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 العطائيةاحلكم 
 

 ِمْن َعالَمِة االْعِتماِد َعلى الَعَمِل نُػْقصاُف الرَّجاِء ِعْنَد ُوجوِد الزَّلِل. .1
يف األْسباِب ِمَن الشَّْهَوِة اٙتَفيَِّة، وإراَدُتَك اأَلْسباَب َمَع  إراَدُتَك التَّْجريَد َمَع إقاَمِة اهلِل إيّاؾَ  .2

طاٌط َعِن اِٛتمَِّة الَعِليَِّة.  إقاَمِة اهلِل إيّاَؾ يف التَّْجريِد اْنِْ
 َسَواِبُق اِٛتَمِم ال َِتْرُِؽ َأْسواَر األَْقداِر. .3
ـَ ِبِو َغَتَُؾ عَ  .4  ْنَك ال تَػُقْم بِو لِنَػْفِسَك.أَرِْح نَػْفَسَك ِمَن التَّْدبَِت. َفما قا
 اْجِتهاُدَؾ فيما ُضِمَن َلَك َوَتقصَتَُؾ فيما طُِلَب ِمْنَك َدليٌل َعلى اْنِطماِس الَبصَتَِة ِمْنَك. .5
ال َيُكْن تَأخُُّر أََمِد الَعطاِء َمَع اإلْ٘تاِح يف الدُّعاِء ُمْوِجباً لِيْأِسَك. فَػُهَو َضِمَن َلَك اإِلجابَة فيما  .6

 رُُه َلَك ال فيما َِتْتارُُه لِنَػْفِسَك. َويف الَوْقِت الَّذي يُريُد ال يف الَوْقِت الَّذي تُػْريُد.ََيْتا
َ َزَمُنُو؛ لَِئاّل َيكوَف ذِلَك َقْدحاً يف  .7 ْوعوِد، وإْف تَػَعُتَّ

َ
ـُ ُوقوِع اٚت ال ُيَشّكَكنََّك يف الَوْعِد َعَد

 َبصَتَِتَك وإْٕتاداً لِنُػْوِر َسريرَِتَك.
ذا فَػَتَح َلَك ِوْجَهًة ِمَن التػََّعرُِّؼ َفال تُػْباِؿ َمَعها إْف َقلَّ َعَمُلَك. فِإنُّو ما فَػَتَحها َلَك إال َوُىَو إ .8

. يُريُد َأْف يَػتَػَعرََّؼ إِلْيَك؛ َأَلَْ تَػْعَلْم َأفَّ التػََّعرَُّؼ ُىَو ُمْورُِدُه َعَلْيَك واأَلْعماَؿ أَْنَت ُمهديها إلَيوِ 
 تُػْهديَو إلَيَو ٟتَّا ُىُو ُموُِردُه َعَلْيَك ؟! َوأَيَن ما

 تَػنَػوََّعْت َأْجناُس اأَلْعماِؿ لَتَػنَػوُِّع وارِداِت اأَلْحواِؿ. .9
 اأَلْعماُؿ ُصَوٌر قَاَئمٌة، َوأَْرواُحها ُوجوُد ِسرِّ اإِلْخالِص ِفيها. .11
 ال يَِتمُّ نِتاُجُو. اْدِفْن ُوجوَدَؾ يف أَْرِض اٙتُموِؿ، َفما نَػَبَت ٟتّا َلَْ يُْدَفنْ  .11
 ما نَػَفَع الَقْلَب َشٌئ ِمْثُل ُعْزلٍة َيْدُخُل ِِبا َمْيداَف ِفْكَرٍة. .12
ـْ َكْيَف يَػْرَحُل إىل اهلِل َوُىَو ُمَكبٌَّل  .13 َكْيَف ُيْشرُِؽ قَػْلٌب؛ ُصَوُر اأَلْكواِف ُمْنطَِبَعٌة يف ِمْرآتِو؟ َأ

ـْ َكْيَف َيطَمُع أْف َيْدُخلَ  ـْ َكْيَف  ِبَشْهواتِِو؟ َأ َحْضَرَة اهلِل َوُىَو ََلْ يَػَتَطَهْر ِمْن َجْناِبِة َغْفالتِِو؟ َأ
 يَػْرجو َأْف يَػْفَهَم َدقاِئَق اأَلْسراِر َوُىَو َلَْ يَػُتْب ِمْن َىْفواتِِو؟!
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ا أَنارَُه ظُهوُر ا٘تقِّ فيِو. َفَمْن رَأى الَكْوَف وَلَْ َيْشَهْدُه ف .14 َلُو الكوُف كلُُّو ظُْلمٌة وِإَّنَّ يِو أَْو ِعْنَدُه َأْو قَػبػْ
عاِرِؼ ِبُسُحِب اآلثاِر.

َ
 َأْو بَػْعَده فَػَقْد أَْعَوَزُه ُوجوُد األَْنواِر. َوُحِجَبْت َعْنُو ُُشوُس اٚت

 ٟتّا َيُدلَُّك َعَلى ُوُجوِد قَػْهرِِه ُسْبحانَُو َأْف َحَجَبَك َعْنُو ِبا لَْيَس ِبَْوجوٍد َمَعُو. .15
 َأْف ََيُْجَبُو َشيٌء َوُىَو الَِّذي َأْظَهَر ُكلَّ َشيٍء!  َكْيَف يُػَتَصوَّرُ  .16

 َكْيَف يُػَتَصوَُّر َأْف ََيُْجَبُو َشيٌء َوُىَو الَِّذي َظَهَر ِبُكلِّ َشيٍء!
 َكْيَف يُػَتَصوَُّر َأْف ََيُْجَبُو َشيٌء َوُىَو الَِّذي َظَهَر يف ُكلِّ َشيٍء!

 ٌء َوُىَو الَِّذي َظَهَر ِلُكلِّ َشيٍء!َكْيَف يُػَتَصوَُّر َأْف ََيُْجَبُو َشي
 َكْيَف يُػَتَصوَُّر َأْف ََيُْجَبُو َشيٌء َوُىَو الظّاِىُر قَػْبَل ُوجوِد ُكلِّ َشيٍء!

 َكْيَف يُػَتَصوَُّر َأْف ََيُْجَبُو َشيٌء َوُىَو َأْظَهُر ِمْن ُكلِّ َشيٍء!
 الَِّذي لَْيَس َمَعُو َشيٌء! َكْيَف يُػَتَصوَُّر َأْف ََيُْجَبُو َشيٌء َوُىَو الواِحدُ 

 َكْيَف يُػَتَصوَُّر َأْف ََيُْجَبُو َشيٌء َوُىَو أَقػَْرُب إلَْيَك ِمْن ُكلِّ َشيٍء!
 وَكْيَف يُػَتَصوَُّر َأْف ََيُْجَبُو َشيٌء َولوالُه ما كاَف ُوجوُد ُكلِّ َشيٍء! 

!  يا َعَجباً َكْيَف َيْظَهُر الُوجوُد يف الَعَدـِ
ـْ  !  َأ  َكْيَف يَػْثُبُت ا٘تاِدُث َمَع َمْن َلُو َوْصُف الِقَدـِ

ُر ما َأْظَهَرُه اهللُ فِيِو. .17  ما تَػَرَؾ ِمَن اَٗتْهِل َشْيئاً َمْن أَراَد َأْف ََيُْدَث يف الَوْقِت َغيػْ
 ِإحالَُتَك اأَلْعماَؿ َعَلى ٌوجوِد الَفراِغ ِمْن ُرُعوناِت النَػْفِس. .18
رَِجَك ِمْن حالٍة لَِيْستَػْعِمَلَك فيما ِسواىا. فَػَلْو أَراَد الْستَػْعَمَلَك ِمْن َغَْتِ ال َتْطُلْب ِمْنُو َأف َيُْ  .19

 ِإْخراٍج.
ما أَراَدْت ِِهَُّة ساِلٍك َأْف تَِقَف ِعْنَد ما ُكِشَف َٛتا إال َوناَدْتُو َىواِتُف اَ٘تقيقِة: الَّذي َتْطُلُب  .21

َُكوَّ 
َنٌة َفاَل َتْكُفْر{.أَماَمَك. َوال تَػبَػرََّجْت َظواِىُر اٚت َا َْنُْن ِفتػْ  ناِت إال َوناَدْتُو َحقائُِقها: }ِإَّنَّ

ـٌ لَُو. َوطََلُبَك َلُو َغْيَبٌة ِمْنَك َعْنُو. َوطََلُبَك لَِغَْتِِه لِِقلَِّة َحياِئَك ِمْنُو. َوطَلَ  .21 ا ُبَك ِمْن طََلُبَك ِمنُو اِّتِّ
 َغَْتِِه ِلُوجوِد بُػْعِدَؾ َعْنُو.

 َفٍس تُػْبْديِو إاّل َوَلُو َقَدٌر فيَك ُُيْضيِو.ما ِمْن نػَ  .22
راقَػَبِة لَُو فيما ُىَو ُمقيُمَك فيِو. .23

ُ
 ال تَػًَتقَّْب فُروَغ اأَلْغياِر، فإفَّ ذِلَك يَػْقطَُعَك َعْن ُوجوِد اٚت
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ا ما أَبْػَرَزْت إاّل ما ُىوَ  .24 ُمْسَتِحقُّ  ال َتْستَػْغِرْب ُوقوَع اأَلْكداِر ما ُدْمَت يف ىذِه الّداِر. فإَّنَّ
 َوْصِفها َوواِجُب نَػْعِتها.

 ما تَػَوقََّف َمْطَلٌب أْنَت طالُِبُو ِبَربَِّك. َوال تَػَيسََّر َمْطَلٌب أَْنَت طالُِبُو بِنَػْفِسَك. .25
 ِمْن َعالماِت النُّْجِح يف النِّهاياِت، الرُّجوُع إىل اهلِل يف الِبداياِت. .26
 ايَػُتُو.َمْن َأْشَرَقْت ِبدايَػُتُو َأْشَرَقْت َّنِ  .27
 ما اْستُػْودَِع يف َغْيِب السَّرائِِر، َظَهَر يف َشهادِة الظَّواِىِر. .28
ْسَتِدؿُّ ِبِو َعَرَؼ اَ٘تقَّ أَلْىِلِو، فأَثْػَبَت اأَلمْ  .29

ُ
َر ِمْن َشتَّاَف َبَُت َمْن َيْسَتِدؿُّ ِبِو أَْو َيْسَتِدؿُّ َعَلِيِو. اٚت

ْن َعَدـِ الُوصوِؿ إلَيِو. َوإاّل َفَمىت غاَب َحىّت ُيْسَتَدؿَّ َعَلْيِو؟! ُوجوِد َأْصِلِو. َواالْسِتْدالُؿ َعَلْيِو مِ 
 َوَمىت بَػُعَد َحىّت َتكوَف اآلثاُر ِىَي الَّيت تُػْوِصُل إلَْيِو؟!

 }لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِو{: الواِصلوَف إلَْيِو. }َمْن ُقِدَر َعَلْيِو رِْزقُُو{: الّسائِروَف إلَْيِو. .31
واَجَهِة. فَاألوَّلوَف ِلألْنواِر، َوىؤالءِ اىْ  .31

ُ
 َتدى الرّاِحلوَف إلَْيِو بِأَْنواِر التػََّوجُِّو، َوالواِصلوَف َٛتُْم أْنواُر اٚت

 األْنواُر َٛتُْم، ألنػَُّهْم هلِل ال ِلَشيٍء دونَُو. }ُقِل اللَُّو ُُثَّ َذْرُىْم يف َخْوِضِهْم يَػْلَعُبوَف{.
ٌر ِمْن َتَشوُِّفَك إىل ما ُحِجَب َعْنَك ِمَن الغُيوِب.َتَشوُُّفَك إىل ما بَ  .32  َطَن فيَك ِمَن الُعيوِب َخيػْ
ْحجوُب أَْنَت َعِن النَّظَِر إلَْيِو. إذْ  .33

َ
ا اٚت َلْو َحَجَبُو َشيٌء َلَستَػَرُه ما  اَ٘تقُّ لَْيَس ِبَْحجوٍب، وإَّنَّ

َحَجَبُو، َوَلْو كاَف لَُو ساتٌِر َلكاَف ِلُوجوِدِه حاِصراً، وَُكلُّ حاِصٍر ِلَشيٍء فَػَهَو َلُو قاِىٌر، }َوُىَو 
 اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه{.

َتكوَف لِِنداِء اَ٘تقِّ ُٜتيباً، وِمْن اْخرُْج ِمْن أْوصاِؼ َبَشرِيَِّتَك َعْن ُكلِّ َوْصٍف ُمناِقٍض لُِعبوديَِّتَك لِ  .34
 َحْضَرتِِو َقريباً.

ـُ  .35 َأْصُل ُكلِّ َمْعِصَيٍة َوَغْفَلٍة َوَشْهوٍة؛ الرِّضا َعِن النػَّْفِس. َوَأْصُل ُكلِّ طاَعٍة َويَػَقظٍَة َوِعفٍَّة؛ َعَد
 َلَك ِمْن َأْف َتْصَحَب عاِلماً الرِّضا ِمْنَك َعْنها. َولَِئْن َتْصَحَب جاِىالً ال يَػْرضى َعْن نَػْفِسِو َخَتٌ 

 يَػْرضى َعْن نَػْفِسِو. فَأيُّ ِعْلٍم لِعاَلٍِ يَػْرضى َعْن نَػْفِسِو! َوَأيُّ َجْهٍل ِٗتاِىٍل ال يَػْرضى َعْن نَػْفِسِو!
الَبصَتَِة  ُشعاُع الَبصََتِة ُيْشِهُدَؾ قُػْربَُو ِمْنَك. َوَعُْتُ الَبصَتَِة ُتْشِهُدَؾ َعَدَمَك ِلُوجوِدِه. َوَحقُّ  .36

 ُيْشِهُدَؾ ُوجوَدُه، ال َعَدَمَك َوال ُوجوَدَؾ.
 كاَف اهللُ َوال َشْيَء َمَعُو، َوُىَو اآلَف َعَلى ما َعَلْيِو كاَف. .37
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 ال تَػتَػَعدَّ نِيَُّة ِِهَِّتَك إىل َغَْتِِه؛ فَاْلَكرمُي ال تَػَتَخطّاُه اآلماُؿ. .38
ىا َعَلْيَك. َفَكْيَف يَػْرَفُع َغيػْرُُه ما كاَف ُىَو لَُو واِضعاً! َمْن ال ال تَػْرفَػَعنَّ إىل َغَْتِِه حاَجًة ُىَو ُمْورِدُ  .39

 َيْسَتطيُع َأْف يَػْرَفَع حاَجًة َعْن نَػْفِسِو َفَكْيَف َيْسَتطيُع أْف َيكوَف َٛتا َعْن َغَْتِِه راِفعاً.
َلَْ ُُتِْسْن ظَنََّك ِبِو أَلْجِل ُحْسِن َوْصِفِو، َفَحسِّْن ظنََّك ِبِو ِلُوجوِد ُمعاَمَلِتِو َمَعَك. فَػَهْل  إفْ  .41

 َعوََّدَؾ إاّل َحَسناً! َوَىْل َأْسدى إلَْيَك إاّل ِمَنناً؟!
ُب ما ال بَقاَء َلُو َمَعُو. }فَِإنػََّها اَل الَعَجُب ُكلُّ الَعَجِب ٟتَّْن يَػْهُرُب ٟتَّْن ال اْنِفكاَؾ َلُو َعْنُو، َوَيْطلُ  .41

 تَػْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدوِر{.
كاُف الَّذي اْرَُتََل إلَْيِو ُىَو الَّذي  .42

َ
ال تَػْرَحْل ِمْن َكْوٍف إىل َكْوٍف فَػَتكوَف َكِحماِر الرَّحى؛ َيسَُت َواٚت

َُكوِِّف، }َوَأفَّ ِإىَل َربَِّك اْلُمْنتَػَهى{. َواْنظُْر إىل قَػْولِِو اْرَُتََل َعْنُو. وَ 
لِكِن اْرَحْل ِمْن اأَلْكواف إىل اٚت

"َفَمْن كاَنْت ِىْجَرتُُو إىل اهلِل َوَرسولِِو َفِهْجَرتُُو إىل اهلِل َوَرسولِِو، َوَمْن   -َصّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم  -
 -يا ُيصيُبها أو اْمرأٍة يَػتَػَزوَُّجها َفِهْجَرتُُو إىل ما ىاَجَر إلَْيِو". فافػَْهْم قَػْوَلُو كاَنْت ِىْجَرتُُو إىل ُدنْ 

 َوتَأمَّْل ىذا األْمَر إْف ُكْنَت ذا فَػْهٍم .. والسَّالـُ. -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ 
 لُُو.ال َتْصَحْب َمْن ال يُػْنِهُضَك حالُُو َوال َيُدلَُّك َعَلى اهلِل َمقا .43
ا ُكْنَت ُمسيئاً َفَأراَؾ اإلْحساَف ِمْنَك، ُصْحَبُتَك َمْن ُىَو َأسوأ حاالً ِمَنَك. .44  ُرِبَّ
 ما َقلَّ َعَمٌل بَػَرَز ِمْن قَػْلِب زاِىٍد، َوال َكثُػَر َعَمٌل بَػَرَز ِمْن قَػْلِب راِغٍب. .45
 التََّحقُِّق يف َمقاماِت اإِلْنزاِؿ. ُحْسُن اأَلْعماِؿ نَتاِئُج ُحْسِن اأَلْحواِؿ، َوُحْسُن اأَلْحواِؿ ِمنَ  .46
ُرِؾ الذِّْكَر لَِعَدـِ ُحضورَِؾ َمَع اهلِل فيِو، أِلَفَّ َغْفَلَتَك َعْن ُوجوِد ذِْكرِه َأَشدُّ ِمْن َغْفلِتَك يف  .47 ال تَػتػْ

َقظٍَة، َوِمْن ذِِكٍر ُوجوِد ذِْكرِِه. فَػَعسى َأْف يَػْرفَػَعَك ِمْن ِذْكٍر َمَع ُوجوِد َغْفلٍة إىل ذِْكٍر َمَع ُوجوِد يػَ 
َمَع ُوجوِد يَػَقظٍَة إىل ذِِكٍر َمَع ُوجوِد ُحضوٍر، َوِمْن ذِِكٍر َمَع ُوجوِد ُحضوٍر إىل ذِِكٍر َمَع ُوجوِد 

ْذكوِر، }َوَما َذِلَك َعَلى اللَِّو ِبَعزِيٍز{.
َ
 َغْيَبٍة َعّما ِسَوى اٚت

ـُ ا٘تُْزِف َعَلى  .48 واَفقاِت. وتَػْرُؾ النََّدـِ َعَلى ما ِمْن َعالماِت َمْوِت الَقْلِب َعَد
ُ
ما فاَتَك ِمَن اٚت

 فَػَعْلَتُو ِمْن ُوجوِد الزَّاّلِت.
ال يَػْعظُِم الَذْنُب ِعْنَدَؾ َعَظَمًة َتُصدَُّؾ َعْن ُحْسِن الظَّنِّ باهلِل َتعاىل، فإفَّ َمْن َعَرَؼ َربَُّو  .49

 اْسَتْصَغَر يف َجْنِب َكَرِمِو َذنْػَبُو.
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 ذا قابَػَلَك َعْدلُُو. َوال َكبَتََة ِإذا واَجَهَك َفْضُلُو.ال َصغَتََة إِ  .51
 ال َعَمَل أَْرجى لِْلُقلوِب ِمْن َعَمٍل يَغيُب َعْنَك ُشهوُدُه وَُيْتَػَقُر ِعْنَدؾ ُوجوُدُه. .51
ا َأْوَرَد َعَلْيَك الوارَِد لَِتكوَف بِِو َعَلْيِو وارِداً. .52  إَّنَّ
 َمَك ِمْن َيِد اأَلْغياِر. َولُِيَحرَِّرَؾ ِمْن رِؽِّ اآلثاِر.َأْوَرَد َعَلْيَك الوارَِد لَِيَتَسلَّ  .53
 َأْوَرَد َعَلْيَك الوارَِد لُِيْخرَِجَك ِمْن ِسْجِن ُوجوِدَؾ إىل َفضاِء ُشهوِدَؾ. .54
 األْنواُر َمطايا الُقلوِب َواأَلْسراِر. .55
ُه ِِبُنوِد الّنوُر ُجْنُد الَقْلِب، َكما َأفَّ الظُْلَمَة ُجْنُد النَػْفِس. فإذا  .56 أراَد اهللُ أْف يَػْنُصَر َعْبَدُه أََمدَّ

 األَْنواِر َوَقَطَع َعْنُو َمَدَد الظَُلِم َواأَلْغياِر.
 الّنوُر لَُو الَكْشُف. َوالَبصَتَُة َٛتا اُ٘تْكُم. َوالَقْلُب َلُو اإلْقباُؿ َواإلْدباُر. .57
ا بَػَرزْت ِمَنَك، َوافػْرَ  .58 ا بَػَرزْت ِمَن اهلِل إلَْيَك. }ُقْل ِبَفْضِل اللَِّو ال تُػْفرِْحَك الطّاَعُة أَلَّنَّ ْح ِِبا أَلَّنَّ

ٌر ٟتَّا ََيَْمُعوَف{.  َوِبَرْٔتَِتِو فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوا ُىَو َخيػْ
نػَُّهْم ََلْ َقَطَع الّسائِريَن َلُو َوالواِصلَُت إلَْيِو َعْن ُرْؤيِة أَْعماٛتِِْم َوُشهوِد أْحواٛتِِْم. أّما الّسائِروَف َفأِل  .59

 يَػَتَحقَّقوا الصِّْدَؽ َمَع اهلِل فيها، َوأّما الواِصلوَف َفأِلنَُّو َغيَّبَػُهْم ِبُشهوِدِه َعْنها.
 ما َبَسَقْت أَْغصاُف ُذؿٍّ إاّل َعلى ِبْذِر َطَمٍع. .61
 ما قاَدَؾ َشْيٌء ِمْثُل الَوْىِم. .61
 لَُو طاِمٌع. أْنَت ُحٌر ٟتّا أْنَت َعْنُو آِيٌس. َوَعْبٌد ِلما أْنتَ  .62
 َمْن َلَْ يُػْقِبْل َعلى اهلِل ِبالَطفاِت اإلْحساِف ِقْيَد إلَْيِو ِبَسالِسِل االْمِتحاِف. .63
 َمْن َلَْ َيْشُكِر النػَِّعَم فَػَقْد تَػَعرََّض لَِزواِٛتا، َوَمْن َشَكَرىا فَػَقْد قَػيََّدىا ِبِعقاِٛتا. .64
َءِتَك َمَعُو أْف َيكوَف ذِلَك اْسِتْدراجاً َلَك َخْف ِمْن ُوجوِد إْحسانِِو إلَْيَك َوَدواـِ إسا .65

 }َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَػْعَلُموَف{.
ريِد أْف ُيسيَء اأَلَدَب فَػتُػَؤخََّر الُعقوبُة َعْنُو، فَػَيقوَؿ: َلْو َكاَف ىذا ُسوَء أَدٍب َلَقَطَع  .66

ُ
ِمْن َجْهِل اٚت

َدَد َعْنُو ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُر، َوَلْو َلَْ َيُكْن إاّل َمْنُع اإِلْمداَد َوَأْوَجَب اإِلْبعاَد. فَػَقْد 
َ
يَػْقَطُع اٚت

ـَ البُػْعَد َوُىَو ال َيْدري، َوَلْو ََلْ َيُكْن إاّل أْف َُيَلَِّيَك َوما تُريُد. ـُ َمقا زيِد. َوَقْد يُقا
َ
 اٚت
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َوأَداَمُو َعَلْيها َمَع طوِؿ اإلْمداِد، َفال َتْسَتْحِقَرفَّ إذا رَأْيَت َعْبداً أقاَمُو اهللُ َتعاىل ِبوجوِد األْوراِد،  .67
ِحّبَُت؛ فَػَلْوال وارٌِد ما كاَف ِوْرٌد.

ُ
 ما َمَنَحُو َمْوالُه أِلَنََّك َلَْ تَػَر َعَلْيِو ِسيما العارِفَُت َوال بَػْهَجَة اٚت

ِتِو }ُكاّلً َّنُِدُّ َىُؤالِء َوَىُؤالِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما  قَػْوـٌ أَقاَمُهُم اَ٘تقُّ ِٙتِْدَمِتِو َوقَػْوـٌ اْخَتصَُّهْم ِبََحبَّ  .68
 َكاَف َعطَاُء َربَِّك َٝتْظُورًا{.

ما َتكوُف الوارِداُت اإلٛتيَُّة إاّل بَػْغَتًة، ِصيانًَة َٛتا َأْف يَدَِّعَيها الِعباُد ِبُوجوِد االْسِتْعداِد. .69 ََ  َقلَّ
اً َعْن ُكلِّ ما َشِهَد، َوذاِكراً ُكلَّ ما َعِلَم، فاْسَتِدؿَّ ِبذِلَك َمْن رَأيْػَتُو ُٜتيباً َعْن ُكلِّ  .71 ما ُسِئَل، َوُمَعِّبِّ

 َعلى ُوجوِد َجْهِلِو.
ْؤِمنَُت؛ أَلفَّ َىِذِه الّداَر ال َتَسُع ما يُريُد أْف يُػْعطِ  .71

ُ
ا َجَعَل الّداَر اآلِخَرَة َٝتَاّلً ٗتَِزاِء ِعباِدِه اٚت يَػُهْم. إَّنَّ

 ُو َأَجلَّ أَْقداَرُىْم َعْن أْف َُيازِيَػُهْم يف داٍر ال بَقاَء َٛتا.َوأِلَنَّ 
 َمْن َوَجَد َْتََرَة َعَمِلِو عاِجالً فَػُهَو َدليٌل َعلى ُوجوِد الَقبوِؿ آجالً. .72
 إذا أََرْدَت أْف تَػْعِرَؼ َقْدَرَؾ ِعْنَدُه فاْنظُْر يف ماذا يُقيَمَك. .73
 ِو َعْنها فَاْعَلْم أنَُّو َقْد َأْسَبَغ َعَلْيَك نَِعَمُو ظاِىرًة َوباِطَنًة.َمىت َرَزَقَك الطّاَعَة َوالِغٌت بِ  .74
 خَُت ما َتْطلُُبُو ِمْنُو ما ُىَو طالُِبُو ِمْنَك. .75
 ا٘تُْزُف َعلى فُػْقداِف الطّاعِة َمَع َعَدـِ النُّهوِض إلَْيها ِمْن َعالماِت االْغًتاِر. .76
العاِرُؼ َمْن إذا َأشاَر َوَجَد اَ٘تقَّ أَقَرَب إلَْيِو ِمْن ِإشاَرتِِو. َبِل العاِرُؼ َمْن ال ِإشارََة َلُو، لَِفنائِِو  ما .77

 يف ُوجوِدِه َواْنِطوائِِو يف ُشهوِدِه. 
 الرَّجاُء ما قارَنَُو َعَمٌل، وإاّل فَػُهَو أُْمِنَيٌة. .78
ـُ ِِبُقوِؽ الرُّبوبِيَِّة.َمْطَلُب العارِفَُت ِمَن اهلِل َتعاىل ا .79  لصِّْدُؽ يف الُعبوِديَِّة َوالِقيا
ُهما َكْي  .81 َبَسَطَك َكْي ال يُػْبِقَيَك َمَع الَقْبِض، َوقَػَبَضَك َكْي ال يَػتػْرَُكَك َمَع الَبْسِط، َوَأخَرَجَك َعنػْ

 ال َتكوَف ِلَشْيٍء دونَُو.
ُهْم ِإذا قُِبضُ  .81 وا، َوال يَِقُف َعلى ُحدوِد اأَلَدِب يف الَبْسِط إال العارِفوَف ِإذا ُبِسطوا َأْخَوُؼ ِمنػْ

 قَليٌل.
ََ للنػَّْفِس فِيِو. .82 َّ  الَبْسُط تأُخُذ النػَّْفُس ِمْنُو َحظَّها ِبوجوِد الَفرَِح، َوالَقْبُض ال َحّظ
ا َمنَػَعَك فَأْعطاَؾ. .83 ا أَْعطاَؾ َفَمنَػَعَك َوُرِبَّ  ُرِبَّ
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نْ  .84
َ
ْنُع َعُْتَ الَعطاِء.َمىت فَػَتَح َلَك باَب الَفْهِم يف اٚت

َ
 ِع عاَد اٚت

َرٌة. فَالنػَّْفُس تَػْنظُُر إىل ظاِىِر ِغرَِِّّتا، َوالَقْلُب يَػْنظُُر إىل باِطِن  .85 اأَلْكواُف ظاِىرُىا ِغرٌَّة َوباِطُنها ِعبػْ
َرِِّتا.  ِعبػْ

 ِإْف أََرْدَت َأْف َيكوَف َلَك ِعٌز ال يَػْفٌت، َفال َتْسَتِعزَّفَّ ِبِعزٍّ يَػْفٌت. .86
ْنيا َعنَك َحىت َترى اآلِخَرَة أَقػَْرَب إِلْيَك ِمْنَك.الطَّ  .87  يُّ اَ٘تقيقيُّ َأْف َتْطوَي َمساَفَة الدُّ
ْنُع ِمَن اهلِل ِإحساٌف. .88

َ
 الَعطاُء ِمَن اٙتَْلِق ِحْرماٌف. واٚت

 َجلَّ َربُّنا َأْف يُعاِمَلُو الَعْبُد نَػْقداً فَػُيجازِيَُو َنْسيَئًة. .89
 َؾ َعلى الطّاَعِة َأْف َرِضَيَك َٛتا أَىالً.َكفى ِمْن َجزائِِو إيّا .91
َكفى العاِملَُت َجزاًء ما ُىَو فَاُِتُُو َعلى قُلوِِبم يف طاَعِتِو، َوما ُىَو ُمْورُِدُه َعَلْيِهْم ِمْن ُوجوِد  .91

 ُمؤاَنَسِتِو.
ـَ ِِبَقِّ َأْوصاِفِو.َمْن َعَبَده ِلَشْيٍء يَػْرجوُه ِمْنُو َأْو لَِيْدَفَع ِبطاَعِتِو ُوروَد الُعقوبَِة عَ  .92  ْنُو، َفما قا
َمىت أْعطاَؾ َأْشَهَدَؾ ِبرَُّه، َوَمىت َمنَػَعَك َأْشَهَدَؾ قَػْهَرُه. فَػُهَو يف ُكلِّ ذِلَك ُمتَػَعرٌِّؼ إلَْيَك َوُمْقِبٌل  .93

 ِبُوجوِد ُلْطِفِو َعَلْيَك.
ْنُع لَِعَدـِ فَػْهِمَك َعِن اهلِل فيِو. .94

َ
ا يُؤِلُمَك اٚت  إَّنَّ

ْنِب َفكاَف َسَبَباً  .95 ا َقضى َعَلْيَك بِالذَّ ا فَػَتَح َلَك باَب الطّاَعِة َوما فَػَتَح َلَك باَب الَقبوِؿ. َوُرِبَّ ُرِبَّ
 يف الُوصوِؿ.

 َمْعِصَيٌة َأوَرَثْت ُذالً واْفِتقاراً َخٌَت ِمْن طاَعٍة أْوَرَثْت ِعزّاً َواْسِتْكباراً. .96
ُهما: نِْعَمُة اإلَياِد، َونِْعَمُة اإِلْمداِد.نِْعَمتاِف ما َخرََج َمْوجوٌد َعنػْ  .97  ُهما، َوال بُدَّ ِلُكلِّ ُمَكوٍَّف ِمنػْ
 أَنْػَعَم َعَلْيَك أوَّالً باإلَياِد َوثانِياً بَِتوايل اإلْمداِد. .98
اتِيَُّة ال فاقَػُتَك لَك ذاتِيٌَّة، َوُوروُد األْسباِب ُمذَكِّراٌت َلَك ِبا ََيْفى َعَلْيَك ِمْنها، َوالفاقُة الذّ  .99

 تَػْرفَػُعها الَعواِرُض.
ُر أْوقاِتَك َوْقٌت َتْشَهُد فيِو ُوجوَد فاقَِتَك. َوتُػَردُّ فيِو إىل ُوجوِد ِذلَِّتَك. .111  َخيػْ
 َمىت َأْوَحَشَك ِمْن َخْلِقِو فَاْعَلْم أَنَُّو يُريُد َأْف يَػْفَتَح َلَك باَب األُْنِس بِو. .111
 اْعَلْم أنَُّو يُريُد أْف يُػْعِطَيَك.َمىت أْطَلَق ِلساَنَك بِالطََّلِب فَ  .112
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 العاِرُؼ ال يَزوُؿ اْضِطرارُُه، َوال َيكوُف َمَع َغَْتِ اهلِل َقرارُُه. .113
رائَِر بِأْنواِر أْوصاِفِو. أِلَْجِل ذِلَك أَفَػَلْت أْنواُر الظَّواِىِر،  .114 َّ أناَر الظَّواِىَر بِأْنواِر آثارِه، َوأناَر الّس

 ُقلوِب َوالسَّرائِر َوِلذِلَك ِقيَل:وَلَْ تَأفْل أْنواُر ال
 إّف َُشَْس النَّهاِر تَػْغُرُب بِالَليػ           ػِل َوَُشُْس الُقلوِب لَْيَسْت َتغيبُ 

ْبلي َلَك. فَالَّذي واَجَهْتَك ِمْنُو األْقداُر  .115
ُ
لُيَخفِّْف َأَلَ الَبالِء َعَلْيَك ِعْلُمَك بِأَنَُّو ُسْبحانَُو ُىَو اٚت

 ي َعوََّدَؾ ُحْسَن االْخِتياِر.ُىَو الَّذ
 َمْن َظنَّ اْنِفكاَؾ ُلْطِفِو َعْن َقَدرِِه َفذِلَك لُِقصوِر َنظَرِِه. .116
ا َُياُؼ َعَلْيَك ِمْن َغَلَبِة اٛتَوى َعَلْيَك. .117  ال َُياُؼ َعَلْيَك أْف تَلَتِبَس الطَّريُق َعَلْيَك، َوإَّنَّ
 هوِر الَبَشرِيَِّة، َوَظَهَر ِبَعَظَمِة الرُّبوبِيَِّة يف إْظهاِر الُعُبوِديَِّة.ُسْبحاَف َمْن َستَػَر ِسرَّ اُٙتصوِصيَِّة ِبظُ  .118
 ال ُتطاِلْب َربََّك بَِتَأخُِّر َمْطَلِبَك َولِكْن طاِلْب نَػْفَسَك بَِتَأخُِّر أََدِبَك. .119
الـَ لَِقْهرِِه، فَػَقْد أَْعَظَم اٚتِنََّة َمىت َجَعَلَك يف الظَّاِىِر ُٟتَْتِثالً أِلَْمرِِه، َوَرَزَقَك يف الباِطِن االْسِتسْ  .111

 َعَلْيكَ 
 لَْيَس ُكلُّ َمْن ثَػَبَت َِتْصيُصُو َكُمَل َِتْليُصُو. .111
ال َيْسَتْحِقُر الوِْرَد إال َجهوٌؿ. الوارُِد يُػْوَجُد يف الّداِر اآلِخَرِة، َوالوِْرُد يَنَطوي باْنِطواِء ىِذِه الّداِر.  .112

ا ال َُيَْلُف ُوجوُده. الوِْرُد ُىَو طالُِبُو ِمْنَك، َوالوارُِد أْنَت َتْطلُُبُو ِمْنُو. َوأْيَن وَأْوىل ما يُػْعَتٌت ِبِو: م
 ما ُىَو طالُِبُو ِمْنَك ٟتّا ُىَو َمْطَلُبَك ِمْنُو؟!

 ُوروُد اإلْمداِد ِِبََسِب االْسِتْعداِد. َوُشروُؽ األْنواِر َعلى َحَسِب َصفاِء األْسراِر. .113
 َأْصَبَح يَػْنظُُر ماذا يَػْفَعُل، َوالعاِقُل يَػْنظُُر ماذا يَػْفَعُل اهللُ ِبِو.الغاِفُل إذا  .114
ا َيْستَػْوَحُش الُعّباُد َوالزُّّىاُد ِمْن ُكلِّ َشْيٍء لَِغْيَبِتِهْم َعِن اهلِل يف ُكلِّ َشْيٍء. فَػَلْو َشِهدوُه يف كُ  .115 لِّ إَّنَّ

 َشْيٍء َلَْ َيْستَػْوِحشوا ِمْن َشْيٍء .
 يف ىِذِه الّداِر بِالنَّظَِر يف ُمَكوَّناتِِو، َوَسَيْكِشْف َلَك يف تَِلَك الّداِر َعْن َكماِؿ ذاتِِو. أََمَرؾَ  .116
 َعِلَم ِمْنَك أنََّك ال َتْصِّبُ َعْنُو فَأشَهَدَؾ ما بَػَرَز ِمْنُو. .117
َلِل، َلوََّف َلَك الطّاعاِت. ًوَعِلمَ  .118

َ
ما فيَك ِمْن ُوجوِد الشََّرِه َفَحَجَرىا  ٚتّا َعِلَم اَ٘تقُّ ِمْنَك ُوجوَد اٚت

 َعَلْيَك يف بَػْعِض األْوقاِت، لَِيكوَف َِهَُّك إقاَمَة الصَّالِة ال ُوجوَد الصَّالِة، َفما ُكلُّ ُمَصلٍّ ُمقيٌم.
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 الصَّالُة طُْهَرٌة لِْلُقلوِب ِمْن أَْدناِس الذُّنوِب، واْسِتْفتاٌح لِباِب الغُيوِب. .119
ُصافاِة؛ تَػتَِّسُع فيها َمياديُن األْسراِر، َوُتْشرُِؽ فيها َشوارُِؽ  الصَّالُة َٝتَلُّ  .121

ناجاِة وَمْعِدُف اٚت
ُ
اٚت

 األْنواِر. َعِلَم ُوجوَد الضَّْعِف ِمْنَك فَػَقلََّل أْعداَدىا. َوَعِلَم اْحِتياَجَك إىل َفْضِلِو فَكثػََّر أَمدادىا.
ريَب ِوْجداُف السَّالَمِة.َمىت طََلْبَت ِعَوضاً َعلى َعَمٍل، طولِْبَت بِ  .121

ُ
 وجوِد الصِّْدِؽ فيِو. َويْكفي اٚت

ال َتْطُلْب ِعَوضاً َعلى َعَمٍل َلْسَت َلُو فاِعاًل. َيْكفي ِمَن اَٗتزاِء َلَك َعلى الَعَمِل أْف كاَف لَُو  .122
 قاِبالً.

 إذا أراَد أف يُْظِهَر َفْضَلُو َعَلْيَك َخَلَق َوَنَسَب إلَْيَك. .123
 َمذامَِّك إْف أَْرَجَعَك إلَْيَك، َوال تَػْفرُُغ َمداِئُحَك إْف َأْظَهَر ُجوَده َعَلْيَك.ال َِّنايَة لِ  .124
 ُكْن بِأْوصاِؼ رُبوبِيَِّتِو ُمتَػَعلِّقاً َوبِأْوصاِؼ ُعبوِديَِّتَك ُمَتَحقِّقاً. .125
ِعَي َوْصَفُو، َوُىَو َربُّ َمنَػَعَك أْف َتدَِّعَي ما لَْيَس َلَك ٟتّا لِْلَمْخلوقَُت، أَفَػيُبيُح َلَك أْف َتدَّ  .126

 العاٚتَُت؟!
 َكْيَف ُِتَْرُؽ َلَك الَعواِئُد َوأْنَت َلَْ َِتْرِْؽ ِمْن نَػْفِسَك الَعواِئَد. .127
ا الشَّْأُف أْف تُػْرَزَؽ ُحْسَن اأَلَدِب.                          .128  ما الشَّْأُف ُوجوُد الطََّلِب، إَّنَّ
لَِّة واالْفِتقاِر.ما طََلَب لَك َشْيٌء ِمْثُل االضْ  .129 واِىِب إلَْيَك ِمْثُل الذِّ

َ
 ِطراِر، َوال َأْسرََع بِاٚت

َلْو أَنََّك ال َتِصُل إليِو إاّل بَػْعَد فَػَناِء َمَساويَك َوَٝتِْو َدعاويَك َلَْ َتِصْل إلَْيِو أََبداً. َولِكْن إذا أراَد  .131
ىَ نَػْعَتَك بِنَػْعِتِو، فَػَوَصَلَك إلَْيِو ِبا ِمْنُو إلَْيَك ال ِبا َأْف يُوِصَلَك إلَْيِو َستَػَر َوْصَفَك ِبَوْصِفِو، َوَغطّ 

 ِمْنَك إلَْيِو.
 لوال َٓتيُل َسًتِِه َلَْ َيُكْن َعَمٌل أْىالً ْلْلَقبوِؿ. .131
 أْنَت إىل ِحْلِمِو إذا َأطَْعَتُو َأْحَوُج ِمْنَك إىل ِحْلِمِو إذا َعَصْيَتُو. .132
ُر َعلى ِقْسَمُْتِ: سًَّتٌ  .133 َر فيها َخْشَيَة  السَّتػْ ٌر فيها. فَالعامَُّة َيْطلُُبوَف ِمَن اهلِل السَّتػْ ْعِصَيِة، َوَستػْ

َ
َعِن اٚت

َر َعْنها َخْشَيَة ُسقِوِطِهْم ِمْن َنظَِر  ُسقوِط َمْرتَػَبِتِهْم ِعْنَد اٙتَْلِق، َواٙتاصَُّة َيْطلُبوَف ِمَن اهلِل السَّتػْ
. ِلِك اَ٘تقِّ

َ
 اٚت

ا َأْكَرـَ ِفْيَك َٓتيَل َسًْتِِه. فَاَ٘تْمُد ِلَمْن َستَػَرَؾ، لَْيَس اَ٘تْمُد ِلَمْن َأْكَرَمَك َمْن َأْكَرَمَك إَّنَّ  .134
 َوَشَكَرَؾ.
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ُر َمْن  .135 ما َصِحَبَك إال َمْن َصِحَبَك َوُىَو ِبَعْيِبَك َعليٌم، َولَْيَس ذِلَك إاّل َمْوالَؾ الَكرمي. َخيػْ
 يَعوُد ِمْنَك إليِو. َتْصَحُب َمْن َيْطلُُبَك َلَك ال ِلَشْيءٍ 

ْني .136 ا َلْو َأْشَرَؽ َلَك نوُر الَيقُِت َلرَأيَت اآلِخَرَة أَقػَْرَب إلَْيَك ِمْن أْف تَػْرَحَل إلَْيها، َوَلرَأْيَت َٝتاِسَن الدُّ
 َقْد َظَهَرْت ِكْسَفُة الَفناِء َعَلْيها.

، َوَلِكْن َحَجَبَك َعْنُو تَػَوىُُّم َموجوٍد ما َحَجبَك َعْن اهلِل ُوجوُد َموجوٍد َمَعُو، إْذ ال َشْيَء َمَعوُ  .137
 َمَعُو.

َُكوَّناِت ما َوَقَع َعَلْيها ُوجوُد إبصاٍر. َوَلْو َظَهَرْت ِصفاتُُو اْضَمَحلَّْت ُمَكوَّناتُُو. .138
 َلْوال ظُهورُُه يف اٚت

 ُر.أْظَهَر ُكلَّ َشْيٍء أِلنَُّو الباِطُن، َوطوى ُوجوَد ُكلِّ َشْيٍء أِلنَُّو الظّاىِ  .139
َُكوَّناِت؛ قاؿ }اْنظُُروا  .141

َُكوَّناِت، َوما أِذَف َلَك أْف تَِقَف َمَع َذواِت اٚت
أباَح َلَك أْف تَػْنظَُر ما يف اٚت

َماَذا يف السََّماَواِت{ وَلَْ يَػُقْل: انظروا السَّمواِت واأَلْرض. قاؿ اْنظُروا ماذا فيها، فَػَتَح َلَك 
. وَلَْ يَػُقْل انُ  .باَب اإلْفهاـِ  ظروا السَّمواِت لَِئاّل َيُدلََّك َعلى ُوجوِد األجراـِ

 األكواُف ثابَِتٌة بإثباتِِو َوَٟتُْحوٌَّة بأَحديَِّة ذاتِِو. .141
 الّناُس َُيَْدحوَنَك ِلما َيظُنُّونَُو فيَك، َفُكْن أْنَت ذاماً لَنفِسَك ِلما تَػْعَلُمُو ِمنها. .142
 عاىل أْف يُػْثٌت َعَلْيِو ِبَوْصٍف ال َيْشَهُدُه ِمْن نَػْفِسِو.اٚتؤِمُن إذا ُمِدَح اْسَتْحيا ِمَن اهلِل تَ  .143
 أْجَهُل الّناِس َمْن تَػَرَؾ يَقَُت ما ِعْنَدُه ِلَظنِّ ما ِعْنَد الّناِس. .144
 إذا أْطَلَق الثَناَء َعَلْيَك َوَلْسَت بَأْىٍل، َفأْثِن َعَلْيِو ِبا ُىَو َلُو أْىٌل. .145
ِلُشهوِدِىُم الثَّناَء ِمَن اٙتَْلِق. َوالعارِفوَف إذا ُمِدحوا انْػَبَسطوا ِلُشهوِدِىْم  الزُّّىاُد إذا ُمِدحوا انَقَبضوا .146

. ِلِك اَ٘تقِّ
َ
 ذِلَك ِمَن اٚت

ْنُع، فاْسَتِدؿَّ ِبذِلَك َعلى ثُبوِت  .147
َ
َمىت ُكْنَت إذا أُْعطيَت َبَسَطَك الَعطاُء، وإذا ُمِنْعَت قَػَبَضَك اٚت

 يف ُعبوديَِّتَك. طُفوليَِّتَك َوَعَدـِ ِصْدِقكَ 
إذا َوَقَع ِمْنَك َذْنٌب َفال َيُكْن َسَبباً لِيأِسَك ِمْن ُحصوِؿ االْسِتقاَمِة َمَع َربَِّك، فَػَقْد َيكوُف ذِلَك  .148

َر َعَلْيَك.  آِخَر َذْنٍب ُقدِّ
يَػْفَتَح َلَك باَب إذا أََرْدَت أْف يَػْفَتَح َلَك باَب الرَّجاِء فاْشَهْد ما ِمْنُو إلَْيَك. َوإذا أََرْدَت أْف  .149

 اٙتَوِؼ فاْشَهْد ما ِمْنَك إلَْيِو.
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ا أفاَدَؾ يف لَْيِل الَقْبِض ما َلَْ َتْسَتِفْدُه يف إْشراِؽ ََّناِر الَبْسِط }ال َتْدُروَف أَيػُُّهْم أَقػَْرُب َلُكْم  .151 ُرِبَّ
 نَػْفعًا{.

 َمطاِلُع األَْنواِر: الُقلوُب َواألْسراُر. .151
 لوَب، َمَدُدُه ِمَن الّنوِر الوارِِد ِمْن َخزاِئِن الغُيوِب.نُوٌر ُمْستَػْودٌَع يف القُ  .152
 نُوٌر َيْكِشُف َلَك ِبِو َعْن آثارِِه، َونُوٌر َيْكِشُف َلَك ِبِو َعْن أْوصاِفِو. .153
ا َوقَػَفِت الُقلوُب َمَع األْنواِر، َكما ُحِجَبِت النُّفوُس ِبَكثاِئِف اأَلْغياِر. .154  ُرِبَّ
ِر ِبكثاِئِف الظَّواِىِر إْجالالً َٛتا أْف تُػْبَتَذَؿ ِبوجوِد اإلْظهاِر، َوأْف يُنادى َعَلْيها َستَػَر أْنواَر السَّرائِ  .155

 بِلساف االْشِتهاِر.
ليُل َعَلْيِو. وَلَْ يُػْوِصْل إلَْيِهْم إاّل َمْن  .156 ُسْبحاَف َمْن َل ََيَْعِل الَدليَل َعلى أْولِيائِِو إاّل ِمْن َحْيُث الدَّ

 َلُو إلَْيِو.أراَد أْف يُوصِ 
ا أْطَلَعَك َعلى َغْيِب َمَلكوتِِو، َوَحَجَب َعْنَك االْسِتْشراَؼ َعلى أْسراِر الِعباِد. .157  ُرِبَّ
َنًة َعَلْيِو َوَسَبباً ٗتَِ  .158 رِّ الَوباؿ َمْن اطََّلَع َعلى أْسراِر الِعباِد وَلَْ يَػَتَخلَّْق بالرَّْٔتَِة اإلٛتِيَِّة كاَف اطِّالُعُو ِفتػْ

 إلِيِو.
، َوُمداواُة ما ََيْفى  .159 ٌَ ْعِصَيِة ظاِىٌر َجليٌّ، َوَحظُّها يف الطّاَعِة باِطٌن َخفَي

َ
َحظُّ النػَّْفِس يف اٚت

 َصْعٌب ِعالُجُو.
ا َدَخَل الرِّياُء َعَلْيَك ِمْن َحْيُث ال يَػْنظُُر اٙتَْلُق إلَْيَك. .161  ُرِبَّ
 اْسِتْشراُفَك أْف يَػْعَلَم اٙتَْلُق ِِبُصوِصيَِّتَك َدليٌل َعلى َعَدـِ ِصْدِقَك يف ُعبوِديَػتََّك. .161
 َغيِّْب َنظََر اٙتَْلِق إلَْيَك بَِنَظِر اهلِل إلَْيَك، َوِغْب َعْن إْقباٛتِِْم َعَلْيَك ِبُشهوِد إْقبالِِو إلَْيَك. .162
ٍء، َوَمْن َفٍِتَ ِبِو غاَب َعْن ُكلِّ َشْيٍء. َوَمْن أَحبَُّو َلَْ يُػْؤثِْر َمْن َعَرَؼ اَ٘تقَّ َشِهَدُه يف ُكلِّ َشيْ  .163

 َعَلْيِو َشيئاً.
ُة قُػْرِبِو ِمْنَك. .164 ا َحَجَب اَ٘تقَّ َعْنَك ِشدَّ  إَّنَّ
ا اْحَتَجَب ِلِشدَّة ظُهورِِه، َوَخِفَي َعِن األْبصاِر لِِعَظِم نُورِِه. .165  إَّنَّ
للَعطاِء ِمْنُو، فَػَيِقلَّ فَػْهُمَك َعْنُو، َولَيُكْن طََلُبَك إلْظهاِر الُعبوِديَِّة َوِقياماً  ال َيُكْن طََلُبَك َتَسبُّباً  .166

 ِِبُقوِؽ الرُبوبِيَِّة.
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 َكْيَف َيكوُف طََلُبَك اّلالِحُق َسَبباً لَِعطائِِو الّساِبِق؟! .167
 َجلَّ ُحْكُم األَزِؿ َأْف يَػْنضاَؼ إىل الِعَلِل. .168
ْيٍء ِمْنَك. َوأْيَن ُكْنَت حَُت واَجَهْتَك ِعنايَػُتُو َوقابَػَلْتَك رِعايَػُتُو؟! َلَْ َيُكْن يف ِعنايُتُو فيَك ال ِلشَ  .169

 أزَلِِو إخالُص أْعماٍؿ َوال ُوجوُد أْحواٍؿ. َبْل َلَْ َيُكْن ُىناَؾ إاّل َٝتُْض اإلْفضاِؿ َوَعظيُم النَّواِؿ.
الِعنايِة، َفقاؿ: }ََيَْتصُّ ِبَرْٔتَِتِو َمْن َيَشاُء{. َوَعِلَم أَنَُّو  َعِلَم أفَّ الِعباَد يَػَتَشوَّفوَف إىل ظُهوِر ِسرِّ  .171

َلْو َخاّلُىْم َوذِلَك َلًَتكوا الَعَمَل اْعِتماداً َعلى اأَلَزِؿ. َفقاؿ }ِإفَّ َرْٔتََة اللَِّو َقرِيٌب ِمْن 
 اْلُمْحِسِنَُت{.

شيَئِة َيْسَتِنُد ُكلُّ َشْيٍء، أِلفَّ ُوقوعَ  .171
َ
 ما َلَْ َيَشأ اَ٘تقُّ ُٝتاٌؿ، َوال َتْسَتِنُد ِىَي إىل َشْيٍء. إىل اٚت

ُُم اأَلَدُب َعلى تَػْرِؾ الطََّلِب اْعِتماداً َعلى ِقْسَمِتِو َواْشِتغاالً ِبذِْكرِِه َعْن َمْسألَِتِو. .172 ا َدٛتَّ  ُرِبَّ
ا يُػَنبَُّو َمنْ  .173 ا يُذَكَُّر َمْن ََيوُز َعَلْيَو اإلْغفاُؿ. َوإَّنَّ  ُُيِْكُن ِمْنُو اإلِْهاُؿ. إَّنَّ
ريديَن. .174

ُ
 ُوروُد الفاقاِت أْعياُد اٚت

زيِد يف الفاقاِت ما َلَْ َتَُِدُه يف الصَّوـِ َوالصَّالِة. .175
َ
ا َوَجْدَت ِمَن اٚت  ُرِبَّ

واِىِب. .176
َ
 الفاقاُت ُبُسُط اٚت

واِىِب َعَلْيَك، َصحِِّح الَفْقَر َوالفاَقَة َلَدْيَك؛ } .177
َ
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء{.إْف أَرْدَت ُوروَد اٚت  ِإَّنَّ

َُتَقَّْق َُتَقَّْق بأْوصاِفَك ُيُِّدَؾ بأوصاِفِو. َُتَقَّْق ِبُذلَِّك ُيُِّدَؾ ِبِعزِِّه. َُتَقَّْق ِبَعْجزَِؾ ُيُِّدَؾ ِبُقْدَرتِِو.  .178
 ِبَضْعِفَك ُيُِّدَؾ ِِبَْولِِو َوقُػوَّتِِو.

ا ُرزَِؽ الَكراَمَة َمْن َلَْ َتكْ  .179  ُمْل َلُو االْسِتقاَمُة.ُرِبَّ
 ِمْن َعالماِت إقاَمِة اَ٘تقِّ َلَك يف الشَّْيِء إداَمُتُو إيّاَؾ فيِو َمَع ُحصوِؿ الَنتاِئِج. .181
َمْن َعبػََّر ِمْن ِبساِط إْحسانِِو َأْصَمَتْتُو اإلساءُة، َوَمْن َعبػََّر ِمْن ِبساِط إْحساف اهلِل إلَْيِو ََلْ  .181

 َيْصُمْت إذا أساَء.
 ُق أْنواُر اُ٘تَكماِء أْقواَٛتُْم، َفَحْيُث صاَر التػَّْنويُر َوَصَل التػَّْعبَُت.َتْسبِ  .182
ُرُز َوَعَلْيِو ِكْسَوُة الَقْلِب الَّذي ِمْنُو بَػَرَز. .183  ُكلُّ َكالـٍ يَػبػْ
 ُو.َمْن أُِذَف لُو يف التػَّْعبَِت ُفِهَمْت يف َمساِمِع اٙتَْلِق ِعباَرتُُو، َوُجلَِّيْت إلَْيِهْم إشارَتُ  .184
 ُرِبا بَػَرَزِت اَ٘تقاِئُق َمكسوَفَة األْنواَر إذا َلَْ يُػْؤَذْف َلَك فيها بِاإلْظهاِر. .185
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ِعباراتُػُهم إّما لَِفَيضاِف َوْجٍد، أْو لَِقْصِد ِىدايَِة ُمريٍد. فاألوَُّؿ حاُؿ الّساِلكَُت، والثّاين حاُؿ  .186
َحقِّقَُت.

ُ
ِكَنَة واٚت

َ
 أْرباِب اٚت

ْسَتِمعَُت، َولَْيَس َلَك إاّل ما أْنَت َلُو آِكٌل.الِعباراُت ُقوٌت لعائِ  .187
ُ
 َلِة اٚت

ا َعبػََّر َعْنُو َمْن َوَصَل إلَْيِو، َوذِلَك يَػْلَتِبُس إاّل  .188 قاـِ َمْن اْسَتْشَرَؼ َعَلْيِو، َوُرِبَّ
َ
ا َعبػََّر َعِن اٚت  َعلى ُرِبَّ

 صاِحِب الَبصَتَِة.
ارِداتِِو؛ فإفَّ ذِلَك يُِقلَّ َعَمَلها يف قَلِبِو َوَُيْنَػْعُو ُوجوَد الصِّْدِؽ ال يَػْنَبغي لِلّساِلِك أْف يُػَعبػَِّر َعْن و  .189

 َمَع َربِِّو.
ْعِطَي ِفيِهْم َمْوالَؾ. فإْف ُكْنَت َكذِلَك  .191

ُ
ال َّتُدََّف َيَدَؾ إىل األْخِذ ِمَن اَٙتالِئِق، إاّل أْف َترى أفَّ اٚت

 َفُخْذ ما واَفَق الِعْلَم.
ا اْسَتْحيا .191 العاِرُؼ أْف يَرَفَع حاَجَتُو إىل َمْوالُه اْكِتفاًء ِبَشيَئِتِو. َفَكْيَف ال َيْسَتْحيي أْف يَػْرفَػَعها  ُرِبَّ

 إىل َخليَقِتِو.
إذا الَتَبَس َعَلْيَك أْمراِف فاْنظُْر أثْػَقَلُهما َعلى النػَّْفِس فَاتَِّبْعُو، فَإنَُّو ال يَػثْػُقُل َعَلْيها إاّل ما كاَف  .192

 َحّقاً.
ساَرَعُة إىل َنواِفِل اَٙتَْتاِت، َوالتَّكاُسُل َعِن الِقياـِ بِالواِجباِت. ِمنْ  .193

ُ
َِ اٛتَوى اٚت  َعالماِت اتِّباِع

قَػيََّد الطّاعاِت بِأْعياِف األْوقاِت َكْي ال َُينَػَعَك َعنها ُوجوُد التَّْسويِف. َوَوسََّع َعَلْيَك الَوْقَت َكْي  .194
 تَػْبقى َلَك ِحصَُّة االْخِتياِر.

َعِلَم ِقلََّة َُّنوِض الِعباِد إىل ُمعاَمَلِتِو، َفأْوَجَب َعَلْيِهْم ُوجوَد طاَعِتِو، َفساقَػُهْم إلَْيِو ِبَسالِسِل  .195
 اإلَْياِب. "َعِجَب َربَُّك ِمْن قَػْوـٍ ُيساقوَف إىل اٗتَنَِّة بِالسَّالِسِل".

 ُدخوَؿ َجنَِّتِو. أْوَجَب َعَلْيَك ُوجوَد ِخْدَمِتِو، َوما أْوَجَب َعَلْيَك إال .196
 َمْن اْستَػْغَرَب أْف يُػْنِقَذُه اهللُ ِمْن َشْهَوتِِو، َوأْف َُيْرَِجُو ِمْن ُوجوِد َغْفَلِتِو. فَػَقِد اْستَػْعَجَز الُقْدَرةَ  .197

 اإلٛتِيَّة، }وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا{.
ا َوَرَدِت الظَُّلُم َعَلْيَك، لِيُػَعرَِّفكَ  .198  َقْدَر ما َمنَّ ِبِو َعَلْيَك. ُرِبَّ
 َمْن َلَْ يَػْعِرْؼ َقْدَر النػَِّعِم ِبوْجداَِّنا َعَرَفها ِبُوجوِد فُػْقداَِّنا. .199
 ال ُتْدِىْشَك وارِداُت النػَِّعِم َعِن الِقياـِ ِِبُقوِؽ ُشْكرَِؾ. فإفَّ ذِلَك ٟتّا ََيُطُّ ِمْن ُوجوِد َقْدرَِؾ. .211
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 الَقْلِب ُىَو الّداُء الُعضاُؿ.َّتَكُُّن َحالَوِة اٛتَوى ِمَن  .211
 ال َُيْرُِج الشَّْهَوَة ِمَن الَقْلِب إاّل ُخْوٌؼ ُمْزِعٌج أْو َشْوٌؽ ُمْقِلٌق. .212
ْشتَػَرُؾ ُىَو ال يَػْقبَػُلُو، والَقْلُب  .213

ُ
ْشتَػَرَؾ. الَعَمُل اٚت

ُ
ْشتَػَرَؾ ال َيُُِب الَقْلَب اٚت

ُ
َكما ال َيُِبُّ الَعَمَل اٚت

ْشتَػَرُؾ ال يُػْقبِ 
ُ
 ُل َعلّيِو.اٚت

نواٌر أُِذَف َٛتا يف الدُّخوِؿ. .214 َْ  أْنواٌر أُِذَف َٛتا يف الُوصوِؿ َوَأ
ا َوَرَدْت َعَلْيَك األْنواُر فَػَوَجَدِت الَقْلَب َٝتُْشّواً ِبُصَوِر اآلثاِر فَاْرَُتََلْت ِمْن َحْيُث نَػزََلْت. .215  ُرِبَّ
عاِرؼِ  .216

َ
 واألْسراِر. فَػرِّْغ قَػْلَبَك ِمَن اأَلْغياِر َّتْألُه بِاٚت

 ال َتْسَتْبِطيْء ِمْنو النَّواَؿ، َولِكِن اْسَتْبطيْء ِمْن نَػْفِسَك ُوجوَد اإلْقباِؿ. .217
ُحقوٌؽ يف األْوقاِت ُُيِْكُن َقضاؤىا، َوُحقوٌؽ يف األْوقاِت ال ُُيِْكُن َقضاؤىا. إْذ ما ِمْن َوْقٍت يَرُِد  .218

. َفَكْيَف تَػْقضي فيِو َحقَّ َغَْتِِه َوأْنَت َلَْ تَػْقِض َحقَّ إال وهلِل َعَلْيَك فيِو َحٌق َجديٌد َوأَْمٌر أكيدٌ 
 اهلِل فيِو؟!

 ما فاَتَك ِمْن ُعُمرَؾ ال ِعَوَض َلُو، َوما َحَصَل َلَك ِمْنُو ال قيَمَة لَُو. .219
 ما أْحَبْبَت َشيئاً إال ُكْنَت لَُو َعْبداً، َوُىَو ال َيُِبُّ أْف َتكوَف لَِغَْتِِه َعْبداً. .211
ا أَمَرَؾ ِِبِذِه َوََّناَؾ َعْن ىِذِه ِلما يَعوُد َعَلْيَك.ال تَػنػْ  .211  َفُعُو طاَعُتَك َوال َتُضرُُّه َمْعِصَيُتَك. وإَّنَّ
 ال يَزيُد يف ِعزِِّه إْقباُؿ َمْن أَقػَْبَل، َوال يَػنػُْقُص ِمْن ِعزِِّه إْدباُر َمْن أْدبَػَر. .212
 َفَجلَّ َربُّنا أْف يَػتَِّصَل بِِو َشْيٌء أْو يَػتَِّصَل ُىَو ُوصوُلَك إىل اهلِل ُوصوُلَك إىل الِعْلِم ِبِو، َوإاّل  .213

 ِبَشْيء.
 قُػْرُبَك ِمْنُو أْف َتكوَف ُمشاِىداً لُِقْرِبِو، َوإاّل َفِمْن أْيَن أْنَت َووجوُد قُػْرِبِو؟! .214
ا قَػرَْأنَاُه فَاتَِّبْع قُػْرآنَُو. ُُثَّ اَ٘تقاِئُق َترُِد يف حاِؿ التََّجّلي ُٜتَْمَلٌة، َوبَػْعَد الَوعِي َيكوُف الَبياُف. }فَِإذَ  .215

َنا بَػَيانَُو{.  أف َعَليػْ
َمىت َوَرَدِت الوارِداُت اإلٛتيَُّة إلَْيَك َىَدَمِت الَعواِئَد َعَلْيَك، }ِإفَّ اْلُمُلوَؾ ِإَذا َدَخُلوا قَػْريًَة  .216

 أَْفَسُدوَىا{.
صاِدُمُو َشْيٌء إاّل َدَمَغُو }َبْل نَػْقِذُؼ بِا٘تَْقِّ َعَلى الوارُِد يًأيت ِمْن َحْضَرِة قَػّهاٍر، أِلْجِل ذِلَك ال يُ  .217

 اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىٌق{.
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 َكْيَف ََيَْتِجُب اَ٘تقُّ ِبَشْيٍء َوالَّذي ََيَْتِجُب ِبِو ُىَو فيِو ظاِىٌر، َوَموجوٌد حاِضٌر. .218
ا قَِبَل ِمَن الَعَمِل ما َلَْ ُتْدرِْؾ َْتََرَتُو  ال تَيأْس ِمْن قَبوِؿ َعَمٍل َلَْ َتَِْد فيِو ُوجودَ  .219 اُ٘تضوِر. فَػُرِبَّ

 عاِجالً.
راُد ِمْنها ُوجوُد ا .221

ُ
ا اٚت راُد ِمَن السَّحابَِة اإلْمطاَر، وإَّنَّ

ُ
 إلْْتاِر.ال تُػزَكَُِّتَّ وارِداً ال تَػْعَلُم َْتََرَتُو، فَلْيَس اٚت

ْف َبَسَطْت أْنواَرىا َوأُْوَدَعْت أْسراَرىا، فَػَلَك يف اهلِل ِغًٌت َعْن ُكلِّ ال َتْطُلََبَّ بَقاَء الوارِداِت بَػْعَد أ .221
 َشْيٍء، َولَْيَس يُػْغنيَك َعْنُو َشْيٌء.

َتطَلُُّعَك إىل بَقاِء َغَْتِِه َدليٌل َعلى َعَدـِ ِوْجداِنَك َلُو. َواْستيحاُشَك لُِفْقداِف ما سواُه َدليٌل َعلى  .222
 .    َعَدـِ ُوْصَلِتَك ِبوِ 

ا ىُ  .223 ا ُىَو ِبُشهوِدِه َواْقًتاِبِو. َوالَعذاٌب َوإْف تَػنَػوََّعْت َمظاِىرُُه إَّنَّ َو النَّعيُم وإْف تَػنَػوََّعْت َمظاِىرُُه إَّنَّ
ـُ النَّعيِم بِالنَّظَِر إىل َوْجِو اهلِل الَكرمِي.  ِلوجوِد ِحجابِِو. َفَسَبُب الَعذاِب ُوجوُد اِ٘تْجاِب، وإّْتا

ُدهُ  .224 َِ  الُقلوُب ِمَن اٛتُموـِ َواألْحزاِف فأِلَْجِل ما ُمِنَعْتُو ِمْن ُوجوِد الَعياِف. ما تَج
 ِمْن َّتاـِ النػِّْعَمِة َعَلْيَك أْف يَػْرزَُقَك ما َيْكفيَك َوَُيْنَػَعَك ما يُْطغيَك. .225
 لَِيِقلَّ ما تَػْفرَُح ِبِو، يَِقلَّ ما َُتَْزُف َعَلْيِو. .226
 أَرْدَت أْف ال تُػْعَزَؿ َفال تَػَتوؿَّ ِواليًَة ال َتدوـُ َلَك. إفْ  .227
 إْف َرغََّبْتَك الِبداياُت َزىََّدْتَك الِنهاياُت. إْف َدعاَؾ إلَْيها ظاِىٌر ََّناَؾ َعْنها باِطٌن. .228
ا َجَعَلها َٝتَالَّ لأَلْغياِر َوَمْعِدناً ِلُوجوِد األْكداِر َتزىيداً َلَك فيها. .229  إَّنَّ
َُجرََّد، َفَذوََّقَك ِمْن َذواِقها ما ُيَسهُِّل َعَلْيَك ُوجوَد ِفراِقها. َعِلمَ  .231

 أنََّك ال تَػْقَبُل النُّْصَح اٚت
 الِعْلُم الّناِفُع ُىَو الَّذِي يَػَنِبِسُط يف الصَّْدِر ُشعاُعُو وُيَكَشُف بِِو َعِن الَقْلِب ِقناُعُو. .231
 َخَُت ِعْلٍم ما كاَنِت اَٙتشَيُة َمَعُو. .232
 ْلُم إْف قاَرنَػْتُو اَٙتْشَيُة فَػَلَك، َوإاّل فَػَعَلْيَك.العِ  .233
ِـّ إلَْيَك، فَاْرِجْع إىل ِعْلِم اهلِل فيَك، فَإْف   .234 ـُ إْقباِؿ الّناِس َعَلْيَك أْو تَػَوُجُهُهْم بِالذَّ َمىت آَلَمَك َعَد

ُهْم. كاَف ال يُػْقِنُعَك ِعْلُمُو َفُمصيَبُتَك ِبَعَدـِ قَناَعِتَك ِبِعْلِمِو أَشدُّ   ِمْن ُمصيَبِتَك ِبُوجوِد األذى ِمنػْ
ا أْجرى األذى َعلى أْيديِهْم َكْي ال َتكوَف ساكِناً إلَْيِهْم. أراَد أْف يُػْزِعَجَك َعْن ُكلِّ َشْيٍء  .235 إَّنَّ

 َحىت ال َيْشَغَلَك َعْنُو َشْيٌء.
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 مَّْن ناِصَيُتَك بَِيِدِه.إذا َعِلْمَت أفَّ الشَّْيطاَف ال يَػْغُفُل َعْنَك َفال تَػْغُفْل أْنَت عَ  .236
 َجعَلُو َلَك َعّدواً لَِيُحوَشَك ِبِو إلَْيِو، َوَحرََّؾ َعَلْيَك النػَّْفَس لَِيدوـَ إْقباُلَك َعَلْيِو. .237
َتَكبػُِّر َحّقاً. إْذ لَْيَس التَّواُضُع إاّل َعْن رِفػَْعٍو. َفَمىت أثْػَبتَّ  .238

ُ
َمْن أثْػَبَت لِنَػْفِسِو َتواُضعاً فَػُهَو اٚت

َتَكبػُِّر َحّقاً.لِ 
ُ
 َنِفَسَك َتواُضعاً َفأْنَت اٚت

َتواِضَع الَّذي إذا َتواَضَع رَأى  .239
ُ
َتواِضُع الَّذي إذا َتواَضَع رَأى أنَُّو فَػْوَؽ ما َصَنَع. َولِكنَّ اٚت

ُ
لَْيَس اٚت

 أنَُّو ُدوَف ما َصَنَع.
 َوََتَّلي ِصَفِتِو. التَّواُضُع اَ٘تقيقيُّ ُىَو ما كاَف ناِشئاً َعْن ُشهوِد َعَظَمِتوِ  .241
 ال َُيْرُِجَك َعِن الَوْصِف إال ُشهوُد الَوْصِف. .241
ْؤِمُن َيْشَغُلُو الثَّناُء َعلى اهلِل َعْن أْف َيكوَف لِنَػْفِسِو شاِكراً. َوَتْشَغُلُو ُحقوُؽ اهلِل َعْن أْف َيكوَف  .242

ُ
اٚت

 ِ٘تُظوِظِو ذاِكراً.
ِحبُّ الَّذي يَػْرجو ِمْن َٝتْبوِبوِ  .243

ُ
ِحبَّ َمْن يَػْبُذُؿ َلَك،  لَْيَس اٚت

ُ
ِعَوضاً أْو َيْطُلُب ِمنُو َغَرضاً، فَإفَّ اٚت

ِحبُّ َمْن تَػْبُذُؿ َلُو.
ُ
 لَْيَس اٚت

َنُو َحىت َتْطوِيَها رِْحَلُتَك.  .244 َنَك َوبَػيػْ ُر الّسائِريَن. إْذ ال َمساَفَة بَػيػْ َلْوال َمياديُن النُّفوِس ما َُتَقََّق َسيػْ
َنُو َّتُْحَوىا ُوْصَلُتَك. َوال َقطيَعَة بَػيػَْنكَ   َوبَػيػْ

تَػَوسِِّط َبَُت ُمْلِكِو َوَمَلكوتِِو لِيُػَعلَِّمَك َجالَلَة َقْدرَِؾ بَػُْتَ َٞتْلوقاتِِو، َوأنََّك  .245
ُ
َجَعَلَك يف العاَلَِ اٚت

 َجْوَىَرٌة تَػْنَطوي َعَلْيَك أْصداُؼ ُمَكوَّناتِِو.
ا َوِسَعَك الَكوُف ِمْن َحْيُث ُجْثمانِ  .246  يَُّتَك وَلَْ َيَسْعَك ِمْن َحْيُث ثُبوِت ُروحانيَِّتَك.إَّنَّ
 الكاِئُن يف الَكوِف، وَلَْ تُػْفَتْح َلُو َمياديُن الغُيوِب، َمْسجوٌف ِبُحيطاتِِو، َوَٝتْصوٌر يف َىْيَكِل ذاتِِو. .247
َُكوَِّف، فَإذا َشِهْدَتُو كاَنِت األْكواُف َمَعَك. أْنَت َمَع األْكواِف ما َلَْ َتْشَهدِ  .248

 اٚت
ا َمَثُل اُٙتصوِصيَِّة كإْشراِؽ َُشِْس النَّهاِر  .249 ـُ َوْصِف الَبَشريَِّة، إَّنَّ ال يَػْلَزـُ ِمْن ثُبوِت اُٙتصوِصيَِّة َعَد

ْيِل ُوجوِدَؾ. َوتارًَة يَػْقِبُض َظَهَرْت يف األُُفِق َولَْيَسْت ِمْنُو. تارًَة ُتْشرُِؽ ُُشوُس أوْصاِفِو َعلى لَ 
 ذِلَك َعْنَك فَػيَػُردَُّؾ إىل ُحدوِدَؾ، فَالنَّهاُر لَْيَس ِمْنَك َوإلَْيَك، َولِكنَُّو وارٌِد َعَلْيَك.

َِ أْوصاِفِو  .251 َدؿَّ ِبُوجوِد آثارِِه َعلى ُوجوِد أْٖتائِِو. وِبوجوِد أْٖتائِِو َعلى ثُبوِت أوْصاِفِو، َوبِثُبوِت
ِد ذاتِِو. إْذ ُٝتاٌؿ أْف يَقوـَ الَوْصُف بِنَػْفِسِو. فأْرباُب اَٗتْذِب َيْكِشُف َٛتُْم َعْن َكماِؿ َعلى ُوجو 
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ثارِِه. ذاتِِو، ُُثَّ يَػُردُُّىْم إىل ُشهوِد ِصفاتِِو، ُُثَّ يُػْرِجُعُهْم إىل التػََّعلُِّق بأْٖتائِِو، ُُثَّ يَػُردُُّىْم إىل ُشهوِد آ
ْجذوبَُت، َوِبدايَُة الّسالكَُت َِّنايَُة َوالّساِلكوَف َعلى َعكْ 

َ
ِس ىذا. فَِنهايَُة الّساِلكَُت ِبدايَُة اٚت

ا التَػَقيا يف الطَّريِق، ىذا يف تَػَرقّيِو وىذا يف َتَدلّيِو. ْجذوبَُت؛ لِكْن ال ِبَْعًٌت واِحٍد؛ فَػُرِبَّ
َ
 اٚت

َلكوِت. َكما ال َتْظَهُر أْنواُر السَّماِء إاّل يف  ال يُػْعَلُم َقْدُر أْنواِر الُقلوَب واألْسراَر إاّل يف َغْيبِ  .251
َ
اٚت

ْلِك.
ُ
 َشهاَدِة اٚت

 ِوْجداُف َْتَراِت الطّاعاِت عاِجالً َبشائُِر العاِملَُت ِبُوجوِد اَٗتزاِء َعَلْيها آِجالً. .252
ـْ َكْيَف َتْطُلُب اَٗتزاَء َعلى ِصْدٍؽ  َكْيفَ  .253 ٌؽ ِبِو َعليَك، أ َتْطُلُب الِعَوَض َعلى َعَمٍل ُىَو ُمَتَصدِّ

 ُىَو ُمْهديِو إلَْيَك؟!
ْم، قَػْوـٌ َتْسِبُق أْنوارُُىْم أذْكاَرُىْم، َوقَػْوـٌ َتْسِبُق أذْكارُُىْم أْنواَرُىْم، َوقَػْوـٌ تَػَتساوى أذْكاُرُىْم َوأْنوارُىُ  .254

 قَػْوـٌ ال أذْكاَر َوال أْنواَر.. نَعوُذ بِاهلِل ِمْن ذِلَك.وَ 
ذاِكٌر ذََكَر لَِيْسَتنََت قَػْلُبُو َفكاَف ذاِكراً، َوذاِكٌر اْسَتناَر قَػْلُبُو َفكاَف ذاِكراً، َوالَّذي اْستَػَوْت أذْكارُُه  .255

 َوأْنوارُُه فَِبذِْكرِِه يُػْهَتدى َوبِنورِِه يُػْقَتدى.
 ذِكٍر إال َعْن باِطِن ُشهوٍد َوِفْكٍر. ما كاَف ظَاِىرُ  .256
ْسَتْشِهَدَؾ فَػَنطََقْت بِإٛتيَِّتِو الظَّواِىُر، َوَُتَقََّقْت بَأَحِديَِّتِو الُقْلوُب  .257 ََ أْشَهَدَؾ ِمْن قَػْبِل أْف ِي

 والسَّرائُِر.
ْن أْىالً ٗتََِرياِف ذِْكرِِه َعَلْيَك، أْكَرَمَك اهللُ ِبكراماٍت َثالٍث: َجَعَلَك ذاِكراً َلُو، َوَلْوال َفْضُلُو َلَْ َتكُ  .258

 َوَجَعَلَك َمْذكوراً ِبِو، إْذ َحقََّق ِنْسَبَتُو َلَدْيَك، َوَجَعَلَك َمْذكوراً ِعْنَدُه فَػَتمََّم نِْعَمَتُو َعَلْيَك.
 ْمداُدُه.ُربَّ ُعُمٍر اتََّسَعْت آماُدُه َوقَػلَّْت أْمداُدُه، َوُربَّ ُعُمٍر قَليَلٌة آماُدُه َكثَتٌَة أ .259
َمْن بُورَِؾ َلُو يف ُعُمرِِه أْدَرَؾ يف َيسٍَت ِمَن الزََّمِن ِمْن ِمَنِن اهلِل َتعاىل ما ال َيْدُخُل َُتَْت َدوائِِر  .261

 الِعباَرِة َوال تَػْلَحُقُو اإلشاَرِة.
، َوَتِقلَّ َعوائُِقَك ُُثَّ ال تَػْرَحَل اِٙتْذالُف ُكلُّ اِٙتْذالِف َأْف تَػتَػَفرََّغ ِمْن الشَّواِغِل ُُثَّ ال تَػتَػَوجََّو إلَْيوِ  .261

 إلَْيِو.
ُر الَقْلِب يف َمياديِن اأَلْغياِر. .262  الِفْكَرُة َسيػْ
 الِفْكَرُة ِسراُج الَقْلِب، فَإذا َذَىَبْت َفال إضاَءَة َلُو. .263
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ْرباِب االْعِتباِر، َوالثّانَِيُة الِفْكَرُة ِفْكَرتاِف: ِفْكَرُة َتْصديٍق َوإُياٍف، َوِفْكَرُة ُشهوٍد َوِعياٍف. فَاأُلوىل أِلَ  .264
 أِلَْرباِب الشُّهوِد َواالْسِتْبصاِر.


