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الحمد هّلل الذي كاف قبل الكاف ك ال من شيء كوف ما قدكاف ال بشيء اختػرع
ك ال لشيء ابتدع ك اليسأؿ عما يفعل ك هم يسػالوف ك الصػلوة علػي ظػاهرق ك بابػه ك
دليله الي علي جنابه محمد الذي انتجبه في القدـ علي سائر االمم ك علي اهػل بيتػه
مصػػابيح الظلػػم ك القػػائمين مقامػػه فػػي سػػائر العػػالم ك علػػي الهػػداة المهػػديين ال ػػر
الميامين ك ظواهر االئمة المنتجبين ك تماـ العلة التامة في العػالمين ك لعنػة اهّلل علػي
الفرؽ المختلفة عليهم من الجن ك االنس من االكلين ك االخرين.
ك بعػػػد فيقوؿ العبد االثيم كػريم بػن ابػرهيم انػه قػدكاف طلػب منػي سػابقا
المولي الجليل ك االكلي النبيل االفخم االكرـ ك االحشم االعظػم سػاللة االعػاظم ك
نتيجة االكارـ الجناب المحمود المسعود الميرزا محمود االصبهاني ايدقاللهتعالي
تاليف كتاب في العقايد الحقة فكتبت في جوابه كراريس حتػي سػنح لػي تػاليف
كتابي المسمي بػ«ارشادالعواـ» فعاقني تاليفه عن اتماـ ذلك الكتػاب لمػا كػاف فيػه
غنية عما كنت قاصدا افاكتب له فتركته الي اف تم بتوفيق الله كتاب ارشػاد العػواـ
فامرني ثانيا ك الح علي جناب العالم العامل ك الفاضل الباذؿ المولي الجليػل جنػاب
االخوند المال اسمعيل الزنوزي اداـ الله بقاءق افاطػرد مقػالتي فػي الكتػاب االكؿ
من حيث افضيت ك اتمم له ماكاف فػي خػاطري اكال فاسػعفت اجابتهمػا ك التزمػت
طاعتهما ك سميت تلك الرسالة سابقا بػ«

الفطش＼السليؤ»

ك جعلت لها مقدمة ك اربعة

ابواب ك خاتمة فاجري علي ذلك المنواؿ ك لماغير اسمها ك ال رسمها بت ير الحاؿ ك
ٔ

اتنحي كما كنت قاصدا عن طػرؽ المتكلمػين ك الحكمػاء المتفلسػفين ك الصػوفية
المنتحلين فانها طرؽ كثيػرة الخطػر غزيػرة الضػرر الينجػو منهػا اال عػالم ربػاني ك
حكيم صمداني ك قصدي فيها هداية المستبصػرين ك ارشػاد المسترشػدين فػالتزـ
فيها سنن االنبياء ك المرسلين ك االكصياء المكرمين ك اقتفي في االسػتدالؿ اثػارهم
ك احتذي في البياف حذك اخبارهم فانهم اعلم بامراض النفوس ك ادكائها ك صػالحها
ك فسادها ك ال شك اف طريقهم اقرب الطرؽ الي الله سبحانه ك اسلمها من الشػبهات
ك الشكوؾ ك الضالالت فها هو ابّ اف الشركع في المقصود ك استمد من الله الودكد.
الومـذهـٔ
في هؼشفٔ اهَس يجة تمذيوْا

اعلم كفقك الله تعالي اف االنساف اذا صعد عن حضػيض البهمػة البهيميػة الػي
اكج االعتبار االنساني ك تنبه عن رقػدة ال فلػة ك نظػر فػي نفسػه تػارة ك فػي االفػاؽ
اخري بنظر التعجب ك االعتبار بانها ما هي ك من اين هي ك الػي ايػن هػي ك مػا هػذق
االمور العجيبة ك االحواؿ البديعػة ك مػا هػذق االفػالؾ الػدكارة ك النجػوـ السػيارة ك
النيراف الهايلػة ك االهويػة الهابػة ك الميػاق الجاريػة ك االرضػوف السػاكنة ك النباتػات
النامية ك الحيوانات السائمة ك االناسي القائمة الي غير ذلك من انواع الموجػودات
ك اقساـ المكونات تحير في نفسه البتػة ك اضػطرب ك اشػتاقت نفسػه الػي فهمهػا ك
تاقت همته الي معرفتها ك السيما اذا خػال النػاس ك عاشػرهم فسػمع بػاختالفهم ك
تفرقهم فرقا شتي ك مذاهب مختلفة فسمع بعضهم يسمي ربا ك بعضهم يسمي نبيا ك
بعضهم يسمي اماما ك بعضهم يسمي كليا ك بعضػهم يعمػل اعمػاال عجيبػة ك يسػميها
عبادة ك بعضهم يتادب باداب غير ما يتادب به االخر ك بعضهم يسمي اخرة ك جنة ك
ٕ

نارا ك حشػرا ك نشػرا ك ميزانػا ك صػراطا ك كتابػا ك بعضػهم بيػدهم صػحف ك كتػب
يزعمونها سماكية ك يسموف ملكا ك كحيا ك حرامػا ك حػالال ك فرضػا ك سػنة ك يكفػر
بعضهم بعضا ك يلعن بعضهم بعضا ك يتبرؤ بعضػهم مػن بعػض ك يسػتنجس بعضػهم
بعضػا ك يشػهد بعضػهم علػي بعػض بػالنعيم االبػد ك بعضػهم علػي بعػض بالعػػذاب
السػػرمد ك يسػػتحل بعضػػهم قتػػل بعػػض ك نهػػب بعػػض فػػاذا سػػمع الفطػػن الػػذكي
ذكالفطػػرة السػػليمة ك البصػػيرة المسػػتقيمة هػػذا الضوضػػاء ك راي هػػذا ال وغػػاء
اسػػتوح

البتػػة ك الػػزـ علػػي نفسػػه اسػػتفهاـ هػػذا االخػػتالؼ ك خػػاؼ علػػي نفسػػه

فاستوجب معرفة طريق نجاتهم ك طريػق هالكهػم ك اسػتعماؿ منػافعهم ك اجتنػاب
مضارهم ك اليجوز عندق الوغوؿ في احد هذق االمور من غيػر بصػيرة ك ال الخػركج
عن جميعها باالهماؿ ك االغفاؿ ك يري اف المتهاكف في معرفػة حقيقػة هػذق االمػور
سفيه البتة ك هذا معني كجوب طلب المعرفة ك النظر ال انهما كاجباف بالشرع.
فمثاؿ ذلك انه لو كانت مائدة في بيػت عليهػا انػواع المطػاعم ك المشػارب ك
السموـ القتالة ك الفادزهرات المخلصة ك ساير المنافع ك المضار فاف كػاف االنسػاف
غافال كالبهايم ك دخل هذا البيت ك اكل مما عليها من غير شعور فاما يتفق اكلػه مػن
المنافع فينتفع بها ك اما افيموت بسمومها ك مضارها ك اما اذا كاف نبيها يقظانػا ك راي
اناسا عليها ك سمع ضوضاءهم ك خالفهم فمنهم من يقوؿ هذا سػم قتػاؿ التػاكلوق ك
منهم من يقوؿ هذا شفاء نافع فكلوق ك راي اناسا هلكػي ك يقػوؿ بعػض اهػلالبيػت
هوالء هلكوا باالكل من سموـ هذق المائدة ك يري اختالفهم فػي تعيػين السػموـ ك
الفادزهرات فمحاؿ افيجسر علي تناكؿ شيء منها ك هو عاقػل يخػاؼ علػي نفسػه
من غير فح

ك بحث عن احواؿ السموـ ك المضار ك الفادزهرات ك المنػافع حتػي
ٖ

يقف علي القطع ك اليقين باحوالها ك محاؿ افيكتفي بالشك ك الظن ك التخمين فػاف
النفس التسكن بها البتة ك ما اليسكن النفس اليجسر العاقل علي تناكؿ شػيء منهػا
بمحض الظن ك التخمين.
فكذلك يكوف العاقل في طلب المعرفة ك االستكشاؼ عن حقػايق مػا يسػمع
من االقواؿ المختلفػة ك االراء المتشػتتة السػيما انػه يػري اقوامػا يقولػوف مػن بل ػه
دعوتنا ك اقيمت عليه حجتنا ثم لمتكن معنا فهو مخلد في العػذاب الػدائم ك كػذلك
يقوؿ بازائهم اقواـ اخر علي خالؼ قولهم فيري انػه البػد ك افيكػوف مػع احػدهم
معتزال عن االخر ك اليحصل ذلك له اال بعد االستكشاؼ ك هػو اليمكػن لػه اال بعػد
الطلب ك الطلػب اليمكػن لػه اال بعػد التفػرغ عمػا سػويه ك اتحػاد الهػم فعنػد ذلػك
يستوجب توحيد الهم ك التفرغ ك الطلب ك االستكشاؼ حتي يقع علي ما به يسػكن
نفسه الي انه من الناجين البتة ك ذلك امر فطري جبلي ك قد حبػب لالنسػاف نفسػه ك
جبل فيه طلب النجاة ك حف نفسه عن االفات ك االضطراب فػي غيػر اليقػين حتػي
يقع عليه فوجب بحكػم الفطػرة السػليمة ك الجبلػة المسػتقيمة افيجتهػد مثػل هػذا
العاقل ليله ك نهارق ك يحرـ علي نفسػه القػرار ك السػكوف حتػي يعػرؼ معنػي هػذا
ػؤم ُن
االختالؼ فاف الوقت قصير ك العمل كثير ك االجل مباغت ك العمر فائت ك اليُ َ
علػػي نفسػػه ذلػػك العػػذاب الموعػػود فػػي سػػاعته تلػػك النػػه اليػػدري متػػي يمػػوت
فالمتهاكف بالطلب ك التفرغ بعد سماع الخالؼ ك ضيق الوقت ك ب تة االجل مخاطر
بنفسه مهلك لها خارج عن زمرة العقالء ك ليس له نفساف يهلػك احػديهما ك يعػي
باالخري ك انما هي كاحدة ك لها عي

كاحد ك فناء كاحد ثم بعدق اما عذاب قػائم اك

نعيم دائم كما يقولوف ك اما ليس شيء مطلقا كمػا يقػوؿ بػه جماعػة اخػري كلكػن
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ذكر احتماؿ العذاب الدائم يقلقل في احشاء العاقل ك يحرـ عليه القرار فاجتهػد يػا
ايها االنساف جهدؾ ك شمر عن ساؽ الطلب حتي تعرؼ صدؽ االقواؿ فتحػذر عػن
مخالفتها اك كذبها فتستريح ك التخاطر بنفسك ك التالعب بها اف كنت من العػاقلين
فاف العذاب االبدي ليس بامر صبياني ك شػيء انقطػاعي فشػمر عػن سػاؽ الجػد ك
عض علي النواجذ ك اصغ لما اقوؿ ك انظر بعين اهل العقوؿ فاني لك من الناصػحين
ك بنجاتك من الراغبين ك اني قلبت االمػور ظهػرا لػبطن ك جربػت هػذق المطػاعم ك
المشارب كلها ك انا معرؼ لك اياها بحوؿ الله ك قوته بحيث تشاهد صدؽ ما اقػوؿ
ك تعرؼ القاتل ك المقتوؿ ك تشاهد من نجا بما نجػا ك مػن هلػك بمػا هلػك ك ايػاؾ ك
افتمس شيئا من هذق المطاعم قبل افتعرؼ حقايقها فانػه رب طعػاـ عليهػا مهلػك
مسه قتاؿ الركوف اليه ك الحب له فاحذر كل الحذر ك استعمل لنفسك النظػر ك ايػاؾ
ك افتترؾ الجد ك االجتهاد ما يضرب لك عرؽ اك يخفق لك طرؼ فاف طلػب العلػم
بحكػػم الفطػػرة السػػليمة كاجػػب علػػي كػػل حػػاؿفػػاف كنػػت مػػن اخػػواف العقػػالء ك
اكليااللباب فاصغ لما اقوؿ ك انصف مػن نفسػك حتػي تػدرؾ المػاموؿ ك التخنهػا
بظلمي ك ظلػم الحػق فهػذق عرصػة االنصػاؼ ال ميػداف االعتسػاؼ ك السػالـ علػي
طالب الهدي ك المجتنبين عن الردي.
فاف دخلت في زمرة الطالبين فاعلم انك التصير من الواصلين اال بعد التخلػي
عن امور تعوج الطبع القويم ك تعلل القلب السليم فػاف كالمػي مػع صػاحب الفطػرة
السليمة ك القريحة المستقيمة ك تلك امور سبعة ما لمتحصل لالنسػاف اليلحػق رتبػة
االيقاف ك اليصعد عن حضيض الجمادية ك النباتية ك الحيوانية الي اكج االنسانية.
فاالٍل :اف تصعد من ارض ال فلة ك اللهو الجمادية ك النباتية الي سماء الحيػوة
٘

فاف اهل ال فلة اموات غير احياء ال فرؽ بيػنهم ك بػين الجمػادات ك النباتػات فمػنهم
من قست قلوبهم فهي كالحجارة اك اشد قسوة ك منهم من يعجبك اجسػامهم كػانهم
خشب مسندة اليفهموف ما يقولوف ك ال ما يقاؿ لهم همهم ما يدخلونه فػي بطػونهم
فالجرـ قيمتهم ما يخرجونه منها فهم اموات غير احياء ك انمػا ينػذر مػن كػاف حيػا ك يقػع
التخاطب معهم ال مع غيرهم ك العبػرة فػي الػدنيا بهػم ال ب يػرهم ك امػا غيػرهم فقػدخلقوا
لحمل اثقالهم الي بلد لميكونوا بال يه اال بشق االنفس ك هم حشو العػالم خلقػوا بػالعرض
ال بالذات فاليتوجه اليهم الخطاب ك الياتيهم الكتػاب فانمػا يتػذكر اكلواااللبػاب ك اهػل
هذا المقاـ اكثر اهل الدنيا لهم قلوب اليعقلوف بها ك لهم اذاف اليسػمعوف بهػا ك لهػم
اعين اليبصركف بها اكلئك كاالنعاـ بل هم اضل اكلئك هم ال افلوف.
ٍ الثاًي :افتصعد من ارض العادات الي سماء الفكر ك التػدبر فالتتػورط فػي
اشياء تعتريك بمحض العادة ك التتوغل في االمور بصرؼ االنس فانػه ربمػا يعتػاد
االنساف شيئا في اياـ غفلته ك هو له مضر اليصلح له افيتوغل فيه بعد تذكرق ك لرب
عادة ت شي الفهم عن االدراؾ ك ت طي العقل عن درؾ حسػن الشػيء ك قبحػه ك هػو
علي عادته يتوغل فيها من غير تدبر ك يريها باستحسػانه لهػا فػي حػاؿ غفلتػه حسػنا
كلكن اذا تدبر فيها ك تفكر يري انها قبيحة ك اعتيادق اياهػا نػاش عػن غفلتػه االكليػة
فالينب ي لطالب الفطرة السليمة الذي يريد فهم حقيقة االشػياء كمػا هػي افيػركن
الي العادات المعمية المصمة فيحسن ما اعتادق ك يقػبح مػا خالفػه فػاف ذلػك مػرض
مهلك قد هلك به اقواـ كثيركف ك كفاؾ دليالعلي عدـ جواز االعتداد بػه اف ال فلػة
ليست مميزة لالمور ك كل امر ارتكبته عػن غفلػة يمكػن افيكػوف حسػنا ك يمكػن
افيكوف قبيحا فالتحسن ابدا ما كافق عادتك ك التقػبح ابػدا مػا خالفهػا ك تػدبر فػي
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االمور بعين بصيرة ك تفكر فيها بفكرة خبيرة حتي تفهم المراد بخػال

مػا فيػك مػن

الفطرة فما فهمته بدليل قطعي حسنا فخذ به ك ما علمته بدليل قطعي قبيحا اتركػه فػاذا
كنت تنظر لنفسك فاصعد عن مهاكي العادة الػي منػاجي التػدبر ك فػي هػذق المرتبػة
ايضا يتخلف اناس كثيركف ك يالزموف هذا المقػاـ فيحرمػوف عػن الفػوز بػالحق الػي
اخر االياـ ك ديدنهم افيقولوا انا كجدنا اباءنا علي امة ك انا علي اثارهم مقتدكف.
ٍ الثالج :افتصعد من ارض الطبايع الي سماء الخياؿ فاف المخلدين فػي ارض
الطبايع اليعرفوف حقايق االمور ك اف صعدكا عن ارض العػادات ك هػذق عقبػة كػؤد
الينجو منها اال قليل من الناس ك هذق العقبة اشػد صػعوبة مػن عقبػة العػادة اذ العػادة
اقرب الي االحساس الظاهر ك يسهل التنبه بانها عػادة ليسػت بواقعيػة ك امػا الطبيعػة
فخفية يكاد يشتبه حكمها بحكم العقل فيزعم اهلها اف ما حكمػت بػه حكػم العقػل
فيتيه في كاد سحيق ك تمييزهما عليهم امر دقيق االتري اف من الناس من ي لب عليػه
الصفراء ك تستولي علي مداركه ك مشاعرق فتنصبغ فيهػا الفطػرة فتحسػن الػبط

ك

ال ضب ك االستيالء ك الكبر ك الرياسة ك التهػور ك الريػاء ك معػالي االمػور ك اليكػاد
يقبل قوؿ من انكر عليه شيئا من ذلك ك كذا منهم مػن ي لػب عليػه الػدـ فػاذا غلػب
عليه يحب االستيناس ك اللينة مع الكبر النفساني ك االخوة مع اليد العليػا ك الشػهوة ك
النساء ك المحاباة ك االلفة ك الوالية ك مباشرة معالي االمور ك سرعة ال ضب ك العفػو
ك الشجاعة ك السماحة ك الصفح ك غير ذلك مما يناسبه ك اليكاد يقبل قوؿ مػن انكػر
شيئا من ذلك ك كذلك منهم من ي لب عليه البل م فمن غلب عليػه يحػب التػزيين ك
الرقة ك اللينة ك الخديعة ك المكر ك الجبن ك الكسل ك الضعف ك الشهوة االنفعاليػة ك
الحياء ك حب الولد ك كثرة الل و ك المماطلة ك االطاعة لل ير ك امثػاؿ ذلػك ك اليكػاد
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يقبل قوؿ من ينكر عليه شيئا من ذلك ك كذلك منهم مػن ي لػب عليػه السػوداء فػاذا
غلبت عليه يحب الوحدة ك الوحشة من الناس ك الفرقة ك الفقػر ك الظلمػة ك الحػزف
الدائم ك البكاء ك الثبػات فػي االمػر ك االصػرار علػي مػا اختػار ك التػدبر ك الحػزـ ك
الواليج ك االسرار ك االمور الخفية الي غير ذلك ك يختلف حالهم علي ما ذكرت اذا
غلب عليهم خلطاف اك ثلثة ك ذلك مشاهد محسوس فاذا كاف ال الػب علػي االنسػاف
الطبع ك كاف فهمه مقهورا له مصبوغا بصب ه مستمدا منه اليكػاد ينجػو مػن مقتضػي
خل من هػذق االخػالط ك يختلػف نظػرق ك فكػرق ك فهمػه بحسػب اخػتالؼ هػذق
الطبايع ك يحسن دائما ما يناسب طبعه ك يقبح ما خالفه ك اليمكنه درؾ االشياء علػي
ما هي عليه بل يدركها علي ما هو عليه كمن ينظر من منظػرة حمػراء اك خضػراء اك
غيرها فانه يري كل شيء علي حسب المنظرة فاف كاف انقالب الفهػم ب لبػة الطبػع
بينا كاضحا فالالزـ علي طالب الحق هتك هػذا الحجػاب ك رفػع هػذا النقػاب حتػي
يدرؾ االشياء علي الحق ك الصواب ك يعدؿ الطبع بمداكاة الطبيب المػاهر الحػاذؽ
بالتدريج ال دفعة ك بمالزمة تخيالت اضداد ما ي لب عليه كائنا ماكاف بال ا مػابلغ ك
هذا انجح ك اقرب الي حصوؿ المطلب فعالج كل صفة ت لب علي نفسك بمداكمػة
تخيل ضدق ك هذا العالج يفعل في يوـ ما اليفعله الدكاء في شهر بػل فػي سػنة ك لػه
طريق ك سػنة كلكػن لػماذكرهػا لمالحظػة رسػم التعلػيم فػاف لهػا اهػال ك اليعرفهػا
المبتدي قبل معرفة ربه فالجل ذلك تركنػا كيفيتهػا ك اشػرنا اليهػا باالجمػاؿ ك هػذا
الوادي ايضا صػعب قػدهلك فيػه خلػق كثيػر ك تخلػف فيػه ايضػا انػاس كثيػركف ك
العارجوف عنه قليلوف قليلوف.
ٍ الشاتغ :افتصعد من ارض الشهوات الي سماء الحقيقة فاف اهل هػذق االرض
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ي طي حبهم ك انسهم باالمور اعين بصايرهم كما هو في المثل الساير حػب الشػيء
يعمي ك يصم فاذا غلب علي االنساف حب الشيء ك عشقه عمي عن كل عيب فيػه ك
يجعل عشقه جميع مقابح المعشوؽ في عينه محاسػن فاليكاديسػمع عػذؿ عػاذؿ ك
كشي كاش بل يستقبح كل ما يخالفه ك هذا الحجاب حجاب غلػي اليمكػن هتكػه
اال افيشاء الله ك له منازؿ منها النواميس التي يحتم االنساف علػي نفسػه مالزمتهػا ك
يسػػترؽ لهػػا ك هػػي كػػالعلوـ ك االداب ك القواعػػد ك المسػػلمات ك المشػػهورات ك
االجماعات ك العلماء ك االكابر ك المبتلي بهذق القيود اليكاد يستمع الي مػا يخػالف
شيئا منها ك اف كاف المخالف حقا ك انما هو بمناسبة جذبته اليها ك علة استولت عليػه
فاليقدر علي التحوؿ عنها ك هذا الحجػاب اغلػ ممػا سػبق فػالالزـ علػي مػن اراد
الوصوؿ الي الحق ك النجاة افيعالج نفسه من هذا الداء العضػاؿ ك ينظػر فػي االمػور
بعين االنصاؼ حتي يدرؾ حقايقها ك كذا قدتخلف في هػذا الػوادي ايضػا خلػق كثيػر
فاليكادكف يصدقوف حقا يخالف ما هم عليه ك الصاعدكف عنه قليل قليل.
ٍ الخاهس :افتصعد من ارض الط يػاف ك ال ضػب الػي سػماء تػوهم االمػور ك
تفهمها ك هذا الوادي اصعب ك اكعر من كادي الشهوة ك من نظػر فػي االمػور بهػذق
العين اليكاد يدرؾ شيئا من الحػق ك يسػتقبح جميػع محاسػن مػن يشػناق ك يب ضػه ك
اليكاد يملك نفسه عن القوؿ بما اليليق ك التلين نفسه ابدا لتميل الي درؾ مػا يلقػي
اليه فهي مطية صعبة كعرة مخشوشة جموحة تهوي براكبهػا فػي مهػاكي مهلكػة ك
اكدية موحشة موبقة فيجػب علػي طالػب الحػق ك الصػواب اجتنابهػا حتػي يمكنػه
االنصاؼ في االمور فاسع ما امكنك فػي هتػك هػذا الحجػاب ك رفػع ذلػك النقػاب
ل تفوز بالصواب ك استعمل كهمك ك فهمك علي نهج االنصاؼ ك جانب االعتساؼ
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ك المتخلفوف في هذا الوادي ايضا خلق كثير قداهلكوا انفسهم باللجاج ك الط ياف ك
عموا ك صموا عن درؾ الحق بالعياف.
ٍ السادس :افتصعد من ارض االلحػاد الػي سػماء العلػم ك السػداد فتضػع كػل
شيء موضعه ك التكوف متعرضا للمقاؿ في اندية الرجاؿ ك تقاكؿ بالجػداؿ لتلػبس
الحاؿ ك تظلم نفسك ك صاحبك ك الحق ك المص ي اليكما في المػاؿ فاف االنسػاف اذا
كاف يحب الجداؿ ك المراء ك الخصومات ك االلحاد اليكاد يدرؾ الحق ك كن طالبػا
للحق مب ضا للباطل حريصا علي معرفة الواقع كاضعا كل شيء موضعه الخػاص بػه
ك التظلػػم الحػػق بػػاف تزيحػػه عػػن موضػػعه ك تضػػعه فػػي غيػػر محلػػه فتضػػل ك تضػػل
فالواجب لطالب الحق افيجري في االمػور بعلػم ك انصػاؼ ك بصػيرة ك يضػع كػل
شي ء موضعه ك اليحيد عن قصد السبيل ك قدتخلف في هذا المقاـ ايضا خلق كثيػر
اليسكنوف اال بااللحاد في االمور ك الميل عن الحق ك الصواب فاذا القي الػيهم حػق
يستوحشوف ك يشمئز قلػوبهم ك اذا الحػد فيػه يسػكنوف ك يستانسػوف ك يستبشػركف
نعوذبالله من بوار العقل ك قبح الزلل ك به نستعين.
ٍ الساتغ :افتصعد من ارض الشقاكة ك المنافرة عن الحق ك اهله ك المناسبة مػع
االنكار ك اهله ك مالزمة الجهالػة الػي سػماء العقػل ك ذلػك غايػة االشػكاؿ ك الػداء
العضاؿ ك الناس اضعف شيء اختيارا في هذا المقاـ ك هذا الحجاب حجػاب غلػي
ليس اغل منه ك هو كاد سحيق ك بئر عميق اليكاد يتخل

منه من كقع فيه اال نػادرا

نادرا ك قدتخلف فيه اناس كثيركف ك الناجوف منه هم االقلوف فاقوؿ:
كلكن ارباب الوصوؿ قليل

خليلي قطاع الفيافي كثيػرة

فقل من ينجو من هذق المهاكي ك المهالك ك يصل الي تلك السماكات ك المسالك ك
ٓٔ

ما لميصعد االنساف من هذق االراضي الػي تلػك السػموات اليكػاد يصػل الػي درؾ
شيء من الحق ك لذلك تري الناس حياري في هذق البوادي اليدركف من اين جػاؤا
الي اين يذهبوف ك ماذا اريد منهم ك باي شيء هم ك من اي شيء ك علػي اي شػيء ك
الي شيء ياكلوف ك يشربوف كما تاكل االنعاـ ك النار مثوي لهم ك الػداء العضػاؿ اف
االنساف اكؿ ما يتولد يتولد في هذق االراضي ك هو فيها مػاداـ هػو موجػودا بمػا هػو
حيواف ك البد ك افيصعد منها شيئا بعد شيء اذا اراد افيكوف انسػانا بمػا هػو انسػاف
فماداـ االنساف علي الصفات الحيوانية هو مسجوف في سجوف هذق االراضػي البتػة
فاذا تخلي عن هذق الرذايل تحلي بفضائل االنسانية ك صار موجودا بما هو انسػاف ك
امكنه ادراؾ الحقايق ك التستصعب ما ذكرت لك فانه طريق سهل للسػالكين كعػر
للمشرفين عليه هذا ك اذا عظم المطلب هاف التعب ك التعب في هػذق االيػاـ القالئػل
خير لك من العذاب الدائم المقيم ك لو لميكن لك نفع في هذا التعػب غيػر تخليػك
عن صفات الحيوانات لكاف ذلك كافيا كافيا اذ ال خير في عي

يكوف االنسػاف فيػه

احمق يشارؾ الحمار في حيوانيته اليدرؾ هرا من بر فباب ضػررق مسػدكد ك نفعػه
ماموؿ فشمر عن ساؽ الجد ك عض علي النواجذ ك اجتهد في اصالح عين بصيرتك
اكال ثم انظر في االفاؽ ك االنفس بعدق تجد حقايق االشياء بػال عنػاء ك علػي مػا هػي
عليه ك من لميتخل عن هذق الصفات فالجهل له خير من العلم الػف مػرة فػاف علػوـ
غير المتخلين كلها باطلػة ك عػن حليػة االعتبػار عاطلػة اذ هػي علػي حسػب اصػباغ
مشاعرهم ك هيئاتها ك جميعها ضالة مضلة ك الجاهل الساذج م مػور بجهلػه ياكػل ك
يعي

بال تعب ك ال عناء ك احتماؿ العذاب عليه اقل ك هذا هو طريق تحصػيل العلػم

عند اصحاب الكشف ك الرؤيػة ك اصػحاب الحقيقػة ك الحكمػة ك امػا اهػل الظػاهر
ٔٔ

فيبنوف علي شفا جرؼ هار فانهار بػه فػي نػار جهػنم ك يجمعػوف الحػب قبػل طػرد
ال ُج َرذ ك يريدكف افيتحلػوا قبػل افيتخلػوا ك مثػل الفػريقين كػاالعمي ك االصػم ك
السميع ك البصير هل يستوياف مثال فاالعمي يحتاج الي السؤاؿ عن لوف كػل شػيء
فردا فردا ك لو عاش عمر الدنيا ك معذلك اليكػاد يعلػم لػوف كػل شػيء ك ال حقيقػة
نفس اللوف ك ال كيفيته ك البصير اذا علم لونا علم جميع ما يشاكله فبذلك يصير عػن
قليل عالما بلوف جميع ما في الدنيا سواء اطلع عليه اك لميطلع ك بػين الفػريقين بػوف
بعيد ك الجل ذلك اليكاد ينتهػي زمػاف تعلػم االكلػين ابػدا ك يحتػاجوف الػي الػتعلم
سرمدا ك اما االخركف فاليمر عليهم قليػل اال ك قدصػاركا علمػاء حلمػاء كػادكا مػن
الحكمة افيكونوا انبياء.
ك امثل لك مثاال اخر رجل يريد افيحصل نقػوش االشػياء عنػدق فياخػذ لػوح
خشبة ك يذهب الي النقاش فينق

عليػه نقػ

يذهب الي النقاش فيمحو ذلػك الػنق

انسػاف مػثال فػاذا اراد نقػ

ك يثبػت نقػ

حيػواف

الحيػواف عليػه ك هكػذا فلػو

عاش هذا الرجل عمر الدنيا اليكاد يجتمع عندق نقوش الموجػودات ك رجػل اخػر
فكر في امرق ك نظر فاخذ لوحا من حديد فصقله حتي جعله مػراة صػافية ال كػدكرة
فيها فكلما اراد حصوؿ نق

عندق قابلها به فانطبع فيها ما اراد ك لو اخذ كػرة حديػد

صيقلية ك كازي بها جملة الجهات انطبع فيها كلها دفعة كاحدة فهػذا سػبيل العلمػاء
الراسخين ك الحكماء البال ين يسعوف اكال في اصالح قلػوبهم ك تنقيػة صػدكرهم ك
تعديل طبايعهم ك تصحيح منػاهجهم ك مفارقػة االضػداد حتػي يشػاركوا بهػا السػبع
الشداد فيتجافوف عن دار ال ركر ك ينيبوف الي دار الخلود ك يستعدكف للمػوت قبػل
حلوله فينكشف لهم الحقايق ك يتضػح لهػم الػدقايق فيعرفػوف بػذلك الموصػوؿ ك
ٕٔ

المفصػػوؿ ك الكيػػف ك اللػػم ك هػػوالء لػػيس فيمػػا بيػػنهم اخػػتالؼ ك مجمعػػوف علػػي
االيتالؼ ك ما تري في العػالم مػن الخػالؼ فانمػا هػو الخػتالؼ انظػارهم ك تبػاين
افكارهم الناشي عن اختالؼ عاداتهم ك طبايعهم ك شهواتهم ك غضػبهم ك الحػادهم
ك اال فحقيقة االشياء كاحدة ال اختالؼ فيها فاذا اردت افتسلك سبيل الػذين مضػوا
علي منهاج الحػق ك الصػواب فادخػل كػل بيػت مػن البػاب ك بػاب التحلػي بحليػة
الفضائل التخلي عن لوث الرذايل ثم النظر في حقػايق االشػياء بػالفطرة السػليمة ك
من انصف عرؼ اف الوصوؿ الي حقايق االشياء علي الحق ك الصػواب اليمكػن اال
بما ذكرنا ك اكضح لك االمر ببياف اخػر ك هػو اف مػن البػين اف الجمػاد لػيس لػه مػن
القوي شيء لعدـ اعتداؿ تركيبه اللهم اال المولود الهرمسػي فانػه لػه بعػض القػوي
كما هو معركؼ في محله ك اما النبػات فلػه خمػس قػوي ك خاصػيتاف فػالقوي هػي
الجاذبة ك الهاضمة ك الدافعة ك الماسكة ك المربية ك الخاصيتاف الزيادة ك النقصػاف ك
ليس لهذق القوي دخل في معرفة حقايق االشياء ك امػا الحيػواف فلػه خمػس قػوي ك
خاصيتاف امػا القػوي فهػي الباصػرة ك السػامعة ك الشػامة ك الذائقػة ك الالمسػة ك امػا
الخاصيتاف فهما الرضا ك ال ضب ك ليس لهذق القوي ايضػا دخػل فػي ادراؾ حقػايق
االشياء فماداـ االنساف مقهورا في الطبايع النباتية ك السجايا الحيوانية مصبوغة مػراة
مشاعرق بهذق االصباغ ليس يكاد يصل الػي شػيء مػن الحقػايق ك اليفهػم شػيئا مػن
الدقايق اال افيصعد من مهاكيها الي مدارج سماكات االنسانية التي لها خمس قوي
ك هي العلم ك الحلم ك الذكر ك الفكر ك النباهة ك خاصيتاف ك هما النزاهػة ك الحكمػة
ك من اراد االطالع علي بدء االشياء ك عودها ك االحاطة بالجزئيات فليطلػب لنفسػه
بقاء في فناء ك نعيمػا فػي شػقاء ك فقػرا فػي َغنػاء ك صػبرا فػي بػالء ك عػزا فػي ذؿ ك
ٖٔ

ليحصل الرضا ك التسليم فاف االحاطة بها شأف المفارؽ عنها ال المقارف بها.
بالجملة البد لكل طالب افيهيئ لنفسه اكال الة ادراؾ مطلوبه ثػم يجتهػد فػي
تحصػيل مطلوبػه ك اال فاليخطػئن اال نفسػه ك اليتصػرفن فيمػا لػيس لػه فيػه مػػدرؾ
كلينصف من نفسه ك هيهػات هيهػات مػا اكسػع ذلػك فػي التواصػف ك اضػيقه فػي
التناصػػف فػػاف كنػػت مػػن ابنػػاء الحكمػػة فػػام

فيهػػا كمػػا مشػػي اسػػالفك ك اال

فالتفسدنها ك اع القوس باريها ك السالـ علي من اتبع الهدي.
تَصيـٔ :اعلم هديت ك كفقت اف االنساف البد ك افيعود نفسػه للػزكـ الحػق ك
جعله بعد الوصوؿ اليه ميزانا يزف به كل ما يػرد عليػه ك االخػذ بمػا يوافقػه ك التػرؾ
لمايخالفه ك اغلب من هلك ممن رايته هلك النػه لػميقػف علػي ميػزاف ك لػميتػابع
الموازين الموضوعة بل كشف عدـ كقوفهم علي ميزاف عن انه ال لهػم ميػزاف فػاذا
اعتقدت شيئا ك تيقنت به فالزمه الزاـ البدف للركح فانه ركحك ك حيوتك ك ازؿ بػه
جميع شبهات ك شكوؾ تنافيه ازالة الحيوة للموت اذ بعد اليقين اليحتمػل افيكػوف
في العالم شيء ينافيه فمادمت يحتمل في ذهنك افيكوف له مناؼ لست علي يقين
فيه فارجع اليه ك اثبته الي افيمتنع عندؾ خالفه فاذا حصل لك حق كذلك فراقبػه ك
عاكدق ك اعمل بمقتضاق ك راع حرمته حتي اليرتحل عنك فاف العلم يهتػف بالعمػل
فاف اجابه ك اال ارتحل ثم تعود الي الشك كما كنت اكال فمالزمػة قليػل اليقػين مػع
العمل بمقتضاق خير من مالزمة شكوؾ كثيرة.
ك اعلم اف اليقين بعضه مترتب علي بعض فاذا حصل لك يقين اكؿ اجتهد فػي
الثاني المبتني عليه فاذا حصل لػك ثانيػا اجتهػد فػي الثالػث المبتنػي عليػه ك هكػذا
فتصعد في مدارج اليقين كالسلم فما لػمتهيػئ لقػدمك مػدرجا الترفػع القػدـ فػاذا
ٗٔ

من رفعتها فاف لقدمك موطئا مطمئنا ك عليك بمعاكدة

صعدت مدارج فالتستوح

اليقين ك العمل بمقتضاق فاف النفس االمارة من الجهل ك الػي الجهػل ك مهمػا غفلػت
عن تصعيدها في مدارج اليقين ك امساكها عليها تهوي بػك فػي كاد سػحيق ك تنػزؿ
نزكؿ المطمار بارخاء البناء اياق فاحتمل من العلم ك اليقػين بقػدر احتمالػك للعمػل
فاني كجدت العلم بالعمل سما نقيعا مهلكا ك كجدت اقوامػا كثيػرين هلكػوا بػذلك
الهالؾ االبدي فهذق كصيتي اليك فخذ ما القػي اليػك مػن اليقػين فػي هػذا الكتػاب ك
اجعله ميزانك لساير ما يعرض عليك ك اعمل بمقتضي كل كاحد تكن من الفائزين.
٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

الثاب االٍل
في هؼشفـٔ اهلل سثحاًِ التي ّي اصل كل حـك ٍ هثـذؤُ ٍ لٌا في تحميـك ّزا الومام
تياًات تمتضي سسن هماصذ

الومصذ االٍل
في تياى حذٍث الؼالن ٍ ٍجَد الصاًغ ٍ تياى ٍجَد المذين جلشاًِ
ٍ في ّزا الومصذ فصَل

فصـل :اعلم اف من العجائب اف كل احد اذا راجع نفسه يجد في نفسػه افتقػارا
الي ِاكاء الي ركن كثيق ك التجاء الي ملجا منيع ك قدجبل ذلك في طػين كػل احػد ك
اليخلو منه احد حتي السالطين ك العلماء ك الحكماء االقوياء فاف من احد اال ك يجػد
في نفسه افتقارا تحتاج معه الػي مػن يسػد فاقتهػا ك يجبػر كسػرها ك تػاكي اليػه فػي
النوايب ك تلتجئ اليه في الشدايد ك تتعلم منه عند الجهل ك تتقوي به عند الضعف ك
تستدفع بػه النوائػب ك تسػتدرء بػه المكػارق ك الجػل ذلػك كػل نفػس تسػعي فػي
٘ٔ

االستظالؿ بظل ما هو اقوي منها ك اعظم ك اكبر حتي تػامن البوائػق النازلػة عليهػا ك
الطوارؽ الواردة عليها لما تري في نفسها من العجػز عػن دفعهػا ك ذلػك امػر جبلػي
مشهود الينكرق اال الجاهل ال افل اك المعاند الجاحػد فهػذا االمػر الجبلػي الطبيعػي
ك الشػهوة يػدعو االنسػاف الػي طلػب

الذي هو في نفس االنساف كالجوع ك العط
من هو اعظم منه ك االستظالؿ بظله ك ِ
االكاء الي ركنػه فػاذا كانػت الطبػايع معو ّجػة
بالهيئات المنكرة مصبوغة باالنصباغات النباتية ك الحيوانية كما ذكرنا ينصبغ ذلك
الطبع الجبلي االكلي ايضا مثل انصباغها فيتعلق ذلك الطلب منه ب يػر مػا ينب ػي لمػا
يتوهم فيه ما ينب ي علي حسب انصباغ نفسه فيطلب االتصاؿ بمن الينب ي االتصػاؿ
به ك ياكي الي ما اليجوز ِ
االكاء اليه فيلجأ الي ضعيف محتاج مثله ظنا منه بانػه يػدفع
عنه النوائب ك يجلب اليه المحاب ك هو الذي ينب ي االستظالؿ بظله حتي انػه ربمػا
يقع ذلك الطلب علي العادة ك الطبيعة ك الشاهية ك ال اضبة ك االلحاد ك الشقاكة فكػل
يطلب في عالمه كبيرا ياكي اليه ك يستظل بفنائه علي حسب مػا هػو عليػه ك يناسػبه
من االعوجاجات ك قديقع شعاع ذلك علي الحيوانات فيطلب كػل نػوع منهػا مفػرا
يفر اليه من ما يخاؼ منه ك يلجا اليه عند غلبة العدك عليه حتي انػه يظهػر فػي النحػل
االستظالؿ بظل يعسػوب يجمعهػا ك يحفظهػا ك يػدفع عنهػا المكػارق ك يسػوؽ اليهػا
المحاب ك الاظن اف موجػودا فػي مقامػه يخلػو مػن هػذا الطلػب اال اف كػال بحسػبه
فمنهم من صبغ الطلب باصباغ فطلػب مػا الينب ػي كالشػاهية اذا انصػب ت بػاخالط
ردية اشتهت الخزؼ ك الفحم ك امثالها ك منهم من ردها الي الفطػرة االكليػة فطلػب
ماينب ي كما ينب ي كالشاهية المستقيمة فانها تطلب ما ينفع البدف ال غير.
ك انػػت اذا عملػػت بوصػػيتي ك صػػعدت مػػن االراضػػي الكػػدرة الكثيفػػة الػػي
ٔٙ

سماكات السذاجة ك االعتداؿ اعتدؿ طلبك البتة فطلػب نفسػك عزيػزا ال ذؿ فيػه ك
غنيا ال فقر فيه ك قويا ال عجز فيه ك عالما ال جهل فيػه ك كػامال ال نقػ

فيػه ك كريمػا

اللؤـ فيه ك جوادا ال بخل فيه ك هكذا فاف غير ذلك مػن المالجػي الينب ػي االلتجػاء
اليه ك االعتداد به ك كيف يساؿ محتاج محتاجا ك كيف يستعز ذليػل بػذليل ك كيػف
يرضي النفس المعتدلة افتساؿ من يساؿ غيرق ك التساؿ بنفسها ذلك ال ير ك كيػف
ترضي افتلتجي الػي مػن يلتجػي الػي غيػرق ك التلتجػي بنفسػها الػي ذلػك ال يػر ك
قدجبل في كل طبع االلتجػاء الػي االمنػع ك تػرجيح االحسػن االكثػق االكمػل ك اف
ر ّجح احد يوماًما غير ذلك ل ير علة فذلك من االنصباغات البتػة فػاف العقػل السػليم
يستقبحه اللهم اال افيكوف له مرجح خارجي.
فطلب الرب جلشانه ك هو المربي لالنساف ك االسػتظالؿ بظلػه ك ِ
االكاء الػي
ركنه ك االعتماد عليه ك االلتجاء اليه امر جبلي طبيعي ك اف من شػيء اال ك فيػه ذلػك
الطلب اال اف منهم من يطلب ما ينب ي لصحته ك منهم من يطلب ما الينب ي لمرضه ك
اف نظر ناظر بعين االنصاؼ عرؼ انه الينب ي طلب غير الكامل الحق ك مػن عػرؼ
توارد النوائب ك تناكب الشدايد علي نفسه ك الحاجة الدائمة منها الػي دفعهػا ك الػي
تحصيل المنافع استوجب طلب ركن كثيق ياكي اليه ك ملجا منيع يتحصن بػه ك معػز
يعزق ك م ن ي نيه ك رب يرزقه فوجوب طلب المعرفة كجػوب عقلػي ال شػرعي اذ
ال شرع قبل المعرفة ك العقل كما عرفت يستوجب االتصاؿ بممسك له النه اليقدر
علي امساؾ نفسه ك لوجوبه عقال كجوق اخر لسنا بصدد بيانها االف.
بالجملة هذا االتصاؿ له مراتػب اعػالق االتصػاؿ بػالرب الخػالق ثػم االتصػاؿ
بالنبي ثم االتصاؿ بالولي ثم االتصاؿ بالعلماء الراسخين ثم االخواف المسػاعدين ك
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العقل يستوجب جميع ذلك لما يري في نفسه من الفاقة اليهػا ك عػدـ امسػاؾ نفسػه
بدكنها ك هي بعضها من بعض ك بعضها ظهور بعض فهو اتصاؿ كاحػد يرجػع بعضػه
الي بعض الف بعضه سبيل بعض ك بعضه من تماـ بعض فعلم من ذلك ك مما ياتي انه
قػػدجبل فػػي طبػػع االنسػػاف طلػػب هػػوالء ك الفقػػر الػػيهم ك ال غنػػاء لػػه عػػنهم ابػػدا ك
اليتماسك كجودق بدكف هوالء سرمدا ك كل من طلب اضػداد هػوالء ك جعػل لهػم
اندادا فذلك من طلبه المريض المنصبغ ك ما تػري مػن استمسػاؾ غيرالعػارؼ بهػم
فذلك استمساؾ غيرصالح ال عاقبة له ك يؤؿ الي الخيبة ك الخسراف النه علي خالؼ
الحكمة كما هو ظػاهر لكػل نػاظر مػن استمسػاؾ الشػخ

باكػل االشػياء الرديػة

الضارة بالبدف اياما عديدة لكنه يؤؿ عما قليل الي الهالؾ ك البوار.
بالجملة اليسوغ العقل في كل رتبة طلب غير الكامل ك ال كامل في كػل رتبػة اال
هوالء اف انصفت كما ياتي ك قد جبل هذا الطلػب فػي طبػع كػل احػد اعظػم مػن سػاير
الجبالت النه الي ذلك احوج منه الي غيرق مػن االكػل ك الشػرب ك البػاق ك غيػر ذلػك ك
هذا االنساف قدجبل علي نهج الحكمة ك الصػواب ك قػداكتي مػا يجػب فيػه ك منػع عمػا
اليجوز له فصف نفسك عن االعراض ك ازؿ عنها االمراض ك اطلب ربػك الحػق بعػين
االنصاؼ ك جانب االعتساؼ ك قف علي االعراؼ لتكوف من الفايزين في المصاؼ.
فصـل :في اثبات حدكث العالم اعلم انك بعد ما صفيت مػداركك ك قويػك ك
مشاعرؾ ك صدؽ فيك الطلب ك رمت الفح

عن الحق ينب ي لك افتتدبر اكال في

االفاؽ ك االنفس ك عجايب ما فيها مػن التػدبير الحكػيم ك التقػدير القػويم ك كونهػا
بحيث اليسع احدا من الحكماء ك العلماء افيقوؿ فيها اك في شيء منها لو كاف كػذا
لكاف احسن ك انما يكثر حسن كل صنعة من الصانعين اذا اشتد شباهته بشيء منها ك
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قداستنب كل ذيصنعة صنعته من شيء منها مع ما يحتاج فيها مػن االتهػا ك ادكاتهػا ك
هي مع ما فيها من احكاـ الصنعة ك اتقاف االمر توجد من غير الة معركفػة ك اداة ظػاهرة
ك تكوف اثار التدبير فيها ظاهرة ك عالئم التقدير عليها باهرة اال تري انها كلها متحركة
بتحريك محرؾ ك مستقرة بامساؾ ماسك اال تري كل جزء منها دائبا فيما كضػع فيػه ك
علي ما جعل عليه ك حايزا لجميع ما يلزـ في كونه هو هو ك مػن زعػم انػه غيرمصػنوع
فليفسر المصنوع ك عجزق عن اتياف تفسير له غير ذلػك دليػل علػي كونهػا مصػنوعة ك
هليعقل اك يدرؾ للمصنوع حقيقة غير ذلك ك هليقدر احد علػي تفسػير لػه غيػر مػا
يكوف علي هذا الوضع المدبر المصور المنفعل اليس يري اتصػاؼ الكػل بصػفاتها ك
اقتراف الكل بقوارنها ك اقتراب الكل بما اقترب منه ك تباعػد الكػل عمػا تباعػد عنػه ك
تسافل الكل عما تسافل عنه ك تعالي الكل علي مػا تعػالي عليػه ك تحػرؾ مػا يتحػرؾ ك
توقف ما يتوقػف ك تصػعد مػا يتصػعد ك تنػزؿ مػا يتنػزؿ ك ت يػر مػايت ير ك هكػذا مػن
االنفعاالت التي كلها من اثار الصنع ك التدبير ك ليس دليل عند اكلػي االلبػاب اكضػح
من تاثر هذا العالم ك مصنوعيته ك انفعاله المشػهود ك كفػاؾ دلػيال علػي ذلػك اف كلهػا
قابل ما هو عليه ال فاعل ك تعبر عػن جميػع حاالتهػا بالفػاظ المطاكعػة ك المفاعيػل اذا
كنت علي الفطرة ك ذلك حقيقة كاؼ لمن كاف له قلب اك القي السمع ك هو شهيد.
فصـل :فاف ابيت اال اللساف العلمي الجدالي فاقوؿ البد اكال من معرفػة معنػي
الحدكث ك اري اناسا كثيرين يتكلموف فيه ك لمػايعرفوا المقصػود منػه فيبرمػوف ك
ينقضوف ك لمينقحوا موضع الكالـ.
فاقوؿ اعلم اف للحادث معاني منها الحادث الزماني ك هو الػذي لػميكػن فػي
زماف ثم كجد بعد ذلك في زماف اخر ك ذلك يوصف به مػا يكػوف مػن اجػزاء عػالم
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االجساـ ك اما حدكث كل عالم االجساـ الذي منه الزمػاف فاليعقػل افيكػوف بهػذا
المعني النه لميكن قبله زماف لميكن هو فيه ثم يكوف في غيرق فهو حػادث دهػري
يعني هو كجػود منفعػل علػي مػا هػو عليػه مػدبر مصػنوع ك اف كػاف دائمػا مسػتمرا
اليقوضه كقت ك اليقيضه اجل ك نسمي هػذا الحػدكث فػي اصػطالحنا بالحػدكث
الدهري ك هو بالنسبة الي الزماني قديم النه كائن مستمر في كل االزماف ال بدء له
ك ال منتهي ك عندنا حدكث اخر ك هو الحدكث الذاتي ك المراد منه ِصرؼ االفتقػار
الي ال ير ك اليلح فيه الوصفاف السابقاف اذ اليوجداف فيػه ك قدنسػميه بالحػدكث
السرمدي ك هو قػديم دهػري فالعػالم الػذي يعػم الػذكات اليعقػل فػي حدكثػه اال
السرمدي فمن زعم انه يثبت فيه الحدكث الزماني اك الدهري فقد زعم محاال ك كػذا
العالم الذي يعتبر من الدهر فما دكنه فحدكثه دهري فمن كاف يزعم انػه يقػدر علػي
افياتي ببرهاف يثبت في العالم بهذا المعني الحدكث الزماني فقد اخطػا ك راـ محػاال
ك اما الحدكث الزمػاني فػي اجزائػه فهػو مشػاهد محسػوس اليحتػاج الػي دليػل فػي
المركبات ك اما البساي فبعد ما نري انه يوجد امثالها حينا بعػد حػين ك يفنػي ابعاضػها
شيئا بعد شيء النحتاج الي دليل ك لػو راكا الػدهر رؤيػتهم الزمػاف الذعنػوا بحدكثػه
اذعانهم بحدكث الزمانيات كلكن لما لميعرفوق احتاجوا الي دليل يدلهم علي ذلك.
فنقػػوؿ ال شػػك ك ال ريػػب فػػي اف العػػالم علػػي مػػا هػػو عليػػه موصػػوؼ ك كػػل
موصوؼ يشهد انه غير صفته ك كل صفة تشهد انها غير موصػوفها ك همػا يشػهداف
باالقتراف ك االقتراف انفعػاؿ ك االنفعػاؿ قبػوؿ فعػل الفاعػل ك الفاعػل غيػر المنفعػل
القابل فالعالم مصنوع بصنع صانع البتة ك هو حادث اي مفعوؿ مصنوع ال انه لميكن
في زماف ثم كاف في زماف ك يشهد بحدكثه ايضا صالحية استحالته عما هو عليه الي
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غيرق عقال ك لو لميكن صالحا لذلك في الخارج المتنع فرضه في الذهن الذي ليس
شيء عندق اال ما انتػزع مػن الخػارج ك هػو مػن اجػزاء العػالم فاليجػب فػي الواقػع
افيكوف هو هو فهو ممكن افيكوف ك ممكن افاليكوف فهو جائز الوجود غير قائم
بنفسه اذ لو كاف قائما بنفسػه لكػاف كاجبػا فهػو قػائم ب يػرق ك امػا الػذكات فيعػرؼ
حدكثها باف كػل مػا هػو غيػر االحػد مركػب مثنػي ك الوجػود الحاصػل مػن اقتػراف
االجزاء تابع لالقتراف ك االقتراف انفعاؿ كما عرفت فالوجود الحاصل مػن االقتػراف
مفتقر محتاج الي موجد يوجدق بالبداهػة ك امػا االحػد فهػو القػديم الػذي لػميلػد ك
لميولد ك لميحدث ك لميوجد ك ال كالـ فيه هنا فانت اذا كضعت كل شيء موضعه
فزت مع الفايزين ك العلم نقطة كثرها الجهاؿ لخلطهم االحواؿ.
فصـــل :فػػي اثبػػات الصػػانع ك انػػت اذا عرفػػت حػػدكث العػػالم يسػػهل عليػػك
االستدالؿ به علي كجػود الصػانع مػع مػا تشػاهد بػالفطرة السػليمة اف الخلػق كلهػا
مفاعيل كما تري من اف السماء مرفوعة ال رافعة ك متحركػة فػي نفسػها ال محركػة ك
مدكرة بالفتح ال مدكرة بالكسر ك هكذا االرض موضػوعة ال كاضػعة ك محركثػة ال
حارثة ك االشياء كلها مركبة بالفتح ال مركبة بالكسػر ك كلهػا مجعولػة علػي مػا هػي
عليه ال جاعلة ك اريد في كل ذلك انها مفعولة في نفسها ال فاعلة فيها ك اليقدر عاقل
افيتصور شيئا كاحدا حقيقيا يفعل هو في نفسه ك ما يري مػن حركػة زيػد اك عمػرك
بنفسه فاف له غيبا غير شهادته يحرؾ شهادته ك ما يري من حركة النباتات مثال فانمػا
هو من نفسها النباتية لظاهرها العنصرية ك ما يػري مػن حركػة الجمػادات فانمػا هػو
بتحريك محرؾ اخر حتي البساي المنتقلة الي احيازها فانما هي بجاذبة االفالؾ ما
يشاكل بقدر ما يشاكل ك دافعة االفالؾ ما ينػافر بقػدر مػا ينػافر اك هػي مػن صػرؼ
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دافعة الفلك فانه يدفع المنافر الي اقصي ما يمكػن ك ال مػانع فػاذا كقػع اخػف ادنػي
يمكن دفع االعلي الي االدني فيدفع االعلي فيصعد االدني بالمزاحمة.
بالجملة اذا شهد كلها علي انفسها بانها مفعولػة فايػة بينػة اثبػت منهػا ك اكثػق
علي كجود صانع فاعل غاية االمر اف الكالـ ينتقل الي كحدة ذلك الصػانع ك تعػددق
ك لسنا بصددق فوجودات االشياء كلها شاهدة بلساف كاحد انها مصنوعة علي ما هي
عليه ك مجعولة ك قابلة لمػا هػي عليػه ال مقبولػة ك شػاهدة بػاف لهػا صػانعا ك موجػدا
فالتحتاج الي تطويل مقاؿ ك ايراث كالؿ.
فصـل :اعلم اف غاية داللة المصنوع التتجاكز عن كجود صانع لػه ك هػو صػفة
مقترنة ك علة متصلة ك نسبة متضايفة بهػا تقػوـ الداللػة ك تثبػت الرابطػة فرجػع مػن
الوصف الي الوصف ك داـ الملػك فػي الملػك انتهػي المخلػوؽ الػي مثلػه ك الجػاق
الطلب الي شكله اذ الصفة علي مثلها تدؿ ك فػي شػكلها تحػل فالحػادث اليػدؿ اال
علي مثله ك اليودي اال الي شػكله فمػن زعػم انػه يسػتدؿ بػالحوادث علػي القػديم
جلشانه ك سماق دليل االف فقداخطا الطريق فانه جػلشػانه بذاتػه اليقػع دلػيال ك ال
مدلوال عليه ك انما هو هو ليس شيء اظهر منه حتي يكوف مظهرا لػه لػيس لػه دليػل
()1

يدؿ عليه ك ال برهاف يكشف عنه المتسمع قوؿ الحكماء ما ال حد له ال برهػاف لػه

(ٔ) اعلم اف الحد التاـ ما يكوف مركبا من جنس قريب ك فصل ك البرهاف قياس يقيني ينتج يقينيا ك هػو
مركب من ص ري ك كبري ك حد كس ك الحد االكس محمػوؿ لالصػ ر ك موضػوع لالكبػر ك هػو
في الص ري حصة مما هو في الكبري في الشكل االكؿ فما في الكبري مادة نوعية ك االكبػر صػورة
نوعية ك ما في الص ري حصة من تلك المادة فهو مادة شخصية ك االص ر صػورة شخصػية ك القيػاس
يثمر اثبات االكبر لالص ر اي الصورة النوعية في الصورة الشخصية فما ال حد له ال جنس لػه ك ال فصػل
ك ما ال جنس له ك ال فصل ال برهاف له فاف البرهاف مركب من الجنس ك الفصل ك كذا العكس .منػه

ٕٕ

ايكوف ل يرق من الظهور ما ليس له حتي يكوف هو المظهر له متي غاب حتي يحتاج
الي دليل يدؿ عليه ك متي بعد حتي يكوف االثار هي التي توصل اليه فهنالك ال دليل
ك ال مػػدلوؿ ك ال موصػػوؿ ك ال مفصػػوؿ ك اليكشػػف عنػػه منقػػوؿ ك ال معقػػوؿ كلمػػا
ميزتموق باكهامكم في ادؽ معانيه فهو مخلوؽ مثلكم مردكد الػيكم الف االدكات
التحد اال انفسها ك االالت التشير اال الي نظائرها فكل مستدؿ عليػه مصػنوع ك كػل
معركؼ باالية مفعوؿ ك الداللػة ك المعرفػة تقعػاف علػي مػا يػرتب بهمػا ك هػو مػن
المقامات ك االكصاؼ ك اما الذات فهي اجل منه ك اعلي فافهم اف كنت تفهم.
فصـل :في القديم جلشانه العظيم اعلم اف الدليل علي كجػود شػيء يقػاـ اذا
كاف يمكن افيكوف ك يمكن اف اليكوف اي يجػوز العقػل كجػودق ك عدمػه فالعقػل
يحتاج الي دليل يدؿ علي انه علي اي شقي امكانػه ك امػا الػذي يجػب كجػودق فػي
العقل ك يمتنع عدمه فيه فاليحتاج الػي دليػل يقػاـ علػي كجػودق ك غايػة مػا يحصػل
للعقل من الدليل الحق القطع بوجود المدلوؿ عليه مطلقا ك القديم بنفسػه مػا يجػب
كجودق عقال ك يمتنع عدمه فهو يدؿ علي ذاته بذاته ال حاجة في اثباته الي غير معناق
فكل من طلب الدليل فعلي غيرق طلب ك كل مستدؿ فعلي غيرق استدؿ ك اسأؿ مػن
ساؿ البرهاف علي القديم هل يمتنع عندؾ كجودق اك يمكن اك يجب فاف قػاؿ يجػب
فيمتنع عدمه فاي دليل يب ي ك اف قػاؿ يمتنػع فكػذلك مػع كونػه منقوضػا ك اف قػاؿ
يمكن فقدنقض قوله فمعني القديم غني عػن اقامػة الػدليل عليػه هػذا ك الػدليل مػا
لميكن حػامال ركنػي النتيجػة الينػتج ك مػا لػميكػن منتجػا اليػدؿ فالػدليل بمنزلػة
الوالدين للنتيجة ابوهػا الكبػري الحاملػة للمػادة ك امهػا الصػ ري الحاملػة للصػورة
بلحاظ ك بالعكس بلحاظ ك علة اقتراف صػورة النتيجػة بمادتهػا االكسػ فيهمػا فمػا
ٖٕ

الحد له ال مادة له ك ال صورة ك ما ال مادة له ك ال صورة ال برهاف لػه ك كػذا بػالعكس
فافهم اف كنت تفهم كلكن الكهػاـ الجهلػة اغبػرة غفلػة ك جهالػة البػد ك افتكػنس
بمكنسة بعض الحجج مداراة الفهامهم.
فنقوؿ لهم لو لميكن قديم( )1فالكل حادث ك الحادث من غيػر محػدث اخػر
محاؿ النه لميكن ثم كاف اك هو غيرقائم بنفسػه مفتقػر الػي غيػرق فػي كجػودق فػاف
قلت انه محدثه نفسه يلزمك افتقوؿ انه حين كونه معدكما كاف محػدثا للوجػود ك
كاف حكيما عالما قادرا ك هو قوؿ محاؿ اليتفوق به عاقل ك امػا بعػد اف كػاف فكػاف ك
ليس يحتاج الي احداث جديد لماكاف فاذا امتنع افيكوف هػو بنفسػه موجػد نفسػه
غيرق فالموجد له اف كاف قديما فهو المطلػوب ك اف كػاف
فوجب افيكوف له موجد ُ
حادثا فله محدث اخػر ك هػذق الحػوادث يجمعهػا كجػود مشػترؾ اـ ال فػاف قيػل ال
فبعضها معدكـ ك الكالـ فػي الموجػود ك اف قيػل نعػم فهػي محصػورة تحػت ذلػك
الكلي اي الوجود ك هو محي بها ك فوقها البتة ك يحصيها فانهػا اشػعته ك ظهوراتػه ك
اف لميقدر علي احصائها بعض االفراد فاذا كانت محصػورة ك كلهػا حادثػة تحتػاج
الي غيرها فال ير هو القديم الحق جلشانه فتػدبر ك ٗجهٔ اخػر هػذق الحػوادث
المفركضة معدكدة اـ ال ك الثاني خالؼ المػدعي ك االكؿ البػد مػن افيتنػاهي فػاف
المعػدكد قابػل للزيػادة ك النقصػاف ك كػل قابػل للزيػادة ك النقصػاف محػدكد ك كػل
محدكد متناق فالمحدث لها غيرها ك قديم تعالي قدرق العظيم عما يظنوف علوا كبيرا
ك ٗجٔ اخر اف هذق الحػوادث المتعػددة يجمعهػا كجػود كاحػد اطالقػي حقيقػي
(ٔ) اليخفي اف امثاؿ هذق االقواؿ اي لو لميكن قديم سخيف عند اكلي االلباب فاف ما يفػرض
عدمه ليس بقديم ك القديم اليفرض عدمه كلكن الضركرة تجر المرء الي ما اليليق من القوؿ .منػه
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فوقها كما ذكرنا البتة بال ة مابل ت في الكثرة ك ذلك الوجود الواحػد حػادث كمػا
يظن البتة ك هو ليس بمحدث نفسه ك انما احدثه غيرق ك لميبق مجاؿ غيػر افيكػوف
ذلك ال ير قديما فانه لو كاف حادثا يجتمع مع الوجود االكؿ تحت اطالؽ اخر ك هػو
خالؼ الفرض فاف الوجػود االكؿ كػاف مطلقػا عػن كػل قيػد ك الشػبهة بانهػا لعلهػا
اليجمعها كجود كاحد تدفع باف الكثرة يمكن افاليجمعها كجػود كاحػد صػنفي اك
نوعي ك اما الوجود الواحد االطالقي فالبد ك افيجمع الكل الست تشهد انهػا كلهػا
حادثة ممكنة ك انها شيء ك انها موجود ك هكذا من المعاني المطلقة الصادقة عليهػا
هذا ك كجود المصنوعات ك المفاعيل كما عرفت داؿ علي كجػود الصػانع ك البػد ك
افينتهي الي الصانع الذي ليس بمصنوع الف الصانع المصنوع ليس بصػانع حقيقػي
ك انما هو الة متحركة لل ير يجيلها ك يقلبها كيػف شػاء فالصػانع الحػق هػو المحػرؾ
الذي اليتحرؾ ك الفاعل الذي الينفعل مػن غيػرق ك القػوؿ بتسلسػل المتحركػات ك
عدـ المحرؾ للكل مع اقرارق باف الكل يجمعها كصف المتحرؾ قوؿ محاؿ ك ليس
في محاؿ القوؿ حجة ك ال في المسالة عنه جواب ك هذا القدر كػاؼ فػي المقػاـ اف
شاء الله ك است فرق من سوء الفرض ك القوؿ بما اليليق.
فصـل :مثل سخافة قوؿ من ينكر القديم سخافة قوؿ من يقػوؿ بقػدـ الكػل ك
هو يري حدكث الزمانيات راي العين ك ليس شػيء اجلػي منػه حتػي اجعلػه دلػيال
لذلك ك اما جملة الزمانيات فػنعم لػمتحػدث فػي كقػت كلكنهػا حادثػة لتركيبهػا ك
ا نقالب اجزائها حاالبعد حاؿ ك انفعالها البين باتصافها بوصفها ك اقترانها بحػدكدها
ك اما الذكات فهي ايضا حادثة لتركيبها البين ك كػل مركػب كجػودق مفتقػر الػي مػن
يركبه النه فرع اقتػراف االجػزاء ك اقترانهػا انفعالهػا عنػد فعػل القػارف لهػا بالجملػة
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حدكث ما سوي االحد لمكػاف التركيػب البػين ك عػدـ اسػتقالله بنفسػه المسػتلزـ
للحدكث فكيف يكوف العالم قائما بنفسػه ك امػا اطػالؽ القػدـ عليػه بمعنػي القػدـ
الزماني اك الدهري فػال بػاس فػاف هػذا القػدـ الينػافي الحػدكث اي االفتقػار الػي
الموجد ك اما القدـ الذاتي فال فانه مخصوص باالزؿ غيرالمفتقر الي سويه.
الومصذ الثاًي
في هؼٌي التَحيذ ٍ الساهِ ٍ فيِ همذهٔ ٍ استؼٔ هطالة

الومذهٔ
في تياى هؼٌي ٍحذٓ اهلل سثحاًِ ٍ فيْا فصَل

فصـل :اري اف كل من ضػل ك غػوي ك اضػل ك اغػوي فػي المعػارؼ ك العلػم
االلهي فانما هو بسبب جهله بمعرفة كحدة االزؿ جلشانه ك خبطػه فيهػا ك انػت اذا
امعنت النظر في هذق المقدمة فحري افالتزؿ قدمك فػي شػيء مػن مسػائل العلػم
االلهي فاف جميع مسائله يرجع الي توحيدق سبحانه فاف اصلحت هذق المسالة صلح
الكل ك اف افسدت فسد الكل فشانك شػانك الت فػل عمػا اشػرحه لػك ك ال قػوة اال
بالله المتعاؿ ك اعلم اف العلم نقطة كثرها الجهاؿ.
ك اعلم اف التوحيد في الله هو االقرار بالوحدة ك هو االنفراد كما ركي ك في
الخلق جعله كاحدا ك اعلم اف الوحدة علي قسمين كحػدة كصػفية ك كحػدة ذاتيػة
فالوحدة الوصفية هي التي تتعدد بالشخصية ك الصنفية ك النوعية ك الجنسية ك هلم
جرا ك المراد منها اتصاؿ الحػدكد ك ارتباطهػا فاتصػاؿ الحػدكد الشخصػية يػورث
الوحدة الشخصية ك الحدكد النوعية النوعية ك هكذا فاذا انفصلت الحدكد بعضػها
فتجزا ذلك الشخ
عن بعض تكثرت ّ

اك الصنف اك النوع ك هكػذا ك امػا الوحػدة
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تجػزؤ ك ال
الذاتية فليست بارتباؾ الحدكد ك التيامها فانػه ال حػدكد فػال تعػدد ك ال
َ
تثني فاين الكثرات ح تي تكوف مركبة منهػا بػل هػي ذات كاحػدة كحػدة حقيقيػة
ليس فيها حيث ك حيث ك جهة ك جهة ك اعتبار ك اعتبار ك فرض ك فرض ك احتمػاؿ
ك احتماؿ ابدا ابدا فاف كل ذلك يستدعي االمتيػاز المسػتدعي للحػدكد الممتنعػة
في رتبة الذات فليس الله جل شانه بواحد شخصي ك ال كاحػد صػنفي ك ال كاحػد
نوعي ك ال كاحد جنسي بل ليس كمثله شي ء ك هػو السػميع البصػير ك اكفػق لفػ
لهذق الوحدة لف االحد الذي اختارق الله سبحانه في سورة النسبة فقػاؿ قػل هػو
الله احد فتفطن.
فصـل :اعلم اف الفرؽ بين الواحد ك االحد كثيػر ك قػل مػن يفػرؽ بينهمػا لمػا
ُي ري من استعماؿ كل كاحد في مقاـ االخر كلكن بينهما بوف بعيػد نػذكر مػا سػنح
بالباؿ في هذق الحاؿ.
اعلم اف االحد هو الحقيقة المستعلية علي جميػع الكثػرات الواقعػة فػي مقػاـ
العد من الواحد فما دكنه ك هو المهيمن علي ذلك كله ك الكل من نػورق ك شػعاعه ك
ظهورق ك الجل ذلك اعطي الكل اسمه ك رسػمه ك ينتفػي الكػل بنفيػه اذا نفػي فػاذا
قلت مارايت احدا فاليحتمل افيكوف شيء من مراتب الكثرة الواقعة فػي مراتػب
العد مرئيك بخالؼ افتقوؿ مارايت كاحدا فيحتمل حينئذ افتكوف رايت اثنػين اك
ثلثة اك غيرها ك اذا قلت رايت احدا يحتمل كل فرد علي سبيل البدليػة فانػه يصػدؽ
علي كل معدكد ك علي كل نسبة حاصلة من قراناتها بخالؼ افتقوؿ رايت كاحػدا
فاليحتمل افتكوف رايت اال ذلك الواحػد ال االثنػين ك ال الثلثػة ك ال فػرؽ بػين قولػك
رايت كاحدا مع قولك رايت اثنين في التخصي
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بخالؼ قولك رايت احدا فيحتمػل

جميع مراتب الكثرة ك جميع قراناتها علي البدلية ك ذلك فرؽ بين جلي بينهما.
ك فرؽ اخر اف الواحد الينافي االجػزاء الملتئمػة ك انمػا المعتبػر فػي صػدؽ
الوصف االلتياـ ك ليس االحد كذلك فانما المعتبر في صدقه البساطة عػن جميػع
حدكد ظهوراته ك تركيباتها ك الجل ذلك يجوز اف تقوؿ الف كاحد ك كر كاحد مع
كثرة اجزائهما ك اليجوز ذلك في االحد ك يجوز الواحدية الشخصية ك النوعيػة ك
ال احدية شخصية ك ال نوعية ك هذا ايضا فرؽ كاضح جلي ك اى٘احهذ صػفة
االحد ك احد تجلياته كالقائم بالنسبة الي زيد فاالحد اذا تجلي بظهوراته فػي اكؿ
مراتػػب العػػد يسػػمي بالواحػػد فالجػػل ذلػػك اليسػػتوعب الواحػػد جميػػع مراتػػب
التوحيد بخالؼ االحد فالواحػد بالرازقيػة غيػر الواحػد فػي الخالقيػة ك هػو غيػر
الواحد في المميتية ك هكذا ك اما االحد فهو الرازؽ الخالق المميت الي غير ذلػك
من الصفات فاالحد اليت ير في ذاته ابدا كزيد فانه ابدا زيد ك اما الواحد يت ير في
مراتبه كالقائم ك القاعد ك الكاتب ك غير ذلك فاف الخال ق هو الواحد فػي الخلػق ك
الرازؽ هو الواحد في الرزؽ ك هكػذا ك االحذ لػيس مػن العػدد ك الواحػد مػن
العدد لقولػه

كاحػد ال بتأكيػل عػدد ك اخػراج اهػل الحسػاب ايػاق مػن العػدد

اصطالح منقوض عليهم بل هو من العػدد عرفػا ك حقيقػة ك هػو االثنػاف لتركيبػه ك
الواحد الحقيقي هو االحد ك ليس من العدد ك االحذ يستوعب الكثرة بظهػورق
في كحدته ك الواحد اليستوعب الكثرة في كحدتػه ك اى٘احهذ غيػرق معػه
كثير ك االحد ليس من غيرق معه شيء.
ك معني االحد بسي باصل الوضع ك لذلك يصح اطالقه علي الله سبحانه ك
معني الواحد مركب باصل الوضع ك لذلك اليليق به سبحانه اال بزيادة تخصي
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ارادة ك نصب قرينة ك هكذا غير ما ذكرنا من الفرؽ ك هػو كثيػر فػاف عرفػت مػا
ذكرنا عرفت الفرؽ بين كحدتػه سػبحانه ك بػين كحػدة سػاير خلقػه ك قػل مػن
يعرؼ ذلك.
فصـل :اعلم انه ليس اال الله ك نورق فاف ما سوي القائم بنفسػه قػائم ب يػرق ك
اليعني بالنور اال القائم بال ير في ذاته فمػا سػوي الحػق خلػق ال ثالػث بينهمػا ك ال
ثالث غيرهما اما ذاته فهي هي في احديتها ك تنزهها من اف يحػاط بهػا اك تعػرؼ ك
ٍ
ذكات قػدعرؼ
اما خلقه فقدتجلي له به في اربع مراتب ك عرؼ نفسه له فاف لها
نفسه لها بها بالتوحيد الذاتي الحقي ك لها البابا قػدعرؼ نفسػه لهػا بهػا بالتوحيػد
الحقيقي في الصفات باف ليس كمثله شيء ك لها اركاحا قد ايّ دكا بهػا ك قػدعرؼ
نفسه لها بها بالتوحيد الحقيقي الفعلي ك لها نفوسا قدسية قدعرؼ نفسػه لهػا بهػا
بانه المعبود الواحد الحقيقي ك كل معبود مما دكف عرشه الي قرار ارضه السػابعة
السػػفلي باطػػل مضػػمحل مػػاخال كجهػػه الكػػريم فانػػه اعػػز ك اجػػل مػػن افيصػػف
الواصفوف كنه جالله اك تهتدي القلوب الي كنػه عظمتػه ك هػذق الوحدانيػة التػي
عرؼ نفسه بها لخلقه هي الوحدانية الوصفية ك الظلية الحديته جلشػانه الذاتيػة
ك هػػذق الوحدانيػػة هػػي مثالػػه الملقػػي فػػي هويػػة االفئػػدة ك االلبػػاب ك االركاح ك
النفوس ك ا نصبغ في كل مراة علي حسبه فلذلك اختلفت مراتبها ك لما كانت مػن
مراتب االكصاؼ يسع من كصفت له اف يرقي في مراقيها ك يصعد في مػدارجها ك
نريد اف نشرح كل كاحدة من هػذق المراتػب فػي مطلػب علػي حدتػه ليكػوف مػا
قصدنا تعليمه في هذق الرسالة كاضحا بينا اف شاءالله.
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الوطلة االٍل
في تَحيذ الزات ٍ الوشاد الزات الَاحذٓ ال الزات االحذئ جلشاًْا فاًْا التَحذ ٍ التؼشف
الًِ تحذ االدٍات اًفسْا ٍ تشيش االالت الي ًظائشّا ٍ اًتْي الوخلَق الي هثلِ
ٍ الجأُ الطلة الي شكلِ ٍ كل هؼشٍف تٌفسِ هصٌَع ٍ كل لائن في سَيِ هؼلَل
ٍ في ّزا الوطلة فصَل

فصـل :اكضح االدلة ك اشرفها ك ابينها علػي كحػدة االزؿ جػلشػانه الرسػل ك
االنبياء الذين هم برهاف الرب ك الكتب المنزلػة مػن السػماء ك ال دليػل اكضػح مػن
ذلك ك ابين عند اكلي االلباب فانا بعد ما نظرنػا فػي اف االنبيػاء قػاموا بػين ظهرانػي
العباد قباؿ الرب القديم القادر القػاهر المطلػع الحكػيم ك نػدبوا العبػاد الػي كحػدة
االزؿ جل شانه ك منعوا الناس عن الشرؾ ك حكموا بكفػر المشػركين ك نجاسػتهم ك
استحلوا قتلهم ك نهبهم ك سبوا شركاءهم ك قالوا انهػم ك شػركاءهم حصػب جهػنم ك
امركا الناس بقتالهم ك اسرهم ك نهبهم ك قػدقررهم الصػانع الحكػيم القػادر القػاهر
علي ذل ك ك اجري افعالػه علػي ايػديهم ك اقوالػه علػي السػنتهم ك صػدقهم ك اعلػي
كعبهم ك اعلن امرهم ك افلح اتباعهم ك ابلػج منهػاجهم ك اظهػر حجػتهم عرفنػا انهػم
صلوات الله عليهم صادقوف في دعوتهم محقوف في نبوتهم ك اف الصػانع جػلشػانه
كاحد متوحد ك لو كاف لنا اله اخر الرسل الي عبادق رسله ك منع المفسدين في ملكه
ك الراجعين عبادق عنه باعالف كلمته ك اظهار حجته ك ابػالغ دعوتػه ك اعػالء امػرق ك
نصب بين عبادق قواما بامرق القػائمين مقامػه البػالغ حجتػه ك الحكػم بػين عبػادق ك
اظهار حكمته ك لميكن من الحكمة ترؾ الخلػق مهملػين بػال راع ك السػكوت عػن
المفسدين عليه امرق الشاتمين اياق ك ليس الحد افيقوؿ انه لميفعل ذلك الجػل انػه
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غني فاف الرب كما يكوف غنيػا يجػب افيكػوف حكيمػا فلمػا خلػق الرعيػة يقتضػي
الحكمة افيخلق فيهم راعيا ك لما خلق الجهاؿ يجب افيخلق فيهم عالما ك لما خلػق
خلقه مدنيا مع االختالؼ الكثير بينهم المؤدي الي فنائهم ك بوارهم يجب افيخلػق
من يجمع شملهم ك يحكم بينهم ك يجمع امرهم علي التوافق ك التمدف حتي يعيشػوا
الي افيبلغ الكتاب اجلػه فلمػا راينػا اف الػرب الواحػد الػه االنبيػاء ك الرسػل بعػثهم
الفيدعوا العباد اليه ك ينزلوا العذاب علي مػن خػالفهم ف ػرؽ الكػل يومػا ك احػرؽ
بعضا ك قلب االرض علي بعض ك اهلك بالريح بعضا ك بساير انواع العذاب ك ينهػوا
سػب وا االلهػة مػن دكف اللػه ك قتلػوا اتبػاعهم ك
عن اتخاذ االنػداد ك الشػركاء فنهػوا ك ّ
اسركهم ك نهبوهم ك لمياتنا دعوة اخري ك لميقدر احد علي دفعهػم عرفنػا اف الهنػا
الواحد الحكيم القادر القاهر صادؽ ك انه اجل عن الكذب ك الجهل ك عرفنػا انػه لػو
كاف جماعة اخركف لماكانوا يسكتوف ك اف سكتوا تصديقا فصدؽ الصانع ك الرسػل
ك اف سكتوا خوفا ك عجزا فكفي بهما ذ ًال فهم ليسوا اال عبادا مقهورين م لوبين ك اف
قيل انهم سكتوا است ناء قلنا انه اليوافق الحكمة بعد الخلق.
فتبين ك ظهر انه لو كاف لنا الهة اخري الركنا اثار ملكهم ك اتتنا رسلهم ك بل تنا
حججهم ك لعرفونا انفسهم فاذا لمياتنا غير براهين الػرب ك رسػله المتصػرفين فػي
السموات ك االرض ك العباد ك البالد عرفنا انما الهنػا الػه كاحػد فلػو كػاف بعػد ذلػك
فيهما الهة اال الله لفسدتا لوقوع التنازع ك الفسػاد بيػنهم بعػد هػذا الشػتم ك السػب ك
االفساد عليهم ك الصرؼ عنهم ك اذا لذهب كل الػه بمػا خلػق ك لعػال بعضػهم علػي
بعض فدعوة االنبياء الي اله كاحد مػع تقريػر اللػه سػبحانه ك تسػديدق ايػاهم اعظػم
دليل علي كحدة الحق بل ال دليل مثله في االتقاف ك هو اكلي باالذعاف من كل بيػاف
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ك سياتي في باب معرفة االنبياء ما يزيدؾ بيانا ك يقينا.
فصـل :اف الله سبحانه لما خلق عبادق مختلفين في الطبايع ك االفهاـ جعل علي
نفسه ادلة مختلفة ليسكن عند كل دليل من يناسبه فال كل احد يسكن الي كل دليل
فلذلك احتاج العلماء الي ذكر ادلة عديدة علي المطالب لئاليبقي لذيحجة حجػة
فنذكر دليال اخر للنفوس المرتاضة بالعلوـ ك شبهات الرسوـ.
اعلم انه اليمكن فرض تعػدد االلهػة اال مػع فػرض اخػتالفهم فػي الحػدكد ك
اتصاؼ كل كاحد بوصف اليتصف به االخر اذ لوال ذلػك لمػاتحقق التعػدد ك جػاء
التوحد فاذا كل كاحد منهم فاقد ما يجدق االخػر فمػا يجػدق الواجػد اف كػاف كمػاال
فالفاقد فاقد للكماؿ فهو ناق

ك اف كاف نقصا فالواجد كاجػد للنقصػاف ك الصػفات

المتصاقعة كلها من عرض كاحد مشتركة في النقصػاف فالمتعػددكف المتفقػوف فػي
الصقع كلهم عبيد ناقصػوف ك الػرب غيػرهم ك فػوقهم اليعػد معهػم فالػذين ينفػوف
التعدد ك يثبتوف الربوبية لواحد من المتعددين علي خطاء عظيم اك ذكػركق مػداراة
كالحق اف المتصاقعين كلهم عبيد ك الرب هو الكامػل فػوقهم ك امػا الػدليل علػي اف
الناق

الفاقد لكماؿ اليكوف ربا اف الناق

قابل للزيادة ك كل قابػل للزيػادة قابػل

للنقصاف ك القابل لهما غير قائم بنفسه فيما هو عليػه بػل هػو ممكػن حػادث منفعػل
فالمتعددكف حوادث ك الرب اليكوف اال كاحدا ك الصػفات المتصػاقعة متجانسػة ك
كماالتها اضافية التجدي فخرا ك علوا فافهم اف كنت تفهم.
فصـــل :لػػو كانػػت اشػػخاص عديػػدة لكانػػت متميػػزة بالبداهػػة ك لكػػاف بينهػػا
ماتشترؾ فيه اذ لو لميكن بينها جهة االشتراؾ بالكلية لكاف غير كاحد منهػا معػدكما
بالكليػػة اك حادثػػا ك هػػو المػػدعي ك المفػػركض انهػػا اشػػخاص عديػػدة تشػػترؾ فػػي
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الوجود ك تختلف في الصفات فكل كاحد مػنهم مركػب ممػا بػه اشػتراكها ك مػا بػه
افتراقهػػا بالبداهػػة ك كػػل مركػػب حػػادث باتفػػاؽ الحكمػػاء ك العلمػػاء الف المركػػب
محتاج الي اجزائه ك هو غيرها البتة كما تري اف االكسير الحاصل مػن اجزائػه غيػر
اجزائه اذ كل كاحد من اجزائه ليس باكسير ك اليعمل عمله فالمركب غير االجزاء
بداهة ك مفتقر الي االجزاء بداهة فانه حاصل منها ك قػائم بهػا ك المفتقػر الػي ال يػر
غير قائم بنفسه البتة فليس بواجب ازلي فجميع المتعددين حوادث ك الرب غيرهػا
ك كاحد فوقها ك الشبهة المعركفة من ابنكمونة التتمشي علػي مػذهبنا الف الػذهن
التنتزع عن شيء ما اليجدق فيه ك لوال ذلك لصح انتزاع كل شيء عن كػل شػيء ك
اليصححه احد فانتزاع الوجود منهما فرع كونػه فػي الخػارج فجػاء التركيػب عنػد
اللبيب هذا ك اف كاف في الواقع ال كجود خارجا فالحقيقتاف الفصليتاف( )1معػدكمتاف
في الخارج فػارتفع النػزاع ك ال شػبهة ك اف كػاف كجػود لهمػا مشػارؾ بينهمػا فجػاء
التركيب المستلزـ للحدكث.
فصـــل :اف كانػػت اشػػخاص متعػػددة لكػػاف كػػل كاحػػد منهػػا مركبػػا ك اليعقػػل
التركيب اال من جزئين فصاعدا فاقوؿ الجزءاف قديماف اك حادثاف اك احدهما قػديم
ك االخر حادث فاف كانا حػادثين اليتولػد منهمػا قػديم ك اف كػاف احػدهما حادثػا ك
االخر قديما فكذلك ك اف كانا قػديمين تركبػا بالممازجػة ك االحالػة ك االسػتحالة ك
كسر السورة اـ ال فاف تركبا كما ذكرت فجاء الحدكث ك عرض كػل كاحػد منهمػا
(ٔ) الحقيقة الفصلية اف كانػت مركبػة جػاء الحػدكث ك اف كانػت بسػيطة قائمػة بنفسػها فهػي
الوجود ك تسميتها بالحقيقة الفصلية محض اسم التفيد علما فالحقيقػة االخػري التػي هػي غيػر
االكلي من كل جهة معدكمة اذ االكلي كجود كاين في الخارج فبطل التعدد .منػه
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الفناء ك الزكاؿ ك اليتولد القديم من حادثين فانيين ك اف لميتركبا بػالمزج ك االحالػة
ك االستحالة فهما شخصػاف مسػتقالف ك هػو خػالؼ الفػرض االكؿ ك ننقػل الكػالـ
اليهما اذا استدعي الخصم ك اليقف علي حد ك في كل درجة يبطل فرضه ثم نبطػل
تجويزق الالنهاية باالدلة السابقة.
فصـل :كل شيء موجود في مكاف كجودق ك زماف شػهودق ك مقػاـ حػدكدق ك
معدكـ في غير ذلك الحد فزيد مثال موجػود فػي المشػرؽ معػدكـ فػي الم ػرب اك
موجود في االرض معدكـ في السماء اك موجود في كقت معدكـ في كقت ك هكػذا
ك هذا معني كونه موجودا ك كونه معدكما ك ليس كجودق بواجب يمتنع عدمػه فػاف
عدمه ايضا ممكن موجود ك ليس عدمه بواجب الف كجودق ممكػن موجػود ك انمػا
صارت الممكنات ممكنة المكاف كجودها ك عدمها ك عػدـ امتنػاع كاحػد منهػا فلػو
فرض فارض اشخاصا متعددين ك سماهم قدماء نقوؿ له اليس كل كاحد مػن هػذق
المتعددين موجودا في حدق معدكما في غير حدق كما بينا ك لو لميكن معػدكما فػي
غير حدق لكاف الكل كاحدا ك هو خالؼ الفرض فاذا فرضت التعدد ك االمتياز فكل
كاحد منها موجود في حدق معدكـ في غير حدق البتة فكل كاحػد يمكػن افيتصػف
بالوجود ك يتصف بالعدـ ك ماكاف كذلك فهو حػادث ك لػيس حػادث معػدكما فػي
حد هو موجود فيه ك انما كل حادث موجود في حد معػدكـ فػي حػد اخػر ك سػبب
حدكثه ك امكانه اتصػافه بػاالمرين ك اف قػاؿ قائػل ربمػا يجػب افيكػوف فػي حػدق
موجودا ك يجب افيكوف في غير حدق معدكما نقل له كل ذيحد فوؽ حدق مهيمن
عليه المحالة ك ليس في صقع حدق فهو نسبته الي حد كجودق كنسبته الي حد عدمه
بال تفاكت ك لذلك يوصف بهما علي حد سواء فهو ممكن االتصاؼ بهما ك اليجب
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اتصافه بواحد دكف االخر ك هذا معني االمكاف ال غير.
فصـل :اف كانت اشخاص متعددة لكانت متميزة ك المتميػز موصػوؼ بصػفة
اليتصف بها االخر ك الصفة غيػر الموصػوؼ ك الموصػوؼ غيػر الصػفة ك الصػفة ك
الموصوؼ مقترناف ك االقتراف انفعاؿ عند فعػل القػارف لهمػا هػذا ك االقتػراف قػائم
بهما ال بنفسه بالبداهة فهو حادث اليحل باالزؿ الممتنع من الحػدث فالمتعػددكف
الذين عماد تعددهم الحدكث حادثوف بالبداهة.
فصـل :اف كانت اشخاص متعددة لكانت متميزة موصوفة ك الصفة ماخوذ في
مفهومها القيػاـ بػال ير ك التابعيػة للموصػوؼ ك لػوال ذلػك لكانػت كجػودا مسػتقال
كساير الذكات فاذا كانت قائمة بػه تابعػة لػه فرعػا لوجػودق التكػوف ازليػة كاجبػة
قائمة بنفسها فكل صفة حادثة المحالة فالتعدد الػذي مناطػه الصػفة حػادث ك كػذا
الوجود المتصف المقترف بها حادث النها جهة انفعاله ك قبوله اثر فعل الفاعل فيه ك
من امكانات ذاته فكل موصوؼ كائنا ماكاف بال ا مابلغ حادث هذا ك مصنوعية كل
موجود موصوؼ من البديهيات الفطرية التحتاج الي دليل ك الحمد للػه ك ال معنػي
للمصنوع اال ما اخرج حد من حدكد ذاته المستجنة فيها الي الخارج فمهما ادركت
الصفة لمتتجاكز حد المخلوؽ ك اني لك بالتجاكز عنه ك قدقاؿ علػي
الوصف الي الوصف ك قاؿ ابنه الصػادؽ

رجػع مػن

مػن عػرؼ مواقػع الصػفة بلػغ قػرار

المعرفة نعم اذا بطل االمتياز ك محق المجػاز يمكػن افتصػل الػي مػا شػاء لػك مػن
تعريفه ك تعرفه فترقب.
فصـل :اريد افادلك علي معرفة ربك ك لماكتبه الي االف في كتاب ك لماجرق
في خطاب كلكن اذكرق هنا ابت اء لوجه الله الوهاب ك بػه المسػتعاف ك منػه البػدء ك
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اليه االياب تدبر في سكين ك مسمار مثال ك تفكر هل هما من حديػد اـ ال ك الحديػد
معدكـ من ملك الله اك موجود فيه ك اف كاف موجودا هل هو السكين فما المسمار اك
هو المسمار فما السكين اك هما جميعا ك هما اثناف يقينا اك شيء فوقهمػا احػدي فػاف
كاف شيئا فوقهما احديا فتفكر فيه ك في الذهب اك ساير المعادف ك تعرؼ المعػدني
فاذا عرفت المعدني مثال تفكر فيه ك في الجبل مثال ك تعرؼ الجسػم الطبيعػي فػاذا
كجدته تفكر فيه ك في السماء ك تعرؼ الجسم المطلق ك هكذا تفكر في كل شػيء
مع قسيمه ك تعرؼ المطلق الظاهر بهما الي افتصل الػي اكؿ المطلقػات الػذي هػو
الوجود المقيد باالطالؽ اي بشرط ال ثػم تعػرؼ الالبشػرط اي االيػة المعبػر عنهػا
بالوجود الحق ك هو االحد البسي الظاهر به ك باطالقه ك كلما عرضك في نظرؾ ك
سيرؾ اضافة اك رب اك صفة اك اشارة خفية اك توهم امحه بمالحظة الظػاهر االعلػي
حتي لميبق لػك شػيء ممػا يمكػن افيميػز اك يشػار اليػه ك تجػد مػع ذلػك طمطامػا
اليساحل ك يما اليساجل ك ذاتا احدية التثني ك التجزا ك التوصف ك اليشػار اليهػا ك
الينسب اليها ك التنسب الي شيء ك اليرتب بها شيء ك الترتب بشيء ك اليشػبهها
شيء ك التشبه شيئا ك هكذا تجدق كما نعػت اليخالفػه حرفػا فحينئػذ ينكشػف لػك
سبحات الجػالؿ مػن غيػر اشػارة ك يمحػي الموهػوـ ك يصػحي المعلػوـ ك تجػذب
االحدية صفة التوحيد ك يهتك الستر ل لبة السر.
فاف كصلت الي مقاـ لمتر شيئا غيرق فقد كصلت اليػه ك اال فانػت م مػور فػي
تالطػػم امػػواج يػػم االكصػػاؼ ك تػػراكم سػػحائب مكفهػػرات االتصػػاؼ محجػػوب
بحجب الميػز ك الظهػورات مطػركد باسػهم الحػدكد ك االشػارات كلمػا ميزتمػوق
باكهامكم في ادؽ معانيه فهو مخلوؽ مثلكم مردكد اليكم التدركه االبصار ك هو
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يدرؾ االبصار سنريهم اياتنا في االفاؽ ك في انفسهم حتي يتبين لهػم انػه الحػق اك
لميكف بربك انه علي كل شي ء شهيد يعني موجػود فػي غيبتػك ك حضػرتك اال
انهم في مرية من لقاء ربهم اال انه بكل شي ء محي متي غبػت حتػي تحتػاج الػي
دليل يدؿ عليك ك متي بعدت حتي تكوف االثار هي التي توصلني اليك عميت عين
التريك ك التزاؿ عليها رقيبا ايكوف ل يرؾ من الظهور ما ليس لك حتي يكوف هػو
المظهر لك فسبحاف من ال دليل سويه يدؿ عليه ك ال ظهور ل يرق يظهرق اليري فيهػا
نور اال نورق ك اليسمع فيها صوت اال صوته اعرفوا الله بالله ك الرسػوؿ بالرسػالة ك
اكلي االمر باالمر بالمعركؼ ك النهي عن المنكر فهذق الجملة كافية لمن كػاف لػه
نور ك من لميجعل الله له نورا فماله من نػور ك هػذق الشػارعة التػي شػرعتها لػك اف
مشيت فيها باقداـ النظر ك االعتبار كصلت الي صحو بال غبار ك تست ني عػن هدايػة
االغيار التدركه االبصار ك هو يدرؾ االبصار فتدبر ك افتهم ك اف فهمت فاغتنم.
فصـل :كل شيء يجزأ يكوف اجزاؤق مركبة من جزئين من مادة ك صورة هػي
غير مادتها ك مادتها ايضا غير صػورتها فتعرضػها الصػورة فتخصصػها ك امػا اذا كػاف
الشيء ك ليس معه غيرق بل ما سواق ممتنع فاني يحتمػل فيػه التثنيػة ك التجزيػة ك قػد
اريتك حيث اسريتك من حضيض الكثرة الي اكج الوحدة احدا قدطوي المحػدكد
ك الح دكد ك الذكات ك الصفات ك المواد ك الصػور ك الحقيقػة ك المجػاز ك المعنػي ك
الصورة ك ال يب ك الشهادة ك المجػرد ك المػادي ك العػالي ك الػداني ك كػل تمييػز ك
ممي ز ك مميز فاني يحتمل فيه التعدد ك التجزؤ ك التثنػي ك هػو موجػود مسػتعل علػي
َ
الكل ثابت دائم ازلي ك كل متكثر اك متوحد دكنه فهو منه ك اليه ك له فبطل ماكػانوا
يؤفكػػوف ك تعػػالي ربػػي عمػػا يشػػركوف ك سػػبحاف ربػػك رب العػػزة عمػػا يصػػفوف ك
ٖٚ

اليدركه االبصار ك هو يدرؾ االبصار ك هو اللطيف الخبيػر ك لػيس كمثلػه شػيء ك
هو السميع البصير ك اريد افانبهك علي ما اليتنبه عليه اال اكلوا االلباب كلكػن علػي
نحو ضرب االمثاؿ.
بناءهػا
اعلم اف كل شيء يوصف بما هو عليه فاف كصػفت دارا كصػفتها بػاف َ
كذا ك بيوتها كذا ك فيها عليات كذا ك قصور كػذا ك ابػواب ك ركاشػن كػذا ك سػطح
كذا ك حياض ك جداكؿ ك بئر كذا ك تصف الكل علي مػا هػو فيهػا ك امػا اذا كصػفت
ارضا قفرا تصفها بانها ليس فيهػا بنػاء ك بيػوت ك عليػات ك قصػور ك فػالف ك فػالف ك
تنفي عنها كل عمراف ك بناء يبني ك ليس بانك جهلت االرض اك لمترهػا بػل الجػل
انك رايتها حق الرؤية ك الصدؽ ما تقوؿ فمن كصفها بوصف الدكر فقد جهلها ك لو
كصفت متخيال تصفه بانه اليدرؾ بالبصر ك لو كصفت معني تصفه بانه اليحػي بػه
الفكر ك لو كصفت حقيقة تقوؿ التػدركها عقػوؿ البشػر ك لػيس انػك تجهػل هػذق
المدركات بل كصفتها كما كجػدتها فكػذلك قػدعرؼ اللػه نفسػه بانػه التدركػه
االبصار ك التحويه خواطر االفكار ك التمثله غوامض الظنوف في االسرار الي سػاير
ما كرد من التنزيه في االخبار ك كذلك عرؼ نفسه بنفسه لنفسه ك اليعلػم مػا هػو اال
هو بك عرفتك ك انت دللتني عليك ك لوال انت لمادر ما انت ،يا من دؿ علي ذاتػه
بذاته ،اعرفوا الله بالله فوصػف الحػق للحػق حػق ك للخلػق خلػق فهػو هػو اليقػاؿ
يعرؼ نفسه اذ المعرفة كجداف بعد فقداف ك هػو اليفقػد نفسػه ك انػت تعػرؼ ايتػه
سنريهم اياتنا االية فبذلك اصفه باالحدية ك التنزيه ك كذا اجد فػي نفسػي ك انزهػه
عما اثبت فيه الملحدكف العادلوف بالله تعالي عما يقولوف علوا كبيرا.
فصـل :مااجهل من كصف ربه بانه كل االشياء فاف توجػه الػي احديتػه ك محػا
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االغيار ك صحا عن االحد بال غبار ك جذب االحديػة صػفات التوحيػد حتػي عػرؼ
االحد ك توجه اليه ك قصد فاين يجد كصف الكلية ك كثرة االشياء ك قدطوي الكل ك
الكلية ك الكثرة ك الشيئية طي االمتناع ك اف كاف يجد كصف الكلية ك كثػرة االشػياء
فمن اين يجد االحدية ك البساطة قدضلوا كثيرا ك اضلوا كثيرا عن سواء السبيل.
بالجملة اف كاف يمتنع مع ذاتػه غيػر ذاتػه فػاين كصػف الكليػة ك االتصػاؼ ك
االقتراف ك اف كاف يمكن مع ذاته غيرق فقد بطل القدـ ك جاء الحػدكث فػاقوؿ كمػا
قاؿ الرضا

سبحانك ماعرفوؾ ك ال كحدكؾ فمن اجل ذلك كصفوؾ سػبحانك

لو عرفوؾ لوصفوؾ بمػا كصػفت بػه نفسػك سػبحانك كيػف طػاكعتهم انفسػهم
اف شبهوؾ ب يرؾ الهي الاصفك اال بما كصفت به نفسك ك الاشبهك بخلقك انػت
اهل لكل خير فالتجعلني من القوـ الظػالمين انتهػي ك اف قيػل انػه تعبيػر عمػا فػي
النفوس بانه الشيء سواق ك هو هو كحػدق ببسػاطته فمػن ايػن جػاء هػذق الكثػرات
الخلقية ك االختالفات الواقعة فاف قيل انها محض اعتبػار فمػم هػذق االثػار بالجملػة
فقدخبطوا خب عشواء ك اتوا بشوهاء خرقاء.
فصـل :ك كذا مااجهل من جعل الله ثالث ثلثة بل خامس خمسة( )1مػع اف المقسػم
في االقساـ معتبر ك المميز فيها مسػتقر فقػد جػاء التركيػب ك بطػل التوحيػد تعػالي عمػا
يقولوف علوا كبيرا ك اف كانوا يجعلوف المقسم من المعقوالت االنتزاعيػة علػي زعمهػم
فنقوؿ اف كاف االنتزاع بالمناسبة فانا انتزع من انساف انه حمػار فلػمتكػذبني ك اف كػاف
(ٔ) المراد من قولي ثالث ثلثة قولهم الشػيء امػا كاجػب الوجػود اك ممكػن الوجػود اك ممتنػع
الوجود ك خامس خمسة قولهم الشيء اما كاجب الوجود لذاته اك ل يرق اك ممكن الوجود لذاته
اك ممتنع الوجود لذاته اك ل يرق .يػم
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مع مناسبة فقدحصل له في الخارج ما ينتزع عنه ك هػو سػبب التركيػب هػذا ك مػع عػدـ
منشا االنتزاع يلزـ عدـ االقساـ اذ ليس بين النفي ك االثبات منزلة.
فصـل :اعلم كلية لست تراها تخالف فػي موضػع كاحػد بػل هػي جاريػة فػي
جميع المواضع ك هػي مػن االبػواب التػي يفػتح منهػا الػف بػاب ك هػي اف االلفػاظ
الظػػاهرة تعبيػػرات عػػن صػػور نفسػػانية هػػي تجسػػمات المعػػاني العقليػػة التػػي هػػي
تعرفات الحقايق االلهية ك تلك هي خزائنها التي تنزلت منها اف كانت صدرت مػن
شاعر متنبه اراد بها قصدا ك اال فهي اجساد ال اركاح لها كهذياف المػريض ك النػائم ك
اليعبؤ بها ك اليص ي اليها ك اليجاب عنها فكل ما اخبرؾ به مخبر فهو مما كصل اليػه
بنفسه اك عقله اك حقيقته ك شاهدق ك اطلع عليه ك اال لميقدر علي التعبير عنػه اك كػاف
هذيانا اليص ي اليه فالياتيػك ات اال بمػا عنػدق ك اليعطيػك اال مػا كجػدق ك كػذلك
كلما طرؽ سمعك يمكنك الوصوؿ اليه كائنا ماكاف بال امابلغ فاف الطارؽ سػمعك
ليس اال من جنسك فما نزؿ اال من حيث نزلت ك اليصعد اال الي حيث تصعد فكلما
كلمت اك كلمت به يصػاقعك فػي مراتبػه ك منازلػه مػن حقيقتػه ك معنػاق ك صػورته
الذهنيػة ك لفظػػه ثػػم مدلولػػه ك مفهومػػه ك مػػرادق ك مصػػداقه ك مػػا لػػيس فػػي حػػدؾ
اليمكنك التوجه اليه ك قصدق ك ارادته بل ك ال االشارة اليػه بحضػور ك ال غيػاب ك ال
بنحو من انحاء االشارة ك ال بخائنة االعين ك ابهم الكنايات ك اغمض العبػارات ك لػو
باالشارات العقلية في ادؽ معانيه اذ من المحاؿ افتشير الي ما لػيس فػي صػقعك اك
تدرؾ ما ليس من جنسػك فػذك الجهػة اليقػدر افيتوجػه الػي المنػزق عػن الجهػة ك
ذكالرتبة يعجز افيقصد اك يريد الخارج عن الرتبة ك لو بادؽ اراداته فهو مػن حيػث
ذاته هو هو ال حاجة له الي معرفة نفسه ك اما خلقه فرجع من الوصف الػي الوصػف
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اال اف ال ايب عن درؾ الحواس كصف نفسه لك بك بنحو ما تقوؿ ك فيػك مصػداؽ
جميع ذلك ك المػراد منػه اف كنػت تفهػم مػا تقػوؿ ك الكػالـ الحػق اف كنػه الػذات
القديمة اليعرفه بما هو اال هػو ك امػا غيػرق فكػل مػا يقػوؿ فيػه اكصػاؼ ك نعػوت ك
تجليات ك سبحات ك مظاهر فمن عرؼ مواقع الصػفة مػن غيػرق سػبحانه بلػغ قػرار
المعرفة ك اما هو تعالي قدرق فيعرؼ نفسه بنفسه ال بصفة ك معرفػة اخػري ك القػوؿ
الفصل انه هو هو ال اله اال هو فاف اردت التعبير الحق فاتبع ما كصػف اللػه نفسػه بػه
في كتبه ك سنن انبيائه ك استشعر مػا تقػوؿ ك اف عػدلت عنػه كقعػت فػي الهػذياف ك
اكتسبت الخسػراف ك القػوـ اف ذاقػوا حػالكة التعبيػرات االلهيػة ك مطابقتهػا للواقػع
لماعدلوا عنها الي تعبيرات منحرفة عن الحق الواقع كلكنهم عجػزكا عػن دركهػا ك
راقهم زبرج كلمات اليهود ك النصاري فحسػبوها مػاء ك اف هػي اال كسػراب بقيعػة
يحسبه الظماف ماء ك خالصة المقاؿ كالـ الولي المتعاؿ انما تحد االدكات انفسها ك
تشير االالت الي نظائرها فكلما حققناق اك حققه المحققوف فمما قراناق في حركؼ
انفسنا ك راينا في مراتب ذكاتنا فاليتجاكز شيء مبداق ك اليقصد شيئا يمتنع هػو فيػه
كلكن الناس ابعدهم عػن درؾ الحػق القيػاس ك كقعػوا بػذلك فػي التبػاس فزعمػوا
الباطن كالظاهر من كثرة االرتمػاس فحسػبوا البػاطن االعلػي كػاعالهم ك ال ايػب
ك ايبهم ك جوزكا االشارة اليه كما جوزكا االشارة في الظاهر ك غفلوا عػن اف لهػم نفسػا
اعلي من ذلك االعلي محيطة بذلك ال ايب فلميعبركا اال عن مشهودهم ك لميشػيركا اال
الي ما يصاقعهم فافهم اف كنت تفهم ك اال فالتفسدنها ك اع القوس باريها.
فصـل :الوحػدة المػرادة فػي توحيػد الػذات القديمػة هػي الوحػدة االحديػة
البسيطة الممتنع معها سويها عينا ك كونا ك امكانا ك اثباتا ك نفيا ك حقيقة ك اعتبارا علي
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متفاهم القوـ ك نجد ذلك كذلك بعين اللػه تعػالي التػي فينػا لػيس مػن حيػث جرنػا
الدليل ك الزمنا البرهاف حتي يحتمػل افيخػدش فيػه ك قداسػمعتك ت ريػد الورقػاء
علي االفناف بفنوف االلحاف اف كنت ذا اذاف ك الف االعتبار اف كاف ممػا ال حقيقػة لػه
فليس به اعتبار ك القوؿ بانه لوال االعتبارات لبطلت الحكمػة جػار فػي حكمػتهم ال
حكمة اؿمحمد

فهي بكلها حقايق كاقعية خارجية فما ال كاقع له ال اعتبار فيػه ك

اما النفي فهو فرع االثبات ك هو شيء الف النفػي البػات ال تعبيػر عنػه ك مػا لػه تعبيػر
موجود ك الممتنع لف موجود لمعني موجود تصورق االفهاـ الناقصة ك كانها سمت
كجودا بالعدـ ارتجاال ك فراغ البيت شيء ك هو ليس كجود زيد فيه فالنفي شػيء ك
اما االمكاف ك الكوف فقػد حققنػا كجػود المعػاني المصػدرية فػي الخػارج ك اال فػال
اختصاص لمعني بشيء فاالحساف اذا اساءة ك النصر خذالف ك اف كاف فػي الحقػايق
ما يخ

بها معني دكف معني فهو المطلوب ك هو المصداؽ ك بطل ماكانوا يعملػوف

فاذا جميع ما ذكر شيء ك يمتنع مع الواجب البسي اذ لو تصػاقعا لتمػايزا ك لتركبػا ك
لحدثا ك هو خالؼ المفركض فاذ لميكن معه شيء ك قدطوي الكل باالمتنػاع فهػو
احد حق ك كل ما لميمتنع فيه فرض نحو من انحاء الكثرة فهو حػادث ك امػا القػديم
فانه اليفرض فيه شيء من ذلك ك يمتنع فهو احد قدطوي باحديته جميع الفػركض
ك الحيوث ك الجهات ك االعتبارات ك الذكات ك الصفات ك المحػدكدات ك الحػدكد
ك االشارات ك االحتماالت ك االفعاؿ ك االثار ك االغيار طيا يمتنع معه ذكر شيء منها
اني ك كلها ظهورق قائم بامرق ك اليجري عليه ما هو اجراق ك اليعود فيه ما هو ابػداق ك
ليس مرادي من عدـ تجزيه ص رق المانع عن التجزؤ بل هو كاسع احاط بمػا سػويه
علما ك قدرة بل علي معني عدـ كوف كصف معه يصير صػفة تجزيػه ك انطػواء كػل
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كصف تحته فافهم فقد الح الصباح ك است نيت عن المصباح.
فصـل :ماافح

خطاء الذين يقولوف اف كاجب الوجود كلي امتنعػت افػرادق

ماخال الواحد اذ نسالهم اف هذا الواحد عين كاجب الوجود من كل كجه فما الفارؽ
اك غيرق فمركب مما هو به منه ك ما هو به غيرق ك هو كصػف الجزئيػة فهػو حػادث ك
الجزئيات ظهورات الكلي ك الكلي كلي بصلوح تلػك الظهػورات فيػه فػاف كانػت
تمتنع فبم عرؼ كليته ك الواجب بسي اـ مركب فػاف كػاف بسػيطا فكيػف كصػف
بالكلية ك اف كاف مركبا فهو حادث ك ثانيا هو فوؽ الواحد اك معػه اك دكنػه فػاف كػاف
دكنه فالواحد لػيس بظهػورق ك جزئػه ك اف كػاف معػه ك عينػه فهػو الواحػد اك غيػرق
فبينونته عزلة ك هو جزئي مثله ك اف كاف فوقه ك هو شيء خارجي فالواحػد خلقػه ك
ظهػػورق ك حػػادث ك ال الػػه اال اللػػه ك اف لػػميكػػن امػػرا كاقعيافاللػػه لػػيس بواجػػب
مالميفرضه فارض ك ليس اعتبار الوجوب اكلي به من اعتبار الحدكث ك اف كاف لػه
خصوصية فهو المصداؽ.
ك افح

منه قوؿ الزاعمين اف شريك الباري كلػي ممتنعػة االفػراد اف كػانوا

يتكلمػػوف هػػذيانا اليقصػػدكف بػػه شػػيئا فشػػانهم ك جػػوابهم السػػكوت ك اف يريػػدكا
افيكونوا من زمرة العقالء فشريك الباري شيء ك لو فػي الػذهن اـ ال شػيء مطلقػا
فاف كاف الشيئا مطلقافكيف يحكموف عليه بالكلية ك العػدـ البحػت البػات اليصػير
كليا ك ال جزئيا ك اف كاف شيئا ذهنيافهل هو حادث قائم بال ير ك لو بك اك قديم قػائم
بنفسه ك ال ثالث فاف كاف قديما تعدد القدماء ك لميخت

بػذهنك ك اف كػاف حادثػا

قائما بك فكل شيء سواق قائم بامرق ك الله خلقكم ك ما تعملوف فهو حادث من خلق
الله سبحانه اال اف امكنة الخلق مختلفة فمنها ما هو مخلوؽ في ال يػب ك منهػا مػا هػو
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مخلوؽ في الشهادة ك منها في نفسك ك منها في جسمك بل ك لما لميكن ذهنك اكؿ
خلق الله ليس ما فيه مخلوقابالكاسطة فما بينه ك بين فعله سبحانه خزائن نػزؿ عنهػا
ك كاف فيها قبل افيدخل ذهنك مخلوقا حادثا فاذا كاف حادثػا كيػف يكػوف شػريك
الباري ثم علي زعمك لكل ماكنت تعتبرق في ذهنك كاف منشا انتزاع فهل لشػريك
الباري منشا انتزاع ثػم الكلػي مػايكوف الجزئيػات مػن صػلوحاته ك ظهوراتػه فهػل
المعدكـ له صلوحات ك ظهورات ك هل كجود شريك الباري في ذهنػك كاجػب اك
ممكن اك ممتنع السبيل لك الي االكؿ ك الثالث فالوس هو ك ذهنك موضع عقايدؾ
ك هل تعتقد جواز كجود شريك الباري ك ذهنػك فػي العػالم ك مػن العػالم ك اف كػاف
اليضر هذا االعتقاد فالينفع االعتقاد الحق ك اف قلت انه لػيس باعتقػاد فانػه خػالؼ
الواقع قطعا فهو كذب ك اف قيل فرض المحاؿ ليس بمحاؿ فػذلك قػوؿ محػاؿ فػاف
الفرض هل يحتاج في صدقه الي تصور المفركض اـ ال ك هو محض لفػ ال معنػي
له فالثاني هزؿ ك االكؿ يكوف تابعا لشاخ
فيه شيء اال من شاخ

خارجي فاف الػذهن كػالمراة الينطبػع

خارجي بالفعل اك بالقوة ك هو ثابت في االمكاف منبسػطا ك

يتقدر بقدر الذهن ك مالميكن شيء في الخارج يوخػذ منػه المػادة ال شػيء يلػبس
عليه صورة ما في الذهن ك لو لميكن ممكنػا لمػاتعلق ارادتػك علػي مػا التتعلػق بػه
ارادة الله النافذة ك لماقدرت علي خلق مػا لػميخلقػه اللػه ك لػذلك ركي انػه اليقػع
شي ء في ذهن احد اال ك خلق الله مثله في الخارج لئاليقػوؿ احػد هػليقػدر اللػه
افيخلق مثل ذلك اال ك خلق مثله بالجملة ففرض المحاؿ محاؿ ك ايجاد ما لميوجدق
الله ممتنع ك شريك الباري ممتنع في الخػارج ك كجػودق فػي الػذهن ممتنػع ك كليػة
الممتنع ممتنع اخر نعوذ بالله من بوار العقل ك قبح الزلل ك به نستعين.
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فصـل :اف الله سبحانه اختار في االستدالؿ علي كاحديته الهل القيػل ك القػاؿ
استداللين يناسب باطنهما اهل الحاؿ احدهما لو كػاف فيهمػا الهػة اال اللػه لفسػدتا
كالثاني اذا لذهب كل اله بما خلق ك لعال بعضهم علي بعض فنشرح االكؿ في هذا
الفصل ك الثاني في فصل اخر.
فنقوؿ اما في الظاهر اف االلهػة المفركضػة متعػددة فمتميػزة فمختلفػة الطبػع
فمختلفة االختيار فيمتنع امضاء االمر من احدها ففسدتا اال افي لب احدها االخػر ك
يكوف الم لوب ساقطا ك ينحصر االمر في الواحد ك اما في البػاطن فااللػه مػا يرجػع
اليه امر خلقه ك يؤؿ اليه ك اليكوف اال بسيطا اال الي الله تصػير االمػور ك اليػه يرجػع
االمر كله ك انا لله ك انا اليه راجعوف ك قداسرينا بك سابقا فػي هػذق الػدرجات فلػو
كاف لهذق الكثرات الهػة متعػددة بالشػركة فػي الكػل لكػاف يلزمهػا افتػدكر علػي
اقطاب عديدة في كل اف بل تدكر علي الوجود ك العػدـ اذ المرجػع بسػي فتكػوف
موجودة معدكمة في اف كاحد ك اف رضي الخصم بتركيبها فيلزـ افيدكر الخلق فػي
اآلف الواحد علي الحالين المختلفين من كل حيث فيكوف حػارا ك بػاردا مػن حيػث
كاحد ك جهة كاحدة ك في ذلك فسادها اي عػدمها الف صػالحها بػالكوف ك الوجػود
فافهم فانه مما لميتنبه عليه احد اال من اخذ عن الله ك عػنهم سػالـ اللػه علػيهم ك قػد
كانت االية تقرا دائمة ك لمتفسر كذا اال من عندنا ك الحمد لله.
فصـل :ك اما االية الثانية فهو فرض تعدد االلهة مع فرض تفرد كل الػه بػبعض
الخلق فيلزـ من ذلك ظاهرا افيػذهب كػل الػه بمػا خلػق ك يمنػع خلػق االخػر عػن
االنتفاع بخلقه حيث ينكرق خلق ذلك ك يعاديه ك يسبه ك ينكرق االله االخر ك ينكػرق
انبياؤق ك يوعدكنهم بالنار فيقع التعاند بينهم ك التنازع ك التعالي ك التمانع كمػا ظهػر
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كاما في الباطن فيقوؿ اذا لدار كل خلق علي قطب امر خالقػه الف مصػير كػل خلػق
الي خالقه فيحدث التفكك ك عدـ ارتباط الخلػق بعضػه بػبعض االتػري انػه لػو دار
بعضها علػي الوجػود ك بعضػها علػي العػدـ لفنػي اف كػاف االلػه بسػيطا ك اف رضػي
الخصم بتركيبه فيلزـ افيقوـ كل خلق بامر خالقه فاليوثر خلق هػذا فػي خلػق ذاؾ
كما الي وثر نور هذا السراج في نور هذا السراج ك انت تري اف الخلق يػوثر بعضػها
فػػي بعػػض فالسػػفليات بعضػػها فػػي بعػػض ك العلويػػات فػػي السػػفليات بػػل ك بعػػض
السفليات في العلويات ك اليمكن افيوثر اثر في اثر اال افيكوف موثر االثػر الثػاني
اثر موثر االثر االكؿ ك تحته فلو كاف فيهما الهة متعددة لػذهب كػل الػه بمػا خلػق ك
دار كل خلق علي قطب امػر خالقػه مسػتقال مامونػا عػن التفاعػل عػن غيػرق ك لعػال
بعضهم علي بعض اذا اراد تاثير خلقه في خلق االخر ك لتنازعا ظاهرا ك اما باطنا النه
عند التمايز ك االختالؼ يكوف بعض الصفات اشػرؼ مػن بعػض ك اعلػي المحالػة
مثال اذا اختلفا في الجهة فالشرؽ اشرؼ من ال رب ك الجنوب افضل من الشػماؿ اك
في الرتبة فالعليا اشرؼ من السفلي اك في الكم فالعظيم اشرؼ مػن الصػ ير اك فػي
الكيف فالحار اشرؼ من البارد ك هكذا ك انما ضربنا ذلك مػثال ك االسػتدالؿ علػي
ماهنالك اليعلم اال بما هيهنا فاذا جاء االخػتالؼ جػاء التعػالي ك انمػا يتعػالي النػاس
الختالؼ امزجتهم ك يلزـ ذلػك افيكػوف بعضػها ادنػي مػن بعػض فيكػوف بعضػها
مقهور بعض مستفيدا منه ك المقهور ليس باله مسػتقل النػه حػادث قابػل للزيػادة ك
النقصاف فافهم راشدا فاف هذين الفصلين فصالف جديداف جديداف ك الحمد لله.
فصـل :اعلم اف هنا مسئلة مهمة قدغفل عنها اكثػر الخلػق فحرمػوا عػن ادراؾ
انب ه عليها ك هي اف االنساف انموذج هذا البنياف ك فيه جميع ما
اكثر المسائل احب اف ّ
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في عالم االمكاف ك قدشهد بذلك جميع اهػل الحكمػة ك العيػاف ك كتبنػا فيػه رسػالة
اخري براسها ك ال رض اف الخالق الحكيم لما خلق االنساف انمػوذج هػذا البنيػاف ك
جعل فيه من كل ما فيه شيئا فجعل لكل نوع مػن انػواع الخلػق فػي االنسػاف مػدركا
يدركه به بحيث لوال ذلك المدرؾ فيه حسب ذلك النوع معدكما لميػدخل عرصػة
الوجود مثال جعل لالنساف بصرا يناسب االضػواء فاليػدرؾ اال االضػواء المنصػب ة
في بطوف الكثيفات ذكات االصباغ فلو لميكن له عين لمػاادرؾ معنػي الضػوء ابػدا
ابدا ك كاف عندق كالمعدكـ ك جعل له سمعا يناسب االصوات فلو لميكػن لػه سػمع
لماادرؾ صوتا ك كانت االصوات عندق كالمعػدكـ ك اف فػتح عينػه ك امعػن النظػر ك
هكذا ساير الحواس فلو سد احد سمعه ك فتح عينه ك اراد تحاكؿ مسائل الموسػيقي
ك تمييز االصوات ك معرفػة الن مػات ك االبعػاد ك اكثػر البحػث ك الفحػ

ك الػرد ك

الجواب ك االعتراض ك النقض اليكاد يدرؾ شيئا ك اليػزداد مػن الطريػق الواقػع اال
بعدا فاف الن مة التدرؾ بالعين ابدا ك ذلك تكلف اليفيد له علما ك ال عمال ك كػذلك
لو فتح سمعه ك اغمض عينه ك اراد فهم مسائل الهندسة ك النقوش فاليتعب اال نفسه
ك اليكاد يصل الي قليل ك ال جليل من مسائله ك كل ما يقوله كائنا ماكاف باطل ك عن
حلية االعتبار عاطل ك لو كافق بعض كلماته الحق لما اخذق تقليدا فاليكاد يفهػم مػا
يقوؿ ك ال ما يقاؿ لػه ك هكػذا للعػالم انػواع مػن الوجػود غيبيػة اليػدرؾ شػيء منهػا
بالحواس الظاهرة ك لو سعي في تحديدها فانها ليسػت مػن عالمهػا ك الينطبػع فيهػا
اشباحها ابدا فلو لميكن لالنساف مدارؾ غيبية لحسػب اف مػا سػوي عػالم الظػاهر ك
ظاهر العالم معدكـ ك ماكػاف يػزعم اف مػا كراء ذلػك شػيء فػانعم الخػالق الحكػيم
الرؤؼ الرحيم عليه بحواس باطنػة ك هػي الخمسػة المعركفػة ك الحػس المشػترؾ
ٗٚ

البرزخي حتي يدرؾ بكل كاحد شيئا من تلك االنواع فانها كلها خلقػت لػه ك خلػق
لها فيدرؾ بالخياؿ صور االشياء ال يبية الجزئية المقركنة بموادها ك يػدرؾ بػالفكر
صور النسب الحكمية ك يدرؾ بالوهم بعض المعاني الجزئية المستنبطة من اقتػراف
المتخػػيالت ك يػػدرؾ بػػالعلم صػػور االشػػياء المجػػردة الملكوتيػػة ك بالعقػػل معػػاني
االشياء الجبركتية الرقيقة ك الحس المشترؾ يدرؾ الصػور المثاليػة البرزخيػة بػين
ال يػػب ك الشػػهادة ك الرقػػائق ك لػػوال احػػد هػػذق الحػػواس لحسػػب االنسػػاف ذلػػك
المحسوس معدكما مطلقا ك ليس كاحد منها يدرؾ ب ير حاسػته المخصوصػة بػه ابػدا
ابدا فبما انعم الله عليه من تلك الحواس يدرؾ االنساف تلك الصور ك المعاني ال يبية.
ك قدانعم الله عليه بػنفس يػدرؾ بهػا حقػايق االشػياء المجػردة عػن الكليػة ك
الجزئية ك المعنويػة ك الصػورية ك لوالهػا لمػاعرؼ اف لالشػياء حقػايق ك لػو سػعي
االنساف ك امعن الفكر ك الخياؿ مدي عمرق افيدرؾ حقيقة مػن الحقػايق مػات فػي
القاؿ ك القيل ك مثله مثل العمياف ك الفيل ك اليفوز من دركػه بكثيػر ك ال قليػل فعلػي
من راـ درؾ الحقايق افيفتح عين تلك النفس القدسية ك ينظر بها في عالم الحقػايق
ك يريها بعين غير حسيرة ك يصل اليها بباع غير قصيرة.
ثم انعم الله علي االنساف مدركا اخر ك هو العقل المعنوي الكلي النسبي ك هو
مدرؾ يدرؾ االنساف به حقيقة االمر المتعلق بالحقايق الموجد لها الذي يقػوـ كػل
ما سوي الله به ك به يدرؾ كجوهه ك رؤسه ك سر االمر بين االمرين ك مواقػع صػفاته
سبحانه ك معاني اسمائه فلو عاش احد عمر الدنيا ك امعن النظر ب يػرق مػن االعػين ك
ادؽ غيرق من االكهاـ ك المشاعر في معرفة امرق ك مشيته سبحانه ك ارادته ك قػدرق ك
قضائه ك امضائه ك اختراعه ك ابداعه ك سر االمر بػين االمػرين اليكػاد يػدركها ابػدا
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النه شػبه طلػب ادراؾ االصػوات بالبصػر ك االضػواء بالسػمع ك ذلػك محػاؿ ك انمػا
الناس يحرموف عن درؾ المسائل النهم اليفتحوف مدرؾ فهم المسالة ك الينظػركف
بعينها ك لذلك تػريهم يحصػلوف سػنين عديػدة ك اليحصػل لهػم ضػرس قػاطع فػي
المسالة ك اليدركوف كنهها ك يتعلموف الفاظا بال اركاح.
ك فوؽ هذق المدارؾ كلها مقاـ ال يب المطلق ك العماء الحق ك مػا ال اسػم لػه ك
ال رسم ك ال تعبير عنه ك هػو مقػاـ اعرفػوا اهّلل بػاهّلل بػه يعػرؼ اللػه ك اليعرفػه غيػرق
فلو عاش احد مدي ملك الله ك طلب يمينا ك شػماال ك امعػن انظػارق ك ادؽ افكػارق ك
اغمض افهامه ك ارؽ اكهامه ك غاص في لجػج فهمػه مػدي ملػك اللػه لػميدركػه ك
لميعرؼ ك رجػع انظػارق حسػيرة ك افكػارق كليلػة االتػري اف مػن مشػي الػي جهػة
المشرؽ مدي ملك الله لميصل الي الله الف السير في الجهات ك اليها ك الله سػبحانه
فوؽ الجهات ك لو دققت النظر الي اخر االبػد لػمتػري اللػه فػاف النظػر اليػدرؾ اال
اللوف ك الله ليس بلوف ك هكذا فاليعرؼ الله سبحانه اال به فمػن راـ معرفتػه ب يػرق
لميصل اليه ك لميدركه ك ضل ك غوي ك هلك ك هوي فاف مػا سػويه حػادث مػدرؾ
للحادث ك هو غير اللػه سػبحانه فيريػد افيثبػت لػه القػدـ فػالفطرة التقبػل ك يريػد
افيثبت لػه البسػاطة فػالفطرة تمتنػع عػن التسػليم فالجػل ذلػك يسػتمع كػل دليػل ك
اليسكن عند دليل ك لو عجز عن ردق ك التزـ به عنفا كلكن طبعه اليسلم اف ما تصػورق
بالخياؿ اك ادركه بالفكر اك الوهم اك علمه اك عقله اك فهمه بحقيقته كذا يعني علػي مػا
يسمع في الحق فاليكاد يسكن ابدا ك يكػوف دائمػا متزلػزال حيرانػا يػتلجلج قلبػه فػي
صدرق ك يكاد يخرج من فيه ك اف الله سبحانه لميجعل الفطرة بحيث تتيقن اف الباطػل
حق ك ما ادركه بمشاعرق ك تصورق حادث ك اليسكن قلبه علي انه قديم ك لذلك تػري
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الحكيم النحرير يتكلم بجميع انحػاء الكػالـ ك اليقاكمػه احػد فػي جدالػه ك كالمػه ك
يستدؿ بكل دليل ك يجيب عن شبهة كل ضليل ك معذلك اليدعوق معرفتػه بربػه الػي
تقوي ك عمل ك حب ك رجاء ك خوؼ من الله ك اليحب بها اكليػاء اللػه ك اليعػادي بهػا
اعداء الله ك التنبعث نفسه ك التشتاؽ الي مناجاة الله ك عبادته ك اليسكن نفسه علي ما
يقوؿ ك يستهزؤ به في نفسه فذلك من جهة انه تعلم الكالـ ك مػا عػرؼ المػراـ ك انمػا
استعمل في معرفة الحق غير مدركه فلمتصدقه نفسه علي ما يقوؿ.
فاذا اردت يػا اخػي الوصػوؿ الػي المعرفػة الحقػة ك اردت افتصػدؽ االدلػة
بااليمػػاف الصػػادؽ فاسػػتعمل لكػػل مسػػئلة مػػدركها ك اعػػرؼ اللػػه باللػػه ك الرسػػوؿ
بالرسالة ك اكلياالمر باالمر بالمعركؼ ك النهي عن المنكر ك اعلم اف الله اجل مػن
افيعرؼ بخلقه بل الخلق يعرفوف به ك اذا دارينا الخلػق فػي تصػديقنا ايػاهم بػانهم
عارفوف فانما ذلك كتصديقنا بعض االطفاؿ علي ما يقولوف ك نعللهم حتػي يكبػركا
ك معاذ الله افناخذ اال من كجدنا متاعنا عندق ك يجزي عنهم اذ اليكلف الله نفسػا اال
كسعها ك جل المفاسد الواقعة بػين العلمػاء ك االختالفػات ك الػرد ك االعتراضػات ك
التعاديات ك التبريات الجل انهم لػميعرفػوا مػدارؾ المسػائل ك لػميسػتعملوها فػي
محالها فلذلك كثر بينهم الشقاؽ ك القاؿ ك العلم نقطة كثرها الجهاؿ فتبصر.
فصـل :مااجهل قوما قالوا باالشتراؾ المعنوي في الوجود بين الله ك بين خلقػه
ك ماا سخف قوؿ من قاؿ باالشتراؾ اللفظي فيه بينهما ك كػال القػولين خارجػاف عػن
قصد السبيل ك االمر علي نحو لميركق في كتػاب ك لػميسػمعوق فػي خطػاب ك انمػا
علمه مخصوص بعلماء اهلالبيت

ك لعل تفصيله مخصوص بهػذا الكتػاب فػاف

اعرتني لبك لعلك تفوز بما فزنا ك اال فالتخض فيه فانه من باطن الباطن ك ليس ح
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كل من نطق بالعلوـ ك ضب الرسوـ.
امػػا كجػػه بطػػالف االشػػتراؾ المعنػػوي فػػاف مػػن البػػين اف المشػػترؾ المعنػػوي
افيكوف اللف موضوعا علي حقيقػة مطلقػة مػن غيػر مالحظػة القيػود الجزئيػة ثػم
يستعمل في كل فرد الجل ما فيه من المثاؿ الملقػي فيػه ال الػب علػي تلػك القيػود
علي نهج الحقيقة ك قدعلمت اف القديم جلشػانه لػيس فػردا مػن مطلػق ك اال كػاف
مركبا فبطل القوؿ باالشتراؾ المعنوي راسا ك اما االشػتراؾ اللفظػي فقػدعلمت انػه
يتحقق اذا كضع لف لفرد خاص ثم كضع ذلك اللفػ علػي فػرد اخػر ال بمالحظػة
مناسبة بينه ك بين الفرد االخر ك المفركض هنا خالفه فاف الػذي يقػوؿ اللػه موجػود
ثم يقوؿ زيد موجود يجد بينهما مناسبة الجلها صح في حق كل كاحد انه موجود ك
لو كجدت تلك النسبة في عمرك لقاؿ في حقه ايضا انه موجود ك يعلم انه لػيس مػن
محض اتفاؽ المشاركة في التسمية قطعا ك كذلك ليس الوجود بين الله ك بين خلقه
من باب الحقيقة ك المجاز لوجود عالئم الحقيقة فيهما معػا بػال شػك ك ال ارتيػاب ك
ليس علي احدهما من باب النقل النه يصدؽ علي كل كاحد باصل الوضع بالبداهة
ك بالسوية بال قرينة ك ليس صػدقه مػن كثػرة االسػتعماؿ ك ال لبػة ك لػيس مػن بػاب
االرتجاؿ لمالحظة النسبة بالبداهة.
فتبين ك ظهر اف اطالؽ لف الوجود علي الله ك علي الخلق ليس علي كجه من
هذق الوجوق فمن ذلك تحير العلماء فيه ك لػميعلمػوا المخلػ

منػه ك لنػا فػي ذلػك

الخصيصوف ك طاؿ ما نطق به مشايخنا اجماال ك لػميعرفػه
تحقيق شريف اليعرفه اال ّ
احد من اصحابنا اال االقلوف ك لما كاف هذق المسالة من مباحث االلفػاظ ك غيػر هػذا
المقاـ اليق بها الف هذا الكتاب مقصور علي المعاني اليليق تفصيلها هنا ك به نخػرج
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عما نحن بصددق كلكن ال مانع من االشارة بواضح العبارة.
فنقوؿ ك ال قوة اال بالله اعلم اف الذات حيث هي ليست اال هػي ك هػي بنفسػها
في نفسػها لنفسػها ليسػت تحتػاج الػي افتػدعو نفسػها اك تطلبهػا فانهػا التفقػدها ك
التحتاج افتدعوها فهنالك ال اسم لها ك ال رسم ك اما عند غيرها فاف كاف اعلػي منهػا
فهي بما هي عليه احضر عندق من حضورها عند نفسها ك هو اكلي بهػا مػن نفسػها ك
اقرب اليها منها فاليحتاج الي مميز لها ازيد منهػا ك امػا مػن هػو دكنهػا فيحتػاج الػي
تمييزها ك دعوتها ك هي التظهر عند من هو دكنها اال بصفاتها ك اثارها ك هو اليػدرؾ
منها اال اياهػا فتبػين اف االسػم لتعيػين الرسػم عنػد الظهػور لل يػر ممػن هػو دكنػه ك
المسمي بذلك االسم هو ذلك الرسم المقترف به المميز بػه كمػا قػاؿ الصػادؽ
الخبز اسم للماكوؿ ك الماء ا سم للمشركب ك النار اسػم للمحػرؽ ك الف المسػمي
يلح فيه االسم ك هو مقترف به متضايف معه ك الذات التػي التوصػف بػاالقتراف ك
اليلح معها غيرها اليجوز افتكوف مسماة لالسم انظر الي قػوؿ الرضػا

حتػي

تشاهد صدؽ ما اقوؿ في حػديث لو كاف معه شيء في بقائه لميجز افيكوف خالقا
له النه لم يزؿ معه فكيف يكوف خالقا لمن لم يزؿ معه ك لو كػاف قبلػه شػيء كػاف
االكؿ ذلك الشي ء ال هذا ك كاف االكؿ اكلي باف يكوف خالقا لػه ثػم كصػف نفسػه
تبارؾ ك تعالي باسماء دعا الخلق اذ خلقهم ك تعبدهم ك ابتالهم الي افيػدعوق بهػا
فسمي نفسه سميعا بصيرا قادرا قائما الحديث ك سئل

هػل كػاف اللػه عزكجػل

عارفا بنفسه قبل افيخلق الخلق قاؿ نعم قاؿ يريها ك يسمعها قاؿ ماكاف محتاجا الػي
ذلك النه لم يكن يسالها ك اليطلب منها هو نفسه ك نفسه هػو قدرتػه نافػذة فلػيس
يحتاج الي اف يسمي نفسه كلكنه اختار لنفسه اسماء ل يرق يدعوق بها النه اذا لميدع
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باسمه لميعرؼ فاكؿ ما اختار لنفسه العلي العظيم النه اعلي االشياء كلهػا فمعنػاق
الله ك اسمه العلي العظيم هو اكؿ اسمائه عال علي كل شيء انتهي ك قدذكرنا هذق
االخبار قبل اثبات االمامة النها برهانية مقبولة عند كل احد.
فاذا كاف االسم للشيء من حيث الظهور ال من حيث الػذات فالمسػمي باالسػم
اي المعلػػم بتلػػك العالمػػة ك الموصػػوؼ بػػذلك الوصػػف هػػو ذلػػك الظهػػور المميػػز
المعركؼ المدعو بذلك االسم فاذا متػي عػرؼ القػديم جػلشػانه ك متػي كصػف ك
سمي حتي يكوف الوجود بينه ك بين خلقه باالشتراؾ المعنوي اك اللفظي اك الحقيقة ك
المجاز اك غيرها من اقساـ اللفػ ك اليقػع موضػوعا حتػي يحمػل عليػه غيػرق فيكػوف
موصوفا مقترنا فبطل جميع ماكانوا يعملوف ك يستدلوف ك يبرموف ك ينقضػوف فانتقػل
الكالـ الي كجوق التعريف ك الظواهر التي هي الحوادث ك ال شك اف هذا االسػتدالؿ
الذي بيناق اليخت

بالقديم ك انما يجري ذلك في كػل ذات متذكتػة مػن حيػث هػي

هي فافالذات ليس معها الصفات ك ليس معها غيرها فاليطلق لف الوجػود ك ال غيػرق
مػػن االسػػماء علػػي ذات شػػيء مػػن الحػػوادث ايضػػا ك انمػػا ذلػػك علػػي الظهػػورات ك
الصفات الغير فتبين اف االمر رجع من الوصف الي الوصف ك ال ربػ ك ال نسػبة بػين
القديم ك الحادث بل بين ذات ك ذات ك اف كانتا حادثتين فتبين ك ظهر اف الوجػود يطلػق
علي عنواف القديم ك الحادث ال ذكاتهما ك عنواف القديم جلشانه ايضا حػادث فػالكالـ
في معرفة صدؽ لف الوجود علي عنواف الحق سبحانه ك عنواف الحادث ك ظهورق.
ثم اف نزلت الي هذا المقاـ فاعرؼ حقيقة المراـ باف العنػواف للحػق جػلشػانه
له مراتب فما كاف منه فوؽ حقيقتك فليس لك ادراكه ك انما له اهل يعرفوف الله بػه ك
ما كاف منه في رتبة ذاتك فهو هي ك اليطلق عليه ما اليطلق عليها فال اسم لػه ك ال رسػم
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ك به عرؼ احديته اياؾ ك ما كاف منه في رتبة الصفات فهو الذي يطلػق عليػه االسػم ك
يقع عليه الرسم فليست اال الصفات ك الظهورات فاف نظرت اليهػا مػن حيػث انهػا ايػة
الله سبحانه اطلقت عليها الوجػود الحػق ك اف نظػرت اليهػا مػن حيػث اضػافتها اليػك
فتطلق عليها الوجود المقيد ك الحادث فالوجود ظهور الشيء في الخارج ك تمثله كما
قاؿ السجاد

في الدعاء لميمثل فيكوف موجودا ك هذق االيات الظاهرة في االفػاؽ

ك االنفس هي ظهور الحػق سػبحانه ك كجػودق بػه يكػوف موجػودا اي ظػاهرا كمػا اف
كونك في الخارج هو كجودؾ ك به تكوف ممثال موجودا ك الوجود بهػذا المعنػي هػو
المعركؼ في العرؼ ك الشرع يقاؿ فالف موجود في الخػارج ك فػالف معػدكـ يعنػوف
به تمثل الذات فػي الخػارج ال غيػر ك امػا اطػالؽ الوجػود علػي الػذات المنزهػة عػن
الظهور فذلك شيء جرت عليه السنة الحكماء ك نحن في حاؿ المكالمة معهػم ربمػا
ننطق بػه جريػا علػي اصػطالحهم ك امػا عنػدنا فػي اصػطالحنا الخػاص بنػا فالنقصػد
بالوجود اال التمثل الخارجي ك هذا هو المعػركؼ عػن اؿمحمػد

ك العػرؼ ايضػا

اليقصد به غير ذلك فعلي ذلك انت ك ظهورؾ ظهور الله الحق سػبحانه ك ايتػه تجلػي
لها بها ك بها امتنع منها ايكوف ل يرؾ من الظهور ما ليس لك حتي يكػوف هػو المظهػر
لك ك اما كنه الحق جلكعال فتفريق بينه ك بين خلقه ك مباين معهم بينونة صػفة ك هػي
التي احد المتباينين صفة لالخػر ك ظهػور لػه فػالوجود الحػق اي الظهػور الحػق علػي
اصطالحنا هو جملة الخلق من حيث انه ظهور الخالق ك ظػاهرق ك امػا الوجػود المقيػد
اي الظهور المقيد هو كوف بعض ظهور بعػض ك تمثلػه ك هػذا كػافتقػوؿ اف الواحػد
ظهور االحد ك نصف االثنين ك زيد عبدالله ك ابن عمرك ك اخو بكر ك هو شيء كاحػد
في الخارج له اعتباراف ك جهتاف لكن كونه عبدالله من جهػة ربػه ك كونػه ابػنعمػرك
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من جهة نفسه ك اما الوجود المطلق فهو ايضا جملة الخلق من حيث انػه ظهػور مشػيته
سبحانه ك هياة ارادته كما اف االلف ظهور حركة يػدؾ المتعلقػة بهػا تحكػي هيئتهػا ك
هي اثرؾ ك ظهػورؾ ك هػي اكؿ الحػركؼ ك طويلػة ك قويهػا كاحػد فػافهم فالػذكات
ليست ظهور الحق اال بالمعني االعم ك انما هي غيبه سبحانه ك كنهه ك كونه ال اسم لػه
ك ال رسم ك كونه سبحانه عمايصفوف ك ليس كمثله شيء ك اليجوز لنا ازيد مػن ذلػك
هتك االستار خوفا من االغيار ك كيد الفجار فلنقبض العناف فللحيطاف اذاف.
ك اما ما يقوله مشايخنا رضواف الله علػيهم مػن الحقيقػة بعػد الحقيقػة ك كػوف
اللف من باب الوضع الخاص ك الموضوعله العاـ فانما هو تعبير عما في الصػدكر ك
تعليل لل يور ك اال فمتي اطلق علي العالي لف حتػي يكػوف حقيقػة اك مجػازا ك انمػا
طريق كالـ مشايخنا معهم طريق المداراة ك حاصله انكم اف ابيػتم اال هكػذا فلػيكن
كذا ك اما اذا خلوا ك طبعهم فاليرضوف بذا ك ال بذا ك قدغفل عن ذلك اكثر اصػحابنا
ك اغتػركا بمػػا سػمعوها حتػػي زعموهػا منػػا ك الينػػا ك لػيس منػػا ك الينػا اال ماكػػاف عػػن
اؿمحمد

فانا منهم ك اليهم افشاء الله فافهم اف كنػت تفهػم ك علػي هػذق فقػس

ماسويها ك اف قدرت علي تمشيته فانت انت.
فصـل :ك البد لنا ايضا افنتكلم في الحقيقة بعد الحقيقة جريا مجري المشايخ
حين تكلمهم مع القوـ الف لكل مقاـ اهال فنقوؿ انت اذا تفكرت في لفػ الشػمس
اك النور ك اطالقه علي القرص السماكي ك الشعاع المنبث تجػدق فػي العػرؼ علػي
الحقيقة في كليهما لوجود عالمػات الحقيقػة فيهمػا معػا مػن التبػادر ك عػدـ صػحة
السلب ك تواتر الوضع ك غيرها ك ليس مػن بػاب الحقيقػة ك المجػاز بالبداهػة لعػدـ
الحاجة الي القرينة في احدهما ك عدـ صحة السلب ك ليس من باب النقػل ك ال لبػة
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في العرؼ الخاص ك ال العرؼ العاـ الطالقه علي االكؿ ايضا دائما بال قرينة ك ليس
االكؿ بمهجػػور كمػػا تػػري ك لػػيس مػػن بػػاب االشػػتراؾ اللفظػػي لوجػػود المناسػػبة
المحسوسة ك قصدها ك ليس من باب االشتراؾ المعنػوي لعػدـ المشػترؾ بينهمػا ك
مادة الشعاع ك صورته مفاضتاف محدثتاف بالقرص ك انما الشػعاع شػبح منفصػل مػن
الشبح المتصل بالقرص كما ينفصل عنك الشبح في المراة ك ليست مادته مػن مػادة
جسمك ك ال صورته من جنس صورة كجهػك بػل هػو صػورة ظليػة انعكسػت مػن
صورة كجهػك ك لػيس مػن بػاب االرتجػاؿ لقصػد المناسػبة ك اف القػوـ اليكػادكف
يعرفػػوف كجػػوق اسػػتعماؿ هػػذا اللفػ عليهمػػا ك لػػذلك كقعػػوا فػػي ظلمػػات عميػػاء
اليبصركف شيئا فمػرة قػالوا اف اطػالؽ الوجػود علػي اللػه ك علػي الخلػق مػن بػاب
الحقيقػػة ك المجػػاز علػػي االخػػتالؼ ك مػػرة قػػالوا باالشػػتراؾ اللفظػػي ك مػػرة قػػالوا
باالشتراؾ المعنوي ك مرة قػالوا باتحادهمػا ك ال شػيء اال الوجػود الحػق ك الوجػود
المقيد محض اعتبار بالجملة كقعوا تحت كل كوكب.
ك الحق في المسالة اف كجود الحق سػبحانه بسػي ال جػامع بينػه ك بػين غيػرق
فيكوف االطالؽ من باب االشتراؾ المعنوي بتة ك ليس افاليعقػل حػين االسػتعماؿ
غير الكوف في الخارج ك يكوف االستعماؿ بالمناسبةما فانه يري في كل كاحد منهػا
ما يضاد العدـ ك الجله يقاؿ انه موجود ك لو لميلح هذق الجهة اليقػاؿ ذلػك ك هػو
موجود بحقيقة الوجود النه كائن قائم بنفسه ك ليس اطالقه مجػازا ك اليكػوف لكػم
الذكر ك له االنثي ك كذا يطلق عليكم علي الحقيقة بالبداهة ك االستعماؿ فػي الحػق
ك الخلق كليهما شايع معػركؼ بػين فلػيس مفػر مػن افتقػوؿ فػي كػل منهمػا علػي
الحقيقة ك ال جامع بينهما ك ليس من غير مناسبة مطلقا فػال مفػر مػن افتقػر بانػه مػن
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باب الحقيقة بعد الحقيقة لعدـ تساكقهما في الوجػود بتػة ك كػوف الخلػق اثػر فعلػه
سبحانه ك شبحه المنفصل فيطلق اللف علي الموثر اكال علي الحقيقة االكليػة ك هػو
اكلي به ثم يطلق علي اثرق الحاكي لفعله الجل حكايته فعله ك هيئته ك هي المناسػبة
الملحوظة بينهما ك اال فال نسبة بينه ك بين ذات الموثر ابدا.
ك لو انصف منصف يجد جميع الفاظ العالم علي معانيهػا مػن هػذا البػاب الف
كل موجود اثر موثرق ك ليس له اال ما اتاق الموثر من شبح هيئته المتصػلة بػه فػاللف
الذي يطلق عليه موثرق اكلي به اكال ك منه نزؿ الي اثػرق البتػة فجميػع الخيػرات اثػر
مبدا الخير ك جميع الشركر اثر مبدا الشر فافهم اف كنت تفهم ك اذا رجعا الي الكػوف
رجعا الي المكوف ك ال اختالؼ ك الحقيقة بعد الحقيقة تتحقق بالوضػع الخػاص الف
االثر اليلحػ مػع مػوثرق ك طويػه تحػت احديتػه فلػيس حيػث هػو اال هػو ك يصػير
الموضوعله متعددا لتعدد التجليات ك الظهػورات ك الصػفات المنبثػة منػه فالوضػع
الخاص عند مالحظة الموثر في ذاته ك عموـ الموضػوعلػه فػي تكثػرق فػي صػفاته
فلميقصد اال الواحد ك لميقع اال علػي الكثيػرين ك فػي المثػل الظػاهر لػميضػف اال
السلطاف فاكل العساكر ك لميطلع اال الشمس فطلعت االنوار ك اليقاؿ ائت بالسراج
ك االنوار النهما اليعداف معا ك ليس اال السراج كحدق ك اليكوف السراج اال هكػذا ك
اذا اتي السراج اتت االنوار المحالة ك من ذلك تبصر امرؾ.
فالوجود كضع علي عنواف الحق فوقع علي جميع المطلق ك شؤنه ثم كقػع علػي
جميع المقيدات ك اما كنه الذات ال يبية فال اسم له ك ال رسم اما البياف فهذا البياف ك امػا
حقه فهو موقوؼ بالعياف ك قدكضعت االشػارة فػي خػالؿ العبػارة الهلهػا كال قػوة اال
بالله فاف ادراؾ معني الحقيقة بعد الحقيقة ح اهل باطن الباطن كالحمدلله.
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الوطلة الثاًي
في تَحيذ الصفات ٍ فيِ فصَل

فصـل :اعلم اف معرفة الصفة من مشكالت المعارؼ التي لميعػرؼ كنههػا اال
العارؼ الرباني ك الحكيم الصمداني ك سنشير لك في هػذا الفصػل بقػدر الوسػع ك
االمكاف ك بالله المستعاف.
اعلم اف الله سبحانه كاف حيث كاف اذ الكاف ك ليس معه شيء غيػرق مماكػاف
اك لميكن ك هو احد ممتنػع عػن الحػد ك التعقػل االحديػة لػه اال بػافيطػوي جميػع
الحدكد ك المحدكدات ك يسع جميع مراتب الوجودات طي االمتناع ك سػعته حيػث
هو ك طي االمكاف ك الكوف ك سعتهما حيث هي ك صػفته ظهػورق ك نػورق مباينػة مػع
الذات م ائرة لها ك بينونتها ك غيريتها تحديػد لهػا اي للصػفة فػاف الػذات قػدطوتها
باحديتها ك ذلك الظهور قديم دائم ازلي اي لميسبقه عدـ قػائم بنفسػه ل يػرق اعنػي
انه مطوي بالظاهر فيه ك لميكن بعد زماف ممتد ك ال في مكاف ممهد ك ال بالة سػابقة
ك ال من مادة مهياة ك ال من صورة الحقة ك ال ل اية مرجوة بل هػو نػور منيػر ك قػدرة
غيرمكػوف موجػود ازلػي غيرمحػدث ك
قدير لميكن بفعل سابق عليه بل هو كائن
ّ
ليس الحد افيقوؿ فيه اال انه منطو تحػت احديػة االحػد ك لػيس بشػيء فػي نفسػه
لنفسه اال به ك له فافهم ذلك اف كنت تفهم ك لماع عبػارة فيػه اكثػر مػن ذلػك ك مػا
اعطيته اليزيد فيه بالكثرة اال ستر ك غموض ك فيما لوحت كفاية ك بالغ ك الحمد لله.
فصـل :من صدؽ باالحدية است ني عن افيعلم اف الصفة غيرها فدكنها فبهػا ك لهػا
ك اليها سبحاف الله رب العرش عمايصفوف فاذا كاف عرش عالم االجسػاـ مبػرءا منزهػا
عن الكثرات الجسمانية ك عرش ساير العوالم منزهػا عػن كثراتهػا فسػبحاف ربػه الػذي
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خلقه ك هو فوقه عما يصفوف ك عما يظهركف به من صػفة فالصػفة الذاتيػة كػالـ قشػري
يتكلم به لمن اليتحمل التنزيه ك يزعم انه ليس بشيء اذ كاف الشيء عندق ماكاف مميػزا
محدكدا فالبد من افيعبر لهؤالء بتعبيرات يتحملونها ثم يتدارؾ ماكاف فيها من الضػرر
بكالـ اخر ك هذا هو احد البواعث علي اختالؼ االخبار فاف قيل انه داخل فػي االشػياء
يتدارؾ بقوله ال بمقارنة ك بقوله ك خارج عنها ثم يتدارؾ ذلك بقوله ال بمباينػة ك هكػذا
ك اال فالصفة اف كانت عين الذات من كل جهة ك ال جهة فال شػيء اال االحػد المتػذكت
القائم بنفسه لنفسه ك اف كانت غيرها ك لو بوجه ك اعتبار فكل ما هو غيػر االحػد ظهػورق
ك نورق ك دكنه موجود به له فػ سبحاف ربك رب العػزة عمػا يصػفوف اذ كػل صػفة تػابع
للذات ك غيرها قائم بها لها فافهم اف كنت تفهم ك اال فاسلم تسلم.
فصـل :ليس التنزيه البحت الخال

المحض تعطيل الذات تعػالي شػانها بػل

تعطيل الذات افالتوصف بالصفات ال اف تنزق عن افيكوف معها غيرهػا ك الصػفات
دائمة في محالها ازلية ك اليسبقها العدـ حتي يلزـ نفيها ك تعطيل الػذات عنهػا فػرع
امكاف كجودها فيها فالله سبحانه ابػدا ازال عػالم اذ المعلػوـ ك ذات سػبوح قػدكس
احد فرد صمد ك لميتخذ صاحبة حد ك ال صفة حتي يتولد مػن بينهمػا اكالد االفعػاؿ
الكامنة بالصلوح ك االستجناف ك القوة في بطنها ك كل من هو كذلك فكذلك.
فصـل :اذا عرفت اف الصفة متنزلة عن الذات فاليمكػن اقتػراف الػذات بهػا ك
اتصافها بها ك هي تشهد انها غير الموصوؼ بها مقترنة به اقتراف الشبح بالمراة ك هو
ليس بشيء اال حقيقتها ك اعالها الذي هو مثاؿ الػذات الملقػي فػي هويتهػا فالصػفة
هي الموصوؼ في الوجود الخارجي اال انها هي الموصوؼ اذا رايت الذات فيها ك
هي الصفة اذا رايتهػا لهػا اي للػذات ك همػا جهتػاف متباينتػاف كجػدتا متحػدتين فػي
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الخارج ك اريك المثاؿ حتي تعلم الحاؿ انت اذا كقع شبحك في المراة فليس شػيء
اال انت ك شبحك ك المراة ك شبحك غيرؾ ك دكنك ك ظهورؾ للمراة ك ذلك الظهػور
هو ما ظهر لها فيها فهو الظاهر لها فهو اسمك الظػاهر لهػا ك هػو ظهػورؾ لهػا فاتحػد
الظاهر ك الظهور في الوجود الخارجي ك اختلفػا فػي الوجػداف فالصػفة علػي مثلهػا
تدؿ ك في شكلها تحل فتعالي الله عما يقوؿ الواصفوف علوا كبيرا.
فصـل :اذا عرفت مواقػع الصػفة ارجػو افتبلػغ قػرار المعرفػة فالحػ حينئػذ
كحدانيته سػبحانه فػي جميػع صػفاته اذ لػيس الظػاهر بشػيء منهػا اال هػو سػبحانه
كماتري من عدـ ظهور شيء في مراتػب العػدد اال االحػد فهػو الظػاهر بالواحػد ك
االثنين ك ا لثلثة ك االلف ك االكثر ك االقل ك ظهور زيد في الكاتب ك العالم ك الصػائغ
ك النجار ك القائم ك القاعد ك غيرها ك ظهور السراج في جميع انوارق اليري فيها نور
اال نورق ك اليسمع فيها صوت اال صوته فهو الله الخالق البارئ المصور له االسماء
الحسني ك االمثاؿ العليا ك الكبرياء ك االالء ليس كمثله شي ء ك هو السميع البصػير
فمن زعم غيرق ظاهرا بشيء منه فقد اشرؾ ايكوف ل يرؾ من الظهور مػا لػيس لػك
حتي يكوف هو المظهر لك فهو مظهر كػل ظهػور ك الظػاهر بػه ك منيػر كػل نػور ك
المتجلي به قل الله خالق كل شيء ك هو الواحد القهار.
فتبين ك ظهر لمن نظر ك ابصر اف جميع مػا سػوي االحػد جػلشػانه ظهػورق ك
نػػورق ك اسػػمه ك صػػفته التػػذكت لشػػيء دكنػػه ك ال اسػػتقالؿ لشػػيء سػػويه فمػػنذا
يشاركه في صػفاته ك صػفاته ليسػت بشػيء اال بػه ك ال شػيء غيػرق اال صػفاته فهػو
الواحد المتوحد في االتصاؼ بصفاته المتصف غيرق ك هذا هو ماكاف يقاؿ ليس اال
الله ك صفاته ك اسماؤق فتفهم كفقك الله سبحانه.
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فصـل :اف الصفة ك الموصوؼ اضػافياف فمػا لػميلحػ فػي الصػفة تبعيػة لل يػر
لمتكن صفة ك ما لميلح في الموصوؼ المتبوعيػة للصػفة لػميكػن موصػوفا فكػل
كاحد منهما مذكور في االخر مركب من حيث هو هو ك من حيث ذكر االخػر فيػه اال
اف الموصوؼ مركب من حيث هو هو ك هو مادته ك من فعلية الصفة له ك هي صػورته
ك الصفة مركبة من حيث هي هي ك هو مادتها ك من انفعالها بظهػور الموصػوؼ ك هػو
صورتها هن لباس لكم ك انتم لباس لهن فتعالي كنػه القػديم عػن افيكػوف موصػوفا
بصفة كائنة ماكانت ك انما هوهو ال هو اال هو بل اف قلت هو هو فالهاء ك الواك كالمػه
ك الهاء لتثبيت الثابت ك الواك اشارة الي ال ائب عن درؾ الحواس فهو صفة استدالؿ
عليه ال صفة تكشف عنه اك تقترف به فعلي هذا كل موصوؼ بصػفة غيػر الموصػوؼ
بصفة اخري فلو كاف الموصوؼ هو الذات القديمة لتكثرت ك تعػددت ك هػي احػد
اليجزا ك اليتكثر االتري اف الخبز اسم للمػاكوؿ ك المػاء اسػم للمشػركب ك
اليثني ك
ّ
الثػػوب اسػػم للملبػػوس ك النػػار اسػػم للمحػػرؽ ك االسػػم صػػفة لموصػػوؼ فلوكانػػت
االسماء ك المسميات هي الػذات لتعػددت ك تكثػرت فيهػا الجهػات ك خرجػت عػن
االحديػػة فالصػػفات ك الموصػػوفات كلهػػا تجليػػات للػػذات المتعاليػػة عػػن الكثػػرات
قدتجلت لها بها ك بها امتنع منها فليس لها تحقق في محالها اال بما هي مػذكورة فيهػا ك
ليست اال ذكر الذات المذكورة لها بها فيها بل اتينػاهم بػذكرهم فهػم عػن ذكػرهم
معرضوف فجميع الصفات ترجع الي موصوفاتها النها فعلياتهػا ك جميػع الموصػوفات
ترجع الي االمر المتجلي بها ك هو يرجع الي نفسه المتحقق بها ك هي ترجع الػي ربهػا
في نفسها ك من اياته افتقوـ السماء ك االرض بامرق ك كل شيء سواؾ قائم بامرؾ اال
الي الله تصير االمور ك اف الي ربك المنتهي فػ انا لله ك انا اليه راجعوف.
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ك امثل لك مثاال ك هو اف جميػع الحػركؼ التػي تكتبهػا راجػع الػي الحركػات
الخاصة المتعلقة بها كل حرؼ راجع الػي الحركػة الخاصػة بػه دكف غيرهػا ك تلػك
الحركات الخاصة ترجع الي الحركة المطلقة لك ك هي ترجع الػي نفسػها الحاصػلة
بها التي هي ظهػورؾ االعظػم ك تجليػك االكػرـ ك كينونتػك الكائنػة غيرالمكونػة
الدائمة الثابتة ك ذاتك الظاهرة فالكل صفاتك ك مجػدؾ ك سػناؤؾ ك بهػاؤؾ اليػري
فيها نور اال نورؾ ك اليسمع فيها صوت اال صوتك؛
ك هو الحمي ك الحػي ك الفلػوات

ما في الديار سواق البس م فػر

اال انهم في مرية من لقاء ربهم اال انه بكل شيء محي فانت انت القػائم القاعػد
االكػػل الشػػارب الالبػػس الماشػػي السػػويك فػػافه م هػػذق الفقػػرات المتشػػتتات
المجتمعات ك المتفرقات المتفقات لتفوز مع الفائزين ك تصػير مػن الموحػدين ك
قل الله خالق كل شػي ء ك هػو الواحػد القهػار ك قػل افػرايتم مػا تحرثػوف ءانػتم
تزرعونه اـ نحن الزارعوف ك قدالح الصباح لمن له عينػاف ك لنقػبض العنػاف فػاف
للحيطاف اذانا.
فصـل :لتوحيد الصفات معني اخر علي نحو اظهر ك هػو اف تنػزق اللػه سػبحانه
افيكوف له ند فػي صػفاته فتوصػف بصػفاته خلقػه اك توصػفه بصػفات خلقػه فػاف
القديم ممتنع عن الحدث ك الحدث ممتنع عن القدـ فاليوجد صفات الحػادث فػي
االزؿ سبحانه فيقتػرف القػديم بالحػادث فيصػير مركبػا ك مشػابها للحػادث ك محػال
للحوادث ك الفقر ك اليوجد صفات القديم في الحوادث فيكوف قدنزؿ عن حػدق ك
ت ير ك اقترف بالفقراء المعدمين ك يشاكلهم ك اليصح استحالة القديم الي الحادث ك
ال العكس فالعارؼ بتوحيد الصفات يوحد الله سبحانه في صفاته فاليجعػل الحػد
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علما كعلمه ك ال سمعا كسمعه ك ال بصرا كبصرق ك هكذا ك اف استعمل تلك االلفػاظ
في غيرق ايضا فانه محض استعماؿ لف للداللة علي معني مراد منػه كمػا ركي عػن
الرضا

انما التشبيه في المعاني فاما في االسماء فهي كاحدة ك هي داللػة علػي

المسمي ك عنه

في ركايػة طويلػة يعػد االسػماء ك يفسػرها ك قػدكرر قػدجمعنا

االسم ك اختلف المعني.
ك التعتقد باف االلفاظ تستعمل عليه ك علي خلقػه علػي االشػتراؾ المعنػوي
الختالؼ المعني ك كوف الخلق ممتنعا مع الخالق ك امتناع القػدـ عػن الحػدكث ك
عدـ ثالث يكوف مقسما لهما ك لػزكـ التركيػب ك زكاؿ االحديػة ك غيػر ذلػك مػن
المفاسد ك ال علي االشتراؾ اللفظي لم الحظػة الصػفة فػي الحػادث ك تسػميته بػه
الجلها ك فقػد شػركط االشػتراؾ اللفظػي بالبداهػة ك ال علػي الحقيقػة فػي اللػه ك
المجاز في الخلق فاف المجاز يناسب الحقيقػة ك يشػاكلها فػي جهػة النسػبة ك اللػه
سبحانه اليناسبه شي ء ك اليشاكله ك المجػاز ظػل الحقيقػة ك شػبحه مػذكور فيهػا
ذكر القياـ في القائم ك النور في المنير ك الشبح في ذيه فاليصػح افيكػوف الخلػق
مجاز الحق لعدـ مذكوريته في كنه ذاته االحدية تعالي قدرها ك عدـ كونه محل
الحوادث اذ كل ذكر سواق ك ما سواق حادث ك تعدد القدماء محاؿ فامتنع افيكوف
الخلق مجاز الحق ك ال العكس فيكوف لكم الذكر ك لػه االنثػي ك تكػوف متبوعػا ك
اصال ك يكوف تابعاك فرعا ك التعتقد انه علي نهػج ال لبػة ك النقػل لعػدـ مهجوريػة
احػدهما فكػػل هػػذق الوجػػوق ينػػافي التوحيػد فػػي الصػػفات ك الحػػق افتعتقػػد انػػه
المتوحد في صفاته كحدق ال شريك له ك ليس معه غيرق فيصدؽ عليه الفاظها علي
نحو من االنحاء ك يمتنع كل شي ء عداق حيث هو ك انػه يطلػق تلػك االلفػاظ علػي
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غيرق سبحانه حقيقة بعد اطالقها عليه حقيقة ال مع اطالقها عليه كما بينػا ك شػرحنا
سابقا فيقع االلفاظ عليه اكال علي الحقيقػة االكليػة ك هػو اكلػي بهػا ثػم لمػا كضػع
االسماء لنفسه لداللة عبادق عليه ك حاجتهم افيدعوق بها ك تلك االسماء المختلفة
لها مسميات مقترنة بها متعددة ك مصاديق م ختلفة في الخلق صار يري من منظػرة
الجميع شي ء كاحد ك يقصد به كاحد فالكل اسماء له يراد هو من كل كاحد منها ك
اف الله سبحانه قدخلق كل مخلوؽ باسم له خاص به هو اثرق ك نورق ك االثر يطابق
صفة موثرق فتقع تل ك االسماء علي تلك االثار المنحطة عن رتبة ذكات الموثرات
غيرالمتحدة معها في المواد بسر المطابقة بين االثر ك صفة الموثر علػي الحقيقػة
المطابقة للحقيقة االكلية ك بعدها ك ذلك بحػر ضػل فيػه السػوابح فلػو كػاف االثػر
لم يشابه صفة الموثر مطلقػا لماصػح عليػه االطػالؽ ك اف كػاف يشػابه مػن كجػه ك
يخالف من كجوق ك الفرؽ بينهما بالقوة ك الضعف لكػاف حقيقػة ك مجػازا ك االثػر
الف االثر هو الموثر الظاهر
يشابه صفة موثرق في جميع كجوق االثرية ك الموثرية ّ
ك ظاهر الموثر ال فرؽ بينه ك بينػه اال انػه عبػدق ك خلقػه بػل االثػر هػو ركػن اسػم
الموثر ك الموثر موثر ف ي اثرق ك مصداؽ ك مػراد فيػه ك اال فاليرمػق اليػه البصػر ك
اليصل اليه الفكر فاسم الموثر ك االثر في الخارج كالظاهر ك الظهور ك تعػددهما
كجداني ك كل اسم يطلق علي العػالي فهػو عنػد الػداني فيتحػداف فػي الوجػود ك
يمتازاف في الوجداف فيطلق علػي العػالي مػرة فػي الػداني علػي الحقيقػة ك علػي
الداني عندق اخري فعند ذلك تصح الحقيقة بعد الحقيقة فػافهم اف كنػت تفهػم ك
اال فاسلم تسلم فهذا هو توحيد الصفات الكامل الخال
االرباب ك القشر من اللباب ك الماء من السراب.
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ك اال فاين التػراب ك رب

الوطلة الثالج
في تَحيذ االفؼال ٍ فيِ ايضاً فصَل

فصـل :اعلم اف الفعل هو حركة المسمي ك هي فينا انتقاله مػن حػاؿ الػي حػاؿ
بكله اك بابعاضه بجوهرق اك باعراضه الذاتية اك الخارجيػة فػاالكؿ هػو الحركػة عػن
الوضع ك الثاني هو الحركة في الوضع ك هما باالعراض الذاتية ك الحركة في الوضع
قدتكوف علي المحور فتحػدث دكايػر فػاف كػاف مػن مشػرؽ االمػداد الػي م ػرب
االستمداد فهو علي خالؼ تػوالي البػركج المسػتمدة بحقيقػة االسػتمداد القائمػة
بحقيقة العبودية ك اف كاف من م رب االستمداد الي مشرؽ االمداد فهو علي تػوالي
البركج ك ترتبها ك نسبها ك قدتكوف الحركة في الوضع علػي القطػب فتحػدث كػرة
الف المتحرؾ يتوجه اليه بكله من كل جهة فالمتحرؾ علي القطب سػاكن اليػدرؾ
بالسكوف ك هذق هي الحركة الجوهرية الحقيقية ك اما الحركة باالعراض الخارجيػة
فهي حركة الموثر الي االثر فانها ليست بذاتػه ك انمػا هػي باعراضػه الخارجػة عػن
ذاته التي هي تجليه ك صفاته ك لسػنا اآلف بصػدد تقسػيم هػذق االحػواؿ ك شػرحها ك
ال رض اف الفعل هو الحركة ك افعاؿ الله سبحانه ليست بذاته ك انمػا هػي تجلياتػه ك
ظهوراته فافعاؿ اللػه سػبحانه هػي امػدادق سػبحانه مػا سػويه ك لمػا كانػت محيطػة
بمخلوقاته فهي تتحرؾ اليها باالمداد من كل كجه لكن علي خػالؼ التػوالي النهػا
من مشرؽ االمداد الي م رب االستمداد ك كل ما سوي فعله سبحانه مفعوله سػاكن
بنفسه فالحركة له ك ال فيػه اال بالفاعػل ك ال فاعػل فػي الوجػود اال اللػه سػبحانه فػال
حركة اال منه ك االصل فيه اف الشيء اف كاف لكماله قػوة يخػرج بهػا مػن القػوة الػي
الفعل بنفسه فيخرج من حد االمكاف الي حد الوجوب ك من االفتقار الي االستقالؿ
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ك اف لميكن لكماله تلك القوة فاليخرج الي الفعلية اال بمكمل لػه خػارجي فيبقػي
في عدـ تلك القوة الي افيخرجه مكػوف مػن ذلػك العػدـ الػي كجػود الفعليػة فػاذا
اليظهر من المخلوؽ كماؿ كصف من االكصاؼ ك ال فعل مػن االفعػاؿ اال بػاخراج
الله الكامل المكمل له فػ قل الله خالق كل شيء سواء كاف من الذكات اك الصفات
اك االفعاؿ ك الله خلقكم ك ما تعملوف ك خلق الموت ك الحيػوة ك جعػل الظلمػات ك
النور ،اف الله عليم بذات الصدكر ،اال يعلم من خلق ك هو اللطيف الخبير ،قل كل
من عند الله الي غير ذلك من االيػات الصػريحات ك الػدالالت البينػات فاليتحػرؾ
متحرؾ في االمكاف من الوضع ك ال في الوضع علي المحور اك علي القطػب اك علػي
اثارق اال بتحريكه سبحانه ك ال محرؾ في الوجود اال الله سبحانه اال اف فعله سػبحانه
الجاري علي ايدي القوابل يظهػر عليهػا ك منهػا علػي حسػبها فمنهػا بطيئػة لرطوبػة
العضالت ك االعصاب ك بركدتهػا ك منهػا سػريعة للينتهػا ك حرارتهػا ك منهػا معتدلػة
العتدالها ك انفتاح مجاريها ك منها مرتعشػة للسػدد السػادة منافػذها مػا اصػابك مػن
حسنة فمن اهّلل ك ما اصابك من سيئة فمن نفسك فافهم اف كنت تفهم.
فصـل :االثر الصادر عن االمر الواحد من الوجه الواحد اف صح اسػتقالله مػن
جهة صح استقالله من جميع الجهات ك هو خالؼ المفركض فػامتنع اسػتقالله فػي
شيء من االشياء ك اذا كاف بذاته نفس تجلي االزؿ قائمػا بػه ك االزؿ المتجلػي فػي
رتبة الخلق بطل شركته مع الله سػبحانه فػي احػداث شػيء مػن االشػياء ك اذا صػح
است ناء الحق المطلق عما اجراق ك افاض ك اكجدق ال من شيء ك افتقار مػا سػواق اليػه
في كل حاؿ ك قيامه بامرق بطل كوف شيء من االشياء ككيال له فاعال باذنػه منقطعػا
عنه لشيء من االشياء الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هػل مػن
ٙٙ

شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه ك تعالي عما يشركوف ،قػل ارايػتم
شركاءكم الذين تدعوف م ن دكف الله اركني ماذا خلقوا من االرض اـ لهػم شػرؾ
في السموات اـ جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق
كل شيء ك هو الواحد القهار بل اليملكوف النفسهم ضػرا ك ال نفعػا ك ال موتػا ك ال
حيوة ك ال نشورا فتبين ك ظهر لمن نظر ك ابصر اف الله سبحانه خالق كل ما سويه من
ذات اك صفة اك شبح اك فعل ال شريك له في شيء مػن ذلػك ك ال ككيػل ك ال مػاذكف
عنه منقطعا بل هو بوحدته خػالق كػل شػيء ال الػه اال هػو ك الينػافي ذلػك اجػراؤق
سبحانه افعاله باسباب غيرمستقلة دكنه فانه مسبب االسباب من غير سبب.
فصـل :عجبا لمن ينتحل العلم ك يدعي الفضل كيف طاكعتػه نفسػه المسػلمة
افيقسم االشياء اثالثا فمنها ما يقدر اللػه عليػه دكننػا كخلػق السػموات ك االرض ك
منها ما نقدر عليه دكف الله كالمعاصي ك منها ما نقدر عليه معا كالطاعات فنساله هل
انت مستقل قائم بنفسك اـ انت مفتقر قائم بامرق سػبحانه فػال سػبيل لػه الػي االكؿ
النه مسلم فاف كنت مفتقرا اليه قائما بامرق بذاتك فلست بشػيء اال بػه ك انػت قػائم
دائم بحفظه ك امرق له معقبات من بين يديه ك من خلفه يحفظونه من امر الله فجميع
ما لك ك بك ك منك قائم بامرق مفتقر الي امدادق ك ابقائه االتػري اف السػراج لمػا قػاـ
بالنار ك افتقر اليها افتقر اليها ك قاـ بها جميع انوارق ك ماذا قوله سبحانه ك الله خلقكم
ك ماتعملوف ،قل كل من عند الله فما لهوالء القوـ اليكادكف يفقهوف حديثا.
فصــل :ك مػا افضػح قػوؿ مػن فكػر ك قػدر ك زعػم اف اللػه سػبحانه لػميجعػل
المشم

مشمشا بل جعله موجودا ك زعم اف الماهيات ثابتة قبل الوجػود التحتػاج

الي الجعل فاف المشم

مشم

بالضركرة ك انما هو موجود باالمكػاف فػالممكن
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كجودق فاذا افاض الله عليه الوجود صار موجودا ك اال فهو معدكـ ثابت ك انػا نسػاله
عن تلك الماهيات هل هي ممتازة بعضها عن بعض اـ ال السبيل له الػي ال الف كػل
كاحدة هي هي بالضركرة فهي ممتازة فػي عالمهػا ففيػه سػماء ك ارض ك شػمس ك
قمر ك ليل ك نهار ك بر ك بحر ك جماد ك نبات ك حيواف ك قرانات ك اكضػاع ك افعػاؿ ك
اعماؿ ك ظلم ك عدؿ ك هكذا فاف لكل موجود ماهية هي هي بالضركرة فػاذا اسػتقاـ
عالم فيه اثار ك موثرات ك افعاؿ ك ارادات فمػا الفػارؽ بينهػا ك بػين كونهػا موجػودة
كقدقاؿ االماـ

لو ائتموا به ليس بين النفي ك االثبات منزلة فاذا جعلوا له شركاء

قدماء قائمة بانفسها مستقلة غنية عنها نعوذ بالله ك قد شرح الله حػاؿ ذلػك العػالم ك
قاؿ خلق الموت ك الحيوة ليبلوكم ك قاؿ خلػق الليػل ك النهػار ك جعػل الظلمػات ك
النور ثم الذين كفركا بربهم يعدلوف ك قاؿ خلق السموات ك االرض في ستة ايػاـ
كقاؿ قل الله خالق كل شيء ك انت تعلػم اف علػي زعمهػم الليػل ليػل بالضػركرة ك
النهار نهار بالضركرة ك الظلمة ظلمة بالضركرة ك النػور نػور بالضػركرة ك هكػذا ك
الفرؽ بين مسمي باسم ك المشم
ك افح

الممثل به.

من ذلك اثباتهم هذق الكثرات في ذات الحق جلشانه مػع حكمهػم

علي كل ماهية بانها هي هي بالضركرة فهل هي قديمة ك تعددت القدماء اـ حادثػة
ك صار ذات الحق عيبة للحوادث ك ما لػيس بموجػود ك ال معػدكـ كيػف يػاكي فػي
مكاف حيث جعلوا ذات الله مكانػه ك اللػه موجػود ك مػا لػيس بموجػود ك ال معػدكـ
كيػػف صػػار فػػي صػػقع الموجػػود ك انػػتم مػػدارككم موجػػودة اف صػػحت فكيػػف
تدركوف به ما ليس بموجود ك ال معدكـ ك كل ما ميزتموق باكهامكم في ادؽ معانيه
فهو مخلوؽ مثلكم مردكد اليكم ك حق ك خلق الثالث بينهما ك ال ثالث غيرهما.
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فصـل :ك ماانكر قوؿ من زعم اف الله سبحانه خلق الوجود ك اما الماهيػة فهػي
ليست متعلقة جعل الله سبحانه ك كػذا اللػوازـ ك الػركاب ك النسػب ك االضػافات ك
امثالها ك تمسك باف االمر الواحد يقتضي المامور الواحد ك هو الوجود ك الباقي انمػا
كجد بالتبع ال بجعله سبحانه فلو كػاف متعلػق جعلػه سػبحانه لكػاف كجػودا مسػتقال
كالوجود فاف متعلق االيجاد اليكوف اال الوجود فياسبحاف اللػه هػل تلػك النسػب ك
الركاب ك الماهيات موجودة في عالم االمكاف اـ ال اـ بػين النفػي ك االثبػات منزلػة
السبيل لهم الي االخيػرين فانهمػا خػالؼ البداهػة ك الػن

فبقػي االكؿ فهػل هػي

قديمة اـ حادثة السبيل لهم الي االكؿ فهل هي محدثة بالمحدث اـ ال السبيل لهم
الي االكؿ فالمحدث لها انفسها اـ غيرها اـ خلقوا من غير شيء اـ هم الخالقوف بل
ال هذا ك ال هذا ك لهم خالق فهل الخالق لها قديم اـ حادث ك هل ينتهػي الػي القػديم
اـ ال فاختر لنفسك ما يحلو بل الله خالق كػل شػيء ك جميػع اللػوازـ ك الماهيػات ك
غيرها اشياء موجودة ثابتة ك تعلق بها امر الله اال اف الله سبحانه يخلق الوجود بػامرق
اكال ك بالذات بال كاسطة ك يخلق الماهية بػامرق ثانيػا ك بػالعرض بواسػطة ابػي اللػه
افيجري االشياء اال باسبابها ك اف الله سبحانه جعل كػل شػيء بشػيء ك اف الخلػق
مترتب بعضه علي بعض ك االمر معذلك كاحد لقوله سػبحانه ك ماامرنػا اال كاحػدة
االاف نور الشمس الواحدة اذا اشرؽ علي زجاجة بيضاء يظهر من كرائها نور ابيض
فاذا كقع علي زجاجة صفراء يظهر مػن كرائهػا نػور اصػفر فػاذا كقػع علػي زجاجػة
زرقاء خرج اخضر ك هكذا ك الكل نور الشمس اال انه ينصبغ فػي بطػوف القوابػل ك
يظهر له اثار مختلفة فاذا اشرؽ بطبعه حدث منه الوجود ك اذا نفذ من الوجود نفسػه
ت ير عما كاف ك احدثت به الماهية ك اذا نفذ منهما ت ير ك خلق به نسبها ك اضافاتها ك
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لوازمها فالواحد ماصدر منه اال الواحد اال انه ظهر بصفات مختلفة ك ظهر عنػه فيهػا
اثار مختلفة ك سياتي تماـ الكالـ في محله فترقب.
فصـل :ك اعجب من جميع ذلك قوؿ من زعم انه يوجد ما اليوجػدق اللػه ك مػا
لميتعلق به جعل الله بل ما يستحيل تعلق جعل اللػه بػه ك يسػتجيز تعلػق جعلػه بػه ك
جعل نفسه اقدر من الله سبحانه فانه يقدر علي ما يقدر الله عليه ك مػا اليقػدر ك هػم
الذين زعموا اف الصور الذهنية مخلوقة لهػم ك قػدخلقها نفسػهم الفعالػة فيزعمػوف
انهم يقدركف علي تصور ما لميصورق الله ك العلم بما لميعلمه الله فانهم يتصػوركف
لله الشريك ك العلم هو الصورة الحاصلة في الذهن ك الله يقوؿ اـ تنبئونه بما اليعلم
فػػي االرض اـ بظػػاهر مػػن القػػوؿ ك هػػم يعلمػػوف علػػي زعمهػػم مػػا اليعلمػػه اللػػه ك
يتصوركف الممتنع ك لميخلقه الله ك يخلقوف في اذهػانهم مػن سػاير انحػاء الوجػود
علي زعمهم مما ليس في الخارج ك يزعموف انها بقوة نفسهم الفعالػة ليػت شػعري
هل نفوسهم مستقلة دكف الله سبحانه ك هل اذهانهم فػي خػارج عرصػة االمكػاف ك
االكواف ك هل ما في اذهانهم من غير مػواد امكانيػة فيكػوف قػديما اك ممتنعػا ك هػل
نفوسهم اال كمرايا ينطبع فيها صور الشواخ
اليس يدركف اف صور الشواخ

الخارجية ما لهم كيػف يحكمػوف ك

في المرايا تظهر علي حسب المرايػا فػي الكػم ك

الكيػػف ك االيػػدركف انػػه يمكػػن افيصػػنع مػػراة يظهػػر فيهػػا الواحػػد متعػػددا ك غيػػر
المصبوغ مصبوغا ك المستقيم معوجا ك هكذا ك اليس يدركف اف االذهاف مػع مػا لهػا
من الكم ك الكيف من خلق الله ك يظهر فيها صور االشياء الخارجية علي حسػبها اي
االذهاف ال علي حسبها اي االشياء كلكن ما لميكػن شػاخ

اليكػوف مػادة تتصػور

بصور االذهاف فلعمري من لميجعل اللػه لػه نػورا فمػا لػه مػن نػور اكاليػركف عػين
ٓٚ

االحوؿ ك من في عينه خياالت كلكن من لمياك الي ركن كثيق ليس منه ببعيد امثاؿ
هذق االقواؿ ك قدسئل االماـ

عػن سػبب خلػق اللػه الخلػق علػي انحػاء مختلفػة

فاجاب لئاليقع في نفس احد شي ء فيقوؿ هل يقدر الله علي افيخلق مثل ذلك اال
ك خلق مثله نقلته بالمعني قاؿ الله سبحانه انه عليم بذات الصدكر االيعلم من خلق
فلوال اف ما في الصدكر من خلقه لمااستدؿ بذلك فافهم اف كنت تفهم.
فصـل :قدذكر الصدكؽ في التوحيد حديثا انه قػاؿ ابوعبداللػه

افعػاؿ

العباد مخلوقة خلق تقدير ال خلق تكوين ك قاؿ معني ذلػك اف اللػه تبػارؾ ك تعػالي
لميزؿ عالما بمقاديرها قبل كونها ثم استشهد بما ركاق عن حمداف بن سليمن قػاؿ
كتبت الي الرضا

اساله عن افعاؿ العباد امخلوقة هػي اـ غيرمخلوقػة فكتػب

افعاؿ العباد مقدرة في علم الله تعالي قبل خلق العباد بالفي عاـ فػزعم مػن هػذين
الحديثين اف افعاؿ العباد معلومة للػه سػبحانه ال مخلوقػة فيلزمػه مػن القػوؿ بػذلك
افيقوؿ باستقالؿ العبد في خلق افعاله ك هذا هو الشرؾ الصػراح فػارادكا افيصػفوا
الله سبحانه بالعػدؿ كصػفوق بالشػرؾ ك لمػايفهموا معنػي الحػديث ك قػدركي فػي
القدسي انا الله الذي ال اله اال انا خلقت الخير فط وبي لمن اجريته علي يديه ك انػا
الله الذي ال اله اال انا خلقت الشر فويل لمن اجريته علي يديه ك ركي في الكػافي
عن ابيجعفر

في حديث طويل في القدسي لػذلك خلقػت الػدنيا ك االخػرة ك

الحيوة ك الموت ك الطاعة ك المعصية ك الجنة ك النار ك كذلك اردت في تقديري ك
تدبيري ك بعل مي النافذ فيهم خالفت بين صورهم ك اجسامهم ك الوانهم ك اعمارهم
ك ارزاقهم ك طاعتهم ك معصيتهم فجعلت منهم الشقي ك السعيد ك البصير ك االعمي
ك القصير ك الطويل ك الجميل ك الدميم ك العالم ك الجاهل ك ال ني ك الفقير ك المطيع
ٔٚ

ك العاصػػي الػػي اخػػر الخبػػر ك لمػػا تتبعنػػا فػػي الكتػػاب كجػػدناق يقػػوؿ اللػػه خلقكػػم ك
ماتعملوف ك يقوؿ قل الله خالق كل شػيء فكػل مػا يصػدؽ عليػه شػيء فاللػه خالقػه
الشريك له في خلقه ك كجدناق يقوؿ ما اصابك من حسنة فمن الله ك مػا اصػابك مػن
سيئة فمن نفسك ك هو يقوؿ كل من عنداللػه فمػالهوالء القػوـ اليكػادكف يفقهػوف
حديثا فتبين ك ظهر اف االعماؿ مخلوقة لله سبحانه كما اف زيدا مخلوؽ له بالتفاكت.
بقي معني الحديث الحق الصدؽ الشريف ك هو اف الناس الجهلة لو قيػل لهػم
اف الله سبحانه خلق االعماؿ لزعموا انهم مجبوركف علػي اعمػالهم لػيس لهػم فيهػا
صنع ك ال اختيار فاليستحقوف ثوابػا ك ال عقابػا فمػرة لػميقػركا بػافيكػوف االعمػاؿ
مخلوقة من غير انكار له كما هو في حديث الصدكؽ الثاني ك قالوا انها مقػدرة فػي
علم الله ك مرة قالوا انها مخلوقة لكن قيدكق بانه خلق تقدير ال خلػق تكػوين ك انػت
تعلم اف معني التقدير لو كاف هو العلم لميكن لخلق التقدير معني فاف المعلوـ ليس
بمخلوؽ من حيث انه معلوـ فقولهم خلق تقدير فانما هو شيء اخػر غيػر مػا يعرفػه
هو ك اشباهه ك مرة اعترفوا بانها مخلوقة مطلقا كما في القدسػيين ك كمػا فػي ظػاهر
المصحف فيتبين من هذق االختالفات فػي التعبيػر للحكػيم مػا اليتبػين للصػدكؽ ك
اضػػرابه مػػن المتقشػػفين ك هػػو اف االعمػػاؿ شػػيء ك قػػدركي فػػي الكػػافي عػػن
ابيعبدالله

ما من شي ء في االرض ك ال في السماء اال بسػبعة بمشػية ك ارادة ك

قدر ك قضاء ك اذف ك اجل ك كتاب فمن كاف يزعم انه يقدر علي نق

كاحدة فقد

اشرؾ ك قدركي الصدكؽ هذا في التوحيد اف الله خلق المشية قبل االشياء ثم خلق
االشياء بالمشية ك االعماؿ من االشياء ك حادثة ك في الدعاء كل شػيء سػواؾ قػائم
بامرؾ فالشك اف االعماؿ معلومة لله سبحانه قبل خلق الخلق بػالفي عػاـ ك ال شػك
ٕٚ

اف االعماؿ مقدرة له سبحانه ك ال شك اف االعماؿ مخلوقة لله سػبحانه اال انػه لػيس
خلق حتم ك الزاـ كخلق ساير المكونػات ك لػيس بخلػق تكػوين قبػل اختيػار العبػد
يشاؤق ك يريدق ك يقدرق ك يقضيه ك يمضيه علي الحتم ك االلزاـ كما خلق لزيد عينا ك
اذنا مثال بل خلق االعماؿ خلق تقدير قبػل اختيػارق فػي هػذق الػدنيا ك جعػل مشػيته
مصاحبة اختيارق فاف اختار الخير خلقه ك اجراق علي يديػه ك اف اختػار الشػر خلقػه ك
اجراق علي يديه ليس انه يلزمػه االعمػاؿ مػن غيػر اختيػار فاالعمػاؿ مشػاءة مػرادة
مقدرة ما لميختر العبد شيئا منها فاذا اختارق يقضػي ك يمضػي حػين اختيػارق ال قبلػه
فتبين اف مرادق

اف االعماؿ مخلوقة خلق تقدير يعني قبل اختيار العبػد ايػاق فػاذا

اختار تقضي ك تمضي علي يديه فانه ما من شيء يوجد في الخارج اال بامضػاء اللػه
فالقدر في االعماؿ كالركح في الجسد كما قاؿ رجل لعلي بن الحسين

جعلني

الله فداؾ ابقدر يصيب الناس ما اصابهم اـ بعمػل فقػاؿ اف القػدر ك العمػل بمنزلػة
الركح ك الجسد فالركح ب ير جسد اليحس ك الجسد ب ير ركح صورة الحراؾ بها
فاذا اجتمعا قويا ك صلحا كذلك العمل ك القدر فلو لم يكن القدر كاقعا علي العمل
لم يعرؼ الخالق من المخلوؽ ك كػاف القػدر شػيئا اليحػس ك لػو لػميكػن العمػل
بموافقة من القدر لميمض ك لم يتم كلكن باجتماعهما قويا ك لله فيه العوف لعبػادق
الصالحين الخبر ك لو لميكن صنع الله في االعماؿ لما نفع قولك اياؾ نستعين فافهم
فاالعماؿ مخلوقة لله سبحانه اال انها ليست بخلق الزاـ ك حتم ك امضػاء ك كتػب بػل
خلق كاقف موقف اختيار العبد فيجري علي يديه ما اختػار ك يمضػي بعػد االختيػار
علػػػي حسػػػب اختيػػػارق تػػػدبر فػػػي هػػػذا الخبػػػر الػػػذي ركاق فػػػي التوحيػػػد عػػػن
اميرالمػػؤمنين

االعمػػاؿ علػػي ثلثػػة احػػواؿ فػػرايض ك فضػػائل ك معاصػػي فامػػا
ٖٚ

الفرايض فبامرالله عزكجل ك برضاء الله ك قضاء الله ك تقديرق ك مشيته ك علمه ك اما
الفضائل فليست بامر الله كلكن برضاء الله ك بقضاء الله ك بمشية الله ك بعلم الله ك
اما المعاصي فليست بامر الله ك ال برضػاء اللػه كلكػن بقضػاء اللػه ك بقػدر اللػه ك
بمشيته ك بعلمه ثم يعاقب عليها انتهي ك المراد بػاالمر االمػر التشػريعي فػاف االمػر
التكويني هو المشية فافهم فاالعماؿ كلها بمشية ك ارادة ك قدر ك قضاء ك امضاء مثل
ساير الموجودات اال انها قبل اختيار العبد ك ظهورق مخلوقػة خلػق تقػدير موقػوؼ
مشركط باختيار العبد فاف كقع الشرط كقع المشركط ك اال فال ك سياتي تماـ الكالـ
في مسئلة الجبر ك التفويض اف شاءالله تعالي.
فصـل :اف الله سبحانه احد اليثني فاليتناهي فقدطوي االمكػاف ك االكػواف ك
االعيػػاف ك الػػذكات ك الصػػفات ك االثػػار ك المػػوثرات ك الحػػدكد ك المحػػدكدات
باحديته ك لو كاف باينا عن شيء من ذلك لزمه التحديد ك خرج بذلك عن االحديػة
تعالي شانه فاذا ال شيء اال هو حيث هو ك ال شيء اال تجلياته حيػث هػي ك هػي هػو
ظاهرا ك ليس هي هو قدسا ك احديػة فػاذا ال فاعػل فػي الوجػود غيػرق ك ال اسػتقالؿ
لشيء دكنه اليري فيها نور اال نورق ك اليسمع فيها صوت اال صوته كل شيء سػواق
قائم بامرق راجع الي حكمػه فمػن زعػم غيػر ذلػك فقداشػرؾ بربػه االحػد ك انكػر
توحيدق عرفه من عرفه ك جحدق من جحدق فافهم اف كنت تفهم ك اال فاسلم تسلم.
فصـل :االحد جلشانه اليضاؼ اليه شيء ك اليضاؼ الي شػيء الف االضػافة
صفة غير الذات ك يلزـ من اثباتهػا لهػا تركيبهػا ك الجػل هػذق العلػة بعينهػا اليػرتب
بشيء ك اليرتب به شيء ك اليقترف بشيء ك اليقترف به شيء ك اليلح مع شيء ك
اليلح معه شيء ك اليرجع اليه شيء ك اليرجع الي شيء ك الينسػب الػي شػيء ك
ٗٚ

الينسب اليه شيء ك اليقع علي شيء ك اليقع عليه شيء ك اليدرؾ حيث هو غيرق ك
اليدرؾ هو حيث غيرق يمتنع معه غيرق ك يمتنع هػو مػع غيػرق ك الفعػل كمػا عرفػت
حركة ايجادية ك كماؿ ابداعي خرج من الكموف الي الظهور ك من القوة الي الفعػل
ك البد لها من محل متحرؾ بها ك جوهر يتصف بها مػاتري فػي خلػق الػرحمن مػن
تفاكت ك قد علم اكلوا االلباب اف االستدالؿ علي ما هنالك اليعلم اال بمػا هيهنػا ك
الحركة عرض قػائم بمحػل متحػرؾ بػه ك صػفة قائمػة بموصػوؼ بهػا االتػري انػه
اليعقل من الحركة اال االنتقاؿ من حيز الي حيز ك االنتقاؿ انفعاؿ المنتقل ك اليعقػل
حركة ال متحرؾ لها بها كما اليعقػل صػفة بالموصػوؼ فالحركػة التوجػد اال علػي
محل ك المحل رتبته قبل الحاؿ ك اليعقل منهػا غيػر ذلػك ك الػذات التقبػل العػرض
المتناعه معها ك هػي احػد قػديم ك الحركػة التقػوـ اال بمتحػرؾ ك الػذات التتحػرؾ
بحركة فاليصح علي ذات انها فعلت ك الفاعل هو المتحرؾ بالحركة الفعلية كما هو
المعركؼ المعقوؿ فالفاعل هو المبدا الذي يصػح افيتحػرؾ ك يقتػرف بمػا يحركػه
بحركته فاذا جميع االفعاؿ راجع الي ذلػك المبػدا المتحػرؾ ك هػو الكاتػب الصػانع
القادر االكل الشارب ك ذاته منزهة عن االقتراف بشيء من ذلك قدطوت باحػديتها
الحركة ك المتحرؾ ك المتحرؾبها فممن ك بمن ك اليمػن ك فػيمن ك امػا المبػدا فهػو
غير المنتهي ك الفاعػل غيػر المفعػوؿ ك الفعػل غيرهمػا فيتحػرؾ الفاعػل بحركتػه ك
تتعلق حركته بالمفعوؿ فيحركه كيف يشاء االتري الي يدؾ ك كتابتها فويل لهم مما
كتبت ايديهم ك كيل لهم مما يكسبوف ك لميؤذف لي في اكثر من ذلك ك قدكشفت
السر ك هتكت الستر ك است فر الله ربي ك اتوب اليه ففعلػه جػلشػانه ك هػو حركتػه
االيجاديػة يظهػػر فػػي المتحػرؾ االكؿ ك بػػه يتحػػرؾ المتحػرؾ الثػػاني ك بػػه يتحػػرؾ
٘ٚ

المتحرؾ الثالث ك هكذاك ينصبغ حيث صبغ ك يتشكل حيث شكل ك ليس في ملكه
اال ما يريد فيفعل الله ما يشاء بقدرته ك يحكم ما يريد بعزته ال راد لحكمه ك ال مػانع
من قضائه ال اله اال هو العزيز الحكيم.
بالجملة كل شيء سواق قائم بامر ق متصػرؼ عػن حكمػه متحػرؾ بحركتػه
ال حركة في ساير عوالمه اال به ك ماتشاؤف اال اف يشػاء اللػه قػاؿ الحسػين

فػي

الدعاء اللهم منك البدء ك لك المشية ك لك الحو ؿ ك لك القوة ك انػت اللػه الػذي
الاله اال انت جعلت قلوب اكليائك مسكنا لمشيتك ك ممكنا( )1الرادتك ك جعلت
عقولهم مناصب( )2اكامرؾ ك نواهيك فانت اذا شئت ما تشاء حركت من اسرارهم
كوامن ما ابطنت فيهم ك ابدأت( )3من ارادتك علي السنتهم ما افهمتهم به( )4عنك
َ
في عقودهم( )5بعقوؿ( )6تدعوؾ ك تدعو اليك بحقايق ما منحتهم ك اني العلم مما
علمتني مما انت المشكور علي ما( )7م نه اريتني ك اليه اكيتني اللهم كاني مع ذلك
كله عائذ بك الئذ( )8بحولك ك قوتك راض بحكمك الذي سقته الي في علمػك
جار بحيث اجريتني قاصد ما اممتني( )9غيرضنين بنفسي فيما يرضيك عني اذ به
(ٔ) الممكن موضع المكن ك هو البيض ك المراد الوكر .منػه
(ٕ) يعني ينصب فيها اكامرؾ ليهتدكا بها .منه
(ٖ) اي ابتدات.
(ٗ) افهمه به اشعرق به ك اطلعه عليه ك اخبرق به .منػه
(٘) اي عهودهم اك ارائهم المعقودة .منػه
( )ٙمتعلق بقوله افهمتهم اك ابدات .منػه
( )ٚمتعلق بمشكور.
( )ٛمحتصن .منػه
( )ٜاي ماقصدتني.

ٚٙ

قد رضيتني ك ال قاصر بجهدي عما ال يه ندبتني مسارع لما عرفتني شارع( )1فيما
اشرعتني( )2مستبصر( )3مابصرتني( )4مراع( )5ماارعيتني( )6فالتخلني من رعايتك ك
رعايتك ك التخرجني من عنايتك( )7ك التقعدني( )8عن حولك ك التخرجنػي عػن
()10

مقصد اناؿ به ارادتك ك اجعل علي البصيرة مدرجي( )9ك علي الهداية محجتي
ك علي الرشاد مسلكي حتي تنيلني ك تنيل( )11بي امنيتي ك تُ ِح َل بي( )12علي مػا بػه
اردتني ك له خلقتنػي ك اليػه اكيتنػي( )13ك اعػذ اكليػاءؾ مػن االفتتػاف بػي ك فتػنهم
برحمتك لرحمتك في نقمتك تفتين االجتباء ك االسػتخالص بسػلوؾ طريقتػي ك
اتباع منهجي ك الحقني بالصالحين من ابائي ك ذكي لُحمتي( )14انتهي.
ذكرته بتمامه ك اف كاف اكاخرق ظاهرا خارجا عن معني االستشهاد اال اني لجاللػة
(ٔ) داخل.
(ٕ) ادخلتني.
(ٖ) مستبين.
(ٗ) عرفتني.
(٘) مالح .
( )ٙما امرتني برعايته.
( )ٚاعتنائك ك اهتمامك.
( )ٛالتمنعني.
( )ٜمسلكي.
(ٓٔ) مقصدي.
(ٔٔ) غيري.
(ٕٔ) تنزلني.
(ٖٔ) في النسخة اكيت بي ك الظاهر ما في المتن .منػه
(ٗٔ) قرابتي.

ٚٚ

قدرق ك عظم خطرق ك عدـ اشتهارق لماحب ذكر بعضه ك اردت افيشػتهر بكلػه كسػاير
ادعيتهم ك هو مركي في بلداالمين ك قوله فتنهم برحمتك لرحمتك فػي نقمتػك يعنػي
ابتلهم ك اختبرهم برحمتك لرحمتك فػي حػاؿ نقمتػك اذا اسػتحقوا ذلػك منػك ابػتالء
االجتباء ك االستخالص ،بسلوؾ طريقتي متعلق بقوله فتنهم .الحاصل لػوتفكرت فػي
هذا الدعاء لبل ت المني فتبين ك ظهر انه ال محرؾ في العػالم اال اللػه ك ال فعػل اال حركػة
الفاعل المتحرؾ في كل مقاـ بحسبه ك لنقبض العناف ك قد الح الصباح لمن له عيناف.
الوطلة الشاتغ
في تَحيذ الؼثادٓ ٍ فيِ ايضا فصَل

فصـل :اعلم اف العبادة هي العمل بمقتضي العبديػة ك العبػد هػو المنقػاد لفعػل
الرب العالم به الباين عماسويه الداني منه فالجل ذلك صػار لفػ العبػد مػن اعظػم
القاب الصالحين ك االنبياء قاؿ فوجدا عبدا من عبادنػا ك قػاؿ ك اذكػر عبػدنا ايػوب
ك تبارؾ الذي نزؿ الفرقاف علي عبػدق ك ادخػل قومػا فػي كنػف حراسػته ك قػاؿ اف
عبادي ليس لك عليهم سلطاف ك كصفهم ليباينوا عماسويهم فقاؿ ك عبػاد الػرحمن
الػػذين يمشػػوف علػػي االرض هونػػا االيػػات ك لهػػا مقامػػاف تكػػويني ك تشػػريعي امػػا
التكوينية فهي العمل بمقتضي انقياد العبد الكامر الله الكونية الصػادرة عنػه تعػالي
المتعلقة بذكات العباد كما اف التشريعية هي العمل بمقتضػي انقيػاد العبيػد الكامػر
الله التشريعية الصادرة عنه تعالي المتعلقة بافعالهم ففي التكوين ال شػيء موجػودا
اال ك هو عامل بمقتضي عبديته من امتثاؿ االكامر المتعلقة بتكونه اذ بها قػد كػوف ك
عين ك قوامه في ذاته ك صفاته بها ك ما لميمتثل امر التكوين لميخرج من العػدـ الػي
الوجود فجميع الكاينات عابدة لله سبحانه ساجدة له اليخالف شيء منهػا محبتػه ك
ٚٛ

اليتجاكز شيء منها عن حكمه ك تعالي الجبػار عػن افيكػوف فػي ملكػه مػا اليريػد
فهنالك سجد له ظلمة الليل ك بياض النهار ك يعبدق الكافر بكفرق كما يعبدق المػومن
بايمانه ك يسبح له ما في السموات ك ما في االرض ك اف من شيء اال يسبح بحمػدق
كلكن التفقهوف تسبيحهم ك كل قد علم صلوته ك تسبيحه.
فصـل :اف الخلق من مبدا كجودهم الي منتهػي شػهودهم فػي عػالم الحػدكث
فاليقع مداركهم اال علي ما هو من جنسهم ك اليقترف ذكاتهم اال بما هو من شػكلهم
ك اليقع افعالهم اال علي ما هو مثلهم انما تحد االدكات انفسػها ك تشػير االالت الػي
نظائرها قاؿ اميرالمومنين

رجع من الوصف الي الوصف ك عمػي القلػب عػن

الفهم ك الفهم عن االدراؾ ك االدر اؾ عن االستنباط ك داـ الملك في الملك ك انتهي
المخلوؽ الي مثله ك الجاق الطلب الي شكله ك هجم به الفح

الي العجز ك البيػاف

علي الفقد ك الجهد علي الياس ك البالغ علػي القطػع ك السػبيل مسػدكد ك الطلػب
مردكد الخطبة فاذا اليقع منهم شيء اال علي جنسهم ك مػا يقػارنهم ك اليسػمعوف اال
اصواتا تجانسهم ك التصدر تلك االصوات اال عن مصػوت يمػاثلهم ك اليمتثلػوف اال
تلػك الػدعوات ك اليكلفػوف اال مػا اتػيهم ك يمكػنهم االقتػراف بػه ك الوقػوع عليػه ك
التصور بصورته ك التكوف علي نحوق اليكلف الله نفسا اال كسعها فهم يتبعوف دعوة
الداعي ك يمتثلوف امرق ك يجتنبوف نهيه فاليتحقق منهم االمتثاؿ اال للػداعي المتعػاؿ
فهم مطيعوف له منقادكف لحكمه اليسعهم اال ذلك قػاؿ اللػه سػبحانه اليكلػف اللػه
نفسا اال ما اتيها قاؿ

اال ما عرفها ك من عرؼ مواقػع الصػفة بلػغ قػرار المعرفػة

خلقت الخلق لكياعرؼ ال غاية له غير ذلػك قػاؿ اللػه سػبحانه ماخلقػت الجػن ك
االنس اال ليعبدكف فالػداعي هػو تجلػي الحػق سػبحانه لكػل شػيء بحيػث يػراق ك
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يسمعه اذ كل شيء اليتجاكز ما كراء مبدئه ك اليدرؾ اال مػا هػو مػن جنسػه فطاعػة
الداعي هو طاعة الله الظاهر لهم به ك اليطاع الله سبحانه ب ير هػذا النحػو مػن يطػع
الرسوؿ فقداطاع الله في الخطبة اقامه مقامه في سػاير عوالمػه فػي االداء اذ كػاف
التدركه االبصار ك التحويه خواطر االفكار ك التمثله غوامض الظنوف في االسرار
ال اله اال الله الملك الجبار قاؿ

اما المعاني فنحن معانيه ك ظاهرق فيكم ك قاؿ بنا

عبد الله ك لوالنا ماعبد الله فمن اطاعهم فقد اطاع الله ك من عصاهم فقد عصي اللػه
فاذا البد من اقامة الداعي في جميع المراتب الكونية حتي يركق ك يسمعوا منه حتي
يمتثلوا امرق ك يطيعوق فاقاـ الدعاة ك اجري امرق ك حكمه علي السنتهم كمػا عرفػت
فبادركا الي طاعتػه مسػرعين ك سػابقوا فػي امتثالػه مهطعػين ك لػميكػن فػي جميػع
عرصات االكواف شيء اال ك جري عليه حكمه ك نفذ فيه امرق ك كقعت عليه كلمتػه
ك من لميجب لميكن ك لميخرج من عرصة العدـ الي الوجػود حتػي اليبقػي ملػك
مقرب ك ال نبي مرسل ك ال صػديق ك ال شػهيد ك ال عػالم ك ال جاهػل ك ال دنػي ك ال
فاضل ك ال مومن صالح ك ال فاجر طالح ك ال جبار عنيد ك ال شيطاف مريد ك ال خلػق
فيما بين ذلك شهيد اال عرفهم جاللة قدركم ك عظم خطركم ك كبر شانكم ك تماـ
نوركم ك صدؽ مقاعدكم ك شرؼ محلكم ك منػزلتكم عنػدق ك كػرامتكم عليػه ك
خاصتكم لديه ك قرب منزلتكم منه فاستعبد الله خلقه بطػاعتهم ك جعلهػم جاهػه ك
امرهم افياتوا البيوت من ابوابها ك يطيعوق حيث يحب ال حيث يحبوف.
بالجملة لميبق مكوف لميلب دعوتهم ك لميمتثل امرهم ك لميقبل حكمهػم ك
لميؤمن بهم من جميع الذكات ك الصػفات ك االفعػاؿ ك االثػار التػي ال غايػة لهػا ك ال
نهاية فمتي سلب الدكلة عنهم حتي ترجع اليهم طاطا كل شػريف لشػرفهم ك بخػع
ٓٛ

كل متكبر لطاعتهم ك خضع كل جبار لفضلهم ك ذؿ كل شيء لهم فال راد لحكمهػم
ك ال مانع عن قضائهم فال الذي عصي خرج بعصػيانه عػن طػاعتهم ك ال الػذي ط ػي
خرج بط يانه عن تحت سلطانهم فػ ما من دابة اال هو اخػذ بناصػيتها اف ربػي علػي
صراط مستقيم فكلهم موحدكا الله سبحانه في عبادته اليريدكف اال كجهه ك قائلوف
بػاف كل معبود مما دكف عرشك الي قرار ارضك السابعة السفلي باطػل مضػمحل
ماخال كجهك الكريم فانه اعز ك اكرـ ك اجل ك اعظم من افيصف الواصفوف كنه
جالله اك تهتدي القلوب الي كنه عظمته.
فصـل :اعلم انا قداثبتنا في مباحثاتنا ك بعض كتبنػا اف المشػتقات التػي اصػولها
كاحدة التوجد اال في عرصة توجد تلك االصوؿ بعينهػا فيهػا فػاذا البػد ك افيكػوف
جميع االكصاؼ في عرصة المصدر بل في عرصة الفعل ك اال لماكػاف يوجػد تلػك
االصوؿ فيها ك لماكونت منها ك بينا جملة اف الفاعل ك المفعوؿ مشتقاف من المصدر
قوال فصال ك لذلك ياتي المصدر بمعني الفاعل ك المفعوؿ ك المصدر هو اثػر الفعػل
ك شعاعه من حيث موثريته له ك لذلك يعمل المصدر عمل الفعل ك يقع تاكيػدا عنػه
ك اسما له ك المشتق فرع المشػتقمنػه كائنػا ماكػاف بال ػا مػابلغ فالفاعػل ك المفعػوؿ
فرعاف للمصدر ك المصدر فرع الفعل ك االصل اسبق كجودا من الفرع ك اال لما كاف
االصل اصال ك الفرع فرعا فالفعل متاصل سابق اليحتاج في كجودق الي المصػدر ك
اف احتاج في ظهورق اليه فانه محله ك مظهػرق ك المصػدر اليحتػاج فػي كجػودق الػي
الفاعل ك المفعوؿ النه متاصل بالنسبة اليهما سابق قائم بالفعػل قيػاـ الصػدكر ك هػو
موجود ك الوصف اي الفاعل ك المفعوؿ محتاج الي المصدر متاخر عنه النه فرع له
فاذا رتبة الوصف متاخرة ذاتا عن المصدر ك الفاعل بنفسه ايضا مقدـ علي المفعوؿ
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الف الفاعػػل حكايػػة الػػذات ك صػػفتها ك المفعػػوؿ حكايػػة نفػػس المصػػدر ك صػػفتها
فالفاعل كائنا ماكاف بال ا مابلغ اعلي رتبة من المفعوؿ الرجاؿ قواموف علي النسػاء
بما فضل الله بعضهم علي بعض فخلق الله المشية بنفسها ك هي الفعل اكؿ ما يوجد
ثم يظهر منه المصدر ك هو الشبح المنفصل ك هو االثر من حيث انػه اثػر ك هػو علػي
هيئة حركة الموثر ك صفته بال تفاكت ك اليحكي اال نفس الفعل ك لذلك يقع تاكيدا
عنه فاذا كقع االثر ك كرر الفعل ك اكد به حصل الفاعػل ك المفعػوؿ الف الفاعػل هػو
الظاهر باالثر ك الظاهر باالثر هو االثر الظاهر ال غير فال ظاهر فػي عػالم الظهػور اال
نفس الظهور ال من حيث هو هو بل من حيػث ظهػورق لل يػر ك هػذا الحيػث كصػفه
تابع له متاخر عنه االتري اف الضارب هو الظاهر بالضػرب ك الظػاهر بالضػرب هػو
الضرب الظاهر فانه ال ظاهر اال الضرب اال اف الضرب من حيػث هػو ضػرب لػيس
بظاهر ك انما هو محض فناء من نفسه ك ظهور لضرب فاف االثػر مػن حيػث هػو اثػر
ليس اال حكاية فعل الموثر فالضرب من حيث هو مصػدر ك اثػر ك حكايػة ك تاكيػد
ليس اال الفاني من نفسه الباقي بضرب الموجد له فالضرب مػن حيػث نفسػه لػيس
بظاهر ك انمػا هػو غايػب خفػي ك لػيس اال ضػرب الفعلػي فهػو مػن حيػث الظهػور
بالضربية ادكف درجة من حيث االثرية ك المصدرية للفعل الف الضارب يري نفسه
مػػا اليريػػه الضػػرب ك الضػػرب اشػػد اضػػمحالال عنػػد ضػػرب مػػن الضػػارب ك امػػا
المضركب اي المجعوؿ ضربا فهو ك اف كػاف الضػرب مػن حيػث نفسػه اال انػه مػن
حيث نفسه الماهيي ال االئي االثري ك هذا الحيث منه متاخر من حيث كونه ظػاهرا
بانه ضرب ك ضارب فاذا ظهر الذات بالضػرب فبظهورهػا بػه جعلتػه ضػربا ك لػوال
ظهورها به لميكن هو هو اذ ليس اال نفس ظاهريتهػا فػالمفعوؿ كائنػا ماكػاف فػرع
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الفاعل كما قاؿ الرضا

الفاعل مقدـ علي المفعوؿ ك الفاعػل كائنػا ماكػاف فػرع

المصدر ك المصدر كائنا ماكاف فرع الفعل ك الفعل كائنا ماكاف فرع الذات الظاهرة
به له فيه فاذا يدكر علي نفسه من حيث ظاهريتها لربهػا بالجملػة ال ػرض مػن هػذا
التفصيل اف المشتقات من عرض كاحد ك بعضها مترتب علي البعض كما عرفت.
ك اف قلت فما بالنا نري المقبوؿ فوؽ القابل ك امثاؿ ذلك مما يكوف الفاعل هو
االدني ك المفعوؿ هو االعلي فنقوؿ البد من شق هذا الشعر ليتبين االمر فنقوؿ هػل
المقبوؿ هو نفس الوجود من حيث هػو كجػود اك كصػف الوجػود بػل هػو كصػف
الوجود ك القابل هل هو نفس الماهية اك كصفها بػل هػو كصػفها فػاذا ذات الوجػود
العليا ليست بمقبولة حتي يلزـ النقض ك انت التشك اف الماهية تقبل الوجود قبػوال
ك التشك اف تقبل فعلها ك اثرها ك دكنها ك قبوال اثر صادر عػن فعلهػا تقبػل فهػو دكف
تقبػل يقينػا ك القابػل هػو الظػاهر بػػالقبوؿ فهػو بعػد تعػين القبػوؿ بالقبوليػة الحػػين
اضمحالله في جنب العالي فالقابل هو دكف رتبة المصدر مػن حيػث صػدكرق عػن
الفعل فالمفعوؿ الذي هو المقبوؿ اما يراد منه المفعوؿ المطلق اك المفعػوؿبػه فػاف
كاف المراد المفعوؿ المطلق فهو نفس قبوله الػذي هػو اثػر فعلػه ك اف كػاف المػراد
المفعوؿبه فهو ايضا نفس القبوؿ من حيث ارتباطػه بػالمفعوؿبػه فػاف المفعػوؿبػه
ايضا ليس نفس من يظهر عليه الفعل اال من حيث الشبح الواقع عليه فلما رايت عليه
الشبح ك رايته في الشبح سميت الشبح من حيث اقترانػه بػه ك ذكػرق فيػه مفعوالبػه
فالمفعوؿبه هو الذي فعل المفعوؿ عليه ك جعل فيه فالمفعوؿ هو الضرب ك البد له
من مظهر يظهر به فظهر علي عمرك ال من حيث نفسه بل مػن حيػث اقترانػه بػذلك
الضرب فعمرك المفعوؿبه هو عمرك الظاهر بقبوؿ الضرب ك لػيس قبولػه الضػرب
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اال في الضرب فالمفعوؿبه ايضا هو الضرب لكن من حيث اقترانه بمحل.
بالجملة الماهية قابلة لظهور الوجود لها بها في رتبة ظهورها الذي هو القبوؿ
ك مقبولية الوجود بعد قبولها بقابليتهػا فالوصػف القابػل الػذي بعػد قبولهػا كصػف
الماهية ك الوصف المقبوؿ الذي هو بعد القابل كصف الوجود ك القابػل قابػل هػذا
المقبوؿ ك المراد هو الوجود المقدـ فالمقبوؿ كائنػا ماكػاف فػرع القابػل النػه لػوال
القبوؿ لميكن مقبوال كلكن القابل يظهر بالقبوؿ من حيث االعلي ك المقبوؿ يظهػر
في القبػوؿ مػن حيػث نفسػه فوصػف المقبػوؿ تحػت كصػف القابػل كلكػن ذات
المقبوؿ اعلي من ذات القابل ك ال غػرك االتػري اف المصػدر يحكػي الفعػل ك اسػم
الفاعل يحكي الذات ك الفاعل دكف الفعل ك الذات فوؽ الفعل قاؿ تعالي هن لبػاس
لكم بحسب الذات ك انتم لباس لهن بحسب الصفات ك كذلك المتقدـ في الوجود
يتاخر في الظهور ك ال عجب.
فاف قلت فعلي ذلك كػل مفعػوؿ متقػدـ علػي كػل فاعػل ذاتػا قلػت ال شػيء
متقػػدماعلي الػػذات القديمػػة فػػاف ظهػػرت بالفاعػػل فػػالمفعوؿ دكنػػه ك اف ظهػػرت
بالمفعوؿ فالفاعل دكنه بالجملة الػذي اردنػا بيانػه مػن هػذا التفصػيل افتعػرؼ اف
المعبود الكوني ما يقع عليه كصف عبادة العابد كمػا اف المضػركب مػن يقػع عليػه
كصف ضػرب الضػارب ك مػا لػميصػاقع المضػركب الضػارب اليقػع عليػه ضػربه
فاليكوف مضركبا فمػا لػميصػاقع االمػر الػذي يتوجػه اليػه الممتثلػوف ك يسػير اليػه
السائركف االكواف الممتثلة المرق السائرة اليه لميتحقق االمتثاؿ ك االنقيػاد لػه فعلػم
من ذلك اف الله سبحانه خلق كل موجود بِػامر ظػاهر فػي رتبتػه مصػاقع لػه يمكنػه
االتصاؿ به ك االص اء عنه ك التوجه اليه االتري اف الله يموج البحػار بالريػاح ك يثيػر
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الرياح بالبخار ك يزجي البخار بالنار ك يهيج النار باشعة الكواكب ك هكذا ابػي اللػه
افيجري االشياء اال باسبابها ك اليكلف الله نفسا اال ما اتيها اي عرفها ك الظاهر لكل
شيء باالمرية هو العالمات ك المقامات التي التعطيل لهػا فػي كػل مكػاف ك يرجػع
جميع ذلك الي السبب االعظم ك االمر المطلق الظػاهر للكػل بالكػل الػذي قػاؿ انػا
الذات انا الذات في الذكات للذات ك قػاؿ انػا االمػل ك المػاموؿ  .فاشػهد اف كػل
معبود مما دكف عرشه الي قرار ارضه السابعة السفلي باطل مضمحل ماخال كجهه
الكريم فانه اعز ك اكرـ ك اجػل ك اعظػم مػن اف يصػف الواصػفوف كنػه جاللػه اك
تهتدي القلوب الي كنه عظمته فالله سبحانه الذي ال ظهور اال ظهػورق ك ال نػور اال
نورق ك ال تعطيل لمقاماتػه ك عالماتػه هػو المعبػود الحػق ك المطػاع المطلػق كحػدق
الشريك له ايكوف ل يرؾ من الظهور ما ليس لك حتي يكوف هو المظهر لك الدعاء
فكل االكواف موحدكف في العبادة بلساف كاحد يعبدكف الله الواحد قل انما امػرت
اف اعبد الله ك الاشرؾ به فمن كػاف يرجػو لقػاء ربػه فاليشػرؾ بعبػادة ربػه احػدا
فهذااهو التوحيد العبادي الخال

التكويني فتبصر راشدا موفقا.

فصـل :ك اما توحيد العبادة في التشريع فاعلم اف العبادة التشريعية هػي العمػل
بمقتضي العبديػة الشػرعية كمػا كانػت العبػادة الكونيػة العمػل بمقتضػي العبديػة
الكونية ك العبديػة الكونيػة كانػت االنقيػاد لالكامػر الكونيػة فكػل كػائن عبػد للػه
سبحانه المتثاله االمر الكوني الذي هػو قػوؿ كػن فالعبديػة الشػرعية هػي االنقيػاد
لالكامر الشرعية التي هي قوؿ قولوا ال اله اال الله محمد رسوؿ اللػه علػي كلػي اللػه
اكالي من كاالق ك اعادي من عاداق ك ما يتفرع علػي ذلػك مػن االكامػر الجزئيػة فلمػا
صدرت هذق االكامر عن االمر فكل من امتثلها ك قاؿ بها فقد صار عبػدا شػرعيا حيػا
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كائنا بالحيوة ك الكوف الشػرعيين اللػذين همػا االيمػاف فكػاف مصػونا عػن المػوت
الشرعي الذي هو الكفر محركسا عن سبب الموت الػذي هػو الشػيطاف اف عبػادي
ليس لك عليهم سلطاف كما كاف العبيد الكػائنوف محركسػين عػن العػدـ ك اسػباب
الفناء فالعبد هو المنقاد ك العبدية االنقياد ك العبػادة العمػل بمقتضػي االنقيػاد فكمػا
انقادكا هنالك لالمر انقادكا هنا لالمر الشارع لهم فالشارع تعاليشػانه هػو المعبػود
الشرعي كما اف المكوف جلت عظمته هو المعبود الكوني ك انمػا الفخػر ك النجػاة ك
التعالي في الدرجات الشرعية بالعبادة الشرعية كما اف الفخر ك النجاة الكونيػة مػن
مهاكي العدـ ك الموت ك التعػالي فػي الػدرجات الكونيػة بالعبػادة الكونيػة ك كمػا
كانت منجاة الناس هناؾ درجات االكامر الكونية فكل من سػبق الػي التكػوف كػاف
اقرب الي االمر ك كل من لحق كاف ابعد كذلك منجاة الناس هنػا درجػات االكامػر
الشرعية فكل من سبق الي االمتثاؿ كاف اقرب الي االمر ك اشبه به ك كػل مػن لحػق
كاف ابعد قل اف كنتم تحبوف الله فاتبعوني يحببكم الله ك سارعوا الػي م فػرة مػن
ربكم ك جنة عرضها السموات ك االرض.
فالناس في عالم التشريع ك االنقياد اختلفوا فػي المعبػود فٌَْٖ مػن عبػد
االصناـ ك االحجار ك تقرب اليها ك سار باقداـ االمتثاؿ اليها فتخلق باخالقهػا ك لحػق
بها ك هوي اليها ك ٌٍْٖ من عبد االشجار ك تقرب اليها ك تخلػق باخالقهػا فلحػق
بها ك هوي اليها ك ٌٍْٖ من عبد الكواكب ك النار ك تقرب اليها ك تخلق باخالقها
فلحق بها ك هوي اليها ك ٌٍْٖ من عبػد الحيوانػات ك تقػرب اليهػا ك سػار باقػداـ
االمتثاؿ اليها فتخلق باخالقهػا فلحػق بهػا ك هػوي اليهػا ك انػت تػري عيانػا اف نفػس
االنساف بنفسها اعلي من هوالء ك اشرؼ ك الطف ك اصفي ك اعلم ك انقي فلما توجه
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الي ما يافك تنزؿ عن لطافته الذاتية ك صفائه ك هوي في مهاكي الجمود ك الكثافػة ك
الجهل فضال عن ترقيه الي الدرجات ك كل ممتثل متقػرب الػي االمػر ك كػل عابػد
يتصل بجوار معبودق فهؤالء هلكوا ك ضلوا ك اضلوا فامهم هاكيػة ك ماادريػك ماهيػه
نار حامية ك ٌٍْٖ من عبد االناسي فاتخػذ مثلػه ربػا يعبػدق ك يمتثػل امػرق ك انمػا
ثمرة العبادة الترقي شيئا بعد شيء الي افيصير صفة الرب يا ابن ادـ انػا رب اقػوؿ
للشي ء كن فيكوف اطعني فيما امرتك اجعلك مثلي تقػوؿ للشػيء كػن فيكػوف ك
العبودية جوهرة كنهها الربوبية فاالنقياد للمثل بقاء علي ما هو عليه مػن الػنق

ك

اليحصل له الترقي ابداك هليساؿ محتػاج محتاجػا ك هػليقػوي ضػعيف ضػعيفا اف
الذين تدعوف من دكف الله لن يخلقوا ذبابا ك لو اجتمعوا له ك اف يسلبهم الذباب شيئا
اليستنقذكق منه ضػعف الطالػب ك المطلػوب ماقػدركا اللػه حػق قػدرق ك االمثػاؿ
اليقدركف النفسهم ك ال لك نفعا ك ال ضرا ك ال موتا ك ال حيوة ك ال نشورا.
ك اما المتصوفة خذلهم الله الػذين يسػولوف لمريػديهم انػا قػدفنينا فػي اللػه ك
اتصلنا به حتي انه قاؿ قائلهم انا الله بال انا ك ليس فػي جبتػي سػوي اللػه فاعبػدكنا ك
تقربوا الينا فاف عبادتنا عبادة الله ك التقرب الينا هو التقرب الي الله فلعنوا بما قالوا ك
كذبوا من جهات شتي ٍْٖا اف العبد اليتصل بذات الحػق القػديم جػلشػانه ك
اىصاّي اف العبد الحادث اليستحيل قديما ك القديم اليستحيل حادثا ك الػرب
مباين عن خلقه ك خلقه مباينوف عنه كنهه تفريق بينه ك بين خلقه ك غيػورق تحديػد
لما سواق كقدبينا ذلك في موضػعه مفصػال ك اىصاىهس اف اللػه سػبحانه نهينػا
افيتخذ بعضنا بعضا اربابا من دكف الله ك ذـ قوما ك قاؿ اتخذكا احبارهم ك رهبػانهم
اربابػػا مػػن دكف اللػػه كذـ قومػػا اتخػػذكا االنبيػػاء الهػػا فضػػال عػػن سػػاير الرعيػػة ك
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اىشاتع اف عبػادتهم عبػادة الشػيطاف فػانهم يػامركف بػالمنكر ك ينهػوف عػن
المعركؼ ك ياتوف بمناكير علي خالؼ دين رسوؿ الله

ك قوله ك فعله ك سػيرته

فاف كاف ما يقولوف من دين الله فهو انكار لرسوؿ الله ك اف كاف ما جػاء بػه الرسػوؿ
من دين الله فهم علي دين الشيطاف ك دعويهم اف ما نقوؿ به باطن الشرع يؤدي الػي
انكار جميع الشرع ك الباطن الذي اليجتمع مع الظػاهر لػيس ببػاطن هػذا الظػاهر ك
حالؿ محمد حالؿ الي يوـ القيمة ك حرامه حراـ الي يوـ القيمة ك كالله اليريدكف
اال تسخير اشباق الناس لحمل اثقالهم الي بلد لػميكونػوا بال يػه اال بشػق االنفػس ك
اني قلبتهم ظهرا لبطن ك سرت فيهم زمانا من الدهر مختبرا كلكن ك الحمد لله علي
توؽ ك حذر ك ليس مااخبر عنهم كاخبار ساير العلماء ك ليسػوا كاللػه اال طػالبي دنيػا
دنية ك اليريدكف اال الرياسة الباطلة ك اليتشرعوف اال بالمالهي ك المعاصي ك الكفر
ك الزندقة فاحذركا عػنهم حػذاركم مػن االسػد الضػاري ك اف رايػتهم يتجوعػوف ك
يركعوف ك يسجدكف فاعلم كالله انهم علموا اف لذة الرياسة ك انثياؿ الناس حػولهم ك
تقبيل العواـ ايديهم ك ارجلهم اعظم ك ادهي مػن كسػرة خبػز غايتهػا العػذرة ك مػن
راحة غايتها الكسالة فيتجوعوف عمرا حتي يذبحوا لألكاؼ حمرا.
شرحه في الكالـ ممايطوؿ

ك لكػػل رايػػت مػػنهم مقامػػا

ك لما اقتضي المقاـ ّلوثت الكاغذ باسمهم فاالعراض عنهم اكلي فاف الباطل يموت
بترؾ ذكرق.
ك من الناس من اتخذ النبيين ك االكصياء اربابا يعبدكنهم ك انػك لػتعلم انهػم ك
اف كانوا اعلي مقاما من االنساف ك السير اليهم يكوف سبب الترقػي اال انهػم يتبػرؤف
ممػن ياخػػذهم الهػا مػػن دكف اللػه ك يعبػػدهم ك يطػردكنهم ك يكفػػركنهم ك قػػدافنوا
ٛٛ

انفسهم عند ربهم فاليظهركف اال ربهم فمن راهم ك اتخذهم معبػودا يتبػرؤف منػه ك
يستعيذكف بالله منه ك يتضرعوف الي الله اظهارا لعدـ الرضا بفعل هوالء علما مػنهم
بقوله تعالي ك من يقل منهم اني اله من دكنه فذلك نجزيه جهنم ك من الماكلين من
ياكؿ االيات الف الله سبحانه يقوؿ في اكثر االيات لف من دكنػه ك معنػاق افيتخػذ
ال ير الها يعبدق ك يترؾ الرب ك نحن لسنا بتاركي الرب ك نقوؿ انهم قدكصػلوا الػي
الله ك اتصلوا به فعبادتهم عبادة الله ك قدالحدكا في ايات الله الف العابد لػيس لػه اال
قلب كاحد ك ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه فاما يتوجه االنسػاف الػي الػرب
االحد الصمد الذي لميلد ك لػميولػد ك لػميكػن لػه كفػوا احػد لػيس كمثلػه شػيء
مكشوؼ السبحات بػال اشػارة فاليجػد غيػرق حتػي يػدرؾ االتصػاؿ ك االنفصػاؿ ك
االغيار ك اف كاف يدرؾ غيرق فهػو غيػرق ك خلقػه اتخػذق شػريكا للػه سػبحانه ك مػن
خواص االحد انه اليدرؾ مع غيرق معا ك من ادرؾ مع غيرق فهػو المثنػي ك االحػد اذا
عدؿ النظر عنه لمير ابدا ك اف نظر اليه لمير غيرق ابدا فمن راق ك نظػر اليػه ليعبػدق ك
يتوجه اليه فهنالك يمتنع ذكر ال ير فاين صورة المرشد اك النبي اك الوصي ك اف نظر
الي غيرق فاين الرب فكل من اتخذ غيرق الها يكوف من دكنه حػين اتخػاذق ايػاق الهػا
فاف اتخذق الها في االيماف الظاهر فقد كفر ك اف قاؿ برب معه في الظاهر فقداشػرؾ
ك اما في الباطن فاليمكن الشرؾ في التوجه في اف كاحد ابدا ك كل هوالء العابػدين
كفار اك مشركوف بالله ك تعالي الله االحد عما يقوؿ المشركوف علوا كبيرا.
فالمعبود الذي يكوف عبادته سبب الترقي الي ما النهاية له هػو الػرب االحػد
الذي ال غاية للسير اليه ك ال نهاية ك ال كصوؿ ك هو مدبر الكل ك مقدرق ك المتصرؼ
فيه الخالق الرازؽ المحيي المميت فمن عبدق ك سار اليػه ك امتثػل اكامػرق الكاشػفة
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عػػن صػػفاته ك اخالقػػه ك اجتنػػب نواهيػػه الكاشػػفة عػػن صػػفات مبػػادي الكثػػرة ك
االختالؼ ك العجز ك الضعف ك كل شر بلػغ مػن عملػه بهػذق االمػور مبل ػا يتصػف
بصفات الله ك يتخلق باخالؽ اللػه فيصػير محبوبػا للػه سػبحانه لمكػاف المشػاكلة ك
المماثلة مع صور محبته ك مشيته اف كن تم تحبوف الله فاتبعوني يحببكم الله فسوؼ
ياتي الله بقوـ يحبهم ك يحبونه اذلة علػي المػؤمنين اعػزة علػي الكػافرين النهػم
قدبل وا من االمتثاؿ مشاكلة الحبيػب ك المحبػوب فيحػبهم اللػه سػبحانه ك يحبونػه
فيسػػيركف حتػػي يػػدنوا منػػه ك يتلطفػػوا ك ينعمػػوا حتػػي يصػػيركا مػػن اهػػل التوحيػػد
فيتوحدكا ك يوحدكا الله سبحانه فيجعلهم الله مثله ك صفته يػابن ادـ انػا رب اقػوؿ
للشيء كن فيكوف اطعني فيما امرتك اجعلك مثلي تقوؿ للشيء كن فيكوف فػاذا
صار مثل الله ك صفته فيصير الله سبحانه سمعه الذي يسمع به ك بصرق الذي يبصر بػه
ك لسانه الذي ينطق به ك يدق التي يبط

بهػا ك رجلػه التػي يمشػي بهػا ك ركحػه التػي

يحيي بها ك نفسه التي يعلم بها ك عقله الذي يفهم به ك نورق الذي يتحقق به ثػم الغايػة
لهذا السير ك ال نهاية فكلما يصير اشد توحدا ك تشاكال يصير في هذق االمور ك القوة ك
القدرة اشد ك اقوي ك مقامات الله عديدة ال تعطيل لها فػي كػل مكػاف يعرفػه بهػا مػن
عرفه في كل مقاـ ال فرؽ بينه ك بينها اال انها عبدق ك خلقه رتقهػا ك فتقهػا بيػدق بػدؤها
منه ك عودها اليه فكلما كضع لهم حلما رفع لهم علما ليس لمحبته غاية ك ال نهاية.
ك التزعمن من قولي اف الله سبحانه يصػير سػمعه الػي اخػر انػه يتحػد مػع اللػه
سبحانه ك الحادث المخلوؽ ال من شيء ينقلب قديما بل المراد ما اشرت اليػه اف للػه
سبحانه في درجات العابدين مقامات ك عالمات ك ايات ك قداشار اليه في كتابه فقػاؿ
هم درجات عند الله فتلك المقامات درجات الصاعدين اليه سػبحانه يصػعدكف فػي
ٜٓ

تلك المدارج ففي كل درجة يتحدكف مع ما لهم في تلك الدرجػة منهػا ك تلػك ايػات
الله التي تليػت علػيهم فػزادتهم ايمانػا ك هػم يستبشػركف ك اعػوذ باللػه افاكػوف مػن
الجاهلين ك اقوؿ اف الحادث الذي لميكن ثم كاف ال من شيء يصل فػي سػلوكه الػي
ذات القديم جلشانه ك يصير الها قديما تعالي الله عما يقوؿ الملحدكف علوا كبيرا.
فتبين ك ظهر لمن نظر ك ابصر اف العبادة التحق اال لله االحد الفرد الصػمد فمػن
عبد غيرق فاٍا افنكػس علػي كجهػه ك تنػزؿ عػن مقػاـ كػاف فيػه ك ذلػك عمػل
الخاسرين ك اٍا اف كقف في مقامه ك لميحصل له ترؽ ك استكماؿ فعمل بػال اجػر
ك ال ثواب ك اليملك من يعبدق له نفعا ك ال ضرا ك ال موتا ك ال حيوة ك ال نشػورا فيخسػر
راس ماله ك يكوف من الخاسرين ك المقاـ الػذي هػو فيػه عػين الجحػيم ك اٍها اف
يتقرب الي من يلعنه ك يطردق فيكوف من الهػالكين ك مػن عبػد اللػه سػبحانه ك انقطػع
عماسواق ك هو االحد القادر القاهر المتصػرؼ الػذي ال غايػة للسػير اليػه فيكػوف مػن
الفايزين ك ال غاية للنعػيم ك االسػتقالؿ ك االسػتقرار ك الخيػر النازلػة اليػه ابداالبػدين
فافهم هذق العبارات السهلة الممتنعة المحتوية علي دقايق الحكمة ك حقػايق االيمػاف
فتكوف من الفايزين.
فصـل :قدتبين من الفصل السابق انه التحق العبادة اال لله سبحانه ك اف لنػا فػي
ذلك تحقيقات دقيقة ك اشارات بالتلويح حقيقة ك هي اف العبادة كمػا بينػا ك شػرحنا
هػػي العمػػل بمقتضػػي العبوديػػة فالعبػػادة عمػػل العبػػد ك العمػػل الصػػادر منػػه البػػد ك
افيكوف له جهة يقع عليها فاف العبد حادث ذكجهة ك جميع ما يصدر منػه الػي جهػة
في كل مرتبة ك مقاـ ك اليسعه افيعمل عمال ال الي جهة اال تراق انه البد لػه افيوقػع
افعاله علي ما يصاقعه كافيقتل رجال في جهادق ك يعػين رجػال فػي زكوتػه ك يكػرـ
ٜٔ

احدا في احسانه ك يركع ك يسجد الي الكعبة في صلوته ك يفطر رجػال فػي صػيامه ك
هكذا جميع ما يصدر منه البد ك افيقع علي حادث مصاقع له في عمله ك اف المعبود
جلشانه اليقع عليه عمل عامل ك الينفعه طاعػة مػن اطاعػه ك الينقصػه معصػية مػن
عصػػاق ك انمػػا ينفػػع طاعتػػه اخوانػػه المصػػاقعين ك نفسػػه ك يضػػر عصػػيانه باخوانػػه
المصاقعين ك نفسه فالبد لكل عبادة من جهة عبادة كما انه يجب لكل خدمػة جهػة
خدمة تقػع عليهػا االتػري اف السػلطاف هػو المخػدكـ كلكػن جهػة خدمػة الفػراش
االرض يكنسها ك الفرش يبسطها ك جهة خدمة الرايض الفرس يحسػها ك يرحلهػا ك
يجللها ك جهة خدمة الكاتب الكتب يكتبها ك ليس شيء من ذلػك يقػع علػي جسػد
السلطاف ك انما تقع حركاتهم علي جهات خدماتهم ك ينوي باالمتثاؿ سلطانهم.
ك كذلك الله جل جالله امر الناس بخدمات تصػل منافعهػا الػيهم ك تعمػر بهػا
ديارهم ك تحرس بها نفوسهم ك تزكو بها اموالهم ك تزيد بها اكالدهم ك نهػاهم عػن
اعماؿ تصل مضارها اليهم ك تخػرب ديػارهم ك تهلػك نفوسػهم ك تتلػف امػوالهم ك
تنق

بها اكالدهم مثال فهم يعملوف االعمػاؿ ك يواجهػوف بهػا جهاتهػا ك يقصػدكف

باالمتثاؿ ربها ك لو قصدكا تلك الجهات من حيث هي ك فعلوها لها من حيث انفسػها
لكانوا بذلك كافرين اك مشػركين البتػة فالواجػب علػيهم افيلتفتػوا الػي ربهػم اكال
بنفوسهم ك يتذكركا امرق ك نهيه ثم يمتثلوهمػا علػي جهاتهمػا المػامور بهػا ك يػري
العبد حين العمل شبح السلطاف مثال علي الفرس ك يحسها الجله ال الجلها فلو نسػي
السلطاف حين الحس ك تمحض في االلتفات الي الفرس العرض عنه ك من يعػرض
عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا النه لميعمل للسلطاف ك القوؿ باف مبدا العمل كاف
المتثاؿ امر السلطاف كالـ قشري ظاهري فالموحد يري السلطاف اماـ كجهػه دائمػا
ٕٜ

ك هو ممتثل بين يديه عالم بانه شاهد عليه مطلع عليه موجػود فػي غيبتػه ك حضػرته
عالم بعالنيته ك سريرته اعبد الله كانك تراق فاف لمتك تراق فانه يريك اكلميكػف
بربك انه علي كل شيء شهيد فاذا راي السلطاف في الفرس ك تحرؾ نحوق ك عمػل
له ك حس فرسه بل حسه النه خدمه خالصا لوجهه فهو الخال

في خدمة السلطاف

الموحد في طاعته لميقصد فيها غيرق ك كل من هو غير ذلك مشرؾ في طاعته البتة.
فكذلك االمر في طاعة اللػه سػبحانه فػاف كنػت ممػن يعبػد اللػه كانػك تػراق
فتتحرؾ نحوق ك تعاكنػه ك تػزكرق ك تقرضػه ك تنصػرق ك تطيعػه ك تحبػه فانػت ممػن
حصل لهم توحيد العبادة ك كحدكق فيها ك لو قصدت بشيء من ذلك غيرق من حيث
نفسه فانك في ذلك الوقت مشػرؾ باللػه عزكجػل يقينػا ك الينفعػك القصػد الكلػي
حيناما ك انت ناسيه حين العمل ك صرت ممن قاؿ الله سبحانه فيهم ك من يع

عػن

ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ك من اعرض عن ذكري فاف له معيشة
ضنكا ك نحشر ق يوـ القيمة اعمي قاؿ رب لم حشرتني اعمي ك قد كنت بصيرا قاؿ
كذلك اتتك اياتنا فنسيتها ك كذلك اليوـ تنسي فالموحد من يري نور الله سبحانه ك
ظهورق علي كل شيء فمهما امر بخدمة متعلقة بذلك الشيء يقصد بها ذلػك النػور
ك ذلك الظهور كحدق ال شريك له سنريهم اياتنا في اال فاؽ ك في انفسهم حتي يتبين
لهم انه الحق اكلميكف بربك انه علي كل شيء شهيد قل اي شيء اكبر شهادة قل
الله اال انهم في مرية من لقاء ربهم اال انه بكل شيء محي .
فصـل :اف العلماء رضواف الله عليهم اختلفوا في نية القربة بعػد اتفػاقهم علػي
اف العبادة اذا اكقعت خالصة لوجه الله اك اتي بها احد طالبا لرضاء الله ك انه اهػل لهػا
اك طالبا قربه له صحيحة ك ال كالـ في ذلك ك انما الكالـ في انه هلتصح العبػادة اذا
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اكقعت طلبا للجناف ك حذرا من النيراف اـ ال فاالكثر ك المحققوف ذهبوا الػي بطػالف
العبادة حتي انه يتوهم من كثرتهم االجماع ك استدلوا علي ذلك باف الجناف غير الله
ك كذا النيراف فالعبادة الجلهما الجل غير الله ك قدقاؿ الله سبحانه اعبد الله مخلصػا
له ديني فاعبدكا ما شئتم من دكنه ك قاؿ فاعبد الله مخلصا له الدين الػي غيػر ذلػك
كفي الخبر عن اميرالمؤمنين

الدنيا كلها جهل اال مواضع العلم ك العلم كله حجة

اال ما عمل به ك العمل كله رياء اال ما كاف مخلصا ك االخالص علي خطر حتي ينظر
العبد بما يختم له الي غير ذلك من االيات ك االخبار.
ك قاؿ قوـ من المتػاخرين اف العمػل بقصػدهما صػحيح نظػرا الػي اف القصػد
الخال

الذي اليشػوبه غيػر كجػه اللػه اليحصػل اال مػن خػواص الخػواص ك جػل

الخلق غيرمتمكنين من ذلك ك الي اف الله سبحانه كعد عبادق فػي كتابػه ك نبيػه فػي
سنته

ك طمعوا الناس في االعماؿ الحسنة بذكر االجور ك خوفوهم عن االعماؿ

القبيحة بذكر العقاب ك قاؿ سبحانه يدعوف ربهم خوفا ك طمعػا ك يػدعوننا رغبػا ك
رهبا ك امثاؿ ذلك من االيات ك حديث تقسيم العبادة الي ثلثة عبادة العبيد ك االجراء
ك االحرار ك هی افضلهم ك امثاؿ ذلك ك يؤيد هوالء قوله تعالي لمثػل هػذا فليعمػل
العاملوف ك اف ذكر الجنة تحري

للثواب بال شك ك ذكر النػار تحػذير بػال شػك ك

يوقع ذكراهما في القلوب شيئا فلو كاف ذلك شركا لمػااغركا النػاس بالشػرؾ ك هػم
يعلموف اف نفوسا التطيق اال ذلك ك اف مقاـ ماعبدتك خوفا من نارؾ ك ال طمعا فػي
جنتك مخصوص بالمعصومين ك من شايعهم ك يقدر علي ذلك مػن يطيػع ك اف علػم
اف الله يدخله النار بطاعته ك هو ليس مقاـ العامة بل ك ال الخاصة بال شػك ك ال ريػب
فالدليالف قوياف ك يدؿ علي كل كاحد منهما اخبار.
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ك الذي افهمه من االخبػار ك صػحيح االعتبػار اف للنػاس درجػات ك مراتػب ك
لاليماف كما ركي درجات ك الله سبحانه يقوؿ اليكلػف اللػه نفسػا اال مػا اتيهػا اي
ماعرفها ك يقوؿ معاذ الله اف ناخذ اال من كجدنا متاعنا عندق انا اذا لظالموف فللناس
درجات في مراتب االيماف فمنهم من هو اخذ بدكحة االيماف ك سنخه ك مػنهم مػن
هو اخذ بفركع االيماف ك اغصانه ك منهم من هو اخذ باكراقه فَِ بلغ في ايمانه
مرتبة اهل الفؤاد ك المحبة ك عرؼ الله سبحانه كما ينب ي لالنساف الكامل افيعرفه
ك فاز بحقيقة التوحيد ك سر التفريد فهو ناظر من مثل سم االبرة فلو حوؿ نظرق مثل
ذلك عن ذلك السم كقع عن ابعد مابين السػماء ك االرض ك هلػك فاليجػوز لهػؤالء
االلتفات الي شيء سواق ك قصد شيء دكنه فانهم عارفوف بالله كحدق ك يعرفوف انه
حق ك خلق ال ثالث بينهما ك ال ثالث غيرهما فاف كاف توجههم الي الحق فهو للحق
ك اال فهو للشيطاف ك قدركي في القدسي انا خير شريك فمن عمل لي ك ل يري فهو
كمن عمل ل يري ك في االخر انا اغني االغنياء عن الشريك فمن اشرؾ معي غيري
في عمل لماقبله اال ماكاف لي خالصا ك ٍِ بلغ في ايمانػه مرتبػة اهػل العقػوؿ ك
لميفز بمقاـ اهل المحبة ك المصافاة فهو شانه الرجػاء ك مالحظػة الفضػل ك اليقػدر
علي محوق عن نظرق الف مدركه ذلك ك اليحمل علي ذلك المقاـ االكؿ ك اليطلػب
منه ما ليس في كسعه ك في مثل ذلك ركي عن ابيجعفر

من بل ه ثواب من الله

علي عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اكتيه ك اف لميكن الحديث كما
بل ه ك ذلك انهم يركف الله سبحانه ك يريدكنه من كراء حجاب الفضػل فيقصػدكنه
في فضله ليس لهم حقيقة غير ذلك ك ٍِ لميبلغ في ايمانه هذين المقامين بػل هػو
كاقف موقف النفس فهو شانه الحذر ك الخوؼ ك مالحظػة اللػه عزكجػل ك ارادتػه
ٜ٘

مػػن كراء حجػػاب الخػػوؼ ك يتػػرؾ مخالفتػػه حػػذرا مػػن عقابػػه المػػدرؾ ك يطيعػػه
لئاليشمله عقابه فيهلك ليس له معني غيػر ذلػك ك فػي هػذين االخػرين نػزؿ قولػه
سبحانه يدعوننا رغبا ك رهبا ك يدعوف ربهم خوفا ك طمعا ك في االخير اذكر ربػك
في نفسك تضرعا ك خيفة ك قدفصل في الصادقي االصناؼ الثلثة نجػوي العػارفين
تدكر علي ثلثة اصوؿ الخوؼ ك الرجاء ك الحب فالخو ؼ فرع العلم ك الرجاء فرع
اليقين ك الحب فرع المعرفة فاذا حصل العلم في الصدر خاؼ ك اذا صح الخػوؼ
هرب ك اذا هرب نجا ك اذا كجد اليقين في القلب شاهد الفضل ك اذا شاهد الفضل
رجا ك اذا رجا طلب ك اذا طلب كجد ك اذا اشرؽ نور المعرفة في الفؤاد هاج ريػح
المحبة ك استانس ف ي ظالؿ المحبوب ك اثر المحبوب علي ما سويه ك باشر اكامرق
ك اجتنب نواهيه الخبر نقلته بالمعني ك يؤيد ذلك ما ركي عن الصادؽ

اف الناس

يعبدكف الله عزكجل علي ثلثة اكجه فطبقة يعبدكنه رغبة فػي ثوابػه فتلػك عبػادة
الحرصاء ك هو الطمع ك اخركف يعبدكنه خوفا من النار فتلػك عبػادة العبيػد ك هػي
رهبة كلكني اعبدق حبا له عزكجل فتلك عبادة الكراـ ك هو االمن ك عنه

العبادة

ثلثة قوـ عبدكا الله عزكجل خوفا فتلك عبادة العبيد ك قوـ عبدكا الله تبارؾ ك تعالي
طلب الثواب فتلك عبادة االجراء ك قوـ عبدكا الله عزكجػل حبػا لػه فتلػك عبػادة
االحرار ك هي افضل العبادة انظر كيف جعػل العبػادة ثلثػة ك جعػل افضػلها الثالػث
ك يؤيد ذلك اف جميع الشيعة مقبوؿ عنهم م فور لهم ك يدخلوف الجنة ك كلهػم اهػل
توحيد المتسمع ما ركاق في معاني االخبار انػه سػئل ابوعبداللػه

عػن قػوؿ اللػه

عزكجل اال المستضعفين من الرجاؿ ك النساء ك الولداف االيػة قػاؿ يػا سػليمن فػي
هوالء المستضعفين من هو اثخن رقبة منك المستضعفوف قوـ يصوموف ك يصلوف
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تعف بطونهم ك فركجهم اليػركف اف الحػق فػي غيرنػا اخػذين باغصػاف الشػجرة
فاكلئك عسي الله اف يعفو عنهم اذا كانوا اخذين باالغصاف ك اذ لميعرفوا اكلئك فاف
عفا عنهم فبرحمته ك اف عذبهم فبضاللتهم عما عرفهم.
بالجملة االخبار في ذلك كثيرة اف امثاؿ المنحطين عن درجة االيماف يثػابوف
باعمالهم ك ال شك اف اكلئك اليدركوف حقيقة التوحيػد ك المعرفػة ك المحبػة التػي
هي شاف الكراـ البال ين ك كفي اكلئك افيعرفوا اف لهػم ربػا ك يحبػوق ك انػه يكػوف
اخرة ك جنة ك نار ك المطيع ينعم ك العاصػي يعػذب ك يعمػل للػه تصػديقا لقػوؿ اللػه
سبحانه ك انجازا لعدته ك انمػا بسػطنا القػوؿ فػي ذلػك لخفػاء االمػر فيػه مػع كجػود
االختالؼ فهؤالء ايضا في ادني درجات توحيد العبادة فانهم يعبدكف الله حقيقة ال
غيرق غاية االمر انهم يالحظوف غاية في ذلك ك يكتفي عػنهم بػانهم يعبػدكف اللػه ك
معاذ الله افيعدهم النعػيم اذا عبػدكق ثػم اذا عبػدكق طمعػا فػي عدتػه يحػرمهم نعػم
العبادة الكاملة اف اليكوف لها غايػة اال اللػه عزكجػل ايضػا ك مػا سػويها نػاق

يقينػا

منح عػن درجتهػا ك درجػة المقػربين البتػة ك هػل يتفػاكت الػدرجات اال بزيػادة
الخلوص ك هل ينق

الخلػوص اال بشػوب غايػات ك علػل ك اسػباب ك هػذا معنػي

مايقاؿ حسنات االبػرار سػيئات المقػربين فلػو لػميقبػل اال مػن الخالصػين حقيقػة
لميقبل اال من احاد الناس في جميع الدهور ك االعصار ك فيما ذكرنا كفاية ك بالغ.
فصـل :اعلم اف الله سبحانه جعل لالنساف مراتب فله جسذ ظػاهر ذكطػوؿ ك
عرض ك عمق ك كجه ك ظهػر ك جهػات ك اكقػات ك امكنػة ك قػرب ك بعػد ك اكضػاع
اليقدر علي النفوذ من اقطار السموات ك االرض له مشاعر ظليػة بفعػل الػنفس فلػه
عين باصرة ك اذف سػامعة ك لسػاف نػاطق ك حركػات انتقاليػة كلكػن ال حػراؾ لػه اال
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بػػالنفس ك ال ادراؾ فػػاذا توجهػػت الػػنفس اليػػه ادرؾ ك تحػػرؾ بفعلهػػا الظػػاهر فيػػه
المنطبع في مراته فاذا توفيت فػاف بقػي شػعاعها فيػه يلقػي نائمػا اليػدرؾ شػيئا الف
مداركه لطيفة مدركة للدقايق ك تحتاج الي فضل توجه من النفس كلكػن حيوتػه ك
حركته الحيوانية التي هي القبض ك البس باقية ك اف لميبق شعاعها خر ميتا ال حيػوة
له ك يصير كساير الجمادات ك يلقي علي ما يلقي حيثما يلقي ك له ّفه مدركػة
للصور الظاهرة بالحواس الظاهرة ك الباطنػة بػالحواس الباطنػة ك المجػردة بنفسػها
الملكوتية كلكن بفضل احساس العقل ك فعلػه فلػو نػزع عنهػا توجػه العقػل ك بقػي
شعاعه فيها تلقي كالنائم الحي الذي اليدرؾ شيئا كلكنها حية ك اف رفع عنها الشعاع
كما بين النفختين تلقي ميتة ال حيوة لها ك له عقو يدرؾ بػه المعػاني لكػن بفضػل
احساس الفؤاد ك فعله ك ادراكه فلو رفع النظػر عنػه ك بقػي الشػعاع يبقػي نائمػا حيػا
اليحس بشيء من المعاني ك اف رفع الشعاع ايضا فيلقي ميتا ال حػراؾ لػه ك ال ادراؾ
كله فؤاد ك هو مدرؾ للحقايق لكن بفضل علم االمر ك نورق ك حركتػه فلػو رفػع
النظر عنه مع بقاء الشعاع يلقي نائما ال ادراؾ له ك لو رفع الشػعاع ايضػا يلقػي ميتػا ال
حراؾ له ك االمر عالم حي بعلم الله سبحانه ك حيوته فلو رفع النظر عنه فهو ال شػيء
محض ك ليس بشيء اال بنظرق سػبحانه ك هػو نفػس نظػرق سػبحانه اليػه فانػه خلػق
بنفسه ك خلق ماسويه به فػ هو الحي ال اله اال هػو قػل اللػه خػالق كػل شػيء ك اللػه
خلقكم ك ماتعملوف قل افرايتم ما تحرثػوف ءانػتم تزرعونػه اـ نحػن الزارعػوف ك
مارميت اذ رميت كلكن الله رمي لم تقتلوهم كلكن الله قتلهم الله يتوفي االنفس
حين موتها مع انػه يتػوفيكم ملػك المػوت الػذي ككػل بكػم ك يتػوفيهم الملئكػة
فارزقوهم فيها ك اكسوهم مع انه هو الرزاؽ ذكالقوة المتين ك تخلق من الطين كهيئة
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الطير ك تخلقوف افكا ك يكوف ملكاف خالقاف ك الله خػالق كػل شػيء اذا دعػاكم لمػا
يحييكم ك من احيي نفسا فكانما احيي الناس جميعا ك الله الذي خلقكم ثػم رزقكػم
ثم يميتكم ثم يحييكم كالله خير الرازقين ك احسػن الخػالقين بالجملػة ال مػوثر فػي
الوجود اال الله ك ال فاعل اال هو ك مااصابك من حسنة فمن الله ك ما اصابك مػن سػيئة
فمن نفسك ك كػل مػن عنػد اللػه كلتحقيػق هػذق المعػاني مقػاـ اخػر ك فصػل الكػالـ
استطرادا ك لميكن مقصودا في الباب.
فنقوؿ كل من مراتبك له عبادة تخصه ك يسعه العمل بها ك هي مػن شػانه ك لػه
جهة خدمة التقع اال اليها ك اليمكنه غيرها اعتبر من جسدؾ فػاف لػه كجهػا البػد لػه
اف يتوجه الي جهة ك اليمكنه التوجه الي الالجهة ك الله سبحانه ليس في جهػة البتػة
فوضػػع لػػه اكؿ البيػػوت ك امػػر افيتوجػػه اليػػه حيثمػػا كػػاف ك لسػػانه البػػد ك اف يتفػػوق
بكلمات ك حركؼ ك ليس اللػه سػبحانه بكلمػات ك حػركؼ تجػري علػي اللسػاف
فقدر له كلمات ك حركفا ك امر بالتفوق بها ك له يداف ترفعاف ك توضعاف ك لػيس اللػه
يلمس باالخماس فامر بالرفع ك الوضع لهما ك له عيناف تدركاف االضػواء ك االلػواف
ك االشكاؿ ك ليس الله بضوء ك ال لوف ك ال شكل فينظػر اليػه بهمػا فػامر بػالنظر الػي
الكعبة ك موضع السجود ك النبي ك الوصي ك امثاؿ ذلػك ك جعػل لهػا عبػادة ك هكػذا
قدر لكل عضو منك عبادة يسعه افياتي بها الي جهتها ك لو كلف الجسد ب يػر ذلػك
لكاف تكليفا بما اليطيق ك هو محاؿ صدكرق عن الحكيم تعالي شانه العظيم فكذلك
للنفس خواص ك اعماؿ ك العمالها جهػات اليسػعها غيرهػا البتػة فهػي ايضػا يجػب
عليها افتاتي بما يسعها الي جهاتها الممكن لها التوجه اليها ك لػو كلفػت ب يػر ذلػك
لكاف شططا ك تلك الجهات تساكقها ك اليجوز لها التوجه الي الجهات الجسػمانية ك
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صرؼ النظر اليها فانها دكف رتبتها ك تصير به مكبة علي كجهها كجهها الي المنتهػي
ك ظهرها الي المبدا قاؿ اتعبدكف ما تنحتوف ك الله خلقكم ك مػا تعملػوف ك هػذا هػو
الفرؽ بيننا ك بين عبدة االكثاف في توجهنا الي البيت ك تػوجههم الػي الصػنم فػنحن
نقيم مقاديم ابداننا الػي البيػت ك نسػتقبله بهػا ثػم تنصػرؼ نفوسػنا الػي الخػدمات
النفسانية بل نقيم نفوسنا بمقاديمها الػي الجػاق النفسػاني ثػم ينصػرؼ عقولنػا الػي
الخدمات العقلية في عالمها بل نقيم عقولنا بمقاديمها الي الجاق العقالنػي ك نتركهػا
ك ينصرؼ افئدتنا الي خدمتها ك تتوجه الي جاهها الداء الخدمة ك ايقاعهػا موقعهػا ك
لسنا نقصد بكل رتبة عليا الرتبة الدنيا بل ك تحسػبنا ايقاظػا ك كػل رتبػة منػا راقػد اال
الفؤاد فانه بعينه التي التناـ ك هو بالساهرة فكما انك تلقي جسػدؾ علػي الفػراش ك
نفسك تسير في عالمها ك تري اناسا ك تجالسهم ك تسافر اسفارا ك جسدؾ ملقي علي
ما القيته فكذلك تقيم جسدؾ مستقبال الي جهة خدمته ك كل رتبة منك الي جاهػه ك
تتوجه بفؤادؾ الي كجه الله المضيء ك تخاطبه ك تحفػ بفضػل شػعاع الفػؤاد كػل
رتبة كما يتنفس جسد النائم ك هو حي فنحن نعبد الله جل كجهه بكل رتبة منا علي
ما يسعه ك ينب ي له بخالؼ عبدة االكثاف فانهم يتوجهػوف بانفسػهم ك عقػولهم الػي
تحت ارجلهم ك يقصػدكف بحقػايقهم االكثػاف المنحوتػة افمػن يمشػي مكبػا علػي
كجهه اهدي امن يمشي سويا علي صراط مستقيم.
فتبين من هذا التحقيق الرشيق اف الصوفية خػذلهم اللػه عبػدة اكثػاف نحتوهػا
النفسهم فانهم يقصدكف المرشػد بحقيقػتهم ك هػم ناكسػوا رؤسػهم عنػد ربهػم ك
يعبدكف من دكف الله اكثانا مودة بينهم ك يتخذكف الذي ياكل ك يشرب ك يت ػوط ك
يبوؿ ك في بطنه ما فيه الهايقصدكنه بنفوسهم ك عقولهم ك افئدتهم فاليزيػدهم عػن
ٓٓٔ

الله سبحانه اال بعدا ك ماامركا اال ليعبدكا الله مخلصػين لػه الػدين حنفػاء ك يقيمػوا
الصلوة ك يؤتوا الزكوة ك ذلك دين القيمة فافهم اف كنت تفهم.
فصـل :قاؿ الله سبحانه سنريهم اياتنا في االفاؽ ك في انفسهم حتي يتبػين لهػم
انه الحػق ك قػاؿ ك فػي االرض ايػات للمػوقنين ك فػي انفسػكم افالتبصػركف ك قػاؿ
الرضا

قدعلم اكلوا االلباب اف االستدالؿ علي ما هنالك اليعلم اال بما هيهنا كلما

كاف الناس بعداء عن الحق سبحانه معرضين عنه قداشكل علػيهم التوجػه الػي الحػق
سبحانه مع انه اسهل شيء قدجبلوا عليه ك اليكلف الله نفسا اال ما اتيها فانا اذكر ذلك
لك علي سبيل المثل ك الله خليفتي عليك ك هو خير حافظا ك هو ارحم الراحمين.
اعتبػر مػػن توجهاتػػك فػػي الػػدنيا الػػي السػػماء ك االرض ك الجمػػاد ك النبػػات ك
الحيواف ك االنساف ك ابينها في االنساف اف زيدا مثلك صػاحب حقيقػة هػو بهػا هػو ك
صاحب ظاهر به ظهر في عالم االجساـ فانت اذا اردت افتزكر زيػدا تقصػد جهتػه
حتي تلقاق فتقابل بجسدؾ جسدق ك تفتح عينك اليه ك مسامعك الي صوته ك تتركػه ك
تتوجه بحقيقتك الي حقيقته فالتدرؾ بحقيقتك شػيئا غيػر حقيقتػه فحػين توجهػك
اليه التدركه بانه ابن من ك ابو من ك اخو من ك من اين ك الي اين ك فيم ك مم ك علػيـ
ك كيف ك كم ك لِ َم ك هكذا ساير ما يضاؼ اليه ك هو غيرق اك يوصف بػه ك التدركػه
اال بانه هو هو ال غير بل التجد نفسك ك ادراكها ك احوالها ك متمكن من هذا التوجػه
كل ذي شعور حتي االطفاؿ المرضعين الف االنساف جبل عليه في اصل فطرته فػاذا
راي الطفل امػه اك ابػاق اك غيرهمػا اليػدرؾ مػنهم اال حقيقػتهم مكشػوفة السػبحات
مهتوكة االستار منزهة عن االغيار بالفطرة ك اليري شيئا من صػفاتهم الظػاهرة ك اف
كاف عينه مقابلة بهم االتري انك ربما تتكلم مع رجل يوما فاف سئلت هل كاف عليػه
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اثر خضاب تقوؿ لمالتفت اك سئلت عػن ثوبػه علػي اي لػوف كػاف تقػوؿ مػانظرت
النك لمتلتفت اال اليه كحدق ك لو دخل كبير من الباب ك نظرت اليه تده

ك تقػوـ

ك لستتري منه شيئا اال انه هو هو ك مػن يريػد الصػفة البػد لػه افيتعمػد ك يصػرؼ
نظرق عمدا الي صفته بل اقوؿ انك اذا نظرت الي ثوبه ايضا تدرؾ الثوب المجرد ال
لونه ك هيئتػه ك اف تعمػدت اللػوف تػري الصػفرة المطلقػة ال الخاصػة ك اف تعمػدت
الصفرة الخاصة ايضا تدرؾ محض الصفرة الخاصة ك التري زمانها ك مكانهػا ك هػي
صنع مػن ك كػم مقػدار درجاتهػا ك هكػذا فاالنسػاف كلمػا يػدرؾ يدركػه بحقيقتػه
المطلقة عن جميع مظاهرق فاذا كػاف االنسػاف مجبػوال علػي ذلػك فػي جميػع امػور
الدنيا فماباله اليقدر علي التوجه الي الله الذي ال ظهور اال ظهورق ك ال نور اال نورق
ك ال صوت اال صوته بل ليس ذلك اال انه اليعػرؼ ربػه جػلشػانه ك انػا نػري اناسػا
يقولوف ايكوف ل يرؾ من الظهور ما ليس لك حتي يكوف هو المظهر لك متي غبت
حتي تحتاج الي دليل يدؿ عليك ك متي بعدت حتي تكوف االثار هي التي توصلني
اليك عميت عين التريك ك التزاؿ عليها رقيبا ك يقوؿ احػدهم لػماعبػد ربػا لػمارق
كيقوؿ مارايػت شػيئا اال ك رايػت اللػه قبلػه صػلي اللػه علػيهم مػن نػاطقين بػالحق
المطلعين عليه فالناس عاقهم عن ذلك عدـ معػرفتهم بػالظهور فلػو عرفػوا الظهػور
عرفوا الظاهر االتري انك لو لمتعػرؼ ظػاهر زيػد لػمتعػرؼ حقيقتػه فػاذا عرفتػه
عرفتها بالفطرة ك الجبلة ك صػار لػك التوجػه اليهػا امػرا جبليػا فطريػا كلكػن النػاس
يقولوف نريد اف ناكل مػن بقلهػا ك قثائهػا ك فومهػا ك عدسػها ك بصػلها فنقػوؿ لهػم
اتستبدلوف الذي هو ادني بالذي هو خير اهبطوا مصرا غاصا بالكثرات فتاسركم ك
يحصل فيكم شركاء مختلفوف ك ضرب الله مػثال رجػال فيػه شػركاء متشاكسػوف ك
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رجال سلما لرجل هليستوياف مثال ك اري الناس ك الالشيء انفػق فػي سػوقهم مػن
شيء ك العدـ عندهم اركج من الوجود ك الجهل البحت ارضي لهم من العلم ك اللػه
الشيء عندهم سوي القشور ابدا ك اليعبدكف بحق العبادة احدا اال قليال ك قليل مػن
عبادي الشكور يقيموف اجسادهم الي الجاق الظاهر ثم تتوجه نفوسهم ك عقػولهم ك
افئدتهم الي السرقة ك الكيد ك المكر ك الخديعة ك السػفر ك الحضػر ك مػا اليقػدركف
اتيانه باجسادهم ك يسػمونه عبػادة ك يريػدكف افيوحػدكق فػي العبػادة ك هػي علػي
ماتري ثم اجمعوا علي انا النريد غير ذلك قل مكانكم انتم ك شانكم ك من نظػر فػي
مطاكي هذا الكتاب المستطاب فتح له الباب ك الله المستعاف ك اليه الماب.
خـاتوـٔ :قاؿ الله سبحانه ك مايؤمن اكثػرهم باللػه اال ك هػم مشػركوف ك اكثػر
الناس عن هذا غافلوف فيحسبوف انهم موحػدكف ك اليشػعركف انهػم مشػركوف مػن
حيث اليحتسبوف فَِ اسباب الشرؾ افيبتدع االنساف رايػا فيقػيم عليػه ك يحػب
عليػػه ك يػػب ض فهػػو قداتخػػذ الهػػه هػػواق ك اشػػرؾ بمػػوالق ك يشػػهد بػػذلك قػػوؿ
الصادؽ

ك قدسئل عن ادني مايكوف بػه االنسػاف مشػركا فقػاؿ مػن ابتػدع رايػا

فاحب عليه ك اب ض عليه ك ٍْٖا االعتقاد بخالؼ الحق في شيء من االشياء ك
التدين به ك شاهدق قوؿ الباقر

ك قدسئل عن ادني الشرؾ فقػاؿ مػن قػاؿ للنػواة

حصاة ك للحصاة نواة ثػم داف بػه ك ٍْٖا كليػة العصػياف فانػه طاعػة الشػيطاف ك
الشاهد عليه قوؿ ابيعبدالله

في قوله تعالي ك مايؤمن اكثػرهم باللػه اال ك هػم

مشركوف قاؿ يطيع الشيطاف من حيث اليعلم فيشرؾ ك قاؿ ابوجعفر

فيهػا ايضػا

شرؾ طاعة ك ليس بشرؾ عبادة ك المعاصي التي يرتكبوف ممػا اكجػب اللػه عليػه
النار شرؾ طاعة اطاعوا الشيطاف ك اشركوا بالله في طاعته ك لميكن بشػرؾ عبػادة
ٖٓٔ

فيعبدكف مع الله غيرق كٍْٖا ترؾ الرد الي اؿمحمد

في الص ير ك الكبيػر ك

قدامر بالرد اليهم ك الشاهد علي ذلك قوؿ ابػيعبداللػه

ا مػر النػاس بمعرفتنػا ك

الرد الينا ك التسليم لنا ثم قاؿ ك اف صاموا ك صلوا ك شهدكا اف ال اله اال اللػه ك جعلػوا
في انفسهم اف اليردكا الينا كانوا بذلك مشركين ك ٍْٖا افيزعم لشػيء صػنعه
النبي

اك صنعه االماـ

انه كاقع علي خالؼ الحكمة ك كاف غيرق اكلػي منػه ك

احسن ك الشاهد عليه قوؿ ابيعبدالله

لو اف قوما عبدكا الله كحدق الشريك لػه

ك اقاموا الصلوة ك اتوا الزكوة ك حجوا البيت ك صاموا شهر رمضاف ثم قالوا لشػيء
صنعه الله اك صنعه النبي اال صنع خالؼ الذي صنع اك كجدكا ذلك في قلػوبهم
لكانوا بذلك مشركين ثم تال هذق االية فالكربك اليؤمنػوف االيػة ثػم قػاؿ فعلػيكم
بالتسليم ك ٍْٖا طاعة العلماء الفجػرة الػذين يعػرفهم بػالفجور ك اخػذ الرشػا ك
العصبية في االحكاـ ك كتماف الحػق فػاف اطػاعهم بعػد معرفتػه بهػم فهػو مشػرؾ ك
الشاهد عليه من الله ك حججه انه سئل ابوعبدالله

عن قوؿ الله عزكجػل اتخذكا

احبارهم ك رهبانهم اربابا من دكف الله فقاؿ اما كالله مادعوهم الي عبادة انفسهم ك
لو دعوهم الي عبادة انفسهم لمااجابوا كلكن احلػوا لهػم حرامػا ك حرمػوا علػيهم
حالال فعبدكهم من حيث اليشعركف ك في حديث اخر من اطاع رجال في معصػية
الله فقػد عبػدق ك ٍْٖا االصػ اء ك القبػوؿ مػن المفتػرين علػي اللػه ك رسػوله ك
الحجج

فاف القبوؿ منهم ك هم مظاهر الشيطاف قبوؿ من الشيطاف ك الشاهد عليه

قوؿ الصادؽ

من اص ي الي ناطق فقدعبدق اف كاف الناطق ينطق عػن اللػه فقػد

عبد الله ك اف كاف الناطق ينطق عن الشيطاف فقد عبد الشيطاف ك ٍْٖا الرد علي
العلماء الحاملين لدين اؿمحمد

ك اخبارهم ك احكامهم فانه رد علػيهم ك هػو رد
ٗٓٔ

علي رسوؿ الله

ك هو رد علي الله ك الشػاهد علػي ذلػك قػوؿ الصػادؽ

فػي

الحنظلية المقبولة ينظراف من كاف منكم قدركي حديثنا ك نظر في حاللنا ك حرامنا
ك عرؼ احكامنا فليرضوا به حكما فاني قدجعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا
فلميقبل ه فانما استخف بحكم الله ك علينا رد ك الراد علينا الراد علي الله ك هما ك في
نسخة ك هو علي حد الشرؾ بالله كٍْٖها ادخػاؿ رضػاء ال يػر فػي عمػل مػن
االعمػػاؿ فػػاف العبػػد ينب ػػي افيكػػوف عملػػه بكلػػه لربػػه ك الشػػاهد عليػػه قػػوؿ
ابيجعفر

لو اف عبدا عمل عمال يطلب به كجه الله ك الدار االخرة ك ادخل فيػه

رضاء احد من الناس كاف مشركا ك ٍْٖا الرياء ك السمعة ك ايقاع العمل للشهرة
كل رياء شرؾ ك قدسئل رسوؿالله

ك الشاهد عليه قوؿ ابيجعفر

عن تفسير

قوله فمن كاف يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا ك اليشرؾ بعبادة ربه احدا فقاؿ
من صلي مراءاة الناس فهو مشرؾ الي اف قاؿ ك من عمل عمال مما امر الله به مراءاة
الناس فهو مشرؾ ك اليقبل الله عمػل مػراءاة كٍْٖها الحلػف ب يػر اللػه فانػه
الينب ػػي للعبػػد افيعظػػم غيػػر اللػػه بمػػا ينب ػػي للػػه سػػبحانه ك الشػػاهد عليػػه قػػوؿ
ابيجعفر

في قوله ك مايؤمن اكثرهم بالله اال ك هم مشػركوف ،مػن ذلػك قػوؿ

الرجل ال كحياتػك ك ٍْٖا زعػم اف النجػوـ تػؤثر فػي العػالم بنػوع اسػتقالؿ ك
الشاهد عليه قوؿ الصادؽ

في تلك االية كانوايقولوف نمطر بنوء( )1كػذا ك منػه

انهم ياتوف الكهاف فيصدقونهم بما يقولوف ك ٍْٖا افيزعم اف احدا يدفع عنػه
مع الله شرا اك يجلب اليه خيرا ك الشاهد عليه ما ركي في هذق االية هو قوؿ الرجػل
لوال الله ك انت مافعل بي كذا ك كذا ك لوال الله ك انت ماصرؼ عني كذا ك كػذا ك
(ٔ) النوء :غركب نجم ك طلوع نجم.

٘ٓٔ

اشباق ذلػك ك ٍْٖا افيػزعم الحػد تصػرفا فػي ملػك اللػه ك الشػاهد عليػه قػوؿ
ابيعبدالله

في هذق االيػة هػو الرجػل يقػوؿ لػوال فػالف لهلكػت ك لػوال فػالف

الصبت كذا ك لوال فالف لضاع عيالي االتري انه قدجعل لله شريكا في ملكه يرزقه
ك يدفع عنه ك ٍْٖا االلحاد في اسماء الله ك كضعها في غير مواضػعها ك الشػاهد
عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
ابيعبدالله

في هذق االيػة هم الذين يلحدكف في اسمائه ب يػر علػم فيضػعونها

ب ير مواضعها ك ٍْٖها اتخػاذ االنػداد مػع اؿمحمػد
ابيجعفر

ك الشػاهد عليػه قػوؿ

اف الله عزكجل نصب عليا علما بينه ك بين خلقه فمن عرفه كاف مؤمنا

ك من انكرق كاف كافرا ك من جهله كاف ضاال ك من نصب معه شيئا كاف مشركا ك من
جاء بواليته دخل الجنة ك ٍْٖا القوؿ بالتفويض ك القدر فاف القدريػة مجػوس
هذق االمة ك هم كالثنوية يزعموف اف اهريمن خالق مع الله سبحانه.
بالجملة القوؿ الفصل فيه اف كل من عمل عمال اك قاؿ قػوال اك اعتقػد اعتقػادا
يفهم منه اثبات احد مع الله في ذاته اك صفاته اك افعاله اك عبادته ك طاعته فهو مشرؾ
غاية االمر اف بعض الشرؾ جلي ك بعضه خفي ك قدركي اف للشرؾ دبيبػا فػي هػذق
االمة كدبيب النمل ك لػذلك قػاؿ اللػه سػبحانه ك مػايؤمن اكثػرهم باللػه اال ك هػم
مشركوف ك لنكتف بما ذكرناق فػي مراتػب التوحيػد ك فيػه كفايػة لصػاحب الفهػم
السديد اذ كشفنا عنك غطاءؾ فبصرؾ اليوـ حديد.
الومصذ الثالج
في تياى هماهات التَحيذ تحسة الوجالي ٍ الوظاّش
ٍ فيِ همذهٔ ٍ فصَل

ٔٓٙ

الومذهٔ
في تمسين هماهات التَحيذ تحسة الوظاّش

اعلػم انػػه مػػن البػديهيات التػػي ال ريػػب فيهػػا اف اللػه االحػػد القػػديم اليقتػػرف
بالحوادث ك اليصاقعها ك لميخلق ما خلق من اصوؿ ازلية فاليعرفه احػد مػن حيػث
هو ال باالحاطة عليه ك ال باالتحاد معه فاذا يمتنع معرفته لمػا سػواق سػواء كػاف ملكػا
مقربا اك نبيا مرسال ك قدخلق الجن ك االنس ليعبدكق ك اكلها معرفته كما قػاؿ خلقت
الخلق لكياعرؼ ك المعرفػة هػي مشػاهدة المعػركؼ فكيػف السػبيل الػي ذلػك
فوصف الله سبحانه نفسه بما يسعهم افيعرفوق ك معرفة تلك الصفة هي معرفته بػل
لميؤمركا اال بمعرفتها ك لميخلقوا لمايمتنع صدكرق منهم ثم يبدلوا ب يرق اذ ال فائدة
في ذلك ك اليعقل جعل الممتنع غاية االمكاف فػ من عرؼ مواقػع الصػفة بلػغ قػرار
المعرفة اذ رجع من الوصف الي الوصف،
ػػلح ك المدركوف ذاؾ قليل

منتهي الح ما تزكد منه الػػػػػػ

فليس ال اية اال معرفة الصفة حسب فمن عرفها عرؼ اللػه ك مػن جهلهػا جهػل اللػه
كلكن ذلك كالـ قديحملػه الجاهػل علػي اف الوصػف الػذي نقػوؿ محمػوؿ علػي
ظاهرق فيتحير ذهنه ك يقوؿ كيف يكوف معرفة الحادث معرفػة القػديم ك اذا عرفنػا
حادثا فقدعرفنا غيرق ك اذا عبدنا غيرق فليس الله بمعركؼ ك ال بمعبود ك ذلك قصػر
في رايه فاف كنت طالبا لفهم المسئوؿ فاصغ لما اقوؿ.
اعلػم اف للوصػف اصػػطالحين فمػرة يقػاؿ الوصػػف فػي مقابلػة الموصػػوؼ
كلكن قديقاؿ الوصف ك يعم الموصوؼ االتري اف لف الموصوؼ ايضا كصػف ك
عدـ االتصاؼ ايضا كصف ك الخفاء ايضا كصػف ك التنػزق ايضػا كصػف فالوصػف
ٔٓٚ

المقابل للموصوؼ مقاـ اسفل من تلك المقامات ك مرتبة ادني من تلك المراتب ك
انتتري عيانا اف لك خمس مراتػب احهذهٖا مرتبػة الػذات المعػراة عػن
الصفات المنزهة عن السبحات ك االشػارات ك عػن جميػع الكيفيػات ك التعينػات ك
تجد ذلك من نفسك حين تجدهابداهػة انػك التػري معهػا ممػا سػويها شػيئا بقػوؿ
مجمل فالتد ركها بانها علي اي
ك كاي

ك الياي

ك من اي

ك في اي

ك مع اي

ك الي

ك بػاي

ابدا ابدا ك التجدها اال بانها هي هي ك التجدها اال بهػا شههٌ

لك مقاـ في مقاـ الصفات التي تتصف بها ك لعلػك علمػت اف غبػرة الصػفات كلمػا
تقرب من سماء الذكات ترؽ ك تلطف الي افتبلغ مبلغ الخفػاء حتػي تكػاد افتفنػي
من نفسها ك التكوف اال الذات ك كلما تقرب من ارض االنيات ك القابليػات ت لػ ك
تكثف الي افتبلغ مبلغ الظهور حتػي تكػاد تخفػي مػا كراءهػا بالكليػة ك التػري اال
نفسها ك ذلك مشاهد محسوس فكذلك ُغ ْب رة الحدكد ك الصػفات تختلػف بحسػب
مراتب الصفات من القرب ك البعد مػن الػذكات ففػي غايػة القػرب تكػوف بحيػث
التري نفسها ابدا بل تري الذات ك هػي مقػاـ الهويػة التػي ليسػت اال االشػارة الػي
غايب عن درؾ الحواس ك هو بمنزلة االجسػاـ الشػفيفة التػي التػري نفسػها ابػدا ك
انماتري ماكرائها ال ائب عن حضورها ك ذلك قولػه

اف قلػت هػو هػو فالهػاء ك

الواك كالمه الهاء لتثبيت الثابت ك الواك اشػارة الػي ال ايػب عػن درؾ الحػواس ك
لذلك سمي بالضمير ك صار حركفه مما لػيس لػه مقطػع ك حػد فػي الفػم فػي الل ػة
المعتدلة الكاملة ك اليعد ذلك كصفا في الظاهر النه لػيس بشػيء مػن حيػث نفسػه
فهو عدـ الوصف ال اثباتػه ك ارا نػزؿ مػن هػذا المقػاـ درجػة ك غلظػت غبػرة
االنية في الجملة تاكد التعين ك اشتد في الجملة لكن بقدر افاخرجػه مػن االسػتتار
ٔٓٛ

الي الظهور ك من االضمار الي البركز لكن في غايػة البسػاطة االمكانيػة ك هػو مقػاـ
االلوهية المتصفة بكل صفة ك اليوصف به شيء الف الصفة عبارة عػن الحػد ك هػو
المحدكد شهٌ تحت ذلك اكؿ مقاـ الظهور بالوصفية بػالمعني الخػاص ك معلػوـ
اف اكؿ االكصاؼ ك لو بالمعني الخاص ابسطها فهو االحديػة شههٌ تحػت ذلػك
االكصاؼ المتكثرة المركبة ك هي مقاـ الواحدية ك قدفصل الله هذق المقامات فػي
سورة التوحيد فقاؿ قل هو الله احد اللػه الصػمد فالقائػل هػو الػذات ثػم هػو مقػاـ
الهوية ثم الله مقاـ االلوهية ثم االحد مقاـ االحدية ثم الصمد مقاـ الواحدية ك البد
ك افنفصل هذق المراتب في تلو فصوؿ.
فصـل :في مقاـ الذات ك هو العالي عن الصفات المعري عن جميػع النسػب ك
االضػػافات ك االكضػػاع ك الكيفيػػات ك الكميػػات ك الرتػػب ك الجهػػات ك االمكنػػة ك
االك قات ك انما سميت بالذات النها صاحبة الصػفات ك جميػع الصػفات دكنهػا فػي
الرتبة ك معرفة الذات قدعسرت علػي الجػل لسػهولتها ك خفيػت لشػدة ظهورهػا ك
استترت لعظم نورها ك اليزيد البياف في معرفتها اال خفاء ك الشػرح اال عمػاء ك هػي
الحقيقة التي قدساؿ كميل عن معرفتها عليا
ماالحقيقة قاؿ

حين اردفه علي ناقته فقػاؿ كميػل

ما لك ك الحقيقة فقػاؿ اكلسػت صػاحب سػرؾ قػاؿ بلػي كلكػن

يرشح عليك مايطفح مني فقاؿ كميل اكمثلك يخيب سائال قػاؿ اميرالمػؤمنين
كشف سبحات الجالؿ من غير اشارة فقاؿ كميل زدني بيانا قاؿ

محو الموهوـ

ك صحو المعلوـ فقاؿ كميل زدني بيانا قاؿ هتك الستر ل لبة السر فقاؿ زدنػي بيانػا
قاؿ

جذب االحدية لصفة التوحيد فقاؿ زدني بيانا قاؿ

االزؿ فيلوح علي هياكل التوحيد اثارق فقػاؿ زدنػي بيانػا قػاؿ
ٜٔٓ

نور اشرؽ من صبح
اطفػئ السػراج

فقػػدطلع الصػػبح ك شػػرح ذلػػك علػػي طريػػق االجمػػاؿ اف المطلػػوب اي الحقيقػػة
اليحصل لك معرفته اال بازالة جميع انػوار الجػالؿ اي الػذات المطلوبػة معرفتهػا ك
ذلك اف مشاعرؾ الظاهرية التدرؾ اال االشباح المثالية الدنيا ك الحػدكد الجسػمانية
ك مشاعرؾ الخيالية الباطنة التدرؾ اال االشباح المثالية العليا التي هي اسفل الدهر ك
مشاعرؾ النفسانية التدرؾ اال الصػور المجػردة الدهريػة اي المجػردة عػن المػادة
الزمانية ك مددها ك المشاعر العقلية التدرؾ اال المعاني الكليػة الجبركتيػة ك الػذات
المطلوبػة معرفتهػػا فػػوؽ جميػػع ذلػػك ك انػػك مػػاداـ فػػؤادؾ نػػاظرا مػػن منػػاظر هػػذق
()1

المشاعر اليدرؾ منها اال ما يشاكلها ك يصاقعها ك الذات غيرها بقضػها ك قضيضػها

ك اليمكن اف تدرؾ هذق المشاعر اياها ك لو بادؽ نظرها ك ابس فكرها ك اشد تاملها
ك التبل هػػا بفرضػػها ك اشػػارتها بحضػػور ك ال غيبػػة فػػاف اردت المعرفػػة فػػازؿ هػػذق
السبحات من غيػر اشػارة جسػمانية ك نفسػانية ك عقالنيػة فانهػا تقتضػي تحديػدا ك
تقتضي عدـ كشف جميع السبحات ك االنوار ك االالء فقولػه

كشػف سػبحات

الجالؿ في مقاـ الجواب عن الحقيقة يعني به اف الحقيقة هػي الكشػف ك االزالػة ك
المصدر اما يكوف بمعني الفاعل فيكػوف المػراد اف الحقيقػة هػي الكاشػفة لجميػع
السبحات من غير اشارة ك هذا االمر اليتاتي من غيرها اذ الشيء اليقدر علػي ازالػة
نفسه فالحقيقة اذا قطعت النظر عن جميع االنوار كجدت نفسها بال غبار ك مػن غيػر
اشارة حاؿ يعني الحقيقة الكاشفة جميع السبحات ال باشػارة عقليػة ك ال نفسػية ك ال
جسػػمية بػػل باحراقهػػا جميػػع انوارهػػا عنػػد اشػػتدادها فػػي المحبػػة كمػػا ركي عػػن
النبي

اف لله تعالي سبعين الف حجاب من نور ك ظلمػة لػو كشػفت الحرقػت

(ٔ) قضها ك قضيضها اي جميعها اك ص يرها ك كبيرها.

ٓٔٔ

سبحات كجهه ما انتهي اليه بصرق من خلقه ك السبحات هنا االنوار الجالليػة ك فػي
الحديث االكؿ االعراض ك الصػفات ك اف اخػذ بمعنػي المفعػوؿ يكػوف المػراد اف
الحقيقة مكشوفة سبحات الجالؿ ك االضافة الػي الفاعػل فالسػبحات كشػفت عنهػا
باحتراقها ك خفائهػا عػن الوجػداف كلكػن المحػرؽ المخفػي غيرمػذكور ك يمكػن
افيكوف تسمية الحقيقة بالكشف من باب المبال ة اي رفاعػة مػا يواريهػا ك هتاكهػا
فالتبقي باقية اذا كشفت اك بمعني الذات غيبت الصفات ك هي اظهر مػن ظواهرهػا
ك مظاهرها ك انما خفيت لشدة ظهورها اك ناخذ الكشف بمعنػي االظهػار ك بمعنػي
الفاعل فالحقيقة هي المظهرة النوار الجالؿ النها المػوثرة لهػا اك بمعنػي المفعػوؿ
فالحقيقة هي التي اظهرتها سبحات الجالؿ ك دلت اليها من غيػر اشػارة الف داللتهػا
باالشارة تقع علي مثلها فالداللػة بػال اشػارة منهػا بمػا فيهػا مػن مثػاؿ الحقيقػة فهػي
المظهػػر بفػػتح الهػػاء النػػوار الجػػالؿ الف االثػػر يػػدؿ علػػي صػػفة مػػوثرق اك للمبال ػػة
باالضافة الي الفاعل اك المفعوؿ بالجملة لسنا بصدد بيػاف الفػاظ الخبػر ك قػدتبين ك
ظهر اف المراد اف الحقيقة هي غيػر جميػع السػبحات اي االنػوار اك االالء العقليػة ك
النفسية ك الجسمية ك هذق المعرفة التمكن الحد اال بعد التجاكز عن جميػع ذاتياتػه
ك عرضياته كجدانا ك هذا هو معني محو الموهوـ ك صػحو المعلػوـ فػالموهوـ هػو
السبحات ك هو انت من حيث انت ك احوالك فكلها موهوـ ال استقرار لػك بنفسػك
ك لست بشيء اال به سبحانه ك انت نق

فحواني ك مثاؿ ك عرض قائم بمعركضػك

قياـ الموهوـ بالخياؿ اذ كل جوهر بالنسبة الي موثرق عرض ك اجاد الذي قاؿ:
ك الناس بعدؾ كلهم عرض

يػػا جػػوهرا قػػاـ الوجػػود بػػه

فالحقيقػػة هػػي محػػو الموهومػػات اي االعػػراض ك هػػو ابلػػغ مػػن الكشػػف اذ
ٔٔٔ

المكشوؼ ربما يبقي ك الممحو اليبقػي ك صػحو المعلػوـ القػائم بنفسػه ك اف كػاف
ل يرق الدائم الباقي فقدركي اف نبيا من انبياء الله قاؿ يارب كيف الوصوؿ اليك قاؿ
الق نفسك ك تعاؿ ك يكوف قضية المصدر هنا كما سبق ك كذا هتك الستر ل لبة السر
ك المراد بالهتك هو ذلك الكشف ك المحو كالستر هو السبحات ك الموهػوـ ك السػر
هو الجػالؿ ك المعلػوـ اال اف البيػاف هنػا ابلػغ اذ بػين اف الكشػف ك المحػو ك الهتػك
اليمكن اال باف ي لب السر ك ليس ذلك بػامر اختيػاري هػوائي ك انمػا هػو امػر جػار
باسباب اليتاتي اال منها ك انما سببه غلبة السر الذي هو نور الله المعار عندؾ ك مثالػه
الملقي فيك فاذا اشتد ذلك السر بالتخل

عن شوائب تلك السػبحات ك االن مػاس

فيها ك الركوف اليها ك النظر اليها ك ماؿ الي موطنه االصلي ك اشتد فيػه االشػتياؽ الػي
التالؽ بعد الفراؽ ك اشتعل فيه نار الحب فتحرؾ الػي محبوبػه مػن كػل جانػب بػال
كيف ك ال اشارة هتك االستار ك طرد االغيار ك ذرا ال بار شوقا الي لقاء الجبار ك هذا
البياف ابلغ في افادة العياف ك بين فيه اف السبحات ك الموهومات ساترة مانعة ك ينب ي
اف يكوف كشفه ك محوق علي نحو الهتك الدفعي بسبب غلبة السر ك تركه االسػتار ك
الخركج مكشوفا ك كذا قوله

جذب االحدية لصفة التوحيد فالجذب في مقابلة

الكشػػف ك المحػػو ك الهتػػك ك االحديػػة هػػي الجػػالؿ ك المعلػػوـ ك السػػر ك صػػفات
التوحيد هي السبحات ك الموهومات ك االستار ك التوحيد هي االحديػة التػي كحػد
االحد بها نفسػه شػهد اللػه انػه ال الػه اال هػو ك صػفته اي صػفة التوحيػد الواحديػة
المقترنة بالنسب ك الكثرات فبين في هذق الفقرة

من المزيد اف االمػر اليمكػن

اال باف يجذب االحدية ك هي كصف االحد الذي عندؾ ك به عرفػك نفسػه صػفات
التو حيد المدحية من تحت كعبتها ك االنوار المنبثة مػن شمسػها فكمػا بػدءت منهػا
ٕٔٔ

تعود اليها ك ايػن ترجػع االنػوار اال الػي المنيػر فانػا للػه ك انػا اليػه راجعػوف فجميػع
السبحات ترجع الي تلك الحقيقة بال يبوبة عند تجليها ك بخفاء كواكبها عند سطوع
شمس ظهورها ك انما ذلك بالجذب من ِ
الوجداف الي الفقداف علي معني اف الذات
غيبت الصفات تعرفت الي في كل شي ء حتي رايتك ظاهرا في كل شيء عميػت
عين التراؾ ك التزاؿ عليها رقيبا فبين هنا من زيادة البياف اف ذلك الكشف ك المحػو
ك الهتك ليس باالفناء ك االعداـ الخارجي بل جميعها ينطوي تحت االحدية فػال شػيء
اال االحد ك اف الجاذب هو االحػد ك هػذا الشػرح يبػين افالمصػادر السػابقة بمعنػي
الفاعل اك المبال ة ك اف جميػع تلػك السػبحات صػفات االحديػة ك مظاهرهػا تجلػي
االحد لها بها ك بها امتنع منها ك هي كلها راجعة اليه صائرة الي حكمه ائلة الي امرق،
ك هو الحمي ك الحػي ك الفلػوات

فما في الديار سواق البس م فػر

فاف كنت من اهل االحدية فال شيء اال االحد حيث هو فاقطع النظر عنها حيث هػي
تبلغ المراد ك تصر من اهل السداد.
ك امػا نور اشرؽ من صبح االزؿ فيلوح علي هياكل التوحيػد اثػارق ففيػه مػن
مزيد البياف ما يورث العيػاف فقػدذكر حػد مػا ال حػد لػه باكضػح تبيػاف بعػد افازاؿ
خػالق عػن الرذايػل
السبحات ك محا الموهومات ك هتك االستار ك جذب االنػوار ك ّ
فاراد افيحليه بالفضايل فقاؿ الحقيقة المسئولة عنها هي نور اشػرؽ مػن صػبح ازؿ
المشػػية الاليػػح مػػن شػػمس االزؿ ال يبيػػة المسػػتورة عػػن درؾ االكهػػاـ بنفسػػها
المكشوفة الهل العيوف بانوارها فيلوح علي سبيل الدكاـ ك االستمرار علي هياكػل
التوحيد التي هي تلك السبحات الموهومة الساترة الكائنػة صػفات االحديػة اثػارق
اي يظهر من كجنات تلك الهياكل اثار ذلك النور اي القي في هويتها مثالػه فػاظهر
ٖٔٔ

عنها افعاله فكانت تلك الهياكل موارد انوارق ك مصادر افعاله فبين

حقيقػة تلػك

الحقيقة ك مبداها ك منتهاها بما ال بياف فوقه ك هو الحد التػاـ للحقيقػة ك مػا سػبق مػن
البياف كاف توطية لهذق الفقرات فتدبر.
ك اما قوله

اَطفئ السراج فقد طلع الصبح فهػو بيػاف اخػر للحقيقػة ال كمػا

زعمه الجهاؿ ك يمثلوف به في مورد اسكت فقدانكشػف االمػر ك ظهػر بػل المػراد
انك مادمت ناظرا باالشت اؿ بالسراج اليػه تكػوف غػافال عػن رؤيػة الصػبح فػاطفئ
سػػرج مشػػاعرؾ ك حواسػػك التػػي اكتفيػػت بهػػا فػػي ظلمػػاء حنػػدس( )1الكثػػرات ك
التشػت ل بهػػا ك التكتػف بضػػوئها ك التػزعم اف االراءة ك االضػػاءة منحصػرة فيهػػا ك
التحسب اف كل مقاـ ينب ي افيدرؾ بهذق المشاعر فتريد افتتصور جميع المعػاني
ك الحقايق مع انها منزهة عن افتدرؾ بما ليس من جنسها فاطفئ هذق السرج فقدطلع
الصبح ك ال خفاء فيه ك انما الناس مش ولوف عنػه بالسػرج ك اال فالصػبح بػين كاضػح ك
التدرؾ الصػبح اال باطفػاء السػرج ك االعػراض عنهػا فبػين

اف الػالزـ عليػك فػي

معرفة الحقيقة افت مض عينك عن كل المبصرات ك تسد سمعك عن كل االصػوات
ك شػمك عػػن الػػركايح ك ذكقػػك عػػن الطعػػوـ ك لمسػػك عػػن الكيفيػػات ك مشػػاعرؾ
المثالية عن الصور المقدارية ك نفسك عن الصػور المجػردة ك عقلػك عػن المعػاني
الكلية ك هذا هو اطفاء سرجها فػاذا اطفػأت السػرج فلػمتػدرؾ شػيئا بهػا صػحا لػك
االدراؾ الحقيقي ك شاهدت الحقيقة كما انك حين المناـ التكاد تدرؾ عالم المثاؿ
اال افتطفي سرج مشاعرؾ الظاهرة فاذا اعرض ركحك عػن الظػاهر شػاهد البػاطن
فكذلك ما لمتعرض عن مشاعرؾ الخيالية لميصح لك عالم النفوس ك مػا لػمت مػض
(ٔ) الحندس الليل المظلم.

ٗٔٔ

مشاعرها ك تعرض عنها لميصح لك عالم العقوؿ فكذلك مػا لػمتعػرض عػن العقػل ك
ترقدق في مرقدق لميصح لك عالم الحقيقة فاذا ارقدت العقل في مرقدق ك امتػه فػي
مقامه يحشر لك ركح الحقيقة ك يشاهد عالمها مكشوفا ظاهرا باهرا كمػا تػري كفػك
ك محاؿ افيصل احد الي هذا المقاـ اال بهذا النحو الذي ذكرت لك.
ك في ترقيه

عن قوله نور اشرؽ من صبح االزؿ الي قوله فقدطلع الصػبح

تحقيق انيق هو بالكتماف حقيق ك باالشارة يليق قاؿ رسوؿالله

اعرفوا الله بالله

ك الرسوؿ بالرسالة ك اكلي االمػر بػالمعركؼ ك العػدؿ ك االحسػاف ك مػا لػميمػت
االنساف من الدنيا لميحشر في البرزخ ك لميشػاهدق ك لػميػر االركاح ك المالئكػة ك
الجنة ك النار الدنياكيتين ك ما لمينفخ في الصور ك يمت جميع مػن فػي السػموات ك
االرض ك يبقوا اربعمائة سنة حتي اليبقي حػاس ك ال محسػوس لػميفػتح عينػه فػي
عرصة القيمة ك لمير الصراط ك الميزاف ك الجنة ك النار ك مجمع الكل ك منبر الوسيلة
ك الحكم بين العباد قاؿ نبي من االنبياء يا رب كيف الوصوؿ اليك قاؿ الق نفسك ك
تعاؿ .الله يتوفي االنفس حين موتها ك التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضػي
عليها الموت ك يرسل االخري الي اجل مسمي ك اليسعني البياف هنا اكسع من ذلك
اف علينا جمعه ك قرانه ثم اف علينا بيانه فػافهم اف كنػت تفهػم بالجملػة قػدطاؿ بنػا
المقاؿ بما يزيد علي مقتضي الحاؿ.
فنقوؿ اف تلك الحقيقة هي ذاتك التي قدتجلي الله لها بها ك نفسك التػي عػرؼ
نفسه لها بها كلكن ذلك في التعبير ك البياف ك اما فػي الوجػداف فمادمػت تجػد نفسػك
مضافة اليك ك تشعر باضافة ك مضاؼ ك مضاؼ اليه ك خصوصية له لمتصػل المػراـ اال
افتنظر اليه فاقدا نفسك كاجػدا ربػك منزهػا عػن جميػع صػفاته فضػال عػن صػفاتك
٘ٔٔ

بحيث يمتنع في نظرؾ معه مػا سػويه ك شػيء فوقػه كمػا ركي فػي حػديث المعػراج
انه كصل مقاما قاؿ ظننت اف جميع الخاليق قدماتوا ك لمار غيري احدا من خلقػه
فتركني ماشاءالله ثم رد علػي ركحػي فافقػت الخبػر فحينئػذ كصػلت الػي المػراد ك
صرت من اهل الفؤاد ك التزعمن اف ذلك محاؿ افيقع الهل السداد فاف الفػؤاد لػيس
اال هكذا ك انت تجد بالبداهة اف كلما تضػيفه الػي نفسػك غيػرؾ ك كػل حػد سػويك
فانت انت كحدؾ ال شريك لك فيما به انػت انػت ك قػداحتج اللػه عليػك بػافجعلػك
هكذا ك عرؼ نفسه لك بك كذلك فهذا هو احد مقامػات التوحيػد التػي عػرؼ اللػه
نفسه لها بها ك بها يعرؼ فيها ك اليعرفها فيها بما هو عليه فيها اال هي فاعرؼ الله باللػه
اذ دؿ علي ذاته بذاته ك تنزق عن مجانسة مخلوقاته ك اف اليه منتهػاؾ ك مصػيرؾ لػيس
لك ذكر فوقه ك ال مشعر اعلي منه ك التدرؾ لػه فوقػا ك لػو بػادؽ االشػارات ك الطػف
االنظار ال علما ك ال كجدانا ك اليسعنا البياف اكثر مما باف ك علي اهل المعرفة السالـ.
فصـل :في مقاـ الهوية اعلم اف الهوية هي اكؿ مقاـ التعينات فػي عػالم ال يػب
بعد مقاـ الػذات التػي هػي مقػاـ الالتعػين ك المجهػوؿ المطلػق ك المفقػود الحػق ك
العماء البحت البات ك المنزق عن شائبة انحاء الصػفات فلمػا افتجلػي لخلقػه فػاكؿ
ماتجلي تجلي بالهوية ال ائبة عن درؾ الحػواس غيرالملموسػة باالخمػاس الفانيػة
من حيث نفسها الباقية بربها المخفية نفسها المظهرة ربها باالشارة ال يبية ك التلويح
بالتنزيه ك هي مركبة بتركيب ابس ما يمكن في االمكػاف فلػيس فيهػا اال جػزءاف ك
حرفاف منزهاف عن الحدكد الحرفية اكلهما الهاء التي هػي اسػم الهمػزة ك صػفتها ك
الهمزة هي االلف الظاهرة بالحركة ك الفرؽ بينهما اف االلف منزهة عػن الحركػة ك
السكوف ك الهمزة هي تلك االلف اال انها اتصفت بالحركة ك اقترنت بوصف بسي
ٔٔٙ

حقيقي ك الهاء هي تاكد الهمزة ك تعينها ك لها جزء اخر ك هػو الػواك ك تكثرهػا اكثػر
من الهاء بواحد اال انها من عرضها ك تشاركها فػي عػدـ التعػين ك هػي مػن حػركؼ
العلة غيرالمتعينة بتعين المعلوالت اذ اليجػري عليهػا مػا هػي اجرتػه فهمػا حرفػاف
ابس ما يمكػن مػن الحػركؼ صػفة مػن بعػد االلػف الدالػة علػي الواحػد القػديم
جلشانه ك الهمزة التي هي اكؿ تجليه ك ايته ك عنوانه فلػميكػن حػرؼ انسػب الػي
االشارة الي ال ائب عن درؾ الحواس من الهاء ك الواك فجعػل الهػاء لتثبيػت الثابػت
النها اسم الهمز الثابت بثبػوت االلػف فالجػل ذلػك صػارت الحػد المشػترؾ بػين
الضػػماير الف فػػي اصػػل الثبػػوت كلهػػا مشػػتركة ك انمػػا االخػػتالؼ فػػي الصػػفات ك
القرانات فجعل الحرؼ الثػاني للتمييػز ك لمػا كػاف الواحػد ال ايػب احكػي شػيء
للمبدا الواحد ال ايب جل ك عال اختير له الواك حرؼ العلة غيػر المتكيػة علػي احػد
مقاطع الفم غيرالمصورة بصور ساير الحركؼ الدالة علي كليات الحدكد المميػزة
التي هي اشػباع الضػم الػداؿ علػي االنضػماـ بالمبػدا المرفوعػة المتصػلة بمبػدئها
فالجل ذلك اختير لهذا المقاـ لف هو فعػن البػاقر

هػو اسػم مكنػي مشػار الػي

غائب فالهاء تنبيه علي معني ثابت ك الواك اشارة الي ال ائب عن الحواس كمػا اف
قولك هذا اشارة الي الشاهد عند الحواس الخبر ففيػه تعػين غيبػي ال كتعػين سػاير
الحركؼ المتقطعة فكانه باؽ علي االنحالؿ ك الذكب ك تشاكل االجزاء ك الشػفافة
الحاكيػػة لمػػا كراءهػػا كػػالهواء الحػػاكي جميػػع مػػا كراءق المحجػػوب فػػي نفسػػه
المكشوؼ بما كراءق * فكانما خمر ك ال قدح * ك لذلك كقع الهواء بعد النار ال يبية
التي التنالها االيدي ك االبصار فصار يدعو الي موالق ك يشير الي معناق ك كاسطة بينه
ك بين ساير الخلق ماينطق عن الهوي اف هو اال كحي يوحي علمه شديد القوي قاؿ
ٔٔٚ

نحن هو ك هو نحن علي تفسير ظاهر الظاهر.
بالجملة هي اكؿ ظهور تجلي به الػذات فػي عػالم الصػفات ال يبيػة المعنويػة
الكلية التي هي اكؿ ما خلق ليس شيء اعلي منها ك ال احب منها الػي الػذات ال يبيػة
فهي الحجاب ك هو المحتجب ك هي الحبيبة ك المحبوبة ك هي قطب جميع االسماء
لله سبحانه االتري اف اسم الله يحمل عليػه كػل اسػم ك اليحمػل علػي اسػم كلكػن
يحمل علي هو النه اغيب منه ك اعلي قاؿ علي

بعد قل هو الله احد ،يا هو يا من

ال هو اال هو فسئل ما هذق الكنايات فقاؿ هو اسم ال له االعظم ك عمػاد التوحيػد للػه
الاله اال هو ثم قرا شهد الله انه ال اله اال هو ك اخر الحشر اي هو الله الذي ال الػه اال
هو عالم ال يب ك الشهادة هو الرحمن الرحيم هو اللػه الػذي ال الػه اال هػو الملػك
السورة انتهي قل هو ربي ال اله اال هو عليه توكلت ك اليه متاب ك قل هو اللػه احػد
الله الصمد السورة ك يستنبؤنك احق هو قل اي ك ربي انػه لحػق فػافهم ك لػو نشػاء
افنفصل في هذق المطالب ليستدعي كل مطلب منها كتابا مبسوطا ك هذا هػو ثػاني
المقامػػات ك اكؿ التعينػػات للػػذات ك الػػركن االيمػػن االعلػػي مػػن عػػرش الصػػفات
المستوي عليه الذات البحت البات فتدبر.
فصـل :في مقاـ االلوهية ك هو المقاـ الثاني من مقامات االكصاؼ ك التعينػات
ك التعين فيه اشد ك اكد من مقاـ الهوية ك اظهر حتي بلغ بػه مقػاـ الظهػور فػي عػالم
ال يب ك االلوهية صفة اللػه المتصػلة الذاتيػة ك اللػه اسػم موضػوع للظهػور االعظػم
االعظم االعظم المهيمن علي جميػع الظهػورات ك جميػع مػا سػويه مػن االسػماء ك
الصفات فانما هي ظهورق ك نورق ك لػذا يحمػل عليػه كػل كصػف ك اليحمػل علػي
شيء مما سويه ك ليس مصداقه الذات البحػت البػات للػزكـ كجػود المناسػبة بػين
ٔٔٛ

الموضوع ك الموضوعله ك استلزامها التركيب المنافي لالزؿ فامتنع افيكوف الذات
مصداقا له البتة ك اما مقاـ الهوية فالجل انه مقاـ ال يب ك الخفاء ك االسم عند ظهػور
الشيء للناظر ك احتياجه الػي تمييػزق عمػا سػواق فػي اي مشػعر مػن المشػاعر كػاف
اليصلح افيكػوف مصػداؽ اللػه فهػو اشػارة الػي ال ائػب عػن درؾ الحػواس ك اللػه
موضوع للذات الظاهرة باكمل الظهػورات ك اكؿ التجليػات فالجػل ذلػك اخػت
بالدرجة الثانية من ظهوراتها ك هو اي الله لف مشتق من اله ِ
كفعاؿ بمعنػي المػالوق
ادخل عليه االلف ك الالـ ثم اسق الهمزة من اله من كثرة االستعماؿ ك ادغػم الػالـ
في الالـ ك ِ
االله بمعني المعبود من اَل ََه اَلْ َهػة ك الوهيػة ك الوهػة علػي كزف كتػب اي
عبد عبادة فاالله هو المالوق المعبػود ك يشػهد بػذلك انػه سػئل ابوعبداللػه عػن
اسماء الله ك اشتقاقها الله مما هو مشتق فقاؿ الله مشتق من ِاله ك اله يقتضي مالوها ك
االسم غير المسمي الخبر قوله ك اله يقتضي مالوها اما يكوف لفػ الػه فيػه مصػدرا
علي كزف كتب اي العبادة فقوله اله يقتضي مالوها يعني العبػادة يقتضػي مالوهػا اي
معبودا ك اما يكوف علي كزف فعاؿ ك يقتضي مالوها يعني افيكوف مالوهػا ك حاصػله
اف الفعاؿ بمعني المفعوؿ اك يكوف من اله كفرح بمعني التحير فالله اي الذي تحيػر
فيه الخاليق فلميعرفوق حق معرفته فهو المتحيرفيه ك يقاؿ اله كما يقػاؿ للمػؤتمبػه
اماـ ك قيل هو مشتق من الق الشيء اذا خفي كما قاؿ الشاعر:
ياليتها خرجػت حتػي عرفناهػا

الهت فماعرفت يوما بخارجة
ك قاؿ الشاعر:

الي ػػري ك يرانػػا
خػػالق الخلػػق ُ

الق ربػػػي عػػػن الخاليػػػق طػػػرا

ك قيل هو من اله بالمكاف اذا اقاـ به كما قاؿ الشاعر:
ٜٔٔ

كػػاف بقاياهػػا كشػػاـ علػػي اليػػد

الهنػػا بػػدار التػػدكـ رسػػومها

ك قيل من الق يلوق بمعني ارتفع ك قيػل مػن كلػه الفصػيل بامػه اذا كلػع فالعبػاد
مولوهوف به اي مولعوف بالتضرع اليه ك قيل من اله اذا رجع ك فزع ك الخلق يفزعوف
اليه في حوائجهم ك يرجعوف ك قيل من السكوف يقاؿ الهت اليه اذا سكنت ك النػاس
يسكنوف اليه ك يمكن افيكوف من الهه اذا اجارق ك امنه فهو يجير الخاليق ك يػؤمنهم
في الشدايد الدنياكية ك المؤمنين في االخرة من عذابه.
بالجملػػة لمػػا كػػاف هػػذق المعػػاني ماكانػػت تنػػافي المػػركي عػػن الحجػػج
ذكرناها ك اليبعد افيكوف السم معاف عديدة هذا ك ما ركي عػن اميرالمػؤمنين
اف االله معناق المعبود الذي ياله فيه الخلق ك يؤؿ اليه ك المستور عن درؾ االبصػار
المحجوب عن درؾ االكهاـ ك الخطرات يؤيد بعضها ك ما ركي عن الباقر

اللػه

معناق المعبود الذي اله الخلق عن درؾ مائيته ك االحاطة بكيفيته ك يقوؿ العرب اله
الرجل اذا تحير فلم يح به علما ك كله اذا فزع الي شيء مما يحذرق ك يخافه فاالله
هو المستور عن حواس الخلق يفيد بعض تلك المعاني ك سئل موسي بن جعفر
عن معني الله فقاؿ استولي علي ما دؽ ك جل ك عن الهادي

الله هػو الػذي يتالػه

اليه عند الحوايج ك الشدايد كل مخلوؽ عند انقطاع الرجاء مػن كػل مػن دكنػه ك
تقطع االسباب من جميع ما سويه بالجملة بسطنا القوؿ في معني لف الله لخفائه ك اال
فهو خارج عن كضع الكتاب ك لمنكن بصدد العلوـ اللفظية فلنرجع الي ماكنا فيه.
فمصداؽ الله اكؿ المظاهر للػه سػبحانه ك الػذات البحػت البػات منزهػة عػن
االسماء ك الصفات االتراق قاؿ سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف ك قػاؿ كليػه
كماؿ التوحيد نفي الصفات عنه ك قاؿ كلدق االسم صفة لموصوؼ فالذات البحت
ٕٓٔ

البات ال اسم لها ك ال رسم فاف تجاكزت عن الذات التجد اال الصفات فالصػفات اف
لمتكن ظاهرة ك ال مستجمعة للصفات بمعني تنزهها عن مذكورية الكل فيها علػي
نحو الهيمنة ك المالكية فالتحتاج الي اسم ك ال رسم لفنائها البحت في جنب الػذات
حتي انه ال شيء اال الذات فليس اال هي ك ال هي اال االشارة اليها فليست تحتاج الي
اسم ك ال رسم فاكؿ مقاـ صحة اطالؽ االسػم مقػاـ التجلػي االعظػم المهػيمن علػي
جميع ما دؽ ك جل كما قاؿ موسي بن جعفر

معني اللػه اسػتولي علػي مػا دؽ ك

جل فما لميكن الدقيق ك الجليل مذكورا لميصح االسػتيالء ك االسػتواء فاليصػدؽ
االستيالء في مقاـ يمتنع فيػه ذكػر مػا سػويه ك فػي مقػاـ الهويػة اليػذكر اال الػذات
فانحصر االمر افيكوف المصداؽ لػه اكؿ التجليػات ك هػو يكػوف مسػتجمعا لجميػع
االسماء ك الصفات المتعلقة بالوجود المطلق ك المقيد ك له االحاطة التامػة بالكػل ك
اليطلق اال علي من يشتمل علي جميػع الصػفات فمػن يقػل مػن الػذين لػميحيطػوا
بجميع الوجود المطلق ك المقيد اني اله من دكنه فػذلك نجزيػه جهػنم ك هػو الحػق
الثابت الدائم الباقي ك هو كل كائن ثابت مما سوي الله فالتقولوا علي الله اال الحق
فالمستجمع للكل يليق به ك غيرق اليليق فمن يقل تعلم ما في نفسي ك الاعلم مػا فػي
نفسك ليس بمستجمع ك من ليس بمستجمع اليكوف الها ك اما نفس الله القائمة فيػه
بالسنن هي المستجمعة للنفوس قاطبة قاؿ الله سبحانه الله الذي خلق السػموات ك
االرض ك مابينهما في ستة اياـ ثم استوي علي العرش ما لكم من دكنه من كلي ك ال
شفيع االية ك قاؿ النبي اكلي بالمؤمنين من انفسهم ك قاؿ فالله هو الولي ك هو يحيي
الموتي ك هو علي كل شيء قدير ك الجػل اف صػار هػذا االسػم المبػارؾ اسػم اكؿ
التجليات ك اعظم الظهورات كما في الدعاء اللهم اني اسالك بالتجلي االعظم فػي
ٕٔٔ

هذق الليلة من الشهر المعظم ك المرسل المكرـ خ

بخواص لميخ

بهػا غيػرق

فيوصف بجميع االسماء ك اليوصف به غيرق ك يتسمي بجميع االسػماء ك اليتسػمي
به غيرق ك اليصح اطالقه علي غير الله بخالؼ سػاير الصػفات ك يقػع بػه الشػهادة ك
يخ

بكلمة التوحيد ك اليحتاج في داللته علي المسمي به الي غيرق بخالؼ ساير

صفات الله ك اف قسمت عػرش الظهػور ارباعػا فهػذا المقػاـ مقػاـ االسػفل االيمػن
المحي بما سويه ك لنكتف بما ذكرناق لما فيه كفاية ك بالغ.
فصـل :في مقاـ االحدية ك االحدية صفة االحد ك االحد اكؿ صفة من صػفات
الله سبحانه ك ابسطها ك الطفها ك اعالها ك قدذكرنا سابقا معني االحد ك الفرؽ بينه ك
بين الواحد اال انا نقوؿ هنا اف االحد هنا كصفي ك المراد ممػا ذكرنػاق هنػاؾ محػض
تعبير عن الذات القديمة جلشانها ك لمنقصد به الوصف ك االسم ك انما غرضنا هنػا
بياف محل الوصف ك رتبته ك التشك في انك تصف اللػه باالحػد ك التصػف االحػد
بالله ك المراد بالله هو الػذات ك باالحػد المعنػي ك المعنػي ظهػور الػذات ك صػفتها
المتاخرة عنها بالبداهة فاالحد متاخر عػن اللػه اي مصػداؽ االحػد يجػب افيكػوف
دكف مصداؽ الله بدرجة فهي في مقاـ ثالث مراتب التعين.
ك اف قلت اف االحد هو الذي اليتجزي ك مراتب الصفات الحادثة ك التجليػات
الظاهرة كلها مركبات فكيف يكوف المركب مصداؽ االحد قيد اف االحد الذي
عرؼ الله نفسه به لخلقه هو غير الػذات القديمػة البحػت بػال شػك فهػو مػن مقػاـ
الحدكث فانػه حػق ك خلػق ال ثالػث بينهمػا فاالحػد الوصػفي للػه سػبحانه البػد ك
افيكوف حادثا في رتبة الحوادث كلكن الحادث يختلػف االسػماء التػي يسػتعملها
بحسب اختالؼ المسميات فاالسم الذي يستعمله علي الشيء المنفرد غيػر الػذي
ٕٕٔ

يستعمله علي الشيء المقترف ك االسم الذي يستعمله في الكثرات غير االسم الذي
يستعمله في الظاهر بالكثرات ك االحد مػن االسػماء التػي يسػتعملها االنسػاف علػي
الظاهر في الكثرات المنػزق عػن جهاتهػا ك حػدكدها ك صػفاتها ك احوالهػا كاالحػد
الظاهر في االعداد الطاكي لكلها تحته فليس اال هػو اذ بنفيػه ينتفػي الكػل ك باثباتػه
يحتمل الكل ك قد مر شطر من شرح احواله فلالنساف لف يستعمله في الظػاهر فػي
الكثرات المحالة ك انت تعلم اف مراتب الكثػرات تختلػف فػاف الحظػت االجسػاـ
فالمهيمن عليها الظاهر في جميعهػا الجسػم المطلػق ك اف الحظػت مطلػق المقػادير
فالظاهر فػي جميعهػا الػنفس الكليػة ك اف الحظػت مطلػق الموجػودات مػن حيػث
الموجودية فالظاهر في الكل المنزق عن شوائب صفات الكل الطاكي للجميػع هػو
الوجود بال شك ك هو الذي ليس الحد من ساير الموجودات التػي دكنػه اف يػدرؾ
فيه كثرة من سنخ كثرتها ك اليدرؾ كثرة غيػر نحػو كثرتهػا الف االالت تشػير الػي
نظائرها فهو في نظر الحوادث احد اليدرؾ اكحد منه شيئا فانه اليجري عليه ما هػو
اجراق ك اليعود فيه ما هو ابداق من التجزيػة ك التكثػر فهػو االحػد الػذي عػرؼ اللػه
نفسه له به لكن ال من حيػث تعلقػه بػالكثرات ك كػوف الكثػرات فيػه بقػوة صػلوح
التعلق بل من حيث كونه صػفة للػه سػبحانه فتبػين اف االحػد صػفة مػن الصػفات ك
االحديػػة صػػفته ك االحػػد صػػفة اللػػه المسػػتجمع لجميػػع صػػفات القػػدس ك العػػزة ك
االضافة ك النسبة ك الخلق ك التربية ك االحد احد صفات القدس ك العزة للػه سػبحانه
فهو اخ

من الله ك احد صفات الله ك لذا كقع في سورة النسبة صفة للػه ك هػو مػن

عرش التجليات الركن االيسر االعلي النه صفة محضة ك ليست باسم متمحض له ك
لذلك يقع علي غير ايضا فتقوؿ رايت احدا.
ٖٕٔ

ثم االحد ك الواحد قديجتمعاف ك قديفترقاف كما بيناق سابقا ك فصلناق كقػدركي
عن الباقر

االحد الفرد المتفرد ك االحد ك الواحد بمعني كاحد ك هو المنفرد الذي

النظير له ك التوحيد االقرار بالوحدة ك هو االنفراد ك الواحد المتباين الذي الينبعث
من شيء ك اليتحد بشيء ك لذلك قالوا اف بناء العدد من الواحد ك ليس الواحػد مػن
العدد الف العدد اليقع علي الواحد بل يقع علػي االثنػين فمعنػي قولػه اللػه احػد اي
المعبود الذي ياله الخلق عن ادراكه ك االحاطة بكيفيته فرد بالهيته متعاؿ عن صفات
خلقه انتهي ك هذا االتحاد بين الواحد ك االحد معني ليس باصل الوضع كلكن االحػد
يطلق علي المتعالي عن صفات الخلق باصل الوضع ك الواحد يحتػاج الػي قرينػة كمػا
بيناق سابقا ك قاؿ اميرالمؤمنين

اف القوؿ في اف الله تعالي كاحد علي اربعة اقسػاـ

فوجهاف منها اليجوزاف علي الله ك كجهاف يثبتاف فيه فاما اللذاف اليجوزاف عليه فقوؿ
القائل كاحد يقصد به باب االعداد فهذا ما اليجوز الف ما ال ثاني له اليدخل في باب
االعداد االتري انه كفر من قاؿ ثالث ثلثة فقوؿ القائل هػو كاحػد مػن النػاس يريػد
ال نوع من الجنس فهذا ما اليجوز النه التشػبيه ك جػل ربنػا عػن ذلػك ك تعػالي ك امػا
الوجهاف اللذاف يثبتاف فيه فقوؿ القائل هو كاحد ليس له في االشياء شبه كذلك ربنا ك
قوؿ القائل انه تعالي احدي المعني يعني انه الينقسم في كجود ك ال في عقل ك ال كهم
كذلك ربنا تعالي انتهي فتبين اف الواحد يحتاج الي قرينة حتػي يفهػم منػه االحػد ك امػا
االحد فليس كذلك بل يدؿ علي البسي بال قرينة ك سياتي له مزيد بياف اف شاءالله.
فصـل :في مقاـ الواحديػة اعلػم اف الواحديػة صػفة الواحػد ك الموصػوؼ كمػا
عرفت مقترف بالصفة فالظاهر بالواحدية هو الواحد ك هو الواحدية مػن حيػث ائيتهػا
للرب جلشانه ك هو اكؿ تجليات االحد جلشانه ك هػو المبػدا حقيقػة ك هػو الواحػد
ٕٗٔ

الذي يبني عليه بناء االعداد ك هو قطب دائرة االعداد ك مركزها عليػه يػدكر رحاهػا ك
هو بمنزلة القلب في اعضاء االعداد ك االحد بمنزلة الركح فػي القلػب المتعػالي عػن
صفات االعضاء كاحدها ك اثنينها ك ازيدها ك اقلها ك اما الواحد فهو بشر مثل االعداد ال
فرؽ بينه ك بينها اال بقلة الكثرات ك انه يػوحي اليػه مػن االحػد انمػا الهكػم الػه كاحػد
بمعني االحد الف الواحد هو الموحي اليه ك هو االسم الظاهر لالحد ك معناق ك ظػاهرق
في االعداد ك القائم مقامه في ساير االعداد في االداء اذ كاف التدركه ابصار االعػداد
المتكثرة المنحرفة الكثيفة ك انما تػدرؾ الواحػد النػه مبػدؤها فالحػ لهػا مػن درؾ
االحد اال ما كصفه لهم االحد ك عبر به لهم عنه ك لذا اكحي اليه قػل اي اظهػر ك اشػرؽ
علي ساير االعداد ك بين لهم من فضل ما بين لك ك اشرؽ عليك هو الله احد ك هو الله
احد السورة مقوؿ قوؿ القائػل ك لقدكصػلنا لهػم القػوؿ لعلهػم يتػذكركف كالمقػوؿ
مفعوؿ قاؿ فالواحد يقوؿ بقوله لالعداد اف االحد فوقي ك هو الذي بظهػورق قػوامكم
ك بتجليه حيوتكم ك هو سيدكم المطاع ك هو الذي يشهد بالحق ك هو يعلم فهو الشفيع
المشفع يهدي الي الحق ك الي صراط مستقيم افمن يهدي الي الحػق احػق افيتبػع اـ
من اليهدي اال افيهدي فما لكم كيف تحكموف فالواحػد هػو المركػز الػذي يػدكر
عليه رحي االعداد ك يحدث من حركتها عليه الدكاير فانػه المحػور حقيقػة لتركيبػه ك
االحد هو القطب الذي يدكر عليه كرة االعػداد ك يحػدث مػن حركتهػا عليػه كػرات
فانها ال الي جهة ك الواحد هو اكؿ ما خلق الله من االعداد ك هو قوي الػف االختػراع ك
له ابعاض ك كسور بالقوة الي ماشاء الله ك ال نهاية لها ك لػه تكػررات ك ظهػورات فػي
المراتب الي ماشاء الله ك ال نهاية لها ك هو الحامل السرار الذات ك الهويػة ك االلوهيػة
ك االحدية جميعا عنه برز شهودها ك فيه اخذ عهودها ك امركا باالخػذ عنػه ك الرجػوع
ٕ٘ٔ

اليه ك هو الباب الذي قاؿ الله سبحانه فاتوا البيوت من ابوابها ك هو الباب الذي باطنػه
فيه رحمة البساطة ك الخلد ك البقاء ك ظاهرق من قبله عذاب الكثرة ك الفناء ك هو الباب
الذي ابتلي به الناس من اتاق فقد نجا ك من تخلف عنػه هلػك ك هػو اكؿ حػرؼ كتػب
بقلم االختراع علي لوح االبداع ك هو االكؿ ال اكؿ قبله ك هو غيػر االخػر ك انمػا االكؿ
االخر هو االحػد ك الواحػد هػو االحػد المتجلػي فػي حػدكد الػواك ك يختلػف مرايػاق
بحسب الصفات فهو سبحانه كاحد فػي رحمانيتػه ك رحيميتػه ك خالقيتػه ك رازقيتػه ك
محيييته ك مميتيته ك هكذا جميع صفاته ك افعاله ك عبادته فانه المتجلي في كػل كاحػد
من هذق المرايا ك هو كاحد متوحد في جميع ذلك كما اف االحد متجل فػي جميػع مراتػب
العد ك نكتفي بما ذكرنا ايضا هنا لماياتي بعد ذلك من زيادة البياف في جميع ذلك.
خاتوـٔ :اعلم جملة في هذق المقامات التي سمعتها علي مػا سػمعت اف كػل شػيء
اليتجاكز ما كراء مبدئه ك اليدرؾ شيئا مما هو فوقه ك لو بادؽ كهمػه ك منتهػي جهػدق اال
بما ظهر له به العالي فانػه غايػة كجػدق فلػيس للمخلػوؽ مػن معرفتػه سػبحانه حػ ك ال
نصيب اال بما عرفه من نفسه بنفسه في رتبتػه فالػذي كػاف يقػاؿ معػركؼ باياتػه فانمػا
ذلك في الواقع عندق سبحانه ك اما عندنا فانه معركؼ بنفسه النا نري من انفسنا انا امرنػا
افنعبد الله ال افنعبد اياته ك نعرفه ك نتوجه اليه ال اياته ك الي اياته ك نػري مػن انفسػنا انػا
نصدؽ بقديم ازلي احدي ليس كمثله شيء ك يمتنع معه ماسػويه ك النعلػم اال مػا علمنػا
فلو لميصف لنا نفسه كذلك لماعرفنا فنحن نثبت ما نثبت من الػذات بػل مػا يتنػزق عػن
االسماء ك الصفات ك ساير المقامات ك العالمات علػي مػا بينػاق ك نبينػه اف شػاء اللػه بمػا
عرفنا ك ارانا ال غير فالذي القيه االف اليػك فػي حجػر محجػور ك سػتر مسػتور اف المقػاـ
الذي ال اسم عنه ك ال رسم ك ال تعين ك ال عبارة ك ال اشارة هو ما اليسبقه سابق ك اليلحقػه
ٕٔٙ

الحق ك اليطمع في ادراكه طامع ك هو الباطن ال يب الممتنػع الػذي اليػدرؾ فػال كػالـ
عنه ك ال اشارة ك ال تلويح يؤديه ك ال عبارة فهو العماء المطلق ك الوجود الحق.
ك اما مقاـ الذات فهو اكؿ التعينات ك لو بالذات ك هػو صػاحبة الصػفات ك هػو
الذات في الذكات للذات فهو ذات الله العليا المستوية علي عرش جميػع الصػفات
غيبيتهػػا ك شػػهاديتها ك هػػو منتهػػي التعبيػػرات ك غايػػة االشػػارات ك المهتػػدي عليػػه
بالدالالت يعطي كل ذيحق حقه ك يسوؽ الي كل مخلوؽ رزقه ك هػو المشػاراليه
بامر قل في سورة النسبة فهو مرسل الرسل ك منزؿ الكتب ك االمػر بمػا فػي القػراف
من لف قل فهػذا المقػاـ هػو المقػاـ االكؿ اال اف االكؿ غيػب امتنػع عػن االسػماء ك
الصفات ك الثاني استولي علي عػرش الظهػورات ك همػا اخػواف متحػداف ال امتيػاز
الحدهما عن االخر بل هما كاحد في المنظر يعبر عنهما باثنين في المخبر احػدهما
فوؽ االخر ك ايتهما ال يب ك الشػهادة ك المعنػي ك الصػورة ك الػركح ك الجسػد فػاذا
جاكزت الذات فما دكنها عػرش الصػفات ك لػه اربعػة اركػاف ركنػاف ايمنػاف همػا
غيبياف احدهما فوؽ االخر ك ركناف ايسراف شهادياف تحت االكلػين احػدهما فػوؽ
االخر فهي اربعة اركاف ك اربعة انوار نور ابػيض منػه البيػاض ك هػو عػدـ اللػوف اك
ابس االلواف علي اختالؼ الركايتين ك نور اصفر تعينه اكثر منه اصفرت الصفرة ك
نور اخضر منه اخضرت الخضرة ك تعينه اكثر من الصفرة ك نور احمر منه احمػرت
الحمرة ك تعينه اكثر من الخضرة النها الخضرة الزبرجدية ك هذق الحمػرة كبديػة ك
فرفيرية فاىْ٘س االبيض هو مقػاـ الهويػة ك االشػارة ال يبيػة بػرزخ بػين عػدـ
اللوف ك ابس االلواف فهو عدـ اللوف من جهة الهاء ك ابس االلواف من جهة الػواك ك
هو كالـ الذات لقوله

اف قلت هو هو فالهاء ك الواك كالمه ك قوله قػل هػو اللػه
ٕٔٚ

احد كهو برهاف الذات ك ابس الصفات ك امػا اىْه٘س االصػفر فهػو صػاحب
العصابة الصفراء ك مستجمع الصفات ك االسماء ك مقاـ انما كليكم الله ك مقاـ فاللػه
هو الولي ك مقاـ اسم الله ك المحموؿ الموضوع ك العلم المرفوع ك اسم الله الرضي
ك كجهه المضيء ك كاؼ الخطاب ك الستر ك الحجاب ك الباب الذي منه البدء ك اليه
االياب ثم اىْ٘س االخضر ك هو االحدية ك الوصف المتمحض فػي الوصػفية ك
الرحمن المستوي علي عرش صفات الواحديػة ك االطػالؽ عػن القيػود الظػاهر فػي
جميع مقامات الشهود ك كجه الله المعبود ك المراد المفقود ثػم اىْ٘س االحمػر ك
هو الواحدية ك مقاـ االكصاؼ الظػاهرة ك النػور االزهػر ك الػوحي الػذي اكحػي الػي
البشر ك منظر النظر ك هذق االركاف هي قوؿ القائل المخاطب بػ قل هو اللػه احػد اللػه
الصمد سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ك لقد كصلنا لهم القوؿ
لعلهم يتذكركف ك اذا كقع عليهم القػوؿ اخرجنػا لهػم دابػة مػن االرض تكلمهػم اف
الناس كانوا باياتنػا اليوقنػوف فتبػين اف هػذق السػورة هػي نسػبة الػرب تعػالي قػدرق
فالمخاطب هو الػذات مرسػل الرسػل منػزؿ الكتػب ك هػو مقػاـ الهويػة ك اللػه مقػاـ
االلوهية ك االحد مقاـ االحدية ك الصمد مقاـ الواحدية النه السػيد المطػاع المقصػود
المتوجه اليه.
ك اما سر تكرير الله في قوله الله احد الله الصمد ك تنكير احد ك تعريف الصمد
اٍا التكرير فلتعلم الترتػب بػين االحػد ك الصػمد ك التزعمهمػا فػي صػقع كاحػد
بمنزلة مراتين تحت شمس كاحدة بل تعلم اف الله الظاهر في احػد هػو بػال كاسػطة ك
اما الظاهر في الصمد هو اسم في الرتبة الثانية ك هو ظل االسػم االكؿ كمػا تقػوؿ زيػد
متحرؾ ك زيد مسرع مع اف السرعة صفة الحركة ك الحركة صفة زيد ك اٍا التنكيػر
ٕٔٛ

ك التعريف فالجل اف تعلم اف االحد هو الخارج عن الحد فاليوصػف بحػد ك ال تعػين
حتي يعرؼ به ك مقامه مقػاـ المجهػوؿ المنكػر الػذي اليعرفػه احػد بحػد ك تعريػف
الصمد فانه المقترف بحرؼ الالـ حرؼ التعريف فانها المعرؼ علي المذهب الحق
ك اما االلف فهي سنادها ك عمادهػا ك هػي حػرؼ اثبػات ك ثابػت ك معػركؼ اذا قػدـ
فالت ِ
عػرؼ ك ال ُت َع ّ ِػرؼ مػن
عػرؼ ك ُ
االلف ك اف اخرت فهي حرؼ نفي ك معدكـ َ
الت َ
غير حرؼ االلف فالصمد هو المعركؼ فهو الوجه ك هو الدليل ك القطب ك القلػب ك
الباب ك السبيل ك هو الصراط المستقيم الػذي قػاؿ اللػه سػبحانه ك هػذا صػراط علػي
مستقيم ك هو الباب الذي من اتاق فقدنجا ك من لمياته فقدهلك ك هو القطػب ك القلػب
الذي عليه يدكر رحي الكل ك هو مظهر جميع ما تقدـ من المقامات فااللف فيهػا ايػة
الذات المعراة عن الصفات ك فيها ست صفات من صفات الله سبحانه كما ركي عػن
الصادؽ

االبتداء ك االستواء ك االنفراد ك اتصاؿ كل شيء بها ك انفصالها عن الكل

ك االلفة عليها تالفت الحركؼ ك الالـ هو مظهر مقاـ الهوية فالجل ذلػك غابػت عػن
االدراؾ ك ادغمت ك الصاد مظهر مقاـ االلوهيػة المدغمػة فيهػا الـ الهويػة فلػمتظهػر
الالـ اال في الصاد ك هو يصد المشاعر ك المػدارؾ عػن الوصػوؿ اليػه ك هػو معنػي الػه
الخلق ك تحيركا في فهم ماهيته ك اما المػيم فهػي مقػاـ االحػد ك الػداؿ مقػاـ الواحػد ك
الميم تدؿ علي الملك ك الداؿ علػي دكاـ الملػك ك امتػدادق كمػا ركي فالملػك ملػك
االحديػػة الطاكيػػة لجميػػع الكثػػرات ك دكامػػه صػػفته الظػػاهرة فػػي عػػالم االعػػداد ك
الجزئيات فالصمد الذي هو القلب اجتمع فيػه صػفة جميػع المراتػب المتقدمػة التػي
هي لها بمنزلة الفؤاد ك العقل ك الركح ك النفس فلما حكي الصمد هذق المراتب صػار
سيدا مطاعا قدانتهي في السودد بين قومه ك انت تعلم اف كػالـ القائػل اثػرق ك نػورق ك
ٕٜٔ

شعاعه ك له هذق المراتب من مبدئػه الػي منتهػاق فػالفؤاد ك العقػل همػا غيبػاف اخػواف
احدهما اغيب من االخر ك الركح ك النفس شهاديتاف احػديهما ابسػ مػن االخػري ك
لميؤذف لي بازيد من ذلك ك الله خليفتي عليك.
اخاؼ عليه من غيري ك منػي

ك منك ك من مكانك ك الزماف

كلو اني جعلتػك فػي عيػوني

الػػي يػػوـ القيمػػة ماكفػػاني
الومصذ الشاتغ

في تفصيل هشاتة الصفات ػلي الَجِ الكلي ٍ فيِ فصَل

فصـل :اعلم اف الصفات كليػة لهػا ثلػث مراتػب ال رابعػة لهػا الف الصػفة هػي
الوجػػود المخلػػوؽ الثػػاني ك بػػالعرض علػػي نحػػو التبعيػػة للوجػػود االكؿ المسػػمي
بالذات فالجل ذلك تقع فػي الظػاهر الكاشػف عػن البػاطن علػي نحػو التبعيػة فػي
االعراب فهي من حدكد الماهية ك االنية المعينة للوجود المحدكد بها فالجل ذلػك
يوصف الوجود بها في الكالـ كما يوصف الخشب بالمربع ك المثلػث ك االحمػر ك
اال سود ك الخفيف ك الثقيل ك امثاؿ ذلك فهػي تػدكر مػدار الماهيػة كلمػا غلظػت ك
كثفت غلظت اطرافها ك اكنافها ك كلما رقت رقت ك لطفت االتري اف الجسم كلمػا
غل غل لونه ك كمه ك ساير صفاته ك كلمػا رؽ رؽ لونػه ك كمػه ك سػاير صػفاته ك
نحن اذا نظرنا في االثر كجدنا له اربع مراتب من مبدئه الي منتهاق ٍْٖها مقػاـ
قربه من الموثر ك حكايته له فانه هناؾ ليس بشيء اال حكاية الموثر مع قطػع النظػر
عن الحكاية النه صفته بالمعني العاـ التي عرؼ بها نفسه لها ك هو الوجػود الحػق ك
العماء المطلق ثم ما دكف ذلك له ثلث مراتػب مػن حيػث نفسػه اعالٕها مقػاـ
الحقيقة ك مقاـ التنزق عن كل ما هو دكنػه ك هػي مقػاـ االئيػة للػه سػبحانه التػي مػن
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عرفها عرؼ ربه ك اىصاّيح مقاـ اتصافه بالصفات الكمالية كالعلم ك القدرة
ك الحيوة ك السمع ك البصر ك امثاؿ ذلك غيرالمتعلقة بما سويها ففيه ذكر االكصػاؼ
الكمالية لكن علي نحو االتحاد فهػو هنػا علػم ك قػدرة ك سػمع ك بصػر ك غيػر ذلػك
يدرؾ الصفات بالعين اليسري ك اتحادهػا بػالعين اليمنػي ك اىصاىصهح مقػاـ
تجليه ل ير ك تعلق تلك الصفات باالثار ك ظهورق لالغيار كالكاتب الظاهر بالكتابػة
ك هي غيرق ك الخياط الظاهر بالخياطة ك هي غيرق ك هكذا ك ليس للشيء مرتبة غيػر
هذق المراتب االربع فتبين اف حدكد االنية تترامي صعودا الي مقاـ الحقيقة ك نزكال
الي مقاـ االفعاؿ المتعلقػة فالصػفات الحقيقيػة تسػمي بصػفات القػدس ك التنػزق ك
العزة ك الصفات الكمالية الذاتية تسمي بصفات االضافة ك النسبة ك الصفات الفعلية
تسمي بصفات الخلق ك التربية ك هذق الصفات هي اهبيػة جبػل االنيػة المتدكدكػة
اثالثا فثلث منها غاص فػي االرض ك صػار غػذاء الحيوانػات االرضػية ك ثلػث منهػا
غاص في البحر ك صار غذاء الحيوانات المائية ك ثلث منها صعد فػي الهػواء ك صػار
غػػذاء الحيوانػػات الهوائيػػة فلنشػػرح كػػل كاحػػدة مػػن هػػذق الصػػفات فػػي فصػػل اف
شاءالله.
فصـل :في صفات القدس ك العزة قػدعلمت اف صػفات القػدس هػي صػفات
الحقيقة المعراة عن جميع سبحات الجالؿ الممحوة الموهومات المهتوكة االستار
المجذكبة الصفات ك هي كما عرفت اذا نظرت اليهػا بعينهػا ك خفػي عنػك االغيػار
ليست اال هي فهي حقيقة امر بسي كجدانا ليس كمثله شػيء سػبوح قػدكس عػن
جميػػع م ػا سػػويها ك هػػي بهػػذا اللحػػاظ كصػػف اللػػه نفسػػه بالتنزيػػه عػػن مجانسػػة
المخلوقات ك مماثلة المذركءات ك هي مقاـ البياف ك محل العيػاف ك ايػة السػبحاف ك
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نفس المشية المخلوقة بها ك مقاـ الفؤاد ك غاية المراد الذي لػميظهػر اال بعػد هتػك
االستار ك محو االغيار ك لذلك كضع السبحاف في الركوع ك السػجود لفنػاء العابػد ك
ظهور المعبود ك هذق الصفات في الحقيقة ليست بصفات اال في التعبير فاف الحقيقة
هي الالبشرط فاليلح فيها غيرها نفيا ك اثباتا النها طػوت النفػي ك االثبػات ك هػي
الذات البحت البات ك لمعرفة هذا المقاـ اهل التتجاكزهم الي غيرهم فهػم حقيقػة
جميع الخلق ك الذات ك الذات المذكتة بسريانها للذكات ك هو مقاـ محمد
البياف االعلي االعلي ك مقاـ محمد ك اؿمحمد

فػي

فػي البيػاف االعلػي ك يكػوف فػي

غيرهم في البياف االسفل ك هوالء هم الذين قدش لهم مشاهدة الظاهر عػن الظهػور
ك المنير عن النور قدكشفوا في كجدانهم السبحات ك محوا الموهومات ك شػاهدكا
باعين حقايقهم الذات المستجمعة للصفات ك لميكن ذلك منهم في حاؿ اك حاالت
بل كاف مقامهم هناؾ في جميع االكقات فيحق اكلئك بهذق الصفات ك اين هم ك كم
هم اكلئك االقلوف عددا االعظموف خطرا كلكن التخلو االرض منهم فاف
اخفاهم عن عيوف الناس اجػالال

لله تحت قباب العػرش طائفػة

ك انهم االطناب لخيمة االيجاد بالجملة كاف المقصػود اف للػه تعػالي عبػادا اعطػيهم
هذا المقاـ اسمه ك رسمه فهم معركفوف به ال ب يرق.
فصـل :في صفات االضافة ك النسبة هي صفات متوسطة ماخوذ في مفاهيمها
النسبة الي غير كالعلم فانه يتذكر فيه ا لمعلوـ ك السمع فانه يتذكر فيه المسموع ك
القدرة فانها يتذكر فيها المقػدكر اال اف المثػاؿ هػذق الصػفات مقػامين مقامػا فػي
الذات الظاهرة التي اليلح معها غيرها مػن االيػات ك مقامػا فػي مقػاـ التجلػي ك
الظهور االكؿ الذي لميسبقه سابق ك لم يلحقه الحػق ففػي االكؿ تسػمي بصػفات
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ال ذات ك في الثاني تسمي بصفات النسبة ك االضػافة ك السػر فػي ذلػك امػر خفػي
علي اهل السراج الواضح ك انما هو ح اهل الصػبح الاليػح ك ذلػك انػا قػدبينا اف
ماسوي الذات القديمة التي ال ذكر عنها ك ال اسم ك ال رسم كله في رتبة الخلػق ك
البد فيه من جهة الي ربه ك جهة الي نفسه ك ال جهة الي نفسه هي تعينػه ك صػفته ك
الجهة الي ربه هي كجودق ك حقيقته ك االثر كلما يقرب من موثرق يتقوي فيه جهة
الوجود ك يضعف فيه جهة الماهية حتي تكاد تفني بالكلية ك اف بقي شيء يكػوف
بقاؤق بقاء علميا ال كجدانيا ك اثريا ك كلما يبعد عن المبدا يكوف بعكس ذلك حتي
يكاد يفني فيه جهة الوجود حتي انػه كانػه ال شػيء ك افيكػن شػيئا لػميكػن فػي
الوجداف ك انما هو في العلم فتبين اف االثر كلما قرب من موثرق يضعف فيه جهػة
تماسكه ك ترؽ ك تنحل ك تلطف حتي تكوف اشد تشاكال بالوجود ك هكذا يقػرب
الي مقاـ اكؿ الصدكر فهناؾ يشػتد تشػاكلهما حتػي انػه يجػري علػي الماهيػة مػا
يجري علي الوجود ك يجري علي الوجود ما يجري علي الماهية بل لػمتكونػا اال
شيئا كاحدا حقيقة النه اثر الواحد بل يكوف ذلك اية االحد في هذق الرتبػة فلػيس
الحد اف يميز هناؾ بين الوجود ك الماهية ك يميػز بػين جهػات الماهيػة ك اطرافهػا
فيميز كما من كيف ك جهة من رتبة ك كقتا من مكاف ك كضعا من غيػرق اذ لػميكػن
اال شيئا كاحدا حقيقة فهيهنا مقاـ صفات الذات فتثبػت صػفات ك ذاتػا ك تقػوؿ اف
الصفة عين الذات خذها اليك ما التجدق اال عند اهلػه فهيهنػا مقػاـ قولػه

كػاف

الله عزكجل ربنا ك العلم ذاته ك ال معلوـ ك السمع ذاته ك ال مسموع ك البصر ذاته ك
ال مبصر ك القدرة ذاته ك ال مقدكر فلما احدث االشياء ك كاف المعلوـ كقع العلػم
منه علي المعلوـ ك السمع علي المسموع ك البصر علػي المبصػر ك القػدرة علػي
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المقدكر انظر في قوله فلما احدث االشياء ك كاف المعلوـ كقع العلم منه ك احمل
جميع ما تسمع من ائمتك

ع لي الحقيقة لتفوز بعلم باطن الباطن مػع الفػائزين

فهنالك مقاـ صفات الذات فهذق الصفات مست نية عن المتعلقات اسػت ناء الػذات
عن المخلوقات التحادها مع الوجود غيػر المحتػاج اال الػي ربػه فاليحتػاج العلػم
الذاتي الي معلوـ ك سمعه الي مسموع ك بصرق الي مبصر ك قدرته الي مقدكر فاف
الشي ء كلما كثر جهاته افتقر الػي غيػرق ك هػي اي الػذات قدعػدـ فيهػا الجهػات
تدبر في كالـ الشيخ االكحد اعلي الله مقامه فانك التجػد كالمػا فػوؽ كالمػه اال
كالـ ساداته قاؿ اف الله سبحانه علم المعلومات بعلمه الذي هػو ذاتػه اذ ال شػيء
غيرق بما يمكن في ذكاتها ك ما يمتنع في رتبة االمكاف ك هو اذ ذاؾ عالم اذ المعلوـ
الي اخر كالمه انظر الي قوله المعلومات ك الي قوله ال شيء غيرق ك قوله مػا يمكػن
لها ك يمتنع في رتبة االمكاف ك قولػه عػالم اذ ال معلػوـ تجػد اشػارات الػي جلػيالت
بالجملة هيهنا مقاـ الصفات الذاتية ك اال ففػي االحػد الحػق اليعقػل الصػفات حتػي
تكوف ذاتية اك غير ذاتية ك اني عبر عنها حتػي يحكػم عليهػا فالػذات هػي ذات اللػه
العليا ك حقيقة الخلق التي ليس له قبلها ذكر ابدا ك قدعرفهم الله ذاته بها.
ك اما اذا تنزلت من هذا المقاـ بدرجة ي ل قليال جانػب الصػفة ك يقػرب مػن
تحقق لها في الوجود ك يشعر بها في الوجداف فهنالك مقاـ صفات االضػافة ُفت ػدرؾ
هنالك انه علم لكن ال معلوـ ك سمع لكن ال مسموع ك بصر لكن ال مبصر مثالػه انػك
تدرؾ اف زيدا بصير ك اف لميكن مبصر فانه ذاته بصػيرة ك هػو سػميع ك اف لػميكػن
مسموع ك عليم ك اف لميكػن معلػوـ ك هكػذا ك كرد فػي بيػاف هػذا المقػاـ انػه سػئل
ابوعبدالله

لميزؿ الله يعلم قاؿ اني يكوف يعلػم ك ال معلػوـ قيػل فلػم يػزؿ اللػه
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يسمع قاؿ اني يكوف ذلك ك ال مسموع قيل فلميزؿ يبصر قاؿ اني يكوف ذلػك ك ال
مبصر ثم قاؿ لم يزؿ الله عليما سميعا بصيرا ذات عالمة سميعة بصيرة انتهي فهػذا
المقاـ هو مقاـ صفات االضافة ك لهذا المقاـ ايضا اهل ليس الحد غيرهم فيػه نصػيب
قاؿ علي

اما المعاني فنحن معانيه ك جنبه ك يدق ك لسانه ك امرق ك حكمه ك علمه ك

حقه اذا شئنا شاءالله ك يريد الله ما نريدق ك في الزيارة اذنه الواعية في االمػم ك عينػه
التي من عرفها يطمئن ك امثاؿ ذلك قاؿ

نحن كالله االسماء الحسػني التػي امػر

الله افتدعوق بها ك يكوف ذلك في غيرهم من المعاني السفلي ك هو ح الخصيصػين
الجبار.
االخيار ك ال مناؿ لنا اال اكلئك االبرار عليهم صلواتالله الملك ّ
فصـل :في صفات الخلػق ك التربيػة ك التعلػق ك هػي مقػاـ تلػك الصػفات اذا
تاكدت كجدانا ك كجودا حتي ن شا عنها االثار ك اشرقت منهػا االنػوار ك هػي مقػاـ
فلما احدث االشياء ك كاف المعلوـ كقع العلم منػه علػي المعلػوـ ك السػمع علػي
المسموع ك البصر علي المبصر ك القدرة علػي المقػدكر فػاف الصػفات ماكانػت
متالشية تحت الذات محجوبة االنيػة فانيػة الكينونػة معدكمػة الكيفوفػة التصػير
منشا اثر ك ال ظهور لها اال ظهور الذات بالتذكت البحت البات فاذا تبينت الصفات
بخفاء نور الذات صارت الصفات منشا اثار االتري اف الكواكب مضػيئة مادامػت
الشمس غايبة فاذا بزغت الشمس خنست الكواكب ك خفيت فاليظهر لها عػين ك
ال اثر ك اما بين الطلوعين فيظهر لها اعيػاف بػال اثػا ر فمػن ذلػك تبصػر امػرؾ ففػي
المقاـ االكؿ شمس الػذات بازغػة ال عػين لكواكػب الصػفات ك ال اثػر ك الػذات
غيبت الصفات ايكوف ل يرؾ من الظهور ما ليس لك حتي يكوف هو المظهر لك
ك الذات هناؾ غيبت الصفات ك امػا فػي مقػاـ االضػافة فتسػتتر الػذات شػيئاتحت
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حجب الصفات اال انها تشف عما كراء ها ك هنالك يري لها عػين بػال اثػر ك امػا اذا
غلظت الحجب ك استتر تجرد الذات بدت كواكب الصػفات ك اثػرت ك اضػاءت
فهنالك بالنجم هم يهتدكف فالاقسم بمواقع النجوـ ك انه لقسم لو تعلموف عظػيم
ك يشهد بهذا المقاـ حديث مفضل الذي اخػاؼ علػي ذكػرق خوفػا مػن فرعػوف ك
مالئه فكل اثر غير التذكيت فهو مػن النجػوـ منهػا بُػ ِد َئ ك اليهػا يعػود ك الشػمس
المجردة عن كمودة زحل ك صفرة المشتري ك حمرة المػريخ ك بيػاض الزهػرة ك
تلوف عطارد ك بياض القمر اليصدر عنها الكمودة ك الصفرة ك الحمرة ك البياض ك
التلوف اال في النجوـ ك بالنجوـ اهتدي بها من اهتدي ك ضل عنها مػن غػوي فمػن
ابصر فلنفسه ك من عمي فعليها فالمكمػد زحػل ك المصػفر المشػتري ك المحمػر
المريخ ك المبيض الزهرة ك الملوف عطػارد ك المشػرؽ هػو الشػمس فيهػا ك بهػا ك
لديها القت في هويتها مثالها ك اظهرت عنها افعالها بل ال معني للتػاثير اال للنجػوـ
فاف التاثير حين يذكر االثر بل ليس التاثير اال ذكر االثر فحين هي الشمس لػيس
للحيطاف فيها ذكر النها احرقت بسبحات كجهها ما انتهي اليه بصرها فال جػدار ك
ال مراة فاذا جللها سحاب النجوـ بدت الحيطاف ك الرسػوـ فػال تػاثير اال للنجػوـ ك
اعذرني يا اخي عن االفصاح في البياف فاني
ك منك ك من مكانػك ك الزمػاف

اخاؼ عليه من غيري ك مني

فال كل ما يعلم يقاؿ ك ال كل ما يقاؿ حاف كقته ك ال كل ما حاف كقته حضر اهله ك
ال كل مػا حضػر اهلػه خػال عػن المسػترقين للسػمع فلنقػبض العنػاف اذ ثبػت اف
للحيطاف اذانا.
ك قدعرفت مما سبق اف هذق الصفات للذات في الخلق عند الخلق في حد
ٖٔٙ

الخلق ك مكانػه ك كقتػه كمػا اف صػفات االضػافة فيػه اذا َك جَػ دت الكػل حقيقػة
كاحدة مطلقة ال تعػين لشػي ء مػن الكثػرات فيهػا بوجػه مػن الوجػوق ك صػفات
القدس ايضػا فيهػا اذا كجػدت الحػق جػل شػانه بحيػث ال عػين لهػا ك ال كػوف ك
الػ امكاف ال نفيا ك ال اثباتا ك انما ذلك لما نجد في انفسنا انه تعبدنا بااليماف بها ك
لم يتعبدنا اال بما عرفنا اليكلف الله نفسا اال ما اتيها فػافهم اف كنػت تفهػم ك اال
فاسلم تسلم.
الومصذ الخاهس
في ركش تؼض الصفات الخاصٔ الكلئ التي لذ تكلن الٌاس فيْا
ٍ ٍلغ االختالف تيٌْن في حميمتْا فيمتضي تحميك رلك سسن هطالة

الوطلة االٍل
فيوا اشتْش تيي المَم هي الصفات الثثَتئ ٍ السلثئ
ٍ تؼض ها يتؼلك تالصفات ٍ فيِ فصَل

فصـل :قدشاع ك ذاع حتي مأل االصقاع اف لله سبحانه صفات ثبوتية ك صػفات
سلبية فاتبع الخلف منهم السلف مػن غيػر افيتفكػركا فػي المسػئلة ك يعضػوا عليهػا
بضرس قاطع ك علموا الصبياف في المكاتب ك النساء علي المناصػب ك جعلوهػا مػن
بديهيات المذهب ك نشاكا عليها تقليدا من غير ركية فاحببػت افاذكػر هنػا مػا لعػل
الله يزيل به تلك الشبهات العامية عن اذهانهم ك يػردهم الػي الحػق الػذي نػزؿ بػه
الكتب ك جاء به الرسل صلوات الله عليهم اجمعين.
اعلم انهم قدذكركا اف للػه سػبحانه صػفات ثبوتيػة بعػد اسػتقرارهم علػي اف
الصػفات عػػين الػذات ك قػػالوا هػي القػػادر ك العػالم ك الحػػي ك المريػد ك المػػدرؾ ك
ٖٔٚ

القديم ك المتكلم ك الصادؽ فعنونوا هذق الصفات ك تكلمػوا فيهػا بمػا ال مزيػد عليػه
كنحن نسالهم اف المراد بهذق الصفات الصفات الذاتية اك الفعليػة فػاف كػاف المػراد
الصف ات الذاتية فلم تعدكف فيها المريد ك المدرؾ ك المتكلم فانها بنصوص الكتاب
ك السنة ك صريح العقل القػاطع مػن صػفات الفعػل هػب لػم تػركتم سػاير الصػفات
الذاتية التي قدكصف الله نفسه بها في كتابه ك كصفه حججػه فػي سػنتهم ك يشػهد
العقل القاطع بانها من صفات الذات كالسميع ك البصير ك السلطاف ك الولي ك الػرب
ك ال الب ك القاهر ك امثاؿ ذلك مما اليجوز عن الله سبحانه نفيه بحاؿ مػن االحػواؿ
ك هو الفارؽ بين صفات الذات ك صفات االفعاؿ عند اؿمحمد

ك اف كاف المراد

الصفات الفعلية فلم عددتم فيها القػادر ك العػالم ك الحػي فانهػا مػن صػفات الػذات
باالتفاؽ هب لم اقتصرتم علي هذق المذكورات ك صفات الفعػل خارجػة عػن حػد
االحصاء كالخالق الرازؽ المحيي المميت المنعم المنتقم الػي غيػر ذلػك ممػا كرد
به الكتاب ك السنة ك اف اردتم الكليات فكاف العالم القادر يكفياف فاف العػالم القػادر
حي ليس بميت ك القادر مريد مدرؾ متكلم صادؽ بل كاف يكفي عن جميػع ذلػك
القديم فاف القديم ما يجوز فيه يجب ك اليكوف القديم اال الجامع لجميع الكمػاالت
فما المخص

لذكر هذق الصفات ك اف اردتم ذكر ما كقػع التشػاجر فيػه فػاعظم مػا

كقع التشاجر فيه العدؿ ك تركتمػوق ك ال نػزاع فػي قدمػه ك قدرتػه ك ذكرتمػوق ك اف
اردتم ذكر الجزئيات فهي اكثر من افتحصػي ك اف اردتػم االسػماء الحسػني التػي
هي اشرؼ االسماء فهي تسعة ك تسعوف ك اف اردتم كليات صفات الذات ك صفات
االفعاؿ فلم ذكرتم المػدرؾ ك المػتكلم ك الصػادؽ ك الحػي فمػا الػذي عنيػتم بهػذق
االسماء دكف غيرها هل من مجيب يجيبني ك هل من راد يردني ك هل مػن معتػرض
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يعترض علي فتدبر رحمك الله ك اخلع عن رقبتك ربقة التقليد ك انظر فػي المسػئلة
ببصر حديد ك تفكر فيها براي سديد اف في ذلك لذكري لمن كاف له قلب اك القي
السمع ك هو شهيد.
ثم ذكركا اف صفات اخر تسلب عػن اللػه سػبحانه ك هػي المركػب ك الجسػم ك
المرئي ك المحل ك الشريك ك المعنوية ك اف يكوف له خالق فتفكر فيما سلبوق عن اللػه
سبحانه ك خصوق بالذكر هل هي كليات مايسلب عن الله اك جزئياته فاف كانػت هػي
الكليات فكاف يكتفي بالمركب فاف ما سوي االحد مثني ك اليجري عليه التثنيػة النػه
احد ك اف ارادكا كليات العوالم فلم لميسلبوا عنه كلية الحقايق ك الصور المجردة عػن
المادة ك الصورة ك الكلية الطبيعيػة ك الماديػة ك المقداريػة ك اف ارادكا الجزئيػات فمػا
يسلب عن اللػه سػبحانه بقػدر ذرات الموجػودات اذ اليجػري عليػه مػا هػو اجػراق ك
اليعود فيه ما هو ابداق فيسلب عنه جميع ماكاف ك ما يكوف الي يوـ القيمة ليس كمثلػه
شيء ك هو السميع البصير فاين ساير ما يسلب عن الله من صفات الحوادث.
فتبين ك ظهر لمن نظر ك ابصر اف الناس همج رعاع اتباع كل ناعق يميلوف مػع
كل ريح كجدكا اباءهم حين كانوا من الجماعة ك السنة علي امة ك انهم علي اثارهم
مقتدكف ك من استنار بنور اؿمحمػد

ك اهتػدي بهػديهم ك اقتػدي بهػم ك اقتفػي

اثارهم عرؼ اف كل صفة كمالية ثابتة لله سبحانه ك هي ال حد لها ك ال نهايػة ك كػل
صفة خلقية منتفية عنه سبحانه ك هي ايضا ال حػد لهػا ك ال نهايػة فالصػفات الكماليػة
الثابتة لله سبحانه ثابتة له في مواقعها ك من عرؼ تلك المواقع فهػو فػي معرفػة اللػه
سبحانه بارع ك اما كنه الذات القديمة االحدية فهي منزهة عن الصفات كلية لقولػه
سبحانه سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف ك قوؿ كليه
ٖٜٔ

كمػاؿ التوحيػد نفػي

الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غير الموصوؼ ك شهادة كل موصوؼ انه غيػر
الصفة ك شهادة الصفة ك الموصوؼ باالقتراف ك شهادة االقتراف بالحدث الممتنػع
عن االزؿ ك قاؿ كليه الصادؽ

من عرؼ مواقع الصػفة بلػغ قػرار المعرفػة ك اذا

كجدت مشايخنا يعنونوف هذق الصفات ك يتكلموف فيها فاعلم انهم

لمػا ابتلػوا

بهذا الخلق المنكوس لميجدكا بدا اال افيكالموهم بما يعرفوف ك يبينػوا بطػالف مػا
هم اليه صايركف شيئا بعد شيء حتي اليستوحشػوا ك يتركػوا الكػل راسػا ك لػو بعػد
حين ك ذلك سنة ساداتهم انظر الي علي

ك سلوكه في عسكرق ك صدؽ مشايخنا

ك اال فاالمر عندهم ك عندي علي السواء ك اما االف فقداستعد الزمػاف الظهػار بعػض
الحق بواضح البياف ك الحمد لله الملك المناف.
فصـل :اعلم اف الصفات قدتقسم في ظاهر البياف علي قسمين صفات ذاتيػة ك
صفات فعلية اما الصفات الذاتية فهي التي هي عين الذات ك لما كانت عػين الػذات
اختصت بامور:
ٍْٖا انها قديمة النها عين الذات القديمػة ك ٍْٖا انهػا ال تمػايز بينهػا
في الواقع الخارج النها عين الػذات االحديػة القديمػة فػاني يمكػن فيهػا التعػدد ك
ٍْٖا انها التدرؾ كما اف الذات القديمػة التػدرؾ قػاؿ اللػه سػبحانه التدركػه
االبصار ك هو يدرؾ االبصار ك ٍْٖا انها اذ التدرؾ الينتزع عنها مفاهيم متعددة
فاف الذهن ما لميجد مصداقا خارجيا اليقدر علي االنتزاع منه ك لو كجػد فيػه شػيء
من غير خارج لكاف كذبا ك الله سبحانه اليدركه االبصار ك هو يدرؾ االبصار ك هو
اللطيف الخبير ك ٍْٖا انها غنية عػن المتعلػق كمػا اف الػذات غنيػة عمػا سػويها
فاليشترط في علمه المعلوـ ك في بصرق المبصر ك في سمعه المسموع ك في قدرته
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المقدكر ك في سلطنته الملك ك امثاؿ ذلك ك ٍْٖا انه يمتنػع فػي هػذق الصػفات
كلما يجوز في صفات الممكنات الف االزؿ يمتنع عن الحدث ك الحدث يمتنع عن
االزؿ فاليشترط في علمه المطابقة مع معلوـ ك ال الوقوع عليه ك اليزيػد ك اليػنق
ك اليت ير ك اليتبدؿ ك امثاؿ ذلك ك ٍْٖا انها ال ضد لها ك ضدها ممتنػع كشػريك
الباري ك ضدق فعلمه ليس بعلم ضدق جهل ك سمعه ليس بسمع ضدق صمم ك بصػرق
ليس ببصر ضدق عمي ك قدرته ليست بقدرة ضدها عجز ك هكذا فعلمه علم منفػرد
ك سمعه منفرد ك بصرق منفرد ال يضادها مضاد فليس علمه بمعني علمنػا ك ال سػمعه
بمعني سمعنا ك هكذا فليس نعقلها ابدا ك ٍْٖا انها التنفي عن الله سػبحانه ابػدا
النها عين الذات فكما اف الذات التنفي عػن نفسػها كػذلك التنفػي هػذق الصػفات
عنها ابدا فاليقاؿ ال علم ك السمع ك ال بصر ك هكػذا ك ٍْٖها اف هػذق الصػفات
بسيطة احدية ك ليست بمشتقة ك ليست لها مبادي اشتقاؽ فلػيس اسػمه العػالم مػثال
مشتقا من العلم ك القػادر مشػتقا مػن القػدرة فيكػوف نعػوذ باللػه عالمػابعلم ك قػادرا
بقدرة بل هو عالم بذاته قادر بذاته ك ليس هناؾ علػم ك ال عالميػة ك معلػوـ ك معلمػة
بل هي ذات بسيطة احدية يعبر عنها بتعبيرات مختلفة لما ارانا من اثار قدرتػه فلمػا
ارانا مقدكراته قلنا انه قادر ك لما ارانا معلوماته قلنا انه عالم ك لما ارانا ملكه قلنػا انػه
سلطاف ك لمنطلع علي كنه ذاته بوجه من الوجوق ثم راينا انه في ذاته كامػل اليفقػد
الكماؿ ك هذق الصفات كجودها كماؿ ك عدمها نق

فاثبتناها له كما اثبت لنفسه ك

ارانا في االفاؽ ك االنفس ثم تداركنا هذا االثبات بامور تنفػي التشػبيه عنػه سػبحانه
فاخرجناق عن الحدين حد التعطيل ك حد التشػبيه علػي مػا عرفػت فلػمنسػلب عنػه
الكماؿ فنعطله ك لمنقل انه فيه ككماؿ الخلق فيكوف لذاته حيوث ك جهات فنشبهه
ٔٗٔ

بل قلنا انه علم بكله ال بمعني اف له جزءا ك سمع بكله ال بمعني انه من حيػث علػم ك
من حيث سمع بل هو سمع من حيث انه علم ك هكذا ساير الكماالت.
ك اف قلت فاذا هذق االسماء اعالـ مرتجلة ك التفيد للمسمي كماال اذ لػميكػن
لها مفهومات معنوية كصفية قيد اف لهذق االسماء مفاهيم عندنا ك االسػماء منػا ك
الينا فلما احتجنا الي ذكر كماله اخذنا اسماء كمالية من عالمنا ك عبرنا بها عنه فافػاد
لنا الكماؿ النها اسماء كمالية ك لمنعبػر ب يرهػا ممػا يفيػد الػنق

ك لمػا خفنػا عليػه

التشبيه استدركنا ذلك بمااستدركنا كما نستدرؾ من تسػميتنا ايػاق باللػه ك قدسػئل
ابوالحسن الرضا

هل كاف الله عزكجل عارفا بنفسه قبل افيخلق الخلق قاؿ نعػم

قلت يراها ك يسمعها قاؿ ماكاف محتاجا الي ذلك النه لميكن يسالها ك اليطلب منها
هو نفسه ك نفسه هو قدرته نافذة فليس يحتاج الي اف يسػمي نفسػه كلكنػه اختػار
لنفسه اسماء ل يرق يدعوق بها النه اذا لميدع باسمه لميعرؼ فاكؿ ما اختار لنفسه
العلي العظيم النه اعلي االشياء كلهػا فمعنػاق اللػه ك اسػمه العلػي العظػيم هػو اكؿ
اسمائه عال علي كل شيء ك عن ابيعبدالله

انف عن الله البطالف ك التشبيه فال

نفي ك ال تشبيه هو الله الثابت الموجود ك تعالي الله عما يصفه الواصفوف ك التعدكا
القراف فتضلوا بعد البياف ك عنه

ليس قولي انه سميع بنفسه انه شيء ك الػنفس

شي ء اخر كلكني اردت عبارة عن نفسي اذ ك نت مسؤال ك افهاما لك اذ كنت سائال
فاقوؿ يسمع بكله ال اف كله له بعض الف الكل لنا له بعض كلكن اردت افهامػك ك
التعبير عن نفسي ك ليس مرجعي في ذلك كله اال انه السميع البصير العالم الخبيػر
بال اختالؼ الذات ك ال اختالؼ المعني ك عن ابيجعفر

في حديث ثػم خلقهػا

اي االسماء كسيلة بينه ك بين خلقه يتضرعوف بها اليه ك يعبدكنه ك هي ذكرق ك كاف
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الله ك ال ذكر ك المذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزؿ ك االسماء ك الصفات
مخلوقات ك المعاني ك المعني بها هو الله الذي اليليق به االختالؼ ك ال االيتالؼ ك
انما يختلف ك ياتلف المتجزي الخبر.
فصـل :في صفات الفعل ك هي صفات تشتق من افعاؿ يفعلها الله سبحانه فػي
خلقه فلما خلق سبحانه الخلق اشتققنا له الخالق ك لما رزؽ عبادق الرزؽ اشػتققنا لػه
الرازؽ ك هكذا فهذق الصفات مشتقة ك لما كاف الله سبحانه قادرا مختارا له افيفعػل
فعال ك له اف اليفعل فاف فعل يشتق له اسم منه اثباتي ك اف لميفعل يشتق له اسم نفيي
كما تقوؿ اذا كالي المؤمنين موالي ك اذا لم يواؿ الكػافرين بػل عػاداهم غيرمػواؿ ك
المعادي ك اف احب الخير المحب ك اف اب ض الشر المب ض ك اف اراد اليسر المريػد
ك اف لميرد العسر ك تطهير قلوب الكافرين غيرمريد ك اف تكلم مع المؤمنين ك نظػر
الػيهم المػتكلم النػاظر ك اف لػميػتكلم مػػع الكػافرين ك لػمينظػر الػيهم غيػػرمتكلم ك
الساكت ك غيرالناظر ك هكذا فهذق االسماء يوصف اللػه بهػا ك باضػدادها بخػالؼ
صفات الذات فانه اليوصف باضدادها فاليقاؿ العالم ك الجاهل ك البصير ك االعمي
ك السميع ك االصػم ك القػادر ك العػاجز ك امثالهػا النهػا عػين الػذات االحديػة ك هػي
التعدـ ك التت ير ك التنتقل الي حالة ضد الحالة االكلي قيل البيعبدالله

لميزؿ

الله متحركا فقاؿ تعالي الله اف الحركة صفة محدثة بالفعل قيل فلميزؿ متكلما فقاؿ
اف الكالـ صفة محدثة ليست بازلية كاف الله عزكجل ك ال متكلم ك قيل له لػميػزؿ
الله مريدا قاؿ اف المريد اليكوف اال ك المراد معه لم يزؿ عالما قادرا ثم اراد ك قػاؿ
خلق الله المشية بنفسها ثم خلق االشياء بالمشية ك قيػل لػه علػم اللػه ك مشػيته همػا
مختلفاف اك متفقاف فقاؿ العلم ليس هو المشية االتري انك تقوؿ سافعل كذا اف شاء
ٖٗٔ

الله ك التقوؿ سافعل كذا اف علم الله فقولك اف شاء الله دليل علي انه لميشا فاذا شاء
كاف الذي شاء كما شاء ك علم اللػه السػابق للمشػية ك قػاؿ ابوالحسػن

ارادة اللػه

الفعل ال غير ذلك ك في حديث المشػية ك االرادة ك االبػداع اسػماؤها ثلثػة ك معناهػا
كاحد ك حديث الرضا

بطوله في مكالمة سليماف المركزي ك مبال ته في اثبات اف

االرادة حادثة معركؼ الينكر فلما راينا انه يتكلم ك اليػتكلم ك يريػد ك اليريػد عرفنػا
انهما ك امثالهما من صفات االفعاؿ ك هي حادثة بخالؼ صفات الذات فانهػا لػمتػزؿ
كما ركي عن ابيعبدالله

لميزؿ اللػه عزكجػل ربنػا ك العلػم ذاتػه ك ال معلػوـ ك

السمع ذاته ك ال مسموع ك البصر ذاته ك ال مبصر ك القدرة ذاته ك ال مقدكر فلما احدث
االشياء ك كاف المعلوـ كقع العلم منه علي المعلوـ ك السمع علي المسػموع ك البصػر
علي المبصر ك القدرة علي المقػدكر الخبػر ك عػن الرضػا

المشػية ك االرادة مػن

صفات االفعاؿ فمن زعم اف الله لميزؿ مريدا شائيا فليس بموحد انتهي.
فتبين مما ذكرنا الفرؽ بين صفات الذات ك صفات االفعاؿ ك تبين ممػا ذكػر اف
المتكلم ك المريد ك المدرؾ ك امثالها من صفات االفعاؿ فاف المتكلم صفة مشػتقة مػن
الكالـ فاف اكجد الله الكالـ فهو متكلم ك اف لػميوجػد فلػيس بمػتكلم ك مػن زعػم اف
الكالـ حقيقته عين الذات فقدانكر التوحيد الف الكالـ اف كاف هػو الػذات االحديػة
بال اختالؼ فلميقاؿ له كػالـ ك اف كػاف الكػالـ مترادفػا مػع الػذات فاليفيػد المعنػي
المتنازع فيه ك اف كاف له معني غير معني الذات فقداثبت في الذات غيرق.
ك اف قيل انا نثبت الكالـ في الذات كما تثبت السمع ك البصر قلػت اف السػمع
ك البصر اضدادهما نق

ممتنع علي الله سبحانه ك اف عػدـ الكػالـ مػن كمػاؿ اللػه

سبحانه كما اف الكالـ من كماله ك اليجوز افيكوف الذات شيئا ك عدـ ذلك الشيء
ٗٗٔ

معا سواء اريد بالكالـ االصػوات ك الحػركؼ كمػا هػو الظػاهر اك اريػد بػه الكػالـ
الكوني الذي هو ما سواق سبحانه فاف كلها كالمػه سػبحانه قػاؿ بكلمػة منػه اسػمه
المسيح فاف له الخلػق ك االمػر ك كلػه سػويه ك خلقػه ال مػن شػيء ك لػيس فػي ذاتػه
بالبداهة بعد ما بيناق سابقا ك كػذا االرادة فانهػا مقارنػة للمػراد ك كجػود االرادة مػع
عدـ حصوؿ المػراد نقػ

فلػو كانػت االرادة عػين الػذات لكػاف يجػب افيكػوف

المراد معه في ذاته ك القوؿ باف االرادة هي العلم الخاص بػالمراد كػالـ باطػل فػاف
الله يقوؿ انما امرق اذا اراد شيئا ك ليس معناق اذا علم شيئا ك اف كاف اراد بمعنػي علػم
لوجب افيكوف قوؿ كن ازليا فاذا كاف ازليا كاف يجب افيكوف المكوف ايضا ازليػا
لعدـ تخلف المشركط عن شرط كجودق ك تقوؿ افعل ذلك اذا اراد الله ك اف لميػرد
الافعل ك لمترد به افعل ذلك اف علم الله فانه يعلم ابدا ك كػذلك انػت تقػوؿ يعلػم ك
معلومه نفسه ك اف قلت يريد بذاته لزـ افيكوف المػراد نفسػه فػاراد افيكػوف ذاتػه
شيئا اك كامال فاختر لنفسك ما يحلو.
بالجملة ظهػور كػوف االرادة حادثػة فػي مػذهب اهػلالبيػت
كظهور الشمس في رابعة النهار ك حػديث مجلػس الرضػا

ك الكتػاب

مػع سػليماف بػذلك

االصرار معركؼ فاف كانوا يريدكف من االرادة ما يعقل ك يفهم فهػذا الجػواب ك اف
كانوا يريدكف به ما اليعقل ك اليفهم فال كالـ لنا معهم.
ك اما الصادؽ فهو ك اف كاف اليطلق علي الله ضدق ك هو الكاذب اال انه بلحػاظ
صفة تابعة للقوؿ المطابق للواقع في الظاهر فاف كاف قوؿ يكوف صػادقا فػي قولػه ك
اف لػميحػدث قػوال فػال صػدؽ ك ال كػذب االتػري انػك لػو لػمتنطػق لػمتصػدؽ ك
لمتكذب ك اف نطقت ك كاف موافقا صدقت ك اال كذبت ك الله سبحانه اف لػميػتكلم
٘ٗٔ

فال كالـ حتي يكوف موافقا فال صدؽ ك ال كذب ك اف تكلم فقد صدؽ ك هو صػادؽ
اليكذب اللهم اال افيراد منه محض الكماؿ فهو عين الذات حينئذ ك غني عن محل
ك ني الذات فيكوف حينئذ كالعالم ال ني عن المعلػوـ فبهػذا المعنػي مػن الصػفات
الذاتية فتقوؿ صادؽ ال كذب فيه كما انه عالم ال جهل فيه فافهم.
ك اما المدرؾ بالكسر فالمدرؾ بالفتح يلزمه ك اليمكن افيكوف المدرؾ فػي
ذاته سبحانه ك اليعقل افيدرؾ نفسه اذ المدرؾ ليس بمعني العالم بل هو افيػدرؾ
شيئافاليفوته ك اليخرج من تحت سلطانه ك اما نفسه هو هو اليحتاج الي افيدركػه
فجميع هذا ك اشباهه من صفات افعاله.
بقي شيء ك هو اف بعض الصفات الذاتية لها اشراقات فعلية تقترف بالمخلوؽ
ك تقع عليه كالعلم بالمعلوـ فاف العلم بالخلق مقتػرف بػالخلق ك كسػمع المسػموع ك
ابصار المبصر ك القدرة علي المقػدكر ك امثػاؿ ذلػك فهػذق الصػفات عنػد االقتػراف
صفات فعلية فػاف الػذات التقتػرف ب يرهػا ك اليوجػد غيرهػا فيهػا فػالعلم الػذاتي ك
السمع الذاتي ك البصر الذاتي ك امثالها غنية عن المتعلق كما اف الذات غنية عن غيػر
الذات فاليتوقف كونها ذاتا الي اقتراف ب يرها ك كذلك علمه الذاتي اليحتػاج الػي
اقتراف معلوـ به في كونه علما ك اما العلم بػالمعلوـ فمػاخوذ فػي مفهومػه االقتػراف
بالمعلوـ فهو غير الذات ك هذا قوله

فلما احدث االشػياء ك كػاف المعلػوـ كقػع

العلم منه علي المعلوـ ك السمع علي المسموع ك البصر علي المبصر ك القدرة علي
المقدكر ك هذا العلم الواقع غير الذات فاف الذات لمتقع ك لمتت ير عما كانت عليػه
ك سياتي تفصيل القوؿ في العلم اف شاء الله ك ذكرنا هذين الفصلين هنػا حتػي تعلػم
اف الذي ذكركق من الصفات الثبوتية ك السلبية كػالـ غيػر مػرتب ك لػميصػدر عػن
ٔٗٙ

حكيم ك اليشهد له كتاب ك ال سنة ك انما اتبػع اخػرهم اكلهػم مػن غيػر بصػيرة ك مػا
ذكرناق هنا فهو قشور المسئلة ك ظواهرها ك اما اللباب فقد مر انفا فراجع.
فصـل :اعلم اف ٍِ الحكماء من قاؿ اف صفاته سبحانه م ايرة لذاته باعتبػار ك
عينه باعتبار ك مثلوا بالقائم ك ٌٍْٖ من قاؿ بم ايرتها مع الذات مطلقػا فهػو حػي
بحيوة ك قادر بقدرة ك امثاؿ ذلك اال انها علي غير نحو م ايرة االجساـ ك ٌٍْٖ
من اثبت الصفات ك قالوا انها ليست اياق ك ال غيرق ك ليست موجػودة ك ال معدكمػة ك
ليست قديمة ك ال حادثػة ك ٍهٌْٖ مػن قػاؿ هػي عػين ذاتػه فهػي علػي كثرتهػا
موجودة بوجود كاحد من غير لزكـ كثرة ك انفعػاؿ ك قبػوؿ ك فعػل كمػا اف الماهيػة
موجودة بعػين الوجػود اال اف الواجػب ال ماهيػة لػه هػذا بعػد اتفػاقهم علػي اف اللػه
سبحانه موصوؼ بصفات في الجملة ثم لميفرقوا بين الصػفات الذاتيػة ك الصػفات
الفعلية ك كل هذق االقواؿ خارجة عن نهج االعتػداؿ الػذي هػو الصػراط المسػتقيم
صراط اؿمحمد

كما ستقف عليه.

اما القوؿ بالم ايرة باعتبار فهو باطل الف الله سبحانه كاحد احدي المعني ليس
فيه حيث ك حيث ك اعتبار ك اعتبار بوجػه مػن الوجػوق كمػا عرفػت فػال معنػي لكػوف
الصفات عينه باعتبار ك غيرق باعتبار ابدا مع عدـ االعتبار المنافي لالحدية فيه.
ك كذا القوؿ بالم ايرة من كل جهة للزكـ تعدد القدماء ك كوف الػذات محػل
غيرها ك انما هو حق ك خلق ال ثالث بينهما ك ال ثالث غيرهما كما قيل للرضا

اف

قوما يقولوف انه عزكجل لميزؿ عالما بعلم ك قادرا بقدرة ك حيا بحيوة ك قديما بقدـ
ك سميعا بسمع ك بصيرا ببصر فقاؿ

من قاؿ ذلك ك داف به فقد اتخذ مع الله الهة

اخري ك ليس من كاليتنا علي شيء ثم قاؿ لم يزؿ اللػه عزكجػل عليمػا قػادرا حيػا
ٔٗٚ

قديما سميعا بصيرا لذاته تعالي عما يقوؿ المشركوف ك المشبهوف علوا كبيرا.
ك اما القوؿ بانها مع كثرتها موجودة بوجود كاحد من غير لزكـ كثرة فكذلك
فانه اف كاف يثبت فيها الكثرة ك يدركها متكثرة فكيف تكوف عين االحػد ك اف كػاف
اليفهم منها كثرة بل يراها كالفػاظ مترادفػة فقػد بطػل انهػا عػين الػذات موجػودة
بوجودها ك انها مبنية علػي القػوؿ بوحػدة الوجػود ك بسػي الحقيقػة ببسػاطته كػل
االشياء ك الوحدة في الكثرة ك هي التتمشي في مذهب اهلالبيت

.

فالقوؿ الحق المطابق للكتاب ك السنة اف لله سبحانه صػفات ذاتيػة هػي عػين
ذاته الظاهرة التي دؿ عليها بها ك هي ذات الله العليا كما شرحنا سابقا ك اكضحنا انفا
ك صفات فعلية هي في افعاله كما اريك ايته ك دليله في نفسك ك قاؿ سػنريهم اياتنػا
في االفاؽ ك في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق ك قاؿ خليفته قدعلم اكلوا االلباب
اف االستدالؿ علي ما هنالك اليعلم اال بما هيهنا ك انا اذا نظرنػا فػي انفسػنا راينػا اف
لنا صفات هػي عػين انفسػنا كػالعلم ك السػمع ك البصػر ك الحيػوة ك القػدرة ك امثالهػا
فاالنساف عالم في نفسه ك اف لميحضر عندق معلوـ ك سػميع ك اف لػميكػن صػوت ك
بصير ك اف لميكن لوف ك ضوء ك حي في نفسػه ك قػدير ك اف لػميكػن مقػدكر فهػذق
الصفات هي ذاته ك التوصف باضدادها ك لػه صػفات اخػر مقترنػة بالمفاعيػل فهػو
كاتب عند كتابته بكتابته ك قائم عند قيامػه بقيامػه فلوكػاف قائمػا فػي ذاتػه لكانػت
تعدـ بالقعود ك لو كاف اكال بذاته المتنع عليه تركه فهذق الصفات صفاته عند تجليػه
بافعاله ك كذلك ربنا الذي ارانا اياته في انفسنا ك قػاؿ ك فػي انفسػكم افالتبصػركف
كقاؿ نبيه

من عرؼ نفسه فقدعرؼ ربه فالله سبحانه من صػفاته مػا هػي عػين

ذاته الظاهرة التعدـ ك التزكؿ ك اليتصف باضدادها ك منها ما هي عين افعاله ك هػي
ٔٗٛ

التي تكوف اف فعل ك اف لميفعل فالتكػوف كػالمنتقم ك المػنعم ك ال ػافر ك العػافي ك
امثالها ك هذا هو مذهب اهلالبيت الذين من عػرفهم فقػدعرؼ اللػه ك مػن جهلهػم
فقدجهل الله ك من كحدق قبل عنهم.
فدع عنػك قػوؿ الشػافعي ك مالػك

ك احمد ك المركي عن كعب االحبػار

ك خذ عن اناس قػولهم ك حػديثهم

ركي جدنا عػن جبرئيػل عػن البػاري

ك اف قلت هب انكم اف كنتم تقولوف اف الصفات الذاتية لها مفاهيم كمالية
ك قلتم انها عين الذات فقد اثبتم الكثرة ك اف قلتم انها الفاظ مترادفػة فػال كمػاؿ
في اثباتها قيد اف لهذا البحث عندنا جوابين جوابا باطنا فقػد قػدمناق سػابقا ك
جوابا ظاهرا فقد بيناق ايضا انفاعلي االجماؿ ك نزيدق هنا تاكيػدا للبيػاف ك اتمامػا
للبرهاف ك هو انه ال شك اف مفهوـ العلم غير مفهوـ السمع عندنا ك مفهوـ السمع
غير مفهوـ البصر عندنا ك هكذا ساير الصفات ك هذق الصفات المتعددة صػفات
كمالية عندنا الينكر ذلك عاقل ك اف الله سبحانه خلق الخلػق ك خلقػه فػي رتبػة
الحدكث ال في رتبة القدـ ك اليحيطوف به علمػا ك هػو سػبحانه قػدعرؼ نفسػه
لخلقه بانفسهم ك جعلهم ايػة تعرفػه ك تعريفػه فقػاؿ نبيػه

مػن عػرؼ نفسػه

فقدعرؼ ربه ك نحن لما نظرنا في ذكاتنا التي هي ايته سبحانه رايناها ذاتاعليمة
سميعة قديرة حية ك هذق الكماالت ع ينها كمػا بينػا ك شػرحنا فوصػفناق سػبحانه
بماعرفنا من نفسه بانه عالم سميع بصير حي ك نحن النتجاكز ذكاتنا ك حقايقنا ك
اليبلغ مداركنا كنه ذاته االحدية اال من حيث عرفنا من نفسه فنصفه بما كصف
لنػا مػػن نفسػػه فينػػا ك نعلػػم اف الوصػف يجػػب اف يطػػابق الموصػػوؼ فػػي صػػفته
المتصلة به ا ف كاف الموصوؼ مركبا كالحمرة التي في المراة من كجهك فانهػا
ٜٔٗ

تطابق حمرة كجهك المركب ك اما اف كانت الصفة ما احدثها الذات ال من شي ء
ك هي اي الذات احدية فاليجػب المطابقػة بػل تمتنػع فالوصػف حينئػذ مطػابق
للوصف ك هو كصفها ايضا فاليتجاكز ما نقوله ك ما نصفه به ايته ك عنوانه ك علمنا
انه مباين مع خلقه اليشبه خلقه ك ليس كمثله شي ء ك هو السميع البصير فعلمنػا
اف كماؿ توحيدق في ذاته نفي الصفات عنه ك كماؿ توحيدق في عنوانه اف نصفه
بما كصف به نفسه فقلنا انه عليم علي ما عرفنا من نفسه ك سميع ك بصير ك قدير
علي ما كصف لنا من نفسػه ك سػبحا ف ربػك رب العػزة فػي ذاتػه عمػا يصػفوف
ك النعلم من ذاته شيئا ال بنفي صفة ك ال باثبات صفة اال من حيث عرفنػا فينػا مػن
انه منزق عن كل كثرة ك ليس كمثله شي ء ك هو الله احد الله الصػمد لػم يلػد ك
لم يولد ك لم يكن له كفوا احد.
ك اف قلت هل هذق الصفات المتعددة التي تصفونه بهػا ك عرفكموهػا فػي
عنوانه مطابقة للواقع اـ ال فاف كانت مطابقة فجاءت الكثرة ك اف كانت مخالفة
فجاء الكذب قيد اف صفة الذات تطابق الواقع ك هػو صػفة الػذات ك اليجػوز
اف تكوف مطابقة للذات ك الذي تقوله يتمشي فيما يوصف به موصوفات مركبػة
ك حينئذ يجػب المطابقػة بػين مػا تقػوؿ ك بػي ن الواقػع فانػه المصػداؽ ك امػا اكؿ
االكصػػاؼ بعػػد الػػذات فاليجػػوز اف يطػػابق الػػذات ك التكػػوف مصػػداقه ك انمػػا
مصداقه نفسه بنفسه فهو مطابق لنفسه صادؽ علي نفسه االتري انك في كجهك
احمر ك ابيض ك حسن اك قبيح ك صفاتك هذق يجػب اف تكػوف مطابقػة لصػفاتك
فالتكوف صفة غيرؾ لك ك ليس تطا بق ذاتػك ك ليسػت ذاتػك بحمػراء ك بيضػاء
فصفات الله سبحانه التي عرؼ نفسػه للخلػق بهػا فيػه يجػب اف تكػوف مطابقػة
ٓ٘ٔ

لكمالػػه فػػي صػػفاته ك ال معنػػي لمطابقتهػػا مػػع ذاتػػه االحديػػة فػػافهم ك اغتػػنم
فقداسقيتك ماء غدقا.
فتبين اف الصفات الثبوتية ك السلبية بجميع معانيها كالـ خاؿ عن التحقيػق ك
المراد بالصفات الذاتية في اخبار اهلالبيت

صفات كصف اللػه بهػا ذاتػه لنػا

فينا ك اما صفات كصف الله بها افعاله فينا فهي الصفات الفعلية ك هذا منتهي القوؿ
في امر الصفات كلية علي الحق الحقيق بالتحقيق ك الحمدلله.
الوطلة الثاًي
في ػلوِ سثحاًِ ٍ هشاتثِ في راتِ االصلئ ٍ تؼلمِ تالوؼلَهات
ٍ فيـِ فصـَل

فصـل :اعلم انا قداسلفنا سابقا فيما ذكرنا من التوحيد انه سبحانه كاحد احدي
المعني ال غاية لذاته ك ال نهاية ك ليس فيه ذكر غيرق ال بعين ك ال كػوف ك ال امكػاف ال
باثبات ك ال نفي علي اف النفي شيء فرع االثبات كما ركي اف النفي شيء فذاته هو
ك هو ذاته احديا اليثني ك اليجزي الينتهي الي غيرق سواء كاف امكانا اك كونا اك عينا
ك سواء كاف ذاتا اك صفة اك فعال ك سواء كػاف منيػرا اك نػورا فػاف كػل ذلػك يسػتلزـ
التحديد المنافي لالحدية ك كل ما سوي ذاته االحد خلقه كما ركي عن الرضػا
حق ك خلق ال ثالث بين هما ك ال ثالث غيرهما فذاته سبحانه ازؿ ممتنع عػن الحػدث
بكل اعتبار ك خلقه حػدث ممتنػع عػن االزؿ هػو خلػو مػن خلقػه ك خلقػه خلػو منػه
فاليػػذكر خلقػػه ابػػدا فػػي ذاتػػه الف ذكػػر غيػػر بػػاي نحػػو مػػن االنحػػاء ك اعتبػػار مػػن
االعتبارات ك حيث من الحيوث ك جهة من الجهػات ك فػرض مػن الفػركض شػيء
غيرق ك هو ليس محال ل يرق ك كم من كلي حق يسػلمه النػاس فػاذا فصػل مػا يتفػرع
ٔ٘ٔ

عليه انكركا ك ال شك انه سبحانه هو هو اليفقػد نفسػه ك الت يػب عنػه النػه هػو هػو
فاليجهل نفسه ك يعبر عن ذلك في الخلق بانه علم بنفسه علي معني انه ليس يجهل
بنفسه فعلمه بنفسه هو نفسه ك نفسه هي علمه فاتحد العلم ك العالم ك المعلوـ ك انمػا
هذا في التعبير ك اال فاليحتاج افيعلم نفسه فاف المعلمة لنفي الخػالؼ ك ال خػالؼ
علي معني االمتناع ك يعلم فعل ك هو ذات ال حركة فيها ففي رتبػة ذاتػه عنػد التعبيػر
العلم عين المعلوـ بكل اعتبار علي معنػي االحديػة المحضػة الحقيػة ك لػيس علمػه
بذاته الذي هو ذاته هو عين علمه ب يرق الف غيرها لػيس عينهػا بكػل اعتبػار للػزكـ
االقرار باالحدية التي تنفي الحيوث ك الكثرة ك تمنع عن ذكر ال ير معه بكل اعتبار
ك الف علمه الذي هو ذاته االحدية بكل اعتبار ممتنع عن ما سواق مبػاين لػه اليشػابه
غيرق ك لػيس كمثلػه شػيء ك اليعقػل العلػم الممتنػع عػن المعلػوـ غيرالموافػق لػه
غيرالمشابه به المباين له غير الواقع عليه فقػدتبين انػه سػبحانه فػي ذاتػه عػالم ك ال
معلوـ كما قاؿ الصادؽ

لم يزؿ الله عزكجل ربنا ك العلم ذاته ك ال معلوـ.

ك اف قلت فاذا هو جاهل بالمعلوـ في ذاته قيهد علمػه سػبحانه عػين ذاتػه
فكما انه ال ضد لذاته ال ضد لعلمه فليس الجهل ضد كونه علما ك اليلزـ مػن امتنػاع
كوف علمه بذاته الذي هو ذاته علمه ب يرق كونه جهال ب يرق ك الجهل امػر كجػودي
ضد العلم الذي في الحوادث االتري اف الله سبحانه خلق الجهل ك جعػل لػه جنػودا
فهو علم سبحانه ك ال معلوـ علي معني االمتناع فافهم اف كنت تفهم.
ك اف قلت فهل يعلم في رتبة ذاته خلقه قيد في رتبة صلة يعلم اك حػاؿ عػن
خلقه ك ظرؼ له فاف كاف صلة يعلم فيكوف يعلم الفعلي عين ذاته فال ك اف كاف غيػر
ذاتػػه ك فيهػػا فػػال ك اف كػػاف دكف ذاتػػه فاليكػػوف فػػي صػػلته ك اف كػػاف ظػػرؼ خلقػػه
ٕ٘ٔ

فاليكوف خلقه في ذاته سبحانه فال معني لهذا الكالـ ك ليس في محاؿ القوؿ حجػة
ك ال في المسئلة عنه جواب ك ال لله في معناق تعظػيم نعػم هػو سػبحانه يعلػم جميػع
خلقه اليفقد شيئا منه في ملكه ك هو عالم ازلي بها ك علمه بذاته عين ذاته ك اما علمه
بخلقه فاذ لميعقل افيكوف هو عين علمه بذاته فوجب افيكوف غيرق ك غيرق خلقػه
اذ حق ك خلق ال ثالث بينهما ك ال ثالث غيرهما مػا اليكػوف غنيػا يكػوف فقيػرا ك مػا
اليكوف قائما بنفسه لنفسه كاف قائما ب يرق فعلمه بخلقػه اذا كجػب افيكػوف غيػرق
كجب افيكوف خلقه اذ ال كاسطة فاما هو عػين المعلػوـ اك غيػر المعلػوـ ك علػي اي
حاؿ هو بنفسه معلوـ فهو معلػوـ عػين علػم ك كليػات الحكمػة التخصػ

ثػم غيػر

المعلوـ مميز عنه مخالف في بعض الجهات فاليحصل الموافقة التامة بػين العلػم ك
المعلوـ ك ما ُحجب المعلوـ عنه حتي يتوصل اليه بواسطة بل كلها بانفسها حاضػرة
لديه مذكورة عندق بحقايقها ك معانيها ك رقايقهػا ك صػورها ك اعراضػها ك صػفاتها ك
افعالها ك اشباحها الي ما ال نهاية له لمتحتجب عنه سبحانه حتػي يتوصػل اليهػا بعلػم
غيرها ك الرحمن اذا كاف علي العرش استوي ك ليس شيء اقرب اليه من شيء اخر
ليس العلم اقرب اليه من المعلوـ ك ال اشػد تخصيصػا بػه ك ال اشػد اتصػاال بػه ك انمػا
القرب ك البعد ك االتصاؿ ك االنفصاؿ ك التناسب ك التشابه ك عدمهما ك امثالها يتحقق
بالنسبة الي مبدا محدكد ك اما االحد الطاكي للحدكد فنسبته الي االلف كنسبته الػي
الواحد بال تفاكت بوجه من الوجػوق ك لػيس يتوصػل الػي االلػف بالواحػد ك لػيس
الواحد عندق اكلي ك اقرب اليه من االلف فاذا اسػتوي النسػب فلػيس احػدها اكلػي
بافيكوف علما كاحدها معلوما فكلها بانفسػها علومػه سػبحانه بػل علمػه الكينػوني
االحدي االزلي فانها كلها في هذق العرصة مذكورة بنحػو الوحػدة مػع كونهػا فػي
ٖ٘ٔ

انفسها متكثرة ك ليس العلم اال ذكر المعلوـ عنػد العػالم ك حضػورق لديػه ك التقػس
الله بنفسك حيث تريك تعلم زيدا ك زيد رجل مثلك ك ليس من كمالك ك ال ارتباط
له بك فتقوؿ كيػف يمكػن افيكػوف المعلومػات عػين علػم اللػه ك كمالػه العلمػي
فلوعرفت انها ليست اال نػورق ك ظهػورق ك تجليػه ك تعريفػه نفسػه ك تعرفػه لخػنس
عنك االستبعاد ك عرفت سر االتحاد ك انه مع كوف المعلوـ عين العلػم ك العلػم عػين
المعلوـ يكوف هو علمه سبحانه ك هو عالم بذلك العلم كاجد له اليفقدق.
ك اف قلت فهل قبل خلق الخلق كاف الله سػبحانه عالمػا بػالخلق اـ ال قيهد
ماتريد بهذا القوؿ هل كاف عالما بالخلق ك الخلق معلوما له اك كاف عالمػا ك لػميكػن
الخلق معلوما له فاف اردت هل كاف الله عالما بػالخلق ك لػميكػن الخلػق معلومػا لػه
فذلك من الهزؿ بمحل ك اف اردت هل كاف عالما ك الخلق قبل كونه خلقا معلوما له
سبحانه في ذاته انظر بنظر العبرة كيف يعقل افيكوف الخلػق معلومػا للػه فػي ذاتػه
قبل افيخلقه الله ك كيف يكوف الله سبحانه محل غيرق ك مػا معنػي قبػل الخلػق ك ال
قبل للخلق اذ القبل اما خلق اك حق ك ذاته التتعلػق ب يػرق فػػلػيس فػي محػاؿ القػوؿ
حجة ك ال في المسئلة عنه جواب نعم نحػن نقػوؿ اف اللػه سػبحانه كػاف عالمػا بمػا
يخلقه قبل افيخلقه ك علمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه كلكن نعني بػه الخلػق
الكوني في عػالم االكػواف ك قبلػه هػو االمكػاف فاللػه سػبحانه عػالم بػاالكواف فػي
االمكاف ك علمه بها قبل كونها كعلمه بها بعد كونها اذ هي قبل كونها ك حين كونهػا
ك بعد كونها لمتخرج من كونها امكانا هذا هو ظاهر القوؿ في عبارة الخبر.
ك اما باطن القوؿ فيه اف الخلق له اعتباراف اعتبار هو هو ك يسمي بػذلك خلقػا
زيدا ك عمرا ك بكرا ك في هذا االعتبار اثر المشية ك اعتبار معلومية لله سبحانه ك هذا
ٗ٘ٔ

االعتبار اعلي من االعتبار االكؿ بدرجة فانك تالح مذكوريته عند العالي ك تػري
ذكر الذاكر ك الذاكر عليه ك هو بهذا االعتبػار متعلػق العلػم ك العلػم قبػل المشػية اذ
بالعلم خلقت المشية ك شاء كمػا علػم فاالشػياء اعتبػار كونهػا معلومػة فػوؽ اعتبػار
كونها مخلوقة كما اف اعتبار كونها مشاءة فوؽ اعتبار كونها مػرادة ك اعتبػار كونهػا
اية فوؽ اعتبار كونها هي هػي فاالشػياء كانػت معلومػة للػه سػبحانه قبػل افتكػوف
مخلوقة بالشػك كمػا كانػت مشػاءة قبػل افتكػوف مػرادة قػاؿ الرضػا

ليػونس

اكتدري ما المشية قاؿ ال قاؿ هي الذكر االكؿ قاؿ اك تدري مػا االرادة قػاؿ ال قػاؿ
هي العزيمة علي ما يشاء ك قاؿ الكاظم

بعلمه كانت المشية ك بمشػيته كانػت

االرادة الخبر ك ركي في قوله هل اتي علي االنساف حين من الػدهر لػميكػن شػيئا
مذكورا قاؿ بلي كاف مذكورا في العلم فتدبر في هذا المعنػي الشػريف ك اعػرؼ
منه معني قوله

فالعلم في المعلوـ قبل كونه ك المشية فػي المشػاء قبػل عينػه ك

االرادة في المراد قبل قيامه ك التقدير لهذق المعلومات قبل تفصيلها ك توصيلها عيانا
ك كقتا ك القضاء باالمضاء هو المبرـ مػن المفعػوالت الخبػر ك هػو بحػر مػن العلػم
متالطم فالشيء يكوف معلومػا بػالعلم كائنػا بالمشػية متعينػا بػاالرادة قائمػا بالقػدر
مفصال بالقضاء مبرما باالمضػاء فاللػه سػبحانه عػالم بالمعلومػات قبػل كونهػا كمػا
يكوف عالما بها بعد كونها بال تفاكت فاف الشيء كما اذا ُعين لميخرج عن الكائنيػة
كذلك اذا خلق كونا لميخرج عن المعلومية فتبين ك ظهر لمن نظر ك ابصر اف علمػه
سبحانه بخلقه عين خلقه ال عين ذاته ك عين ذاته عالم ابدا ازال بخلقه في خلقػه كػال
في حدق ك مكانه ك كقته كما ياتي اف شاء الله.
فصـل :اعلم اف كل عاؿ متعاؿ عن حدكد ما دكنه كائنا ماكػاف فبهػذا االعػتالء
٘٘ٔ

لزـ افيكوف محيطا لجميع ما دكنه في امكنته ك حدكدق ك اكقاته بال نهاية ك اال لكاف
محدكدا بحدكد بعضها حيث احتجب عنه بعضها كما اف كاف هذا الػبعض محجوبػا
عن البعض االخر فما لميكن ذلك العالي كالبعض االخر لميكػن يحتجػب عنػه مػا
كاف يحتجب عن الػبعض االخػر فالعػالي باعتالئػه اليحتجػب عنػه مثقػاؿ ذرة مػن
الداني ك لما كاف مشعر الناس غالبا نفسانيا صوريا فاذا ارادكا افيفهموا هذا المعنػي
فرضوا في خيالهم فضاء كاسعا ك فرضوا انفسهم في اعلي ذلك الفضاء ك بسطوا فػي
االسفل بساط الموجودات ك توهموا عليه موجودات ثم يتوهمػوف عػدـ اشػياء ثػم
كجودها فيظنوف انهم لميصاقعوها ك لميت يركا بت يرهػا فيتوهمػوف اف العػالي ايضػا
كذلك ك اليكوف عدـ شيء في نظرق ك كجودق بعػد عدمػه سػبب مصػاقعته معهػا ك
ت يرق بذلك اذ اليتصوركف من المصاقعة اال افيكوف في عرض ذلك البساط ك هػم
غافلوف عن اف السماء مصاقعة مع االرض في الجسمانية ك اف كانػت اعلػي مكانػا ك
يمر عليها من الوقت ما يمر علي االرض ك اف االرض اذا لػميكػن عليهػا شػيء يػوـ
السبت ك كاف يوـ االحد فقد مر علي السماء ايضػا اليومػاف بالبداهػة فػاذا تصػورت
نفسك اعلي مكانا ك لميكن في االسفل شيء ثم كاف كاف زمػاف عدمػه غيػر زمػاف
كجودق ك حين عدـ رؤيتك اياق غير حين رؤيتك اياق فقد مر عليك الوقتاف كمػا مػر
علي البساط فالعالي الموثر اف لمير في اثارق شيئا ثم راي فقداختلف حالتػاق كػاثرق
ك مر عليه مثل كقتيه البتة فػذلك منػاؼ لفػرض الخػركج عػن كقػت االثػر فالعػالي
الخارج عن حدكد الداني يجب افيكوف جميع الداني بما النهاية لػه حاضػرا لديػه
ابدا اليعقل بعد حدكث شيء في ملكه بعد اف لميكن فاف كاف العػالي ازليػا يجػب
افيكوف جميع اثارق غيرالمتناهية حاضػرا لديػه ازال ابػدا علػي نحػو االحديػة نعػم
ٔ٘ٙ

اليكوف في رتبة ذات العالي ك يكوف بعضػها بالنسػبة الػي بعػض غيػر ازليػة ك غيػر
احدية ك اف كانت النسبة ايضا حاضػرة لػدي العػالي ازال ابػدا فالكػل ك كػل كاحػد
كاحد حاضر عند العالي ازال ابدا يمتنع عليها من حيػث الحضػور الت يػر ك التبػدؿ ك
الحركة ك الترقي ك التنزؿ ك التكثر فاف حدكث كل شيء من ذات اك صػفة اك نسػبة
اك حالػػة فيػػه بعػػد اف لػػمتكػػن يوجػػب تصػػاقع العػػالي معهػػا ك انتظػػارق حػػين عػػدمها
لوجودها البتة ك اليلزـ من ذلك تناهي علم العالي ك كماله اذا لمتت ير ك لمتزد فانها
غيرمتناهية بانفسها ك كل كاحد هو هو بالنهاية االتري اف االحد سػبحانه اليزيػد ك
اليترقي ك مػعذلػك هػو غيرمتنػاق فػاالزؿ محػي بمػا اليتنػاهي بمػا اليتنػاهي هػذا
كاالشياء بهذا االعتبػار تعػرؼ العػالي بعػدـ الت يػر ك الترقػي ك الزيػادة ك الػدكاـ ك
الثبات ك كصفه فلو كانت علي غير ذلك لعرفت العالي بذلك ك هذا الحضػور فػوؽ
اكواف االشياء ك حقايقها ك اكؿ اذكارها باكوانها ك اعيانها ك مقاديرهػا ك تفاصػيلها ك
ذكاتها ك صفاتها ك افعالها ك اثارها ك اثار اثارها بالنهاية فلكػل ذلػك ذكػر ك حضػور
علمي ازلي عندق سبحانه فاالزؿ عالم بما النهاية لػه ازال ك علمػه بهػا اي حضػورها
لديه ازلي احدي ك اف كاف العالي سرمدا ك هو الوجود االطالقػي فجميػع مػا دكنػه
حاضر لديه حضورا سرمديا كاحديا علػي طبػق مػا عرفػت حرفػا بحػرؼ فاليفقػد
العالي شيئا في ملكه ابدا سرمديا فجميع ما دكنه من حيث الحضور لديػه سػرمدي
كاحدي بذاته ك صفاته ك افعاله ك اثارق ك اثار اثارق الي ما النهاية لػه ك اف كانػت مػن
حيث انفسها ك نسبة بعضها الي بعض غير سرمدية ك غير كاحدية ك اف كػاف العػالي
دهريا ك هو الوجود المقيد ك حقيقة الشيء ك كونه ك اكؿ اذكارق فجميع ما هو دكنه
بذاته ك صفاته ك افعاله ك اثارق ك اثار اثػارق الػي مػا ال نهايػة لػه حاضػر لديػه كجػودا
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دهريا صوريا مجردا ك كلها من حيث الحضور لديه دهري صوري ك اف كاف بعضػه
بالنسبة الي بعض غير دهري مادي فاليفقد شيئا مما دكنه ابدا دهريا علػي حػذك مػا
سبق ك اف كاف العالي زمانيا فكل ما هو حاضر لديه يجدق زمانيا ماديا ك اليفقدق فػي
ذلك الزماف حاؿ حضورق فعلم كل عاؿ بما دكنه صفته ك تجليه ك ايته علي مػا تبػين
كاعلم اف هذق الل ة ل ة الحكمػة ك اليعرفهػا اال ابنػاء الحكمػة فػاف كنػت منػا تفهػم
مافهمنا ك اال فالتتكلف تتعب نفسك ك غيرؾ.
فصـل :اف لف الزماف ك الدهر ك السرمد ك االزؿ كثير التداكؿ بين منتحلي الحكمػة
ك قل من عرفها فاحببت افاشرح هنا شرحا الف فهمها شرط فهم المسئلة فنقوؿ:
اعلم اف لكل صفة حدا خاصا غير حد الصفة االخري فالحمرة غيػر البيػاض ك
الطػوؿ غيػػر القصػػر ك الخفػة غيػػر الثقػػل ك هكػػذا فهػي مت ػػايرة متصػػادمة اليمكػػن
اجتماعها فػي مكػاف كاحػد ذاتػي ك الصػفات كمػاالت الػذكات ك فعلياتهػا ك لكػل
كاحدة مكاف ذاتي في عرصة الوجود غير مكاف االخري البتة فاذا نسبت صػفة الػي
صفة كجدت حضور احػديها عنػدؾ غيػر حضػور االخػري ك احػديها غيرحاضػرة
لديك بحضور االخري فنسبة ترتب هذق الحضورات عندؾ زمػاف اذا نظػرت اليهػا
بعين الوصفية فاف الصفات مترتبة بعضها علي بعض ك بعضها سبب بعػض ك بعضػها
معد بعض ك بعضها شرط بعض ك قدنضدت في عالم الفعليات علي النظم الطبيعػي
ك تخرج في عالم القوة ك االستعداد من القوة الي الفعلية كػذلك اي يخػرج السػبب
اكال ك المسبب ثانيا ك المعد اكال ك المعدله ثانيا ك الشػرط اكال ك المشػركط بػه ثانيػا
فينتزع من ترتب خركجها امتداد ك هذا االمتداد هو الزماف ك يكاؿ ك يمسح ك يقػدر
باالياـ ك االسابيع ك الشهور ك السنين ك القركف فتقػوؿ مػن ظهػور تلػك الصػفة الػي
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ظهور هذق الصػفة يػوـ اك اسػبوع اك شػهر ك هكػذا ك لمػا كانػت الصػفات مصػادمة
بعضها لبعض في الظهور التجتمع في مكاف كاحد ك علي ذيقوة كاحد معػا يترتػب
ظهوراتها ك ينتزع من ترتبها علي حسب سرعة الظهور ك بُ طئه امتداد ك هػو الزمػاف
فيختلػػف هػػذا االمتػػداد بحسػػب اخػػتالؼ ذيالقػػوة فػػي الكثافػػة الحاجبػػة لظهػػور
الفعليات بسرعة ك اللطافة غيرالحاجبة فيكوف ظهور التػدرج ك الترتػب ك االمتػداد
في الكثيف ابين منها في اللطيف فعلي ذلك زماف العناصر اكثف يعني اشد امتيػازا
من حيث االنات ك االجزاء من االفػالؾ ك فػي االفػالؾ اكثػف مػن الكرسػي ك فػي
الكرسي اكثف من العرش فالعرش اصلح لظهور الفعليات الكثيرة منه دفعػة علػي
نحػػو الوحػػدة مػػن الكرسػػي ك الكرسػػي اصػػلح لػػذلك مػػن االفػػالؾ ك االفػػالؾ مػػن
العناصر ك يكوف تشاكل انات العرش اكثر مػن تشػاكل انػات الكرسػي ك تشػاكلها
اكثر من تشاكل انات االفالؾ ك تشاكلها اكثػر مػن تشػاكل انػات العناصػر فظهػور
الحدكث ك التجدد في كل داف اكثر من عاليه ك توارد الحاالت المختلفة فيه ابين.
بالجملة الزماف هو امتداد متنزع عن ترتب ظهور الفعليات في عرصة القوة ك
االستعدادات كما رايت ك سبب خفاء ما مر منػه مصػادمته مػع الحػاؿ ك انتقالػه الػي
القوة ثانيا بالنسبة الػي الفعليػة الظػاهرة فػي الحػاؿ فاليػدرؾ بعػين فعليػة الحػاؿ ك
قدانتقل الي الدهر بما هو عليه ك امػا مػا سػياتي فالنػه بالنسػبة الػي الحػاؿ بػالقوة ك
مصادـ مع الحاؿ فاليدرؾ ك كلها في محالها منضدة موجودة ثابتة ك ليس شيء منها
خفيا خفي عن نفسه ك انما يخفي بعضها عن بعػض الف المػادة فػي كػل فعليػة ذات
قوة للباقي فاذا نظرت بعين تلك الفعلية لمينطبػع فيهػا مػا هػو بػالقوة ك معػدكـ فػال
موجود في الزماف ابدا اال الحاؿ ك طرفاق معدكماف في زمانػه ك الثلثػة موجػودة معػا
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في الدهر هذا شرح حاؿ الزماف علي نحو االجماؿ.
فصـل :في معني الدهر ك حقيقته اعلم اف المراد بالدهر هػو االمتػداد المنتػزع
من ترتب الصفات ك الفعليات علي الذكات فمدة انحفاظ الصفات لدي الػذكات ك
امتداد بقائها لديها ك ترتب االمداد النازلة اليها لحفظهػا عليهػا هػي الػدهر ك جميػع
الزماف من مبدئه الي منتهاق كلحظة من الدهر فانػه قدكجػد بمػدد كاحػد دهػري ك
االكقػػات الدهريػػة متشػػاكلة جػػدا ك امتػػدادها الطػػف ك اكثػػر ك اجمػػع لتجردهػػا ك
االمدادات المترتبة النازلة اقل تمانعا ك اسرع ظهورا ك اجمع كجودا ك قداجتمع فيه
جميع الفعليات الزمانية بقضها ك قضيضػها ك قطميرهػا ك نقيرهػا الي ػادر صػ يرة ك
الكبيػػرة اال احصػػاها فيحضػػرق جميػػع االيػػاـ ك االمػػاكن ك الحػػدكد ك النسػػب ك
االضافات ك االكضاع ك القرانات بكلها مترتبة كل في حدق ك مقامه لكن علي نحػو
التجرد الدهري اذ للكل مقػاـ دهػري ك لسػعة ذلػك العػالم ك لطافػة اجزائػه اليقػع
تصادـ بينها فاسفل الدهر المتصل بعالم الزمػاف تلػك الفعليػات التػي كانػت تظهػر
شيئا بعد شيء من فوارة الزماف ك ترجع الي ماكاف ك هي االمثلػة ك اعلػي مػن ذلػك
المادة التي هي مقترنة بها ك هي محل امكانها المقيػد بالنسػبة ك صػلوحها ك كانػت
فيها بالقوة ك قدخرجت منها الي الفعػل ثػم فوقهػا الطبيعػة ك هػي تلػك المػادة قبػل
التحص ػ

المػػادي الشخصػػي ك هػػي المػػادة النوعيػػة للشػػيء فمنهػػا يؤخػػذ حصػػة

للشخ

ك هي المادة ك يقترف بها صورة شخصية هي المثاؿ ك هي بمنزلة االمكػاف

ك المادة بمنزلة الكوف ك المثاؿ بمنزلة العين ك هػذق المراتػب الثلػث اسػفل الػدهر
المقترف بعالم الزماف بل هي ابعػاض عػالم الزمػاف ك اجػزاؤق الدهريػة فػاف اجػزاء
الشيء قبل حاؿ تركيبه ك لذا قدتسمي هذق الثلثػة بػالبرزخ بػين الزمػاف ك الػدهر ك
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تسمي مع عالم الزماف بالخلق الثاني ك العرضي ك فوؽ هذق المراتب عػالم النفػوس
ك هي منتهي الخلق االكؿ ك الشخ

الحقيقي الػذاتي ك فعليػات العػالم البػاقي مػن

حيث الترتب ك صور مجردة عن المواد المػذكورة ك عػن تلػك القػوة ك االسػتعداد
الزمانية ك فوقها عالم االركاح ك هػي تلػك الفعليػات بقضػها ك قضيضػها ك هػي فػي
الخلق االكؿ كالمثاؿ في الخلق الثاني ك فوقها عالم العقوؿ ك هي مواد الخلػق االكؿ
تخرج منها تلك الفعليػات ك هػي فيهػا بػالقوة ك المعنويػة الكليػة بالتمػايز صػوري
شخصي ك فوقها مقاـ الفؤاد ك هػو بمنزلػة الطبيعػة للعػالم االكؿ ك االمكػاف للكػوف
فهيهنا منتهي عػالم الػدهر ك اعػالق ك اسػفله النفػوس كمػا عرفػت ك اعلػي البػرزخ
الطبيعة ك اسفله الجسم المركب من المادة ك المثاؿ ك قديلحق الفؤاد بعػالم السػرمد
ك الطبيعة بعػالم الػدهر ك هػو االنسػب االكلػي ك عػالم الزمػاف اعػالق العػرش ك هػو
كالعقل ك المادة ك اكسطه االفالؾ ك هي كالركح ك المثػاؿ ك اسػفله العناصػر ك هػي
كػػالنفوس ك الجسػػم ك هػػذق الثلثػػة هػػي عػػرض العػػرض ك قػػد حضػػر جميػػع هػػذق
المذكورات في عالم الدهر حضورا دهريا كمػا ذكرنػا ك جميعهػا فػي الػدهر فػي
امكنتها ك حدكدها حاضرة مفصلة بجزئيها ك كليهػا ك نسػبها ك ترتباتهػا ك اقتراناتهػا
ال ي ادر ص يرة ك ال كبيرة اال احصاها ك كجدكا ما عملوا بدهريته بعينه حاضرا.
ك اما سر فعلية هذق االمور في الدهر ك كجودها فيه ك كونها بالقوة في الزمػاف
معدكمة انها هي في امكنتها محفوظة علي التجرد الػدهري فلمػا خلػق اللػه المػواد
الزمانية في غاية البعد ك كانػت هػي مظهػر الكػل اسػتجن فيهػا ظهػور جميػع تلػك
الفعليات لحجبها ل لظتها تلك الفعليات فمنعتها عػن النفػوذ ك الظهػور عنهػا فبقيػت
خفية معدكمة التظهر لها عين ك ال اثر ك تدبرها ايدي التدبير علي مقتضػي التقػدير
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دائما فهي بانفعالها تحتها تترقق شيئا بعد شيء فتظهر تلك الفعليات عنها شػيئا بعػد
شيء متميزة بتمايز زماني مادي ك التتحمل تلك المواد ظهور فعلين عليها لتصػادـ
الفعلين المتباينين فتظهر علي ترتيب الحكمة كما مر فكلمػا ظهػر منهػا فعػل غػاب
فعل ك هي في الحاؿ الثاني صالحة من حيث نفػس المػادة للظهػور االكؿ فػالظهور
االكؿ عند الظهور الثاني بالقوة ال بالفعل ك اف كاف هو في مكانه بالفعل لنفسه عنػد
نفسه االتري اف اليوـ كاف غد امس ك صار يومنا ك سيصير امسغػد ك امػس مخفػي
عن يومنا ك دنا ك اليوـ كاف مخفيا ك يكػوف عػن امسػنا ك غػدنا ك غػدنا مخفػي عػن
يومنا ك امسنا ك ليس شيء منها مخفيا عن نفسه كما تريك تشعر بيومك في يومك ك
بامسك امس ك ب دؾ غدا بداهة ك كلها ظاهرة في الدهر عند النفس.
بقي هنا كالـ ك هو اف الػنفس المسػتجنة فػي المػواد تدريجيػة االسػتكماؿ ك
المفارقػػة عػػن دار القػػوة ك االسػػتعداد فػػالنفس مػػا لػػمتسػػتكمل كػػل االسػػتكماؿ ك
لمتفارؽ دار القوة ك المواد كل المفارقة بالتخل

عن شػوبها لػمتحػ بمػا دكنهػا

كماؿ االحاطة فانها في اكؿ الظهور من حيث الظهور ال الوجود متجسػمة ك تترقػي
شيئا بعد شيء حتي تفارؽ الخصاؿ الجسػمانية بالكليػة ك تػتخل

عػن شػوبها فػي

صعودها كما كانت متخلصة في نزكلها فػثم يصػير نظرهػا دهريػا محضػا فتػري مػا
دكنها بنظر دهري ك النفوس الجزئيػة ك اف كانػت دهريػة اال انهػا بتقيػدها بػالقيود
الجزئية َي قصر نظرها عن جميع ما هو دكنها فال كل نفس تحي بجميع ما هو دكنػه
ك انما االحاطة بجميع الفعليات التي دكف النفس ح النفس الكلية كحدها فافهم.
فصـل :في السرمد ك هو امتداد الحقػايق ك الػذكات المطلقػة ك تسػميتنا كقتهػا
باالمتداد من باب التعبير ك اال فهي لوحدانيتها ك عدـ تناهيها ك عدـ قػوة ك اسػتعداد
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لها يخرج شيء منها بعد شيء الي الفعلية ال امتداد لها ك ال ترقب فيها ك اخر اكقاتهػا
عين اكلها بل ال اكؿ لها ك ال اخر ك انما كقتها كلػه اف كاحػد ك هػي مػع حاجتهػا الػي
االمداد ليس ينتزع من ترتب امدادها امتداد اذ ال ترتب ك جميػع امػدادها الالنهايػة
دفعية ال بمعني انها قدكصلت اليها ك است نت بل بمعني انها ابػدا فػي حػاؿ االمػداد
االكؿ ك اليكوف لها حاؿ ثانية تحتاج فيها الي مدد ثاف بل مددها مدد كاحد ال نهايػة
له ك هي ابدا في اكؿ االبداع االكؿ ك ال نهاية لذلك ك ال غاية ك هو عبػارة عػن كقػت
الموجود المطلق الساري في جميع ذرات الوجود من الذكات ك الصفات ك االفعاؿ
ك االشباح ك اشباح االشباح الي ما ال نهايػة لػه ك جميػع ذلػك حاضػر لديػه حضػورا
سرمديا كاحديا اليفقد شيئا منها دكنه ك الينتظر حدكث شيء تحتػه اذ لػو كػاف لػه
انتظار لكاف مقيدا كساير الوجودات المقيدة الفاقدة لوجود مقيد اخر فهو باطالقػه
ك كحدته محي بما ال نهاية له بما ال نهاية له ك جميع ما هو تحته من حيث حضػورق
عندق سرمدي كاحدي ك اف كاف بعضه بالنسبة الي بعض غيرسرمدي ك متكثرا كما
شرحنا ك بينا انفا فلعلك عرفت مما شرحنا اف االشياء كلها من حيػث هػي موجػودة
علي قوؿ مطلق سرمدية ك هي من هذا الحيث كماالت ك فعليات للوجػود المطلػق
الكلي علي نحو الوحدة السرمدية ك هذق االحاطة التامة ليسػت لكػل سػرمدي بػل
للوجود المطلق خاصة ك ساير الوجودات ك اف كانت لها حالة سرمدية اال انهػا فػي
انفسها مق يدة بقيود خاصة مانعة لها عن االحاطة ك تلك القيود ك اف كانت ترفع عنها
بالنظر في الوجداف اال انها الزمة لها في الخارج ك تحددها اذ ما دخل عرصة الكوف
ك تحدد بحدكدق الينسلخ عنها ك اليعود الي االمكاف ك برفع النظر عن القيود التتسػع
اتساع الوجود المطلق الكلي ك كػذلك حكػم النفػوس الجزئيػة ك الػنفس الكليػة فانهػا
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برفع النظر عن قيودها التتسع حقيقة اتساع النفس الكلية.
ك امثل لك في ذلك مثاال تستدؿ به علػي هػذا المطلػب ك هػو اف االحػد احػد
محي باالعداد غيرالمتناهية باحديته ك االعداد من حيػث حضػورها عنػدق تسػمي
باالحد الف االحد يعطيها اسمه ك حدق ك لذا يصػدؽ علػي كػل مػن رايػت افتقػوؿ
رايت احدا فاالحد االعلي احد محي باالعػداد ك الخمسػة ايضػا احػد اسػفل لكػن
ٍ
بافراد خمسة ك اليحػي بػافراد سػتة ك لػو قطعػت النظػر عػن حػد الخمسػية
يحي
الخاصة لميخرج الوجود الخارجي عن كونػه خمسػة ك بعػد االربعػة ك قبػل السػتة
فبرفعك النظر عػن خمسػيته تػدرؾ مػا فيػه مػن سػر ذات االحػد ك هػو ايػة االعلػي
المخصوصة به ك هذا هو الفرؽ بين ما ذهبنا اليه من المػذهب الحػق ك بػين مػذهب
الصوفية خذلهم الله ك هم يقولوف اذا قطعت النظر عن الحػدكد ك اسػتكملت تصػل
الي ذات االحد االعلي فتكوف احدا محيطا بالكل فتكػوف خمسػة ك سػتة ك سػبعة ك
ثمانية الي ما ال نهاية له ك كذبوا لعنهم الله ك في ذلك يقوؿ شاعرهم:
كلما في عوالمي مػن جمػاد

ك نبػػػات ك ذات ركح معػػػار

صػػور لػػي خلقتهػػا فػػاذا مػػا

ازلتها الازكؿ ك هي جواري

انا كػالثوب اف تلونػت يومػا

بػػاحمرار ك تػػارة باصػػفرار

ك لو كاف ذلك كذلك لماخف ي علي احد كصل الي مقػاـ الحقيقػة شػي ء ك تػري
االنبياء ك االكلياء

تتفاكت درجػاتهم فػي العلػم ك الفضػل ك االحاطػة ك لقػد

فضلنا بعض النبيين علي بعض ك تريهم قديحتاجوف الي شي ء يعلمػه غيػرهم ك
حكاية موسي ك خضر ك سليماف ك النملة ك غيرهم تنقض علي هوالء فػتلهم ثػم
ٗٔٙ

لم يجز للنبي

استزادة علم ك قدقاؿ الله سبحانه له فقل رب زدني علما نعوذ

بالله من بوار العقل ك قبح الزلل ك به نستعين كالله لم يرضوا النفسهم ادعػاء اال
الربوبية ك ذلك من عتوهم ك ط يانهم علي الله سبحانه ك ما الفرؽ بين قولهم انا
اللػػه ك قػػوؿ فرعػػوف انػػا ربكػػم االعلػػي فػػاذا اليجػػوز لهػػم قػػدح فرعػػوف كمػػا
اليقدحوف ك اليابوف من ذلك كلكن المسلمين يابوف منه ك اف يكفر بها هػوالء
فقد ككلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
فصـل :في معني االزؿ اعلم اف االزؿ هو ذات االحػد جػلشػانه ال كقتػه ك لػو
علي نحو عدـ التناهي كما في السرمد فاف االزؿ احدي المعني اليثنػي ك اليجػزي
ك اليحد ك ليس له كقت غير ذاته ك مكاف غيرها بل االزؿ اسم كػاالله بػال تفػاكت ك
يراد من كليهما ذات احدية حقية التكثر فيها ك انت تعلم اف االسماء خلقيػة كلكػن
نحن لما احتجنا الي تسميته ك التعبير عنه سميناق باسماء ك كما سمينا انفسنا باسػماء
ك عبرنا عن امت دادها باكقات سميناق سبحانه باسم ك عبرنا عن بقائه الػذي هػو ذاتػه
باالزؿ ك االبد ك القدـ ك لما كاف ذاته احدية تداركنا التعبيػر بػاف ازلػه عػين ابػدق ك
هما عين ذاته بال تفػاكت فػي الخػارج ك الػذهن ك العقػل ك هػو سػبحانه باحديتػه ك
ازليته محي بجميع خلقه ذكاتها ك صفاتها ك افعالهػا ك اثارهػا ك اثػار اثارهػا ك هكػذا
الي ما ال نهاية له الي يب عن حضورق ذرة مػن ذراتهػا بخصوصػياتها فػي امكنتهػا ك
حدكدها ك تفاصيلها بجزئياتها ك مباديها ك منتهياتها ك عللهػا ك معلوالتهػا ك اسػبابها ك
مسبباتها ك امكاناتهػا ك اكوانهػا ك اعيانهػا ك مقاديرهػا ك تراكيبهػا ك كتبهػا ك اذنهػا ك
اجالها ك شيء من احوالها فهي جميعها عرشه االحػدي الػذي اسػتوي عليػه فلػيس
شيء اقػرب اليػه مػن شػيء اخػر ك لػيس انػه يػري المعلػوالت مػن اعػين العلػل ك
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المسببات من اعين االسباب ك االداني من اعين االعالي ك المحاط من عين المحي
بل يري كل شيء بال كاسطة رؤية احاطة ك اطالع ك كل شيء حاضر لديه بنفسه ال
بواسطة النها كلها احدية ك بدكف هذا اللحاظ ال سبيل لها اليه فتعالي من هػو هكػذا
ك ال هكذا غيرق ك هي كلها حاضرة لديه ازال ابدا لميات في ملكػه كقػت يفقػد منػه
شيئا ثم يجدق بعػد حػين فمػن زعػم ذلػك فقداشػرؾ باللػه عزكجػل ك اخرجػه مػن
احديته ك قاؿ فيه بصػلوح الزيػادة ك النقصػاف ك اخػتالؼ الحػاالت ك االسػتكماؿ ك
قدذكر سابقا اف الذي اقعد الناس عن معرفة هذا المعني انهم يفرضػوف علػو االزؿ
علي الخلق كعلو السماء علي االرض ك يظنوف اف كجود شيء علي االرض ك عدمه
اليؤثر في السماء ك الي يرها ك هم غافلوف اف العالي اذا لمير شيئا ثم راي ينتظر فػي
حاؿ عدـ رؤيته حاؿ الرؤية هذا في اللساف الظاهر.
ك في اللساف الباطن المتعالي عن الكل نسبته الي الكل علي نهػج سػواء لػيس
شيء اقرب اليه من شيء اخر الف الكل نور احديته ك ظل ازليته فهػو احػدي ازلػي
اي اية احدية االحد ك االزؿ ك الذي فعلياته تزيػد ك تػنق

هػو محػدكد داخػل فػي

عرصة القوة ك االسػتعداد ك الخػارج عػن القػوة المطلقػة اليعقػل زيػادة شػيء فػي
فعلياته ابدا هذا ك كل زايد زيادته صفته ك كل ناق
بالزيادة ك النقصػاف زايػد ك نػاق

نقصانه صفته ك كل موصوؼ

فلػو كػاف يحتمػل فػي تجليػات الحػق الزيػادة ك

النقصاف لكاف زايدا ك ناقصا ك ال معني للزايػد ك النػاق

غيػر ذلػك فػاف جػاز علػي

شيء ذلك كصف بالحدكث ك التحديد تعالي الله عن ذلك علػوا كبيػرا ك التقػولن
اف الله سبحانه عالم بذاتػه فػي ذاتػه ك انمػا يزيػد ك يػنق

الحػادث ك زيػادة العلػم

الحػادث ك نقصػانه اليضػػر بالقػدـ فػاف االزؿ سػػبحانه اف كػاف خارجػاعن القػػوة ك
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االسػػتعداد يجػػب افيكػػوف جميػػع افاعيلػػه موجػػودا ازال ك ابػػدا ك اف كػػاف ذاقػػوة ك
استعداد فهو من جػنس الحػوادث االتػري انػك فػي قوتػك القائميػة ك القاعديػة ك
االكلية ك الشاربية ك تظهر فعال بعد فعل فتقػوـ مػرة ك تقعػد اخػري ك تاكػل تػارة ك
تشرب اخري ك ما لمتتجل بالقياـ لميكن من كماالتك الفعلية القياـ ك هكػذا سػاير
افاعيلك ك ليس للقوة ك الفعليػة معنػي غيػر ذلػك فالخػارج عػن القػوة ك االسػتعداد
يجب افيكوف جميع كماالته موجودة بالفعل حاضرة لديه يعلمها ابدا ازال.
فصـل :اذا عرفت معني هذق االكعية ك االزؿ نقوؿ لك اف الله سبحانه هػو هػو
الي يب عن نفسه ك اليفقدها اذ هو احد فهو في نفسه لنفسه علم ك عػالم ك معلػوـ ك
انما ذلك عند التعبير ك اال فاليقاؿ في الحقيقػة انػه يعلػم ذاتػه ك يراهػا ك يسػمعها اذ
االحد ال حاجة له الي ذلك ك اليعقل في حقه ذلك هذا ك يعلم ك يري ك يسمع فعل ك
هو ذات احدية فاذ اليقاؿ يعلم فػاين العلػم ك اذ ال علػم ايػن العػالم ك اذ ال عػالم ايػن
المعلوـ ك المعلمة للتمييز ك نفي الخالؼ ك اين الخالؼ كلكن يقػاؿ لحضػورق فػي
نفسه بنفسه لنفسه عند التعبير انه علػم ال جهػل فيػه فكػاف العلػم ذاتػه ك ال معلػوـ ك
السمع ذاته ك ال مسموع ك البصر ذاته ك المبصر ك القدرة ذاته ك ال مقدكر ك نريد في
ذلك كله كماله في نفسه لنفسه ك احديته من كل جهة ك ال جهػة ك جميػع معلوماتػه
الخلقية حاضرة لديه بانفسها ازال ابدا في امكنتهػا ك حػدكدها ك اكقاتهػا علػي نحػو
االحدية يعني اف الزماف ك الزمانيات بما هي عليه ابػدا ازال حاضػرة لديػه يعلمهػا ك
يريها ك يسمعها بها ك الدهر ك الدهريات بما هي عليه ابدا ازال حاضرة لديػه يعلمهػا
ك يريها ك يسمعها بها ك السرمد ك السرمديات ابدا ازالحاضرة لديه يعلمها ك يريها ك
يسمعها بها كل ذرة ذرة من جميعها بانفسها ال بواسطة فاف الواسطة بين كل عػاؿ ك
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داف ك ليس هو بعاؿ ك ليس خلقه ادني منه حتي يقبل بينهما الواسطة ك الواسطة بين
غيب ك شهادة ك بين لطيف ك كثيف ك بين مصاقع ك مصػاقع ك بػين فعػل ك مفعػوؿ ك
بين موثر ك اثر ك بين علػة ك معلػوؿ ك سػبب ك مسػبب ك هػو سػبحانه لػيس ب يػب ك
اللطيف ك ال مصاقع ك ال فعل ك ال موثر ك ال علة ك ال سبب ك ليس بينه ك بين خلقػه ك
ال بػين كصػػل ك ال فصػػل ك ال اقتػراف ك ال افتػػراؽ فػػال كاسػػطة بينػه ك بػػين خلقػػه بػػل
الوساي بين خلق ك خلق فليس شيء اقرب اليه من شيء اخػر ك ال شػيء اكلػي بػه
من شيء اخر ك ال شيء انسب اليه من شيء اخر ك ال شيء اشبه بػه مػن شػيء اخػر
فكلها حاضرة لديه بانفسها علي نسبة كاحدة ك ال نسبة ك هي كلها من حيث الحضػور
ك كلها حيث الحضور في هذا المقاـ اذ كلها بموادها ك صػورها ك ذكاتهػا ك صػفاتها ك
افعالها حضورق حاضرة لديه فػال شػيء اال معلػوـ اللػه سػبحانه ك هػي بانفسػها علمػه
سبحانه ال انها من حيث معلومة ك من حيث مجهولة اذ ليس حيث منها اقرب اليػه مػن
حيث ك اليحجب حيث منها حيثا اذ هو اقرب الي كل شيء من نفسػه اذ هػو الوجػود
الحق الالبشرط ك اليخرج شيء من تحت الوجود بهذا المعني فافهم اف كنت تفهم.
فهذا العلم هو العلم االحدي االزلي المكنوف المخزكف عنػدق الػذي اليحػي
به سواق سبحانه ال ملك مقرب ك ال نبي مرسػل حتػي خػاتم االنبيػاء صػلواتاللػه ك
سالمه عليه ك هذا هو العلم المستزاد منه في قوله رب زدنػي علمػا ك هػذق العرصػة
ازلية ابدية احدية اذ هي كماؿ االزؿ ك صفته اليتصػف بهػا غيػرق ك هػذا هػو العلػم
الذي قاؿ في حقه اليحيطوف بشػيء مػن علمػه اال بمػا شػاء كمػا نبينػه بعػد ذلػك
كالتزعمن اف ذلك علم اجمالي امكػاني نعػوذ باللػه فػاف االمكػاف االجمػالي احػد
كلمات هذا اللوح ك احد مراتب هذا العلم ك الله سبحانه يعلم كل شيء علي ما هػو
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عليػػه فػػيعلم االمكػػاف بانػػه اجمػػاؿ االكػػواف ك االعيػػاف ك يعلػػم االكػػواف ك االعيػػاف
كال منهػا كمالػه ك نعتػه سػبحانه ك موجػود منطػو
بتفاصيلها بال كاسطة االمكاف الف ّ
تحت الوجود الحق الالبشػرط اي ال بشػرط ال ك ال بشػرط شػيء ك هػذا هػو العلػم
الذي اخبر عنه الصادؽ

حين سئل هل يكوف اليوـ شيء لػميكػن فػي علػم اللػه

باالمس قاؿ ال من قاؿ هذا فاخزاق الله قيل ارايت ماكاف ك مايكوف الي يػوـ القيمػة
اليس في علػم اللػه قػاؿ بلػي قبػل افيخلػق الخلػق ك هػو المشػار اليػه فػي حػديث
الكاظم

بالعلم علم االشياء قبل كونها ك ما ركي عن ابيجعفر

العلػػم هػػو كيػػدؾ منػػك ك مػػا ركي عػػن الصػػادؽ
ابوعبدالله

انػه قػاؿ فػي

العلػػم مػػن كمالػػه ك مػػا سػػئل

عن الله تبارؾ ك تعالي اكػاف يعلػم المكػاف قبػل افيخلػق المكػاف اك

علمه عند ما خلقه ك بعد ماخلقه فقاؿ تعالي اللػه بػل لػم يػزؿ عالمػا بالمكػاف قبػل
تكوينه كعلمه به بعد ما كونه ك كذلك علمه بجميع االشياء كعلمه بالمكػاف ك مػا
قاؿ موسي بن جعفر

علم الله اليوصف منػه بػاين ك اليوصػف العلػم مػن اللػه

بكيف ك اليفرد العل م من الله ك اليباف الله منه ك ليس بين الله ك بين علمه حد ك في
الدعاء عن الرضا

سبحاف من خلق الخلق بقدرته ك اتقن ما صنع بحكمته ك كضع

كل شيء منه موضعه بعلمه الي غير ذلك من االخبار.
ك لهذا العلم من حيث الظهور مراتب علي حسب مراتب المعلومات فاكليهػا
مرتبة العلم االطالقي ك هي كلمػة مػن كلمػات ذلػك ك هػو علػم اجمػالي اطالقػي
صلوحي بجميػع االشػياء لػيس فيػه تعػين معلػوـ بوجػه مػن الوجػوق ك هػو احػدي
المراتب صدؽ قوله

علمه بها قبل كونها كعلمه بها بعد كونها ك هو بحر القدر

الذي في تحته شمس تضيء ك هػي العلػم االكؿ الكينػوني اي العلػم االزلػي الحػق
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الذي اليطلع عليه اال الفرد الصمد فمن تطلع عليه فقد ضاد الله في سلطانه ك نازعػه
في كبريائه ك باء ب ضب من الله ك ماكاق جهنم ك بػئس المصػير ثػم دكف هػذا العلػم
مرتبة العلم المعنوي الكلي ك ليس في هذا العلم لالشياء تعين صوري بل هػي فيهػا
علي نحو الكلية ك المعنوية ك دكنه مرتبة العلم الصوري فاالشياء هنا ممتازة مفصػلة
معينة بتعين صوري مجرد عن المدد ك المواد الزمانية ك الي ادر ص يرة ك ال كبيػرة
اال احصيها ثم دكنه العلم الطبيعي ك هو العلم بحقايق البرزخيات ك قداندرجت فيه
فعليات الصور المجردة ال يبية ك صارت فيه بالقوة فهو علم اجمػالي برزخػي مثػل
العلم الذي دكنه من العلػم المػادي فانػه ايضػا علػم كلػي برزخػي لػيس فيػه تعػين
صػػوري لالشػػياء ثػػم دكنػػه العلػػم المثػػالي ك هػػو العلػػم المفصػػل البرزخػػي بجميػػع
جزئيات الشهادة الي ادر ص يرة ك ال كبيرة اال احصيها بتفاصػيلها ثػم مػن دكف هػذق
العلوـ الجسمانية العرضية الزمانية فاكلها العلم االجمالي العرشي ك هػو علػم بجميػع
جزئيات العالم الظاهر علي نحو الصلوح ك الكلية المعنويػة اذ هػو اطلػس عػن جميػع
الكثرات ك التعينات الجزئية ك مع ذلك فيه حقايق جميع االمداد النازلػة علػي مادكنػه
علي نحو العموـ ثم بعد ذلك العلم الصوري الكرسيي ك هو علم تفصيلي مجػرد عػن
المواد الثانية ك الصور المثاليػة ك تفصػيله بالنسػبة الػي العػرش ك اال فهػو بالنسػبة الػي
االفالؾ فعلمه كلي غيبي ثم بعد ذلك العلم المثالي الفلكي فانه علم تفصػيلي بجميػع
امثلػػة االشػػياء التػػي اسػػفلها متصػػل بالعنصػػريات ك اعالهػػا بالفلكيػػات ك هػػي االمثلػػة
الخيالية ك الوهمية ثم بعد ذلػك العلػم الجسػماني العرضػي ك رتبتػه رتبػة المركبػات
السفلية ك هذق العلػوـ االربعػة علػوـ تدريجيػة الظهػور تدريجيػة الخفػاء فلػيس فػي
عرصتها من كل شيء ابدا في كل اف اال حالة كاحدة ك التجتمع حالتاف للشيء في اف
ٓٔٚ

كاحد لتصادمهما كما عرفت فيعلم الله في هذق العرصة اف الموجػود موجػود ك يعلػم
اف المفقود مفقود كلكن المفقودية في هػذق الرتبػة التوجػب المفقوديػة عػن علمػه
مطلقا فانه االف عالم في الدهر بما سيوجد الي يوـ القيمة كلكن يعلم علم كجػود بعػد
اف كجد في هذق الدنيا ك امثل لػك تمثيػل تقريػب التمثيػل ايػة اف المػاء اذا كػاف فػي
صنع خفي يجري منه الي مصنع ظاهر فانت التعلػم بمػاء فػي المصػنع الظػاهر علػم
َم َ
كجود ك تعلمه في المصنع الخفي فكلما يجري في المصنع الظػاهر شػيء بعػد شػيء
تعلم به شيئا بعد شيء مع انك كنت تعلم الكل في المصنع الخفي ك مالػك المصػنعين
اليخفي عليه الماء ك حاله اال انه اليعلمه هنا االف ك يعلمه بعد حين.
ك اف قلت انك قدقررت سابقا انه اليجوز اف اليكوف شيء في حضور االحد
جل شانه ك قررت انه لو فقد شيئا يلزـ منه االنتظار ك التوقيت فكيف تقوؿ هنا بنفي
العلم عن غد يومناهذا قيد اني الاقوؿ اف غدا ليس بحاضر عند الرب جلشانه ك
سيحضر نعوذ بالله بل اقوؿ انه حاضر لديه ابدا ازال ك اليزكؿ عن موضػع حضػورق
يعلم اليوـ في موضع اليوـ ك ال د في موضػع ال ػد ك لػيس ال ػد بظػاهر فػي اليػوـ ك
الكل حاضر لديه ك هو علمه سبحانه اال انه سبحانه يبػدي علمػه شػيئا بعػد شػيء ك
ليس يبتديه مثاؿ ذلك انك تعلم علوما ك تنطق بعلومك فتظهر منك بالتدريج ك انت
عالم بكلها في كل اف كلكن تبديه شيئا بعد شيء ك تظهر مواضع تلك المعلومات ك
حدكدها ك امكنتها شيئا بعد شيء ك انت عالم بالكل في كل كقػت ك بانػك سػتظهر
كذا ك كذا في كذا ك كذا بكذا ك كذا ك يظهر علمك شيئا بعد شيء بالنسبة الي اجزاء
العلم ك جميع االجزاء باعيانها كما ذكػرت علمػه ازال ابػدا فػافهم فػاني قداكضػحت
السبيل ك اقمت الدليل سابقا ك الحقا ك من لميفهم فعلي اهل الفهم السالـ.
ٔٔٚ

بقي هنا كالـ ك هو انه كما عرفت اف هػذق الرتبػة رتبػة القػوة ك االسػتعداد ك
يخرج الفعليات التي فوقها منها شيئا بعد شيء فاعلم انػه قػدعلم اكلػوا االلبػاب اف
االستدالؿ علي ما هنالك اليعلم اال بما هيهنا ك ماتري في خلق الرحمن من تفاكت
ك العبودية جوهرة كنهها الربوبية فكما اف فػي هػذا العػالم قػوة ك اسػتعدادا يجػب
افيكوف في عالم الدهر ايضا قوة ك اسػتعداد يخػرج الفعليػات االمريػة التػي فوقهػا
منها شيئا بعد شيء ك اف كاف كل شيء منها يسع جميع الزمػاف مػن اكلػه الػي اخػرق
لكن لجميع الفعليات الدهرية قوة الترقي ك السػير الػي الػذكات بالنهايػة ك بػذلك
يزداد نعمة المؤمنين في الجنة ك عذاب الكافرين في النار ك يقوؿ الله تعػالي عطػاء
غيرمجذكذ ك لدينا مزيػد ك قػاؿ ذكقػوا فلػننزيػدكم اال عػذابا ك ذلػك اف الشػيء
الدهري الذي هو حبة زرع الدنيا ثمرة حبة اخري سابقة عليهػا ك يجػري منهػا الػي
هذق الثمرة امداد متوالية غيرمتناهية شيئا بعد شيء ك هم يستزيدكف اللػه مػن ذلػك
المصنع ك يجري عليهم المدد منه ك ليس الدهري عالمػا بكػل شػيء فػي كػل اف ك
ليس كل شيء عندهم بالفعل فاف المزيػد النػازؿ علػي اهػل الجنػة ك النػار لػميػك
عندهم ك لميكونوا يعلموف به حتي نزؿ اليهم ك كذلك اكحينا اليك ركحا من امرنا
ماكنت تدري ما الكتاب ك ال االيماف ك اليحيطوف بشيء من علمه اال بما شاء ك قل
رب زدني علما فما في الدهر فعلي بالنسبة الػي مػا دكنػه ك لػه قػوة ك اسػتعداد فػي
الترقي ابدا ك االستزادة مستمرة اال اف ما يجػري عليػه مػن المصػانع السػرمدية فػي
غاية التشاكل ك التماثل ك ليس فيه اختالؼ بين كاختالؼ ترقيات الزماف.
ك اما السرمد فعندنا في تزييل الفؤاد له بياف اليعرفه ساير الناس اذ نقوؿ نحن
في السرمد الواحدي جميع ما نقوله في ساير الممكنات كلكن علي نحػو البسػاطة
ٕٔٚ

االضافية ك لذلك يشكل علػي النفػوس معرفتػه فنقػوؿ نعػم ك للسػرمد ايضػا قػوة ك
استعداد يجري عليه فعليات علمه سبحانه فاف مصػنع العلػم فػوؽ السػرمد ك بعلمػه
تجري مشيته سبحانه ك يخلق كما يعلم فيجري دائما من مصػنع علمػه سػبحانه ميػاق
االمػػداد ك االفاضػػات عليهػػا كلكػػن افاضػػة اف كاحػػد منهػػا تػػوازي جميػػع فعليػػات
الكائنات الي ما ال نهاية له ك لنعم ما قاؿ الشاعر:
علػػػة الػػػدهر كلػػػه احػػػديها

ماعسي افاقوؿ في ذيمعاؿ

فهي اي المشية دائمػة الترقػي تجػري بعلػم اللػه ك ال نفػاد لهػا اال اف امػدادها
النازلة متحدة ك اكقاتها كقػت كاحػد ك لػيس لهػا اال اف كاحػد النهايػة لػذلك االف ك
الغاية ك هي مقاـ رب زدني فيك تحيرا ك اكؿ مقامات رب زدنػي علمػا ك ال غايػة
لهذق الزيادة ك ال نهاية ك هو المشار اليه بقولػه

بعػد مػا نفػي الكمػاؿ عػن العلػم

بالف باب يفتح منه الف باب ك عن الجامعة الحاكية للحالؿ ك الحراـ ك عػن الجفػر
الحاكي لعلم النبيين ك الوصيين ك العلماء الماضين من بنياسرائيل ك عػن مصػحف
فاطمة ك عن علم ماكاف ك ما يكوف فقاؿ العلم ما يحدث بالليل ك النهػار االمػر بعػد
االمر ك الشيء بعد الشيء الي يوـ القيمة فعلمنا اف العلم الحادث غير العلم بماكاف
ك ما يكػوف الػي يػوـ القيمػة فػالعلم الحػادث هػو فػي ترقيػات مػا يكػوف صػعودا ك
االستقباؿ كقت عرضي ك هذا العلم هو المشار اليه بقوله لوال انا نزداد النفػدنا مػع
انهم علموا ما يكوف فلو لميزدادكا لنفد علمهم بما يكوف ك هذا هو الذي اشػار اليػه
بقوله لو كاف ال بحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل افتنفد كلمػات ربػي فػاف
علم الكلمات يجري من بحر علم الله الذي ال نهاية له ك ال غاية فالنفاد لها ابدا ك لو
كتبت باي بحركاف لنفد البحر قبل افتنفد سوي بحر علم الله سبحانه فانه ال نفاد له
ٖٔٚ

فمعني قوؿ اميرالمؤمنين

في العالم العلوي صور عارية عن المػواد عاليػة عػن

القوة ك االستعداد اراد به المػواد الزمانيػة ك القػوة ك االسػتعداد الزمػاني ك اال فكػل
حادث سواق مستمد يحتاج الي المدد ك كل مسػتمد ذكقػوة ك اسػتعداد يترقػي فػي
درجات االمداد النازلة اليه بالغاية ك ال نهاية كلما كضعت لهػم حلمػا رفعػت لهػم
ع لما ليس لمحبتي غاية ك ال نهاية ك كل ذيقوة فاقد عند نفسه ما يػرد اليػه محتػاج
اليه اال االحد جلشانه فانه اليفقد شيئا.
فصـل :قدذكر شيخنا االجل االكحد في بعػض رسػائله كالمػا فػي العلػم هػو
تحت كالـ ساداته ك فوؽ كالـ ساير االناـ ك كالـ الملػوؾ ملػوؾ الكػالـ فاحببػت
افاتبرؾ بذكرق ك اُشرؼ كتابي هذا بايرادق ك هو قوله اعلياللػه مقامػه ك رفػع فػي
دار الخلد اعالمه:
تسٌ هللا اىشحَِ اىشحيٌ
قاه اىع ثذ اىَ سنيِ اح َذ

تِ ص هِ

اىههذهِ االحسههايي فههي تيههاُ ٍهها هَنههِ
اىعثههاسج عْههٔ ٍههِ لههفح ذعيهه

عيههٌ هللا

تاىَعيٍ٘اخ ٍِ حيس ٕي ٍعيٍ٘اخ ار تذُٗ
ذيل اىحيصيح ال بثيو ىيََنِ اىئ ٗ ذيل
اى صفح لفح س بٌ ال لفح قذً فاُ اى قذهٌ
هرعههاىي عههِ اىحههذٗز تنههو اعرثههاس ٗ
اىع ثاساخ ذعث يش ٗ ذف ٖيٌ ٗ اُ ماُ ر ىل
اىْ ظش ت عيِ ٍ ْٔ فاُ ر ىل اىْ ظش ٗ ذ يل
ٗٔٚ

اىعههيِ ٍههِ اىَعههاّي ٗ ٕههي فيْهها ٍههِ
اىَعههاّي اىسههفيي ٗ ٕههي ٍههِ اىَعههاّي
اىعييهها ماىاههعا

ٍههِ اىَْيههش ٗ ذيههل

اىعييا ٕي اىرعيِ االٗه ٗ ٕ٘ اٗه ٍظإش
اىزاخ فافٌٖ.
فههاق٘ه اعيههٌ اُ هللا بههثحأّ عيههٌ
اىَعي٘ ٍاخ تعي َٔ ا ىزي

ٕ٘ را ذٔ ار ال

شيء غ يشٓ ت َا هَ نِ في رٗاذ ٖا ٗ ٍا
هَر ْع

في سذ ثح االٍ ناُ ٗ

ٕ٘ ار راك

عاىٌ ٗ ال ٍع يً٘ ٗ عي َٔ ت ٖا ٕ٘ ميْ٘ ّح
اىزاخ عيي ٍا ٕي عيئ ٍَا ىٔ ىزاذٔ تال
اخههرالو ٗ ال ذنصههش ٗ ٕهه٘ اىشت٘تيههح ار
الٍش ت٘ب فاقر ضد رٗاذ ٖا ت َا ٕي ٍزم٘سج
تٔ

في

مو سذ ثح

ٍِ ٍشا ذة اى٘ ج٘ب ٗ

اى ج٘اص ٍِ االصه ا ىي اى حذز ا ىي اال تذ
اىزي ٕ٘ رىل االصه ٍا هَنِ ىٖا ٗ هَرْع
في االٍ ناُ في مو سذ ثح تح سثٖا ٍِ لفح
اىنيّْ٘ههح اىرههي ٕههي ست٘تيههح ذيههل
االقرضههاءاخ ٗ ذيههل اىصههفح ٕههي ّهه٘س
اىنيْ٘ ّح ٗ ظي ٖا ٗ ذ يل االقر ضاءاخ ٕي
٘ٔٚ

بؤاه اىَعي٘ ٍاخ ٍا ى ٖا ٍِ ذ يل اى صفح
اى ري ٕي ّ٘س اىنيْ٘ ّح فح نٌ ى ٖا شاّ يا
حيِ بأىٖا ت سؤاىٖا ت َا بأىرٔ في مو
سذثح تَا ىٖا فيٖا ٗ ٕزا اىحنٌ ٕ٘ ذيل
ه٘
هح ٗ ٕه
هو اىنيّْ٘ه
هي ظه
هي ٕه
هفح اىره
اىصه
اىشت٘ت يح ارٍش ت٘ب ٗ ت ٖا قاً مو ٍش ت٘ب
في مو سذ ثح تح سثٖا ٗ ذ يل اىَعي٘ ٍاخ
ت نو اعر ثاس ال شيء اال اّ ٖا ال شيء في
االصه تَع ْي االٍر ْا

اال ت َا ٕي شيء في

اى حذٗز تَع ْي االٍ ناُ في االٍ ناُ ٗ ا ٍا
في االٍ ناُ ف ٖي شيء ت َا شاء م َا شاء
هع ْي اّ ٖا شيء تزىل اىح نٌ ٗ ٕ٘ ظو
اىنيْ٘ ّح فاعطا ٕا تحن َٔ ٗ ٍ ايرٔ

ٍا

ها
ها ٍه
هِ فيٖه
ه٘د ٗ اٍنه
هِ اى٘جه
ب هأىرٔ ٍه
ٍِ االٍ ناُ ٗ اُ

اقر ضرٔ

ىٌذقر ضٔ

في

اى٘ ج٘د ف َا ىٌذ قرط ٗ ج٘دٓ في اى٘ ج٘د
ذقرضههي ٗجهه٘دٓ فههي االٍنههاُ ٗ ٕاذههاُ
اىشذثراُ

(ٔ) (ٕ)

اقرضاء(ٔ) ٍا هَنهِ ىٖها

(ٕ)

ٍهِ

( )1اي اى٘ج٘د ٗ االٍناُ.
هاء
هِ اقرضه
هذشرا ٍه
هاُ حه
هاُ اىشذثره
( )2اي ٕاذه

ٔٚٙ

هاء
هٔ ارا شه
هزم٘سج الّه
هفح اىَه
هل اىصه
ذيه

(ٖ)

اقرضد ٍا في اى٘ج٘د في االٍناُ ٗ ٍا في
االٍناُ في اى٘ج٘د

(ٗ)

الُ رىل

(٘)

ٕ٘ ٍا ىٖها

ٍِ ذيل اىصفح اىري ٕي اىَايح اىري تٖا
االقر ضاء ٗ ر ىل ح نٌ االخر ياس اىش ت٘تي
فيههٌذقههرط اال ٍهها شههاء الُ ٍاههيرٔ ٕههي
اىشت٘ت يح ارٍش ت٘ب ٗ ٕي لفح اىشت٘ت يح
ار الٍش ت٘ب م َا

ٍش ٗ

ىٌه اا اال

ٍا

اقر ضرٔ ٍِ ٍ ايرٔ ٗ ذالصٍٖ َا في اىرح ق
اىظ ٖ٘سي ٗ ذ قذً اىَ ايح ع يي االقر ضاء
را ذا مَ صو ذالصً اىف عو ٗ االّف عاه في
اىَعي٘ ٍاخ ٍا هْث غي ى ٖا ٗ ه ج٘ص ى ٖا ٍِ لفح
اىنيّْ٘ح في سذثرٖا تعذ اىَايح الُ هللا ارا شاء
اُهح نٌ ى ٖا ت َا باىرٔ اقر ضد اىَ ايح اُه نُ٘
ٍا في اى٘ ج٘د في االٍ ناُ ٗ ٍا في االٍ ناُ في
اى٘ج٘د ٗ في اىشذثح االٗىي اقرضد ٍا هَرْع في
االٍناٍُْ .هٔ
( )1اىَعيٍ٘اخ.
(ٍ )2ا هْثغي ىٖا.
(ّ)3هللا.
( )4ب٘اء ماُ مّ٘يا اً اٍناّياٍْ .هٔ
( )5اي اى٘ج٘دٍْ .هٔ

ٔٚٚ

اىظ ٖ٘سي ماىن سش ٗ االّن ساس ٗ

اىرح ق

ذ قذً اىن سش ع يي االّن ساس را ذا ٗ اُ
ذسههاٗقا فههي اىرحقهه

اىظٖهه٘سي ٗ ذيههل

اىشت٘ت يح ار الٍش ت٘ب اى ري ٕي اىنيْ٘ ّح
م َا

ٍش عي َٔ تَخي٘قا ذٔ اٗال ٗ لفرٖا

اىري ٕي ظو اىنيْ٘ ّح ٗ ظو اىشت٘تيح ار
هاه
ها قه
هٔ شاّيه
هٔ تَخي٘قاذه
ه٘ب عيَه
الٍشته
ذعاىي اشاسج اىي اىشذثريِ

ك اليحيطوف بشيء مػن

فَا شاء ٍِ عئَ هحيطُ٘ تايء

علمه اال بما شاء

ٍ ْٔ م َا شاء فافٌٖ ٗ ٕزا اىع يٌ ا ىزي
الهحي طُ٘ ت ايء ٍ ْٔ اي اىنيْ٘ ّح ٕ٘ ٍِ
عئَ تزاذٔ اىزي ٕ٘ راذٔ ميذك ٍْل مَا
في سٗاهح حَشاُ تِ اعيِ عِ اتيجعفهش
ٗ م َا

في سٗا هح ٕ ااً

اتههيعثههذهللا

تِ اىح نٌ

عِ

ٗ ىههٔ اىَصههو االعيههي فههي

اى سَ٘اخ ٗ االسض ٗ

ٕ٘ اىعض هض اىح نيٌ

بثحاُ س تل سب اى عضج ع َا ه صفُ٘ ٗ بالً
عيي اىَشبييِ ٗ اىحَذ هلل سب اىعاىَيِ ٗ
ليي هللا عيي ٍحَذ ٗ اىٔ اىطإشهِ.
انتهي كالمه

ك لعمري اف ح العجب منػه لمػن فهمػه اعظػم مػن حػ
ٔٚٛ

العجب به ك العاثر عليه اعػز مػن الكبريػت االحمػر ك قػدكاف يخػتلج ببػالي قػديما
افاشرح هذا الكالـ مع قلة بضاعتي ك كثرة اضػاعتي ك لػماكفػق لػذلك الػي االف ك
شرح هذا الكالـ علي ما ينب ي يقتضي رسم كتاب كبير كلكػن احػب افاشػير الػي
بعض مراداته

هنا باكجز عبػارة الػي افيػوفقني اللػه لشػرحه مفصػال فاشػرح

بعض ما اشرح منه هنا علي نهج االشارة الي مواضع االشكاؿ لئاليطوؿ بنا المقاؿ.
فقولػه

 :ار تذُٗ ذيل اىحيصيهح ال بهثيو

ىيََنِ اىئ اي الي تعلق العلم به فاف علمه سبحانه كماله كيدؾ منك
كمػػا يػػاتي ك االشػػياء مػػن حيػػث الحضػػور علػػم لػػه سػػبحانه ك كمػػاؿ لػػه ك مػػن حيػػث
الحاضرية معلومة ك حيث المعلوـ ادني من حيث العلم ك الحيػث االعلػي اي العلميػة
مثاؿ الله الملقي في هوية المعلوـ فػالعلم متعلػق بػالمعلوـ ك مػن دكف هػذا الحيػث ال
سبيل للممكن الي تعلق هذا الكماؿ به.
ك قوله :ذيل اىصفح لفح سبٌ النها هي ما يبينػه ك اليبػين اال
ما تجلي له فيه ك هي جلوة القديم بواسطة التجلػي االعظػم الػذي هػو صػفة قػدـ ال
ذاته ثم بين ما اشرنا اليه في باقي كالمه.
ك قوله ٍِ :اىَعاّي الف ما يبينه مػن الصػفات الكليػة اي الظػواهر
العامة الف المعاني هي الظواهر قاؿ

نحن معانيه ك ظاهرق فيكم.

ك قولػه :تعئَ اىزي ٕ٘ راذٔ المػراد بهػذق الػذات هػو
الذات الظاهرة ك هي نفس المشية التي خلقت بها ك هػي التجلػي االكؿ ك اليمكػن
افيكوف عرضا النه اليمكن قيامه بالذات القديمػة ك ال بمػا دكنػه فهػو الػذات للػه
سبحانه النه ليس لنفسه ك ال ل يرق فعلم المعلومات بهػا اكال اذ ال شػيء غيػرق ك فػي
ٜٔٚ

اثبات المعلومات ك نفيها سر اليعرفه اال اكلوا االلبػاب فػاف هػذق الػذات هػي مبػدا
الذكات فافهم.
قوله :تَاهَنِ في رٗاذٖا ٗ ٍاهَرْع فهي
سذثح االٍناُ يعني علم المعلومات بحضور يمكن هناؾ اي فػي الػذات
ك يمتنع افيكوف ذلك الحضور في رتبػة االمكػاف الحادثػة بفعلػه سػبحانه ك مشػيته
فانها هناؾ حاضرة بالتػذكت االحػدي ك فػي االمكػاف حاضػرة بػالعرض ك تػذكت
الموثر يمتنع افيكوف في االثر ك في قوله هَنِ ىٖا مع قولػه هَرْهع
في سذثح االٍناُ نفي ك اثبات الهل االيقاف ك اشارة الهل العياف.
هً٘ اذ
هاىٌ ٗ ال ٍعيه
ه٘ ار راك عه
قولػػهٕ ٗ :ه
المعلومات هناؾ مذكورة بالنفي المتفرع علي الثبوت المشاراليه سابقا.
ك قوله ٗ :عئَ تٖا ميّْ٘ح اىهزاخ يعنػي ذلػك
العلم نفس كينونة الذات المشاراليها فػي قولػه كنػا بكينونتػه قبػل مواقػع صػفات
تمكػػين التكػػوين كػػائنين غيرمكػػونين موجػػودين ازليػػين فهػػي ظهػػورق سػػبحانه
بالكائنية ك هػو سػبحانه ال مػن شػيء كػاف ك ال مػن شػيء كػوف مػا قػدكاف ك لػيس
كينونته سبحانه بمكونة له تعالي عن ذلك فػاف المكػوف مخلػوؽ ك يحػذركم اللػه
نفسه قاؿ الصادؽ

انما حػذركم اف تجعلػوا المػيم مصػنوعا ك اال لكػاف الػذات

محدثة مصنوعة نقلته بالمعني.
ك قولهٕ ٗ :ي اىشت٘تيح ار ال ٍشت٘ب النهػا احديػة
ك االعداد هناؾ منفية.
قولػه :فاقرضد رٗاذٖا تَا ٕي ٍزم٘سج تٔ
ٓٔٛ

في مو سذثح يعني في الذات علي نحو الوجود الحقي ك النفي االطالقػي
ك في السرمد علي نحو الوجود االطالقي ك النفي الكوني ك في االكواف علػي نحػو
الوجود الكػوني ك النفػي العينػي ك فػي االعيػاف علػي نحػو الوجػود العينػي ك نفػي
االشباح في مراتبها من الدهرية ك الزمانية ك في كل مقاـ لهم كجود هو ما لهػم مػن
االثبات ك صورة ك هي ما لهم من النفي.
ك قولػه ٍِ :االصه اىي اىحذز يعنػي فػي النػزكؿ اىهي
االتذ اىزي ٕ٘ رىل االصه يعني في الصعود.
قولػهٍ :اهَنِ ىٖا ٗ هَرْع في االٍناُ في
مو سذ ثح تح سثٖا ٍِ لفح اىنيْ٘ ّح اى ري
ٕي ست٘تيح ذيل االقرضاءاخ فقوله من صفة الكينونة بيػاف مػا
يمكن لها ك المراد من صفة الكينونة هػي حقيقػة العقػل التػي كصػف بهػا نفسػه ك مػن
عرفها عرؼ ربه ك هي ربوبية تلك االقتضاءات ك كنههػا ك االقتضػاءات هػي عبوديتهػا
المخلوقة بها المربوبة.
قولػه ٗ :ذيل اىصفح ٕي ّ٘س اىنيّْ٘ح اي اثػر
تلك الػنفس القديمػة التػي هػي الربوبيػة اذ المربػوب ك ذلػك النػور هػو الربوبيػة
اذمربوب ك هو االقتضاء الذي هو نفس تلك الربوبية ك هويتها ك ظلها.
ك قولػه :هَنِ ىٖا ٗ هَرْع فهي االٍنهاُ الف
صفة االزؿ ازلية يعرؼ بها نفسه باالزلية ك هي يمتنع فػي رتبػة االمكػاف المعػرؼ
باالفتقار ك الخلقية.
قوله :فحنٌ ىٖا شاّيا النه في الدرجة الثانيػة بعػد االكلػي
ٔٔٛ

التي كاف لهم فيها اثبات ك نفي.
قوله :حيِ بأىٖا تسؤاىٖا تَا بأىرٔ فهي

مو سذ ثح ت َا ى ٖا في ٖا فاى ثاء في
تسؤاىٖا ليح بأىٖا اي نفس سػؤالها مػن اللػه سػبحانه تلػك
الصفة نفس سؤاؿ الله اياها ك سؤاؿ الطرفين هو تلك الصفة المحكػوـ بهػا لهػا اذ ال
سبيل لها الي الله اال بتلك الصفة ك هي سبيل الله اليها علي نحو قػوؿ الشػاعر رايػت
بعينها ك رات بعيني.
قولػه :تَا بأىرٔ في مو سذثح تَها ىٖها
فيٖا الباء في تَا بأىرٔ صلة قوله فحنٌ اي حكم بمسؤلها في
كل رتبة بما يليق لها فيها.
قولػه ٗ :ذيل اىَعيٍ٘اخ تنهو اعرثهاس ال
هي
هي االصه تَعْه
هيء فه
ها ال شه
هيء اال اّٖه
شه
االٍرْا يعني انها ممتنعة فػي ذات االزؿ المجهػوؿ الكنػه بكػل اعتبػار اي
بالنفي ك الصلوح ك الكوف ك العين ممتنعة في االزؿ فهو اذ ذاؾ هو.
قولػه :اال تَا ٕي شيء في اىحذٗز تَعْهي
االٍناُ في االٍناُ ك هػذا الكػالـ تمػاـ الكػالـ االكؿ ك عديلػه
قولػه ٗ :اٍا في االٍناُ فٖي شيء تَها شهاء
مَا شاء ك ليس بتكرار ك الايضاح فحاصله اف تلك المعلومات ممتنعػة فػي
االزؿ بكل اعتبار اال بنحو االمكاف في االمكاف ك هذا الكالـ يقصػر عػن نيلػه افهػاـ
الحكماء ك اكهاـ العلماء فهي في االزؿ شػيء باالمكػاف فػي االمكػاف ال فػي االزؿ
ٕٔٛ

فاف رايته فهو اذ ذاؾ هو ال شيء غيرق علػي معنػي االمتنػاع ك اذا رايتهػا فهػي اذ ذاؾ
هي ال هو بمعني االمتناع ك ذلك اف االزؿ ممتنع عن الحدث ك الحػدث ممتنػع عػن
االزؿ ك اليتناهي االزؿ ال بػذكاتها ك ال بصػفاتها ك ال بافعالهػا ك ال باثارهػا ك ال باثػار
اثارها الي ما ال نهاية له فهي هي بتكثراتها ك هػو هػو بتوحػدق النػه طػوي باحديتػه
جميع ما سواق فافهم اف كنت تفهم ك لميؤذف الحػد مػن الحكمػاء بازيػد مػن ذلػك
البياف ك است فر الله من زلة االقداـ بط ياف االقالـ.
ك قوله :هعْي اّٖا شيء تزىل اىحنٌ ٗ ٕه٘
ظو اىنيّْ٘ح يعني هي شيء بتلك الحقيقة التي هي المشية ك هػي ظػل
الكينونة كشعاع الشمس من الشمس.
قوله :فاعطإا تحنَٔ ٗ ٍايرٔ ٍا بهأىرٔ
ٍِ اى٘ج٘د فحكمه ك مشيته هما اسماف لصفة الكينونة ك الوجود هػذا هػو
الحكم الثالث القتضاء الوجود به ك هو الوجود المقيد.
ك قولػػه ٗ :اٍنههِ فيٖهها ٍهها اقرضههرٔ ٍههِ
االٍناُ ٗ اُ ىٌذقرضٔ فهي اى٘جه٘د ك هػذا هػو
االمكاف الجايز يعني به اف الله سبحانه اعطي المقتضػيات بمشػيته الوجػود الفعلػي
اي الكوف في الخارج ممثال علي حسب اقتضائها ك امكن فيها من القػوة مااقتضػته ك
اف لمتقتضه في الوجود فخلق االلف الفا بالفعل ك باء بالقوة ك يشرحه قوله :فَا
ىٌذ قرط ٗ ج٘دٓ في اى٘ ج٘د ذقر ضي ٗ ج٘دٓ
في االٍناُ.
قولهٕ ٗ :اذاُ اىشذثراُ اقرضاء ٍا هَنِ
ٖٔٛ

ىٖا ٍِ ذيل اىصفح اي االمكاف الجايز ك الوجود الجايز اي التمثل
في الخارج من حيث انفسهما اقتضاء ما يقضي لهما من الوجود اي صفة الكينونة.
قوله :الّٔ ارا شاء اقرضد ٍا فهي اى٘جه٘د
في االٍناُ ٗ ٍا في االٍناُ في اى٘جه٘د هػو
تعليل لقوله هاتاف الرتبتاف الي اخر فيعلل لكونهما اقتضاء ما لهمػا مػن المشػية بػاف اللػه
سبحانه اذا شاء ك اشرؽ بشعاعها عرصات االمكاف التي هي نفس ذلك الشعاع اقتضػت
المشية افيكوف ما في الوجود اي ما تشرؽ دكنها ك هو عرصػة االمكػاف ك اليعقػل غيػر
ذلك ك ما في االمكاف في الوجود ك كذلك اقتضت افيكػوف جميػع شػعاعها الػذي هػو
االمكػػاف موجػػودا امػػا عينػػا اك امكانػػا فشػػعاع المشػػية موجػػود ممكػػن ك هػػذا الموجػػود
الممكن من حيث نفسه اقتضاء ما له من صفة المشية التي هي جهته اليها.
قولػه :الُ رىل ٕ٘ ٍا ىٖا ٍِ ذيل اىصفح اي
الوجود في االمكاف ك االمكاف في الوجود هو ما للقوابل من صفة المشية كما قلنا.
ك قوله :اىَايح اىرهي تٖها االقرضهاء يعنػي اف
االقتضاء خلق بالمشية النه شيء ك كل شػيء فمػن صػفة الكينونػة ك هػو العبوديػة
الحادثة بالربوبية ك لوال ذلك لكاف قديما اك مخلوقا من غير شيء ك ذلك محاؿ مػن
القوؿ ك اليلزـ من ذلك جبر اذا كانت المشية ايضا لمتتعلق به اال بسؤاله كمػا يػاتي
اف شاءالله.
قوله ٗ :رىل حنٌ االخرياس اىشته٘تي اي الحكػم
بما سأؿ يعني اف الله سبحانه لما كاف مختارا ك يجب افيكػوف صػفة المختػار ايضػا
مختارا كجب اف اليكوف في خلقه ك ال شػيء اال نػورق ك صػفته غيرمختػار فوجػب
ٗٔٛ

افيكوف جميع ما اكجدق موجودا باالختيار ك اي اختيار اعظم مػن اف جعػل انفسػهم
الػػة االيجػػاد فانصػػبغ حكمػػه فػػيهم ك جػػري علػػيهم كمػػا شػػاؤا ك ارادكا االتػػري انػػه
خاطبهم ك قاؿ للواحد منهم كن ك هو اذف بافيكوف ما شاء كما شاء ك فاعل كن هػو
فاعل يكوف ك هو المخاطب الماذكف بامر كن االتري انك تقوؿ لزيد اقعد فيقعػد ك
هػػو فاعػػل القعػػود ك انػػت االمػػر االذف ال مباشػػر القعػػود فػػاذا قػػاؿ سػػبحانه لمػػا اراد
افيخلقه كن ك يكوف هو علي حسب ما يهواق ك يشتهيه ك اليقػدر افيكػوف اال علػي
حسب ما يشتهيه اذ االثر علي هيئة صفة موثرق فاذا هم كانوا كمػا كػانوا كمػا شػاؤا
فاين الجبر فافهم اف كنت تفهم ك ذلك اف كل عاؿ خلق كػل داف بنفسػه ال بواسػطة
اذ ال كاسطة ك ذلك حكم االختيار الربوبي الساري في كل موجود.
قوله ٗ :ذالصٍَٖا في اىرحق

اىظٖ٘سي الي اخػر

يعني اف المشية التظهر اال باالقتضاء ك االقتضاء اليظهر في الوجود اال بالمشية فهما
في الكوف الخارجي متالزماف ك اما المشية فمقدمة ذاتا ك رتبة الف ما من اللػه مقػدـ
علي ما من الخلق.
قوله ٗ :ذيل اىشت٘تيح ار الٍشت٘ب الػي اخػر يريػد
به اف كينونػة الػذات الظػاهرة هػي علمػه بمخلوقاتػه اكال ك صػفتها التػي هػي ظػل
الكينونة ك هي اي الصفة المشية هي علمه بمخلوقاته ثانيا فيعلم بػالعلم االكؿ نفيهػا
االطالقي ك الوجود الحقي فهو اذ ذاؾ عالم ك ال معلوـ كمػا انػه رب اذ المربػوب ك
يعلم بالعلم الثاني ما لها من تلك الصفة اي صػفة الكينونيػة ك هػي حيػث معلوميتهػا
الذي ليس له سبيل الي تعلق العلم بػه بػدكف ذلػك الحيػث بػل علميتهػا فهػم هيهنػا
معلوموف غيرمكونين ك ال معينين فكونهم علي حسب مػا علمهػم ك هػذا هػو العلػم
٘ٔٛ

المفصل االزلي السابق علي المشية الذي اشرنا اليػه سػابقا فكمػا كػانوا سػابقا ك ال
شػػيء اال الػػذات كػػانوا ثانيػػا ك ال شػػيء اال المعلػػوـ السػػرمدي ك قدشػػرح ذلػػك
الكاظم

في حديث طويل احب افاذكرق فسئل كيف علم الله قاؿ علم ك شاء ك

اراد ك قدر ك قضي ك امضي فامضي ما قضي ك قضي ما قدر ك قػدر مػا اراد فبعلمػه
كانت المشية ك بمشيته كانت االرادة ك بارادته كاف التقدير ك بتقديرق كاف القضاء
ك بقضائه كاف االمضاء ك العلم متقدـ علي المشية ك المشية ثانية ك االرادة ثالثػة ك
التقدير كاقع علي القضاء باالمضاء فلله تبارؾ ك تعالي البداء فيما علم متػي شػاء ك
فيما اراد لتقدير االشياء فاذا كقع القضاء باالمضاء فال بداء فالعلم في المعلوـ قبل
كونه ك المشية في المشاء قبل عينه ك االرادة في المراد قبل قيامه ك التقدير لهػذق
المعلومات قبل تفصيلها ك توصيلها عيانا ك كقتا ك القضاء باالمضاء هو المبػرـ مػن
المفعوالت ذكات االجساـ المدركات بالحواس من ذيلوف ك ريح ك كزف ك كيل
ك ما دب ك درج من ا نس ك جن ك طير ك سباع ك غير ذلك مما يدرؾ بالحواس فلله
تبارؾ ك تعالي فيه البداء مما ال عين له فاذا كقع العين المفهوـ المدرؾ فال بػداء ك
الله يفعل ما يشاء فبالعلم علم االشياء قبل كونها ك بالمشية عرؼ صفاتها ك حدكدها
ك انشاءها قبل اظهارها ك باالرادة ميز انفسها في الوانها ك صفاتها ك بالتقػدير قػدر
اقواتها ك عرؼ اكلها ك اخرها ك بالقضاء اباف للناس اماكنها ك دلهم عليها ك باالمضاء
شرح عللها ك اباف امرها ك ذلك تقدير العزيز العليم انتهي الحديث الشريف بتمامه
ك ال رض االستدالؿ باف االشياء كانت معلومة قبل افتكوف مذكورة بالمشػية ك هنػاؾ
كانت اعيانا ثابتة غيرمكونة موجودة بحضور علمي للػه سػبحانه ك لمػا يكونػوا باالنشػاء
بالمشية كما شرحنا ك بينا انفا.
ٔٛٙ

قوله :قاه ذعاىي اشاسج اىي اىهشذثريِ ك
اليحيطوف بشيء من علمه اال بما شاء فالػذي اليحيطػوف بشػيء منػه هػو العلػم
الكينوني الذاتي باالشياء فانه قبل اكػواف االشػياء ك اكؿ اذكػارهم الوجػودي ك اف
كاف هو الذكر العلمي اال انهم هناؾ ليسػوا هػم هػم ك انمػا هػو علػم اللػه سػبحانه ك
كماله ال شيء غيػرق فهنػاؾ اللػه يعلػم ك هػم اليعلمػوف ك امػا الػذي شػاء مػن علمػه
افيعلموق فهو صفة الكينونة ك هو من اكؿ االذكار الي ما شاء الله من سػاير مراتػب
ملكه فالعالموف بذلك مستزيدكف من العلػم الكينػوني الػذي ال غايػة لػه ك ال نهايػة
فيجري من باطنهم الي ظاهرهم اي من قوتهم الي فعليتهػا ابػدا ك ال نفػاد لػه فهػذاف
هما العلماف المشار اليهما بقوؿ جعفر بن محمد

اف لله علما خاصا ك علما عاما

فاما العلم الخاص فالعلم الذي اليطلع عليه مالئكته المقربين ك انبياءق المرسلين ك
اما علمه العاـ فانه علمه الذي اطلع عليه مالئكته المقربين ك انبيػاءق المرسػلين ك
قدكقع الينا عن رسػوؿاللػه
جعفر

ك العلػم االكؿ هػو الػذي قػاؿ فػي حقػه موسػي بػن

علم الله اليوصف الله منه باين ك اليوصف العلم من الله بكيف ك اليفرد

العلم من الله ك اليباف الله منه ك ليس بين الله ك بين علمه حد انتهي.
قولهٕ ٗ :زا اىعيٌ اىزي الهحيطهُ٘ تاهيء
ٍ ْٔ اي اىنيْ٘ ّح

ٕي

ٍِ عي َٔ تزا ذٔ

ميذك ٍْل ك المراد من يدؾ منك ليس علي ظاهرق الداؿ علي التبعيض بػل
المراد منه شيئاف احدهما اف المراد حضور العلم الثاني عند الػذات كحضػور يػدؾ
منك ك يمثل العرب ك العجم ل اية الظهور بالكف ك يقولػوف اراق كمػا اري كفػي ك
من هذا الباب قوله سبحانه في كصف الظلمػات اذا اخرج يدق لميكد يريها ك قػوؿ
ٔٛٚ

ابيجعفر

اف الله لم يدع شيئا كاف اك يكوف اال كتبه في كتاب فهو موضوع بين

يديه ينظر اليه الخبر ك ثانيهما افيكوف المراد باليد القدرة ك هو شايع في العػرب ك
العجم يقولوف له يد في هذا اي قدرة ك يد الله قدرته فيدؾ منػك اي قػدرتك منػك
فكما اف قدرتك منك كمالك كذلك علمه سبحانه كماله كما في ركايػة هشػاـ بػن
الحكم عن ابيعبدالله

قاؿ العلم هو من كماله ك هذا هو المعنػي الػذي اراد بػه

الشيخ النه استشهد لقوله كيػدؾ منػك بركايػة هشػاـ ك هػي مػا ذكرنػا ك امػا ركايػة
حمراف فهي ما ركاق عن ابيجعفر

في العلم هو كيدؾ منك ك يحتمػل افيكػوف

المراد باليد النعمة ك هػو شػايع فػي العػرب ك يقػاؿ للػنعم االيػادي ك فػي الخبػر اف
استطعت اف يكوف يدؾ العليا عليه فافعل يعني احسانك اليه اكثر ك االيادي الجميلة
اي النعم الجميلة الحسنة فيدؾ منك جودؾ ك ال شك اف جميع ما سوي الله جػودق ك
كرمه ك هو جواد حػق ك االكالف اكجػه ك قػدانهينا علػي مػا اردنػا مػن التعليػق علػي
كالمه

ك لعمري لو ضربت اباط االبػل علػي بسػي االرض الاظنػك افتقػف

علي شرح هذق العبارة ك كفاؾ في عظمته افيقوؿ مثل الشيخ فيػه العػاثر عليػه اعػز
من الكبريت االحمر ك يعظمه ك كفي باستعظامه عظمة ك الله كلػي التوفيػق ك بيػدق
ازمة التحقيق سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا انك انت العليم الحكػيم ك كفػي بمػا
ذكرنا في مباحث العلم فاف هذق الرسالة التسع اكثر من ذلك.
الوطلة الثالج
في الثـذاء

ك هو مسػئلة كليػة قػداكثر المتكلمػوف فيهػا الخػالؼ ك مػن لػمياخػذها مػن
اؿمحمد

خزاف علم الله سبحانه فهو عن فهمها محركـ فاحببنػا افنشػرح ذلػك
ٔٛٛ

ايضا في هذق الرسالة علي ما بينه الله علي السنة اكليائه ك قدقاؿ الصادؽ

لو علم

الناس ما في القوؿ بالبداء من االجر مػافتركا عػن الكػالـ فيػه فالواجػب افنبسػ
القوؿ في هذق المسئلة طلبا لالجر ك اظهارا لالمػر ك قػدركي عنػه
بمثل البداء ك عن احدهما

مػاعظم اللػه

ماعبد الله بشيء اعظم من البداء ك انت اذا اطلعت

علي ما بيناق عرفت اف جميع ما نطقوا فيه كسراب بقيعة يحسػبه الظمػاف مػاءا حتػي
اذا جاءق لميجدق شيئا فال حاجة بنا الي ذكر االقواؿ ك تطويل المقاؿ ك تنضيد امتعػة
الناس كالسمسػار اذ كػاف لنػا سػلعة ببركػات االئمػة االطهػار علػيهم صػلوات اللػه
مااختلف الليل ك النهار ك شرح هذق المسئلة يقتضي رسم فصوؿ.

فصـل :من البديهيات عندنا ك عند الموحدين بحقيقة التوحيد اف الله سبحانه
عالم بجميع ماكاف ك مايكوف الي ما ال نهاية له قبل افيخلػق الخلػق كمػا بينػا انفػا ك
شرحنا ك علمه سبحانه كماله االزلي غيرمستفاد من شيء اليزيد في علمه باالشياء
شيء ك الينق

مػن علمػه شػيء ك اليت يػر ك اليتبػدؿ ك اليجهػل ك الينتظػر العلػم

بشيء ك اليخاؼ محو شيء من نظرق فاليجوز افيبدك له شػيء ماكػاف يعلمػه ابػدا
ابدا فمن زعم انه يبدك لله سبحانه في علمه االزلي شيء ماكاف يعلمػه فقداخرجػه
عن ازله ك انزله الي رتبة االكقات ك حيػز االمكانػات ك هػو شػرؾ باللػه عزكجػل ك
قدقاؿ ابوعبدالله

مابدا لله في شيء اال كاف في علمه قبل افيبدك له ك سئل

هليكوف اليوـ شيء لميكن في علم الله باالمس قاؿ ال من قاؿ هذا اخزاق الله قيل
ارايت ماكاف ك ما هو كائن الي يوـ القيمة اليس في علم الله قاؿ بلي قبػل افيخلػق
الخلق ك قاؿ ابوجعفر

كاف الله ك ال شيء غيرق ك لم يزؿ عالما بمايكوف فعلمػه

به قبل كونه كعلمه به بعد كونه فتبين ك ظهر انه سبحانه علم المعلومات بقضػها ك
ٜٔٛ

قضيضها قبل اف يكونها ك كانت مذكورة في العلم االزلي له سبحانه علي مػا بينػا ك
شرحنا ك علمه بها نفس ذلك الذكر ك تلك االذكار كانت حاضرة لديه كيدؾ منك
كما قاؿ

في قوله هل اتي علي االنساف حين من الدهر لميكن شػيئا مػذكورا،

بلي كاف مذكورا في العلم ك قدقاؿ سبحانه انا خلقنا االنساف من قبل ك لميك شيئا
يعني مكونا فذلك العلم قبل كوف االشياء ك انػت تعلػم اف االكػواف حصػلت بقولػه
كن ك كن فعل ه ك مشيته ك اذا اراد شيئا يقوؿ له كن فيكوف ك االنساف لػميػك شػيئا ك
انما سمي الشيء شيئا النه مشاء فعلمه سبحانه باالشياء قبل افيتعلق بها مشػية كمػا
مر في الخبر بالعلم علم االشياء قبل كونها ك قاؿ بعلمه كانت المشية ك قػاؿ العلػم
بالمعلوـ قبل كونه فالمشية هي فوارة العلم يظهر منها ما يشػاء كمػا يشػاء ك مشػيته
تستفيد من العلم ال علمه يستفيد من المشية اذ هو يشػاء مػا علػم ال انػه اليعلػم حتػي
يشاء كتب رجل الي ابيالحسن

يساله عن الله عزكجل اكافيعلم االشػياء قبػل

اف خلق االشياء ك كونها اك لميعلم ذلك حتي خلقها ك اراد خلقها ك تكوينها فعلػم مػا
خلق عند ما خلق ك ما كوف عند ماكوف فوقع بخطه لم يزؿ الله عالمػا باالشػياء قبػل
اف يخلق االشياء كعلمه باالشػياء بعػد مػاخلق االشػياء انتهػي كمعلػوـ اف الجاهػل
اليقدر علي العمل علي نهج الحكمة ك الصواب فكاف عالما بما صنع قبػل افيصػنع
بنفسه ما يصنعه بعد علمه به فاذامحاؿ افيبدك له بداء لميكن ذلك البداء فػي علمػه
تعالي عما يقوؿ الظالموف العادلوف الملحدكف علػوا كبيػرا كهػذا العلػم كمػا قػدمنا
نفس اذكار المعلومات العلميػة الحاضػرة عنػدق ك نفػس كينونتػه سػبحانه االزليػة
اليحي به احد سواق ممن خلقه بمشيته علي حسب علمه فاف كل شيء متاخر عػن
هذا العلم بدرجتين اقال ك قدضرب حجاب المشية بين هذا العلم ك بػين مػا دكنػه ك
ٜٓٔ

هو حجاب اليسع لمشاء هتكه ابدا ابدا ك يظهر اللػه سػبحانه مػن هػذا الحجػاب مػا
يشاء من علمه شيئا بعد شيء ك اف كاف مشيته هذق سرمدية التدرج فيها بوجػه مػن
الوجوق ك ال امتداد في كقتها اال انها التخلو من كقتما لحدكثها ك التخلو من تجػدد
ك استمرارما ك تنقل من االسفل الي االعلي بخطا ال غاية لبينهػا ك ال نهايػة ك اف كػاف
بساطتها بحيث التدرؾ كثرة فيها ك م ايرة بين حاالتها ك لػو بػادؽ االكهػاـ ك اعلػي
المشاعر فانهػا اليجػري عليهػا مػا هػي اجرتػه ك اليعػود فيهػا مػا هػي ابدتػه اال انهػا
لحدكثها ك ما كصفها الله به في اثارها كذلك فهي في كػل اف ك ال اف لهػا لسػاف داع
بقوؿ رب زدني علما ك زدني فيك تحيرا ك تزداد علما بما يعلمها الله في كػل اف ك
ال اف بما ال غاية له ك ال نهاية فسبحانه من عالم ال نهاية لعلمه ك ال غاية لتعليمه كلمػا
كضعت لهم حلما رفعت لهم علما ليس لمحبتي غاية ك النهاية اال انه يظهر من هذق
المشية تلك العلوـ المستفادة علي حسب قوابل المستفيدين منهػا فػي مراتبهػا مػن
التدرج ك الترتب ك بين كل مستفيد ك بين هذق المفيدة حجب من موادها يظهر منها
العلم الي اعيانها شيئا بعد شيء علي حسب رتبها ك امتداداتها ك اكقاتها فتلك المواد
فػوارات لهػا يفػور منهػػا العلػم علػي حسػب ضػػيق منافػذها ك سػعتها ك اليسػع تلػػك
المستفيدات العينية خرؽ تلك الحجب ك االطالع علي ما كرائها ابدا ابدا فاليحػي
شيء منها بشيء من علمه سبحانه اال بما شاء كما شػاء بقػدر مػا شػاء حػين مػا شػاء
فيبس لها فتعلم ك يقبض عنها فالتعلم سبحانك العلػم لنػا اال مػا علمتنػا انػك انػت
العليم الحكيم ك ذلك اف الفعليات العلمية التي هي من كراء تلك الحجب اذا نزلت
اليها اختفت فيها ك ظهرت بالصلوح ك القػوة ك االسػتعداد ك انحلػت فيهػا فػذابت ك
تجانست ك تشاكلت فلميكن شيء منها من حيث نفسه اقرب مػن شػيء اخػر الػي
ٜٔٔ

الفعلية ك البركز ك ال اكلي بها فهي كلها كاقفة بباب التدبير علي نهج التقػدير فكػل
كاحدة منها اذف لها بالخركج خرجت ك اال بقيت في االمكاف ك القوة كما تػري مػن
قطعة الشمعة انها صػالحة للتشػكل بكػل شػكل يمكػن فيهػا ك تلػك االشػكاؿ فيهػا
غيرمتمايزة بالفعل اال انها صػالحة للتشػكل بكػل مػا يػورد عليهػا يػد التػدبير علػي
حسب حكم التقدير فيظهر شكل من تلك االشكاؿ بعد شكل ك كاف فػي علػم اللػه
سبحانه بالفي عاـ قبل هذا انها تتشكل بشكل كػذا ك كػذا ك كػذا ك تلػك العلميػات
الفعليات كانت محجوبة تحت مادة الشمعة محلولة مذابة صائرة بالقوة فقػدـ اللػه
من تلك الصور ما شاء ك اخر ما شاء كيف شاء فاذا قدـ ما قدـ لميخالف علمػه ك اذا
اخر ما اخر لميخالف علمه سبحانه المتقدـ علي هذق المادة االتري انك تػري فػي
نفسك عيانا انك تقدر علي تشكيل الشمعة علي صورة التثليث ك اخراج تثلثهػا مػن
قوتها الي فعلها ك تقدر علي تربيعها ك اخراج تربعهػا مػن قوتهػا الػي فعلهػا ك تقػدر
افتقدـ ايها شئت ك توخر ايها شئت بالشك ك ال ارتياب ثم اف قدمت شيئا اك اخرته
لمتخالف علم الله السابق بمايخرج منها الػي الفعليػة ك هػذا االحتجػاب هػو الػذي
حير اكلي االلباب ك اليمكنهم خرؽ الحجاب فوقفوا في االرتياب حتي يفػتح لهػم
الباب ك ياتيهم الخبر الصواب كلكن يختلف مراتب الحجب ك الواقفين من كرائهػا
فال كل يحجب عن كل ك لكل منا مقاـ معلوـ اال اف كل من دخػل عرصػة الخلػق ك
كاف مركبا من مادة ك صورة كاقف موقف الجهػل بشػيء بػل باشػياء ال نهايػة لهػا ك
االستزادة ك الفقر ك الفاقة ك الذي اليجهل شيئا ك الينتظر بدك امر جديد هو الواحػد
االحد الفرد الصمد الذي لميلد ك لميولد ك لميكن له كفوا احد ثػم كػل ذيمػادة ك
صورة ذك قوة ك فعلية فمادته قوته ك صورته فعليته فاليحي بفعليات كراء مادته اال
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بما شيء منها ك بين له بفعليته التػي هػي صػورته ك مادتػه قوتػه النهػا مػن االمكػاف
الصالح لكل صورة ك لماتتصور ك هي تحت تدبير التقدير يفعل بهػا مػا يشػاء اال اف
من المواد ما هي رقيقة بسيطة متشاكلة مع الفعليات اشد تشاكل لمتحجبها اال بقدر
غلظة هي شرط استمساؾ كجودها ك عليها منػاط عبوديتهػا ك فقرهػا ك منهػا مػا هػي
غليظػػة قليلػػة المشػػاكلة اك عػػديمتها فبهػػذق الرقػػة ك ال لظػػة اختلػػف تنػػاهي كركد
الفعليات اليها ك عدمه ك سرعة تقضي االمتداد المنتزع عن تػوارد تلػك الفعليػات ك
عدمها ك بها اختلف حاؿ العلماء في كثرة ما يرد اليهم ك قلته فلػرب عػالم يػرد اليػه
شيء في اف لو قسم علي ساير الناس سنة لكفاهم ك بها اختلف ب ء تقضػي اكقػات
االكواف ك سرعته فيكوف تقضي الدهر ابطا بل التقضي حتي قيل انػه قػار ك تقضػي
الزماف اكثر علي ما تري.
فصـل :اذا عرفت اف كل حادث مركب ك كل مركب مركب من مادة ك صورة
ك المػػادة هػػي الحصػػة المػػاخوذة مػػن االمكػػاف المتشػػاكل االجػػزاء ك الصػػورة هػػي
خصوصية ذلك الشيء التي ليست ل يرق فالمادة من حيث هػي هػي صػالحة للتهيػؤ
بكل هياة ك ذلك الصلوح هو استعدادها للتشخ
اف المادة فػي نفسػها شػخ

بكل شخصية ترد عليهػا عرفػت

بػالقوة ك فػي صػورتها شػخ

بالفعػل فكػل حػادث

صاحب قوة ك اسػتعداد فالتصػغ الػي الػذين يخصصػوف القػوة ك االسػتعداد لقصػر
نظرهم بهذق الدنيا ك يعلموف ظاهرا من الحيوة الدنيا ك هم عن االخرة هم غافلوف.
ك اما قوؿ علي

في كصف العالم العلوي صور عارية عن المواد عالية عن

القوة ك االسػتعداد فػالمراد بهػا المػواد الزمانيػة ك قواهػا ك اسػتعداداتها ال مطلقػا ك
يكشف عن ذلك قوؿ ابنه الرضا

اف الله سبحانه لم يخلق شيئا فردا قائما بذاتػه
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كقوؿ الله سبحانه ك من كل شػيء خلقنػا زكجػين ك اتفػاؽ الحكمػاء علػي اف كػل
ممكن زكج تركيبي ك شهادة العقوؿ السليمة باف جميػع تلػك الصػور مشػتركة فػي
االمكاف ممتازة فػي حػدكدها فلهػا مػواد ك صػور بحسػبها فكػل مخلػوؽ لػه قػوة ك
استعداد تصلح لظهور الفعليػات عليهػا ك قػدعرفت انهػا تختلػف فػي التشػاكل مػع
الفعلية ك التباين منها فاكؿ ما خلق الله سبحانه مشػيته لقػوؿ الصػادؽ

خلػق اللػه

المشية بنفسها ثم خلق االشياء بالمشية فالمشية اكؿ المخلوقات ك اعظم التجليػات
لكينونة الذات ك ابس المركبات الف الكل بها ك اليجري عليها شيء من صػفاتها ك
فعليتها عين قوتها ك قوتهػا عػين فعليتهػا لبسػاطة اجزائهػا حتػي اف اجزاءهػا بسػائ
لم تركب من اشياء قبػل فػال اجػزاء اذ ال امتيػاز فهػي اكؿ مركػب خلػق مسػاكقا مػع
اجزائه المساكؽ بعضها مع بعض فهي اكؿ االشياء ال اكؿ قبلهػا كلكػن لنػا افنػتكلم
فيها علي حسب ما كصفها الله سػبحانه ك عرفهػا باثارهػا فنقػوؿ هػي كػل ماكانػت
ممكنة ك امكانها عين ذاتها بال تفاكت ليست بسابقة علي االمكاف فتكػوف قديمػة ك
ٌ
ال بمؤخرة عنه فيكوف شيئا ب يػر مشػيته فاالمكػاف شػيء مخلػوؽ بمشػيته ك مشػيته
ممكنة حادثة بذلك االمكاف فهما من كػل جهػة شػيء كاحػد ال فػرؽ بينهمػا اال اف
المشية ممكنة ك االمكاف هو الصػلوح المطلػق لمػا ال نهايػة لػه كمػا بػين فػي محلػه
فالمشية لها مادة ماخوذة من االمكاف ك صورة هي كونها مشية ك فعال لله سػبحانه ك
قدعرفت انها لمتسػبق مادتهػا صػورتها ك ال صػورتها مادتهػا فمادتهػا هػي قوتهػا ك
استعدادها لكونها مشية امكانية اك كونية اك عينية متعلقة بزيد اك عمػرك اك سػماء اك
ارض اك غيب اك شهادة اك جماد اك نبات اك حيواف اك جن اك ملك اك صػفات هػوالء
اك افعالهػػا اك اثارهػػا اك اثػػار اثارهػػا اك قراناتهػػا ك نسػػبها ك اضػػافاتها ك ارتباطاتهػػا ك
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اعراضها الي ما ال نهاية له فمادة المشية صالحة الفتتصور بصورة مشية خاصػة لكػل
ذلك كما اف حركتك المطلقة فيها قوة التعلق بكل صػنعة ك بالكتابػة ك بػااللف ك البػاء
الي غير ذلك من الحركؼ ك تراكيبها ببس ال نهاية له ك مهماتعلقت بشيء من ذلػك
تهيات بهيئته فوقع عليه شبحها فكاف ذلك الشيء ك هي من حيث المادة صالحة لكػل
ذلك ك فيها قوة التهيؤ بكل هذق الهيئات ك كذلك المشػية ك العبوديػة جػوهرة كنههػا
الربوبية فالمشػية المطلقػة قبػل جميػع التقيػدات هػي المػادة النوعيػة لتلػك االفػراد
الخاصة ك لها صور خاصة ك هي في نفسها ايضا لها مادة هي االمكاف المطلق ك صػورة
هي صورة كونها حركة ك ذلك االمكاف هو رطوبة الرحمة التي خلقت منها المشػية ك
هي اثر الرحمن المستوي علي عرشها ك صورة كونها مشية هي الجزء الهبائي الػذي
يعقد فيه الرطوبة كما بين في محله فرحمته سبحانه غير مقيدة بالمشية اك غيرها ممػا
اليدخل مشاعرنا النها اثر المشية اال انها تصورت بصورة المشية.
بالجملة اف المشية اي صورة المشية كاقفة مػن كراء حجػاب تلػك الرحمػة ك
هي حجاب القدرة ك قدانحل ك ذاب جميع ما كراءها من معلومات الله سبحانه فيها
ك دخلت تحت القدرة ك صارت مقدكرة لله سبحانه ك كاف الله سبحانه قػادرا علػي
كل ما علم ك عالما بكل ما قدر ك قداستوي نسبة جميع معلوماته الي قدرته سػبحانه
فاليعجزق شيء في السموات ك االرض ك هو علػي كػل شػيء قػدير ك بكػل شػيء
عليم اال اف االشياء كانت قبل المشية معلومة مفصلة ك هيهنا صارت مبهمػة مجملػة
باالبهاـ االطالقي بحيث ال تعين لشيء منها فيها ك لما كانت ك التتجاكز عن مبػدئها
بقيت في جهل ك افتقار امكاني الػي اللػه سػبحانه ك اسػتفادة ك اسػتزادة دائمػة بمػا
النهاية له ك هي في كل حين التعرؼ اال ما عرفها ك التعلم اال ما علمها الله سػبحانه
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ك لما كانت ك ليس لها امتداد متميز االجزاء ل ايػة بسػاطتها ك كانػت ال نهايػة لهػا ك
الغاية ك يكوف جميع استعداداتها للتعلم ك االستزادة حاصػلة لهػا بالفعػل بالترقػب
لها لحصوؿ استعداد النها خلقت بنفسها اليتوقف كجودها علي غيرها ك هي نفسها
ك نفسها هي ك اليعقل لها حصػوؿ اسػتعداد بعػد اسػتعداد الف اسػتعدادها الالنهايػة
نفسها ك هي التفقد نفسهاك كاف استعداداتها الالنهاية حاصػلة لهػا فػي كػل حػين ك
الحين كاف جميع تعليم الله سبحانه لػه موجػودا بالفعػل فػاف اللػه سػبحانه اليحػرـ
االجابة من امرق بالدعاء ك دعا باسػتعداد موجػود ك ال مػانع ك هنػاؾ ال مػانع اذ لػيس
معها غيرها فالمقتضي بالنهاية موجود ك المانع مفقود ك المعطػي جػواد فاليحرمػه
التعليم الالنهاية ك معذلك مفتقر الي تعليمه سبحانه في كػل حػين ك ال حػين فعلمػه
سػػبحانه بالنهايػػة كراء هػػذا التعلػػيم ك الػػتعلم اللػػذين ال نهايػػة لهمػػا ك ال غايػػة كلمػػا
كضعت لهم حلما رفعت لهم علما ليس لمحبتي غاية ك ال نهاية فسبحانه من عػالم
النهاية لعلمه ك ال تعليمه ك هو كراء ما اليتناهي بما اليتناهي ك هذا هو مقاـ التحير ك
سقوط علم كل عالم دكف علمه ك هذا هو مقاـ رب زدنػي فيػك تحيػرا ك هػو مقػاـ
حيرة كل عليم ك سقوط كهم كل حكيم ك فوؽ كل ذيعلم عليم.
ك لماكاف هذق المشية هي مبدا المبادي ك ال شيء فوقها ك قدخلقت بنفسػها ك
هي بنفسه ا يدالله في خلق نفسها ك لساف الله في التعبير عنػه لهػا ك تعلػيم اللػه اياهػا
كانت تخرج بنفسها لنفسها ما في قوتها الي فعليتها ابدا بالنهايػة بػاذف ربهػا ك هػي
اذنه سبحانه فيعلمها الله سبحانه بنفسها ك يستخرج كنوز ما فػي قوتهػا الػي الفعليػة
بنفسها ك نفسها هي هي ابدا فيخرج منها علػوـ ال نهايػة لهػا ك ال غايػة لهػا بهػا فهػي
كصف معلميته سبحانه ك تعليمه لها ك هي المتعلمة من الله سػبحانه فهػي القطػب ك
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هي الكرة تدكر علي نفسها باالستمداد السرمدي علي التوالي ابدا ك تػدكر نفسػها
عليها باالمداد السرمدي علي خالؼ التوالي ابدا فال هي تفقد نفسها حيث تجػدها
ك ال نفسها تفقدها حيث تجدها ك هذا العلم هو العلم الذي شاء افيعلمه غيػرق ك هػو
كلمات من ذلك العلم الكينوني الذي اليحيطوف بشيء منه اال بما شاء ك قدشػاء مػا
شاء كما رايت فافهم هذق العبارات المػرددة المكػررة اف كنػت تفهػم ك اال فاسػلم
تسلَم كلكن اخبرؾ اف هذا المقاـ اليدرؾ اال بعينه تعالي فاف كنت من فرسػاف هػذا
الميداف فتقدـ طالبا لسبقته ك اال فدكنك دكنك فانه بحر عميق ك صراط دقيق ك كم
من سفينة فيه غرقت ك قدـ عليه زلت ك ال عاصم اال الله ففركا الي الله ك من يعتصم
بالله فقد هدي الي صراط مستقيم.
فصـل :فالمشية حدثت لها بتعليم الله سبحانه علوـ كحدانية امكانيػة بجميػع
ماخلق الله سبحانه بها ك ثبتت في صدرها ك هػي المشػار اليهػا بقولػه ك كػل شػيء
احصيناق في اماـ مبين ك قوله بل هو ايات بينات في صدكر الذين اكتوا العلم ك هي
تجمع جميػع ماكػاف ك مػايكوف الػي يػوـ القيمػة بالفعػل ك تعلػم العلػوـ االجماليػة
االطالقية بنفسها باالتحاد ك العلوـ االطالقية التفصيلية بتطوراتها ك شػؤنها ك تنزلهػا
ك تعلم االكواف ك االعياف ك االفعاؿ ك االشػباح بتجلياتهػا ك ظهوراتهػا ك للمعلومػات
مقاـ علمية سرمدية للمشية قبل كونها ك مقاـ كونية دهرية في مقامها كمػا عرفػت
سابقا فهي في مقاـ المعلومية كعاؤها السرمد النها قبػل كونهػا المسػاكؽ للػدهر ك
في مقاـ االثرية للمشية كعاؤها الدهر النها كاقعة تحػت السػرمد مسػاكقة لوقتهػا ك
مكانها فتلك الفعليات العلميات السرمديات لما نزلت الي مقػاـ االكػواف الدهريػة
انحلت ك ذابت ك تشاكلت ك اتحدت فكػاف منػه االمكػاف الجػايز الػذي هػو مكػاف
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الدهريات ك الدهر كقتهػا ك االكػواف كاقعػة فيػه ك لماكانػت الػدهريات التتجػاكز
مبداها الذي هو الكوف الجايز ك هو حصػة مػن االمكػاف الجػايز ك قػدخفيت جميػع
تلك العلوـ تحت هذا الحجاب بقيت في جهالة جهػالء التعلػم شػيئا اال بتعلػيم اللػه
سبحانه ك اظهارق ما شاء من تلك العلوـ لها ك اخراج كل شيء قداستجن فيه ك صػار
بالقوة الي عرصة الظهور ك الفعلية فما خرج الي الفعلية تعلمه ك اال فال فصار لهؤالء
في الرتبة الثانية مصػداؽ قولػه سػبحانه ك اليحيطػوف بشػيء مػن علمػه الفعليػات
السرمدية اال بما شاء ابرازق من فوارة االمكاف الجػايز الػدهري ك لمػا كػاف الػدهر
برزخا بين السرمد غيرالمتناهي الواحدي ك بين الزماف المت ير المتبدؿ يعني كػاف
من حيث كونه اعلي من الزماف بريئا من الت ير ك التجدد حتي قيل في حقه انػه قػار
الذات اليت ير ك اليتبدؿ ك اليتجدد ك اليتصرـ ك من حيث كونه اسفل مػن السػرمد
مالزما للت ير ك التبدؿ ك التجدد صار تجددق ك امتدادق من حيث الترقػي ك التنػزؿ ك
استقرارق من حيث العرض يعني انه يتجدد حاالته بترقػي عرصػته كليػة مػن عػالم
النفوس الصور المجردة الي عالم الرقايق ك من الرقايق الي العقوؿ المعنوية ك فيهػا
الي ما ال نهاية له ك يتنزؿ عرصته بكلها من العقوؿ الػي الرقػايق ك مػن الرقػايق الػي
النفوس ك من النفوس الي الطبايع ك هكذا فالدهر متجدد االكقات ك االنػات هكػذا
ك اما من حيث العرض فهو بيت منجد اليت ير ك اليتبدؿ كل شيء منه موضػوع فػي
حدق ك مقامه فبهذا االعتبار قار اليتجػدد كتجػدد الزمػاف ك بػذلك االعتبػار متجػدد
ك اما السرمد فهو بخالؼ الدهر ك الزمػاف فهػو ال نهايػة لػه طػوال ك ال عرضػا ك كلػه
حاصل حصوال كحدانيا فعليا علي حسبه ك معذلك مفتقر مسػتزيد فيمػا ال نهايػة لػه
بالنهاية فسبحانه من عليم مااكسعه ك سبحانه من كاسع مااعلمه فاالمكػاف الػدهري
ٜٔٛ

هو حجاب اغل من االمكاف المطلق ك استر لما كراءق ك اليخرج منه اال شػيء بعػد
شيء ك قدعرفت اف العلوـ التي تخرج منه بالتدرج طولية للطف ذلك العلم ك غل
ذلك الحجاب فاليعرؼ منه شيء اال بعد حػين ك امػا بالنسػبة الػي العلػوـ العرضػية
فتخرج منه دفعة لكثافتهػا ك كجػود اسػتعداد تعلمهػا فيػه بالترقػب النػه بكلػه اثػر
المشية غيرالقاصرة عن شيء اكجدتػه بنفسػه ك ال مػانع لوجػودق لعػدـ شػيء غيػر
نفس ذلك االثر ك هو نفسه ك نفسه هو اليفقد نفسه ك اليفقدق نفسػه ك لػيس يفتقػر
في كجودق اال الػي مػوثرق الموجػود النافػذ االثػر ك القػدرة ك الػي نفسػه التػي هػي
استعداد قبوؿ التاثير ك هي موجودة ك لتجردها ك تذكتها غيرممتػدة بامتػدادات كصػفية
ممتازة فهي مستعدة لجميع ما يفاض عليها ابدادهريا فيفاض عليها ابدا دهريا بػال نهايػة
دهرية فعالمة بتعليم الله سبحانه بجميع العلوـ العرضية ك معذلػك كلػه لػمتسػت ن عػن
تعليمه الالنهاية في كل حين دهري كما عرفت في السرمد ك امػا التجػددات الدهريػة
اي الطوليػػة فليسػػت بحاصػػلة لػػه ابػػدا بالفعػػل فػػاف المبػػدا ال نهايػػة لػػه ك الطريػػق اليػػه
غيرمحدكد ك المتناق ك االثر محدكد بحدكدق كائنػة ماكانػت ك دعوتػه اقبػل مسػتمرة ك
هي جذبه االثر اليه بنارية فعله الذي هو الحركة االيجادية فالينتهي سير االثر اليػه ابػدا
ابدا ك اليقطع تلك المسافة باقداـ االقباالت ك االمتثاالت الدهريػة سػرمدا فانػه يمشػي
في نفسه ك هو خارج عن نفسه تعلم ما في نفسي ك ال اعلم ما في نفسك انك انت عالـ
ال يوب فالدهر دائم التجدد بالتجددات الطولية ابدا ابػدا ك فػي كػل حػين يػتعلم علمػا
لميكن له ك يحصل له فعلية لمتكن له موجودة فهو طوال ك عرضا متعلم اال اف تعلمه فػي
العرض بالتجدد بالنهايػة ك تعلمػه فػي الطػوؿ بتجػدد بالنهايػة ك السػرمد تعلمػه فػي
الطوؿ ك العرض بالتجدد بالنهاية لوحدانيته الحقيقية فافهم.
ٜٜٔ

فصـل :فالدهر له علوـ فعلية عرضية قارة ك علوـ طولية متجددة ك ذلك التجػدد
كاف في السرمد قارا فهػذق العلػوـ لمػا نزلػت الػي عػالم االجسػاـ انحلػت ك ذابػت ك
اتحػدت ك تشػاكلت ك عػدمت امتيازاتهػا ك صػػارت بحػرا سػياال جسػمانيا ك صػػارت
الحيوة موتا ك العلم جهال ك الفعل قػوة فصػارت الجسػمانيات جاهلػة بماكراءهػا مػن
العلوـ الدهرية اليحسوف شيئا منه بعين ك ال اثر ك هم مترقبوف منتظركف حتػي يخػرج
شيء من كراء هذا الحجاب فيطلعػوا عليػه ك يعلمػوق بتعلػيم اللػه سػبحانه ك اليخفػي
عليك اف كيفية الظهور ك االظهار ك التعليم في جميػع هػذق المراتػب المتقدمػة طػوال
تحصل بجذب المبدا العػالي بادامػة نػداء اقبػل ك مواجهتهػا بشػمس فعلػه المشػرقة
الحارة اليابسة الجذابة فتطرح عليها شعالت االمػداد فتمازجهػا ك َتحلُهػا ك تعقػدها ك
تصعد المطاكع منها ك تذر االعراض الخاصة بمحالها غيرالقابلة للصعود عنها فتصػعد
شيئا بعد شيء ك تسلُخ عن نفسها تلك االعراض شيئا بعد شيء ِ
فترؽ شيئا بعػد شػيء
ك تري شيئا بعد شيء ممػا كراءهػا فتظهػر عنهػا الفعليػات الكامنػة فيهػا هكػذا ك هػذا
الجذب ك الحل ك العقػد ك التطهيػر ك التضػعيف الغايػة لػه ك ال نهايػة الف االثػر كلمػا
تطهر خرج ما في كيانه الي عيانه ك اليخرج عن كونه اثػرا ك امػا فػي العػرض فػذلك
بايدي المكمالت العرضية الحاصلة من تكثر ما في المرتبة الحاصػل مػن البعػد عػن
المبدا فمن توارد عكوس تلك الكثػرات ك تعاكسػها ك فعلهػا ك انفعالهػا تخػرج تلػك
القوي الي الفعلية فاف كال يتكمل من كل ما هو من جنسه فباختالؼ اسباب التكميػل
ك باختالؼ التكمل ك باختالؼ التعػاكس ك قػرب االشػياء بعضػها مػن بعػض ك بعػد
بعضها عػن بعػض ك اجتماعهػا فػي التػاثير ك افتراقهػا ك تماثلهػا ك تجانسػها ك تباينهػا ك
تخالفها ك غير ذلك مػن الموانػع ك المقتضػيات تكثػر ظهػور الفعليػات العرضػية مػن
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االمكاف ك القوة الي الفعلية ك كل شيء فػي التػاثير يػد الفاعػل اليمنػي لمشػيته ك كػم
ارادته ك سبب احداثه ك كل شيء في التاثر يد الفاعل اليسري فيبدي ما يشاء بقدرتػه
ك يظهر ما يريد بحكمته ك ذلك لما عرفنا انه الي ير الشيء من جوهريته الػي جػوهر
اخر اال الله ك اليخرج الشيء من العدـ الي الوجود اال الله كما في الخبر.
بالجملػػة اختفػػت تلػػك الفعليػػات الدهريػػة كراء حجػػاب الجسػػم الػػذي هػػو
لالجساـ بمنزلة االمكاف لالكواف ك اليعلم شيئا من ما كراءق اال علي حسب ما يظهر
الله منه حين ما يظهر الله سبحانه منه ك لما كاف الجسػم فػي غايػة البعػد عػن المبػدا
االحدي ك كػاف فػي غايػة الكثافػة ك بػ ء االنفعػاؿ لػدي المػوثرات فػي الطػوؿ ك
المكمالت في العػرض لػميخػرج مػا فػي قوتػه الػي الفعػل اال بالتػدرج ك الترتػب
فكانت االمتدادات المنتزعة عن ترتب االنفعاالت البطيئة الموقوفة علي شركط ك
اسباب ك معدات علي االختالؼ مختلفة االجزاء ممتازة الحاالت فحدث من ذلػك
التجدد الزماني فيه طوال ك عرضا ك قدر ك اكتيل ذلك االمتداد كما عرفت بالليػل ك
النهار ك االسابيع ك الشهور ك السنين ك القركف كما تري فما خرج من تلك الفعليات
من القوة الي الفعل علم به ك ما لميخرج لميعلم بػه ك لماكانػت تلػك الفعليػات هنػا
كثيفة غليظة ك ال الب عليها حكم الحدكد ك المميزات تصػادـ بعضػها مػع بعػض ك
اخت

كل منها بمكانه ك كقته فلميمكن اجتماع فعلين منها في كقت كاحد ك مكاف

عػد فػي عػالم القػوة ك العػدـ ك لػميخػرج الػي
كاحد فهو ابدا جاهل بما امامه النػه َب ُ
عرصة الوجود فاليعلم اال ما علمه الله ك لػيس لػه اال مػا اعطػاق ك امػا عػدـ احساسػه
بماكراءق مػن الفعليػات الماضػية الف الهيئػة الحاليػة مصػادمة للحالػة الماضػية فػي
مكانها العرضي فما لميمح عن لوح الجسم تلك الهيئة الماضية لميكن اثبات الهيئة
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الحالية كما تري من لوح مكتوب عليه كتاب اليمكن كتب كتاب اخر عليه اال بعد
محو الكتاب االكؿ االتري انك لمتقدر افتكتب علي لوح الشمعة المثلثػة التربيػع
اال بعد محو التثليث فاذا محوت صػورة التثليػث عػن جسػم الشػمعة ك اثبتػت عليػه
صورة اخري مثلها اك خالفهػا بقيػت فػي مكانهػا ك زمانهػا الػذاتيين اللػذين كتبػت
عليهما اعتبر من حصة مداد كتبتها الفا ثم محوتها ك رددتها الي المداد ثم كتبتها باءا
كلكن كلما تلتفت بنفسك الي ذلك الوقت الػذي كانػت فيػه صػورة االلػف ك فػي
ذلك المكاف تجدها فيه علي ما كتبتها من استقامة ك انحناء االتري اف العناصر تلتػئم
فتكوف شجرة ثم تقطعها ك تحرقها ك تجعلها رمادا ك تعػود عناصػرها الػي مراكزهػا
عود ممازجة ثم تنبت شػجرة اخػري مػن تلػك العناصػر كلكػن كلمػا التفتػت الػي
الشجرة االكلي كجدتها في كقتها ك مكانها ك هيئتهػا ك نضػارتها ك خضػرتها التت يػر
عما كجدتها فتفطن من ذلك اف ما لمياتك هو في قوتك ك االمكاف عدـ الكوف فهػو
معدكـ ك ما جاكزؾ فقدبقي في كقته ك مكانه ك جاكزت عنه ك انت صػالح للظهػور
بمثله بالقوة فهو عندؾ معدكـ ال عند نفسه في مكانه ك حدق فلنعم ما قيل:
قم فاغتنم الفرصة بين العدمين

ما فات مضي ك ما سياتيك فاين

فالجل ذلك لست تري بعينػك الجسػمانية مػا عنػدها معػدكـ ك هػذا معنػي مػا قػاؿ
ابوعبدالله

في قوله يمحو الله ما يشاء ك يثبت ك عندق اـالكتاب ،هػليثبػت اال

مالميكن ك هليمحو اال ماكاف فافهم فالماضي ك المستقبل يكوناف زمانػا بػالقوة ك
دهرا ثابتا في محلهما اليت يراف ك اليتبدالف اللهم اال افيتبدال طوال فهمػا فػي طػوؿ
الدهر اي المدارج العالية ك النازلة بالقوة ك حاله الفعلي مػا هػو فيػه فمػا محػي ممػا
جاكزق ك ما لمياته اثبت في السرمد فهو مػا يجػوزق بالنهايػة يػدخل فػي االمكػاف ك
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يثبت في علم الله سبحانه بل هو ثابت فيه ك ما لمياته ايضا ثابت فيه قاؿ سبحانه قاؿ
فماباؿ القركف االكلي قاؿ علمها عند ربػي فػي كتػاب ك قػاؿ قػدعلمنا مػا تػنق
االرض منهم ك عندنا كتاب حفي ك قاؿ انا نحن نحيي الموتي ك نكتب ما قدموا ك
اثارهم ك كل شي ء احصيناق في اماـ مبين.
بقي شيء ك هو افتعلم اف الممحو من لوح زماف اثباته ك مكانه يعػدـ بػالمرة
اك يمحي عن لوح الجسم الظاهر به ك قداشرنا سابقا الي ما يكشف عػن المسػئلة اال
انه يجب التصريح به لئالتقع شبهة في ذهن المطلع علي كتابي هذا.
فاقوؿ اف الصورة الفعليػة كلمػة كونيػة اال انهػا عػرض للجسػم الظػاهر بهػا ك
لذلك تت ير تلػك الصػورة ك تتبػدؿ ك الجسػم بػاؽ علػي حالػه فهػي كلمػة عرضػية
بالنسبة الي معركضها ك اف كانت جوهرية بالنسبة الي اشباحها الصادرة عنها ك تلك
الكلمة لها مكاناف مكاف ذاتي هو من حدكد كجودها ك هو الفضاء الوجػودي الػذي
ش لته ك مكاف عرضي تش له ثم تخرج عنه فيش له غيرها كما اف لوجود زيد مكانػا
ذاتيا ك هو ما ش له بذاته لذاته اليمكن له انتقاله عنه ك هو فيه ابدا دهريا ايػنماكػاف
من االمكنة العرضية ك هو من حدكد ذاته به امتػاز عػن غيػرق ك مكانػا عرضػيا ك هػو
الفراغ الظاهري بين هذق االجساـ يش له فاذا انتقل عنػه يشػ له غيػرق مػن االجسػاـ
فكذلك لصورة زيد التي تجلي بها من لوف اك شكل اك غيرهما مكاناف مكػاف ذاتػي
تش له تلك الصورة في عالم الصور اليسع ل يرهػا فاليحػل فيػه جػوهر النػه مكػاف
ذاتي ك الصورة اخري فانه من حدكد كجودها ك محل شهودها في عرصة الملك ك
محل عرضي لها ك هو جسم زيػد فانهػا تػذهب ك تقعػد فػي مكانهػا صػورة اخػري
فتذهب الحمرة ك ياتي البياض ك يػذهب القصػر ك يػاتي الطػوؿ ك تػذهب الخفػة ك
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ياتي الثقل ك هكذا فعلم اف الجسم ليس بمحل ذاتي لهذق االكصاؼ تعرؼ بػه عػن
غيرها ك اال ماكانت تزكؿ عنه ك الشيء ما لميمض لػميكتػب فػي لػوح مكانػه فػاذا
امضي كتب في ذلك اللوح ك برز الي الشهود ك ميػز بحػدكدق عػن غيػرق ك كػذلك
يكتب ذلك الشيء بوقته ك حدكدق علي لوح اخر عرضي ك كػذلك للشػيء كقتػاف
كقت من حيث نفسه التي اليذكر معهػا غيرهػا فيػه فهػو مػن مميزاتػه ك هػو امتػداد
ترتب ما ينزؿ اليه من االمداد ك كقت اخر اذا الحظته مع غيرق في كضعهما بانه قبل
فالف فهو في ماضيه ك بعد فالف فهو في مستقبله ك مع فالف فهو معاصرق ك مساكقه ك
كل شيء من حيث نفسه يمضي في كقته الذي هو من حدكدق ك لػه مػع كقتػه نسػبة
الي غيرق من حيث الوضع الزماني ك هذا الزماف هػو الزمػاف العرضػي الػذي يكػاؿ
بالليل ك النهار ك حركة االفالؾ ك لذلك قيل الزماف مػدة لبػث الشػيء فػي مكػاف اك
انتقاله عنه ك الشيء اذا امضي امضي فػي مكانػه ك كقتػه ثػم لػه مػن حيػث االقتػراف
حكم ثاف ك كتابة ثانية فامكنة االشياء الذاتية ك اكقاتها كلها دهرية فاف لمتكتب في
لوحهما لمتكن ك اف كتبت كانت ممضاة التقبل المحو النه اذا كقع القضػاء بسػبب
االمض اء فال بداء ك هي في لوح الدهر ابدا مكتوبة من هذا الحيػث ك امػا مػن حيػث
االقتراف بشيء اخر فيمر عليه زماف عرضي يحدق االياـ ك الشهور ك ِ
السػنوف فربمػا
يكوف شيء حاال علي جسم ثم يرفع عنه ك يوضع غيرق فمتي ماكاف مع شػيء حػاال
فيه كاف مثبتا عليه فاذا رفع عنه محي ك اثبت غيرق كمػا انػك تقعػد فػي البيػت يومػا
فتثبت علي لوحه ثم تقوـ ك تخرج فتمحي عن لوحه فاذا اثبتت فيػه فقػداثبتت فيػه
يوـ الجمعة مثال ك اذا محيت عنه محيت يوـ السبت ك اما انت بنفسك حيػث امضػي
كجودؾ ك اثبتت في مكانك الذاتي ك كقتػك الػذاتي فاليعقػل محػوؾ عنػه فمعنػي
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قوله هليثبت اال ما لميكن ك هػليمحػي اال مػا كػاف هػو فػي االمكنػة العرضػية ك
االزماف العرضية فيمحي من لوح البيت ما كاف ثابتا عليه ك يثبت عليه ما لميكن ثابتا
عليه فصورة زيد التي ظهر بها في يوـ الجمعة نفس تلػك الصػورة اذا خرجػت فػي
عالم االمضاء اثبتت في مكاف كجودها ك كقت شهودها ك هما دهرياف فاذا امضػيت
كتبت فػي لػوح الػدهر مػن حيػث نفسػها ك علمػه سػبحانه بهػا ثابػت علػي ماكػاف
بالتفاكت ك كتبت في لوح الزماف علي جسم زيد في ذلك اليوـ فمكانه جسم زيػد
ك كقته يوـ الجمعة فاذا جاء يػوـ السػبت ك تصػور بصػورة غيرهػا مصػادمة لهػا فػي
المكاف العرضي رفعت الصورة االكلي عن ذلك الجسم فػاذا رفعػت لػمترفػع عػن
مكانها الذاتي الدهري ك كقتها الدهري ك انما رفعت عػن مكانهػا العرضػي ك جػاز
الجسم عن حد االقتراف بها النه دائم الصعود ك تركها خلفه ك بقي الجسم صالحا لها
علي ماكاف قبل االقتراف بها ك لو كتبت عليه ايضا تلػك الصػورة ثانيػا لػمتػرد نفػس
تلك الصورة الماضية فانها خلفت في مكانها التحوؿ عنه ك التػزكؿ بػل يعػود اليػه
مثلها فليس في قوة الجسم تربيع كاحد مثال اذا خرج لميبق فيه تربيع اخر ك اذا غير
دخل ذلك التربيع بعينه فيه فيكوف ثانيا في قوته بل كلما خرج من قوته الي الفعليػة
اليعود الي القوة ابػدا اذ ال بػداء فيمػا امضػي فكػل شػيء خػرج مػن االمكػاف الػي
االكواف اليعود الي االمكاف ابدا قاؿ الله سبحانه ما ننسخ من اية اك ننسها نات بخير
منها اك مثلها ك قاؿ الصادؽ

في اللبنة المعادة هي هػي ك هػي غيرهػا يعنػي هػي

ذلك الطين ك هي غيرها من حيث الصورة اال انها مثلها فاذا محيت الصورة االكلي ك
كانت بالفعل مضت بوقتها ك مكانها الدهري فليست علي الطين اال اف الطػين قابػل
الفيخرج من قوته الي الفعلية صورة اخري مثلها اك مخالفة لهػا فباعتبػار ال محػو اذ
ٕ٘ٓ

بقي كل صورة في محله ك تجاكز الجسم عنه ك كذا بقي اقترانه العرضػي بهػا ايضػا
في محله ك هو االعتبار الدهري الػذي يلحػ كػل شػيء فيػه بالنسػبة الػي نفسػه ك
باعتبار يكوف محو فاف الجسم خلع الصورة االكلي ك لبس غيرها ففي عػالم الزمػاف
اي امتداد اقتراف كصف بوصف محو ك اثبات كلكن كاف في علم الله اذا محػي انػه
يمحي ك اذا اثبت انه يثبت فالت ير في علم الله ك انما الت ير في عػالم الزمػاف ك هػذا
المحو ك االثبات بديهي الينكر كما مثلنا له امثلة عديدة ك ال شك اف الجسم في كل
حاؿ امكاف ك صلوح لما يجػوز افيتصػور عليػه ك ال شػك اف االمكػاف عػدـ الكػوف
فجميع ما لمياته معدكـ عندق ك كذا جميع ما جاكزق ك اف كاف جميع مػا جػاكزق ك مػا
يات يه في امكنتها الدهرية موجودة كما قدتري بعينك الدهرية في طيفك اك غيرق ما
لمياتك ك مػا جػاكزؾ ك همػا فػي زمانػك عنػدؾ معػدكماف ك لسػت تريهمػا بعينػك
الزمانية فافهم اف كنت تفهم ك اغتنم.
فصـل :اذا عرفت اف ما سوي االحػد سػبحانه مركػب مجػزي ك لػه مػادة فيهػا
اشتراكه مع ما يساكقه ك له صورة بها امتيازق فاعلم اف لكل موجود من بػدك كجػودق
الي منتهي شهودق الخاص به اربع مراتب الف مادته المشتركة لها مادة نوعية ك هػي
بالنسبة اليه صلوح مطلػق ك صػورة نوعيػة بهػا تسػمي بالمػادة ك تلػك الصػورة مػن
فعليات ذلك الصلوح االطالقي ك هما معا صػلوح ثػاف للمػادة الشخصػية التػي هػي
حصػػة معينػػة منهػػا غيرمشخصػػة ك هػػذق المػػادة الشخصػػية صػػلوح ثالػػث للصػػورة
الشخصية ك هي من فعليات هذق المادة الشخصية التي تصلح لها ك ل يرهػا ك مػرادي
من الحصة ليس علي ظاهرها فاف النوع بنفسػه اليتحصػ
الطين الظاهر الي حص

ك اليتػبعض كتحصػ

بل هذق الحصة شعاع ك نػور منػه ك مثػاؿ القػاق فػي هويػة
ٕٓٙ

الصورة الشخصية فالصورة النوعية من فعليات المنير ك اشراقه ك اثػرق ك محلهػا فػي
الوجود دكنه ك الصورة الشخصية من فعليػات النػور ك اشػراقه ك اثػرق ك محلهػا فػي
الوجود دكنه ك مرادي من كوف النوع صلوح المػادة الشخصػية انػه صػالح للظهػور
بالمادة الشخصية لصػورتها ال انهػا صػالحة للتػبعض ك لػو كانػت المػادة الشخصػية
بعض المادة النوعية لماصدؽ علي كل مادة شخصية اسػم الكػل ك يسػمي الصػورة
النوعية بالمقومة ك الصورة الشخصية بالمتممة ك قدنعبر عن هذق المراتػب بالحػل
ك العقد فالمادة حل ك الصورة عقد فنقوؿ اف الشيء اليتم اال بحلين ك عقدين ك مػن
البين اف الشيء اليوجد اال بايجاد الله سبحانه بمشيته ك فعله المتعلق به المقارف لػه
فاف السبب ما لميكن من جنس المسبب لميتاثر المسبب منه فالجل ذلك صار كل
شيء مخلوقػا بنفسػه عنػد العػالي القريػب منػه ك قدشػرحنا فػي علػم االشػتقاؽ اف
المشتقات التي مادتها كاحدة صقعها كاحد ك كػل تلػك الهيئػات مػن فعليػات تلػك
المادة ك صفاتها التي ظهرت بها فالبد من اتحاد صقع الفعل ك الفاعػل ك المفعػوؿ ك
ساير ما يشتق من الفاء ك العين ك الالـ فبذلك صار كل شػيء مخلوقػا بنفسػه فلهػذق
المراتب مقاـ فعلي للعالي القريػب منػه ك مقػاـ مفعػولي فالمػادة النوعيػة مخلوقػة
بفعل يسمي في اصطالح االئمػة االطهػار صػلواتاللػه علػيهم بالمشػية ك الصػورة
النوعية مخلوقػة بفعػل يسػمي بػاالرادة ك المػادة الشخصػية مخلوقػة بفعػل يسػمي
بالقدر ك الصورة الشخصية مخلوقة بفعل يسمي بالقضاء فاذا كقع الشخ

مشركح

العلل مبين االسباب في الخارج يسمي الفعل الموقع له كذلك باالمضاء ك لمػا كقػع
في مكاف حدكدق ك زماف شهودق يسمي الفعل المثبت له كذلك بالكتػاب ك لمػا كػاف
في كل رتبة كاقفا بباب االذف ك اف كاف مقتضيه موجودا ك مانعه مفقودا يسمي الفعػل
ٕٓٚ

ِ
المتعلق باجابة دعوته باالذف ك لماكاف في جميع هػذق المراتػب لوجػودق اكؿ ك اخػر
يسمي ذلك االمتداد باالجل فالجل ذلػك ركي عػن الصػادؽ

مػا مػن شػيء فػي

االرض ك ال في السماء اال بسبعة بمشية ك ارادة ك قدر ك قضاء ك اذف ك اجل ك كتػاب
فمن كاف يزعم انه يقدر علي نق
في حديث الكاظم

كاحدة فقدكفر ك قد مر تفصػيل هػذق المراتػب

المفصل فبالعلم كانػت المشػية ك بالمشػية كانػت االرادة ك

بارادتػػه كػػاف التقػػدير ك بتقػػديرق كػػاف القضػػاء ك بقضػػائه كػػاف االمضػػاء ك قػػاؿ
الرضا

ليونس يا يونس تعلم ما المشية قاؿ ال قاؿ هي الذكر االكؿ فتعلم ما االرادة

قاؿ ال قاؿ هي العزيمة علي ما يشاء فتعلم ما القدر قاؿ ال قػاؿ هػي الهندسػة ك كضػع
الحدكد من البقاء ك الفناء قاؿ ثم قاؿ ك القضاء هو االبراـ ك اقامة العين الخبػر فلعلػك
عرفت مماحققنا اف المادة النوعية اذا كجدت صالحة الفتظهر بالصورة النوعيػة ك اف
التظهر فاذا ظهرت بالصورة النوعيػة كتبػت عليهػا ك هػي صػالحة الفتظهػر بالمػادة
الشخصية ك اف التظهػر فػاذا ظهػرت بالمػادة الشخصػية كتبػت عليهػا ك هػي صػالحة
الفتظهر بالصورة الشخصية ك اف التظهر فاليوجػد الشػخ

فػاذا ظهػرت بالصػورة

الشخصية كتبت عليها ثم اليمكن اف التظهر بما قدظهرت به حينما ظهرت به.
مثاؿ ذلك في خلقة السرير اف العناصر هي المادة النوعية صػالحة للخشػب ك
الحديد ك الحيواف ك االنساف فاذا ظهرت بالصورة الخشبية تعينت بها ك كتبت عليها
ك ليس لها افالتظهر بها بعد ما ظهرت حينما ظهرت فاذا كجد الخشب فهو صػالح
الفيقدر بمقادير السرير ك قوائمه ك الواحه ك مرافقه ك افيوقد فيه النػار ك يحػرؽ ك
يجعل غيرق من بػاب اك صػنم اك غيػرق فػاذا تعػين بصػورة مقػادير السػرير اليمكػن
افاليكوف قدتعين بها حين تعين كلكن المقادير ليسػت بسػرير ك يمكػن افتحػرؽ
ٕٓٛ

تلك القطع قبل افيركب منها السرير فاليوجد السرير في الػدنيا ك اذا ركػب شػيء
منها علي شيء الي اخر االجزاء ك بقي جزء لميوجػد السػرير ك يمكػن افاليتمػه ك
يحرقه فاليوجد السرير في الدنيا ك هذا معني اف الدعاء يرد القضاء ك لو ابرـ ابراما ك
اما اذا تم السرير ك كضع موضعه فاليمكػن اف اليكػوف موجػودا حػين هػو كجػد فيػه
كهذا معني اذا كقع القضاء باالمضاء فال بداء فاف ما امضي اليعقل اف اليكوف امضػي
حين هو امضي نعم يمكن بعػد تمػاـ السػرير افيكسػر ك يحػرؽ ك ي يػر امػا اليكػوف
قدكجد حين كجد فاليعقػل فالجػل مػا ذكرنػا يجػوز لمػن يريػد السػرير لسػلطاف ك
قدحصػػل المػػادة النوعيػػة افيمنعػػه السػػلطاف عنػػه فيتركهػػا ك اليحصػػلها ك اذا حصػػل
الخشب افيمنعه فيتركػه ك اذا قطػع القطػع افيمنعػه فيتركهػا ك اذا اخػذ فػي التركيػب
افيمنعه فيتركه ك اما اذا تم السرير اليعقل منعه فانػه كقػع ك اليمكػن افاليكػوف كقػع
نعم يمكنه امرق باحراقػه فػي االف الثػاني فالجػل ذلػك قػدجاز البػداء فػي المشػية ك
االرادة ك القػػػدر ك القضػػػاء ك اف ابػػػرـ ابرامػػػا ك امػػػا اذا امضػػػي فػػػال بػػػداء كقػػػدقاؿ
الكاظم

لله تبارؾ ك تعالي البداء فيما علم متي شاء ك فيما اراد لتقدير االشياء فاذا

كقع القضاء باالمضاء فال بداء ك قاؿ اذا كقع العين المفهوـ المدرؾ فالبداء الخبر.
ثم اعلم اف االشياء تختلف نسبها بسبب كضعها فلرب شيء هو امضػاء شػيء
ك قضاء شيء ك قدر شيء ك ارادة شيء ك مشية شيء فػاف كػل شػيء هػو هػو ك هػو
مقدمة شيء اخر ك جزء شيء اخر ك جزء جزء شيء اخر ك هكذا فعلػي ذلػك كػل
شيء فيما هو به هو عند ما هو هو ممضي لنفسه كلكنه بالنسبة الي غير ربمػا يكػوف
قدرا يجوز فيه البداء له اك ارادة اك مشية فاذا الحظت االشياء من حيػث انفسػها بػل
اجزائها بل ذراتها ك اطرافها تجدها ممضػاة فػي حػدها ك مقامهػا فانهػا اف لػمتوجػد
ٕٜٓ

لمتكن اصال ك اف كجدت في حدها الذاتي امضيت ثم اليعقل افالتكػوف امضػيت
فيه ك اف محيت عن لوح عرضي لمتمح عن لوح مكانها ك كقتها فتبين اف المحو فػي
علم الله بعد ما علم االشياء غيرمعقوؿ فاف الله سػبحانه لػيس ينسػي ك الي يػب عػن
نظرق شيء ك ليس كتاب علم الله الحػادث الػذي اشػار اليػه علمهػا عنػد ربػي فػي
كتاب غير صفحة الحقايق العلمية فاليمحي من الحقػايق شػيء عػن كقتػه ك محلػه
ابدا ك ليس ربك بمت يػر العلػم يزيػد ك يػنق

ك ينسػي ك يػذكر تعػالي عمػا يقػوؿ

العادلوف علوا كبيرا فاذ لميكن محو ك ال اثبات فػي الواقػع اي ذرات الوجػود فانمػا
هو في االضافات ك في االمكنة العرضية ال الذاتية فهي من المشية فما دكنهػا ال فػي
العلم ك بذلك اشار الكاظم

الهله لله البداء فيما علم متي شاء ك لميقل فيما علم

مطلقا بل يبدك في ما علم حين شاء يعني في رتبة المشػية فمقػاـ العلػم مقػاـ امضػاء
ذرات الوجود ك جميع ما امضي لكن علي جهة الوحدة ك اما المشية فما دكنها فهػي
في عرصة المحو ك االثبات ك التزعمن من قػولي اف العلػم مقػاـ االمضػاء يعنػي اف
العلم متاخر عن الكل نعوذ باهّلل فيشاء ك يريد ك يقدر ك يقضػي ب يػر علػم بػل العلػم
مقدـ ك هو كمػا بينػا مقػاـ الوجػود الفعلػي الخػارجي اال انػه اختفػي كراء حجػاب
المشػػية التػػي هػػي متعلقػػة بالمػػادة النوعيػػة الصػػالحة بالصػػلوح المطلػػق ك االمكػػاف
المحض فيبدك منه فعلية بعػد فعليػة اال اف الفعليػة االكلػي التػي ظهػرت هػي العلػم
الممضي بنفسه ك الشخ

المميز في نفسه ربما يكوف ذكرا اكال لشيء مركب منه

ك من غيرق ياتي فهو متعلق المشية ك ما خػرج مػن ذلػك الخػارج هػو شػيء ممضػي
علمي شخصي اال انه صورة نوعية للخارج االكؿ ك متعلػق ارادة لمػا يػاتي ك هكػذا
فلربما انتهي االمر الي ذلك الشيء المركب فامضي اك لػمينتػه فلػميمػض ك جميػع
ٕٓٔ

ماكاف خرج من مقدمات كجودق هي منتهيات كجود انفسها ك هي ممضػاة معلومػة
قبل خركجها ك بعد خركجها فافهم بقي شيء يجػب افانبهػك عليػه ك هػو يقتضػي
رسم فصل اخر ك اف كاف من تماـ هذا الكالـ فنعنوف فصال.
فصـل :اعلم اف هذا الملك الذي تػراق لػه مػادة نوعيػة هػو الوجػود المقيػد اي
العقل المرتفع ك هو اكؿ اذكارق ليس له قبل الوجود ذكر ك ليس في معنػي الوجػود
من حيث انه كجود تعين ك له صورة نوعية ك هي النفس ك هي عػرض بالنسػبة الػي
الوجود ك صورة محضة ال كجود لها اال اشراؽ الوجود االكؿ ك نورق ك شعاعه ك هي
صورة نوعية النها كلية بالنسبة الي الصور الجزئية الزمانية ك الدليل علػي انهػا مػن
شعاع المادة النوعية ظهورها في جميع شئونها ك اطوارها ك له مػادة شخصػية ك هػي
المادة الثانية ك هي من شعاع النفس ك نورها لظهورها في جميع صورها ك له صورة
شخصية ك هي هذا العالم اي عالم االجساـ ك هي من شعاع المادة ك نورها لظهورها
في جميع صورق ك احواله علي نسبة كاحدة فالوجود هو متعلق المشية العامػة ك هػو
اكؿ اذكار العالم ك النفس هي متعلقة االرادة العامة ك هي اكؿ تعينات العػالم ك هػي
التعين الدهري النوعي ك المادة هي متعلقة القػدر العػاـ ك هػي الهندسػة االيجاديػة
للعالم ك الجسم هو متعلق القضاء العاـ المتعلق بالعالم ك عنػد تمامػه ك كقػوع العػالم
تاـ المراتب كامل المقامات مشركح العلل مبػين االسػباب يكػوف متعلػق االمضػاء
فاذا امضي كتب في لوح الوجود العالم علي ما تري هذا في كلية العالم ك علي هػذا
القياس كل جزئي جزئي يقع في العالم فاليكوف شػيء فػي جميػع العػالم ممضػي
مكتوبا مشخصا مميزا عن غيرق بالتميز الشخصي اال بعد ظهورق في عػالم االجسػاـ
كالشاهد علي ذلك هو قوؿ الكاظم

العلػم بػالمعلوـ قبػل كونػه ك المشػية فػي
ٕٔٔ

المشاء قبل عينه ك االرادة في المراد قبل قيامػه ك التقػدير لهػذق المعلومػات قبػل
تفصيلها ك توصيلها عيانا ك كقتا ك القضاء باالمضاء هو المبرـ من المفعوالت ذكات
االجساـ المدركات بالحواس من ذي لوف ك ريح ك كزف ك كيل ك مػا دب ك درج
من انس ك جن ك طير ك سباع ك غير ذلك مما يدرؾ بالحواس فلله تبارؾ ك تعػالي
فيه البداء مما ال عين له فاذا كقع العين المفهوـ المدرؾ فال بػداء ك اللػه يفعػل مػا
يشاء الخبر ك قاؿ في اكؿ الخبر فلله تبارؾ ك تعالي البداء فيما علم متي شاء ك فيمػا
اراد لتقدير االشياء فاذا كقع القضاء باالمضاء فال بداء الخبر.
فتبػػين ك ظهػػر لمػػن امعػػن النظػػر اف الشػػيء مػػا لػػميظهػػر بتفصػػيله ك توصػػيله
الجسماني في هذا العالم يحتمل فيه البداء سواء تعلق به المشية في العقل ك االرادة
في النفس ك التقدير في المادة ك القضاء في مبادي التركيب الجسماني مػن اجزائػه
من اقتراف العناصر ك مزج اشعة الكواكب بها ك ترقيه بحسػبه نطفػة فعلقػة فمضػ ة
فعظاما فاكساء لحػم فانشػاء خلػق اخػر فػالخركج فػي عػالم الكػوف ك الشػهود الف
الشيء في جميع هذق المراتب في حيز القضاء اـ ال فاذا تم التركيب ك خرج خارجا
امضي في كل شيء بحسبه ك اف كاف لكل شيء مػن تلػك االجػزاء امضػاء اذا اخػذ
شيئا في حد ذاته ك له مقدمات تركيب بحسبه هػو قضػاؤق ك سػاير المراتػب العاليػة
كما شرحنا ك تبين مما بينا اف الشيء المشخ

المميز بما هو شيء لػيس بموجػود

في شيء من تلك المراتب اال بعد خركجه هيهنا فليس زيد بما هو زيد في العقػل ك
ال النفس ك ال المادة اال هيهنا اي عرصة االمضاء االتري اف السرير ليس بسػرير فػي
عالم العناصر ك ال في صورة الخشب ك ال في التقادير ك ال في التراكيب فػاذا امضػي
كاف سريرا في عالم الشخصػية فػاذا صػار سػريرا ك كقػع اخػت
ٕٕٔ

بػه مػن العقػل اي

العناصر ك النفس اي الخشبية ك المادة اي التقادير ما ظهر فيه بواسطة ك غير كاسػطة
ك كذلك يكوف زيد ليس بزيد ممتاز مشخ
امضي اخت

عن عمرك اال بعد االمضاء هيهنػا فػاذا

به من العقل ك النفس ك المادة الثانيػة علػي حسػب مػا ظهػر فيػه فانػه

مظهر ال كل ك فيه شعاع من كل كاحد بواسطة اك غيػر كاسػطة كمػراة كضػعت مػن
كراء زجاجات ثلث متداخلة فيهػا مصػباح فيقػع فػي المػراة حصػة مػن المصػباح ك
حصة من الزجاجة االكلي ك حصة من الزجاجة الثانية ك حصة مػن الزجاجػة الثالثػة
كما لمتكن مراة لمتتعين تلك الحص

بالتعين الشخصي المرءاتػي ك كانػت علػي

اطالقها فاليتعين لزيد عقل ك ال نفػس ك ال مػادة فػي المراتػب العاليػة اال فػي بطػن
الجسم الشخصي بعد تميزق ك امضائه فػي العػالم المحسػوس فمػا تسػمعنا نقػوؿ اف
لزيد عقال ك نفسا ك مادة ثانية فالنعني به اال ما انطبع في جسػمه مػن امثلػة الحقػايق
المطلقة العامة فاليتجاكز هذق االمثلة في صعودق ابدا ك الينتهي الػي تلػك الحقػايق
العامة سرمدا فلوصعد اليها انحل ك ذاب ك احترؽ ك تالشي حتػي لػميبػق لػه امتيػاز
عن غيرق ابدا كما اذا دخل االلف في بحر المداد ك صػعد اليػه فاليكػوف اال المػداد
المطلق الصالح لكل حرؼ ك سياتي اف شػاءالله فػي ذلػك مزيػد بيػاف فػي مبحػث
المعاد ك اف كاف ما ذكرناق كافيا في المراد ك البياف لمن له عيناف.
ك من ذلك تفطن اف هػذا العػالم عقلػه ك نفسػه ك مادتػه مػا انطبػع فيػه ايضػا ال
المراتب العالية فاليصل الجسم في صعودق اليها ك المػادة عقلهػا ك نفسػها مػا انطبػع
فيها منهما فالتصل اليهما ابدا ك النفس عقلها ما انطبع فيها فالتصل اليه في صػعودها
ابدا ك ما منا اال له مقاـ معلوـ ك انا لنحن الصافوف فاذا تػم كجػود زيػد هنػا ك امضػي
اثبت له عقل خاص هو عقله ك نفػس خاصػة هػي نفسػه ك مػادة ثانيػة هػي مادتػه ك
ٖٕٔ

تستكمل هذق المراتب ك تشتد ك تزداد تعينا كلما عمل بمقتضي شػيء منهػا ك صػفا
بدنه ك ما لميتم لميكن له شيء من ذلػك فػي الػواح العقػوؿ ك النفػوس ك المػواد ك
االجساـ كما عرفت اذا عرفت فػاذا عرفػت هػذق المقػدمات السػديدات ك البيانػات
المحكمات عساؾ تعرؼ سر البداء ك موقعه فلنعنوف فصال اخر النتاج النتيجة منها.
فصـل :اعلم اف البداء هو ظهور شيء بعد اف لميكن ظاهرا قاؿ الله سػبحانه ك
بدا لهم من الله ما لميكونوا يحتسبوف اي ظهر لهم ك قولهم سل عما بدا لػك يعنػي
عما ظهر لك في خاطرؾ فمعني بدا لله ظهر لله اذا اخذ علي حقيقته ك ال حاجػة بنػا
الي تاكيله كما صنعه الجاهلوف ماكاف لنا الي الحقيقػة سػبيل فْق٘ه اذا عرفػت
مما اسلفنا سابقا اف علم الله بذاته عين ذاته ك علمه بخلقه عين حضورق عندق ال غيػر
ك اف الله سبحانه كجودق كجود حق احدي كراء مػا اليتنػاهي بمػا اليتنػاهي ك لػيس
ينتظػػر لنفسػػه حػػدكث كمػػاؿ ك اليترقػػب ظهػػور جمػػاؿ ك جميػػع مػػا سػػويه كمالػػه
الاليتناهي عرفت اف الله سبحانه عالم بكػل شػيء قبػل كونػه ك عينػه ك هندسػته ك
تركيبه ك امضائه اليحتاج في علمه بخلقه الي تكوينه ك تعيينه ك تقػديرق ك تركيبػه ك
ايقاعه كما قاؿ الكاظم

بالعلم علم االشػياء قبػل كونهػا ك كقػع ابوالحسػن

لم يزؿ الله عالما باالشياء قبل اف يخلق االشياء كعلمه باالشياء بعد ما خلق االشياء
ك قد مر تماـ الخبر ك هذا العلم هو كينونة الذات كمػا مػر ك اليعقػل بػداء فػي هػذا
العلم كما قاؿ ابوعبدالله

مابدا لله في شي ء اال كاف في علمػه قبػل افيبػدك لػه

ففي هذا العلم المحو ك ال اثبات النػه كينونػة الػذات ك كينونتػه سػبحانه التت يػر ك
التتبدؿ ك كذلك اليعقل بداء في لوح االمضاء بعد ما تم كجود الشيء ك كضعه في
حدق ك مقامه فاليعقػل افاليكػوف خلقػه بعػد اف خلقػه ك هػذا هػو اـ الكتػاب التػي
ٕٗٔ

التت ير ك التتبدؿ ك هذا اللوح يقع مطابقا لعلم الله سػبحانه بػال تفػاكت ك ايتػه كمػا
ركي اف الملكين اذا ارادا النزكؿ صباحا ك مساء ي نسخ لهما اسرافيل عمل العبد من
اللوح المحفوظ فيعطيهما ذلػك فػاذا صػعدا صػباحا ك مسػاء بػديواف العبػد قابلػه
اسرافيل بالنسخة التي انتسخ لهما حتي يظهر انه كما نسخ منه انتهي فتػدبر فيػه ك
هذا اللوح هو اللوح المحفوظ الوارد في االخبار المشار اليه بقولػه ك عنػدنا كتػاب
حفي ك هو اـ الكتاب المشار اليهػا بقولػه يمحػو اللػه مػا يشػاء ك يثبػت ك عنػدق اـ
الكتاب ك المشار اليه بقوله في لوح محفوظ ك هذا اللوح دهري باعتبػار ك موضػعه
في باطن الكرسي ك هو صدر العالم االكبر ك قدكتب هذا اللػوح بػالقلم الػذي هػو
اكؿ ما خلق الله ك هو العقل فاخذ المداد من ف ك هو نهر في الجنة ك هو المػاء الػذي
منه حيوة كل شيء ك هو الوجود فكتب القلم بمداد الوجػود علػي لػوح الػنفس مػا
كاف ك ما يكوف الي يوـ القيمة ثم ختم علي فػم القلػم فالينطػق ابػدا ك الػدليل علػي
هذق الجملة قوؿ ابيعبدالله في قوله ف كالقلػم ّام ػا ف فكػاف نهػرا فػي
الجنة اش د بياضا من الثلج ك احلي من العسل قاؿ الله عزكجل كن مدادا فكاف مدادا
ثم اخذ شجرة ف رسها بيدق ثم قاؿ ك اليد القوة ك ليس حيث تذهب اليه المشبهة ثم
قاؿ كوني قلما ثم قاؿ له اكتب فقاؿ له يارب ك ما اكتب قاؿ ما هػو كػاين الػي يػوـ
القيمة ففعل ذلك ثم ختم عليه ك قاؿ التنطقن الي يوـ الوقت المعلوـ ك في اخػر امػا
ف فهو نهر في الجنة قاؿ الله عزكجل اجمد فجمد فصار مدادا ثم قاؿ عزكجل
للقلم اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ماكاف ك ما هو كائن الي يوـ القيمة ك
في اخر فكتب القلم في رؽ اشد بياضا من الفضة ك اصفي مػن اليػاقوت ثػم طػواق
ف جعله في ركن العرش ثم ختم علي فم القلم فلػم ينطػق بعػد ك الينطػق ابػدا فهػو
ٕ٘ٔ

الن َسخ كلها اكلستم عربا فكيف التعرفوف معني الكالـ ك
الكتاب المكنوف الذي منه ُ
ِ
ينسػخ مػن كتػاب اخػر مػن
نس ْخ ذلك الكتاب اك ليس انمػا َ
احدكم يقوؿ لصاحبه ا َ
االصل ك هو قوله انا كنا نستنسخ ماكنتم تعملوف الي غير ذلك فهذا اللوح المكتػوب
بالقلم هو لوح االمضاء ك هو مػؤخر ظهػورا عػن سػاير مراتػب االلػواح اال انػه مقػدـ
كجودا.
فالواح المحو ك االثبات هي الواح يكتػب فيهػا الشػيء مػن حػين يؤخػذ فػي
تركيبه الي اخر كقت تمامه اذ هو في كل هذق االلواح يحتمل المحو فاليتم الشػيء
ك اليقع في الخارج ك اثبات خالفه فينتقل ذلك الجزء الي غيرق فيكػوف جػزء غيػرق
كافيكوف التئمت العناصر مثال للسرير فيت ير المصلحة فتكػوف حديػدا ال خشػبا اك
تصير خشبا كلكن يصير علي تقادير الباب اك يقدر بتقادير السرير كلكن يحػرؽ اك
تركب الي اخر جزء منه ثم يكسر فيكػوف حطبػا ففػي جميػع هػذق المراتػب يقبػل
الشيء المحو ك االثبات الي افيقع فاذا كقع فاليمكن افاليكػوف كقػع ك قػدعرفت
مما سبق اف الشيء ما لميقع في هذق الدنيا ليس بممضي في عالم مػن العػوالم فهػو
قبل االمضاء في الواح المحو ك االثبات ما لميقع فجميع مػا سػياتي فػي الزمػاف االف
في لوح المحو ك االثبات ك لميات ذكرق في كتاب فكلما لػميقػع يحتمػل المحػو ك
االثبات ك التقديم ك التاخير كلكن كلما محي ك اثبت ك قدـ ك اخر كاف في علم اللػه
ْػك عػن جهػل كمػا ركي عػن
المل َ
السابق محوق ك اثباته ك تقديمه ك تاخيرق فلمي ير ُ
الصادؽ

اف الله يقدـ ما يشاء ك يؤخر ما يشاء ك يثبت ما يشاء ك عندق اـ الكتاب

كقاؿ فكل امر يريدق الله فهو في علمػه قبػل افيصػنعه ك لػيس شػيء يبػدك لػه اال
ك قدكاف في علمه اف الله اليبدك له من جهل ك كذا عرفت اف كل شيء مػن حيػث
ٕٔٙ

هو تاـ فيما به هو هو فهو ممضي ك اما بحسػب كونػه جػزء شػيء اخػر فهػو نػاق
يحتمل الت يير ك التماـ فجميع االشياء الموجودة باعتبار في لوح االمضػاء ك باعتبػار
في لوح المحو ك االثبات ك المحو كلمة من لوح االمضاء ك االثبات كلمة ك الممحو
كلمة ك المثبت كلمة ك اما ما مضي فهو بكل اعتبار ممضي ك اما ما سياتي فهػو بكػل
اعتبار في الدنيا غيرموجود ك قدعرفت اف الناق

هنا نػاق

فػي جميػع العػوالم ك

التاـ هنا تاـ في جميع العوالم فالشيء ماداـ تحت المشية فهو مما يحتمل البداء فيػه
في جميع العوالم ك كذا ماداـ تحت االرادة ك القدر ك القضاء فهو في جميع العػوالم
ممايحتمل فيه البداء فاذا كقع القضاء باالمضاء فهو في جميع العوالم ممضػي ك فػي
كل حاؿ يعلمه الله في هذق المراتب علي مػا هػو عليػه فػيعلم النػاق

ناقصػا قػابال

للمحو ك االثبات ك الزيادة ك النقصاف ك الت ير ك التبدؿ ماداـ هو ناقصػا ك يعلػم التػاـ
تاما حين هو تاـ ك كلما كاف من ذلك كاف يعلمه بعلمه الكينػوني االزلػي االكلػي ك
الي هذق العلوـ يشير قوله تعالي اـ حسبتم اف تدخلوا الجنػة ك لمػايعلم اللػه الػذين
جاهدكا منكم ك يعلػم الصػابرين ك قولػه ك لػيعلمن اللػه الػذين صػدقوا ك لػيعلمن
الكاذبين ك قوله ك ماجعلنا القبلة التي كنت عليها اال لنعلم من يتبػع الرسػوؿ ممػن
ينقلب علي عقبيه ك قوله ك ماكاف له من سلطا ف اال لنعلم من يؤمن باالخرة ممن هو
منها في شك ك قوله ك ما اصابكم يوـ التقي الجمعاف فباذف الله ك ليعلم المؤمنين ك
ليعلم الذين نافقوا االية فهذا العلم ما لميتحقق المعلوـ ممضي اليتعلق بػه بخػالؼ
العلم السابق الكينوني فانه غيرمشركط بكوف االشياء ك عينها ك امضائها فػي العػالم
ك اليه االشػارة بقولػه ك اليحيطػوف بشػيء مػن علمػه ك بقولػه اف اللػه عػالم غيػب
السموات ك االرض ك بقوله عالم ال يب اليعزب عن علمه مثقاؿ ذرة في السموات
ٕٔٚ

ك ال في االرض ك ال اص ر من ذلك ك ال اكبر اال فػي كتػاب مبػين ك بقولػه ك عنػدق
مفاتح ال يب اليعلمها اال هو ك امثاؿ ذلك فاف قلنا انه بدا لله فهػو فػي هػذق العػوالم
التي يظهر االشياء فيها بالتدريج فيظهر فيه ما لميكن ظاهرا في هذق الدنيا ك اف كاف
ظاهرا له في علمه االزلي من قبل افيكوف.
ك امثل لك في ذلك مثاال انك عالم بالنحو كله في نفسك في الدهر كلكن بػدنك
الدنياكي في عػالم الزمػاف تػدريجي التحصػل ك مشػاعرق الظػاهرة ك الباطنػة تػدريجي
االدراؾ فكما انك التبصر شيئين في الدنيا في اف كاحد التقدر افتتخيل شػيئين فػي اف
كاحد فخياالتك ايضا تدريجية ك انت ينزؿ مػن نفسػك الػي خيالػك مػن مسػائل النحػو
شيء بعد شيء ك يظهر لك فيه شيء بعد شيء ك هيهنا يقاؿ قل ما بػدا لػك ك اسػاؿ عمػا
بدا لك ك اليضر ظهػور تلػك المسػائل فػي خيالػك شػيئا بعػد شػيء بعلمػك النفسػاني
الدهري بكله في كل حين كلكن جبلػة البػدف التتحمػل ظهػور خيػالين فيهػا فػي اف
كاحد فيبدك لك منه شيء بعد شيء فمػن هػذا تبصػر امػر هػذق المسػئلة ك للػه المثػل
االعلي اف علمه االزلي بكل االشياء الينافي ظهور علمه في السموات ك االرض شيئا
بعد شيء فيبدك له هنا ما لميكن بادئا هنا ك اف كاف في علمه االكؿ ثابتا.
ك اف شئت افتعبر عن ذلك باف الله سبحانه اجل من افيبدك لػه شػيء لػميكػن
باديا كلكن خلق لنفسه اكلياء جعل ما يبدك لهم بداء له ك ما يحصل لهم من علم كجػود
علما له كما هو في ساير ما ينسب اليه من االسف ك المظلوميػة ك التػاذي ك االقتػراض
ك اخذ الصدقات ك امثالهػا فلػك فػاف هػذق االلػواح هػي فػي جػبالت اكليائػه فػاللوح
المحفوظ هو باطن صدرهم ك لوح المحو ك االثبات هو ظاهر صدرهم اذ يثبػت فيهػا
شيء ك يمحي شيء كما مثلنا لك فاف الله سبحانه اقامهم مقامه في سػاير عوالمػه فػي
ٕٔٛ

االداء ك هم معانيه ك ظاهرق فينا ك ليس يخالف هذا الحرؼ الحػركؼ السػابقة بوجػه
اال انها تاكيله ك هذا باطنها ك علي ذلك يجتمع جميع االخبار التري فيها اشكاال ابدا.
فصـل :لما احدث الله سبحانه االشػياء بمشػيته فػي عػالم الكػوف ك الكثػرة ك
ظهرت فيها النسب ك االضافات ك قيس بعضها ببعض ك ظهػر فيهػا مبػدا ك منتهػي ك
اعلي ك اسفل ك علة ك معلوؿ ك فعػل ك فاعػل ك مفعػوؿ ك لػميكػن لشػيء منهػا تلػك
االحدية الطاكية ك ال ناء البحت ك كاف بعضها اعلي من بعػض ك اقػدـ ك اقػوي اخػذ
العالي االقدـ االقوي في التاثير في الداني المتاخر االضعف ك لما كػاف ك لػيس لػه
ذلك ال ناء البحت االزلي اشترط في ظهور فعل الفاعل انفعاؿ المفعػوؿ ك اشػترط
في تحقق انفعاؿ المفعوؿ فعل الفاعل فلميحػدث هنػا حػادث اال بفعػل ك انفعػاؿ ك
قابل ك مقبوؿ ك صار ذلك سرا ساريا في جميع مراتب االكواف اال انها كلمػا كانػت
اقرب الي المبدا كانت شركطها اقل ك كلما كانت ابعد عن المبدا كانػت شػركطها
اكثر علي حسب قربها من ال نػي المطلػق ك بعػدها عنػه حتػي انػه صػارت المشػية
ليست تفتقر اال الي نفسها فهي القابلة من حيث هي هػي ك هػي الفاعلػة مػن حيػث
نفسها فبذلك صارت راجحة الوجود غيرمقيدة بشيء غير نفسها ك صػارت مطلقػة
عن كل قيد ك اما الصادر االكؿ فافتقر الي الفاعل الذي هو المشية ك الي فعلها ك الي
اثر فعلها الذي هو المقبوؿ ك الي انية هي القابلػة ال غيػر ك هكػذا تكثػرت القيػود ك
الشركط الي اف بل ت المنتهي فافتقر االنساف هنا مثال الػي الشػركط الكليػة العاليػة
االلف الف ك الي قبضات عشر من كليات عالمه ك الي اب ك اـ ك نكػاح ك اعضػاء ك
جػػوارح ك طبػػايع ك اركاح ك اغذيػػة ك اشػػربة ك حػػدكد ك اكضػػاع ك قرانػػات الػػي مػػا
النقدر افنعػد جػزءا مػن الػف الػف جػزء منػه ك اف تعػدكا نعمػة اللػه التحصػوها
ٕٜٔ

فافتقرت االشياء كذلك الي علل ك اسباب ك شػركط ك قيػود ممػا اليحصػي فمهمػا
حصلت الشركط كمال لشيء ك كجد المقتضي ك فقد المانع كجد الشػيء ك اال فػال
فتبين اف من االشياء ما كجد شركط كجودق كمال فيخرج من العػدـ الػي الوجػود ك
منها ما كجد اكثر شركطه فيشفي علي الوجود اك اقل شػركطه فهػو بعػد فػي العػدـ
بعيد عن الوجود يترقب فيه كجودها فهو موقوؼ ك منها ما اليوجد شػركطه ابػدا ك
منها ما ليس بموجود ك سيوجد فبذلك يختلف احواؿ االشياء في هذا العالم.
فالقارئوف اللواح الوجود من المالئكة ك االنبيػاء ك الرسػل اليقػدركف علػي
قراءة شيء اال بعد كتابته فيها فاذا كتب شيء مشركح العلل مبين االسباب يقراكنه
بعينه ك يعلمػوف بوجػودق تامػا نحػو مػا مضػي فانػه اذا اجتمعػت الشػركط امضػيت
بالترقب ك اذا كتب اكثر شركطه يقراكنها ك يعلمػوف انػه اشػفي علػي الوجػود ثػم
اليعلموف هل تػتم شػركطه ك يمضػي اـ ال اال افيػوحي الػيهم انهػا تػتم ك يمضػي ك
معذلك هم من خشيته مشفقوف ك يعلموف انه اف شػاء افيخرمػه خػرـ فاليوجػد اال
انهم بمقتضي قوله التحسػبن اللػه مخلػف كعػدق رسػله يعلمػوف علمػا مػع خشػية
مشفقوف مقركف بالقدرة علي القطع ك الي ذلػك اشػار ابػوجعفر

العلػم علمػاف

فعلم علمه مالئكته ك رسله فما علمه مالئكته ك رسله فانه سيكوف اليكذب نفسه ك
ال مالئكته ك ال رسله ك علم عندق مخزكف يقدـ منه ما يشاء ك يؤخر منه مػا يشػاء ك
يثبت ما يشاء انتهي ك قديخبر الله سبحانه بانه يكوف بػاالراءة فػي االلػواح ك عػدـ
مانع ك اليكوف لما يبػدك لحػدكث مػانع كمػا ركي فػي حػديث اخبػار النبػي ذلػك
الم ِل ك بوحي الله اني متوفيه الي كذا ك كذا ثم دعا الملك فاكحي اليه اني قػدزدت
َ
في اجله خمس عشرة فقاؿ النبي يارب انك لتعلم اني لػماكػذب قػ فػاكحي اليػه
ٕٕٓ

انما انت عبد مامور فابل ه ذلك ك اذا كتب في االلواح اقل شركطه فكذلك مثػل مػا
سبق ك اف لميكتب شيء من شركطه فقديعلموف انها التوجػد ك اليمضػي لمنافاتػه
الحكمة كاشقاء السعداء ك قداليعلموف فيحتاجوف الي كحػي انهػا توجػد اـ ال فهػو
موقوؼ عند الله سػبحانه يوجػد شػركطه اف شػاء ك اليوجػد اف لػميشػأ ك هػو قػوؿ
اف من االمور امورا موقوفة عند الله تبارؾ ك تعالي يقدـ منها ما يشػاء ك

الرضا

يؤخر ما يشاء ك اف عرفت اف الشيء ما لميكػن هنػا لػميكػن فػي عػالم مػن العػوالم
عرفت انهم اليعلموف ما اليعلموف في عالم مػن العػوالم فػاذا علمهػم اللػه علمػوا ك
قدعلمهم ما علمهم حينما علمهم ك اليعلموف مػا اليعلمػوف حػين لػميعلمهػم فعػن
ابػػيعبداللػػه

اف اللػػه عزكجػػل اخبػػر محمػػدا بماكػػاف منػػذ كانػػت الػػدنيا ك

بمايكوف ال ي انقضاء الدنيا ك اخبرق بالمحتوـ من ذلك ك استثني عليػه فيمػا سػواق
كعن علي

بنا يمحو الله ما يشاء ك بنا يثبت.

ك بقي شي ء ك هو جواب ماعسي اف يقوؿ احد اف اخبار االنبياء ك االكليػاء
بما يجوزكف خالفه ك محوق كذب عند الناس ك اف كاف صدقا في الواقع ك ذلػك
ازراء بحقهم ع ند الجهلة كما هو بين ك هو ينافي ال رض من كماؿ النبي ك يصير
سبب عدـ االعتماد علػيهم فػي اخبػارهم عػن االخػرة ك الجنػة ك النػار ك تشػنيع
المنافقين ك هذا الجواب مهم ك ٕه٘ اف النبي البد ك اف يكوف له حجة من اللػه
من معجز حتي يصدؽ علي اللػه فػاف جعػل حجتػه االخبػار بمػا سػياتي فمحػاؿ
اف يكػػذب اللػػه نفسػػه ك نبيػػه ك يػػدحض حجتػػه ك اف جعػػل حجتػػه غيػػرق مػػن
المعجزات ك اثبت نبوته ك عرؼ امته شاف ربه بانه القادر القاهر المختار يخلق
مػػا يشػػاء ك يختػػار ك اف لمػػا ادعػػوكم مػػن الػػدعوات ك االعمػػاؿ اثػػارا مػػن ادرار
ٕٕٔ

ارزاقكم ك تكثير اكالدكم ك تزكية اموالكم ك تصحيح اج سامكم ك فػي خػالؼ
ذلك ضد ذلك فػنفس الػدعوة الػي اللػه القػادر القػاهر المختػار ك نفػس كضػع
الشرايع ك االمر ك النهي ك ثواب االمتثاؿ ك عقاب المخالفة اثبات اف الله سبحانه
ي ضب عليكم بالعصياف ك اف تبتم ي فر لكم ك ينعم عليكم بالطاعة فػاف عصػيتم
يسلب عنكم ك اثبات للبداء لله سبحانه فاف كاف النبػي يخبػر حػاؿ غضػب اللػه
فيخبر ب ضب الله ك اف كاف يخبر حاؿ رضاء الله يخبر برضاء الله ك ليس له غير
ذلك فاف تبدؿ غضب الله برضاق اخبر به اك رضاق ب ضبه اخبر به فلوكاف سلطاف
غضبانا امر بقتل رجل فخرج الوزير ك قاؿ اف السلطاف امر بقتل فالف ثػم شػفعه
شف عاء فعفا عنه السلطاف ك خلي عنه فخرج الوزير ك قاؿ عفا عنه ليس عليه شي ء
بل الواجب هو كذا ك هو صدؽ ك غيرق كذب ك هو حكمة ك غيرق خطاء فانه لػو
علم النبي اف العصاة يعفي عػنهم باسػباب ك قػاؿ لهػم التعػذبوف اليفتػركف عػن
المعصية ك اليتوبوف فاذا قاؿ لهم انكم ستعذبوف خافوا ك تػابوا ك تضػرعوا فعفػا
الله عنهم ك اليظهر ب ير ذلك اختيار الله ك قدرتػه ك اليامػل احػد فػي اللػه ب يػر
ذلك ك اليري احد ثمرة في الطاعة ك الدعاء ب ير ذلك فالواجب اف يكوف كذا ك
اما ما يشنعه الجهاؿ فيقاـ عليهم الحجة بساير المعجزات ك اخبار النبي السابق ك
اقامة البرها ف علي قدرة الله ك اف يديػه مبسػوطتاف ينفػق كيػف يشػاء ك كػذلك
االمر في االكلياء هػذا ك انهػم اليخبػركف بمػا يمحػي اال الظهػار ثمػرة دعػاء اك
صدقة اك طاعػة اك ترغيػب اك تحػذير ك لػيس كمػا يزعمػه الجهلػة انهػم كػانوا
يخبركف كثيرا ك ال كاف يقع كاصحاب الرمل مثال نعوذ بالله بل ماكاف ذلػك اال
عند مصلحة يظهر ثمرها بعػد حػين ك اف كػاف فػي غيػر ذلػك اخبػركا انػه لػيس
ٕٕٕ

بمحتوـ ك يمكن البداء فيه البتػة ك بػذلك تضػافرت االخبػار ك فيمػا ذكرنػا فػي
البداء كفاية ك بالغ ك انما فصلنا القوؿ فيه فانه لػم يفصػل قبلػي فيمػا اعلػم هػذا
التفصػػيل ك اف فصػػل فيمػػا لػػم ارق فهػػو مػػن مشػػاي خي فػػاف غيرنػػا اليعلػػم رطػػن
اؿ محمد

فخذق ك كن من الشاكرين ك الحمد لله رب العالمين.
الوطلة الشاتغ
في ػذل اهلل سثحاًِ

ك هو قدحصح

في هذق االكقات السيما بين الفرقػة الناجيػة حتػي جعلػوق

في اصوؿ مذهبهم ك في الحقيقة اليحتاج الي تطويل مقاؿ فيه اال انػه لمػا كػاف مػن
شاننا بياف حقػايق االشػياء ك هػي خفيػة علػي النػاس ك هػذق المسػئلة مػن المسػائل
العظيمة ك يتفرع عليها فركع كثيرة فػي الػدين احببنػا افنػذكر فيهػا ايضػا كلمػات
بحوؿ الله ك قوته فشرحها علي ما ينب ي يقتضي رسم مقامين.

الومام االٍل
في هؼٌي الؼذل ٍ تمسين هشاتثِ ٍ جولٔ هي احَالِ ٍ فيِ فصَل

فصـل :اعلم اف العدؿ ضد الجػور ك العػدؿ بمعنػي االسػتواء ك الجػور بمعنػي
الميل فالعدؿ هو القيوـ المستوي نسبته بين كل ما يضاؼ اليه علي زكايا قائمة ك اما
الجور فهو احدي زاكيتيه حادة ك االخري منفرجة ك هو مػن االلفػاظ الخلقيػة التػي
يعبر بها في عالم الخلق عن صفات الله سبحانه ك له مقاماف عدؿ ذاتي ك عدؿ فعلػي
فمرة يوصف به الذات فاف الله سبحانه عدؿ ال جور فيػه ك يػراد بػه حينئػذ احديتػه
سبحانه غيرالمتناهية فاف كل محدكد مقترف بحدق مايل اليه منفػرج عػن غيػرق فػال
ٖٕٕ

عدؿ حقيقة اال االحد جلشانه ليس كمثله شيء فالجل ذلػك اليقػوـ احػد بحقػه
كماينب ي ك كل من هو سواق منحرؼ عن االحدية التي هي حقه فاليقوموف بحقػه
كما قاؿ ابوعبدالله علم الله عزكجل اال يقوـ احد من خلقه بحقه ك لنعم ما قيل:
كجودؾ ذنب اليقاس به ذنب
اذا قلت مااذنبت قالػت مجيبػة
ك هذا احد اسرار اعتراؼ المعصومين بعظائم المعاصي ك است فارهم الدائم منهػا ك
به يعدلوف اكدهم ك يثقفوف عوجهم دائما بال غاية ك ال نهاية فاف الخلق خلق ابدا فال
عدؿ اال االحد الفرد جلشانه فانه الخارج عن عرصة الميوؿ ك انحرافػات الحػدكد
بالكلية ك كصف نفسه بقوله الرحمن علي العرش استوي اي لػيس شػيء اقػرب اليػه
من شيء اخر ك هو الذي في السماء اله ك في االرض اله فافهم راشدا موفقا.
فصـل :ك اما العدؿ الفعلػي فهػو تسػوية فعلػه بالنسػبة الػي العػالي ك الػداني ك
اللطيف ك الكثيف ك القوي ك الضعيف ك القابل ك المقبػوؿ ك الػذكات ك الصػفات ك
الحدكد ك المحدكدات ك االثار ك الموثرات يعني ليس من جهة فعله المطلق قػرب
الي شيء ك بعد عن شيء ك اتصاؿ لشيء ك انفصاؿ عن شػيء ك اقبػاؿ الػي شػيء ك
ادبار عن شيء ك حب لشيء ك ب ض لشيء ك مشابهة لشػيء ك منػافرة عػن شػيء ك
استيناس بشيء ك تنفر عن شيء ك جذب لشيء ك دفع عن شػيء ك نصػرة لشػيء ك
خذالف لشيء ك اخذ لشيء ك ترؾ لشيء ك هكػذا مرفػوع عػن االضػداد منػزق عػن
االنداد ك هو صفته الرحمانية المسػتوية علػي عػرش جميػع الكاينػات لػيس شػيء
اقرب اليه من شيء اخػر ك ال اكلػي بػه مػن شػيء اخػر قػدحكم فػي الكػل بحكػم
كحداني ال تفاكت فيه بوجه من الوجوق ك اما االختالؼ الموجود في الملػك فانمػا
هو من اختالؼ ظهور الحكم الناشػئ مػن اخػتالؼ القوابػل انػت التحتجػب عػن
ٕٕٗ

خلقك اال افتحجبهم االماؿ دكنك فاالشػياء هػي منهػا قريبػة ك منهػا بعيػدة ك منهػا
لطيفة ك منها كثيفة ك منهػا اشػد حكايػة ك منهػا اضػعف ك منهػا اشػد تشػاكال ك منهػا
اضعف ك منها اصفي ك منها اكدر فالجل ذلك اختلف ظهورات ذلك الحكم العدؿ
الوحداني في الملك فمنه ليس اال دعوة كاحدة كلكن من الخلػق اجابػات مختلفػة
ك اليزالوف مختلفين اال من رحم ربك ك لذلك خلقهم اف الله اليظلػم النػاس شػيئا
كلكن الناس انفسهم يظلموف ك العجب من انهم مػع اخػتالؼ دكاعػيهم ك قػوابلهم
الذي النهاية له متفقوف علي طلب صفة الكينونة متوجهوف اليها مظهركف لها ال بػل
ليس لشيء ظهور اال ظهورها ك ال نور اال نورها فتعالي االحد الذي اليباين شيئا من
خلقه ك اليباينه شيء من خلقه اال بينونة الصفة ك الظهور ك التجلي ك النػور فاليػري
فيها نور اال نورق ك اليسمع فيها صوت اال صوته ك لما تنزلت عن ذلػك المقػاـ مقػاـ
ال ني ك االلتياـ اي صفة الكينونة حكم الله لها اف اليسخر شيء منها شػيئا ك اليقهػر
منها شيء شيئا ك يجركا في جميع الحاالت علػي التراضػي ك االختيػار ك التحػري ك
االعتبار ك العدؿ في جميع االحواؿ اذ لػيس شػيء اال ظهػورق ك ال موجػود اال نػورق
فمن يقهر من ك من يجبر من فجري جميع االمور بين يديه مصونا عن الجبر ك القهر
فاليقدر فاعل علي فعل اال افينفعل مفعولػه ك ال افيعطػي معػ اال افيقبػل عطػاءق
قابله ك ال افيقود قائد اال افينقاد مقودق ك ال افيرفع رافػع اال افيرتفػع مرفوعػه ك ال
افيوجد موجد اال افينوجد موجدق ك ال افيؤثر موثر اال افيساله متػاثرق ك هػذا هػو
حكم العدؿ ك التسوية بين الخلق فليس الحد في ملكػه اسػتيالء علػي احػد ك لػيس
الحد افيجور علي احػد فسػبحانه مػن مػدبر مػااتقن تػدبيرق ك سػبحانه مػن مقػدر
مااعدؿ تقديرق فلما كجدنا منه سبحانه اف سوي بين القوي ك الضعيف ك اللطيػف ك
ٕٕ٘

الكثيف ك الوضيع ك الشريف علمنا ب اية عدله ك استواء حكمه جػل جاللػه ك ذلػك
حكم العدؿ الربوبي بين جميع الكاينات ثم ال فاعل يفعػل ب يػر مشػيته ك ال منفعػل
ينفعػل ب يػػر ارادتػػه ك كػال الفػػريقين متحركػػاف بفضػل تحريكػػه متصػػرفاف بفضػػل
تقديرق ك مشيته فيهما كػالركح فػي الجسػد فػال الػذي يطيػع يسػت ني عػن عونػه ك
رحمته ك ال الذي يعصي يسبق مددق ك قوته فال حركة في الوجود اال بفعلػه سػبحانه
ك مشيته اال انها تظهر في القوابل الفواعل فتكوف بفضلها فاعلة ك تظهر فػي القوابػل
المنفعلة فتكوف بفضلها منفعلة فاف كانػت القابليػة مسػتقيمة ظهػرت علػي حسػب
رضاء الله سبحانه اي محبته السابقة ك اف كانت معوجة ظهرت علي حسب كراهػة
الله سبحانه اي علي خالؼ تلك المحبة قػاؿ يا ادـ ركحك مػن ركحػي ك طبيعتػك
علي خالؼ كينونتي بركحي نطقت ك بضعف طبيعتك تكلفت فتلك الحركة في
القوابل كالركح في الجسد ال حراؾ لشيء من القوابل اال بها ك ال ظهور لها اال فيهػا
ك تلك الحركة مدد مقدر لالجساد قبل االجسػاد فػاذا اسػتعدت ك قبلػت امضػيت ك
خصصت لكل كاحد كاحد علي حسبه .بالجملة هػذا معنػي عدلػه سػبحانه الفعلػي
الذي ال جور فيه ك ال حيف يعتريه ك هو حكمه المبذكؿ علي كل مجعوؿ علي نهج
االستواء فافهم راشدا موفقا.
فصـل :اعلم اف الله سبحانه كاحد كما عرفت ك جميع ما سواق نورق ك تجليػه ك
تجلي الواحد يقتضي افيكوف علي اكمػل نهػج الحكمػة ك الصػواب ك االرتبػاط ك
االنتظاـ حتي يدؿ علي احدية المتجلي ك كحدانيتػه ك لػو كػاف مػن عنػد غيػر اللػه
لوجدكا فيه اختالفا كثيرا فػ ماتري في خلق الػرحمن مػن تفػاكت فػارجع البصػر
هل تري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصػر خاسػئا ك هػو حسػير
ٕٕٙ

فػ لوكاف فيهما الهة اال الله لفسدتا ك لذهب كل اله بما خلق ك لوال اتصػاؿ التػدبير
كانتظاـ التقدير لدؿ علي الهة عديدة ك لػدار علػي اقطػاب مختلفػة ك اللػه سػبحانه
كاحد فتجليه علي نهاية االرتباط ك االنتظاـ ك مقتضي االرتباط ك االنتظاـ افيكػوف
كل جزء جزء من العالم علي نهج الحكمة ك الصواب بحيث لو غيػر عمػا هػو عليػه
الختل النظاـ ك فسد القواـ ك امثل لك مثال تعتبر به ك لله المثل االعلي ك هػو انػه لػو
كسر كاس ك تقطعت ك تكثرت تجد كل قطعة منها علي هيئتها فلو كصػلت بعضػها
ببعض لوجدتها تتصل ك تصير كاسا كاحدة ك ليس فيها تفطر ك خلل ك لػو غيػر كػل
قطعة منها عن كضعه التجدها تتصل اتصػاال بػال فطػور ك َث ِل ػم البتػة ك فسػد الكػاس
فارتباطها بال فطور يدؿ علي انها قطع كاس كاحدة ك تفصيل اناء كاحد ك لػو نقػ
عنها قطعة لثَ ِل م الكاس ك لو زيد فيها قطعة لمتحػتج اليهػا ك لػمتػرتب بالبػاقي البتػة
كانت لو نظرت الي اجزاء العالم لوجدت كل شيء منها في موضعه يحتاج اليه في
موضعه افيكوف علي ما هو عليه ك هػذا هػو نهػج الحكمػة ك الصػواب ك الصػالح ك
السداد ك اليجري الخلق الموضوع علي الصالح اال علي نهج الصالح ك كػل شػيء
منه يدق سبحانه في احداث ما يحدث بػه ك يجػري منػه فالتجػري االمػور اال علػي
الصالح ك اليفعل الله بعبػادق اال مػا فيػه الصػالح ك هػو مقتضػي كاحديتػه المتجليػة
بخلقه فالتتهم ربػك فيمػا يجػري فػي خلقػه مػن التقػدير بسػر التػدبير كمػا سػئل
علي

عػن التوحيػد ك العػدؿ فقػاؿ التوحيػد اف التتوهمػه ك العػدؿ اف التتهمػه

فاليفعل الله بعبادق اال االصلح ك قدركي في القدسي اف من عبادي المؤمنين لمػن
يريد الباب من العبادة فاكفه عنه لئاليدخله عجب فيفسدق ذلك ك اف مػن عبػادي
المؤمنين لمن اليصلح ايمانه اال بالفقر ك لو اغنيته الفسدق ذلػك ك اف مػن عبػادي
ٕٕٚ

المؤمنين لمن اليصلح ايمانه اال بال ني ك لو افقرته الفسدق ذلك ك اف مػن عبػادي
المؤمنين لمن اليصلح ايمانه اال بالسقم ك لو صححت جسمه الفسدق ذلك ك اف من
عبادي المؤمنين لمن اليصلح ايمانه اال بالصحة ك لو اسقمته الفسدق ذلك اني ادبر
عبادي بعلمي بقلوبهم فاني عليم خبيػر انتهػي فمػن عػرؼ سػر كحػدة الخػالق ك
كحدة التجلي ك انتظاـ الملك ك اتصاؿ الخلق لميتهم الخػالق جػلشػانه فػي قضػائه
بين خلقه ك اذعن بعدله سبحانه في خلق الخلق علي ما خلق.
فصـل :ك من فركع العدؿ معرفة عدؿ اللػه سػبحانه فػي امػرق ك نهيػه ك اثابتػه
الممتثلين ك عقابه المخالفين فاعلم اف الله سبحانه احد غني عما سػواق قػائم بنفسػه
لنفسه اليت ير ك اليتبدؿ ك اليحوؿ ك اليزكؿ ك انما خلػق الخلػق جػودا منػه ك كرمػا
غني عن طاعة خلقه امن بمعصيتهم التنفعه طاعة من اطاعػه ك التضػرق معصػية مػن
عصاق ك لميخلقهم لرفع استيحاش منه في كحدته ك ال لتكثير اعواف في ملكه ك انمػا
خلقهم ليبلغ بهم الي الحيوة االبدية ك النعم السرمدية ك ذلك لميكن يحصل لهم اال
افيعملوا بما يقتضي ذلك من جودق سبحانه ك كرمه فانه ابػي افيجػري االشػياء اال
باسبابها ك قدعرفت مما سبق اف من االسباب كجػود المقتضػي مػن نفػس الخلػق ك
فقد المانع لسر االختيار الربوبي الجاري في الخلق ك اف اللػه سػبحانه خلػق الخلػق
من نور ك ظلمة ك عقل ك نفس ك النور ك العقل هو جهة اثرية االشياء لفعلػه سػبحانه
ك حكايتها له ك هو محبته سبحانه التي هػي اكؿ مػا ظهػر منػه فػي احػداث الخلػق ك
الظلمة ك النفس من جهة هويتهم ك انيتهم التي هػي نفػي الكينونػة ك خالفهػا ك كػل
منهما يحتاج الي مدد منه سبحانه شرعي النه ال اية في الكوف ك تلك االمػداد علػي
حسب حكم العدؿ ليست تصل الي احد اال بقابليػة هػي التوجػه ك السػير الػي مبػدا
ٕٕٛ

ذلك المدد فاف تلك االمداد درجات عند الله اليصعد عليها احد اال باقداـ التوجه ك
الخلق جهاؿ بطرؽ ذلك التوجه ك السير فحكم الله سبحانه بارساؿ الرسل ك انػزاؿ
الكتب ك تشريع الشرايع ك بياف تلك الطرؽ ك لما كاف من غير حاجة منه الػي شػيء
من ذلك جرت علي مقتضي العدؿ الذي هػو علػي مقتضػي قوابػل خلقػه ك اقتضػاء
كينوناتهم حرفا بحرؼ فلميامرهم بشيء اال ك فيه صالحهم ك لمينههم عػن شػيء
اال ك بتركه قوامهم ك لما كانوا في عالم االعراض ك توارد االمراض كانػت تختلػف
مصالحهم في االعصار ك القركف الختالؼ الحاالت فبذلك جاءت الرسل تتػري ك
ت يرت احكامهم في االعصار ك كػل ذلػك علػي حسػب مقتضػي قػوابلهم ك قابليػة
مصالحهم ليس في شيء منها له سبحانه اقتضاء ك ميل ك هوي اف الله الي ير ما بقوـ
حتي ي يركا ما بانفسهم قل مايعبؤ بكم ربي لوال دعػاؤكم فجػري جميػع احكامػه
سبحانه ع لي حسب العدؿ الذي ال جور فيه ك ال حيف يعتريه ك فيه نظػامهم ك عليػه
قوامهم ك فيه صالح معاشهم ك معادهم فػاف احسػنوا احسػنوا النفسػهم ك اف اسػاءكا
فعليها فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقس ك هم اليظلموف ثم قضي سبحانه لكػل
حسنة ثوابا فاف الحسنات اقداـ السير الػي مبػدا الخيػر ك النػور ك الكمػاؿ ك البقػاء ك
الجالؿ فمن مشي اليها كجدها علي حسب ما قدر الله ك السيئات اقػداـ السػير الػي
مبدا الشر ك الظلمة ك الػنق

ك الػدثور ك الذلػة ك الهػواف فمػن مشػي اليهػا كجػدها

فلهااما كسبت ك عليها ما اكتسبت ك جعل ثواب الحسنة عشػرة امثالهػا الف الحسػنة
اصلها من الوجود ما اصابك من حسنة فمن الله ك التظهر في الدنيا اال افتنػزؿ الػي
قلب المحسن الي صدرق الي محبته الي عقله الي علمه الػي كهمػه الػي خيالػه الػي
فكرق الي حيوته الي ظاهرق فيكتب له في جميع هذق المراتب حسػنة النهػا صػورة
ٕٕٜ

لطيفة مجانسة لمراتب ال يب ك تتصور بها ك جعل عقػاب السػيئة سػيئة مثلهػا النهػا
شجرة اجتثت من فوؽ االرض ما لها مػن قػرار ك اصػلها مػن الماهيػة ك نشػؤها منهػا
تنبت من ارضها فاف كاف مؤمنا ينعكس الي علمه ثم الي كهمه ثم الي محبته ثم الي
خياله ثم الي فكرق ثم الي حيوته ك التستقر في شػيء مػن ذلػك لعػدـ المجانسػة ك
تستقر في الجسد فتكتػب كاحػدة ك اف كػاف منافقػا ك كػافرا فتظهػر مػن ماهيتػه ثػم
تنعكس الي نفسه االمارة ثم الي شقاكته ثم الي الحادق ثم الي غضبه ثم الي شػهوته
ثم الي طبيعته ثم الي عادته ثػم الػي الظػاهر الػدنياكي ك تنطبػع فػي هػذق المراتػب
الجل المشاكلة ك تتصور بها فهػم التكتػب لهػم الواحػدة بواحػدة ك انمػا هػي لهػم
بتسعة بل عشرة بالمقابلة لما ينعكس الي جهلهم ايضػا ك هػو قولػه سػبحانه اكلئػك
يضاعف لهم العذاب ماكانوا يستطيعوف السمع ك ماكانوا يبصػركف ك امػا المػؤمن
فالتنطبع في نفسه ك ال في عاقلته ك ال ذكر لها هناؾ ك اكؿ ما تػنعكس فػي عالمتػه ك
هي ثاني مشعر من مشاعرق العرضية ك التستقر فيها ك ال فيما دكنها لعػدـ المشػاكلة
فاف انطبعت في جسدق لشدة المشاكلة كتبت عليه كاحدة ك التكتب له ما لػميفعػل
لعدـ االنطباع في مشاعرق ك تكتب له الحسنة ما لميفعل الجل االنطباع ك المشاكلة
ك يؤجل المؤمن سبع ساعات حتي يصعد بخار هذق الشػجرة ك نتنهػا الػي عالمتػه ك
نفسه فاف لميقلعها عن اصػلها شػيء مػن مشػاعرق حتػي نمػت ك ربػت ك افرعػت ك
اكرقت ك اثمرت تكتب له ك اف قلعهػا لػمتكتػب ك صػعود هػذا البخػار اليػؤثر فػي
االكائل في تلك المشاعر لعدـ المجانسػة فػاف استانسػت بهػا ك غلظػت ك كثفػت ك
اسودت التؤجل بل تضاعف له في كل ساعة ك هػو قولػه سػبحانه ثػم كػاف عاقبػة
الذين اساؤا السوءي افكذبوا بايات الله ك قوله ك لوال اف ثبتناؾ لقد كػدت تػركن
ٖٕٓ

اليهم شيئا قليال اذا الذقناؾ ضعف الحيوة ك ضعف الممػات ثػم التجػد لػك علينػا
نصيرا ك هو من باب اياؾ اعني ك اسمعي ياجارة.
ك امػا نسػاء النبػي ك السػادة الػذين هػم مػن نسػله

فهػم لهػم جهتػاف جهػة

االشتراؾ مع ساير الرعية في المراتب ك جهة االتصاؿ بالنبي

ك كونهم منه فػاف

احسنوا يضػاعف لهػم الثػواب لمشػاكلة الحسػنة مػع مػراتبهم ك شػدة المشػاكلة ك
التاصل الذي لهم بواسطة االتصاؿ بالنبي ك انبسػاط انػوارهم بواسػطة القػرب مػن
المنير كما اذا كاف المؤمنوف اكثر ايمانا ك اشد اتصاال بهم فانه يضاعف لهم الحسنة
بسبعمائة ك ب يرحساب علي حسب قربهم من المنير ك تجػرد مػراتبهم ك سػعتهم ك
انبساطهم ك اف اسػاؤا تضػاعف لهػم لشػدة اتصػالهم بػالنبي

ك انػه التظهػر لهػم

المعصية اال بداع قوي فيهم ك لو كاف داعيهم كساير الدكاعي ماكانت تظهر علػيهم
لقوة دافعتهم فاذا ظهرت كشفت عػن مضػاعفة قػوة الػداعي فػيهم فيضػاعف لهػم
بذلك اما مضاعفة اعماؿ النساء فلقوله سبحانه يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة
مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ك كاف ذلك علي الله يسيرا ك من يقنت منكن لله
ك رسوله ك تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين ك اعتدنا لها رزقا كريمػا ك امػا السػادة
فلقوؿ علي بن الحسين

حيث قاؿ له رجل انكم اهل بيت م فور لكم ف ضػب ك

قاؿ نحن احري افيجري فينا ما اجري الله في ازكاج النبي مػن افنكػوف كمػا
تقوؿ انا نري لمحسننا ضعفين من االجر ك لمسيئنا ضعفين من العذاب.
ك اما اخذ الله سبحانه االبناء بعمل االباء فانما هو اذا كاف االبناء راضين بعمل
االباء ك اال فالتزر كازرة كزر اخري ك فػي ذلػك قولػه سػبحانه ال عػدكاف اال علػي
الظالمين فقدركي اليعتدي الله علي احد اال علي نسل قتلة الحسين ك الوجه فيه
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اف النفس لو لمتكن مجانسة لنفوس ابائها لمتػرض بفعالهػا فػاذا كانػت مجانسػة ك
لمتفعل فعاؿ ابائها انما عاقها عنها عائق ك لو هيئت لها اسبابها لفعلت.
ك اف قلت قدعرؼ مػن بياناتػك السػابقة اف القػدر مػا لػميمػض لػميسػتقر ك
االمضاء في هذق الدنيا ك هم لػميفعلػوا فلػميمػض فػيهم فالينب ػي افيكتػب لهػم،
قيد عملهم رضاهم بفعاؿ ابائهم ك جرياف اعضائهم علػي مقتضػي الرضػا بالثنػاء
علي ابائهم ك افتخارهم بهم ك ذكرهم بػالخير فػاذا فعلػوا ذلػك امضػي لهػم مػا فػي
نفوسهم ك ذلك اليخ

بهم بل كل من رضي بفعل غير فهو كفاعله قاؿ سػبحانه ك

من يتولهم منكم فانه منهم حتي انه ركي انه قيل للرضا
في حديث ركي عػن الصػادؽ
الحسين بفعاؿ ابائها فقاؿ

يابن رسوؿالله ما تقوؿ

انػه قػاؿ اذا خػرج القػائم

قتػل ذراري قتلػة

هو كذلك قيل فقوله عزكجل ك التزر كازرة كزر

اخري ما معناق فقاؿ صػدؽ اللػه فػي جميػع اقوالػه لكػن ذراري قتلػة الحسػين
يرضوف بفعاؿ ابائهم ك يفتخركف بها ك م ن رضي شيئا كاف كمن اتاق ك لو اف رجال
قتل في المشرؽ فرضي بقتله رجل في الم رب لكاف الراضي عند اللػه عزكجػل
شريك القاتل ك انما يقتلهم الله بالقائم اذا خرج لرضاهم بفعل ابائهم الخبر ك هذا
قوؿ الله سبحانه ك التركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار.
بل اقوؿ اف النفس اذا خبثت ك جانست المعصية ك صعدت معصيتها من ارض
الماهية اليها انطبعت فيها للمشاكلة ك تكتب لهػا فػي نفسػها ك اف لػمتعمػل بهػا فػي
ظاهرها فانها قدعملت بعمل هو امضاء جميع االعماؿ الجزئية لكليػة العمػل ك هػو
انكار التوحيد اك النبوة اك الوالية اك ب ض اكلياء الله اك حب اعداء الله فانهػا اعمػاؿ
كلية قدامضيت ك لها فركع ك اكراؽ ك اثمار في كل عالم مػن العػوالم ك هػو مػاخوذ
ٕٖٕ

بكلها فهو زاف ك اف لميزف ك سارؽ ك اف لػميسػرؽ ك عػاص بجميػع المعاصػي ك اف
لم يات بها ك يعذب عليها علي حسب رسوخ كفرق ك اجتثاثػه فجميػع المعاصػي لػه
ممضاة ك بالفعل ك اف لميفعل فلعائق عاقه عن ذلك ك اال فالداعي الػذي هػو االصػل
موجود فالعبػد االبػق المقيػد ابػق ك اف لػميػابق ك الخصػي الزانػي بػالطبع زاف ك اف
لميزف ك لذلك يكوف اعداء اؿمحمد

اصل كل شر ك من فركعهم كل فاحشة ك

يعاقبوف لعنهمالله بجميع لعناته بسيئات جميع الناس من غير افينق
شيء ك قدركي حديث شريف عن ابيعبدالله

مػن عػذابهم

انه قاؿ نحن اصػل كػل خيػر ك

من فركعنا كل بر ك من البر التوحيد ك الصلوة ك الصياـ ك كظم ال ي ك العفػو عػن
المسي ء ك رحمة الفقير ك تعاهد الجار ك االقرار بالفضل ك اهله ك عدكنا اصل كل
شر ك من فركعهم كل قبيح ك فاحشة فهم الكذب ك النميمة ك البخػل ك القطيعػة ك
اكل الربا ك اكل ماؿ اليتيم ب ير حػق ك تعػدي الحػدكد التػي امػر اللػه عزكجػل ك
ركوب الفواح

ما ظهر منها ك ما بطن من الزني ك السرقة ك كل ما سوي ذلك من

القبيح ك كذب من قاؿ انه معنا ك هو متعلق بفرع غيرنا انتهي.
ك اذا كصلت الي هنا اقوؿ كذلك المؤمن اذا عمػل بااليمػاف الثابػت بالواليػة
الراسخة فهو قدغرس شجرة اصلها ثابت ك فرعها في السماء تؤتي اكلها كل حػين
باذف ربها ك هو عامل بجميع الحسنات ك اف لػميفعػل ك يكتػب لػه جميػع الطاعػات
ممضاة ثابتة النه عمل عمال هو امضاء كل خيػر ك لػذلك كرد فػي كصػف شػيعتهم
صفات التوجد في اكثرهم فهم كالله مصلوف مزكوف حاجوف مجاهدكف شػهداء ك
اف كانوا نائمين علي فراشهم ك ماتوا علي فراشهم قاؿ الله سبحانه الذين امنوا بالله
ك رسله اكلئك هم الصديقوف ك الشهداء عند ربهم لهػم اجػرهم ك نػورهم ك ركي
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الميت علي هذا االمر شهيد ك اف مات علي فراشه بل اقوؿ ك الله يكتب له في كل
اف جميع خيرات يمكن افتكوف ثمرة ايمانه فانها تختلف في االشخاص فقدركي
عن الصادؽ

اف العبد المؤمن الفقير ليقوؿ يارب ارزقني حتي افعل كذا ك كذا من

البر ك كجوق الخير فاذا علم الله ذلك منه بصدؽ نية كتب الله له من االجر مثل ما يكتب
له لو عمله اف الله كاسع كريم ك قاؿ ابػوجعفر

لجػابر ياجػابر يكتػب للمػؤمن فػي

سقمه من العمل الصالح ماكاف يكتب في صحته ك يكتب للكافر في سقمه من العمل
السيئ ماكاف يكتب في صحته ثم قاؿ يا جابر مااشد هذا من حديث بالجملة كل ذلك
من باب عدؿ الله سبحانه في جزائه علي حسب القوابل كما سمعت.
ك اما الفضػل فهػو افيعفػو عػن السػيئة بعػد صػدكرها عػن االنسػاف ك ايصػاؿ
االنساف الي درجة اليستحقها ك االنعاـ عليه بما لميعمل ما يقتضيه ك ذلك ايضػا مػن
المشكالت فاف من المسلمات اف الله سبحانه لػيس فيػه اقتضػاء لشػيء ك اليمكػن
افيصدر فعل منه بال ا قتضاء من الخلق فاف كاف اقتضاء فيدخل في باب العػدؿ ك اف
لميكن فالينب ي صدكر فعل منه لعدـ االقتضاء من نفسػه ك عػدـ جػواز الجبػر فػي
ملكه فالواجب علينا افنشرح ذلك شرحا ك هو اف لالنساف مقامين مقاما في الكػوف
ك مقاما في الشرع ك الفضل من االسباب الكونية ال الشػرعية الف المقتضػي للشػيء
اف كاف في نفس االنساف فالجػاري عليػه يكػوف بمقتضػي العػدؿ ك امػا اذا هيػا اللػه
سبحانه اسبابا خارجية بحسن تقديرق تقتضي تلك االسباب حدكث شيء فػي هػذا
االنساف فانما ذلك ليس من عمل هذا االنساف ك انما هو من حسػن تقػديرق سػبحانه
لهذا العبد ك هو فضله الشامل هذا العبد لميكن َع ِمله ك لميساله مػن ربػه ك لػميطلػع
عليه ك انما اقترانه بهذا العبد من مقتضي التجلي العاـ ك الحكمة العامة فػي االيجػاد
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فهو فضل منه سبحانه لميستحقه هذا العبد باالستحقاؽ الشرعي ك اف كػاف يقتضػيه
باالقتضاء الكوني فالفضل هو امداد زايد كػوني ك امػا فػي اصػل االيجػاد فاليعقػل
حصوؿ شيء لشيء اال بالمقتضي قل مايعبؤ بكم ربي لوال دعاؤكم ك اف الله الي ير
مابقوـ حتي ي يركا ما بانفسهم فاليعقػل الفضػل فػي ايجػاد الكػوف ابػدا ك امػا فػي
الشرع فالفضل منه سبحانه شامل لكل احد من الناس كافرهم ك مؤمنهم الػمتسػمع
قوله سبحانه لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترؾ عليها من دابة ك قاؿ لوال دفع اللػه
الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض كلكن اللػه ذكفضػل علػي العػالمين ك لػوال
فضل الله علي الناس لهلك الناس جميعا بسيئات اعمػالهم ك لػميمهلػوا طرفػة عػين
ابدا ك الستحقوا باكؿ معصية منهم ك اعراض اعرضوا عػن ربهػم الهػالؾ االبػدي ك
بفضػله سػبحانه ك رحمتػه فػػ مااصػابكم مػن

البوار السرمدي فكل موجػود يعػي

مصيبة فبما كسبت ايديكم ك يعفو عن كثير ك لو تدبرت في دعاء السجاد
البصيرة ك العبرة لعرفت انه اليعي

بعين

احد طرفة عين اال بفضله سبحانه ك كرمػه مػن

غير استحقاؽ شرعي منهم ك هو قوله

الهي ك عزتك ك جاللك ك عظمتك لو اني

منذ بدعت فطرتي من اكؿ الدهر عبدتك دكاـ خلود ربوبيتك بكل شعرة في كل
طرفة عين سرمد االبد بحمد الخاليق ك شكرهم اجمعين لكنت مقصرا في بلػوغ
اداء شكر خفي نعمة من نعمك علي ك لو اني كربت معادف حديد الدنيا بانيابي ك
حرثت ارضها با شفار عيني ك بكيت من خشيتك مثل بحور السماكات ك االرضين
دما ك صديدا لكاف ذلك قليال في كثير ما استوجبه من عقوبتك ك لػو انػك يػاالهي
عذبتني بعد ذلك بعذاب الخاليق اجمعين ك عظمت في النار خلقػي ك جسػمي ك
مألت طبقات جهنم مني حتي اليكوف في النار معػذب غيػري ك اليكػوف لجهػنم
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حطب سواي لكاف ذلك قليال في كثير ما استوجبه منك انتهي فلو تفكرت في هذا
الدعاء بقلب خاشع ليئست من نفسك ك اعمالك ك قطعت بانه ال نجاة اال بفضل الله
سبحانه ك كرمه ك رحمته ك عفوق فاسئلوا الله من فضله قػل بفضػل اللػه ك برحمتػه
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوف ك ذلك اف نظم التقدير ك ترتيػب االكػواف ك
اف كاف في االكواف بمقتضي االقتضاء اال انك لمتستحق شيئا من فضػله باعمالػك ك
افعالك في عالم الشرع ك قدحقق في محله اف الوجود الشرعي المتاخر ظهورا كاف
متقدما كجودا فكما انك لمتستحق الفضل في الشرع الظاهر لمتستحقه في الوجود
الشرعي المتقدـ علي الكوف الف حقيقة الوجودات الشرعية ليست اال من فضػله ك
نػػورق االبتػػدائي بالاسػػتحقاؽ مػػن احػػد ك لػػذلك تقػػرا فػػي الػػدعاء يػػا مبتػػدئابالنعم قبػػل
استحقاقها ك تقرا كل نعمك ابتداء ك كل احسانك تفضل ك اني كنت حتي تستحق شيئا.
ك اف قلت فكيف يعقل االبتػداء الحقيقػي مػن اللػه سػبحانه ك ال مقتضػي منػه
اقوؿ ال شك انه ليس من الله اقتضاء ك ال شك انك لمتكن حتي تستحق اك التستحق
ك في الدعاء اللهم انك اجل من اف يكوف سبب رضػاؾ مػن نفسػك فكيػف يكػوف
سبب رضاؾ مني ك انما خلق الخلق كرما ك جػودا ك هػو مسػبب االسػباب مػن غيػر
سبب ك اليساؿ عما يفعل ك هم يسالوف ك ال كيف لذلك كما ال كيف لػه ك هػو سػر
اليمكن كشف لثامه ك فض ختامه مختوـ بخاتم الله محجوب عن خلق الله ك اشرنا
اليه فيما سبق ك ياتي فيما سياتي ك انت تعثر عليػه لػو كنػت ممػن سػبق لػه مػن اللػه
الحسني بالجملة ال قواـ لشيء اال بفضله ك جودق ك بادئة نعمه ك االئه اللهم عػاملني
بفضلك ك التعاملني بعدلك فانه اليهلك احد عليك اال بعدلك ك الينجو احد منك
اال بفضلك ك ال معني ل ضبه سبحانه اال عدله فانه اليعاقػب احػدا استشػفاء غيظػه ك
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تسكين غليل صدرق ك انما غضػبه الػزاـ المقتضػيات بػالفتح لمقتضػياتها بالكسػر ك
الزاـ االجابات للدعوات ك هو العدؿ المحض نعوذ بالله من غضب الله.
ك قدفسر في بعض الركايات فضل الله برسوؿاهّلل ك رحمته باميرالمؤمنين
ك انما ذلك اف رسوؿالله

مػن اعظػم اسػباب الفضػل بػل حقيقتػه ك مبػدؤق فانػه

سبحانه يعفو عن كثير من العصػات بفضػل نػورق ك شػفاعته ك يتػرؾ عػذاب الخلػق
ببركة كجودق فيهم كما قاؿ ك ماكاف الله ليعذبهم ك انت فيهم ك يدر عليهم ارزاقه ك
نعمه به ك الجله كما قاؿ ك ما نقموا اال اف اغناهم اللػه ك رسػوله مػن فضػله ك كلمػا
ينزؿ عليهم مػن االمػداد باعمػالهم ك يحسػبوف انهػم يسػتحقونه فبفضػل هدايتػه ك
ارشادق طريق العمل ك الدعاء ك كلمػا ينػزؿ علػيهم مػن االمػداد الكونيػة فهػو مػن
فاضل نورق ك فضل كجودق النه الرحمة الواسعة الرحمانية علػي الخلػق اجمعػين ك
هو هو فضل الله الظاهر علي جميع ما سوي الله سبحانه بصورق الكمالية الكينونيػة
فهو فضل الله بجميػع هػذق المعػاني ك اٍا اميرالمػؤمنين فهػو

رحمػة اللػه

المكتوبة علي نفسه التي هي نفس الله القائمة فيه بالسنن ك هو هو اكؿ كل خيػر ك
اصله ك فرعه ك معدنه ك ماكاق ك منتهاق ك هو صلوة المؤمنين ك صيامهم ك هػو جنػتهم ك
نعيمهم ك هو الذي قوابلهم الصالحة من فضل صورته ك قدصب وا بصبغ كاليته صػب ة
الله ك من احسن من الله صب ة الي غير ذلك من كجوق الرحمة الرحيمية المكتوبة.
ك اما قوله تعالي ك لوال فضل الله عليكم ك رحمته التبعػتم الشػيطاف اال قلػيال
يمكن افيكوف االستثناء من ضمير كم فكل من لميشمله الفضل ك الرحمػة يكػوف
تابعا للشيطاف ك من نجا من ذلك فبفضػله ك رحمتػه هػذا اذا اخػذ الفضػل ك الرحمػة
العامة ك يمكن افيكوف المراد منهما الخاصة الشاملة فػي الشػرع الظػاهر ك الهدايػة
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الظاهرة فلوال هذا التبع الشيطاف كل احد اال قليال من المستعدين بالكينونة للهداية
بالفضل العاـ ك الرحمة العامة بالمعني االكؿ كما تري اف الله سبحانه خلػق ادـ فػي
بدع فطرته نبيا عالما كذلك خلق اناسا من بدء فطرتهم علي الهداية ك اتباع الحػق ك
هم ملهموف بالحق بفضله العاـ ك رحمته كما تري انك تلهػم بمسػئلة حقػة ك لػمتػر
فيها كتابا ك ال خبرا ثم تجدهما مطابقين لما الهمت ك انما ذلك يمكن في الذين هػم
اكؿ صادر من االناسي ك قدخلقوا كونا علي هيئة مػوثرهم ك جهػة الماهيػة ك االنيػة
فيهم مضمحلة ك قدقاؿ في العاصين ك لوال فضل الله عليكم ك رحمته مازكي منكم
من احد ابدا كلكن الله يزكي من يشاء ك الله سميع عليم ك يمكن افيؤخذ االستثناء
من االتباع الكلي المفهوـ من قوله التبعتم اي اال اتباعا قليال ك هو كما مػر ك يمكػن
افيكوف االستثناء من صدر االية ك هو ك اذا جاءهم امر من االمن اك الخوؼ اذاعوا
به يعني اذاعوا به اال قليال لميذيعوق ك ليس هذا من كجوق القراف ببعيد ك كذا يمكن
افيؤخذ من الذين في كس االية ك يكوف قولػه يسػتنبطونه اي يسػتبينونه ك فاعلػه
الرعية فانه يقػوؿ ك لو ردكق الػي الرسػوؿ ك الػي اك لػي االمػر مػنهم لعلمػه الػذين
يستنبطونه منهم فالمعني فعلمه المستنبطوف المستفتوف اال قليال منهم ك علي هذين
المعنيين يبقي الفضل ك الرحمة علي عمومهما.
فصـل :في عدؿ الله سبحانه المتعلق باالطفاؿ ك المجانين ك المستضػعفين الػذين
لميشعركا بالتكليف ك ُالبلْه( )1ك الضالؿ ك المرجين المرالله ك اصحاب االعراؼ.
اما االربعة االكلػوف فػاعلم اف اللػه سػبحانه بعػد مػا خلػق العقػل الكلػي امػرق
بالنزكؿ في كل عالم عالم حتي نزؿ الي هذا العالم الي عرشػه ك كرسػيه ك افالكػه
(ٔ) جمع ابله.
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الي ارضه كما مر ك ياتيك فلما كصل الي هػذا العػالم تصػور بصػورة غيػب التػراب
ل لظته الحادثة له من النزكؿ ك انحل فيه حتي صار فيه بالقوة ال تعين فيه بوجػه مػن
الوجوق ك لما امرق الله باالقباؿ اختلفت اجزاء العقل في االجابػة الخػتالؼ اجزائػه
ِ
ػق ك نػائم
الحاصلة من مقارنة التراب ك تجسمه فساع سريع َس َب َق ك مقصر بطيء لَح َ
رم ق فمن اجزائه ما سبق الي االجابة ك لبي دعوة الػداعي فصػار
الي ُ
في رقدة ال فلة َ
يترقي شيئا بعد شيء الي افظهر عليه اثػار العقػل بالفعػل فتػيق مػن رقػدة ال فلػة
الجمادية ك النباتية ك الحيوانية ك صار ناطقا علي حسب ما فيه من العقل كمػا ك كيفػا
ك منها ما تاخر ك سيلحق االنسػانية كالنطفػة ك العلقػة ك المضػ ة ك امثالهػا فانهػا فػي
السلوؾ ك الصعود فاف لميمنعها مانع تصػل الػي رتبػة االدراؾ ك النطػق ك منهػا راقػد
ػق ك هػو بعػد بعيػد عػن الفعػل بعػدا كثيػرا ك لػمياخػذ فػي الصػعود كسػاير
رم ْ
لم َي ُ
الجمادات المعركفة ففي السير الكوني يتحقق االنساف الناطق الكػوني المػدرؾ ك
لو بادراؾ ضعيف فاف النفس الناطقة تتعلق بالمولود مسق راسه ك يبتدئ من ذلك
الحين بالشعور ك يستزيد شيئا بعد شيء الي افتشتد فيػه الػنفس ك تتقػوي ك تتعػين
تعينا فاحشا ك اال فهو انساف كوني من يوـ كلدته امه البتػة فػاذا كلػد خػرج عػن حػد
القدر ك القضاء الي حد االمضاء ك صار انسانا بالفعل ك كتب له في اللوح المحفوظ
انه انساف ك يقدر له حصػة مػن االنسػانية ضػعيف التعػين اك قويػه لمكػاف االمضػاء
الكوني البديهي ثم اما افيصله نداء اقبل الشرعي بسبب ترقيه عػن عرصػة الكػوف
الذي هو شعاع الشرع ك امكانه االص اء له ك ال مانع من فهمه له ال من نفسه ك ال مػن
الخارج فيوجد حينئذ بالوجود الشػرعي الػذي هػو منػاط الصػور الشػرعية فيكػوف
انسانا شرعيا ك يصير نفسه الناطقة قدسية اف اخذ به اك غيػر انسػاف اف تركػه فيصػير
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نفسه الناطقة امارة كما قاؿ سبحانه انا هديناق السبيل اما شاكرا ك اما كفورا ك قليل
من عبادي الشكور فحينئذ يستحق الثواب اك العقاب الشػرعيين اك لػميصػله لمػانع
من نفسه من عدـ انتضاجه ك قلة تمييزق اك من خػارج كوقوعػه فػي محػل لػمتبل ػه
الدعوة فحينئذ ليس له صورة شرعية فهو بعد ارض الكوف التي هي حػد المشػية اك
االرادة اك القدر اك القضاء للشرع ك لميمض عليه استحقاؽ الثواب ك ال العقاب فللػه
فيه المشية فينتظر به الي افيبل ه الدعوة عند رفع المانع في هذق الدنيا اك فػي البػرزخ اك
في االخرة فاف نداء دعوة الشارع صوت ممتد مػن عػالم الػذر االكؿ الػي هػذق الػدنيا ك
البرزخ ك الي االخرة التي هي ذلك العالم اي عالم الػذر فمتػيمػا كصػل اليػه الػدعوة ك
فهم بصعودق ك امكانه االص اء ك اخذ بها يكوف انسانا اك تركها فيكوف غير انساف.
ك اف قلت يظهػر ممػا اسػلفت اف هػذق الػدنيا دار االمضػاء فمػا لػميمػض هنػا
لميمض في عالم من العوالم ك يبقي تحت القػدر ك تقػوؿ هنػا ربمػا يمضػي علػيهم
الحكم الشرعي في البرزخ اك في االخرة اق٘ه اف دار االخػرة هػي دار البػرزخ
بعينها اال انهػا صػعدت ك دار البػرزخ هػي دار الػدنيا اال انهػا ترقػت ك لطفػت ك دار
االمضاء هي منتهي كجود الشيء فاف كاف المنتهي في اكؿ مقاـ الترقػي يكػوف هػو
دار االمضاء ك اف ترقي فيكوف هو دار االمضاء اين ماكاف فالجسم هػو دار االمضػاء
سواء كاف هنا اك في البرزخ اك في االخرة ك ال اختصاص لػه ب ايػة النػزكؿ ك لػذلك
نجوز خركج ُق وي كثيرة في البرزخ ك في االخرة كما ياتي اف شاء الله.
بالجملة ما لميبلغ الػدعوة انسػانا قدامضػي كونػا يكػوف فػي حيػز المشػية اك
االرادة اك القدر اك القضاء الشرعية حتي يقوـ عليه الحجة البال ة ك يصل الي فهمهػا
فاف اخذ بها يخرج السعادة التي كانت في قوته من القوة الي الفعل ك يصير انسػانا ك
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يخلق له باجابته طينة من عليػين ك يػدخل الجنػة ك اف خػالف يخػرج الشػقاكة التػي
كانت في قوته من القوة الي الفعل ك يكوف غير انساف اما شيطانا اك حيوانا اك نباتا اك
جمادا شرعيا ك يخلق له بمخالفته صورة ك طينة من سجين ك يدخل النار كما بداكم
تعودكف فريقا هدي ك فريقا حق عليهم الضاللة ك اما الدعوة الشرعية فهػي تظهػر
في كل عالم بحسبه فتظهر في عالم الحقػايق بحقيقتهػا ك فػي عػالم الظػاهر بحسػبه
فهي هنا كما تري ك الدخوؿ فيها بامتثالها ك اما في االخػرة فلمػا كانػت الػدعوة اثػر
فعل الداعي ك الفعل هو حركة المسمي ك الحركة تحدث الحرارة تكوف علي صػفة
النار هذا ك الداعي هو المحبوب ك الحبيب لله سبحانه ك انما صػار محبوبػا لتصػورق
بصورة محبة الله التي هي النار المشار اليها في قولػه ك لو لمتمسسه نػار ك قػدركي
في تفسير المحبة نار تطلع علي االفئدة فتحرؽ غير المحبوب فاثر النار نار فحقيقة
الدعوة علي صػفة النػار ال علػي هيئػة النػار الكثيفػة العرضػية فػالمراد بصػفة النػار
احراقها كل رطب مايل الي غير الحق ك تكليسها له ك اشراقها ك اضاءتها لمن توجػه
اليها فهي نار لكن يهاب منها البرانيوف ك يستانس بها الجوانيوف فتظهر الدعوة يػوـ
القيمة علي صفة النار ك تسمي بالفلق فانها نور صبح االزؿ فيؤمر هػوالء بالػدخوؿ
فيها فمن دخل فيها كانت عليه بردا ك سالما ك من هابها ك امتنػع يلقػي فيهػا كرهػا ك
يحرؽ بها ك له اسلم من في السموات ك االرض طوعػا ك كرهػا ك امػا حػين مػوتهم
فيلهي عنهم كما كانوا في الدنيا الهين الي افيبل وا ك يدؿ علػي هػذق الجملػة قػوؿ
ابيعبدالله

اليساؿ في القبر اال مػن محػض االيمػاف محضػا اك محػض الكفػر

محضا ك االخركف يلهوف عنهم انتهي ك معني االلهاء عػنهم اف اركاحهػم تبقػي فػي
قبورهم مع ابدانهم علي حد مقارنتها ك مفارقتها اذ ليس لهم ايمػاف شػرعي يػدخل
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اركاحهم به الجنة ك ال كفر شرعي تدخل به النار فهم فػي كػونهم موقوفػوف تبقػي
اركاحهم في حفرهم الف الكوف شػعاع الشػرع ك ظلػه ك هػم منحطػوف عػن الشػرع
فيبقوف في ظاهر ارض النفوس التي هي كينونتها ك هويتها التي هي قابلة الفيلقػي
فيها مثاؿ الشرع ك يظهر عنها افعاله ك اليصػعدكف الػي سػماكاتها التػي هػي الجنػاف
الشرعية ك الينزلوف الي ساير االراضي التي هي دركػات النيػراف الشػرعية ك تلػك
االرض هي حفرتهم الػي افيكلفػوا فيصػعدكا اك ينزلػوا ك يػدؿ علػي ذلػك مػا قػاؿ
ابػػػوجعفر

اذ قيػػػل لػػػه جعلػػػت فػػػداؾ ماحػػػاؿ الموحػػػدين المقػػػرين بنبػػػوة

رسوؿالله

من المسلمين المذنبين الذين يموتوف ك ليس لهم امػاـ ك اليعرفػوف

كاليتكم فقاؿ اما هوالء فانهم في حفرهم اليخرجوف منها فمن كاف له عمل صالح
ك لم يظهر منه عداكة فانه يخد له خد الي الجنة التي خلقها الله بػالم رب فيػدخل
عليه الركح في حفرته الي يوـ القيمة حتي يلقي الله فيحاسبه بحسػناته ك سػيئاته
فاما الي الجنة ك اما الي النار فهؤالء من الموقوفين المر اللػه قػاؿ ك كػذلك يفعػل
بالمستضعفين ك البله ك االطفاؿ ك اكالد المسلمين الذين لميبل وا الحلم ك اما النصاب
فانه يخد لهم خد الي النار التي خلقها الله بالمشرؽ ك يػدخل علػيهم منهػا الشػرر ك
الدخاف ك فورة الجحيم الي يوـ القيمة ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركوف من دكف الله
اي اين امامكم الذي اتخذتموق دكف االماـ الذي جعله الله للناس اماما انتهي.
ك اما سر انه يخد لهؤالء المذكورين خد الػي الجنػة انػه اذا كػاف لهػم اعمػاؿ
صالحة في الدنيا عرضية فالبد ك افيثػابوا بػه فيثػابوف فػي القبػر ك امػا فػي االخػرة
فيعرض عليهم الشرع ك بعد اخذهم اك تركهم يحاسبوف عليه ك ركي عن النبػي
في اكالد المشركين اذا كاف يوـ القيمة جمع الله عزكجل الخاليق لفصػل القضػاء
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ياتي باكالد المشركين فيقوؿ لهم عبيدي ك امائي من ربكم ك مادينكم ك مااعمالكم
قاؿ فيقولوف اللهم انت ربنا انت خلقتنا ك لم نخلق شيئا ك انت امتنا ك لمنمت شيئا ك
لم تجعل لنا السنة ننطق بها ك ال اسماعا نسمع ك ال كتابا نقرؤق ك ال رسوال فنتبعه ك ال
علم لنا اال ما علمتنا قاؿ فيقوؿ لهم عزكجل عبيدي ك امائي اف امرتكم بامر اتفعلونه
فيقولوف السمع ك الطاعة لك ربنا قػاؿ فيامر الله عزكجل نارا يقاؿ لهػا الفلػق اشػد
شي ء في جهنم عػذابا فتخػرج مػن مكانهػا سػوداء مظلمػة بالسالسػل ك االغػالؿ
فيامرها الله عزكجل اف تنفخ في كجوق الخاليق نفخػة فتػنفخ فمػن شػدة نفختهػا
تنقطع السماء ك تنطمس النجوـ ك تجمد البحار ك تزكؿ الجباؿ ك تظلػم االبصػار ك
تضع الحوامل حملها ك يشيب الولداف من هولها يوـ القيمة ثم يػامر اللػه تبػارؾ ك
تعالي اطفاؿ المشركين اف يلقوا انفسهم في تلك النار فمن سػبق لػه فػي علػم اللػه
اف يكوف سػعيدا القػي نفسػه فيهػا فكانػت عليػه بػردا ك سػالما كمػا كانػت علػي
ابرهيم ك من سبق له في علم الله عزكجل افيكوف شقيا امتنع فلميلق نفسه في
النار فيامر الله عزكجل النار فتلقطه لتركه امر الله ك امتناعه من الدخوؿ فيه فيكوف
تبعا البائه في جهنم ك ذلك قوله عزكجل فمنهم شقي ك سعيد فاما الذين شقوا الي
غير مجذكذ ك عن ابيجعفر

اذا كاف يوـ الق يمة احتج الله عزكجل علي سػبعة

علي الطفل ك الذي مات بين النبيين ك الشيخ الكبير الذي ادرؾ النبي ك هو اليعقل
ك االبله ك المجنوف الذي اليعقل ك االصم ك االبكم ك كل كاحػد يحػتج علػي اللػه
عزكجل قاؿ فيبعث الله عزكجل اليهم رسػوال فيػاجج لهػم نػارا فيقػوؿ اف ربكػم
يامركم افت ثبوا فيها فمن كثب فيها كانت عليه بردا ك سالما ك من عصي سيق الػي
النار انتهي ك هذا هو حكم العدؿ في هوالء كما عرفت.
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ك اما ما ركي عن ابيعبدالله

اف الله تبارؾ ك تعالي كفل ابػرهيم ك سػارة

اطفاؿ المؤمنين ي ذكانهم من شجرة في الجنة لهػا اخػالؼ كػاخالؼ البقػر فػي
قصور من در فاذا كاف يوـ القيمة البسوا ك طيبوا ك اهدكا الي ابائهم فهم مع ابائهم
ملوؾ في الجنة ك في اخري اف كاف قدمات كالداق اك احدهما اك بعض اهل بيته من
المؤمنين دفع اليه ي ذكق ك اال دفع الي فاطمة صلوات الله عليها ت ذكق حتي يقػدـ
ابواق اك احدهما اك بعض اهل بيته من المؤمنين فتدفعه اليه ك في اخػري اف السق
يجيئ محبنطئا علي باب الجنة فيقوؿ اللػه عزكجػل ادخػل الجنػة فيقػوؿ ال حتػي
يدخل ابواي قبلي فيقوؿ الله عزكجل لملك من المالئكة ايتوني بابويه فيامر بهما
الي الجنة فيقوؿ الله هذا بفضل رحمتي لك ك في اخػري اف اكالد المسػلمين هػم
موس وموف عند الله عزكجل شافع مشفع الخبر فالمراد بهذق االخبار االكالد الذاتية
للمػػؤمنين ك المسػػلمين ال االكالد العرضػػية فػػانهم يمكػػن افيكونػػوا فػػي علػػم اللػػه
مؤمنين ك يمكن افيكونوا كافرين فاف هذق االخبار مقيدة ك سػاير االخبػار الػواردة
فػػي التكليػػف مطلقػػة فػػاكالد المػػؤمنين الذاتيػػة يكونػػوف مػػؤمنين البتػػة فػػاف الولػػد
الحقيقي جزء الوالد ك جزء المؤمنين اليكوف اال مؤمنا ك جػزء المشػركين اليكػوف
اال مشركا ك يعلم الله سبحانه في علمه السابق من هػو مػن اكالد المػؤمنين الذاتيػة ك
من هو من اكالد المشركين الذاتية فيعامل الله سبحانه باكالد المؤمنين ذلك بفضػل
نور ابائهم اكراما لهم ك هو من باب الفضل ال العػدؿ ك ٍِ هػذا البػاب مػا ركي اف
اطفاؿ المؤمنين يلحقوف بابائهم ك اكالد المشركين يلحقوف بابائهم ك هو قوؿ الله
عزكجل بايماف الحقنا بهم ذريتهم انتهي اذ لو تػدبرت فػي االيػة لوجػدت شػاهد
مااقوؿ اذ يقوؿ سبحانه الذين ام نوا ك اتبعتهم ذريتهم بايماف الحقنا بهػم ذريػتهم ك
ٕٗٗ

ماالتناهم من عملهم من شيء اذ يقوؿ ك اتبعتهم ذريتهم بايماف يعني انهم مؤمنوف ك
يقوؿ ماالتناهم من عملهم من شيء فلهم ايضا اعماؿ ك من اعمالهم كثوبهم في النار
يوـ القيمة ك يشهد بذلك ايضا ما ركي في تفسػير االيػة قصػرت االبنػاء عػن عمػل
االباء فالحق الله عزكجل االبناء باالباء ليقر بػذلك اعيػنهم فتبػين اف لهػم ايمانػا ك
عمال قاصرا عن عمل االباء.
بالجملة ال تنافي بين االخبار فمن سبق في علم الله انه مؤمن يثب فػي النػار ك
هو شافع من باب كونه محل الترحم ك لمصاب ابويػه بموتػه مػع شػدة حبهمػا لػه ك
صبرهما علي مصابه ك يلحقوف باالباء كرامة البائهم ك المؤمن اعظم عنػد اللػه مػن
ذلك ك من لميكن في علم الله السابق مؤمنا فابواق يوـ القيمة يبػرءاف منػه ك اليثػب
في النار ك اليلحق بالمؤمنين ك كذا مػا ركي اف اكالد المشػركين خػدـ اهػل الجنػة
فانهم الذين كانوا اكالد المشركين بالعرض ك يثبوف في النار ك ال شافع لهم ليصيركا
ملوكا كالمؤمنين ك عملهم ايضا قاصر فيبقوف خدما ك ركي في قوله يطوؼ علػيهم
كلداف مخلدكف ،انهم اكالد اهل الػدنيا لػم يكػن لهػم حسػنات فيثػابوا عليهػا ك ال
سيئات فيعاقبوا عليها فانزلوا هذق المنزلة ك المػراد بهػؤالء ايضػا اكالد المشػركين
بالعرض كما عرفت ك المشركوف هػم اهػل الػدنيا ك المؤمنػوف هػم اهػل االخػرة ك
نكتفي بما ذكرنا في العدؿ الفعلي لله سبحانه في هذا المختصر.
الومام الثاًي
في ػذل اهلل سثحاًِ في االيجاد ٍ افؼال الؼثاد
ٍ ػذم الجثش ٍ ػذم التفَيض ٍ سش االهش تيي االهشيي

ك هو مسئلة صعبة قدضػل فيهػا االحػالـ ك تػاق فيهػا االكهػاـ ك زؿ فيهػا اقػداـ
ٕ٘ٗ

االعالـ لميكشف بجميع مراتبها لثامهػا ك لػميفػض علػي الحقيقػة ختامهػا ك العػاثر
عليها اقل من الكبريت االحمر ك كفاؾ في معرفة عظػم هػذق المسػئلة مػا ركي انػه
سئل علي

عنهػا فقيػل يػا اميرالمػؤمنين اخبرنػي عػن القػدر فقػاؿ بحػر عميػق

فالتلجه ك سئل ثانيا قاؿ طريق مظلم فالتسلكه ك سئل ثالثا قاؿ سػر اللػه فالتكلفػه
كسئل رابعا قاؿ اما اذا ابيت فشرح له بنحو من الموعظة ك قاؿ

في حديث اخػر

في القدر اال اف القدر سر من سر الله ك ستر مػن سػتر اللػه ك حػرز مػن حػرز اللػه
محجوب مرفوع في حجاب الله مطوي عن خلق الله مختوـ بخاتم الله سابق فػي
علم الله كضع الله عن العباد علمه ك رفعه فػوؽ شػهاداتهم ك مبلػغ عقػولهم فػانهم
الينالونه بحقيقة الربانيػة ك ال بقػدرة الصػمدانية ك ال بعظمػة النورانيػة ك ال بعػزة
الوحدانية النه بحر زاخر خال

لله عزكجل عمقه مابين السماء ك االرض عرضه

مابين المشرؽ ك الم رب اسود كالليل الدامس كثير الحيات ك الحيتاف يعلو مرة ك
يسفل اخري في قعرق شمس تضيء الينب ي اف يطلع عليه اال الله الواحد الفرد فمن
تطلع اليها فقد ضاد الله عزكجل في حكمه ك نازعه في سلطانه ك كشف عن سرق ك
سترق ك باء ب ضب من الله ك ماكاق جهنم ك بئس المصير انتهي ،قوله عمقه ك عرضه
الف كل الخلق فيه فمن لميقدر علي احضار جميع الخلػق عنػدق اليقػدر علػي فهػم
هذق المسئلة ك من لمينظر بعين الله المشار اليها بقوله

اعرفوا الله بالله اليقػدر

علي فهم هػذق المسػئلة علػي الحقيقػة فلفهػم هػذق المسػئلة مقامػات اعالهػا شػانه
سبحانه اليحي به غيرق عزكجل ك اما ما شاء افيعرفه عبادق منها فهم يعرفونػه كمػا
شاء بقدر ما شاء ك هو من المعاني السفلي فيهم كلكن ليس يػدرؾ اال بمػا ذكرنػا ك
لعمري من المحرمات البتية ال ور فػي هػذق المسػئلة لمػن لػميبلػغ مقػاـ عػين اللػه
ٕٗٙ

سػػبحانه ك اليجػػوز لهػػم اال التسػػليم ك التصػػديق الؿ اللػػه

علػػي االجمػػاؿ ك اف

تكلفوها كقعوا في كاد سحيق ال نجاة لهم كما كقع فيه اكثر الحكماء الذين يشػقوف
الشعر في ساير المسائل فلما كصلوا الي هذق المسئلة توحلوا ك كفركا ك اشركوا من
حيث اليشعركف فمنهم من قاؿ بػالجبر ك نسػب اللػه الػي الظلػم ك كفػر مػن حيػث
اليشعر ك منهم من قاؿ بالتفويض ك اخرج الله من سلطانه ك اشرؾ من حيث اليعلػم
ك منهم من زعم اف المنزلة مركبة من الجبر ك التفويض فجمػع الكفػر ك الشػرؾ معػا
كلم ينج منه اال قليل من اهل التسليم ك اما اهل المعرفة بذلك فاقل قليل ك لػميصػلوا
الي ذلك اال بفضل نور اؿمحمد

ك هدايتهم الخاصة ك عنايػة خاصػة مػنهم كمػا

ركي في المنزلة اليعلمها اال العالم اك من علمها اياق العالم ك اما مشايخي اعلياللػه
مقامهم ك رفع في الخلد اعالمهم فلميذكركا فيما اعلم في هذق المسئلة اال ظاهرهػا
الواقع في عالم الوجود المقيد ك لميكن ذلك اال الجػل عػدـ تحمػل اهػل الزمػاف ك
كوف تالمذتهم جديدي العهد بالحكمة ك اما انا فمع قلة بضاعتي في جنبهم ك كثرة
اضاعتي لما صنفت هذا الكتاب ك اردت افيكوف جامعا لمػا يتعلػق بالعقايػد الحقػة
احببػػت اف اليخلػػو مػػن هػػذق المسػػئلة بقػػدر مػػا يتحملػػه ابنػػاء الحكمػػة ك اخػػواني
المعاشركف لي االخذكف عني ك ارجو من اللػه سػبحانه افتخػرج بحيػث لػماسػبق
بمثيلها ك لميات احد بعديلها فاني مع جميع هواني مسلم الؿمحمػد

مسترشػد

منهم مقتبس من مشكوتهم سالك مسػلك مشػايخي ربػانييي هػذق االمػة فػي زمػاف
الفترة ك احبارها ك ال قوة اال بالله العلي العظيم ك التكاد تحل هذق المسػئلة بمباديهػا
ك منتهياتها ك مقدماتها ك نتايجها اال بايراد فصوؿ.

فصـــل :اعلػػم اف اللػػه سػػبحانه احػػد فػػي ذاتػػه اليثنػػي ك اليوصػػف ك اليحػػد ك
ٕٗٚ

اليذكر فيه غيرق ال بامكاف ك ال كوف ك ال عين ك ال شبح ك اثر ال بنفػي ك ال باثبػات اذ
ماسواق ممتنع معه ك ليس للممتنع ذكر ك هػو ذات احػدي المعنػي مػن كػل كجػه ك
ليس فيه حيث ك حيث ك جهة ك جهة ك اعتبػار ك اعتبػار ك فػرض ك فػرض ك كجػه ك
كجه ال ظاهرا ك ال معني ك ال حقيقة ابدا ابدا بل هو ذات بحػت بػات احديػة قديمػة
قائمة بنفسها لنفسها ال بمعني اف نفسها غيرها ك القياـ صػفتها نعػوذ باللػه بػل اردت
تعبيرا عما في نفسي مػن احديتػه ك غنائػه المطلػق عمػا سػواق ك هػو لكونػه احػدي
المعني ال نهاية لذاته ك ال غاية فالينتهي الي االمكاف الراجح فيكوف ما فيه خلوا منػه
ك يكوف هو اجوؼ ك الينتهي الي االمكاف الجايز فيكوف ما فيه خلوا منه ك يكوف هو
اجوؼ ك كذلك الينتهي الػي االكػواف ك ال الػي العقػوؿ ك ال الػي االركاح ك ال الػي
النفػػوس ك ال الػػي الطبػػايع ك المػػواد ك االمثلػػة ك االجسػػاـ ك السػػموات ك االرض ك
االشباح ك اشباح االشباح الي ما ال نهايػة لػه ك ال الػي مػواد هػذق المراتػب ك ال الػي
صورها ك ال الي اعراضها ك ال الي اشػباحها ك ال افعالهػا ك اثارهػا ك ال الػي نسػبها ك ال
قراناتها ك ال معلوماتها ك ال مجهوالتها ك ال الي موجود علي نهج االطػالؽ ك العمػوـ
قددخل في عرصة االمكاف من االزؿ الي االبد الذي هو ذلك االزؿ مما يعلمه ربنػا
عزكجل فليس ينتهي الي شيء من ذلك بنحو من انحاء التناهي الزماني ك الدهري
كائنا ماكاف بال ا مابلغ ك ال علي نحو عدـ تناهي السرمد فهو سبحانه في كل مكػاف
كجودي مع انه لميحوق مكاف ك لميح به زماف فهو اذ ذاؾ هػو جػلشػانه هػو هػو
يمتنع عما سواق امتناعا ك اف كانت هي حيث هي خلقػه ممتنعػة عػن اللػه سػبحانه ك
ذلك امر مبهم ك سر منمنم اليعرفه اال الخصيصوف ك التزعم منػه انػه يشػابه كحػدة
الوجود فانها كفر صراح ك اني ذلك من قولنا ك اصحابها يزعموف اف بسي الحقيقة
ٕٗٛ

كل االشياء ك نحن نقوؿ ممتنع معه االشياء بنفي ك اثبات امتناعا حقيقيا فػاني ك انػي
ك التزعم منه انه حلوؿ هيهات االحد المباين ل يرق المتعالي عنه الممتنع معه خلقػه
كيف يحل في خلقه ك كيف يت ير القديم تعالي الله عما يقوؿ الظالموف علوا كبيرا
كلكن اليجوز لي افابينه اكثر مما بينػت ك لػماكػن بصػدد بيػاف هػذا المطلػب بػل
المراد اف الذات القديمة االحدية ال نية ليس فيها جبػر ك ال تفػويض ك ال منزلػة ك ال
اختيار ك ال اضطرار ك ال ذكر لشيء من ذلك ك ال ل يػرق هنػاؾ فانهػا ذات بريئػة مػن
الصفات ك من كل ما يعبر به عنها ك هذق احدي المراتب التي يعبر عنهػا بػالوجود ك
قدعرفت تعاليها عن هذق المسئلة ك جميع مقاماتها منح عن هذق الدرجة.
فصـل :اعلم اف الذات االحدية قديمة اليحدث فيها حالة بعد حالػة ك ال صػفة
بعد صفة ك االحد جلشانه هو الذي اليزيد ك الينق

ك اليستحيل ك اليتحرؾ بعػد

سكوف ك اليسكن بعد حركة ك الينطق بعد سكوت ك اليسكت بعد نطق ك اليتوجه
بعد ادبار ك اليدبر بعد التوجه ك اليحب بعد ب ض ك اليب ض بعد حب ك اليناسػب
بعد تباين ك اليباين بعد تناسب ك اليقارب بعػد بعػد ك اليباعػد بعػد قػرب ك هكػذا
ساير الت يرات ك التبدالت ك كل ذلك الجل انه احد غني عما سواق قديم ال مدبر له
ك ال م ير ك ال محوؿ ك قدعرفت اف ما سواق معه ممتنػع محػض محػض التعبيػر عنػه
هناؾ ك ال عنواف المتناعه فلمينبعث فيه شهوة ايجاد بعد اف لمتكػن ك لػميوجػد فيػه
اقتضاء خلق بعد اف لميكن ك لميحدث فيه محبة الي االيجاد ك ال توجه الي العبػاد ك
ال فعلية ك ال استعداد بل هو علػي ماكػاف ازال ابػدا بالت يػر ك ال زكاؿ فهػو مػع ذلػك
الينسب الي شيء ك الينسب اليه شيء ك اليضاؼ الي شيء ك اليضاؼ اليه شيء ك
اليلحػ مػػع شػػيء ك اليقتػػرف بشػػيء ك اليػػدرؾ مػػع ذلػػك الف جميػػع ذلػػك ينػػافي
ٕٜٗ

االحدية ك جميع ذلك ذكر ك صفة غيرق ك يمتنع معه غيرق.
ك قولنا يمتنع معه غيرق نعني به انه حيث هو ك ال حيث لػيس معػه غيػرق اي اف
ُرئي لمير غيرق ك كل ما يري مع شػيء هػو غيػرق ك امػا الخلػق فػي الخلػق فاليعقػل
امتناعه ك عدمه ك خلو عرصة ك مكػاف منػه اك عدمػه مطلقػا اذ لوكػاف الخلػق حيػث
الخلق معدكما حيناما ك ال حين يجب افيكوف ممتنعا اليوجد ابػدا فػاف اللػه اليت يػر
عماكاف ك ال سائل عنه يساؿ االيجاد ك ال مقتضي للخلق من الله ك لو كاف لكاف ابػدا
فلو لميكن خلق انا يجب افيكوف ممتنعا يستحيل كجودق فاليجوز عدمه فاف امتنػع
عدـ الخلق حيػث الخلػق كجػب كجػودق نعػم الخلػق معػدكـ بمعنػي االمتنػاع فػي
الواجب ك ليس القديم عرصة غير عرصة الخلق نعوذ بالله فتتناهي بعرصػة الخلػق
فالخلق ليس بذات القديم جلشانه مع انػه كاجػب فػي حػدق ك مقامػه ك ازؿ يعنػي
لميات كقت خلقي لميكن الخلق خلقا نعم لميكن بذات الله ابدا ك اعبر عػن ذلػك
عند البياف بانه كاجب بايجاب الله سبحانه ال بنفسه ك قدنعبر عنه انه كاجػب ل يػرق
بخالؼ القديم جلشانه فانه كاجب لنفسه ك اليلػزـ مػن ذلػك تعػدد القػدماء فانػه
معناق كجود ذاتين مستقلتين فازيد ك ليس الخلق بمستقل ك انما هػو بنفسػه ل يػرق ك
هذا الخلق الذي عبرت عنه هنا جميع ما سوي الذات االكلي بال نهاية بحيث اليشذ
عنه شاذ ك الينفلت عنه منفلت ك اليندر عنه نادر بوجػه مػن الوجػوق فهػذق الجملػة
بهذا النظر ايػة احديتػه سػبحانه اليقػاؿ لهػا مفعػوؿ اذ الفعػل ك الفاعػل فيهػا ك منهػا
فاليقاؿ لها مخلوؽ ك ال مكوف ك ال حادث قائم بشيء ك ال متصل بشػيء ك ال منقطػع
عن شيء ك ال تضاؼ الي شػيء ك التنتسػب الػي شػيء ك ليسػت بصػفة لشػيء ك ال
عرض لشيء اذ اليعقل عرض بال معركض ك صفة بال موصوؼ ك الػذات القديمػة
ٕٓ٘

ليست بمعركضة ك ال بموصػوفة ك التنتسػب الػي غيرهػا ك ليسػت بفعػل غيرهػا لعػدـ
النسبة ك الفعل نسبة ك ليس غيرها ك غيورق تحديد لما سواق ك هذق غير محدكدة ايضا.
ك اف توهم متوهم جواز جميع ذلك زعما منه انها ترجػع الػي مػا فيهػا مػن ايػة
الحق اق٘ه االية مما اقوؿ ك فيما اقوؿ فانقطع الكالـ ك خاب المراـ ثػم ال يعقػل
في هذا اللحاظ تركيب الف المركب غير صفة التركيب ك المػراد بالمركػب الػذات
الظاهرة بالتركيب كما اف المػراد بالقػائم الػذات الظػاهرة بالقيػاـ ك القيػاـ فعلهػا ك
اثرها ك دكنها ك غيرها ك انت التجد بعد هذا اللحاظ شيئا تصفها به فاذا كاف اللحػاظ
يعم المركب بالفتح ك المركب بالكسر ك التركيب ك االجزاء ك االقتراف ك الػتالزـ ك
النسػػبة ك التفاعػػل ك االنفعػػاالت ك االنحػػالالت ك االنعقػػادات ك االمتزاجػػات ك
االتحادات ك نسبها ك جميع ما يشترط في تركيب الشػيء فيبطػل التركيػب بالكليػة
فاف التركيب امر اضافي ك االضػافة هنػا ملحوظػة حاضػرة فػي محضػر المضػاؼ ك
المضاؼاليه االتري اف الذي يعم المشير ك المشار ك االشػارة تبطػل االشػارة اليػه ك
تستحيل فكذلك اذا عم اللحاظ الجميع بالنهاية امتنع فيه التركيب ك كذا التوصيف
فهو بالحركؼ غيرمتصوت ك باللف غيرمنطق ك بالتشبيه غيرموصوؼ كبالشخ
غيرمجسد ك بالحد غيرمحدكد ك باالكصػاؼ غيرمتصػف ك باالفعػاؿ غيرمفعػوؿ ك
بالعلػػل غيرمعلػػوؿ ك بالجواعػػل غيرمجعػػوؿ ك بػػاالكواف غيرمكػػوف ك باالعيػػاف
غيػػرمعين ك بػػالوجود غيرموجػػود ك ال ممثػػل ك بالفواعػػل غيرمنفعػػل ك بػػالكثرات
غيرمعدكد ك باالجزاء غيرمجزا ك بالكليات غيرمسور ك بػال يور غيرمقتػرف بػريء
عن االضداد عري عن االنداد مبعد عنه االقطار منفي عنه الحدكد اجمل لك القػوؿ
بما اجمله كلي الملك المتعاؿ الذي ليس لصفته حد محدكد ك ال نعت موجود ك ال
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اجل ممدكد ك هذا المقاـ اليشذ عنه شاذ من ذات اك صفة ك جػوهر اك عػرض اك مػا
يدخل تحت مصداؽ الشيء اك يدرؾ اك يمكن افيدرؾ باحد المشاعر بل كلما في
عرصة االمكاف مما الياتي في االكواف بالنهاية.
بالجملة هذا الملحوظ فػوؽ االمكػاف فػاف االمكػاف حقيقػة مصػورة بصػورة
الصػػلوح ك هػػذا الملحػػوظ يعمهمػػا معػػا فهػػذا الملحػػوظ المعػػري عػػن الحػػدكث ك
التركيب ك الحدكد هو كينونة الله سبحانه ك علمه سبحانه الذاتي المحي بجميع ما
سواق فاليخرج شيء من تحت علمه سبحانه جزئيا كاف اك كليا اتيا كػاف اك ماضػيا ك
اني ك اني بل كلما قلت اك قاؿ القػائلوف بجميػع انحػاء القػوؿ فػي جميػع االكقػات
اليتجاكز هذا المقاـ فانا منه ك اليه النعرؼ غيرق ك انا للػه ك انػا اليػه راجعػوف فهػذا
المقاـ ايضا اليعقل فيه جبر ك ال تفويض ك ال منزلػة فانػه ذات اللػه العليػا ك كينونتػه
العظمي القديمة الدائمة االزلية الباقية ك الله اليجبر نفسه ك اليفػوض الػي نفسػه ك
اليختار في كينونته ك ال منزلة في ذاته ك هذق الكينونة هي مقاـ العلم الذاتي بجميع
المعلومػػات مػػن حيػػث هػػي معلومػػات فهػػي معلومػػات غيرمكونػػات ك ال معينػػات
ثابتات غيرموجودات ك ال معدكمات ك الله سبحانه به يعلم جميع ما كاف ك ما يكوف
بعلم احدي بالنهاية ك ال كيف ك ال استحداث علم ك ال تعلم من احػد اليزيػد فػي علمػه
هذا شيء ك الينق

منه شيء اني ك كيف ك هو كينونة الله سػبحانه ك ذاتػه العليػا فهػي

اذا علم ك ال معلوـ ك سمع ك ال مسموع ك بصر ك ال مبصر ك قدرة ك ال مقدكر.
بالجملة في هذا المقاـ ايضا ينقطع الكالـ ك يخيب المراـ ك اليعقل فيه شػيء
مما يزعمونه ك هذا هو شمس االزؿ في قعر بحر القدر التػي اليطلػع عليهػا اال اللػه
الواحد الفرد اذ هي احديته ك فرديته ك هو علمه المكنوف المخػزكف الػذي اليطلػع
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عليه احد سواق ك قد مر االشارة اليه ك اف الله سبحانه لميخلق لنفسه علما ك لػميكػن
له ك كاف فاقدا قبله نعوذ بالله بل علمه سبحانه كماؿ ازلػي ك نػور ابػدي ك هػو مػن
الذات كيدؾ منك ك اليوصف منها باين ك ال بكيػف ك اليفػرد منهػا ك التبػاف منػه ك
ليس بينها ك بينه حد ك هو هي كجودا ك شهودا ك عينا اذ هي ك ليس هو هي كػال ك ال
جمعا ك ال احاطة اذ هو ك اما قولنا انها ثابتات غيرموجودات ك ال معدكمات نريد بػه
انها لمتكن حينئذ موجودة بوجود خلقي ك ال معدكمة بعدـ خلقي بل هي موجػودة
بوجود ازلي دائم ثابت فتعبيرنا عنها انفا بالخلق انما كاف من ضػيق العبػارة ك قصػر
االشارة ك الجل ذلك تداركناق بهذا البياف الطويل فهي االزلية االكلية االحديػة بػل
حقيقة االزلية ك القدـ ك الثبات ك الدكاـ ك االبدية ك ما يقػع مػن هػذق االلفػاظ علػي
الذات المعػراة عػن االسػم ك الرسػم تعبيػر فػافهم اف كنػت تفهػم فػاذ لػميجػز فيػه
التركيب ك الكثرة ك الجهات ك لمتكن اال كينونة الحق جلشانه ذهب تػوهم الجبػر
ك التفويض ك المنزلة ك انما هي هي كينونة االحد ك كماله ك جماله الػذاتي الثابػت
الدائم القائم فمن يجبر من ك من يفوض الي من ك من يجري من علػي المنزلػة بػين
المنزلتين ك ال بياف بممكن اآلف ازيد مما باف ك ال قوة اال بالله.
فصـل :ك اذا نظرت اليها نظرة اخري ك رددت الطرؼ كرة بعد اكلػي ك قطعػت
النظر عن الحق الالبشرط الذي هو منتهي الح لنا من الذات ال يبية القديمة المعػراة
عن االسم ك الرسم ك الذات الظاهرة بالكينونة الحقيقية ك التفت الي الكل مػن حيػث
اجتماعها في معني كاحد كلي يصلح للتجلي بػالكثرات بػالقوة المطلقػة بحيػث يعػم
الذكات ك الصفات ك الموثرات ك االثار ك المعاني ك الصػور ك الحػدكد ك القرانػات ك
االكضاع ك النسب ك االرتباطات التجد اال كجودا مطلقػا ال غايػة لػه ك ال نهايػة اال انػه
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قدتعين بنفي السوي كونا ك عينا ك صلوح الظهور بالكثرات فهػو اكؿ التعينػات ك اكؿ
مركب حدث في عرصة االمكاف ك السرمد ك هو لعػدـ انتسػابه الػي مػا فوقػه ك عػدـ
ارتباطه به لما ذكرنا يكوف مخلوقا بنفسه ال ب يرق اذ الذات العالية ال يبية التكػوف الػة
للخلػق ك لػػيس فيهػػا ذكػر غيرهػػا ك الكينونػػة الظػػاهرة هػي الوصػػف الحػػق االحػػدي
المتعالي عن النسب فكاف الوجود المطلق مخلوقا بنفسه ك اف كاف ل يػرق الظػاهر فيػه
فهو من حيث انه كجود مطلق يكوف له من حيث انه صػفة الكينونػة ك صػفة الكينونػة
هي غير نفسه في التعبير بل هي المثاؿ الملقػي فيػه ك انمػا يمنػع عػن الجػوالف ضػيق
المكاف ك َم َيداف الميداف فاليباف فوؽ ما باف ك ال بعد ذلك اال العياف اال انػي اقػوؿ لػك
اف الوجود المطلق مطلق في االطالؽ كما اف القائم قػائم فػي القيػاـ ك امػا فػوؽ القيػاـ
فالقائم ك هناؾ يسمي بمايكوف ال بما اليكوف ك من هذا تبصر امرؾ.
فالوجود المطلق مخلوؽ بنفسه ل يرق ليس بينه ك بين الله ارتباط ك هذا معنػي
قولهم

ال كيف لفعله كما ال كيف له ك هذا الوجود قدحدث بنفسه يعني نفسه

هػي الػة احػداث نفسػػه فهػو المحػدث بالكسػػر ك المحػدث بػالفتح ك االحػػداث ك
احػػدث ك جميػػع مػػا يشػػتق منػػه ك يػػؤؿ اليػػه فهػػو قػػائم بنفسػػه ال ب يػػرق ك هػػو قػػوؿ
الصادؽ

خلق الله المشية بنفسها فاذ كاف هو بنفسه يػد احػداث نفسػه ك جػري

احدث علي يدق بها علي حسب ما يقتضيه ك يهواق فال جبر اذ ال جابر ك هو بنفسه اذا
احدث نفسه علي حسب مػا يشػتهيه ك يختػارق اليعقػل افيجبػر نفسػه ك الجبػر هػو
احداث امر علػي مػا اليقتضػيه المجبػور ك هػو الفاعػل لنفسػه بنفسػه علػي حسػب
اختيارق ك اقتضائه هذا ك لميات كقت سرمدي لػميكػن هػو هػو ك هػو ال غايػة لػه ك
النهاية فمن الجابر ك من المجبور.
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ك اف قلت اذا كاف هو الفاعل لنفسه بنفسه فاي رب بينه ك بػين اللػه سػبحانه ك
كيف صار خلقه ك فعله ك مشيته قيد ال شك اف الله سبحانه خلقه اال اف ذات اللػه
سبحانه بذاتها ليست بفعل ك حركة متعلقة ب يرها ك لػيس ذات اللػه بمعنػي خلػق ك
انما خلق فعله ك انما يخلق ما يخلق بفعله ك هذا هو فعله اليصلح افيكوف بفعل اخػر
غيرق النه اكؿ صادر عنها ك اليصػلح افيكػوف الػذات حركػة الػذات فاللػه سػبحانه
خلقه هكذا كما انك تفعل ساير افعالك بنيتك ك النية توجدها بنفسها ال بػذاتك ك ال
غيرها ك ال غير بينك ك بينها ك ما دكنها اثرها ك هكذا توجد الذات اكؿ صادر عنهػا ك
اليعقل غير ذلك ك اما النسبة فانها نسبة تعبيرية ك ال نسبة اذ الذات احديػة التثنػي ك
التوجد صفة في الذات البحت البات ك النسبة صفة فهو خلقها ك فعلها بال نسػبة ك ال
ارتباط ك ال كيف لذلك كما ال كيف له ك قدذكرنا سابقا انه هو بنفسه اية الرب من
غير ظهور االئية فهػو فعػل الػرب جػلشػانه ك هػذا المعنػي محػاؿ افيػدرؾ باحػد
المشاعر المخلوقة به اال افيدرؾ به فاف اعددت المشعر فاستشعر ك اال فاحذر كػل
الحذر من النظر فانك تتيه في كاد موح

ال نجاة لك عنػه بالجملػة اذا كػاف بنفسػه

فاعل نفسه ك هو اليفعل اال ما يقتضي ك الينفعل اال علي ما يقتضي فال جبر.
ك اف قلت فهو التفويض اذا فوض اليه فعل نفسه قيد كيف يعقل تفويض ك
ليس اال فعل الله سبحانه كحدق ك لميوجدق اال الله سبحانه ك هو ايجاد اللػه سػبحانه
ك ليس هو بشيء غير نفس ايجاد اللػه فػاين التفػويض ك مػن المفػوض اليػه فػامتنع
الجبر ك التفويض بكل كجه ك كيف اليكوناف بممتنعين ك الحاؿ اف االمكػاف الػذي
هو ذلك الوجود مخلوؽ للػه بػه ب يػر جبػر ك ال تفػويض ك ذات اللػه سػبحانه لػيس
بمعنػػي الجبػػر ك التفػػويض فهمػػا ممتنعػػاف اليعقػػالف ك اليفرضػػاف فالمتحػػاكر بهمػػا
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متحاكر بالمحاؿ ك ليس في محاؿ القوؿ حجة ك ال في المسئلة عنه جواب ك في هذا
النظر ليس شيء غيػر هػذا الوجػود ك لػيس ينتهػي الػي غيػرق مػن ذات اك معنػي اك
صورة اك فعل اك اثر بوجه من الوجوق قدمأل جميع اطباؽ الكائنات ليس شيء غيرق
حيث هو اي اذا رئي كما لميكن ينتهي اليه الوجود الحق ال الي ذاته ك ال صفته التي
هي نفي السوي ك عدـ الشرط اذ كاف البشرط ك كاف يطوي باحديته هػذا االثبػات
ك هذا النفي ك هذا النفي شيء ك هو االمكاف ك هػذا الوجػود هػو صػفة كينونػة اللػه
سبحانه ك ظلها ك نفسها القائمة بها فيها ك هو نفس الله القائمػة فيػه بالسػنن ك عينػه
التي من عرفها يطمئن ك اف كانت الكينونة ايضا هي الذات الظاهرة للذات الباطنػة
ال يبية الممتنعة التي التدرؾ فػي البيػاف االعلػي االعلػي االعلػي فانهػا هػي الػذات
المستجمعة لجميع الصفات القدسػية ك االضػافية ك الفعليػة ك الػذات ال يبيػة عمػي
بحت ك التعين محض ك ال اسم لها ك ال رسم فيااخي فقد كالله كشػفت السػبحات ك
محوت الموهومات ك هتكت االستار ك ازلت ال بػار ك هػذا غايػة االيضػاح فػاطفئ
المصباح اذ قدالح الصباح ك ال بياف اكضح مما باف فػاف فهمػت مػع ذلػك فانػت انػت ك
اعوذ بالله من االضاعة ك استجير به من االذاعة ك اساؿ الله السػتر عػن مشػاعر االغيػار ك
الكشف عن اعين االبرار ك امتنع به عن شر االشرار ك احتجب بكنفه عن كيد الفجار.
فصـل :اعلم اف هذا المقاـ هو مقاـ الربوبية اذمربوب صػلوحا ك اذ المربػوب
كونا ك عينا كما كاف المقاـ السابق مقاـ الربوبية اذ المربوب صلوحا ك كونػا ك عينػا
ك كما انه لميكن مػع الػرب اذ المربػوب مربػوب بػال نهايػة لػميكػن مػع الػرب اذ
المربوب كونا ك عينػاكوف ك ال عػين بػال نهايػة فالمقػاـ السػابق فػوؽ مػا اليتنػاهي
بمااليتناهي ك ال فوؽ ك ال تحت ك هذا الوجود منطو تحت الوجػود االكؿ فػالوجود
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االكؿ الينتهي الي ذاته االثباتية ك ال صفته النفييػة ك هػذا النفػي عنػد الوجػود االكؿ
اثبات منطو تحته اذ الظلمة عندق ضياء فاليري نػور اال نػورق ك ال ضػياء اال ضػياؤق ك
النور من الضياء بالتجزؤ ك ال تبعض كلكنه فعلية الضياء ك عيانه ك الحكمػة تقتضػي
اظهار ما في الكياف الي العياف ك اال لكاف متناهيا ك لو لميظهػر مػا علمػه مػن غػامض
علمه الي كجود معاين لكاف ناقصا فاقدا مترقبا ك الحكمػة غيرتامػة الف تمػاـ القػوة
الفعل ك تماـ العلم المعلوـ ك تماـ الكػوف المكػوف ك تمػاـ البطػوف الظهػور ك تمػاـ
االحد االعداد ك ما لمتكن كليات الحكمة تامة في ظهورها تامػة فػي بطونهػا كانػت
الحكمة ناقصة من الحكيم ك اف كاف قادرا ك هذا الفعػل مػن تلػك القػدرة ك القػوة بػال
اتصاؿ ك ال انفصاؿ ك ال تجزؤ ك التبعض اال انه ال شيء اال هي اذ هي ك ال شيء اال هػو
اذ هو ليس هو بخلو منها ك ال هي بخلو منه ك هو هو ك هي هي ال هو معها ك ال هػي معػه
ك هو اسمها ك رسمها ك لميكن لهػا عنػد اختراعهػا ايػاق زيػادة ك ال نقصػاف ك هػو منهػا
بالتجزؤ ك ظاهرها بال تبعض يدعو الػي مػوالق ك يشػير الػي معنػاق ك هػو مختػرع مػن
نفسها المشار اليها بقوله ك يحذركم الله نفسه ك هو الواحد ك هػي االحػد كمػا بينػا ك
شرحنا في محله ك مقامه ك ال فرؽ بينها ك بينه اال انه ظهورهػا ك تجليهػا ك هػذا التجلػي
هو االكؿ الذي ال اكؿ قبله اذ ليس االحد اكؿ اذ ال ثاني له فليس يوجدق االحد بشػيء
قبله ك انما اكجدق بنفسػه ك تجلػي لػه بػه ال ب يػرق فبطػل الجبػر ك التفػويض ك جػاءت
المنزلة التي ليسػت مركبػة مػن جبػر ك تفػويض اذ همػا ممتنعػاف ك هػي ممكنػة ثابتػة
بلحاظ ك كاجبة دائمة بايجاب الله سبحانه بلحاظ ك جاء االختيار ك زهق االضطرار اذ
هو بنفسه اختيار الله المختار قداختار لنفسه ما اختار ك هذا هو سر االسػرار عنػد اهػل
االعتبار ك هو بحر االقدار الػذي فػي قعػرق شػمس االقتػدار اليطلػع عليهػا اال الملػك
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الجبار ك هذا البحر هو بحر النور المفاض من شمس علمه المستور المهيمن علػي االمػور
ك هو قوؿ الكاظم

بعلمه كانت المشية فافهم اف كنت تفهم ك اال فاسلم تسلم.

فصـل :ك اذا نزلت نزلة اخري رايت حقيقة الكاينات ك عرصة الموجودات ك
تفاصيل الفعليات لتلك المقامات في حدكدها ك امكنتها ثابتػات ك هػي مػن شػمس
االطالؽ كالنور من السراج ك الظل من الشاخ

قدتجلي الوجػود االكؿ لهػا بهػا ك

هي بانفسها فعل الوجود االكؿ لنفسها خلقها بها اال تري اف السػراج لوانطبػع نػورق
في مراة يكن ذلك النور من السراج بال كاسػطة فعػل اخػر غيػرق ك انمػا هػو فعلػه ك
ظهورق به ظهر له ك اذا انطبع عكس مػا فػي المػراة فػي مػراة اخػري كػاف العكػس
الثاني بالنسبة الي العكس االكؿ كنسبة العكس االكؿ الي السػراج فػالعكس االكؿ
يظهر بالعكس الثاني بنفسه ك هو فعله ك ظهورق ظهر له به ك اف كاف يقاؿ اف السراج
ظهر للمراة الثانية بالمراة االكلي لكن المراة االكلي لمتظهػر للثانيػة بواسػطة ك مػا
في الثانية بنفسه فعل ما في االكلي ك ظهورق ال غير فالوجود المطلق ك اف كػاف نػور
الكينونػػة ك صػػفتها قػػدظهرت لػػه بػػه ك هػػو فعلهػػا خلقػػت نفسػػه بػػه لكنػػه موجػػد
للوجودات المقيدة التي دكنه ك خلقهػا بهػا ك جعلهػا فعػل نفسػه فػي احداثػه اياهػا
فخاطبها الله من كرائها بلسانه كن ك هو االذف في افتكوف ك فاعل الكػوف هػو هػي
االتري انك تقوؿ لزيد اقعد ك اقعد اذف الحداث زيد القعػود ك لػيس بايجػاد قعػود
فلمػػا اذنػػت لػػه بػػالقعود يقعػػد ك يكػػوف زيػػد هػػو فاعػػل القعػػود ك موجػػدق بالبداهػػة
فالوجود االكؿ هو لساف الله الناطق بكػن ِ
االذف فػي افيفعػل المػاذكف اي يكػوف ك
كن فعػل االذف فػي ايجػاد المػاذكف بػه ك هػو الكػوف ك انػت لعلػك سػمعت منػا اف
المشتقات التي مادتها كاحدة عرصتها كاحػدة فقػوؿ كػن الػذي هػو االذف مصػاقع
ٕ٘ٛ

ليكوف ك الكوف فالوجود الثاني الذي هو الكوف اي الكاؼ ك الواك ك النػوف بعػد مػا
كجد مقتضيه ك هو نفسه ك فقد مانعه ك هو ما سواق ك اشػفي علػي الخػركج ك خػرج
من القوة الي الفعل كاف كونه الخارج من حيػث الػرب قػوؿ كػن فكػن مػن حيػث
المصداؽ مقدـ علي يكوف اذ لوال االذف لػميكػن ك مػن حيػث الظهػور متػاخر عػن
يكوف فانه مشتق منه ك اليتولد منه اال بعد افيصفي عػن حػرؼ الترقػب ك االنتظػار
بالصعود الي الجبار ك يتطهر عن حرؼ الحد ك الكثػرة بػالترقي الػي مبػدا الوحػدة
فػػاذا زاؿ االنتظػػار ك كمػػل المقتضػػي ك فقػػد المػػانع فهػػو مػػن حيػػث المبػػدا اذف لػػه
الفيكوف في الحاؿ فيكوف في الحاؿ بال مهلة اال تعتبر من اف فاعػل كػن هػو فاعػل
يكوف ك هو انت ك هو المفعوؿ الذي اكجدق الفاعل بفعله ك هو كوف فػالمفعوؿ هػو
فاعل فعل الفاعل له فكوف انت فاعل كن النه هو يكوف المصعد ك انػت هػو فاعػل
يكوف فهو فاعل كن لكن الضمحالله عند الوجود االكؿ صار امػرق ك االمػر بػه هػو
الوجود االكؿ كمػا اف الفعػل هػو مػن الوجػود الثػاني ك صػاحبه هػو الوجػود االكؿ
يملكه به فاذا كاف الوجود الثاني عند الوجود االكؿ مخلوقػا بنفسػه يعنػي كػاف هػو
موجودا بايجاد نفسه يعني كاف هو الموجد ك الموجد ك االيجاد ك الوجود ك المنوجػد ك
اكجد ك ساير ما يؤؿ الي الواك ك الجيم ك الداؿ فاين يتحقق الجبر ك قداكجد علي مػا شػاء
ك انوجد علي ما شاء ك اين التفويض ك هو بكله ايجاد العػالي علػي مػا عرفػت ك ظهػورق
فدقق النظر ماتري غير المنزلة بين المنزلتين ك االمر بين االمرين.
فتبػػين ك ظهػػر لمػػن نظػػر ك ابصػػر اف جميػػع الموجػػودات كجػػدت علػػي حسػػب
مقتضاها ك اكجدت علي حسب اسػتعدادها بػال زيػادة ك ال نقيصػة ك الجبػر ممتنػع غيػر
موجود فانه ايجاد بال انوجاد ك التفويض ممتنع فانه انوجاد بل كجػود بػال ايجػاد ك همػا
ٕٜ٘

محاالف في الحقايق المخلوقة بانفسها التي نفس كونهػا ايجػاد اللػه سػبحانه ك خػاب ك
خزي من زعم اف االمر مركب من شيء مػن الجبػر ك مػن شػيء مػن التفػويض ك لػيس
بجبر بسي ك تفويض بسي اذا اختار الكفر ك الشػرؾ معػا ك خػاب مػن زعػم اف الخلػق
بالجبر حذرا من الشرؾ فوقع في الكفر ك خزي من زعم انه بالتفويض حذرا عن الظلػم
ك الكفر فوقع في الشرؾ فالصراط المستقيم الصادر عػن النبػا العظػيم هػو مػا شػرحناق ك
بيناق ك هو النمرقة الوسطي اليها يرد ال الي ك بها يلحق التالي من تقدـ عليهػا مػرؽ ك مػن
تخلف عنها زهق ك من اخذ بها لحق ك الحمد لله علي ما انعم علينػا بنػور اكليائػه

مػا

نهتدي به في ظلمات حندس المعضالت ك نستخرج به كنوز اللي المبهمػات ك صػلي
الله علي محمد ك اله سادة البريات ك رهطه غاية المخلوقات.
فصـل :هذا الذي ذكرنا من حقيقة الجبػر ك التفػويض كػاف فػي الكينونػات ك
الذكات ك هي في جميع مراتبها علي ما بينا ك شرحنا فكل رتبة دانية مخلوؽ بنفسػه
عند الرتبة العالية ك هو بنفسه فعل العالي ك مفعوله قدخلقه به ك اذف له فػي احػداث
نفسه علي ما احب ك شاء فخلق علي ما احب ك شاء ك انخلق علي مقتضي اسػتعدادق
ك هذا قوؿ احدهم

ظاهرا لو كشػف ال طػاء لمػااخترتم اال الواقػع ك هػو قولػه

تعالي انم ا امرق اذا اراد شيئا افيقوؿ لػه كػن فيكػوف ك مػن اسػباب االشػكاؿ التػي
اشكلت علي الناس هذا الداء العضاؿ تػداكلهم المسػئلة ب يػر لسػانها ك استشػعارها
ب ير مدركها فيريدكف افيػدركوا المسػئلة التػي فػوؽ افئػدتهم بمػدرؾ خيػالهم ك
تصورهم ك هي محاؿ افتقػع فػي اذهػانهم ك مػعذلػك يفحصػوف عنهػا ك يبحثػوف ك
يقعوف في تيه الضاللة َفي ضلوف ك يُ ضػلوف حتػي انهػم اذا ارادكا افيتصػوركا كيفيػة
الخلق ك االحداث يتصوركف فضاءا كاسعا اك برية قفرا ك يتصػوركف اللػه كاقفػا فػي
ٕٓٙ

جانب كحدق ك ذلك حين سمعوا انه كاف ك لميكن معه شيء ثػم يسػمعوف انػه قػاؿ
كن فخلق الخلق فيتصوركف انػه نطػق بلفظػة كػن ك لعلػه بصػوت جهػوري شػديد
باعلي صوت فاذا صار الخلق موجودين بحضرته ك هو يراهم ك يعلمهػم فيتحيػركف
في انه لميكن شيء الف الخلق حادث ك الحادث مسبوؽ بالعدـ ك الله خلقػه ال مػن
شيء فاين كاف قابلية ك استعداد فخلق ما خلق كما شاء ك اراد فيتحيركف فػي معنػي
االختيار ك اليدركوف منه اال االضطرار ك اف ترقوا من ذلك شيئا فيفرضوف الله فوؽ
ك الخلق تحته كمػا اف السػماء فػوؽ االرض محيطػة بهػا ك اف سػمعوا كثػرة التنزيػه
يفرضونه كالهواء الذي اليركنه ك هو في كل مكاف ك اف ترقوا من ذلك فيفرضػونه
كالجسم المطلق ك هذا غاية ما في الباب فعند ذلك يقولوف بوحدة الوجود ك ثبػوت
االعياف في الذات ك اتحػاد العاقػل ك المعقػوؿ ك الوحػدة فػي الكثػرة ك امثػاؿ ذلػك
كحاشا افيكونوا ترقوا هذا المقاـ االتسمعهم يقولوف كل ما هو فوؽ العرش بسي
ك يقولوف بسي الحقيقة كل االشياء ك ليس ذلػك اال مػن جهػة انهػم ارادكا تحػاكؿ
المسئلة ب ير مدركها فصار اختالفهم كػاختالؼ السػامعين العميػانين فػي االلػواف
فمنهم من يقوؿ اف الصفرة زير ك منهم من يقوؿ انها بم ك منهم من يقوؿ اف الحمػرة
حادة ك منهم من يقوؿ انها ثقيلػة ك مػن فػتح اللػه عػين بصػيرته يسػت ني عػن كتػب
محققػػي السػػامعين ك مػػدققيهم ك يعلػػم انهػػم الغػػوف مزخرفػػوف جهػػاؿ ك اف سػػموا
انفسهم باللضالض الفخاـ ك القماقم الكراـ ك يري الورقة قدانقلبت بالكلية ك يػري
جميع ما جمعوا قدبقي في جانب * فنحن بواد ك العذكؿ بواد*
فمن كاف ذاعين يشاهد مػا قلنػا

ك اف لميكػن عػين فياخػذق عنػا

ك ما ثػم اال مػا ذكرنػاق فاعتمػد

عليه ك كن في الحاؿ فيه كما كنا
ٕٔٙ

فال جبػر ك ال تفػويض ك انمػا هػو امػر بػين االمػرين غيرمركػب منهمػا ك هػو حكػم
االختيار الربوبي في جميع ما هو غير الواجب جلشانه.
فصـل :ك اما في عالم الزماف الظاهر ك اف كاف يُ ست ني عن البياف فيه بماذكرنػا
في العػوالم السػابقة بانطوائػه تحػت االحػد تػارة ك تحػت الواحػد اخػري ك تحػت
الحقائق ثالثة اال انا نذكرق في فصل خاص بما يناسػب عالمػه اسػتظهارا ك توضػيحا
للمتعلمين فْق٘ه اف الله سبحانه بعد ما خلق الجسم في حػدق ك مقامػه علػي مػا
ذكرنا في الحقػايق كػاف ذاقػوة جميػع الفعليػات الجسػمانية يعنػي يصػلح للتجلػي
بجميع تلك االطوار ك الظهور بكل تلك االنوار النه جمود الوجود المقيػد الصػالح
لجميع االطوار الوجودية ك قدعرفت انه من عػدـ تنػاهي القػدرة افتكػوف ظػاهرة
بالفعلية في محلها ك لوال ذلك لكانػت محػدكدة ناقصػة منتظػرة موقتػة حادثػة ِفامػا
بعػد ك المفػركض خالفػه
افتظهر بعد حين فتت ير ك ِاما اف التظهػر فيمتنػع الظهػور ُ
فصار الجسػم المطلػق الػذي فيػه قػوة الظهػور بالفعػل ظػاهرا بالفعػل لعػدـ ترقبػه
افيحوله غيرق عن حاله اك يرجح احدي قواق سواق ك ما بالقوة اليبقػي فػي القػوة اال
من جهة ضعف فيها يمنعها عن الظهور ك احتياج الي مكمل ٍ
مقو له كالمريض الذي
في قوته المشي ك تضػعف قوتػه عػن االسػتقالؿ فػي المشػي فيحتػاج الػي مكمػل
للمقتضي ك رادع للمانع ك لو كانت القوة قوية لمتبق فػي سػتر االمكػاف ك خرجػت
الي عرصة االكواف االتري اف ما في الدخاف من امكاف النار لو كاف قويا لميبػق فػي
ستر الخفاء ك برز الي الفضاء ك صار شعلة مضيئة فمن هذا تبصر امػرؾ ك اعػرؼ اف
ما بالقوة لو لميظهر الي الفعلية لػدؿ علػي ضػعفه ك الضػعف حػد محػدكد ك نقػ
مشهود فالفعل تماـ القوة ك كمالها ك ما لميكن كليات الحكمة اي االطالقات تامػة
ٕٕٙ

في ظهورها تامة في بطونها كانت الحكمة ناقصػة مػن الحكػيم فمػن عػدـ تنػاهي
االحد جلشانه انه لميترؾ عرصة من عرصات الوجود الذاتية ك الوصفية ك الفعليػة
ك االثرية اال ك قدمألها من ظهورق ك عمرها بنورق تعالي قدرق فمن تلػك العرصػات
عرصة الجسم فلما كاف الجسم ذاقوة جميع الفعليات التي ال نهاية لها ك كاف مػا فػي
قوته كاملػة ك لػميكػن محتاجػا الػي مكمػل خػارجي اذ كػاف مخلوقػا بنفسػه ك هػو
الينق

عن نفسه لوجود المقتضي ك فقد المانع ظهر بجميع الفعليات التي ال نهاية

لها ابدا ك هي كلها في محالها ك اكقاتها مقضية ممضاة مكتوبػة اليزيػد فيهػا شػيء ك
الينق

منها شيء ك تلك الفعليات عندق مخلوقة بانفسها ك كانػت انفسػها يػدق فػي

خلق انفسها فاجرتها علي ما اشتهت ك جرت علي ما هوت بال جبػر ك ال تفػويض اال
اف من تدبير الحكيم في تدرجها الجسماني ايضا منزلة معضلة تحتاج الي التفصػيل
فنقوؿ بلساف عالم التدرج فانه ينب ي للحكيم افيتكلم في كػل مقػاـ علػي حسػبه ك
هذا ايضا احد اسباب االشكاؿ الفهاـ الجهاؿ.
فنقوؿ لما كاف الجسم في غاية البعد عن المبدا ك ي لب عليه البرد ك الكثػرة ك
االختالؼ ك تباين االجزاء اختلف احياز اجزائه فمالت اجزاؤق الثقػاؿ الػي جهػة ك
اجزاؤق الخفاؼ الي جهة ك تشػاكلت الخفػاؼ ك اسػتدارت ك اختلفػت الثقػاؿ فػي
هيػاتها ك حدث من اختالؼ طبقات الخفة ك الثقل كرات ثلث عشػرة علػي مػا هػو
المعركؼ ك سر تناهيها الي هذا العدد مما يليق ب ير هذا الموضػع فصػارت كليػات
عالم االجساـ اكال ثلث عشرة ك هي الكرات المعركفة ك هي في بسػاطتها متجػددة
الحدكث ك اف كانت حاالتها في الجملة متشاكلة ك سػبب تجػدد حػدكث حاالتهػا
انها اي الحاالت ارقاـ تسطر في الواح موادها شيئا بعد شػيء ك مػا لػميمػح السػابق
ٖٕٙ

لميمكن رسم الالحق لضيق المحل ك كونه عرضيا فهي اي المواد فوارة يظهر عنها
الفعليات التي كراءها شيئا بعد شيء ك هي تنتقػل فيهػا ك تتقلػب فهػي اي الحػاالت
متجددة بركزا ك ظهورا من حيث ترتب بعضها علي بعػض ك ثابتػة دائمػة كػل فػي
محله ك مقامه كجودا في الخارج ك ظهورا عند الله سػبحانه ك جميػع تلػك الحػاالت
تظهر عليهػا باللحػاظ الثػاني علػي حسػب قابليػة تلػك المػواد للسػير الػي المبػدا ك
االشراؽ الواقع عليها من المطلق المهيمن عليها الجاذب لها اليه الػي مػا ال نهايػة لػه
فال جبر ك ال تفويض ك اما باللحاظ االكؿ فكلها فعليات المطلق ك كماالته التي هػي
من تماـ القوة ك القدرة ك عدـ تناهي االحدية كما عرفت ك لما كاف الجسم مخلوقػا
بنفسه في مقامه ك من البين اف كونه فعال للعػالي اعلػي مػن كونػه مفعػوال لػه ظهػر
حيث فعليته في االعػالي فصػارت مظػاهر االفعػاؿ ك حيػث مفعوليتػه فػي االدانػي
فصارت مظاهر المفعوؿ فبدت في اعاليها الحركة ك الفعل ك في ادانيهػا السػكوف ك
االنفعاؿ ك حدث من بين هذا الفعل ك االنفعاؿ حوادث صارت مظاهر لتلك القػوي
التي كانت في الجسم فحكت الظواهر بحذافيرها قوي الجسم كما عرفػت ك تلػك
القوي اركاح غيرمميزة في ابداف هذق المظاهر ك هذق المظػاهر تمامهػا ك كمالهػا ك
كجودها الخارجي ك تعينها ك تميزها في الخارج فلما دارت االفالؾ علي االرضػين
ك دكرانها افعالهػا القػت شػعالتها ك طرحػت انوارهػا علػي حسػب مػا اقتضػت مػن
حاالت كواكبها ك قراناتها ك تلك االنوار المطركحة هػي االثػر الصػادر اي الكػوف
المصدري الصادر من قوؿ كن الػذي هػو حركتهػا علػي المنتهػي ك ذلػك االثػر اي
الكوف رسولها المؤدي عنها الي رعيتها ك دعوتها المنزلة علػي امتهػا فوقعػت تلػك
الدعوة في اذاف المستمعين فساع سريع نجا ك مؤخر بطيء رجا ك معرض فػي النػار
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هوي ك لو شئنا لرفعناق بها كلكنه اخلد الػي االرض ك اتبػع هػواق فصػار االمػر بػين
الدعوة ك القبوؿ ك الفعل ك االنفعػاؿ فالفعػل مػن السػماكات العلػي ك االنفعػاؿ مػن
االرضين السفلي فما لمينفعل شيء من االرض لميظهر شيء من فعل السػماء كمػا
لميظهر تصعيدها في الصخرة الصماء ك مػا لػميفعػل السػماء لػميتحقػق شػيء مػن
انفعاؿ االرض كما لميظهر في الهواء حركػة قبػل تحريػك السػماء ايػاق فػاذا صػدر
الفعل من السماء ك صار اجزاء االرض قابلة حدث ما حدث كالبخار الصػاعد ففيػه
قابلية مطاكعة ك فعل من االفػالؾ صػاعد ك هػو الشػعاع الملقػي فيهػا ك حػرارة منهػا
فماا تر فيه من صعود ك ارتفاع فمن السماء ك ما تر فيه من ثقل ك انحطاط فمن نفسػه
ماتري في خلق الرحمن من تفاكت فارجع البصر هل تػري مػن فطػور ثػم ارجػع
البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا ك هو حسير فمػن زعػم اف مػا يحػدث فػي
االرض بتاثير الكواكب ليس للناس فيه اختيار قػوؿ صػادر عػن جهػل فلػم اليضػر
رجعة المريخ بالفالحين ك لم الينفػع اسػتقامة زحػل بالعسػاكر ك الجيػوش ك لػيس
ذلك من محض انهم من مسق نطفتهم اختصوا بكوكب فاليؤثر فػي غيػرهم فػاف
ذلك الطالع في ذلك االف لو كاف يجبر السفلي كائنا ماكاف مػن غيػر قابليػة منػه لكػاف
كل مولود علي طبعه كلكنه بحسب القوابل ك ال شػك اف االرض كانػت صػالحة لمػا
الت اليه ك اال لماكانت تؤؿ اليػه فػاذا كانػت صػالحة ك انػت تػري اخػتالؼ اجزائهػا
كانت بعض اجزائها اقرب الي االنفعاؿ ك بعضها ابعد ك هذا هو المراد من اسػتعدادها
ك اف االفالؾ تخرج ما في كياف االرض الي العياف ك التوجد فيها ما لميكن فيهػا فانهػا
من جنس االرض في الجسمانية ك مكمل لها ال موثر فافهم اف كنت تفهم.
فتبين اف المخلوقات في عالم الزماف ايضا بفعل ك انفعاؿ ك هو حقيقة المنزلػة
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بين المنزلتين عند اهػل الكمػاؿ فلػوال الفعػل لػميتحقػق االنفعػاؿ ك لػوال االنفعػاؿ
لميظهر الفعل ك لوالهما لميظهر الشيء فال جبر ك ال تفويض بل امر بين االمرين.
فصـل :بقي الكالـ في االفعاؿ الصػادرة عػن العبػاد فانهػا ايضػا صػادرة عػنهم
مشػركين ك
باختيار منهم ليسوا بمجبورين عليها مظلػومين ك ليسػوا بمسػتقلين فيهػا َ
بياف ذلك اف العبد مخلوؽ من جهتين جهة من ربه ك جهة مػن نفسػه ك همػا النػور ك
الظلمة اللذاف خلق العبد منهما فجهته الي ربه هي حيث اثريته لفعل اللػه سػبحانه ك
كصفيته له فهي علي هيئة فعل الله سبحانه بل هي هيئة فعل الله المحبوبة لله تعالي
بل هي كونه حبا لله عزكجل فهي الحبيبة ك المحبوبة ك المحبة لله تعالي شانه ك لها
مقتضيات كلها محبوبة لله سبحانه ك قدامر الله تعالي خلقه باالتصػاؼ بهػا ك ذلػك
قوله اف كنتم تحبوف الله فاتبعوني يحببكم الله ك ذلك النه حبيب الله ك احبػه اللػه
بما هو عليه ك احب الله بما هو عليه في كػل رتبػة فػاف كنػتم تحبػوف اللػه فاتصػفوا
بصفات حبيب الله فانها اثار محبة العبد لله سبحانه ك اما جهة العبد الػي نفسػه فهػي
حيث هي هي بفقرق ك فاقته ك عجزق ك هذق الجهة هي هيئة عداكة الله سبحانه ك نسػيانه
ك عصيانه النها ضد الوجود من كل جهة ك هي هيئة مب وضة للػه سػبحانه ك هيئػة ب ػض
الله ك الكفر به ك كل منكر ك فحشاء ك ب ي ك االنساف مركب من هاتين الجهتين.
كلكن سر هاتين الجهتين خفي علي كثير من اهل العلم ك البػد مػن شػرحه ك
هو اف هاتين ليستا بالمادة ك الصورة المعبر عنهما بالوجود ك الماهية فػاف الوجػود ك
الماهية كليهما مخلوقاف لله سبحانه خلقا بمشيته ك هما ممتثالف امرق ك نهيه دعاهما
فاجابا ك امرهما فامتثال فهما سػاجداف مسػبحاف لػه كػل قػدعلم صػلوته ك تسػبيحه
كليس اال الله سػبحانه ك نػورق ك ظهػورق فػاني تكػوف هيئػة الماهيػة هيئػة الكفػر ك
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الب ض ك المنكر ك امثاؿ ذلك ك انما هاتاف الجهتاف جهتاف الي شيء اخر ك اال فليس
الله سبحانه باقرب الي الوجود من الماهية حتي يكوف الوجود جهتػه دكف الماهيػة
بل الماهية ايضا تشير اليه ك تدعو الي موالها كما يدعو الوجود بال تفػاكت ك لػيس
الوجود اكلي بالله ك ال احكػي لػه مػن الماهيػة ك لػيس اللػه فػي جهػة الوجػود دكف
الماهية ك ليس في جهة حتي يكوف الوجود في جهته دكف الماهية فسػر هػذا العلػم
اف الله سبحانه بعد اف عمر ديار االمكاف بػاالكواف ك االعيػاف حصػل لبعضػها نسػبة
الي البعض فكاف بعضها اعلي من بعض اذ كاف الطف منه ك بعضها ادنػي مػن بعػض
اذ كاف اكثف منه فحصل فيها مبدا ك منتهي ك كسائ ك درج ك مراتب فاضاء بعضها
لبعض ك اشرؽ بعضها ببعض فاضاء منيرها لمظلمها ك اشرؽ مظلمها بمنيرها ك فعػل
قويها في ضعيفها ك انفعل ضعيفها من قويها ك علم عالمها جاهلها ك تعلم جاهلها مػن
عالمها ك هكذا فمن هذا التفاعل حصل لكل شيء خاصة لالنساف جهتاف جهػة الػي
نفسه التي هي دكنه ك يقع عليه ظلها ك يصعد اليه نتنها ك جهة الي ربه الذي هو فوقه
ك يقع عليه ظله ك ينزؿ اليه نورق ك شعاعه فيحصل له من ذلك جهتاف اخرياف ك لكل
كاحدة منهما دعوة لػه ك تكميػل ك هػو قولػه سػبحانه اف الشػيطاف يعػدكم الفقػر ك
يامركم بالفحشاء ك الله يعدكم م فرة منه ك فضال ك قوله اف الله كعدكم كعد الحق
ك كعدتكم فاخلفتكم ك قوله الم اعهد اليكم يابني ادـ اف التعبدكا الشيطاف انه لكم
عدك مبين ك اف اعبدكني هذا صراط مستقيم ك قاؿ ا نما يدعوا حزبػه ليكونػوا مػن
اصحاب السػعير ك انمػا ذلػك الجػل اف العػالي الطػف منػه ك ارؽ ك ابسػ ك يػدعو
االنساف الي مقتضاق ك الداني اكثف منه ك اغل ك اشد تكثػرا ك يػدعو االنسػاف الػي
مقتضاق ك االنساف الواقع بين هذين الداعيين مركب من كجود ثاف هو اشبه بالعػالي
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ك انسب اليه ك من ماهية ثانية هي اشبه بالػداني ك انسػب اليػه فػاف مػاؿ الػي العػالي
فبوجودق الثاني يميل ك اف ماؿ الي الداني فبماهيته الثانية يميل ك هو مركػب منهمػا
صالح للميل اليهما ك الميل الي كل من الجهتين فيه بػالقوة اليفضػل احػدهما علػي
االخر ك كل منهما يخرج من القوة الي الفعل بمكمػل خػارجي ك لمػا كػاف الشػيء
مركبا من الوجود ك الماهية بالمعني االكؿ من حيث الكينونػة اليفػارؽ احػد منهمػا
صاحبه حتي يبلغ الكتاب اجله فاف سعي الي العػالي باقػداـ كجػودق الثػاني شػايعته
الماهية ك لمتقدر علي مفارقته ك اف سعي الي الداني باقػداـ ماهيتػه الثانيػة شػايعها
الوجود ك لميقدر علي مفارقتها فاف انفعل عن العالي ك اشػرؽ بنػورق ك امتثػل امػرق
صدر عنه الطاعات ك الحسنات ك اف انفعل عن الداني ك اظطلم عػن ظلمتػه ك امتثػل
امرق ك اجاب دعوته صدر عنه المعاصي ك السيئات ك هو في جميع الحاالت مختػار
مركب من الجهتين صالح الجابة الدعوتين قابل المتثاؿ االمرين فال جبػر كمػا بػاف
لذي عينين ك لما كاف الشيء خلقه سبحانه ك اثرق بجهتيه ك ال قػواـ لالثػر اال باقامػة
موثرق بل ال شيء اال بايجاد موجدق المستمر فال تفويض ك انما يصدر عنه ما يصدر
بامر بين االمرين ك منزلة بين المنزلتين ك هو اف العبد المحفوظ بامر الله يفعل بقوة اللػه
فعال محفوظا بامر الله علي ما يختارق باختيار محفوظ بامر الله فهو تحت حفظه مختار.
ك اف قلػػت عرفنػػا انػػه صػػالح لالختيػػارين كلكػػن نريػػد افنعػػرؼ مػػاذا سػػبب
اختيارق احدي الدعوتين قيد ال شك اف كال االختيارين كػاف فيػه بػالقوة بحيػث
اليفضل احدهما علي صاحبه ك اليخرج احدهما عن القػوة الػي الفعػل اال بمكمػل
مقو لجهة من الجهتين ك المقوي لجهة اختيار الخير هو العالي ك هو مسػتمر الػدعوة
يدعو الي الله علي بصيرة ك المقوي لجهة اختيار الشر هو الداني ك هو ايضا مسػتمر
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الدعوة يدعو الي الجهل االعظم فاف اختار الخير فبنظرق لنفسه بتوفيق اللػه سػبحانه
ك اف اختار الشر فبسوء اختيارق ك خذالف الله سبحانه فله الحمد عليػه اف اطاعػه ك ال
حجة له علي الله اف عصي ك لو كاف له عذر في اختيارق الشر كاف يعذرق الله كلكػن
ال عذر له ك الجل ذلك يعاقبه الله.
ك اعلم اف الحكمة اقتضت افيخرج ما في قوة االنساف مػن بػدء كينونتػه الػي
الفعلية علي نهج الحكمة الكاملة ك لوال ذلك لبطل النظاـ ك فسد القواـ ك لػميعػرؼ
احد خالقه ك رازقه ك لدؿ الخلق علي االهماؿ المنافي للكماؿ فاذا كجب افيكػوف
علي ترتيب الحكمة كجب افيكوف بدء االنساف في عالم الظهور من غايػة البعػد ك
يتدرج شيئا بعد شيء في مدارج الصعود ك يستكمل شيئا بعد شيء الي افيبلغ غاية
الكماؿ المقصود من الخلق فاذا اكؿ ما ينشا االنساف ينشا من النطفػة الجماديػة التػي
هي ادني الخلق بل من الكيلوس ثم يترقي شيئا بعػد شػيء الػي افيصػلح ك يسػتعد
الفيلج فيه الركح النباتية ثم يصعد شيئا بعد شيء الي افيلج فيػه الػركح الحيوانيػة
ثم يصعد شيئا بعد شيء الي افيصلح الفيلج فيه النفس الناطقة ثم يترقي شيئا بعػد
شيء الي افيصلح الفيلج فيه العقل ك هكذا فاكؿ ما ينشا االنساف ليس فيه عقػل اال
بالقوة فيتعلق به دعوة الشيطاف ك هو يمتثل امرق لعدـ خػركج عقلػه مػن القػوة الػي
الفعل ك عدـ استعدادق للعقل فهو اهل ما هػو فيػه فيػتمكن فيػه الشػياطين النباتيػة ك
الحيوانية ك النفسانية ك يسخركف البالد ك االنساف في هذق االحواؿ منهم ك لهػم الػي
افياتي العقل ك يستعد لخركج العقل مػن قوتػه الػي فعلػه ك كػاف دعػوة الخػركج ك
التكميل لخركجه دائما ك انما يتم الصنع ك التكميل الػي اجلػه االتػري اف النجػار اذا
اخذ في صنع سرير يتمه مثال في اسبوع ك اليسػتعد االخشػاب فػي اكؿ يػوـ اللقػاء
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صورة السرير عليها فاذا استعدت في سابع يوـ القاها عليهػا ك اخرجهػا سػريرا ك اف
كانت فيها بالقوة فكذلك اف االنساف صػالح مػن اكؿ حػاؿ نطفتػه للعقػل ك معالجػة
المدبر دائما ك هي التقبل العالج اال شيئا بعد شيء ك التستعد لظهػور العقػل عليهػا
اال بعد حين فحين ياتي العقل يػاتي ك الػبالد مملكػة ك العبػاد مسػخرة ك هػو كحيػد
غريب ضعيف طفل البد ك افيكبر شيئا بعد شيء الي افيبلغ اشدق ك يسػتوي علػي
الملك ك يخرج الشياطين فالجل ذلك يكوف االنساف مايال الي الشػهوات ك الطبػايع
ك العادات ما لميستوؿ عليه العقل فمنهم من اليستعد لظهور العقل الكامل الذي هو
ظل العالي ك نورق عليػه فاليعبػد الػرحمن ك اليكتسػب الجنػاف ك قدبػدا عليػه ظػل
الداني فيطيع الشيطاف ك يكتسب النيراف كالكفار ك منهم من يظهر عليػه بعػد حػين
كالمؤمنين ك منهم من يظهر عليه من اكؿ نَ ْشػئه كاالنبيػاء ك المرسػلين فمػنهم مػن
قضي نحبه ك منهم من ينتظر ك مابدلوا تبػديال ثػم مػن النػاس مػن قػديهيا لػه حينػا
اسباب فتعدق لظهور النور عليه فيطيع ك قػديهيا لػه حينػا اسػباب اخػر فت طػي ذلػك
النور عليه فهكذا يتردد دائما بين الطاعة ك المعصية الي افتري بما يختم له ك مػنهم
من يدكـ له اسباب نوع فيدكـ عليه.
ك اف قلت فاذا كاف اكؿ نَ ء االنساف من منازؿ الشػيطاف فمػاجرـ المسػكين
قيد اف ذلك مػن اسػتعدادق ك ترتػب بعػض الحػاالت علػي بعػض فيػدرجها فػي
الظهور االتري اف اقتضاء الحاالت افيكوف انتضاج اللحم بعد غليانه ك غليانػه بعػد
سخونته ك سخونته بعد تقطيعه ك تقطيعه بعد سلخ الشاة ك سلخها بعد ذبحهػا اتػري
يجوز في الحكمة انتضاجه قبل ذبحها ك صيركرته ماكوال قبل تكونه في بدف الشاة
ك كونه في النبات فالحكمة تقتضي ترتب الحاالت ك الحاالت بعضها مقدمة بعض
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ك بعضها شرط بعض ك بعضها سبب بعض ك بعضها معػد بعػض ك بعضػها لسػاف داع
لبعض ك هكذا فالحكيم ك اف كاف قادرا اال اف الخلق اليظهر مػن الكيػاف الػي العيػاف
اال علي حسب مقتضي الحكمة ك االتقاف فالينب ي افيتكوف االنسػاف اال مػن نطفػة
ثم اذا صار نطفة استعد الفيكوف علقػة فػاذا صػار علقػة اسػتعد الفيصػير مضػ ة ك
هكذا ك اليجوز في الحكمة خركجػه اال هكػذا ك لػيس ذلػك مػن نقػ

فػي صػنع

الحكيم بل هو من عدـ استعداد المادة الفاضػة الحػاالت ك الصػور عليهػا اال هكػذا
فجميع النق

منها ك اليها ك ليس من الحكيم نق

ك جميع امداد الحكيم ك افاضاته

قائم عليها دائما اال انها التقبل اال شيئا بعد شيء فما اصابها من حسنة فمن الله ك مػا
اصابها من سيئة فمن نفسها.
ك قدبين هذق المطالب في اخبار اؿ الله

بوجوق نذكر شػطرا منهػا مشػيرا

الي بعض كجوهها فقدركي في التوحيد عن ابيعبدالله

قػاؿ اف اللػه عزكجػل

خلق الخلق فعلم ما هم صائركف اليه ك امػرهم ك نهػاهم فمػا امػرهم بػه مػن شػيء
فقدجعل لهم السبيل الي اخذق ك ما نهاهم عنه من شي ء فقدجعل لهم السبيل الػي
تركه ك اليكونوف اخذين ك ال تاركين اال باذف الله انتهي كالمه جعلنػي اللػه فػداق
بحقه فقدجمع في هذق الكلمات القليلة جميع هذا العلم انظر الي قوله فعلم مػا هػم
صائركف اليه فانه الينكر ك علمه اكلي بحقيقة التصديق ك اليعقل اف اليكوف عالمػا
كما بينا في مسئلة العلم ثم انظر الي قوله فما امػرهم بػه مػن شػيء فقػدجعل لهػم
السبيل الي اخذق ك ما نهاهم عنه من شي ء فقدجعل لهم السبيل الي تركه كيف بين
انه خلقه مختارا ك اال لميامرق ك لمينهه فوجود امرق ك نهيه ك مدحػه المػؤتمر ك ذمػه
التارؾ دليل علػي كجػود االختيػار ثػم انظػر كيػف رفػع كهػم التفػويض بقولػه ثػم
ٕٔٚ

اليكونوف اخذين ك ال تاركين اال باذنه فانهم في ذاتهم ك صفاتهم ك افعالهم قائموف
بمشيته ،صليالله عليه من اماـ ناطق بالحق كاشف عػن حقيقتػه ك عْٔ

قػاؿ

قاؿ رسوؿالله من زعم اف الله تبارؾ ك تعالي يامر بالسوء ك الفحشاء فقدكذب
علي الله ك من زعم اف الخير ك الشر ب ير مشية الله فقد اخرج الله من سلطانه ك من
زعم اف المعاصي ب ير قوة الله فقدكذب علي الله ك من كذب علي الله ادخله الله
النار يعني بالخير ك الشر ال صحة ك المرض ك ذلك قوله عزكجل ك نبلوكم بالشر ك
الخير فتنة انتهي فعلم اف الخير ك الشر بمشيته لكن الخيػر بمشػيته ك رضػاق ك الشػر
بمشيته البرضاق كما يدؿ عليه اخبار اخر ك علم اف المعاصي بقوة اللػه ك ال شػك اف
القوة بمشيته المصحوبة ك اما قوله في اخر الخبر فهو صادر عنه بلفػ اليسػتوح
منه الجهاؿ الضعفاء ك اي صحة افضل من الطاعػة ك اي مػرض اشػد مػن المعصػية ك
صحة الركح بالطاعة ك مرضه بالمعصية ك يحتمل افيكوف المعني مػن الصػدكؽ اذ
ليس هذق الزيادة في الكافي ك عْٔ ك عن ابيػه

قػاال اف اللػه عزكجػل ارحػم

بخلقه من افيجبر خلق ه علي الذنوب ثم يعذبهم عليها ك اف الله اعز من افيريد امرا
فاليكوف قاؿ الراكي فسئال

هل بين الجبر ك القدر منزلة ثالثػة قػاال نعػم اكسػع

مما بين السماء ك االرض انتهي فالجبر اخراج الله من رحمته ك التفػويض اخراجػه
من عزته ك المنزلة اكسع مما بػين السػماء ك االرض النهمػا فيهػا ك عْهٔ

اف

الناس في القدر علي ثلثة اكجه رجل يزعم اف الله اجبر الناس علي المعاصي فهذا
قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ك رجل يزعم اف االمر مفوض اليهم فهذا قداكهن
الله في سلطانه فهو كافر ك رجل يزعم اف الله كلف العباد ما يطيقوف ك لميكلفهم
ما اليطيقوف ك اذ ا احسن حمد الله ك اذا اساء است فر الله فهذا مسلم بػالغ ك عهِ
ٕٕٚ

الرضػػا

ك قػػدذكر عنػػدق الجبػػر ك التفػػويض فقػػاؿ اال اعطػػيكم فػػي هػػذا اصػػال

التختلفوف فيه ك التخاصموف احدا اال كسرتموق قالوا اف رايت ذلك فقاؿ اف اللػه
عزكجل لميطع باكراق ك لميع

ب لبة ك لميهمل العباد في ملكه هو المالػك لمػا

ملكهم ك القادر علي ما اقدرهم عليه فاف ائتمر العباد بطاعته لميكن الله عنها صادا
ك ال منها مانعا ك اف ائتمركا بمعصيته فشػاء اف يحػوؿ بيػنهم ك بػين ذلػك فعػل ك اف
لم يحل ك فعلوق فليس هو الذي ادخلهم فيه ثم قاؿ

من يضب حدكد هذا الكالـ

فقدخصم من خالفه انتهي كالمه ركحي له الفداء فقػدجمع فػي هػذا الكػالـ كػل
شيء يراد حيث قاؿ لميطع باكراق فاباف انه لواكرق العباد علػي الطاعػة لػميكونػوا
مطيعين ك ال شك انهم له مطيعوف ك مدحهم ك كعػدهم الجنػة ك لػميعػ

ب لبػة اي

لمي لب مشية العاصػين مشػيته فمشػيته ك ارادتػه مصػاحبة للعاصػين ك لعصػيانهم ك
بقوته عصوق ك لميهمل العباد في ملكه فلميفوض االمر اليهم ك لميخلهم من امرق ك
نهيه ك لميرفع عنهم مشيته ك شرح ذلك بقوله هو المالك لما ملكهم اي لميخرجوا
من تحت ملكه ك هو المالك الخالق لميلهم ك قوتهم ك ذكاتهم ك صػفاتهم ك افعػالهم
ابدا ك القادر علي ما اقدرهم عليه يعني قدرتهم باقدارق ابدا فاف شاء سلبها عػنهم ك
اف شاء ابقاها عليهم ثم بين انه اليصد عن طاعة لطفا ك اف شاء مػنعهم عػن المعصػية
كرما ك اف لميمنع لميكن جابرهم علي العصياف ثم يعذبهم عليه فقد ابطل الجبػر ك
التفػػويض ك اثبػػت المنزلػػة باكضػػح بيػػاف ك اشػػرح برهػػاف انهػػاق الػػي المسػػلمات
االسالمية ك قيو البيعبدالله

اجبر الله العباد علي المعاصػي قػاؿ اللػه اقهػر

لهم من ذلك قيل ففوض اليهم قاؿ الله اقدر عليهم مػن ذلػك قيػل فػاي شػيء هػذا
اصلحك الله فقلب يدق مرتين اك ثلثا ثم قػاؿ لواجبتػك فيػه لكفػرت انتهػي اراد اف
ٖٕٚ

الالزـ علي الضعفاء افياخذكا بالبرهػاف النػافي للجبػر ك التفػويض ك اليجػوز لهػم
ال ػػور فػػي المنزلػػة فػػانهم يعجػػزكف عػػن فهمهػػا فيكفػػركف ك قيههو لعلػػي بػػن
الحسين

جعلني الله فػداؾ ابقػدر يصػيب النػاس مػا اصػابهم اـ بعمػل فقػاؿ اف

القدر ك العمل بمنزلة الركح ك الجسد فالركح ب ير جسد اليحس ك الجسػد ب يػر
ركح صورة الحراؾ لها فاذا اجتمعا قويا ك صلحا كذلك العمل ك القدر فلو لميكن
القدر كاقعا علي العمل لم يعرؼ الخالق من المخلوؽ ك كاف القدر شيئا اليحس ك
لو لميكن العمل بموافقة القدر لميمض ك لميتم كلكنهما باجتماعهما قويا ك لله فيه
العوف لعبادق الصالحين الخبر بابي هو ك امي كيف بػين اف قػدر اللػه سػبحانه ركح
عمل العبد ك كيف بين اف الركح ب ير جسد اليدرؾ بفتح الراء ك الجسد ب يػر ركح
اليتحرؾ فحركة الكل من القػدر اال انػه يظهػر علػي حسػب قابليػة الجسػد كمػا اف
حركة الكاتب تظهر علػي حسػب اسػتعداد اليػد مػن اسػتقامة ك ارتعػاش ك التحػتم
الحركة علي اليد احدهما ك لو لميكن قدر لميعرؼ الخالق الف العبد مهمل اليقدر
علي االستدالؿ علي خالقه بتصرفه تحت امرق ك لو لميكػن عمػل لػميمػض القػدر
فاف امضاء الحركة في الوقوع ،بابي هم ك امي من هادين الػي الصػراط المسػتقيم ك
عِ ابيعبدالله

كما اف بادئ النعم من ال لػه عزكجػل ك قػدنحلكموق فكػذلك

الشر من انفسكم ك اف جري به قدرق انتهي كياتي شرحه مفصال ك عِ النبي
قدر الله المقادير قبل اف يخلق السماكات ك االرض بخمسػين الػف سػنة انتهػي ك
عِ علػي

االعماؿ علي ثلثة احواؿ فرائض ك فضائل ك معاصي فاما الفػرائض

فبامر الله عزكجل ك برض اء الله ك قضاء الله ك تقديرق ك مشيته ك علمه ك اما الفضائل
فليست بامر الله كلكن برضاء الله ك بقضػاء اللػه ك بمشػية اللػه ك بعلػم اللػه ك امػا
ٕٗٚ

المعاصي فليست بامر الله كلكن بقضػاء اللػه ك بقػدر اللػه ك بمشػيته ك بعلمػه ثػم
يعاقب عليها انتهي ركحي ك جسمي له الفداء من مقسم للخلق لػميقسػم احػد مثلػه
انظر كيف بين اف جميع االعماؿ بقضائه ك قدرق ك مشيته ك علمه فقػد علػم الكػل ك
لو لميشا ك لميقدر ك لميقض لميصدر عمل عن عامػل ك امػا الفػرائض فهػي بػامرق
التشريعي الوجوبي علي كفق رضاق ك اما الفضائل فهي علػي حسػب رضػاق ك اخبػر
بها ك لميامر بهػا امػر كجػوب ك امػا المعاصػي فليسػت بػامرق التشػريعي ك ال رضػاق
كلكن بمشيته الكونية ك قدرق ك قضاق علي حسب استعداد العبد ك يعاقب عليها النه
شاءها ك قدرها ك قضاها علي حسب اختيارهم كما قاؿ بكفرهم لعناهم ك لوال ذلك
ػوب
لػػمي لػػب مشػػيتهم مشػػية اللػػه ك لػػميعػ ب لبػة كاسٗي اف فػػي التوريػة مكتػ ٌ
ياموسي اني خلقتك ك اصطفيتك ك قويتك ك امرتك بطاعتي ك نهيتك عن معصيتي
فاف اطعتني اعنتك علي طاعتي ك اف عصيتني لم اعنك علي معصيتي ياموسي ك لي
المنػة عليػػك فػػي طاعتػػك لػي ك لػػي الحجػػة عليػػك فػػي معصػيتك لػػي ك به و
ابوعبدالله

من اين لحق الشقاء اهل المعصية حتي حكم لهم في علمه بالعػذاب

علي عملهم فقاؿ ابوعبدالله

ايها السائل علم الله عزكجل اف اليقػوـ احػد مػن

خلقه بحقه فلما علم بذلك كهب الهل محبته القوة علي معرفته ك كضع عنهم ثقل
العمل بحقيقة ما هم اهله ك كهب الهل المعصية القوة علي معصيتهم لسبق علمػه
فيهم ك لميمنعهم اطاقة ال قبوؿ منه الف علمه اكلي بحقيقة التصديق فوافقوا ما سبق
لهم في علمه ك اف قدركا اف ياتوا خالال تنجيهم عن معصيته ك هو معني شاء ما شاء ك
هو سر انتهي انظر كيف بين اف الله كاف يعلم خلقه ك انهم الي ما صايركف ك كيػف
بين انه كاف يعلم المطيعين فلما علم منهم العجز اعانهم بالقوة ك يعلم العاصين فلمػا
ٕ٘ٚ

علم انهم اليقدركف علي مػا يحبػوف اعػانهم بػالقوة ك لػوال قوتػه مااطػاع مطيػع ك ال
عصاق عاص ك علمه اكلي بحقيقة التصػديق فوافقػوا مػا سػبق لهػم فػي علمػه ك هػم
معذلك قادركف علي تػرؾ المعصػية ك قيهو البػيالحسػن الرضػا

اف بعػض

اصحابنا يقوؿ بالجبر ك بعضهم يقػوؿ باالسػتطاعة قػاؿ اكتػب بسػم اللػه الػرحمن
الرحيم قاؿ علي بن الحسين قاؿ الله عزكجل يابن ادـ بمشيتي كنت انػت الػذي
تشاء ك بقوتي اديت فرايضي ك بنعمتي قويت علي معصيتي جعلتك سميعا بصيرا ما
اصابك من حسنة فمن الله ك ما اصابك من سػيئة فمػن نفسػك ك ذلػك انػي اكلػي
بحسنا تك منك ك انت اكلي بسػيئاتك منػي ك ذلػك انػي الاسػئل عمػا افعػل ك هػم
يسالوف قدنظمت لك كل شيء تريػد انتهػي بػابي اؿمحمػد ك امػي صػلواتاللػه
عليهم اجمعين كالمهم نور ك امرهم رشد انظر كيف اثبت اف كينونة العبػد بمشػية
الله فافعاله تابعة لها البتة فكلها بمشية الله ك اف العبد اليقدر علي طاعة ك معصػية اال
بقوته ك نعمته ثم بين اف الحسنات من الله ك هو اكلي بهػا النهػا صػفة مشػيته علمهػا
العبد ك كفقه لها ك السيئات من العبد ك هو اكلي بها النها من صفاته ك سػياتي شػرحه
مفصػال ك به و ابوعبداللػػه

عػػن االسػػتطاعة فقػػاؿ ابوعبداللػػه

اتسػػتطيع

افتعمل ما لميكػوف قػاؿ ال قػاؿ فتسػتطيع افتنتهػي عمػا قػدكوف قػاؿ ال فقػاؿ لػه
ابوعبدالله

فمتي انت مستطيع قاؿ الادري فقاؿ له ابوعبد الله

اف الله خلػق

خلقا فجعل فيهم الة االستطاعة ثم لم يفوض الػيهم فهػم مسػتطيعوف للفعػل كقػت
الفعل مع الفعل اذا فعلوا ذلك الفعل فاذ لميفعلوق في ملكه لػميكونػوا مسػتطيعين
افيفعلوا فعال لم يفعلوق الف الله عزكجل اعز من افيضادق في ملكه احد قاؿ السائل
فالناس مجبوركف قاؿ لو كانوا مجبورين كانوا معذكرين قاؿ ففوض الػيهم قػاؿ ال
ٕٚٙ

قاؿ فما هم قاؿ علم منهم فعال فجعل فيهم الػة الفعػل فػاذا فعلػوا كػانوا مػع الفعػل
مستطيعين فامن السائل انتهي ك ب و ايضا هل للعباد من االستطاعة شيء فقاؿ اذا
فعلوا الفعل كانوا مستطيعين باالستطاعة التي جعلها الله فيهم قيل كما هي قاؿ االلة
للزني حين َزني ك لو انه ترؾ ّ ِ
الزني اذا َزني كاف مستطيعا ّ ِ
مثل ّ ِ
الزني ك لميزف كاف
مستطيعا لتركه اذا ترؾ ثم قاؿ ليس له من االسػتطاعة قبػل الفعػل قليػل ك ال كثيػر
كلكن مع الفعل ك الترؾ كاف مستطيعا قيل فعلي ماذا يعذبػه قػاؿ بالحجػة البال ػة ك
االلة التي ركب فيهم اف الله لم يجبر احدا علي معصية ك ال اراد ارادة حػتم الكفػر
من احد كلكن حين كفر كاف في ارادة الله افيكفر ك هم في ارادة الله ك في علمه
اف اليصيركا الي شيء من الخير قيل اراد منهم افيكفػركا قػاؿ لػيس هكػذا اقػوؿ
كلكني اقوؿ علم انهم سيكفركف فاراد الكفر لعلمه فيهم ك ليست ارادة حتم انمػا
هي ارادة اختيار انتهي صلوات الله عليهم من خزاين العلم ك معادنه ك حاصل هػذق
الكلمات المباركات اف الله سبحانه علم بعلمه االزلػي جميػع خلقػه ك علػم اعمػاؿ
كل كاحد كاحد ك ايمانهم ك كفرهم ك علم افتقارهم اليه في كل جهػة بحيػث انهػم
اليكونوف ك اليقدركف افيعملػوا مػن عمػل اال بمشػيته ك ارادتػه ك قػدرق ك قضػائه
فاصحبهم اياق حين ينب ي افيكونوا ال قبله ك ال بعدق ك حين علم انهم يعملوف ال قبله
ك ال بعدق فهم قادركف باقدار الله سبحانه حين يعملوف ك مستطيعوف لمايصدر عنهم
حين هم يفعلوف ال قبله ك ال بعدق ك جعل فيهم الة االستطاعة ك ليس انهم مستطيعوف
لكل فعل كل حين فاف المشية بالفعل لمتصحبهم في كػل حػين ك هػم ب يػر مشػيته
اليستطيعوف علي حركة ك ال سكوف ك في ذلك الوقت الذي علم الله انهم يفعلوف ك
اقدرهم علي الفعل اليستطيعوف افيتركوا ك علمه اكلي بحقيقة التصديق ك في ذلك
ٕٚٚ

الوقت الذي علم الله انهم اليفعلوف ك لميصحبهم مشيته اليستطيعوف افيفعلػوا الف
االقدار غير كاقع ك لميفوض اليهم ك هذا االقدار ليس يحتم علػيهم العمػل بػل علػم
الله انهم يختاركف في كقت كذا ذلك الفعل فاصحبهم في ذلك الوقت علي ما علػم
انهم يريدكنه فهم مستطيعوف حين الفعل مع الفعل.
ك اما ما سئل ابوعبدالله

عن االستطاعة فقاؿ ك قدفعلوا قيل نعم زعموا انها

التكوف اال عند الفعل ك ارادة حاؿ الفعل ال قبله فقاؿ اشرؾ القوـ ك ما ركي عنه انػه
قاؿ اليكوف العبد فاعال اال ك هو مستطيع ك قديكوف مستطيعا غيرفاعػل ك اليكػوف
فاعال ابدا حتي يكوف معه االستطاعة ك ما ركي عنه ايضا ماكلف اللػه العبػاد كلفػة
فعل ك ال نهاهم عن شي ء حتي جعل لهم استطاعة ثم امرهم ك نهاهم فاليكوف العبد
اخذا ك ال تاركا اال باستطاعة متقدمة قبل االمر ك النهي ك قبل االخذ ك الترؾ ك قبل
القبض ك البس فالمراد بالتقدـ تقدـ مشيته ك ارادته ك قدرق ك قضػائه علػي العمػل
في كجه فانها التي بها يستطيع العبد علي ما يستطيع ك فػي كجػه اخػر اف االسػتطاعة
استطاعتاف امكانية ك كونية فاالستطاعة االمكانية قبل العمػل ك حػين العمػل ك بعػد
العمل يعني يمكن افيصدر منه ك هو صالح قابل ك في قوته العمل بمػا اصػحبه اللػه
من المشية االمكانية ك اما االستطاعة الكونية العينية يعني للعمل الممضي فاليكوف
اال عند العمل اذا عمل ك االستطاعة المنفية في االكؿ اسػتطاعة اسػتقاللية ك المثبتػة
في الثاني استطاعة باقدار الله كمػا ركي انػه قيػل لػه

اف لػي اهػل بيػت قدريػة

يقولوف نستطيع افنعمل كذا ك كذا ك نستطيع اف النعمل فقاؿ ابوعبدالله

قل له

هل تستطيع اف التذكر ما تكرق اك تنسي ما تحب فاف قاؿ ال فقد ترؾ قوله ك اف قاؿ
نعػػم فالتكلمػػه ابػػدا فقػػد ادعػػي الربوبيػػة ك يشػػرح قسػػمي االسػػتطاعة قػػوؿ
ٕٚٛ

اميرالمؤمنين

لرجل ابالله تستطيع اـ مع الله اـ من دكف الله تستطيع فلميدر مػا

يرد عليه فقاؿ

اف زعمت انك بالله تسػتطيع فلػيس لػك مػن االمػر شػيء ك اف

زعمت انك مع الله تستطيع فقدزعمت انك شريك معه في ملكه ك اف زعمت انك
مػػن دكف اللػػه تسػػتطيع فقػػد ادعيػػت الربوبيػػة مػػن دكف اللػػه عزكجػػل فقػػاؿ يػػا
اميرالمؤمنين بل بالله استطيع فقاؿ اما انك لو قلػت غيػر هػذا فقدضػربت عنقػك ك
فيما ذكرنا من االخبار كفاية ك بالغ الهل االستبصار فلنعنوف فصػال لملخػ

هػذق

االخبار حتي يظهر بال غبار.
فصــل :اعلػػم اف اللػه سػػبحانه قػديم قػػائم بنفسػه ك جميػػع مػا سػػواق حػػادث ك
الحادث ما اليخرج من القوة الػي الفعػل اال بمكمػل ك هػو الخػالق لػه اي المخػرج
لتلك القوة الي الفعل ك اذ تخلق من الطين كهيئة الطير خلق االنساف كالفخار ك الله
خلق كل دابة من ماء خلقه من تراب فكل ما هو من االمكاف فانما هو مخلوؽ بهذا
المعني ك يحتاج الي من يخرجه من قوة االمكاف الي الفعلية ك ما بالقوة اليقدر علي
افيخرج نفسه الي الفعلية فاف ما بالقوة اليقتضػي اال افيكػوف بػالقوة ك ال تعػين لػه
حين يكوف بالقوة ك ليس بعض ما بالقوة اكلي بالخركج من بعض اخػر فػافهم ك امػا
االمكاف بما هو امكاف فلميخرج من قوة اخري منفصلة فوقه الي الفعليػة االمكانيػة
فهو موجود بما هو موجود بالفعل اي بالفعلية االمكانية فهو مخلوؽ بنفسه ك جميػع
ما في قوته فعلية ك جميع فعليته جميع ما في قوته فاليتوقف فػي كونػه بالفعػل الػي
شيء غيرق فهو خلق بنفسه ك هذا معني خلقت المشية بنفسها ك قلنا بكونه مخلوقا ك
بنفسه لما عرفنا من كجود التركيب فيه ك لو من اثبات ك نفي ك لو علػي ابسػ كجػه
فهو مخلوؽ ك اما الوجود الحق فلما رايناق غايػة ال ايػات ك نهايػة النهايػات ك عرفنػا
ٕٜٚ

بساطته ك كونه هو هو بالترقب ك قوة ك استعداد عرفنا انه الحق القػائم بنفسػه غيػر
المخلوؽ فعرفنا انه حق ك خلق ال ثالث بينهمػا ك ال ثالػث غيرهمػا فكػل مػا سػوي
الحق خلق ك كل خلق من االمكاف فاف كاف خالقه هو المبدا االكؿ فهو المطلػوب ك
اف كاف غيرق يلزـ الشرؾ ك هػو مػذهب الثنويػة ك مػن يشػاكلهم فجميػع الػذكات ك
الصفات ك االفعاؿ يكوف الله سبحانه خالقه قل الله خالق كل شيء ك الله خلقكم ك
ما تعملوف فاذا كاف ما سوي الله خلق الله يكوف بمشيته لما قػاؿ الصػادؽ

خلػق

الله المشية بنفسها ثم خلق االشياء بالمشية ك قاؿ ما من شيء فػي االرض ك ال فػي
السماء اال بسبعة بمشية ك ارادة ك قدر ك قضاء ك اذف ك اجل ك كتاب سواء كاف ذاتا
اك صفة اك فعال اك اثرا بال تفاكت فالله سبحانه علم بعلمه االزلي جميع االشػياء قبػل
افيخرجها من القوة الي الفعلية بتفاصيلها علي نهج الوحدة كمػا عرفػت ك امػا فػي
االمكاف فيكوف مثال يعلم في المداد ك هػو قػوة الحػركؼ االلػف ك البػاء ك الجػيم ك
الداؿ الي اخر الحركؼ ك كاف يعلم تراكيبها ك تكسيراتها الالنهاية ك انها اذا ركبت
كذا صارت اية كلمػة ك ايػة عبػارة ك اي نثػر ك اي نظػم ك اي كتػاب ك اي حػق ك اي
باطل الي ما ال نهاية له من تراكيبها ك معانيها ك مصاديقها ك مػدلوالتها ك مفاهيمهػا ك
اثارها ك افعالها الي ما ال نهاية له ك كػاف يعلػم اف االلػف المفتوحػة المقدمػة ك البػاء
الساكنة ك الجيم المفتوحة ك الداؿ الساكنة تكوف ابجد ك اف عكست تكػوف دجبػا ك
اف شوشت تكوف باجد ك جابػد ك داجػب ك دابػج ك هكػذا ك كػل تركيػب اليصػلح
افيكوف غيػرق فابجػد هػو ابجػد ال غيػرق ك دجبػا هػو دجبػا ال غيػرق ك اليسػع ابجػد
افيقوؿ لم علمتني ابجد ك لمتعلمني دجبا ك ال العكس ك ال غيرهما ك لو علػم ابجػد
دجبا لكاف كذبا فعلم جميع االشياء علي ما هي عليه ك اليجوز غير ذلك في العقل ك
ٕٓٛ

اليعترض علي ذلك عاقل ك اليتوقع سواق فعلم الله سبحانه في علمه االمكاني قبػل
افيوجد زيدا زيدا ك علم انه شػقي اك سػعيد فاعػل اك تػارؾ ك علػم ذاتػه ك صػفاته ك
افعاله ك اثارق كال علػي مػا هػو عليػه ك اليعقػل غيػر ذلػك فلمػا اراد افيكتػب بقلػم
االختراع علي لوح االبداع ابجد كتبه ابجد علي ماكاف يعلمه فكما كػاف ابجػد فػي
علمه ابجد كاف في خلقه ايضا ابجد ك لو كتب دجبا ليس انػه كتػب مػا علمػه ابجػد
دجبا بل كتب ما علمه دجبا دجبا افهم ما اقوؿ لك ك صحح اعتقػادؾ بمػا اقػوؿ فانػه
كحي اكحي الي الحجج

ك ليس نطقا عن الهوي فعلم ما علم فػي علمػه االزلػي

كما علم ك في علمه االمكاني بالقوة ثم خلق ماخلق علي مػا علػم لػميخػالف علمػه
خلقه ك ال خلقه علمه فاف خلق زيدا فهو ماعلمه زيدا ك اف خلقه شػقيا فهػو مػا علمػه
شقيا ك اف خلقه سعيدا فهو ما علمه سعيدا بالتخلف ك هكذا ساير الخلق.
ك اف قلت هب انه يعلم ابجد ابجد ك دجبا دجبا لكن الحصة مػن المػداد التػي
هي علي راس القلم تصلح الفتصػور علػي صػورة ابجػد ك علػي صػورة دجبػا فلػم
صورت هذق الحصة علي صورة ابجد دكف جػدبا اك علػي صػورة دجبػا دكف ابجػد
قيد اف هذا البحث يصدر من مثلػك حيػث يكػوف عنػدؾ مػداد غيرمكتػوب ثػم
تكتبه شيئا بعد شي ء علي حسب ميلك ك هواؾ ك اما الله الذي لػيس يترقػب شػيئا ك
الينتظر كتب شيء في لوح االيجاد ك عندق يكوف جميع الذرات فػي محلػه ك كقتػه
موجودا بالفعل ك هي صور علمه الواجب بعينها كما قدمنا في العلم ك ما يعلمػه فػي
االمكاف ممايكوف علي نهج حكمة الكوف يعلمه في الكوف ك ما يكوف من الحكمػة
كونه في االمكاف ال في الكوف يعلمه فػي االمكػاف كػذلك ك مػا يعلمػه فػي الكػوف
يعلمه في االمكاف ك هي باعيانها هي ما لها من االمكاف الفعلي ك ما لها مػن االمكػاف
ٕٔٛ

الفعلي اليصلح ل يرها بذلك اللحاظ النه هو هي بعينها فاليحتمل عندق ذلك ك كل
قوة عندق فعلية فعالم القوة عالم نسبي بالنسبة الي عػالم الفعػل ك عػالم الفعػل عػالم
اضافي بالنسبة الي عالم القوة ك اما عند الله سبحانه فجميعها بالفعل فػالقوة النسػبية
امكاف ك الفعل االضافي كوف ك علمه االزلي قبل الكوف ك االمكاف محي بهما كمػا
()1

عرفت بل كل مػا سػواق مػن جػوهر ك عػرض مػن حيػث الكمػاؿ علمػه سػبحانه

فاالمكاف احد معلوماته كالكوف كل في محله ك اليتصور امكاف عنػدق الػي كػوف ك
ليس الكوف عندق خارجا من االمكاف ك كل شػيء عنػدق هػو هػو ك هػذا سػر فخلػق
سبحانه الخلق اي اظهر من االمكاف الي الكوف في عالم النسػبة ك االضػافة علػي مػا
علم في االزؿ ك لهذا الخلق في عالم النسػبة ك التػدرج مراتػب فػاكؿ مػا يوجػد منػه
ذكرق االكؿ ك هو بالمشية ثم عينػه االكلػي ك هػي بػاالرادة ثػم هندسػته ك مبػدؤق ك
منتهاق ك هي ذكرق الثاني ك هو بالقدر ثم تركيبه ك هو عينػه الثانيػة بالقضػاء فػاذا تػم
القضاء يمضي شيئا معينا في مكانه ك كقته ك حدق مشركح العلل مبين االسباب سواء
في ذلك الذكات ك الصفات ك االفعاؿ ك االثار النهػا كلهػا حادثػة فالعبػد المخلػوؽ
(ٔ) اعلم اف ما سوي اللػه بحػذافيرق مػن الػذكات ك الصػفات ك االفعػاؿ ك االشػباح ك النسػب ك
القرانات ك االضافات ك الجواهر ك االعراض طرا علمه سبحانه المثبت الذي اليزيد ك الينق
علي نهج الوحدة في عين الكثرة ك اليت ير علمه ك اليتبدؿ ك لميحدث لنفسه علما عػن عػدـ ك
ليس علمه مسبوقا بالعدـ ك الحالة العلمية لالشياء حالة فػوؽ الحالػة الخلقيػة ك الحالػة الخلقيػة
علي طبق الحالة العلمية فخلق كما علم ك انت لو جزيت الخلق اجزاء بالنسبة الي اللػه سػبحانه
لتجد كلها صورا فعلية علمية ليس فيها استعداد الت ير ك التبدؿ فاذ لميمكن فيها الت ير ك التبػدؿ
فهي علي ما هي عليه بال احتماؿ تحوؿ فيجب افتكوف كما كانت ك يمتنع خالفه فخلق ماخلق
علي حسب كاجب علمه فبطل ماكانوا يقولوف اليسئل عما يفعل ك هم يسالوف .منػه

ٕٕٛ

علي ما كصفت قائم بمشية الله ك بارادته ك بقدرق ك بقضائه ك باذنه ك اجلػه ك كتابػه
محفوظ بها ابدا ك قدعلم الله سبحانه في علمه االزلي انه يفعل كذا في كقت كذا ك
كذا ك في مكاف كذا ك حد كذا اذا امكن له الفعل ك هيئ له االتػه ك اسػبابه ك عللػه ك
هو قبل خلقه فجعل هذق االفعاؿ علي حسب مقتضي حكمته فػي قوتػه ك اسػتعدادق
اذ لوال ذلػك لمػاامكن صػدكرق عنػه ك هػو احػد اسػباب االسػتعداد فجعلػه صػالحا
الف يفعل ك في قوته ذلػك ك ركػب فيػه االالت ك االدكات ك الميػوؿ ك الشػهوات ك
الطبايع ك انما هو بالمشية االمكانية للفعل ثم خلق ذكر الفعل االكؿ بمشيته الكونية
ثم خلق عينه بارادته ثم ذكرق الثاني بقدرق ثم عينه الثانيػة بقضػائه ثػم امضػاق علػي
يدق حين علم انه يفعله في كقت الفعل ك مكانه ك حدق ك لو لميخلق لػه ذلػك الفعػل
لماقدر افيفعله النه ليس بنفسه شريكا للػه يخلػق مػا يشػاء ك البػد ك افيخلػق اللػه
سبحانه له جميع ذلك فعن ابيعبداللػه

فػي حػديث لػه عػن النبػي

اف اللػه

عزكجل عند لساف كل قائل ك عند يد كل باس فهذا القائل اليستطيع افيقوؿ اال ما
شاء الله ك اليستطيع افيبس يدق اال بما شاء الله الخبر فهو محفوظا بفعل الله يفعل
مػػا اجػػري اللػػه علػػي يديػػه باختيػػارق المحفػػوظ الفعػػل المحفػػوظ فهػػو مسػػتطيع
باالستطاعة الصلوحية بما جعل الله فيه من تلك االستطاعة قبل الفعل ك باالستطاعة
الفعلية بما جعل الله فيه من تلك االستطاعة حين الفعل ال قبله ك ال بعدق فاليسػتطيع
افيفعل ما لميفعل حين لميفعػل ك اف اليفعػل مػا فعػل حػين فعػل ثػم بعػد ذلػك اف
احسن فله سبحانه المنة عليه النه ليس له حق علي الله افيخلق له الحسنة ك يجريها
بادئ بنعمػه ك اف اسػاء فلػيس لػه
علي يديه ك ليس بموجب علي الله اقتضاؤق ك هو ٌ
حجة علي الله سبحانه النه اقتضاق كلميشا الله سبحانه له االساءة علي سػبيل الحػتم
ٖٕٛ

ك اف لم يقتضه فهو سبحانه اكلي بحسناته منه ك هو اكلي بسيئاته مػن اللػه ك قػداطاع
مع ذلك بقوة الله ك عصي بقدرة الله فاف صدق الله عن عصػيانه فبمنػه ك فضػله ك اف
خلي بينه ك بين عصيانه فبعدله فحسناته من الله قػدظهرت بػه النهػا هيئػات محبتػه
القاها عليه مبتدئا بالنعمة ك سيئاته منه قدظهرت بالله النها هيئات نفسه ك مقتضاها.
مثاؿ ذلك الشمس ك النور ك الجدار ك الظل فاف النور من الشػمس ك هػي اكلػي
به ك قدظهر بالجدار ك عليه ك الظل من الجػدار ك هػو اكلػي بػه ك قػدظهر بالشػمس ك
لوال الشمس لماكاف نور ك لوال الجػدار لمػاظهر ك لػوال الجػدار لماكػاف ظػل ك لػوال
الشمس لماظهر فما من الشمس كالركح ك الجدار كالجسػد فلػوال الػركح لمػا كػاف
بالجسد حراؾ ك لوال الجسد لماكاف للركح ظهور فاذا اجتمعا كاف ماكاف فال حػوؿ ك
ال قوة اال بالله ما اصابك من حسنة فمن الله ك ما اصابك من سيئة فمن نفسك ك قل كل
من عند الله فما لهؤالء القوـ اليكادكف يفقهوف حديثا ك طوبي لمن اجػري اللػه علػي
يديه الخير ك كيل لمن اجري علي يديه الشر ،بكفرهم لعناهم ك جعلنا قلوبهم قاسية ك
يهديهم ربهم بايمانهم ك قد مر شواهد جميع ذلك من االخبار ك هكذا ينب ػي افيحقػق
هذق المراتب ك اعرؼ صحة علومنا ك ال قػوة اال باللػه بمطابقتهػا مػع الكتػاب ك السػنة ك
انهما اليشرحاف اال بها فالحمد لله علي ما من علينا به مػن علػوـ اؿمحمػد

مػاايعجز

عن كصفه الواصفوف ك صلي الله علي محمد ك اله الطاهرين ك رهطه المخلصين.
فصـل :اعلم اف الله سػبحانه كػاف اذ الكػاف فكػوف ماكػاف ال مػن شػيء علػي
مقتضي مشيته ك حسب ارادته ك طبق قدرق ك كفق قضائه ك نسبة امضائه فلػميشػا اال
ماكاف ك لميكن اال ما شاء كما شػاء فانػه المختػرع ال مػن شػيء ك المبتػدع ال علػي
احتذاء شيء فالخلق كله بذكاته ك صػفاته ك افعالػه ك اثػارق ك حػدكدق ك محػدكدق ك
ٕٗٛ

كجودق ك ماهيته ك قابليته ك مقبوله ك كل ما لػه ك منػه ك اليػه ك بػه ك فيػه ك غيػر ذلػك
مخلوؽ له علي حسب محبته ك مشيته فجميعهم مؤتمركف بما امر كما امػر اليتقػدـ
منهم شيء ك اليتاخر كما قدمناق في مسئلة توحيد العبادة فبالنسبة اليه ليس طاعػة ك
ال معصية ك ال سعادة ك ال شقاكة ك ال كفر ك ال ايماف ك ال احساف ك ال اساءة ك ال ضر ك
ال نفع ك ال قرب ك ال بعد ك ال نور ك ال ظلمة بل الكل عندق عبيػد مطيعػوف مسػبحوف
كونا اليسبقونه بالقوؿ ك هم بامرق يعملوف كل قػدعلم صػلوته ك تسػبيحه فلػيس
هناؾ شيء من هذق االضداد ك االحواؿ ك جميع ذلك امػور نسػبية للخلػق فيمػا بػين
الخلق اذا نسب بعضها الي بعض ك قدامتحن الله سبحانه خلقه بعضػهم بػبعض كمػا
قاؿ ك جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبركف ك كاف ربك بصيرا فػامر بعضػهم بلسػاف
بعض باطاعة بعض ك جعل لهم اية الصدؽ فمن اطاع الذي امر الله بطاعته بلسانه اك
بلساف حجة اخر فقداطاع الله ك من عصاق فقد عصي الله ك من امن به فقػدامن باللػه
ك من كفر به فقدكفر بالله ك من كافقه سعد ك من خالفه شقي ك مػن اتبعػه احسػن ك
من تخلف عنه اساء ك هكذا فهيهنا جاءت االضداد ك اي هذق فعلوا لميخرجهم عن
الطاعة الكونية االكلية ك اليستحقوف منه هنالك اال الجزاء الكوني بالطاعة المحضة
الملَكية ك قدمنحهم ذلػك فػادامهم بالػدكاـ االبػدي فػي جنػة الوجػود
المعصومية َ
منعمين ك يزيدهم باالمداد ك هػم مخلػدكف منعمػوف ابػدابعطاء غيرمجػذكذ ك انمػا
يستحقوف من الذين اطاعوهم اكراما ثانيا ك مػن الػذين عصػوهم عقابػا ثانيػا النهػم
امنوا بهم ك كفركا بهم ك اطػاعوا ايػاهم ك خػالفوا ايػاهم ال غيػرهم فاليسػتحقوف اال
منهم ك انما يجازيهم الله علي يد من فتنوا به كما فتنهم بػه ك اقػاـ علػيهم الحجػة بػه
ارايت اذا احسنت الي زيد ك حييته بتحية الست تستحق منه االحساف ك التحيػة فػاذا
ٕ٘ٛ

احسن اليك فالله هو المحسن علي يديه فعلي هػذق فقػس مػا سػواها فػاذا ال سػعادة
لسعيد اال بطاعة من امرق الله بطاعتػه ك ال شػقاكة لشػقي اال بمخالفػة مػن امػرق اللػه
بطاعته فال اختالؼ في الكوف ك انما هو في الشرع بعد ما كونػوا ك هػذا هػو المػراد
من قولهم كل مولود يولد علي الفطرة ك قوله فطػرة اللػه التػي فطػر النػاس عليهػا
كتدبر في قوله تعالي كاف الناس امة كاحدة فبعث الله النبيين مبشرين ك منذرين ك
انزؿ معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفػوا فيػه ك مػااختلف فيػه اال
الذين اكتوق من بعد ما جاءتهم البينات ب يا بينهم فهدي الله الذين امنوا لما اختلفوا
فيه من الحق باذنه ك الله يهدي من يشاء الي صراط مستقيم ك اعلم انهم كانوا امػة
كاحدة في الكوف فبعث اليهم الرسل في عالم النسبة ك االضافة فاختلفوا فػي الحػق
الملقي اليهم من الرسل ك هو الوالية فحكم اللػه بيػنهم بالرسػل فػافهم فالسػعادة ك
الشػػقاكة فػػي االعمػػاؿ ال فػػي الػػذكات ك انمػػا كانػػت الػػذكات مسػػلمة مطيعػػة للػػه
التستكبر عن االنقياد له ك انما استكبارها عن طاعة االنبياء فيؤمن بهم قػوـ ك يكفػر
بهم قوـ ثم يبلي المػؤمنين باالنبيػاء بطاعػة كالة االمػر بعػدهم ك القػواـ بػامرهم اذ
اليتحقق في االنبياء كماؿ االبتالء ك اليتبين كماؿ االنقياد لله سبحانه منهم فيبتليهم
بطاعة االكصياء فيؤمن بهم منهم طائفة ك يكفر بهم اخري ب يػا بيػنهم ثػم اليكتفػي
بذلك النهم لعلو مقامهم اليقدر احد علي عدـ االنقيػاد لهػم كمػا لػميقػدركا علػي
عدـ االنقياد لالنبياء ك لله سبحانه كما تقرا في الزيارة طاطا كل شريف لشرفكم ك
بخع كل متكبر لطاعتكم ك خضع كل جبار لفضلكم ك ذؿ كل شيء لكم فاليحصل
االفتتاف التاـ اال في قوله ك كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهوالء من الله عليهم
من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين ك قاؿ ك جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصػبركف ك
ٕٛٙ

كاف ربػك بصػيرا اكعجبػتم اف جػاءكم رجػل مػنكم لينػذركم ك لتتقػوا ك لعلكػم
ترحموف ففتنهم بوالية االكليػاء ك عػداكة االعػداء فهنالػك زلػت االقػداـ ك ضػلت
االحالـ ك ادلهم الظالـ ك نجا الكراـ ك هوي الط اـ ك ليس ربك بظالـ.
فتبين اف السعادة ك الشقاكة صػفتاف فعليتػاف ال ذاتيتػاف ك الخلػق بعػد مػاخلقوا
خلقوا مختارين مستطيعين الفيطيعوا ك الفيعصػوا النهػم كمػا عرفػت خلقػوا مػن
كجػػود ك ماهيػػة يسػػتطيعوف افيعملػػوا بمقتضػػي كجػػودهم ك بمقتضػػي مػػاهيتهم ك
اصحبهم مشيته حتي يفعلوا بها ما شاؤا فمنهم من امن ك لله المػن عليػه بهدايتػه ايػاق
اليه ك منهم من كفر ك لله الحجة عليه فتدبر.
فصـل :اعلم اف الله سبحانه قػادر مختػار يسػتطيع افيفعػل مػا اراد ك افيػدع
ماااراد ك ظهر اختيارق لما يشاء في مشيته ك خلق جميع الخلػق بمشػيته ك كػل اثػر
تابع لصفة موثرق فجميع خلقه قادر مختار اال اف ا الثر كلما قرب من مػوثرق اشػتد
في شباهته بموثرق ك كلما بعد عن مبدئه ضعفت فيه تلػك الشػباهة فضػعفت فيػه
القدرة ك االختيار فاشبه الخلػق بػه فػي القػدرة ك االختيػار اكؿ صػادر صػدر عػن
مشيته ك هو محمد

ك اهػل بيتػه الطػاهركف ثػم دكنهػم االنبيػاء فاالكصػياء ثػم

دكنهم االناسي ثم دكنهم الجن ثم المالئكة ثم الحيوانات ثم النباتات ثم المعادف
ثم الجمادات ثم االعراض ثم االشباح ثم اشباح االشباح الي ما شاء الله فجميع ما
خلق قادركف مختاركف اليوجد فيهم مضطر ابدا ك كيف يعقل االضػطرار فػيهم ك
كلهم اثر المختار ك قدخلقهم بهم فػي حػدهم ك مقػامهم ك اجػري تكػوينهم بهػم
عليهم كما مر فالتذهب مذهب الذين يعلموف ظاهرا من الحيوة الدنيا ك هػم عػن
االخرة هم غافلوف الي اف النار مثال مضطرة علي االحراؽ ك الماء علي السػيالف ك
ٕٛٚ

امثالها فانهم كلهم مختاركف اال انهم لبعدهم عن المبدا جمدكا علػي مػا اختػاركق
اكال ك اليقدركف لضعف اختيارهم علي التحوؿ عما اختاركق سريعا ك لنعم ما قيل
اذا اختػار المختػػار االخيػػر اشػػتبه فػػي فعلػه بالمضػػطر فهػػم لجمػػودهم ك ضػػعفهم
اليتحولػوف سػريعا عماكػػانوا اختػاركق بخػالؼ االركاح فػػانهم لشػدة اختيػػارهم
يتحركوف حركات مختلفة ك يتحولوف سريعا عما اختاركق في حاؿ ك اشد اختيػارا
منهم اال ناسي فهم تحولهم اسػرع ك اكثػر اذا شػاؤا ك امػا اكائػل العلػل فهػم اعظػم
اختيارا ك قدرة من الكل اال انهم لقربهم مػن المبػدا اليختػاركف اال رضػا المبػدا ك
محبته ك معصوموف بعصمة الله ك لم تبلغ عصمتهم الػي االضػطرار فهػم فػي حػاؿ
عصمتهم اشد شي ء اختيارا ك قدرة علي التحوؿ ك بػذلك يثػابوف علػي حسػناتهم
النها صادرة عن اشد االختيار ك هو قوله

لوعصيت لهويت ك من ذلك اعرؼ

سر تكليف الجمادات ك النباتات ك الحيوانػات كمػا تػواتر بػه االخبػار ك ال تػاكؿ
كلمات االئمة االبرار بما اكلها الجهاؿ فهم حقيقة مختاركف قادركف ذككا شػعور
ك ادراكات اال انها ضعيفة علي حسب رتبتها ك ليس اختيارهم علي حسب اختيػار
االنساف كما عرفت ك هذا كجه انك مختار ك التقدر اف تكبػر ك تصػ ر ك تسػمن ك
تهزؿ ك تناـ ك تستيق الف بدنك جمادي ك اختيارق اختيػار ضػعيف اليقػدر علػي
التحوؿ عما اختارق بالطبع فاليشتبهن عليػك اختيػارؾ بعػدـ قػدرتك علػي ت ييػر
صف ات من بدنك فانػك فػي بػدنك ضػعيف االختيػار ك فػي ركحػك اقػواق ك فػي
نفسك اقوي منه ك ذلك مزؿ االقداـ ك اثبتتك عليه بحوؿ الله ك قوتػه اف عرفػت ك
لنختم بذلك مسئلة االمر بين االمرين فاف هذق العجالػة التليػق بػاكثر مػن ذلػك ك
فيما كتبنا كفاية ك الحمدلله ك بالغ.
ٕٛٛ

الومام الثالج
في ػذل اهلل سثحاًِ في الثَاب ٍ الؼماب ٍ الويضاى ٍ الحساب ٍ الجٌٔ ٍ الٌاس
لالخياس ٍ االششاس ٍ اسشاس الحشش ٍ الٌشش ٍ الوؼاد

ك هي مسئلة صعبة قدتحير فيها قوـ من الحكماء الذين كػانوا يشػقوف الشػعر
في ساير المسائل الطبيعية ك ضل فيها قوـ اخركف الجل عدـ كقػوعهم علػي الحػق
الواقع فمنهم من انكر المعاد الجسماني ك اثبته في الركح ك منهم مػن اكؿ جميػع مػا
كصل اليهم من جزئيات المعاد عجػزا مػنهم عػن تعقلهػا علػي الحقيقػة ك الحػاؿ اف
المعاد الجسماني من ضركريات مذهب االسالـ ك منكرق كافر ك كوف ما كصل من
الشارع في جزئياته علي الحقيقة ضركري النه اليكذب ك الي ري بالباطل ك يكلم
الناس علي قدر عقولهم ك منهم من اقر به تصديقا لظواهر االخبار ك هم علي طريػق
نجاة اال انهم لميفوزكا بحقيقة العلم ك باطنه فاف كالمهم

له ظػاهر ك بػاطن ك تاكيػل

ك باطن تاكيل ك بػاطن بػاطن ك انمػا االطػالع علػي بػواطن كالمهػم شػاف الخصيصػين
االبرار الممتحنين االخيار فاردنا افنشرح في هػذا المقػاـ ممػا علمنػا اللػه سػبحانه مػن
بركات سادتنا الكراـ ك ال قوة اال بالله العلي العظيم ففي هذا المقاـ مواقف:
الوَلف االٍل
في سش الؼَد ٍ حميمتِ ٍ حميمٔ الوؼاد ٍ تحميك رلك يمتضي سسن فصَل

فصـل :اعلم اف حقيقة العود التعػرؼ اال بعػد معرفػة البػدء فانػه كمػا بػداكم
تعودكف ك اليعقل العود اال بالرجوع الي ماكاف فيه فما لػميعػرؼ المنػازؿ االكلػي
لميعقل كيفية العود فالبد لنا افنشرح علي نحػو االختصػار كيفيػة البػدء ك النػزكؿ
اكال ثم نتبعه ببياف حقيقة العود.
ٕٜٛ

اعلم اف الله سبحانه احد بال نهاية ك ال غاية ليس فيه قوة ك استعداد يظهػر منػه
حالة بعد حالة ك ال فعلية بعد فعلية ك ليس فيه فعلية النها ظهور بعد كموف ك كجػود
بعد عدـ بل هو هو ابدا ازال بال قوة ك ال فعلية ك ال نزكؿ ك ال صعود ك ال ت يػر كجػود
ك ال غاية له ك ال نهاية كما شرحناق مكررا مرددا فهو كامل الينتظػر لنفسػه حػدكث
كماؿ ك جميل اليترقب لها زيادة جماؿ ك اكؿ كماالته كينونته التي بها يقاؿ لػه كػاف
اذ ال كاف ك ذاته العليا المستجمعة لجميع الكماالت بالطي ك االتساع صاحبة الصػفات
الذاتية ك الكماالت االزلية فكانت علمػا بكػل معلػوـ اطالقيهػا ك مقيػديها امكانيهػا ك
كونيها ك عينيها كليها ك جزئيها غيبيهػا ك شػهاديها ذاتيهػا ك كصػفيها ك فعليهػا ك اثريهػا
جوهريها ك عرضيها الي ما ال نهاية له ك اليزيد في علمػه ذلػك شػيء ك اليػنق

منػه

شيء ك اليت ير ك اليتبدؿ بوجه من الوجوق ال طػوال ك ال عرضػا ال صػعودا ك ال هبوطػا
فلالشياء من حيث المعلومية هنا ليس بدء ك ال عود ك ال هبوط ك ال صعود ك ال انحػالؿ
ك ال انعقاد يري اخرها كما يري اكلها فالجل ذلػك يعبػر جػل جاللػه فػي كتابػه عمػا
لميات بلف الماضي حػين يخاطبنػا ك نحػن فػي الرتبػة الػدنيا اذ كلهػا حاضػرة لديػه
موضوعة عندق في حضرته في حدها ك مكانها فهيهنا ليس بدء ك ال عود كما عرفت.
ثم بعد ذلك كماله الوصفي االطالقي الشامل لجميع ما كاف ك مػا يكػوف فانػه
القلم الذي كتب علي صفحة اللوح الذي هػو محلػه ك مظهػرق ك هػو الػنفس الكليػة
االلهية التي هي منه ك اليه ك تمامه ك كماله جميع ما كاف ك مػا يكػوف ثػم خػتم علػي
فمه فلمينطق ك الينطق ابدا ففي هػذا المقػاـ بػدء ك ال عػود بمعنػي اف االشػياء ابػدا
سرمديا ك ال نهاية له كاقفة موقف البدء ك لميتقض من اكؿ االبداء شيء حتي يعلػم
ماذا يكوف فهم ابدا في اكؿ اف البدء ك ال اف ك هػذق اليػد ابػدا فػي الصػنع االكؿ مػن غيػر
ٕٜٓ

تجديد صنع فلالشياء في الوجػود االطالقػي ك محلػه ايضػا ال عػود ك اف كػاف لهػم بػدء
فانهم لمايتجاكزكا حد البدء حتي يعودكا اك لها بدء ك عود كلكن عودها عين بدئها.
ثم بعد ذلك رتبة حقايق الكاينػات الصػادرة عػن المشػية اي الػنفس الناطقػة
القدسية ك ما يليها في كل رتبة ك مقاـ ك هيهنا مقاـ البدء ك العػود لوجػود االمتػداد ك
القوة ك االستعداد ك تدرج االمداد ك ترتب الظهورات اما طولية كمػا فػي الػدهر اك
عرضية كما في الزمػاف فمنهػا اي مػن الػنفس الناطقػة فػي مراتبهػا ك تجلياتهػا بػدء
االشياء كل بحسبه ك مقامه ك اليها تعود بالكماؿ كما ياتي اف شاءالله.
فصـل :العود اما يراد منه عود االركاح الي االجساد بعد مفارقتها االجساد كما
ياتي ك اما يراد منه عود االركاح الػي مباديهػا كمػا عبػر عنػه اميرالمػؤمنين

فػي

حديث كميل ك كالهما كاقع حق.
اما عود االركاح الي االجساد بعد مفارقتها فصفته علػي االجمػاؿ اف االنسػاف
اذا بلغ اجله الذي قدر له يقبض ملك الموت نفسه اي ركحه المثالي مع مػا فيػه مػن
المادة ك الطبيعة ك النفس ك الركح ك العقل ك الفؤاد فيبقي ركحه فػي عػالم السػاهرة
كما قاؿ الصادؽ
قاؿ

في تاكيل قوله تعالي فانما هي زجرة كاحدة فاذا هم بالساهرة

تبقي االركاح ساهرة التناـ ك ذلك اف النوـ للبدف ال للركح فيبقي هناؾ الي

افين ُفخ اسرافيل نفخة الصعق فتنجذب االركاح فتدخل الصور ك هو قػرف مػن نػور
علي شكل القلب فيه ثقب بعدد االركاح ك في كل ثقبة ستة منازؿ فاذا دخػل ثقبهػا
القت مثالها في البيت االكؿ ك مادتهػا فػي الثػاني ك طبيعتهػا فػي الثالػث ك نفسػها فػي
الرابع ك ركحها الملكوتية في الخامس ك عقلها في البيػت السػادس فتبطػل صػورها ك
يضمحل تركيبها اربع مائة سنة من ذلك الوقت فاذا اراد الله اعادتها للجزاء امطػر مػن
ٕٜٔ

بحر تحت العػرش يقػاؿ لػه صػاد مطػرا فيكػوف كجػه االرض بحػرا كاحػدا فيتمػوج
فيجتمع اجزاء كل انساف في قبرق ك تتركب ك تنمو كما كاف يوـ اكؿ ثم امػر اسػرافيل
بعد احيائه افينفخ نفخة الدفع فدفع عقلها الي ركحهػا ك دفعهمػا الػي نفسػها ك دفعهػا
الي طبيعتها ك دفعها الي مادتها ك دفعها الي مثالهػا ك دفعهػا الػي بػدنها ك كلجػت فيػه ك
تنشق االرض فيخرج ينفض التراب من راسه يشاهد عرصة المحشر ك يحشر.
ك اما صفة عودها الي مباديها علي نهػج االجمػاؿ فػاف اللػه سػبحانه خلػق اكؿ
ماخلق العقل ثم قاؿ له اقبل فاقبل ثم قاؿ له ادبر فادبر الي اف نزؿ الي غايػة البعػد ك
هو هذق الدنيا دار البالء ك االختبار فنزؿ الي التراب فخمػد نػورق ك انطفػا ضػوؤق ك
مات بعد حيوته االكلػي ك هػو قولػه سػبحانه كيػف تكفػركف باللػه ك كنػتم امواتػا
فاحياكم ثم اتاق نداء اقبل الثاني ك هو غير االكؿ فاف االكؿ كوني انوجادي ك الثاني
شرعي امتثػالي فعػاد مقػبال الػي مبدئػه مػن غايػة البعػد الترابػي الكيلوسػي فكػاف
كيموسا ثم نطفة ثم علقة ثم مض ة ثم عظاما ثم لحماثم حيا ثم مدركا ثم مفارقا بعد
تخلل االت البدف فيكوف في عالم البرزخ فيكوف فيه الي افينفخ في الصور فيكوف
مادة ثم يموت في الطبيعة ثم يكوف مفارقا بعد تخلل االت البرزخ فيكوف في عػالم
النفوس ثم يبقي هناؾ ك يصعد صاعدا الي افيكوف في رتبػة الػركح الملكػوتي ثػم
يصعد صاعدا الي افيكوف في رتبة العقوؿ ثم يصعد صاعدا الي افيصل الي الفػؤاد
الذي منه بدؤق الكوني ك يصعد فيػه الػي افيصػل الػي رتبػة االسػم ثػم يصػعد الػي
افيصل الي رتبة المسمي ثم الي ما ال اذف لنا فػي بيانػه كلكػن اقػوؿ يصػعد الػي مػا
النهاية له ك مع ذلك اليتحد باالزؿ كما يزعمه المتصوفة خذلهم الله فػاف الحػادث
لميبدا من القديم فيعود اليه كلما كضعت لهم حلما رفعت لهم علما ليس لمحبتػي
ٕٕٜ

غاية ك ال نهاية انتهي المخلوؽ الي مثله ك الجاق الطلب الي شكله الطريق مسدكد ك
الطلب مردكد كما ياتيػك بيانػه اف شػاءالله ك اف الجنػة كمػا ركي ادناهػا الطعػاـ ك
اعالها علم ك في القدسي اذا تلذذ اهل الجنة بمػاكلهم ك مشاربهم تلذذكا اي اهل
الجوع ك الصمت بكالمي ك بمناجاتي فهذا مجمل القوؿ في معني العود ك البد من
بياف ذلك علي نهج الحكمة لئاليحرـ ابناء الحكمة عن الوصوؿ الي الحقايق.
فصـل :اعلػم اف اللػه سػبحانه كاحػد احػدي المعنػي كمػا بينػاق مكػررا ك اكؿ
مااتجلي تجلي بصػفة كينونتػه المشػاراليها بقولػه ماكػذب الفػؤاد مػاراي ك ذلػك
التجلػػي اي صػػفة الكينونػػة هػػو اكؿ مػػا خلػػق اللػػه خلقػػه بنفسػػه ك هػػو مػػا اشػػار اليػػه
الصادؽ

خلقت المشية بنفسػها ك هػو الربوبيػة اذمربػوب ك امػا الكينونػة فهػي

الربوبية اذ المربوب ك اما الذات القديمة فهي المعراة عن االسم ك الرسم ك هػو اي
ذلك التجلي جوهر دراؾ محي باالشػياء مػن جميػع جهاتهػا عػارؼ بالشػيء قبػل
كونه اذ به شيء الشيء فهو علة الموجودات ك نهايػة المطالػب ك هػو القلػم الػذي
كتب الله به جميع ما كاف ك ما يكوف التي هي االيات البينػات فػي صػدر اللػوح اي
الكلية االلهية التي اكتيت العلم ك هو النابت في جناف الصاقورة علي شفير بحر نوف
اي الدكاة االكلي علي احد المعاني ك انكشاؼ ذلك ميسػور لمػن كػاف لػه قلػب اك
القي السمع ك هو شهيد اذ قدعلم اكلوا االلباب اف االستدالؿ علي ما هنالك اليعلم
اال بما هيهنا انظر فيما تري من هذا العالم فانك تجد جميع الكثرات الجسمانية فػي
جميع االمكنة ك االكقات منطوية تحت الجسم بحيث اليشذ عنها شاذ فػال شػيء اال
الجسم حين اذ ذاؾ جسم ك اذا نظرت الي الكثرات ك االثار تجػد اكؿ موجػود منهػا
العرش منه بدئت االجساـ ك اليه تعود بالكماؿ ك هو اكؿ ما خلق الله ال جسػم فوقػه
ٖٕٜ

ك هو القلم الذي به كتب الله جميع العلوـ الجسػمانية فػي صػدر اللػوح المحفػوظ
الجسماني اي الكلية االلهية ك هي الكرسي ك هما اخواف في الله ك باباف من ابػواب
ال يػػب ك العػػرش هػػو ملػػك الكيفوفػػة فػػي االشػػياء ك هػػو منفػػرد عػػن الكرسػػي الف
الكرسي هو الباب الظاهر من ال يب الذي منه مطلع البدع ك منه االشػياء كلهػا النػه
باء بسم الله الرحمن الرحيم ك العرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف
اي كيفية الخلق ك الكوف ك القػدر ك الحػد ك االيػن ك المشػية ك صػفة االرادة ك علػم
االلفاظ ك الحركات ك الترؾ ك علم العود ك البػدء ك فيػه تمثػاؿ كػل شػيء ثػم دكنػه
الكرسي ك هو النفس الكلية االلهية ك هو اللوح المحفوظ ك خليفة العرش في عػالم
الظاهر ك فيه العلم التفصيلي العيني علػي نهػج الكليػة ك سػاير االفػالؾ ك االركاح ك
القوي ك المشاعر تفاصيله ك امواج بحرق ك لهما مقاماف في الوصل ك الفصػل فمقػاـ
العرش في الوصل هو كل االجساـ برمتها بموادها ك صورها ك حدكدها فهو اطلس
حينئذ عن جميع الكثرات ك الحدكد ك يدرؾ اذا نظر الي الكل من حيػث انػه جسػم
ذكطػوؿ ك عػرض ك عمػق علػي نهػج االجمػػاؿ ك االطػالؽ ك هػو مػن بػاب الجسػػم
التعليمي ك هو غير الجسم الالبشرط المستوي عليه فانه جػوهر قابػل لالبعػاد ك امػا
الكرسي في الوصل فهو الجسم الجامع لالطواؿ ك العػركض ك االعمػاؽ علػي نهػج
التفصيل الجمعي العلمي ك قدظهر الجسم االكؿ فػي الفلػك التاسػع االطلػس ك هػو
يحكيه ك الثاني في الفلك الثامن المكوكب ك هو يحكيه ك هما في عالم الفصل.
فػػدكف ذلػػك التجلػػي االكؿ مقػػاـ الػػنفس الكليػػة االلهيػػة التػػي منهػػا خلقػػت
الموجودات ك مقاـ الباء ك اللوح كما اف التجلي االكؿ مقاـ االلف ك القلم ك المشػية
ك االرادة فهذق النفس هي اكؿ صادر عن المشية ك هي حقيقة العػالم ك هػي المشػار
ٕٜٗ

اليها في حديث اميرالمؤمنين

قوة الهوتية ك جوهرة بسيطة حية بالذات اصلها

العقل منه بدئت ك عنه كعػت ك اليػه دلػت ك اشػارت ك عودتهػا اليػه اذا كملػت ك
شابهته ك منها بدئت الموجودات ك اليها تعود بالكماؿ فهي ذات الله العليا ك شجرة
طوبي ك سدرة المنتهي ك جنة الماكي من عرفها لم يشق ك من جهلها ضل سػعيه ك
غوي ك في الحديث االخر هذق التي مبدؤها من الله ك اليه تعود قػاؿ اللػه تعػالي ك
نفخت فيه من ركحي ك قاؿ تعال ي ياايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية
مرضية ك العقل كس الكل انتهي فهذق النفس هي حقيقة الكل مػن عرفهػا عػرؼ
ربه ك هي اكؿ صادر من التجلي االكؿ اي المشية ك هي مبدا الوجود المقيد ال شيء
فوقه ك هػي جػوهرة الهوتيػة النهػا كصػف اللػه جػلشػانه ك جػوهرة بسػيطة عػن
الكثرات التي دكنها ك اف كانت بالنسػبة الػي العقػل مركبػة حيػة بالػذات ال بحيػوة
مستعارة اصلها العقل النها ظله ك شػعاعه ك نػورق صػدرت عنػه كنػور الشػمس مػن
الشمس ك عودتها اليه من حيث الظهور ال من حيث الذات النها نػورق منهػا ُب ػدئت
الموجودات كما ُب ػدئت هػي مػن العقػل فػالموجودات ظلهػا ك نورهػا ك اليهػا تعػود
بالكماؿ من حيث الظهور ال الذات فهي ذات اللػه العليػا النهػا ذات الػذكات مضػافة
الي الله اضافة تشريف ك شػجرة طػوبي فػاف فػي دار كػل موجػود منػه غصػن نػور ك
سدرة المنتهي النها منتهي الموجودات ك هي شجرة العلػم علػم اللػه سػبحانه ك جنػة
المػػاكي سػػقفها العػػرش ك هػػي ارض الجنػػة اليسػػكنها احػػد مػػن الخلػػق اال محمػػد ك
اؿمحمد

من عرفها لميشق فانه عرؼ ربه ك من جهلهػا ضػل سػعيه ك غػوي النػه

جاهل بربه ك مثالها في نحو المثاؿ االكؿ البحر مجمع الماء ك جميع االمػواج شػؤنه ك
اطوارق ك اغصانه ك اكراقه منه ُبدئت ك اليه تعود ك ليس كل موج ببحر كمػا انػه لػيس
ٕٜ٘

بماء مطلق ك مع ذلك ال شػيء سػوي البحػر فػي البحػر فػاف االمػواج كمػاؿ البحػر ك
فعلياته ك شؤنه كما انه ال شيء سوي الماء المطلق في الماء المطلق اذ البحر كمالػه ك
شانه ك فعليته ك مرادي بالماء ما يعم االجتماع ك االفتراؽ فاالجتماع ايضػا حػرؼ مػن
حركؼ الماء عظيم كما اف االمواج حركؼ له ص ار فاليشتبهن عليك فتضل فتفطن.
ثم دكف هذق الحقيقػة االلهيػة الكليػة الحقػايق الجزئيػة ك هػي ظلهػا ك نورهػا
كاشعة الشمس من الشمس ك تلك الحقايق هي النفوس الجزئيػة الناطقػة القدسػية
المشار اليها في حديث اميرالمؤمنين

قوة الهوتية بػدؤ ايجادهػا عنػد الػوالدة

الدنيوية مقرها العلوـ الحقيقية الدينية موادها التاييدات العقليػة فعلهػا المعػارؼ
الربانية فراقها عند تحلل االالت الجسمانية فاذا فارقت عادت الي ما منػه بػدئت
عود مجاكرة ال عود ممازجة ك في حديث اخر ليس لها انبعاث ك هي اشبه االشياء
بالنفوس الملكية الخبر فهذق النفوس هي النفوس االنسانية ك الخلػق الثػاني ك هػي
الهوتية فانها ما كصف الله نفسه لها بها بواسطة النفس الكلية فهي الهوتيػة سػفلي
ثانية ك النفس الكلية هي الالهوت االعلي بدء ايجادها عند الوالدة الدنيويػة يعنػي
اذا تولد الولد الجسماني في الدنيا انطبع في هويته من النفس الكلية شعاع كمػا انػه
اذا كجدت مراة في االرض انطبع فيها شبح من الشمس ك قبلها اليكوف فاذا كلد هنا
المراة كجدت هناؾ النفس ك تتقوي كلما يتقوي الولد ك تتشخ

ك تتميز باشػتداد

شيئا بعد شيء فهي في اكؿ االمر ضعيفة جػدا فانهػا علػي حسػب دعوتػه ك مسػالته
فكلما يتمحض في الدعاء تمحض االجابػة مقرهػا العلػوـ الحقيقيػة الدينيػة اذ هػي
ليست في البدف ك ال من صوافيه ال من ارضػه ك ال مػن افالكػه ك انمػا مقرهػا العلػوـ
الدينية التي هي لها بمنزلة الصورة للمػادة فكلمػا يحصػل العلػم ك يػزداد تحصػل ك
ٕٜٙ

تزداد موادها التاييدات العقلية النازلة اليها بواسطة الػنفس الكليػة فعلهػا المعػارؼ
الربانية الف العقل القي في هويتها مثاله بواسطة النفس الكليػة ك اظهػر عنهػا افعالػه
كما اف النفس الكلية اصلها العقل منه بدئت فراقهػا عنػد تحلػل االالت الجسػمانية
فانه اف انكسرت المراة ذهب الشبح الي مقرق في العلوـ الدينيػة ك قامػت بصػورها
العلمية مستقلة ك فراقهػا فػراؽ تػدبير بعػد تحلػل االالت ك اال فهػي بنفسػها كانػت
مفارقة النها ال انبعاث لها من البدف ك ليست من اجزائػه فعودهػا رفػع تػدبيرها عػن
البدف ال شيء اخر ك ال تمازج اخواتها المتيازها بما كسبت مػن المعػارؼ ك العلػوـ
فهي تخت

بما لها مميزة عن غيرها كامتياز المالئكة بعضهم عن بعض بما لهم من

الكماالت ك المراد بالنفوس الملكية هنػا نفػوس المالئكػة الكػركبيين الػذين هػم
كسائ بين النفس الكلية االلهية ك النفوس الناطقة القدسية ك برزخ بين المقامين ك
لذلك صارت اشبه االشياء بالنفوس الملكية ك هو قوؿ ابيعبداللػه

خلقنػا اللػه

من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزكنة مكنونة من تحت العرش فاسػكن
ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا ك بشرا نورانيين لم يجعل الحد في مثل الذي خلقنا
منه نصيبا ك خلق اركاح شيعتنا من ابداننا ك ابدانهم من طينة مخزكنة مكنونة اسفل
من ذلك الطينة ك لميجعل الله ال حد في مثل الذي خلقهم منه نصػيبا اال االنبيػاء ك
المرسلين فلذلك صرنا نحن ك هم الناس ك ساير الناس همجا في النار ك الي النػار
كلعلنا ذكرنا بعد ذلك سر قوؿ مشايخنا

اف مؤمني االنس من شػعاع االنبيػاء ك

اف ذلك كوني اـ شرعي ثم بين النفوس القدسية ك بػين الػنفس الحيوانيػة الفلكيػة
برزخ ك هو النفوس الجنية فلهم نفوس اضعف مػن الناطقػة االنسػانية ك اقػوي مػن
النفوس الحيوانية كما ياتي اف شاء الله تعالي.
ٕٜٚ

ثػػم بعػػد مرتبػػة النفػػوس الناطقػػة الػػنفس الحيوانيػػة الفلكيػػة ك هػػي كمػػا قػػاؿ
اميرالمؤمنين

قوة فلكية ك حرارة غريزيػة اصػلها االفػالؾ بػدء ايجادهػا عنػد

الوالدة الجسمانية فعلها الحيػوة ك الحركػة ك الظلػم ك ال شػم ك ال لبػة ك اكتسػاب
االمواؿ ك الشهوات الدنيوية مقرها القلب سبب فراقها اختالؼ المتولػدات فػاذا
فارقت عادت الي ما منه بدئت عود ممازجة ال عػود مجػاكرة فتنعػدـ صػورتها ك
يبطل فعلها ك كجودها ك يبطل تركيبها ك في حديث اخر انبعاثها مػن القلػب الخبػر
فهذق النفس هي النفس المقارنة الجساـ االفالؾ الممازجػة لهػا النهػا مػن الطبػايع
الجوهرية التي هي خالصة االفػالؾ كمػا اف الػنفس النباتيػة خالصػة العناصػر فػاذا
طرحت انوارها علي الطبايع العرضية قارنتها ك كملتهػا ك قػوت مػا فيهػا مػن جػنس
الحيوة المستجنة فيها فاخرجته من القوة الػي الفعليػة كمػا اذا القػت النػار حرارتهػا
علي الدهن ك قارنته ك كملته ك قوت ما فيه من جنس النػار المسػتجنة فيػه اخرجتػه
من القوة الي الفعلية فاشتعل به ك مقرها القلػب ك انبعاثهػا منػه فػاف الػدـ الػذي فيػه
بمنزلة الدهن فاذا قارنته الحرارة الفلكيػة بواسػطة حيػوة االـ كلسػته دخانػا ك هػو
قوله سبحانه ثم استوي الي السماء ك هي دخاف فاخرجػت مػا فيػه مػن جنسػها مػن
القوة الي الفعل فاشتعل بنار الحيوة ك هي الحػرارة ال ريزيػة الفلكيػة بػدء ايجادهػا
عند تماـ البدف في الرحم ك حصوؿ الدـ الصالح ك اكعيتها ك مجاريها ك صلوح تولد
المدد فمادتها تلك الحرارة المستجنة الخارجة بتكميل االفالؾ ك صورتها من ذلك
الدخاف فانبعاثها من القلب الجل ذلك ك تكتسب االخالؽ الطبيعيػة ك تنهمػك فيهػا
بحيث يعسر عليها التخلف عنها ك فعل هذق الػنفس الحيػوة ك الحركػة االنبسػاطية ك
االنقباضية ك الظلم ك ال شم ك ال لبة كفعل الطبايع بعضها فػي بعػض مػن غيػر ركيػة
ٕٜٛ

فاذا تحللت االالت الجسمانية ك جمد الدـ ك لميتكلس انقطػع مػواد الػدخاف فبػرد
الدخاف الموجود ك تحلل فبطلت كسراج نفد دهنه فانطفا فعادت الي ما منه بػدئت
عود الماء الي البحر فامتزجت بما فػي الطبػايع اي فػي غيبهػا مػن الفلكيػة بػالقوة ك
الصلوح فتنعدـ صورتها الخاصة التي كانت لها من الػدخاف ك يبطػل فعلهػا لػبطالف
ذاتها ك كجودها ك يبطل تركيبها الكائن من تلك المادة ك الصورة فصارت بالقوة بال
تميز ك تعين كما كانت اكؿ مرة اذ لميكن تمييزها اال من الػدخاف اذ لػمتكػن اال مػا
في قوة الدخاف فاذا بطل الدخاف لمتستقل بنفسها.
ثم دكف ذلك الػنفس النباتيػة ك هػي كمػا قػاؿ اميرالمػؤمنين

قػوة اصػلها

الطبايع االربع بدؤ ايجادها عند مسق النطفػة مقرهػا الكبػد مادتهػا مػن لطػائف
االغذية فعلها النمو ك الزيادة ك سبب فراقها اختالؼ المتولدات فاذا فارقت عادت
الي ما منه بدئت عود ممازجة ال عود مجاكرة ك في حديث اخر انبعاثها من الكبػد
الخبر فهذق النفس هي صوافي االغذية التي صارت فػي المعػدة كيلوسػا ك ميػزت
المميزة بين طراطيرها ك صوافيها ك ارسلت صوافيها الي الكبد فصارت كيموسػا ك
ميزت مميزتها بين طراطيرها ك صػوافيها ك اخرجتهػا الػي اكعيتهػا ك بقػي الجػوهر
الياقوتي َف َب َخ َر فذلك البخار هو النفس النباتية مادتها من صوافي االغذيػة اي ذلػك
البخار الناشئ عن ذلك الجوهر ك صورتها علي حسب طبػايع ذلػك الجػوهر ك بػدؤ
ايجاد تلك النفس عند مسق النطفة ك جرياف الدـ اليها من كبد امها مصحوبا بذلك
البخار فينتشر ذلك الدـ فيها ك يحيلها الػي جنسػه شػيئا بعػد شػيء ك تسػتكمل بعػد
خلقة الكبد فيها ك هي اكؿ ما يوجد فيها علي االصح كما بينػاق فػي سػاير رسػائلنا ك
فعل هذق النفس النمو ك الزيادة النها تتحرؾ بلطافتها الػي االعلػي مػن كػل جهػة ك
ٕٜٜ

تجذب بناريتها ك تهضم بهوائيتها ك تمسك بترابيتها ك تدفع العرض بمائيتهػا فتزيػد
ك تربػػو ك تشػػايعها ال الئػػ المطاكعػػة ك سػػبب فراقهػػا اخػػتالؼ المتولػػدات اي
االخالط فاذا عادت عادت الي الطبايع اي العناصر ك هذا البخار هو مركػب الػنفس
الحيوانية يفيدها الصورة النها غيبه فػالركح البخػاري برمتػه نبػاتي ال حيػواني ك ال
نفساني اصله من الكبد اال اف الحاصل في القلب الطفه ك احسنه كما اف الصاعد الي
الدماغ اكمله ك اشرفه ك اال فالكل من جنس البخػار ك صػوافي االغذيػة ك نبػاتي اال
انه يركبه اي يشتعل فيه الحرارة الجوهرية الفلكيػة فػي القلػب فيصػعد بػذلك الػي
سمائه اي الدماغ فهنالك يشتعل فيه اشعة ساير االفالؾ بتكميل ما فيه مػن جنسػها ك
لػػميقػػل

اف الناطقػػة مقرهػػا الػػدماغ ك ال انبعاثهػػا منػػه الف الػػنفس الناطقػػة مػػن

الملكوت ك ظل الكلية االلهية ك انما تظهر بفعلها في الحيوانية ك ليست تقترف بها ك
التتصػػور بصػػورها ك الػػنفس المقترنػػة بهػػذق المشػػاعر التػػي فػػي الػػدماغ المسػػماة
بالنفسانية ليست بالناطقة القدسية ك انما هي النفس الناطقة الكونية الملكية ك هػي
صالحة الفيشرؽ عليها العقل ك الجهل فاشراؽ العقل عليها هي الػنفس القدسػية ك
اشراؽ الجهل عليهػا هػي االمػارة فتلػك الكونيػة اف طاكعػت العقػل صػارت مػادة
متصورة بصورة العقل ك صارت سماكية عليينية ك اف طاكعت الجهل صػارت مػادة
متصورة بصورة الجهل ك ارضية سجينية ك التصير سماكية اال بما فيها من الوجود ك
ال ارضية اال بما فيها من الماهية فاذا صارت ارضية صػارت مركػب الػنفس االمػارة
بالسوء النها متصورة بالحيوانية المتصورة بالنباتية المتصػورة بالطبػايع ك صػورتها
مػػن االسػػفل فالجػػل ذلػػك تػػدعو الػػي تربيػػة البػػدف ك الظلػػم ك ال شػػم ك تتعلػػق بهػػا
الشياطين الطبيعية الساكنة في الكبد ك الحيوانيػة الفلكيػة السػاكنة فػي القلػب ك هػي
ٖٓٓ

ممتثلة المرهم منقادة لحكمهم ك تتعلق بها شياطين الجن ايضا ك هم اشدها تعلقا بهػا ك
هم ساكنوف في عرصة الحس المشترؾ فيوسوسوف لهػا المكػر ك الكيػد ك النكػراء ك
ال ل ك ال

بفضل ما فيهم من المشاعر النهم ظل الػنفس االمػارة ك هػذق الػنفس اي

االمارة بالسوء ايضػا محلهػا العلػوـ الباطلػة ك العقايػد الفاسػدة ك الشػبهات المضػلة ك
االهواء المردية ك اقترانهػا بمػا دكنهػا اقتػراف مطاكعػة ك اكتسػاب صػورة ك اال فهػي
مقرها في الملكوت ك ليست من مواد جسمانية فلكية اك عنصرية ك هػي تصػير اخػت
الناطقة القدسية اذا تعلمت من العقل ك امتثلت اكامػرق فتصػورت بصػورها اي صػور
اكامر العقل فتكوف مقرها حينئذ العلػوـ الحقيقيػة الدينيػة المفاضػة عليهػا مػن العقػل
فتكوف حينئذ اخت بنت العقل التي هي الناطقة القدسية كما قاؿ سبحانه فػاف تػابوا ك
اقاموا الصلوة ك اتوا الزكوة فاخوانكم في الدين فتستحيل مادتها ك تتكمػل بتكميػل
العقل ك يشتعل فيها نورق لما فيها يكوف مستجنا من جنس العقل فتكوف مادتهػا حينئػذ
مستمدة بالعرض من تاييدات العقل كما كاف مادة الحيوانية مػن تاييػدات االفػالؾ ك
صورتها تكوف صورة العلم الحق ك العمل به فيكػوف فعلهػا حينئػذ المعػارؼ الربانيػة
الف العقل القي في هويتها مثاله فاظهر عنهػا افعالػه ك امػا الناطقػة القدسػية فهػي ظػل
الكلية االلهية ك هي بنت العقل كما عرفت ك التتصػور بالصػور الحيوانيػة ك اليصػدر
عنها المػاثم اال اللمم ك هي مػن عليػين كمػا اف الػنفس االمػارة مػن بػاطن الصػخرة ك
سجين ك هي المقترنة بالحيوانية ك هي ضد الناطقة القدسية كما اف الجهل ضد العقل
ك كلتاهما مػن عػالم الملكػوت فحػري لمػن عػرؼ هػذا التحقيػق االنيػق افيجتنػب
خصاؿ الشياطين ك يكتسب العلوـ الحقة ك يعمل بها ليكوف من الفايزين.
ثم دكف هذق النفوس مقاـ غالئ الطبايع ك هي المسماة بالجمػاد ك هػي ميتػة
ٖٔٓ

الحراؾ لها اال بتلك االنفس فهي تتركب تركيبا علي حسب التقدير بايدي التػدبير
ك فيها قوي منفعلة ك هي الرطوبة ك اليبوسة ك قوي فاعلة ك هػي الحػرارة ك البػركدة
فػػاذا اجتمعتػػا بميػػزاف االعتػػداؿ اي نحػػو كػػاف ك عملػػت فيهمػػا الحػػرارة ك البػػركدة
مزجتاهما مزجا فاما افيبلغ بهما التدبير الي خركج صوافيها فتكػوف نباتػا اك تكػوف
اصفي فتتعلق بها الحرارة الفلكية اك تكوف الطػف فتتعلػق بهػا الػنفس فػاف امتثلػت
اكامر العقل تكن محل تعلق القدسية ك ذلك ليس بتػدبير الطبػايع ك انمػا هػو فوقهػا
بتاييدات الهية ك ليس كل من طلب كجد.
فصـل :اعلم اف الله سبحانه خلق كل شيء من هذق المراتب التي ذكرنػا فػي
مقامه ك حدق فال شيء منها يصعد صاعدا عن حدق ك مقامه ك ال شيء منها ينزؿ نازال
فمعني نزكؿ االشياء هو اشراقها في العالم االدني ك اشػراؽ العػالي ابػدا ثابػت فػي
الرتبة الدانية في محله ك حدق ك لو كاف العالي بنفسه ينػزؿ لكػاف يخلػو منػه الرتبػة
العليا ك كاف يلزـ تحوؿ الشيء عن حدق الذي به هو هو ثم اليكوف اال الدنيا ك يلػزـ
الطفرة ك المحاؿ فالعالي ابدا في محله ثابت ك نورق ك شػعاعه المسػمي باسػمه بػل
الذي هو اسمه في رتبة ادني منه ك هو نزكله الي االدني بل النػزكؿ اال فػي التعبيػر
فاذ النزكؿ ال صعود فاف الشيء اليتجاكز ماكراء مبدئه كلكن هذا بالنسبة الي كوف
االشياء حاضرة عند الله سبحانه ك اما اذا الحظت االشياء من حيث انفسها ك نظػرت
الي مادتها التي فيها الفعليات بالقوة ك الي صورها التي هي فعلياتها ك نسبت بعضػها
الي بعض تجدها مترتبة يظهر منها شيء بعد شيء من قوة المادة الي فعلية الصػورة
ك هذق الفعليات علي قسمين فاما هي فعليات طولية صعودية يظهر منهػا شػيء بعػد
شيء فتظهر فعلية ثانية الطف من الفعلية االكلي فهي الفعليات الدهريػة ك امػا هػي
ٕٖٓ

فعليات عرضػية متشػاكلة بالنسػبة الػي العليػا فيظهػر منهػا شػيء بعػد شػيء ك هػي
الفعليات الزمانية ك الشيء في فعلية موجودة فاقد لفعلية غيرهػا سػابقة اك الحقػة ك
مجمع فعليات الرتبة الدنيا هو الرتبة العليا ك هي موجودة في العليا ال الػدنيا ك الػدنيا
هي رتبة لوح المادة ال غير ك هي اذا كتبت عليها فعلية اليمكن كتػب اخػري عليهػا
اال بعد محوها عنها ك اما العليا فهي رتبة لػوح الصػور كػل صػورة منهػا مكتوبػة فػي
مقامها ك حدها فالمادة الزمانية التتحمل فعلين متشاكلين اال بالترتػب ك امػا المػادة
الدهرية فلسعتها تتحملهما كلكن التتحمل فعلين طوليين لضيقها عنهما ك اما المادة
السرمدية اي الوجود المطلق فتتحمل جميع الفعليات فهي لوح كتب عليه جميعهػا
ك هي تمثاؿ الكل ك من لميحف المراتب يضل في المطالػب ففػي رتبػة كػل مػادة
يكوف جميػع فعلياتهػا بػالقوة ك اليظهػر شػيء منهػا اال بالكسػر ك الصػوغ ابػدا فػاذا
كسرت المادة المصورة بصورة ك صي ت صي ة اخػري الطػف يظهػر فيهػا ك عليهػا
الصعود فيقػاؿ صػعد ك لمػا كػاف االلطػف اقػرب الػي المبػدا مػن االكثػف علػم اف
االلطف اسبق كجودا من االكثف ك علم اف المادة المصػاغة ثانيػا بػااللطف كانػت
سابقا كجودا في رتبة االلطف ك قدكانت نزلت حتي صعدت اآلف فعػادت الػي مػا
منه بدئت ك لوال انها كانت اكؿ في رتبة االلطف لماعػادت اليهػا ثانيػا البتػة كلكػن
لميكن تقدـ االلطف علي االكثف بمدة عرضية بل بمدة طوليػة رتبيػة ك لػميكػن
االلطف ممضي قبل افتصعد المادة اليها فاف عالم االمضاء عػالم الصػعود بػل كػاف
مشاء فاف الوجود مخلػوؽ بالمشػية ك الظهػور باالمضػاء فكػاف االلطػف فػي غيػب
المادة مبهما قبل الصعود ال تعين له ك تعين بعد االمضاء اي بعد الصعود ك هذا معنػي
قولنا قوس الوجود ك قوس الظهور ك قل من يعرؼ ذلك فاعرؼ انػت انػه لػو كػاف
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االلطف قبل االكثف متعينا ممضي لكاف ظاهرا ال موجػودا ك فعػال ال قػوة ك المشػية
مقاـ القوة ك االمضاء مقاـ الفعل ك هذا معني ما ركي اف الجنة قاع صفصف فاكثركا
فيها ال راس فالوجود قبل الظهور قاع صفصف ال تعػين لػه لشػيء دكف شػيء فػاذا
صعدت المادة تعين ذلك الوجود باالمضاء فػاخت

بهػا ك بينهمػا مراتػب االرادة ك

القدر ك القضاء ك لػوال ذلػك لكػاف لمػن لػميعمػل اعمػاؿ كثيػرة ك لمػن لػميصػعد
درجػػات عديػػدة رفيعػػة ك لػػيس لالنسػػاف اال مػػا سػػعي ك اف سػػعيه سػػوؼ يػػري،
سػػيجزيهم كصػػفهم ،ك مػػاتجزكف اال مػػا كنػػتم تعملػػوف ،كمػػا بػػداكم تعػػودكف اي
كبدئكم عودكم ك المشبه عين المشػبهبػه فػافهم ففػي عػالم المػواد يكػوف هبػوط ك
صعود فالهبوط كاف باالهماؿ ك الصعود يكوف بػالتعيين االتػري اف المطػر ينػزؿ مػن
السماء بال تعيين ك يصعد من االرض بالتعيين ك النػور ينػزؿ بالتعيػين ك يػنعكس مػن
المرايا بالتعيين ك ال ظهور للنور قبل االنعكػاس ك يظهػر عنػد االنعكػاس فػافهم فقػد
كالله اسقيتك مػاء غػدقا فالبػدء ك العػود لالشػياء عنػد االشػياء ال عنػد اللػه سػبحانه ك
قوله

في النفس الكلية ك هي التي مبػدؤها مػن اللػه ك اليػه تعػود فػالمراد االسػم

الظاهر فيها ال ذات الله سبحانه ك ال كينونته ك ال صفة كينونته فانه لميبػدء منػه شػيء
حتي يعود اليػه فعرصػة المعػاد عرصػات درجػات المػواد ك كػل ذيمػادة زمانيػة اك
دهرية له معاد البتة الف المادة دائمة الجرياف من بطونها الي ظهورها الفعليات ابػدا ك
البد لها في كل ظهور فعلية من كسر ك صوغ ك كلما تصاغ صي ة جديدة تكػوف الطػف
الف دعاء اقباؿ جذب الفاعل دائم ك االمتثاؿ ابدي فتترقي ابدا شػيئا بعػد شػيء فتكػوف
في رتبة عليا بعد اف كانػت فػي رتبػة دنيػا ك بػذلك يثبػت المعػاد لالجسػاـ كمػا يثبػت
لالركاح بال تفاكت فكل شيء دخل عرصة المواد من ابػداف ك اركاح البػد ك افيكػوف
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لها معاد كما سياتيك اف شاء الله فمعاد كل شيء الي مبدئه ك النهاية لذلك ك ال غاية.
فصـل :اعلم اف الشيء الواحد القائم في شػيئيته بمػوثرق المشػيء لػه اليعقػل
افيكوف من شيئين مستقلين قائمين بمشيئهما اال بحسب الظاهر ك امػا فػي الحقيقػة
فالشيئاف شيئاف قائماف بموثرهما لكل كاحد ما له ك علي كل كاحػد مػا عليػه ك همػا
عبداف مسؤالف مثاباف اك معاقباف مكلفاف علي حسب رتبتهمػا ك مقامهمػا اجتمعػا اك
افترقا ك اليزر احدهما كزر اخر ك اليحمد احدهما علي عمل االخر بالبداهة فانهما
كزيد ك عمرك عبداف مكلفاف ماجوراف اك مازكراف اجتمعا اك افترقا فالشيء الواحد
المركب من شيئين كاحد ظاهري ك اثناف حقيقي لكػل كاحػد بػدؤ ك عػود ك يكػوف
اجتماعهما بالعرض ك سيفترقاف عن كشيك ك يكشف عن كوف المركب من شيئين
تقدـ كجود االجزاء في الخارج مدة مميزة معركفة ك اما الواحد الحقيقي فاليعقػل
تقدـ اجزائه عليه في الخارج بػل كجػدت معػا اذا كجػدت ك كجػود احػدها شػرط
كجود االخر في الخارج اليكوف احدها بدكف االخػر ك ذلػك كنػور الشػمس مػثال
فانه شيء كاحد لميتالف من اجزاء سابقة خارجية موجودة قبله بالبداهة ك انما هػو
شيء كاحد اخترعه المخترع كما هو ك لػه مػادة مػع ذلػك ك صػورة ك همػا قائمتػاف
بالشمس التفتقراف فيما هما به هما الي غيرها ك للمجموع تكليف كاحد ك ثػواب ك
عقاب كاحد يجزي جميع اجزائه بجزاء كاحػد الف العمػل الواحػد صػادر عنهمػا ك
احػػديهما شػػرط كجػػود االخ ػري التقػػوـ احػػديهما اال بػػاالخري فجميػػع مػػا تػػراق
قدتركب من جزئين مستقلين قبل التركيب في هذا العالم ليس بشيء كاحد بل انما
هو اشياء عديدة اقترنت بالعرض ك ستفترؽ ك يصير كل جزء منها مسػتقال بمػا هػو
عليه كما كاف اكؿ كجماعة اجتمعوا في مسجد ثم تفرقػوا ك دخػل كػل كاحػد بيتػه
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بالتفاكت فهذق الوحدة العرضية االجتماعية بػدؤها فػي عػالم الزمػاف اك البػرزخ ك
عودها الي بدئها فاذا عادت االجػزاء عػادت الػي احيازهػا ك هػي الطبػايع البسػيطة
المتشاكلة فعادت عود ممازجة كما كانػت اكؿ مػرة ال عػود مجػاكرة فالجمػادات
كماتري مؤلفة من العناصر ك ستتفكك ك يرجع نارها الػي كرتهػا ك كػذا هواؤهػا ك
ماؤها ك ترابها ك تصير مستقلة كما كانػت ك تسػئل عػن صػلوتها ك تسػبيحها اذ كػل
قدعلم صلوته ك تسبيحه ،ك اف من شيء اال يسبح بحمدق ك كذا النباتات فانهػا مػن
صوافي هذق الطبايع ليست بشيء غيرها قد التامت مػن نػار ك هػواء ك مػاء ك تػراب
صافية فاذا تفرقت رجع كل كاحد الي معبدق يعبد الله سبحانه كما كاف يعبد ك انمػا
سخرت اياما بتسخير المسخر ثم اطلق عنها ك رجعت الي مواطنها لها مػا كسػبت ك
عليها ما اكتسبت ك ما تري من صدكر عمل كاحد من مركب فانما هو كاجتماع قوـ
علي انقاذ غريق اك صيد في الحرـ ك يجزي كل رجل رجل منهم بعمله باالستقالؿ
ك اف كاف الجزاء متشاكال لتشػاكل االعمػاؿ ك لػيس مػن بػاب انهػم شػخ

كاحػد

بالضركرة ك كذا الحيواف فانه حيوته التي بها الحيواف حيواف من حػرارة غريزيػة ك
اجزاء جوهرية اال انها فلكية ك االفػالؾ كمػا تػري اجػزاء متعػددة غايػة االمػر انهػا
متشاكلة كاجزاء البحػر اك سػياؿ غيػرق كخػل ك خػل فهػي ايضػا مركبػة مػن اجػزاء
مسػػتقلة ممتػػازة فػػاذا اطلػػق عػػن تلػػك االجػػزاء عػػادت الػػي مبػػدئها عػػود ممازجػػة
كالطبيعيات السفلية بال تفاكت اال انها الطف ك اشد تشاكال النها صوافي الصػوافي
ك لعلك تنبهت مما بينا اف نفس الطبايع ك االفالؾ ايضا كذلك فانهػا جميعهػا ملتئمػة
من اجزاء اال انها كلما تصعد تكوف اشد تشاكال ك كلما تتنزؿ تكوف اكثر اختالفػا ك
كػػل ذرة ذرة منهػػا عبػػد مسػػتقل مكلػػف مجػػزي اجتمعػػت اك افترقػػت ك الصػػورة
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االجتماعية لها صػورة عرضػية ك الجػل ذلػك تتبػدؿ كمػا قػاؿ سػبحانه يػوـ تبػدؿ
االرض غير االرض ك السماكات ك تتفكػك كمػا قػاؿ ك لقػدجئتمونا فػرادي كمػا
خلقناكم اكؿ مرة ك قاؿ اذا رجت االرض رجا ك بست الجبػاؿ بسػا فكانػت هبػاء
منبثا ك يقوؿ اذا السماء فرجت ك كشطت ك انشػقت ك انفطػرت ك امثػاؿ ذلػك مػن
االيات الباهرات الكاشفات عن حقيقة االمر باكضح بياف فهذق المركبات العرضية
االجتماعية التي مبدا اجتماعها فػي عػالم االعػراض يكػوف تفرقهػا ايضػا فػي عػالم
االعراض ك ليس اجتماعها شيئا نػازال مػن عػالم اعلػي حتػي يعػود اليػه ك انمػا هػذا
االجتمػػاع عػػرض ك صػػفة للمجتمعػػين تحػػت رتبػػتهم فالحيوانػػات ك النباتػػات ك
الجمادات ك بسايطها كلها تعود اذا عادت عود ممازجة ال مجاكرة كما عرفت ك امػا
االنساف اي النفس الناطقة الملكوتية فهي كاحدة حقيقة قائمػة بوحػدتها بموثرهػا
لم تتالف من اجزاء متقدمة عليها مستقلة ك انما هي نػور منيػر ك قػدرة قػدير ظهػور
النفس الكلية االلهية ك ظلها ك شعاعها تليق بافتجػزي بجػزاء كاحػد ك تعمػل عمػال
كاحدا ك تخاطب بخطاب كاحد اذ هي اية الله الواحػد ك صػفته ك عنوانػه اك عكػس
ذلػػك اذا كانػػت امػػارة فتلػػك اذا عػػادت اي بطلػػت المرايػػا الحاكيػػة لهػػا فػػي عػػالم
االعراض ك لحقت اجزاؤها بمراكزها ك عادت باالمضاء ك تعينت بعػد االبهػاـ فػي
الوجود ك تميزت عادت عود مجاكرة ك امتياز ال ممازجة ك ابهػاـ فانهػا قػدخرجت
با لذات عن حد المشية ك االرادة ك القدر ك القضاء الي حد االمضاء ك عن حد القػوة
الي حد الفعلية ك كتبػت مميػزة فالتمحػي صػورتها ك التبطػل ك امػا الحيوانيػة ك اف
ميزت ك امضػيت متعينػة ك تصػورت اال انهػا كانػت مػن اشػياء عديػدة ك تعلػق بهػا
االمضاء من باب الحكم الوضعي ال االقتضائي الحتمػي كالناطقػة ك كػذا النباتيػة ك
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الجمادات فالناطقة بعد ما خرجت من حػد القػدر الػي حػد االمضػاء ك كتبػت فػي
اللوح التمحي ابدا ك هي كجه الله الذي ال فناء له قاؿ تعػالي كػل مػن عليهػا فػاف ك
يبقي كجه ربك ذكالجالؿ ك االكراـ ك كل شػيء هالػك اال كجهػه ك انػك التكػاد
تدرؾ حقيقة مرادي حتي تطلع علي جميع ما اذكرق فػي هػذا المقػاـ فالتبػت علػي
المراـ حتي تقف علي جميع الكالـ ك ميزاف فهمك المراد افيطػابق فهمػك جميػع
ما عليه عامة المسلمين فانه الميزاف القويم فاف خالفه لمتفهػم مػا اقػوؿ ك اللػه علػي
ماااقوؿ كفيل اف افتريته فعلي اجرامي ك انا بريء مما تجرموف.
فاذا صار حكم الناطقة علي ما ذكرت فالكلية االلهيػة علػي طريػق اكلػي مػن
االستقالؿ ك التوحد ك التفرد ك عودها الي العقل ال انهػا تصػير عقػال ك تتحػد بػه بػل
بمعني انها تسير سيرا الي جانب العقل ك يمضي فيها ما شيء فيها علي نحو االتحػاد
فانها الفعلية الكلية المحضة الممضاة بػل ممضػاة الكػل التزيػد ك التػنق
القلم الممضي فيها فلمينطق بعد اال انها التزيد ك التنق

ك جػف

عرضا كلكن يجري اليهػا

االمداد الطولية الالنهاية الشيء بعد الشيء ك االمر بعد االمر فهي عالمة بماكػاف ك
مايكوف ك متعلمة ما علمت ابدا ك لو لمتعلم طرفػة عػين لػمتعلػم ماكػاف ك مػايكوف
فهي قائلة رب زدني علما ك رب زدني فيك تحيرا فالتحػي بشػيء مػن علمػه اال
بماا شاء فافهم اف كنت تفهم ك اما العقل فهو كس الكل عليه يػدكر الرحػي ك معػاد
الكل اليه كما كاف بدؤ الكل منه ك هو في نفسه معادق في بدئه ك بدؤق في معػادق فهػو
نفس االمضاء اليترقب شيئا ك هو علة الموجودات يمضي ما يمضي بفضل امضػائه ك
الكل اية امضائه ك ليس فوؽ ما ذكرت لك بياف ك الحمد لله الواهب المناف.
فصـل :اعلم اف هذا العالم بسمواته ك ارضيه هو عالم البرزخ ك هو بعينػه عػالم
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االخرة ك هو بعينه عالم السػرمد فهػذق السػموات هػي سػموات الػدنيا ك البػرزخ ك
االخرة ك السرمد ك هذق االرضوف هي ارضوا البرزخ ك االخػرة ك السػرمد بعينهػا ك
جمادها ك نباتها ك حيوانها ك انسانها ايضا كذلك لما قامت الضركرة علػي اف المعػاد
هذق االجسػاـ ك اف هػذق االرض هػي ارض المحشػر ك هػذق السػماء هػي سػماؤق ك
قدشهد العقل المستنير بذلك كما سياتي فهذق االجساـ هي اجساـ الدنيا ك البػرزخ
ك االخرة ك هي السرمد اال اف الدنيا اسم لقراناتها العرضية ك البرزخ اسػم لقراناتهػا
البرزخية ك االخرة اسم لحقايقها االخركية ك السرمد اسم لكينونتها االمرية ك امثػل
لك مثال لتقريب الذهن في قمي

تلبسه انه قمي

في هيئتػه المفصػلة المخيطػة ك

هو خاـ منسوج في مادته الخاميػة ك الشخصػية ك قطػن فػي حقيقتػه النوعيػة ك انػت
البس للقمي

حقا ك للخاـ حقا ك للقطن حقا ك ليس عليك شيء غيػر القمػي

ك ال

شيء غير الخاـ ك ال شيء غير القطن فمن ذلك تبصر امرؾ ك اعتبػر فهػذا الموجػود
الخارجي هو الدنيا ك هو البرزخ ك هو االخرة ك هػو السػرمد اال اف الػدنيا يقػع علػي
صورته ك البرزخ علي مثاله ك االخرة علي حقيقته ك السرمد علي امريته فالدنيا اسم
لصورة القرانات العرضية التي منهػا بػدئت ك اليهػا تعػود فػاذا عػاد كػل شػيء الػي
جوهرق فني الدنيا ك خربت ك محيت ك صحا البػرزخ كمػاء ضػربت بعضػه بػبعض
حتي رغا ك ازبد ك حجب ما كراءق ثم تركتػه حتػي صػفا ك صػار حاكيػا لمػا كراءق ك
فنيت الرغوة ك الزبد ك لميكن في الكاس اكال ك اخرا غير هذا الماء بعينػه فػالبرزخ
اسم لذلك الماء الصافي ك في البرزخ ايضا قرانات برزخية فانػه ايضػا فيػه طلػوع ك
غركب ك بكرة ك عشي اال انه الطف من الدنيا بسبعين مرة فاذا سكن تلػك االمػواج
ك عاد كل شيء منها الي جوهرق ك سكن البحر ك اسػتقر صػحا عػن االخػرة فيكػوف
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السماء سماء صافية ك االرض ارضا صافية ك هو قوله سبحانه يوـ تبدؿ االرض غير
االرض ك السماكات فتلك االرض غير هػذق االرض باعتبػار الصػفاء ك الكػدكرة ك
هي هي باعتبار الحقيقة ك كذلك السماكات ك مثلهما المولدات فيرجع ما كاف فيهػا
مػػن االجػػزاء العرضػػية الػػي اصػػولها ك يبقػػي اجسػػامهم الصػػافية القائمػػة بوحػػدتها
بموثرها الممضاة بامضائه ك قدفنيت اعراضها الصورية ك المثالية ك ردت الي اصولها
سػماءها ك قامػت النػاس لػرب
ارض القيمػة ك
فاذا صػفت االرض ك السػماء صػارت َ
َ
العالمين باجسامهم الطويلة العريضة العميقة مركبة من عشر قبضات تسع من افالكها
ك كاحػػدة مػػن ارضػػها اال اف السػػماكات ك االرض لكثػػرة صػػفائهما متشػػاكلة مقترنػػة
كاحدة في المنظر متعددة في المخبر ك كذلك اجساـ االناسػي المخلوقػة منهػا النهػا
حينئذ بوحدتها قائمة بموثرها يجري علي كل جزء ما يجري علي كل جزء ك يصدر
عن كل جزء ما يصدر عن كل جزء فبذلك تتركب االجزاء تركػب خلػود ك كحػدة ك
يكوف كل جزء شرط كجود كل جػزء فػي الخػارج فتكػوف االرض قابليػة السػماء ك
صورتها ك السماء مقبولة االرض ك مادتها اليقوـ كاحدة منها بػدكف االخػري فتكػوف
حقيقتها الكليػة االلهيػة الجػوهرة البسػيطة الحيػة بالػذات ك هػي شػجرة اصػلها تلػك
الحقيقة ك اغصانها البسائ ك اكراقها النفوس فهذق الشجرة من حيػث السػماء شػجرة
طوبي ك سدرة المنتهي ك جنة الماكي اصلها ثابت ك فرعهػا فػي السػماء تػؤتي اكلهػا
كل حين باذف ربها ك المؤمنوف ال الب عليهم جهة السماء اكراقها ك في دار هوية كػل
كاحد غصن منها ك من حيػث االرض شػجرة تخػرج فػي اصػل الجحػيم طلعهػا كانػه
رؤس الشياطين اجتثت من فوؽ االرض ما لها من قرار كالكفػار ال الػب علػيهم جهػة
االرض اكراقها ك في درؾ هاكية هوية كل كاحد منهم منها غصن ك انهم الكلوف منهػا
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فمالػوف منها البطوف فالمؤمنوف نفوس ناطقة قدسية الهوتية ك الكفػار نفػوس امػارة
بالسػػوء ذات هويػػة فػػاالرض الطائعػػة الطيبػػة ارض عليػػين ك ارض الجنػػة ك السػػماء
المشػػرفة عليهػػا سػػماؤها ك االرض العاصػػية الخبيثػػة ارض سػػجين ك ارض جهػػنم ك
السماء المظلة عليها سماؤها اال اف ارض الجنة لمطاكعتهػا السػماء سػماكية مسػتحيلة
الي السماء فكلها تسمي بالسماء ك سماء جهػنم لمطاكعتهػا االرض ارضػية مسػتحيلة
الي االرض فكلها تسمي باالرض فالجنة في السماء ك جهنم فػي االرض ك لػيس فػي
السماء خبث ك ليس في االرض طيب ك كذا ليس في كلية االخرة االلهية خبث النهػا
مطيعة لله سبحانه معصومة مطهرة ك الظلمة عندق ضػياء ك انمػا الخبػث ك الطيػب فػي
ساير النفوس الجزئية فافهم اف كنػت تفهػم ك اال فاسػلم تسػلم فهػي بػاب باطنػه فيػه
الرحمة ك ظاهرق من قبله العذاب ك هي الباب المبتلي به الناس من اتاق فقػدنجا ك مػن
نقمته علي الفجار.
لمياته فقدهلك ك هي رحمة الله علي االبرار ك ُ
بالجملة دار االخرة دار مكنوسة االعػراض مرفوعػة االمػراض ارضػها مشػاكلة
لسمائها ك سماؤها مشاكلة الرضػها ك حيػز كلتيهمػا كاحػد ك هػي مػع ذلػك مػن حيػث
العرض صورة عارية عن المػواد خاليػة عػن القػوة ك االسػتعداد ك هػي فعليػة خالصػة ك
امضاء محض ك اما من حيث الطوؿ فلها صعود ك ترؽ الػي مػا شػاء اللػه ك هػي مػع ذلػك
جسم بحقيقة الجسمانية سماؤها صافية هذق السػماء ك ارضػها صػافية هػذق االرض لهػا
طوؿ ك عػرض ك عمػق اال انهػا مػن غايػة الصػفاء كحدانيػة كاالكاسػير يفعػل اركاحهػا
ماايفعل اجسادها ك اجسادها ما يفعل اركاحها ك بعضها ما يفعل كلها ك يجػري علػي كػل
جزء جزء منها طولي اك عرضي ما يجػري علػي الجػزء االخػر فهػي بكلهػا ثابتػة ذائبػة
غائصة نافذة صاب ة ك لػيس هػذا االتحػاد فػي االكسػير مانعػا مػن جسػمانيته ك طولػه ك
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عرضه ك عمقه فكيف يمنع في االكسير االعظم بالتقدير االقدـ ك التدبير االقوـ ك هػذق
الوحدانية هي سبب خلودق ك دكامه ك عدـ تفكػك اجزائػه ابػدا ك مػن اراد فهػم حقيقػة
هذق المطالب فليراجع كتابنا مراة الحكمة ك ما لميراجعه اليكاد يفهم حقيقتها ابدا.
بالجملة قدتبين بابين من االمس ك اكضح من الشػمس اف المعػاد جسػماني ك
هذا الجسم في الدنيا هو الجسم في االخرة بل اقوؿ هذق السماء هي سػماء االخػرة
ك هذق االرض هي ارض االخرة ك هذق المواليد هي مواليد االخرة في الجنة ك النػار
فمن جمادها حصي الجناف كاللؤلؤ ك المرجاف ك منه حجارة النيػراف كالكبريػت ك
من نباتها نبات الجناف ك منه نبات النيراف كما هو ظاهر ك من حيوانها دكاب الجنة ك
طيورها ك منه حشرات جهنم ك كالبها ك موذياتهػا ك مػن اناسػيها سػكنة الجنػاف ك
منهم سكنة النيراف بل من براريها رياض الجنة كواد السالـ ك الحاير ك منها اكدية
جهنم كبرهوت ك حضرموت ك عيوف بقر ك كذا جميع ما في هذق الدنيا هي ما في
االخرة اال اف االخرة اذا لحقها ا العراض بدت الدنيا ك خفي االخري ك اف الساعة
اتية اكاد اخفيها لتجزي كػل نفػس بمػا تسػعي ك انمػا كػررت العبػارة ك رددت
االشارة لتفوز مع الفائزين.
فصـل :اعلم انه قديعبر عن الجسم االخركي باالجزاء االصلية ك انها في هػذق
االعراض كسحالة الذهب في تراب دكاف الصائغ فيحار في ذلك افهاـ المستمعين
ك يحسبوف اف المثاؿ مطابق من كػل كجػه ك لػيس كػذلك فػاف الػذهب مػن جػنس
التراب ك هو ايضا عرضي ك قػديمثل بالزجػاج فػي الحجػر ك البلػور فػي الزجػاج ك
الماس في البلور ك جميع ذلك امثاؿ تقريبية لتقريب االذهاف فػاف هػذق الصػوافي ك
االعراض كلها من دار االعراض ك التطابق الواقع حقيقة بل ال مثػاؿ لػه حقيقػة فػي
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هذق الدنيا فنبين ذلك بالشرح ك الترديد لعلك تفهم حقيقة االمر.
فنقوؿ اعلم اف كل اثر قػائم بمػوثرق بمادتػه ك صػورته قيػاـ صػدكر اخترعػه
الامن شيء ك ابتدعه ال لشيء ك ال علي احتذاء شيء فاليحتاج فيما هػو بػه هػو الػي
غير موثرق ك هو كما عرفت شيء كاحد كحداني ك اف كاف مركبا من مادة ك صػورة
يعني انه لميلتئم كجودق من شيئين مستقلين قائمين بموثرهما علي انفرادهمػا قبػل
التركيب كما عرفت الف ما هو كذلك تركيبػه عرضػي ك كحدتػه كحػدة اجتماعيػة
الاذاتية ك هما اثراف مستقالف اجتمعا بػالعرض ك سػيفترقاف ك يعػوداف الػي بػدئهما
يساؿ كل كاحد منهما عن تكليفه ك يجزي بعمله فاالثر الواحد اجزاؤق غيرمسػتقلة
ال قواـ لواحد منها بدكف االخر فالعبد المعاد المحشور المجزي شخ

كاحد ك اثر

كاحد كما ُب دئ اكؿ مػرة لقػدجئتمونا فػرادي كمػا خلقنػاكم اكؿ مػرة ك هػو فػي
كحدته له مراتب بها تمامه ك بها هو هو فلو فرض نق
هو هو كالعشرة مثال فانه لو نق

مرتبة مػن مراتبػه لػميكػن

عنها كاحد كانت تسعة ال عشرة فللشػخ

التػاـ

الواحد غيب ك شهادة ك لكل كاحد منهما اربع مراتب فمراتب غيبه فؤادق ك عقلػه ك
ركحػػه ك نفسػػه ك مراتػػب شػػهادته طبعػػه ك مادتػػه ك مثالػػه ك جسػػمه ك جميػػع هػػذق
المراتب لها مادة ك صورة ك غيبه جهته الي ربه ك شهادته جهته الي نفسه ك شػهادته
هويته ك غيبه المثاؿ الملقي فيها ك بجميع هذق المراتب يتم كجود الشخ

الواحػد

ال قواـ لواحدة منها بدكف االخري ابدا ك ليست متقدمػة عليػه قبػل التركيػب فكػل
كاحدة منها بعض الشيء اي بعض االثر الواحد المستقل فػذلك الجسػم الػذي هػو
اسفل مراتب الشيء هو جسمه االصلي الذي بػه بُ ػدئ ك بػه يعػود ك يجػزي بنعػيم
ابدي اك عذاب سرمدي.
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ك قد عرض االنساف في نزكله الي دار االعراض اعراض ليست منػه ك ال اليػه
ك هي اشياء مستقلة قائمة بموثرها مسئولة عن عملها ك لها مرتبتاف زمانية ك برزخية
اما الزمانية فهي االجزاء التي تاتي ك تػذهب ك االنسػاف فػي جميػع حاالتػه هػو هػو
اليزيد بمجيئها ك الينق

سمن فيكوف عشرين منا ثػم
بذهابها االتري اف االنساف َي َ

َي ِ
هزؿ فيكوف خمسة عشر منا ك هو في كال الحالين هو لػميتفػاكت تكليفػه بماكػاف
مكلفا به ك هو هو رضيعا ك فطيما ك صبيا ك شابا ك كهال ك َه ِرما ك اليكاد يشػك عاقػل
بزيادة اجزاء ك نقصانها في تلك الحاالت ك اتحاد التكليػف ك ثبػوت المحمػدة ك
اللوـ عليه في كلها علي شػرع كاحػد فهػذق االعػراض اعػراض زمانيػة قدلحقتػه
حينما نزؿ الي هذق الدار دار االقترانات العرضية ك هػذق االعػراض تلتػئم كاملػة
االجزاء تامة االعضاء ك تربو بوصوؿ االمػداد العرضػية ك تػنق

بنقصػانها ك لهػا

قوي عرضية من جاذبة ك هاضمة ك دافعػة ك ماسػكة ك مربيػة ك زيػادة ك نقصػاف ك
حواس ك رضا ك غضب ك التفعل تلك القوي العرضية فعال اال فػي مثلهػا ك التحػد
اال نفسها ك التشير اال الي نظائرها فتبين للحكيم باكضح من الشمس سخافة شبهة
االكل ك الماكوؿ كالحمد لله.
ك اما البرزخية فهػي االجػزاء الهورقلياكيػة ك المثاليػة التػي تػاتي ك تػذهب ك
تلحق بالمثاؿ ك الجسد الهورقلياكي ك هي ايضػا علػي طبػق مػا سػمعت ليسػت مػن
االنساف ك ال الي االنساف ك انما هي اثار مستقلة برزخيػة قػدلحقت بػركح االنسػاف
الفلكي ك جسدق العنصري االخػركي ك التػزعمن مػن قشػور كلمػات مشػايخنا اف
الجسػػد االصػػلي هػػو الجسػػد الهورقليػػاكي فػػاف الجسػػد الهورقليػػاكي لػػه اعػػراض
برزخية ك قولهم انػه الجسػد االصػلي كقػولهم اف الجسػد المعػاد هػو هػذا الجسػد
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المحسػوس ك اليعنػوف بػػذلك مػا فيػػه مػن االعػراض ك كػػذلك يقولػوف اف الجسػػد
االصلي هو الجسد الهورقلياكي ك اليعنوف به االعراض الالحقػة بػه ك لػو كػاف هػو
الجسد االصلي لماكاف يتفكك فانه خلق للبقاء ك انما يتفكك مػن جهػة مػا فيػه مػن
االعراض ك يكسر ليطهر ك يصاغ صي ة التقبل الفناء فالجل ذلك يتفكك فيمػا بػين
النفختػػين ليطهػػر ك التطهيػػر اال بالحػػل ك ال حػػل اال بػػنقض الصػػورة ك اليػػنقض اال
بالموت فيموت االنساف في الدنيا بالنفخ الدنياكي ليعود جسدق الي الطبايع ك يعود
كل عرض فيه الي شكله ك يموت في البرزخ بػالنفخ البرزخػي ليعػود جسػدق الػي
الطبايع البرزخية فيعود كل عرض فيه الي شكله فاذا عاد كل عرض فيه دنيػاكي اك
برزخي الي جوهرق ك شكله بقي خالصا عن شوائب غير ما هو منه فامطر اللػه علػي
االرض مطرا له رايحة النطفة حتي يكوف كجه االرض بحػرا كاحػدا فيتمػوج حتػي
يجتمع كل جزء طاهر من بدف الي شكله الطاهر فيتركػب معػه تركيبػا التفكػك لػه
ابدا ك ذلك المطر من بحر الصاد الذي هو تحت العػرش ك منػه يقطػر النطػف علػي
شجرة المزف ك تقطر منها علي نبات االرض ك يحصل منػه نطفػة كػل مولػود فكمػا
كاف بدؤ االنساف في الدنيا من تلك النطفة يكوف بدؤق في االخػري ايضػا مػن تلػك
النطفة الله خلق كل دابة من ماء ك ينماث في تلك النطفة االجزاء الترابية التػي فػي
غيب ارض الطبايع فيخلق منها االبداف فاذا تم البدف تعلق بػه ركحػه الحيػواني بعػد
ركحه النباتي ثم تعلق به نفسه االنسانية حين خركجػه مػن قبػرق فيقػوـ مػن قبػرق ك
ينفض التراب من راسه ك يقوـ من عند راس القبر مما يلي ارض المحشر ك هذا هػو
المشاراليه في الخبر عن الصادؽ

اف الركح مقيمة في مكانهػا ركح المحسػنين

في ضياء ك فسحة ك ركح المسي ء في ضيق ك ظلمة ك البدف يصير ترابا منه خلق ك ما
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تقذؼ به السباع ك الهواـ من اجوافها فمػا اكلتػه ك مزقتػه كػل ذلػك فػي التػراب
محفوظ عند من اليعزب عنه مثقاؿ ذرة في ظلمات االرض ك يعلم عدد االشياء ك
كزنها ك اف تراب الركحانيين بمنزلة الذهب فػي التػراب فػاف كػاف حػين البعػث
مطرت االرض فتربو االرض ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير
الذهب من التراب اذا غسل بالماء ك الزبد من اللبن اذا مخض فيجتمع تراب كػل
قالب فينتقل باذف الله الي حيث الركح فتعود الصور باذف المصور كهيئتها ك تلػج
الركح فيها فاذا قداستوي الينكر من نفسه شيئا فتدبر في الخبر.
بقي شيء ك هو اف االعراض المثالية هلتمػازج االجػزاء االصػلية االخركيػة
بظواهرها كتمػازج النحػاس بالػذهب اك تمازجهػا باثارهػا الالحقػة بهػا نازلػة بػل
اليعقل تمازجها بظواهرها لعدـ اتحاد الصقع ك انمػا تمازجهػا باثارهػا النازلػة اليهػا
فاف االجزاء االصلية قػدالقت فػي االعػراض مثالهػا لكػيتظهػر عنهػا افعالهػا فهػي
تمازج تلك االثار ك لالعراض ايضا اثػار صػاعدة الػي االجػزاء االصػلية تمازجهػا ك
تتخللها ك بذلك تعظم ابداف االناسي يوـ القيمة حتي انها تعظم انياب المتكبر حتي
انها كجبل احد ك بذلك يعظم عذابهم لتخلػل المنػافي بػين اجػزاء كينػونتهم فانهػا
مكتسبة من نفس االعراض ك اما المؤمنوف فاليتخللهم المنػافي الف مػا لحقهػم مػن
اثار الطاعات العرضية هي منهم بدئت ك الػيهم تعػود فالتنػافي فالتعػذب لهػم مػن
عظمة ابدانهم فهم متشاكلوا االجزاء عظيموا االبداف فافهم اف كنت تفهم.
فتبين ك ظهر لمن نظر ك ابصر ك امعن الفكر فيما ذكرنا سابقا ك هنا اف االجزاء
االصلية في هذا البدف المحسوس الملموس موجودة ال كوجود الماء فػي الكػوز ك
ال كالذهب في التراب ك ال كالماس في الحجر فانها متداخلة بتداخل مشػاكل فػي
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مشاكل ك مصاقع في مصاقع ك االجزاء االصلية اصفي مػن الػركح الػذي فػي البػدف
اربعة االؼ مرة نعم هذق االمثلة تطابق الركح الساري في البدف في جميع اجزائه ك
هو اية دخػوؿ االجػزاء االصػلية فػي هػذا البػدف اذ هػي لبػه ك حقيقتػه االخركيػة ك
خالصته من شوب االعراض ك اصله فهذا البدف االصلي الذي في الػدنيا هػو البػدف
االصلي الذي في البرزخ ك البدف االصلي الذي في االخرة ك قدظهر في الدنيا علي
ما يقتضيه اعراض الدنيا ك يحتاج اليه في المػارب الدنياكية مػن االالت ك االدكات
ك يظهر في البرزخ علي حسب ما يقتضيه اعراضه فيه ك في االخرة علػي حسػب مػا
يقتضيه فيها بصرافته فاف الزايد ك الناق

في صنع الحكيم القادر محػاؿ االتػري اف

االنساف في الدنيا اذا كاف ك لميكن له حاجة الػي التنقػل كػاف الرجػل لػه ل ػوا ك اذا
كاف ك لميكن له مدفوع كاف المدفع له ل وا ك اذا كاف يبصر بكل جسدق كاف العػين
الخاصة له ل وا اك كاف يسمع بكله كاف ثقبة االذف في راسه ل وا ك علػي هػذق فقػس
ما سواها ك االنساف الوحداني المركب بتركيػب الخلػود المتشػاكل االجػزاء يفعػل
بكل جزء منه ما يفعل بكل جزء لوجود التشاكل الباعث للخلود في جميػع اجزائػه
فيري ك يسمع ك يشم ك يذكؽ ك يلمس ك يتفكر ك يتخيل ك يتوهم ك يعلم ك يعقل كل
ذلك بكله بال تفاكت ك هيئته علي هيئة االيماف اك الكفر ك يتفاكت كمهم ك كػيفهم
ك رتبتهم ك جهتهم ك مكانهم ك كقتهم ك كضعهم ك تقاديرهم علي حسػب ايمػانهم ك
كفرهم ك هما الطينة التي صوركا فيها ك االجابػة لػدعوة الػداعي فػاف اللػه سػبحانه
خلق المؤمن من نورق ك صب ه في رحمتػه ص ب ة الله ك من احسن مػن اللػه صػب ة ك
خلق الكافر من الظلمة ك صب ه في نقمته فامه هاكية ك ماادريك ماهيه نار حاميػة ك
المرنهم فلي يرف خلق الله ك يشير الي ذلك التشاكل ك التماثل ما ركي انه سئل عن
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الميت هل يبلي جسدق قاؿ نعم حتي اليبقي لحم ك ال عظم اال طينته التي خلق منها
فانها التبلي تبقي في القبر مستديرة حتي يخلق منها كمػا خلػق اكؿ مػرة انتهػي ك
المراد باالستدارة ما اشػرنا اليػه مػن تشػاكل االجػزاء ك زكاؿ االعػراض ك تصػورق
بصورة يقتضيها عالمه فتدبر ك اٍا ما ركي في قطعة بقرة بنياسػرائيل فاخػذكا
قطعة ك هي عجب الذنب الذي منه خلق اب ن ادـ ك عليه يركب اذا اريد خلقا جديدا
فضربوق بها فالذي افهم من هذا الخبر انه ليس المراد به االجزاء االصلية الباقية بل
المراد اف بناء بدف االنساف كالسفينة فكمػا اف السػفينة تبنػي علػي عمػود ك تنصػب
عليه اضالعها ثم يسد بينها بااللواح ك المسػامير كػذلك بػدف االنسػاف علػي عمػود
فقػػرات ظهػػرق ك ركػػب عليهػػا االضػػالع ك سػػدت خللهػػا باالغشػػية ك الرباطػػات ك
االعصاب ك اللحم ك الجلد ك عجػب الػذنب منتهػي الفقػرات ك اصػلها ك يشػير الػي
ذلك قوله

عليه يركب اذا اريد خلق جديد يعني اكؿ مػا ينشػا يبتػدا فػي انشػائه

بعجب الذنب النػه اصػل عمػود الجسػد الػذي هػو الفقػرات ك عليػه يركػب بػاقي
االعضاء فقداصاب الخطاء من زعم اف عجب الذنب يبقػي فػي القبػر ك اليبلػي ك ال
دخل له في االجزاء االصلية فتدبر.
الوَلف الثاًي
في تؼض هسائل الثشصخ ٍ كليات اهَسُ ٍ فيِ فصَل

فصـل :اعلم اف هذا البدف المحسػوس مركػب مػن الكيػاف الثلثػة ك الكيفيػات
االربع ك فيه قوة نامية ك نفس نباتية حقيقتها من صوافي االغذية الواردة عليػه فهػي
فػرع كركد االغذيػة ك صػالح االالت ك القػوي المصػػفية لهػا ك قػوة فلكيػة ك نفػػس
حيوانية حقيقتها من الطبايع الجوهرية الفلكية ك حرارة غريزية اشػتعلت فػي دهػن
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الركح البخاري الذي هو النفس النباتية الف البخار من صوافي الػدـ الػذي هػو مػن
صوافي االغذية ك اف كانت النباتية اكؿ ظهورها في الدـ المتولد في الكبد لتجسػم
نفسها ك الحيوانية تظهر عليه بعد ما بخر في القلب اال اف الحيوانية حرارة فلكية في
غيب النباتية مقارنة لها مشتعلة فيهػا اشػتعاؿ النػار فػي الػدخاف ك ذلػك اف العناصػر
السفلية بالبخر التخرج عن حدها ك الفلك بالنسبة الي العناصػر غيػب ك ملكػوت ك
اف كاف جسمانيا كما ركي في الػركح هػو الػذي فػي الػدكاب ك النػاس ك هػو مػن
الملكوت ك الذي في الدكاب فلكي بالبداهة ك سماق ملكوتيا فالركح الحيواني من
الي ْع َب ُأ به كمػا اف
صوافي االفالؾ ك كلها صافية اللهم اال اف لها عرضا رقيقا جدا جدا ُ
الركح النباتي من صػوافي العناصػر فهػو اي الػركح الحيػواني ايضػا جسػماني مػن
صوافي صوافي العناصر ك ملكوتها ك محله القلب في الركح البخاري ك يسػري فػي
كل البدف ك جعل القمر فيهن نورا فاذا تحللت االالت ك االسباب ك االمداد لميصل
المدد الي ذلك البخار فانحل في الهواء ك َب ُرد فذهبت الحػرارة المشػتعلة فيػه الػي
حيزها ك ذهب الركح البخاري الي عناصرق ك تفرؽ البدف لفساد الحرارة الحيوانيػة
ك النباتية الجامعة الجزائه الحافظة لها الدافعة عنهػا ففسػد ك اسػتحاؿ الػي العناصػر
ثانيا كما بُ دئ منها اكؿ مرة فانقطع الػركح االنسػاني الػذي كػاف راكبػا علػي ذلػك
الركح الحيواني عن البدف لفساد المظهر ك ليس انقطاعه النه من صوافي الجماد اك
النبػات اك الحيػواف بػل الجػل انكسػار المػراة التػي كانػت تحكػي ظهػورق ك كػاف
قدالقي فيها مثاله ك اظهر عنها افعاله ك هذا هػو معنػي مػوت االنسػاف ك مػوت سػاير
الحيوانات بل النباتات ك الينافي ذلك كونه ايضا من اختالؼ النجوـ عليه فػاف اللػه
سبحانه اذا اراد اجراء امر اكحي الي ركح القدس فػالقي الػي النجػوـ فاجرتػه فػي
ٖٜٔ

السفليات ك ال شك اف جميع ما يحدث فػي السػفليات مػن كػوف اك فسػاد فانمػا هػو
باالسباب الفلكية ك اثارها علي حسب ما ادارها الله سػبحانه بالمالئكػة المػوكلين
بها فيسرع بها متي شاء ك يبطئ بها متي شاء ك يقدـ منها ما يشاء ك يؤخر منها ما يشاء
ك انما هي لله سبحانه كاليد للكاتب ك التصغ الي اقواؿ المتقشػفة الػذين َي َت َح َّشػوف
الي َت َح َّشوف من تاثير الفلفل ك تسػخينه فػانهم اليعلمػوف ك نحػن
من تاثير الشمس ك َ
النؤمن بالنجوـ ك النشرؾ بربنا شيئا كما النػؤمن بالفلفػل ك النشػركه بربنػا تعػالي
قدرق ك نقوؿ يفعل الله ما يشػاء بقدرتػه ك يحكػم مػا يريػد بعزتػه ك يفعػل مػا يشػاء
بماايشاء كيف يشاء فبذلك يموت االنساف ك يفسد المكوف ك الله يتػوفي االنفػس
حين موتها بملك الموت باعوانه ك ليس الموت من شدة تجوهر النفس ك انقطاعها
عن الجسد كما زعمه قوـ فاف المؤمن الكامل يبقي ك المستضعف يمػوت ك نفػس
الكامػػػل اشػػػد تجػػػوهرا مػػػن نفػػػس المستضػػػعف بالبداهػػػة تػػػدبر فػػػيكػػػالـ
اميرالمؤمنين

كيف شرح كيفية الفراؽ في الػنفس الناطقػة ك قػاؿ فراقهػا عنػد

تحلل االالت الجسمانية ك في النفس الفلكية سػبب فراقهػا اخػتالؼ المتولػدات
ككذا في النفس النباتية قاؿ سبب فراقها اختالؼ المتولدات كيف بين اف الجسػم
الة للناطقة ك قاؿ فراقها عند تحلل االالت ك لميقل سبب فراقها النها لػمتتولػد مػن
الجسم ك اما في الفلكية ك النباتية قاؿ سبب فراقها اختالؼ المتولدات النهما منها ك
اليها ك لميقل اف فراؽ الناطقة لشدة تجوهرها فافهم ك تدبر.
ك هنا مسئلة صعبة ك هي اف الناطقة اف لمتكن متولدة من الطبايع البدنيػة فػاي
اختصاص لكل نفس ببدنه ك لم لمتظهر نفس زيد في بدف عمرك ك لم التظهر عػن
غير بدنها افعالها ك اي تعلق لها به ك هذق المسئلة بتفصيلها تليق بالمفصػالت كلكػن
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نشير هنا ببعض االشارات ك ال قوة اال بالله.
اعلم اف النفس الكلية االلهية الكونية التي هي حقيقة هذا العالم ك ذاته سارية
في كله داخلة فيه ال كدخوؿ جسم في جسم ك خارجة عنػه ال كخػركج جسػم عػن
جسم بل هي في جميع امكنته ك التحويها ك في جميع حدكدق ك التحدها ك ليس لها
في نفسها ايضا تحص

ك ال تحديد فاذا قبضت يد التقدير اجزاء من هػذق العناصػر

ك ادارت عليها االفالؾ ك طرحت عليها شعالتها ك نعمتها ك لطفتها جعلتها نباتػا ناميػا
ك تحصصت نفسه النباتية بصورة تلك االجزاء النها صوافيها فتكوف علػي حسػبها ك
هي جسمانية مثلها ثم اذا ادارتها عليها دكرة اخري ك طرحت عليها شعالتها نعمتهػا
تنعيما اخر ك لطفتها تلطيفا اخر جعلتهػا حيوانػا ك ذلػك بتقويػة مػا فيهػا مػن الفلكيػة
الكامنة ك ذلك اف جميع هذق االفالؾ ك العناصر كلها من الجسم ك فيه صػلوح الكػل
ك يجوز استحالة الكل الي الكل ففي االرض فلكية كامنػة ك فػي االفػالؾ ارضػية ك
ذلك قوؿ الفالسفة ماء من طبيعتين ك ارض من جسدين فاالرض تاتلف بالفلك لما
فيها من الفلكية ك الفلك ياتلف باالرض لما فيه من االرضػية ك لػوال ذلػك لماائتلفػا
ابدا كما اف الركح لو لميكن فيه جسدانية لمامازج الجسد ك الجسد لو لميكػن فيػه
ركحانية لمامازج الركح فاذا دار الفلك علػي االرض كمػل مػا فيهػا مػن الفلكيػة ك
اخرجه من القوة الي الفعلية ك طاكعه االجزاء الصالحة الناعمػة المتناسػبة فصػارت
حيوانا لما يظهػر عليهػا مػن الحيوانيػة الفلكيػة الكليػة فالمختصػة بهػا مثػاؿ الكليػة
المتعين بتعينها كتعين نور الشمس في المراة ك اذا ادارت االفالؾ عليها مرة اخػري
ك طرحت عليها شػعالتها نعمتهػا تنعيمػا اخػر ك لطفتهػا تلطيفػا اخػر ك كملػت تلػك
الشعالت الحاملة للنفس الكرسية بقوتها ما فيها من الجسم الكرسي فاف الكل كمػا
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عرفت في الكل فجعلتها انسانا ناطقا كونيا فهذق الناطقة الكونية الخاصػة لهػا مػادة
هي حصة من ظهور النفس الكرسية الكلية ك صػورة مػن تعػين الحيوانيػة المتعينػة
بالنباتية المتعينة بالجمادية العنصرية ك هما معا الناطقة الكونية الخاصة ك اما ما فيهػا
من جسم الكرسي فانه من المراتب النباتية الدنياكية يشاكلها في الطبيعة العنصرية
ك اف كاف الطف كلكن فيه نفس ناطقة غيبية ظهرت عليه ك اف شئت افتسمي ما فيه
من جنس جسم الكرسي بالناطقة علي حسب مقتضي هذا العػالم فلػك فانػه صػالح
لظهور نطق النفس منه ك ناطق ظػاهري ك بػذلك نسػمي جسػم الفلػك حيوانػا ك اال
فالنفس الحيوانية من عالم المثاؿ ك انما جسم االفالؾ صالح للحيوانية فافهم ك لػوال
ذلك التكميل لماخرج ما في تلك االجزاء من الناطقة من القوة الي الفعليػة فتكػوف
اكؿ علي حسب صلوح القابل ك اصالح الفاعل ك لػذلك تػري االنسػاف الصػفراكي
ذاحدة ك الدموي نبػيال ك البل مػي بليػدا ك السػوداكي اف كانػت فيػه صػافية حديػد
الذهن حافظا عاقال ك اف كانت غيرصافية ُجربزا كسواسا الي غير ذلك من الخصػاؿ
ك يصدر منه افعاؿ علي حسب اسػتعداد تلػك االخػالط فػاف كػاف معتػدال صػالحا ك
عملت فيه يد التقدير جعلته كامال ك اال يكن مستضعفا.
بالجملة يكوف نفسه الخاصة التي هي مثاؿ الػنفس الكونيػة فػي نفسػها علػي
حسب استعداد القابل ك عمل الفاعل ك هو االنساف الكوني في هذق الدنيا فالناطقػة
الكامنة في هذق االجزاء مبهمة ال تعين لها اال من حيػث الظهػور فػي هػذق االجػزاء
علي حسب القابػل ك فعػل الفاعػل فػاذا تعػين حصػة منهػا فػي اجػزاء علػي حسػب
استعدادها تخت

بها البتػة اختصاصػا كونيػا فاالنسػاف الخػاص هػو ظهػور الػنفس

الكلية في النفس الحيوانية الظاهرة في النفس النباتية التي هي صوافي اجػزاء هػذا
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العالم ك هو اليوجد اال بتركيب هذق االجزاء فاذا تفتت هذق االجزاء تفتت النباتية ك
زاؿ تعينها فزاؿ تعين الحيوانية الكػوني االكتسػابي فػزاؿ تعػين االنسػانية الكػوني
االكتسابي ك يبقي لها الصور الشرعية التي هي من صػلوحاتها الذاتيػة المسػتخرجة
بتكميل الشارع فهي بعد تفتت الصور الكونية العرضية تتعػين بمػا لهػا مػن الصػور
الشرعية فكانػت الصػور الكونيػة حافظػة لهػا حتػي تسػتخرج مػا فيهػا مػن الصػور
الشرعية فاذا خرجت زالت ك قامت النفوس متعينة بموثرهػا ك لػيس هػذا االنسػاف
حينئذ قبل التعين الشرعي بمؤمن ك ال كافر اال انه علي الفطرة يعنػي اذا القػي عليػه
الحق عرفه ك لوال ذلك لميكن لله سبحانه علػي احػد حجػة ك كػذلك تكمػل تلػك
الشعالت بما فيها من نفس العرش التي هي العقل مػا فػي تلػك االجػزاء مػن جسػم
العرش فيظهر عليه جػوهر دراؾ للمعػاني صػالح الفيكػوف عقػال عابػدا اك شػيطانا
جاحدا ك تكوف تلك الحصة فيػه ايضػا علػي حسػب قابليػة االجػزاء ك فعػل الفاعػل
فتخت

بها دكف غيرها ك لذلك تري العقوؿ مختلفة علي حسب اختالؼ القوابل ك

فعل الفواعل ك تختلف ايضا يوـ القيمة ك كذلك تكمل تلك الشػعالت مػا فيهػا مػن
جنس الجسم االطالقي فيصير بالفعل ك يفعل افعاله فيظهر عليه بذلك حقيقة يدرؾ
بها الحقايق ك يصلح الفيكوف عارفا بالله سػبحانه ك بنبيػه ك كليػه اك جاحػدا ك لػوال
ذلك لميكن له علي احد حجة فيكوف االنساف البػالغ الكامػل صػاحب جميػع هػذق
المراتب ك هػذق النفػوس اال اف الػنفس النباتيػة تظهػر عليهػا عنػد مسػق النطفػة ك
الحيوانية عند تماـ البدف بظاهرق ك باطنه ك النفس الناطقة عند الػوالدة الدنياكيػة ك
اف كانت في اكؿ ظهورها ضعيفة ك العقل عند التمييز ك البلوغ حد االعتداؿ النوعي
في السياسة الكلية ك اال فقديتقدـ ك جبر بالتمرين ك قػديتاخر ك قػداليلحق ك اعػذر
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بالسفاهة ك الحقيقة عند الحكمة ك ادراؾ الحقايق ك حد االعتداؿ النوعي االربعػوف
ك قديتقدـ ك قديتاخر ك قداليلحق ك كل هػذق النفػوس كانػت كامنػة فػي البسػاي
الطبيعية منحلة مذابة مبهمة ال تعين لها فاذا اخذت منهػا حصػة ك ربيػت ظهػر عليهػا
كاحدة بعد كاحدة علي حسب استعدادها ك صفائها ك كػدكرتها ك قبولهػا للتػدبير ك
عدـ قبولها ك حصوؿ عايق اك ال حصوله ك هذا هو االنساف الكػوني المجيػب لقولػه
سبحانه الست بربكم بلساف الدعاة الكونية الفلكية ك بهػذق االجابػة صػوركا علػي
هيئة االنساف فكانوا امة كاحدة علي الفطرة فبعث ال له النبيػين مبشػرين ك منػذرين
ليكملوا ما في تلك الحص

من الصور المحمودة المطابقة لصفاته سػبحانه بػالقوة

فقػػاموا بػػين ظهػػرانيهم ك دعػػوهم الػػي اللػػه سػػبحانه ك الػػي قبػػوؿ اكامػػرق ك نواهيػػه
فاشرقت عليهم انوار اكامرهم ك نواهيهم فسػاع سػريع نجػا ك متػاخر بطػيء رجػا ك
موؿ مدبر هوي فكمل اكلئك االنبياء بما فيهم من النفس االلهية الشرعية ما كانػت
كامنة في المؤمنين من الصور المحمػودة المحبوبػة ك جحػد الكػافركف ك اعرضػوا
فتكمل ما فيهم من قوة التصور بالصور المب وضة الشيطانية ك تصوركا بتلك الصػور
فمنهم من امن ك منهم من كفر فحصلت لهم نفوس شرعية لها مواد ك صػور موادهػا
من اشراؽ اكامر الشارعين ك صػورها مػن امتثػالهم ك عدمػه ك هػي ركح االيمػاف ك
ركح الكفر تظهر عليهم بالوصفية فلبست نفوس المػؤمنين صػورة االيمػاف ك هػي
طينة عليين ك لػبس نفػوس الكػافرين صػورة الكفػر ك هػي طينػة سػجين فالحقيقػة
العارفة صارت فؤادا ك نور الله ك الجاحدة صارت ظلمة الشيطاف ك الجوهر الػدراؾ

ٕٖٗ

المتػػيقن الراجػػي العابػػد صػػار عقػػال ك ضػػدق جهػػال ك شػػيطنة ك نكػػراء( )1ك الػػنفس
الخائفة العالمة العاملة صارت ناطقة قدسية عليينية ك ضدها الػنفس االمػارة ك كػذا
الحيوانية ك النباتية فالمطيعة صارت طيبة ك ضدها الخبيثة.
بالجملة جري هذق الكلمات استطرادا ك ال رض سػر تخصػ
البدف ك قدتبين ك الحمد لله اف النفوس المطلقػة العامػة التخصػ

الػنفس بهػذا
لهػا بشػيء مػن

هذق المركبات ك انما تظهر اشعتها عليها فتنصبغ فيها ك تكتسػب صػورا منهػا كانػت
كامنة فيها ك استكملت باالقتراف بها فلكل شخ

منهػا مػا ظهػر منهػا عليػه ك تعػين

بتعينه نعم قدي لب التادب باداب الشرع علي الػنفس بحيػث يجردهػا عػن خصػاؿ
البدف علما ك تخلقا ك عمال تجريداما فتكوف فػي االكائػل عاملػة علػي خالفػه علػي
كلفة كلكن ربما يتحوؿ البدف بذلك شيئا بعد شيء الي افيناسب النفس ك خصالها
ك احوالها فاف الخصاؿ النفسية تنعكس فػي البػدف اشػعتها ك اشػراقها فػاذا اعتػدلت
بتعديل الشرع ك انعكس اثارها معتدلػة فػي البػدف ك جػري افعالهػا فيػه باالعتػداؿ
غيرته ك جعلته مناسبا لها شيئا بعد شيء البتة فجري عليها نحو ما قاؿ الشاعر:
مسئلة الػدكر جػرت

بيني ك بين من احػب

لػػوال مشػػيبي ماجفػػا

لػػوال جفػػاق لػػماشػػب

ك قاؿ الصادؽ

بالحكمة يستخرج غور العقػل ك بالعقػل يسػتخرج غػور

الحكمة بالجملة قلت في صدر العبارة تجريداما فاف االستحالة الكليػة غيرممكنػة
بعد جمود البدف ك تبعيتها له كونا ك بػذلك يختلػف المؤمنػوف فػي درجػاتهم ك مػع
ذلػػك كلػػه ليسػػت الػػنفس الناطقػػة مػػن االجسػػاـ العنصػػرية ك الفلكيػػة فانهػػا اسػػم
(ٔ) النكراء كصحراء الفطنة .مػع

ٕٖ٘

لالعراض المشهودة ك ال من االجساـ البرزخية النها اسم العراضه ك انمػا هػي مػن
الملكوت ك نفس الكرسي المشهود فاذا عرض هذا البػدف تحلػل فػي االتػه خػرج
عنه الركح اي المثاؿ بما فيه من المادة ك الطبيعة ك النفس ك الركح ك العقل ك الفػؤاد
ك بما اكتسب من الصورة قائما بموثرق ك مات البدف بمػا فيػه مػن االجػزاء االصػلية
الهورقلياكية ك االخركية فاف بدف هذق الدنيا اي صوافيه المسماة بالنباتية هػو بػدف
البرزخ ك بدف االخرة ك كما كاف التيامه سػبب التيػاـ البػدف االصػلي يكػوف تفرقػه
سبب تفرؽ البدف االصلي يعني كما كاف صورته سبب تعين البدف االصلي الظػاهر
فيػػه يكػػوف تفككػػه سػػبب زكاؿ تعػػين البػػدف االصػػلي الكػػوني ك اف كػػاف صػػورته
االكتسابية الزمة له فيبقي االجزاء االصلية في قبر طبعها حتػي تحيػي ثانيػا ك ذلػك
قوله تعالي من يحيي العظاـ ك هي رميم قل يحييهػا الػذي انشػأها اكؿ مػرة فيبقػي
الركح اي المثاؿ ساهرا في البػرزخ الينػاـ الػي افيػنفخ فػي الصػور نفخػة الصػعق
فتموت االمثلة بخركج المواد عنها فتبقي متفتتة كما تفتت الجسد ك تتفتت االمثلػة
االخركية التي كانت فيها كونا ثم تمػوت المػواد بخػركج الطبػايع عنهػا ك الطبػايع
بخركج النفوس عنها ك النفوس بخػركج االركاح عنهػا ك االركاح بخػركج العقػوؿ
عنها ك ذلك اف النفوس ك االركاح ك العقوؿ كانت متعينة بتعػين االركاح اي االمثلػة
ك االجساد كونا فاذا بطلت االمثلة ك االجساد بطػل تعينهػا برمتهػا كمػا لػميكػن لهػا
تعين قبل تركيب االجساد فتبقي االمثلة ك االجساد متحللة مدة بين النفختػين ك هػي
اربعمائة سنة ال تعين لها ك ال تعين للنفوس ك االركاح ك العقػوؿ المتعلقػة بهػا طػوؿ
تلك المدة فهنالك ال حاس ك ال محسوس ك هنالك الوالية لله الحق ك تنحل االفالؾ
فهي يومئذ كاهية ك كانت كردة كالدهاف ك تبس الجبػاؿ بسػا فكانػت هبػاء منبثػا ك
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رجت االرض رجا ك تبدؿ االرض غير االرض ك السموات كما خلقتػا اكؿ مػرة ثػم
بعد اربعمائة سنة ينفخ في الصور بعد اف امطػر اللػه مػن بحػر تحػت العػرش ك هػو
الماء الذي كاف عرشه عليه اكؿ مػرة ك هػو بحػر صػاد مطػرا تشػابه رايحتػه رايحػة
المني فيصير ارض الطبايع بحرا كاحدا ك قداكلت االرض جميع اعػراض االجسػاد
ك االمثلة فتدانت االجزاء االصػلية بعضػها مػن بعػض صػافية خالصػة متشػاكلة فػي
صورها االكتسابية خالية عن االعراض ك هي ملكوتيػة اخركيػة فتتركػب بتركيػب
الخلود ك تركب امثلتها ايضا خالصة بتركيػب الخلػود ثػم تتعلػق باجسػادها ك تتعػين
بتعينها نفسها ك بتعينها ركحها ك بتعينه عقلػه فتحيػي االجسػاد ك تقػوـ حيػة مػن قبػر
طبعها تنفض اتربة االعراض عنها ك تقوـ في ارض المحشر هػذا فػي الظهػور ك امػا
من حيث االعلي فيػدفع بالنفخػة الثانيػة العقػوؿ الػي االركاح فتحيػي ك تػدفع الػي
النفوس فتحيي ك تدفع الي الطبايع فتحيي ك تػدفع الػي المػواد فتحيػي ك تػدفع الػي
االمثلة فتحيي فتدفع الي االجساد فتحيي كمػا انشػاها اكؿ مػرة خالصػة عػن شػوب
االكدار ك عن كل ما ليس منها ك ال اليها كاجدة لكل ما هي بػه هػي كحدانيػة قائمػة
بموثرها كما ياتي اف شاءالله فعند ذلػك يػتم امضػاء النفػوس االنسػانية ك مفارقتهػا
لالجساد الزمانيػة العنصػرية ك البرزخيػة ك امػا قبػل ذلػك فهػي مشػوبة بػاالعراض
الالحقة بها كونا المتخللة فيها الموجبة لموتهػا فاالسػتكماالت الحاصػلة للنفػوس
في الدنيا استكماالت علمية ظليػة ال كونيػة ك اال لكانػت نفػوس الكػاملين تشػاهد
القيمة ك تمشي في عرصتها ك تدخل الجنة ك لػو كانػت كػذلك لماخرجػت عنهػا ك
لماعادت الي اجسادها فانها دار خلود ثم لميعرضػها المػوت فػاف المػوت مػذبوح
بين الجنة ك النار فافهم ك اليلتبسن عليك االمر فمن مات علما قامت قيامته العلمية ك
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من مات كونا قامت قيامته الكونيػة اي الصػ ري الخاصػة ك امػا العامػة فانمػا ينتظػر
اخركم ك التاتي اال بعد موت الكل بالموت الكلي البرزخي.
باكلكم ُ
فصـل :مااسخف قوؿ من زعم اف البدف ال شعور له ك اف الشعور كله للركح ك
الركح اليموت ك انما الموت للجسد الذي ال شعور له فال الم للموت ابدا ك انما هو
تنقل من دار الي دار( )1ك ذلك الجل اف الجسد له شعور بممازجة الركح الحيػواني
الفلكي المتعلق بػالركح البخػاري الممػازج لجميػع اجػزاء البػدف ك انمػا هػو ايضػا
جسماني اال انه فلكي المتسمع ما ركي اف الركح جسم رقيق ك االتري االفالؾ انها
اجساـ لها طوؿ ك عرض ك عمق فالركح الحيواني ممازج بواسطة الػركح البخػاري
جميع البدف ك يحس البدف جميع االالـ ك االكجاع بػالركح الممػازج لػه ك لػو كػاف
االمر كما يقولوف لكاف االنساف اليحس كجعا لو قطع منه عضو الف الجسد يقطػع ك
ال حس له ك الركح الحاس اليقطع فهو سفه من الراي ك مخالفة للشرع المعظم امػر
ٍ
ثلثة ِ
سكرة كل سكرة منها اشد من الف ضػربة
االؼ
الموت كما ركي اف للموت َ
بالسػيف ك ركي اف الميػػت اذا حضػرق المػػوت اكثقػه ملػػك المػوت ك لػػوال ذلػػك
مااستقر ك سر صعوبة الموت اف جميع االالـ من فراؽ ماايحبه االنساف النه اليحب
اال ما يشاكله ك يتقوي بمقارنته لسر المشاكلة فاذا فػارؽ مػا يتقػوي بػه ينقطػع عنػه
المدد الذاتي فيضعف ك الضعف من مبادي الفنا فيكرق فناءق ك عدمػه فالجػرـ كػل
موجود يب ض عدمه فاالنساف يكرق مفارقة االحبة ك كل احد يحب شيئا مػن الػدنيا
ك كل ركح يحب جسدق حبا طبيعيا اقال فبذلك يصعب علي االنساف الموت اصعب
من كل فراؽ فانه اليطمع في الوصاؿ الدنياكي بعدق ابدا ك هذا كجه ما قيل:
(ٔ) القائل ابنسينا.

ٖٕٛ

مفارقة االحباب كالله اصعب

يقولوف اف الموت صعب ك انما

اراد به اف الموت اي مفارقة الػركح البػدف صػعب كلكػن مفارقػة االحبػاب الػذين
تعل ُُق الركح بهم اشد اصعب من المػوت فػالركح يتػالم بمفارقػة البػدف ك سػاير مػا
يحبه ك البدف يتالم بفضل شعور الركح المخال له في جميػع اجزائػه كمػا يبصػر ك
يسمع بفعل الركح الملقػي فيػه المخػال لػه اليقػاؿ اف المثػل هػو اكؿ الكػالـ الف
الكتاب ك السنة ك العرؼ ك الطبايع المقهورة علي الواقع تكذبه بالبداهة نعم بعػض
حػب هم مػا فػي
حب ها لمبػادي العلػل َ
النفوس الكاملة المتعلقة بالمأل االعلي التي قهر ُ
الدنيا بل يحبوف ما سواها لها ك بها اليتالموف من الموت الف المػوت لهػم كصػاؿ ال
فراؽ ك انما مثلهم كمن ينتقل من سجن الي قصور عالية ك اين هم ك كم اكلئػك هػم
االقلوف عددا االعظموف خطرا ك مااحسن ما قاؿ الشاعر في مثلهم:
قػػوـ فعلػػوا خيػػرا فعلَػػوا

ك علي درج ال ُعليا درجػوا

صحبوا الػدنيا بجسػومهم

ك اليػػك بانفسػػهم عرجػػوا

دخلػػوا فقػػراء الػػي الػػدنيا

ك كما دخلوا منها خرجوا

ك لذا ركي اف ابن ابي طالب انس بالموت من الطفل بثدي امه.
اهػل
فصـل :اذا جاء
االنساف اجلُه ك احتضر ك انقطع عن الدنيا بالكليػة شػاهد َ
َ
المالئكة ك تمثل له ملك الموت بعوف من اعوانه فانػه بنفسػه اليقػبض اال
البرزخ ك
َ
ركح االنساف الجامع ك ذلك العوف هػو الملػك الموكػل بنفسػه مػن حيػث القطػع ك
التفريق ك اما الموكل بخزنها فهػو اسػرافيل فملػك المػوت يقطعهػا ك يسػلمها بيػد
اسرافيل كما كاف ابداؤها بيػد جبرائيػل ك امػدادها بيػد ميكائيػل ك هػذق المالئكػة
ٖٕٜ

االربعة موكلوف بكل ذرة ذرة كل ملك بحالة من حاالتها ك هم نفوس رابطيػة بػين
الفعل ك المفعوؿ ك مقامهم مقاـ المصدر الذي هو تاكيد الفعػل ك شػبحه ك ظلػه مػن
حيث االعلي ك من حيث االسفل مرتب بالمفعوؿ اك بمنزلة نوف الوقاية في قولػك
عرصة مواد العالم ك هم خلق مستقل كمػا اف
عرصت هم
خلقني فافهم ك لذلك تكوف
َ
ُ
الفعل ك المفعػوؿ خلقػاف مسػتقالف ك ليسػوا كمػا زعػم بعضػهم انهػم نفػس طبيعػة
االشياء اك هم اركاح المؤمنين بعد ما انقطعت عن الدنيا.
بالجملة بين كل ذرة من المفاعيل ك بين راس الفعل المتعلق بها ملك كاسػطة
هو اقرب الخلق الي الفعل ك اف لميكن باكرمهم عليه فػ الله سبحانه يتوفي االنفس
حين موتها ك التي لمتمت في منامها ك بين توفيه ك بين المتػوفي ملػك كاسػطة هػو
ملك الموت به يتوفي اللػه تلػك الػنفس فصػح انػه يتوفػاكم ملػك المػوت ك قولػه
للمحتضػر
المتوف ين فيظهر
تتوفاهم المالئكة ك هم اعواف ملك الموت ك رؤسه الي
َ
َ
الملك ك له ايضا اعواف بعدد كل ذرة ذرة مػن جسػدق التػي يعتريهػا المػوت ك
ذلك
َ
صورة ذلك الملك علي حسب صورة النفس المتوفاة فاف كانػت مؤمنػة تػراق علػي
احسن صورة ك اطيب ريػح ك اهيػا هيئػة ك ارفػق شػيء بػه ك اف كانػت كػافرة تػراق
بعكس ذلك فاف كل نفس متهياة بهيئة عملها فاما تنقطع الي عليين معدف كل حسن
ك الملك القاطع لها علي هيئتهػا ك امػا تنقطػع الػي سػجين معػدف كػل قػبح ك الملػك
القاطع لها علي هيئتها فاف المتوفي بالكسػر علػي هيئػة المتػوفي ك تظهػر لػه اكليػاء
العالم محمد ك اؿمحمد

حيث يحب اك حيث يب ض فانهم متجلوف في عليين ك

الهله بصورة باطنهم الرحمة لالبرار ك في سجين ك الهله بصورة ظػاهرهم النقمػة
علي الفجار ك حيث هم االمركف لملك الموت بالتوفي ك هو يدهم يامركنه بػالرفق
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الكليائهم اصحاب البػاطن ك بالتشػديد علػي اعػدائهم اصػحاب الظػاهر ك يتلقػيهم
اركاح اخوانهم من المؤمنين اك الكافرين ك مالئكػة الرحمػة الموكلػوف باعمػالهم
الحسنة ك جزائها ك مالئكة العذاب الموكلوف باعمالهم السيئة ك جزائها ك قرنػاؤهم
فاف لكل نفس عرصة ك قرناؤق فيها ك يظهر لهم مبادي الرحمة ك البشػارة اك مبػادي
العذاب ك االنذار فتنجذب ركحهم الي عليػين ك احبػائهم شػوقا فيكونػوف مػع مػن
احبوا اك الي سجين ك قرنائهم فرقا فاف الطبع اذا خاؼ شيئا اكقع نفسػه عليػه لكثػرة
توجهه اليه كما توقع الدجاج نفسها الي ثعالػة مػن الشػجرة اذا خافتهػا عنػد رؤيتهػا
فتنتقل النفس الي عرصتها فاذا سل ملك الموت اياها يذهب بها الي تحػت العػرش
فتخر ساجدة لله سبحانه فتفقد نفسها ك التجدها كما تري ايته حين منامػك فانػه اذا
انسلت الركح من الجسد التحس اكؿ شيء شيئا ك تفقد نفسك ثم بعد ساعة تشػعر
بعالم المثاؿ ك كما تناموف تموتوف فانها حين سيرها الي عالمها تمػر بعػالم الطبػع ك
تنحل لتتخل

عن االعراض التعلقية ثم تاتي عالمها صافية اما حاؿ المنػاـ فالبػد ك

افتصػػفي عػػن ذكػػر العػػالم ك توجههػػا الػػي االعػػراض ك امػػا حػػين المػػوت فالبػػد ك
افتصفي عن االعػراض الدنياكيػة الجسػدانية ك كػذلك تعتػري هػذق الحالػة اهػل
البػرزخ اذا مػاتوا منػه فينحلػػوف فػي الطبػايع ك يفقػدكف انفسػػهم اربعمائػة سػنة ثػػم
يجدكنها في االخرة ك كذلك فقػدكا انفسػهم حػين نزلػوا فػي الطبػايع ثػم كجػدكا
انفسهم في عالم المثاؿ ك فقدكا انفسهم في بساي هذا العالم ثم كجدكها فػي هػذا
العالم ك كما بداكم تعودكف فاذا انسلت اركاحهػم ذهبػت تحػت العػرش ك خػرت
ساجدة م شية عليها ثم تفيق ك تجػد نفسػها ك تنػزؿ بالتوجػه الػي اجسػادها لتعلقهػا
النفساني بها فاذا كضع في قبرق اتاق ركماف فتػاف القبػور ك هػو ملػك يػذكر االنسػاف
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اعماله ك يملي عليه االعماؿ حتي يكتبها باصبع قدرته ك مداد ريق فمه الذي عبر به
عن باطنه في ظاهرق علي كفن لباس صػفاته فيكتػب مػا يملػي عليػه حتػي الي ػادر
ص يرة ك ال كبيرة اال ك يحصػيها عليػه ثػم يلػزـ طػائرق فػي عنقػه الينفػك عنػه الػي
افيخرج له يوـ القيمة كتاب يلقاق منشورا ثم يدخل النكير ك هػو ملػك موكػل بمػا
انكر عليه من الحق ك المنكَر ك هو الملك الموكل بقبايحه التي انكرهػا اهػل الحػق
المبشػر ك هػو الملػك الموكػل
اك البشير الموكل بما صدؽ به المؤمنين من الحق ك َ
بما اتي به من المحاسن التي صدقها المؤمنػوف ك بشػرق االكليػاء بهػا فيسػاالنه عػن
عقائدق ك يطالبانه البرهاف عليها فاف البرهػاف شػرط الصػدؽ كمػا قػاؿ سػبحانه قػل
هاتوا برهانكم اف كنتم صادقين ك قاؿ ك من يدع مع الله الها اخػر ال برهػاف لػه بػه
فانما حسابه عند ربه انه اليفلح الكافركف فسمي الذين ال برهاف لهم علي بػاطلهم
كافرين ك علم اف الباطل ال برهاف له ك الحق له برهاف فيساالنه عن عقائػدق ببرهػاف
فاف كاف مؤمنا اجاب اك كافرا لػم ُي ْح ِػر جوابػا ك المسػؤؿ فػي القبػر هػو الػركح فػي
الجسد االصلي الذي في الجسد العرضي الذي توجه الي جسدق لشدة تعلقه بػه ثػم
يذهب بالركح الي مسػتقرق مػن جنػة مكسػيا بحلػة صػفراء المثػاؿ اك نػار مسػربال
بسرباؿ من نار ك يبقي جسدق في القبر مسػتديرا ليػتخل

عػن شػوائب االعػراض

باكل ارض الطبايع اعراضه ك يخد له خد الي الجنػة فيفػوح عليػه ركحهػا ك ريحهػا
النه من طينة الجناف اك الي النار فيدخل عليه فوحهػا النػه مػن طينػة النيػراف ليربيػه
تلك الريح اك الفوح ك يقويه للتخلي

ليلحق حيزق ك يصير اخركيا شيئا بعد شيء ك

ركحه في نعيم البرزخ اك عذاب اليم ك هذا في الماحضين الذين تصػورت امثلػتهم
اي اركاحهػػم بالصػػور الشػػرعية ك اسػػتقلت ك اٍهها المستضػػعفوف فػػاركاحهم
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غيرمتخلصة عػن اجسػادهم لعػدـ التلطيػف بنػار فلػق الشػرع فهػي بعػد متجسػدة
كالماس غير المتخل

عن الحجر ك االكسير غير المستخرج عن مادته يعني لػيس

لهػػم تعػين شػػرعي يميػػزكف بهػػا عػػن غيػػرهم ك يقومػػوف بهػػا فتبقػػي اركاحهػػم فػػي
اجسادهم فػي قبػورهم كالمػدرة التحػس شػيئا الػي افتاكػل االرض اعراضػهم ك
تتخل

اركاحهم ك تستقل بالعناية العامة الي يوـ التخلػي

االعظػم فهػؤالء يلهػي

عنهم فاليحسوف بمنكر ك نكير ك اليسالوف ك اليجيبوف الي يوـ القيمة فيظهػر لهػم
التكليف ك يسمعونه فيكوف علي هيئة نار ك تسمي بػالفلق فيكلفػوف الػدخوؿ فيهػا
فهناؾ يتصوركف بالصػور الشػرعية العليينيػة اك السػجينية فيػدخلوف الجنػة اك النػار
فالماحضوف بالساهرة اليناموف الي افينفخ في الصور.
فصـل :عالم البرزخ هو عالم اسفله متعلق بمحدب فلك االفالؾ مػرتب بػه ك
اعالق مرتب بعالم النفوس االخركية ك الشبح الذي تراق في المراة من اسػفل ذلػك
العالم ك ليس هو في المراة ك ال في الهواء كما زعموق بػل هػو اسػفل عػالم البػرزخ
المتعلق باالجساـ اال تري اتصاله ك تشاكله ك تجانسه بما يػدرؾ بػالحس المشػترؾ
في الشعلة الجوالة ك كل ما يسرع حركته حتي اف الفرس في الجػري السػريع تػري
اطوؿ من حالة كقوفها ك ليس ذلك اال من مجانسة شبحها الذي عليها مع ما خلعتػه ك
اتصالهما ك هو اي الشبح الملقي الطف مػن محػدب العػرش ك هػذا معنػي قولنػا اف
اسفله متعلق بمحدب العرش ك اال فليس عالم المثػاؿ فػوؽ جسػم العػرش كتفوقػه
علي الكرسي فعالم المثاؿ في غيب هذا العالم سماؤق في سمائه ك ارضه في ارضػه
فسماكاته دائرة ك ارضوق حائرة له شمس ك قمر ك طلوع ك غركب ك نهار ك ليل مثل
هذا العالم بعينه ك هو ما تراق في منامك من هذق االحواؿ حرفػا بحػرؼ ك لػيس هػو
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محضر جميع االشباح فانه صفة االخرة فيمر عليهم االكقات ك يظهر لهم فعلية بعػد
اخري ك لهم قوة ك استعداد لمكاف المادة اال انه اي ذلك العالم الطف من هذا العالم
سبعين مرة ك اهله اسرع حركة ك اهله مركبوف من تسػع قبضػات مػن سػماكاته منهػا
قلبهم ك صدرهم ك عاقلتهم ك عالمتهم ك كاهمػتهم ك مػادتهم ك خيػالهم ك فكػرهم ك
ركحهم ك قبضة من ارضه منها جسدهم ك المراد بالقلب العقػل ك الصػدر الػنفس ك
الواهمة قوة باطن طبعهم ك المتخيلة قػوة ظػاهرق ك العالمػة ك المتفكػرة قػوة بػاطن
نفسهم ك ظاهرها ك العاقلة ك الركح قوة باطن عقلهم ك ظػاهرق ك مػا لهػم مػن الفلػك
الرابع مادتهم فاذا نزع الركح مػن الجسػد فػي الػدنيا نػزع الػركح مػن الجسػد فػي
البرزخ ايضا ك في االخرة فكما يبقي الجسد هنا في الطبايع ك يلحق الركح باالفالؾ
كذلك يبقي الجسد في البرزخ في الطبايع العنصرية البرزخيػة ك يلحػق الػركح اي
المثػػاؿ بػػاالفالؾ ك ذلػػك اف المثػػاؿ غيػػب الحيوانيػػة الدنياكيػػة ك فػػي غيب ػه الػػنفس
االخركية ك الجسد البرزخي غيب الجسد الدنياكي ك فػي غيبػه الجسػد االخػركي
فاف كاف ركحه من السعداء كاف في الجنة ك هي لها ارض ك سماء ارضها ارض طيبة
في غيب كادي السالـ ك كربالء ك كل ارض طيبة ك سماؤها غيب هػذق السػماكات
ك مظهرها في هذق الدنيا ايضا الم رب الذي هو جهة خمود حر الشمس الػذي هػو
من نار جهنم ك اف كاف من االشقياء كاف فػي النػار ك هػي لهػا ارض ك سػماء ارضػها
ارض خبيثة في غيب برهوت ك حضرموت ك عيوف بقر ك كػل ارض خبيثػة ك عػين
َح ِمئة ك سماؤها غيب هذق السماكات من اطباؽ االرضين ك مظهرها في هذق الػدنيا
ايضا المشرؽ الذي هو مطلع حر الشمس الذي هو من نار جهنم ك لػذا يعػذبوف فػي
عين الشمس ك بحرها فهم جميعا في هذق الحاؿ حتي يػنفخ فػي الصػور ك تفاصػيل
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احوالهم مذكورة في كتب االخبار فمن شاء راجعها ك تركناها خوؼ التطويل.
فصـــل :اذا انتهػػي اجػػل اهػػل البػػرزخ ك اجػػل اهػػل الػػدنيا ك صػػعد محمػػد ك
اؿمحمد

الي السماء ك بقوا في الهرج ك المرج ياذف الجبػار فػي اهػالؾ الخلػق

من كل ذيركح فينزؿ اسرافيل ك هو الملك الموكل بخزف االركاح الواسػطة بػين
امر الله سبحانه ك بين ذكي االركاح الذي هو ظهور االمر بػذلك ك الحجػاب بينػه ك
بين االركاح ك في فمه الصور ك هو قرف مػن نػور اصػفر مخركطػي علػي
هيئة ثمرة الصنوبر بكبر السماء ك االرض له راس ك طرفػاف بػين طرفيػه
بقدر ما بين السػماء ك االرض ك شػكله كمػا فػي الهػام

لػه ثقبتػاف مػن

طرفيه ك تنتهياف الي راسه في ثقبة كاحدة ثقبة منه تلي السماء ك ثقبة منػه
تلي االرض كلكن ثقبته التي تلي االرض فيها منافذ بعػدد كػل ركح فػي
االرض ك ثقبته التي تلي السماء فيها منافذ بعدد كل ركح في السماء ك في كل منفذ
ستة مخازف فينزؿ اسرافيل بحظيرة بيتالمقدس التي هي صدر االرض ك يسػتقبل
الكعبة التي هي قلب االرض ك ركي يػنفخ فػي الصػور فػي مسػجد السػهلة ك اليػه
المحشر ك يحشر من جانبه سبعوف الفا يدخلوف الجنة ك التنافي الف الكوفاف باطن
بيتالمقدس كما اف كربال باطن الكعبة فينفخ فيه نفخة الجذب فيخػرج الصػوت
من الطرؼ الذي يلي االرض فاليبقي في االرض ذكركح اال َص ِػعق ك مػات فيبقػي
االمثلة في المخزف االكؿ ك يخرج عنها المواد ك تبقي في المخػزف الثػاني ك يخػرج
عنها الطبايع فتبقي في المخزف الثالث ك يخػرج عنهػا النفػوس فتبقػي فػي المخػزف
الرابع ك يخرج عنها االركاح الملكوتية ك تبقي في المخزف الخامس ك يخػرج عنهػا
العقوؿ ك تبقي في المخػزف السػادس ثػم يخػرج الصػوت مػن الطػرؼ الػذي يلػي
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السماكات فاليبقي في السماكات ذكركح اال صػعق ك مػات ك دخػل اركاحهػم فػي
ثقبها ك تفرقت مراتبهم كما مر ك لما كػاف حيػوة كػل مرتبػة دنيػا ك حفظهػا بحفػ
كحدانية الرتبة العليا لما نزعت العليا عن الدنيا فسد كونها ك تفرؽ اجزاؤهػا لفسػاد
حرارتها ال ريزية التي هي حافظة تركيبها كما تري من فساد البدف ك تفرؽ اجزائػه
عند خركج الركح ك خمود حرارتها فتتفرؽ جميع المتصالت ك تتفكك التراكيػب
ك تنحػػل فػػي الطبيعػػة المطلقػػة العامػػة فػػاف للمكونػػات فػػي عػػالم المثػػاؿ كػػل هػػذق
المراتب المذكورة علي حسػب عػالم المثػاؿ ك كػل مرتبػة اخركيػة فػي غيػب مػا
يشاكله في البرزخية فالعقل االخركي في العقػل البرزخػي ك ركحػه فػي ركحػه ك
نفس ه في نفسه ك طبعه في طبعه ك مادته فػي مادتػه ك مثالػه فػي مثالػه ك جسػدق فػي
جسدق فلما اضمحلت المراتب البرزخية اضمحلت المراتب االخركيػة الممازجػة
لها ال كممازجة مصاقع لمصاقع ك انما تحل تلك المراتب لتػتخل
االخركية فانه التخلي

عنهػا المراتػب

اال بالحػل فػاذا اضػمحل المثػاؿ اي المراتػب البرزخيػة ك

تفكك رجع الي الطبيعة فاف تحص

المواد في االمثلػة فػاذا تفككػت عػادت الػي

الطبيعة غيرالمتحصصة المطلقة العامة كما اف لالنساف جميػع هػذق المراتػب علػي
حسب مقتضي الدنيا فاذا تفكك اجزاؤق عػادت الػي الطبػايع ك امتزجػت النيػراف ك
االهوية ك المياق ك االتربة ك االركاح الفلكيػة ك عػادت الػي االطػالؽ فػاذا تفككػت
المراتب البرزخية عادت الي اطالؽ عالم البرزخ ك هو الطبيعة ك يرجع الي جوهرق
كل ما في عنصر من االعراض ك كل ما في فلك فاليبقي حاس ك ال محسوس ك هػو
معني فناء االشياء ك ليس فناؤها الي العدـ المحض البات كما زعم مػن لػميفهػم مػا
يقوؿ ك ال ما يقاؿ له اما كاللػه مػافهموا فهمػا ك ال سػلموا تسػليما اال قليػل مػنهم ك لػو
ٖٖٙ

فهمت ما ذكرت لك من االمر المتقن ك النظم المحكم لعرفت اختالؼ كلماتهم ك
انتشار اهوائهم ك ع٘د االشياء الي االطػالؽ هػو معنػي الركايػة تمػوت الخالئػق
كلهم عن اخرهم ك اسرافيل اليقطع صيحته حتي ت ور عيوف االرض ك انهارهػا ك
بناؤها ك اشجارها ك جبالها ك بحارها ك يدخل الكل بعضهم فػي الػبعض فػي بطػن
االرض الي اف قاؿ ك تنقطع السالسل التي فيها قناديل النجوـ فتستوي باالرض من
شدة الزلزلة ك تموت مالئكة السموات السبع ك الحجب ك السرادقات ك الصافوف
ك المسبحوف ك حملة العرش ك الكرسي ك اهػل سػرادقات المجػد ك الكركبيػوف
الخبر بالجملة العود علي نهج البدء ك من لميعرؼ البدء اليعرؼ العود كما بداكم
تعودكف ك لقد علمتم النشاة االكلي فلػوال تػذكركف ك قػد علػم اكلػوا االلبػاب اف
االستدالؿ علي ما هنالك اليعلػم اال بمػا هيهنػا فػاذا عػادت االشػياء الػي االطػالؽ
البرزخي فنيت بموادها ك صورها ك يعود العرش علػي مػاء االطػالؽ كمػا كػاف اكؿ
مرة ك هو معني ما في الدعاء يا ذا الذي كاف قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقي
ك يفني كل شيء ك قوؿ اميرالمؤمنين

في خطبة هو المفني لها بعد كجودها حتي

يصير موجودها كمفقودها ك ليس فناء الدنيا بعػد ابتػداعها باعجػب مػن انشػائها ك
اختراعها الي اف قاؿ ك انه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا كحدق ال شيء معه كمػا كػاف
قبل ابتدائها كذلك يكوف بعد فنائها بالكقت ك ال مكاف ك ال حين ك ال زماف عػدمت
عند ذلك االجاؿ ك االكقات ك زالت السنوف ك الساعات فال شيء اال الواحػد القهػار
الذي اليه مصير جميع االمور بال قدرة منها كاف ابتداء خلقها ك ب ير امتناع منها كاف
فناؤها الي اف قاؿ ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه اليها ك ال استعانة بشيء منها
عليها الخطبة ك معني الفناء رجوعها الي االطالؽ.
ٖٖٚ

ك اف قلت مقتضػي كػالـ االميػر

فنػاء كػل شػيء فكيػف يبقػي االطػالؽ

قيد اف االطالؽ اذا انقطع نسبته مع المكونات لفنائها لميبق اال نور منيػر ك قػدرة
قدير كماؿ موالؾ القديم جلشانه ك ليس فناء الخلق بموجب لفناء كماله سػبحانه
ك عظمته ك جالله ك اسمائه ك صفاته المتسمع قوله سبحانه كل من عليها فاف ك يبقي
كجه ربك ذكالجالؿ ك االكراـ فال فناء لوجهه سبحانه الذي هو كماله ك قدرتػه ك
هو ملك العزة ك القدرة ك لذلك يقوؿ بصوت جهػوري بعػد مػا افنػي االشػياء لمػن
الملك اليوـ فيجيب نفسه لله الواحد القهار فملك الكماؿ ك القػدرة بػاؽ بعػد فنػاء
االشياء ال فناء له لخلوق عن اسباب الفناء التي هي االعراض فاذا امات اللػه سػبحانه
االشياء يبقي اسرافيل فيميته سبحانه بنفسه ك في ركاية ِ
اخػر مػن يمػوت عزرائيػل
فاليبقي حي غير كجهه الحي بذاته ك ليس معني فناءها عودها الي الذات القديمػة
كما زعمه قوـ فانها لمتخلق من اصوؿ ازليػة حتػي تعػود اليهػا ك انمػا خلقهػا ال مػن
شيء ك مذهب اؿمحمد

ك الكتاب ك السنة تشهد بػذلك ك انمػا هػو مبنػي علػي

القوؿ بوحدة الوجود المجمع علي كفر قائلها فانػه يسػتلزـ ت يػر الػذات ك تركيبهػا
كما حققناق في محله بل اخترع االشياء ال مػن شػيء ك تعػود كمػا بػدئت فػافهم اف
كنت تفهم ك اال فاسلم تسلم.
بالجملة اذا مات كل ذيركح يامر الله سبحانه السموات فتمور ك يػامر الجبػاؿ
فتسير ك هو قوله يوـ تمور السماء مورا ك تطوي ك طيها فناؤها كما عن تفسػير القمػي
ك تسير الجباؿ سيرا ك هو فناء اعراضها ك عودها الي جواهرها فتبس االرض ك تبػدؿ
االرض غير االرض يعني بارض لميكتسب عليها الذنوب بارزة ليس عليهػا جبػاؿ ك
ال نبات كما دحاها اكؿ مرة مسػتقال بعظمتػه ك قدرتػه ثػم ينػادي الجبػار جػل جاللػه
ٖٖٛ

بصوت له جهوري يسمع اقطار السماكات ك االرضػين لمػن الملػك اليػوـ فاليجيبػه
مجيب فعند ذلك يقوؿ الجبار عزكجل مجيبا لنفسه لله الواحد القهار.
ك الذي يفهم من االخبػار اف اؿمحمػد

اليصػعقوف ك هػم المسػتثنوف فػي

قوله تعالي ك نفخ في الصور فصعق من فػي السػموات ك االرض اال مػن شػاء اللػه
فهناؾ احد اليصعق البتة ك ركي اف النبػي

سػاؿ جبرئيػل عػن هػوالء فقػاؿ هػم

الشهداء متقلدكف اسيافهم حوؿ العرش ك ال شك انهم اؿمحمد

فانهم الشهداء

ك هم كجه الله الذي اليهلك ك دينه الذي يبقي كما ركي في تفسير كجه ربك ديػن
ربك ك ركي انما يهلك من ليس منه اال تري انه قاؿ كل من عليها فاف ك يبقي كجه
ربك ،ففصل خلقه ك كجهه ك ركي اف الوجه الذي اليهلك من اطاع الله بما امر به
من طاعة محمد ك ركي انه من اخذ طريق الحق بالجملة اؿمحمػد
اليصعقوف بال شك ك ال احد اقرب الي الله منهم حتي يخػ

هػم الػذين

باالسػتثناء ك هػم نػور

الله ك كماؿ الله ك كجه الله ك جالؿ الله ك اكراـ الله ك لما كانوا

السػنة اللػه فػي

االداء عنه ك الذات التباشر كالما فهم المنادكف ك هػم المجيبػوف فتثبػت ثبتػك اللػه
بالقوؿ الثابت ك الذي ن

به ركاية اف جبرئيل ك ميكائيل ك ملك الموت اليموتوف

بالنفخة ك في ركاية الباقي بعد النفخة اسرافيل كلكن كلهم يموتوف ك ال شك انهم
المؤدكف عنهم جهات ما ككلوا به ك هم

مقدموف عليهم ك اكلي باف اليصعقوا.

بالجملة اليبقي اال الله سبحانه ك كجهه المستثني ك ما يفهم من بعض االخبػار
اف السماكات ك االرض تبقياف ك النداء ينفذ في اقطارهما فهما المبدلتاف فػاف فيهمػا
اعراضػػا برزخيػػة البػػد ك افتمػػور ك تنشػػق سػػماكاتها ك تسػػتوي ارضػػها ك تصػػفي
فالسػػموات العرضػػية تطػػوي ك االرض العرضػػية تنقػػي ك تسػػوي المحالػػة ك ذلػػك
ٖٖٜ

اليكوف اال بالعود الي االطالؽ فانه التنقية اال بالحل ك ال حػل اال بػالعود الػي محػل
الطبيعػة ك االنحػالؿ فيهػا ك هػو الحػل الطبيعػي الحقيقػي ثػم يخػرج عنهػا الجػوهر
بحرارة جاذبة نداء اقبل الدائمة الناشئة من حرارة نار مشػيته سػبحانه ك تمتػد مػدة
التخلي

اربعمائة سنة فاف االشياء قداديرت من بدء كينونتهػا الػي منتهػي كمالهػا

اربع دكرات ثلثا الستكماؿ القابػل ك كاحػدة السػتكماؿ المقبػوؿ ك كػل دكرة قػد
ركبت من عشر قبضات علي حسب دكرتها ك في كل قبضة نسبة الي قبضة اخػري
من باب اف كل شيء فيه معني كل شيء فذلك اربعمائة مقػاـ لكػل مكػوف البػد ك
افيتخل

كلها حتي تليق بتركيب الخلود ك يتخل

كل مقاـ في سنة يدكر شمس

المشية المتعلقة به في بركجه االثنيعشػر التػي هػي حػدكدق الشػهادية ك ال يبيػة ك
تمكث في كل برج ثلثين يوما لتربي كيانه الثلثة المركب كل كوف منهػا مػن عشػر
مراتب ك لكل مرتبة مادة هي نهارها ك صورة هي ليلها فتمتد المػدة اربعمائػة سػنة
حتي يترقي الجوهر االخركي من مائة الف ك اربعة ك اربعػين الػف مرتبػة عرضػية
برزخية( )1فهنالك تصفي الجػواهر عػن شػوائب االكػدار نقيػة عػن ال بػار صػالحة
للدكاـ ك الخلود كمػا يػاتي اف شػاء اللػه فػاذا ترقػوا فػي هػذق المػدة ك اشػفوا علػي
الدخوؿ في رتبػة المحشػر تصػفي السػموات ك االرضػوف اكؿ شػيء بحيػث يليػق
بعرصة المحشر كما خلقتا اكؿ مرة قبل جميع ما تولد بينهما ثم يمطػر اللػه سػبحانه
من صلب االب االعظم الذي هو السماء مطرا غليظا له رايحة كرايحػة المنػي ك هػو
من السماء السابعة التي هي فلك الشمس من بحر يقاؿ لػه حيػواف ك هػو بحػر صػاد
كما ركي ك اصله من ركن من اركاف العرش ك هػو االيمػن المقػدـ ك قدتوضػا منػه
(ٔ) هي الحاصلة من ضرب اربعمائة في ثلثمائة ك ستين اياـ السنة .منػه

ٖٓٗ

النبي

ليلة المعراج اذ تجاكز المقامات المذكورة ك كصل اليه فصلي لربػه بعػد

ما صلي ربه ك قاؿ سبوح قدكس انا رب المالئكة ك الركح ك سػاير النػاس يصػلوف
اليه عند النفخة الثانية فينزؿ ذلك الماء اربعػين عامػا الحيػاء القوابػل ك المقبػوالت
فيشق ذلك الماء االرض شقا ك هو الفتق الكوني الثاني بعد الرتق االطالقػي الثػاني
كما صنع اكؿ مرة فيدخل ذلك الماء رحم االرض فيصل الي العظػاـ الباليػة النخػرة
فتنبت بذلك الماء كما ينبت الزرع بالمطر ك هو قوله يرسل الرياح بشرا بين يػدي
رحمته الي قوله كذلك نخرج الموتي ك هو قولػه ك اللػه انبػتكم مػن االرض نباتػا
َفي رجع عضو كػل احػد الػي مكانػه فتلتػئم االجسػاد بقػدرة اللػه ك تبقػي بػال اركاح
كماكانت اكؿ مرة ثم ينفخ الجبار من ركحه في اسرافيل فيحيي فيقوـ حيا ك يلػتقم
ثقب علي عدد اركاح العبػاد كمػا عرفػت فتجتمػع
الصور ك الصور قرف من نور فيه ٌ
االركاح ايضا في الصور ك يامر الجبار اسرافيل افيقوـ علي صخرة بيتالمقدس ك
الصخرة اقرب ما في االرض الي السماء النها عرش اللػه االسػفل قداسػتوي عليهػا
النبي

ك صعد منها الي السماء ك عندها يحشر الناس فيحشر اهل الجنة عن يمين

الصخرة ك يحشر اهل جهنم عػن يسػار الصػخرة فػي تخػوـ االرض السػابعة ك فيهػا
الفلق ك سجين ك لذا ركي اف النبي قاؿ لبني النضير اخرجوا قالوا الػي ايػن قػاؿ الػي
ارض المحشػػر اي الشػػاـ ك ذلػػك اف الصػػخرة نفػػس االرض ك مكػػة عقلهػػا فيقػػوـ
اسرافيل علي الصخرة ك كجهه الي الكعبة فينفخ في الصور نفخة الدفع ك ينادي فيه
لالجساد باالحياء ك هو قوله ك اسػتمع يػوـ ينػاد المنػاد مػن مكػاف قريػب فتخػرج
االركاح من ثقب الصور فتنتشر بين السػماء ك االرض كانهػا النحػل كػل ركح مػن
ثقبة فاركاح المؤمنين نيرة بنػور االيمػاف ك اركاح الكػافرين مظلمػة بظلمػة الكفػر
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فتدخل في اجسادها ك تدب فيها كما يدب السم في الملسوع ثم تنشق االرض مػن
قبل رؤسهم ك يتولدكف من بطن االرض الي فضاء القيمة ك هو قوله ك القت ما فيهػا
ك تخلت فعند ذلك تتركب االركاح النقية الثابتة مع االجساد الخالصة تركب خلػود
ال تفكك لهما ابدا فيحيي اكال اهل السماء ثم اهل االرض بعكس نفخة الصعق كما
تري اف الشمس اذا غربت يقبض نورها اكؿ عن اسفل الجػدار ثػم عػن اعػالق فػاذا
طلعت يشرؽ بنورها اكؿ اعالق ثم اسفله فافهم المثل ك اليخرج الركح مػن الصػور
اال بعد افينزؿ نور الله في العقل الميت الملقي في الخزانة السادسة فينزؿ حيا الي
الركح في الخزانة الخامسة فيحيي ثم ينزؿ الي النفس في الخزانػة الرابعػة فتحيػي
ثػػم تنػػزؿ الػػي الطبػػع الملكػػوتي فػػي الخزانػػة الثالثػػة فيحيػػي ثػػم ينػػزؿ الػػي المػػادة
الملكوتية في الخزانة الثانية فتحيي ثم تنزؿ الي المثاؿ في الخزانة االكلػي فيحيػي
ثم ينزؿ الي اجواؼ القبور في االرض فتحيي االجساد باذف الله هذا في الصدكر ك
يبدك المثاؿ اكؿ في الجسد ظهورا ثم المادة ثم الطبع ثم النفس ثم الركح ثػم العقػل
ثم نور الله عزكجل كما بداكم تعودكف ماتري في خلق الرحمن من تفاكت كلكن
يخرج من القبر اذا حيي بالمثاؿ اي الركح الحيػواني فػاذا خػرج يظهػر فيػه الػنفس
الناطقة المتسمع انهم حين خرجػوا مػن قبػورهم يقفػوف علػي قبػورهم ك قػدطاش
البابهم ك اال تري في هذق الدنيا تعلق الناطقة بعد التولد ك لقدعلمتم النشػاة االكلػي
فلوال تذكركف فافهم.
فهذق جملة كافية في احواؿ عالم البرزخ ك قداشرنا الي رموزق لمػن كػاف لػه
قلب اك القي السمع ك هو شهيد فكشفنا عنػك غطػاءؾ فبصػرؾ اليػوـ حديػد فػافهم
راشدا موفقا ك الحمد لله اكال ك اخرا.
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الوَلف الثالج
في كليات هسايل الوحشش ٍ فيِ فصَل

فصـل :قدعرفت مما تقدـ اف عرصة المحشر هي عرصة عالم الػذر بعينهػا اال
انها حين النزكؿ تسمي بعرصة عالم الذر ك حين الصعود تسمي بعرصػة المحشػر ك
هي هذق الدار بسماكاتها ك ارضها اال انها تصفي عن االعراض ك تنقي عػن االكػدار
فيكوف ترابها ترابا ذاتيا ك ماؤها ك هواؤها ك نارها ماء ك هواء ك نػارا ذاتيػة جوهريػة
ال عرضية فاف هذق العناصر الدنياكية تعيناتها تعينات عرضية ك لػذلك تػري اف كػل
كاحد يستحيل الي كل كاحد ك يستخرج من كمونه الػي ظهػورق صػفة كػل كاحػد
فيصير التراب ماء ك الماء هواء ك الهواء نارا ك هكذا فالتراب تراب بالعرض ك الماء
ماء بالعرض ال بالذات ك اال فماكاف يستحيل الذاتي ك اما في االخرة فالتراب تراب
بالذات اليستحيل الي الماء ك كذلك غيرق كما اف البػركدة التكػوف حػرارة ابػدا ك
الرطوبة التكوف يبوسة ابدا ك كذلك العكس ك جهة الشيء الي ربه التكوف جهتػه
الي نفسه ك ال العكس ك ذلك اف دار االخرة هػي دار الفعليػة ك الذاتيػة ك لػيس فيهػا
قوة ك استعداد عرضي ك اف كاف فيها قوة ك اسػتعداد طػولي فكػل مػا يكػوف لشػيء
يكوف حاصال له بالفعل فكل ما للتراب مثال حاصل له بالفعل ك هو الترابيػة ك البػرد
ك اليبس ك ليس فيه صلوح التحوؿ الي غيرق اال افيعدـ ك ينتقل الي االمكاف البحت
ثم يصور ذلك االمكاف ب يرق ك كل ما قػدـ عرصػة الوجػود اليفنػي ك اليرجػع الػي
االمكاف فكل شيء في عرصة االخرة هو هو اليتحػوؿ الػي غيػرق فهنالػك اليجػوز
تحوؿ عنصر الي عنصر اخر ك ال العناصر الي الفلكية ك ال العكس فهنالك ال تمانع ك
ال تصادـ ك ال ظلم ك ال قسر ك كل شيء هو هو قائم بموثرق في جميع ما لػه ك هػو بػه
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هو فكػل شػيء هنػاؾ راجػع الػي ذاتيتػه ك جوهريتػه ك اليفعػل شػيء فػي شػيء ك
الينفعل شيء من شيء اال افيكوف احدهما عاليا موثرا ك االخر سافال ك اثرا ك ليس
مركبات ذلك العالم مركبة من اشياء مسػتقلة متقدمػة عليهػا كتركػب مركبػات هػذا
العالم من عناصر مستقلة قبل التركيب فاف هذا التركيب عرضي قػدعرض الشػيئين
بل هنالك كل شيء مركب من اجزاء كل جزء منها من تمػاـ ذلػك الشػيء اليقػوـ
بعضها اال ببعض فكذلك كلية االخرة جميع ما فيها مػن سػماء ك ارض يقػوـ بعضػها
ببعض ال استقالؿ لجزء منها بدكف جزء اخػر ك اليسػتحيل الػي شػيء اخػر ك سػاير
ذلك العالم ايضا يقػوـ بعػض اجػزائهم

االشخاص الجزئية الذين خلقوا من حص

ببعض بحيث ال قواـ لجزء منهم بدكف جزء اخر ك تمايزهم باعمالهم ك عقايػدهم ك
صفاتهم كما ياتي اف شاءالله ك كل شخ

منهم شػخ

كاحػدي ذاتػي ملتػئم مػن

اجزاء ذاتية كل جزء منها تماـ االخر ك شرط كجود االخر ال قواـ له اال به.
فصـل :لعلك عرفت مما تقدـ اف الله سبحانه اكؿ ما خلق خلػق العقػل الكلػي
بنفسػػه ك هػػو حقيقػػة الحقػػايق ك ذات الػػذكات فػػامرق باالدبػػار اي بػػالتجلي فتجلػػي
بالنفس الكلية االلهية اكال فاحتجب بها عنها فمثاله المحتجب ك هػي حجابػه فكػاف
في عالمه عقال بالفعل ك في عالمها بالقوة يخػرج عنهػا منػه شػيء بعػد شػيء علػي
حسػب سػيرها الػي مبػدئها عنػد االقبػاؿ ثػم تجلػي بػالنفس الكليػة بػالطبع الكلػػي
فاحتجب ما خرج منه منها فيه فمثاله النافذ منها الواصل الي الطبع هػو المحتجػب ك
هو حجابه فهو في عالم النفس بالفعل بالنفسانية ك في الطبع الكلي بالقوة المحضػة
ففيه العقل ك النفس كالهما بالقوة ال تعين الحدهما فيه ثػم تجلػي بػالنفس بػالطبع
الكلي بالمادة الكلية ك القي في هويتها مثاله فهو اي ذلك المثػاؿ المحتجػب ك هػي
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حجابه ثم تجلي بها اي بتلك المادة التي هي الذات الظاهرة للمثاؿ به فصػارت بمػا
فيها فيه بالقوة ك كانت فػي عالمهػا بالفعػل بالماديػة ثػم تجلػي بتلػك الوسػاي بػه
بالجسم فصارت الفعليات المتقدمة فيه بالقوة كلها فيه متشاكلة ال تعين لشيء منهػا
ك هو غاية االدبار ك لما كاف الجسم المطلق دهريػا متحصػال لجميػع مظػاهرق خػرج
عنه الي الفعلية جميع ما كػاف فيػه بػالقوة عرضػا ك اف كػاف طػوال ال نهايػة لترقياتػه
فيكوف قدخرج فيه الي حد االمضاء ك التعيين جميع ما كػاف فيػه فػي حػد المشػية ك
االبهاـ االطالقي ثم يتدرج في الظهور في عالم الزماف العرضي تلك الفعليات شيئا
من بعد شػيء النهػا قػداحتجبت فػي االطالقػات الزمانيػة التػي هػي السػماكات ك
االرض فهي المحتجبة ك تلك حجبها فهي فيها بالقوة ك االبهاـ ك تخرج الي الفعليػة
الزمانية شيئا بعد شيء ك هيهنا غاية ادبار العقل ثم يدعي باالقباؿ الػي اللػه المتعػاؿ
فيترقي شيئا بعد شيء الي افيصل عودا الػي عػالم البػرزخ الػذي هػو عػالم المثػاؿ
نزكال فيلقي عن نفسه االعراض الالزمة لهذق الرتبة المبتداة منها ك عود كػل شػيء
الي بدئه فيصعد الي عالم البرزخ ما نػزؿ منػه حػين النػزكؿ ك هػو المثػاؿ ك الجسػد
الهورقلياكي فاف المثاؿ هو حقيقة هذق االفالؾ ك الجسػد الهورقليػاكي هػو حقيقػة
هذق العناصر ك قدكانا نزال الػي هػذا العػالم بظلهمػا ك نورهمػا فلمػا انكسػر المػراة
ارتفع تعلق ذلك النػور عنهػا مكتسػبا عػن المػراة مػا اكتسػب مػن الصػبغ ك الشػكل
مستحيال الي صفتها ك ذلك النور هو عملهما الالزـ لهما ك كل انساف الزمناق طػائرق
في عنقه ك نخرج له يوـ القيمة كتابػا يلقػاق منشػورا فالجسػد الهورقليػاكي ملتػزـ
بافعاله متهيئ بهيئتها في قبرق يدخل عليه بها ريح من الجنة اك فيح من النار ك المثاؿ
متهيئ بهيئة افعاله ملتزـ بها منعم بنعيم جنػة فػي الم ػرب جهػة البػرد ك الكرامػة ك
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الظل الممدكد ك الماء المسكوب اك معذب بعذاب النار في المشػرؽ جهػة الحػر ك
اليبس ال بارد ك ال كريم ك هم علي هذق الحالة الي افينفخ في الصور فينكسر مػراة
المثاؿ عنه ك يبطل تعين المػادة ك خصوصػيات المثػاؿ ك يعػود الػي الطبيعػة الكليػة
المتشاكلة االجزاء ك هو قوله تمور السماء مورا اي سماكات المثاؿ ك تسير الجباؿ
سيرا اي جبالت هورقليا ك يعود العرش علي الماء المسجور اي الطبع ك هو قوله اذا
البحار سجرت ك يبقي ما يبقي ك ال حاس ك ال محسػوس ك ال عاقػل ك ال معقػوؿ ك ال
عالم ك ال معلوـ هنالك الوالية لله الحق ك هو قوله يوـ نطوي السماء كطي السجل
للكتب ك طيها فناؤها كما عن تفسير القمي فيبقي االمر كذلك الي افيصعد الملػك
بنداء اقبل درجة اخري ك يرفع الػنفس الكليػة توجههػا عػن الطبػع ايضػا كمػا رفػع
المثاؿ توجهه عن البدف بعد انحالله في طبايع هذا العالم عند المػوت ك عنػد النػوـ
الله يتوفي اال نفس حين موتها ك التػي لػمتمػت فػي منامهػا فعػن النبػي

يػابني

عبدالمطلب اف الرايد اليكذب اهله كالذي بعثني بالحق لتمػوتن كمػا تنػاموف ك
لتبعثن كما تستيقظوف ك ما بعد الموت دار اال جنة اك نار فاذا مػات اهػل البػرزخ ك
دفنوا في الطبع رفع النفس توجهها عن الطبع لتحلل االالت فاذا صعد العالم ك القػي
اعراض البرزخ في محالهػا كصػلوا الػي عػالم الػنفس المتعينػة بػالتعين الجػوهري
مكتسبة صورا مماكانت متوجهة اليها متعلقة بها ال تعين لها غير ذلك ك ال صورة لها
من غير ذلك الطريق ك لذلك لػمتمػض ك لػمتتشػخ

اال بعػد ايمانهػا اك كفرهػا ك

اعمالها ك اكتساباتها فػي هػذق الػدنيا ك مػاتجزكف اال مػا كنػتم تعملػوف سػيجزيهم
كصفهم انه حكيم عليم فهنالك تتخل

النفوس المكتسبة للتعينات ك كانػت حػاؿ

النزكؿ ال تعين لها بوجه من الوجوق ك كانت مطلقة فتعينهػا مػن نزكلهػا ك اكتسػابها
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كونيتها ك شرعيتها فكما اف النفس تكتسب تعين السعادة ك الشقاكة من االيماف فػي
الػػدنيا ك الكفػػر فيهػػا كػػذلك تكتسػػب الزيديػػة ك العمركيػػة مػػن التعينػػات الكونيػػة
الدنياكية ك قداخطا من زعم اف تعينات النفس منها من عالمها ال من االسفل ك الدنيا
االتري اف االكمه اليفهم معني الحمرة ك االصم بالوالدة اليدرؾ معنػي الصػوت ك
التقدر نفسه علي انشاء معني الحمرة ك الصوت في عالمها ك كػذلك التقػدر علػي
انشاء صورة االيماف ك الكفر ك االعماؿ لها من دكف ما تكتسب من هيهنػا ك لػو كػاف
ذلك جايزا الكتسػب المتصػوركف صػلوات ك صػيامات ك زكػوات كثيػرة ك لػيس
لالنساف اال ما سعي ك ماتجزكف اال ما كنتم تعملوف فافهم اف كنت تفهم ك قدجري
ذكر ذلك استطرادا بالمناسبة.
بالجملة النفػوس قداكتسػبت تعينػات ك صػارت متعينػة فػي ذاتهػا مسػتحيلة
بمادتها الي طبع صورها اال انها كانت في المواد السافلة ممازجة لهػا ك قداكتسػبت
ما اكتسبت ك هي ممازجة كونا ك اف كانت مفارقة توجها ك علما االتري انػه ماكػاف
لنفس افتموت اال باذف الله فامر الله العالم باالقباؿ الفتتخل

النفوس كونا كما

تخلصت علما ك توجها االتري انك حي حين منامك مع اف ركحك متوجه الي عػالم
المثاؿ ك لماينقطع عن البدف لممازجته به ك تعلقه فاذا مػت انقطػع بالكليػة ك ذهػب
متجردا عنه الي عالمه فكذلك تكوف النفس االخركية متعلقة بالمثاؿ البرزخي الي
افيموت ك يتحلل االته فعند ذلك تفارؽ النفس كونا عنها كما كانت مفارقػة علمػا
ك توجها حين حيوتها في البرزخ ك مدة بين النفختين مػدة االنقطػاع ك هػو كػبطالف
الشعور بين اليقظة ك النوـ فاذا تخل

النفس عن االعراض البرزخية فتحػت عينهػا

في عرصة القيمة ك رات مجمع النفوس ك تلك الػنفس لهػا جسػد كػاف فػي الجسػد
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الهورقلياكي ك ركح كاف في المثاؿ البرزخي كمػا كػاف الجسػد الهورقليػاكي فػي
الجسػػد العنصػػري ك المثػػاؿ فػػي الػػركح الفلكػػي اي البخػػاري القلبػػي ك الػػدماغي
فيتخل

يوـ القيمة جسدها اكال عن شوب االعراض النها في الصعود فاذا تخلػ

التاـ اجزاؤق علي صورة كاف قداكتسبها في البدف الدنياكي ك قد مػر كيفيػة التيامػه
انه يمطر من تحت العرش من بحر الصاد الذي هو بحر الحيواف ماء ب لظة المنػي ك
رايحته فيكوف كجه االرض بحرا كاحػدا فيمػوج ذلػك المػاء ك يؤلػف اجػزاء كػل
جسد ك ذلك اف اكؿ ما يتخل

من العػالم كلياتػه مػن عرشػه ك كرسػيه ك افالكػه ك

عناصرق فتبدؿ االرض غيػر االرض ك السػماكات الف الكليػات اسػرع تخلصػا مػن
االعراض من الجزئيات لقلة اعراضها فاذا عمرت دار االخػرة ك حصػلت الكليػات
امطر الله من تحت العرش من بحر الحيوة فاف العرش هو اية العقل ك الػركح تحتػه
فامطر من ذلك البحر مطرا علي كجػه االرض بعػد نزكلػه الػي الكرسػي الػي فلػك
الشمس الي فلك القمر الي السػحاب الناشػئ مػن لطػائف تلػك االرض ك هبائهػا ك
رطوباتها فامطر ذلك المطر علي كجه االرض فتحقق مواد االجساد فانهػا مػاء ك بػه
احيي الله سبحانه االرض ك تصور ذلك الماء بصورة تعينات االجساد المدفونة في
التراب ك هو قوله سبحانه انزلنا من السػماء مػاء مباركػا فانبتنػا بػه جنػات ك حػب
الحصيد ك النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ك احيينا بػه بلػدة ميتػا كػذلك
الخركج ك قاؿ الله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناق الي بلد ميت فاحيينا بػه
االرض بعد موتها كذلك النشور ك قاؿ هو الػذي يرسػل الريػاح بشػرا بػين يػدي
رحمته حتي اذا اقلت سحابا ثقاال سقناق لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا بػه مػن
كل الثمرات كذلك نخػرج المػوتي لعلكػم تػذكركف ك قولػه ك اللػه انبػتكم مػن
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االرض نباتا فاذا نزؿ ذلك الماء الي االرض صػار مػادة الشػجار االبػداف ك تعػين ك
تصور بالصور المكتسبة من الدنيا ك النزكؿ فصػارت االبػداف مؤتلفػة ملتئمػة علػي
هيئتها في الدنيا بال تفاكت فاذا تم االبداف خرج الركح مػن الصػور ك دخػل جػوؼ
القبور ك هو الركح الحيوانية الفلكية فحييت فانشقت القبور من قبل راسها مما يلي
السماء فخرجوا مدهوشػين ك تعلػق بهػم الناطقػة القدسػية االنسػانية الكرسػية ثػم
الركح الملكوتي ثم العقل العرشي فاذا نظر الي نفسه الينكر من نفسه شػيئا ك تلػك
العرصة مقابلة لعالم الذر اك هي عرصة عػالم الػذر ك انمػا تسػمي بالػذر فػي قػوس
النزكؿ ك تسمي بالقيمة حاؿ الصعود ك قولنا اف هػذق العرصػة فػوؽ عػالم الطبػايع ك
هي عرصة النفوس ليس معناق اف المعاد هػو الػنفس ال جسػد لهػا ك المعػاد نفسػاني
ركحاني ال جسداني بل مرادنا منه اف االنساف بمراتبه من فؤادق الي جسدق بالنسػبة
الي االجساـ العرضػية العنصػرية ك االمثلػة ك المػواد ك الطبػايع البرزخيػة العرضػية
صورة مجردة عن تلػك االعػراض ك هػي فػي هػذق االعػراض بمنزلػة الػنفس فػي
الجسد ال اف المعاد نفس االنسػاف دكف جسػدق نعػوذ باللػه ك هػو الكفػر الصػراح ك
خالؼ ماجاء به الكتاب ك السنة ك اجمع عليه المسلموف بالضػركرة التػي اضػطركا
عليها ك علي االقرار ك الديانة بها فالنفس الناطقة التي هي االنساف المعاد لػه فػؤاد ك
عقل ك ركح ك نفس ك طبع ك مادة ك مثاؿ ك جسد فافهم اف كنت تفهم اف شاء الله.
فصـل :اف يوـ القيمة يوـ الجمع يعني يجتمع فيه جميػع النفػوس مػن ادـ الػي
يوـ القيمة ك يجتمع فيه جميع االعماؿ ك االقواؿ ك الصػفات ك العقايػد ك االشػباح ك
اشباح االشباح الي ما ال نهاية له ك جميع القرانات ك النسب ك الركاب ك االكضػاع ك
االجاؿ ك الكتب ك االمكنة ك االكقات بايامها ك لياليها ك اسابيعها ك شػهورها ك سػنيها
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ك جميع ما دخل عرصة االيجاد فكلها تجتمع يوـ القيمػة فػي محضػر كاحػد فػذلك
يوـ مجموع له الناس ك ذلك يوـ مشهود ك هو يوـ الجمع ال ريب فيه ك يحضر الجنة
ك النار ك الصراط ك الميزاف ك الحوض ك الصحايف ك جميع ما اخبر عنه في الكتػاب
ك السنة ك تفصيل هذق الجملة اف جميع هػذق المػذكورات فعليػات كانػت مسػتجنة
في المادة الزمانية ك كانت فيها بالقوة ك انما اخرجتها يد التدبير بكماؿ التقدير مػن
الكموف الي البركز شيئا بعد شيء ك تلك الفعليات كانت حبػة مقدمػة نػزكال علػي
تلك المادة ك قد زرعت في ارض المادة ك انحلت ك ذابت فيها ثم تعينت ك تقدرت
ك تركبت ك امضيت بتقدير العزيز العليم كما تشػاهد فػي حبػة بالفعػل تزرعهػا فػي
ارض فتنحل في االرض ك تتالشػي ك تصػير بػالقوة ثػم تػدبرها يػد التقػدير بػادارة
االفالؾ عليها ك ادارة الشمس ك القمر حتي تخػرج عػودا ك كرقػا ثػم سػنبال ثػم حبػا
فتصير ثانيا بالفعػل متكثػرة متفصػلة علػي حسػب القوابػل ك كػذلك هػذق الحبػات
الفعلية المتكثرة في الدنيا كانت اكال قبل المواد حبة فعلية فنزلت الي ارض المواد
فانحلت ك ذابت فيها حتي لميبق لها تعين ثم خرجت بالتدبير الي الفعلية المتكثػرة
علي حسب القوابل فساكقت تلك الفعليات الفعلية االكلي.
كلكن هنا تحقيق دقيق ك هو اف الفعلية المزركعة كانػت فعليػة اطالقيػة مبهمػة
كلذا عبرنا عنهػا بالحبػة الواحػدة فزرعػت تلػك الفعليػة االطالقيػة فػي ارض المػادة
فصارت مادة مطلقة مبهمة ثم لما دعا المدبر بالسنة االفالؾ الكونية ك الشػرعية تلػك
المادة الي االقباؿ اختلفت اجزاؤها فػي االجابػة ك السػير الػي المبػدا فاختلفػت تلػك
الفعلية الكامنة فيها علي حسب اختالؼ اجابتهػا النهػا انصػب ت بصػب ها ك تصػورت
علي حسبها فبدت فعليات مختلفة ك عرصتها هي عرصة تلك الفعلية المبهمة االكلػي
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اال انها نزكال كانت مبهمة ك صعودا كانت متعينة متكثرة فهي مع تكثرهػا فػوؽ عػالم
المادة الف الفعل فوؽ القوة ك اشبه منهػا بالمبػدا ك لػذلك تصػل اليهػا بالصػعود فتلػك
الفعليات المتكثرة هي عرصة االمضاء ك عرصة القيمة لكػن هنػا شػيء يجػب التنبيػه
عليه ك هو اف الفعليات المشاراليها هل هي اشباح المادة الصادرة عنها علي حسػبها اك
هي فعليات مكتسبة عنها متصػلة بالحقيقػة المتقدمػة عليهػا بػل هػي الثانيػة اذ اشػباح
المادة اثارها ك افعالها الصادرة عنها التصل اليهػا فضػال افتتقػدـ عليهػا كلكػن تلحػق
الحقيقػػة الكامنػة فيهػػا مػػن تلػػك االعمػػاؿ اثػػار ك اصػػباغ ك صػػفات هػػي المػػرادة مػػن
الفعليات المتقدمة علي المادة ك ذلك انه قدتحقق عندنا ك عند الفالسػفة اف لػالركاح
انصباغات في بطوف االجساد ك استحاالت مناسبة لها ك اف كانت حاصلة لها من جهػة
االجساد مثاؿ ذلك اف ركح الكلػب ركح كػافر نجػس النػه انصػبغ فػي بطػن صػورة
الكلب ك تعين بها ك تخصػ

فػاذا اسػتحاؿ ملحػا صػار ركحػه ركحػا طيبػا مؤمناالنػه

يلحقه من الصورة تعين ك خصوصية كما قػاؿ الفقهػاء اف الكلػب لػو نػزا علػي شػاة ك
كلدت بصورة الكلب كلدق نجس رجس حراـ ك اف كلدت بصػورة الشػاة هػو طػاهر
حالؿ ك ال شك اف الحكم يلحق مادتهما ك صورتهما ك كذلك الكػافر كػافر بركحػه ك
جسدق ك اف مات ك هو كافر يدخل النار بمادته ك صورته ك ركحػه ك جسػدق فػاف امػن
ذلك الكافر يدخل الجنة بركحه ك جسدق ك قبل عرض التكليف عليه لميكػن ركحػه
كػػافرا ك ال مؤمنػػا فلػػالركاح تعينػػات ك انصػػباغات ركحانيػػة فػػي بطػػوف االجسػػاد
فالفعليات الجسدية تابعة للجسد راجعة اليه ك ليست هي بنفسها راجعة الي الػركح ك
التتجاكز مبداها بل تلحق الركح انصباغات ركحانية ك فعليات ركحانية فػي عرصػته
ك هػػي باقيػػة لػػه سػػواء تفكػػك الجسػػد اك بقػػي ك هػػي الوصػػف المشػػاراليه فػػي االيػػة
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سيجزيهم كصفهم انه حكيم عليم ك العمل المشػاراليه فػي االخػري ك مػاتجزكف اال
ماكنتم تعملوف فالمصلي مثال في هذق الدنيا يصلي بجسػدق قائمػا ك راكعػا ك سػاجدا
علي مقتضي حكم الجسد ك هي اي صلوته شبح منفصل عػن جسػدق ك فعػل لػه علػي
حسب كثافته ك غلظته يعرؼ به انه مصل ك يلحػق نفسػه مػن هػذق الصػلوة انصػباغ ك
صورة علي حسب نفسه من اللطافة ك التجرد مػن قيامػه ك ركوعػه ك سػجودق فتصػير
قائمة بتلػك الصػورة ك راكعػة ك سػاجدة بتلػك الصػورة اللطيفػة المناسػبة لهػا ك هػي
صورتها تعرؼ بها في عالم النفوس انها مصلية ك تلػك الصػورة كانػت كامنػة فيهػا ك
هي صالحة لها ك ل يرها قبل افتعمل بجسدها ذلك العمل ك جسدها ايضاكاف صػالحا
لذلك العمل ك ل يرق فاذا عملػت بجسػدها ذلػك العمػل ك تعػين فعلهػا االطالقػي فػي
الجسد علي صورة ذلك العمل لحقتهػا خصوصػية ذلػك علػي حسػب مقتضػي تعػين
الجسد فصارت مصلية بسبب تعين فعل الجسد ك تلك الخصوصية تلزمها ك تاتي معها
يوـ القيمة ك هي متلبسة بها ك هو قوله ك كل انساف الزمناق طائرق في عنقه ك نخرج له
يوـ القيمة كتابا يلقاق منشورا ك اما الصلوة الجسدية العرضية فهػي مكتوبػة فػي لػوح
مكانها ك كقتها ثابتة فيها ابدا ك ثوابها ك عقابها يلحق الجسد العرضي فػي الػدنيا ال فػي
االخرة ك النفس تتهيا بصورة الجسد اذا صارت ملكة ك َا َح َّبتها ك اال فال فكم من مصػل
في الدنيا صائم قائم ليس له في االخرة من نصيب ك قػدمنا الػي مػا عملػوا مػن عمػل
فجعلناق هباءا منثورا اكلئك الذين خسركا انفسهم ك خسركا في الدنيا ك االخرة ذلك
هو الخسراف المبين الخبيثات للخبيثين ك الطيبات للطيبػين ليميػز اللػه الخبيػث مػن
الطيب ك يجعل الخبيث بعضه علي بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ك كػذلك
كم من رجل صدر عنه معاص ليس عليه كزرق يوـ القيمة.
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بالجملة الفعليات الصػادرة عػن الجسػد تابعػة لػه صػادرة عنػه راجعػة اليػه ك
الالحقة بالنفس هي الفعليات اللطيفة المكتسبة عن الجسد بػالركوف اليػه ك الحػب
له ك الميل اليه فاذا عرفت هذق الجملة عرفت اف يوـ القيمة يحضػر جميػع مػا ذكػر
من االعماؿ ك االقواؿ ك الصفات ك العقايد ك االشباح ك االياـ ك الليػالي ك االسػابيع ك
الشهور ك السنين ك جميع النسػب ك القرانػات الف للنفػوس اكتسػابات مػن كلهػا ك
لكل ذلك حقيقة نفسانية اخركية ك اف من شي ء اال عندنا خزائنه ك ماننزله اال بقدر
معلوـ فجميع ذلك حاضرة بالنفسانية متمايزة بتمايز صػالح مناسػب لعػالم االخػرة
بصورة مناسبة له ك الجل ذلك قدتختلف الصور علي حسب العالمين فػالقراف هنػا
قراف ك ياتي يوـ القيمة علي صورة رجل ك مسػجد الكوفػة يػاتي علػي هيئػة رجػل
محرـ ك الموت ياتي علي صورة كػب

املػح ك الخلػق الحسػن يػاتي علػي صػورة

رجل جميل ك الخلق السيئ ياتي علي صورة رجل قبيح ك المتكبر ياتي علي صورة
الذر له ناب كجبل احد ك هكذا من الصور التي قدكردت فػي الشػرع تتجػاكز حػد
التواتر ك لو كانت الفعليات الجسدانية بانفسها علػي كثافتهػا ك هيئاتهػا الالئقػة بهػا
تاتي يوـ القيمة لمااختلفت صورها بل كانت عرصة القيمة هي الدنيا بعينهػا فعلػي
ذلك يكوف يوـ القيمة يوـ الجمع اليبقي شيء من ذات ك صػفة ك جػوهر ك عػرض
اال ك يحضر ك يكوف الكل مشهود الكل لصفائها ك عدـ حجبها مػا كراءهػا ك كػذلك
يكوف حاؿ االرض ك السماء ك هو قوله يوـ تبدؿ االرض غير االرض ك السماكات
ك تكوف االرض خبزة نقية ياكل منها النػاس الػي افيفرغػوا مػن الحسػاب الف اللػه
يقوؿ ك ماجعلناهم جسدا الياكلوف الطعاـ ك ال شك اف االرض التصػير علػي هيئػة
خبز الدنيا الف هذق الصورة تابعة للمواد الكثيفة فهي تكوف علي هيئة خبز اخػركي
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ياكله االجساد االخركية ك يصير مددا لهم ك بدؿ مػا يتحلػل مػنهم فهػي علػي صػفة
الخبز فاف البدف المخلوؽ من االرض يكوف مددق من جنسػه ك يكػوف اكلهػم ايضػا
علي حسب اجسادهم فياكلوف بكلهػم ك اكلػة مػن االخػرة تسػاكي جميػع اكػالت
الدنيا فتمد ابدانهم باالرض يعني ما يستحيل من بدنهم االرضي يؤخذ ك يرد الػيهم
علي صفة الخبز فبذلك يصير جزء ابدانهم فكل احػد ياكػل مػن جػزء مػن االرض
يكوف كاقفا عليه ك هو قبضة منها خلق منها فقدركي عن الصادؽ

مثل الناس يوـ

القيمة اذا قاموا لرب العالمين مثل السػهم فػي القػرب( )1لػيس لػه مػن االرض اال
موضع قدمه ك السهم في الكنانة اليقدر اف يزكؿ هيهنا ك ال هيهنا ك الينافي ذلك ما
كرد اف ارض القيمة نار ماخال ظل المؤمن فاف صدقته تظله فاف ظل المؤمن ماهيته
ك انيته ك صدقته معركفه فقدركي كل معركؼ صدقة فمعػركؼ المػؤمن قػداظل
بظل ظليل علي ماهيته ك انيته ك جعلها علي برد اليقين مطيعة منقادة لػرب العػالمين
فالمؤمن يوـ القيمة تحت ظل عرش الله سبحانه ك صػدقته ظػل العػرش فانهػا مػن
فركع العقل ك اما االرضوف التي كقف عليها غير المػؤمن ك خلقػوا منهػا فهػي كلهػا
نيراف موقدة عليها ك عن ابيجعفر صلواتالله عليه اف الله اذا بدا له اف يبين خلقػه
ك يجمعهم لما البد منه امر مناديا فنادي فاجتمع االنس ك الجن في اسرع من طرفة
العين ثم اذف لسماء الدنيا فتنزؿ ك كاف من كراء الناس ك اذف للسماء الثانية فتنزؿ ك
هي ضعف التي تليها فاذا راها اهل السماء الدنيا قالوا جاء ربنا فيقػاؿ ال ك هػو ات
حتي ينزؿ كل سماء يكوف كل كاحدة من كراء االخري ك هي ضعف التي تليها ثم

(ٔ) الظاهر اف القرب غل ك الصواب َق َرف كسبب .منػه
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ينزؿ الله( )1في ظلل من ال ماـ ك المالئكة ك قضي االمر ك الي الله( )2ترجع االمور
ثم يامر الله مناديا ينادي يامعشرالجن ك االنس اف اسػتطعتم افتنفػذكا مػن اقطػار
السموات ك االرض فانفذكا التنفذكف اال بسلطاف الخبر ك سر نػزكؿ السػماكات ك
احاطتهػػا بالنػػاس تشػػاكل السػػماكات ك االرض ك تناسػػبهما لحصػػوؿ االيػػتالؼ ك
التركيب الخالد علي طبق قوؿ اميرالمؤمنين

نار حائلػة ك ارض سػائلة ك هػواء

راكد ك ماء جامد ك معني نزكؿ الله في ظلل من ال ماـ نزكؿ العرش في الكرسي ك
المالئكة الحاملة للعرش ك باطنه نزكؿ امر الله الذي هو النبي

في الػولي ك هػو

الظلل من ال ماـ ك ظهور النبي ك حامله ك موضع رسالته.
بالجملة تاتلف السماكات ك االرض ك تتصل بالتشاكل ك شدة حكاية االرض
للسماء لصفائها ال بااللتصاؽ الظاهري فاف اآلف ايضا متصلة ال خػالء بينهػا بالجملػة
تبػػدؿ السػػماكات بسػػماكات صػػافية ال تمػػانع فيهػػا ك ال تصػػادـ ك ال قسػػر ك االرض
بارض صافية نقية لميكتسب عليها من الذنوب يري ظاهرهػا مػن باطنهػا ك باطنهػا
من ظاهرها فال ليل في ذلك اليوـ بل جميع الفلك االكؿ قمر ك جميع الثاني عطػارد
ك جميع الثالث زهرة ك جميع الرابع شمس ك هكذا بػل يصػدر مػن كػل فلػك فعػل
الفلك االخر ك من كل كوكب فعل الكوكب االخر ك من االرض فعل السماء ك من
السماء فعل االرض ك هي كلها متشاكلة متضامة متحدة باالتحاد الواحدي ك جميػع
تلك الكرات حاد بعضها لبعض ك كلها ككرة كاحدة في المنظر مصمتة يصػدر مػن
الكل ما يصدر من الكل ك هيئتها علي الهيئة النفسانية ال الدنياكيػة فػاف كػل صػورة
(ٔ) امر الله .نسخهؿ
(ٕ) ربكم .نسخهؿ
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في اللطافة ك الكثافة علي حسب لطافة المادة ك كثافتها فهي كلها كشخ

كاحػد ك

رجل كاحد النه هو االنساف الكلي ك النفس الكلية االلهية المحيطة بجميع النفػوس
الجزئية اليستطيعوف افينفػذكا مػن اقطارهػا ك هػم اشػعتها ك انوارهػا ك كػل نفػس
يحكيها ف ي مراتبها النها شئونها ك اطوارها فمنها ما هي شئوف باطنهػا ك سػماكيتها ك
غيبها التي فيها الرحمة ك منها ما هي شئوف ظاهرها ك ارضػيتها التػي فيهػا العػذاب ك
تلك النفس الكلية المحيطة االلهية هػي نفػس محمػد

ك قمرها الحسين

ك مريخها

محمد

ك كرسيها علي

القائم

ك ساير االفالؾ مع فلػك المنػازؿ ك فلػك البػركج ك فلػك الػراس ك فلػك

الذنب ساير االئمة

ك شمسها الحسن

ك اهػلبيتػه

فعرشػها

ك ارضها فاطمة

ك كلهم من نور كاحد ك طينة كاحػدة ك

ركح كاحد ك نفس كاحدة مؤتلفة متشاكلة متحػدة حػادة متداخلػة محيطػة بجميػع
الكاينات ك لهم سالـ الله عليهم ظهور في مقاـ القطبية في عرض الرعيػة يظهػركف
بالحكومة ك السلطنة يحضركف الموقف ك يحكموف بين العباد فاياب الخلق اليهم ك
حسابهم عليهم كما ياتي.
فصـل :في بياف المحشورين يوـ القيمة ك درجات المحشر اعلم اف كل شيء
دخل عرصة الوجود فالبد ك افيكوف لوجودق غاية ك قػدتبين فػي محلػه اف العبػادة
هي غاية االيجاد لقوله سبحانه ماخلقت الجن ك االنس اال ليعبدكف ك منها المعرفػة
اذ هي عبادة فؤادق اك ال اية المعرفة ك منها العبادة فانها معرفػة االجسػاد ك العبػادة اك
المعرفة هي االمتثاؿ لالكامر الشرعية التي هي ظل صفات الشارع ك التهيؤ بهيئاتهػا
ك االنجذاب اليها فانها بحرارتها التي بها تظهر بصفة الفلق جذابة نادية بنػداء اقبػل
ك الموجودات باالمتثاؿ مقبلة منجذبة الي المبدا اف اطاعوا ك امتثلػوا ك اال فيبعػدكف
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عن المبػدا ك يػدبركف ك ينزلػوف ك انمػا مكنػوا مػن ذلػك لتمػاـ االختيػار الموجػب
للسعادة فليس البعد اك االدبار هو ال اية ك انما هو لصحة االختيار ك االختبار ك ال اية
هي االمتثاؿ.
بالجملة غاية االيجاد العبادة التي هي االمتثاؿ ك االنجػذاب الػي المبػدا كائنػا
ماكاف بال ا مػابلغ ك بحكػم اف الشػيء اليتجػاكز عػن مبدئػه ك اليصػعد الػي درجػة
لمينزؿ عنها كما قاؿ سبحانه كما بػداكم تعػودكف البػد ك افيكػوف ال ايػة مقدمػة
كجودا ك اف تاخرت ظهورا ك يكوف الشيء اكال مخلوقا في تلك الرتبة ثم ينزؿ الػي
منتهي شهودق ثم يصعد الي تلك الدرجات التي نزؿ منها فكل نػازؿ صػاعد البتػة ك
اف تفاكتت المبادي ك يصعد الي حيث نػزؿ منػه البتػة لحصػوؿ ال ايػة التػي لوالهػا
لكانت الخلقة ل وا عبثا ك تعالي الحكيم عن ذلػك فكػل مػن بػدئ مػن مبػدا ك نػزؿ
عايػػد اليػػه المحالػػة ك هػػو معػػادق ك محشػػرق فبػػذلك تتفػػاكت درجػػات المعػػادين ك
محاشرهم البتة فمعاد محمد ك اؿمحمػد

اعلػي المعػادات اليحشػر فيػه احػد ك

اليلحقه الحق ك اليصػل اليػه كاصػل ك اليعػود اليػه عايػد ثػم عرصػة معػاد االنبيػاء
فاليسػػاكقهم فيهػػا مسػػاكؽ ك اليلحقهػػم فيهػػا الحػػق ك اليعػػود اليهػػا عايػػد غيػػرهم
صلواتالله عليهم ثم عرصة معاد االناسي فاليساكقهم فيها مساكؽ ك اليقوـ معهػم
قائم ثم عرصة معاد الجن ثم المالئكة ثم الحيوانات ثم النباتات ك لكػل مػنهم مقػاـ
معلوـ اليتجاكزق عودا كما لميكن عاليا عليه بدءا نعػم لكػل عػاؿ ظهػور فػي رتبػة
الداني ك لباس من سنخه ك ذلك اللباس يكوف بدؤق من مبدا الػداني ك عػودق اليػه ك
هو الذي يشاهدق الداني من العالي ك يوـ القيمة الموعود يوـ نفساني دهري يجمع
كل من دخل عرصة النفوس ك بدئ منها فيعود اليها ك الي ادر مػنهم احػدا نعػم مػن
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كاف مبدؤق دكنها يكوف معادق دكنها البتة فمعػاد الجػن تحػت معػاد االنػس ك معػاد
الحيوانات دكف معاد الجن ك معاد النبات دكف معػاد الحيػواف ك البػد لكػل امػة مػن
العود ك الحشر فػي محشػرهم المحالػة فَعهاد النباتػات الػي اصػفي مراتػب
العناصر الف نفس النبات من صوافيها كما ركي عن اميرالمؤمنين

فمحشرق في

هذق الدنيا ك ثوابه ك عقابه في هذق الدنيا ك لما كاف بدء ايجػادق مػن شػيئين فالبػد ك
افيفني ك اليبقي مخلدا ك يعود الي ما منه بدئ عود ممازجة ليجزي كػل جػزء منػه
بجزائه في معادق ك ٍعاد الحيوانات الي صوافي االفالؾ الف نفسها منهػا بػدئت
ك اليها تعود كما ركي عن اميرالمؤمنين

فهي تعود الي االفالؾ اي الػي بواطنهػا

ك غيبها الذي هو عالم البرزخ ك المثاؿ النها منها بدئت ك اليها تعود ك محشػرها قبػل
افتصل اليها عند كجود تمايزها اذ هي اذا كصلت اليها تعػود عػود ممازجػة ك لػيس
لها تنبه بعد الموت الدنياكي النها من صوافي صوافي الطبايع الدنياكية ك جواهرها
فاذا تفككت الطبايع ك االالت البدنية عادت الي ما منه بدئت عود ممازجة ليجزي
كل جزء منه بجزائه في معادق فمحشرهم للثػواب ك العقػاب فػي الػدنيا فػاذا مػاتوا
عادكا بالممازجة ك البطالف ك ٍعاد المالئكة الي باطن المادة ك غيبهػا ك صػافيها
االخركية فهم اذا ماتوا بين النفختين ك ردكا الي طبػايع ال يػب عػادكا يػوـ القيمػة ك
تنبهوا بعد النفخة الثانية ك حشركا في غيب غيب الفلك الرابػع ك لػيس لهػم تفكػك
النهم طرؼ الموجودات االعلي ك هػم بػين الفعػل الػذي هػو مػن عػالم القػدس ك
االطالؽ ك المفعوؿ الذي في عالم التقيد بمنزلة نػوف الوقايػة فػي ضػربني فيبقػوف
ببقاء المفاعيل ك ال ذكر لهم في مقاـ النفوس التي هػي محػاؿ الفعػل ك انيتػه فػافهم
المتسمع اف ذكر الرجل ربه في نفسه اليطلع عليه المالئكة ك اليكتب الملك اال مػا
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سمع ك المراد بهذق المالئكة غير الموكلة بالجمادات ك النباتات ك الحيوانات فانها
الزمة لمراتبها حافظة المثلتها الملقاة في اماكنها ك حدكدها ابػدا ك انمػا المػراد بهػا
المالئكة الموكلوف باالناسي اي المدبرات ك المقسمات ك المعقبػات ك الحفظػة ك
الكتبة ك امثالهم كٍعاد الجن الي غيػب الطبػايع ك صػوافيها االخركيػة ك المػراد
ب يب الطبايع هو ظل افالؾ االخرة ك انوارها ك اشعتها التي هي النػار المخلوقػة مػن
الشجرة ك هي نفوس االفالؾ فهم خلقوا منها ك هي المارج من النػار ك النػار التػي ال
دخاف لها اي ال جسم لها فهم امثلة ظلية لنفوس االناسػي ك اشػباح محضػة لهػم لهػم
نفوس ناطقة ناقصة ظلية كالشبح فػي المػراة ك لهػم امثلػة ظليػة عرضػية فػي عػالم
المثاؿ تبطل بنفخ الصور ك يحشر حقايقها يوـ القيمة ك سػعداؤهم امثلػة السػعداء ك
اشقياؤهم امثلة االشقياء ك ما من دابة في االرض ك ال طػاير يطيػر بجناحيػه اال امػم
امثالكم فاذا ماتوا ك حلػوا فػي الطبػايع لػميكػن لهػم تنبػه الػي افيػنفخ فػي الصػور
فيصاغوا صي ة اخػري فيقفػوف فػي ارض المحشػر اي بػاطن الكرسػي فػي مقعػرق
تحت موقف االناسي ك هم مركبوف من اجزاء اخركية هي تماـ الشػيء فيحشػركف
ك يثابوف بجزاء كاحد الف كل كاحد منهم شيء كاحػد قػائم بمػوثرق قػدخلقوا مػن
اظالؿ االناسي ك كجودهم كجػود نػاق

كالمالئكػة لػميسػتوعبوا جميػع جهػات

الكوف ك لذلك بقوا اركاحا لميولدكا في االجساـ الدنياكية فافهم ك اٍا االناسي
فاذا ماتوا فالمستضعفوف منهم ال تنبه لهم الي افينفخ فػي الصػور ك امػا الماحضػوف
فلهم تنبه فاذا هم بالساهرة ك يبقوف الي نفخ الصػور فيموتػوف ك يحلػوف فػي ارض
الطبايع ثم يعادكف بالنفخ الثاني ك يعودكف الي عرصة النفوس غيػب الكرسػي ممػا
يلي اعالق ك عودهم عػود مجػاكرة النعقػادهم فػي صػور اكتسػاباتهم ك النهػم كػل
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شخ

منهم شيء كاحد قائم بموثرق علي حسب امتثاله لالمر فيثاب بثواب كاحػد

علي حسب مقتضي عمله ك ٍعاد االنبياء ك اكصيائهم الي غيب الركح الذي هو
من امر الله فهم ايضا يموتوف في البرزخ بالنفخ االكؿ ثػم يعػادكف بػالنفخ الثػاني ك
هم اكؿ من يعػود علػي ترتيػب مػن اكلػي العزميػة ك الرسػالة ك النبػوة ك الوصػاية ك
محشرهم غيب الركح بػين العػرش ك الكرسػي النهػم مؤيػدكف بػركح مػن اللػه ك
يعػػودكف بالمجػػاكرة ال الممازجػػة لتوحػػدهم ك اٍهها االئمػػة الهػػداة ك النبػػي
صلواتالله عليهم اجمعين فمعػادهم ك محشػرهم غيػب العقػوؿ ك ميػتهم اذا مػات
اعراضه لميمت جوهرق لعدـ الممازجة ك قتيلهم اذا قتل اعراضػه لػميقتػل نفسػه ك
حقيقته ك هػم كجػه اللػه الػذي اليهلػك ك يهلػك كػل شػيء سػواق فهػم احيػاء بػين
النفختين اليموتوف ك هم السائلوف المجيبوف.
ك لما كاف يوـ القيمة يوـ الجمع يجمػع فيػه كػل ذينفػس كمػا قػاؿ سػبحانه
كحشػػرناهم فلػػمن ػػادر مػػنهم احػػدا ك يحشػػركف ك يقػػف كػػل امػػة فػػي مػػوقفهم
اليتجاكزكنػػه فالمعصػػوموف ك االنبيػػاء

ك الماحضػػوف مػػن االنػػس يقفػػوف فػػي

مواقفهم النفسانية الشرعية االمتثالية ك المستضعفوف يقفوف في طبايع تلك العرصػة
الكونية الي افيكلفوا فاف امتثلوا يصعدكف الي عليػين الػي دكيػن مقػاـ الماحضػين
البطػػائهم عػػن االجابػػة اال افيلحقهػػم شػػفاعة الشػػفعاء فيلحقػػوف بالماحضػػين ك اف
تخلفوا ينزلوف الي سجين الي فويق الماحضػين البطػائهم فػي التخلػف ك اٍها
الجن فيقفوف في الطبايع الكونية الظلية فمؤمنوهم يدخلوف ظل جناف االناسػي الف
امتثػالهم ظػػل امتثػاؿ االناسػػي ك اف تخلفػوا يػػدخلوف الضحضػاح الف تخلفهػػم ظػػل
تخلف االناسي ك سياتي شرح مراتػب الػدكر االخركيػة ك حقيقتهػا اف شػاء اللػه ك
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اٍا الحيوانػات فيحشػركف تحػت عرصػة القيمػة المخصوصػة بػذكي النفػوس
الناطقة في ظل القيمة ك هو الدنيا ك لماجد في اخبارنا ما يدؿ علػي انهػا تحشػر يػوـ
القيمة الكبري نعم للعامة فيه اقواؿ ك ركايات ك ما ركي في اخبارنا من الركباف يػوـ
القيمة ك دخوؿ بعض الدكاب الجنة ك غيرها فليس بن

في حشػر هػذق الوحػوش

يػػوـ القيمػػة ك قولػػه سػػبحانه ك اذا الوحػػوش حشػػرت لػػيس بػػن

فػػي حشػػر هػػذق

الوحوش في المحشر االكبر هذا ك الوحوش اسػم للبهػائم البريػة ك مقتضػي ظػاهر
االية اف البهائم االهلية ليست تحشر ك اليقوؿ به القائلوف بحشرها ك يحتمل فيها انه
يكوف المراد حشر الكفار علي صورة الوحوش لقوله تعػالي اف هػم اال كاالنعػاـ ك
قولػػه

النػػاس كلهػػم بهػػائم ك الف الصػػورة االنسػػانية التػػدخل النػػار ك سػػموا

بالوحوش بازاء االنس المانوس االنػس بػالحق ك اهلػه ك حػديث االميػر

نػ

علي اف عودها عود ممازجة فالبد من التاكيل فيما يدؿ علي حشػرها كتاكيػل عػود
االكفاف هذا ك االدلػة العقليػة المسػتنيرة بنػور الهدايػة دالػة علػي عػدـ عودهػا مػع
االناسي في القيمة الكبري فالوحوش المحشورة يوـ القيمة اصوؿ هػذق الوحػوش
لقوله سبحانه ك ما من دابة فػي االرض ك ال طػاير يطيػر بجناحيػه اال امػم امثػالكم
اياخلقت من ظلكم ك هي علي صفتكم فالكفار بانفسهم علي صػورة الوحػوش ك
جميع اعمالهم ك صفاتهم علي صورة الوحوش الف االثر علػي صػفة مػوثرق ك هػذق
الوحوش في الدنيا قوالب دنياكية عرضية تحكي تلك االعماؿ ك الصػفات كمػا اف
التقوي اصل اللباس ك لباس التقوي ذلك خير ك من اتقي الله باالمتثاؿ في استجادة
كفنه يحشر بذلك اللبػاس المصػبوغ بصػبغ الكفػن للتعلػق بػه فػافهم فكػذلك مػن
استفرق اضػحيته يركػب مطيػة امتثالػه المتعلػق بهػا المصػبوغ بصػورتها للتعلػق بهػا
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فيكوف ذلك االمتثاؿ مطيته علي الصراط ك البعير الذي حج عليه ثلثا اك سػبعا يكػوف
من نعم الجنة اي جنة الدنيا اي االمتثاؿ النه يسار عليه الي طاعة الله ك يبػارؾ عليهػا
في الدنيا ك حسنات الدنيا ظل حسنات االخػرة ك هػي مػن حظػاير الحظػاير اك كمػا
عرفت في االضحية فافهم ك اٍا ما ركي مػن اقتصػاص الجمػاء مػن القرنػاء ثػم
صيركرتها ترابا فليس من طرقنا.
بالجملة محشر الحيوانات قبل يوـ القيمػة ك دكنهػا ك فػي ايػاـ الػدنيا ك يصػل
اليهم من النعيم ك العذاب علػي حسػب اعمػالهم فػي الػدنيا فحشػرهم فػي الػدنيا ك
جنتهم ك نارهم في الدنيا ال غير ك كذلك حشر النبات ك الجماد ك ما قاؿ الله سبحانه
انكم ك ما تعبدكف من دكف الله حصب جهنم فالماء مصدرية يعني انكم ك عبادتكم
غير الله حصب جهنم ك اف كانت موصولة ايضا يراد بها اصل االصػناـ ك حقيقتهػا ك
عبػػادتهم المصػػبوغة بهػػا للتعلػػق بهػػا فيحشػػر حقيقػػة صػػورة تلػػك االصػػناـ مقترنػػة
بعباداتهم ك انما كل ذلك لن

اميرالمؤمنين

باف عودهػا عػود ممازجػة ك النهػا

مركبة من اشياء ك هي اشياء عرضية ال ذاتية فافهم اف كنت تفهم ك اال فاسلم تسلم.
فصـل :اعلم اف اللػه سػبحانه خلػق االناسػي مػن هػذق البسػاي المطلقػة كمػا
تشاهد ك تخص

بكل انساف حصة من النفس الناطقة المطلقة ك كما اف بدنه حصة

من هذق المطلقات نفسه ايضا حصة مػن نفسػها ك اكؿ تعلقهػا بهػا اي ظهورهػا فيهػا
مسق راسه ك تولدق الدنياكي اال انها نػاق
المانعة من الظهور ك قليل التخص

الظهػور لوجػود الرطوبػات الحاجبػة

لعدـ صدكر اعماؿ مخصصة لهػا ك انمػا يتعػين

تخصصها ك يشتد شيئا بعد شيء ك يظهر اثارها ك افعالها من جسػدق شػيئا بعػد شػيء
علي حسب زكاؿ الموانع الي افتكمػل نفسػا متميػزة متعينػة ظػاهرة االثػار بػاهرة
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االفعاؿ ك لماكانت تلػك الػنفس حصػة مػن الػنفس المطلقػة ك جسػدها حصػة مػن
الجسد المطلق ك انما تميزا تميزا كونيا ال غيػر بقػوا فػي االطػالؽ التشػريعي يعنػي
يمكن في حق كل كاحد كل صورة من الصور الشػرعية ك هػو قولػه سػبحانه كػاف
الناس امة كاحدة اي علي االطالؽ ك الصلوح ك الفطرة ك الجل ذلك صلح امرهم ك
نهيهم ك تكليفهم ك ارساؿ الرسل اليهم ك انزاؿ الكتب عليهم حتي يؤمن مػن يػؤمن
ك يكفر من يكفر فجعل فيهم ما اذا سالهم اجابوا ك هو الصلوح لالجابة ك حين كانوا
في الدنيا كذلك كانوا في جميع العػوالم ك عػالم الػذر كػذلك ثػم ارسػل الرسػل ك
انزؿ الكتب ك دعا الي نفسه فمنهم مػن بلػغ مبل ػا يسػمع الػدعوة ك يفهمهػا لصػفاء
قابليته ك ظهور اثار نفسه ك افعالها ك منهم من لميبلغ لعدـ انتضػاج قوابلػه اك كجػود
اعراض اخر مانعة عن كصوؿ الدعوة اليه ك فهمه اياها فهؤالء بقيت نفوسػهم علػي
اطالقها من صلوح االيماف ك الكفر فهػم موقوفػوف الػي افتػزكؿ مػوانعهم ك تصػل
اليهم الدعوة فاما افيمتثلوا دعوة الداعي فيخلػق لهػم طينػة مػن الجنػاف اك يخػالفوا
فيخلق لهم طينة من النيراف ك تلك الطينة هي الصورة ك لها مادة من دعوة الػداعي ك
تلك الدعوة ك الطينة معا المؤمن اك الكافر ك هما كصفاف لالنساف الكوني المطلق ك
الجل ذلك كاف قبل افيكوف مؤمنػا فتصػور بصػورة االيمػاف ك قػديخلعها ك يلػبس
صورة الكفر فيكوف كافرا ك الجنػاف ك النيػراف فػي عرصػة الوجػودات الشػرعية ال
الكونية فالذين لهم موانع عن تعلق كجود الدعوة بهم ك عن االمتثاؿ ك المخالفة هم
المستضعفوف اليستطيعوف حيلة ك اليهتدكف سبيال الي افيزكؿ موانعهم في الػدنيا
اك البػػرزخ اك االخػػرة فػػتخل

نفوسػػهم عػػن االعػػراض فيسػػمعوف دعػػوة الػػداعي

فيمتثلوف اك يخالفوف ك يخلقوف في التشريع فيكونوف حينئذ اما مػن شػعاع الػداعي
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الي الحق الف كجودهم الشرعي من دعوته ك دعوته ظله ك شعاعه كشعاع الشػمس
من الشمس ك اما من شعاع الداعي الي الباطػل الف كجػودهم الشػرعي مػن دعوتػه
فيدخلوف الجنة اك النار فهؤالء اي المستضعفوف اذا مػاتوا لػميػدخلوا جنػة ك ال نػارا
لعدـ االجابة ك المخالفة فنفوسهم تبقػي مػع اجسػادهم فػي قبػر اكػوانهم التحػس
بنعيم ك ال عذاب مذبذبين بين ذلك ال الي هوالء ك ال الي هػوالء كلكػن شػاعركف
علي حسب قوة شعورهم ك ضعفه للكوف اليحسوف بشيء من الخير ك ال باحػد مػن
اهله ك ال بشيء من الشر ك ال باحد من اهله فهم من هػذا الحيػث كالمػدر مػن جهػة
عدـ الشعور ك الجاهل ميت بين االحياء قاؿ سبحانه انػك التسػمع مػن فػي القبػور
كقاؿ اموات غير احياء ك مايشعركف اياف يبعثوف ك قاؿ اك من كاف ميتا فاحييناق ك قاؿ
استجيبوا للػه ك للرسػوؿ اذا دعػاكم لمػا يحيػيكم فالمستضػعفوف اذا مػاتوا بقيػت
اركاحهم مع ابدانهم في قبورهم ك يلهي عنهم فػاذا نفػخ فػي الصػور نفخػة الصػعق
تفككوا ك حلوا في الطبايع الدهرية ك خلصوا ك صفوا ثػم اذا نفػخ فيػه نفخػة اخػري
فاذا هم قياـ ينظركف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءؾ فبصرؾ اليوـ
حديد ا سمع بهم ك ابصر يوـ ياتوننا فهنالػك يحشػركف صػافي الحػواس يسػمعوف
الدعوة التي كانت ك تكػوف ممتػدة فامػا يقبلػوف فيصػوركف بصػورة االيمػاف ك امػا
ينكركف فيصوركف بصورة الكفر فيدخلوف الجنة اك النار فريق فػي الجنػة ك فريػق
في السعير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ك منكم مػؤمن نعػم يبقػي فريػق يسػتوي
امتثالهم ك مخالفتهم لوجود البرزخ بين كػل رتبتػين ابػدا فهػم اهػل االعػراؼ بػين
الجنة ك النار ثم يشملهم الرحمة ل لبة الرحمة ال ضب ك تاصػلها فيػدخلوف الجنػة ك
اف كاف رتبتهم ادني من اهػل الرحمػة المحضػة ك اٍها كلػد الزنػا فلخساسػة
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كينونته اليمتثل اذا امتثل ك اليستنير بنور الدعوة اذا استنار كالذين كينونتهم طيبػة
فاليصل الي درجة الطيبين فيبقي في رتبة االظالؿ كالجن ك كذا المجنوف المطبػق
جنونه الذي كانت نفسه مشاكلة لنفوس الجاف ك لذا تعلقوا بػه فهػو ايضػا لخساسػة
نفسه ك كثافتها اليستنير كالنفوس العلية العليينية فاذا امتثل في االخرة يكوف امتثاله
ظل امتثاؿ العالين فهؤالء الطوائف الثلث اي كلد الزنا ك المجنوف ك الجن يػدخلوف
الحظاير ك في ركاية فساؽ الشيعة ايضا يدخلوف الحظاير ك هػو مػا ركي عػن القمػي
انه سئل العالم

عن مؤمني الجن يدخلوف الجنة فقاؿ ال كلكػن للػه حظػاير بػين

الجنة ك النار يكوف فيها مؤمنوا الجن ك فساؽ الشيعة ك الذي يتلجلج فػي قلبػي مػن
معني هذا الخبر اف المراد من الحظاير مطلػق ظلهمػا الػذي هػو دكنهمػا رتبػة فظػل
الجنة اسفل منها ك ظل النار اعلي منهػا ك هػو ايضػا بػين الجنػة ك النػار فقػاؿ

للػه

حظاير بين الجنة ك النػار ك هػي بعضػها حظػاير الجنػاف ك بعضػها حظػاير النيػراف ك
يسكن هذق الحظاير مؤمنوا الجػن ك فسػاؽ الشػيعة لكػن يسػكن مؤمنػوا الجػن فػي
حظاير الجناف ك فساؽ الشيعة في حظاير النيراف الي افيطهركا عػن دنػس اعمػالهم
الخبيثة فيليقوا بمجاكرة محمد ك اله الطاهرين ك معانقة الحور العػين ك ذلػك الجػل
اف فساؽ الشيعة ك اف كانوا فاسقي العمل باعمالهم يكونوف صالحي الػذات بػذاتيتهم
ك اال لماكانوا من مػوالي اؿمحمػد

ك لػيس الػذات الطيبػة اال مػواالتهم

فػاف

الوجود الشرعي الذي به يتنافسوف في درجات الجناف هو محبػتهم ك مثػالهم الملقػي
في هوية المطيع لهم ك هو حاصل لهم غاية االمر انه غطاها بعض االعراض ك سػتزكؿ
ك هذا معني الحديث المستفيض حب علي حسنة التضػر معهػا سػيئة ك ب ضػه سػيئة
التنفع معها حسنة ك انما المراد بالنفع ك الضر الػذاتياف ك امػا النفػع ك الضػر العرضػياف
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فاليزاؿ المؤمن ك الكػافر مصػابين بهمػا بداهػة ك الجػل ذلػك خػ

شػيخنا االجػل

بالحظاير كلد الزني الي سبعة ابطن ك الجن ك المجنوف عمال باالخبار ك كلػد الزنػي ك
اف كالي اؿمحمد

فليس يواليهم اال كمواالت الجن لخساسة نطفته ك قد مر.

فصـل :اف االشخاص في االخرة اشخاص كاحدية كل شخ

مػنهم شػخ

كاحد ذاتي حقيقي لميتالف من اجزاء متعددة مستقلة كمػا عرفػت ك انمػا هػو مػن
اجزاء ال قواـ لبعضها بدكف بعض فانه اثر كاحد لراس من رؤس المشية المتعلق بػه
قائم به من مبدئه الي منتهاق راجػع اليػه غيرمفتقػر الػي غيػرق ك قداحدثػه بمادتػه ك
صورته ك اجزاؤق ايضا اجزاء ذاتية اليتخللها عػرض لػيس منهػا ك ال اليهػا ك تركيبهػا
تركيب بقػاء ك خلػود فالبػد فيهػا مػن المشػاكلة التامػة ك اال فالتػاتلف ايتالفػا تامػا
الختالؼ احيازها اال تري اف النار حيزها الفوؽ ك التراب حيزق التحػت فلواجتمعػا
من غير تشكيل لمػاؿ كػل كاحػد الػي حيػزق ك حصػل التفكػك لػه ك بػذلك يكػوف
المركب في الدنيا ك البرزخ معرضا للفنػاء ك الػدثور ك لػو بعػد حػين ك لػو بعػارض
فالمركبات االخركيػة البػد ك افيكػوف اجزاؤهػا متشػاكلة فيكػوف نارهػا حايلػة ك
ارضها سائلة ك هواؤها راكدا ك ماؤها جامدا ليكوف حيز الكػل كاحػدا ك ميػل الكػل
الي جهة كاحدة ليدكـ بقاؤ بعضها مع بعض ابديا كما شرحنا ذلك مفصال في سػاير
رسائلنا السيما مراة الحكمة ك مركبات االخرة حيز جميع اجزائها كاحد ك هو كجػه
الموثر المتعلػق بهػا فهػي بجميػع اجزائهػا دائػرة عليػه مائلػة اليػه فعقلهػا ركحػاني
نفساني طبعاني مادي مثالي جسدي ك كػذلك كػل كاحػد منهػا منسػوب الػي كػل
كاحد منها فالجل ذلك يصدر عن ركحها ما يصدر عػن نفسػها ك جسػدها ك يصػدر
عن نفسها ما يصدر عػن ركحهػا ك جسػدها ك عػن جسػدها مػا يصػدر عػن نفسػها ك
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ركحها ككذلك ساير اجزائها ك كذلك في هيئتها يصدر عن كل عضو منها ما يصدر
عن كل عضو ك اعضاؤها كلها متشاكلة فهي راس بكلها ك عين بكلها ك سمع بكلهػا
ك لساف بكلها ك هكذا ك عقل بكلها ك ركح بكلها ك نفس بكلها ك جسد بكلها ك هػي
مع ذلك بلطافة المجردات ك الملكوتيات ك الركحانيػات شػيء كاحػد فػي المنظػر
يصدر عنها جميع االفاعيل في المخبر ك ايتها في الدنيا الركح البخػاري فانػه سػميع
بكله بصير بكله شاـ بكله ذائق بكله المس بكله متخيل متفكر متوهم عػالم عاقػل
بكله فمن ذلك تبصر امرؾ ك هي مع ذلك ركحانية التصادـ بينها يسكن كاحد منهػا
في مكاف ك يسكن االخر فيه ك في مكانه ك االخر فيهما ك هكػذا يسػكن الػف الػف
منهم بعضهم في بعض من دكف خرؽ ك تدافع ك تصادـ ك اية ذلك في الػدنيا اف نػور
سراج كاحد يمأل البيت فاذا جئت بسراج اخر يسكن نورق ايضا في كل ذلك البيت
ك هكػػذا سػػراج اخػػر الػػي الػػف الػػف ك اليصػػادـ كاحػػد منهػػا االخػػر ك اليمػػازج ك
اليتركب كاحد منها مع االخر ك اذا ذهبت بسراج منها ذهػب نػورق معػه ك اليخػرؽ
الباقي النها كلها لطيفة ركحانية فكذلك اجساـ االخرة ك مركباتها ك هذا هو المػراد
من مد االرض مد االديم ال انها تتسع بحسب الكم الدنياكي ك كػذلك يكػوف حػاؿ
كلياتها ك بسايطها النهػا كلهػا متشػاكلة فعرشػها كرسػي سػماكي ارضػي ك كرسػيها
عرشي سماكي ارضي ك سماكاتها عرشية كرسػية ارضػية ك ارضػها عرشػية كرسػية
سماكية ك هي كلها كرة كاحدة في المنظر متعددة االثار في المخبر يصدر عن الكػل
ما يصدر عن الكل ك جميع االشخاص الجزئية ايضا فيهػا مػن غيػر تمػازج ك تصػادـ ك
كذلك جميع االياـ ك االمكنة ك االعمػاؿ ك االقػواؿ ك الصػفات ك العقايػد ك النسػب ك
الركاب فانها كلها انوار تلك النفوس كػانوار السػرج للسػرج اليتمػانع شػيء منهػا ك
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اليتمازج ك بذلك تكوف تلك العرصة عرصة الجمع ك يكوف الكػل فػي مشػهد الكػل
اللهم عفوؾ عفوؾ ك سترؾ سترؾ فذلك يوـ تبلي السرائر فما له من قوة ك ال ناصر.
ك كذلك يكوف امر الجنة ك النار فالجنة فػي جميػع تلػك العرصػة ك النػار فػي
جميع تلك العرصة ك هو قوله ازلفػت الجنػة للمتقػين ك بػرزت الجحػيم لل ػاكين
كقوله تعالي ك ازلفت الجنة للمتقين غير بعيد فمع كونهمػا فػي كػل مكػاف يكػوف
المؤمن في الجنة ك الكافر في النار فاليتنعم هذا بالجنة ك اليتعػذب ذاؾ بالنػار كمػا
اذا اشعلت سراجا اخضر ك سراجا اصفر ك كاف نورهما في بيت كاحد فاليصفر هذا
بهذا ك اليخضر هذا بهذا فاف كل نور قػائم بمنيػرق الي يػرق مػن جوهريتػه اال هػو ك
ليس كجودق من غيرق حتي ي يرق غيػرق فػافهم فػػ كػل نفػس بمػا كسػبت رهينػة ك
سيجزيهم كصفهم انه حكيم عليم ك كذلك حاؿ الصراط ك الميزاف فهما في جميع
العرصة كل احد يمشي علي الصراط في موضعه ك كل احد يحاسب بعمله ك يوزف
اعماله ك هو في موضعه اليحتاج الي تنقل من مكاف الي مكاف بل ليس لكل احد اال
موضع قدميه ك هم في امكنتهم كالسهم في القرف ك كالرمح في زجػه ك يقػدر كػل
احد اف يري كل احد ك يخاطب كل احػد فيطالبػه اك يلومػه اك يستشػفع منػه اك غيػر
ذلك من غير تنقل من مكاف ك هيئة كل نفس هيئة عملػه ك اعتقػادق مصػبوغ بصػفته
علي حسب مقتضي االخرة ال الدنيا كما بينا سابقا ك ياتي كل نفػس متصػفا بجميػع
صفاته ك اعماله من غير تمانع فيها فياتي ذاكرا بكل ذكر ذكرق ك عامال بكػل عمػل
عمله ك قائال بكل قوؿ قاله ك متصفا بكل صفة اتصف بها متخلقا بكل خلق تخلق به
مدي عمرق في الدنيا ك كلها الزمة له من غير تمانع فهو صادؽ كاذب مصػلح نػاطق
ساكت متحرؾ ساكن فاعل تارؾ مسافر حاضر نائم يقظاف فػي اف كاحػد دهػري ك
ٖٙٛ

هكذا ساير صفاته فاف النفس منبسطة بل بسيطة اضافية احدية نسبية يسعها التجلػي
بتجليات عديدة في اف كاحد كظهور الجسم المطلق في العرش حػين ظهػورق فػي
الكرسي ك فيهما حين ظهورق في االفالؾ ك فيها حين ظهورق فػي العناصػر مػن غيػر
تمانع فياتي كل نفس ك معه االؼ الوؼ صورة ك تجلي كلها علي هيئته ك صفته من
راي كاحدا منها كمن راق اليقدر افينكر شػيئا منهػا فيػاتي جالسػا للزنػي مػادا يػدق
للسرقة رافعا سيفه للقتل فاغرا فاق للكذب ك هكذا يا من اظهر الجميل ك ستر القبيح
استر علي بشعاع نورؾ ك ستر عفػوؾ بحػق محمػد ك اؿمحمػد

ك هكػذا يشػهد

الجوارح بشهادة فعلية اليقدر علي التحشي عنها ك االنكار لها ك جميع هػذق الصػور
في مشهد الجمع يطلع عليه الكل ك هو قوله هاؤـ اقرءكا كتابيػه اال افيسػتر السػتار
بستر رحمته علي احد ك تلػك االشػباح ايضػا منبسػطة للطافتهػا كانبسػاط الػنفس ك
الكل في مكاف الكل بل ياتي حقايق االمكنة ك االكقات ك تلك االشباح قائمة فيها ك
عليها ك هي ايضا منبسطة بعضها في بعض من غير تمازج ك تصادـ.
ك الذي يشهد بهذق الجملة ما ركاق في البحار عن العياشي عن خالد بن نجػيح
عن ابيعبدالله

قاؿ اذا كاف يو ـ القيمة دفع الي االنساف كتابه ثم قيػل لػه اقػرا

قلت فيعرؼ ما فيه فقاؿ اف الله يذكرق فما من لحظة ك ال كلمػة ك ال نقػل قػدـ ك ال
شي ء فعله اال ذكرق كانه فعله تلك الساعة فلذلك قػالوا ياكيلتنػا مػا لهػذا الكتػاب
الي ادر ص يرة ك ال كبيرة اال احصاها ك عِ تفسير االماـ قاؿ رسوؿالله

اما اف

الله عزكجل كمػا امػركم اف تحتػاطوا النفسػكم ك اديػانكم ك امػوالكم باستشػهاد
الشهود العدكؿ عليكم فكذلك قداحتاط علي عبادق ك لكم في استشػهاد الشػهود
عليهم فلله عزكجل علي كل عبد رقباء من كل خلقه ك معقبات من بين يديه ك من
ٖٜٙ

خلفه يحفظونه من امر الله ك يحفظوف عليه مػا يكػوف منػه مػن اعمالػه ك اقوالػه ك
الفاظه ك الحاظه ك البقاع التي تشتمل عليه شهود ربه له اك عليه ك الليالي ك االياـ ك
الشهور شهودق عليه اك له ك ساير عباد الله المػؤمنين شػهود عليػه اك لػه ك حفظتػه
الكاتبوف اعماله شهود له اك عليه فكم يكوف يوـ القيمة من سع يد بشهادتها له ك كم
يكوف يوـ القيمة من شقي بشهادتها عليه اف الله عزكجل يبعث يوـ القيمة عبػادق
اجمعين فيجمعهم في صعيد كاحد فينفػذهم البصػر ك يسػمعهم الػداعي ك يحشػر
الليالي ك االياـ ك يستشهد البقاع ك الشهور علي اعمػاؿ العبػاد فمػن عمػل صػالحا
شهدت له جوارحه ك بقاعه ك شهورق ك اعوامه ك ساعاته ك ايامه ك ليػالي الجمػع ك
ساعاتها ك ايامها فيسعد بذلك سعادة االبد ك من عمل سوءا شهدت عليه جوارحه ك
بقاعه ك شهورق ك اعوامه ك ساعاته ك ليالي الجمع ك ساعاتها ك ايامها فيشقي بذلك
شقاء االبد الخبر ك عِ الكافي بسندق الي ابيجعفر

في حديث ك ليست تشهد

الجوارح علي مؤمن انما تشهد علي من حقت عليػه كلمػة العػذاب فامػا المػؤمن
فيعطي كتابه بيمينه اقوؿ ك السر في ذلك اف معاصي المؤمن عرضية ك نفسه متبرئة
منها لمتتصور بها فاذا فني دار االعراض اي انقضت ك ظهرت القيمة جػاءت نفػس
المؤمن مطهرة عن تلػك االعػراض ك قػدبقيت تلػك االشػباح فػي لػوح االعػراض
تحت ارض القيمة قدسترها الله عليه بخػالؼ التػي حقػت عليهػا كلمػة العػذاب ك
تصورت نفسها بصورة المعاصي ك حبها لها ك ميلها اليها فتشػهد عليػه جوارحػه بمػا
تصورت بها ك قدعرفت اف ما يحضر يوـ القيمة ليست نفػس االشػباح ك االمكنػة ك
االكقات الزمانية فانها منها بُ دئت ك اليها تعود ك اف ما تعود الي يوـ القيمة ما بُ ػدئت
منها من عالم الذر ك هي حقيقتها ك لذا تاتي علي صورة تناسب القيمػة كمػا عرفػت
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مماتقدـ ك تلك الحقايق هي صافية هذق اللواحق ك قدصفيت كما صفيت االبداف ك
صارت مناسبة لعرصة القيمة ك كلها دهرية فافهم راشدا موفقا.
فصـل :في الكتب ك تطايرهػا اعلػم اف كػل مػا سػوي االحػد القػديم سػبحانه
حادث ممكن مركب له مكاف ذاتي هو من مشخصاته الذاتيػة اليسػع احػدا غيػرق ك
اليحل فيه سواق ك هو تلك الحصة االمكانيػة مػن حيػث نفسػها قػدحل فيهػا كونهػا
الذي هو تلك الحصة من حيث موثرها ك كقت ذاتي هو نسبة فعلياتػه الخارجػة مػن
القوة الي عرصة الفعلية فكل مكوف مرهوف في مكانه ك كقته اليسعاف غيرق البتػة ك
الشيء اذا بدا الموثر في ايجادق فذكرق بمشيته ك عزـ عليه بارادته ك عين هندسػاته
بقدرق ك ركبها بقضائه فاتمه ك اخرجه في حػدكدق مشػركح العلػل مبػين االسػباب
يكتبه بقلم االمضاء بمداد كونػه ك كجػودق فػي لػوح مكانػه فمػا لػميمػض الشػيء
لميكتب ك ما لميخرج الشيء من القوة التي هي المداد الػي الفعليػة لػميكتبػه قلػم
االختراع في لوح االبداع الفعلي ك قدكتب القلم الكلػي االعظػم الػذي هػو العقػل
الكلي علي لوح النفس الكلية من مداد الوجود الذي هػو النهػر الجػاري مػن جنػاف
الصاقورة متسنما ك قدجمد حين نزكله ك صلح لكتابة جميع ماكاف ك ما يكػوف الػي
يوـ القيمػة الف ذلػك القلػم قػدتعالي علػي جميػع االمكنػة ك االكقػات بحػذافيرها
بتمحضه في الذاتية ك عدـ التعين ك كونه اية االحد جلشانه المتعالي علي خلقػه ك
هو قوؿ علي

في صفة العقل جوهر دراؾ محي باالشياء عارؼ بالشػيء قبػل

كونه فهو علة الموجودات ك نهاية المطالب ك ذلك اللوح قدحوي جميػع مػا كػاف
كما يكوف بجميع امكنتها ك حػدكدها ك اكقاتهػا ك هػو اللػوح المحفػوظ المشػاراليه
بقوله مااصاب من مصيبة في االرض ك ال في السماء اال في كتاب من قبل افنبراها
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اف ذلك علي الله يسير ك قوله ك كل شيء احصيناق في اماـ مبين ك قوله ك ال رطب ك
ال يابس اال في كتاب مبين ك قوله مافرطنا في الكتاب من شيء فذلك الكتاب هػو
الكتاب الحفي الذي منه النسخ كلها ك لما خلق الله االشياء التي هي من اشعة تلػك
النفس الكلية ك ظهوراتها جعػل ذلػك الكتػاب محجوبػا عػنهم بحجػاب مػوادهم ك
استعداداتهم ك يظهر عنها من تلك المعلومات المسماة بسيوجد شيء بعػد شػيء ك
يظهر في عوالمهم ك يكتب في الواح امكنتهم ك اكقاتهم ك هي النسخ التي انتسخت
من الكتاب االكؿ فاذا كتبت لميخالف منها حرؼ حرفا ك هي البرء المشاراليه فػي
االية السابقة في كتاب ك هو اللوح المحفػوظ مػن قبػل افنبرأهػا يعنػي فػي الػواح
النسخ ك هي المسماة بعلم كجود ك هي اللػوح الػذي يمحػي منػه شػيء ك يثبػت مػا
لميتم خلق الشيء فاذا تم ك كتب في تلك االلواح فقدثبت ك اليحتمل بعد المحو ك
االثبات اللهم اال افيمحي دكامػه فػي اقتراناتػه ك اال فقػدثبت فػي نفسػه اليحتمػل
المحو من لوح نفسه فاذا امضي ك كتب كافق الواقع الذي هو اللػوح المحفػوظ بػال
تفاكت ك قداشار الي هذين اللػوحين بقولػه يمحػو اللػه مػا يشػاء ك يثبػت ك عنػدق
اـالكتاب فما محي كاف في علمه انه يمحي ك ما اثبت كػاف فػي علمػه انػه يثبػت ك
المحو امر اضافي اقتراني ك اال فكل حالة في نفسها امضائية اثباتية اليحتمل المحػو
ك قدذكرنا سابقا تفصيل ذلك مع احاديثه في مسئلة البداء فراجع.
ك من تلك المراتب اي مراتب االلػواح االلػواح االخركيػة التػي يكتػب فيهػا
حقايق االعماؿ ك االلواح البرزخية التي يكتب فيها رقايقها ك االلواح الزمانيػة التػي
يكتػػب فيهػػا لواحقهػػا فػػااللواح الزمانيػػة هػػي الػػواح االمكنػػة العرضػػية ك االكقػػات
العرضية التي هي الساعات ك االياـ ك الليالي ك الشػهور ك االعػواـ ك قػدنزلت مػواد
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الزمانيات الي عالم الزماف ك احتجػب مػن كرائهػا اللػوح المحفػوظ ك االخػركي ك
البرزخي ك يظهر منها شيء بعد شيء فيتدرج في مراتب الذكر ك العػزـ النػوعيين
الي الهندسة ك القضاء الشخصيين فاذا كقع القضػاء التػاـ باالمضػاء كتػب فػي لػوح
االمكنة العرضية ك االكقات العرضية ك هو الذي اذا توجهت بذهنك اليه تجدق ابػدا
مكتوبا هناؾ االتري انك كلما توجهت الي زيد المصلي في المسػجد الجػامع يػوـ
السبت كقت الزكاؿ من الشهر الفالني من السنة الفالنية تجػدق مكتوبػا ثابتػا هنػاؾ
في مكانه ك كقته ابدا فتلك الكتابة مػن حيػث نفسػها دهريػة ك مػن حيػث االقتػراف
زمانية ك اما االلواح البرزخيػة فهػي الػواح االمكنػة المثاليػة الركحانيػة العرضػية ك
اكقاتها التي نزلت المػواد البرزخيػة اليهػا ك قػداحتجب اللػوح المحفػوظ ك اللػوح
االخركي من كرائها ك يظهر منها شيء بعد شيء من تلك المعلومػات فيعلمهػا اللػه
سبحانه علم كجود بعد ماكاف يعلمها بانها ستوجد اي ستظهر في عالم المثاؿ ك تلك
الفعليات من حيث االعلي طولية اي يظهر فعلية فوؽ فعليػة بعػدها فهػي صػاعدة ك
من حيث االسفل لها حاالت اقترانية من اقتراف مثاؿ بمثاؿ ففيها من حيػث االسػفل
امكنة شبيهة بامكنة الػدنيا عرضػية ك لػذلك يقػاؿ اف جنػة البػرزخ فػي الم ػرب ك
االركاح السعيدة تجتمػع فػي كادي السػالـ ك نػارق فػي المشػرؽ ك االركاح الشػقية
تجتم ع في بئر برهوت ك كادي حضرموت ك فيه بكرة ك عشي ك اهل الجنػة يػاتيهم
رزقهم فيها بكرة ك عشيا ك قاؿ في اهل النار النار يعرضوف عليها غدكا ك عشيا ك هم
معذلك صاعدكف الي االعلي ترقيا الي القيمة شيئا بعد شيء فاية ذلك مػا تػراق فػي
منامك ك تري فيه اكقاتا ك امكنة عرضية انتقاليػة ك هػي مػعذلػك ركحانيػة فكػل مػا
يخرج من قوة المواد البرزخية من الفعليات البرزخية من الصػور المثاليػة ك تجػاكز
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حد الذكر ك العزـ النوعيين ك الهندسة ك القضاء التػاـ الشخصػيين ك كقػع باالمضػاء
كتب في ذلك اللوح ك تلك الكتابة من حيث االقتراف برزخيػة ك مػن حيػث نفسػها
فػي ذاتهػػا اخركيػػة فهػػذق االعمػػاؿ التػػي يعملهػػا االنسػػاف بتلػػك الصػػفة الجسػػمانية
الدنياكية مكتوبة في الػواح الزمػاف ك تلػك االنصػباغات الركحانيػة التػي حصػلت
للركح اي المثاؿ ك ما اكتسب منها تكتب في الواح البرزخ ك تلك االلواح علي هيئة
المخركط ك كرقة االس اعالها رقيق صػاعد ك اسػفلها غلػي عػريض ك هػي كرقػة
العهد التي كتب عليها العهود ك كضعت في ركن من اركاف العػرش بخػالؼ لػوح
الزماف فانه ذك زكايػا عديػدة ك محيطػه متضػرس ك امػا اللػوح االخػركي فهػو لػوح
المكاف الذاتي ك الوقت الذاتي للشيء فلما نزلت المادة االخركية اليهمػا احتجػب
اللوح المحفوظ من كرائها ك اخذ يظهر منها شيء بعد شيء ك كلما خرج ك تجػاكز
حد النوعية ك الشخصية ك كقع باالمضاء كتب في لوح ذاته ك كقتها علػي طبػق علػم
الله السابق اي علم سػيوجد فصػار علػم كجػود ك تلػك الفعليػات هػي االكتسػابات
الحاصلة لها من االعماؿ الجسػمانية ك المثاليػة ك انصػباغات نفسػانية ك لػذلك قػاؿ
سبحانه ليس لالنساف اال مػا سػعي ك قػاؿ ك مػاتجزكف اال مػا كنػتم تعملػوف ك قػاؿ
سيجزيهم كصفهم ك قدعرفت اف التي كتبت في الػواح الػدنيا مػن حيػث االقتػراف
العرضي دنياكية ك هي علي هيئة ما شاهدته في الدنيا ك االنصػباغات التػي تحصػل
منها للمثاؿ هي صورة الكتابة في االلواح المثالية ك لذلك يكوف ما رايته فػي المنػاـ
يعبر فيت ير صورة الجسمانيات في عالم المثاؿ االتري انك اذا رايت فػي المنػاـ اف
اشتريت نعال تتزكج في الدنيا اك شربت لبنا تحصل علما اك تلوثت بعذرة تجد مػاال
ك هكذا ك انما ذلك الجل اف االنصباغات المثالية للمثاؿ علي حسب اسػتعداد مػادة
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المثاؿ ك علي ما يناسب عالمػه ك كػذلك اسػتعدادات مػواد االخػرة م ػايرة للمػواد
المثالية ك الجسمانية ك انصباغاتها علي حسب استعداداتها فصورة الكبر فػي الػدنيا
تاتي في االخرة علي هيئة النملة لها ناب كجبل احد ك شهوة اللواط تاتي علي هيئػة
القردة ك شهوة الزني بالمفعولية تاتي علي هيئة الفرس ك قوؿ سبحاف الله ك الحمد
لله ك ال اله اال الله ك الله اكبر علػي هيئػة الشػجرة ك الصػلوة علػي هيئػة لقػاء اللػه ك
زيارته ك هكذا ياتي الخلق الحسن علي صورة رجػل جميػل ك الخلػق السػيئ علػي
صورة رجل قبيح ك القراف علي صورة انساف ك هكذا ك انما ذلك اف المػواد اللطيفػة
تلبس صورا لطيفة ك المواد الكثيفة تلػبس صػورا كثيفػة ك المػواد الصػرفة تتصػور
علي حسب الصرافة فتاتي علي ما هي عليه في ذاتها ك المواد المشوبة تتصور علػي
حسب الشوب فالتاتي علي ما هػي عليػه فػي ذاتهػا فيحصػل لهػا حػدكد ك زكايػا ك
زكايد ك اصباغ ك اكضاع زايدة علي ذاتها االتري اف الماء اذا خلػ

ك رمػيبػه فػي

الهواء كقف بػالطبع علػي االسػتدارة ك اذا شػيب بػالتراب فصػار طينػا تصػور علػي
حسب المقتضي العرضي ك القوالػب العرضػية فالصػور االخركيػة خالصػة صػافية
يتلبس بها مواد صافية خالصة فتقف علي حسب الصرافة ك الخلػوص ك امػا الصػور
ال دنياكية ك البرزخية فمشوبة باالعراض تتصور بها مواد مشوبة بػاالعراض فتػاتي
علي حسب المقتضيات ك القوالب المكانية ك الوقتية الدنياكيػة ك البرزخيػة ك علػي
حسب مقتضي القرانات ك المكمالت فالفعليات الزمانية علي هيئتها الزمانية تبقي
مكتوبة في لوحها ك الفعليات البرزخية علي هيئتها تبقي مكتوبة في لوحها فاذا نفخ
في الصور ك انحلت الموجػودات فػي الطبػايع ثػم صػي ت صػي ة اخركيػة خالصػة
تصورت بصور صافية خالصة عن االعراض فوقفت علػي هيئتهػا الذاتيػة االكليػة ك
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هي التي تحضر عرصة القيمة ك كتبت في الواح ك كتب ك دكاكين ك صحف تحضر
يوـ القيمة ك تنشر ك هي اما عليينية لالبرار ك امػا سػجينية للفجػار ك قػدبقيت كتػب
الدنيا في الرتبة الدنيا ك كتػب البػرزخ فػي رتبػة البػرزخ دكف مقػاـ الطبػايع ك همػا
قدنشرتا ك حوسبتا ك كزنتا ك جوزيتػا فػي رتبتيهمػا ال دخػل لهمػا بالقيمػة ك عرصػة
االخرة ك النفوس ك هما ابدا في تلك االلواح ثابتتاف سرمدا ك هما علم اللػه سػبحانه
العلم الوجودي قاؿ فما باؿ القركف االكلي قاؿ علمها عند ربي في كتاب.
ك اف قلت فما معني حضور االمكنة ك الساعات ك الليالي ك االيػاـ ك الشػهور ك
االعواـ قيد كذلك تحضػر االمكنػة علػي هيئػة تناسػب االخػرة الػمتسػمع اف
مسجد الكوفػة يحضػر علػي هيئػة رجػل محػرـ ك ارض كػربال قطعػة مػن الجنػة ك
االرض تصػػير خبػػزة نقيػػة لالبػػرار ك نػػارا للفجػػار ك تحضػػر االكقػػات علػػي حسػػبها
المتسمع اف شهر رمضاف ياتي في احسن صورة فيقيمه الله علي تلعة اليخفي علػي
احد ممن ضمه ذلك المحشر ثم يامر ك يخلػع عليػه مػن كسػوة الجنػة ك يػزؼ يػوـ
القيمة اربعػة ايػاـ الػي العػرش متزينػة كػالعركس التػي تػزؼ الػي زكجهػا ك هػي
االضحي ك الفطر ك الجمعة ك ال دير ك ال دير بينها كالقمر بين النجوـ.
فتبين ك ظهر لمن نظػر ك ابصػر اف االمكنػة ك االكقػات تػاتي ايضػا علػي غيػر
صورها التي كتبت عليها في لوح الػدنيا ك البػرزخ ك انهػا صػور كثيفػة تليػق بمػواد
كثيفة ك المواد االخركية مواد لطيفة لها صور لطيفة بل تكوف االكقات يػوـ القيمػة
علي صورة كلية جميع الصور الجزئية البرزخية ك الدنياكية من تجلياتها في مراتبها
ك لها اكتسابات اخركية منها فياتي شهر رمضاف كلي كاحد ك شػهر رجػب كاحػد ك
شعباف كاحد ك هكذا غدير كاحد ك جمعة كاحدة ك اضحي كاحد ك فطر كاحد لكػل
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كاحد فعليات مكتسبة من التعددات البرزخية ك الدنياكية ك كذلك كل مكاف علػي
هيئة كاحدة كلية له صور مكتسبة بحسب تنقله في االكقات كمػا يػاتي كػل نفػس
علي هيئػة كليػة لػه اكتسػابات مػن ايػاـ عمػرق ك قراناتػه ك اعمالػه ك افعالػه ك تلػك
اال كتسابات للكل تاتي علي صورة مناسػبة للقيمػة ك صػرافتها تابعػة لتلػك الػنفس
الكلية ال فرؽ بين هيئاتها ك بين تلك الػنفس اال اف تلػك الػنفس تكلػم عػن نفسػها ك
تلك االكتسابات تكلم ركاية عن تلك النفس كما انك تكلم عن نفسك ك اشػباحك
في المرايا تركي عنك ك ال فرؽ بينك ك بينها اال انهػا اشػباحك ك امثالػك مػن فعلػك
ُب دئت ك اليه تعود.
فاذا عرفت ذلك ك تبينت ما هنالك فاعلم اف االنساف اذا عمل في الػدنيا عمػال
تكتب صورة عمله الدنياكية في لػوح المكػاف الػدنياكي ك الوقػت الػدنياكي النػه
فعلية منه امضيت ك خرجت مبينة العلل مشركحة االسباب ك كتبت بقلػم االختػراع
في لوح االبداع بواسطة العامل بالوساي المتقدمػة ك يكتسػب مػا يكتسػبه الػركح
منها في لوح االمكنػة البرزخيػة ك اكقاتهػا ثػم يكتػب مػا تكتسػبه الػنفس فػي لػوح
االمكنة االخركية ك اكقاتهػا ك هػي االمكنػة الذاتيػة ك اكقاتهػا لهػا ك الموكػل بهػذق
الكتابة ملكاف عػن يمػين الرجػل اي جانػب كجػودق ك عقلػه يكتػب مػا يعملػه مػن
الطاعات في االلواح العليينية كال اف كتاب االبرار لفي عليين ك ماادريك ما عليوف
كتاب مرقوـ يشهدق المقربوف ك عليوف بػاطن الكرسػي ك تكتػب الطاعػات هنػاؾ
النها تصدر من عقله اي من حصته التي من العرش اجماال ك تفصل في حصته التػي
من الكرسػي ثػم منهػا تتشػعب فػي افالكػه ك تظهػر فػي حصػته االرضػية فهػي اي
الحسنات افعاؿ ما فيه من الكرسي اي نفسه ك هي العاملة حقيقػة ك سػاير الشػعب ك
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الظهورات من تنزالتها في مجاليهػا فاصػلها هنػاؾ ك تكتػب هنػاؾ ك عػن يسػارق اي
جانب ماهيته ك نفسه االمارة يكتب ما يعمله من المعاصي في االلواح السجينية كال
اف كتاب الفجار لفي سجين ك ماادريك ما سػجين كتػاب مرقػوـ ك سػجين بػاطن
الصخرة ك هو قوله تعالي انها اف تك مثقاؿ حبة من خردؿ فتكن في صخرة اك فػي
السموات اك في االرض يات بها الله ك تكتب المعاصي هناؾ النها تصدر من جهله
اجماال ك تتفصل في الػنفس االمػارة ثػم تتشػعب فػي ارضػي مشػاعرق ك تظهػر فػي
حصته االرضية ارض الموت التي منهػا ظػاهر جسػدق فلمػا كػاف اصػل سػيئاته مػن
النفس االمارة تكتب هناؾ فيكتباف هذاف الملكاف ما يظهر مػن اعمالػه الػي عرصػة
الوجود حين هو في الدنيا فػاذا مػات االنسػاف ك الحػد فػي قبػرق ياتيػه ركمػاف فتػاف
القبور ك يقوؿ له اكتب فيقوؿ له ما عندي قلم فيقوؿ لسانك ك هو ظاهرق المعبر عن
باطنه ك يقوؿ ما عندي مداد فيقوؿ ريقك ك هو امدادق التي كانت بها رطب اللسػاف
ك تجري بالمطاكعة لما يريد ك يقوؿ ما عندي رؽ يقػوؿ كفنػك الػذي هػو لباسػك
لباس التقوي ك حلة مػن الجنػة اك لبػاس االقتحػاـ ك سػركاؿ مػن النػار ك هػو كصػفه
فيملي عليه كل ص يرة ك كبيرة عملها ك هو قداملي سابقا ك كتب اال انه يوقفه عليها
شيئا بعد شيء ك علي كتابته ك يلبسه اياها فبااليقاؼ كانه يملي عليه تلػك االعمػاؿ
فاالعماؿ التي يكتبها هناؾ هي اكتساباته المثالية ثم يعلقه علي رقبته بااللتزاـ ك هو
قوله سبحانه ك كل انساف الزمناق طائرق في عنقه ك نخرج له يوـ القيمة كتابا يلقػاق
منشػػورا ك الكتػػاب المخػػرج يػػوـ القيمػػة ركحانيػػة ذلػػك الكتػػاب المسػػتخرج مػػن
الكتاب البرزخي استخراج الركح من النفس فياتي ذلك الكتاب الركحاني اما مػن
امامه ك يقع علي يمينه ك امػا يػاتي مػن كراء ظهػرق اي انيتػه ك ماهيتػه ك يشػق ظهػرق
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صعودا الي صدرق ك يلقي علي يسارق اي شماله الػذي هػو جهتػه مػن نفسػه فيقػوؿ
ماا لهذا الكتاب الي ادر ص يرة ك ال كبيرة اال احصاها ك كجدكا مػا عملػوا حاضػرا
فاذا اكتي كل نفس كتابه يقرا عليهم الولي كتابهم ك منه يصدر حػرؼ كاحػد النػه
من جانب الواحد ك يقع في اذانهم بل تهم تفاصيل اعمالهم حرفا بحرؼ فيسػمعوف
بل تهم قراءته عليهم جميع كتبهم ك هو قولػه سػبحانه هػذا اي الػولي كتابنػا ينطػق
عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملوف يعني كنا نستنسخ كتبكم مػن نسػخة
االصل الذي هو الػولي ال اف مػا عنػد الػولي نسػخة كتػبكم فػتفهم فكتػاب االبػرار
مستنسخ من باطن الولي ك كتاب الفجار مستنسخ من ظاهر الولي اذ هو رحمػة اللػه
علي االبرار ك نقمته علي الفجار ك هػو بػاب باطنػه فيػه الرحمػة ك ظػاهرق مػن قبلػه
العذاب ك اف شئت ايات هػذق المعػاني ك اخبارهػا فراجػع الكتػاب ك السػنة تجػدها
مفصلة اليخالف حرؼ منها حرفا اف شاء الله ك انما تركناها خوؼ التطويل.
فصـل :في الميزاف ك حسػاب االعمػاؿ اعلػم اف الميػزاف هػو الػذي يػوزف بػه
الشيء ك يعرؼ به كمه ك يستعلم به الراجح مػن المرجػوح سػواء كػاف شخصػيا اك
صنفيا اك نوعيا اك جنسيا ك كذا ماديا اك كصػفيا جوهريػا اك عرضػيا محػدكدا اك حػدا
كلما كاف للشيء جهػات عديػدة اليعلػم رجحانػه فػي تلػك الجهػات اال بمػوازين
عديدة كل ميزاف يناسب تلك الجهة المقصػود اسػتعالـ حالهػا االتػري اف الميػزاف
الذي يستعلم به كمية كزف المادة البد ك افيكػوف ذاكفتػين كمػا هػو المعػركؼ ك
ميزاف الطوؿ ك القصر بشيء له امتداد ك ميزاف السػطوح المسػتديرة الػة الفرجػار ك
السطوح الكرية فرجار الخرجاؿ ك ميزاف تقوـ االعمػدة الشػاقوؿ ك ميػزاف تعػديل
السطوح الشاقوؿ ك جسم مثلث علي مػا هػو المعػركؼ ك ميػزاف حركػات الشػمس
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االسطرالب ك الرخائم ك ميزاف الشعر البحور العركضية ك ميزاف اعػراب الكلمػات
النحو ك ميػزاف الفكػر المنطػق ك ميػزاف االعمػاؿ حػدكد اللػه الموضػوعة ك ميػزاف
الموازين العقل اذ هو مميز الكل ك هكذا كل ميزاف ينب ي افيكوف مناسبا لما يوزف
به فالشيء الواحد يحتاج الي موازين عديدة ليعلم كم مادته انػه كػم مثقػاال مػثال ك
جوهرق انه ذهب اك فضة ك ميزاف درجتػه فػي جنسػه انػه ذهػب عػاؿ اك داف مػثال ك
ميزاف صفائه ك كدكرته ك ميزاف قيمته ك ميزاف مدة بقائه ك ميزاف رتبته انه زماني اك
دهري ك ميزاف كصفه انه صوري اك معنوي مجرد اك مػادي ك ميػزاف لونػه ك ميػزاف
طعمػػه ك ميػػزاف نعامتػػه ك خشػػونته ك ميػػزاف حرارتػػه ك بركدتػػه ك ميػػزاف رطوبتػػه ك
يبوسته ك ميػزاف درجػات ذلػك ك ميػزاف سػاير هندسػتها ك حػدكدها ك امثػاؿ ذلػك
فلذلك افرد الله سبحانه العامل ك جمػع المػوازين فقػاؿ مػن ثقلػت موازينػه ك مػن
خفت موازينه ك كذلك يجب المناسػبة بػين الميػزاف ك المػوزكف فػي الدنياكيػة ك
البرزخية ك االخركية فموازين االخرة تناسػب موزكنػات االخػرة ك الػوزف يومئػذ
لالعماؿ الستعالـ مقادير جزائها فيػوزف عػددها السػتعالـ عػدد جزائهػا ك قيمتهػا
الستعالـ مقدار ما يستحق من الجزاء ك رتبها الستعالـ رتب الجزاء مػن الػدرجات
ك الدركات ك جهتها الستعالـ انه يستحق الجزاء عن يمينه بفعل الطاعة مثال اك عػن
يسارق بفعل المعصية مثال في الدعاء اللهم اعطني كتابي بيميني ك الخلد في الجناف
بيساري ك كقتها الستعالـ كقت الجزاء هل هػو الػدنيا اك البػرزخ اك االخػرة ك مػدة
بقائها الستعالـ مدة جزائػه هػل هػي يػوـ اك شػهر مػثال ك مكانهػا السػتعالـ مكػاف
الجزاء هل هو يدق اـ كجهه اـ قلبه مثال ك كيفها ك كمها ك امثػاؿ ذلػك ك ميػزاف كػل
جهة من هذق الجهات له كفتاف لكن بحسبها كفة من جانب الثقل ك كفة من جانػب
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الخفة ك له صنج يوزف معه العمػل ك هػو االمػر المتعلػق بػه فيػوزف جهػات االمتثػاؿ
بجهات االمر المتعلق به فاف كازنه فهو الحسنة ك اف نق

عنه بالتفري اك زاد عليػه

باالفراط فهو المعصية ك من يتعد حدكد الله فقد ظلم نفسه ك عليك بالحسػنة بػين
السيئتين ك االصل في الميزاف هو العمود المسمي بالشاهين ك الكفتاف حقيقة طرفػا
العمود ك ميزاف ذلك الميزاف هو حقيقة العقػل فانػه الػذي يعػرؼ خفػة الخفيػف ك
ثقل الثقيل ك الميزاف الة له يحتاج اليه عند قلة المميزة االتري انػه قػديوزف الشػيء
باليدين اذا كاف المميز بال ا في التمييز ك بالعين ك االذف ك اللساف ك اللمس ك يصيب
بال تفاكت ك اذا كانت المميزة ناقصػة يسػتعاف بػاالالت ك يسػتعاف بهػذق الجػوارح
ايضا اذا كاف العقل غيرمحي بالشيء ك يكوف مكتسبا لفعلياته بالجسػم ك جوارحػه
فاذا كاف محيطا بالشيء اليحتاج الي االكتساب من الجوارح فاذا كاف محيطا عرؼ
مطابقة االعماؿ مع ما امر ك مخالفتها معه بال اسػتعماؿ جارحػة فالعقػل هػو الميػزاف
الحق ك ما امر به هو صفات ذلك العقل اذا كاف هو العقػل االكؿ الكلػي فالعقػل هػو
الميزاف ك هو الوازف ك هو الصنج الموزكف معه ك مااحسن الخبر اف احسن الميػزاف
ماكاف له لساف ك لما كاف العقل الكلي هو حقيقػة الػولي فػالميزاف هػو الػولي كمػا
ركي في قوله تعالي ك نضع المػوازين القسػ فالتظلػم نفػس شػيئا هػم االنبيػاء ك
االكصياء

ك ساؿ زنديق اباعبدالله

فقاؿ اكليس تػوزف االعمػاؿ قػاؿ ال الف

االعما ؿ ليست باجساـ ك انما هي صفة ما عملوا ك انما يحتاج الي كزف الشيء من
جهل عدد االشياء ك اليعرؼ ثقلها ك خفتها ك اف الله اليخفي عليػه شػيء قػاؿ فمػا
معني الميزاف قاؿ العدؿ قاؿ فما معناق في كتابه فمن ثقلت موازينه قاؿ فمن رجػح
عمله الخبر ك ركي اخبار يفهم منها انػه ميػزاف ذككفتػين ك التنػافي بػين مػا ذكرنػا
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بوجه فهو الة ذات كفتين بال شك اما انه كاالجساـ الدنيوية فاليدؿ عليػه كتػاب ك
ال سنة ك ال عقل ك لكنه علي حسب ما يوزف بػه البتػة ك قػدذكرنا انػه يػوزف الشػيء
حقيقة بالعقل الكامل بال كاسطة ك بالعقل الناق

بواسطة ك عقل الوزاف يوـ القيمة

كامل ك هو الة الوزف ك له كفتاف بحسبه من نظريه الي العمل ك الي صػفته اي صػفة
نفسه التي هي امرق ك نهيه فكفة فيها امػرق ك نهيػه ك كفػة فيهػا عمػل العبػد ك بينهمػا
شاهين العدؿ ك االنصاؼ ك عالقته بيد الولي النهما قائماف به قياـ صدكر الطاعات
قائمة بباطنه ك السيئات قائمة بظاهرق كال نمد هػوالء ك هػوالء مػن عطػاء ربػك ك
ماكاف عطاء ربك محظورا ك الطاعات فركع باطنه قاؿ نحن اصل كػل خيػر ك مػن
فركعنا كل بر ك اعداؤنا اصل كل شر ك من فركعهم كل فاحشة ك هو بػاب باطنػه
فيه الرحمة ك ظاهرق من قبله العذاب فالميزاف الة ذات كفتػين ك شػاهين ك عالقػة ك
هو العدؿ ك هو النبي ك الوصي فػال اخػتالؼ ك الحمػد للػه فػي االخبػار ك اجتمعػت
بالغبار ك لو كاف من عند غير الله لوجدكا فيه اختالفا كثيرا ك تعدد الميزاف لتعدد
جهات االمر ك االمتثاؿ ك قديفهم من بعض االخبار انه يوضػع الطاعػات فػي كفػة ك
السيئات في اخري الستعالـ نسبتهما ك ذلك ايضا احد تلك المػوازين ال كلهػا كػذا
فكفة الطاعات حينئذ الموافقػة لالمػر ك كفػة السػيئات المخالفػة ك البػد ايضػا مػن
استعالـ نسبتهما ليعلم انه من اهػل االعػراؼ الػذين اسػتوت حسػناتهم ك سػيئاتهم
فيكوف مقامهم بين الجنة ك النار اك ترجح حسػناتهم ليميلػوا الػي الجنػة اك سػيئاتهم
فيميلوا الي جهة النار فهذا ايضا احد الموازين فال اختالؼ ك الحمد لله.
بقي شيء ك هو انه نزؿ في الكتاب اكلئك الذين كفركا بايات ربهم ك لقائػه
فحبطت اعمالهم فالنقيم لهم يوـ القيمة كزنا مع انه فػي ايػة اخػري ك مػن خفػت
ٕٖٛ

موازينه فاكلئك الذين خسركا انفسهم في جهنم خالػدكف ك فػي اخػري ك امػا مػن
خفت موازينه فامه هاكية الدالتين علي اف الكػافر يػوزف اعمالػه فتخػف ك االكلػي
تدؿ علي اف للكافر اليقاـ كزف ك ركي في حديث عن علي بن الحسين

اعلموا

عباد الله اف اهل الشرؾ التنصب لهػم المػوازين ك التنشػر لهػم الػدكاكين ك انمػا
يحشركف الي جهنم زمرا ك انما نصب الموازين ك نشر الػدكاكين الهػل االسػالـ
الخبػػر فػػالمراد اف الميػػزاف ك الحسػػاب لمعرفػػة المقػػادير ك انمػػا يقػػدر بالمقػػادير
االكصاؼ فاذا كفػر االنسػاف بذاتيتػه ك اسػتحالت الػي ظلمػة الكفػر ك احاطػت بػه
خطيئتػػه يخػػرج جػػزاؤق عػػن حػػد المقػػدار نعػػوذ باللػػه كمػػا خػػرج كفػػرق عػػن حػػد
االكصاؼ المقدارية ك بلغ الي ذاته ك اشرب في قلبه الكفر فمثل ذلك الينصػب لػه
الموازين الموضوعة الستعالـ المقادير كما اليحتاج الػي الميػزاف اذا بلػغ االيمػاف
ذاته ك قلبه فاكلئك يدخلوف الجنة ب يرحساب النهم باتصالهم بالوزاف المحاسػب
صاركا كزانين محاسػبين ك الػوزاف المحاسػب اليػوزف ك اليحاسػب بػالفتح فػافهم
فالميزاف للذين يقدر اعمالهم بقدر ك يجازكف بقدر ك هوالء قوـ من اهػل االسػالـ
ك التوحيد الظاهري ك االقػرار بػالنبوة الظػاهرة ك لػميعرفػوا الػولي ببػاطن قلػوبهم
فاكلئك يحاسبوف ك يوزف اعمالهم فقد ركي عػن النبػي

كػل محاسػب معػذب

فالذي اليعذب ك هو المؤمن اليحاسب ك قدقاؿ الله سبحانه انما يػوفي الصػابركف
اجرهم ب يرحساب ك هم الذين صبركا علي الوالية ك قاؿ سبحانه فيومئػذ اليسػاؿ
عن ذنبه انس ك ال جاف فقد ركي انه في الشيعة خاصة ك كاف نزكله انػس مػنكم ك
الجاف ك اكؿ من غيرق ابن اركي ك عنه

اف الله يحاسب كل خلق اال مػن اشػرؾ

بالله عزكجل فانه اليحاسب ك يؤمر به الي النار بالجملة الينصب المػوازين علػي
ٖٖٛ

الواقعين في قاعدة النور ك الظلمة ك انما الميػزاف ك الحسػاب علػي الػواقعين بينهمػا
الذين يتقدر اعمالهم بقدر فتدبر.
ك اما الحساب فهو جمع المتفرقات ك اسػتخراج نسػبة القضػاء مػع الحػق هػل
يساكيه اك يزيد عليه اك ينق

عنه فيحاسب اعماؿ العباد فيجمع عليهم ما اريد منهم

ك كلفوا به ثم يطالبوف بما قضوا ك يحاسبوف بجمػع العػدد مسػاحة ك كزنػا ك كػيال ك
عددا ك يالح كمها ك كيفها ك اجلها ك رتبتها ك جهتها ك امكنتها ك اكقاتها ك اكضاعها
ك اركاحها ك اجسادها ك نسبها ك اضافاتها ك يقابلونها مع ما امر به اللهم اني اعوذ بػك
من سوء الحساب ك الاخاؼ اال عدلك ك الارجو اال فضلك فال شك اف من حوسػب
عذب اذ حكم الله انػه اليقػوـ بحقػه احػد مػن خلقػه ك مػن اسػتمع دعػاء علػي بػن
الحسين

في السجود عرؼ حقيقة ذلك فهذا هو حقيقة الحساب فالجمع الػذي

يجمع علي العباد هو اكامر الولي ك نواهيه ك هو الذي من اطاعه فقداطاع اللػه ك مػن
عصاق فقدعصي الله ك هو المطالب منهم اداء ما امرهم به فهػو المتػولي للحسػاب ك
ذلك قوله في الزيارة اياب الخلق اليكم ك حسابهم عليكم ك هم

يدالله ك لسػاف

الله ك عين الله ك قلب الله ك ركح الله ك نفسه ك حكاـ الله علي العباد ك البالد ك قضاة
عنه فهم متولوف الحساب يوـ القيمة يحاسبوف االعمػاؿ ك ينسػبونها مػع اكامػرهم ك
نواهيهم ك يصدر الحساب عنهم

في اقػل مػن طرفػة عػين ك يقػع علػي العبػاد ك

يقفوف علي شيء بعد شيء منها في مدة خمسين الف سنة ك هػو المنتهػي اك اقػل ك
الدليل علي اف طوؿ اللبث من مركرهم ك كقوفهم علي شيء بعد شيء من اعمالهم
ما ركي في العبدين المؤمنين الواقفين للحساب فقير ك غني فيدخل الفقير الجنػة ك
يبقي ال ني للحساب فاذا حوسب ك دخل الجنة يقوؿ له الفقير ماحبسك عنػي قػاؿ
ٖٗٛ

طوؿ الحساب مازاؿ الشيء يجيئني بعد الشي ء ي فر لي ثم اساؿ عػن شػيء اخػر
حتي ت مدني الله عزكجل منه برحمة ك الحقني بالتائبين فمن انت فيقوؿ انا الفقير
الذي كنت معك انفا فيقوؿ لقد غيرؾ النعم بعدي انتهػي ك امػا الػولي فهػو محػي
بالكل يري الكل بنظر كاحد ك يعلم عددها ك مقاديرها فالله سريع الحساب كلكػن
يطوؿ الحساب علي العباد ك السر في طوؿ الحسػاب علػي العبػاد مػع اف اعمػالهم ك
اثارهم قائمة بهم ك الينب ي افيخفي علي الموثر اثرق ك مع انهػم دهريػوف ك القيمػة
يوـ الجمع اف الناس مختلفوف في مراتبهم من غلبة جهة المبدا عليهم ك ضعفها فيهم
فكلما كانوا اقرب الػي مبػدا الوحػدة كػاف نظػرهم اكحػد ك اجمػع ك كػاف اعػرؼ
بالحقايق ك اشد احاطة ك جمعا ك نفوذا ك كلما كػانوا ابعػد كػاف جهػة الكثػرة فػيهم
اكثر ك كاف فيهم شركاء متشاكسوف ك كانوا اكثر تعلقػا بالجهػات العرضػية ك اكثػر
غباكة ك اقل تفطنا علي حسب هذق الدنيا حرفػا بحػرؼ االتػري اف مػن النػاس مػن
يقدر علي النظر بسر سار في الكثرات ك منهم من اليمكنه حتي اف منهم في الجهػة
العليا يري كحدة سارية في الكل ك منهم في الجهة الدنيا اليري اال نفس االعػداد ك
الكثرات فكذلك في االخرة فانها باطن باطن الدنيا ك صفات النفوس مكتسػبة مػن
االعماؿ االمضائية في الدنيا فتختلف بذلك مدد تفطنهم باعمالهم مػع انهػا اثػارهم
االتري انك في الدنيا ربما التقدر علي النظر الي اعمالك ك التوجه اليها اال في مػدد
طويلة مع انك تتوجه اليها بنفسك ال جسدؾ ك يكوف من يلتفػت الػي اعمالػه اسػرع
منك ك اسرع ك هكذا حتي انه يكوف من له جامعية يتفطن الكل بنظر كاحد ك اكضح
من ذلك اف العالم يتفطن الي مسائل علميػة كثيػرة فػي طرفػة عػين ك اليقػدر علػي
المركر عليها غيرق في سنة بل في سنين فكذلك حساب الخاليق يػوـ القيمػة فاللػه
ٖ٘ٛ

سبحانه اسرع الحاسبين يحاسب الكل بحساب رجل كاحد فما خلقكم ك ال بعثكم
اال كنفس كاحدة ك ما امر الساعة اال كلمػح البصػر اك هػو اقػرب ك يحاسػب تلػك
النفس الواحدة اسرع من طرفة عين كما ركي اف الله يحاسب الخاليق كلهػم فػي
مقدار لمح البصر ك ركي بقدر حلب شاة ك ركي يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم
دفعة ك ركي لو كلي الحساب غير اللػه لمكثػوا فيػه خمسػين الػف سػنة مػن قبػل
افيفرغوا ك الله سبحان ه يفرغ من ذلك في سػاعة انتهػي كلكػن للحسػاب طرفػاف
طرؼ الي الله سبحانه في القاء الحساب ك طرؼ الي العبػد فػي تفطنػه ك هػو قولػه
اقرا كتابك كفي بنفسك اليوـ عليك حسيبا فالطرؼ الذي يليه العبد من الحسػاب
يطوؿ بقدر تفطنه لما ذكرنا فكل من كاف فيه جهة الرب اقوي يكوف اكحد نظػرا ك
اجمع تفطنا ك كلما كاف فيه جهة النفس اقوي يكوف اكثر نظرا ك ابطا تفطنا فيختلف
مدد طوؿ الحساب علي حسب قربهم من المبدا ك بعدهم عنه فتماـ خمسػين الػف
سنة لرؤساء الجهالة ك العداكة الؿمحمد

اف حوسػبوا السػيما ك هػم يحاسػبوف

بحساب سيئات جميع الخاليق فيطوؿ عليهم بقدر طوؿ الكل النه يجب افيتفطنوا
بجهات سيئات الكل كاحدة بعد كاحدة ك نهاية السرعة الكمل المؤمنين ايمانا بعد
الذين يدخلوف الجنة ب يرحساب ك لذا ركي انه قيل للنبػي

مػااطوؿ هػذا اليػوـ

فقاؿ كالذي نفس محمد بيدق انه ليخفف علي المؤمن حتي يكوف اخف عليه من
صلوة مكتوبة يصليها في الدنيا ك اما ما ركي انه الينتصف ذلك اليػوـ حتػي يقيػل
اهل الجنة في الجنة ك اهل النار في النار فيأتي كجهه اف شاءالله فعلي ذلػك يكػوف
طوؿ لبث الحسػاب ك قصػرق كلكػن قػدعرفت سػابقا انػه ال حسػاب للمشػركين ك
المؤمنين الكاملين الواقعين في القاعدتين ك قدبلغ االيمػاف ك الكفػر حقػايقهم مػن
ٖٛٙ

دكف شوب فاكلئك الينصب لهم ميزاف ك الينشر لهم ديػواف ك كػذلك مػن حاسػب
نفسه في الدنيا ك استدرؾ ما فرط ك افرط بالتوبة ك االسػت فار ك لػميحاسػب نفسػه
في الدنيا ايضا حقيقة اال بايقاؼ الله سبحانه اياق علي اعماله فالله سػبحانه قداكقفػه
ك هو ايضا كقف عليها ك استدرؾ ما يجب عليه استدراكه ك حساب يوـ القيمة ايضػا
كذلك قاؿ سبحانه كفي بنفسك اليوـ عليك حسيبا فال حساب عليه فػي االخػرة ك
الله سبحانه اجل من افيحاسب عبػدق مػرتين شٌامػن العبػاد مػن يحاسػب حسػابا
يسيرا ك هو العرض ك التصفح فيوقفه الله علي ذنوبه ذنبا ذنبا ثػم ي فػر لػه ك اليطلػع
الله عليه ملكا ك ال انسيا ك ما ركي من اف الشػيعة يػدخلوف الجنػة ب يرحسػاب يعنػي
ب يرحساب يكوف عليهم ك اما حساب العرض فالبد منه ل ير الكػاملين ك مػنهم مػن
يحاسب بحساب سيئ ك هو االستقصاء ك اف اليقبل لهم حسنة لعدـ حصوؿ شركط
قبولها ك اليعفي لهم عن سيئة لعدـ كجود مكفر في اعمػالهم ك عقايػدهم كمػا قػاؿ
اكلئك لهم سوء الحساب ك فيما ذكرنا كفاية ك بالغ.
فصـل :في الصراط ك هو ل ة الطريق ك في اصػطالح الشػرع لػه معػاف احػدها
االماـ ك ثانيها الجسر الممدكد علي جهنم ادؽ من الشعر ك احد من السػيف ك ثالثهػا
الطريق الي معرفة الله سبحانه ك رابعها ما قصػر عػن ال لػو ك ارتفػع عػن التقصػير ك
خامسها عبادة الله كحدق ك سادسها الصورة االنسانية ك سابعها كتاب الله.
فعن المفضل بن عمر قاؿ سالت اباعبدالله

عن الصراط فقاؿ هو الطريػق

الي معرفة الله عزكجل ك هما صراطاف صراط في الدنيا ك صراط في االخرة فامػا
ال صراط الذي في الدنيا فهو االماـ المفركض طاعته من عرفه في الدنيا ك اقتػدي
بهداق مر علي الصراط الذي هو جسر جهنم في االخرة ك من لميعرفػه فػي الػدنيا
ٖٛٚ

زلت قدمه عن الصراط في االخػرة فتػردي فػي نػار جهػنم ك عػن العسػكري
ك الصراط المستقيم هو صراطاف صراط في الدنيا ك صراط في االخرة فاما الطريق
المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن ال لو ك ارتفع عن التقصير ك استقاـ فلػميعػدؿ
الي شي ء من الباطل ك الطريق االخر طريق المؤمنين الي الجنة الذي هو مسػتقيم
اليعدلوف عن الجنة الي النار ك ال الي غير النار سوي الجنة ك قاؿ تعالي الػم اعهػد
اليكم يابني ادـ اف التعبدكا الشيطاف انه لكم عدك مبين ك اف اعبدكني هذا صراط
مستقيم ك عن علي
ك عن الصادؽ

في الصورة االنسانية هي الجسر الممدكد بين الجنة ك النار
الصورة االنسانية هي الطريق المستقيم الي كل خيػر ك الجسػر

الممدكد بين الجنة ك النار ك عن النبي ك الولي

انه كتاب الله ك يستنب من هذق

االخبار ايضا معاف اخر للصراط منها انه القياـ باكامر الله ك اجتناب نواهيػه علػي مػا
بينه السنته الناطقة ك منها محبتهم ك البراءة من عدكهم ك منهػا انػه كاليػة اكليػائهم ك
البراءة من اعدائهم ك منها االيماف بما امنوا ك الكفر بما كفركا ك منها انه معػرفتهم ك
معرفة اعدائهم ك منها انه معرفة اكليائهم ك اعدائهم ك القبوؿ مػنهم ك التسػليم لهػم ك
امثاؿ ذلك ك جميع ذلك راجع الػي شػيء كاحػد ك هػو االمػاـ
مطلق اف الصراط المستقيم هو اميرالمؤمنين

كمػا ركي بقػوؿ

ك انه فػي اـ الكتػاب لػدينا لعلػي

حكيم ك زاد في ركاية ك معرفته.
ك شرح حقيقة االمر اف الصراط هو الطريق الي الله سبحانه اي الػي دار قربػه
ك جوارق ال الي ذاته فاف هناؾ الطريق مسػدكد ك الطلػب مػردكد ال سػبيل للممكػن
الحادث الذي خلقه ال من شيء الي ذاته االحدية التي يمتنػع مػا سػواها فيهػا نفيػا ك
اثباتا ذكرا ك امكانا ك كونا ك عينا ك اثرا فليس للحادث طريق اليها بوجه من الوجػوق
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ك اعتبار من االعتبارات ك فرض من الفركض فالطريق اليه طريق الي قربه ك جوارق
ك ال شيء اقرب اليه من اياته ك مقاماته ك عالماته ك لػيس لػه ايػة اكبػر مػن محمػد ك
اؿمحمد

ك هم المقامات ك العالمات التي التعطيل لها في كل مكاف يعرفػه بهػا

من عرفه ال فرؽ بينه ك بينها اال انهم عبادق ك خلقه فتقها ك رتقها بيدق بػدؤها منػه اي
من تجليه ك عودها اليه انتهي المخلوؽ الي مثله ك الجاق الطلب الي شػكله فػالطريق
اليهم هو الطريق الي الله سبحانه ك الرجوع اليهم هو الرجوع الي الله سبحانه النهم
هم اسم الله الرضي ك كجهه المضيء ك فػي الزيػارة ايػاب الخلػق الػيكم ك حسػابهم
عليكم ك في الخبر اف الينا اياب هذا الخلق ثم اف علينا حسابهم فػالطريق الػي معرفػة
الله هو الطريق الي معرفتهم قاؿ
الله بسبيل معرفتنا قاؿ

بنا عرؼ الله ك لوالنا ماعرؼ الله ك انما يعرؼ

اف معرفتي بالنورانية هي معرفة الله عزكجل ك معرفة الله

عزكجل هي معرفتي فالصراط المستقيم هو الطريق الي معرفتهم سالـاللػه علػيهم ك
طريق الخلق الي معرفتهم هو درجات تجلياتهم ك انوارهم التي اضاءكا بها كل شػيء
ك مألكا بها اركاف كل شيء بحيث ال تعطيل لهػا فػي كػل مكػاف يعػرؼ اللػه بهػا مػن
عرفػػه فقداشػػرقت بػػانوارهم جميػػع القوابػػل االمكانيػػة ك القػػوا امثلػػتهم فػػي جميػػع
الهويات الكونية حتي عرفوها ربها من اراد الله بدا بكم ك من كحدق قبل عنكم ك من
قصدق توجه بكم فجميع الخلق يمشوف الي كماؿ التوحيد في درجات تلػك االنػوار
التي ال تعطيل لها في كل مكاف ك هو ادؽ من الشعر النه الطريق الي االحد ك احد مػن
السيف النه يشق اقداـ تنقالتهم ك تركيبهم ك يفرؽ بين ماهياتهم ك كجوداتهم ك تلػك
االنوار مقاماتهم تسمي باسمائهم بل هي هم في تلك الرتبة ك لػذا تقػوؿ بهػم مػألت
سماءؾ ك ارضك حتي ظهر اف ال اله اال انت فهم هذا الصراط ال غيرهم.
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ك كذلك ما قصر عن ال لو ك ارتفع عن التقصير فانهم النمرقة الوسطي الػيهم يػرد
ال الي ك بهم يلحق التالي ك هم االمة الوس فمن عرفهم كما عرفػوا انفسػهم ك لػمي ػل
في حقهم ك لميقصر فهو الساير علي الصراط المستقيم قديصل اليهم ك من كصل الػيهم
فقدكصل الي الله سبحانه ك هي المعرفػة النورانيػة التػي خالصػتها قػولهم نزلونػا عػن
الربوبية ك قولوا في فضلنا ما شئتم ك لنتبل وا فمن عرفهم كذا فهو علي صراط مستقيم
ك تلك المعرفة هي امثلتهم الملقاة في هويات االشياء ك انهم لميعرفوا انفسهم اال بػانهم
عباد مكرموف اليسبقونه بالقوؿ ك هم بامرق يعملػوف ك يجمػع شػئوف معػرفتهم البيػاف ك
المعاني ك االبواب ك االمامة كما ياتي ك تلك االمثلة مقاماتهم القائمػة مقػامهم فػي كػل
رتبة ك مقاـ بل هي هم في تلك المقامات فالطريق بهذا المعني ايضا هو هم.
ك كذلك عبادة الله سبحانه فانهم قالوا بنا عبد الله ك لوالنا ماعبد الله ك اليعبد
الله سبحانه اال باالخذ بما امركا ك الترؾ لما نهوا عنه ك العلم بما علموا ك اليقػين بمػا
شرحوا ك اكضحوا ك المعرفة كما عرفوا ك التوجه بما امػركا بػه ك ذلػك كلػه شػئوف
نحن اصل كل خير ك من فركعنا كػل بػر بػل

تجلياتهم ك اطوار ظهوراتهم قاؿ

في الزيارة اف ذكر الخيػر كنػتم اكلػه ك اصػله ك فرعػه ك معدنػه ك مػاكاق ك منتهػاق
كقاؿ

انا صلوة المؤمنين ك صيامهم.
ك كذلك الصورة االنسػانية فػاف النػاس كلهػم بهػائم اال المػؤمن ك اللػه خلػق

المؤمن من نورق ك صب ه في رحمته صب ة الله ك من احسػن مػن اللػه صػب ة فػابوق
النور ك امه الرحمة ك محمد ك علي
انفسهم ك انفسهم اؿمحمػد

ابوا هذق االمػة النبػي اكلػي بػالمؤمنين مػن

فػالنبي اكلػي بػالمؤمنين مػن االكصػياء ك ازكاجػه

امهاتهم ك خلق لكم من انفسكم ازكاجا ك ماكاف الهل المدينة ك مػن حػولهم مػن
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االعراب اف يتخلفوا عن رسوؿ الله ك اليرغبوا بانفسهم عن نفسه ك قاؿ الله سبحانه
ك انفسنا ك انفسكم فعلي
في رحمته فهو

نفس الله ك كتب علي نفسه الرحمة ثم صبغ المؤمنين

العلة الصورية ك جميع صور االناسي من شعاع صورته بػل هػي

مقاماته ك اياته ك لذا قاؿ الصورة االنسانية هي اكبر حجة الله علي خلقه اي الصورة
العلوية التي لبست علي المؤمنين هي اكبػر حجػة اللػه علػي خلقػه ك هػي الكتػاب
الذي كتبه بيدق ك هي المختصػر مػن اللػوح المحفػوظ ك ايػة لػه
الممدكد بين الجنة ك النار الف الشخ

ك هػي الجسػر

ماداـ متوجها اليه سالكا مسلكه اخذا بػامرق

الذي هو حكايػة كصػفه ك صػورته تاركػا لنهيػه الػذي هػو حكايػة صػفة اعدائػه ك
صورتهم يكوف علي الصورة االنسانية ك سايرا فيهػا اليػه فهػو اي الصػراط الصػورة
االنسانية حقيقة ك هي مقامه ك نورق ك عالمتػه ك ظهػورق ك هػو

علتهػا ك اصػلها ك

معدنها ك ماكاها ك منتهاها فيكوف بهذا المعني ايضا هو الصراط المستقيم.
ك كذلك اذا اخذ بمعني القياـ باكامر الله ك اجتناب نواهيه فانػه كمػا بينػا منػه
صدر ك عليه دؿ كما بينا انفا.
ك كذلك اذا اخذ بمعني محبػتهم ك البػراءة مػن عػدكهم فػاف المحبػة للعػالي
التكوف اال بمثاله ك نورق المشاكل لصفته كما حقق فػي محلػه اف المحبػة التتحقػق
اال بالمجانسة ك اليجانس صفة الموثر اال مثاله ك نورق قاؿ يا ادـ ركحك من ركحي
ك طبيعتك علي خالؼ كينونتي ك ذلك المثاؿ هو مقامه في العبد ك عنػدق ك نػورق ك
ظهورق ك اما البراءة فهي من تماـ المحبة ك انيتهػا ك هويتهػا فػال كاليػة اال بػالبراءة ك
الػبراءة اال بالوالية.
ك كذلك كالية اكليائهم ك البراءة من اعدائهم ك هما خالصػتين التتحققػاف اال
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بالمشاكلة الذاتية ك الميل الذاتي الف االركاح جنود مجندة فما تناكر منها اختلف
ك ما تعارؼ منها ايتلف فاليوالي كليهم اال من كاف منهم ك من طينتهم قػاؿ سػبحانه
ك من يتولهم منكم فانه منهم فمن كاف منهم فهو نورهم شيعتنا منا كشعاع الشػمس
من الشمس ك الشعاع مقاـ المنير ك ظهورق منه بدئ ك اليه يعود.
ك كذلك االيماف بما امنوا ك الكفر بما كفركا.
ك كذا معرفتهم ك معرفة اكليائهم ك اعدائهم فاف جميع ذلك اليمكن للعبػد اال
بمثاله الملقيفيه فبه يهتدي بهػداهم ك يعػرؼ فضػلهم سػبحانك ال علػم لنػا اال مػا
علمتنا انك انت العزيز الحكيم ك ماكنا لنهتدي لوال اف هدانا الله.
ك كذا معرفة اكليائهم ك اعدائهم كل ذلك منهم ك بهم ك اليهم اف ذكػر الخيػر
كنتم اكله ك اصله ك فرعه ك معدنه ك ماكاق ك منتهاق.
ك كذلك كتاب الله المجيد فانه ظهور عقلهم ك علمهم بل هو ايات بينات في
صدكر الذين اكتوا العلم ك هم كتاب الله الناطق ك الكتاب كتاب الله الصامت كمػا
حققناق في محله.
فبجميع هذق المعاني يكوف الصػراط المسػتقيم هػو اميرالمػؤمنين
الصراط في الدنيا ك هو الصراط في االخرة اال انه

ك هػو

حقيقػة كاحػدة ك نػور كاحػد

قداشرؽ به عرصة االمكاف ك االكواف ك االعياف فنػورق المشػرؽ ك شػعاعه المتػالق
من حيث صدكرق منه كاحد علي صفته اال انه مػن حيػث الظهػور يختلػف بحسػب
اختالؼ القوابػل ك ينصػبغ فػي بطونهػا فيظهػر فػي بطػوف القوابػل الدنياكيػة ذات
الجهات العديدة ك االعراض الشديدة علي حسبها فػاذا صػفيت تلػك القوابػل عػن
االعراض ك ظهرت االغراض التي هي علي طبق هيئات ارادة المريد الشػرعية مػن
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حيث نفسها اي نفس االرادة اك علي عكسها خالصة ظهر ذلك الشعاع المتالق علػي
حسبها فتقتضي صػورة ذاتيػة حقيقيػة علػي غيػر هػذق الصػور التابعػة لالغػراض ك
االمراض فالجل ذلك يكوف جملة صور االخرة علي خالؼ صػور الػدنيا مػع انهػا
هي هي بال تفاكت اال في التصفية فالجل ذلك يظهر التكليف في الدنيا علػي هيئػة
االمر ك النهي ك في االخرة علي هيئة نار الفلق ك غير ذلك من الصور المختلفة التػي
كرد بها الشرع فمن جملػة تلػك الصػور صػورة الصػراط علػي صػفة الجسػر ك هػو
الجسر ك الصراط ك الطريق في الدنيا اال انه كاف في الػدنيا علػي تلػك الصػور التػي
ذكرنا ك يظهر يوـ القيمة علي صفة الجسر ك التزعمن انه علي هيئة جسور الػدنيا ك
قناطرها الممدكدة علي االنهار ك االكدية فاف هذق الصور التناسػب اال هػذق المػواد
بل الصراط علي صفة الجسر يسار عليه باقداـ االمتثػاالت ك التوجهػات الػي خػالق
البريات ك كذلك كل ما اخبرت به عن االخرة فانه علي صفة مػا فػي الػدنيا ال علػي
هيئته ك هندسته فتبين ك ظهر اف الصراط هو اميرالمؤمنين في الدنيا ك االخرة اللهػم
ثبتني علي كاليتهم بالقوؿ الثابت في الدنيا ك االخرة بحقهم صلواتك عليهم.
ك اما ساير ما اخبرنا به في الشرع من اف عليه قناطر ك علي كػل قنطػرة فػرض
يعني عليه ثلث قناطر علي كاحدة منها الصلوة ك علي االخري الرحم ك اما االخػري
فاف ربك لبالمرصاد فالصلوة عمود الدين ك الشريعة الظاهرة اف قبلت قبل ما سواها
منها ك اف ردت رد ماسواها منها ك الرحم هو رحم اؿمحمد

ك هو قطب الطريقة

من كصله جازها ك قبل عنه ما سواق ك من قطعه رد عليه مػا سػواق ك زؿ عػن الصػراط
كاما الثالثة فهي قنطرة الحقيقة ك المعرفة من كحدق جازها ك اال فال ك هػو اظلػم مػن
الليل الدامس للعيوف العمشة عن الحق ك ينورق الله الهل البصيرة كالنهػار المبصػر
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كما ركي انه مظلم يسعي الناس عليه علي قػدر انػوارهم ك ركي اف جبرئيػل قػاؿ
لرسوؿ الله

ابشرؾ يا محمد بما تجوز علي الصراط قاؿ قلت بلػي قػاؿ تجػوز

بنور الله ك يجوز علي بنورؾ ك نورؾ من نور الله ك تجوز امتك بنػور علػي ك نػور
علي من نورؾ ك من لميجعل الله له نورا فما له من نور ك ادؽ من الشعر النػه الػي
االحد ك احد من السيف يقطع اقداـ االنظار المتكثرة.
فصـــل :اف الصػػراط ممػػدكد علػػي جهػػنم فانهػػا فػػي مقػػاـ الطبػػايع ك االرض
االخركية ك الصراط هو الصورة االنسانية التي هي مقاـ الػنفس الناطقػة القدسػية ك
اف اهل جهنم علػي صػورة البهػايم ك الحيوانػات ك الػنفس علػي الطبيعػة ك فوقهػا ك
مراتبها ممدكدة الي مبدئها الذي هو العقل فاف موادها من تاييدات العقػل بواسػطة
النفس الكلية االلهية ك لما كانت من فركعها نسب الفرع ك االصل الي مبدا االصػل
فهي الصراط الممدكد علي متن الطبيعة البعير االحمر ك لذا ياتي جهنم علي صورة
بعير ك الصراط علي متنه ك هو يحي بعنقه عرصة المحشر الف االرض محيطة بمن
فيها ك جميع االناسي يؤمركف بالجواز عليه فمن كاف من اهل الطبيعة ك االرض يقع
منه اكؿ قدـ في نار جهنم ك منهم من يجػوز شػيئا ثػم يقػع ك ذلػك اف االخػرة بػاطن
الدنيا من اكلها الي اخرها ك الدنيا كانت دار االمضاء ختمػا ك دار المحػو ك االثبػات
تدرجا فمن ختم له بالحسني امضي ك كتب محسنا ك جاز الصراط صػراط المحػو ك
االثبات فمن محي كقع ك من ثبت اثبت فكل من لميكتب كلي علي

ك لػميكػن

له منه براءة من النار اليجوز عليه البتة فالناس يؤمركف بالجواز هناؾ كما امركا هنػا
فمنهم من يقع عند اكؿ توجه اليه ك اكؿ نظرة منه اليه فيقع فمنهم من يمشػي شػيئا ك
يمحي عن ديواف السعداء كتاب االبرار في عليين ك هو اعلي الصػراط ك يثبػت فػي
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ديواف االشقياء كتاب الفجار في سػجين ك هػو اسػفل الصػراط ك مػنهم مػن يمشػي
متعلقا به بيدق ك هو متدؿ في جهنم باسافله فتاخذ منه شيئا ك تترؾ شيئا الي افيخػتم
له بالحسني ك يثبت في عليين ك يدركه الرحمة ك منهم من يمشػي حبػوا ك المحالػة
يصيبه كهج النار النه يمشي مع االلتفات الي االسفل ك لو كاف ممتثال قوله سػبحانه
ك اليلتفت منكم احد ك امضوا حيث تؤمركف ك يسرع عند التسابق لما كػاف يصػيبه
شيء من كهج النار ك منهم من يمشي ماشيا علي القدـ علي ب ٍء ك سكوف فكػذلك
يصيبه الوهج لتوجهه الي االسفل المورث للثقل المورث للب ِء ك منهم من يمشػي
عدكا ك منهم من يمشي كالجواد ك منهم مػن يمشػي كػالريح العاصػفة ك مػنهم مػن
يمشي كالبرؽ الخاطف ك ما بين هوالء درجات اليحصيها اال الله ك لكػل درجػات
مما عملوا ك قل من يسلم من كهج النار ك اف منكم اال كاردها كاف علي ربك حتمػا
مقضيا ك الوارد علي الماء غيرالم تمس فمن الناس من يػرد ك ي ػتمس ك مػنهم مػن
الي تمس فالينجو منه اال من سبق له من الله الحسني اللهم اني اعوذ بك مػن كعثػاء
ذلػػك السػػفر ك سػػوء المنقلػػب ك اسػػت فرؾ ك اتػػوب اليػػك مػػن تػػوجهي الػػي غيػػرؾ
فسػػلمني برحمتػػك يػػا ارحػػم الػػراحمين ك لػػيس لػػي بعػػد التقصػػير ك التفػػري اال
االست فار ك االعتصاـ بعركة االبرار ثم اليهلكني اال عػدلك ك الينجينػي اال فضػلك
اللهم ثبت قدمي علي الصراط يوـ تزؿ فيه االقداـ ك اجعل سػعيي فيمػا يرضػيك
عني يا ارحم الراحمين.
ك اعلم انػه ركي اف علي الصراط عقبة الف س نة صعودا ك الف سنة حػداال ك
الف سنة هبوطا ك في ركاية اف فوؽ الصراط عقبة كؤدا طولها ثلثة االؼ عاـ الف
عاـ هبوط ك الف عاـ شوؾ ك حسك ك عقارب ك حيات ك الف عاـ صػعود انػا اكؿ
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من يقطع تلك العقبة ك ثاني من يقطع تلك العقبة علي بن ابيطالب ك قاؿ بعد كالـ
اليقطعها في غ يرمشقة اال محمد ك اهل بيته انتهي ك في الحػديث الثػاني ك اف قػدـ
الهبوط اال اف تسميتها بالعقبة تدؿ علي اف ذلػك محػض ذكػر المراتػب اذ لػو كػاف
الهبوط مقدما لكاف كهدة اك كاديا فتسميتها بالعقبة قرينػة تقػدـ الصػعود فالينػافي
الحديث االكؿ ك اىزي يظهر لي من معني هػذا الصػعود ك الحػداؿ ك الهبػوط اف
الكماؿ اليحصل لالنساف اال بافيصعد من اكدية هالؾ منازؿ البعد ك االراضي الػي
منازؿ القرب ك السماكات التي هي جهة المبدا ك هو سيرق الي الله سػبحانه ك اقبالػه
اليه عند نداء اقبل فيصعد الي منازؿ القرب ك هو السفر االكؿ ثػم يسػير فػي شػئوف
االسماء ك الصفات ك االفعاؿ ك يكتسب من انوار نجومها الكماؿ ك الحيوة ك النور ك
القوة ك القدرة ك هو سيرق في الحق ثم يؤمر باالداء ك االبػالغ ك االيصػاؿ ك الهدايػة
الستكماؿ نورق ك زيادة لطيفته ك بلوغه رتبة االشراؽ ك القياـ مقاـ العالي في االداء
ك هو السير من الحق الي الخلػق ك اليكمػل احػد اال بػذلك ك قػد امػر جميػع الخلػق
بذلك كل بالنسبة الي حدق ك مقامه ك ادني ما امركا به هو االيصاؿ الي جػوارحهم ك
اعضائهم كما هو تاكيل قوله سبحانه فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة االية فهذق
العقبة في طريق الصورة االنسانية ك درجات النفس صعودا ك هبوطا ك كوف حدالػه
كثير الشوؾ ك الحسك ك الحيات ك العقارب لشدة امر السلوؾ فػي الحػق ك صػعوبة
مسالكه كما ركي في القدر بحر زاخر خال

لله عزكجل عمقه ما بػين السػماء ك

االرض عرضه ما بين المشرؽ ك الم رب اسود كالليل الػدامس كثيػر الحيػات ك
الحيتاف يعلو مرة ك يسفل اخري الخبر فاثبت فيه الظلمة ك الحيات ك الحيتاف مع انه
مشية الله سبحانه ك مبدا االنوار ك قديوصف الشيء بشيء ك هو كصف ما فيه كليل
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قائم ك نهار صائم ك نهار مبصر ك انما يقوـ االنساف ك يصػوـ ك يبصػر فتسػمية البحػر
باالسود كالليل الدامس الجل عدـ ابصار الناس فيه شيئا ك عماهم عػن دركػه ك اال
فهو مبدا االنوار ك كذلك الحيات ك الحيتػاف النػه يهلػك االنسػاف سػريعا فػي ذلػك
البحر بلدغ حيات حيوته الحيوانية التي هػي مركػب الػنفس االمػارة فػاف مقتضػاها
يمنعه عن درؾ معناق فنسب البحر الي الحيات ك ليس لػه مػن نفسػه حيػات كػذلك
مسلك االنساف في الحق ليس فيه مػن نفػس المسػلك شػوؾ ك حسػك ك عقػارب ك
حيات ك انما هو من الجهات المتكثرة النباتية ك الحيوانية الضػارة المانعػة التػي فػي
االنساف المتعلقة به كالعاقوؿ فنسػبت الػي الصػراط لكػوف ذلػك فػي السػاير عليػه
فافهم ك فيما ذكرنا في معني الصراط كفاية ك بالغ.
فصـل :في منبر الوسيلة ك المقاـ المحمود ك لػواء الحمػد ك الكػوثر اعلػم انػه
قدركي عن ابيعبدالله

قاؿ كاف رسوؿ الله يقوؿ اذا سالتم الله فاسالوا لي

الوسيلة فسالوا النبي عن الوسيلة فقاؿ هي درجتي في الجنة ك هي الف مرقاة مابين
المرقاة الي مرقاة حضر الفرس الجواد شهر ك هي ما بين مرقاة جوهر الػي مرقػاة
ز برجد الي مرقاة لؤلؤ الي مرقاة ذهب الي مرقاة فضة فيؤتي بها يوـ القيمة حتي
ينصب مع درجة النبيين فهي بين درجة النبيين كػالقمر بػين الكواكػب فاليبقػي
يومئذ نبي ك ال شهيد ك ال صديق اال قاؿ طوبي لمػن كانػت هػذق درجتػه فينػادي
المنادي ك يسمع النداء جميع النبيين ك الصديقي ن ك الشهداء ك المؤمنين هذق درجة
محمد

فقاؿ رسوؿ الله

فاقبل يومئذ متزرا بريطة من نور علي تاج الملك

ك اكليل الكرامة ك علي بن ابي طالب امامي ك بيدق لوائي ك هو لواء الحمد مكتوب
عليه ال اله اال الله محمد رسوؿ الله المفلحوف هم الفائزكف بالله الي اف قاؿ فبينا انا
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كذلك اذا ملكاف قداقبال الي اما احدهما فرضواف خازف الجنة ك اما االخر فمالػك
خازف النار فيدنو رضواف ك يسلم علي ك يقوؿ السالـ عليك يا رسوؿ الله فارد عليه
ك اقوؿ ايها الملك الطيب الريح الحسن الوجه الكريم علي ربه من انت فيقوؿ انػا
رضواف خازف الجنة امرني ربي اف اتيك بمفاتيح الجنة فخػذها يػا محمػد فػاقوؿ
قدقبلت ذلك من ربي فله الحمد علي ما انعم به علي ادفعهػا الػي اخػي علػي بػن
ابي طالب فيدفعها الي علي ك يرجع رضواف ثم يدنو مالػك خػازف النػار فيسػلم ك
يقوؿ السالـ عليك يا حبيب الله فاقوؿ له ك عليك السالـ ايها الملك ماانكر رؤيتك
ك اقبح كجهك من انت فيقوؿ انا مالك خازف النار امرني ربي افاتيك بمفاتيح النار
فاقوؿ قدقبلت ذلك من ربي فله الحمد علي ما انعم به علي ك فضلني به ادفعها الي
اخي علي بن ابي طالب فيدفعها اليه ثم يرجع مالك فيقبل علي ك معه مفاتيح الجنة
ك مقاليد النار حتي يقعد علي عج زة جهنم ك ياخذ زمامها بيدق ك قػدعال زفيرهػا ك
اشتد حرها ك كثر شررها فينادي جهنم ياعلي جزني قد اطفا نػورؾ لهبػي فيقػوؿ
علي لها ذري هذا كليي ك خذي هذا عدكي الخبر ك في حديث اخر انػه منبػر مػن
ياقوتة حمراء مكلل بزبرجدة خضراء لػه سػبعوف الػف مرقػاة بػين المرقػاة الػي
المرقاة حضر الفرس القارح ثلثة اياـ ك ركي اف ذلك المنبر هو المقاـ المحمود ك
علي اسفل من النبي

بدرجة ك ركي حلتهما ك حلة االئمة كرديػة ك ركي

اف عليهما حلتاف خضراكاف ك ركي انهما يكسياف الوردية ك الخضراء معا.
فاعلم اف لكل درجات مما عملوا فػنفس االعمػاؿ درجػات العبػاد يصػعدكف
باقداـ االمتثاؿ في درجػات االعمػاؿ كمػا ياتيػك اف شػاء اللػه فػدرجات محمػد ك
اؿمحمد

ارفع الدرجات قدعبدكا الله عزكجل قبل جميع الخاليق بػالف الػف
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دهر ك مع جميع الخلق ك بجميع عبادة العابدين ك هو احد معاني بعبادتنا عبد اللػه ك
لوالنا ماعبد الله ك احد معاني اشهد انك قداقمت الصلوة ك اتيت الزكوة ك امػرت
بالمعركؼ ك نهيت عن المنكر ك اطعت الله ك رسوله حتي اتاؾ اليقين ك اف ذكػر
الخير كنتم اكله ك اصله ك فرعه ك معدنه ك ماكاق ك انا االمل ك الماموؿ ك امثاؿ ذلك
كبعد جميع الخلق حيث فنوا ك بقي كجه الله سبحانه فجميع درجات الخير لهم بػل
هم درجات عند الله النهم اصل كل خير ك فرعه ك انا صػلوة المػؤمنين ك صػيامهم
فدرجة النبي

ارفع جميع الدرجات ك هي محيطػة بالكػل مػن جميػع جهاتهػا ك

جميع الدرجات ظهور درجته ك نورها بهم مألت سماءؾ ك ارضك حتػي ظهػر اف
الاله اال انت ك تظهر تلك الدرجة علػي صػفة المنبػر الف المنبػر هػو مقػاـ اسػتعالء
العالي علي الرعية حػين رجوعػه الػي الخلػق ك سػيرق مػن الحػق الػي الخلػق ك لػذا
يستدبر القبلة ك يتوجه الي الخلق ك الخلق يجعلونه في قبلتهم يسػتمعوف منػه كػالـ
الله كما اف المحراب مقاـ السػير مػن الخلػق الػي الحػق ك لػذلك يسػتدبر الخلػق ك
يتوجه الي القبلة ك الصلوة معراج المؤمن ك هذا السير يقتضي الخضػوع ك الخشػوع
ك لذلك يساكي مقامه الرعية اك يكوف انزؿ منهم فاذا انتهي سػيرق الػي الحػق يسػير
في الحق ك هو حين سجودق ك غاية خضوعه ك تسويه مػع التػراب اقػرب مػا يكػوف
العبد الي الله ك هو ساجد قاؿ الله سبحانه ك اسجد ك اقترب فػاذا سػار فػي الحػق ك
استنار امر باالدبار ك التوجه الي هذق الديار لالمر ك النهي ك الحكم فيصعد المنبػر ك
يستولي علي جميع الرعية ك ينطق بالحق بالجملة هذق صفة المنبر ك معناق ك ارتفػاع
المنبر علي قدر سير الساير حاؿ سيرق الي الحق فكل احد ينزؿ من حيث كصل اليه
في الصعود فلما كاف سير النبي ك الوصي صليالله عليهما ك الهمػا حػين السػجود ك
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تقلبهما في الساجدين بالنهاية ك كصال الي غاية القرب ك مقاـ قاب قوسين اك ادني
ك هما اي القوساف قوس السرمد ك قوس حجاب الزبرجدة الخضراء المتألأل بخفق
فلما امر بالرجوع كاف مطلعه علي ساير الخلق مػن االفػق االعلػي لػيس فوقػه مقػاـ
لذيمقاـ ك درجة اعلػي منػه لػذيدرجػة فتوجػه

مػن المنظػر االعلػي ك االفػق

في اعالق ك علي

ادني منه بدرجة النه نفسػه ك

المبين علي الخاليق فكاف

صورته ك ذلك المنبر العظيم له الف مرقاة ك في ركاية سبعوف الف مرقػاة فػاف مػن
مطلعه الي عرصة المحشر خمسة مقامات مقامه ك مقاـ االنبياء حاؿ القطبيػة ك مقػاـ
االناسػػي ك مقػػاـ الجػػن ك مقػػاـ المالئكػػة المحشػػورين يػػوـ القيمػػة ذكي النفػػوس
الناطقة ك لكل مقاـ من هذق المقامات الخمسة عشر مراتب من مرتبة المسمي الػي
الجسم كل بحسبه ك كل مرتبة من هذق المراتب خلقت فػي ثلػث دكرات تػتم بهػا
قابليتها ك دكرة يػتم بهػا مقبولهػا ك يظهػر فػي كػل دكرة اسػرار التوحيػد ك مقاماتػه
الخمسة فذلك الف مرقاة كل مرقػاة منهػا مػن جػوهرة مػن الجػواهر علػي حسػب
مزاجه ك طبعه ك مقامه ك لذا ركي اف المنبر من نور رب العزة ك قدعبر في الحديث
االخر عنها بسبعين الفا نظرا الي موثريػة تلػك المراتػب لمػا دكنهػا ك كػوف المػوثر
سبعين بالنسبة الي االثر النه في مقاـ الموثرية يظهر بالفعل المعبر عنه بػكن ك قواق
سبعوف الف له رتبتين مادة ك صورة فالكاؼ اشػارة الػي مادتػه ك النػوف الػي عينػه ك
صورته نظرا الي اف المادة لها اربع مراتب من الظاهر ك الفعل اي َظ َه َػر ك الظهػور ك
المظهر ك يتجلي الموثر العالي في كل رتبػة منهػا بمػا انطػوي عليػه مػن التػذكت ك
الموصوفية ك صفات القدس ك االضافة ك الخلق فيكوف مراتب المادة عشرين ك لما
ظهر هذق المراتػب فػي العػين ايضػا بمراتبهػا العشػر التػي هػي المعنويػة الكليػة ك
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الصػػورة االجماليػػة الكليػػة ك المعنويػػة الجزئيػػة ك سػػت مراتػػب الصػػور التفصػػيلية
الجزئية ك الجامعة الحاملة للكل ظهور النوف فذلك سبعوف الفا من مقامػات المػوثر
التي هي مراقي ذلك المنبر الرفيع ك المقاـ المنيع ك يظهر مػن بعػض االخبػار اف لػه
اربعا ك عشرين مرقاة يركبه علي فاذا لػه خمػس ك عشػركف درجػة فػاف درجػة
علي

ادني من درجة رسوؿ الله

بدرجة ك هو من حيث الكليات ك مالحظػة

المقامات الخمسة االكلي ك ظهور اسرار التوحيد الخمسة في كلها فالدرجػة العليػا
لرسوؿ الله

ك احتجب بشػعاع نػورق عػن نػواظر الخلػق ك االربػع ك العشػركف

ظاهرة للخلق ك بين كل درجتين شهر بسير الفرس الجواد القػارح الػذي هػو عقػل
المتفرس الكامل فاف العقل الواقف في كل درجػة مػا لػميتجػاكز مراتػب كينونتػه
العشر ك في كل مرتبة من كيانه الثلثة لميبلغ الدرجة العليا ك في بعض االخبار سػير
ثلثة اياـ ك هو من حيث النظر الي الكياف مع قطع النظر عن الجزئيات ك يمكػن فيهػا
غير ذلك من الوجوق ك اعلم انه اليتفاكت في المػراد اذا قلػت اربعػوف ك اردت منػه
اربعين كاحدا اك عشركف ك اردت عشرين اثنين اك عشػر ك اردت عشػر اربعػات اك
خمس ك اردت خمسػة ثمانيػات اك ثمػاف ك اردت ثمػاني خمسػات كلهػا كاحػد ك
تعبير عن كم كاحد اال انه يختلف التعبير بحسب االنظػار ك المػراد كاحػد ك يمكػن
افيراد بهذق االعداد محض الكثرة علي ما هو المتعارؼ في العرؼ فعلػي اي حػاؿ
هذق الدرجات مخصوصة بمقامهم

ك كل درجة تقصر عن درجتهم.

ك هذا المنبر يعم عرضا ك طوال جميع عرصة المحشر في العظمة ك الكبرياء ك
جميع من دكنهم جاثوف تحت هذا المنبر اليرتفع الحدهم صوت ك هو قوله ك تري
كل امة جاثية كل امػة تػدعي الػي كتابهػا ك قولػه ك خشػعت االصػوات للػرحمن
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فالتسمع اال همسا ك كلهم ينتظركف حكمهم صػلواتاللػه علػيهم فػيهم ك هػم مػن
خشيتهم مشفقوف فيؤتي اليهم مفاتيح الجنة ك مقاليد النار ك يدعوف من قبػل الجبػار
القيا في جهنم كل كفار عنيد ك يعطي رسوؿ الله

المفاتيح ك المقاليػد عليػا

النه يدق المعطية كل ذيحػق حقػه ك السػائقة الػي كػل مخلػوؽ رزقػه ك بيػدق
يومئذ لواء الحمد له اربعوف شقة مػألت مػا بػين السػماء ك االرض ك فػي ركايػة لػه
سبعوف شقة الشقة منها اكسع من الشمس ك القمر ك في ركاية له شػقتاف شػقة مػن
سندس ك شقة من استبرؽ ك في ركاية له ثلث ذكائب من نور ذؤابة في المشرؽ ك
ذؤابة في الم رب ك ذؤابة في كس الدنيا ك طوؿ اللواء مسػيرة الػف سػنة ك فػي
االخبار جزئيات اخر تركناها خوؼ االطالة ك ال تنافي في االخبار ك الحمد لله.
ك االشارة الي ذلك اف اللواء هو عبارة عن قيومية الملك ك تظليلػه علػي رؤس
الرعية ك لذلك قياـ اللواء يدؿ علي قياـ الملك ك كقوعه علي كقوعه ك لػواء الحمػد
يوـ القيمة علي صفة اللواء كما ذكرنا سابقا سر امثاله ك سمي ذلػك اللػواء بالحمػد
النه صفة قيومية النبي الظاهر بالولي كلي النعم المعطي كل ذيحق حقه ك السػائق
الي كل مخلوؽ رزقه فالجل ذلك سمي صاحب اللواء بػمحمد النه يقع عليه حمد
كػػل حامػػد ك هػػو محمػػود كػػل حامػػد ك سػػمي ذلػػك المقػػاـ بالمقػػاـ المحمػػود اذ
اليتجاكزق حمد حامد ك اليستحقه سواق اذ المنعم غيرق ك لما كاف هو

ينعم علي

البرية بيدق العالية العلية ك انما يظهر االنعاـ علي يدق العاليػة فيكػوف مرجػع الحمػد
علي نعمائه ذلك اليد فيكوف لواء الحمد بيدق ك هو يعم جميع االلف الف عالم ك لػه
ثلثة ذكائب ذؤابة في مشرؽ الجبركت ك ذؤابة في م رب الملك ك ذؤابة في كس
الدنيا اي الملكوت ك هو كسطها ك اشرفها ك في نظر اخر له شقتاف شقة من سػندس
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ك هي الشقة التي منشورة في عالم ال يب الذي هو اللطيف ك شقة من استبرؽ ك هػو
اغل من السندس ك هي منشورة في عالم الشهادة ك في نظػر اخػر لػه اربعػوف فػاف
كليات العوالم عشرة من المسمي الي الجسم ك في كل عالم اربع مقاـ من الباطن ك
البطوف ك الظاهر ك الظهور ك في نظر اخر لػه سػبعوف شػقة الف كػل عػالم مػن تلػك
العوالم العشرة مثلث الكياف مربع الكيفية كل شقة منها اكسع مػن شػمس المػواد ك
قمر الصور الف ظل العػالي ك نػورق ك مثالػه ابػدا اكسػع مػن الهويػة التػي القػي فيهػا
بالجملة لو شئنا افنشرح جميع الحقائق فػي كػل مسػئلة لفنػي العمػر قبػل افتفنػي
فلنكتف بما ذكرنا ك انما ال رض في هذا الكتاب بياف الكليات ال الجزئيات.
ك اما الكوثر ك هو الحوض الذي نحله اللػه سػبحانه النبػي ك اعطػاق ايػاق ك نػوق
باسمه حتي قاؿ انا اعطيناؾ الكوثر فهو مقاـ عظيم لميفز به غيرق ك هػو نهػر عظػيم
يجري تحت عرش المشية له شعباف ينصباف فيه احدهما تسػنيم ك االخػر المعػين ك
هما خليجاف يجرياف احدهما مػن اعلػي المشػية ك هػو التسػنيم مػن سػناـ المشػية ك
االخر من معين عينهػا عػرض هػذا النهػر مػابين مشػرؽ المشػية ك ارض االمكػاف ك
مجراق في جنة عدف عليه منازؿ محمد ك اؿمحمد

خاصة دكف النبيين ك غيػرهم

ك هو الحوض المعركؼ المتواتر المسمي بػالكوثر ك ال شػك اف االسػماء الزمانيػة
الجسمانية التي عبر بها عما في االخرة اليراد بها نحػو معانيهػا الزمانيػة الجسػمانية
من كل جهة فاف االخرة الطف مػن الػدنيا باربعػة االؼ ك تسػعمائة مػرة ك هػي دار
الخلود ك تلك المعاني الزمانية بتلك الكثافة من عرصػة الفنػاء فالمعػاني االخركيػة
يعبر عنها بالفاظ دنياكية ك يراد منها انها علي صفة هذق ال هيئتػه فػاف هػذق الهيئػات
مخصوصة بهذا الصقع الف الصػور الكثيفػة التلػبس اال علػي مػواد كثيفػة ك الصػور
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اللطيفة التلبس اال علي مواد لطيفة ك الصور الدنياكية التلبس اال علي مواد دنياكيػة
ك اما المواد االخركية فاليمكن افتتصور بالهيئات الدنياكيػة امػاتري انػك التقػدر
افتصبغ الهػواء المشػهود اخضػر اك اصػفر ك الهػواء جسػم دنيػاكي فكيػف المػواد
االخركية فهي تكوف علػي صػفة مػا فػي الػدنيا اذا لطفتهػا ك نعمتهػا ك خلصػتها عػن
االعراض ك كذلك صفة جميع ما تسمع من امور االخرة فمن ذلك حػوض الكػوثر
فهو امر علي صفة الحوض يعني هو مجمع ماء ك ماؤق سبب الحيوة يحيػي بػه ارض
القوابل ك تنبت به نباتا فلو قدرت افتصف ما فػي الػدنيا باكصػاؼ مطلقػة ك تتػرؾ
عنها ما يخ

الرتبة لفزت بمعرفة الحقايق البتة فاقوؿ لذلك النهر ك ذلك الحػوض

معاف كلها كاقعية حقية:
منها اف ذلك النهر هو الماء النازؿ من سحاب المشية ك به حيوة كل شيء مػن
شرب منه لم يظما ك اليشقي ابدا فيشربه المؤمنوف ك يحرـ عنه الجاحدكف للحػق ك
النهر لرسوؿ الله

ك اما الساقي الم ترؼ فهو علي

يعطي كل ذيحػق حقػه

كيسوؽ الي كل مخلػوؽ رزقػه اذ هػو مقػاـ التفصػيل كلكػن هػذا الحػوض صػرفه
لمحمد ك اؿمحمد

ك غيرهم اليقدر علي شربه صرفا ك يمزج ب يػر لكػل علػي

حسبه كما ركي في التسنيم فالذي منه يخصهم صرفه ك الذي يناؿ غيرهم شوبه.
ك منها ماء العلم الذي خصهم الله به يحيطوف بكل شػيء علمػا علػم احاطػة ك
عياف فذلك النهر هو نفسهم العالمة الكلية االلهية الجارية مػن تحػت عػرش العقػل
الكلي لها مادة من تسنيم مادة العقل ك صورة من معين صورته ك هو نهر كثير الخيػر
قدعم البريات ك حقيقته االحاطية لمحمد ك اؿمحمد

ك يسقي علي

غيرهم

ك يشوبه ليتحملوق ك يذكد عنه اعداءق كما يذاد االبل فػ اف يتبعوف اال الظن ك اف هػم
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اال يخرصوف ك مستقي العلم بيتهم الرفيع فلػيس الحػد مػن اهػل الباطػل علػم ابػدا
بباطلهم ك اما بالحق فاف علموا فهو من لطخ يزكؿ يوـ القيمة.
ك من هذا الباب اف اُكؿ الكوثر بالقراف فهو ايضػا مػاء جػار مػن تحػت عػرش
العقل كثير الخير من شرب منه لميظما ك فيه علم كل شيء له شعباف شػعب تسػنيم
باطن ك معين ظاهر صرفه ك حقيقتػه لمحمػد ك اؿمحمػد

ثػم كػل كاحػد ممػن

سواهم علي حسب مقامه يشربه مشوبا لعدـ تحمله.
ػاكؿ بشػػرعه ك سػػنته فهػػو ايضػػا حوضػػه ك مشػػرعة عرضػػها مػػابين
ك منهػػا افيػ ّ
المشرؽ ك الم رب النه ما من شيء اال ك فيه كتاب اك سنة ك فيه حػد كػل محػدكد
يجري من تحت عرش الله الذي هو المشػية فػاف الشػرع صػفة المشػية فيػه تسػنيم
تدبير النفوس ك معػين تػدبير االجسػاـ اك تسػنيم البػاطن ك معػين الظػاهر اك تسػنيم
العقايػػد ك معػػين االعمػػاؿ صػػرفه المطػػابق مػػع المشػػية مػػن كػػل جهػػة مػػن خػػواص
المعصوـ المطهر ك مشوبه لساير الناس ك سػاقيه علػي

المعلػم لالمػة الكاشػف

لل مة فمن شرب منه لميظما ك اف المستبدين بارائهم محركمػوف مػن شػرب ذلػك
الماء يذادكف كما يذاد االبل ال ريب عن المشرعة.
ك منها اف الكوثر هو الشفاعة ك المقاـ المحمػود فػاف الشػفاعة كمػا يػاتي مػن
فضل نور الكامل المتعلق بالنػاق

المكمػللػه المبلػغ ايػاق درجػة اليسػتحقها ك ال

مخلوؽ اكمل نورا ك افضل ظهورا من محمػد

ك عترتػه االنجبػين فنػورق الػذي

اشرقت به السماكات ك االرضػوف مػن تحػت مشػية اللػه سػبحانه فانػه صػفة المشػية
عرضه المشرؽ ك الم رب لعمومه ك شموله كل شيء صرؼ ذلػك النػور لمحمػد ك
اؿمحمد ثم كل من يشرب منه يشرب مشوبا كما مر فهم يشفعوف لمن دكنهم ك مػن
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دكنهم لمن دكنهم ك هكذا ك نور كل شفيع مشوب عدا نورهم فانه صػرؼ نػور اللػه
سبحانه اليشوبه صبغ ك ركي انه عرضه ما بين ايلػة ك صػنعاء ك فػي ركايػة بصػري ك
صنعاء ك يمكن افيكوف المراد بايلة جهة الرب النها مػن ايػل بمعنػي اللػه ك بصػنعاء
جهة الصنع النه من الصنع ك كذلك البصػري مػن البصػيرة ك هػي جهػة ايػل بالجملػة
عرض ذلك الحوض كما ركي من مشرؽ المشػية الػي م ػرب القوابػل ك االمكػاف ك
هذق الحقايق ك امثالها تظهر يوـ القيمة بصفة الماء ك الحوض الف به حيوة كػل شػيء
ك يشرب منه االكلياء استجيبوا لله ك للرسوؿ اذا دعػاكم لمػا يحيػيكم فمػن دخػل فػي
كالية اؿمحمد

في الدنيا ياتي يوـ القيمة كاردا علي حوضػهم ك يشػرب مػن ذلػك

الماء ك من لميدخل في كاليتهم ياتي يوـ القيمة مطركدا عن ذلك الحوض ظمانا فتدبر.
ك قد ركي في البحار عن النبي

الكوثر نهر يجري تحت عرش الله تعالي

ماؤق اشد بياضا من اللبن ك احلي من ا لعسل ك الػين مػن الزبػد حصػاق الزبرجػد ك
الياقوت ك المرجاف حشيشه الزعفراف ترابه المسك االذفر قواعدق تحػت عػرش
الله عزكجل ثم ضرب رسوؿ الله

يدق في جنب علي اميرالمػؤمنين

يا علي اف هذا النهر لػي ك لػك ك لمحبيػك مػن بعػدي ك عنػه

ك قػاؿ

اف اللػه عزكجػل

اعطاني نهرا في السماء مج راق تحت العرش عليه الف الف قصر لبنة من ذهػب ك
لبنة من فضة حشيشها الزعفراف ك رضراضػها الػدر ك اليػاقوت ك ارضػها المسػك
االذفر فذلك خير لي ك المتي ك ذلك قوله تعالي انا اعطيناؾ الكوثر الخبر كعنه
من لم يؤمن بحوضي فالاكردق الله حوضي ك عنه

اني فرطكم ك انتم كاردكف

عل ي الحوض عرضه مابين بصري ك صنعاء فيه قدحاف من فضة عدد النجوـ ك في
حديث عن علي

تنافسوا في لقائنا علي الحوض فانا نذكد عنه اعداءنا ك نسقي
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منه احباءنا ك اكلياءنا ك من شرب منه شربة لم يظما بعدها ابدا حوضػنا متػرع فيػه
شعباف ينصباف من الجنة احدهما من تسنيم ك االخر من معين ك ركي عنػه
حديث انه مابين ايلة ك صنعاء ك عنه

فػي

في حديث انػه نهػر فػي الجنػة عرضػه ك

طوله مابين المشرؽ ك الم رب ك االخبار في الحوض كثيرة تشرفنا بػذكر بعضػها
لئاليخلو كتابنا من بركاتها ك انت اذا تدبرت في كجوق ذكرناها عرفت معاني هػذق
االخبار بال غبار ك عرفت انه ال اختالؼ فيها ك عرفػت اف سػعة هػذا الحػوض سػعة
المشرؽ ك الم رب كما اف حميم جهنم سعته مابين المشرؽ ك الم رب ك هػو ايضػا
ماء في جهنم ٍ
حاك لجميع انحاء الشركر يردق اعداء اؿمحمػد
هو ايضاعلي

ك ُم ػوردهم عليػه

فانه رحمة الله علي االبرار ك نقمته علي الفجار ك هو قسػيم الجنػة

ك النار كال نمد هوالء ك هوالء من عطاء ربك ك ماكاف عطاء ربك محظػورا اال اف
الكوثر يجري من باطن باب الله سبحانه الػذي فيػه الرحمػة ك هػو عرشػه سػبحانه
الذي استوي عليه ك الحميم اآلف يجري مػن ظػاهرق الػذي مػن قبلػه العػذاب فمػن
تمسك بواليته ك اتبع امرق ك نهيه كرد حوض الرحمة ك سقي منه ك من تخلف عنهػا
كرد حوض النقمة ك هذاف الماءاف هو المػاء العػذب الفػرات الػذي عجػن منػه طينػة
المؤمن ك الماء االجاج الذي عجن منه طينة الكافر في الدعاء اللهم اف شػيعتنا خلقػوا
من فاضل طينتنا ك عجنوا بماء كاليتنا فمن عجن طينته في عالم الذر من ماء الكوثر ك
سقي طينته منه يردق يوـ القيمة ك يسقي منه فاف العود علي البدء ك من عجن طينته في
عالم الذر من الحميم الملح االجاج ك سقي طينته منػه يػردق يػوـ القيمػة ك يسػقي منػه
كما بداكم تعودكف فهذا هو الكوثر الكثير الخير اصله الؿمحمد
ك فاضله لشيعتهم فتدبر راشدا موفقا فقداسقيتك ماء غدقا لواستقمت.
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كعليه منازلهم

فصـل :في طوؿ مدة يوـ القيمة ك يقػوؿ اللػه سػبحانه فػي يػوـ كػاف مقػدارق
خمسين الف سنة ك في موضع اخر في يػوـ كػاف مقػدارق الػف سػنة ممػا تعػدكف
كيقوؿ في موضع اخر اف يوما عند ربك كالف سنة مما تعدكف.
اعلم اف اليوـ قديطلق ك يراد به في الظػاهر مػا يضػاد الليػل كقولػه سػبع ليػاؿ ك
ثمانية اياـ ك قديطلق ك يراد به مجموع الليل ك النهػار كقػولهم مػن بصػرة الػي كوفػة
مثال مسيرة عشرة اياـ ك يراد بها مجموع الليل ك النهار ك قديطلق ك يراد به مدة الملػك
ك اف طالت كقوله سبحانه ك ذكرهم باياـ اللػه ك كقولػه ك تلػك االيػاـ نػداكلها بػين
الناس ك منه ما فسر به قوله يوـ كاف مقدارق خمسػين الػف سػنة ك هػي كػرة رسػوؿ
الله

فيكوف ملكه في كرته خمسين الف سنة ك قػديطلق اليػوـ ك يػراد بػه الوقػت

المطلق طاؿ اـ قصر ك منه قوله سبحانه كل يػوـ هػو فػي شػاف ك قػديطلق ك يػراد بػه
المراتب كقوله خلق السموات ك االرض في ستة اياـ اي في ست مراتب النه لميكػن
حين خلق السموات ك االرض كقت فالبد اكال افتفهم يوـ القيمة ثم تعرؼ طوله.
اعلم بقوؿ مطلق اف الشيء له جهتاف جهة الػي مبدئػه ك هػي الطػف جهتيػه ك
ابسطهما ك ارقهما ك احكاهما لما كراءهػا ك جهػة الػي نفسػه ك هػي اغلػ جهتيػه ك
اشدهما تركيبا ك كثافة ك حجبا لما كراءها ك ذلك سر سار في جميع مراتب الوجػود
من الدرة الي الػذرة ك لمػا كػاف النػور هػو الظػاهر فػي نفسػه المظهػر ل يػرق ب لبػة
ركحانيته علي انيته فجميع النور ك الظهور هو للمبدا النػه الػركح المحػض بالنسػبة
الي المنتهي ك تماـ النور ك الظهور له فلمػا كانػت الجهػة العليػا لالثػر شػافة حاكيػة
لماكراءها تحكي ذلك النور ك ذلك الظهور فتكوف نورا ظاهرا مظهرا ك لمػا كانػت
الجهة الدنيا كثيفة حاجبة لما كراءها صػارت ظلمػة ك هػذا االمػر هػو سػر حػدكث
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النهار ك الليل في المبدا ك المنتهي فكل نهار مػن جهػة المبػدا ك كػل ليػل مػن جهػة
المنتهي ك منه ما تري اف النهار ظل السماء ك الليل ظل االرض فػي هػذق الػدنيا فػاذا
قديدقق الحكيم نظرق فاذا راي اكقاتػا عديػدة فيهػا ي لػب انػوار الػرب ك حكمػه ك
علمه يسميها نهارا ك اف تعددت ك اذا راي اكقاتا فيهػا ظلمػة الشػياطين ك حكمهػم ك
علمهم غالبة يسميها ليال ك اف تعددت كما ركي في قوله ك النهار اذا جليها ،هو قياـ
القائم ك في قوله ك الليل اذا ي شيها ،هو دكلة حبتر ك الجل هذق العلة يسمي العقػل
مثال بالنهار ك النفس بالليل ك منه ما ركي اف ليلة القدر فاطمة ك الفجػر قيػاـ القػائم
كهكذا ك جميع ذلك من باب ما ذكرناق لػك ك مػن هػذا البػاب ايضػا تسػمية ال يػب
بػػاليوـ ك تسػػمية الشػػهادة بالليػػل للطافػػة ال يػػب بالنسػػبة ك حكايتػػه المبػػدا ك كثافػػة
الشهادة الحاجبة له ك بهذا اللحاظ يسمي عالم النفس يوـ الػذر بػدءا ك يػوـ القيمػة
عودا فهذق الدنيا ليلة بين شطري النهار كما سنفسرق لك.
ثم اف للنهار ك الليل ثلث حاالت بل اربع في تعاقبها االكلي حاؿ استواء عمود
مخركط النور علي عمود الليل فيصير اليػوـ منطبقػا علػي الليػل حػادا معػه فحينئػذ
ي شي الليل النهار ك الثانية عكسه ك هي غشياف النهار الليل ك هما حالتػا زكاؿ النهػار
ك زكاؿ الليل الثالثة حاؿ امتزاج الليل بالنهار ك النهار بالليل ك هي حالة االيالج ك هو
قوله سبحانه يولج الليل في النهار يعني به الشفق ك يولج النهار في الليػل يعنػي بػه
بين الطلوعين فتكوف هذق الحاالت في كل يػوـ ك ليلػة علػي حسػبهما فعلػي معنػي
اف يكوف ال يب يوما ك الشهادة ليال يكوف حاؿ غشياف النهار الليل مبدا عالم النفوس
حين كوف شمس العقل علي قمة الرؤس ك غايػة ظهورهػا ك هػو الظهػر ك قػدانطبق
النهار علي الليل فاليري فيه شائبة ظلمة ثم اذا انحدرت الػنفس عػن مبػدئها تظهػر
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مبادي ظلمة الشهادة الي افت رب الشمس في عالم المثاؿ ك تسػتتر فػي افػق االنيػة
كلكن شفقها باؽ ك كلما ينحدر يشتد الظلمة ك يضعف النور الي افيدخل في عػالم
االجساـ في يب الشفق ايضا ك هكذا ينزؿ االمر نػازال الػي االرض فػاذا بلػغ االرض
التي هي المنتهي انطبق الليل علي النهار ك صار زكاؿ الليل ثػم اذا اخػذ فػي االقبػاؿ
يميل الي جهة الفجر ما هو في الجمادية ك النباتية فػاذا انشػئ خلقػا اخػر ك نفػخ فيػه
ركح الحيػػواف حػػدث الفجػػر ثػػم يصػػعد صػػاعدا الػػي افيػػنفخ فيػػه الػػنفس الناطقػػة
القدسية فيطلع الشمس ك كلما يصعد في درجات النفس يقرب من الزكاؿ فاذا بلػغ
المنتهي ك راي الشمس شمس المشية اك العقل علي قمة راسه يكػوف زكاال ك يقػوـ
القيمة ك الشمس فوؽ رؤس الخلق فتماـ عالم الشػهادة ك هػو الػدنيا ك عمرهػا مائػة
الف سنة كل الليل ك شطر من النهار قبله ك هو عالم النفس حاؿ النػزكؿ ك هػو عػالم
الذر ك شطر منه بعدق ك هو عالم القيمة فتبين مػن ذلػك اف النهػار خلػق قبػل الليػل ك
الكواكب في اشرافها ك غاية قوتها ك الشمس في التاسعة عشر من حمل فهػي علػي
قمة الرؤس فبدء االيجاد مػن الظهػر ك ختمػه الػي الظهػر ك اليػوـ مطػابق مػع الليػل
فشطرق المقدـ خمسوف الف سنة ك شطرق المؤخر ايضا خمسوف الف سػنة ك تمػاـ
اليوـ مائة الف سنة كليله علي حد االعتداؿ.
ك سر كوف الشطر خمسين الف سنة اف للقيمة خمسين مقاما يلبث الناس فػي
كل مقاـ الف سنة ك ذلك اف لعرصة القيمة خمسة مقامات جسمها ك مثالها ك مادتهػا
ك طبيعتها ك نفسها ك كل كاحد من هذق المقامات خلقت من عشر قبضات تسػع مػن
افالكها ك كاحدة من االرض فتلك خمسوف مقاما ك يلبث الساير في كل مقػاـ الػف
سنة ك هو قوؿ ابيعبدالله

حاسبوا انفسكم قبل افتحاسػبوا عليهػا فػاف للقيمػة
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خمسين موقفا كل موقف مقدارق الف سنة ثم تال في يػوـ كػاف مقػدارق خمسػين
الف سنة انتهي ك سر الوقوؼ في كل موقف الف سنة النه ينب ػي لهػم افيتنصػلوا
في كل موقف عن الوؼ الجمادية ك مػات النباتيػة ك عشػرات الحيوانيػة التػي هػي
جهات االنية ك القابلية الي احاد االنسانية ك يتصلوا بالواحد الذي هو مبػدؤهم فهػم
يصعدكف في كل موقف من منتهاق الي مبدئه في الف سنة فاالنسػانية مقػاـ االحػاد
ل لبة سر المبدا عليها ك الحيواف ادكف من االنساف بدرجة فػاذا قػيس باالعػداد عبػر
عنه بالنسبة بالعشرات ك النبات ادكف منه بدرجة ففػي القيػاس باالعػداد يعبػر عنػه
بالمػات فانها ادكف من العشرات ك الجماد ادكف منه بدرجة ففي القيػاس يعبػر عنػه
بااللوؼ هذا ك تكثر كل داف اشد من تكثر العالي عليه كما هو مشاهد فاف كاحدا ك
هو االنساف المقبوؿ عند ربك كالف عندكم في منتهي القابليػة ك التعبيػر عػن كػل
مرتبة بسنة الجل اف شمس راس المشػية المتعلقػة بهػا مسػتكملة دكرة تامػة عليهػا
قدرتبها في فصوؿ طبايعها في اشهر كياف تلك الطبػايع ك ايػاـ قوابلهػا فػي قبضػاتها
فبذلك صار يوـ القيمة خمسين الف سنة ك انما هذا الطوؿ يمر علي االشخاص فػي
استخراج جواهرهم من اعراضهم ك اما بالنسبة الي الله سبحانه فهو طرفة عين ك مػا
امرنا اال كاحدة كلمح بالبصر ك عبر عن ذلك فيما ركي عن ابيعبداللػه

بقولػه

لو كلي الحساب غير الله لمكثوا فيه خمسين الف سنة مػن قبػل افيفرغػوا ك اللػه
سبحانه يفرغ من ذلك في ساعة انتهي ك الساعة قطعػة مػن الوقػت السػاعي ك هػي
لمح البصر فالفعل مػن اللػه سػبحانه فػي اخػراج جػواهرهم مػن االعػراض كلمػح
بالبصر ك االنفعاؿ منهم في خمسين الف سنة ك لما عرفت اف هذق المدة رتبية كمػا
يقاؿ اف من االرض الػي السػماء خمسػمائة عػاـ ك قطػر كػل سػماء خمسػمائة عػاـ
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فالخلق يختلفوف في سيرهم من اسفل العرصات الي اعالها فمنهم من يطير صاعدا
ك يبلغ المنتهي في طرفة عين ك منهم من يصعد كالبرؽ الخاطف ك منهم مػن يصػعد
كالريح العاصفة ك منهم من يصعد كالجواد العادي ك مػنهم مػن يمشػي ك مػنهم مػن
يحبو ك هكذا فمدة السير غير مدة المسافة فافهم ك تدبر فيما ذكرنا ك قدكتبنا نحػن
في ذلك رسالة منفردة ك بسطنا فيها القوؿ بساير الوجوق فراجعها اف شئت.
الوَلف الشاتغ
في هؼشفٔ الثَاب ٍ الؼماب ٍ الجٌٔ ٍ الٌاس ٍ الوجاصآ ٍ ها يتؼلك تْا

ك في هذا الموقف ايضا فصوؿ نذكرها علي ترتيب الحكمة ك التعليم اف شػاء اهّلل
لنرقيك من حضيض الجهل بها الي سماء العلم بها ك ال قوة اال بالله العلي العظيم.
فصـل :اعلم اف الحادث يحتاج الي محدث فاف كاف ذاتا يحتاج الػي مػذكت ك
اف كاف كصفا يحتاج الي م ير فالمذكت هو المكوف يكوف الػذكات ك يجعلهػا هػي
هي بامرق الكوني الذي هو كن فيحدث عػن قولػه كػن نػور يصػير هػو مػادة تلػك
الذات ك يحدث من انفعالها صورة ذاتية لها ك هما مطابقتاف في الوصف لراس مػن
رؤس المشية الكونية المتعلق بهما ك ذلػك الػراس هػو تلػك المػادة ك الصػورة مػن
حيث اضمحاللهما عند سطوع نور العالي ك كونهما كصفا له فهمػا مػن حيػث همػا
مطابقتاف لهما من حيث انهما كصف العالي ك هذا هػو الػذي نقػوؿ اف االثػر يطػابق
صفة الموثر ك هو صفة الموثر ال غير ك اال فال مطابقػة بػين االثػر المركػب مػع ذات
الموثر االحدية ك الم ير هػو الشػارع المكمػل المظهػر علػي الكػائن الثابػت صػفة
كانت كامنة فيه فرباها الم ير حتي قويها ك ابرزها من الكموف الي العيوف فػالم ير
ايضا ي ير بامر له شرعي ك هو في الجملة قوؿ اقبل ك في التفصيل قوؿ صل ك صم ك
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زؾ ك حج ك امثالها فيحدث عن امرق نور شعشعاني يمػأل االقطػار ك ذلػك النػور هػو
الشبح المنفصل عن شبح متصل باالمر فانه لميامر اال بصفاته كما انك تػامر مػا فػي
المرايا من امثلتك بالقياـ بقيامك في نفسك فاذا قمت انفصل عنك شبح ك انطبع في
المرايا فتقوـ تلك االمثلة علي ما امرتها اف لمتكن المرايػا معوجػة اك مصػبوغة ك اال
فت يرق علي حسبها ك لما كاف الشارع اصل كل خير ك نور ك كماؿ ك اعتػداؿ ك كػاف
موصوفا بها جميعها في ذاته علي نهج الوحدة الجامعة ك في افعاله ك احواله ك اقواله
ك اخالقه في نفسه علي نهج التفصيل الكلي انفصل عنه امثلة في اقطار االفاؽ علػي
حسب ما فيها ففعل ك قاؿ ك قرر ك تلك االمثلة فػي نفسػها مطابقػة لػذيها لصػدكرها
بنفسها فمن انفعل من تلك االكواف لتلك االمثلة ك امتثل بهػا حػدث لهػا مػن امتثػاؿ
تلك االكواف صورة كما يحدث لمثالك صورة من المراة فالباديػة فػي المػراة هػي
المخصوصة بها لها مادة من ظهور الشػاخ

ك صػورة مػن اسػتعداد المػراة فػذلك

المثاؿ ك تلك الصورة كجود كصفي قدحدث في الكاين لميكن لػه قبػل ذلػك ك اف
كاف صالحا لظهور ذلك الوصف منه ك هذا الوجود الوصفي هػو الخلػق الثػاني فػي
عالم الذر عند الدعوة ك االجابة ك ذلك المثاؿ هو الماء المتخذ لهم ك ذلػك االمتثػاؿ
هو الطين ك من هذا الماء ك الطين يخلق لباس ك كصػف ك يلػبس علػي الكػائن فػاذا
فالملػك
نظر الناظر اليه لمير منه اال ذلك اللباس فاف خلعه ك لبس لباسا اخر ظهر بػه ُ
ُم لكاف ُم لك تكوين لكل شيء ك ُم لك تشريع علي كل شػيء فقػدالبس فػي الخلػق
الثاني علػي جميػع الػذرات لبػاس قدسػترها عػن االبصػار ك صػارت االلبسػة هػي
المشهودة بالفعل ك الكينونة هي ال ايبة ك بالقوة ففي ملك التشريع مؤمن ك كػافر ك
جنة ك نار ك عليوف ك سجين ك سعيد ك شقي ك قرب ك بعد ك لطيف ك كثيف ك عاؿ ك
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داف ك َح َس ٌن ك قبيح ك كاجب ك حراـ ك محمود ك معاؼ ك طاعة ك معصػية ك حسػنة ك
سيئة ك هكذا ما سمعت من االضداد ك لما كاف الناس مػن بػدء امػرهم راكا انفسػهم
في ملك التشريع زعموق ملك التكوين اذ لميعقلوا غيرق ك لو افني الله سػبحانه هػذا
الملك لبقيت االكواف ال ايماف لها ك ال كفر ك ال طاعة ك ال عصياف ك ال ك ال الػي اخػر
ما ذكر فاذا كانت الطاعة ك العصياف فػي ملػك التشػريع فقػداطاع ملػك التشػريع اك
عصاق فيستحق منه المدح اك الذـ اك القرب اك البعد اك غير ذلك ك ليس يسػتحق مػن
ملك الملك االخر شيئا النه لميطعه ك لميعصه افهم ما اقوله لك هذا ك اف كاف طاعػة
ملك التشريع طاعة ملك التكوين ك عصيانه عصيانه اال اف المطيع يستحق مػن ملػك
اطاعه المدح ك من ملك عصاق الذـ فيمدحه اك يذمػه ملػك التشػريع ك مدحػه مػدح
الملك الكوني ك ذمه ذمه افهم فاف عرصة االضداد هي عرصة التشريع ال التكوين.
بالجملة ملك التشريع ملػك كصػفي الػبس علػي الملػك الكػوني ففػرؽ بػين
االكػػواف ك ميػػز ك للػػه سػػبحانه فػػي هػػذا الملػػك قػػائم مقامػػه فػػي االداء ك هػػو الحػػق
التشريعي الذي من عرفه عرؼ الله ك من جهله جهل الله ك من ادبر عنػه فقػد ادبػر
عن الله سبحانه ك هكذا ك له مشية تشريعية مطلقة ك هػي ظهػور ذلػك المبػدا الحػق
المطلق باالمر المطلق ك هو قوؿ اقبل ك لها رؤس بعػدد الخيػرات مػن قػوؿ صػل ك
صم ك زؾ ك حج ك جاهد ك امثالها ك كما اف في التكوين كجودا ك نورا خارجيػا يعبػر
عنه بقوؿ كن اللفظي كذلك في ملك التشريع نػور سػاطع عػن المبػدا التشػريعي ك
ضػػياء المػػع يعبػػر عنػػه بصػػل ك صػػم ك زؾ ك امثالهػػا فهػػذق االلفػػاظ تعبيػػرات عػػن
االيجادات الشرعية ك في الخارج حقايق متاصلة ك من كصػل الػي تلػك الحقػائق ك
سمع من الشارع باذف حقيقته است ني عن سماع االلفاظ كما انك اذا رايػت عكػس
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زيد في المراة قائما است نيت عن افتخبر عنه بانه قػائم ك انػه احمػر اللػوف ك اسػود
الشعر ك كذا ك كذا ك التزعم من قولنا انه كجود شرعي كصفي انه عرض غير قػائم
بل الشرع مقدـ علي الك وف رتبة ك لذا يتػاخر عنػه ظهػورا ك الشػرع ركح الكػوف ك
الكوف جسدق ك قابليته المتسمع اف المعرفة هي ال اية ك ال اية ك اف تػاخرت ظهػورا
تقدمت كجودا ك اف االكواف تترقي شيئا بعد شيء في مدارج التشريع بال غايػة ك ال
نهاية ك كلما تصعد في تلك المدارج تزداد تذكتا ك تاصال فكونه لباسا ك كصػفا مػن
باب انتم لباس لهن فهو الخلق الثاني ظهورا ك االكؿ كجودا ك لذلك قلنا اف التشريع
هو ابراز ما قدكمن ك التكوين هو ايجاد ما لميكن فما اكجدق الله سبحانه جعل فيػه
قوي التقرب ك التذكت ك التاصل الي ما ال نهاية له ك تظهر بسبب التشريع شيئا بعػد
شيء ك كل شيء منها الطف ك اشرؼ ك اعلي كلما كضعت لهم حلما رفعػت لهػم
علما ليس لمحبتي غاية ك ال نهاية فافهم راشدا موفقا ك كما اف في الكوف مادة ك هي
ظل االمر الكوني الذي هو كن ك صورة من انفعالها ك انوجادها كذلك فػي الشػرع
مادة ك هي النور الساطع من االمر التشريعي المعبر عنه بهذق االلفػاظ ك صػورة مػن
امتثاؿ المكلفين ك كما كاف من تلك المادة ك الصورة الكػونيتين يحصػل كػائن مػن
سماء ك ارض ك مواليد بينهما ك فيهما يحصل من المادة ك الصورة الشرعيتين عليوف
ك سجين ك مواليد بينهمػا ك فيهمػا ك المواليػد هػم المؤمنػوف ك الكػافركف ك كمػا اف
للكائنين خلقا ك رزقا ك حيوتا ك موتا ك غيرها كذلك لهؤالء علي ما سياتي اف شاء الله.
بالجملة ملك التشريع منطبق علي ملك التكوين ك مطػابق معػه يوجػد فيػه مػا
يوجد في ملك التكوين حرفا بحرؼ بػال تفػاكت مػاتري فػي خلػق الػرحمن مػن
تفاكت ك لو شئت اف ابين اسرار هذا الملك القشػعرت منػه جلػود ك اشػمأزت منػه
٘ٔٗ

نفوس ك اليجوز البوح به حتي ياتي زمانه اف شاء الله ك اعلػم مجمػال اف فيػه علومػا
جمة ك اساؿ الله افيرزقك اياها باصالح نفسك ك لزكـ التسليم الؿمحمد

.

فصـل :اعلم اف الله سبحانه خلق هذا الملك عالما مستقال لػه سػماكات ك هػي
عليوف ك له ارضوف ك هي سجين ك جعل الجنة في سمواته ك النار في ارضيه ك ذلػك
اف النور الساطع من المبدا انتشر علي قوابل االكواف فكاف كل ما يقرب مػن المبػدا
اشد نورا ك بهاءا ك خيرا ك كماال ك كل ما يبعػد عنػه اضػعف نػورا ك بهػاءا ك خيػرا ك
كماال ك فاح في مقابله المنتهي بفوحه ك اظلم بظلمته فانتشرت ظلمته علػي جميػع
القوابل الكونية ك تلك الظلمة كلما قربت من المنتهي كانت اشد ظلمػة ك كثافػة ك
اعصي للمبدا ك اقل مطاكعة ك كلما بعدت عنه ضػعفت فػي هػذق الخصػاؿ فحصػل
منهما عند التمثيل بالسطوح المثلثاف المتداخالف راس كل كاحد علي قاعدة االخر
فمثل عن القوة بالقاعدة ك عن الضعف براسها ك في الحقيقة االمر فػي مثلػث النػور
معكػػوس اذا لػػوح الوحػػدة ك الكثػػرة ك اللطافػػة كالكثافػػة فانمػػا همػػا كػػالمثلثين
المنطبقين باعتبار ك قػديعبر عنهمػا بكػرتين متػداخلتين حػادتين ي لػب النػور فػي
المحدب ك ي لب الظلمة في المقعر ك يدفع بذلك توهم خركج بعض المثلثين عػن
بعض عند التداخل بالجملة هما معا منتشراف علي قوابل االكواف باجمعها فمػا يلػي
المبدا اقوي في النور ك ما يلي المنتهي اقوي في الظلمة ك الوس بػين بػين اسػتوت
فيه االنوار ك الظلمات ال تفضل احديهما علي االخري فلما كاف النصف االعلي فيه
سلطاف النور ك الخير ك الكماؿ صار جهة المبدا فيه غالبة ك احكي للمبدا ك اشػبه بػه
ك لما كاف النصف االسفل فيه سلطاف الظلمة صار جهة المنتهي فيه غالبػة ك احكػي
للمنتهي ك اشبه بػه ك اعصػي للمبػدا ك ذلػك اف الشػيء اليكػوف علػي حسػب ارادة
ٗٔٙ

شيء ك صفته بكله اال اف اليكوف من نفسه شيئا ك هذا خلػف فمػاداـ االثنينيػة باقيػة
كانت المخالفة ثابتة ك العصياف الزما فاليخلو احد من اهل الملك من افيكوف فيػه
عرؽ عصياف للمبدا ك لذلك تري جميع االنبياء ك االكلياء دائمي التضرع ك االبتهػاؿ
ك االست فار ك االقػرار بالػذنوب ك اليخلػوف منػه فػي القدسػي يػا ادـ ركحػك مػن
ركحي ك طبيعتك علي خالؼ كينونتي ك لنعم ما قاؿ الشاعر:
كجودؾ ذنب اليقاس به ذنب

اذا قلت مااذنبت قالػت مجيبػة

غاية االمر اف هذق المخالفة تتدرج في الدرجات الي افتبلػغ المضػادة التامػة
كالكفر المحض النسبي ك قلت انه نسبي فانه لوال طاعة الكل لولي االمر لمػاخلقوا
ماخلقت الجن ك االنس اال ليعبدكف ففيها نقطة مستهلكة من الطاعة كالعػدـ ك بهػا
تبقي ك اف لمتعرؼ ربنا ماخلقػت هػذا بػاطال ك قػاؿ ماخلقناهمػا اال بػالحق فقػواـ
الملك بالطاعة ك لوالها لفني لعدـ كجود ال اية لخلقه ك تعالي الحكػيم عػن اللعػب
قاؿ ك ماكنا العبين افهػم ك لمػا كػاف النصػف االعلػي جهػة المبػدا فيػه غالبػة صػار
سموات ذلػك الملػك ك دار بفضػل حركػة المبػدا ك عػدـ حجبػه لػه باالمػدادات ك
االفاضات ك ظهر بالبقاء ك الثبات ك الخلود ك النعيم ك الخيرات ك ما ال عين رات ك ال
اذف سػػمعت ك ظهػػر بالقػػدرة ك القػػوة ك القػػبض ك البسػػ ك الت ييػػر ك التبػػديل ك
التصريف كما في القدسي اطعني اجعلك مثلي تقوؿ للشػيء كػن فيكػوف فصػار
عليين ك ماادريك ما عليوف كتاب مرقوـ يشػهدق المقربػوف فقػدكتب فيػه ك عليػه
جميع ما ذكر ك اضعافه ك اضعاؼ اضعافه الي ما شاء الله ك لما كػاف النصػف الثػاني
االدني فيه جهة العصياف ك عدـ المطاكعة غالبة صار ارضين لذلك الملػك ك سػكن
لحجبه المبدا ك احتاج ك افتقر ك تذلل ك ظهر بالت ير ك التبدؿ ك االنقالب ك العػذاب
ٗٔٚ

ك المكػػارق ك المسػػاكي ك التبػػاغض ك التحاسػػد ك التخػػالف ك العجػػز ك الػػرجس ك
النجس ك ما ال عين رات ك ال اذف سمعت من المنافرات فصار سجين ك ماادريك مػا
سجين كتاب مرقوـ قدكتب عليه جميع ما سمعت ك اضعافه ك اضعاؼ اضعافه الي
ما شػاء اللػه فجعػل الجنػة فػي عليػين ك تلػك السػموات ك النػار فػي سػجين ك تلػك
االرضين ك خلق المؤمنوف حين امنوا بما امنوا من طينة الجناف ك هي طينػة الطاعػة ك
االمتثاؿ منها ُب ِدئُ وا ك اليها يعودكف ك هذا الخلق هو الخلق الشرعي بمػا اختػاركا مػن
االيمػاف ك خلػػق الكػػافركف مػن طينػػة النيػػراف حػػين كفػركا بمػػاكفركا ك هػػي طينػػة
دئ وا في خلقهم الثاني ك اليها يعودكف فال جبر كالحمدلله
العصياف ك المخالفة منها ُب ُ
علي ما من علينا بفهم هذق االسرار ببركات مبادينا محمد ك اله االطهار صلواتاللػه
عليهم اجمعين ك جعلنا من المسلمين المرهم ك الحمد لله.
فمن خلق من طينة الجنة ك السماء رد اليها سالما غانمػا ك مػن خلػق مػن طينػة
النار ك االرض رد اليها خائبا خاسرا فسماكات التشريع كامنػة فػي هػذق السػماكات
التكوينية ك ارضوا التشريع كامنة فػي هػذق االراضػي التكوينيػة كمػوف الزبػد فػي
اللبن فاذا مخػض الكػوف مخػض السػقاء ك صػفي عػن االعػراض ظهػر عليػه انػوار
التشريع ك بدا منه افعاله ك حكي عما كراءق من نور الشارع كمػا اف المػؤمن اذا امػن
في هذق الدنيا ك عدؿ مزاجه بتصحيح منهاجه ظهر عليه نور االيماف ك بدا منه افعاله
ك حكي عما كراءق من نور محمد ك اؿمحمد

في افعاله ك اقواله ك احواله فالجنة

ك النار االف موجودتاف في غيب هذق السماء ك االرض كجػود الشػجرة فػي النػواة ك
تخرج عنها بالتربية ك التنمية ك التسػقية ك اف شػئت قلػت موجودتػاف مميزتػاف فػي
اخركية هذق الدنيا ك غيب غيبها ك بػاطن باطنهػا بالفعػل عنػد اللػه سػبحانه يراهػا ك
ٗٔٛ

يسمعها عيانا ك قد راها رسوؿالله

ليلة المعراج النه مر في صعودق علي حقيقػة

كل شيء ك راي كل شيء حين يخلق قاؿ الله سبحانه مااشهدتهم خلق السموات ك
االرض ك ال خلق انفسهم ك ماكنت متخذ المضلين عضدا ك هم االعضاد ك االشػهاد
سالـالله عليهم النهم العادلوف الهادكف فافهم.
فالجنة ك النار موجودتاف بالفعل فػي الدرجػة االخركيػة عنػد اللػه سػبحانه ك
بالقوة في ظواهر هذق االكواف المرئية فاذا صعدت في اقبالها الي افبل ػت غاياتهػا
ظهرت عليها بالفعل ظاهرا محسوسا كما تشاهد الشمس ك القمر ك كذلك االناسي
ما لميؤمنػوا اك يكفػركا يكػوف فػيهم الجنػة ك النػار معػا بػالقوة فػاذا امنػوا ك سػعدكا
بايمانهم ك صاركا من اهل الجنة صاركا سماكيين فػي غيػبهم الجنػة بػالقوة بالنسػبة
اليهم يعني لمايدخلوها ك سيدخلونها ك بالفعل بالنسػبة الػي اللػه سػبحانه فػاف اللػه
سبحانه يري المؤمن في الدنيا في الجنة متنعما بنعيمهػا شػاربا مػن تسػنيمها معانقػا
حورها راقيا قصورها يراهػا بالفعػل مػن غيرترقػب كمػا يػري سػاير حاالتهػا ك امػا
المتدرج في االكقات الصاعد الي مبدئه درجة بعػد درجػة مػاداـ هػو فػي الدرجػة
الدنيا يكوف كصوله الي الدرجة القصػوي بػالقوة ك اف كػاف فػي علػم اللػه سػبحانه
قدخرجت هذق القوة الي الفعلية يراها ك يسمعها فػي حػدها ك مقامهػا ك هػذا معنػي
قوؿ النبي

علي ما ركي عنه اف الجنة قاع صفصف فػاكثركا فيهػا مػن ال ػراس

فهي قاع صفصف قابلة النواع ال رس حين هي بالقوة في غيب السماكات بالنسػبة
الينا صالحة لل راس علي ما ي رس فيها ك ينبت فيها ما ي ػرس فيهػا ك كلمػا غػرس ك
نبت كاف عند الله سبحانه م ركسا نابتا لميخالف عملنا علمه سػبحانه ك تعػالي عػن
ذلك علوا كبيرا افهم ك بذلك حث الناس علي العمل ك ليس لالنساف اال ما سعي ك لو
ٜٗٔ

كاف الجنة التي لزيػد م ركسػة معمػورة بالنسػبة اليػه لػميكػن للحػث علػي العمػل ك
التقوي فيه فائػدة ك اللػه سػبحانه يقػوؿ سػيجزيهم كصػفهم ك مػاتجزكف اال مػاكنتم
تعملوف فما تسعي ك تعمل ك تتصف به بعد فيك االف بالقوة فاذا فعلت صارت بالفعل
ك غرسته ك كصلت اليه ك اكلت منه افهم ما اكضحته لك بافصح بياف ك الله المستعاف.
فصـل :اعلم انا قدبينا سابقا اف االجساـ في هذق الدنيا هي االجسػاـ البرزخيػة
ك هي بعينها االجساـ االخركية فهذق االرض ارض االخرة ك هذق السماء سػماؤها ك
كلما لحق بهما اعراض متخللة في اجزائهما تطهراف عنها في البػرزخ ك كلمػا لحػق
بهما اعراض متخللة في اركانهما تطهراف عنها بين النفختين حتي ياتي يػوـ القيمػة
ك كل شيء هو هو بسذاجته ك صرافته اليشوبه غيرق فيجري له ما له ك عليه مػا عليػه
فالجنة في هذق السموات بعينها ك النار في هذق االرض بعينها لكػن التحسػاف بهػذق
الحاسة المشوبة باالعراض فهما في هذق المحسوسة بالقوة ك في مكانهمػا بالفعػل
فاذا صفيتا عن اعراض الدنيا ظهر في السماء اثار الجناف ك هي الجنتػاف المػدهامتاف
المسماتاف بجنة الدنيا ك فيهػا بكػرة ك عشػي ك ت يػر ك تبػدؿ علػي مػا يناسػب عػالم
البرزخ فاذا صفيتا عن االعراض الطبيعية صارتا جنتي االخرة بعينهما ك انما مػرادي
اف الجنة موجودة االف في غيب السماء ك انما غطتها عػن االبصػار اعػراض الػدنيا ك
البرزخ ك الله سبحانه يراها في مكانها فجنة الدنيا هي جنة االخػرة بػل نعػيم الػدنيا
هو نعيم االخرة اال انه في الدنيا مشػوب باالكػدار ك فػي االخػرة يسػتخل

ك جنػة

الدنيا االف في الم رب ك في االقليم الثامن المسمي بهورقليا ك هو ارض عػالم المثػاؿ
ادناها الطف من محدب العرش ك ما ركي انها في الم رب فمعناها غيػب الم ػرب ك
خص

بالم رب لوجوق اما الف الشمس اذا غربت عن افقنا طلعت علي افػق اخػرين
ٕٓٗ

فوراء م ربنا مشرؽ قوـ اخػرين فاريػد بػه م ػرب الػدنيا الػذي هػو مشػرؽ البػرزخ
فكونها في الم رب يعني به البرزخ اك الف الم ػرب م ػرب بحركػة الفلػك الثػامن ك
مشرؽ لحركة نفس الشمس فاريد به اف الجنة في مطلع شمس المبدا ك جهة شركقها
اك المراد م رب شمس سجين لعنها الله التي هي مع قمرها بحسباف ك م ربهػا مشػرؽ
شمس عليين الف راس مخركط نور هذق علي قاعدة هذق اك الجل حرارة هذق الػدنيا
من الشمس ك جهة الم رب جهة خمود تلك الحػرارة ك جهػة المشػرؽ جهػة تشػببها
فناسب افتظهر الجنة في جهة خمود الحرارة ك النار فاف اجزاء العػالم الظػاهر ابػداف
للحقايق ال يبية كل حقيقة تظهر فيما يشاكلها من اجزاء هذا العالم فمػن حيػث تظهػر
الجنػػة فػػي الم ػػرب ك مػػن حيػػث تظهػػر فػػي كادي السػػالـ ك مػػن حيػػث فػػي حػػرـ
الحسين

ك كلها مظاهر الجنة ك بعكس ذلك النار فهي تظهػر فػي عػين الشػمس ك

في جهة المشرؽ ك في حضرموت ك في عيوف بقر ك كل عين حمئة ك امثاؿ ذلك.
بالجملة الجنة بحقيقتها في السماء ك اف ظهرت في بعض االراضي الطيبة ك
جنة االخرة هػي جنػة الػدنيا اال اف جنػة الػدنيا شػيبت بػاالعراض ك جنػة االخػرة
صافيها ك هي بعينها في السماء الػدنيا اال اف اعػراض الػدنيا سػترتها فصػارت فػي
االعراض بالقوة ك ستصػير بالفعػل اذا خلصػت ك عنػد اللػه بالفعػل فػي مكانهػا ك
رتبتها موجودة كما قد ركي في البحار عػن الهػركي قػاؿ قلػت للرضػا

يػابن

رسوؿ الله اخبرني عن الجنة ك النار اهما اليوـ مخلوقتػاف فقػاؿ نعػم ك اف رسػوؿ
الله

دخل الجنة ك راي النار لما عرج به الي السماء قاؿ فقلت لػه فػاف قومػا

يقولوف انهما اليوـ مقدرتاف غيرمخلوقتين فقاؿ
من انكر خلق الجنة ك النار فقد كذب النبي
ٕٔٗ

ما اكلئك منا ك ال نحن مػنهم
ك كذبنا ك ليس من كاليتنا علي

شي ء ك خلد في نار جهنم قاؿ الله عزكجل هذق جهنم التي يكذب بها المجرموف
يطوفوف بينها ك بين حميم اف ك قاؿ النبي

لما عرج بي الي السماء اخذ بيدي

جبرئيل فادخلني الجنة فناكلني من رطبها فاكلته فتحوؿ ذلك نطفة فػي صػلبي
فلما هبطت الي االرض كاقعت خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة حػوراء انسػية
فكلما اشتقت الي رايحة الجنة شممت رايحة ابنتي فاطمة انتهي فتبين مػن هػذا
الحديث الشريف اف الجنة اليوـ مخلوقػة بالفعػل عنػد اللػه سػبحانه ك لمػا صػعد
النبي

عن عالم االعراض راها ك اي دليل ادؿ علي كجودها من كوف ادـ في

الجنة يوـ خلق كلكن ال شك اف االعراض قدغطتها عن االبصار ك هي من كرائهػا
ك ستظهر للعيوف اذا صفيت عن االعراض.
بالجملة جميع نعم الدنيا هي بعينها جنة البرزخ ك جنة البرزخ هي بعينها جنػة
االخرة فاذا صفيت نعم الدنيا سبعين مرة صػارت جنػة البػرزخ ك اذا صػفيت اربعػة
االؼ ك تسعمائة مرة صػارت جنػة االخػرة ك كػذلك جميػع مكػارق الػدنيا ك االمهػا
نيراف البرزخ ك هي نيراف االخرة لكن بعد مػا صػفيت كمػا سػمعت كمػا اف جسػم
االنساف في الدنيا هو جسم البرزخ ك هو جسػم االخػرة كلكػن بعػد التصػفية ك انمػا
تكسر ك تصاغ لتكوف خالدة باقية ك لو بقيت علي اعراضها لَ َعراهػا البػوار ك الػزكاؿ
كما عراها في الدنيا فافهم.
فصـل :اعلم اف للجنة ك نعيمها مادة ك صورة مادتها من ظل مبدا الخير صلوات
الله ك سالمه عليه كما ركي اف الجنة ك الحور العين خلقت مػن نػور الحسػين ك
ذلك الظل امر كجودي مستقل ال عرضي زائل فاف الناس اذا سمعوا بالظػل ك النػور
يحسبونهما كنور الشمس ك ظل االنساف امرا صوريا عرضيا ال كجوديا ثابتا مسػتقال
ٕٕٗ

ك انما هو كظل مشية الله سبحانه الكونية التي خلقت بها حقايق االكػواف المسػتقلة
فمادتها هي ظل مبدا الخير الشارع الداعي الي الله سبحانه ك صفته المطابقة لرضاء
الله سبحانه ك محبته ك صورتها من نفػس ذلػك الظػل ك انيتػه كمػا اف نػور الشػمس
مادته ظل هيئة الشمس ك صورته من نفس ذلك الظل فهمػا معػا نػور مطػابق لصػفة
الشمس ك هو صفة الشمس التي كصفت نفسها لها بها ك لػيس لهػا منهػا اال نفسػها ك
هي التطابق ذات الشمس ك انما تطابق صفتها ك هي صفتها بنفسها قدتجلت لها بهػا
من حيث مادتها ك بها امتنعت منها مػن حيػث انيتهػا فماكػاف يقػاؿ اف االثػر يشػاكل
صفة الموثر ك يمثل له باف نور السراج كشعلته فانمػا هػو مثػل تقريػب ك جميػع مػا
يري اثر النار ك صفتها ك هو يطابق صفتها ك هو صفتها ك كذلك حاؿ كل اثر االتػري
اف كتابتك التي هي حركة يدؾ هي اثرؾ ك انت موثر لها بها ك هي تطػابق صػفتك ك
هي صفتك ك التشاكل شيئا فوقها الف ما فوقها معري عن حدكدها فمادة الجنة ظػل
الولي تشاكل صفة الولي ك هي صفة الولي ك صورتها مػن نفػس ذلػك الظػل ك لمػا
كانت ظل الولي ك هو النفس الكليػة االلهيػة التػي خلقػت االشػياء منهػا كمػا ركي
ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرحمن الرحيم ك هي مقاـ التفصيل كمػا اف
العقل الكلي مقاـ االجماؿ ظهرت بػانواع الخيػرات ك الػنعم ك الحػور ك القصػور ك
االنوار ك االزهار ك االشجار ك االنهار ك الخدـ ك الحشم ك غيرها ك هي كلهػا اعمػاؿ
الولي ك افعاله ك اقواله ك صفاته ك احواله كلكػن هػذا الوجػود هػو الوجػود النػوعي
للجنة بالنسبة الي االشخاص ك ليست مخصصة باحد من المجازين ك انما تخصػ
بكل كاحد بعمله فانية كل انساف كاناء ي ترؼ بػه مػن بحػر الجنػة فيخصػ
تنصبغ تلك الحصة في انيته بصب ها فبذلك الصبغ تتخص
ٖٕٗ

بػه ك

ك تكوف لػه كمػا اف فػي

السوؽ جميع الػنعم موجػودة مميػزة كلكنهػا بالنسػبة الػي المشػترين نوعيػة يعنػي
غيرمخصصة باحد منهم فمن اشتري شيئا منهػا اخػت

بػه ك يحلػف يمينػا انػه لػه ك

يحرـ علي غيرق غصبه اياق ك كذلك الجنة بػانواع نعيمهػا مميػزة معركفػة محػدكدة
فمن اشتري شيئا اخت
النبي

به كمػا ركي فػي البحػار عػن اميرالمػؤمنين

قػاؿ قػاؿ

اف في الجنة سوقا ما فيها شراء ك ال بيع اال الصور من الرجاؿ ك النساء من

اشتهي صورة دخل فيها الخبر ك ال شك عند اهل الحكمة اف تخطيطات الصور يوـ
القيمة ك في الجنة من العقايد ك االعمػاؿ فاالعمػاؿ السػيئة ك العقايػد الباطلػة صػور
قبيحة ك االعماؿ الحسنة ك العقايد الحقة صور حسنة انسانية ثم لكػل درجػات ممػا
عملوا فامتثاالت العباد ثمن تلك الصور يشتركنها علي حسب االثماف التي يؤدكنها
ك تتخصػ
الشخ

بهػػم فحينئػػذ يصػػير تلػػك الحصػػة المشػػتراة المػػادة الشخصػػية لثػػواب
ك امتثاله الصورة الشخصية ك هذا معني ما ركي اف االعماؿ صور الثواب ك

العقاب يعني صورهما الشخصية فاف اعماؿ العباد هي امتثاالتهم ال غير ك الثػواب ك
العقاب هما الجزاء من الله سبحانه لهم باعمالهم.
بقي اشكاؿ في الجمع بين االيات الواردة في هذا المقاـ فاف منها دالػة بػاف
نفس العمل هي الجزاء كمػا قػاؿ سػبحانه مػاتجزكف اال مػاكنتم تعملػوف فجعػل
الجزاء نفس العمل ك قاؿ سػيجزيهم كصػفهم فجعػل نفػس الوصػف جػزاءهم ك
كصفهم عملهم ك قاؿ ليس لالنساف اال ما سعي ك اف سعيه سوؼ يري فجعل ما له
ك ما يراق نفس سعيه ك سعيه عمله ك هكذا ك قاؿ في بعض االيات اف العمل سػبب
الجزاء كقوله اصلوها اليوـ بما كنتم تعملوف فذكقوا بما نسيتم لقاء يومكم هػذا
ك امثاؿ ذلك فنقوؿ اف الثواب هو نور ساطع عن عمل المبدا الشارع ك كونػه علػي
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حسب هيئة مشية الله سبحانه المرضية التي هي نفس ذلك العمػل المنتشػر علػي
جميع عرصات القوابل ك العقاب هو ظل عمل مبدا الشػقاكة قػد امتػد فػي جميػع
تلػك العرصػات ك قدصػارا فػي تلػك القوابػل بػالقوة كحبػة زرعتهػا فػي االرض
فصارت في االرض بالقوة ثم تنبت تلك االرض بالسقي بالماء االلهي الػذي هػو
الشرع الظاهري المبلغ الي العباد ك الحكم ك المواع ك التحريصات التي يجمعها
نداء اقبل فاي حصة من االرض كانت مسػتعدة تكملػت ك اسػتجابت ك اقبلػت ك
صعدت صػاعدة علػي حسػب اعتػداؿ مزاجهػا ك اسػتعدادها ك القػت عػن نفسػها
االعراض الحاجبة ك تخلت ك تصفت ك ترققت ك تلطفت حتي حكػت مػا كراءهػا
من ذلك الثػواب ك العقػاب منصػب ين بصػبغ خصوصػيتها متشخصػين بشخصػيتها
فيختصاف بها فيكوف اقبالها الي المبدا كالعود النابت من االرض بالتسقية حتي اذا
بل ت ك كملت اثمرت ك ذلك الثمر هػو ظهػور تلػك الحبػة المزركعػة اكؿ علػي
حسب قابلية السنبلة االتري انك ربما زرعت حبة ك حصدت سبعمائة كمػا انػك
تقف كحدؾ في بيت فيه مرايا فيتعدد ظهورؾ علي حسب تعدد المرايػا ك يكػوف
ظهورؾ ايضا علي حسب صػبغ المرايػا ك هيئاتهػا فكػذلك الحبػة المزركعػة فػي
ارض القوابػل هػػي مثػػاؿ المبػػدا الشػػارع ك نػورق فكمنػػت فػػي ارض القوابػػل ثػػم
ظهرت منها بعد تصفيتها فاف كانت متوجهة الي عليين كشفت عنه اك الي سػجين
كشفت عنه فالثواب ك العقاب هما ثمرات االعماؿ فمن زرع خيرا حصػدق ك مػن
زرع شرا حصدق ك هما لباب االعماؿ من حيث الصورة ك خالصتها الف الثمر لػب
العود ك خالصته من حيث الصورة ك اف كانت مادته من مادة الحبة المزركعة اكؿ
فالجزاء هو االعماؿ الصاعدة الملطفة المصفاة من حيث الصورة ك هػي التػي بهػا
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يسمي الشي ء ك يخص

ك يعين ك هو غير االعماؿ ك اف يجز االنساف به باالعمػاؿ

الف العمل في مقاـ العود ك الجػزاء فػي مقػاـ السػنبلة ك اف عرفػت ذلػك صػدقت
انهم

كما ركي اصل كل خير ك من فركعهم كل بر ك اعداءهم اصل كل شػر

ك من فركعهم كل فاحشة ك اف كل عمل خير عملهم ك هم القائموف بها العػاملوف
بها المستحقوف بها الثواب من اللػه سػبحانه ك كػذلك اعػداؤهم فكػل عمػل شػر
عملهم ك هم القائموف بها العاملوف بها المستحقوف بها العقاب من اللػه سػبحانه ك
ساير القوابل كػاالدكات ك االالت ك يعػوض اؿمحمػد

مػن كػرمهم شػيعتهم

ببعض النعيم ك كذلك يصل الي اتبػاع اعػدائهم مػن شػرار عػذابهم كمػا انػك لػو
كقفت في بيت المرايا تستحق كل مدح فيها ك كػل ثنػاء ك كفػي المػراة فخػرا اف
التحجب ظهورؾ كما تحب في الزيارة اف ذكر الخير كنتم اكله ك اصله ك فرعه ك
معدنه ك ماكاق ك منتهاق الزيارة فارتفع التنافي الظاهري بين االيػات ك الحمػد للػه
بما ذكرنا فاف العود ك السنبلة ك الحبات كلهػا نبػات االرض اال اف العػود اسػفل ك
السنبلة اعلي ك كذلك الجزاء ك العمل كالهمػا نابتػاف مػن ارض القابليػات اال اف
العمل اسفلهما ك الجزاء اعليهما فاف قلت بالع مل يجزكف فحقا قلت ك اف قلػت اف
الجزاء هو العمل فحقا قلت فاف السنبلة هي اقبػاؿ االرض ك نباتهػا ك اجابتهػا نعػم
للجزاء مادة نوعية من شعاع المادة ك هي من حيث النوعية التخ

باحد ك صورة

شخصية هي قبوؿ القابل ك اقبالػه ك االشػياء تسػمي باسػمائها فػي بطػوف صػورها
فجزاء زيد عم له ك هو الذي يراق ك يصل اليه ك يػؤثر فيػه ك يخػت

بػه دكف غيػرق

فارض الجنة قابلية المػؤمن النهػا حصػة مػن طينػة الجنػة ك حورهػا ك قصػورها ك
انهارها ك اشجارها ك ساير نعيمها هي ثمرات نابتػة مػن تلػك االرض ك هػي التػي
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يدخلها الشخ

ك يسػكن غرفاتهػا ك يرتػع فػي بسػاتينها ك سػعتها ك ضػيقها علػي

حسب سعة صدرق ك بعكس ذلك الكافر فقابليته حصة من ارض جهػنم ك كالبهػا
ك حياتها ك شرارها ك ساير عذابها هي ثمرات تلك االرض النابتة ك الكافر يدخلها
ك يلػػج فػػي دركاتهػػا ك يعػػذب بعػػذابها ك عمقهػػا ك سػػعتها ك ضػػيقها علػػي حسػػب
استعدادق فالمؤمن ابدا في الجنػة ك الكػافر ابػدا فػي النػار اال انهمػا كمػا بينػا فػي
السماء ك االرض في الدنيا علي مػا تػري قدشػيب ابػدانهم بػاالعراض ك ظهػرت
علي حسب مقتضيات هذق الدنيا ك تصفي في البػرزخ سػبعين مػرة فتكػوف ارض
جنة البرزخ اك نارق ك تظهر ب ير هذق الصػورة بػل بصػورة النعػيم ك الجحػيم ك اذا
صفيت اربعة االؼ ك تسع مائة مرة كانت ارض جنة االخرة اك نارها ك تظهر علػي
حسب مقتضي االخرة من الخلود ك الخلوص ك ذلػك معنػي مػا ركي فػي البحػار عػن
ابيجعفر

قاؿ ك الله ماخلت الجنة من اركاح المؤمنين منذ خلقها ك الخلت النار

من اركاح الكفار العصاة منذ خلقها عزكجػل الخبػر ك قػاؿ اللػه سػبحانه ك اف جهػنم
لمحيطة بالكافرين ك قاؿ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
ك اتوا به متشابها ك االحاديث الواردة في اف طينة المؤمن من عليين ك من الجنة ك طينة
الكافر من سجين ك من النار متجاكزة حد اليقين فاف شئت فراجع.
فصـل :ربما يتعرض من ال درية له في العلم علينا باف المفهػوـ مػن الكتػاب ك
السنة اف الجنة يدخلها المؤمن ك المؤمن غير الجنة ك الجنة بستاف فيه قصور يدخلػه
المؤمن كما يدخل احد منا فػي الػدنيا بسػتانا ك دارا ك كػذلك النػار حفػرة يػدخلها
الكافر ك تحي به ك الذي قلته انهما طينة االنساف ك ساير ما فيهما اعماله فاين يدخل
ك ماذا يحي به ك علي هذا االنساف بنفسه جنة اك نار فنردق بانه التنافي فيمػا ذكرنػا
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ك ذكرت فانهما من الكتاب ك السنة معا ك ال تنافي فيهما النا قدبسػطنا القػوؿ سػابقا
اف الجنة ك النار ك الثػواب ك العقػاب فػي التشػريع ك اف لالنسػاف كجػودين كونيػا ك
شرعيا فالوجود الكوني هو زيد من حيث هو الذي ياكل ك يشرب ك يػنكح ك يلػد ك
يمشي ك هو غير المؤمن ك الكافر ك هما خلقاف كصػفياف يخلقػاف مػن ظػل المبػدا ك
المنتهي ك من امتثاله فاف امتثل امر مبدا الخير خلق له كجػود ثػاف مػن ظلػه ك ماهيػة
ثانية من اجابته ك هي الطينة التي خلق منها المؤمن ال زيد ك ذلك الوجػود هػو المػاء
العذب الذي رش علي تلك الطينة ك اف امتثل امر مبدا الشر خلق له كجػود ثػاف مػن
ظله ك ماهية ثانية من اجابته ك هي الطينة التي خلق منها الكػافر ك ذلػك الوجػود هػو
الماء االجاج الذي رش علي تلك الطينة فهذا الخلػق الثػاني صػورة يػدخلها زيػد ك
هذا الخلق حصة من الجنػة اك حصػة مػن النػار ك هػذا هػو جنتػه الخاصػة بػه ك نػارق
الخاصة به ك سعة هذق الجنة ك النار ك ضيقهما علي حسػب سػعة االيمػاف ك الكفػر ك
نعيمهما ك عذابهما علي حسب اعماله ك زيد هو الذي يدخل الجنة بايمانه ك عمػرك
هو الذي يدخل النار بكفرق فالجنة عرصة االيماف ك النار عرصة الكفر قاؿ سػبحانه
سيجزيهم كصفهم انه حكيم عليم ك ماتجزكف اال ما كنتم تعملوف فاف كانت الجنة
ك النار جزاء فهما كصف االنساف ك عمله ك هما داراف تحيطاف باالنساف بػال شػك ك
االنساف يدخلهما كما مر من الخبػر اف فػي الجنػة سػوقا تبػاع فيػه الصػور فيػدخل
المؤمن في اي صورة شاء.
ك سبب كوف الجنة فيها انهار ك اشجار ك حور ك قصور ك غير ذلك انها حقػايق
تلك االعماؿ ك صورها االخركية علي حسب خصوصػيات االعمػاؿ كلكػن الشػاف
في معرفة تلك االنهار ك االشجار ك الحور ك القصور هل هي علي ما يشاهد في هذق
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الدنيا اك غير ذلك ك ال شك اف الصور االخركية هي حقايق هذق الصور المصفاة عن
االعراض التي اقتضي لحوقها بها في الدنيا هذق الصور المشهودة ك في االخرة هػي
مصفاة عنها فتقتضي صورا غيرها المتسمع اف انهار الجنة تجري في غيػر اخػدكد ك
اف اشجارها علي عكػس اشػجار الػدنيا سػوقها اعلػي ك فركعهػا اسػفل ك هػو قولػه
سبحانه قطوفها دانية ك هيئات الحور ك االتها ك ادكاتها ك اعضػاؤها علػي حسػب مػا
تحتاج اليه في االخرة كما بينا سابقا من صورة االنساف في االخرة.
بالجملة من راجع االخبار نوعا عػرؼ اف هيئاتهػا علػي خػالؼ هيئػات مػا فػي
الدنيا ك انما هي علي صفة طباعها ك حقيقتها ك ذلك اف لالنساف مقامػا جماديػا ك مقامػا
نباتيػا ك مقامػػا حيوانيػا ك مقامػػا نفسػػانيا ك جميعهػا متعلػػق التكليػف ك االمػػر ك النهػػي ك
االنساف يمتثل بجميع مراتبه ك لكل كاحد من هذق المقامات نحو امتثاؿ يليق به فلظل
مبدا الخير في كل نوع من هذق االمتثاالت انصباغ فيحصل له بذلك حقػايق قصػور ك
انهار ك نباتات ك اشجار ك طيور ك مطايا ك حور ك خدـ ك حشم ك غير ذلك علي حسػب
درجات مراتب االمتثاؿ ك اسػتعدادها ك سػعتها ك ضػيقها فقػد ركي اف الجنػة اسػفلها
طعاـ ك اعالها علم فافهم ك كذلك امتثػاالت المنػافقين فثمراتهػا علػي حسػبها فمنهػا
دركات ك اكدية ك حميم ك غسلين ك منها زقوـ نابت ك منها حيات ك عقارب ك كػالب
ك منها قرناء سوء ك ازكاج سوء ك اسفل الكل الحمق ك الجهل الذي هػو اشػد العػذاب
فتدبر في هذق الكلمات المختصرة التي فيها كنوز العلم الذي من اعلي الجنة اف شاء الله.
فصـل :اعلم اف الجنات ثماف بعضها فوؽ بعض ك لها حظاير سبعة ك دركات
النار سبعة ك حظايرها ايضا سبعة فالدكر فػي االخػرة تسػع ك عشػركف كالسػر فػي
ذلك اف الجنات في السماكات ك هي سبع في كػل سػماء جنػة ك الثامنػة المحيطػة
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بالكل في الكرسي ك هي المخصوصة باؿمحمد

اليسػكنها غيػرهم ك هػي ال

حظيرة لها ك اما السماكات السبع فلها حظاير ك هي اظػالؿ السػموات ك انوارهػا ك
امثلتها ك النار في االرض ك هي سبع في كل ارض درؾ بعضها تحػت بعػض ك لهػا
اظالؿ ك امثلة هي حظايرها ك تسمي بالضحضاح ك هػي فوقهػا ك اقػل شػرا منهػا ك
ليست بدار خلود للكػل بػل يمكػن الخػركج منهػا لػبعض ك معرفػة هػذق الجملػة
اليمكن اال في فصوؿ منفردة.
فصـل :اذا عرفت اف الجنة في الخلق الثػاني الشػرعي ك اف طينػة كػل امػرئ
قبضة من طينة الجنة فطينة جميع المؤمنين جميع الجنة ك لكل درجات مما عملوا
فكل جماعة منهم لهم درجة كاحدة هم في جنة كاحدة ك طينهم من تلك الجنػة ك
تلك الطين سماكية النها عليوف ك فيها الجنة ففي الكافي عػن ابػيعبداللػه

اف

الله جل كعز لما اراد افيخلق ادـ بعث جبرئيل في اكؿ ساعة مػن يػوـ الجمعػة
فقبض بيمينه قبضة بل ت قبضته من السماء السابعة الي السماء الدنيا ك اخذ من
كل سماء تربة ك قبض قبضة اخري من االرض السابعة العليا الي االرض السابعة
القصػػوي الػػي اف قػػاؿ قػػاؿ للػػذي بيمينػػه منػػك الرسػػل ك االنبيػػاء ك االكصػػياء ك
الصديقوف ك المؤمنوف ك السعداء ك من اريد كرامته فوجب لهم ما قاؿ كما قاؿ ك
قاؿ للذي بشماله منك الجباركف ك المشركوف ك الكػافركف ك الطواغيػت ك مػن
اريد هوانه ك شقوته فوجب لهػم مػا قػاؿ كمػا قػاؿ الخبػر ك هػو شػريف طويػل
فالمؤم نوف من طينة السماكات ك كل جماعػة مػنهم لهػم رتبػة كاحػدة فػي سػماء
خاصة بهم ك فيها جنتهم ك ذلك اف اللػه سػبحانه خلػق االنسػاف الكػوني مػن تسػع
قبضات من االفالؾ ك قبضة مػن االرض ثػم دعػاهم الػي االقبػاؿ اليػه فمػنهم مػن
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اجاب ك اقبل فصارت قبضاته جميعا طيبة ك منهم من انكر ك ادبر فصارت قبضاته
جميعا خبيثة فالقبضات الطيبة هي السماكات الشرعية ك االرض الطيبػة حظيرتهػا
ك القبضات الخبيثة هي االراضي الشرعية ك االرض الخبيثػة حظيرتهػا فمػن كػاف
ال الب عليه الظاهر فيه االمتثاؿ بقبضته االرضػية الشػرعية ك سػماكاته فػي القػوة
الشرعية ك لما تخرج الي الفعلية فهو من اهل الحظاير ك لهذق القبضة سبع مراتػب
الف فيها انوار السبع كما ياتي ك من امتثل بقبضته الركحانيػة ك الباقيػة فيػه بػالقوة
الشرعية فهو من اهل الجنة االكلي ك من امتثل بقبضته الفكرية ك الباقية فيه بالقوة
فهو من اهل الجنػة الثانيػة ك هكػذا قبضػته الخياليػة ك قبضػته مػن المػادة الثانيػة ك
الوهمية ك العلمية ك العقلية فكل من كاف فيه قبضة بالفعل ك مػا فوقهػا فيػه بػالقوة
يكوف من اهل تلك الجنة ك الطائفة الذين هم مشاركوف في القبضة مشاركوف في
الجنة ك الرتبة ك لما كاف هذق السماكات شؤف الكرسي ك جهات افعالػه ك اثػارق ك
كانت لها نفوس ج زئية صارت هي مقامات المؤمنين علي حسب درجاتهم ك امػا
صاحب النفس الكلية فجنته في الكرسي سقفها عرش الرحمن لػيس ل يػرق فيهػا
نصيب ك جميع الجنات بالنسبة اليها كحلقة ملقاة في فالة قػي ك اسػت فر اللػه مػن
قلة التحديد بل ال نسبة فاف النسبة بينهما كالنسبة بين االثر ك الموثر ك قدركي في
البحػػار عػػن علػػي

قػػاؿ اف للجنػػة ثمانيػػة ابػػواب بػػاب يػػدخل منػػه النبيػػوف ك

الصديقوف ك باب يدخل منه الشهداء ك الصالحوف ك خمسة ابواب يػدخل منهػا
شيعتنا ك محبونا الي اف قاؿ ك باب يدخل منه ساير المسلمين ممن يشهد اف ال اله
اال الله ك لم يكن في قلبه مقدار ذرة من ب ضنا اهل البيت.
ك قدذكر بعضهم في اسماء الجناف اف اعالها الفردكس ثم العالية ثم النعيم ثم
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العدف ثم المقاـ ثم الخلد ثم المػاكي ثػم دارالسػالـ ك هػذق االسػماء موجػودة فػي
الكتاب ك السنة اال اني لماجػد علػي هػذا الترتيػب الخػاص دلػيال ك ركي اف منػزؿ
محمد ك اؿمحمد

جنة عد ف ك هي كس الجناف ك اقربهػا مػن عػرش الػرحمن

كفي ركاية هي اعليها درجة ك اشرفها مكانا ك هو ينافي ما ذكركق من اف الفردكس
اعالها ك في الكتاب اف جنة الماكي عند سدرة المنتهي ك هي في الكرسػي ك لعلهػا
تسمي بالعدف ايضا بالجملة لماجد لهػذا الترتيػب دلػيال فػالمعوؿ الػيهم سػالـاللػه
عليهم ك يكفي في صحة االعتقاد كجودها ك تعددها.
ك اعلم انه قدنقوؿ اف الجنة في الكرسي ك نريد به انهػا فػي غيبػه ك اف كانػت
ثمانا ك في كل فلك فاف المراد باالفالؾ نفوسػها الدهريػة القدسػية ك مظهرهػا فػي
هذا العالم الكرسي ك االفالؾ مظهر عالم المثاؿ ك ركي لما خلق الله عزكجل الجنة
خلقها من نور عرشه ك ركي اف سقف الجنة عرش الرحمن فمحل الجناف اذا عبػر
عنه في الدنيا كاف في الكرسي.
فصـل :اعلم انػك اذا عرفػت اف الجنػاف فػي السػموات الشػرعية ك لػيس فػي
الكوف جنػة ك ال نػار ك السػموات الشػرعية هػي الخلػق الثػاني لهػذق السػماكات اذا
طاكعت ك امتثلت امر الشارع اعني حصصػها فػي المكلفػين فػاالرض اذا طاكعػت
يكوف فيها الحظاير التي هي ظل الجناف ك هي ليست في السموات فهي في االرض
ك في ارض مطاكعة ال عاصية ك المراد بػاالرض ارض عػالم النفػوس ك جماديتهػا ك
نباتيتها ك ذلك اف اهل النفوس الناطقة مختلفوا المراتػب بحسػب مراتػب الػنفس ك
هي مثل مراتب هذق االجساـ المحسوسة ك اف كاف كلها جسما لكػن منهػا عػرش ك
منها كرسي ك منها سموات ك منها عناصر ك هي االرض ك كذلك عالم النفوس عالم
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مستقل تاـ المراتب كامل المقامات له عػرش ك كرسػي ك افػالؾ ك ارض ك مػن لػه
نفس ناطقة يكوف في ذلك العػالم اال اف مػنهم فػي رتبػة العػرش ك مػنهم فػي رتبػة
الكرسي ك منهم في رتبة االفالؾ ك منهم في ارضه فالمؤمنوف لما طاكعوا بمػا فػيهم
من االفالؾ صارت افالكهػم سػماكات شػرعية ك تنػورت بنػور الشػارع ك صػارت
عليين ك اراضي الجناف ك سكنها المؤمنوف ك اما الكرسي فهو مقاـ اؿمحمد

في

القطبية يسكنونه في ظل عرش الرحمن ليس الحد فيه معهػم نصػيب اال االنبيػاء ك
االكصياء ك لمحمد ك اؿمحمػد

اشػرؼ درجاتػه الف درجػات الجنػة الواحػدة

متفاكتة ك اما العرش فهو مقاـ الرضػواف المخصػوص بمحمػد ك اؿمحمػد

فػي

مقاـ التفرد اليشاركهم فيه احد ك هو غير الجناف ك اما ارض عالم النفوس فهي مقاـ
النفوس الدانية الخسيسة كنفوس اكالد الزنػي اف امنػوا ك نفػوس المجػانين الػذين
لميشعركا ايػاـ الػدنيا ك نفػوس الجػن فػاف هػوالء الطوائػف يسػكنوف ارض عػالم
النفوس ك اما االطفاؿ ك المستضعفوف فبعد عرض التكليف اما يصعدكف الي عليػين
اك يهوكف الي سجين ك الله اعلػم بماكػانوا عػاملين ك قلنػا بكػوف اكلئػك الثلػث فػي
االرض لخساسة نفوسهم ك عدـ قابليتها الفتصير سماكية فطينهم في الخلق الثاني
الشرعي مقبوضػة مػن ارض عػالم النفػوس كالجمػادات ك النباتػات التػي مبػدؤها
الطبايع ك ليس لها ذكر في السماكات ك كل شيء يصعد الي حيػث قػبض منػه لػه ك
خلق رك حه ك نفسه منه فاكلئك مسكنهم االرض اال انها طيبة ك فيها نعيم نسػبته الػي
نعيم جناف السماء نسبة كثافة االرض الي لطافة السماء ك تلك لها سبع مراتب لكػل
سماء ارض هي من ظلها بعضها فوؽ بعض في الرتبة فارض مماتهم ارض النفػوس
ك ارض عادتهم عادة حسنة علي حسب رضاء الله سبحانه ك كذلك ارض طػبعهم ك
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ارض شهوتهم ك ارض غضبهم كلها للػه سػبحانه ك ارض الحػادهم ارض ميػل الػي
الحق ك عن الباطل ك ارض شقاكتهم ارض قسوة عن قبوؿ الباطل.
بالجملة هذق االراضي اذا طاكعت الشارع صارت طيبة لطيفة ك معذلػك هػي
غير السماكات ك اعليها ادني من ادنػي السػماكات ك نفوسػها نفػوس ظليػة كمػا اف
نفس النبات ظل نفػس الحيػواف ك نورهػا ك امػا الكرسػي ك العػرش فػال ارض فػي
مقابلهما نعم في مقابلهما حملة االرض من الملػك ك الصػخرة ك الثػور ك الحػوت ك
فيهمػػا جهػػة الػػرب غالبػػة ك هػػي مطاكعػػة لربهػػا كسػػاير المبػػادي السػػماكية ك الف
الكرسي ك العرش ل لبة نورانيتهما ك كليتهمػا ال انيػة لهمػا ك ال عكػس فانحصػرت
الحظاير بالسبع ك هي االراضي السبع التي هي اظالؿ السماكات السبع لكػل سػماء
ظل خاص به يسمي باسمه ك يسكنه قوـ خاص كما سميناهم.
فصـل :اعلم اف لكل نفس سكن الجنة ترقيات الػي مػا شػاءالله ك لػيس اف
كل مؤمن اذا سكن درجة ك رزؽ نعيما اليزاد عليه بل العبد في اقباله الي مبدئه
ليس يسكن ابدا ك هو دائم السير بل سيرق في االخرة اسرع من سيرق في الػدنيا
لتجردق عن االعراض الثقيلة المانعة لسػرعته ك هػو فػي كػل طرفػة عػين يسػير
باكثر من تماـ عمر الدنيا ك يزداد ملكا ك نعمة ك في كل جمعة يزكر ربه يػزداد
فيه نورا ك بهاءا كلكن مع سيرهم الدائم ليس يلحق الػداني العػالي فػاف العػالي
ايضا يسير فابدا صاحب الدرجة االكلي في االكلي ك صاحب الثانية فػي الثانيػة
فكل ذي درجة يسير في درجته بالسير الذاتي ك يتسػع عليػه درجتػه ك تػزداد ك
ليس انه ينتقل من درجته الي درجة االخر ك لم يعمل عمله ك لػيس سػيرهم فػي
امكنة عرضية بل ذاتية نعم يظهر له في درجته اية بعد اية من العالي ك نور بعػد
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نور ك ال غاية لذلك ك ال نهاية.
ك اعلم اف العبد ماداـ هو عبدا عامل بعبوديته ك بعمله بهػا يسػير الػي مبدئػه ك
اعماله اقداـ سيرق الي مبدئػه كلكػن االعمػاؿ تختلػف بحسػب العػوالم الخػتالؼ
الكينونات فاذا كاف لالنساف اعراض كانت االعماؿ الذاتية عليه كلفػة ك اذا خلػ
عن االعراض كاف نشاطه ك تلذذق ك تنعمه ك غاية حبػورق ك سػركرق بتلػك االعمػاؿ
النها من مقتضي شهواته الذاتية ك ليست عرضا يصعب عليه فال تكليػف فػي الػدار
االخرة ك انما هي شهوات ذاتية ك بها يسير الي مبدئه ك تلك الشػهوات فػي االخػرة
هي ثمرات هذق االعمػاؿ ك اركاحهػا ك اخركيتهػا ك هػذق االعمػاؿ هػي اجسػادها ك
دنياكيتها ك تختلف شهوات اهل الجنة في الجنة كمػا كانػت اعمػالهم مختلفػة فػي
الدنيا فكما اف من المؤمنين من يكوف غاية لذتػه فػي الػدنيا التفكػر فػي اللػه ك فػي
قدرته ك التوجه اليه ك يقوؿ في دعائه يا نعيمي ك جنتي ك يا دنياي ك اخرتي كذلك
اهل الجنة يكوف فيهم من غاية لذته في زيارة الله سبحانه ك النظػر الػي نػور كجهػه
كما ركي في القدسػي فػي حػق اصػحاب الجػوع ك الصػمت اذا تلػذذ اهػل الجنػة
بماكلهم ك مشربهم تلذذكا بكالمي ك مناجاتي ك كما اف من المؤمنين في الدنيا من
غاية لذته في العلوـ ك اليكاد يلتذ من طعاـ ك ال شػراب ك ال نكػاح كػذلك ركي اف
الجنة اسفلها طعاـ ك اعالها علم فسكنة اعلي الجناف لذتهم في العلم ك كمػا يكػوف
في الدنيا بعض المػؤمنين لػذتهم بالماكػل ك المشػرب ك المػنكح الحػالؿ كػذلك
يكوف بعض اهل الجنة يتلذذ بتلك اللذات الموصوفة فاذا كاف في الجنػة ينػاؿ كػل
لذته فكل رجل يلتػذ بمػا يشػتهيه ك ال كػل احػد يشػتهي مػا يشػتهيه االخػر ك لكػل
درجات مما عملوا ك جميع تلك اللذات خزائن االعماؿ في الػدنيا اال اف العمػل لػه
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في االخرة صورة ك في الدنيا صورة فالعبد دائما في عمله بمقتضػي العبوديػة ك بػه
يترقي في درجته فما ركي اف الجنة ليست بدار عمل فمعناق عمل فيه كلفة ك مشقة
ك اال فلهم اعماؿ ك دعوات ك مناجاة المتسمع قوله سبحانه دعػويهم فيهػا سػبحانك
اللهم ك تحيتهم فيها سالـ ك اخر دعويهم اف الحمد لله رب العالمين ك كجوق يومئذ
ناضرة الي ربها ناظرة ك اي عبادة اعظم من ذلك ك فػي القدسػي الػذي مػر تلػذذكا
بكالمي ك مناجاتي ك هي عبادة ك في كل جمعة يزكركف اللػه ك هػي عبػادة ك فيمػا
بينهم يتزاكركف ك يزكركف النبي ك االئمة

ك هي عبادة ك غاية كل لذة افتكػوف

بمقتضي شػهوة الػنفس فػاذا كانػت شػهواتهم فيمػا يرضػي اللػه فػاي كلفػة لهػم ك
اليبت وف عنه بدال ك ال حوال ابدا اكليس اهل الجنػة راضػين عػن اللػه متكلػين عليػه
مسلمين له موقنين به عارفين بحقه ك بنبيه ك اكليائػه ك شػيعتهم عػاملين بمػا يرضػي
الله كائنا ماكاف ك هل العبادة اال هذق فالعبد ماداـ هو عبدا عبد بعبادته ك بهػا يترقػي
ك يزداد درجة بعد درجة ك هي اقداـ سيرق الي ربه ك في كػل قػدـ يػزداد خلػودق ك
ثباته ك توحدق ك تشاكل اجزائه ك قوته ك قدرته علي احداث ما يشاء من النعػيم فػي
ملكه بمحض ارادته ك يتضاعف في هذق االمور في كل درجة بما اليحصي فكلمػا
اسقوا من الماء االلهي الذي هو نور المبدا الشػارع ك الػذي منػه حيػوتهم االيمانيػة
انحلوا من عقودهم المحددة لهم فانبسطوا ك ازدادكا كحػدة ك انبسػاطا ك نفػوذا ثػم
عقدكا عليه ك تعينوا به فاسقوا مرة اخري فحلوا من ذلك العقد مرة اخري فانبسطوا
مرة اخري ك اتسعوا اكثر ك كسعوا من ذلك الماء اكثر ك هكذا فليس لػذلك المزيػد
غاية ك ال نهاية قاؿ الله تبارؾ ك تعالي عطاء غيػر مجػذكذ ك قػاؿ لػدينا مزيػد ك قػاؿ
المقطوعة ك ال ممنوعة افهم راشدا موفقا.
ٖٗٙ

فصـل :اعلم اف النار بعكس الجنة مػن كػل جهػة ك هػي فػي االرض كمػا اف
الجنة في السماء كما سئل علي

اين تكػوف الجنػة ك ايػن تكػوف النػار قػاؿ امػا

الجنة ففي السماء ك اما النار ففي االرض قيل فما السبعة قاؿ سػبعة ابػواب النػار
متطابقات قيل فما الثمانية قاؿ ثمانية ابواب الجنة ك قدعرفت اف االراضػي سػبع
في مقابلة السماكات السبع ك هي ارض الموت فػي مقابلػة سػماء الحيػوة ك ارض
العػادة فػػي مقابلػة سػػماء الفكػػر ك ارض الطبػع فػػي مق ابلػة سػػماء الخيػػاؿ ك ارض
الشهوة في مقابلة سماء المادة ك ارض ال ضػب فػي مقابلػة سػماء الػوهم ك ارض
االلحاد في مقابلة سماء العلم ك ارض الشقاكة في مقابلة سػماء العقػل فهػذق هػي
االراضي السبع التي في كل كاحدة منها طبقة مػن طبقػات جهػنم ك هػي علػي مػا
ركي عن اميرالمؤمنين
فعنه

بعضها فػوؽ بعػض ك درجػات الجنػاف علػي العػرض

اف جهنم لها سبعة ابواب اطباؽ بعضها فوؽ بعض ك كضع احػدي يديػه

علي االخري فقاؿ هكذا ك اف الله كضػع الجنػاف علػي العػرض ك كضػع النيػراف
بعضها فوؽ بعض فاسفلها جهنم ك فوقها لظي ك فوقها الحطمة ك فوقها الجحيم ك
فوقها السعير ك فوقها الهاكية ك عن ركاية اسفلها الهاكيػة ك اعالهػا جهػنم ك لعػل
المراد ك الله اعلم من كوف النار اطباقا ك الجنة بالعرض اف اهل النار قدتكبركا في
االرض ك استعلي بعضهم علي بعض فظهركا يوـ القيمة في اطباؽ ك اف اهل الجنة
متواخوف متواضعوف اليستعلي العالي منهم علي الػداني بػل يخضػع لػه ك يخشػع
فظهركا بالعرض عند االجتماع اخوانا علي سرر متقابلين ك اف كػاف لكػل كاحػد
فيما يخصه درجة اليلحقها الداني فقد قاؿ الله سبحانه هم درجات عند الله ك قاؿ
لهم درجات عند ربهم.
ٖٗٚ

بالجملة صارت الجنة ثمػاني ك النػار سػبعا فػاف جنػة عػدف ال مقابػل لهػا فػي
سجين ل لبة نورانيتها ك اضمحالؿ االنية فيها ك مظػاهر تلػك االبػواب فػي االنسػاف
حواسه الخمس ك نفسه النباتية ك جسدق من حيث انفسها اذا استعملها فػي مسػاخ
الله سبحانه ك بواطن هذق االبواب ك هي حواسه الخمػس الباطنػة ك ركحػه ك نفسػه
االمارة بالسوء من حيث انفسها فانه اذا عصي الله بها الدت االنساف الي جهنم التػي
هي في االرض فظواهر تلك االبواب تؤدي االنساف الي ضحضاح جهنم اذ له ايضػا
سبعة ابواب علي طبق النيراف االصلية ك بواطنها تؤدي الي ساير الطبقػات االصػلية
فانها تنفتح عليها ك ذلك اف كل سماء من هذق السموات التػي فػي االنسػاف صػالحة
الفتجري في طاعة الله فتكوف مصورة بصورة االمتثاؿ فتكوف سػماء شػرعية ك اف
تجري في معصية الله فتكوف مصورة بصورة االعراض فتكوف ارضػا شػرعية ك امػا
هػذق االرض فهػػي اف اطاعػػت تكػػوف حظػاير الجنػػاف اك عصػػت فتكػػوف ضحضػػاح
النيراف فاذا كانت سماء مصػورة بصػور رضػاء اللػه سػبحانه كانػت بػاب جنػة مػن
الجناف ك اذا كانت ارضا مصورة بصورة سخ الله كانػت بػاب طبقػة مػن طبقػات
النار فسبع نيراف تقابل سبع جناف ك اما الكرسي فهو مقػاـ الػنفس الناطقػة القدسػية
االنسانية الكلية فهي التعصي ك اليعصي بها ابدا فاف الصػورة االنسػانية هػي اكبػر
حجة الله علي خلقه ك هي الطريق الي كل خي ر ك هي الصراط المؤدي الي الجناف
ك اليقع في النيراف اال من زؿ عنه فهي بػاب جنػة ك ليسػت ببػاب نػار فالجػل ذلػك
صارت الجناف ثماني ك النيراف سبعا ك حظػاير كػل كاحػدة ايضػا سػبعا ك ال حظيػرة
للثامنة النها كلية ك ال اية لها في الجزئيات االرضية فتدبر.
فصـل :اف لجهنم تسعة عشر زبانية يزبنوف الناس في جهنم نعوذ بالله ك هػم
ٖٗٛ

مالئكة غالظ شداد اليعصوف الله ما امرهم ك يفعلوف ما يؤمركف فانك قدعرفت
اف جهنم في جهة االراضي السبع التي هي انيػات السػموات المقابلػة لوجوداتهػا
الشرعية ك ضحضاح النار في هذق االرض من حيث انيتها فتماـ هذق السػماكات ك
االرض اسباب تادية االنساف الي النار اذا ماؿ الي العصياف ك جميعها اسباب تادية
االنساف الي الجناف اذا ماؿ الي الطاعة ك االمتثاؿ ك انت اذا نظػرت رايػت كليػات
هذا العالم المتعلقة بالعصاة تسػعة عشػر منهػا االفػالؾ السػبعة مػن حيػث انيتهػا ك
ماهيتهػا ك منهػا البػركج االثناعشػر فهػذق تسػعة عشػر المػدبرات السػماكية التػي
يزبنوف العصاة اذا مػالوا الػي المعصػية فيمػددهم المالئكػة الكليػة التسػعة عشػر
الموكلة بهذق التسعة عشر امداد خذالف ك زبن ك دفع الي جهة االسفل فيزبنونهم
الي النار ك كليات االرض التي هي من ظلها ك ضحضاحها ايضا تسعة عشػر ك هػي
العنا صػػر االربعػػة الظػػاهرة فػػي مواليػػدها الثلثػػة فهػػي اثناعشػػر عنصػػرا ك اشػػعة
الكواكب السبعة الممازجة لهذق العناصر المكملة المدبرة لها فهػي تسػعة عشػر
سفلية يزبنوف االنساف في الضحضاح اذا ماؿ الي المعصية عن ظاهر جسػدق ك ايػة
هوالء الزبانية السفلية في االنساف اخالطه االربعة في مراتبه الثلػث ثػم طحالػه ك
كبدق مع معدتػه ك مرارتػه ك قلبػه ك االت تناسػله ك ريتػه ك دماغػه المتحركػة فػي
مقتضيات تلك االخالط فهم الذين يزبنوف االنساف فػي ضحضػاح جهػنم اذا مػاؿ
الي العصياف ك اما الزبانية العلوية االصلية في االنساف فركحػه ك فكػرق ك خيالػه ك
كجودق الحسي ك كهم ه ك علمه ك تعقله الذي اف عصي يكػوف جهػال السػارية فػي
مجاريها في شهور استكماؿ نفسه من مبػدا تكونػه الػي غايػة عمػرق فػي فصػوله
االربعة الصبا ك الشباب ك الكهولة ك الهرـ فالصبا فصله الربيع ك هو من اكؿ عمرق
ٖٜٗ

الي اربع عشرة سنة ك الشباب فصله الصيف من خمس عشرة سنة الي ثلث كثلثين
ك الخريف من اربع ك ثلثين الي ستين ك الشتاء من كاحدة ك ستين الي اخر عمرق ك
بلحاظ اخر ربيعه الي ثلثين ك صػيفه منػه الػي سػتين ك خريفػه منػه الػي تسػعين ك
شتاؤق منه الي اخر العمر ك لكل كجػه ك لكػل فصػل طرفػاف ك كسػ فػالمجموع
اثناعشر شهرا هو مدة استكماؿ النفس ك بلوغ الكتػاب اجلػه ك لكػل كاحػد ملػك
يزبن االنساف الي جهنم اف كاف مائال الي المعصية نعوذ باهّلل.
بالجملة هؤالء التسعةعشػر مالئكػة كليػة مػدبرة المػر العػالم الكبيػر ك الصػ ير
يدبركف جميع ما يجري في هذا العالم كما ركي عن ابػيعبداللػه

اف اللػه تبػارؾ ك

تعالي خلق ركحالقدس ك لميخلق خلقا اقرب اليه منها ك ليست باكرـ خلقه عليه فاذا
اراد امرا القاق اليها فالقته الي النجوـ فجرت به ك تحت هوالء من االعواف ك االنصار ما
اليحصيهم اال الله ك مايعلم جنود ربػك اال هػو فكػل مػن اختػار المعصػية يمػددق ربػه
بامدادق الخذالنية بواسطة هوالء المالئكة فيدفعه الي نار جهػنم قػاؿ تعػالي كػال نمػد
هوالء ك هوالء من عطاء ربك ك ماكاف عطاء ربك محظورا ك من اختار الطاعة فهػؤالء
المالئكة مع المالئكة المػوكلين بالكرسػي ك العػرش جميعػا يمدكنػه امػداد توفيػق ك
تاييد ك تسديد ك ترقية ك يسلكوف به سبيل الجنة فافهم راشدا موفقا.
فصـل :اعل م انا قداسلفنا هنا ك حققنػا فػي سػاير كتبنػا اف لالشػياء كجػودين
كجوداكونيا ك هو كونهم مخلوقين بمشية الله سبحانه من مادة ك هي الماء النازؿ
من سحاب المشية ك صورة ك هي التربة المخلوقة من نفس ذلػك المػاء فهػم فػي
هذا الوجود عباد مطيعوف المرق سبحانه اليعصػوف اللػه مػا امػرهم ك يفعلػوف مػا
يؤمركف فيسجد له سواد الليل ك ضياء النهػار ك يعبػدق الكػافر بكفػرق كمػا يعبػدق
ٓٗٗ

المؤمن بايمانه ال مزية الحدهم علي االخر في العبادة ك ليس احػدهم بػاطوع لػه
من االخر ك ال باقرب اليه ك الرحمن علي العرش استوي يعني ليس شيء اقػرب
اليه من االخر فذلك طاعة كونية اذ تكونوا علي ما كونهم ك كجػودا شػرعيا ك هػو
كونهم مطيعين اك عاصين للشارع لهم مادة ك هي الماء النازؿ من سحاب المشػية
الشرعية المطابق لمحبته ك هو الماء العذب في بطن امتثالهم الذي هو الصػورة اك
المخالف لمحبته ك هو الماء االجاج في بطن اعراضهم الػذي هػو الصػورة فهػذق
المادة ك الصورة هما حقيقة الوجود الشرعي كما اف تلػك المػادة ك الصػورة همػا
حقيقة الوجود الكوني ك ال شي ء في ملك اللػه سػبحانه اال ك لػه هػذاف الخلقػاف ك
اليمحي هذا الخلق الثاني ك الينسخ بعد استقرارق عليهم هو الذي خلقكم فمنكم
كافر ك منكم مؤمن ك ما ثبت في ملك الله ال يخرج من ملكه كيف ك الشرع غايػة
الكوف ك في محوق بقاء الخلق بال غايػة ك هػو اليصػدر مػن الحكػيم قػاؿ سػبحانه
ماخلقت الجن ك االنس اال ليعبدكف ك ركي اي ليعرفوف كما في القدسي خلقت
الخلػػق لكػػياعػػرؼ فالشػػرع غايػػة الكػػوف اال اف العبػػادة ك المعرفػػة هػػي ال ايػػة
المنظورة بالذات ك انم ا مكنوا من المخالفة لتكوف العبادة عبػادة ك لػو كػانوا غيػر
متمكنين من المخالفة ك المعصية لم تكن العبادة عبادة ك لكػانوا مجبػورين عليهػا
فبعد ما مكنوا من المخالفة اختارها بعضهم فاستقرت علػيهم ك خلقػوا فػي الثػاني
منهما علي خالؼ رضاء الله سبحانه ك محبته خذالنا فلما ظهرت الحالتاف علػيهم
ك ثبتتا في ملك الله لم يجز محوهما عن ملكه هذا ك هما كونا مػن حكمتػه البال ػة
الكونية ك كماله ك جماله فهػم بعػد اسػتقرار الوجػود الشػرعي منػه بػدئوا ك اليػه
يعودكف ك اليعودكف الي الكوف بمحو الشػرع فانػه اليمحػي بعػد ثبتػه فػالمؤمن
ٔٗٗ

بدئ من االيماف ك اليه يعود ك الكػافر بػدئ مػن الكفػر ك اليػه يعػود كمػا بػداكم
تعودكف فريقا هدي ك فريقا حق عليهم الضاللة فػركي عػن البػاقر

فػي هػذق

االية خلقهم من طينتهم مؤمنا ك كػافرا ك شػقيا ك سػعيدا ك كػذلك يعػودكف يػوـ
القيمة مهتد ك ضاؿ فالمؤمن خلق بعػد عػرض التكليػف عليػه مػن طينػة الجنػة ك
عليين ك ال يها يعود ك الكافر خلق من طينة النار ك سجين ك اليها يعود ك قػد مػر عػن
الباقر

كالله ماخلت الجنة من اركاح المؤمنين منذ خلقها ك ال خلت النار مػن

اركاح الكافرين العصاة منذ خلقها انتهي ك لو تجاكزكا عن المبدا الشرعي لبطلت
الجنػػة ك النػػار ك هػػو خػػالؼ اجمػػاع المسػػلمين ك ال كتػػاب ك السػػنة فاهػػل الجنػػة
مخلدكف في الجنة ك اهل النار مخلدكف في النار ك امػا اهػل الجنػة فيتنعمػوف ابػدا
بوركد االمداد المشاكلة لذكاتهم المناسبة لهم المقويػة لوجػوداتهم ك ذلػك ممػا
ال اشكاؿ فيه ك اما اهل النار فيتالموف ابدا بوركد االمداد المنػافرة لفطػرتهم التػي
فطر الله الخلق عليها بحكم المقابلة ك في ذلػك اضػطربت اراء منتحلػي الحكمػة
فمنهم من قاؿ انهم يانسوف بعد حين بتلك المنافرات شيئا بعد شيء الي افيلتذكا
بتلك االمداد ك هم مخلدكف فيها بحيث لو امدكا بنعيم الجنة تنافركا عنه ك تاذكا به
ك منهم من قاؿ بخركجهم عنها ك دخولهم الج ناف ك لهم فػي ذلػك ترهػات كاهيػة
سموها ادلة عقلية ك زخرفوها ببعض المتشابهات من الكتاب ك السنة ك كتبهم بها
مشحونة ك نحن بعد ما بينا كجه دكاـ التالم تست ني به عن ذكرها ك ردها.
فنقوؿ انك بعد ما عرفت اف االشياء لهم كجود كوني ك هو بمنزلة االمكػاف
للوجود الشرعي ك اف الوجود الشرعي كاف فيهم بػالقوة ك صػار بالفعػل بتكميػل
الداعي الي الخير ك الداعي الي الشػر فجميػع الخيػرات ك التنعمػات ك الشػركر ك
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التالمات كانت في االكواف بالقوة كالصحة ك المرض ك الراحة ك التعػب ك اللػذة
ك االلم فانها في االبداف بالقوة ك انمػا تسػتخرج منهػا بتكميػل المكمػالت ك هػي
كلها فيها ممكنة الي ما ال نهاية له يعني يمكن افيستخرج منها ما يلتذ به دائما ك ما
يتالم به دائما ك انواع اللذات ك االالـ غيرمتناهية ك كما انه يمكن افيتالم االنساف
مرة يمكن اف يتالم مرات الي ما ال نهاية له ك سبب تالمػه بمػا يسػتخرج مػن قوتػه
الي الفعلي ة انه كاين علي صفة خاصة هي كونه هو هػو ك مػا يمكػن فيػه مػن ضػد
تلك الصفة الذي به فساد كونه اك ضػعفه ينػافر كونػه كمػا تػري اف البػدف كونػه
باتصاؿ اجزائه ك يمكن في حقه تفرؽ اكصاله فاذا خرج تفرؽ اكصاله مػن القػوة
الي الفعلية تالم منه كونه الذي هو االتصاؿ فاذا فػرؽ ك تػالم ثػم اعيػد الػي حالتػه
االكلي ثػم فػرؽ مػرة اخػري تػالم مػرة اخػري كمػا قػاؿ سػبحانه كلمػا نضػجت
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذكقوا العذاب فتبين ك ظهػر اف دكاـ التػالم امػر
ممكن اليخالف العقل المستنير فاذا قػاـ برهػاف علػي دكاـ كجػود التػالم ال يابػاق
العقل النه ممكن عندق فاذا ثبت ا مكانه نقوؿ اف الشارع لم يامر المكلفػين اال بمػا
فيه الخير ك الراحة ك النعمة ك اللذة الدائمة ك الصالح ك لم ينه اال عمػا فيػه الشػر ك
التعب ك العذاب ك االلم الدائم ك الفساد اف الله يػامر بالعػدؿ ك االحسػاف ك ايتػاء
ذي القربي ك ينهي عن الفحشاء ك المنكر ك الب ي يريد ال له بكم اليسر ك اليريػد
بكم العسر ك ذلك بديهي فاذا امتثل المكلف امرق ك انزجػر عػن نهيػه خػرج مػن
قوته ما فيه اللذة فاف امتثل مرة التذ مرة ك اف امتثل مرات يلتذ مػرات ك اف خػالف
امرق ك نهيه خرج من قوته ما فيه االلم فاف خالف مرة تالم مرة ك اف خالف مػرات
تالم مرات بالبد اهة ك ليس اذا خالف مػرة طػاب تلػك االالـ ك صػار المنهػيعنػه
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مامورابه ك الفساد صالحا ك لػو كػاف االمػر كػذلك لكػاف المخالفػة مػرة قبيحػة ك
مرات حسنة ك فيها الصالح ك اليقوؿ بػه جاهػل فضػال عػن العاقػل ثػم ال شػك اف
المؤمن الممتثل يؤمن بنفسه الدهرية ك يفصل امتثاله في بدنه فػي االزمػاف طػاؿ
عمرق اـ قصر ك الكافر المخالف يكفر بنفسه الدهرية ك يفصل مخالفته في بدنػه
الزماني طاؿ عمرق اـ قصر فامتثاؿ المؤمن دهري ك اف ظهر فػي زمػاف محػدكد ك
مخالفة الكافر دهرية ك اف ظهرت فػي زمػاف محػدكد فلػو عاشػا ابػد االبػد لظهػر
امتثاؿ ممتثلهما ك مخالفة مخالفهمػا كمػا ي ظهػر شػعورهما ك نطقهمػا بػال تفػاكت
فالمؤمن الممتثل يخلد فيما فيه لذته ابدا دهريا ك الكافر المخالف يخلد فيما فيػه
المه ابدا دهريا باختيارهما ما اختارا ك هذا معني ما ركي بنياتهم خلدكا ك ليس اف
الله سبحانه يثيب المؤمن لقرابة بينه ك بينه اك لمناسبة بينهما اك لرقػة منػه عليػه ك
يعذب الكافر لمعاندة بينه ك بينػه اك منػافرة اك شػفاء غػي حتػي يقػاؿ انػه ارحػم
الراحمين ك كيف يرضي اف يعذب عبدا ضعيفا ابد االبد بل العبد بنفسه اذا اختػار
لنفسه مالزمة ما فيه تالمه ليس في حكم العدؿ افيمدق ب ير ما يختار ك اليشملهم
الفضل النهم اليستحقوف من ه الفضل ك اليريدكنه منه باختيارهم فكيف يشػملهم
الفضل ك ليس من ذات الله سبحانه ك ال مػن ذاتهػم اقتضػاء ك انمػا يشػمل الفضػل
الذين يرتكبوف السيئات بجهالة اك عادة اك طبيعة اك شهوة اك غضب اك غير ذلك ك
قلوبهم منكرة لها كجلة منها يجدكف في انفسهم اف الله سبحانه اف عذبهم فبعدله
ك اف غفػػر لهػػم فبفضػػله فاكلئػػك يتػػوب اللػػه علػػيهم مػػن فضػػله ك رحمتػػه فسػػمع
ابوعبدالله

يقوؿ اف الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنػة قيػل يدخلػه

الله بالذنب الجنة قاؿ نعم انه يذنب فاليزاؿ منه خائفا ماقتا لنفسه فيرحمػه اللػه
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فيدخله الجنة ك سمع يقوؿ من اذنب ذنبا ف علم اف الله مطلع عليه اف شاء عذبػه ك
اف شاء غفر له غفر له ك اف لميست فر ك سمع يقوؿ ما من عبد يذنب ذنبا فندـ عليه
اال غفر الله له قبل اف يست فر الخبر فمن بقي فيه باقية يقر لله سبحانه انه مستحق
لعقوبته ك هو مؤمن بالله سبحانه يدركه الفضل ك الشػفاعة ك اال فػال قػاؿ سػبحانه
افاالله الي فر اف يشرؾ به ك ي فر مادكف ذلك لمن يشاء فمن لم يقر له بالوحدانية
الي فر له ك ثمرة عدـ الم فرة اف يؤخذ بشركه ك اذا كاف شركه ذاتيا في الشػرع ك
اليتجاكزق ك الذاتي اليزكؿ يستحق العذاب ابػدا ك ال مقتضػي فيػه للفضػل بسػوء
اختيارق فبذلك يدكـ عليه العذاب ك التالم ك اليستانس التالم لتجدد ما ينافر كونه
الباقي علي ما هو عليه ك اليستحيل الي النار النه اليمػوت فيهػا ك اليحيػي ك كػل
شي ء هو هو ك انما االستحالة تجري في الصفات العرضية ال الذاتية فػاف اسػتحالة
الذات عدمها ك اليعدـ ما دخل الوجود النه كماؿ كوني للػه سػبحانه ك اسػم مػن
اسمائه القديمػة ك مػا قيػل اف العػذاب للتاديػب ك ليرجػع العاصػي عػن غيػه ك اال
ال فائدة فيه ك العذاب االبدي ال فائدة له ك اليصدر من الحكيم فهػو كػالـ قشػري
صادر عن غيرحكمة فاف العذاب التاديبي لمن يؤؿ الي الخير لصالح ذاته ك فساد
اعراضه ك ذلك ايضا ممن له غرض في التاديب ك اين هذا الكالـ من مقاـ العرفاء
االعالـ ك اما العذاب الذاتي فليس للتاديب ك انما هو بسوء اختيار المعذب بالفتح
بنفسه ك ليس الله سبحانه يعذب احدا من الكفار لشفاء غي اك ل اية تحصل منهم ك
انما الزـ المسببات االسباب بحكمته فمن قارف سببا لحقه المسبب المحالػة كمػن
رمي بنفسه في النار ك احترؽ فمن رمػي بنفسػه فػي النػار ك اللػه سػبحانه نهػاق عنػه
احترؽ ك ليس الله سبحانه احرقه لشفاء غيظه اك ليرجع عن غيه فمػن لػميستحسػن
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العذاب االبدي فاليخترف الكفر الذاتي حتي يامنه فػاف االكقػات تحػد ك لهػا اكؿ ك
اخر مادامت في االكصاؼ ك اذا صار الوقػت للػذات فالغايػة لػه ك ال نهايػة فػاالالـ
التي تصل االنسافلصفاته العرضية فاف لها انقضاء كما كاف السبابها انقضاء ك االالـ
التي تصل االنساف لذاته فليس لها انقضاء اذ ليس لسببها انقضاء ك لػو راجعػت الػي
جهات كالمي ك فهمت مرامي التكاد تشك في خلود العذاب االليم ك دكاـ التػاذي
بشدايد الجحيم ك التكاد تقوؿ بقػوؿ اليهػود الػذين قػالوا لػن تمسػنا النػار اال ايامػا
معدكدة ك التكاد تتزلزؿ بشبهات الصػوفية لعػنهم اللػه سػبحانه المخػربين للػدين
المعاندين لشريعة سيد المرسلين عليه ك اله صلوات المصلين.
فصـل :اعلم اف لالنساف ثلث مراتب االكلي مرتبػة ذاتػه ك حقيقتػه مػا هػو بػه
انساف غيرحيواف ك ال نبات ك ال جماد ك هي مرتبة نفسػه الناطقػة التػي بهػا االنسػاف
انساف ك هي تماـ ما هو به هو ك الثانية مرتبة حيوانيته ك تنزله في مرتبػة الحيوانػات
البرزخية في عالم االمثلة ك هي اعراضه البرزخية ك ما هو له منها حيواف ناطق نطػق
بفضل نور النفس الناطقة ك الثالثة مرتبته النباتيػة ك تنزلػه فػي رتبػة النباتػات ك هػي
بدنه الدنياكي النامي الذابل الذي يحيي ك يموت علي ما تػري ك قدلحقػه اعػراض
جمادية ال كالـ فيها اذ ال حركة لها ك ال نفػس بالفعػل فاالنسػاف يصػدر عنػه افعالػه
بمقتضي بدنه الدنياكي النباتي الطبيعي بفضل شعور الػنفس الناطقػة ك حركاتهػا ك
افعالها النازلة اليه المنصب ة فيه فتبرز علي حسب تلك االصباغ ك لعل تلك االصػباغ
مػػن نفػػس ذلػػك البػػدف النبػػاتي ك نفسػػه الناطقػػة عنهػػا بريئػػة ك لهػػا منكػػرة ك عنهػػا
مستوحشة كارتعاش يد صاحب الرعشة ك ظهػور الكتابػة عنػه علػي خػالؼ هػواق
فهذق الكتابة المرتعشة ترجع الي يدق ال الػي نفسػه الناطقػة ك قديصػدر عنػه افعػاؿ
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بمقتضػػي نفسػػه الحيوانيػػة البرزخيػػة ك اف كانػػت بفضػػل شػػعور الػػنفس الناطقػػة ك
اراداتها ك افعالها فلربما يصدر عنها فعل لميكن علي مقتضي محبته ك ميله ك انما هو
بمقتضي صبغ حيوانيته ك هو يشناق ك يتبرا منه فذلك ايضا اليؤؿ اليه اذ لميبدا منػه ك
ربما ينصبغ ثانيا هذا الفعل الحيواني المنصبغ في طبيعته الدنياكية فيكتسػب فسػادا
علي فساد ك هي اي النفس الناطقة بريئة عنهما جميعا ك اما ما صػدر عنػه مػن نفسػه
الناطقة التي هي ذاته فهو منه ك اليه ك يلحقه حسنه ك قبحػه فتبػين اف اراضػي الػزرع
ثلث ك كذلك اياـ الحصاد ينب ي افتكوف ثلثة فػاف حصػاد كػل زرع عنػد البلػوغ ك
بلوغه غايته ك غايته في عرصة بدئه فكػل عمػل زرع فػي الػدنيا بمقتضػي الطبيعػة
الدنياكية يحصل في الدنيا ثمرته ك يناله جزاؤق خيرا اك شرا فهذق االعمػاؿ متقضػية
ك البد ك افيكوف جزاؤها ايضا متقضيا ك الله سبحانه ارحم ك اكػرـ افيعػذب العبػد
بعصياف ساعة الف سنة مثال ك الله يقوؿ من جاء بالسيئة فاليجػزي اال مثلهػا فَِ
عمل عمال بمقتضي طبيعته الدنياكية يناله نصيبه من الكتاب بقدرق فاذا كاف ذاتػه ك
برزخيته بريئتين منه مات ك كرد العالم البرزخ ك قدتخل

عن شوب اصباغ نباتيػة

كاف فيها ك يرد علي نعم تليق به ك يحمد الله سبحانه الذي اذهب عنه الحزف اف ربنا
ل فور شكور ك قدناله في الدنيا مسببات الزمت تلك االسباب من غيػر شػفاء غػي
لله سبحانه ك ال ارادة تاديب فمن رمي بنفسه في النار احترؽ ك من القي نفسػه عػن
الجبل انكسػر عظامػه ك ذلػك حكػم مالزمػة االسػباب ك المسػببات التػي هػي مػن
مقتضي العدؿ في الحكم ك عطاء كل ذيحق حقه ك السوؽ الي كل مخلػوؽ رزقػه
ك ٍِ عمػل عمػال بمقتضػي برزخيتػه ك حيوانيتػه ك نفسػه البرزخيػة فػذلك ارض
زرعها في عالم المثاؿ ك يدرؾ ثمرق فػي عػالم المثػاؿ فيحصػدق هنػاؾ ك جميػع نعػيم
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الدنيا ك عذاب الدنيا اليصيراف ثمرة عمل من تلك االعماؿ ك يقصراف عنػه فػاف غايػة
نعيم الدنيا الي زكاؿ عند انقضاء الزماف ك ذلك العمل دهري برزخػي يقتضػي نعيمػا
دائما بدكاـ دهري برزخي ك عذابا دائما بعػذاب دهػري برزخػي ك اليكافيػه جػزاء
الدنيا فينعم في البرزخ اك يعذب كفاء عمله فاذا نفخ في الصػور ك مػات ك انشػر جػاء
خالصا من ذلك الشوب ك ليس عليه شيء مػن ذلػك الػذنب ك ال مػن تلػك الحسػنة ك
ٍِ عمل عمال بمقتضي نفسه الناطقة التي هو هي ك هي هو يكوف ذلػك الػزرع فػي
اعلي الدهر ك يدرؾ ثمرق ايضا هناؾ ك يحصدق هناؾ ك يناله جزاؤق هناؾ علػي حسػب
زرعه ك لماكاف عمله دهريا يكوف جزاؤق دهريا ك قدعرفت اف الدهر عرصػة الثبػات
ك االستقرار ك الدكاـ النه عرصة الذات فيكوف جزاؤق ثابتا دائمػا علػي حسػب عملػه
بمالزمة المسببات ك االسباب ك لعمري ماادري اين اكلئك المنتحلوف ك اين الحكمػة
ك كيف استبدكا بارائهم ك است نوا عن اؿمحمد

نعم هذا جػزاء مػن يتخلػف عػن

النور ك يفزع الي الظلمات الله كلي الذين امنوا يخرجهم من الظلمػات الػي النػور ك
الذين كفركا اكلياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات اكلئك اصحاب
النار هم فيها خالدكف فخذ هذق الحكم االلهية النبوية العلوية ك قل الحمػد للػه الػذي
هدانا لهذا ك ماكنا لنهتدي لوال اف هدانا الله فتدبر ك اغتنم ك اشكر الله.
فصـل :اعلم اف الشفاعة ثابتػة بالكتػاب ك السػنة ك االجمػاع كلكػن معرفتهػا
مشكلة فاحببنا اف نورد فصال في هذا الكتاب يكشف عن حقيقتها.
اعلم اف الشفاعة فضل نور من الكامل يقع عل ي الناق

فيتكمل بذلك النور

استعدادق لتعلق فضل به ماكػاف يسػتحقه قبػل كقػوع ذلػك النػور عليػه فيمػد بمػا
لم يكن يستحقه اك يترؾ حق عليػه كػاف ينب ػي اخػذق بػه لػوال ذلػك النػور الواقػع
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فعرصػػة الشػػفاعة عرصػػة تحػػت عرصػػة التشػػريع ك انمػػا هػػو حكػػم اقترانػػي بػػين
المتصاقعين بعد نزكؿ العالي ال ي عرصة الداني ك تلبسه بلباسه فالنسب التي تقػع
بينهما مػن التواصػل ك التػراحم ك التعػاطف ك التعػارؼ هػي الشػفاعة الف الشػفع
بمعني الزكج ك هما المقترناف ك اما العالي الموثر فهو من يشفع اليه ك يحكم بػين
الخلق ك ذلك في ما سوي الله سبحانه مقامات مرة ينظر الي الجميػع بالنسػبة الػي
الله سبحانه ك ال نسبة فيري الكل نورا كحدانيا احديا كاينا دائما ثابتػا فهػو حينئػذ
كماؿ الله سبحانه ك كينونته الدائمة الثابتة الكائنة غيرالمكونة فال تعػدد هنػاؾ ك
نػور قػائم
ال تكثر ابدا ابدا ك مرة ينظر الي الكػل بنظػر االطػالؽ بشػرط ال فيػري ٌ
بتلك الكينونة بنفس ذلك النور ك ليس فيه شي ء من الكثػرات ك التعػددات علػي
معني نفيها الذي هو فرع االثبات الذكري فهو حينئذ مركب من النفي ك االثبػات
اثبات نفسه ك نفي ما سواق فهو كاحد ال احد ك هو مبدا المبادي ك غايػة ال ايػات ك
نهاية النهايات ك اكؿ المعاني ك التعينػات لكػن علػي نهػج الكليػة التػي هػي نفػي
الجزئيات ك مرة ينظر الي الكػل ك يػري فيػه الكثػرات ك التعػددات ك المبػادي ك
ال ايات فيري فيه عرش ك كرسي ك سموات ك عناصر يدرؾ بعضها بعضا ك يقترف
بعضها ببعض ك فيه االقوي ك االضعف ك االشرؼ ك االخس ك االكمل ك االنقػ
ك االنور ك االظلم ك هنا مقاـ االمكا ف الجايز ك الماء النػازؿ مػن سػحاب المشػية ك
فيه كثرات فعلية كليػة ك هػو الوجػود بشػرط شػي ء ك االمػر المفعػولي ك الكليػة
االلهية ك مرة ينظر الي الوجودات الجزئية المولدة من تلػك الػنفس الكليػة التػي
هي برتبتيها ابوا هذق الوجودات ك تلك الوجودات موادها مػن سػماكات الػنفس
الكلي ة ك صورها من ارضيها ك كلها مصورة في بطن تلك االـ هو الذي يصػوركم
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في االرحاـ كيف يشاء خلقكم من نفس كاحدة ك هي السماء ك جعل منها زكجها
ك هي االرض ك بث منهما رجاال كثيػرا ك نسػاء فالمقػاـ االكؿ مقػاـ التوحيػد ك دار
التفريػد ك المقػاـ الثػاني مقػاـ معرفػة فعػل اللػه سػبحانه ك دار كاحديتػه سػػبحانه ك
اسمائه ك صفاته ك المقاـ الثالث هو مقاـ الخلق االكؿ الذي اليشاركه فيه احد ك دار
التشريع ك المنير الذي من شعاعه الكل ك المقاـ الرابع هو مقػاـ سػاير الخلػق ك هنػا
دار الشػػفاعة ك االقتػػراف فهػػي دار معمػػورة ثابتػػة قػػدخلقها اللػػه سػػبحانه ك عمرهػػا
بالد عاة ك الهداة ك السادة الوالة ك المؤمنين الرعاة ك االخواف الكفاة ففي هذق الػدار
يشفع كل من له فضل نور مشرؽ لمن يقترف به نحو اقتراف اك يتصل به نحو اتصػاؿ
ك فضل نورق يكمل قابلية الناق

حتي يمد بما لميكن يمػد لػوالق ك يتػرؾ لػه حػق

عليه ماكاف يترؾ لػوال ذلػك النػور فيشػفعوف كػذلك ك يشػفعوف فياهفع اكؿ
الشػػافعين ك انػػور النيػػرين محمػػد

لذريتػػه االنجبػػين علػػيهم صػػلوات المصػػلين

فبفضل نورق المشرؽ عليهم باتصالهم به ك باتحاد طينتهم معه يستكملوف ما لميكن
لهم لوال ذلك النور فيتقوكف به ك يسػتكملوف بحيػث يػتألأل نػورهم ك يشػرؽ علػي
صفحات العوالم حتي انه لو كػاف كلهػا كفػارا ك التجػاؤا الػيهم للحقهػم الشػفاعة ك
انجوهم ك كملوهم كلكن اليشػفعوف اال لمػن ارتضػي فػاف مػن اليتوجػه الػيهم اك
اليتصل بهم نحو اتصاؿ اليرتضيه اللػه ثػم هػم يشػفعوف النبيػاء اللػه سػالـاللػه علػيهم
التصػالهم بهػم اتصػػاؿ النػور بػالمنير فيسػػتكملوف دكيػن االسػتكماؿ االكؿ فيشػػفعوف
للمؤمنين المػوالين الؿمحمػد

فيسػتكملوف دكيػن االسػتكماؿ السػابق فيشػفعوف

للمسػػلمين الػػذين دكنهػػم بالجملػػة تنتشػػر الشػػفاعة انتشػػارا علػػي حسػػب االتصػػاؿ ك
االقتراف.
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فعن ابيجعفر
الي شفاعة محمد

في حديث ما احد من االكلين ك االخرين اال ك هو محتاج
يوـ القيمة ثم قاؿ اف لرسوؿ اهّلل الشفاعة فػي امتػه ك لنػا

شفاعة في شيعتنا ك لشيعتنا شفاعة في اهاليهم ثم قاؿ ك اف المؤمن ليشفع في مثل
ربيعة ك مضر ك اف المؤمن ليشفع حتي لخادمه ك يقوؿ يارب حق خػدمتي كػاف
يقيني الحر ك البرد ك عن علي

في حديث يشفع كل رجل مػن شػيعتي ك مػن

توالني ك نصرني ك حارب من حاربني بفعل اك قوؿ سػبعين الفػا مػن جيرانػه ك
اقربائه ك في ركاية هل يشفع اي النبي

اال لمن كجبت له النار ك عن النبي

انما شفاعتي الهل الكباير من امتي فاما المحسػنوف فمػاعليهم مػن سػبيل اقػوؿ
الشفاعة المخصوصة باهل الكباير هو شفاعة ترؾ الحق ال شفاعة االمداد كما مػر
انه ما احد من االكلين ك االخرين اال ك هو محتػاج الػي شػفاعة محمػد

ك ركي

شيعتنا من نور الله خلقوا ك اليه يعودكف كالله انكم لملحقوف بنا يوـ القيمة ك انا
لنشفع فنشفع ك كالله انكم لتشفعوف فتشفعوف ك ما من رجل منكم اال ك سترفع له
نار عن شماله ك جنة عن يمينه فيدخل احباءق الجنػة ك اعػداءق النػار ك ركي عػن
الصادؽ

اصحاب الحدكد مسلموف ال مؤمنوف ك ال كافركف فاف الله تبػارؾ ك

تعالي اليدخل النار مؤمنا ك قدكعدق الجنة ك اليخرج من النار كافرا ك قدكعػدق
النار ك الخلود فيهػا ك ي فػر مػا دكف ذلػك لمػن يشػاء فاصػحاب الحػدكد فسػاؽ
ال مؤمنوف ك ال كافركف ك اليخلدكف في النار ك يخرجػوف منهػا يومػا ك الشػفاعة
جايزة لهم ك المستضعفين اذا ارتضي الله عزكجل دينهم ك عن الرضا
اهل التوحيد يدخلوف النار ك يخرجوف منها ك الشفاعة جايزة لهم ك عنه
ابائه عن اميرالمؤمنين

قاؿ قاؿ رسوؿالله
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مذنبوا
عن

اذا كاف يوـ القيمة كلينا حساب

شيعتنا فمن كاف مظلمته فيما بينه ك بين الله عزكجل حكمنا فيها فاجابنا ك من كاف
مظلمته فيما بينه ك بين الناس استوهبناها فوهب لنا ك من كاف مظلمته فيما بينه ك
بيننا كنا احق من عفا ك صفح ك عن ابيجعفػر

ياجػابر التسػتعن بعػدكنا فػي

حاجة ك ال تستعطه ك التساله شربة ماء انه ليمر به المؤمن في النار فيقوؿ يا مؤمن
الست فعلت بك كذا ك كذا فيستحيي منه فيستنقذق من النػار ك انمػا سػمي المػؤمن
مؤمنا النه يؤمن علي الله فيؤمن امانه ك عن تفسير االماـ

اف الواحد ليجػيء الػي

مؤمن الشيعة فيقوؿ اشفع لي فيقوؿ ك اي حػق لػك علػي فيقػوؿ سػقيتك يومػا مػاءا
فيذكر ذلك فيشفع فيه ك يجيئه اخر فيقػوؿ اف لػي عليػك حقػا فاشػفع لػي فيقػوؿ ك
ماحقك علي فيقوؿ استظللت بظل جداري ساعة في يوـ حار فيشفع له فيشفع فيه ك
اليزاؿ يشفع حتي يشفع في جيرانه ك خلطائه ك معارفه فاف المؤمن اكرـ علػي اللػه
مما تظنوف ك عػن ابػيجعفػر

التسػالوهم فتكلفونػا قضػاء حػوائجهم كعنػه

التسالوهم الحػوائج فتكونػوا لهػم الوسػيلة الػي رسػوؿاللػه يػوـ القيمػة ك عػن
ابيعبدالله

قاؿ قاؿ رسوؿاللػه

ما من اهل بيت فيدخل كاحد منهم الجنػة اال

دخلوا اجمعين الجنة قيل ك كيف ذلك قاؿ يشػفع فػيهم فيشػفع حتػي يبقػي الخػادـ
فيقوؿ يارب خويدمتي قدكانت تقيني الحر ك البرد فيشفع فيها الػي غيػر ذلػك مػن
االخبار الشريفة التي ماتركناها اال خوؼ االطالة ك كتب االخبار بها مشحونة.
بالجملة الحقوؽ كسائل ك ركاب ك المؤمنوف كرماء رحماء ك كل من كػاف
له علػيهم حػق اليضػيع ذلػك الحػق ك هػو اخػذ بحجػزت هم بػذلك الحػق ك البػد ك
اف ينجذب بجذبهم بعد اتصاله الي الجنة ك لو بعد حين فاف جذب القػوي مقػتض
للجذب اف لم يعوؽ عنه عائق من جاذب الي جهة المخػالف ك اذا تعارضػا يكػوف
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العاقبة الي الخير اف شاءالله الف الحسنات متاصػلة ك السػيئات مجتثػة مػا عنػدكم
ينفد ك ما عندالله باؽ ك اما من لم يكن متصال بالله سػبحانه ك برسػوله بوجػه مػن
الوجوق فهو المحركـ عن الشفاعة التناله ابدا ابداك هػو م لػوؿ باعمالػه مسػجوف
في جهنم مايوس من لحوؽ الشفاعة ك اكلئك الذين يقولوف فما لنا من شػافعين ك
الصديق حميم نعوذ بالله.
ك لعمري من اطلع علي هذا الفصل مػن كتػابي هػذا ك عػرؼ سػر الشػفاعة
الينب ػػي لػػه الت افػػل عػػن اداء حقػػوؽ اخوانػػه ك التوسػػل الػػيهم ك الخدمػػة لهػػم ك
االحساف اليهم ك االكراـ لهم باي كجه يمكنه ك ايم الله اف هذا المقاـ ارجي مقػاـ
للنفوس الناقصة ك ال كسيلة لها غير ذلك ك لوال ذلك اليكػاد يرقػي االنسػاف هػذق
االعماؿ المشوبة غيرالخالصة ابدا ابػدا فتبػين ك ظهػر لمػن نظػر ك ابصػر اف قومػا
انكركا الشفاعة بعد هذق النصوص ليس لهم فيها نصػيب ك هػم غػافلوف عػن سػر
االمر ك مقامه ك ركي من لم يؤمن بشفاعتي فال اناله الله شفاعتي.
فصـل :اعلم اف لكل احد منزلين منزال في الجنة ك منزال في النار فاذا احسػن
ك دخل الجنة كرثه اهل النار في منزله في النار ك اذا اساء ك دخل النار كرث منزله
في الجنة اهل الجنة ك ذلك قولػه سػبحانه ك نػودكا اف تلكمػوا الجنػة اكرثتموهػا
بماكنتم تعملوف ك ركي ما من احد اال ك له منزؿ في الجنة ك منزؿ في النػار فامػا
الكافر فيرث المؤمن منزله في النار ك المؤمن يرث الكافر منزله في الجنة فذلك
قوله اكرثتموها بما كنػتم تعملػوف ك سػر ذلػك اف الصػور تابعػة للمػواد فػالمواد
اللطيفة تلبس صورا لطيفة ك المواد الكثيفة تلبس صورا كثيفة فلو رمت افتلػبس
صورة الياقوت مثال علي مادة الصخر ال اسقة لم تلبسػها اك تلػبس صػورة الصػخر
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ال اسق علي مادة الياقوت لػم تلبسػها البتػة ك قػدعرفت اف الصػور الشػرعية علػي
حسب امتثاؿ االكواف فالكوف النير الصافي اللطيف يمتثل امر الشارع ما اليمتثلػه
الكوف الظلماني ال اسػق الكثيػف البتػة ك لػذلك يسػتنير المػراة مػن الشػمس مػا
اليستنيرق الحاي الكثيف ك النطفة الطيبة تمتثل ما اليمتثله النطفة الخبيثة فالعبػد
الكوني له صورة كونية علي حسبه ك معلوـ في علم اللػه سػبحانه اف هػذا الكػوف
في هذق الدرجة اذا امتثل امر الشػارع اي مقػدار مػن الثػواب لػه ك اي درجػة مػن
الجنة تليق به ك في اي جنة يسكن ك تلك االجور مقدرة له ال مقضية ممضػاة فانػه
اليمضي االجر لعامل قبل اف يعمل العمل ك يؤدي الثمن ك امػا قبػل العمػل فػذلك
في عرصة القدر كالمتاع في السوؽ كلكن معلوـ في علم الله ُكسػع كػل نفػس ك
اذا خالف امر الشارع اي مقدار من العقاب له فاف العقاب ك الثػواب علػي حسػب
الشعور ك درجة الكوف ك اي درؾ له في جهنم ك في اي طبقة يسكن ك جميع ذلك
بالنسبة اليه في عرصة التقدير غير ممضي قبػل صػدكر المخالفػة فكػذلك منػزال
كل نفس في الجنة ك النار فاذا اختار احدهما يرث منزله في الدار االخري غيػرق
ك هو من اشتراق بعمله ك كاف في صقعه كونا مشاكال له في الصػفة اك كػاف اقػوي
منه ك اجمع فاف القوي يحوز ما للضعيف ك اكثر ك اما الضعيف فاليحوز ما للقػوي
ك لذلك يرث المشاكل المشاكل ك العالي الداني ك اليػرث الػداني العػالي علػي
حذك ما في الدنيا من الفريضة العادلة فاذا دخل المؤمن الجنة يكشف له عن النار
ك يقاؿ يا فالف لو كنت تعصي الله لكاف هنالك مسكنك فيشتد سركرق بنجاته عن
ذلك الدرؾ ك يكشف عن الجنة الهل النار ك يقاؿ لكػل كاحػد يػا فػالف لػو كنػت
تطيع الله لكاف هنالك درجتك في الجنة فيشتد تاسفه ك تلهفه ك الينفعه بل يضػرق
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كما ركي عن ابيعبدالله

انه قاؿ ماخلق الله خلقا اال جعل له في الجنة منزال

ك في النار منزال فاذا سكن اهل الجنة ا لجنة ك اهل النار النار نػادي منػاد يػا اهػل
الجنة اشرفوا فيشرفوف علي النار ك ترفع لهم منازلهم في النار ثم يقاؿ لهم هػذق
منازلكم التي لو عصيتم ربكم دخلتموها قاؿ فلو اف احدا مات فرحا لمات اهػل
الجنة في ذلك اليوـ فرحا لما صرؼ عنهم من العذاب ثم ينادكف يا معشػر اهػل
ال نار ارفعوا رؤسكم فانظركا الي منازلكم في الجنة فيرفعوف رؤسهم فينظػركف
الي منازلهم في الجنة ك ما فيها من النعيم فيقاؿ لهم هذق منازلكم التي لو اطعػتم
ربكم دخلتموها قاؿ فلو اف احدا مات حزنا لمات اهػل النػار ذلػك اليػوـ حزنػا
فيورث هوالء منازؿ هوالء ك هوالء منازؿ هوال ء ك ذلك قوؿ الله عزكجل اكلئك
هم الوارثوف الذين يرثوف الفردكس هم فيها خالدكف.
فصـل :اعلم اف شيئا مخلوقا مسػتقال فػي نفسػه بذاتيتػه اليصػير شػيئا اخػر ك
اليستحيل اليه فانه بنفسه قائم بموثرق ك قداثبت في كتاب الله سبحانه تاما كامال
فاليمحي نعم يمكن تبدؿ اعراض الشيء مع بقاء ذاته كالكلب يصير ملحا ك انما
هو زكاؿ عرض الكلب ك حصوؿ عرض اخر ك اال فنفس الكلػب التسػتحيل الػي
الملحية ك هي مادامت االعراض صالحة تتعلق بها فػاذا فسػدت فارقػت كانسػاف
ياكله الذئب مثال فعرض االنساف يصير عرض الذئب اما نفس االنساف فالتصػير
ذئبا ك كذلك حكػم جميػع الػذكات التسػتحيل ك التنقلػب عمػا هػي عليػه قائمػة
بموثرها محفوظة بها ابدا ك ت يير الذات اعدامها ك ما دخل في ملك الله اليخرج.
فاذا عرفت هذق المقدمة السديدة فنقوؿ اف هذا ال ذاء الذي ياكله االنساف
في هذق الدنيا فانما هو اعراض تلحقػه ك اليصػير النبػات انسػانا ك ال الحيػواف بػل
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نفس النبات في محلها محفوظة ك نفس الحيواف محفوظة قائمػة بموثرهػا ك انمػا
تنقلب ك تستحيل اعراضها فكانت عرضها زمانا اذ صارت اعػراض شػيء اخػر ك
الصفات المختلفة التي تظهر لشػي ء كاحػد باالسػتكماؿ ك االسػتحالة فانمػا هػي
ظهورات ذلك الشي ء ك تجلياته ك ليست عنه بباينة فعرض الكلب له جوهر احػد
ظهوراته صورة الكلبية ك احد ظهوراته صػورة الملحيػة ك لػيس صػورته الكلبيػة
بكلب ذاتػي ك لػيس صػورته الملحيػة بملػح ذاتػي ك ذلػك الجػوهر لػه ظهػوراف
كصفياف كقياـ الرجل ك قعودق ك هو هو قائما ك قاعدا فليس اف شيئا صار شيئا اخر
بل الشي ء تجلي بتجليات متع ددة فالنعيم الذي ياكله االنساف في الجنػة ك الطعػاـ
الذي ياكله في النار هل هما مبايناف مع الشخ

تباين الجماد ك النبات ك الحيواف

معه في الدنيا فاليستحيالف انسانا بل يصيراف عرضا له ك ال عػرض فػي االخػرة ك
دار االعػػراض دار الفنػػاء ك البػػوار اك همػػا مجانسػػاف لػػه ممػػاثالف فيكونػػاف ايضػػا
عرضين اك متحداف معه فكيف يكوناف نعيمػا ك طعامػا يؤكػل ك االنسػاف الياكػل
نفسه ك يرجع ذلك الي مسئلة اف المػدد غيػر المسػتمد فيصػير غيػر الشػيء ذلػك
الشي ء ك هو محاؿ اك عينه فيكوف تحصػيل الحاصػل ك تلػك مسػئلة معضػلة لػيس
هيهنا موضع شرحها مفصال كلكن نشير اليها بقدر الحاجة.
اعلم اف الجزاء كما عرفت ثمرات االعماؿ النابتة في ارض الهوية ك حبتهػا
مثاؿ العالي ك ظله ك هي المزركعة المكفورة في االرض ك ذلك المثػاؿ هػو حقيقػة
الشخ

الشرعية فاذا نزلت الي ارض الكوف ماتت ك دفنت فػي االرض ك انحلػت

في طبايعها ثم دعيت فاجابت فنزؿ من سماء التشريع مػاء الشػرع الػذي منػه حيػوة
كل شيء فانشر تلك االموات ك احياها فقامت باذف الله ك ظهػر نورهػا مػن جهػات
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قوابل تلك االرض علي حسبها ك تلك االنوار ك الظهورات هي افعػاؿ ذلػك المثػاؿ
المحيي باذف الله منه بدئت ك اليػه تعػود كمػا اذا كمػل الػزرع سػنبل ك انعقػد فيهػا
الحب كالحب الذي زرعته اكؿ مرة فالجزاء هو ثمػرة العمػل ك العمػل هػو النبػات
النابت في ارض الكوف من حبة المثاؿ الملقي في هوية ذلك الكوف ك الجػل ذلػك
تنبت االعماؿ السيئة من المثاؿ السيئ ك تثمػر سػيئة ك االعمػاؿ الحسػنة مػن المثػاؿ
الحسن ك تثمر حسنة فالثمر هو من درجػة الحػب ك هػو الحػب ال غيػر اال انػه كػاف
مجمال حين زرع ك تفصل اذا حصد سبعمائة حبة مثال فالجزاء من ذاتيات المجػزي
فيمد بذلك الجزاء مددا ذاتيا ك قداكتسب مػن تنزالتػه صػورا حسػنة علػي حسػب
قابلية الكوف ك انبس ك اتسع ك انتشر ك لذلك يكػوف جػزاؤق منػه ك اليػه ك مػا ربػك
بظالـ للعبيد ك يطلع علي جميع جنته ك نعيمه اك عذابه في كل حين كاطالعه بنفسه
دائما بالتفات كاحد ك لميصر شيء شيئا اخر ك يكوف الجزاء انسػب شػيء بذاتػه ك
اتوا به متشابها اليقدر افينكر منه شيئا ك المجزي بالجزاء حينئذ هو الحقيقة الكلية
الظاهرة بتلك الصفات التي هي ذاتية لها اما مالئمة اك منػافرة فػاف كانػت الصػفات
الذاتية مالئمة تنعمت بها ابدا ك اف كانت منافرة تعذبت ابدا النها ذاتية فجزاء كػل
امرئ من ذاتياته ك لو كاف خارجا عن ذاته مباينػا معهػا لكػاف لصػوقه بػه بػالعرض ك
يجتمع عليه االعراض ك يصير الػي الفنػاء اقػرب منػه الػي البقػاء ك لكانػت االخػرة
كػػاالكلي ك لكانػػت االغذيػػة تحتػػاج الػػي كيلػػوس ك كيمػػوس ك مػػدفوع لتشػػاكل
الم تذي ك نعوذ بالله من هذق االقواؿ ك ما ركي اف غذاء اهل الجنة رقيق الثفل لػه
بل يخرج من اجسادهم بالعرؽ فالمراد من العرؽ هو الرشح بمعني الفاضل ك هػو
كثير االستعماؿ في االخبار ك اهل الجنة صاعدكف الي اللػه سػبحانه ك يتركػوف فػي
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كل درجة مثاال فاضال عنهم ك هو رشح كجودهم كما ركي الورد االحمر من عرؽ
جبرئيل ك كذلك ما ياكله اهل جهنم من الزقوـ ك يشربونه من الحميم ك ال سػلين ك
غيرهما فتدبر ك االمداد التي ترد علي الشيء هي من سنخ ذاته تخرج من كيانػه الػي
العياف كما حققناق في محله ك لما عبر عن الحقايق ال يبية بااللفاظ الشػهادية ليسػمعها
اهل الشهادة اشكلت عليهم ك حملها الجهاؿ علي الحقػايق الشػهادية فتناقضػت ك امػا
اهل العلم فاذا سمعوا اللف كشفوا عنه السبحات التي هي من لػوازـ رتبػة الشػهادة ك
نظركا الي حقايقه بعين الحقيقة ففازكا بالمراد ك الله الموفق للسداد.
فصـل :ك اما اهل االعراؼ فاكلئك قوـ ليس لهم حسػنات يبل ػوف بهػا درجػة
اهل الجنة ك ال سيئات يبل وف بها درؾ اهل النار ك استوت حسناتهم ك سيئاتهم فهػم
كاقفوف بين الجنػة ك النػار حتػي يقضػي علػيهم مػا يقضػي ك ذلػك اف نػور الوجػود
التشريعي لما سطع من المنير ك انتشر كػاف مػا يقػرب منػه مػن المنيػر انػور ك اشػبه
بالمنير ك فيه من الظلمة بقدر استمساؾ كجودق ك كلما يبعد يكػوف اضػعف نػورا ك
انما يضعف النور بممازجة الظلمػة فيضػعف كلمػا يبعػد الػي افيصػل غايػة البعػد
فيكوف فيه النور بقدر استمساؾ كجودق ك ال لبة للظلمػة ك مػا بػين هػذين المقػامين
مقاـ فيه النور ك الظلمة علي السواء ك يمثالف بػالمخركطين المتػداخلين راس كػل
كاحد علي قاعدة االخر فالنصػف االعلػي فيػه سػلطاف النػور ك ي لػب حكػم النػور
الظلمة سبقت رحمتػي غضػبي ك فيػه عليػوف ك الجنػة ك اهػل التقػوي ك الم فػرة ك
النصف االسفل فيه سلطاف الظلمة ك ي لب حكم الظلمة النور ك فيه سجين ك النػار ك
الفجار ك اهل العذاب فمن اخذ مادته من النصف االعلي فهو من الجنة ك الي الجنػة
ك من اخذ طينته من النصف االدني فهو من النار ك الي النار فالجنة العليا عنػد قاعػدة
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النور ثم التي تليها بعدها ثم التي تليها ك هكذا الػي فويػق الوسػ ك الػدرؾ االسػفل
عند قاعدة الظلمة ك الذي فوقه فوقه ك الذي فوقه فوقه الي دكين الوس فكػل مػن
اخذ طينته من جنػة اك نػار يرجػع اليهػا فػي العػود ك امػا الػذين اسػتوت حسػناتهم ك
سيئاتهم فقداخذت طينتهم من الحد االكس فليسوا هػوالء بمػؤمنين ك اال لػدخلوا
الجنة مع المؤمنين ك ليسوا بكافرين ك اال لدخلوا النار مع الكافرين كلكػن درجػتهم
درجة بين الكفر ك االيماف فلميقركا اقرار المؤمنين ك لميجحدكا جحود الكػافرين
ك لميشكوا شك الشاكين بل غفلوا غفلة ال افلين ك مضوا علي ما هم عليه مع غفلػة ك
لهو عما يقوله الفريقاف ك عملوا بمػا عملػوا ك لػميسػتوفوا شػرط القبػوؿ الػذي هػو
الوالية ك ال شرط الرد الذي هو العداكة فهم مقامهم بين المػؤمنين ك الكػافرين مػع
ال افلين ك ليس لهم مشعر يميزكف به االيماف ك الكفر فيكلفوف ك لو كاف لهم مشػعر
لميتركوا بالتكليف ك لو كلفػوا فػاف امتثلػوا امنػوا ك كػانوا مػع المػؤمنين اك خػالفوا
كفركا ك كانوا مع الكافرين فظهر انهم كانوا مستضعفين لميكن لهم مشعر يكلفوف
به فهم مرجوف المر الله اما يعذبهم ك اما يتوب عليهم فكمػا كػانوا فػي الػدنيا بػين
المػػؤمنين ك الكػػافرين ظهػػركا فػػي االخػػرة بػػين المػػؤمنين ك الكػػافرين ك هػػو مقػػاـ
االعراؼ ك االعراؼ جمع عرؼ بالضم ك هو الرمل ك المكاف المرتفعاف ك قدركي
عن الصادؽ

اف االعراؼ كثباف بين الجنة ك النار اك هو اسػم علػي كزف الجمػع

كما ركي عن ابيجعفر

انه سئل فما االعراؼ قاؿ صراط بين الجنػة ك النػار اك

هو السور الػذي يضػرب بػين الجنػة ك النػار باطنػه فيػه الرحمػة ك ظػاهرق مػن قبلػه
العذاب فاف ذلك السور بين الرحمػة ك العػذاب كمػا يظهػر مػن خبػر اخػر ك الكػل
كاحد ك اذا عرفت اف الجنة في السماء ك النار في االرض فػاالعراؼ بػين السػماء ك
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االرض فهو مقاـ الطبيعة ليس لهػا تمييػز نفسػاني فتكػوف مػن الجنػة ك السػماء ك ال
تمييز جسماني ارضي فتكوف من النار ك انمػا هػي مقػاـ االنحػالؿ ك ال فلػة ك عػدـ
الشعور فيحتاج اهلها الي تجديد تكليف حتي ينعقدكا علي االيماف اك علي الكفر ك
هي الكثباف بين الجنة ك النار ك هي حمر هذا اذا اخذ االعراؼ بمعني المكاف الػذي
بين الجنة ك النار ك قديؤخذ بمعني الرجاؿ كما ركي في البحار عن ابػيجعفػر
انها اعراؼ اليد خل الجنة اال من عرفهم ك عرفوق ك اعراؼ اليدخل النػار اال مػن
انكرهم ك انكركق ك اعراؼ اليعرؼ الله اال بسبيل معرفتهم فالسواء ما اعتصمت
به المعتصمة ك من ذهب مذهب الناس ذهب الناس الي عين كدرة يفػرغ بعضػها
في بعض ك من اتي اؿ محمد اتي عينا صافية تجري بعلػم اللػه لػيس لهػا نفػاد ك ال
انقطاع ذلك باف الله لو شاء الراهم شخصه حتي يػاتوق مػن بابػه لكػن اللػه جعػل
محمدا ك اؿ محمد االبواب التي يؤتي منها ك ذلك قوله ك ليس البر بافتاتوا البيوت
من ظهورها كلكن البر من اتقي ك اتوا البيوت من ابوابها ك عػن اميرالمػؤمنين
نحن االعراؼ نعرؼ انصارنا باسمائهم ك نحن االعراؼ الذين اليعػرؼ اللػه اال
بسبيل معرفتنا ك نحن االعراؼ نوقف يوـ القيمة بين الجنة ك النار فاليدخل الجنة
اال من عرفنا ك عرفناق ك اليػدخل النػار اال مػن انكرنػا ك انكرنػاق ك عنػه

نحػن

االعراؼ يعرفنا الله عزكجػل يػوـ القيمػة علػي الصػراط الخبػر فػاالعراؼ بهػذا
المعني جمػع العػرؼ بمعنػي المعػركؼ اك مػاخوذ مػن العػرؼ اك العرفػة بمعنػي
الحاجز بين الشػيئين فمعػركفيتهم

لهػا مقامػات فهػم المعركفػوف علػي اف اللػه

سبحانه احتجب بهم عن خلقه فهو المحتجب ك هم حجبه فاليعرؼ الله سبحانه اال
بهم فهم معركفية الله سبحانه كما قاؿ اليعرؼ اللػه اال بسػبيل معرفتنػا ك ركي بنػا
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عػػرؼ اللػػه ك لوالنػػا مػػاعرؼ اللػػه ك هػػم المعركفػػوف بػػانهم حجػػج اللػػه سػػبحانه
المفترضة طاعتهم فمن عرفهم بهذا المعني ك عرفوق بالتصديق يدخل الجنػة ك مػن
انكر حجيتهم علي الخلق ك افتراض طاعتهم دخل النار ك هم المعركفوف عرؼ الله
الخلق شانهم ك نوق باسمهم ك اقامهم علي الصراط اليجػوز عليػه اال مػن كػاف بيػدق
جائزة مػنهم اك مػن العريػف ك هػو الػذي يعػرؼ اصػحابه فهػم االعػراؼ يعرفػوف
اصحابهم ك انصارهم اك من العرفة بمعني الحػاجز بػين الشػيئين فهػم االعػراؼ اي
كساي بين الحق ك الخلق ك هم االعراؼ اي النمرقة الوسطي اليهم يرجع ال ػالي ك
بهم يلحق التالي ك هػم البػاب الحػاجز بػين الجػو ك الخػارج فمػن دخلػه نجػا ك مػن
تخلف عنه هوي اك هو من العرؼ بمعني اكؿ مػايطعم فهػم بػاكورة الوجػود ك اكؿ
ظهور الرب الودكد كما قاؿ

ركح القدس في جناف الصاقورة ذاؽ من حدايقنا

الباكورة كهم اكؿ الخلق ك ركح القدس عقلهػم ك قػدياكؿ االعػراؼ بالػدنيا فانهػا
مقاـ بين الجنة ك النار ك عليه رجػاؿ كملػوف صػحبوا الػدنيا بابػداف اركاحهػا معلقػة
بالمأل االعلي فلهم عيناف عين الرجاء الي الجنة ك عين الخوؼ من النار فلميػدخلوا
الجنة ك هم يطمعوف ك اذا صرفت ابصارهم بالكلفة تلقاء اصحاب النار قػالوا ربنػا
التجعلنا مع القوـ الظالمين ك ه ؤالء كملوف يعرفوف كال بسيماهم فيمكن افيػراد
بهذا المعنػي محمػد ك اؿمحمػد

ك شػيعتهم الكملػوف العػارفوف باللػه سػبحانه

المعركفوف بالكماؿ فلالعراؼ معاف ك اف للقراف معاني عديدة التنحصر بمعنػي ك
اٍا الظاهر من االية فهو اف االعراؼ هو الموضع كما في اخبار ك عليػه رجػاؿ ك
هم االئمة العارفوف المعركفوف يعرفوف كػال مػن المػؤمنين ك الكػافرين بسػيماهم
فانهم المتوسموف ينظركف بنور الله ك نػادكا يعنػي المػذنبوف الواقفػوف مػع اكلئػك
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الرجاؿ ينتظركف حكمهم اصحاب الجنػة اي المحسػنين الػذين سػبقوا الػي الجنػة
بحكم الرجاؿ سالـ عليكم لميدخلوها قبل االذف ك هم يطمعوف افيؤذف لهم كاذا
صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا رب نا التجعلنا مع القوـ الظالمين كنادي
اصحاب االعراؼ ك هم الرجاؿ رجاال من اهل النار يعرفونهم بسػيماهم فػي النػار
قػالوا مػااغني عػنكم جمعكػم فػي الػدنيا امػواؿ اؿمحمػد
استيثارا للملك علي اؿمحمد
اؿمحمد

غصػبا ك جمػوعكم

ك مػاكنتم تسػتكبركف عػن قبػوؿ الحػق ك كاليػة

اه ؤالء اي مذنبوا شيعتنا الػذين هػم فػي االعػراؼ معنػا اقسػمتم فػي

الدنيا الينالهم الله برحمة ادخلوا يخاطبوف مذنبي الشيعة الجنة الخوؼ عليكم من
النار ك ال انتم تحزنوف علي ما فرطتم فانه م فور لكم.
ك لمػػا كصػػل الكتػػاب الػػي هنػػا راينػػا افنجعلػػه جلػػدا مسػػتقال بمػػا فيػػه لحف ػ
الكراريس عن التفرؽ ك االندراس فاف شاء الله نشرع في جلد اخر في النبػوة بحولػه
ك قوته ك اساؿ الله سبحانه افيجعله كسػيلة للتقػرب الػي سػادتي

ك يجعلنػي مػن

المتبعين الثارهم ك المتمسكين باخبارهم ك المتاسين بافعالهم ك المقتػدين باعمػالهم
ك يحشرني في زمرتهم مع خيار اكليائهم بفضله ك كرمه انه غفور رحيم.
فقارف الوصػوؿ الي هنا قريػب العصر من يوـ الثلثػاء لخمسة مضت مػن شهر شعباف
من شهور سنة ثماف ك ستين بعد الماتين ك االلف فختم علي يد مصنفه
حامػدا مصليػا مست فػرا.
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