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 خامتة
 حقائق القلب

، والصالة والسالم على ختام املرسلني وإمام احلمد هلل بدءًا وختماً  - الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم هللا
 .أمجعني، سيدان دمحم وآله وصحبه األولني وسابق اآلخرين

ان بيتاً القلب بني أصبعني من أصابع الرْحن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فإن أزاغه ك
ومعدن وسواسه وحضرة أمانيه ومهبط  موضع نظر املطرود من رْحة هللاو  للشيطان وحماًل للخسران
-222) "نَ زَُّل َعَلى ُكلِ  أَفَّاٍك أَثِيٍم َهْل أُنَ بِ ُئُكْم َعَلى َمْن تَ نَ زَُّل الشََّياِطنُي ت َ "  :شياطينه وخزانة غروره

 (.الشعراء222
ما وسعتين : )يف األثر الوارد عن هللا قلب املؤمن التقي الورع الذي قيل فيه فذلكوإن أقامه 

 (.مساوايت وال أرضي، ولكن وسعين قلب عبدي املؤمن

حواه مائة ألف لو أن العرش وما ) :قد حتقق بذلك اإلمام أبو يزيد البسطامي حيث قالو 
 .(رة يف زاوية من زوااي قلب العارف ملا أحس بهألف م

علم أن ا: مث قال يل: )احلق عز وجل نع( مشاهد األسرار القدسية)بن عريب يف كتابه وقال ا
لو ال يعودون إليه أبداً،  ار جاليلمن أسر  سبعون ألف سر يف كل يومقلب العارف مير عليه 

 (. للك املقام أحرقهغرينكشف سر منها ملن هو يف ا
 ،ومهبط مالئكته ،وحضرة أسراره ،ومعدن علومه ،فقلب العبد احلقيقي بيت هللا وموضع نظره

وعرفاته املشهودة، وهو رئيس اجلسم ومليكه مع السالمة من  ،وكعبته املقصودة ،وخزانة أنواره
جارحة حركة وال  الو  ، بصالحه صالح اجلسد وبفساده فساده، ليس لعضوانعو اآلفات وزوال امل
 .وال حكم وال أتثري إال عن أمره ظهور وال كمون

 ،والشكر والصرب، وهو حمل اإلميان والتوحيد ،والرجاء واخلوف ،وهو حمل القبض والبسط
وهو لو اجلالل واجلمال واألنس واهليبة والتداين والرتقي والتديل والتلقي  ،وحمل التنزيه والتجريد

 .والوصل والفصل والغرية واحلرية
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 والكفر والنفا  والرايء والُعجب واحلسد رْب كما أنه صاحب اجلهل والغفلة والظن والشك والكِ 
بته يف وخيَّ حرمه التوفيق واهلداية  وال أدانه منهإلا مل ينظر هللا إليه  ،وحمل األوصاف املذمومة كلها

 .األزل العناية
، فإن كان  مضل وإما هادإما  القلب هو رسول هللا احلق إىل اجلسم فإما صاد  وإما دجال،

 ،رسول خري وإمام هدى حرَّك أجناده ابلطاعة كرميًا ُأكرم، وإن كان لئيمًا أسلم، فإن كان
مبا يليق به من التكليف الذي  شهادة لكل أمريامل الوتوجهت سفراؤه إىل أمرائه من عامل الغيب وع

 .تقتضيه حقيقته
 ه يف عامل امللكوت يسمون أرواحاً، فالقلب له أمراؤ 

ُ
لك ونسميهم احلواس  وله أمراء يف عامل امل

كحاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الذو  وحاسة اللمس، فإلا نفذ األمر اإلهلي 
 .متثال ما ورد عليه على حسب حقيقتهمن القلب ابدر إىل ااألمراء إىل أحد هؤالء 

لألعضاء وهؤالء السفراء هم اخلواطر اليت تتوجه من القلب إىل هذه األعضاء، فكل كرامة 
 لتلك األعضاء، فإن كل عملشيء من للك ولواله مل يكن  ،هي راجعة إىل القلب وعائدة عليه

يصحبه اإلخالص الذي هو عمل القلب كان للك صدر من األعضاء الظاهرة أو الباطنة إن مل 
َوَما أُِمُروا ِإال " : تيجة أصاًل وال يورث سعادة أبدية لقول هللا تعاىل، ال يصح له نمنثوراً  االعمل هباءً 

يَن   :صلى هللا عليه وسلَّموقول الرسول ( البينة5)" لِيَ ْعُبُدوا هللا ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ 
َا }  َا لِ ِإَّنَّ اْمرٍِئ َما نَ َوى، َمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه ِإىَل اَّللَِّ ُكلِ  اأْلَْعَماُل اِبلنِ يَّاِت، َوِإَّنَّ

 2{َهاَجَر ِإلَْيِه  َفِهْجَرتُُه ِإىَل َما َها َأِو اْمَرأٍَة يَ ْنِكُحَهاَوَرُسولِِه، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإىَل ُدنْ َيا ُيِصيب ُ 

فليس لألعضاء  ،يزكيها عمل القلب أو جيرحها ن األعمال الظاهرة والباطنة كلهافتبني هبذا أ
 .معصية إال عن أمر القلب وإرادتهشرعية وال  كة وال سكون يف طاعةحر إلاً 

تنفيذه نظر القلب على فإن اخلاطر أول ما ينبعث ينبعث يف القلب فإلا حتقق به املرء وعزم 
إىل اجلارحة املختصة بعمل للك اخلاطر الذي قام به فيحركها بعمل للك اخلاطر، إما طاعة وإما 

                                                           

 سنن الرتمذي عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر 4
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 .معصية وعليها يقع الثواب والعقاب
نازل خيتص هبا يف نفسه، وم فللقلب كرامات ومع للك الذي يقوم به القلب مع أعضائه،

العلم هو عرفته ابلكون قبل أن يكون، وهذا ، فمن للك ممن أعضائه إليها سبيالً  ليس ألحد
وفو  األخفى أخفى إىل  ،وفوقه سر السر، وفوقه علم أخفى ،اخلفي الذي هو فو  علم السر

 .ستأثر هللا به دون خلقهلذي اأخفى األخفى ا
نطوت عليه النفوس  السرائر عإعالم هللا هلم، وما افأرابب القلوب هبذه العلوم يعلمون ما يف

 .فيها وال دخل االتقي النقي، وليس لألعضاء سبيل إليه والضمائر، وهذه كرامة خاصة للقلب
 احلُجب اليت بني العبد وربه

نَ ُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى االْعَراِف : " واحلجاب يف اللغة هو السرت ،ب مجع حجابجُ احلُ  َوبَ ي ْ
َنَك َوبَ نْيَ الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن اِبالِخَرِة ِحَجااًب َمْسُتوًرا " : وقال تعاىل( األعراف64" ) رَِجالٌ  " َجَعْلَنا بَ ي ْ

"  ِإال َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ  َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلِ َمُه هللاُ " : وقال تعاىل أيضاً ( اإلسراء65)
 (.الشورى52)

ظهور إما نوراين وهو للروح، وهو يعين  ذي حيتجب به اإلنسان عن قرب هللافاحلجاب ال
 .تبارك وتعاىلات احلميدة تتواىل عليه من هللا الُّلطف واجلمال ومجيع الصف

يمة ألخال  وشهوات النفس، حجاب ظلماين مثل القهر واجلالل ومجيع الصفات الذموإما 
ال  تبارك وتعاىلألن هللا إَّنا احملجوب هبا هو العبد،  ب اليت بني هللا وبني العبدجُ احلُ  أن ومعلوم

َوََنُْن أَقْ َرُب "  :لع على خلقه يف كل حلظة وحني سر قوله سحانهطَّ مُ سبحانه ، وهو حيجبه شيء
 (. 24)" ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد 

 :فيقول صلى هللا عليه وسلَّمف الرحيم و يبني لنا هذه احلجب رسولنا الرؤ 
ًئا نَ ْفسٍ  ِمنْ  َيْسَمعُ  َوَما َوظُْلَمٍة، نُورٍ  ِمنْ  ِحَجابٍ  أَْلفَ  َسْبِعنيَ  ُدونَ  عز وجل اَّللََّ  ِإنَّ  }  ِحس ِ  ِمنْ  َشي ْ

 2{ َزَهَقتْ  ِإال احْلُُجبِ  تِْلكَ 

                                                           
 هنع هللا يضرمعجم الطرباين عن سهل بن سعد  1
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 :ويقول
  {ِحَجابُُه النُّوُر َلْو َكَشَفُه أَلَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انْ تَ َهى ِإلَْيِه َبَصرُُه ِمْن َخْلِقِه } 

حسي وهو أنت أيها  معنوي وهو اجلهل، وحجاب احلجب حجاابن، حجابوأعظم 
نستطيع أن جنمعها يف شيء ب اليت بينك وبني هللا عز وجل كلها جُ ، واحلُ على نفسك اإلنسان

، سبحانه وتعاىلمن األشياء أقامك فيه هللا عن هللا  منزلة أو شيءأو  واحد هو وقوفك مع مقام
رح به وُتسر بوقوفك فيه، وتظن أنك قد بلغت املنزلة العظمى ابلقرب أي تلتفت إىل هذا املقام وتف

 .قى فيها اإلنسانيرت ب يف كل املقامات اليت جُ من هللا، وهذا هو عني احلجاب، وهكذا جند احلُ 
َكال َبْل رَاَن َعَلى " : عندما نزل قوله تعاىل صلى هللا عليه وسلَّمفالقلب حجابه الذنوب لقوله 

 :(فنياملطف25-26) "قُ ُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن َكال ِإن َُّهْم َعْن َرهبِ ِْم يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن 
ُبُه، َفِإْن َزاَد ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَلا أَْلَنَب َكاَنْت ُنْكَتٌة َسْوَداُء يف قَ ْلِبِه، َفِإْن ََتَب َونَ زََع َواْستَ ْغَفَر، ُصِقَل قَ لْ } 

ُ يف ِكَتاِبهِ   6{(( َكالَّ َبْل َراَن َعَلى قُ ُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ : ))َزاَدْت، َفَذِلَك الرَّاُن الَِّذي لََكَرُه اَّللَّ

على الغيوب  عطالاوحجاب العقل وقوفه مع املعاين اليت يدركها العقل فقط، والعقل ليس له 
وكل من يغرت ابلشهوات واللذات يبتعد عن معرفة لها، ا وال يستطيع أن يعقفال يستطيع أن يدركه

من عرف ) :لقول القائل تبارك وتعاىلالنفس، وكل من يبتعد عن معرفة النفس يبتعد عن معرفة هللا 
 (.نفسه فقد عرف ربه

وكل من راقب غري احلق وابتعد عن احلق فال جرم أن حُيرم من الوصول إىل قرب القلب من 
ها وحجاب الروح وقوفر لصاحبه، هوقوف مع األسرار اليت تظوحجاب السر ال، تبارك وتعاىلاحلق 

 .ى العظمة والكربايءفَ والظهور على احلقائق الغيبية، وحجاب اخلَ  عند جتليات املكاشفات اإلهلية
نشغال به ، وحجاب احلب االهكذا حجاب العلم الوقوف عند العلم ونسيان طلب املعلومو 
شتغال ابخللوة عن الغاية منها وهي تصفية القلب والنفس للقرب لوة االوحجاب اخلحملبوب، عن ا

 .سبحانه وتعاىلمن هللا 
                                                           

 صحيح مسلم وابن ماجة عن عبد هللا بن قيس هنع هللا يضر 3
 والرتمذي عن أيب هريرة هنع هللا يضر سنن ابن ماجة 1
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غاية ما يريد نه وصل إىل يطلب ما فوقه ويظن أال يقف اإلنسان عنده و  فكل منزلة أو مقام
 :هنع هللا يضريقول اإلمام أبو العزائم  ،وإىل منتهى ما وصل إليه العبيد، فهذا هو احلجاب

 واحلجب انر لظى لفتة ِحجبة من
 

 سريي ملنان من فو  انر الغضى
فيه عن هللا عز وجل وعن  وقف مقاملتفت اإلنسان إىل اأي كلما ، الشوكيعين  الغضىو  

قرتب العبد من ربه ألف لو ا) :هنع هللا يضر وأرضاهالفرار إىل حضرته ُحجب، ويقول يف للك اإلمام اجلُنيد 
 .(ةنَ له يف األلف سَ ة أكثر مما حصَّ نَ ة، كان ما فاته يف هذه السِ نَ لتفت عنه سِ اة مث نَ سَ 

 احلُُجب عند الصوفية
عن انطباع الصور الكونية يف القلب ألهنا مانعة من قبول التجلي احُلُجب عند الصوفية عبارة 

 .اإلهلي
إما ظلماين وإما نوراين، يقول احلجاب الذي حيجب اإلنسان عن قرب هللا تعاىل وهو : وقيل

رمبا وقفت القلوب ) :مارضي هللا عنهبن عطاء هللا السكندري ام كَ اد النفري يف شرحه حلِ بن عبَّ ا
 .(األغيار بكثائفكما ُحجبت النفوس   مع األنوار

حُتجب بوقوفها مع لطائف األغيار النورانية من العلوم اإلهلية واملعارف نورانية القلوب ال
 .القدسية وغري للك

شهودات، ألغيار الظلمانية من العادات والا مبحبتها لكثائفحُتجب والنفوس الظلمانية 
 .وراء للك كله سبحانه وتعاىلكما أن النفوس حمجوبة ابلظلمات، واحلق   فالقلوب حمجوبة ابألنوار

والعمى الذي  ،مثل الغشاوة اليت تقع على القلب احلجب منها حسية: ولزايدة اإليضاح نقول
آلان القلوب، والُقفل الذي يقفل القلوب عن والصمم الذي يقع يف  ،يصيب عني البصرية
 للكافرين وغريها، وأعظم هذه احلجب سبحانه وتعاىلاليت أشار إليها هللا  ن  مشاهدة الغيوب، والكِ 

 .احلسية هو أنت أيها اإلنسان
ب املعنوية ابلنسبة للنفس مثل احلسد والغرية واجلهل واحلقد والكره وغريها، وأعظم جُ واحلُ 

احلظوة عرفة الربوبية وحصول املثمرة مل ؤية مقام العبوديةر اجلهل، وأعظم احُلُجب عن احلجب املعنوية 
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 .ابلقرب من احلضرة اإلهلية هو إعجاب املرء بنفسه
فقد أحبط عمله وأسقط منزلته، ومىت كان أو بعرفانه فإن املرء مىت أُعجب بعمله أو حباله 

القلب متوجهًا إىل اجلسد ابلتنعمات وامللذات الدنيوية والشهوات النفسانية كان حمجواًب بسبعني 
 كرْب ذموم وابحلقد واحلسد والِ امل ألنه حينئذ يتصف ابلغضبحجاب، أو بسبعني ألف حجاب 
 .األوصاف املذمومةق وغري للك من لُ والتعاظم والعجب والغرور وسوء اخلُ 

امللوك  ااي يوسف إن احلرص والشهوة صريَّ ): مرأة العزيز قالت ليوسف الصديقاُروي أن 
ى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم  العبيد ملوكاً، فقال هلا عليه وعل اعبيداً، وإن الصرب والتقوى صريَّ 

 .(اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ  َفِإنَّ اَّلل َ  يَ تَِّق َوِيْصربْ ِإنَُّه َمن ) :كما أخرب هللا
 :يف احلديث صلى هللا عليه وسلَّمحات الوجه الاليت أشار إليها نبينا أما ُسبُ 
 5{ِحَجابُُه النُّوُر َلْو َكَشَفُه أَلَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انْ تَ َهى ِإلَْيِه َبَصرُُه ِمْن َخْلِقِه } 

 ُسُبحات الوجه
ألمساء اإلهلية، ب اجُ أي لاته، فهي أنوار لاتية بيننا وبينها حُ  وجه الشيءُسُبحات الوجه 

 (.القصص88)" ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَهُه " : وهلذا قال تعاىل

لنا على ، فإلا أحسنَّا ألنفسنا وأقبإلينا تبارك وتعاىلحات اإلهلية من منن هللا وفضله بُ وهذه السُ 
ب جُ حات فيزيل ما بقي من األغيار واحلُ بُ فإنه يتقرب إلينا هبذه السُ  حضرة هللا لاكرين حاضرين

 .تبارك وتعاىلاليت حتجبنا عن حضرته 
حات مجع ُسبحة، والسُبحة ما يتطوع به املرء من لكر بُ السُ : ولذلك قال بعض الصاحلني

تشهد أنك ، فما دمت حات وجهه هلالج لجبُ عات هي سُ كُسبحة الضحى، فأنوار الطاوصالة وتسبيح  
"  :فوجه ربك متجلي عليك يف حجابه بُسبحة لكرك، وال تزال تذكره ويذكرك لقوله تذكر ربك

 (.البقرة252)" َفالُْكُروين أَلُْكرُْكْم 
ويقربك من شهود توحيد ربك  ،ولكره لك يبعدك عن شهود نفسك ونسبتك إىل العدم
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نسبة األفعال  حة لكره لك فرت   بوتتجلى سُ  حجاب لكرك لهم حىت ينكشف دَ ونسبتك إىل القِ 
واأللكار لك، وُتظهر نسبته له هلالج لج فيكون هو الذاكر واملذكور، وتدخل يف قوله يف احلديث 

 :القدسي
ُتُه ُكْنُت مَسَْعُه الَِّذي َيْسمَ }  ِبِه، َوَبَصَرُه  عُ َوَما يَ َزاُل َعْبِدي يَ تَ َقرَُّب ِإيَلَّ اِبلن ََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه، فَِإَلا َأْحبَ ب ْ

 4{الَِّذي يُ ْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه الَّيِت يَ ْبِطُش هِبَا، َورِْجَلُه الَّيِت مَيِْشي هِبَا 

 :قال اإلمام أبو العزائم ملمعاً إىل هذه املقامات يف قصائده
 حتققت أن العلم والكشف سيان

 
 وسابقة احلسىن عواطف حنان

 وعلمي غرٌي بل وكشفي حجبةٌ  
 

 عن األغيار سر تداينفنائي 
 وما العلم إال حرفة أو عناية 

 
 من هللا للفرد القريب الفاين

 وما الكشف إال صنعة الروح شاغل 
 

 ونور اليقني احلق حصن أماين
 وشغلي بعلمي أو بكشفي حجبة 

 
 تظلل سالكًا روحاين  غواشٍ 

 فراري من األغيار هلل وحده 
 

 من الرْحن قبول وإقبال
 :هنع هللا يضر وأرضاهويقول أيضاً  

 أفردن ابلقصد موالك العلي
 

 تشهدن غيبًا مصواًن أويل ِ 
 رىتُ  يف املظاهر فاشهدن آايً  

 
 غيبه قد الح جُيلى للويل

 ال تقف عند العلوم وسرها 
 

 ي  واطلب املعلوم منه به ُأخَ 
 ال تقف عند احملبة إهنا 

 
 حجبة العشا  عن غيٍب هبي

 واعبد املعروف هلالج لج  
 

 يلُمنحت العلم والكشف اجلإن 
 فر من أكواٍن وأزماٍن إىل 

 
 ُحظوة اإلطال  تدعوك إيلَّ 

 وافىن عن تلك املظاهر وارتقي 
 

 ابلصفا القدسي والغيب العلي
 قف على ترب العبودة خاضعاً  

 
 يطمئن القلب ابلكشف اجللي  

 
 
 

 ما صيامي؟ ما صاليت؟ ما أان؟
 

 وموالان علي   بلا حجكل 
 أفردنه يف الصالة وقم له 

 
 يف الصيام جياهد الداء الدوي
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 واخلعن حظًا به شغٌل مبا
 

 القوي حبحيجب األرواح عن 
 ز ِهنواعشق هللا تعاىل ن 

 
 لاته عن كل كيف كل شيء

 هت يف كنههالاته قد نُ ز ِ  
 

 وكن عبدًا رضي اأمساءً  خل ِ 
 فوِ ضنواسألن منه العبودة  

 
 كل أمٍر للمجيب وللويل

أن يكشف لنا عن مقام العبودية، وأن يوقفنا دومًا أمام حضرته على  تبارك وتعاىلنسأل هللا  
عن نفوسنا حبضرته العلية وأنواره القدسية وأمسائه الكمالية،  لها يف غيابرب العبودية، حىت جيم ِ ت

 .ويشهدان املشاهد اجلمالية اليت جتعلنا نزيد تعبداً ورقاً وعبودة حلضرته العلية

 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان ّشدم وعلى آله وصحبه وسلَّم

 سبحانك اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت عالم الغيوب


