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ََلُم َعلَى  ََلُة َوالسَّ الَحْمُد لِلَّهِ َكَما يَِجُب لَِجََللِهِ َوَعِظيمِ َمْجِدهِ، َوالصَّ

 ِ ِ الِكَرامِ َوِحْزبِه ِ َوأَْصَحابِه ٍد نَِبيِّنَا الَكرِيمِ َوَعْبِدهِ، َوَعلَى آلِه ، َسيِِّدنَا ُمَحمَّ
يِن.  َوَسلََّم َتْسلِيًما َكِثيًرا ِإلَى يَْومِ الدِّ

فَِإنَّ أَْرفََع الَمطَالِِب َوأَْسنَاَها، َوأَْنَفَع الَمآِرِب َوأَْعََلَها: أَمَّا بَْعُد، 
قَائِِق  َتْحلِيَُة النَّْفِس بَِحَقائِِق الُعلُومِ َوالَمَعاِرِف، َوَتْحِصيُل َما ِفيَها ِمَن الدَّ

ِديَّةِ، َوقََواِعُد الِملَّةِ الَحِنيِفيَّةِ، َواللَّطَ  رِيَعةِ الُمَحمَّ ائِِف، ََل ِسيََّما ُعلُوُم الشَّ
َها  ، يثُ دِ الحَ ، وَ هُ قْ الفِ ، وَ هِ قْ الفِ  ولُ صُ أُ ، وَ ينِ الدِّ  ولُ صُ أُ ُعلُومٍ ِهَي  ةُ تَّ سِ َوأََهمُّ

 ُف. وُّ صَ التَّ ، وَ يرُ سِ فْ التَّ وَ 

َر أَنَّ أََجلَّ  نَّةِ،  َوقَْد َتَقرَّ تِْلَك الُعلُومِ َما اْسَتنََد ِإلَى قََواِعِد الِكَتاِب َوالسُّ
َوأَْنَتَج لَِحاِملِيهِ َصِحيَح الَعَمِل، َوأَْثَمَر لَُهُم اَلْسِتَقاَمَة، َوأَْوَرثَُهْم َخْشيََة اهللِ 

ِف الَِّذي ََل  لُُه ِإَلَّ َمْن َتَعالَى، َوُكلُّ تِْلَك الَخواصِّ ثَابَِتةٌ لِِعْلمِ التََّصوُّ  يَُحصِّ
ََلَزَم الُعلََماءَ، َواتََّبَع الُفَقَهاءَ، َوأََخَذ ِفي ُكلِّ أُُموِرهِ بَِما بَاَن ُرْشُدُه، َوَتَرَك 

 جب هئ مئ خئ}َما لَْم يَتَِّضْح لَُه، َجْريًا َعلَى قَْولِه َتَعالَى: 
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فِ ، [١٨لزمر: ]ا{ حبخب ُهُم الُعلََماءَ َعلَى الَحِقيَقةِ  َولَِذا َكاَن الَقائُِموَن بِالتََّصوُّ
 ،[٢٨اطر: ]ف{ خصمص حص مس خس حس جس} َكَما يُِشيُر ِإلَْيهِ قَْولُُه َتَعالَى:

ْهَرَوْردِيُّ  وِفيَُّة أَْحيَْوا ُسنََّة َرُسوِل اهللِ <: هـ(63٢)تقَاَل اإِلَماُم السُّ الصُّ
  َالِهِ، َوِفي َوَسِط َحالِِهُم ِِلَنَُّهْم ُوفُِّقوا ِفي بَِدايَِتِهْم لِرَِعايَةِ أَْقو

اْقَتَدْوا بِأَْعَمالِهِ، فَأَْثَمَر لَُهْم َذلَِك أَْن َتَحقَُّقوا ِفي نَِهايَاتِِهْم بِأَْخََلقِهِ، َوَتْحِسيُن 
 بِاإِلْذَعاِن لِِسيَاَسةِ  اِلَْخََلِق ََل يََتأَتَّى ِإَلَّ بَْعَد َتْزِكيَةِ النَّْفِس، َوَطرِيُق التَّْزِكيَةِ 

ْرعِ   . (١)>الشَّ

ْنِديُّ الَفاِسيُّ  ْيُخ اإِلَماُم اْبُن َعبَّاٍد الرُّ  نَّ إِ <: هـ(79٢)توقَاَل الشَّ
نَّ وَ  اِب تَ ى الكِ َض تَ قْ مُ  وَ َف هُ وُّ صَ التَّ  َف صَ تَ  َمنْ ، فَ ةِ السُّ  ابَ تَ اَم الكِ قَ أَ  دْ قَ فَ  وَّ
نَّ وَ  نَّ وَ  اِب تَ الكِ بِ  لَ مِ عَ  َمنْ ، وَ ةَ السُّ َف، وَ صَ تَ  دْ قَ فَ  ةِ السُّ ْف صَ تَ يَ  مْ لَ  نْ مَ وَّ  مْ لَ  وَّ
نَّ اَب وَ تَ الكِ  مِ قِ يُ  نَّ وَ  اِب تَ الكِ بِ  ْل مَ عْ يَ  مْ لَ  نْ مَ ، وَ ةَ السُّ ْف صَ تَ يَ  مْ لَ  ةِ السُّ  ادُ رَ ، اَلطِّ وَّ
 .(٢)>اسِ يَ كْ اِلَ وَ  ءِ ََل قَ العُ  دَ نْ اٌس عِ بَ تِ  الْ ََل كٌّ وَ شَ  كَ لِ ي ذَ فِ  َس يْ اُس لَ كَ عِ اَلنْ وَ 

ْيخُ   نِ وارَ يْ القَ ب الُمَتَوفَّى يُّ ابِّ الشَّ  وفٍ لُ خْ مَ  نُ بْ  دُ مَ حْ أَ  اسِ بَّ و العَ بُ أَ  َوقَاَل الشَّ
نَّ وَ  اِب تَ يُم الكِ كِ حْ تَ  يَ هِ  فِ وُّ صَ التَّ  ةُ يقَ رِ طَ <: (هـ٨٨7)ة نَ سَ  نًا اطِ بَ رًا وَ اهِ ظَ  ةِ السُّ
ُك وَ حَ تَ  تَ ََل  كَ نَّ ى إِ تَّ ، حَ كَ اسِّ وَ حَ  ظِ فْ حِ ، وَ كَ بِ لْ قَ  اةِ اعَ رَ مُ بِ   َلَّ إِ  نُ كُ سْ  تَ ََل رَّ
يٌب جِ تَ سْ ، مُ كَ لَ  اهللِ  رِ مْ ِِلَ  كَ تِ يرَ صِ بَ ٌر بِ اظِ ، نَ مِ لْ عِ لْ ٌم لِ زِ ََل مُ  كَ لِ ي ذَ فِ  تَ نْ أَ وَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١46عوارف المعارف )ص (١)
 (.400الرسائل الكبرى )ص (٢)
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 مخ جخ مح جح}: هُ لَ وْ قَ  عُ مَ سْ تَ  ادُ كَ تَ  ثُ يْ حَ ، بِ يِّكَ بِ نَ  ةِ وَ عْ دَ لِ 
 .(١)>[٢4ِلنفال: ]ا{ خصمص حص مس خس حس جس

ِف َتْأِصيًَل  َوِمْن ُهنَا اْهَتمَّ ُعلََماءُ أَْهلِ  نَّةِ ُخُصوًصا بِِعْلمِ التََّصوُّ السُّ
ُروا َمَبادَِئُه  َوَتْفرِيًعا، َوَرتَُّبوا أَْبَوابَُه َوفُُصولَُه، َوبََحثُوا قََضايَاُه َوَمَسائِلَُه، َوَحرَّ

فَُه بَْعُضُهْم بِالِعْلمِ الَّ  وا َحِقيَقَتُه َوَحَقائَِقُه، َوَعرَّ  هِ بِ ِذي يُْعَرُف َوقََواِعَدُه، َوَحدُّ
، َوَكْيِفيَُّة َتَرقِّي اإِلْنَساِن ِفي َمَداِرِج اسِّ وَ رِ الحَ ائِ سَ َصََلُح وَ  ِب لْ القَ  حُ ََل صَ 

ِ اِلُُموُر الَعاِرَضُة لَُهْم ِفي َدَرَجاتِِهْم، ُكلُّ  َعاَدِة َوالَكَماِل، َوُتْعَرُف بِه السَّ
ْرعِ  يَّةِ وبَِقْدِر الطَّاقَةِ الَبَشرِيَّةِ، َوَعلَى َتْحِقيِق َذلَِك اْسِتنَاًدا ِإلَى الَقَواِعِد الشَّ

ِنيَّةِ. نَّةِ السَّ  َهِذهِ الَمَقاِصِد َتُدوُر أَْحَكاُم الِكَتاِب َوالسُّ

ِف ُمْشَتِملًَة َعلَى أَْطَراٍف ُحْكِميَّةِ َكَسائِِر  ا َكانَْت قََضايَا ِعْلمِ التََّصوُّ َولَمَّ
ِر  الَقَضايَا الِعْلِميَّةِ، َوَكاَن الُوُصوُل ِإلَى أَْحَكاِمَها َمْوقُوًفا َعلَى َتَصوُّ

ا أَْو قَُبوًَل فَْرٌع َعْن َكْونِهِ  ْيِء َردًّ َر ِمْن أَنَّ الُحْكَم َعلَى الشَّ أَْطَراِفَها؛ لَِما َتَقرَّ
َهْت ِعنَايَُة بَْعِض الُعلََماِء ِإلَى َتْعرِيِف الَحَقائِِق ال وِفيَّةِ الَِّتي َمْعُقوًَل، َتَوجَّ صُّ

َصاَرْت ُمْصطَلََحاٍت ُمَتَداَولًَة بَْينَُهْم بَِحْيُث ََل يُْمِكُن فَْهُم َمْقُصودِِهْم ِإَلَّ 
لَِميُّ  ْحَمِن السُّ ْيُخ أَبُو َعْبِد الرَّ لِِهْم الشَّ بِالُوقُوِف َعلَى َحَقائِِقَها، َوِمْن أَوَّ

وفِيَّةِ َتْفِسيُر أَلْ <ِفي ِرَسالَِتهِ هـ( 4١٢)ت ، واإِلَماُم اِلُْسَتاُذ (٢)>َفاِظ الصُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 5٨مجموع الفضائل في سر منافع الرسائل في بداية الطريق ِلهل التحقيق، ص (١)
 .١٨039مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 

 (.35ـ 3١وهي منشورة ضمن مجموع رسالة السلمي )ص  (٢)
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ََّف ِكَتاَب: هـ( 465)ت الَقاِسمِ َعْبُد الَكرِيمِ الُقَشْيرِيُّ  أَبُو ِعَباَراِت <الَِّذي أَل
وفِيَّةِ َوَمَعاِنيَها َف ِفيهِ ثََمانَِيًة َوتِْسِعيَن َحِقيَقًة ِمْن َحَقائِِق أَْهِل >الصُّ ، َعرَّ

ِف،  اَة بِـالتََّصوُّ َمْنُثوِر الِخطَاِب فِي َمْشُهوِر <َوَوَضَع أَْيًضا ِرَسالََتُه الُمَسمَّ
ْفَوِة، َوِفي >األَْبَواِب  لَِها: َهِذهِ أَلَْفاٌظ ُتْخِبُر َعْن أَْلَفاِظ أَْهِل الصَّ ، قَاَل ِفي أَوَّ

ْفَوةِ    .(١)نُْسَخةٍ: َعْن أَْوَصاِف أَْهِل الصَّ

ََلمِ الَِّذيَن َكانَْت لَُهْم ُجُهوٌد قَيَِّمـةٌ ِفـي ِخْدَمـةِ ِعْلـمِ َوِمَن الُعلََماِء اِلَعْ 
ــاِس  ــْيُخ اإِلَمــاُم أَبُــو الَعبَّ ــنِّي َوَتْعرِيــِف الَكثِيــرِ ِمــْن َحَقائِِقــهِ الشَّ ِف السُّ التََّصــوُّ

ــدُ  وٌق الَفاِسيي ُّ  أَْحَم يَّيي،  هييي 899)تَزرُّ  ةِ َوقَييْ  بَهَّييَه َعلَييى َوْشييُروِعيَّةِ و ََهم 
وِفيَّةِ ُخُصوًصا ِفي َغْيرِ َما َواِحٍد ِمْن ُكُتِبهِ.   اَلْصِطََلَحاِت ُعُموًما َوالصُّ

ْيِء بَِما يَُدلُّ َعلَى َمْعنَاُه <: فَِمْنَها قَْولُُه  اَلْصِطََلُح َعلَى الشَّ
ْيرِ لَْبٍس َوََل َويُْشِعُر بَِحِقيَقِتهِ َويُنَاِسُب َمْوُضوَعُه َويَُعيُِّن َمْدلُولَُه، ِمْن غَ 

،  ِإْخََلٍل بَِقاِعَدةٍ  َشْرِعيَّةٍ َوََل ُعْرِفيَّةٍ، َوََل َرْفِع َمْوُضوٍع أَْصلِيٍّ َوََل ُعْرِفيٍّ
، َمَع ِإْعَراِب لَْفِظهِ  َوََل ُمَعاَرَضةِ فَْرٍع ُحْكِميٍّ َوََل ُمنَاقََضةِ َوْجهٍ ِحْكِميٍّ

ْنكَ   .(٢)>اِرهِ َوَتْحِقيِق َضْبِطهِ: ََل َوْجَه إِلِ

َمْعرِفَُة اَلْصِطََلَحاِت الَحِديِثيَّةِ َوالِفْقِهيَّةِ َوَغْيرَِها <: َوِمْنَها قَْولُُه 
؛ لَِغَرابَةِ أَْلَفاِظهِ،  وِفيَّةِ، فَِإنَُّه ُمِهمٌّ ََلِزٌم بُِكلِّ َحاٍل، ََل ِسيََّما اْصِطََلُح الصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.60أربع رسائل للقشيري )ص (١)
 .(٢7تأسيس القواعد واِلصول )ص (٢)
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َمْعُروفَةِ ِعْنَدُهْم، الَِّتي َمْن َجِهلََها اْعَتَرَض َوَدََللَِتهِ َعلَى َمَعانِيهِ الَواِضَحةِ ال
بِالَباِطِل، أَْو بَِقَي ِجيُدُه ِمَن التَّْحِقيِق َعاِطًَل، فََمْعِرفَُة اَلْصِطََلَحاِت ََلِزٌم 

 . (١)>بُِكلِّ َحالٍ 

َوالتَّْفِهيُم،  َمْعرِفَُة اَلْصِطََلِح ُمِهمٌّ؛ ِإْذ بِهِ يََقُع الَفْهمُ <: َوِمْنَها قَْولُُه 
ُر التََّعلُُّم َوالتَّْعلِيُم، َوِفيهِ َما يَُخصُّ َويَُعمُّ   . (٢)>َوبِهِ يَُتَصوَّ

، َولَِكنَُّه بَثَّ َتْعرِيَفاتِهِ ِفي الَكِثيِر  َغْيَر أَنَُّه لَْم يُْفرِْد َذلَِك بَِتْألِيٍف ُمْسَتِقلٍّ
الَعِديَدِة َعلَى الِحَكمِ الَعطَائِيَّةِ،  ِمْن ُمَؤلََّفاتِهِ، ََل ِسيََّما ِفي ُشُروِحهِ 

فََحاَوْلُت َتَتبَُّعَها َواْسِتْخَراَجَها، فََظَهَر لِي أَنََّها َتْسَتِحقُّ الَجْمَع َوالتَّْرتِيَب، 
فََجَمْعُتَها وَرتَّْبُتَها َعلَى ُحُروِف الُمْعَجمِ، َوَعَزْوُت ُكلَّ َتْعرِيٍف ِإلَى َمْصَدِرِه 

 هِ َوَرَسائِلِهِ.ِمْن ُكُتبِ 

ِب  َهَذا، َوأَْرُجو ِمَن اهللِ َتَعالَى أَْن يَْجَعَل َهَذا الَعَمَل نَاِفًعا لُِطَلَّ
وقٍ  ْيِخ اإِلَمامِ أَْحَمَد َزرُّ  الِعْلمِ، َوأَْن يُْسِهَم ِفي دَِراَسةِ الُجُهودِ الُمَتَميَِّزِة لِلشَّ

  ُِّف الس نِّيِّ َعلَى َوْجهِ الُخُصوِص بِأَْعَماٍل لَْم الَِّتي َخَدَم بَِها ِعْلَم التََّصوُّ
ى بِـ َتْأِسيِس <يُْسَبْق ِإلَْيَها، ََل ِسيََّما ِكَتابُُه الَجلِيُل الُمْنَقِطُع النَِّظيرِ الُمَسمَّ

، َوُهَو الَمْعُروُف >الَقَواِعِد َواألُُصوِل َوَتْحِصيِل الَفَواِئِد لَِذِوي الُوُصولِ 
فِ < اْخِتَصاًرا بِاْسمِ   .>قََواِعِد التََّصوُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١٨6عدة المريد الصادق )ص (١)
 .(33اغتنام الفوائد )ص  (٢)
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الُوُصوِل  بَِقَي لِي ِفي َخاتَِمةِ َهَذا التَّْقِديمِ الَوِجيِز أَْن أُِشيَر ِإلَى ُصُعوبَةِ 
َبُب ِفي َذلَِك أَنََّها َتُعوُد ِإلَى  وِفيَّةِ، َوالسَّ ِإلَى َتْعرِيِف بَْعِض الَحَقائِِق الصُّ

انِيَّةٍ َوأَْحَواٍل نَْفِسيَّةٍ، َوالتَّْعِبيُر َعْن َهِذِه أُُموٍر ِوْجَدانِيَّةِ َوأَْذَواٍق ُروحَ 
ُه َصْعُب الَمَرامِ ِِلَنَّ الِعَباَراِت قَْد ََل  َرَجاِت َوالَمَقاَماِت َكَما ُهَو َحقُّ الدَّ
ا َتِفي بَِوْصِفَها، فَِإنََّها لَْم ُتوَضِع اْبِتداًء لََها، بَْل قَْد ُتوِجُب َمِزيَد َخَفائَِها َكمَ 

ْوَذبَاِريُّ  ِعْلُمنَا َهَذا <: ِإْذ قَالَ  هـ( 3٢٢)تأََشاَر ِإلَى َذلَِك أَبُو َعلِيٍّ الرُّ
وٌق >ِإَشاَرةٌ، فَِإَذا َصاَر ِعَباَرًة َخِفيَ  ْيُخ َزرُّ لَْيَس ُكلُّ <: ، َوقَاَل الشَّ

ُهوٍد يَُعبَُّر َعْنُه، بَْل َسائٍِل َتِصحُّ ِإَجابَُتُه، َوََل ُكلُّ ِعْلٍم يُْذَكُر، َوََل ُكلُّ َمشْ 
ُهودِ يَِضيُق َعْنَها نِطَاُق النُّْطِق بِاإِلَشاَرِة، فََكْيَف يَِصحُّ َتْعرِيُفَها  َمَداِرُك الشُّ

ِف ِهَي َما (١)>بِالِعَباَرِة؟! ، َوَهَذا َما َحَمَل بَْعَضُهْم ِِلَْن يَُقوَل: َحَقائُِق التََّصوُّ
ْوِق، َوََل   يُْمِكُن التَّْعِبيُر َعْنَها فُُتْدَرس.  يُْعَرُف بِالذَّ

اِسِخينَ  بَّانِيِّيَن الرَّ ِفي َمَقاَماِت اليَِقيِن  لَِكنَّ َهَذا لَْم يَْمنَِع الُعلَماءَ الرَّ
وٍق  ْيِخ اإِلَمامِ َزرُّ ِمَن اَلْجِتَهادِ ِفي الَكْشِف َعْن تِْلَك الَمَعانِي  َكالشَّ
نَاِسُبَها ِمَن الَمَبانِي، ُكلُّ َذلَِك بُِشُروِطهِ الُمْعَتَبَرِة َوالتَّْعِبيرِ َعْنَها بَِما يُ 

َرِة، َوقَْد بَيَّنََها  الُمَتَمكُِّن قَْد َغلََب َعلَى َحالِهِ، < بَِقْولِهِ: َوقََواِعِدهِ الُمَقرَّ
َغ لِِهَدايَةِ  َغْيرِهِ، فََصاَر  َوَحَكَم َعلَى َحَقائِِقهِ، َوفََرَغ ِمْن َتْهِذيِب نَْفِسهِ، فََتَفرَّ

 َذلَِك َواِجًبا َعلَْيهِ أَْو َمْنُدوًبا لَُه، ثُمَّ ُهَو لَْم يَْجرِ ِفيهِ ِإَلَّ بَْعَد اِلَْمرِ بِهِ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١٢٢الشرح الثالث على الحكم، )ص  (١)
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ُن ِفي الَمْعرِفَةِ َوُحُصوُل الَمَكانَةِ ِفيَها بَِحْيُث ََل ُتَؤثُِّر  َوالُمْكنَُة: التََّمكُّ
وِح  ِفيهِ َعَواِرُض التََّقلُِّب َوِإنْ  رِّ َوالرُّ ِق الَقْلِب َوالسِّ َعاَرَضْتُه، َوَذلَِك لَِتَحقُّ

 بَِما ُهَو ِفيهِ ِمْن َحالِهِ الَِّذي يُْبِديهِ.

ثُمَّ يََتعيَُّن َعلَى ِذي الُمْكنَةِ ِعْنَد قَْصِد الِهَدايَةِ أَْن يَُراِعَي ِفي َتْعِبيرِهِ 
امَّةِ أَْهِل الطَّرِيِق أَْو َغْيرِِهْم ِإْن َوِسَعُه َحقَّ نَْفِسهِ َوَحقَّ الُمَخاَطِب َوُحُقوَق عَ 

 َذلَِك:

 بِأَْن ََل يَُعبَِّر ِإَلَّ َعن مَّا ُهَو ُمَتَمكٌِّن ِفيهِ َوُمَتَحقٌِّق بِهِ. فَأَمَّا َحقُّ نَْفِسهِ  *

ِ َوَذْوقِ  َوأَمَّا َحقُّ الُمَخاَطِب  *  هِ بِأَْن يَْأتِيَُه بَِذلَِك َعلَى قَْدِر َحالِه
ِع  َوفَْهِمهِ َوِعْلِمهِ، ُدوَن اتَِّساٍع َوََل ِضيٍق؛ لِيَْنَتِفَع بِهِ، َوِإَلَّ َتَشتََّت ِفي التََّوسُّ

يِق.  َوَحرَِج ِفي الضِّ

بِأَْن يَُعبَِّر بِِعَباَرٍة ُتِفيُد الَعامَّ ِفي ُعُموِمهِ، َوََل َتْدفَُع َوأَمَّا َحقُّ الَغْيرِ  *
هِ، َوَتُكوُن َسالَِمًة ِمَن اإِليَهامِ َواإِلْبَهامِ َحتَّى ََل يََقَع الَخاصَّ َعْن ُخُصوصِ 

 .(١)ِإْنَكاٌر َوََل اْعِتَراضٌ 

وٌق ِفي  قِيَقُة قَْد َراَعاَها اإِلَماُم َزرُّ َوابُِط الدَّ ُة َوالضَّ ُروُط الُمِهمَّ فََهِذهِ الشُّ
وِفيَّةِ َوَتْعِبيرِهِ عَ  ْنَها، فََرِضَي اهللُ َعْنُه َوأَْرَضاهُ، َوَجَعَل َتْعرِيِفهِ لِْلَحَقائِِق الصُّ

ُه َوَوْأَواُه، َو َْلَحَقنَا بِهِ ِف  َجنَّاِت النَِّعيمِ، َوَع النَِّهي ينَ  يِقيَن  الَجنََّة ُوْسَتَقرَّ دِّ َوالصِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3٨3ــ  ٢٨٢الشرح السابع عشر على الحكم )ص (١)
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الِِحيَن، ِمْن َغْيرِ َسابِِق ِمْحنَةٍ َوََل ِعَقاٍب، بَِجاهِ َحبِ  َهَداِء َوالصَّ يِبهِ َوالشُّ
ِد  َفاَعةِ الُعْظَمى ِعْنَد َربِّ اِلَْربَاِب.  َسيِِّدنَا ُمَحمَّ  َصاِحِب الشَّ

 هِ بِ تُ كُ ي بِ نِ تَ عْ مُ لْ لِ  وقٍ رُّ زَ  امِ مَ اإلِ  خِ يْ الشَّ  اءِ عَ دُ َولْنَْخِتْم َهَذا التَّْقِديَم بِ 
 اِب تَ ا الكِ ذَ هَ  دَ اصِ قَ  كَ لِ ْض فَ بِ  عْ فَ انْ  مَّ هُ اللَّ <ْسَتِفيِد ِمْنَها َوُهَو قَْولُُه: المُ وَ 
ي فِ  عِ فْ النَّ  امَّ عَ  هُ لْ عَ اجْ ، وَ هِ نِ أْ شَ  حِ الِ صَ  نْ مِ  كَ نْ مِ  وُمهُ رُ ا يَ ى مَ لَ أَِعْنُه عَ ، وَ َقْصِدهِ بِ 
الَخْلِق،  نَ يْ بَ  ولِ بُ القَ  ِحْليَةِ بِ  كَ لِ ْض فَ بِ  َحلِّهِ ، وَ هِ بِ َلَّ طُ لِ  ةِ ادَ فَ اإلِ  يرَ ثِ ، كَ هِ ابِ بَ 
ِّ ؤَ مُ وَ  هُ بَ اتِ كَ وَ  هُ ئَ ارِ قَ  ْل عَ اجْ وَ  ي َمْقَعِد فِ  كَ دَ نْ ى َسْعٍي عِ نَ دْ أَ بِ  يهِ ى فِ عَ سَ  نَ مَ وَ  هُ فَ ل

 هُ لْ عَ اجْ ، وَ دِ ََل البِ  نَ مِ  لَّ حَ  ثُ يْ حَ  ةِ امَ رَ الكَ وَ  ةِ يَ افِ العَ بِ  هُ ْص صُ اخْ ِصْدٍق، وَ 
 ََل ، وَ يعِ مِ الجَ  ةَ يَّ نِ  يهِ فِ  ْص لِ خْ أَ ، وَ ادِ بَ العِ  نَ بََسُه مِ ََل  نْ مَ  لِّ كُ لِ  ةً مَ حْ رَ  كَ لِ ْض فَ بِ 
دًا اسِ ا حَ نَ يْ لَ عَ  طْ لِّ سَ  تُ ََل ، وَ يعِ مِ سْ التَّ وَ  اتِ اءَ رَ المُ بِ  هُ لَ مَ عَ  اعَ َض أَ  نْ مَّ ا مِ نَ لْ عَ جْ تَ 
ا، نَ تَ يْ يَ حْ ا  َ وَ  َك ابِ سَ حْ إِ ا بِ نَ فْ نُ اكْ ا، وَ  ً الِ  وَ َل ا وَ  ً لَ ا وَ نَّ وِ  ْح َض فْ  تَ َل  ًا، وَ احِ  جَ َل وَ 
ِِ ه َل بَّ إِ فَ   .>ينَ مِ احِ الرَّ  مَ حَ رْ ا  َ ا يَ نَّ عَ  ال  حَ  ل  كُ  ُّ بِ نِ الغَ  َت بْ  َ ، وَ َك نْ ا عَ نَ ى لَ نً  

 
 كتبه

 ياِد مَحَّ  اْر َز ِن 
هـ1437شعبان سنة  10تونس يف 
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 بَاُب األلِف

 
 لُ ََل الجَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ َتَعالَى  هِ بِ  مِ لْ ى العِ لَ إِ  ولُ صُ الوُ  وَ : هُ اُل َص االت   *

ى لَ عَ  دِ بْ العَ  ةِ يَّ لِّ ي كُ ي فِ رِ سْ يَ  يمٌ ظِ عْ تَ وَ  لٌ ََل جْ إِ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  جَ تُ نْ ى يَ تَّ حَ  ،ةُ مَ ظَ لعَ اوَ 
 هِ اتِ كَ رَ ي حَ فِ  يَ رِ جْ يَ ، فَ لِ ََل الجَ وَ  ةِ مَ ظَ العَ  مِ لْ عِ  نْ مِ  هِ يْ لَ ى إِ هَ تَ ا انْ مَ  ِب سَ حَ 
 ََل  ةٌ يَّ يلِ صِ فْ تَ  بُ اتِ رَ مِ  كَ لِ ي ذَ فِ  هُ لَ . وَ لٍ ََل خْ إِ  رِ يْ غَ  نْ مِ  هِ مِ كْ ى حُ لَ عَ  هِ اتِ نَ كَ سَ وَ 
 .(١)ةِ يَّ نِ الدَّ  ارِ الدَّ  هِ ذِ هَ  نْ  عَ ًَل ْض ، فَ ةِ يَّ دِ بَ اِلَ  ةِ رَ اآلخِ  ارِ ي دَ ى فِ اهَ نَ تَ تَ 

ْحَواُل  *
َ
 .(٢): َما َحلَّ بِالَقْلِب ِمْن َحَقائِِق الَمَعاِرِف ثُمَّ اْرَتَحلَ األ

ْحوَاُل  *
َ
ي يََتَرتَُّب َعلَْيَها ُوُجوُد اإِلْكَرامِ ِفي : الَحَرَكاُت الَقْلِبيَُّة الَّتِ األ

 .(3)الَحالِ 
ْحَواُل  *

َ
 .(4): َحَرَكاُت الُقلُوِب َوَمَعاِرفَُها الُمَؤثَِّرُة ِفيَهااأل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.376الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (١)
 .(١79شرح المباحث )ص (٢)
 (.٢45صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (3)
 (.3١5صالشرح الخامس عشر على الحكم ) (4)
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 .(١)َتْفرِيُد الَمْعُبودِ بِالِعَباَدةِ : اإِلْخََلُص  *

 .(٢)لِ مَ العَ   ِ ْص   قَ فِ  هُ اوَ ا سِ وَ  ونَ ى دُ الَ عَ تَ  هِ لَّ لِ  هِ جْ اُد الوَ رَ فْ إِ : اإِلْخََلُص  *

هِ اإِلْخََلُص  *  .(3): ِإْفَراُد الَحقِّ بِالتََّوجُّ

َدُب: *
َ
 ،ُهَو الِقيَاُم بِالُحُقوِق َعلَى نَْعِت الِغنَى َعْن ُكلِّ َمْخلُوقٍ  األ

 . (4)ِإ َواَلْنِكَسارِ ُرُجوًعا ِإلَى َتْرِك اَلْخِتيَاِر، َوقِيَاًما بِنَْعِت اللَّجَ 

َدُب  *
َ
 . (5)ِحْفُظ الُحْرَمةِ َعلَى بَِساِط الِخْدَمةِ  :األ

* : ْوِِقُّ ُهَو قِيَاُم َخاِطٍر ََل يُْمِكُن َردُُّه، َوََل يَْسَتِنُد ِإلَى  اإِلْذُن اذلَّ
ْرعَ   .(6)َهًوى، َوََل يَُخالُِف الشَّ

* : ْوِِقُّ ةٌ يَِجُدَها الَولِيُّ ِمْن نَْفِسهِ َتْحمِ  اإِلْذُن اذلَّ لُُه َعلَى اإِلْقَدامِ ُهَو قُوَّ
ْرِعيَّ بَِوْجهٍ، ََل ِفيَما يَُخالُِفهُ   .(7)َواإِلْحَجامِ ِفيَما يَُواِفُق اإِلْذَن الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4١صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (١)
 (.67صالشرح الخامس عشر على الحكم ) (٢)
 .(٨7الشرح السادس عشر على الحكم )ص (3)
 (.١77الشرح الثالث على الحكم )ص (4)
 ْحِقيقِ تَ <: يخ زروق ( قال الش٢49الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (5)

 َوِإيثَارِ  الَخْلِق، َعنِ  َواإِلْعَراضِ  الَفْرِض، ِإقَاَمةِ  :أَْوُجهٍ  بِثَََلثَةِ  الَحْضَرةِ  ِفي اِلََدِب 
ْدقِ  بُوبِيَّةِ< لِلتََّعلُّقِ  الُموِجبِ  الُعُبودِيَّةِ  َتَحِقيقِ  َعنْ  النَّاِشئِ  الصِّ . )الشرح الثالث بِالرُّ

 (.١76على الحكم، ص
 (.3١6الشرح الثالث على الحكم )ص (6)
 (.36٨الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (7)
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َزُل: *
َ
 .(١)الِقَدُم الَِّذي ََل ُمْفَتَتَح لَهُ  األ

 .(٢)َتَواُتُر الِمنَّةِ بَِغْيرِ َخْوِف الِفْتنَةِ  االْستِْدَراُج: *
 .(3)اِهٌر َمْضُبوٌط، َوِسرٌّ بِاِلَْغيَاِر َمنُوطٌ ظَ  االْستِْدَراُج: *
 .(4)لَِساٌن ُمْنطَلٌِق، َوقَْلٌب ُمْفَترِقٌ  االْستِْدَراُج: *

 .(5)ُكُموُن الِمْحنَةِ ِفي َعْيِن الِمنَّةِ  االْستِْدَراُج: *
 نْ مِ  ادِ دَ السَّ  جِ هَ نْ ى مَ لَ قِّ عَ الحَ  اعِ بَ ي اتِّ فِ  اءُ وَ تِ : اَلسْ (6)ةُ امَ قَ تِ االسْ  *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ونفس التعريف في الشرح الخامس 3١5الشرح السادس عشر على الحكم )ص  (١)
 .(3١5عشر على الحكم )ص

وق ١77الشرح الخامس عشر على الحكم )ص  (٢) ِمْن أََماَرِة <: ( قال الشيخ َزرُّ
يَِّئةِ، َواَلْغِتَراُر بَِزَماِن الُمْهلَةِ، َوَحْمُل َتْأِخيرِ الُعُقوبَةِ َعلَى اَلْسِتْدَراِج: رُ  ُكوُب السَّ

 .(١٨١. )الشرح الخامس عشر على الحكم، ص >اْسِتْحَقاِق الُوْصلَة
 .(١77الشرح الخامس عشر على الحكم ) (3)
 .(١77الشرح الخامس عشر على الحكم ) (4)
 .(١٢٢ى الحكم )صالشرح السابع عشر عل (5)
وقٌ قال الشيخ  (6) ِفي اتَِّباِع الَحقِّ ظَاِهًرا  : اَلْسِتَقاَمُة الَكاِملَُة: ِهَي اَلْسِتَواءُ  َزرُّ

ِويِّ بََِل ِعلَّةٍ، فَِهَي ِإًذا َتْوبَةٌ بََِل ِإْصَراٍر، َوَعَمٌل بََِل فُُتوٍر،  َوبَاِطًنا َعلَى الَمْنَهجِ السَّ
ِتَفاٍت، َويَِقيٌن بََِل َتَردٍُّد، َواْسِتْسََلٌم بََِل ُمنَاَزَعةٍ، َوَتْفِويٌض بََِل َتْدبِيٍر، َوِإْخََلٌص بََِل الْ 

 ( ٢75َوَتَوكٌُّل بََِل َوَهٍن. )الشرح السابع عشر، ص 
ُكْن طالَِب اَلْستَِقاَمةِ، َوََل َتُكْن َصاِحَب َكَراَمةٍ؛ فَِإنَّ َمْوََلَك يُطَالُِبَك <: َوقَاَل 

اَلْسِتَقاَمةِ، َونَْفُسَك َتْهَتزُّ لِطَلَِب الَكَراَمةِ، َوَِلْن َتُكوَن بَِحقِّ َربَِّك َخْيٌر لََك ِمْن أَْن بِ 
 = .(٢44. )الشرح الخامس عشر، ص >َتُكوَن بَِحظِّ نَْفِسكَ 



 باب األلف

 

18 

 . (١)يطٍ رِ فْ  تَ ََل وَ  اطٍ رَ فْ إِ  رِ يْ غَ 

رِّ َوالَعََلنِيَةِ  االْستَِقاَمُة: *  .(٢)ُمَوافََقُة اهللِ ِفي السِّ

 . (3)ِهَي التََّخلُُّق بِالَكَماََلِت، َوالتََّحقُُّق بِالَحاََلتِ االْستَِقاَمُة:  *

اُر: * ْْسَ
َ
 .(4)ُهومِ الَمْوِهِبيَّةِ لَطَائُِف الُعلُومِ الِعْرفَانِيَّةِ َوالفُ  األ

َفاتِ  اإِلَشاَرةُ: * َحتَّى  َكْوُن الَعْهِ  ُوَتَعل ًقا بِنَْوع  ِوْن  َْبَواِع األَْسَماِء َوالص 
 .(5)َوقَْوًَل  َتُكوَن  َْحَوالُُه ُكلَُّها َجاِريًَة َعلَى َوا يَْقَتِضيهِ َذلَِك النَّْوُع َحاًل َوَعَمًل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَّةِ ِمْن َغيْ <: َوقَاَل  = لُُه ُمََلَزَمُة ظَاِهرِ السُّ رِ نَْقٍص َوََل ِزيَاَدٍة، َمَقاُم اَلْسِتَقاَمةِ أَوَّ
رح الخامس . )الش>َوآِخُرُه ُشُهوُد الِمنَّةِ ِفي ُكلِّ ِوْرٍد َوَصَدٍر، ِمْن َغْيرِ ُمََلَحَظةٍ أَلْبَتَّةَ 

 (.4٢5عشر على الحكم، ص 
َواَها إِقَاَمُة اَِلْسِتَقاَمُة ِفي الَفَرائِِض: بِاْلِتَزامِ التَّْقَوى، َونَْفِي الَعَواِرِض، فََتقْ <: َوقَاَل 

الَواِجِب لََها ِمْن َغْيرِ ِإْخََلٍل، َونَْفُي الَعَواِرِض بِنَْفِي الَمْكُروَهاِت َوِفْعِل َوْجهِ الَكَماِل، 
ٌص َواْبِتَداٌع>.  ُق َذلَِك ِإَلَّ بِالَوَرِع فِي اَِلتَِّباِع، َوَتْرِك الَعَمِل بَِما ِفيهِ َتَرخُّ َوََل يََتَحقَّ

 .(77جه المسكين، ص )إعانة المتو
نَاءَاِت َشْرعًا َوُمُروءًَة فِي َجِميِع الَحاََلِت،  اتِ ادَ <اَِلْستَِقاَمُة فِي العَ : َوقَاَل  بِتَْرِك الدَّ

ْرُع، أَْو يَْأنَُف ِمْنُه الطَّْبُع، فَاَْلِْستَِقاَمُة فِيهِ بِتَْركِهِ، تَْنزِيهاً  ةِ، ََل  فَُكلُّ َما يَُذمُُّه الشَّ  َتَكبُّرًا لِْلِهمَّ
 (.٨0َعلَى َمْن َتلَبََّس بِهِ ِمَن اِلُمَّةِ>. )إعانة المتوجه المسكين، ص 

 (.3٢٨الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (١)
 (.59صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (٢)
 .(96شرح حزب البحر )ص (3)
 (.١33صعلى الحكم ) الثالثالشرح  (4)
 (.46ص)عشر على الحكم  الحاديالشرح  (5)
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َهَش َوالَقْهَر  نَْعتُ  االْصِطََلُم: * َولَهٍ يَرُِد َعلَى الَقْلِب فَيُوِجُب الدَّ
 ِ ِة ُسْلطَانِه  .(١)َوالتََّحيَُّر بُِقوَّ

اِهِد بِالَمْشُهودِ؛ لَِما يَُواِجُهُه الَقْلُب ِمْن  االْصِطََلُم: * الَغْيَبُة َعِن الشَّ
 .(٢)هِ َعَظَمةِ الَمْشُهودِ َحتَّى ََل يَْبَقى ِفيهِ ُمتََّسٌع لَِغْيرِ 

ْعَماُل  *
َ
الَحَرَكاُت الِجْسَمانِيَُّة الَِّتي َتَرتََّب َعلَْيَها ُوُجوُد الَجَزاِء : األ

 .(3)ِفي اآلِجِل َوالَمآلِ 

ْغَياُر: *
َ
َخْلٍق  ُهَو ُكلُّ َشْيٍء ِسَوى اهللِ َتَعالَى، ِمْن نَْفٍس أَْو ُدْنيَا أَوْ  األ

 .(4)ِإلَى َغْيرِ َذلِكَ 

 .(5)َلْعِتَراُف بِالَحقِّ ِمْن َغْيرِ َتَوقُّفٍ ا اإِلنَْصاُف: *

نَْواُر: *
َ
ُ الَِّتي يَْنَكِشُف بَِها  األ َّ التََّجلِّيَاُت الِعْرفَانِيَُّة والَواِرَداُت اإِليِهََلِ

 .(6)الَحقُّ َوالَباِطُل ِعْنَد َتَجلِّيَها

َفاِت ِهَي الُعلُوُم َوالَمَعاِرُف الَِّتي َتَتَجلَّى فِ  األنَْواُر: * يَها َمَعانِي الصِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.37٨صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (١)
 (.4١١صعشر على الحكم ) السابعالشرح  (٢)
 (.٢45صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (3)
 .(١6٢الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (4)
 .(١90شرح المباحث )ص (5)
 .(١١٨صالشرح الحادي عشر على الحكم ) (6)
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 .(١)َواِلَْسَماِء َواِلَْفَعالِ 

ْوَراُد: *
َ
 .(٢)ِهَي َتْرتِيُب اِلَْعَماِل بَِحَسِب اِلَْوقَاتِ  األ

ْوَراُد: *
َ
 .(3)َما ُرتَِّب َمَن الِعَباَداِت ِفي اِلَْوقَاتِ  األ

 

 بَاُب ابلَاءِ 
 

، َوِإْن  ثِْقلُ ابلُْخُل:  * حُّ الَعطَاِء َعلَى النَّْفِس، فَِإْن َكاَن ُمْطلًَقا فَُهَو الشُّ
ا بَِما ِفي يَِدِه فَُدوَن َذلَِك. َوِإنََّما يَُتَخلَُّص ِمَن الُبْخِل بِِإْدَماِن  َكاَن َخاصًّ

 .(4)ُمْسرِِفينَ ال الَعطَاِء، لَِكْن يَْنَبِغي أَْن يَُكوَن فِي اْقِتَصاٍد، فَِإنَّ اهللَ ََل يُِحبُّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١6٨ص) الشرح الحادي عشر على الحكم (١)
 .(١١7صعلى الحكم ) الثالثالشرح  (٢)
وق  (١3٢صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (3) ََل َشكَّ أَنَّ <: قال الشيخ َزرُّ

َمِن اتََّصلَْت أَْوَراُدُه َوَتَواَتَرْت أَْمَداُدُه َمْخُصوٌص ِمْن َمْوََلهُ بِِعنَايَةٍ، َوَمْلُحوٌظ بَِرْحَمةٍ 
َتْعِظيُمُه َواْحِتَراُمُه، َويََتَعيَُّن َتْوقِيُرُه َوِإْكَراُمُه، َوََل يُْحَتَقُر َما ُهَو َعلَْيهِ  َوِرَعايَةٍ، فَيَِجبُ 

ِ قَاِصًرا َعْن َدَرَجةِ أَْهِل الَكماِل ِمَن العاِرِفيَن َوالُمِحبِّيَن، ِإْذ لَْم ُتَر َعلَْيهِ ِسيَما  لَِكْونِه
لِيِن ِمَن اَلْسِتْسََلمِ َوال ُكوِن ِعْنَد َجَريَاِن الَقَضاِء، َوِمْن َحاِل أَْهِل اِلَوَّ َضا َوالسُّ رِّ

ُهْم،  الَمَحبَّةِ َوبَْهَجِتِهُم الَِّتي اْقَتَضاَها َشَغُفُهْم بَِمْوََلُهْم َوإِْعَراُضُهْم َعِن الُوُجودِ ِإْذ َتَوَلَّ
ْخِتَصاِص َحتَّى يُْحَتَقُروا أَْو يُْحَتَقَر َما فَِإنَّ قُُصوَرُهْم َعْن َذلَِك ََل يُْخرُِجُهْم َعْن َدائَِرِة اَل

 .(١٢9. )الشرح السابع عشر على الحكم، ص >ُهْم َعلَْيهِ 
 (.١6١شرح الوغليسية، )ص  (4)
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 .(١)ُهَو َمَحلُّ ظُُهوِر َما أُِضيَف ِإلَْيهِ البَِساُط:  *

 .(٢)ابً الِ غَ  وٍب بُ حْ مَ  ارِ عَ شْ تِ اسْ  دَ نْ عِ  بَ لْ القَ  طُ الِ خَ يُ  ارٌ شَ بْ تِ اسْ  :ُط ْس البَ  *

 اءِ جَ الرَّ  اتِ بَ وجَ مُ  نْ مِ  رِ دْ ي الصَّ فِ  عُ قَ يَ  لٍّ ظِ  نْ عَ  ةٌ ارَ بَ عِ  :ُط ْس البَ  *
 انَ كَ  نْ إِ ، وَ اءٌ جَ رَ  وَ هُ فَ  عٍ قُّ وَ تَ  عَ مَ  انَ كَ  نْ إِ ، فَ عٍ سُّ وَ  تَ ََل وَ  عٍ قُّ وَ تَ  ونَ دُ  (3)سِ نْ اِلُ وَ 
 . (4)ُس نْ اِلُ  وَ هُ فَ  عٍ سُّ وَ تَ  عَ مَ 

ُة الُمَميَِّزُة بَْيَن الَحَقائِِق ِفي أَْنُفِسَهاابلَِصرَيةُ  *  .(5): ِهَي الُقوَّ

ُة (6)لَبَصَر نَاِظُر الَعْينِ : نَاِظُر الَقْلِب، َكَما أَنَّ اابلَِصرَيةُ  * ، َوِهَي الُقوَّ
 .(7)الُمَميَِّزُة لِْلَمَعانِي َوأَْحَكاِمَها

.(٨)قِّ الحَ  ودِ جُ وُ  عَ مَ  وْ أَ  قِّ الحَ  ونِ دُ بِ  قِ لْ الخَ  ةُ يَ ؤْ رُ  :اءُ قَ ابلَ  *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3٢3صعشر على الحكم ) الخامسالشرح  (١)
 (.١4٨الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (٢)
ْيُخ  (3) ، ارِ دَ قْ اِلَ  انِ يَ رَ جَ  دَ نْ عِ  سِ فْ النَّ  ونُ كُ : سُ انِ تَ مَ ََل عَ  سِ نْ ْلُ : <لِ  وقٌ رُّ زَ قَاَل الشَّ

 ئِ ادِ بَ مَ  دَ نْ عِ  سِ نْ ْلُ لِ  ةً مَ ََل عَ  ونُ كُ يَ فَ  سِ فْ النَّ  ونُ كُ ا سُ مَّ أَ . فَ اِب بَ سْ اِلَ وَ  طِ ائِ سَ الوَ  ُف ذْ حَ وَ 
 ودِ هُ شُ وَ  لِ ََل دْ إلِ ا لِّ حَ ي مَ فِ  سِ نْ ْلُ لِ  ةً مَ ََل عَ  ونُ كُ يَ فَ  طِ ائِ سَ الوَ  ُف ذْ ا حَ مَّ أَ ي، وَ لِّ حَ التَّ 

 /أ(.١66>. )شرح اآلجرومية، قالِ مَ الجَ 
فَائَِدةُ الَبْسِط <: قال الشيخ زروق  (٢04الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (4)

َها  .(١4٨. )الشرح الحادي عشر على الحكم، ص >اْرتِيَاُح النَّْفِس ِمْن َكدِّ
 .(37الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (5)
 .(5٢الخامس عشر على الحكم )صالشرح  (6)
 .(5٨الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (7)
 (.375الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (٨)
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 بَاُب اتلَّاءِ 
 

ْن َرْقَدِة الَغْفلَةِ، َوَتَخلََّص ِمْن َوْرَطةِ ُهَو الَِّذي اْنَتَبَه مِ اتلَّائُِب:  *
الَفْتَرِة، َواْسَتْيَقَظ ِمْن نَْومِ الَجَهالَةِ، َوظََهَرْت لَُه بِنُوِر التَّْنِبيهِ ِفي ظُْلَمةِ 
ِ َوقُْبُح ُذنُوبِهِ، فَأَْقلََع ِفي الَحاِل، َونَِدَم َعلَى  َغْيِب النَّْفِس آفَاُت ُعيُوبِه

 .(١)َزَم َعلَى أَْن ََل يَُعوَد ِفي الُمْسَتْقَبلِ الَماِضي َوعَ 

ُل بِهِ ِإلَى َغَرٍض ُدْنيَِويٍّ  اتلَّْجِريُد: *  .(٢)َتْرُك الَعَمِل ِفيَما يَُتَوصَّ

َواِهدِ  اتلَّْجِريُد: *  .(3)اْنِقطَاٌع َعْن ُشُهودِ الشَّ

َوى َوالَكْوِن َعِن الَقْلِب وَ  اتلَّْجِريُد: * رِّ ِإَماَطُة السِّ  .(4)السِّ

 .(5): ُهَو ِإْبَراُم اِلَْمرِ َعلَى ِعْلٍم بَِعاقَِبِتهِ اتلَّْدبرِيُ  *

ا يَُخاُف أَْو اتلَّْدبرِيُ  * : َتْقِديُر ُشُؤوٍن َتُكوُن َعلَْيَها ِفي الُمْسَتْقَبِل ِممَّ
 .(6)يُْرَجى، بِالُحْكمِ ََل بِالتَّْفِويضِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(57العجالة )ص ( ١)
 (.67صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (٢)
 .(96لعجالة )صا (3)
 .(96لعجالة )صا (4)
 .>يُر ِفي َحقِّ اهللِ َتَعالَىَهَذا ُهَو التَّْدبِ <( وقال: 99شرح عقيدة الغزالي )ص (5)
 .(4٨الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (6)
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قَِها الَمْذُموَمةِ الَِّتي أَْصلَُها الَمَعاِصي َطْرُح أَْخََل  تَْزكَِيُة انلَّْفِس: *
َهَواتُ   . (١)َوالَغَفََلُت َوالشَّ

: ُهَو َتْحِسيُن الَعَمِل َوالتََّكلُُّف ِفي الَهْيَئاِت َوَغْيرَِها ِِلَْجِل اتلََّصنُّعُ  *
 .(٢)الَخْلقِ 

ْصََلِح الُقلُوِب َوِإْفَرادَِها لِ اتلََّصوُُّف  * ا ِسَواهُ : ِعْلٌم قُِصَد إِلِ  .(3)لَّهِ َعمَّ

هِ ِإلَى اهللِ َتَعالَى ِمْن َحْيُث يَْرَضى بَِما: اتلََّصوُُّف  *  ِصْدُق التََّوجُّ
 .(4)يَْرَضى

 اتِ َض رْ مَ لِ  صِ ََل خْ اإلِ بِ  هُ جُّ وَ التَّ ، وَ ِب نْ ى الذَّ لَ عَ  ُف سَ اِلَ اتلََّصوُُّف:  *
 .(5)بِّ الرَّ 

 لِ قْ العَ بِ  قِّ الحَ  ىلَ إِ  هُ جُّ وَ التَّ ، وَ سِ فْ النَّ  قَْيدِ  نْ مِ  ُص لُّ خَ التَّ اتلََّصوُُّف:  *
 .(6)سِ دْ الحَ وَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(44شرح الحقائق )ص (١)
 .(304الشرح السابع عشر على الحكم )ص (٢)
ُف <: ( قَال الشيخ زروق 35تأسيس القواعد واِلصول، )ص (3) لَْيَس التََّصوُّ

. )الشرح >نَى بِالِعْلمِ َوالَعَمِل فِيهِ َعِن اِلَْنَوارِ بَِحِديٍث يُْكَتَفى ِفيهِ بِاِلَْخَباِر، َوََل يُْغتَ 
 .(396السابع عشر على الحكم، ص 

 .(٨الشرح السابع عشر على الحكم )ص (4)
 .(5٨العجالة )ص ( 5)
 .(5٨العجالة )ص ( 6)
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   َسنِ  ق  لُ خُ  ل  كُ بِ  ُق لُّ خَ التَّ ، وَ    بِ دَ  ق  ُخلُ  ل  كُ  نْ وِ  وجُ رُ الخُ اتلََّصوُُّف:  *
(1 . 

 .(٢)ةٍ ادَ يَ زِ ى وَ نَ سْ الحُ  لِ يْ نَ ، لِ ةِ ادَ بَ عِ لْ لِ  هُ جُّ وَ التَّ اتلََّصوُُّف:  *

 .(3)انً اطِ بَ ًرا وَ اهِ ظَ  ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  اِب اآلدَ  الُ مَ كْ تِ اسْ : اتلََّصوُُّف  *

 .(4)ةِ لَ ازَ نَ المُ  يقُ قِ حْ تَ ، وَ ةِ لَ امَ عَ اءُ المُ فَ صَ اتلََّصوُُّف:  *

 .(5)ارِ كَ ذْ اِلَ  امِ وَ دَ ، بِ ارِ كَ فْ اِلَ  اءُ فَ صَ اتلََّصوُُّف:  *

 .(6)يلِّ جَ التَّ ي وَ لِّ حَ التَّ ي وَ لِّ خَ التَّ اتلََّصوُُّف:  *

 .(7)انِ سَ نْ اإلِ  الِ مَ كَ  لِ يْ نَ ، لِ انِ كَ رْ اِلَ  يحُ حِ ْص تَ اتلََّصوُُّف:  *

ييي، بِ ة  لَيييهْ  وُ َل بِييي ادُ  َ عْ تِ الْسييي: اتلََّصووووُُّف  * يييوَ  تِ مْ الصَّ  وعِ الُجيييوَ  رِ هَ السَّ
 . 8)ةِ لَ زْ العُ وَ 

 قُ لُّ عَ التَّ وَ  قُ لُّ خَ التَّ ى، وَ وَ عْ الدَّ  اطُ قَ سْ إِ وَ  ،ىوَ الهَ  ةُ فَ الَ خَ مُ اتلََّصوُُّف:  *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5٨العجالة )ص ( ١)
 .(59العجالة )ص ( ٢)
 .(59العجالة )ص ( 3)
 .(63العجالة )ص ( 4)
 .(63ة )ص العجال( 5)
 .(69العجالة )ص ( 6)
 .(69العجالة )ص ( 7)
 .(69العجالة )ص ( ٨)
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 .(١)امَ سْ اِلَ وَ  اتِ فَ الصِّ بِ 

 .(٢)رُ اسَ كِ اَلنْ وَ  ةُ ينَ كِ السَّ ، وَ ارُ قَ تِ اَلفْ وَ  لُ لُّ ذَ التَّ اتلََّصوُُّف:  *
 .(3)قِّ الحَ بِ  كَ وتُ بُ ثُ ، وَ نِ وْ الكَ  نِ عَ  كَ دُ يرِ جْ تَ اتلََّصوُُّف:  *
 .(4)عِ بْ الطَّ  ودُ مُ خُ ، وَ مِ سْ الرَّ  اءُ نَ فَ اتلََّصوُُّف:  *
اءٌ نَ فَ وَ  اءٌ فَ وَ ، وَ اءٌ فَ صَ وَ  يدٌ رِ جْ تَ اتلََّصوُُّف:  *

(5). 
 .(6)ةِ نَّ السُّ  ةِ عَ ابَ تَ مُ وَ  صِ ََل خْ اإلِ  ةِ دَ اهَ شَ ى مُ لَ عَ  رِ مْ اِلَ  ةُ امَ قَ إِ اتلََّصوُُّف:  *
 .(7)رِ ائِ مَ الضَّ  يُص لِ خْ تَ ، وَ رِ امِ وَ اِلَ  الُ ثَ تِ امْ اتلََّصوُُّف:  *
 الِ وَ حْ اِلَ  اءُ فَ صَ ، وَ الِ مَ عْ اِلَ  ُص ََل خْ إِ وَ  ،الِ وَ قْ اِلَ  قُ دْ صِ اتلََّصوُُّف:  *

 .(٨)الِ مَ الكَ  افِ صَ وْ أَ بِ 
 .(9)يدٌ حِ وْ تَ وَ  يدٌ رِ فْ تَ وَ  يدٌ رِ جْ تَ اتلََّصوُُّف:  *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(74العجالة )ص ( ١)
 .(74العجالة )ص ( ٢)
 .(77العجالة )ص ( 3)
 .(77العجالة )ص ( 4)
ِف. )العجالة، ثم قال الشيخ زروق ( 5) : وهذا الح ُّ وأخوذٌ ون حروف لفظ التصوُّ

 . 77 ص

 .(٨5العجالة، )ص  (6)
 .(٨5العجالة، )ص  (7)
 .(٨5العجالة، )ص  (٨)
 .(٨9العجالة، )ص  (9)
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ي فِ  تَ نْ  أَ ، ََل كَ نْ مِ  يكَ فِ  كَ بِ  لُ اعِ الفَ  هُ نَّ ِِلَ  هِ بِ  كَ نْ عَ  كَ اؤُ نَ فَ اتلََّصوُُّف:  *
 .(١)تَ نْ أَ 

 ى،لَ عْ اِلَ  امِ قَ المَ  نَ مِ  ُف وْ الخَ ى، وَ وَ الهَ  نِ عَ  سِ فْ النَّ  يُ هْ نَ اتلََّصوُُّف:  *
 .(٢)ءامَ سْ اِلَ  ومِ هُ فْ مَ بِ  قُ قُّ حَ التَّ وَ 

ُهودِ، َوالتََّجْوُهُر بَِوْحَدِة اتلََّصوُُّف:  * ُمَحافََظُة الُحُدودِ، َوَتْحِقيُق الشُّ
 .(3)الُوُجودِ 
ِميرِ، َوَذَهاُب التَّْقِديرِ، َوُشعُ اتلََّصوُُّف:  * وُرَك بِالَعْجِز َصْمُت الضَّ

 .(4)َوالتَّْقِصيرِ 
َفاِت الَعلِيَّةِ، بَْعَد اتلََّصوُُّف:  * ِ، َوَجْمُع الصِّ َّ َحْمُل اِلََمانَةِ اإِليِهََلِ

 .(5)ُخُروِجَك َعْنَك بِالُكلِّيَّةِ 
 .(6)َواإِلَراَدةِ  التََّجْوُهُر بَِمْفُهومِ اإِلَحاَطةِ َوالَخَهرِ َواإِلْدَراكِ اتلََّصوُُّف:  *

*  : ُ ْدِر بِأَنَّ اِلُُمَوَر ُكلََّها َدقِيَقَها اتلََّوُّكُّ ُهَو الِعْلُم الُمَتَمكُِّن ِمَن الصَّ
َوَجلِيلََها بِيَِدهِ َتَعالَى، يُْعِطي َمْن يََشاءُ َما يََشاءُ َويَْمنَُع َما يُرِيُد َمْن يََشاءُ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(٨9العجالة، )ص  (١)
 .(٨9العجالة، )ص  (٢)
 .(99العجالة، )ص  (3)
 .(99العجالة، )ص  (4)
 .(99العجالة، )ص  (5)
 .(99العجالة، )ص  (6)
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 .(١)ُمَعقَِّب لُِحْكِمهِ َوََل َرادَّ ِِلَْمرِهِ  ََل 

 .(٢)َتْخلِيُص اإِلَشاَرِة ِإلَى الَحقِّ  اتلَّْفِريُد: *

 نْ مِ  اتِ ومَ لُ عْ المَ  اجِ رَ خْ تِ ي اسْ فِ  ةِ كَ رِ دْ المُ  ةِ وَّ القُ  الُ مَ عْ إِ  وَ هُ : اتلََّفِكريُ  *
 .(3)اهَ وهِ جُ وُ 

 .(4)م  كْ  حُ َل وَ  يل  صِ فْ تَ  رِ يْ َِ  نْ قُّ وِ الحَ  يهِ  ِ هْ ا يُ مَ لِ  رُ ظَ النَّ  وَ هُ  :يُض وِ فْ اتلَّ  *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3٨٨الشرح السابع عشر على الحكم )ص (١)
 (.96لعجالة )صا (٢)
وٌق  (45١الخامس عشر على الحكم )صالشرح  (3) ْيُخ َزرُّ َمَجاِري الِفْكرِ <: قَاَل الشَّ

لُ ثَََلثَةٌ:  قَْولُُهْم:  : فِي بََواِعِث الَعَمِل َوِهَي التَّْرِغيُب َوالتَّْرِهيُب َونَْحُوُه، َوَعلَْيهِ يَْصُدقُ األَوَّ
: الِفْكَرُة ِفي َوْجهِ الَعَمِل َوَكْيِفيَّةِ َتْرتِيِبهِ، اِنيالثَّ . >الِفْكَرُة ِفي أَْمرِ اهللِ ِمْفَتاُح الِعبَاَدةِ <

: الِفْكَرُة ِفي ُطُرِق الُوُصوِل ِإلَى َصرِيِح الثَّالِثُ َوُهنَا يَُكوُن الِفْكُر ُهَو َعْيَن الِعَباَدِة. 
 .(45١ ص)الشرح الخاوس عشر على الحكم، الَمْعرِفَةِ، َوُهَو أَْشَرُف الُوُجوهِ َوأَْعََلَها. 

لُهاالِفْكَرُة أَْربََعةٌ: <: َوقَاَل  : ِفْكَرُة ُتِفيُد التَّْصِديَق َواإِليَماَن، َوِهَي ِفي أَدِلَّةِ أوَّ
 . انِِع َطلَُب الُبْرَهاِن الَحقِّ : ِفْكَرةٌ نَاِشَئةٌ َعِن التَّْصِديِق َواإِليَماِن، َوِهَي الثَّاِنَيةُ الصَّ

ْنيَا ِإلَى الِفْكَرُة ِفيَما َدلَّ َعلَ  الَِفةِ َواْنِقَراِض الدُّ اِر اآلِخَرِة َوأَْخَباِر اِلَُممِ السَّ ْيهِ لََواِزُمُه َكالدَّ
: ِفْكَرةٌ نَاِشَئةٌ َعْن ُشُهودِ الَحِقيَقةِ َوُمَعايَنَِتَها، َوَمْرِجُعَها َجَوََلُن الَقْلِب الثالثةَغْيرِ َذلَِك. 

اِبَعةُ ِل. ِفي بَِساِط التَّْعِظيمِ َواإِلْجََل  ُهودِ َوالِعيَاِن، َوِهَي الِفْكَرُة الرَّ : ِفْكَرةٌ ُموِجَبةٌ لِلشُّ
ا يَْهِدي  فَاِت الَحقِّ َوَتَقلَُّباِت الَخْلِق َونَْحِو َذلَِك ِممَّ ِفي َمَجاِري الَحِقيَقةِ ِمْن َتَصرُّ

ُهودِ ِمْن ِإْشَهادِ الَمْشُهودِ َكْشَف الُوُجو دِ. )الشرح الخامس عشر على لِْلَحِقيَقةِ َوالشُّ
 (.454الحكم، ص 

 (.4٨الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (4)
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، ُدوَن اْخِتيَار  ِف : اتلَّْفويُض  * الَمْبَدِإ  ِإيَقاُف الَقْصِ  َعلَى ُوْخَتاِر الَحق 
 .(١)َوََل اْعِتَراٍض ِفي الُمْنَتَهى

ْدِر بِأَنَّ اِلُُموَر ُكلََّها َدقِيَقَها  :يُض وِ فْ اتلَّ  * ُهَو الِعْلُم الُمَتَمكُِّن ِمَن الصَّ
ى، يُْعِطي َمْن يََشاءُ َما يََشاءُ، َويَْمنَُع َما يُرِيُد َما يََشاءُ، َوَجلِيلََها بِيَِدهِ َتَعالَ 

 .(٢)ََل ُمَعقَِّب لُِحْكِمهِ َوََل َرادَّ ِِلَْمرِهِ 

ْيرِ  اتلَّْقلِيُد: * َِ اْلِتَفاٍت  الُوقُوُف َوَع ظََواِهرِ األُُووِر َوالُجُموُد َوَعَها، ِوْن 
 .(3)لِْلَمَعانِي َوالَمَبانِي

مٍ َوِفْعُل َواِجٍب ْقَوىاتلَّ  *  .(4): َتْرُك ُمَحرَّ

َواِت الَمْشُهوَرةِ  اتلَّْقَوى: *  . 5)ِفْعُل الَواِجَهاِت الَمْعلُوَوةِ، َوَتْرُك الُمَحرَّ

 .(6)َتْوِريَةٌ بَِشاِهٍد ُمَعاٍر َعْن َمْوُجوٍد قَائِمٍ  اتلَّلْبِيُس: *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7٢صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (١)
 (.3٨٨صعشر على الحكم ) السابعالشرح  (٢)
 .(4٢مقدمة التصوف )ص (3)
وٌق  (59صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (4) ْيُخ َزرُّ تَّْقَوى َمَقاُم ال<: قَاَل الشَّ

ِ الَبْأُس  ا بِه ِ َحَذًرا ِممَّ َماِت الَمْشُهوَرِة، َوآِخُرهُ َتْرُك َما ََل بَْأَس بِه لُُه َتْرُك الُمَحرَّ . >أَوَّ
 .(4٢5)الشرح الخامس عشر على الحكم، ص 

 .(96شرح حزب البحر )ص (5)
ريف ( وهذا التعريف ذكره لسان الدين ابن الخطيب في روضة التع96لعجالة )صا (6)

هِ. 4٨6/ص١)ج ْيِء بِنَْعِت ِضدِّ فه بقوله: التَّْلِبيُس: َتَحلِّي الشَّ ( وأما الطوسي فعرَّ
 ( وحاصله راجع إلى إظهاِر الشيء للخلق على خَلف حقيقته..449)اللمع، ص 
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 .(١)َحاٌل ُمْنَتِقلٌ  اتلَّلِْويُن: *

 . 2)ِعَهاَرةٌ َعِن الثََّهاِت ِف  الَحاِل َوَعَ مِ التََّزْعُزِع َعِن الَمَقامِ  ِكنُي:اتلَّمْ  *

أَْمٌر قَْلِبيٌّ َحِقيَقُتُه: َعَدُم ُرْؤيَةِ الَمْرِء نَْفَسُه أَْهًَل لَِشْيٍء.  اتلََّواُضُع: *
 .(3)َوالِكْبُر َعْكُسهُ 

ا، َوأَنَّ ُكلَّ َما َوَضْعَتَها ِفيهِ ِمْن أَْن ََل َتَرى لِنَْفِسَك قَْدرً  اتلََّواُضُع: *
ةٌ لَِما ُدونَُه؛ لَِما ِهَي َمْوُسوَمةٌ بِهِ ِمَن النَّْقِص َتْأِصيًَل  لَّةِ ِهَي ُمْسَتِحقَّ أَْنَواِع الذِّ

 .(4)َوَتْفِصيًَل 

ِ َوَعَد اهللُ، ََل لَِخوْ  اتلَّْوَبُة: * ْنِب لِلَّهِ، َولَِما بِه ِف الُخُروُج َعِن الذَّ
ْزقِ   .(5)الَخْلِق، َوََل لِطَلَِب الرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١١١شرح الحقائق )ص (١)
 .(36٨الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (٢)
َوَمَتى لَْم َتَر لِنَْفِسَك : وقال قبل ذلك  (٢٨3الشرح الثالث على الحكم )ص (3)

قَْدًرا بَِوْجهٍ َوََل بَِحاٍل فَأَْنَت الُمَتَواِضُع َوِإْن َكاَن ظَاِهُر َحالَِك ِفي أَْقَصى َدَرَجاِت 
...  .الِكْبرِ؛ ِإِذ التََّواُضُع أَْمٌر قَْلِبيٌّ

وق 35٢الشرح السابع عشر على الحكم )ص (4) التََّواُضُع ِمْن <: ( قال الشيخ زرُّ
َحْيُث اللَّْفُظ َمْوُضوٌع لُِشُعوِر النَّْفِس بَِضَعِتَها ِمْن َغْيرِ َزائٍِد َعلَى َذلَِك، ثُمَّ لَُه َسَبَباِن: 

لُ  : نََظُرهُ ِِلَْوَصاِف َربِّهِ َوَكَمالَِها، َوالثَّاِني: نََظُر الَعْبِد ِِلَْوَصاِف نَْفِسهِ َونَْقِصَها. األَوَّ
ِل. )الشرح السابع عشر على الحكم، ص َوا  .(353لنَّاِشُئ َعِن اِلَِخيرِ أََتمُّ ِمَن اِلَوَّ

كماَلت التوبة الستة في شرحه  ذكر الشيخ زروق ( 3٨النصيحة الكافية )ص  (5)
ْدقِ  ِهَي تَْصِحيُح التَّْقَوى بِالَوَرِع، َوتَْحِقيُق اَلْستَِقاَمةِ <على حزب البحر بقوله:   =،بِالصِّ
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ُه: *  .(١)ِإْفَراُد الَقْلِب لِلَّهِ َتَعالَى َعْن ُكلِّ َما ِسَواهُ  اتلَّوَجُّ

 .(٢)ِإْفَراُز الِقَدمِ ِمَن الَحَدثِ  اتلَّوِْحيُد: *

 .(3)هُ نْ مِ  هُ يدُ رِ ا يُ ى مَ لَ عَ  هِ دِ بْ عَ لِ  اهللِ  نَ مِ  ةِ انَ عَ اإلِ  هُ جُّ وَ تَ  اتلَّْوفِيُق: *
 

 بَاُب اجِليمِ 
 

: أَْخُذ الَحقِّ َتَعالَى قَْلَب َعْبِدهِ ِإلَْيهِ ُدوَن ُمْهلَةٍ بَِوْجهٍ ََل اجَلْذُب  *
 .(4)يَْبَقى ِفيهِ ُمتََّسٌع لَِغْيرِهِ 

َسابٍِق، بِأَْن  : أخُذ الحقِّ َتَعالَى قَْلَب َعْبِدهِ ِإلَْيهِ ُدوَن َسَبٍب اجَلْذُب  *
ِ َما  يَْكِشَف ِحَجاَب قَْلِبهِ فَُيِزيُل ِحَجابَُه فَيَْبُدَو لَُه ِمْن َعَظَمةِ اهللِ َوَجََللِه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الِِح، َواإِلْعَراُض  = َوَتْحِسيُن الُخلُِق بُِمَجانََبةِ الَخْلِق َوُمَساَمَحِتِهْم، َوالتَّْشِميُر لِْلَعَمِل الصَّ
. )شرح حزب البحر، >َعْن ُكلِّ ُمَعاِرٍض َوَكَسٍل، َوَتْرُك َما ِسَوى اهللِ ُجْملًَة َوَتْفِصيًَل 

 .(١٢٢ص
ى َذلَِك ثَََلثَةٌ: َتْرُك الُفُضوِل ِمْن ُكلِّ َشْيٍء، َوُمَراقََبُة اهللِ ِفي َوالُمِعيُن َعلَ <: ثُمَّ قَاَل 

ْبَهةِ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء. فََمْن أََكَل الَحََلَل أََطاَع اهللَ َحبَّ أَْم  ُكلِّ َشْيٍء، َوَتْرُك الَحَرامِ َوالشُّ
 . (١٢٢. )شرح حزب البحر، صَكرَِه، َوَمْن أََكَل الَحَراَم َعَصى اهللَ َحبَّ أَْم َكرِهَ 

 (.59صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (١)
 .(97العجالة )ص (٢)
 .(١35اغتنام الفوائد )ص  (3)
 .(436الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (4)
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ْن ُدونَُه ِمْن َغْيرِ ُشُعوٍر بِِعْلٍم َوََل َمْعلُومٍ َوََل  ْن ِسَواُه َويُْلِهيهِ َعمَّ يُْشِغلُُه َعمَّ
 .(١)ومٍ َوََل ُعُروِض َوْجهٍ ِمَن التَّْفِصيلِ َتَوقٍُّف َمَع فَْهٍم َوََل َمْفهُ 

 .(٢)اَلْنِفَراُد بِالَحقِّ  اجَلْمُع: *

 .(3)ُشُهوُد الَخْلِق بِالَحقِّ  اجَلْمُع: *

َما أَْسَقَط التَّْفرِقََة، َوقَطََع اإِلَشاَرَة، َوَغاَب ِفي ُمَشاَهَدِة  اجَلْمُع: *
ةِ التَّْمِكيِن  َوالَبَراءَِة ِمَن التَّْلِويِن، َوُهَو َجْمُع ِعْلٍم ثُمَّ التَّْوِحيِد، َمَع ِصحَّ

 .(4)َعْيٍن ثُمَّ َحقٍّ 

 بَاُب احَلاءِ 
 

ْوِق، َوََل َتْثُبُت َوََل  احَلاُل: * ُمنَاَزلَةٌ َتَقُع لِْلَعاِرِف ِفي َمْرَتَبةٍ ِمَن الذَّ
 .(5)َتُدومُ 

ةُ: *  .(6)ُة التَّْوِحيِد َعلَى الَكَماِل َوالتََّمامِ َدائِرَ  احَلْْضَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4٢7الشرح السادس عشر على الحكم )ص (١)
 .(3١9الشرح الثالث على الحكم )ص (٢)
 .(47٢صالشرح السادس عشر على الحكم ) (3)
 .(96لعجالة )صا (4)
 .(١64شرح الحقائق )ص (5)
 .(3١6الشرح الثالث عشر على الحكم )ص (6)
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ةُ: * ْيِء الَِّتي يَْرِجُع ِإلَْيَها احَلْْضَ  .(١)َدائَِرُة الشَّ

ةُ: * اِء ييي  األَْسمَ يابِييِ  َوَوعَ ييْوِحييُة التَّ يييطَ يِس َوَرابِ ييِ يييَرُة التَّقْ ييَدائِ  احَلْْضَ
َفاتِ   . 2)َوالص 

ةُ:  *  .(3)ََليَاِت ِفي بَِساِط التَّْوِحيدِ َمَقاَماُت الوِ احَلْْضَ

ْكرِ بُِمَراقََبةِ الَمْذُكوِر َحْسَبَما اْقَتَضاُه  احُلُضوُر: * اْسِتْحَضاُر َمعنَى الذِّ
ْكرُ   .(4)الذِّ

ْكرِ ِفي الَخيَاِل َحتَّى يَُؤدَِّي ِإلَى َتْعِظيمِ  احُلُضوُر: * اْرتَِساُم َمَعانِي الذِّ
 .(5)الَمْذُكوِر َدائًِما

ْكرِ أَْو ُمْقَتَضاُه أَْو َمَداِرهِ ِفي الَقْلِب  احُلُضوُر: *  .(6)اْرتَِساُم َمْعنَى الذِّ

ْكرِ فِ  الُفَؤادِ اْرتَِساًوا َل يَِصحُّ  احُلُضوُر: *  .(7)اْنِفَكاُكهُ  اْرتَِساُم َوْعنَى الذ 

ةُ الُقْدِس: *  .(٨)لُمْطلَقِ َدائَِرُة الِعْلمِ الُمْقَتِضي لِلتَّْقِديِس ا َحْْضَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3٨4الشرح السادس عشر على الحكم )ص (١)
 .(١55شرح الحقائق )ص (٢)
 .(١55شرح الحقائق )ص (3)
 (.96الشرح الثالث على الحكم )ص (4)
 (.١09الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (5)
 (.١53رح الخامس عشر على الحكم )صالش (6)
 (.١53الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (7)
 (.3١5الشرح الثالث على الحكم )ص (٨)
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ةُ الُقْدِس: * ِس َمْوََلُه  َحْْضَ َقُه بَِتَقدُّ َدائَِرُة الِوََليَةِ الُمْقَتِضيَُة لِْلَعْبِد َتَحقُّ
 ِ  .(١)َعْن ُكلِّ َوْصٍف ََل يَلِيُق بَِذاتِه

ةُ الُقْدِس: * ُس الَعْبُد َمْوََلُه  َحْْضَ َدائَِرُة التَّْقِديِس الُمْطلَِق َحْيُث يَُقدِّ
ُسُه َوْوَلُه بِأَْن يَْحَفَظُه ِونْ َتقْ   .(٢)َمْعِصيَِتهِ  ِ يًسا يَْقَتِض  لَُه  َْن َل يَْعِصيَُه، فَيَُق  

ةُ اهللِ: *  .(3)َدائَِرُة ِوَََليَِتهِ َوَمَحلُّ التََّحقُِّق بَِمْعرِفَِتهِ  َحْْضَ

ةُ اهللِ: *  .(4)أَْكَرَمُه ِمْن ِعَبادِهِ  َدائَِرُة ِوََليَِتهِ الَِّتي اْخَتصَّ بَِها َمنْ  َحْْضَ

ةُ اهللِ: *  .(5)َدائَِرُة ِوََليَِتهِ َوَمَقاُم اْخِتَصاِصهِ لَِخَواصِّ ِعَبادِهِ  َحْْضَ

يَُّة: *  .(6)ِهَي الُخُروُج ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإلَى اهللِ َتَعالَى احُلر 

ْنِب  احُلْزُن: *  .(7)اْنِقَباُض الَقْلِب لَِما ُعِمَل ِمَن الذَّ

 .(٨)ةِ يرَ رِ الجَ  نَ مِ  لَ مِ ا عُ مَ لِ  ةِ يرَ رِ السَّ  اضُ بَ قِ انْ  :نُ زْ احلُ  *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.363الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (١)
 (.469الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢)
 .(45الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (3)
 .(93الشرح السادس عشر على الحكم )ص (4)
 .(35الشرح السابع عشر على الحكم )ص (5)
 .(١6٢الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (6)
 (.١99صالشرح الخامس عشر على الحكم ) (7)
َ <َوَذلَِك َعلَى ثَََلثَةِ أَْوُجهٍ: : ثم قال  (٨) : ِمْن أَْجِل يانِ الثَّ : َخْوُف ِعَقاِب اهللِ. اهَ دُ حَ أ

ِ الثَّ فََواِت ثََوابِهِ.  ْرِف َعْن بَابِهِ>.  :ثُ ال الشرح الحادي عشر على )ِِلَنَُّه َعََلَمُة الصَّ
 .(١١١ص، الحكم
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رِّ لَِما ُعِملَ  احُلْزُن: * َتَقبُُّض السِّ
 .(٢)ِمَن الِوْزرِ  (١)

ا احُلْزُن: *  .(3)اْنِقَباُض الَقْلِب لَِفْقِد َمْقُصوٍد مَّ
 .  4)ِف ُحُصوِل َوْكُروه  اْبِقَهاُض الَقْلِب لَِفَواِت َوْحهُوب   َْو َخوْ  احُلْزُن: *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(٢٢5وفي الشرح الحادي عشر: لَِما َسلََف. )ص (١)
 .(١57الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢)
وق ٢١٢الشرح السادس عشر على الحكم )ص (3) ُموِجَباُت <: ( قال الشيخ زرُّ

لَُها: الُحْزِن ثَََلثَةٌ  ادِ. أَوَّ هَّ : الثَّاِني: َخْوُف الَعَذاِب أَِو الِعَقاِب، َوِهَي َمْرَتَبُة الُعبَّادِ َوالزُّ
الِِكيَن َوالُمرِيِديَن.  : ُوُجوُد الَحيَاِء الثَّالِثُ َخْوُف اإِلْبَعادِ َوالِحَجاِب، َوِهَي َمْرَتَبُة السَّ

. )الشرح الخامس عشر على >َمْرَتَبُة الَعاِرِفينَ  َوالَخَجِل ِمِن اطََِّلِع الَمْولَى، َوِهيَ 
 ( ١99الحكم، ص 

الُحْزُن قَْد يَُكوُن َعْن َخْوٍف، َوقَْد يَُكوُن َعْن َحيَاٍء، َوقَْد يَُكوُن ِمْن <: وقال 
. >ْو ِصَفةٍ َخْشيَةٍ، َوُكلُّ َذلَِك ِإنََّما يََقُع فِي الَقْلِب بِِإَشاَرٍة لَِمْعًنى ِإلَِهيٍّ ِمِن اْسٍم أَ 

 (١44)الشرح الحادي عشر، ص 
بَاِعُث الُحْزِن َما يَْجرِي ِفي الُفَؤادِ ِمْن ِإَشاَرِة الَقْلِب لَِجََلِل الَحقِّ <: َوقَاَل 

. )الشرح >ُسْبَحانَُه َحتَّى يََقَع ِفيهِ َخْوٌف أَْو َحيَاءٌ أَْو ُرْؤيَُة نَْقٍص ِفي الُعُبودِيَّةِ َونَْحُوَها
 (.١45شر على الحكم، ص السابع ع

وق ثم  (4) فَُتَهيُِّجُه َحْسَرُة َخْوِف الَفَواِت أَْو ُوُجود الَفَواِت، َوُهَو <: قال الشيخ زرُّ
الِِف َوالتَّْشِميُر  ُف َعلَى السَّ َعَذاٌب َحاِضٌر َونََكٌد َحاِصٌل، ََل فَائَِدَة لَُه ِإَلَّ التَّلَهُّ

َد َذلَِك َعَمًَل أَْو نُُهوًضا َِلْسِتْدَراِك الُمْمِكِن ِمْنُه َكاَن َحَسًنا لِْلُمْسَتْأنَِف، فَِإَذا أَفَا
َجِميًَل، َوِإَلَّ فَلَْيَس بَِشْيٍء، بَْل ُهَو ِزيَاَدةٌ ِفي اَلْغِتَراِر؛ َِلْعِتدادِ َصاِحِبهِ بِهِ ِفي بَاِب 

ُجوِع ِإلَى اهللِ َتَعالَى، وَ  هِ َوالتَّْذِكيرِ بِالرُّ قَْد يَْزَداُد َصاِحُبُه ُجْرأًَة َوُرْؤيًَة لِنَْفِسهِ التََّوجُّ
 ِ )الشرح السابع عشر على الحكم،  .>فَيَُكوُن َسَبًبا لِطَْردِهِ ِمْن َحْيُث يََراُه َسَبَب قُْربِه

 .(١44ص
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ِإَراَدُة َزَواِل نِْعَمةِ اهللِ َعِن الَمْحُسودِ، َسَواءٌ أََرْدَت نَْقلََها  احَلَسُد: *
ِإلَْيَك، أَْو ُمْطلًَقا َوُهَو َشرُّ الَحَسِد. فَأَمَّا أَْن ُترِيَد أَْن يَُكوَن لََك ِمْثلُُه فَِهَي 

َعاُء اْلِغْبَطُة، فَِإْن َتَعلََّقْت بِا يِن فََمْحُموَدةٌ، َوِإَلَّ فَالَعْكُس. َويُِزيلُُه الدُّ لدِّ
ْيطَاُن ِمْن َضَرِرهِ بَِحَسِدََك  .(١)لِْلَمْحُسودِ َواإِلْحَساُن ِإلَْيهِ لِيَْيأََس الشَّ

ْنِب َمَع َجَواِز الُوقُوِع ِفيهِ  احلِْفُظ: *  .(٢)اَلْمِتنَاُع ِمَن الذَّ

الَحقِّ  ْن ُعلُومِ الَوْهِب َوالَفْتِح الَمْأُخوَذِة ِمْن ِإفَاَدةِ ِعَباَرةٌ عَ  احَلَقائُِق: *
 . (3)بََِل َواِسطَةٍ 

ِق ِمَن الَفَوائِِد  احَلَقائُِق: * َما يَْجرِي َعلَى لَِساِن أَْهِل الَحِقيَقةِ َوالتََّحقُّ
ََل َتَتَوقَُّف َعلَى الَجاِمَعةِ َوالنَُّكِت الِحْكِميَّةِ، َوِهَي ََل َترُِد بِاْسِتْعَماٍل وَ 

أَْسَباٍب، َوِإَذا َوَرَدْت َعلَى الَقْلِب ظََهَرْت ِفيهِ نَُكٌت َمْجُموَعةٌ َجاِمَعةٌ لَِما 
َوقََعْت َعلَْيهِ، فََتُكوُن ُمْجَملًَة ََل َتْفِصيَل ِفيَها َوََل َتْأِصيَل ِمْن َحْيُث 

َحِقيَقُتَها؛ ِإْذ يَْبُدو ِمْنَها َذلَِك ُصوَرُتَها، َوِإْن َكانَْت َعلَى َذلَِك ِمْن َحْيُث 
ِنَها  . (4)بَْعَد ُحُصولَِها َوَتْحِقيِقَها َوَتَمكُّ

َما يََقُع ِمْن نَُكِت اإِلْلَهامِ بِاِلُُموِر الِعْرفَانِيَّةِ بِالَقْلِب  احَلَقائُِق: *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١57شرح الوغليسية، )ص  (١)
 .(75( والشرح الثالث على الحكم )ص69شرح الحقائق )ص (٢)
 .(٢6٢ي عشر على الحكم )صالشرح الحاد (3)
 .(3٢١ ــ 3٢0الشرح السابع عشر على الحكم )ص (4)
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ُن ِمْنَها، َولََها ُصوَرةٌ ِفي النَّْفِس، َوِعَباَرةٌ ِفي ا لَخاِرِج، ِإَذا َتمَّ نُوُرَها َويَُتَمكَّ
ظََهَر ِفي الَباِطِن َوالظَّاِهرِ، َوالِعَباَرُة ِمْن نُوِرَها َما يَْشَهُد لَِصاِحِبَها بِالتَّْحِقيِق، 

اَلْسِتْبَصاِر،  ثُمَّ ِإْن أُِذَن لَُه ِفي التَّْعِبيِر َعْنَها بََرَزْت بُِكْسَوِة اِلَْنَواِر َوِهَدايَةِ 
َزْت بِنُُعوِت الظُّْلَمةِ َكأَنََّها َشْمٌس اْعَتَراَها ُكُسوٌف ََل َتَكاُد ُتْقَبُل َوِإَلَّ بَرَ 

 . (١)لِِثْقلَِها َوََل ُتْفَهُم لُِبْعِدَها َوََل ُتْسَمُع َِلْنِحَجابَِها

ْن َغَضْبَت َعلَْيهِ َمَع ِإْظَهاِر  احلِْقُد: * ِميرِ ِممَّ اإِلقَاَمُة َعلَى َما ِفي الضَّ
َك أَْو ِإْخَفائِهِ. َويَْدفَُعُه اإِلْحَساُن لَِمْن أَْنَت َعلَْيهِ َكَذلَِك، َوالُمَبالََغُة ِفي َذلِ 

ِإْكَراِمهِ َوِإْن أَبَى بَاِطنَُك َذلَِك، فَِإنَُّه بُِحْسِن الُمَعاَملَةِ يَُزوُل َعْيُب اإِلَساءَِة 
 . (٢)َويَْيأَُس الَشْيطَاُن ِمْنَك بَِذلِكَ 

ٍة  ُة:احَلِقيقَ  * ِهَي النُّْكَتُة الَواقَِعُة ِفي اإِلْلَهامِ ِمْن َغْيرِ اْسِتنَاٍد لَِمادَّ
َن ِفي النَّْفسِ  ا َتَمكَّ ْكرِ ِإْن َكاَن أَْصلَُها ِممَّ  . (3)َسابَِقةٍ ِفي الذِّ

 .(4)َما يََتَجلَّى ِمَن الَكَماََلِت الِعْرفَانِيَّةِ  احَلِقيَقُة: *

َعْن  ا يَْظَهُر َعلَى اللَِّساِن ِمْن َمَعانِي التَّْحِقيِق النَّاِشئَةِ ِهَي مَ  احَلِقيَقُة: *
 .(5)ُوُضوِح الَمْعرِفَةِ ُدوَن َتَوقٍُّف َوََل َسَبٍب ِمْن نََظٍر أَْو قِيَاٍس أَْو فَْهمٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١57شرح الوغليسية، )ص  (١)
 .(334الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢)
 .(334الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (3)
 .(96الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (4)
 .(3٨0الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (5)
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 .(١)َما اْرَتَفَع َعِن اَلْحِتَماِل ِمْن َشَواِهِد الَحقِّ لُِوُضوِحهِ  احَلِقيَقُة: *

ِهَي َما يُْلِقيهِ الَحقُّ ُسْبَحانَُه لَِعْبِدهِ ِمَن الُعلُومِ اإِلْلَهاِميَّةِ  ِقيَقُة:احلَ  *
الَِّتي ََل يَُشكُّ َمْن أَْلِقيَْت ِإلَْيهِ ِفي َحقِّيَِّتَها َوََل يَْحَتاُج ِإلَى بُْرَهاٍن ِفي 

َتْخُرُج َعْن أَْصٍل َشْرِعيٍّ ِفي َتْحِقيِقَها َوََل َتْسَتِنُد ِإلَى َدلِيٍل َخاِرٍج َعْنَها َوََل 
 .(٢)ُوُجودَِها

ةٌ ُوْجَدانِيَّةٌ يَْأنَُس بَِها الطَّْبُع، فَََل َتْسَمُح النَّْفُس  احَلََلَوةُ: * لَذَّ
 .(3)بُِمَفاَرقَةِ َسَبِبَها

َفاتُ  احَلْمُد: * ، ُهَو الثَّنَاءُ بِالَجِميِل، َسَواءٌ َتَعلََّق بِالَفَضائِِل َوِهَي الصِّ
 .(4)أَْو َتَعلََّق بِالَفَواِضِل َوِهَي اِلَْفَعالُ 

ُهَو اَلْعِتَراُف بَِكَماِل اِلَْوَصاِف لُِمْسَتِحقَِّها، َسَواءٌ َكاَن ََل  احَلْمُد: *
 .(5)ِفي ُمَقابَلَةِ ِفْعٍل َصَدَر ِمْنُه ِإلَْيَك، أَْو َكاَن ِفي ُمَقابَلَةِ ِإْحَسانٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١3صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (١)
وٌق  (3٨0صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (٢) ْيُخ َزرُّ : <اْعلَْم أَنَّ ُكلَّ قَاَل الشَّ

رِيَعُة فَلَْيَسْت بَِحِقيَقةٍ، َوُكلَّ بَاِطٍن ََل َتْظَهُر لَُه ُصوَرةٌ فِي  َحِقيَقةٍ ََل َتْشَهُد لََها الشَّ
>. )الظَّاِهرِ ََل ِعْبرَ  شرح غوامض َة بِهِ؛ ِِلَنَّ الَحقَّ َواِحٌد، َوالَحقُّ ََل يُنَاِفي الَحقَّ

 .(3٨أحزاب الشاذلي، ص
 (.364صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (3)
 .(5٨شرح المباحث )ص (4)
 .(٢04الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (5)
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 بَاُب اخلاءِ 
 

 . (١): َمَهابَةٌ يَْصَحُبَها َتْعِظيمٌ اخلَْشَيةُ  *

فََحَسنَُها  َهْيئَةٌ َراِسَخةٌ ِفي النَّْفِس َتْنَشأُ َعْنَها اِلُُموُر بُِسُهولَةٍ،اخلُلُُق:  *
  .(٢)َحَسٌن َوقَِبيُحَها قَِبيحٌ 

ِع ِف اْلِتَزاُم َوَحل  يَْضِهُط َعالََم : (3)اخلَلَْوةُ  *  الِجْسمِ َعِن التََّوزُّ
ِف، فَيْنَضِبُط َعالَُم الَقْلِب َعِن التَّْشِتيِت ِِلنَّ الِجْسَم بَاُب الَقْلِب   .(4)التََّصرُّ

 .(5)الَحقِّ  ِإْهَماُل فََضائِِل النَّْفِس لِنَْقِصَها،  َِو اْعِتَهاًرا بَِكَمالِ  اخلُُموُل: *

الَوِعيِد َوَطلَِب النََّجاِة ِمْنُه، َوَحِقيَقُتُه:  يََتَولَُّد ِمْن ِذْكرِ  :ُف وْ اخلَ  *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3١7صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (١)
 .(٢77واِلصول )ص  تأسيس القواعد (٢)
الِِحين َشْأنُ  ْلَوةُ خَ قال اإلمام النووي: ال (3)  ُسلَْيَمانَ  أَبُو قَالَ  .الَعاِرِفينَ  اهلل َوِعَبادِ  الصَّ

 َعلَى ُمِعينةٌ  َوِهيَ  ،الَقْلبِ  فََراغ َمعها ِِلَنَّ   ِإلَْيهِ  الُعْزلَةُ  ُحبَِّبتِ :  الَخطَّابِيُّ 
رِ  عُ  الَبَشرِ  َمْألُوفَاتِ  َعنْ  عُ يَْنَقطِ  َوبَِها ،التََّفكُّ  ١9٨/ص٢. )المنهاج، جقَْلُبهُ  َويََتَخشَّ

 .طبعة دار إحياء التراث العربي(
وٌق ( ٢36شرح المباحث )ص (4) ْيُخ َزرُّ َمْقُصوُد الَخْلَوِة ثَََلثَةٌ: ِإْفَراُد <: قال الشَّ

ْن ُكلِّيَِّتهِ. َوَذلَِك ََل يَِصحُّ ِإَلَّ بَْعَد ثُُبوِت الِوْجَهةِ، َونَْفُي الَعَواِرِض، َوَتْمِكيُن الَحِقيَقةِ مِ 
ِ َتْوِحيٌد  الَمْذُكوِر َونَْفِي َما ِسَواُه ِعْنَد ُعُروِضهِ، فَيَْحَتاُج َصاِحُبَها لَِقْلٍب ُمْفَرٍد ِفيه

دٌ   .(٢37. )شرح المباحث اِلصلية ص >ُمَجرَّ
 .(٨7الشارح السادس عشر على الحكم )ص (5)
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اْنِخََلُع الَقْلِب ِمْن َتَوقُِّع فََواِت َمْحُبوٍب أَْو ُوقُوِع َمْكُروٍه. فَِإْن قَاَرنَُه َرَجاءٌ 
 .(١)فَُهَو َخْوٌف، َوِإَلَّ فَُهَو يَْأٌس َوقُنُوطٌ 

 .(٢)رِ زْ الوِ  نَ مِ  لَ مِ ا عُ مَ رِّ لِ اُج السِّ عَ زِ انْ  :ُف وْ اخلَ  *

 .(3)َتَوقُُّع الَعَذاِب بَِما يََُلَحُظ ِمَن اِلَْسَباِب  اخلَْوُف: *
 

الِ   بَاُب ادلَّ
 

* : ِ َمْوُصوفًَة  َدائَِرةُ احَلق  َما يَْجرِي ِمْن أَْحَكامِ أَْوَصاِفهِ َوأَْسَمائِه
 .(4)َوْجهٍ  بِالَجََلِل َوالَعَظَمةِ ِمْن ُكلِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /أ(.١66اآلجرومية، ق )شرح (١)
الَخْوُف َعلَى <: قال الشيخ زروق  (36١الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢)

: ِِلَنَُّه الثَّالِثُ : ِمْن أَْجِل فََواِت ثََوابِهِ. الثَّاِني: َخْوُف ِعَقاِب اهللِ. أََحُدَهاثَََلثَةِ أَْوُجهٍ: 
 ِ ْرِف َعْن بَابِه  .(١١١دي عشر على الحكم، ص . )الشرح الحا>َعََلَمُة الصَّ

وٌق  (364صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (3) ْيُخ َزرُّ <الَخْوُف َعلَى : قَاَل الشَّ
: ِمَن الثَّاِني: أَْن يَُكوَن ِمَن النَّاِر، َوَذلَِك لُِظُهوِرَها َعْن َجََللِهِ. أََحُدَهاثَََلثَةِ أَْوُجهٍ: 

: ِمَن الثَّالِثُ ْنيَا َواآلِخَرِة، َوَذلَِك ِمْن ُرْؤيَةِ اْقِتَداِرهِ َوقَْهرِهِ. الَفِضيَحةِ بَْيَن الَخْلِق فِي الدُّ 
الَعاِر بَيَن يََدْيهِ َوالَفِضيَحةِ ِعْنَدهُ، ََل لِِعلَّةٍ ِسَوى َذلَِك>. )الشرح الحادي عشر على 

 (٢٨6الحكم، ص 
الِقيَاُم بِاللََّواِزمِ، َوالَقْبُض : <لِْلَخْوِف َخْمُس َعََلَماٍت: َتْرُك الَمآثِمِ، وَ وقال 

ُكوُن>.  ائُِم، َوالُبَكاءُ، َوالسُّ  /ب(.١65ق، شرح اآلجرومية)الدَّ
 .(3٨4الشرح السادس عشر على الحكم )ص (4)
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ََعءُ  * : َطلٌَب َمْصُحوٌب بِآَداٍب ِفي بَِساِط الُعُبودِيَّةِ لَِجنَاِب (١)ادلُّ
بُوبِيَّةِ   .(٢)الرُّ
ِِلُل: * َل النََّظُر ِفيهِ لُِمْخَبرِهِ  ادلَّ  .(3)َما َوصَّ

َهُش  * ِة الَعاِرِض َعلَْيَها :(4)ادلَّ . (5)َتَوقُُّف النَّْفِس َوَحْيَرُتَها لُِقوَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعاءُ: َطلٌَب لَِفْضِل اهللِ ِمْن َغْيرِ ُوُجودِ َسَبِب <قال العَلمة شهاب الدين القرافي:  (١) الدُّ
 .(69)المنجيات، ص .>اَلْسِتْحَقاقِ 

وق 54الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢) َعاءُ ُعُبودِيَّةٌ <: ( قال الشيخ زرُّ الدُّ
ََلِة بَِوْقِتَها، َوُرتَِّب َعلَْيَها ُوُجوُد اإِلَجابَةِ َكَتْرتِيِب الثََّواِب  اْقَتَرنَْت بَِسَبٍب، َكاْقِتَراِن الصَّ

 ( 57. )الشرح الخامس عشر على الحكم، ص >َعْيٍن َوََل بَِوْقتٍ َعلَْيَها ِمْن َغْيرِ تَْقيِيٍد بِ 
َها: إِْظَهاُر الَفاقَةِ <: َوقَاَل  َعاءُ ُعُبودِيَّةٌ، ِسرُّ الحكم،  . )الشرح السابع عشر على>الدُّ
 .(٢٢ص 

 .(5٢الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (3)
َهشُ <الكريم القشيري بقوله:  عّرفه اِلستاذ عبد (4) : َهْيَبةٌ ِمَن الَمْحُبوِب َتْصِدُم قُلُوَب الدَّ

 .(47. )عبارات الصوفية ومعانيها، ص >الُمِحبِّينَ 
ْيُخ  (٢٨4صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (5) َهِش َما َذَكَرُه الشَّ َوِمْن أَْمِثلَةِ الدَّ

وٌق  َهُش َعْن ُشْكرِ اهللِ َتَعالَى لَِما يََراُه الشَّ  َوُهوَ  َزرُّ اِكُر ِمْن َتَواُترِ النَِّعمِ َوَكْثَرتَِها الدَّ
ْيُخ: ثَََلثَُة ُعيُوٍب:  لَُهاَوَتَسْلُسلَِها، َوأَْصُل َذلَِك َكَما قَاَل الشَّ : ِإَراَدُة ُمَقابَلَةِ فَْضلِهِ أَوَّ

ُة النَّْفِس َونِْسَبِتَها ِفي : ُرْؤيَ الثَّاِنيَوَكَرِمهِ بِأَْفَعالِنَا، َوَذلَِك ِمْن قِلَّةِ الَمْعرِفَةِ بَِجََللِهِ. 
ْكَر َرْسٌم الثَّالِثُ اِلَْفَعاِل، َوُهَو ِمْن بَاِب اَلْعتَِمادِ َعلَى اِلَْعَماِل.  : اْعِتَقاُد أَنَّ الشُّ

، فَيُرِيُد ُمَقابَلََة َما يَْقَتِضيهِ َمْعُقولُُه بَِما يَْقَتِضيهِ َمْعُقولُُه، فَََل يََتنَاَهى لَُه مَ  ا يُرِيُد؛ َعْقلِيٌّ
لَِعَدمِ َتنَاِهي َما يََتَرتَُّب َعلَْيهِ، فَيَْدَهُش. َولَْو َرآُه َرْسًما َشْرِعيًّا َكَما ُهَو الَحقُّ لََكَفاُه فِي 
ُشْكرِ النِّْعَمةِ َما َوقََع بِِإَزائَِها ِمَن الُعُبودِيَّةِ. )الشرح السابع عشر على الحكم، 

 .(30١ ــ 300 ص
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َهُش: * ِة الَعاِرضِ  ادلَّ  . (١)َوْقَفُة الَقْلِب َوَحْيَرُتُه لُِقوَّ

َهُش: *  . (٢)َوْقَفةٌ َتْعرُِض لِْلَقْلِب ِمْن َحْيَرتِهِ ِفيَما يَرُِد َعلَْيهِ  ادلَّ
 

الِ   بَاُب اذلَّ
 

* : اِِتُّ اتِ ُهَو َما ََل يَِصحُّ فَْقُدُه ُدوَن فَ  اذلَّ  .(3)ْقِد الذَّ

* : اِِتُّ اِت ِإَلَّ بَِذَهابَِها، فَُهَو ََلِزٌم  اذلَّ ُهَو َما ََل يَْنَفكُّ َعْن ُوُجودِ الذَّ
 .(4)لََها ِفي َجِميِع أَْحَوالَِها

 بَاُب الرَّاءِ 
 

ْجِل ِِلَ  يهِ فِ  وعِ مُ طْ المَ  ِب بَ ي سَ ٌل فِ مَ عَ  هُ بُ حَ ْص ٌع يَ مَ طَ  :(5)اءُ جَ الرَّ  *
.(6)هِ يلِ صِ حْ تَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النعم. (359صعشر على الحكم ) الخامسالشرح  (١)
 (.36١صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (٢)
 (.٢٢4صعشر على الحكم ) الخامسالشرح  (3)
 (.٢39صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (4)
َجاءُ يََتَولَُّد ِمَن التَّْصِديِق بِالَوْعِد َمَع َطلَِب الِعَوضِ <: قال الشيخ زروق  (5) . >الرَّ

 /أ(.١66ية، ق)شرح اآلجروم
 (.١4٨وا الشرح السابع عشر )ص (39الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (6)
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 . (١): َطَمٌع يَْصَحُبُه َعَمٌل لَِتْحِصيِل الَمْطُموِع ِفيهِ الرََّجاءُ  *
ُهَو الطََّمُع ِفيَما ِعْنَ  اهللِ بَِشْرِط الَعَمِل ِف  َسهَِب الُوُصوِل : اءُ جَ الرَّ  *

 . 2)إِلَْيهِ 
 ذِ خْ اِلَ  عَ مَ  لِ بَ قْ تَ سْ ي المُ فِ  لُ صُ حْ يَ  وعٍ مُ طْ مَ بِ  ِب لْ القَ  لُّقُ عَ تَ  وَ هُ  :اءُ جَ الرَّ  *

لِ حَ المُ  لِ مَ العَ  يفِ   .(3)هُ لَ  صِّ

 .(4): َتلَقِّي الَمَهالِِك بَِوْجهٍ َضاِحكٍ الر َضا *

يَاءُ  * ، َسَواءٌ ظََهَر (5)الر  : ُهَو اْعِتَباُر الَخْلِق ِفي الَقْصِد لِمُعاَملَةِ الَحقِّ
  .(6)َهرْ لَُهْم َذلَِك أَْو لَْم يَظْ 

يَاءُ  *  .(7): ُهَو الَعَمُل َعلَى ُرْؤيَةِ الَخْلقِ الر 

يَاَضةُ  * ْثَباِت َحَسِن اِلَْخََلِق َوَدْفِع َسيِِّئَهاالر  .(٨): َتْمرِيُن النَّْفِس إِلِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.65صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (١)
 .(٢9٨الشرح السادس عشر على الحكم )ص (٢)
 ( ونفس التعريف ذكره الشيخ زروق ١47الشرح السابع عشر على الحكم )ص (3)

 ./أ(١66المقدمة اآلجرومية )ق فيما كتبه من شرح صوفّي على أوائل
 (.300م )ص( والشرح الثالث على الحك١9٢شرح الحقائق )ص (4)
وق  (5) ةِ الَعَمِل، َوالُعْجُب قَادٌِح ِفي َكَمالِهِ <: قال الشيخ زرُّ يَاءُ قَادٌِح فِي ِصحَّ الرِّ

يَا<: وقال  (67، صالشرح الخامس عشر على الحكم. )>فََقطْ  ِء ََل َداِعَي لِلرِّ
 .(45. )الشرح الثالث على الحكم، ص >ِسَوى ُحبِّ الَمْحَمَدِة أَْو َما يَْنَشأُ َعْنَها

 (.366صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (6)
 .(303الشرح السابع عشر على الحكم )ص (7)
 .(١٢6تأسيس القواعد واِلصول )ص (٨)
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 بَاُب الزَّايِ 
 

ِق اهللِ ِإلَى اهللِ، فَََل يَْقَبُل ُهَو الَعاِمُل ِفي الِفَراِر ِمْن َخلْ : الّزاِهدُ  *
ُج َعلَْيِهْم ِإَلَّ بِالِفَراِر َعْنُهْم  ِمْنُهْم َمْدًحا، َوََل يَْرَضى ِمْنُهْم َحاًَل، َوََل يَُعرِّ
َراُط  َوالنُُّفوِر ِمْنُهْم، فَيَْفَرُح بَِذمِِّهْم، َويَْأنَُس بُِبْعِدِهْم، َوَذلَِك ُهَو الصَّ

 . (١)َحقِّهِ  الُمْسَتِقيُم ِفي

ْنيَا لَِربِّهِ : الّزاِهدُ  *  . (٢)ُهَو الَِّذي فَرَّ ِمَن الدُّ

 هُ مُّ هَ  دَ رِ فَ نْ يَ لِ  رِ اهِ ي الظَّ فِ  قِ َلئِ الخَ  ودِ جُ وُ  نْ مِ  ارُّ الفَ ُهَو : الزَّاِهدُ  *
  .(3)ةِ مَ ََل السَّ  ةِ ادَ رَ إِ وَ  ِب لَ الطَّ  اطِ سَ ى بِ لَ عَ  هُ ََل وْ مَ لِ 

ْنيَاُهَو ِإهْ : (4)الزُّْهدُ  *  .......................... (5)َماُل الدُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١90صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (١)
 .(٢4٨صعشر على الحكم )الشرح الخامس  (٢)
 (.١3١الشرح السابع عشر على الحكم، )ص  (3)
َتْرُك الَفْضلَةِ َوالَبْذُل َعلَى الَوْهلَةِ. أَْو <الكريم القشيري بقوله:  عّرفه اِلستاذ عبد (4)

ا ِفيهِ َرْيبٌ   .(6١. )منثور الخطاب، ص >يَُقاُل: ُعُزوُف الَقْلِب َعمَّ
ْنيَا قال الشيخ زروق  (٢4٨صلحكم )الشرح الخامس عشر على ا (5) : <تَْسِميُة الدُّ

ةِ، َوََل َشكَّ أَنََّها َكَذلَِك فِي أََحُدَهابَِذلَِك لِثَََلثَةِ أَْوُجهٍ:  نَاءَِة َوالِخسَّ : أَنَُّه ِمَن الدَّ
، َوَذلَِك قَاٍض بُِوُجوِب اْنِقَضائِ الثَّاِنيَجْنِب اآلِخَرِة.  نُوِّ َها َواْنِقَراِضَها. : أَنَُّه ِمَن الدُّ

، َوََل َشكَّ أَنََّها َكَذلَِك؛ إِْذ َمَتاُعَها قَلِيٌل. َوقَْد الثَّالِثُ  وِن الَِّذي ُهَو اِلَقَلُّ : ِمَن الدُّ
 =:الَعَوائُِد َوالتََّجاُرُب بُِكلِّ َذلَِك ِمْنَها، َحتَّى قَاَل َعْبُد اهللِ ْبُن َمْسُعوٍد  َشِهَدتِ 
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 . (١)َوبُْغُضَها ِمْن َحْيُث ِهيَ 
نيِ   بَاُب الس 

 
الُِك: * هُ  ُهوَ  السَّ  .  2)التَّْ ِريِب َوالتَّْهِذيِب  َسِهيلِ  َعلَى الَحق   لِطَلَِب  الُمَتَوج 

الُِك: * ِق بِالَحِقيَقةِ  السَّ  . 3)ِوْن َوْجهِ الَعَمِل بِالطَِّريَقةِ  ُهَو الطَّالُِب لِلتََّحقُّ
الُِك: * ْدقِ  السَّ ُه لِطَلَِب الَحقِّ َعلَى بَِساِط الصِّ  .(4)ُهَو الُمَتَوجِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْنيَا َدا = ، فََما َكاَن ِمْنَها ِمْن ُسُروٍر فَُهَو ِرْبٌح>. )الشرح الحادي عشر على الدُّ ُر َهمٍّ َوَغمٍّ
 (. 7١الحكم، ص 

ْهُد َدلِيُل قال الشيخ زروق  (١4٨صالشرح الخامس عشر على الحكم ) (١) : <الزُّ
رِفَةِ بِهِ>. )الشرح الحادي الثَِّقةِ بِاهللِ َواإِلْعَراِض َعْن َغْيرِهِ، َوَذلَِك َشاِهُد ُوُجودِ الَمعْ 

 .(١07ص، عشر على الحكم
ْنيَا َعِن وقال  ْهِد َمْعرِفَُة اهللِ، َوَحِقيَقُتُه الثَِّقُة بِاهللِ، َوَوْجُهُه بُُروَدُة الدُّ : <أَْصُل الزُّ

  (١50، صعشر على الحكم الخامسالَقْلِب فَْقًدا أَْو ُوُجوًدا>. )الشرح 
ْهِد ثَََلٌث: فََوائُِد <: َوقَاَل  لَُهاالزُّ ََلَمةِ ِمَن الُكلَِف. أَوَّ ُغ لِْلِعَباَدِة َمَع السَّ : التََّفرُّ
اَحُة ِمْن َتَعِب الِوْجَداِن َوالُفْقَداِن. الثَّاِني : فََراُغ الَقْلِب لَِقُبوِل الَمَواِهِب الثَّالِثُ : الرَّ

ِ َوالتَّْزِكيَاِت الِعْرفَانِيَّةِ  َّ  .(١54شرح الحادي عشر على الحكم، ص . )ال>اإِليِهََلِ
 (.٢66صالشرح الحادي عشر على الحكم ) (٢)
ْيُر <: قال الشيخ زروق  (437صعشر على الحكم ) الخامسالشرح  (3) السَّ

لُوُك ِإنََّما ُهَو لَِتْحِقيِق الَمَبادِِئ َوَكَمالَِها، َولَْيَس ثَمَّ َغْيُرَها، َوَمْن فَِهَم َغْيَر َذلِ  َك َوالسُّ
، فَُكلُّ َما ََل يَِصحُّ ِفي الَمَبادِِئ ََل يُْقَبُل فِي الَمنَاِهي . )الشرح >فََقْد َضلَّ َوأََضلَّ

 .(٢٢الخامس عشر على الحكم، ص
وٌق  (340صعشر على الحكم ) الخامسالشرح  (4) ْيُخ َزرُّ ْدقُ  :قَاَل الشَّ  =ِفي <الصِّ
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الُِك: * ْدقِ  السَّ ِق ِفي الصِّ  .(١)ُهَو الطَّالُِب لُِوُجودِ الَحقِّ بِطَرِيِق التََّحقُّ
* : ُّ  .(٢)يَاتِ الَحِقيَقُة الَقابِلَُة لِلتََّجلِّ  الِّس 
* : ُّ  .(3)بَاِطُن الَقْلِب، َكالَقْلِب لِْلَجَسدِ  الِّس 
 .(4)ُهَو اَلْسِتْغَراُق ِفي َمَعانِي اِلَْذَواقِ  ُر:كْ السُّ  *

ى لَ إِ  هِ بِ  ارُ شَ يُ ، وَ ارِ يَ تِ اَلخْ بِ  َف رُّ صَ التَّ  عُ نَ مْ يٌّ يَ وِ ٌد قَ ارِ اٌل وَ حَ  ُر:كْ السُّ  *
 .(5)ِب رَ ي الطَّ فِ  كِ الُ مَ التَّ  وطِ قُ سُ 

 . 6)َوِإْن َكاَن َوَعَها َتْمِييزٌ  ارِ يَ تِ الْخ بِ  فِ رُّ َص التَّ  نَ وِ  عُ نَ مْ تَ  ةٌ هَ لَ َِ  ُر:كْ السُّ  *

نيِ   بَاُب الش 
 

ْطحُ  * : َحالَةٌ قَْلِبيٌَّة َتَقُع لِْلَعاِرِف ََل يَِجُد َمِحيًدا َعِن التَّْعِبيِر (١)الشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لَُهاالُعُبودِيَّةِ بَِثََلٍث:  = ْمِتثَاُل اِلَْمرِ ِمْن َغْيرِ نََظٍر ِإلَى ِعلَّةٍ ِمْن ِعَوٍض أَْو َغَرٍض. : اأَوَّ
َضى. يانِ الثَّ  ِ الثَّ : اَلْسِتْسََلُم لِْلَقْهرِ َعلَى نَْعِت التَّْفِويِض َوالرِّ : َدَواُم الُمَراقََبةِ ِحْفًظا ثُ ال

 (. ١47ي عشر على الحكم، ص لِْلُحْرَمةِ، َوقِيَاًما لِْلَحقِّ بِالِخْدَمةِ>. )الشرح الحاد
 .(١١3صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (١)
 .(١١٨الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (٢)
 .(١59شرح الحقائق )ص (3)
 .(3١9 على الحكم )ص الثالثالشرح  (4)
 (.375الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (5)
 (.47٢الشرح السادس عشر على الِحَكم )ص (6)
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ََل َتِفي الِعَباَرُة بَِمْقُصودَِها. َوقَْد َتْخُرُج َعلَى ِخََلِف اِلَْولَى َعْنَها وَ 
 .(٢)فَُتوِجُب ِإْنَكاًرا لَِساِمِعَها

ى َذلَِك ِإلَى : فََرُح الَقْلِب بِالُمْنِعمِ رُ كْ الشُّ  * ََل بِالنَِّعمِ، َحتَّى يََتَعدَّ
هِ لَِغْيرِهِ   .(3)َواَلْسِتَهانَةِ بِأَْمرِهِ  الَجَواِرِح فََتُكفَّ َعِن التََّوجُّ

ى َذلَِك ِإلَى رُ كْ الشُّ  * : فََرُح الَقْلِب بِالُمْنِعمِ ِِلَْجِل نِْعَمِتهِ، َحتَّى يََتَعدَّ
 . 4)ةِ فَ الَ خَ المُ  كِ رْ تَ وَ  لِ مَ العَ بِ  اءُ َض عْ و األَ خُ ْس تَ وَ  ،اءِ نَ الثَّ بِ  انُ سَ الل   ُق لِ طَ نْ يَ فَ  حِ الَجَوارِ 

ْهَوةُ  *  .(5)َعاُث النَّْفِس لِطَلِب الُمََلئِمِ َطْبًعا ُدوَن ُمَراَعاِة َزائِدٍ : اْنبِ الشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َكََلٌم يَُتْرِجُمُه اللَِّساُن َعْن َوْجٍد يَِفيُض ِمْن <الكريم القشيري بقوله:  ستاذ عبدعّرفه اِل (١)
ْعَوى  .(4٨. )عبارات الصوفية ومعانيها، ص >َمْعَدنِهِ َمْقُروٍن بِالدَّ

 .(٢39شرح الحقائق )ص (٢)
 .(١١0 على الحكم )ص الثالث( الشرح 3)
وق  (١٢٨( الشرح الحادي عشر على الحكم )ص4) ْكرِ <: قال الشيخ زرُّ أَْرَكاُن الشُّ

لَُهاثَََلثَةٌ:  : اْنِطََلُق الثَّاِني: فََرُح الَقْلِب بِالُمْنِعمِ ِِلَْجِل ِإْنَعاِمهِ، َوُهَو َحِقيَقُتُه. أَوَّ
ُدوَن َشْيٍء  : َتْوقِيُف الَجَواِرِح َعلَى أَْمرِهِ الثَّالِثُ اللَِّساِن بِالثَّنَاِء َعلَْيهِ ِِلَْجِل َذلَِك. 

 .(١76. )الشرح الخامس عشر على الحكم، ص >ِسَواهُ 
<َما َداَمِت : قال الشيخ زروق  (9٢صعشر على الحكم ) السادس( الشرح 5)

َرةٌ؛ ِِلَنَّ َصاِحَبَها ُكلََّما نََهَض  ِ ُمَتَعذِّ هِ ِإلَْيه ْحلَُة ِإلَى اهللِ بِِصْدِق التََّوجُّ َهَواُت فَالرِّ الشَّ
ُف ِإلَْيَها، َتاَرًة بِالِفْكرِ ِفي َوْجهِ َتْحِصيلَِها، َوَتاَرًة بِالَعَمِل ِفي َتْوِصيلَِها، أَْقَعدَ  هُ التََّشوُّ

ْيرِ َكالَكْبلِ   َوَتاَرًة بِالنََّظرِ فِي أَْسَبابَِها. َوإِْن ُوفَِّق َصاِحُبَها لِلنُُّهوِض فَِإنََّها تَُبطُِّئُه ِفي السَّ
ُضوا َعلَى َتْرِكَها، ََل لَِذاتَِها>. )راجع الشرح لَِصاِحِبهِ، َولِهَ  َذا َتَرَكَها اِلََكابُِر َوَحرَّ

 (.45الحادي عشر على الحكم، ص 
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ْهَوةُ: *  .(١)َتَسلُُّط النَّْفِس َعلَى َطلَِب الُمََلئِمِ َطْبًعا ُدوَن َتَوقُّفٍ  الشَّ
ْهَوةُ  * ،الشَّ  : ِهَي اْنِبَعاُث النَّْفِس لِطَلَِب الُمََلئِمِ َطْبًعا ُدوَن َواِزٍع دِيِنيٍّ

َوًة َوَوْكُروَهةً   .(٢)َوُمَباَحةً  َسَواءٌ َكاَن يَُهالِ  بِهِ  َْو َل يَُهالِ  بِهِ. َوقَْ  َتُكوُن ُوَحرَّ
ْهَوةُ  *  . (3): اْنِبَعاُث النَّْفِس لِطَلَِب الُمََلئِمِ َطْبًعا ِمْن َحْيُث ُهوَ الشَّ
ْهَوةُ  * اتِ  : ِهَي اَلْسِتْرَساُل َمَع النَّْفِس ِفي َطلَِب الشَّ  . (4)الُمْسَتلَذَّ
ُهوُد: * ُمََلَحَظُة َمْعنَى الَمْعرِفَةِ ِفي الُوُجودِ َحتَّى َكأَنَّ الَمْعُروَف  الشُّ

 .(5)نُْصَب َعْينَْيهِ 
 .(6)قِ رَ الحَ  نِ كُّ مَ تَ لِ  قِ لَ اُج القَ يَ تِ : اهْ ُق وْ الشَّ  *

ادِ   بَاُب الصَّ
 

ْبُ  * بِّ : َحبْ الصَّ ى َذلَِك ِإلَى (7)ُس الَقْلِب َعلَى ُحْكمِ الرَّ  َحتَّى يََتَعدَّ
 .(٨)الَجَواِرِح فَََل َتْضطَِربُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.355صعشر على الحكم ) الخامس( الشرح ١)
 .(١43الشرح السادس عشر على الحكم )ص (٢)
 .(١4الشرح السابع عشر على الحكم )ص (3)
 .(77حكم )صالشرح السابع عشر على ال (4)
 .(309الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (5)
 . 365وكذا ف  الشرح السادس عشر )ص  361الشرح الخاوس عشر على الحكم )ص (6)

 .(6١الكريم القشيري. )منثور الخطاب، ص  إلى هنا هو تعريف اِلستاذ عبد (7)
 .(١9٢شرح الحقائق )ص (٨)
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ْبُ  *  .(١): ثََباُت الَقْلِب بَْيَن يََدِي اهللِ الصَّ

ْحوُ  *  يٍّ وِ قَ  دٍ ارِ وَ بِ  ةِ بَ يْ الغَ  دَ عْ بَ  اسِ سَ حْ ى اإلِ لَ إِ  دُّ رُ يَ  يٌّ وِ قَ  دٌ ارِ وَ : الصَّ
 .(٢)هُ سُ اكِ عَ يُ 

 .(3)ارِ يَ تِ اَلخْ بِ  َف رُّ صَ ي التَّ ضِ تَ قْ تَ  ةٌ الَ : حَ وُ حْ الصَّ  *

يُق  * د   .(4): ُهَو الَِّذي َصَدَق ِفي أَْقَوالِهِ َوأَْعَمالِهِ َوأَْحَوالِهِ َمَع َربِّهِ الص 

يُق  * د  : ُهَو الَِّذي َصَدَق اهللَ بُِكلِّ َحاٍل، ظَاِهًرا َوبَاِطًنا، فََكاَن الص 
ِ بِأَْن ََل يَْلَحَظ ِفيهِ َغْيَر َربِّهِ، َصادِ  ِ بِأَْن ََل يَْكِذَب، َوِفي َعَملِه ًقا ِفي قَْولِه

ِعي َشْيًئا َمَعهُ   .(5)َوِفي َحالِهِ بِأَْن ََل يَْلَتِفت لِِسَوى َمْوََلُه، َوََل يَدَّ

يُق  * د  َوَحاًَل : َمْن َصَدَق اهللَ ِفي ُكلِّ َشيٍء ِمْنه ِعْلًما َوَعَمًَل الص 
ْدقُ  َوقَْوًل َوِفْعًل، َوبَالََغ ِف  َذلَِك َحتَّى َل يَْهَقى ِوْنُه ُجْزءٌ ِإلَّ َداَخلَهُ   .(6)الصِّ

وِفُّ  *  .(7): َمْن َصَفا َعْن ُكلِّ ُخلٍُق َمْذُمومٍ الصُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3١0الشرح السابع عشر على الحكم )ص (١)
 (.375الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (٢)
 (.4٨٢الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (3)
 (.3٨5صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (4)
 (.497صالشرح الخامس عشر على الحكم ) (5)
 (.4٢3صعشر على الحكم ) السابعالشرح  (6)
 .(59شرح المباحث )ص (7)
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اءِ   بَاُب الطَّ
 

اَعُة: * ِ ُمَوافََقُة أَْمرِ ا الطَّ  .(١)هللِ ِفيَما َطلََب ِمْن َعْبِدهِ بِالَعَمِل بِه

اَعُة: *  .(٢)َما َوافََق اِلَْمَر َوالنَّْهَي ِمَن الَحَرَكاتِ  الطَّ

اَعُة: * َواِجرِ  الطَّ  .(3)اْمِتثَاُل اِلََواِمِر َواَلْنِكَفاُف َعِن الزَّ

اَعُة: *  .(4)ُمَوافََقُة الَمْطلُوِب َشْرًعا الطَّ

اَعةُ  * ُمَوافََقُة أَْمرِ اهللِ الَواِجِب َوالَمْنُدوِب َولَْو َكاَن َوَرًعا، ِفْعًَل  :الطَّ
 .(5)َكاَن أَْو َتْرًكا

وفِيَُّة: * ِريَقُة الصُّ ِهَي الَمْوُضوَعُة لِْلِعْلمِ بَِكْيِفيَّةِ اَلتَِّصاِف  الطَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطَّاَعُة ِمَن <: ال الشيخ زروق ق (٢7٨صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (١)
لََها، ثُمَّ ُهَو  الَفَوائِِد الَمْحُبوبَةِ النَّاِفَعةِ ُدْنيَا َودِيًنا، َوالَفَرُح بَِها أَْمٌر َضُروِريٌّ لَِمْن َحصَّ

فََواتَِها، بَِها ِمْن َحْيُث َما يُْرَجى ِمْن ثََوابَِها أَْو يُْخَشى ِعَقاُب  فََرحٌ َعلَى ثَََلثَةِ أَْوُجهٍ: 
بَِها ِمْن َحْيُث إِنَّ  َوفََرحٌ بَِها ِمْن َحْيُث ُوُجوُدَها َوظُُهوُرَها َعلَى يََدْيهِ لَِتْزِكيَِتهِ بَِها،  َوفََرحٌ 

الَحقَّ َذَكَرُه بِالتَّْوفِيِق لََها َوَمنَّ َعلَْيهِ بُِوُجودِ َتْحِصيلَِها َمَع تَْحِصيِل الُعُبودِيَّةِ َواْمِتثَاِل 
 .(١١4. )الشرح السابع عشر على الحكم، ص >ْمرِ بَِهااِلَ 

 (.٨6صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (٢)
 (.١4٢صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (3)
 (.١95صالشرح الخامس عشر على الحكم ) (4)
 .(١44الشرح السادس على الحكم )ص (5)
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 .(١)بِالَمَحاِمِد َوَتْرِك اِلَْوَصاِف الَمْذُموَمةِ 

َمعُ  *  .(٢): َتَعلُُّق الَقْلِب بُِحُصوٍل ُمَؤمٍَّل ُدوَن َسَبٍب الطَّ

َمُع: *  .(3)َتَعلُُّق الَقْلِب بُِحُصوِل الُمَرادِ ِمْن قَِبِل الِعَبادِ  الطَّ

اءِ   بَاُب الظَّ
 

ْلَمةُ  * الَوْهمِ  : نُْكَتةٌ َتَقُع ِمَن الَهَوى ِفي النَّْفِس َعْن َعَواِرضِ الظُّ
ِن الَباِطِل ِمَن الَحِقيَقةِ، فَيَْأتِي الَعْبُد َويََذُر  فَُتوِجُب الَعَمى َعِن الَحقِّ لَِتَمكُّ

 .(4)َعلَى َغْيرِ بَِصيَرةٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لَقْومِ َمَداُرَها َعلَى َطرِيَقُة ا<: ( وقال الشيخ زروق 6٨شرح المباحث )ص (١)
رِيَعةِ  ِق بِالَحِقيَقةِ َمَع ِإقَاَمةِ َرْسمِ الشَّ  ( 4٨١. )الشرح الخامس عشر، ص >التََّحقُّ

ُسوِل <: َوقَاَل  بَِجْمِع الَحِقيَقةِ  اْعلَْم أَنَّ الطَّرِيَق ُمْنَحِصٌر ِفي اتَِّباِع الرَّ
رِيَعةِ، ِإَلَّ أَنَّ َمَسالَِكَها ُمخْ  َهاِت، َوأَْعلَى الَمَسالِِك لِلشَّ َتلَِفةٌ بَِحَسِب الُوُجوهِ َوالتََّوجُّ

ةِ. )الشرح السابع عشر على الحكم، ص  لُوُك بِالِهمَّ  ( 360السُّ
ٍد <: َوقَاَل  هِ، الُمْحَتِويَُة  لَْيَس ِإَلَّ َطرِيُق ُمَحمَّ الَجاِمَعُة لَِجَواِمِع التََّوجُّ

ٍق، فَالَعابُِد يَْغَترُِف ِمْن قِيَاِمهِ َعلَى َزَهاَدٍة ِفي ِعَبادَ  ٍة، َوُسلُوٍك بِِإَراَدٍة، َوَمْعرِفَةٍ بَِتَحقُّ
ْنيَا فِي ُكلِّ َشْيٍء،  اِهُد يَْأُخُذ بِِإْعَراِضهِ َعْن ِزينَةِ الدُّ َمْت قََدَماُه، َوالزَّ  يدُ رِ المُ وَ َحتَّى َتَورَّ

. >كَ يْ لَ عَ  اءً نَ ي ثَ صِ حْ  أُ لَ : <هِ لِ وْ قَ  رِ حْ بَ  نْ مِ  ُف رِ تَ غْ يَ ُف ارِ العَ ، وَ يمِ ظِ العَ  هِ قِ لُ خُ ي بِ دِ تَ قْ يَ 
 .(١٢0)الشرح السادس عشر على الحكم، ص

 .(74الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢)
 .(١7١الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (3)
 .(١١9 ــ ١١٨الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (4)
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لَْمةُ  * ْهَوُة َوالَغْفلَُة َوالَمْعِصيَةُ الظُّ  .(١): الشَّ

 بَاُب الَعنْيِ 
 

ْدقِ  :الَعابِدُ  * ُه ِإلَى اهللِ بِالَحقِّ َعلَى بَِساِط الصِّ  .(٢)ُهَو الُمَتَوجِّ

 .(3): َمْن يَْعَمُل بَِتْحِقيِق الَعَمِل لَِقْصِد َتْحِصيِل اِلََملِ الَعابِدُ  *

: ُهَو الَِّذي يََتطَلَُّب َتْحِقيَق اِلَْعَماِل َوَتْخلِيَصَها ِمْن َغْيِر الَعابِدُ  *
 . (4)َواِل َوَتْمِحيِصَهااْعِتنَاٍء بِاِلَحْ 

ُهَو الَِّذي َصحَّ َتَعلُُّقُه بَِربِّهِ ِفي َجِميِع أَْحَوالِهِ، فَلَْم : (5)الَعارُِف  *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اْبِتََلءُ الَعْبِد <: ( قال الشيخ زروق ٢99صالشرح السابع عشر على الحكم ) (١)
 بِالظُّلَمِ َتاَرًة يَُكوُن َطْرًدا، َوَتاَرًة يَُكوُن َتْأدِيًبا، َوَتاَرًة يَُكوُن َتْقرِيًبا، فَِإَذا أَْثَمَرْت ِإنَابَةً 

ِإَذا أَْثَمَرْت َتَعلًُّقا بَِها َكانَْت َتْقرِيًبا، َوِإَذا أَْثَمَرِت اْنِكَساًرا َوَتْذِكيًرا َكانَْت َتْأدِيًبا، وَ 
  .300يي  299الشرح السابع عشر على الحكم، ص . )>َكانَْت َطْرًدا، فَاْعرِْف َذلِكَ 

الُعبَّاُد <: ( قال الشيخ زروق ٢4٨الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢)
ِحيِح َعلَى بَِساِط  ُه إِلَى اهللِ بِالَعَمِل الصَّ . >اإِلْخََلِص َطلًَبا لَِما ِعْنَد اهللِ َمَقاُمُهُم التََّوجُّ

 .(١٨4)الشرح الحادي عشر على الحكم، ص 
 .(١3١الشرح السابع عشر على الحكم )ص (3)
 .(٢٨شرح الحقائق )ص (4)
وق  (5) لَُهاالَعاِرُف َمْوُسوٌم بِثَََلٍث: <: قال الشيخ زرُّ : ُشُهوُد ُكلِّ الُوُجودِ بَِحِقيَقةِ أَوَّ

: ُشُهوُد الُموِجِد لُِكلِّ َشْيٍء بُِوُجوهِ الَكَماِل الثَّاِنيِتي ِهَي ُوُجوُد اَلْفِتَقاِر. ُحْكِمهِ الَّ 
ُن َذلَِك ِمْن َحِقيَقتِهِ بُِكلِّ َحالٍ الثَّالِثُ َونُُعوِت الَجََلِل.   =عشر الشرح الخامس. )>: َتَمكُّ
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ْج َعلَى َغْيرِهِ، َولَْم يَْلَتِفْت لِِسَواُه، َولَْم يَُدلَّ ِإَلَّ َعلَْيهِ   . (١)يَُعرِّ
َق بَِحِقيقَ  الَعارُِف: * ، فََسَرْت ُهَو الَِّذي قَْد َتَحقَّ ةٍ ِمَن الِعْلمِ بِالَحقِّ

 ِ  . (٢)ِفي ُكلِّيَِّتهِ َحتَّى َجَرى َعلَْيَها ِفي َجِميِع أَْحَوالِه
َن ِمْن قَْلِبهِ الِعْلُم بَِجََلِل الَحقِّ ُسْبَحانَُه، الَعارُِف:  * ُهَو الَِّذي َتَمكَّ

لَى ُحْكمِ َما قَاَم بَِقْلِبهِ ِمْن فََسَرى ِفي ُكلِّيَِّتهِ َسَريَاًنا أَْوَجَب لَُه الَجْرَي عَ 
رِيَعةِ   .(3)َمَعانِي الَحِقيَقةِ َعلَى بَِساِط الشَّ

: ُسُكوُن الَقْلِب ِإلَى اهللِ ِفي ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ََل َتَتأَثََّر النَّْفُس الَعافَِيةُ  *
َضى: َوُهَو َتلَقِّي الَمَهالِِك بِ   .(4)َوْجهٍ َضاِحكٍ بَِشْيٍء ُرُجوًعا ِإلَى اهللِ بِالرِّ

ةٌ َعْقلِيَّةٌ َتْعِقلُُه الَعاقُِل  * ِمْن ـ ـ ـ أَْي َتْمنَُعهُ ـ: ُهَو الَِّذي َحَصلَْت لَُه قُوَّ
 .(5)َتْضِييِع الُمِهمِّ َوالَعَمِل بَِما لَْيَس بُِمِهمٍّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .(٢٢٨على الحكم، ص =
َتْنَقِطُع أَْمَداُدَها أَبًَدا، بِِخََلِف َعَملِهِ. َرَزقَنَا اهللُ ِمْن ُكلٍّ َمْعرِفَُة الَعاِرِف ََل <: َوقَاَل 

 (.٢30. )الشرح الخامس عشر على الحكم، ص >ِمْنُهَما َحظًّا َواِفًرا بَِمنِّهِ َوَكَرِمهِ 
 (.١03صالشرح الحادي عشر على الحكم ) (١)
 (.٢66صالشرح الحادي عشر على الحكم ) (٢)
ِسيَما : <( قال الشيخ زروق 344خامس عشر على الحكم )صالشرح ال (3)

لَُهاالَعاِرِفيَن ثَََلٌث:  هٍ. جْ وَ  لِّ ى كُ لَ عَ اٍل وَ لِّ حَ كُ بِ  مْ هِ وفِ رُ عْ ى مَ وَ سِ  نْ اُض عَ رَ عْ : اإلِ أَوَّ
ِ الثَّ . وقِ قُ ةِ الحُ امَ قَ إِ وَ  وظِ ظُ الحُ  َتْركِ بِ  هِ يْ لَ اُل عَ بَ قْ : اإلِ يانِ الثَّ  َضى عَ ثُ ال اِري جَ ي مَ فِ  هُ نْ : الرِّ
 (.١33>. )الشرح الحادي عشر على الحكم، ص هِ امِ كَ حْ أَ 

 .(93شرح الحقائق )ص (4)
 .(359الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (5)
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اَدِة ِإقَاَمُة َما ُطلَِب َشْرًعا ِمَن اِلَْعَماِل الَخاِرَجةِ َعِن العَ  الِعَباَدةُ: *
اِخلَةِ ِفيَها، َسَواءٌ َكاَن ُرْخَصًة أَْو َعِزيَمةً   .(١)َوالدَّ

: النََّظُر بِِحْفِظ الُحْرَمةِ، َوالَعَمُل َعلَى َواِجِب الَحقِّ ِفي الُعُبوَدةُ  *
 .(٢)الِخْدَمةِ، ََل لِطَلَِب َحاٍل َوََل لَِغَرٍض يُنَالُ 

 .(4)الَعَملِ : ُهَو ُرْؤيَُة النَّْفِس ِفي (3)الُعْجُب  *

 . (5): اَلْنِفَراُد َعِن الَخْلِق َولَْو َمَع ُمََلبََسِتِهمْ الُعْزلَةُ  *

: ِإْفَراُد الَقْلِب لَِما يُرِيُدُه ِمَن الَمطَالِِب ُدوَن َتْعرِيٍج َعلَى الُعْزلَةُ  *
 . (6)َغْيرِهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١59تأسيس القواعد واِلصول )ص (١)
 .(٢35شرح الحقائق )ص (٢)
ِر ا<قال الشريف الجرجاني:  (3) ْخِص اْسِتْحَقاَق ُرْتَبةٍ ََل الُعْجُب: ُهَو ِعبَاَرةٌ َعْن َتَصوُّ لشَّ

ا لََها  .(١47. )التعريفات، ص >يَُكوُن ُمْسَتِحقًّ
 .(304الشرح السابع عشر على الحكم )ص (4)
وق 43الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (5) َوالنَّاُس ِفي  <: ( قال الشيخ زرُّ

، لَِيْغنَمَ  َوُمْعَتِزلٌ َمُة الُمْسلِِميَن ِمْن ُسوِء ظَنِّهِ. ، َوَشْرُطُه َسََل لَِيْسلَمَ  ُمْعَتِزلٌ الُعْزلَةِ ثَََلثَةٌ: 
َهرِ.  ْمِت َوالُجوِع َوالسَّ رِّ ِفي َحقِّ َهَذا َوُمْعَتِزٌل لَِيْنَعمَ َوَشْرُطُه ُمََلَزَمُة الصَّ ، َوُعْزلَُة السِّ

ِز ِمْن َمَواِردِ الَغلَِط َوَمَظانِّ الَهلََكةِ  ، َمَع التََّحرُّ َوالَخْبِط. َوَشْرُط ُكلَِّها َعَدُم اْحِتيَاِج أََتمُّ
نَّةِ َوالَجَماَعةِ  النَّاِس ِإلَْيهِ َواْحِتيَاِجهِ ِإلَْيِهْم ِفي دِيٍن أَْو ُدْنيَا َوِإَلَّ ُمِنَعْت، َوُمََلَزَمُة السُّ

اِفَعُة لُِكلِّ نِْقَمةٍ. )الشرح الثالث على الحكم، ص   .(4٨فَِإنََّها الِعْصَمُة الدَّ
 .(٢36شرح المباحث )ص (6)
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وِب َعلَى ُكلِّ ُمَجاَوَزُة الَحدِّ فِي الُحبِّ ِإلَى ِإيثَاِر الَمْحبُ : الِعْشُق  *
ْبيَا َواآلِخَرةُ  ، َحتَّى ِوْن بَْفِسهِ َوُروِحهِ َوقَْلِههِ َوقَالِِههِ َوال ُّ  .(١)َشْ ء  ِوَن الُمِحب 

ْنِب َمَع اْسِتَحالَةِ الُوقُوِع ِفيهِ الِعْصَمةُ  *  . (٢): اَلْمِتنَاُع ِمَن الذَّ
ةُ  *  .(3)ْيرِ َحقٍّ : التََّماُسُك َعِن اتَِّباِع الَهَوى بِغَ الِعفَّ
ةُ  * : ِمْلُك النَّْفِس َعِن اَلْسِتْرَساِل َمَع ُمَراِدَها الَمْطلُوِب َطْبًعا الِعفَّ

 .(4)بَِما يَْقَتِضيهِ الَحقُّ َعاَدًة أَْو َشْرًعا
ةُ  * نَاءَِة ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ الِعفَّ  .(5): َتْرُك الدَّ
ْدَراكِ الَعْقُل  * ُة إِلِ ُة الُمْسَتِعدَّ  .(6)اِلَْشيَاِء َعلَى َما ِهَي َعلَْيهِ  : الُقوَّ
نَُة ِفي النَّْفِس الَحاِملَُة َعلَى ُوُجودِ اإِلْقَباِل العلمُ  * : النُّْكَتُة الُمَتَمكِّ

نَُها ْيِء َواإِلْدبَاِر َعْنُه َحسَبَما أَفَاَد ُمَضمَّ  .(7)َعلَى الشَّ
ليَِقيِن، َحتَّى يَِصيَر الُمَشاُر ِإلَْيهِ : ُرْتَبةٌ بَْعَد الطَُّمْأنِينَةِ ِفي ا(٨)الِعَيانُ  *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(6٢شرح الحقائق )ص (١)
( وقال إثره: فالعصمة 75( والشرح الثالث على الحكم )ص69شرح الحقائق )ص (٢)

 للنبياء، والحفظ للولياء.
 .(٨6الشرح الحادي على الحكم )ص (3)
 .(١44الشرح السادس عشر على الحكم )ص (4)
 .(7٨الشرح السابع عشر على الحكم )ص (5)
 .(3٨9الشرح السابع عشر على الحكم )ص (6)
 .(35٨الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (7)
 .لَِقيتُُه ِعيَانًا: لَِقيتُُه ُمَشاَهَدًة، أَْي لَْم أَُشكَّ فِي ُرْؤيَِتي إِيَّاهُ الِعيَاُن لَُغًة: َمْصَدُر َعايََن، يقال:  (٨)
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 ِ  .(١)بَِها َكأَنَُّه يَْنُظُر بَِباِصَرتِهِ َما يََراُه بَِبِصيَرتِه
: ُرْتَبةٌ َوَراءَ الطَُّمْأنِينَةِ، َمَداُرَها َعلَى َتْحِقيِق اِلَْمرِ بَِوْجهٍ ََل الِعَيانُ  *

َترِيهِ َشكٌّ َوََل َتْشِكيٌك َوََل قَُبولُُه بَِوْجهٍ يُْمِكُن ِفيهِ نَْقٌص َوََل قُُصوٌر َوََل يَعْ 
 .(٢)َوََل بَِحالٍ 
: ِعَباَرةٌ َعْن ُرْتَبةٍ ِمَن اليَِقيِن لَْو ُكِشَف َعْن َصاِحِبَها َما الِعَيانُ  *

 .(3)اْزَداَد يَِقيًنا
َهَواِت َوالَغَفَلتِ : الُعُيوُب  * َوَردِيِء  ِهَ  ُكلُّ َوا يُوِجُب بَْقًصا ِوَن الشَّ
 .(4)الَعاَداتِ 

 بَاُب الَغنْيِ 
 

 .(5)ُذُهوٌل َشاِمٌل لِْلَقْلِب  الَغْفلَُة: *

 .(6)ِهَي اإِلْعَراُض ُدوَن ُشُعورٍ  الَغْفلَُة: *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3١١الشرح الحادي على الحكم )ص (١)
 .(454الخامس عشر على الحكم )صالشرح  (٢)
 .(39٢الشرح السادس على الحكم )ص (3)
أَْكَبُر الُعيُوِب: اَلْعِتَماُد َعلَى <: ( قال الشيخ زروق ١03شرح المباحث )ص (4)

، َواَلْجِتَهاُد ِفيَما َضِمَن، َمَع التَّْقِصيرِ ِفيَما َطلَبَ  . >الَخْلِق، َوالتَّْدبِيُر َمَع الَحقِّ
 .(٨٢لحادي عشر على الحكم، ص )الشرح ا

 .(45الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (5)
 .(74الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (6)
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 .(١)اإِلْعَراُض بِنَْوِع اَلْسِتْغَراِق ِفي النَِّقيضِ  الَغْفلَُة: *

 َعْن ُوْقَتَضيَاتِ يي  َل بَِقْصِ  اإِلْهَمالِ يي  إِلْعَراضُ ِهَ  ا الَغْفلَُة: *
َوِإْن َكاَن ُسنًَّة أَْو نَْفًَل، ُتلُبَِّس بِهِ أَْو لَْم يَُتلَبَّْس بِهِ. َولََها َمَراتُِب ََل  اِلََدِب،

َماِت َوَتْجرِي بَِها  . (٢)ُتْحَصى، َوقَْد َتُجرُّ لِْلُمَحرَّ

الُحُقوِق الَمْنُدوبَةِ أَِو الَْواِجَبةِ بِاَلْسِتْرَساِل َمَع  ِإْهَمالُ  الَغْفلَُة: *
 .(3)َدَعاَوى الَهَوى

 .(4)قِ ئِ ََل الخَ  ةِ ظَ حَ ََل مُ  نْ عَ  ِب لْ القَ  اعُ طَ قِ انْ  :ةُ بَ يْ الغَ  *

 ةَ الَ حَ  هِ بِ  ورُ عُ الشُّ  هُ عَ مَ  نُ كِ مْ  يُ ََل  هٍ جْ وَ بِ  ءِ يْ الشَّ  نِ عَ  الُ غَ تِ اَلشْ  :ةُ بَ يْ الغَ  *
 .(5)الِ غَ تِ اَلشْ 

 .(6)قِ لْ الخَ بِ  ورِ عُ الشُّ  مُ دَ عَ : ةُ بَ يْ الغَ  *
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.355صعشر على الحكم ) الخامس( الشرح ١)
 .(١43الشرح السادس على الحكم )ص (٢)
 (.77صعشر على الحكم ) السابع( الشرح 3)
 (.376الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (4)
 (.309الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (5)
 (.4٨٢الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (6)
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 بَاُب الَفاءِ 
 

 .(١)ُشُهوُد الَخْلِق َوالَحقِّ  الَفْرُق: *

ْدقِ  :ريُ قِ الفَ  * ُه لِْلَحقِّ َعلَى بَِساِط الصِّ  .(٢)ُهَو الُمَتَوجِّ

 .(3)ِفيهِ بَِقيَّةٌ لَِغْيرِ الَحقِّ ُسْبَحانَهُ ُهَو َمْن لَْم َتْبَق  الَفِقرُي: *

 .(4)اْسِتْعَماُل الُقَوى ِفي َطلَِب الِعْلمِ ِمْن َوْجِههِ بِطَِريِقهِ  الِفْكَرةُ: *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكذلك في الشرح السادس عشر  (4٨٢الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (١)
 .>َوُهَو َمَحلُّ ُرْؤيَةِ أَْفَعالِِهْم َوالنََّظرِ ِفي أَْحَوالِِهمْ <( وزاد فيه: 47٢)ص

 .(59شرح المباحث )ص (٢)
 .(59شرح المباحث )ص (3)
َوِمْن أََهمِّ َما <: وقال الشيخ زروق  (7١صالشرح الخامس عشر على الحكم ) (4)

َتْجرِي ِفيهِ الِفْكَرُة ِإْسَقاُط الَخََلئِِق َعِن الَقْلِب ِِلَنَّ ُوُجوَدُهْم فِيهِ َمانٌِع ِمْن َتْنِويرِهِ، ثُمَّ 
َهَواِت َوالَغَفََلِت َوالَمَعاِصي  ( 44)الشرح الحادي عشر على الحكم، ص . >الشَّ

 : َمَجاِري الِفْكرِ ِفي الُجْملَةِ ثَََلثَةٌ:  َوقال
ى ِفْعلِها. لَ عَ  لُ امِ ا الحَ هَ : ُحْسنُ اهَ دُ حَ أَ : هٍ جُ وْ أَ  ةِ ثَ ََل ا على ثَ يهَ ي فِ رِ جْ يَ ، وَ اتُ نَ سَ ا: الحَ هَ لُ وَّ أَ ـ ـ

ِ الثَّ ا. هَ الِ مَ كَ لِ  بُ جِ وا المُ هَ اعِ يقَ إِ  هُ جْ وَ ا وَ هَ يبُ تِ رْ : تَ يانِ الثَّ   ةِ امَ قَ اإلِ  وهُ جُ وُ وَ  اهَ امِ وَ دَ  ابُ بَ سْ : أَ ثُ ال
 ا. يهَ فِ 
ا هَ : قُْبحُ اهَ دُ حَ أَ : هٍ جُ وْ أَ  ةِ ثَ ََل ى ثَ لَ عَ  كَ لِ ذَ وَ  ،اتِ ئَ يِّ ي السَّ ْكُر فِ : الفِ يارِ جَ المَ  نَ ي مِ انِ الثَّ ـ ـ

ِ الثَّ ا. ِيهَ : َوْجُه َدْفِعها ونَفْ يانِ الثَّ ا. هَ رَّ بِ تَ غْ  يُ ى ََل تَّ حَ  لِ  هُ جْ : وَ ثُ ال  ا. هَ يفِ  وعِ قُ الوُ  دَ عْ بَ  التَّنصُّ
ِ الثَّ ـ ـ  =ةِ ثَ ََل ى ثَ لَ عَ  كَ لِ ذَ وَ  ،اهَ قِ قُّ حَ تَ وَ  قِ ائِ قَ ي الحَ اعِ وَ ي دَ فِ  رُ كْ : الفِ يارِ جَ المَ  نَ مِ  ثُ ال
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نَُه ِمَن  الِفْكَرةُ: * َتْمِشيَُة الَقْلِب ِفي الَمْعلُومِ َِلْسِتْخَراِج َما يََتَضمَّ
 .(١)الَخِفيَّاتِ 

ااْضمِ  الَفَناُء: *  .(٢)ْحََلُل َما ُدوَن الَحقِّ ِعْلًما ثُمَّ َعْيًنا ثُمَّ َحقًّ

اِت لِْلَعَدمِ اِلَْصلِيِّ  الَفَناُء: *  .(3)ُرُجوُع اِلَْكَواِن بِالذَّ

ْيِء َِلْنِدَراِجهِ ِفي ُوُجودِهِ ُحْكًما الَفَناُء: * ْيِء بِالشَّ .(4)َذَهاُب الشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ : هٍ جُ وْ أَ  = : يانِ الثَّ . كَ لِ ذَ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  مْ ا هُ مَ وَ  مْ َعْجِزهِ الَخْلِق وَ  فِ عْ ي َض فِ  ةُ رَ كْ : الفِ اهَ دُ حَ أ
ِ الثَّ . لِ ََل الجَ  وتِ عُ نُ وَ  الِ مَ الكَ  اتِ فَ صِ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  وَ ا هُ مَ وَ  اهللِ  الِ مَ ي كَ فِ  ةُ رَ كْ الفِ  : ثُ ال
>. )الشرح الحادي عشر على الحكم، ص هِ امِ وَ دَ  اِب بَ سْ أَ وَ  يدِ حِ وْ التَّ  عِ اقِ وَ ي مَ فِ  ةُ رَ كْ الفِ 

 (.35٢ ــ 35١
الِفْكَرُة أربٌع: <: قال الشيخ زروق  (90صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (١)

لَُها ْنِع َطلًَبا لُِبْرَهاِن الَحقِّ أَوَّ : ِفْكَرةٌ ُتِفيُد التَّْصِديَق َواإِليَماَن، َوَتْجرِي ِفي َدََلئِِل الصُّ
يَماِن، َوِهَي الِفْكَرُة ِفيَما َدلَّ : ِفْكَرةٌ َتْجرِي َمَع التَّْصِديِق َواإلِ الثَّاِنَيةُ َوبَيَاِن الَوْجهِ ِفيهِ. 

ِق بَِها، َكالِفْكرِ بَِها فِي َعَظَمةِ اهللِ َتَعالَى َوَشَرِف نَِبيِّ  هِ َعلَْيهِ ِمْن لََواِزِمهِ بَْعَد َتْحِقيِقهِ لِلتََّحقُّ
ا َكاَن أَْو يَُكوُن.  ْنيَا َواآلِخَرِة ِممَّ ِ ِمْن أَْمرِ الدُّ ِ َوَما َجاءَ بِه ُهوَد َثةُ الثَّال : ِفْكَرةٌ َتْقَتِضي الشُّ

َوالِعيَاَن، َوِهَي الِفْكَرُة ِفيَما يَْهِدي لَِذلَِك ِمْن َعَظَمةِ اهللِ ُسْبَحانَُه َوَتَعالَى َوُوُجوهِ 
ِف الَجاِري ِفي َخْلِقهِ بُِحْكِمهِ َوِحْكَمِته.  اِبَعةُ التََّصرُّ َقةِ : ِفْكَرةٌ نَاِشَئةٌ َعْن ُشُهودِ الَحِقيالرَّ

َوُمَعايَنَِتَها، َوَمْرِجُعَها لَِجْوََلِت الَقْلِب ِفي بَِساِط التَّْعِظيمِ َواإِلْجََلِل. )الشرح السابع 
 (.3٨٢عشر على الحكم، ص 

 .(95العجالة )ص (٢)
 .(١03العجالة )ص (3)
 (.٢0١صالشرح الخامس عشر على الحكم ) (4)



 باب القاف

 

59 

، َوَذلَِك يَْقِضي بُِوُجودِ الَغْيَبةِ َعْنُهْم قٍ لْ  خَ ََل قٍّ بِ حَ  ةُ يَ ؤْ رُ  :اءُ نَ الفَ  *
 ِ أَْو  َوَعَدمِ اَللِْتَفاِت ِإلَْيِهْم، َسَواءٌ َكاَن فَنَاُؤُه بِالنََّظرِ ِإلَى أَْفَعالِهِ أَْو ِإلَى أَْسَمائِه

 .(١)ِإلَى ِصَفاتِهِ أَْو ِإلَى َكَماِل َذاتِه
ِ الَِّذي يَْضَمِحلُّ ُرْؤيَُة َحقٍّ بََِل َخْلقٍ  الَفَناُء: * ؛ لَِما يَْبُدو ِمْن َجََللِه

 .(٢)َمَعُه ُوُجوُد ُكلِّ َشْيءٍ 
َفةِ ُشُهوُد الَحق  بَِل َخْلق   :اءُ نَ الفَ  * ِمْن  ؛ ِلْبِ َراِج ُحْكمِ الِفْعِل ِف  الص 

َفُة َحْيُث ِإنَُّه أَثَُرَها، َولَِذلَِك ََل يَْبَقى َخَبٌر َعِن الِفْعِل ِمْن َحْيُث  ُهَو، َوالصِّ
ُمَضافَةٌ لَِمْوُصوِفَها، فَلَْيَس ِإَلَّ ُهَو َوْحَدُه، َوَذلَِك َعْيُن الَغْيَبةِ َعْن ُكلِّ َشْيٍء 

 .(3)بِهِ لُِرُجوِع ُكلِّ َشْيٍء ِإلَْيهِ 

 بَاُب الَقاِف 
 

ي فِ  وهٍ رُ كْ مَ  ارِ عَ شَ تِ اسْ  دَ نْ عِ  ةِ ازَ زَ الكَ  نَ مِ  سِ فْ ي النَّ فِ  عُ قَ ا يَ مَ : ُض بْ القَ  *
 .(4)الِ وَ حْ اِلَ  ِب الِ غَ 

 وِ أَ  فِ وْ الخَ  اتِ بَ وجَ مُ  نْ مِ  رِ دْ ي الصَّ فِ  عُ قَ يَ  لٍّ ظِ  نْ عَ  ةٌ ارَ بَ عِ  :ُض بْ القَ  *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َوَمْرِجُعُه <: لشيخ زروق قال ا (٢3٨الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (١)
ُهودُ   .(5٨. )شرح المقطعات الششترية، ص>لُِرْؤيَةِ الَمْشُهودِ َوْحَدُه ِمْن َحْيُث الشُّ

 .(309الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢)
 (.٢54الشرح السابع عشر على الحكم )ص (3)
 (.١4٨الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (4)
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، ٌف وْ خَ  عُ قُّ وَ التَّ  هُ بَ حِ ا صَ مَ  نَّ ِِلَ  ؛لٍ جَ  خَ ََل وَ  قُّعٍ وَ تَ  ونَ ا، دُ مَ هِ رِ يْ غَ وَ  اءِ يَ الحَ 
اءٌ يَ حَ  لٌ جَ خَ  هُ بَ حِ ا صَ مَ وَ 

(١). 
اَلْنِقَباُض َواَلْنِكَماُش َعِن النَّاِس، َوَعَدُم ِإْظَهاِر الِبْشرِ،  الَقْبُض: *

 .(٢)َونَْفُي اَلْنِبَساِط بِالُكلِّيَّةِ 
ُة الَقابِلَُة لِْلَمْفُهوَماتِ  الَقلُْب: *  .(3)الُقوَّ
ُة لَِقُبوِل المَ الَقلُْب:  * ُة الُمْسَتِعدَّ  .(4)ْفُهوَماتِ الُقوَّ
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* : َعةِ  الِكْبُ  .(5)اْعِتَقاُد الَمِزيَّةِ َوِإْن َكاَن ِفي أَْدنَى َدَرَجاِت الضَّ
* :  .(6)َعَدُم اإِلْنَصاِف ِعْنَد ُوُضوِح الَحقِّ َوظُُهوِرهِ  الِكْبُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وق  (٢04الحكم )صالشرح الخامس عشر على  (١) الَقْبُض ِمْن <: قال الشيخ زرُّ
َجاِء، َولُِكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما فَائَِدةٌ ََل َتِصحُّ ِمَن  بَِساِط الُحْزِن، َوالَبْسُط ِمْن بَِساِط الرَّ

َجاءُ ِزَماٌم يَُقوُد، َوالَخْوُف َسْوٌط يَ  ُسوُق، اآلَخرِ، َوُكلُّ فَائَِدٍة َكَماٌل فِي بَابَِها، فَالرَّ
َر ِمْنُهَما فَاْعَتِبْرُه بَِمْقَصِدهِ َوُهَو  ْوُق أَْنَفَع ِمَن الَقَودِ َوبِالَعْكِس، فََما َتيَسَّ َوُربََّما َكاَن السَّ

 .(٢99. )الشرح السادس عشر، ص >الُخُروُج عْنَك لَِمْن أَْنَت لَهُ 
 .(٢97شرح المباحث )ص (٢)
 (.43صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (3)
 (.70صالشرح الخامس عشر على الحكم ) (4)
 .(٢77تأسيس القواعد واِلصول )ص (5)
 .(4٢مقدمة التصوف )ص (6)
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ْفَعةِ ُرْؤيَُة النَّْفِس أَْهًَل  :(١)الِكْبُ  *  .(٢) لَِشْيٍء ِمَن الرِّ

ةِ  الَكرَاَمُة: * ِفْعٌل َخاِرٌق لِْلَعاَدِة َشاِهٌد لِْلُمْسَتْظِهرِ بِهِ بِاْسِتَقاَمِتهِ َوِصحَّ
 .(3)نِْسَبِتهِ 

أَْمٌر َخاِرٌق لِْلَعاَدِة َغْيُر ُمْسَتِنٍد ِِلَْسَباٍب َوََل َمْقُروٍن  :(4)الَكَراَمةُ  *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الُمْؤِمُن ََل يُْمِكنُه الِكْبُر؛ لَِعَدمِ ُشُعوِرهِ بِنَْفِسهِ، َوََل الَغْفلَُة <: قال الشيخ زروق  (١)
لُُّه نَِتيَجُة ظُُهوِر َوْصِل الَجََلِل َوالَجَماِل فِي لَِعَدمِ فََراِغهِ ِمْن ُحُقوِق َمْوََلُه، َوَذلَِك كُ 

. )الشرح الخامس عشر >أُفُِق الَقْلِب الُمِثيرِ لُِوُجودِ الُحبِّ النَّاِفي لُِكلِّ َحظٍّ َولَْحظٍ 
 ( 4٢3على الحكم، ص

ا يُْخرُِج الَعْبَد َعِن التََّكبُّرِ بِطَاَعِتهِ َوُعْجِبهِ بَِها: رُ <: وقال  ْؤيَُة ِمنَّةِ َمْوََلُه، َوَذلَِك ِممَّ
 ِ . )الشرح الحادي عشر على الحكم، >أَْيًضا يَْنِفي َعْنُه النََّظَر لَِعَملِهِ ِفي َتْحِصيِل أََملِه

 .(١6٢ص 
 (.4١٨صالشرح الخامس عشر على الحكم ) (٢)
 أَنَّ  <اْلَغالِبُ : قال الشيخ زروق  (٢57صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (3)

َماتٍ  َترِدُ  ِإنََّما لَكَراَماتِ ا يَاتٍ  أَوْ  لِْلَمْعرِفَةِ  ُمَقدِّ ْدِق، اْخِتَباَراتٍ  أَوِ  لِْليَِقينِ  ُمَقوِّ ا لِلصِّ  ِإمَّ
. )الشرح الثالث على >هلَ  ظََهَرْت  َمنْ  َحقِّ  ِفي أَوْ  يََدْيهِ  َعلَى ظََهَرْت  َمنْ  َحقِّ  ِفي

 (.١6١الحكم، ص 
ةِ َوإِْن َدلَّ َعلَى اَلْسِتَقاَمةِ فَََل يَُدلُّ َعلَى َكَمالَِها، فَََل يَْغترُّ ظُُهوُر الَكَرامَ <: وقال 

. >بَِها ِإَلَّ َمْخُدوٌع، َوََل يُْهِمُل فَْضَل اهللِ ِفيَها ِإَلَّ َمْغُروٌر، فَلَِزَم التَّْحِقيُق َوالتَّحقُّقُ 
 .(٢76)الشرح الشابع عشر على الحكم، ص 

َعََلَمُة ِإقَاَمةِ الَحقِّ لِْلَعْبِد ِفي الَكَراَمةِ: ِإَداَمُة َجَريَانَِها َعلَْيهِ َمَع <: وق َزرُّ قال الشيخ  (4)
ةِ بِالتََّعلُِّق  ُحُصوِل نََتائِِجَها، َوِهَي ثَََلٌث: ُوقُوُع الِهَدايَةِ ِفي النَّْفِس، َوُعلُوُّ الِهمَّ

َضا َعِن اهللِ ِفي ُكلِّ َوْقٍت َوَعلَى ُكلِّ  بِالَمَعانِي، َوَكَماُل الَمْعرِفَةِ بَِتَحقُّقِ  اليَِقيِن َوالرِّ
 = .(٢76. )الشرح السابع عشر، ص >َحالٍ 
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ُه ِمْن ِعَبادِِه البِالتََّحدِّي، يُجْ  َتْرقَِيًة  ُمِطيِعيَن؛رِيهِ الَحقُّ َتَعالَى َعلَى َمِن اْخَتصَّ
ِتهِ، أَْو ِإْظَهاًرا لُِرْتَبِتهِ، أَْو َتْأنِيًسا لَُه ِمْن َوْحَشِتهِ، أَْو ِإَعانًَة لَُه َعلَىلِ  َوْقِتهِ،  ِهمَّ

ِ أَْو ِزيَاَدًة لَُه ِفي َمْعرِفَِتهِ، أَِو اْمِتَحانً   ىق يف ىف يث}ا لَُه ِفي َحالِه

 . (١)[4٢ِلنفال: ]ا {يكمل ىك مك لك اك يق
أَْمٌر َخاِرٌق لِْلَعاَدِة، َغْيُر َمْقُروٍن بِالتََّحدِّي َوََل َخلِيٍّ َعِن  الَكَراَمُة: *

َصُه اْخِتَصا الْسِتَقاَوةِ، َوَل ُوْسَتِنٌ  لِْْلَْسَهاِب، يُْظِهُرَها اهللُ َتَعالَى َعلَى َوْن  ََرادَ 
 .(٢)ِمْن أَْهِل َطاَعِتهِ ِفي الِبَدايَةِ أَْو ِفي النَِّهايَةِ أَْو بَْينَُهَما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لُ النَّاُس ِفي ظُُهوِر الَكَراَمةِ َعلَْيِهْم ثَََلثَةٌ: <: َوقَاَل  = ْعَوى األَوَّ : َرُجٌل َصِحَبَها بِالدَّ
َتُه ِفي الثَّاِنيَراٌج لَِمْن ظََهَرْت َعلَْيهِ. َواَلْغِتَراِر َوالتََّجبُّرِ، َوَهَذا اْسِتدْ  : َرُجٌل َرفََعْت ِهمَّ

: َرُجٌل الثَّالِثُ ِعْلِمهِ أَْو َحالِهِ أَْو َمْعرِفَِتهِ، َوَهِذهِ ِزيَاَدةٌ َوِإْكَراٌم لَِمْن بََدْت َعلَى ُوُجودهِ. 
فَاَدةِ  الحكم،  َغْيرِهِ. )الشرح الخامس عشر على َكُملَْت أَْحَوالُُه، فََكاَن ظُُهوُرَها َعلَْيهِ إِلِ

 .(3٢٨ص 
وق  (3٢7صعشر على الحكم ) الخامسالشرح  (١) ِفي الَكَراَمةِ <: قال الشيخ َزرُّ

لَُهاثَََلُث فََوائَِد:  هِ؛ ِإْذ يَُقوُل بِلَِساِن الَحاِل: َمْن أَوَّ ةِ َوِإْنَعاٌش لِلتََّوجُّ : أَنََّها ِإْنَهاٌض لِْلِهمَّ
لَ  لُِني ِِلَْعَظَم ِمْنُه. َوصَّ ُق اليَِقيِن بَِكَماِل الثَّاِنيِني ِإلَى َهَذا ُهَو الَِّذي يَُوصِّ : َتَحقُّ

ْزِق، فََقاَل: َسْلُه أَْن يُرِيََك  الَمْعرِفَةِ، قَاَل َرُجٌل لَِسْهٍل: قَْد َضُعَف يَِقيِني ِفي أَْمرِ الرِّ
: ُوُجوُد اإِلفَاَدِة َوالِهَدايَةِ الثَّالِثُ . اَل: ِإْبَراِهيُم آيًَة. قَاَل: َوَمْن ِإَماِمي ِفي َذلَِك؟ قَ 

َب َداِعًيا  ( 3٢9. )الشرح الخامس عشر على الحكم، ص >لِْلَغْيرِ، َوَذلَِك لَِمْن نُصِّ
لَُها: ثٌ ََل ثَ  امةِ رَ الكَ  جُ ائِ تَ <نَ : وقال  . ينَ وقِ لُ خْ المَ  نِ عَ  ةِ مَّ الهِ  عِ فْ رَ بِ  ينِ قِ اليَ  ادُ يَ دِ : ازْ أَوَّ
 ودِ جُ وُ ؛ لِ ةِ بَ تَ رْ المَ  ورُ هُ : ظُ الثَّالِثُ . لِ مَ ي العَ فِ  ةِ ادَ يَ الزِّ  عَ ، مَ اتِ امَ قَ ي المَ ي فِ قِّ رَ : التَّ الثَّاِني

 .(٢5٨)الشرح الحادي عشر، ص  >.اءِ دَ تِ اَلقْ وَ  رِ كْ الشُّ 
 =الَكَراَمُة َتُدلُّ <: قال الشيخ زروق  (٢75صعشر على الحكم ) السابعالشرح  (٢)

 



 باب امليم

 

63 

ُوُضوُح الَحِقيَقةِ َحتَّى َكأَبََّها ِف  َوَع   الِعيَاِن، َولََها  الَكْشُف: *
 . 1)َوَراتُِب 

 .(٢)ُوُضوُح الَحِقيَقةِ لَِعالَمِ اِلَْرَواحِ  الَكْشُف: *
 

 بَاُب امليم
 

ِهَي َردُّ النَّْفِس َعِن الَْهَوى َوَردِيِء الَعَوائِِد ِفي ُعُمومِ  الُمَجاَهَدةُ: *
الَحاََلِت َواِلَْوقَاِت بِنَْوٍع ِمَن الُمَدافََعةِ ِعْنَد نُُزوِع النَّْفِس لَِما ُترِيُدُه ِمْن 

رِّ َواْنِطَباِعَها بِهِ. َوََل َذلَِك َحتَّى َتْنطَِبَع بِالَخْيِر َويَنْ  طَِبَع ِفيَها بََدًَل ِمَن الشَّ
ُة اليَِقينِ  يِن َوقُوَّ ُة َوَرِع الدِّ  . (3)يَْحِمُل َعلَى َذلَِك ِإَلَّ قُوَّ

ِهَي اْلِتَزاُم الَعْبِد الُخُضوَع َواِلََدَب ِفي بَِساِط الُعُبودِيَّةِ  الُمَجالََسُة: *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعلَى اْخِتَصاِص َصاِحِبَها، ََل َعلَى اْسِتَقاَمِتهِ، فَيََتَعيَُّن َتْعِظيُمُه َواْحِتَراُمُه، ََل َتْقِديُمُه  =
َواتَِّباُعُه، ِإَلَّ أَن يَْظَهَر َعلَْيهِ َكَماُل اَلْسِتَقاَمةِ َوِهَي اَلْسِتَواءُ ِفي اتَِّباِع الَحقِّ ظَاِهًرا 

ِويِّ بََِل ِعلَّةٍ، فَِهَي ِإًذا َتْوبَةٌ بََِل ِإْصَراٍر، َوَعَمٌل بََِل فُُتوٌر، َوبَاِطًنا َعلَى المَ  ْنَهجِ السَّ
َوِإْخََلٌص بََِل اْلِتَفاٍت، َويَِقيٌن بََِل َتَردٍُّد، َواْسِتْسََلٌم بََِل ُمنَاَزَعةٍ، َوَتْفِويٌض بََِل َتْدبِيٍر، 

. )الشرح >اِصٌل قَْطًعا، فَِهَي الَكَراَمُة الَحِقيِقيَُّة ََل َغْيُرَهاَوَتَوكٌُّل بََِل َوَهٍن، ُمََلِزُمَها وَ 
  (.٢75السابع عشر على الحكم، ص 

 .(96الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (١)
 (.3٢9صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (٢)
 .(١١0شرح المباحث )ص (3)
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 . (١)َجلِيٌس لَهُ  َحتَّى َكأَنَّ َمْوََلهُ 
ْكرِ بََِل َغْفلَةٍ َوالُخُضوِع بََِل َوْهلَةٍ  الُمَجالََسُة: * ُمََلَزَمُة الَقْلِب لِلذِّ

 . (٢)َواِلََدِب بََِل ُمْهلَةٍ 
ُهَو الَمْأُخوُذ َعْن نَْفِسهِ ِإلَى َحْضَرِة الَحقِّ ََل بَِتْرتِيٍب  الَمْجُذوُب: *

 . (3)َوََل َتْدِريجٍ 
ِهَي َدَواُم الَواِردِ الَخاصِّ ِمْن َغْيرِ ُدُخوِل َهًوى َوََل  اَدثَُة:الُمحَ  *

 .(4)ُوُجودِ اْنِتَقاصٍ 
ِهَي اْشِتَغاُل َسْمِع الَقْلِب بِْذِكرِهِ، َحتَّى ََل يَُكوَن لَُه  الُمَحاَدثَُة: *

 . (5)َحِديٌث َغْيُرهُ 
ى َذلَِك ى تَّ حَ  ِب لْ القَ  ةِ بَّ حَ بِ  وِب بُ حْ المَ  الِ مَ جَ  ذُ خْ أَ  يَ هِ  :ةُ بَّ حَ المَ  * يََتَعدَّ

  .(6)ِإلَى الَجَواِرِح فََتُكوُن ِفي َطْوِع الَمْحُبوِب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(470الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (١)
 .(395سابع عشر على الحكم )صالشرح ال (٢)
 .(367الشرح السابع عشر على الحكم )ص (3)
 .الشرح الثاني على الحكم )مخطوط بطور التحقيق( (4)
 .(470الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (5)
وٌق  (٢39صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (6) ْيُخ َزرُّ َحِقيَقُة <: قَاَل الشَّ

ُبوِب بَِحبَّةِ الَقْلِب َحتَّى ََل َتْبَقى ِفيهِ بَِقيَّةٌ لَِغْيرِ الَمْحُبوِب، َوبَِحسِب الَمَحبَّةِ: أَْخُذ الَمحْ 
َذلَِك ََل يَْبَقى لَُه َغَرٌض ِفي َغْيرِ ِرَضى َمْحُبوبِهِ، َويَُكوُن َذلَِك َغايََة َمْرُغوبِهِ، بَْل يَْفنَى 

 =الحادي . )الشرح>لَُه َخبٌَر َعْن َغْيرِ الَحِبيبِ  َعْن نَْفِسهِ َوَعْن ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ََل يَُكونَ 
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 َف رَّ صَ تَ  يَ ى ََل تَّ حَ  ِب لْ القَ  ةِ بَّ حَ بِ  وِب بُ حْ المَ  الِ مَ جَ  ذُ خْ أَ  يَ هِ  :ةُ بَّ حَ المَ  *
 .(١)هِ ادِ رَ مُ  قِ فْ ى وَ لَ  عَ َلَّ إِ 

اَلْلِتَفاُت  ِب بَِحهَّةِ الَقْلِب َحتَّى َل يُْمِكنُهُ  َْخُذ َجَماِل الَمْحُهو الَمَحبَُّة: *
 .(٢)لَِغْيرِهِ َوََل الَعَمُل بَِغْيرِ َما ِفيهِ ِرَضاُه، ِإيثَاًرا لَُه َعلَى َما ِسَواهُ 

 َْن َتَهَب ُكلََّك لَِمْن  َْبَت لَُه َحتَّى َل يَْهَقى لََك ِوْنَك َشْ ءٌ  الَمَحبَُّة: *
(3 . 

ِ ال الُمِريُد: * ُه ِفي َطلَِب الَحقِّ َواَلْنِفَرادِ بِه  . (4)ُمَتَوجِّ

ُب لِرَِضاهُ  الُمِريُد: *  . (5)الَِّذي ََل ُمَراَد لَُه ِسَوى َمْوََلُه َوَما يَُقرِّ

ِهَي ُرْؤيَُة اْنِفَرادِ الَحقِّ ِمْن َغْيرِ ُوُجودِ الَخْلِق، َوُمَعايَنَُة  الُمَشاَهَدةُ: *
 . (6)نَْعِت التَّْفرِيدِ  التَّْوِحيِد َعلَى

ُمطَالََعُة الَجََلِل َوالَجَماِل بَِبِصيَرِة الَقْلِب بَِوْجهٍ يَُقوُم  الُمَشاَهَدةُ: *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 355عشر على الحكم، ص  =
وَح َويَْسَتِقلَُّها، لَْيَس الُمِحبُّ َمْن يَْطلُُب اِلَْعَواَض <: َوقاَل  : َمن يَْبُذُل الرُّ الُمِحبُّ

 .(356م، ص . )الشرح الحادي عشر على الحك>َوِإْن َعِمَل أَْعَماًَل ََل يَْسَتِقلَُّها
 (.309الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (١)
 .(3١0الشرح السادس عشرعلى الحكم )ص (٢)
 .(3١3الشرح السابع عشر على الحكم )ص (3)
 .(٢63الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (4)
 .(١7٨الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (5)
 .الشرح الثاني على الحكم )مخطوط بطور التحقيق( (6)
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 . (١)َمَعُه الِعيَاُن ِمْن َحْيُث ََل َوْهَم َوََل َكْيَف 

لُِبْرَهاٍن َصْيُروَرُة الَحِقيَقةِ لَِحدِّ الِعيَاِن، بَِحْيُث ََل يُْحَتاُج  الُمَشاَهَدةُ: *
 . (٢)َشْيءٌ  َوََل بَيَاٍن، َوَمْرِجُعَها لِْلَكْشِف، ََل يَْصَحُبَها َوْهٌم َوََل يَُداِخلَُها

ُجوُع ِإلَى  الُمَطالََعُة: * ُمَوافََقُة التَّْوِحيِد ِفي ُكلِّ ِوْرٍد َوَصَدٍر، َوالرُّ
ِة بََِل َتأَمٍُّل َوََل  َة بَْعَد الَمرَّ نََظٍر، فَيَُكوُن الَعالُِم َعلَى ُحْكِمهِ، الَحِقيَقةِ الَمرَّ

هِ  ُه لَِكَماِل ِسرِّ  . (3)فَََل يَْبُدو َشْيءٌ ِإَلَّ ُطولَِع بِهِ ِسرُّ

َفاتِ  الَمَعارُِف: *  .(4)َما يُْلِقيهِ الَحقُّ لِْلَعْبِد ِمْن َمَعانِي اِلَْسَماِء َوالصِّ

اِجَعُة لِمَ  الَمَعارُِف: *  َعابِ  األَْسَماِء َوالِصَفاتِ ُعلُوُم الَوْهِب الرَّ
 .(5)َوَتْصرِيِف اِلَْفَعالِ 

ٍض لِْلُحْكمِ  الَمْعرِفَُة: * ْيِء ِمْن َغْيرِ َتَعرُّ ِهَي اإِلَحاَطُة بَِعْيِن الشَّ
 .(6)َعلَْيهِ 

ُن َحِقيَقةِ الِعْلمِ بِالَمْعُروِف ِمَن الَقْلِب َحتَّى ََل يُْمِكَن  الَمْعرِفَُة: * َتَمكُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(470الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (١)
 .(396الشرح السابع عشر على الحكم )ص (٢)
 .(396الشرح السابع عشر على الحكم )ص (3)
 .(٢9١الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (4)
 .(367الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (5)
 .(95العجالة )ص (6)
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 .(١)َكاُك َعْنُه بَِحالٍ اَلْنفِ 

ا مَ  رِ دْ ى قَ لَ عَ  فِ ارِ رِّ العَ ي سَ فِ  اهللِ  لِ ََل جَ بِ  مِ لْ العِ  قُ قُّ حَ تَ  :ةُ فَ رِ عْ المَ  *
 .(٢)هُ لَ  حَ تِ فُ 

ِ أَْو ُهَما ِفي ُكلِّيَّةِ الَمْعرِفَُة:  * َسَريَاُن الِعْلمِ بَِجََلِل الَحقِّ أَْو َجَمالِه
ِمْن نَْفِسهِ بَِقيَّةٌ، فََيْشَهَد ُكلَّ َشْيٍء ِمْنُه َوبِهِ َولَُه، فَََل  الَعْبِد، َحتَّى ََل َتْبَقى لَهُ 

َمُة الَمَحبَّةِ   .(3)يَْبَقى لُِوُجودِ َشْيٍء نِْسَبةٌ ِعْنَدُه ُدونَُه، َوِهَي ُمَقدِّ

 يرَ صِ ى يَ تَّ حَ  هِ وفِ رُ عْ مَ  لُ ََل جَ  يهِ ضِ تَ قْ ا يَ مَ بِ  فِ ارِ العَ  قُ قُّ حَ تَ  :ةُ فَ رِ عْ المَ  *
 َلَّ إِ  هُ الُ وَ حْ ي أَ رِ جْ  تَ ََل ، وَ حُ زَ حْ زَ تَ  تَ ََل وَ  لُ وَّ حَ تَ  تَ ََل  هُ لَ  ةً فَ صِ  هُ نَّ أَ كَ  قُ قُّ حَ التَّ  كَ لِ ذَ 
 .(4)ااهَ َض تَ قْ ى مُ لَ عَ 

 .(5)َما َخالََف أَْمَر الَحقِّ َونَْهيَُه ِمَن اِلَْعَمالِ  الَمْعِصَيُة: *

مِ، َسَواءٌ ِهَي ُمَخالََفُة أَْمِر اهللِ ال الَمْعِصَيُة: * َواِجِب أَْو نَْهيَُه الُمَحرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(6٢الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (١)
 (.309شرح الخامس عشر على الحكم )صال (٢)
 <لَْيَستِ : قال الشيخ زروق  (3١0صعشر على الحكم ) السادسالشرح  (3)

ِ  ِفي يَْفنَى َحتَّى َتَعالَى أَْوَصاِفهِ  بَِتَحقُّقِ  ِإَلَّ  اْلَمْعرِفَةُ   فَََل  ُوُجودَِك، ِمنْ  َشْيءٍ  ُكلُّ  أَْوَصافِه
هِ، َمعَ  ِعزٌّ  لَكَ  يَْبَقى ةٌ  َوََل  قُْدَرتِهِ، َمعَ  قُْدَرةٌ  َوََل  ِغنَاُه، َمعَ  ِغًنى َوََل  ِعزِّ تِهِ> َمعَ  قُوَّ . قُوَّ

 .(١59)الشرح الثالث على الحكم، ص 
 (.٢54الشرح السابع عشر على الحكم )ص (4)
 .(٨6الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (5)
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َبُه ـ ـ َكانَْت َصِغيَرًة أَْو َكِبيَرًة أَْو بَْيَن الَمَراتِِب  أَْي ُمْخَتلًَفا ِفيَها ـ، َوِمْنَها الشُّ
 .(١)الَواِجَبُة التََّجنُِّب 

ُق ِفيمَ ُن ِفي اِلَْحَواِل َوالالتََّمكُّ  الُمْكَنُة: * الَمَعاِرِف  َقاَماِت، َوالتََّحقُّ
، فَيَُكوُن َكََلُم ِذي الُمنَاَزََلِت، بِنُْطٍق َعْن َحقٍّ بَِحقٍّ ِفي َوال ُمْكنَةِ نُوًرا َحقٍّ

 . (٢)الَخْلقِ  فِ  بُور  ِوْن بُور  َعلَى بُور  ِف  َحق  َوْن َواَجَهُه، َل ِف  َحق  ُعُمومِ 

ُن ِفي الَمْعرِفَةِ َوُحُصو الُمْكَنُة: * ُل الَمَكانَةِ ِفيَها بَِحْيُث ََل التََّمكُّ
ُتَؤثُِّر ِفي َصاِحِبَها َعَواِرُض التََّقلُِّب َوِإْن َعاَرَضْتُه، َوَذلَِك لَِتَحقُِّق الَقْلِب 

وِح بَِما ُهَو ِفيهِ ِمْن َحالِهِ الَِّذي يُْبِديهِ  رِّ َوالرُّ  .(3)َوالسِّ

َهاَدةِ  الُملُْك: *  . (4)َعالَُم الِحسِّ َوالشَّ

 . (5)َعالَُم الَغْيِب َوالَخَفاءِ  الَملَُكوُت: *

ِهَي َحِقيَقٌة َترُِد َعلَى الَقْلِب ِمْن ُمََلَطَفةِ الَحقِّ يَْعرِفَُها  الُموَاَجَهُة: *
ائُِق بِنَْفِس ُوُرودَِها َعلَْيهِ   . (6)الذَّ

، ُدوَن اْلتِ  الُمَواَجَهُة: * بِّ  َفاٍت لَِغْيرِهِ َوََل ُمَقابَلَُة الَقْلِب بُِمََلَحَظةِ الرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١43الشرح السادس على الحكم )ص (١)
 .(٢63)ص الشرح الحادي على الحكم (٢)
 .(3٨3 ــ ٢٨٢الشرح السابع عشر على الحكم )ص (3)
 .(٢9٨الشرح الثالث على الحكم )ص (4)
 .(٢9٨الشرح الثالث على الحكم )ص (5)
 .الشرح الثاني على الحكم )مخطوط بطور التحقيق( (6)
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 . (١)َغْفلَةٍ َعْن ِذْكرِهِ 

بِّ ُدوَن ُمََلَحَظةِ  الُموَاَجَهُة: * ِهَي اْنِتَصاُب الَقْلِب لُِمََلَحَظةِ الرَّ
ِسَواُه، فَيَُواِجُهُه َمْوََلُه بُِفُتوِح أَْسَراِرهِ َوُسطُوِع أَْنَواِرهِ َحتَّى ََل يُْمِكنَُه ِإْبَصاُر 

ْيِء إِ   . (٢)َلَّ َشاَهَدُه ِفيهِ أَْو ِعْنَدهُ الشَّ

 بَاُب انلُّونِ 
 

ُك بِالَفَضائِِل، الُمَواِظُب َعلَى اِلَْورادِ بِالُغُدوِّ انلَّاِسُك  * : الُمَتَمسِّ
 .(3)َواآلَصالِ 

 .(4)التَّلَهُُّف َعلَى الَواقِِع الُمْسَتْقَبحِ  انلََّدُم: *

 .(5)التَّلَهُُّف َعلَى الَواقِِع ِِلَْجِل ُوقُوِعهِ ُمَخالًِفا لِْلَمْطلُوِب  َدُم:انلَّ  *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(395الشرح السابع عشر على الحكم )ص (١)
 .(470الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢)
النَّاِسُك: اِلَْخُذ <: ( قال الشيخ زروق ١35الشرح الحادي على الحكم )ص (3)

بُِكلِّ ُمْمِكٍن ِمَن الَفَضائِِل، ِمْن َغْيرِ ُمَراَعاٍة لَِغْيرِ َذلَِك. فَِإْن َراَم التَّْحِقيَق ِفي َذلَِك فَُهَو 
ََلَمةِ فَُهَو الَعابُِد. َوِإْن َماَل لِْلَْخِذ بِاِلَْحَوِط فَُهَو الَوِرُع. وَ  إِْن آثََر َجانَِب التَّْرِك َطلًَبا لِلسَّ

اِهُد. َوِإْن أَْرَسَل نَْفَسُه َمَع ُمَرادِ الَحقِّ فَُهَو الَعاِرُف. َوإِْن أََخَذ بِالتََّخلُِّق َوالتََّعلُِّق فَُهوَ   الزَّ
 .(١٢7. )تأسيس القواعد واِلصول، ص >الُمرِيدُ 

 .(١١١حكم )صالشرح الحادي عشر على ال (4)
 .(١57الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (5)
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 .(١)التَّأَمُُّل الُمَؤدِّي لِْلِعْلمِ أَِو الظَّنِّ الَغالِِب انلََّظُر:  *
ِ انلَِّعيُم:  *  .(٢)اْلِتَذاذٌ يَْصَحُبُه فََرٌح َوُسُروٌر بِالُمْلَتذِّ بِه
َعِن الَحِقيَقةِ الَقائَِمةِ َمَع اِلَْوَهامِ َحْيثَُما أُْطلَِقْت ِعْنَد  ِعَباَرةٌ انلَّْفُس:  *

 .(3)الَقْومِ َما لَْم ُتَقيَّدْ 
َهُة لِطَلَِب الطََّبِعيَّاتِ انلَّْفُس:  * ُة الُمَتَوجِّ  .(4)الُقوَّ
اِعيَُة لِطَلَِب الُمََلئِمِ َطْبًعا ِفي الَحاِل ُدوانلَّْفُس:  * ُة الدَّ َن ُمَباََلٍة الُقوَّ
 .(5)بِالَمآلِ 

َمْعنَاَها  بُْكَتةٌ َتَقُع ِف  ِسر  الَعْهِ  ِوْن َوْعنَى اْسم   َْو ِصَفة  يَْسرِي انلُّوُر: *
 فِ  ُكل يَِّتهِ َحتَّى يُْهِصَر الَحقَّ َوالَهاِطَل ِإْبَصاًرا َل يُْمِكنُُه التََّخلُُّف َوَعُه َعنْ 

 .(6)ُموَجِبهِ 
َفاتِ ا انلُّوُر: * ْدِر ِمْن َمَعانِي اِلَْسَماِء َوالصِّ  .(7)لظِّلُّ الَواقُِع ِفي الصَّ

ْدِر الَكاِشُف َعْن َحَقائِِق  نُوُر اِلَِقنِي: * ُهَو الِعْلُم الُمَتَمكُِّن ِفي الصَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(٢30الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (١)
 .(٢30الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢)
 .(١5٢الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (3)
 .(9٢الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (4)
 .(١64الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (5)
 .(١١٨لحادي عشر على الحكم )صالشرح ا (6)
 .(306الشرح السابع عشر على الحكم )ص (7)
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 .(١)اِلَْشيَاِء َوأَْحَكاِمَها

 بَاُب الَهاءِ 
 

 .(٢)َوقََع ََل بَِقْصِد الُمَخالََفةِ، بَْل بَِتْأِويٍل َونَْحِوهِ  : َماالَهْفَوةُ  *

ةُ  * هِ،: الِهمَّ ُة اْبِهَعاث  ِف  النَّْفِس ِإلَى َوْقُصود  وَّا، َتْعلُو بُِعلُو  َوَتْسُفُل  قُوَّ
 ِ  .(3)بِاْنِسَفالِه
ةُ  * ُة الَباِعثَُة لِْلَبَدِن َعلَى الطَّلَِب َوالَهرَ الِهمَّ  .(4)ِب : الُقوَّ
ةُ  * ْفعِ الِهمَّ ُة الَباِعثَُة َعلَى الَجْلِب َوالدَّ  .(5): الُقوَّ
 .(6): َمْيُل النَّْفِس لُِمََلئِِمَها َطْبًعا ُدوَن َتَمالُكٍ الَهَوى *
ْرِعيَّةِ  َوْيُل النَّْفِس لَِما ُترِي ُ : الَهَوى *  .(7)ِمْن َغْيرِ ُمَباََلٍة بِالُحُقوِق الشَّ
 .(٨)اُت َدَواِعي النَّْفِس ِفي ُمَقابَلَةِ َداِعي الَحقِّ : ثَبَ الَهَوى *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(٢0٨الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (١)
 .(94الشرح السادس عشر على الحكم )ص (٢)
 .(44الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (3)
 .(46٨الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (4)
 .(١5٢الشرح السادس عشر على الحكم )ص (5)
 .(36١الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (6)
 .(350الشرح السادس عشر على الحكم )ص (7)
 .(30٢الشرح السابع عشر على الحكم )ص (٨)
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 بَاُب الوَاوِ 
 

ْ ِر ِوْن َوْعنَى اْسم   َْو ِصَفة ، يُوِجُب  الوَارُِد: * اإِلْقَداَم  ظلٌّ يََقُع ِف  الصَّ
ُل الِعْرفَا بَّانِيُّ َواإِلْحَجاَم َعلَى ُحْكِمهِ، َوُهَو التَّنَزُّ  .(١)نِيُّ والتََّجلِّي الرَّ

َهاتُِف الَحقِّ الَِّذي يَْنُكُت بِالَحِقيَقةِ ِفي الَقْلِب َحتَّى يََقَع  الَوارُِد: *
ْدِر ََل يُْمِكُن الَجْرُي َعلَى ِخََلِف ُحْكِمهِ   .(٢)ِمْنَها ِظلٌّ ِفي الصَّ

ُل َعلَى الُقلُوِب ِوَن المَ  الَوارُِد: *  َعاِرِف الُموِجَهةِ لِلنُُّهوضِ َوا يََتنَزَّ
قَاَمةِ الِوْردِ َوَغْيرِهِ   . (3)الُمْقَتِضي إِلِ

الِِك ِمَن الُعلُومِ َوالُفُهومِ َواِلَْذَواِق َوالَمَعاِرِف  الوَارُِد: * َما يُْفَتُح لِلسَّ
 . (4)َواِلَْحَوالِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: دِ ارِ الوَ  ةُ مرَ ثَ <: ( قال الشيخ زروق ١١7الشرح الحادي عشر على الحكم )ص (١)
ِ يْ لَ إِ  اشِ يَ حِ اَلنْ ، وَ اهللِ ى بِ نَ الغِ ، كَ اهُ َض تَ قْ ى مُ لَ عَ  الَجْريِ  نَ مِ  هُ نْ عَ  أُ شَ نْ ا يَ مَ  ا مَ  كِ رْ تَ ، وَ ه
ي فِ  عَ لَ ي طَ ذِ الَّ  كَ دِ ارِ وَ بِ  ةَ رَ بْ  عِ ََل فَ  وَجدْ يُ  مْ لَ  نْ إِ ، وَ ادُ رَ المُ  وَ هُ فَ  كَ لِ ذَ  دَ ُوجِ  نْ إِ . فَ اهُ وَ سِ 
 ونَ دُ  ارٍ طَ مْ ي أَ فِ  ةَ دَ ائِ  فَ َلَ ، وَ ارِ طَ مْ اِلَ  ونَ دُ  اهَ لَ  ةَ دَ ائِ  فَ َلَ  ةِ ابَ حَ السَّ كَ  هُ نَّ ِِلَ  كَ بِ لْ قَ  قِ فُ أُ 

ا، َوَمَتى َكاَن الَمطَُر ََل يَْنَشأُ َعْنُه ثََمٌر  .ارِ مَ الثِّ  َحاُب بَِغْيرِ َمطٍَر َكاَن َغمًّ فََمَتى ُوِجَد السَّ
ا، َوالَواِرَداُت َكَذلَِك، ِإْن أَْثَمَرْت أَثَرًا ِفي الَخاِرِج بِالَعَمِل َكانَْت ُمِفيَدًة، َوإِنْ   َكاَن َهمَّ

)الشرح الحادي عشر على الحكم، ص  .>لَْم ُتْثِمْر َذلَِك َكانَْت بِاَلْغِتَراِر َمْفَسًدةً 
 (.306 ــ 305

 .(١6٢الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢)
 .(١٨4الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (3)
 .(340الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (4)
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َوالَفْهِميَّةِ  اِت اإِلْلَهاِويَّةِ َوا يَِجُ ُه الَقْلُب ِوَن الَمَعاِرِف َواإِلَشارَ  الَوارُِد: *
 ِ  . (١)فَيََتأَثَُّر بِه
ََلِت  الوَارُِد: * ُل َعلَى الُقلُوِب ِمَن الُفُتوَحاِت الَغْيِبيَّةِ َوالتَّنَزُّ ُهَو َما يََتنَزَّ

َحةِ لِْلَحَقائِِق الَعْقلِيَّةِ   .(٢)الِعْرفَانِيَّةِ الُمَوضِّ

ُل َعلَ  الوَارُِد: * يَةِ لَِحَقائِِق َما ِفيهِ َما يََتنَزَّ ى الَقْلِب ِمَن الَمَعاِرِف الُمَقوِّ
 .(3)ِمَن اإِليَمانِ 

َما يَْنِزُل بِالَقْلِب فَيُْزِعُجُه َعْن ُمْعَتادِهِ َويَْدفَُعُه َعْن ُمَرادِهِ ِمْن  الَوارُِد: *
ُه َواْنِقطَاُعُه لَِما بِهِ َمَوادِّ الَحقِّ َومَعاِرِفهِ، َوَمْقُصوُدُه ِإْرَجاُع الَعْبِد لَِمْوََل 

 ِ ُه، فَيَُكوُن الَعْبُد بِه  .(4)َواِرًدا َعلَى َمْوََلهُ ـ ـ أَْي بِالَواِردِ ـ ـ َتَوَلَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3٨7الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (١)
ثَمَرُة الَواِردِ <: ( قال الشيخ زروق 300الشرح السادس عشر على الحكم )ص (٢)

لَُهاثَََلثَةٌ:  َواِجرِ ِمْن بَِساِط ِإَشاَرتِهِ. أَوَّ : الِقيَاُم بُِحُقوِق اِلََواِمرِ الثَّاِني: اَلْنِفَكاُك َعِن الزَّ
. >َمةِ فِي ُعُمومِ اِلَْحَواِل ُدوَن َتَردُّدٍ : الِقيَاُم بَِحقِّ الُحرْ الثَّالِثُ َعلَى َوْفِق َذلَِك. 

 (3٨٨)الشرح الخامس عشر على الحكم، ص 
ِ ِمْن َحْيُث َذاُتُه، َولَِكْن ِمْن <: وقال  الَواِرُد َمْقُصوٌد لَِغْيرِهِ ََل لَِذاتِهِ، فَََل َتْفَرْح بِه

الَخاِرِج فَََل َتْعَتِبْر بِهِ، ِإَلَّ ِمْن َحْيُث ِإنَُّه َحْيُث ُحُصوُل فَائَِدتِهِ، فََما لَْم يَُكْن لَُه أَثٌَر ِفي 
َخْيٌر ِمْن فَْقِدهِ؛ لَِما يُْرَجى ِمْنُه، َوقَْد يَُكوُن فَْقُدهُ َخْيًرا ِمْنُه؛ لَِما يُْخَشى َمَعُه ِمَن 

ِ َواِلُْنِس بُِوُجودِهِ، فَلَِذلَِك ََل يَنْ  ِ َواإِلْعَجاِب بُِحُصولِه َبِغي لََك َطلَُب اَلْغِتَراِر بِه
 ِ  .(3٨٨. )الشرح السادس عشر على الحكم، ص >بََقائِه

 .(3٨7الشرح السادس عشر على الحكم )ص (3)
 .(١09الشرح السابع عشر على الحكم )ص (4)
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ِهَي اإِلْلَقاءَاُت الِعْرفَانِيَُّة َوالتََّجلِّيَاُت اإِليَمانِيَُّة  الَوارَِداُت اإِللَِهيَُّة: *
ُوُضوِح َوالَبيَاِن ِفي َحدِّ الُمَعايَنَةِ أَْو قَرِيًبا ِمَن الَِّتي يَِصيُر بَِها الَحقُّ ِفي ال

، فََتَتَعطَُّل الَعَوائُِد الُمَقاِرنَُة لََها ِمَن  الِعيَاِن، فَََل يَْبَقى َمَعَها لَِغْيرَِها َمَحلٌّ
يَُقابِلَُها،  النََّظرِ ِفي َتْفِصيلَِها َوالَبْحِث َعْن َتْأِصيلَِها، َويَْنَتِفي ُوُجوُد ُكلِّ َشْيءٍ 

َه ِإلَى الُحُضوِر، َوالَحاِضَر ِإلَى الَغْيَبةِ  فَُتْخرُِج الَغاِفَل ِإلَى اليََقَظةِ، َوالُمَتَوجِّ
ْوِق، َوََل يَْدُخلُ  ا ِسَوى الَمْذُكوِر، بَِوْجهٍ ََل يُْفَهُم ِإَلَّ بِالذَّ َتْحَت  َعمَّ

ْحَمةِ  ِض لِنََفَحاِت الرَّ اَلْخِتيَاِر ُهَو َوََل َسَبُبُه، َوِإْن َكاَن قَْد يُنَاُل بِالتََّعرُّ
 .(١)فَلَْيَس َذلَِك بَِسَبٍب ِفيهِ، َوِإْن َكاَن ُمَحقًِّقا لَُه، فَاْفَهمْ 

ي ُتوِجُب لِْلَعْبِد ِهَي التََّجلِّيَاُت الِعْرفَانِيَُّة الَّتِ  الَوارَِداُت اإِللَِهيَُّة: *
الَجْرَي َعلَى ُحْكِمَها ِمْن َغْيرِ َتَوقٍُّف َوََل َرِويَّةٍ، فَِإَذا َوَرَدْت َعلَى الَقْلِب 
لَْم يَْبَق ِفيهِ لَِغْيرَِها بَِقيٌَّة، فَيَْنَقِطُع الَعْبُد َعْن ُكلِّ َما يَْعَتاُدُه ِمْن َتْفِصيِل 

َوَغْيِر َذلَِك، َحتَّى يَْبَقى بُِحْكمِ الَوْقِت ََل يَْملُِك  الَمَعانِي َوِإْدَراِك الَمَبانِي
 ِ  .(٢)َشْيًئا ِمْن َحَرَكاتِهِ َوََل َسَكنَاتِه

ِهَي َما يََتَجلَّى لِْلُقلُوِب ِمَن الَمَعاِرِف الَِّتي َتْبُرُز  الوَارَِداُت اإِللَِهيَُّة: *
 .(3)َعْنَها الَحَقائِقُ 

يَقةِ ِفي النَّْفِس بَِوْجهٍ ِمَن التََّحقُِّق َوالتَّْحِقيِق، ََل َوْقُع الَحقِ  الوَْجُد: *
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3٨3، )صعشر على الحكم السادسالشرح  (١)
 .(30٢م، )صالشرح الحادي عشر على الحك (٢)
 .(3٢٢، )صمعشر على الحك السابعالشرح  (3)
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 . (١)يُْمِكُن َصاِحَبُه أَْن يََتَمالََك َمَعُه َعْن ُموَجِبهِ أَْو ظُُهوِرهِ 

َوْقُع الَحِقيَقةِ ِفي الَقْلِب َعلَى َوْجهٍ ََل يُْمِكُن َمَعُه التََّمالُُك  الوَْجُد: *
 . (٢)ا ِفي قَْوٍل أَْو ِفْعلٍ َعْن ظُُهوِر أَثَرِهَ 

ِ اْسِتْغَراقُُه ِفيَما  الوَْجُد: * َوْقُع الَحِقيَقةِ ِفي الَقْلِب َعلَى َوْجهٍ يََقُع بِه
 . (3)َوقََع َعلَْيهِ َوََل يَِصحُّ َمَعُه التََّمالُُك ِفي ِكْتَماٍن َكَما ُهَو الَواقُِع َغالًِبا

 .(4)َباَداِت ِفي اِلَْوقَاتِ َما يََتَرتَُّب ِمَن العِ الِوْرُد:  *
 .(5)َتْرُك َما يَرِيُب، َونَْفُي َما يَِعيبُ  الَوَرُع: *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.336صعشر على الحكم ) الخامسالشرح  (١)
 (.336صعشر على الحكم ) الخامسالشرح  (٢)
 (.٢٨١صعشر على الحكم ) السابعالشرح  (3)
الِوْرُد َعِظيُم <: ( قال الشيخ زروق ٢59الشرح السادس عشر على الحكم )ص (4)

ُه بَِساُط الُعُبودِيَّةِ الَِّتي يََتَرتَُّب َعلَْيَها الثََّواُب ِفي : أَنَّ أََحُدَهاالَمْوقِِع َشْرًعا لِثَََلثَةِ أَْوُجهٍ: 
اِر اآلِخَرِة بَِقْدِرهِ.  : أَنَُّه َمْوِضُع ظُُهوِر التََّعبُِّد بِِقيَامِ الُحُقوِق َعلَى نَْوٍع ِمَن الثَّاِنيالدَّ

يَّةِ.  ِ  : أَنَُّه ِمْفَتاُح الَفْتِح َعلَى َحَسبِ الثَّالِثُ الُحرِّ هِ بِه . )الشرح الخامس >َحاِل الُمَتَوجِّ
 (٢٢4عشر على الحكم، ص 

ِ َعْن َعْجِز النَّْفِس َوَكَسلَِها، َوالنََّظُر ِإلَْيهِ ِمْن <: وقال  َتْرُك الِوْردِ َمْذُموٌم؛ لَِكْونِه
. > َكاَن َوبَاًَل أَْو نَْقًصاَحْيُث أَْنَت َكَذلَِك، فََوَجَب ُدُخولُُه بِاهللِ َولِلَّهِ، ََل بِالنَّْفِس َوِإَلَّ 

 (٢60)الشرح الخامس عشر على الحكم، ص 
. )الشرح >فَائَِدُة الِوْردِ َردُّ النَّْفِس بِالَحقِّ َعِن الَباِطِل ِفي ُعُمومِ اِلَْوقَاتِ <: وقال 

 .(١79الحادي عشر على الحكم، ص 
القشيري في رسالته  ( وهو عين تعريف اِلستاذ عبد الكريم٢١٢شرح الحقائق )ص (5)

 .(6١)ص  >منثور الخطاب<
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ا يَِحيُك ِف  الصَّ الَوَرُع:  * ِ ِومَّ ا بِهِ َتْرُك َوا َل بَْأَس بِه ْ ِر َحَذًرا ِومَّ
 . 1)بَْأسٌ 

مِ، َوَمْعنَاُه: التَّْعِبيُر بِالُوُصوِل ِمِن اْصِطََلِح الَقْومِ الُمَسلَّ  الُوُصوُل: *
ِ ِوْن َحْيُث الَجَلُل َوالَعَظَمُة، َحتَّى يَْنُتَج ِوْن َذلَِك  الُوُصوُل ِإلَى الِعْلمِ بِه

الَعَظَمةِ  ِإْجَلٌل َوَتْعِظيٌم يَْسرِي ِف  ُكل يَّةِ الَعْهِ  َعلَى َحَسِب َوا اْبَتَهى ِإلَْيهِ ِوْن ِعْلمِ 
 .(٢)ِإْخََللٍ  َكاتِهِ َوَسَكنَاتِهِ َعلَى ُحْكِمهِ ِمْن َغْيرِ َوالَجََلِل، فَيَْجرِي ِفي َحرَ 

ُق الَمْعرِفَةِ بَِجَلِل اهللِ ُسْهَحابَُه َعلَى َوْجه  يَُماسُّ  الُوُصوُل: * الُفَؤاَد  َتَحقُّ
ُر الُمَراَد َويَْنطَِبُع ِفي الَحِقيَقةِ اْنِطَباَع الَبيَاِض َوال اَد َويُيَسِّ َوادِ َويَُؤكُِّد الزَّ  .(3)سَّ

ُوُصوُل الَقْلِب لِْلِعْلمِ بَِجََلِل اهللِ َتَعالَى َوَعَظَمِتهِ َعلَى  الُوُصوُل: *
َوْجهٍ يَُباِشُر َحِقيَقَة الَقْلِب َويَْجرِي َمْعنَاُه ِفي الَجَواِرِح َحتَّى َتْجرَِي َعلَى 

 .(4)ُحْكِمهِ ِمْن َغْيرِ َتَوقٍُّف َوََل اْخِتيَارٍ 

ُه اهللُ (5)الَوِلُّ  * : ُهَو الَِّذي قَْد َتَولَّى اهللَ ِفي َجِميِع أََْْحَوالِهِ، َوَتَوَلَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(١١٢تأسيس القواعد )ص (١)
 .(376الشرح الخامس عشر على الحكم )ص (٢)
 .(37٨الشرح السادس عشر على الحكم )ص (3)
 .(3١7الشرح السابع عشر على الحكم )ص (4)
بُوبِيَّةِ َعلَى ِسرُّ الِوََليَةِ: ِإْظَهاُر الُعُبودِيَّةِ، َوا<: قال الشيخ زروق ( 5) لِقيَاُم بَِحقِّ الرُّ

شرح الخامس عشر على الحكم، . )ال>بَِساِط الُمَشاَهَدِة َوالَمْعرِفَةِ َوالَمَحبَّةِ َوالَفنَاءِ 
 = (.3١٢ص
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ُه لَِغْيرِهِ، َوََل يَْدُعو ِسَواهُ   .(١)ِفي َجِميِع أُُموِرهِ، فَََل يََتَوجَّ

* : ُه ا الولُّ هللُ َمْن َتَولَّى اهللَ بُِكلِّهِ فَلَْم يَُكْن ِفيهِ نَِصيٌب لَِغْيرِهِ، فََتَوَلَّ
 . (٢)َتَعالَى بُِكلِّهِ فَلَْم يََدْعُه لَِغْيرِهِ 

* : ِّي اهللِ  الَوِلُّ لَُها: َتَول ِإيَّاُه َحتَّى ََل يََدَعُه  الَِّذي َحَصَل َعلَى ثَََلٍث: أَوَّ
ا ِسَواُه َحتَّى َل يَُعل َق ِهمَّ  بَِغْيِرِه.  َتهُ لَِسَواُه ِف  دِيِنهِ َوَل ُدْبيَاُه. الثَّابِ : َتَول يهِ َعمَّ

الثَّالُِث: ُمَواََلُتُه َحتَّى َتْظَهَر آثَاُر َكَراَمِتهِ َعلَْيهِ، َوََل يََقَع ِمْنُه ِسَوى َطاَعِتهِ 
 ِ  . (3)ِفي َغالِِب أَْحَوالِه

* :  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ مَ ُهَو الَعاِرُف بِاهللِ، َوالَفانِي ِفيهِ، َوالُمِحبُّ لَُه. وَ  الولُّ
 . (4)يبٌ صِ نَ  ةِ يَ ََل ي الوِ فِ  هُ لَ  َس يْ لَ ا فَ هَ لِّ كُ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  يبٌ صِ نَ  هُ لَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر َمْعرِفَُة الَولِيِّ <: وقال  = ِإَلَّ الَولِيُّ ََل يُْعَرُف إَِلَّ بَِتْوِصيِل الَحقِّ لَُه، َوأَْيًضا ََل ُتَتَصوَّ
قَ   بَْعَد َمْعرِفَةِ اهللِ ِِلَنَُّه ََل يَْطلُُب الَولِيَّ إَِلَّ َمْن َعَرَف الِوََليََة، َوََل يَْعرِفَُها ِإَلَّ َمْن َصدَّ

. )الشرح >بِاَلخِتَصاِص، َوَذلَِك ِمِن اتَِّساِع اإِليَماِن بِالُقْدَرِة، َوُهَو فَْتٌح ِمَن اهللِ َتَعالَى
 (٢43الحكم، ص السابع عشر على 

أَْولِيَاءُ اهللِ أَْبَواُب اهللِ، َمْعرِفَُتُهْم ِمْفَتاُح تِْلَك اِلَْبَواِب، َوأَْسنَاُن َذلَِك <: وقال 
ْحَمةِ، فََمْن  الِمْفَتاِح: ِحْفُظ الُحْرَمةِ، َوُحْسُن الِخْدَمةِ، َوَدَواُم الِحْشَمةِ، َواتَِّساُع الرَّ

 .(٢46. )الشرح السابع عشر، ص >لَُه، َوِإَلَّ فَُهَو َعلَى َخطَرٍ  َعاَملَُهْم بَِذلَِك فُِتحَ 
 .(303الشرح السادس عشر على الحكم )ص (١)
 .(٢٢١اغتنام الفوائد )ص  (٢)
 (.٢3١صعشر على الحكم ) الحاديالشرح  (3)
 .(٢55الشرح السابع عشر على الحكم )ص (4)
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 .(١)ِعَباَرةٌ َعِن التََّخيُِّل َوالُحْسَباِن التَّْقِديرِيِّ  الَوْهُم: *

 بَاُب اِلَاءِ 
 

 .(٢)قِّ الحَ  دِ ارِ وَ لِ  اهُ بَ تِ اَلنْ  :ةُ َظ قَ اِلَ  *

ْكرِ َحتَّى َتْسلَُك َعلَى  ق  الحَ  دِ ارِ وَ لِ  اهُ هَ تِ البْ  :ةُ َظ قَ اِلَ  * بَِواِسطَةِ الذ 
 . 3)َوْعنَاهُ 

ْدِق ُدوَن  اِلََقَظُة: * اَلْنِتَباُه لَِواِردِ الَحقِّ َوالَعَمُل َعلَْيهِ ِفي بَِساِط الصِّ
 .(4)ِإْعَراٍض أَْلَبتَّةَ 

 .(5)هُ انَ حَ بْ سُ  اهللِ  رِ مْ ِِلَ  اهُ بَ تِ اَلنْ  :ةُ َظ قَ اِلَ  *
ْكرِ َوُمْقَتَضاُه بِاْلِتَفاِت الَقْلِب لَِذلَِك  اهُ بَ تِ اَلنْ  :ةُ َظ قَ اِلَ  * لََمْدلُوِل الذِّ

 ِ  .(6)َواْسِتْشَعاِرهِ ِإيَّاُه بَْعَد َعَدمِ ُشُعوِرهِ بِه
 .(7)الَعْقُد الثَّابُِت َعِن اْلُبْرَهاِن الُمَحقَّقِ  اِلَِقنُي: *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١٢5صعشر على الحكم ) الحادي( الشرح ١)
 (.١٢4رح الخامس عشر على الحكم )ص( الش٢)
 (.96على الحكم )ص الثالث( الشرح 3)
 .(١44الشرح السادس على الحكم )ص (4)
 (.7٨)ص الحكم ( الشرح السابع عشر على5)
 (.١0١ص) الحكم ( الشرح السابع عشر على6)
 (.357صعشر على الحكم ) الحادي( الشرح 7)
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 .(٢)ْيهِ النَّْفُس َعْن بُْرَهانٍ َما َسَكنَْت ِإلَ  :(١)اِلَِقنيُ  *

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يُن: ِعَباَرةٌ َعِن اْسِتْقَراِر الِعْلمِ بِاهللِ ِفي الَقْلِب، اليَقِ <قال ابن عطاء اهلل السكندري: ( ١)
َمْأُخوذٌ ِمْن يَِقَن الَماءُ ِفي الَجبَِل ِإَذا َسَكَن ِفيهِ. فَُكلُّ يَِقيٍن ِإيَماٌن، َولَْيَس ُكلُّ ِإيَماٍن 

. >، َواليَِقيُن ََل ُتَجاِمُعُه الَغْفلَةُ يَِقيًنا. َوالَفْرُق بَْينَُهَما أَنَّ اإِليَماَن قَْد َتُكوُن َمَعُه الَغْفلَةُ 
 .(49)لطائف المنن، ص

 .(٢٨7صعشر على الحكم ) السادس( الشرح ٢)
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 ١5 .................. الُ صَ اَلتِّ  *
 ١5 .................. اِلَْحَوالُ  *
 ١6 ................ اإِلْخََلُص  *
 ١6 ................... اِلََدبُ  *

 ١6 .............. * اإلذن الذوقي
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 37 ................... الَحْمدُ  *
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