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 ونَفْسٍ َومَا سَوَّاهَا  فَأَلْهَمَهَا ُفجُو َرهَا وَتَ ْقوَاهَا



ب َمنْ دَسَّاهَا 
قَدْ َأفْلَ َح َمنْ زَكَّاهَا َ وقَدْ خَا َ
[ الشمس :
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41-7

]

بين يدي ِ
الح َكم
ابن عطاء اهلل السكندري  ..شخصية هلا يف نفسي مكانة  ..و « احلكم العطائية » أو
« حكم ابن عطاء اهلل » تذكرين بأيام مجيلة خلت  ..أيام كان شيخنا اجلليل وصفي بن أمحد املسدي

رمحه اهلل تعاىل يقرأ علينا مساء كل سبت  ،يف من زله مبدينة محص الشام  ،ما تيسر من كتاب « إيقاظ

الهمم في شرح الحكم » البن عجيبة  ،وكانت حكم ابن عطاء اهلل تشدين بقوة يف بعض األحايني ؛
معان ر ٍ
ملا تضمنه بعضها من ٍ
اقية  ،وملا امتازت به صياغتها الفنية األدبية من رقّة وسالسة .

وكم متنيت لو أن ابن عطاء اهلل مت ّكن من رؤية من زلقات عصره يف العقيدة والسلوك  ..فإن يف
كالمه ما ينكر عليه من حيث معناه  ،وما يستهجن إذا دققنا النظر يف مبناه .
وما زلت أذكر اخلالف يف جملس الشيخ حول فقرات من حكم ابن عطاء  .فقد كان يف
احلاضرين من مييل إىل تأويل كالم السابقني  ..إذا كان ظاﻫره ال يتفق مع نصوص الشرع  ،أو كان
فيه إيهام  .وفيهم من يرفض التأويل  ،ويرى أن األصل أن يكون الكالم عن احلقائق الشرعية واضحاً ..
فإذا أتى على خالف املعىن الشرعي املقرر عند علماء األمة الثقات فال يصح تأويله  ،بل جيب أن يرد
 .مث إن التأويل عبارة عن توجيه الكالم املشكل إىل ٍ
معان مقبولة  ،وﻫذا ال جييده إال ثلّة من أﻫل
النهى  ..بينما عامة الناس ليسوا قادرين على التأويل  ..فيقبلون الكالم على املعاين املتواضع عليها ..
فيقع كثري منهم يف الفتنة .
طامات
ومبرور األيام ازددت اقتناعاً بأن ما كتبه أﻫل التصوف فيه صواب وفائدة  ،وفيه ّ
مهلكات  ..وحكم ابن عطاء اهلل ال تشذ عن ﻫذا احلكم  ..وملا كنت حافظاً عن ظهر قلب لطائفة
نص حكم ابن
من ﻫذه احلكم  ..ومبلغ علمي أن معظم ما حفظته موافق للشرع  ..فإين رجعت إىل ّ
عطاء اهلل وختريت منها ما غلب على ظين أن نصوص الشرع جتيزه  ..وقمت بعنونتها تسهيالً لإلفادة
منها  ..وآثرت أن أدعها دون شرح لئال أحدد املعاين اليت توحي هبا  ..ومسيتها :
« المنتقى من الحكم العطائية

»

رب العاملني
وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبا  ،واحلمد هلل ِّ
صالح الدين النكديل
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العمل  ..والرجاء
من عالمات االعتماد على العمل  ،نقصان الرجاء عند وجود الزلل .

العاقل من عرف نفسه

األسباب مع
ادتك
ادتك التجري َد مع إقامة اهللِ إيّاك يف األسباب من الشهوة اخلفية  ،وإر َ
إر َ
َ
ط عن اهلمة العلية .
إقامة اهللِ إيّاك يف التجريد احنطا ٌ

الهمةُ ال تخرق القدر
َّ
سوابق اهلمم ال خترق أسوار األقدار .

دليل انطماس البصيرة
ِ
اجتهادك فيما ُ ِ
ب منك  ،دليل على انطماس البصرية منك .
ضم َن لك  ،وتقصريك فيما طُل َ

أمرك بالدعاء  ..وضمن لك اإلجابة
تأخر أمد العطاء  ،مع اإلحلاح يف الدعاء  ،موجباً ليأسك  ،فهو ضمن لك اإلجابة
ال يكن ُّ
فيما خيتاره لك  ،ال فيما ختتاره لنفسك  ،ويف الوقت الذي يريد  ،ال يف الوقت الذي تريد .
العمل ترجمان القلب
تنوعت أجناس األعمال لتنوع واردات األحوال .
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اإلخالص روح العمل
األعمال صور قائمة  ،وأرواحها وجود سر اإلخالص فيها .

ت مما لم يدفن ال يتم نتاجه
ما نَبَ َ

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

العزلة الصاحية
ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل هبا ميدان فكرة .

كيف يشرق قلب  ..؟
..

قلب صور األكوان منطبعة يف مرآته ؟  ،أم كيف يرحل إىل اهلل وﻫو مكبل بشهواته ؟!
كيف يشرق ٌ

الحكمة فيما َّ
قدر اهلل
ِ
غري ما أظهره اهلل فيه .
ما ترك من اجلهل شيئاً من أراد أن ُُيد َ
ث يف الوقت َ
إحالة األعمال على الفراغ رعونة
إحالتك األعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس .
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الدنيا ُ ..جبلت على كدر
ال تستغرب وقوع األكدار  ،ما دمت يف ﻫذه الدار ؛ فإهنا ما أبرزت إال ما ﻫو مستحق
وصفها وواجب نعتها .

من أشرقت بدايته  ..أشرقت نهايته
من عالمات النجاح يف النهايات  ،الرجوع إىل اهلل تعاىل يف البدايات  .من أشرقت بدايته
أشرقت هنايته .

اشتغل بعيوبك!

تشوفك إىل ما بطن فيك من العيوب  ..خريٌ من تَ َش ُّوفِك إىل ما حجب عنك من الغيوب .
ُّ

كن عبداً هلل تفلح

اخر ْج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك ؛ لتكون لنداء احلق جميباً  ،ومن
حضرته قريبا .

الرضا عن النفس أصل البالء
أصل كل معصية وغفلة وشهوة  :الرضا عن النفس  .وأصل كل طاعة ويقظة وعفة  :عدم
الرضا منك عنها َ .وألَ ْن تصحب جاﻫالً ال يرضى عن نفسه خري لك من أن تصحب عاملاً يرضى
عن نفسه  .فأي علم لعامل يرضى عن نفسه ؟! وأي جهل جلاﻫل ال يرضى عن نفسه ؟! .
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ال تصحب من ال يُنهضك حالُه
ال تصحب من ال يُْنهضك حالُه  ،وال يدلك على اهلل مقالُه ؛ رمبا كنت مسيئاً فأراك
ك إىل من ﻫو أسوأ حاالً منك .
اإلحسا َن منك صحبتُ َ

القلب الزاهد  ..والقلب الراغب
قل عمل برز من قلب زاﻫد  ،وال كثر عمل برز من قلب راغب ُ ،ح ْس ُن األعمال نتائج
ما ّ
ُحسن األحوال .

حياة القلب بذكر اهلل

ال ترتك الذكر لعدم حضورك مع اهلل فيه  ،ألن غفلتك عن وجود ذكره ُّ
أشد من غفلتك يف
وجود ذكره ؛ فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إىل ذكر مع وجود يقظة  ،ومن ذكر مع
وجود يقظة إىل ذكر مع وجود حضور ..

من عالمات موت القلب
من عالمات موت القلب عدم احلزن على ما فاتك من املوافقات  ،وترك الندم على ما فعلته
من وجود الزالت .

اعتصم بحسن الظن باهلل  ..عند الزلل
الظن باهلل تعاىل  ،فإن من عرف ربه استصغر
ال يعظم الذنب عندك عظمة تص ّدك عن ُحسن ِّ
يف جنب كرمه ذنبه ؛ ال صغريَة إذا قابلك عدلُه  ،وال كبرية إذا واجهك فضلُه .
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الطاعة عطاءٌ  ..فاشكر الواهب

ض ِل اللَّ ِه
ال تفرحك الطاعة ألهنا برزت منك  ،وافرح هبا ألهنا برزت من اهلل إليك   :قُ ْل بَِف ْ
ك فَ لْيَ ْف َر ُحوا ُه َو َخ ْي ٌر ِم َّما يَ ْج َمعُو َن  [ يونس . ] 85 :
َوبَِر ْح َمتِ ِه فَبِ َذلِ َ

الطمع يورث الذل

ما بسقت أغصان ٍّ
ذل إال على بذر طمع  ،ما قادك شيء مثل الوﻫم .

الحر والعبد
ُّ

حر مما أنت عنه آيس  ،وعب ٌد ملا أنت له طامع .
أنت ٌّ

قيِّدوا النعم بالشكر

من مل يشكر النعم فقد تعرض لزواهلا  ،ومن شكرﻫا فقد قيّدﻫا بعقاهلا .

احذر االستدراج
خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه  ،أن يكون ذلك استدراجاً لك ..

من عالمات االغترار
احلزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من االغرتار .
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الرجاء  ..والتمني
الرجاء ما قارنه عمل  ،وإال فهو أمنية .

ِعربهتا .

الدنيا مدرسة المعتبرين
األكوان ظاﻫرﻫا ِغرةٌ وباطنها ِعربة ؛ فالنفس تنظر إىل ظاﻫر ِغرهتا  ،والقلب ينظر إىل باطن

بالعز الذي ال يفنى
عليك ِّ

بعز يفىن .
إذا أردت أن يكون لك ٌّ
عز ال يفىن  ،فال تستعزن ٍّ

رضيك لطاعته ليرضى عنك
كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك هلا أﻫالً  .كفى العاملني جزاءً ما ﻫو فاحته على
قلوهبم يف طاعته  ،وما ﻫو مورده عليهم من وجود مؤانسته .
اعبد اهلل بأسمائه الحسنى

ومقبل
ف إليك ،
مىت أعطاك
َ
أشهدك بِره  ،ومىت منعك أشهدك قهره  ،فهو يف كل ذلك متعِّر ٌ
ٌ
املنع لعدم فهمك عن اهلل فيه .
بوجود لطفه عليك ؛ إمنا يؤملك ُ

ب معصية  ..خير من طاعة !!
ُر َّ

رمبا فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب ال َقبول  ،ورمبا قضى عليك بالذنب فكان سبباً يف
عزاً واستكبارا .
الوصول ؛ رب معصية أ َْوَرثَ ْ
ت ذالًّ وافتقاراً  ،خري من طاعة أورثت ّ
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شكر على اإليجاد واإلمداد
نعمتان ما خرج موجود عنهما  ،وال بد لكل ُم َكو ٍن منهما  :نعمة اإلجياد ونعمة اإلمداد ؛
أنعم عليك أوالً باإلجياد وثانياً بتوايل اإلمداد .

االفتقار إلى اهلل عبادة

وقت تشهد فيه فاقتك  ،وتَُرُّد فيه إىل وجود ِذلتِك  .مىت أوحشك من خلقه
خري أوقاتك ٌ
فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب األنس به  ،مىت أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك .

اهلل لطيف بعباده
ليخفف أملَ البالء عليك علمك بأنه سبحانه ﻫو املبلي لك  ،فالذي واجهتك منه األقدار ﻫو
َ

عودك حسن االختيار ؛ َمن ظن انفكاك لطفه عن قدره  ،فذلك لقصور نظره .
الذي ّ

خف من غلبة الهوى عليك
ال ُخياف عليك أن تلتبس الطريق عليك  ،وإمنا ُخياف عليك من غلبة اهلوى عليك .

َّب مع اهلل دوماً
تأد ْ
بتأخر أدبك .
بتأخ ِر مطلبك  ،ولكن طالب نفسك ُّ
ال تطالب ربك ُّ

اشكر الطاعة ِ
وخف االغترار

مىت جعلك يف الظاﻫر ممتثالً ألمره  ،ورزقك يف الباطن االستسالم لقهره  ،فقد أعظم املِنة
ختصيصه َك ُم َل ختليصه .
عليك ؛ ليس كل من ثبت
ُ
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الحكمة من تنوع العبادات
ملا علم احلق منك وجود امللل لون لك الطاعات  ،وعلم ما فيك من الشره فحجرﻫا عليك يف
بعض األوقات ؛ ليكون مهك إقامة الصالة  ،ال وجود الصالة  ،فما كل ٍ
مصل مقيم ؛ الصالة طهرة
للقلوب من أدناس الذنوب ..

الصالة مناجاة ومصافاة
الصالة حمل املناجاة ومعدن املصافاة ؛ تتسع فيها ميادين األسرار  ،وتشرق فيها شوارق األنوار
الضعف منك فقل َل أعدادﻫا  ،وعلم احتياجك إىل فضله فكثر أمدادﻫا .
 .علم
َ

بول عملك إحسا ٌن إليك
قَ ُ

لبت بوجود الصدق فيه  ..ال تطلب عوضاً على عمل
مىت
طلبت عوضاً على عملك طُو َ
َ
لست له فاعالً  ،يكفي من اجلزاء لك على العمل أن كان له قابالً .

اشهد فضل ربك وأيقن بفقرك
ملذامك إن أرجعك إليك  ،وال
إذا أراد أن يُظهر فضله عليك خلق ونسب إليك ؛ ال هناية ِّ
جوده عليك ُ .ك ْن بأوصاف ربوبيته متعلقاً وبأوصاف عبوديتك متحققاً .
تفرغ مدائحك إن أظهر َ

لوال جميل ستر اهلل
لوال مجيل سرته مل يكن عمل أﻫالً لل َقبول ؛ أنت إىل حلمه إذا أطعته أحوج منك إىل حلمه
إذا عصيته .
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ِ
وستر فيها
س ْت ٌر عن المعصية ٌ
السرت على قسمني  :سرت عن املعصية  ،وسرت فيها ؛ فالعامة يطلبون من اهلل السرت فيها خشية
سقوط مرتبتهم عند اخللق  ،واخلاصة يطلبون من اهلل السرت عنها خشية سقوطهم من نظر امللك احلق
.

صاحب اهلل بالحمد
.

من أكرمك إمنا أكرم فيك مجيل سرته  ،فاحلمد ملن سرتك  ،ليس احلمد ملن أكرمك وشكرك
ْ

اللهم اغفر لي ما ال يعلمون
ذاماً لنفسك ملا تعلمه منها .
الناس ميدحونك ملا يظنونه فيك  ،فكن أنت ّ

إذا ُمدح المؤمن  ..استحيا من اهلل
املؤمن إذا ُمدح استحيا من اهلل تعاىل أن يُثىن عليه بوصف ال يشهده من نفسه ..

أجهل الناس!
لظن ما عند الناس .
أجهل الناس من ترك يقني ما عنده ّ

العطاء والمنع من اهلل
نعت قبضك املنع  ،فاستدل بذلك على ثبوت
كنت إذا أُعطيت بسطك العطاء  ،وإذا ُم َ
مىت َ
طفوليتك  ،وعدم صدقك يف عبوديتك .
16

ال تيأس من االستقامة
إذا وقع منك ذنب فال يكن سبباً ليأسك من حصول االستقامة مع ربك  ،فقد يكون ذلك
آخر ذنب قدِّر عليك .

كيف تشهد الرجاء والخوف

إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك  ،وإذا أردت أن ينفتح لك باب
اخلوف فاشهد ما منك إليه .
من ال يَرحم ال يُرحم
رمبا أطلعك على غيب ملكوته  ،وحجب عنك االستشراف على أسرار العباد ؛ من اطلع
جلر الوبال إليه .
على أسرار العباد ومل يتخلق بالرمحة اإلهلية  ،كان اطالعه فتنةً عليه وسبباً ِّ
ظ النفس في الطاعات!
حّ

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

باب من الرياء
رمبا دخل الرياء عليك من حيث ال ينظر اخللق إليك .

استشراف علم الناس بخصوصيتك!
ب نظر
استشرافك أن يعلم اخللق خبصوصيتك دليل على عدم صدقك يف عبوديتك ؛ َغيِّ ْ
ِ
ب عن إقباهلم عليك بشهود إقباله عليك .
اخللق إليك بنظر اهلل إليك  ،وغ ْ
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الكالم مرآة القلب
كل كالم يربز وعليه كسوة القلب الذي منه برز .

أنت تأخذ من اهلل  ..فتأدَّب
ال متدن يدك إىل األخذ من اخلالئق إال أن ترى أن املعطي فيهم موالك  ،فإن كنت كذلك
فخذ ما وافق العلم

حقا .

النفس تستثقل َّ
الحق  ..فتنبَّ ْه
إذا التبس عليك أمران انظر أيهما أثقل على النفس فات ْبعه ؛ فإنه ال يثقل عليها إال ما كان

من عالمات اتباع الهوى
التكاسل عن القيام بالواجبات .
من عالمات اتباع اهلوى ؛ املسارعةُ إىل نوافل األعمال  ،و
ُ

فضل اهلل في توقيت الفرائض
وجود التسويف  ،ووسع عليك األوقات
قَي َد الطاعات بأعيان األوقات  ،كي ال مينعك عنها ُ
لك حصة االختيار ؛ َعلِ َم قلةَ هنوض العباد إىل معاملته فأوجب عليهم طاعته  ،وساقهم
كي تبقى َ
إليها بسالسل اإلجياب ..
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عالج شهوة القلب
ُّ
خوف مزعج
متكن حالوة اهلوى من القلب ﻫو الداء العضال ؛ ال ُخيرج الشهوَة من القلب إال ٌ
شوق ُمقلق .
أو ٌ

الفائت من العمر!

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

حبك الدنيا عبادة لها
أحببت شيئاً إال كنت له عبداً  ،وﻫو الذي ال ُيب أن تكون عبداً لغريه ؛ ال تنفعه
ما
َ
إقبال
عزه ُ
طاعتك وال تضره معصيتك  ،إمنا أمرك هبذه وهناك عن ﻫذه ملا يعود عليك  ،فال يزيد يف ِّ

من أقبل  ،وال ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه .

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

من تمام النعمة عليك
من متام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك  ،ومينعك ما ال يطغيك ؛ ليقل ما تفرح به  ،ويقل
ما حتزن عليه .
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خير علم  ..علم مع خشية
العلم النافع الذي ينبسط يف الصدر شعاعه  ،وينكشف به عن القلب قناعه ؛ خري علم ما
كانت اخلشية معه  ،العلم إن قارنته اخلشية فلك وإال فعليك .

يكفيك علم اهلل بحالك

عدم إقبال الناس عليك  ،أو توجههم بالذم إليك  ،فارجع إىل علم اهلل فيك ؛ فإن
مىت آملك ُ
كان ال يقنعك علمه  ،فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود األذى منهم  ،إمنا
أجرى األذى على أيديهم كي ال تكون ساكناً إليهم ..

الشيطان والنفس  ..احذرهما
علمت أن الشيطان ال يغفل عنك  ،فال تغفل أنت عمن ناصيتُك بيده ؛ جعله عدوك
إذا
َ
وحرك عليك النفس لتدمي إقبالك عليه .
ليوحشك به إليه ّ ،

التواضع والتكبّر
من أثبت لنفسه تواضعاً فهو املتكرب حقاً  ،إذ ليس التواضع إالّ عن رفعة ..

المتواضع الحق
ليس املتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع  ،ولكن املتواضع الذي إذا تواضع رأى
أنه دون ما صنع .
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التعلق بالدنيا حجاب
املكون  ،فإذا شهدته كانت األكوان معك .
أنت مع األكوان ما مل تشهد ِّ

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

الفكرة سراج القلب
الفكرة سريُ القلب يف ميادين األغيار  ،الفكرة سراج القلب فإذا ذﻫبت فال إضاءة له .
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