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 2   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

 

  احلكمة األوىل

  .  ء عند وجود الزلل نقصان الرجا- من عالمة االعتماد على العمل

  احلكمة الثانية

 مع إقامة اهللا – ، وإرادتك األسباب  من الشهوة اخلفية-  مع إقامة اهللا إياك يف األسباب- إرادتك التجريد
  .  احنطاط عن اهلمة العلية– إياك يف التجريد

 احلكمة الثالثة

  .  ال خترق أسوار األقدار– سوابق اهلمم

  احلكمة الرابعة

  .  ال تقم به لنفسك– ، فما قام به غريك عنك ن التدبريارح نفسك م

  احلكمة اخلامسة

  .  دليل على انطماس البصرية منك- ، وتقصريك فيما طلب منك  اجتهادك فيما ضمن لك

  احلكمة السادسة

؛ فهو ضمن لك اإلجابة فيما خيتاره لك ال   موجبا ليأسك- ال يكن تأخر أمد العطاء مع اإلحلاح يف الدعاء
  .  ، ال يف الوقت الذي تريد ا ختتار لنفسك ويف الوقت الذي يريدفم

  احلكمة السابعة

، وإمخادا   لئال يكون ذلك قدحا يف بصريتك-  وإن تعني زمنه- ال يشكّكُنك يف الوعد عدم وقوع املوعود
  . لنور سريرتك



 
 3   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة الثامنة

 فإنه مافتحها لك إال وهو يريد أن يتعرف ،  فال تبال معها إن قل عملك- إذا فتح لك وجهة من التعرف
 مما هو - وأين ما ديه إليه!  ، واألعمال أنت مهديها إليه ، أمل تعلم أن التعرف هو مورده عليك إليكو

  ؟  مورده عليك

  احلكمة التاسعة

  . ، لتنوع واردات األحوال تنوعت أجناس األعمال

  احلكمة العاشرة

  . وجود سراإلخالص فيها:  ، وأرواحها صورقائمة:  األعمل

  احلكمة احلادية عشرة

  . ، فما نبت مما مل يدفن ال يتم نتاجه ادفن وجودك يف أرض اخلمول

  احلكمة الثانية عشرة

  . ، يدخل ا ميدان فكرة  ما نفع القلب شيء مثل عزلة

  احلكمة الثالثةعشرة

  ؟ كيف يشرق قلب صور األكوان منطبعة يف مرآته

  ؟  ، وهو مكبل بشهواته أم كيف يرحل إىل اهللا

  ؟ ، وهو مل يتطهر من جنابة غفالته أم كيف يطمع أن يدخل حضرة اهللا

  ؟ ، وهو مل يتب من هفواته أم كيف يرجو أن يفهم دقائق األسرار



 
 4   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة الرابعة عشرة

، أو  بله، أو ق ، أو عنده ، ومل يشهده فيه ، فمن رأى الكون ، وإمنا أناره ظهوره احلق فيه الكون كله ظلمة
  . ، وحجبت عنه مشوس املعارف بسحب اآلثار  فقد أعوز وجود األنوار– بعده

  احلكمة اخلامسة عشرة

  .  أن حجبك عنه مبا ليس مبوجود معه–  سبحانه– مما يدلك على وجود قهره

  احلكمة السادسة عشرة 

  ؟ ، وهو الذي أظهر كل شيء كيف يتصور أن حيجبه شيء

  ؟   ، وهو الذي ظهر بكل كيف يتصور أن حيجبه شيء

  ؟  ، وهو الذي ظهر يف كل شيء كيف يتصور أن حيجبه شيء

  ؟  ، وهوالذي ظهر لكل شيء كيف يتصور أن حيجبه شيء

  ؟ ، وهو الظاهر قبل وجود كل شيء كيف يتصور أن حيجبه شيء

  ؟  ، وهو أظهر من كل شيء كيف يتصور أن حيجبه شيء

  ؟  د الذي ليس معه شيء، وهو الواح كيف يتصور أن حيجبه شيء

  ؟ ، وهو أقرب إليك من كل شيء كيف يصور أن حيجبه شيء

  ؟ ، ولواله ما كان وجود كل شيء كيف يتصور أن حيجبه شيء

  ؟!  كيف يظهر الوجود يف العدم! يا عجبا 

  ؟! أم كيف يثبت احلادث مع من له وصف القدم

  احلكمة السابعة عشرة

  . ن حيدث يف الوقت غري ما أظهره اهللا فيه من أراد أ– ما ترك من اجلهل شيئا

  احلكمة الثامنة عشرة

  .  من رعونات النفس– إحالتك األعمال على وجود الفراغ



 
 5   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة التاسعة عشرة

  .  ال ستعملك من غري إخراج– ، فلو أرادك ؛ لستعملك فيما سواها ال تطلب منه أن خيرجك من حاله

  احلكمة العشرون

،  الذي تطلـب أمامـك  :   إال ونادته هواتف احلقيقة– تقف عند ما كشف هلا   ما أرادت مهة سالك أن      
  . )102، آية  سورة البقرة" (إمنا حنن فتنة فال تكفر" إال ونادته حقائقها – والتربجت له ظواهر املكونات

  احلكمة احلادية والعشرون

–  حيائك منه،وطلبك من غريه، لقله  وطلبك لغريه–  غيبه منك عنه  - ، وطلبك له    اام له  – طلبك منه 
  . لوجود بعدك عنه

  احلكمة الثانية والعشرون

  .  إال وله قدر فيك ميضيه– ما من نفس تبديه

  احلكمة الثالثة والعشرون

  . ، فيما هو مقيمك فيه ، فإن ذلك يقطعك عن وجود املراقبة له ال تترقب فراغ األغيار

  احلكمة الرابعة والعشرون

، وواجب   فإا ما أبرزت إال ما هو مستحق وصفها–  ما دمت يف هذا الدار– دارال تستغرب وقوع األك
  . نعتها

  احلكمة اخلامسة والعشرون

  . ، وال تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك ما توقف مطلب أنت طالبه بربك



 
 6   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة السادسة والعشرون

  .  الرجوع إىل اهللا يف البدايات– من عالمات النجح يف النهايات

  كمة السابعة والعشروناحل

  .  أشرقت ايته– من أشرقت بدايته

  احلكمة الثامنة والعشرون

  .  ظهر يف شهادة الظواهر– ما استودع يف غيب السرائر

  احلكمة التاسعة والعشرون

؛ فأثبت األمر مـن وجـود     عرف احلق ألهله – املستِدل به :  ، أو يستدل عليه    شتان بني من يستدل به    
؛ حىت   ، ومىت بعد   ؛ حىت يستدل عليه    ، وإالفمىت غاب    من عدم الوصول إليه    – تدالل عليه ، واالس  أصله

  ؟ تكون اآلثار هي اليت توصل إليه

  احلكمة الثالثون

،  سورة الطالق" (ومن قُِدر عليه رزقه"،  الواصلون إليه) 7، آية  سورة الطالق" (لينفق ذو سعة من سعتة"
  .  السائرون إليه) 7آية 

  كمة احلادية والثالثوناحل

، وهؤالء األنـوار   فاألولون لألنوار.  ، والواصلون هلم أنوار املواجهة     اهتدى الراحلون إليه بأنوار التواجه    
  . )91، آية  سورة األنعام(قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون : " ، الشيء دونه ؛ ألم هللا هلم

  احلكمة الثانية والثالثون

  .  خري من تشوفك إىل ما حجب عنك من الغيوب–  فيك من العيوبتشوفك إىل ما بطن



 
 7   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة الثالثة والثالثون

، ولو كان   لستره ماحجبه– ، إذ لو حجبه شيء    ، وإمنا احملجوب أنت عن النظر إليه       احلق ليس مبحجوب  
ـ " (وهو القاهر فوق عباده   " فهو له قاهر     – ، وكل حاصر لشيء     لكان لوجوده حاصر   – له ساتر  ورة س
  . )18، آية  األنعام

  احلكمة الرابعة والثالثون

، ومـن     جميبـا  –  لنداء احلق  – ؛ لتكون  اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك        
  . حضرته قريبا

  احلكمة اخلامسة والثالثون

، عدم الرضا منـك   ، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة     الرضا عن النفس   – أصل كل معصية وغفلة وشهوة    
، فأي  ، يرضى عن نفسه  خري لك من أن تصحب عاملا– ، ال يرضى عن نفسه ا وألن تصحب جاهالعنه

  ؟ ، ال يرضى عن نفسه ؟ وأي جهل جلاهل ، يرضىعن نفسه علم لعامل

  احلكمة السادسة والثالثون

 – ، وحـق البـصرية        تشهدك عدمك،لوجوده  – ، وعني البصرية    يشهدك قربه منك   – شعاع البصرية 
  . ، وال وجودك ، ال عدمك  وجودهيشهدك

  احلكمة السابعة والثالثون

  .  على ما عليه كان–  اآلن– ، وهو كان اهللا والشيء معه

  احلكمة الثامنة والثالثون

  .  ال تتخطاه اآلمال– ، فالكرمي ال تتعدنية مهتك إىل غريه



 
 8   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة التاسعةوالثالثون

  ؟!  ، فكيف يرفع غريه ما كان هو له واضعا ، هو موردها عليك  ال ترفعن إىل غريه حاجة

 ؟!  فكيف يسطيع أن يكون هلا عن غريه رافعا– من ال يسطيع أن يرفع حاجة عن نفسه

  احلكمة األربعون

، فهل عودك إال  ، ألجل معاملته معك  فحسن ظنك به– ، ألجل حسن وصفه إن مل حتسن ظنك به
  ؟! ؟ وهل أسدى إليك إال مننا! حسنا

  ادية واألربعوناحلكمة احل

فإا ال تعمى األبصار، "،  ، ويطلب ما ال بقاء معه ، ممن ال انفكاك له عنه العجب كل العجب ممن يهرب  
  . )46، آية  سورة احلج" (ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور

  احلكمة الثانية واألربعون

 هو الذي ارحتل –  ارحتل إليه، واملكان الذي ؛ فتكون كحمار الرحى، ويسري ال ترحل من كون إىل كون
، وانظر إىل قوله  )42، آية  سورة النجم" (وأن إىل ربك املنتهى"، ولكن ارحل من األكوان إىل املكون   منه

، ومن كانت هجرته   فهجرته إىل اهللا ورسوله– فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله:   صلى اهللا عليه وسلم
، وتأمل  ، فافهم قوله عليه الصالة والسالم  فهجرته إىل ما هاجر إليه– ، أو امرأة يتزوجها إىل دنيا يصيبها

  . ، إن كنت ذا فهم والسالم هذا األمر

  احلكمة الثالثة واألربعون

  . ، وال يدلك على اهللا مقاله ال تصحب من ال ينهضك حاله

  احلكمة الرابعة واألربعون

  . وأ حاال منك، فأراك اإلحسان منك صحبتك من هو أس  رمبا كنت مسيئا



 
 9   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة اخلامسة واألربعون

  . ، وال كثر عمل برز من قلب راغب ما قل عمل برز من قلب زاهد

  احلكمة السادسة واألربعون

  .  من التحقق يف مقامات اإلنزال– ، وحسن األحوال  نتائج حسن األحوال– حسن األعمال

  احلكمة السابعة واألربعون

 أشد من غفلتك يف وجـود    – ، ألن غفلتك عن وجود ذكره      اهللا فيه ، لعدم حضورك مع      ال تترك الذكر  
، ومن ذكر مع وجود يقظة   إىل ذكر مع وجود يقظة– ، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة     ذكره

، عمـا سـوى       إىل ذكر مع وجود غيبـة      – ، ومن ذكر مع وجود حضور      إىل ذكر مع وجود حضور    
  .  )20، آية  سورة إبراهيم(" وما ذلك على اهللا بعزيز"،  املذكور

  احلكمة الثامنة واألربعون

، وترك الندم على مافعله من وجـود          عدم احلزن على مافاتك من املوافقات      – من عالمات موت القلب   
  . الزالت

  احلكمة التاسعة واألربعون

 جنب  استصغر يف– ؛ فإن من عرف ربه  عظمة تصدك عن حسن الظن باهللا تعاىل– ال يعظم الذنب عندك
  . كرمه ذنبه

  احلكمةاخلمسون

  . ، وال كبرية إذا واجهك فضله ال صغرية إذا قابللت عدله

  احلكمة احلادية واخلمسون

  . ، وحيتقر عندك وجوده ال عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب عنك شهوده



 
 10   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة الثانية واخلمسون

  . ؛ لتكون به عليه واردا إمنا أورد عليك الوارد

  ة واخلمسوناحلكمة الثالث

  . ، وحيررك من رق اآلثار ، ليستعملك من يد األغيار أورد عليك الوارد

  احلكمة الرابعة واخلمسون

  .  إىل فضاء شهودك– ، ليخرجك من سجن وجودك أورد عليك الوارد

  احلكمة اخلامسة واخلمسون

  . األنوار مطايا القلوب واألسرار

  احلكمة السادسة واخلمسون

، وقطع   أمده جبنود األنوار–  كما أن الظلمة جند النفس ، فإذا أراد اهللا أن ينصر عبده ، النور جند القلب  
  . عنه مدد الظلم واألغيار

  احلكمة السابعة واخلمسون

  . ، والقلب له اإلقبال واإلدبار ، والبصرية هلا احلكم النور له الكشف

  احلكمة الثامنة واخلمسون

قل بفضل اهللا وبرمحتـه      : " ، ألا برزت من اهللا إليك      ، وافرح ا   ؛ ألا برزت منك    ال تفرحك الطاعة  
  . )58، آية  سورة يونس" (فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون



 
 11   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة التاسعة واخلمسون

أما السائرون فألم مل يتحققوا     .  ، وشهود أحواهلم   ، عن رؤية أعماهلم    ، والواصلني إليه   قطع السائرين له  
  .  فألنه غيبهم بشهوده عنها– ، وأما الواصلون  فيهاالصدق مع اهللا

  احلكمة الستون

  .  إال على بذر طمع– ما بسقت أغصان ذل

  احلكمة احلادية والستون

  . ما قادك شيء مثل الوهم

  احلكمة الثانية والستون

  . ، وعبد ملا أنت له طامع أنت حر مما أنت عنه آيس

  احلكمة الثالثة والستون

  .  قيد إليه بسالسل اإلمتحان– ى اهللا مبالطفات اإلحسانمن مل يقبل عل

  احلكمة الرابعة والستون

  .  فقد قيدها بعقاهلا–  فقد تعرض لزواهلا ومن شكرها– من مل يشكر النعم

  احلكمة اخلامسة والستون

سنستدرجهم من : "  أن يكون ذلك استدراجا لك– ، ودوام إساءتك معه خف من وجود إحسانه إليك
  .  )182، آية  سورة األعراف" ( يعلمونحيث ال



 
 12   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

 احلكمة السادسة و الستون

،  لو كان هذا سوء أدب لقطع اإلمداد:  ، فيقول ؛ فتؤخرالعقوبة عنه  أن يسىء األدب– من جهل ا املريد
، وقد يقام مقام  ، ولو مل يكن إال منع املزيد ، فقد يقطع املدد عنه من حيث اليشعر وأوجب اإلبعاد

  . ، ولو مل يكن إال أن خيليك وما تريد  وهو ال يدري– البعد

  احلكمة السابعة والستون

 فال تستحقرن ما منحه – ، وأدامه عليها مع طول اإلمداد  إذا رأيت عبدا أقامه اهللا تعاىل بوجود األوراد
  . ، فلو ال وارد ماكان ورد ، والجة احملبني ؛ ألنك مل تر عليه سيما العارفني مواله

  كمة الثامنة والستوناحل

كال مند هؤالء و هؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء : " ، وقوم أختصهم مبحبته قوم أقامهم احلق خلدمته
  . )20، آية  سورة اإلسراء" (ربك حمظورة 

  احلكمة التاسعة و الستون

  . ، لئال يدعيها العباد بوجود االستعداد  إال بغتة– قلما تكون الواردات اإلهلية

  كمة السبعوناحل

بذلك على  فاستدل – ، وذاكرا كل ما علم ، ومعربا عن كل ما شهد  من رأيته جميبا عن كل ما سئل
  . وجود جهله

  احلكمة احلادية السبعون

؛ وألنه أجل   ال تسع ما يريد أن يعطيهم– ؛ ألن هذه الدار إمنا جعل الدار اآلخرة حمال جلزاء عباده املؤمنني
  . يهم يف دار ال بقاء هلاأقدارهم عن أن جياز



 
 13   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة الثانية والسبعون

  .  فهو دليل على وجود القبول آجال– من وجد مثرة عمله عاجال

  احلكمة الثالثة والسبعون

  .  فانظر فيما يقيمك– إذا أردت أن تعرف قدرك عنده

  احلكمة الرابعة والسبعون

  . غ عليك نعمة ظاهرة وباطنةقد أسب:   فاعلم أنه– ، و الغىن به عنها مىت رزقك الطاعة

  احلكمة اخلامسة و السبعون

  .   ما هو طالبه منك– خري ماتطلبه منه

  احلكمة السادسة و السبعون

  .  من عالمات االغترار– مع عدم النهوض إليها – احلزن على فقدان الطاعة

  احلكمة السابعة والسبعون

؛ لفنائه يف  ، بل العارف من ال إشارة له ه وجد احلق أقرب إليه من إشارت– ما العارف من إذا أشار
  . ، وانطوائه يف شهوده  وجوده

  احلكمة الثامنة و السابعون

  . ، وإال فهو أمنية  الرجاء ما قارنه عمل

  احلكمة التاسعة والسبعون

  .  والقيام حبقوق الربوبية–  الصدق يف العبودية– مطلب العارفني من اهللا



 
 14   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة الثمانون

؛ كيال تكون  ، واخرجك عنهما ؛ كيال يتركك مع البسط ، وقبضك بقيك مع القبض؛ كيال ي بسطك
  . لشيئ دونه

  احلكمة احلادية والثمانون

  . ، وال يقف على حدود األدب يف البسط إال قليل  أخوف منهم إذا قبضوا– العارفون إذا بسطوا

  احلكمة الثانية و الثمانون

  . ، والقبض ال حظ للنفس فيه حالبسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفر

  احلكمة الثالثة و الثمانون

  . ، ورمبا منعك فأعطاك رمبا أعطاك فمنعك

  احلكمة الرابعة والثمانون

  .   عاد املنع عني العطاء– مىت فتح باب الفهم يف املنع

  احلكمة اخلامسة والثمانون

  . ، والقلب ينظر إىل باطن عربا ، فالنفس تنظر إىل ظاهرغرا األكوان ظاهرها غرة وباطنها عربة

  احلكمة السادسة و الثمانون

  .  فال تستعزن بعز يفىن– إن أردت أن يكون لك عز ال يفىن

  احلكمة السابعة والثمانون

  .  ؛ حىت ترى اآلخرة أقرب إليك منك الطي احلقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك



 
 15   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة الثامنة والثمانون

  .  واملنع من اهللا إحسان، العطاء من اخللق حرمان

  احلكمة التاسعة والثمانون

  . ، فيجازيه نسيئة جل ربنا أن يعامله العبد نقدا

  احلكمة التسعون

  .  أن رضيك هلا أهال– كفى من جزائه إياك على الطاعة

  احلكمة احلادية والتسعون

  . م من وجود مؤانسته، وما هو مورده عليه  ما هو فاحته على قلوم يف طاعته– كفى العاملني جزاء

  احلكمة الثانية والتسعون

  .  فما قام حبق أوصافه–  أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه– من عبده لشيء يرجوه منه

  اجلكمة الثالثة والتسعون

، فهو يف كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود   أشهدك قهره– ، ومىت منعك   أشهدك بره– مىت أعطاك
  . لطفه عليك

  رابعة والتسعوناحلكمة ال

  . ؛ لعدم فهمك عن اهللا فيه إمنا يؤملك املنع

  احلكمة اخلامسة والتسعون

  .  فكان سببا يف الوصول– ، وما فتح لك باب القبول، ورمبا قضى عليك بالذنب رمبا فتح لك باب الطاعة



 
 16   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة السادسة و التسعون

  . تكبارا، أورثت عزا و اس   خري من طاعة– معصية أورثت ذال وافتقارا

  احلكمة السابعة والتسعون

  . ، نعمة األجياد ونعمة اإلمداد ، وال بد لكل مكون منهما نعمتان ما خرج موجود عنهما

  احلكمة الثامنة والتسعون

  . ، وثانيا بتوايل اإلمداد أنعم عليك أو ال باإلجياد

  احلكمة التاسعة والتسعون

  . ، والفاقة الذاتية ال ترفعها العوارض  ا خفي عليك منها، وورود األسباب مذكرات لك مب فاقتك لك ذاتية

  احلكمة املائة

  . ، وترد فيه إىل وجود ذلتك  وقت تشهد فيه وجود فاقتك– خري أوقاتك

  احلكمة احلادية بعد املائة

  .  فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب األنس به– مىت أوحشك من خلقه

  احلكمة الثانية بعد املائة

  .  فاعلم أنه يريد أن يعطيك– انك بالطلبمىت أطلق لس

  احلكمة الثالثة بعد املائة

  .  ، وال يكون مع غري اهللا قراره العارف ال يزول اضطراره



 
 17   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة الرابعة بعد املائة

، ومل تأفل أنوار   ؛ ألجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ، وأنار السرائر بأنوار أوصافه أنار الظواهر بأنوار آثاره
  . إن مشس النهار تغرب بالليل ومشس القلوب ليست تغيب:   ؛ ولذلك قيل السرائرالقلوب و

  احلكمة اخلامسة بعد املائة

 هو – ، فالذي واجهتك منه األقدار  هو املبلي لك–  سبحانه–  علمك بأنه– ليخفف أمل البالء عنك
  . الذي عودك حسن االختيار

  احلكمة السادسة بعد املائة

  .   فذلك لقصور نظره– عن قدرهمن ظن انفكاك لطفه 

  احلكمة السابعة بعد املائة

  .  ، وإمنا خياف عليك من غلبة اهلوى عليك ال خياف عليك أن تلتبس الطرق عليك

  احلكمة الثامنة بعد املائة

  . ، وظهر بعظمة الربوبية يف إظهار العبودية سبحان من ستر سر اخلصوصية بظهور البشرية

  ائةاحلكمة التاسعة بعد امل

  . ، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك ال تطالب ربك بتأخر مطلبك

  احلكمة العاشرة بعد املائة

  .  فقد أعظم املنة عليك– ، ورزقك يف الباطن االستسالم لقهره مىت جعلك يف الظاهر ممتثال ألمره

  احلكمة احلادية عشرة بعد املائة

  .  كمل ختليصه– ليس كل من ثبت ختصيصه



 
 18   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  ة عشرة بعد املائةاحلكمة الثاني

، وأوىل ما  ، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار  الوارد يوجد يف الدار اآلخرة:  ال يستحقر الورد إال جهول
، وأين ما هو طالبه منك  ، والوارد أنت تطلبه منه  الورد هو طالبه منك–  ما ال خيلف وجوده– يعتين به

  ؟ مما هو مطلبك منه

  املائةاحلكمة الثالثة عشرة بعد 

  . ، وشروق األنوار على حسب صفاء األسرار ورود اإلمداد حبسب االستعداد

  احلكمة الرابعة عشرة بعد املائة

  ؟  ماذا يفعل اهللا به:   ؟ والعاقل ينظر ماذا يفعل:   الغافل إذا أصبح ينظر

  احلكمة اخلامسة عشرة بعد املائة

 مل – ، فلو شهدوه يف كل شيء  اهللا يف كل شيء، لغيبتهم عن  إمنا يستوحش العباد والزهاد من كل شيء
  . يستوحشوا من شيء

  احلكمة السادسة عشرة بعد املائة

  . ، وسيكشف لك يف تلك الدار عن كمال ذاته أمرك يف هذه الدار بالنظر يف مكوناته

  احلكمة السابعة عشرة بعد املائة

  .  فاشهدك ما برز منه– أنك ال تصرب عنه:  علم منك

  امنة عشرة بعد املائةاحلكمة الث

 فحجرها عليك يف –، وعلم ما فيك من وجود الشره    لون لك الطاعات– ملا علم احلق منك وجود ملل
  . ، ال وجود الصالة فما كل مصل مقيم ؛ ليكون مهك إقامة الصالة بعض األوقات



 
 19   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة التاسعة عشرة بعد املائة

  . ح لباب الغيوب، واستفتا  الصالة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب

  احلكمة العشرون بعد املائة

علم وجود .  تتسع فيها ميادين األسرار وتشرق فيها شوارق األنوار:  ، ومعدن املصافاة  الصالة حمل املناجاة
  .  فكثر أمدادها– ، وعلم احتياجك إىل فضله  فقلل أعدادها– الضعف منك

  احلكمة احلادية والعشرون بعد املائة

  .  وجدان السالمة–  طولبت بوجود الصدق فيه ، ويكفي املريد–  على عملمىت طلبت عوضا

  احلكمة الثانية والعشرون بعد املائة

  . يكفي من اجلزاء لك على العمل أن كان له قابال.  ال تطلب عوضا على عمل لست له فاعال

  احلكمة الثالثة والعشرون بعد املائة

  .   إليك خلق ونسب–  إذا أراد أن يظهر فضله عليك

  احلكمة الرابعة والعشرون بعد املائة

  . ، وال تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك ال اية ملذامك إن أرجعلك إليك

  احلكمة اخلامسة والعشرون بعد املائة

  .  متحققا– ، وبأوصاف عبوديتك  متعلقا– كن بأوصاف ربوبيته

  احلكمة السادسة والعشرون بعد املائة

  ؟! ، وهو رب العاملني ، أفيبيح لك أن تدعى وصفة  مما للمخلوقني– يس لكمنعك أن تدعى ما ل



 
 20   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة السابعة والعشرون بعد املائة

  . ، وأنت مل خترق من نفسك العوائد كيف خترق لك العوائد

  احلكمة الثامنة والعشرون بعد املائة

  . ، إمنا الشأن أن ترزق حسن األدب ما الشأن وجود الطلب

  عة والعشرون بعد املائةاحلكمة التاس

  . ، وال أسرع باملواهب إليك مثل الذل واالفتقار ما طلب لك شيء مثل االضطرار

  احلكمة الثالثون بعد املائة

، ولكن إذا أردت أن يوصلك   مل تصل إليه أبدا– ، وحمو دعاويك لو أنك ال تصل إال بعد فناء مساويك
  . ، ال مبا منك إليه مبا منه إليك:  وصلك إليه، ف ، ونعمتك بنعمته  غطى وصفك بوصفه– إليه

  احلكمة احلادية والثالثون بعد املائة

  .  مل يكن عمل أهال للقبول– لو ال مجيل ستره

  احلكمةالثانية والثالثون بعد املائة

  .   إذا عصيته–  أحوج منك أىل حلمه–  إذا أطعته– أنت إلىحلمه

  احلكمة الثالثة والثالثون بعد املائة

، خشية سقوط  فالعامة يطلبون من اهللا تعاىل الستر فيها:  ، وستر فيها  ستر املعصية:  تر على قسمنيالس
  .  ، خشية سقوطهم من نظر امللك احلق ، واخلاصة يطلبون من اهللا الستر عنها مرتبتهم عند اخللق

  احلكمة الرابعة والثالثون بعد املائة

  .  ، ليس احلمد ملن أكرمك وشكرك  فاحلمد ملن سترك–  فإمنا أكرم فيك مجيل ستره– من أكرمك



 
 21   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة اخلامسة والثالثون بعد املائة

، خري من تصحب من  ، وليس ذلك إال موالك الكرمي ، وهو بعيبك عليم  ما صحبك إال من صحبك
  . يطلبك ال لشيئ يعود منك إليه

  احلكمة السادسة والثالثون بعد املائة

 قد – ، و لرأيت حماسن الدنيا  لرأيت اآلخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها– لو أشرق لك نور اليقني
  .  ظهرت كسفة الفناء عليها

  احلكمة السابعة والثالثون بعد املائة

  . ، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه ما حجبك عن اهللا وجود موجود معه

  احلكمة الثامنة والثالثون بعد املائة

  .  اضمحلت مكوناته– ، لوظهرت صفاته ما وقع عليها وجود إبصار – لو ال ظهوره يف املكونات

  احلكمة التاسعة والثالثون بعد املائة

  . ؛ ألنه الظاهر ، طوى وجود كل شيء اظهر كل شيء ألنه الباطن

  احلكمة األربعون بعد املائة

روا ماذا يف قل انظ: " ، وما أذن لك أن تقف مع ذوات املكونات أباح لك أن تنظر ما يف املكونات
، لئاليدلك  انظروا السماوات:  ، ومل يقل ، فتح لك باب األفهام )101، آية   سورة يونس" (السماوات

  .  على وجود األجرام

  احلكمة احلادية واألربعون بعد املائة

  .  ، وممحوة بأحدية ذاته األكوان ثابتة بإثباته



 
 22   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة الثانية واألربعون بعد املائة

  . ؛ ملا تعلمه منها ، فكن أنت ذاما لنفسك ملا يظنونه فيك؛  الناس ميدحونك

  احلكمة الثالثة واألربعون بعد املائة

  .  استحيا من اهللا أن يثىن عليه بوصف ال يشهده من نفسه– املؤمن إذا مدح

  احلكمة الرابعة واألربعون بعد املائة

  . ؛ لظن ما عند الناس  اجهل الناس من ترك يقني ما عنده

  خلامسة واألربعون بعد املائةاحلكمة ا

  .  فأثن عليه مبا هو أهله– ، ولست بأهل  إذا أطلق الثناء عليك

  احلكمة السادسة واألربعون بعد املائة

، لشهودهم   انبسطوا– ، والعارفون إذا مدحوا ، لشهودهم الثناء من احلق   انقبضوا– الزهاد إذا مدحوا
  . ذلك من احلق

   بعد املائةاحلكمة السابعة و األربعون

، فاستدل بذلك على ثبوت   قبضك املنع– ، وإذا منعت  بسطك العطاء– مىت كنت إذا أعطيت
  . ، وعدم صدقك يف عبوديتك طفوليتك

  احلكمة الثامنة واألربعون بعد املائة

؛ فقد يكون ذلك آخر ذنب  ، من حصول االستقامة مع ربك  فال يكن سببا ليأسك– إذا وقع منك ذنب
  . قدر عليك



 
 23   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة التاسعة واألربعون بعد املائة

 فاشهد – ، وإذا أردت أن يفتح لك باب اخلوف  فاشهد ما منه إليك– إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء
  . مامنك إليه

  احلكمة اخلمسون بعد املائة

سورة " (اال تدورن أيهم أقرب لكم نفع" ما مل تستفده يف إشراق ار البسط – رمبا أفادك يف ليل القبض
  . )11، آية  النساء

  احلكمة احلادية و اخلمسون بعد املائة

  .  القلوب واألسرار– مطالع األنوار

  احلكمة الثانية واخلمسون بعد املائة

  .  مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب– نور مستودع يف القلوب

  احلكمة الثالثة واخلمسون بعد املائة

  . ونور يكشف لك به عن أوصافه،  نور يكشف لك به عن آثاره

  احلكمة الرابعة واخلمسون بعد املائة

  .  كما حجبت النفوس بكثائف األغيار– رمبا وقفت القلوب مع األنوار

  احلكمة اخلامسة واخلمسون بعد املائة

، وأن ينادى عليها بلسان  ، إجالال هلا أن تبتذل بوجود اإلظهار ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر
  . شتهاراال



 
 24   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة السادسة واخلمسون بعد املائة

  . ، ومل يوصل إليهم من أراد أن يوصله إليه سبحان من مل جيعل الدليل على أوليائه إال من حيث الدليل عليه

  احلكمة السابعة واخلمسون بعد  املائة

  . ، وحجب عنك االستشراف على أسرار العباد رمبا أطلعت على غيب ملكوته

  امنة و اخلمسون بعد املائةاحلكمة الث

  .  كان اطالعه فتنة عليه ، وسببا جلر الوبال إليه–، ومل يتحلق بالرمحة اإلهلية  من اطلع على أسرار العباد

  احلكمة التاسعة واخلمسون بعد املائة

 باطن خفي، عليه ومداواة ما خيفى صعب – ظاهر جلي، وحظها يف الطاعة –حظ النفس يف املعصية 
  .  عالجه

  احلكمة الستون بعد املائة

  . رمبا دخل الرياء عليك من حيث ال ينظر اخللق إليك

  احلكمة احلادية والستون بعد املائة

  .  دليل على عدم صدقك يف عبوديتك– استشرافك أن يعلم اخللق خبصوصيتك

  احلكمة الثانية والستون بعد املائة

  . م عليك بشهود إقباله عليك، وغب عن إقباهل غيب نظر اخللق إليك بنظر اهللا إليك

  احلكمة الثالثة والستون بعد املائة

 مل يؤثر عليه – ، ومن أحبه ، غاب عن كل شيء ، ومن فىن به  شهده يف كل شيء– من عرف احلق
  . شيئا
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  احلكمة الرابعة والستون بعد املائة

  .  شده قربه منك– إمنا حجب احلق عنك

  احلكمة اخلامسة والستون بعد املائة

  . ، وخفى عن األبصار لعظم نوره منااحتجب لشدة ظهورهإ

  احلكمة السادسة والستون بعد املائة

  . ، وليكن طلبك إلظهار العبودية وقياما حبق الربوبية ، فيقل فهمك عنه ال يكن طلبك تسببا إىل العطاء منه

  احلكمة السابعة و الستون بعد املائة

  ؟! السابق سببا يف عطائه – كيف يكون طلبك الالحق

  احلكمة الثامنة والستون بعد املائة

  .  أن ينضاف إىل العلل– جل حكم األزل

  احلكمة التاسعة والستون بعد املائة

 – ؟ مل يكن يف أزله! ، وقابلتك رعايته ، وأين كنت حني واجهتك عنايته  عنايته فيك ال لشيء منك
  . ، وعظيم النوال  اإلفضال، بل مل يكن هناك إال حمض ، وال وجود أحوال  إخالص أعمال

  احلكمة السبعون بعد املائة

وعلم أنه لو خالهم " خيتص برمحته من يشاء: " ، فقال علم أن العباد يتشوفون إىل ظهور سر العناية
،  سورة األعراف" (إن رمحته اهللا قريب من احملسنني: " ، فقال ؛ اعتماد على األزل  لتركوا العمل– وذلك

  . )56آية 
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   احلادية والسبعون بعد املائةاحلكمة

  .  والتستند هي إىل شيء–  يستند كل شيء– إىل املشيئة

  احلكمة الثانية والسبعون بعد املائة

  . ؛ واشتغاال بذكره عن مسألته ؛ اعتمادا على قسمته رمبا دهلم األدب على ترك الطلب

  احلكمة الثالثة والسبعون بعد املائة

  . ، وإمنا ينبه من ميكن منه اإلمهال فالإمنا يذكر من جيوز عليه اإلغ

  احلكمة الرابعة والسبعون بعد املائة

  .  أعياد املريدين– ورود الفاقات

  احلكمة اخلامسة والسبعون بعد املائة

  .  ما ال جتده يف الصوم والصالة– رمبا وجدت من املزيد من الفاقات

  احلكمة السادسة والسبعون بعد املائة

  .  هبالفاقات بسط املوا

  احلكمة السابعة والسبعون بعد املائة

، آية   سورة التوبة" (إمنا الصدقات للفقراء: "  صحح الفقر والفاقة لديك– إن أردت ورود املواهب عليك
60( .  

  احلكمة الثامنة والسبعون بعد املائة

قق  ميدك بقدرته حت– ، حتقق بعجزك  ميدك بعزه– ، حتقق بذلك  ميدك بأوصافه– حتقق بأوصافك
  .  ميدك حبوله وقوته– بضعفك
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  احلكمة التاسعة والسبعون بعد املائة

  .  من مل تكمل له االستقامة– رمبا رزق الكرامة

  احلكمة الثمانون بعد املائة

  . ، مع حصول النتائج إقامته إياك فيه– من عالمات إقامة احلق لك يف الشيء

  احلكمة احلادية والثمانون بعد املائة

  .  مل يصمت إذا أساء– ، ومن عرب من بساط إحسان اهللا إليه  أصمتته اإلساءة– اط إحسانهمن عرب من بس

  احلكمة الثانية والثمانون بعد املائة

  .  وصل التعبري– ؛ فحيث صار التنوير تسبق أنوار احلكماء أقواهلم

  احلكمة الثالثة والثمانون بعد املائة

  . رزكل كالم يربز وعليه كسوة القلب الذي منه ب

  احلكمة الرابعة والثمانون بعد املائة

  .  عبارته، وجليت إليهم إشارته–  فهمت يف مسامع اخللق– من أذن له يف التعبري

  احلكمة اخلامسة والثمانون بعد املائة

  . ، إذا مل يؤذن لك فيها باإلظهار رمبا برزت احلقائق مكسوفة األنوار

  احلكمة السادسة والثمانون بعد املائة

، والثاين حال أرباب املكنة  حال السالكني:   فاألول:  ، أو لقصد هداية مريد رام إما لفيضان وجدعبا
  . واحملققني
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  احلكمة السابعة والثمانون بعد املائة

  .  ، وليس لك إال ما أنت له آكل العبارات قوت لعائلة املستمعني

  احلكمة الثامنة والثمانون بعد املائة

 ملتبس إال على صاحب – ، وذلك  ، ورمبا عرب عنه من وصل إليه  من استشرف عليهرمبا عرب عن املقام 
  . بصرية

  احلكمة التاسعة والثمانون بعد املائة

  . ، ومينعه وجود الصدق مع ربه ؛ فإن ذلك يقل عملها يف قلبه ال ينبغي للسالك أن يعرب عن وارداته

  احلكمة التسعون بعد املائة

 فخذ – ، فإذا كنت كذلك  إال أن ترى أن املعطى فيهم موالك– ن اخلالئقال متدن يدك إىل األخذ م
  . ماوافقك العلم

  احلكمة احلادية و التسعون بعد املائة

، فكيف ال يستحي أن يرفعها إىل خليقته  ؛ ال كتفائه مبشيئته رمبا استحيا العارف أن يرفع حاجته إىل مواله
  . !؟

  ةاحلكمة الثانية والتسعون بعد املائ

  . ، فإنه ال يثقل عليها إال ما كان حقا  فانظر أثقلهما على النفس– إذا التبس عليك أمران

  احلكمة الثالثة والتسعون بعد املائة

  . ، والتكاسل عن القيام بالواجبات  املسارعة إىل نوافل اخلريات– من عالمات اتباع اهلوى
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  احلكمة الرابعة والتسعون بعد املائة

، ووسع عليك الوقت كي تبقى لك   وجود التسوف– ، كي ال مينعك عنها يان األوقاتقيد الطاعات بأع
  . حصة االختيار

  احلكمة اخلامسة والتسعون بعد املائة

، عجب  ، فساقهم إليه بسالسل اإلجياب ، فأوجب عليهم وجود طاعته علم قلة وض العباد إىل معاملته
  . ربك من قوم يساقون إىل اجلنة بالسالسل

  حلكمة السادسة والتسعون بعد املائةا

  .  ، وما أوجب عليك إال دخول جنته  أوجب عليك وجود خدمته

  احلكمة السابعة و التسعون بعد املائة

وكان : "  فقد استعجز القدر اإلهلية– ، وأن حيرجه من وجوده غفلته من استغرق أن ينفذه اهللا من شهوته
  . )18، آية  سورة اجلاثية" ( اهللا على كل شيء مقدرا

  احلكمة الثامنة والتسعون بعد املائة

  . ؛ ليعرفك قدر ما من به عليك رمباوردت الظلم عليك

  احلكمة التاسعة والتسعون بعد املائة

  .  عرفها بوجود فقداا– من مل يعرف قدر النعم بواجداا

  احلكمة املائتان

  . ا حيط من وجود قدركال تدهشك واردات النعم عن القيام حبقوق شكرك، فإن ذلك مم
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  احلكمة احلادية بعد املائتني

  .  هو الداء العضال– متكن حالوة اهلوى من القلب

  احلكمة الثانية بعد املائتني

  .  ، أو شوق مقلق ال خيرج الشهوة من القلب إال خوف مزعج

  احلكمة الثالثة بعد املائتني

، والقلب املشترك ال   العمل املشترك ال يقبله:  كذلك الحيب القلب املشترك– كما الحيب العمل املشترك
  . يقبل عليه

  احلكمة الرابعة بعد املائتني

  .  ، وأنوار أذن هلا يف الدخول  أنوار أذن هلا يف الوصول

  احلكمة اخلامسة بعد املائتني

  .   فارحتلت من حيث نزلت–  فوجدت قلبك حمشوا بصور اآلثار– رمبا وردت عليك األنوار

  سة بعد املائتنياحلكمة الساد

  .  ميأله باملعارف واألسرار– فرغ قلبك من األغيار

  احلكمة السابعة بعد املائتني

  .  ولكن استبطئ من نفسك وجود اإلقبال– ال تستبطئ منه النوال

  احلكمة الثامنة بعد املائتني

ال و اهللا عليك إذ ما من وقت يرد إ: ، وحقوق األوقات ال ميكن قضاؤها حقوق يف األوقات ميكن قضاؤها
   !؟ ، وأنت مل تقض حق اهللا فيه ، فكيف تقضى فيه حق غريه ، وأمر أكيد فيه حق جديد
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  احلكمة التاسعة بعد املائتني

  .  ، ال قيمة له  ال عوض له وما حصل لك منه– ما فات من عمرك

  احلكمة العاشرة بعد املائتني

  .  لغريه عبدا، وهو ال حيب أن تكون ما أحببت شيئا إال كنت له عبدا

  احلكمة احلادية عشرة بعد املائتني

  . ، واك عن هذه، ملا يعود عليك ، وإمنا أمرك ذه ، وال تضره معصيتك ال تنفعه طاعتك

  احلكمة الثانية عشرة بعد املائتني

  .  إدبار من أدبر عنه– ، والينقص من عزه  إقبال من أقبل عليه– ال يزيد يف عزه

  ة بعد املائتنياحلكمة الثالثة عشر

  . ، أو يتصل هو بشيء  وإال فجل ربنا أن يتصل به شيء–  وصولك إىل العلم به– وصولك إىل اهللا

  احلكمة الرابعة عشرة بعد املائتني

  !؟  ، وإال فمن أين أنت ووجود قربه  أن تكون مشاهدا لقربه– قربك منه

  احلكمة اخلامسة عشرة بعد املائتني

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث إن علينا : "  يكون البيان– ، وبعد الوعي  جمملة– لياحلقائق ترد يف حال التج
  . )19–18، اآليتان   سورة القيامة" (بيانه

  احلكمة السادسة عشرة بعد املائتني

سورة " ( إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها: "   هدمت العوائد عليك– مىت وردت الواردات اإلهلية عليك
  . )34 ، آية النمل
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  احلكمة السابعة عشرة بعد املائتني

بل نقذف باحلق على الباطل "، إال دمغه   اليصادمه شيء– ؛ ألجل ذلك  الوارد يأيت من حضرة قهار
  . )18، آية  سورة األنبياء" (فيدمغه فإذا هو زاهق

  احلكمة الثامنة عشرة بعد املائتني

  ؟! ، وموجود حاضر اهر هو فيه ظ– ، والذي حيتجب به  كيف حيتجب احلق بشيء

  احلكمة التاسعة عشرة بعد املائتني

  .   ما مل تدرك مثرته عاجالً– ، فرمبا قبل من العمل   مل جتد فيه وجود احلضور– ال تيأس من قبول عمل

  احلكمة العشرون بعد املائتني

  .  وجود اإلمثار– نها، وإمنا املراد م   اإلمطار– ، فليس املراد من السحابة ال تزكني واردا ال تعلم مثرته

  احلكمة احلادية والعشرون بعد املائتني

 غىن عن كل –  يف اهللا– ، فلك  ، وأودعت أسرارها   بعد أن بسطت أنوارها– ال تطلنب بقاء الواردات
  .  ، وليس يغنيك عنه شيء  شيء

  احلكمة الثانية والعشرون بعد املائتني

 دليل على عدم وصلتك – ، واستيحاشك لفقدان سواه  دليل على عدم وجدانك له– تطلعت إىل بقاء غريه
  .  به

  احلكمة الثالثة والعشرون بعد املائتني

 إمنا هو لوجود – ، والعذاب وإن تنوعت مظاهره   إمنا هو لشهوده واقترابه– النعيم وإن تنوعت مظاهره
  .  بالنظر إىل وجهه الكرمي– ، وامتام النعيم  وجود احلجاب– ، فسبب العذاب حجابه



 
 33   ابن عطاء اهللا السكندري-الحكم العطائية

  احلكمة الرابعة والعشرون بعد املائتني

  .  فألجل مامنعته من وجود العيان– ما جتده القلوب من اهلموم واألحزان

  احلكمة اخلامسة والعشرون بعد املائتني

  . ، ومينعك ما يطغيك  أن يرزقك ما يكفيك– من متام النعمة عليك

  احلكمة السادسة والعشرون بعد املائتني

  .   يقل ما حتزن عليه– ليقل ما تفرح به

  احلكمة السابعة والعشرون بعد املائتني

  .  فال تتول والية ال تدوم لك– إن أردت أال تعزل

  احلكمة الثامنة والعشرون بعد املائتني

  .  اك عنها باطن– إن دعاك إليها ظاهر:   زهدتك النهايات– إن رغبت البدايات

  احلكمة التاسعة والعشرون بعد املائتني

  .  ؛ تزهيدا لك فيها ، ومعدنا لألكدار ا جعلها حمال لألغيارإمن

  احلكمة الثالثون بعد املائتني

  .  ما سهل عليك وجود فراقها– ، فذوقك من ذواقها علم أنك التقبل النصح ارد

  احلكمة احلادية والثالثون بعد املائتني

  .   القلب قناعه، وينكشف به عن  هو الذي ينبسط يف الصدر شعاعه– العلم النافع
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  احلكمة الثانية والثالثون بعد املائتني

  .  ماكنت اخلشية معه– خري العلم

  احلكمة الثالثة والثالثون بعد املائتني

  .  فلك وإال فعليك– العلم إن قارنته اخلشية

  احلكمة الرابعة والثالثون بعد املائتني

 فارجع إىل علم اهللا فيك فإن كان ال يقنعك – ، أو توجههم بالذم إليك مىت آملك عدم إقبال الناس عليك
  .  أشد من مصيبتك بوجود األذى منهم–  فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه– علمه

  احلكمة اخلامسة والثالثون بعد املائتني

، حىت ال يشغلك  ، أراد أن يزعجك عن كل شيء إمنا أجرى األذى على أيديهم كي ال تكون ساكنا إليهم
  . عنه شيء

  لسادسة والثالثون بعد املائتنياحلكمة ا

  .  فال تغفل أنت عمن ناصيتك بيده– إذا علمت أن الشيطان ال يغفل عنك

  احلكمة السابعة والثالثون بعد املائتني

  .  ؛ ليدوم إقبالك عليه  ، وحرك عليك النفس ؛ ليحوشك به إليه جعله لك عدوا

  احلكمة الثامنة والثالثون بعداملائتني

 – ؛ فمىت أثبت لنفسك تواضعا إذ ليس التواضع إال عن رفعة:  فهو املتكرب حقا– اضعامن أثبت لنفسه تو
  . فأنت املتكرب حقا
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  احلكمة التاسعة والثالثون بعد املائة

 رأى أنه – ، الذي إذا تواضع ، ولكن املتواضع  رأى أنه فوق ما صنع– ، الذي إذا تواضع ليس املتواضع
  . دون ما صنع

  بعد املائتنياحلكمة األربعون 

  . ، وجتلي صفته  هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته– التواضع احلقيقي

  احلكمة احلادية واألربعون بعد املائتني

  .  ال خيرجك عن الوصف إال شهود الوصف

  احلكمة الثانية واألربعون بعد املائتني

 –   اهللا عن أن يكون حلظوظه، وتشغله حقوق  شاكرا–  لنفسه– املؤمن يشغله الثناء على اهللا عن أن يكون
  . ذاكرا

  احلكمة الثالثة واألربعون بعد املائتني

، ليس احملب من  ، فإن احملب من يبذل لك ، أويطلب منه غرضا ليس احملب الذي يرجو من حمبوبه عوضا
  . تبذل له

  احلكمة الرابعة واألربعون بعد املائتني

، وال قطعة  ؛ حىت تطويها رحلتك إذا المسافة بينك وبينه،   ما حتقق سري السائرين– لو ال ميادين النفوس
  . ؛ حىت متحوه وصلتك بينك وبينه

  احلكمة اخلامسة واألربعون بعد املائتني

، تنطوي  ، وأنك جوهرة ؛ ليعلمك جاللة قدرك بني خملوقاته جعلك يف العامل املتوسط بني ملكه وملكوته
  . عليك أصداف مكوناته
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  ربعون بعد املائتنياحلكمة السادسة واأل

  . ، ومل يسعك من حيث ثبوت روحانيتك إمنا وسعك الكون من حيث جسمانيتك

  احلكمة السابعة واألربعون بعد املائتني

  .  ، وحمصور يف هيكل ذاته  مسجون مبحيطاته– ، ومل تفتح له ميادين الغيوب  الكائن يف الكون

  احلكمة الثامنة واألربعون بعد املائتني

  .  كانت األكوان معك– ، فإذا شهدته كوان مامل تشهد املكونأنت من األ

  احلكمة التاسعة واألربعون بعد املائتني

إمنا مثل اخلصوصية كإشراق مشس النهار ظهرت يف :  ال يلزم من ثبوت اخلصوصية عدم وصف البشرية
، فريدك إىل  تارة تشرق مشوس أوصافه على ليل وجودك وتارة يقبض ذلك عنك:  ، وليست منه األفق

  . ، ولكنه وارد عليك  ، فالنهار ليس منك وإليك حدودك

  احلكمة اخلمسون بعد املائتني

، وبثبوت أوصافه  على وجود  ، وبوجود أمسائه على ثبوت أوصافه دل بوجود آثاره على وجود أمسائه
مث يردهم إىل ،    يكشف هلم عن كمال ذاته– ؛ فأرباب اجلذب  ؛ إذ حمال أن يقوم الوصف بنفسه ذاته

،  ، والسالكون على عكس هذا ، مث يردهم إىل شهود آثاره ، مث يرجعهم إىل التعلق بأمسائه شهود صفاته
؛ فرمبا التقيا يف  ، لكن ال مبعىن واحد  اية اذوبني– ، وبداية السالكني  بداية اذوبني– فنهاية السالكني

  . ، وهذا يف تدليه هذا يف ترقيه:  الطريق

  حلكمة احلادية واخلمسون بعد املائتنيا

  . ، كما التظهر أنوار السماء إال يف شهادة امللك ال يعلم قدر أنوار القلوب واألسرار إال يف غيب امللكوت
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  احلكمة الثانية واخلمسون بعد املائتني

  .  بشائر العاملني بوجود اجلزاء عليها آجالً– وجدان مثرات الطاعات عاجال

  ة واخلمسون بعد املائتنياحلكمة الثالث

 هو مهديه – ؟ أم كيف تطلب اجلزاء على صدق  هو متصدق به عليك– كيف تطلب العوض على عمل
  ؟ إليك

  احلكمة الرابعة واخلمسون بعد املائتني

، وقوم ال  ، وقوم تتساوى أذكارهم وأنوارهم ، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم قوم تسبق أنوارهم أذكارهم
  .   نعوذ باهللا من ذلك– وارأذكار وال أن

  احلكمة اخلامسة واخلمسون بعد املائتني

 فبذكره – ، والذي استوت أذكاره وأنواره ؛ فكان ذاكرا ، وذاكر استنار قلبه  ؛ ليستنري قلبه  ذاكر ذكر
  . ، وبنوره يقتدي يهتدي

  احلكمة السادسة واخلمسون بعد املائتني

  .  كر إال عن باطن شهوده وف– ما كان ظاهر ذكر

  احلكمة السابعة واخلمسون بعد املائتني

  .  ، وحتققت بأحديته القلوب والسرائر ، فنطقت بإهليته الظواهر اشهدك من قبل أن يستشهدك

  احلكمة الثامنة واخلمسون بعد املائتني

، وجعلك    مل تكن أهال جلريان ذكره عليك–، ولو ال فضله  جعلك ذاكرا له:  أكرمك بكرامات ثالث
  . ، فتمم نعمته عليك ، وجعلك مذكورا عنده ؛ إذ حقق نسبته لديك ا بهمذكور
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  احلكمة التاسعة واخلمسون بعد املائتني

  .   قليلة آماده كثرية أمداده– ، ورب عمر   وقلت أمداده–  اتسعت آماده– رب عمر

  احلكمة الستون بعد املائتني

،   ما ال يدخل حتت دوائر العبارة– هللا تعاىل من منن ا–  أدرك يف يسري من الزمن– من بورك له يف عمره
  . وال تلحقه اإلشارة

  احلكمة احلادية والستون بعد املائتني

  . ، مث ال ترحل إليه ، وتقل عوائقك ، مث ال تتوجه إليه  أن تتفرغ من الشواغل– اخلذالن كل اخلذالن

  احلكمة الثانية والستون بعد املائتني

  . األغيارالفكرة سري القلب يف ميادين 

  احلكمة الثالثة والستون بعد املائتني

  .  فال إضاءة له– ، فإذا ذهبت الفكرة سراج القلب

  احلكمة الرابعة والستون بعد املائتني

، والثانية ألرباب  فاألوىل ألرباب االعتبار:  ، وفكرة جهود وعيان فكرة تصديق وإميان:  الفكرة فكرتان
  . الشهود واالستبصار
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