فهو يطلب خرق العادة والنبات واجلماد ال يقوالن 

 بصفتهم باملعتاد احلاجة باحلال فلهذا يستغين به عن السؤال لسان احلال افصح ووزنه ارجح لسان احلال ملن عدا أهل املنطق فاظهر
وال تنطق ما حال بينك وبين حقك إال عجلتك ينطقك الرزق مقسوم ومرتل قدر معلوم ال ينقص وال يزيد سؤال العبيد طلب 

المزيد يف اجلبله يف كل مله كيف ال يظهر باالفتقار من حكم لعيه االضطرار وبقي احلكم لألقدار فكل شيء عنده مبقدار إن كل 
 جعله يتأخر إال لقضاء القمدر فهو القاضي بالتأخري يف تيسري إذا قام اليسر بالعسر ظهر عني األعسار ذو عسرة نظرة إىل ميسرة وما

وإن مل يقم به فليس إال اليسار ما يف العامل عسر لو زالت األغراض وكله يسر فائن األمراض لو كانت العلة يف األزل لكان املعلوم 
يف صور األدلة الرباهني ال ختطى يف نفس األمر وإن اخطأ املربهن عليه فذلك راجع إليه مل يزل فال معلوم وال علة فقد تظهر الشبه 

وأما الربهان فقوي السلطان وال يعرف الدليل إال بالدليل فما إىل علمه من سبيل من علمت به معلوماً وجهلته فما علمته فإنك ال 
 من قوض ما طنب أوجز وما أطنب اجلوع 124قوض منالباب تعلم ما علمت به فانتبه ومن ذلك سر املوت األبيض وبنا ما ت

بنئس الضجيع اجلوع ممنوع اجلوع محى منيع لو بقياملتغذي نفسا واحداً دون إذا مل يكن من يقال فيه ماذا ما هو إال انتقال من حال 
أخضره مثل زهر النبات ملا يه إىل حال سر املوب كرباته وكشفه حسراته فابيضه أمل حسى وامحره أمل نفسي وأسوده مرض عقلي و
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من الشتات فتفرق به بني المثلني ويباعد بني الكشلني فإذا انقلب الأمل لذة استلذه املوت للمؤمن حتفه والنعش له حمفه ينقله من 
ني العدوة الدينا إىل العدوة القصوى حيث ال فتنة وال بلوى فيرتله أحسن مرتل يف اخصب مرتل مرتل لذة ونعيم ويسقي من ع

مزاجها من تسنيم فهو را أعلى يرتل من العلي إىل عني أدىن له علو املرتبة كعلوا الكعبة وإن كانت يف امة فاحلج إليها على شرفها 
عالمة أقرب ما يكون العبد من ربه يف حال السجود وأين الرتول من الصعود فعلمنا أن نعت السجود باألعلى أوىل من مات فقد 

 خفيت باألرض قامته لو بقي اجلدار أرضاً ما اتصف باهلدم ولو مل يكن الشيخ شاباًً ما نعت باهلرم جبل اخللق على قامت قيامته وإن
احلركة فانتق لفي األطوار وحكمت عليه مبرورها اإلعصار الزمان زمانه وما بيده أمانه ومن حيوى عليهم هم أهل اإلمامات وهلم 

 ولو رام أخذ ماليس له ما أعطاه استعداده وال قبله وما مات احد إال حبلول أجله وما قبض فيها عالمات فمن عرف عالمته أخذ أما
إال دون أمله ليس خباسر وال مغبون من كان أمله املنون فإن فيه اللقاء اإلهلي والبقاء الكياين ومن ذلك سر املوت وما فيه من 

حمل بلوغ األمل ما مل خيترمه األجل هي مزرعةاآلخرة فأين الزارع  الفوت يف املوت لكل ميت الدار الدنيا 125الفوت منالباب 
حسرة وذحبه لتنقطع الكره من كانت جتارته بايرة فكرته خاسرة إذا رد يف اجلافرة أين الرد يف احلافة من قوله وننشئكم فيما ال 

 غري مثال وكذا يكون ي املال عجباً من موت تعلمون ونبه عليها بقوله ولقد علمتم النشأة األوىل فلو ال تذكرون فإا كانت على
بذبح يف صورة كبش أملح وهو الذبح العظيم اجلليل فدا ابن ابراهيم اخلليل وذحبه بني اجلنة والنار عربة يف برزخيته ألهل االعتبار 

ل ملكه ونزوله من منصته هو عالمة اخللود يف النحوس والسعود يف هبوط وعود وكل إىل اهللا راجع النه االسم اجلامع يف ذحبه عز
    وفلكه هذا قد ثبت غزله وانتقض عزله فما يكون عمله من األعمال وقد انتهت مدته بانتهاء اآلجال من فارق وطنه فقد فارق 

  سكنه لوال القطان ما كانت األوطانطان ما كانت األوطان 

  بالعلم يحيى فال تطلب سوى العلم  بيت وإن العلم يسكنه القلب

 الكتاب لمن قد خ بالفهم إال  علم يكون الحق يمنحهتم  ما

 قلب سلمي حائز الحكم لكل  فتبدو علوم كلها جب فيه

 النجاة فما ينفك عن وهم يرجو  سابق أو إمام ظل مقتصداً أو

  وتأتي قوماً إذا جاءت على الرغم  النجاة لتأتى القوم طائعة إن

 ككباناً ورجاالً لعناية سبقت وكلمة حقت وصدقت ماتت قلوم يف صدورهم عند إن هللا رجاالً يقودهم بالسالسل إىل اجلنة
صدورهم جهالً ومع هذا يقال هلم إذا تعدوا أهال وسهالً بال تعب وال نصب وال جدال وال شغب اين هؤالء ممن ينطلق إىل ظل 

 احلق فبادروا فما حجبوا ومن ذلك سر الفنت ذي ثالث شعب ال ظليل وال يغين من اللهب أتاهم الرزق منيحث مل حيتسبوا ودعاهم
 أين القوة والناصر يوم تبلى السرائر يقول اهللا فما له من قوة وال ناصر مث اقسم باجلمع السماء ذات 126يف السر والعلم من الباب 

ظواهر ليتميز الصابر من الرمجع واألرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو ابلهزل بليت يف القيامة السرائر كما بليت اجلهاد ال
غري الصابر باملسبار والسابر من أعجب ما يف الباليا والفنت وما تنطوي عليه من الرزايا واحملن ما جاء يف الكتاب احملكم ولنبلونكم 

زم حىت نعلم وهو العامل مبا يكون منهم فإفهم من يعلم وغذا فهمت فاكتم فإذا علمت فافهم وإذا فهمت فاكتم وإذا كتمت فال
وتأخر وال تتقدم فإذا قدمت فاحذر أن ترى يف احلشر تندم إذا سئلت فقل ال أعلم أنك أنت عالم الغيوب وما مث العامل يف أوقات 
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يتجاهل وعن اجلاهل يتغافل وعن االنتهاض يف املؤاخذة يتكاسل ويف مثل هذا يقع التفاضل واهللا ليس بغافل فإنه معنا يف مجيع احلافل 
 هو إال ذكر للعاملني ولتعلمن نبأه بعد حني العلن ما انتشر والسر ما ظهر وما هو أخفى من السر ماال يعلم من فأين تذهبون إن

الأمر وما هو إال العلم باهللا وهذا مرتل احلائر إال واه ما تأوه حىت توله ما توله حىت تأله حار عقله وما أفاده نقله تقابلت األقوال 
 تشبيه تقابلها آية ترتيه وقد جيمع احلكم ما آية واحدة ملن أرداد الفائدة مثل قوله ليس كمثله شيء وتضادت الصور واألحوال فآية

فهي آية حتوى على الترتيه والتشبيه وعند كل مقرب وجيه وذي فطنة نبيه فإن انتهى إىل السميع البصري فقد سقط على اخلبري الفتنة 
حمسوس ومعقول أعطته بالوجود دالئل العقول وإن شئت ما بين موهوم وهو املتخيل وهو اختبار يف البصائر واألبصار األمر ما بين 

  أمر ما عليه معول 

  كاألجر ما بين موهوب ومنقول  ما بين موهوم ومعقول فاألمر

 كصاحب وجه فيه مقيول إال  لست في اسماء منشئه فإنني

 وحق الهوى ما هو بمملول وال  ليس في ادراكه ملل وقائل

    

فالبصر للعربة والبصرية للحرية إذ كانت ماترى غريه ملا حتققت به من الغرية إذا منحت بالشهود وحصلت من طريق الوجد الوجود 
فإن فإا هذا املقام فإن رؤياها اضغاث أحالم حيل بينها وبين املبشرات فنقول بالفرقان ال بالقرآن يف السور واآليات وهذا القدر 

 تنوعت اإلرادة لتنوع املراد وحكم بالعادة يف 127ف ومن ذلك سر تنوع اإلرادة وحكم العادة من الباب كاف ذهو دواء شا
خرق املعتاد ليس العجب من عبد العليم إال تنوع إرادة القدمي ربط مبشيئته لو وهي تواذا تنوع الواحد فليس بواحد وال بد من أمر 

 عن الفهم ملا ينطوى عليه من العلم لو شاء اهللا كذا وما يشاء ولو شاء لصح املشاء زائد بل أمور كثرية وهذا ملن يفهم شعريه دقت
ول حرف امتناع المتناع فكيف يستطاع ماال يستطاع إذا صح التنوع ظهر اجلنس وهذا خالف ما يقتضيه القدس وما يعطيه دليل 

يه القدس وما يعطيه دليل العقل يف النفس حقيقة اإلرادة ما العقل يف النفس حقيقة اإلرادة ما استقر يف العادة وإن جاء خرق ما يقتض
ساتقر يف العادة وإن جاء خرق املعتاد فهو ايضاً لإلرادة مراد فال تنظره منحيث الشخص وعليك فيه بالبحث والفحص تعثر على 

النهر ما امتازت أحكام العدوتين وال الظاهر فيه ال بل على النص أهل االعتبار هن أهل االستبصار لكن ال بد من حكم األغيار لوال 
حكم بالفرقتني األرض فاألرض من حتته يف اتصال والعني تشهد حقيقة االنفصال فال بد من عبور وهلذا قلنا بتنوع األمور أعطت 

وظهر البني وصدق جزية املاء األرض حكماً مل تكن عليه وما استند هذا احلكم إال إليه فلو ارتفعت األنواء وذهب املاء لزالك البني 
ما حكم به العلم العني فقف مع اإلرادة وإن تنعت واال تربح من العادة إن تصدعت ومن ذلك ما ينتجه التجلي يف إال كوات من 

 للتجلي اإلهلي يف األكوان أحكام حبسب األزمان فتنوع األشكال لتنوع األحوال كثر احلق بالصور 128كل زمان من الباب 
 من أمساء الزمان الدهر فنطقت الغرية بان اهللا هو الدهر فنطقت اليغرة بان اهللا هو الدهر وما مث إال من يفتقر إليه وظهر بالزمان الغري

وهلذا حكمنا بأنه عني العامل وإن كان لديه جتلي يف صورة الفلك فدار ويف صورة الشمس فأنار ويف صورة الليل فأظلم ويف العايل 
 إال إىل عغينه فما أدركته عني سوى كونه فادرك نفسه بنفسه فهو لعقله كما حلسه مع ثبوت قدسه والسافل فأجند وأم وماجتلى

أعطى احلدثان من احلكم ما مل يثبت يف العلم فإن دليل العقول قد خيالف ما صح عندها من املنقول فالويل العقلي إن قبلته والويل 
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ميان وإن مل يشهد له العيان فارتفاع الريب يف العلم بالغيب براءة من العيب وما يف اإلهلي إن مل تقبله وتركته مث إنه ال يقبل إال باإل
القلب من الشوب اياك واتباع التشابه أيا انواله فما يعبه إال الزائغ وما يترك تأويله إال العاقل البالغ فإن جاءه من ربه ذلك الشفا فهو 

 ثالثة نبص الكآب ظلم النفسه يف أبناء جنسه والثاين مقتصد وعليه املعتمد فغنه املعرب عنه باملصطفى واملصطفون عند أويل األلباب
حكيم الوقت بعيد من املقت والثالث سابق ابلخريات إىل اخلريات فبهن خريات حسان فبأي آالء ربكما تكذبان وال بشيء من 

 اإلقناع 129ا يقع به من االنتفاع من الباب آالئك ربنا نكذب وكيف ويف نعمائك تتقلب فاعلم والزم ومن ذلك سر اإلقناع وم
ارتفاع وبه يقع اإلنتفاع من أقنع هنا خضع وال يقنع يف الآخرة إال من خشع خاشعني من الذل إىل واهب الكل ينظرون من طرف 

شوع الذي ينقاض حفي إىل إله قاهر على فلوراقبوه يف دنياهم آمنوه يف آخراهم أقنع إال كياس رؤسهم يف الدنيا مع اإلنصاف باخل
القنوع فأعزهم اهللا يف العقىب وأورث خشوعهم أباء األوىل من ارتفع سقط وهنا وقع الغلط وجهل السقط اقنع رأسك أيها اإلنسان 
وانظر إىل اجلنان واحلاكم الرمحن يصلح بني الأخوان فاصلحوا ذات بينكم فإن اهللا يصلح بني عباده يف يوم اشهاه على رؤس اشهاده 

رى اخلري إال من أمن املضري قد يكون يف اآلخرة اإلقناع لالعزه وملن ظهر بأحسن بزه وقد يكون للظامل اجلائر الواله احلاير فما ي
وبالسمات يفرق بني االشخاص يوم التنادي والت حينمناص تعوذوا باهللا من هول ذاك املقام فإن فيه تسفيه األحالم ولو سفه العقل 

عقل ما عنده سفه ولكن نتبه يف اإلنسان حاكم على صورته وهو اهلوى ومن أجله وقعت البلوى وإليه من كان يؤمن بالنقل فال
    يرجع السفه ودع عنك كالم من موه العقل عن السفاهة مرته وما هو بعاقل حىت يتنبه لكن 

 حمجوب يف بيته إىل وفته فإذا احتد العاقل قد يغفل عن استعمال عقله الستحكامه يف نقله ومنحكم عليه هواه مشى يف رضاه والعقل
البصر وانكشف الغطاء وجاء العطا اتسدعي هناك صاحب اهلوى عقله وترك نقله فوعزة العزيز ما نفعه وتركه ملن صرعه حاصداً ما 

آلراء  ذبح النفوس أعظم يف ال مل من الذبح احملسوس خمالفة ا135زرعه ومن ذكل سر املوت األمحر باملقام األخضر من الباب 
أعظم يف الشدة من مقابلة األعداء جمانبة اإلغراض غاية األمراض من فاز مبخالفة النفس سكن حظرية القدس من ى النفس عن 

اهلوى كانت جنة املأوى ال ينهاها إىل من خاف مقام ربه وخاف عقوبة ذنبه والتزم الوفاء ومتيز يف اهل الصفاء وقام مبا كلف فقبل 
   هذه الليلة واقعين ما شيب سالفين وقد نظمت ما رأيته ويف هذا الباب كتبته ويف النوم قلته وما عنف ولقد رأيت

 بد من جور ومن عسف ال  من خوف ومن شدة البد

 حكمه بمشى إلى خلف في  حلب من حكم جائر في

  من غير نسك ال وال عطف  ينزل من قلعتها راجالً

 عنفبالقهر وبال يحكم  الحجاج في حكمه كأنه

 األلف من األلف يفرق  في اخلق باحكامه يجور

 رحمته وقدر ذا يكفي  قد نزع الرحمن من قلبه

 بل هو الحجاج فاستكف ال  صورة الحجاج أبصرته في

 خاب من باهللا يستكفي ما  الرحمن من شره بالواحد
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غفارة محراء وهو يتمايل سكرى فارجو لكونه فاضالً لكن عسى اهللا أن جيعل سطوته على أهل العناد من أهل األحلاد وكانت عليه 
أن يكون عادال فإنه نزل راجالً وبيده عصاه يستعني ا على من خالف أمر اهللا تعاىل وعصاه جعله اهللا تأويالً صادقاً ولسان حق 

علم ومن ذلك االضطرار افتقار من ناطقاً فتعوذنا حني انتبهنا من شر ما رأينا كما أمرنا صلى اهللا عليه ومسل ونقلنا وحتولنا كما 
الباب األحد والثالثني ومائة االضطرار صفة املخلوق فارتفعت عنه احلقوق له احلق ال عليه فال يلتفت إليه إال لتفات إىل من بيده 

امللك ممن أزمة األمور وبعلم ما يف الصدور وبيده مقاليد السموات واألرض وميزان الرفع واخلفض فيؤتى امللك من يشاء ونزع 
يشاء فيعز من يشاء ويذل من يشاء بيده اخلرب وهو على كل شيء قدير ومل يضف الشر إليه وهو احلكيم اخلبري وليس كمثله شيء 

وهو السميع البصري ال يبدل القول لديه فحكم به عليه فال يعزف املضطر إال من أطعم القانع واملعتز اضطرار ال إجبار واملخلوق 
املخلوق جمبور يف اختياره خمتار يف حال اضطراره لوال التردد ماظهر االضطرار وإن مل حيكم على صاحبه فاتقار ما جرب يف اختبار 

كل اضطر أن يكون معه اإلفتقار اإلفتقار يطلب املستند وما قال خبالف ذلك أحد واملضطر يف حكمه مع ما سبق يف علمه فال 
 سيما مع ارتفاع التهم من العلم صفته فالعدل شيمته فحكمه بالعلم حكم املضطر يف حيكم حكم إذا عدل وما ظلم إال مبا علم وال

احلكم ما يف الكون إال العلم لكن بقي الفهم إذا علم اجلائر أنه جاير فليس جباهل وال غافل ما حكم إال مبا وجد وال أمضى إال ما 
يزت النحل وافترقت امللل فمن ناظر إىل احلكم اإلهلي يف األصول شهد ما بقي غال أن يعتقد أنه احلكم اإلهلي أو ال يعتقد ذا مت

ومن ناظر إىل احلكم اإلهلي يف الشرع املنقول وكل واحد وقف مع دليل على سواء سبيله وفرق بني عقده وقيله فمن قائل مبقيله 
 السيد خادم 132 عبادة من الباب ومن قائل برحيله فالناس بني حال ومرحتل ومنفصل وآخر يف انفصال متصل ومن ذلك السيادة

فهو يف العبادة قائم ففرق بني السادات والعبيد من يقول امبالرد واملريد السيد أحق باسم العبودة من الغري ألن بيده مجيع اخلري له 
  سيادة مع العبادة النفوذ والقصد والأمر من قبل ومن بعد حيكم يف عبده لعبده فهو حيكم عبده لو حكم لنفسه لبقي يف قدسه وأين ل

 لي أنت ملكي قال  كلما قلت سيدي

 في جميع المدارك  لنا عنه صارف ما

 يدعي بالمالكي ليس  المالك الذي فهو

 سبيل المهالك من  قلت يا رب عصمة

 مسالكي على  سدو اهللا كون عبدي

 بالمشارك فعله  في عينه وال لست

 يعتني بالممالك  وأنا الخادم الذي

 من أهل األرائك  عاً فأنت عنديقال سم

 من أهل الدرائك ال  سرور وغبطة في

    

ال تكن من امللوك فإن امللك مملوك وحلت مشسه يف الدلوك واغتر السالك بالسلوك النتظامه يف أهل األقراط والسلوك من ملكت 
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 ألنه حاكم ال حيكم يف عبده إال حباله فهو مبينه فقد عرق جبينه من صحت سيادته صح تعبه وكثر واهللا نصبه هم الزم وغم دائم
الضعيف يف شدة حماله لني يف عنف وقوة يف ضعف ولو ترك خدمة عبده انعزل وكان ممن عصى املرتبة فزل فما خدم سيد سوى 

عى يف  إذا مزحت فقلل وال تعلل من التزم احلق يف مزحه س133نفسه لو خدم أنباء جنسه ومن ذلك سر الدعابة صالبه من الباب 
فالحه ما أصاب علياً رضي اهللا عنه ما أصابه إال من الدعابة لذا قال له أبو هريرة وقد رجم على كعبه باحلصبا وما تأىب لذا أخروك 
ما أمروك فإن صحت الرواية ففي هذا كفاية مازح العجوز وذا التغري وال تق إال اخلري ما فعل بغريك الشارد من أحسن مزاج العوائد 

لك اإلنسان فقال قيده يا رسول اهللا اإلميان وقا يا أبا عمري ما فعل النغري بعطف وتبسم وما حجبه املنصب عن التلطف فأجابه ذ
بالصغري والتهمم وقال إن العجز ال يدخلن اجلنة يعرفها مبا هللا عليها من المنة لرده لعيها شباا وخلعه سبحانه عليها جلباا فإن مل 

 فهو أذى واألذى من الكرمي حمال وال سبيل إىل هذا القول حبال لوال صالبة الدين ما كان من املازحني ألنه يكن المزاح هكذا وإال
يذهب الهيبة والوقار عند املطموسني األبصار أال تنظر إىل رب العباد يف قصة هناد حني أخرجه واستدرجه إىل أن قال له أزأ يب 

ن املقصود من اهللا به وهلذا ما أهلكه بل أعطاه وخوله وملكه فسرت هذه احلقيقة يف وأنت رب العاملني فأضحكه وهذا القول كا
كل طريقه وظهرت يف ك شيمة خليقة فعمت الوجود وحكمت على الشاهد واملشهود فلو مل تكن من مجلة النعم ما صح ا النعيم 

 اإلنسان ال تقل بالتطفيف يف امليزان وال باخلسران بل وال تصف ا النيب الكرمي وال ظهر حكمها يف احملدث ولقدمي ولكن يا أيها
 إذا استرخت الطبقة الصلبة اليت 134اعتدل وال تنحرف وعند مقامك فقف وال تنصرف ومن ذلك سر الرخاوة غشاوة من الباب 

ما ساواه ال فيمن يف البصر حصل الضرر فالرخاوة غشاوة كما أنك ال تفرك يف القساوة واسكن من القرى ساوه فإن السعادة في
ناواه وال تقل املئالن ضدان فإن لكل مقام مقاالً ولكل علم رجاالً ولكل مشرب حاالص فأما ملحا أجاجاً واال عذباً زالالً الشدة 

والرخامها يف الريح زعزع ورخافاً لزعزع عقيم والرخا كرمي تسعى يف صالح البال وهي حممودة يف املال جتري بأمر من أمرها رخاء 
يث أصاب ال يعقبها مصاب الرخاوة يف الدين من الدين وهلذا امنت اهللا عليه إن جعل نبيه من أهل املتني فقال فيما رمحة من اهللا خ

لنت هلم وذا فضلهم ولو كان فظاً غليظاً يف فعله وقوله ال نفضوا من حوله فهم مع العفو واللني ال يقبلون فكيف من الشدة 
رين ال تكن حلوا فتشترط وال مراً فتقعى فتكون شبيهاً باألفعى يتقى ضريها مع أنه يرجى خريها فإا من والفظاظة لن يزالوا مدب

عقاقري الترياق الذي يرد النفس ولو بلغت التراق وقبل من راق والتفت الساق بالساق فانظر إىل هذا اخلري وما حتوى عليه من الضري 
بلك لكل حال مكان وزمان وإخوان وماض وستقبل وآن وإنفاق من إمكان كالسماع فمقام خريها بشرها وال ذهب حلوها مبرها 

يف احلكم عند أوىل الفهم فيحتاج مساع األحلان إىل مكان وزمان وإمكان وإخوان فهذا أربعة أركان المكان ما يشهد فيه اللطف 
 فيه السلطان فإما أنك زمانك واهللا املوفق وهذا دعاء وإال مكان ما جيود به الكف وال أخوان ما يكون منهم يف أمان والزمان ماتا يف

 الغيث غوث فيه نشر الرمحة من وىل 135احملقق فإياك وعجلة احملقحق ومن ذلك سر اإلحياء يف احليي وال وفاء يف اللي من الباب 
 األحياء جعل اهللا من املاء كل شيء حي النعمة ال يقنط من رمحة اهللا إال من ضل عن الطريق وتاه باملاء حياة األحياء ملا فيه من سر

فكان عرشه على املاء قبل االسوءا مث استوى عليه وأضاف أحاط به إليه فهو بكل شيء حميط من مركب وبسيط بعلم وجيز 
وبسيط ووسيط استوى عليه اسم الرمحن وعم حكمه اإلنس والجان فظاهر ومستور من خلف كله وستور وعروس جتلى يف أرفع 

سن جملى ولوال لو ال ما ظهر األوىل وال نزل أوىل لك فأوىل مث أوىل لك فأوىل أحيسب اإلنسان أن يترك سدى فمن نظر منصة وأح
 136واهتدى وباع الضاللة باهلدى عجل بالفدى من أجل حتكم األعدا ومن ذلكسر من استحي من األموات واألحياء من الباب 
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    من استحيا أمات وما 

يا فإنه من صفات األحياء ولكن مل كان له حياء إن اهللا ال يستحي من احلق وذلك ليس من صفاتاخللق من الي أحيا ال حيي غال احل
كون إال ما يريد ال يستحي من العبيد إن استحى يف حال ما فلطلب األسم املسمى وهو احلي كما هو العي احليا يف األموات من 

ىن باحلرف احليا حبس املقصورات يف اخيام لئال تدركهن أبصار اإلمام والال أعجب السمات باحليا قصر الطرف وبه استتر املع
االسم الغيور ما اختذت األبنية والقصور لوال التكليف ما ظهر فضل العفيف القوة خمصومة باللطيف فكيف حبجبه الكثيف لوال قوة 

ح فما كل سراح فيهانفساح ومن ذلك سر الرفق األرواح ما حتركت األشباح ولوال حركت األشباح ما وصلت إىل أماهلا األروا
 صحبة الرفيق األعلى أوىل ولآلخرة خري لك من األوىل الرفيق بعبده أرفق وهو عليه أشفق أرق الناس أفئدة 137رفيق من الباب 

وسار ليلحق باملتقدم اليمنيون وهن السادة العلماء األميون اختار الرفيق من أبان الطريق وهو بالفضل حقيق خري فاختار ورحل عنا 
السابق ويلتحق به املتأخر الالحق فلعلمه بأنه ال بد من االجتماع اختار اخلروج من الضيق إىل اإلتساع أال ترى نداه يف الظلمات 

ومل يكن من األموات وإنا خاف الفوات أن ال إليه إال أنت كنت حيث كنت فاستجاب له فنجاه من الغم وقذفه احلوت من بطنه 
احل أليم فأنبت عليه اليقطني لنعمته ولنفور الذباب عن حوزته فهذا العزل الرقيق من إشفاق الرفيق ومن ذلك سر على س

 احلر إذا كان من أهل الكرم تسترقه النعم وعلى مثل هاذ عمل اصحاب اهلمم اإلنسان 138االستحقاق يرد االسترقاق من الباب 
لعلل ففي مسيته قزل من ذاق طعم العبودية تأمل باحلرية احلرية حمال والعبودة رأس املال عبد اإلحسان ال بل عبد احلسان من تعبدته ا

على كل حال الرب رب والعبد عبد وإن اشتركا يف العهد ال تقل بئس الخطيب من أجل الضمري فقد مجع بينهما حممد صلى اهللا 
دينا من يطع الرسول فقد أطاع اهللا وال سيما إذا أثبت أنه ما يف عليه وسلم وهو السراج املنري وهو السراج املنري فبه اقتدينا فاهت

الوجود إال اهللا العني وإن تكثرت يف الشهود فهي أحدية يف الوجود ضرب الواحد يف الواحد ضرب الشيء يف نفسه فما يعطي غري 
 ذرك 139من من احلوادث من الباب جنسه فإن ضربته يف غري عينه فما يزيد ما أضفته إليه يف كونه ومن ذلك سر ذكر احلادث أ

املخلوق ما يصح قدمه ولو ثبت الستحال عدمه فاحلادث ال خيلو عن احلوادث لو حل باحلادث الذرك القدمي لصح قول أله 
التجسيم القدمي ال حيل وال يكون حمالً ولو كان حمالً لكان حمالالً يوصف بغري وصفه وهلي يعرف املسلك إال من عرفه أو يضم 

عىن سوى حرفه ذكر القرآن أمان وجيب به اإلميان أنه لكامل الرمحن من تقطيع حروفه يف اللسان ونظم حروفه فينا رقمه بالرياع امل
البنان فحدثت األلواح واألقالم وما حدث الكالم وحكمت على العقول األوهام مبا عجزت عن ادراكهاألفهام ولو نيل باألهلام 

 الذكر القدمي ذرك احلق وإن حكى مانطق به 140ن ذلك سر ذكر القدمي مزاجه من تنسيم من الباب لكان العالم به هو العالم وم
اخللق كما أن ذكر احلادث ما نطق به لسان اخللق وإن تكلم بالقرآن احلق من وقف مع املعىن ما نعين إذا كان احلق لسان العبد 

والرتول بالعبد أوىل هو العني الذي يشرب ال مقرب وا يف كل صورة فالذكر قدمي ومزاجه بالعبد من تسنيم ألنه العلي األعلى 
يتقلب الشارب حقيق يف شربه من الرحيق فإن كان الرحيق املختوم الذي مزاجه من تنسيم فهو ظهور الحمدث بصفةالقدمي فبه 

ول الفريضة إذا عالت مالت ال يعرف احلق إال يتكلم وعنه يترجم فقل ما تشاء وما تشاء إال ما يشاء فله املنة والطول وبه القوة واحل
من كان قواه وال يكون قواه إال من قواه بالذوق تعرف نسبة التحت إىل اهللا تعاىل والفوق مع ترتهه عن اجلهات وما تقضى به 

 القياس والال البصر الشبهات ومن ذلك سر اإلعتبار يف االستبصار من األبصار منالباب األحد واألربعون وماءة لوال احلواس ما ثبت
ما صدق من اعترب اإلعتبار جواز من أين إىل أين وانتقال من عني إىل عني ومن كون إىل كون وعدم ال من عدم إىل كون االعتبار 
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تعجب من األقتدار فالفلك املدار ظهرت الدهور والأعصار وبالشمس ظهر الليل والنهار من خفايا األمور املد واجلزر يف 
حور أمن القمر مده وجزره أم من غري ذلك فيكف أمره وهو عبد مأمور مثل سائر األمور مده ماد الظل ونزل مرتل الوبل األاروالب

    والظل ال شك أن األور معلولة والكيفية من اهللا 

 األغيار من الباب جمهولة والنفوس على طلب العلم به جمبولة انفراد بعلم العلل فاصل األبد من األزل ومن ذلك سر األفكار متعلق
 حلت املثالت بأهل التفكر يف احملدثات ال بد من وجه جامع بني لدليل واملدلول يف قضايا لعقول وإذا مل يدرك بالدليل فما 142

 ويف إىل معرفته من سبيل وقد دعانا إىل معرفته وما دعانا إال بصفته فال بد من صفة تتعلق ا املعرفة وما مث يف العقل إال صفة ترتيه
النقل ما مث إال مثل ذلك مع صفة تشبيه فعلى ما هو املعول على اآلخر او األول ألول ال يتبدل واآلخر يف كل صورة يتحول فكما 

أنه ي أي صورة ماشاء ركبك كذلك يف أي صورة ركبته يف املعتقد فيظهر فيها وما عتبك فله اجللي باجليم ولك التجلي باحلاء 
باألفكار تبدو عيون األغيار والأذكار تذهب اآلثار وتطمس األنوار ومن ذلك الفىت ال يقول مىت من الباب املهملة بصفة القدمي ف

 الفىت ابن الوقت خمافة املقت ال يتقيد بالزمان كما ال حيصره املكان وال تصحب من إذا قلت له باسم اهللا قال لك أين تذهب 143
هو عدم بل له الوجود األدوم زمان احلال ال ينقال ال فىت إال علي ألنه الوصي والوىل ليس للفىت من الزمان إال اآلن ال يتقد مبا 

الفتيان رؤساء املكانة والأمكان هلم احلجة والسلطان والدليل والربهان عليهم قام عماد األمر وهم على قدم حذيفةيف علم السر هلم 
ال مربم ملا نقضوه وال مطنب ملا قوضوه وال مقوض ملا طنبوه إن أوجزوا التمييز والنقد وهم أهل احلل والعقد ال ناقض ملا أبرموه و

 هو صاحب الفتوح ما 144أعجزوا وإن أسهبوا اتعبوا إليه االستناد وعليهم االعتماد ومن ذلك ما عىن من زعم أنه فىت منالباب 
 الكليم وأين رتبة كالم احلق إياه من ابتاعه عنده مجوح سهل اهلوى واإلنقياد ومع هذا فهو من من زاد بزالد وبغري زاد الىت هو

اخلصر بتطلب التعليم انظر إىل هذا اإلنصاف ما جترب والعين وهلذا صح له اسم الفىت من ال يزال للعلم طالباً ومن اجلهل هارباً لوال 
قال له هل أتبعك على أن تعلمين مما ما شاهد يف الكالم السنة األيام ما كلّم وال اتبع خملوقاً ليتعلم هو عرف ماهنالك فتعشق بذلك 

علمت رشداً قال انك لن تستطيع معي صرباً وكيف تصرب على ما مل حتط به خرباً أي تذق خطاب احلق بلساين وال رأيته يف كياين 
 عنده  لفراسة رياسة ما حاور ما ظلم من تفرس وحكم يستخرج خفايا األسرار مبا145ومن ذلك إدراك الغرر من النظر من الباب 

من األنوار يعرف املاء يف املاء وال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ليس بقائف بل هو العارف وليس بعارف وال زاجر 
وإن أىن بالزواجر يعرف األول من كل شيء فيكشف ا كل خبء يفور من بصره النور وال يبور هو باإلميان مشروط وحبكه 

 أمسائه عند أنبائه فال يعطي وال خيطي له النفوذ واملضاء وله احلكم والقضاء وله اإلمساك إن شاء وال مربوط ميده املؤمن مبا شاء من
مضاء فإن شاء مل يقض وإن شاء قضي مبا يكون وهو كائن وما قد مضى نوره ال حيتاج إىل مدد وال انقضاء مدد وال استبصار 

 يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد فعل سورة اإلخالص ما له مناص ومن بأحد سو ربه من القرآن قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل
 مكارم األخالق أدلة على كرم األعراق العتصوف خلق واملعرفة حتقق الصوىف رباين 146ذلك اخللق حبنق ال ختلق من الباب 

لغصن إذا حركته الريح مال واإلناء إذا والعارف وحداين والعامل إهلي والوقاف طالب واحلكيم ناصب اخللق العظيم عند الكظيم ا
زاد على وسعه سال اإلناء مبا فيه ينضح وعلى ظاهره يرشح فال يفرح اإلنسان حىت يرى ما به ينصح من نصح فقد افصح ودل على 

  .املقام األرجح إذا وزنت فارجح وإذا وليت فاسجح

    



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2857  

  فلسنا بالجبال وال الحديد  إننا بشر فاسجح معاوي

    

حة مالحه ا يظهر مجال اإلنسان يف معاملة األعيان من إال كوان من صرف خلقه مع ربه فقد علم من يف قلبه وقلبه ومن السما
 الغيور سريع النفور فيخطى أكثر مما يصيب وهو من شأنه ي كل يوم عصيب ملا 147ذلك لوال األعيان ما ظهر الغريان من الباب 

 ال حيتمل املزيد وإن كان من مجلة العبيد يفىن ويبيد إذا مسع تشبيه القرب اإلهلي منه حببل الوريد حاز مجيع األمساء ظهر منه االعتداء
مقامه الوحدة وإن طالت املدة ينفر من صفات احلق لعلمه بانه خلق ال يقول باالمتزاج وإن كان خلقه من نطفة أمشاج ال يقول 

ا لتدنيه من حمبوا فيأىب امليل وهي تغلبه فتحكم عليه مبا ال يقتصيه منصبه وال بانتاج وهو النمام كالزجاج متيل به األرواح يف هبو
يعطيه مذهبه فال يزال اري األقدار يف حال اضطرار ال اختيار وربك خيلق ما يشاء وخيتار فترى اليغران حبار عجبت وقد علم إن 

ن احلقائق الدواهش فال جتمعه بني الشكلني وال بقوله يف رضاه احلق أغري منه فكيف ال يأخذ عنه ومن غريته حرم الفواحش وهي م
بأخذ امليلني فرق بني النكاح والسفاح حىت تتمز األرواح وجعل حكم هذا املفتاح يف انضمام األشباح والزنا ال بد منه وقد قال 

ناء جنسه فما استتر عمن هو أدىن إليه من لصاحبه استتر به وصنه وهو يعلم به ويراه وقدره وقضا به ومع ذلك اه وإن استتر عن أب
نفسه ونفسه وهو خالق احلركات املنهى وقوعها وإليه يرجع مجيعها مث يفرح بتوبة عبده منها فكيف ال يرته حمل عبده عنها فال خيلق 

ه وجيمعه ومن ذلك إال ما يسره وإن كانت املعاصي ال تضره كما أن الطاعات ما تنفعه ومع هذا العلم فال أرى العالمإال يفرق
 ما عند خري وال مرب من ترك اليغر اليغر ماله مستند إال إليه فال يزال نصب عينيه لقد 148شهود الغري ال خري وال مربر من الباب 

افترى من قال إن اهللا مل يقل أمل يعلم بأن اهللا يرى ياليت شعري بعد نفسه ملن يرى هل يرى إال الغري الذي أصله خري فإن احلق 
أصله ومنه كان فصله فأوجده على صورته وحياه بسورته أشد ما ظهر من الصدق حكم اخللق على احلق فال حيكم عليه إال ما 
يعطيه وال يقضي فيه إال ما يقتضيه فيمضيه حبكمه يتصرف وإليه حمبة تعرف أهل االستبصار يعلمون أنه ما قام باخللق افتقار وال 

 على ما هو عليه ويقبل من كرمه ما اضيف إليه فأبت األمساء إال التصرف وأبت األعيان من يتصف باضرار وال باختيار بل هو
اخللق إال لتظرف فمكنتها من التصريف يف أعياا وختيلت أا جادت عليها بأكواا وماعملت بان اجلود كان على نفسها بظهور 

ل كرمي حيكم فيه احلكيم ايثار له على ذاته ليظهر فيها حكم صفاته علقلها وحسها فلوال كرم اخللق ما انفعل للحق وملا كان ذا أص
أو مساته فهو أصل اجلود حيث انفعل للوجود حىت اتصف بأنه موجود فظهر فيه االقتدار ووصف باالفتقار واالضطرار فقبل هذا 

 أهل النظر الفكري يعكس ما ذكرناه وما الوصف تظرفاً وطلب من احلق تعرفاً ملا رأى حاجة األمساء إليه وتعوهلا عليه واألمر عند
بيناه حني سردناه وليس التحقيق واحلق إال فيما أشرنا إليه وأردناه وهذا أنفس علم يكون وهو الذي قيل به للشيء كن فكان 

خرج  حنن أسبابه وأهابه ومنا أعداؤه وأحبابه فمن 149ويكون به كل مكون ومن ذلك ما هي أسباب التويل اإلهلي من الباب 
مضطراً وكان وجهه مكفهراً فهو العدو املبني وهو الذي إذا حدث ميني ومن خرج طيب النفس مطيعاً حاز األمر مجيعاً فهو البلد 
األمني واملخلوق يف أحسن تقومي والظاهر بصورة القدمي فهذا سبب حصول العامل يف القبضتني وخلق الدارين وتعيني النجدين فإما 

وإما ساخطاً متضجراً وإما راضياً صبوراً فتوىل اهللا العامل إظهاراً مللكه واخنراطاً يف سلكه وتواله بأمسائه احلسىن شاكراً وإما كفوراً 
وأحله منه احملل األسىن وجعل قربه منه قاب قوسني أو أدىن هذا غاية قرب اخللق من اخللق وجعل قربه من العبيد أقرب من حبل 
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خللق فاألمر بني قربني وما جعل اهللا لرجل مفي جوفه من قلبني ولكنه جعل لكل قلب وجهني ألنه الوريد وهذا غاية قرب احلق من ا
خلق من كل زوجني اثنني فبىن اجلمع على الشفع فلم يكن وتريته سوى وترية الكثري وذا انطق الكتاب املنري فما شهد عليه سواه 

يء سوى وجهه هالك وما مث سوى حىت نقول بالسواة العني واحدة وما انتهك أحد من املخلوقني محاه وال ينبغي ذلك فكل ش
    واألحكام ناقصة وزائدة فاطلب على ما أشرت إليه حتصل على الفائدة فهذه أسرار ال بل هي أنوار ما عليها غبار وإن 

ر وعليك املدار ومن ذلك والية عميت األبصار وتعالت عن مدارك االعتبار وحكم األغيار وإليه اإلشارة بنعم عقىب الدار وأنت الدا
 إين جاعل يف األرض خليفة يؤمن به من كل خيفة أعطاه التقليد ومكنه من اإلقليد فتحكم به يف 150البشر عني الضرر من الباب 

 وإن القريب والبعيد وجعله عني الوجود وأكرمه بالسجود فهو الروح املطهر واإلمام املدير شغف الواحد عينه وحكم بالكثرة كونه
كان كل جزء من العامل مثله يف الداللة ولكنه ليس بظل فلهذا انفراد باخلالفة ومتيز بالرسالة فشرع ما شرع واتبع واتبع فهو واسطة 

العقد وحامل األمانة والعهد حكم فقهر حني حتكم يف البشر فظهر النفع والضرر فأول من تضرر هو كما ذكرمت مث أنه مل يقتصر 
وسبه وأعطاه قلبه وعلم أنه ربه فأحبه وملا حسده وغبطه أغضبه وأسخطه مث بعد ذلك هداه وأرضاه واجتباه فلوال حىت آذى احلق 

قوة الصورة ما عىن وال لرجوعه إىل احلق مسى فىت فظهر باجلود يف إزالة الغرض وأزال بزواله املرض وقام األمر على ساق وحصل 
 ربك يومئذ املساق إن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن فإن السلطان ناطق خالق القمر يف اتساق والتفت الساق بالساق إىل

والقرآن ناطق صامت فحكمه حكم املائت ال خياف وال يرجى وال يطرد وال يزجى وما استند الصديقون إليه وال عول املؤمنون 
 ايد الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل عليه إال لصدق ما لديه فالقرآن أحق بالتعظيم من السلطان ألنه الكالم

من حكيم محيد ال راد ألمره وال معقب حلكمه يصدق يف نطقه ويعطي الشيء واجب حقه فهو النور والسلطان قد جيور ومن ذلك 
الك أطت السماء وحق هلا أنت نصرة امللك يف حركة الفلك من الباب الواحد واخلمسني ومائة حركات األفالك خماض لوالدة األم

تئط وغطت وحقيق هلا أن تغط ما فيها قيد فتر وال موضع شرب إال وفيه ملك ساجد لربه حامد فهم يف األفالك كما هي يف بطون 
ود إىل األمهات األجنة وهلذا مسوا باجلنة فهم املسبحون يف بطون األمهات إىل أن حيي اهللا من أمات فعند ذلك تقع هلم الوالدة واخلر

عامل الشهادة وقد أشبه بعضهم بعض احليوان مما ليس بإنسان فولد ورجع إىل بطن أمه إىل يومه ومتيز ذا القدر عن قومه كجربين 
وغريه مبا أنزهلم به من خريه وضريه وال تلد إال عن انشقاق وذهاب عني باإلنفاق فتبدل األرض وال تبدل السماء إال أنه ينكشف 

 األخبار تعرب عن األسرار واألخبار تشهد للمؤمنني باإلميان والبهتان والدليل 152 األخبار يف األخبار من الباب الغطاء ومن ذلك
خرب اهلدهد فيما أخرب به سليمان قال سننظ أصدقت أم كنت من الكاذبني فإن شهد له العيان أو الضرورة من اجلنان وقع اإلميان 

ك ومعيار تشهد هلا اآلثار الصادقة واألنوار الشارقة لو كان مطلق اإلميان يعطي السعادة لكان وإن كذبه أحلقه بالبهتان فاألخبار حم
املؤمن بالباطل يف أكرب عباده فمن آمن بالباطل إنه باطل فهو حال غري عاطل فله السعد األعم والعلم الوافر إال متّ فإنه اليلزم من 

راه قد زاد يف ذلك حكماً بأمره وقل رب زدين علماً وما زاده إال التعلق مبا هو عليه العلم بشيء اإلميان به والعلم بكل شيء أال ت
 الرمحن علم القرآن أين يرتل من اإلنسان هل يف النفس 153ذلك املعلوم والتحقق ومن ذلك خرب اإلنسان كالم الرمحن من الباب 

حيسبان ليجمع له بني ما يثبت على حال واحدة وبني ما يقبل أوىف اجلنان خلق اإلنسان علمه البيان وهو الفرقان الشمس والقمر 
الزيادة والنقصان والنجم والشجر يسجدان ومها ما ظهر وما قام على ساق فعلى حكمت بذلك القدمان والسماء رفعها يف البنيان 

 والرجحان أال تطغوا يف امليزان لكم ملا هلا من الوالية واحلكم يف األكوان فهي السقف املرفوع على األركان ووضع امليزان للنقصان
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بالرجحان وعليكم بالنقصان وأقيموا الوزن بالقسط وهو االعتدال مثل لسان امليزان والكفتان وال ختسر وامليزان وهو املوزون من 
م واحلب ذو األعيان واألرض وضعها لألنام من أجل املشي واملنام فيها فاكهة والنخل ذات األكمام حلصول املنافع ودفع اآلال

العصف والرحيان وهو ما يقوت اإلنسان واحليوان فبأي آالء ربكما تكذبان أيها اإلنس واجلان وقد غمركما اإلنعام واإلحسان خلق 
اإلنسان من صلصال كالفخار وخلق اجلان من مارج من نار فاإلنسان ما يفخر إال باجلان ومبا يف اجلان من الضالل كان الصلصا 

    ميم على من خلق يف أحسن تقومي فيبقى اإلنسان على التقديس ويأخذ لصاله إبليس فريجع وهو الثناء الذ

اصله إليه وجيور وباله عليه واجلياج على أعراقها جتري وجنومها يف أفالكها تسبح وتسري رب املشرقني يف ظاهر النشأتني ورب 
 ترتلت 154ن ذلك سر املفتاح يف إخبار األرواح من الباب املغربني يف باطن الصورتني فبأي آالء ربكما تكذبان يا هذان وم

األرواح بتوقيعات السراح من الفتاح إىل إخواا من األرواح احملبوسة يف هذه األشباح فمن استعجل تسرح بفكره وعقله ومنهم من 
 حىت يأيت قابض األرواح باملفتاح تسرح بكشفه ملا عمل على ما ثبت عنده يف نقله وما عدا هذين من الثقلني بقي رهني احملبسني

وهلذا انطلقت األلسنة الفصاح إنه من مات استراح وهيهات أين االستراحة وأىن تعقل الراحة وهو يف الصور البقاء على األمر املعتاد 
نبياء فله السراح التام يف فال يزال يف الصور حبيساً ألنه اليء رئيساً مدبراً سوء وسافان كان من السعداء أو الورثة من العلماء أو األ

عني األجساد واألجسام مثل ما يراه اإلنسان يف املنام فريى نفسه وهو عني واحدة يف أمكنة متعددة والعقول حتيل إن يكون اجلسم 
 خبالق يف مكانني فكيف ذين اخليال قد حكم به فانتبه إذا كان املخلوق يف قوته ال مكان فيما أحاله دليل عقل اإلنسان فما ظنك

هذا اخللق وهو الواحد احلق أال تراه يتجلى يف الصور فيعرف وينكر وهو هو ليس سواه والذي يراه يطلب أن يراه فلو عرف معرفته 
ما طلب رؤيته فإنه مل يشهد إال هو ولو علم أنه هو مل يقل بعد ذلك ما هو ما رأيت وأت فيما متنيت واشتهيت ومن ذلك توجيه 

 جاءت الرسل داية السبل ومث سبل ال تظهر إال باجلهاد إىل عني الفؤاد إن كان اجلهاد عن 155 من الباب الرسل إليضاح السبل
رؤية فقد بلغت املنية فإن اهللا مع احملسنني كما هو مع املتقني إن رأينا وجهه فله يف كل شيء وجهه إن اهللا مع الذين اتقوا واملتوقى 

صاحب العني الباقية اإلحسان عيان ويف مرتل كأنه عيان وليس إال اخليال فتعمل يف حتصيل يباشروا فيه والذين هم حمسنون فهو 
هذه اخلالل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فبلغنا أملنا ومتم مبشاهدته عملنا وقسم عليه الصالة والسالم بسبيله على ثالثة أقسام 

ئل فعلمه يف السر ما يقول يف اجلهر نزل به على قلبه من عند ربه فبدأ باإلسالم إحسان وإميان وإسالم واملعلم السائل واملخاطب القا
وقرن به عمل األجسام من تلفظ بشهادتني وصالة وزكاة وحج وصيام وثىن باإلميان وهو ما يشهد ا اجلنان من التصديق باهللا 

ان وثلث باإلحسان وهو إنزال املعىن الروحاينّ مرتلة ومالئكته وكتبه ورسله والقدر خريه وشره والبعث اآلخر إىل الدار احليو
احملسوس يف العيان وليس إال عامل اخليال احلاكم بالوجوب والوجود يف املمكن واحملال ويف كل ما حيققه إذا أدابه يصدقه احلاضر 

 كما مل يعلم ما أتى به من يتعجب من تصديق بال برهان وذهل عن العلم الضروري الذي يف اإلنسان وما علم احلاضر من السائل
املسائل فاعلم الرسول من هو السائل املسؤول وإم املقصودون بذلك السؤال يف صورة اخليال ومن ذلك فضل البشر على سائر 

 بالصورة عال وفضل وا نزل وسفل إذ جار وما عدل فحاز املقام األدىن يف اآلخرة واألوىل فالعايل يقول 156الصور من الباب 
لت إليك رب لترضى وإال على يقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى العايل يقول رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري وعج

واألعلى تقرر عليه النعم أمل نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك العايل يدعو اجعل يل لسان صدق يف 
 واألسفل يف أسفل سافلني بالطني واملاء املهني وإن تساووا يف النشأة اآلخرين واألعلى يقال له ورفعنا لك ذكرك يعين يف املقربني



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2860  

العنصرية بإقرار املسكني والتنقل يف األطوار واالحنصار خلف األسوار بالكل والبعض واإلبرام والنقض والتقويض والبناء والقبلة 
 فهو العامل ال بل هو العالم مصباح الظالم معني بالثناء فمحمد ومذمم ومؤخر ومقدم وما فضل القدمي إال املخلوق يف أحسن تقومي

األيام اإلمام ابن اإلمام املؤتى جوامع الكلم ومجيع األمساء والكالم فافسح وأبان ملا علمه البيان ووضع له امليزان فأدخله يف األوزان 
 وغاب عن القبضة البيضىء وحيد الثناء وزان وما شان ملا ظهرت للمأل األعلى طينته جهلت قيمته ونظر إىل األضداد فقال بالفساد

مبا أعطى من علم األمساء ومل يكن املأل األعلى مسع بالصورة اليت أعطته السورة فحمل اخلالفة على من تقدم من القطان يف تلك 
    األوطان فلو علم أنه خليفة احلق ألذعن وسلم وما اعترض وال نطق مث ظهر ف بنيه ما قاله من املقالة ومن ذلك 

 إمنا جعلت النجوم مصابيح ملا بيدها من املفاتيح فكل مصباح مفتاح ولكل 157نزول األمالك من األفالك يف األحالك من الباب
مفتاح اسم إهلي فتاح إمنا تفتح املغالق إلظهار ما وراءها من احلقائق واألنوار تظهر لألبصار ما سترته األحالك وهو ما يف األمر من 

نا إن املصباح املفتاح فإذا ترتلت األمالك على قلوب النساك أوحت إليها ما أوحت وأمطرت أنواءها بعد ما االشتراك فلذلك قل
أصحت فمنها ما أمست ومنها ما أضحت وال حيوز اد الشامخ إال أصحاب الربازخ وهم ما بني املساء والصباح من عامل 

الذيل ال يظهر حكم اخليالء إال يف الصباح واملساء حركات حمدودة وأنفاس األجساد واألرواح فالليل زمان النيل والنهار زمان جر 
معددة وصدور منشرحة منسرحة وأبواب مفتحة ال يعرف ما حتوي عليه إال القائم بني يديه فإذا وهبه ما لديه عول عله فال يدخله 

ل اآلباء أين املرتلة من املرتلة فالبنون ما عندهم من فيه ريب وكان ممن قيل فيه أنه يعلم الغيب األمالك ذو األبناء وهم تالمذة أو
العلم إال ما نقل إليهم املأل األعلى مما استفاده من أبيهم بقدر الفهم فاملأل األعلى وسائط وبيننا وبني أبينا روابط فبضاعتنا ردت إلينا 

انة والترته عن اخليانة فإم من أويل العصمة وممن اكتسب وا نزلوا علينا فما يف أيدينا سوى مال أبينا وللمأل األعلى أجر أداء األم
من أبينا الرمحة أين ذلك االنقباض وفظاظة االعتراض من هذا اللطف اخلفي واإلبالغ من املبلغ احلفي واحلمد هللا املنعم املفضل 

دماً فهي نعوت فالزم السكوت  التروك وإن كانت ع158والشكر للمحسان امل ومن ذلك ترك األغيار من األغيار من الباب 
األمر بالشيء ى عن ضده وهو ترك وهذا شرك الترك على جهة القربة من صفات األحبة يف الترك ملك املتروك فأنت من امللوك 
ت وإن كنت اململوك من ترك الغري فقد رأى أنه غري وما لغري عني فقد شهد على نفسه بأنه جاهل بالكون وإذا ثبت أن مث اجلاهل ثب
أن الغري حاصل البد من حل وعقد فال بد من رب وعبد فقد ثبت اجلمع وتعني الشفع ال يترك األغيار إال األغيار وأما احلق فال 
يترك اخللق لو تركه من كان حيفظه ويقوم به ويلحظه فمن التخلق بأمساء احلق االشتغال باهللا وباخللق لو تركت األغيار لتركت 

ألخبار ولو تركته لكنت معانداً وعاصياً أمر املكلف أو حاحداً ما كلفت إال ما تقدر على خلقه فخلق التكليف الذي وردت به ا
اخللق أوجب الثبوت يف حقه ألن اخللق اإلهلي اختيار وخلق املكلف ما كلف به اضطرار وهذا فيه ما فيه لناظر يستوفيه ومن ذلك 

نصرة القوة حمال فانظر يف هذا احلال إن تنصروا اهللا ينصركم وهو القوي له  النصرة عناد فهو احلاد 159النصرة شهرة من الباب 
املتني بكم وأنتم األقوياء به يف مذهبكم ما عندكم متانة فأنت أهل أمانة وإن مل تنصروه خيذلكم وإن خذلكم فمن ذا الذي ينصركم 

العقود ما أمركم بنصره أال ولكم اشتراك يف أمره فمن من بعده فنصرته من مجلة ما أخذه عليكم من عهده فيا أهل العهود أوفوا ب
قال ال قدرة يل ويعين االقتدار فقد رد األخبار وكان ممن نكث واحلق تكليف احلق بالعبث ملا طلب النصرة من خلقه وجعلها من 

هذا التقابل أين فوجدناه يف أمساء واجب حقه أثبت أن له أعداء وأن لديه أولياء وأوداء فأحالنا علينا مبا أوجده لدينا فقلنا مستند 
العني فما من اسم إال له حكم ويف أمساءه التقابل وما يف أمسائه متاثل لكن فيها خالف فال بد فيها من االئتالف فالناصر حماصر 
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رد أحد وحماصر فأنت تطله بالنصر يف عني ما طلبكم فيه من النيصف فتعني من هذا الفرض أنكم كذرية بعضها من بعض فما انف
بالقوة واالقتدار فانظر نزول الواحد القهار يف ال حول وال قوة إال باهللا ويف طلبة النصرة ثبوت االشتباه ومن ذلك نصرة البشر 

 ما أوجدك إال لتنصره على من خلق ملن نظر فيه وحتقق قبولك القتداره نصرته وبك ثبتت إمرته 160تستدعي الغري من الباب 
ة من املعدوم فإن فيها معونة احلي القيوم من انتصر بالعدم أثبت أن ماله يف القوة تلك القدم نصرة العبد باحلق أقوى النصرة النصر

أحق لتعقلها مبوجود فهي أوفق وأليق إذا قلنا انصرنا على القوم الكافرين فقد طلبنا النصرة من موجود هو رب العاملني لكن هنا 
ا أحدثه فما نصرك إال بك وعليك فكل شيء مستند إليك وله القوة واحلول ومنه املنة والطول نكتة ملن كانت له لفتة من نصرك مب

    فإذا كلفت فأثبت وإذا خوطبت وأنت تعلم مبا خوطبت فاسكت فقد حار أهل االعتبار يف رفع هذه 

لكي وظهور األثر الفلكي كانت األستار ومن ذلك نصرة امللك حركة الفلك من الباب الواحد والستني ومائبة بوجود املدد امل
النصرة ورجعت على األعداء الكره أقدم حيزوم لنصرة دين احلي القيوم وملا فيه من تقوية القلوب عند أهل اإلميان بالغيوب وما 

مر الذي كانت عند أهل الغيب إمياناً كان ألهل الشرك عياناً وذلك الشهود حذهلم فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم قتلهم بامللك لأل
أوحاه يف السماء وأودعه حركة الفلك فما احنجب عن املؤمن إلهانته كما أنه ما كشفه املشرك ملكانته لكن ليثبت ارتياعه ويتحقق 
انصداعه واندفاعه فخذله اهللا بالكشف وهو من النصر اإلهلي الصرف نصر به عباده املؤمنني على التعيني فإنه أوجب سبحانه على 

رد عليهم هلم كرم فازموا أمجعني وكان حقاً علينا نصر املؤمنني واملؤمن اإلله احلق وقد نصره اخللق ومن ذلك نفسه نصرم ف
 أصدق احملامد محد الصفة عند أهل املعرفة كل وصف منهم وهلذا حيتاج إىل دليل حىت 162أصدق املقال ما كان باحلال من الباب 

ا هو حد احلال على كل لسان ومقال من أثىن على نفسه بالكرم توقف السامع فيه حىت يعلم ووصف الصفة هو العلم احملكم فهذ
يتكرم فإذا كان العطاء ارتفع الغطاء األحوال مواهب من الواهب فمن وهبك ما يستحقه عليك فهو عنده أمانة ردها إليك ومن 

ستر عسى ينكشف لك األمر انظر إىل هذا اخلالف أين وهبك ما ال تستحقه فقد جار يف اهلبة أن رأيت أا عارية لديك فارفع ال
طلب الوكالة من اإلنفاق حبكم االستخالف هو اآلمر بقوله اختذه وكيالً وأمر وهو القائل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه فظهر 

ناد وما حصل يف التعب ال أهل اإلميان كما أنه بالوكالة استتر فعلى ماذا نعول وماذا نؤمن جتاذبتين قوى األضداد ملا قام بينها من الع
من العباد فإنه أوجب عليهم اإلميان بكل ما ورد مما شهد وما مل يشهد فما زلنا يف حكم األحوال يف اآلن واملآل احلال له الوجود 

لرمحن من الباب الدائم وهو احلكم الثابت الالزم وما عدا احلال فهو عدم وماله يف الوجود قدم ومن ذلك خرب اإلنسان أخبار ا
 إن اهللا عند لسان كل قائل وهو القائل فانتبه لقوله كنت مسعه الذي يسمع به ولسانه الذي يتكلم به وما تكلم إال القائل يف 163

الشاهد وهو اإلنسان ويف اإلميان الرمحن فمن كذب العيان كان قوي اإلميان ومن تردد يف إميانه تردد يف عيانه فال إميان عنده وال 
يان فما هو صاحب مكان وال إمكان ومن صدق العيان وسلم اإلميان كان يف أمان ومن قال إن األمر سيان وما مها ضدان فهو ع

صاحب كشف أو برهان اللسان ترمجان اجلنان وكذلك البنان والكل اإلنسان واجلنان متسع الرمحن وهو له مبرتلة املكان فما وسع 
ق إىل مجيع اخللق فأين الكذب وما مث ناطق إال احلق اخلالق نطق الكتاب نطقه وهو خلقه ال خلقه الرب إال القلب فأنت ترمجان احل

 الروح 164هو الذكر احملدث ملا حدث وقد كان له الوجود وعني املخاطب مفقود ومن ذلك أخبار األرواح استرواح من الباب 
ذا نزل بالوحي عليه وقد أمر باألدب معه حىت جيمعه ألنه ما عجل واسطة وهو بني الرسول البشري واملرسل رابطه يوحى به إليه إ

به حىت كشفه وما نطق به حىت عرفه فقيل له يف هذا األمر اكتم السر حىت ال يعلم امللك ما جيء به عليك ولك فتأدب وباألدب 
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ك واالنبساط فما عنده خرب مبا هو األمر عليه تتقرب فأهل البساط أدباً وأهل األسرار أمناً فمن قال من الردال أقعد على البساط وإيا
وال حضر يوماً يف بساط احلق بني يديه ليحصل ما لديه البساط اإلهلي له اهليبة بالذات فأين االلتفات ما هو حمل الزالت وال حلول 

ود وهو عن نفسه يف حالة اآلفات وال عنده منع وهات إمنا هو سكون ومخود وحتصيل ودود األرزاق فيه أذواق الشهود مبرتلة اخلد
املفقود لوال الشاهد واملشهود وحكم اليوم املوعود ما قتله أصحاب األخدود بالنار ذات الوقود إذ هم عليها قعود فأن نضج اجللود 

 من فتح باب املراسلة فقد أراد املواصلة فمن أىب قدسه فال يل من إال نفسه كيف يرجع 165ومن ذلك الترسل توسل من الباب 
املالئمة على نفسه واملرسل ليس من جنسه واألنس ال يقع إال باجلنس فالسؤال إمنا هو يف األنس بالرسول ألنه من جنس املرسل ب

إليه ولذلك يعتمد عليه ويشتاق إليه إذا مل يره لديه إذا كان الرسول حسن الصورة فذلك إشارة إىل املرسل إليه وتعريف جبمال 
    شرى للرسول وإدراك البغية برتول جربيل عليه يف صورة دحية صورة الرسول تنبئ عن صورة املرسل املكانة والسورة فحصلت الب

عند من أرسل إليه وهلذا يعلم ذلك إذا حضر الرسول بني يديه فيعمل حبسب ما يرى وما هذا حديث يفترى أين صورة مالك من 
إمساك الغيب من إرسال املزن وأين الفرح من احلزن وشتان بني صورة رضوان وأين النار من اجلنان أين السهل من احلزن وأين 

القبح واحلزن فالعبارة باحلال أفصح من املقال ولكن مىت يا فىت ذا كان املرسل حكيماً وكان املرسل إليه عليماً فما كل مرسل 
الستني ومائة النفث يف الروح من حكيم وال كل مرسل إليه عليم ومن ذلك اإلبالغ عن نفث الروح يف الروع من الباب السادس و

الروح من وحي القدوس السبوح من تلك احلضرة وروده وفيها تعني وجوده وهو عني اإلهلام ما هو مثل وحي الكالم وال وحي 
والصادق اإلشارة والعبارة وما مث إال ملهم وهو اخلاطر اخلاطر من السحاب املاطر فال يعول إال على اخلاطر األول فإنه احلق املبني 

الذي ال ميني ومبث هلذا اخلاطر حيكم الزاجر وهلذا يصيب وال خيطي وميضي ما يقول وال يبطئ إذا استبطأ الزاجر عند السؤال فما 
هو من أولئك الرجال حال السؤال حال ما حيكم به املسؤول فيكون ما يقول إن وقع منه التواين إىل الزمن الثاين فسد حاله ومل 

 صدق فذلك أمرا اتفق واألوفاق ماهلا ذلك التحقيق عند العلماء ذا الطريق والنفث ال يكون له مكث فحلوله يصدق مقاله وإن
 ليس امللك إال من خدمة امللك امللك ال يرتل معلماً وإمنا يرتل معلماً 167انتقاله ووروده زواله ومن ذلك نزول امللك على امللك 

االشتراك فقد علمت مل ترتلت األمالك يقول الرسول إن اتبع إال ما يوحى إيل وما يرتل به فإن الرمحن علم القرآن وهو الربي من 
امللك على ما تعرض بالذكر ملن يوحي وهو امللك ألنه امللك وامللك ال يفتقر وهلذا ال حيتقر هو املؤيد املنصور والذي تدور عليه 

ه املالك تقصده األمساء كما يقصده األبناء فكل اسم إهلي عليه وافد األمور فله الظهور وإن غفل عن طلب ذلك فإنه املطلوب ألن
وكل خرب كوين عليه وارد فيقب على ما يف امللك من اآلثار ويعلن له مبا فيه من األسرار فهو نور األنوار والفلك املدار الذي عليه 

 اآلخر منهما للنازعة اليت جرت بينهما ومن ذلك سر النبوة بني املدار ختلق بالواحد القهار الوارد يف األخبار إذا بويع خلليفتني فافتلوا
 الولد قطعة من الكبد قد كان سارياً فيه فلهذا كان سر أبيه فهو يف املرتل األقرب املعنوي بني 168الصديقية والنبوة من الباب 

جاء يف اآي من السور فمن علم ما علم وحكم الصديق والنيب فهو الويل ما هو صديق وال نيب دليله يف البشر مسألة موسى وخضر 
من املقام الذي منه حكم علم صاحب القدم قال له الكليم علمين وقال له احلبيب استغفر يل انظر إىل هذه التكملة احملمدية وتنبيهها 

والستر الرفيع قد ال يكون يف على هذه املرتلة العلية مع كونه بعث عامة فأكرب الطوام هذه الطامة فمن هنا يعلم أن احلجاب املنيع 
التشريع قد فضل الرسل بعضهم على بعض مع االشتراك فيما شرعوه من السنة والفرض فما يكون الفضل إال عن أمر زائد ال يعرفه 
إال اخلتم أو الفرد أو اإلمام الواحد عن غري هالء حمجوب مع أنه لكل شخص مطلوب ومن خرج عن هؤالء ال يهتدون مبناره وال 
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صطلون بناره وال يبصرون بأنواره بل ينكرونه إذا مسعوه وال حيصلونه فيما مجعوه فإن عني هلم رموا به وجه من عينه ويقولون هذا ي
 من احتج عليك مبا سبق فقد حاجك حبق ومع 169من تزيني الشيطان الذي زينه ومن ذلك احملتاج من خوصم فحاج من الباب 

 تعصم حاملها ومع كوا ما نفعت مسعت وقيل ا وإن عدل يف اشرع عن مذهبها فإنه ال يسأل هذا فهي حجة ال تنفع قائلها وال
عما يفعل وهم يسألون ولكن أكثر الناس ال يشعرون فإن مثل هذه املسألة تكون أشعاراً فال يأي اآليت ا جهاراً ولو جهر ا 

 يتنصر جرحه وال يندمل وبه يتأمل كل متآمر ستره مسدل وبابه كانت علماً وأبدت حكماً ونفحت فهماً وأورثت يف الفؤاد كلما
مقفل ومعربه معجم وموضحه مبهم دونه تطري البهم وختر القمم ملا يؤدي إليه من درس الطريق األمم الذي أمجع على صحته األمم 

اجر والرب ما من دابة إال هو آخذ وإن كان الصراط املستقيم الذي عليه الرب الكرمي يتضمن اخلري والشرّ  والنفع والضر والف
 ليس منا من مل يكن بالقرآن يتغىن 170بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم وهو الرب الرحيم ومن ذلك من تغىن استغىن من الباب 

    مده من حريه حتيريا لقد حاز مقام كبرياً نعم العبد من قام به كابن أم عبد أصغى إليه الرسول ملا وجد عنده السول فح

على ذلك وأثىن مبا كان به يف ليله يتغىن فطوىب له من عبد متهجد يف حمرابه لربه يتعبد يتلو كالمه وخياف آثامه وينادي عالمة أعداد 
اهلول يوم القيامة احلرب العالمة من جعل احلق أمامه كنيف وقد ملى علماً وحشى حكمة وحكماً وغفر له بدعوة رسول اهللا صلى 

سلم مغفرة عزماً أمرنا بأخذ القرآن عنه ملا عرف األمر مرتلته منه فمالنا ال نكون ذلك الشخص حىت يشملنا هذا النص اهللا عليه و
وإن كان قد فقد قائله فما فقد حامله وقابله فكل شخص من مذهب األمة إذا كان له مثل تلك اهلمة كان املخاطب بذلك احلمد 

ا احلد فعليكم بالتعرض لنفحات جوده ليخصكم مبا خص به أهل العناية من عبيده ومن ذلك فليبذلوا يف ذلك اجلهد حىت يفوزوا ذ
من تكلف ما تصوف من الباب األحد والسبعني ومائة التكلف إذا كان من طريق البنية فال يؤثر يف البغية فإن كان من طريق القلب 

ار يف قيام الليل وصيام النهار من األغيار فمن عبد اهللا بالتكلف فما هو من ففيه استهانة بالرب وهو أوىل باإليثار عند املقربني واألبر
أهل التصوف التصوف خلق وعري الصويف يف التخلق والعامل باهللا يف التحقق فله اخللق من جهة صفاته وله التحقق من شهود ذاته إذا 

 ظنك برب العزة ومذلك األعزة ومن أمسائه العزيز كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم من رآه فقد رآه وهو هو ليس سواه فما
احلكيم وما حاز الصورة إال من خلق يف أحسن تقومي فأي دخول هنا للشيطان الرجيم فإن جتلى الشيطان يف الصورة صحت املقالة 

 القول الذي املذكورة وهي أنه عني كل موجود إذا كان هو نفس الوجود فحكمه خارج عن حكم النيب للمقام العلي وهذا هو
 التلفيق ضم 172عليه يعل ودع عنك من تأول املعلوم أن رمحته وسعت املوجود واملعدوم ومن ذلك التلفيق من التحقيق من الباب 

عني إىل عني إلجياد صورة يف الكون ال وال ما لفق األركان ما ظهر املعدن والنبات واحليوان مث ضم الرمحن احلق إىل احليوانية النطق 
ن منه اإلنسان الكامل منه والناقص اإلنسان احليوان وهذا من تلفيق الرمحن فأقامه أمامه وأعطاه اخلالفة واإلمامة وصريه احلرب فكا

والعالمة خصه باألمساء وأنزله إىل األرض من السماء وقد كان أنبتته من األرض نباتاً وجعل من نشأته أحياء وأمواتاً فما أحس منه 
 حيس منه فهو امليت وهذا نعت هذا البيت عمره بالقوى وأسكنه العقل واهلوى مث قال له ال تتبع اهلوى فهوى فهو احلي وما مل

وعصى آدم ربه فغوى مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وما تركه سدى فأغاظ اهللا به األعداء وأفرح به املالئكة األوداء فتلقى من 
ق حبقائق احملبة ورجع إىل ما كان عليه من املرتلة والقربة وهذا حبكم سار يف الذرية ربه الكلمات وكانت له من أعظم اهلبات فتحق

 من 173أعطته هذه البنية فما مث إال من هم وملّ وإن كان املوجود إال مت فاعلم إن كنت تعلم ومن ذلك احلكمة نعمة من الباب 
اً لطيفاً من حيث أنه علمه من حيث مل يعلم فعلم وما علم أن اهللا هو أويت احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً وكان اهللا به لطيفاً خبري
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املعلم واحلجب له يف علمه وتعلمه وحجبه عن ذلك بقلمه فظهر له يف صورة القمل وقال اقرأ وربك األكرم فاختره فكان خبرياً 
 أويت الرمحة فإن سرمد العذاب بعد ذلك وكان اهللا على كل شيء قديراً فمن سأل احلكمة فقد سأل النعمة ومن أعطى احلكمة فقد

هذا املالك فما هو ممن عمت وجوده الرمحة وال كان عند أهل الكشف والوجود من أهل احلكمة فإن قال بالرجوع إليها وحكم 
 حسن بذلك عليهم وعليها فذلك احلكيم العليم املسمى بالرؤوف الرحيم وهو الشديد العقاب ألنه لشدته يف ذلك أرقب أهل النار

 الكم تقدير موجود ومتوهم فمن فاز به نال قلب األعيان وحتكم كما 174املآب ومن ذلك الكيميا تقدير عند اخلبري من الباب 
يشاء يف األكوان يف عامل األرواح واألبدان فهو صاحب اإلكسري الذي حاز علم التدبري والتقدير بكلمة ينري األجسام املظلمة انظر 

جود كيف أحلقت املعدوم باملوجود وال تتوجه هذه الكلمة على املوجود بالعدم فإنه ليس هلا يف الرد إىل العدم إىل كلمة كن يف الو
قدم ألا كلمة وجودية تطلبها الربوبية والعبودية حلصول األعيان يف األكوان وهلذا يقال فيمن عدم قد كان فالعدم ملن انعدم نفسي 

هب إليه بعض أهل الكالم يف هذه األقسام من انعدام العرض لنفسه ال األجسام ليكون اخلالق والوجود كرم إهلي امتناين فالذي ذ
    خالقاً على الدوام وأما أهل احلسبان فقالوا بتجدد مجيع األعيان يف كل زمان وما خصوا عينا من عني 

ألغراض ومن ذلك سر الطلب من األدب ال كوناً من كون ومن علم أن املتحيزات كلها قامت من األعراض مجع بني املذاهب وا
 ال يتأدب مع اهللا حق األدب إال من حتقق بالطلب ما أوجدك إال لتسأل فأنت الفقري األذل فتسأله العزة والغىن 175من الباب 

 فما مث هجا بالنظر لتحوز عموم الثناء فكل ما يثىن عليك به فهو الثناء احملمود فأنت الذليل الفقري الفقيد وأنت العزيز الغين احلميد
إليك وما هنا جفا جفاه احلق عليك فإنه تعاىل كما قال عن نفسه لست برب جاف وهذا القول كاف وال يليق باجلناب اإلهلي من 

هذا الثناء األمثل العزيز احلميد ال بكل ما يثىن به على العبيد فالعبد له عموم الثناء مبا حيمد وما يذم به من مجيع األمساء وللحق من 
الثناء اخلصوص ذا وردت النصوص القالة إن يد اللمغلولة قالة معلولة ومن قال أنه فقري فهو الكفور وهذا يف البعد ثناء محيد فهو 
أكمل يف الوجود مث أنه قد يذم مبا به حيمد على حسب ما يعتقده القائل ويقصد كالبخل باليدين واملال واحلرص على طلب الفاين 

 الندب أثر واألدب يف 176 الذي يستعذ به يف املآل فتأمل ما أنعم اهللا به وتفضل ومن ذلك الندب أدب من الباب والعلم والعمل
سلوك األثر من اتبع هواه ما بلغ مناه البد أن يبلغ ما متناه ولو اتبع هواه فإن رمحة اهللا واسعة وهي للكل جامعة ال حتكم عليها دار 

وجودات كلها أبناؤها فكيف يقوض بناؤها فما مث إال إحساا وآالؤها هي األم أدرجت نعماها يف وال خيتص ا قرار من قرار امل
تأديبها أبناها فعقوبتها أدب ال يشعر به من األبناء إال العلماء فكن يف أمان لعموم اإلميان فإنه قد ورد اإلميان باحلق كما ورد بالباطل 

لينا نصر املؤمنني فاعبد ربك حىت يأتيك اليقني فإنك إذا تيقنت علم مبن آمنت فجيد كل مؤمن حال غري عاطل وكان حقاً ع
فاألدب مجاع اخلري الشتقاقه من املادبه وأعظم املتنعمني ا يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ومن ذلك أعز األحباب األصحاب 

  ن صاحيب وصديقي وكان يف كل ما أنا فيه رفيقي  قيل من أحب الناس إليك وأعزهم لديك قال أخي إذا كا177من الباب 

 بالعداوة من رماني ويرمي  صديقي من يقاسمني همومي

    

أصحاب النيب عليه الصالة والسالم فازوا باملقام العل هنا ويف دار السالم أعلى درجات القربة التحقق يف اإلميان بالصحبة ال يبلغ 
كون وصيفه حنن األخوان فلنا األمان وهم األصحاب فهم األحباب فمن رأى الصحبة أحدنا مد أحدهم وال نصيفه وال يصلح أن ي
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عني االتباع من أهل احلقائق أحلق الالحق بالسابق فغاية السابق تعجيل الرؤية حلصول البغية ولكن ماهلا بالسعادة استقالل فيما 
ه ما لقي فيما أعطته رؤيته وقد فاتته بغيته هام إال أعطاه الدليل صححه السبيل وكم شخص رآه وشقي والذي متناه بعدم اتباع

االقتداء وما يسعدك إال االهتداء فتعجل لنعيم الصاحب فهو أقرب األقارب ومن ذلك أعز األقارب باملقارب من الباب 
 فلما جعل تعاىل بيننا للمقارب احلنان من الرمحن ألن املقارب من األقارب ما تعلقنا ذا السبب إال مل أثبته الرمحن من النسب178

وبينه نسباً وأعلمنا أنه التقوى اختذناه سبباً فاتقيناه به منه كما أخرب صلى اهللا عليه وسلم عنه فقال وأعوذ بك منك فقلنا له أخذنا 
حتجيلهم دليلهم لو هذا عنك فهو صاحب احلجة واآليت إلينا باحملجة له احملجة البيضا واحلجة الغرا أمته املتطهرون وهم الغر احملجلون 

كان لغرهم هذا النعت املخصوص من الطهور ما اختصت هذه األمة احملمدية ذا النور فإ،ه قال صلى اهللا عليه وسلم ما تعرف هذه 
األمة احملمدية من سائر األمم إال به فانتبه فوردت األخبار املنصوصة بطهارة هذه األعضاء املخصوصة فأسبغناها طهوراً فجعل لنا 

ذلك غروراً وألبسها نوراً فكان هلم بذلك التمييز والتعريف املقام الشريف والتشريف فمن اسبغ طهوره متم اهللا له نوره ومن ثىن ب
وثلث فح بذلك أكثر من صاحب الواحدة إذا حتنث فصاحب الواحدة هو املقارب وصاحب االثنني والثالثة من غري زيادة معدود 

 صلى اهللا عليه وسلم جبميع الصور لبعثته إىل مجيع البشر ومنهم الرايح واخلاسر املغبون والعايل يف يف األقارب وإمنا ظهر الرسول
 إمنا قيل من وحد أحلد من أجل من فإا تطلب العدد يؤبد هذا 179ذلك والدون ومن ذلك قول العارف من وحد أحلد من الباب 

من قول يف مقعد صدق فإنه من وحد مال إىل احلق وتوحد إذ امللحد هو التعريض كوا قد تأيت للتبغيض وال نشك أنه كلمة حق 
املائل يف لغة القائل فإذا أحلد العبد ومال بلغ ما أمله من اآلمال ويف الكالم املقبول من أحلد فقد أخلد إال أنه ملا أحلد فهو ملا قصد 

ألعراف ملا مل يبلغوا يف هذا االتصاف حد اإلنصاف كيف اإلحلاد اللغوي البد منه وال حميص ملخلوق عنه أال ترى إىل أصحاب ا
وقفوا بني اجلنة والنار فال هم مع األشرار وال مع املصطفني األخيار فكانوا خيلصون إىل دار القرار أو إىل دار البوار فلوال التلبيس ما 

ا ميزام فهذا كان من شأم فلوال ما تفضل حصلوا بني نعم وبئس فنعم عقىب الدار لألبرار وبئس عقىب الدار للفجار اعتدلت كفت
احلق عليهم فيما كلف اخللق به يوم القيامة من السجود إليه ما برحوا عليه فلما سجدوا فيمن سجد حجت كفة حسناته فسعد 

  الشرك يف األلوهة مذموم وصاحبه حمروم180فانفك من أسر السور وحلق بدار السرور ومن ذلك من أشرك ملك من الباب 

والشرك يف نعت العبيد بني ذميم ومحيد واملتصف به بني مرحوم وحمروم فما مث اسم لغري احلق عند من علم األمر وحتقق فأمساء اخللق 
أمساء احلق فماذا ختلق مبا هو حتقق واهللا ما افتريت عليه وال نسبت شيئاً إليه وال وصفته بوصف وال أدرجت معناه يف حرف فهو 

مساها فجميع األمساء إىل ربك منتهاها ففرح وتبشبش وغضب وما بش ومل وتعجب وذهب مع عبيده كل مسى نفسه لنا مبا 
مذهب وهو القدمي وأنا احملدث فما مث اسم حدث ومن ذلك من رحل حل من الباب األحد والثمانني ومائة عم الوجود وجوده 

وفيه الرب الكرمي على الصراط املستقيم فاثبت أمراً هو عليه وما فمنه وفيه يرحل وحيلّ عبيده فرحلة من يصطفيه إمنا هي منه وإليه 
هو وما مث سواه فانظر من يصل إليه إمنا جعل يده بناصيتك ابتغاء عافيتك وهذا من كرمه وسابقة قدمه فما مث إال مستقيم وعلى 

 ذكره باحلجة وأبان له عن احملجة ليقول منهج قومي لكونه بيد الكرمي فلقد فزت حبظ عظيم يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي
كرمك غرين والكرمي ال يضرين وهو الغيور على امسه واملبقي يف قلب عبده رمسه لسابق علمه وم ذلك من حل مل يرحل من الباب 

    ل إال  احلال املرحتل من يكرر تالوة ما نزل فانتهاؤه عني ابتدائه وذا حاز مجيع أمساءه فما حل إال رحل وما رح182

حلّ فرحيله حلوله وحلوله رحيله والكل سبيله وال حيص ذلك إال يف احلروف فإا ظروف فمن تكرر له املعىن يف تالوته فما تاله 
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حق تالوته وكان دليالً على جهالته ومن زادته تالوته علماً وأفادته يف كل مرة حكماً فهو التايل ملن هو يف وجوده له تايل مث انظر 
نائه بعبده حني أعلمه بأنه يف تالوته عند مناجاته على قدمه فيقول العبد احلمد هللا رب العاملني فيقول اهللا محدين عبدي فجعل يف اعت

نفسه لعبده تالياً إذا أقام عبده لكالمه عز وجل تالياً وقسم األر بينه وبينه ليميز من كونه كونه فإن مث من يقول بأحدية الكون يف 
 كشف الساق كما يؤذن بالشدة 183ل ليتبني ويتعني ومن ذلك ما ينكشف من الساق عند الفراق من الباب العني فلهذا فص

كذلك يؤذن بسرعة انقضاء املدة مع كل زعزع رخاء وعند انتهاء الشدائد يكون الرخاء من عز هان ومن افتقر استدان إهانته تركه 
 مهمة فهو ناقص اهلمة من حكمت عليه معرفته فقد تنقصه مهته مع غناه عن زهداً ال بل ترك طلبه قصداً من استدان من غري حاو

القرض وقد أقامه سبق العلم مقام الفرض فدخل حتت حكمه لقوة سلطان سابق علمه وما من شيء إال عندنا خزائنه والفرض شيء 
ت عليها أزرة أطواقها فاشتد اللزام وهو خازنه فالبد من ظهور أثره يف بشره جاء ذلك يف خربه كشفت احلرب عن ساقها وعقد

وكانت نزال ملا عظم القيام وجداء ربك يف ظلل من الغمام واملالئكة للفصل والقضاء والنقض واإلبرام وعظم اخلطب واشتد 
لصفة من الكرب وماج اجلمع حبكم الصدع ففريق يف اجلنة وفريق يف السعري مث إىل النعيم املصري ومن ذلك العلم واملعرفة بالذات وا

 املعروف الذات واملعلوم الصفات من عرف نفسه عرف ربه ما وسع القلب ربه حىت علم قلبه العلم ما علم بالعالمة 184الباب 
فالعامل عالمة فال تعلم ذات إال مقيدة وإن أطلقت هكذا عرفت األشياء وحققت فاإلطالق تقييد يف األرباب والعبيد والتحديد لباس 

باس فاحذر من اللبس فإنه من أخفى ما يكون يف النفس أين علم املريد والناس يف لبس من خلق جديد اخللق مع ويف التحديد االلت
األنفاس وهو فيها يف خلع ولباس وال يشعر بذلك إال قليل من الناس املعرفة أحدية احملتد والعلم ثنوى املشهد العلم يتعلق باإلله 

باملعرفة يزول االشتراك وفيها يقع االرتباك الذات جمهولة فال تقل فيها علة وال معلوله وال يصح واملعرفة تتعلق بالرب وتنفي االشتباه 
أن تكون حلق حمققة وال لشرط مشروطة وال لدليل مدلولة وجه الدليل يربط الدليل باملدلول والذات ال ترتبط وقد خاب من اشترط 

 األحباب أرباب واحملبوب خلف الباب احملب رب دعوى 185 من الباب ووقع يف الغلط ومن ذلك مراتب األحبة يف مرتل احملبة
فهو صاحب بلوى لوال دعوى احملبة ما وقع التكليف ولوال احملبة ما طلبنا اجلزاء من اللطيف احملبوب إن شاء وصل وإن شاء هجر 

دركه األبصار وهو يدرك األبصار لألحبة مرتل يف فإذا ادعى حمبة حمبه اخترب فاحملب يف االختبار واحلبيب مصان من األغيار وهلذا ال ت
احملبة فحبيب جنيب وحبيب قريب فاحملب إذا كان ذا جنابه فما هو من القرابة وإذا مل يكن جنيباً كان قريباً قرب احلبيب باالشتراك 

ب الويل والذي ليس له الذلة يف الصفة وجنابته يف عدم االشتراك فيها كما أعطت املعرفة تقرب إيلّ مبا ليس يل ملا طلب القر
واالفتقار فهو الغين العزيز اجلبار واملتكرب خلف باب الدار انظر إىل ما أعطاه االشتراك والدعوة من البلوى هو يف الرتوح باجلس 

ون ذلك الصوري والعقل والروح وهلذا ال يتجلى ملن هذه صفته إال القدوس السبوح فالرتيه للعني ال يقول باالشتراك يف الكون 
 اللهم صل على حممد كما صليت على ابراهيم يف العاملني ملن هو يف هذه 186إيضاح السبيل يف إحلاق حممد باخلليل من الباب 

احلال من األبرار ومن املقربني أين هذه العالمة من قوله أنا سيد الناس يوم القيامة وإنه يفتح باب الشفاعة دون اجلماعة للجماعة 
اخلليل بذلك املقام احملمود اجلليل كان آلدم السجود وحملمد املقام احملمود مبحضر الشهود يا ليت شعري هل تقوم اخللة ومن اجلماعة 

بكون رسالة حممد اليت تعم كل مله ومبا أويت من جوامع مناهج األدلة وال ينال اخللة إىل من سد اخللة حممد صاحب الوسيلة يف 
 وأين أمته منه يف الفضيلة ومع هذا بدعائهم نال الوسيلة واملدعو له أرفع من الداع فلتكن مل أورده من جنته وما ناهلا إال بدعاء أمته

     الصالة على حممد كالصالة على ابراهيم احلافظ الواعي وحنن املؤمنون العاملون بسيادته 
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اء قائم من التراب واألحجار فاد الطريف والتليد وخصوصية عبادته وأين املقام احملمود من مقام السجود سجد املقربون األبرار لبن
 الشوق يسكن باللقاء واالشتياق يح باالنتقاء ال 187فيمن اختص باملقام احلميد ومن ذلك الشوق واالشتياق للعشاق من الباب 

ريق فكيف يكن وهل مثل هذا يعرف االشتياق إال العشاق من سكن باللقاء قلقه فما هو عاشق عند أرباب احلقائق من قام بثيابه احل
يتمكن للنار التهاب وملكة فالبد من احلركة واحلركة قلق فمن سكن ما عشق كيف حيص السكون هل يف العشق كمون هو كله 
ظهور ومقامه نشور العاشق ما هو حبكمه وإمنا هو حتت حكم سلطان عشقه وال حيكم من أحبه هكذا تقتضي احملبة فما حب حمب 

ا عشق عاشق إال معناه أو حسه لذلك العشاق يتأملون بالفراق ويطلبون لذى التالق فهم يف حظوظ نفوسهم يسعون إال نفسه أو م
وهم يف العشاق األعلون فإم العلماء باألمور وبالذي خبأه احلق خلف الستور فال منة حملب على حمبوبه فإنه مع مطلوبه وماله 

به عينه ويبتهج به كونه ولو أراد احملب ما يريده احملبوب من اهلجر هلك بني مطلوب وال عنده حمبوب ومرغوب سوى ما تقر 
 ال تقع نفعة من 188اإلرادة وألمر وما صح دعواه يف احملبة وال كان من األحبة ففكر تعثر ومن ذلك االحترام واالحتشام من الباب

اخلدمة وطرح احلرمة واحلشمة فقد خاب وما جنح وخسر غري حمترم فاحترم وال تنفع هبة إال من حمتشم عندك فاحتشم فمن قام ب
وما ربح اخلادم يف اإلذالل ال يف اإلدالل وما للخادم وللدالل وماله وللسؤال إن مل يكن اخلادم كامليت بني يدي الغاسل مل حيل من 

 أليم مبا كانوا يكذبون وهم ال خمدومه بطائل إذا دخل اخلادم على خمدومه واعترض ففي قلبه مرض فزادهم اهللا مرضاً وهلم عذاب
يشعرون وال يعلمون من رمى حرمته قلبك فما هو ربك فجنب خدمته وصحبته حىت جتد حرمته فإذا وجدا فارجع إليه هكذا 
من أمجع أهل اهللا فيما عولوا عليه ذكر ذلك القشريي يف رسالته يف احترام الشيخ ومواصلته باحلرمة تنال الرغائب يف مجيع املذاهب 

 اإليقاع أوزان واهللا وضع امليزان الوجود كله 189حسن ظنه حبجر انتفع به يف مذهبه ومن ذلك اإليقاع للسماع من الباب 
موزون فال تكن احملروم املغبون وما ترتله إال بقدر معلوم وهو عني الوزن املفهوم له االسم احلكيم يف احلديث والقدمي فامليزان حاكم 

من مجلها اإليقاع للسماع فلهذا هي حركة السامع فلكيه إذا كانت صادقة عن فناء ملكيه فإن كانت نفسية وبه ظهرت املقاسم و
فليست بقدسية وعالمتها اإلشارة باألكمام واملشي إىل خلف وإىل قدام والتمايل من جانب إىل جانب والتصرف بني راجع وذاهب 

فمثل هذا أمجع الشيوخ على حرمانه بني إخوانه فمن ادعى مساع اإليقاع يف ومن هذه حالة فما مسع وال أثر فه املوقع مما وقع 
األمساع وماله وجود فهو من أهل احلجاب واحملجوب مطرود هل ظهر عن كن إال الوجود وهذا سار يف كل موجود ولذلك قرن 

 السماع الذي عليه اإلمجاع م اكان عن 190اإلعدام باملشيئة فر تبع بالنسبئة مومن ذلك ما السماع الذي عليه الغجماع من الباب
اإليقاع اإلهلي والقول الرباين فال ينحصر يف النغمات املعهودة يف العرف فإن ذلك اجلهل الصرف الكون كله مساع لكن عند 

ند صاحب صاحب األمساء من قام به الطرش مل يفرح يوماً بالدهش وال كان عنه كون وال ظهر منه عني ما أشبه الليلة بالبارحة ع
السماع بالقلب واجلارحة أنت اليلية وهو البارحة فأين من له لفقده مثل هذا نفس نائحة فعذا عدم النسب وشغلها بتقييد اللهو 
والطرب عن هذا النسب فإن النسب هو القرىب يف اإلهليني والربانيني فالسماع املطلق ملن حتقق باحلق فإنه ما خص بكن كونا من 

على عني دون عني فالكل قد مسع مبا قد نصدع فمن قيد السماع باألوزان والتلحينات املقسمة بامليزان فهو كون وال توجهت 
صاحب جزء ال صاحب كل وهو على مواله كل مواله أول زاهد فيه وهلذا ال يصطفيه كيف يقيد املطلق من ادعى أنه باحلق حتقق 

وجتريده وتوحيده ومن ذلك كرامة اهللا بأوليائه يف أمسائه من الباب األحد من سرى يف الوجود تقييده حصد إميانه وعلمه وكشفه 
والسبعني ومائة من تصرف يف أمسائه كان من أوليائه األمساء حبكم العبيد وهلذا صح التخلق ا يف الوجود ال بل التحقق املقصود من 
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حقق به املنتبه لألمساء داللنان وهلما تعلقان التعلق الواحد فك املعمى مل ينظر األمساء من حيث داللتها على املسمى فإن ذلك ال يت
    الذي جيتمع فيه األمساء كلها من غري أمر 

زائد والداللة املطلوبة ما تتميز به األمساء من املعاين كما متيزت باأللفاظ واملباين فاملباين كالعامل والعليم والعالم واأللفاظ مثل هذا 
كام فانظر يف هذه األقسام فإذا علمتها فأنت اإلمام املقدم على مجيع األنام واملالئكة الكرام هذا علم أبيك وكاخلالق والقادر يف األح

فاجعله قوتك فاجعله قوتك فإنه لن يفوتك فكل كرامة ال تتصل بالقيامة فما هي كرامة واحذر من االستدراج يف املزاح ومن ذلك 
ام اإلهلي يف األنام الرؤية واملشاهدة والكالم الرؤيا هي املنية واملشاهدة رؤية الشاهد  اإلكر192ما لألنام من اإلكرام من الباب 

وهي ترجع إىل العقائد فهي تعرف وتنكر والرؤيا ال يدخلها إنكار فتبصر والكالم ما أثر وال يدخله انقسام فإذا دخله االنقسام فهو 
 وما فيه تكلم اهللا وإن كان قد ورد فيه ذكر الكالم ولكن تشريفاً ملوسى عليه القول وفيه املنة اإلهلية والطول القرآن كله قال اهللا

السالم ولو جاء بالكالم ما كفر به أحد ألنه من الكلم فيؤثر فمن أنكره وجحد أال ترى إىل قوله وكلم اهللا موسى تكليماً كيف 
 فما هو لذاته بل هو من االمتنان اإلهلي والطول ففرق بني سلك به جاً قومياً فأثر فيه كالمه وظهرت عليه أحكامه فإذا أثر القول

القول والكالم تكن من أهل اجلالل واإلكرام كما تفرق بني الوحي واإلهلام وبينما يأيت يف اليقظة واملنام ومن ذلك من رأى السعادة 
 يعطي السعادة العادة عود احلق إىل اخللق وإن  حكمة العادة يف علم الشهادة إثبات اإلعادة فإن اإلميان ا193يف العادة من الباب 

اختلفت الصور ففيه إثبات الغري فال جتريح فإنه العلم الصحيح ال تكرار يف الوجود وإن خفا يف الشهود فذلك لوجود األمثال وال 
ى ومل يسبق ما كان ا يعرفه إال الرجال لو تكرر لضاق النطاق ومل يصحو االسم الواسع باالتفاق وبطل كون املمكنات ال تتناه

تباهى من قال بالرجعة بعد أطلق فما طلق وكان صاحب شبهة فيما نطق إنه به حتقق وإن مل يكن كذلك فهو أخرق وكل منا مع 
 العاقل العارف ذه املعاقل فإنه عن العلم مبثل ما ذكرناه ليس بغافل الطالق الرجعى رمحة باجلاهل الغيب ولو قلنا يف الرجال للرجعة

يف الطالق خرقنا يف ذلك ما جاء به أهل اهللا من االتفاق فإنه نكاح جديد ولذلك حيتاج إىل شهود أو ما يقوم مقام الشهود من 
حركة ال تصح إال من مالك غري مطلق وكذا هو عند كل حمقق ومذهب أهل األسرار ال تكرار مع ثبوت العادة واإلميان باإلعادة 

ظر وأوضحناه وبه عند كل ذي أذن أفصحناه فإذا علمت فتصرف يف العبارات كيف شئت فما يعلم ولكن كما شرحناه وبيناه للنا
كما بدأ كم تعودون إال من علم وننشئكم فيما ال تعلمون فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقاً واجلاهل الظامل نفسه 

واقعة اجلامعة حقيقة اإلعجاز يف النطق بالصدق فاصدق يف  أريت يف ال194صدقاً ومن ذلك اإلعجا يف الصدق واإلجياء من الباب 
نطقك تكن املعجز فأسهب بعد ذلك أو أوجز فإن الغاية يف اإلعجاز املبالغة يف اإلسهاب واإلجياز فما من آية إال وهي أكرب من 

الد وأما يف الغائب فهو غري صائب أختها وإن تولدت عنها وقامت هلا مقام بنتها فقد يكون يف الشاهد الولد أعظم يف القدر من الو
إال يف موضع واحد وهو ما تولد عندك من معرفتك بربك عند معرفتك بنفسك وإن كان ليس من جنسك فذلك العلم هلذا العلم 
كالولد وهو أعظم قدراً من الوالد عند كل أحد وما سوى هذا وأمثاله يف الغائب فليس بصائب فال تقس الغائب على الشاهد يف 

موطن فإنه مذهب فاسد يرحم اهللا أبا حنيفة ووقاه من كل خيفة حيث مل يرى احلكمة على الغائب وهو عندي من أسد كل 
 النبوة يف املبشرات خمبوءة فمن ال مبشرة 195املذاهب وأحوط من مجيع اجلوانب ومن ذلك رتبة وحي املنام من الكالم من الباب 

إن كانت للمقام الرفيع وهو التشريع ولكن إذا حتقق الرائي لديه من يوحي بذلك إليه حينئذ له ال نبوة له وإن مل تكن نبوة مكملة و
يعول عليه فإن أوحى به الرسول فله أن يقتصر بذلك على نفسه ويقول فإن حتقق عند السامع حقه وثبت عنده صدقه تعني يف ذلك 
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 فاألخذ به معني عند الواجد وبقي النظر والتكملة يف املقلد له فإن إتباعه وحرم عليه دراعه فإن كان ناسخاً حلكمه ثبت خبرب الواحد
كانت العدالة على السواء فصاحب الرؤيا أوىل مبحجة االهتداء فحكم وحي املنام بشرائطه حكم اليقظان بالدليل النقلي أو الربهان 

    ك احلق تعاىل أو وهو مبرتلة لصاحب يف السماء والتابع إياه مبرتلة االتباع فإن كان املوحي بذل

امللك إليه فتناوله حبسب الصورة اليت نزل ا عليه وال يتخذ ذلك شرعاً يتعبده وإن كان حيقده وهذه فائدة سرجها متوقدة من 
شجرة مباركة من تشاجر األمساء ويكفيك هذا اإلمياء فاعمل حبسبه واعلم قدر منصبه ومن ذلك نظم السلوك يف مسامرة امللوك من 

 الذي خيتاره امللك ملسامرته ويصطفيه بسامره باالسم الذي يتجلى له امللك فيه فهو حبكم جتليه يف حتليه فيتنوع الثمر 196الباب 
كما تتنوع يف العقود الدرر وعلى هذا الصورة يكون اخلرب واحلديث وتارة يف القدمي وتارة يف احلديث فإذا كان الثمر يف تدابري 

ن امسه فيتخيل يف امللك أنه خمدوم وهو مبا حيتاج الرعايا إليه عليه حمكوم وإن مل يكن كذلك فليس امللك كان حبكمه حتت سلطا
مبلك وال مالك وقد يكون الثمر يف شأن املنازل وتعيني املدافع وما يصرفه يف ملكه يف صبيحة ليلته من املضار واملنافع فاختصاص 

يث إال يف احلدوث ال يصح من الندمي احلديث يف القدمي وذا قال يف كالمه تعاىل املسامرة باالسم الضار واالسم النافع فما له حد
ما يأتيهم من ذكر من رم حمدث مع علمنا بقدمه وهو عني كلمه فكثره ووحده وقسمه وأفراده وأنزله وأحدثه وناجى به املسامر 

لساجدون فال يزالون يف هذا رغبة يف املثوبة واألجر حىت وحدثه فمن املسامرين املستغفرون ومنهم التائبون احلامدون الراكعون ا
 السفر قطعة من العذاب ملا 197ينصدع الفجر ولذا يبكر بالصبح ويغلس يف أول ما يتنفس ومن ذلك املسافر منافر من الباب 

عن عرشه إىل مسائه جبميع يتضمنه من فراق األحباب فاملسافر منافر يف سفر إال كوان الرتوح عن األوطان الرمحن يرتل كل ليلة 
أمساءه ويف القيامة يرتل بعرشه إىل فرشه وقد قيل يف السفر للمسافر مخس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة 
ماجد ال هم إال هم الوحيد مما هو عليه من التفريد ففي وجود اخللق مؤانسة احلق واكتساب املعيشة ما يأيت إليه به اإلرسال عن 

عمال العمال وعلم يف سر قوله حىت نعلم فافهم وآداب ما يأتون به من مجيع اخلري طلباً حلسن املآب وصحبة ماجد مثل الداعي أ
والسائل واملستغفر والتائب وهو القاصد فصح ما نظمه الشاعر يف السفر للمسافر فالسفر صفقة احلق وال يطلق إال على اخللق فهو 

 احلق وامللك والغمام اثنان اهللا ثالثهما 198وج ورحيل ومن ذلك الثالثة نفر يف السفر من الباب يف احلق نزول ويف اخللق عر
والسالم فالركب احملفوظ يف عني اهللا ملحوظ الواحد شيطان لبعده عن مجاعة واالثنان شيطانان لعدم الناصر وتوقع ما تقوم به 

 التثليث من أجل احملدث واحملدث واحلديث ما كفر القائل بالثالثة وإمنا كفر الشناعة والثالثة نفر وهم أهل األمان غالباً يف السفر
بقوله إن اهللا ثالث ثالثة فلو قال ثالثا اثنني ألصاب احلق وأزال املني ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما يريد أن اهللا عز وجل حافظهما يعين 

وطان فمن كان وطنه العدم يف القدم كانت غربته الوجود وإن يف الغاب بزمان هجرة الدار من أصعب أحوال اإلنسان فراق األ
حصل له فيه الشهود فهو حين إىل وطنه ويغيب عند شهود سكنه والفناء حال من أحوال العدم عند من فهم األمور وعلم فما 

حلق التوحيد يف فيفنيهم عند يطلب أهل اهللا الشهود إال ألجل الفناء عن الوجود أما بعض العبيد فلم فيه من اجلود كما أن مرتل ا
الشهود حلصول التفريد واهللا على ما نقول شهيد وقد قال أهل اللسان إنه اآلن على ما هو عليه كان نعىن من الترتيه ونفي التشبيه 

ثات  احلال ما حال فالوجود كله حال ال يصح الثبات على شأن واحد ملا تطلبه احملد199ومن ذلك احلال ما حل وحال من الباب 
من الزوائد فاألمر شؤون فال يزال يقول لكل شيء كن فيكون مث إنه عندما يكون يستحيل فتظهر ويف وطنها تقي ماهلا قوة على 

فراق السكن وال الرتوح عن الوطن فترجع إىل العدم يف الزمن الثاين من غري تواين فهو خيلق وهي تنفق الوجود كله تعب ولذا قال 
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ىل ربك فارغب فما فرغ إال اشتغل وال انقضى عمل إال استعمل وكان يف العدم صاحب راحة ألنه يف له فإذا فرغت فانصب وإ
موطن استراحة إذا كان الرمحن كل يوم يف شأن فما ظنك باالً كوان ما قال بأن العدم هو الشر إال من جهل األمر إمنا ذلك العدم 

 احملال فذلك العدم هو الشر احملض على كل حال وأما العدم الذي الذي ما فيه عني وال جيوز على املتصف به كون وليس إال
يتضمن األعيان فذلك عدم اإلمكان فهي أعيان تشهد وتشهد فهي الشاهد واملشهود يف حال العدم والوجود فإىل األحوال هو املآل 

    وإليه حسن 

بسملة من الباب املوىف مائتني املكانة أمانة فال جترحها اإلنسان ومال ومن هنا يثبت شرف الذوق واحلال ومن ذلك مقام مرتلة يف ال
باخليانة فإن اهللا أمر بأدائها إىل أهلها فقبوهلا عرض وأدائها فرض وما يقبلها إال من جهل والقابل هلا بطريق اجلرب مضطر فعذره 

مملوكاً وقد كان مالكاً وكان ناجياً مقبول وليس بالظلوم اجلهود والقابل هلا باالختيار مدخل نفسه حتت حكم االضطرار فيعود 
فعادها ملا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اإلمامة إا ندامة يوم القيامة وذلك األمري املختار ال من أخذها حبكم االضطرار 

قل وال تشتغل فإن جربت فمن أعطيها أعني عليها ومن طلبها وكله اهللا إليها وإن كانت مرتلتها رفيقة فحجبها منيعة فإن وليت فاست
والبد فاحفظ العهد وأوف بالعقد فالعامل برتبتها إذا وليها حذر ألن مقامها خطر فإياك وإياها وحتفظ من منتهاها ومن ذلك املكانة 

خلوق أمانة من الباب الواحد ومائتني إمنا يصحب صاحبها امللل ويقوم به الكسل ملا فيها من مراعاة احلقوق وهو أمر يصعب على امل
  فاعتزل عن صحبة ما يورث امللل وامللل سببه اجلهالة يف اخللق جديد ولذة املزيد فامللول جهول وفيه أقول 

 تقل إنه من نعت ذا األزل وال  أوصيك أوصيك ال تصحب أخا ملل

 الذي لما بقل الحق في العلل إال  ذلك أمر ليس يعرفه ألن

 ق الخلق بالحيلالذي قال خل إال  ذلك أمر ليس يجهله وإن

 المالم فكن منها على وجل إال  الماللة التعطيك صورتها إن

 الكريم على األنعام ذو حيل إن  يمل جواد من جدا أبداً فما

 أرى لك في اإلفالس من ملل وما  إن كان واجد مال فهو يبذله

 الماللة في اإلفالس تظهر لي إن  الماللة في النعمى إذا وردت ليس

 الجواد له فانظروا في مهل فقد   فإفالس يحققهجود فكل

 التصف المعلوم بالبخل إليه  أن يعطيك ما تحتاج راحته لو

 مقال أنا منه على خجل وذا  إن الكريم الذي يعطيك حاجته

 إذا كان ذا حكم على الدول إال  مر وال يحلو لذائقه الحق

    

ن فنا شطح وهذا من أعظم املنح إال أنه يلتبس على السامع فال يعرف  من شطح ع202ومن ذلك الشطح من الفتح من الباب 
اجلامع من غري اجلامع وهلذا االلتباس جعله نقصاً بعض الناس من باب سد الذريعة ملا فيها بالنظر للمخلوق من األلفاظ الشنيعة اليت 
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 مل يظهر عليه شيء من الشطح فال يظهر الشطح من ال جتيزها هلم الشريعة فمن تقوى يف هذا الفتح وعلم من نفسه أنه ليس بشاطح
صاحب هذا الوصف إال إذا كان يف حاله ضعف إال أن تبني ذلك عند الواصل والسالك أال ترى إىل ما قاله صاحب القوة 

ته فاألديب من والتمكني يف إنقاذ األمر أنا سيد ولدي آدم وال فخر فانظر إىل أدبه يف حتليله كيف تأدب مع أبيه وما ذكر غري إخو
 الطالع يتأخر 203أخذ بأسوته فإن ربه أدبه ومن أدبه احلق أنزل احلق من منازله ملا حتقق ومن ذلك الطالع ضليع ال ظالع من الباب 

ألنه به تعثر والضليع تقدم ليكون يف الصف املقدم أال ترى املسمى باألول كيف رغب يف الصف األول وحكم فيه باالقتراع ملا فيه 
االعتالء واالرتفاع فالظالع يدافع املنازع فهو علم يف رأسه نار ملا يأيت به من األخبار فيستفهمه من ورد عليه لينظر فيما أتى به من 

إليه كان طالع موسى اجلبل وطالع اخلليل النور الذي أفل فأعقب ذلك األفول احلق كما أعقب اندكاك اجلبل الصعق فما أصعق 
بل العظيم فما أفاق الكليم من صعقته إال ملا بقي عليه من أداء نبوته وإن كان اإلنسان أقوى من اجلبال الكليم إال الذي دك اجل

والسيما إذا كان من اإلبدال وقد صح ذلك باخلرب النبوي عن اهللا تعاىل ولكن قد ثبت عنه يف الكتاب املكنون إن خلق السموات 
 يعلمون فدخل حتت هذا املقال ما يف األرض من اجلبال فلم تسلم وافهم األمر واألرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال

 الذهاب إليه إحالة منه عليه من أمرك يف يديه فأنت لديه ما برحنا منه حىت نسأل 204واكتم ومن ذلك اإلياب ذهاب من الباب 
 الوجود فمن عرفه مساه وما وصفه ما ورد خرب عنه هو املشهود يف كل عني والشاهد من كل كون فهو الشاهد واملشهود ألنه عني

بالصفات ملا فيه من اآلفات أال ترى إىل من جعله موصوفاً كيف يقول إن مل يكن كذلك كان مؤوفاً وما علم أن الذات إذا قام 
 صفاته وصفاته كماهلا على الوصف فإنه حكم عليه بالنقص اخلالص الصرف من مل يكن كما له لذاته افتقر بالدليل يف الكمال إىل

ما هي عينه فقد جهل القائل أن الصفة كونه فأين تذهبون إن هو إال ذكر للعاملني إن يشأ يذهبكم أيها الناس وقد أذهبهم مبا وقع به 
 والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه للرمحن الناصر الذي ليس يف نصره 250من االلتباس ومن ذلك التنفيس تقديس من الباب 

 الناصر املؤمتن اآليت من قبل اليمن نصر بالصبا ملا فيها من امليل واحلنان وهو النفس الذي يف اإلنسان لذلك ورد يف األخبار بقاصر
أنه كناية عن األنصار يف اهلبوب إىل احملبوب تنفس املكروب ما مث إال تنفيس لذلك هو تقديس وإن كان يتضمن القرىب فإنه من 

ي ذلك الختالف األغراض وما يف القلوب من األمراض مصائب قوم عند قوم فوائد فكل ما زاد عليه فهو مجلة القرب واحلقيقة تعط
من الزوائد ال يعرف الزائد إال الواحد وأما واحد الكثرة فال يعرف بالزائد ألن عني كثرة الواحد ومن ذلك اإلسرار يف اإلصرار من 

 يوم القيامة لوال حضور األغيار ما كانت األسرار السر ما بينك وبينه وما هو  اإلصرار اإلقامة واإلسرار مكتمة إىل206الباب 
أخفى ما يستر عنك عينه فال يعلم إال خفي إال اهللا الواحد والسر يعلمه الزائد وما زاد فهو إعالن وزال عن درجة الكتمان ال تودع 

لوعد ويستوي عنده القبل والبعد ألنه يف اآلن وهو حقيقة الزمان سراً إال من كان مصراً فإنه يقيم على الود ويفي بالعهد يصدق يف ا
من أعجب ما يعتقده أهل التوحيد وصفه بالقريب البعيد قريب ممن هو بعيد عمن هو أقرب من حبل الوريد إىل مجيع العبيد ومع 

ال ليس من مقامات الرجال من هذا يقال لإلنسان هل امتألت يقول هل من مزيد من جهنم طبيعته عصمته شريعته من ذلك االتص
   وأيضاً 207الباب 

  وليس هذا من مقام الرجال  اتصال معلم بانفصال كل

 باألغيار عين الكمال أثبت  شفع الواحد إال الذي ما
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 عن نقصه من زوال فماله  لم يكن في ذاته كامالً من

 تشبه ذات الظالل فذاته  من يكمل من غيره وكل

    

  وجسمه إال كثف في كل حال  ورهالظل إلى ن يفتقر

 له ظالً وهذا محال عيني  وأين عين الجسم حين يرى

 قلته إال لضرب المثال ما  ما قلته إنني فاعتبروا

 به يدخل تحت المقال يدري  كل علم عند أهل الحجا ما

نية فانظر إذا ما ورد أي شيء قصد ومن ذلك إمنا يتصل األجنيب وما يقول به الغيب نفي الكتاب املرتل املثلية وإمنا األعمال بال
 من فصل بينك وبينه أثبت عينك وعينه أال تراه تعاىل قد أثبت عينك وفصل كونك بقوله 208التفصيل يف اإلمجال مجال من الباب 

اد وأما القائلون إن كنت تنتبه كنت مسعه الذي يسمع به فأثبتك بإعادة الضمري إليك ليدل عليك وما قال باالحتاد إال أهل اإلحل
باحللول فهم من أهل التفصيل فإم أثبتوا حاالً وحمالً وعينوا حراً ما وخل فمن فصل فنعم ما فعل ومن وصل فقد شهد على نفسه 

أنه انفصل ألن الشيء ال يصل نفسه بنفسه إال إذا كان الشيء أشياء وكان ذا أجزاء وإمنا الواحد كيف يصح فيه انقسام وما مث على 
 يا أرض ابلعي مائك ويا مساء اقلعي فغيض املاء 209ه أمر زائد فالفصل ألهل الوصل ومن ذلك من راضه فقد أغاضه من الباب عين

وارتفعت األنواء وقضى األمر وظهر يف النجاة السر واستوت سفينة نوح عندما أقلعت السماء وشنقت يوحي على جود اجلود لتتم 
يوم املوعود فإنه لو انقطع األصل النقطع النسل التواصل سبب التناسل فإن كان عن نكاح فهو مع كلمة الوجود لوالد ومولود إىل ال

املطهرين من األرواح وإن كان عن سفاح فهو ممن قصد بإجياده الصالح وإن كان الكل عباده يف عالم الغيب والشهادة فكل قد 
ومن ذلك التحلية صفة أهل األلوية .  مسبح حبمده يف كل كونعلم صالته وتسبيحه وإن مل نفقه تسبيحه فأىن مؤمن بأن كل عني

 التخلق مبكارم األخالق دليل على كرم األعراق التحلية طواعية ما حتلى من أدبر وتوىل منخص بالتحلي فهو دليل 210من الباب 
إلفك بالشرك والتوحيد يف اإلله على صحة التحلي املشاركة يف الصفات دليل على تباين الدوات بالشكر عرف امللك وامللك زال ا

من حيث ما هو إله ال من حيث األمساء فإا للعبيد واإلماء ا يكون التحقق وهي املراد بالتخلق قد قال يف الكتاب احلكيم عن 
نه وصف رسوله الكرمي أنه باملؤمنني رؤوف رحيم وقال سبحانه عن نفسه يف كالمه القدمي إن اهللا بكم لرووف رحيم فقد عرفنا بأ

نفسه مبا وصفنا فلوال صحة القبول منا ما أخرب بذلك عنا وخربه صدق وقوله حق فبمثل هذا االشتراك كان األمالك وما من ذرة 
قي الكون إال وهلا نصيب من هذه العني ومن ذلك املنصة ملن عرف ما نصه من الباب األحد عشر وما ئبني اخللق جملي احلق فإذا 

ما علمت من ينظر فإن نظرت يف كونه بعينه فاحذر من بينه وإن نظرت بغري عينه فقد فزت بعظيم بينه نظرت فاعلم من تنظر ك
فبينه فصله ووصله وهلذا لد عليه عينه على هذا وقع االصطالح عند الشراح فهو من األضداد كاجلون يف البياض والسواد وكالقرء 

 فهي للتفرقة بني املالك واململوك نظم السلوك يف السلوك والتعب والراحة يف يف الطهر واحليض املعتاد املنصات لألعراس وامللوك
الدلوك امليل يف اجلور والعدل ومن ذلك االنفراد ألهل الوداد من الباب الثاين عشر ومائتني اخللوة باحملبوب هو املطلوب واالنفراد 

  اد إال أهل احملبة والوداد ما هو منفرد من هو حببيبه متحد معه غاية الدعة واخلروج من الضيق إىل السعة ال يفرح ذا االنفر
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 يشأ شئت وإن شئت يشا إن  روحه روحي وروحي روحه

    

توحدت اإلرادة بني األحباب وإن تعددت األعيان فإىل واحد املآب األمر عند أهل التحقيق يف صادق وصديق الصادقان يفترقان 
ع فال تنازع دخلت على بعض الشيوخ من أهل العناية بالرسوخ مبدينه فاس فأفادين هذه ألما مثالن واملثالن ضدان والضد مداف

 عند أهل امللة ال يصح أن يكون لنا علة ألنه 213املسألة وقال احذر من االلتباس ومن ذلك ليس من امللة من قال بالعلة من الباب 
 ال يفارق الدليل مدلوله لو فارقه ما كان دليالً وال كان اآلخر عليالً قد كان وال أنا فلماذا تتعىن من كان علة مل يفارق مللوله كما

الشفا من أحكام العلل يف األزل ما قال بالعلة إال من جهل ما تعطيه األدلة األمر احملكم املربوط يف معرفة الشرط واملشروط عليه 
ام احلق يف عباده ال تعلل وهو املقصود باهلمم واملؤمل لو اعتمد أهل التحقيق يف هذا الطريق القول بالعلة معلول بواضح الدليل أحك

صح أن يؤمل مؤمل سواء ما ثبت أنه اإلله وقد ثبت أنه اإلله فال يؤمل سواه كما أ،ه عز وجل قد أمل من عباده ما أمل فهو يريد 
 ما ظهر الشتاء والقيظ إال 214اآلخرة اآلجلة وحنن نريد الدنيا العاجلة ومن ذلك من أغيظ انزعج ومن خوصم احتج من الباب 

بنفس جهنم من القيظ أكل بعضها بعضاً فأقرضها اهللا فينا قرضاً فأصاب املؤمن هنا من حر ورها وزمهر يرها ما حيول يف القيامة 
يقاوم نور بينه وبني سعريها فجازت من أقرضها يف الدنيا باخلمود عنه عند جوازه على الصراط إىل حمل السرور واالغتباط نارها ال 

املؤمن وهو الشاهد العدل املهيمن حاج آدم موسى وهو داء األيوسي الرجوع إىل القضاء والقدر منازعة البشر األدباء األعالم 
يثبتون القضايا واألحكام ويعتقدون القضاء وحياسبون أنفسهم مبا مضى وخيافون من اآليت أن يكون ممن ال يوايت فيطلبون الصون 

 املشاهدة رؤية الشاهد ال أمر زائد فارتفعت الفائدة عن أهل 215 العون ومن ذلك املشاهدة مكابدة من الباب ويسألون من اهللا
املشاهدة فعليك بطلب الرؤية يف كل معتقد كما ينبغي لك أن تكون مؤمناً بكل ما ورد يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله 

 أنزل من قبل فإن له األمر من بعد ومن قبل فاملشاهد ال يزال يف الدنيا يكابد فإذا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي
حصل يف اآلخرة بني يديه رد ما جاء به إليه فأنكره يف جتليه وجهله يف تدليله وتعوذ به منه وهو ال يشعر أنه يأخذ عنه عصمنا اهللا 

 من 216ه حني جهله من جهله ومن ذلك املكاشقة مواصفه من الباب من هذه اجلهالة وجعلنا ممن عرف شؤونه وأحواله فميز حتول
كشف عرف ومن اتصف وقف الشهود تقليد والكشف علم صرف من اعتقد شهد معتقده ومن علم عرف مصدره ومورده ليس 

 الويلّ مقام الصدور والورود من صفة أهل الشهود هو خمصوص من العلماء من الرسل واألنبياء واألولياء لوال الكشف ما علم
املشرع النيب معدم الذوق لتخصيص النيب بالفوق ال يلزم من اإلميان القول باجلهة فال يلزم الشبه اجلهة ما وردت والفوقية اإلهلية قد 
ثبتت كشف ما نزل باخللق بيد احلق فاهللا الكاشف وأنت املكاشف له تعاىل العمل ولك التعمل فاحذر أن تعمل يف غري معمل وأن 

 من الحت له بارقة من مطالبه فقد أبصر 217مع يف غري مطمع وكن ممن عرف فجمع ومن ذلك اللوائح منائح من الباب تط
بنورها مجيع مذاهبه فهو يعلم كيف يتصرف مبن تعرف فإن شاء تصف وإن شاء مل يتصرف على أن أهل التصوف هم أرباب 

رتع هم أهل املنح وهم أهل الطرف واآلداب وامللح أثىن رسول اهللا صلى التشوف فهم يطمعون يف كل مطمع ويرتعون فيه كل م
اهللا عليه وسلم على أصحاب املنيحة وجعلها من أفضل مدحيه ملا فيها من اخلري والرمحة والشفقة على الغري وال سيمنا إن كان من 

 من عباده ما شاء من أرفاجه هي من سىن أهل الفاقة واالحتياج ومن تعبدته احلواج اللوائح كشوف من املعروف منح من شاء
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 التلوين شأن 218اهلبات وهي واهبة ما ستراه اجلهل من العلوم النافعة من خاف البيات ومن ذلك التلوين متكني من الباب 
واضح على احملدثات وتنوعهم يف صور الكائنات هي آثار احلق يف عامل اخللق التلوين خلق جديد فال يزال يف مزيد التلوين دليل 

التمكني نزل يف سورة الرمحن أنه عز وجلّ كل يوم هو يف شأنه والشؤون ال تنحصر فال تقتصر واليوم مقداره النفس فراقب الصبح 
إذا تنفس مبا تنفس واحذر من الليل إذا عسعس فإنه فيه إبلي من أبلس يف الثلث اآلخر من الليل الربكة لوجود احلركة احلركة 

    ومع السكون ال يكون تكوين فهي تلوين 

كن فيكون له ما سكن يف الليل والنهار وما أحسنه يف االعتبار ألن ما حتّك فيه مشاركة األغيار الدعوى حركة فهي هلكه والكون 
سلب فهو قرب وقلب وال تلوين إال باحلركات فلهذا حيوي على مجيع الربكات ال تصغ إىل قول من قال وفصل كل يوم تتلون غري 

 من غار حار الغرية ضيق وصاحبها متصف باالشتياق 219ك أمجل من ختلق فقد حتقق ومن ذلك الغرية حرية من البابهذا ب
والشوق من فهم من الفوق اجلهة فهو صاحب شبهة الشوق يسكن باللقاء واالشتياق يهيج بااللتقاء الغرية به منوطه وعن غريه 

ة وال جعل الغرية حرية كيف يغار من حيار ال نثبت قدم لصاحب احلرية مع إميانه مسقوطة من مل يعرف إن مث غريه مل يتصف بالغري
بالغرية بالغرية تثبت احلدود وا وقع التحجري يف الوجود من غار على اهللا فهو جاهل باهللا فهو الغيور الذي ال يغار عليه فإن احلصر 

ينه ضده أو نده من غريته حرم الفواحش فسم وال تناقش ومن عليه حمال وال يثبت لديه من غار عليه فقد حده ومن حده جعل ع
 ما يف الوجود حر دون تقييد فالكل عبيد من تقيد 220ذلك احلر حر وإن مسه الضر والعبد عبد ولو مشى على الضر من الباب 

 إن شئتم أو فحلوا قيد نفسه بطلب احلقوق فهو خملوق ولكن بوجه خمصوص دلت عليه النصوص إن اهللا ال ميلّ حىت متلوا فارحلوا
يف عقدكم فقال أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ويف هذا إشارة تفسدها العبارة العبودية فينا حقيقة واحلرية فينا ال تعطيها الطريقة أين 

ملتغذ احلرية مع الطلب فاحملروم من حرم األدب الذي قيل فيه أنه حر ما غضب حىت مسه الضر من النصف بالتأذي فحكمه حكم ا
من كان املدح أحب إليه فقد عرفنا ما هو عليه توسط النهر من قال إن هللا هو الدهر ليس يف أمان وال من أهل اإلميان من اعتقد أن 

الدهر الذي ذكره الشرع هو الزمان ومن ذلك تلطيف الكثيف من الباب األحد والعشرين ومائتني من تلطف التحقق وانتقل من 
 احلق باحلق لوال الكثيف والنور ما وجد الظلّ وقد وجد فتعني املثل عن املثل انتفت املماثلة فانظر من الذي رتبة الباطل إىل رتبة

ماثلة النور من الصفات والظلّ على صورة الذات وال يكون املثل يف الظلّ إىل بالشكل من نظر إىل ظله عرف أن حكمه يف احلركة 
ه ألنه ال يقبل التحريك يف سلوكه إن تعددت األنوار تعددت صور الظالل فكثرت السكون من أصله فتحرك حبركته ال بتحريك

األغيار فلكل نور ظل من اجلسم الواحد هكذا تراه يف الشاهد كلما كثف اجلسم حقق الظل وأصل كل وابل الطلّ كلما قرب 
 223تح األبواب ألهل احلجاب من الباب النور من اجلسم الكثيف عظم الظلّ فلم يتحقق املثل وكلما بعد صغر فحقر ومن ذلك ف

العمى حجاب فإنه فائدة يف فتح الباب إمنا تفتح األبواب إذا كانت عني احلجاب حينئذ ينفع فتحها ويتنفس صبحها وال فاتح إال 
ذاب وقد يفتح اهللا فال تعتمد يف فتحها على سواه يتعلق اخلوف مبا خلف الباب والباب سبب من مجلة األسباب قد يفتح الباب بالع

بربكة مساوية حيصل ا االستعذاب والباب واحد ما مث أمر زائد ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إمنا 
سكرت أبصارنا بل حنن قوم مسحورون ال عمى إال عمى القلوب اليت يف الصدور ولكن يف الصدور والورود فشاهد ومشهود ومن 

ى فهو يف اآلخرة أعمى ما جار القائل يف قوله وما اعتدى كما حنن اليوم كذلك نكون غداً هذا قول العارف كان يف هذه أعم
 اإلمامة عالمة وهي برزخ بني العطب والسالمة 223الزاهد املسمى بعبد الفرد ال بعبد الواحد ومن ذلك اإلمامة عالمة من الباب 
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قسط كان على رجا صاحب البيعة يف نعمة املنعة فال يوصل إليه وال يقدر عليه فم عدل غنم ومن جار ما سلم من أقسط جنا ومن 
فهو املنصور والواقف على السور فإذا عزل سئل وإذا سئل نصر أو خذل وما دام يف سلطانه فال سبيل إىل خذالنه فالقائم باحلق إذا 

 خمذول ال يقوم بالسيف املسلول إىل الرسول نطق صدق والقائم بالسيف وإن عدل فهو صاحب حيف ألن األصل معلول فصاحبه
فال تفرح بالترهات وهيهات هيهات األصل الفاسد حيرم الفوائد املقتصد يستبد والظامل حاكم والسابق الحق يفوز بالسبق ألنه سبق 

حباب إىل  عفت الديار وطمست اآلثار برحيل األ224ومن سعد مل يبعد ومن ذلك الطلول الدوارس رسوم األوانس من الباب
حسن املآب أثر احلبائب دوار الواهب وختلف العاشق يكابد املضايق بقطع العالئق وطرح العوائق فما ينفك من عائق إال يظهر لعينه 

    عابق ما دام يف حمل األنفاس وحمبس االلتباس فإذا ادعاه اجلليل إىل 

ور فلحق باألحباب وقيل له هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري الرحيل جاء سراحه واتقد مصباحه فظهر له احلجاب املستور ذا الن
حساب فاز مبطلوبه من اتصل مبحبوبه ولقد جنا من إىل اهللا التجأ فعمرت الديار بسكاا وحلق بالوجوب عني إمكاا فبقى حمب 

يه القبض وإمنا يقال  ما خرج عن امللك شيء حىت حيكم ف225 عارض من الباب 1وحمبوب وزال طالب ومطلوب ومن ذل القاب
ذلك بالفرض السموات واألرض مجيعاً فرصته ومن فيهما ومها بالدليل الواضح قبضته فما تتصرف فيه األفعال مباض ومستقبل 

وحال بل هو القابض ال باحلكم العارض ما خرج شيء عنه فالكل به وإليه ومنه الطي يلّ ومطل العين ظلم واالستناد إليه غنم ال 
 فيمن كان أداؤه إىل أجل ولو كان أغىن الناس وهوا وقع االلتباس احلق له الغىن ومن أقرضه بلغ املىن ودع اللجاج فما هو يقال مطل

حمتاج أنت من مجلة خزائنه فما خرج الشيء عن معدنه فما أعطى إىل من خزانته ملا أعطته حقيقة مكانته وحصلت أنت على األجر 
 املقسط والقاسط استويا يف العدول على ما تعطيه األصول فإن كل واحد 226قاسط من الباب إن فهمت األمر ومن ذلك الباسط 

منهما مائل فهو عادل ولذا مسى القاسط جائراً ومل يكن للعادل مغايراً فالصفة واحدة فكيف حرم الفائدة بأن الصبح لذي عينني ملا 
 من قسط فاملقسط أخذ ذات اليمني فارتفع إىل عليني والقاسط أخذ هداد النجدين وأقيم املكلف يف الوسط فمنهم من أقسط ومنهم

ذات الشمال فرتل إىل سجني فما عدل بكل واحد سوى طريقة وطريقة ما خرج عن حكم حتقيقه فالطريق ساقة وقاده إما إىل 
 أكرم العرب 227من الباب شقاء وإما إىل سعادة فاعرف الطريق واختر الرفيق تنج من عذاب احلريق ومن ذلك الفنا يف الفناء 

أ،تنهم عذره إذا كان له ما جيود به وإال كانت املهذرة ما يكثر الوراد إال على أرباب األرفاد األجواد البخيل بابه مغلق واجلواد 
ن سئل جوده مطلق إذا فىن الكرمي عن جده يف حال جوده فهو الدليل على صحة وجده ووجوده ال تقل يف اجلواد أنه خبل إذا منع م

منع اجلواد عطاء وكشف اجلاهل باألمر غطاء فإن اجلواد العامل عطاؤه نعمه ومنعه حلكمه فال يتهم رب الكرم كيف يتهم الفاين أنه 
خبيل بالفاين وهو إذا آمن باللقاء فما جعل أعطيته إال يف خزانة الباقء من نقل ماله من خزانته إىل خزانته كيف يقال بعلو مرتلته يف 

 عظمت بالكرم مكانيت وما 228 ومكانته فما حزن من ماله اختزن فال كرمي إال القدمي ومن ذلك الباقي يالقي من الباب اجلود
خرج شيء من خزانيت لو مل يكن إال الثناء فما مث بيع وال شراء ال يقال يف التاجر إال بار وفاجر وال يوصف بالكرم فما يف الوجود 

 إىل اهللا من أن ميده وما ميده إال مبا منح فما جاد الكرمي إال على ذاته مبا حيمده من صفاته وانتفع إىل تاجر ملن فهم ما شيء أحب
الغري بالعوض حبكم العرض وإن سعى الكرمي يف إيصال الراح للمعطي ونفعه فلجهله بعطائه ومنعه فمن كرم وجاد وختيل أن له 

 229 مع طلب االمتنان واملنة أذى فاعلم ذا ومن ذلك اجلامع واسع من الباب فضالً على العباد فما جاد فإن اإلحسان تبطله املنة

لو مل يكن يف اجلامع اتساع ما كان جامعاً باإلمجاع قلب املؤمن جامع للواسع فغاية اتساعه على مقداره واتساعه على قدر أنواره 
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صل لك من الكشف بذلك النور اهللا نور السموات فتجول األبصار على قدر ما تكشف له األنوار ويكون السرور على قدر ما حي
واألرض فقد عم الرفق واخلفض فصاحب البصر احلديد يدرك به ما يريد وهلذا إرادة احملدث قاصرة ودائرته ضيقة متقاصرة أال تراه 

األمور فيها مقصورة ألبسه على ما قلناه يف اخلرب فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر وهي جنة حمصورة و
فكيف مبن ال يأخذه حصر وال يسعه قصر كيف ينضبط شأنه أو حيد مكانه من مكانه عينه جهل ولو عرف كونه ومن ذلك 

 الطراق هو اآليت ليالً يبتغي نيالً الصائد اراً وليالً تفاؤالً بامسهما ليجمع بينهما فيقطع النهار صياماً 230الطارق مفارق من الباب 
ل قياماً فما قصدمها بالذكر دون سائر الطري إال ملا يكون فيهما من اخلري يا أيها املزمل قم الليل إال قليالً إن لك يف النهار سبحاً واللي

طويالً مث أمتوا الصيام إىل الليل حتصلوا على جزيل النيل النهار معاش والليل رياش فليكن قوتك يف معاشك اهللا ورياشك زينة اهللا 
     سهل وهو للسيادة أهل قيل له ما القوت قال اهللا قيل له إمنا سألناك عن الغذاء قال اهللا قيل له الذي يقوم به هذه كذا قال

البنية قال مالكم وهلا دع الدار إىل بانيها إن شاء عمرها وإن شاء خرا وما تقوم إال باهللا فالعارف يقول يف هذا الغذاء لغذاء ومن 
م من الباب األحد والثالثني ومائتني يعلم ما تعطيه املواطن يف الظواهر والبواطن ألنه الثابت القاطن يعطي ذلك احلكيم له التحكي

كل ذي حق حقه اقتداء بربه الذي أعطى كل شيء خلقه فالعارف بسره وقلبه من تأسى بربه العدل من شيمه والقبول واإلقبال من 
 من عرف احلكم حتكم ومن يعرف احلكم حكم هو القاضي وإن مل يلي وهو النيب وإن كرمه ال يتعدى احلكيم ما رتبه القدمي العليم

دعي بالويل إشارة الويلّ يف اللفظ يل ومن كان له فقد بلغ أمله فما حكم به الويلّ يف اخللق أمضاه احلق وإن رده احلاكم اجلائر فقد 
وهو ال خيلف امليعاد فالبد من رد أهل اإلحلاد العقد الصحيح إن رد كالم الواحد القاهر فال يلتفت إىل رده فإنه من صدق وعده 

كل ما سوى اهللا ريح كان بعض مشاخينا يقول من باب اإلشارة فسخرنا له الريح الريح ب وال تثبت فاثبت ومن ذلك الفوائد يف 
 عليه إمنا مسيت بالزوائد ألنه ما زاد  قل رب زدين علماً تزدد حكماً من علم يرجع إليه فتوكل يف حتصيله232الزوائد من الباب 

على الواحد فهو زائد وكل زائد واحد فما زاد عليه سوى نفسه فقل بالشخص ال بنوعه وجنسه فإن راعيت أحدية الكثرة فقد 
فاء من نبهناك على ذلك غري مرة زوائد احلروف عشرة كاملقوالت اجلامعة بني العلل واملعلومات وقد أودعناها باب النفس بفتح ال

هذا الكتاب بني إجياز وإسهاب وحروف الزوائد أسلمين وناه فانظر ما أحسن هذا اجلمع باهللا ما أحسن ما مجع ولقد قال فصدع 
تاه املعروف والعارف فأنني املعارف تاه املعروف من التيه وتيه العارف حبريته فيه أسلم العارف لنفسه فأراد أن يلحقه جبنسه فلم 

 يلحق فأسلمه بأن قال ال أحصى ثناء عليك فهذه بضاعتك رددناها إليك ومن ذلك اإلرادة مستفادة من الباب حتقق علم أنه ما
 اإلرادة صفة اختصاص فلها املناص واملناص وهلذا وصف نفسه باملقدم واملؤخر وتسمى باألول واآلخر وقد كان والشيء معه 223

نحة اإلهلية واإلفادة ال تكون إال ألهل اإلرادة والقائل يف حد اإلرادة بترك ما عليه فهو السابق وهو الذي يصلي علينا فهو الالحق فامل
العادة جهل من قائله فإنه ما مثّ عاده ألا من اإلعادة كوما يف الوجود إعادة من أغاليط النفس القول برجوع الشمس وما رجعت 

ورواحها حكم البصر وما يعطيه يف الكرة النظر فرأ ابن مسعود وال نزلت وال ارتفعت هي يف فلكها ساحبة غادية رائحة غدوها 
    والشمس جتري ال مستق هلا وقرأ غريه ملستق هلا وكل ذلك صحيح ملن تأمل فيا أيها الطالب تأمل 

 أن ربنا بذلكم أوحى لها الشك  قرار مالها ياليت شعري مالها لها

  لنا من أرضها أثقالهاأخرجت الشمس   لو عرفوا مقرها مازلزلوا زلزالها
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 وعجباً زلذا قد قيل أيضاً مالها تيهاً  كل نور حسن جرت به أذيالها من

 من قالة قد قالها من قالها فيالها  قال شخص مالها حتى رأى مقالها ما

 حيرتها فالتقولوا مالها ضاللها  رأيت فيها هديها كما رأت ضاللها

    

 من كان سهل القياد خيف عليه الفساد وأمن من العناد وما وثق به األسياد وال العباد 234 الباب ومن ذلك املنقاد املراد منقاد من
كل من أخذ بزكمامه قاده إما إىل شقاوة أو سعاده فمن طرفه طموح فهو اللني اجلموح ما يسعد املنقاد إال باإلنفاق فما االنقياد 

ريق العارفني والعباد ألن قائدهم احلق وهو القائد املشفق فهانت عليه التكاليف من مكارم األخالق وإمنا قيل يف املراد منقاد يف ط
وتصرف بالتذاذ يف مجيع التصاريف فسلك الطريق بلذة مستلذة فاملراد منقاد ملا به يراد فمن أغاليط القوم ما رفعوه عن املراد من 

تسلم ومن ذلك املريد من جيد يف القرآن ما يريد من الباب اللوم حيث كان سهل االنقياد فأحقوه باألجواد فحكم العلم تغنم و
 كان شيخنا أبو مدين يقول املريد من جيد يف القرآن كل ما يريد لقد صدق يف قوله الشيخ العارف ألن اهللا يقول ما فرطنا يف 235

هى فقد أحاط علماً ا وبأا ال تتناهى الكتاب من شيء فقد حوى مجيع املعارف وأحاط مبا يف العلم اإلهلي من املواقف وإن مل تتنا
فاسترسل عليها علمه وأظهرها عن التتايل حكمه إىل غري أمد بل ألبد األبد فاملريد املسكني من يقول ملا يريد كن فيكون فمن مل 

ذا معىن املريد فإن يكن له هذا املقام فما هو مريد والسالم من كانت إرادته قاصرة ومهته متقاصرة ال يتميز عن سائر العبيد فه
احتجبت بقوله إنك ال دي من أحببت فما أصبت العالم من ينتقل من مقام إىل مقام ذلك حكم الدار وأين دار البوار من دار 

 صاحب اهلمة ال تنفذ له مهة ألن مهه فيما أمهه هو حبكم لدار فال يزال يبحث 236القرار ومن ذلك من أمهه نفوذ اهله من الباب 
ار ويتلقى الركبان ويسأل عما كان ويعرف أن لنفوذ اهلمة داراً ختتص ا وهنا يعتصم حببلها وسببها إذا كانت اهلمة عالية عن اآلث

ال يظهر هلا أثر يف الفانية فإا تفىن بفنائها وترحل عن فنائها وتعلقت بالباقية وتعملت األسباب الواقية فمشهوده اللمة وفيها يصرف 
ال يسعى يف جناته ويرقى يف كل نفس يف درجاته إىل أن ينتهي يف الترقي الواحد العلي وليس بعد الواحد مبا يعطيه حكم اهلمة فال يز

الطريق األمم إىل الثاين أو العدم والعدم حمال والثاين ضالل فما بقي الشاهد إال الواحد فعليه اعتكف وعنه ال تنصرف ومن ذلك 
ة مفتاح الكرب ولوالها كما كانت القرب القريب هو الغريب وهو احلبيب وال يقال يف  الغرب237االغتراب تباب من الباب 

احلبيب أنه غريب هو للمحب عينه وذاته وأمساؤه وصفاته ال نظر له إليه فإنه ليس شيئاً زائداً عليه ما هو عنه مبعزل وما هو له مبرتل 
فما ظهر له عني يف هذا البني فما بقي اغتراب فإنه يف تباب فقد عينه قيل لقيس ليلى من أنت قال ليلى قيل له من ليلى قال ليلى 

وزال كونه العشاق ال يتصفون بالشوق واالشتياق والشوق إىل غائب وما مث غائب من كان احلق مسعه كيف يطلبه ومن كان لسانه 
 كيف ميدح بالشكر من شكره 238اب كيف يعتبه فأين تذهبون وما مث أين عند من حتقق بالعني ومن ذلك الشاكر ماكر من الب

عني املكر من أوصل حقاً إىل مستحقه فقد أدى إليه واجب حقه فعلى ما وقع الشكر وال فضل لعدم البذل فلو صح البذل لثبت 
ا الفضل ولو ثبت الفضل لتعني اشكر ولو تعني الشكر لزال املكر فال بذل فال فضل فمن شكر مكر لذا قرن اهللا الزيادة بالشكر مل

فيها من املكر فناط به الزيادة وخاطب بذلك عباده فقال ولئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد وما قال ألنقصنكم 
فاشكر للمزيد يف حق احلق والعبيد فإذا شكر احلق زاد العبد يف عمله وإذا شكر العبد زاده احلق فوق أمله بقول اهللا خياطب عباده 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2878  

 نار احملبة ال ختمد ودمعها ال 239 وزيادة وهي جزاء الشكر فال نأمن املكر ومن ذلك الغرام اصطالم الباب للذين أحسنوا احلسىن
تنفد وقلقه ال يبعد وحرفه ال يبعد يف التراب ينام وإن كان صاحب اصطالم فإن الغرام رغام الذلة باحملب صاحب الغرام منوطة 

 مبسوطة وعقده براحات األماين أنشوطة يسرع إليها االحنالل وهي وأن كانت مقيمة واملسكنة به مشروطة ونفسه أبداً مقبوضة غري
يف زال فهي كالظل إذا فاء وكالقاصر املشية إذا شاء االصطالم نار هلا اضطرام تشعلها األهواء إال أنه تطفئها بتواليها األنواء فتلحقها 

 كم بني الرغبة فيه عبد 240 بالغرام ومن ذلك الراغب طالب من الباب بالرغام فلذلك حكمنا باالصطالم على املنعوت بني احملبني
    مصطفى وعبد اليصطفيه عناية أزلية بسعادة أبدية وخذالن سبق وكل ذلك حق أحق ما 

 قال العبد وكلنا لك عبد فجمع بني املطرود واتىب ومن أطاع ومن أىب يف عبودبة القصاص ال يف عبودة االختصاص عبد يصلح اهللا

بينه وبني خصمه فيسعده وعبد يأمر به إىل النار بعدله وحكمه فيبعده مع القول بعدم االستحقاق ومفارقة الوفاق وكالمها عاصيان 
وما مها سيان يا ليت شعري مل كان ذلك عاص ناج وعاص هالك عبدان ملالك واحد وما مثّ أمر زائد إن كان لعمارة الدار فلماذا 

قى مع اجلماعة وما ذلك إال ملا قيل يف بعض األشعار ماء ونار ما التقيا إال ألمر زائد إن كان لعمارة الدار خيرج بالشفاعة وال يب
فلماذا خيرج بالشفاعة وال يبقى مع اجلماعة وما ذاك إال ملا قيل يف بعض األشعار ماء ونار ما التقيا إال ألمر كبار ومن ذلك قول 

لباب األحد واألربعني ومائتني الراهب يترك حبكم احلق وما انقطع إليه ومل يكفره بل سلم له ما العالم ال رهبانية يف اإلسالم من ا
هو عليه ما ذاك إال النفراده وانتزاحه عن عباده فأنبأنا هذا الدليل الواضح إن التكليف شرع للمصاحل فلو دخل مع اجلماعة يف 

حاب الصوامع فإن نفوسهم سوامع ترى أعينهم عند السمع تفيض من الدمع العمل ألحلقه يف احلكم ممن أسر وقتل فال تتعرضوا ألص
ماهلم علم مبا هم عليه الناس من االلتباس جتنبوا احليف وتدرعوا باخلوف وتركوا جنداً واستوطنوا اخليف ملعرفتهم ضعفهم وعدم 

لرفق فمن رفق بنفسه فقد وفاها ما عني احلق هلا قوم فاختاروا السهل من األرض وقالوا هذا هو الفرض فإن احلق أمر يف الدين با
 الفضيلة عند من املبتغى إىل اهللا 242وما جار عليها وما خذهلا فمن رهب سلم وما عطب ومن ذلك التوصل توسل من الباب 

ن اجتهد ومل يكسل الوسيلة يف التعمل وإن مل يعمل حتصيل ما لديه مع كونه ما وصل إليه ما حتصل نتيجة العمل ملن مل يعمل إىل مل
وأما مع الكسل فما وصل وال توصل أبذل اهود وما عليك أن ال تتصف بالوجود أنت الواحد وإن مل تعرف عند الذائق املنصف 
ملا مل يعمل جهل امليزان فجهل ما وجده لعدم معرفة األوزان وما علم ما حصل له بذل اهود من الوجود فهو علم ذوق ال يؤكل 

 ولو أكل من حتت رجه لوزنه من العمل مبثله فعلم قدره وعرف أمره فالتعمل من إقامة الكتب وبه حتصل الرتب ومن إال من فوق
 الوجد فجأة فتح الباب فإن كان عن تواجد فهو حجاب من مل جيد مل جيد ال بل من مل جيد مل 243ذلك الوجد فقد من الباب 

ضل وهو اإلمث عند أصحاب اهلمم فما أعطى اهللا إال الفضل الذي قال فيه وابتغوا من جيد دليل الكرم البذل وبرهان العدل إعطاء الف
فضل اهللا وهلذه اآلثار استحال عليه اإليثار فعطاء اهللا كان فضل وهو أعلى البذل من آثر على نفسه فهو اخلاسر وإن جنا فإنه ترك 

ع نفسه من اهللا واملبيوع ملن اشتراه وحق اهللا أحق من حق اخللق لكن األوىل عندما وقع إليه االلتجاء لو كان مؤمناً لعلم أنه قد با
الدعوى أوقعته يف هذه البلوى فسمى مؤثراً وميز مؤثراً واجلار أحق بصقبه والصدقة مضاعفة يف رمحه ونسبه ومن ذلك من شهد 

تقلى فهو صاحب على وليس  ما حصل على والوجود إال من زهد يف املوجود من رأى للكون عيناً مس244وجد من الباب 
بصاحب حنلة ما قال باهللا إال القائل بأن العامل مل يزل فإين للعال بالقدم وماله يف الوجود النفسي الوجودي قدم إمنا له الرتبة الثانية 

كثر العبيد يف لبس من وهي الباقية الفانية لو ثبت للعامل القدم الستحال عليه العدم والعدم ممكن بل واقع عند العامل اجلامع لكن أ
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خلق جديد فما عرف جتدد األعيان إال أهل احلسبان وأثبت ذلك األشعري يف العرض وختيل الفيلسوف فيه أنه صاحب مرض 
 الوقت سيف ومنه 245فجهله بسواد الزجني وصفرة الذهب وذهب به مثل هذا املذهب ومن ذلك من عن فقد وقت من الباب 

     ويف إقامتك ارحتالك اخلوف كل اخلوف زمانك حالك

  بقوم قعود والقالع تطير  فسيرك بهذا إكسير سفينة

    

املسافر مبركبه جاهل مبذهبه رحله ريح باملكان الفسيح رأسه يف املاء ورجاله يف اهلواء فمشيه مقلوب وهو املطلوب لوال قلبه ما 
 ما قيل له لقد جئت شيئاً أمراً وال جئت شيئاً نكرا وال أقام لذلك وشى إال لراحة قلبه وما علم ما احتقبه من ذنبه لو كتم العبد سراً

عذراً حىت قال ذلك تأويل ما مل تستطع عليه صرباً فلو ترك السر خمزوناً ما كان الكليم مفتوناً إن هي إال فتنتك عن ذوق مع شدة 
يته اهليبة خيبة وال تكون إال مع الغيبة  من هابك غلبته ومن استضعفك قو246الشوق ومن ذلك ال ب ملا تغلب من الباب 

الظهور للحضور ما طاب من هاب ومن هاب مل يلتذ بوصال األحباب بل هو يف عذاب مجعه كفرقه وقه يف حقه ال اب خوفاً 
وال نزل إىل من الذهاب لو كان للمهابة حكم ما جتلى وال رؤى عبد بأمسائه حتلى وال قيل يف عبد أنه بربه ختلى وال دنا وال تدىل 

قوله فأعرض عمن توىل ما مثّ سوى عينك فال تكن جاهالً بكونك ال تغلو يف دينكم وال تقولوا على اله إال احلق فقد احلق اخللق 
 العذاب 247باحلق قال أين هذا التعايل وما مثّ أعلى من اهللا املتعايل فالرتول علو والبعد دنو ومن ذلك األنس يف اليأس من الباب 

اضر تعلق اخلاطر من يئس استراح وحرج من القيد وراح األنس باملشاكل واملشاكل مماثل واملثل ضد والضدية بعد واألنس احل
بالقرب فما مثّ أنس ليس يف األنس خري ملا فيه من إثبات الغري من أنس بنفسه فقد جعلها أجنبية وهذا غاية النفس األبية ومن تغرب 

 يف أنسه األنس باألنس ال يكون إال للمغبون والكتاب املكنون ال ميسه إال املطهرون وما مثّ إىل عن نفسه جهل يف جنسه واستوحش
اجلنة وهم منا يف أجنة فهم أهل الكمون وعما باهلم كالبطون هو أعلم بكم إذ أنشأكم من األرض بأبيكم وإذ أنتم أجنة يف بطون 

 االستبالل ال يرد إال على االعتالل ومن قال 248ك من جلّ ملّ من الباب أمهاتكم ببنيكم فأين التزكية مع هذه التخلية ومن ذل
باحللول فهو معلول وهو مرض ال دواء لدائه وال طبيب يسعى يف شفائه مريض الكون إذا بلّ أعل فإن احلدوث له الزم به وقائم 

ضاً مائالً وهدفاً مايال فهو الصحيح العليل فمرضه دائم اليزال على فراشه ملقى ومن سهام نوائب زمانه غري موقى فال يزال غر
والكثيب املهيل علته صحيح وألسن عباراا باحلال عنها فصيحة فإن كان احلق قواه فقد برئ من علته وقواه فإن احلق مسعه فنجرب 

ب من يعضده فمن عرف صدعه وإنه بصره فقد نفذ نظره وإنه لسانه فقد فهم بيانه وإنه رجله فقد استقام ميله وإنه يده فما يطل
هذه النحل فقد برئ من مجيع العلل فاهللا شفاؤه وهو داؤه فاملتكرب مقصوم ومن كان احلق صفته فهو معصوم ومن ذلك من جتمل 

 املتجمل مؤمتن وهلذا يغتنب يظهر اجلمال وإنك كان كاسف البال التجمل مروة وال يكون إال من أهل 249استعمل من الباب 
ق البنوة بالنبوة فقد ضاعف اهللا مسوه والعلو زيادة يف الواجب أصح املذاهب اهليبة من آثر اجلمال على كل حال الفتوة من أحل

اجلمال حمبوب وهو أعز مصحوب من صحبة اجلمال مل يزل يف اعتالل من زاد شهوده يف غلته زاد يف علته إن اهللا مجيل حيب 
اهللا تعاىل لنفسه األمثال ألنه يعلم وحنن ال نعلم ومن أعلمه اهللا فليكتم لئال جيرأ فيأمث اجلمال فال تضربوا اهللا األمثال وإمنا ضرب 

 الكمال يف الربزخ وهو 250فستعد باهللا من املغرم واملأمث كما استعاذ به من مثّ ومن ذلك ما مال من اتصف بالكمال من الباب 
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هما ال يبغيان ومن البغي ما هو طغيان من بغى طغى من بغى عليه لينصرنه املقام األمشخ لو مال ما اتصف باالعتدال مرج البحرين بين
اهللا ولو بعد حني فعب ربك حىت يأتيك اليقني فإذا أتاك جاء النصر فترمى الباغي بشرر كالقصر كأا مجاالت صفر فتحرج من 

وقال املنادي من ذا فقال هذا الذي بغى عليه قد املكان األضيق إىل املرتل األفيح والشذى األعطر األفوح فعطر النادي ذلك الشذا 
نزل احلق إليه فأكرمه برتوله وشرف حمله حبلوله فوسعه وقد ضاق عنه املتسع وكان الفضاء األوسع فعلمنا من خفى حكمته أن قلب 

ه بسببها ومن ذلك من طاب املؤمن أوسع من رمحته مع أنه من األشياء اليت وسعته ومن األمور اليت مجعته فما وسعه إال ا وكمال
 من مسع طاب ومن طاب غاب والغائب آيب فإنه يف أوبته إىل ربه ذاهب فإنه تركه 251غاب من الباب األحد واخلمسني ومائتني 

    يف األهل خليفة شفقة عليهم وحذر أو خيفة وما خاف عليهم إال منه ألنه ما يصدر شيء إال عنه إذا كان السيد راعي 

ر وما ظلم وما ينال منها إال ما يقوته وقوته ما يفوته قوته آثار أمسائه يف عباده وا عمارة بالده فحراثة وزراعة وجتارة الغنم فما جا
وبضاعة لذلك وصف باليدين وأظهر يف الكون النجدين فالواحدة بائعة واألخرى مبتاعة إىل قيام الساعة ولكلّ يد طريق هذا هو 

هو حكم البائع وهذا ما ال شك فيه من غري مانع وال منازع آيبون تائبون وهو التواب وإليه املآب ومن التحقيق فإن حكم املشيت ما 
 احلضور أين وما مث سوى عني عني ال حيصرها ضرف وال يسعها حرف نزل هلا بذاا عليها 252ذلك من حضر نظر من الباب 

 وتثبت البينية وهذا هو بعينه اعتقاد الثنوية وأنت تقول األمر واحد وقد وما خيرج منها ويرتل يعرج إليها وهذه عبارات تطلب األينية
كذبك الشاهد فالعروج والرتول يطلب الطريق وليس هذا يف اإلهليات منهج التحقيق وقد ورد فالبد من معرفة ما قصد فإن القول 

اضر فهو الناظر فإن كان السامع غري القائل فالبد اإلهلي حق وكالمه صدق والبد من أذن واعية هلذه الداعية وما خاطب ا إال احل
أن يصيب وخطي وإن كان عني القائل فصوابه يسرع وال يبطئ بل كالمه عني جوابه فهو املتكلم السامع يف أ؛بابه ومن ذلك من 

 شراب األبرار  الفكرة سكرة إال أن شراا ممزوج وخلقها خمدوج وليس اخلداج إال من املزاج وهذا253فكر سكر من الباب 
ومعاطاة الفجار عيناً يشرب ا عباد اهللا يفجروا تفجرياً وتفجريهم إياها عني املزاج ملن كان مبا قلته خبرياً فلو جرت من غري 
عني تفجري من كونه على كل شيء قدير لكان شراب املقربني اآليت من تسليم على البار املنعم بالتنعيم فبني املقرب والبار ما بني األ

واآلثار اآلثار تدل والعني تشهد وال متل الباب قد فتح والواهب قد منح واألمر قد شرح فظهرت خفايا األمور يف شرح الصدور 
انشرحت معانيها وهي ما حصل احلق فيها فالحت املخبآت عند رفع الكال وهي ما ظهر يف العامل من النحل يف االعتقادات وامللل 

 ال يزهد يف فبكرته إال من صحا من سكرته ما كل شراب مسكر وال كل 254 حنا صحا من الباب وفانظر واستر ومن ذلك من
قول منكر وما كل مزاج يشكر وال كل سامع ينكر اإلنكار من ضيق العطن فكن اللبيب الفطن وسع كل شيء علماً وضع لكل 

صاب على أنه مصاب حيث رآه غري أو اعتقد شراً وخرياً نازلة حكماً فإن اهللا كذا شرع فاتبع فقد أصاب من اتبع من تأسى باحلق أ
فتال فرقاناً ال قرآناً فمن قرأ استربأ ومن تال الفرقان فهو صاحب نظر يف برهان فالبد من احلرية ألنه أثبت غريه منن هنا اتصف من 

ن والناس املؤتني ما أيه بأصحاب العني انتهى السفر اتصف بالغرية إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقاناً خياطب مؤمناً وإمياناً ما أيه إال باملؤم
 هو القاهر فوق عباده حكم 255الرابع والثالثون يتلوه اخلامس والثالثون ومن ذلك ما جاء من فوق فهو صاحب ذوق من الباب 

ز أعالمها أكل من حتت عرشه يف مهاده فال يعرف علم الفوق إال بالذوق وهو ملن أقام الكتب وميز الرتب وأما من أقامها وما مي
رجله مما تيقن أنه من رجله وهذا حال الورعني املطيعني يأكلون من كسب أيديهم وهلذا ال يكتسبون من العلم إال ما مسعوه يف 
ناديهم فيعلم بعضهم بعضاً ويقرضون اهللا قرضاً وهؤالء اتباع الرسل وأصحاب السبل وأما الرسل فهم أصحاب األطواق وهلم 
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م على بصرية ومن اتبعهم مثلهم يف دعواهم فهم على أحسن سرية فهم يف جنات ور أي يف ستر وسعة ملا عندهم من األذواق فه
الدعة يف متعد صدق عند مليك مقتدر يف حضرة منيعة ال يصل إليها أهل االكتساب بل هي خمتصة باألحباب ومن ذلك من شرب 

راً وإذا شرب مخراً فقد جاء شيئاً أمراً ألنه خيامر العقول فيحول بينها  ال يطرب الشارب إال إذا شرب مخ256طرب من الباب 
وبني األفكار فيجعل العواقب يف األخبار فيبدي األسرار برفع األستار فحرمت يف الدنيا لعظم شأا وقوة سلطاا وهي لذة 

ألذ أار اجلنان وهلا مقام اإلحسان عطاؤها للشاربني حيث كانت وهلذا عزت وما هانت يف الدنيا حمرمة ويف اآلخرة مكرمة هي 
     أجزل العطاء وهلذا يقول من أصاا حكمها وما أخطا 

  رب الخورنق والسرير  سكرت فإنن فإذا

  وهو صادق وإذا فارقه حكمها وعفا عنه رمسها يقول أيضاً ويصدق وقال احلق 

  رب الشويهة والبعير  وإذا صحوت فإنن

    

 من ارتوى غوى ومن غوى هوى 257ألنه رب احليوان فتفطن هلذا امليزان ومن ذلك من ارتوى غوى من الباب وهذا املقام أعلى 
أال تراه أهبط ويف يديه سقط فاستدرك الغلط حني هبط فتلقى من ربه ما تلقاه من الكلمات فتاب ففاز حبسن املآب ألنه ما يقصد 

الفة العارف حتفة ولو ساقت إليه حتفه فصاحب التحف من اآلمنني يف الغرف فإن انتهاك احلرمة وال اخلروج من النور إىل الظلمة خم
من شرف العلم أن يعطى العامل كل مرتبة ماهلا من احلكم ومن علم السر أن ال يقطع العامل به على ربه عز وجلّ بأمر فإن قطع 

ل ذلك العاصي وإن اعتقده وكان ممن اطلع عليه وحكم فقد جهل وظلم ومع أنه ما عصى إال بعلمه وال خولف إال حبكمه ال يقو
ونشهده وكذلك حكم من أطاعه إىل قيام الساعة فالعلماء هم احلكام واحلكماء ال يتعدون بالسلعة قيمتها وال بكل نشأة شيمتها 

رعت املذاهب وال كانت لوال ذلك االرتواء ما كانت األنبياء وال فرق يف األحكام بني األعداء واألولياء وال عرفت املراتب وال ش
التكاليف وال حكمت التصاريف وال كان أجل مسمى وال متيز البصري من األعمى ومن ذلك من مل يرتو من مائه مل يكن من أنبيائه 

 من شرب من املاء حيي حياة العلماء ومن شرب اللنب متيز يف رجال اليمن ومن شرب العسل املصفى كان يف 258من الباب 
ومن شرب اخلمر مل يكتم األمر اخلمر للسماح واللنب لإلفصاح واملاء حلياة األرواح والعسل علم أصحاب اجلناح وحيه ممن وىف 

فهو العلم الصراح قد علم كل أناس مشرم وحققوا مذهبهم جاعل املالئكة رسالً أوىل جناح أجنحة مثىن وثالث ورباع يزيد يف 
النقص واملشا لو شرب اخلمر لضلت األمة وغوت بإظهار ما عليه حوت والدنيا دار اخللق ما يشاء وواسع يف املعارج سبالً فها 

حجاب فالبد من غلق الباب والبد من احلجاب وهم الرسل ألوا األلباب فبعثة الرسل لتعيني السبل وإقامة اخللفاء يف األرض من 
 259 ومن ذلك من حمى رمسه زال امسه من الباب القرض ليشوقوا النفوس احملجوبة مبا وصفوه وما شرعوه من األمور املطلوبة

صنعت الترياقات لرفع ضرر السموم وسكنت اال هو البقاء السموم وعينت األحكام لبقاء الرسوم فهي عصمة لألرواح إىل أ، تويف 
قع االشتياق إىل لقاء تدبريها األشباح فإذا فرغ قبوهلا وحصل هلا من رسوهلا سوهلا وانقضى زمان التدبري وانكسر وعاء اإلكسري وو

الغياب ومشاهدة األحباب جاء املوت مبا فيه من تالفيه فأخي البلد وفق بني الروح واجلسد ورد كل شيء إىل أصله ومجع بينه وبني 
 وتلك أقاربه وأهله فاحلق واجلسم مع أترابه بترابه وعرج بالروح املشبه يف اإلضاءة يبوح فأحلقه بالروح املضاف إليه ونزل به عليه



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2882  

حضرة قدسه وجملس أنسه فقبله وقبله وبادر إليه عند قدومه واستقبله فالسعيد أعطاه أمله والشقي تركه وخذله ومن ذلك من أعطى 
 من مل خيف البيات أصبح يف األموات يا أيها األصفياء ال تتخذوا عدو وعدوكم أولياء ال تلقوا 260الثبات أمن البيات من الباب 

وأعطوا لكل ذي عهد منهم عهده أثبت على دينك واحذر منهم أن يؤثروا يف يقينك من دان بالصليب حلق بأهل إليهم باملود 
القليب ال تشرك باهللا أحداً واختذ التوحيد سنداً ما للحر يد فديد لعدم السامع من الوجود كيف له بالصوت وقد اتصف باملوت 

 ويقال له وما يسمع اليقظان إىل جنبه زجله وحتصل الفوائد وميشي حكمه يف ينسب إىل امليت الكالم كنسبته إىل النمام يقول
الغائب والشاهد ذا جرت العوائد وال صوت يسمع وال حروف تؤلف وجتمع وقد أصم املنادي آذان أهل الندى يف النادي 

معقول مبن عقله فهو ستر ألنه ال يقدر  العقل 261فالثابت اجلنان من آمن مبا يكذبه العيان ومن ذلك الستر يف الوتر من الباب 
على السراح قيد فتر هو رابط مربوط بالكون واهلوى يف السراح يشاهد العني اهلوى يضل من اتبعه عن سبيل اهللا ال عن اهللا ألنه من 

هو يف الوجود عني كل مجلة امللكون فهو بيد اله ولو مل يكن األمر هكذا للحق به األذى لوال طلبه السيد بالستر ما تقيد بالوتر و
موجود أال ترى إىل صاحب الشرع كيف تعدى بوتره من الواحد إىل اجلمع أال ترى إىل احلق يشفع األوتار ويوتر األشفاع 

باإلمجاع للهوى السراح والسماح وله لكل باب مفتاح وهو الذي يتوىل فتحه فتسمى بالفتاح سلطانه يف الدنيا واآلخرة ولكن 
فما هي ألهل السعادة كرة خاسرة وال جتارة بايرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم وليست الشهوة سوى اهلوى ومن ظهوره يف احلافة 

    هوى فقد هوى هلذا قيل يف العاشق ما عليه من سبيل وإن ضل 

  حباب  تذهب العقول واأللباب وهو لألولياء العارفني واأل262عن السبيل ومن ذلك املقام األجلي يف الى من الباب 

  ال الهوى في القلب ما عبد الهوى  وحق الهوى إن الهوى سبب ولو

وما مث غريه فاألمر أمره العقل حمتاج إليه وخدمي بني يديه له التصريف واالستقامة والتحريف عم حكمه ملا عظم علمه فضل عليه 
   وحكمه العقل بالنظر الفكري والنقل ما حجبه عن القلوب إال امسه وما مث إال قضاؤه

 الهوى بالهوى إال من الدد وال  سمى العقل إلى من تعقله ما

  يضل عن منهج التشريع في حيد  الهوى صفة والحق بعلمها إن

 ما رمى الشيطان بالحسد لوال  اإلرادة ال أكنى فتجهله هو

 به قدم فانظره ياسندي له  والعقل ينزل عن هدا المقام فما

 التحكم في األرواح والجسد له  دالنفوذ وال يدري به أح له

 األمين الذي قد خص بالبلد هو  الذي خافت األلباب سطوته هو

    

 ليس ألهل اجلنان عقل يعرف إمنا هو هوى وشهوة يتصرف العقل يف أهل النار 263ومن ذلك من حمق هالله صح نواله من الباب 
عقل من صفات اخللق وهلذا مل يتصف به احلق ولوال ما حصر الشرع يف مقيله وبه يكثر خزن الساكن ا وعويله ملا ساء سبيله ال

الدنيا تصرف الشهوة ما كان للعقل جلوه فما عرف حقيقة العقل غري سهل فعني ماله من األهل قيد املكلف بالتكليف عن 
ل فأنت الظالل ويف حماقة عني كماله يف التصريف فإذا ارتفع التحجري بقي البشري وزال النذير وتأخر العقل لتأخر النقل إذا حمق احلال
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حضرة إقباله كما كان كماله يف إدباره ألدباره فاألمر بني احلق واخللق مناصفة والوثيقة اليت بيننا وبينه وثيقة مواصفة فما له ليس لنا 
إن اهللا ثالث ثالثة من  اإلبدار ثالث ليال وهلذا كفر من قال 264وما ليس له فوه لنا ومن ذلك من بدر فقد أبدر من الباب 

الضالل فإنه ما مث على األحدية زائد وكذلك اإلنذار واحد واحتجب باالثنني يف رأي العني كما حجبنا اهللا عن معرفته باليدين وما 
والنور أشبه ذلك مما وردت به الشرائع من غري ريب وال مني فبدار بدار إىل ليلة اإلبدار وهي ليلة السرار ذلك هو اإلبدار النافع 

الساطع حيث مل تغريه األركان مبا تعطيه من البخار والدخان فإن حالة البدر يف ليلة أربع عشرة من الشهر معرض لآلفات وهلذا هو 
زمان الكسوفات فهو املؤوف بالكسوت وقد حيجب يف سراره من آثاره ومنحه أنواره خدمة نتقدم بني يديه حىت ال تصل عني إليه 

 رعى النجوم مسامرة 265اً وتشريفاً للخادم الذي أهله هلذه الرتبة وتنويهاً ومن ذلك املسامرة حماضرة من الباب تقديساً له وترتيه
احلي القيوم مبا يعطيه من العلوم ما أحسن السمر يف ليايل القمر على الكثبان العفر مع كل ذي رداء غمر ليس بنكس وال عمر وال 

يف املشاورة مبا يظهر من اآلثار الستعداد الكون وما هي عليه من العطاء أال ترى إىل احلق يبيت ألحد على عمر كانت املسامرة 
نزوله سرى إىل السماء اليت تلي الورى فيسامر هم بالسؤال والنوال ويسامرونه باإلذكار واالستغفار وسىن األعمال فيقول ويقولون 

ىل أن ينصدع الفجر فينقضي السمر ويظهر عند الصباح ما قر ومن ويسمع ويسمعون فيجيب وجييبون فال يزال على هذا األمر إ
 البارقة اللموع يف الرتوع من نزع إليه سطعت أنواره عليه الصحيح من 266اخلرب باألثر ومن ذلك برق ملع وسطع من الباب 

 األدب وافهم إياك والنظر وغلطات الفكر ال املذهب إن برقه خلب وهلذا قال عبد اهللا ال يعرف اهللا إال اهللا علمنا به أنه ال يعلم فالزم
تتعد بالعقل حده وقف عنده تفز بالعلم الذي ال حيصل يف القلب منه شيء وبالظل الذي ماله فيئ إذا محى اجلو كثرت الربوق 

والها والشمس وتواىل اخلفوق وال رعد يسبح حبمده وال غيث يرتل من بعده إمنا هي لوامع تسطع ترتل مث ترفع حلكمة جالها من ت
وضجها ملا أنارها وما حماها والقمر إذا تالها مبا ابتالها والنهار إذا جالها يف جمالها والليل إذ يغشاها فأسرها وما أفشاها والسماء 

اها ومن وما بناها مبا عناها واألرض وما طحاها ملا أدار رحاها ونفس وما سواها مبا أملها من فجورها وتقواها وذه النسبة إليها قو
 اهلجوم أقدام وال يكون من عالم املخدوم له اهلجوم واخلادم حمكوم عليه وحاكم فجآت 267ذلك ما هجم من عصم من الباب 

احلق ال تطيقها اخللق فلماذا وردت من العليم احلكيم وقميت بالبوادة واهلجوم فلوال ما مث حامل هلا ما سواها احلق وال عدهلا إذا 
إا فلته فيعطيها منه لفته مث يعرض عنها بعدما أخذ ما جاءته به منها ما هو أعرض بل هي عربت حني خطرت ما جاءته بغتة يتخيل 

كان ذهاا حىت أمطر سحاا فامتألت األضاء وزالت السحب واجنلت البيضاء فحدذت األرض أخبارها ورفعت أستارها وباحت 
زهر يف الزهر والنوار يف األنوار ما ظهر شؤء مما وقعت عليه األبصار ومن ذلك بأسرارها وزهت أزهارها بأنوارها فلوال ما كان ال

 العاشق احملب من أشر يف قلبه احلب عشق العشق هو احلب الصدق يقول العاشق انون ملعشوقه 268من قرب أشرب من الباب 
وقف مع األلطف وزهد يف األكثف ألنه عرف ما على التعيني إليك عين وتباعدي مين فإن حبك شغلين عنك وأنت مين وأنا منك ف

كثف فوقف وما احنرف من شهد ملك امللك عرف من حصل يف امللك من طلبت منه الثبات فقد قيدته ال بل قد تعبدته إال أن 
    تصف يكن الثبات على التلوين فذلك التمكني ووافقت ما أنزله يف سورة الرمحن كل يوم هو يف شأن والشؤون ألوان أقرب ما ا

به احلق يف العبيد كونه أقرب من حبل الوريد فهو أقرب إليك من نفسك مع أنه ليس من جنسك وإن كان يف جنسك فقد قيد 
 البعد باحلدود علم الشهود وهو أسىن العلوم وأعظم إحاطة 269نفسه وضيق حبسه ومن ذلك ما كل من بعد بعد من الباب 
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ا ختيله بعض النساك ليس اهلالك إال يف القرب وهلذا يفنيك وانظر ما قلته لك يف جتليك باملعلوم فال تتخيل أن كل بعد هالك كم
  التحلية حجاب وهي أعظم القرب عند األحباب ختلى وال تتحلى 

  فكان قاب قوسين أو أدنى  دنا إليه تدلى لما

 للعرف إذ تضمن معنى  فيه ما جاء إال والشفع

 فتأنىقلته  لذاك  تراه قال أو أدنى أال

 فاألمر كله ليس منا  من غشنا فما هو منا

 أخبر الحق عنا لذاك  ليس نحن وكنا فنحن

 إذا يتغنى بقوله  السماع من يتغنى رب

 جاءه الذي يتمنا من  السماع يصغي إليه ذاك

    

لى ورأى ذلك الترك أوىل فما  من قال بسد الذرائع يف الشرائع ترك األع270ومن ذلك سد الذريعة ومن أحكام الشريعة من البار 
هو الشارع منازع ولكن ملا فهم املراد جنح إىل االقتصاد فإنه علم إن اهللا باملرصاد واملخلوق ضعيف ولوال املصاحل ما شرع التكليف 

 توالها فخذ منه ما استطعت وال يلزمنك العمل بكل ما مجعت فإن اهللا كا كلف نفساً إال ما أتاها وجعل هلا بعد عسر يسرا حني
وشرع يف أحكامه املباح وجعله سبباً للنفوس يف السراح واالسترواح إىل االنفساح ما قال يف الدين برفع احلرج إال رمحة باألعرج 
وعلى منهج الرسول صلى اهللا عليه وسلم درج دين اهللا يسر فما ميازجه عسر بعث باحلنيفة السمحا وال سنة الفيحا يف ضيق على 

 يف الكالم 271وم القيامة مع أحل الظلمة ومن ذلك احلقيقة يف كل طريقة من الباب األحد والسبعني مائتني هذه األمة حشر ي
القدمي والقرآن احلكيم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم جاء به الرؤوف الرحيم اخلبري مبا هناك العليم 

يشاء فالسعادة كاملة والرمحة شاملة فإن أهل االستقامة يف االستقامة هم أهل السالمة فمع احلق مشى من مشى وما تشاؤون إال أن 
يف القيامة وأما املاشي يف االستقامة بغري استقامة فهو املنحاز عن دار الكرامة والكل يف دار املقامة إليه يرجع األمر كله وكيف يرجع 

 لديه ومل يزل يف يديه ستور مسدلة وأبواب مقفلة وأمور مبهمة وعبارات إليه وهو فعل ما العجب إال كيف قيل برجع إليه من هو
 ما قصر اجلهام حني أثر فالتحق بأهل 272مبهمة هي شبهات من أكثر اجلهات ومن ذلك ما كل سحاب خطر أمطر من الباب 

األمطار دموع العشاق من شدة األشواق املآثر ما جاد إال على رمحة مبا أعطاه من كرمه خبارها عاد عليها وحتلل شوقاً فرتل إليها 
ألمل الفراق فلما تالقى اضحك بأزهاره جزا بكاء وابل مدراره فأمات وأحيا من أضحك وأبكى نفعت الشكوى ومقاساة البلوى مث 

 النكاح بني أنه أظهر من الثمر ما هو أنفع من الزهر فحسن اهليئة وأقام النشأة وكان التغذي وزال التأذي وبدا كل أمر مريج ووقع
 من جاء إليك فقد 273كل زوج يج فتوج األكام وازر األهضام فالشكر هللا على هذه األنعام ومن ذلك من ورد تعبد من الباب 

أوجب القيام حبقه عليك فإنه ضيف نازل فإما قاطن وإما راحل وعلى كل حال فالبد من النظر يف حقه وأمره على حد ميزانه يف 
شك أن املؤمن قد جعله اهللا له سكنا واخذ قلبه وطناً فوفد عليه ونزل إليه فوسعه وما حني ضاق عنه األرض الوجود وقدره وال 

والسماء وجعله مسيه وأخذه وليه ونعته باإلميان وهو صفة الرمحن وأنباه مبا يكون وما كان فتعني على املؤمن القيام بفرضه ملا حل 
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دره عليماً وأنتهك بشيمة أهل الفضائل إن الكرامة على قدر املرتل عليه ال على قدر النازل بأرضه فاجعله ممن تلقى كرميا خبرياً بق
ويف العموم على قدر النازل ال على قدر املرتل عليه فإنه ال يعرف ما عند النازل ويعرف ما لديه وال حيجبنك قول من قال أنزلوا 

 إمنا 274املعاملة مل يصح بيننا وبينه مواصلة ومن ذلك الوارد شاهد من البابالناس منازهلم ملا كنت م وهلم فلو عاملنا احلق ذه 
شهد الوارد لشهود ما لديك حني ورد عليك فيما شهد شهد وهو مسموع القول فقابله بالفضل وكثرة البذل وجزيل النيل والطول 

د حني يشهد فإن شهد عند احلق فما يتمكن له أن فإنه لسان صدق يف األولني واآلخرين وهو عند السامعني من أصدق القائلني فيقل
يشهد إال حبق وأقعد مقعد صدق ألنه يعلم منه أنه يعلم فال يتمكن له أن حييد يف شهادته عن علمه أو يكتم إن كان عامر قلبك 

ع يف يد الرمحن والسائل علمك بربك فهو يتلقاه ويبادر إليه حني يلقاه ومنه ورد وعليه وفد فما عليك لوم يف ذلك اليوم الصدقة تق
 النفس وإن كانت هلا املرتلة الرفيعة فهي مقيدة بني الروح الكل 275اإلنسان ومن ذلك من تنفس التراح كالصباح من الباب 

والطبيعة ولذا كان املزاج ذا أمشاج فماهلا سراح وال انفساح فإذا نسب إليها االنفساح واال فما هو إال حضر هلا يف حضرة 
ل فتتقلب يف الصور كما يدركها البصر فيما يعطيه النظر مثل ما تتنوع اخلواطر عليه يف هذه الدار مع كونه حتت إحاطة هذه اخليا

األسوار فأىن للنفوس بالسراح ومنتهى أعماهلا إىل الصراح فال تتعدى يف االنتها سدراً املنتهى فهي حبيث عملها إال حبيث أملها إىل 
    علم ما حصل هلا يف الروع من النفث علم شهود ووجود فإن األمر هناك مشهود فما وقع به يوم البعث عند ذلك ت

  هنا اإلميان حصله هناك عن العيان وجيد الفرق بني األمرين فإنالصباح ال خيفي عل ذي عينني فإنه مييز البني من البني 

 سال المعاينة الكليم لذا  ولكن للعيان لطيف معنى

 يف الشكل املثلث يعرف من ثلث ومبا حيدث من رمى الشمس شعاعها على 276بوح هو الروح من الباب ومن ذلك إشراق 
اجلسم الصقيل يقع التمثيل فال شيء أشبه بالروح مما أعطته بوح هذا أثر خلق يف خلق فما ظنك بائر احلق ما حصل اإلنسان الكامل 

ه وال يكون مثله حىت يكون وجها كله فكله إمام فهو اإلمام ال خلف حيده اإلمامة حىت كان عالمة وأعطى العالمة وكان احلق أمام
فقد انعدم ضده فحيث ما تولّوا فثم وجه اهللا صفة احلليم األواه ما مسى باخلليل إال بسلوكه سواء السبيل وال قال يف متثيله املرء على 

 لليقني مراتب يف مجيع املذاهب 277 يف التلقني من الباب دين خليله إال لصورته وقيامه يف سورته ومن ذلك مراتب اليقني تبني
فمن أقيم يف علمه كان حتت سلطان حكمه ومن أقيم يف عينه أتى عليه من بينه ومن أقيم يف حقه فقد متيز يف خلقه ولكل حق 

وما فرض مقدراً عاد كوناً واحلق حقيقة أعطته الطريقة فحقيقة احلق الشهود فاحلق هو اإلميان يف الوجود فما كان غيباً صار عيناً 
حق فال بد له من حقيقة واخلل حق فال بد له من دقيقة فحقيقة حق احلق أنت ودقيقة حق اخللق من عنه بنت فالعامل بني ترتيه 

نفاذه يف ملكه وتشبيه واحلق بني تشبيه وترتيه والرباءة يف سورة براءة والترتيه يف سورة الشورى وهلذا شرع لإلمام أن جيعل ما يريد إ
بني أحصابه شورى خالفة عثمان كانت عن املشورة فلذا وقعت تلك الصورة فلو كانت من تولية املاضي ما وقع التقاضي وال 

 البد للسالك حيث كان من 278حكمت فيه األغراض مبا قام ا من األمراض ومن ذلك خطاب األئمة واألقطاب من الباب 
 إذا متيز يف املمالك فإن أبق بالشرود وختيل أنه غياية الوجود فما هو الوايل هلذا التعايل فاحنط من املسالك من الرب اإلله املالك

أحسن تقومي ونزل عن املقام الكرمي إىل أسفل سافلني مع النازلني فعندما نظر إىل عليني عرف رتبة العالني فندم على ما فرط وترجى 
فقد هلك وتلف اهلبوط والسعود للمترددين بني الرتول والصعود وما نترتل إىل قلبك إال له العودة ما مل يقنط فإن قنط عند األسف 
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بأمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك وما كان ربك نسياً وقد رفعك مكاناً علياً فاسكن فإنك صاحب كن ومن ذلك 
السرى من جزيل املنح متىن أنه مل يصبح سؤال إهلي امتناين  من درى ما يف 279من عظيم السرى تنفح العيس يف الربى من الباب 

من علي رفيع الدرجات إىل املتقلبني يف الدركات فإن اجلنة حفت باملكاره وحفت النار بالشهوات فكل واحدة حفت باألخرى 
اي املوصلي حديثه إن جاءت بذلك الرسل تترى فنتهم األمر وخفي اسر رأى بعد أهل احلديثة وقد أوصل إىل جنم الدين ابن ش

معروف الكرخي يف وسط النار وما علم أنه يتنعم فيها نعيم األبرار فهاله ذلك وختيل فيه أنه هالك مع ما عنده من تعظيمه بني القوم 
يف وترتيهه عما يستحق من اللوم فكان معروف عني اجلنة والنار اليت رآها املكاشف عليه كاجلنة وهي ااهدات اليت كان عليها 

حياته فإن املكاره من نعوت العارف وصفائه فهو اخلاشع يف األوىل احملروم هو اخلاشع يف األخرى فتستعار الصفات وتنقلب اآلفات 
   280فر مبا رأى أو مسع وسرى عنه مبا به وعليه اطلع ومن ذلك الترتيه متويه من الباب 

 إله لنا في الكون إال هو فال  الوجود ألكوان وأشباه إن

 يقل عارف بربه ما هو فلم  اإلله فما يحظى به أحد جل

 يبغون وصلتهم بذاته ما هو  قوم إذا حفو بحضرته هللا

 كل حال فعين القوم عيناه في  قدموه القوم بالنزيه وهو هم

 والد ثم إال هو وماله  واهللا ما ولد الرحمن من ولد

 نا ما هوهو في تحقيق ووالد  وكل ما في الوجود الكون من ولد

 وهو قيلي ما هو إال هو محمد  ما رمى بالرمل حين رمى دليلنا

 ليس في األكوان إال هو ألنه  هللا ال أبغي به بدالً فالحمد

    

ومن ذلك اهلوى أهوى من الباب األحد والثمانني ومائتني لوال اهلوى ما هوى من هوى به كان إال ابتال فإما إىل نزول وإما إىل 
 ليس العجب مم عرف وإمنا اعجب ممن وقف أو ناداه احلق فتوقف ما أيه بأحد إال ورد 281إل ىنجاة وإمى إىل شقاء اعتال وإما 

وال ورد إال منح إال ليبتلي فيفضح وذلك أنه ادعى املكلف ما ليس له وفصل ما كان له أن يوصله كلفه احلق ما كلفه وعرفه ما 
من الدعوى ما قويت أماسه وبقيت عليه أنفاسه فإذا جاء األجل املسمى وفك العمى وأبصر عرفه وال يغنيه بعد تقرير البلوى تربؤه 

األعمى جاء التعريف وزال التكليف وبقي التصريف وانتقل يف صورة مثالية إىل حضرة خيالية أبصر فيها ما قدم فإما أن يفرح أو 
وقتل الغالم صاحب السكينة والرتبة املكينة ملا خرق السفينة ندم يهتم وكان ما كان فالبد أن يندم وكيف ال يندم واجلدار قد دم 

الواحد كيف مل يبذل االستطاعة وندم اآلخر على تفريطه ومفارقة اجلماعة فأهواه يف اهلاوية وما أدراك ماهيه نار حامية يقول يا 
ة هلك عين سلطانية وأما الذي مل يبذل االستطاعة ليتين مل أوت كتابيه ومل أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغىن عين مالي

ولكنه مع اجلماعة فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إين ظننت أين مالق حسابيه قال الرقيب وهو القول العجيب هو يف عيشة راضية يف 
لية يعين أيام لصوم وهو مذهب القوم جنة عالية قطوفها دانية فإذا النداء من مسيع الدعاء كلوا واشربوا هنيئاً مبا أسلفتم يف األيام اخلا

 من فرق بني الفاتح والناصر والظهري فقد عرف حقائق مراتب األمور الناصر 282ومن ذلك فك املعمى واألجل املسمى من الباب 
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ستعان وإذا فتح مبا قذفه من رعبه يف قلبه وبالدبور والصبا على من متردوا أىب والظهري معني والفاتح يبني فإذا استعني أعان فهو امل
أوضح وأعطى جزيل املنح الفاتح صاحب الرمحة ومسبغ النعمة والناصر قاذف يف قلب العارف ما شاء من العوارف يف املعارف 
والظهري خبري مبن هو له نصري فإذا شاهد الوفود وتعمر الوجود وحتقق العابد واملعبود وتبني املسود واملسود طلب الستر بالترتيه 

 بالتشبيه فعنه كان الصدور مبا قرر يف الصدور وإليه كان الورود يف طلب املزيد ومن ذلك عبادة الوثن قمن من فأسدل احلجب
 حقيق على اخللق أن ال يعبدوا إال ما اعتقدوه من احلق فما عبد إال خملوق وهلذا توجهت عليه احلقوق أوفوا بعهدي 283الباب 

أكرب إىل حتوله يف الصور فلوال ختقق العالمة يف يوم القيامة ما عرف أحد عالمة فيوم أوف بعهدكم فالكل من عندكم والدليل اهللا 
النشور هو املعروف املنكور كل معتقد خمالف من خالفه وموافق من وافقه فما مث إال عابد وثن وهو احلافظ له واملؤمتن فانظر ما 

أضحى ملعتقد غريه الفظاً وهو هو ال غريه وقد جهل أمره فوقع أعجب هذا األمر وما أوضح هذا السر كيف عاد احملفوظ حافظاً و
 284التربي وحصل التعري وجترد الالبس وعتب السايس فهو الفقري البائس ومن ذلك حوض مورود ومقام حممود من الباب 

كل فعلى التفصيل التوكل العلوم حمصورة يف اإلمجال غري متناهية التفصيل عند الرجال وما عند اهللا جممل فالكل مفصل وما مث 
الشاربون يقسمون املشروب فيتعددوا وهو واحد فما هو من العدد األواين معاين املعاين فاحلروف ظروف وهو املعروف حرف جاء 
 ملعىن فثبت أنه معىن قاله صاحب العربية اخلائض يف املسائل النحوية وفصل بينها وبني احلروف اهلجا وجعلها أدوات ملا هي عليه من

 اجلدار مائل فال 285االلتجاء فتجمع بني األحداث واألعيان الظاهرة يف األكوان ومن ذلك قهر األيتام أخالق الليام من الباب 
تقهر اليتيم وال تنهر السائل فإنه إن وقع اجلدار ظهر كرت األيتام الصغار فتحكمت فيه يد األغيار وبقي األيتام الصغار من الفقري يف 

تباح األسرار إال لألمناء الكبار القادرين على االكتساب والرافعني للحجاب أهل االستقالل جبمع األموال وعلى ذلة وصغار ال 
األعراف رجال اتسع هلم اال فإذا مجع فأوعى وأعطى فما وعى ودعى وما أجاب الداعي وإن مسع الدعاء فكر يف نفسه أنه ما 

ا فاته يف أمسه إال لفق حكم عليه مع الكثر الذي يف يديه فعلم أن الغىن ما هو كثرة احلق حني اكترته برمسه وما بكى يف يومه مل
العرض وإمنا هو يف النفس ملن فهم الغرض تريدون عرض الدنيا واهللا يري اآلخرة والنشأة هي عينها وهلذا قيل يف احلافرة وهو قوهلم 

     علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون ومن بإخبار احلق املبني وقول اهللا وننشئكم فيما ال تعلمون ولقد

   286ذلك التألف من التصرف من الباب 

 لها غير وجهتي وبها كون قوتي ما  العبد باإلله هي األلفة التي الفة

 تقل باتحادنا فتكذبك نشأتي ال  فانظروا في تبضروا حكمة الحق حكمتي

 بالشرع قبلتي فهو  إن كنت بيته أنا

    

ال وال يكون إال بالتناسب يف مجيع املذاهب وقد أحضرنا لديه ومجعنا يف الصالة عليه فالكل فأكلمه به ويب فريد علي يب التألف وص
فأقول ليس هذا مهذيب فيقول ما مث إال ما مسعت فال يغرنك كونك مجعت مث قال ارحل وال تكن ممن أقام وحل فإنه ما مث إقامة ال 

 اجلنف واحليف يف الكم والكيف ال يكون إال ملن سكن اخليف 287 االعتبار ألويل األبصار من الباب هنا وال يف القيامة ومن ذلك
من سكن اخليف مىن بلغ املىن ال تسكن إال السهل إن أردت أن تكون من األهل ال تدخل بني اهللا وبني عباده وال تسع عنده يف 
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ه سواها وما حوته وال حواها ولكن نكت تسمع وعلوم مفترقه جتمع خراب بالده هم على كل حال عباده وقلوم بالده ما وسع
قل كما قال العبد الصاحل صاحب العقل الراجح إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم انظر يف هذا األدب 

أكون من الكاذبني هو عني روح اهللا وكلمته النبوي أين هو مما نسب إليه من النعت النبوي أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني حىت 
ونفخ روحه وابن أمته ما بينه وبني ربه سوى النسب العام املوجود ألهل اخلصوص من األنام وهو التقوى ال أمر زائد يف غري واحد 

العادل فإن خفت من  لتقل مايل وللوايل إذا دعيت إليه ال تبايل هو احلكم الفاصل املنصف 288ومن ذلك مايل والوايل من الباب 
اإلنصاف فعليك باالعتراف وطلب العفو من اخلصم يف جملس احلكم فإنه ألد اخلصام فاستغن بالعاصم بإعصام فيكون احلاكم 
بينكما واسطة خري وواقية ضري فقد ورد عن الرسول مالك اإلمامة إن اهللا يصلح بني عباده يوم القيامة وهلذا قلنا ما شرع اهللا 

للمصاحل واملنافع من سعى يف الصلح بني الكفر واإلميان فهو ساع بني العصاة والرمحن السيما إن وقع الرتاع يف العقائد الشرائع إال 
وانتهوا يف ذلك إىل إثبات الزائد املسمى شريكاً واملتخذ مليكاً فإن أريت أن الشريك ما هو مث وإن أمره عدم وفرقت بني ما 

 أعظم االتصال دخول الظالل 289ل الكرم واهلمم ومن ذلك الضيق يف التحقيق من الباب يستحقه احلدوث والقدم كنت من أه
يف الظالل إذا كثرت األنوار وتعددت طلب كل نور ظالً فقددت وهذا من خفى األسرار وأعىن امتداد الظالل عن كثرة األنوار هلذا 

ذي دعا من دعا إىل القول بالشريك يف التمليك قل ادعوا اختلفت األمساء وكان لكل اسم مسمى مع أحدية العني والكون وهو ال
اهللا أو ادعوا الرمحن أياماً تدعو فله األمساء احلسىن وهو املقام األسىن فقد أتى باالمسني وأتى بال تتخذوا إهلني اثنني مع اختالف املعىن 

من لزم احلق فقد لزم الصرب وال يكون هذا إال يف األمساء احلسىن فأثبت ونفى وأمرض وشفى فمنا من سلم ومنا من هو على شفا ف
ملن عرف األمر الكل يف علن التلف من جهل ومن عرف وما جنا إال من وقف فالناجي من مسع ومل يتكلم وأجاب إىل ما دعي إليه 

لصامت  وعظنا الصامت فما أصغينا إليه وحتبب إلينا ا290فذلك الذي ال يندم ومن ذلك من زار الصامت زاره من الباب 
فاعتكفنا عليه فملك أزمة القلوب وأعمانا عن إدراك الغيوب ووعظنا الناطق مبا نطق به من احلقائق فآمنا به وعرجنا عن مذهبه 
فسمعنا وعصينا وأمرنا وينا كأنا والة األمر وأرباب الرد الغمر ونسينا أمره إيانا ويه وارشد السامع وغيه فحجبنا حبب التقدم 

 متشية ما تقتضيها السياسة فإذا جاء املوت وتيقنا بالفوت طلبنا حسن املآب باملتاب فلم تقبل توبة وال غفرت حوبة والرياسة عن
ومتنا على ما كنا عليه وحشرنا على ما عليه متنا كما نصبح على ما عليه بتنا تركت فيكم واعظني صامت وناطق فالصامت املوت 

 اغتنم حياة لست فيها 291ترمجان ومن ذلك النقص والرجحان يف امليزان من الباب والناطق القرآن هكذا قال صاحب حلق ال
الك وداراً أنت فيها مالك ميزانك فيها موضوع وكالمك مسموع وأذنك واعية ومواعظك داعية وأنفاسك باقية وأعمالك 

 قبل أن حتصل يف اهلاوية إن تفرقت مهومك اخلريات واقية فنور بيتك املظلم وأوضح سرك املبهم ما دامت أركان بيتك غري واهية
أعرض عنك قيومك وإن وهنت قواك أمدك به وقواك وأعلمك أنه ما جىن عليك سواك فال تغفل عن نفسك فقد اطلع لك بارقة 

طان من مشسك وقد جعل النهار معاشاً واألعمال رياشاً فعليك باالشتغال والتزين بأحسن األعمال واحذر من زينة الدنيا والشي
 ظهر يف اإلنسان الضدان ففيه األولياء 292وعليك بزينة اهللا املنصوص عليها يف القرآن ومن ذلك أطلق الغارة من آثاره من الباب 

    كما فيه األعداء فال تزال السياسات 

 مجيع آفاقها تسن والعارات تشن فهم بني قتيل وأسري وحسن مآب وبئس مصري كشفت احلرب فيه عن ساقها وظهرت الفنت يف
فآفات ترد ورزايا تعد تصر فإنه حمدود وأنفاسه عليه معدوده عليه رقيب عتيد وسائق وشهيد مل يزل مذ خلقه اهللا يف التوكيل 
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وشرع له أن يقول حسبنا اهللا ونعم الوكيل لينقلب بنعمة من اهللا ورضوان إىل دار احليوان مل ميسسه سوء وال بؤس ويلقاه عند 
سبوح القدوس ويتلقاه عمله بوجه طلق غري عبوس فأمت ترتيهه وتطهريه وأعاد عليه تعزيزه وتوقريه فهو جيين مثرى عمله وروده عليه ال

 األمر جليل من أجل حركة الثقيل ال يتحرك إال عن أمر مهم 293يف رياض أهله ومن ذلك الدليل يف حركة الثقيل من الباب 
ضاعة مع احلب املفرط يف الولد وال يلوي أحد على أحد وقد ذهب بعض األوائل إن وخطب ملم كزلزلة الساعة املذهلة عن الر

العامل أبداً نازل يطلب برتوله من أوجده حني وحده احلق ال ينتهي إليه فمن أول حركة كان ينبغي أن يعتكف عليه ألنه جل أن 
وت مظلمة وألسنة غري مفهمة ألن اخليال خبيل العلم به تقطع إليه املسافات احملققة فكيف املتومهة رسوم معلمة وأسرار مكتمة بي

واملقال فأين تذهبون أو ما ذا تطلبون يقول العارف أليب يزيد الذي تطلبه تركته ببسطام فدله على املقام فإن العبد يسار به يف حال 
 شقت الكاف غزالة السماء 294لباب إقامته أما إىل دار إهانته وإما إىل دار كرامته ومن ذلك عدم الكون يف ظهور العني من ا

وذلك بعد صالة العشاء وأنا يف حال فناء وما نقص جرمها والكاف ما ربا جسمها فقلت صدق من سقط على اخلبري يف إيراد 
إن الكبري على الصغري من غري أن أن يوسع الضيق أو بضيق الواسع وهذا املقام الذي هو لألضداد جامع نص عليه ذو النون فوافقته و

مل أكن قبل هذا عقلته فشكرت اهللا على شهوده وما منحه العبد من العلم بوجوده فهو العني الطالعة يف كاف الكون لذلك قلنا يف 
أعيان املمكنات أا مظاهر اإلهليات ولثبوت الكاف يف حال الطلوع قلنا بثبوت أعيان احملدثات فلوال التوجهات ما ظهرت 

 العبد حمل 295 عند من شهدها ووجدها ومن ذلك ما شاهد قدر املرتلة إال من أرسله من الباب الكائنات ما لذها من مسألة
التحلي والليل زمان التجلي وما مث إىل هيكلك فهو ليله املظلم فنوره جيليه وصريه الرداء املعلم حتليه وملا نزل إىل فرشه واملالئكة 

فع رأسه بعد ما سجد لذلك جعل السجود قربه وخص به من أحبه واملتكرب حافون من حول عرشه سجد له القلب إىل األبد وما ر
ساجد وإن تكرب كما هو واحد وإن تكثر فإ، رتبته تعطيه فال حتجب مبا تراه من تعاطيه تلك أغاليط النفوس واحلجاب احملسوس 

وكم جتلى له من مثل هذا وهو ال يعلم فلما انفجر عمود صبح الروح وهو رسول يوح أزال الم ونفر الظلم وجتلى الكيف والكم 
ملا جبنت السر يره وأعمى اهللا البصرية وجهلت الصورة وضرب احلق سوره على السورة فلما وقع االلتباس تفاضل الناس ومن ذلك 

ل الرسوم  طلب اللوح من علته من يشفيه فشفاه القلم مبا لودعه فيه فهو ميدان العلوم وحم296احلكم يف اللوح والقلم من الباب 
العلوم فيه مفصلة وق كانت يف القلم جمملة وما فصلها القلم وال كان ممن علم وإمنا اليمني حركته لتفصيل امل وفتح الباب املقفل 

فليس من نعوت الكمال أن يكون يف علم اهللا إمجال واإلمجال يف املعاين حمال وحمل اإلمجال األلفاظ واألقوال فإذا جعل قول عبده 
 اتصف عند ذلك باإلمجال وكان من نعوت الكمال فلكل مقام مقال ولكل علم رجال فكمال العارف علمه بتفصيل املعارف قوله

ومن أمجل فما هو من الكمل إىل أن يقصد ذلك لقرينة حال فه يف ذلك جمال فهو مفصل عنده يف حال إمجاله وهو عني كماله ومن 
ل الوارث النيب ورسول النيب الروح امللكي وألهل االختصاص الوحي اإلهلي من الوجه  رسو297ذلك علم النيب األمي من الباب 

اخلاص وهو يف العموم لكن ال تبلغه الغيوم فما من شخص إال واحلق خياطبه به منه وحبدث به عنه فيقول خطر يل كذا وال يدري 
له واحد وإن اختلفت املآخذ وتنوعت املقاصد علم احلق من من أين جلهله بالعني وما فاز أهل اهللا إال بشهوده ال بوجود العلم ك

عباده من لدنه علماً وآتاه رمحة من عنده فأعطته الرمحة حكماً فتوسط الثبج وحتكم يف املهج فأنكر عليه التابع فحل ما ربط وأزال 
رق العتاد فأمورهم خارجة عن ما اشترط فجهل منصبه ومل يعرف نسبه نعم علم ما به حي لكن نسي فنسي فنازل األفراد يف خ

    أحكام الرسل وحائدة عما شرعوه من السبل وهم يف 
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السبل كاخلضر وموسى الكليم وقول هود عليه السالم إن ريب على صراط مستقيم ومن ذلك غلق الصدور يف الصدور من الباب 
رة بفك املعمى وقيدت باألجل املسمى كانت يف  لوال الصدور ما عميت القلوب اليت يف الصدور وحيق هلا أن تعمى ألا مأمو298

حضرة سارحة واألمور عندها واضحة أعطاها ذلك الورود على الوجود فقال هلا احلق بضاعتك رد إليك وما نزلت إال بك عليك 
أنت الفقري إيل يف هذه منحك اليت أعطيتنيها وعلومك اليت خولتنيها فما أعماك سواك وأنا املرته عن هذا وذاك أنا الغين عن عينك و

كونك فلما صدرت عين بكونك ومل تشهدين يف عينك عميت يف صدورك عمن أوجدك ولو أشهدك فإن شهود احلق ال ينضبط 
مع أنه مع العامل مرتبط وهذه املسألة من أغمض املسائل على السائل ال بظهوره يف كوين وال بغناه عن عيين فعلى ما تعول فيه ومن 

 صدور االس حيث كان الرؤساء والرئيس الكبري من حتكم بأحواهلا عليه اجللساء 299صدر النهار من الباب ذلك يبدي األسرار 
فهو وإن كان معدن النفوس الرئيس املرؤوس أال ترى إىل احلق ماله تصرف إال يف شؤون اخللق فيؤتى امللك من يشاء ويرتع امللك 

يل إن املشيئة هنا ضمريها الرمحن وما ضمريها إال من وهو عني األكوان ال ناقد قررنا ممن يشاء ويعز من يشاء ويذلّ من يشاء فيتخ
فيما مضى إن الذين كانوا عليه يف ثبوم هو عني القضاء فالكون أعطاه العزل والوالية والعز والذل والرشد والغواية فحكم عليه مبا 

التقاضي واحلكم للماضي يف اخلصم للخصم ال للقاضي فاخلصم يف أعطاه فما قسط وال جار فإنه نعم احلاكم واجلار للحاكم 
 ما ظهرت قدرة احلي القيوم إال يف إنشاء اجلسوم وما مث إال 300التحقيق عني القاضي فافهم ومن ذلك النيل ألهل الليل من الباب 

ح الكثائف وما عدا احلق الذي هو املنهاج رسم فما مث إال جسم لكن األجسام خمتلفة النظام فمنها األرواح اللطائف ومنها األشبا
فهو امتزاج وأماج والصفات واألعراض توابع هلذا اجلسم اجلامع فإنه مركب واملركب مركب ومن أراد العلم بصورة احلال فليحقق 

عين بالبشر األناسي علم اخليال فيه ظهرت القدرة وهو الذي أنار بدره فال ينقلب إال يف الصور وال يظهر إال يف مقام البشر ولست أ
فإين كنت أشهد على نفسي بإفالسي وأنا عامل زماين لعلمي باألواين فما مث إال وعاء وآنية مال فتدبر تتبصر ومن ذلك اهلمس يف 

 خشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال مها ملا دكت األرض دكا وبست اجلبال بساً فإذا قرئ 301مراعاة الشمس من الباب 
 فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون فإنه ما جاء بالكالم إال لإلفهام فإذا خاجل السامع القارئ يف قرآنه فقد شهد من القرآن املبني

الفهم برباءته وأساء األدب فاسخط اهللا فغضب ومن غضب اهللا عليه فقد عطب يقول صلى اهللا عليه وسلم أيكم خاجلنيها ومايل 
 الربهان الرسول حاز اآلداب وجاء بالكتاب وخاطب أويل األلباب وما خص أعداء من أنازع القرآن وأي برهان أعظم من هذا

أحباب بل عم اخلطاب فمنا من أصاب ومنا املصاب كل من علم ما مل يعلم فهو ملهم فالوحي شامل يرتل على الناقص والكامل 
 اجلنني يف ظلمة غمه مادام يف بطن أمه يتحكم 302باب أيسره اللمة وما هم به مما أمهه ومن ذلك اجلنني يف كبد إىل أن يولد من ال

فيه من طعن أبيه خدمه وأقامه حرمة ليجرب بذلك صدع ما وقع منه فيعفو من بغى عليه عنه ومع أنه يف املقام األوسع فما أودع فيه 
قامه لفسطاطه فلما علم اجلنني سوى أربع ألنه مركب من أربع فأودعه الرزق واألجل والرتبة والعمل كل قسم لواحد من أخالطه أ

أنه حمل كل زوج يج وأنه يف أمر مريج أراد اخلروج بطلب الصعود والعروج فأخرجه على الفطرة اليت كان عليها أول مرة من قبل 
يلحق أن يقذف يف الرحم ملا عصم ورحم فجعل له عينني ولساناً وشفتني وهداه النجدين وعرف ملا خلق وانتهض تابعاً من تقدد ف

 وال أن الشرف عم وإليه 303فإما شاكراً فله مرتل السرور وإما كفوراً فله سوء املصري والثبور ومن ذلك القسم باألمم من الباب 
ترجع األمم ما أقسم احلق بالوجود والعدم فأقسم مبا تبصرون وماال تبصرون إظهار العلو مرتبة املقسم به ولكن ال تشعرون 

ن كانوا بعداء فهو البعيد القريب واجلنيب احلبيب فالشقي شقي يف بطن أمه ملا هو عليه من غمه والسعيد سعيد فاألشقياء سعداء وإ
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يف بطن أمه ملا خصه به من علمه فلقد رأيت من مشت أمه وهو يف بطنها حني عطست ومحدت فعند ما مسعت ذلك التشميت من 
    جوفها سرت فسجدت فهذا واحداً ممن خصه 

مه يف بطن أمه فمن احتج بقوله أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً فذلك مثل من رد إىل أرذل العمر لكيال يعلم اهللا بعل
من بعد علم شيئاً وما يلزم العامل حضوره دائماً مع علمه فهكذا حال اجلنني إذا خرج من بطن أمه ومن ذلك استعارة الصفات وأين 

م املكاره إال الشجاع الفاره وال يعرف مرتلتها إال من جىن مثرا ما عند العارف ما يكره فال  ال يقتح304هي آفات من الباب 
متوه احلق ال يرضى لعباده الكفر وهذا عني الغفر يف إسبال الستور اجلهل باألمور واألبصار خترق األستار وهلذا شرع االعتبار إن يف 

مقفل والعطاء مسبل فما نفع حجاب وال منع باب بصر االعتبار ال يقف له شيء ذلك العربة أليل األبصار والستر مسدل والباب 
من األستار تظن أنك يف حجاب عن أعني األحباب ملا ترى من األستار واحلجاب وأنت منظور إليك حماط مبا يف يديك فالزم 

جتلى العظيم يف الركوع ألنه برزخ  305شأنك واحفظ عليك لسانك ومن ذلك ترتيه األمساء من غري تعرض للمسمى من الباب 
اجلميع وجتلى العلي يف السجود ملا يعطيه من التمييز واحلدود ماهو العلي وإمنا هو األعلى واألمر مفاضلة واملفاضلة أوىل أعطت ذلك 

سمت الصالة بيين وبني الصورة احلاكمة والنشأة القائمة باألمساء تعددت النعم ألا حضرة الكرم إذا كان احلق يصلى فمن املتجلي ق
عبدي لعهده وعهدي فما يقول إال قلت وال يسأل إال أجبت العبد قبة احلق واحلق يف قبلة العبد الصالة حكم واحد يف الغائب 

والشاهد الصوم له والصالة مقسومة احلج إذكاره املعلومة يأخذ الصدقة فريبيها رمحة مبن ولدها القيامة فيها فإن قلب كل إنسان 
جعل ماله فإذا نظر إليه فال يقل ماله ممن نظر إىل صدقته نظر إىل ربه حبقيقته فهو للعارف العابد شهادة يف كل عبادة ومن حيث 

 أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته من عباده اختصهم بكالمه ملناجاته حىت ال ينطقون إال 306ذلك اآليت ليالً يبتغي نيالً من الباب 
ال حبق قدمي ظهر بصورة حمث ملا حدث فال يأتيهم تعاىل إال يف الثلث الباقي من الليل ليمنحهم جزيل العطايا مبا نطق فال يتكلموه إ

فيما خيصهم به من النيل وقد ى أن يأيت املسافر أهله ليالً وأن جير للكرم إن فعله على ذلك ذيالً فطلبنا يف ذلك على احلكمة العريبة 
 املغيبة وأعرض عما سبق إليه األوهام احلديثة من األفعال خلبيثة ومن ذلك من النفوس األفاضل فعرض بأمتشاط الشعثة واستحداد

املرتهني عن الرذائل قال ابتغاء الستر وإبقاء اجلميل الذكر ولذلك نطق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر من يلي منكم ذه 
 ال يعرف الوجود إال أهل الشهود العني تثبت العني 307 من الباب القاذورة فليستتر ومن ذلك الوجود يف الشاهد واملشهود

العجب كل العجب عند أهل العلم واألدب رؤة احلق يف القدم أعياناً أحواهلم العدم مييزهم بأعيام يف تلك احلال ال تفصيل حدود 
وحقق ما أنبهك عليه واستر أوجد اهللا يف عامل بل تفصيل رؤية املوجود فإذا أبرزهم إىل وجودهم متيزوا يف األعيان حبدودهم انظر 

الدنيا الكشف والرؤيا فريى األمور اليت ال وجود هلا يف عينها قبل كوا ويرى الساعة يف جمالها ويرى احلق حيكم فيها بني عباده 
فقد رميت بك على حني جالها وما مث ساعة وجدت وال حالة مما رآها شهدت فتوجد بعد ذلك يف مرآها كما رآها فإن تفطنت 

 األحوال اليت 308الطريق وهذا ج التحقيق فاسلك عليه وكن مطرقاً بني يديه ومن ذلك اخلروج عن الطباق باإلطباق من الباب 
عليه اخللق هي عني شؤون اخلق ومن أحواهلم أعيام فمن شؤوا من أكوام فما لك ال تؤمن مبا ترى وتعلم إ اهللا يرى يراك يف 

ك وثبوت قدمك أنت لنفسك وهو لنفسه ما أ،ت معه كبدره مع مشسه وأنت معه كذلك نبه عليه بقوله تعاىل كل شيء حال عدم
هالك ففكر فيما قال لك تعرف من هلك هل هلك من البدر إال نوره ال عينه وبقيت ذاته وكونه وموقع الشبهة يف قوله إال وجهه 

عتم فقال مع علمه باخلرب خسف القمر وعني القمر هو الظاهر يف الكسوفني فقد كان ذا نور فأظلم واستترت األشياء حني أ
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 لكل ملك حجاب ولكل مرتل 309واملتجلي يف الوجودين فالعبد الظاهر وهو املظاهر ومن ذلك علم الرتب بالكتب من الباب 
 جييبك ما مل تقل مل جيب فاعمل كما باب ولكل أجل كتاب وما مث إال من له أجل فنسأل اهللا أن يعرفك باألمر وال تعجل فإن اهللا

جيب إذا دعاك فأجب وإذا سقاك فطب فإنه ما يدعوك إال ليشقيك وال يفنيك إال ليبقيك ما األمر اهلائل الذي ال يتحقق إال بقاء 
    اخللق عن 

لك إال بعد قربنا فتحببنا إليه رؤية احلق على اخلبري سقطت وعند ابن جبدا حططت هلذا أخربنا أنه كان مسعنا وبصرنا وما عرفنا ذ
مبا شرع فأحبنا فما رآه سواه فلذلك ال تفىن عني تراه بالكتب عرفت الرتب كتاب يف احلبس وكتاب يف حظرية القدس حلكم 

 قال يل بعض الفقراء وما أنصفين إن 310الديوان أوان واهللا قوم ال يذكرون ومن ذلك علم اإلنشاء ومساواة األجزاء من الباب 
ض الرجال قيل له يف املعرفة فقال أما أنا فعرفته وما بقي إال أن يعرفين وعسر هذا الكالم على أكثر أهل اإلفهام من السادات بع

األعالم وأراد مين اجلواب وفتح هذه األبواب فلم أفتح له لذل بابا وال رفعت له حجاباً وما علم أن لكل معتقد رباً يف قلبه أوجده 
 العالمة يوم القيامة فما اعتقدوا إال ما حنتوا ولذلك ملا جتلى هلم يف غري تلك الصورة توا فهم عرفوا ما فاعتقده وهم أصحاب

اعتقدوه والذي اعتقدوه ما عرفهم ألم أوجدوه واألمر اجلامع إن املصنوع ال يعرف الصانع الدار ال تعرف من بناها وال من عدهلا 
 السبل املشروعة احلكم فيها جمموعة فمن احترمها وأقامها 311يدي الرسل من الباب وسواها فاعلم ذلك ومن ذلك السبل بأ

أعطته ما فيها وأحتفته مبعانيها فكان عالمة الزمان جمهوالً يف األكوان معلوماً للواحد الرمحن على أن الرسل ملا طرقت السبل وسهلت 
ر فال جتعلوه يف عسر فما كلف اهللا نفساً إال ما آتاها وما شرع هلا حزا وذلك صعبها وأزالت غمها وحزا أخربت أن دين اهللا يس

إال ما واتاها فإنه العامل باملصاحل واملنافع والدواء الناجع فمن استعمل ما شرع اندفع عنه الضر وانتفع فذهب اهللا بالشرائع كل 
زالة فما فرط يف الكتاب من شيء حني أنزله وال مذهب ملن عرف كيف يذهب فما من قاله إال وللشرع فيها مقالة أما بتقرير أو إ

 صفات احلق يف اخللق 312كتم رسول ما به احلق عز وجلّ أرسله ومن ذلك من بادر من اخللق إىل تعظيم صفة احلق من الباب 
خص ما اليراه من نفسه منتشرة وال يعرفها إال الرسل والورثة الربرة وملا عرفتها اجتمعت ومعرفتها انتفع بنا وانتفعت فأرة من الش

وإن كنت من جنسه فما أنا من جنسه ما يعلم اإلنسان ما أخفي له يف من قرة أعني وهو أوضح ما يراد وأبني ولكن جلهله مبا هو ال 
ديب يعلم أنه هو فينكره إذا رآه وحيمله حممالً ما هو له حني يراه وللحق مكر يف حلقه خفي إال ملن هو به حفي فمن علم اخلبري تأ

الصغري وبالكبري فأدب األمة بتأديب رسوهلا لتبلغ باستعمال ذلك األدب إىل حتصيل سؤاهلا فيخاطب الرسول واملراد من أرسل إليه 
 يوم الدين يوم الدنيا واآلخرة فال اختصاص له بيوم عند 313فبحث عليه ومن ذلك من سعد باجلزاء السوائي ما بعد من الباب 

 ذلك دليالً ملا جهلوا ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فأخرب أنه القوم أقام هلم احلق يف
جزاء ما هو ابتداء فما ابتليت الربية وهي بريه وهذه مسألة صعبة املرتقى ال تنال إال باإللقاء اختلفت فيه طائفتان كبريتان فمنعت 

ا اختلفت فيه تترى وال حتقق واحد ما جاء به الرسول وال يسلك فيه سواء السبيل بل ينصر ما واحدة ما أجازته أخرى والرسل مب
قام يف غرضه وهو عني مرضه إال الطبقة العليا فإم علموا األمور يف الدنيا فلم يتعدوا باألمر رتبته وأنزلوه مرتلته فما رأوا يف الدنيا 

 ختتلف املقاصد واملقصود واحد 314ومن ذلك نزاع املأل األعلى يف األوىل من الباب أمراً مؤملاً إال كان جزاء ما كان ابتداء 
فالطبيب يقصد نفع املريض مبا يؤمله فريتب له األمر املؤمل وحيكمه فإذا تأمل طبيب برى عند نفسه من غري شيء جناه فيسأل احلق 

رته به من استعمال األدوية املؤملة يقال له وكذلك ما قصدنا عن ذلك فيقول جزاء مبا قدمت يداه فيقول ما قصدت إال نفعه مبا أم
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باجلزاء املؤمل إال نفعك مبالك من األجر يف ذلك فاألمور عند اهللا حمكمة ألست قد آملته فخذ جزاء ما فعلته واقصد القصد فال سبيل 
 أردت أن ترفعه عنها وترتله مرتلتها منها فقل إىل الرد ملا نبهت الشريعة باختصام املأل األعلى علمنا أنه من عامل الطبيعة فإن

 اآلخجال احملدودة جعلت 315الختالف األمساء وهذا أوضح ما يكون من اإلمياء ومن ذلك تتابع الرسل وأنشأ املثل من الباب 
 الختالف الدول الرسل تترى بالتكاليف والبشرى فلوال انتهاء األجل الكتفى بواحد يف الشاهد وما اختلفت السبل من الرسل إال

    وهلذا أظهر يف الوجود النحل وامللل فمنها ما هي عن روح ملكي ومنها 

ما هي عن دور فلكي حكم به الطالع فظهر به املبتدع الشارع وال يقصد املصاحل إال ذو عقل راجح فاعتربها احلق فأكرم من رعاها 
ا داللة على مساواا يف مذهبها فقال صلى اهللا عليه وسلم من سن سنة وأحلقها بالشريعة اليت استرعاها قساوا يف اجلزاء ملن قام 

حسنة كان هلا أجرها وأجر من عمل ا فلما سنت الرسل أن تسن فما سن إال مؤمتن فما نسخ الشرع إال الشرع فامسع ومن ذلك 
مبرتلته وتصرفه يف غري مرتبته فلو أعطى نفسه  ما أمهل من أمهل من األناسي إال جلهله 316إمهال اإلنسان دون احليوان من الباب 

حقها كما أعطاها را خلقها لكان إمام العاملني ولذلك ملا قال ومن ذرييت قال له ال ينال عهدي الظاملني فاملعاين إذا كانت مبهمة 
ك يعلم أنه فرط والسيد اإلمام كالطرق املظلمة ال يعرف املاشي فيها يف أي مهواة يهوي ومع هذا يسري وال يلوي فإذا سقط عند ذل

العارف العالم يقول اإلمام اإلمام ويف يده سراجه ويف رأسه تاجه يشهد له احلق باخلالفة وإال من من كل عاهة وآفة واهللا املعايف 
 اإلطالع على الغيوب من شأن أصحاب األحوال 317وهو الشايف ومن ذلك إطالع الرسول على ما أتى به جربيل من الباب 

القلوب وأما صاحب اللب واملقام فهو األمر الذي ال يرام والشخص الذي ال يضام فله الثبوت فال يتحول والصور ال تتبدل و
فصاحب املقام أديب بأدب ربه متفرج يف تنوعات خواطره يف قلبه فإن ضاق حمله عن محله وأرادت النفس أن تعرف أا من أهله 

احلال وقد يكون ذلك عن أمر إهلي لسر كياين يريد احلق أمضاه يف وجوده ليتحقق يف بعد وهي الشديدة احملال ظهرت يف صورة 
رجال ال له بشهوده وأعظم حتف امللك االطالع على ما يأيت به امللك هكذا هو عند اجلماعة وبضاعتنا غري هذه البضاعة والكشف 

 رسالته ما مل يتجسد فإن جتسد أنبهم األمر على من يشهد ومن إال مت ما يشهده من وراء هذا اجلسم املظلم فإن امللك يكون صورته
 يف اهلالة حصر النريين لذي عينني وعنهما حدثت وبأشعتهما وجدت فما حصرها 318ذلك من ماله احلصول يف اهلال من الباب 

 ال يتجلى فريى ولو جتلى ملنع غريمها كدودة القز وصاحب دولة العز وهو من عزه يف محى فاستوى يف إدراكه البصري واألعمى ألنه
من الوصول إليه املقام األمحى اهللا نور السموات واألرض فعمرت األشعة الرفع واخلفض فحدثت اهلالة يف انتهاء اخلال ويف داخل 

ت وما اهلالة كان وجود املأل فهو من حيث اهلالة احمليط وهو معنا أينما كنا يف مركب وبسيط فما خرجنا عنه وكل ما يف السموا
يف األرض خلقه مجيعاً منه فانظر ما أحكم هذه األمور ورد اإلعجاء على الصدور واتل قوله تعاىل أال إىل اهللا تصري األمور ومن ذلك 

 أصدق القول ما جاء يف الكتب املرتلة والصحف املطهرة املرسلة ومع ترتيهها الذي 319من بلى باألشد يف حتري األسد من الباب 
يه نزلت إىل التشبيه الذي ال مياثله تشبيه فرتلت آياته بلسان رسوله وبلغ رسوله بلسان قومه وما ذكر صورة ما جاء به ال يبلغه ترت

امللك وهل هو أمر ثالث ليس مثلهما أو هو مشترك وعلى كل حال فاملسألة فيها إشكال ألن العبارات حلننا والكالم هللا ليس لنا فما 
 إن كانت العبارات فما هو القول اإلهلي وإن كان القول فما هو اللفظ الكياين وهو اللفظ بال ريب فأين هو املرتل واملعاين ال ترتل

الشهادة والغيب إن كان دليالً فكيف هو أقوم قليالً وما مث قيل إال هذا القيل وهو معلوم عند علماء الرسوم فتحقق وال تنطق ومن 
 هو احلافظ باحلرس فهو امللحوظ يف العسس ألن احلليم األواه ال يعلم حافظاً سواه 320ذلك العصمة يف اإللقاء باللقاء من الباب 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2894  

لكن يعطيه األدب أن ال يظهر من النسب سوى نسب التقوى وفيه رائحة احلراسة واحلفظ األقوى فقد صرح وإن مل يتكلم وقد 
س وطاملا كان يقول من حيرسنا الليلة مع علمه بأن املقدور أم فيما أعلم وما أوهم وملا أقام العصمة مقام احلرس مل جينح إىل الغس

كائن واحلارس ليس مبانع ما قدر وال صائي لكن طلب املعبود بذل اهود وهو يفعل ما يشاء وهذا ما يشاء وهذا من األمور اليت 
 صورته ردت 321 احلق من الباب شاء وما يشاء إال ما علم وما علم إال ما أعطاه الذي هو مث ومن ذلك كيف للخلق يرد دعوة

عليه وبضاعته ردت إليه ما أشبه ذلك بالصدى إذا ظهر بدا فتخيل الصيت أنه غريه وما هو إال عينه وأمره وما هو الصدى يف كل 
    مكان كذلك ما هذا اإلدراك لكل إنسان بل ذلك عن استعداد خاص غري ه منه يف مناص وإن كان من أهل املباص احلق وإن 

ان واحداً فاالعتقادات تنوعه وتفرقه وجتمعه وتصوره وتصنعه وهو يف نفسه ال يتبدل ويف عينه ال يتحل ولكن هكذا يبصره ك
بالعضو الباصر يف هذه املناظر فيحصره األين وحيده االنقالب من عني إىل عني فال حيار فيه إال التنبيه وال يتفطن إىل هذا التنبيه إال 

يه والتشبيه وأما من نزه فقط أو من شبه فقط فهو صاحب غلط وهو كصورة خيال بني العقل واحلس وما للخيال من مجع بني الترت
 من ذهب يف كل مذهب مل 322حمل إال النفس فإا الربزخ اجلامع للفجور املانع ومن ذلك الذاهب يف مجيع املذاهب من الباب 

 عن لباسه ومن فارق خيسه فقد عرض بنفسه النفيسة أن تتحكم فيها يبال يف أي طريق ينهب عن شرد عن كناسه فقد تعرى
النفوس احلسيسة األسد ال يربح من أمجته لعلو مهته قد تعشق مبقام تقديسه بتعريسه يف خيسه تتردد إليه أو باش السباع وهم أهل 

م اجلماعة الذي هو اإلمام ساكت يف مقامه وهم الدفاع والرتاع أال ترى إىل املتناظرين يف جملس امللك يتنازعون يف الكالم ومقد
يتفقهون برتاعهم يف عني كالمه فإن تكلم بكلمة فهي الفصل ألنه األصل فإن نازعه احلديث أحد القوم أساء األدب ومن ذلك 

س إال رد الفرع  إذا اجتمع أهل النحل وامللل وجاء احلق يف الظلل للقضاء الفصل ولي323تواتراً لنقله وتضاعف احلمله من الباب
  إىل األصل هنالك تظهر العلل وما حيمد وما يذم من اجلدل وأرباب الدولة مصطفون والوزعة حافون 

  ال خوف ظلم ولكن خول إجالل  الطير منهم فوق رؤوسهم كأنما

    

 لقوة يقينه ومنهم اآلخذ بشماله هم أهل اهليبة ال الغيبة وأصحاب الوجود ال اخليبة وتطاير الكتب فتتميز الرتب فمنهم اآلخذ بيمينه
إلمهاله ومنهم اآلخذ من وراء ظهره جلهله بأمره ألم حني أتاهم به الرسول نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به مثناً قليالً يف الدنيا 

العظيم فهم املغبونون فبئس ما يشترون يف األخرى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون باعوا العايل بالدون وابتاعوا احلقري ب
 الكآبة للعليم والترتيب للحكيم ما رتبت احلكمة حىت حققت علمه فلما 324ومن ذلك عل ما كتب وكيف رتب من الباب 

علمت علمه يف خلقه رتبته على وفقه ومن وقف مع هذا النظر األول حار يف افعل وال تفعل وإن كان األمر والنهي من مجلة ما 
 فال يرى له أثر فيما سبق من احلكم الذي حكم وهذا هو السر املبهم الذي ال يعلم ولو قدرنا أنه علم كتم أين أعطته احلكمة فعلم

االضطرار من االختيار وأين االقتصار من االقتدار وأين التدبري من نفوذ األقدار ماء ونار ما التقيا إال ألمر كبار علم يف رأسه نار 
 325 لو اجنلى الغبار لعرف اإلنسان هل حتته فرس أو محار من ذلك ملك امللك يف امللك من الباب يعرفه املقربون وجيهله األبرار

خادم القوم سيدهم فهم امللوك فلوال األمساء ما كان السيد اململوك وإذا كانت األمساء هلا احلكم فقد ارتفع الظلم املسمى حبكم امسه 
رتبة االسم وما أعطى من األثر يف الرسم ال جييب احلق إال من دعاه وال يدعى إال فانتبه فإنه جييب إذا دعي به فانظر ما أعجب م



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2895  

بأمسائه وهي علم أوليائه وأنبيائه السيد يستخدم العبد مبقاله والعبد يستخدم السيد حبله ولسان احلال أفصح من لسان املقال ألن 
صطالح قد ال يكون له يف كل باب مفتاح وال سيما النصوص األحكام اليت تتضمنها ال قول إمنا تعرف بقرائن األحوال فإن اال

وذا العلم يتميز العموم من اخلصوص فاهللا جال كالعرائس على الكراسي يأكلون من حيث ال يعلمون ومن ذلك مقاومة اخللق 
إن قالوا مسنا الضر وقوم  املقاومة تكون باحملمود فيحمدون وتكون باملذموم فيذمون فقوم يقاومونه بالصرب و326احلق من الباب 

يقاومونه بالرضى والتسليم ملا به قضى والسعيد من العبيد من كان مع اهللا كما يريد فإن أراد من ه الرتاع نازع وإن أراد منه املدافعة 
ح اإلهلي ما تاه دافع فهو حبيث يراد منه ال حبيث ما يصدر عنه إجرائهم عليه األحوال وما جاءت به يف رساالا اإلرسال لوال الفر

التائب ولوال التبشيش الرباين لزم املسجد وما كان يتصف باآليت والذاهب الفاعل منفعل ولكن للمنفعل ومن ذلك اإلطالق تقييد 
 مادام الروح يف اجلسد فهو ميت يف قربه رقد فمنهم النائم نومة العروس ومنهم النائم نوم احملبوس 327يف السيد واملسود من الباب 

 واحد من هذين مقد مع أن أحدمها خمذول واآلخر مؤيد فإذا جيء به يف موته إىل حشره وبعثر ما يف قربه عاد إىل أصله وكل
ووصل ما كان من فصله ولذلك قال من تعينت كرامته وثبتت رسالته عندما دلت عليه عالمته من مات فقد قامت قيامته وهذه 

ذكراً وذلك إذا زوجت النفوس بأبداا لكوا ما زال عنها املوت حكم إمكاا قيامة صغرى وسأحدث لك من القيامة الكربى 
وكان الطالق رجعياً واحلكم حكماً شرعياً فتلك القيامة الكربى اآلخرة فهي كالرد يف احلافرة وما هي يف احلكم كاحلافرة ومن 

زالت عن الشكل ومن ذلك فتنة املال والولد يف كل أحد من توهم ذلك قال تلك إذاً كرة خاسرة إمنا أشبهتها يف عدم املثل ولكن ما
 لوال إمالة املال ما متيز الرجال ولوال أن الولد قطعة من الكبد ما علم أنه من سكان البلد ما خلقه اهللا يف كبد إال ليشفق 328الباب 

 وما يلزم من ثبوت العلة ظهور سلطاا يف عليه كل أحد فمن أشفق فقد وافق ما ندب إليه احلق ومن مل يقل بالوفاق عدم اإلشفاق
كل ملة فإنه ما خلقنا إال لعبادته ومن من خذله اهللا فلم يقل بسيادته ومنا من مل يفرده بالسيادة وال أخلص له العبادة مع ثبوت العلة 

و الداء العضال من وقف مع إحلاق وما أثبتتها كل حنلة فليست احملن بعني زائدة على الفنت هي عينها وكوا فاالستكثار من املال ه
 إمنا وافق املنافق ملا تعطيه احلقائق هو 329املتمين باملتصدق الغين عرف األمر فلم يطلب الكثر ومن ذلك املنافق موافق من الباب 

إال ذو عينني ذو وجهني ملا رأى األمر اثنني وخلق من كل شيء زوجني والعامل على الصورة فأين تذهبون أين مل يقف على العني 
    الواقفة بني النجدين إذا اتصف الناظر اخلبري بالنظر يف قوله ليس 

كمثله شيء وهو السميع البصري حتقق عند ذلك وتبني ما أخفي له يف هذه اآلية من قرة عني فجمع بني الترتيه والتشبيه وهو مقام 
  املقرب الوجيه فالسوق نفاق فما أصاب إال أهل النقاق 

 القيت معدياً فمعدنان وإن   إذا أبصرت ذا يمنيوماً يمان

وهو معكم أينما كنت مع اختالف العقائد وهذه كثرة الواحد فما مجعه إال ال معه إال صاحب هذه السعة ومن ذلك إجابة النداء 
 ألصحاب السمع واآلذان ملا أراد احلق من عباده املناجاة يف مساجد اجلماعات أمر بإعالن األذان330يف الصباح واملساء من الباب 

فمن مل يكن له أذن واعية ما مسع وإن مسع داعية هنالك يظهر االعتناء مبن اعتىن به ممن مل يعنت فمن أجاب الداعي فهو صاحب 
واصلة السمع الواعي وما لألحدية يف النداء أثر وال يف شجرا مثر فاهللا أكرب مفاضلة وال إله إال اهللا مفاصلة والرسالة مفاصلة عن م

واحلي علنتان مقابلة والندى يؤذن بالبعد واألذان دليل على عدم عموم الرشد فإن رعاة األوقات عارفون بامليقات فما شرع األذان 
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 جتارة األسفار 331إال ملن شغلته األكوان وما مث إال مشتغل ألنه باألصالة منفعل ومن ذلك التجارة حمل الربح واخلسارة من الباب 
واختيار ومن أجلهم شرع الصالة يف األسفار وجتار اإلقامة هلم الدعة والكرامة هم تالمذة املسافرين فيما يتعرفونه منهم أهل متحيص 

ويأخذونه عنهم فمن رحبت جتارته فهو املهتدي ومن خسرت جتارته وبارت فهو املعتدي من كان سفره إليه وكان نزوله عليه فال 
ألرباح لديه ااهد تاجر وقد ينصر اهللا دينه بالرجل الفاجر فهو كالعدة ما هو يف الفضل كمن حييط أخذ علماً مبا حصل له من ا

أعده العدد ال تنعم باألرباح وإمنا هي للمستعدين كاملفتاح به يتوصل إىل فتح الباب وهو حظه من االكتساب رخت ااهد مساعد 
ل باملكان وما تيسر مما كان من اإلمكان وباالستكانة حصل املكانة ومن ذلك وأما التاجر املقيم فهو الذي اليرمي قد لزم لدكان وقا

   332عند االمتحان يعز املرء أو يهان من الباب

  طلب الطعن وحده والنزاال  ما خلى الجبان بأض وإذا

 إال من احناز إىل فئة أو كان إذا اجتمعت األقران كان االمتحان هنالك يتقدم الشجاع ويتأخر اجلبان فاملتقدم يكرم واملتأخر يهان
متحر فالقتال فإنه من أبطال الرجال ومن أهل املكر املشروع واالحتيال واخلرب خدعة وإن أساء يف احلال السمعة فإن العاقبة تسفر 

وأما يف هذه عن مراده مبا قصده يف جهاده وعلى قدر دعوى اإلميان يكون االمتحان فاملؤمن ما هو يف أمان إىل يف ادالر احليوان 
الدار فهو يف حمل االختبار فإما إىل دار القرار وإما إىل دار البوار ما هي مرتل الشقاء دار القار ومن ذلك اإليثار ليس من صفات 

 ما هو لك فما تقدر على دفعه وما ليس لك فمالك استطاعة على منعه فأين اإليثار واألمر أمانة 333علماء األسرار من الباب 
  ىل أهلها قبل أن تسلبها وتوصف باخليانة فأعطها عن رضى قلبك تفز برضا ربك فهؤالء هم األحياء وإن ماتوا فادها إ

 األخياء إن عاشوا وإن ماتوا هم  قوم وجود الحق عينهم هللا

 وال ما هم إال إذا ماتوا هم  األعز إال يدرون أنهم هم

 ماتواوخلفونا على اآلثار إذ   درهم من سادة سلفوا هللا

 يؤدهم حفظ وللو ماتوا وال  يأخذ القوم نوم ال وال سنة ال

 العيون قياماً كلما ماتوا عن  وسواد الليل يسترهم رأيتهم

 باهللا أن القوم ما ماتوا أقسمت  فكيف بالشمس لو أبدت محاسنهم

 مثلهم إنهم واهللا ما ماتوا عن  تصدق أن اهللا أخبرنا وكنت

  في معرك ودووا رزق وقد ماتوا   وما قتلوالم يعرفوا موتاً أحياء

 لقلب إنهم األحيا وإن ماتعوا  تراهم سكارى في محاربهم فلو

 يحييهم به إذا ماتوا اهللا  كرمهم اهللا شرفهم اهللا

 بعد ماقبروا من بعد ما ماتوا من  رأيتهم كشفاً وقد بعثوا لقد

    

 ظهور احلق يف كل صورة دليل على علو السورة وبرهان 334الوالية من الباب ومن ذلك جتلى احلق يف كل آية للعارفني من أهل 
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على عموم الصورة عند من عرف سورة ما متيز الرجال إال باألحوال يف األعمال من قام برجله قزل فعن سعادته قد انعزل السابق 
زاده على قدر اجتهاده وأما الظامل فهو احملكوم باخلريات هو الساعي وهو الصاحب السمع الواعي وأما املقتصد فهو ما زاد على 

عليه ما هو احلاكم والكتاب قد مشل اجلميع وإن كان فيهم إال رفع والرفيع فالكل وارث فإنه حارث وأصحاب السهام متفاضلون 
قول مل يقل بالعول فمنهم املقلون ومنهم املكثرون ومن قال إن الفرائض قد تعول فما عنده خرب مبا يقول فإنه من عمل مبوجب ال

 القول بالنيابة مما سبقت به الكتابة لوال الكتاب ما كان الناب ليس العجب ممن ساء 335ومن ذلك االستخالف خالف من الباب 
 سبيالً مع كونه أقام على ذلك دليالً وإمنا العجب ممن اختذ مستخلفه وكيالً فلوال األمر الرباينّ لرده األدب الكياين ما أجهل الناس

مبواطن األدب وهو الذي أداهم إىل العطب احلكم للمواطن يف الظاهر والباطن فقد يكون ترك األدب أدباً والقول بترك السبب سبباً 
األسباب موضوعة بالوضع اإلهلي فماهلا من رافع ومن قال برفعها فإن عذاب ربه به واقع ألنه لدعواه يف رفعة يبتلي وباالبتالء حتصل 

ى وال يقدر على رفع االبتالء ألنه خماطب بالعمل املشروع واالقتداء فقد قال بالسبب يف رفع السبب ومن ذلك له الدرجات الع
 الوقائع لألولياء والوحي لألنبياء وقد يكون املثل للرسل وغري الرسل املالئكة ال 336القلوب مساقط أنوار علوم األسرار من الباب 

مع والتفصيل ولكن ال تشرع إال لنيب أو رسول مضى زمن الرسالة والنبوة وبقي الوحي فتوه تزل ترتيل بالترتيل على قلوب أهل اجل
فإن ورد حبكم متصور فإمنا هو إخبار بشرع قد تقرر فليعول الويل عليه وليستند يف العمل به إليه وإن وهنت روايته يف الظاهر فهو 

د عليه به عمل يف ريح وجيين العامل به ممن ليست له هذه املرتلة جربه الصحيح وإن ورد ضعف الصحيح يف الظاهرة فالعمل ممن ور
 إمنا يرحم اهللا من 337ويسعد اهللا به غريه فال يكن ممن شقي بعدما لقي ومن ذلك اإلنسان خملوق على صورة الرمحن من الباب 

هو يف الصورة إىل خلق عليها اإلنسان فمن عباده الرمحاء فارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء الرحم شجنة من الرمحن و
وصلها وصل وهو عني وصلها ومن قطعها قطع وهو عني فصلها فالرمحن هلا فاصل واإلنسان هلا واصل فإن الشحنة قطعة فانظر يف 

ك هذا هو السحر هذه احملنة أين التخلق بأخالق اهللا عند املتعطش األواء فمن قعها ختلق ومن وصلها عمل مبا شرعه احلق فاقطعها عن
 338احلالل ال ما تقوله ربات احلجال هم يف األجنة ما ولد وأويف األكنة ما شهدوا ومن ذلك السرار يشفع اإلبدار من الباب 

اهلالل وترى احملتد شفعي املشهد والقمر بالنص له الصورة واملقدار بالزيادة والنقص ألنه وإن مل يرجع على معراجه فهو على 
ن دور إال وهو حور ال كور والسرار من غري الوجه الذي تدركه األبصار فيسمه احلق مسة احملق من كان ذا وجهني منهاجه فما م

فبذاته صري نفسه اثنني فهو الربزخ لنفسه كامليت يف رمسه ميت عند السميع البصري حي عند منكر ونكري هو املتكل الصامت كما 
سفر إال أعتم صورة احلق مع خلقه طلوع الشمس يف البدر من أفقه ومن ذلك تكرار الرؤية هو احلي املائت فما أثار إال أظلم وما أ

 ملا انسحبت احلدود على األمثال قيل بتكرر ألشكال وهي مسألة فيها إشكال هل هذا األمر املدرك 339حلصول املنية من الباب 
و زال مث عاد فتكرر أو هذا مثل املاضي حدث فتصور فإن كان بالبصر يف الزمن الثاين املتصور هل هو ذلك العني املقرر ما برح أ

مثل رجوع الشمس فما فيه لبس فإن الشمس ال مستقر هلا عند من علمها وما جهلها وهلا مستقر يراه عني املؤمن يف اإلميان باخلرب 
 بركتها فلم ينفع بطلوعها إميان وال وهلا ته وهلذا تطلع من املغرب بغتة مع كوا ما سكنت عن حركتها ولكن حيل بينها وبني

عمل حلق أهل االجتهاد بأهل الكسل فترى ربك مراراً وال تعقل تكراراً وذهبت املثل باندراس السبل ومن ذلك األرض مهاد 
 لوال األنوار ما طلب االستظالل وال ظهرت من الكثائف الظالل فهو نكاح 340موضوع والسماء سقف مرفوع من الباب 

رس مشهود وكتاب معقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فالبد من قرش يف عرش فهي املهاد املوضوع وأنت السقف موجود وع
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     املرفوع بينكما عند 

قائم عليه اعتماد السبع الشداد لكنه عن البصر حمجوب فهو ملحق بالغيوب أمل تسمع قول من أوجد عينها فأقامها بغري عمد تروا 
مد لكن ما يراه كل أحد فالبد هلا من ماسك وما هو إال املالك فمن أزاهلا بذهابه فهو عمدها املستور يف إهابه وليس إال فما نفي الع

اإلنسان الكامل وهو األمر الشامل الذي إذا قال اهللا ناب بذلك القول عن مجيع األفواه فهو املنظور إليه واملعول عليه ومن ذلك 
 إن الريح كان عند اهللا وجيهاً واهللا يزجي السحاب والعني تشهد أن الريح 341اح من الباب ركن الرياح مسرح ذوات اجلن

  يزجيها 

 تشهد أن الريح تزجيها العين  إن السحاب التي راحمن يزجيها

فمن النائب فهو الصاحب فاجعل النائب من أردت إن شئت من غاب وإن شئت من وجدت بالريح كان النصر والدمار فاختلفت 
آلثار والعني واحدة صاحلة فاسدة تطفي السراج وتشعل النار واهلبوب واحد من عني واحد واختلفت اآلثار إن يف ذلك لعربة ألويل ا

األبصار وما ذاك إال الختالف استعداد احملل ومن عرف ذلك عرف اختالف امللل يف النحل فلكل ملة حنلة كال مند هؤالء وهؤالء 
مرتلة األهواء فأمد املار باالشتعال والسراج باالنطفاء فتنظر يف حقائق األشياء فمن نظر يف حقائقها من عطا مر بك فأنزل نفسه 

عاش عيشة السعداء فكن من األمناء فال تذع شيئاً من هذه األسرار اإلهلية إال ألهلها بطريق اإلميان فإن اهللا أقدر على ظهورها 
 أحاط بكل شيء علماً عند من رزقه اهللا 342يط يف احملاط واحمليط من الباب ولكن حجبها بنورها ومن ذلك علم املركب والبس

فهما فال تعم اإلحاطة كل شيء إال إذا كانت معىن وهذا القول انقلوه عنا فإن زالت عن هذه املرتلة فقد زالت تلك التكملة فهي 
   ال يتركب إحاطة فيما أحاطت به وهذا األمر مشتبه الحييط البيط باملركب ألن البسيط

  فهو المحاط ولو تراه يحيط  البسيط إلى البسيط بسيط إن

هو احملاط ألن القلب وسعه وهو احمليط الستوائه وهو األمعة لكن منعت احلقيقة أن يقال مثال هذا املقال فكل شيء ال خيرج عن 
الفطنة والتهذيب ما عقلت إال ذاتاً إال لعينها وما حقيقته وال يعدل به العامل عن طريقته ما يف الوجود إال التركيب هكذا شهده أهل 

عقلتها لعينها إال من حيث كوا فإا لذاا آله فالبد من على من ليثبت سواه والسوى يطلب زيادة حكم على العني فالبد من 
 يف األدب مع السراج املنري التركب يف الكون ملعقولية االثنني وحتقق الشيئني وهذا ال خيفى على ذي عينني ومن ذلك علم التحجري

 إذا كانت السور متلى واآليات تتلى فاستمع وأنصت لعلك ترحم بالفهم فترجع فاسلم فالرجوع إنك تعلم فإن 343من الباب 
خاجلته فيها حرمت عليك معانيها فالزم بيتك وجهز ميتك وفكر يف موتك واخفض من صوتك فإن الربرة الكرام ال حيبون رفع 

  كالم ألن اجلهر ظهورهم أهل ستر وغيب مع أم نور فهل خفاؤهم لشدة ظهورهم أو هو لدل ستورهم الصوت بال

  وإلى عين طريقي طرقوا  أخبروني حققوا أخبروني

 أنكم لم تمرقوا فاعلموا  كنت كما قلت لكم فإذا

 السابق من ال يسبق وكذا  حزنتم قصب السبق لكم ثم

    

لبصر فما هو ذلك الغطاء الذي إذا زال جاء مثل هذا العطاء القرين صاحب يف الشاهد الغائب فمن ذكر اهللا كشف الغطاء عن ا
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عرف قدر صاحبه فقد قام بواجبه والقرين عند أهل املعرفة البد أن تكون على صفه فاعتربها يف صحبته وحذار من غدرته وقد 
بل من الذي أتى إليه مسلماً إسالمه وصحبته وما قبل غدرته لقد يغذر الصاحب يف بعض املذاهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق

 املنحة مردودة إال منحة 344كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن مسع القول فاتبع أحسنه ومن ذلك من افتتح باملنح من الباب 
يوب على ضروب فالكل يف كل زمان ونفس يف احلق فإنه ما مث على من ترد ألنه ما يشبه اخللق ال يقبل املنافع وهو النافع فتح الغ

مزيد لكن بعض العامل يف لبس من خلق جديد املبايعة تشهد باملنازعة فإن مبناها على السمع والطاعة وموافقة اجلماعة ومن شذ شذ 
ه وإن خوفه خوفه من إىل النار بذا جاءت األخبار من عرف قدر اإلمام مل يقع فيه وإن جار مبالم اتركه ومن استخلفه فإن أمنه أمن

عرف قدر السلطان مل يعصه وإن عصى اهللا فيه مل يستقصه انظره جمبوراً مسرياً ال تنظره خمتاراً خمرياً واسترح عليه واستند إليه فهو 
 علم االستنباط ألهل البساط علم 345الظلّ من آوى إليه مل يلحقه ذل ومن ذلك علم األسرار يف األار والبحار من الباب 

ألحوال ملن شهد األهوال العلم السهل ملن كان من األهل علم اإلنتاج ألصحاب املعراج وعلم األمساء والرسوم ملن مجع هذه العلوم ا
وقد احنصر أصحاا يف السبعة من العدد وهم األبدال عند كل أحد فمنهم املنفرد بعلم واحد ومنهم اجلامع من غري أمر زائد ومن 

لذي عينني ومن هم الفائز بالثالث وهو صاحب املرياث احلائز مجيع املال فله الكمال وما ورث اهللا إال الكتاب هم اجلامع بني اثنني 
لذوي األلباب فهم ورثة النيب ال ورثة الويلّ فإنه ال يورث إال امليت الراحل عن البيت واحلق ال يفارق فتدبر هذه احلقائق ومن ذلك 

 أصحاب احلذر ماله هذا السمر هذا السمر ألصحاب السمر الغيوب وإن انكشفت 346اب يف الكثبان تسامر اخلالن من الب
للقبائل والشعوب فإن القبائل هلم فيها الباع املتسع الطائل وأما الشعوب فرحيهم دون ريح القبائل يف اهلبوب اليبلغ األعاجم مع 

إام واألعراب إبانة الكالم ما منع املعارض إال من العريب المن اعتالئها يف مسائها مبلغ األعراب دليلنا اخليول العراب األعجام 
األعجمي اختص اإلعجاء بالقرآن وإن كانت الكتب املرتلة كالم الرمحن لكن البيان والشرف واالمتنان واد العظيم الشان إمنا 

 ال تتبع إال ما نزل به الروح عليك وجاء به 347ظهر يف اللسان عند البيان ومن ذلك املرتلة الرفيعة يف التزام الشريعة من الباب 
امللك أو اإللقاء إليك وإن كنت ولياً فإنك وارث نبياً فما جييء إىل تركيبك إال حبظك من الورث ونصيبك فانظر ما سهمك وما 

وسوياً أو عيسوياً هو قسمك فذلك علمك فال تشرع حكماً وقل رب زدين علماً مث أعلم أيها الويل األكرم إنك وإن ورثت علماً م
أو غريمها مما كان من الرجال بينهما فإمنا ورثت علماً حممدياً ساويت فيه ذلك النيب لعموم رسالة حممد احلائز املقام العلي إليه ترجع 

نه صاحب عواقب الثناء فهو صاحب جوامع الكلم املسماة بتلك األمساء فآلدم األمساء وحملمد االسم واملسمى واجلامع هلما الشك أ
 الكواكب الثوابت 348املقام األمسى وحجاب العزة األمحى ومن ذلك علم االنتكاس واالنعكاس يف النور والنحاس من الباب 

بيوت مظلمة وكذلك السيارة وما عادت جنو ما نريات إال بأنوار مستعارة وتكفيك إن كنت عاقالً هذه اإلشارة أال ترى إىل ما جنم 
كن النار لرجم األشرار ومل تزل جنوماً وما كانت رجوماً حىت جاء صاحب البعث العام إىل مجيع األنام من من ذوات األذناب يف ر

األنس واجلان وهلذا قال سنفرغ لكم أيه الثقالن فلو ابتغى الربح باستراقه رشداً ما وجد له شهاباً رصداً فحيل بينه وبني السمع ملا 
كانوا علماً فإذا طمست النجوم علم عند ذلك ما فات الناس من العلوم فإذا انفطرت السماء نواه من عدم النفع فصاروا جهالً وقد 

 ال خيفى 349وحيق هلا أن تنفطر انكدرت النجوم مبا ترميهم به من الشرر ومن ذلك مرتلة من وهب الفضة والذهب من الباب 
نسان املخلوق على صورة الرمحن هو النسخة الكاملة واملدينة على ذي عينني الفرق بني الذهب واللجني أين اإلنسان احليوان من اإل

    الفاضلة الذهب ال ظل له فليس كمثله شيء والفضة على نصيب من الظلّ ملا فيها من الطل وما 
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 لظلها يفء فالنور اخلالص للعني واملمتزج للجني الذهب نور على نور واللجني فار التنور وليس سوى تنفس الصباح وتبسم فالق

اإلصباح إن كان احلق فما خلقه إال بشمسه وإن كان الشمس فاحلق على عزته يف قدسه ومن قدسه أن يكون فالقاً كما كان 
ألرضه ومساواته فانقاً فالرتق هلا من ذاا والفتق عرض هلا من صفاا إذ لو مل يكن هلا قبول الفتق ما حكم به الفاتق على الرتق 

 حكمة التفصيل لظهور وجه الدليل إذ يف جبلة كل ملة 350ائق ومن ذلك فصل ما وصل من الباب والفاتق الفالق بلسان احلق
طلب األهلة ألم مل يكونوا مث كانوا ووجدوا يف نفوسهم افتقاراً خضعوا له واستكانوا فقالوا من أوايل من البد على أعياننا من 

ريق النسب فهي غري مؤثرة يف ذات هذا النسب فهو الواحد الكثري زائد والبد أن يكون له حكم الواحد وإن اتصف بالكثرة وط
ألنه احلي العليم القدير ومع أنه ليس كمثله شيء فهو السميع البصري فحكم على نفسه حبكم اجلماعة وإن كان العقل حيكم فيه 

نزاهته وقدسه ما نسب ذلك إىل نفسه بالشناعة فالرجوع أوىل إىل قوله وال يصرفنك عنه صارف استشناعه وهو له فإنه لو أثر يف 
فالذي هو عندنا تشبيه هو عند اهللا ترتيه من نزول وفرح واستواء وكينونة يف مساء ورعش وعماء ومن ذلك املشاورة حماورة من 

ئي  املشاورة وإن دلت على عدم االستقالل جبود النظر فهي من جودة النظر وإن نبهت على ضعف الرائي فهي من الرا351الباب 
عرض اإلنسان ما يريد فعله على اآلراء دليل على عقله التام ليقف على ختلف األهواء فيعلم مع أحدية مطلوبة إنه وإن تفرد فله 
وجود تتعدد وأي شيء أدل على أحدية احلق من مشاورة اخللق ال يطلع على مراتب لعقول إال أصحاب املشاورة والسيما يف 

كر وأقده لزناد الفكر ومن هنا تعرف ما حيصل ألهل الليل من جزيل النيل يف نزول احلق من عرشه إىل املسامرة فإا أمجع هلم والذ
مسائه يف الثلث الباقي من الليل مماً بعباده من أولياءه ليهبهب من آالئه ونعمه ما يقتضيه عموم جوده وكرمه ومن ذلك املؤمن من 

لكذب وجود فإنه عن شهود حمله النفس وإن مل يكن من مدركات احلس  ا352ال يفضح الكاذب ويصدق املؤمن من الباب 
وعلى احلقيقة فإنه حمسوس يف مقام التقديس واحلس أشرف من العقل ملا فيه من اإلطالق فله السراح باالستحقاق وإنه احمليط مبا 

ملخيلة احلاصرة وما مسي الصدق إال لصالبته تعطيه األوهام وإن إحالته األحالم والعقول قاصرة عن نسبة الوجود إىل هذه األعيان ا
يف تنوره ألنه ينكر ويغالط نفسه فيما نواه صاحبه من طريق ومهه وخياله يف تصوره فال يقدر على جحد ما أدرك ويقضي عليه يف 

لكن أكثر الناس ال حال وجوده بالعدم فما أعظمه من مهلك فهذه مسألة ضل ا كثري واهتدى ا كثري وما ضل به إال الفاسقون و
 اجلمرة قد تكون مجاعة األموات والزمرة ال تكون إال مجاعة هلا أصوات ما 353يشعرون ومن ذلك اجلمرات مجاعات من الباب 

حصل املىن يف مجرات مىن إال لكوا حازت مقام التحصيب فأفادت أهل النظر والتهذيب فكرب عند كل رمية ملا رآه بال مرية فما 
له وجود وإن مل تدركه عني الشهود لكن أدركوه باإلميان فقام هلم مقام العيان وأدركه اجلاهل ومن ورثه بعينه يف حصب إال من 

عني كونه فكانت أمساء إهلية أذهبت أمساء وأنباء مسموعة أعدمت أنباء اشتركت مجرات مين ومجرات الزمان يف التثليث والتسبيع 
 الدنيا ألصحاب النسب اإلهلي ديناً ودنيا وأهل اجلمرة الوسطى للمحافظني على الصالة الجتماعهما يف املقام الرفيع فاجلمرة

 ال تقل وصلت فما مث اية وال مل أصل 354الوسطى ومجرة العقبة هلا االنفراد والتقدم باملرتبة ومن ذلك اجلواد ذو جواد من الباب
عمى النائر إليه ينتهي ويقف وصاحب الكشف فيه يكشف ويعترف ال فإنه عماية ليس وراء اهللا مرمى وهنالك يستوي البصري واأل

يشكو اجلود إال اجلواد فإن اجلود خيلي اخلزائن ملا تطلبه الكوائن واحملدث يف الدنيا حمصور وباملشيئة اإلهلية مقهور فعلى قدر ما يعطي 
والعاملون أصحاب أجر وعماله فإما مهة وأما مال ما يهب وإن قيل له اذهب ذهب ال ختلي املخازن مادامت املعادن واملعادن عماله 

هنالك آمال هذه أحوال الرجال أهل االتصال يف االنفصال وأهل االنفصال يف االتصال ومن ذلك تسوية الصفوف مألوف من 
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 إال أهابه أنت أهابه  تسوية الصفوف من متام الصالة واإلمداد باملألوف من كمال الصالة فال يناجيه إال راجيه وال يهابه355الباب 
    ما مل تدبغ فإذا دبغت فأنت الرسول 

املبلغ أما رسول ورائه بتحصيلك مرياثه وإما رسول مستقل جاءه بيانه وليس هذه زمانه فإن باب التشريع قد ضاع مفتاحه وقيد 
بت وإعالم مبا عنه سكت عليك سراحه فصباحه ال ينبلج وبابه ال ينفرج وإن خوطب به الكامل اجلامع الشامل فهو تعريف مبا ث

بالصفوف األول فمنها تشاهد األزل وإياك أن تتأخر فتؤخر وأنت ذو وراء فما ترى وال يشهد احمليط إال البسيط فإن كنت وجهاً 
 هذا لسان كما جاء أخذناه وأوردناه 356كلك فأنت أنت فصل حيث شئت فصل ومن ذلك تعترب القرآن يف اجلنان من الباب 

ا قال اآليت املوايت إذا خاطبك احلق بلسان ال تعرفه فقف حىت تعلم عمن أنت رسول فإن الرسالة والنبوة قد انقطعت كما مسعن
بوجود رسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبا أنت رسول وملن أرسلت وما حظك منها ومن ذلك رسالة األرواح يف األرواح 

ل دائمة فإن بيدها مفاتيح نفحات اجلود اإلهلي فمن تعرض إليه لعرضك جلود مطلق  قال رسالة األرواح ال تزا357من الباب 
وإياك أن تبخله فإن مجيع املمكنات يف يديه وهي ال تتناهى وأنت ال تطلب إال متناهية وقال ال تعجب من نعت اجلواد بالعطاء وإمنا 

اعتربها رأى األمر على ما هو عليه وقال كل ما يف الدنيا عجب العجب ممن نعته باإلمساك قال ما خلق اهللا أعجب من الدنيا فمن 
وأعجب ما فيها وصف احلق مبا ال يليق به وما أطلق األلنة عليه بذلك إال هو كما أطلق ألسنة أخرى بترتيهه عن ذلك وضرب 

   358الناس بعضهم ببعض إىل يوم كشف الغطاء ومن ذلك الغرامة شهامة من الباب 

  أتى به الوحي من علم ومن خبر  حى إليه بماإذا يخص الذي يو

 به أحد من سائر البشر يدري  من غير معرفة منه بذاك وال

 الذي قد جاء في األثر باالتباع  فال يعرفه ويلزم شرائطه

 ربك في اآليات والسور رسول  هو األدب المختار جاء به هذا

 نت ذا نظرتعدل به أدباً إن ك  مثل طه وفي مثل القيامة ال في

 أنت في الدنيا على سفر فإنما  هذي وصيتنا فالزم طريقتها

    

وقال أنت مأمور بأن تعمل شكراً والشكر صفته والزيادة مقرونة بالشكر منه إليك بالنص وفيه تنبيه مبا يطلبه منك من الزيادة فيما 
 359من ذلك األعراب سادات األحزاب من الباب شكرك عليه فإياك أن تغفل عن هذا القدر وكن مع اهللا كما أنت مع نفسك و

قال األحزاب شعوب والقبائل فكن من أهل القبائل فإم أكرم أحزاب ونبيك عريب وقال ال حتجم فيحجم عليك كما قال صلى 
ن اهللا يقول اهللا عليه وسلم التوك فبكي عليك يأمر باجلود وقال إياكم وخضراء الدمن وهي اجلارية احلسناء يف املنبت السوء فإ

بوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً وهو ما يزينه الشيطان من األعمال وإن كان هلا وجه إىل احلق فاملعدن خبيث جاء 
إبليس إىل عيسى عليه السالم فقال له قل ال إله إال اهللا فهذه كلمة حق من معدن خبيث فقال له عيسى عليه السالم يا ملعون أقوهلا 

رك فما قال ال إله إال اهللا اليت أمره ا إبليس فهذه جارية حسناء يف منبت سوء ومن ذلك علم الظاهر والتأويل يف ال لقولك وأم
 قال ما عصى آدم إال بالتأويل وما عصى إبليس إال باألخذ بالظاهر فإنك علم كبري فقف مع 360احلديث والترتيل من الباب 
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لى علم كبري وفائدة عظمى وختفف عن هذه األمة فإن ذلك أعين التخفيف عنها الظاهر يف التكليف وقس فيما عداه حتصل ع
مقصود نبيهاً صلى اهللا عليه وسلم فيها وقال الظاهر مظاهر فتلزمه الكفارة قبل الوطء وقال لو أخذوا بالظاهر يف كتام ما نبذوه 

 واألمر مشكل واملكلف خماطب بالسنة خمتلفة مع البيان وراء ظهورهم فما أضرم إال التأويل فاحذر من غائبته وقال اخلطب عظيم
 وقال إذا أيه اهللا 361الشايف ولكن العيب والسقم من الفهم السقيم ومن ذلك من أويت جوامع الكلم فقد أعطى احلكم من الباب 

أمرك أو اك فامتثل وما مث قسم بأحد يف كتابه فكن أنت ذلك املويه به فإن أخرب فافهم واعترب فإنه ما أيه بك إال ملا مسعت وإن 
رابع إمنا هو خرب أو أمر أو هي وقال أنزله يف خطابه إياك مرتلة األم من الشفقة فتلقى منه بالقبول ما يورده عليك فإنه ما خاطبك 

 فاجعل زمامك إال لينفعك وقال ال جتعل زمامك إال بيد ربك فإن له كما قال يدين فكما أنه قد أخربك إن يده بناصيتك اضطراراً
فيده اختياراً فتجين مثرة االختيار واالضطرار جبمعك بني اليدين وعلم اهللا ولقد أبلغت لك يف النصيحة والذكرى ومن ذلك من أهل 

 قال نسب اله التقوى فمن اتقاه فقد صحح نسبه وهو عبد اهللا حقاً 362الكتاب من هو أسعد من ذوي األحساب من الباب 
   فإنه غري معترب وما أحسن ما قال علي بن أيب طالب القريواين وإياك والنسب الطيين

  على الهذى لمن استهدى أدالء  إال ألهل العلم إنهم ماالفضل

    

وقال قدرك عند اهللا موازن لقدره عندك وأنت أعرف بنفسك مع ربك وقال ال مفاضلة يف كالم اهللا من حيث ما هو كالمه 
ن جامع فقد أعىن وأنت منه على يقني ولست من غريه على يقني ملا دخله من التبديل والتحريف فالكتب كلها من آل واحد والقرآ

 قال احفظ على بيوت اهللا وأشرفها بيتاً قلب املؤمن فإنه بيت احلق وقال 363ومن ذلك احملو واإلثبات يف علم األبيات من الباب 
 الصالة والزكاة والصوم واحلج وجدر أنه ما بني األركان وهي نوافل قو أساس بيتك وشيد أركانه أساسه التوحيد وأركانه أربعة

اخلريات وال جتعل له سقفاً فيحول بينك وبني السماء فتحرم الرؤية ال تكن فسك فيه بالسقف فإن الغيث إذا نزل ال يصل إليك منه 
 يسرع إليها فتبقى يف حفظ اهللا ال يف حفظ شيء وهو رمحة اهللا رحم به عباده وقال ال تسكن من البيوت إال أضعفها فإن اخلراب

البيت فإنه من ال بيت له احفظ على رحله ممن له بيت فيه رحله وقال األمور إذا تناقضت فهي متناقضة بال شك فاعمد إىل أقرا 
ك أخبار األنبياء إىل احلق فاعتمد عليه وأقرا إىل احلق من يسرع إليه الذهاب والزوال فيبقى احلق الذي هو املطلوب ومن ذل

 قال إذ والبد من احلديث فال تتحدث إال بنعمة ربك وأعظم النعم ما أعطيت األنبياء والرسل 364مسامرة األولياء من الباب 
فبنعمهم حتدث وقال الويل اهللا فال جتالس غريه وال تتحدث إال معه فإنه يسمع عباده فامسع اهللا فإنك إن أمسعت غريه فقد أسأت 

 أال ترى إىل اإلنسان إذا أقبل على كالمه جليسه فامسع غريه أخجله وإذا أخجله مل يأمن من غائلته وأهون غائلته أن األدب معه
يقطع به يف املوضع الذي حيتاج إليه فيه وقال جمالسة الرسل باالتباع وجمالسة احلق باإلصغاء إىل ما يقول فإنه املتكلم الذي ال جيوز 

 قال البشر كل من باشر وما مث 365ال متكلماً ومن ذلك من يتوقى الضرر وليس من البشر من الباب عليه السكوت فكن سامعاً 
إال من باشر فما مث إال بشر وما مث إال من يتوقى الضرر مما روينا أن جربيل وميكائيل عليهما السالم بكيا فأوحى اهللا إليهما ما 

كونا ال تأمنا مكري وقال كل ما سوى اهللا معلول واملعلول مريض فمالزمة شأنكما تبكياه فقاال ال نأمن من مكرك قال كذلك ف
الطبيب فرض الزم وقال كل أمة تدعى إىل كتاا لتقرأه حيث هو فاجعل كتابك يف عليني فجعلته يف سجني فاختمه بالتوحيد وقال 
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 األخرى وقال يا ويل ما خلق اهللا أكمل من األلسان اختذ اهللا وقاية بأن تكون له هنا وقاية فإنك إن اتقي بك يف الدنيا اتقيت به يف
فال ترض بالدون واطلب معايل األمور وما مث أعلى من العلم باهللا فال تشغل نفسك بغري البحث فيه واألخذ منه وميزه يف اخللق بترك 

ال تغفل عن مشاهدة الغمام فإنه  قال 366العالمة فإا عالمة ومن ذلك منازل األنبياء عليهم السالم من ظل الغمام من الباب 
مذكر كل مؤمن بربه قال إذا كان احلق على قدر ما جاء العلماء به فاعتمد على احلق الذي جاءت به الرسل بنعته وإياك والفكر 
فيه فإنه مزلة قدم قف عند ظاهر ما جاءت به من غري تأويل فإن الرسل ما تنطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى علمهم شديد 
القوى وقال اخللق عيال اله وأكرم العيال عند رب البيت صاحبة البيت وليس إال الرسل ومن ورمث على مدرجتهم فالورثة كالسر 

أرى لرب البيت فهن وإن كن سراري فقد اشتركن مع احلرائر يف األسرة واألسرار واإلماء إىل األصل أقرب ومن ذلك ما بني 
 قال إياك أن تنخدع فإن الشبه ما تظهر إال بصور الرباهني وهي أقرب إىل اإلفهام 367باب الشبهة والربهان من الفرقان من ال

باألوهام من األدلة وقال احذر من القرآن إال أن تقرأه فرقاناً فإن اهللا يضلّ به كثرياً أي حيريهم ويهذي م كثرياً أي يرزقهم الفهم 
سقني وهم الذين خرجوا عن حدوده ورسومه وقال أنت أنت وهو هو فاحذر أن فيه مبا هو عليه من البيان وما يضلّ به إال الفا

تقول كما قال العاشق أنا من أهوى ومن أهوى أنا فهل قدر علي أن يرد العني واحدة واهللا ما استطاع فإن اجلهل ال يستطاع فأتى 
كشف والعيان وقد علمت أن مث غطاء يكشف بذكره وذكر من يهوى ففرق واعتقد الفرقان تكن من أهل الربهان ال بل من أهل ال

 أول نور ظهر 368وقد آمنت به فال تغالط نفسك بأن تقول أنا هو وهو أنا ومن ذلك توايل األنوار على قلوب األحرار من الباب 
إبراهيم الكوكب مث تنكب وتاله القمر فما أثر فلما بدت الشمس أزالت ما يف النفس وكانت هذه األنوار علني الدليل يف حق 

    اخلليل عليه السالم 

 له العز على غيره أنا  نظر الحق إلى سره من

 رب الخير من خيره أعطاه  اهللا على قدر ما فليشكر

 نحو الحق من فوره أقبل  دعاه الحق من كونه إذا

 المعلوم في طوره بقدره  يتأنى وليقف عارفاً ال

 ابراهيم في صوره أراد  ابراهيم أطى الذي إله

 بما أتى األنباء في طيره  فنال مطلوبه أطياره

 ما في الجسم من نوره ونور  مافي الروج من نوره فنور

  من حوره القاضي على كوره  خصك اهللا به فاستعذ إن

 من انقالب األمر في ضيره  قال الضير لما قدر أن من

 إال أتى بالكون في دوره  فلك دار على قطبه ما

 أمن األقوام من جوره قد  عادلمن قاض ومن  هللا

 كوره األعلى وفي حوره في  عم والصارف وفضله
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 قال من تال احملامد ومل يكن عني ما يتلوه منها فليس بتال 369ومن ذلك ما يعطي البقاء يف دار السعادة والشقاء من الباب 
ن إال للبيان وقال كن أنت املخاطب يف خطاب احلق وكذلك من تال املذام وكان عني ما يتلوه منها فليس بتال فما نزل القرآ

بسمعك ال بسمع احلق فإنه ال يأمر نفسه وال ينهاها وقال ال حتزم على ما يفوتك من جنة املرياث فإنه ما فيها تقصري وإمنا ينبغي لك 
ق لألعمال الصاحلة يف هذه الدار أن حتزن على ما يفوتك من جنة األعمال وقال ال تعتمد إال على جنة االختصاص فإا مثل التوفي

ال تنال إال بالعناية باالكتساب وقال كل مما يليك إذا كان الدعام واحداً فإن اختلف فكل من حيث شئت وذلك أن العقائد خمتلفة 
من واملطلوب ا واحد فإن نظرت إليهم من حيث أحدية املطلوب فاثبت على ما عندك وهو أال كل مما يليك وإن نظرت إليهم 

 قال ما 370حيث هم فكل من حيث شئت فإنك مصيب ومن ذلك سجود القلب واجلسد هل ينقطع أو هو إىل األبد من الباب 
عرفنا نقص سهل إال من سجود قلبه وما أخرب أنه رآه ساجداً فرآه على ما كان عليه وإمنا أخربه أنه يسجد وال سجود إال من قيام 

مية هللا وقال لكل أسم إهلي جتل فال بد أن يسجد له القلب فال يزال يتقلب من سجود إىل أو جلوس وال قيام للكون فإن القيو
سجود وذا مسي قلب العراف قلباً خبالف قلوب العامة الختالف تقلباا فيما خيطر هلا من أحوال الدنيا وتلك بعينها هي عند 

 بعني ما ينحط به هذا ذلك هو اخلسران املبني وقال ما وقع إال من العارف أمساء إهلية فانظر إىل ما بني املرتلتني كيف يرتقي هذا
تعشق كل نفس مبا هي عليه ولذلك قال كل حزب مبا لديهم فرحون فلو تبني لكل حزب مآله وماله لفرح من ينبغي له أن يفرح 

 بلى لسعدوا ومن ذلك التقسيم يف وحزن من ينبغي له أن حيزن وقال لو خرجوا من العمرة إىل ما كانوا عليه أول مرة يف قوهلم
 قال كالم احلادث حمدث وكالم اهللا له احلدوث والقدم فله عموم الصفة فإن له اإلحاطة 371الكالم احلادث والقدمي من الباب 

ذا تكلم به ولنا التقييد وقال ال يضاف احلدوث إىل كالم اهللا إال إذا كتبه احلادث أو تاله وال يضاف القدم إىل كالم احلادث إال إ
اهللا عند من أمسعه كالمه كموسى عليه السالم ومن شاء اهللا من عباده يف الدنيا واآلخرة وأهل السعادة وأهل الشقاء يقول اهللا ألهل 
جهنم يف جهنم اخسئوا فيها وال تكلمون وقال من مسع كالم اهللا من اهللا استفاد ومن مسعه من احملدث رمبا عاند ورمبا قبل حبسب ما 

ق له وقال العجب كل العجب من قذف احلق على الباطل والباطل عدم فما وقع على شيء فلمن دمغ بقذفه وال عني له يف يوف
الوجود ولو كان له وجود لكان حقاً فهذا من أعجب ما مسعته اآلذان من أصحاب القلوب ومن ذلك ما يعطي خطاب اجلود 

ما كالعرش فاخلطاب باق من السائل الذي سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال إن كان الع372والسماحة من الراحة من الباب 
وسلم أين كان ربنا قبل أن خيلق اخللق فقال صلى اهللا عليه وسلم كان يف عماماً فوقه هواء وما حتته هواء فإن قصد السائل باخللق 

له تعاىل كل ليلة إىل السماء ومع هذا هو مع عباده كل ما يوى اهللا فما هو العماد هذه مسألة خفيفة جداً وقال باالستواء صح نزو
أينما كانوا وملا علم أن بعض عباده يقولون يف مثل هذا بعلمه أعلم يف هذه اآلية أنه بكل شيء عليم ليغلب على ظن السامع أنه 

 األبنية اليت حنن فيها وكذلك لو ليس على ما تأولوه فإنا ال نشك أنه حييط بنا علماً أينما كنا وكيف ال يعلم ذلك وهو خلقنا وخلق
قال يف متامها على كل شيء شهيد وقال لكل اسم من األمساء احلسىن وجوه يف التجليات ال تتناهى وإن تناهت األعمار يف الدنيا 

فولد وأولذ  قال اخلنثى إذا كمل نكح ونكج 373فال اية هلا يف اآلخرة ومن ذلك سر االخنناث إحلاق الذكران باإلناث من الباب 
فحاز الشهوتني فمن أنزله مرتلة الربزخ أعطاه الكمال ومن وقف مع عدم متكنه من االخنناث أعطاه النقص عن درجة الكامل فهو 

حبسب ما يعتربه من ينظر فيه حبسب ما يقام فيه وقال املترجالت من النساء كاملتخنثني من الرجال فإن خلقوا على ذلك فهم حبسب 
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وما ذم إال التعمل فاحذر منه وقال كملت مرمي ابنة عمران وآسية امرأة فرعون فقد ثبت الكمال للنساء كما أثبته ما خلقوا عليه 
للرجال وللرجال عليهن درجة فما هو هذا الكمال إن كان االنفعال فخذه إىل عيسى عليه السالم وقال آلدم على النساء درجة 

    وملرمي على عيسى درجة ألعلى 

درجة مل تزل باقية وا حاء الرجل الثلث الثاين فكان له الثلثان فلو وقعت السماوات لكانا يف املال على السواء وقال الرجال فال
تعجب زكريا مما تعجبت منه مرمي وسارة فلحق الرجال بالنساء ومث ما هو أعجب وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله وجربيل 

 قال من أراد أن 374ظهري يف مقابلة امرأتني ومن ذلك من وعظه النوم من القوم من الباب وصاحل املؤمنني واملالئكة بعد ذلك 
يعرف حاله بعد املوت فلينظر يف حاله إذ نام هو وبعد النوم فاحلضرة واحدة وإمنا ضرة اهللا لنا ذلك مثالً وكذلك ضرب اليقظة من 

تان وقد ى اهللا عن اجلمع بني األختني واجلمع جيوز بني الضرتني فما النوم كالبعث من الوت لقوم يعقلون وقال الدنيا واآلخرة أخ
مها ضرتان لكم ملا كان يف اإلحسان إىل إحدى األختني بالنكاح أضرار باألخرى لذلك قيل فيهما ضرتان فتنبه وقال سفينتك 

مر املعتاد يف العموك فأقمه تستر به كرت مركبك فاخرقه بااهدة وغالمك هواك فاقتله بسيف املخالفة وجدارك عقلك ال بل األ
املعارف اإلهلية عقالً وشرعاً حىت يبلغ الكتاب أجله فإذا بلغ عقلك وشرعك فيك أشدمها وتوخيا ما يكون به املنفعة يف حقهما وما 

 قال 375لباب أريد بالشرع إال اإلميان فإن العقل واإلميان نور على نور ومن ذلك ما حيصل صحب الرحلة عن كل حنلة من ا
الرحلة من األكوان إىل اهللا تعاىل جهل به تعاىل فلو رأى وجه احلق يف كل شيء لعرف قوله تعاىل ولكل وجهة هو موليها وقوله 

فأينما تولوا فثم وجه اهللا وقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً على االعتبارين يف قوله منهاجاً وقال الظلمة دليل على علم الغيب 
ر دليل على علم الشهادة فالليل لباس فأنت الليل والنهار للحركة فهو للحق شؤونه احلركة حياة وهي حقية والسكوت موت والنو

فهو خلقي ومع هذا فله ما سكن بالوجهني من السكون والثبات ولك ما حترك بالوجهني من وإىل وال اعتبار لليل وال لنهار فله ما 
ا من االنتفاع والنوم راحة بدنية ومكاشفات غيبية عينية وقال أرداف النعم وتواليها إرفاد احلق فيها من حكم اإلجياد ولك ما فيه

ومنحه لعباده فمن اتقى اهللا فيها سعد ومن مل يتق اهللا فيها شقي وقال مواهب احلق الت حجري عليها فال تقل مل نعط فإن احلق 
ل فعلت قيل لك افعل مل تفعل هكذا األمر ومن ذلك الفرق يف الوحي بني يقول مل تأخذ الدليل ما ورد من التكليف قيل لك النفع

 قال إذا قام املكلف مبا خاطبه به رسوله من حيث ما بلغه عن ربه ال من حيث ما سن له فما دخل 376التحت والفوق من الباب 
ن ميزانه وال يقبله ميزان عمله فذلك علم الوهب له مما أحتفه احلق به من املعرفة به يف ميزان قيامه فذلك العلم املكتسب وما خرج ع

اإلهلي فالعلم الكسيب نصر اهللا والوهيب فتحه فإذا جاء نصر اهللا والفتح علم أنه قد قام حبق ما كلف وإذا انقادت إليه قواه احلسية 
باه وقال خفي عن الناس والعقلية فمشت معه على طريقه الذي هو صرات اهللا ال صرات الرب فليشكر اهللا على ما خوله به وح

طاعة ابليس بلعنة اهللا إياه كما خفي عنهم موافقة امللك ربه يف خالفة آدم بثناء اهللا عليهم ورضاه عنهم ومن ذلك املنع يف الصدع 
مه  قال حفظ اهللا ذكره باحلفظة من البشر وبالصحف املكرمة اليت بأيدي السفرة الكرام الربرة فاحلق يف قلبه وكال377من الباب 

يف صدره وقال خزائن اهللا صدور املقربني وأبواب تلك اخلزائن ألسنتهم فإذا نطقوا أعنوا السامعني إن كانت أعني أفهامهم غري 
مطموسة وقال إذا متيز العارف باإلضافة إىل معروفة فطن اخلجة فإن اخلجة البالغة هللا وعصم من اخلطأ يف القول والعمل وقال اهلبة 

     اهللا من الرمحة يف قلبك بعباده فخفضت هلم اجلناح وألنت هلم القوليقول كهمس يف رجزه العظمى ما أعطاك
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  إما نعيمها وإما بؤسها  لكل حالة لبوسها ألبس

 قال 378وقال إمنا كانت احلجة البالغة هللا ألن العلم يطابق املعلوم ففهم ومن ذلك ما هو املقام اجلليل الذي صح للخليل من الباب 
دث يف القدمي ما هو القدمي يف احملدث اختذ اهللا ابراهيم خليالً وورد يف اخلرب لو كنت متخذاً خليالً الختذت أبا بكر خليالً لكن احمل

  صاحبكم خليل اهللا فانظر إىل ماحتت هذا من املعىن اللطيف قال بعضهم 

 سمي الخليل خليالً وبذا  وتخللت مسلك الروح مني

    

ؤه وليست سواه وما هي دالئل عليه بل هي عينه وقد ختللها املتخلق الكامل فهو اخلليل وقال اهللا الصاحب وأنت وقال ما مث إال أمسا
اخلليل وقال بال حممد صلى اهللا عليه وسلم اخللة والوسيلة بدعاء أمته ولذلك أمرهم بالصالة عليه كما صلى على ابراهيم وأمرهم 

فاعة وقال كل خليل صاحب وما كل صاحب خليل وقال املرء على دين خليله فلينظر أن يسألوا له الوسيلة وجعل اجلزاء الش
أحدكم من خيالل أي على عادته وخلقه وأن خليل احلق فهو على ما أنت عليه وهلذا وصف نفسه مبا أنت عليه من الفرح والتبشيش 

 قال الكالم 379هو حبف وصوت من الباب والتعجب والضحك ومجيع ما ورد عنه مما هو لك ومن ذلك الكالم بعد املوت هل 
بعد املوت حبسب الصورة اليت ترى نفسك فيها فإهن اقتصت احلرف والصوت كان الكالم كذلك وإن اقتضت الصوت بال حرف 

كان وإن اقتضت اإلشارة والنظرة أو ما كان فهو ذلك وإن اقتضت الصوت بال حرف كان وإن اقتضت اإلشارة أو النظرة أو ما 
هو ذلك وإن اقتضت الذات أن تكون عني الكالم كان فإن مجيع ذلك كله تقتضيه تلك احلضرة وإن رأيت نفسك يف صورة كان ف

إنسان حزت مجيع املراتب يف الكالم فإنه العام اجلامع أحكام الصور وقال وإن من شيء اليسبح حبمده ولكن التفقهون تسبيحهم 
 على ناطق وصامت فاملؤمن يدرك ذلك إمياناً وصاحب الكشف يدرك الكيفية والكشف بعين بالنظر العقلي فالكل ناطق وتقع العني

منحة من اهللا مينحها من شاء من عباده وقال كل نطق يف الوجود تسبيح وإن انطلق عليه اسم الذم وبعلم هذا فضلنا غرينا حبمد اهللا 
قال النيب صلى اهللا عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ملا  قال إمنا 380ومن ذلك ما خيتص بالدنيا من أحكام الرؤيا من الباب 

يف املوت من لقاء اهللا أال ترى إىل قوله يف احملتضر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ومل يقل عقلك فكلما أنت فيه يف الدنيا 
 الذي هو شبيه حبال موتنا إال أن يف النوم العالقة باقية نياماً فما ندري لليقظة طعماً إال ما يهب علينا من روائح ذلك يف حال نومنا

بتدبري هذا اهليكل وباملوت ال عالقة والبد أن خيتلف احلكم يف صورة ما أو يف صور ومن ذلك ما حال أهل االنتباه يف صراط الرب 
 وقال لنهدينهم سبلنا وقال ادع  قال صراط اهللا إن ريب على صراط مستقيم وهذا صراط ربك مستقيما381ًوصراط اهللا من الباب 

إىل سبيل ربك وقال وإن هذا صراطي مستقيماً وقال صراط اهللا الذي له ما يف السموات وما يف األرض وقال قل هذه سبيلي ادعوا 
النفوس اليت إىل اهللا وقال ما يدعو إىل اهللا علي بصرية إال من كان على بينة من ربه والشاهد الذي يتلو منه ما يوافقه على ذلك من 

كشف اهللا هلا عن ذلك وقال ما مث إال اختالف وال يكون إال هكذا وإذا مسعت إن مث أهل مجع فليس إال من مجع مع احلق على ما 
يف العامل من اخلالف ألن األمساء اإلهلية خمتلفة وما ظهر العامل إال بصورا فأين اجلمع وقال العني واحدة فاحلكم واحد ومن ذلك 

 قال من سبقت له العناية عند اهللا ثبت العامل عنده على ما هو عليه ال يتبدل يف تبدله وحتوله من 382لقدم قدم من الباب هل يف ا
حال إىل حال ومن صورة بصورة والعامل بذلك قليل وقال الدنيا واآلخرة سواء ف احلكم إىل أجل مسمى فيما اجتمعا فيه وقال ال 
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ز به عن الدنيا فيكون آخرى ما فيها حكم دنيا إال إذا انقضى أجلها املسمى وعمت الرمحة ومشلت يظهر خصوص اآلخرة اليت متتا
النعمة عند ذلك تكون مفارقة للدنيا وذلك هو املوت الصحيح املوجب الراحة وهو النوم الذي ال يقظة بعده فإن اهللا جعل النوم 

 رؤيا وهناك يعلم اإلنسان العارف إنصاف احلق باحلي القيوم وأنت املائت سباتاً أي راحة فكل ما تراه يف عني اآلخرة اخلالصة فهو
النؤوم ولك البقاء فيما أنت فيه كما أن له البقاء فيما هو فيه وقال من عرف حال العامل ومآله وتصراته وأحكامه من هنا فقد عرف 

 383االستقصاء هل ميكن فيه اإلحصاء من الباب وذلك هو املسمى بالعارف احلكيم فاجهد أن تكون أنت ذلك الرجل ومن ذلك 

قال إذا رأيت من يتربأ من نفسه فال تطمع فيه فإنه منك أشد تربأ فافهم وقال ما مث ثقة بشيء جلهلنا مبا يف علم اهللا فينا فياهلا من 
نه بطائل ما مل يكشف لك عيناً وقال مصيبة وقال ما مث إال اإلميان فال تعدل عنه وإياك والتأويل فيما أنت به مؤمن فإنك ما تظفر م

اجعل أساس أمرك كله على اإلميان والتقوى حىت تبني لك األمور فاعمل حبسب ما بان لك وسر معها إىل ما يدعوك إليه وقال 
    اجعل 

ه وبالعكس ومن زمامك بيد اهلادي وال تتلكأ فيسلط عليك احلادي فتشقى إىل األبد وقال من كانت داره احلنان يف الدنيا خيف علي
 قال من نعم اهللا كونه جعل الفطرة يف الوجود ال يف التوحيد فلذلك كان 384ذلك التحديد بني أهل الشرك والتوحيد من الباب 

املآل إىل الرمحة ألن األمر دور فانعطف آخر الدائرة على أوهلا والتحق به فكان له حكمه وما كان إال الوجود وقال سبقت الرمحة 
نه ا كان االبتداء والغضب عرض والعرض زائل وقال التوحيد يف املرتبة واملرتبة كثرة فالتوحيد توحيد الكثرة لوال ما هو الغضب أل

األمر كذا ما اختلفت معاين األمساء أين مدلول القهار من مدلول الغفار وأين داللة املعز من داللة املذل هيهات فزنا وخسر من كان 
ال علم إال يف الكشف فإن مل تكن من أهله فال أقل من اإلميان وقال احلسوس حمسوس فال تعدل به عن طريقه يف هذه الدنيا أعمى 

فتجهل واملعقول كذلك معقول فمن أحلق احملسوس باملعقول فقد ضل ضالالً مبيناً ومن ذلك الفاصل بني احلايل والعاطل من الباب 
 الرمحة وظاهره من قبله العذاب وعليه رجال يعرفون كالً بسيماهم وهو األعراف  قال اهللا سور بني اجلنة والنار باطنه فيه385

فيعرفون ما هم فيه وما هم وقال أخفى اهللا رمحته يف باطن ذلك السور وجعل العذاب يف ظاهره القتضاء املوطن والزمان واحلال 
تعم فهنالك ال يبقى شقي إال سعد وال متأمل إال التذ وأهل اجلنة مغموسون يف الرمحة وال بد من الكشف فتظهر رمحة باطن السور ف

ومن الناس من تكون لذته عني انتزاح أمله وهو األشقى وهو يف نفسه يف نعيم ما يرى أن أحداً أنعم منه كما قد كان يرى أنه ال 
ق أهل الشقاء يف إسبال أحد أشد عذاباً منه وسبب ذلك شغل كل إنسان أو كل شيء بنفسه وقال أرجى آية يف كتاب اهللا يف ح

النعيم عليهم ومشول الرمحة قوله وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط وهذا جزاء ارمني على التعيني ومن ذلك إال 
 قال من وقف على احلقائق كشفاً وتعريفاً إهلياً فهو الكامل األكمل ومن نزل عن 386فضل والفاضل والناقص والكامل من الباب 

هذه املرتبة فهو الكامل وماعدا هذين فإما مؤمن أو صاحب نظر عقلي ال دخول هلما يف الكمال فكيف يف األكملية فاعلم وقال ال 
تتكل على دليل إنه يوصلك إىل غريه غايته أن يوصلك إىل نفسه وذلك هو الدليل فال تطمع إال أن يكون دليلك الكشف فإنه يريك 

رجال وقال إذا قرأت رسل اهللا اهللا فإن انقطع نفسك على اجلاللة الثانية كان وغال فاقصد ذلك مث ابتدئ نفسه وغريه وهذا ألفراد ال
 قال الوفاء من العبد بالعهد جفاء وإن كان 387اهللا أعلم حيث جيعل رساالته ومن ذلك الوجود يف الوفاء بالعهود من الباب 

ي ليفي إليك أوف أنت بعهدك واتركه يفعل ما يريد وقال من وىف بعهده ليفي حمموداً ملا فيه من رائحة الدعوى وقال احذر إن تف
له احلق بعهده مل يزده على ميزاته شيئاً وهو قوله أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وليس سوى دخول اجلنة ورد يف احلديث كان له عند 
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يطلب املوازنة وال ذكر هنا أنه يفي له بعهده وإمنا قال اهللا عهد أن بدخله اجلنة مل يقل غري ذلك ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا ومل 
فسنؤتيه أجراً عظيماً وما عظمة احلق فال أعظم منه فاعمل على وفائك بعهدك من غري مزيد وقال الوفاء يتضمن استقصاء احلقوق 

ذه املثابة وفاء وجوب ويتضمن الزيادة وهي من جانب العبد نوافل اخلريات واحلقوق هي الفرائض فالوفاء من اهللا لعبده 
واستحقاق وزيادة لزيادة وزيادة ال لزيادة وهي الزيادة املذكورة يف القرآن ومن ذلك استناد الكل إىل الواحد وما هو بأمر زائد من 

 إال  قال وإليه يرجع األمر كله فما مث إال عينه فمن السعيد والشقي وقال إن احلق وصف نفسه بالرضى والغضب فما مث388الباب 
راحة وتعب ومنهم شقي بالغضب والغضب زائل وسعيد بالرضى والرضى دائم وقال من فهم األمور هانت عليه الشدائد فإن 

الشيء أرحم بنفسه من غريه به وقال أال ترى إىل املنتقم ال ينتقم من عدوه ليؤمل عدوه إمنا ينتقم منه دواء لنفسه يستعمله لرييح 
ه وهو رائع كذا هو األمر فافهم واعقل أال ترى املنتقم إذا سكن غضبه باالنتقام عفا وإن فرط يف املنتقم نفسه كذي العز يكون غري

 389منه األمر بالقتل ندم إال أن كون يف حد من حدود اهللا فإنه تطهري ومن ذلك اإلبرام والنقض يف البعض من البعض من الباب 

    ىل يف عيسى وروح منه وما يف الوجود شيء إال منه قال تعاىل وسخر لكم يف قال لوال ما أنت منه ما كىن بك عنه قال تعا

السموات وما يف األرض مجيعاً منه وقال من أنزلك مرتلته فقد أباح لك التصرف يف رتبته فاظهر بصفته وال تكن كأيب يزيد يغشى 
قلت إىل العقىب فأنت باخليار وقال اجهد أن ال تفارق حياتك عليك يف أول قدم كن حمالً تكن للخالفة أهالً مادمت يف الدنيا فإذا انت

فإنك إن فارقتها ما تدري هل ترجع إليها أو ملثلها وأنت قد ألفتها وصحبة من تعلم أوىل من الغريب وقال العصمة واالعتصام 
باهللا كنت من أهل اهللا فإن هللا ضربان اعتصام باهللا واعتصام حبب اهللا فإن كنت من أهل احلبل فأنت من أهل السبب وإن اعتصمت 

من عباده أهالً خاصة قال حكم أهل اهللا ما متيزوا به من حتليهم خللق اهللا بصورة احلق ومن مل يكن له هذا فليس من األهل وهم 
بات من أصحاب العرض وخاصة اهللا هم املقربون وإن مل يكن له هذا التجلي فاألهل أقرب من اخلاصة ومن ذلك إحياء األموات بالن

 قال احليوان ال يتغذى ال بالنبات فحياته حياته ولذلك إذا فقد الغذاء اضطرب وقال واهللا أنبتكم من األرض نباتاً فما 390الباب 
تغذى إال باملشاكل واملالئم وقال من ثبت نبت مثل سائر وقال املوت األصل وهلذا كان الفناء من أهوال أهل طريق اهللا ليعرفوه 

 البقاء مع اهللا يف حال فناء عنهم وقال وجعلنا من املاء كل شيء حي وما خرج إال من احلجر وما جاد به اجلر إال بعد ذوقاً فهم يف
  الضرب بالعصي والعصي نبات وباملاء حيي األموات فأين درجة احليوان من درجة النبات 

 إلى مائع من نفس إحجار وانظر  إلى حجر فاض على شجر فانظر

  وانظر إلى ضارب من خل إستار  ما تخشى إزالتهالحياة و به

    

وقال اآلجار حمدودة واأليام معدودة وقال النفوس مقهورة واألنفاس حمصورة وقال وجه اهللا أنت فأنت القبلة حيث كنت فال تتوجه 
ن ذلك احلضرة اجلامعة لألمور إال إليك ما يظهر اخلليفة إال بصورة من استخلفه وأنت اخلليفة يف األرض وهو اخلليفة يف األهل وم

 قال من مسى احلق ذكره ومن شكره محده ومن أثىن عليه رمحه ومن سل إليه أمره جمده ومن استند إليه قبله 391النافعة من الباب 
جيت ومن دعاه إال به فكن مع اهللا كما هو معك وقال أنت املؤمن فأنت مرآته لذلك أنت اجلامع لظهور صورته بك له وقال إذا نا

ربك فال تناجيه إال بكالمه واحذر أن ختترع كالماً من عندك فتناجيه به فإنه ال يسمعه منك وال تسمع له إجابة فتحفظ فإن مزلة 
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قدم وقال كن تالياً ال تكن مقدماً فإن قدمك احلق تقدم كالسابق واملصلى يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اإلمامة إن أعطيتها 
 سألتها وكلت إليها فال تسأل اإلمارة فإا يوم القيامة حسرة وندامة ومن ذلك اجتماع النازل والراقي وما بينهما أعنت عليها وإن

 قال عليك باملنازالت فإنك مأمور بالقصد إليه وهو منعم بالرتول فانظر يف أي حضرة أو مرتلة يكون 392عند التالقي من الباب 
يك إال على الطريق الذي تعرج إليه ولوال ذلك مل تلتق وقال انظر بأي صفة عرجت إليه جتدها اللقاء فكن حبسبها وقال ال يرتل عل

بعينها عني ما نزل ا إليك وليس إال املناسبة ولوال ما هو األمر هكذا ما كان اللقاء وقال ال تعامل اهللا باإلمكان ولكن عامله 
يريد فما أراد إال املناسب فأنت صاحب اآلية ومن ذلك اللؤلؤ املنثور من خلف باملناسب فإنه ما يرتل إليك إال به فانقلب فعال ملا 

 قال من أراد التكوين فليقل بسم اهللا وإن كتبه فليكتبه باأللف وقال األدب مع اهللا أال تشارك فيما أنت فيه 393الستور من الباب 
قال أنت له مقابل فإنك عبد وهو سيد وقال عامله بك ال مشارك وقال ما هو إال أنت أو ما هو ما أنت وما هو فما مث مشاركة و

تعامله به فإذا عاملته بك عاملك به فأغناك وما أقول عمن ولذلك ال يشقى أحد بعد السعادة وقال أمحد اهللا على كل حال يدخل 
ه حقاً عظيماً وهو قولك الرمحن يف محدك حال إسراء والضراء وما مث إال هاتان احلالتان وقال الزم االسم املركب من امسني فإن ل

الرحيم خاصة ماله اسم مركب غريه فله األحدية هو كبعلبك ورام هرمن من ذكره ذا االسم ليشقى أبداً ومن ذلك من مل يرفع به 
ا أوجده  قال ما احتقر اهللا من خلقه حني خلقه فانظره بالعني الذي نظر إليه احلق حني أوجده فإنه م394رأس من الناس من الباب 

إال ليسبحه حبمده وقال العبد خيلق يف نفسه ما يعتقده فيعظمه وال حيتقره فما خيلق اهللا أوىل بالتعظيم وهذه نكتة عجيبة ملن تدبرها 
ند حتتها أعالم بالعلم باهللا إن علمت وقال املفوض إىل اهللا أمره مقوض ما بناه احلق إال أن جيل تقويضه مما بناه احلق فيه فال يكون ع

 395ذلك مقوضاَ وقال خطاب اهللا بضمري املواجهة حتديد وبضمري الغائب حتديد والبد منهما ومن ذلك القرب املفرط من الباب 

قال إذا سألت فاسأل أن يبني لك الطريق إليه ال بل إىل سعادتك فإنه ما مث طريق إال إليه سواء شقي السالك أو سعد وقال ما أجهل 
 شريعة لكل وارد هذا شؤم النظر الفكري وهل مث طريق ال يكون هو عينه وغايته وبدؤه وقال لوال نور من نزه احلق أن يكون

اإلميان ما علمت ما يعطيه العيان فال أقوى من املؤمن حاشا وقال إىل احلرية هو االنتهاء وما بيد العامل باهللا من العلم باهللا سواها ما 
رآن العظيم الذي هو الفاحتة إىل بأهل احلرية وهو قوله وال الضالني والضاللة مث شرع عقبيها أحسن اإلشارة يف كون اهللا ما ختم الق

آمني أي أمنا مبا سألناك فيه فإن غري املغضوب عليهم وال الضالني نعت للذين أنعمت عليهم وهو نعت ترتيه ومن علم أن الغاية هي 
  احلرية فما حار بل هو على نور من ربه يف ذلك 

 هي برهان على خسته  لمانح في منحتها رجعة

 حبه اهللا من رحمته من  كالكلب كذا شبهه هو

 اهللا ومن رأفته كرم  فيها من اللين ومن بالذي

 كفه المعروف من نعمته  بالخير عبيد منحت فاء

 فيه لدى نشأته نفسه  اهللا شحا جبلت ووقاه

  جاء في التنزيل في حكمته  المفلح بالنص كما وهو



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2910  

    

 قال العز هللا ولرسوله وللمؤمنني فال يتواضع إال مؤمن فإن له الرفعة 396ومن ذلك ما تواضع عن رفعة إال صاحب منعة من الباب 
اإلهلية باإلميان تواضع املؤمن نزول احلق إىل السماء الدنيا وقال العارف ال يعرف التواضع ألنه عبد وقال انظر بعقلك يف سجود 

 صرفت وجوهها إىل التحت أال وهو فيه لتشاهده يف رتبته مشاهدة عني وقال ما كان خالفة اإلنسان إال يف املالئكة آلدم فما
األرض ألا موطنه وأصله ومنها خلق وهو الذلول وقال دعا اهللا العامل كله إىل معرفته وهم قيام فإن اهللا أقامهم بني يديه حني 

رؤوسهم وال يرفعوا أبداً وما عاين من هذا السجود سهل إال سجود القلب خلقهم أسجدهم فعرفوه يف سجودهم فلم يرفعوا 
وقال ما عرف الرسول صلى اهللا عليه وسلم طعم التواضع إال صبيحة ليلة إسرائه ألنه نزل من أدىن من قاب قوسني إىل من أكذبه 

اهللا حق قدره فيما كيف به نفسه مما ذكره يف  قال وما قدروا 397فأمت له وعفا عنه ومن ذلك من خفي أمره جهل قدره من الباب 
كتابه وعلى لسان رسوله من صفاته وقال ما مث حجاب وال ستر فما أخفاه إال ظهوره وقال لو وقفت النفوس مع ما ظهر لعرفت 

يلت أنه بطن األمر على ما هو عليه لكن طلبت أمراً اب عنها فكان طلبها عني حجاا فما قدرت ما ظهر حق قدره لشغلها مبا خت
عنها وقال ما بطن شيء وإمنا عدم العلم أبطنه فما يف حق احلق شيء بطن عنه فخاطبنا تعاىل بأنه الظاهر والباطن واألول واآلخر أي 

 قال ما خترج التوقيعات 398الذي تطلبه يف الباطن هو الظاهر فال تتعب ومن ذلك ما يف التوقيعات اجلوامع من املنافع من الباب 
ية إىل العامل إال حبسب ما التمسوه من احلق واملقاصد خمتلفة هذا إذا كانت التوقيعات عن سؤال وهي كل آية نزلت عن سؤال اإلهل

وسبب وقال كل سورة أو آية نزلت من عند اهللا فهي توقيع إهلي أما بعلم باهللا أو حبكم أو خبرب أو بداللة على اهللا فما نزل من ذلك 
 عن سؤال فاعتناء وابتالء وقال ما خرج توقيع عن سؤال إال إلقامة حجة على السائل وقال الشرع الواجب إبداء فابتالء وما نزل

الذي ال مندوحة عنه ما وقعه احلق إبداء ودونه ما وقعه عن سؤال يقول أو حال وقال الوجود الديوان وميني احلق الكاتبة املوقعة 
وقيع فاعمل حبسب الوقت فيه فإن األمر ناسخ ومنسوخ ومن ذلك ما تعطيه احلضرة فكل خرب إهلي جاء به رسول من عند اهللا فهو ت

 قال احلضرة يف عرف القوم الذات والصفات واألفعال وقال النظرة اإلهلية يف اخللق ما هو عليه اخللق من 399يف النظرة من الباب 
ال إىل أعيام هلذا نزلت الشرائع على األحوال واملخاطبون التصريف فإن العامل مسري ال خمري وقال نظر احلق يف عباده إىل رتبهم 

أصحاا وقال العامل بإنزال الشرائع يعرف ما خاطب احلق منه يف نظره إليه وهو قوله وما تكون يف شأن وما تتلو منه من قرآن وال 
 الدنيا ومن ذلك من خريك حريك من تعلمون من عمل إال كنا عليك شهوداً إذ تفيضون فيه فاألحوال تطلب األحكام املرتلة يف

 قال ما دعا املأل األعلى إىل اخلصام إال التخيري يف الكفارات والتخيري حرية فإنه يطلب األرجح أو األيسر وال يعرف 400الباب 
 أو ذلك إال بالدليل ففدية من صيام أو صدفة أو نسك فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوم

حترير رقبة وقال إذا خريك احلق يف أمور فانظر إىل ما قدم منها بالذكر فاعمل به فإنه ما قدمه حىت مم به وبك فكأنه نبهمك على 
األخذ به ما تزول احلرية عن التخيري إال باألخذ باملتقدم تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أراد السعي يف حجة الوداع إن 

وة من شعائر اهللا مث قال ابدأ مبا بدأ اهللا به فبدأ بالصفا وهذا عني ما أمرتك به إلزالة حرية التخيري لقد كان لكم يف الصفا واملر
 قال عطايا احلق كلها عند العارف إمنا هي معارف باهللا 401رسول اهللا أسوة حسنة ومن ذلك املعارف يف العوارف من الباب 

قال ما عرفها العارف دون غريه إال لكونه أخذها من يد اهللا ملا مسع اهللا يقول يد اهللا فوق جهلها غري العارف وعرفها العارف و
أيديهم وإن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا وقال عوارف احلق مننه ونعمه على عباده فما أطلعك منها على شيء إال لريدك ذلك 
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من الغفلة عنه فتحبب إليك بالنعم وقال عطايا احلق كلها نعم إال أن النعم الشيء منك إليه فهو دعاء احلق يف معروفه ملا رأى عندك 
     قال ثبت بالشرع املطهر حكم احلاكم 402يف العموم موافقة الغرض ومن ذلك إثبات احلكم من غري علم من الباب 

م مصيب للحكم فهو صاحب علم بالشاهد واليمني وقد تكون اليمني فاجرة والشهادة زور فال علم مع ثبوت احلكم وقال احلاك
ألن اهللا ما حكم إال مبا علم وهو الذي شرع له أن حيكم فيما غلب على ظنه فهو عنده غلبة ظن وعند اهللا علم وقال احلاكم من 
والء اهللا احلكم من غري طلب ومن أخذه عن طلب فما هو حاكم اهللا وهو مسؤول وقال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم بأال نويل 

مرنا هذا من طلبه مبثل هذا ثبتت خالفته واخلالفة أمر زائد على الرسالة فإن الرسالة تبليغ واحلالفة حكم بقهر وقال تولية الوايل بعد أ
موته نيابة ما هي والية ومن واله الناس فهي والية احلق وهو اخلليفة اإلهلي فكن عتيقياً أو عثمانسياً وال تكن عمرياً فيما فعل فإنه 

 قال من ناواك فهو عند نفسه قد ساواك وقد ال يكون له هذا 403األمر شورى ومن ذلك التساوي يف املناوي من الباب ترك 
املقام وقال إذا ابتالك احلق بضر فاسأله رفعة عنك وال تقاومه بالصرب عليه وما مساك صابراً إال لكونك حبست نفسك عن سؤال 

قال ما قص عليك أمر أيوب عليه السالم إال لتهتدي داه إذا كان الرسول سيد البشر غري احلق يف كشف الضر الذي أنزله بك و
يقال له أولئك الذين هدى اهللا فبهديهم اقتده فما ظنك بالتابع وقال جاع بعض العارفني فبكى فقيل له يف ذلك فقال إمنا جو عين 

قق ال صفة له ألن الكل هللا فال تقل إن احلق وصف نفسه  قال احمل404ألبك هذا هو العارف من ذلك أنصف مل يتصف من الباب 
مبا هو لنا مما ال جيوز عليه فهذا سوء أدب وتكذيب احلق فيما وصف به نفسه بل هو عند العارف األديب صاحب تلك الصفة من 

جوب بالطريق أيت ال جتوز غري تكييف فالكل صفات احلق وإن اتصف ا اخللق فهي مستعارة ما هو فيها بطريق االستحقاق عند احمل
على احلق وما عرف املسكني إن الذي ال جيوز على احلق إمنا هي تلك النسبة اليت نسبتها ا إىل اخللق ال عني الصفة وقال ما مث 

رجعنا إليه صفة إال إهلية وهي للمخلوق معارة كما أنه معار يف الوجود وقال حنن عندنا ودائع اهللا أودعنا إيانا فمىت ما طلب ودائعه 
 قال كل 405إذ حنن عني الودائع فافهم من أودع ومن استودع وما الوديعة ومن ذلك من ال يقله مكان ال يقيده زمان من الباب 

من شأنه احلصر فالظروف حتويه وإن جهل وقال أين قوله صلى اهللا عليه وسلم إن هللا تسع وتسعني امساً وذكرها من قوله واستأثرت 
 وال أحصى ثناء عليك وما الثناء عليه إال بأمسائه فمن حيث ما هي دالئل عليه فهو حمصور لكل اسم اسم فإنه يدل به يف علم غيبك

عليه وعلى املعىن الذي جاء له وقال كما ال يلزم من الفوق إثبات اجلهة كذلك ال يلزم من االستاء إثبات املكان وقال العارف كما 
 406ظ بل يقف عندما قيل من غري زيادة وهي العبادة ومن ذلك اإلنسان رداء الرمحن من الباب ال يزيد يف الرقم ال يزيد يف اللف

قال ما تردى الرمحن برداء أحسن من اإلنسان وال أكمل لنه خلقه على صورته وجعله خليفة عنه يف أرضه مث شرع له أن يستخلفه 
ل له عن نفسه تعاىل آمراً فاختذه وكيالً وال قال له صلى اهللا صلى عليه على أهله وقال لوال أن احلق أعطاه االستقالل باخلالفة ما قا

وسلم أنت اخلليفة يف األهل والصاحب يف السفر وهو صلى اهللا عليه وسلم القائل إن اهللا أدبين فأحسن أديب وقال الرداء للتجمل فله 
اعة هو إنسان كبري يف املعىن واجلرم ويقول اهللا تعاىل خللق اجلمال فال أمجل من اإلنسان إذا كان عاملاً بربه وقال العامل عند اجلم

السموات واألرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون فلذلك قلنا يف املعىن وصدق ما نفي العلم عن الكل وإمنا نفاه 
ومسي صغرياً ألنه انفعل عن الكبري وهو عن األكثر واإلنسان الكامل من العامل وهو له كالروح جلسم احليوان وهو اإلنسان الصغري 

خمتصره ألن كل ما يف العامل فيه فهو وإن صغر جرمه ففيه كل ما يف العامل ومن ذلك مزلة األقدام يف بعض أحكام العقول واألحالم 
ه والشرع  قال العارف من عبد اهللا من حيث ما شرع ال من حيث ما عقل من طريق النظر وقال العقل قيد موجد407من الباب 
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والكشف أرسله وهو احلق وقال للهوى يف العقل حكم خفي ال يشعر به إال أهل الكشف والوجود وقال أثر األوهام يف النفوس 
البشرية أظهر وأقوى من أثر العقول إال من شاء اهللا وقال من رمحة اهللا بنا أنه رفع عنا املؤاخذة بالنسيان واخلطأ وما حيدث به أنفسنا 

    مبا ذكرنا هللك الناس وقال ما مسيت العقول عقوالً إال لقصورها على من عقلته من العقال فلو أخذنا 

 قال من أحب 408فالسعيد من عقله الشرع ال من عقله غري الشرع ومن ذلك من أحب اللقاء اختار الفناء على البقاء من الباب 
ء اخلرب الصادق وقال من مات يف حياته الدنيا فهو السعيد اخلاص وقال املوت أحب لقاء اهللا فإن أحدنا اليرى اهللا حىت ميوت ذا جا

لقاء احلق على الشهود فناء وقال انظر إىل حكمة الشارع يف حديث الدجال قوله فإن أحدكم ال يرى ربه حىت ميوت يعين هذا 
قد عرفنا أنا نرى ربنا يوم القيامة إذا املوت املعهود الذي يعرفه الناس وهو خروج الروح من جسم احليوان فيزول عنه التكليف و

بعثنا فما رأيناه إال بعد موتنا عن هذه احلياة الدنيا وهذا من جوامع الكلم الذي أعطاه اهللا وإمنا نبهنا على هذا لئال يقول القائل ال 
يا خاصة فنرى احلق بعد املوت كما نرى احلق إال بعد مفارقة هذا اهليكل ما أراد ذلك الشارع وإمنا أراد نفي الرؤية يف احلياة الدن

قال الشارع وقال إمنا كان اللقاء كفاحاً لتحقق التقابل ألنه السيد وحنن العبيد فنراه مقابلة من غري حتديد وال تشبيه ألنه ليس كمثله 
رمحة الرمحن جزاء  قال 409شيء كما نرى الصفات من غري حتديد فافهم ومن ذلك أين رمحة الرمحاء من رمحة االعتناء من الباب 

فهي على صورة ما رمحوا وقدرها ومرتبتها جزاء وفاقا وقال رمحة االعتناء ما رحم به الرمحاء من رمحوه وقال رمحة االعتناء فيما ال 
عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر وقال رمحة االعتناء الزيادة على احلسىن وقال رمحة الرمحاء رمحة األمساء فإن 

محاء حبكم األمساء اإلهلية رمحوا وهي اليت حكمت عليهم وإمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء لعلمه بأن رمحتهم مبن رمحوه حكم الر
 قال ال يكون قرب 410أمسائه تعاىل فما جازاهم األعلى قدر االسم الذي رمحوا به ومن ذلك ما معىن قوله تعاىل أو أدىن من الباب 

ن كان قربه قرب حبل الوريد منه وهو القريب العام ومن عرف هذا القرب كان من املقربني وعرف سر أقرب من القوسني إال م
احلق يف وجوده وموجوداته على الترتيه وقال فإما إن كان من املقربني فروح ملا هو عليه من الراحة حني رآه عني كل شيء ورحيان 

قد سئل عن القوت فقال اهللا وجنة نعيم أي ستر ينعم به وحده ملا علم إن كل ملا رآه عني الرزق الذي حيىي يتناوله كما قال سهل و
أحد ماله من اهللا تعاىل مثل هذا ال مشهد وهؤالء هم الذين هم يف جنات ور يف مقعد صدق عند مليك مقتدر ألم كل ما مهوا 

 أبلغ يف املعىن يف قوله أو أدىن وقال إذا قرأت القرآن فاجتمع به انفعل هلم وقال قوله أو أدىن يعين أدىن مما متناه العبد أو يتمناه وهذا
عليه فإنه قرآن وإذا قرأته من كونه فرقاناً فكن حبسب اآلية اليت أنت فيها يف مجيع قراءتك وقال إذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من 

فرقان فالقرآن حيضره والفرقان يطرده ومن ذلك الشيطان الرجيم فإن القرآن مجع واجلمعية تدعوه للحضور فهي معينة له خبالف ال
 قال إليه يصعد الكلم الطيب واملوجودات كلها كلمات اهللا وإليه يرجع األمر كله 411مركب األعمال براق العمال من الباب 

ف فال حد هلا فاعلم يقال والعمل الصاحل برفعه إىل ما انتهت إليه مهته وما تعطيه حقيقة العمل الرافع له ورفعة اهللا ال تدرك وال تعر
يوم القيامة لصاحب القرآن اقرأ وارق فإن مرتلك عند آخر أية تقرأ فدرجات اجلنة على هذا على عدد آي القرآن وقال واهللا خلقتم 

اهللا وما تعلمون فهو العامل فإىل أين تصعد العمال وقال العارف من عمل يف غري معمل فهو يبذل اهود وهو على بينة من ربه إن 
هو العامل ملا هو العبد له عامل ولوال ذلك ما كان التكليف فالبد من نسبة يف العمل للعبد فالنسبة إىل اخللق والعمل للحق فهو 

 قال إمنا 412تشريف العبد أعين إضافة العمل إليه سواء شعر بذلك العبد أو مل يشعر ومن ذلك استفهام العامل العامل من الباب 
يتميز به من يف قلبه ريب ممن ليس يف قلبه ريب فيعلم العامل من غري العامل إلقامة احلجة وقال ما اخترب اهللا العامل إال استفهم العامل ل
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ليعلم ما هو به عامل قال تعاىل يا أيها الذين آمنوا آمنوا هذا ذاك من وجه فهذا مؤمن كلف أن يؤمن مبا هو به مؤمن وقال عفا اهللا 
هام ال إنكار مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطي ما ذهبنا إليه وقال ما أثىن على من أثىن عليه إال عنك مل أذنت هلم استف

جلهله باملراتب وعلمه أيضاً ا ولكن ما يعلم ماله منها إال بتعريف من اهللا وقال من االستفهام ما يكون إيهاماً وهو استفهام العامل 
    ه إلقامة احلجة يف اجلواب فيقول ل

 قال الذكرى بشرى املذكرة 413أأنت قلت ومن هنا أيضاً كانت اجلة البالغة هللا على عبده ومن ذلك الذكرى بشرى من الباب 
بالوراثة وهي يف حق املعتىن به بشرى بالقبول ويف حق غري املعتىن به بشرى باحلرمان أهل العناية يبشرهم رم برمحة منه ورضوان 

بعذاب أليم ألن كل واحد أثر يف بشرته ما بشر به قال تعاىل وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسوداً وأهل احلرمان فبشرهم 
وقال البشرى للبشر فإنه ما يكلم إال من وراء حجاب وما كان لبشر أن يكلمه اهللا أال وحياً أو من وراء حجاب وقال ما عرف 

لقت بيدي وقال من خلق برفع الوسائط مع املباشرة فلم يكن ذلك إال يف مقدار البشر إال من عرف معىن ما منعك أن تسجد ملا خ
الربزخ وأما يف الطرفني فال فإن الطرف احلسي حييله العقل والطرف العقلي ال يشهده احلس وقال البشرى خمتصة باملؤمن وهو يبشر 

 قال من غرية اهللا حرم الفواحش 414ر من الباب الكافر والكافر الحظ له يف البشرى اإلهلية برفع الوسائط ومن ذلك من غار أغا
فجعلها له حراماً حمرماً فتخيل من ال عمل له أن ذلك إهانة وهو تعظيم إذ هو من شعائر اهللا وحرماته واهللا يقول ومن يعظم حرمات 

 وسلم إن سعداً لغيور وأنا غري اهللا فهو خري له عند ربه ومن يعظم شعائر اهللا فإا من تقوى القلوب وقال قول النيب صلى اله عليه
من سعد واهللا أغري مين ومن غريته حرم الفواحش فجعل الفواحش حراماً حمرماً كما حرم مكة وغريها وقال حر رسول اهللا صلى 

 مبا هو خري لك اهللا عليه وسلم التفكر يف ذات اهللا وقال تعاىل وحيذركم اهللا نفسه فالتحرمي دليل على التعظيم وقال ما أمرك اهللا إال
وهو عند اهللا عظيم وما اك إال عما هو تركه خري لك لعظيم حرمته عنده مآل الناس يف اآلخرة إىل رفع التحجري ولآلخرة خري لك 

 قال املقصود من ضرب 415من األوىل ولسوف يعطيك ربك يعين هناك فترضى ومن ذلك أهون العقاب ضرب الرقاب من الباب 
ة الدنيا فبأي شيء زالت فهو ذاك وقال املقصود من ضرب الرقاب إزالة احلياة الدنيا فبأي شيء زالت فهو ذاك الرقاب إزالة احليا

وإن كانت احلياة الدنيا ما ذهبت وليس يعرف ذلك إال أهل الكشف والوجود فإن امليت له خوار وقال ال يصح ضرب الرقاب حىت 
قبته فيه ميلكها ويل الدم فقد عتق يف الدنيا وهو رقيق يف األخرى وقال أنت حر متلك فمن ضرا بغري ملك استقيد منه وملكت ر

 قال ما مث إال 416فال ترد نفسك مملوكاً ملثلك وحق النفس أعظم عليك من حق مثلك ومن ذلك العدم ما هو مث فافهم من الباب 
األعيان مشهودة للحق ما كان وجود ما وجد منها بأوىل من اهللا واملمكنات فاهللا موجود واملمكنات ثابتة فما مث عدم وقال لوال أن 

عدمه ووجود غريه وما شهد إال ما هو مث وقال ليس شيء أدخ يف حكم النفي من احملال ومع هذا فثم حضرة تقرره وتصره وتشكله 
 هو مث فإنه ما مث إال ثالثة واجب وحمال وما يقبل التصوير والتشكي إال ما هو مث فاحملال مث وقال العدم املطلق ما ال تعقل يف صورة ما

وممكن ووجوب وإحالة وإمكان وكل ذلك معقول وكل معقول مقيد وكل مقيد مميز وكل مميز مفصول عمن عنه متيز فما مث 
إال من معدوم ال يتميز فما مث عدم وقال األحوال عند املتكلمني ال موجودة وال معدومة ومعلوم أنه ما مث إال حمل وحال أي ما مث 

يقبل اللون مثالً واللون فما هو املتلون وما مث إال من يقبل احلياة واحلياة فما هو احلي وما مث إال من يقبل احلركة واحلركة فما هو 
 قال ما من شيء إال وله ظاهر وباطن وحد ومطلع 417املتحرك ومن ذلك ما جيمع الظهر والبطن واحلد واملطلع من الباب 

أعطتك صورته والباطن ما أعطاك ما ميسك عليه الصورة واحلد ما مييزه عن غريه واملطلع منه ما يعطيك الوصول إليه فالطاهر منه ما 
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إذا كنت تكشف به وكل ما ال تكشف به فما وصلت إىل مطلعه وقال ال فرق بني هذه األمور األربعة لكل شيء وبني األربعة 
ا أعطاه الدليل والباطن وهو ما أعطاه الشرع من العلم باهللا واألول بالوجود واآلخر األمساء اإلهلية اجلامعة االسم الظاهر وهو م

بالعلم وهو بكل شيء عليم فالضمري يعود على الضمري األول وهو األول فاألمر من غيب إىل غيب وضمري هو األول يعود على هو 
ى فاهللا األول وهو بكل شيء اآلخر وهو األول الظاهر على كل شيء وذلك الضمري يعود على اهللا وهو االسم واالسم يطلب املسم

 قال ال سبيل إىل العلم باهللا بدليل 418وهو على كل شيء الباطن فاعلم من ذلك سواء السبيل يف طلب احلق بالدليل من الباب 
    نظري وال يوصل 

 من برهان العقل عليه خبالف التعريف وقال هو النور إىل العلم باهللا إال بتعريف اهللا فالعلم باهللا تقليد وقال الكشف أعظم يف احلرية
فله إحراق ما سواه فال يكشف أي ال يدرك بالكشف قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أيب أراه 

ون فما هو حمجوب وبالربهان فال يعلم إال وجوده ففي أي صورة يتجلى حىت يرى وقال وعد قوماً برؤيته وذكر عن قوم أم حمجوب
هو مرئي للجميع لكنه ال يعلم وقال بالعقل يعلم وال يرى وبالكشف يرى وال يعلم وهل مث حالة أو مقام جيمع بني الرؤية والعلم 
وقال رؤيته مثل كالمه ال يكلم اهللا بشراً وال وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسوالً فهو احلجاب وهو الرسول وهو الوحي 

 قال صاحب حماسن اجلالس األعمال للجزاء واألحوال للكرامات واهلمم 419ية األهوال يف األحوال من الباب ومن ذلك رؤ
للوصول وليس الكرامات سوى خرق العوائد يف العموم وهي يف اخلصوص عوائد فلذلك ول عند العامة وقال العاقل يهوله املعتاد 

آليات لقوم يعقلون وقال من نظر إىل األمور كلها معتادها وغري معتادها بعني احلق ما وغري املعتاد ولذلك قال يف املعتاد أن يف ذلك 
هاله ما يرى وال ما بدامع تعظيمه عنده فإنه من شعائر اهللا ومن يعظم شعائر اهللا فإا من تقوى القلوب وقال كل ما يف الكون آية 

 قال احلق ال يضاهى لنه ليس كمثله شيء إمنا 420ر اإلهلي من بابعليه وال حيصل يف ايد منه شيء ومن ذلك تنبيه ال تضاي النو
اهللا إله واحد فأين املضاهى وقال صفات التشبيه مضاهاة مشروعة فما أنت ضاهيت وقال العقل بنا يف املضاهاة والشرع يثبت ويفي 

ل من هجر عقله واتبع شرعه بعقله من كونه واإلميان مبا جاء به الشرع هو السعادة فال يتعدى العاقل ما شرع اهللا له وقال العاق
  مؤمناً وقال أكمل العقول عقل ساوى إميانه وهو عزيز وقال لو تصرف العقل ما كان عقالً فالتصريف للعلم ال للعقل وقال 

 في وجود الكون أحكام وللنهي  لب ولأللباب أحالم للعقل

 مفيه وأيام وأعوا للخوض  تمضي الليالي مع األنفاس في عمه

 القصور وأقدام وإيهام إال  منه من علم ومعرفة ومالنا

 نحن فيه فهو أوهام فكلها  باهللا نفى العلم عنك به العلم

    

وقال العاقل من قال لعقله أعقل إنه ال يعقل فمىت عقلت جهلت ومن ذلك منازل األدباء من السماء والعرش والعماء من الباب 
ق حيث أنزل نفسه ال يزيد عليه ولكن البد أن يعرف الزمان فإن زمان استوائه على العرش ما هو  قال العامل األديب يرتل احل421

زمان نزوله إىل السماء والزمان كينونته يف العماء وقال احلكم الذي يصحب احلق وال حيكم عليه زمان خاص وهو معكم أينما 
ول مع أرواح العروج والرتول ويف تلك احلال هو يف السماء خياطب كنتم فهو يف العرش مع احلافني به ويف تلك احلالة هو يف الرت
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أهل الليل ويف تلك احلال هو يف األرض أي موجود غري اهللا يوصف ذه الصفات ذلك اهللا ربكم ال إله إال هو فأىن تصرفون ومن 
ه على اخلبري فقالوا ملا عندهم من  قال قالت فأشارت إليه فأعادت الضمري من إلي422ذلك إحلاق األصاغر باألكابر من الباب 

أحكام املواطن كيف نكلم من كان يف املهد صبياً وإن كان حقاً وما كان قد قرع أمساعهم فأجره حىت يسمع كالم اهللا واملسمع 
حلق يف قوهلم حممد صلى اهللا عليه وسلم حق يف صورة حممدية قال إين عبد اهللا ملا حصره املهد وانظر إىل ما أعطت قوة إشارا إىل ا

إن اهللا هو املسيح ابن مرمي هو عني قوله أنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني خاصة أتاين الكتاب ضم حق إىل خلق حرف جاء 
ملعىن وجعلين نبياً فإن املخرب احلق وجعلين مباركاً زيادة صورة عيسوية يف احلق أينما كنت يف املهد وغريه وأوصاين بالصالة فصليت 

يصلي عليكم والزكاة االسم القدوس مادمت حيا حياة األبد وبراً بوالديت من عرف نفسه عرف ربه فتدبر هذه اإلشارات هو الذي 
 قال من 423وانظر إىل ما وراء هذه الستارات ومن ذلك من ليس كمثله شيء ما هو ميت والحي من كل من له يف من الباب 

ا ما هو ذو حياة فافهم وقال له األمساء مله الصفات فهو املعروف باالسم ال بالصفة خلق املوت واحلياة ال ينعت ما فقد كان والمه
ولذلك ما ورد بالصفة كتاب وال سنة وورد قرآناً وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا ورد سبحان ربك رب العزة عما يصفون فترته عن 

 هللا الرجوع فإنه التواب وإليه الرجوع ألن التوبة إىل اهللا وتوبوا إىل الصفة العن االسم ورد يف السنة إن هللا تسعة وتسعني امساً وقال
اهللا وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيه املؤمنون وإليه يرجع األمر كله وقال ال ترجع إليه حىت يرجع بك ألنه األول فإذا رجع إليه رجع عليك 

 قال 424 ليتوبوا ومن ذلك التشحري يف التشمري من الباب رجوعاً ثانياً فهو اآلخر فهو األول واآلخر ظهر وبطن مث تاب عليهم
التشحري يزيل ما يف الذهب من تراب املعدن يف التشحري ذلك عني البتالء يزيل ما يضاف إىل القدمي من صفات احلدوث وما يف 

عد انفصالك عنه أوجد احلادث من صفات القدم وقال هو املعدن وأنت الذهب فأنت املخلص منه وفيه تكونت وهو الذي ميدك وب
غريك مثلك ال يزال األمر هكذا وقال أنت املعدن وهو الذي خيلص منك بليس كمثله شيء وأنت لك أمثال وقال تشحري الطبيعة 
من حيث نفس اإلنسان رياضة ومن حيث هيكله جماهدة فبالرياضة ذبت أخالقه وسهل انقياده وبااهدة قل فضوله فظهر له ما 

ل والفروع فعلم بااهدة من هو وملن هو وهذه هي السبل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن ذلك من هرب فيه من األصو
 قال من علم أن اهلداية إىل سبل اهللا يف اجلهاد هرب إىل السلم من احلرب فإن اهللا أمره 425من السلم إىل احلرب من الباب 

 مشهوده ضعفه أو من كانت العني مشهودة وقال األمساء هلا احلكم فأي اسم حكم بالطلب وقال ال جينح إىل السلم غال من كان
لك أو عليك فأنت له وهو اسم من أمساء اهللا تعاىل فهو ربك ولذلك كثرت اإلضافات فقيل عبد اهللا عبد الرحيم عبد الرمحن عبد 

 إن عبادي فوجدا عبداً من عبادنا إنن أنا هللا وهو الواقي الكايف عبد الباقي عبد الكبري بلغت األمساء ما بلغت وكذلك الكنايات قوله
 قال حجبة امللك حجابه 426فهو نون الوقاية وهو ضمري الياء فهذه إضافة الشيء إىل نفسه ومن ذلك احلجاب حجاب من الباب 

لرسول قال أبو يزيد حدثين قليب عن لريى به مبن تتعلق أبصار الرعايا هل باحلجبة أو تعديها بطلب رؤية امللك أنا وما اتبعين فزال ا
ريب فعنه أخذ هذا نص الكتاب أيها املنكر وقال ما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء حجاب وحيا مبا يلقى اهللا برفع 
الوسائط أو من وراء حجاب ما يكلمك به يف صورة التجلي حيث كان أو يرسل رسوالً من جنسك وغري جنسك ومن ذلك ما 

    جيب على املخلوق من أداء 

 قال تتنوع احلقوق لتنوع املخلوقات عند العامة وقال تتنوع احلقوق لتنوع األمساء اإلهلية عند اخلاصة من 427احلقوق من الباب 
م عباد اهللا وقال ختتلف األحكام الختالف األمساء مسك البحر حالل فإذا قلت يف مسكة منها خرتير البحر حرمت هذا حكم االس
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سئل مالك عن خرتير البحر فقل حرام قيل له فإنه مسك قال أنت مسيتموه خرتيراً وقال امليتة حرام مادام اسم الواجد ينسحب عليك 
فإذا زال وقيل هذا مضطر حلت لك فانظر بأي اسم مساك به احلق فأنت لذلك االسم فأنت لك ألنك الواجد وأنت املضطر فما 

 كنت والبد يف حكم األمساء فكن يف حكم األمساء اإلهلية يكن لك الشرف ومن ذلك كرم خرجت عنك فحكمك فيك منك فإذا
 قال من تكرم على العفور الصفح بالوجود فعفا وصفح والعفو والصفح كرم فالعفو منه 428الكرم ألصحاب اهلمم من الباب 

يسوء وإن كان جزاء إال أن هذا االسم مقصور على كرم الكرم وقال مسيء املسيء وجزاء مسيئته سيئة مثلها واملسيء من أتى مبا 
اخللق دون احلق أدباً أدبنا به احلق وقال اإلحسان هللا فهو احملسن احملسان وإن عاقب فهو احملسن فيحق العقوبة ألنه أوجدها فأحسن 

قال إذا كان احلق يدك فقد أوجد إليها يف إجيادها فما يف العامل إال إحسان فأنت احملسن فيما ظهر عنك وإن كان وجوده عن احلق و
بك كما تقول أوجد بقدرته وخصص بإرادته ومشيئته فأنت أوىل أن تكون آلته فإنه الصانع وهذا هو املشهود ما تشهد األفعال 

العدم كان أو  قال الكل عند اهللا فله البقاء يف 429اإلهلية إال ما اعىن العامل ومن ذك ما عندكم ينفذ وما عند اهللا ال يبعد من الباب 
الوجود وقال هو يأخذ الصدقات فما نفد من عندك إال بأخذه منك لو مل يأخذ ما نفذ منك فما مث إال أنت وهو فإما عندك وإما 
عنده وأنت عنده فما عندك عنده فما أخذ منك شيئاً فما نفد عنك وقال ما يف ميينك ما هو يف مشالك فنفد عن مشالك وأنت ذو 

ا مشالك وال ميينك غريك فصدق ما عندكم ينفج فإن الشمال ما تعرف من الناس ما تتصدق به اليمني ورد يف اليمني والشمال م
اخلرب يف الرجل الذي هو أقوى من الريح أنه الذي يتصدق بيمينه فيخفيها عن مشاله ففرق بني اليمني والشمال والذات واحدة ومن 

 قال الشعائر ما دق وخفي من الدالئل وأخفاها وأدقها يف الداللة اآليات 430ذلك من أسىن الذخائر تعظيم الشعائر من الباب 
املعتادة فهي املشهودة املفقودة واملعلومة اعولة فانظر ما أعجب هذا وقال ما يقوم حبق العظيم إال من عظمه باستمرار الصحبة ال 

 ا من تعظيم املرئي عند الرائي وقال من عاين اخللق من عظمه عند ما فجئه ذلك تعظيم اجلاهل وقال الرؤية حجاب ملا يسقط
اجلديد مل يزل معظماً للشعائر الغلهية ومن عاين تنع التجلي يف كل جتل مل يزل معظماً هللا أبداً ألنه اختلف عليه األمر يف عني واحدة 

حلظة فهو ابتداء أبداً ومن ذلك اإلسالم وقال ملا كان احلكم لألحوال لذلك من شاهدها مل يزل معظماً فإا تتجدد عنده يف كل 
 قال اإلميان له التقدم واإلسالم قال واألمل يقبل فهذا شفع قد ظهر واخلتام للوتر فأوتره 431واإلميان يف مقدمتا اإلحسان من الباب 

ه ثالثة وقال اإلميان تصديق اإلحسان فأول األفراد الثالثة وقال حضرة الفرد الذات والصفات واألفعال وأريد بالصفات األمساء فهذ
فال يكون إال عن مشاهدة اخلري يف التخيل فالبد من اإلحسان والغالم انقياد واالنقياد ال يكون إال ملن علم أن يد احلق بناصيته 

    فانقاد طوعاً فإن مل حيس أي يشعر انقاد كرهاً واإلحسان أن تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك وقال 

 الحق ليس ثم سواه وهو  إال تراهجزا من رآك  ما

 رأينا فهو وما هو من  فهو الرأي إذ رأيت كما هو

    

 قال نفوس العارفني حور مقصورات يف خيام كنفه ضنائن مصانون يف العوائد يعرفون 432ومن ذلك الضنائن خوائن من الباب 
الدة ألهل الرجل ورد يف اخلرب م تنصرون فولدوا النصر وينكرون وقال عنهم تكون االنفعاالت اإلهلية يف األكوان فهي هلم كالو

وم متطرون فولدوا الغيث وم ترزقون فولدوا الرزق فسم عبد النصري وعبد املغيث وعبد الرزاق وهكذا ما بقي وقال الكد على 
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ن فلنفسه ملا يسبح حبمده العائلة والسعي على األهل وأوجبه نفسك مث زوجك مث ولدك مث خادمك هذا عني قوله كل يوم يف شأ
وخلقه لعبادته ويف شأن أهله ملا متس حاجتهم إليه وملا تولد عنهم لذلك بعينه فتدبر ما أنعم اهللا عز وجلّ به عليك ومن ذلك إثبات 

ا ساوقها يف  قال العلة وإن اقتضت املعلول لذاا فلها التقدم بالرتبة وإن ساوقها املعلول يف الوجود فم433العلة حنلة من الباب 
الوجوب الذايت النفسي فإذا عقلت هذا فال تبال إال أن مينعك األدب وقال ما هرب من هرب إىل القول بالشرط إال من اخلوف من 
مساوقة الوجود وما علم أن املوجود له حكم الوجود سواء تأخر أو تقدم خبالف الوجوب النفسي فإنه له وليس لك فكان اهللا فيه 

فيه وال يكون خبالف الوجود فلو قلت كان اهللا والشيء معه مل تقل وهو اآلن وهو والشيء لوجود األشياء ويف وال شيء معه 
الوجوب الذايت تقول يف كل حال كان اهللا والشيء وهو اآلن وال شيء فقد علمت الفارق فقل شرطاً أو علة إال أن متنع شرعاً 

 قال حب املخلوق خالقه حمصور بني حب اهللا الذي أوجب له أن حيبه 434ومن ذلك حب اجلزاء عن حب االعتناء من الباب 
وحب جزاء حمبته فهو حمفوظ عليه وجوده وقال عالمة احملبة اتباع احملبوب فيما أمر وى يف املنشط واملكره والسراء والضراء وقال 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف السراء دليل احملب احلمد هللا املنعم املفضل ودليل احملبوب احلمد هللا على كل حال كا
احلمد هللا املنعم املفضل ويقول يف الضراء احلمد هللا على كل حال هذا هو الثابت عنه ذكره مسلم يف الصحيح وقال حب االعتناء 

ئة فله مثلها وقال احلب باجلزاف عطاء بغري حساب والهنداز وحب اجلزاء بامليزان من جاء باحلسنة فه عش أمثاهلا ومن جاء بالسي
خلوص الوالء فهو لألولياء من العموم واخلصوص وقال حب االعتناء ومنه حب اجلزاء عنه فإن حب اجلزاء عرفناه بالتعريف وحب 

 قال إمنا سكن أصحاب الظلم ومل 435االعتناء عرفناه بالوجود والتصريف ومن ذلك قد حترك النعمة أصحاب الظلمة من الباب 
ألم ال يرون حيث يضعون أقدامهم فيخافون من مهواة يقعون فيها فسكوم اضطرار وقال إذا حترك أهل الظلم فلجسيم يتحركوا 

النعمة فإم ما حيركهم إال عظيم ما أردفهم اهللا به من نعمه حىت أغفلتهم عن شهود ظلمتهم وقال هل تعرف من هم أصحاب 
لنظري واملهواة الشبهة فما حيركهم مع هذا إال نعمة الغيمان فانتقلوا إىل التقليد فتحركوا بنور الظلم الناظرون يف العلم باهللا بالدليل ا

الشرع املطهر فأبصروا حمجة بيضاء ال ترى فيها عوجاً وال أمتاً وال ختاف فيها دركاً وال ختشى ومن ذلك عموم اخلطاب ملن طاب 
 تعم فإن املدعو واحد كما هو الداعي واحد وقال إذا دعا باألمساء كثر  قال ليس يف خطاب اهللا خصوص بل دعوته436من الباب 

الدعاة كثر مدعون كثرة األعضاء من اإلنسان الواحد يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن لنفسك عليك حقاً ولعينك عليك 
د وكذلك الداعي بعينه وأمسائه فافهم وقال حقاً فصم وافطر وقم ومن وكذا مجيع قواك الظاهرة والباطنة فأنت الكثري وأنت الواح

أنت نسخة منه وبك كمىن عنه فقال وما رميت إذا رميت ولكن اهللا رمى وقال فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم فالسيف آلة لك وأنت 
ه نفى الرمي عنه وأثبته فقال السيف آلة له وقال ما أجهل باهللا من يقول إن اهللا ال خيلق بكذا فاهللا تعاىل يقول يف نبيه إنه رميت إال أن

وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى فالرمي وقع منه صلى اهللا عليه وسلم بقول اهللا وإيصاله إىل أعني الكفار حىت ما بقيت عني 
املشرك خاص إال وقع من التراب يف عينه فلهذا ليس للمخلوق فالعجب من بعض الناس أنه يكفر مبا هو به مؤمن ومن ذلك 

 قال املرته اليرته فإنه إن نزه فقد نزه عن الترتيه فإنه ماله نعت إال هو فيشبه فالتسبيح جتريح فسبحه 437ح جتريح من الباب التسبي
على احلكاية فإنه سبح نفسه وعلى ما أراد بذلك فهو تسبيح األدباء العارفني به سبحانه وقال عدم العدم وجود وكذلك ترتيه املرته 

    عما هو به 

 وقال أهل التسبيح إذا أشهد أحدهم من سبحه قال سبحاين فما سبح إال نفسه وقال تسبيحه يف زعمه ربه يفضحه موصوف
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الشهود فاستعجل بالتعريف يف هذه الدار فقال سبحاين فأنكر عليه من هو على حالته اليت كشف له عنها وقال إن طلب منك 
 قال كالمك حمصور فإنك 438ليكم ومن ذلك التحميد تقييد من الباب الدليل فقل إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أردها ع

حماط بك فإذا أثنيت فقد قيدت بثنائك من أثنيت عليه وحصرته واله اإلطالق فأطلقه من ثنائك مع بقاء الثناء عليه البد من ذلك 
 كما أثنيت على نفسك يقول رسول اهللا وقل كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أحصي ثناء عليك بعد بذل اهود أنت

صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيح يف حديث الشفاعة فامحده مبحامد ال أعلمها اآلن يعطيها املوطن إن فهمت وقال كلمات اهللا ال 
ما هو حال الضراء تنفد فالثناء عليه منه ال يقف عند اية وقال خيتلف الثناء على اهللا تعاىل الختالف حال املثين فإن حال السراء 

فاختلف الثناء على اهللا تعاىل فيقول يف وقت احلمد هللا املنعم املفضل ويف وقت احلمد هللا على كل حال ويف وقت احلمد هللا الذي 
حدانا هلذا ويف وقت احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن ويف وقت احلمد اهللا الذي صدقنا وعده ويف وقت احلمد هللا الذي مل يتخذ 

ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويلّ من الذلّ ويف وقت احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ويف وقت احلمد هللا ولداً 
الذي خلق السموات واألرض ويف وقت احلمد هللا فاطر السموات واألرض ويف وقت احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى 

 قال ملا تنوعت 439قت احلمد هللا رب العاملني ومن ذلك التأويل ألهل التهليل من الباب ويف وقت احلمد هللا سرييكم آياته ويف و
مواطن التهليل ظهر حكم التأويل فلكل ليل حال ولسان ورجال ومقام وقال التهليل قولك ال إله إال اهللا فنفيت وأثبت وقال إن 

 جيازي بالقصد ما عظم جزاء التهليل وقال دليل ما ذهبنا إليه قوله نظرت وحتققت ما نفيت فما هو إال عني ما أثبت وال وال أن اهللا
وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه فانظر هل عبدوا شيئاً إال بعد ما نسبوا إليه األلوهة فما عبدوا إال اهللا ال تلك األعيان احلجة قوله 

بوهم إليه بال شك ومن ذلك اهللا أكرب ممن أو عمن من قل مسوهم وهو العلم كله ومل يقل انسبوهم فإنه لو قال هلم انسبوهم لنس
 قال لوال ما خلق من خلق على صورته ما قال اهللا أكرب ملا يف هذه الكلمة من املفاضلة فما جاء أكرب إال من كونه 440الباب 

ت املفاضلة وليس إال األصل فعليه حذى الغنسان الكامل وقال خلق السموات واألرض أكرب من خلق الناس ملا نسوا صورم فصح
أن السموات واألرض مها األصل يف وجود اهليكل اإلنساين ونفسه الناطقة فالسموات ما عال واألرض ما سفل فهو منفعل عنهما 
والفاعل أكرب من املنفعل ما أراد اجلرم لقوله ولكن أكثر الناس ال يعلمون وقال وللرجال عليهن درجة فإن حواء خلقت من آدم 

 من األرض فكما أن له درجة على حواء لألرض عليه درجة فهو األم حلوا وهو ابن لألرض واألرض له أم منها خلقناكم وآدم خلق
وفيها نعيدكم فرددناه إىل أمه كي تقر عينها لذلك تضغطه عند ما يدفن فيها مثل عناق األم وضمها ولدها إذا قدم عليها من سفر 

 قال هو لك هو يطلبك فال 441ى وهو البعث ومن ذلك ما هو لك ما يتملك من الباب فهو ضم حمبة ومنها خنرجكم تارة أخر
تتعب فإن طلبته تعبت وملكك وقال ما هو لك وما هو لك وإمنا هو ملن جاء من عنده وقال اهللا لك واهللا ال ميلك وقال ما أشد 

فسه فنظر وتأول عسى خيرج عن امللك مبا ميلكه يف اعتقاده مما حيلة اإلنسان ما اقتنع يف العلم باهللا مبا أخربه اهللا مبا هو عليه يف ن
أوجده بنظره ليكون هو يف املالك فإنه من ملكه مملوكة فما ملكه إال نفسه ألنه صنعه وخلقه فأحبه واحملبوب مالك فلذلك أقر 

املكرمات معظيم احلرمات من الباب بامللك صاحب النظر ملن اعتقده فهو املالك واململوك واخلالق املخلوق فافهم ومن ذلك من 
 قال ملا عظم احلرم عند بعولتهن صانوهن وغاروا عليهن وهو خري له فإن صحة النسب تصون األهل عن الريب فال يدخله 442

لد ريب فيما ولد على فراشه الولد للفراش وللعاهر احلجر وقال جعل اهللا األرض فراشاً ومنها خلق آدم على صورته وقد ورد أن الو
سر أبيه وقال لوال هذه احلكمة املطلوبة الكتفى باملهاد ومل يذكر الفراش وقال ما خلق اهللا األلفاظ حني عينها بالذكر سدى فإن 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2919  

    ذلك حرف جاء ملعىن وهو ما قلنا وال يقتصر وقال 

ت وهو احلمل وألقت املاء فنسب فيها وأنبتنا فيها من كل زوج يج فأولدها توأمني ولذلك جاء وأنبتت من كل زوج يج حني رب
اإلنبات إليه وإىل األرض فقال واهللا أنبتكم من األرض نباتاً مصدر نبت فما قال إنباتاً ونسب الولد لوالده فإن له عليه حق والدة 

وبني خلقه نسباً ومل بوضعه يف الرحم وينس إىل األم ألن هلا عليه والدة خبروجه من بطنها فانظر إىل ما أعطاه الفراش وجعل اهللا بينه 
يكن سوى التقوى من الوقاية ورد اليوم أضع نسبكم وأرفع نسيب أين املتقون إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ومن ذلك من اعتىن به 

هللا  قال حيىي آتاه احلكم صبياً ومل جيعل له من قبل مسياً وسلط عليه اجلبار عدوه فقتله وما محاه ا453صغرياً وضعي كبرياً من الباب 
منه وال نصره باقتراح بغي على باغ وقال أراد بقاه حياً فقتلها شهيداً فأبقى حياته عليه فما مات من قتله أعداء اهللا يف سبيل اهللا 

فجمع مل بني احلياتني وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً 
ل أحياء عند رم يرزقون وإن كان املوت أشرف فإنه صفة األشرف أنك ميت وإم ميتون فاألكابر ال يتميزون خبرق العوائد فهم ب

مع الناس عموماً يف مجيع أحواهلم بظواهرهم وقال االعتناء بالصغري رمحة به لضعفه فإذا كرب وكل إىل نفسه فإنبقي يف كربه برد 
يه ومتىن مفارقته ويف ضعف صغره كان يشتهي حياته ويرغب يف تقبيله وال يستقذره ومن ذلك ال تضيع الضعف إليه فاستقذره ول

 قال جيرب احلاكم صاحب الوفر على إعطاء مما تعني عليه من احلق لغريه أال ترى إىل من 454األجور عند أهل الدثور من الباب 
 جحد وشطر ماله عقوبة وقال يبلغ املتمين بتمنيه مبلغ صاحب املال فيما جحد شيئاً من الزكاة مث عثر عليه املصدق وأخذ منه ما

يفعل فيه من اخلري من غري كد والنصب وال سؤال وال حساب وهم يف األجر على السواء مع ما يزيد عليه من أجل الفقر واحلسرة 
از وإمنا خلقه اهللا لإلنفاق فمن اكترته ومل يعط حق وإن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً ومتنيه من عمله وقال ما يراد املال لالكتن

اهللا منه الذي عينه له محى عليه يف نار جهنم فيكوي به جبينه فإنه أول ما يقابل من ه السائل فيتغري منه إذا رآه مقبالً إليه وجنوم مث 
سؤال فصار بالكي عني املكان الذي اختزنه فيه يعطيه جانبه إعراضاً عنه كأنه ما رآه وظهورهم مث يوليه ظهره وحىت ال يقابله بال

 قال ما تدور الرحى إال على قطبها 455فهو خزانته وما مث رابع ملا ذكرناه ومن ذلك قطب الرحى يدبرها من هو أمريها من الباب 
لقطب ما دارت فهو األمري وقطبها فيها وهو عينها الثابت الذي ال يقبل احلركة واالنتقال يف حال الدور وقال باألمر تدور ولوال ا

وما القطب غريها فاألمر األمر واملأمور وقال القطب يعلم بالقوة وال يشهد ويشهد وال يتميز عند من يشهده مع علمه أنه يشهده 
ل هذه يف اجلملة املشهودة هكذا العلم باهللا عليه تدور رحى الوجود فهو يعلم وال يشهد ويشهد وال مييز وقال من مل يعرف اهللا مبث

 قال النقيب 456املعرفة فما عرفه فما عرفه أحد يف شهوده وال شهده أحد بالعلم ومن ذلك من أىب أن يكون من النقباء من الباب 
من استخرج كمز املعرفة باهللا من نفسه ملا مسع قوله عز وجل سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم وقوله ويف أنفسكم أال تبصرون 

صلى اهللا عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه وقال من أىب أن يكون له مثل هذه املعرفة مل يكن من النقباء وقال وقول رسول هللا 
ملا علم أن بني الدليل واملدلول وجهاً رابطاً زهد يف العلم باهللا من حيث نظره يف الدليل وليس سوى نفسه وكان ممن عرف نفسه 

لنظر مثل أيب حامد ولكن لنا يف ذلك طريقة غري طريقتهم فإن الذين ذهبوا إليه يف باهللا وقد ذهب إىل ذلك مجاعة من أصحاب ا
ذلك ال يصح والذي ذهبنا إليه يصح وهو أن نأخذ العلم به إمياناً مث نعمل عليه حىت يكون احلق مجيع قوانا فنعلمه به فنعلم عند ذلك 

 قال األمزجة 457باهللا ومن ذلك من احملال أن يعم احلال من الباب نفوسنا به بعد علمنا به وهذه طريقة أهل اهللا يف تقدم العلم 
خمتلفة والنفوس تابعة للمزاج والنفوس هي القابلة للواردات والواردات ترد باألحوال فمن احملال أن يعم حال واحد بل لكل وارد 
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من حيث عموم االسم يعم وهي أحوال حال خيصه وهلذا عني ما يسكر الواحد يصحى اآلخر وما عم سكر وال صحو وقال احلال 
    تتميز بآثارها يف النفوس تدرك عقالً وحساً وقال الغضب 

اإلهلي والرضى من األحوال فما مث إال من اتصف باحلال مغذوباً عليه كان أو مرضياً عنه ويقال يف احملدث أنه دخل حتت حكم 
 يبلدل القول لدي ولسان احلقيقة وما أنا بظالم للعبيد ومن ذلك احلال ويلزم األدب يف ذلك اجلناب وقال لسان احلال أنزل ما

 قال الشك وال خفاء أن من ألقى زمامه بيدك وفوض أمه إليك وإن مل يتكلم فقد خاطبك بأفصح 458التفيوض تعريض من الباب 
ل قد ثبت يف اخلرب أنه ليس شيء األلسنة تلك به طريق الصالح واألصلح ملا جبلت عليه النفوس من دفع املضار وجلب املنافع وقا

أحب إىل اهللا من أن ميدح وهو ال يتضرر بالذم وأنت تتضرر ألنك تأمل فإم يأملون كما تأملون وترجون من اهللا ما ال يرجعون وقال 
كيم ووسعه ومع لوال ما امتأل أنا العبد ما فاض وإمنا ضاق عنه فألقى كله على غريه فسمى هذا تفويضاً وقال الرجل من أعطى التح

 459هذا ترك التصريف إىل احلق فيه ويف ملكه ومثل هذا ال يكون مفوضاً ومن ذلك املعروف األقربون أوىل باملعروف من الباب 

قال األقربون إىل اهللا أوىل باملعروف وهو احلق لصحة النسب وقربه وهو املعروف يف كل عقد وإن اختلفت العقائد مجلة فاملقصود 
هو قابل لكل ما ربطته به وعقدت عليه فيه وفيه يتجلى لك يوم القيامة وهي العالمة اليت بينك وبينه وقال ما العجب ممن ا واحد و

عرفه وإمنا العجب يف ذلك املوطن ممن أنكره وقال صاحب العقد ال يعرفه إال مبا عقده خاصة فقيل هلم أوفوا بالعقود والعامل ال عقد 
 من األعني بعدد ما للحق يف التجلي من الصور وهي ال تتناهى فأعني العارفني غري متناهية فتحدث األعني له فماله ما يوىف به فله

 قال من قبل ما جئت به إليه 460حبدوث الصور أو حتدث الصور حبدوث األعني ومن ذلك القبول إقبال عند الرجال من الباب 
بال الوجه يفنيك ويعدمك وإقبال القبول يبقيك ويقربك وقال من مل يفهم فذلك عني إقباله عليك فال تقف مع قبول الوجه فإن إق

ما قلته فلينظر يف حديث السبحات لو كشفها ال حرقت سبحات الوجه ما أدركه بصر اخللق من اخللق فإن بصر احلق يدرك اآلن 
حلق يف بصر اخللق ال يدرك احلق ولكن وال حرق واحملبوب يكون احلق بصره فيدرك به ال يبصر احلق فإن بصر احلق يدرك احلق وا

يدرك به اخللق والسبحات هي احملرقة وما هي إال سبحات العني عند النظر فإنه لوال النور ما ثبتت الرؤية اهللا نور السموات واألرض 
 قال أحسن 461فذاته بصره وقال األمر يسب ولوال النسب ما كانت العالقة والنسب ون ذلك حسن القول من الطول من الباب 

القول ما تشابه من الكالم فاشترك فيه احلادث والقدمي فاهللا الرؤوف الرحيم والنيب صلى اهللا عليه وسلم باملؤمنني رؤوف رحيم وقال 
شتراك لوال التشابه ما عقلنا من كالم اهللا شيئاً وال وقفنا منه على معىن وقال احملكم يف املتشابه التشابه فمن تأوله فقد أزاله عن اال

وهو مشترك فقد زاغ من تأوله عن طريق احلق وقال عالمة من علم أحسن القول االتباع ملا دل عليه ذلك القول فيقابل الطول 
بالطول هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان وقال حسن القول يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم ويقف بك على املعاين الغامضة 

 قال إذا أضاف احلق نفسه إىل شيء من خلقه فانظر إىل 462بادة اإلله املضاف من الباب فيوضحها ومن ذلك اإلنصاف يف ع
عبادة ما أضاف نفسه إليه فقم ا أنت فإنك النسخة اجلامعة وما عرفك احلق ذه اإلضافة اخلاصة إال هلذا وقال مثال اإلله املضاف 

م ورب آبائكم رب املشرقني ورب املغربني فعطف وما أظهر وإهلكم ربنا الذي أعطى رب املشرق واملغرب رب السموات ربك
اإلضافة كما فعل يف غري ذلك ما فعله سدى فابد ربك على ما قلته لك يف كل إضافة حىت يأتيك اليقني وإذا أتاك اليقني اجنلى لك 

السبحات ألرباب اللمحات من األمر وعرفت شرف اإلضافة ما عبد أحد اإلله املطلق عن اإلضافة فإنه اإلله اهول ومن ذلك 
 قال ال دليل أدل من الشيء على نفسه فمن مل يثبت عند ظهوره له فالقصور منه وهو قد وىف من كان حقيقته العجز 463الباب 
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وعجز فقد وىف فالوفاء من الطرفني وقال ملح البصر كالربق يضرب كالربق يضرب فيظهر ويظهر ويزول فلو بقي أهلك وقال إمنا 
بحات الوجه الدعاوي إنك أنت فال يبقى إال هو فإنه ما مث إال هو فهو إبانة ال إحراق وقال وجه الشيء حقيقته وكل شيء حترق س

هالك إال وجهه فالشيء هنا ما يعرف هلذه الذات فإن كان للعارض وجه فما يهلك نفسه وإمنا لك بنسبته إىل إىل ما عرض له 
    يء فالضمري الذي يف وجهه يعود على الش

 قال للنفس 464ويعود على احلق فأنت حبسب ما تقام فيه فإنك صاحب وقت ومن ذلك املصطفى من جىن عليه فعفى من الباب 
حق فإذا جىن عليها وعفوت فأنت الظامل املصطفى هو األول من الثالثة مل يأخذ هلا حقها ممن ظلمها وعاد أجرها على اهللا وقال إذا 

 فلم يبق له عني وال أثر والسيما الغفور الرحيم والعفو يطلبونه وقال املصطفى هو املختار ولكن ممن درس الذنب فقد عفا أثره
وربك خيلق ما يشاء وخيتار وخيتار وما مث حثالة وال كناسة النفوس نفائس فيختار األنفس ويبقى النفيس وقال املصطفون هم الذين 

الزيادة فلو حفظت سائر الكتب لورثت فمن كوشف منها على ما ثبت أنه إله ورثوا الكتاب وهو القرآن احملفوظ من التحريف و
ورثه وحكم به على بصرية وقال الورث ال يكون إال بعد املوت فالكتاب حممدي فإن العلماء ورثة األنبياء والكتاب هو املوروث 

اعتضد وقنع واكتفى ومن سبق حاز األمر والشيء الذي مات هو صاحبه وقد مشى إىل اهللا وقال من ظلم ما حكم ومن اقتصد ما 
 قال إذا تربأ العارف ممن صحت 465وظفر فكن من شئت من هؤالء ومن ذلك صفات إال وداء التربي من األعداء من الباب 

ملتربئ الهو عداوته هللا فليحذر ن تربيه فإنه ما تربأ إال من اسم إهلي جيب عليه تعظيمه وقال إن تربأ بتربء اهللا استراح فيكون اهللا ا
كما يعلن بلعنة اهللا ويغضب بغضب اهللا ويرضى برضى اهللا وهو يف هذا كله ال صفة له من نفسه قال أبو يزيد البسطامي ال صفة يل 

ال تصح الرباءة من األعداء إال هللا ولرسله عليهم السالم ومن كوشف على اخلوامت ومن سواهم فماهلم التربي وإمنا هلم أن ال 
اء يلقون إليهم باملودة ال غري وقال لو تربأ اهللا من عدوه ما رزقه وال أنعم عليه وال نظر إليه وال نظر إليه وقد أخرب أم يتخذوهم أولي

آكلون من شجرة الزقوم فمالؤون منها البطون فشاربون عليه من اجليم فشاربون شرب اهليم وهم العطاش فلو تربأ منه اهللا ما كان 
 حافظ عليه وجوده ومىت مل حيفظ عليه وجوده هلك وذهب عينه وهو عز وجل القائل أنه بكل شيء حفيظ للعدو وجود ألنه غري

 قال أصحاب اهلمم يتنافسون يف السباق إىل أمساء الكرم واجلود 466وقال وال يؤده حفظهما ومن التقاعس عن التنافس من الباب 
إال يف النفائس وال نفائس إال األنفس وال أنفس من األنفس إال األنفاس وقال اإلهلي ليقاموا ا فيدعون ا وقال ال يكون التنافس 

من تقاعس عن التنافس فما ينبغي أن يتنافس فيه فهو كسالن مهني ال مهة له وال نفس وقال ليس الطيب إال أنفاس األحبة لوال 
مهب أرواح هذه األعراف وقال ما يعرف مقدار األنفاس أعرافهم ما فاح املسك ملستنشق وما وقع التنافس بني أهله يف املسابقة إال 

وطيبها وما يعطي من املعارف اإلهلية إال إليها مث أال تراها تشم كل شيء وتشم بعضها بعضاً عند اللقاء وال متر بشيء إال متيل 
 عند املشاهدة وقت التجلي إال  قال ال يثبت اخللق467برؤوسها إليه فتشمه ومن ذلك مىت تثبت اخللق يف مشاهدة احلق من الباب 

إذا كان احلق بصره واحلق نور واإلدراك ال يكون إال بالنور وقال إذا رأيت العارف قد ثبت عند التجلي ومل يصعق وال فين وال 
يت من انتدك جبل هيكله فتعلم أنه حق وله عالمة وهي أنه إذا كان هذا حاله ال يراه خلق األصعق إال أن يكون مثله وقال إذا رأ

يغشى عليه يف حاله ويتغري عن هيئته اليت كان عليها أو يصعق أو يصيح أو يضطرب أو يفىن فتعلم أنه خلق ما عنده من احلق مشة 
فإن كان صادق احلركة فغايته أن يكون جبل موسى إن كان يف مقام األوتاد وإما موسوي الورث إن كان ناظراً عن أمر إهلي 

 قال لألنفاس اإلهلية معارج تعرج عليها إىل املكر وبني من عباد اهللا 468األنفاس لإليناس ن الباب لطلب شوقي ومن ذلك معارج 
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 م فلهذا كانت من حتت أرجلهم وهي من الروابع السفلية الطالبة العلوم طالبون هلا فهي من أكساتأتيهم من حتت أرجلهم أل
 قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه تعرج هذه األنفاس تطلبنا وقال األنفاس ولذها تعرج وقال احلبل الذي لو دىل هلبط على اهللا

العلوية تعرج إليها األرواح البشرية فتخترق السموات العلى إىل السدرة املنتهى إىل النور األجلى إىل املورد األحلى إىل املوقف 
لى إىل العقل األمسى إىل حجاب العزة األمحى إىل األمساء احلسىن باملقام األسىن إىل املكانة الزلفى إىل اجلنة املأوى إىل املستوى األع

     قال 469األى واحملل األزهى إىل أن دنا من قاب قوسني أو أدىن فهنالك يبغل املىن ومن ذلك األجور بور من الباب 

 يعقل ما مضى وما أتى وهي ال موجودة من علم أن العامل يتحدد يف كل زمان فرداً ومقداره من أوله إىل آخره يف عني واحدة
فتنعدم فإا ما هي واجبة الوجود وال معدومة فتوجد فهي تبع يف الوجود ملا تقع عليه العني أو يدل عليه العقل علم أن األجور تبور 

أجره فيه على اهللا لكن هذه العني ماهلا هذا العلم يف كل عني بل هي يف أكثر األعني يف لبس من خلق جديد وقال كل عمل للعبد 
 قال ما مث إال 470ال يبور فأن اهللا هو ليس غريه من وجد يف رحله فهو جزاؤه ومن ذلك كشف املعرفة ف يترك الصفة من الباب 

عني واحدة هلا نسب خمتلفة تسمى عند قوم أمساء وعند قوم نعوت وصفات وأحوال فمن قال بوجودها فما ذاق للعلم طعماً ومن 
 هذه العني فكذلك وسواء كان املسمى ا حادثاً وأو إير حادث بل هي يف غري احلادث أشد إحالة منها يف احلادث نفى أحكامها يف

وقال ال يقال بترك الصفة فإنه ما هي مث فتتركها إال أن تريد حكمها فتفرد هللا فيكون احلق عني ما ينسب إىل اخللق من الصفات 
 بالعلم بذلك فيعلم من يسمع باحلق إن احلق هو السمع والسميع وهو من املتكل املكلم ويتميز اخلاص من العباد من غري اخلاص

والكالم فمنه وإليه فأين أنت ومن أنت وقال إذا كان األمر على ما قررناه فاجلاهل به من هو ما ترى إال أمراً آخر قد بدا أوقع 
 قال اإلفهام اليقع إال بعد العلم 471ك من ال يفهم ال يفهم من الباب احلرية إن ثبت فهو أيضاً العامل ما هو احلق كما قلنا ومن ذل

والقدرة على التوصيل والعلم بالقابل من غري القابل والعلم ال يكون إال بعد اإلعالم والتعلم وقد علم العارف من يعلم ومن يتعلم 
اً أمر ما فعلمه عمرو فإن كان له اقتدار على التوصيل إىل فقد علم أنه ما هو الذي فهم فعلم أنه ال يفهم مع ثبوت أن زيداً أعلم عمر

غريه أفهم غريه وإال فال فال يلزم من حصول العلم اإلفهام وقال هلذا قلنا أن األمر بينك وبينه فمنه االقتدار ومنك القبول وباألمرين 
ال أداة لو امتناع المتناع فهي دليل عدم لعدم فإذا ظهر ما ظهر فاألمر توليد فما مث إال والد وولد ومن ذلك األوىل طرح لو ولوال ق

أدخلت عليها ال وهو أداة نفي عاد األمر امتناع لوجود وهذا من أعجب ما يسمع فإن األوىل أن يكون احلكم يف االمتناع والعدم 
و قوهلم المتناع وقال ما أبلغ لكون الداخل أداة نفي والنفي عدم فأعطى الوجود وأزال عن أداة لوجهاً واحداً من أحكامها وه

العجب يف دخول هذه األدوات على احملدثات وإمنا العجب يف دخوهلا يف كالم اهللا ونفوذ حكمها وداللتها يف اهللا هذا هو العجب 
العجاب وقال فقد ثبتت نسبة الكالم إىل اهللا وقد ثبت أن الذي مسعناه يف تركيب هذه احلروف هذا التركيب اخلاص والنسبة 

ة أنه كالم اهللا فقد حصل فيه هذه األدوات فجرى عليه حكمها فهل ذلك من جهتنا أو ما هو األمر إال كذلك ومن ذلك اخلاص
 لوال األمساء ما خفنا وال رجونا وال هبنا وال عبدنا وال مسعنا وال أطعنا وال خوطبنا وال خاطبنا 473أمسائي ستور ائي من الباب 
ا وهي اآلثار ما علمت األمساء فهي ستور إليها واجلمال على املسمى وقال أحكام األمساء مجل األمساء املسمى ولوال األحكام اليت هل

وكساها البهاء واألمساء مجلت املسمى وكسته البهاء وبنا تعينت األمساء فنحن كسوناه صورة البهاء وفيه ظهرت األمساء وكساها 
تعينت األمساء فنحن كسوناه صورة البهاء وفيه ظهرت األمساء فبه قام البهاء فإنه البهاء واألمساء مجلت املسمى وكسته البهاء وبنا 

املسمى وقال ما اختلفت أمساء األمساء إال الختالف معانيها ولوال ذلك ما متيزت لنا فهي عنده واحدة وعدنا كثري ومن ذلك أعني 
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ىل موضع كتاا فمن كان كتابه يف عليني فنظره إىل عليني ومن  قال ال تكون األعني ناظرة إال إ474العارفني إىل عليني من الباب 
كان كتابه يف سجني فعينه مصروفة إىل سجني فالكتاب يقيده باخلاصية وقال إمنا شرع اهللا قراءة الكتب يف الدار اآلخرة ليعلم العبد 

ه وقال لوال شهادة املرء على نفسه مبا شهدت به املصطفى قدر ما أنعم اهللا عليه به واهلالك ليعذر من نفسه فيعلم أنه جىن على نفس
جلود وجوارحه ما ثبت كتاب وال كان حكم فاالعتراض شهادة املعترف على نفسه فيما فيه هالكه وقال النفوس من ذاا تدفع ما 

 ال يقتضيه يضرها وتسعى يف حتصيل ما ينفعها فكيف شهدت مبا فيه هالكها حني اعترفت وقال ما عذب من اعترف فإن الكرم
    واجلوارح رعية ماهي الوايل فشكت بالوايل ومن ذلك إال انتهى إىل سدرة املنتهى من الباب 

 قال السدرة املنتهى عروقها دون السماء وأصلها يف السماء وفروعها عليون فتنتهي إليها أعمال العباد الصاحلة والطاحلة فإذا 475
انتهى عمله من السدرة فالذي ال تفتح هلم أبواب السماء عمله يف عروق هذه مات اإلنسان وقبضت روحه قرنت بعملها حيث 

السدرة والذين يفتح هلم أبواب السماء يف عملهم يف موضع مثر هذه السدرة وهلذا ال جيوع السعيد وال يعرى للورق والثمر الذين يف 
 مدرج يف مثال ومن ذلك عوارف آناء الليل يف الفروع والشقي جبوع ويعرى لعدم التمر والورق يف العروق وعدم الورق علم

أطراف النهار قال الصباح واملساء أطراف النهار فاملساء ابتداء الليل والصباح انتهاء الليل والنهار ما بني االنتهاء واالبتداء واليلي ما 
سبيح آناء الليل وأطراف النهار وما تعرض لذكر بني االبتداء واالنتهاء والعوارف اإلهلية هي ما يعطى احلق يف جتليه لعباده فأمرنا بالت

النهار يف هذا احلكم ألنه قال أن لك يف النهار فعطايا الليل وأطراف النهار جزاء التسبيح وعطايا النهار جزاء االشتغال والفراغ إىل 
س إذا أكلت من كسبها هلا إدالل كما أن هلا احلق يف آناء الليل وأطراف النهار فما مث من اهللا للعبد إال جزاء واالبتداء للعبد فإن النف

انكسار يف اهلبة فلهذا كان اجلزاء عاماً ألا على الصورة وال انكسار ينبغي هلا ومن ذلك الدعاء من الوعاء قال اليكون الوعاء وعاء 
مبا يدعو به فإذا دعا فرغ أنيته فمألها حىت يكون فيه ما يعي عليه وإذا امتأل ال يكون فيه غري ما امتأل فلهذا يدعو اإلنسان فإنه مآلن 

اهللا مبا أجابه به مما دعاه فيه وزيادة فما شرع الدعاء إال لتفريغ احملل مما مأله احلق به وهلذا ما مث إال من يدعو ويبتهل وقال انظر إىل 
 عمر موضعه اهلواء فهذه بشرى الكأس إذا كان مآلن باملاء مث فرغته أو فرغت منه ما فرغت ما خيرج منه شيء يف حني خروجه إال

بسرعة إجابة اهللا من دعاه ومن ذلك آداب احلق ما نزلت ا الشرائع قال ملا كان األمر العظيم جيهل قدره وال يعلم ويعز الوصول 
اللب الذي إليه ترتلت الشرائع بآداب التوصل فقبلها أولوا األلباب ألن الشريعة لب العقل واحلقيقة لب الشريعة فهي كالدهن يف 

حيفظه القشر فاللب حيفظ الدهن والقشر حيفظ اللب كذلك العقل حيفظ الشريعة والشريعة حتفظ احلقيقة فمن ادعى شرعاً بغري عقل 
مل حيص دعواه فإن اهللا ما كلف إال من استحكم عقله ما كلف جمنوناً وال صبياً وال من خرف من الكرب ومن ادعى حقيقة من غري 

 يصح وهلذا قال اجلنيد علمنا هذا يعين احلقائق اليت جييء ا أهل اهللا مقيد بالكتاب والسنة أي أا ال حتصل إال ملن شريعة فدعواه ال
عمل بكتاب اهللا وسنة رسوله وذلك هو الشريعة وقال أن اهللا أدبين فحسن أديب وما هو إال ما شرع له فمن تشرع تأدب وصل 

لق اهللا اإلنسان مقلوب النشأة فآخرته يف باطنه ودنياه يف ظاهره وظاهره مقيد بالصور فقيده ومن ذلك عني القلب يف القلب قال خ
اهللا بالشرع فكما ال يتبدل ال يتبدل وهو يف باطنه يتنوع ويتقلب خبواطره يف أي صورة خطر له كما يكون عليه يف نشأة اآلخرة 

ءكما بدأكم تعودون فاآلخرة مقلوب نشأة الدنيا والدنيا مقلوب نشأة فباكنه يف الدنيا صورة ظاهرة يف النشأة اآلخرة هلذا جا
مقلوب نشأة اآلخرة واإلنسان عينه فاجهد أن يكون خواطرك هنا حممودة شرعاً فتجمل صورتك يف اآلخرة وبالعكس ومن ذلك 

ه يه فس حياته الدنيا من طاعة ومعصية مراتب احلق عند اخللق قال إذا أراد العبد أن يعلم مرتبته عند ربه ومرتلته وقدره وما عامل
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وموافقة وخمالفة وطلب علم وترك فعلى ذلك احلد مرتلته عند ربه قدر ربه فميزانك بيدك فإن شئت أرجح امليزان وإن شئت أرجح 
 امليزان وإن شئت أخسره ال تلم إال نفسك وقال إذا كان عملك عن أثر إهلي مشروع خرجت عن هوى نفسك ولو وافقت اهلوى

وتكون ممن ى النفس عن اهلوى هنا نكتة فإن اجلنة هي املأوى واجلنة ستر واإليواء ستر فإن النهي عن اهلوى ال يكون إال من أديب 
أو من مستور عنه احلق يف األشياء فإنه لو كان صاحب كشف لكان هواه ما ارتضاه اهللا وأراد أمضاه فال ينهى النفس عن اهلوى 

تساع فضاء الفضاء قال كل ما هو العامل فيه فضاء فال شيء أوسع من فضاء الفضاء وبقي عني ما ظهر من هذه صفته من ذلك ا
ففيه الفضاء هل هو من حكم القضاء أم ال فمن جهل األعيان الثابتة مل جيعل العني اليت ظهرت ففيها أحكام الفضاء من أحكام 

    مها ومتيز الفضاء ومن علم أن أعيان املوجودات هلا ثبوت يف حال عد

جبميع ما هي عليه جعل حكم الفضاء على تلك األعيان فجرى عليها باإلجياد فأوجدها فكما جرى حكم الفضاء على كل ما يف 
الوجود من العيان مبا هي عليه من التصريف كذلك جرى حكم اإلفضاء على األعيان الثابتة مبا ظهر من وجودها ومن ذلك من 

حلق قال ما أحسن اخلرب النبوي يف إشارته بقوله صلى اهللا عليه وسلم العبد من ال عبد له ففهم منه تعبد اخللق فقد برئ منه ا
احملجوب أنه من ال عبد له قام بأمور نفسه فهو عبد نفسه وما مقصود احلق يف ذلك إال أن العبد من ليس له وجه إىل ربوبية وسيادة 

ما ملك فالعبد على احلقيقة من ال ملك له ألن اململوك ذليل حتت تصرف املالك وال أصالً فإذا ملك العبد أمراً ما فله سيادة على 
يقدر على دفع تصرفه فيه وال يكون هذا إال مبلك الرقبة فإن ملك التصريف دون الرقبة فهو مالك للتصريف ال مالك الرقبة كالذي 

سمى أجرياً فاألجري خادم أجرته فهو خادم نفسه وذلك العبد فإنه يستأجر أجرياً على فعل يفعله فعبده التصرف ال املتصرف وهو امل
ال عبد له فما له سيادة على أحد والعارف عبد اهللا وأن ملكة التصريف وال بد من ذلك فما له سيادة فإن الرقىب هللا والعمري للعبد 

ح منها إال أا حجاب على قدر املرئي ومن ذلك الريؤة حجاب وهي األب قال ليس للمعرفة باب إال الرؤية فإنه ال شيء أوض
وذلك لسبب وهو الشبه فإن الرأي أي راء كان ما يرى يف املرئي إال صورته حقاً أو خلقاً فال يعرف قدر املرئي إال إن عرف ما 

ره إال ان مث نكته رأى وإن الذي مساه مرئياً إمنا هو مرئي فيه ما هو مرئي واملرئي صورته فما طرأ عليه غريب يستعد للعمل معه بقد
وهي أن احملل الذي رأى صورته فيه كست تلك الصورة املرئية حاالً مل يكن هلا إذ مل يكن هلا الي فال بد أن يعامل ما رأى مبا 
ينبغي هلذا احلكم فتحقق ومن ذلك ال يرى السكينة إال من حقق متكينه قال كل مدرك بقوة من القوى الظاهرة والباطنة اليت يف 

نسان فإنه يتخيل وإذا ختيله سكن إليه فال يقع السكون إال ملتخيل من متخيل ومجيع العقائد كلها حتت هذا احلكم يف اخلرب اإل
الصحيح اعبد اهللا كأنك تراه فلهذا كانت عقائد والعقائد حملها اخليال وإن قام الدليل على أن الذي اعتقده ليس بداخل وال خارج 

ثات فإنه ال يسلم من اخليال أن يضبط أمراً ألن نشأة اإلنسان تعطي ذلك واحلكم تابع لذات احلاكم بقبول وال يشبه شيئاً من احملد
ما يعطيه احملكوم عليه وليس احملكوم عليه هنا إال املتخيل وهو املعتقد فانظر ما أخفى وأقوى سريان اخليال يف اإلنسان فما سلم 

ج للعقل عن هذه اإلنسانية فلو انعدمت انعدم هذا احلكم فهو يوجد ما وجدت إنسان من خيال وال وهم وكيف يسلم وال خرو
ومن ذلك قوة اللطيف وضعف الكثيف قال ال شيء ألطف من اخلواطر واألوهام وهي احلاكمة على الكثيف لضعف الكثيف وقوة 

ما له عني وجودية وقد أحدث اخلوف يف سلطان الطيف الدليل لنا صفرة الوجل ومحرة اخلجل والتغري باخلوف واملخوف من حلوله 
جسم اخلائف حركة اهلرب وطلب الستر واملدافعة وما وقع شيء إال عني اخلوف وهو لطيف فإذا حل به ما خياف منه فال بد من 

 ومن قوة سلطان اخلوف عليه وإن كان لطيفاً وهو أحد أمرين إما الرضى والصرب أو السخط والضجر واألثر سكون أو قلق فقد أثر
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ذلك قرب العبد الثاين يف املثاين قال القرب من احلق قربان قرب حقيقي وهو ارتباط الرب باملربوب وارتباط العبادة بالسيادة واحلادة 
بالسبب الذي أحدثه والقرب الثاين القرب بالطاعة ألمر املكلف والدخول حتت حكمه فاألول قرب رحم ونسب لوارد الدافه أن 

 ألنه لذاته هو قرب وقرب االختصاص قرب املكانة من السلطان فيؤيت امللك من يشاء ويرتع امللك ممن يشاء ويعز يدفعه مل يستطع
من يشاء ويذل من يشاء فله ذلك فلو قيل له ال تكن سيداً لعبدك لكان خلقاً من الكالم ولو قيل له أطع سيدك أو ال تطع سيدك مل 

ن شئت أطع سيدك وإن شئت ال تطعه ردته احلقائق فإن العبد ال مشيئة له مع مشيئة سيده يكن ذلك خلفاً من الكالم وإن قيل له إ
ومن لك السبت يف السبت قال يقول اله عز وجل أولئك يسارعون يف اخلريات وهي الطاعات اليت أمر اهللا ا عباده وهم هلا 

وملا كانت املسارعة إىل اخلريات ويف اخلريات تتضمن سابقون كما قال ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا ذلك هو الفضل الكبري 
املشقة والتعب ألن سرعة السري تشق أعقب اهللا هذه الشمقة رمحة أما يف باطن اإلنسان وهو الذي رزقه اهللا االلتذاذ بالطاعات 

    فتصرفه احملبة فال 

بعض التكاليف فإن احلب يهونه ويسهله وأما يف حيس باملشقة وال بالتعب يف رضى احملبوب وإن كان بناء هذا اهليكل يضعف عن 
اآلخرة فال بد من الراحة والسبت الراحة والسبت سري سريع يف اللسان وللراحة تسمى يوم السبت سبتاً وما عامله مبا ينبغي له إال 

ملن عجز ومن عجز فقد أهل هذه البالد ويف املغرب أهل سبته ال غري ومن ذلك من ت فقد خبت قال ال يكون البهت أبداً إال 
وقف على حقيقته ومن وقف على حقيقته علم ما مث فشرف حمله بالعلم فإنه ما يتصرف إال بالعلم ومن صرفه العلم فقد سعد لسبهه 

وىل باألصل وهو التخلق وقال قال اهللا لنمروذ بلسان ابراهيم اخلليل هليه السالم فأت ا من املغرب فيهنت الذي كفر يف املسألة األ
وهو اآلن باهلب ليس بكافر ألنه علم احلق واهللا ال يهدي القوم الكافرين أي ل يبني هلم يف حال سترهم فإن اإلبانة بالعلم ترفع 

ستور اجلهل بذلك املعلوم وإذا ارتفع الستر كان جتلي األمر على ما هو عليه فأعطي العلم فبهت الذي ستر عنه املر قبل جتليه فأمن 
ال بد وأن يتلفظ به وكيف يتلفظ به وقد غاب من اإلحساس بعني ما هو به حمس ومن ذلك بيت النور القلب املعمور به يف نفسه و

قال ليس لقلب املؤمن املتقي النقي الورع عامر إال اهللا واهللا هو النور ألنه نور السماوات واألرض مث مثل القلب باملشكاة فيها 
ا بقي من الكالم فإمنا هو من متام كمال النور الذي وقع به التشبيه فال تغلط فتخط الطريق إىل مصباح وهو النور نور العلم باهللا وم

ما أبان احلق عنه يف هذه اآلية فالعارف يقف يف التالوة على مصباح مث يقول املصباح يف زجاجة فحديثه مع املصباح ال مع النور 
اة واملشكاة الكوة ومن ذلك احلصن املنيعة علوم الشريعة قال من علم احلكمة اإلهلي الذي هو احلق الذي وسعه القلب املشبه باملشك

وضع الشرائع والنواميس يف العامل رعاها حق رعايتها فحافظ عليها ولزم العلم ا هذا ملا يتعلق ا من منافع الدنيا وحفظ األنساب 
ذا حظ الكافة منها وأما املؤمنون ا إذا كانت النواميس إهلية واألموال وحصول األمان يف النفوس بوجود القائمني ا والعاملني ه

جاءت ا رسل اهللا من عند اهللا فزاد وافيها صدق ما يتعلق باآلخرة من ثواب وصفات وما يتعلق ا للعامل عليها املخلص فيها من 
 العنصري باملأل األعلى يف التقديس والتطهري فال الكشف واالطالع والتعريفات اإلهلية واملخاطبات الروحانية ومناسبة ما يلحق العامل

سالح وال حصن أمحى من العمل باملشروع ما كان وإذ وال بد من حفظ الناموس فعليك مبالزمة الشرع املطهر النبوي اإلهلي ومن 
 فأنت الذي ظهرت لك ذلك ما ظهر إال أنت حيث كنت قال إذا مل يكن لك من أنت له إال مبا يقبله ويكون عليه ال مبا هو عليه

وما أعطاك منه شيئاً فما أفادك إال أن عرفك إن ما أنت عليه هو أنت وإذا كان األمر هكذا فما عرفت سواك هذا حالك مع من 
استندت إليه ورأيت أن ال أثراً فيك فكيف ك إذا مل تستند إال إليك وال أعاد عليك ما أنت فيه إال أنت فأنت بكل وجه وعلى كل 
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 أو معك فال تلو من إال نفسك إذا رأيت مال تستحسنه واشكره على كل حال فإنه أفادك العلم بك فيما أعطاك وكشفه حال معه
لك منك فلهذا يشك وال جيوز أن يكفر ومن ذلك الكآبة ألصحاب النيابة قال ما كتب اهللا على نفسه ما كتب إال ملن قام حبق 

تقني وهم الذين جعلوا اهللا وقاية هلم منه ومن كل شيء يكون منه كما جعلهم اهللا وقاية بينه النيابة عنه فيما استنابه فيه وليس إال امل
وبني ما ذمه من األمور مما هو خلق اهللا فينسب ذلك إىل اآللة اليت وقع ا الفعل فلما وقاه وقاه فصح له ما كتب له على نفسه وقال 

الستيفاء مث أن اهللا امنت عليهم بعد ذلك باملغفرة والرمحة اليت عم حكمها وقال هللا ماعدا هؤالء فهم أهل املنت فنالوا أغراضهم على ا
قوم من نوابه كتب اهللا يف قلوم اإلميان فما كذبوا شيئاً مما له وجود يف الكون ووجدوا له مصرفاً وإن كان الذي جاء به قصد 

أيدهم بروح منه فهذا الروح املؤيد به إذا توجه إىل معدوم الكذب وأخرب يف زعمه أنه عدم فله وجود عند هؤالء ولذلك قال و
أوجده وعلى معدل مسوى نفخ فيه روحاً ومن ذلك يا معلم احلق أنت الكتاب الذي سبق قال لألعيان الثابتة يف حال عدمها 

فما للعلم سبق وال للكتاب أحكام ثابتة مهما ظهر عني تلك العني يف الوجود تبعه احلكم يف الظهور وعلى هذا تعلق علم احلق به 
     وإمنا السبق ملا أنبأناك به فالشيء حكم على نفسه أعين املعلوم ما حكم غريه عليه 

فال فضل لشيء على شيء وإمنا نظهر لك ما بطن فيك عنك وال لوم فاحلق له الغىن على اإلطالق فال افتقار إذ لو افتقر إليه حلكم 
 إليه فيدخل حتت وجود االفتقار أو حنت مشيئة االختيار وال دخول له يف هذا وال يف هذا فهو الغين عليه االفتقار بإعطاء ما افتقر فيه

عن العاملني إن أنصفت ومن ذلك اجلوهر النفيس يف التقديس قال التقديس الذايت يطلب التربي من ترتيه املرتهني فإم ما نزهوا حىت 
لق به أو جيوز أن يتعلق به فيرته عنه بل هو القدوس لذاته فهو اجلوهر أي األصل النفيس ختيلوا وتومهوا وما مث متخيل وال متوهم يتع

الذي ال ينافس يف صفاته فإن الذي هو له ما هو لك وإن الذي لك لك ما هو له فأنت لك مبا أنت هو له مبا هو واحلقائق ال تنقلب 
ليه ال عني الناظرين وال حتقق متحقق حبدود غريه فإن احلد ال نكون وال تتبدل فما ختلق متخلق بأخالق غريه وإمنا أخالقه ظهرت ع

لغري حمدود والسيما احلدود الذاتية فما مث إال جوهر نفيس وليس العجب إال يف كونه جوهر أو األصول ال تدل عليها إال الفروع 
 له إال عني علمك به ال غري ومن ذلك ألا غيب وما مث فرع هلذه األصول فكل ما ظهر فهو جوهر فهو أصل يف نفسه ال فروع

قوله عز وجلّ ليخرجن األعز منها األذل وقال كانت النفس الناطقة يف نفس النفس الذي وقع به النفخ فكانت عني النفس املنفوخ 
مه ألا يف هذه الصورة العنصرية وهي صورة نشأت من أرض ذلول فذلت بذلة أصلها لكون مزاجها أثر فيها فكان االبن أذل من أ

يف خدمتها ومسخر هلا ومأمور مبراعاا واألعز احلق خالقها فأقسم ليخرجن األعز منها األذل ليعزه بوالية أحسن من هذه الدينة 
وهي النشأة اآلخرة طاهرة مطهرة مساعة له على ما يريد منها من التنوع يف الصور والتجلي يف أي صورة شاء كما هو يف نفسه 

العزة ولرسوله وللمؤمنني وغري املؤمن ماله هذه املرتلة ومن ذلك من أسس بنيانه قوى أركانه قال من أوثق قواعد وهلذا قال وهللا 
بنيانه وأقام جداره وعدل زوايا أركانه فما هي منفرجة وال حادة بل معتدلة متوسطة كما قال فسواك فعدلك أمن اهلدم والسقوط 

بيت يف البيت ألنه ليس من صنعة البيت واعترب السقف حلاجة البيت إليه وهو الذي وقع عليه وهذا هو بيت اإلميان فما اعترب أرض ال
النظر أوالً فقام البيت على مخسة سقف وأربعة جدر وهو قوله بين الغسالم على مخس شهادة أن الإله إال اهللا وأقام الصالة وإيتاء 

لساكن املؤمن وحشمه وخوله مكارم األخالق ونوافل اخلريات فمكارم الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيالً وا
األخالق زينة هذا البيت ونقشه وعمرته وسدنته وحشمه وخوله نوافل اخلريات وما أوجبه املؤمن على نفسه ومن ذلك احلجة يف 

ن أجل خمالفة املتعدين حدود اهللا من احلجة قال العلم يقتضي العمل فمن ادعاه من غري عمل به فدعواه كاذبة ومعناه دقيق جداً م
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املؤمنني العلماء باهللا العارفني به فرمبا يقال لو كانوا عاملني ما خالفوا وهم عاملون بال شك بأن اهللا حد هلم حدوداً معينة فعلمهم 
 عصاه على التعيني فما عصى بذلك دعاهم إىل أن ال يزيدوا فيها وال ينقصوا منها فقد عملوا بعلمهم وما هم عاملون مبؤاخذة اهللا من

إال من ليس بعامل باملؤاخذة أال تراه ال يقصد باملعصية انتهاك احلرمة لعلمه مبا ينبغي لذلك اجلناب من التعظيم فما خالف عامل علمه 
 العبد على قد فالعلماء حتت تسخري علمهم ومن ذلك النذر واجب يف مجيع املذاهب قال ما قرر اهللا وأوجبه على العبد مما أوجبه

نفسه وهو النذر إال لتحقق عبده أنه خلقه على صورته وقد أوجبه على نفسه وذكر وهو الصادق أنه يوىف به ملن أوجبه له فأوجب 
عليك الوفاء مبا أوجبته على نفسك فإن املؤمن حيب ألخيه ما حيب لنفسه واملؤمن حيب لنفسه أنه ال يؤذي فيحب ألخيه املؤمن أنه 

 أحب ذلك دفع عنه األذى ما استطاع واملؤمن ال يتأذى باملعصية ألنه أتاها عن شهوة والتذاذ ا وإمنا يتأذى بالعقوبة ال يؤذي وإذا
عليها يف الدار اآلخرة فدفع عن املؤمن احلق ذلك األذى يف اآلخرة كما دفع عن نفسه األذى يف األخرى فقال يا عبادي الذين 

رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً وأما يف الدنيا فعرض نفسه لألذى فأوذي مبا قيل فيه وفأذى أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من 
املؤمن مبا نصب له من إقامة احلدود على املعاصي وزنا بوزن ومن ذلك السالمة من اآلفات يف اإلضافات قال أصعب العلم باهللا 

    ن كونه ذاتاً أومن إثبات اإلطالق يف العلم به ال من كونه إهلاً وأما م

حيث نفسه فاإلطالق يف حقه عبارة عن العجز عن معرفته فال يعلم وال جيهل ولكن يعجز وأما من كونه إهلاً فاألمساء احلسىن تقيده 
عقالً فللعقل فيه واملرتبة تقيده ومعىن تقييده طلب املألوه له مبا يستحقه من الترتيه والترتيه تقييد والعلم به من كونه إهلاً يثبت شرعاً و

الترتيه خاصة فيقيده به وللشرع فيه الترتيه والتشبيه فالشرع أقرب إىل اإلطالق يف اهللا من العقل والعارف ينظر يف اإلضافات فيحكم 
فيه حبسب ما أضيف إليه ومن ذلك من رأى احلق فقد رأى نفسه قال من أراد أن يرى احلق فلري نفسه فكما أنه من عرف نفسه 

ه فكذلك من رأى نفسه فقد رأى ربه أو من رأى ربه فقد رأى نفسه فعند العارفني أن الشرع أغلق يف هذا القول باب عرف رب
العلم باهللا لعلمه بأنه ال يصل أحد إىل معرفة نفسه فإن النفس ال تعقل جمردة عن عالقتها يكل تدبره منوراً كان أم مظلماً فال تعقل 

 تعقل وتال تشهد جمردة عن هذه العالقة ولذلك اهللا ال يعقل إال إهلاً غري إله ال يعقل فال يتمكن من العلم إال كوا مدبرة ماهيتها ما
به جتريده عن العامل املربوب وإذا مل يعقل جمرداً عن العامل فلم تعقل ذاته وال شهدت من حيث هي فأشبه العلم به العلم بالنفس 

ه من العالقة اليت بني اهللا وبني العامل والعالقة اليت بني نفسك وبني بدا وكل من قال واجلامع عدم التجريد وختلص حقيقة ذات
بتجريد النفس عن تدبري هيكل ما فما عنده خرب مباهية النفس ومن ذلك ايب سامع والسامع طائع قال كما أن أعيان املمكنات 

قوى وتتصف به مما هي معدومة ثابتة يف حال عدمه كن من احلق ملا القائمة بأنفسها ثابتة يف حال عدمها كذلك ما يقوم ا من ال
أراد احلق تكوينه ما كان ولكان قول احلق يف قوله أن نقول له كن ال يصدق وال سبيل إىل القول حبدوث كن عن احلق فهو إدراك 

مكن تعاىل هو عني كن فانصبغ خاص من املمكن الذي يريد احلق إجياده للواجب الوجود فيظهر عينه فيكون ما أدرك منه امل
بالوجود فكان والتخصيص أثبت اإلرادة والتوجه اخلاص وهو حكم عقلي ال يتعدى النظر فتحقق ومن ذلك لباس الباطن الغذا 
م ولباس الظاهر ما يدفع به األذى قال املخلوق يلزمه األذى لفقره وهو لذاته ينبعث لدفع اآلالم عن نفسه فاجلوع أمل يدفعه بالطعا

والعطش أمل يدفعه بالشرب واحلر والربد أمل يدفعهما باللباس وسائل اآلالم يدفعها باألدوية اليت جعلها اهللا لدفع اآلالم وماعدا الدافع 
إما زينة أو اتباع شهوة وهلا أمل يف النفس فال يندفع إال بتناول املشتهى وذلك سائغ من النفس يف كل ما تشتهيه فوقتاً يدفع األمل 

د اإلحساس به ووقتاً يستعد له قبل نزوله وعلى اجلملة ما تستعمل النفس شيئاً من ذاا إال لدفع أمل وهذا الفرقان بني احلق عن
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واخللق فلو مل يكن اإلجياد للحق لذاته لكان حكمه يف اإلجياد مثل هذا احلكم يف دفع األمل عن نفسه باإلجياد فإن اإلرادة منه 
ملشتهى تندفع وهو يف كل يوم يف شأن فتحقق ومن ذلك من كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى قال كالشهوة منا وبتناول ا

كما تكون اليوم كذلك تكون غداً فاجهد أن تكون هنا ممن أبصر األمور على ما هي عليه دليلك على ذلك أن الذي خلقه اهللا 
يرى يف اليقظة واألعمى إذا نام أعمى استيقظ أعمى والنوم موت أصغر أعمى وهو املسمى باألكمه إذا نام ال يرى يف النوم كما ال 

فهو عني املوت من حيث أن احلضرة اليت ينتقل إليها النائم وهي بعينها اليت ينتقل إليها امليت سواء واليقظة بعد النوم كالبعث بعد 
ذه أخوف آية عند العارف إال أن مث شيئاً أنبهك املوت ومن كان يف هذا أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيالً أي أشد عمى وه

عليه وهو أنه لو كان هنا أعمى ومات أعمى لكان يف اآلخرة أعمى ولكن ال يكون أحد هنا أعمى قبل االنتقال ولو بنفس واحد 
ملاً مبا يصري إليه ولكن الذي خلق أعمى ملن عمى بعد أن أبصر فإن الغطاء البد أن ينكشف فيبصر فما ميوت امليت إال بصرياً وعا

فيحشر على ذلك فأفهم ومن ذلك أمر فامتثل وى فعدل قال العبد طائع يف مجيع حركاته وسكناته فإنه قابل كل ما يوجده احلق 
فيه من التكوين من حركة وسكون يف الظاهر والباطن فالذي خيلق فيه إذا أمر بالتكوين فيه امتثل أمر بربه وإذا أراد أمراً ما وى 

نه عدل عن إرادته إىل ما كون فيه فإن كون فيه ما يكون حكمه املخالفة ملا أمره الشارع واه عنه نسبت إليه املخالفة يف عني ع
    املوافقة وهو نكتة غريبة ال يشعر ا فإن قبول املخالفة موافقة ومن كان هذا 

 أمر احلق أي لقبول ما أمر احلق بتكوينه فيه ولكن ال يشعرون مشهده ال يشقى ال يف الدنيا وال يف اآلخرة فال أطوع من اخللق الو
وليست األوامر اليت أوجبناها طاعتها إال األوامر اإلهلية ال األوامر الواردة على ألسنة الرسل فإن اآلمر من اخللق طائع فيما أمر ألنه 

ره المتثل فإن أمر اهللا ال يعصى إذا ورد بغري الوسائط ومن لو مل يؤمر بأن يأمر ما أمر فلو أن الذي أمره يسمع املأمور بذلك األمر أم
ذلك من أيقن باخلروج مل يطلب العروج قال إذ والبد من الرجوع إليه فاعلم أنك عنده من أول قدم وهو أول نفس فال تتعب 

 عليه لكن بقي عليك أن بطلب العروج غليه وما هو إال خروجك عن إرادتك ال تشهدها فإنه معك أينما كنت فال تقع عينك إال
تعرفه إذ لو ميزته وعرفته مل تطلب العروج إليه فإنك مل تفقده فإذا رأيت من يطلبه فإمنا يطلب سعادته يف طريقه وسعادته دفع اآلالم 
 عنه ليس غري ذلك كان حيث كان فاجلاهل كل اجلاهل من طلب احلاصل فما أحد أجهل ممن طلب اهللا لو كنت مؤمناً بقوله تعاىل

وهو معكم أينما كنت وبقوله فأينما تولوا فثم وجه اهللا لعرفت أن أحداً ما طلب اهللا وإمنا طلب سعادته حىت يفوز من املكروه ومن 
  ذلك ذوق العذاب لألحباب بعض ورثة أهل الكتاب 

 إذا كانت أعينهم تشاهد مابي  العذاب برؤية األحباب عذب

 ة رؤية األحبابإن اللذاذ  ليس العذاب سوى فراق أحبتي

قال من ورثة الكتاب الظامل لنفسه مبا جيهدها عليه فهو يظلم نفسه فيما هلا من احلق لنفسه فهو يف الوقت صاحب عذاب وأمل ال 
يريد دفعه عنه ألنه استعذبه وهان عليه محله يف جنب ما يطلبه فإنه يطلب سعادته فإن الكتاب ضم معىن إىل معىن واملعاين ال تقبل 

 إىل املعين حىت تودع يف احلروف والكلمات فغذا حوا الكلمات واحلروف قبلت ضم بعضها إىل بعض فانضمت حبكم التبع الضم
النضمام احلروف وانضمام احلروف تسمى كتابة ولوال ضم الزوجني ما كانت النكاح والنكاح كتابة فالعامل كله كتاب مسطور 
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ناث يف كل حال يلد فما مث إال بروز أعيان على الدوام وال يوجد موجد شيئاً إال ألنه منضود قد ضم بعضه إىل بعض فهو مع اإل
  حىت حيب إجياده فكل ما يف الوجود حمبوب فما مث إال أحباب ومن ذلك اجلهل االستتار من األهل قال 

 يعلم مايأتي وما يذر واهللا  الجهول من أهل هللا يستتر إن

 عضه فاحذروه إنه خطرب أو  تعرف ما الرحمن يفعله واألهل

  ما كان ينفعني التخويف والحذر  لو كان لي أمل في غير فاعله

 يلحقني في علمنا بشر وليس  لنا أمل فيه ومعتقد لكن

 يبدو إذا يبدو ويستتر لذاك  يوحدني به أو حده به

    

 على كل عاقل أن يطلب على نسبه لتصح األهلية يقول عز وجل أمل يعلم بأن اهللا يرى وقد صح أن بني اهللا وبني العامل نسباً فوجب
وتثبت من أجل املرياث وهو قد قال مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقد بينا أن بالكتابة توجد املعاين لضم احلروف 

 ترى إىل الصانع باآللة ال يصنع ما أعياا بالداللة عليها فقد أعطى العامل اإلجياد فهو بوجد بعضه بعضاً إجياد اآلالت بيد الصانع أال
مل تكن اآللة وإن اآللة ال أثر هلا يف املصنوع ما مل حيركها الصانع فتوقف عليها توافقها عليه فال يقول كن حىت يريد فهي إشارة 

  ومن ذلك الشأن يف الشأن 

 يخلق شيئاً ليس يعلمه وليس  ما نحن فيه وهو يخلقه الشان

 نفكر فيه فهو يفهمه فمن  لمنابذا أتانا كتاب اهللا يع

  يبدو له سره في الحال يحكمه  اإلله به من شاءه فإذا خص

الذي جاء يف كتاب اهللا قوله تعاىل أال يعلم من خلق قال الشان يف قوله كل يوم هو يف شان وليس إال الفعل وهو ما يوجده يف كل 
فعل إذا مل يكن الفاعل يفعل بالذات أي تنفعل عنه األشياء لذاته وإال فال يوم من أصغر األيام وهو الزمان الفرد الذي ال ينقسم وال

بد له عند إجياد املفعول عنه من هيئة يكون عليها هي عني الفعل وال يلزم إذا كان فاعالً لذاته صدور لعامل عنه دفعة واحدة فإن 
فهو ممتنع لنفسه وما هو ممتنع لنفسه ال يتصف الفاعل فيه املمكنات ال تتناهى وما ال يتناهى ال يدخل يف الوجود األعلى الترتيب 

على الترتيب بالقصور عن إبرازه كله إذ ال كل له فإنه حمال لذاته واحلقائق ال تتبدل واملمكن لعينه أعطى الترتيب الواقع وأعطاه 
ليه ذلك النور فيسمى وجوداً وال حكم احلق الوجود لذاته فما هو إال وقوع عني املمكن على نور التجلي فريى نفسه وما انبسط ع

للنظر العقلي يف هذا نعم له احلكم يف بعض ما ذكرناه والتسليم من العاقل يف بعض فاحلق يف شؤونه بالذات يفعل والترتيب هلا ومن 
  ذلك االكتساب غلق الباب 

 نؤمله من اإلكساب فيما  مغالق األبواب االكتساب

 ه فتصح لي أنسابيمن أهل  صح له كسب يصح بأنني إن

 بذلك عنده أحسابي شهدت  فأنا وإياه بحكم وجوده
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 عن األبصار بالغياب لسنا  شهيد عالم بأمورنا إني

  قد قاله في العلم حشواها بي  يعلم أنه عندي بما اهللا

  أعلمت أن األمر لمع سراب  علمت جالله وجماله لما

نه قد وصف مبا اكتسب فقد كان عن هذا الوصف غري موصوف به إذ مل قال االكتساب تعمل يف الكسب واملوجد مكتسب أل
يكن ذلك املكتسب ولذلك ورد كان اهللا والشيء معه ومل يرد عن املخرب عن اهللا ما ذكره علماء الرسوم وإذ رجوه يف هذا اخلرب 

وم يف شأن وقد كان وال أيام وال شؤون وهو قوهلم وهو اآلن على ما عليه كان فإنه تكذيب للخرب فإنه اآلن باخلرب اإلهلي كل ي
تلك األيام فكيف يصح قوهلم وهو اآلن على ما عليه كان وهو القائل إذا أردناه أن نقول له كن وأنت املؤمن ذا القول فال ذا 

  وال بذاك ومن ذلك ال خيشى إال من خيشى 

 من كل مخلوق لنا نفشاه  إن اإلله أحق أن نخشاه

  وكذاك إذ تخشى الذي يخشاه  ت موفقاًخشيت اهللا كن فإذا

 عقداً إذا ماشاه وبنهيه  كان يخشى اهللا قام بأمره من

 فإذا تيقن أنه أفشاه  يحفظ سر عبد موقن اهللا

 السرى تنفيه في مسراه عند  له منه لذلك عبرى أبدا

    

 ويف ذاته طلب التأثري ملا عنده من دعوى الربوبية لكونه قال ال تقع اخلشية إال ممن يقبل أثر ما خيشى منه فهو عنده بالذوق علم ذلك
خلق على الصورة فالبد أن خيشى أيضاً هو ملا يطلبه من التأثري يف غريي كما خنشى ممن يؤثر فيه والعارف قد يقام يف حال ال خيشى 

ول أنه لو شوهدت منه ما خيشاه أحد وال سبيل أن يقام يف حال ال ختشى ألن ذلك ليس له نعم قد يكون يف نفسه شاهداً حلاله يق
وذلك ليس بصحيح إمنا يكون هذا ممن جيهل ذاته وما تعطيه ما رأى الصيد إنساناً ال فر منه وخيشاه وإن مل يقم بنفس ذلك اإلنسان 

خيشى ولكن ال صيد ذلك اهلارب منه وقد ال يراه ويكون ظهره إليه فليس يف وسع املخلوق أنه ال خيشى وقد يكون يف وسعه أنه ال 
  على الدوام إال أن يغفل عن ذلك ال غري ومن ذلك املقيت يطلب التوقيت 

  فهو المقيت باسم الدهر يحجبه  عين أقواتاً وقدرها اهللا

 يكتمه والحس يرقبه والروح  يستره والنفس تظهره فالعقل

 يتلفه وجد أو يذهبه والشوق  يحرقه والسر يكنفه والنور

 وآلهة والريح تلهبه حراً  الحب في كبديقده زند  والوجد

    

قال ترتيب اإلجياد يؤذن بالتوقيت وال يتوىل ذلك إال االسم املقيت ألنه القائل وما ترتله إال بقدر معلوم وقوله إنا كل شيء خلقناه 
بت عنها شيء وخيسر البذر بقدر وقال ولكن يرتل بقدر ما يشاء وهو الثابت الواقع وال حكم ال داى لو فإن كلمة لو زرعت ما ن
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فىت فمىت مسعت لو حيث مسعتها فال تنظر إىل ما حتتها فإن ما حتتها ما يوجد فال ختف منها وال من داللتها وليكن مشهودك الواقع 
وم ما خاصة فإنه ما رأيت أعظم أثراً من أثر املعدوم يف نفوس العامل وسبب ذلك اإلمكان فيخاف اإلنسان أمراً ما وذلك األمر معد

وجد وقد أثر فيه اخلوف وما يتبعه هذا أثر املعدوم فكيف أثر املوجود ومن ذلك احلبيب قريب من احلب ألنه الذي يتعلق به ال من 
احملب فاحلب ال جيول املسافات البعيدة النابية وال التنويهات الشريفة اليت ال ترتفع أحكامها عن قرب احلب من احلبيب واحملب قد 

رب من احلبيب وقد ال يكون فاحلب قريب من احملب لقيامه به وقريب من احملبوب لتعلقه به فإنه ال تعلق له بغري حمبوبه يكون له الق
فقد انفرد إليه واحملب تبع للحب لقيامه به واحلبيب ليس بتابع حلب احملب وإن تعلق به بل هو مع ما يقوم به فإن قام به حب احملب 

ح الطلب من الطرفني وال عائق إال إن كان من خارج أو من حمال أي ال تعطى احلقائق االتصال فمن أحبه فعاد احملب حبيباً فص
عرف احلب عرف كيف حيب كان شيخنا يطلب شهوة احلب ال احلب وذلك أن شهوة احلب قرب احلبيب من احملب ومن ذلك 

ري وال يصح حب الغري أبد اآلن حب الغري ما فيه خري ليس من اخلري حب الغري قال ما أحب احملب يف غريه إال نفسه فما أحب الغ
فإذا كان فيه خري يعود على احملب فنفسه أحب ألنه أحب إعادة ذلك اخلري عليه مث لتعلم أن ذلك الغري ما فيه خري فإذا كان فيه خري 

 أن يكون له وجود ما هو عني هذا يعد على احملب فنفسه أحب ألنه أحب إعادة ذلك اخلري عليه مث لتعلم أن ذلك الغري من حقيقته
اآلخي واحملبوب أبداً ال يكون إال معدوماً أما يف وجود أوالً يف موجود فإن املوجود حمال إن حيب لذاته وإمنا حيب ألمر عدمي ذلك 

 لقيام حبه به وتعلقه األمر العدمي هو احملبوب منه أن ال يكون والعدم ليس بغري للمحب وال يزال هذا املعدوم احملبوب منوطاً باحملب
بذلك احملبوب فال يزال متصالً به وصل خيال حىت يقع يف احلس هذا شأنه يف املخلوق ويف احلق اإلجياد ومن ذلك من بلغ الغاية يف 

ا وقد االتساع ضاق قال ال أوسع من اخلال إذ االتساع ال يوصف به إال اخلال فإذا امتأل اخلال ضاق بال شك فإن املمكنات الاية هل
ضاق اخلال عنها ألنه امتأل فضاق املتسع فجعل اهللا فيما أوجد من املأل يف اخلالء االستحاالت فال يزال خيلق صورة فيلحقها بالثبوت 

والعدم ويوجد صورة من العدم يف هذا املأل فال يزال التكوين والتغيري فيه أبداً باالستحاالت يف الدنيا واآلخرة بل يف الوجود كله 
 هي الشؤون اليت احلق فيها يف كل يوم من أيام الدنيا واآلخرة بل من أيام الوجود فما ضاق عن االستحاالت فإنه تفريغ وهذه

وإشغال فهو بعمارة اخلال قد ضاق وبالتفريغ واألشغال فيه ما ضاق فال يزال اخلال ممتلياً على الدوام ال يعقل فيه خلو ليس فيه مأل 
ية قال لو كانت يف الغاية غاية ما كانت غاية والعامل غايته يف طلب احلق واحلق غايته اخللق ألن غايته ومن ذلك ال غاية يف الغا

املرتبة وليست سوى كونه إهلاً فهو يطلب األلوه بالذات وإليه يرجع األمر كله فهو الغاية ومنه بدأ األمر كله ولذلك جاء بالرجوع 
تقدم املوجودات كلها احملدثات وما خرجت إىل الوجود إال عن اهللا فلهذا ترجع ألنه ال ميكن أن يكون رجوع إال من خروج 

أحكامه إليه ومل تزل عنده وإمنا مسيت راجعة ملا طرأ للخلق من رؤية األسباب اليت هي حجب على أعني الناظرين فال يزالون 
ق فهذا معىن الرجوع ومن ذلك من جاء شيئاً ينظرون وخيترقون األسباب من سب إىل سبب حىت يبلغوا إىل السبب األول وهو احل

أمراً أحدث له القرين ذكراً قال كل أمر يقع التعجب منه فإن صاحبه الذي أوجده للتعجب ما أوجده ذه احلالة إال ليحدث منه 
طبعه احلركة واالنتقال ذكراً هلذا الذي تعجب منه فال تستعجل فإنه البد أن خيربه موجده حبديثه إال أن اإلنسان خلق عجوالً ففي 

ألا أصله فإن خروجه من العدم إىل الوجود نقله فهو يف أصل نشأته ووجوده متحرك فلهذا قال خلق اإلنسان من عجل وخلق 
    اإلنسان عجوالً ولو رام غري العجلة ما استطاع وما يف العامل أمر ال يتعجب منه 
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متعجبني فالعارفون أحدث اهللا هلم ذكراً منه يف هذه الدار فعرفوا ملا خلقوا له فالوجود كله عجب فال بد أن حيدث اهللا منه ذكر لل
  وملا خلق هلم والعامة تعرف حقائق هذه األمور يف اآلخرة فالبد من العلم وهو إحداث الذكر ومن ذلك الركون ال يكون إال ملغبون 

 إلى غيره إال الذي جهله يركن  إلى غير اإلله فما التركنن

 ملكه بشريك غير من خذله في  وتعالى أن يقر له سبحانه

 بحسام الجهل قد قته فربه  قال إن له نداً وصاحبى من

 محب له إال وقد وصله على  ما طلعت شمس وال غربت واهللا

 حباه بها في تحفة وصله إال  يريد وما يبغيه من مسخ بما

  بطلةنظم من الشعر أو نثر من ال  وتعالى أن يحيط به سبحانه

ال تركن إىل غري ركن فتخيب انظر يف القرآن مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم ال نظر فيه مبا أنزل على العرب فتخيب عن 
إدراك معانيه فإن نزل بلسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسان عريب مبني نزل به الروح األمني جربيل عليه السالم على قلب 

ليه وسلم فكان به من املنذرين أي املعلمني فإذا تكلمت يف القرآن مبا هو به حممد صلى اهللا عليه وسلم متكلم حممد صلى اهللا ع
نزلت عن ذلك الفهم إىل فهم السامع من النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن اخلطاب على قدر السامع ال على قدر املتكلم وليس مسع 

السامع من أمته فيه إذا تاله عليه وهذه نكتة ما مسعتها قبل هذا عن أحد قبلي وهي غريبة النيب صلى اهللا عليه وسلم وفهمه فيه فهم 
  وفيها غموض ومن ذلك من مل بتكرب على خلقه فقد أدى واجب حقه 

 التواضع واإلمهال من شيمي بل  التكبر واإلهمال من شيمي ليس

  وهو المهيمن رب الصفح والكرم  عبدت الذي أجنى ويغفر لي إني

قال ال يتكرب على األمثال إال من جهل أم أمثال فكما ال يتكرب الشيء على نفسه كذلك ال يتكرب على مثله ومن مل يتكرب على 
خلق اهللا فقد أعطاهم حقهم الذي وجب هلم عليه كما أعطاه اهللا خلقه الذي مل يكن إال به وإال فما هو فإن اإلنسان إذا مل يكن هو 

ال فليس بإنسان فهذا أعطى كل شيء خلقه وأوجب عليك أنت اخلقوق فما يف العامل إال من له حق عليك تؤديه احليوان الناطق وإ
إليه إذا طلبه منك وما مل يطلبه حباله أو لسانه مل يتعني عليك فالبد من األوقات فيه كما هو يف اإلجياد واآلجال إذا جاء الوقت قال 

عة وال يستقدمون وقال تعاىل يف شأن القيامة ال جيليها لوقتها إال هو فحينئذ يعطيها خلقها تعاىل إذا جاء أجلهم ال يستأخرون سا
كذلك إذا حان أجل أداء احلق تعني عليك األداء فإن أنت مل تفعل فأنت ظامل وال يتعني أداء حق إال مع قدرة املؤدى على أدائه 

   وذلك وقته ومن ذلك املقصود رؤية التقصري مع بذل اهود

 الذي أدركت في التشمير إال  كان مقصودي من التقصي ما

 قمت فيه بنفثه المصدور من  براني العاذلون قد اعتنى حتى

  من علمه المسروح في المسطور  الذي قيدته بصحيفتي وأرى

 كما أجاله في المزبور فمهما  قرأت كتابه وفهمته إني
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 بالديهوروقته المعروف  في  به ضوء الصباح وليله وأتى

 حصر األمور لعلمي المحصور  حصرت وجوده ويحق لي إني

    

قال األماين غرور فال تتمن على اهللا األماين وأنت تسلك على غري طريق حتصيلها فإن اهللا يقول إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقاناً فجعل 
 نذيراً أي معلماً هلم أال تراه ملا أراد أن يعرف أوجد الطريق التقوى حلصول هذا الفرقان الذي أنزله على عبده ليكون به للعاملني

العامل وتعرف إليهم فعرفوه على قدره ما أبقاهم يف العدم ورد خرب إهلي قال تعاىل كنت كرتاً مل أعرف فخلقت اخللق وتعرفت 
 ألن الطريق له ذايت فال حتصل غليهم فعرفوين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا فالبد لكل طالب أمر أن يسلك يف طريق حتصيله

  إال به ولكن أكثر الناس ال يشعرون ومن ذلك حاز جنة املأوى من ى النفس عن اهلوى 

 لها جناته مأواها كانت  نهيت النفس عن هواها إذا

 في فردوسه مثواها وكان  حباها اهللا إذ حباها بها

 قسماً وبالبدر إذا تالها  أقسمت بالشمس التي أجراها

 حين ما جالها وبالنهار  النظلم إذا يغشاها ليلهو

 العيون حين ما أبداها عن  اهللا التي أخفاها وحكمة

 أرض فرشه عالها وفوق  ومن بناها وبالسموات

 تراها بلغت مناها حتى  اليوم منتهاها لتبلغن

 كان خير منه قد أتاها من  رأت ما قدمت يداها حين

  انت أحالها وما أشهاهاما ك  قد بلغت أناها بأطعمة

قال ي النفس عن اهلوى إن يكون هواها ال تأنه من حيث ما هو هواها بل من حيث ما هو إرادة احلق وأنت ال تدري فإذا ى 
النفس عن اهلوى من حيث أنه مذموم المن حيث ما أشرنا إليه فإن اهللا قد ستر عنه العلم الصحيح يف ذلك فعرب عنه جبنة املأوى أي 
الستر الذي أوى إىل ظله فهو وإن كان مدحاً فمن حيث أنه علق الذم باهلوى فلو عرف أنه ما دفع اهلوى إال باهلوى وإن اهلوى ما 
هو غري عني اإلرادة وكل مراد إذا حصل ملن أراده فهو مذوذ للنفس فكل إرادة فهي أهوى ألن اهلوى تستلذه النفوس وما الذي هلا 

ي هوى إال لسقوطه من النفس وليس سقوطه إال منك يف إرادة ربه فال أعلى من اهلوى ألنه يردك إىل احلق فيه فليس واها وما مس
فال تشهد غريه يف التذاذه بذلك إال أن اخللق حجبوا عن هذا اإلدراك فهم مع اإلرادة فيهم ويسموا هوى وليست وى واهلوى 

  هم له عاملون ومن ذلك احلق للباطل مزهق والنظر إليه مصعق للعارفني واإلرادة للعامة والذم هلم يف اهلوى ف

 فهو به زاهق يدمغه  بالحق على الباطلي قذفك

  من هو في أحواله صادق  يعرف ما قلته وإنما

 مقتصد سابق وغيره  ظلوم والهوى مهلك فهو
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 في أثره الحق فإنه  فكل من جاءه يسبقه

  سائقأقل حادانا وإن  أقال هادانا عارف فإن

 لساني فأنا ناطق ومن  من حيث عيني فأنا ناظر

 في ذاته عاشق بأنه  تخبر عن سرنا أحوالنا

قال ال تغالط نفسك حق وخلق ال جيتمعان فانظر مشهودك إن كان حقاً فما تنظره إال بعينه فإنك ال تدركه بغريه فما مث خلق يف 
 تنظر إليه إال بعني اخللق واحلكم تابع للنظر وال حيكم النظر إال مبا يعطيه حقك ويف وقتك إذا كان وقتك احلق وإن كان خلقاً فما

ملنظور من ذاته فمن احملال أن يكون النظور غليه قائماً فيدركه قاعداً أو على لون ما إن كان من املتلونات فيدركه على غري اللون 
لبت عليه املرة الصفراء قال يف العسل إذا ذاقه أنه مر والعسل الذي هو عليه ذلك املنظور وهذا سائغ يف كل قوة موضع الطعم إذا غ

ما باشر موضع الطعم وإمنا باشرته املرة الصفراء فصدق يف املرارة وكذب يف نسبة املرارة إىل العسل فاعلم ذلك ومن ذلك من 
  أجاب أجيب فلم ال يستجيب 

 وبهم أيدتهم فإذا مؤيداً  أجبت دعاة الحق كنت لهم لما

 أقول إذا ما كنت منتبذا كما  أنهم عيني ومعتقدي أقول

 يرى الحس إن الحق قد نبذا ولو  يجهل أو يعزى لكل هوى الحق

 فإن له حكماً على بذا به  ليس له حد فتدركه هيهات

 فيه كذا حكم تراه فهو فكل  بذا حكمت وما في الحكم من عجب

    

  ه أذىوال يناط به من جانبي  فال يحيط به علم ومعرفة

قال ال تعامل إال مبا عاملت فعملك يعود عليك استجب هللا ولرسوله إذا دعاك فأجبته جيبك إذا دعوته قال عز وجل وإذا سالك 
عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاين فليستجيبوا إيل فإين دعوم على ألسنة أنبيائي وكما أنه عز وجل يعطي جزاء 

اء ملا دعاه احلق إىل التكوين وأجداب فكان فدعاه خالقه إىل ما تقوم به ذاته ويبقى عليه عينه فأجابه احلق يطلب من عبده اجلز
باإلمداد فكان جزاء ولو شاء أعدمه لكنه أجاب فأجابه احلق فكان ذلك تنبيهاً من احلق لنا وتعليماً فإياك والغفلة عن مالحظة هذه 

عاملها إال مبا نصبها احلق له فاصل اإلجابة يف العامل من هناك وهو أصل قوى ولذلك ما دعاه اهللا األشياء اليت نصها احلق لتشهد فال ت
أحداً إال وأجابه إال أن األمور مرهونة بأوقاا ملن يعلم ذلك فال تستنبط اإلجابة فإا يف الطريق ويف بعض الطرق بعد وهو التأجيل 

  ق ومن ذلك طيب األعراق يدل على مكارم األخال

 الجياد على أعراقها تجري إن  قد قيل في مثل أجراه قائله

  يجري الجميل وغير الحق ما يجري  يقوم به أخالق سيده فمن

 الخميس غلينا ليلة القدر يوم  الذي قلته التوحيد جاء به هذا
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 أول الليل حتى مطلع الفجر من  عندي بال كد والنصب أقام

 األصول طيبة بالصالحية والقوة كان الثمر يف الفروع طيباً بالوجود والفعل فالثمر من األصول قال إذا كانت األعراق اليت هي
يستمد فإا من ذاا ال تستبد واألصل احلق يف وجود العامل وهو الطيب فما يف الوجود األطيب فإن كل ما يف الوجود إمنا هو 

واألغصان للشجرة ولذلك ختتلف األغصان من التشاجر ويدخل بعضها أخالق احلق أي مثرات أمسائه وأمساء احلق للحق كالفروع 
على بعض تداخل األمساء اإلهلية يف احلكم يف العامل كما قال كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظوراً 

ك النظرة ومن ذلك ذكر اجلنوب قريب من فأي عني مل تر يف العامل طيباً يف أمر ما منه فما ذلك إال لغيبة احلق عن شهودها يف تل
  الغيوب 

 القيام يكون الذكر أو جنب من  يذكر اهللا قد يرجو مذكره من

 كل حال بال كد وال نصب في  القعود فإن اهللا يذكره أو

  في حال جد يكون الذكر أو لغب  الحياة التي ترجى النعيم بها هذي

 ء الشك والريبفيه جال يكون  الذي يذكر الحمن جاء بما إن

 قد تؤدينا إلى العطب فإنها  يعصم قلبي من غوائله اهللا

قال الذاكرون ثالثة ذاكر قائم وهو الذي له مشاهدة قيومية احلق فرياه قائماً على كل نفس مبا كسبت فال يشهده إال هكذا يف 
ن العامل مرآة احلق واحلق مرآة الرجل الكامل ذكره وذاكر قاعد وهو الذي يشهد من احلق استواءه على العرش وإمنا قلنا ذلك أل

وينعكس النظر يف املرآة فيظهر يف املرآة ما و يف املرآة األخرى وال عرف ذلك إال من رأى ذلك فريى احلق يف اخللق قيوميته بكونه 
ما جتلى من احلق يف مرآة قائماً عليه مبا كسب واحلق مرآة للخلق وقد رأى احلق نفسه يف خلقه فرأى اخللق يف مرأى احلق صورة 

اخللق فأدركوا احلق يف احلق بواسطة مرآة اخللق فإن شهد احلق أي صفة شهد منه العبد تلك الصورة عينها على حد ما قلناه وإمنا 
كان اجلنوب يقرب الغيوب ألا حالة النائم أو املريض وهو قريب من حضرة اخليال وهي حمل الغيوب ومن ذلك االكتفاء من 

  اء الوف

 يقوم له واالكتفاء وفا ما  اكتفى قد وفى بما قوم به من

  جاءت به سبله فالذكر منه جفا  ظن أن طريق الحق أهوية من

    

قال يكون االكتفاء من الوفاء إال مع املودود احلاضر صاحب الوقت فيكتفي به صاحبه يف وقته وال حيتاج إىل طلب الزائد فإنه البد 
 طلب ألنه من احملال اإلقامة على أمر زمانني وإمنا قال احلق تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم آمراً وقل رب منه هو يأتيك من غري

زدين علماً ينبهه وإيانا على أن مث أمراً آخر زائداً على ما و احلاصل يف الوقت لنتهمم لقدومه وليظهر من العبد االفتقار إىل اهللا 
 أنه البد من حتصيل الزائد وتأهب لقدومه فال حاجة يف هذا املوطن إىل الدعاء يف حتصيله إال أن بادعاء يف طلب الزيادة فمن علم

الزائد غري معني عندك فإذا عينه الدعاء واحلق جييب فقد تعني عندك ما تدعوه فيه وهو لذي أمر اهللا به نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن 
   احلق يف كل شيء ومن ذلك االستغفار يف األسحار يزيده يطلبه علماً به يف كل ما يعطيه وهو وجه
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 الجباه بأصال وأسحار له  اهللا باهللا الذي سجدت أستغفر

  سرايهيمهم في نغمة الفاري  لي قائل منهم بأن لهم فقال

ء قال السحر موضع الشبهة ما هو ظلمة حمضة فيكون اجلهل وال هو نور حمض فيكون العلم ولكنه سدفة وهو اختالط الضو
والظلمة فلما كان االختالط وقع التشابه وهلذا ينا عن اتباع املتشابه وذكر أنه ما يتبعه إال من يف قلبه زيغ أي ميل عن احلق 

الصراح فإن التخليص هو املطلوب فلذلك شرع االستغفار يف األسحار أي طلب من اهللا التستر عن امليل إىل املتشابه بشرط أن ال 
ن علمت أنه متشابه ومل تتعد به حده وال أخرجته مبيلك إليه ننظرك فيه عن املتشابه فال حرج عليك وإمنا يعرف أنه متشابه فإ

اخلوف واحلذر أن تلحقه بأحد الطرفني وما ذلك حقيقته وإمنا حقيقته أن يكون له وجهان وجه إىل كل طرف وجه إىل احلل ووجه 
 أحد الطرفني فهو عند العارف من احملكم ذا الوجه لتميزه عن كل واحد من إىل احلرمة ويتعذر الفصل بني الوجهني وختليصه إىل

  الطرفني فإذا اتبعته اتباع من ال يزيله عن حقيقته فما مث زيغ ومن ذلك عناية العبادة موافقة األمر اإلرادة 

  لم يزل معبوده في عينه مشهوداً  وافق األمر اإلرادة إن

 ورهم خر والديه سجوداًف من  تجلى نوره لعباده فإذا

قال األمر اإلهلي ال خيالف اإلرادة اإلهلية فإا داخلة يف حده وحقيقته وإمنا وقع االلتباس من امسيتهم صيغة األمر وليست بأمر أمر أو 
مر مبا ال يريد الصيغة مراده بال شك فأوامر احلق إذا وردت على ألسنة املبلغني فهي صيغ األوامر ال األوامر فتعصى وقد يأمر اآل

وقوع املأمور به فما عصى أحد قط أمر اهللا وذا علمنا أن النهي الذي خوطب به آدم عن قرب الشجرة إمنا كان بصره لغة امللك 
  الذي أوحي غليه به أو الصورة فقيل عصى آدم ربه ومن ذلك اليعول عليه إال الفار منه غليه 

 منه إليه قررت  من كنت طوع يديه

 اتكلت عليه لذا   منه بدأولم أجد

    

وقال الفرارون هم حبسب ما فروا إليه فما أوجب عليهم لفرار ما فروا منه وإمنا أوجبه ما فروا إليه إذ لو عرفوا أنه ما مث من يفر إليه 
ويف انتهاء الغاية اسكنوا وما فروا فغذا أردت أن تعرف يف فرارك هل أنت موسين أو حممدي فانظر يف ابتداء الغاية وهو حرف من 

وهو حرف إىل فالنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يقول ففروا إىل اهللا أين لكم منه نذير مبني وقال يف تعوذه وأعوذ بك فهذا أمره 
ودعاؤه وقال عن موسى معرفاً إيانا ففررت منكم ملا خفتكم ويقال للمحمدي فال ختافوهم وخافوين فاحلكم عند احملمدي النتهاء 

ية وعند املوسوي البتداء الغاية وعلى احلقيقة فالغاية هي متصورة عنده يف االبتداء فهي احملركة ألن األمور إمنا هي بغاياا وهلا الغا
وجدت قال عز وجل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون فاعترب الغاية وإن تأخرت يف الوجود مثل طالب االستظالل بالسقف 

تدائها فما وقعت العبادة إال بعد اخللق فالغاية هي اليت أبرزم إىل الوجود فهي املبتدأ وإن تأخرت يف الوجود فحركته الغاية إىل اب
فما تأخرت باإلثر فإن احلكم واألثر هلا ولذلك قلنا إن األثر أبداً يف املوجود إمنا هو للمعدوم والغاية معدومة وهلذا يصح من الطالب 

د فالغاية املعدومة هي اليت أثرت اإلجياد أو هي سبب يف أن أوجد احلق ما أوجده مما مل يكن له وجود طلبها ألن املوجود غري مرا
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عيين قبل هذا األثر السبيب ويسمونه بعض العلماء العلة وبعضهم يسميه احلكمة وبعد أن عرف املعىن فال مشاهدة يف اإلطالق ومن 
  ذلك اجلهر واهلمس لفظ النفس 

 في الجهر والهمس مقرر  ي النفساألمر في العقل وف

 بالعقل والحس أدركه  فكل ما يشهده ناظري

 من ذلك في ليس ولست  المعنى الذي ساقه وأشهد

قال إمنا مسي الكالم الما له من األثر يف النفس من الكلم الذي هو اجلرح يف احلس ومسي أيضاً باللفظ ألن اللفظ الرمي فرمت 
 بالعبارة إىل إمساع السامعني من غري أن يتعلق به من املتكلم بذلك غرية فإن غار عليه مل جيهر به ومهسه النفس ما كان عندها مغيباً

فال يسمعه غال من قصده باإلمساع خاصة وإمنا وقف الغرية على الشيء ملا علم من بعض السامعني أو من كان عدم احترام ما 
 يف لك موجود لكان األمر جهراً كله وأيضاً رمحة باخللق ألم إذا أخفي وقعت من أجله الغرية فلو عم االحترام من كل شخص

  عنهم مل يلزمهم احترام ما مل يسمعوا فلم يعاقبوا ومن ذلك الوجود يف السجود 

 بالعناية بالوجود وفزنا  وافت حقايقنا اتحدنا إذا

  إلينا منه في حال السجود  وحزنا كل مكرمة تبدت

ه بالسجود رؤية را ألن الوجوه مكان األعني واألعني حمل األبصار فطلبه يف سجوده لرياه من حيث حقيقته قال إمنا تطلب الوجو
فإن التحت للعبد ألنه السفل فرمبا ختيل العبد ترتيه احلق عن التحت إن يكون له نسبة إليه فشرع له السجود وجعل له يف القرية مث 

نا روينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لو دليتم حببل هلبط على اهللا وهي نبهه الشرع على ذلك حبديث اهلبوط وهو أ
إشارة بديعة يف االعتصام حببل اهللا أنه يوصلنا إىل اهللا وهلذا قال ابن عطاء ملا غاص رجل اجلمل يف األرض جل اهللا فقال اجلمل جل 

ل أحد إمنا يطلب ربه من حقيقته ومن حيث هو ونسبة التحت اهللا ألن رجل اجلمل سجد بالغوص يف األرض يطلب ربه فإن ك
والفوق إليه سبحانه على السوا ال حتده اجلهات وال حتصره يقول اهللا تعاىل ولو أم أقاموا لتورته وهم أمة موسى واإلجنيل وهم أمة 

ن فوقهم يريد استواءه على العرش عيسى وما أنزل إليهم من رم وهم أهل القرآن ومجيع كل من أنزلت عليه صحيفة ألكلوا م
والسماء بل كل ما عاله ومن حتت أرجلهم وهو الذي طلبه رجل اجلمل بغوصه وبقوله صلى اهللا عليه وسلم لو دليتم حببل هلبط 
 على اهللا مع أنه ليس كمثله شيء فالنسب إليه على السوا وما كان عند ابن عطاء خرب بذلك فكان اجلمل أستاذ ابن عطا يف هذه

املسألة فاهللا الفوق والتحت كما له األمر من قبل ومن بعد فله نسب مسافات األمكنة كما له نسب مسافات األزمنة وما مث أسرع 
حركة من البصر يف احلواس زمان ملح البصر زمان تعلقه بالكواكب الثابتة فما فوقها أو بينهما من البعد يف املساحة ما ال يقطع يف 

    علومة عندنا حبركة االرجل ومن ذلك اجلاء يشهد بالعدل وترك الفضل آالف من السنني امل

  وفضلت أمر الفضل فينا على العدل  أنت ساويت العدالة بالجور إذا

 لسان الحق في قبة الفضل وإن  أن األمر بالحق قائم تيقنت

ق منه فضل والعمل له وهو العامل فاحلاصل عن قال ال يدخل الفضل يف اجلزاء وذا كان فضالً فعطاء اهللا كله فضل ألن التوفي
العمل باملوازنة وإن كان جزاء فهو فضل باألصالة فاجلزاء موازنة للعمل فهو للعمل ال للعامل وال للعامل به فإن العامل هو احلق وما 
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 قابل وإعطاء العمل ملن ظهر به يعود عليه مما أعطاه ما وجد له ذلك العطاء والعمل ال يقبل بذاته ذلك العطاء لنفسه والبد له من
وهو العبد الذي كان حمالً لظهور هذا العمل اإلهلي فيه فهو أيضاً حمل للعطاء اإلهلي ألنه يلتذ به أو يأمل إن كان عقوبة فقد علمت 

  اجلزا واازي واازى والسالم ومن ذلك كرم األصول يدل على عدم الفضول 

  ون من موجدهفي بقاء الك  األصل دليل واضح كرم

 بالتعيين من مشهده كان  عينه موجده فإذا

قال العاقل العامل من ال شغل له إال مبا يعنيه وما مث إال ما يعنيه يعين إذا أضيف العمل إىل اهللا فغذا أضيف إىل املخلوق فال خيلو أما أن 
ا يعنيه أي مبا له به عناية ألنه اشتغل مباله فيه غرض من يعترب فيه التكليف املشروع أو ال يعترب فإن مل يعترب فما اشتغل أحد إال مب

حتصيل أو دفع وإذا اعتربت التكليف وخرج االشتغال من املكلف عما رسم له الوقت وطلبه منه فقد اشتغل مبا ال يعنيه أي مبا ليس 
ومل يقل من حسن فعل املرء تركه ماال له به عناية شرعية ولذلك ورد من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه واإلسالم حكم شرعي 

  يعنيه فإنه ما ترك إال ما يعنيه تركه وال ففعل إال ما يعنيه فعله ومن ذلك ال يرتضى إال أهل الرضى 

  في كل حال إلى ما فيه مرضاته  الرضي الذي يرضى بنقلته إن

 فذاك من حرمت عليه أقواته  تعدى ولم يثبت بمنزله فإن

ان ال يكون إال بالقليل ملن يعلم أن مث ما هو أكثر من احلاصل يف الوقت والبد من الرضا من الطرفني ألن الباقي ال قال الرضا ممن ك
يتناهى فال سبيل إىل نيله وال إىل دخوله يف الوجود فلو حصلت ما عسى أن حتصل فالبد من الرضا فرضى اهللا عنهم مبا أعطوه من 

ضوا عنه مبا أعطاهم مما يقتضي الوجود الود أكثر من ذلك لكن العلم واحلكمة غالبة ولذلك يرتل بذل اهود وغري بذل اهود ور
بقدر ما يشاء إنه بعباده خبري بصري وإن ارتفع التكليف يف اآلخرة فما ارتفع ما ينبغي فما انبغى إال ما حصل فالناس يف اآلخرة مع 

وعة إال من اختصه اهللا من عباده فأعطاه يف الدنيا حال اآلخرة كرابعة العدوية ومن رم يف عبادة ذاتية وهم يف الدنيا يف عبادة مشر
  ذلك جهل احملدث جهل احملدث 

  دون أن نعرف ما نحمله  باهللا ما قام بنا جهلنا

 نعرف ما نجهله عنده  عرفنا الحق به فإذا

نفسه عجز عن معرفة ربه وقد تكون املعرفة بالشيء قال قال صلى اهللا عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فمن عجز عن معرفة 
العجز عن املعرفة به فيعرف العارف أن هذا املطلوب ال يعرف والغرض من املعرفة بالشيء أن مييز من غريه فقد ميز ومتيز من ال 

ما فبأي شيء يتميز كل يعرف بكونه ال يعرف ممن يعرف فحصل املقصود وما بقي الشأن إال يف األمرين إذا كان العجز عن معرفته
واحد عن اآلخر عجزنا عن معرفة نفوسنا وعجزنا عن معرفة ربنا فما الفارق بني العجزين أو هل من نفسك عني ربك مما ورد يف 
اخلرب كنت مسعه وبصره وذكر مجي قواه فقد وقع االلتباس ومالك فارق إال االفتقار فيقوم معك ما طلبه منك واالفتقار جعلك أن 

  نه فلم يبق إال التعريف اإلهلي بالفارق إن كان من املمكنات ومن ذلك املكر نكر تطلب م

 اعتقادي بأن المكر كان لنا ثم  اإلله لخير الماكرين بنا إن

 جهالتنا أتى علينا بنا فمن  فلو شعرت به ما كانت يمكر بي
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ع له اإلنكار فيه ولكن غاب عن تزكية اهللا هذا الذي جاء مبا قال رائحة املكر يف قوله لقد جئت شيئاً نكراً وما أنكر إال مبا شر
أنكره عليه صاحبه فهو يف الظاهر طعن يف املزكى إىل أن يتذكر الناسي وينتبه الغافل ويتعلم اجلاهل متشي أمور وتذهب علوم 

ما تزعم ما اعتذرت وال استغفرت وتفوت أسرار وأي مكر أشد من النكر وما مث فاعل إال اهللا فعلى من تنكر فلو أنكرت باهللا ك
  وال طلبت إال قاله فإنه من تكلم باهللا مل خيط طريق الصواب بل هو ممن أويت احلكمة وفصل اخلطاب ومن ذلت الترائي يف املرائي 

  من التغير فيما تحمل الصور  إن المرآة ترينا ما يقوم بنا

 لنا منزل لكن لنا سور وما  تحيرت فيما قد خلقت له لقد

قال حيفظ يف رؤية صور التجلي املوجودات فإن اهللا ما ضرب لك املثل يف الدنيا بتجلي الصور يف املرآة من الناظر ويتجلى ما يف 
املرآة يف مرآة غريها قلت أو كثرت سدى فاعرف إذا رأيت صورة يف مرآة هل هي صورة من مرآة أخرى أم هي ال من مرآة مث 

األقوم منها وانظر إىل مرآة وجودك فإن كانت اعدل املرائي وال تكن فإن األنبياء عليهم السالم أعدل أنظر يف املرائي واعتداهلا و
مرآة منك مث لتعلم أن األنبياء قد فضل بعضهم بعضاً فال بد أن يكون مرائهم متفاضلة وأفضل املرائي وأعدهلا وأقومها مرآة حممد 

ن كل جتل يكون فاجهد أن تنظر إىل احلق ملتجلي يف مرآة حممد صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم فنتجلى احلق فيها أكمل م
لينطبع يف مرآتك فترى احلق يف صورة حممدية برؤية حممدية وال تراه يف صورتك كما قال الرجل الذي قال رأيت اهللا فأغناين عن 

ى اهللا ألف مرة فلما رآه ذلك املستغين مات فقيل أليب يزيد رؤية أيب يزيد فقال له الرجل ألن ترى أبا يزيد مرة خري لك من أن تر
خربه فقال أبو يزيد كان احلق يتجلى له على قدره فلما رآنا جتلى احلق له على قدرنا فلم يطق فمات من حينه واحلكاية مشهورة 

  وذلك عني ما أشرنا إليه ومن ذلك الزهرة ألهل النظرة 

 ألرض أحكامهاتعم أهل ا  ما زهرة األرض سوى فتنة

 المدرك عالمها فذلك  من يدركها فتنة وإن

قال ما تنعمت األبصار يف أحسن من زهره الروض إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا وأحسن زينة عليها رجال اهللا فاجعلهم 
ملقصود من ذلك ألن به منتزهك حىت تكون منهم فما دمت أرضاً فأنت حمل زينة أزهار النوار وهي دالالت على الثمر الذي هو ا

تسري احلياة فهو القوت احلسي احليواين فإن كنت مساء مع بقاء أرضيتك عليك يف مقامها وذلك هو الكمال فإنه من رجال اهللا من 
يفىن عينها لقوله تعاىل كل من عليها فان فالعارف انتقل من ظهرها إىل بطنها فما فين عنها بل حتقق ا كذلك فليكن فإذا كنت 

  اء فأنت حمل زينة زهر األنوار أنوار الكواكب وهي تدل على احلياة املعنوية والعلمية ومن ذلك قد تكون الفتنة جنة مس

  سترة من يحفظ في جنته  المحفوظ في فتنته يستتر

 العارف في جنته كذلك  منها سهام العدى فيتقي

تؤول إليه ذاتك فإنك منظور إليك من جانب احلق بعني احلق يف حال قال ال شك أن الفتنة جنة فإا ستر يف وقتها عن األمر الذي 
الفتنة ما يكون منك وال متتحن وختترب حىت متكن من نفسك وجتعل قواك لك وتسدل احلجاب بينك وبني ما هي األمور عليه حىت 

الذي كان عليه قبل الفتنة وقد أحالك ترى ما يستخرج منك هذه الفتنة فإذا أراد الرجل التخلص من هذه الورطة فلينظر إىل األصل 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2940  

اهللا عليه إن تفطنت بقوله أوالً يذكر اإلنسان أنا خلقناه من قبل ومل يك شيئاً فانظر إىل حالك مع اهللا إذ مل تكن شيئاً وجودياً ما 
اخلطاب فقف عنده ومن كنت عليه مع احلق فلتكن مع اهللا يف شيئية وجودك على ذلك احلكم ال تزد على ذلك شيئاً إال ما اقتضاه 

  ذلك من خان اخليانة خان األمانة 

 تنظر الخائن من بزته ال  يا أيها المحجوب في عزته

 منه على عزته خيانة  مكر السر في خلقه فإن

    

إال بأداة األمانة قال هذه نكتة أغفلها أهل اهللا أهل النقد والتمييز فكيف من ليس له هذا املقام من أهل اهللا وهو أنك ال ختون اخليانة 
فأنت خائن من حيث تظن أنك لست خبائن يف أدائك األمانة إىل أهلها فإن اخليانة تطلب حكمها وحكمها نافذ يف كل أحد فإن 
اإلنسان حامل أمانة بال شك بنص القرآن فإن أداها فقد خان اخليانة وإن مل يؤدها فقد خان األمانة واخليانة أمانة فأدها إىل أهلها 

د عنها إن كان هلا أهل وجودي فإن مل يكن هلا أهل فما هي أمانة واعلم أن التخلص من هذا األمر ال يكون إال حىت يكون وجتر
مشهودك أنك احلق إذا كان احلق مسعك وبصرك وقواك فما مث أمانة تؤدي ألنك أنت الكل فما مث خيانة فما خنت وال أديت ومن 

  ذلك اجلنف جنف 

 يميل إلينا نحن قيمته ومن  ضل شيمتهمن مال عن حنفه فالف

 تلقاه حباً على خوف كريمته  إليه إذا مال الركاب به فانظر

قال ختتلف األحكام باختالف األلفاظ اليت وقع عليها التواطؤ بني املخاطبني وإن كان املعىن واحداً فاملصرف ليس بواحد فاجلور 
 إىل احلق عدل وكالمها ميل وكذلك الدين احلنيفي ميل إىل احلق واحليف ميل إىل امليل والعدل ميل فامليل إىل الباطل جور وامليل

عدم احلق فمن حيث أما ميل مها سواء وما فرق بينهما إال الطريق ولذلك ذكر اهللا جندين وملا كان كل واحد منهما ميالً ورأى 
شيطان وعلم أن الباطل هو العدم وهو يقابل الوجود فما أن اجلور ميل إىل الشيطان وكذلك القسط والزيغ واجلنف وكل ميل إىل ال

للحق منازع إال الباطل منعت الغرية تقرير ذلك فحكمت وقالت يف الكل وإليه يرجع األمر فنسب امليل إىل الباطل إليه وأخذه من 
  الباطل فصار حقاً ومن ذلك يف غروب الشمس موت النفس 

  أدرج في الترابنور قد إلى  غروب الشمس موت النفس فانظر

 النفخ يأخذ في اإلياب وعند  الروح روح اهللا فينا وذاك

 فيسرع غي اإلياب وفي الذهاب  األجل الذي منه تعدى إلى

قال النفس كالشم شرقت من الروح املضاف إىل اهللا بالنفخ وغربت يف هذه النشأة فاظلم اجلو فقيل جاء الليل وأدبر النهار فالنفس 
 هذه النشأة وحياة هذه النشأة بوجودها فيها وال بد هلذه الشمس أن تطلع من مغرا فذلك يوم ال ينفع نفساً إمياا موا كوا يف

مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خري ألن زمان التكليف ذهب وانقضى يف حقها فطلوع الشمس من مغرا هو حياة 
 اإلنسان باملوت ألن اخلطاب ما وقع إال على اجلملة ففي موا ويف حياا موا فتداخل النفس وموت هذه النشأة وهلذا ينقطع عمل
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أمرها ألا على صورة موجدها أين الكبري من املتكرب وأين العلي من املتعايل وهو هو فإن حكمت عليه املواطن فهو حمكوم عليه 
  وفيه ما فيه ومن ذلك زينة الدنيا رؤيا 

 ماتوا يقومون هنا فإذا   الدناالناس نيام في إنما

  هو رؤيا ظهرت في نومنا  تشهده أعيننا والذي

قال اإلنسان يف الدنيا يف رؤيا ولذلك أمر باالعتبار فإن الرؤيا قد تعرب يف املنام والناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا فإذا كان بلسان الصادق 
ئل والقاطع العاقل العامل بأنك يف حال اليقظة صاحب حس وحمسوس وإذا منت احلسن خياالً متخيالً فبماذا انقطع الثقة وأنت القا

صاحب خيال وختيل الذي أخذت عنه طريق سعادتك جعلك نائماً يف احلال الذي تعتقد أنك فيه صاحب يقظة وانتباه وإذا كنت 
ه على ما تراه فاليقظة واحلس الصحيح يف رؤيا يف يقظتك يف الدنيا فكل ما أنت فيه هو أمر متخيل مطلوب لغريه ما هو يف نفس

الذي ال خيال فيه يف النشأة اآلخرة وال تقل إذا حتققت هذا أن خوارق العادات خياالت يف أعني الناظرين اعلم أن األمر يف نفسه 
   من حرج كما تراه العني فإنه ال باطن ملا تشهده العني بل هو وهو فافهم وعلى اهللا قصد السبيل ومن ذلك ليس علىاألعرج

 قبله قد درج والذي  إذا شئت تعرف أسرار من بقي

 على أعرج من حرج فليس  عليك بما جاء في وحيه

 تقوم به ما يريد العرج  المراد سوى آفة وليس

    

وإن سكنوا قال املؤوف ال حرج عليه والعامل كله مؤوف فال حرج عليه ملن فتح اهللا عني بصريته وهلذا قلنا مآل العامل إىل الرمحة 
النار وكانوا من أهلها ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج وما مث إال هؤالء فما مث إال مؤوف 
فقد رفع اهللا احلرج باحلرج العائر فيه فإنه ما مث سواه وال أنت واملريض املائل إليه ألنه ما مث وجود ميال إليه إال هو واألعمى عن 

نه ألنه ال يتمكن العمى عنه وما مث إال هو وقد ارتفع احلرج عمن هذه صفته وما ارتفع احلرج إال مبا هم فيه من احلرج ألم غريه ال ع
  كل واحد ممن مسيناه متضرر فحاله يطلب االنفكاك عنه فهو طالب حمال من وجه فالعامل كله أعمى مريض ومن ذلك املثل يف الظل 

 تقابله به تنوره بما  رهالمثل في الظل واألنوار تظه

 وقتاً وفي وقت تصوره تنفيه  فإذا أتته عن جنب تعمه

قال ظل األشخاص أشكاهلا فهي أمثاهلا وهي ساجدة بسجود أشخاصها ولوال النور الذي هو بإزاء األشخاص ما ظهرت الظالل 
شخص يف جهة منه مفروضة فيظهر الظل فما يظهر ظل عن شخص بنور حىت يكون النور حمصوراً يف جهة من الشخص ويكون ال

وإمنا أظهر اهللا الظالل عن أشخاصها باألنوار احملصورة ضرب مثال ألنوار العقائد احملصورة فآله كل معتقد حمصور يف دليله فأراد 
 به احلق منك أن تكون معه كظلك معك من عدم االعتراض عليه فيما جيريه عليك والتسليم والتفويض إليه فيما تصرف فيك

وينبهك أيضاً بذلك أن حركتك عني حتريكه وأن سكونك كذلك ما لظل حيرك الشخص كذلك فلتكن مع اهللا فإن األمر كما 
  شاهدته فهو املؤثر فيك هذا عني الدليل ملن كشف األمر وعلمه ذوقاً ومن ذلك من احلق الشيء بطوره فقد قدره حق قدره 

  األشياء منازلهانزل ألنه  الحكيم الذي األكوان تخدمه إن
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 وال يقول بأن الحق نازلها  يبدو إلى كل ذي عين بصورته

قال ال خترج شيئاً عن حقيقته فإنه ال خيرج وإن أردت هذا اتصفت باجلهل وعدم املعرفة وقال كل من أنزلته مرتلته فقد قدرته حق 
سه وإن كان نوعاً فاحكم عليه مبا فيه من حكم قدره وما بعد ذلك مرمى لرام وقال إن كان للشيء جنس فاحكم عليه حبكم جن

جنسه ومبا فيه مما انفصل عنه بنوعيته فهو ذو حكمني وإن كان شخصاً فاحكم عليه مبا فيه من حكم جنسه ومبا فيه من حكم نوعه 
 وأمساؤه ال حتصي واحكم عليه حبقيقة شخصيته فهو ذو أحكام ثالثة فكلما قرب األمر من األحدية كثرت األحكام عليه احلق واحد

  كثرة فلو كان كثرياً النقسمت األمساء الذاتية بينهم اجلنس كثري حكمه واحد ومن ذلك 

  من قلد العقل في التعيين والحبرا  الشريك لموجود إذا نظرا إن

 النزازل قل األمر أو كثرا من  به حاكم في كل نازلة أتى

  الشرك الخفي والجلي

  والشرك منه خفي أنت تعلمه  منه جلي ال خفاء به الشرك

 فيستره من كان يكتمه يبدو  يخفى فيظهره من كان يحكمه

قال الشرك اجللي عمل الصانع باآللة والشرك اخلفي االعتماد على اآللة فيما ال يعمل إال باآللة فما مث إال مشرك فإنه ما مث إال عامل 
ود إال العلم فما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون فكثر العلماء باهللا وكل شرك يقتضيه العلم ويطلبه احلق فهو حق فليس املقص

وأبقى طائفة من املؤمنني هم يف الشرك وال يعلمون أم فيه فلذلك مل ينسبهم إىل الشرك لعدم علمهم مبا هم فيه من الشرك وهم ال 
هم ال يشعرون وقال ليس املراد بالشرك مها أن جتعل مع اهللا يشعرون وهذا من املكر اإلهلي اخلفي يف العامل وهو قوله ومكرنا مكراً و

إهلاً آخر ذلك هو اجلهل احملض فإنه ما مث إله آخر بل هو إله واحد عند املشرك وغري املشرك ومن ذلك الصرف عن اآليات أعظم 
  اآلفات 

 التي في اآلي والسور كالمعجزات  العجز صرف عن اآليات في النظر

 الناس في الدنيا على خطر فإنما  تدري حقيقتهاإليها عسى  فانظر

    

قال كن من الذين صرفوا أنفسهم عن اآليات ال تكن من الذين صرفوا عنها فإن الذين صرفوا عنها حجبوا بنفوسهم فنسبوا إليها ما 
بأن الدليل يضاد املدلول ليس هلا فعموا عن اآليات فحلت م اآلفات فحلت م املثالث والذي انصرف بنفسه عن اآليات لعلمه 

وما هرب إال من الضد واملقابل فالناظر يف الدليل ما زال فيه فهو هارب مما هو فيه حاصل فعول أهل الكشف والوجود ونظروا إىل 
قرنه مع املدلول ال من كونه مدلوالً إال من كونه مشهوداً فنظروا إىل األشياء وهي تتكون عنه بأمره ال بل بذاته بأمره فاألمر ما 

  الوجود الذايت إال ملن ال شهود له كشفاً وال سلم له نظره من املزج فجاء باألمر واألمر كالمه وكالمه ذاته ومن ذلك من تويف ترقى 

 التغير واآلفات والضرر من  الوقاية تحمي فعلها أبداً نون

  عن صورة هو فيها آخر العمر  تغيره وال تقلقله فال
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ات حتول بني من توقي ا وبني ما يتوقى منه أعطته الترقي والرتاهة عن التأثر وعن حكم التأثري فيه فترقى إىل قال ملا كانت الوقاي
صفة الغىن عن العاملني ال إىل غري ذلك فإن االشتراك قد وقع بيننا يف التأثري يف بعض املواطن يف قوله أجيب دعوة الداع إذا دعاين 

ن الغىن فال يكون ذلك 7 الغىن عن العاملني ال يكون هذا فإن ارتقى هذا الغين املتوقي إىل الغىن عفإعطاؤه عن سؤال أثر وتأثري ويف
إال حىت يكون احلق عني ما ينسب إليه من الصفات ومن صفاته الغىن عن كذا فهو غين عن العاملني ال غين عن نفسه فعلى هذا احلد 

  جوارحه يكون الترقي ومن ذلك عظمت فضائحه من شهدت عليه 

 شيء عنه يخفيه فليس  الشخص مقصور على نفسه

 عنه وهذا القدر يكفيه  وقتاً ثم يخفيه يبديه

قال أحسر األخسرين شاهد يشهد على نفسه كما أن أسعد السعداء من شهد لنفسه فهو يف الطرفني مقدم يف السعادة والشقاء 
أنفسهم بشهادم وأما من شهدت عليه جوارحه فما تعظم فضيحته من وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرين فهم الذين أشقوا 

حيث شهادة جوارحه عليه وإمنا تعظم فضيحته من حيث عجزه وجهله بالذب عن نفسه يف حال الشهادة فإنه ما مسى ذلك النطق 
روعة واملعصية فإا مطيعة بالذات ال شهادة إال جتوز إال أن اجلوارح تشهد بالفعل ما تشهد باحلكم فإا ما تفرق بني الطاعة املش
ومن ذلك بلوغ األمنية يف الرمحة "عن أمر فبقي احلكم هللا تعاىل فيأخذه ابتداء من غري نطق اجلوارح وهنا يتميز العامل من غريه 

   "اخلفية

 هو هللا الذي خلقه وإنما  ما يتمنى العبد ليس له بلوغ

 على أمثاله طبقهقدراً  يزيد  ومن يكون بهذا الوصف فهو فتى

قال ألذ ما جيده اإلنسان ما ال يشارك فيه ولذلك نسب من نسب من احلكماء االبتهاج بالكمال هللا لعدم املشارك له يف ذلك 
الكمال فال لذة أعظم من عدم املشاركة يف األمر واالنفراد به حىت يكون ليس كمثله شيء وهذه هي الرمحة اخلفية وإمنا مسيت خفية 

شاركة فإنه ما يعرفها إال صاحبها والذي يعلم السر وأخفى وعلم اهللا ا معك ال مينعها من اخلفاء ألن اخلفاء إمنا هو عن لعدم امل
األكوان ال عن اهللا فإن اهللا ال خيفي عليه شيء يف األرض وال يف السماء فالشيء ال خيفى عنه عينه وهذا هو العجب أن اإلنسان ال 

  العارف نفسه وقد عرف أا ال تعرف ومن ذلك الذي خيشى هو الليل إذا يغشى يعرف نفسه كيف ال يعرف 

 عند اإله الحكما وهم  الخشية نعت العلما صفةن

  في الذي قد قلته في العلما  يجهل ما جئت به والذي

 هذا مع هذا في عمى مع  يزل معه ال يهتدي لم

 محالً غطاها بذاته وسترته بنفسها فكان هلا لباساً وكانت له لباساً هن قال الغشيان نكاح وهو ستر فهو سر فلما تغشاها محلت
لباس لكم وأنتم لباس هلن فالعامل من انسحب علمه على كل شيء فغشاه فلم خيرج عن علمه شيء من األمهات فلبسه كل شيء 

ولبسه العبد بكونه مجيع قواه واحلق هو فهو ثوب كل شيء مىت يكون ذلك إذا كان قلبه بيت احلق فإذا لبسه احلق بكونه يف قلبه 
اجلامع وعلمه ليس غري احلق فقد علم كل شيء وإذا علمه فقد غشيه وإذا غشيه فقد لبسه وإذا لبسه انفعل عنه ما ينفعل ويصري 

    ذلك املنفعل أهالً له يغشاه ومن ذلك الردة عن الدين شيمة امللحدين 
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 يما قد علمباألمر ف عالماً  الردة ال تحسبه صاحب

  كل ما يسمع من قول حكم  هو الجامع حقاً ولذا بل

 يعقل هذا ال جرم والذي  إنه يصدق فيما قاله

قال الدين اجلزاء فال مييل عن اجلزاء إىل العمل على العبودة وتكون عبادته لذات احلق كما هي عبادته يف اآلخرة كان عند الناس 
 البواعث املعلولة يف عبادة ربه فهذا هو اإلحلاد احملمود وما مسي إحلاد إال ملا فيه من امليل عن ملحداً وعند ربه موحداً فإنه سلم من

العمل على األمر إال أنه ال بد أن يكون من هذه حالته يف عبادته أن يشهد ويسمع أمر احلق بتكوين األعمال فيه اليت شرعت له أن 
وافقة ملا شرع اهللا من األمر والنهي ويسمع أمر احلق بالتكوين فإن مل تكن هذه صفته يعملها فرياها تتكون فيه عن أمر اهللا على امل

فما هو ذلك الرجل الذي بوبنا عليه أن الردة عن الدين شيمة امللحدين فبهذا يعرف نفسه صاحب هذا املقام فال يأخذه بالقوة ومن 
  ذلك اقتحم العقبة من أفرد نفسه باملرتبة 

 تظن فإن الحق بسره ظن  مر أيسر منال تقتحم شدة فاأل

 تخييره في األمر حيره وبعد  الوجود مع اإلنسان خيره إن

 وبعد هذا إذا ما شاء انشره  اهللا حتفاً ثم اقبره أماته

ه من دونه قال من قال إين إله من دونه فما جهل إال بقوله من دونه ما جهل بقوله إين إله وحده ولكن باموع فإنه أثبت الغري بقول
فإن العبد إذا نطق باحلق وكان احلق نطقه فهو القائل أين إله ال العبد فال حيتاج أن يقول من دونه يف نطقه باحلق فإن العبد ال يكون 

وه رباً والسيما يف مثل هذا الذوق فال رائحة فيه مجلة واحدة لقد كفر الذين قالوا أن اهللا هو املسيح بن مرمي فقوهلم ابن مرمي ونعت
بالبنوة ولو قالوا ابن اهللا كان ذلك خطأ وكانوا كافرين فلو قالوا اهللا واملسيح أياماً تدعو كما قال يف الرمحن مل يفردوه باملرتبة وال 

  أشركوه إمنا اهللا إله واحد ومن ذلك من ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه 

 يه وإن هاناالعزيز به ف وهو  الدعي زنيم حيث ما كانا إن

 اهللا سواه دون الخلق إنسانا  جمله اهللا عدله اهللا

 لم يكن لم يكن ذاك الذي كانا لو  أظهر اهللا فيه عز قدرته قد

  نفسي له لم أكن في الخلق محسانا  كان لي أمل في غير ما خلقت لو

ليه لعنة اهللا أي له البعد وما له سيد اإلله ولذلك ى رسول قال جاء يف اخلرب النبوي من ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه فع
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول أحدنا عبدي وأميت وليقل غالمي وجارييت كما ى أن نقول ملن له سيادة علينا ربنا فانظر إىل 

ده عن األصل الذي تولد عنه إال أنه ال يقال ابن هذه الغرية اإلهلية وما تعطيه احلقائق وكذلك من ادعى إىل غري أبيه ملعون أي قد بع
إال لبنوة الصلب وإن جازت بنوة التبين ولكن قول اهللا أوىل يف قوله ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا وال نشك أن الرية حكمت 

ملنهي عنها إال أنه وردت رائحة يف أن يقال الولد للفراش ما مل ينفه صاحب الفراش فبنوة التبين باالصطفاء واملرتبة ولفظة االبن هي ا
التبين يف قوله لو أراد اهللا أن يتخذ ولداً الصطفى مما خيلق ما يشاء سبحانه بل أداة إضراب هو اهللا الواحد القهار وهنا يف املصطفى 
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 عني الرائي كجربيل أشكال من هو املصطفى فقد حيتمل أن يريد حمل الولد ليظهر فيه الولد بالتوجه اإلهلي يف الصورة البشرية يف
حني متثل ملرمي بشراً سوياً فقالت إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقياً وهنا سر أيضاً فاحبث عليه فقال هلا جربيل إمنا أنا رسول ربك 

 أين جئتك ألهب لك غالماً ملا أحصنت فرجها نفخ فيها روحاً من أمره فينسب إليه فقالت النصارى املسيح ابن اهللا قاتلهم اهللا
  يؤفكون وقد يريد باالصطفاء التبين واهللا أعلم ما أراد من ذلك هل اموع أواحد األمرين ومن ذلك 

 اإلمام السيد األتقى هو  بالعروة الوثقى مستمسك

 المسعود ال يسقى بأنه  أخبر عنه الروح في وحيه

  ال يشقى من استمسك بالعروة الوثقى

    

لفرض يفصلهما خط متوهم فالعروة الوثقى أنت وهو من حيث قطريها فالوجود منقسم بينك وبينه قال العروة دائرة هلا قطران با
ألنه مقسوم بني رب وعبد فالقدمي الرب واحلادث العبد أمر جامع لنا قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها 

لتكليف فترتفع هذه الصالة املنشأة على هذه اهليئة وتبقى صالة لعبدي فهذه عروة هلا انفصام من وجه فإنه ال بد أن ينحل نظام ا
النشأة الذاتية اليت ربطتك به تعاىل يف حال عدمك ووجودك فتلك العروة الوثقى اليت ال انفصام هلا فاستمسك ا فال نفرده دونك 

  وال تشفعه بل أنت أنت وهو هو ومن ذلك 

  ي عوت وما هانتمثل الزكاة الت  الزكاة نمو حيث ما كانت إن

 زينت عاطالً منها وما شانت قد  في كل حال من األحوال تبصرها

قال الزكاة ربو من زكا يزكو إذا ربلوا رباً حمرم والزكاة رباً والذكاة فيما يكون عنه بالتناول الربو يف املتناول وامليتة حرام ألا ما 
 بني الزكاة والذكاة التطهري ألن الزكاة طهارة بعض األموال والذكاة ذكيت فهي مع املذكي كالربا مع الزكاة فاجلامع ألقرب

طهارة بعض احليوان واجلامع إال بعد بينهما ما فيهما من الربو والزيادة ملن تناول قد أفلح من زكاها أي جعلها تربو وتزكو وما 
فوت فلما قيل له سألناك عن قوت األشباح فقال ما تربو حىت يكون احلق قوا قال سهل بن عبد اهللا القوت اهللا حني قيل له ما ال

لكم وهلا دعوا الديار لبانيها إن شاء عمرها وإن شاء خرا وقد ورد أن اإلميان يربو يف قلب املؤمن إذا مدح واملؤمن ال يربو إال 
 بعضها إىل بعض يف البنيان كذلك باملؤمن فإن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً فإن احلائط ال يعظم ويقوم إال بضم اللنب

  يعظم باملؤمن واملؤمن من أمسائه تعاىل ومن ذلك 

 الوجود عمايه من  الخوض في كل أمر

 عزة وعنايه ذا  إذا كنت فيه إال

  "الخوض في آالئه عمايه
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ليل فزلت من كونك آية قال إذا كنت أنت اآلية عينها فأنت أقرب شيء إىل من أنت دليل فإذا خضت يف اآلية فأنت دال إال د
فبعدت عن املقصود فحجبت فصرت يف عماية فال ختص فيك وانظر يف ذاتك على الكشف حىت ترى مبن هي مرتبطة فذلك الذي 
ارتبطت به هو مدلوهلا وهي آية لألجنيب اخلائض فيك ما أنت آية لك وإن كنت آية لك يقول تعاىل وإذا رأيت الذين خيوضون يف 

م إشارة حسنة ونصيحة شافية حىت خيوضوا يف حديث غريه فأضاف اآليات إليه فإن خضت فيها تعديت عنك آياتنا فاعرض عنه
إىل اجلانب اآلخر والشأن يف أن تكون أنت وهو أنت له وهو لك ال أن يكون هو هلو فلماذا أوجدك وال أن تكون أنت ألنت 

  فاعلم ومن ذلك 

 ضاعالمة في الر فإنه  الذي يسكن تحت القضا إن

  يعرض عنه السر لو أعرضا  وسع الكل جماالً فما قد

 ال يكون عن الرضى قد  تحت القضا السكون

قال ما كل من سكن حتت قضاء اهللا يكون راضياً مبا قضى عليه قد يكون الساكن جمبوراً مقهوراً إما لغفله وإما ألمر من خارج فإذا 
ى اهللا كذب الكاذب بالقهر يف التشبيه بالصادق فريى كل واحد من الشخصني رفع عنه القهر زال ما كان يدعيه من الرضى فأخف

قد رضي الواحد رضي طوعاً واآلخر كرهاً وهللا يسجد من يف السماوات ومن يف األرض طوعاً وكرهاً ولست أعين بالسماء هذه 
 وأهل األرض يسجدون طوعاً بسبب املشهودة املعلومة فهي إشارة إىل الرفع واألرض إىل اخلفض فأهل السماء يسجدون كرهاً

األهلية فقد يكون من هو من أهل األرض فيسجد طوعاً وقد يكون يف األرض من هو من أهل السماء فيسجد كرهاً وهو علم ذوق 
فالساجد يعرف بأي صفة سجد فهو أهل ملا تعطيه تلك الصفة وقال العبد مأمور بالرضي بالقضاء ال بكل مقضي به فاعلم ذلك 

  دقيق ومن ذلك فإنه 

  من عصى ربه من العلما  يزل في ضاللة وعمي لم

 قالت به الحكما تجدوه  في الذي أفوه به فانظروا

  "لم يزل في تضليل من عصى اهللا والرسول

    

ق قال مل يزل يف حرية من عصى اهللا والرسول وما مث إال واحد والرسول حجاب وقد علمت أنه ال ينطق عن اهلوى بل هو لسان ح
ظاهر يف صورة خلق فإن رفعه ذمه اهللا وإن تركه تركه على مضض فأعطاه اهللا دواء من بالء هلذه العلة وهو قوله من يطع الرسول 

فقد أطاع اهللا مث زاده يف الدواء بقوله أن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا فلما أفرد األمر يف عني اجلمع بل العليل من دائه ولذلك قال 
وإذا مرضت فهو يشفني فإن العبد ال بد له من خواطر تقتضيها نشأته وبنيته فمنها ما يوجب له مرضاً فيحتاج إىل دواء ومنها اخلليل 

  ما ال مرض فيه وهو اخلاطر السليم ومن ذلك 

 القرب عندما يجني ثمر  الوقت للذي يجني لذة

  لو درى العالم الذي أعني  قال كيف قلت له فإذا
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 ولهذا سترته مني   فكيف أناوجدا به هام

قال الشاعر أحلى من األمن عند اخلائف الوجل ألن الوارد الذي يعطي إال من الذي يرد على اخلائف أعظم التذاذ به ممن استصحبه 
إال من وذلك لتجدد إال من عليه عقيب اخلوف فجاء على النقيض مما كان يأمله وينتظره من وقوع األمر املخوف منه فوجد 

لتذاذ الذي ال يكون ألذ منه فلو فتح اهللا عني بصريته ورأى جتدد نشأته يف كل نفس مع جزار عدم التجدد واللحوق بالعدم لكان اال
يف لذة دائمة لكن ما كل أحد يعطي هذه الرتبة بل اإلنسان كما قال تعاىل يف ليس من خلق جديد وهو يف مفهوم العموم النشأة 

تظر العقوبة فإن كان مؤمناً فإنه ينتظر إما العقوبة من اهللا على ما جىن أو العفو واملغفرة فإذا جاءته املغفرة اآلخرة فاجلاين هو الذي ين
  وجد هلا من اللذة ما ال يقدر قدرها إال من ذاقها ومن ذلك 

 الجهل ترديه وتسحبه وظلمة  من كان في النور كان النور يصحبه

 ءه في الحين يذهبهومن جا أقوى  به ال تكن فإنه سند فكن

  "والية النور حبور والية الظلمة تبور

قال بوالية النور يكون الظهور فتبدو له عني األشياء فتفرق مهومه وغمومه فله يف كل منظور إليه ترته وعلم وفتح ال يكون يف 
ل ذلك بالقوة أو على قدر رتبة اآلخر فتقترن به لذة وسرور على قدر ما كان له التعطش لطلب ما رآه إن كان معلوماً عنده قي

ذلك املنظور يف احلسن والطعم بوالية الظلمة يهلك يف حقه كل ما سترته الظلمة واجتمع عليه مهه فإنه ال يتمكن له أن يكون من 
  نفسه يف ظلمة فتقل لذاته فإن فتح له فيه بسر الغيب وعظيم مرتبته على الشهادة كان سرور بالظلمة أمت ومن ذلك 

  منه فإن هالك األجر في الخلف  ى عنك شيء ال ترد خلفاًمض إذا

 المقام الذي أرجوه في التلف أن  له بالذي تحويه من عجب وقل

  "التلف قد يكون في الخلف

 قال من أعطى مؤدياً أمانة فأخلف اهللا عليه مثل ما أعطى فقد زاد يف حجبه فقد زاد يف نصبه فإنه ما يعطيه اهللا شيئاً إال ويأمره

حبفظه وتقوى اهللا فيه وال سيما يف دار التكليف وإمنا قيدناه ذا القيد لقوله تعاىل لسليمان عليه السالم هذا عطاؤنا فامنن أو امسك 
بغري حساب مع كونه عن سؤال بقوله هب يل ملكاً ال ينبغي ألحد من بعدي يريد اموع ألنه ورد أن أصحاب اجلد حمبوسون 

م فإن أصلهم الفقر فما أثىن عليهم إال بالذلة واالفتقار ألم لو مل يفتقروا ملا أعطاهم احلق ما حجبهم به ألم خرجوا عن أصوهل
وأتعبهم فيه وأمرهم بأداء ما جيب عليهم فيه من حقه وحق من له استحقاق كالزكاة وغريها فما وقفوا مع األصل وهو فقرهم بل 

هلم هذه أخية اجلزية وأين لئن أتانا اهللا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني فلما آتاهم قالوا ملا فرض اهللا عليهم الزكاة يف أموا
من فضله خيلوا به وتولوا وهم معرضون وقالوا ما ذكرناه فأعقبهم نفاقاً يف قلوم إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه ومبا كانوا 

لبوا الزيادة مل يعطهم سوى ما يبقى عليهم اخللق الذي أعطاهم حني أعطى كل شيء يكذبون فلو ثبتوا على ما أعطاهم احلق ومل يط
  خلقه فيحفظ عليه خلقه دائماً فإياك واالفتقار فما حجب األغنياء سواه الفتقارهم إىل الزيادة فيما يف أيديهم وما اقتنعوا ومن ذلك 
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 اهللا شكراً عندما فاتا فلتحمد  بالوقت مقرون فإن فاتا المقت

  فت الذي كان قبل المقت قد ماتا  بأن له حقاً عليك إذا واعلم

  مقت الوقت 

    

قال إذا عامل صاحب الوقت وقته له فأدى حقه سلم من املقت فيه فإذا علق مهه يف وقته مبا خرج عن وقته فهو يف وقته صاحب 
ائب إذا تؤدب معه ال يتأدب معه من حيث هو غائب مقت لشغله باملعدوم عن املوجود واألدب ال يكون إال مع احلاضر حىت إن الغ

وإمنا يتأدب مع امسه إذا ذكر وإذا ذكر الغائب فقد حضر امسه يف لفض الذكر له فما وقع ال أدب غال مع حاضر فإن املذكور 
اهللا فاحذر جليس الذاكر اياه بالذكر فال تشغل نفسك مبا خرج عن وقتك فتكون ممن مقته الوقت ومن مقته الوقت فذلك مقت 

  ومن ذلك 

 من يعقلها هكذا يفرح  فرحة تعقبها ترحة ما

  صدقا بما يعقبها من أذى  فإن اهللا أخبرنا بها

  الفرح ترح 

قال إذا علم من فرح خاص من شأن النفوس أن تفرح به أن اهللا ال حيب الفرح بذلك الفرح وذكر قوله تعاىل إن اهللا ال حيب 
ر معني فعاد فرحه بذلك ترحاً فحزن لفرحه على قدر فرحه فإن كان عضيماً عظم حزنه إن كان دون الفرحني فعلمنا أنه فرح بأم

ذلك كان احلزن والترح حبسبه مث إن اهللا أمر عباده أن يفرحوا بفضل اهللا وبرمحته ال مبا جيمعه من املال فإنه يتركه باملوت يف الدنيا 
 على ذلك لكنه أيضاً من خلق الفضل فأعطى الفضل خلقه ومل يكن له ظهور إال وال يقدمه فأمرك بالفرح بالفضل والفضل ما زاد

  فيك فامحد اهللا حيث جعلك حمالً لفضله ورمحته فافرح ألمره إياك بالفرح جتين مثرة أداء الواجب يف الفرح ومن ذلك 

  ياليت من أمر ضنى مرضا  الحق إذا أعرضا يمرضني

 ه من رضىيعقبني اتيان  يأتي إلي بما وليته

  أشد األمراض األعراض 

قال ما يصح اإلعراض على اإلطالق فإنه ما مث إىل أين وإمنا يصح اإلعراض املقيد ومنه املذموم وهو أشد مرض يقوم بالقلوب وقال 
ها بعد األعراض عن اآليات اليت نصبها احلق دالئل عليه على عدم اإلنصاف وابتاع اهلوى املردى وهو علة ال يربأ منها صاحبت

استحكامها حىت يبدو له من مغرا ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً واإلميان عند حللو البأس 
وعند اإلحتضار والتيقن باملفارقة وقال األعراض عن اهللا ال يتصور وكذلك األعراض عن اخللق مطلقاً ال يتصور فما هو الفارق ومن 

  ذلك 
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 األمراض إن كان ذا نفس لتعقبها  قامت األغراض بالنفس أنه إذا

 به اآلالم من حضرة القدس تحل  كريم لم ينلها فإنه ولك

  إذا هي حلت في الملول وفي العسس  لها في عالم الخلق صدمة وإن

ألن توىل عن ذكر اهللا معرض من حممود األغراض واألعراض قال أعرض عن من توىل عن ذكر اهللا وهو قوله وأعرض عن اجلاهلني 
بأظهر له صفته يف إعراضك عنه لعله يتنبه فإنه يأنف من إعراضك عنه ملا هو عليه يف نفسه من العزة فإن إعراضك عنه إذالل يف 

فإذا حقه وعدم مباالة به وما خالفك إال لتقاومه ال لتعرض عنه فإن املعرض بالتويل إذا تبعته زاده إتباعك نفوراً وعدم التفات 
أعرضت عنه ووليته ظهرك كما والك ظهره مل حيس بإقدام خلفه دى يف مشيته وأخذ نفسه وارتأى يف نفسه فيما أعرض عنه 
والتفت ومارآك خلف فصار حيقق النظر فيك وأنت ذو ونور فال بد أن يلوح له من نورك ما يؤديه ويدعوه إىل التثبت يف أمرك 

  ملهتدين فهذا اإلعراض صنعة يف الدعاء إىل اهللا ومن ذلك وفيما جئت به فلعله أن يكون من ا

 كان الذكر مني على ذكر إذا  أال أن ذكر الذكر آمن من المكر

 إن ذكر أمن من المكر أال  للذي قال الدليل بفضله فقل

ذكر الذكر أنفع األذكار ذكر الذكر أمن من املكر فال ذكر الذكر مثل جد اجلد وجد اجلد أصدق احملامد بال شلك وأوفاها كذلك 
وأصدقه شهادة للذاكر فإن الذكر إذا ذكرك فإنه ال يذكرك األمن مقامه ومقامه عزيز وأنت يف تلك احلالة ذكره فيكون كما هو 
احلق إذا مسيناه ملك امللك فهذا وراثتك من هذا االسم اإلهلي وقا إذا جتسدت الصفات وظهرت هلا أعيان يف الصور كان الذكر 

ا صورة وأهالها مرتبة فإنه ال شيء أعلى من الذكر وسبب ذلك أنه ما بأيدينا من احلق إال الذكر ولذلك قال أنا جليس من أمجله
  ذكرين فقد صري ذاته ذكره ومن ذلك 

 حزت فيما قلته قصب السبق وقد  أال إن نعت الحق يظهر في الخلق

    

   يبقىيجود بما يفنى علي وال  كان حال العبد هذا فإنه إذا

ما تعدى من إذا سم لصفة احلق تصدى قال العارف من ينظر احملال من حيث ظهورها بصفات احلق فيعظم الصفة حيث ما ظهرت 
إال أن ختيل احملل أن التعظيم له فيجب على العامل إذا كان حكيماً أن ال يظهر تعظيم الصفة ملا يطرأ على احملل من األمر الذي يؤدى 

ل ذلك وجب عليه العتب إن مل حيق عليه العذاب فاإلنسان إما أن يلحق احملل بالصفة أو يلحق الصفة باحملل فإن إىل هالكه فإن فع
أحلق احملل بالضفة عظم احملل بوجه يف وقت ومقته مبقت اهللا يف وقت كاملتكربين الذي ذمهم اهللا وأن أحلق الصفة باحملل مل يقدر 

اهلني فإذا كان مشهوده الصفة فال يبايل أحلق امللح هلا أو أحلقتها باحملل فإن التعظيم منه هلا قدرها ومل يرتهلا مرتلتها فكان من اجل
  مصاحب وينظر يف احملل حبسب الوقت وحكم الشرع فيه واملواطن كأيب دجانه وأمثاله ومن ذلك 

  من غبرة الحق أسباالً على الحرِم  األدلة وقد سدلت إن

 الطواف ببيت اهللا في الحرم عن  يطوف بها تغنيه حالته فمن



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  2950  

من وقف مع الدليل حرم املدلول قال من وقف عند شيء كان له فقف مع احلق تكن للحق بال خلق وإياك أن تقف مع احلق من 
منا كونه دليالً على نفسه فإنك إن وقفت معه على هذا احلد حرمنه ألن الدليل واملدلول ال جيتمعان أبداً فإن الناظر يف كونه كذا إ

هو ناظر إىل احلكم ال إىل الشيء من حيث عينه فيحرم عني ذلك الشيء وال تنظر إليه من حيث ما هو مشهود لك فتراه من حيث 
حكم أنه مشهود فما تراه وال من حيث أنت تشهده بك أو به كل ذلك حجاب على عني شهودك إياه يف عني شهودك فقف مع 

  رتبة يف العلم به ومن ذلك من علم أن عمله يرى مل يعبد الورى احلق لعينه خاصة فإنك حتوز بذلك أعلى 

  وكن على وجل من ذلك العمل  لربك ما تبديه من عمل أخلص

 أتيت به واحذر من الخجل بما  واعلم بانك مسؤول ومرتهن

ن األعمال وقد أمرتك قال ال بد أن يوفقك احلق ويشخص له أعمالك كلها وهو قد أمرك بالعمل فريى هل عملت مبا أمرك به م
نفسك بعمل وأمرك اخللق بعمل فتأىن ولك ثالثة أنواع من العمل ترفع إليك خزاينها فما كان هللا فهو هللا خملص فيزول إضافته إليك 
وكذلك ما كان للناس وال يبقى لك إال ما كان لك فيقال لك هل خلعت على هذه األعمال كلها حكم ا حلق عليها فجريت فيها 

ق حىت تكون مؤمناً أو كنت يف وقت عملك تشهد أنك آلة يعمل ا خالقك كل عمل ظهر منك أو ما تعديت بالعلم غري حبكم احل
ذات العلم ملا أمرك به من أمرك كان من كان فأنت عند ذلك حبسب ما يكون األمر يف نفسه والرسول حاضر معك وكل من 

قد تعبدك وأنت ملن تعبدك يف كل عمل فتكون يف الزمن الواحد يف أحوال أمرك حاضر عند ذلك فإنه يف وقت أمره إياك بالعمل 
  خمتلفة فتكون الرائي احملجوب املعذب املنعم كما جيمع احلق بني األضداد ومن ذلك عمل بعلمه من استغفر يف ظلمه 

 منهما واهللا في خجل فإنني  استغفر اهللا من ظلمي ومن زللي

 له خلق اإلنسان من عجلقو من  عجلت إلى ربي ألرضيه إني

قال الظامل ظاملان ظامل لنفسه وظامل نفسه طلب منه االستغفار مع أنه يغفر له وأن مل يستغفر وإمنا أمره احلق باإلستغفار ليقيمه إذا 
طويل جىن مثرة ذلك يف مقام اإلذالل ملا له يف ذلك من الكسب فإن الذي يأخذ من جهة اهلبة قصري اليد والذي يأخذ من كسبه 

اليد فإنه طالب حق ومستحقه فالرجل من أخذ من كسبه يف حال ذلة ويده قصرية ما دام يف احلياة الدنيا فإنه ال ينفذ يف ظلمة 
الكسب إىل الوهب إال بنور ساطع قوي من املعرفة الصحيحة اليت ال علة فيها وال تأثري لألكوان وأن غولط فيتغالط إذا كان أديباً 

   واملواطن يعطيه فيجرى مع احلق فميا أجراه فيه واحلق يعلم ماهو فيه ومن ذلك ما أحاط من شاهد البساط ألنه ال يغالط إىل

  ذا ضال وحيرة في البساط  من يشاهد البساط تراه كل

 ذلكم في انبساطي إنما  فإذا ما سألته قال صدقاً

    

كثرية بساط عمل وبساط علم وبساط جتل وبساط مراقبة فإن قال أهل البساط ال يتعدى طرفهم من هم يف بساطه غري أن البسط 
كنت يف العلم فما وإن كنت يف العلم فيمن وإن كنت يف التجلي فمن وإن كنت يف املراقبة فلمن وهكذا يف كل بساط يكون فيقال 

سب جوابك عن هذه األسئلة لك يف العلم ما قصدت يف العلم من هو معلومك ويف التجلي من تراه ويف املراقبة ملن راقبت فأنت حب
فأنت حمصور باخلطاب حمصور باجلوانب فما تشاهد سوى احلال اخلاص بك ما دمت يف البساط فإن أجبت مبا يقتضيه احلال كنت 
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حكيماً وأن أجبت باحلق ال بك فكنت على قدر اعتقادك يف احلق ما هو وأن أجبت بنفسك إجابة عبد واملراتب متفاضلة ومن 
  تصاص باخلتم اخلاص ذلك علم االخ

  من البهاليل أهل الجود والرفد  من أصل أجواد خضارمة إني

  وال يرى جوده يجري إلى أمد  منهم أحد يسعى لمفسدة ما

قال اخلتم اخلاص هو احملمدي ختم اهللا به والية األولياء بني أي الذين ورثوا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعالمته يف نفسه ان يعلم 
رث كل وىل حممدي من حممد صلى اهللا عليه وسلم فيكون هو اجلامع علم كل ويل حممدي هللا تعاىل وإذا مل يعلم هذا قدر ماو

فليس خبتم أال ترى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ختم به النبيني أوتى جوامع الكلم واندرجت الشرائع كلها يف شرعه اندراج 
طعاً أن الكواكب قد ألقت شعاعاا على األرض ومتتع الشمس أن متيز ذلك فتجعل النور أنوار الكواكب يف نور الشمس فيعلم ق

  للشمس خاصة ومن ذ لك املدى الشاسع مانع 

 رجال ما لهم مانع  إذا بلغ المدى الشاسع

 حالة جامع عبيداً  تراهم في محاربهم

 عنهم قاطع البعد  لما يلقاه من ألم

والً وخلق فيه الطلب ومل حيصل له مطلوبه يف ألو قدم بعد عليه املدى لعجلته فيقف مع طول املدى قال مال خلق اهللا اإلنسان عج
فيمتنع من حصول الفائدة فإن اهللا ال ينال بالطلب فالعارف يطلب سعادته ما يطلب اهللا فإن احلاصل ال يبتغي فإن اهللا جيل أن يطلب 

ما أنه ال يتحيز كذلك ال يتميز فهو معلوم ملنا أنه يف كل شيء عني كل شئ مبسافات األقدام ومبشاقات األعمال وباألفكار فك
وجمهول التمييز ملا نشهده من اختالف الصور فما تقول يف هذا إال وحنجبك عنها صورة هو عينها نقول فيها هو هذا وتغيب عنك 

 يدرى ما يعتتد سواء كلما الح دليل الحت له هويته مبغيب الصورة الذاهبة فال ندري على ما تعتمده املتحري بالنظر الفكري ال
  شبهة فيه فال يسلم له دليل من شبهة أبداً ألنه أعظم دليل وحنن شبهته ومن ذكل مرتلة اإلمام يف األيام 

 إلى قتل الغالم مؤدية  اإلمام مع األيام منازلة

 أغفلتم طرح اللثام لقد  فقل للمنكرين صحيح قولي

شك إن ملكه ميكله مبا حيتاج إليه فإن امللك فقري إىل أشياء ال بد منها ال حتصل له إال من مالكه فيقيد به مالكه قال املالك مملوك بال 
فيكون مملوكاً له إن أراد أن يكون ملكاً وإال فهو معزول تعزله املرتبة ال ميكن أن يكون أحد من املالكني أعظم من احلق وهو كل 

 مث األمساء وأرض فالسماء متور واألرض تذهب وذلك ملا هو مالك ولو مل حيفظنا ما حفظ ملكه يوم يف شأن وقال سنفرغ لكم وما
  عليه وزال عنه حكم اسم امللك ومن ذلك الفرق بني املسبح واملسيح 

 كان ينشرنا من األجداث قد  عجباً لعيسى كيف مات وطالما

 رمته به يد األحداث مما  ذاك إال كونه متبريا ما
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ى عليه السالم وهو املسيح ولكل من مسح أرضه باملشي فيها والسياحة نواحيها لريى أثار ربه فيما براه منها وهو قوله أومل قال عيس
يسريوا يف األرض بأقدامهم وأفكارهم واألرض أيضاً نظرهم يف عبوديتهم فإا تقبل املساحة مبا فيها من التفصيل غري أنه يف كل 

كل فصل عني واملسيح اليت يرى ا نفسه ذهب وهو بالنشأة دجال تكذبه النشأة فهو الدجال الصادق فصل منها وصل حق فلله يف 
فجمع بني الصدق ولكذب فصدق من حيث ما شاهد وكذب من حيث ما فانه فلو علم أن عينه ممسوحة لعلم ما فإنه وادعى احلق 

 يف موم فهو ألنه ال حيي إال من أمات فعلم من أين يؤكل باحلق لوكن جرى األمر هكذا فعيسى أحىي املوتى الذي ما له تعمل
     " ومن ذكل مسا من علم أمساء األمساء"الكتف والدجال أحىي امليت الذي قتله خاصة 

 على ما به سمى اإلله وجوده  كانت األسماء منا تدلنا إذا

 وإن كنا بوجه عبيده فنحن  عندنا غير االسامي محقق فما

 يدر ما قلناه حاز شهوده فمن  ا نفسه لنامن سمى بن حقيقة

 لنا ترعى لدينا عهوده نفوس  له بالعهد لما تحققت وفينا

  وقد كنت قبل اليوم أخشى شروده  على ما كنت منه أخافه وقعت

 بها كفى فحقق جوده مألت  بيدي منه سوى الخيبة التي فما

 المثل فاحفظ وعده ووعيده عن  مثله شيء فنزه كونه لما

  ومن ذلك علم األسرار واألنوار 

 مرقى إلى األسرار فليتخذ  من شاء يلقى الروح في األنوار

 فحجابه القيوم باألبصار  وليتكل فيه على معلومه

قال األنوار شهادة واحلق نور وهلذا يشهد ويرى واألسرار غيب فلها اهلو فال يظهر اهلو أبداً فاحلق من حيث اهلو ال يشهد وويته 
قته ومن حيث جتليه يف الصور يشهد ويرى وال يرى إال يف رتبة الرائي وهو ما يعطيه استعداده واستعماده على نوعني استعداد حقي

ذايت وبه تكون الرؤية واستعداد عارض وهو ما اكتسبه من العلم باهللا وحتلت به نفسه من نظره العقلي فيكون التجلي تابعاً هلذا 
  " ومن ذلك تدين األنبياء واحد ما مث أمر زائد وإن اختلفت الشرائع فثم أمر جامع" التفاضل االستعداد اخلاص وفيه يقع

 بين األنام شديد ومقامه  عند األنبياء وحيد الدين

 وقام لهم بذاك شهيد عنهم  فإذا الرجال تفطنوا لرحيله

 بقصدهم إليه يعود يوما  عليه مهطعين لعله جاءا

ال يتفرق فيه ما خلق اهللا حالالً أبغض إليه من الطالق وهو بيد من أخذ بالساق فلماذا يقصد إىل البغيض قال هو إقامة الدين وأن 
مع هذا التعريض نكاح عقد وعرس شهدوا بتنا ببكر صهيا يف جلة عميا نفوس زوجب بابدام ومل يكن ناكحها غري أعياا مث إنه 

دعو وجياب إن هذا لشيء عجاب ومن ذلك جبال سريت فكانت سراباً ومساًء مع التكدر واالنتقاص ال حتني مناص مث مع هذا ي
فتحت فكانت أبواباً ذات حبك وبروج وأرواح هلا فيها تزول وعروض وماهلا من فورج فأين الولوج وأين اخلروج وأين الرتول 
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ريج وأن زوجا زوجنا به لبهيج سقف مرفوع وأين العروج هذا موضع االعتبار فاعتربوا يا أويل األبصار واهللا إن أمراً حنن فيه مل
ومهاد موضوع ووتد مفروق ووتد جمموع ظلمة ونور وبيت معمور وحبر مسجور ومياه تغور ومراجل تفور فار التنور واتضحت 
األمور جنوم مشرقة ورجوم حمرقة شهب ثواقب وشهب ذات ذوائب كلما جنمت ذهب ياليت شعري ما الذي أنارها وما الذي 

رارها وأخواا ثوابت ال تزول يف ظلوع وأفول ليل عسعس فظهرت كواكبه وصباح تنفس فضحه راكبة جوار خنس يف أوجب ش
جمار ا وظباً كبس لتحفظ ما فيها ليل وار اجناد وأغواراً بدار وسرار يا أهل األفكار أقس جنيم قسماً ال لغو فيه وال ثنيا إن الذي 

بل يعلمه الظامل لنفسه واملقتصد والسابق شخص من اجلنس أيد بروح القدس قيل له بلغ فبلغ جاء ذا كله لصادق يؤمن به ال 
وذكر فابلغ وقذف باحلق على الباطل فدمغ فزهن الباطل وحتلى العاطل نشأة اآلخرة رده يف احلافرة كيف يكون التجسد مع التقيد 

 النظر فهو من مغالط البصر فإذا إنبهم األمر وأشكل فما لك إال إن كان يف نفس األمر انقالب العني فقد جهل الكون وإن كان يف
أن تتوكل فاسم وجهك إىل اهللا وأنت حمسن تكن ممن استمسك بالعزوة الوثقى فإنه خري لك وأبقى وكن مع الرعيل الذي خوطب 

خري وأبقى فإم وإن كانوا سعداء بقوله واهللا خري وأبقى تكن السعيد الذي ال يشقى فإن نزلت عن هذه الدرجة فإنزل إىل اآلخرة 
فإنه ال يستوى املؤمن امليتون على فرشهم ولشهداء فللكل علم رجال ولكل مقام حال وكلم بيت أهل ومع كل صعب سهل وهذا 

القدر كاف يف هذا الباب ملن علم فطلب وأوتى احلكمة وفصل اخلطاب انتهى الباب بانتهاء الدة اخلامسة والثالثني من هذا 
  .لكتاب واحلمد هللا وصلى اهللا على حممد رسوله خبط يد منشئ هذا الكتابا

  " بسم اهللا الرمحن الرحيم"

الباب الموفى ستين وخمسمائة ف وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف عليها إن 
  شاء اهللا تعالى 

    

 التأسي بهم من أفضل العمل كان  اإلله وأوصت رسله فلذا وصى

 دار الملك في الدول وبالوصية  الوصية كان الخلق في عمه لوال

 الوصية حكم اهللا في األزل إن  فاعمل عليها وال تهمل طريقتها

 أحداث أمر في الوصية لي وليس  قوما بما أوصى اإلله به ذكرت

 السلوك بهم في أقوم السبل من  فلم يكن غير ما قالوه أو شرعوا

 المصطفى من أنور الملل وملة   أجمعهأحمد عين الدين فهدى

 يقيم الذي فيه من الميل حتى  لم تطمس العين بل أعطته قوتها

 إلى القمر العالي إلى زحل علوا  بسرك عنه مراكزه وخذ

  وانهض إلى الدرج العالي من الحمل  إلى الثوابت ال تنزل بساحتها

 كال والمثلالميحط إلى األش العرش  ومنه للقدم الكرسي ثم إلى
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 المقيد باألعراض والعلل عقل  الطبيعة للنفس النزيهة لل إلى

 إلى المنزل المنعوت باألزل منه  العماء الذي ما فوقه نفس إلى

 رآه فلم يبرح ولم يزل وقد  إلى الجبل الراسي على الجبل وانظر

 تطلب المرى بالمقل وجوهنا  العلو الذي في السفل ما سفلت لوال

 فنشهد الحق في علو وفي سفل  شرع اهللا السجود لنا لذلكم

 حيلة من أحسن الحيل فإنها  وصيتنا إن كنت ذا نظر هذي

 حقيقة ما هو ال على البدل على  ترى بها كل معلوم بصورته

 مجلى فال تبرح وال تزل سواك  دعاك إلى عين وليس له فإن

 جلفال تجبه وكن منه على و  دعاك إلى عين شر بها فإن

 اهللا ما في الكون من رجل فلنحمد  أناث لما فينا يولده أنا

 اإلناث وهم نفسي وهم أملي هم  الرجال الذين العرف عينهم إن

    

فمن ذلك وصية قال اهللا تعاىل يف الوصية العامة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
يموا الدين وال تفرقوا فيه فأمر احلق بإقامة الدين وهو شرع الوقت يف كل زمان وملة وأن جمتمع عليه وال وموسى وعيسى أن أق

يتفرق فيه فإن يد اهللا مع اجلماعة وإمنا يأكل الذئب القاصية وهي البعيدة اليت شردت وانفردت عما هي اجلماعة عليه وحكمة ذلك 
احلسىن ال من حيث هو معرى عن هذه األمساء احلسىن فال بد من توحيد عينه وكثرة أمسائه أن اهللا ال يعقل إهلاً إال من حيث أمساؤه 

وباموع هو اإلله فيد اهللا وهي القوة مع اجلماعة أوصى حكيم أوالده عند موته وكانوا مجاعة فقال هلم ائتوين بعصي فجمعها 
 هلم خذوا واحدة واحدة فاكسروها فقال هلم هكذا أنتم بعدي وقال هلم اكسروها وهي جمموعة فلم يقدروا على ذلك مث فرقا فقال

لن تغلبوا ما اجتمعتم فإذا تفرقتم متكن منكم عدوكم فأبادكم وكذلك القائمون بالدين إذا اجتمعوا على إقامة الدين ومل يتفرقوا فيه 
فرقوا فيه ومل يقهرهم عدو وكذلك اإلنسان مل يقهرهم عدو وكذلك اإلنسان يف نفسه إذا اجتمع يف نفسه على إقامة دين اهللا مل يت

يف نفسه إذا اجتمع يف نفسه على إقامة دين اهللا مل يغلبه شيطان من اإلنس وال من اجلن مبا يوسوس به إليه مع مساعدة اإلميان وامللك 
ادة فكما يشهد عليك أن بلمته له وصية إذا عصيت اهللا تعاىل مبوضع فال تربح من ذلك املوضع حىت تعمل فيه صاعة وتقيم فيه عب

استشهد يشهد لك وحينئذ تنتزح عنه وكذلك ثوبك إن عصيت اهللا فيه فكن كما ذكر به لك اعبد اهللا فيه وكذلك ما يفارقك 
منك من قص شارب وحلق عانة وقص أظافر وتسريح شعر وتنقية وسخ ال يفارقك شيء من ذلك من بدنك إال وأنت على طهارة 

 يسأله عنك كيف تركك وأقل عبادة تقدر عليها عند هذا كله إن تدعوا هللا يف أن يتوب عليك عن أمره وذكر اهللا عز وجل فإنه
إن "تعاىل حىت تكون مؤدياً واجباً يف امتثالك أمر اهللا وهو قوله وقال ربكم إدعوين أستجب كلم فأمرك أن تدعوه مث ثال هذه اآلنية 

الدعاء أي من يستكرب عن الذلة إيل واملسكنة فإن الدعاء مساه عبادة والعبادة ذلة يعين هنا بالعبادة " الذين ستكربون عن عباديت
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وخضوع ومسكنة سيدخلون جهنم داحرين أي أذالء فإذا فعلوا ما أمروا به جازاهم اهللا بدخول اجلنة اعزاء ولقد دخلت يوم احلمام 
كان صاحيب فاستدعى باحلالق حيلق رأسه فصحت به يا أبا لغسيل طرا على سحر افلقيت فيه جنم الدين أبا املعايل ابن اللهيب و

املعايل فقال يل من فوره قبل أن أتكلم أين على طهارة قد فهمت عنك فتعجبت من حضوره وسرعة فهمه ومراعاته املوطن وقر أبن 
عند مفارقة شعرك فدعا يل األحوال وما يعرفه مين يف ذلك فقلت له بارك هللا فيك واهللا ما صحت بك إال لتكون على طهارة وذكر 

مث حلق رأسه ومثل هذا قد أغفله الناس بل يقولون إذا عصيت اهللا يف موضع فتحول عنه ألام خيافون عليك أن تذكرك البقعة 
ني باملعصية فتستحليها فتزيد ذنباً إىل ذنب فما ذكروا ذلك إال شفقة ولكن فام علم كبري قاطع اهللا فيه حينئذ تتحول عنه فتجمع ب

ما قالوه وبين ما وصيتك به وكلما ذكرت خطيئة أتيتها فتب عنها عقب ذكرك إياها واستغفر اهللا منها و اذكر اهللا عندها حبسب ما 
ولكن " إن احلسنات يذهنب السيئات"كنت تلك املعصية فإن رسول اهللا صلى عليه وسلم يقول اتبع السيئة احلسنة متحها وقال تعاىل 

لك تعرف به مناسبات السيئات واحلسنات اليت تزا وصية حسن الظن بربك على كل حال وال تنسى الظن يكون لك ميزان ف يذ
به فإنك ال تدري هل انت على آخر أنفاسك يف كل نفس خيرج منك فتموت فتلقى اهللا على حسن ظن به ال على سوء ظن فإنك 

 قال من قال بسوء ظن يف حياتك وحسن الظن باهللا عند موتك ال تدري لعل اهللا يقبضك يف ذلك النفس اخلارج إليه ودع عنك ما
وهذا عند العلماء باهللا جمهول فإم مع اهللا بأنفاسهم وفيه من الفائدة والعلم باهللا أنك وفيت يف ذلك احلق حقه فإن من حق اهللا 

تيك نشأة املوت واالنقالب إليه وأنت على عليك اإلميان بقوله ونشئكم فيما ال تعلمون فلعل اهللا ينشئك يف النفس الذي تظن أنه يأ
سوء ظن بربك فتلقاه على ذلك وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه عز وجل يقول أنا عند ظن 

ي إىل هذا عبدي يب فليظن يب خرياً وما خص وقتاً من وقت واجعل ظنك باهللا علماً بأنه يعفو ويغفر ويتجاوز وليكن داعيك اإلهل
    يا "الظن قوله تعاىل 

فهناك وما اك عنه جيب عليك اإلنتهاء عنه مث اخرب وخربه صدق ال " عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا
ذنب وأكدها يدخله نسخ فإنه لو دخله نسخ لكان كذباً والكذب على اهللا حمال فقال إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً وما خص ذنباً من 

بقوله مجيعاً مث متم فقال إنه هو فجاء بالضمري الذي يعود عليه الغفور الرحيم من كونه سبقت رمحته غضبه وكذل قال الذين أسرفوا 
ومل يعني إسرافاً من إسراف وجاء باالسم الناقص الذي يعمم كل مسرف مث إضافة العباد إليه ألم عباده كما قال احلق عن العبد 

عيسى عليه السالم أنه قال إن تعذم فإم عبادك فأضافهم إليه تعاىل وكفى شرفاً شرف اإلضافة إىل اهللا تعهاىل وصية الصاحل 
عليكم بذكر اهللا يف السر والعن ويف أنفسكم ويف املأل فإن اهللا يقول فاذكروين اذكركم فجعل جواب الذكر من العبد الذكر من اهللا 

الذنب وكان يقول صلى اهللا عليه وسلم يف حال الضراء احلمد هللا علىكل حال ويف حال السراء وأي ضراء على العبد أضر من 
احلمد هللا املنعم املفضل فإنك إذا أشعرت قلبك ذكر اهللا دائماً يف كل حال ال بد أن يستنري قلبك بنور الذكر من اهللا وأي ضراء على 

 حال الضراء احلمد هللا على كل حال ويف حال السراء احلمد هللا املنعم العبد أضر من الذنب وكان يقول صلى اهللا عليه ومسل يف
املفضل فإنك إذا أشعرت قلبك ذكر اهللا دائماً يف كل حال ال بد أن يستنري قلبك بنور الذكر فريزقك ذلك النور الكشف فإنه بالنور 

ك من جارك وممن ترى له حقاً وقدراً وال شك يقع الكشف لألشياء وإذا جاء الكشف جاء احليا يصبحه دليلك على ذلك استحياؤ
أن اإلميان يعطيك تعظيم احلق عندك وكالمنا إمنا هو مع املؤمنني ووصينا إمنا هي لكل مسلم مؤمن باهللا ومبا جاء من عنده واهللا 

ذكرته يف نفسي وإن يقول يف اخلرب املأثور الصحيح عنه احلديث وفيه وأنا معه يعين مع العبد حني يذكرين أن ذكرين يف نفسه 
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ذكرين يف مالء ذكرته يف مالء خري منهم وقال تعاىل والذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات وأكرب الذكر ذكر اهللا على كل حال وصية 
ثابر على اتيان مجيع القرب جهد اإلستطاعة يف كل زمان وحال مبا خياطبك به احلق بلسان ذلك الزمان ولسان ذلك احلال فإنك إن 

ؤمناً فلن ختلص لك معصية أبداً من غري أن ختالطها فإنك مؤمن ا أا معصية فإن أضفت إىل هذا التخليط استغفاراً وتوبة كنت م
فطاعة على طاعة وقربة إىل قربة فيقوى جزء الطاعة اليت خلط به العمل السيء واإلميان من أقوى القرب وأعظمها عند اهللا فإنه 

ع القرب ومن اإلميان حكمك على اهللا مبا حكم به على نفسه يف اخلرب الذي صح عنه تعاىل الذي ذكر األساس الذي اتبىن عليه مجي
فيه وأن تقرب مين شرباً تقربت منه ذراعاً وإن تقرب إيل ذراعاً تقربت منه باعاً وإن أتاين ميشي أيتته هرولة وسبب هذا التضعيف 

د له أن يتثبت من أجل النية بالقربة إىل اهللا يف الفعل وأنه مأمور بأن يزن أفعاله من اهللا واألقل من العبد واألضعف فإن العبد ال ب
مبيزان الشرع فال بد من التنبط فيه وأن أسرع ووصف بالسرع فإمنا سرعته يف إقامة امليزان يف فعله ذلك ألين نفس الفعل فإن إقامة 

 ميزان احلق املوضوع الذي بيده هو امليزان الذي وزنت أنت به ذلك الفعل امليزان به تصح املعاملة وقرب اهللا ال حيتاج إىل ميزان فإن
الذي تطلب به القربة إىل اهللا فال بد من هذا نعته أن يكون يف قربه منك أقوى وأكثر من قربك منه فوصف نفسه بأنه يقرب منك 

 خالفتك على ذاتك فأنت خليفته يف أرض يف قربك منه ضعف ما قربت منه مثالً ميثل ألنك على الصورة خلقت وأقل خالفة لك
بدنك ورعيتك جوارحك وقواك الظاهرة والباطنة فعني قربه منك قربك منه وزيادة وهي ما قال من الذراع والباع وهلرولة ورعيتك 

ىل الشرب ذراع جوارحك وقواك الظاهرة والباطنة فعني قربه منك قربك منه وزيادة وهي ما قال من الذراع والباع واهلرولة والشرب إ
والذراع إىل الذراع باع واملشي إذا ضاعفته هرولة فهو يف األول الذي هو يف األوىل الذي هو قربك منه وهو يف اآلخر الذي هو قر 

به منك فهو األول الذي هو ق ربك منه وهو يف اآلخر الذي هو قربه منك فهو األول واآلخر وهذا هو القرب املناسب فإ ن 
ن مجيع اخللق غري هذا وهو قوله وحنن أقرب إليه من حبل الوريد فما أريد هنا ذلك القرب وإمنا أريد القرب الذي القرب اإلهلي م

    هو جزاء قرب العبد من اهللا وليس للعبد قرب من اهللا إال باإلميان مبا جاء من عند اهللا بعد اإلميان باهللا 

ري وإن مل تفعل ومهما حدثت نفسك بشرفا عزم على ترك ذلك هللا إىل أن الزم نفيسك احلديث يعمل اخل" وصية"وباملبلغ عن اهللا 
يغلبك القدر السابق والقضاء الالحق فإن اهللا إذا مل يقض لعيك باتيان ذلك الشيء الذي حدثت به نفسك كتبه لكح حسنة وقد 

مل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما مل ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ربه عز وجل إنه يقول إذا حتدث عبدي بأن يع
يعملها وكلمة ما هنا ظرفية فكل زمان مير عليه يف احلديث يعمل هذه احلسنة وإن مل يعملها فإن ا هللا يكتبها له حسنة واحدة يف 

ملها مث قال كل زمان يصحبه احلديث ا فيه بلغت تلك األزمنة من العدد ما بلغت فله بكل زمان حديث حسنة وهلذا قال ما مل يع
تعاىل فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشرة أمثاهلا ومن هنا فرض العشر فيما سقت السماء إن علمت فإن كانت من احلسنات املتعدية 

اليت هلا بقاء فإن األجر يتجدد عليها ما بقيت إىل يوم القيامة كالصدقة اجلارية مثل األوقاف والعلم الذي يبثه يف الناس والسنة 
 وأمثال ذلك مث متم نعمه على عباده فقال تعاىل وإذا حتدث بأن يعمل سيئته فأنا أغفرها له ما مل يعملها وكلمة ما هنا ظرفية احلسنة

كما كانت يف احلسنة سواء واحلكم كاحلكم يف احلديث واجلزاء بالغاً ما بلغ مث قال فإذا عملها فإما أكتبها له ميثلها فجعل العدل يف 
 احلسنة وهو قوهلللذين أسنوا السىن وزيادة وفو الفضل وهو ماذاد على املثل مث أخرب تعاىل عن املالئكة أا تقول السيئة والفضل يف

حبكم األصل ع ليها الذي نطقها يف حق أبينا ىدم بقلوها أجتعل فيها من يفس فيها ويسفك الدماء فما ذكرت اإلمساوينا وما 
تغلب عليه الغرية على جناب اهللا أن يهتضم وعملت من هذه النشأة العنصرية أا ال بد تعرضت للحسن من ذلك فإن املأل األعلى 
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أن ختالف ا ملا هي عليه من حقيقتها وذلك عندها بالذوق من ذاا وإمنا هي يف نأتنا اظهر ولوال إن املالئكة يف نشأا على صورة 
ال مع األضداد وما ذكر اهللا عن املالئكة يف حقنا أم يقولون ذاك عبدك نشأتنا م ذكر اهللا عنهم أم خيتصمون واخلصام ما يكون إ

يريد أن يعمل حسنة فإنظر قوة هذا األصل ما أحكمه ملن نظر ومن هنا تعلم فضل اإلنسان إذا ذكر خرباً يف أحد وسكت عن شره 
عليه من ذلك لتعرف نشأم وما جبلوا عليه أين تكون درجته مع القصد اجلميل من املالئكة فيما ذكروه ولكن تك على ماتك 

فكل يعمل على شاكلته كما قال تعاىل وأخرب أن املالئكة تقول ذاك عبدك فألن يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به قال ارقبوه فإن 
ذكورة هنا هم الذي قال عملها فاكتبوها له مبثلها وإن تركهافا كتبوها له حسنة أنه إمنا تركها من جرائي أي من أجلي فاملالئكة امل

اهللا لنا فيهم إن عليكم حلافظني كراماً كاتبني فاملرتبة والتولية أعطتهم أن يتكلموا مبا تكلموا به فلهم كتابة احلسن من غري تعريف مبا 
 ما هو األمر فيه عند تقدم اهللا إليهم به يف ذلك ويتكلمون يف السيئة ملا يعلمونه من فضل اله وجتاوز ولوال ما تكلموا يف ذلك ماعرفنا

اهللا مثل مايقولونه يف جمالس الذكر يف الشخص الذي يأتيها إىل حاجته ال ألجل الذكر فأطلق اهللا للجميع املغفرة وقال هم القوم ال 
ق يشقى جليسهم فلوال سؤاهلم وتعريفهم م ما عرفنا حكم هللا فيهم فالمهم عليهم السامل تعليم ورمحة وأن كان ظاهره كما يسب

إىل اإلفهام القاصرة مع األصل الذي نبهناك عليه وقد قال اهللا يف احلسنة والسيئة من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا وأزيد ومن جاء 
بالسيئة فال جيزى إال مثلها وأغفر بعد اجلزاء ليقوم وقبل اجلزاء لقوم آخرين فال بد من املغفرة لكل مسرف على نفسه وإن مل يتب 

ه الوصية عرف النسبة بني النشأة اإلنسانية وامللكية وأن األصل واحد كما أن ربنا واحد وله األمساء املتقابلة فكان فمن حتقق ذ
الوجود على صورة األمساء وصية ثابر على كلمة اإلسالم وهي قولك ال إله إال اهللا فإا أفضل األذكار مبا حتوي عليه من زيادة علم 

فضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا فهي كلمة مجعت بني النفي واإلثبات والقسمة منحصرة وقال صلى اهللا عليه وسلم أ
فال يعرف ما حيوي عليه هذه الكلمة إال من عرف وزا وما تزن كما ورد يف اخلرب الذي نذكره يف الداللة عليها فاعلم أا كلمة 

 شيء ما كان واحداً ولكان اثنني فصاعد فما مث ما يزنه فإنه ما يزنه إال املعادل واملماثل توحيد والتوحيد ال مياثله شيء إذ لو ماثله
    وما مث مماثل وال معادل فذلك هو 

املانع الذي منع ال إله إال اهللا أن تدخل امليزان فإن العامة من العلماء يرون أن الشرك الذي هو يقابل التوحيد ال يصح وجود القول 
مع وجود التوحيد فاإلنسان إما مشرك وإما موحد فال يزن التوحيد إال الشرك فال جيتمعان يف ميزان وعندنا إمنا مل به من العبد 

يدخل يف امليزان ملا ورد يف اخلرب ملن فهمه واعتربه وهو خرب صحيح عن اهللا يقول اهللا لو أن السماوات السبع وعامرهن واألرضني 
له إال اهللا يف كفة مالت م ال إله إال اهللا فما ذكر السماوات واألرض ألن امليزان ليس له السبع وعامرهن غريي يف كفة وال إ

موضع ما حتت مقعر فلك الكواكب الثابتة من السدرة املنتهى اليت تنتهي إليها أعمال العباد وهلذه األعمال وضع امليزان فال تتعدى 
امرهن غريي وما هلا عامر إال اهللا فاخلبري تكفيه اإلشارة ويف لسان العموم من علماء امليزان املوضع الذي ال يتعداه األعمال مث قال وع

الرسوم يعين بالغري الشريك الذي أثبته املشرك لو كان له اشتراك يف اخللق لكانت ال إله إال اهللا متيل به يف امليزان ألن ال إله إال اهللا 
 تعاىل على جانب الذي أشرك به فقال م فيهم أمهم قالوا ما نعبدهم إال األقوى على كل حال لكون املشرك يرجح جانب اهللا

لقربونا إىل اهللا زلفى فإذا رفع ميزان الوجود ال ميزان التوحيد دخلت ال إله إال اهللا فيه وقد تدخل يف ميزان توحيد العظمة وهو 
مر غري اهللا فال متيل وعينه ما ذكره إمنا هو اهللا قال أين متيل وما مث توحيد املشركني فترتنه ال إله إال اهللا ومييل به فإنه إذا مل يكن العا

إال واحد يف الكفتني وأما صاحب السجالت فما مالت الكفة إال بالبطاقة ألا هي اليت حواها امليزان من كون ال إله إال اهللا يلفظ 
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لنطق ولو وضعت لكل أحد ما دخل النار من تلفظ بتوحيد وإمنا أراد ا قائلها فكتبها امللك فهي ال إله إال اهللا املكتوبة املخلوقة يف ا
اهللا أن يرى فضلها أهل املوقف يف صاحب السجالت وال يراها وال توضع إال بعد دخول من شاء اهللا من املوحدين النار فإذا مل يبق 

لعناية اإلهلية عند ذلك يؤيت بصاحب السجالت يف املوقف موحد قد قضى اهللا عليه أن يدخل النار مث بعد ذلك خيرج بالشفاعة أو با
ومل يبق يف املوقف إال من يدخل اجلنة ممن الحظ له يف النار وهو آخر من يوزن له من اخللق فإن ال إله إال اهللا له البدء واخلتام وقد 

ه كل ضد وهذا ال يتفطن له يكون عنب بدئها ختامها كصاحب السجالت مث اعلم أن اهللا ما وضع يف العموم من القوة ما يقابل ب
كل عارف من أهل اهللا األنبياء الذين شرعوا للناس ما شرعوا وال شك أنه قال صلى اهللا عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من 

 األقوال قبلي ال إله إال اهللا وقد قال ما أشارت إىل فضله من ادعى اخلصوص من الذكر بكلمة اهللا اهللا وهو هو وال شك أنه من مجلة
اليت ال إله إال اهللا أفضل منها عند العلماء باهللا فعليك با ويل بالذكر الثابت يف العموم فإنه الذكر اٌوى وله النور األضوي واملكانة 

الزلفى وال يشعر بذلك إال من لزمه وعمل به حىت أحكمه فإن اهللا ما وسع رمحته إال للشمول وبلوغ املأمول وما من أحد إال وهو 
لب النجاة وإن جهل طريقها فمن نفى بال إله عينه أثبت بإال اهللا كونه فتنفي عينك حكماً ال علماً وتوجب كون احلق حكماً يط

وعلماً واإلله من له مجيع األمساء وليست إال لعني واحدة وهي مسمى اهللا عامر السماوات واألرض الذي بيده ميزان الرفع واخلفض 
 وإياك ومعاداة أهل ال إله إال اهللا فإن هلا من اهللا الوالية -  وصية-ي قرن اهللا به وبالعلم به السعادة فعمفعليك بلزوم هذا الذكر الذ

العامة فهم أولياء اهللا وإن أخطؤوا وجاؤوا بقراب األرض خطايا ال يشركون باهللا لقيهم اهللا مبثلها مغفرة ومن ثبتت واليته فقد 
اهللا جزاءه يف الدنيا واآلخرة وكل من مل يطلعك اهللا على عداوته هللا فال تتخذه عدواً وأقل حرمت حماربته ومن حارب اهللا فقد ذكر 

أحوالك إذا جهلته أن مل أمره فإذا حتققت أنه عدو هللا وليس إال املشرك فتربأ منه كما فعل ابراهيم اخلليل عليه السالم يف حق أبيه 
 ون آزر وقال اهللا عز وجل فلما تبني له أنه عدوهللا تربأ منه هذا ميزانك يقول اهللا تعاىل ال جند قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يواد

من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم كما فعل ابراهيم اخلليل أو أبناءهم أو إخوام أو عشريم ومىت ال تعلم ذلك فال تعاد عباد 
    غي لك أن تكره فعله ال عينه والعدو اهللا باإلمكان وال مبا ظهر على اللسان والذي ينب

هللا إمنا تكره عينه ففرق بني من نكره عينه وهو عدو اهللا وبني من تكره فعله وهو املؤمن أو من جتهل خامتته ممن ليس مبسلم يف 
ق احلق يف خلقه فإنه الوقت واحذر قوله تعاىل يف الصحيح من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب فإنه إذا جهل أمره وعاداه فما وىف ح

ما يدري علم اهللا فيه وما بينه اهللا له حىت يتربأ منه ويتخذه عدواً وإذا علم حاله الظاهر وإن كان عدو اهللا يف نفس األمر وأنت ال 
جة البالغة تعلم فواله إلقامة حق اهللا وال تعاده فإن االسم اإلهلي الظاهر خياصمك عند اهللا فال جتعل عليك حجة فتهلك فإن هللا احل

فعامل عباد اهللا بالشفقة والرمحة كما أن اهللا يرزقهم على كفرهم وشركهم مع علمه م وما رزقهم إال لعلمه ألن الذي هم فيه ما 
هم فيه م بل وهم فيه م ملا قد ذكرناه بلسان العموم فإن اهللا خالق كل شيء وكفرهم وشركهم خملوق فيهم وبلسان اخلصوص 

 موجود إال مبا هو عليه يف حال العدم يف ثبوته الذي علمه اهللا منه فلله احلجة البالغة على كل أحد مهما وقع نزاع ما ظهر حكم يف
وحماجة فيسلم األمر إليه واعلم أنك ما كنت عليه وعم برمحتك وشفقتك مجيع احليوان واملخلوقني وال تقل هذا نبات ومجاد ما 

ندك خرب فاترك الوجود على ما هو عليه وارمحه برمجة موجده يف وجوده وال تنظر فيه من عندهم خرب نعم عندهم أخبار أنت ما ع
حيث ما يقام فيه يف الوقت حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني فيتعني عليك عند ذلك أن تتخذهم أعداء ألمر اهللا لك 

 ضعف يقني إىل مدارام فدارهم من غري أن تلقى إليهم مبودة بذلك حيث اك أن تتخذ عدوه ولياً تلقى إليه باملودة فإن اضطرك
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 وعليك مبالزمة ما افترضه اهللا عليك -  وصية- ولكن مساملة لدفع الشر عنك ففوض األمر إليه واعتمد يف كل حال عليه إىل أن تلقاه
تفرغ ما بني الفرضني لنوافل اخلريات على الوجه الذي أمرك أن تقوم فيه فإذا أكملت نشأة فرائضك وإكماهلا فرض عليك حينئذ ت

كانت ما كانت وال حتقر شيئاً من عملك فإن اهللا ما احتقره حني خلقه وأوجده فإن اهللا ما كلفك بأمر إال وله بذلك األمر اعتناء 
بأفعال املكلفني وعناية حىت كلفك به مع كونك يف الرتبة أعظم عنده فإنك حمل لوجود ما كلفك به إذ كان التكليف ال يتعلق إال 

فيتعلق باملكلف من حيث فعله ال من حيث عينه واعلم أنك إذا ثابرت على أداء الفرائض فإنك تقربت إىل اهللا بأحب األمور املقربة 
إليه وإذا كنت صاحب هذه الصفة كنت مسع احلق وبصره فال يسمع إال بك وال يبصر إال بك فيد احلق يدك إن الذين يبايعونك إمنا 

يعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم وأيديهم من حيث يد اهللا هي فوق أيديهم من حيث ما هي أيديهم فإا املبايعة اسم فاعل والفاعل يبا
هو اهللا فأيديهم يد اهللا فبأيديهم بايع تعاىل وهم املبايعون واألسباب كلها يد احلق اليت هلا اقتدار على إجياد املسببات وهذه هي احملبة 

ليت ما ورد فيها نص جلي كما ورد يف النوافل فإن للمثابرة على النوافل حباً إهلياً منصوصاً عليه يكون احلق مسع العبد العظمى ا
وبصره كما كان األمر بالعكس يف حب أداء الفرائض ففي الفرض عبودية االضطرار وهي األصلية ويف الفرع وهو النفل عبودية 

سمى نفالً ألنه زائد كما أنك باألصالة زائد يف الوجود إذ كان اهللا وال أنت مث كنت فزاد االختيار فاحلق فيها مسعك وبصرك وي
الوجود احلادث فأنت نفل يف وجود احلق فال بد لك من عمل يسمى نفالً هو أصلك وال بد من عمل يسمى فرضاً وهو أصل 

اك من حيث ما أنت له أعظم وأشد من حبه إياك من الوجود وهو وجود احلق ففي أداء الفرض أنت له ويف النفل أنت لك وحبه إي
حيث ما أنت لك وقد ورد يف اخلرب الصحيح عن اهللا تعاىل ما تقرب إيل عبد بشيء أحب إيلّ مما افترضته عليه وما يزال العبد 

يت ا ميشي ولئن سألين يتقرب إيل بالنوافل حىت أحببته فكنت مسعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصره ويده اليت يبطش ورجله ال
ألعطيته ولئن استعاذ يب ألعيذته وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته فانظر 

نه فروض إىل ما تنتجه حمبة اهللا فثابر على أداء ما يصح به وجود هذه احملبة اإلهلية وال يصح نفل إال بعد تكملة الفرض ويف النفل عي
ونوافل فبما فيه من الفروض تكمل الفرائض ورد يف الصحيح أنه يقول تعاىل انظروا يف صالة عبدي أمتها أم نقصها فإن كانت تامة 

    كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئاً قال انظروا هل لعبدي من تطوع قال اهللا أكملوا 

كم وليست النوافل إال ما هلا أصل يف الفرائض وما ال أصل له يف فرض فذلك لعبدي فريضته من تطوعه مث تؤخذ األعمال على ذا
إنشاء عيادة مستقلة يسميها علماء الرسوم بدعة فإن اهللا تعاىل ورهبانية ابتدعوها ومساها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسنة 

رهم شيئاً وملا مل يكن يف قوة النفل أن يسد مسد والذي سنها هلا أجرها من عمل ا إىل يوم القيامة من غري أن ينقص من أجو
الفرض جعل يف نفس النفل فروضاً لتجرب الفرائض بالفرائض كصالة النافلة حبكم األصل مث أا تشتمل على فرائض من ذكر 

 تراعي أعمالك  وعليك مبراعاة أقوالك كما-  وصية-وركوع وسجود مع كوا يف األصل نافلة وهذه األقوال واألفعال فرائض فيها
فإن أقوالك من مجلة عملك وهلذا قال بعض العلماء من عد كالمه من عمله قل كالمه واعلم أن اهللا راعى أقوال عباده وأن اهللا عند 

ا لسان كل قائل فما اك اهللا عنه أن تتلفظ به فال تتلفظ به وإن مل تعتقده فإن اهللا سائلك عنه روينا أن امللك ال يكتب على العبد م
يعمله حىت يتكلم به قال تعاىل ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد يريد امللك الذي حيصي عليك أقوالك يقول تعاىل أن عليكم 

حلافظني كراماً كاتبني يعلمون ما تفعلون وأقوالك من أفعالك انظر يف قوله تعاىل وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات فنهاك عن 
 اهللا من قال مثل هذا القول فإن اهللا قال فيهم أم أحياء أال ترى إىل قوله تعاىل حيث يقول وال حتسنب الذين قتلوا القول فإنه كذب
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يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء عند رم وقال ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول وقال ال خري يف كثري من جنواهم وهو القول فإذا 
رع اهللا لك أن تتكلم به وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميزح وال يقول إال حقاً فعليك بقول احلق تكلمت فتكلم مبيزان ما ش

الذي يرضي اهللا فإن النميمة حق والغيبة حق وهي ال ترضى إال حقاً فعليك بقول احلق الذي يرضي اهللا فما كل حق يقال يرضي 
 وقد يت أن تغتاب وأن تنم بأحد ومن مراعاة اهللا األقوال ما رويناه يف صحيح اهللا فإن النميمة حق والغيبة حق وهي ال ترضي اهللا

مسلم عن اهللا تعاىل ملا مطرت السماء قال عز وجل أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر يب 
ب فراعى أقوال القائلني وكان أبو هريرة يقول إذا مؤمن بالكوكب وأما من مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكوك

مطرت السماء مطرنا بنوء الفتح مث يتلو ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا ولو كنت تعتقد أن اهللا هو الذي وضع األسباب 
نه أن تقوله وتتلفظ به فإنه كما اك ونصبها وأجرى العادة عندنا بأنه يفعل األشياء عندها ال ا ومع هذا كله ال تقل ما اك اهللا ع

عن أمور اك عن القول وإن كان حقاً وانظر ما أحكم قول اهللا عز وجلّ يف قوله مؤمن يب كافر بالكوكب وكافر يب مؤمن 
اعل بالكوكب فإنه مهما قال بفضل اهللا فقد ستر الكوكب حيث مل ينطق بامسه ومن قال بالكوكب فقد ستر اهللا وإن اعتقد أنه الف

مرتل املطر ولكن مل يتلفظ بامسه فجاء تعاىل بلفظ الكفر الذي هو الستر فإياك واالستمطار باألنواء أن تتلفظ به فأحرى أن تعتقده 
فإن اعتقادك إن كنت مؤمناً أن اهللا نصبها أدلة عادية وكل دليل عادي جيوز خرق العادة فيه فاحذر من غوائل العادات ال تصرفنك 

اليت ال حد لك فال تتعداها فإن اهللا ما حدها حىت راعاها وذلك يف كل شيء ورد يف اخلرب الصحيح أن الرجل يتكلم عن حدود اهللا 
بالكلمة من سخط اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيهوى ا يف النار سبعني خريفاً وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ما يظن 

ليني فال تنطق إال مبا يرضي اهللا ال مبا يسخط اهللا عليك وذلك ال يتمكن لك إال مبعرفة ما حده لك أن تبلغ ما بلغت فريفع ا يف ع
يف نطقك وهذا باب أغفله الناس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم 

-  خلف بابني الشفتني واألسنان ومع هذا يكثر الفضول ويفتح البواب وقال احلكيم ال شيء أحق بسجن من لسان وقد جعله اهللا

 وإياك أن تصور صورة بيدك من شأا أن يكون هلا روح فإن ذلك يهونه الناس على أنفسهم وهو عند اهللا عظيم فاملصورون - وصية
ا روحاً وليس بنافخ وقد ورد يف الصحيح عن اهللا أشد الناش عذاباً يوم القيامة يقال للمصور يوم القيامة أحي ما خلقت أو انفخ فيه

    تعاىل أنه قال ومن أظلم ممن ذهب خيلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو 

ليخلقوا شعرية وإن العبد إذا راعى هذا القدر وتركه ملا ورد عن اهللا فيه ومل يزاحم الربوبية يف يف تصوير شيء ال من حيوان وال من 
وان فإنه يطلع على حياة كل صورة يف العامل فرياه كله حيواناً ناطقاً يسبح حبمد اهللا وإذا سامح نفسه يف تصوير النبات وما غري حي

ليس له روح يف الشاهد يف نظر البصر يف املعتاد فال يطلع على مثل هذا الكشف أبداً فإنه يف نفس األمر لكل صورة من العامل روح 
إدراك حياة ما يقول عنه أنه ليس حبيوان ويف اآلخرة يتكشف األمر يف العموم وهلذا مساها بالدار احليوان فما أخذ اهللا بأبصارنا عن 

ترى فيها شيئاً إال حياً ناطقاً خبالف حالك يف الدنيا كما روى يف الصحيح أن احلصى سبح يف كف رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 وأخطؤوا وإمنا خرق العادة يف مسع السامعني ذلك فإنه مل يزل مسبحاً كما أخرب وسلم فجعل الناس خرق العادة يف تسبيح احلصى

اهللا إال أن يسبح بتسبيح خاص أو هيئة يف النقط خاصة مل يكن احلصى قبل ذلك يسبح به وال على تلك الكيفية فحينئذ يكون خرق 
 وعليك يا أخي - وصية-ن مل جتر العادة أن يسمعهالعادة يف احلصى ال يف مسع السامع والذي يف مسع السامع كونه مسع نطق م

بعيادة املرضى ملا فيها من االعتبار والذكرى فإن اهللا خلق اإلنسان من ضعف فينبهك النظر إليه يف عيادتك على أصلك لتفتقر إىل 
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ال باهللا وال ذكر إال اهللا فال يزال اهللا يف قوة يقويك بك على طاعته وأن اهللا عند عبده إذا مرض أال ترى إىل املريض ما له استغاثة إ
احلق بلسانه منطوقاً به ويف قلبه التجاء إليه فاملريض ال يزال مع اهللا أي مريض كان ولو تطيب وتناول األسباب املعتادة لوجود 

لم تعدين قال يا الشفاء عندها ومع ذلك فال يغفل عن اهللا وذلك حلضور اهللا عنده وأن اهللا يوم القيامة يقول يا ابن آدم مرضت ق
رب كيف أدعوك وأنت رب العاملني قال أما علمت أن عبدي فالناً مرض فلم تعده أما أنك لو عدنه لوجدتين عنده احلديث وهو 

صحيح فقوله لوجدتين عنده هو ذكر املريض ربه يف سره عالنيته وكذلك إذا استطعمك أحد من خلق اهللا أو استسقاك فأطعمه 
 لذلك فإنه لو مل يكن لك من الشرف واملرتلة إال أن هذا املستطعم واملستسقي قد أنزلك مرتلة احلق الذي واسقه إذا كنت موجداً

يطعم عباده ويسقيهم وهذا نظر قل من يعتربه انظر إىل السائل إذا سأل ويرفع صوته يقول باهللا أعطين فما نطقه اهللا إال امسه يف هذه 
ىت تعطيه فقد مساك باالسم اهللا والتجأ إليك برفع الصوت التجاء إىل اهللا ومن أنزلك مرتلة احلال وما رفع صوته إال ليسمعك أنت ح

سيده فينبغي لك أن ال حترمه وتبادر إىل إعطائه ما سألك فيه فإن يف هذا احلديث الذي سقناه آنفاً يف مرض العبد أن اهللا يقول يا 
ت رب العاملني قال أما علمت أن عبدي فالناً استطعمك قلم تطعمه ابن آدم استطعمتك فلم تطعين قال يا رب كيف أطعمك وأن

أما لو طعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العاملني قال أما علمت أن 
 بن حامت عن ز عن محاد بن عبدي فالناً استسقاك قلم تسقه أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي خرج هذا احلديث مسلم عن حممد

سلمة عن ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا نفسه يف هذا اخلرب مرتلة عبده فالعبد 
ق منه فإنه ال احلاضر كله اهللا الذاكر اهللا يف كل حال يف مثل هذه احلال يرى احلق أنه الذي استطعمه واستسقاه فيبادر ملا طلب احل

يدري يوم القيامة لعله يقام يف حال هذا الشخص الذي استطعمه واستسقاه من احلاجة فيكافئه اهللا على ذلك وهو قوله لوجدت 
ذلك عندي أي تلك الطعمة والشربة كنت أرفعها وأربيها حىت جتيء يوم القيامة فأردها عليك أحسن وأطيب وأعظم مما كانت فإن 

 ترى هذا الذي استسقاك قد أنزلك مرتلة من بيده قضاء حاجته إذ جعلك اهللا خليفة عنه فال أقل أن تقضي مل تكن لك مهة أن
حاجة هذا السائل بنية التجارة طلباً للريح وتضاعف احلسنة فكيف إذا وقفت على مثل هذا اخلرب ورأيت أن اهللا هو الذي سألك ما 

ق مما استخلفك فيه فقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه وعظم األجر فيه إذا أنت مستخلف فيه فإن الكل هللا وقد أمرك باإلنفا
أنفقت فال ترد سائالً ولو بكلمة طيبة والقه طلق الوجه مسروراً به فإنك إمنا تلقى اهللا وكان احلسني أو احلسن عليهما السالم إذا 

    زادي إىل اآلخرة ألنه رآه قد محل نه فكان له سأله السائل سارع إليه بالعطاء ويقول أهالً واهللا وسهالً حبامل 

مثل الراحلة ألن اإلنسان إذا أنعم اهللا عليه نعمة ومل حيمل فضلها غريه فإنه يأيت ا يوم القيامة وهو حاملها حىت يسأل عنها فلهذا 
ظامل العباد فإن الظلم ظلمات يوم  وإياكم وم- وصية- كان احلسن بقويل أن السائل حامل زاده إىل اآلخرة فريفع عنه مؤونة احلمل

القيامة وظلم العباد أن متنعهم حقوقهم اليت أوجب اهللا عليك أداءها إليهم وقد يكون ذلك باحلال فيما تراه عليه من االضطرارات 
ال لتدفع إليه وأنت قادر واجد لسد خلته ودفع ضرورته فيتعني عليك أن تعلم أن له حباله حقاً يف مالك فإن اهللا ما أطلعك عليه إ

حقه وإال فأنت مسؤول فإن مل يكن لك قدره مبا تسد خلته فاعلم أن اهللا ما أطلعك على حاله سدى فاعلم أنه يريد منك أن تعينه 
بكلمة طيبة عند من تعلم أنه يسد خلته فإن مل تعمل فال أقل من دعوة تدعو له وال يكون هذا إال بعد بذل اهود واليأس حىت ال 

دك إال الدعاء ومهما غفلت عن هذا القدر فأنت مجلة من ظلم صاحب هذا احلال كله إن مات ذلك احملتاج من تلك يبقى عن
احلاجة فإن مل ميت وسد خلته غريك من املؤمنني فقد أسقط أخوك عنك هذه املطالبة من حيث ال يشعر فإن املؤمن أخو املؤمن ال 
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يف نفس األمر وكذا يقبله اهللا فإذا أعطيت أنت سائالً باحلال ضرورته فأتوىف يف يسلمه وإن مل ينو املعطي ذلك ولكن هكذا هو 
ذلك أن تنوب عن أخيك املؤمن األول الذي حرمه وجتعل ذلك منه إيثاراً جلنابك عليه بذلك اخلري الذي أبقاه من أجلك حىت تصيبه 

ية عطاء العارفني أصحاب الضرورات السائلني بأحواهلم وأقواهلم إذ لو أعطاه اقتنع مبا أعطاه ومل تكن جتد أنت ذلك اخلري فبهذه الن
وأما السائل فال تنهر وسواء كان ذلك يف القوت احملسوس أو املعنوي فإن العلم من هذا الباب واإلفادة فإن الضال يطلب اهلداية 

اين العامل بأنك قادر على مؤاخذته يطلب منك واجلائع إال طعام والعاري يطلب الكسوة اليت تقيه برد اهلواء وحره وتستر عورته واجل
العفو عن جنايته فأهد اجلريان وأطعم اجلائع واسق الظمآن واكِس العريان واعلم أنك فقري ملا يفتقر إليك فيه واهللا غين عن العاملني 

م فأنت أوىل أن تعامل عباد اهللا ومع هذا جييب دعاءهم ويقضي حوائجهم ويسأهلم أن يسألوه يف دفع املضار عنهم وأيضاً املنافع إليه
مبثل هذا حلاجتك إىل اهللا يف هذه األمور خرج مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن رام الدارمي عن مروان بن حممد 

فيما روى الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إال من 

هديته فاستهدوين أهدكم يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم يا عبادي كلكم عار إال من كسوته 
دي أنتم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعاً فاستغفروين أغفر لكم واحلق تعاىل يعطيكم هذا فاستسكوين أكسكم يا عبا

كله من غري سؤال منك إياه فيه ولكن مع هذا أمرك أن تسأله فيعطيك إجابة لسؤالك لرييك عنايته بك حيث قبل سؤالك وهذه 
مره وقد علم منك أنك تسأله وال بد من ضرورة أصل ما خلقت عليه من مرتلة أخرى زائدة على ما أعطاك وإذا كان سؤالك عن أ

احلاجة والسؤال لتكون يف سؤالك مؤدياً أمراً واجباً فتجزي جزاء من امتثل أمر اهللا فرتيد خرياً خري فما أمرك إال رمحة بك وإيصال 
 أي لتذلّ له فالذي أوصيك به الوقوف عند أوامر خري إليك ولينبهك على أن حاجتك إليه ال إىل غريه فإنه ما خلقك إال لعبادته

احلق ونواهيه والفهم عنه يف ذلك حىت تكون من العلماء مبا أراده احلق منك يف أمره ويه إياك ومن مل يسأل ربه فقد خبله هذا يف 
 ناسياً فال فقد نبهتك حق العموم فإن فرطت فيما أوصيتك به فال تلومن إال نفسك فإنك إن كنت جاهالً فقد علمتك وإن كنت

وذكرتك فإن كنت مؤمن فإن الذكرى تنفعك فإين قد امتثلت أمر اهللا مبا ذكرتك به وانتفاعك بالذكرى شاهد لك باإلميان قال اهللا 
عز وجلّ يف حقي ويف حقك وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني فإن مل تنفعك الذكرى فإم نفسك غي إميانك فإن اهللا صادق وقد 

 بأن الذكرى تنفع املؤمنني ومن متام هذا اخلرب اإلهلي الذي أوردناه بعد قوله أغفر لكم إن قال عبادي أنكم لن تبلغوا ضري أخرب
    فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ومعلوم أنه سبحانه ال يتضرر وال ينتفع فإن الغين عن العاملني ولكن ملا 

االستطعام نبهنا باز عن بلوغ الغاية يف ضر العباد له أو يف نفعهم فمن احملال بلوغ الغاية يف أنزل نفسه مرتلة عبده فيما ذكرناه من 
ذلك ولكون اهللا قد قال يف حق قوم أنه ما تبعوا ما اسخط وهو يف الظاهر ضر ونزه نفسه عن ذلك وكذبك من فعل فعالً يرضى 

ا اخلرب كالدواء ملا يطرأ من املرض من ذلك يف بعض النفس الضعيفة يف اهللا به ويفرحه كالتائب يف فرح اهللا بتوبة عبده فكان هذ
العلم باهللا اليت ال علم هلا مبا يعطيه قوله ليس كمثله شيء مث من متام هذا اخلرب قوله يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم 

أولكم وأخركم أنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب كانوا على أتقى قلب رجل أحد ما زاد ذلك من ملكي شيئاً يا عبادي لو أن 
رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيًء يا عبادي لو أن أولكم وأخركم أنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت 

ض النفوس كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا دخل يف البحر وهذا كله دواء ملا ذكرناه من أمرا
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إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها فمن وجد خرياً فليحمد اهللا ومن "الضعيفة فاستعمل يا وىل هذه األدوية يقول اهللا 
" وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه ومن سأل عن حاجة فقد ذلك ومن ذل لغري اهللا فقد ضل وظلم ومل يسلك ا طريق هداها

زمها ونصيحيت فاعلمها ومازال اهللا تعاىل يوصي عباده يف كتابه وعلى ألسنة رسله فكل من أوصاك مبا يف وهذه وصييت إياك فال
 إذا رأيت عاملاً مل يستعمله علمه فاستعمل أنت علمك يف -  وصية- استعماله سعادتك فهو رسول من اهللا إليك فاشكره عند ربك

 حتجب عن ذلك حبالة السيء فإن له عند اهللا درجة علمه فإن اإلنسان أدبك معه حىت توىف العامل حقه من حيث ما هو عامل وال
حيشر يوم القيامة مع من أحب ومن تأدب مع صفة إهلية كسبها يوم القيامة وحشر فيها وعليك بالقيام بكل ما تعلم أن اهللا حيبه 

أسعدك بالعلم به وبتجليه وبدار كرامته منك فتبادر إليه فإنك إذا حتليت به على طريق التحبب غليه تعاىل أحبك وإذا أحبك 
فينعمك يف بالئك والذي حيبه تعاىل أمور كثرية اذكر منها ما تيسر على جهة الوصية والنصيحة فمن ذلك التجمل هللا فإنه عبادة 

 معرض اإلنكار مستقلة وال سيما يف عبادة الصالة فإنك مأمور به قال اهللا تعاىل يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال يف
قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
لنية األيام لقوم يعلمون وأكثر من هذا البيان يف مثل هذا يف القرآن فال يكون وال فرق بني زينة اهللا وزينة احلياة الدنيا إال بالقصد وا

وغنما عني الزينة هي ما هي أمر آخر فالنية روح األمور وإمنا ال مرئ ما نوى فاهلجة من حيث ما كانت هجرة واحدة العني فمن 
كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه 

يح يف بيعة اإلمام يف الثالثة الذي ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم وفيه ورجل بايع وكذلك ورد يف الصح
إماماً يبايعه إال لدنيا فإن أعطاه منها ويف وإن مل يعطه منها مل يف فاألعمال بالنيات وهي أحد أركان بيت اإلسالم وورد يف 

 صلى اهللا عليه ومسل يا رسول اهللا إين أحب أن يكون نعلي حسناً وثويب حسناً فقال له الصحيح يف مسلم إن رجاال قال لرسول اهللا
 كون اهللا تعاىل مل - ومن هذا الباب- رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا مجيل حبب اجلمال وقال إن اهللا أوىل من يتجمل له

ل أهل زمانه وبلغ من أثر مجاله يف اخللق أنه ملا قدم املدينة واستقبله يبعث إليه جربيل يف أكثر نزوله عليه إال يف صورة حية وكان أمج
الناس ما رأته امرأة حامل إال ألقت ما يف بطنها فكأن احلق يقول يبشر نبيه صلى اهللا عليه وسلم بإنزال جربيل عليه يف صورة حية يا 

حانه باحلل فمن فإنه التجمل هللا كما قلناه فقد فاته من اهللا هذا حممد ما بيين وبينك إال صورة اجلمال خيربه تعاىل مبا له يف نفسه سب
احلب اخلاص املعني وإذا فاته هذا احلب اخلاص املعني وإذا فاته هذا احلب اخلاص املعني فإنه من اهللا ما ينتجه من علم وجتمل وكرامة 

ر الدنيا يف سلوكه ومشاهده ولكن كما قلنا ينوى يف دار السعادة ومرتلة يف كثيب الرؤية وشهود معنوي علمي روحي يف هذه الدا
     الرجوع - ومن ذل- بذلك التجمل هللا ال للزينة والفجر بعرض الدنيا والزهو والعجب والبطر على غريه

 إىل اهللا عند الفتنة فغن اهللا حيب كل مفنت تواب كذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال اهللا عز وجل خلق املوت واحلياة

ليبلوكم أيكم أحسن عمالً والبالء والفتنة مبعىن واحد وليس إال االختبار ملا هو اإلنسان عليه من الدعوى إن هي األفتنتك أي 
 النساء واملال والولد واجلاه هذه "وأعظم الفنت"اختبارك تضل ا من تشاء أي حتريه ودى ا من تشاء أي تبني له طريقة جناته فيها 

بتلى اهللا ا عبداً أو بواحد منها وقام مقام احلق يف نصبها له ورجع إىل اهللا فيها ومل يقف معها من حيث عينها وأخذها األربعة إذا ا
نعمة أهلية أنعم اهللا عليه ا فردته إليه تعاىل وأقامته يف مقام حق الشكر الذي أمر اهللا نبيه عليه السالم موسى به فقال يا موسى 

 موسى يا رب وما حق الشكر قال له يا موسى إذا رأيت النعمة متين فذلك حق الشكر ذ كره ابن ماجه يف اشكرين حق الشكر قال
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سننه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وملا غفر اهللا لنبيه حممد صلى اهللا عليه ومسل ما تقدم من ذ نبه وما تأخر وبشره ذلك بقوله 
تأخر قام حىت تورمت قدماه شكر اهللا تعاىل على ذلك فما فتر وال جنح إىل الراحة وملا تعاىل ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما 

قيل له يف ذلك وسئل يف الرفق بنفسه قال صلى اله عليه وسلم أفال أكون عبداً شكوراً وذلك ملا مسع اهللا يقول إن اهللا حبب 
خلاص ذا املقام الذي ال يناله من اهللا إىل الشكور فإن اهللا يقول الشاكرين فإن مل يقم يف مقام شكر املنعم فإنه من اهللا هذا احلب ا

وقليل من عبادي الشكور وإذا فاته فإنه ماله منا لعلم باهللا والتجلي والنعمي اخلاص به يف دار الكرامة وكشيب الرؤية يوم الزور إال 
فأما فتنة "ميتاز ا صاحب تلك الصفة من غريه عظم فإنه لكل حب إهلي من صفة خاصة علم وجتل ونعيم ومرتلة ال بد من ذلك 

 فصورة رجوعه إىل اهللا يف حمبتهم بان يرى أن الكل أحب بعضه وحن إليه فما أحب سوى نفسه ألن املرأة يف األصل "النساء
 احلق فجعلها خلقت من الرجل من ضلعه القصريى فيرتهلا من نفسه مرتلة الصورة اليت خلق اهللا اإلنسان الكامل عليها وهي صورة

احلق جملي له وإذا كان الشيء جملي للناظر فال يرى الناظر يف تلك الصورة إال نفسه فإذا رأى يف هذه املرأة نفسه أشتد حبه فيها 
وميله إليها ألا صورته وقد تبني لك أن صورته صورة احلق اليت أوجده عليها فما رأس غال احلق ولكن بشهوة حب والتذاذ وصلة 

ها فناء حق حبب صدق وقابلها بذاته مقابلة املثلية ولذلك فىن فيها فما من جزء فيه إال وهو فيها واحملبة قد سرت يف مجيع يفىن في
" أما من أهوى ومن أهوى أنا"أجزائه فتلعق كله ا فلذلك فىن يف مثله الفناء الكلي خبالف حبه غري مثله فاحتد مبحبوبه إىل أن قال 

ملقام أنا اهللا فإذا احييت مثلك شخصاً هذا احلب ردك إىل اهللا شهودك فيه هذا الرد فأنت ممن أحبه اهللا وكانت وقال اآلخر يف هذا ا
هذه الفتنة فتنة أعطتك املهداة وأما ما الطريقة األخرى يف حب النساء فإن حمال االنفعال والتكوين لظهور أعيان األمثال فيك كل 

ن العامل يف حال العامل يف حال عدم العامل إال لكون تلك األعيان حمل االنفعال فلما توجه عيها نوع وال شكل أن اهللا ما أحب أعيا
من كونه مريد أقال هلا كن فكانت فظهر ملكه ا يف الوجود وأعطت تلك األعيان هللا حقه يف الوهنة فكان إهلاً فعبدته تعاىل جبميع 

لمها فما بقي اسم هللا إال والعبد قد قام فيه بصورته وحاله وإن مل يعلم نتيجة ذلك األمساء باحلال سواء علمت تلك األمساء أو مل تع
االسم وهو الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه بأمساء اهللا أن استأثرت به يف علم غيبك أو علمته أحداً من 

كثرياً من األمور يف اإلنسان بالصورة واحلال وال يعلم ا ويعلم خلقك يعىن من أمسائه أن يعرف عينه حىت يفصله من غريه علماً فإن 
اهللا منه أن ذلك فيه فإذا أحب املرأة ملا ذكرناه فقد رده حبها إىل اهللا تعاىل فكانت نعمة الفتنة يف حقه فأحبه اهللا برجعته إليه تعاىل يف 

 احلقائق اليت ذكرناها سارية يف كل امرأة فذلك ملناسبة حبه إياها وأما تعلقه بامرأة خاصة يف ذلك دون غريها وإن كانت هذه
روحانية بني هذين الشخصني يف أصل النشأة واملزاج الطبيعي والنظر الروحي فمنه ما جيرى إىل أجل مسمى ومنه ما جيري إىل غري 

ر من حبه مجيع نسائه وحبه أبا أجل بل أجله املوت والتعلق ال يزول كحب النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة فإنه كان حيبها أكث
    بكر أيضاً وهو أبوها فهذه 

املناسبات الثواين هي اليت تعني األشخاص والسبب األول هو م ذكرناه ولذلك احلب املطلق والسماع املطلق والرؤية املطلقة اليت 
ه مشغول ومع هذا ال بد من يكون عليها بعض عباد اهللا ما ختتص بشخص يف العامل دون شخص فكل حاضر عنده له حمبوب وب

ميل خاص لبعض األشخاص ملناسبة خاصة مع هذا اإلطالق ال بد من ذلك فإن نشأة العامل تعطي يف أحاده هذا األبد من تقييد 
والكامل من جيمع بني التقييد واإلطالق فاإلطالق مثل قول النيب صلى اهللا عليه ومسل حبب إىل من دنياكم ثالث النساء وما خص 

ة من امرأة ومثل التقييد ما روى من حبه عائشة أكثر من سائر نسائه لنسبة إهلية وحانية قيدته ا دون غريها مع كون حيب امرأ
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النساء فهذا قد ذكر يا من الركن الواحد ما فيه كفاية مل فهم وأما الركن الثاين يف بيت الفنت وهو اجلاه املعرب عنه بالرياسة يقول فيه 
 علم هلا منهم آخر ما خيرج من قلوب الصديقني حب الرياسة فالعارفون من أصحاب هذا القول ما يقولون ذلك على الطائفة اليت ال

ما نفهمه العامة من أهل الطريق منهم وإمنا ذلك على ما نبينه من مقصود الكمل من أهل اهللا بذلك وذلك أن يف نفس اإلنسان 
احلب، يف السموات واألرض ويعلم ما خيفون وما تعلنون أي ما ظهر منكم وما خفى أموراً كثرية خبأها اهللا فيه وهو الذي خيرج 

مما ال تعلمونه منكم فيك فال يزال احلق خيرج لعبده من نفسه مما أخفاه فيها ما مل يكن يعرف أن ذلك يف نفسه كالشخص الذي 
من "يف نفوس اخللق أال تراه يقول صلى اهللا عليه وسلم يرى منه الطبيب من املرض ما ال يعرفه العليل من نفسه كذلك ما خبأه اهللا 

وما كل أحد يعرف نفسه مع أن نفسه عينه ال غري ذلك فال يزال احلق خيرج لإلنسان من نفسه ما خبأه " عرف نفسه عرف ربه
وب الصديقني حب فيها فيشهد فيعلم من نفسه عند ذلك ما مل يكن بعلمه قبل ذلك فقالت الطائفة الكثرية آخر ما خيرج من قل

الرياسة فيظهر هلم إذا خرج فيحبون الرياسة حبب غري حب العامة هلا فإم حيبوا من كوم على ما قال اهللا فيهم إنه مسعهم 
ده وبصرهم وذكر مجيع قواهم وأعضاءهم فإذا كانوا ذه املثابة فما احلب أحبوا الرياسة إال باهللا إذاً لتقدم هللا على العامل فإم عبي

وما كان الرئيس غال باملرؤوس وجودا وتقديراً فحبه للمرؤوس أشد احلب ألنه املثبت له الرياسة فال أحب من امللك يف ملكه ألن 
ملكه املثبت له كونه ملكاً فهاذ معىن آخر ما خيرج من قلوب الصديقني حب الرياسة هلم فريونه ويشهدونه ذوقاً ال أنه خيرج من 

رياسة فإم إن مل حيبوها فما حصل هلم العلم ا ذوقاً وهي الصورة اليت خلقهم اهللا عليها يف قوله صلى اهللا عليه قلوم فال حيبون ال
وسلم إن اهللا خلق آدم على صورته يف بعض تأويالت هذا اخلرب وحمتمالته فأعلم ذلك واجلاه إمضاء الكلمة وال أمضى كلمة من 

يكون فاعظم اجلاه من كان جاهه باهللا فريى هذا العبد مع بقاء عينه فيعلم عند ذلك أنه املثل قوله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن ف
الذي ال مياثل فإنه بعد رب واهللا عز وجل رب ال عبد فله اجلمعية وللحق اإلنفراد وأما الركن الثالث وهو املال وما مسي املال ذا 

 عباده حيث جعل تيسري بعض األمور بوجوده وعلق القلوب مبحبة صاحب املال االسم إال لكونه ميال إليه طبعاً فاخترب اهللا به
وتعظيمه ولو كان خبيالً فإن العيون تنظر غليه بعني التعظيم لتوهم النفوس باستغنائه عنهم ملا عنده من املال ورمبا يكون صاحب املال 

ناعة مبا عنده فهو يطلب الزيادة مما بيده وملا رأى العامل ميل أشد الناس فقراً إليهم يف نفسه وال جيد يف نفسه غال كتفاء وال الق
القلوب إىل رب املال ألجل املال أحبوا املال فطلب العارفون وجهاً إهلياً حيبون به املال إذ وال بد من حبه وهنا موضع الفتنة واالبتالء 

فما خاطب إال أصحاب " وأقرضوا اهللا قرضاً حسناً"قوله تعاىل اليت هلا الضاللة واملهداة فأما العارفون فنظروا إىل أمور إهلية منها 
اجلد فاحبوا املال ليكونوا من أهل هذا اخلطاب فيلتذوا بسماعه حيث كانوا فإذا أقرضوه أو أن الصدق تقع بيد الرمحن فحصل هلم 

 ملا خلقت بيدي فمن يعطيه عن سؤاله باملال وإعطائه مناولة احلق منهم ذلك فكانت هلم وصلة املناولة وقد شرف اهللا آدم بقوله
القرض أنتم يف االلتذاذ بالشرف ممن خلقه بيده فلوال املال ما مسعوا وال كانوا أهالً هلذا اخلطاب اإلهلي وال حصل هلم بالقرض هذا 

    التناول الرباين فإن ذلك يعمم الوصلة مع اهللا فاختربهم اهللا باملال مث 

ق نفسه مرتلة السائلني من عباده أهل احلاجة أهل الثروة منهم واملال بقوله يف احلديث املتقدم يف هذا اختربهم بالسؤال منه وأنزل احل
الباب يا عبدي استطعمتك فلم تطعمين واستسقيتك فلم تسقين فكان هلم ذا النظر حب املال فتنة مهداة إىل مثل هذا وأما فتنة 

ألشياء به فحبه حب الشيء نفسه وال شيء أحب إىل الشيء من نفسه فاختربه اهللا الولد فلكونه سر أبيه وقطعة من كبده وألصق ا
بنفسه يف صورة خارجة عنه مساه ولدا لريى هل حيجبه النظر إليه عما كلفه احلق من إقامة احلقوق عليه يقول رسول اهللا صلى اهللا 
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لو أن فاطمة بنت حممد سرقت قطعت يدها وجلد عمر بن عليه وسلم يف حق ابنته فاطمة ومكانتها من قلبه املكانة اليت ال جتهل 
اخلطاب انبه يف الزنا فمات ونفسه بذاك طيبة وجاد بأعز بنفسه واملرأة يف إقامة احلد عليهما الذي يف إتالف نفوسهما وقال يف 

كروه على الولد عظم يف البالء توبتهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأي توبة أعظم من أن جادت بنفسها واجلود بإقامة احلق امل
يقول اهللا يف موت الولد يف حق الولد ما لعبدي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا عندي جزاء إال اجلنة فمن أحكم هذه األركان اليت 

نك ال  أ- ومن وصييت إياك- هي من أعظم الفنت وأكرب احملن وآثر جناب احلق ورعاه فيها فذلك الرجل الذي ال أعظم منه يف جنسه
تنام إال على وتر ألن اإلنسان إذا نام قبض اهللا روحه إليه يف الصورة اليت يرى نفسه فيها إن رأى رؤيا فإن شاء ردها إليه إن كان مل 

ينقض عمره وإن شاء أمسكها إن كان قد جاء أجله فاالحتياط أن اإلنسان احلازم ال ينام إال على وتر فإذا نام على وتر نام على 
ل حببه اهللا ورد يف اخلري الصحيح إن اهللا وتر حيب الوتر فما أحب إال نفسه وأي عناية وقرب أعظم من أن أنزلك مرتلة حالة وعم

نفسه يف حبه إياك إذا كنت من أهل الوتر يف مجيع أفعالك اليت تطلب العدد والكمية وقد أمرك اهللا تعاىل على لسان رسوله صلى اهللا 
أهل القرآن وأهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته وكذلك إذا اكتحلت فاكتحل وترا يف كل عني واحدة أو عليه وسلم فقال أو تروا يا 

ثالثة فإن كل عني عضو مستقل بنفسه وكذلك إذا طعمت فال ترتع يدك إال عن وتر وكذلك شربك املاء يف حسواتك إياه أجعله 
ع عنك هذا جربته بنفسي وإذا تنفست يف شربك فتنفس ثالث وترا وإذاً أخذك الفواق اشرب من املاس سبع حسوات فإنه ينقط

مرات وأزل القدح عن فيك عند التنفس هكذا أمرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه أبرأ وأمرأ وأروى وإذا تكلمت بالكلمة 
ليه وسلم فإين ما أوصيك إال لتفهم السامع فأعدها عليه ثالث مرات وتراً وحىت تفهم عنك فهكذا كان يفعل رسول اهللا صلى اهللا ع

مبا جرت السنة اإلهلية عليه وهذا هو عني اإلتباع الذي أمرك اهللا تعاىل به يف القرآن فقال إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا 
 حبني إهليني حب منة فهذه حمبة اجلزاء وأما حمبته األوىل اليت ليست جزاء فهي احملبة اليت وفقك ا لإلتباع فبك قد جعله اهللا بين

وحب جزاء فصارت احملبة بينك وبين اهللا وتراحب املنة وهو الذي أعطاك التوفيق لإلتباع وحبك إياه وحبه إياك جزاء من كونك 
اتبعت ما شرعه لك لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة وذه اآلية ثبتت عصمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه لو مل 

ماً ما صح التأسي به فنحن نتأسى برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مجيع حركاته وسكناته وأفعاله وأحواله وأقواله ما يكن معصو
مل ينه عن شيء من ذ لك على التعيني يف كتاب أو سنة مثل مكاح اهلبة خالصة لك من دون املؤمنني ومثل وجوب قيام الليل عليه 

يقومه وحنن نقومه تأسياً وندباً فاشتركا يف القيام يقول أبو هريرة أوصاين خليلي صلى اهللا عليه والنجد فهو صلى اهللا عليه وسلم 
وسلم بثالث فاوتر يف وصيته وفيها أن ال أنام غال على وتر ورد يف احلديث الصحيح إن اهللا تسعة وتسعني امساً مائة إال واحد من 

دم يف هذا الكتاب يف باب سؤاالت الترمذي احلكيم وهو آخر أبواب فصل أحصاها دخل اجلنة فإن اهللا وتر حيب الوتر وقد تق
املعارف يف حب اهللا التوابني واملتطهرين والشاكرين والصابرين واحملسنني وغريهم مما ورد أن اهللا حيب إتيانه كما وردت أشياء ال 

اهللا عز وجل فيما أخذ منك وفيما أعطاك فإنه تعاىل ما حيبها اهللا قد ذكرناها يف هذا الكتاب فأغىن عن إعادا وصية عليك مبراقبة 
    اخذ منك إال لتصرب فيحبك فإنه حيب الصابرين وإذا أحبك عاملك معاملة احملب حمبوبه فكان لك حيث 

تريد إذا اقتضت إرادتك مصلحتك وإذا مل تقتض إرادتك مصلحتك فعل حببه إياك معك ما تقتضيه املصلحة يف حقك وإن كنت 
يف احلال فعله معك فإنك حتمد بعد ذلك عاقبة أمرك فإن اهللا غري منهم يف مصاحل عبده إذا أحبه فميزانك يف حبه إياك أن تنظر تكره 
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إىل ما رزقك من الصرب على ما أخذه منك ورزأك فيه من مال أو أهل أو ما كان مما يعز عليك فراقه وما من شيء يزول عنك من 
  ند اهللا إال اهللا كما قال بعضهم املألوفات إال ولك عوض منه ع

  وليس هللا إن فارقت من عوض  شيء إذا فارقته عوض لك

    

فإنه ال مثل له وكذلك إذا أعطاك وأنعم عليك ومن مجلة ما أنعم به عليك وأعطاك الصرب على ما أخذه منك فأعطاك لتشكر كما 
 عفر لك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف رجل رأى أخذ منك لتصرب فإنه تعلى حيب الشاكرين وإذا أحبك حب الشاكرين

غصن شوك يف طريق الناس فنحاه فشكر اهللا فعله فغفر له فإن اإلميان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة األذى عن الطريق وهو ما 
 عن ذلك من مجلة شعب اإلميان فذلك ذكرناه وأرفعها قول ال إله إال اهللا فاملؤمن املوفق يبحث عن شعب اإلميان فيأتيها كلها وحبثه

هو املؤمن الذي حاز الصفة ومأل يديه من اخلري وما شكرك اهللا بسبب أمر أتيته مما شرع لك اإلتيان به إال لتزيد من أعمال الرب كما 
هو الشكور أنك إذا شكرته على ما أنعم به عليك زادك من نعمه لقوله لئن شكرمت ألزيدنكم ووصف نفسه بأنه يشكر عباده ف

فزاده كما زادك لشكرك ومع هذا فإن اعتقد أن كل شيء عنده مبقدار وكل شيء يف الدنيا جيري إىل أجل مسمى عند اهللا فما مث 
شيء يف العامل إال وهو هللا فإن أخذه منك فما أخذه إال إليه وإن أعطاك فما أعطاك إال منه فاألمر كله منه وإليه كفى بك إذا علمت 

ى ما أعلمتك أن تكون مع اهللا تشهده يف مجيع أحوالك من أخذ وعطاء فإنك لن ختلو يف نفسك من أخذ وعطاء يف كل أن األمر عل
نفس أول ذلك أنفاسك اليت ا حياتك فيأخذ منك نفسك اخلارج مبا خرج من ذكر بقلب أو لسان فإن كان خرياً ضاعف لك 

ويعطيك نفسك الداخل مبا شاءه وهو وارد وقتك فإن ورد خبري فهو أجره وإن كان غري ذلك فمن كرمه وعفوه يغفر لك ذلك 
نعمة من اهللا فقابلها بالشكر إن كان غري ذلك مما ال يرضى اهللا فاسأله املغفرة والتجاوز والتوبة فإنه ما قضى بالذنوب على عباده إال 

ا جلاء اهللا بقوم يذنبون ويتوبون فيغفر اهللا هلم عليه وسلم ليستغفروه فيغفر هلم ويتوبوا إليه فيتوب عليهم وورد يف احلديث لو مل تذنبو
أنه قال هللا ما أخذوا له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فإذا انتهى أجله انقضى وجاء غريه وإمنا قال رسول اهللا صلى اهللا 

فويض مع بذلك اهود فيما حيب منا أن نرجع عليه وسلم هذا معرفا أياً مبا هو األمر عليه لنسلم األمر إليه فنرزق درجة التسليم والت
إليه فيه حبسب احلال إن كان يف املخالفة فبالتوبة واالستغفار ويف املوافقة بالشكر وطلب اإلقامة على طاعة اهللا وطاعة رسوله وجند 

 وهو احلمد هللا على كل حال عزاًء يف نفوسنا مبعرفتنا أن كل شيء عند اهللا يف الدنيا جيرى إىل أجل مسمى وللصابرين محد خيصهم
وللشاكرين محد خيصهم وهو احلمد هللا املنعم املفضل كذا كان حيمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل يف حالة السراء 

وسلم يف والضراء والتأسي برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل يف حالة السراء والضراء والتأسي برسوله اهللا صلى اهللا عليه 
ذلك أوىل من أن تنبسط محداً آخر فإنه ال أعلى مما وضعه العامل ملكمل الذي شهد اهللا له بالعلم به وأكرمه برسالته واختصاصه 

وأمرنا باإلقتداء به وإتباعه فال حتدث أمراً ما استطعت فإنك إذا سننت سنة مل جيئ مثلها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي 
 أجرها وأجر من علم ا وإذا تركت تسنينها اتباعاً لكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يسنها فإن أجرك يف حسنة فإن لك

اتباعك ذلك أغىن ترك التسنني أعظم من أجرك من حيث ما سننت بكثري فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يكره كثرة التكليف 
اء خمافة أن يرتل عليهم يف ذلك ما ال يطيقونه إال مبشقة ومن سن فقد كلف وكان النيب على أمته وكان يكره هلم أن يسألوا يف أشي
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صلى اهللا عليه وسلم أوىل بذلك ولكن تركه ختفيفاً فلهذا قلنا اإلتباع يف الترك أعظم أجراً من التسنني فأجعل بالك ملا ذكرته لك 
كل البطيخ فقيل له يف ذلك فقال ما بلغين كيف كان رسول اهللا صلى اهللا ولقد بلغين عن اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أنه ما أ

عليه وسلم يأكله فلما مل تبلغ إليه الكيفية يف ذلك تركه ومبثل هذا تقدم علماء هذه األمة على سائر علماء األمم هكذا وإال فهذا 
ببكم اهللا وقله لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة اإلمام علم وحتقق معىن قوله تعال عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم فاتبعوين حي

واالشتغال مبا سن من فعل وقول وحال أكثر منأن حنيط به فكيف أن نتفرغ لتسن فال نكلف األمة أكثر مما ورد وصية عليك بأداء 
    إال وجب من حق اهللا وهو أن ال تشرك به شيًء من الشرك اخلفي الذي هو االعتماد على األسباب 

ملوضوعة وال ركون إليها بالقلب والطمأنينة ا وهي سكون القلب إليها وعندها فإن ذلك من أعظم رزية دينية يف املؤمن وهو قوله ا
واهللا أعلم من باب اإلشارة وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون يعين واهللا أعلم به هذا الشرك اخلفي الذي يكون معه اإلميان 

 يف اإلميان بتوحيد اهللا يف األفعال ال يف األلوهة فإن ذلك هو الشرك اجللي الذي يناقض اإلميان بتوحيد اهللا يف بوجود اهللا والنقص
ألوهته بوجود اهللا ورد يف احلديث الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه قال أتدرون ما حق اهللا على العباد أن يعبدوه ال 

وشيء نكرة فدخل فيه الشرك اجللي واخلفي مث قال أتدرون ما حقهم على اهللا إذا فعلوا ذلك أن يشركوا به شيء فأتى بلفظة شيء 
ال يعذم فاجعل بالك من قوله أن ال يعذم فإم مل يشركوا باهللا شيئاً مل يتعلق هلم خاطر إال باهللا إذ مل يكن هلم توجه إال إىل اهللا 

و الشكر اخلفي الذي هو النظر إىل األسباب املعتادة فإن اهللا قد عذم باالعتماد عليها وإذا أشركوا باهللا الشرك الناقض لإلسالم أ
ألا معرضة للفقد ففي حال وجودها يتعذبون بتوهم فقدها ومبا ينقص منها وإذا فقدوها تعذبوا بقدها فهم معذبون على كل حال 

ب استراحوا ومل يبالوا بفقدها وال بوجودها فإن الذي اعتمدوا عليه يف وجود األسباب وفقدها وإذا مل يشركوا باهللا شيًء من األسبا
وهو اهللا قادر على إتيان األمور من حيث ال حيتسبون كما قال تعاىل ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب وله 

  قال يف ذلك بعضهم نظماً وهو 

  كما قال من أمره مخرجا  يتق اهللا يجعل له ومن

 ضاق أمر به فرجا وإن  من غير حسبانه رزقهي

فمن عالمة التحقق بالتقوى أن يأيت رزقه من حيث ال حيتسب وإذا أتاه من حيث حيتسب فما حتقق بالتقوى وال اعتمد على اهللا فإن 
بنفسه وهو يعلم من معىن التقوى يف بعض وجوهه أن نتخذ اهللا وقاية من تأثري األسباب يف قلبك باعتمادك عليها واإلنسان أبصر 

نفسه مبن هو اوثق ومبا تسكن إليه نفسه وال يقول إن اهللا أمرين بالسعي على العيال وأوجب علي النفقة عليهم فال بد من الكد يف 
ها األسباب اليت جرت العادة أن يرزقهم اهللا عندها فهذا ال يناقض ما قلناه فنحن إمنا يناك عن االعتماد عليه بقلبك والسكون عند
  ما قلنا لك ال تعمل ا ولقد منت عند تقييدي هذا الوجه مث رجعت إىل نفسي وأنا أنشد بيتني مل أكن أعرفهما قبل ذلك ومها 

 فكل أمر بيد اهللا  تعتمد إال على اهللا ال

 تكن إال مع اهللا فال  وهذه األسباب حجابه

    

ك وأعلم أنك لست ذلك الرجل وإن وجدت قلبك ساكناً مع اهللا فانظر يف نفسك فإن وجدت أن القلب سكن إليها فإم إميان
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واستوى عندك حالة فقد السبب وحالة وجوده ولكن مع الفقد يكون ذلك فاعلم أنك ذلك الرجل الذي آمن ومل يشرك باهللا شيًء 
أن اهللا وأن رزقك من وأنك من القليل فإن رزقك من حيث ال حتتسب فذلك بشرى من اهللا إنك من املتقني ومن سر هذه اآلية 

السبب املعتاد الذي يف خزانتك وحتت حكمك تصريفك وال بد مما بيدك ومن احلاصل عندك فما رزقك إال من حيث ال حتتسب 
وإن أكلت وارتزقت من ذلك الذي بيدك فاعلم ذلك فإنه معىن دقيق وال يشعر به إال أهل املراقبة اإلهلية الذين يراقبون بواطعهم 

 الوقاية ليست إال هللا متنع العبد من أن يصل إىل األسباب حبكم االعتماد على اهللا عز وجل وهذا هو معىن قوله جيعل له وقلوم فإن
خمرجاً فهذا خمرج التقوى يف هذه اآلية ويه وصية اهللا عبده وأعالمه مبا هو األمر عليه وصية احذر يا ويل أن تريد علواً يف األرض 

هللا كلمتك فما أعلى غال احلق وإن رزقك الرفعة يف قلوب اخللق فذلك إليه عز وجل والذي يلزمك والزم اخلمول وإن أعلى ا
التواضع والذلة واالنكسار فإنه إمنا أنشأك من األرض فال تعلوا عليها فإا أمك ومن تكرب على أمه فقد عقها وعقوق الوالدين حرام 

اهللا أن ال يرفع شيء من الدنيا إىل وضعه فإن كنت أنت ذلك الشيء فانتظر مث إنه قد ورد يف احلديث أن حقاً على أن حقا على 
وضع اهللا إياك وما أخاف على من هذه صفته إال أن اهللا تعاىل إذا وضعه يف النار وذلك إذا رفع ذ لك الشيء نفسه ال إذا رفعه اهللا 

ألرض بوالية وتقدم خيدم من أجله ويغشى بأبه ويلزم كأبه فال فذلك ليس إليه إال أنه ال بد أن يراقب اهللا فيما أعطاه من الرفعة يف ا
يربح ناظرت يف عبوديته وأصله فإنه خلق من ضعف ومن أصل موصوف بأنه ذلول ويعلم أن تلك الرفعة إمنا هي للرتبة واملنصب 

 اهللا يف تلك املرتلة فالعلو للمرتلة ال وال لذاته فإنه إذا عزل عنها مل يبق له ذلك الوزن الذي كان يتخيله وينتقل ذلك إىل من أقامه
لذاته فمن أراد العلو يف األرض فقد أراد الوالية فيها وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الوالية أا يوم القيام حسرة وندامة 

من اهللا ال أن تكون يف نفسك فال تكن من اجلاهلني فالذي أوصيك به أنك ال تريد علواً يف األرض وأن أعطاك اهللا ال تطلب أنت 
صاحب ذلة ومسكنة وخشوع فإنك لن حتصل ذلك إال أن يكون احلق مشهداً لك وليس مدار اخللق وإال كابر إال على أن حيصل 

هلم مقام الشهود فإنه الوجود املطلوب وصية وعليك باالغتسال يف كل يوم مجعة واجعله قبل رواحك إىل صالة اجلمعة وإذا 
ي فيه أنك تؤدي واجباً فإنه قد ورد يف الصحيح أن غسل اجلمعة واجب على كل مسلم وقد ورد عن رسول اهللا اغتسلت فانو

صلى اهللا عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام فيجمع بين احلديثني يغسل اجلمعة وذلك أن اهللا خلق سبعة 
 فيه اجلديدة الدائرة فال تنصرف عنك دورة إال عن طهارة حتدثها فيها إكراماً أيام وهي أيام اجلمعة فإذا انقضت مجعة دارت األيام

لذاا وتقديساً وتنظيفاً كما جاء يف السواك أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب وكذلك الغسل يف األسبوع مطهرة للبدن ومرضاة للرب 
ره وصية إياك واملرا يف شيء من الدين وهو اجلدال فال خيلوا أي العبد فعل فعالً يرضي اهللا به من حيث أن اهللا أمره بذلك فامتثل أم

من أحد أمرين إما أن تكون حمقاً أو مبطالً كما يفعل فقهاء زماننا اليوم يف جمالس مناظرام ينوون يف ذلك تلقيح خواطرهم فقد 
عتقد فيه أنه حق مث ختدعه النفس يف ذلك بأن يلتزم املناظر يف مذهباً ال يعتقده وقوالً ال يرتضيه وهو جيادل به صاحب احلق الذي ي

تقول له إمنا نفعل ذلك لتلقيح اخلاطر ال إلقامة الباطل وما علم أن اهللا عند لسان كل قائل وأن العامي إذا مسع مقالته بالباطل 
فة احلق وعجز وظهوره على صاحب احلق وهو عنده أنه فقيه عمل العامي املقلد على ذلك الباطل ملا رأي من ظهوره على ص

صاحب احلق عن مقاومته فال يزال اإلمث يتعلق به مادام هذا السامع يعمل مبا مسع منه وهلذا ورد يف اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم الثابت أنه قال أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وان كان حمقاً وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن 

    ازحاً ومنه املراء يف الباطل وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق وأنه صلى اهللا عليه كان م
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وسلم قد ضمن بيتاً يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه وملا كانت األخالق احلسنة عبارة عن ان نفعل مع املتخلق معه الذي يصرف 
ه وعلمنا أن أغراض اخللق متقابلة وأنه إن أرضى زيداً اسخط عدوه عمراً وال بد من ذلك فمن احملال أن أخالقه معه يف معاملته إيا

يقوم يف خلق كرمي يرضى مجيع اخلالئق وملا رأينا أن األمر على هذا احلد وأدخل اهللا نفسه مع عباده يف الصحبة كما ثبت عن 
لصاحب يف السفر واخلليفة يف األصل وقال وهو معكم أينما كنتم وقال إذ يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لربه أنت ا

لصاحبه ال ختزن إن اهللا معنا وقال إنين معكما أمسع وأرى قلنا فال نصرف مكارم األخالق إال يف صحبة اهللا خاصة فكل ما يرضي 
جانب احلق أو تتعدى إىل الغري وأا وإن تعدت إىل الغري اهللا نأتيه وكل ما ال يرضيه جنتنبه وسواء كانت املعاملة واخللق مما خيص 

فإا مما يؤضى اهللا وسواء عندك سخط ذلك الغري أو رضى فإنه إن كان مؤمناً رضي مبا يرضي اهللا وإن كان عدواً هللا فال اعتبار له 
يهم باملودة فحسن اخللق إمنا هو فيا يرضي عندنا فإن اهللا يقول إمنا املؤمنون أخوة وقال ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إل

اهللا فال تصرفه إال مع اهللا سواء كان ذلك يف اخللق أو مبا خيتص جبناب اهللا فمن راعي جناب اهللا انتفع به مجيع املؤمنني وأهل الذمة 
ان وحيوان ونبات فإن اهللا حقا على كل مؤمن يف معاملة كل أحد من خلق اهللا على اإلطالق منكل صنف من ملك وجان وإنس

ومجاد ومؤمن وغري مؤمن وقد ذكرنا ذلك يف رسالة األخالق لنا كتبنا ا إىل بعض إخواننا سنة إحدى وتسعني ومخسمائة وهي 
جزء لطيف غريب يف معناه فيه معاملة مجيع اخللق باخللق احلسن الذي يليق به وحسن اخللق حبسب أحوال من تصرفها فيه ومعه 

فصيل فيه لك بالواقع فانظر فيه فإنه أكثر من أن حتصى آحاده ملا يف ذلك من التطويل واهللا املوفق ال رب غريه هذا أمر عام والت
وكذلك جتنب سفساف األخالق وال نعرف مكارم األخالق من سفسافها إال حىت تعرف مصارفها فإذا علمت مصارفها علمت 

صارف األخالق فإن ذلك خيتلف باختالف الوجوه وصية وعليك مكارمها وسفسافها وهو علم خفي شريف فال يفوتنك علم م
باهلجرة وال تقم بني أظهر الكفار فإن يف ذلك إهانة دين اإلسالم وإعالء كلمة الكفر على كلمة اهللا فإن اهللا ما أمر بالقتال إال 

ة كافر ما استطعت واعلم أن املقيم بني لتكون كلمة اهللا هي العليا ولكمة الذين كفروا السفلى وإياك واإلقامة أو الدخول حتت ذم
أظهر الكفار مع متكنه من اخلروج منبني ظرهانيهم ال حظ له يف اإلسالم فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد تربأ منه وال يتربأ رسول 

ركني فما اعترب له كملة اهللا عليه وسلم من مسلم وقد ثبت عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يقيم بني أظهر املش
اإلسالم وقال اهللا تعاىل فيمن مات وهو بني أظهر املشركني إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 

لمون ستضعفني يف األرض قال اهللا هلم أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم هلم والتحكم يف املسلمني واملس
معهم على أسوأ حال نعوذ باهللا من حتكم األهواء فالزائرون اليوم البيت املقدس واملقيمون فيه من املسلمني هم من الذين قال اهللا 

فيهم ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أم حيسنون وصية وعليك باستعمال العلم يف مجيع حركاتك وسكانك فإن السخي 
خى بنفسه على العلم فكان حبكم ما شرع اهللا له فعلم وعمل وعلم من مل يعلم وقد أثىن رسول اهللا صلى اهللا الكامل السخا من يس

عليه وسلم على من قبل العلم وعمل به وعلمه وذم نقيض ذلك فثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثين اهللا به من 
طائفة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشف الكثري وكان منها أجادب أمسكت اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها 

املاء فنفع اهللا به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل وكذلك من فقه 
اً مثل القيعان اليت مل متسك ماء وال أنبتت كأل فكن يا يف دين اهللا نفعه اهللا مبا بعثين به فعلم وعمل وعلم ومثل من يرفع بذلك رأس

أيب ممن علم وعلم وال تكن ممن علم وترك العلم فتكون كالسراج أو كالشمعة تضيء للناس وحترق نفسك فإنك إذا عملت مبا 
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فيه منفعة عند اهللا يف آخرتك علمت جعل اهللا لك فرقاناً ونوراً وورثك ذلك العلم علماً آخر مل تكن تعلمه من العلم باهللا ومبا لك 
    فاجهد 

أن تكون من العلماء العاملني املرشدين وصية وعليك بالتودد لعابد اهللا من املؤمنني بإفساء السالم وإطعام والسعي يف قضاء 
املؤمن حوائجهم وأعلم أن املؤمنني أمجعهم جسد واحد كإنسان واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى كذلك 

إذا أصيب أخوه املؤمن مبصيبة فكأنه هو الذي أصيب ا فيتأمل لتأمله ومىت مل يفعل ذلك املؤمن مع املؤمنني فما ثبتت أخوة اإلميان 
بينه وبينهم فإن اهللا قد واخى بني املؤمنني كما واخى بين أعضاء جسد اإلنسان وذا وقع املثل من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

 الثابت وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم مثل املؤمنني يف توددهم وتعاطفهم وترامحهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى احلديث
له سائر اجلسد باحلمى والسهر وأعلم أن املؤمن كثري بأخيه وأن املؤمن ملا كان من أمساء اهللا ما ينضاف إىل ذلك من خلقه على 

 املؤمن ال يسلمه وال خيذله فمن كان مؤمناً باهللا من حيث ما هو اهللا مؤمن فإنه يصدقه يف فعله الصورة ثبت النسب واملؤمن أخو
وقوله وحاله وهذه هي العصمة فغن اهللا من كونه مؤمناً يصدقه اهللا إال الصادق فإن تصديق الكاذب على اهللا حمال فإن الكذب عليه 

 كون اهللا مؤمناً فإن هذا العبد ال شك أنه من الصادقني يف مجيع أموره حمال وتصديق الكاذب كذب بال شك فمن ثبت إميانه من
مع اهللا ألنه مؤمن باهللا ومؤمن به أيضاً فتنبه ملا دللتك عليه ووصيتك به يف اإلميان باهللا من كونه مثناً تنتفع فإين قد أريتك الطريق 

راط مستقيم فإن اهللا على صراط مستقيم وليس إال ما شرعه املوصل إىل نيل ذلك واعتصم باهللا ومن يعتصم باهللا فقد هدى إىل ص
لعباده وصية ال تكترث ملا يصيبك اهللا به من الرزايا يف مالك ومن يعز عليك من أهلك مما يسعى يف العرف رزية ومصاباً وقل إنا هللا 

بتين من مصيبة إال رأيت أن اهللا على فيها وإنا إليه راجعون عند نزوهلا بك وقل فيها كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ما أصا
ثالث نعم النعمة الواحدة حيث مل تكن املصيبة يف ديين والنعمة الثانية حيث مل يكن ما هو أكرب منها فدفع اهللا ا ما هو أعظم منها 

ملؤمن يف الدنيا كثرب الرزايا ألن اهللا والنعمة الثالثة ما جعل اهللا فيها من األمر بالكفارة ملا كنا نتوفاه من سيآت أعمالنا وأعلم أن ا
حيب أن يظهره حىت ينقلب إليه طاهراً مطهراً من دنس املخالفات اليت كتب اهللا عليه يف الدنيا أن يقام فيها فال يزال املؤمن مرزاً يف 

صرعها الريح مرة وتعدهلا عموم أحواله وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك مثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرع ت
أخرى ويج وصية عليك بتالوة القرآن وتدبره وأنظر يف تالوتك إىل ما حد فيه من النعوت والصفات اليت وصف اهللا ا من أحبه 

ك من عباده فانصف ا وما ذم اهللا يف القرآن من النعوت والصفات اليت اتصف ا من مقته اهللا فاجتنبها فإن اهللا ما ذكرها هال
وأنزهلا يف كتابه عليك وعرفك ا أال لتعلم بذلك فإذا قرأت القرآن فكن أنت القرآن ملا يف القرآن واجتهد أن حتفظه بالعلم كما 

حفظته بالتالوة فإنه ال أحد أشد عذاباً يوم القيامة من شخص حفظ أية مث نسيها كذلك من حفظ آية مث ترك العلم ا كانت عليه 
 وحسرة وإنه قد ثبت عن رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أحوال من يقرأ القرآن ومن ال يقرؤه من مؤمن شاهدة يوم القيامة

ومنافق فقال صلى اهللا عليه وسلم مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب يعين ا التالوة والقراءة فإا أنفاس خترج 
 وطعمها طيب يعىن به اإلميان ولذلك قال ذاق طعم اإلميان من رضى باهللا ربا وباإلسالم ديناً فشبهها بالروائح اليت تعطيها األنفاس

قال ذاق طعم اإلميان من رضى باهللا رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد . ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً فنسب الطعم للغيمان ولذلك
 ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل الثمرة طعمها طيب من حيث أنه صلى اهللا عليه وسلم نبياً فنسب الطعم لإلميان مث قال

مؤمن ذو إميان وال ريح هلا من حيث أنه غري نال يف احلال اليت ال يكون فيها تاليا وإن كان من حفاظ القرآن مث قال ومثل املنافق 
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نفاس التايل والقارئ يف وقت تالوته وحال قراءته الذي ال يقرأ القرآن كمثل الرحيانة حيبها طيب ألن القرآن طيب وليس سوى أ
وطعمها مر ألن النفاق كفر الباطن ألن احلالوة لإلميان ألا مستلذة مث قال ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها 

    مر وال ريح هلا ألنه غري قارئ يف احلال 

ه من املؤمن واملنافق صورة القرآن للذاكر إذا ذكر اهللا مىت ذكره أن حيضر يف وعلى هذا املساق كل كالم طيب فيه رضى اهللا صورت
ذكره ذلك ذكراً من ال ذكار الواردة يف القرآن فيذكر اهللا به ليكون قارئاً يف الذكر وإذا كان قارئاً فيكون حاكياً للذكر الذي ذكر 

وهو قوله فاجره حىت يسمع كالم اهللا وقوله إن اهللا قال على لسان اهللا به نفسه وإذا كان كذلك فقد أنزل نفسه فيه مرتلة ربه منه 
عبده مسع اهللا ملن محده ويقال للقارئ يوم القيامة اقرأ وارق ورقيه يف الدنيا يف أيام التكليف يف قراءته أن يرقى من تالوته إىل تالوته 

ع وبصره الذي به يبصر ويديه اللتني ما يبطش بأن يكون احلق هو الذي يتلو على لسان عبده كما يكون مسعه الذي به يسم
ورجليه اللتني ما يسعى كذلك يف لسانه الذي به ينطق ويتكلم فال حيمد اهللا وال يسبحه وال يهابه إىل مبا ورد يف القرآن عن 

 القيامة يف اآلية اليت ينتهي استحضار منه لذلك فريقى من قراءته بنفسه إىل قراءته بربه فيكون احلق هو الذي يتلو كتابه فريتفع يوم
إليها يف قراءته ويقف عندها إىل الدرجة اليت تليق بتلك اآلية اليت يكون احلق هو التايل هلا بلسان هذا العبد عن حضور من العبد 

من علم التايل لذلك فإن أفضل الكالم كالم اهللا اخلاص املعروف يف العرف وصية وعليك مبجالسة من تنتفع مبجالسته يف دينك 
نشهده منه او عمل يكون فيه أو خلق حسن يكون عليه فإن اإلنسان إذا جالس من تذكره جمالسته اآلخرة فال بد أن يتحلى منها 
بقدر ما يوفقه اهللا لذلك وإذا كان اجلليس له هذا التعدي فاختذ اهللا جليساً بالذكر والذكر القرآن وهو أعظم الذكر قال تعاىل إنا 

ر يعين القرآن وقال إنا جليس من ذكرين وقال صلى اهللا عليه وسلم أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته وخاصة امللك حنن نزلنا الذك
جلساؤه يف أغلب أحواهلم واهللا له إال خالق وهي األمساء احلسىن اإلهلية فمن كان احلق جليسه فهو أنيسه فال بد أن ينال من مكارم 

لس إىل قوم يذكرون اهللا فإن اهللا يدخله معهم يف رمحته فهم القوم الذي ال يشقى جليسهم أخالقه على قدر مدة جمالسته ومن ج
فكيف يشقى من كان احلق جليسه وقد ورد يف احلديث الثابت أن اجلليس الصاحل كصاحب املسك إن مل يصبك منه أصابك من 

إنه من خالطه أصحاب الريب ارتيب فيه وذلك رحيه واجلليس السوء كصاحب الكريان مل يصبك من شرره أصابك من دخانه وهو 
ملا غلب على الناس من سوء لظن بالناس حبيث مواطنهم وهنا فائدة أنبهك عليها أغفلها الناس وهي تدعو إىل حسن الظن بالناس 

رار بل حسن ليكون حملك طاهراً من السوء وذلك أنك إذا رأيت من يعاشر األشرار وهو خري عندك فال تشاء الظن به لصحبه األش
الظن باألشرار لصحبتهم ذلك اخلري واجعل املناسبة يف اخلري ال يف الشر فإن اهللا ما سأل أحداً قط يوم القيامة عن حسن الظن باخللق 
ويسأله عن سوء الظن باخللق ويكفيك هذا نصحاً إن قبلت وصية إن قلت ا والذاكر ربه حياته متصلة دائماً ال تنقطع إال باملوت 

حي وإن مات حبياة هي خري وأنتم من حياة املقتول يف سبيل اهللا إال أن يكون املقتول يف سبيل اهللا من الذاكرين فهي حياة فهو 
الشهيد وحياة الذاكر فالذاكر حىت وإن مات والذي ال يذكر اهللا ميت وإن كان يف الدنيا من األحياء فإنه حي باحلياة واحليوانية 

ذكر فمثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت كذا مثله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومجيع العالم حي حبياة ال
يف قوله أال أنبئكم أو كما قال خبري لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب رقابكم وتضربون رقام ذرك اهللا فذكر ضرب ال رقاب وهو 

 عنه أن الذاكر حي فخرج من ذلك أن حياة الذاكر خري من حياة الشهيد إذا الشهادة وذكر العبد ربه أفضل من قتل الشهيد وثبت
 وعليك إقامة حدود اهللا يف نفسك وفيمن متلكه فإنك مسؤول من اهللا عن ذلك فإن كنت ذا - وصية-مل يكن ذاكراً ربه عز وجل
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 وليس سوى إقامة حدود اهللا فيهم وأقل سلطان تعني عليك إقامة حدود اهللا فيمن والك اهللا عليه فكلكم راع ومسؤول عن رعيته
الواليات واليتك على نفسك وجوارحك فأقم فيها حدود اهللا إىل اخلالفة الكربى فإنك نائب اهللا على كل حال يف نفسه فما فوقها 

موا على سفينة وقد ورد احلديث الثابت يف الذي يقيم حدود اهللا والواقع فيها فمثلهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقول استه
    فأصاب بعضها أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين أسفلها إذا استقروا مروا على من فوقهم فقالوا إنا خنرق يف نصيبنا ال 

نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً فإذا خطر بأمرك باخلري فذلك ملة امللك مث يأيت بعد ذلك خاطر ينهاك عن ذلك 
تفعله فذلك ملة الشيطان وال تعرف اخلري والشر إال بتعريف الشرع وإذا خطر لك خاطر يأمرك بفعل الشر فذلك ملة اخلري إن 

الشيطان فإذا أعقبه خاطر ينهاك عن فعل ذلك الشر فذلك ملة امللك وأنت السفينة إن اخنرقت هلكت وهلك مجيع من فيك فعليك 
قوم ا أو تعرف من يقع فيها ممن قام ا إال أن تعلم علم الشريعة فيتعني عليك طلب بعلم الشريعة فإنك لن تعلم حدود اهللا حىت ت

علم الشريعة إلقامة حدود اهللا وصية وعليك بالصدقة فإن اهللا قد ذكر املتصدقني واملتصدقات وهي فرض ونقل فالفرض منها يسمى 
بصدقة التطوع منها تنال الدرجات العلى وتتصف بصفة زكاة والنفل منها يسمى تصوعاً والفرض منها يزول عنك اسم البخل و

الكرم واجلود واإليثار والسخا وإياك والبخل مث إنه عليك يف مالك حق زائدة على الزكاة املفروضة وهو إذا رأيت أخاك املؤمن على 
 عليك أن تواسيه إما باهلبة أو حالة اهلالك حبيث أنك إذا مل تعطه من فضل مالك شيًء هلك هو وعائلته إن كانت له عائلة فيتعني

بالقرض فال بد من العطاء وذلك العطاء صدقة حىت إين مسعت بعض علمائنا باشبيلية يقول يف حديث هل على غريها يعين يف الزكاة 
قاً ومسى املفروضة قال ال إال أن تطوع قال يل ذلك الفقيه فيجب عليك فاستحسنت ذلك منه رمحة اهللا وإمنا مسى اهللا اإلنسان متصد

ذلك العطاء صدقة فرضنا كان أو نقال ألنه أعطى ذلك عن شدة لكونه جمبوال على البخل فإن اهللا يقول ليه وإذا مسه اخلري منوعاً 
فقال صلى اهللا عليه وسلم يف فضل الصدقة وزماا أن تصدق وأنت صحيح شحيح ختاف الفقر وتأمل احلياة فإنه خياف أن يفتقر 

املال بطول حياته لنوائب الزمان وأمله بطول حياته فيؤديه ذلك إىل البخل مبا عنده من املال واإلمساك عن ويذهب ما بيده من 
الصدقة والتوسعة على احملتاجني مما أتاه اهللا من اخلري فهو يكرته وال ينفقه وال يؤدي زكاته حىت يكوى به جنبه وجنبه وجنبيه وظهره 

 يف نار جهنم فتكوى ا جباههم وجنوم وطهورهم هذا ما كرتمت ألنفسك فذوقوا ما كنتم كما قال تعاىل فيهم يوم حبمى عليها
تكرتون فلهذا العطاء عن شدة مسيت صدقة يقول رمح صدق أي صلب وقد ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثالً يف البخيل 

يهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهم إىل تراقبهما واملتصدق فقال صلى اهللا عليه وسلم مثل البخيل وملتصدق كمثل رجلني عل
فجعل املتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عليه حىت جنن ثيابه وتعفوا أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة فلصت وأخذت كل 

ال استعمال العلم فإنك حلقة مكاا فإياك والبخل فإنه يرد بك ويوردك املوارد املهلكة يف الدنيا واآلخر وال جيعلك تتكرم وتتصدق إ
إذا علمت أن رزقك ال يأكله وال يقتات به وال حيىي به غريك ولو اجتمع أهل السموات واألرض على أن حيولوا بينك وبني رزقك 

ما أطاقوا وإذا علمت أن رزق غريك فيما أنت مالكه ال بد أن يصل إليه حىت يتغدى به وحيىي وإن أهل السموات واألرض لو 
ى أن حيولوا بينه وبني رزقك ما أطاقوا وإذا علمت أن رزق غريك فيما أنت مالكه ال بد أن يصل غليه حىت بتعذي به اجتمعوا عل

وحيىي وأن أهل السموات واألرض لو اجتمعوا على أن حيولوا بينه وبني رزقه الذي هو يف ملكك ما أطاقوا فادفع إليه ماله إذا خطر 
اء اجلميل وأنت ما أعطيته إال ما هو له حبق يف نفس األمر عند اهللا أنت حممود فإذا علمت لك خاطر الصدقة تتصف بالكرم والثن

هذا هان عليك إخراج ما بيدك وحلقت بأهل الكرم وكتبت يف املتصدقني إن أخرجت ذلك عن تردد ومكابدة واقعية نفسك 
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د كما حتب أن ال جتهل عليك وقد كان رسول اهللا ورأيت بذلك أن لك فضالً على من أوصلته تلك الراحة فإياك أن جتهل على أح
صلى اهللا عليه وسلم بقول يف تعوذاته وأعوذ بك أن أجهل أو جيعل على فمن حكم فيك بالعلم فقد أنصفك وصية وعليك باجلهل 

بحانه يا أيها األكرب وهو جهادك هواك فإنه أكرب أعدائك وهو أقرب األعداء إليك الذين يلمونك فإنه بني جنبيك واهللا يقول س
الذين آمنا قاتلوا الذين بلونكم من الكفار وال أكفر عندك من نفسك فإا يف كل نفس تكفر نعمة اهللا عليها من بعد ما جاءا 
فإنك إذا جاهدت نفسك هذا اجلاد خلص لك اجلهاد اآلخر يف األعداء الذي إن قلت فيه كنت من الشهداء األحياء الذين عند 

    ني مبا أتاهم اهللا من فضله مستبشرين بالذين رم يرزقون فرح

مل يلحقوا م من خلفهم وقد علمت فضل ااهد يف سبيل اهللا يف حال جهاده حىت يرجع إىل أهله مبا أكتسبه من أجرأ وغنيمة أنه 
ث الصحيح أن الصوم ال مثل كالصائم القائم القانت بآيات اهللا ال يفتر من صالة وال من صيام حىت يرجع ااهد وقد علمت باحلدي

له وقد قام اجلهاد مقامه ومقام الصالة وثبت هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وهذا يف اجلهاد الذي فرضه اهللا تعاىل املعني ويعصى 
ف ما دعاه إليه اإلنسان بتركه ال بد من ذلك وال يزال العبد العامل الناصح نفسه املستربي لدينه يف جهاد أبد إال أنه جمبول على خال

احلق فإنه باألصالة متبع هواه الذي هو مبرتلة اإلدارة يف حق احلق فيفعل احلق ما يريده فإننا كلنا عبيده وال بد من ذلك وال يزال 
لذي هو العبد العامل الناصح نفسه املستربي لدينه يف جهاد أبد إال أنه جمبول على خالف ما دعاه إليه احلق فإنه باألصالة متبع هواه ا

مبرتلة اإلرادة يف حق احلق فيفعل احلق ما يريده فإننا كلنا عبيده وال حتجري عليه وبريد اإلنسان أن يفعل ما يهوى وعليه التحجري فما 
هو مطلق اإلرادة فهذا هو السبب املوجب يف كونه ال يزال جماهداً أبداً ولذلك طلب أصحاب اهلمم أن يلحقوا بدرجات العارفني 

اد إجياده ويكرهون منه بكراهة احلق ما كرهه احلق ووصف نفسه بأنه ال يرضاه فهو يريده وال يرضاه ويريده ويكرهه يف عني باهللا أر
إرادته أن أراد أن يكون مؤمناً وأن مل يكن كذلك وإال فقد انسلخ من اإلميان نعوذ باهللا من ذلك فإنه غاية احلرمان وهذا هو احلق 

يبة أا احلق املنهى عنه وصية وعليك بإسباغ الوضوء اللتذاذك به يف زمان احلر فتتخيل إنك ممن أسبغ املمقوت كما تقول يف الغ
الوضوء عبادة وأنت ما أسبغته غال لوجود االلتذاذ به ملا أعطاه احلال والزمان من شدة احلر فإذا سبغته يف شدة الربد صار لك عادة 

 عادة فاصحب تلك النية يف زمان احلر فإن غلبتك النفس على اإلسباغ مبا جتده من اللذة وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلري
احملسوسة يف ذلك فاعلم أن االلتذاذ هنا إمنا وقع بدفع أمل احلر وإزالته فانو يف ذلك دفع األمل عن نفسك أال ترى قاتل نفسه كيف 

غري عليه فكذلك يؤجر يف دفع األمل عن نفسه وإن اهللا يرفع بإسباغ حرم اهللا عليه اجلنة فحق النفس على صاحبها أعظم من حق ال
الوضوء على املكاره فهذا حمو اخلطايا فإنه تنظيف وتطهري مث قال وكثرة اخلطايا إىل املساجد فإنه سلوك يف صعود ومشي مث قال متام 

لالزمة من ربطت الشيء وباالنتظار قد ألزم نفسه احلديث وهو وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط والرباط ا
فربط الصالة بالصالة املنتظرة مبراقبة دخول وقتها ليؤديها يف وقتها وأي لزوم أعظم من هذا فإنه يوم واحد مقسم على مخس 

ويأيت يوم آخر فال يزال صلوات ما منها صالة يؤديها فيفرغ منها إال وقد ألزم نفسه مراقبة دخول وقت األخرى إىل أن يفرغ اليوم 
كذلك فما مث زمان ال يكون فيه مراقباً حتت أداء الصالة لذلك آكده بقوله ثالث مرات فانظر إىل علم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم باألمور حىت أنزل كل من يف الدنيا مرتلته يف اآلخرة وعني حكمه وأعطاه حقه فذكر وضوء ومشياً وانتظار أو ذكر حمواً 

 -فع درجة ورباً ثالث لثالث هذا يدلك على شهوده مواضع احلكم ومن هنا وأمثاله قال عن نفسه أنه أويت جوامع الكلمور

 وعليك مبراعاة كل مسلم من حيث هو مسلم وساو بينهم كما سوى اإلسالم بينهم يف أعيام وال تقل هذا ذو سلطان - وصية
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 حقرياً وال كبرياً يف ذمته واجعل اإلسالم كله كالشحس الواحد واملسلمني وجاه وكبري وهذا صغري وفقري وحقري وال تصغر
كاألعضاء لذلك الشخص وكذلك هو األمر فإن اإلسالم ما له وجود إال باملسلمني كما أن اإلنسان ما له وجود إال بأعضاء ومجيع 

عليه وسلم فيما ثبت عنه من قوله يف ذلك املسلمون قواه الظاهرة والباطنة وهذا الذي ذكرناه هو الذي راعاه رسول اهللا صلى اهللا 
تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم وقال املسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله 

عضو منك وإن اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله ومع كله ومع هذا التمثيل فأنزل كل واحد مرتلته كما أنك تعامل كل 
مبا يليق به وما خلق له فتعض بصرك عن أمر ال يعطيه السمع وتفتح مسعك لشيء ال يعطيه البصر وتصرف يدك يف أمر ال يكون 

    لرجلك وهكذا مجيع قواك فترتل كل عضو منك فيما خلق له كذلك وإن اشترك املسلمون يف اإلسالم وساويت 

 إىل ما يأيت به وأعط اجلاهل حقه من تذكرك إياه وتنبيهه على طلب العلم والسعادة بينهم فأعط العامل حقه من التعظيم واإلصغاء
وأعط الغافل حقه بأن توقظه من نوم غفلته بالتذكر ملا غفل عنه مما هو عامل به غري مستعمل علمه وكذلك الطائع واملخالف وأعط 

ليك بأمره ويه أن تسمع له وتطيع فيعود ألمر السلطان السلطان حقه من السمع والطاعة فيما هو مباح لك فعله وتركه فيجب ع
ويه ما كان مباحاً قبل ذلك واجباً أو حمظوراً باحلكم املشروع من اهللا يف قوله وأويل األمر منكم وأعط الصغري حقه من الرفق به 

 وتوقري الكبري ومعرفة شرفه ثبت عن والرمحة له والشفقة عليه وأعط الكبري حقه من الشرف والتوقري فإن من السنة رمحة الصغري
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف شرف كبرينا ويف حديث ويوقر كبرينا ويف حديث 

بعضاً فإنك ويوقر كبرينا وعليك برمحة اخللق أمجع ومراعام كانوا ما كانوا فإم عبيد اهللا وأن عضواً وخلق اهللا وأن فضل بعضهم 
إذا فعلت ذلك أو جرت فإنه صلى اهللا عليه وسلم قد ذكر أنه يف كل ذي كبد رطبة أجر أال ترى إىل احلديث الوارد يف البغي أن 

بغياً من بغايا إسرائيل وهي الزانية مرت على كلب قد حرج لسانه من العطش وهو على رأس بئر فلما نظرت إىل حاله نزعت خفها 
 البئر وسقت الكلب فشكر اهللا فعلها فغفر هلا بكلب وأخربين احلسن الوجيه املدرس مبلطية الفارسي عن وايل خبارى ومألته باملاء من

وكان ظاملاً مسرفاً على نفسه فرأى كلباً أجرب يف يوم شديد الربد وهو ينتفض من الربد فأمر بعض شاكريته فاحتمل الكلب إىل 
ه ودفئ الكلب فرأى يف النوم أو مسع هاتفاً الشك مين يقول يا فالن كنت كلباً فوهبناك بيته وجعله يف موضع حار وأطعمه وسقا

لكلب فما بقي إال أيام يسرية ومات فكان له مشهد عظيم لشفقته على كلب وأين املسلم من الكلب فافعل اخلري وال تبال فيمن 
م األخالق تتحلى ا وكن حمالً هلا لشرفها عند اهللا وثناء تفعله تكن أنت أالً له ولتأت كل صفة حممودة من حيث ما هي من مكار

احلق عليها فاطلب الفضائل ألعياا واجتنب الرذائل العرفية ألعياا واجعل الناس تبعاً ال تقف مع ذمهم وال محدهم إال أنك تقدم 
 على ألسنة الرسل عليهم السالم وأعلم أن األوىل ويل أم أردت أن تكون مع احلكماء املتأدبني بآداب اهللا اليت شرعها للمؤمنني

املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضاً وما يف العامل إال مؤمن ألن ما يف العامل إال من هو ساجد هللا إال بعض الثقلني من 
و الذي حق عليه العذاب انظر اجلن واإلنس فإن يف اإلنسان الواحد منهم كثرياً ممن يسبح اهللا ويسجد هللا وفيه من ال يسجد هللا وه

يف قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا فسماهم مؤمنني وأمرهم باإلميان فاألول عموم اإلميان فإن اهللا قال يف حق قوم والذين آمنوا بالباطل 
يف بين آدم حني والثاين خصوص اإلميان وهو املأمور به واألول إقرار منهم من غري أن يقترن به الكيف بلك ذلك عن علم وأيسره 

أشهدهم على أنفسهم كما قال وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
فخاطبهم باملؤمنني حني أيه م مث أمرهم باإلميان يف هذه احلالة ألخرى وما تعرض للتوحيد املطلق رمحة م فإنه القائل وما يؤمن 
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 إال وهم مشركون الشرك اخلفي وقد ذكرناه فلذلك قال هلم أمنوا باهللا ومل يقل بتوحيد اهللا فمن آمن بوجود ا هللا فقد أكثرهم باهللا
آمن ومن آمن بتوحيده فما أشرك فاإلميان إثبات والتوحيد نفي شريك ومن أمساء اهللا املؤمن وهو يشد من املؤمن فافهم وصية كن 

ضي اهللا عنه يقول من خدعنا يف اهللا خدعنا له فاحذر يا أخي إذا رأيت أحد خيدعك يف اهللا عمري الفعل فإن عمر ابن اخلطاب ر
وأنت تعلم خبداعه إياك فمن كرم األخالق أن تنخدع له وال توجده إنك عرفت خبداعه وتباله له حىت يغلب على ظنه أنه قد أثر 

 فقد وفيت األمر حقه فإنك ما عاملت غال الصفة اليت ظهر فيك خبداعه وال يدري أنك تعلم بذلك ألنك إذا قمت يف هذه الصفة
لك ا واإلنسان إمنا يعامل الناس لصفام ال ألعيام أال تراه لو كان غري خمادع لوجب عليك أن تعامله مبا ظهر لك منه وهو ما 

اهل له وانصبغ له باللون الذي أراده يسعد إال بصدقه كما أنه يشقى خبداعه ونفاقه فإن املخادع منافق فال تفضحه يف خداعه وجت
    منك أن تنصبغ له به وادع له وارمحه عسى اهللا أن ينفعه بك وجييب فيه صاحل دعائك فإنك إذا فعلت هذا 

كنت مؤمناً حقاً فإن املؤمن غر كرمي ألن خلق اإلميان يعطى املعاملة بالظاهر واملنافق خب لئيم أي لئيم على نفسه حيث مل يسلك 
ريق جناا وسعادا كن رداء وقميصاً ألخيك املؤمن وحطه من ورائه واحفظه يف نفسه وعرضه وأهله وولده فإنك أخوه بنص ا ط

الكتاب العزيز واجعله مرآة ترى فيها نفسك فكما تزيل عنك كل أذى تكشفه لك املرآة يف وجهك كذلك فلترتل عن أخيك 
شيء وجهه وحقيقته وصية واحفظ حق اجلار واجلوار وقدم األقرب داراً إليك املؤمن كل أذى يتأذى به يف نفسه فإن نفس ال

فاألقرب وتفقد جريانك مما أنعم اهللا به عليك فإنك مسؤول عنهم وادفع الضرر مشتق من جار إذا مال فإن اجلور امليل فمن جعله 
يما يف النقيض ويف هذا فغلبت حق اجلوار كان من اجلور الذي هو امليل إىل الباطل والظلم يف العرف فهو كمن يسمى اللديغ سل

اجلار ما كان كأنه يقول وإن كان اجلار من أهل اجلور أي امليل إىل الباطل بشرك أو كفر فال مينعك ذلك منه عن مراعاة حقه 
اب أن جراد فكيف باملؤمن فحق اجلار إمنا هو على اجلار وأعجب ما رويته يف ذلك عن بعض شيوخنا فذكر من مناقب بعض األعر

أنزل بفناء بيته فخرجت األعراب غليه بالعدد ليقتلوه ويأكلوه فقال هلم صاحب البيت ما تبتغون فقالوا نبتغي قتل جارك يريدون 
اجلراد فقال هلم بعد أن مسيتموه جاري فواهللا ال أترك لكم سبيالً غليه وجرد سيفه يذب عنه مراعاة احلق اجلوار فهذا كما سئل 

 عن أكل خرتير البحر فقال هو حرام فقيل له أنه مسك من حيوان البحر الذي أحل اهللا أكله لنا فقال هلم مالك أنت مالك بن أنس
مسيتموه خرتيراً ما قلتم ما تقول يف مسك البحر فاهجر ما اك اهللا عنه وقد اك عن أذى اجلار فاهجر أذاته وادفع باليت هي أحسن 

نه ويل محيم وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم وفيما زوينا من األخبار يف فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأ
سبب نزول هذه اآلية أن أعرابياً جاء إىل رسول اله صلى اهللا عليه وسلم من املشركية من فصحاء العرب وقد مسع أن اهللا قد أنزل 

رسول اهللا هل فيما أنزل عليك ربك مثل ما قلته فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه قرآناً عجز عن معارضته فصحاء العرب فقال يا 
    عليه وسلم وما قلت فقال اإلعرايب قلت 

 تحيتك القربى فقد ترفع النفل  وحي ذوي األضغان تسبى عقولهم

 وإن ستروا عنك المالمة لم تبل  وإن جهروا بالقول فاعف تكرماً

 الذي قد قيل خلفك لم يقل وإن  الذي يؤذيك منه استماعه فإن
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فأنزل اهللا تعاىل وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم وما يلقاها إال ذو 
ا قلته أشهد أنك حظ عظيم فقال اإلعرايب هذا واهللا هو السحر احلالل واهللا ما ختيلت وال كان يف علمي أنه يزاد أو يؤتى بأحسن مم

رسول اهللا واهللا ما خرج هذا إال من ذي ال فمثل هؤالء عرفوا إعجاز القرآن يا ويل يكون هذا اإلعرايب فيما وصف به نفسه بأكرم 
من اهللا يف هذا اخللق يف حتلم األذى وإهار البشر واملخالفات عن العقوبة والعفو مع القدرة ووين ما يقبح على النفس والتغافل 

ن أراد التستر عنك ما يشينه لو ظهر به واهللا أكرم منه وأكثر جتاوزاً وعفواً وحلماً وأصدق قيالً فإن هذا القول من العريب وإن عم
كان حسناً فيما يدرى عند وقوع الفعل ما يكون منه واحلق صادق القول بالدليل العقلي فما يأمر عكرمة إال وهي صفته اليت يعامل 

 عن صفة مذمومة لئيمة إال وهو أنزه عنها ال إله إال هو العزيز مبا وسوس إليه به يف صدره من ظلم غريه فتنصره ا عباده وال ينهى
بأن عينه على دفع ما ألقى الشيطان عنده من تزيينه ظلم الغري حىت مسى بظامل فما نصرته إال لكونه مظلوماً ملن وسوس يف صدره 

 فابتاعه منه الشيطان بالضاللة فاشترى الضاللة باهلدى فسمى ظاملاً فإذا أبنت له أنت وحال بينه وبني اهلدى الذي هو له ملك
بنصحك وأفتيته أن هذا البيع مفسوخ ال جيوز شرعاً فال ينعقد وإن صفته خاسرة وجتارته بائرة فقد نصرته مع كونه ظاملاً فرجع عن 

 الذين اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت جتارم وما كانوا مهتدين ظلمه وتاب وذلك هو فسخ البيع يقول اهللا يف مثل هؤالء أولئك
فإياك أن ختذلك من استنصر بك وقد قال مع غناه عنك أن تنصروا اهللا ينصركم فطلب منكم أن تنصروه وما هو إال هذا وال تظلمه 

ا يؤذيه يف طريقه من هو أم يكون يف أذاه فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ومن كان سعيه يف ظلمه ال يدري مىت بقع يف مهواه أو م
  هالكه وأوصيك ال حتقر أحداً من خلق اهللا فإن اهللا ما احتقره حني خلقه 

  قدر أولو جمعت لك المقامات  تحقرن عباد اهللا إن لهم ال

 نعوذ باهللا أن نكون من فال يكون اهللا يظهر العناية بإجياد من أوجد من عدم وحتقره أنت فإن يف ذلك تسفيه من أوجده واحتقاره
اجلاهلني فإن هذا من أكرب الكبائر فالكل نعم اهللا يتغذى ا عباد اهللا كانوا ما كانوا قال صلى اهللا عليه وسلم ال حتقرن أحداً كن ما 

ه سواء لقي ديه جلارا ولو فرسن شاة فإن االحتقار جهل حمض وال تكمن لعاناً وال سبايا وال سخايا فإن لعن املؤمن مثل قتل
عيسى عليه السالم خرتير أفقال لذابح بسالم فقيل له يف ذلك فقال عليه السالم ما أريد أن أعود لساين األقول اخلري كن حديثاً 

  حسناً ويف ذلك قلبت 

 خير حديث يسمع فلتكن  إنما الناس حديث كلهم

 أقوى مجن يدفع فلتكن  شاكتك منهم شوكة وإذا

 واهللا إمام ينفع أنت  ما كنت فيهم هكذا وإذا

 للناظر نور يسطع وهي  إنما الشمعة تؤذى نفسها

  نعمة في يد شخص يمنع  اللوم الذي تعرفه إنما

وصية إياك واخليال وارفع ثوبك فرق كعبك أو إىل نصف ساقك روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ازرة املؤمن إىل 
   أيب طالب يف ذلك نصف ساقه أو كما قال ولعلي ابن

 وأبقى وأتقى أنقى  تقصيرك الثوب حقاً
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فأما قوله أتقى فالرتفاعه عن القاذورات اليت تكون يف الطريق والنجاسات وأما قوله له أبقى فإن الثوب إذا طال حك يف األرض 
 منه وأما قوله أتقى فإنه مشروع أعىن باملشي فيسارع إليه التقطيع فيقل عمر الثوب فإنه خيلق بالعجلة إذا طال مبا يصيب األرض

تقصري الثوب إىل نصف الساق واملتقي من جعل الشرع له وقاية وجنة يتقى به ما يؤذيه من شياطني اإلنس واجلن وإن اهللا ال ينظر 
هك يوم ملن جير ثوبه خيالء وإياك أن تسأل الناس تكثر أو عندك ما يغنيك يف حال سؤلك فإن املسألة خدوش أو مخوش يف وج

القيامة فإذا اضطررت ومل تقدر على شغل فسل قوتك ال تتعداه إذا مل يرزقك اهللا يقينا وثقة به كفارة ذلك السؤال عدم تكثرك 
واقتصارك يف املسألة على بلغة وقتك فإن مسألة املؤمن حرق النار ومعىن ذلك أن املؤمن جيد عند سؤاله خملوقاً مثله يف دفع ضرورته 

ر يف قلبه من احليا يف ذلك حيث مل يرتل مسألته ودفع ضرورته بربه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يسخر له مثل حرق النا
هذا السؤال منه حىت يعطيه ومن وجد ذلك تعززاً وتكرباً حيث التجأ إىل خملوق مثله فذلك من شرف مهته من حيث ال يشعر 

ز على عبد مثله كما أن فخره وشرفه يف فقره إىل سيده وسؤاله يف دفع ضروراته وشرف اهلمة أحسن من دناءة اهلمة فإن العبد يتعز
وملاته وقضاء مهماته وصية إذا رأين أنصارياً أو أنصارية وإن كان عدو لك فلتحبه احلب الشديد واحذر أن تبغضه فتخرج من 

هلا إنكم ملن أحب خلق اهللا إيل وثبت عن رسول اهللا اإلميان فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقي امرأة من األنصار يف طريقه فقال 
صلى اهللا عليه وسلم أنه قال آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار وأعلم أن كل من نصر دين اهللا يف زمان كان فهو 

 ابتداء من نفسه من غري أن من األنصار وهو داخل يف حكم هذا احلديث وأعلم أن األنصار ليدن اهللا رجالن الواحد نصر دين اهللا
يعرف وجوب ذلك عليه ورجل عرف نصرة الدين عليه بقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا فأمرهم بنصرة اهللا فأدى واجباً 

تأخر عن يف نصرته فله أجر النصر وأجر أداء الواجب مبا نواه من امتثال أمر اهللا يف ذلك وتعني عليه ولو كفاه غري مؤنة ذلك فال ي
أمر اهللا ونصرة اهللا قد تكون مبا يعطى من العلم املظهر للحق الدافع للباطل فهو جهاد معنوي حمسوس فكونه معنوياً ألن الباطل بقلبه 

فإن العلم متعلقة النفس وأما كونه حمسوساً فما يتعلق بذلك من العبارة عنه باللسان أو الكآبة فيحصل للسامع أو الناظر بطريق 
من املتكلم أو بطريق النظر من الكتابة وجهاد العدو نصرة حمسوسة ما هي معنوية فإنه ما نال العدو من املقاتل له شيئاً يف السمع 

الباطن رده عن اعتقاده كما ناله من العلم إذا علمه وأصغى إليه ووفقه اهللا للقبول وفتح عني فهمه ملا يورده عليه العامل يف تعليمه 
 أعظم أنصاري هللا يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً أخري لك مما طلعت عليه وهي أعظم نصرة وهو

الشمس وقد طلعت الشمس على كل عامل عامل خبري فأنت خري منه إذا نصرت بتعليم العلم دين اهللا يف نفس هذا املخاطب وعليك 
لكذب واخليانة وخلف الوعد وإذا خاصمت أحداً فال تفجر عليه فإن عالمة بصدق احلديث وأداء األمانة وصدق الوعد فاجتنب ا

املنافق وآيته إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أأمتن خان وإذا خاصم فجر وأعظم اخليانة أن حتدث أخاك حبديث يرى أنك 
 من ننت ما جاء به وكذلك الشيطان إذا صادق فيه وأنت على غري ذلك وأن اإلنسان إذا كذب الكذبة تباعد منه امللك ثالثني ميالً

أمر ابن آدم باملعصية فعصى تربأ منه الشيطان خوفاً من اهللا تعاىل فاعمل على ذوق هذه الروايح املعنوية واستنشاقها فإن له حجباً 
تربيه من ذلك فإا على أنفك متنعك من إدراك أننت ذلك فال يكن الشيطان مع كفره أدرك لألمور وأخوف من اهللا منك واعترب يف 

مخرية من اهللا يف قلبه إىل زمان ما يظهر حكمها فيه مع كونه جمبوالً على اإلغواء كما هو جمبول على الربي واخلوف من اهللا أخرياً 
مه اهللا عنه إنه يقول لإلنسان أكفر فإذا كفر يقول الشيطان إين بريء منك أين أخاف اهللا رب العاملني فما أخذا الشيطان قط يعل
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لشرف علمه وإمنا يؤخذ لصدق احلق فيما قاله فيما شرعه فيمن سن سنة سيئة فله وزر هاووزر منعمل ا فالشيطان يوم القيامة 
    حيمل أثقال غريه فإنه يف كل إغواء يتوب عقيبه مث يشرع يف إغواء آخر فيؤخذ بعلم غريه ألنه من وسوسته واإلنسان الذي 

مل ثقلها وأثقال من عمل ا فيكون الشيطان أسعد حاالً منه بكثري وإياك أن ختلف وعدك ولتخلف ال يتوب إذا سن سنة سيئة حي
إيعادك ولكن سم إخالف إيعادك جتاوزاً حىت ال تسمى بأنك خملف ما أوعدت به من الشر وهذه شبهة املعزلة وغاب عنها قوله 

أغىن األعراب إذا أوعدت أو وعدت بالشر التجاوز عنه وجعلت ذلك تعاىل وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه وما تواطؤوا عليه 
من مكارم األخالق فعاملهم احلق مبا تواطؤوا عليه فزلت هنا املعتزلة زلة عظيمة أوقعها يف ذلك استحالة الكذب على اهللا تعاىل يف 

يل عقلي عن علم وضع حكمي وهذا من خربه وما علمت أن مثل هذا ال يسمى كذباً يف ال عرف الذي نزل به الشرع فحجبهم دل
قصور بعض العقول ووقوفها يف كل موطن من أدلتها وال ينبغي هلا ذلك ولتنظر إىل املقاصد الشرعية يف اخلطاب ومن خاطب وبأي 

لسان خاطب وبأي عرف أوقع املعاملة يف تلك األمة املخصومة يقول بعض األعراب يف كرم خلقه وإن يإذا أوعدته أو وعدته 
لف ايعادي ومنجز موعدي لكن ال ينبغي أن يقال خملف بل ينبغي أن يقال إنه عفو متجاوز عن عبده وصية وعليك بالبذاذة فإا خل

من اإلميان وهي عدم الترفه يف الدنيا وقد ورد قوله اخشوا شنوا وهي من صفاح احلاج وصفة أهل يوم القيامة فإم شعث غري حفاة 
وأبعد من العجب والزهو اخليالء والصنف وهي أمور دمها الشرع وكرهها وهي مذمومة يف العرف عند فإن ذلك كله أنفى للكرب 

الناس وعند اهللا ولذلك جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم البذاذة من اإلميان وأحلقها بشعبه فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول الإميان 
ناها إماطة األذى عن الطريق وال شك أن الزهود والعجب والكرب أذى يف طريق سعادة بضع وسبعون شعبة أعالها ال إله إال اهللا وأد

املؤمن وال مياط هذا األذى إال بالبذاذة فلهذا جعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اإلميان وصية وعليك باحلياء فإن اهللا حي 
بيه يوم القيامة فإن العبد إذا اتصف احلياء من اهللا ترك كل ما ال يرضي واحلياء من اإلميان واحلياء خري كله وإن اهللا يسيت من ذي الش

اهللا وما يشينه عند اهللا تعاىل وعند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلياء معناه الترك قال اهللا تعايل إن اهللا ال يستحي يقول إن اهللا ال 
ل ذا املثل من املشركني الذين تكلموا فيه فإن اهللا قال يضل به أي يترك أن يضرب مثالً ما بعوضة فما فوقها يف الصغر لقول من ض

ذا املثل كثرياً ويهدي به كثرياً وما يضل به إال الفاسقني فإم حاروا فيه والضاللة حلرية ورأوا أعزة اهللا وجالله وكربياءه وحقارة 
عباده هذا الرتول وذلك جلهلهم باألمور فإنه ال فرق بني أعظم البعوضة يف املخلوقات فاستعظموا جالل اهللا أن يرتل يف ضرب املثل ل

املخلوقات وهو العرش احمليط وبني الذرة يف اخللق والبعوضة وإخراجها من العدم إىل الوجود فما هي حقرية غال من صغر جسمها 
 صغرها خلقها اهللا على صورة الفيل على إذا أضقفه إىل ذي اجلسم الكبري بل احلكمة يف البعوضة أمت والقدرة أنفذ بأن البعوضة على

عظمه فخلق البعوضة أعظم يف الداللة على تعظيم احلق مث إن مواطن احلياء اليت يف اإلنسان كثرية فغن احلياة صفة يسى نفعها ممن 
 فيه أذل عرف منه بأنه فعله قامت به يف أكثر األشياء وهلذا قال احلياء خري كله واحليا ال يأيت إال خبري وأن ال يفعل اإلنسان ما خيجل

وقد علم املؤمن أن اهللا يعلم ويرى كلما يتحرك فيه العبد فيلزمه احلياء منه لعلمه بذلك وإلميانه أنه البد أن يقرره يوم القيامة على ما 
نه وصية وعليك عمله فيخجل فيؤدبه ذلك إىل ترك العمل فيه وذلك هو احلياء فمن هنا ال يأيت إال خبري واهللا أحق أن يستحي م

بالنصيحة على اإلطالق فإا الدين خرج مسلم يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة قالوا ملن يا 
رسول اهللا قال هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم واعلم أن النصاح اخليط وال منصحة اإلبرة والناصح يف دين اهللا هو الذي 

ني عباد اهللا وبني ما فيه سعادم عند اهللا ويؤلف بني اهللا وبني خلقه وهو قوله النصيحة هللا وفيه تنبيه يف الشفاعة عند اهللا إذا يؤلف ب
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رأى العبد الناصح أن اهللا يريد مؤاخذة العبد على جرميته فيقول هللا يا رب إنك ندبت إىل العفو عبادك وجعلت ذلك من مكرم 
جزاء املسيء مبا يسؤه وذكرت للعبد أن أجر العافني عن الناس فيما أساؤوا إليهم فيه مما توجهت عليهم به األخالق وهو أوىل من 

     احلقوق على اهللا فأنت حق ذه الصفة ملا أنت عليه 

إساءته من اجلود والكره واالمتنان وال مكره لك فأنت أهل العفو والتكرم بالتجاوز عن هذا العبد املسيء املتعدي حدودك عن 
وإسبال ذيل الكره عليه وأتصاف احلق باجلود والعفو عن اجلاين أعظم من املؤاخذة على اإلساءة فإن املؤاخذ والعقوبة جزاء وما يف 

اجلزاء على الشر فضل إال إذا كان يف الدنيا ملا يف إقامة احلدود من دفع املصرة العامة وما يف ذلك منت املصاحل اليت تعود على الناس 
 قوله عز وجل ولكم يف القصاص حياة وأما يف اآلخر فما مث ما يندفع جبزاء املسيء ما يندفع به يف الدنيا فكان العبد إذا قال هذا مثل

يوم القيامة أو حيث قاله هللا بطريق الشفاعة كأنه ناصح للمقام اإلهلي يف أن يثىن عليه إذا عفا عن املسيء بالكرم وال طول والفضل 
 االمتنان فهذا معىن قوله الدين النصيحة هللا أي يف حق اهللا فإنه يسعى يف أن يثىن على اهللا إذا عفا مبا يكون ثناء فإن يف ذلك عني

حسناً وال سيما وقد ورد يف احلديث الثابت أنه ال شيء أحب إىل اهللا من أن ميدح فكما أنه مدح يف الدنيا مبا نصب من احلدود 
ذا أقامها أئمة املسلمني على املذنبني كذلك ميدح بالعفو والتجاوز يف الدار اآلخرة ألنه هنالك ما اليت درأ ا املضار عن عباده إ

متشي هذه املصلحة اليت نصبت من أجلها إقامة احلدود اليت ال يتمكن الشفاعة فيها كحد السارق والزاين وحقوق اهللا على اإلطالق 
لعفو والتجاوز فالعفو من وىل الدم أو قبول الدية فإن املظلوم هو املقتول وقد مات وأما ما هو حق للعبد فإن اهللا قد ندب فيه إىل ا

فالطالب قد تقدم كالشاكي الذي ميشي إىل السلطان رافعاً على من ظلمه فجعل الدية كاإلحسان لوىل الدم لعل ذلك الشاكي إذا 
شيء من دمه وأما النصيحة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلغه إحسانه لذوي رمحة يسكت عنه وال يطالبه عند اهللا احلكم العدل ب

ففي زمانه إذا رأى منه الصاحب أمراً قد قرر خالفه واإلنسان صاحب غفالت فينبه الصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 
رسول اهللا صلى اهللا عليه ذلك حىت يواصل فعله بالقصد فيكون حكماً مشروعاً أو فعله عن نسيان فريجع عنه فهذا من النصح ل

ومسل فرجع وأمت صالته وسجد سجديت السهو وكان ما قد روي يف ذلك وأمثال هذا وهلذا أمر اهللا عز وجل نبيه صلى اهللا عليه 
وسلم مبشاورة صحابه فيما لو يوحى إليه فيه فإذا شاورهم تعين عليهم أن ينصحوه فيما شاورهم فيه على قدر علمهم وما يقتضيه 

 يف ذلك أنه مصلحة كرتوله يوم بدر على غري ماء فنصحوه وأمروه أن يكون املاء يف خربه صلى اهللا عليه وسلم ففعل نظرهم
ونصحه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف قتل أساري يدر حني أشار بذلك وأما بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يتبقى له 

جلية بقيت النصيحة فهذا قد يتنامى يف نصيحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن املشري نصيحة ولكن إذا كانت هذه الالم الم األ
الناثح قد مجع بين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني الرأي الذي فيه املصلحة كما جيمع الناصح الذي هو اخلايط باخلياطة بني 

هم والة األمور منا القائمون مبصاحل عباد اهللا الدينية احلكام وأهل قطعة الكم والبدن يف الثوب وأما النصيحة ألئمة املسلمني و
الفتاوي يف الدين من العلماء يدخلون يف أئمة املسلمني أيضاً فإن كان احلاكم عاملاً كان وإن مل يكن من العلماء بتلك املسألة سأله 

 حق عنده ويذكر له دليله على ما أفتاه به فيخلصه عند اهللا من يعلم عن احلكم فيها فيتعني على املفيت أن ينصح ويفتيه مبا يراه أنه
فهذه هي النصيحة ألئمة املسلمني أيضاً فإن كان احلاكم عاملاً كان وإن مل يكن من العلماء بتلك املسألة سأل من يعلم عن احلكم 

أفتاه به فيخلصه عند اهللا فهذه هي النصيحة فيها فيتعني على املفيت أن ينصح ويفتيه مبا يراه أنه حق عنده وبذكر له دليله على ما 
ألئمة املسلمني وملا مل تفرض العصمة ألئمة املسلمني وعلم أم قد خيطؤون ويتبعون أهوائهم تعني على أهل الدين من العلماء أن 
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هذا هو النصح ألئمة ينصحوا أئمة املسلمني ويردوهم عن ابتاع أهوائهم يف الناس فيؤلفون بني ما هو الدين عليه وبينهم فمثل 
املسلمني فيعود على الناس نفع ذلك وأما النصيحة لعامتهم فمعلومة وهي أن يشري عليهم مبا هلم فيه املصلحة اليت ال تضرهم يف 

دينهم وال دنياهم فإن كان وال بد من ضرر يقوم من ذلك أما يف الدين أو يف الدنيا فريجحوا يف النصيحة ضرر الدنيا على ضرر 
     فيشريون عليهم مبا يسلم هلم فيه دينهم فإن اهللا يقول ما جعل عليكم الدين

يف الدين من حرج وقال دين اهللا يسر وقال فاتقوا اهللا ما استطعتم وإن أصر بدنياهم ومهما قدروا على دفع الضرر يف الدين والدنيا 
ينوه املستفيت باخليار يف ذلك حبسب ما يوفقه اهللا إليه معاً بوده من الوجوه وعرفوه أمني عليهم يف الدين أن ينصحوه يف ذلك ويب

والذي أقول به إن النصيحة نعم إذا هي عني الدين وهي صفة الناصح فتسري منفعتها يف مجيع العامل كله من الناصح الذي يستربئ 
ني عليه أن يرده إىل طريق املاء لدينه ويطلب معايل األمور فريى حيواناً قد أضر به العطش وقد حاد ذلك احليوان عن املاء فيتع

ويسقيه أن قدر على ذلك فهذا من النصيحة الدينية وكذلك لو رأى من ليس على ملة اإلسالم يفعل فعالً من سفساف األخالق 
 تعني على الناصح أن يرده عن ذلك مهما قدر إىل مكارم األخالق وإن مل يقدر عليه تعني عليه أن يبني له عيب ذلك فرمبا انتفع

بتلك النصيحة ذلك الشخص مبا له يف ذلك من الثناء احلسن وينتفع بتلك النصيحة من اندفع عنه ضرر وهذا الذي أراد أن يضره 
وأن مل يكن مسلماً ذلك املدفوع عنه فيتعني على صاحب الدين نصح عباد اهللا مطلقاً وهلذا يتعني على السلطان أن يدعو عدوه 

 فإن أجاب واالدعاء إىل اجلزية أن كان من أهل كتاب فإن أجاب على الصلح مبا شرط عليه قبل منه الكافر إىل اإلسالم قبل قتاله
يقول اهللا فإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا فيبقى على املسلمني إن كانت املنفعة للمسلمني يف ذلك فإن أبوا إال القتال 

 اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إال أنه من التزم النصح قل أولياءه فإن قاتلهم وأمر املسلمني بقتاهلم على أن تكون كلمة
الغلب على الناس اتباع األهواء ولذلك يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ترك احلق لعمر من صديق وكذلك قال أويس 

  القرىن قولك احلق مل يترك لك صديقاً ولنا يف ذلك 

  لم يتركاني في الوجود صديقاً  حقيقالزمت النصح والت لما

    

وحيتاج الناصح إىل علم كثري من علم الشريعة ألنه العلم العام الذي يعمم مجيع أحوال الناس وعلم زمانه ومكانه وما مث إال احلال 
و املكان وكذلك كل والزمان واملكان وبقي للناصح علم الترجيح إذا تقابلت هذه األمور فيكون ما يصلح الزمان يفسد احلال أ

واحد منها فينظر يف الترجيح فيفعل حبسب ما يترجح عنده وذلك على قدر إميانه مثال ذلك أن يعلم أن الزمان قد أعطى حباله يف 
أمرين مها صاحلان يف حق شخص وضاق الزمان عن فعلهما معاً فيعدل إىل أوالمها فيشري به على املستشري وكذلك إذا عرف من 

خالفة واللجاج وأنه إذا دله على أمر فيه مصلحته يفعل خبالفة فمن النصيحة أنه ال ينصحه بل يشري عليه خبالف حال شخص امل
ذلك إذا علم أن األمر حمصور بني أن يفعل ذلك أو هذا الذي فيه املصلحة وشأنه املخالفة واللجاج فيشري عليه مبا ال ينبغي فيخالفه 

 ولقد جرى يل مع أشخاص أظهرنا هلم إن يف فعلهم ذلك اخلري الذي نريده منهم نكايتنا وهم فيفعل ما ينبغي واألوىل عندي تركه
يريدون نكايتنا فأشرنا عليهم أن ال يفعلوا ذلك وهلم يف فعله اخلري العظيم هلم فلم يفعلوا وفعلوا ما يتهم عنه أن يفعلوه فهذه 

 فإنه يسوس بذلك النفوس اجلموحة الشاردة عن طريق مصاحلها نصيحة خفية ال يشعر ا كل أحد وهذا يسمى علم السياسة
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فلذلك قلنا إن الناصح يف دين اهللا حيتاج إىل علم كثري وعقل وفكر صحيح وروية حسنو واعتدال مزاج وتؤده وإن مل تكن فيه هذه 
لنصيحة ولنا فيه جزء مسيناه كتاب اخلصال كان اخلطأ أسرع إليه من اإلصابة وما يف مكارم األخالق أدق وال أخفى وال أعظم من ا

النصائح ذكرنا فيه ماال يعول لعيه وما يعول عليه ولكن أكثره فيما ال يعول عليه مما يعول الناس عليه ولكن ال يعلمون وصية 
 الصبح وعليك مبراعاة حالك يف الزمان بني الصالتني وكذلك بني العصر واملغرب وبني املغرب والعشاء وبني العشاء والصبح وبين

وال ظهر ودار الدور وجاء الكور وإذا خرج وقت صالة دخل وقت صالة ألخرى إال صالة الصبح فإنه ال يدخل وقت صالة 
الظهر خبروج وقت صالة الصبح بال خالف وكذلك العتمة الصبح خبالف إال أنه ال يدخل وقت الظهر وذلك أن اإلنسان قد 

ا إىل حد الزوال جلاز وذلك وقتها وهو مؤد هلا فما خرج وقت صالة الصبح يف حق يصلي الركعة األوىل من الصبح فلوا طال هل
هذا حىت دخل وقت الظهر وهكذا يف مجيع الصلوات فإن أوقات هذه الصلوات فيها خالف بني العلماء فلهذا ذكرناها تنبيهاً على 

ا فقد جعل أن بني الصالتني زماناً ال صالة فيه ذلك أن فيها خالفاً فيجوز على هذا أن تكون صالة على أثر صالة وال لغو بينهم
الزمان هو زمان اللغو أو تركه وإمنا قلنا زمان اللغو أو تركه للحديث الثابت صالة على ال لغو بينهما كتاب يف عليني ويدخل يف 

الكالم هو الساقط ال دخول يف امليزان هذا احلديث صالة النافلة بعد النافلة والفريضة بعد النافلة والفريضة بعد الفريضة واللغو من 
وهو املباح فيقول رسول اهللا صلى عليه وسلم يف الرجل يصلي الصالة مث يتبعها بصالة أخرى ومل يفعل بني هاتني الصالتني يف 

من ذكر أو غري الزمان الذي ال يكون فيه مصلياً فعالً مباحاً من قول وعمل بل كان مشتغالً مبا يدخل امليزان من أمر مندوب عليه 
ذكر مث يصلي الصالة األخرى فإن ذلك كتاب يف عليني ألنه مل يفعل بني الصالتني لغواً أصالً وهو عزيز الوقوع فإن أحد أحوال 
الناس اليوم من يتصرف فال عليه وال له والغائب من أحوال الناس التصرف يف املكروه أو احملظور فلهذا أو أوصيتك مبراعاة الزمان 

ني الصالتني وما رأيت أحد أنبه عليه إال أن كان وما وصل إلينا إال رسول اهللا صلى عليه وسلم ومنه أخذنا ذلك وصية الذي ب
وعليك بالصالة املكتوبة حيث املكتوبة حيث ينادي ا مع اجلماعة فإن املساجد ما اختذت إال ال قامة الصالة املكتوبة فيها وما 

إن ذلك سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملراد بذلك االجتماع على إقامة الدين وأن ال تتفرق فيه ينادي إال إىل اإلتيان إليها ف
وهلذا اختلف الناس يف صالة الفذ املكتوبة إذا قدر على اجلماعة هل جتزيه أم ال ومن ترك سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضل 

ا هو املهداة وماذا بعد احلق إال الضاللة فإتين تصرفون فحافظ على املكتوبة يف بال شك ألنه صلى اهللا عليه ومسل ما سن إال م
اجلماعات واألرض كلها مسجد فحيث ما قامت اجلماعة ن األرض فما قامت إال يف مسجد وهلذا ينبغي ملن صلى يف مجاعة يف 

    مسجد بيته أن يؤذن هلا وإن 

ملصلي إىل الصالة عند هذا األذان اخلاص ففرق بني األذانني باإلقامة واألذان معناه اإلعالم كانت اإلقامة إذاناً وإمنا مسيت إقامة لقيام ا
وأبقوا سام األذان على األول املعلم بدخول الوقت فاألذان األول لإلعالم بدخول الوقت واألذان الثاين هو اإلقامة لإلعالم بالقيام 

ة قد قامت الصالة وصية وعليك باحملافظة على صالة األوابني وهي الصالة يف ال إىل الصالة فزاد على األذان بقوله قد قامت الصال
أوقات املغفول عنها عند العامة وهي ما بني الضحى إىل الزوال وما بني الظهر والعصر وما بني املغرب والعشاء اآلخرة والنهجد 

 مث ينام مث يقوم إىل الصالة إىل أن يطلع الفجر فإذا طلع وهو أن ينام من أول الليل بعد صالة العشاء اآلخرة مث يقوم إىل الصالة
الفجر فاركع ركعيت الفجر مث اضطجع على شقك األمين من غري نوم مث قم إىل صالة الصبح واجعل وترك ثالث عشرة ركعة يف 

 بعدمها أقلم منهما يف الطول جدك فإن هذا كان وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأطل الركعتني األوليني من التهجد مث اللتني
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والركعة األوىل من كل ركعتني على قدر الثانية من اللتني تقدمتهما والركعة الثانية من كل ركعتني على النصف من الركعة األوىل 
منهما أو قريب من ذلك إىل أن توتر بركعة واحدة إن شئت أن ال جتلس إال يف آخر ركعة من وتر صالتك وهي اإلحدى عشر 

إن شئت جلست يف كل ركعتني وال تسلم إال يف آخر ركعة مفردة وإن شئت مخست وسبعت وتسعت كل ذلك مباح لك وال و
تثلث من أجل التشبه بصالة املغرب وقد ورد يف النهى عن ذلك خرب وكذلك يف الركعة الواحدة وتسمى البتريا فاجتنب مواقع 

 ثبت أنه أوتر بثالث فإن أوترت بثالث فال جتلس إال يف آخرها وتسلم حىت اخلالف ما استطعت واهرب إىل حمل اإلمجاع مع أنه
تفرق يف الشبه بينها وبني املغرب وإذا قمت إىل الصالة بالليل وتوضأت فاركع ركعتني خفيفتني مث بعدمها أشرع يف صالة الليل 

ق السموات واألرض واختالف الليل والنهار كما رمست لك وعند قيامك اللتهجد امسح عينيك من النوم بيديك مث اتل أن يف خل
آليات ألويل األلباب اآليات بكماهلا مث قم فتوضأ أو استفتح صالتك بركعتني خفيفتني مث اشرع يف قيام الليل على ما وصفته لك يف 

 ترمض الفصال واجتنب باب الصالة من هذا الكتاب وإذكار فانظره فيه وانظر اعتباره إن شاء اهللا وقد ثبت إن صالة األوابني حني
الصالة عند االستواء وبعد العصر حىت تغرب الشمس وبعد الصبح حىت تطلع يف أول النهار عند اإلشراق كما قال يسبحن بالعشي 
وال إشراق والسبحة صالة النافلة بقول عبد اهللا بن عمر وهو عريب يف النافلة يف السفر لو كنت مسبحاً أمتمت مث صالة الضحى مثان 

ات بعد صالة اإلشراق مث أربع ركعات قبل الظهر وبعد الزوال مث أربع ركعات بعد صالة الظهر مث أربع ركعات قبل صالة ركع
العصر مث ست ركعات بعد املغرب مث ثالث عشرة ركعة وترك من الليل فيها ركعيت الفجر وتبقى إحدى عشرة ركعة هي صالة 

واإلقتداء ويف رواية ركعتني قبل املغرب مث إن زدت فأنت وذلك فإن الصالة غري موضوع الليل هذا ال بد منه ملن يريد إتباع السنة 
فمن شاء فليستقلل ومن ساء فليستكثر فإنه يناجي ربه واحلديث مع اهللا واالستكثار منه أشرف األحوال وأما الوصية بالصدقة 

اب وصية وعليك بالورع يف املنطق كما تتورع يف املأكل والصوم فقد تقدم يف باب الزكاة وباب الصيام وكذلك احلج من هذا الكت
واملشرب والورع عبارة عن اجتناب احلرام والشبهات وأما الشبهة فما حاك يف صدرك ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه 

ه يف نفسي شيء تركته قال اإلمث ما حاك يف صدرك قال بعض العلماء من أهل اهللا ما رأيت أسهل علي من الورع كل ما حاك ل
وقد ورد يف اخلرب دع ما يريبك إىل ما ال يريبك وورد أيضاً استفت قلبك وإن أفتاك املفتون بعين احلل وجتد أنت يف نفسك وقفة يف 

ذلك فاجتنبه فهو أوىل بك وال حترمه وعليك باهلدى الصاحل وهو هدى األنبياء وهو اتباع أثارهم الذي أمر رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم باتباعهم يف قوله أولئك الذين هدى اهللا فبهديهم اقتده وكذلك السمت الصاحل واالقتصاد يف أمورك كلها فإن النيب صلى 
اهللا عليه وسلم قد ثبت عنه أن اهلدى الصاحل والسمت الصاحل واالقتصاد جزء من مخسة وعشرين جزأ من النبوة وحتفظ من العجلة 

رك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعجلة فيها واملسارعة إليه أوىل من التؤدة فيه واجعل التسويف يف أمور إال يف املواطن اليت أم
     الدنيا فإنه ما فاتك من 

الدنيا ما تندم عليه بل تفرح بفوته وما فاتك من أمور اآلخرة فإنك تندم عليه وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
 كل شيء إال يف عمل اآلخرة وقد ذكر مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لألشج أشج عبد القيس إن فيك التؤدة يف

خلصلتني حيبهما اهللا ورسوله قال وما مها يا رسول اهللا قال احللم واألناة أراد احللم عمن جىن عليك واألناة يف أمور لدنيا وأغراض 
يهم فإن الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا وكن خري الرعاة يف كل ما التنفس وإن كان لك عائلة فكد عل

استرعاك اهللا فيه على اإلطالق فالسلطان راع ولك راع مسؤول عن رعيته ما فعل فيهم هل اتقى اهللا فيهم أو مل يتق والرجل راع 
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على مال سيده وال تغفل عن الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه على أهل بيته واملرأة راعية على بيت زوجها وولده والعبد راع 
وسلم إذا ذكرته أو ذكر عندك تأمن من البخل فإنه ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ال خبيل من ذكرت عنده فلم يصٍل علي 

 خبله على نفسه فإنه قد ثبت فيمن ولو مل يكن يف ذلك إال إطالق البخل عليك وهو من أدم الصفات وأرادها ومعىن البخيل هنا
صلى على النيب صلى اهللا عيه وسلم مرة صلى اهللا عليه عشراً فمن ترك الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد خبل على نفسه 

 تعقد مع حيث حرمها صالة اهللا عليه عشراً إذا صلى هو واحدة فما زاد وصية اهللا اهللا أن تعود يف شيء خرجت عنه هللا تعاىل وال
اهللا عقداً وال عهداً مث تنقضه بعد ذلك وحتله وال تفي به ولو تركته ملا هو خري منه فإن ذلك من خاطر الشيطان فافعله وافعل اخلري 
اآلخر الذي أخطره لك الشيطان حىت ال تفي باألول فإن غرضه أن توصف بوصف الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه وعليك 

ا شجنة من الرمحن وا وقع النسب بيننا وبني اهللا فمن وصل رمحة وصله اهللا ومن قطع رمحه قطعه اهللا وإذا بصلة الرحم فإ
استشرت يف أمر فقد أمنك املستشري فال ختنه فإن كان يف نكاح فإن شئت أن تذكر ما تعرفه فيمن سئلت عنه مما يكرهه لو مسعه 

بيح وقل كالماً جممالً مثل أن تقول ما تصلح لكم مصاهرته من غري تعيني ويكفي فإن ذلك الذكر فال تذكر ما تعرف فيه من الق
هذا القدر من الكالم فإن كنت تعلم من قرائن األحوال أن هذا األمر الذي تذمه به يف نظرك ال يقدح عند القوم الذين يطلبون 

 مقيمون عليه وهذا موقوف على معرفة أحوال الناس نكاحه فما خنتهم إذا مل تذكر له ما يقبح عندك فإنه ليس بقبيح عندهم وهم
ومثل هذا الكالم ي األسانيد يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أمحد بن حنبل يقول ليحىي بن معني تعال نعتب يف اهللا 

ها اخلمر وال حرام أصالً واملستشار مؤمتن وإياك وإال كل والشراب يف أواين الذهب والفضة وإياك واجللوس على مائدة يدار علي
واجتنب لباس احلرير والذهب إن كنت رجالً وهو حالل للمرأة وإذا رأيت رؤيا حتزنك واستيقظت فاتفل عن يسارك ثالث مرات 

وقل أعوذ باهللا من شر ما رأيت وحتول عن جنبك الذي كنت عليه يف حال رؤياك إىل اجلنب اآلخر وال حتدث مبا رأيت فإا ال 
افظ على مثل هذا نر برهانه فإن كثرياً من املاس وإن استعاذوا يتحدثون مبا رأوه وقد ورد أن الرؤيا معلقة من رجل طائر تضرك فح

فإذا قاهلا سقطت ملا قيلت له وعليك باستعمال الطيب فإنه سنة واستعمل منه إن كنت ذكراً ما ظهر رحيه وخفي لونه وإن كنت 
خفي رحيه فإن احلديث النبوي ذا ورد وعليك بالسواك لكل صالة وعند دخولك إىل بيتك فإنه امرأة فاستعمل منه ما ظهر لونه و

مطهرة للفم ومرضاة للرب وقد ورد أن صالة بسواك تفضل سبعني صالة بغري سواك ذكره ابن زجنزيه يف كتاب الترغيب يف فضائل 
النفوس اختلفوا يف كفارا فمنهم من أحلقها يف الكفارة باإلميان األعمال وإياك واليمني الغموس فإا تغمس صاحبها يف اإلمث فإن 

ومنهم من قال أا ال كفارة فيها وهي اليمني اليت تقطع ا حقاً للغري وجب عليك ويف هذا فقه عجيب دقيق ملن نظر وتقفه يف 
ال يتأول فيه اجلاهل فيجاوز القدر الذي وجوب احلق مىت يكون وبأي صفة يكون وما منعين أن أبينه للناس إال سد الذريعة حىت 

نذكره فيقع يف اإلمث وهو ال يشعر فإن الفقهاء أغفلوا هذا الوجه الذي أومأنا إليه وما ذكروه وإياك واملراء يف القرآن فإنه كفر بنص 
الم اهللا أو ما هو عني كالم احلديث وهو اخلوض فيه بأنه حمدث أو قدمي أو هل هذا املكتوب يف املصاحف واملتلو واملتلفظ به عني ك

    اهللا فالكالم يف 

مثل هذا واخلوض فيه هو اخلوض يف آيات اهللا وهذا هو املراء واجلدال يف القرآن الداخل يف قوله تعاىل وإذا رأيت الذين خيوضون يف 
القرآن لقال فيها بضمري اآلية أو آياتنا فاعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه فسماه حديثاً وليس إال القرآن فلو أراد آيات غري 

اآليات فليس للذكورية هنا دخول إال إذا أراد آيات القرآن والقرآن خرب اهللا واخلرب عني احلديث وقال ما يأتيهم من ذكروا وإنا حنن 
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طان  اكظم التثاؤب ما استطعت فإنه من الشيطان وإياك أن تصوت فيه فإن ذلك صوت الشي-  وصية- الذكر والذكر احلديث
  والعطاس يف الصالة من الشيطان أيضاً ويف غري الصالة العطاس ليس من الشيطان وإياك والطرق وهو الضرب باحلصى قال الشاعر 

 زاجرات الطير ما اهللا صانع وال  لعمرك ما يدري الضوارب بالحصى

    

 غفلت فادفنها فذلك كفارا وإياك أن تستقبل وكذلك للعيافة والطرية وعليك بالفأل والطرية شرك وإياك والبصاق يف املسجد فإن
القبلة ببصاقك وال خبالئك وال تستدبرها أيضاً ببول وال غائط فإن ذلك من آداب النبوة وإذا أردت أن تأكل فاغسل يديك قبل 

 فوق طاقتهما األكل وبعده وزد املضمضة منه يف الغسل بعده وعليك باإلحسان إذا ملكت ميينك من جارية وغالم وال تكلفهما
وإن كلفتهما فأعنهما فإما من إخوانكم وإمنا اهللا ملككم رقام الكل بنو آدم فهم إخوتنا فراع اهللا فيهم واعلم أنك مسؤول عنهم 

 يوم القيامة وإذا عاقبت أحدهم على جناية فاعلم أن اهللا يوم القيامة يوقف العبد وسيده بني يديه وحياسبه على جنايته وعلى عقوبته

على ذلك فإن خرجت رأساً لرأس كان وإن كانت العقوبة أكثر من اجلناية اقتص للعبد من السيد فتحفظ وال تزد يف العقوبة على 
ثالثة أسواط فإن كثرت فإىل عشرة وال تزد إال يف إقامة حد من حدود اهللا فذلك حد اهللا ال تتعداه وإن عفوت عن العبد يف جنايته 

إذا جئت إىل بيت قوم فاستأذن ثالث مرات فإن أذن لك وإال فارجع وال تنظر يف بيت أخيك من فهو أوىل بك وأحوط لك و
حيث ال يعرف بك فإنك إذا نظرت فقد دخلت وإمنا جعل اإلذن من أجل البصر قال تعاىل يت أيها آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غري 

كم ارجعوا فارجعوا وثبت يف احلديث االستئذان ثالث فإن أذن بيوتكم حىت تستأنسوا وقال فال تدخلوها حىت يؤذن لكم وإن قيل ل
لك وإال فارجع وإياك أن تتخذ اجلرس يف عنق دابتك فإن املالئكة تنفر منه وقد ورد بذلك احلديث النبوي وكان مبكة رجل من 

 يشاهد املالئكة تطوف مع أهل الكشف يقال له ابن األسعد من أصحاب الشيخ أيب مدين صحبة بنجاية فكان يوماً بالطواف وهو
الناس فنظر إليهم وإذا هم قد تركوا الطواف وخرجوا من املسجد سراعاً فلم يدر ما سبب ذلك حىت بقيت الكعبة ما عندها ملك 
وإذا باجلمال باألجراس يف أعناقها قد دخلت املسجد بالروايا تسقي الناس فلما خرجوا رجعت املالئكة وقد ثبت أن اجلرس مزامري 

شيطان والذي أوصيك به أن حتافظ على أن تشتري نفسك من اهللا بعتق رقبتك من النار بأن تقول ال إله إال اهللا سبعني ألف مرة ال
فإن اهللا يعتق رقبتك ا من النار أو رقبة من تقوهلا عنه من الناس ورد يف ذلك خرب نبوي ولقد أخربين أبو العباس أمحد بن علي بن 

ري عرف القسطالين مبصر قال يف هذا األمر أن الشيخ أبا الربيع الكفيف املالقي كان على مائدة طعام وكان قد ميمون بن أبو التوز
ذكر هذا الذكر وما وهبه ألحد وكان معهم على املائدة شاب صغري من أهل الكشف من الصاحلني فعندما مد يده إىل الطعام بكى 

م أراها وأرى أمي فيها وامتنع من الطعام فأخذ يف البكاء قال الشيخ أبو الربيع فقال له احلاضرون ما شأنك تبكي فقال هذه جهن
فقلت يف نفسي اللهم إنك تعلم أين قد هللت ذه السبعني ألفاً وقد جعلتها عنق أم هذا الصيب من النار هذا كله يف نفسي فقال 

جها وجعل الصيب بيتهج سروراً وأكل مع اجلماعة قال أبو الصيب احلمد هللا أرى أمي قد خرجت من النار وما أدري ما سبب خرو
الربيع فصح عندي هذا اخلرب النبوي بكشف هذا الصيب وصح عندي كشف هذا الصيب باخلرب وقد عملت أنا على هذا احلديث 

ري املعني يف الكتاب  وعليك بإصالح ذات البني وهو الفراق فإن اإلصالح بني الناس من اخل-ورأيت له بركة يف زوجيت ملا ماتت
وإذا كان اهللا قد رغب بل أمر املسلمني إذا جنح الكفار إىل السلم أن جينحوا هلا فأحرى الصلح بني املتهاجرين من املسلمني وإياك 
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ا حيلق وإفساد ذات البني فإا احلالقة والبني هنا هو الوصل ومعىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم احلالقة أا حتلق احلسنات كم
احلالق الشعر من الرأس قال اهللا تعاىل لقد تقطع بينكم بالرفع يعين الوصل والبني يف اللسان من األضداد كاجلون يا ويلّ أطعم عبدك 
مما تأكل وألبسه مما تلبس وراع قدره وانظر فيما ثبت فيهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله إخوانكم خولكم جعلهم اهللا 

كم فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس واغتنم صحة البدن والفراغ من شغل الدنيا واستعن حتت أيدي
اتني النعمتني اللتني أنعم اهللا عليك ا ما على طاعة اهللا فإنه ما أصح بدنك وال فرغك من مهوم الدنيا إال لطاعته والقيام حبدوده 

احذر أن يكون اهللا قد خصمك ولتقل يف كل يوم عند كل صباح مائة مرة سبحان اهللا وحبمده وإال كانت احلجة عليك هللا ف
    سبحان اهللا 

 عليك حبفظ جوارحك فإنه من أرسل جوارحه أتعب قلبه وذلك أن اإلنسان ال -  وصية- العظيم فإن هذا الذكر ال يبقي عليك ذنباً
 حسنة تعلق قلبه ا ويكون صاحب تلك الصورة من املنعة حبيث ال يقدر يزال يف راحة حىت يرسل جوارحه فرمبا نظر إىل صورة

هذا الناظر على الوصول إليها فال يزال يف تعب من حبها يسهر الليل وال يهنأ له عيش هذا إذا كان حالالً فكيف به إن كان أرسله 
ر وزنا اللسان النطق مبا حرم عليه وزنا األذن االستماع إىل فيما ال حيل له النظر إليه فلهذا أمرنا بتقييد اجلوارح فإن زنا العيون النظ

ما حجر عليه وزنا اليد البطش وزنا الرجل السعي وكل جارحة تصرفت فيما حرم اهللا عليها التصرف فيه فذلك التصرف منها على 
لى اهللا عليه وسلم هل بكب الناس على هذا الوجه احلرام هو زناها فاللسان يقول بعضهم هو الذي أو ردين املوارد املهلكة وقال ص

مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم قال اهللا تعاىل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون يعين ا فتقول 
اجلوارح كذلك إن اليد البطش يب يف كذا يعين يف غري حق فيما حرك عليه البطش فيه وتقول الرجل كذلك واللسان والبصر ومجيع 

السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالً خرج مسلم عن حممد بن أيب عمر عن سفيان عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه 
عن أيب هريرة قال قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ال تضارون يف 

كم فيلقى العبد فيقول أي فل أمل أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك اخليل واإلبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى يا رؤية رب
رب فيقول أفظننت أنك مال قي فيقول أمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثين خبري ما استطاع فيقول ها 

يتفكر يف نفسه من ذا الذي يشهد على فيختم علي فيه ويقال لفخذه فينطق فخذه هنا إذن قال مث يقال له اآلن نبعث شاهداً عليك و
وحلمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك املنافق وذلك الذي سخط اهللا عليه وقد ورد يف احلديث الثابت يف أمر الدنيا إن 

 التفسري إن امليت الذي أحياه اهللا يف بين إسرائيل يف الساعة ال تقوم حىت تكلم الرجل مبا فعل أهله فخذه وعذبه سوطه قد قيل يف
حديث البقرة يف قوله اضربوه ببعضها قال ضرب بفخذها وإن اهللا ما عني ذلك البعض فاتفق أن ضربوه بالفخذ فاحذر يا أخي يوما 

 ذلك عياناً يف الدنيا يف تشهد فيه عليك اجللود واجلوارح وأنصف من نفسك وعامل جوارحك مبا تشكرك به عند اهللا ولقد رأينا
زمان األحوال اليت كنا فيها أعين نطق اجلوارح إذا أراد العبد أن يصرفها فيما ال جيوز شرعاً تقول له اجلارحة يا هذا ال تفعل ال 

غفلة ال جتربين على فعل ما حجر عليك فعله فإين شهيد عليك يوم القيامة فاجعلين شاهداً لك ال عليك واصحبين باملعروف وهو يف 
يسمع فإذا وقع منه الفعل تقول اجلارحة يا رب قد يته كما يته فلم يسمع اللهم إين أبرأ إليك مما وصل إليه من خمالفتك يب وعلى 
كل حال فإرسال اجلوارح يؤدي إىل تعب القلب فإن اهللا خلقك لك واصطفى منك لنفسه قلبك وذكر أنه يسعه إذا كان مؤمناً تقياً 

ا شغلته مبا تصرفت فيه جوارحك كنت ممن غصب احلق فيما ذكر أنه له منك وأي ظلم أعظم من ظلم احلق فال جتعل ذا ورع فإذ
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احلق خصمك فإن هللا احلجة البالغة كما ذكر عن نفسه وبكل وجه أشهدين اهللا حجته على خلقه كيف تقوم وذلك يف أن العلم يتبع 
 يكون وصية وعليك باألذان لك صالة أو تقول ما يقول املؤذن وإذا أذنت فارفع املعلوم إن إن فهمت فأكثر من هذا التصريح ما

صوتك فإن املؤذن يشهد له يوم القيامة مدى صوته من رطب ويابس ولو علم اإلنسان ما له يف األذان ما تركه قال صلى اهللا عليه 
ا عليه ال سهموا ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه وسلم لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يسهمو

ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ال تومها ولو حبوا فإن مل يؤذن ومسع األذان فليقل مثل ما يقول املؤذن سواء وإن قال ذلك عند 
ه كلمة األذان كشف اهللا عن بصري كل كلمة إذا فرغ املؤذن منها قاهلا هذا السامع حبضور وخشوع ولقد أذنت يوماً فكلما ذكر

فرأيت ما هلا مد البصر من اخلري فعاينت خرياً عظيماً لو رآه الناس العقالء لذهلوا لكل كلمة وقيل يل هذا الذي رأيت ثواب األذان 
    بن وكيع عن وإمنا ارتضينا ووصينا أن يقول السامع مثل ما يقول املؤذن عند فراغ كل كلمة ملا رويناه من حديث الترمذي عن ا

امساعيل بن حممد بن حجادة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قال ال إله إال اهللا واهللا 
 إله إال اهللا أكرب صدقه ربه وقال ال إله إال أنا وأنا أكرب وإذا قال ال إله إال اهللا وحده يقول اهللا ال إله إال أنا وأنا وحدي وإذا قال ال

وحده ال شريك له قال اهللا ال إله إال أنا وحدي ال شريك يل وإذا قال ال إله غال اهللا له امللك وله احلمد قال اهللا ال إله إال أنا يل 
قال وكان يقول من امللك ويل احلمد وإذا قال ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا قال اهللا ال إله إال أنا وال حول وال قوة إال يب 

قاهلا يف مرضه مل تطعمه ا لنار ويكفي العاقل يف األمر باألذان أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن مسع املؤذن يؤذن أن يقول مثل قوله 
يؤذن على فهو أذان فما رغبه فيه إال وله أجره فإنه معلم لذلك نفسه وذاكر ربه بصورة األذان فما أمره إال مبا له فيه خري كثري ول

أكمل الروايات وأكثرها ذكراً فإن األجر يكثر بكثرة الذكر قال تعاىل والذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات وقال اذكروا اهللا ذكراً كثرياً 
وقد ورد أن اإلنسان إذا كان بأرض فالة فدخل الوقت وليس معه أحد قام فأذن فإذا أذن صلى خلفه من املالئكة كأمثال اجلبال 

نت مجاعته مثل أولئك يؤمنون على دعائه كيف يشقى وإمنا وصينا مبثل هذا لغفلة الناس عن مثله فالعاقل من ال يغفل عن ومن كا
فعل ماله فيه اخلري الباقي عند اهللا عز وجل فإن ذلك من رمحتك بنفسك فإن اهللا جعل رمحتك بنفسك أعظم من رمحتك بغريك كما 

اك غريك قال يف قاتل الغري إذا مل يقتل به أمره إىل اهللا إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه وقال جعل أذاك نفسك أعظم يف الوزر من أذ
يف القاتل نفسه حرمت عليه اجلنة وقال صلى اهللا عليه وسلم الرامحون يرمحهم الرمحن فمن رحم نفسه يسلك ا سبيل هداها وحيول 

 واملقدار فإنه رحم أقرب جار إليه وهي نفسه ورحم صورة خلقها اهللا على بينها وبني هواها فرمحة اهللا رمحة خاصة خارجة عن احلد
صورته فجمع بني احلسنيني مراعاة قرب اجلوار ومراعاة الصورة وأي جار سوى نفسه فهو أبعد منها ولذلك أمر الداعي إذا دعا أن 

قار غريه إليه ويذهل عن افتقاره فرمبا يدخله هو يبدأ بنفسه أوالً مراعاة حلقها والسر اآلخران الداعي لغريه حيصل يف نفسه افت
وعجب بنفسه لذاك وهو داء عظيم فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبدأ لنفسه بالدعاء فتحصل له صفة االفتقار يف حق 

 فلهذا ينبغي للعبد أن يبدأ نفسه فترتيل عنه صفة االفتقار صفة العجب واملنة على الغري ويف أثر ذلك يدعو للغري على افتقار وطهارة
بنفسه يف الدعاء مث يدعو لغريه فإنه أقرب إىل اإلجابة ألنه أخلص يف االضطرار والعبودية مثل هذا النظر مغفول عنه ال أحد أعظم 

ح عليه من الوالدين وأكرب بعد الرسل حقا منهما على املؤمن ومع هذا أمر الداعي أن يقدم يف الدعاء نفسه على والديه فقال نو
السالم رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمناً وللمؤمنني واملؤمنات وقال اخلليل إبراهيم عليه السالم يف دعائه واجنبين وبين 

فقدم نفسه رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب فبدأ بنفسه وقال أولئك الذين 
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فبهديهم أقتده وإمنا أوصيتك باألذان ملا فيه عند اهللا يوم القيامة فإن املؤذنني أطول الناس أعناقاً يف ذلك اليوم يقول متتد هداهم اهللا 
أعناقهم دون الناس لينظروا ما أثام اهللا به وما أعطاهم من اجلزاء على أذام هذا إن كان من الطول فإن كان من الطول الذي هو 

ماعة فهم أفضل الناس مجاعة ومن رواه بكسر اهلمزة فهو أفضلهم سرياً ملا يرونه من اخلري الذي هلم على األذان الفضل والعنق اجل
فإن املؤذن حيافظ على األوقات فهو يسرع إىل اإلعالم بدخول وقت الصالة فإنه مراع ذلك وصية وإن كنت واليا فافض باحلق بني 

 وسبيل اهللا هو ما شرعه لعباده يف كتبه وعلى ألسنة رسله فالذين يضلون عن سبيل اهللا الناس وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا
هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب يعين به واهللا أعلم يوم الدنيا حيث مل حياسبوا نفوسهم فيها فإن النسيان الترك يقول رسول 

د أشهدين اهللا يف هذا مشهداً عظيماً باشبيلية سنة ست ومثانني اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ولق
ومخسمائة ويوم الدنيا أيضاً هو يوم الدين أي يوم اجلزاء ملا فيه من إقامة احلدود ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يعين 

    إىل 

الدنيا أنفع فاقض باحلق فإن اهللا قد قضى يف الدنيا باحلق مبا اهللا بالتوبة فيوم اجلزاء أيضاً يوم الدنيا كما هو يوم اآلخرة وهو يف يوم 
شرعه لعبادة ويف اآلخرة مبا قال فإن القضاة يف الدنيا ثالث واحد يف اجلنة واثنان يف النار والذي أوصيك به إذا فتح اهللا عني 

نها إن كنت والياً أثبت على واليتك وإن بصريتك ورزقك الرجوع إليه املسمى توبة فانظر أي حالة أنت عليها من اخلري ال تزل ع
كنت عزباً أثبت على ذلك وإن كنت ذا زوجة فال تطلق واثبت على ذلك مع أهلك واشرع يف العلم بتقوى اهللا يف احلالة اليت أنت 

 خريه وأقل عليها من اخلري كانت ما كانت فإن هللا يف كل حال باب قربه إليه تعاىل فاقرع ذلك الباب يفتح لك وال حترم نفسك
األحوال إنك يف احلال اليت كنت عليها يف زمان خمالفتك إذا ثبت عليها عند توبتك حتمدك تلك احلالة فإن فارقتها كانت عليك ال 

لك فإا ما رأت منك خرياً وهذا معىن دقيق لطيف ال ينتبه له كل أحد فإا ال تشهد لك إال مبا رأته منك فإذا رأت منك فإذا رأت 
اً شهدت لك به وال يفوتك ما ذكرته لك من نيل ما فيها من اخلري املشروع وأعين بذلك كل حال أنت عليها من منك خري

املباحات فإن توبتك إمنا كان رجوعك عن املخالفات وإياك أن تتحرك حبركة إال وأنت تنوي فيها قربة إىل اهللا حىت املباح إذا كنت 
 من حيث إميانك به أنه مباح ولذلك أتيته فتؤجر فيه وال بد حىت املعصية إذا أتيتها إنو املعصية يف أمر مباح فانو فيه القربة إىل اهللا

فيها فتؤجر على اإلميان ا أا معصية ولذلك ال ختلص معصية ولذلك ال ختلص معصية املؤمن أبداً من غري أن خيالطها عمل صاحل 
فيهم وآخرون اعترفوا بذنوم خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً فهذا معىن املخالطة وهو اإلميان بكوا معصية وهم من الذين قال اهللا 

فالعمل الصاحل هنا اإلميان بالعمل الصاحل هنا اإلميان بالعمل اآلخر السيء أنه سيء وعسى من اهللا واجبة فترجع عليهم بالرمحة فيغفر 
جوعه سبحانه عليهم بالرمحة ال رجوع إليه إنه ما ذ كر له توبة كما هلم تلك املعصية باإلميان الذي خلطها به فمتعلق عسى هنا ر

قال يف موضع آخر مث تاب عليهم ليتوبوا وهنا جاء حبكم آخر ما فيه ذرك توبتهم بل فيه توبة اهللا تعاىل عليهم والذي أوصيك به 
حذيفة أو غريه أنا الشاك إن رجالً مر عليه فقيل له أنك ال تنقل جملساً وال تبلغ ذا سلطان حديثاً إال خرياً خرج الترمذي حديثاً عن 

عنه إن هذا يبلغ األمراء احلديث فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال يدخل اجلنة قتات قال أبو عيسى والقتات 
ا فتكون من الظاملني وقد ثبت أن النمام وإذا حدثك إنسان وتراه يلتفت مييناً ومشاالً عند أحد فتكون ممن أدى األمانة إىل غري أهله

االس باألمانة وأما وصييت لك أن ال تبلغ ذا سلطان حديثاً بشر فإن ذلك منيمة قال تعاىل يف ذمه مشاء متيم ومن الوصايا احلذر من 
عاة الطعن يف األنساب فال حتل بني شخص وبني شخص وبني أبيه صاحب الفراش فإن ذلك كفر بنص الشارع فيه وعليك مبرا
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األوقات يف الدعاء مثل الدعاء عند األذان وعند احلرب وعند افتتاح الصالة فإن املطلوب من الدعاء إمنا هو اإلجابة فيما وقع 
السؤال فيه من اهللا وأسباب القبول كثرية وتنحصر يف الزمان واملكان واحلال ونفس الكلمة اليت تذكر اهللا ا من الذكر حني تدعوه 

 إذا اقترن واحد من هذه األربعة بالدعاء أجيب الدعاء وأقوى هذه األربعة االسم مث احلال وعليك مبراعاة حق اهللا يف مسألته فإنه
وحق اخللق أن توجه هلم عليك حق فإن اهللا يؤتيك أجرك مرتني من حيث ما أديته من حقه ومن حيث ما أديت من حق من تعني 

فاد ا وأحسنت أدا فإن لك يف ذلك أجراً عظيماً مث إن أعتقتها فلك يف العتق عليك له حق من خلق اهللا وإن كانت لك جارية 
األجر العظيم العام لذاتك فإن تزوجت ا فلك أجر آخر أعظم من أنك لو تزوجت بغريها فإذا رأيت غازياً فأعنه بطائفة من مالك 

ا فعلت ذلك وأعنتهم فإنك نائب اهللا يف عوم فإن وكذلك املكاتب وكذلك الناكح يريد بنكاحه عصمة دينه والعفاف فإنك إذ
عون هؤالء حق على اهللا بنص اخلري فمن أعام فقد أدى عن اهللا ما أوجبه اهللا على نفسه هلم فيكون اهللا يتوىل كرامته بنفسه فما 

عانة الناكح حىت إنه لو ولد له ولد دام ااهد يف سبيل اهللا جماهداً مبا أعنته عليه فإنك شريكه يف األجر وال ينقصه شيء وكذلك إ
    فكان صاحلاً فإن لك يف ولده ويف عقبه أجراً وافراً جتده يوم القيامة 

عند اهللا وهو أعظم من املكاتب وااهد فإن النكاح أفضل نوافل اخلريات وأقربه نسبة إىل الفضل اإلهلي يف إجياده العامل ويعظم 
 جمبول على الفاقه واحلاجة فهو جمبول على السؤال فإن رزقك اله يقينا فال تسأل إال اهللا تعاىل األجر بعظم النسب وأعلم أن اإلنسان

يف طلب نفع يعود عليك أو دفع ضرر ونزل بك فإذا سألك أحد باهللا ال بقرابة وال بشيء غري اهللا عز وجل فأعطه مسألته حبيث ال 
عطية أن تعرفها له فإنه ينجرب يف نفسه ما انكسر منها عند سؤاله فإذا مل يعلم بذلك أحد إال هو خاصة وال بد لك يف مثل هذه األ

يعلم أن سؤاله نفع انكسر فال بد ان جتيبه إىل مسألته على علم منه فإن علمت حباله من غري سؤال منه فمثل هذا تعمل أن تعطيه 
ل من أهل املروآت والبيوت وممن مل تتقدم له عادة مسألته باحلال من غري أن يعلم أنك أعطيته فإنه خيجل بال شك وال سيما أن ك

بذلك وفرق بني احلالتني فإن الفرق بينهما دقيق فإن السائل األول خيجل إذا مل يعلم أنك أعطيته والثاين خيجل إذا علم أنك أعطيته 
ك فتلك خلوة العارف بربه وهو واملقصود رفع اخلجل عن صاحب الفافة وعليك بذكر اهللا بني الغافلني عن اهللا حبيث ال يعلمون ب

كاملصلي بني النائمني وإياك ومنع فضل املاء من ذي احلاجة إليه أحذر من املن يف العطاء يؤذن جبهل املعطي من وجوه منها رؤيته 
 من نعمة وأحوج هذا نفسه بأنه رب النعمة اليت أعطى والنعمة إمنا هي هللا خلقاً وإجياداً والثاين نسيانه منة اهللا عليه فيما أعطاه ولكه

اآلخر ملا يف يده والثالث نسيانه إن الصدقة اليت أعطاها إمنا تقع بيد الرمحن واآلخر ما يعود عليه من اخلري يف ذلك فلنفسه أحسن 
 حيث ولنفسه سعى فكيف له باملنة على ذلك اآلخر أنه ما أوصل إليه إال ما هو له إذ لو كان رزقه ما أوصله إليه فهو مؤد أمانة من

ال يشعر فجهله ذه األمور كلها جعله مينت بالعطاء على من أوصل إليه راحة وأبطل عمله فإن اهللا يقول ال تبطلوا صدقاتكم باملن 
واألذى وقال اهللا مينون عليك إن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني وإياك أن 

م يف صالة ويف غرها غري أن هنا دقيقة وهي أن تنظر ما يكرهون منك فإن كرهوا منك ما كره الشرع منك فهو ذاك تتقدم عليه
وإن كرهوا منك ما أحبه الشرع منك فال تبال بكراهتهم فإم إذا كرهوا ما أحب الشرع فليس مبؤمنني وإذا مل يكونا مؤمنني فال 

لك الصالة إذا كنت أقرأ القوم فأنت أحق باإلمامة م أو ذا سلطان فإن اهللا قدمك عليهم مراعاة هلم ولتتقدم شاؤوا أم أبوا فمن ذ
ومع هذا فينبغي للناصح نفسه أن ال يتصف بصفة يكره منها تقدمه يف أمر ديين وليسع يف إزالة تلك الصفة عن نفسه ما استطاع 

اك أن تتعبد حراً وتسترقه بشبهة وال ترى أن لك فضالً على أحد وحافظ على الصالة ألول ميقاا وال تؤخرها حىت خيرج وقتها وإي
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فإن الفضل هللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وتعبد حراً وتسترقه بشهية وال ترى أن لك فضالً على أحد فإن الفضل على 
ن تأخذ من هو حر األصل فتبيعه وأما أن تعتق أحد فإن الفضل هللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وتعبد احلر على نوعني إما أ

عبداً وال متكنه من نفسه وتتصرف فيه تصرف السيد لعبده وليس لك ذلك إال بإذنه أو إجازته فإين رأيت كثرياً من الناس من يعتق 
فإذا أعتقت عبد فال اململوك وال ميكنه من كتاب عتقه ويستعبده مع حريته والسيد إذا أعتق عبده ما له عليه حكم إال الوالء 

تستخدمه إال كما تستخدم احلر إما برضاه أو باإلجازة كاحلر سواء فإنه حر ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوعيد 
الشديد فيمن تعبد حمرره وفيمن اعتبد حراً وفيمن باع حراً فأكل مثنه والذي أوصيك به إذا استأجرت أجرياً واستوفيت منه فأعطه 

 تؤخره وصية إذا كنت جنباً ومل تغتسل فتوضأ إن كان لك ماء وإال فتيمم وإذا أردت أن تعاود فتوضأ بينهما وضوءاً وإذا حقه وال
أردت أن تنام وأنت جنب فتوضأ وإن مل تكن جنباً فال تنم إال على طهارة وإذا أردت أن تأكل أو تشرب وأنت جنب فتوضأ 

ل صالة أحد وعلى جسده شيء من خلوق وثبت أن املالئكة ال تقر به وال تقرب اجلنب إال وإياك والتضمخ باخللوق فإن اهللا ال يقب
أن يتوضأ كما أنه قد ثبت أن املالئكة ال تقرب جيفة الكافر فإياك أن ترتل نفسك بترك الوضوء يف اجلنابة مرتلة جيفة الكافر يف بعد 

    رآن كرمي يف كتاب امللك منك فإم املطهرون بشهادة اهللا قوله تعاىل إنه لق

مكنون ال ميسه إال املطهرون يعين بالكتاب املكنون الذي هو صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وإياك والغدر 
وهو أن تعطي أحداً عهداً مث تغدر به فإن رسول اهللا قبل إسالم املغرية وما قبل عدرته بصاحبه مع كون صاحبه كافراً فيكف حال 

ر مبؤمن فإن اهللا قد أوعد على ذلك الوعد الشديد وليس من مكارم األخالق وال مما أباحته الشريعة وإياك وعقوق الوالدين من يغد
إن أدركتهما فأشقى الناس من أدرك والديه ودخل النار قال وال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرمياً واخفض هلما جناح 

محها كما ربياين صغرياً وقال يف الوالدين إذا كانا كافرين وصاحبهما يف الدنيا معروفاً وقال إن أكشر الذل من الرمحة وقل رب ار
يل ولوالديك ورجح األم وقدمها يف اإلحسان والرب على أبيك ثبت أن رجالً قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أبر قال له 

يف الرابعة من أبر قال أمك مث أباك فقدم األم على األب يف الرب وهو اإلحسان كما أمك مث قال من أبر قال أمك ثالث مرات مث قال 
قدم اجلار األقرب على األبعد ولكل حق وإن مل يكن لك أم وكانت لك خالة فربها فإا مبرتلة األم فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بطه من نفسي فإن ال أحكم على اله بأمر يف حق أحد فما أوصى برب اخلالة يا أخي وما أوصيتك يف هذه الوصية بشيء أستن
أوصيتك يف هذه الوصية إال مبا أوصاك به اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم أما معيناً فاذكره على التعيني وإما جممالً فأفضله 

لك يف قوله فال تزكوا أنفسكم أي أمثالكم لك غري ذلك ما أقول به وإياك يا أخي أن تزكي على اهللا أحداً فإن اهللا قد اك عن ذ
هو أعلم مبن اتقى ولكن قل أحسبه كذا أو أظنه كذا كما أمرك به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وال أزكى على اهللا أحداً 

 ذلك حتلية النفس فإنه من األدب مع اهللا عدم التحكم عليه يف خلقه إال بتعريفه وإعالمه وما هذا من قول قد أفلح من زكاها فإن
وتطهريها من عذاب األخالق وإتيان مكارمها واعلم أن اإلميان بضع وسبعون شعبة أدناها إناطة األذى عن الطريق وأعالها ال إله 
 إال اهللا وما بينهما هو على قسمني من اهللا عمل وترك أي مأمور به ومنه عنه فاملنهى عنه هو الذي يتعلق به الترك وهو قوله ال تفعل

واملأمور به هو الذي يتعلق به العمل وهو وقوله افعل وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا وقال صلى اهللا عليه وسلم ما 
يتكم عنه ف انتهوا وأطلق ومل يقيد وقال يف األمر وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فهذا من رمحته بأمته وهو ال ينطق عن 

ن رمحة اهللا بعباده وأمره مبا وجب به اإلميان على نوعني فرض ومندوب والنهى على قسمني ى حظر وى كراهة اهلوى فهذا م
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الفرض على نوعني فرض كفاية وفرض عني وكذلك الواجب أقول فيه واجب موسع وواجب مضيق فالواجب املوسع موسع 
ع وإتيان ما يؤتى من هذا كله وترك ما يترك من هذا كله هو الغيمان بالزمان وموسع بالتخيري وهو الواجب املخري مثل كفارة املتمت

الذي فيه سعادة العبادة فالبضع والسبعون من اإلميان هو الفرض منه من عمل وترك وأما غري الفرض كاملندوبات واملكر وهات 
وحيد وبالرسالة والصالة والزكاة والصوم فيكاد ال ينحصر عند أحد فاحبث عليها يف الكتاب والسنة فمن شعب اإلميان الشهادة بالت

واحلج واجلهاد والوضوء والغسل من اجلنابة والغسل يوم اجلمعة والصرب والشكر والورع واحلياء واألمانة والنصيحة وطاعة أوىل 
ترك التحسس األمر والذكر وكف األذى وأداء األمانة ونصرة املظلوم وترك الظلم وترك االحتقار وترك الغيبة وترك النميمة و

واالستئذان وغض البصر واالعتبار ومساع األحسن من القول واتباعه والدفع باليت هي أحسن وترك اجلهر بالسوء من القول والكلمة 
الطيبة وحفظ الفرج وحفظ اللسان والتوبة والتوكل واخلشوع وترك اللغو واالشتغال مبا يعين وترك ما ال يعين وحفظ العهد والوفاء 

التعاون على الرب والتقوى وترك التعاون على اإلمث والعدوان والتقوى والرب والقنوت والصدق واألمر باملعروف والنهي عن بالعقود و
املنكر وإصالح ذات البني وترك إفساد ذات البني وخفض اجلناح واللني وبر الوالدين وترك العقوق والدعاء والرمحة باخللق وتوقري 

 الصغري والقيام حبدود اهللا وترك دعوى اجلاهلية فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول دعوها فإا منتنة الكبري ومعرفة شرفه ورمحة
    والتودد واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا والتؤدة واحللم والعفاف والبذاذة وترك التدابر وترك 

رك اهلمز واللمز والغمز وشهود اجلماعات وإفشاء التحاسد وترك التباغض وترك التناجش وترك شهادة الزور وترك قول الزور وت
السالم والتهادي وحسن اخللق والسمت الصاحل وحسن العهد وحفظ اسر وال نكاح واإلنكاح وحب الفال وحب أهل البيت 

وترك الطرية وحب النساء وحب الطيب وحب األنصار وتعظيم الشعائر وتعظيم حرمات اهللا وترك الغش وترك محل السالح على 
املؤمن وجتهيز امليت وال صالة على اجلنائز وعيادة املريض وإماطة األذى وإن حتب لكل مؤمن ما حتب لنفسك وأن يكون اهللا 

ورسوله أحب إليك مما سوامها وإن تكره أن تعود يف الكفر وإن تؤمن مبالئكة اهللا وكتبه ورسله وبكل ما جاءت به الرسل من عند 
 إن شاء اهللا من ذلك يف هذه الوصية ما يذكرن باهللا به وجيريه على خاطري وقلمي ومن تتبع كتاب اهللا إىل ما ال حيصى كثرة يأيت

اهللا وحديث رسوله صلى اهللا عليه وسلم جيد ما ذكرناه وزيادة مما مل نذكره ولكما ورد فله أوقات ختصه وأمكنة وحمال وأحوال 
و تتركه القربة إىل اهللا بذلك العمل أو الترك وإن فاتتك النية فإنك اخلري كله واجلامع للخري كله يف ذلك أن تنوي يف مجيع ما تعمله أ

فكثري ما بني تارك بنية القربة إىل اهللا من حيث أن اهللا أمره بترك ذلك وبني تارك له بغري هذه النية وكذلك يف العمل وما أمر وإال 
لت ذلك فقد خنتهم وفيه من مذام األخالق بتبخيل احلق وحتجري ليعبد واهللا خملصني واإلخالص نفسك بالدعاء دوم فإنك إن فع

الرمحة اليت وسعت كل شيء وإيثار نفسك على غريك وأن اهللا ما مدح يف القرآن إال من آثر على نفسه مسع رسول اهللا صلى اهللا 
 صلى اهللا عليه وسلم لقد حجر هذا عليه وسلم رجال من األعراب يقول اللهم ارمحين وحممداً وال ترحم معناً أحداً فقال رسول اهللا

واسعاً يريد قوله تعاىل ورمحيت وسعت كل شيء والذي أوصيك به غياك أن تصلى وأنت حاقن حىت ختفف وإذا حضر الطعام 
وأقيمت الصالة فابدأ بالطعام مث تصلي بعد ذلك إن كنت ممن يتناوله بعد الصالة فحينئذ تفعل ذلك وارغب يف دعاء الوالدين 

ء املسافر واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبين اهللا حجاب وعليك باالستحداد وهو حلق العانة وتقليم األظفار ونتف اإلبط ودعا
وقص الشارب واعفا اللحية ورد السالم وتشميت العاطس وإجابة الداعي وعليك بالعدل يف أمورك لكها واحملافظة على عبادة اهللا 

اجد للصالة والبكاء من خشية اهللا واالعتصام حببل اهللا وعليك مبحاب اهللا مراضيه فاتبعها فمنها تعاهد وكثر الشهوتني وتعاهد املس
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املساجد وعليك بصيام داود عليه السالم فهو أحب الصيام إىل اهللا وأفضله وأعدله وهو صيام يوم وفطر يوم وقد ذكرنا ما خيتص 
ا الكتاب وكذلك يف الطهارة والصالة والزكاة واحلج فلتنظر هناك وأحب من األسرار والفوائد بالصوم يف باب الصوم من هذ

الصالة إىل اهللا بالليل صالة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وذلك هو التهجد وإن كان لكل ولد فسمه عبد اهللا 
 الرمحن وإذا عملت عالً من اخلري فداوم عليه وإن قل فهو أو عبد الرمحن وكنه أبا حممد أو مسه حممداً وكنه بأيب عبد اهللا أو بأيب عبد

أفضل فإن اهللا ال ميل حىت متلوا فإن يف قطع العمل وعدم املداومة عليه قطع الوصل مع اهللا فإن العبد ال يعمل عمالً إال بنية القربة إىل 
أنه ال يزال يف حال قربة من اهللا دائماً فعليه باحلضور اهللا وحينئذ يكون عمالً مشروعاً فىت تركه فقد ترك القربة إىل اهللا ومن أراد 

الدائم مع اهللا يف مجيع أفعاله وتروكه فال يعمل عمالً إال وهو به مؤمن مبا هللا فيه من احلكم وال يترك عمالً إال وهو مؤمن مبا يف 
حرم اهللا وحيل ما أحل اهللا ويكره ما كره اهللا تركه من احلكم هللا فإذا كان هذا حاله فال يزال يف كل نفس مع اله وهو الذي حيرم ما 

ويبيح ما أباح اهللا فهو مع اهللا ومن يرد فيه باحلاد فذكر الظلم وعليك بأفضل الصدقات وأفضل الصدقات ما كان عن ظهر عىن 
 فقال ويؤثرون على ومعىن عن ظهر غىن أن تستغين باهللا عن ذلك الذي تعطيه وتصدق به وإن كنت حمتاجاً إليه فإن اهللا مدح قوماً

أنفسهم ولو كان م خصامة وذلك أم مل يؤثروا على أنفسهم مع اخلصاصة حىت استغنوا باهللا فإن نزلت عن هذه الدرجة فلتكن 
صدقتك حبيث أن ال تتبعها نفسك فلتغن أوالً نفسك بأن تطعمها فإذا استغنت عن الفاضل فتصدق بالفضل فإنك وشعبان وإن 

على التمام فافعل فإنه ورد أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شره اهللا احملرم وهو الراوي رمبا صامه كله قدرت على صومهما 
    وحافظ 

على صوم سرره وال يفوتنك أن فإنك صومه وافطر السادس عشر من شعبان وال بد حىت خترج من اخلالف فإنه أوىل فإن فطره 
 صلى اهللا عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فامسكوا عن الصوم وعليك بقول جائز بال خالف وصومه فيه خالف فإن رسول اهللا

احلق يف جملس من خياف ويرجى من امللوك وال يعظم عندك على احلق شيء إال ما أمرك اهللا بتعظيمه وعليك بعمل الرب يف يوم النحر 
من الصدقة فعل فيه هللا رضي وتقدر عليه يف هذا اليوم فال فإنه أعظم األيام عند اهللا ورد يف ذلك خرب نبوي فاكثر فيه من ذكر اهللا و

تتخلف عنه فغنه أفضل من يوم عرفة ويوم عاشوراء وفيه خري كما قلنا أعط لك ذي حق حقه حىت احلق أعطه حقه وال ترى أن 
إياك واالعتذار فإن لك على أحد حقاً فت طلبه منه فانصف من نفسك وال تطلب النصف من غريك واقبل العذر ممن اعتذر إليك و

فيه سوء الظن منك مبن اعتذرت إليه فإن علمت أن يف اعتذارك إليه خرياً له وصالحاً يف دينه فاعتذر إليه يف حقه من غري سوء ظن 
به بل قضاء حق له تعني عليك وأحق احلقوق حق اهللا وصية وعليك بكثرة الدعاء يف حال السجود فإنك يف أقرب قربة إىل اهللا ملا 

ت من قوله صلى اهللا عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء وال قرب أقرب من قرب السجود وال ثب
دعاء إال يف القرب من اهللا فإذا دعوت يف السجود فادع يف دوام احلال الذي أوجب لك القرب املطلوب من اهللا فإنك تعلم أنه 

ا واملطلوب أن يكون البعد قريباً من اهللا وأن يكون مع اهللا يف أي شأن يكون اهللا فيه فإن قريب من خلقه وهو معهم أينما كانو
الشؤون هللا كاألحوال للخلق بل هي عني أحوال اخللق اليت هم فيها وعليك بصلة أهل وداًبيتك بعد موته فإن ذلك من ابر الرب ورد 

أن ذلك من أحب األعمال إىل اهللا وهو اإلحسان إليهم والتودد بالسالم يف احلديث أن من أبر الرب أن يصل الرجل أهل ود أبيه و
واخلدمة ومبا تصل إليه يدك من الراحات والسعي يف قضاء حائجهم وعليك بالتلطف باألهل والقرابة وال تعامل أحداً من خلق اهللا إال 

بدأ بالسالم على من عرفت ومن مل تعرف إن عرفت من بأحب املعاملة إليه ما مل تسخط اهللا فإن ارضاه ما يسخط اهللا فارض اهللا وا
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الذي تلقاه أنه يسلم عليك فاتركه يبدأ بالسالم مث ترد عليه فيحصل لك أجر الوجوب فإن رد السالم واجب واالبتداء به مندوب 
لك الكراهة إىل أنه إليه واحب ما يتقرب به إىل ما افترضه على خلقه وإذا علمت من شخص أنه يكره سالمك عليه ورمبا يؤدب ت

لو سلمت عليه مل يرد عليك فال تسلم عليه ابتداء إيثاراً له على نفسك وشفقة عليه فإنك حتول بينه وبني وقوع يف املعصية إذا مل 
ن دينه يرد عليك السالم فإنه يترك أمر اهللا الواجب عليه من اإلميان الشفقة على خلق اهللا فبهذه النية اترك السالم عليه وإن علمت م

أنه يرد السالم عليك فسلم عليه وإن كره واجهر بالسالم عليه وابدأ به فإنك تدخل عليه ثواباً برد السالم وتسقط من كراهته فيك 
بسالمك عليه بقدر إميانه ونفسه الصاحلة إن كل ممن جبل على خلق حسن وعليك بالنظر إىل من هو دونك يف الدنيا وال تنظر إىل 

تساع خوفاً من الفتنة فإن الدنيا حلوة خضرة حمبوبة لكل نفس فإن النعيم حمبوب للنفوس طبعاً وال النعيم الذي جيده أهل الثروة واال
الزاهد يف زهده ما زهد والطائع يف طاعته ما أطاع فإن أخوف ما خافه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علينا ما خيرج اهللا لنا من 

يه وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه مث حبب إليه رزق ربه الذي زهرة الدنيا قال هللا تعاىل لنب
هو خري وأبقى وهو احلال الذي هو عليك يف ذلك الوقت هو رزق ربه الذي رزقه فإنه تعاىل ال يتهم يف إعطائه إال صلح لعبده فما 

 اهللا وإن قل فإنه رمبا لو أعطاه ما يتمناه لعبد طغى وحال بينه ويبني سعادته فإن الدنيا دار أعطاه إال ما هو خري يف حقه واسعد عند
فتنة وإذا كان ألحد عندك دين وقضيته فاحسن القضاء وزده يف الوزن وارجح تكن اذ الفعل منخري عباد اهللا بأخبار رسول اهللا 

حق بصدقة السر فإن املعطي إياه ال يشعر بأنه صدقة وهو عند اهللا صدقة صلى اهللا عليه وسلم فهو من السنة وهو الكرم اخلفي الال
سر يف عالنية ويورث ذلك حمبة ووداً يف نفس الذي أعطيته وختفى نعمتك عليه يف ذلك حسن القضاء فوائد مجة وعليك يا أخي 

    اهللا فال تربح من يدك بالذب والدفع عن أخيك املؤمن عن عرضه ونفسه وماله وعن عشريتك مبا ال تأمث به عند 

ميزان مراعاة حق اهللا يف مجيع تصرفاتك وال تتبع هواك يف شيء يسخط اهللا فإنك ال جتد صاحباً إال اهللا فال تفرط يف حقه وحقه 
أحق احلقوق وأوجبها علينا كما ثبت حق اهللا أحق أن يقضي وإن عزمت على نكاح فاجهد يف نكاح القرشيات وإن قدرت على 

هي من أهل البيت فاعظم وأعظم فإنه قد ثبت أنه خري نساء ركنب اإلبل نساء قريش وعاشرهن باملعروف واتق اهللا فيهن نكاح من 
وأحق الروط واستحللت به فروجهن واحسن إليهن يف كل شيء وإياك أن تعذب ذا روح إذا كان يف يدك حىت األضحية إذا ذحبتها 

 عن كل من يتأمل جهد استطاعتك كان ما كان األمل احلسي منكل حيوان وإنسان فحد الشفرة وأسرع وأرح ذبيحتك وادفع األمل
ومن النفسي ما تعلم أنه يرضى اهللا وأعلم أنه مما يرضى اهللا ما أباحه لك أن تفعله وإذا رأيت أنصارياً من بين النجار فقدمه على غري 

 تزل تالياً إياه بتدبر وتفكر عسى اهللا أن يرزقك الفهم عنه من األنصار مع حبك مجيعهم وعليك بأحسن احلديث وهو كتاب اهللا فال
فيما تتلوه وعلم القرآن تكن نائب الرمحن فإن الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان وهو القرآن وهدى وموعظة للمتقني 

 الروح األمني على قلب حممد صلى اهللا فعلم القرآن قبل اإلنسان أنه إذا خلق اإلنسان ال يرتل إال عليه وكذلك كان فإنه نزل به
عليه وسلم وهو يرتل على كل قلب تاٍل يف حال تالوته فرتوله ال يربح دائماً فعلم اهللا القرآن كما علم اإلنسان القرآن فحريكم من 

 العزائم اليت شرع علم القرآن وعلمه واتق شح الطبيعة فإن املفلح عند اهللا من ي ويوق شح نفسه وكن شجاعاً مقداماً على إتيان
اهللا لك أن تأتيها فتكن من أوىل العزم وال تكن جباناً فإن اهللا أمرك باالستعانة به يف ذلك وإذ كان اهللا املعني فال تبال فإنه ال يقاومه 

عبدي ما سأل يف شيء بل هو القادر على كل شيء فما مث مع اإلعانة اإلهلية قوة نقاوى قوة احلق فإن اهللا يقول فيمن سأله اإلعانة ول
اخلرب الصحيح فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعني يقول اهللا هذه اآلية بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال أهدنا الصراط 
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املستقيم إىل آخر السورة وهدايته من معونته يقول اهللا هؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل وخرب مصدق وقد قال ولعبدي ما سأله فال بد 
ن إعانته ولكن هنا شرط ال يغفل عنه العامل إذا تلى مثل هذا ال يتلوه حكاية فإن ذلك ال ينفه فيما ذهبنا إليه وميا اريد له وإمنا اهللا م

تعاىل ما شرع له أن يقرأ القرآن ويذكره ذا الذكر إال ليعلمه كيف يذكره فيذكره ذكر طلب واضطرار وافتقار وحضور يف طلبه 
 له أن يطلبه فذلك هو الذي جبيبه احلق إذا سأله فإن تلى حكاية فما هو سائل وإذا مل يسأل وحكى السؤال فإن من ربه ما شرع

احلق ال جييب من هذه صفته وال جرم أن التالني الغالب عليهم احلكاية ألنه ال مثرة عندهم فهم يقرؤون القرآن بألسنتهم ال جياوز 
ة ويف حال مساعه فإذا رأيت من يقدم على الشدائد يف حق اهللا فاعلم أنه مؤمن صادق وإذا تراقبهم وقلوم الهية يف حال التالو

رأيته قوى العزم يف دين اهللا ويف غري دين اهللا فيعلم أنه قوي النفس ال قوي اإلميان باألصالة فإن املؤمن هو القوي يف حق اهللا خاصة 
اهلوى النفسي يطلب منه أن يعينه يف أمر ما يريه من الضعف واخلوف ما الضعيف يف حقل اهلوى ال يساعد هواه يف شيء إذا جاء 

يقطع به يأسه منه فينقمع اهلوى إذا ال جيد معونة من قبول املؤمن عليه فيعصم جوارحه من إمضاء ما دعاه إليه اهلوى وسلطانه فإذا 
ء ما دعاه إليه اهلوى وسلطانه فإذا جاءه وأراد جاءه وأراد اإلميان وجد معونة من قبل وال مؤمن عليه فيعصم جوارحه من إمضا

اإلميان وجده عنده من القوة واملساعدة باهللا ما ال يقاومه شيء فإن اهللا وهو املعني له فإن اإلنسان خلق هلوعاً من حيث إنسانيته 
اص أن رسول اهللا صلى وأن املؤمن له الشجاعة واإلقدام من حيث ما هو مؤمن كما حكى عن بعض الصحابة وأظنه عمر وبن الع

اهللا عليه وسلم أبره أنه ال بد له أن يلي مصر فمصر يف حصار بلد فقال ألصحابه اجعلوين يف كفة املنجنيق وارموا يب إليهم فإذا 
حصلت عندهم قاتلت حىت أفتح لكم باب احلن فقيل له يف ذلك فقال إن رسول اهللا صلى عليه ومسل ذرك يل أن إىل مصر وإىل 

وليتها وال أموت حىت ألبها فهذا من قوة اإلميان فإن العادة تعطى يف إنسان أن شخصاً إذا رمى يف كفة املنجنيق أنه ميوت اآلن ما 
     فاملؤمن أقوى الناس جاشاً ومن أمسائه تعاىل املؤمن وقد ورد أن املؤمن للمؤمن كالبنيان 

ؤمن من اخلالق فيشد منه ويقوي ما ضعف عنه من كونه خملوقاً فإن اهللا يشد بعضه بعضاً من كونه مؤمناً فاملؤمن املخلوق يستعني بامل
خلقه من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة فهي إشارة وذلك إن كانت قوة الشباب تفسرياً فهي قوة اإلميان مبا أمر من اإلميان به 

عليه وسلم وأعوذ بك منك ومعتىن فقرك من اهللا أن تنبيهاً فاعلم وصية كن فقرياً من اهللا كما أنت فقري إليه فهو مثل قوله صلى اهللا 
ال يشم منك رائحة من روائح الربوبية بل العبودية احملضة كما أنه ليس يف جناب احلق شيء من العبودية ويستحيل ذلك عليه فهو 

ليه من الصورة بالدعوى رب حمض فكن أنت عبداً حمضاً فكن مع اهللا بقيمتك ال بعينك فإن عينك عليه روائح الربوبية مبا خلقك ع
وقيمتك ليست كذلك ذا أوصاين شيخي وأستاذي أبو العباس العريب رمحه اهللا فلقيمتك التصرف باحلال ال بالدعوى فكن أنت 

 إىل كذلك فمىت قالت لك نفسك كن غنياً باهللا فقد أمرتك بالسيادة فقل هلا أنا فقري إىل اهللا وإىل ما أفقرين اهللا إليه فإن اهللا أفقرين
امللح أن يكون يف عجيين وصية عليك بالرباط فإنه من أفضل أحوال املؤمن فكل إنسان إذا مات خيتم على عمله غال املرابط فإنه 

ينمي له إىل يوم القيامة ويأمن فتان القرب ثبت هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والرباط أن يلزم اإلنسان نفسه دائماً من غري 
يه أو جيعله يف نفسه فإذا ربط نفسه ذا األمر فهو مرابط والرباط يف اخلري كله ما خيتص به خري من خري فالكل سبيل حد ينتهي إل

اهللا فإن سبيل اهللا ما شرعه اهللا لعباده إن يعلموا به فما خيتص مبالزمة الثغور فقط وال باجلهاد فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عد الصالة أنه رباط واهللا يقول يف كتابه للمؤمنني اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا يعين يف ذلك كله أي قال يف انتظار الصالة ب

اجعلوه وقاية تتقوا به هذه العزائم وذلك معونته يف قوله واستعينوا بالصرب والصالة واستعينوا باهللا وقوله وإياك نستعني فهذا معىن 
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ن لكم النجاة من مشقة الصرب والرباط وينبغي لك إذا ناجيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اتقوا اهللا لعلكم تفلحون أي تكو
وذلك زمان قراءتك األحاديث املروية عنه صلى اهللا عليه ومسل أن تقدم بني يدي جنواك صدقة أي صدقة كانت فإن ذلك خري لك 

ورد أنه يصبح على كل سالمي منا صدقة يف كل يوم تطلع وأطهر ذا أمرت فإن الصدقات اليت نص الشرع عليها كثرية ولذلك 
فيه الشمس مث أخرب صلى اهللا عليه وسلم أنكل ليلة صدقة وكل تكبرية صدقة وكل تسبيحة صدقة ولك حتميدة صدقة وأمر 

مناجات الرسول مبعروف صدقة وى عن منكر صدقة فانظر حالك عندما تريد قراءة احلديث النبوي فهي اليت بقيت يف العامة من 
فالذي بعني لك لك حال عند ذلك من الصدقات تقدمها بني يدي قراءتك احلديث كانت ما كانت فقد أوسع اهللا عليك يف ذلك 
فلم يبق لك عذر يف التخلف بعد أن أعلمك صلى اهللا عليه وسلم بأنواع الصدقات فقدم منها بني يدي جنواك ما أعطاك حالك بلغ 

 قراءة احلديث النبوي وإياك أن حتشر يوم القيامة مع املصورين الذين يصورون ذوات األرواح من احليوانات ما بلغ وحينئذ تشرع يف
فإنك إن صورت صورة من صور احليوانات تبعها روحها من عند اهللا من حيث ال تشعر بذلك يف الدنيا فإذا كان يف اآلخرة جيعل 

 تعذبه يف نار جهنم فإن اخللق من اختصاص اهللا فمن نازعه يف خلقه فإنه يعذبه مبا اهللا لكل مصور يف النار بكل صورة صورة نفساً
خلق من ذلك واخللق هللا ال إليه إذ مل يكن بإذن اهللا كخلق عيسى عليه السالم الطري من الطني بإذن اهللا ونفخ فيه الروح بإذن اهللا 

 واحذر أن تكفر أحداً من أهل - وصية- نفس مبا كسبت رهينةفلو أذن اهللا للمصور يف ذلك لكان طاعة فعل ذلك فاعلم أن كل
القبلة بذنب فقد ثبت أنه من قال ألخيه كافر فقد باء به أحدمها إن كان كما قال وإال رجعت عليه ومعىن الرجوع عليه أنه هو 

وا أنؤمن كما آمن السفهاء فقال اهللا الكافر فإنه من كفر مسلماً فهو كافر يقول اهللا تعاىل وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قال
تعاىل فيهم أال إم هم السفهاء والسفيه هو الضعيف الرأي يقولون أم ما آمنوا إال لضعف رأيهم وعقلهم فجاز ذلك عليهم لقول 

 من الكالم اهللا أال إم هم السفهاء أي هم الذين ضعفت آراؤهم فحال ذلك الضعف بينهم وبني اإلميان ولكن ال يعلمون فتحفظ
     القبيح وهو أن تنسب صفة مذمومة ألخيك املؤمن وإن كانت فيه ال يف حضوره وال يف غيبته فإنك إن واجهته بذلك 

فقد عريته فما تأمن أن يعافيه اهللا من تلك الصفة ويبتليك ا وقد ورد ال تظهر الشتماتة بأخيك فيعافيه اهللا ويبتليك وإن كان غائباً 
 اك اهللا عن الغيبة فإنك إذا ذكرته بأمر هو فيه مما يسؤه لو قابلته به فقد اغتبته وإن نسبت إليه من القبيح ما ليس فيه فهي غيبة وقد

فذلك البهتان وال بد أن جتين مثرة غرسك إال أن يعفو اهللا بإرضاء اخلصم وأن يعود عليك وبال ما نسبته إىل أخيك املؤمن مما ليس 
من فال تكن ممي خيادع اهللا فإنك إن اعتقدت ذلك كنت من اجلاهلني باهللا حيث ختيلت أنك تليب على هو عليه وكذلك خداع املؤ

احلق وأن اهللا ال يعلم كثرياً مما تعلمون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرادكم فأصبحتم من اخلاسرين وإن خادعت املؤمن فما 
منوا وما خيادعون إال أنفسهم وما يشعرون يف خداعهم الذين آمنوا فإم ختادع إال نفسك كما قال تعاىل خيادعون اهللا والذين آ

مؤمنون أيضاً بالباطل وكفروا باهللا أولئك هم اخلاسرون فوصفهم باإلميان بالباطل وقال يف حديث إال نوى فيمن قال مطرنا بنوء 
الذين آمنوا وأما يف خداعهم اهللا فإن اهللا هو كذا أنه كافر يب مؤمن بالكوكب فهذا قوله وما خيادعون إال أنفسهم يف خداعهم 

خادعهم خبداعهم أي هو خداع اهللا م لكوم اعتقدوا أم خيادعون اهللا فإياك واجلهل فإنه أقبح صفة يتصف ا اإلنسان فإن 
علم أا تسمع منك كنت يا ويل ذا زوجة فأوصها بل ال تتركها وال أختاً وال بنتاً وال أي امرأة كانت ممن حتكم عليها أو ت

فانصحها كانت من كانت أن ال تستعطر إذا خرجت بطيب يكون له ريح فإنه قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
أميا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهي وانية وقد رد مقيداً يف ذلك أميا امرأة أصابت خبور فال تشهد معنا العشاء 
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ة وذلك ألن الليل آفاته كثرية والظلمة ساترة وما تدري إذا أصاب الرجل رجيها الطيب املسجد ما يلقى منه إذا مل يتق اهللا األخري
فلهذا اها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شهود العشاء اآلخرة وباجلملة فال ينبغي للمرأة أن خترج بطيب له رائحة ال يف ليل 

ستهزاء والسخرية بأهل اهللا استهزاء بدين اهللا وال تتخذهم ضحكة فإن وبال ذلك يعود عليك يوم القيامة وال يف ار وإياك واال
فيسخر منك ويستهزئ بك وهوان يريك بالفعل ما فعلته أنت هنا أعين يف الدنيا باملؤمن إذا لقيته تقول إنا معك على طريق اهلزء به 

 اهللا عدالً بقدر ما تراءيت به للمؤمنني من اإلقبال عليهم واإلميان مبا هم عليه أهل اهللا عز والسخرية منه فإذا كان يوم القيامة جيازيك
وجل وقد رأينا على ذك مجاعة من املدرسني الفقهاء يسخرون بأهل اهللا املنتمني إىل اهللا املخربين عن اهللا بقلوم ما يرد عليهم من 

 ما فيها من اخلري فيسرون أهل اهللا يف حال استهزائهم م ويتخيلون أم صادقون اهللا فيأمر من هذه صفته إىل اجلنة حىت ينظر إىل
فما يظهرون به إليهم فإذا ويف اهللا جزاء عملهم وانفهقت هلم اجلنة خبريها أمر اهللا م أن يصرفوا عنها إىل النار فتصرفهم املالئكة إىل 

 ملا رجعوا إىل أهليهم قالوا إمنا حنن مستهزؤون وقال سخروا منه فاليوم الذين النار فذلك استهزاء اهللا م كما أن هؤالء املنافقني
آمنوا من الكفار يضحكون كما كانوا يف الدنيا يضحكون من املؤمنني إلميام وكذلك بعض املؤمنني يضحكون من أهل اهللا يف 

م اهللا عليهم يف بواطنهم يضحكون منهم ويظهرون هلم القبول الدنيا وال سيما الفقهاء إذا رأوا العامة على االستقامة يتحدثون مبا أنع
وهم يف بواطنهم على خالف ذلك فال أقل يا أخي إذا مل يكن منهم أن تسلم هلم أحواهلم فإنك ما رأيت منهم ما ينكره دين اهللا 

ذا مروا م يتغامزون هكذا واهللا وال ما يرده العلم الصحيح النقلي والعقلي أن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإ
رأيت فقهاء الزمان مع أهل اهللا يتغامزون عليهم ويضحكون منهم ويظهرون القبول عليهم وهم على غري ذلك فاحذر من هذه 
الصفة ومن صحبة من هذه صفته لئال يسرقك الطبع فما أعظم حسرم يوم القيامة فهم الذين اشتروا الضاللة باهلدى والعذاب 

 واحذر يا أخي أن تكون من شرار الناش فيتقي الناس -  وصية - غفرة واحلياة الدنيا باآلخرة فما رحبت جتارم وما كانوا مهتدينبامل
لسانك فإن من شرار الناس الذين يكرمون انتقاء ألسنتهم وأنت أعرف بنفسك يف ذلك أقبل رجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

     عليه وسلم فيه قبل أن يصل وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا

إليه وقد رآه مقبالً بئس ابن العشرية فلما وصل إليه بش يف وجهه وضحك له فلما انصرف قالت له عائشة يا رسول اهللا قلن فيه ما 
 من قلت مث بششت يف وجهه فقال يا عائشة إن من شر الناس من أكرمه الناس اتقاء شره فاحذر أن تكون ممن هذه صفتهم فتكون

شر الناس بشهادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن كانت لك زوجة فإياك إذا أفضيت إليها وكان بينك وبينها ما كان أن تنشر 
سرها فإن ذلك من الكبائر عند اهللا فإنه ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن من شر الناس عند اهللا يوم القيامة الذي يفضي 

ي إليه مث ينشر سرها فذلك من الكبائر وإياك أن تسب أبا أحد أو أمه فيسب أباك وأمك فإن ذلك من العقوق إىل امرأته وتفض
وكذلك إذا جالست مشركاً فال تسب من اختذه إهلاً مع اهللا وإذا جالست من تعرف أنه يقع يف الصحابة من الروافض فال تتعرض 

ك يقع فيهم بشيء من الثناء عليهم فإن جلاجه جبعله يقع فيهم فتكون أنت قد وال تعرض بذكر أحد من الصحابة اليت تعلم أن جليس
عرضتهم بذكرك إياهم للوقوع فيهم يقول اهللا وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدواً بغري علم وى رسول اهللا صلى 

 الرجل والديه فقال صلى اهللا عليه وسلم يسب أبا الرجل اهللا عليه وسلم عن شتم الرجل والديه فقيل له يا رسول اهللا وكيف يشتم
فيسب أباه ويسب أمه وإن من الكبائر استطالة الرجل يف عرض رجل مسلم بغري حق هذا هو الثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 شهد الصبح يف مجاعة وسلم وعليك بشهود العتمة والصبح يف مجاعة فإنه من شهد العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف ليله ومن
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 احذر -  وصية-فكأمنا قلم ليله وعليك بالشفقة على عباد اهللا مطلقاً على كل حيوان فإنه يف كل ذي كبد رطبة أجر عند اهللا تعاىل
 ما أن ترجح نظرك على علم اهللا يف خلقه مبن قدمه من الوالة يف النظر يف أمور املسلمني وإن جاروا فإن هللا فيهم سر أال تعرفه وإن

يدفع اهللا م من الشرور حيصل م من املصاحل أكثر من جورهم إن جاروا وهذا كثري ما يقع فيه الناس يرجحون نظرهم على ما 
فعل اهللا يف خلقه ويأتيهم الشيطان فيعلق تسفيههم بالذين ولوه وحيول بينهم وبني الصحيح من كون اهللا والهم وينسبهم أمر النيب 

أن ال خترج يداً من طاعة وأن ال تنازع األمر أهله فيدخل عليهم الشيطان من التأويل يف هذه األحاديث صلى اهللا عليه وسلم 
وأمثاهلا مبا خيرجهم بذلك من اإلسالم وينسبهم قوله صلى اهللا عليه وسلم فإن جاروا فلكم وعليهم وإن عدلوا فلكم وهلم وأن اهللا 

 هذه املسألة إال اعتراض املالئكة على اهللا تعاىل يف خالفة آدم عليه السالم لكان يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن لو مل يكن يف
كافياً وقد جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من متام الزكاة أن ينقلب املصدق وهو العامل الذي على الزكاة راضياً عنك وإن 

حد إال وله يف ذلك نصيب وال يعلم ما فيه عند اهللا وقد رأينا ظلمك وهذا باب قد أغفله الناس وقد أغلقوه على أنفسهم فما يرى أ
على ذلك براهني من اهللا كثرية ومىت ذممت وال بد فذم الصفة بذم اهللا وال تذم املوصوف ا إن نصحت نفسك ومىت محدت فامحد 

من كالم اهللا تعاىل بال واسطة يف  أوصيت ا يف مبشرة أريتها مسعتها - وصية-الصفة واملوصوف معاً فإن اهللا حيمدك على ذلك 
البقعة املباركة اليت كلم اهللا فيها موسى عليه السالم من بلة على قدر الكف كالماً ما ال يكيف وال يشبه كالم خملوق عني الكالم 

نة وهو عني الفهم من السامع فما فهمت منه كن مساء وحي وأرض ينبوع وجبل تسكني فإذا حتركت فلتكن حركة أحياء وسطي
    بتحريك عن وحي مساوي مث وقع يف نفسي نظم فكنت أنشد 

  وقلت لي أنت قد عملتا  في الذي جعلنا جعلت

 فيه غير الذي جعلتا ما  وأنت تدري بأن كوني

 إلهي الذي فعلتا أنت  فعل تراه مني فكل

 وانصح نفسك فإا آكد عليك فإن نظر  إذا قلت خرياً ودللت على خري فكن أنت أول عامل به واملخاطب بذلك اخلري- وصية-
  اخللق إىل فعل الشخص أكثر من نظرهم إىل قوله واالهتداء بقوله ولبعضهم يف ذلك 

  رجح الفعال وخف كل مقال  وإلذا المقال مع الفعال وزنته

    

يقول ألن يهتدي داك رجل واحد واجهد أن تكون ممن يهتدي ديك فتلحق باألنبياء مرياثاً فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
خري لك مما طلعن عليه الشمس يقول اهللا تعاىل يف نقصان عقل من هذه صفته أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 

عليه وسلم الكتاب أفال تعقلون فإذا تلى اإلنسان القرآن وال يرعوي إىل الشيء منه فإنه من شرار الناس بشهادة رسول اهللا صلى اهللا 
فإن الرجل يقرأ القرآن والقرآن يلعنه ويلعن نفسه فيه يقرأ أال لعنة اهللا على الظاملني وهو يظلم فيلعن نفسه ويقرأ لعنة اهللا على 

الكاذبني وهو يكذب فيلعنه القرآن ويلعن نفسه يف تالوته ويكر باآلية فيها ذم الصفة وهو موصوف ا فال تنتهي عنها ومير باآلية 
ا محد الصفة فال يعمل ا وال يتصف ا فيكون القرآن حجة عليه ال له قال صلى اهللا عليه وسلم يف الثابت عنه القرآن حجة لك فيه

أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها فإذا كنت يا أخي ممن جيلس مع اهللا بترك األسباب فتحفظ من السؤال فال 
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تدي ؤالء أصحاب الزنا بل اليوم فإم من أدىن الناس مهة وأخسهم قدراً عند اهللا وأكذم على اهللا فإما تسأل أحداً وإياك أن تق
يقني صادق وإما حرفة فيها عز نفسك فإن ذلك خري لك عند اهللا وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ال حيتزم 

 - ن يسأل رجالً ويف حديث أعطاه أو منعه فإما يقني صادق وإما شغل موافقأحدكم خرمة من حطب على ظهر فيها خري له من أ

 عليك بإكرام الضيف فإنه قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم - وصية
اً فيوم وليلة جائزته ولشيخنا أيب مدين يف هذه ضيفه فإن كان الضيف مقيماً فثالثة أيالم حقه عليك وما زاد فصدقة فإن كان جمتاز

املسألة حكاية عجيبة كان رضي اهللا عنه يقول بترك األسباب اليت يرزق ا الناس وكان قوي اليقني ويدعو الناس إىل مقامه 
ن األكل من غري واالشتغال باألهم فاألهم من عباد اهللا فقيل له يف ذلك أي يف ترك األسباب وإال كل من الكسب وأنه أفضل م

الكسب فقال رضي اهللا عنه ألستم تعلمون أن الضيف إذا نزل بقوم وجب بالنص عليهم القيام حبقه ثالثة أيام إذا كان مقيماً فقلوا 
نعم فقال فلو أن الضيف يف تلك األيام يأكل من كسبه أليس كان العار يلحق بالقوم الذين نزل م فقالوا نعم فقال إن أهل اهللا 

ا عن اخللق ونزلوا باهللا أضيافاً عنده فهم يف ضيافة اهللا ثالثة أيام وأن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون فنحن نأخذ ضيافته رحلو
على قدر أيامه فإذا كملت لنا ثالثة أيام من أيام اهللا من نزلنا عليه وال حنترف ونأكل من كسبنا عند ذلك يتوجه اللوم وإقامة مثل 

ا فانظر يا أخي ما أحسن نظر هذا الشيخ وما أعظم موافقته للسنة فلقد نور اهللا قلب هذا الشيخ فحق الضيف هذه احلجة علين
واجب وهو من شعب اإلميان أعين إكرام الضيف وكذلك من شعب اإلميان قول اخلري أو الصمت عن الشر يقول اهللا ال خري يف 

 بني الناس هذا يف النجوى وخماطبة الناس وذكر اهللا أفضل القول والتالوة كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح
أفضل الذكر ومن اإلميان وشعبه اجتناب جمالس الشرب فإنه ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن باهللا 

روعاً أن حتسنه فإنه من حسن عمله بلغ أمله وحسن واليوم اآلخر فال يقعد على مائدة يدار عليها اخلمر وعليك إذا عملت عمالً مش
العمل أن تعمله كما شرع اهللا لك أن تعمله وأن ترى اهللا تعاىل يف عملك إياه فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسر اإلحسان مبا 

هلا فإن الغسل وإن كان واجباً ذكرناه فقال يف الثابت عنه اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه وإذا أردت أن تأيت اجلمعة فاغتسل 
عليك يوم اجلمعة رد اليوم فإنه قبل الصالة أفضل بال خالف فإذا توضأت كما ذكرت لك يف باب الوضوء من هذا الكتاب 

فامش إىل اجلمعة وعليك السكينة والوقار وال تفرق بني اثنني إال أن ترى فرجة فتأوي إليها وتقرب من اخلطيب وأنصت لكالمه إذا 
خطب وال متسح احلصى فإن مسح احلصى لغو وال تقل ملتكلم أنصت واإلمام خيطب فإن ذلك من اللغو وفرغ قلبك ملا يأيت به من 
الذكر فإن املؤمن ينتفع بالذكرى ولتلبس أحسن ثيابك ومتس من الطيب إم كان معك ما استطعت وإن أردت اخلروج من اخلالف 

ة من النهار تكن من أصحاب البدن وتدنو من اإلمام ما استطعت وإن كان لك أهل يف التهجري فتسعى إليها يف أول ساع
    فلتجعلهم 

يغتسلون يوم اجلمعة كما اغتسلت وإن كنت جنباً فاغتسل غسلني غسل اجلنابة وغسل اجلمعة فهو أوىل فإن مل تفعل فاغتسل 
 وابتكر وعليك بالوضوء على الوضوء فإنه نور على للجنابة فعسى جيزيك عن غسل اجلمعة فإنه قد ثبت من غسل واغتسل وبكر

نور ولقيت على ذلك مجاعة من الشيوخ ببالد املغرب يتوضؤون لكل صالة فريضة وإن كانوا على طهارة وأما التيمم لكل فريضة 
ى اهللا عليه فالدليل يف وجوب ذلك أقوى من قياسه على الوضوء وإليه أذهب فإن نص القرآن يف ذلك ولوال أن رسول اهللا صل

وسلم شرع يف الوضوء ما شرع من صالة فريضتني فصاعداً بوضوء واحد لكان حكم القرآن يقتضي أن يتوضأ لكل صالة وباجلملة 
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فهو أحسن بال خالف فإن الوضوء عندنا عبادة مستقلة وإن كان شرطاً يف صحة عبادة أخرى فال خيرجه ذلك عن أن يكون عبادة 
عينه وحتفظ أن تؤذي شخصاً قد صلى الصبح فإنه يف ذمة اهللا فال حتقر اهللا يف ذمته وما رأيت أحداً يدعي مستقلة يف نفسه مراداً ل

هذا القدر يف معاملته اخللق وقد أغفله الناس فإنه قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو يف ذمة 
افظ كل يوم على صالة اثنيت عشرة ركعة فإنه قد ثبت الترغيب يف ذلك عن رسول اهللا اهللا فإياك أن يتبعك اهللا بشيء من ذمته وح

صلى اهللا عليه وسلم وحافظ على صالة العصر فإنه من ترك صالة فقد حبط عمله وإذا قعدت يف مسجداً ويف جملسك أو حيث 
رض كلها مسجد بالنص وإن كان يف كنت فاقعد على طهارة منتظراً دخول وقت الصالة واجعل موضع جلوسك مسجدك فإن األ

املسجد املعروف يف العرف كان أفضل فإنه من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهللا له نزالً يف اجلنة كلما غدا أو راح وقد ثبت عن 
انت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من تطهر يف بيته مث مشى إىل بيت من بيوت اهللا ليقضي فريضة من فرائض اهللا ك

خطواته إحداهن حتط عنه خطيئة واألخرى ترفع له درجة وعليك من قيام الليل مبا يزيل عنك اسم الغفلة وأقل ذلك أن تقوم بعشر 
آيات فإنك إذا قمت بعشر آيات مل تكتب من الغافلني هكذا ثبت عن املبلغ صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا وحافظ يف ألسنة كلها 

مبا ذكرت لك وال مل الدعاء يف كل ليلة واجعل من دعائك السؤال يف العفو والعافية يف الدين والدنيا على القيام كل ليلة ولو 
واآلخرة فإنك ال تدري مىت تصادف ليلة القدر من سنتك فإين قد رأيتها مراراً يف غري شهر رمضان فهي تدور يف السنة وأكثر ما 

من الشهر وقد تكون يف شفع وقد أريتها يف ليلة الثامن عشر من الشهر وقد يكون يف شهر رمضان وأكثر ما تكون يف ليلة وتر 
أريتها يف العشر الوسط من رمضان فإن زدت على عشر آيات يف قيام الليل فأنت حبسب ما تزيد قان زدت إىل املائة كتبت من 

تجعلها من ثاين يوم من شوال متتابعات الذاكرين وإن زدت إىل ألف آية كتبت من املقسطني وعليك بصيام ستة أيام من شوال ول
إىل أن يفرغ لتخرج بذلك من اخلالف وإذا قضيت أيام رمضان من مرض أو سفر فاقضه متتابعاً كما أفطرته متتابعاً إىل أن تفرغ 

 فافعل لتخرج بذلك من اخلالف فإن شهر رمضان متتابع األيام يف الصوم وإن قدرت أن تشارك يف فطرك صائماً أو تفطر صائماً
فإن لك أجره أي مثل أجره وعليك إن كنت جماوراً مبكة بكثرة الطواف فإن طواف كل أسبوع يعدل عتق رقبة فأعتق ما استطعت 
تلحق بأصحاب األموال مع أجر الفقر واجهد أن ترمي بسهم يف سبيل اهللا وإن تعلمت الرمي فاحذر أن تنساه أن تنساه فإن نسيان 

لكبائر عند اهللا وكذلك من حفظ آية من القرآن مث نسيها إما من حمفوظه وإما ترك العمل ا فإنه ال يعذب الرمي بعد العلم به من ا
أحد من العاملني يوم القيامة مبثل عذابه ألنه ال مثل للقرآن الذي نسيه وعليك بتجهيز ااهد مبا أمكنك ولو برغيف إذا مل تكن أنت 

 تكتب معهم وأنت يف أهلك واحذر إن مل تغز أن ال حتدث نفسك بالغزو فإنك إن مل تغز وال ااهد واخلف الغزاة يف أهلهم خبري
حتدث نفسك بالغزو وكنت على شعبة من نفاق وأجهد يف إعطاء ما يفضل عنك ملعدم ليس ذلك من طعام أو شراب أو لباس أو 

من الناس كان ذلك التعليم عمالً من أعمال اخلري مركوب وعليك بتعلم علم الدين إن عملت به عملت على علم أو علمته أحداً 
قد أتيته وأسأل من اهللا ما تعلم أن فيه خرياً عند اهللا فإنه إن أعطاك ما سألت وإال أعطاك أجر ما سألت فإنه قد ثبت عن رسول اهللا 

    صلى اهللا عليه وسلم ما يؤيد ما ذكرناه وذلك أنه قال من سأل الشهادة بصدق بلغة اهللا منازل 

الشهداء وإن مات على فراشه وعليك باإلحسان إىل كل من تعول وادع إىل خري ما استطعت فإنك لن تدعو إىل خري إال كنت من 
أهله ومن أجابك إليه فلك مثل أجره فيما أجابك من ذلك ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من سن يف اإلسالم 

ا بعده ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ولقد بلغين عن الشيخ أيب مدين أنه سن ألصحابه سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
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ركعتني بعد الفراغ من الطعام يقرأ يف األوىل إليالف فريش ويف اآلخرة قل هو اهللا أحد ومشت سنة يف أصحابه وقد ثبت أنه من 
نسب الذي بينك وبني اهللا فإنه من األرحام وعليك بأنظار دل على خري فله مثل أجر فاعله وعليك بصلة األرحام وحافظ على ال

املعسر إىل ميسرة فإن اهللا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وإن وضعت عنه فهو أعظم ألجرك فإنه قد ثبت عن رسول اهللا 
ة يتجاوز عمن يتجاوز عن عباده وقد صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من أنظر معسراً أوضع عنه أظله اهللا يف ظله وأن اهللا يوم القيام

ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيضاً أنه قال من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه 
ليها فإن واعلم أم من اإلميان أن تسرك حسنتك وتسوءك سيئتك واحذر من الكرب والغل والرين واستر عورة أخيك إذا أطلعك اهللا ع

ذلك يعدل أحياء مؤودة هكذا ورد النص يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن مقادير الثواب ال يدرك بالقياس وعليك 
بالسعي يف قضاء حوائج الناس وقد رأينا عل ذلك مجاعة من الناس يثابرون عليه وهو من أفضل األعمال وفرج عن ذي الكربة 

ذا رأيته يف زلة يطلب التستر ا وال تفضحه وأقل عثرة أخيك املسلم وخذ بيده كلما عثروا وأقله بيعته إذا كربته واستر على مسلم إ
استقالك فإن ذلك كله مرغب فيه مندوب إليه مأمور به شرعاً وهو من مكارم األخالق وعليك بالزهد يف الدنيا ولباس اخلشن فإنه 

در عليه كساه اهللا حلة الكرامة وهذا ثابت وكن من الكاظمني الغيظ إذا قدرت قد ورد أنه من ترك لبس يف ثوب مجال وهو يق
على إنفاذه فإن اهللا قد أثىن على الكاظمني الغيظ العافني عن الناس وقال صلى اهللا عليه وسلم من كظم غيظاً وهو قادر على أن 

ن ممن يريد ضره ما استطعت ومبا قدرت عليه من ذلك وإذا نزل ينفذه مأله اهللا أمناً وإمياناً فمن اإلميان كظم الغيظ واحم أخاك املؤم
بك ضر فال ترتله إال باهللا وال تسأل يف كشفه إال اهللا وإن قلت باألسباب فال يغب اهللا عن نظرك فيها فإن اهللا يف كل سبب وجهاً 

لدجال وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه فليكن ذلك الوجه من ذلك السبب مشهوداً لك وأعلمك أنه ما من نيب إال وقد أنذر أمته ا
وسلم كان يستعيذ من فتنة الدجال تعليماً لنا أن نستعيذ من ذلك ويف االستعاذة من فتنته وجهان الوجه الواحد االستعاذة من فتنته 

إنه يعصم ا حىت ال تصدقه يف دعواه وإن تعصم منه ومن أراد أن يعصمه هللا من ذلك فليحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ف
من فتنة الدجال والوجه اآلخر أن تعصم من أن يقوم بك من الدعوى ما قام بالدجال فتدعي لنفسك دعوته فإنك مستعد لكل خري 
وشر يقبله اإلنسان من حيث ما هو إنسان وثابر ما استطعت على أن تسأل الوسيلة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه صلى اهللا 

أل منا ذلك فاملؤمن من أسعفه يف سؤاله ما يعود عليه يف ذلك من اخلري أدناه وجوب الشفاعة له يوم القيامة إن عليه وسلم قد س
اضطر إليها وإذا رأيت من يتعمل يف حتصيل خري فأعنه على ذلك مبا استطعت وال متنع رفدك ممن استرفدك وإياك أن جتلد عبدك 

 اهللا ولك إساءة تطلب من اهللا العفو عنك هلا فاعف عن عبدك وال تأكل وحدك فوق جنايته وإن عفوت فهو أحوط لك فإنك عبد
ما استطعت ولو لقمة جتعلها يف فم خادمك من الطعام الذي بني يديك إذا مل جيبك إىل األكل معك واستغن باهللا صدقاً من حالك 

ه من تقرب إىل اهللا شرباً تقرب اهللا منه ذراعاً احلديث فإن اهللا ال بن أن يغنيك فإن استغناءك باهللا من الرقب إىل اهللا وقد ثبت أن
وكذلك من يستفع باهللا روى أن بعض الصاحلني لك يكن له شيء من الدنيا فتزوج فجاءه ولد وما أصبح عنده شيء فأخذ الولد 

 وليستعفف الذين ال جيدون وخرج ينادي به هذا جزاء من عصى اهللا فقيل له زينت فقال ال وإمنا مسعت اهللا يقول يف كتابه العزيز
نكاحاً حىت يغنيهم اهللا من فضله فعصيت أمر اهللا وتزوجت وأنا ال أجد نكاحاً فافتضحت فرجع إىل مرتله خبري كثري وإن قدرت 

    على العتق فاعتق رقبة وإن مل جتد 

قه بذلك من النار وهو أفضل من عتق رقبة ماالً ويكون لك علم فاهديه رجالً منافقاً أو كافراً أورد به مسلماً عن كبرية فإنك تعت
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ومن ملك أحد يف الدنيا وفكاك العاين أوىل من عتق العبد فإنه عتق وزيادة واعلم أن الفقري الذي ال يقدر على إحياء أرض ميتة 
خالص فيه وإن أردت فليحيي أرض بدنه مبا يعمل فيها من الطاعة هللا تعاىل وليحيي مواضع الغفلة بذكر اهللا فيها وليحيي العمل باإل

أن ال يضرك يف يومك سحر والسم فلتصبح بسبع مترات من العجوة أو تسحر ا إن أصبحت صائماً فإنه كذا ثبت عن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم وعليك خبدمة الفقراء إىل اهللا وجمالسة املساكني والدعاء للمسلمني بظهر الغيب عموماً وخصوصاً وصحبة 

تحبب إليهم وأنويف مجيع حركاتك خرياً مشروعاً فإنك ملا نويت وإذا رأيت من أعطاه اهللا ماالً وفعل فيه خرياً أو الصاحلني وال
حرمك اهللا ذلك املال فال حترم نفسك أن تتمىن أن تكون مثله فإن اهللا يأجرك مثل أجره وزيادة وإذا جلست جملساً فاذكر اهللا فيه 

 إن حرمت الرفق فقد حرمت اخلري كله وأجر من استجار بك إال يف حد من حدود اهللا فإن كان وال بد وإياك أن حترم الرفق فإنك
يف حد من حدود اخللق فأصلح يف ذلك ما استطعت بينه وبني صاحب احلق وال تسلمه ولو مضى فيه مجيع مالك وإذا رأيت من 

دخل عليها استعاذت باهللا منه لشقاوا فقال عذت بعظيم احلقي يستعيذ باهللا فأعذه فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج امرأة فلما 
بأهلك فطلقها ومل يقر ا وأعاذها وإذا سألك أحد باهللا وأنت قادر على مسألته فأعطه وإن مل تقدر على مسألته فادع له فإنك إذا 

فساً إال ما آا وإذا أسدى إليك أحد معروفاً دعوت له مع عدم القدرة فقد أعطيته ما بلغت إليه يدك من مسألته فإن اهللا ال يكلف ن
فلتكافئه ولتعلمه على معروفه ولو بالدعاء إذا عجزت عن مكافأته مبثل ما جاءك به وإذا أسديت أنت إىل أحد معروفاً فأسقط عنه 

 جاءك مبكافأة على ذلك املكافأة ولتعلمه بذلك ولتظهر له الكراهة إن كافأك حىت تريح خاطره وال سيما إن كان من أهل اهللا فإن
وتعلم منه أنه يعز عليه عدم قبولك لذلك فاقبله منه وإن علمت منه أنه يفرح بردك عليه بعد أن وىف هو ما وجب عليه من املكافأة 
فرد عليه بسياسة وحسن تلطف واجعل لك احلاجة عنده يف قبول ما رددت عليه من ذلك حىت يتحقق أنه قد قضى لك حاجة يف 

ا رددت عليه من املكافأة وإياك أن تدعي ما ليس لك فإن ذلك ليس من املروءة مع ما فيه من الوزر عند اهللا وإن رميت قبول م
بشيء مذموم فال تنتصر لنفسك واسكت وال تتعرض ملن رماك بأنه يكذب وال تقر على نفسك مبا مل تفعل مما نسب إليك هكذا 

قول الناس فيه من رميه بالزندقة فقال يا أمري املؤمنني إن قلت ال أكذبت الناس وإن قلت افعل ذو النون مع املتوكل حني سأله عما ي
نعم كذبت على نفسي فاستحسن ذلك منه أمري املؤمنني وما قبل فيه قول قائل ورده مكرماً إىل مصر واعتذر له وحكايته يف ذلك 

 ما ليس له أو اقتطع ما ال جيب له من حق الغري واحذر يف مشهورة ذكرها الناس وقد ثبتت األخبار الصحيحة يف إمث من ادعى
ميينك أن حتلف مبلة غري ملة اإلسالم أو بالرباءة من اإلسالم فإنك إن كنت صادقاً فلن ترجع إىل اإلسالم ساملاً ولتجددا سالماً إذا 

ي الوارد يف ذلك وإن حلفت على ميني فعلت مثل ذلك ومع هذا فال حتلف إال باهللا فإنك إن حلفت بغري اهللا كنت عاصياً للنه
فرأيت غريها خرياً منها فكفر عن ميينك ولتأت الذي هو خري وإياك والكذب يف الرؤيا أو الكذب على اهللا أو على رسول اهللا أو 
حتدث حبديث ترى أنه كذب فتحدث به وال تبني عند السامع أنه كذب واحذر أن تسمع حديث قوم وهم يكرهون أن تسمعه 

ه نوع من التجسس الذي ى اهللا عنه واحذر أن ختبث امرأة على زوجها أو مملوكاً على سيده واحذر أن تنام على سطح ما له فإن
احتجاز فإن فعلت فقد برئت منك الذمة وإياك أن حتب قيام الناس لك وبني يديك تعظيماً لك وهذا كثري يف هذه البالد أعين 

داً يسلم من حب ذلك مع علمهم مبا فيه وقد جرت لنا معهم يف ذلك حكايات مع علمائهم العراق وما جاوره فما رأيت مهم أح
فما ظنك بعامتهم وقمت مرة ألحدهم فقال يل ال تفعل وقال يل إن النهي قد ورد يف ذلك فقلت له يا فقيه أنت املخاطب بذلك أن 

ال أقوم ملثلك فتعجب من هذا اجلواب واستحسنه وكان من ال حتب أن يتمثل الناس بني يديك قياماً ما أنا املخاطب بذلك أين 
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    علماء الشريعة وإياك أن تقبل هدية من 

شفعت فيه شفاعة فإن ذلك من الربا الذي ى اهللا عنه بنص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك ولقد جرى لنا مثل هذا يف 
بن معتب إىل بيته لكرامة استعدها يل فأحببت فعندما دخلت بيته وقدم تونس من بالد أفريقية دعاين كبري من كربائها يقال له ا

الطعام طلب مين شفاعة عند صاحب البلد وكنت مقبول القول عنده متحكماً فأنعمت له يف ذلك وقمت وما أكلت له طعاماً وال 
هذا اخلرب النبوي وإمنا فعلت ذلك مروءة قبلت منه ما قدمه لنا من اهلدايا وقضيت حاجته ورجع إليه ملكه ومل أكن بعد وقفت على 

وأنفة وكان عصمة من اهللا يف نفس األمر وعناية إهلية بنا وإياك أن تشفع عند حاكم يف حد من حدود اهللا كلم ابن عباس يف رجل 
الشفاعة فيه لو أصاب حداً من حدود اهللا أن يكلم احلاكم فيه فقال ابن عباس لعنين اهللا إن شفعت فيه ولعن اهللا أخاكم إن قبل 

أردمت ذلك جلئتموين قبل أن يصل إىل احلاكم وكان سارقاً ثبت يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حالت شفاعته 
 اهللا وإياك أن ختاصم يف باطل فتسخط اهللا عليك وكذلك ال تعن على خصومة بعلم تدفع به حقاً فإن النيب دون حدود اهللا فقد ضاد

 عليه وسلم يقول فيمن أعان على ذلك أنه يبوء بغضب من اهللا وال تقل يف مؤمن ما ليس فيه مما يشينه عند الناس وقد ثبت صلى اهللا
أنه من رمى مسلماً بشيء يريد يشينه حبسه اهللا على مجر جهنم حىت خيرج مما قال يعين يتوب واحذر أن تأكل الدنيا أو تأكل مال 

اك أن تسمع فيسمع اهللا بك مسعت شيخنا احملدث الزاهد أبا احلسن حيىي بن الصامنع مبدينة سبتة وحنن أحد بإخافته فيعطيك اتقاء وإي
مبرتلة يقول ال كل الدنيا بالدف واملزمار خري يل من أين آكلها بالذين وكف لسانك عن اللعنة ما استطعت فإنه من لعن شيئاً ليس 

له من ذلك الذي لعنه لو مل يلعنه ولقد روينا عن رجل كان يف غزاة فضاع له آلة له بأهل رجعت إليه أي بعد عنه اخلري الذي كان 
من آالت دابته فسئل عن الضائع فقال راح يف لعنة اهللا مث أن الرجل استشهد يف تلك الغزاة فرآه إنسان يف النوم فسأله ما فعل اهللا به 

 ميزاين وأثابين به فلم أر يف امليزان سرج الدابة الذي كان ضاع فقال أن اهللا وزن يل كل ما عندي حىت روث الفرس وبوله جعله يف
يل فقلت يا رب وأين سرج دابيت فقال هو حيث جعلته يف لعنة اهللا حيث سئلت عنه فحرم خريه فعادت لعنة السرج عليه ذا املعىن 

ت وقال ال يصحبنا ملعون فطردت من الركب وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فسمع امرأة تلعن ناقتها فأمر ا فسيب
قال الراوي فلقد كنا نراها تطلب أن تلحق بالركب والناس يطردوا فتركناها منقطعة فكانت عقوبة صاحبتها أن د عنها خريها 

اك فوق ثالث فإذا وهو ركوا فحارت اللعنة عليها فإن اللعنة البعد واحذر أن تكفر مؤمناً فإن تكفري املؤمن كقتله وال جر أخ
لقيته بعد ثالث فابدأه بالسالم تكن خري الشخصني املهاجرين احلسن حممد ابن احلنفية أخاه واجر انفذ إليه حممد بن احلنفية بعد 

ثالث فقال يا أخي يا ابن رسول اهللا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال يهجر أحدكم أخاه فوق ثالث يلتقيان فيصد هذا 
ريمها الذي يبدأ بالسالم وقد فرغت الثالث فإما أن تأتيين فتبدأين بالسالم فإنك خري مين وإن كنا ابين رجل واحد فأنت سبط وخ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن خري الرجلني املتهاجرين من يبدأ بالسالم وإن مل تفعل جئت إليك فبدأتك بالسالم فبلغ ذلك 
قصد إىل مرتله فبدأه بالسالم فانظر ما أحسن هذا كيف أثر على نفسه من هو أفضل منه يرجو بذلك احلسن فشكره وركب دابته و

املرتلة واحملبة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهكذا ينبغي للعاقل أن حيتاط لنفسه ويأيت األفضل فاألفضل يعرف الفضل ألهله 
واللعب بالنرد فإن يف اللعب بالنرد معصية اهللا ورسوله ويف الشطرنج وقد ثبت أنه من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه وإياك 

خالف وكل ما فيه خالف فاالحتياط أن خترج من اخلالف باجتنابه واجتنب القمار بكل شيء مطلقاً وكل ما تغفل باللهو به عن 
ى قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه أداء فرض من فروض اهللا عليك أو هن ذكر اهللا فاجتنبه دخل بعض أهل اهللا من العلماء عل
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التماثيل اليت أنتم هلا عاطفون وإن كان اللعب بالشطرنج حالالً فاملصور له ما ثوم إمث املصورين وأخربين الزكي شيخنا أمحد بن 
    ت يا مسعود بن سداد املقري املوصلي يعين يف اللعب به قال صلى اهللا عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا ما تقول قال قل

رسول اهللا ما تقول يف الغىن قال حالل قلت فالشبابة قال حرام قال قلت يا رسول اهللا ادع اهللا فقد مستين احلاجة أو كما قال مما 
هذا معناه قال صلى اهللا عليه وسلم رزقك اهللا ألف دينار من أربعة دراهم واستيقظت فدعاين امللك الناصر صالح الدين يوسف بن 

 يف شغل فلما خرجت من عنده أمر يل بأربعة آالف درهم فما بت إال والدراهم عندي كاملة اليت عينها يف دعائه أيوب رمحه اهللا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فاعتقدت من تلك الساعة حتليل الشطرنج الذي كنت أعتقد حترميه وحترمي الشبابة وكنت أعتقد 

الكهان وإن صدقوا واجتنب ما استطعت االستمطار باألنواء وعلم النجوم اجتنبه مطلقاً النقيض يف هذين الشيئني وإياك وتصديق 
احتياطاً إال ما حيتاج منه إىل معرفة األوقات والوقوف عند قول الشارع هو طريق النجاة وحتصيل السعادة وما ندندن إال على ذلك 

لشياطني وإياك أن تشاقق على أحد وال تضارره وال تكن ذا واحذر أن تنام ويف يدك دسم أو على ظاهر فمك من أجل اهلوام وا
وجهني تأيت قوماً بوجه وقوماً بوجه واحذر من االحتكار النتظار الغال ألمة حممد عليه السالم وال تتخذ كلباً إال أن تكون يف أمر 

اً أو مملوكة حداً مل يأته أو لطمته يف تطلب احلراسة فيه أو صيد وال تغضب مسلماً شيئاً وال ذمياً وال ذا عهد وإذ ضربت مملوك
وجهه فأعتقه فإن كفارة فعلك به ذلك عتقه وال ترم مملوكك وال مملوكتك بالزنا من غري علم فإن اهللا يقيم عليك احلد يف ذلك يوم 

اجلفا وإياك وصحبة امللوك القيامة واحذر من اتباع الصيد واملداومة عليه ولزوم البادية فإن الصيد يورث الغفلة وسكىن البادية يورث 
إال أن تكون مسموع الكلمة عندهم فتنفع مسلماً أو تدفع عن مظلوم أو ترد السلطان عن فعل ما يؤدي إىل الشقاء عند اهللا وعليك 

بالوفاء بالنذر إذا نذرت طاعة فإن نذرت معصية فال تعص اهللا وكفر عن ذلك كفارة ميني فإنه أحوط وأرفع للخالف وعليك 
 أويل األمر من الناس ممن واله السلطان أمرك فإن طاعة أويل األمر واجبة بالنص يف كتاب اهللا وما هلم أمر جيب علينا امتثال بطاعة

أمرهم فيه إال املباح ال األمر باملعاصي فإن غصبوك فأقبل غصبهم يف بعض أحوالك وإن أمروك بالغصب فال تغصب وال تفارق 
ة فتموت ميتة جاهلية بنص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال خترج على األمة وال تنازع األمر أهله اجلماعة وال خترج يداً من طاع

وقاتل مع األعدل من االثنني وأوف الذي العهد بعهده ولذي احلق حبقه وال حتمل السالح يف اجلرم لقتال وإذا دخلت السوق بسهام 
متازح أخاك حبمل السالح عليه وأكرم شعرك وغب بترجيله واكتحل وإذا فأمسك على نصاهلا ال تعقر أحد وأنت ال تشعر وال 

اكتحلت فاكتحل وتراً واشرب مصاً وال تتنفس يف اإلناء إذا شربت وأزل اإلناء عن فمك وكل بثالث أصابع وصغر اللقمة وكثر 
 إذا ابتلعتها واشكره على أنه سوغك إياها مضغها وال تشرع يف لقمة أخرى حىت تبتلع الوىل وسم اهللا عند قطع كل لقمة وامحد اهللا

وال جتلس يف جملس أحد إذا قام منه بنية الرجوع إليه أال أن يفارقه وال يريد الرجوع إليه وكان ابن عمر رضي اهللا عنه إذا قام أحد 
لم وال ترد طيباً إذا عرض إليه من مكانه ليجلسه فيه ميتنع عليه وال جيلس فإن القائم أحق به بنص رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

عليك وال لبناً وال وسادة إذا قدم لك شيء من هذا كله وإذا أخذت ديناً فانو قضاءه وال بد فإن اهللا يقضيه عنك إذا نويت ذلك 
 والذي أوصيك به إن كنت عاملاً فحرام عليك أن تعمل - وصية-واعدل بني نسائك ويف رعيتك إن كنت راعياً تسعد إن شاء اهللا

الف ما أعطاك دليلك وحيرم عليك تقليد غريك مع متكنك من حصول الدليل وإن مل تكن لك هذه الدرجة وكنت مقلداً فإياك خب
أن تلتزم مذهباً بعينه با اعمل كما أمرك اهللا فإن اهللا أمرك أن تسأل أهل الذكر إن كنت ال تعلم وأهل الذكر هم العلماء بالكتاب 

نص واطلب رفع احلرج يف نازلتك ما استطعت فإن اهللا يقول ما جعل عليكم يف الدبن من حرج وقال والسنة فإن الذكر القرآن بال
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صلى اهللا عليه وسلم دين اهللا يسر فاسأل عن الرخصة يف املسألة حىت جتدها فإذا أوجدا اعمل ا وإن قال لك املفيت هذا حكم اهللا 
ي فال تأخذ به وسل غريه وإن أردت أن تأخذ بالعزائم يف نوازلك فافعل أو حكم رسوله يف مسألتك فجذبه وإن قال لك هذا رأي

    ولكن فيما خيتص بك ورفع احلرج هو السنة وإذا علمت علماً من علوم الشريعة فبلغه من ال يعلمه تكن من مجلة العلم ملن ال 

ة يف بيعك وابتياعك وإذا قضيت فكن مسحاً يف يعلم وإياك أن تكتم ما أنزل اهللا من البينات للناس إذا علمت ذلك وعليك بالسماح
اقتضائك واجتنب الوشم أن تعمله أو تأمر به وكذلك التنميص وهو إزالة الشعر من الوجه بالنماص والنماص هو الذي يسمونه 

املستوشرة وهي اليت العوام اجلفت وكذلك التفليج فإن رسول اهللا يقول لعن اهللا الوامشة واملستومشة والنامصة واملتنمصة والواشرة و
تفلج أسناا الواصلة واملستوصلة املغريات خلق اهللا والواصلة هي اليت تصل شعرها واحذر أن تعري عبد اهللا مبا ابتالهم اهللا به يف 

خلقهم ويف خلقهم وما قدر عليهم من املعاصي وسل اهللا عز وجل العافية ما استطعت وكن على نفسك ال تكن هلا إن أردت أن 
ها عند اهللا وإياك وما تستحيله النف س إال أن يكون معها الشرع يف ذلك فهو امليزان وإياك أن تذبح ذبيحة لغري اهللا وال تأكل تسعد

مما أهل لغري اهللا وما مل يذكر اسم اهللا عليه فإنه فسق بنص القرآن وال يستميلونك أهل الذمة إىل ما يتربكون به يف دينهم فإن ذلك 
كة عند اهللا ولقد رأيت بدمشق أكثر نسائها يفعلن ذلك ورجاهلن يساحمون يف ذلك وهو أم يأخذون الصبيان من األمور املهل

الصغار وحيملوم إىل الكبيسة حىت يربك القس عليه ويرشوم مباء املعمودية بنية التربك وهذا قرين الكفر بل هو الكفر عينه وما 
ربني لذلك واحذر أن تؤوي حمدثاً أحدث يف دين اهللا أمراً يبعد عن اهللا ويرده الدين مثل هذا يرتضيه مسلم وال اإلسالم ويقربون القا

الذي ذكرناه وإياك أن تغري حدود األرض فإن ذلك غصب وقد لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرب منار األرض واحذر أن 
إياك ونكاح البهائم ولقد كان عندنا رجل صاحل قليل العلم قد انقطع يف متثل حبيوان أو تتخذه غرضاً أو يتخذه غريك وال تنهاه عنه و

بيته فاشترى محارة مل تعلم له حاجة إليها فسأله بعض الناس بعد سنني وقال له ما تصنع ذه احلمارة وما لك حاجة إليها وال 
ن ذلك حرام فبكى وتاب إىل اله من ذلك وقال تركبها فقال يا أخي ما اشتريتها إال عصمة لديين أنكحها حىت ال أنوي فقال له إ

 إذا سألت - وصية-واهللا ما علمت فعليك بالبحث عن دينك حىت تعلم ما حيل لك أن تأيت منه مما ال حيل لك أن تأتيه يف تصرفاتك
سأله أن املغفرة وهي طلب الستر فاسأل أن يسترك عن الذنب أن يصيبك فتكون معصوماً أو حمفوظاً وإن كنت صاحب ذنب فا

يسترك أن يصيبك عقوبة الذنب وإياك أن تظهر إىل الناس بأمر اهللا منك خالفه فاقد أخربين الثقة عندي عن الشيخ أيب الربيع 
الكفيف املالقي كان مبصر خيدمه أبو عبد اهللا القرشي املبتلي فدخل عليه الشيخ ومسعه يقول يف دعائه اللهم يا رب ال تفضح لنا 

الشيخ وقال له اهللا يفضحك على رؤوس اإلشهاد يا أبا عبد اهللا وال أي شيء تظهر هللا بأمر وللناس خبالفه أصدق سريرة فصاح فيه 
مع اهللا عز وجل يف مجيع يف أحوالك وال تضمر خالف ما تظهر فتاب إىل اهللا من ذلك ورجع وليس للمغفرة متعلق إال أ يسترك من 

 عليه وسلم ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما تقدم ال يعاقبك عليه وما تأخر ال العقوبة بقول اهللا سبحانه لنبيه صلى اهللا
يصيبك وهذا أخبار من اهللا بعصمته صلى اهللا عليه وسلم أخربين سليمان الدنبلي وكان عبداً صاحلاً فيما أحسب كثري البكاء وكان 

جبامع دمشق وجرى بيين وبينه كالم فقال يل يا أخي يل واهللا أكثر من له أنس باهللا فقعدت معه مبقصورة الدولعي زاوية عائشة 
مخسني سنة ما حدثتين نفسي مبعصية قط هللا احلمد على ذلك واحذر يا أخي من التنطع يف الكالم والتشدق وإياك أن يستعبدك غري 

مصاحل ما عندك من احليوانات من يمة اهللا من عرض من عروض الدنيا فإنك عبد ملن استعبدك وإياك والتكرب واجلربوت وتفقد 
وفرس ومجل وهرة وغري ذلك وال تغفل عنهم فإم خرس وأمانات بأيديكم إذا أنتم حبستموها عن مصاحلها وإياك أن حتدث أخاك 
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هللا واملك حبديث يرى أنك فيه صادق فيصدقك وأنت فيه كاذب ال حتقر أخاك شيئاً من نعيم اهللا وإن قل وال تزدر أحداً من عباد ا
نفسك عند الغضب وعليك بتحمل األذى من عباد اهللا والصرب عليه فليس أحد أصرب على أذى يسميه من اهللا إم ليدعون له ولداً 

ه به نزل مشرك بابراهيم اخلليل فاستضافة فقال له ابراهيم عليه السالم حىت 9وهو يرزقهم ويعافيهم فاجعل احلق أمامك وعامل عباد
     ابراهيم ال أفعل وانصرف فأوحى اهللا إليه بابراهيم من أجل لقمة يترك دينه ودين آبائه أنه ليشرك يب تسلم فقال يا

منذ سبعني سنة وأنا أرزقه فخرج ابراهيم عليه السالم يف أثر الرجل فعرض عليه الرجوع فاستخربه عن ذلك فأخربه بعتب اهللا له يف 
لتغين به وذلك بأن حتربه وتستويف حروفه وإياك أن تدعو إىل عصبية بل أدع إىل اهللا وإذا ذلك فأسلم املشرك وعليك بترتيل القرآن وا

طنت يف سفر ال تصم فإن ذلك ليس من الرب عند اهللا تعاىل وإن طنت وال بد صاحب هلو فبامرأتك وفرسك وسهامك واجتنب 
يدخلون اجلنة بغري حساب وعليك بفعل الرب يف يوم االثنني االسترقاء واالكتواء والطرية إن أردت أن تكون من السبعني ألفاً الذين 

ويوم اخلميس فإما يومان تعرض فيهما األعمال على اهللا تعاىل وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يترك صومهما ويقول أين 
 يف ذلك اليوم أو مل يغفل فإنه يف أحب أن يرفع عملي وأنا صائم فإن الصوم عبادة تستغرق النهار كله سواء غفل العبد عن عبادة

عبادة صومه مبا نواه وإياك والشحنا فإنه نظري الشرك يف عدمن املغفرة عند اهللا واعلم أن العبد يبعث على ما مات عليه فال متت إال 
جعله لك ال وأنت مسلم إياك وصحبة من تفارقه وال تصحب إال من ال يفارقك وهو العمل فاجعل عملك صاحلاً تأنس به وتسر وا

  عليك واعلم أن القرب خزانة أعمالك فال ختزن فيه إال ما إذا دخلت إليه يسرك ما تراه يقول بعضهم 

 طول األمل وغره  من يدنياه اشتغل يا

 دنا منه األجل حتى  يزل في غفلة ولم

  والقبر صندوق العمل  بيأتي بغتة الموت

    

 أشقى الناس يوم القيامة من أمر املعروف باملعروف ومل يأته وى عن املنكر وأتاه يرجع عن امليت أهله وماله ويبقى معه عمله
وعليك بكسب احلالل وطيب املطعم وفر بدينك من الفنت إذا وقعت يف الناس وظهرت وإياك واحلرص على املال واحذر أن تسب 

ر بيد اهللا ال تقل مايل وهل لك من مالك إال ما أكلت الدهر فإن اهللا هو الدهر وإن أردت به الزمان فما بيد الزمان شيء بل األم
فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت وما بقي بعد ذلك فعليك ال لك وأنت مسؤول عما مجعت من اين مجعت وفيم أنفقت ومل 

ال تكفر العشري كم من اختزنت ال تتزوج من النساء إال ذات الدين فإن من أعظم النعم على العبد املرأة الصاحلة تعني على الدين و
محلة الدين تكن عدالً بشهادة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فإنه قال حيمل هذا العلم من كل خلف عدو له ابدأ بالسالم على من 

هو أكرب منك وابدأ بالسالم على املاشي إن كنت راكباً وعلى القاعد إن كنت ماشياً ولقد جرى يل مع بعض اخللفاء رضي اهللا عنه 
 يوم كنا منشي ومعنا مجاعة وإذا باخلليفة مقبل فتنحينا عن الطريق وقلت ألصحايب من بدأه بالسالم أرذلت به عنده فلما وصل ذات

وحاذانا بفرسه انتظر أن تسلم عليه كما جرت عادة الناس يف السالم على اخللفاء وامللوك فلم نفعل فنظر إلينا وقال سالم عليكم 
 فقلنا له بأمجعنا وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته فقال جزاكم اهللا عن الدين خرياً وشكرنا على فعلنا ورمحة اهللا وبركاته جهري

وانصرف فتعجب احلاضرون ال تؤمن رجالً يف سلطانه وال نقعد على تكرمته إال بإذنه وال تدخل بيته إال بإذنه وال جتز مقدم دابته 
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 اهللا هذه وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا استيقظت من نومك فامسح النوم من إال بإذنه وليكن أمام القوم أقرؤهم لكتاب
عينيك واذكر اهللا حتل بذلك عقدة واحدة من عقد الشيطان فإنه يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عقد يضرب مكان 

ية فإن صليت حللت العقد كلها إياك أن تطلب كل عقدة بل عليك ليل طويل فارقد فإن توضأت حللت بوضوئك العقدة الثان
اإلمارة فتوكل إليها وعليك بالصباغ واجتنب السواد فيه فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر به ورغب فيه وأعجبه واعلم أن 

ضها عنا إذا شاء القلوب بيد اهللا بني إصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء وقلوب امللوك بيد اهللا كذلك يقب
ويعطف ا علينال إذا شاء ليس هلم من األمر شيء فاعذروهم وادعوا هلم وال تقعوا فيهم فإم نواب اهللا يف عباده وهم من اهللا 

مبكان فاتركوا والته له تعاىل يعاملهم كيف شاء إن شاء عفا عنهم فيما قصروا فيه وإن شاء عاقبهم فهو أبصر م وعليك بالسمع 
عة هلم وإن كان عبداً حبشياً جمدع األطراف دخل نصراين مشرك بعض البالد فبينما هو ميشي وإذا بالناس يهرعون من كل والطا

مكان ويقولون هذا السلطان قد أقبل فوقف املشرك لرياه فإذا به أسود كان مملوكاً لبعض الناس وأعتقه حمدع األطراف أقبح الناس 
ن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف ملكه يفعل ما يريد وحيكم ما يشاء فقيل له ما الذي دعاك صورة فلما نظر إليه قال أشهد أ

إىل اإلسالم والتوحيد فقال سلطنة هذا العبد األسود فإين رأيت من احملال أن جيتمع اثنان على تولية مثل هذا على الناس واإلشراف 
 بعلمه يف عباده كيف يشاء ال إله إال هو ورأيت هذا أنا من تصديق اهللا تعاىل والعلماء وأرباب الدين فعلمت أن اهللا واحد حيكم

رسوله صلى اهللا عليه وسلم فيما مثل به لنا يف قوله وإن كان عبداً حبشياً حمدع األطراف فإين جربت املخربين عن اهللا إذا ضربوا 
بو يزيد البسطامي يشري عن نفسه أنه قطب الوقت فقيل له يوماً األمثال بأمر ما فإنه ال بد من وقوع ذلك املضروب به املثل كان أ

عن بعض الرجال أنه يقال فيه أنه قطب الوقت فقال الوالة كثريون وأمري املؤمنني واحد لو أن رجالً شق العصي وقام ثائراً يف هذا 
منني أمري املؤمنني فما مرت األيام حىت ثار يف تلك املوضع وأشار إىل قلعة معينة وادعى أنه خليفة قتل ومل يتم له ذلك وبقي أمري املؤ

القلعة ثابر ادعى اخلالفة وقتل وما مث له ذلك فوقع ما ضرب به أبو يزيد املثل عن نفسه فإذا والوقوع يف والة أمور املسلمني وإياك 
ن على بصرية من اهللا تعاىل فيه فإن ذلك افتراء أن ترتل أحداً من اهللا مرتلة ال تعرفها إال بتزكية عند اهللا فيه وال بتجريح إال أن تكو

    على اهللا ولو صادفت احلق فقد أساءت األدب وهذا داء عضال بل حسن الظن به وقل فيما أحسب 

وأظن هو كذا وكذا وال تزكي على اهللا أحداً فهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يدري ما يفعل به وال بنابل ينبع ما يوحى 
ما عرف به من األمور عرفها وما مل يعرف به من األمور مل يعرفه وكان فيه كواحد من الناس فكم رجل عظيم عند الناس إليه ف

يأيت يوم القيامة ال يون عند اهللا جناح بعوضة وفكر يف يوم القيامة وهو له وما يلقى الناس فيه وهو يوم التنادي يوم تولون مدبرين 
ؤون إليه ولقد ثبت أن العرق يوم القيامة ليذهب يف األرض سبعني ذراعاً وأنه ليبلغ أفواه الناس ما لكم من اهللا من عاصم تلج

وعليك بالدعاء أن يعيذك اهللا من فتنة القرب ومن فتنة الدجال ومن عذاب النار ومن فتنة احمليا واملمات ومن شر ما صنعت ومن شر 
 يف السنة ليلة غري معينة يرتل فيها وباء ال مير بآناء ليس عليه غطاء إال دخل فيه ما خلق وقد أوصيتك بتغطية اإلناء فإنه ثبت أن اهللا

من ذلك الوباء أو سقاء ليس عليه وكاء وإن الشيطان فتنة فاستعذ باهللا منها وراقب قلبك وخواطرك وزا مبيزان الشريعة املوضوع 
 على احلق فإن إبليس يضع عرشه على املاء ملا علم أن العرش يف األرض ملعرفة احلق فإنك إذا فعلت ذلك كنت يف أمورك جتري

الرمحاين على املاء يلبس بابن صياد وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ترى قال أرى عرشاً على البحر فقال ذلك عرش 
س ما له نظر إال يف األوضاع اإلهلية احلقيقية إبليس يقول اهللا تعاىل يف عرشه وكان عرشه على املاء مث قال ليبلوكم واالبتالء فتنة فإبلي
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فيقيم يف اخليال أمثلتها ليقال هي عينها فيغتر ا من نظر إليها وما مث شيء فإن اهللا قد أعطاه السلطنة على خيال اإلنسان فيخيل إليه 
الكافر ليثبت على كفره وإىل املؤمن لريجع ما يشاء فإذا وضع عرشه على املاء بعث سراياه شرقاً وغرباً ومشاالً إىل قلوب بين آدم إىل 

 ادع اهللا أن جيعلك من صاحلي املؤمنني -  وصية- عن إميانه وأدناهم من إبليس مرتلة أعظمهم فتنة فتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 نصرة رسول اهللا صلى تكن ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وناصره فإن اهللا قرن صاحل املؤمنني مع نفسه وجربيل واملالئكة يف

اهللا عليه وسلم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحل املؤمنني وإن كنت والياً فلتساو يف إقامة احلدود الشرعية على من تعينت 
نوا عليه من شريف ووضيع ومن حتبه وتكرهه فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إمنا هلك من كان قبلكم أم كا
يقيمون احلدود على الوضيع ويتركون الشريف وإياك يا أخي أن حتجر عناية اهللا عن اماء اهللا ملا مسعت أن للرجال عليهم درجة 

فتلك درجة االنفعال فإن حواء خلقت من آدم فلما انفعلت عنه كان له عليها درجة السبق فكل أنثى من سبق ماء املرأة ماء الرجل 
ل هذا هو الثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعلم ذلك فللرجال عليهن درجة فإن احلكم لكل أنثى وعلوه على ماء الرج

مباء أمها وهنا سر عجيب دقيق روحاينّ من أجله كان النساء شقائق الرجال فخلقت املرأة من شق الرجل فهو أصلها فله عليها 
كما أخربتك من مائها أي من سبق مائها وعلوه على ماء الرجل وكل ذكر من درجة السببية وال تقل هذا خمصوص حبوا فكل أنثى 

سبق ماء الرجل وعلوه على ماء األنثى وكل خنثى فمن مساواة املاءين وامرتاجهما من غري مسابقة واحذر من فتنة الدنيا وزينتها 
هملة غري منسوبة فإنك ال تدري من زينها لك فانظر ذلك يف وفرق بني زينة اهللا وزينة الشيطان وزينة احلياة الدنيا إذا جاءت الزينة م

موضع آخر واختذه دليالً على ما أبنهم عليك مثل قوله زينا هلم أعماهلم ومثل قوله أفمن زين له سوء عمله ومل يذكر من زينه 
 ذات وجهني وجه اإلباحة والندب فتستبدل على من زينه من نفس العمل فزينة اهللا غري حمرمة وزينة الشيطان حمرمة وزينة الدنيا

ووجه إىل التحرمي واحلياة الدنيا وطن االبتالء فجعلها اهللا حلوة خضرة واستخلف فيها عباده فناظر كيف يعملون فيها ذا جاء اخلرب 
حملمود وال النبوي فاتق فتنتها وميز زينتها وقل رب زدين علماً وإذا فجأك أمر تكرهه فاصرب عندما يفاجؤك فذلك هو الصرب ا

تتسخط له ابتدأ مث تنظر بعد ذلك أن األمر بيد اهللا وإن ذلك من اهللا فتصرب عند ذلك فليس ذلك بالصرب احملمود عند اهللا الذي 
حرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولقد مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بامرأة وهي تصرخ على ولد هلا مات فأمرها 

    اهللا وتصرب ومل تعرف أنه رسول اهللا صلى اهللا أن حتتبسه عند 

عليه وسلم فقالت له إليك عين فإنك مل تصب مبصيبيت فقيل هلا هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءت تعتذر إليه مما جرى 
 العبد أنه ال يزال حاضراً مع اهللا منها فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا الصرب عند الصدمة األوىل ينبه صلى اهللا عليه وسلم

أبداً فهو أوىل به وعليك برمحة الضعيف املستضعف فإنه قد ثبت أن اهللا ينصر عباده ويرزقهم بضعفائهم وإذا اقترضت من أحد 
 قرضاً فأحسن األداء وأرجح إذا وزنت له واشكره على قرضه إياك وانظر الفضل له ولكل من أحسن إليك أو أهدى لك هدية أو

تصدق عليك ولو بالسالم فإن له الفضل عليك بالتقدم وما عرف مقدار السالم الذي هو التحية إال الصدر األول فإين رويت أم 
كانوا إذا حالت بني الرجلني شجرة ومها ميشيان يف الطريق فإذ تركاها والتقيا سلم كل واحد منهما على صاحبه ملعرفته بسرعة 

يها من اخلواطر القبيحة من إلقاء إبليس فيكون السالم بشارة لصاحبه أنه سلم من ذلك وأنه معه على ما تقلب النفوس وما يبادر إل
افترقا عليه من حسن املودة فانظر إىل معرفتهم بالنفوس ورضي اهللا عنهم ومن قال لك أنه حيبك فلو أحببته ما عسى أن حتبه لن تبلغ 

ذلك احلب املتقدم وما قلت لك ذلك إال أين رأيت ومسعت من فقراء زماننا من درجة تقدم يف حبه إياك فإن حبك نتيجة عن 
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جهاهلم ال من علمائهم يرون الفضل هلم على األغنياء حيث كانوا فقراء ملا يأخذونه منهم إذ لوال الفقراء ما صح هلم هذا الفضل 
وإمنا هو لقيام صفة الكرم به ووقابته شح نفسه سواء وهذا غلظ عظيم فإن الثناء على املعطي ما هو من حيث ما وجد من يأخذ منه 

وجد من يأخذ منه أو مل جيد أال ترى إىل النص الوارد يف املتمين مع العدم إذا متىن ويقول لو أن يل ما ال فعلت فيه من اخلري مثل ما 
ى الفضل عليك ملن أعطى مبا أعطى فهو فعل هذا املعطي فأجرمها سواء وزاد عليه بارتفاع احلساب عنه والسؤال وهلذا قلنا بأن تر

أوىل بك وإن اليد العليا هي خري من اليد السفلى واليد العليا هي املنفقة واليد السفلى هي السائلة هذا السؤال ولكن إذا مل تر اهللا يف 
 إذا قرأت فاحتة - وصية-بادةسؤاهلا ألن احلق قد سأل عباده يف أمره إياهم أن يقرضوه ويذكروه وهنا أسار يف الترتل اإلهلي إىل ع

الكتاب فصل بسلمتها معها يف نفس واحد من غري قطع فإين أقول باهللا العظيم لقد حدثين أبو احلسن عن أيب الفتح املعروف والده 
ر الطوسي بالكناري مبدينة املوصل سنة إحدى وستمائة وقال باهللا العظيم لقد مسعت شيخنا أبا الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاه

اخلطيب يقول باهللا العظيم لقد مسعت من لفظ أيب بكر بن الفضل بن حممد الكاتب اهلروي وقال باله العظيم لقد حدثنا أبو بكر 
حممد بن علي الشاشي الشافعي من لفظه وقال باهللا العظيم لقد حدثين عبد اهللا املعروف بأيب نصر السرخسي وقال باهللا العظيم لقد 

 حممد بن الفضل وقال باهللا العظيم لقد حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حيىي الوراق الفقيه وقال باهللا العظيم لقد حدثنا أبو بكر
حدثين حممد بن يونس الطويل الفقيه وقال باهللا العظيم لقد حدثين حممد بن احلسن العلوي الزاهد وقال باهللا العظيم لقد حدثين أبو 

العظيم لقد حدثين عمار بن موسى الربمكي وقال باهللا العظيم لقد حدثين أنس بن مالك وقال باهللا العظيم بكر الراجعي وقال باهللا 
لقد حدثين علي بن أيب طالب وقال باهللا العظيم لقد حدثين أبو بكر الصديق وقال باهللا العظيم لقد حدثين ميكائيل عليه السالم وقال 

بسم اهللا الرمحن "سالم وقال قال اهللا تعاىل يا إسرافيل بعزيت وجاليل وجودي وكرمي من قرأ باهللا العظيم لقد حدثين إسرافيل عليه ال
متصلة بفاحتة الكتاب مرة واحدة واشهدوا على أين قد غفرت له وقبلت منه احلسنات وجتاوزت عنه السيئات وال أحرق " الرحيم

 كن - وصية-ة والفزع األكرب يلقاين قبل األنبياء واألولياء أمجعنيلسانه بالنار وأجريه من عذاب القرب وعذاب النار وعذاب القيام
غيوراً هللا تعاىل واحذر من الغرية الطبيعية احليوانية أن تستفزك وتلبس عليك نفسك ا وأنا أعطيك يف ذلك ميزاناً وذلك أن الذي 

 على أمه أن يزين ا أحد كذلك يغار على أم غريه أن يزين يغار هللا ديناً إمنا يغار النتهاك حمارم اهللا على نفسه وعلى غريه فكما يغار
ا وهو كذلك البنت واألخت والزوجة واجلارية فإنك امرأة يزين ا قد تكون إما لشخص وبنتاً آلخر وأختاً آلخر وزوجة وجارية 

    آلخر وكل واحد منهم ال يريد أن يزين أحد بأمه 

اريته كما ال يريد هذا الغري أن الذي يزعم أنه يغار هللا ديناً فإن فعل شيئاً من هذا وادعى وال بأخته وال بابنته وال بزوجته زال جب
الغرية يف الدين أو املروءة فاعلم أنه كاذب يف دعواه فإنه ليس بذي دين وال مروءة من يكره لنفسه شيئاً وال يكرهه لغريه فليس 

يف سعد واحلديث مشهور أن سعد الغيور وإين ال غري من سعد وأن اهللا أغري مين بذي غرية إميانية يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومن غريته حرم الفواحش ولقد مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما مست يده يد امرأة ال حيل له ملسها وهو رسول اهللا وما 

 يف الغرية للدين هذا فإن وفيت به فاعلم أنك غيور للدين كانت تبايعه النساء إال بالقول وقوله للواحدة قوله للجميع فاجعل ميزانك
واملروءة وإن وجدت خالف ذلك فتلك غرية طبيعية حيوانية ليس اهللا وال للمروءة فيها دخول حىت تغار منك كما تغار عليك وقد 

 هللا وإنا إليه راجعون فال ترتل ما جتد ثبت ما من أحد أغري من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته وإذا أصابتك مصيبة فقل أنا اهللا وإنا
منها إال باهللا قل اللهم أجربين يف مصيبيت واخلف يل خرياً منها فإنه ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن العبد إذا قال هذا 
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خلفها اهللا خرياً من أيب خلف اهللا له خرياً منها ولقد مات أبو سلمة فقالت امرأته هذا القول وهي تقول ومن خري من أيب سلمة فأ
سلمة وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتزوج ا وصارت من أمهات املؤمنني ولك يكن أصل هذه العناية اإلهلية ا إال هذا 

القول عندما أصيبت مبوت زوجها أيب سلمة وإذا مات لك ميت فاجهد أن يصلي عليه مائة مسلم أو أربعون فإم شفعاء له عند 
 ثبت يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلم يصلى عليه أمة من املسلمني يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال شفعوا فيه اهللا

وحديث آخر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من رجل مسلم ميوت يقوم على جنازته أربعون رجالً ال يشركون باهللا 
عىن ال يشركون باهللا شيئاً أي ال جيعلون مع اهللا إهلاً آخر وروينا عن بعض العرب أنه مر جبنازة يصلي شيئاً إال شفعهم اهللا فيه وم

 ا من أهل اجلنة فقيل ومن لك بذلك فقال وأيعليها أمة كثرية من املسلمني فرتل عن دابته وصلى عليها فقيل له يف ذلك فقال إ
ريد شفاعتهم ال واهللا ال يردها أبداً فكيف اهللا الذي هو أكرم الكرماء وارحم كرمي يأيت إليه مجاعة يشفعون عنده يف شخص ف

الرمحاء فما دعاهم ليشفعوا إال ويقبل شفاعتهم إذ الكرمي يقبلها وإن مل يدعهم إىل الشفاعة فيه فكيف وقد دعاهم اعلم أن اهللا أمرك 
 ال يصل إليك أذاها يوم القيامة فإنه ثبت أنه ما من أحد إال سيكلمه أن تتقي النار فقال واتقوا النار أي اجعل بينك وبينها وقاية حىت

اهللا ليس بينه وبينه ترمجان فينظر أمين منه فال يرى إال ما قدم وينظر شام منه فال يرى إال ما قدم وينظر بني يديه فال يرى إال النار 
طان بأمر فيه حتفه وكان أهل البلد قد أمجعوا على ما وشى فاتقوا النار ولو بشق مثرة ولقد وشى ببعض شيوخنا باملغرب عند السل

به وما قيل فيه مما يؤدي إىل هالكه فأمر السلطان نائبه أن جيمع الناس وحيضر هذا الرجل فإن أمجعوا عليه على ما قيل فيه يأمر الوايل 
وا له وكلهم على لسان واحد أنه فاسق جيب أن يقتله وإن قيل غري ذلك خلى سبيله فجمع الناس مليقات يوم معلوم وعرفوا ما مجع

قتله بال خمالف فلما جيء بالرجل مر يف طريقه خبباز فاقترض منه نصف رغيف فتصدق به من ساعته فلما وصل إىل احملفل وكان 
لناس إال قال هو الوايل من أكرب أعدائه أقيم يف الناس وقيل هلم ما عندكم يف هذا الرجل وما تقولون فيه ومسوه فما بقي أحد من ا

عدل رضي عن آخرهم فتعجب الوايل من قوهلم خالف ما كان يعلمه منهم وما كانوا يقولون فيه قبل حضوره فعلم أن األمر إهلي 
والشيخ يضحك فقال له الوايل مم تضحك فقال من صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعجباً به وإمياناً واهللا ما من أحد من 

 ويعتقد يف خالف ما شهد به وأنت كذلك وكلكم على اليل فتذكرت النار ورأيتها أقوى غضباً منكم وتذكرت هذه اجلماعة إال
نصف رغيف ورأيته أكرب من نصف مترة ومسعت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق مترة فاتقيت 

لتمرة وعليك يا أخي بالصدقة فإا تطفي غضب الرب وهلا ظل يوم غضبكم بنصف رغيف فدفعت األقل من النار باألكثر من شق ا
    القيامة يقي من حر الشمس يف ذلك املوقف وأن الرجل يكون يوم القيامة يف ظل 

صدقته حىت يقضي بني الناس وما من يوم يصبح فيه العبد إال وملكان يرتالن كذا جاء وثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مها اللهم أعط منفقاً خلفاً وهو قوله تعاىل وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً يدعو له يقول أحد

باإلنفاق مثل األول املنفق ال يدعو عليه فإم ال يدعون إال خبري فهم الذين يقولون ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلماً وهم الذين 
تغفرون ملن يف األرض فما أراد امللك بالتلف يف دعائه إال اإلنفاق وهذا خالف ما يتومهه الناس يف تأويل هذا قال اهللا فيهم أم يس

اخلرب وليس إال ما قلناه فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف الرجل الذي أتاه اهللا ماالً آتاه اهللا ماالً فسلطه على هلكته فيتصدق به 
ته هالك املال وهذا معىن تلفه واإلنفاق ليس إال هالك املال فإنه من نفقت الدابة إذا هلكت فاملال املنفوق هو مييناً ومشاالً فجعل صدق

اهلالك ألنه هلك عن يد صاحبه وهلذا دعا للمنفق باخللف وهو العرض ملا مر منه مع ادخار اهللا له ذلك عنده إىل يوم القيامة إذا 
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 احذر أن يراك اهللا حيث اك أو يفقدك حيث أمرك واجهد أن يكون لك - وصية-ية الصاحلةقصد به القربة واقترنت بعطائه الن
خبية عمل ال يعلم ا إال اهللا فإن ذلك أعظم وسيلة خللوص ذلك العمل من الشوب وقليل من يكون له هذا وعليك بصيام يوم 

 وإذا قدرت على صوم يوم يف سبيل اهللا حبيث ال يؤثر عرفة وعاشوراء وثابر على عمل اخلري يف عشر ذي احلجة ويف عشر احملرم
فيك ضعفاً يف بالئك يف العدو فافعل وإذا علمت أن النفس حتب أن متشي يف خدمتها فاجهد أن جتعل املالئكة متشي يف خدمتك 

 وهو قوله إن وتضع أجنحتها لك يف طريقك وذلك بأن تكون من طالب العلم وإن كان بالعمل فهو أوىل وأحق وأعظم عند اهللا
تتقوا اهللا جيعل لكم فرقاناً وكذلك إذا خرجت تعود مريضاً ممسياً أو مصبحاً أو معافاً فأنت إذا خرجت من عنده خرج معك 

سبعون ألف ملك يستغفرون لك إن كان صاحباً حىت متسي وإن كان مساء حىت تصبح واجهد أن تقرأ يف كل صباح ومساء أعوذ 
 الشيطان الرجيم هو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم هو اهللا الذي ال إله إال باهللا السميع العليم من

هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهللا مها يشركون هو اهللا اخلالق البارئ املصور له األمساء احلسىن 
 واألرض وهو العزيز احلكيم تقرأ ذلك ثالث مرات على صورة ما قلناه تتعوذ يف كل مرة بالتعوذ الذي يسبح له ما يف السماوات

ذكرناه وكذلك بعد صالة املغرب وبعد صالة الصبح قبل أن نتكلم وعندما تسلم من الصالة تقول اللهم أجرين من النار سبع مرار 
 تصلي ست ركعات ركعتان منها تقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وقل هو وكذلك إذا صليت املغرب بعد ان تسلم وقبل أن تتكلم

اهللا أحد ست مرات واملعوذين يف كل ركعة من الركعتني فإذا سلمت فقل عقيب السالم اللهم سددين باإلميان واحفظه علي يف 
لكالم اللهم إين أقدم إليك بني يدي كل حيايت وعند وفايت وبعد ممايت وكذلك تقول يف أثر كل صلوة فريضة إذا سلمت منها وقبل ا

نفس وحملة وحلظة وطرفة يطرف ا أهل السماوات وأهل األرض وكل شيء هو يف علمك كائن أو قد كان اللهم إين أقدم إليك 
 يشفع عنده بني يدي ذلك كله اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف السماوات وما يف األرض من ذا الذي

إال بإذنه يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء وسع كرسيه السماوات واألرض وال يؤده حفظهما 
وهو العلي العظيم وإياك واإلصرار وهو اإلقامة على الذنب بل تب إىل اهللا يف كل حال وعلى أثر كل ذنب ولقد أخربين بعض 

رطبة من أهلها قال مسعت أن مبرسية رجالً عاملاً أعرفه ورأيته وحضرت جملسه سنة مخس وتسعني ومخسمائة مبرسية الصاحلني مبدينة ق
وكان هذا العامل مسرفاً على نفسه وما منعين أن أمسيه إال خويف أن يعرف إذا مسيته فقال يل ذلك الفقري الصاحل قصدت زيارة هذا 

كان عليها مع إخوانه فأبيت إال رؤيته فقال أخربوه بالذي أنا عليه فقلت ال بد يل منه فأمر العامل فامتنع من اخلروج إيلّ لراحة 
فدخلت عليه وقد فرغ ما كان بأيديهم من اخلمر فقال له بعض احلاضرين أكتب إىل فالن يبعث إلينا شيئاً من اخلمر فقال ال أفعل 

    ساً إذا تناولته إال وأتوب عقيبه إىل اهللا تعاىل أتريدون أن أكون مصراً على معصية اهللا واهللا ما أشرب كأ

وال أتنظر الكأس اآلخر وال أحدث به نفسي فإذا وصل الدور إيل وجاء الساقي بالكأس ليناولين إياه انظر يف نفسي فإن رأيت أن 
 قال الفقري فتعجبت منه مع إسرافه أتناوله منه تناولته وشربته وتبت عقيبه فعسى اهللا أن مين علي يوقت ال خيطر يل فيه أن أعصي اهللا

 إذا صليت فال ترفع بصرك إىل السماء فإنك ال تدري يرجع إليك -  وصية- على نفسه كيف مل يغفل عن مثل هذا ومات رمحه اهللا
بصرك أم ال وليكن نظرك إىل موضع سجودك أو قبلتك وحافظ على تسوية الصف يف الصالة وإذا رأيت من برز بصدره عن 

 إليه واحذر أن تأيت أمراً إال عن بصرية وعلم وال تدخل يف عمل ال تعرف حكمه عند اهللا وأدى احلقوق يف الدنيا فإنه ال الصف رده
بد من أدائها فإن أديتها هنا شكر اهللا فعلك وأفلحت وعليك مبخالفة أهل الكتاب وكل من ليس على دينك ولو كان خرياً فاطلب 
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مالً أو معيناً فاعمل به من حيث ما هو مشروع لك تكن مؤمناً وإذا رأيت ما تنكره وال تعرفه على ذلك يف الشرع فإذا وجدته جم
فسلمه إىل صاحبه وال تعترض عليه فإن اهللا ما ألزمك إال مبا تعرف حكم اهللا فيه فتحكم فيه حبكم اهللا وال تنظر إىل إنكارك فيه مع 

 تعرف ورأيت كثرياً من الناس يقعون يف مثل هذا وإياك واالعتداء يف عدم علمك فقد يكون ذلك اإلنكار من الشيطان وأنت ال
الدعاء والطهور فإن ذلك مذموم وليس بعبادة ومثل االعتداء يف الدعاء أن تدعو بقطيعة رحم وشبه ذلك واالعتداء يف الطهور 

ح رجليك وغسلهما فإنه أوىل وال تترك شيئاً اإلسراف يف املاء والزيادة على الثالث يف الوضوء وإذا توضأت فاعزم أن جتمع بني مس
من سنن الوضوء فإن من سننه ما فيه خالف بني وجوبه وعدم وجوبه كاملضمضة واالستنشاق واالستنثار وإذا صليت فاسكن يف 

ن ظهرك صالتك وال تلتفت مييناً ومشاالً وال تعبث بلحيتك يف الصالة وال بشيء من ثيابك وال تشتمل الصماء يف الصالة وليك
مستوياً يف ركوعك وال تذبح كما تذبح احلمار واحذر أن تكون مكاساً وهو العشار أو مدمن مخر أو مصراً على معصية وإياك 

والغلول والربا وعليك بالدعاء بني األذان واإلقامة وعليك بذكر لفظة اهللا اهللا من غري مزيد فإن نتيجة هذا الذكر عظيمة قلن لبعض 
 من شيوخنا وكان ذكره اهللا اهللا من غري مزيد فقلت له مل ال تقول ال إله إال اهللا أطلب بذلك الفائدة منه فقال يل يا احلاضرين مع اهللا

ولدي أنفاس املتنفس بيد اله ما هي بيدي وكل حرف نفس فنخاف إذا قلت ال أريد ال إله إال اهللا فرمبا يكون النفس بال آخر نفسي 
هللا فيها من الفائدة ما ال يكون يف غريها فإنه ما مث كلمة حتذف منها حرفاً فحرفاً إال وخيتل ما بقي فأموت يف وحشة النفي وكلمة ا

إال هذه الكلمة كلمة اهللا فلو زال األلف بقي هللا كلمة مفيدة ولو زالت الالم األوىل بقي له وقد قال هللا ما يف السماوات وما يف 
ال الالمان واأللف بقي إهلاً وهو قولك وقد جاء هو اهللا ويف غري هذه الكلمة فيما األرض وقال له ملك السماوات واألرض فلو ز

أظن ما جتد غري هذا وكان رجالً أمياً من عامة الناس وكان نظره مثل هذا واعتباره وعليك بالتباهي يف األمور الدينية وتزيني 
لساعة كما يقول من ال علم له فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه املصاحف واملساجد وال تنظر إىل قول الشارع يف ذلك أنه من إشراط ا

وسلم ما ذم ذلك وما كل عالمة على قرب الساعة تكون مذمومة بل ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للساعة أمور أذمها 
 صديقه وارتفاع األمانة ومن وأمور أمحدها وأموراً ال محد فيها وال ذم فمن عالمات الساعة املذمومة أن يعق الرجل أباه ويرب

احملمودة التباهي يف املسجد وزخرفتها فإن ذلك من تعظيم شعائر اهللا ومما يغيظ الكفار ومما ليس مبحمود وال مذموم كرتول عيسى 
عليه السالم وطلوع الشمس من مغرا وخروج الدابة فهذه من عالمات الساعة وال يقترن ا ذم وال محد ألا ليست من فعل 
املكلف وإمنا يتعلق الذم واحلمد بفعل املكلف فال جتعل عالمات الساعة من األمور املذمومة كما يفعله من ال علم له ورأيت من 
القائلني بذلك كثرياً وحافظ على الصف األول يف الصالة ما استطعت فإنه قد ثبت ال يزال قوم يتأخرون عن الصف األول حىت 

عوت اهللا فال تستبطئ اإلجابة وال تقل إن اهللا ما استجاب يل فإنه الصادق وقد قال أجيب دعوة الداع يؤخرهم اهللا يف النار وإذا د
إذا دعاين فقد أجابك إن كان مسع إميانك مفتوحاً فقد مسعتهم وإال فام إميانك بذلك فإن دعوت بائم أو قطيعة رحم فإن مثل هذا 

     الدعاء ال 

د شرع لنا ما ندعوه فيه وهذا هو االعتداء يف الدعاء وأن اهللا يستجيب للعبد ما مل يقل العبد يستجيب اهللا لصاحبه فإنه تعاىل ق
الداعي مل يستجب يل فإنه إذا قال مل يستجب يل فقد كذب اهللا يف قوله أجيب دعوة الداع ومن كذب اهللا فليس مبؤمن وله الويل 

ل الفطر وتأخري أكلة السحور وأما العبد إذا صلى أقبل اهللا عليه يف مع املكذبني إال أن يتوب وعليك إذا مل تواصل صومك بتعجي
صالته ما مل يلتفت فإذا التفت أعرض اهللا عنه وكان ملا التفت إال إذا التفت ألمر مشروع ليقيم بذلك االلتفات أمراً خيتص بالصالة 
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ما أعرض عن اهللا واجتنب دخول املسجد إن كنت كالتفات أيب بكر ملا سبح به عند جميء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذلك 
جنباً وقراءة القرآن ومس املصحف وكذلك احلائض فإنه أخرج عن اخلالف وكلما قدرت أن ال تفعل فعالً إال ما يكون اإلمجاع 

صدقة إن كنت عليه فهو أواىل ما مل تضطر إليه مثل اجتناب أكل مثن الكلب وكسب احلجام وحلوان الكاهن ومهر البغي وال تقبل 
ذا غىن أو قادراً على الكسب وإياك أن تتقدم على قوم إال بإذم وال تروع مسلماً مبا يروعه منك أي شيء كان وعليك مبجالس 

الذكر وال تتصدق إال بطيب أعين حبالل وإن كنت جماوراً باملدينة فال خيرجنك منها ما تلقاه من الشدة فيها من الغالء والألواء وال 
ل املدينة بسوء بل وال مسلم أصالً وإذا أصبت من جهة فاجتنبها وانظر يف حماسن الناس وال تنظر من إخوانك من املؤمنني إال ترد أه

حماسنهم فإنه ما من مسلم إال وفيه خلق سيئ وخلق حسن فانظر إىل ما حسن من أخالقه ودع عنك النظر فيما يسوء من أخالقه 
السجود واشكر اهللا على قليل النعم كما تشكره على كثريها وال تستقلل من اهللا شيئاً من نعمه وإذا صليت فقم صلبك يف الركوع و

وال تكن لعاناً وال سباباً وإياك وبغض من ينصر اهللا ورسوله أو حيب اهللا ورسوله ولقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة 
رجل أنه يقع يف الشيخ أيب مدين وكان أبو مدين من أكابر العارفني وكنت تسعني ومخسمائة يف املنام بتلمسان وكان قد بلغين عن 

أعتقد فيه وكنت فيه على بصرية فكرهت ذلك الشخص لبغضه يف الشيخ أيب مدين فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل 
سول اهللا إنه حيب اهللا وحيبك فقال يل فلم تكره فالناً فقلت لبغضه يف أيب مدين فقال يل أليس حيب اهللا وحيبين فقلت له بلى يا ر

بغضته لبغضه أبا مدين وما أحببته حلبه اهللا ورسوله فقلت له يا رسول اهللا من اآلن إين واهللا زللت وغفلت واآلن فأنا تائب وهو من 
 أدري وركبت أحب الناس إيلّ فلقد نبهت ونصحت صلى اهللا عليك فلما استيقظت أخذت معي ثوباً له مثن كثري أو نفقة ال

وجئت إىل مرتله فأخربته مبا جرى فبكى وقبل اهلدية وأخذ الرؤيا تنبيهاً من اهللا فزال عن نفسه كراهته يف أيب مدين وأحبه فأردت 
أن أعرف سبب كراهته يف أيب مدين مع قوله بأن أبا مدين رجل صاحل فسألته فقال كنت معه ببجايه فجاءته ضحايا يف عيد 

لى أصحاا وما أعطاين منها شيئاً فهذا سبب كراهيت فيه ووقوعي واآلن قد تبت فانظر ما أحسن تعليم النيب األضحى فقسمها ع
صلى اهللا عليه وسلم فلقد كان رفيقاً رقيقاً وإذا استرعاك اهللا رعية مسلمني أو أهل ذمة فإياك أن تغشهم وال تضمر هلم سوءاً وانظر 

فأدها إليهم وعاملهم ا ظاهراً وباطناً سراً وعالنية وال جتعل ذمياً خصمك يوم القيامة وإذا فيما أوجب اهللا عليك من احلقوق هلم 
رأيت من أحد حالة سيئة يطلب أن تستر عليه فاستره فيها ولو مل يرد الستر فاسترها أنت عليه على كل حال وإذا أكلت طعاماً فال 

عبد على مائدة سيدك فتأدب وإذا رأيت من يطلب والية عمل فال تسع له تأكل أكل اجلبارين متكئاً وكل كما يأكل العبد فإنك 
يف ذلك فإن الوالية مندمة وحسرة يف اآلخرة وقد أمرك اهللا بالنصيحة وإذا رأيت قوماً ما ولوا أمرهم امرأة فال تدخل معهم يف 

حل عنها واملطالب مبا نال منها وإذا نكحت  ال تسبق إىل فضيلة إذا وجدت السبيل إليها وانظر يف الدنيا نظر الرا- وصية-ذلك
فأومل مبا قدرت عليه وإذا منت أو دخلت بيتك أو أكلت أو شربت أو فعلت فعالً فسم اهللا عليه واذكره وتناول بيمينك أمورك 

بول واالمتخاط كلها إال ما ورد فيه النهي من الشارع أو ما جيري جمرى النهي مثل االستنجار ومسك الذكر باليمني أيضاً عند ال
فاجعل ذلك كله بيسارك وإذا أكلت مع مجاعة طعاماً واحداً فكل مما يليك وإذا اختلف الطعام فكل من حيث شئت وقلل النظر إىل 

    من يأكل معك 

ره يف وصغر اللقمة وشدد املضغ وسم اهللا يف أول لقمة وامحد اهللا يف آخرها إذا ابتلعتها واشكر اهللا حيث سوغكها وال تكثر الش
األكل وتعاهد املشي إىل املساجد مساجد اجلماعات يف أوقات الصلوات وال سيما العتمة والصبح من غري سراج تبشر بالنور التام 
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يوم القيامة وإذا مسعت من يعطس ومحد اهللا فشمته وإن مل حيمد اهللا فذكره حبمد اهللا فإذا محد اهللا فشمته فإذا زاد يف العطاس على 
كوم فادع اهللا له يف الشفا وإياك أن ختون من خانك وال تعتد على من اعتدى عليك فإن ذلك أفضل لك عند اهللا ثالثة فهو مز

واعذر وال تعتذر فإن اعتذارك يتضمن سوء ظنك مبن اعتذرت له وابدأ يف املعاملة مع اخللق باألوىل فاألوىل وإذا تساوت األمور 
هللا به كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجته ملا أراد أن يسعى بني الصفا واملروة وبدأ اهللا بذكر شيء منها فابدأ مبا بدأ ا

وقف على الصفا وقرأ إن الصفا واملروة من شعائر اهللا ابدأ مبا بدأ اهللا به وإذا قمت يف عبادة اهللا فاعمل نشاطك فإذا كسلت فاترك 
ىل وإذا صليت وأحد ينظر إليك فانو يف حتسني صالتك تعليمه وأخلص هللا وال تكن من الذين إذا قاموا إىل الصالة قاموا كسا

عبادتك فإنه ما أمرك أن تعبده إال خملصاً وافعل ما أوجب اهللا عليك فعله وال يد سواء كسلت أو كنت نشيطاً وإمنا أمرتك بالترك 
ملأل دون اخلال فإن فعل ذلك من فعله فإن ذلك الفعل يف النوافل وال تعبد اهللا بكسل وانتقل إىل نافلة غريها وال حتسن صالتك يف ا

استهانة استهان ا ربه كذا ثبت وإن كنت ممن يصلح لإلمامة فصل خلف اإلمام فإنه إن أحدث اإلمام يف الصالة استخلفك وإن مل 
 فال حرمة ملن رآها تكن من أهلها فصل ميني الصف أو يساره وحافظ على الصف األول وإذا رأيت فرجة يف الصف فسدها بنفسك

وتركها وختط رقاب الناس إليها وسارع إىل اخلريات وكن هلا سابقاً ونافس فيها قبل أن حيال بينك وبينها وإياك أن تتخلى يف طريق 
الناس أو يف ظلهم وال حتت شجرة مثمرة وال يف جمالس الناس وال تبل يف هوى وال يف حجر وال يف ماء دائم مث تتوضأ منه أو 

ل فيه واتق اهللا يف زوجتك وولدك وخادمك ويف مجيع من أمرك اهللا مبعاملته واحذر فتنة الدنيا والنساء والولد واملال وصحبة تغتس
السلطان واتق اهللا يف البهائم واجعل من صالتك يف بيتك وعني يف بيتك مسجداً لك تنتقل فيه وتصلي فيه فريضتك إن اضطررت 

 يتدبر إن كنت عاملاً فإنه أرفع اإلذكار اإلهلية وإن كنت يف مجاعة يقرؤون القرآن فاقرأ معهم ما إىل ذلك واكثر من قراءة القرآن
اجتمعتم عليه فإن اختلفتم فقم عنهم وحافظ على قراءة الزهراوين البقرة وآل عمران وإذا شرعت يف قراءة سورة من القرآن فال 

د حدثين غري واحد بقرطبة عن الفقيه ابن زرب صاحب اخلصال أنه كان تتكلم حىت ختتمها فإن ذلك دأب العلماء الصاحلني ولق
يقرأ يف املصحف سورة من القرآن فمر عليه أمري املؤمنني من بين أمية فقيل للخليفة عنه فمسك فرسه وسلم عليه وسأله فلم يكلمه 

كالم مع سيدك وأكلمك وأنت عبده هذا ليس الشيخ حىت فرغ من السورة مث كلمه فقال له اخلليفة يف ذلك فقال ما كنت ألترك ال
من األدب مث ضرب له مثالً به وبعبيده فقال أرأيت لو كنت يف حديث معك وكلمين بعض عبيدك أحيسن مين أن أترك الكالم 
بلي معك وأقطعه وأكلم عبدك قال ال قال فإنك عبد اهللا فبكى اخلليفة ولقيت مجاعة على ذلك من شيوخنا منهم أبو احلجاج الشر

بأشبيلية وكان كثرياً ما يقرأ القرآن يف املصحف إذا خلى بنفسه وإذا دخلت على مريض أو ميت فاقرأ عنده سورة يس فإنه اتفق يل 
فيها صورة عجيبة وعليك بالصالة يف النعال إذا مل يكن ا قذر واملشي فيها واستوص بطالب العلم خرياً بالنساء واعتدل يف 

لصالة أو يف القراءة وال تبسط ذراعيك يف سجودك كما يفعل الكلب وال تكلف نفسك من العمل إال ما السجود إذا سجدت يف ا
تطيقه وتعلم أنك تدوم عليه وإذا حضرت عند ميت فلقنه ال إله إال اهللا وال تسئ الظن به إذا مل يقل ذلك أو يقول ال فإين أعلم أن 

صالح فلما أفاق قيل له يف ذلك فقال ما كنت معكم وإمنا جاءين الشياطني يف شخصاً باملغرب جرى له مثل هذا وكان مشهوراً بال
صورة من سلف ودرج من آبائي وإخواين فكانوا يقولون يل إياك واإلسالم مت يهودياً أو نصرانياً فكنت أقول هلم ال حني 

 إن مات وشيع جنازته وإذا شيعت مسعتموين أقول ال إىل أن عصمين اهللا منهم وإذا كان لك صاحب فعده إن مرض وصل عليه
    جنازة إن كنت راكباً فامش وإن 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  3014  

كنت ماشياً فامش بني يدها وإذا حضرت دفن ميت من املسلمني فال تنصرف عن قربه وقف ساعة قدر ما يسأل فإنه جيد لوقوفك 
بتك وال تذكر مساوئ املوتى وغط أنساً وإن محلت جنازة فأسرع ا فإن كان خرياً سارعت ا إليه وإن كان شراً حططته عن رق

اإلناء الذي تشرب منه وأطف السراج عند نومك وأغلق بابك إذا أردت النوم فإن الشياطني ال تفتح باباً مغلقاً واقرأ آية الكرسي 
سعيداً فأنا عند نومك وسدد يف األمور وقارب ما استطعت فاعمل اخلري وال تقل إن كان اهللا كتبين شقياً فأنا شقي وإن كان كتبين 

سعيد فال أعمل فاعلم أنك إذا وقفت لعمل اخلري فهو بشرى من اهللا أنك من السعداء فإن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً وأن 
اهللا يقول فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره لليسرى وأما من خبل واستغىن وكذب باحلسىن فسنيسره للعسرى وقال 

اعملوا واتكلوا وكل ميسر ملا يسر له فمن خلق للنعيم فسييسره لليسرى ومن خلق للجحيم فسييسره للعسرى صلى اهللا عليه وسلم 
وانزل كل أحد مرتلته تكن عادالً واترك حقك ألخيك ما استطعت وأقل عثرات أهل املروآت واهليئات إال يف إقامة احلدود 

من الدنيا فارتبط فرساً أو مجالً يف سبيل اهللا وامسح بنواصيها املشروعة إن كنت حاكماً ذا سلطان وإن كنت ذا ثروة وحظ 
وأعجازها وقلدها وال تقلدها وتراً وال جرساً وجاهد مبالك ونفسك من أشرك باهللا واشفع إال يف حد إذا بلغ إىل احلاكم والبس 

ل يف العلم أو غريه فال تنهره وال ختيب من البياض من الثياب فإنه خري لباس املؤمن وأطهره وأطيبه وكفن امليت فيه وإذا جاءك سائ
جاء يسترفدك مما فضلك اهللا عليه من الرزق وأكثر من زيارة القبور وال تكثر اجللوس عندها وال تقل هجراً بل اجلس ما دمت تعترب 

وسلم ولو خرباً واحداً وتذكرك اآلخرة وال تؤذ أصحاب القبور باحلديث عندها يف أمور الدنيا وبلغ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أو آية فإنك حتشر بذلك يف زمرة العلماء املبلغني ومر الصيب بالصالة لسبع سنني واضربه عليها لعشر سنني وفرق بني الصبيان يف 

املضاجع وإياك أن تفضي إىل أخيك يف الثوب الواحد وتابع بني احلج والعمرة وإن جاورت مبكة فأكثر من االعتمار والطواف وال 
يما يف رمضان فإن عمرة يف رمضان تعدل حجة هذا هو الثابت وأكثر من أكل الزيت واألدهان به وإذا اشتريت طعاماً فاكتله س

واجتنب السبع املوبقات وهي الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتويل يوم 
 عليك بكثرة السجود واجلماعة وإن قدرت أن تسكن للشام فإن رسول اهللا -  وصية- ت املؤمناتالزحف وقذف احملصنات الغافال

صلى اهللا عليه وسلم ثبت عنه أنه قال عليكم بالشام فإا خرية اهللا من أرضه وإليها جيتيب خريته من عباده وإياك واحلديث بالظن فإن 
 وال تدخل على النساء املغنيات وإذا بعت فال تكثر من اليمني على الظن أكذب احلديث إياك واحلسد وال جتلس على الطرقات

سلعتك وإياك أن تتقلد أمراً من أمور املسلمني فإن أجلئت إىل ذلك وال بد فال حتكم بني اثنني وأنت غضبان وال وأنت حاقن وال 
رجليك على األخرى واعلم أن جائع وال أنت مستوفز ألمر ال بدلك منه وأعدل بني رجليك إذا انتعلت أو وضعت إحدى 

جوارحك من رعيتك فاعدل فيها فإن اهللا أمرك بالعدل فيمن استرعاك وإن كنت مملوكاً فال تقل ملالكك ريب وقل سيدي وإن كان 
لك مملوك أو مملوكة فال تقل عبدي وال أميت وقل غالمي وجارييت وال تقل ألحد موالي فإن املويل هو اهللا وقد يت أن تقول 

ت نفسي وقل لقست نفسي وإذا طلب منك جارك أن يغرز خشبة يف جدارك فال متنعه وال تنظر يف عورة أحد وال يف بيته إال خبث
بإذنه وال تصحب إال من جتد يف صحبته الزيادة يف دينك وإميانك وقدم يف معروفك كل تقي وال تعط الفاجر ما يستعني به على 

 طرأ فال جتامعها من يومها وإياك أن تسأل شيئاً سوى اهللا إال اهللا يف جنته ورؤيته وأما فجوره وإن كانت لك زوجة وضربتها ألمر
يف شيء من عرض الدنيا فال وإن ركبت البحر فال تركبه إال حاجاً أو معتمراً وال ختطب امرأة على خطبة أخيك وال تسم على 

ت يف خدمة شيخ فال تصم وال تتحرك يف شيء إال بإذنه واملرأة سومه حىت يذر وإن كنت ضيفاً عند قوم فال تصم إال بإذم وإن كن
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ال تصوم إال بإذن زوجها صوم النافلة أو قضاء شهر رمضان وال يأذن يف بيت زوجها إال بإذنه إذا كان حاضراً وال تسأل املرأة 
    طالق أختها لتنكح بعلها وال تسافر امرأة فوق ثالث إال مع ذي 

فرة فاعزم املسألة وال تقل اغفر يل إن شئت واطلب رمحة اهللا وغفرانه وال تستكثر شيئاً تسأله من اهللا فإن حمرم وإذا دعوت يف املغ
اهللا كبري عنده فوق ما تأمل وإياك أن تتصرف يف مال أخيك إال بإذنه وإذا أصبحت يف كل يوم فقل اللهم إين تصدقت بعرضي على 

أو فعل معي أمراً يفضي إىل احلكم فيه أشهدك يا رب أين قد أسقطت طليب عنه يف ذلك عبادك اللهم من أذاين أو شتمين أو أغضبين 
دنيا وآخرة وإذا شربت ماء فاشرب قاعداً أو ال تقل يا خيبة الدهر فإن اهللا هو الدهر هذا ثابت عن رسول صلى اهللا عليه وسلم 

ك أن تقعد على قرب وال تصل وأنت تستقبله أو تستقبل وإياك أن تربز فخذك حىت يرى منك وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت وإيا
إنساناً يف صالتك ووجهه إليك وال تتخذ القرب مسجداً وال تتمن املوت لضر نزل بك بل قل اللهم احييين ما كانت احلياة خرياً يل 

     السادس والثالثون من الفتوح املكي وتوفين إذا كانت الوفاة خرياً يل وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضين إليك غري مفتون انتهى السفر

 ال تكن وصياً وال رسول قوم وال سيما بني امللوك وال شاهداً واحذر إذا اغتسلت أن تبول يف مستحمك بل اعتزل عنه - وصية-
 تتمىن وبل وال تنذر ما استطعت فإن نذرت فأوف بنذرك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد شهد بالبخل ملن نذرو إياك أن

لقاء العدو فإذا لقيته فاثبت وال تفر وإياك وسب املؤمنني وال سيما الصحابة على اخلصوص فإنك تؤذي النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف أصحابه وال تسب الريح فإن الريح من نفس الرمحن ولكن سل اهللا خريها وخري ما أرسلت به واستعذ باهللا من شرها وشر ما 

ثوباً جديداً فسم اهللا وقل اللهم أعطين خريه وخري ما صنع له واكفين شره وشر ما صنع له وال تصل إىل أرسلت به وإذا لبست 
النائمني إذا كانوا يف قبلتك وإياك ولباس ما حرم الشرع عليك لباسه كاحلرير والذهب وال جتلس على احلرير وإذا لقيت ذمياً فال 

 أن تسمي العنبة الكرم بل قل العنبة واحلبلة وال تقل الكرم فإنه ثبت عن رسول اهللا تبدأه بالسالم واضطره إىل أضيق الطريق وانته
صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك ال تسمو العنب الكرم فإن الكرم الرجل املسلم فال تقولوا الكرم وقولوا العنب واحلبلة وإياك أن تصر 

اة وإياك أن حتلف بغري اهللا مجلة واحدة وال تكفر أحداً من أهل القبلة اإلبل والغنم إذا أردت بيعها إال أن تعلم املشتري بأا مصر
بذنب إال من كفره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن كانت لك زوجة تريد الصالة يف مسجد اجلماعة فال متنعها من ذلك ولكن 

على ولدك وال على خادمك وال على مالك عرفها أن بيتها خري هلا وأفضل واحذر أن تدعو على نفسك يف غيظ وال غري غيظ وال 
 إذا حضر الطعام - وصية-وال تكره املريض على الطعام وإياك أن تعذب بالنار أحداً وإذا أكلت حلماً فاسه وال تقطعه بالسكني

 تطعه وإياك وما والصالة فابدأ بالطعام وإياك والصالة وأنت حاقن تدافع األخبثني وإذا أمرك من فرض اهللا عليك طاعته مبعصية فال
يعتذر منه فما كل من أورثته تكريهاً أوسعته عذراً واصغ إىل من حيدثك وإن كان نزراً فإن لكل أحد عند نفسه قدراً فإنك تأخذ 
بقلبه بذلك ويكون لك ال عليك وإن اهللا قد أمرك بالتحبب وهذا من التحبب إىل الناس وإذا كانت ألحد عندك شهادة ال يعرفها 

ا وامنح أخاك الفقري منحة ما قدرت عليها فإن أجرها عظيم وليكن خوفك من اهللا ورجاؤك فيه باإلميان وقد اضطر إليها فعرفه 
على السواء وغلب الرجاء وحسن الظن باهللا واطمع يف رمحته فإنه ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو يعلم الكافر ما عند 

أحد وإياك أن ترد اهلدية وال حتقرها ولو كانت ما كانت وعليك بالتوبة إىل اهللا مع األنفاس وإذا اهللا من الرمحة ما قنط من جنته 
شاركت أحداً يف شيء فال ختنه وإذا فعلت فعالً فحسنه فإن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء وعليك بالتواضع وعدم الفخر على 

  أحد قال علي بن أيب طالب القريواين وإين يف ذلك 
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 آدم واألم حواء أبوهم  من جهة التمثيل أكفاء الناس

 يفاخرون به فالطين والماء  يكن لهم من أصلهم نسب فإن

 الهدى لمن استهدى أدالء على  ما الفضل إال ألهل الفضل إنهم

 ألهل العلم أعداء والجاهلون  كل امرء ما كان يحسنه وقدر

    

نه وبني عباده وإياك والقيل والقال فيما ال ينبغي وال يعين لكن يف إيصال اخلري خاصة ال فخر إال بتقوى اهللا فإنه نسب اهللا الذي بي
وإياك وكثرة السؤال إال يف البحث عن دينك الذي يف علمك به سعادتك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون وقد علمت أنه ما 

 أحد األحكام اخلمسة فإذا مل تعلم فاسأل عن كل شيء ال حد حركة وال سكون وال دخول وال خروج إال وللشرع فيها حكم من
تكون فيه ما حكم الشرع فيه واطلب على رفع احلرج ما استطعت وغلب احلرمة وخذ بالعزائم يف حق نفسك وإياك وإضاعة املال 

 فإن مل يعلم ذلك فال بأس وال وهو إنفاقه يف معصية اهللا ومن إنفاقه يف معصية اهللا إعطاؤه ملن تعلم منه أن خيرجه فيما ال يرضى اهللا
تفارق أحداً وهو على ما ال يرضي اهللا وتعتقد فيه أنه باق على ما فارقته عليه ال سبيل إىل ذلك وإمنا ذلك يف األحكام املشروعة 

دله دليل فإم يرون استصحاب احلال املعلومة من الشخص حىت يقوم هلم دليل على زواهلا فيستصحبون أيضاً فيما رجع إليه حىت ي
على ذهابه وإياك أن تكون معنتاً وال متعنتاً وال منفراً وال معسراً وكن ميسراً ومعلماً ومبشراً وإياك أن تأيت الفواحش الظاهرة 

والباطن فإن اهللا أحق من يستحي منه وال تغتر إذا كنت على طريقة غري مرضية مبا ميلي اهللا لك فإن اهللا يقول إمنا منلي هلم ليزدادوا 
إمثاً وهلم عذاب مهني فاحذر مكر اهللا بك يف ذلك وال تيأس من روح اهللا إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون وإياك وكل 

مزيل للعقل مثل شرب اخلمر وغريه وإياك والتصنع يف الكالم وال تقرأ القرآن يف صالتك راكعاً وال يف حال سجودك بل قل يف 
وحبمده وعظم ربك فيه ويف سجودك سبحان ريب األعلى وحبمده وأدىن القول من ذلك ثالث مرات ركوعك سبحان ريب العظيم 

 عليك بكثرة االستغفار وال سيما باألسحار يف حقك ويف حق غريك فللّه مالئكة يستغفرون يف األرض -  وصية-إىل ما فوقها
لقيام من جمالس حتدثك وعليك بالصدق يف املوضع املشروع عموماً وهللا مالئكة يستغفرون للذين آمنوا خصوصاً يف كل حال وعند ا

لك الصدق فيه وال جتنب وال ختف واجتنب الكذب يف املوضع املشروع لك اجتنابه وخف ثالثة خف اهللا وخف نفسك وخف من 
 مع اهللا والنية ال خياف اهللا وإن كنت خطيباً إماماً فقصر اخلطبة وأطل صالة اجلمعة فإن ذلك من فقه الرجل وعليك باحلضور

الصاحلة يف كل ما تعمله من عمل وعليك بإكرام ذي الشيبة فإن اهللا يستحي من ذي الشيبة وعليك بإكرام محلة القرآن وبإكرام 
احلاكم العادل وإياك والدين فإنه فكرة بالليل وذلة بالنهار واحذر أن يقيمك لعبادة ربك شيء من زينة احلياة الدنيا فإنك ملن أقامك 

 ألغراض النفوس فإن األغراض أمراض حاضرة فإنه مما رويناه يف مثل ذلك أن رجالً من األبدال كان ميشي يف اهلوى مع وال
أصحابه فمروا على روضة خضراء فيها عني خرارة فاشتهى أن يتوضأ من ذلك املاء ويصلي يف تلك الروضة فسقط بني اجلماعة 

قدر فانظر يف هذا السر ما أعجبه فإن فيه معىن دقيقاً وقد وعظك اهللا به إن كنت اتعظت وتركوا وانصرفوا واحنط عن رتبتهم ذا ال
وإن استطعت أن ال متر عليك ساعة من ليل أو ار إال وأنت داع فيها ربك فافعل وإذا أديت زكاة فانو يف أدائها أداء حق تدفعه 

زكاتك لغري عامل السلطان إال بأمر السلطان فتكون أنت عني لوكيل صاحب احلق وهو العامل عليها الذي نصبه احلق وال تدفع 
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العامل عليها فال تربء ذمتك إال إن فعلت ما ذكرته لك وإن ظلم العامل أرباا فهو املسؤول عن ذلك ال أنت وقد دخل على الناس 
نو فيما توصله إليهم اهلدية ال الصدقة يف هذا شبهة ال يعرفوا إال يف الدار اآلخرة واحذر أن تتصدق على شريف من أهل البيت وا

فإنك إن نويت الصدقة عليهم أمثت إال أن تعرفهم بذلك فإن أكلوا صدقتك فقد أمثوا بأكلها وأمثت أنت حيث أعطيتهم ماالً جيوز 
ن من كان وال لك أن تعطيه إياهم وختيلت القرب يف عني البعد وإياك أن ختوض يف مال اهللا بغري حق وإياك أن تنتفي عن أبيك كا

تتبع عورات الناس وال مثالبهم واشتغل بنفسك وحسن أدب ابنك وامسه وإن ابتليت بصحبة الزوجة فدارها وترتل من عقلك إىل 
عقلها فإن ذلك من كمال عقلك فعامل كل شخص من حيث هو ال من حيث ما أنت عليه فإن الغالب على النساء أن ال 

لكمل إال من جاء النص بكما هلما ومها مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون فإن النص ورد فيهما يستطعن أن يبلغن مبلغ الرجال ا
    بالكمال من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وعليك بالعدل يف احلكم وأطفئ النار إذا فرغت من حاجتك إليها وعليك باستعمال احلبة السوداء وهو الشونيز فإا شفاء من كل 
 والسام املوت ولقد ابتلى عندنا رجل من أعيان الناس باجلذام وقال األطباء بأمجعهم ملا أبصروه وقد متكنت العلة منه ما داء إال السام

هلذا املرض دواء فرآه رجل من أهل احلديث من بين عفري من أهل ابلة يقال له سعد السعود وكان عنده إميان باحلديث عظيم يقطع 
 نفسك فقال له الرجل أن األطباء قالوا ليس هلذه العلة دواء فقال كذبت األطباء والنيب صلى اهللا عليه به فقال له يا هذا مل ال تطب

وسلم أصدق منهم وقد قال يف احلبة السوداء أا شفاء من كل داء وهذا الداء الذي نزل بك من مجلة ذلك مث قال علي باحلبة 
 ورأسه ووجهه إىل رجليه وألعقه من ذلك وتركه ساعة مث إنه غسل ذلك عنه السوداء والعسل فخلط هذا ذا وطلى ما بدنه كله

فانسلخ من جلده ونبت له جلد آخر ونبت ما كان قد سقط من شعره وبرئ وعاد إىل ما كان عليه يف حال عافيته فتعجب األطباء 
ل احلبة السوداء يف كل داء يصيبه حىت يف الرمد والناس من قوة إميانه حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان رمحه اهللا يستعم

 ادفع عن عرض أخيك املسلم ما استطعت وال ختذله إذا انتهكت حرمته فإنه ثبت - وصية-إذا رمد عينه اكتحل ا فيربأ من ساعته
به من عرضه إال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من امرئ مسلم خيذل امرأ مسلماً يف موضع تنتهك فيه حرمته وينتفض 

خذله اهللا يف موضع حيب نصرته وما رأيت أحداً حتقق مبثل هذا يف نفسه مثل الشيخ أيب عبد اهللا الدقاق مبدينة فاس من بالد املغرب 
ما اغتاب أحداً قط وال اغتيب حبضرته أحد قط وكان هذا عن نفسه ورمبا كان يقول مل يكن بعد أيب بكر الصديق صديق مثلي 

وكان نعم السيد خرج ذكره ومناقبه شيخنا أبو عبد اهللا حممد ابن قاسم بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي التميمي الفاسي ويذكر هذا 
اإلمام باملسجد األزهر بعني اخليل من مدينة فاس يف كتاب له مساه املستفاد يف ذكره الصاحلني من العباد مبدينة فاس وما يليها من 

يه وبقرآنه أظن سنة ثالث وتسعني ومخسمائة إذا ألقيت أحداً من املسلمني فصافحه إذا سلمت عليه وال البالد مسعنا هذا الكتاب عل
تنحن له كما تفعله األعاجم فإن ذلك عادة سوء وقد ورد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيل له إذا لقي الرجل الرجل أينحين 

ما من مسلمني يتصافحان إال غفر هلما قبل أن يتفرقا وأوص أهلك وبناتك ونساء له قال ال قيل أيصافحه قال نعم وقد ثبت أنه قال 
املؤمنني أن ال خيلعن ثيان يف غري بيون وإياك أن تبيت ليلة إال ووصيتك عند رأسك مكتوبة فإنك ال تدري إذا منت هل تصبح يف 

النوم إذا هو نام ويرسل األخرى إىل أجل مسمى والتواضع األحياء أو يف األموات فإن اهللا ميسك نفس الذي قضى عليه املوت يف 
للخلق رفعة عند اهللا وال تكثر جمالسة النساء وال الصبيان فإنه ينقص من عقلك بقدر ما ترتل إىل عقوهلم مع الفتنة اليت خياف منها يف 

 بيون ويغضضن من أبصارهن وال جمالسة النساء وأوص نسائك أن ال خيضعن يف القول فيطمع الذي يف قلبه مرض وأن يقعد يف
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يبدين زينتهن إال حيث أمرهن اهللا وإياك ودخول اخلدام على نسائك فإم من أويل األربة واحجب نساءك عنهم كما حتجب عن 
طان فحول الذكران فإم من الرجال وكن نعم اجلليس للملك القرين املوكل بك واصغ إليه واحذر من اجلليس الثاين الذي هو الشي

وال تنصر الشيطان على امللك بقبولك منه ما يأمرك به واخذله واستعن بقبولك من امللك عليه وأكرم جلسائك من املالئكة الكرام 
الكاتبني احلافظني عليك فال متل عليهم إال خرياً فإنك ال بد لك أن تقرأ ما أمليته عليهم واحذر من بسط الدنيا عليك إذا بسطها اهللا 

يها أو تصرفها يف غري طاعة اهللا وال تعص اهللا بنعمه وإن من شكر النعمة أن تطيع اهللا ا وتستعني ا على طاعة اهللا أن تتصرف ف
وإياك والتنافس يف الدنيا واقلل منها ما استطعت ومن صحبة أهلها فإن قلوم غافلة عن اهللا حببها وإذا غفل القلب عن اهللا مل ينطق 

 - ن ذكره يف ميني ال يكون فيها باراً أو يكون باراً أو فيما ال جيوز أن يذكره فيه مما ميقته اهللا على ذلك الذكراللسان بذكر اهللا إال أ

 إياك والبطنة فإا تذهب بالفطنة وكل لتعيش وعش لتطيع ربك وال تعش لتأكل وال تأكل لتسمن فما ملئ وعاء شر من - وصية
      وإذا صليت خلف إمام فاقتد به واتبعه فال بطن مليء حبالل وعليك بلقيمات يقمن صلبك

تكرب حىت يكرب وال تركع حىت يركع وال ترفع حىت يرفع وال تسجد حىت يسجد وإذا أمن بعد الفارغ من الفاحتة فأمن وال ختتلف 
 وإذا قرأت آية عليه وإذا كنت إماماً فاقتد بأضعف القوم وال تطيل عليه حىت تكره إليه الصالة بل خفف يف متام ركوع وسجود

فانظر أين أنت منها وإذا مسعت اهللا يقول يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا فكن أنت املخاطب وافتح له إذن فهمك ملا يقول لك 
 يف هذا التأيه فكن يف قبول ذلك حبسب ما يقول إن اك انته وإن أمرك فافعل منه ما استطعت فإذا مسعت منه أمراً ال تستطيع فعله

فما أنت املأمور به يف تلك احلال فاعلم هذا فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وإذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فاعتقد أن ذلك 
القول قاله اهللا على لسان عبده فقل أنت ربنا ولك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما حيب ربنا ويرضى ملء 

ات وملء األرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال السماو
معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد وقل ثالث مرات يف ركوعك سبحان اهللا العظيم أو سبحان ريب العظيم وحبمده وقل يف 

مده وذلك أدناه وقد ذهب ابن راهويه إىل أن املصلي إذا مل يقل ذلك ثالث مرات يف سجودك ثالث مرات سبحان ريب األعلى وحب
ركوعه وثالث مرات يف سجوده مل جتزه صالته وقد تقدمت إليك بالوصية أن خترج من اخلالف ما استطعت وإذا أردت احلج 

رم بعمرة وال بد متمتعاً واخرج من اخلالف فأحرم باحلج أو قارن بني احلج والعمرة إن كان لك هدي وإن مل يكن لك هدي فاح
إذا فعلت هذا وإن جهلت وأحرمت باحلج وما معك هدي فافسخ وردها عمرة هكذا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه 

لغ فيه يف حجة الوداع أمر بالفسخ ملن مل يكن له هدي وإذا حضرت عند مريض أو ميت فال تقل إال خرياً وإذا رأيت إناء قد و
كلب فبدده وال تتوضأ بذلك املاء واغسل اإلناء سبع مرات والثامنة بالتراب أو األوىل إن شئت وال تدخل يدك يف إناء وضوئك إذا 
قمت من النوم واجتنب النجاسات أن متس ثيابك وإذا بلت فاستنثر من بولك وإن كنت يف سفر وجئت فال تطرق أهلك ليالً وأبدأ 

كعتني وحينئذ تنصرف إىل بيتك وال تفاجئهم بالقدوم عليهم وقدم بني يديك من يعرفهم ليلقوك مبا يسرك باملسجد فصل فيه ر
ويصلحوا من شأم ما تكره أن تراهم فيه وإذا كان بني يديك طعام فوقع فيه ذباب فال تزل الذباب عنه حىت تغمسه فيه فإن يف 

 أبداً يرفع اجلناح الذي فيه الدواء وإذا ضربت فاجتنب ضرب الوجه أو قاتلته جناحه الواحد داء ويف اآلخر دواء لذلك الداء وهو
وإذا أحببت أحداً فأعلمه مبحبتك إياه فإنك جتلب بذلك اإلعالم حمبته إياك فيحبك بال شك ويرى لك وإن مات لك ميت تتوىل 

ل من جوانبها وال تأكل من أعالها وإذا شأنه فأحسن كفنه وتكفينه واجعل يف غسله سدراً وإن قدم إليك طعام يف قصعة فك
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مشيت إىل الصالة فبوقار وسكينة من غري كرب وامش كأنك تنحط يف صبب فإن ذلك أنفى للكرب وأسرع لقضاء احلاجة واحذر أن 
 بدالً تصلي وأنت تدفع النوم بل من فإذا ذهب النوم فصل ولقد كنت ليلة أصلي وأنا أدفع النوم فذهبت ألقرأ فسمعتين أسب نفسي

من القراءة فتركت الصالة ومنت وال تنم قبل صالة العتمة وال تتحدث بعدها وإذا ركعت ركعيت الفجر فاضطجع على شقك األمين 
وحينئذ تصلي الصبح وإذا قعدت للتشهد فصل على حممد واستعذ باهللا من عذاب القرب وعذاب النار وفتنة املسيح الدجال وفتنة احمليا 

 ال تترك هذا حىت خترج من اخلالف بفعلك ما أمرتك به فإين ما أمرتك بأمر تفعله من عباداتك إال ملا أعرف يف واملمات واجهد أن
تركه من اخلالف بني العلماء وأريد أن تأيت العبادة على أمت وجوهها مما ال اختالف فيه هذا غرضي يف هذه الوصية مبثل هذه األمور 

 إياك أن تقترف ذنباً وأنت صائم فإنه يبطل صومك فالصوم هللا ال لك فال يراك يف عمل هو - وصية-فال مل شيئاً مما وصيتك به
له على ما ال يرضاه منك فلتكن على أحسن احلاالت يف صومك وإن شامتك أحد أو قاتلك فقل إين صائم فال جتازه بفعله وإن كان 

ا طائفة من طائفة بل على املسلمني الذين تلفظوا بالشهادة لك مال فاجهد أن تكون لك صدقة جارية توقفها على الناس ال ختص 
أو ولدوا يف اإلسالم فإن هذه األوقاف إن مل تكن على حد ما ذكرا لك وأال أكل الناس حراماً ويكون الواقف هو الذي أساء يف 

    حقهم حيث اشترط شرطاً معيناً سوى اإلسالم 

ري يف أغلب أحواله وكذلك إن كان لك علم نافع يف الدين فبثه يف الناس لينتفع به كل فإن اشترط وال بد فليشترط من يتظاهر باخل
سامع إىل يوم القيامة يا أخي إذا كان يف يدك هيف مصلت فأراد أحد أن يتناوله منك فال تناوله إياه حىت تغمده اهللا اهللا إذا رأيت 

ره املسلم الذي هو العامل وإن كنت صادقاً يف كراهيتك عمله فال أحداً على عمل يكرهه الشرع من املسلمني فاكره عمله وال تك
تعمل مبثله فإن عملت ميثله وكرهته من غريك فأنت مراء مبا ظهرت به من الكراهة لذلك وهنا سر خفي ومكر دقيق يؤدي إىل ترك 

ل تقصد الطريق فرمبا يؤذيك شيء منها وقل إذا تغري املنكر وإذا كنت يف سفر وأردت التعريس بالليل فاجتنب الطريق فإن اهلوام باللي
نزلت مرتالً أعوذ بكلمات اهللا التامات كلها من شر ما خلق فإنه لن يضرك شيء ما دمت يف ذلك املرتل أخربين صاحيب عبد اهللا 

العني عقارب تسمى بدر احلبشي اخلادم عن الشيخ ربيع بن حممود احلطاب املارديين قال بتنا ليلة برأس العني يف مسجد وبرأس 
اجلرارات ال ترفع أذناا إال عند الضرب وهي قتالة ما ضربت أحدأً فعاش فجاء شخص فبات يف املسجد وذكر هذه االستعاذة 

فضربته العقرب يف تلك الليلة فقال للشيخ ربيع حديثه فقال له صح احلديث فإن اهللا قد رفع عنك املوت فإا ما ضربت أحداً إال 
يت أنا مثل هذا من نفسي لدعتين العقرب مرة بعد مرة يف وقت واحد فما وجدت هلا أملاً وكنت قد ذكرت هذه مات وقد رأ

االستعاذة إال أنه كان يف حرامي بندقتان وكنت قد مسعت إن البندق باخلاصية يدفع أمل امللسوع فال أدري هل كان ذلك للبندق أو 
حصل فيه خدر وبقي الورم ثالثة أيام وال أجد أملاً البتة وعليك بالتسمية يف كل حال تشرع للدعاء أوهلما معاً إال أنه تورم رحلي و

فيه من أكل وشرب ودخول وخروج وحل وتر حال وحركة وسكون وإذا دخلت بيت اهللا فابدأ برجلك اليمىن وإذا خرجت 
 ال تساير صاحبك بشيء ومعكما ثالث دونه - ية وص- فأخرج رجلك اليمىن وإذا انتقلت فابدأ باليمىن وإذا خلعت فابدأ باليسار 

فإن ذلك يوحشه بال شك ومقصود احلق من عباده تألف القلوب واحملبة والتودد وأن اهللا قد جعل األلفة من منة اهللا على نبيه صلى 
تتكلم معه بلسان ال يعرفه اهللا عليه وسلم فقال لو انفقت ما يف األرض مجيعاً ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا ألف بينهم وكذلك ال 

الثالث فإنه ال فرق بينه وبني املساررة والتزم الصدق يف حديثك أبداً ويف أفعالك تكن أصدق الناس رأياً وإذا مسعت صياح الديكة 
ا رأى شيطاناً فسل اهللا من فضله فإا رأت ملكاً وإذا مسعت يق احلمار فتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم فإن احلمار ال ينهق إال إذ
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والديك ال يصيح إال إذا رأى ملكاً وقد روينا أن هللا ديكاً يف السماء إذا صاح ومسعته الديوك يف األرض صاحت لصياحه كن يف 
كل حال ذاتية محيدة مع اهللا يرضاها اهللا منك وعلى عمل صاحل وال سيما إذا كثر الفساد يف العامة فما تدري لعل اهللا يرسل عليهم 

يعم الصاحل والطاحل فتكون ممن حيشر على عمل خري كما قبضت عليه يقول اهللا واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم عذاباً 
خاصة واعلموا أن اهللا شديد العقاب وال تشمت عاطساً مل حيمد اهللا ولكن ذكره أن حيمد اهللا مث مشته وإياك إذا غلبك التثاؤب أن 

إياك أن متدح أحداً يف وجهه فتخجله وإذا مدحك أحد يف وجهك فأحث التراب يف وجهه برفق تصوت فيه واكظمه ما استطعت و
وصورة حثو التراب أن تأخذ كفاً من تراب وترمي به بني يديه وتقول له ما عسى أن يكون من خلق من تراب ومن أنا وما قدري 

وه املداحني وقد كان شيخنا عبد احلليم الغماد مبدينة توبخ بذلك نفسك وتعرف املادح بقدرك وقدره هكذا فلتحث التراب يف وج
    سال إذا رأى شخصاً راكباً ذا إشارة يعظمه الناس وينظرون إليه يقول له وهلم تراب راكب على تراب مث ينصرف وينشد 

 ذلك كله نسياناً أتظن  حتى متى وإلى متى تتوانا

    

جاءت فحمة العشاء فامسكه عن التصرف فإن الشياطني تنتشر حينئذ فال تأمن وكان الغالب عليه التوله وإذا كان لك ولد صغري و
عليه أن يصيبه ملم فإن الشارع أمر بذلك وإذا صنع لك خادمك طعاماً وأتاك به فاجلسه معك فإن أىب وتأدب فاذفه منه وال بد ولو 

يوم اجلمعة يتكلم واإلمام خيطب فال تقل له أنصت لقمة وإياك أن تأكل وعني تنظر إليك من غري أن يأكل معك وإذا مسعت أحداً 
فإن قلت له ذلك فأنت ممن لغا يف مجعته وال تعبث بشيء ال باحلصى وال بغريه واإلمام خيطب فإنه لغو وإذا كنت صائماً وأفطرت 

ال أن حضر الطعام فافطر على متر إن وجدت فإن مل جتد فعلى حسوات من ماء وليكن ذلك وتراً وعجل بالفطر مث صل بعد ذلك إ
فإن حضر الطعام فابدأ به قبل الصالة إن كنت آكالً وال بد وإذا حدثك إنسان وتراه يلتفت فحديثه إياك أمانة أودعك إياها فال 

 ختنه فيه باإلفشاء وراقب قلبك يف الناس مهما خطر لك تغري يف أحد من املؤمنني يف قلبك فأزله وظن خرياً وأقم له عذراً فيما تغريت

 - وصية-له وإن حالت بينك وبني املاشي معك شجرة أو جدار مث تالقيتما فسلم عليه حىت يعلم أنك على الود الذي فارقته عليه

عامل كل من تصحبه أو يصحبك مبا تعطيه رتبته فعامل اهللا بالوفا ملا عاهدته عليه من اإلقرار بربوبيته عليك وهو الصاحب بقول 
وسلم وعامل اآليات بالنظر فيها وعامل ما تدركه احلواس منك باالعتبار وعامل الرسل باالقتداء م رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وعامل املالئكة بالطهارة والذكر وعامل الشيطان إذا عرفت أنه شيطان من إنس وجان باملخالفة وعامل احلفظة حبسن ما متلي عليهم 
بالرمحة ومن هو كفؤك بالتجاوز واإلنصاف واإليثار وأن تطالب نفسك حبقه وعامل من هو أكرب منك بالتوقري ومن هو أصغر منك 

عليها وترك حقك له وعامل العلماء بالتعظيم وعامل السفهاء باحللم وعامل اجلهال بالسياسة وعامل األشرار ببسط الوجه وما تتقي 
واألحجار بعدم الفضول وعامل األرض بالصالة به شرهم وعامل احليوان بالنظر فيما حيتاجون إليه فإم خرس وعامل األشجار 

عليها وعامل املوتى بالدعاء هلم وذكر حماسنهم والكف عن مساويهم وعامل الصوفية أهل الكشف والوجود منهم بالتسليم 
 أصحاب األحوال وعامل اإلخوان يف اهللا بالبحث عن حركام وسكنام فيماذا يتحركون ويسكنون وعامل األوالد باإلحسان

وعامل الزوجة حبسن اخللق وعامل أهل البيت باملودة وعامل الصالة باحلضور وعامل الصوم بالترته عن الذنوب وعامل املناسك 
بذكر اهللا والتعظيم وعامل الزكاة بسرعة األداء وعامل التوحيد باإلخالص وعامل األمساء اإلهلية مبا تعطيه حقيقة كل اسم إهلي من 
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مساء اإلهلية بالتخلق ا وعامل الدنيا بالرغبة عنها وعامل اآلخرة بالرغبة فيها وعامل النساء باحلذر من فتنتهن األخالق فمعاملة األ
وعامل املال بالبذل وعامل النار واحلدود بالتقوى والرهبة وعامل اجلنة بالرغبة وعامل األولياء مبا تزيد واليتهم وعامل األعداء مبا 

القبول وعامل احملدث باإلصغاء إىل حديثه وعامل املوجودات كلها بالنصيحة وعامل امللوك بالسمع تكف أذاهم وعامل الناصح ب
والطاعة واألخذ على أيدي الظلمة منهم ما استطعت بطريقة تكتفي ا شرهم وإياك وصحبة امللوك فإنك إن أكثرت خمالطة امللك 

ئ القرآن باإلنصات ما دام تالياً وعامل القرآن بالتدبر وعامل ملك وإن تركته أذلك فخذ وأعط إن بليت بصحبتهم وعامل قار
احلديث النبوي بالبحث عن صحيحه وسقيمه وعرضه على األصول فما وافق األصول فخذ به وإن مل يصح الطريق إليه فإن األضل 

آلحاد ال تفيد سوى غلبة الظن يعضضه وإذا ناقض األصول بالكلية فال تأخذ به وإن صح طريقه ما مل تعلم له وجهاً فإن أخبار ا
وعليك بالسنة املتواترة وكتاب اهللا فهما خري مصحوب وخري جليس وإياك واخلوض فيما شجر بني الصحابة ولتحبهم كلهم عن 

 آخرهم وال سبيل إىل جتريح واحد منهم فعنهم نأخذ الدين الذي تعبد اهللا به وعاملهم بالعدالة يف األخذ عنهم وال تتهمهم فهم خري

القرون وعامل بيتك بالصالة فيه وعامل جملسك بذكر اله فيه وعامل فرقتك من جملسك باالستغفار والضابط للصحبة أن تعطي كل 
ذي حق حقه وال تترك مطالبة ألحد عليك حبق يتوجه له قبلك وعامل اجلاين عليك بالصفح والعفو وعامل املسيء باإلحسان 

عك وباالستماع إىل أحسن احلديث والقول ولسانك بالصمت عن السوء من القول وأن وعامل بصرك بالغض عن حمارم اهللا ومس
    السوء من القول إن كان حقاً لكن كره الشرع أو حرم 

النطق به وعامل الذنوب باخلوف وعامل احلسنات بالرجاء وعامل الدعاء باالضطرار وعامل نداء احلق إياك بالتلبية ملا ناداك إليه من 
 روينا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال وصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا علي "وصايا نبوية" عمل أو ترك

أوصيك بوصية فاحفظها فإنك ال تزال خبري ما حفظت وصييت يا علي أن للمؤمن ثالث عالمات الصالة والصيام والزكاة 
ا غاب ويشمت باملصيبة وللظامل ثالث عالمات يقهر من دونه بالغلبة ومن وللمتكلف ثالث عالمات يتملق إذا شهد ويغتاب إذ

فوقه باملعصية ويظاهر الظلمة وللمرائي ثالث عالمات ينشط إذا كان عند الناس ويتكاسل إذا كان وحده وحيب أن حيمد يف مجيع 
كسالن ثالث عالمات يتواىن حىت األمور وللمنافق ثالث عالمات إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن أئتمن خان يا علي ولل

يفرط ويفرط حىت يضيع ويضيع حىت يأمث وليس ينبغي للعاقل أن يكون شاخصاً إال يف ثالث مرمة ملعاش أو لذة يف غري حمرم أو 
 يؤتكه خطوة ملعاد يا علي إن من اليقني أن ال ترضى أحداً بسخط اهللا وال حتمدن أحداً على ما أتاك اهللا وال تذمن أحداً على ما مل

اهللا فإن الرزق ال جيره حرص حريص وال يصرفه كراهية كاره وإن اهللا سبحانه وتعاىل جعل الروح والفرج يف اليقني والرضى بقسم 
اهللا وجعل اهلم واحلزن يف السخط بقسم اهللا يا علي ال فقر أشد من اجلهل وال مال أجود من العقل وال وحدة أوحش من العجب 

املشاورة وال إميان كاليقني وال ورع كالكف وال حسن كحسن اخللق وال عبادة كالتفكر يا علي إن لكل وال مظاهرة أوثق من 
شيء وآفة احلديث الكذب وآفة العلم النسيان وآفة العبادة الربا وآفة الظرف الصلف وآفة الشجاعة البغي وآفة السماحة املن وآفة 

احلياء الضعف وآفة الكرم الفخر وآفة الفضل البخل وآفة اجلود السرف وآفة العبادة اجلمال اخليالء وآفة العبادة الكرب وآفة الدين 
الكرب وآفة الدين اهلوى يا علي إذا أثىن عليك يف وجهك فقل اللهم اجعلين خرياً مما يقولون واغفر يل ماال يعلمون وال تؤاخذين فيما 

إفطارك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت يكتب لك أجر من يقولون تسلم مما يقولون يا علي إذا أمسيت صائماً فقل عند 
صام ذلك اليوم من غري أن ينقص من أجورهم شيء واعلم أن لكل صائم دعوة مستجابة فإن كان عند أول لقمة يقول بسم اهللا 
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يا علي ال تستقبل الشمس الرمحن الرحيم يا واسع املغفرة أغفر يل فإنه من قاهلا عند فطره غفر له واعلم أن الصوم جنة من النار 
والقمر فإن استقباهلما داء واستدبارمها دواء يا علي استكثر من قراءة يس فإن يف قراءة يس عشر بركات ما قرأها قط جائع إال شبع 
 وال قرأها ظمآن إال روى وال عار إال اكتسى وال مريض إال برئ وال خائف إال أمن وال مسجون إال فرج وال أعزب إال تزوج وال

مسافر إال أعني على سفره وال قرأها أحد ضلت له ضالة إال وجدها وال قرأها على رأس ميت حضر أجله إال خفف عليه ومن 
قرأها صباحاً كان يف أمان حىت ميسي ومن قرأها مساء كان يف أمان حىت يصبح يا علي أقرأ حم الدخان يف ليلة اجلمعة تصبح 

دبر كل صالة تعط قلوب الشاكرين وثواب األنبياء وأعمال األبرار يا علي اقرأ سورة احلشر مغفوراً لك يا علي اقرأ آية الكرسي 
حتشر يوم القيامة آمناً من كل شيء يا علي أقرأ تبارك والسجدة ينجياك من أهوال يوم القيامة يا علي اقرأ تبارك عند النوم يرجع 

هللا أحد على ضوء تنادي يوم القيامة يا مادح اهللا قم فادخل اجلنة يا علي عنك عذاب القرب ومسائلة منكر ونكري يا علي اقرأ قل هو ا
اقرأ سورة البقرة فإن قراءا بركة وتركها حسرة وهي ال تطيقها البطلة يعين السحرة يا علي ال تطيل القعود يف الشمس فإا تثري 

قول سبحانك ريب ال إله إال أنت عليك توكلت وأنت رب الداء الدفني وتبلى الثياب وتغري اللون يا علي أمان لك من احلرق أن ت
العرش العظيم يا علي أمان لك من الوسواس أن تقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجاباً مستوراً 

ا ال يشاء ال يكون اشهد أن اهللا إىل قوله ولو أعلى أدبارهم نفوراً يا علي أمان لك من شر كل عاين أن تقول ما شاء اهللا كان وم
على كل شيء قدير وقد يرون أن اهللا قد أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً وال حول وال قوة إال باهللا يا علي كل 

ن امللح الزيت وادهن بالزيت فإنه من أكل الزيت وادهن بالزيت مل يقربه الشيطان أربعني صباحاً يا علي أبدأ بامللح واختم بامللح فإ
    شفاء من سبعني داء منها اجلنون 

واجلذام والربص ورجع احللق ووجع األضراس ووجع البطن يا علي إذا أكلت فقل بسم اله وإذا فرغت فقل احلمد هللا فإن حافظيك 
حلمد هللا الذي خلقين ال يسترحيان يكتبان لك احلسنات حىت تنبذه عنك يا علي إذا رأيت اهلالل يف أول الشهر فقل اله أكرب ثالثاً وا

وخلقك وقدرك منازل وجعلك آية للعاملني يباهي اهللا بك املالئكة يقول يا ملالئكيت اشهدوا إين قد أعتقت هذا العبد من النار يا 
علي فإذا نظرت يف املرآة فقل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وارزقين يا علي وإذا رأيت أسداً واشتد بك األمر فكرب ثالثاً 

قل اهللا أكرب وأجل وأعز مما أخاف وأحذر اللهم إين أدرأ بك يف حنره وأعوذ بك من شره فإنك تكفى بإذن اهللا وإذا رأيت كلباً و
يهر فقل يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان يا علي إذا 

رأ آية الكرسي فإن حاجتك تقضى إن شاء اهللا يا علي وإذا توضأت فقل بسم اهللا والصالة على خرجت من مرتلك تريد حاجة فاق
رسول اهللا يا علي صل من الليل ولو قدر حلب شاة وادع اهللا سبحانه باإلسحار ال ترد دعوتك فإن اهللا سبحانه يقول واملستغفرين 

ون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على مجيع اخللق لو سعتهم فقلت يا باإلسحار يا علي غسل املوتى فإنه من غسل ميتاً غفر له سبع
رسول اهللا ما يقول من غسل ميتاً فقال صلى اهللا عليه وسلم يقول غفرانك يا رمحن حىت يفرغ من الغسل يا علي ال خترج يف سفر 

واالثنان غاويان والثالثة نفر يا علي إذا وحدك فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد يا علي إن الرجل إذا سافر وحده غاو 
سافرت فال ترتل األودية فإا مأوى السباع واحليات يا علي ال ترد فن ثالثة على دابة فإن أحدهم ملعون وهو املقدم يا علي إذا 

 تأت أهلك ليلة اهلالل وال ولد لك مولود غالم أو جارية فأذن يف أذنه اليمني وأقم يف أذنه اليسار فإنه ال يضره الشيطان يا علي ال
ليلة النصف فإنه يتخوف على ولدك اخلبل قال علي ومل يا رسول اهللا قال ألن اجلن يكثرون غشيان نسائهم ليلة النصف وليلة اهلالل 
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ك أن أما رأيت انون يصرع ليلة النصف وليلة اهلالل يا علي وإذا نزلك بك شدة فقل اللهم أين أسألك حبق حممد وآل حممد علي
تنجيين وإذا أردت الدخول إىل مدينة أو قرية فقل حني تعاينها اللهم أين أسألك خري هذه املدينة وخري ما كتبت فيها وأعوذ بك من 
شرها وشر ما كتبت فيها اللهم ارزقين خريها وأعذين من شرها وحببنا إىل أهلها وحبب صاحل أهال إلينا يا علي إذا نزلت مرتالً فقل 

نا مرتال مباركاً وأنت خري املرتلني ترزق خريه ويدفع عنك شره يا علي وإياك واملرائي فإنه ال تعقل حكمته وال تؤمن فتنته اللهم أنزل
يا علي وإياك والدخول إىل احلمام بال مئزر فإنه ملعون الناظر واملنظور إليه يا علي ال ختتم بالسبابة والوسطى فإنه من فعل قوم لوط 

ملعصفر وال تبت يف ملحفة محراء فإا حمتضرة الشيطان يا علي ال تقرأ وأنت راكع وال ساجد يا علي إياك واادلة يا علي ال تلبس ا
فإا حتبط األعمال يا علي ال تنهر السائل ولو جاءك على فرس وأعطه فإن الصدقة تقع بيد اهللا قبل أن تقع يف يد السائل يا علي 

طى الصدقة يا علي عليك حبسن اخللق فإنك تدرك بذلك درجة الصائم القائم يا علي إياك والغضب باكر بالصدقة فإن البالء ال يتخ
فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم إذا غضب يا علي إياك واملزاح فإنه يذهب ببهاء ابن آدم ونشاطه يا علي عليك بقراءة قل 

ت خصال ثالثة منها يف الدنيا وثالثة يف اآلخرة فأما اليت يف الدنيا تعجل الفىن هو اهللا أحد فإا منهاة للفقر وإياك والربا فإن فيه س
وتذهب الغىن ومتحق الرزق وأما اليت يف اآلخرة فسوء احلساب وسخط الرب عز وجل واخللود يف النار أو اخللوة شك الراوي يا 

راء واملساكني حيبك اهللا يا علي ال تنهر املساكني علي وإذا دخلت مرتلك فسلم على أهل بيتك يكثر خري بيتك يا علي أحب الفق
والفقراء فتنهرك املالئكة يوم القيامة يا علي عليك بالصدقة فإا تدفع عنك السوء يا علي أنفق وأوسع على عيالك وال ختش من ذي 

حمد عليه السالم احلمد هللا الذي سخر العرش إقالالً يا علي إذا ركبت دابة فقل احلمد اهللا الذي كرمنا وهدانا لإلسالم ومن علينا مب
لنا هذا وما كنا له مقرنني وإناء إىل ربنا منقلبون يا علي ال تغضنب إذا قيل لك اتق اهللا فبسوءك يوم القيامة يا علي إن اهللا يعجب من 

    عبده إذا قال اللهم اغفر يل أنه ال يغفر الذنوب إال 

 ال يغفر الذنوب غريي اشهدوا أين قد غفرت له يا علي إذا لبست ثوباً جديداً فقل أنت يقول اهللا يا مالئكيت عبدي هذا علم أنه
بسم اهللا واحلمد هللا الذي كساين ما أوارى به عوريت واستغين به عن الناس مل يبلغ الثوب ركبتيك حىت يغفر لك يا علي من لبس 

جوار اهللا وأمنه وحفظه ما دام عليه منه سلك يا علي إذا دخلت ثوباً جديداً فكسى فقرياً أو يتيماً عرياناً ما أو مسكيناً كان يف 
السوق فقل حني تدخل بسم اهللا وباهللا اشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد عبده ورسوله يقول اهللا تعاىل عبدي هذا ذكرين 

دخلت املسجد قل بسم اهللا والسالم والناس غافلون واشهدوا أين قد غفرت له يا علي إن اهللا يعجب ممن يذكره يف األسواق إذا 
على رسول اهللا اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرجت فقل بسم اهللا والسالم على رسول اهللا اللهم افتح يل أبواب فضلك يا علي 

 أن حممداً وإذا مسعت املؤذن قل مثل مقالته يكتب لك مثل أجره يا علي وإذا فرغت من وضوئك فقل أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد
رسول اهللا اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين خترج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك وتفتح لك مثانية أبواب اجلنة يقال 

ادخل من أيها شئت يا علي إذا فرغت من طعامك فقل احلمد اهللا الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني يا علي إذا شربت فقل 
انا ماء جعله عذباً فراتاً برمحته ومل جيعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا تكتب شاكراً يا علي إياك والكذب فإن الكذب احلمد هللا الذي سق

يسود الوجه وال يزال الرجل يكذب حىت يسمى عند اهللا كاذباً ويصدق حىت يسمى عند اهللا صادقاً إن الكذب جيانب اإلميان يا 
صائم والذي يغتاب الناس يأكل حلمه يوم القيامة يا علي إياك والنميمة وال يدخل اجلنة فتات علي ال تغتابن أحداً فإن الغيبة تفطر ال

يعين النمام يا علي ال حتلف باهللا كاذباً وال صادقاً يا علي ال جتعلوا اهللا عرضة إلميانكم فإن اهللا ال يرحم وال يزكى من حيلف باهللا 
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إن العبد يوم القيامة ليس عليه شيء أشد من خيفة لسانه يا علي إياك واللجاجة كاذباً يا علي املك عليك لسانك وعوده اخلري ف
فإا ندامة يا علي إياك واحلرص فإن احلرص أخرج إياك من اجلنة يا علي إياك واحلسد فإن احلسد يأكل احلسنات كما تأكل كل 

 بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب تعاىل النار احلطب يا علي ويل ملن يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له يا علي عليك
وجمالة لألسنان يا علي عليك بالتخلل فإنه ليس شيء أبغض إىل املالئكة أن ترى يف أسنان العبد طعاماً فقال علي عليه السالم قلت 

صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا يا رسول اهللا أخربين عن قول اهللا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ما هؤالء الكلمات فقال النيب 
تعاىل أهبط آدم عليه السالم بأرض اهلند وحواء جبدة واحلية باصبهان وإبليس ببيسان ومل يكن يف اجلنة أحسن من احلية والطاووس 

ية فألقى وكان للحية قوائم كقوائم البعري فلما دخل إبليس لعنه اهللا جوفها أغوى آدم عليه السالم وخدعه فغضب اهللا تعاىل على احل
عنها قوائمها وقال جعلت رزقك من التراب وجعلتك متشني على بطنك ألرحم اهللا من رمحك وغب اهللا عز وجل على الطاووس 

فمسح رجليه ألنه كان دلياً إلبليس على الشجرة فمكث آدم عليه السالم مائة سنة ال يرفع رأسه إىل السماء يبكي على خطيئته وقد 
اهللا جربيل عليه السالم فقال السالم عليك يا آدم اهللا عز وجل يقرئك السالم يقول لك أمل أخلقك بيدي جلس جلسة احلزين فبعث 

وانفخ فيك من روحي أمل أسجد لك مالئكيت أمل أزوجك حواء أميت ما هذا البكاء قال جربيل وما مينعين من البكاء وقد أخرجت 
 ؤالء الكلمات فإن اهللا تعاىل غافر ذنبك وقابل توبتك قال فما هن قال اللهم من جوار ريب قال له جربيل عليه السالم يا آدم تكلم

إين أسألك حبق حممد وآل حممد سبحانك اللهم وحبمدك عملت سوأ وظلمت نفسي إنه ال يغفر الذنوب ال إله إال أنت وأنت خري 
انك وحبمدك ال إله إال أنت عملت سوأ وظلمت الرامحني سبحانك وحبمدك ال إله إال أنت فتب علي إنك أنت التواب الرحيم سبح

نفسي فاغفر يل وأنت خري الغافرين فهؤالء الكلمات يا علي وأاك عن حيات البيوت إال األفطس واألبتر فإما شيطانان يا علي 
ية يف الطريق فاقتلها فإين وإذا رأيت حية يف رحلك فال تقتلها حىت خترج عليها ثالثاً فإن عادت الرابعة فاقتلها يا علي وإذا رأيت ح

    قد اشترطت على اجلن أن ال يظهروا يف صورة احليات يف الطريق فمن فعلى خلى بنفسه للقتل يا علي أربع خصال من 

الشقاء مجود العني وقساوة القلب وبعد األمل وحب الدنيا يا علي أاك عن أربع خصال عظام احلسد واحلرص والكذب والغضب 
ئك بشر الناس قال قلت بلى يا رسول اهللا قال من سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده أال أنبئك بشر من هؤالء يا علي إال أنب

مجيعاً قلت بلى يا رسول اهللا من ال يرجى خريه وال يؤمن شره يا علي إذا صليت على جنازة فقل اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن 
اً نزل بك وأنت خري مرتول به اللهم لقنه حجته واحلقه بنبيه صلى اهللا عليه أمتك ماض فيه حكمك خلقته ومل يكن شيء مذكور

وسلم وثبته بالقول الثابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه كان يشهد أن ال إله إال اهللا فاغفر له وارمحه وال حترمنا أجره وال تفتنا 
وإذا صليت على جنازة امرأة فقل اللهم أنت خلقتها وأنت أحييتها بعده اللهم إن كان زاكياً فزكه وإن كان خاطياً فاغفر له يا علي 

وأنت أمتها تعلم سرها وعالنيتها جئناك شفعاء هلا فاغفر هلا وارمحها وال حترمنا أجرها وال تفتنا بعدها وإذ صليت على طفل فقل 
اً واجعله هلما فرطاً وأعقب والديه اجلنة وال حترمهما اللهم اجعله لوالديه سلفاً واجعله هلما ذخراً واجعله هلما رشداً واجعله هلما نور

أجره وال تفتنهما بعده يا علي إذا توضأت فقل اللهم إين أسألك متام الوضوء ومتام مغفرتك ورضوانك يا علي إن العبد املؤمن إذا 
ستون سنة فهو يف إقبال وبعد الستني يف إدبار أتى عليه أربعون سنة أمنه اهللا من الباليا الثالثة اجلنون واجلذام والربص وإذا أنت عليه 

رزقه اهللا إال نابة فيما حيب وإذا أتت عليه سبعون سنة أحبه أهل السموات وصاحلوا أهل األرض وإذا أتت عليه مثانون سنة كتبت له 
عليه مائة سنة كتب اهللا امسه حسناته وحميت عنه سيآته وإذا أتت عليه تسعون سنة غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإذا أنت 
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 قال "ومن وصايا الصاحلني"يف السماء أسري اهللا يف أرضه وكان حبيس اهللا تعاىل يا علي أحفظ وصييت أنك على احلق واحلق معك 
رجل لذي النون واهللا إين ال أحبك فقال له ذو النون إن كنت عرفت اهللا فحسبك اهللا وإن كنت مل تعرفه فاطلب من يعرفه ابن 

األستاذ املوروري وكان من كبار الصاحلني كان له أخ مات فرآه يف املنام فقال له ما فعل اهللا بك فقال يل أدخلين اجلنة آكل 
وأشرب وأنكح قال له ليس عن هذا أسألك هل رأيت ربك قال ال يراه إال من يعرفه واستيقظ فركب دابته وجاء إلينا إىل اشبيلية 

قد قصدتك لتعرفين باهللا فال زمين حىت عرف اهللا بالقدر الذي ميكن للمحدث أن يعرفه به من طريق وعرفين بالرؤيا مث قال يل 
الكشف والشهود ال من طريق األدلة النظرية رمحه اهللا وقال بعضهم أصحب الذين وصفهم اهللا يف كتابه وهم أهل التقوى الذين هم 

ألبرار جليساً ولألخيار يف أمن ذلك املقيل أنيساً وإن كنت على على مست حمجته لعلك أن ترقى يف ملكوت السموات فتكون ل
التقوى عازماً فالنجا النجا فيما بقي من عمرك وقال بعض العلماء تزود من الدنيا لآلخرة وطريقها فإن خري الزاد التقوى وسارع 

عض العلماء أوصنا فقال إياكم وجمالسة  قيل لب-  وصية- إىل اخلريات ونافس يف الدرجات قبل فناء املعمر وتقارب األجل والفوت
أقوام يتكلفون بينهم زخرف القول غروراً ويتملقون يف الكالم خداعاً وقلوم مملوءة غشاً وغالً ودغالً وحسداً وكرباً وحرصاً 

 يتمنون اخللود فيها وطمعاً وبغضاً وعداوةً ومكراً وختال دينهم التعصب واعتقادهم النفاق وأعماهلم الربا واختيارهم شهوات الدنيا
مع علمهم بأم ال سبيل هلم إىل ذلك جيمعون ماالً يأكلون ويبنون ما ال يسكنون ويؤملون ما ال يدركون ويكسبون احلرام 

 روينا عن يوسف ابن احلسني قال قلت لذي النون يف وقت مفارقيت - وصية-وينفقون يف املعاصي ومينعون املعروف ويركبون املنكر
الس قال عليك بصحبة من يذكرك اهللا عز وجل رؤيته وتقع هيبته على باطنك ويزيد يف عملك منطقه ويزهدك يف الدنيا إياه من أج

عمله وال يعص اهللا ما دمت يف قربه يعظك بلسان فعله وال يعظك بلسان قوله وهو تارك ملا يدلك عليه أي هو خال من الفضائل 
 يقتضيه حاله ويدلك بقوله على عمل من أعمال الرب يقتضيه حالك وال يقتضيه حاله ألن الرجل قد يكون على عمل من أعمال الرب

يف الوقت فرييد بقوله بلسان فعله أي أفعاله مستقيمة وهذا معىن قول اهللا تعاىل أتأمرون الناس بالرب وما عني براً من بر وتنسون 
     عيسى عليه السالم يا بين إسرائيل اعلموا أن مثل  نبوة عيسوية قال- وصية- أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون

ديناكم مع آخرتكم كمثل مشرقكم مع مغربكم كلما أقبلتم إىل املشرق بعدمت من املغرب وكلما أقبلتم إىل املغرب ازددمت من 
إياكم أن تكونوا من قوم  أوصى بعض العلماء قال - وصية-املشرق بعد أوصاهم ذا املثل أن يقربوا من اآلخرة باألعمال الصاحلة

يتمردون ويف طغيام يعمهون ال يسمعون النداء وال جييبون الدعاء تراهم مولني مدبرين عن اآلخرة معرضني وعلى األعقاب 
ناكصني وعلى الدينامكبني يتكالبون تكالب الكالب على اجليف منهمكني يف الشهوات تاركني الصلوات ال يسمعون املوعظة وال 

ذكرة ال جرم أن من هذه صفته ميهلون قليالً ويتمتعون يسرياً جتيئهم سكرة املوت باحلق ذلك ما كانوا منه حييدون شاؤوا ينفعهم الت
أم أبوا فيفارقون حمبوم على رغم منهم ويتركون ما مجعوه لغريهم يتمتع مبال أحدهم حليل زوجته وامرأة ابنه وبعل ابنته وصاحب 

هم الوبال ثقيل ظهره بأوزاره معذب النفس مبا كسبت يداه يا حسرة عليه إذا قامت على أبنائها القيامة مرياثه للوارث املهناة وعلي
فاحذروا وإن تكونوا من هؤالء وكونوا من الذين أخذوا من عاجلهم آلجلهم ومن حيام ملوم كما قال صلى اهللا لعيه وسلم فيهم 

 قال بعض الصاحلني يوصي إنساناً احذر أن تنقطع عنه فتكون خمدوعاً - وصية- علىصحبوا الدنيا بأجساد أرواحها معلقة باحملل األ
قال له وكيف يكون ذلك قال ألن املخدوع من ينظر إىل عطاياه وينقطع عن النظر إليه بالنظر إىل عطاياه مث قال تعلق الناس 

م منه العطايا ومن عالمات تلعق القلب الصديق بويل باألسباب وتعلق الصديقون بويل األسباب مث قال عالمة تعلقهم بالعطايا طلبه
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العطايا انصباب العطايا عليه وشغله عنها به مث قال ليكن اعتمادك على اهللا يف احلالل ال على احلال مث قال اعقل فإن هذا من صفوة 
طرك املوت وكن املداوي  نبوية روحية قال عيسى عليه السالم لبعض أصحابه يوصيه صم عن الدنيا واجعل ف- وصية-التوحيد

جرحه بالدواء خشية أن ينغل عليه وعليك بكثرة ذكر املوت فإن املوت يأيت إىل املؤمن خبري ال شر بعده وإىل الشرير بشر ال خري 
ظنوم  بتنبيه قال ذو النون ثالثة من أعالم اإلميان اغتنام القلب مبصائب املسلمني وبذل النصحية هلم متجرعاً ملرارة -  وصية-بعده

وإرشادهم إىل مصاحلهم وإن جهلوه وكرهوه قال أمحد بن أمحد بن سلمة أوصاين ذو النون ال تشغلنك عيوب الناس عن عيب 
نفسك لست عليهم برقيب مث قال إن أحب عباد اهللا إىل اهللا عز وجل أعقلهم عنه وإمنا يستدل على متام عقل الرجل وتواضعه يف 

 - كان به عاملاً وسرعة قبوله للحق وإن جاء ممن هو دونه وإقراره على نفسه باخلطأ إذا جاء بهعقله حسن استماعه للمحدث وإن 

 أوصى ا راهب عارفاً من املسلمني اجتاز بعض العارفني يف سياحته براهب يف صومعة على رأس جبل فوقف به فناداه يا - وصية
بناء جنسك اآلدميني قال فماذا تريد قال كيف الطريق إىل اهللا راهب فأخرج الراهب رأسه من صومعته وقال من ذا قال رجل من أ

قال الراهب يف خالف اهلوى قال فما خري الزاد قال التقوى قال فلم تبعدت عن الناس وحتصنت يف هذه الصومعة قال خمافة على 
م وطلبت راحة نفسي من مقاساة مدارام وقبيح فعاهلم وجعلت معامليت قليب من فتنتهم وحذراً على عقلي احلرية من سوء عشر

مع ريب فاسترحت منهم قال فخربين يا أحد تباع املسيح كيف وجدمت معاملتكم مع ربكم وأصدق القول يل ودع عنك تزويق 
الكالم وزخرف القول فسكت الراهب ساعة متفكراً مث قال شر معاملة تكون قال له العارف كيف قال ألنه أمرنا بالكد لألبدان 

فوس وصيام النهار وقيام الليل وترك الشهوات املركوزة يف اجلبلة وخمالفة اهلوى الغالب وجماهدة العدو املسلط والرضى وجهد الن
وخشونة العيش والصرب على الشدائد والبلوى ومع هذه كلها جعل األجر بالسيئة يف اآلخرة بعد املوت مع بعد الطريق وكثرة 

 حالتنا يف معاملتنا مع ربنا فأخربنا عنكم يا معشر تباع أمحد كيف وجدمت معاملتكم مع الشكوك واحلرية واخلوف من اليأس فهذه
ربكم قال العارف خري معاملة وأحسنها قال الراهب صف يل ما هي وكيف هي قال العارف ربنا أعطانا سلفاً كثرياً قبل العلم 

بل املعاملة فنحن ليلنا وارنا يف أنواع نعمه وفنون من آالئه ومواهب جزيلة ال حتصى فنون أنواعها من النعم واإلحسان واألفضائل ق
ما بني سالف معتاد وآنف مستفاد قال له الراهب فكيف خصصتم ذه املعاملة دون غريكم والرب واحد قال العارف أما النعمة 

    واإلفضال واإلحسان فعموم للجميع قد غمرتنا كلنا 

إلقرار باحلق واإلميان والتسليم له و وفقنا ملعرفة احلقائق ملا أعطينا االنقياد لإلميان والتسليم ولكنا خصصنا حبسن االعتقاد والرأي وا
وصدق املعاملة من حماسبة النفس ومالزمة الطريق وتفقد تصاريف األحوال الطارية من الغيب ومراعاة القلب مبا يرد عليه من 

 يف البيان فإا وصية عجيبة ما مسعت مبثلها من أهل هذا الشان قال العارف اخلواطر والوحي واإلهلام ساعة ساعة قال الراهب زدين
أزيدك امسع ما أقوله وافهم ما تسمع واعقل ما تفهم إن اهللا جل ثناؤه ملا خلق اإلنسان من طني ومل يك شيء مذكوراً مث جعله نسله 

شهر إىل أن أخرجه من هناك خلقاً سوياً ببنية صحيحة من ساللة من ماء مهني نطفة يف قرار مكني مث قلبه حال بعد حال تسعة أ
وصورة تامة وقامة منتصبة وحواس ساملة مث زوده من هناك لبنا خالصاً لذيذاً سائل للشاربني حولني كاملني مث رباه وأنشأه وأمناه 

 ومسعاً دقيقاً وبصراً حاداً وذوقاً بفنون لطفه وغرائب حكمته إىل أن يبلغ اشده واستوى مث أتاه حكماً وعلمه مث أعطاه قلباً زكياً
لذيذاً ومشاً طيباً وملساً ليناً ولساناً ناطقاً وعقالً صحيحاً وفهماً جيداً وذهناً صافياً ومتييزاً وفكراً و رويةً وإرادةً ومشيئةً واختياراً 

لصنائع واحلرف واحلرث والزراعة والبيع وجوارح طائعةً ويدين صانعتني ورجلني ساعيتين مث علمه الفصاحة والبيان واخلط بالقلم وا
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والشراء والتصرف يف املعاش وطلب وجوه املنافع واختاذ البنيان وطلب العز والسلطان واألمر والنهي والرياسة والتدبري والسياسة 
فيها تصرف املالك وسخر له ما يف األرض مجيعاً من احليوان والنبات وخواص املعادن فعدا متحكماً عليها حتكم األرباب متصرفاً 

متمتعاً ا إىل حني مث إن اهللا جل ثناؤه أراد أن يزيده من فضله وإحسانه وجوده وإنعامه فنا آخر هو أشرف وأجل من هذا الذي 
تقدم ذكره وهو ما أكرم به مالئكته وخالص عباده وأهل جنته من النعيم األبدي الذي ال يشوبه شيء من النقص وال من التنغيص 

عيم الدنيا مشوباً بالبؤس ولذاا باآلالم وسرورها باحلزن وفرحها بالغم وراحتها بالتعب وعزها بالذل وصفوها بالكدر إذ كان ن
وغناها بالفقر وصحتها بالسقم أهلها فيها معذبون يف صورة املنعمني ومغرورون يف صورة الواثقني مهانون يف صورة املكرمني 

 مترددون بني املتضادين نور وظلمة وليل وار وصيف وشتاء وحر وبرد ورطب ويابس وجلون غري مطمئنني خائفون غري آمنني
وعطش وري وجوع وشبع ونوم ويقظة وراحة وتعب وشباب وهرم وقوة وضعف وحياة وموت وما شاء كل هذه األمور اليت أهل 

ب أن خيلصهم من هذه األمور واآلالم املشوبة الدنيا وأبناؤها فيها مترددون مدفوعون إليها متحريون فيها فأراد ريب أيها الراه
باللذات وينقلهم منها إىل نعيم ال بؤس فيه ولذة ال أمل فيها وسرور بال حزن وفرح بال غم وعز بال ذل وكرامة بال هوان وراحة بال 

 أهلها بال ريبة تعب وصفو بال كدر وأمن بال خوف وغىن بال فقر وصحة بال سقم وحياة بال موت وشباب بال هرم ومودة بني
فهم يف نور ال يشوبه ظلمة ويقظة بال نوم وذكر بال غفلة وعلم بال جهالة وصداقة بني أهلها بال عداوة وال حسد وال غيبة إخواناً 

على سرر متقابلني آمنني مطمئنني أبد اآلبدين وملا مل ميكن اإلنسان أن يكون ذا املزاج املظلم اخلاص الذي هو حمل القذورات 
تولد من األركان اليت ال تليق بتلك الدار اآلخرة والصفات الصافية واألحوال الباقية اقتضت العناية اإلهلية بواجب حكمة الباري امل

تعاىل أن ينشئه نشأة أخرى كما ذكر يف قوله تعاىل ولقد علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون النشأة اآلخرة إا على غري مثال كما 
ى غري مثال فهم يف هذه النشأة ال يبولون وال يتغوطون وال ميتحظون وفضالت أطعمتهم وأغذيتهم عرق خيرج من كانت األوىل عل

أعراضهم أطيب من ريح املسك فأين هذه النشأة من تلك وأين هذا املزاج من ذاك املزاج مع كوا نشأة طبيعية معتدلة املزاج 
علمون واهللا ينشئ النشأة اآلخرة فبعث اهللا جل ثناءه هلذا السبب أنبياءه إىل عباده متساوية األمشاج قال تعاىل وننشئكم فيما ال ت

يبشروم ا ويدعوم إليها ويرغبوم فيها ويدلوم على طريقها كما يطلبوها مستعدين قبل الورود عليها ولكن يسهل عليهم 
اً شدائد الدنيا ومصائبها إذ كانوا يرجون بعدها ما يعمرها وميحو أيضاً مفارقة مألوفات الدنيا من شهواا ولذاا وختف عليهم أيض

    ما قبلها من نعيم الدنيا وبؤسها وحيذرهم فوق نعيمها فإنه من فاتنة فقد خسر 

يا خسراناً مبيناً قال العارف فهذا رأينا واعتقادنا يا راهب يف معاملتنا مع ربنا الذي قلت لك وذا االعتقاد طاب عيشنا يف الدن
وسهل علينا الزهد فيها وترك شهواا واشتدت رغبتنا يف اآلخرة وزاد حرصنا يف طلبها وخف علينا كد العبادة فال حنس ا بل 

نرى ذلك نعمة وكرامة وفخر أو شر فإذا جعلنا اهللا أهالًً أن نذكره فهدى قلوبنا وشرح صدورنا ونور أبصارنا ملا تعرف إلينا بكثرة 
نه فقال الراهب جزاك اهللا خرياً من واعظ ما أبلغه ومن ذاكر إحسان ما أرفقه ومن هادي رشد ما أبصره ومن أنعامه وفنوت إحسا

 ونصيحة قال ذو النون ليس بذي لب من كأس يف أمر دنياه ومحق يف أمر - وصية-طبيب رفيق ما أحذقه ومن أخ ناصح ما أشفقه
اضعه وال من فقد منه اهلوى يف مواطن طبعه وال من غضب من حق إن قيل آخرته وال من سفه يف مواطن حلمه وتكرب يف مواطن تو

له وال من زهد فيما يرغب العاقل يف مثله وال فيما يزهد األكياس يف مثله وال من استقل الكثرة من خالقه عز وجل واستكثر قليل 
ن نسى اهللا يف مواطن طاعته وذكر اهللا يف الشكر من نفسه وال من طلب اإلنصاف من غريه لنفسه ومل ينصف من نفسه غريه وال م
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مواطن احلاجة إليه وال مجع العلم فعرف به مث آثر عليه هواه عند متعلمه وال من قل منه احلياء من اهللا على مجيل ستره وال من أغفل 
ه لباسه ومل جيعل أدبه الشكر عن إظهار نعمة وال من عجز عن جماهدة عدوه لنجاته إذا صرب عدوه على جماهدته وال من جعل مروأت

ومروأته وتقواه لباسه وال من جعل علمه ومعرفته تظرفاً وتزيناً يف جملسه مث قال استغفر اهللا إن الكالم كثري وإن مل تقطعه مل ينقطع 
ركم به وقام وهو يقول ال خترجوا من ثالثة النظر يف دينكم بإميانكم والتزود آلخرتكم من دنياكم واالستعانة من ربكم فيما أم

 لقمانية قال لقمان البنه جالس العلماء وزامحهم بركبتيك فإن اله جل ثناؤه حيي القلوب امليتة بنور العلم كما -وصية- واكم عنه 
حيي األرض امليتة بوابل السماء وإياك ومنازعة العلماء فإن احلكمة نزلت من السماء صافية فلما تعلمها الرجال صرفوها إىل هوى 

 حكمية روينا عن ذي النون املصري أنه قال من نظر يف عيوب الناس عمى عن عيوب نفسه ومن عىن بالفردوس - ية وص- نفوسهم
والنار شغل عن القيل والقال ومن هرب من الناس سلم من شرهم ومن شكر املزيد زيد له وقال بعضهم مثل العامل الراغب يف الدنيا 

 صحيحة -  وصية-  غريه املمرض نفسه فال يرجى منه الصالح فكيف يشفي غرياحلريص يف طلب شهواا كمثل الطبيب املداوي
سئل بعض األولياء العارفني باهللا ما سبب الذنب قال سببه النظرة ومن النظرة اخلطرة فإن تداركت اخلطرة بالرجوع إىل اهللا ذهبت 

ر على اجلوارح فإن تداركت الشهوة وإال تولد وإن مل تدركها امتزجت بالوساوس فيتولد منها الشهوة ولك ذلك بعد باطن مل يظه
منها الطلب فإن تداركت الطلب وإال تولد منه الفعل تذكرة تتضمن وصية نبوية قال عيسى عليه السالم يف بعض مواعظه لبين 

أحداً جيوزكم إليها وإن إسرائيل أيها العلماء وأيها الفقهاء قعدمت على طريق اآلخرة فال أنتم تسريون فيها فتدخلون اجلنة وال تتركون 
اجلاهل أعذر من العامل وليس لواحد منهما عذر وقال بعض الصاحلني من ترك الشغل بفضول الدنيا فهو زاهد ومن انصف يف املودة 

وقام حبقوق الناس فهو متواضع ومن كظم الغيظ واحتمل الضيم والتزم الصرب فهو حليم ومن متسك بالعدل وترك فضول الكالم 
 املنطق وترك ما ال يعنيه واقتصد يف أموره فهو عاقل ومن تفرغ إىل األمور املقربة إىل اهللا وتفرغ من نكد الدنيا إن مل وأوجز يف

 من رجل صاحل ناصح لعباد اهللا وقد قال له من حضر من - وصية-تأكل مت وإن شبعت كسلت وإن زدت مرضت فهو عابد
فقال رضي اهللا عنه آثروا اهللا على مجيع األشياء واستعملوا الصدق فيما بينكم وبينه أصحابه أوصينا بوصية لعل اهللا أن ينفعنا ا 

وأحبوه بكل قلوبكم والزموا بابه واستغلوا به وتوسدوا املوت إذا منتم واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم وكونوا كأنكم ال حاجة 
نوبكم وليكن افتخاركم بربكم وكونوا من خالصي اهللا لكم إىل الدنيا وال بد لكم من اآلخرة واحفظوا ألسنتكم ولتحزنكم ذ

تسلموا وسلم منكم الناس فتناً لواغداً منا كم مث قال استغفر اهللا فإن للكالم حالوة يف الدنيا وما أعظم مؤنته يف اآلخرة مث قال 
 اهللا عليه وسلم أبا هريرة رضي ليسأل الصادقني عن صدقهم ويف دون ما قلت كفاية وصايا نبوية حممدية أوصى ا رسول اهللا صلى

    اهللا عنه فلنذكر منها 

ما يسر اهللا على قلمي الذي أنشئ به صوراحلروف الدالة على املعاين ويف مثل هذا قلت أخاطب اخلادم الذي يقد يل السراج حىت 
  أكبت ما يلقى اهللا يف روعي من األسرار اإلهلية واملعارف الربانية 

  وانشئ المأل المرقوم في الورق  تهالسراج عسى أحظى برؤي قد

 ويخبر باألحوال عن طبق إال  فما ترى طبقاً يعنوا لخدمته

 معانيه لألبصار في نسق تبدو  في أحرف مالها حد فيحصرها
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 يدي دائماً ما دام بي رمقي على  القلم العلوي صورتها يخطط

    

ضأت فقل بسم اهللا واحلمد اهللا فإن حفظتك ال تزال تكتب لك حىت تفرغ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أبا هريرة إذا تو
من ذلك الوضوء يا أبا هريرة إذا أكلت طعاماً فقل بسم اهللا واحلمد هللا فإن حفظتك ال تستريح تكتب لك حسنات حىت تنبذه عنك 

كتب لك حسنات حىت تغتسل من اجلنابة يا أبا هريرة إذا غشيت أهلك وما ملكت ميينك فقل بسم اهللا واحلمد هللا فإن حفظتك ت
فإذا اغتسلت من اجلنابة عفر لك ذنوبك يا أبا هريرة فإن كان لك ولد من تلك الوقعة كتب لك حسنات بعدد نفس ذلك الولد 

ا هريرة إذا وعقبه حىت ال يبقى منه شيء يا أبا هريرة إذا ركبت دابة فقل بسم اهللا واحلمد هللا تكن من العابدين ترتل من ظهرها يا أب
ركبت السفينة فقل بسم اهللا واحلمد هللا تكتب من العابدين حىت خترج منها إذا لبست ثوباً فقل بسم اله واحلمد هللا تكتب لك عشر 
حسنات بعدد كل سلك فيه يا أبا هريرة ال يهابنك ما ملكت ميينك فإنك إن من وأنت كذلك كنت عند اهللا وجيهاً يا أبا هريرة ال 

ك إال يف بيتها وال تضرا وال تشتمها إال يف أمر دينها فإنك إن كنت كذلك مشيت يف طرقات الدنيا وأنت عتيق اهللا جر امرأت
من النار يا أبا هريرة أمحل األذى عمن هو أكرب منك واصغر منك وخري منك وشر منك فإنك إن كنت كذلك باهى اهللا بك 

القيامة آمناً من كل سوء يا أبا هريرة إن كنت أمرياً أو وزيراً أمرياً وداخالً على أمري املالئكة ومن باهى اهللا به املالئكة جاء يوم 
ومشاور أمري فال جتاوزن سرييت وسنيت فإنه إمنا أمري أو وزير أمرياً وداخل على أمري ومشاور أمري خالف سرييت وسنيت جاء يوم 

ري من عبادة ستني سنة قيام ليلها وصيام ارها يا أبا هريرة قل للمؤمنني القيامة تأخذه النار من كل مكان يا أبا هريرة عدل ساعة خ
الذي أصابوا الصغائر والكبائر ال ميت أحد منهم وهو مصر عليه فإنه من لقي ربه عز وجل على ذلك وهو مصر عليها فإن عقوبتها 

ن تلقى اهللا عز وجل على كبائر قد تبت منها خري لك يعين الصغرية كعقوبة من لقي اهللا على كبرية وهو مصر عليها يا أبا هريرة أل
من أن تلقاه وقد تعلمت آية من كتاب اهللا عز وجل مث تنساها يا أبا هريرة ال تلعن الوالة فإن اهللا أدخل أمة جهنم بلعنتهم والم يا 

 وأنبياء اهللا تعاىل عز وجل واملؤمنون أبا هريرة ال تسنب شيئاً إال الشيطان فإنك إن مت وأنت كذلك صافحتك مجيع رسل اهللا تعاىل
حىت تصري إىل اجلنة يا أبا هريرة ال تسب من ظلمك تعط من األجر أضعافاً يا أبا هريرة اشبع اليتيم واألرملة وكن لليتيم كاألب 

ا فيها يا أبا هريرة الرحيم ولألرملة كالزوج العطوف تعط بكل نفس تنفست يف دار الدنيا قصراً يف اجلنة كل قصر خري من الدنيا وم
أمش يف ظلم الليل إىل مساجد اهللا عز وجل تعط حسنات بوزن كل شيء وضعت عليه قدمك مما حتب وتكره إىل األرض السابعة 
السفلى يا أبا هريرة ليكن مأواك املساجد واحلج والعمرة واجلهاد يف سبيل اهللا فإنك إن مت وأنت كذلك كل اهللا مؤنسك يف القرب 

مة وعلى الصراط ويكلمك يف اجلنة يا أبا هريرة ال تنتهر الفقري فتنهرك املالئكة يوم القيامة يا أبا هريرة ال تغضب إذا قيل ويوم القيا
لك أتق اهللا وأنت قد مهمت بسيئة إن تعملها تسكن خطيتك عقوبتها النار قيل له اتق اهللا فغضب فيسوءه ذلك فاتق مساوي يوم 

لراوي يا أبا هريرة أحسن إىل ما خولك اهللا فإنه من أساء إىل شيء مما خوله اهللا فإنه يرصده على القيامة أو مساءه الشك من ا
يا أبا هريرة على كل مسلم صالة يف جوف الليل ولو قدر حلب شاة . الصراط فيتعلق به فكم من مؤمن يرد إىل الصراط للقصاص

عنه وقضى له حاجته يف الدنيا واآلخرة فزعم أبو هريرة قال قلت ومن صلى يف جوف الليل يريد أن يرضي ربه عز وجل رضي اهللا 
يا رسول اهللا يف أي الليل الصالة أفضل قال وسط الليل يا أبا هريرة إن استطعت أن تلقى اهللا خفيف الظهر من دماء املسلمني 
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علك اهللا غرضاً لشرر جهنم يوم القيامة وأمواهلم وأعراضهم فافعل تسكن من أول املقربني وال نتخذن أحداً من خلق اهللا غرضاً فيج
يا أبا هريرة إذا ذكرت جهنم فاتسجر باهللا منها وليبك قلبك منها ونفسك ويقشعر جلدك منها جيرك اهللا منها يا أبا هريرة إذا 

ذن يعطيها اهللا تعاىل اشتقت إىل اجلنة فاسأل أن جيعل لك فيها نصيباً ومقيالً وليحن قلبك شوقاً إليها وتدمع عيناك وأنت مؤمن ا إ
    وال يردك يا أبا هريرة إن شئت أن ال تفارقين يوم القيامة حىت تدخل معي اجلنة أحببين حباً ال تنساين 

وأعلم أنك إن أحببتين مل تترك ثالثة قلت فوصل إيل منها وارض بقسم اهللا فإنه من خرج من الدنيا وهو راض بقسم اهللا خرج واهللا 
 عنه فمصريه إىل اجلنة يا أبا هريرة مر باملعروف وانه عن املنكر قال كيف آمر باملعروف وأنه عن املنكر قال عنه راض ومن رضي اهللا

 -علم الناس اخلري ولقنهم إياه وإذا رأيت من يعمل مبعاصي اهللا تعاىل ال ختاف سوطه وسيفه فال حيل أن جتاوزه حىت تقول له اتق اهللا

ه الناس حىت جييئك املوت وأنت كذلك وإن كنت كذلك جاءت املالئكة إىل قربك وصلوا عليك يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلم
 يا أبا هريرة الق املسلمني بطالقة وجهك ومصافحة أيديهم - واستغفروا لك إىل يوم القيامة كما حيج املؤمنون إىل بيت اهللا عز وجل
 سوى حفظتك يستغفرون لك ويصلون عليك واعلم أنه من بالسالم إن استطعت أن تكون كذلك حيث كنت فإن املالئكة معك

 يا أبا هريرة إن أحببت أن يغشى لك الثناء احلسن يف الدنيا واآلخرة كف -خرج من الدنيا واملالئكة يستغفرون له غفر اهللا له
يس أحد يتناوله إال وكانت املالئكة لسانك عن غيبة الناس فإنه من مل يغتب الناس نصره اهللا يف الدنيا واآلخرة أما نصرته يف الدنيا فل

 يا أبا هريرة أغد يف سبيل اهللا يبسط اهللا - تكذم عنه وأما نصرته يف اآلخرة فعفو اهللا عن قبيح ما صنع ويتقبل منه أحسن ما عمل
ا البلد  يا أبا هريرة صل رمحك يأتك الرزق من حيث ال حتتسب واحجج البيت يغفر اهللا لك ذنوبك اليت وافيت -لك الرزق

 يا أبا هريرة أعتق الرقاب يعتق اهللا بكل عضو منه عضواً منك وفيه أضعاف ذلك من الدرجات يا أبا هريرة أشبع اجلائع - احلرام
 يا أبا هريرة ال حتقرن من املعروف شيئاً تعمله ولو أن -يكن لك مثل أجر حسناته وحسنات عقبه وليس عليك من سيئام شيء

 يا أبا هريرة مر أهلك بالصالة فإن اهللا -ء املستقي فإنه من خصال الرب والرب كله عظيم وصغريه ثوابه اجلنةتفرغ من دلوك يف إنا
 يا أبا هريرة إذا عطس أخوك املسلم - تعاىل يأتيك بالرزق من حيث ال حتتسب وال يكن للشيطان يف بيتك مدخالً وال مسلكاً

ول اهللا بأيب أنت وأمي كيف ذاك قال إنك حني تقول له يرمحك اهللا يكتب فشمته فإنه يكتب لك به عشرون حسنة فقلت يا رس
 يا أبا هريرة كن مستغفراً للمسلمني واملسلمات واملؤمنني - لك عشر حسنات وحني يقول لك يهديك اهللا يكتب لك عشر حسنات

ا أبا هريرة إن كنت تريد أن  ي- واملؤمنات كانوا كلهم شفعاء لك وكان لك مثل أجورهم من غري أن ينقص من أجورهم شيء
تكون عند اهللا صديقاً فآمن جبميع رسل اهللا وأنبياء اهللا وكتبه يا أبا هريرة إن كنت تريد أن حترم على النار جسدك فقل إذا أصبحت 

ه إال اهللا وال حول وال قوة وإذا أمسيت ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ال إله إال اهللا له امللك وله احلمد ال إله اهللا واهللا أكرب ال إل
إال باهللا يا أبا هريرة ال حيل لك أن تدخل على من هو يف سكرات املوت ولو كان نبياً حىت تلقنه شهادة أن ال إله إال اهللا يا أبا 

فإن مل يقبلها هريرة من لقن مريضاً يف سكرات املوت شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له فقاهلا كان له مثل مجيع حسناته 
فله عتق رقبة بقول ال إله إال اهللا يا أبا هريرة لقن املوتى شهادة أن ال إله إال اهللا رب اغفر يل فإا دم الذنوب هدماً فقلت يا 

رسول اهللا هذا للموتى فكيف لألحياء فقال هي أهدم وأهدم قال فعدده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أكثر من عشرين مرة 
قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهدم أهدم يا أبا هريرة فإن استطعت أن ال متطر السماء مطراً إال صليت عنده ركعتني فإنك ي

تعطي حسنات بعدد كل قطرة نزلت تلك الساعة وعدد كل ورقة أنبت ذلك املطر يا أبا هريرة تصدق باملاء فإنه ال يتوضأ أحد إال 
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 أن ينقص من حسناته شيء يا أبا هريرة أما علمت أن رجالً غفر له احتش حشيشاً فجاءت يمة كان لك مثل حسناته من غري
فأكلته يا أبا هريرة قل للناس حسناً تفلح يوم القيامة يا أبا هريرة عد على املسكني كافراً كان أو مسلماً فإن كان عدت على 

 املسلم فال أحسن صفته يا أبا هريرة إذا كنت يف عيال أبيك أو أمك املسكني الكافر رمحك اهللا وأما ثوابك إن عدت على املسكني
أو ولدك فال حيل لك أن تتصدق منه إال بإذنه يا أبا هريرة ال حيل لك من مال امرأتك شيء إال شيء تعطيك من غري أن تسأهلا 

     هريرة قل للنساء ال حيل هلن أن وذلك هو قول اهللا عز وجل فإن طني لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً يا أبا

يتصدقن من بيوت أزواجهن شيئاً إال بكل رطب خيفن فساده إذا كان غائباً يا أبا هريرة علم الناس سنيت يكن لك النور الساطع يوم 
ىت يبلغ العرش القيامة يغبطك به األولون واآلخرون يا أبا هريرة كن مؤذناً وأما ما فاتك إذا رفعت صوتك باألذان يرفع صوتك ح

فال مير صوتك على شيء إال كان لك بعدده عشر حسنات ولك إذا كنت إماماً بعدد من صلى خلفك ولك مثل صالم ال ينقص 
من صالم شيء إال أن تكون إماماً خائناً قلت يا رسول اهللا وكيف اإلمام اخلائن قال إذا خصصت نفسك بالدعاء دوم فقد 

ضربن يف أدب فوق ثالث فإنك إن زدت فهي قصاص يوم القيامة يا أبا هريرة أدب صغار أهل بيتك خنتهم يا أبا هريرة ال ت
بلسانك على الصالة والطهور فإذا بلغوا عشر سنني فاضرب وال جتاوز ثالثاً يا أبا هريرة عليك بابن السبيل فقدمه إىل أهلك أو إىل 

لفقراء فإن رمحة اهللا ال تبعد عنهم طرفة عني يا أبا هريرة ال تؤذ املسلمني يف أهله تشيعك املالئكة إىل الصراط يا أبا هريرة جالس ا
طريقهم فإنه من آذى املسلمني يف طرقهم ذمه املسلمون واملالئكة مجيعاً يا أبا هريرة إذا مررت على أذى يف الطريق فغطه بالتراب 

ه اليسرى بيدك اليمىن فإا صدقة يا أبا هريرة من مشى مع أعمى يستر اهللا عليك يوم القيامة يا أبا هريرة إذا أرشدت أعمى فخذ يد
ميالً يسدده كان له بكل ذراع من امليل حىت يسمعك اهللا ما يسرك يوم القيامة يا أبا هريرة امسع األصم الذي يسألك عن خري 

املواقف يوم القيامة يا أبا هريرة ال ترشد يسمعك اهللا ما يسرك يوم القيامة يا أبا هريرة أرشد الضال ترشدك املالئكة إىل أحسن 
اليهودي إىل كنيسته وال النصراين إىل بيعته وال الصائيب إىل صومعته وال اوسي إىل بيت ناره وال املشرك إىل بيت وثنه إذن تكتب 

ك مثل ذنبه يا أبا هريرة أرشد عليك مثل خطاياه حىت يرجع يا أبا هريرة ال ترشد أحداً إىل غري حدود اهللا فيعمل به إذن يكون علي
عباد اهللا إىل مساجد اهللا وإىل البلد احلرام وإىل قربي يكن لك مثل أجورهم وال تنقص من أجورهم شيئاً يا أبا هريرة أبلغ النساء أنه 

 مثل احلشفة قال ليس عليهن زيارة قربي ولكن عليهن حج بيت اهللا إذا كان معهن حمرم وإال فال قلت يا رسول اهللا وإن كانت امرأة
وإن كانت امرأة مثل احلشفة يا أبا هريرة إن استطعت أن ال يكون ألحد من الظاملني عليك يد وال لسان فإين أحب لك ذلك يا أبا 

هريرة ال يكن أمري من أمرائك إال أمرياً يعدل مثل ما تعدل أنت فإن عدلت أنت وجار هو كنت أنت شريكه يف اإلمث ومل تكن 
جر يا أبا هريرة إن كان لك مال وجبت عليه زكاة فإن أصابته آفة وقد زكيته مرة واحدة فهي جمزئة إىل يوم القيامة يا شريكه يف األ

أبا هريرة إذا لقيت اليهودي والنصراين فال تصافحه وأنت على وضوء فإن فعلت فأعد الوضوء يا أبا هريرة ال تكن اليهودي 
فإنك واهللا تذله بذلك وال حيل لك أن تكرمه إمنا هلم من العهد والذمة أن ال يؤاخذ أمواهلم إال واوسي والنصراين ولكن مسه بامسه 

بطيب أنفسهم وال تدخل بيوم إال بإذم وال حتل بينهم وبني أطفاهلم وال خيانون يف نسائهم فبذلك أمرك لتعرف امللة يا أبا هريرة 
لك أن تفارقه حىت تدعوه إىل اإلسالم يا أبا هريرة ال جتادلن أحداً منهم فعسى أن إذا خلوت بيهودي أو نصراين أو جموسي فال حيل 

يأتيك بشيء من الترتيل فتكذبه أو جتيء بشيء فيكذبك ال يكون من حديثك إال أن تدعوه إىل اإلسالم وهو قول اهللا تعاىل 
و غري إماماً يف ثوب واحد إن كان صفيقاً يا أبا هريرة وجادهلم باليت هي أحسن الدعاء إىل اإلسالم يا أبا هريرة صل إماماً كنت أ
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 يا أبا هريرة - أتريد أن يكون أجرك كأجر شهداء بدر انظر رجالً مسلماً ليس له ثوب جيمع فيه يوم اجلمعة فأعره ثوبك أو هبة لك
 - غريق كان هدم كانأتريد أن ال تسمع حسيس النار وال يقع بك شررها فأغث من استغاث بك حريق كان لص كان سيل كان

 يا أبا هريرة امش إىل غرميك حبقه تشيعك املالئكة بالصالة - يا أبا هريرة نفس عن املكروبني واملغمومني خترج من غم يوم القيامة
 يا -ه يا أبا هريرة من علم اهللا منه أنه يريد قضاء دينه رزقه اهللا من حيث ال حيتسب وهيأ له قضاء دينه يف حياته أو بعد موت-عليك

أبا هريرة من أصاب ماالً حالالً وأدى زكاته مث ورثه عقبه فكل ما يصنع فيه ورثته من احلسنات فله مثل ذلك من غري أن ينقص من 
      يا أبا هريرة من قذف حمصنة حبس يوم القيامة يف وادي خبال هناك حىت خيرج أو - أجورهم

 يا أبا -قال وادي خبال واد يف جهنم يسيل فيه قيحهم وما خيرج من أجوافهمجييء ببيان ما قال قلت يا رسول اهللا وما وادي خبال 
هريرة من مات وعليه دين وترك وفاء ذلك فجحدهم ورثته وليس هلم عليه بينة ومل يعلم اهللا منه أنه يريد قضاءه فهو قصاص من 

 يا أبا هريرة كل ذنب - إال ديناً أو قذف حمصنة أو حمصن يا أبا هريرة املقتول يف سبيل اهللا يغفر له مجيع ذنوبه -حسناته يوم القيامة
 - غم يوم القيامة فرب ذنب له ثارة من الغم ورب غم له ثارات وال ذنب على املسلم أطول ثارات من مظلمة لدم أو مال أو عرض

ذن تلك املظلمة فإن على اهللا يا أبا هريرة من أصاب شيئاً من ذلك فتاب إىل اهللا عز وجل قبل موته واستكان وتضرع وليس عنده إ
 يا أبا هريرة إن ظلمك إنسان فال تشكه وال تسمع به الناس وتعرفهم حالته تكون - أن يرضى خصماءه يوم القيامة من عنده مبا شاء

 الذين  يا أبا هريرة من عفا عن مظلمة صغرية أو كبرية فأجره على اهللا ومن كان أجره على اهللا فهو من املقربني-أنت وهو سواء
 يا أبا هريرة أتريد -  يا أبا هريرة ال تروع أحداً من خلق اهللا عز وجلّ فتروعك مالئكة اهللا يف اآلخرة يوم القيامة- يدخلون مدخالً

أن تكون عليك رمحة اهللا حياً وميتاً ومقبوراً ومبعوثاً فقم بالليل وصل وأنت تريد به رضى ربك مث مر أهلك يصلون إذا فرغوا 
 يا أبا -إنه إذا مر عليك من الليل ثالث ساعات ومن النهار ثالث ساعات ويف بيتك من يعبد اهللا أعطاك اهللا مثل ذلكيوقظونك ف

 يا أبا هريرة امحل -هريرة صل يف زوايا بيتك مجيعاً يكون نور بيتك يف السماء كنور الكواكب والنجوم يف السماء عند أهل الدنيا
 يا أبا -ني يكن لك يف كل خري يقسمه اهللا من بني أوليائه وأحبائه يف الدنيا واآلخرة سهم وافرغداك وعشاك إىل أقاربك احملتاج

هريرة ارحم مجيع خلق اهللا يرمحك اهللا من النار يوم القيامة قال قلت يا رسول اهللا إين ألرحم الذباب يكون يف املاء فقال رسول اهللا 
 يا أبا هريرة إذا نزلت بك مصيبة فارض مبا أعطاك اهللا وليعلم اهللا منك أن - اهللاصلى اهللا عليه وسلم رمحك اهللا رمحك اهللا رمحك

ثواب املصيبة أحب إليك من املصيبة يعطيك اهللا الصالة والرمحة واهلدى، يا أبا هريرة عز احلزين كما حتب أن تعزي واذكر ثواب 
رة إذا مررت جبمع نساء فال تسلم عليهن فإن بدأتك بالسالم  يا أبا هري-ما أعد اهللا على املصيبة تعط بكل خطوة خطوت عتق رقبة

 يا أبا هريرة املالئكة تتعجب من - يا أبا هريرة إذا سلم املسلم على املسلم فرد عليه صلت عليه املالئكة سبعني مرة- فاردد عليهن
 اجلنة وهو حتية أهل اجلنة قال ابن شاهني وهو  يا أبا هريرة تعود التسليم فإنه خصلة من خصال-املسلم يلقى املسلم فال يسلم عليه

 يا أبا هريرة - يا أبا هريرة أصبح وأمس ولسانك رطب من ذكر اهللا تصبح ومتسي وليس عليك خطيئة-حتية أهل اجلنة يوم القيامة
 أبا هريرة انصر أخاك  يا- يا أبا هريرة استر عورة أخيك يكن اهللا لك ناصراً-إن احلسنات يذهنب السيئات كما يذهب املاء الوسخ

واستر عليه قبل أن يرفع إىل السلطان يف حد من حدود اهللا فإياك أن تباشر له بنفسك ومالك فإنه من حالت شفاعته دون حد من 
 قال بعض العلماء يف وصية أوصى ا اعلم أنه من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر - وصية-حدود اهللا فهو كذا وكذا

واقب جنا ومن اعترب أبصر ومن فهم علم ويف التواين واإلفراط يكون اهللكة ويف التأين السالمة والربكة زارع الرب ومن نظر إىل الع
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حيصد السرور والقليل مع القناعة خري من الكثري مع السرف املشرف يف الذل والتقوى جناة والطاعة ملك وحليف الصدق موفق 
 العاقل مغتبط فإذا جلهت فسل وإذا ندمت فأقلع وإذا غضبت فاحلم وإن وصاحب الكذب خمذول وصديق اجلاهل تعب وندمي

ائتمنت فاكتم ومن كافأك بالشكر فقد أدى إليك الصنيعة ومن أقرضك الثناء فاقضه الفعل ومن بداك بربه شغلك بشكره فتفهم ما 
 عطييت وضع الصنائع عند الكرام ذوي رفد مين إليك واجعله ممثالً بني عينيك فإن الذي أفئدتك من وصييت أبلغ يف رفدك من

اإلحساب وال تضعن معروفك عند اللئام فتضيعه فإن الكرمي يشكر لك ويرصد لك املكافأة واللئيم حبسب ذلك خوفاً ويؤول أمرك 
    معه إىل املذمة وقال الشاعر 

 قد قتلت له قتيال يعدك  أوليت معروفاً لئيماً إذا

 ني أتيتك مستقيالإ وقل  من ذاك معتذراً إليه فكن

 عاقبت لم تظلم فتيال وإن  فإن نغفر فمجترمي عظيم

 اودعته شكراً طويال فقد  أوليت ذلك ذا وفاء وإن

 أوصي بعض العارفني باهللا إنساناً فقال إياك أن تكون يف املعرفة مدعياً وتكون بالزهد متحرفاً أو تكون بالعبادة -  ومن الوصايا-
اهللا فسر لنا ذلك فقال أما علمت أنك إذا أشرت يف املعرفة إىل نفسك بأشياء أنت معري عن حقائقها كنت متعلقاً فقيل له يرمحك 

مدعياً وإذا كنت بالزهد موصوفاً حبالة وبك دون األحوال كنت حمترفاً وإذا علقت قلبك بالعبادة وظننت أنك تنجو من اهللا بالعبادة 
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وصيته أليب هريرة عليك يا أبا هريرة - وصية نبوية- ال باهللا يف العبادة كنت بالعبادة متعلقاً

بطريق أقوام إذا فزع الناس مل يفزعوا وإذا طلب الناس األمان من النار مل خيافوا قال أبو هريرة من هم يا رسول اهللا حلهم وصفهم 
ن يوم القيامة حمشر األنبياء إذا نظر إليهم الناس ظنوهم أنبياء مما يرون من يل حىت أعرفهم قال قوم من أميت يف آخر الزمان حيشرو

حاهلم حىت أعرفهم أنا فأقول أميت أميت فتعرف اخلالئق أم ليسوا أنبياء فيمرون مثل الربق والريح تغشي أبصار أهل اجلمع من 
 -أبا هريرة ركب القوم طريقاً صعباً حلقوا بدرجة األنبياءأنوارهم فقلت يا رسول اهللا مر يل مبثل عملهم لعلي أحلق م فقال يا 

 تركوا ذلك رجاء ما عند اهللا تركوا احلالل خمافة -  والعطش بعدما أرواهم-  والعري بعدما كساهم- آثروا اجلوع بعدما أشبعهم اهللا
 لرم طوىب هلم طوىب هلم وددت أن اهللا حسابه صحبوا الدنيا بأبدام ومل يشتغلوا بشيء منها عجبت املالئكة واألنبياء من طاعتهم

مجع بيين وبينهم مث بكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شوقاً إليهم مث قال إذا أراد اهللا بأهل األرض عذاباً فنظر إليهم صرف 
نا بوصية  كتبت إىل بعض معارف- وصية-العذاب عنهم فعليك يا أبا هريرة بطريقتهم فمن خالف طريقتهم تعب يف شدة احلساب

  ضمنتها أبياتاً أحرضه فيها على تكملة إنسانيته وهي 

 بين الناس إنسانا كنت  تكن روحاً ريحانا إن

 في الخلق رحمانا لتكن  أعطاك صورته إنما

 ما يأتي وما كانا جاز  قد جاز صورته فالذي

 قد جاءه اآلنا والذي  والذي في الغيب من عجب

 وه محسانايدع إنما  يدعوه خالقه والذي
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 بعض الصاحلني إنساناً فقال أكثر مسائلة احلكماء وليكن أول شيء تسأل عنه العقل ألن مجيع األشياء ال تدرك إال - وأوصى-
بالعقل ومىت أدرت اخلدمة هللا فاعقل ملن ختدم مث اخدم سأل ابراهيم األمخيمي ذا النون أن يوصيه بوصية حيفظها عنه قال وتفعل قال 

 قلت نعم إن شاء اهللا فقال يا ابراهيم احفظ عين مخساً فإن أنت حفظتهن مل تبال ماذا أصبت بعدهن قلت وما هن رمحك ابراهيم
اهللا قال عانق الفقر وتوسد الصرب عاد الشهوات وخالف اهلوى وافزع إىل اهللا يف أمورك كلها فعند ذلك يورثك الشكر والرضى 

مسة مخسة العلم والعمل وأداء الفرائض واجتناب احملارم والوفاء بالعهود ولن تصل إىل واخلوف والرجاء والصرب وتورثك هذه اخل
هذه اخلمسة إال خبمس علم غزير ومعرفة شافية وحكمة بالغة وبصرية ناقدة ونفس راهبة والويل كل الويل ملن بلي خبمس حرمان 

ا يأيت وأقبح القبح مخس قبح الفعال ومساوئ األعمال وعصيان وخذالن واستحسان النفس مبا يسخط اهللا واإلزراء على الناس مب
وثقل الظهور باألوزار والتجسس على الناس مبا ال حيب اهللا ومبارزة اهللا مبا يكره وطوىب مث طوىب ملن أخلص مخسة من أخلص علمه 

سة جتارة بالصدق وصناعة وعمله وحبه وبغضه وأخذه وعطاءه وكالمه وصمته وقوله وفعله واعلم يا ابراهيم أن وجوه احلالل مخ
بالنصح وصيد الرب والبحر ومرياث حالل األصل وهدية من موضع ترضاها فكل الدنيا فضول إال مخسة خبز شبعك وماء يرويك 
وثوب يسترك وبيت يكنك وعلم تستعمله وحيتاج أيضاً أن يكون معه مخسة أشياء اإلخالص والنية والتوفيق وموافقة احلق وطيب 

لبس ومخسة أشياء فيها الراحة ترك قرناء السوء والزهد يف الدنيا والصمت وحالوة فالطاعة إذا غبت عن أعني املخلوقني املطعم وامل
وترك االزدراء على عباد اهللا حىت ال تزدري على أحد يعصي اهللا وعندها يسقط عنك مخس املراء واجلدال والرياء والتزين وحب 

 عالقة دون اهللا وترك كل لذة فيها حساب والتربم بالصديق والعدو وخفة احلال وترك االدخار املرتلة ومخس فيهن مجع اهلم قطع كل
ومخس يا ابراهيم يتوقعهن العامل نعمة زائلة أو بلية نازلة أو ميتة قاضية أو فتنة قاتلة أو تزلّ قدم بعد ثبوا حسبك يا ابراهيم إن 

  باب عملت مبا علمتك منظوم أليب العتاهيه يف هذا ال

 خليلي كما يراني أرى  ما أنا إال لمن يعاني

 من ال يرى مكاني مكان  لست أرى ما ملكت طرفي

 جهد الخلق ما عداني لو  إلى أن أموت زرق فلي

 فالن وعن فالن وعن  فاستغن باهللا عن فالن

 للعرض والوجه واللسان  من حله قوام فالمال

 وانيالعجز والت مفتاجه  ذل عليه باب والفقر

 هن من اهللا في ضمان  ورزق ربي له وجوه

 له في العلو ثان ليس  من لم يزل علياً سبحان

 حي سواه فان فكل  على خلقه المنايا قضى

 بكيت على زمان إال  رب لم نبك من زمان يا
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 -  موعظة-ا أظهر نفاقاً على نفاق قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من أظهر للناس خشوعاً فوق ما يف قلبه فإمن-نصيحة عمرية

تتضمن وصية ونصيحة نبوية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طوىب ملن تواضع يف غري منقصة وذل يف نفسه يف غري مسكنة 
وأنفق من مال مجعه من غري معصية وخالط أهل الفقه واحلكمة ورحم أهل الذلة واملسكنة طوىب ملن طاب كسبه وصلحت سريرته 

 الفضيل بن - وصية- عالنيته وعزل عن الناس شره طويب ملن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قولهوكرمت
العياض أمري املؤمنني روينا أن أمري املؤمنني هارون الرشيد حج ومعه الفضل بن الربيع قال أتاين أمري املؤمنني فخرجت إليه مسرعاً 

ت إيلّ ألتيتك فقال وحيك قد كان ذلك يف نفسي فانظر يل رجالً أسأله فقلت ههنا سفيان بن عيينة فقلت يا أمري املؤمنني لو أرسل
فقال امض بنا إليه فأتيناه فقرعت الباب فقال من ذا فقال أجب أمري املؤمنني فخرج مسرعاً فقال يا أمري املؤمنني لو أرسلت إيلّ 

اعة كم قال له عليك دين قال نعم فقال اقض دينه فلما خرجنا قال ما أغىن عين ألتيتك قال له خذ ملا جئناك له رمحك اهللا فحدثه س
صاحبك شيئاً انظر يل رجالً أسأله فقلت ههنا عبد الرزاق فذكر مثل ما جرى له مع سفيان وقال ما أغىن عين صاحبك شيئاً انظر 

م يصلي يتلو آية من القرآن يرددها قال اقرع الباب يل رجالً أسأله فقلت ههنا الفضيل بن عياض فقال امش بنا إليه فإذا هو قائ
فقرعت فقال من هذا قلت أجب أمري املؤمنني فقال ما يل وألمري املؤمنني فقلت سبحان اهللا أما عليك طاعة فرتل ففتح الباب مث 

ينا فسبقت كف أمري املؤمنني قبلي ارتقى إىل الغرفة فأطفأ السراج مث التجأ إىل زاوية من زوايا البيت فدخلنا فجعلنا حنول عليه بأيد
إليه فقال يا هلا من كف ما الينها إن جنت غداً من عذاب اهللا عز وجل فقلت يف نفسي ليكلمنه الليلة بكالم من قلب تقي فقال له 

القرظي ورجاء بن خذ ملا جئناك له رمحك اهللا فقال له أن عمر بن عبد العزيز ملا ويل اخلالفة دعي سامل بن عبد اهللا وحممد بن كعب 
حيوة فقال هلم إين قد ابتليت ذا البالء فأشريوا علي فعد اخلالفة بالء وعددا أنت وأصحابك نعمة فقال له سامل بن عبد اهللا إن 

أردت النجاة من عذاب اهللا فصم عن الدنيا وليكن فطرك منها املوت وقال له حممد بن كعب إن أردت النجاة من عذاب اهللا فليكن 
ري املسلمني عندك أبا ووسطهم عندك أخاً وأصغرهم عندك ولداً فوقر أباك وأكرم أخاك وحتنن على ولدك وقال له رجاء بن كب

حيوة إن أردت النجاة غداً من عذاب اهللا فأحب للمسلمني ما حتب لنفسك واكره هلم ما تكره لنفسك مث مت إذا شئت وإين أقول 
ف يوم تزل فيه األقدام فهل معك رمحك اهللا من يشري عليك مبثل هذا فبكى هارون بكاء لك يا هارون إين أخاف عليك أشد اخلو

شديداً حىت غشي عليه فقلت له ارفق يا أمري املؤمنني فقال تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا مث أفاق فقال له زدين رمحك اهللا فقال 
إليه فكتب إليه يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار يف النار مع خلود األبد يا أمري املؤمنني بلغين أن عامالً لعمر بن عبد العزيز شكى 

وإياك أن ينصرف بك من عند اهللا عز وجل فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء فلما قرأ الكتاب طوى البالد حىت قدم على عمر بن 
قى اهللا عز وجل قال فبكى هارون بكاء شديداً مث عبد العزيز فقال له ما أخرجك قال خلعت قليب بكتابك ال أعود إىل والية حىت أل

قال زدين رمحك اهللا فقال يا أمري املؤمنني إن العباس عم املصطفى صلى اهللا عليه وسلم جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا 
كون أمرياً فافعل فبكى هارون بكاء رسول اهللا امرين على إمارة فقال له إن اإلمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن ال ت

شديداً وقال له ردين رمحك اهللا قال يا حسن الوجه أنت الذي يسألك اهللا عز وجلّ عن هذا اخللق يوم القيامة فإن استطعت أن تقي 
م غاشاً مل هذا الوجه فافعل وإياك أن تصبح ومتسي ويف قلبك غش ألحد من رعيتك فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من أصبح هل

يرح رائحة اجلنة فبكى هارون وقال له عليك دين قال نعم دين لريب مل حياسبين عليه فالويل يل إن سألين والويل يل إن ناقشين 
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والويل يل إن مل أهلم حجيت قال إمنا أعين من دين العباد قال إن ريب مل يأمرين ذا وقد قال عز وجلّ أن اهللا هو الرزاق فقال له هذه 
    ف دينار خذها وأنفقها على عيالك وتقوي ا على عبادتك فقال سبحان اهللا أنا أدلك على أل

طريق النجاة وأنت تكافئين مبثل هذا سلمك اهللا ووفقك مث صمت فلم يكلمنا فخرجنا من عنده فلما صرنا على الباب قال يل 
خلت عليه امرأة من نسائه فقالت له يا هذا قد ترى ما حنن هارون إذا دللتين على رجل فدلين على مثل هذا هذا سيد املسلمني فد

فيه من ضيق احلال فلو قبلت هذا املال لفرجت عنا به فقال هلا مثلي ومثلكم كمثل قوم كان هلم بعري يأكلون من كسبه فلما كرب 
ل خرج فجلس يف السطح على باب حنروه فأكلوا حلمه فلما مسع هارون هذا الكالم قال ندخل فعسى أن يقبل املال فلما علم الفضي

الغرفة فجاء هارون فجلس إىل جنبه فجعل يكلمه وال جييبه فبينا حنن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت يا هذا قد آذيت 
 وقال رجل لذي النون املصري دلين على طريق الصدق واملعرفة فقال يا أخي أد -الشيخ هذه الليلة فانصرف رمحك اهللا فانصرفنا

اهللا صدق حالك اليت أنت عليها على موافقة الكتاب والسنة وال ترق حيث ال ترق فرتل قدمك فإنه إذا دل بك مل تسقط وإذا إىل 
 ليكن آثر األشياء -  وصية مشفق ناصح-  وصية مشفق ناصح-ارتقيت أنت تسقط وإياك أن تترك ما تراه يقيناً ملا ترجوه شكى

 عليك واتقي ما اك عنه فإن ما تعبدك اهللا به خري لك وأفضل مما ختتاره لنفسك من عندك وأحبها إليك أحكام ما افترض اهللا
أعمال اليت مل جتب عليك وأنت ترى أا أبلغ لك فيما تريد كالذي يؤدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك إمنا ينبغي للعبد أن 

إىل ما ى عنه فيتقيه على أحكم ما ينبغي فالذي قطع العباد يراعي أبداً ما وجب عليه من فرض فيحكمه على متام حدوده وينظر 
عن رم عز وجل وقطعهم عن أن يرزقوا حالوة اإلميان وعن أن يبلغوا حقائق الصدق اوم عن أحكام ما فرض عليهم يف قلوم 

 وأحكموها ال دخل عليهم الرب وأمساعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطوم وفروجهم ولو وقفوا على هذه األشياء
إدخاالً يعجز أبدام وقلوم عن محل ما رزقهم من حسن معونته وفوائد كرامته ولكن أكثر القراء والنساء حقروا حمقرات الذنوب 

 عبد اهللا - وصية -واونوا بالقليل منها ومما فيهم من العيوب فحرموا لذة ثواب الصادقني يف العاجل وأستغفر اهللا مما تقول وال تفعل
املغاور وكان رجالً كبرياً من أهل لبلة من أعمال إشبيلية بغرب األندلس كان سبب رجوعه إىل طريق اهللا أن املوحدين ملا دخلوا 
لبلة رمت امرأة عليه نفسها وقالت له امحلين إىل إشبيلية وأزلين من أيدي هؤالء القوم فأخذها على عنقه وخرج ا فلما خلى ا 

 من الشطار األشداء وكانت املرأة ذات مجال فائق فدعته نفسه إىل وقاعها فقال يا نفسي هي أمانة بيدي وال أحب اخليانة وكان
وما هذا وفاء مع صاحبها فأبت عليه نفسه إال الفعل فلما خاف على نفسه أخذ حجراً وجعل ذكره عليه وهو قائم وأخذ حجراً 

ن فقال يا نفسي النار وال العار فجاء منه واحد زمانه وخرج من حينه يطلب احلج فأقام آخر فقال به عليه فرضخه بني احلجري
باإلسكندرية إىل أن مات ا أدركته ومل أجتمع به فأخربين أبو احلسن اإلشبيلي قال أوصاين عبد اهللا املغاور فقال يل يا أبا احلسن 

ذى اخللق وإدجال الراحة على اإلخوان وأن تكون أذناً ال لساناً أي آمرك خبمس وأاك عن مخس آمرك باحتمال أذى اخللق وترك أ
امسع أكثر مما تتكلم به واخلامس أن تكون مع الناس على نفسك وأاك عن معاشرة النساء وحب الدنيا وحب الرياسة وعن 

لسة قال حدثنا ابن أيب الدنيا قال  يف اا- وصية حكيم رويناها من حديث ابن مروان املالكي- الدعوى وعن الوقوع يف رجال اهللا
مسعت حممد بن احلسني يقول قال حكيم حلكيم أوصين فقال اجعل اهللا مهك واجعل احلزن على قدر ذنبك فكم من حزين وقف به 

  رويناها من حديث أيب الدرداء قال قال رسول اهللا-  وصية نبوية-حزنه على سرور األبد وكم من فرح نقله فرحه إىل طول الشقاء

صلى اهللا عليه وسلم توبوا إىل اهللا قبل أن متوتوا وبادروا باألعمال الصاحلة فبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبني ربكم تسعدوا 
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وأكثروا الصدقة ترزقوا وامروا باملعروف ختصبوا واوا عن املنكر تنصروا أيها الناس أن أكيسكم أكثركم للموت ذكراً وأحزمكم 
اً أال وإن من عالمات العقل التجايف عن دار الغرور واإلنابة إىل دار اخللود والتزود لسكىن القبور والتأهب ليوم أحسنكم له استعداد

    النشور وأنشد بعضهم 

 يجمعنا والدار والوطن والعيش  كنا على ظهرها والدهر في مهل

 يجمعنا في بطنها الكفن واليوم  الدهر بالتصريف ألفتنا ففرق

رمهي عمرو بن حلى باحلرام قال اهللا تعاىل ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم فكان ابن عباس يسكن  اجل- وصية-
الطائف ألجل ذلك وثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال احتكار الطعام مبكة إحلاد فيه قال اجلرمهي خياطب عمرو بن 

  حلى يوصيه 

 بلد حرامأنها  ة  يا عمر ال تظلم بمك

 يحتزم األنام وكذاك  بعاد أين هم سائل

  ن لهم بها كان السوام  العماليق الذي ومن

ومن وصايا ذي النون بعض الفتيان يا فىت خذ لنفسك بسالح املالمة وأقمعها برد الظالمة تلبس غداً سرابيل السالمة وأقصرها يف 
اجلنان وجرعها كأس الصرب ووطنها على الفقر حىت تكون تام األمر فقال له روضة األمان وذوقها مضض فرائض اإلميان تظفر بنعيم 

الفىت وأي نفس تقوى على هذا فقال نفس على اجلوع صربت ويف سربال الظالم خطرت نفس ابتاعت اآلخرة بالدنيا بال شرط وال 
 احلنادس سلكت وهجرت اللذات ثنياً نفس تدرعت رهبانية القلق ورعت الدجى إىل واضح الفلق فما ظنك بنفس يف وادي

فملكت وإىل اآلخرة نظرت وإىل العينا أبصرت وعن الذنوب أقصرت وعلى الرتر من القوت اقتصرت وجليوش اهلوى قهرت ويف 
ظالم الدياجي زهرت فهي بقناع الشوق خمتمرة وإىل عزيزها يف غلس الدجى مشمرة قد نبذت املعايش ورعت احلشايش هذه نفس 

 ذي النون أخاه الكفل قال له يا أخي كن باخلري موصوفاً وال - وصية-م القدوم وكل ذلك بتوفيق احلي القيومخدوم عملت ليو
 نبوية حدثنا ا حممد بن قاسم مبدينة فاس قال ثنا هبة اهللا بن مسعود ثنا حممد بن بركات ثنا حممد بن - وصية-تكن للخري وصافاً

م اخلوالين نبأ علي بن احلسني ابن بندارثنا امساعيل بن أمحد بن أيب حازم حدثنا أيب ثنا عمرو سالمة بن جعفر ثنا هبة اهللا بن ابراهي
بن هاشم ثنا سليمان بن أيب كرميه عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أبا 

 من صاحبك تكن مؤمناً واعمل بفرائض اهللا تكن عابداً وارض هريرة أحسن جماورة من جاورك تكن مسلماً وأحسن مصاحبة
   حمكمة يف موعظة منظمة أليب العتاهية -  وصية- بقسم اهللا تكن زاهداً

 كالم القائلين فضوله وشر  إن خير الزخر خير تنيله أال

  إلى غيرها والموت فيها سبيله  تر أن المرء في دار بلغة لم

  كان ال يكفيك منه قليلهإذا  وأي بالغ يكتفي بكثيره

 فيهن الخليل خليله يفارق  سكان القبور مضاجع مضاجع
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 بها ضيف وشيك رحيله فكل  تزود من الدنيا يزاد من التقى

 المنايا من أتت ال تقيله فإن  للمنايا ال أبالك عدة وخذ

 قواها أو لملك تريله تيت  وما حادثات الدهر إال لغزة

  نه ديوانه ومن ذلك أيضاً مما ضم

 ومجيئه وذهابه تقدير  عيب ابن آدم ما علمت كثير

 حق والبقاء يسير الموت  نفسك للحياة محبة غرتك

 يسير لو علمت حقير فيها  تغبط الدنيا فإن جميع ما ال

 على األيام كيف تصير دنيا  ساكن الدنيا ألم تر زهرة ال يا

 نع فأنت فقيرأنت لم تق إن  سل ما بدا لك أن تنال من الغنى

 الصغير من الذنوب كبير إن  جامع المال الكثير لغيره يا

 هل عليك من المنون خفير أو  في يديك من الحوادث قوة هل

 وإذا خال بك منكر ونكير  تقول إذا رحلت إلى البلى ماذا

    

ثة من ال تكتمه ما يعلمه اهللا منك  قال بعضهم سألت أستاذي من أحادث من الناس وإىل من أسكن فقال عليك مبحاد- وصية-
 يف حكاية عن بعض أهل الوالية قال بعض السياح كنت - وصية-واجعل للناس ظاهرك وهللا باطنك وعاشرهم باليت هي أحسن

جائزاً يف بعض سياحايت يف أرض الشام إذ مررت بنهر يقال له ر الذهب فرأيت يف ظهر قرية من قرى ذلك النهر صومعة فيها 
ناديته يا راهب أجبين فلم جيبين فناديته الثانية يا راهب أجبين فلم جيبين فناديته الثالثة يا راهب أجبين أو قال فناديت يا رباين راهب ف

فاطلع فرآين فقال يل ما حاجتك وما الذي تريد فقلت له عظة أو وصية أنتفع ا فقال يل أو تركت الدنيا قلت نعم فقال يل كل 
  ت وعلل النفس فإنك متوت وذكرها الوقوف بني يدي احلي الذي ال ميوت مث قال القوت والزم السكو

 يا دار اليسير منك  قنعنا لكفانا لو

 كثير وبالياك  نعماك قليل أنت

  حيث ال تمشي القبور  وقبور تتالشى

 الناقد بصير إنما  مبهرج ال تبهرج يا

يا راهب زدين من تلك احلكمة فقال يل كل مما كسبته ميينك وعرق فيه قال فتركته وبت ليليت فلما أصبح عدت إليه وناديت 
  جبينك فإن ضعف يقينك فسل ربك فإنه يغنيك مث قال 

 األرض زلزالها وزلزلت  اقتربت ساعة يا لها إذا

 الناس يومئذ ما لها من  بد من سائل قائل فال
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 ال شك أوحى لها وربك  تحدث أخبارها ربها

 تشيب الكهول وأطفالها  ساعةاألرض عن  وتنفطر

 ترى النفس ما هالها ولكن  ترى الناس سكرى بال قهوة

 ذرة كان مثقالها ولو  ترى النفس ما قدمت محضراً

 كنت في الحشر حمالها إذا  بالئي فما حيلتي ذنوبي

 عليها وإما لها فإما  يحاسبها ملك قادر

يته يا راهب زدين من تلك احلكمة فقال يل صل الفرض واذكر العرض وال تطلب قال فتركته وبت ليليت فلما أصبح عدت إليه وناد
  من أحد الصلة وال القرض مث قال 

 وتركك للعصيان حقاً متي يقضي  تهجر الدنيا وتنوي لها بغضاً متى

 للدنيا يساق بها ركضا وعمرك  يا صفيق الوجه تنوي بتوبة متى

   ثقل اللبن تحت الثرى رضايرضك  بد بعد الموت أن تسكن البلى فال

 أهوال القيامة والعرضا وتشهد  كتاباً فيه كل فضيحة وتعطي

 الذي أسخطته لعسى يرضا لعل  في دياجي الليل هللا طائعاً فقم

قال فتركته وبت ليليت فلما أصبح عدت إليه وناديته يا راهب زدين من تلك احلكمة فقال يل يا هذا شغلتين عن عبادة ريب فقمت 
  إليه مودعاً فقال يل كل الصرب والزم الفقر مث أنشد 

 كنت المصر على الفساد إذا  تهدى إلى سبل الرشاد متى

 ال تمّل من الرقاد وليلك  العباً تغتر فيه نهارك

 عليك من ظلم العباد أضر  ظلم العباد فليس شيء فدع

على السفر البعيد على انفراد  الزاد أنك ذو رحيل وهي  

 الموت ميقات العباد فإن  للذي ال بد منه تأهب

 لهم زاد وأنت بغير زاد  يسرك أن تكون زميل قوم

    

وروينا عن بعض علماء هذا الشأن من أهل اهللا الناصحني أنفسهم أنه قال ينبغي ملن علم أن له مقاماً بني يدي اهللا عز وجل ليسأله 
 على اجلزيل الكثري وال التواين والتقصري على اجلد والتشمري وال سيما إذا كان ممن عما أسلف يف هذه الدار أن ال يؤثر القليل احلقري

قد أيده اهللا منه بإتقان العلم ولقح عقله بدالالت الفهم أن ال يتحري يف ظلمة الغفلة اليت حتري فيها اجلاهلون والعجب كل العجب 
 إىل الدنيا وتقلب حاالا وكثرة آفاا وال زادم الدنيا إال هو وال ألهل هذه الصفة استوحشوا من طاعة اهللا وأنسوا بغريه وركنوا

ازدادوا هلا إال إكراماً فما مستيقظ من وسنة خيلع وثيق الغل من عنقه ويهتك جلباب الران عن قلبه وإن من أنصح النصحاء لك يا 
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ل ويكون فما رأيت هذه اخلصال تورث أخي من محلك من أمرك على احملجة وأمرك بالرحلة ومل حيسن لك سوف وأرجو ولع
صاحبها إال اخلسارة والندامة فكابدوا التسويف بالعزم وبادروا التفريط باحلزم فقد وضح لكم الطريق واهللا املستعان واملرشد 

حذف  سئل بعض أهل اهللا عن أعون ما جيده العبد على تسكني الشهوة فقال الصيام بالنهار والقيام بالليل و- وصية-والدليل
الشهوات والتغافل عنها وترك حمادثة النفس يذكرها فقيل له فإن الرجل يصوم بالنهار ويقوم بالليل وال يأكل الشهوات وجيد يف 

نفسه حركة واضطراباً فقال له ذلك من فرط فضل شهوة مقيمة فيه من األول فليقطع أسباب املادة منها جهده وميسكها عن نفسه 
 سلطاا بذكر املوت وتقريب األجل وقصر األمل وما يشغل القلوب اقطع عن نفسك الشهوات باهلموم واألحزان وتسكني

واستقبل مراقبة من هو عليك رقيب واحملافظة على طاعة من هو عليك حسيب نسأل اهللا تعاىل التوفيق على بالغ الطريق واخلروج 
 باملقادير استراح ومن صحح استراح ومن تقرب قرب  يف ذكرى قال بعض العلماء من وثق- وصية-من كل ضيق أنه قوي شفيق

ومن صفى صفى له ومن توكل وثق ومن تكلف ما ال يغنيه ضيع ما يعنيه وقيل لبعضهم مب ينال العبد اجلنة فقال حبسن استقامة ليس 
بة لنفسك قبل أن حناسب كن فيها روغان واجتهاد ليس معه سهو ومراقبة اهللا يف السر والعالنية وانتظار املوت بالتأهب له واحملاس

عارفاً خائفاً وال تكن عارفاً واصفاً ال تكن خصماً لنفسك على ربك تسرتيده يف رزقك وجاهك ولكن كن خصماً لربك على 
نفسك ال جتمع معك عليك وال تلق أحداً بعني االزدراء والتصغري وإن كان مشركاً خوفاً من عاقبتك فلعلك تسلب املعرفة ويرزقها 

و النون تعوذ باهللا من النبطي وقيل من القبطي إذا استغرب وهذه وصية عجيبة جمربة قاهلا جمرب وهلا حكاية قال ذو النون وقال ذ
املصري رأيت يف بربا مبوضع يقال له دندره مكتوباً فيها احذروا العبيد املعتقني واألحداث املتغربني واجلند املتعبدين والقبط 

نس بن حيىي العباسي القصار جتاه الركن اليماين سنة تسع وتسعني ومخسمائة عن أيب بكر بن عبد الباقي عن املستعربني حدثنا ذا يو
أيب الفضل بن أمحد عن أمحد بن عبد اهللا عن حممد بن ابراهيم قال مسعت عبد احلكيم بن أمحد بن سالم يقول مسعت ذا النون يقول 

 ابن احلسن املعروف بابن النحاس قال حدثين بدر اجلزري قال قال يل علي بن اخلطاب  إهلية حدثنا العماد عبد اهللا-  وصية- احلكاية
اجلزري باجلزيرة وكان من الصاحلني رأيت احلق يف النوم فقال يل يا ابن اخلطاب متن قال فسكت فقال يل يا ابن اخلطاب متن قال 

يك ملكي وملكويت وأقول لك متن وتسكت فقال قلت يا رب فسكت قال ذلك ثالثاً مث قال يل يف الرابعة يا ابن اخلطاب أعرض عل
إن نطقت فبك وإن تكلمت فبما جتريه على لساين فما الذي أقول فقال قل أنت بلسانك فقلت يا رب قد شرفت أنبياءك بكتب 

د أخلص هللا شكراً أنزلتها عليهم فشرفين حبديث ليس بيين وبينك فيه واسطة فقال يا ابن اخلطاب من أحسن إىل من أساء إليه فق
 بل - وصية- ومن أساء إىل من أحسن إليه فقد بدل نعمة اهللا كفراً قال فقلت يا رب زدين فقال يا ابن اخلطاب حسبك حسبك

وصايا إهلية أصدق الوصايا وأنفعها ما ورد يف القرآن العزيز من أوامر احلق عباده ونواهيه املرتل من حكيم محيد نزل به الروح 
لب حممد صلى اهللا عليه وسلم ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني فلنذكر منها ما يسره اهللا على لسان مذكر بذلك األمني على ق

القلوب الغافلة وتربكاً بكالم اهللا تعاىل وجل فمن ذلك ال تفسدوا يف األرض آمنوا كما آمن الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
     والذين من قبلكم ال جتعلوا هللا أنداداً

وأنتم تعلمون وهنا سر ملن تفكر اتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة بشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من 
حتتها األار أوفوا بعهدي أوف بعهدكم فارهبون اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وآمنوا مبا أنزلت مصدقاً ملا معكم وال تكونوا 

 وال تشتروا بآيايت مثناً قليالً وإياي فاتقون وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون وأقيموا الصالة وآتوا أول كافر به
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الزكاة واركعوا مع الراكعني واستعينوا بالصرب والصالة واتقوا يوماً ال جتزي نفس عن نفس شيئاً وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ 
ن توبوا إىل بارئكم كلوا من طيبات ما رزقناكم قولوا حطة كلوا واشربوا من رزق اهللا وال تعثوا يف منها عدل وال هم ينصرو

األرض مفسدين خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ال تعبدون إال اهللا وبالوالدين إحساناً وذي القرىب واليتامى 
وآتوا الزكاة ال تفسكون دماءكم وال خترجون أنفسكم من دياركم أمنوا مبا أنزل اهللا واملساكني وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصالة 

خذوا ما آتيناكم بقوة وامسعوا ال تكفر ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فاعفوا واصفحوا وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا 
كفني والركع السجود ال متوتن إال وأنتم مسلمون قولوا آمنا باهللا وما أنزل واختذوا من مقام ابراهيم مصلى طهراً بييت للطائفني والعا

إلينا وما أنزل إىل ابراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من رم ول وجهك 
م واخشوين اذكروين أذكركم واشكر ويل شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره استبقوا اخلريات ال ختشوه

وال تكفرون كلوا مما يف األرض حالالً طيباً ال تتبعوا خطوات الشيطان اتبعوا ما أنزل اهللا من شهد منكم الشهر فليصمه ولتكملوا 
 اخليط األسود من العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب كلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من

الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد تلك حدود اهللا فال تقربوها وال تأكلوا أموالكم بينكم 
قاتلونكم بالباطل وتدلوا ا إىل احلكام واتوا البيوت من أبواا وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين ي

وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام 
حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم 

 اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا وأمتوا احلج والعمرة هللا وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدى حمله وتزود وأنفقوا يف سبيل
فإن خري الزاد التقوى واتقون يا أويل األلباب اذكروا اهللا عند املشعر احلرام واذكروه كما هداكم أفيضوا من حيث أفاض الناس 

 كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً واذكروا اهللا يف أيام معدودات ادخلوا يف السلم كافة وال تقاتلوهم عند واستغفروا اهللا اذكروا اهللا
املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا اعتزلوا النساء يف احمليض وال 

يث أمركم اهللا فاتوا حرثكم أىن شئتم وقدموا ألنفسكم واعلموا أنكم مالقوه وبشر تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من ح
املؤمنني وال جتعلوا اهللا عرضة إلميانكم أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس تلك حدود اهللا فال تعتدوها فأمسكوهن مبعروف أو 

زواً واذكروا نعمة اهللا عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب سرحوهن مبعروف وال متسكوهن ضراراً لتعتدوا وال تتخذوا آيات اهللا ه
واحلكمة يعظكم به وال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده ال تواعدوهن سراً إال أن تقولوا 

أنفسكم فاحذروه واعلموا أن اهللا غفور قوالً معروفاً وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن اهللا يعلم ما يف 
حليم ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقتر قدره وأن تعفوا أقرب للتقوى وال تنسوا الفضل بينكم حافظوا على الصلوات 

دقاتكم باملن والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة ال تبطلوا ص
واألذى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه 

    اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا واتقوا يوماً 

العدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا ترجعون فيه إىل اهللا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب ب
فليكتب وليملل الذي عليه احلق وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئاً فإن كان الذي عليه احلق سفيهاً أو ضعيفاً أو ال يستطيع أن ميل 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  3042  

ن الشهداء أن تضل هو فليملل وليه بالعدل واشتهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون م
إحدامها فتذكر إحدامها األخرى وال يأب الشهداء إذا ما دعوا وال تسأموا أن تكتبوه صغرياً أو كبرياً إىل أجلها واشهدوا إذا تبايعتم 

كل صفة فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق اهللا به وال تكتموا الشهادة واعلم أن اهللا تعاىل قد ذكر يف كتابه كل صفة حيمدها اهللا و
يذمها اهللا وصية لنا وتعريفاً أن جنتنب ما ذم من ذلك ونتصف مبا محد من ذلك وقرر على أمور وبخ ا عباده ونعت كل صاحب 
صفة مبا هو عليه عند اهللا فما محد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون واإلميان مبا انزل على الرسل عليهم 

ن باآلخرة وقال فيهم اولئك على هدى من رم أي على بيان وتوفيق حيث صدقوا رم فيما أخربهم به مما هو غيب السالم واإليقا
يف حقهم وألئك هم املفلحون الناجون من عذاب اهللا الباقون يف رمحة اهللا ومما ذمه الكافر واملنافق فالكافر ذو الوجه الواحد الذي 

ه احلق أو مل يعلمه فإنه ال يؤمن بشيء من ذلك ال عقالً وال شرعاً وأخرب أن اهللا ختم على قلبه أظهر معاندة اهللا فسواء عليه أعلم
خبامت الكفر فال يدخله اإلميان مع علمه به وختم على مسع فهمه وهو اجلاهل فلم يعلم ما أراد اهللا مبا قاله وعلى أبصار عقوهلم غشاوة 

ل يف ذي الوجهني وهو املنافق أنه يقول آمنا باهللا ومبا جاء من عند اهللا وهو ليس حيث نسبوا ما رأوه من اآليات إىل السحر وقا
كذلك وإمنا يفعل ذلك خداعاً اهللا والذين آمنوا وجعل الفساد صالحاً والصالح فساداً واإلميان سفهاً واملؤمنني سفهاء ويأيت 

ؤالء هم الذين اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت جتارم وما املؤمنون بوجه يرضيهم ويأيت الكافرين بوجه يرضيهم فأخرب اهللا أن ه
كانوا مهتدين وأم الصم عن مساع ما ذكرهم اهللا به إليكم عن الكالم باحلق العمي عن النظر يف آيات اهللا وأم ال يرجعون ومما ذم 

دون يف األرض أولئك هم اخلاسرون وقرر كيف اهللا الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفس
تكفرون باهللا وكنتم أمواتاً فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم مث إليه ترجعون ووبخ أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 

موسى لن نصرب على طعام الكتاب أفال تعقلون ومما ذم من أعطاه األنفس فطلب إال دون لقلة علمه ودناءة مهته فقال وإذ قلتم يا 
واحد يشري إىل أن الصرب مع اهللا صعب فادع لنا ربك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فقال هلم 

 أتستبدلون الذي هو أدىن وهو ما ذكروه بالذي هو حري وهو ما أنزل اهللا عليهم من املن والسلوى فأشار إىل دناءة مهتهم بقوله

اهبطوا مصراً ملا نزلوا إىل االدون من األعلى قيل هلم اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم إمنا هي أعمالكم ترد عليكم وضربت عليهم 
الذلة واملسكنة ألم هبطوا وباؤوا بغضب من اهللا ألم مل خيتاروا ما اختار اهللا هلم وكفروا باألنبياء وبآيات اهللا وقتلوا األنبياء بغري 

وعصوا واعتدوا ومما ذمهم به القساوة فقال بعد تقرير ما أنعم اهللا به عليهم مث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو احلق 
أشد قسوة وإمنا كانت أشد قسوة ألن من احلجارة ما يتفجر منه األار وأن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء وأن منها ملا يهبط من 

م يف قلوبكم من هذا شيء يذمهم بذلك ومما ذم من يقول ما توسوس به نفسه وما يسول له شيطانه هذا خشية اهللا وأنتم ما عندك
من عند اهللا ليشتروا به مثناً قليالً من اجلاه والرياسة عليهم وما حيصلوه من املال فأخرب اهللا تعاىل أن هلم الويل من اهللا من أجل ذلك 

 مثل هذه الصفات ومما أوصى به عباده مما حيمده أن ال تعبدوا إال اهللا وبالوالدين إحساناً هذا كله ذكره اهللا يف كتابه لنا لنجتنب
وذي القرىب واليتامى واملساكني وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فمن يعمل بوصيته ووصف حاله على جهة الذم 

مهم اهللا به فقال عقيب هذا القول مث توليتم إال قليالً منكم وأنتم يسمعنا تعاىل ما جرى من عباده حىت ال نسلك مسلكهم الذي ذ
    معرضون مث أنتم هؤالء تقتلون 

أنفسكم وخترجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم باإلمث والعدوان وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حمرم عليكم إخراجهم 
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حقهم وحق أمثاهلم إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كما قال يف 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيالً وأخرب أن هؤالء هم الكافرون حقاً وقال فما جزاء 

شد العذاب وما اهللا بغافل عما يعملون فإنه أخرب عن هؤالء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا مث يوم القيامة يردون إىل أ
أم الذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة فال خيفف عنهم العذاب وال هم ينصرون كما اشتروا أولئك الضاللة باهلدى فما رحبت 

لنار بقوله فما أصربهم على النار فدل جتارم وما كانوا مهتدين كما اشتروا أمثاهلم العذاب باملغفرة فتعجب اهللا من صربهم على ا
على أم عرفوا احلق وجحدوا مع اليقني كما قال يف حق هذه من صفته يف النمل وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم أا يعين اآليات 

 بأن اهللا نزل براهني على صدقهم فيما أخربوا به عن اهللا ظلماً وغلواً وأي آية كانت للعرب معجزة مثل القرآن ولذلك قال ذلك
الكتاب باحلق وقال يف الذين يكتمون ما أنزل اهللا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أن أولئك يلعنهم اهللا 

ويلعنهم الالعنون وانه من سئل عن علم تعني عليه اجلواب عنه وهو يعلمه فكتمه وهو مما أنزله اهللا أجلمه اهللا بلجام من نار وأن 
ن كتموا ما أنزل اهللا من الكتاب واشتروا به مثناً قليالً أي بكتمام ملا حصلوه من املال والرياسة بذلك أن أولئك ال خالق هلم الذي

يف اآلخرة وال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم وأوصى عباده أيضاً فقال هلم ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل 
 ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين يف البأساء املشرق واملغرب

والضراء وحني البأس فأخرب أن أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون وأوصى ويل الدم أن يعفو وخيلي بني القاتل واملقتول يوم 
سلم أن حكم القاتل قواداً حكم القاتل اعتداء وهو قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فقال يف صاحب القيامة وأخرب صلى اهللا عليه و

التسعة أما إن قتله كان مثله فتركه ومل يقتله فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع باملعروف من ويل الدم وأداء إليه بإحسان من القاتل 
ذلك غدراً وقد رضي بالدية ومبا عفا عنه منها فله عذاب أليم وذكر يف حق من إىل ويل الدم فمن اعتدى بعد ذلك أي أن قتله بعد 

حضرته الوفاة أن يوصي مما له التصرف فيه من ماله وهو الثلث لألقربني وهم الذين الحظ هلم يف املرياث وللوالدين وهو مذهب ابن 
ه ال يتجاوز ثلث ماله وأخرب أنه حقاً على املتقني وأخرب عباس حىت أنه يعصي عنده من مل يوص لوالديه عند املوت باملعروف وهو أن

أنه من بدله بعد ما مسعه من املوصي أن إمثه على الذين يبدلونه من األولياء واحلكام وأخرب عن الساعي بالصلح بني املوصي واملوصى 
 يتبع من الكتاب ويتأوله على ما يعطيه نظره إال له أنه ال إمث عليه فهذه كلها وصايا إهلية منصوص عليها ومنها أيضاً أخرب احلق أنه ال

من يف قلبه زيغ أي ميل عن احلق وأخرب أنه ما يعلم تأويله إال اهللا وأن الراسخني يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومن 
اده يف قوله زين للناس حي جعله معطوفاً فيكون الراسخون يف العلم من أعلمهم اهللا بتأويل من أراد بذلك وأقام اهللا عذر عب

الشهوات اآليات وأخرب عن الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقني والقانتني واملنفقني 
خرب سبحانه واملستغفرين باألسحار وهم الذين اتقوا أن هلم عند رم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأ

أن الذين يقتلون النبيني بغري حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أن هلم عذاب أليم وما هلم من ناصرين ينجيهم من ذلك 
العذاب وانا أن تتخذ الكافرين أولياء من دون املؤمنني يف نصرة دينه إال أن تتقوا منهم ثقاة وأنه من فعل ذلك فليس من اهللا يف 

قد حذرنا اهللا نفسه وقال صلى اهللا عليه وسلم حني انا عن التفكر يف ذات اهللا أنه ليس كمثله شيء وقال اهللا لنبيه أن يقول شيء و
 إهلية قال اهللا أنا أغىن - وصية-لنا قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين وأخرب أنه من اتبع رسول اهللا فقال حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم

    الشرك فمن الشركاء عن 
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 إهلية يقول اهللا عز وجل أن أغبط أوليائي عندي ملؤمن خفيف - وصية-عمل عمالً أشرك فيه غريي فأنا منه بريء وهو للذي أشرك
احلاذذ وحظ من صالة أحسن عبادة ربه وأطاعه يف السر والعالنية وكان غامضاً يف الناس ال يشار إليه باألصابع وكان رزقه كفافاً 

ذلك مث نقر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ما قال هذا احلديث عن ربه بيديه مث قال عجلت منيته وقلت بواكيه فصرب على 
 يف إصالح ذات البني قال أنس بن مالك بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالساً إذ رأيناه يضحك حىت - وصية-وقل تراثه

هللا بأيب أنت وأمي قال رجالن من أميت جثيا بني يدي رب العزة تعاىل فقال أحدمها يا بدت ثناياه فقال عمر ما أضحكك يا رسول ا
رب خذ يل مبظلميت من أخي فقال أعط أخاك مظلمته قال يا رب مل يبق من حسنايت شيء قال يا رب فليحمل عين من أوزاري 

م يوم حيتاج الناس فيه أن حيمل من أوزارهم قال وفاضت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبكاء مث قال أن ذلك ليوم عظي
فيقول اهللا عز وجل للطالب ارفع رأسك فانظر إىل اجلنان فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة 

اذا يا رب قال باللؤلؤ ألي نيب هذا ألي شهيد هذا قال هذا ملن أعطاين الثمن قال يا رب ومن ميلك ذلك قال أنت متلك قال مب
بعفوك عن أخيك قال يا رب قد عفوت عنه قال اهللا تعاىل خذ بيد أخيك فأدخله اجلنة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 روينا من حديث كعب األحبار أنه قال -  وصايا إهلية من التوراة- وأصلحوا ذات بينكم فإن اهللا تعاىل يصلح بني املؤمنني يوم القيامة
التوراة اثنيت عشرة كلمة فكتبتها وعلقتها يف عنقي انظر فيها يف كل يوم إعجاباً ا يا ابن آدم إن رضيت مبا قسمت لك وجدت يف 

أرحت قلبك وبدنك وأنت حممود وإن مل ترض مبا قسمت لك سلطت الدنيا حىت تركض فيها ركض الوحش يف الربية مث وعزيت 
مذموم يا ابن آدم كل يريدك له وأنا أريدك لك وأنت تفر مين يا ابن آدم ما تنصفين وجاليل ال تنال منها إال ما قدرت لك وأنت 

يا ابن آدم خلقتك من تراب مث من نطفة ومل يعييين خلقك أفيعيينين رغيف أسوقه إليك يف حني يا ابن آدم إين وحقي لك حمب 
جلك فال تك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من فبحقي عليك كن يل حمباً يا ابن آدم خلقتك من أجلي وخلقت األشياء من أ

أجلك يا ابن آدم كما ال أطالبك بعمل غد ال تطالبين برزق غد يا ابن آدم ال ختافن قوت الرزق ما دامت خزانيت مملوءة وخزانيت 
اً يا ابن آدم ال تأمن مكري حىت مملوءة ال تنفذ أبداً يا ابن آدم ال ختافن من ذي سلطان ما دام سلطاين باقياً وسلطاين باق ال ينفذ أبد

 خليلية يف الوجل من اهللا تعاىل ملا قال اهللا تعاىل إلبراهيم اخلليل عليه السالم يا ابراهيم ما هذا الوجل - وصية-جتوز على الصراط
رب منك خلقته الشديد الذي أراه منك قال فقال له ابراهيم يا رب وكيف ال أوجل وال أكون على وجل وآدم أيب كان حمله يف الق

بيديك ونفخت فيه من روحك وأمرت املالئكة بالسجود له فبمعصية واحدة أخرجته من جوارك فأوحى إليه يا ابراهيم أما علمت 
 إهلية مبا حيجب عن اهللا فعله أوحى اهللا عز وجل إىل داود عليه السالم يا دواد حذر - وصية-أن معصية احلبيب على احلبيب شديدة

ل الشهوات فإن القلوب املتعلقة بالشهوات حمجوبة عين وصية إهلية بذكر اهللا على كل حال قال موسى عليه السالم بين إسرائيل أك
أي رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك فقال اهللا تعاىل له أنا جليس من ذكرين من ذكرين فأنا معه قال فأي العمل أحب 

 إهلية بقيام الليل يقول اهللا تعاىل إذا نزل يف الثلث الباقي من الليل إىل السماء -ة وصي-إليك يا رب قال تكثر ذكرى على كل حال
الدنيا كذب من ادعى حمبيت ونام عين أليس كل حمب يطلب اخللوة حببيبه أنا ذا مطلع على أحبايب وقد مثلوين بني أعينهم وخاطبوين 

 مبا كلم اهللا عز وجل ا نبيه موسى عليه السالم وذكرى يا - ايا وص-على املشاهدة وكلموين حبضوري غداً أقرأ عينهم يف جنايت
موسى إدن مين واعرف قدري فأىن أنا اهللا يا موسى أتدري مل كلمتك من بني خلقي واصطفيتك برساليت وبكالمي دون بين 

سى مل خلقتين يا رب ومل أك إسرائيل قال ال يا رب قال ألين اطلعت على أسرار عبيدي فلم أر قلباً أصفى ملويت من قلبك قال مو
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شيئاً أردت بك خرياً قال رب من على قال أسكنتك جنيت يف جواري مع مالئكيت فتكون هناك منعماً خملداً ملتذاً فرحاً ومسروراً 
    أبدا اآلبدين فقال موسى يا رب فما الذي 

يت وبدنك مشغوالً خبدميت وال تأمن مكري ولو ينبغي يل أن أعمل قال ال يزال لسانك يكون رطباً من ذكري وقلبك وجالً من خشي
ترى رجلك يف اجلنة قال موسى يا رب فلم ابتليتين بفرعون قال إمنا اصطنعتك لنفسي أخاطب بلسانك بين إسرائيل فامسعهم كالمي 

 إسرائيل وقل هلم وأعلمهم شريعة التوراة وسنة الدين وطرائق اآلخرة من اتبعك منهم ومن غريهم كائناً من كان يا موسى بلغ بين
إين ملا خلقت السموات واألرض خلقت هلما أهالً وسكاناً فأهل مسوايت هم املالئكة وخالص عبادي الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم 

ويفعلون ما يؤمرون يا موسى بلغ عين بين إسرائيل وقل هلم من قبل وصييت وأوىف بعهدي ومل يعصين رقبته إىل رتبة مالئكيت وأحللته 
نيت معهم وجازيتهم بأحسن ما كانوا يعملون يا موسى قل لبين إسرائيل عين إين ملا خلقت اجلن واإلنس واحليوانات أهلمتهم ج

مصاحل احلياة الدنيا وعرفتهم كيفية التصرف فيها لطلب منافعها واهلرب من مضارها كل ذلك ملا جعلت هلم من السمع والبصر 
كذا أهلمت أنبيائي ورسلي واخلواص من عبادي وعرفتهم أمر املبدأ واملعاد والنشأة األخرى وبينت والفؤاد والتمييز والشعور أمجع فه

هلم الطريق وكيفية الوصول إليها يا موسى قل لبين إسرائيل يقبلون من األنبياء وصييت ويعملون ا واضمن عين هلم أين أكفيهم كل 
إذا أوفوا بعهدي أوف بعهدهم كائناً من كان من سائر بين آدم وأحلقتهم بأنبيائي ما حيتاجون إليه من مصاحل الدنيا واآلخرة مجيعاً 

ومالئكيت يف الدار اآلخرة دار القرار فقال موسى يا رب لو خلقتنا يف اجلنة وكفيتنا حمن الدنيا ومصايبها وبالياها أليس كان خرياً لنا 
ها ومل حيفظ وصييت ومل يوف بعهدي بل عصاين فأخرجته من قال يا موسى قد فعلت بأبيكم آدم ما ذكرت ولكن مل يعرف حق

اجلنة فلما تاب وأتاب وعدته أن أرده إليها وآليت على نفسي أن ال يدخلها أحد من ذريته إال من قبل وصييت وأوىف بعهدي فال 
 فساداً والعاقبة للمتقني يا موسى ينال عهدي الظاملني وال يدخل جنيت املتكربين ألين جعلتها للذين ال يريدون علواً يف األرض وال

ادع إىل عبادي وذكرهم بآالئي فإم ال يذكرون شياً من ذلك إال كان خرياً هلم سالفاً وآنفاً عاجالً وآجالً يا موسى الويل ملن 
ن احملاسن تفوته جنيت ويا حسرة عليه وندامة حني ال ينفعانه يا موسى خلقت اجلنة يوم خلقت السموات واألرض وزينتها بألوا

وجعلت نعيم أهلها وسرورهم روحاً ورحياناً ونظر أهل الدنيا إليها نظرة من بعيد لنم تفنهم احلياة الدنيا بعدها يا موسى هي 
 اإلهلية يا ابن آدم صل أربع - الوصايا- مذخورة ألوليائي وعبادي الصاحلني حتينهم يوم يلقونه سالم طوىب هلم وحسن مآب ومن

هار أكفك آخره خرجه النسائي توبيخ إهلي يتضمن وصية يقول اهللا يا بان آدم أين تعجزين وقد خلقتك من مثل ركعات يف أول الن
هذه حىت إذا سويتك وعدلتك مشيت بني يديك ولألرض منك وثيد يعين صوتاً مث مجعت ومنعت حىت إذا بلغت التراقي قلت 

 يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خري لك وإن تنسكه شر لك وال تالم  إهلية بإشفاق يقول اهللا- وصية-أتصدق وأين أو أن الصدقة
 إهلية فيها لطف حدثين ا موسى بن حممد القرظي والصياعبد - وصية- على كفاف وابدأ مبن تعول واليد العليا خري من اليد السفلى

 يتوضأ فقد جفاين وإذا توضأ ومل يصل فقد الوهاب ابن سكينة ببغداد عند اجتماعي به برباطه قال يقول اهللا إذا أحدث عبدي ومل
جفاين وإذا صلى ومل يدعين فقد جفاين وإذا دعاين ومل أجبه فقد جفوته ولست برب جاف ولست برب جاف ولست برب 

سلم  إهلية نافعة يف طهارة اجلوارح يقول اهللا يا أخا املرسلني ويا أخا املنذرين يعين سيدنا حممداً صلى اهللا عليه و- وصية-جاف
وصية يبلغها إلينا عن ربه عز وجل إن ال تدخلوا بيتاً من بيويت إال بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة وال تدخلوا 

بيتاً من بيويت وال حد من عبادي عند أحد منهم ظالمة فأي العبيد ما دام قائماً بني يدي يصلي فإين ال أقبل صالته حىت يرد تلك 
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أهلها فإذا فعل فأكون مسعه الذي يسمع به وأكون بصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري الظالمة إىل 
مع النبيني والصديقني والشهداء يف اجلنة وصية إهلية يف توبيخ الواثب على الدنيا قال اهللا تعاىل يا ابن آدم رهضتك الدنيا ثالث 

 ملكية بالتواضع أوحى اهللا إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وعنده - وصية-نك لوثابرهضات الفقر واملرض واملوت ومع ذلك إ
    جربيل إن شئت نبياً عبداً 

وأن شئت نبياً ملكاً فنظر إىل جربيل فأومأ إليه جربيل أن تواضع قال فقلت نبياً عبداً فلو قلت نبياً ملكاً لسارت معي اجلبال ذهباً 
ولياء يقول اهللا تعاىل من أهان يل ولياً فقد بارزين باحملاربة ويف رواية فقد أذنته حبرب وقال أحب  إهلية بتعظيم األ-  وصية- وفضةً

عبادة عندي النصيحة وقال تعاىل يا ابن آدم خريي إليك نازل وشرك إيل صاعد وأنا أحتبب إليك بالنعم وأنت تتبغض إيل باملعاصي 
آدم ما تراقبين أما تعلم أنك بعيين يا بان آدم يف خلواتك وعند حضور شهواتك يف كل يوم يأتيين ملك كرمي بقبيح فعلك يا ابن 

اذكرين وسلين أن أنزعها من قلبك وأعصمك عن معصييت وأبغضها إليك وأيسر لك طاعيت وأحببها إليك وأزين ذلك يف عينك يا 
وأعرض عنك أنا الغين عنك وأنت الفقري إيل إمنا ابن آدم إمنا أمرتك ويتك لتستعني يب وتعتصم حببلي ال أن تعصيين وتتوىل عين 

خلقت الدنيا وسخرا لك لتستعد للقائي وتتزود منها لئال تعرض عين وختلد إىل األرض أعلم بأن الدار اآلخرة خري لك من الدنيا 
 إهلية برغبة -  وصية- هفال ختتر غري ما اخترت لك وال تكره لقائي فإنه من كره لقائي كرهت لقاءه ومن أحب لقائي أحببت لقاء

وزهبة رويناها من حيدث حممد بن مسملة ابن وضاح من أهل قرطبة رمحه اهللا قال قال اهللا لبين إسرائيل رغبنا كم يف اآلخرة فلم 
بشر ترغبوا وزهدناكم يف الدنيا فلم تزهدوا وخوفناكم بالنار فلم ختافوا وشوقنا كم إىل اجلنة فلم تشتاقوا وحننا عليكم فلم تبكوا 

 العارفني باهللا تعاىل ال تبقى مبودة من ال حيبك إال معصوماً من صحبك -  وصايا-القتالني بأن اهللا سيفا ال ينام وهو دار جهنم ومن
ووافقك على ما حيب وخالفك فيما يكره فإمنا يصحب هواء ومن صحب هواه فإمنا هو طالب راحة الدنيا يا معشر املريدين من 

لقى العلماء باجلهل والزهاد بالرغبة وأهل املعرفة بالصمت وأوصاين شيخي رمحه اهللا أول ما دخلت عليه قبل أراد منكم الطريق فلي
أن أرى وجهه فقال يل وقد قلت له أرضي قبل أن تراين فاحفظ عنك وصيتك فال تنظر إيل حىت ترى خلعتك علي فقال رضي اهللا 

األسباب وجالس الوهاب يكلمك من غري حجاب فعملت على هذه الوصية عنه هذه مهة شريفة عالية يا ولدي سد الباب واقطع 
حىت رأيت بركتها ودخلت عليه بعد ذلك فرأي خلعتها على فقال هكذا هكذا وإال فال ال مث قال يل أمح ما كتبت وانس ما 

وقت واطلب املزيد حفظت واجهل ما علمت وكن هكذا معه على كل حال ال تتحدث معه مبا قد علمته فإن يف ذلك تضييع ال
كما أمرك يف قوله لنبيه صلى اهللا عليه وسلم يأمره وأمته وقل ريب زدين علماً اطلب احلاجة بلسان الفقر ال بلسان احلكم يقول اهللا 

ألين يزيد البسطامي تقرب إىل بالذلة واالفتقار وقال له اترك نفسك وتعاىل أوحى اهللا تعاىل إىل موسى عليه السالم كن كالطري 
الوحداين يأكل من رؤوس األشجار ويشرب من املاء الفراح إذا جنه الليل آوى إىل كهف من الكهوف استشاسايب واستيحاشاً ممن 
عصاين يا موسى آليت على نفسي أين ال أمت ملدبر من دوين عمالً يا موسى ال قطعن أمل كل مؤمل أمل غريي وال قصمن ظهر من 

 استأنس بغريي وال عرضن عمن أحب حبيباً سواي يا موسى إن يل عباداً إن ناجوين أصغيت استند إىل سواي وال طيلن وحشه من
إليهم وإن نادوين أقبلت عليهم وإن أقبلوا على أدنيتهم وإن دنوا من قربتهم وإن تقربوا مين اكتنفتهم وإن والويف واليتهم وإن 

 أنا مدبر أمورهم وأنا سايس قلوم وأنا متويل أحواهلم مل صافوين صافيتهم وإن عملوا يل جازيتهم هم يف محاي ويب يفتخرون
أجعل لقلوم راحة يف شيء إال يف ذكرى فذكري ألسقامهم شفاء وعلى قلوم ضياء ال يستأنسون إال يب وال حيطون رحال قلوم 



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  3047  

ن يوحى إليه من املتقدمني فكر يف أمر  يف زمان النبوة األوىل إن بعض م- حكى- إال عندي وال يستقر م القرار يف اإليواء إال إيل
التكليف والبلوى ومل يتجه له وجه احلكمة يف ذلك وقد أمره اهللا بالتفكر يف عبادته فاخذ يناجي ربه يف خلوته بسره ولسانه فقال يا 

 وشيطاناً مغوياً وركبت رب خلقتين ومل تستأمرين مث متيتين وال تستشريين وأمرتين ويتين ومل ختريين وسلطت عليك على هوى مردياً
يف نفس شهوات مركوزة وجعلت بني عيين دنيا مزينة مث خوفتين وزجرتين بوعيد وديد وقلت استقم كما أمرت وال تتبع اهلوى 
فيضلك عن سبيلي واحذر الشيطان أن يقربك والدنيا ال تغرنك وجتنب شهواتك ال ترديك وآمالك وأمانيك ال تلهيك وأوصيك 

    دارهم ومعيشتك بأبناء جنسك ف

فاطلبها من وجه حالل فإنك مسئول عنها إن مل تكلها ومسئول عنها إن طلبتها من غري وجهها وال تنس اآلخرة كما مل تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهللا إليك وال تبغ الفساد يف األرض وال تعرض عن اآلخرة فتخسر الدنيا واآلخرة وذلك هو 

د حصلت يا رب بني أمور متضادة قوى متجاذبة وأحوال متقابلة فال أدري كيف أعمل وال أهتدي أي شيء اخلسران املبني فق
أصنع وقد حتريت يف أموري ضللت عن حيليت فأدركين يا رب وخذ بيدي ودلين على سبيل جنايت وإال هلكت فأوحى اهللا عز وجل 

 كان يضرين إن فعلته بل إمنا أمرتك لتعلم أن لك رباً وإهلاً هو خالقك إليه يا عبدي ما أمرتك بشيء تعاونين فيه وال يتك عن شيء
ورازقك ومعبودك ومنشيك وحافظك وصاحبك وناصرك ومعينك ولتعلم بأنك حمتاج يف مجيع ما أمرتك إىل معاونيت ونبويت 

ورعاييت وإنك إيل حمتاج يف مجيع وهداييت وتيسريي وعناييت ولتعلم أيضاً بأنك حمتاج يف مجيع ما يتك عنه إىل عصميت وحفظي 
تصرفاتك وأحوالك يف مجيع أوقاتك من أمور دنياك وآخرتك ليالً واراً وأنه ال خيفى علي من أمورك صغري وال كبري سراً وعالنية 

غل بغريي وليتبني لك وتعرف أنك مفتقر وحمتاج إيل وال بدلك مين فعند ذ لك ال تعرض عين وال تتشاغل عين وال تنساين وال تشت
بل تكون يف دائم األوقات يف ذكرى ويف مجيع أحوالك ومجيع حوائجك تسألين ويف مجيع تصرفاتك ختاطبين ويف مجيع خلواتك 

تناجيين وتشاهدين وتراقبين وتكون منقطعاً إيل من مجيع خلقي ومتصالً يب دوم وتعلم أين معك حيث ما تكون أراك وإن مل ترين 
يقنت وبأن لك حقيقة ما قلت وصحة ما وصفت تركت كل شيء وراك واتصلت إيل وحدك فعند ذلك فإذا أردت هذه كلها وت

أقر بك مين وأوصلك يل وأرفعك عندي وتكون من أوليائي وأصفيائي وأهل جنيت يف جواري مع مالئكيت مكرماً مفضالً مسروراً 
 عبدي ظن السوء وال تتوهم علي غري ما يقتضيه كرمي وجودي واذكر فرحاً منعماً ملذذاً آمناً مبقى سرمداً أبداً دائماً فال تظن يب يا

سالف أنعامي عليك وقدمي إحساين إليك ومجيل آالئي لديك إذا خلقتك ومل تك شيًء مذكوراً خلقاً سوياً وجعلت لك مسعاً لطيفاً 
 ولساناً فصيحاً وعقالً رصيناً وبنيةً تامةً وصورةً حسنةً وبصراً حاداً وحواس دراكة وقلباً ذكياً وفهماً ثاقباً و ذهناً صافياً وفكراً لطيفاً

وأعضاء صحيحة وأدوات كاملة وجوارح طائعة مث أهلمتك الكالم واملقال وعرفتك املنافع واملضار وكيفية التصرف يف األفعال 
هار واألفالك الدوارة والصنائع واألعمال وكشفت احلجب عن بصرك وفتحت عينيك لتنظر إىل ملكويت وترى جماري الليل والن

والكواكب السيارة وعلمتك حساب األوقات واألزمان والشهور واألعوام واأليام وسخرت لك ما يف الرب والبحر من املعادن 
 والنبات واحليوان تتصرف فيها تصرف املالك وتتحكم فيها حتكم األرباب فلما رأيتك متعدياً حائراً باغياً خائناً ظاملاً طاغياً متجاوزاً

احلد واملقدار عرفتك احلدود واألحكام والقياس واملقدار واألنصاف واحلق والصواب واخلري واملعروف والسرية ا لعادلة ليدوم لك 
الفضل والنعم ويصرف عنك العذاب والنقم وعرضتك ملا هو خري لك وأفضل أشرف وأعز وأكرم وألذ وأنعم مث أنت تظن يب 

يا عبدي إذا تعذر عليك فعل شيء مما أمرتك به فقل ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم كما ظنون السوء وتتوهم على غري احلق 
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قالت محلة العرش ملا ثقل عليهم محله وإذا أصابتك مصيبة فقل إنا هللا وإنا إليه راجعون كما يقول أهل صفويت وموديت وإذا زلت 
ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين إذا أشكل بك القدم يف معصييت فقل ما قال صفي آدم وزوجته ربنا 

عليك أمر وأمهك رأي أو أردت رشداً وقوالً صواباً فقل كما قال خليلي ابراهيم الذي خلقين فهو يهدين والذي هو يطعمين 
 الدين رب هب يل حكماً وأحلقين ويسقني وإذا مرضت فهو يشفني والذي مييتين مث حييني والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم

بالصاحلني واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين واجعلين من ورثة جنة النعيم واغفر أليب إنه كان من الضالني وال حتزين يوم يبعثون 
قوب إمنا يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أين اهللا بقلب سليم وإذا أصابتك مصيبة فقل كما أعلمتك فيما أنزله عليك من قول يع

أشكو بثي وحزين إىل اهللا وأعلم من اهللا ما ال تعلمون وإذا جرت منك خطيئة فقل كما قال موسى عليه السالم هذا من عمل 
    الشيطان أنه عدو مضل مبني وإذا صرفت عنك معصية فقل كما قال يوسف عليه 

فور رحيم وإذا ابتالك اهللا ببلية فافعل ما ذكر اهللا عن السالم وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال مار حم ريب إن ريب غ
داود عليه السالم فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب وإذا رأيت العصاة من خلق اهللا واخلاطئني من عباده ومل تدر ما حكم اهللا فيهم 

يم وإ ذا استغفرت اهللا وطلبت عفوه فقل كما قال عيسى عليه السالم إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلك
فقل كما قال ويقول حممد صلى اهللا عليه وسلم وأنصاره ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا أصراًُ كما محلته 

 القوم الكافرين وإذا خفت على الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ماال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على
عواقب األمور ومل تدر ماذا خيتم لك فقل كما يقولون ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب 

 يف يوم ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن اهللا ال خيلف امليعاد وصية يف موعظة دخل حممد بن واسع على بالل ابن أيب بردة
حار وبالل يف جيشة وعنده الثلج فقال بالل يا أبا عبد اهللا كيف ترى بتنا هذا قال إن بيتك لطيب واجلنة أطيب منه وذكر النار 

يلهى عنه قال ما تقول يف القدر قال جريانك أهل القبور ففكر فيهم فإن فيهم شغالً عن القدر قال ادع يل قال وما تصنع بدعائي 
وكذا كل يقول أنك ظلمته يرتفع دعاؤهم قبل دعائي ال تظلم وال حتتاج إىل دعائي ومن كالم احلسن البصري وعلى بابك كذا 

مايل أرى رجاالً وال أرى عقوالً أرى أناساً وال أرى أنيساً دخلوا مث خرجوا عرفوا مث أنكروا ومن كالمه أيضاً رضي اهللا عنه عجباً 
وحبس أوالهم على أخراهم وهم قعود يلعبون يا بان آدم السكني حتد والتنور يسجر لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل 

والكبش يعلف كفى بالتجارب تأديباً وبتقلب األيام عظة وبذكر املوت زاجراً عن املعصية ذهبت الدنيا حبال باهلا وبقيت األيام 
 فماذا تنتظرون أتنتظرون املعاينة فكان قد ومن كالم قالئد يف األعناق إنكم تسوقون الناس والناس تسوقكم وقد أسرع خبياركم

عمر بن عبد العزيز أن لكل سفر زاد إال حمالة فتزودوا لسفركم من الدنيا إىل اآلخرة التقوى وكونوا كمن عاين ما أعد اهللا من ثوابه 
 يدري لعله ال يصبح بعد مسائه وال وعقابه وترغبوا وترهبوا وال يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم فواهللا ما يبسط أمالً من ال

ميسي بعد صباحه ورمبا كانت بني ذاك خطفات املنايا فكم رأيتم ورأينا من كان بالدنيا مغتراً وإمنا تقر عني من وثق بالنجاة من 
وذ باهللا أن آمركم عذاب اهللا وإمنا يفرح من آمن من األهوال يوم القيامة فإما من ال يداوي كلما إال أصابه جرح من ناحية أخرى نع

مبا أى عنه نفسي فتخسر صفقيت لقد عنيتم بأمر لو عنت به النجوم النكدرت ولو عنيت به اجلبال لذابت ولو عنيت به األرض 
لتشققت أما تعلمون أنه ليس بني اجلنة والنار مرتلة وإنكم صائرون إىل إحدامها ومن وصاياه يف مواعظه رضي اهللا عنه أن اهللا عز 

 خيلقكم عبثاً ومل يدع شيًء من أموركم سدى إن لكم معاداً يرتل اهللا فيه للحكم والقضاء بينكم فخاب وخسر من خرج وجل مل
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من رمحة اهللا عز وجل وحرم اجلنة اليت عرضها السموات واألرض فاشترى قليالً بكثري وفانيا بباق وخوفاً يا من أال تروا أنكم يف 
لباقون كذلك حىت ترد إىل خري الوارثني يف كل يوم وليلة تشيعون غادياً ورائحاً إىل اهللا تعاىل أسالب اهلالكني وسيخلفها بعدكم ا

قد قضى حنبه وانقضى أجله حىت تقربه يف صدع من األرض يف بطن صدع مث تدعوه غري ممهد وال موسد قد خلع األسباب وفارق 
 ما قدم غنياً عما ترك فاتقوا اهللا قبل نزول املوت وأمي اهللا إين ألقول األحباب وسكن التراب وواجه احلساب مرناً بعمله فقرياً إىل

لكم هذه املقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب ما أعلم عندي وما يبلغين عن أحد منكم حاجة إال أحببت أن أسد من حاجته ما 
ريه حىت يستوي عيشنا وعيشه وأمي اهللا لو أردت قدرت عليه وما يبلغين أن أحداً منكم ال يسعه ما عندي إال وددت أنه ميكنين تغي

غري ذلك من الغضارة والعيش لكان اللسان مين به ذلوالً عاملاً بأسبابه ولكن سبق من اهللا كتاب ناطق وسنة عادلة دل فيها على 
ل اهللا صلى اهللا  وعليك باإلقتداء برسو-  وصية- طاعته وى فيها عن معصيته مث وضع طرف ردائه على وجهه وشهق وبكى الناس

    عليه وسلم يف أحواله وأقواله وأفعاله إال ما نص عليه إنه خمتص به مما ال جيوز لنا أن نفعله 

أو خاطب به أحداً من الناس إن يفعله وى غريه عن ذلك بزق رجل يف النيل حبضور ذي النون املصري فقال تعست يا بغيض 
الوقت يف مشاهدة النعم اإلهلية اليت أحوجنا إليها فلذلك حكم عليه حاله فنطق مبا نطق تبزق على نعمة اهللا وكان ذو النون يف ذلك 

به كان شيخنا أبو مدين وقع بينه وبين أيب احلسن بن الدقاق وكان ابن الدقاق ممن يغشاه وحيضر جملسه فانقطع عن حضور جملسه 
ك انقطعت إن شيطاين خاصم شيطانك وحنن على ودنا كما ألجل ذلك فاستدعاه الشيخ أبو مدين وقال له يا أبا احلسن ما شأن

 مبكاتبة -  وصية-كنا ما تغرينا وال ندخل أنفسنا بينهما فتذكر أبو احلسن وقبل وصية الشيخ واستغفر اهللا ورجع إىل حضور جملسه
أن يزيل عنك النعم واعلم يا اعتل رجل من إخوان ذي النون فكتب إليه أن يدعو له فكتب إليه ذو النون سألتين أن أدعو اهللا لك 

أخي إن العلة جمزاة يأنس ا أهل الصفاء واهلمم والضياء يف احلياة ذكرك للشفاء ومن مل يعد البالء نعمة فليس من احلكماء ومن مل 
تبت يأمن الشفيق على نفسه فقد أمن أهل التهمة على أمره فليكن معك يا أخي حياء مينعك عن الشكوى والسالم وقال بعضهم ك

إىل تسألين عن حايل فما عسيت أن أخربك به من حال وأنا بني خالل موجعات أبكاين منهن أربع حب عيين للنظر ولساين للفضول 
وقليب للرياسة وإجابيت إبليس عدو اهللا فيما يكره اهللا وأقلقين منها عني ال تبكي من الذنوب املنتنة وقلب ال خيشع عند نزول املوعظة 

يف حمبة الدنيا ومعرفة كلما قلبتها وجدتين باهللا أجهل وأضناين منها إين عدمت خري خصال اإلميان احلياء وعدمت وعقل وهن فهمه 
خري زاد اآلخرة التقوى وفنيت أيامي مبحبة الدنيا وتضييعي قلباً ال أقتين مثله أبداً ووادعه إنسان فقال له قل أليب يزيد إىل مىت النوم 

ة فقال أبو يزيد قل ألخي ذو النون الرجل من ينام الليل كله مث يصبح يف املرتل قبل القافلة فقال ذو النون والراحة وقد جازت القافل
هنيئاً له هذا كالم ال تبلغه أحوالنا وكان العلماء يكتب بعضهم إىل بعض بثالث من أحسن سريرته أحسن اهللا عالنيته ومن أصلح 

ا بينه وبني اهللا أصلح اهللا ما بينه وبني الناس وكتب رجل إىل عامل ما الذي أكسبك آخرته أصلح اهللا له أمر دنياه ومن أصلح م
علمك من ربك وما أفادك يف نفسك ودينك فكتب إليه العامل أثبت العلم احلجة وقطع عمود الشك والشبهة وشغلت أيام عمري 

ى حظه ووسيلة إىل درجات السعداء فكتب إليه العامل بطلبه ومل أدرك منه ما فاتين فكتب إليه الرجل العلم نور لصاحبه ودليل عل
أبليت إليه يف طلبه جد الشباب فأدركين حني علمت الضعف عن العلم به ولو اقتصرت منه على القليل كان يل فيه مرشد إىل 

 ال يربح الورق واملداد والقلم السبيل كان شيخنا أبو عبد اهللا ااهد وشيخنا تلميذه أبو عبد اهللا بن قشوم نايبه يف التدريس واإلمامة
 دخل رجل على عبد امللك بن - وصية-معهما يكتبان كل يوم ما قدر هلما من العلم رغبة أن حيشرا غداً عند اهللا من طالب العلم
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مروان ممن كان يوصف بالفضل واألدب فقال له عبد امللك ابن مروان تكلم قال مبا أتكلم وقد علمت أن كل كالم يتكلم به 
تكلم وبال عليه إال ما كان اهللا فبكى عبد امللك مث قال يرمحك اهللا مل يزل الناس يتواعظون ويتواصون فقال الرجل يا أمري املؤمنني امل

إن للناس يف القيامة جولة ال ينجو من غصص مرارا ومعاينة الردى فيها إال من أرضى اهللا يسخط نفسه قال فبكى عبد امللك مث 
 مشفق ناصح عند أمري صاحل ملا قدم عمر بن - وصية- ألجعلن هذه الكلمات مثاالً نصب عيين ما عشت أبداًقال ال جرم واهللا

هبرية العراق والياً أرسل إىل احلسن والشعيب فأمر هلما ببيت فكانا فيه شهراً أو حنوه مث إن اخلصى عذاً عليهما ذات يوم فقال إن 
 عصى له فسلم مث جلس معظماً هلما فقال إن أمري املؤمنني يزيد بن عبد امللك يكتب إيل األمري داخل عليكما فجاء عمر متوكئاً على

كتباً أعرف أن يف إنفاذها اهللك فإن أطعته عصيت وإن عصيته أطعت اهللا فهل تريا يل يف متابعيت إياه فرجاً فقال احلسن للشعيب يا 
جه عنده فقال ابن هبرية ما تقول أنت يا أبا سعيد فقال أيها األمري قد قال أبا عمر وأجب األمري فتكلم الشعيب بكالم يريد به إبقاء و

الشعيب ما قد مسعت قال ما تقول أنت قال أقول يا عمر وبن هبرية يوشك أن يرتل بك ملك من مالئكة اهللا تعاىل فظ غليظ ال 
     اهللا يعصمك من يزيد بن يعصي اهللا ما أمره فيخرجك من سعة قصرك إىل ضيق قربك يا عمر وبن هبرية إن تتق

عبد امللك ولن يعصمك يزيد بن عبد امللك من اهللا إن أطعته وعصيت اهللا يا عمر وبن هبرية ال تأمن إن نيظر اهللا إليك على أقبح ما 
 عن الدنيا تعمل يف طاعة يزيد بن عبد امللك فيغلق باب املغفرة دونك يا عمرو بن هبرية لقد أدركت ناساً من صدر هذه األمة كانوا

وهي مقبلة أشد إدباراً من إقبالكم عليها وهي مدبرة يا عمرو بن هبرية إين أخوفك مقاماً خوفكه اهللا فقال ذ لك ملن خاف مقامي 
وخاف وعيدي يا عمرو بن هبرية إن تكن مع اهللا يف طاعته كفاك يزيد بن عبد امللك وإن تك مع يزيد بن عبد امللك على معاصي 

 إليه فبكى عمرو بن هبية وقام بعربته فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذما وجوائزمها فأكثر جائزة احلسن وانقص اهللا وكلك اهللا
جائزة الشعيب فخرج الشعيب إىل املسجد فقال أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر اهللا على خلقه فليفعل فوالذي نفسي بيده ما 

ردت وجه ابن هبرية فاقصاين اهللا منه قلت وكتبت إىل عز الدين كيكاوس سلطان بالد الروم علم احلسن منه شيًء فجهلته ولكين أ
  .جواب كتاب كتب به إىل من انطالية وكنت مقيماً مبلطية

 إلى ما أرتضيه سبيل ومالي  كتابي والدموع تسيل كتبت

 يقام ودين المبطلين يزول  أريد أرى دين النبي محمد

 والدين القويم ذليل يعزون   وأهلهأر إال الزور يعلو فلم

 فنصاح الملوك قليل شفيق  عز دين اهللا سمعاً لناصح فيا

 بأمر ما عليه دليل تشير  بتائيد اإلله بطانة وحاذر

 وتوكل فاإلله كفيل فجد  لينمي بيت المال والبيت ساقط

    

 اخلالفة أخذ إقطاع أمري كبري كان أقطعه إياها سلميان بن عبد وصية مبراقبة األلفاظ املسموعة بلغين أن عمر بن عبد العزيز ملا وىل
امللك والوليد بن عبد امللك فلما مات عمر بن عبد العزيز ووىل يزيد بن عبد امللك جاء األمري إليه فقال له إن أخاك سليمان أمري 

اهللا عنه فأريد منك أن ترده علي فقال ال أفعل وقال املؤمنني والوليد أقطعاين شيئاً قطعه عين أمري املؤمنني عمر بن عبج العزيز رضي 
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مل قال ألن احلق يف ما فعل عمر بن عبد العزيز قال ومب ذلك قال ألن اخوي أحسنا إليك وذكرما وما دعوت هلما وعمر بن عبد 
ك والوليد آثرا هوامها على العزيز أساء إليك وذكرته فترضيت عنه فعلمت أن عمر آثر اهللا على هواه فيك وإن سليمان بن عبد املل

 يف موعظة قال سعيد بن سلميان كنت - وصية-حق اهللا فواهللا ال رايته مين أبداً وهذا من أحسن ما حيكى من التفاتات والة األمور
منني يسعى وقد مبكة وإىل جانيب عبد اهللا ابن عبد العزيز العمري وقد حج هارون الرشيد فقال له إنسان يا أبا عبد اهللا هو ذا أمري املؤ

أخلى له املسعى قال العمري للرجل ال جزاك اهللا عين خرياً كلفتين أمراً كنت عنه غنياً مث قام فتبعته فاقبل هارون الرشيد من املروة 
 قد يريد الصفا فصاح به يا هارون فلما نظر إليه قال لبيك يا عمري قال أرق الصفا فإذا رقيته قال إرم بطرفك إىل البيت قال هارون

فعلت قال كم هم قال ومن حيصيهم قال فكم يف الناس مثلهم قال خلق ال حيصيهم إال اهللا قال أعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم 
يسأل عن خاصة نفسه وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم فانظر كيف تكون قال فبكى هارون وجلس وجعل يعطونه منديالً منديالً 

ا قال قل يا عم واهللا إن الرجل ليسرع يف ماله فيستحق احلجر عليه فيكف مبن أسرع يف مال للدموع فقال العمري وأخرى أقوهل
املسلمني مث مضى وهارون يبكي قال البغوي فبلغين أن هارون الرشيد كان يقول إين ألحب أن أحج كل سنة ما مينعين إال رجل من 

ل اهللا عليه وسلم يقول اهللا تعلى يا ابن آدم كل يوم نرزقك  نبوية يف موعظة إهلية قال رسو-  وصية- ولد عمر يسمعين ما أكره
وأنت حتزن وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح أنت فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك ال بقليل تقنع وال بكثري تشبع وصية حج 

إليك ظهور البغي والفساد يف األرض أمري املؤمنني أبو جعفر املنصور فبينما هو يطوف بالبيت ليالً إذ مسع قائالً يقول اهللا إنا نشكو 
وما حيول بني احلق وأهله من الطمع فخرج املنصور فجلس ناحية من املسجد مث أرسل إىل الرجل فصلى ركعتني مث استلم الركن 

مور من واقبل مع الرسول فسلم عليه باخلالفة فقال له املنصور ما الذي مسعتك تذكر قال إن أمنتين يا أمري املؤمنني أعلمتك باأل
أصوهلا وإال اقتصرت على نفسي ففيها يل شغل شاغل قال فأنت آمن على نفسك فقال يا أمري املؤمنني إن اهللا استرعاك أمر عباده 
وأمواهلم فجعلت بينك وبينهم حجاباً من اجلص واآلجر وأبواباً من احلديد وحراساً معهم سالح مث سجنت نفسك منهم وبعثت 

 ومجعها وأمرت إن ال يدخل عليك من الناس إال فالن وفالن ومل تأمر بإيصال املظلوم وامللهوف إليك وال عمالك يف جباية األموال
أحد إال وله يف هذا املال حق فلما رآك النفر الذي استخلصتهم لنفسك وآثرم على رعيتك وأمرت أن ال حيجبوا دونك جتين 

نه فأمتروا أال يصل إليك من علم أخبار الناس إال ما أحبوه وال خيرج لك عامل إال األموال وجتمعها قالوا هذا خان اهللا فما لنا ال خنو
خونوه عندك وعابوه حىت تسقط مرتلته عندك فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم وصانعوهم وكان أول من 

ك ذوو املقدرة واألموال من رعيتك ليصلوا إىل صانعهم عاملك باهلدايا واألموال ليبقوا بذلك عمالك على أظلم رعيتك مث فعل ذل
ظلم من دوم فامتألت بالد اهللا بغياً وفساداً وصار هؤالء القوم شركاءك وأنت غافل فإن جاء متظلم حيل بينك وبينه وإن أراد 

طانتك خربه سألوا رفع قضيته إليك وجدك قد يت عن ذ لك ووقفت للناس رجالً ينظر يف مظاملهم فإن جاء ذلك املتظلم وبلغ ب
صاحب املظامل إن ال يرفع مظلمته إليك فال يزال املظلوم خيتلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث ويدفعه فإذا جهد وخرج ظهر لك 
وصرخ بين يديك فضرب ضرباً مربحاً يكون نكاالً لغريه وأنت تنظر فال تنكر فما بقاء اإلسالم على هذا قال فبكى املنصور بكاًء 

    وقال وحيك كيف احتال لنفسي قال يا أمري املؤمنني إن للناس أعالماً يفزعون إليهم يف دينهم ويرضون م يف شديداً 

دنياهم وهم العلماء وأهل الديانة فاجعلهم بطانتك يرشدوك وشاورهم يسددوك فقال قد بعثت إليهم فهربوا مين فقال خافوا ان 
ابك وانصر املظلوم واقمع الظامل وخذا الفىء والصدقات على وجوهها وأنا حتملهم على طريقتك ولكن أفتح بابك وسهل حج
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 -ضامن عنهم أم يأتونك ويسعدونك على صالح األمة مث أذن بالصالة فقال يصلي وعاد إىل جملسه مث طلب الرجل فلم جيده

يها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من إصالح  نبوية رويناها من حديث اهلامشي يبلغ ا النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أ-وصايا
آخرتكم واعرضوا عما ضمن لكم من أمر دنياكم وال تستعملوا جوارح غذيت بنعمته يف التعرض لسخطه مبعصيته واجعلوا شغلكم 

درك منها ما يريد التماس مغفرته واصرفوا مهمكم إىل التغرب إليه بطاعته إنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فأته نصيبه من اآلخرة وال ي
   منظومة من ذي علم يف االعتذار - وصية-ومن بدأ نصيبه من اآلخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من اآلخرة ما يردي

 التقصير عذر أخ مقر من  اعتذر الصديق إليك يوماً إذا

 فإن العفو شيمة كل حر  فصنه عن عتابك واعف عنه

    

 يا ابن آدم إذا ذكرتين شكرتين وإذا نستين كفرتين أنفق انفق عليك أنا مع عبدي إذا ذكرين وحتركت يب وصايا إهلية يقول اهللا تعاىل
شفتاه ال أمجع على عبدي خوفني وال أمجع له أمنني إن خافين يف الدنيا مل خيف يف اآلخرة وإن أمنين يف الدنيا مل يأمن يف اآلخرة أين 

أنا عبذ ظن عبدي يب وأنا معه إذا دعاين يقول اهللا ال هون أهل النار عذاباً لو أن لك ما يف املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي 
األرض من غىن كنت تفتدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت يف صلب آدم إن ال تشرك يب شيًء فأبيت إال 

 أدخلته النار إن هذا دين ارتضيته لنفسي ال يصلحه إال السخاء الشرك الكربياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعين واحداً منهما
وحسن اخللق فأكرموه ما ما صحبتموه يا موسى إنك لن تتقرب إىل بشيء أحب إيل من الرضى بقضائي ولن تعمل عمالً أحفظ 

 فاغلق عليك أبواب رمحيت يا حلسناتك من النظر يف أمورك يا موسى ال تتضرع إىل أهل الدنيا فاسخط عليك وال جتد بدينك لدنياً
موسى قل للمؤمنني التائبني ابشروا وقل للمؤمنني املخبتني اجتنبوا وأحسنوا أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن 

مسعت وال خطر على قلب بشر من رجا غريي مل يعرفين ومن مل يعرفين مل يعبدين فقد استوجب سخطي ومن خاف غريي حلت به 
يا موسى خف ثالثة خفين وخف نفسك وخف من ال خيافين يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان نقميت 

وال أبايل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك وال أبايل يا ابن آدم أنك لو أتيتين بقراب األرض خطايا 
راا مغفرة إذا قال العبد بسم اهللا الرمحن الرحيم يقول اهللا ذكرين عبدي وإذا قال احلمد اهللا مث لقيتين ال تشرك يب شيًء ألتينك بق

رب العاملني يقول اهللا محدين عبدي وإذا قال الرمحن الرحيم يقول اهللا أثىن علي عبدي وإذا قال ملك يوم الدين يقول اهللا جمدين 
 عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين عبدي وفوض إيل عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك وبني

أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني يقول اهللا هؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال آمني يقول اهللا قد أجبت 
يعين عينيه مل يكن له جزاء اإلخالص سر من أسراري استودعته قلب من أحببت من عبادي إذا أخذت كرمييت عبدي يف الدنيا 

عندي إال اجلنة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج يف آخر الزمان رجال حيملون الدنيا بالدين ويلبسون للناس جلود الضآن 
 منهم من اللني ألسنتهم أحلى من العسل وقلوم قلوب الذئاب يقول اهللا أين يفترون أم علي جيترؤون يف حلفت ال بعثن على أولئك

فتنة تدع احلليم منهم حريان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جياء يوم القيامة بابن آدم كأنه بدج فيوقف بني يدي اهللا تعاىل 
فيقول اهللا أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت فيقول مجعته ومثرته وتركته أكثر ما كان فارجعين فيقول أرين ما قدمت 
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 ومثرته وتركته أكثر ما كان فارجعين آتك به فإذا عبد مل يقدم خرياً فيمضي به إىل النار يا ابن آدم تفرغ لعبادي فيقول يا رب مجعته
أمأل صدرك غىن وأسد فقرك وإن ال تفعل أمأل يديك شغالً ومل أسد فقرك يا ابن آدم لو رأيت يسري ما بقي من أجلك لزهدت يف 

يلك وابتغيت الزيادة من عملك وإمنا تلقى الندم لو قد زلت بك القدم وأسلمك طول ما ترجو من أملك وقصرت من حرصك وح
األهل واحلشم وانصرف عنك احلبيب وأسلمك القريب فال أنت إىل أهلك عائد وال يف علمك زايد فاعمل ليوم القيامة يوم احلسرة 

 خلقي ومل يبت مصراً على معصييت وقطع اره يف والندامة وقال اهللا إمنا أتقبل الصالة ممن تواضع ا لعظميت ومل يستطل على
ذكري ورحم املسكني وابن السبيل واألرملة ورحم املصاب ذلك نوره كنور الشمس اكلؤه بعزيت واستحفظه مالئكيت أجعل له يف 

د الدين ما مل الظلمة نوراً ويف اجلهالة علماً ومثله يف خلقي كمثل الفردوس يف اجلنة يا موسى إن أعلمك مخس كلمات هن عما
تعلم إن قد زال ملكي فال تترك طاعيت وما مل تعلم إن خزائين نفدت فال تم برزقك وما مل تعلم أن عدوك قد مات فال تأمن 

فاجئته وال تدع حماربته وما مل تعلم أين قد غفرت لك فال تعب املذنبني وما مل تدخل جنيت فال تأمن مكري قال رسول اهللا صلى 
م قال موسى يا رب علمين شيًء أذكرك به وأدعك به قال يا موسى قل ال إله إال اهللا قال موسى يا رب كل عبادك اهللا عليه وسل

    يقول هذا قال قل ال إله إال اهللا قال ال 

 يف كفة إله إال أنت إمنا أريد شيًء ختصين به قال يا موسى لو أن السموات السبع وعمارهن واألرضني السبع يف كفة وال إله إال اهللا
مالت ن ال إله إال اهللا يقول اهللا حملمد صلى اهللا عليه وسلم يا حممد أما يرضيك إنه ال يصلي عليك أحد إال صليت عليه عشراً وال 

 يسلم أحد إال سلمت عليه عشراً وقال اهللا وجبت حمبيت للمتحابني يفّ وللمتجالسني يفّ واملتباذلني يفّ واملتزاورين يفّ يقول اهللا عز

وجل يا دنيا أخدمي من خدمين واتعيب يا دنيا من خدمك وقال اهللا إن عبداً أصححت له جسمه ووسعت عليه يف املعيشة متضي 
عليه مخسة أيام ال يفر إيلّ حملروم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا سيخلص رجالً من أميت على رؤس اخلالئق يوم القيامة 

ني سجالً كل سجل مثل مد البصر مث يقول له أننكر من هذا شيء أظلمتك كتبيت احلافظون فيقول ال يا رب فينشر عليه تسعة وتسع
فيقول فلك عذر فيقول ال يا رب فيقول بلى إن لك عندي حسنة فإنه ال ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهللا 

يقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت فيقول إنك ال تظلم قال وأشهد أن حممد عبده ورسوله فيقول احضر وزنك ف
فيوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة فال يثقل مع اسم اهللا شيء وقال رسول اهللا صلى اهللا 

خلص هللا فيقول اهللا هلم أنتم احلفظة على عمل عليه وسلم يوقفون يعين املالئكة بني يدي اهللا ويشهدون يعين للعبد بالعمل الصاحل امل
عبدي وأنا الرقيب على ما يف قلبه إنه مل يردين ذا العمل وأراد به غريي فعليه لعنيت وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا إذا 

قرآن ورجل قتل يف سبيل اهللا ورجل كان يوم القيامة يرتل إىل العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعي به رجل مجع ال
كثري املال فيقول اهللا للقاري أمل أعلمك ما أنزلته على رسويل قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء 

 ذلك ويؤتى الليل وأناء النهار فيقول اهللا له كذبت وتقول املالئكة له كذبت ويقول اهللا إمنا قرأت ليقال فالن قارئ فقد قيل
بصاحب املال فيقول اهللا له أمل أوسع عليك حىت مل أدعك حتتاج إىل أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت 

أصل الرحم وأتصدق فيقول اهللا له كذبت وتقول له املالئكة كذبت ويقول اهللا له بل أردت أن يقال فالن جواد فقيل ذلك ويؤتى 
 اهللا فيقول اهللا فيم ذا قتلت فيقول أمرت باجلهاد يف سبيلك فقاتلت حىت قتلت فيقول اهللا له كذبت وتقوله له بالذي قتل يف سبيل

املالئكة كذبت ويقول اهللا بل أردت أن يقال فالن جريء فقد قيل ذلك مث ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ركبة أيب 
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من تسعر م النار يوم القيامة فكان أبو هريرة إذا حدث ذا احلديث يغشى عليه يقول هريرة وقال يا أبا هريرة أولئك الثالثة أول 
    اهللا تعاىل فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه أحداً 

 الخير جهر اليقال وفعلت  تمنيت فأحسنت المقال كم

 الالشكر عليها ليق اطلب  واسيت يوماً سائالً فإذا

 الذكر عليه ليقال اطلب  قاتلت يوماً كافراً وإذا

 أشتكي الجوع عشياً ليقال  وإذا ما صمت يوماً صائفاً

 أتأني في صالتي ليقال  صليت والناس معي وإذا

  حيث ال أخشى عليها أن يقال  في خلوتي أنقرها وأنا

 من عثرات ال تقال يالها  عجب وصنع وريا عملي

 أحمالي وأوزاري ثقال إن  ني عنكمواطردو فاهجروني

 الصدق له ال ليقال خالص  تسأل اهللا تعالى توبة

 اعتبار ألحد األبرار بلغين أن عمر بن عبد العزيز شيع جنازة فلما انصرفوا تأخر عمر وأصحابه ناحية عن اجلنازة فقال له - وصية-
ركها فقال نعم ناداين القرب من خلفي يا عمر بن عبد العزيز أال بعض أصحابه يا أمري املؤمنني جنازة أنت وليها تأخرت عنها وت

تسألين ما صنعت باألحبة قلت بلى قال حرقت األكفان ومزقت األبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم قال أال تسألين ما صنعت 
لوركني والفخذين والفخذين باألوصال قلت بلى قال نزعت الكفني من الذراعني والذراعني من العضدين والعضدين من الكتفني وا

من الركبتني والركبتني من الساقني والساقني من القدمني مث بكى عمر مث قال أال إن الدنيا بقاؤها قليل وعزيزها ذ ليل وغنيها فقري 
 مداينها وشققوا وشاا يهرم وحيها ميوت فال يغرنكم إقباهلا مع معرفتكم بسرعة إدبارها فاملغرور من اغتر ا أين سكاا الذي بنوا

أارها وغرسوا أشجارها وأقاموا فيها أياماً يسرية غرم بصحتهم فاغتروا وبنشاطهم فركبوا املعاصي إم كانوا واهللا يف الدنيا 
مغبوطني باألموال على كثرة املنع عليه حمسودين على مجعه ماذا صنع التراب بأبدام والرمل بأجسادهم والديدان بعظامهم 

م كانوا يف الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضودة بني خدم خيدمون وأهل يكرمون وجريان يعضدون فإذا مررت فنادهم إن وأوصاهل
كنت منادياً ومر بعسكرهم وانظر إىل تقارب منازهلم واسأل عليهم ما بقي من غناه واسأل فقريهم ما بقي من فقره واسأهلم عن 

عني اليت كانوا ا ينظرون واسأهلم عن اجللود الرقيقة والوجوه احلسنة واألجساد الناعمة ما األلسن اليت كانوا ا يتكلمون وعن األ
صنع ا الديدان حمت األلوان وأكلت اللحمان وعفرت الوجوه وحمت احملاسن وكسرت الفقار وأبانت األعضاء ومزقت األشالء 

 ما فرشوا فراشاً وال وضعوا هناك متكأً وال غرسوا هلم شجراً وأين حجام وقبام وأين خدمهم وعبيدهم ومجعهم ومكنوم واهللا
وال أنزلوهم من اللحد قراراً أليسوا يف منازل اخللوات والفلوات أليس الليل والنهار عليهم سواء أليس هم يف مدهلمة ظلماء قد حيل 

سادهم من أعناقهم نائية وأوصاهلم متمزقة وقد بينهم وبني العمل وفارقوا األحبة فكم من ناعم وناعمة أصبحوا وجوههم بالية وأج
سالت احلدقات على الوجنات وامتألت األفواه دماً وصديداً ودبت دواب األرض يف أجسادهم ففرقت أعضاءهم مث مل يلبثوا واهللا 

رددت يف الطرق إال يسرياً حىت عادت العظام رميماً قد فارقوا احلدائق وصار وأبعد السعة إىل املضائق قد تزوجت نساؤهم وت
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أبناؤهم ووزعت الورثة ديارهم وترائهم فمنهم واهللا املوسع له يف قربه الغض الناضر فيه املتنعم بلذته يا ساكن القرب غداً ما الذي 
غرك من الدنيا هل تعلم أنك تبقى أو تبقي لك أين دارك الفيحاء ورك املطرد وأين مثرتك احلاضرة ينعها وأين رقاق ثيابك وأين 

يبك وأين خبورك وأين كسوتك لصيفك وشتائك أما رأيته قد نزل به األمر فما يدفع عن نفسه دخالً وهو يرشح عرقاً ويتلمظ ط
عطشاً يتقلب يف كسرات املوت وغمراته جاء األمر من السماء وجاء غالب القدر والقضاء جاء من األمر األجل ما ال ميتنع منه 

د وغاسله يا مكفن امليت وحامله يا خمليه يف القرب وراجعاً عنه ليت شعري كيف كنت على هيهات يا مغمض الوالد واألخ والول
خشونة الثري ليت شعري بأي خديك تبدي البلى وأي عينيك إذن ساال يا جماور اهللكات صرت يف حمل املوتى ليت شعري ما 

  ريب مث متثل الذي يلقاين به ملك املوت عند خروجي من الدنيا وما يأتيين به من رسالة 

  كما اغتر باللذات في النوم حالم  بما يفنى وتشغل بالمنى تسر

    

 نوم والردى لك الزم وليلك  نهارك يا مغرو رسهو وغفلة

 في الدنيا تعيش البهائم كذلك  وتعمل شيء سوف تكره غيه

  مث انصرف فما بقي بعد ذلك إال مجعة ومات رضى اهللا عنه ومن نظمنا يف ذلك 

 ومضى العمر وجاء األجل  فواداى وشب األمل شاب

 صرنا إليهم رحلوا فإذا  الموتى لنا منتظر عسكر

 بعدهم مشتغل أنني  ليت شعري ليت شعري هل دروا

 عما له انتقل غافل  في فنون اللهو أفنى طربا

  ولنا هذا املعىن أيضاً 

 فكان ذاك العيش كان مناما  ضمت لنا أرامنا األراما

  من قائمين كيف صاروا نياما  ين على القبور تعجبواواقف يا

  قد عاينوا الحسنات واإلجراما  التراب موسدين أكفهم تحت

 بد من يوم تكون قياما ال  يوقظون فيخبرون بما رأوا ال

  ورأيت على قرب أبياتاً وهي على لسان صاحبه 

 بي عن بلوغه األجل قصر  أيها الناس كان لي أمل

 في حياته العمل أمكنه   ربه رجلاهللا فليتق

 كل إلى مثله سينتقل  ما أنا وحدي نقلت حيث تروا

  ورأيت أيضاً مكتوباً على قرب 

 طول األمل وغره  بدنياه اشتغل يامن
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 دنا منه األجل حتى  يزل في غفلة ولم

  والقبر صندوق العمل  الموت يأتى بغتة

نها من أصدقائي وقد عاله وشيده وأنفق على بنائه ماالً كثرياً فكتب شخص من ورأيت مكتوبا على قرب أم البسيلي وكان اب
  أصحابنا أبياتاً عليه لبعضهم خيرب عن صورة احلال وهي 

 تلك المقابر بالصخور بنوا  أهل القصور إذا توفوا أرى

 الفقراء حتى في القبور على  إال مباهاةً وفخراً أبو

 العدل منها في القعور فإن  يكن التفاضل في ذراها فإن

 علموا الغنى من الفقير لما  أبيهم لو أبرزوهم لعمر

  وال عرفوا اإلناث من الذكور  وال عرفوا العبيد من المولى

 البدن المنعم في الحرير وال  البدن الملبس ثوب صوف وال

 فضل الغني على الفقير فما  إذا ما مات هذا ثم هذا

  ينة سال منقطع التراب بيتان على لسان صاحب القرب وكان على قرب مكتوباً مبد

 نظرت فما اعتبرت ولقد  نظرت كما نظرت ولقد

  قبل الحصول كما حصلت  لنفسك سيدي فانظر

   سنية من ذي مهة علية - وصية-

 ذاك مضر منك بالدين فإن  ال تضر عن لمخلوق على طمع

 اف والنونهو بين الك فإنما  اهللا رزقاً من خزائنه واسترزق

  ويف هذا املعىن قال أبو حازم األعرج لبعض اخللفاء وقد سأله اخلليفة ما بالك يا أبا حازم فقال الرضى عن اهللا والغىن عن الناس 

 يحارس أهل المال حراس إذا  مال ولي ماالن مالهما للناس

 اليأس مما يملك الناس ومالي  مالي الرضى بالذي أصبحت أملكه

هشام بن عبد امللك ملا وىل البحرين ما طعامك يا أبا حازم قال اخلبز والزيت قال أفال تسأمهما قال إذا سأمتهما قال له خاله 
   إهلية مذكرة ما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفسي بأي أرض متوت إن اهللا عليم خبري -  وصية- تركتهما حىت اشتيتهما

  ن معروفه فتزودفما استطعت م  هذه األيام إال معارة وما

 وال ما يحدث اهللا في غد تموت  ال تدري بأية بلدة فإنك

 من قرب األحبة يبعد ذراعين  التبعد ومن يك بعده يقولون

  وصية من امرأة من ولد حسان بن ثابت 
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 ذاق طعم العيش منذ قريب فتي  سل الخير أهل الخير قدماً وال تسل

غافل حج هارون الرشيد راجالً من أجل مينيه حني حنث فقعد يستريح يف ظل ميل فمر به  جمنون عاقل قاهلا عند خليفة - وصية-
  لول انون وكان يف الركب فقال له يا أمري املؤمنني 

  أليس الموت يأتيكا  الدنيا تواتيكا هب

 الدنيا لشاتيكا دع  أال يا طالب الدنيا

    

  وظل الميل يكفيكا  إلى كم تطلب الدنيا

 حكيم يف صفة احلميم قيل خلالد بن صفوان أي األخوان أحب إليك قال الذي يغفر زليت وسد خليت ويقبل عليت وكتب -ية وص-
رجل إىل صديق له أين وجدت املودة منقطعة ما كانت احلشمة منبسطة وليس يزيل لسلطان احلشمة إال املؤانسة وال تقع املؤانسة 

يب احلسني بن أيب عمر وبن الطفيل باشبيلية سنة اثنيت وتسعني ومخسمائة وكان كثري ما حيتشمين إال بالرب واملالطفة بتنا ليلة عند أ
ويلتزم األدب حبضوري وبات معنا أبو القاسم اخلطيب وأبو بكر ابن سام وأبو احلكم بن السراج وكلهم قد منعهم احترام جانيب 

سطتهم فسألين صاحب املرتل أن يقف على شيء من كالمنا فوجدت االنبساط ولزموا األدب والسكون فأردت أعمل احليلة يف مبا
طريقاً إيل ما كان يف نفسي من مباسطتهم فقلت له عليك من تصانيفنا بكتاب مسيناه اإلرشاد يف خرق األدب املعتاد فإن شئت 

 قصدت وفهمت عرضت عليك فصالً من فصوله فقال يل أشتهي ذلك فمددت رجلي يف حجره وقلت له كبسين ففهم عين ما
اجلماعة فانبسطوا وزال ما كان م من االنقباض والوحشة وبتنا بأنعم ليلة يف مباسطة دينية إفصاح بغالب األحوال ممن يعد من 
األبدال قال احلسن البصري ما أعطى رجل شيًء من الدنيا إال قيل له خذه ومثله من احلرص وقال أشد الناس صراخاً يوم القيامة 

 يا ويل راقب إميانك وأضف - وصية-ة فاتبع عليها ورجل سيء امللكة ورجل فارغ استعان بنعم اهللا على معاصيهرجل سن ضالل
إىل حسن صورته زينة العلم فإذا زينته به ظهر بصورة مل يكن عليها من احلسن فإذا أعجبك فأضف إليه زينة العمل بالعلم فتزيد 

ترى من حسنها رمبا أداك ذلك إىل أن حتمل النفس فوق طاقتها فزين العمل بالرفق حسناً إىل حسن فإذا تعشقت بصورة العمل ملا 
فإن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى وقد قيل ما أضيف شيء إىل شيء أزين من حلم إىل علم وإذا سبك إنسان فانظر فيما سبك 

أزل عنها تلك الصفة املذمومة واشكره على ما ظهرت منه به فإن كان ما سبك به صفة فيك فال تلمه فما قال إال حقاً ومل نفسك و
فلقد بالغ يف نصحك وإن مل يقصده ولكن اهللا أنطقه فارع له ذلك وإن سبك مبا ليس فيك فخذ ذلك منه تذكرة وحتذيراً حيذرك مبا 

 غفر اهللا يل ولك ذكره أن تذكره لئال تتصف به فيما تستقبله من زمانك فقد نصحك على كل حال فإن صدق فيما قال فقل
  وللمسلمني وإن كذب فيما قال فقل غفر اهللا لك فلقد نبهتين على أمر رمبا لوال تنبيهك وقعت فيه وأنشده 

  لعزة من أعراضنا ما استحلت  مريئاً غير داء مخامر هنيأ

    

بن امللك الناصر لدين اهللا كانت يل كلمة مسموعة عند بعض امللكوك وهو امللك الظاهر صاحب مدينة حلب رمحه اهللا غازي ا
صالح الدين يوسف بن أيوب فرفعت إليه من حوائج الناس يف جملس واحد مائة ومثان عشرة حاجة فقضاها كلها وكان منها أين 
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كلمته يف رجل أظهر سره وقدح يف ملكه وكان من مجلة بطانته وعزم على قتله وأوصى به نائبه يف القلعة بدر الدين أي دمور أن 
أمره حىت ال يصل إىل حديثه فوصلين حديثه فلما كلمته يف شأن طرق وقال حىت أعرف املوىل ذنب هذا املذكور وأنه من خيفى 

الذنوب الذي ال تتجاوز امللوك عن مثله فقلت له يا هذا أختليت إن لك مهة امللوك وأنك سلطان واهللا ما أعلم إن يف العامل ذنباً يقاوم 
وكيف يقاوم ذنب رجل عفوك يف غري حد من حدود اهللا إنك لدينء اهلمة فخجل وسرحه وعفا عنه عفوي وأنا واحد من رعيتك 

وقال يل جزاك اهللا خرياً من جليس مثلك من جيالس امللوك وبعد ذلك الس ما رفعت إليه حاجة إال سارع يف قضائها لفوره من 
أمن كثريه فإن النفس فيها جلاجة إذا نوزعت صدعت وإذا غري توقف كانت ما كانت يا ويل احبس نفسك عن القليل من الذم ت

سكت عنها انقمعت قال األحنف ابن قيس يف هذا املعىن من مل يصرب على كلمة أمسع كلمات ورب غيظ قد جترعته خمافة ما هو 
أيت املصلحة له يف أشد منه يا ويل واهللا ما عاقبت أحداً جيب على أدبه يف حال غضيب فإذا ذهبت عين حالة الغضب والغيظ ور

األدب أدبته وأما ما يرجع إىل فأعفو عنه عن طيب نفس وعدم إقامة على دغل وحقد وأبذل جهدي يف إيصال خري إليه وأسارع 
إىل قضاء حوائجه وما أدري أين أقرضت أحداً قرضاً ويف نفسي أين أطلبه منه فال أطلبه وإن جاء به وأرى حاجيت إليه آخذه منه وال 

ن علمت أنه ضيق على نفسه فيه أنظرته إىل ميسرة هذا فيما خيتص بنفسي وحكم العيال حكم اجلار األقرب له حق يطلبه أعلمه وإ
أنا مأمور بإيصاله إليه إذا قدرت عليه يا ويل أعلم أن احلاكم البد إذا أرضى أحد اخلصمني أن يسخط األخر وأنت حاكم 

 امللك وأسخط الشيطان فإنه يقول لإلنسان اكفر فإذا كفر قال إين برئ منك إين واخلصمان يف جملس قلبك امللك والشيطان فأرض
أخاف اهللا رب العاملني وأعلم أن الدين أقوى منه وأحصن والعدل أقوى عدة يتخذها احلاكم لقتال من يسخطه من اخلصمني فإنه 

ف أحد فال ختف أحداً تأمن من كل شيء إذا أمن يقاتل هواه فيه وال سيما إن كان املبطل محيمه وصاحبه وإذا أردت أن ال ختا
منك كل شيء مررت يف سفري يف زمان جاهلييت ومعي والدي وأنا ما بني قرمونة وبلمة من بالد األندلس وإذا بقطيع محر وحش 

يد وعندما ترعى وكنت مولعاً بصيدها وكان غلماين على بعد مين ففكرت يف نفسي وجعلت يف قليب أين ال أوذي واحداً منها بص
أبصرها احلصان الذي أنا راكبه هش إليها فمسكته عنها ورحمي بيدي إىل أن وصلت إليها ودخلت بينها ورمبا مر سنان الرمح 

بأسنمة بعضها وهي يف املرعى فواهللا ما رفعت رؤوسها حىت جزا مث أعقبين الغلمان ففرت احلمر أمامهم وما علمت سبب ذلك إىل 
ريق أعين طريق اهللا فحينئذ علمت من نظري يف املعاملة ما كان السبب وهو ما ذكرناه فسرى األمان يف أن رجعت إىل هذا الط

نفوسهم الذي كان يف نفسي هلم فكف عن ظلمك واعدل يف حكمك ينصرك احلق ويطيعك اخللق وتصفو لك النعم وترتفع عنك 
اء وأخفى ودك يف نفسه من أظهر لك العداوة يف حسه التهم فيطيب عيشك ويسكن جاشك وملكت القلوب وأمنت حماربة األعد

 قال بعضهم العدل ميزان الباري ولذلك هو مربأ من كل -  والوصايا-ومن منشور احلكم. حلسد قام به فهو حبيب يف صورة بغيض
 الرجل بنفسه  لك إذا حسنت سريته وصلحت سريرته صري رعيته جنداً وإن أول العدل أن يبدأ-  وصية- زيغ وميل وقال بعضهم يف

فيلزمها كل خلة زكية وخصلة رضية يف مذهب سديد ومكسب محيد ليسلم عاجالً ويسعد آجالً وإن أول اجلور أن يعمد إليها 
فيجنبها اخلري ويعودها الشر ويكسبها اآلثام ويلبسها املذام ليعظم وزرها ويقبح ذكرها وقال بعضهم من بدأ بنفسه فساسها أدرك 

 أنفسكم تصلح لكم آخرتكم أصلح نفسك لنفسك تكن الناس تبعاً لك أحسن العظات ما بدأت به نفسك سياسة الناس أصلحوا
وأجريت عليه أمرك من رضى عن نفسه سخط الناس عليه من ظلم نفسه كان لغريه أظلم ومن هدم دينه كان ده أهدم خري 

ن ومن توكل عليه مل يضره شيطان ليكن مرجعك إىل احلق اآلداب ما حصل لك مثره وظهر عليك أثره من تعزز باهللا مل يذله سلطا
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    ومرتعك إىل الصدق فاحلق أقوى معني 

والصدق أفضل قرين من مل يرحم الناس منعه اهللا من رمحته ومن استطال بسلطانه سلبه اهللا من قدرته إن العدل ميزان اهللا وضعه 
طانه استغن عن الناس خبلتني قلة الطمع وشدة الورع من طال كالمه للخلق ونصبه للحق فال ختالفه يف ميزانه وال تعارضه يف سل

سئم ومن قل احترامه شتم ودخلت على بعض الصاحلني يسبته على حبر الرقاق وكان قد جرى بيين وبني السلطان من الكالم ما 
امل يعضده وضل من ليس له يوجب وحر الصدر ويضع من القدر فوصل إليه اخلرب فلما أبصرين قال يل يا أخي ذل من ليس له ظ

عامل يرشده يا أخي الرفق الرفق فقلت له ما دام رأس املال حمفوظاً أعين الدين فقال صدقت وسكت عين ال حتاج من يذهلك خوفه 
وميلكك سيفه فرب حجة تأتى على مهجة وقرصة تؤدي إىل غصة وإياك واللجاج فإنه يوغر القلوب وينتج احلروب هي تسلم به 

ق تندم عليه واقتصر من الكالم مبا يقيم حجتك وميلكك حاجتك وإياك وفضوله فإنه يزل القدم ويورث الندم هي يزرى خري من نط
 نبوية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجل يوصيه أقلل من الشهوات يسهل عليك - وصية-بك خري من براعة تأتى عليك

مالك أمامك يسرك اللحاق به واقنع مبا أوتيته خيف عليك احلساب وال تتشاغل الفقر وأقلل من الذنوب يسهل عليك املوت وقدم 
عما فرض عليك مبا قد ضمن لك أنه ليس بفاتنك وما قسم لك ولست بال حق ما روى عنك وألنك جاهداً فيما يصبح نافذاً 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما سكن حب الدنيا  النبوية أيضاً قال رسول- الوصايا-واسع امللك ال زوال له يف مرتل ال انتقال عنه ومن
قلب عبد إال التاط منها بثالث شغل ال ينفك عناه وفقر ال يدرك غناه وأمل ال ينال منتهاه إن الدنيا واآلخرة طالبتنان ومطلوبتان 

وأن السعيد من احتار باقية فطالب اآلخرة تطلبه الدنيا حىت يستكمل رزقه وطالب الدنيا تطلبه اآلخرة حىت يأخذ املوت بعنقه أال 
يدوم نعيمها على فانية ال ينفد عذاا وقدم ملا يقدم عليه فيما هو اآلن يف يديه قبل أن خيلفه ملن يسعد بإنفاقه وقد شقى هو جبمعه 

 وكان واحتكاره ومنها أيضاً قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأن املوت على غرينا كتب وكان احلق فيها على غرينا وجب
الذين نشيع من األموات سفر كما قليل إلينا راجعون نبوئهم أجداثهم وتأكل تراثهم كأنا خملدون بعدهم نسينا كل واعظة وأمنا 
كل جائحة طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب الناس طوىب ملن أنفق ماالً اكتسبه من غري معصية وجالس أهل الفقه واحلكمة وخالط 

 ملن ذلت نفسه وحسنت خليقته وطابت سريرته وعزل عن الناس شره طوىب ملن أنفق الفضل من ماله أهل الذلة واملسكنة طوىب
وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ومل تستهوه البدعة ومن مواعظه صلى اهللا عليه وسلم قيس ابن عاصم املنفري روينا من 

العز ذالً وإن احلياة موتاً وإن مع الدنيا آخرة وإن لكل شيء حديث اهلامشي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا قبس إن مع 
حسيباً وعلى كل شيء رقيباً وإن لكل حسنة ثواباً ولكل سيئة عقاباً وإن لكل أجل كتاباً أنه ال بد يا قيس من قرين يدفن معك 

 معك وال تبعث إال معه وال تسأل وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كرمياً أكرمك وإن كان لئيماً أسلمك مث ال حيشر إال
 -  وصاياه- إال عنه فال جتعله إال صاحلاً فإنه إن كان صاحلاً مل تأنس إال به وإن كان فاحشاً مل تستوحش إال منه وهو فعلك ومن

ل الصاحلة قبل أن صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيها الناس توبوا إىل اهللا قبل أن متوتوا وبادروا باألعما
تشغلوا بينكم وبني ربكم تسعدوا وأكثروا الصدقة ترزقوا وأمروا باملعروف ختصبوا ووا عن املنكر تنصروا يا أيها الناس إن 

أكيسكم أكثركم للموت ذاكراً وأحزمكم أحسنكم له استعداداً أال وأن من عالمات العقل التجايف عن دار الغرور واإلنابة إىل دار 
 والتزود لسكين القبور والتأهب ليوم النشور ومنها أيضاً عنه صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيها ا اخللود

لناس إن لكم معامل فانتهوا إىل معاملكم وإن لكم اية فانتهوا إىل ايتكم إن املؤمن بني خمافتني بني أجل قد مضى ال يدري ما اهللا 
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أجل قد بقي ال يدري ما اهللا قاض فيه فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ومن دنياه آلخرته ومن الشبيبة قبل الكرب ومن صانع فيه وبني 
احلياة قبل املوت فوالذي نفس حممد بيده ما بعد املوت من مستعتب وال بعد الدنيا دار إال اجلنة أو النار ومما ورد عنه صلى اهللا عليه 

    وسلم يف خصال اإلميان ما 

حدثنا به أبو عبد اهللا حممد بن قاسم بن عبد الرمحن ابن عبد الكرمي التميمي باملسجد األزهر بعني اخليل من مدينة فاس سنة أحدى 
وتسيعني ومخسمائة من لفظه وأنا أمسع وأسنده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معنعناً قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ميان حىت يكون فيه مخس خصال التوكل على اهللا والتفنويض إىل اهللا والتسليم ألمر اهللا والرضى بقضاء اهللا والصرب ال يكمل عبد اإل
على بالء اهللا أنه من أحب وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل اإلميان وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال اإلميان 

 نبوية حممدية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه - وصية-األدىن عن الطريق وأرفعها قول ال إله إال اهللابضع وسبعون شعبة أدناها إماطة 
وسلم ال خري يف العيش إال لعامل ناطق أو مستمع واع يا أيها الناس إنكم يف زمان هدنة وإن السري بكم سريع وقد رأيتم الليل 

يان بكل موعود فقال له املقداد وما اهلدنة يا رسول اهللا فقال صلى اهللا عليه والنهار كيف يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأت
وسلم دار بالء وانقطاع فإذا التبست عليكم األمور كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وشاهد مصدق فمن جعله 

ري سبيل من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعله خلفه ساقه إىل النار هو أوضح دليل إىل خ
عدل وإن العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما خلف ولعله من باطل مجعه ومن حق منعه وصية 

سانه وال ينال درجة نبوية بتذكرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن العبد ال يكتب يف املسلمني حىت يسلم الناس من يده ول
املؤمنني حىت يأمن جاره بوائقه وال يعد من املتقني حىت يدع ما ال بأس به حذراً مما به البأس أيها الناس إنه من خاف البيات أدجل 

 ومن أدجل يف السري وصل وإمنا تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طويت صحائف آجالكم أن نية املؤمن خري من عمله ونية املنافق شر

 فيها بشرى للمنقطعني إىل اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من انقطع إىل اهللا كفاه كل مؤنة فيها ومن - وصية-من عمله
انقطع إىل الدنيا وكله اهللا إليها ومن حاول أمراً مبعصية اهللا كان أبعد له مما رجا وأقرب مما اتقى ومن طلب حمامد الناس مبعاصي اهللا 

نهم ذاماً ومن أرضى الناس بسخط اهللا وكله اهللا إليهم ومن أرضى اهللا بسخط الناس كفاه اهللا شرهم ومن أحسن فيما عاد حامده م
 نبوية -وصية-بينه وبني اهللا كفاه اهللا ما بينه وبين الناس ومن أصلح سريرته أصلح اهللا عالنيته ومن عمل آلخرته كفاه اهللا أمر دنياه 

هللا عليه وسلم رحم اهللا عبداً تكلم فغنم أو سكت فسلم إن اللسان أملك شيء لإلنسان أال وأن كالم خربية قال رسول اهللا صلى ا
العبد كله عليه إال ذكر اهللا أو أمراً مبعروف أو ياً عن منكر أو إصالحاً بني مؤمنني فقال له معاذ بن جبل يا رسول اهللا أنؤاخذ مبا 

 يف النار إال حصائد ألسنتهم فمن أراد السالمة فليحفظ ما جرى به لسانه وليحرس ما تتكلم به قال وهل يكب الناس على مناخرهم
انطوى عليه جنانه وليحسن عمله وليقصر أمله وصية نبوية أيضاً قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تسبوا الدنيا فنعمت مطية 

اهللا الدنيا قالت الدنيا لعن اهللا أعصانا لربه قلنا من هنا قال قتادة رضى املؤمن عليها يبلغ اخلري وا ينجو من الشر إذا قال العبد لعن 
    اهللا عنه ما أنصف أحد الدنيا ذمت بإساءة املسيء فيها ومل حتمد بإحسان احملسن فيها ويف عكس هذا يقول بعضهم يف الدنيا 

  له عن عدو في ثياب صديق  امتحن لبيب تكشفت إذا
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 نبوية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثروا - وصية- الدنيا اليت ال يقصد ا اآلخرة وقد ذم اهللا ذلكهذا إمنا يريد احلياة
ذكرها ذم اللذات فإنكم إن ذكرمتوه يف ضيق وسعه عليكم ورضيتم به فأجرمت وإن ذكرمتوه يف غىن بغضه إليكم فجدمت به فأثبتم إن 

اآلجال وإن املرء بني يومني يوم قد مضى أحصى فيه عمله فختم عليه ويوم قد بقي ال يدري املنايا قاطعات اآلمال والليايل مدنيات 
 بتذكرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن الرزق مقسوم لن يعد وأمره ما كتب له فأمجلوا يف - وصية-لعله ال يصل إ ليه

ذ األجل واألعمال حمصاة لن يهمل منها صغرية وال كبرية فأكثروا الطلب وإن العمر حمدود لن جياوز أحد ما قدر له فبادر واقبل نفا
 -من صاحل العمل أيها الناس إن يف القنوع لسعة وإن يف االقتصاد لبلغة وإن يف الزهد لراحة ولكل عمل جزاء وكل آت قريب

ة املزعجني بعد الطمأنينة الذين  بذكري لبيب واعتبار قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما رأيت املأخوذين على الغر- وصية
أقاموا على الشبهات وجنحوا إىل الشهوات حىت أتتهم رسل رم فال ما كانوا أملوا أدركوا وال إىل ما فام رجعوا قدموا على ما 

ه ومل متلكه عملوا وندموا على ما خلفوا ومل يغن الندم وقد جف القلم فرحم اهللا امرأ قدم خرياً وأنفق قصداً وملك دواعي شهوات
 وبيان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيها الناس ال تعطوا احلكمة غري أهلها فتظلموها - وصية-وعصى أمره نفسه فلم لكه

وال متنعوها أهلها فتظلموهم وال تعاقبوا ظاملاً فيبطل فضلكم وال تراء والناس فيحبط عملكم وال متنعوا املوجود فيقل خريكم أيها 
إن األشياء ثالثة أمر استبان رشده فاتبعوه وأمر استبان غيه فاجتنبوه وأمر اختلف عليكم فردوه إىل اهللا أيها الناس أال أنبئكم الناس 

 نبوية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - وصية-بأمرين خفيف مؤنتهما عظيم أجرمها مل يلق اهللا مبثلهما الصمت وحسن اخللق
لقيامة من إحدى ثالث أما من شبهة يف الدين ارتكبوها أو شهوة للذة أثروها أو غضبة حلمية أعملوها فإذا إمنا يؤتى الناس يوم ا

الحت لكم شبهة فأجلوها باليقني وإذا عرضت لكم شهوة فاقمعوها بالزهد وإذا عنت لكم غضبة فادروؤها بالعفو أنه ينادي مناٍد 
 - وصية-لغافون عن الناس أمل تر إال قوله عز جالله فمن عفا وأصلح فأجره على اهللايوم القيامة من له أجر على اهللا فليقم فيقوم ا

فيها تذكرة غافل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا تعاىل يا ابن آدم تؤتى كل يوم يرزقك وأنت حتزن وينقص كل يوم 
 حتريض على االتصاف -  وصية- قنع وال من كثري تشبعمن عمرك وأنت تفرح أنت فيما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك ال بقليل ت

بصفة حيمدها اهللا من عباده قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قيل له يا رسول اهللا من أولياء اهللا الذين ال خوف عليهم وال 
ني اهتم الناس بعاجلها فأماتوا منها هم حيزنون فقال الذين نظروا إىل باطن الدنيا حني نظر الناس إىل ظاهرها واهتموا بأجل الدنيا ح

ما خشوا أن مييتهم وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم فما عرضهم من نائلها عارض إال رفضوه وال خادعهم من رفعتها خادع إال 
ون ا وضعوه خلقت الدنيا عندهم فما جيددوا وخربت بيتهم فما يعمروا وماتت يف صدورهم فما حييوا بل يهدموا فيبن

آخرم ويبيعوا فيشترون ا ما يبقى هلم ونظروا إىل أهلها صرعى قد حلت م املثالت فما يرون أما نادون ما يرجون وال خوفاً 
 أيضاً نبوية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا أتتم خلف ماضني وبقية متقدمني كانوا أكثر منكم - وصية-دون ما حيذورن

وة أزعجوا عنها أسكن ما كانوا إليها وغدرت م أوثق ما كانوا ا فلم تغن عنهم قوة عشرية وال قبل منهم بدل بسطة وأعظم سط
 - وصية-فدية فارحلوا أنفسكم بزاد مبلغ قبل أن تؤاخذوا على فجأة وقد غفلتم عن االستعداد وال يغين الندم وقد جف القلم

وسلم كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك يف املوتى وإذا أصبحت مبوعظة وذكرى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فال حتدثها باملساء وإذا أمست فال حتدثها بالصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن شبابك هلرمك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك 
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يه وسلم ال يشغلنكم دنياكم عن آخرتكم وال  نبوية نافعة قال رسول اهللا صلى اهللا عل-  وصية-لوفاتك فإنك ال تدري ما امسك غداً
    تؤثروا أهواءكم على طاعة ربكم وال جتعلوا إميانكم ذريعة ملعاصيكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ومهدوا هلا قبل 

تقدم يف أن تعذبوا وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا فإمنا هو موقف عدل واقتضاء حق وسؤال عن واجب ولقد بلغ يف األعذار من 
 نبوية خربية مبا ينبغي أن يقبل عليه ويعرض عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أيها الناس أقبلوا على ما -  وصية- اإلنذار

كلفتموه من صالح آخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر دنياكم وال تستعملوا جوارحاً غذيت بنعمته يف العرض لسخطه 
بالتماس مغفرته واصرفوا مهمكم إىل التقرب إليه بطاعته فآته من بدأ بنصيبه من الدنيا فإنه نصيبه من مبعصيته واجعلوا شغلكم 

 نبوية فيما - وصية-اآلخرة وال يدرك منها ما يريد ومن بدأ بنصيبه من اآلخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من اآلخرة ما يريد
ى اهللا عليه وسلم إياكم وفضول املطعم فإن فضول املطعم يسم القلب بالقساوة ينبغي أن يترك من الفضول قال رسول اهللا صل

ويبطئ باجلوارح عن الطاعة ويصم اهلمم عن مساع املوعظة وإياكم وفضول النظر فإنه يبذر اهلوى ويولد الغفلة وإياك واستشعار 
 -فتاح كل سيئة وسبب إحباط كل حسنةالطمع فإنه يشرب القلب شدة احلرص وخيتم على القلوب بطابع حب الدنيا فهو م

 نبوية مبا يرجى ويتقى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا هو خري يرجى أو شر يتقى وباطل عرف فاجتنب وحق تيقن - وصية
 تنقضي فطلب وآخرة أظل إقباهلا فسعى هلا ودنياً أزف نفادها فأعرض عنها وكيف يعمل لآلخرة من ال ينقطع عن الدنيا رغبته وال

فيها شهوته إن العجب كل العجب ملن صدق بدار البقاء وهو يسعى لدار الفناء وعرف أن رضا اهللا يف طاعته وهو يسعى يف 
 نبوية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلوا أنفسكم بالطاعة وألبسوها قناع املخافة واجعلوا آخرتكم ألنفسكم - وصية- خمالفته

ا أنكم عن قليل راحلون وإىل اهللا صائرون وال يغىن عنكم هنالك إال صاحل عمل قدمتموه أو حسن ثواب وسعيكم ملستقركم واعلمو
حزمتوه أنكم إمنا تقدمون على ما قدمتم وجتاوزون على ما أسلفتم وال ختدعنكم زخارف دنيا دنية عن مراتب جنات عليه فكان قد 

 نبوية يف التحزير عن املكر واخلداع قال -  وصية- عرف مثواه ومقيلهكشف القناع وارتفع االرتياب والقى كل امرئ مستقره و
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تكونوا ممن خدعته العاجلة وغرته إال منية واستهوته اخلدعة فركن إىل دار سريعة الزوال وشيكة 

ب فعالم تعرجون وماذا تنتظرون فكأنكم االنتقال إنه مل يبقى من دنياكم هذه يف جنب ما مضى إال كاناخة راكب أو صر حال
واهللا مبا قد أصبحتم فيه من الدنيا كأن مل يكن وما تصريون إليه من اآلخرة كأن مل يزل فخذوا األهبة ال زوف النقلة وأعدوا الزاد 

سيان األجل قال  نبوية يف ذم انبساط األمل ون- وصية-لقرب الرحلة واعلموا أن كل امرئ على ما قدم قادم وعلى ما خلف نادم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيها الناس بسيط األمل متقدم حلول األجل واملعاد مضمار العلم ومغتبط مبا احتقب غامن ومبتئس مبا 

 ما فاته من العمل نادم أيها الناس إن الطمع فقر واليأس غىن والقناعة راحة والعزلة عبادة والعمل كرت والدنيا معدن واهللا ما يسترين
مضى من دنياكم هذه بأهداب بردى هذا وملا بقي منها أشبه مبا مضى من املاء باملاء وكل إىل نفاد وشيك وزوال قريب فبادروا 

 نبوية وتعريف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه - وصية-أنتم يف مهل األنفاس وحدة األحالس قبل أن يؤخذ بالكظم وال يغين الندم
يا على ثالثة أطباق أما الطبق األول فال يرغبون يف مجع املال وادخاره وال يسعون ي اقتنائه واحتكاره إمنا وسلم تكون أميت يف الدن

رضاهم من الدنيا سد جوعة وستر عورة وغناهم فيها ما بلغ اآلخرة فأولئك الذين ال خوف عليهم والهم حيزنون وأما الطبق الثاين 
 أحسن وجوهه يصلون به أرحامهم ويربون به إخوام ويواسون به فقراءهم وبعض فيحبون مجع املال من أطيب سبيله وصرفه يف

أحدهم على الرصف أسهل عليه من أن يكسب درمهاً من غري حله وأن يضعه يف غري وجهه وأن مينعه من حقه أو أن يكون خازنا 
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 الثالث فيحبون مجع املال مما حل وحرم ومنعه مما له إىل حني موته فأولئك الذين إن نوقشوا عذبوا وإن عفى عنهم سلموا وأما الطبق
افترض أو وجب إن أنفقوه أنفقوه إسرافاً و بداراً وأن أمسكوه خبالً واحتكاراً وإن أمسكوه أمسكوه خبالً واحتكاراً أولئك الذين 

ما أشبه ذلك قال رسول اهللا  نبوية يف التحذير من ضعف اليقني و- وصية-ملكت الدنيا أزمة قلوم حىت أوردم النار بذنوم
    صلى اهللا عليه وسلم إن من ضعف اليقني أن 

ترضى الناس بسخط اهللا وأن حتمدهم على رزق اهللا وأن تذمهم على ما مل يؤتك اهللا إن رزق اهللا ال جيره حرص حريص وال يرده 
واحلزن يف الشك والسخط إنك مل تدع شيء كراهية كاره إن اهللا تبارك امسه جعل الروح والفرح يف الرضى واليقني وجعل اهلم 

تقربا إىل اهللا إال أجزل لك الثواب عليه فاجعل مهك وسعيك آلخرة ال ينفذ فيها ثواب املرضى عنه وال ينقطع فيها عقاب املسخوط 
إال وقد ذكرته عليه وصية نبوية حتريض على أخالق سنية مرضية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس شيء يباعدكم من النار 

لكم ال شيء يقربكم من اجلنة إال وقد دللتكم عليه إن روح القدس نفث يف روعى له أنه لن ميوت عبد حىت يستكمل رزقه فامجلوا 
يف الطلب وال حيملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا شياً من فضل اهللا مبعصيته فإنه ال ينال ما عند اهللا إال بطاعته أال وإن لكل 

رزقاً هو يأتيه ال حمالة فمن رضي به بورك له فيه فوسعه ومن مل يرض به مل يبارك له فيه ومل يسعه إن الرزق ليطلب الرجل امرئ 
 نبوية مفصلة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن الدنيا دار بالء ومرتل قلعة وعناء قد نزعت عنها - وصية-كما يطلبه أجله

 من أيدي األشقياء وأسعد الناس ا أرغبهم عنها وأشقاهم ا أرغبهم فيها هي الغاشية ملن انتصحها نفوس السعداء وانتزعت بالكره
واملغوية ملن أطاعها واخلاثرة مل انقاد هلا والفائز من أعرض عنها واهلالك من هوى فيها طوىب لعبد اتقى فيها ربه وناصح نفسه وقدم 

إىل اآلخرة فيصبح يف بطن موحشة غريا مدهلمة ظاملاً ال يستطيع أن يزيد من حسنة وال توبته وأخر شهوته من قبل أن تلفظه الدنيا 
 نبوية يف األهبة للرحلة قال رسول اهللا صلى -  وصية- ينقص من سيئة مث ينشر فيحشر إما إىل جنة يدم نعيمها أو نار ال ينفك عذاا

 وتزودوا فإن السفر بعيد وخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبة كؤود ال اهللا عليه وسلم مشروا فإن األمر جد وتأهبوا فإن الرحيل قريب
يقطعها إال املخفون أيها الناس إن بني يدي الساعة أمور أشداداً وأهواالً عظاماً وزماناً صعباً تتملك فيه الظلمة وتتصدر فيه الفسقة 

ان وعضوا عليه بالنواجذ واجلؤوا إىل العمل الصاحل وفيضطعد اآلمرون باملعروف ويضامون الناهون عن املنكر فاعدوا لذلك اإلمي
وأكرهوا عليه النفوس واصربوا على الضراء تفضوا إىل النعيم الدائم وصية نبوية وترغيب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرغب 

ه وبدنه يف الدنيا واآلخرة ليجينب أقوام فيما عند اهللا حببك اهللا وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس إن الزاهد يف الدنيا يريح قلب
يوم القيامة هلم حسنات كأمثال اجلبال فيؤمر م إىل النار فقيل يا نيب اهللا أيصلون قال كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من 

هللا صلى اهللا عليه  نبوية حترض على صفات سنية قال رسول ا-  وصية- الليل لكنهم كانوا إذا الح هلم شيء من الدنيا وثبوا عليه
وسلم أيها الناس إن هذه الدار دار التواء ال دار استواء ومرتل ترح ال مرتل فرح فمن عرفها مل يفرح لرخاء ومل حيزن لشقاء أال وإن 

أخذ اهللا خلق الدنيا دار بلوى واآلخرة دار عقىب فجعلى بلوى الدنيا لثواب اآلخرة سبباً وثواب اآلخرة من بلوى الدنيا عوضاً في
ليعطى ويبتلي ليجزى وأا لسريعة الذهاب وشيكة االنقالب فاحذروا حالوة رضاعها ملرارة فطامها واهجروا لذيذ عاجلها لكريه 

آجلها وال تسعوا يف عمران دار قد قضى خراا وال تواصلوها وقد أراد اهللا منكم اجتناا فتكونوا لسخطه متعرضني ولعقوبته 
ا يرضى اهللا من األخالق قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيها الناس اتقوا اهللا حق تقاته واسعوا يف  نبوية مب-  وصية- مستحقني

مرضاته وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن اآلخرة بالبقاء واعملوا ملا بعد املوت فكأن الدنيا مل تكن وكأن اآلخرة مل تزل أيها الناس إن 
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ة وإن الضيف مرحتل والعارية مردودة أال وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها الرب والفاجر من يف الدنيا ضيف وما يف يده عاري
واآلخرة وعد صادق حيكم فيها ملك قادر فرحم اهللا امرأ نظر لنفسه ومهد لرمسه ما دام رسنه مرحى وحبله على غاربة ملقى قبل 

هللا عليه وسلم أن الدنيا قد ارحتلت مدبرة واآلخرة فينقطع عمله أن ينفذ أجله فينقطع عمله وصية أيضاً نبوية قال رسول اهللا صلى ا
وصية أيضاً نبوية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن الدنيا قد ارحتلت مدبرة واآلخرة قد جتملت مقبلة أال وأنكم يف يوم عمل 

    ليس فيه حساب ويوشك أن تكونوا يف يوم حساب ليس فيه عمل وإن 

 من حيب ويبغض وال يعطي اآلخرة إال من حيب ويبغض وال يعطي اآلخرة إال من حيب وإن لدنيا أبناء ولآلخرة أبناء اهللا يعطي الدنيا
فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا إن شر ما أختوف عليكم اتباع اهلوى وطول األمل فاتباع اهلوى يصرف بقلوبكم 

 نبوية مبوعظة تذكر املوت وتؤذن - وصية- الدنيا وما بعدها ألحد خري من دنيا وال آخرةعن احلق وطول األمل يصرف مهمكم إىل
بالرحيل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من بيت إال وملك املوت يقف على بابه يف كل يوم مخس مرات فإذا وجد اإلنسان 

ته عكراته فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية قد نفد أكله وجاء أجله ألقى عليه غم املوت فغشيته كرباته وغمر
لشجوها والصارخة بويلها فيقول ملك املوت عليه السالم ويلكم مم الفزع وفيم اجلزع ما أذهبت لواحد منكم رزقاً وال قربت له 

ودة حىت ال أبقي منكم أحداً قال النيب أجالً وال أتيته حىت أمرت وال قبضت روحه حىت استأمرت وإن يل فيكم عودة مث عودة مث ع
صلى اهللا عليه وسلم فوالذي نفس حممد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كالمه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على نفوسهم حىت إذا محل 

منحله ومن امليت على نعشه رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي يا أهلي ويا ولدي ال تلعنب بكم الدنيا كما لعبت يب مجعت املال 
 من زاهد حتوي على فوائد روينا عن الشبلي أنه - وصية-غري حله مث خلفته لغريي فاملهناة له والتبعة على فاحذروا مثل ما حل يب

قال يف وصيته إن أردت أن تنظر إىل الدنيا حبذافريها فانظر إىل مزبلة فهي الدنيا وإذا أردت أن تنظر إىل نفسك فخذ كفاً من تراب 
ها خلقت وفيها تعود ومىت ما أردت أن تنظر ما أنت فانظر إىل ما خيرج منك يف دخولك اخلالء فمن كان حاله كذا فال فإنك من

جيوز له أن يتطاول أو يتكرب على من هو مثله وقال بعضهم من كانت مهته ما يدخله يف جوفه فقيمته ما خيرج منه وكتب ابراهيم 
لرحيم أما بعد فإين أوصيك بتقوى اهللا من ال حتل معصيته وال يرجى غريه وال يدرك الغىن إال به بن أدهم إىل أخ له بسم اهللا الرمحن ا

فإنه من استغىن عز وشبع وروى وانتقل عندما أبصر قلبه عما أبصرت عيناه من زهرة الدنيا فتركها وجانب شبهها فارض باحلالل 
 يواري به عورته أغلظ ما جيده وأخشنه والسالم وقال رسول اهللا صلى الصايف منها أي ما ال بد منه من كثرة يشد ا صلبه وثوب

اهللا عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وروى أن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه جيء إليه قبل اخلالفة حبلة بثالثة 
 عسى خشن من هذا فإن هذا رقيق فانظر يا ألف درهم فاستحسنها مث جيء إله يف خالفته بثوب ليشتريه فيلبسه بثالثة دراهم فقال

أخي أين هذا من ذاك رضي اهللا عنه مثل هذا يلي أمور عباد اهللا وكتب ابن السماك إىل أخ له وقد سأله أن يصف له الدنيا أما بعد 
 خمتار -  وصية-فإن اهللا حفها بالشهوات مث مألها آفات مزج حالهلا بالرزيات وحرامها بالتبعات فحالهلا حساب وحرامها عقاب

بإجيارة من استجار كتب إلينا أبو حفص عمر بن عبد ايد من روايته أن اهللا تعاىل نادى موسى بن عمران ال ختيب من قصدك 
وأجر من استجار بك قال فبينما موسى عليه السالم يف سياحته إذا جبارح بطرد محامة فلما رآه احلمام نزل على كتفه مستجرياً به 

 على الكتف اآلخر فلما هم به اجلارح نزل احلمام على كمه فناداه اجلارح بلسان فصيح يا ابن عمران إين قاصدك فال ونزل اجلارح
ختيبين وال حتل بيين وبني رزقي وناداه احلمام يا ابن عمران إين أنا مستجري بك فأجرين فقال موسى ما أسرع ما ابتليت به مث مد يده 
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قاء هلما وحفظاً ملا عهد إليه فيهما فقال يا ابن عمران أنا رسول ربك أرسلين إليك لريى صحة ما ليقطع من فخذه قطعة للجارح و
    عهد إليك 

 أنت لم تفعل فما أنت سامع إذا  أيا سامعاً ليس السماع بنافع

 أنت في يوم القيامة صانع فما  إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزاً

الرزق املضمون عن العلم املفروض وكن اليوم مشغوالً مبا أنت عليه مسؤول غداً وإياك وكان ابن السماك يقول ال تشتغل ب
  والفضول فإن حساا يطول 

  إن الذي هو رزقي سوف يأتيني  علمت وخير لعلم أنفعه إني

 قعدت أناني ال يعدني ولو  أسعى له فيعييني تطلبه

 طالب سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن إشراط الساعة فقال إذا  تتضمن عالمة باقتراب القيامة قال علي بن أيب- وصية-
رأيت الناس قد ضيعوا احلق وأماتوا الصالة وأكثروا القذف واستحلوا الكذب وأخذوا الرشوة وشيدوا البنيان وأعظموا أرباب 

اً والظلم فخراً واملساجد طرقاً وتكثر الشرط األموال واستعملوا السفهاء واستحلوا الدماء فصار اجلاهل عندهم ظريفاً والعامل ضعيف
وحليت املصاحف وطولت املسارات وخربت القلوب من الدين وشربت اخلمور وكثر الطالق وموت الفجأة وفشا الفجور وقول 

حديث البهتان وحلفوا بغري اهللا وأئتمن اخلائن وخان األمني ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذياب فعندها قيام الساعة هذا 
 بالتأهب للموت مبوعظة يف رؤيا كان أمري املؤمنني املنصور ذات ليلة نائماً فانتبه مرعوباً مث عاود النوم فانتبه كذلك - وصية-حسن

فزعاً مرعوباً مث راجع النوم فانتبه كذلك فقال يا ربيع قال الربيع قلت لبيك يا أمري املؤمنني قال لقد رأيت يف منامي عجباً قال ما 
ت جعلين اهللا فداك قال رأيت كان أتياً أتاين فهينم بشيء مل أفهمه فنتهت فزعاً مث عاودت النوم فعاودين يقول ذلك الشيء مث رأي

  عاودين يقر له حىت فهمته وحفظته وهو 

 منه أهله ومنازله وعري  كأني بهذا القصر قد باد أهله

 لهإلى جدث تبنى عليه جناد   وصار رئيس القوم من بعد بهجه

وما أحسبين يا ربيع إال قد حانت وفايت وحضر أجلي ومايل غري ريب قم فاجعل يل غسالً ففعلت فقام فاغتسل وصلى ركعتني وقال 
أنا عازم على احلج فهيء لنا آلة احلج فخرجنا وخرج حىت إذا انتهى إىل الكوفة ونزل النجف فقام أياماً مث أمر بالرحيل فتقدمت 

ا وهو بالقصر وشاكريته بالباب فقال يل يا ربيع جئين بفحمة من املطبخ وقال يل اخرج وكن مع دابيت إىل أن نوابه وجنده وبقيت أن
  أخرج فلما خرج وركب رجعت إىل املكان أطلب شيئاً فوجت قد كتب على احلائط بالفحمة 

  وطول عيش ما يضره  يهوى أن يعيش المرء

 حلو العيش مره بعد  تفنى لذاذته ويبقى

 يرى شيئاً يسره ما  األيام حتى صرفوت

 هللا دره وقائل  كم شامت بي إن هلكت
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 باعتراف عارف يف أشرف املواقف وقف مطرف وبكر بن عبد اهللا بعرفة والفضيل بن عياض فقال مطرف اللهم ال - وصية-
لفضيل رأسه إىل السماء وقد قبض على تردهم اليوم من أجلي وقال بكر ما أشرقه من موقف وأرضاه ألهله لوال أين فيهم ورفع ا

حليته وهو يبكي بكاء الثكلى ويقول وأسوأ تاه منك وأن عفوت تنبيه على احلياء من اهللا روينا عن الشيخ عبد الرمحن ابن األستاذ يف 
مطرقاً منذ وقف الناس كتاب ابن باكويه الشريازي عن أيب األديان قال ما رأيت خائفاً إال رجالً واحداً كنت باملوقف فرأيت شاباً 

إىل أن سقط القرص فقلت يا هذا ابسط يديك بالدعاء فقال يل مث وحشة فقلت له هذا يوم العفو من الذنوب قال فبسط يده ففي 
  نبوية بالصدقة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى سائل امرأة يف فمها لقمة فلفظتها فناولتها إياه-  وصية- بسطه يديه وقع ميتاً

فلم تلبث إن رزقت غالماً فلما ترعرع جاء ذئب فاحتمله فخرجت تعدوا يف أثر الذئب وهي تقول ابين ابين فأمر اهللا ملكاً احلق 
 بر حبضور جمالس الذكر قال عمار بن -  وصية- الذئب فخذ الصيب من فيه وقل ألمه إن اهللا يقرئك السالم وقل هذه لقمة بلقمة

 يف منامي بعد موا فقلت مرحباً يا مسكينة مرحباً فقالت هيهات يا عمار ذهبت املسكنة وجاء الراهب رأيت مسكينة الطفاوية
الغىن إال كرب قلت هيه قالت ما تسأل عمن أبيح هلا اجلنة حبذافريها تظل فيها حيث تشاء قال قالت ومب ذاك قلت مبجالس الذكر 

 زادان باألبلة ننحدر من البصرة حىت تأتيه قاصدة قال عمار قلت يا والصرب على احلق قال عمار وكانت حتضر معنا جملس عيسى بن
  مسكينة فما فعل عيسى بن زادان رمحه اهللا قال فضحكت وقالت 

 حوله الخدام باألباريق  قد كسى حلة البهاء وطافت

 لقد براك الصيام فلعمري  حلى وقيل يا قارئ ارقا ثم

    

الغالب بأمر اهللا كيكاؤس صاحب بالد الروم بالد يونان رمحه اهللا جواب كتاب كتب  ونصيحة كتبت ا إىل السلطان - وصية-
به إلينا سنة تسع وستمائة بسم اهللا الرمحن الرحيم وصل االهتمام السلطاين الغالب بأمر اهللا العزى أدام اهللا عدل سلطانه إىل والده 

ة والنصيحة السياسية اإلهلية على قدر ما يعطيه الوقت وحيتمله الكتاب الداعي له حممد بن العريب فتعني عليه اجلواب بالوصية الديني
إىل أن يقدر االجتماع ويرتفع احلجاب فقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة قالوا ملن يا رسول اهللا 

سلمني وقد قلدك اهللا هذا األمر وأقامك نائباً يف بالده فقال هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم وأنت يا هذا بال شك من أئمة امل
ومتحكماً مبا توفق إليه يف عبادة ووضع لك ميزاناً مستقيماً تقيمه فيهم وأوضح لك حمجة بيضاء متشي م عليها وتدعوم إليها 

داً بني أئمة املسلمني من على هذا الشرط والك وعليه بايعناك فإن عدلت فلك وهلم وإن جرت فلهم وعليك فاحذر أن أراك غ
أخسر الناس أعماالً الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أنه حيسنون صنعاً وال يكون شكرك ملا أنعم اهللا به عليك من 

استواء ملكك بكفر إن النعم وإظهار املعاصي وتسليط التواب السوء بقوة سلطانك على الرعية الضعيفة فإن اهللا أقوى منك 
حكمون فيهم باجلهالة واألغراض وأنت املسؤول عن ذلك فيا هذا قد أحسن اهللا إليك وخلع خلع النيابة عليك فأنت نائب اهللا فيت

يف خلقه وظله املدود يف أرضه فانصف املظلوم من الظامل وال يغرنك إن اهللا وسع عليك سلطانك وسوى لك البالد ومهدها مع 
احلدود فإن ذلك االتساع مع بقائك على مثل هذه الصفات إمهال من احلق ال إمهال وما بينك إقامتك على املخالفة واجلور وتعدى 
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وبني أن تقف على أعمالك إال بلوغ األجل املسمى وتصل إىل الدار اليت سافر إليها آباؤك وأجدادك وال تكن من النادمني فإن الندم 
م واملسلمني وقليل ما هم رفع النواقيس والتظاهر بالكفر وإعالء كلمة يف ذلك الوقت غري نافع يا هذا ومن أشد ما مير على اإلسال

الشرك ببالدك ورفع الشروط اليت اشترطها أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على أهل الذمة من أم ال حيدثون يف 
رب منها وال مينعون كنائسهم أن يرتهلا أحد من مدينتهم وال ما حوهلا كنيسة وال ديراً وال قليه وال صومعة راهب وال جيددون ما خ

املسلمني ثالث ليال يطعموم وال يأوون جاسوساً وال يكتمون غشاً للمسلمني وال يعلمون أوالدهم القرآن وال يظهرون شركاً وال 
وا اجللوس وال يتشبهون مينعون ذوي قربائهم من اإلسالم إن أرادوه وإن يوقروا املسلمني وأن يقوموا هلم من جمالسهم إذا أراد

باملسلمني يف شيء من لباسهم يف قلنسوة وال عمامة وال نعلني وال فرق شعر وال يتسمون بأمساء املسلمني وال يتكنون بكناهم وال 
 مقادم وإن جيروا. يركبون سرجاً وال يتقلدون سيفاً وإن ال يتخذوا شيئاً من سالح وال ينقشوا خواتيمهم بالعربية وال يبيعوا اخلمور

رؤوسهم وإن يلزموا ال يهم حيث ما كانوا وإن يشدوا الزنانري على أوساطهم وال يظهروا صليباً وال شيئا من كتبهم يف طريق 
املسلمني وال جياوروا املسلمني مبوتاهم وال يضربوا بالناقوس إال ضرباً خفياً وال يرفعوا أصوام بالقراءة يف كنائسهم يف شيء من 

 وال خيرجوا سعايني وال يرفعوا مع أموام أصوام وال يظهروا النريان معهم وال يشتروا من الرقيق ما جرت عليه حضرة املسلمني
سهام املسلمني فإن خالفوا شيًء مما شورطوا عليه فال ذمة هلم وقد حل للمسلمني منهم ما حيل من أهل املعاندة والشقاق فهذا 

ي اهللا عنه وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ال تبين كنيسة يف اإلسالم كتاب اإلمام العادل عمر بن اخلطاب رض
وال جيدد ما خرب منها فتدبر كتايب ترشد إن شاء اهللا ما لزمت العمل به والسالم مث أوقعت له بشعر عملته يف الوقت أخاطبه به 

  وهو 

  تدعيلهذا الدين عز كما فأنت  أنت أعززت الهدى وتبعته إذا

 مذل الدين تحفضه وضعاً فأنت  أنت لم تحفل به وأهنته وإن

 لتسئل عنها يوم يجمعكم جمعاً  فال تأخذ األلقاب زوراً فأنكم

  ويسئل دين اهللا عن عزكم قطعاً  يقال لعز الدين أعززت دينه

 مع دين اهللا في عزه شفعاً تكن  شهد الدين العزيز بعزكم فإن

    

 وأهلي في ميادينه صرعاً ذليالً   كنت بملكهقال دين اهللا وإن

 زعمه بي أنه محسن صنعاً وفي  في سلطانه ذا مهانة ومازلت

 قلت فليسكب لما قلته الدمعا كما  حجة السلطان إن كان قوله فما

 عن ذنبك الضرب والقرعا تجاوزه  وادمن لباب اهللا إن كنت تبتغي

  اهللا يدفعه دفعاًعفوا فيبرز  جوده يوماً يجود بفتحه عسى

  إذا اجتمع الخصمان من وقعةً شنعاً  رب رفقاً بالجميع فيالها فيا
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 لم تزل تجبر لدين الهدى صدعاً إذا  أمام المتقين ورأسهم فأنت

 ألهل الدين يقطعهم قطعاً وأضحى  نائب في األمر أصح ملحداً لكم

 لنقعاوما لك لم تعزله إذ أثر ا  لك لم تغلبه واسمك غالب فما

 وارعني منكم لما قلته سمعاً لكم  أيها السلطان حقق نصيحتى فيا

 إذا ود الردى عنكم وأمنعه منعاً  لكم واهللا أنصح ناصح فإني

 الدين والدنيا العوارف والنفعا من  واجلب للسلطان من كل جانب

وصايا من منثور احلكم والكلم ينسب إىل مجاعة من واهللا ينفعين بوصييت وجيازيين على نييت والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته 
العلماء الصاحلني من اكتفى باليسري استغىن عن الكثري من صح دينه صح يقينه من استغىن عن الناس أمن من عوارض اإلفالس الدين 

البخيل حارس أقوى عصمة واألمن أسىن نعمة الصرب عند املصائب من أعظم املواهب عش ما عشت يف ظل يقيك وقوت يكفيك 
نعمة وخازن ورثة من لزم الطمع عدم الورع احلسد شر عرض والطمع أضر غرض الرضا بالكفاف خري من السعي لإلشراف أفضل 

األعمال ما أوجب الشكر وأنفع األموال ما أعقب األجر ال تثق بالدولة فإا ظل زائل وال تعتمد على النعمة فإا ضيف راحل 
 أجره وثوابه عليك الكرمي من كف أذاه والقوى من غلب هواه من ركب اهلوى أدرك العمى من غالب مالك مازجي يوميك وتوفر

احلق الن ومن اون بالدين هان املؤمن غر كرمي واملنافق خب لئيم إذا ذهب احلياء حيل البالء كل إنسان طالب أمنية ومطلوب ملنية 
لعمل وأحسن الصمت ما كان عن اخلطل أعص اجلاهل تسلم وأطع العاقل علم ال ينفع كدواء ال ينجع أحسن العلم ما كان مع ا

تغنم من صرب على شهوته بالغ يف مروءته من كثر ابتهاجه باملواهب اشتد انزعاجه للمصائب من متسك بالدين عز نصره ومن 
 من جسمك يف صحة ومن استظهر احلق ظهر قهره من استقصر بقاءه وأجله قصر رجاءه وأمله ال تبت على غري وصية وإن كنت

عمرك يف فسحة فإن الدهر خائن وما هو كائن كائن ال ختلي نفسك من فكرة تزدك حكمة وتفيدك عصمة من جعل ملكه خادماً 
لدينه انقاد له كل سلطان ومن جعل دينه خادماً مللكه طمع فيه كل إنسان من سلك سبيل الرشاد بلغ كنه املراد من لزم العافية سلم 

لنصيحة غنم قلب تأثر من صادق مؤثر حدثنا أمحد بن مسعود ابن شداد املقرى املوصلي باملوصل سنة إحدى وستمائة ومن قبل ا
وكان ثقة قال حدثنا أبو جعفر بن القاص قال حدثنا يوسف ابن أيب القاسم الديار بكري حدثنا مجال اإلسالم أبو احلسن على بن 

رخي حدثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن الفضل النهاوندي قال مسعت شيخي جعفر بن أمحد القرشي اهلكاري حدثنا أبو احلسن الك
حممد اخللدي يقول كنت مع اجلنيد رمحه اهللا يف طريق احلجاز حىت صرنا إىل جبل طور سيناء فصعده اجلنيد وصعدنا معه فلما وقفنا 

  وكان معنا قوال فأشار إليه اجلنيد أن يقول شيًء فقال يف املوضع الذي وقف فيه موسى عليه السالم وقعت علينا هيبة املكان 

 تألق موهناً لمعانه برق  وبدا له من بعد ما اندمل الهوى

 صعب الذرا متمنع أركانه  كحاشية الرداودونه يبدو

 نظرا إليه وصده سبحانه  لينظر كيف الح فلم يطق فبدا

 انهما سمحت به أجف والماء  ما اشتملت عليه ضلوعه فالنار
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قال فتواجد اجلنيد وتواجدنا فلم يدر أحد منا أيف السماء حنن أو يف يف األرض وكان بالقرب منادير فيه راهب فنادى يا أمة حممد 
 باهللا أجيبوين فلم يلتفت إليه أحد لطبيب الوقت فنادانا الثانية بدين احلنيفية غال أجبتموين فلم جيبه أحد فنادانا الثالثة مبعبودكم غال

أجبتموين فلم يرد عليه أحد جواباً فلما فترنامنالسماع وهم اجلنيد بالرتول قلنا له إن هذا الراهب نادانا وأقسم علينا ومل نرد عليه 
فقال اجلنيد ارجعوا إليه لعل اهللا يهديه إىل اإلسالم فناديناه فرتل إلينا وسلم علينا فقال غيمامنكم األستاذ فقال اجلنيد هؤالء كلهم 

ات واستاذون فقال ال بد أن يكون واحد هو أكربكم فاشاروا إىل اجلنيد فقال اخربين عن هذا الذي فعلتموه وهو خمصوص يف ساد
دينكم أو معموم فقال بل خمصوص فقال الراهب ال قوام خمصوصني أو معمومني فقال بل ألقوام خمصوصني فقال بأي نية يقومون 

 فقال بأي نية تسمعون فقال بنية السماع من اهللا تعاىل فقال بأي إسالمه، نية تصبحون فقال بنية فقال بنية الرجاء والفرح باهللا تعاىل
إجابة العبودية الربوبية ملا قال اهللا تعاىل لألرواح ألست بربكم قالوا بلى قال فما هذا الصوت قال نداء أزيل فقال بأي بنية تقعدون 

قال الراهب للجنيد مد يدك أنا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن قال بنية اخلوف من اهللا تعاىل قال صدقت مث 
حممداً صلى اهللا عليه وسلم عبده ورسوله وأسلم الراهب وحسن إسالمه فقال له اجلنيد مب عرفت أين صادق قال ألين قرأت يف 

 يلبسون اخلرقة ويأكلون الكسرة ويرضون بالبلغة ويقومون اإلجنيل املرتل على املسيح بن مرمي خواص أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
يف صفاء أوقام باهللا يفرحون وإليه يشتاقون وفيه يتواجدون وإليه يرغبون ومنه يرهبون فبقي الراهب معنا ثالثة أيام على اإلسالم مث 

لتميمي الفاسي مبدينة فاس العدل أظن يف  يف القول مسعت حممد بن قاسم بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي ا- وصايا- مات رمحه اهللا
سنة أربع وتسعني ومخسمائة يقول تكلم أربعة من امللوك بأربع كلمات كأمنا رميت عن قوس واحدة قال كسرى أنا على رد مامل 

م على ما أقل أقوى مين على رد ما قلت وقال ملك اهلند إذا تكلمت بكلمة ملكتين وإن كنت أملكها وقال قيصر ملك الروم ال أند
  مل أقل وقد ندمت على ما قلت وقال ملك الصني عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول قال بعض الشعراء 

 يسجن من لسان مدلل أحق  ما شيء علمت مكانه لعمرك

 شديد حيث ما كنت أقفل بقفل  على ما فيك مما ليس يعنيك قوله

 عنها خالل املكارم عشر تكون يف الرجل وال تكون يف ابنه وتكون يف العبد وال تكون يف سيده وقالت عائشة أم املؤمنني رضي اهللا
صدق احلديث وصدق الناس وإعطاء السائل واملكافآة بالصنائع والتذمم للجار ومراعاة حق الصاحب وصلة الرحم وقرى الضيف 

المة وإفشاؤك سرك يعقبك الندامة والصرب على كتمان السر وأداء األمانة ورأسهن احلياء وقال بعضهم كتمانك سرك يعقبك الس
أيسر من الندم على إفشائه يف احلكمة ما أقبح باإلنسان أن خياف على ما يف يده اللصوص فيخفيه وميكن عدوه من نفسه بإظهاره 

نس يقال له عبد السالم بن ما يف قلبه من سر نفسه أو سر أخيه جاور معي مبكة أظن سنة تسع وتسعني ومخسمائة رجل من أهل تو
السعرية وكانت عنده جارية اشتراها مبصر يف الشدة اليت وقعت مبصر سنة سبع وتسعني ومخسمائة فقال هلا يا جارية أوصيك 

بأمرين حفظ السر واألمانة فقالت اجلارية ما حتتاج فإين أعلم أن الشخص إذا كان أميناً شارك الناس يف أمواهلم وإذا كان حافظاً 
لسر شاركهم يف عقوهلم فاستحسن هذا اجلواب منها فسأل عنها فوجدها حرة قد بيعت يف غالء مصر فأعتقها وسرحها فرجعت ل

إىل أمها وأخوا وقال معاوية رضي اهللا عنه ما أفشيت سري إىل أحد إال أعقبين طول الندم وشدة األسف وال أودعته جوانح 
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فعة فقيل له وال ابن العاص فقال وال ابن العاص ألن عمرو بن العاص كان صاحب رأي صدري إال أكسبين جمداً وذكراً وسناً ور
معاوية ومشريه ووزيره وكان يقول ما كنت كامته من عدوك فال تظهر عليه صديقك يريد واهللا أعلم معاوية ذا الكالم ما كان 

القراآت مبسجده بقوس احلنية من اشبيلية رمحه اهللا ينشدنا يف أكثر جمالسه أبو بكر حممد بن خلف بن صاف اللخمي استاذي يف 
  يوصينا بذلك 

  واحذر صديقك ألف مرة  عدوك مرة احذر

    

  فكان أعرف بالمضرة  هجر الصديق فلربما

  وكان عمي أخو والدي ينشدين كثرياً للسميسر 

 ودهر يكر بما ال يسر  يمر وعيش يمر زمان

  ن ليس حرودنيا تنادي بأ  تذوب وهم ينوب ونفس

ومن كالم النبوة يف الوصية من كتم سره كانت اخلرية يف يده ومن عرض نفسه للتهمة فال يلومن من أساء به الظن وضع أمر أخيك 
على أحسنه وال تظنن بكلمة خرجت منه سواء وما كافات من عصى اهللا فيك بأفضل من أن تطيع اهللا عز وجل فيه وعليك بإخوان 

ند الرخاء وعصمة عند البالء حكاية تتضمن وصية حدثين أبو القاسم البجاي مبراكش عن أيب عبد اهللا الغزال الصدق فإم زينة ع
العارف الذي كان باملرية من أقران أيب مدين وأيب عبد اهللا اهلوازي بتنس وأيب يعزي وأيب شعيب السارية وأيب الفضل اليشكري 

غزال كان حيضر جملس شيخنا أيب العباس بن العريف الصنهاجي رجل ال يتكلم وال يسئل وأيب النجا وتلك الطبقة قال أبو عبد اهللا ال
وال يصحب واحداً من اجلماعة فإذا فرغ الشيخ من الكالم خرج فال نراه قط إال يف الس خاصةً فوقع يف نفسي منه شيء ووقعت 

انفصالنا من جملس الشيخ من حيث ال يشعر يب فلما كان منه على هيبة فأحببت أن أتعرف به وأعرف مكانه فتبعته عشية يوم بعد 
يف بعض سكك املدينة إذا بشخص قد انقض عليه من اهلواء برغيف يف يده فناوله إياه وانصرف فجذبته من خلفه فقلت السالم 

دون أن يعرفين قال عليك فعرفين فرد على السالم فسألته عن ذلك الشخص الذي ناوله الرغيف فتوقف فلما علم مين أين ال أبرح 
يل هو ملك األرزاق يأيت إىل من عند اهللا كل يوم مبا قدر يل من الرزق حيث كنت من أرض ريب ولقد لطف اهللا يب يف بدأ أمري 

ودخويل إىل هذا الطريق إذا فرغت نفقيت وبقيت بال شيء سقط على من اهلواء وبني يدي قدر ما اشتري به ما أحتاج إليه من 
نه فإذا فرغ جاءين مثل ذلك من عند اهللا لكين ما كنت أرى شخصاً قال تعاىل يف حق مرمي بنت عمران كلما دخل القوت فأنفق م

عليها ذكريا احملراب وجد عندها رزقاً قال يا مرمي أين لك هذا قالت هو من عند اهللا حكاية حرمة يف سلب نعمة مر زياد بن أمية 
ذا قال دير حرقت بنت النعمان بن املنذر فقال ميلوا بنا عليها نسمع كالمها فجاءت فوقفت باحلرية فنظر إىل دير فقال خلادمه ملن ه

خلف الباب فكلمها اخلادم فقال هلا كلمي األمري قالت أوجز أم أطيل قال بل أوجزي قالت كنا أهل بيت طلعت الشمس علينا وما 
 فأمر هلا بأوساق من شعري فقالت أطعمتك يد شبعاء جاعت على األرض أحد أعرفنا فما غربت تلك الشمس حىت رمحنا عدونا قال

  وال أطعمتك يد جوعاً شبعت فسر زياد بكالمها فقال لشاعر معه قيد هذا الكالم ال يدرس يعين أنظمة فقال 

 ذاق طعم الخير منذ قريب فتى  سل الخير أهل الخير قدماً وال تسل
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  ونظمنا حنن يف هذا املعىن 

  وال تسأل المعروف من محدث المال  إن كنت سائالًسل الخير أهل الخير 

 من خير على الكاسف البالي أصابته  اليد الجوعاء تبخل بالذي فإن

 به يوماً على الترب الحالي تجود  غلطت جادت وتمتن بالذي فإن

 طيب نفس في سرور وإقبال على  اليد الشبعاء جادت بما تجد وإن

بة ومكافأة وثواب البخل حرمان وإتالف ومذمة وكتب حكيم إىل االسكندر اعلم أن األيام تأيت يف احلكمة ثواب اجلود خلفة وحم
على كل شيء فتخلفه وختلق أثاره ومتيت األفعال إال ما رسخ يف قلوب الناس فأودع قلوم حمبة أبدية يبقى ا حسن ذكرك وكرمي 

 بالسبييت من قرطبة رمحه اهللا وكان صاحب الديوان عندنا زكريا بن فعلك وشرف أثارك وفد علينا وحنن بإشبيلية شيخ شاعر يعرف
  سنان أديباً حاذقاً فطناً ومل يكن للسبييت موضع يرتل فيه فكتب إىل صاحب الديوان 

  وفي قيد الحيا شعر السبيتي  بالفرزدق والكميت أتحفل

 روعوا حياً بميت وجهالً  بشعرهما أناس يروعني

 من ثنائي ألف بيت لتسكن  فيعاًأسكنتي بيتاً ر لئن

فوقع له صاحب الديوان بيتاً نزل فيه واعتذر إليه ووصله بنفقة قيل لبزرمجهر عندما قدم للقتل تكلم بكالم تذكر به فقال أي شيء 
  أقول أن الكالم كثري ولكن أن أمكنك أن تكون حديثاً حسناً فافعل ولنا 

  معفلتكن خير حديث يس  الناس حديث كلهم إنما

  خاتمة الباب 

    

ال إله إال اهللا العظيم احلليم ال إله إال اهللا رب "وهو خامتة الكتاب تعويذات مذكورة وأدعية مشهورة فمن ذلك ما يقال عند الكرب 
" العرش العظيم ال إله إال اهللا رب السموات واألرض رب العرش الكرمي ويقال عند دخول املسجد اللهم افتح لنا أبواب رمحتك

ويقال عند اخلروج منه اللهم إنا نسألك من فضلك ويقال عند دخول اخلالء اللهم أين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث وقد روينا 
أيضاً أنه يقال أعوذ باهللا من اخلبيث املخبث الرجس البخس الشيطان الرجيم ويقال عند اخلروج من اخلالء غفرانك ويقال عند 

نب الشيطان ما رزقتنا ويقال عند انقضاء الطعام احلمد هللا محداً طيباً كثرياً مباركاً غري مكف وال اجلماع اللهم جنبنا الشيطان وج
مودع وال مستغين عنه ربنا ويقال عند العطاس احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما حيب ربنا ويرضى ويقال عند 

 أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك النوم إذا أخذ اإلنسان مضجعه اللهم إين
رهبة منك ورغبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم بامسك أموت 

ا حتفظ به عبادك الصاحلني ويقال سبحانك ريب لك وضعت جنيب وبك أرفعه أن أمسكت نفسي فاغفر هلا وإن أرسلتها فاحفظها مب
عند االستيقاظ من النوم احلمد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وإذا أردت النوم فانوي أن تلقى ربك ولتحب النوم لكون 
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اهللا لقاءه واهللا يتوىف لقاء ربك فيه كما حتب املوت فإن فيه لقاء ربك فإنه من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره 
األنفس حني موا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى فالنوم موت أصغر 
والذي ينتقل إليه بعد املوت هو الذي ينتقل إليه يف النوم احلضرة واحدة وهي الربزخ والصورة واحدة واليقظة مثل البعث يوم 

إمنا جعل اهللا النوم يف الدنيا ألهلها وما نرى فيه من الرؤيا وجعل بعده اليقظة كل ذلك ضرب مثال للموت وما يشاهد فيه القيامة و
للرؤيا والبعث لليقظة فالقيام من املضاجع كالبعث من القبور سواء ويقال عند الصباح أصبحنا وأصبح امللك هللا واحلمد هللا وحده ال 

يك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير اللهم أين أسألك خري هذا اليوم وخري ما بعده وأعوذ بك إله إال اهللا وحده ال شر
من شر هذا اليوم وشر ما بعده ويقال عند املساء أمسينا وأمسى امللك هللا واحلمد هللا ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله 

ين أسألك خري هذه الليلة وخري ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وما بعدها ويقال عند احلمد وهو على كل شيء قدير اللهم أ
القيام من كل جملس سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك ويقال عند خامتة االس اللهم أمسعنا خرياً 

 قلوبنا على التقوى ووفقنا ملا حيب ويرضى ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وأطلعنا خرياً وارزقنا اهللا العافية وأدامها لنا ومجع اهللا
ربنا وال حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا 

هللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام يدعو به بعد فراغ القارئ عليه من كتاب فانصرنا على القوم الكافرين هذا الدعاء مسعته من رسول ا
صحيح البخاري وذلك سنة تسع و تسعني ومخسمائة مبكة بني باب احلزورة وباب أجياد يقرأه الرجل الصاحل حممد بن خالد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تلك الرؤيا الصديف التلمساينّ وهو الذي كان يقرأ علينا كتاب األحياء أليب حامد الغزايل وسألت 
عن املطلقة بالثالث يف لفظ واحد وهو أن يقول هلا أنت طالق ثالثاً فقال يل صلى اهللا عليه وسلم هي ثالثاً كما قال ال حتل له حىت 

 صلى اهللا عليه وسلم هؤالئك تنكح زوجاً غريه فكنت أقول له يا رسول اهللا فإن قوماً من أهل العلم جيعلون ذلك طلقة واحدة فقال
حكموا مبا وصل إليهم وأصابوا ففهمت من هذا تقرير حكم كل جمتهد وإن كل جمتهد مصيب فكنت أقول له يا رسول اهللا فما 
أريد رأيك يف هذه املسألة إال ما حتكم به أنت إذا استفتيت وما لو وقع منك ما كنت تصنع فقال هي ثالث كما قال ال حتل له 

ح زوجاً غريه فرأيت شخصاً قد قام من آخر الناس ورفع صوته وقال بسوء أدب خياطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت تنك
    يقول له يا هذا ذا اللفظ ال حنكمك بإمضاء الثالث وال بتصويبك حكم أولئك الذين ردوها 

كلم ورفع صوته يصيح هي ثالثاً كما قال ال حتل له حىت إىل واحد فامحر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غضباً على ذلك املت
تنكح زوجاً غريه تستحلون الفروج فما زال صلى اهللا عليه وسلم يصيح ذه الكلمات حىت أمسع من كان يف الطواف من الناس 

هللا صلى اهللا وذلك املتكلم يذوب ويضمحل حىت ما بقي منه على األرض شيء فكنت أسأل عنه من هو هذا الذي أغضب رسول ا
عليه وسلم فيقال يل هو إبليس لعنه اهللا واستيقظت وكنت أراه صلى اهللا عليه وسلم يف تلك السنة يف النوم أيضاً فكنت أقول له يا 

رسول اهللا أن اهللا يقول يف كتابه العزيز واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء والقرء عند العرب من األضداد يطلقونه ويريدون به 
حليض ويطلقونه ويريدون به الطهر وأنت أعرف مبا أنزل اهللا عليك فما أراد اهللا به هنا احليض أو الطهر فكان صلى اهللا عليه وسلم ا

يقول يل يف اجلواب عن ذلك إذا فرغ قرؤوها فافرغوا عليها املاء وكلوا مما رزقكم اهللا يكين فكنت أقول يا رسول اهللا فإذن هو 
فرغ قرؤوها فافرغوا عليها املاء وكلوا مما رزقكم اهللا فكنت أقول له فإذن هو احليض فيقول يل إذا فرغ قرؤوها احليض فيقول يل إذا 

فافرغوا عليها املاء وكلوا مما رزقكم اهللا ثالث مرات واستيقظت مث نرجع إىل ما كنا بسبيله من الدعاء اللهم اغفر يل خطاياي 
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ه مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أصلح يل ديين الذي هو وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت اعلم ب
عصمة أمري وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي وأصلح يل آخريت اليت إليها ميعادي واجعل احلياة زيادة يل من كل خري واجعل 

 ومن العمل ما ترضى اللهم أبت نفسي تقواها وزكها املوت راحة يل من كل شر اللهم أين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن
أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها اللهم أين أعوذ بك من فتنة القرب وعذاب النار ومن فتنة النار وعذاب القرب ومن شر الغىن 

والفزع والبخل وأرذل العمر ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال اللهم أين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب 
ومن فتنة احمليا واملمات اللهم أين أعوذ بك من سوء القضاء ومشاتة األعداء ودرك الشقاء اللهم أين أعوذ بك من اهلم واحلزن وضلع 

ك الدين وغلبة الرجال اللهم أين أعوذ بك من الفقر والقلة اللهم أين أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك ومن مجيع سخط
اللهم إين أعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء األخالق اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع أعوذ بك من اخليانة 

فإا بئست البطانة اللهم أين أعوذ بك من املرض واجلنون واجلذام ومن سيء األسقام اللهم إين أعوذ بك من شر القرين ما ظهر منه 
وذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك اللهم أين أعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت وما بطن اللهم أين أع

على نفسك ال إله إال أنت أستغفرك اللهم ربنا وأتوب إليك اللهم كل ما سألتك فيه ومنه فإين أسألك ذلك كله يل ولولدي 
 عرفين أو مسع بذكري أو مل يعرفين ولوالديهم وأبنائهم وإخوام وارمحين وأهلي وقرابيت وجرياين ومن حضرين من املسلمني ومن

وأزواجهم وعشريم وذوي رمحهم وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات ومن ظن يب خرياً ومن مل 
ت بعرضي ودمي ومايل على عبادك يظن يب خرياً إنك واهب اخلريات ودافع املضرات وأنت على كل شي قدير اللهم أين قد تصدق

فال أطالبهم بشيء من ذلك ال يف الدنيا وال يف اآلخرة وأنت الشاهد علي بذلك وصل وسلم على حممد وعلى آل حممد وبارك على 
حممد وعلى آل حممد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد وآته الوسيلة والفضيلة 

لدرجة الرفيعة واملقام واحملمود الذي وعدته إنك ال ختلف امليعاد واجزه عنا وعن أمته خرياً فلقد بلغ ونصح وبذل جهده يف ذلك وا
وما قصر صلى اهللا عليه وسلم رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا 

يم ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ربنا وابعث فينا وارث رسولك منا أنك أنت التواب الرح
يتلو علينا آياتك ويعلمنا الكتاب واحلكمة ويزكينا إنك أنت العزيز احلكيم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

 وانصرنا على القوم الكافرين غفرانك ربنا وإليك املصري ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا النار ربنا افرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا
    وهب لنا من لدنك 

رمحة أنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال حتزنا يوم القيامة أنك ال ختلف امليعاد آتنا ما وعدتنا بيسر منك يف 
ا ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظاملني عافية حسبنا اهللا ونعم الوكيل ربن

من أنصار فال جتعلنا منهم ربنا أننا مسعنا منادياً ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا وصدقنا ومسعنا وأطعنا بتوفيقك ربنا ربنا فاغفر 
ع األبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وأن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين ربنا أغفر لنا وإلخواننا لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا م

الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وأرمحنا 
دنيا حسنة ويف اآلخرة أنا هدنا إليك ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول باإلميان مبا جاء به وأنت خري الغافرين واكتب لنا يف هذه ال

فاكتبنا مع الشاهدين رب اجعل هذه البلد آمناً وأجنبين وبين أن نعبد األصنام وربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس وى 
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ك تعلم ما خنفي وما نعلن وما خيفى على اهللا من شيء يف األرض و ال يف السماء إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا أن
احلمد هللا رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب رب ارحم 

كن بدعائك رب شقياً رب اجعلين رضياً رب مسين والدي كما ربياين صغرياً رب أين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيباً ومل أ
الضر وأنت أرحم الرامحني ال إله أال أنت سبحانك أين كنت من الظاملني رب ال تذرين فرد وأنت خري الوارثني رب أين دعوت 

إليك واجعلنا ممن توكل قومي ليالً واراً رب اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني واملؤمنات وملن دخل بييت مؤمناً اللهم خذ بأزمة قلوبنا 
يف مجيع أموره إليك وعمنا بالرمحة اليت لديك ويف يديك واجعلنا هادين مهدين غري ضالني وال مضلني انتهى الباب حبمد اهللا بانتهاء 

الكتاب على أمكن ما يكون من اإلجياز واالختصار على يدي منشيه وهو النسخة الثانية من الكتاب خبط يدي وكان الفراغ من 
ذا الباب الذي هو خامتة الكتاب بكرة يوم األربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع األول سنة ست وثالثني وستمائة وكتب منشيه ه

    خبطه حممد بن علي بن حممد بن العريب الطائي وفقه اهللا 

مد الكبري الذي أمه فاطمة بنت يونس هذه النسخة سبعة وثالثون جملداً وفيها زيادات على النسخة األوىل اليت وقفتها على ولدي حم
بن يوسف أمري احلرمني وفقه اهللا وعلى عقبه وعلى املسلمني بعد ذلك شرقاً وغرباً براً وحبراً وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني 
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  386..................................................................................................باب احلكم يف ملس النساء

  387........................................................................................................ملس الذكرباب يف 

  387................................................................................................باب الوضوء مما مست النار

  387.................................................................................باب الضحك يف الصالة من نواقض الوضوء

  388................................................................................................باب الوضوء من محل امليت

  388..........................................................................................باب نقض الوضوء من زوال العقل

  388.................................................................................أبواب األفعال اليت تشترط هذه الطهارة يف فعلها

  389..................................................................................باب طهارة لصالة اجلنائز ولسجود التالوة

  389.................................................................................................باب الطهارة ملس املصحف

  389.............................................................................................باب إجياب الوضوء على اجلنب

  389........................................................................عند إرادة النوم أو معاودة اجلماع أواألكل أو الشرب

  390......................................................................................................باب الوضوء للطواف
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  390.................................................................................................باب الوضوء لقراءة القرآن

  390...........................................................................................أبواب اإلغتسال أحكام طهارة الغسل

  391..............................................................................................ل من غسل امليتباب اإلغتسا

  392...............................................................................................باب االغتسال للوقوف بعرفة

  393................................................................................باب االغتسال لدخول مكة زادها اهللا تشريفاً

  393.....................................................................................................باب االغتسال لإلحرام

  394..............................................................................باب االغتسال عند اإلسالم وهو سنة بل فرض

  394...............................................................................................باب االغتسال لصالة اجلمعة

  394.................................................................................................باب االغتسال ليوم اجلمعة

  395...............................................................................باب غسل املستحاضة وسريد ونبني فيه مذهبنا

  395...........................................................................باب االغتسال من املين اخلارج على غري وجه اللذة

  396.....................................................................................................باب االغتسال من املاء

  396.................................................................................الماًجيده النائم إذا هو استيقظ وال يذكر احت

  396...............................................................................باب االغتسال من التقاء اخلتانني من غري إنزال

  396....................................................................................باب االغتسال من اجلنابة على وجه اللذة

  397...................................................................................باب التدلك باليد يف الغسل يف مجيع البدن

  398........................................................................................................باب النية يف الغسل

  398....................................................................................... الغسلباب املضمضة واالستنشاق يف

  398..................................................................................باب يف ناقض هذه الطهارة اليت هي الغسل

  398.............................................................................................باب يف إجياب الطهر من الوطء

399..................................................................................باب يف الصفة املعتربة يف كون خروج املين  

  399...........................................................................................................موجباً لالغتسال

  399..............................................................................................باب يف دخول اجلنب املسجد

  400...............................................................................................................اجلزء الرابع والثالثون

  400..................................................................................................باب مس اجلنب املصحف

  401...................................................................................................باب قراءة القرآن للجنب

  402......................................................................................................باب احلكم يف الدماء

  403.............................................................................................باب يف أكثر أيام احليض وأقلها

  403............................................................................................................ أيام الطهروأقل

  403...........................................................................................باب يف دم النفاس يف أقله وأكثره

  403....................................................................................................باب يف الصفة والكدرة

  403.............................................................................................هل هي حيض أم ليست حبيض

  404...........................................................................................باب فيما مينع دم احليض يف زمانه
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  404....................................................................................................باب يف مباشرة احلائض

  404............................................................................................باب وطء احلائض قبل االغتسال

  404..........................................................................................................وبعد الطهر احملقق

  405...................................................................................باب من أتى امرأته وهي حائض هل يكفر

  405...............................................................................................باب حكم طهارة املستحاضة

  405...................................................................................................باب يف وطء املستحاضة

  405..................................................................................................................يممأبواب الت

  406..........................................................................................باب كون التيمم بدالً من الوضوء

  406.................................................................................................باتفاق ومن الكربى خبالف

  407.............................................................................................باب فيمن جتوز له هذه الطهارة

  408................................................................................باب يف املريض جيد املاء وخياف من استعماله

  408............................................................................................باب احلاضر يعدم املاء ما حكمه

  408......................................................................................................باب يف الذي جيد املاء

408..........................................................................................ومينعه من اخلروج إليه خوف عدو  

  409......................................................................................من الربد يف استعمال املاءباب اخلائف 

  409..................................................................................................باب النية يف طهارة التيمم

  409........................................................................................................باب من مل جيد املاء

  409.........................................................................................هل يشترط فيه الطلب أم ال يشترط

  410............................................................................باب يف حد األيدي اليت ذكر اهللا يف هذه الطهارة

  410................................................................................. الصعيد للمتيممباب يف عدد الضربات على

  410.....................................................................................باب يف إيصال التراب إىل أعضاء التيمم

  411.............................................................................................باب فيما يصنع به هذه الطهارة

  411.................................................................................................باب يف ناقض هذه الطهارة

  411..........................................................................................باب يف وجود املاء ملن حاله التيمم

  412.......................................................................ستباحبهذه الطهارةباب يف أن مجيع ما يفعل بالوضوء ي

  413.......................................................................................................النصف الثاين من اجلزء األول

  413.......................................................................................................أبواب الطهارة من اجلس

  413.............................................................................................باب يف تعداد أنواع النجاسات

  415..........................................................................................باب يف ميتة احليوان الذي ال دم له

  415...................................................................................................ويف ميتة احليوان البحري

  416.............................................................................................................اجلزء اخلامس والثالثون

  416..................................................................................باب احلكم يف أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة

  416...................................................................................................اإلنتفاع جبلود امليتةباب 
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417.................................................................................................باب يف دم احليوان البحري  

417.............................................................................................ويف القليل من دم احليوان الربي  

  417....................................................................................باب حكم أهل العلم يف أبوال احليوانات

  417.............................................................................................كلها وبول الرضيع من اإلنسان

  418.................................................................................................باب حكم قليل النجاسات

418............................................................................................................باب حكم املين  

  419........................................................................................باب يف احملال اليت تزال عنها النجاسة

  419..................................................................................... ذكر ما تزال به هذه النجاساتباب يف

  419.............................................................................................................من هذه احملال

  420..................................................................................................................باب منه

  421..................................................................................باب يف الصفة اليت ا تزال هذه النجاسات

  421.....................................................................................باب يف آداب اإلستنجاء ودخول اخلالء

  423............................................................................................................اجلزء السادس والثالثون

  423...............................................................................الباب التاسع والستون يف معرفة أسرار الصالة وعمومها

  425..............................................................................................................فصل يف األوقات

  426.......................................................................................................وقات الصلواتفصل يف أ

  427.....................................................................................................فصل يف وقت صالة الظهر

  429............................................................................................فصل بل وصل يف وقت صالة العصر

  432....................................................................................فصل بل وصل يف وقت صالة املغرب الشاهد

  433....................................................................................فصل بل وصل يف وقت صالة العشاء اآلخرة

  435...........................................................................................فصل بل وصل يف وقت صالة الصبح

  436..............................................................................................................اجلزء السابع والثالثون

  436................................................................فصل بل وصل يف أوقات الضرورة والعذر فقوم أثبتوها وقوم نفوها

  436...................................................................................فصل بل وصل يف أوقات الضرورة عند مثبتيها

  436................................................................................فصل بل وصل يف األوقات املنهي عن الصالة فيها

  437............................................................وات اليت ال جتوز يف هذه األوقات املنهي عن الصالة فيهافصل يف الصل

  437.............................................................................................فصول بل وصول يف األذان واإلقامة

  437................................................................................................فصل بل وصل يف صفات األذان

  440.................................................................................................فصل بل وصل يف حكم األذان

  440..................................................................................................فصل بل وصل يف وقت األذان

  442...............................................................................................لشروط يف هذه العبادةفصول يف ا

  443.........................................................................فصل بل وصل فيمن يقول مثل ما يقول من يسمع األذان

  444.......................................................................................................فصل بل وصل يف اإلقامة
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  445........................................................................................................فصل بل وصل يف القبلة

  446........................................................................................فصل بل وصل يف الصالة يف داخل البيت

  448...................................................................................................فصل بل وصل يف ستر العورة

  448.........................................................................................فصل بل وصل يف ستر العورة يف الصالة

  449...................................................................................................فصل بل وصل يف حد العورة

  449..........................................................................................فصل بل وصل يف حد العورة من املرأة

  449.............................................................................................فصل بل وصل يف اللباس يف الصالة

  449.........................................................................فصل بل وصل يف الرجل يصلي مكشوف اللظهر والبطن

  450.............................................................................فصل بل وصل فيما جيزي املرأة من اللباس يف الصالة

  450.........................................................................................فصل بل وصل يف لباس احملرم يف الصالة

  450................................................................................فصل بل وصل يف الطهارة من النجاسة يف الصالة

  451.......................................................................................فصل بل وصل يف املواضع اليت يصلى فيها

  451...............................................................................................ل يف البيع والكنائسفصل بل وص

  451..................................................................فصل بل وصل يف الصالة على الطنافس وغري ذلك مما يقعد عليه

  452.............................................................................فصل بل وصل يف اشتمال الصالة على أقوال وأفعال

  453...............................................................................................فصل بل وصل يف النية يف الصالة

  454..............................................................................................................اجلزء الثامن والثالثون

  454............................................................................................فصل بل وصل يف نية اإلمام واملأموم

  454.....................................................................................فصل بل وصل يف حكم األحوال يف الصالة

  454.............................................................................................فصل بل وصل يف التكبري يف الصالة

  455........................................................................................فصل بل وصل يف لفظ التكبري يف الصالة

  455............................................................................................فصل بل وصل يف التوجيه يف الصالة

  456....................................................................................فصل بل وصل يف سكتات املصلي يف الصالة

  456............................................................................فصل بل وصل يف البسملة يف افتتاح القراءة يف الصالة

  457................................................................................................................فصل بل وصل

  457.....................................................................................القراءة يف الصالة وما يقرأ به من القرآن فيها

  465...........................................................................فصل بل وصل يف اعتبار قراءة فاحتة الكتاب يف الصالة

  472.......................................................................................فصل بل وصل يف قراءة القرآن يف الركوع

  473............................................................................................فصل بل وصل يف الدعاء يف الركوع

  473............................................................................................فصل بل وصل يف التشهد يف الصالة

  475..............................................................................................................اجلزء التاسع والثالثون

  478....................................................................فصل بل وصل يف الصالة على رسول اهللا يف التشهد يف الصالة

  479...........................................................................................فصل بل وصل يف التسليم من الصالة



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  3086  

  480................................................................................................................فصل بل وصل

  480.........................................................................................فيما يقول الذي يرفع رأسه من الركوع

  480...................................................................................................................ويف الركوع

  481...........................................................................................فصل بل وصل يف السجود يف الصالة

  482................................................................................................................فصل بل وصل

  482......................................................................................فيما يقول املصلي بني السجدتني يف الصالة

  483............................................................................................فصل بل وصل يف القنوت يف الصالة

  485..............................................................................................فصول بل وصول يف أفعال الصالة

  485........................................................................................فصل بل وصل يف رفع األيدي يف الصالة

  487.....................................................................................................................اجلزء األربعون

  487.............................................................................فصل بل وصل يف الركوع ويف اإلعتدال من الركوع

  487.................................................................................................فصل بل وصل يف هيئة اجللوس

  487.....................................................................................ة الوسطى واألخريةفصل بل وصل يف اجللس

  489...........................................................................................فصل بل وصل يف التكتيف يف الصالة

  489......................................................................................فصل بل وصل يف اإلنتهاض من وتر صالته

  489................................................................................................................فصل بل وصل

  489.......................................................................................فيما يضع يف األرض إذا هوى إىل السجود

  490.....................................................................................فصل بل وصل يف السجود على سبعة أعظم

  491.......................................................................................................فصل بل وصل يف اإلقعاء

  492......................................................................................فصل بل وصل يف ذكر األحوال يف الصالة

  493...................................................................................................فصول بل وصول يف األحوال

  493...................................................................فصل بل وصل يف ذكر ما وقع من االختالف يف صالة اجلماعة

  493.............................. أو صلى منفرد أو يف مجاع مث أنه أدرك مجاعة أخرىفصل بل وصل فيمن صلى وحده مث أدرك اجلماعة

  494.........................................................................................فصل بل وصل يف اعتبار ذلك يف النفس

  495..............................................................................................فصل بل وصل فيمن أوىل باإلمامة

  496.........................................................................................فصل بل وصل يف إمامة الصيب غري البالغ

  496.................................................................................................فصل بل وصل يف إمامة الفاسق

  497................................................................................................فصل بل وصل يف يف إمامة املرأة

  498...............................................................................................فصل بل وصل يف إمامة ولد الزنا

498................................................................................................فصل بل وصل يف إمامة األعرايب  

  498.................................................................................................فصل بل وصل يف إمامة األعمى

  498................................................................................................فصل بل وصل يف إمامة املفضول

  500............................................................................................................اجلزء احلادي واألربعون
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  500.................................................فصل بل وصل يف حكم اإلمام إذا فرغ من قراءة الفاحتة هل يقول آمني أم ال يقوهلا

  500.................................................................................................فصل بل وصل مىت يكرب اإلمام

  501.............................................................................................فصل بل وصل يف الفتح على اإلمام

  501.................................................................................................فصل بل وصل يف موضع اإلمام

  502............................................................................................. نية اإلمام اإلمامةفصل بل وصل يف

  502........................................................................................فصل بل وصل يف مقام املأموم من اإلمام

  503....................................................................................................فصل بل وصل يف الصفوف

  503...........................................................................................وصل فيمن صلى خلف الصف وحده

  505...................................................................................فصل بل وصل يف املصلي خلف الصف وحده

  505.................................................................................ريد الصالةفصل بل وصل يف الرجل أو املكلف ي

  505................................................فيسمع اإلقامة هل يسرع يف املشي إىل املسجد خمافة أن يفوته جزء من الصالة أم ال

  506................................................................................................................فصل بل وصل

  506...........................................................................................مىت ينبغي للمأموم أن يقوم إىل الصالة

  506................................................................................................إذا كان يف املسجد ينتظر الصالة

  507................................................................................................................ل وصلفصل ب

  507.......................................................................................................فيمن أحرم خلف الصف

  507..........................................................خوفا أن يفوته الركوع مع اإلمام مث دب وهو راكع حىت دخل يف الصف

  507................................................................................................................فصل بل وصل

  507......................................................................................................فيما يتبع فيه املأموم اإلمام

  508...................................................................................................الفصل اآلخر يف االئتمام

  508......................................................................................الفصل اآلخر يف االئتمام بصالة القاعد

  509..................................................................................فصل بل وصل يف وقت تكبرية اإلحرام للمأموم

  509................................................................................................................فصل بل وصل

  509......................................................................................................فيمن رفع رأسه قبل اإلمام

  510................................................................................................................فصل بل وصل

  510....................................................................................................فيما حيمله اإلمام عن املأموم

  511...........................................................فصل بل وصل يف ارتباط صالة املأموم بصالة اإلمام يف الصحة والبطالن

  512..............................................................................................................اجلزء الثاين واألربعون

  512.............................................................................................................وصل يف فصول اجلمعة

  512...........................................................................................فصل بل وصل يف اخلالف يف وجوا

  512........................................................................................... فصل فيمن جتب عليه اجلمعةوصل يف

  513.......................................................................................................فصول يف شروط اجلمعة

  513.......................................................................................................وصل يف فصل يف الوقت
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  514................................................................................................وصل يف فصل يف األذان للجمعة

  515..............................................................وصل يف فصل يف الشروط املختصة بيوم اجلمعة يف الوجوب والصحة

  516.................................................................................. الثاين وهو االستيطانوصل يف فصل يف الشرط

  516.................................................................................................................وصل يف فصل

  516................................................................................................................مجعتني يف مصر

  516...................................................................اختلف علماؤنا هل يقام مجعتان يف مصر واحد أم ال يقامواحد 

  517.......................................................................................................وصل يف فصل يف اخلطبة

  .........................................................518زي منها ما حدهوصل يف فصل يف اختالف القائلني بوجوب اخلطبة يف ا

  519...............................................................................وصل يف فصل يف اإلنصات يوم اجلمعة عند اخلطبة

  519.................................................................................................................وصل يف فصل

  520...............................................................................من جاء يوم اجلمعة واإلمام خيطب هل يركع أم ال

  520.................................................................................................................وصل يف فصل

  520................................................................................................ما يقرأ به اإلمام يف صالة اجلمعة

  521.................................................................................................................وصل يف فصل

  521..............................................................................................................الغسل يوم اجلمعة

  523.................................................................................................................وصل يف فصل

  523............................................................................................وجوب اجلمعة على من خارج املصر

  523.................................................................................................................وصل يف فصل

  523.................................................................................. اجلمعةالساعات اليت ودت يف فضل الرواح إىل

  524.................................................................................................................وصل يف فصل

  524.........................................................................................البيع وقت النداء للصالة من يوم اجلمعة

  524.................................................................................................وصل يف فصل يف آداب اجلمعة

  526.............................................................................................................اجلزء الثالث واألربعون

  526.......................................................................................وصول بل فصول صالة السفر واجلمع والقصر

  526.................................................................................................................وصل يف فصل

  526.......................................................................................................املوضع األول من اخلمسة

  526.................................................................................................................وصل يف فصل

  526...............................................................................................املوضع الثاين من اخلمسة املواضع

  527.................................................................................................................وصل يف فصل

  527..............................................................................................املوضع الثالث من اخلمسة املواضع

  528.................................................................................................................وصل يف فصل

  528...............................................................................................املوضع الرابع من اخلمسة املواضع

  529.................................................................................................................وصل يف فصل
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  529.............................................................................................املوضع اخلامس من اخلمسة املواضع

  529.............................................................................................وصل يف فصول اجلمع بني الصالتني

  530....................................................................................................وصل يف فصل صورة اجلمع

  531........................................................................................وصل يف فصل اجلمع يف احلضر لغري عذر

  531.......................................................................................وصل يف فصل اجلمع يف احلضر بعذر املطر

  531.........................................................................................وصل يف فصل اجلمع يف احلضر للمريض

  532..................................................................................................وصل يف فصول صالة اخلوف

  533.......................................................................................ئف عند املسايفةوصل يف فصل صالة اخلا

  534....................................................................................................وصل يف فصل صالة املريض

  535.......................................................................................وصل يف فصل األسباب اليت تفسد الصالة

  535...............................................................................................................وتقتضي االعادة

  535.......................................................................................وصل يف فصل احلدث الذي يقطع الصالة

  535...............................................................................هل يقتضي اإلعادة أم يبين على مامضى من صالته

  536..........................................................................................................وصل يف فصل املصلي

  536.................................................................................................وصل يف فصل النفخ يف الصالة

  536..............................................................................................الضحك يف الصالةوصل يف فصل 

  537....................................................................................................وصل يف فصل صالة احلاقن

  537...............................................................................................وصل يف فصل املصلي يرد السالم

  537............................................................................................................على من يسلم عليه

  538..............................................................................................................اجلزء الرابع واألربعون

  538........................................................................................................................تكملة

  538........................................................................................................وصل فصل القضاء

  539..........................................................................................وصل يف فصل العامد واملغمي عليه

  540.....................................................................................................وصل يف فصل صفة القضاء

  540....................................................................................................وصل يف فصل القضاء الثاين

  540....................................................................................................الذي هو قضاء بعض الصالة

  541.................................................................................................................وصل يف فصل

  541.............................................................................................املأموم يفوته بعض الصالة مع اإلمام

  542..............................................................................................وصل يف فصل مما يتعلق ذا الباب

  543..............................................................................................ملأموم مبا فاتهوصل يف فصل إتيان ا

  543..................................................................من الصالة مع اإلمام هل هو قضاء أو أداء على اصطالح الفقهاء

  544.............................................................................................وصل يف فصل حكم سجود السهو

  545.........................................................................................وصل يف فصل يف مواضع سجود السهو
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  545.................................................................................................وصل يف فصل األفعال واألقوال

  546........................................................................................... القائلون بسجود السهواليت يسجد هلا

  546..............................................................................................وصل يف فصل صفة سجود السهو

  548............................................................................................................اجلزء اخلامس واألربعون

  548.................................................................................................وصل يف فصل سجود السهو ملن هو

  548..............................................وصل يف فصل املأموم يفوته بعض الصالة وعلى اإلمام سجود سهو مىت يسجد املأموم

  549.................................................................................................................وصل يف فصل

  549.....................................................................................التسبيح والتصفيق من املأمومني لسهو اإلمام

  549......................................................................................وصل يف فصل سجود السهو ملوضع الشك

  550.................................................................................................................وصل يف فصل

  550............................................................................................ما هو من الصالة فرض على األعيان

  550.................................................................................................وما ليست بفرض على األعيان

  551......................................................................................................وصل يف فصل صالة الوتر

  552.......................................................................................................وصل يف فصل صفة الوتر

  553......................................................................................................وصل يف فصل وقت الوتر

  554.................................................................................................وصل يف فصل القنوت يف الوتر

  554..........................................................................................وصل يف فصل صالة الوتر على الراحلة

  555.................................................................................................................وصل يف فصل

  555.................................................................................من نام على وتر مث قام فبدا له أن يصلي من الليل

  555....................................................................................................وصل يف فصل ركعيت الفجر

  556..........................................................................................وصل يف فصل القراءة يف ركعيت الفجر

  557...............................................................................................وصل يف فصل صفة القراءة فيهما

  558.................................................................................................................وصل يف فصل

  558.....................................................................................من جاء إىل املسجد ومل يركع ركعيت الفجر

  558.........................................................................................فوجد الصالة تقام أو وجد اإلمام يصلي

  558.....................................................................................وصل بل فصل يف وقت قضاء ركعيت الفجر

  559....................................................................................وصل يف فصل االضطجاع بعد ركعيت الفجر

  559...........................................................................................................وصل يف فصل النافلة

  561...........................................................................................................اجلزء السادس واألربعون

  561........................................................................................................................تكملة

  561............................................................................................وصل يف فصل قيام شهر رمضان

  563.............................................................................................وصل يف فصل صالة الكسوف

  566...................................................................................................وصل يف فصل يف القراءة فيها



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  3091  

  567...........................................................................................الذي تصلي فيهوصل يف فصل الوقت 

  567......................................................................................................وصل يف فصل اخلطبة فيها

  567...................................................................................................وصل يف فصل كسوف القمر

  567.................................................................................................وصل يف فصل صالة االستسقاء

  576.............................................................................................................اجلزء السابع واألربعون

  576........................................................................................................................تكملة

  576..........................................................................................وصل يف فصل ركعيت حتية املسجد

  577...............................................................................................وصل يف فصل سجود التالوة

  577..............................................................................................وصل يف ذكر سجود القرآن العزيز

  582.....................................................................................................وصل السجدة الثانية عشرة

  585.............................................................................................................اجلزء الثامن واألربعون

  585........................................................................................................................تكمله

  585.........................................................................................وصل يف فصل وقت سجود التالوة

  585................................................................................وصل يف فصل من يتوجه عليه حكم السجود

  586................................................................................................... السجودوصل يف فصل صفة

  586................................................................................................وصل يف فصل الطهارة للسجود

  587...................................................................................................وصل يف فصل السجود للقبلة

  587.....................................................................................وصل يف فصل صالة العيدين حكماً واعتباراً

  588............................................................................................فصول ما أمجع عليه أكثر العلماء

  589..........................................................................................وصل يف فصل التكبري يف صالة العيدين

  590.................................................................................وصل يف فصل يف التنفل قبل صالة العيد وبعدها

  590.............................................................................................وصل يف فصول الصالة على اجلنازة

  592............................................................................................فصل يف األموات الذين جيب غسلهم

  593................................................................................................وصل يف ذكر من يغسل ويغسل

  594..........................................................................................وصل يف فصل املرأة متوت عند الرجال

  594........................................................................................والرجل ميوت عند النساء وليس بزوجني

  595...................................................................................وصل يف فصل غسل من مات من ذوي احملارم

  596...................................................................................وصل يف فصل غسل املرأة زوجها وغسله إياها

  596................................................................................................وصل يف فصل املطلقة يف الغسل

  597....................................................................................................وصل يف فصل حكم الغاسل

  597...................................................................................................وصل يف فصل صفات الغسل

  597............................................................................................وصل يف فصل وضوء امليت يف غسله

  597.................................................................................................فصل يف التوقيت يف الغسل
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  598.................................................................................................................وصل يف فصل

  598....................................................................................ما خيرج من احلدث من بطن امليت بعد غسله

  599.............................................................................................................زء التاسع واألربعوناجل

  599........................................................................................................................تكملة

  599..................................................................................................وصل يف فصل يف األكفان

  600............................................................................................يف فضل املشي مع اجلنازةوصل 

  601.........................................................................................وصل يف فصل صفة الصالة على اجلنازة

  601.................................................................................................................وصل يف فصل

  601.........................................................................رفع األيدي عند التكبري يف الصالة على اجلنائز والتكتيف

  602.................................................................................................................وصل يف فصل

  602.........................................................................................................القراءة يف صالة اجلنازة

  604...................................................................................وصل يف فصل التسليم من الصالة على اجلنازة

  605.................................................................................................................وصل يف فصل

  605.............................................................................ذي يقوم اإلمام فيه املصلي من اجلنازةتعني املوضع ال

  606........................................................................................وصل يف فصل ترتيب اجلنائز عند الصالة

  607.......................................................................................وصل يف فصل من فاته التكبري على اجلنازة

  607.................................................................................................................وصل يف فصل

  607...................................................................................الصالة على القرب ملن فاتته الصالة على اجلنازة

  608.............................................................................................. يف فصل من قتله اإلمام حداًوصل

  609.................................................................................................................وصل يف فصل

  609...................................................................................من قتل نفسه هل يصلي عليه أم ال يصلي عليه

  610..................................................................................وصل يف فصل حكم الشهيد املقتول يف املعركة

  610.........................................................................................وصل يف فصل حكم الصالة على الطفل

  611...........................................................................فال من أهل احلرب إذا ماتواوصل يف فضل حكم األط

  611.............................................................................وصل يف فصل من أوىل بالتقدمي يف الصالة على امليت

  611.........................................................................................وصل يف فصل وقت الصالة على اجلنازة

  612................................................................................وصل يف فصل يف الصالة تعلى اجلنازة يف املسجد

  612.....................................................................................وصل يف فصل يف شرط الصالة على اجلنازة

  613....................................................................................................................اجلزء اخلمسون

  613.....................................................................................................وصل يف فصل صالة اإلستخارة

  614...............................................................................فصول جوامع فيما يتعلق بالصالة وا خامتة الباب

  614..........................................................................................................وصل يف إقامة الصالة

  621.......................................................................................................وصل يف اختالف الصالة
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  624............................................................................................................اجلزء احلادي واخلمسون

  624........................................................................................................................باب الزكاة

  624.....................................................................................................الباب السبعون يف أسرار الزكاة

  636.......................................................................................... وجوب الزكاة عليهوصل إذا مات بعد

  638..............................................................................................................اجلزء الثاين واخلمسون

  639............................................................................................................صل يف زكاة احللي

  640...........................................................................................................وصل يف زكاة اخليل

  641.........................................................................................................وصل يف زكاة احلبوب

  641.....................................................................................................وصل يف النصاب باالعتبار

  641..............................................................................................وصل يف ذكر من جتب هلم الصدقة

  645........................................................................................وصل يف معرفة املقدار كيالً ووزناً وعدداً

  646.................................................................................ق بهوصل يف توقيت ما سقي بالنضح وما مل يس

  646....................................................................................وصل يف إخراج الزكاة من غري جنس املزكى

  646...............................................................................................وصل يف فصل اخلليطني يف الزكاة

  646...............................................................................................وصل فيما ال صدقة فيه من العمل

  647.........................................................................................وصل يف فصل إخراج الزكاة من اجلنس

  647............................................................................................وصل يف ذكر ما ال يؤخذ يف الصدقة

  647.....................................................................................................وصل يف فصل زكاة الورق

  648....................................................................................................وصل يف فصل زكاة الركاز

  648................................................................................................من رزقه اهللا ماالًوصل يف فصل 

  648....................................................................................................من غري تعمل فيه وال كسب

  649......................................................................................................وصل يف فصل زكاة املدبر

  649................................................................................................وصل يف فصل الصدقة قبل وقتها

  649.....................................................................................................وصل يف فصل زكاة الفطر

  650........................................................................................وصل يف فصل وجوا على الغين والفقري

  650....................................................................................واحلر والعبد والذكر واألنثى والصغري والكبري

  650..............................................................................................وصل يف فصل إخراج زكاة الفطر

  650......................................................................................................عن كل من ميونه اإلنسان

  650..................................................................................وصل يف فصل إخراجها عن اليهودي والنصراين

  651............................................................................................................اجلزء الثالث واخلمسون

  651.........................................................................................وصل يف فصل وقت إخراج زكاة الفطر

  651...............................................................................................وصل يف فصل املتعدي يف الصدقة

  651.....................................................................................................وصل يف فصل زكاة العسل
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  651................................................................................وصل يف فصل الزكاة على األحرار ال على العبيد

  652.............................................................................................وصل يف فصل أين تؤخذ الصدقات

  652............................................................................................وصل يف فصل أخذ اإلمام شطر مال

  652......................................................................................من ال يؤدي زكاة ماله بعد أخذ الزكاة منه

  652........................................................................................وصل يف فصل رضى العامل على الصدقة

  653................................................................................................وصل يف فصل املسارعة بالصدقة

  653...............................................................................................وصل يف فصل ما تتضمنه الصدقة

  653...............................................................................................من األثر يف النسب اإلهلية وغريها

  655.................................................................................................وصل يف فصل من أنفق مما حيبه

  655................................................................................................وصل يف فصل اإلعالن بالصدقة

  656..........................................................................................وصل يف فصل شكوى اجلوارح إىل اهللا

  656......................................................................................النفس والشيطان مما يلقيان إليهن من السوء

  657.................................................................................................................يف فصلوصل 

  657............................................................................الصدقة على األقرب فاألقرب ومراعاة اجلوار يف ذلك

  657.................................................................................................................وصل يف فصل

  658..................................................................................صلة أويل األرحام وإن الرحم شجنة من الرمحن

  658...............................................................................وصل يف فصل تصدق اآلخذ على املعطي يأخذ منه

  658..................................................................................ا أبوا نفس اإلنسانوصل يف فصل معرفة من مه

  659.............................................................................وصل يف فصل املتصدق باحلكمة على من هو أهل هلا

  659...........................................................................................وصل يف فصل العلم اللدينّ واملكتسب

  660..............................................................................................وصل يف فصل بني العبودية واحلرية

  661.................................................................................................................وصل يف فصل

  661..................................................................................................فضل من ترك صدقة بعد موته

  661.................................................................................................جارية يف الناس من مال أو علم

  661...........................................................................................وصل يف فصل ما تعطيه النشأة اآلخرة

  662.................................................................................................................وصل يف فصل

  662.....................................................................................................إعطاء الطيب من الصدقات

  662..........................................................هو أن تتصدق مبا متلكه وال متلك إال ما حيل لك أن متلكه عن طيب نفس

  663...................................................................................................وصل يف فصل إخفاء الصدقة

  664.................................................................................................................وصل يف فصل

  664.........................................................................................دهمن عني له صاحب هذا املال الذي بي

  664.........................................................................................................قبل أن يتصدق به عليه

  665.................................................................................................................وصل يف فضل



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  3095  

  665............................................................................................يك عند أهل اهللاضروب امللك والتمل

  666.................................................................................................................وصل يف فصل

  666............................................................................................ما ينظره العارف يف فضل اهللا وعدله

  666................................................................................................................ومكر اهللا تعاىل

  666...........................................................................................وصل يف فصل حاجة النفس إىل العلم

  668............................................................................وصل يف فصل أخذ العلماء باهللا من اهللا العلم املوهوب

  668.....................................................................................وصل يف فصل إجياب اهللا الزكاة يف املولدات

  671..........................................................................................وصل يف فصل قبول املال أنواع العطاء

  673....................................................................................وصل يف فصل االدخار من شح النفس وخبلها

  675.............................................................................................................اجلزء الرابع واخلمسون

  675....................................................................اآلخذوصل يف فضل تقسيم الناس يف الصدقات املعطي منهم و

  676..........................................................................وصل يف فصل أحوال الناس يف اجلهر بالصدقة والكتمان

  677...................................................................................................وصل يف فصل صدقة التطوع

  678.................................................................................................وصل يف استدراك تطهري الزكاة

  678...................................................................................وصل يف الزكاة من غري اجلنس يف املال املزكى

  679.........................................................................................................وصل يف فصل النصاب

  680.....................................................................................................وصل يف فصل زكاة الورق

  680..................................................................................................وصل يف فصل نصاب الذهب

  681........................................................................................................ألوقاصوصل يف فصل ا

  681.............................................................................................وهي ما زاد على النصاب مما يزكى

  682...........................................................................................وصل يف فصل ضم الورق إىل الذهب

  683.......................................................................................................وصل يف فصل الشريكني

  684...........................................................................................................اجلزء اخلامس واخلمسون

  684......................................................................................................وصل يف فصل زكاة اإلبل

  684...........................................................................................................وصل يف صغار اإلبل

  684......................................................................................................وصل يف فصل زكاة الغنم

  685......................................................................................................وصل يف فضل زكاة البقر

  685..................................................................................................وصل يف فضل احلبوب والتمر

  686.........................................................................................................وصل يف فصل اخلرص

  687.................................................................................................................وصل يف فصل

  687....................................................................................ما أكل صاحب التمر والزرع من متره وزرعه

  687............................................................................................................قبل احلصاد واجلداد

  687.....................................................................................................وصل يف فصل وقت الزكاة
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  688.....................................................................................................وصل يف فصل زكاة املعدن

  688..................................................................................................وصل يف فصل حول ربح املال

  689.................................................................................................... فصل حول الفوائدوصل يف

  689...........................................................................................وصل يف فصل اعتبار حول نسل الغنم

  690.....................................................................................................وصل يف فصل فوائد املاشية

  690..............................................................................................وصل يف فصل اعتبار حول الديون

  690.................................................................................................................وصل يف فصل

  690.......................................................................................حول العروض عند من أوجب الزكاة فيها

  691...........................................................................................وصل يف فصل تقدم الزكاة قبل احلول

  692...........................................................................................................اجلزء السادس واخلمسون

  692.............................................................................................عون يف أسرار الصومالباب احلادي والسب

  693........................................................................................................إيراد حديث نبوي إهلي

  695....................................................................................................وصل يف فصل تقسيم الصوم

  696.................................................................................................................وصل يف فصل

  696.................................................................................الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان ملن شهده

  697.......................................................................................وصل يف فصل إذا غم علينا يف رؤية اهلالل

  697...............................................................................................وصل يف فصل اعتبار وقت الرؤية

  698.................................................................................................................وصل يف فصل

  698..................................................................................بطريق البصراختالفهم يف حصول العلم بالرؤية 

  699...................................................................................................وصل يف فصل زمان اإلمساك

  700.............................................................................................وصل يف فصل ما ميسك عنه الصائم

  700...................................................................................وصل يف فصل ما يدخل اجلوف مما ليس بغذاء

  701....................................................................................................وصل يف فصل القبلة للصائم

  701.................................................................................................وصل يف فصل احلجامة للصائم

  702............................................................................................................وصل يف فصل النية

  703.................................................................................................................وصل يف فصل

  703.......................................................................................................تعيني النية ازئة يف ذلك

  704................................................................................................وصل يف فصل وقت النية للصوم

  704........................................................................................وصل يف فصل الطهارة من اجلنابة للصائم

  704...............................................................................صل يف فصل صوم املسافر واملريض شهر رمضانو

  705.................................................................................................................وصل يف فصل

  705.........................................ضل أم الصوممن يقول إن صوم املسافر واملريض جيزيهما يف شهر رمضان فهل الفطر هلما أف

  705.................................................................................................................وصل يف فصل
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  705.......................................................................................................هل الفطر اجلائز للمسافر

  705............................................................................................ يف سفر حمدود أو غري حمدودهل هو

  706......................................................................................وصل يف فصل املرض الذي جيوز فيه الفطر

  706.....................................................................................وصل يف فصل مىت يفطر الصائم ومىت ميسك

  707.............................................................................................وصل يف فصل املسافر يدخل املدينة

  707...........................................................................................اليت سافر إليها وقد ذهب بعض النهار

  708............................................................................................................ء السابع واخلمسوناجلز

  708.....................................................وصل يف فصل هل جيوز للصائم بعض رمضان أن ينشىء سفراً مث ال يصوم فيه

  708......................................................................................وصل يف فصل املغمى عليه والذي به جنون

  708..................................................................................وصل يف فصل صفة القضاء ملن أفطر يف رمضان

  709...........................................................................................وصل يف فصل من أخر قضاء رمضان

  709....................................................................................................حىت دخل عليه رمضان آخر

  709.............................................................................................وصل يف فصل من مات وعليه صوم

  711.................................................................................................................وصل يف فصل

  711...........................................................................................املرضع واحلامل إذا أفطرتا ماذا عليهما

  711.................................................................................................وصل يف فصل الشيخ والعجوز

  712...................................................................................... رمضانوصل يف فصل من جامع متعمداً يف

  713........................................................................................وصل يف فصل من أكل أو شرب متعمداً

  713...........................................................................................وصل يف فصل من جامع ناسياً لصومه

  714.................................................................................................................وصل يف فصل

  714.............................................................................هل الكفارة مرتبة كما هي يف املظاهر أو على التخيري

  715...............................................................................................وصل يف فصل الكفارة على املرأة

  715....................................................................................إذا طاوعت زوجها فيما أراد منها من اجلماع

  715......................................................................................وصل يف فصل تكرر الكفارة لتكرر اإلفطار

  715............................................................................................وصل يف فصل هل جيب عليه اإلطعام

  716.........................................................................................إذا أيسر وكان معسراً يف وقت الوجوب

  716.................................................................................................................وصل يف فصل

  716.............................................................................................من فعل يف صومه ما هو خمتلف فيه

  716....................................كاحلجامة واالستقاء وبلع احلصى واملسافر يفطر أول يوم خيرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر

  717.................................................................................................................وصل يف فصل

  717...............................................................................................من أفطر متعمداً يف قضاء رمضان

  718..............................................................................................وصل يف فصل الصوم املندوب إليه

  718..............................................................................................وصل يف فصل الصوم يف سبيل اهللا
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  719...........................................وصل يف فصل ختيري احلامل واملرضع يف صوم رمضان مع الطاقة عليه بني الصوم واإلفطار

  720.............................................................................................................اجلزء الثامن واخلمسون

  720...........................................................................وصل يف فصل تبييت الصيام يف املفروض واملندوب إليه

  720.............................................................................................وصل يف فصل يف وقت فطر الصائم

  722.................................................................................................وصل يف فصل صيام سر الشهر

  723.............................................................................وصل يف فصل يف حكمة صوم أهل كل بلد برؤيتهم

  727........................................................................................................وصل يف فصل السحور

  731............................................................................................................اجلزء التاسع واخلمسون

  731.................................................................................................وصل يف فصل صيام يوم الشك

  731.........................................................................................وصل يف فصل حكم اإلفطار يف التطوع

  731..............................................................................................وصل يف فصل املتطوع يفطر ناسياً

  732...............................................................................................وصل يف فصل صوم يوم عاشوراء

  732...............................................................................................وصل يف فضل صوم يوم عاشوراء

  732..........................................................................................وصل يف فصل من صامه من غري تبييت

  734..................................................................................................وصل يف فصل صوم يوم عرفة

  736............................................................................................وصل يف فصل صيام الستة من شوال

  738.............................................................................ثالثة األيام يف أولهوصل يف فصل غرر الشهر وهي ال

  741.................................................................................................................وصل يف فصل

  741.......................................................................من جعل الثالثة األيام من كل شهر صوم أيام الثالثة البيض

  743...........................................................................................وصل يف فصل صيام االثنني واخلميس

  746......................................................................................................................اجلزء الستون

  746................................................................................................وصل يف فصل صيام يوم اجلمعة

  747................................................................................................وصل يف فصل صيام يوم السبت

  748.................................................................................................وصل يف فصل صوم يوم األحد

  748..............................................................................................................وصل يف فصل أن

  748.................................................................................التجلي املثايلّ الرمضاين وغريه إذا كان فهو لوقته

  749................................................................................................وصل يف فصل الشهادة يف رؤيته

  750.................................................................................................................وصل يف فصل

  750................................................................................الصائم ينقضي أكثر اره يف رؤية نفسه دون ربه

  750.................................................................................................................وصل يف فصل

  750.......................................................................................حكم صوم السادس عشر من شهر شعبان

  751...............................................................................................وصل يف فصل صيام أيام التشريق

  753.......................................................................................م الفطر واألضحىوصل يف فصل صيام يو
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  753.....................................................................................وصل يف فصل من دعي إىل طعام وهو صائم

  754.....................................................................................................وصل يف فصل صيام الدهر

  754.................................................................................................................وصل يف فصل

  754.........................................................................................صيام داود ومرمي وعيسى عليهم السالم

  755.................................................................................................................وصل يف فصل

  755..............................................................................................صوم املرأة التطوع وزوجها حاضر

  755....................................................................................................وصل يف فصل صوم املسافر

  756...................................................................................وصل يف فصل يف عدد أيام الوجوب يف الصوم

  756..................................................................................................وصل يف فصل السواك للصائم

  757..................................................................................................وصل يف فصل من فطر صائماً

  758....................................................................................................ل يف فصل صوم الضيفوص

  759....................................................................................وصل يف فصل استيعاب األيام السبعة بالصيام

  760.....................................................................................................وصل يف فصل قيام رمضان

  762..............................................................................................................اجلزء احلادي والستني

  764............................................................................................وصل يف فصل التماسها خمافة الفوت

  766....................................................................قيام يف شهر رمضانوصل يف فصل يف التماسها يف اجلماعة بال

  766.................................................................................................................وصل يف فصل

  766...........................................................................................إحلاقها من قامها برسول اهللا يف املغفرة

  767......................................................................................................وصل يف فصل االعتكاف

  767..........................................................................................وصل يف فصل املكان الذي يعتكف فيه

  767.................................................................................................وصل يف فصل قضاء االعتكاف

  768.................................................................................................................وصل يف فصل

  768...............................................................................تعني الوقت الذي يدخل فيه الذي يريد اإلعتكاف

  768.......................................................................................................هإىل املكان الذي يقيم في

  769......................................................................................وصل يف فصل اقامة املعتكف مع اهللا ما هي

  769.................................................................................................................وصل يف فصل

  769.................................................................................................ما يكون عليه املعتكف يف اره

  770.................................................................................................................وصل يف فصل

  770............................................................................................زيارة املعتكف يف معتفه املقيم مع اهللا

  770..........................من حيث اسم ما تطلبه أمساء أخر إهلية يف أعيان أكوان ليظهر سلطاا فيه منازعة لالسم الذي هو مقيم معه

  771...................................................................................وصل يف فصل اعتكاف املستحاضة يف املسجد

  772................................................................................................................اجلزء الثاين والستون

  772..............................................................................................الباب الثاين والسبعون يف احلج وأسراره
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  775....................................................................................................حلجوصل يف فصل وجوب ا

  776...............................................................................................وصل يف فصل شروط صحة احلج

  778......................................................................................................وصل يف فصل حج الطفل

  778...................................................................................................... يف فصل االستطاعةوصل

  779................................................................................وصل يف االستطاعة بالنيابة مع العجز عن املباشرة

  781..............................................................................................................اجلزء الثالث والستون

  781.............................................................................................وصل يف فصل صفة النائب يف احلج

  781............................................................................................وصل يف الرجل يؤاجر نفسه يف احلج

  782.......................................................................................................وصل يف فصل حج العبد

  782.................................................................................................................وصل يف فصل

  782..................................................................................................هذه العبادة هل هي على الفور

  782......................................................................................................لتوسعةأو على التراخي وا

  783..........................................................................................وصل يف فصل وجوب احلج على املرأة

  783......................................................................وهل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو ذو حمرم أم ال

  784..................................................................................................وصل يف فصل وجوب العمرة

  784......................................................................................وصل يف فصل يف املواقيت املكانية لإلحرام

  784.............................................................................................. املواقيتوصل يف فصل حكم هذه

  785.................................................................................................................وصل يف فصل

  785....................................................................................حكم من مر على ميقات وأمامه ميقات آخر

  785.......................................................................................................وهو يريد احلج أو العمرة

  787.................................................................................................................وصل يف فصل

  787...............................................................................................األفاقي مير على امليقات يريد مكة

  787.......................................................................................................وال يريد احلج وال العمرة

  787...................................................................................................وصل يف فصل ميقات الزمان

  788.........................................................................................................وصل يف فصل اإلحرام

  790...............................................................................................................اجلزء الرابع والستون

  791.........................................................................................وصل يف فصل اختالف العلماء يف احملرم

  791........................................................................................... هل له لباسهاإذا مل جيد غري السراويل

  792...............................................................................................وصل يف فصل لباس احملرم اخلفني

  792.................................................................................................................وصل يف فصل

  792..........................................................................................من لسهما مقطوعتني مع وجود النعلني

  793.................................................................................................................وصل يف فصل

  793...........................................................................................اختالف الناس يف لباس احملرم املعصفر
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  793.......................................................................بعد اتفاقهم على أنه ال يلبس املصبوغ بالورس وال الزعفران

  794.................................................................................................................وصل يف فصل

  794..................................................................................ب للمحرم عند اإلحراماختالفهم يف جواز الطي

  794..................................................................................وقبل أن حيرم ملا يبقى عليه من أثره بعد اإلحرام

  794....................................................................................................وصل يف فصل جمامعة النساء

  796..........................................................................................وصل يف فصل غسل احملرم بعد إحرامه

798.......................................................................................وصل يف فصل غسل احملرم رأسه باخلطمي  

  799.............................................................................................................مس والستوناجلزء اخلا

  799..............................................................................................وصل يف فصل دخول احملرم احلمام

  799.........................................................................................وصل يف فصل حترمي صيد الرب على احملرم

800........................................................................................................وصل يف فصل صيد الرب  

  800.......................................................................................إذا صاده احلالل هل يأكل منه احملرم أم ال

  801.................................................................................................................وصل يف فصل

  801...........................................................................................احملرم املضطّر هل يأكل امليتة أو الصيد

  801.....................................................................................................وصل يف فصل نكاح احملرم

  802............................................................................................... احملرمني وهم ثالثةوصل يف فصل

  804..........................................................................................................وصل يف فصل املتمتع

  805..........................................................................................................وصل يف فصل الفسخ

  806................................................................................................................تفريع يف التمتع

  807........................................................................................................وصل يف فصل يف القران

  809.............................................................................................................اجلزء السادس والستون

  809..................................................................................................وصل يف فصل الغسل لإلحرام

  809....................................................................................................وصل يف فصل النية لإلحرام

  810........................................................................................وصل يف فصل هل جتزىء النية عن التلبية

  812................................................................................................وصل يف فصل اإلحرام إثر صالة

  813.................................................................................................................وصل يف فصل

  813.........................................................................................منسبة املكان إىل احلج من ميقات اإلحرا

  814.....................................................................................وصل يف فصل املكي حيرم بالعمرة دون احلج

  815...........................................................................................وصل يف فصل مىت يقطع احلاج التلبية

  816.................................................................................................وصل يف فصل الطواف بالكعبة

  818..............................................................................................................اجلزء السابع والستون

  818...............................................................................وصل فيما جرى من الكعبة يف حقي يف تلك الليلة

  820..........................................................................................وصل يف فصل حكم الرمل يف الطواف
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  821.............................................................................................................وصل يف فصل منه

  821.....................................................................................................اء يف أهل مكةاختلف العلم

  821.................................................................................................هل عليهم رمل إذا حجوا أو ال

  821..................................................................................................وصل يف فصل استالم األركان

  822............................................................................................وصل يف فصل الركوع بعد الطواف

  824.............................................................................................وصل يف فصل وقت جواز الطواف

  825..............................................................................................وصل يف فصل الطواف بغري طهارة

  827.................................................................................................................وصل يف فصل

  827..............................................................................أعداد الطواف وهي ثالثة القدوم واإلفاضة والوداع

  828...............................................................................................................والستوناجلزء الثامن 

  828....................................................................................................وصل يف فصل حكم السعي

  828.....................................................................................................وصل يف فصل صفة السعي

  830.........................................................................................................ل يف فصل شروطهوص

  830...........................................................................................................وصل يف فصل ترتيبه

  831.................................................................................................................وصل يف فصل

  831............................................................................ احلاج يف يوم التروية إذا كان طريقه على مىنما يفعله

  832...................................................................................................وصل يف فصل الوقوف بعرفة

  833..........................................................................................................وصل يف فصل األذان

  834.................................................................................................................وصل يف فصل

  834....................................................................................................وصل يف فصل اجلمعة بعرفة

  838..............................................................................................................اجلزء التاسع والستون

  838..............................................................................وصل يف فصل توقيت الوقوف بعرفة يف يومه وليلته

  839......................................................................................وصل يف فصل من دفع قبل اإلمام من عرفة

  840................................................................................وصل يف فصل من وقف بعرنة من عرفة فإنه منها

  840.........................................................................................................وصل يف فصل املزدلفة

  841.....................................................................................................وصل يف فصل رمي اجلمار

  849........................................................................................................وصل يف فصل اإلحصار

  851...............................................................................................................وصل يف فصول

  851.......................................................................................أحكام القاتل للصيد يف احلرم ويف اإلحرام

  853.....................................................................................................................اجلزء السبعون

  853..................................وصل يف فصل اختالفهم يف آية قتل الصيد يف احلرم واإلحرام يف كفارته هل هي على الترتيب أم ال

  854..........................................................................................وصل يف فصل هل يقوم الصيد أو املثل

  854.................................................................................................وصل يف فصل قتل الصيد خطأ
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  854.................................................................................................................وصل يف فصل

  854...............................................................................اختالفهم يف اجلماعة احملرمني اشتركوا يف قتل صيد

  855..............................................................................وصل يف فصل هل يكون أحد احلكمني قاتالً للصيد

  855......................................................................................وصل يف فصل اختالفهم يف موضع اإلطعام

  855.................................................................................................................وصل يف فصل

  855..........................................................................................اختالفهم يف احلال يقتل الصيد يف احلرم

  855..........................................................................بعد إمجاعهم على أن احملرم إذا قتل الصيد أنّ عليه اجلزاء

  855.........................................................................................وصل يف فصل احملرم يقتل الصيد ويأكله

  855......................................................................................................وصل يف فصل فدية األذى

  856.................................................................................................................وصل يف فصل

  856...................................................................................اختالفهم هل من شرط من وجبت عليه الفدية

  856..........................................................................بإماطة األذى أن يكون متعمداً أم الناسي واملتعمد سواء

  857..............................................................................وصل يف فصل اختالفهم يف توقيت اإلطعام والصيام

  859.............................................................................................................اجلزء احلادي والسبعون

  859...........................................................................وصل يف فصول األحاديث النبوية فيما يتعلق ذا الباب

  859..........................................................................................ج والعمرةحديث أول يف فضل احل

  860...........................................................................حديث ثان يف احلث على املتابعة بني احلج والعمرة

  862..................................................................................حديث ثالث يف فصل إتيان البيت شرفه اهللا

  862.......................................................................................حديث رابع يف فصل عرفة والعتق فيه

  863............................................................................................حديث خامس يف احلاج وفد اهللا

  863................................................................................................. للكعبةحديث سادس احلج

  863.........................................................................................من خصائص هذه األمة أهل القرآن

  864................................................................................................حديث سابع يف فرض احلج

  864...................................................................................................حديث ثامن يف الصرورة

  865...................................................................................حديث تاسع يف إذن املرأة زوجها يف احلج

  865.....................................................................................حديث عاشر سفر املرأة مع العبد ضيعة

  866.........................................................................حديث أحد عشر يف تلبيد الشعر بالعسل يف اإلحرام

  866.........................................................................حديث ثاين عشر احملرم ال يطوف بعد طواف القدوم

  866.........................................................................................................إال طواف اإلفاضة

  868...............................................................................................................اجلزء الثاين والسبعون

  868........................................................................................................................تكملة

  868........................................................................حديث ثالث عشر بقاء الطيب على احملرم بعد إحرامه

  868.........................................................................حديث رابع عشر يف احملرم يدهن بالزيت غري املطيب
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  868...................................................................ر يف اختضاب املرأة باحلناء ليلة إحرامهاحديث خامس عش

  869..................................................................................حديث سادس عشر إحرام املرأة يف وجهها

  872...............................................................................حديث سابع عشر يف بقاء الطيب على احملرمة

  872............................................................حديث ثامن عشر يف املسارعة إىل البيان عند احلاجة واحتزام احملرم

  873...........................................................................حديث تاسع عشر يف اإلحرام من املسجد األقصى

  874...............................................................................حديث عشرون يف التنعيم أنه ميقات أهل مكة

  874................................................................................حديث حادي وعشرين يف تغيري ثويب اإلحرام

  876...................................................................................حديث ثان وعشرون ال حج ملن مل يتكلم

  876..........................................................حديث ثالث وعشرون يف رفع الصوت بالتلبية وهو اإلهالل يف احلج

  878.............................................................................................................عوناجلزء الثالث والسب

  878........................................................................حديث رابع وعشرون يف ذكر اهللا قبل اإلهالل باحلج

  878.......................................................................حديث خامس وعشرون يف النهي عن العمرة قبل احلج

  878........................................................................حديث سادس وعشرون ما يبدأ به احلاج إذا قدم مكة

  879.........................................................................حديث سابع وعشرون أين يكون البيت من الطائف

  880.................................................................حديث ثامن وعشرون من رأى الركوب يف الطواف والسعي

  880....................................................................حديث تاسع وعشرون إحلاق اليدين بالرجلني يف الطواف

  881..................................................................................... يف االضطباع يف الطوافحديث ثالثون

  881.......................................................................حديث حادي وثالثون السجود على احلجر عند تقبيله

  881....................................................................................حديث ثاين وثالثون سواد احلجر األسود

  883..............................................................................حديث ثالث وثالثون شهادة احلجر يوم القيامة

  884.................................................................................حديث رابع وثالثون يف الصالة خلف املقام

  884..................................................................حديث خامس وثالثون أشعار البدن وتقليدها النعال والعهن

  885........................................................................حديث سادس وثالثون يوم النحر هو يوم احلج األكرب

  885.......................................................................................ابع وثالثون حنر البدن قائمةحديث س

  886.......................................................................................حديث ثامن وثالثون مىن كلها منحر

  887.....................................................................احلديث التاسع والثالثون يف رفع األيدي يف سبعة مواطن

  887.....................................................................احلديث األربعون حديث االستغفار للمحلقني واملقصرين

  887............................................................................احلديث احلادي واألربعون حديث طواف الوداع

  888..........................................................................................................فصل يف كفارة التمتع

  889..............................................................................................................اجلزء الرابع والسبعون

  889...............................................................................................أحاديث مكة واملدينة شرفهما اهللا

  889..............................................................احلديث األول يف دخول مكة واخلروج منها على االقتداء بالسنة

  890......................................................................................احلديث الثاين أرض مكة خري أرض اهللا



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  3105  

  890..................................................................................................احلديث الثالث حترمي مكة

  890.....................................................................................احلديث الرابع يف منع محل السالح مبكة

  890...................................................................................................احلديث اخلامس يف زمزم

  891.......................................................................................................احلديث السادس فيه

  891...................................................................................احلديث السابع يف تغريب ماء زمزم لفضله

  891......................................................................................الثامن يف دخول مكة باإلحراماحلديث 

  891......................................................................................احلديث التاسع يف احتكار الطعام مبكة

  891.......................................................................................احلديث العاشر يف فضل من مات فيها

  891........................................................................................احلديث احلادي عشر يف حترمي املدينة

  892.....................................................................................احلديث الثاين عشر فيمن صاد يف املدينة

  892..........................................................................ديث الثالث عشر يف نقل محى املدينة إىل اجلحفةاحل

  892..................................................................................احلديث الرابع عشر يف طيبها ونفيها اخلبث

  892.................................................................من الدجال والطاعوناحلديث اخلامس عشر يف عصمة املدينة 

  892.........................................................................احلديث السادس عشر يف عدم دخول الدجال املدينة

  892.........................................................................احلديث السابع عشر يف حترمي وادي وج من الطائف

  899........................................................................................................................الد الثاين

  899............................................الباب الثالث والسبعون يف معرفة عدد ما حيصل من األسرار للمشاهد عند املقابلة واالحنراف

  899.......................................................................................................وعلى كم ينحرف من املقابلة

  908............................................................................................................اجلزء السادس والسبعون

  916.............................................................................................................اجلزء السابع والسبعون

  925..............................................................................................................اجلزء الثامن والسبعون

  933.............................................................................................................اجلزء التاسع والسبعون

  944.....................................................................................................................اجلزء الثمانون

  952.............................................................................................................اجلزء احلادي والثمانون

  961...............................................................................................................اجلزء الثاين والثمانني

  970.............................................................................................................والثمانوناجلزء الثالث 

  979..............................................................................................................اجلزء الرابع والثمانون

  988............................................................................................................اجلزء اخلامس والثمانون

  997............................................................................................................اجلزء السادس والثمانون

  1005...........................................................................................................اجلزء السابع والثمانون

  1014............................................................................................................اجلزء الثامن والثمانون

  1022...........................................................................................................اجلزء التاسع والثمانون

  1030...................................................................................................................اجلزء التسعون
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  1043............................................................................................................اجلزء الرابع والثمانون

  1052..........................................................................................................اجلزء اخلامس والثمانون

  1061..........................................................................................................اجلزء السادس والثمانون

  1069...........................................................................................................اجلزء السابع والثمانون

  1078............................................................................................................اجلزء الثامن والثمانون

  1086...........................................................................................................اجلزء التاسع والثمانون

  1094.............................................................................................................نانتهى اجلزء التسعو

  1107...........................................................................................................اجلزء احلادي والتسعون

  1122.............................................................................................................اجلزء الثاين والتسعون

  1122..............................................................................................اب الرابع والسبعون يف التوبة شعرالب

  1127.............................................................................................الباب اخلامس والسبعون يف ترك التوبة

  1128...............................................................................................الباب السادس والسبعون يف ااهدة

  1133............................................................................................الباب السابع والسبعون يف ترك ااهدة

  1135...........................................................................................................اجلزء الثالث والتسعون

  1135............................................................................................ب الثامن والسبعون يف معرفة اخللوةالبا

  1137........................................................................الباب التاسع والسبعون يف ترك اخللوة وهو املعرب عنه باجللوة

  1138.......................................................................................................عزلةالباب املويف مثانني يف ال

  1139.............................................................................................الباب احلادي والثمانون يف ترك العزلة

  1140...................................................................................................الباب الثاين والثمانون يف الفرار

  1143..............................................................................................الباب الثالث والثمانون يف ترك الفرار

  1144................................................................................................الباب الرابع والثمانون يف تقوى اهللا

  1146............................................................................................................وناجلزء الرابع والتسع

  1146.................................................................................الباب اخلامس والثمانون يف تقوى احلجاب والستر

  1147.................................................................................الباب السادس والثمانون يف تقوى احلدود الدنياوية

  1148.............................................................................................الباب السابع والثمانون يف تقوى النار

  1149......................................................................الباب الثامن والثمانون يف معرفة األسرار أصول أحكام الشرع

  1156..........................................................................................................اجلزء اخلامس والتسعون

  1156..............................................................................الباب التاسع والثمانون يف معرفة النوافل على اإلطالق

  1157...................................................................................... معرفة الفرائض والسننالباب املويف تسعني يف

  1166..........................................................................................................اجلزء السادس والتسعون

  1166...................................................................................الباب احلادي والتسعون يف معرفة الورع وأسراره

  1168...................................................................................الباب الثاين والتسعون يف معرفة مقام ترك الورع

  1169..................................................................................................الباب الثالث والتسعون يف الزهد
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  1170.................................................................لباب اخلامس والتسعون يف معرفة أسرار اجلود وأصناف األعطاياتا

  1170.....................مثل الكرم والسخاء واإليثار على اخلصاصة وعلى غري اخلصاصة والصدقة والصلة واهلدية واهلبة وطلب العون وتركه

  1172.........................................................................................................الباب السادس والتسعون

  1172..............................................................................................................يف الصمت وأسراره

  1173...................................................................................م وتفاصيلهالباب السابع والتسعون يف مقام الكال

  1174.......................................................................................الباب الثامن والتسعون يف معرفة مقام السهر

  1176...........................................................................................................اجلزء السابع والتسعون

  1176..............................................................................................الباب التاسع والتسعون يف مقام النوم

  1177..................................................................................................الباب املويف مائة يف مقام اخلوف

  1178............................................................................................م ترك اخلوفالباب األحد ومائة يف مقا

  1178..................................................................................................الباب الثاين ومائة يف مقام الرجاء

  1179.................................................................................................الباب الثالث ومائة يف ترك الرجاء

  1180..................................................................................................الباب الرابع ومائة يف مقام احلزن

  1181................................................................................................الباب اخلامس ومائة يف ترك احلزن

  1182......................................................................................عرفة اجلوع املطلوبالباب السادس ومائة يف م

  1183.................................................................................................الباب السابع ومائة يف ترك اجلوع

  1184............................................................................................................اجلزء الثامن والتسعون

  1184........................................................................................الباب الثامن ومائة يف معرفة الفتنة والشهوة

  1184...........................................................وصحبة األحداث والنسوان وأخذ األرفاق منهن ومىت يأخذ املريد األرفاق

  1188.............................................................................الباب التسع ومائة يف معرفة الفرق بني الشهوة واإلرادة

  1189...............................................................................................الباب العاشر ومائة يف مقام اخلشوع

  1190......................................................................................... ومائة يف ترك اخلشوعالباب احلادي عشر

  1191............................................................................................الباب الثاين عشر ومائة يف خمالفة النفس

  1191.......................................................................الباب الثالث عشر ومائة يف معرفة مساعدة النفس يف أغراضها

  1192....................................................................................الباب الرابع عشر ومائة يف معرفة احلسد والغبط

  1194...........................................................................................................اجلزء التاسع والتسعون

  1194......................................................................الباب اخلامس عشر ومائة يف معرفة الغيبة وحممودها ومذمومها

  1196...............................................................................الباب السادس عشر ومائة يف معرفة القناعة وأسرارها

  1197.............................................................الباب السابع عشر ومائة يف مقام الشره واحلرص يف الزيادة على األكتفاء

  1198...........................................................................................الباب الثامن عشر ومائة يف مقام التوكل

  1200...........................................................................................تاسع عشر ومائة يف ترك التوكلالباب ال

  1201................................................................................الباب العشرون ومائة يف معرفة مقام الشكر وأسراره

  1203.......................................................................................................................اجلزء املائة
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  1203..................................................................................الباب األحد والعشرون ومائة يف مقام ترك الشكر

  1204..........................................................................الباب الثاين والعشرون ومائة يف معرفة مقام اليقني وأسراره

  1205....................................................................الباب الثالث والعشرون ومائة يف معرفة مقام ترك اليقني وأسراره

  1206................................................................الباب الرابع والعشرون ومائة يف معرفة مقام الصرب وتفاصيله وأسراره

  1208...................................................................الباب اخلامس والعشرون ومائة يف معرفة مقام ترك الصرب وأسراره

  1209...............................................................................الباب السادس والعشرين ومائة يف معرفة مقام املراقبة

  1212.......................................................................................الباب السابع والعشرون ومائة يف ترك املراقبة

  1214..........................................................................................................1*اجلزء الواحد و املائة 

  1214........................................................................مائة يف معرفة مقام الرضى وأسرارهالباب الثامن والعشرون و

  1215................................................................................الباب التاسع والعشرون ومائة يف معرفة ترك الرضى

  1216...........................................................................................ودةالباب املوىف ثالثني ومائة يف مقام العب

  1218......................................................................................................الباب األحد والثالثون ومائة

  1218.............................................................................................................يف مقام ترك العبودية

  1220...............................................................................................................اجلزء الواحد ومائة

  1220................................................................................الباب الثاين والثالثون ومائة يف معرفة مقام االستقامة

  1222................................................................................الستقامةالباب الثالث والثالثون ومائة يف مقام ترك ا

  1224...............................................................................الباب الرابع والثالثون ومائة يف معرفة مقام اإلخالص

  1226......................................................................الباب اخلامس والثالثون ومائة يف معرفة ترك اإلخالص وأسرار

  1226......................................................................الباب السادس والثالثون ومائة يف معرفة مقام الصدق وأسراره

  1227...................................................................الباب السابع والثالثون ومائة يف معرفة مقام ترك الصدق وأسراره

  1228..........................................................................الباب الثامن والثالثون ومائة يف معرفة مقام احلياء وأسراره

  1230.................................................................................................................اجلزء الثاين ومائة

  1231..............................................................................الباب التاسع والثالثون ومائة يف معرفة مقام ترك احلياء

  1232................................................................................الباب األربعون ومائة يف معرفة مقام احلرية وأسراره

  1232..................................................................................................................وهو باب خطر

  1233..................................................................................الباب الواحد واألربعون ومائة يف مقام ترك احلرية

  1235..........................................................................ذكر وأسرارهالباب الثاين واألربعون ومائة يف معرفة مقام ال

  1236............................................................................الباب الثالث واألربعون ومائة يف معرفة مقام ترك الذكر

  1236.........................................................................ارهالباب الرابع واألربعون ومائة يف معرفة مقام الفكر وأسر

  1238...................................................................الباب اخلامس واألربعون ومائة يف معرفة مقام ترك الفكر وأسراره

  1240...............................................................................................................اجلزء الثالث ومائة

  1240.......................................................................الباب السادس واألربعون ومائة يف معرفة مقام الفتوة وأسراره

  1243....................................................................الباب السابع واألربعون ومائة يف معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره
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  1244......................................................................الباب الثامن واألربعون ومائة يف معرفة مقام الفراسة وأسرارها

  1252................................................................................................................اجلزء الرابع ومائة

  1252.........................................................................باب التاسع واألربعون ومائة يف معرفة مقام اخللق وأسرارهال

  1255...................................................................الباب اخلمسون ومائة يف معرفة مقام الغرية اليت هي الستر وأسراره

  1257..................................................................الباب احلادي واخلمسون ومائة يف معرفة مقام الترك الغرية وأسراره

  1258..............................................................................الباب الثاين واخلمسون ومائة يف مقام الوالية وأسرارها

  1261..............................................................................................................زء اخلامس ومائةاجل

  1261...............................................................الباب الثالث واخلمسون ومائة يف معرفة مقام الوالية البشرية وأسرارها

  1262..........................................................................فة مقام الوالية امللكيةالباب الرابع واخلمسون ومائة يف معر

  1266......................................................................الباب اخلامس واخلمسون ومائة يف معرفة مقام النبوة وأسرارها

  1268................................................................... النبوة البشرية وأسرارهاالباب السادس واخلمسون ومائة يف معرفة

  1270..............................................................................................................اجلزء السادس ومائة

  1270..........................................................................الباب السابع واخلمسون ومائة يف معرفة مقام النبوة امللكية

  1271............................................................................الباب الثامن واخلمسون ومائة يف مقام الرسالة وأسرارها

  1273..............................................................................الباب التاسع واخلمسون ومائة يف مقام الرسالة البشرية

  1275.......................................................................................الباب الستون ومائة يف معرفة الرسالة امللكية

  1276....................................................................الباب احلادي والستون ومائة يف املقام الذي بني الصديقية والنبوة

  1276..................................................................................................................وهو مقام القربة

  1280...............................................................................................................اجلزء السابع ومائة

  1280.................................................................................الباب الثاين والستون ومائة يف معرفة الفقر وأسراره

  1282...........................................................................الباب الثالث والستون ومائة يف معرفة مقام الغىن وأسراره

  1283................................................................................الباب الرابع والستون ومائة يف معرفة مقام التصوف

  1285......................................................................الباب اخلامس والستون ومائة يف معرفة مقام التحقيق واحملققني

  1288....................................................................الباب السادس والعشرون ومائة يف معرفة مقام احلكمة واحلكماء

  1290................................................................................................................اجلزء الثامن ومائة

  1290..............................................................................الباب السابع والستون ومائة يف معرفة كيمياء السعادة

  1307...............................................................................................................اجلزء التاسع ومائة

  1307..........................................................................الباب الثامن والستون ومائة يف معرفة مقام األدب وأسراره

  1308..................................................................... األدب وأسرارهالباب التاسع والستون ومائة يف معرفة مقام ترك

  1309...............................................................................الباب السبعون ومائة يف معرفة مقام الصحبة وأسراره

  1311..........................................................................الباب احلادي والسبعون ومائة يف معرفة مقام ترك الصحبة

  1311.................................................................................الباب الثاين والسبعون ومائة يف معرفة مقام التوحيد

  1316......................................................................الباب الثالث والسبعون ومائة يف معرفة مقام الشرك وهو التثنية
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  1317..........................................................................الباب الرابع والسبعون ومائة يف معرفة مقام السفر وأسراره

  1318..................................................................................الباب اخلامس والسبعون ومائة يف مقام ترك السفر

  1319....................................................................الباب السادس والسبعون ومائة يف معرفة أحوال القوم عند املوت

  1323...............................................................................................................اجلزء العاشر ومائة

  1323.................................................................................الباب السابع والسبعون ومائة يف معرفة مقام املعرفة

  1335.........................................................................................................اجلزء احلادي عشر ومائة

  1348...........................................................................................................اجلزء الثاين عشر ومائة

  1348...................................................................................الباب الثامن والسبعون ومائة يف معرفة مقام احملبة

  1365..........................................................................................................اجلزء الثالث عشر ومائة

  1376..........................................................................................................اجلزء الرابع عشر و مائة

  1387..............................................................................................................اخلامس عشر ومائة

  1401.........................................................................................................اجلزء السادس عشر ومائة

  1401..................................................................................الباب التاسع والسبعون ومائة يف معرفة مقام اخللة

  1403..............................................................................الباب الثمانون ومائة يف معرفة مقام الشرق واالشتياق

  1403.....................................................................................................وهو من نعوت احملبني العشاق

  1404.........................................................................الباب األحد والثمانون ومائة يف معرفة مقام احترام الشيوخ

  1406.................................................................................رفة مقام السماعالباب الثاين والثمانون ومائة يف مع

  1408...........................................................................الباب الثالث والثمانون ومائة يف معرفة مقام ترك السماع

  1409...............................................................................ماتالباب الرابع والثمانون ومائة يف معرفة مقام الكرا

  1411........................................................................الباب اخلامس والثمانون ومائة يف معرفة مقام ترك الكرامات

  1412........................................................................الباب السادس والثمانون ومائة يف معرفة مقام خرق العادات

  1415................................................................................الباب السابع والثمانون ومائة يف معرفة مقام املعجزة

  1416..........................................................................................................اجلزء السابع عشر ومائة

  1416....................................................................الباب الثامن والثمانون ومائة يف معرفة مقام الرؤيا وهي املبشرات

  1423...........................................................................................................اجلزء الثامن عشر ومائة

  1423..................................................................................................................والأبواب األح

  1423..................................................................................الباب التاسع والثمانون ومائة يف السالك والسلوك

  1425.............................................................................................الباب التسعون ومائة يف معرفة املسافر

  1425...................................وهو الذي أسفر له سلوكه عن أمور مقصودة له وغري مقصودة وهو مسافر بالفكر والعمل واألعتقاد

  1426....................................................................................................الباب احلادي والتسعون ومائة

  1426..........................................................................................................يف معرفة السفر والطريق

  1426................................................وهو توجه القلب إىل اهللا بالذكر عن مراسم الشرع بالعزائم ال بالرخص ما دام مسافراً

  1427........................................................................................الباب الثاين والتسعون ومائة يف معرفة احلال
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  1429.......................................................................................الباب الثالث والتسعون ومائة يف معرفة املقام

  1429.......................................................................................بع والتسعون ومائة يف معرفة املكانالباب الرا

  1430....................................................................................الباب اخلامس والتسعون ومائة يف معرفة الشطح

  1432...................................................................................العالباب السادس والتسعون ومائة يف معرفة الطو

  1434....................................................................................الباب السابع والتسعون ومائة يف معرفة الذهاب

  1434............................................................................الباب الثامن والتسعون ومائة يف معرفة النفس بفتح الفاء

  1438..........................................................................................................اجلزء التاسع عشر ومائة

  1456....................................................................................................اجلزء احلادي والعشرون ومائة

  1470....................................................................................................العشرون ومائةاجلزء احلادي و

  1482......................................................................................................اجلزء الثاين والعشرون ومائة

  1493.....................................................................................................اجلزء الثالث والعشرون ومائة

  1509......................................................................................................اجلزء الرابع والعشرون ومائة

  1533.............................................................................................الباب التاسع والتسعون ومائة يف السر

  1535................................................................................................الباب املوىف مائتني يف حال الوصل

  1536................................................................................................الباب الثاين ومائتان يف حال األدب

  1537.............................................................................................الباب الثالث ومائتان يف حال الرياضة

  1538.......................................................................................الباب الرابع ومائتان يف التحلي باحلاء املهملة

  1540....................................................................................الباب اخلامس ومائتان يف التخلي باخلاء املعجمة

  1541...................................................................................... السادس ومائتان يف حال التجلي باجليمالباب

  1546................................................................................................الباب السابع ومائتان يف حال العلة

  1549.............................................................................................الباب الثامن ومائتان يف حال اإلنزعاج

  1552.................................................................................................الباب التاسع ومائتان يف املشاهدة

  1554.................................................................................................الباب العاشر ومائتان يف املكاشفة

  1556.............................................................................................الباب احلادي عشر ومائتان يف اللوائح

  1557...............................................................................................الباب الثاين عشر ومائتان يف التلوين

  1559..........................................................................................الباب الثالث عشر ومائتان يف حال الغرية

  1559................................................................................................................شعر يف املعىن

  1561...........................................................................................الباب الرابع عشر ومائتني يف حال احلرية

  1562..................................................................................الباب اخلامس ومائتان يف معرفة اللطيفة وأسرارها

  1564..............................................................................الباب السادس عشر ومائتان يف معرفة الفتوح وأسراره

  1568.......................................................................مائتان يف معرفة الرسم والوسم وأسرارمهاالباب السابع عشر و

  1569.........................................................الباب الثامن عشر ومائتان يف معرفة القبض وأسراره على األختصار واألمجال

  1571................................................................................اسع عشر ومائتان يف معرفة البسط وأسرارهالباب الت



حميي الدين ابن عريب-الفتوحات املكية  3112  

  1573....................................................................................الباب العشرون ومائتان يف معرفة الفناء وأسراره

  1576............................................................................عرفة البقاء وأسرارهالباب األحد والعشرون ومائتان يف م

  1577.............................................................................الباب الثاين والعشرون ومائتان يف معرفة اجلمع وأسراره

  1579..............................................................................تفرقةالباب الثالث والعشرون ومائتان يف معرفة حال ال

  1581..............................................................................الباب الرابع والعشرون ومائتان يف معرفة عني التحكم

  1583..................................................................................الباب اخلامس والعشرون ومائتان يف معرفة الزوائد

  1584...................................................................................الباب السادس والعشرون مائتان يف معرفة اإلدارة

  1586...............................................................................الباب السابع والعشرون ومائتان يف معرفة حال املراد

  1588......................................................................................الباب الثامن والعشرون ومائتان يف حال املريد

  1589......................................................................................الباب التاسع والعشرون ومائتان يف حال اهلمة

  1591...............................................................................................الباب املويف ثالثني ومائتان يف الغربة

  1593............................................................................................الباب األحد والثالثون ومائتان يف املكر

  1596...................................................................................إلصطالمالباب الثاين والثالثون ومائتان يف مقام ا

  1596...........................................................................................الباب الثالث والثالثون ومائتان يف الرغبة

  1597...........................................................................................الباب الرابع والثالثون ومائتان يف الرهبة

  1600....................................................................الباب اخلامس والثالثون ومائتان يف التواجد وهو أستدعاء الوجد

  1602.........................................................................................الباب السادس والثالثون ومائتان يف الوجد

  1603.........................................................................................الباب السابع والثالثون ومائتان يف الوجود

  1604...........................................................................................الباب الثامن والثالثون ومائتان يف الوقت

  1606............................................................................................الثالثون ومائتان يف اهليبةالباب التاسع و

  1606.................................................................................................الباب األربعون ومائتان يف اإلنس

  1607...................................................................................الباب األحد واألربعون ومائتان يف معرفة اجلالل

  1608..........................................................................................الباب الثاين واألربعون ومائتان يف اجلمال

  1609........................................................................................الباب الثالث واألربعون ومائتان يف الكمال

  1610...........................................................................................الباب الرابع واألربعون ومائتان يف الغيبة

  1610.......................................................................................الباب اخلامس واألربعون ومائتان يف احلضور

  1611........................................................................................ربعون ومائتان يف السكرالباب السادس واأل

  1613........................................................................................الباب السابع واألربعون ومائتان يف الصحو

  1615..........................................................................................الباب الثمن واألربعون ومائتان يف الذوق

  1618........................................................................................الباب التاسع واألربعون ومائتان يف الشرب

  1620..................................................................................................الباب اخلمسون ومائتان يف الري

  1620......................................................................................الباب األحد واخلمسون ومائتان يف عدم الري

  1621............................................................................................الباب الثاين واخلمسون ومائتان يف احملو
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  1622.................................................................................. معرفة األثباتالباب الثالث واخلمسون ومائتان يف

  1622...........................................................................................وهو أحكام العادات وأثبات املواصالت

  1622............................................................الباب الرابع واخلمسون ومائتان يف معرفة الستر وهو ما سترك عما يفنيك

  1624.................................................................الباب اخلامس واخلمسون ومائتان يف معرفة احملق وهو فناؤك يف عينه

  1624...........................................................................................ويف معرفة حمق احملق وهو ثبوتك يف عينه

  1625.........................................................................الباب السادس واخلمسون ومائتان يف معرفة األبدار وأسراره

  1626..............................................................الباب السابع واخلمسون ومائتان يف معرفة احملاضرة وهي حضور القلب

  1626.......................................................بتواتر الربهان وجماراة االمساء األهلية مبا هي عليه من احلقائق اليت تطلبها األكوان

  1627...................................................................................الباب الثامن واخلمسون ومائتان يف معرفة اللوامع

  1627................................................................................وهي ما ثبت من أنوار التجلي وقتني وقريباً من ذلك

  1628..........................................................................الباب التاسع واخلمسون ومائتان يف معرفة اهلجوم والبواده

فاهلجوم ما يرد على قلب بفوت الوقت من غري تصنع منك والبواده ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة وهو ما موجب فرح أو ترح
................................................................................................................................1628  

  1629.....................................................................مائتان يف معرفة القرب وهو القيام بالطاعاتالباب املوىف ستني و

  1629.................................................وقد يطلقونه ويريدون به قرب قاب قوسني ومها قوساً الدائرة إذا قطعت خبط أو أدىن

  1631......................................................................................الباب األحد والستون ومائتان يف معرفة البعد

  1633.....................................................................................الباب الثاين والستون ومائتان يف معرفة الشريعة

  1634....................................................................................................الباب الثالث والستون ومائتان

  1634...................................................................................يف معرفة احلقيقة وهي سلب آثار أوصافك عنك

  1634...........................................................بأوصافه أنه الفاعل بك فيك منك ال أنت ما من دابة أال هو آخذ بناصيتها

  1635.....................................................................................................الباب الرابع والستون ومائتان

  1635......................................................................................يف معرفة اخلواطر واخلواطر ما يرد على القلب

  1638....................................................................................الباب اخلامس والستون ومائتان يف معرفة الوارد

  1639..................................................................................الباب السادس والستون ومائتان يف معرفة الشاهد

  1639................. املشاهد يف نفس املشاهد إسم فاعل فصورة املشهود يف القلب هي عني الشاهد وبه يقع النعيم للمشاهدوهو بقاء صورة

  1640........................................................................الباب السابع والستون ومائتان يف معرفة النفس بسكون الفاء

  1640..........................................................وهو عندهم ما كان معلوالً من أوصاف العبد وهو املصطلح عليه يف الغالب

  1641.....................................................................................الباب الثامن والستون ومائتان يف معرفة الروح

  1641...............................................................................وهو امللقي إىل القلب علم الغيب على وجه خمصوص

  1643.................................................................................الباب التاسع والستون ومائتان يف معرفة علم اليقني

وهو ما أعطاه الدليل الذي ال يقبل الدخل وال الشبهة ومعرفة عني اليقني وهو ما أعطته املشاهدة والكشف ومعرفة حق اليقني وهو ما حصل يف 
  1643...........................................................................................القلب من العلم مبا أريد له ذلك الشهود

  1644............................................................................ يف معرفة مرتل القطب واالمامنيالباب السبعون ومائتان
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  1644...............................................................................................................من املناجاة احملمدية

  1648.........................................................................الباب األحد والسبعون ومائتان يف معرفة مرتل عند الصباح

  1648....................................................................حيمد القوم السري من املناجاة احملمدية وهو أيضاً من منازل األمر

  1652.........................................................................الباب الثاين والسبعون ومائتان يف معرفة مرتل ترتيه التوحيد

  1657................................................................الباب الثالث والسبعون ومائتان يف معرفة مرتل اهلالك للهوى والنفس

  1657................................................................................................................من املقام املوسوى

  1662........................................................................الباب الرابع والسبعون ومائتان يف معرفة مرتل األجل املسمى

  1662...............................................................................................................من العامل املوسوي

  1666..................................................................ون ومائتان يف معرفة مرتل التربي من األوثانالباب اخلامس والسبع

  1666.....................................................................................من املقام املوسوي وهو من منازل األمر السبعة

  1670.................................................................... معرفة مرتل احلوض وأسرارهالباب السادس والسبعون ومائتان يف

  1671................................................................................................................من املقام احملمدي

  1675............................................................الباب السابع والسبعون ومائتان يف معرفة مرتل التكذيب والبخل وأسراره

  1675................................................................................................................من املقام املوسوى

  1680.......................................................................الباب الثامن والسبعون ومائتان يف معرفة مرتل اإللفة وأسراره

  1680......................................................................................................من املقام املوسوي واحملمدي

  1684.....................................................................الباب التاسع والسبعون ومائتان يف معرفة مرتل اإلعتبار وأسراره

  1685................................................................................................................م احملمديمن املقا

  1689................................................................................الباب الثمانون ومائتان يف معرفة مرتيل مايل وأسراره

  1689................................................................................................................من املقام املوسوى

  1694......................................................الباب األحد والثمانون ومائتان يف معرفة مرتل الضم وإقامة الواحد مقام اجلماعة

  1694..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1698..................................................................الباب الثاين والثمانون ومائتان يف معرفة مرتل تزاور املوتى وأسراره

  1698..............................................................................................................من احلضرة املوسوبة

  1701...................................................................ئتان يف معرفة مرتل القواصم وأسرارهاالباب الثالث والثمانون وما

  1701..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1706..............................................................أسرارهاالباب الرابع والثمانون ومائتان يف معرفة مرتل ااراة الشريفة و

  1706..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1710........................................................الباب اخلامس والثمانون ومائتان يف معرفة مرتل مناجاة اجلماد ومن حصل فيه

  1710.......................................................................................حصل من احلضرة احملمدية واملوسوية نصفها

  1716........................................................الباب السادس والثمانون ومائتان يف معرفة مرتل من قيل له كن فأىب فلم يكن

  1716..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1720............................................................الباب السابع والثمانون ومائتان يف معرفة مرتل التجلي الصمداين وأسراره
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  1720..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1724.........................................................................الباب الثامن والثمانون ومائتان يف معرفة مرتل التالوة األوىل

  1724..............................................................................................................من احلضرة املوسوية

  1729.......................................................الباب التاسع والثمانون ومائتان يف معرفة مرتل العلم األمي الذي ما تقدمه علم

  1729..............................................................................................................من احلضرة املوسوية

  1734...................................................................................الباب التسعون ومائتان يف نعرفة مرتل تقرير النعم

  1734..............................................................................................................من احلضرة املوسوية

  1738........................................................................لتسعون ومائتان يف معرفة مرتل صدر الزمانالباب احلادي وا

  1738.............................................................................................وهو الفلك الرابع من احلضرة احملمدية

  1742......................................................ل اشتراك عامل الغيب وعامل الشهادةالباب الثاين والتسعون ومائتان يف معرفة مرت

  1742..............................................................................................................من احلضرة املوسوية

  1751............................................................الباب الثالث والتسعون ومائتان يف معرفة مرتل سبب وجود عامل الشهادة

  1751.....................................................................................وسبب ظهور عامل الغيب من احلضرة املوسوية

  1759........................................................................الباب الرابع والتسعون ومائتان يف نعرفة املرتل احملمدي املكي

  1759..............................................................................................................من احلضرة املوسوية

  1763.....................................................................الباب اخلامس والتسعون ومائتان يف معرفة مرتل األعداد املشرفة

  1763..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1769..........................................................الباب السادس والتسعون ومائتان يف معرفة مرتل انتقال صفات أهل السعادة

  1769................................................................................الدار اآلخرة من احلضرة املوسويةإىل أهل الشقاء يف 

  1771...........................الباب السابع والتسعون ومائتان يف معرفة مرتل ثناء تسوية الطينة اإلنسية يف املقام األعلى من احلضرة احملمدية

  1776.............................................الباب الثامن والتسعون ومائتان يف معرفة مرتل الذكر من العامل العلوي يف احلضرة احملمدية

  1781.............................حلضرة املرادية احملمديةالباب التاسع والتسعون ومائتان يف نعرفة مرتل عذاب املؤمنني من املقام السرياين يف ا

  1786.....................................................................................................................الد الثالث

  1786..........................................................الباب املوىف ثلثمائة يف معرفة مرتل انقسام العامل العلوي من احلضرة احملمدية

  1790....................................................الباب األحد وثلثمائة يف معرفة مرتل الكتاب املقسوم بني أهل النعيم وأهل العذاب

  1795............................................................................. األعلىالباب الثاين وثلثمائة يف معرفة مرتل ذهاب العامل

  1795......................................................................ووجود العامل األسفل من احلضرة احملمدية واملوسوية والعيسوية

  1799..............................................................................ليالباب الثالث وثلثمائة يف معرفة مرتل العارف اجلربئي

  1799..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1804............................................................................الباب الرابع وثلثمائة يف معرفة مرتل إيثار الغنا على الفقر

  1804.......................................................................من املقام املوسوي وإيثار الفقر على الغنا من احلضرة العيسوية

  1809..............................................................................الباب اخلامس وثلثمائة يف معرفة مرتل ترادف األحوال

  1809............................................................................................على قلوب الرجال من احلضرة احملمدية
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  1814..........................................................................الباب السادس وثلثمائة يف معرفة مرتل اختصام املأل األعلى

  1814..............................................................................................................حلضرة املوسويةمن ا

  1817..............................................................الباب السابع وثلثمائة يف معرفة مرتل ترتل املالئكة على املوقف احملمدي

  1817......................................................................................................من احلضرة املوسوية احملمدية

  1820...........................................................................الباب الثامن وثلثمائة يف معرفة مرتل اختالط العامل الكلي

  1820..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1823.....................................................................الباب التاسع وثالمثائة يف معرفة مرتل املالمية من حضرة احملمدية

  1827............................................................................الباب العاشر وثالمثائة يف معرفة مرتل الصلصلة الروحانية

  1827..............................................................................................................من احلضرة املوسوية

  1832......................................................................................................الباب احلادي عشر وثالمثائة

  1832.........................................................................................يف معرفة مرتل النواشئ االختصاصية الغيبية

  1832..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1837.....................................................الباب الثاين عشر وثالمثائة يف معرفة مرتل كيفية نزول الوحي على قلوب األولياء

  1837................................................................................وحفظهم يف ذلك من الشياطني من احلضرة احملمدية

  1842...........................................................................الباب الثالث عشر وثالمثائة يف معرفة مرتل البكاء والنوح

  1842..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1845.........................................................الباب الرابع عشر وثالمثائة يف معرفة مرتل الفرق بني مدارج املالئكة والنبيني

  1845......................................................................................................اء من احلضرة احملمديةواألولي

  1850........................................................................الباب اخلامس عشر وثالمثائة يف معرفة مرتل وجوب العذاب

  1850..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

الباب السادس عشر وثالمثائة يف معرفة مرتل الصفات القائمة املنقوشة بالقلم اإلهلي يف اللوح احملفوظ اإلنساين من احلضرة اإلمجالية املوسوية 
  1854.................................................................................................واحملمدية ومها من أسىن احلضرات

  1860.........................................................................الباب السابع عشر وثالمثائة يف معرفة مرتل االبتالء وبركاته

  1860..........................................................................................وهو مرتل اإلمام الذي على يسار القطب

  1864.....................................................................لباب الثامن عشر وثالمثائة يف معرفة مرتل نسخ الشريعة احملمديةا

  1864......................................................................وغري احملمدية باألعراض النفسية عافانا اهللا وإياكم من ذلك مبنه

  1868.............................................................................الباب التاسع عشر وثالمثائة يف معرفة ترتل سراح النفس

عن قيد وجه ما من وجوه الشريعة بوجه آخر منها وإن ترك السبب اجلالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزق وإن املتصف به ما خرج 
  1868......................................................................سباب ومن جلس مع اهللا مع كونه رزاقاً فهو معلولعن رق األ

  1871................................................................الباب املوىف عشرين وثالمثائة يف معرفة مرتل تسبيح القبضتني ومتييزمها

  1875...............................................اب األحد والعشرون وثلثمائة يف معرفة مرتل من فرق بني عامل الشهادة وعامل الغيبالب

  1875..........................................................................................................وهو من احلضرة احملمدية

  1878..................................................................رون وثلثمائة يف معرفة مرتل من باع احلق باخللقالباب الثاين والعش
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  1878..........................................................................................................وهو من احلضرة احملمدية

  1882................................................................ مبشر ملبشر بهالباب الثالث والعشرون وثلثمائة يف معرفة مرتل بشرى

  1882..........................................................................................................وهو من احلضرة احملمدية

  1885.....................هلية وهو من احلضرة احملمديةالباب الرابع والعشرون وثلثمائة يف معرفة مرتل مجع النساء الرجال يف بعض املواطن اإل

  1891.........................................................الباب اخلامس والعشرون وثالمثائة يف معرفة مرتل القرآن من احلضرة احملمدية

  1896..................................................................شرون وثالمثائة يف معرفة مرتل التحاور واملنازعةالباب السادس والع

  1896.................................................................................................وهو من احلضرة احملمدية املوسوية

  1900......................................................................ة مرتل املد والنصيفالباب السابع والعشرون وثالمثائة يف معرف

  1900..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1904.....................................................................الباب الثامن والعشرون وثالمثائة يف معرفة مرتل ذهاب املركبات

  1904...................................................................................عند السبك إىل البسائط وهو من احلضرة احملمدية

  1909.........................................................الباب التاسع والعشرون وثالمثائة يف معرفة مرتل علم اآلالء والفراغ إىل البالء

  1909..........................................................................................................وهو من احلضرة احملمدية

  1913....................................................................الباب الثالثون وثالمثائة يف معرفة مرتل القمر من اهلالل من البدر

  1913..............................................................................................................من احلضرة احملمدية

  1920...........................................................الباب األحد والثالثون وثالمثائة يف معرفة مرتل الرؤية والقوة عليها والتداين

  1921...........................................................................لترقي والتلقي والتديل وهو من احلضرة احملمدية واآلدميةوا

  1925..........................................................الباب الثاين والثالثون وثالمثائة يف معرفة مرتل احلراسة اإلهلية ألهل املقامات

  1925.................................................................................................احملمدية وهو من احلضرة املوسوية

  1929............................................................الباب الثالث والثالثون وثالمثائة يف معرفة مرتل خلقت األشياء من أجلك

  1929.....................................ك من أجلي فال تك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك وهو من احلضرة املوسويةوخلقت

  1934........................................................................الباب الرابع والثالثون وثالمثائة يف معرفة مرتل جتديد املعدوم

  1934.........................................................................................................وهو من احلضرة املوسوية

  1939............................................................................الباب اخلامس والثالثون وثالمثائة يف معرفة مرتل األخوة

  1939................................................................................................ واملوسويةوهو من احلضرة احملمدية

  1944...............................................................الباب السادس والثالثون وثالمثائة يف معرفة مرتل مبايعة النبات القطب

  1944..............................................................................مديةصاحب الوقت يف كل زمان وهو من احلضرة احمل

  1950.............................................................الباب السابع الثالثون وثالمثائة يف معرفة مرتل حممد صلى اهللا عليه وسلم

  1950...........................................................................................مع بعض العامل وهو من احلضرة احملمدية

  1956.......................................................................الباب الثامن والثالثون وثالمثائة يف معرفة مرتل عقبات السويق

  1956..........................................................................................................وهو من احلضرة احملمدية

  1961.........................................................الباب التاسع والثالثون وثالمثائة يف معرفة مرتل جثو لشريعة بني يدي احلقيقة

  1962........مد الذي يتضمن تسعة وتسعني إمساً إهلياًتطلب االستعداد من احلضرة احملمدية وهو املرتل الذي يظهر فيه اللواء الثاين من ألوية احل
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  1966.........................................................................الباب األربعون وثالمثائة يف معرفة املرتل الذي منه خبأ النيب

  1966......................................................................................البن صياد سورة الدخانصلى اهللا عليه وسلم 

  1972...................................................................الباب األحد واألربعون وثالمثائة يف معرفة مرتل التقليد يف األسرار

  1978.......................................................ة يف معرفة مرتل سرين منفصلني عن ثالثة أسرارالباب الثاين واألربعون وثالمثائ

  1978................................................................جيمعها حضرة واحدة من حضرات الوحي وهو من احلضرة املوسوية

  1984.............................................................بعون وثالمثائة يف معرفة مرتل سرين يف تفصيل الوحيالباب الثالث واألر

  1984........................................................................................................من حضرة محد امللك كله

  1989..............................................................سرين من أسرار املغفرةالباب الرابع واألربعون وثالمثائة يف معرفة مرتل 

  1989..........................................................................................................وهو من احلضرة احملمدية

  1996.............................................................الباب اخلامس واألربعون وثالمثائة يف معرفة مرتل سر اإلخالص يف الدين

  1996.......................................................وما هو الدين وملاذا مسي الشرع ديناً وقول النيب صلى اله عليه وسلم اخلري عادة

  2002.......................................................ر صدق فيه بعض العارفنيالباب السادس واألربعون وثالمثائة يف معرفة مرتل س

  2002..........................................................فرأى نوره كيف ينبعث من جوانب ذلك املرتل وهو من احلضرات احملمدية

  2009.......................................................................ة يف معرفة مرتل العندية اإلهليةالباب السابع واألربعون وثالمثائ

  2009......................................................................................................والصف األول عند اهللا تعاىل

  2016.................................................والوجود ر قلب اجلمعالباب الثامن واألربعون وثالمثائة يف معرفة مرتل سرين من أسرا

  2026................................................................الباب التاسع واألربعون وثالمثائة يف معرفة مرتل فتح األبواب وغلقها

  2026................................................................................................وخلق كل أمة من احلضرة احملمدية

  2030.............................................................الباب املوىف مخسني وثالمثائة يف معرفة مرتل جتلي االستفهام ورفع الغطاء

  2030.............................................................................ربعن أعني املعاين وهو من احلضرة احملمدية من امسه ال

  2037..الباب احلادي واخلمسون وثالمثائة يف معرفة مرتل اشتراك النفوس واألرواح يف الصفات وهو من حضرة الغرية احملمدية من االسم الودود

  2057.................................................................الباب الثاين واخلمسون وثالمثائة يف معرفة مرتل ثالثة أسرار طلسمية

  2057.................................................................................................مصورة مدبرة من احلضرة احملمدية

  2062..........................................................خلمسون وثالمثائة يف معرفة مرتل ثالثة أسرار طلسمية حكميةالباب الثالث ا

  2062....................................................................تشري إىل معرفة مرتل السبب وأداء حقه وهو من احلضرة احملمدية

  2067....................................................................اب الرابع واخلمسون وثالمثائة يف معرفة املرتل األقصى السرياينالب

  2067..........................................................................................................وهو من احلضرة احملمدية

  2074........................................................ معرفة مرتل السبل املولدة وأرض العبادةالباب اخلامس واخلمسون وثالمثائة يف

  2074.....................................................................واتساعها وقوله تعاىل يا عبادي أن أرضي واسعة فإياي فاعبدون

  2081...............................................................ن وثالمثائة يف معرفة مرتل ثالثة أسرار مكتتمةالباب السادس واخلمسو

  2081.....................................................والسر العريب يف األدب اإلهلي والوحي النفسي والطبيعي وهو من احلضرة احملمدية

  2086...........................................................الباب السابع واخلمسون وثالمثائة يف معرفة مرتل البهائم من احلضرة اإلهلية

  2086.....................................................................................................وقهرهم حتت سرين موسويني
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  2093............................................................ون وثالمثائة يف معرفة مرتل ثالثة أسرار خمتلفة األنوارالباب الثامن واخلمس

  2093.................................................................................................والقرار واألبدار وصحيح األخبار

  2100........................................................... معرفة مرتل إياك أعين فامسعي يا جارةالباب التاسع واخلمسون وثالمثائة يف

  2100................................................................وهو مرتل تفريق األمر وصورة الكتم يف الكشف من احلضرة احملمدية

  2106.........................................................................ثالمثائة يف معرفة مرتل الظلمات احملمودةالباب املوىف ستني و

  2106................................................................................................................واألنوار املشهودة

  2128.................................................................................................................بقية اجلزء الثالث

  2128...........................................................الباب األحد والستون وثالمثائة يف معرفة مرتل االشتراك مع احلق يف التقدير

  2128..........................................................................................................وهو من احلضرة احملمدية

  2137..................................................................الباب الثاين والستون وثالمثائة يف معرفة مرتل سجود القلب والوجه

  2137....................................................................................والكل واجلزء ومها مرتل السجودين والسجدتني

  2144.........................................................................الث والستون وثلثمائة يف معرفة مرتل حالة العارفالباب الث

  2144........................................."ما مل يعرفه من هو دونه ليعلمه ما ليس يف وسعه أن يعلمه وترتيهه الباري عن الطرب والفرح

  2150............................."الباب الرابع والستون ثلثمائة يف معرفة مرتل سرين من عرفهما نال الراحة يف الدنيا واآلخرة والغرية اإلهلية

  2159.......................................................محةالباب اخلامس والستون وثلثمائة يف معرفة مرتل أسرار اتصلت يف حضرة الر

  2159......................................................................."مبن خفى مقامه وحاله على األكوان وهو من حضرة احملمدية

هر يف آخر الزمان الذي يشر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو من أهل الباب السادس والستون وثلثمائة يف معرفة مرتل وزاء املهدي الظا
  2166.........................................................................................................................."البيت

  2181......................................................................الباب السابع والستون وثلثمائة يف معرفة مرتل التوكل اخلامس

  2181..........................................................."الذي ما كشفه أحد من احلققني لقلة القابلني له وقصور اإلفهام عن دركه

  2198...................................................................الباب الثامن والستون وثلثمائة يف معرفة األفعال مثل أتى ومل يأت

  2198.............................................................................................................وحضرة األمر وحده

  2205..................................................................الباب التاسع والستون وثلثمائة يف معرفة مرتل مفاتيح خزائن اجلود

  2260..........................................................................بعون وثلثمائة يف معرفم مرتل املريد وسر وسرينالباب الس

  2260.................................................................................من أسرار الوجود والتبدل وهو من اخلضرة احملمدية

  2269..............................................................ماثة يف معرفة مرتل سر وثالثة أسرار لوحيةالباب األحد والسبعون وثلث

  2269......................................................................................................................أمية حممدية

  2297.............................................................الباب الثاين والسبعون وثلثمائة يف معرفة مرتل سر وسرين وثنائك عليك

  2297................................................."مبا ليس لك وإجابة لك وإجابة احلق إياك يف ذلك ملعىن شرفك به من حضرة حممدية

  2305...........................................................رتل ثالثة أسرار ظهرت يف املاءالباب الثالث والسبعون وثلثمائة يف معرفة م

  2305..........................احلكمي املفضل مرتبته على العامل بالعناية وبقاء العامل أبد اآلبدين وإن انتقلت صورته وهو من احلضرة احملمدية

الباب الرابع والسبعون وثلثمائة يف معرفة مرتل الرؤية وسوابق األشياء يف احلضرة الربية وإن للكفار قدماً كما أن للمؤمنني قدماً وقدوم كل طائفة 
  2313..........................................................................على قدمها وآتية بإمامها عدال وفضالً من احلضرة احملمدية
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  2321.......................................................الباب اخلامس والسبعون وثلثمائة يف معرفة مرتل التضاهي اخليايل وعامل احلقائق

  2321................................................................................................واإلمتزاج وهو من احلضرة احملمدية

  2327..........................................................الباب السادس والسبعون وثلثمائة يف معرفة مرتل جيمع بني األولياء واألعداء

  2327......................................من احلضرة احلكمية ومقارعة عامل الغيب بعضهم مع بعض وهذا املرتل يتضمن ألف مقام حممدي

  2337............................................................الباب السابع والسبعون وثلثمائة يف معرفة سجود القيومية والصدق واد

  2337.................................................................................................................واللؤلؤة والسور

  2342..............................................................الباب الثامن والسبعون وثلثمائة يف معرفة مرتل األمة البهيمة واألحصار

  2342...............................................................والثالثة األسرار العلوية وتقدم املتأخر وتأخر املتقدم من احلضرة اإلهلية

  2350........................................................الباب التاسع والسبعون وثلثمائة يف معرفة مرتل احلل والعقد واإلكرام واإلهانة

  2350..................................................................................ونشأة الدعاء يف صورة ألخبار وهو مرتل حممدي

  2357...........................................................................الباب الثانون وثلثمائة يف معرفة مرتل العلماء ورثة األنبياء

  2357................................................................................................................من املقام احملمدي

  2363......................................................................باب األحد والثمانون وثلثمائة يف معرفة مرتل التوحيد واجلمعال

  2363.............وهو حيتوي على مخسة آالف مقام رفريف وهو من احلضرة احملمدية وأكمل مشاهده من شاهده يف نصف الشهر أو يف آخره

  2370...........................................................الباب الثاين والثمانون وثلثمائة يف معرفة مرتل اخلوامت وعدد األعراس اإلهلية

  2370................................................................................................واألسرار األعجمية موسوية لزومية

  2379......................................................................الباب الثالث والثمانون وثلثمائة يف معرفة مرتل العظمة اجلامعة

  2379................................................................................................................للعظمات احملمدية

  2383..........................................................................لرابع والثمانون وثلثمائة يف معرفة املنازالت اخلطابيةالباب ا

  2388.....................................................................الباب اخلامس والثمانون وثلثمائة يف معرفة منازلة من حقر غلب

  2388.................................................................................................................تهني منعومن اس

  2392............................................................الباب السادس والثمانون وثلثمائة يف معرفة منازلة حبل الوريد واينية املعية

  2396.........................................................................عرفة التواضع الكربيائيالباب السابع والثمانون وثلثمائة يف م

  2401..............................................................................الباب الثمن والثمانون وثلثمائة يف معرفة منازلة جمهولة

"من احلق وكل شيء عند احلق معني فقد قصده من احلق ما ال يناسب قصده من عدم التعينيوذلك إذا ارتقى من غري تعيني قصد ما يقصده 

................................................................................................................................2401  
  2407..............................................................الباب التاسع والثمانون وثلثمائة يف معرفة منازلة إىل كونك والك كوين

  2411...............................................................................الباب التسعون وثلثمائة يف معرفة منازلة زمان الشيء

  2414....................................................................الباب األحد والتسعون وثلثمائة يف معرفتنا منازلة املسلك السيال

  2414...........................................................................................الذي ال يثبت عليه أقدام الرجال السؤال

  2416.....................................................................الباب الثاين والتسعون وثلثمائة يف معرفة منازلة من رحم رمحناه

  2416........................................................................................ومن مل يرحم رمحناه مث غضينا عليه ونسيناه

  2420.............................................................الباب الثالث والتسعون و ثالمثائة يف معرفة منازلة من وقف عند ما رأى
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  2420................................................................................................................... له هلكما هنا

  2422.....................................................................الباب الرابع والتسعون وثلثمائة يف معرفة منازلة من تأدب وصل

  2422.........................................................................................."ومن وصل مل يرجع ولو كان غري أديب

  2424.................................................................الباب اخلامس والتسعون وثلثمائة يف معرفة منازلة من دخل حضريت

  2424....................................................................................وبقيت عليه حياته فعزاؤه علي يف موت صاحبه

  2425..........................................................الباب السادس والتسعون وثلثمائة يف معرفة منازلة من مجع املعارف والعلوم

  2425...............................................................................................حجته عين وهو من احلضرة احملمدية

  2427.............................................................الباب السابع والتسعون وثلثمائة يف معرفة منازلة إليه يصعد الكلم الطيب

  2427.........................................................................................والعمل الصاحل يرفعه هذا قول اهللا الصادق

  2429.....................................................................الباب الثامن والتسعون وثلثمائة يف معرفة منازلة من وعظ الناس

  2429...............................................................................مل يعرفين ومن ذكرهم عرفين فكن أي الرجلني شئت

  2434........................................................اب التاسع والتسعون وثلثمائة يف معرفتنا منازلة مرتل من دخله ضربت عنقهالب

  2434...........................................................................................................وما بقي أحد إال دخله

  2435..........................................................................فة منازلة من ظهر يل بطنت لهالباب املوىف أربعمائة يف معر

  2436................................................................................................ومن وقف عند حدي اطلعت عليه

  2438......................................................................................................................اَلد الرابع

  2438.....................................................الباب احلادي وأربعمائة يف معرفة منازلة امليت واحلي ليس له إىل رؤييت من سبيل

  2439..............................................................................الباب الثاين وأربعمائة يف معرفة منازلة من غالبين غلبته

  2439..........................................................................................ومن غالبته غلبين فاجلنوح إىل السلم أوىل

  2440.....................................................................الباب الثالث وأربعمائة يف معرفة منازلة ال حجة يل على عبيدي

  2440...............................................................................ما قلت ألحد منهم مل عملت إال قال يل أنت عملت

  2442..........................................................................الباب الرابع وأربعمائة يف معرفة منازلة من شق على رعيته

  2442..................... يف هالك ملكه ومن رفق م بقي ملكاً كل سيد قتل عبداً من عبيده فإمنا قتل سيادة من سياداته إال أنا فانظرهسعى

  2443.........................................................................الباب اخلامس وأربعمائة يف معرفة منازلة من جعل قلبه بييت

وأخاله من غريي ما يدري أحد ما أعطيه فال تشبهوه بالبيت املعمور فأنه بيت مالئكيت ال بييت وهلذا مل أسكن فيه خليلي ابراهيم عليه السالم
................................................................................................................................2443  

  2446...................................................................أربعمائة يف معرفة منازلة ما ظهر مين شيء لشيءالباب السادس و

  2446...............................................................................................................وال ينبغي أن يظهر

  2447........................................................................ةالباب السابع وأربعمائة يف معرفة منازلة يف أسرع من الطرف

  2447...........................................................................ختتلس مين إن نظرت إىل غريي ال لضعفي ولكن لضعفك

  2449.................................................................................الباب الثامن وأربعمائة يف معرفة منازلة يوم السبت

  2449...................................................................حلّ عنك مئزر اجلد الذي شددته فقد فرغ العامل مين وفرغت منه

  2451.....................................................................................الباب التاسع وأربعمائة يف معرفة منازلة أمسائي
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  2451.............................................................................................حجاب عليك فإن رفعتها وصلت إيلّ

  2452........................................................................الباب العاشر وأربعمائة يف معرفة منازلة وإن إىل ربك املنتهى

  2452...............................................................................................................فاعتزوا يب تسعدوا

  2454......................................................الباب األحد عشر وأربعمائة يف معرف منازلة فيسبق عليه الكتاب فيدخلوا النار

  2454....................................................................................................ا النارمن حضرة كاد ال يدخلو

  2456.....................................................................الباب الثاين عشر وأربعمائة يف معرفة منازلة من كان يل مل يذل

  2456...................................................................................................................وال خيزى أبداً

  2457.............................................................................الباب الثالث عشر وأربعمائة يف معرفة منازلة من سألين

  2457..........................................................................فما خرج من قضائي ومن مل يسألين فما خرج من قضائي

  2458.....................................................................الباب الرابع عشر وأربعمائة يف معرفة منازلة ما ترى إال حبجاب

  2460............................................................................الباب اخلامس عشر وأربعمائة يف معرفة منازلة من دعاين

  2460...............................................................................فقد أدى حق عبوديته ومن أنصف نفسه فقد أنصفين

  2462..........................................................................الباب السادس عشر وأربعمائة يف معرفة منازلة عني القلب

  2464.....................................................................بع عشر وأربعمائة يف معرفة منازلة من أجره على اهللالباب السا

  2466........................................................الباب الثامن العشر وأربعمائة يف معرفة منازلة من مل يفهم ال يوصل إليه شيء

  2467.............................................................................الباب التاسع عشر وأربعمائة يف معرفة املنازلة الصكوك

  2467....................................................................................................وهي املناشري والتوقيعات اإلهلية

  2470............................................................ائة يف معرفة منازلة ما ارتديت بشيء إال بكالباب الثاين والثالثون وأربعم

  2470.....................................................................................فاعرف قدرك وذا عجب شيء ال يعرف نفسه

  2471..............................................................ة منازلة انظر أي جتل يعدمكالباب الثالث والثالثون وأربعمائة يف معرف

  2471............................................................................................فال تسألينه فنعطيك فال أجد من يأخذه

  2472................................................................بنك لو شئتالباب الرابع والثالثون وأربعمائة يف معرفة منازلة ال حيج

  2472...........................................................................................................فإين ال أشاء بعد فاثبت

  2473.........................................................الباب اخلامس والثالثون وأربعمائة يف معرفة منازلة أخذت العهد على نفسي

  2473..........................................فوقتاً وفيت ووقتاً على يد عبدي مل أف وينسب عدم الوفاء إىل عبدي فال تعترض فإين هناك

  2475..............................................................و كنت عند الناسالباب السادس والثالثون وأربعمائة يف معرفة منازلة ل

  2475.......................................................................................................كما أنت عندين ما عبدوين

  2476........................................................الباب السابع والثالثون وأربعمائة يف معرفة منازلة من عرف حظه من شريعيت

  2476............................................................................عرف حظه مين فإنك عندي كما أنا عندك مرتبة واحدة

  2478....................................................الباب الثامن والثالثون وأربعمائة يف معرفة منازلة من قرأ كالمي رأى غماميت فيها

  2478......................................................................سرج مالئكيت ترتل عليه وفيه إذا سكت رفعت عنه ونزلت أنا

  2480.................................................................الباب التاسع والثالثون وأربعمائة يف معرفة منازلة قاب قوسني الثاين

  2480...............................................................................................احلاصل بالورانة النبوية للخواص منا
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  2482.........................................................الباب األربعون وأربعمائة يف معرفة منازلة اشتد ركن من قوي قلبه مبشاهديت

  2483...............................................................الباب األحد واألربعون وأربعمائة يف معرفة منازلة عيون أفئدة العارفني

  2483.........................................................................................................ناظرة إىل ما عندي ال إيلّ

  2484.............................................................الباب الثاين وأربعون وأربعمائة يف معرفة منازلة من رآين وعرف أنه رآين

  2484........................................................................................................................فما رآين

  2485.........................................................الثالث واألربعون وأربعمائة يف معرفة منازلة واجب الكشوف العرفاينالباب 

  2486...................................................الباب الرابع واألربعون وأربعمائة يف معرفة منازلة من كتب له كتاب العهد اخلالص

  2486........................................................................................................................ال يشقى

  2488...............................................................الباب اخلامس واألربعون وأربعمائة يف معرفة منازلة هل عرفت أوليائي

  2488...............................................................................................................الذين أدبتهم بآدايب

  2491............................................................الباب السادس واألربعون وأربعمائة يف معرفة منازلة يف تعمري نواشئ الليل

  2491....................................................................................................................فوائد اخلريات

  2492..........................................................الباب السابع واألربعون وأربعمائة يف معرفة منازلة من دخل حضرة التطهري

  2492........................................................................................................................نطق عين

  2493.................................................لثامن واألربعون وأربعمائة يف معرفة منازلة من كشفت له شيئاً مما عندي تالباب ا

  2494....................................................................................................فكيف يطلب أن يراين هيهات

  2495..............................................................ن وأربعمائة يف معرفة منازلة قول من قال عن اهللالباب التاسع واألربعو

  2495.......................................................................................................ليس عبدي من تعبد عبدي

  2496................................................................هوري كان يبالباب اخلمسون وأربعمائة يف معرفة منازلة من ثبت لظ

  2496.................................................................................ألنه سبحانه كان به ال يب وهو احلقيقة واألول جماز

  2497........................................................ج معرفة املعارجالباب احلادي واخلمسون وأربعمائة يف معرفة منازلة يف املخار

  2499.......................................................................الباب الثاين واخلمسون وأربعمائة يف معرفة منازلة كالمي كله

  2499.........................................................................................................موعظة لعبيدي لو اتعظوا

  2500.....................................................الباب الثالث واخلمسون وأربعمائة يف معرفة منازلة كرمي ما وهبتك من األموال

  2500.................................................................................وكرم كرمي ما وهبتك من عفوك عن اجلاين عليك

  2501...................................................الباب الرابع واخلمسون وأربعمائة يف معرفة منازلة ال يقوى معنا يف حضرتنا غريب

  2501........................................................................................................وإمنا املعروف ألويل القرىب

  2502.........................................................الباب اخلامس واخلمسون وأربعمائة يف معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري

  2503........................................................................ال يسعد أبداً ومن أقبلت عليه بباطين ال يشقى أبداً وبالعكس

  2503.......................................................الباب السادس واخلمسون وأربعمائة يف معرفة منازلة من حترك عند مساع كالم

  2503..........................................................................................فقد مسع يريد الوجد الذي يعطي الوجود

  2505..................................................................الباب السابع واخلمسون وأربعمائة يف معرفة منازلة التكليف املطلق

  2506..........................................................الباب الثامن واخلمسون وأربعمائة يف معرفة منازلة إدراك السبحات الوجهية
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  2506..........................................................................................وهي باإلدراك تعدمنا=سبحات الوجه تدركنا

  2507.................................................الباب التاسع واخلمسون وأربعمائة يف معرفة منازلة وأم عندنا ملن املصطفني األخيار

  2507.................................................................الباب الستون وأربعمائة يف معرفة منازلة اإلسالم واإلميان واإلحسان

  2507.....................................................................................................................األول والثاين

  2508............................................................الباب األحد والستون وأربعمائة يف معرفة منازلة من أسدلت عليه حجاب

  2508.........................................................................................كنفي فهو من ضنائين ال يعرف وال يعرف

  2509...................................................................... والستون وأربعمائة يف األقطاب احملمديني ومنازهلمالباب الثاين

  2512..........................................................................الباب الثالث والستون وأربعمائة يف معرفة االثين عشر قطباً

  2512....................................................................................................عليهم عامل زمامالذين يدور 

  2525..................................................................الباب الرابع والستون وأربعمائة يف حال قطب هجريه ال إله إال اهللا

  2527...........................................................رفة حال قطب كان مرتله اهللا أكربالباب اخلامس والستون وأربعمائة يف مع

  2528.......................................................................................................................فصل

  2529.......................................................................................................................فصل

  2529.......................................................................................................................فصل

  2530.................................................................الباب السادس والستون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان هجريه

  2530................................................................................................................ومرتله سبحان اهللا

  2534.................................................................الباب السابع والستون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله احلمد هللا

  2535....................................................الباب الثامن والستون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله احلمد هللا على كل حال

  2537......................................................الباب التاسع والستون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله وأفّوض أمري إىل اهللا

  2539.........................................................الباب السبعون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله وما خلقت اجلن واإلنس

  2539......................................................................................................................إال ليعبدون

  2541..............................................الباب األحد والسبعون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله قل إن كنتم حتبون اهللا

  2541................................................................................فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر ذنوبكم واهللا غفور رحيم

  2543.....................................................الباب الثاين والسبعون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله الذين يستمعون القول

  2543.......................................................................فيتبعون أحسنه ألئك الذين هداهم اهللا وألئك هم أويل األلباب

  2546.........................................................الباب الثالث والسبعون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله وإهلكم إله واحد

  2547...........................................................الباب الرابع والسبعون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله ما عندكم ينفد

2547.................................................................................................................وما عند اهللا باق  

  2549..............................................الباب اخلامس والسبعون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ومن يعظم شعائر اهللا

  2552..........................................الباب السادس والسبعون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ال حول وال قوة إال باهللا

  2553.............................................الباب السابع والسبعون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

  2553........................................................................................................وملثل هذا فليعمل العاملون

  2555..................................................الباب الثامن والسبعون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله إن تك مثقال حبة
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  2555..............................................ن اهللا لطيف خبريمن خردل فتكن يف صخرة أو يف السموات أو يف األرض يأت ا اهللا أ

  2557...................................................الباب التاسع والسبعون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله ومن يعظم حرمات اهللا

  2557..............................................................................................................فهو خري له عند ربه

  2558...............................................................الباب الثمانون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله وآتيناه احلكم صبياً

  2560......................................................ال يضيع أجرالباب األحد والثمانون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله أن اهللا 

  2560.................................................................................................................من أحسن عمالً

  2561...................................................الباب الثاين والثمانون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله ومن يسلم وجهه إىل اهللا

  2561.....................................................................وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى و إىل اهللا عاقبة األمور

  2562.................................................اهاالباب الثالث والثمانون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله قد أفلح من زك

  2562.............................................................................................................وقد خاب من دساها

  2563..........................................................الباب الرابع والثمانون وأربعمائة يف حال قطب كان مرتله إذا بلغت احللقوم

  2563........................................................................وأنتم حينئذ تنظرون وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون

  2564..........................................الباب اخلامس والثمانون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله من كان يريد احلياة الدنيا

  2564..............................................................................وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون

  2565................................................................................................الباب السادس والثمانون وأربعمائة

  2565.....................................................................................يف معرفة حال قطب كان مرتله ومن يعص اهللا

  2565.....................................................................................................ورسوله فقد ضلّ ضالال مبيناً

  2567...........................................ون وأربعمائة يف حال معرفة قطب كان مرتله ومن يعمل من الصاحلاتالباب السابع والثمان

  2567......................................................................................من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

  2568....................................................ثمانون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وال متدن عينيكالباب الثامن وال

  2568.....................................................إىل ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خري وأبقى

  2570........................................................الباب التاسع والثمانون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله إمنا أموالكم

  2570...................................................................................................................وأوالدكم فتنة

  2571....................................................... تسعني وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله كرب مقتاً عند اهللالباب املويف

  2571...........................................................................................................أن تقولوا ما ال تفعلون

  2573...........................................................يف معرفة حال قطب كان مرتله ال تفرحالباب األحد والتسعون وأربعمائة 

  2573...........................................................................................................إن اهللا ال حيب الفرحني

  2573..........................................................امل الغيبالباب الثاين والتسعون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ع

  2573..................................................................................فال يظهر على غيبه أحد إال من ارتضى من رسول

  2575................................................من عند اهللالباب الثالث والتسعون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله قل كل 

  2575.............................................................فما هلؤالء لقوم ال يكادون يفقهون حديثاً ألم مل جيدوه إذ كان عندهم

  2576.......................................................فة حال قطب كان مرتله إمنا خيشى اهللالباب الرابع والتسعون وأربعمائة يف معر

  2576..................................................................................من عباده العلماء وما أشبه هذا من اآليات القرآنية
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  2577................................................... معرفة حال قطب كان مرتله ومن يرتد منكمالباب اخلامس والتسعون وأربعمائة يف

  2577.........................................................................................................عن دينه فيمت وهو كافر

  2578....................................................له وما قدروا اهللالباب السادس والتسعون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرت

  2578........................................................................................................................حق قدره

  2579..................................................الباب السابع والتسعون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وما يؤمن أكثرهم

  2579...........................................................................................................باهللا إال وهم مشركون

  2580......................................................الباب الثامن والتسعون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ومن يتقي اهللا

  2581........................................................................................جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب

  2582...................................................الباب التاسع والتسعون وأربعمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ليس كمثله شيء

  2582......................................................وقتاً على زيادة الكاف وقتاً على كوا صفة لفرض املثل وهو مذهبنا واحلمد هللا

  2583................................................................الباب املويف مخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ومن يقل منهم

  2583...................................إين له من دونه فذلك جنزيه جهنم أي نرده إىل أصله وهو البعد يقال بئر جهنم إذا كانت بعيدة القعر

  2585.............................................................هللا تدعونالباب الواحد ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله أغري ا

  2585.............................................................أن كنتم صادقني وكان هذا هجري الشيخ أيب مدين شيخنا رضي اهللا عنه

  2586.................................................................له ال ختونوا اهللالباب الثاين ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرت

  2586...........................................................................................والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

  2588...................................................................الباب الثالث ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وما أمروا

  2588................................................إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

  2590..............................................................طب كان مرتلة قل اهللا مث ذرهمالباب الرابع ومخسمائة يف معرفة حال ق

  2590..............................................إىل هنا كان هجري شيخنا أيب مدين رمحة اهللا وزاد بعضهم قوله تعاىل يف خوضهم يلعبون

  2592..........................................................امس ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله واصرب حلكم ربكالباب اخل

  2592.........................................................................فإنك بأعيننا كان عليه من أصحابنا حممد املراكشي مبراكش

  2594..........................................................ادس ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ومكروا ومكر اهللالباب الس

  2594......................................................................واهللا خري املاكرين ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم ال يشعرون

  2595....................................................................باب السابع ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله أمل يعلمال

  2595.....................................................................................................................بأن اهللا يرى

  2596...........................................................اهللا ويل الذين أمنواالباب الثامن ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله 

  2596....................................................................................................خيرجهم من الظلمات إىل النور

  2599..................................................................الباب التاسع ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وما أنفقتم

  2599...............................................................................................................من شيء فهو خيلقه

  2600..........................................................الباب العاشر ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله سأصرف عن آيايت

  2600................................................................................................الذين يتكربون يف األرض بغري احلق

  2602............................................................الباب األحد عشر ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله أن تتقوا اهللا
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  2602........................................................................................جيعل اهللا لكم فرقاناً وتقوا اهللا ويعلمكم اهللا

  2603.................................................الباب الثاين عشر و مخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله كلما نضجت جلودهم

  2603.............................................................................................................بدلناهم جلودا غريها

  2605...............................................................الباب الثالث عشر ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله كهيعص

  2605......................................................................................................ذكر رمحه ربك عبده زكريا

  2606....................................................الباب الرابع عشر ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ومن يتوكل على اهللا

  2606.......................................................................................................................فهو حسبه

  2607............................................................الباب اخلامس عشر ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وظن داود

  2607...........................................................................................إمنا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب

  2609...................................................الباب السادس عشر ومخسمائة يف معرفه حال قطب كان مرتله قل إن كان آباؤكم

 وجهاد يف وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله
  2609......................................................................................سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمر ففروا إىل اهللا

  2611........................................................الباب السابع عشر ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله حىت إذا ضاقت

  2611..............عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه وهذا ذكر االضطرار والفرج بعد الشدة

  2612...........................................................الباب الثامن عشر ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله حىت إذا فزع

  2612.........................................................................عن قلوم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلي الكبري

  2614...........................................................الباب التاسع عشر ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله استجيبوا هللا

  2614....................................................................................................وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم

  2616.........................................................الباب املويف عشرين ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله إمنا يستجيب

  2616...................................................................................................................الذين يسمعون

  2618..........................................................الباب األحد والعشرون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وتزودوا

  2618.......................................................................................فإن خري الزاد التقوى واتقون يا أويل األلباب

  2620...............................................الباب الثاين والعشرون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله والذين يؤتون ما أتوا

  2620.....................................................قلوم وجلة أم إىل رم راجعون أولئك يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون

  2621....................................................الباب الثالث والعشرون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وأما من خاف

  2621.........................................................................................................................مقام ربه

  2622..................................................الباب الرابع والعشرون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله قل لو كان البحر

  2622..........................................................مداداً لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مدداً

  2624..............................................الباب اخلامس والعشرون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ومن يتعد حدود اهللا

  2624...............................................................................فقد ظلم نفسه ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً

  2625..................................................الباب السادس والعشرون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ولوال أن ثبتناك

  2625..................................................................................................لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليالً

  2626.....................................................الباب السابع والعشرون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله واصرب نفسك
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  2626.......................................................مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم اآلية

  2628.......................................................الباب الثامن والعشرون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وجزاء سيئة

  2628........................................................................................سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا

  2629.....................................................الباب التاسع والعشرون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله والبلد الطيب

  2629..............................................................................................................خيرج نباته بإذن ربه

  2631....................................................الباب املويف ثالثني ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله يستخفون من الناس

  2631..........................................وال يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول وكان اهللا مبا يعلمون حميطاً

  2632.................................................الباب األحد والثالثون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وما تكون يف شأن

  2632.......................................................وما تتلوا من قرآن وال تعملون من عمل إال وكنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه

  2633.......................................................... إن الصالةالباب الثاين والثالثون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله

  2633..................................................................................................كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً

  2635.................................................الباب الثالث والثالثون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وإذا سألك عبادي

  2635......................................................................................عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان

  2637..............................................الباب الرابع والثالثون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وإنك لعلى خلق عظيم

  2638........................................................الباب اخلامس والثالثون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله جل ثناؤه

  2638......................................................................لى جنوموتقدست أمساؤه الذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وع

  2639..................................................الباب السادس والثالثون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان هجريه ومن كان يريد

  2639.................................................................................ة من نصيبحرث الدنيا نؤته منها وما له يف اآلخر

  2640....................................................الباب السابع والثالثون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان هجريه وختشى الناس

  2640...............................................................................................واهللا أحق أن ختشاه وهذه آية عجيبة

  2642.................................................الباب الثامن والثالثون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله فاستقم كما أمرت

  2643.......................................................طب كان مرتله ففروا إىل اهللالباب التاسع والثالثون ومخسمائة يف معرفة حال ق

  2644........................................................الباب املويف أربعني ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ولو أم صربوا

  2644................................................................................................... خرياً هلمحىت خترج إليهم لكان

  2645...................................................الباب األحد واألربعون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ومن يظلم منكم

  2645.................................................................................................................نذقه عذاباً كبرياً

  2646............................................الباب الثاين واألربعون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ومن كان يف هذه أعمى

  2646.................................................................................................فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيالً

  2647................................................الباب الثالث واألربعون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وما آتاكم الرسول

  2647..........................................................................................................................فخذوه

  2648.................................................الباب الرابع واألربعون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان هجريه ما يلفظ من قول

  2648..............................................................................................................إال لديه رقيب عتيد

  2650................................................ربعون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان هجريه واسجد واقتربالباب اخلامس واأل
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  2651...........................................................الباب السادس واألربعون يف معرفة حال قطب كان مرتله وهجريه فاعرض

  2651...........................................................................................................عن من توىل عن ذكرنا

  2652...................................................الباب السابع واألربعون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله فاصدع مبا تؤمر

  2653.....................................................ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله أما من استغىنالباب التاسع واألربعون 

  2653..................................................................................................................فأنت له تصدى

  2654..................................................فلما جتلى ربه للجبلالباب املويف مخسني ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله 

  2654..................................................................................................................جعله دكاً اآلية

  2655................................................الباب األحد واخلمسون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله فسريى اهللا عملكم

  2655................................................................................................................ورسوله واملؤمنون

  2655..................................................الباب الثاين واخلمسون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله ولو ام إذ ظلموا

  2656..................................................................................................................أنفسهم جاؤوك

  2656.............................................الباب الثالث واخلمسون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله واهللا من ورائهم حميط

  2657........................................................الباب الرابع واخلمسون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتله وال حتسنب

  2657...............................................................................الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا

  2658..........................................الباب اخلامس واخلمسون ومخسمائة يف معرفة السبب الذي منعين أن أذكر فيه بقية األقطاب

  2658.....................................................................................................من زماننا هذا إىل يوم القيامة

  2658.....................................................الباب السادس واخلمسون ومخسمائة يف معرفة حال قطب كان مرتلة تبارك الذي

  2658...............................................................بيده امللك وهو من أشياخنا درج سنة تسع ومثانني ومخسمائة رمحه اهللا

  2659.............................................................الباب السابع واخلمسون ومخسمائة يف معرفة ختم األولياء على اإلطالق

  2660.........................................................................الباب الثامن واخلمسون ومخسمائة يف معرفة األمساء احلسىن

  2660.......................................................................اليت لرب العزة وما جيوز أن يطلق عليه منها لفظاً وما ال جيوز

  2662.............................................................................................احلضرة الربانية وهي االسم الرب

  2665........................................................................................رة الرمحوت االسم الرمحن الرحيمحض

  2666......................................................................................حضرة امللك وامللكوت وهو االسم امللك

  2667...............................................................................................حضرة التقديس وهو االسم القدوس

  2668................................................................................................حضرة السالم االسم اإلهلي السالم

  2669..................................................................................................حضرة األمان وهي لالسم املؤمن

  2670................................................................................................................سم أيضاًوهلذا اال

  2671...............................................................................................حضرة الشهادة وهي لالسم املهيمن

  2672...................................................................................................حضرة العزة وهي االسم العزيز

  2674................................................................................................حضرة اجلربوت وهي لالسم اجلبار

  2675.........................................................................................حضرة كسب الكربياء وهو لالسم املتكرب

  2677............................................................................................قحضرة اخللق واألمر وهي لالسم اخلال
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  2678............................................................................................احلضرة البارئية وهي لالسم البارئ

  2680...........................................................................................حضرة التصوير وهي لالسم املصور

  2681.........................................................................حضرة أسبال الستور وهي لالسم الغفار والغافر الغفور

  2683................................................................................................................حضرة القهر

  2685...........................................................................................حضرة الوهب وهي لالسم الوهاب

  2686...........................................................................................حضرة األرزاق وهي لالسم الرزاق

  2688..............................................................................................حضرة الفتح وهي لالسم الفتاح

  2690.................................................................................ة العلم وهي لالسم العليم والعامل والعالمحضر

  2692............................................................................................حضرة القبض وهي لالسم القابض

  2694............................................................................................حضرة البسط وهي لالسم الباسط

  2695...............................................................................................................حضرة اخلفض

  2697................................................................................................................حضرة الرفعة

  2700...............................................................................................................حضرة اإلعزاز

  2701..............................................................................................................حضرة اإلذالل

  2703...............................................................................................................حضرة السمع

  2705................................................................................................................حضرة البصر

  2707................................................................................................................حضرة احلكم

  2708................................................................................................................حضرة العدل

  2710...............................................................................................................حضرة اللطف

  2712.......................................................................................................حضرة اخلربة واالختبار

  2712.............................................................................................وهي حضرة االبتالء بالنعم والنقم

  2713.................................................................................................................حضرة احللم

  2714...............................................................................................................حضرة العظمة

  2715...............................................................................................................حضرة الشكر

  2717.................................................................................................................حضرة العلو

  2720........................................................................................................حضرة الكربياء اإلهلي

  2721................................................................................................................حضرة احلفظ

  2723...............................................................................................................حضرة املقيت

  2725..............................................................................................................حضرة االكتفاء

  2727...............................................................................................................حضرة اجلالل

  2729................................................................................................................حضرة الكرم

  2731...............................................................................................................بةحضرة املراق

  2732...............................................................................................................حضرة اإلجابة
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  2734................................................................................................................حضرة السعة

  2735...................................................................................................احلكيم حضرة احلكمة

  2737.......................................................................................................الوداد حضرة الود

  2739.........................................................................................................اد حضرة اد

  2741...................................................................................................السخي حضرة السخاء

  2742......................................................................................................احلياء حضرة احلياء

  2743....................................................................................................الطيب حضرة الطيب

  2744.................................................................................................اإلحساناحملسان حضرة 

  2745......................................................................................................الدهر حضرة الدهر

  2746.................................................................................................الصاحب حصرة الصحبة

  2749....................................................................................................فة حضرة اخلالفةاخللي

  2750....................................................................................................اجلميل حضرة اجلمال

  2751....................................................................................................املسعر حضرة التسعري

  2753.............................................................................القريب األقرب حضرة القربة والقرب والقرب

  2755...........................................................................................املعطي حضرة العطاء واإلعطاء

  2757....................................................................................................الشايف حضرة الشفاء

  2758..........................................................................................الفرد الوتر األحد حضرة األفراد

  2760..............................................................................................الرفيق حضرة الرفق واملرافقة

  2761....................................................................................................عثالباعث حضرة الب

  2763..................................................................................................احلق حضرة االسم احلق

  2764...................................................................................................الوكيل حضرة الوكالة

  2765...................................................................................................... حضرة القوةالقوى

  2767.......................................................................................................املتني حضرة املتانة

  2768.....................................................................................................النصري حضرة النصر

  2770..................................................................................................................بقية اجلزء الرابع

  2770......................................................................................................................تكملة

  2770.....................................................................................................احلميد حضرة احلمد

  2771..................................................................................................ي حضرة اإلحصاءاحملص

  2773.................................................................................................................حضرة البدء

  2773.....................................................................................................املعيد حضرة اإلعادة

  2774.....................................................................................................يي حضرة اإلحياءاحمل

  2775.....................................................................................................املميت حضرة املوت

  2776.......................................................................................................احلي حضرة احلياة
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  2776....................................................................................................القيوم حضرة القيومية

  2778.............................................................................................حضرة الوجدان وهي حضرة كن

  2779.............................................................................................الواحد األحد حضرة التوحيد

  2781..................................................................................................الصمد حضرة الصمدية

  2782.......................................................................................القادر القدير املقتدر حضرة االقتدار

  2784.....................................................................................................املقدم حضرة التقدمي

  2784....................................................................................................املؤخر حضرة التأخري

  2785.....................................................................................................األول حضرة األولية

  2785......................................................................................................اآلخر حضرة اآلخر

  2786....................................................................................................الظاهر حضرة الظهور

  2788....................................................................................................الباطن حضرة البطون

  2790.....................................................................................................التواب حضرة التوبة

  2791.......................................................................................................العفو حضرة العفو

  2792.....................................................................................................الرؤف حضرة الرأفة

  2793.....................................................................................................امةالوايل حضرة اإلم

  2795.....................................................................................................اجلامع حضرة اجلمع

  2798......................................................................................................الغىن حضرة اإلغناء

  2800..........................................................................................ملانع حضرة العطاء واملنعاملعطي ا

  2802.....................................................................................................الضار حضرة الضرر

  2803.....................................................................................................النافع حضرة النفعط

  2804.......................................................................................................النور حضرة النور

  2806.............................................................................................اهلادي حضرة اهلدى واهلدى

  2808....................................................................................................البديع حضرة اإلبداع

  2810...................................................................................................الوارث حضرة الورث

  2811.....................................................................................................الصبور حضرة الصرب

  2812.......................................................................................حضرة احلضرات اجلامعة لألمساء احلسىن

  2822...........................................................الباب التاسع واخلمسون ومخسمائة يف معرفة أثار وحقائق من منازل خمتلفة

  2942.........................................................................................................الشرك اخلفي واجللي

  2945.........................................................................................ال يشقى من استمسك بالعروة الوثقى

  2945......................................................................................................"اخلوض يف آالئه عمايه

  2946....................................................................................."مل يزل يف تضليل من عصى اهللا والرسول

  2947.........................................................................................."والية النور حبور والية الظلمة تبور

  2947..................................................................................................."التلف قد يكون يف اخللف
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  2948.....................................................................................................................مقت الوقت

  2948......................................................................................................................الفرح ترح

  2948...........................................................................................................أشد األمراض األعراض

  2953......................ملوىف ستني ومخسمائة ف وصية حكمية ينتفع ا املريد السالك والواصل ومن وقف عليها إن شاء اهللا تعاىلالباب ا

  3071......................................................................................................................خامتة الباب

  3075.........................................................................................................................الفهرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

To PDF: www.al-mostafa.com 

  


	Document
	  ﺭﺍﻭﻨﻷﺍ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﺭﺍﺭﺴﺃ ﺔﺜﻼﺜ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻼﺜﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺭﺎﺒﺨﻷﺍ ﺢﻴﺤﺼﻭ ﺭﺍﺩﺒﻷﺍﻭ ﺭﺍﺭﻘﻟﺍﻭ
	  ﺓﺭﺎﺠ ﺎﻴ ﻲﻌﻤﺴﺎﻓ ﻲﻨﻋﺃ ﻙﺎﻴﺇ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻼﺜﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻑﺸﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﺘﻜﻟﺍ ﺓﺭﻭﺼﻭ ﺭﻤﻷﺍ ﻕﻴﺭﻔﺘ ﻝﺯﻨﻤ ﻭﻫﻭ
	  ﺓﺩﻭﻤﺤﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻠﻅﻟﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻼﺜﻭ ﻥﻴﺘﺴ ﻰﻓﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺓﺩﻭﻬﺸﻤﻟﺍ ﺭﺍﻭﻨﻷﺍﻭ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ ﺔﻴﻘﺒ
	   ﺭﻴﺩﻘﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻕﺤﻟﺍ ﻊﻤ ﻙﺍﺭﺘﺸﻻﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻼﺜﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻭﻫﻭ
	  ﻪﺠﻭﻟﺍﻭ ﺏﻠﻘﻟﺍ ﺩﻭﺠﺴ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻼﺜﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻴﺘﺩﺠﺴﻟﺍﻭ ﻥﻴﺩﻭﺠﺴﻟﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺎﻤﻫﻭ ﺀﺯﺠﻟﺍﻭ ﻝﻜﻟﺍﻭ
	  ﻑﺭﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   "ﺡﺭﻔﻟﺍﻭ ﺏﺭﻁﻟﺍ ﻥﻋ ﻱﺭﺎﺒﻟﺍ ﻪﻬﻴﺯﻨﺘﻭ ﻪﻤﻠﻌﻴ ﻥﺃ ﻪﻌﺴﻭ ﻲﻓ ﺱﻴﻟ ﺎﻤ ﻪﻤﻠﻌﻴﻟ ﻪﻨﻭﺩ ﻭﻫ ﻥﻤ ﻪﻓﺭﻌﻴ ﻡﻟ ﺎﻤ
	 ﺓﺭﻴﻐﻟﺍﻭ ﺓﺭﺨﻵﺍﻭ ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺤﺍﺭﻟﺍ ﻝﺎﻨ ﺎﻤﻬﻓﺭﻋ ﻥﻤ ﻥﻴﺭﺴ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   "ﺔﻴﻬﻟﻹﺍ
	  ﺔﻤﺤﺭﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ ﻲﻓ ﺕﻠﺼﺘﺍ ﺭﺍﺭﺴﺃ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   "ﺔﻴﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ ﻥﻤ ﻭﻫﻭ ﻥﺍﻭﻜﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﻟﺎﺤﻭ ﻪﻤﺎﻘﻤ ﻰﻔﺨ ﻥﻤﺒ
	 ﻪﺒ ﺭﺸﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻥﺎﻤﺯﻟﺍ ﺭﺨﺁ ﻲﻓ ﺭﻫﺎﻅﻟﺍ ﻱﺩﻬﻤﻟﺍ ﺀﺍﺯﻭ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   "ﺕﻴﺒﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻤ ﻭﻫﻭ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ
	  ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﻜﻭﺘﻟﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   "ﻪﻜﺭﺩ ﻥﻋ ﻡﺎﻬﻓﻹﺍ ﺭﻭﺼﻗﻭ ﻪﻟ ﻥﻴﻠﺒﺎﻘﻟﺍ ﺔﻠﻘﻟ ﻥﻴﻘﻘﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺤﺃ ﻪﻔﺸﻜ ﺎﻤ ﻱﺫﻟﺍ
	  ﺕﺄﻴ ﻡﻟﻭ ﻰﺘﺃ ﻝﺜﻤ ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻩﺩﺤﻭ ﺭﻤﻷﺍ ﺓﺭﻀﺤﻭ
	  ﺩﻭﺠﻟﺍ ﻥﺌﺍﺯﺨ ﺢﻴﺘﺎﻔﻤ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻥﻴﺭﺴﻭ ﺭﺴﻭ ﺩﻴﺭﻤﻟﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﻡﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﺓﺭﻀﺨﻟﺍ ﻥﻤ ﻭﻫﻭ ﻝﺩﺒﺘﻟﺍﻭ ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺭﺍﺭﺴﺃ ﻥﻤ
	  ﺔﻴﺤﻭﻟ ﺭﺍﺭﺴﺃ ﺔﺜﻼﺜﻭ ﺭﺴ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺜﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻤﺤﻤ ﺔﻴﻤﺃ
	  ﻙﻴﻠﻋ ﻙﺌﺎﻨﺜﻭ ﻥﻴﺭﺴﻭ ﺭﺴ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   "ﺔﻴﺩﻤﺤﻤ ﺓﺭﻀﺤ ﻥﻤ ﻪﺒ ﻙﻓﺭﺸ ﻰﻨﻌﻤﻟ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻙﺎﻴﺇ ﻕﺤﻟﺍ ﺔﺒﺎﺠﺇﻭ ﻙﻟ ﺔﺒﺎﺠﺇﻭ ﻙﻟ ﺱﻴﻟ ﺎﻤﺒ
	  ﺀﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺭﻬﻅ ﺭﺍﺭﺴﺃ ﺔﺜﻼﺜ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	 ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻭﻫﻭ ﻪﺘﺭﻭﺼ ﺕﻠﻘﺘﻨﺍ ﻥﺇﻭ ﻥﻴﺩﺒﻵﺍ ﺩﺒﺃ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺀﺎﻘﺒﻭ ﺔﻴﺎﻨﻌﻟﺎﺒ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺘﺒﺘﺭﻤ ﻝﻀﻔﻤﻟﺍ ﻲﻤﻜﺤﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻤﺤﻤﻟﺍ
	 ﺭﺎﻔﻜﻠﻟ ﻥﺇﻭ ﺔﻴﺒﺭﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺀﺎﻴﺸﻷﺍ ﻕﺒﺍﻭﺴﻭ ﺔﻴﺅﺭﻟﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﹰﻼﻀﻓﻭ ﻻﺩﻋ ﺎﻬﻤﺎﻤﺈﺒ ﺔﻴﺘﺁﻭ ﺎﻬﻤﺩﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﻔﺌﺎﻁ ﻝﻜ ﻡﻭﺩﻗﻭ ﹰﺎﻤﺩﻗ ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻠﻟ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ ﹰﺎﻤﺩﻗ
	  ﻕﺌﺎﻘﺤﻟﺍ ﻡﻟﺎﻋﻭ ﻲﻟﺎﻴﺨﻟﺍ ﻲﻫﺎﻀﺘﻟﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻭﻫﻭ ﺝﺍﺯﺘﻤﻹﺍﻭ
	  ﺀﺍﺩﻋﻷﺍﻭ ﺀﺎﻴﻟﻭﻷﺍ ﻥﻴﺒ ﻊﻤﺠﻴ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻱﺩﻤﺤﻤ ﻡﺎﻘﻤ ﻑﻟﺃ ﻥﻤﻀﺘﻴ ﻝﺯﻨﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫﻭ ﺽﻌﺒ ﻊﻤ ﻡﻬﻀﻌﺒ ﺏﻴﻐﻟﺍ ﻡﻟﺎﻋ ﺔﻋﺭﺎﻘﻤﻭ ﺔﻴﻤﻜﺤﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ ﻥﻤ
	  ﺩﺠﻤﻟﺍﻭ ﻕﺩﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻭﻴﻘﻟﺍ ﺩﻭﺠﺴ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺭﻭﺴﻟﺍﻭ ﺓﺅﻟﺅﻠﻟﺍﻭ
	  ﺭﺎﺼﺤﻷﺍﻭ ﺔﻤﻴﻬﺒﻟﺍ ﺔﻤﻷﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   .ﺔﻴﻬﻟﻹﺍ ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﺩﻘﺘﻤﻟﺍ ﺭﺨﺄﺘﻭ ﺭﺨﺄﺘﻤﻟﺍ ﻡﺩﻘﺘﻭ ﺔﻴﻭﻠﻌﻟﺍ ﺭﺍﺭﺴﻷﺍ ﺔﺜﻼﺜﻟﺍﻭ
	ﺔﻨﺎﻫﻹﺍﻭ ﻡﺍﺭﻜﻹﺍﻭ ﺩﻘﻌﻟﺍﻭ ﻝﺤﻟﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ 
	   ﻱﺩﻤﺤﻤ ﻝﺯﻨﻤ ﻭﻫﻭ ﺭﺎﺒﺨﻷ ﺓﺭﻭﺼ ﻲﻓ ﺀﺎﻋﺩﻟﺍ ﺓﺄﺸﻨﻭ
	  ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﺔﺜﺭﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻱﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﻡﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	  ﻊﻤﺠﻟﺍﻭ ﺩﻴﺤﻭﺘﻟﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	 ﻲﻓ ﻩﺩﻫﺎﺸ ﻥﻤ ﻩﺩﻫﺎﺸﻤ ﻝﻤﻜﺃﻭ ﺔﻴﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻭﻫﻭ ﻲﻓﺭﻓﺭ ﻡﺎﻘﻤ ﻑﻻﺁ ﺔﺴﻤﺨ ﻰﻠﻋ ﻱﻭﺘﺤﻴ ﻭﻫﻭ
	   ﻩﺭﺨﺁ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺭﻬﺸﻟﺍ ﻑﺼﻨ
	  ﺔﻴﻬﻟﻹﺍ ﺱﺍﺭﻋﻷﺍ ﺩﺩﻋﻭ ﻡﺘﺍﻭﺨﻟﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﻤﻭﺯﻟ ﺔﻴﻭﺴﻭﻤ ﺔﻴﻤﺠﻋﻷﺍ ﺭﺍﺭﺴﻷﺍﻭ
	  ﺔﻌﻤﺎﺠﻟﺍ ﺔﻤﻅﻌﻟﺍ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻌﻠﻟ
	   ﺔﻴﺒﺎﻁﺨﻟﺍ ﺕﻻﺯﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺏﻠﻏ ﺭﻘﺤ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻊﻨﻤ ﻥﻴﻬﺘﺴﺍ ﻥﻤﻭ
	  ﺔﻴﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻴﺍﻭ ﺩﻴﺭﻭﻟﺍ ﻝﺒﺤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻲﺌﺎﻴﺭﺒﻜﻟﺍ ﻊﻀﺍﻭﺘﻟﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻟﻭﻬﺠﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﻥﻤﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	 ﻕﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻩﺩﺼﻗ ﺩﻘﻓ ﻥﻴﻌﻤ ﻕﺤﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺀﻲﺸ ﻝﻜﻭ ﻕﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻩﺩﺼﻘﻴ ﺎﻤ ﺩﺼﻗ ﻥﻴﻴﻌﺘ ﺭﻴﻏ ﻥﻤ ﻰﻘﺘﺭﺍ ﺍﺫﺇ ﻙﻟﺫﻭ
	   "ﻥﻴﻴﻌﺘﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﻥﻤ ﻩﺩﺼﻗ ﺏﺴﺎﻨﻴ ﻻ ﺎﻤ
	  ﻲﻨﻭﻜ ﻙﻟﺍﻭ ﻙﻨﻭﻜ ﻰﻟﺇ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻥﺎﻤﺯ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻝﺎﻴﺴﻟﺍ ﻙﻠﺴﻤﻟﺍ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺎﻨﺘﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻝﺍﺅﺴﻟﺍ ﻝﺎﺠﺭﻟﺍ ﻡﺍﺩﻗﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﺕﺒﺜﻴ ﻻ ﻱﺫﻟﺍ
	  ﻩﺎﻨﻤﺤﺭ ﻡﺤﺭ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻩﺎﻨﻴﺴﻨﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻨﻴﻀﻏ ﻡﺜ ﻩﺎﻨﻤﺤﺭ ﻡﺤﺭﻴ ﻡﻟ ﻥﻤﻭ
	  ﻯﺃﺭ ﺎﻤ ﺩﻨﻋ ﻑﻗﻭ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻼﺜ ﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻙﻠﻫ ﻪﻟ ﺎﻨﻫ ﺎﻤ
	  ﻝﺼﻭ ﺏﺩﺄﺘ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   "ﺏﻴﺩﺃ ﺭﻴﻏ ﻥﺎﻜ ﻭﻟﻭ ﻊﺠﺭﻴ ﻡﻟ ﻝﺼﻭ ﻥﻤﻭ
	  ﻲﺘﺭﻀﺤ ﻝﺨﺩ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﺒﺤﺎﺼ ﺕﻭﻤ ﻲﻓ ﻲﻠﻋ ﻩﺅﺍﺯﻌﻓ ﻪﺘﺎﻴﺤ ﻪﻴﻠﻋ ﺕﻴﻘﺒﻭ
	  ﻡﻭﻠﻌﻟﺍﻭ ﻑﺭﺎﻌﻤﻟﺍ ﻊﻤﺠ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻭﻫﻭ ﻲﻨﻋ ﻪﺘﺠﺤ
	  ﺏﻴﻁﻟﺍ ﻡﻠﻜﻟﺍ ﺩﻌﺼﻴ ﻪﻴﻟﺇ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻕﺩﺎﺼﻟﺍ ﷲﺍ ﻝﻭﻗ ﺍﺫﻫ ﻪﻌﻓﺭﻴ ﺢﻟﺎﺼﻟﺍ ﻝﻤﻌﻟﺍﻭ
	  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻅﻋﻭ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺕﺌﺸ ﻥﻴﻠﺠﺭﻟﺍ ﻱﺃ ﻥﻜﻓ ﻲﻨﻓﺭﻋ ﻡﻫﺭﻜﺫ ﻥﻤﻭ ﻲﻨﻓﺭﻌﻴ ﻡﻟ
	  ﻪﻘﻨﻋ ﺕﺒﺭﻀ ﻪﻠﺨﺩ ﻥﻤ ﻝﺯﻨﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺎﻨﺘﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺜﻠﺜﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﻠﺨﺩ ﻻﺇ ﺩﺤﺃ ﻲﻘﺒ ﺎﻤﻭ
	  ﻪﻟ ﺕﻨﻁﺒ ﻲﻟ ﺭﻬﻅ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃ ﻰﻓﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﻴﻠﻋ ﺕﻌﻠﻁﺍ ﻱﺩﺤ ﺩﻨﻋ ﻑﻗﻭ ﻥﻤﻭ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺩﻠﺠﻤﻟﺍ
	   ﻝﻴﺒﺴ ﻥﻤ ﻲﺘﻴﺅﺭ ﻰﻟﺇ ﻪﻟ ﺱﻴﻟ ﻲﺤﻟﺍﻭ ﺕﻴﻤﻟﺍ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻪﺘﺒﻠﻏ ﻲﻨﺒﻟﺎﻏ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻰﻟﻭﺃ ﻡﻠﺴﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺡﻭﻨﺠﻟﺎﻓ ﻲﻨﺒﻠﻏ ﻪﺘﺒﻟﺎﻏ ﻥﻤﻭ
	  ﻱﺩﻴﺒﻋ ﻰﻠﻋ ﻲﻟ ﺔﺠﺤ ﻻ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺕﻠﻤﻋ ﺕﻨﺃ ﻲﻟ ﻝﺎﻗ ﻻﺇ ﺕﻠﻤﻋ ﻡﻟ ﻡﻬﻨﻤ ﺩﺤﻷ ﺕﻠﻗ ﺎﻤ
	  ﻪﺘﻴﻋﺭ ﻰﻠﻋ ﻕﺸ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	 ﻻﺇ ﻪﺘﺍﺩﺎﻴﺴ ﻥﻤ ﺓﺩﺎﻴﺴ ﻝﺘﻗ ﺎﻤﻨﺈﻓ ﻩﺩﻴﺒﻋ ﻥﻤ ﹰﺍﺩﺒﻋ ﻝﺘﻗ ﺩﻴﺴ ﻝﻜ ﹰﺎﻜﻠﻤ ﻲﻘﺒ ﻡﻬﺒ ﻕﻓﺭ ﻥﻤﻭ ﻪﻜﻠﻤ ﻙﻼﻫ ﻲﻓ ﻰﻌﺴ
	   ﻩﺭﻅﻨﺎﻓ ﺎﻨﺃ
	  ﻲﺘﻴﺒ ﻪﺒﻠﻗ ﻝﻌﺠ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	 ﻡﻟ ﺍﺫﻬﻟﻭ ﻲﺘﻴﺒ ﻻ ﻲﺘﻜﺌﻼﻤ ﺕﻴﺒ ﻪﻨﺄﻓ ﺭﻭﻤﻌﻤﻟﺍ ﺕﻴﺒﻟﺎﺒ ﻩﻭﻬﺒﺸﺘ ﻼﻓ ﻪﻴﻁﻋﺃ ﺎﻤ ﺩﺤﺃ ﻱﺭﺩﻴ ﺎﻤ ﻱﺭﻴﻏ ﻥﻤ ﻩﻼﺨﺃﻭ
	   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺍ ﻲﻠﻴﻠﺨ ﻪﻴﻓ ﻥﻜﺴﺃ
	  ﺀﻲﺸﻟ ﺀﻲﺸ ﻲﻨﻤ ﺭﻬﻅ ﺎﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺭﻬﻅﻴ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻴ ﻻﻭ
	  ﺔﻓﺭﻁﻟﺍ ﻥﻤ ﻉﺭﺴﺃ ﻲﻓ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻙﻔﻌﻀﻟ ﻥﻜﻟﻭ ﻲﻔﻌﻀﻟ ﻻ ﻱﺭﻴﻏ ﻰﻟﺇ ﺕﺭﻅﻨ ﻥﺇ ﻲﻨﻤ ﺱﻠﺘﺨﺘ
	  ﺕﺒﺴﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﻨﻤ ﺕﻏﺭﻓﻭ ﻲﻨﻤ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻍﺭﻓ ﺩﻘﻓ ﻪﺘﺩﺩﺸ ﻱﺫﻟﺍ ﺩﺠﻟﺍ ﺭﺯﺌﻤ ﻙﻨﻋ ّﻝﺤ
	  ﻲﺌﺎﻤﺴﺃ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﻟﺇ ﺕﻠﺼﻭ ﺎﻬﺘﻌﻓﺭ ﻥﺈﻓ ﻙﻴﻠﻋ ﺏﺎﺠﺤ
	  ﻰﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﻙﺒﺭ ﻰﻟﺇ ﻥﺇﻭ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺍﻭﺩﻌﺴﺘ ﻲﺒ ﺍﻭﺯﺘﻋﺎﻓ
	  ﺭﺎﻨﻟﺍ ﺍﻭﻠﺨﺩﻴﻓ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻕﺒﺴﻴﻓ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﻑﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺭﺸﻋ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺭﺎﻨﻟﺍ ﺍﻭﻠﺨﺩﻴ ﻻ ﺩﺎﻜ ﺓﺭﻀﺤ ﻥﻤ
	  ﻝﺫﻴ ﻡﻟ ﻲﻟ ﻥﺎﻜ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﹰﺍﺩﺒﺃ ﻯﺯﺨﻴ ﻻﻭ
	  ﻲﻨﻟﺄﺴ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﺌﺎﻀﻗ ﻥﻤ ﺝﺭﺨ ﺎﻤﻓ ﻲﻨﻟﺄﺴﻴ ﻡﻟ ﻥﻤﻭ ﻲﺌﺎﻀﻗ ﻥﻤ ﺝﺭﺨ ﺎﻤﻓ
	  ﺏﺎﺠﺤﺒ ﻻﺇ ﻯﺭﺘ ﺎﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻲﻨﺎﻋﺩ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﻨﻔﺼﻨﺃ ﺩﻘﻓ ﻪﺴﻔﻨ ﻑﺼﻨﺃ ﻥﻤﻭ ﻪﺘﻴﺩﻭﺒﻋ ﻕﺤ ﻯﺩﺃ ﺩﻘﻓ
	  ﺏﻠﻘﻟﺍ ﻥﻴﻋ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﷲﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﺠﺃ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺀﻲﺸ ﻪﻴﻟﺇ ﻝﺼﻭﻴ ﻻ ﻡﻬﻔﻴ ﻡﻟ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺭﺸﻌﻟﺍ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻙﻭﻜﺼﻟﺍ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﻬﻟﻹﺍ ﺕﺎﻌﻴﻗﻭﺘﻟﺍﻭ ﺭﻴﺸﺎﻨﻤﻟﺍ ﻲﻫﻭ
	  ﻙﺒ ﻻﺇ ﺀﻲﺸﺒ ﺕﻴﺩﺘﺭﺍ ﺎﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﺴﻔﻨ ﻑﺭﻌﻴ ﻻ ﺀﻲﺸ ﺏﺠﻋ ﺍﺫﻭ ﻙﺭﺩﻗ ﻑﺭﻋﺎﻓ
	  ﻙﻤﺩﻌﻴ ﻝﺠﺘ ﻱﺃ ﺭﻅﻨﺍ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻩﺫﺨﺄﻴ ﻥﻤ ﺩﺠﺃ ﻼﻓ ﻙﻴﻁﻌﻨﻓ ﻪﻨﻴﻟﺄﺴﺘ ﻼﻓ
	  ﺕﺌﺸ ﻭﻟ ﻙﻨﺒﺠﺤﻴ ﻻ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺕﺒﺜﺎﻓ ﺩﻌﺒ ﺀﺎﺸﺃ ﻻ ﻲﻨﺈﻓ
	  ﻲﺴﻔﻨ ﻰﻠﻋ ﺩﻬﻌﻟﺍ ﺕﺫﺨﺃ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻙﺎﻨﻫ ﻲﻨﺈﻓ ﺽﺭﺘﻌﺘ ﻼﻓ ﻱﺩﺒﻋ ﻰﻟﺇ ﺀﺎﻓﻭﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﺏﺴﻨﻴﻭ ﻑﺃ ﻡﻟ ﻱﺩﺒﻋ ﺩﻴ ﻰﻠﻋ ﹰﺎﺘﻗﻭﻭ ﺕﻴﻓﻭ ﹰﺎﺘﻗﻭﻓ
	  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺕﻨﻜ ﻭﻟ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﻨﻭﺩﺒﻋ ﺎﻤ ﻲﻨﺩﻨﻋ ﺕﻨﺃ ﺎﻤﻜ
	  ﻲﺘﻌﻴﺭﺸ ﻥﻤ ﻪﻅﺤ ﻑﺭﻋ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﺒﺘﺭﻤ ﻙﺩﻨﻋ ﺎﻨﺃ ﺎﻤﻜ ﻱﺩﻨﻋ ﻙﻨﺈﻓ ﻲﻨﻤ ﻪﻅﺤ ﻑﺭﻋ
	  ﺎﻬﻴﻓ ﻲﺘﻤﺎﻤﻏ ﻯﺃﺭ ﻲﻤﻼﻜ ﺃﺭﻗ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺎﻨﺃ ﺕﻟﺯﻨﻭ ﻪﻨﻋ ﺕﻌﻓﺭ ﺕﻜﺴ ﺍﺫﺇ ﻪﻴﻓﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﺯﻨﺘ ﻲﺘﻜﺌﻼﻤ ﺝﺭﺴ
	  ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻥﻴﺴﻭﻗ ﺏﺎﻗ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺎﻨﻤ ﺹﺍﻭﺨﻠﻟ ﺔﻴﻭﺒﻨﻟﺍ ﺔﻨﺍﺭﻭﻟﺎﺒ ﻝﺼﺎﺤﻟﺍ
	  ﻲﺘﺩﻫﺎﺸﻤﺒ ﻪﺒﻠﻗ ﻱﻭﻗ ﻥﻤ ﻥﻜﺭ ﺩﺘﺸﺍ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻥﻴﻓﺭﺎﻌﻟﺍ ﺓﺩﺌﻓﺃ ﻥﻭﻴﻋ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﻟﺇ ﻻ ﻱﺩﻨﻋ ﺎﻤ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﻅﺎﻨ
	  ﻲﻨﺁﺭ ﻪﻨﺃ ﻑﺭﻋﻭ ﻲﻨﺁﺭ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﺃﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﻨﺁﺭ ﺎﻤﻓ
	  ﻲﻨﺎﻓﺭﻌﻟﺍ ﻑﻭﺸﻜﻟﺍ ﺏﺠﺍﻭ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺹﻟﺎﺨﻟﺍ ﺩﻬﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ ﻪﻟ ﺏﺘﻜ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻰﻘﺸﻴ ﻻ
	  ﻲﺌﺎﻴﻟﻭﺃ ﺕﻓﺭﻋ ﻝﻫ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﺒﺍﺩﺂﺒ ﻡﻬﺘﺒﺩﺃ ﻥﻴﺫﻟﺍ
	  ﻝﻴﻠﻟﺍ ﺊﺸﺍﻭﻨ ﺭﻴﻤﻌﺘ ﻲﻓ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺕﺍﺭﻴﺨﻟﺍ ﺩﺌﺍﻭﻓ
	  ﺭﻴﻬﻁﺘﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ ﻝﺨﺩ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﻨﻋ ﻕﻁﻨ
	  ﺕﻬﺒ ﻱﺩﻨﻋ ﺎﻤﻤ ﹰﺎﺌﻴﺸ ﻪﻟ ﺕﻔﺸﻜ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺕﺎﻬﻴﻫ ﻲﻨﺍﺭﻴ ﻥﺃ ﺏﻠﻁﻴ ﻑﻴﻜﻓ
	  ﷲﺍ ﻥﻋ ﻝﺎﻗ ﻥﻤ ﻝﻭﻗ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻱﺩﺒﻋ ﺩﺒﻌﺘ ﻥﻤ ﻱﺩﺒﻋ ﺱﻴﻟ
	  ﻲﺒ ﻥﺎﻜ ﻱﺭﻭﻬﻅﻟ ﺕﺒﺜ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺯﺎﺠﻤ ﻝﻭﻷﺍﻭ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻭﻫﻭ ﻲﺒ ﻻ ﻪﺒ ﻥﺎﻜ ﻪﻨﺎﺤﺒﺴ ﻪﻨﻷ
	  ﺝﺭﺎﻌﻤﻟﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﺝﺭﺎﺨﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻪﻠﻜ ﻲﻤﻼﻜ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺍﻭﻅﻌﺘﺍ ﻭﻟ ﻱﺩﻴﺒﻌﻟ ﺔﻅﻋﻭﻤ
	  ﻝﺍﻭﻤﻷﺍ ﻥﻤ ﻙﺘﺒﻫﻭ ﺎﻤ ﻲﻤﺭﻜ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻙﻴﻠﻋ ﻲﻨﺎﺠﻟﺍ ﻥﻋ ﻙﻭﻔﻋ ﻥﻤ ﻙﺘﺒﻫﻭ ﺎﻤ ﻲﻤﺭﻜ ﻡﺭﻜﻭ
	  ﺏﻴﺭﻏ ﺎﻨﺘﺭﻀﺤ ﻲﻓ ﺎﻨﻌﻤ ﻯﻭﻘﻴ ﻻ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻰﺒﺭﻘﻟﺍ ﻲﻟﻭﻷ ﻑﻭﺭﻌﻤﻟﺍ ﺎﻤﻨﺇﻭ
	  ﻱﺭﻫﺎﻅﺒ ﻪﻴﻠﻋ ﺕﻠﺒﻗﺃ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺱﻜﻌﻟﺎﺒﻭ ﹰﺍﺩﺒﺃ ﻰﻘﺸﻴ ﻻ ﻲﻨﻁﺎﺒﺒ ﻪﻴﻠﻋ ﺕﻠﺒﻗﺃ ﻥﻤﻭ ﹰﺍﺩﺒﺃ ﺩﻌﺴﻴ ﻻ
	  ﻡﻼﻜ ﻉﺎﻤﺴ ﺩﻨﻋ ﻙﺭﺤﺘ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﻲﻁﻌﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺩﺠﻭﻟﺍ ﺩﻴﺭﻴ ﻊﻤﺴ ﺩﻘﻓ
	  ﻕﻠﻁﻤﻟﺍ ﻑﻴﻠﻜﺘﻟﺍ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻴﻬﺠﻭﻟﺍ ﺕﺎﺤﺒﺴﻟﺍ ﻙﺍﺭﺩﺇ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺎﻨﻤﺩﻌﺘ ﻙﺍﺭﺩﻹﺎﺒ ﻲﻫﻭ=ﺎﻨﻜﺭﺩﺘ ﻪﺠﻭﻟﺍ ﺕﺎﺤﺒﺴ
	  ﺭﺎﻴﺨﻷﺍ ﻥﻴﻔﻁﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤﻟ ﺎﻨﺩﻨﻋ ﻡﻬﻨﺃﻭ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻥﺎﺴﺤﻹﺍﻭ ﻥﺎﻤﻴﻹﺍﻭ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍﻭ ﻝﻭﻷﺍ
	  ﺏﺎﺠﺤ ﻪﻴﻠﻋ ﺕﻟﺩﺴﺃ ﻥﻤ ﺔﻟﺯﺎﻨﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻑﺭﻌﻴ ﻻﻭ ﻑﺭﻌﻴ ﻻ ﻲﻨﺌﺎﻨﻀ ﻥﻤ ﻭﻬﻓ ﻲﻔﻨﻜ
	  ﻡﻬﻟﺯﺎﻨﻤﻭ ﻥﻴﻴﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﺏﺎﻁﻗﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﹰﺎﺒﻁﻗ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺜﻻﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻡﻬﻨﺎﻤﺯ ﻡﻟﺎﻋ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺭﻭﺩﻴ ﻥﻴﺫﻟﺍ
	  ﷲﺍ ﻻﺇ ﻪﻟﺇ ﻻ ﻩﺭﻴﺠﻫ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺭﺒﻜﺃ ﷲﺍ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻝﺼﻓ
	   ﻝﺼﻓ
	   ﻝﺼﻓ

	  ﻩﺭﻴﺠﻫ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﷲﺍ ﻥﺎﺤﺒﺴ ﻪﻟﺯﻨﻤﻭ
	  ﷲ ﺩﻤﺤﻟﺍ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻝﺎﺤ ﻝﻜ ﻰﻠﻋ ﷲ ﺩﻤﺤﻟﺍ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﷲﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺭﻤﺃ ﺽﻭﹼﻓﺃﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺱﻨﻹﺍﻭ ﻥﺠﻟﺍ ﺕﻘﻠﺨ ﺎﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﺩﺒﻌﻴﻟ ﻻﺇ
	  ﷲﺍ ﻥﻭﺒﺤﺘ ﻡﺘﻨﻜ ﻥﺇ ﻝﻗ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻡﻴﺤﺭ ﺭﻭﻔﻏ ﷲﺍﻭ ﻡﻜﺒﻭﻨﺫ ﺭﻔﻐﻴﻭ ﷲﺍ ﻡﻜﺒﺒﺤﻴ ﻲﻨﻭﻌﺒﺘﺎﻓ
	  ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻥﻭﻌﻤﺘﺴﻴ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺏﺎﺒﻟﻷﺍ ﻲﻟﻭﺃ ﻡﻫ ﻙﺌﻟﺃﻭ ﷲﺍ ﻡﻫﺍﺩﻫ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻙﺌﻟﺃ ﻪﻨﺴﺤﺃ ﻥﻭﻌﺒﺘﻴﻓ
	  ﺩﺤﺍﻭ ﻪﻟﺇ ﻡﻜﻬﻟﺇﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺩﻔﻨﻴ ﻡﻜﺩﻨﻋ ﺎﻤ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﹼﻕﺎﺒ ﷲﺍ ﺩﻨﻋ ﺎﻤﻭ
	  ﷲﺍ ﺭﺌﺎﻌﺸ ﻡﻅﻌﻴ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﷲﺎﺒ ﻻﺇ ﺓﻭﻗ ﻻﻭ ﻝﻭﺤ ﻻ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻥﻭﺴﻓﺎﻨﺘﻤﻟﺍ ﺱﻓﺎﻨﺘﻴﻠﻓ ﻙﻟﺫ ﻲﻓﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﻠﻤﺎﻌﻟﺍ ﻝﻤﻌﻴﻠﻓ ﺍﺫﻫ ﻝﺜﻤﻟﻭ
	  ﺔﺒﺤ ﻝﺎﻘﺜﻤ ﻙﺘ ﻥﺇ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺭﻴﺒﺨ ﻑﻴﻁﻟ ﷲﺍ ﻥﺃ ﷲﺍ ﺎﻬﺒ ﺕﺄﻴ ﺽﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺕﺍﻭﻤﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﺃ ﺓﺭﺨﺼ ﻲﻓ ﻥﻜﺘﻓ ﻝﺩﺭﺨ ﻥﻤ
	  ﷲﺍ ﺕﺎﻤﺭﺤ ﻡﻅﻌﻴ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﺒﺭ ﺩﻨﻋ ﻪﻟ ﺭﻴﺨ ﻭﻬﻓ
	  ﹰﺎﻴﺒﺼ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﻩﺎﻨﻴﺘﺁﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺭﺠﺃ ﻊﻴﻀﻴ ﻻ ﷲﺍ ﻥﺃ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﹰﻼﻤﻋ ﻥﺴﺤﺃ ﻥﻤ
	  ﷲﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﻬﺠﻭ ﻡﻠﺴﻴ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺭﻭﻤﻷﺍ ﺔﺒﻗﺎﻋ ﷲﺍ ﻰﻟﺇ ﻭ ﻰﻘﺜﻭﻟﺍ ﺓﻭﺭﻌﻟﺎﺒ ﻙﺴﻤﺘﺴﺍ ﺩﻘﻓ ﻥﺴﺤﻤ ﻭﻫﻭ
	  ﺎﻫﺎﻜﺯ ﻥﻤ ﺢﻠﻓﺃ ﺩﻗ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺎﻫﺎﺴﺩ ﻥﻤ ﺏﺎﺨ ﺩﻗﻭ
	  ﻡﻭﻘﻠﺤﻟﺍ ﺕﻐﻠﺒ ﺍﺫﺇ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﺭﺼﺒﺘ ﻻ ﻥﻜﻟﻭ ﻡﻜﻨﻤ ﻪﻴﻟﺇ ﺏﺭﻗﺃ ﻥﺤﻨﻭ ﻥﻭﺭﻅﻨﺘ ﺫﺌﻨﻴﺤ ﻡﺘﻨﺃﻭ
	  ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺩﻴﺭﻴ ﻥﺎﻜ ﻥﻤ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﺴﺨﺒﻴ ﻻ ﺎﻬﻴﻓ ﻡﻫﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﻡﻬﻟﺎﻤﻋﺃ ﻡﻬﻴﻟﺇ ﻑﻭﻨ ﺎﻬﺘﻨﻴﺯﻭ
	   ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﷲﺍ ﺹﻌﻴ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ
	   ﹰﺎﻨﻴﺒﻤ ﻻﻼﻀ ّﻝﻀ ﺩﻘﻓ ﻪﻟﻭﺴﺭﻭ
	  ﺕﺎﺤﻟﺎﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﻤﻌﻴ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﺒﻴﻁ ﺓﺎﻴﺤ ﻪﻨﻴﻴﺤﻨﻠﻓ ﻥﻤﺅﻤ ﻭﻫﻭ ﻰﺜﻨﺃﻭ ﺭﻜﺫ ﻥﻤ
	  ﻙﻴﻨﻴﻋ ﻥﺩﻤﺘ ﻻﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻰﻘﺒﺃﻭ ﺭﻴﺨ ﻙﺒﺭ ﻕﺯﺭﻭ ﻪﻴﻓ ﻡﻬﻨﺘﻔﻨﻟ ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺓﺭﻫﺯ ﻡﻬﻨﻤ ﹰﺎﺠﺍﻭﺯﺃ ﻪﺒ ﺎﻨﻌﺘﻤ ﺎﻤ ﻰﻟﺇ
	  ﻡﻜﻟﺍﻭﻤﺃ ﺎﻤﻨﺇ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻨﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻨﺘﻓ ﻡﻜﺩﻻﻭﺃﻭ
	  ﷲﺍ ﺩﻨﻋ ﹰﺎﺘﻘﻤ ﺭﺒﻜ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻴﻌﺴﺘ ﻲﻓﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﻠﻌﻔﺘ ﻻ ﺎﻤ ﺍﻭﻟﻭﻘﺘ ﻥﺃ
	  ﺡﺭﻔﺘ ﻻ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻴﺤﺭﻔﻟﺍ ﺏﺤﻴ ﻻ ﷲﺍ ﻥﺇ
	  ﺏﻴﻐﻟﺍ ﻡﻟﺎﻋ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻝﻭﺴﺭ ﻥﻤ ﻰﻀﺘﺭﺍ ﻥﻤ ﻻﺇ ﺩﺤﺃ ﻪﺒﻴﻏ ﻰﻠﻋ ﺭﻬﻅﻴ ﻼﻓ
	  ﷲﺍ ﺩﻨﻋ ﻥﻤ ﻝﻜ ﻝﻗ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻡﻫﺩﻨﻋ ﻥﺎﻜ ﺫﺇ ﻩﻭﺩﺠﻴ ﻡﻟ ﻡﻬﻨﻷ ﹰﺎﺜﻴﺩﺤ ﻥﻭﻬﻘﻔﻴ ﻥﻭﺩﺎﻜﻴ ﻻ ﻡﻭﻘﻟ ﺀﻻﺅﻬﻟ ﺎﻤﻓ
	  ﷲﺍ ﻰﺸﺨﻴ ﺎﻤﻨﺇ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﺁﺭﻘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻵﺍ ﻥﻤ ﺍﺫﻫ ﻪﺒﺸﺃ ﺎﻤﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻩﺩﺎﺒﻋ ﻥﻤ
	  ﻡﻜﻨﻤ ﺩﺘﺭﻴ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺭﻓﺎﻜ ﻭﻫﻭ ﺕﻤﻴﻓ ﻪﻨﻴﺩ ﻥﻋ
	  ﷲﺍ ﺍﻭﺭﺩﻗ ﺎﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻩﺭﺩﻗ ﻕﺤ
	  ﻡﻫﺭﺜﻜﺃ ﻥﻤﺅﻴ ﺎﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﻜﺭﺸﻤ ﻡﻫﻭ ﻻﺇ ﷲﺎﺒ
	  ﷲﺍ ﻲﻘﺘﻴ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺏﺴﺘﺤﻴ ﻻ ﺙﻴﺤ ﻥﻤ ﻪﻗﺯﺭﻴﻭ ﹰﺎﺠﺭﺨﻤ ﻪﻟ ﻝﻌﺠﻴ
	  ﺀﻲﺸ ﻪﻠﺜﻤﻜ ﺱﻴﻟ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻌﺒﺭﺃﻭ ﻥﻭﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﷲ ﺩﻤﺤﻟﺍﻭ ﺎﻨﺒﻫﺫﻤ ﻭﻫﻭ ﻝﺜﻤﻟﺍ ﺽﺭﻔﻟ ﺔﻔﺼ ﺎﻬﻨﻭﻜ ﻰﻠﻋ ﹰﺎﺘﻗﻭ ﻑﺎﻜﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻰﻠﻋ ﹰﺎﺘﻗﻭ
	  ﻡﻬﻨﻤ ﻝﻘﻴ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨ ﻲﻓﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺭﻌﻘﻟﺍ ﺓﺩﻴﻌﺒ ﺕﻨﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﻡﻨﻬﺠ ﺭﺌﺒ ﻝﺎﻘﻴ ﺩﻌﺒﻟﺍ ﻭﻫﻭ ﻪﻠﺼﺃ ﻰﻟﺇ ﻩﺩﺭﻨ ﻱﺃ ﻡﻨﻬﺠ ﻪﻴﺯﺠﻨ ﻙﻟﺫﻓ ﻪﻨﻭﺩ ﻥﻤ ﻪﻟ ﻲﻨﺇ
	  ﻥﻭﻋﺩﺘ ﷲﺍ ﺭﻴﻏﺃ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺎﻨﺨﻴﺸ ﻥﻴﺩﻤ ﻲﺒﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﺭﻴﺠﻫ ﺍﺫﻫ ﻥﺎﻜﻭ ﻥﻴﻗﺩﺎﺼ ﻡﺘﻨﻜ ﻥﺃ
	  ﷲﺍ ﺍﻭﻨﻭﺨﺘ ﻻ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﻤﻠﻌﺘ ﻡﺘﻨﺃﻭ ﻡﻜﺘﺎﻨﺎﻤﺃ ﺍﻭﻨﻭﺨﺘﻭ ﻝﻭﺴﺭﻟﺍﻭ
	  ﺍﻭﺭﻤﺃ ﺎﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻥﻴﺩ ﻙﻟﺫﻭ ﺓﺎﻜﺯﻟﺍ ﺍﻭﺘﺅﻴﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺍﻭﻤﻴﻘﻴﻭ ﺀﺎﻔﻨﺤ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻪﻟ ﻥﻴﺼﻠﺨﻤ ﷲﺍ ﺍﻭﺩﺒﻌﻴﻟ ﻻﺇ
	  ﻡﻫﺭﺫ ﻡﺜ ﷲﺍ ﻝﻗ ﺔﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﺒﻌﻠﻴ ﻡﻬﻀﻭﺨ ﻲﻓ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ ﻡﻬﻀﻌﺒ ﺩﺍﺯﻭ ﷲﺍ ﺔﻤﺤﺭ ﻥﻴﺩﻤ ﻲﺒﺃ ﺎﻨﺨﻴﺸ ﺭﻴﺠﻫ ﻥﺎﻜ ﺎﻨﻫ ﻰﻟﺇ
	  ﻙﺒﺭ ﻡﻜﺤﻟ ﺭﺒﺼﺍﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺵﻜﺍﺭﻤﺒ ﻲﺸﻜﺍﺭﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﺎﻨﺒﺎﺤﺼﺃ ﻥﻤ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺎﻜ ﺎﻨﻨﻴﻋﺄﺒ ﻙﻨﺈﻓ
	  ﷲﺍ ﺭﻜﻤﻭ ﺍﻭﺭﻜﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﺭﻌﺸﻴ ﻻ ﻡﻫﻭ ﹰﺍﺭﻜﻤ ﺎﻨﺭﻜﻤﻭ ﹰﺍﺭﻜﻤ ﺍﻭﺭﻜﻤﻭ ﻥﻴﺭﻜﺎﻤﻟﺍ ﺭﻴﺨ ﷲﺍﻭ
	  ﻡﻠﻌﻴ ﻡﻟﺃ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻯﺭﻴ ﷲﺍ ﻥﺄﺒ
	  ﺍﻭﻨﻤﺃ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻲﻟﻭ ﷲﺍ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺭﻭﻨﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺕﺎﻤﻠﻅﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﻬﺠﺭﺨﻴ
	  ﻡﺘﻘﻔﻨﺃ ﺎﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﻘﻠﺨﻴ ﻭﻬﻓ ﺀﻲﺸ ﻥﻤ
	  ﻲﺘﺎﻴﺁ ﻥﻋ ﻑﺭﺼﺄﺴ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻕﺤﻟﺍ ﺭﻴﻐﺒ ﺽﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﺒﻜﺘﻴ ﻥﻴﺫﻟﺍ
	  ﷲﺍ ﺍﻭﻘﺘﺘ ﻥﺃ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺭﺸﻋ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﷲﺍ ﻡﻜﻤﻠﻌﻴﻭ ﷲﺍ ﺍﻭﻘﺘﻭ ﹰﺎﻨﺎﻗﺭﻓ ﻡﻜﻟ ﷲﺍ ﻝﻌﺠﻴ
	  ﻡﻫﺩﻭﻠﺠ ﺕﺠﻀﻨ ﺎﻤﻠﻜ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨ ﻭ ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺎﻫﺭﻴﻏ ﺍﺩﻭﻠﺠ ﻡﻫﺎﻨﻟﺩﺒ
	  ﺹﻌﻴﻬﻜ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺎﻴﺭﻜﺯ ﻩﺩﺒﻋ ﻙﺒﺭ ﻪﻤﺤﺭ ﺭﻜﺫ
	  ﷲﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻜﻭﺘﻴ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﺒﺴﺤ ﻭﻬﻓ
	  ﺩﻭﺍﺩ ﻥﻅﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺏﺎﻨﺃﻭ ﹰﺎﻌﻜﺍﺭ ﺭﺨﻭ ﻪﺒﺭ ﺭﻔﻐﺘﺴﺎﻓ ﻩﺎﻨﺘﻓ ﺎﻤﻨﺇ
	  ﻡﻜﺅﺎﺒﺁ ﻥﺎﻜ ﻥﺇ ﻝﻗ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﻪﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	 ﺎﻬﻨﻭﻀﺭﺘ ﻥﻜﺎﺴﻤﻭ ﺎﻫﺩﺎﺴﻜ ﻥﻭﺸﺨﺘ ﺓﺭﺎﺠﺘﻭ ﺎﻫﻭﻤﺘﻓﺭﺘﻗﺍ ﻝﺍﻭﻤﺃﻭ ﻡﻜﺘﺭﻴﺸﻋﻭ ﻡﻜﺠﺍﻭﺯﺃﻭ ﻡﻜﻨﺍﻭﺨﺇﻭ ﻡﻜﺅﺎﻨﺒﺃﻭ
	   ﷲﺍ ﻰﻟﺇ ﺍﻭﺭﻔﻓ ﺭﻤﺄﺒ ﷲﺍ ﻲﺘﺄﻴ ﻰﺘﺤ ﺍﻭﺼﺒﺭﺘﻓ ﻪﻠﻴﺒﺴ ﻲﻓ ﺩﺎﻬﺠﻭ ﻪﻟﻭﺴﺭﻭ ﷲﺍ ﻥﻤ ﻡﻜﻴﻟﺇ ﺏﺤﺃ
	  ﺕﻗﺎﻀ ﺍﺫﺇ ﻰﺘﺤ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	 ﺭﺍﺭﻁﻀﻻﺍ ﺭﻜﺫ ﺍﺫﻫﻭ ﻪﻴﻟﺇ ﻻﺇ ﷲﺍ ﻥﻤ ﺄﺠﻠﻤ ﻻ ﻥﺃ ﺍﻭﻨﻅﻭ ﻡﻬﺴﻔﻨﺃ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺕﻗﺎﻀﻭ ﺕﺒﺤﺭ ﺎﻤﺒ ﺽﺭﻷﺍ ﻡﻬﻴﻠﻋ
	   ﺓﺩﺸﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺝﺭﻔﻟﺍﻭ
	  ﻉﺯﻓ ﺍﺫﺇ ﻰﺘﺤ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺭﻴﺒﻜﻟﺍ ﻲﻠﻌﻟﺍ ﻭﻫﻭ ﻕﺤﻟﺍ ﺍﻭﻟﺎﻗ ﻡﻜﺒﺭ ﻝﺎﻗ ﺍﺫﺎﻤ ﺍﻭﻟﺎﻗ ﻡﻬﺒﻭﻠﻗ ﻥﻋ
	  ﷲ ﺍﻭﺒﻴﺠﺘﺴﺍ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻡﻜﻴﻴﺤﻴ ﺎﻤﻟ ﻡﻜﺎﻋﺩ ﺍﺫﺇ ﻝﻭﺴﺭﻠﻟﻭ
	  ﺏﻴﺠﺘﺴﻴ ﺎﻤﻨﺇ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻴﺭﺸﻋ ﻲﻓﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﻌﻤﺴﻴ ﻥﻴﺫﻟﺍ
	  ﺍﻭﺩﻭﺯﺘﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺏﺎﺒﻟﻷﺍ ﻲﻟﻭﺃ ﺎﻴ ﻥﻭﻘﺘﺍﻭ ﻯﻭﻘﺘﻟﺍ ﺩﺍﺯﻟﺍ ﺭﻴﺨ ﻥﺈﻓ
	  ﺍﻭﺘﺃ ﺎﻤ ﻥﻭﺘﺅﻴ ﻥﻴﺫﻟﺍﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﻘﺒﺎﺴ ﺎﻬﻟ ﻡﻫﻭ ﺕﺍﺭﻴﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﻋﺭﺎﺴﻴ ﻙﺌﻟﻭﺃ ﻥﻭﻌﺠﺍﺭ ﻡﻬﺒﺭ ﻰﻟﺇ ﻡﻬﻨﺃ ﺔﻠﺠﻭ ﻡﻬﺒﻭﻠﻗ
	  ﻑﺎﺨ ﻥﻤ ﺎﻤﺃﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﺒﺭ ﻡﺎﻘﻤ
	  ﺭﺤﺒﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﻭﻟ ﻝﻗ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﹰﺍﺩﺩﻤ ﻪﻠﺜﻤﺒ ﺎﻨﺌﺠ ﻭﻟﻭ ﻲﺒﺭ ﺕﺎﻤﻠﻜ ﺩﻔﻨﺘ ﻥﺃ ﻝﺒﻗ ﺭﺤﺒﻟﺍ ﺩﻔﻨﻟ ﻲﺒﺭ ﺕﺎﻤﻠﻜﻟ ﹰﺍﺩﺍﺩﻤ
	  ﷲﺍ ﺩﻭﺩﺤ ﺩﻌﺘﻴ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﹰﺍﺭﻤﺃ ﻙﻟﺫ ﺩﻌﺒ ﺙﺩﺤﻴ ﷲﺍ ﻝﻌﻟ ﻱﺭﺩﺘ ﻻ ﻪﺴﻔﻨ ﻡﻠﻅ ﺩﻘﻓ
	  ﻙﺎﻨﺘﺒﺜ ﻥﺃ ﻻﻭﻟﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﹰﻼﻴﻠﻗ ﹰﺎﺌﻴﺸ ﻡﻬﻴﻟﺇ ﻥﻜﺭﺘ ﺕﺩﻜ ﺩﻘﻟ
	  ﻙﺴﻔﻨ ﺭﺒﺼﺍﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﻵﺍ ﻡﻬﻨﻋ ﻙﺎﻨﻴﻋ ﺩﻌﺘ ﻻﻭ ﻪﻬﺠﻭ ﻥﻭﺩﻴﺭﻴ ﻲﺸﻌﻟﺍﻭ ﺓﺍﺩﻐﻟﺎﺒ ﻡﻬﺒﺭ ﻥﻭﻋﺩﻴ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻊﻤ
	  ﺔﺌﻴﺴ ﺀﺍﺯﺠﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﷲﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﺠﺄﻓ ﺢﻠﺼﺃﻭ ﺎﻔﻋ ﻥﻤﻓ ﺎﻬﻠﺜﻤ ﺔﺌﻴﺴ
	  ﺏﻴﻁﻟﺍ ﺩﻠﺒﻟﺍﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﺒﺭ ﻥﺫﺈﺒ ﻪﺘﺎﺒﻨ ﺝﺭﺨﻴ
	  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻭﻔﺨﺘﺴﻴ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻴﺜﻼﺜ ﻲﻓﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﹰﺎﻁﻴﺤﻤ ﻥﻭﻤﻠﻌﻴ ﺎﻤﺒ ﷲﺍ ﻥﺎﻜﻭ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻰﻀﺭﻴ ﻻ ﺎﻤ ﻥﻭﺘﻴﺒﻴ ﺫﺇ ﻡﻬﻌﻤ ﻭﻫﻭ ﷲﺍ ﻥﻤ ﻥﻭﻔﺨﺘﺴﻴ ﻻﻭ
	  ﻥﺄﺸ ﻲﻓ ﻥﻭﻜﺘ ﺎﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻪﻴﻓ ﻥﻭﻀﻴﻔﺘ ﺫﺇ ﹰﺍﺩﻭﻬﺸ ﻡﻜﻴﻠﻋ ﺎﻨﻜﻭ ﻻﺇ ﻝﻤﻋ ﻥﻤ ﻥﻭﻠﻤﻌﺘ ﻻﻭ ﻥﺁﺭﻗ ﻥﻤ ﺍﻭﻠﺘﺘ ﺎﻤﻭ
	  ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻥﺇ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﹰﺎﺘﻭﻗﻭﻤ ﹰﺎﺒﺎﺘﻜ ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﻨﺎﻜ
	  ﻱﺩﺎﺒﻋ ﻙﻟﺄﺴ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﺎﻋﺩ ﺍﺫﺇ ﻲﻋﺍﺩﻟﺍ ﺓﻭﻋﺩ ﺏﻴﺠﺃ ﺏﻴﺭﻗ ﻲﻨﺈﻓ ﻲﻨﻋ
	  ﻡﻴﻅﻋ ﻕﻠﺨ ﻰﻠﻌﻟ ﻙﻨﺇﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻩﺅﺎﻨﺜ ﻝﺠ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻡﻬﺒﻭﻨﺠ ﻰﻠﻋﻭ ﹰﺍﺩﻭﻌﻗﻭ ﹰﺎﻤﺎﻴﻗ ﷲﺍ ﻥﻭﺭﻜﺫﻴ ﻥﻴﺫﻟﺍ ﻩﺅﺎﻤﺴﺃ ﺕﺴﺩﻘﺘﻭ
	  ﺩﻴﺭﻴ ﻥﺎﻜ ﻥﻤﻭ ﻩﺭﻴﺠﻫ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺏﻴﺼﻨ ﻥﻤ ﺓﺭﺨﻵﺍ ﻲﻓ ﻪﻟ ﺎﻤﻭ ﺎﻬﻨﻤ ﻪﺘﺅﻨ ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ ﺙﺭﺤ
	  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻰﺸﺨﺘﻭ ﻩﺭﻴﺠﻫ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﺒﻴﺠﻋ ﺔﻴﺁ ﻩﺫﻫﻭ ﻩﺎﺸﺨﺘ ﻥﺃ ﻕﺤﺃ ﷲﺍﻭ
	  ﺕﺭﻤﺃ ﺎﻤﻜ ﻡﻘﺘﺴﺎﻓ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﷲﺍ ﻰﻟﺇ ﺍﻭﺭﻔﻓ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺍﻭﺭﺒﺼ ﻡﻬﻨﺃ ﻭﻟﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻴﻌﺒﺭﺃ ﻲﻓﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻡﻬﻟ ﹰﺍﺭﻴﺨ ﻥﺎﻜﻟ ﻡﻬﻴﻟﺇ ﺝﺭﺨﺘ ﻰﺘﺤ
	  ﻡﻜﻨﻤ ﻡﻠﻅﻴ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﹰﺍﺭﻴﺒﻜ ﹰﺎﺒﺍﺫﻋ ﻪﻗﺫﻨ
	  ﻰﻤﻋﺃ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻥﺎﻜ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﹰﻼﻴﺒﺴ ﻝﻀﺃﻭ ﻰﻤﻋﺃ ﺓﺭﺨﻵﺍ ﻲﻓ ﻭﻬﻓ
	  ﻝﻭﺴﺭﻟﺍ ﻡﻜﺎﺘﺁ ﺎﻤﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻩﻭﺫﺨﻓ
	  ﻝﻭﻗ ﻥﻤ ﻅﻔﻠﻴ ﺎﻤ ﻩﺭﻴﺠﻫ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺩﻴﺘﻋ ﺏﻴﻗﺭ ﻪﻴﺩﻟ ﻻﺇ
	  ﺏﺭﺘﻗﺍﻭ ﺩﺠﺴﺍﻭ ﻩﺭﻴﺠﻫ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺽﺭﻋﺎﻓ ﻩﺭﻴﺠﻫﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺎﻨﺭﻜﺫ ﻥﻋ ﻰﻟﻭﺘ ﻥﻤ ﻥﻋ
	  ﺭﻤﺅﺘ ﺎﻤﺒ ﻉﺩﺼﺎﻓ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻰﻨﻐﺘﺴﺍ ﻥﻤ ﺎﻤﺃ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻯﺩﺼﺘ ﻪﻟ ﺕﻨﺄﻓ
	  ﻝﺒﺠﻠﻟ ﻪﺒﺭ ﻰﻠﺠﺘ ﺎﻤﻠﻓ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻴﺴﻤﺨ ﻲﻓﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﻵﺍ ﹰﺎﻜﺩ ﻪﻠﻌﺠ
	  ﻡﻜﻠﻤﻋ ﷲﺍ ﻯﺭﻴﺴﻓ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺩﺤﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﻨﻤﺅﻤﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﺴﺭﻭ
	  ﺍﻭﻤﻠﻅ ﺫﺇ ﻡﻬﻨﺍ ﻭﻟﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻙﻭﺅﺎﺠ ﻡﻬﺴﻔﻨﺃ
	  ﻁﻴﺤﻤ ﻡﻬﺌﺍﺭﻭ ﻥﻤ ﷲﺍﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻥﺒﺴﺤﺘ ﻻﻭ ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺍﻭﻠﻌﻔﻴ ﻡﻟ ﺎﻤﺒ ﺍﻭﺩﻤﺤﻴ ﻥﺃ ﻥﻭﺒﺤﻴﻭ ﺍﻭﺘﺃ ﺎﻤﺒ ﻥﻭﺤﺭﻔﻴ ﻥﻴﺫﻟﺍ
	  ﺏﺎﻁﻗﻷﺍ ﺔﻴﻘﺒ ﻪﻴﻓ ﺭﻜﺫﺃ ﻥﺃ ﻲﻨﻌﻨﻤ ﻱﺫﻟﺍ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻤﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﻰﻟﺇ ﺍﺫﻫ ﺎﻨﻨﺎﻤﺯ ﻥﻤ
	  ﻱﺫﻟﺍ ﻙﺭﺎﺒﺘ ﺔﻟﺯﻨﻤ ﻥﺎﻜ ﺏﻁﻗ ﻝﺎﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻴﻨﺎﻤﺜﻭ ﻊﺴﺘ ﺔﻨﺴ ﺝﺭﺩ ﺎﻨﺨﺎﻴﺸﺃ ﻥﻤ ﻭﻫﻭ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﻩﺩﻴﺒ
	  ﻕﻼﻁﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻴﻟﻭﻷﺍ ﻡﺘﺨ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻰﻨﺴﺤﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﻷﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﺴﻤﺨﻭ ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺯﻭﺠﻴ ﻻ ﺎﻤﻭ ﹰﺎﻅﻔﻟ ﺎﻬﻨﻤ ﻪﻴﻠﻋ ﻕﻠﻁﻴ ﻥﺃ ﺯﻭﺠﻴ ﺎﻤﻭ ﺓﺯﻌﻟﺍ ﺏﺭﻟ ﻲﺘﻟﺍ
	  ﺏﺭﻟﺍ ﻡﺴﻻﺍ ﻲﻫﻭ ﺔﻴﻨﺎﺒﺭﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ
	  ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﻡﺴﻻﺍ ﺕﻭﻤﺤﺭﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ
	  ﻙﻠﻤﻟﺍ ﻡﺴﻻﺍ ﻭﻫﻭ ﺕﻭﻜﻠﻤﻟﺍﻭ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ

	   ﺱﻭﺩﻘﻟﺍ ﻡﺴﻻﺍ ﻭﻫﻭ ﺱﻴﺩﻘﺘﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ
	   ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻲﻬﻟﻹﺍ ﻡﺴﻻﺍ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ
	   ﻥﻤﺅﻤﻟﺍ ﻡﺴﻼﻟ ﻲﻫﻭ ﻥﺎﻤﻷﺍ ﺓﺭﻀﺤ
	   ﹰﺎﻀﻴﺃ ﻡﺴﻻﺍ ﺍﺫﻬﻟﻭ
	   ﻥﻤﻴﻬﻤﻟﺍ ﻡﺴﻼﻟ ﻲﻫﻭ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ
	   ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﻡﺴﻻﺍ ﻲﻫﻭ ﺓﺯﻌﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ
	   ﺭﺎﺒﺠﻟﺍ ﻡﺴﻼﻟ ﻲﻫﻭ ﺕﻭﺭﺒﺠﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ
	   ﺭﺒﻜﺘﻤﻟﺍ ﻡﺴﻼﻟ ﻭﻫﻭ ﺀﺎﻴﺭﺒﻜﻟﺍ ﺏﺴﻜ ﺓﺭﻀﺤ
	   ﻕﻟﺎﺨﻟﺍ ﻡﺴﻼﻟ ﻲﻫﻭ ﺭﻤﻷﺍﻭ ﻕﻠﺨﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ
	  ﺉﺭﺎﺒﻟﺍ ﻡﺴﻼﻟ ﻲﻫﻭ ﺔﻴﺌﺭﺎﺒﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤﻟﺍ
	  ﺭﻭﺼﻤﻟﺍ ﻡﺴﻼﻟ ﻲﻫﻭ ﺭﻴﻭﺼﺘﻟﺍ ﺓﺭﻀﺤ
	  ﺭﻭﻔﻐﻟﺍ ﺭﻓﺎﻐﻟﺍﻭ ﺭﺎﻔﻐﻟﺍ ﻡﺴﻼﻟ ﻲﻫﻭ ﺭﻭﺘﺴﻟﺍ ﻝﺎﺒﺴﺃ ﺓﺭﻀﺤ
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