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 هي الفطشٓ السليؤ ثاًيفْشس هطالة الوجلذ ال

 

 الثاب االٍل

 فيالنبوةكفيهمقصداف

 الوقصذ االٍل

 فياثباتمطلقالنبوةكفيهثلثةمطالب

 الوطلة االٍل

 فيهفصوؿفياثباتلزكـكجودالنبيفيكلعصرك

1..............فياالستدالؿبالحكمالظاهرةعليكجوبكجودنبيفيكلزماففصػل:

4..................................فياالستدالؿببعضالحكمالباطنةعليذلػ فصػل:

فيالجوابعػ بػب ةبعػضفػرؽاليو ػدن بػافاع نػيعػ الالػقكعػ اب مكفصػل:

 نبيالنحتاج ارساؿ 11............................................................الي

فيالجوابعيالوقيلافبرطبقاءالالقليسكجوداالنبياءالنانريبقاءالالقمػ فصػل:

االنبيػاء الي اصغائ م 14..........................................................عدـ

 71 ....فيالجوابعيالوقيلافالحجةالغائبالنتصرؼفيالعالمتصرؼسياسةفصػل:
 

 الوطلة الثاًي

 فيمعرفةالنبيكالرسوؿكالفرؽبي اليقامي كفيهفصوؿ

فػيمعنػيالنبػيكفيبيافابتقاؽلفظالنبيكالرسوؿكذكربعضاالخبػارالػواردةفصػل:

01..........................................................................الرسػػوؿ

02............ءكانبائهاناقككيفيةانبائهاالنبيافيمعنيابتعاثاعالنبيفصػل:



 ب

دـفصػل: كبيػاففػيبيػافخلػقاعسػبحانها  كبػرعار كتكييػلسػانراالناسػيبػهكونػار

تكيل م 02..................................................................درجات

كهػماليبلغػوفعنػهكب ػمخلقاعالعقلثمخلقبهاركاحاالنبياءفيافاكؿمافصػل:

القدسػ النفس 04..............................................................يةخلق

هلنيك لليؤمني الوصوؿاليدرجػةاالنبيػاءاـالكفيذكراختالؼالناسفيانهفصػل:

اليقاـ في الحق 21...............................................................بياف
 

 الوطلة الثالث

 فيجيلةم صفاتاالنبياءكفيهفصوؿ

اليبغػوضفيافاليحبوبعنداعمحبػوببصػفاتهكاليبغػوضمبغػوضبصػفاتهكفصػل:

كالبدكاف كنبيار عسػبحانهالنكوفمرسالر  23..............................نكوفمحبوبار

كفصػل: االع ػاء  ة م سػال ك د لػ ليو ا  كطيػب  ة ليػ ب لقا ا   يػا مػ   نبيػاء اال  صػفات ف بيػا  في

رها  ي ك اؿ د 41.................................................................االعت

فيبيافصفات مم  يااليقبوؿبالنسبةاليالرعيةكان ماقطػابدائػرةاالناسػيكفصػل:

44........................................................قلوب مكج ت ماليبػارئ م

ّصعلػي ممػ  يػااليقبػوؿفػي مايتاػاعفيبيافالصفاتالتيفياالنبياءسالـفصػل:

45............فيبيافصفاتالنفسالكليةاالل يةبركحالنبوةكبر  ااميراليؤمني 

: ل ػ ص 8.....فيذكربعضالجزئياتاليستارجةم الكلياتالتيهيم صفات مصلواتاععلػي مف 4

ـنجباففصػل: م بدءفيافاليعصو 23.......عدهاالبعثةكبقبلعيرقاليمنت اقنكوفمعصومار

: ل ػ ص اف م  ي ن ع م  ي ف ء ا يػ ب ن ال ا  مػ   ب و ن لػ  ا  ر ك د صػ  ا هػ ر ه ا و ه  ت ا نػ ا   مػ   ف ا  ر قػ ل ا  ي ف  ي ك ر

م ي  لػ ع  ع ا  ت ا و ل 2...............................................................ص 5

ل: ػ ص 32....للكواكببالربوبيةفيرّدماتيس بهالينكركفللعصيةم  كانةاقارنرابرهيمف

فيرّدماتيس بهالينكركفللعصيةم كتيػافنوسػح رنتػهعػ السػيارةكقولػهفصػل:

 فيه ب اتعالي 34..................................................................هػّم



 ج

جعلػهخليفتػهفػيفيرّدم تيس بقصةداكدكاكرناكبيػاففتنػةاعلػداكدبعػدمػافصػل:

34...........................تحاكماليلكي اليهكبيافمعنيالصدؽكالك بباليناسبة

ناتاخرالتيتيس ب االينكػركفلعصػيةاالنبيػاءفصػل:  ..... فيبيافمعنيبعضا 

32

33....................فيبعضاال ياففيبيافعلةصدكرترؾاالكليمن مفصػل:

فيػافيالفصػل: ـ قػار جوابعّيالوقيللوكافاالدلةالتيتقييون اعليكجوبكجود جةمعصو

ـهاهركاالفالؾدائػرةكاالرضمسػتقرة 35...........باؿه االزمافال يليسفيه جةمعصو

42...اععلي مكبيافمعناقفيافاليعجزهوميانتب الاصاؿالكليةفياالنبياءسالـفصػل:

44...................فيبيافالفرؽبي اليعجزكالشعب اتكالسحركالك انػاتفصػل:

فيبيافكيفيةصدكراليعجػزاتمػ االنبيػاءكالكرامػاتمػ االكليػاءكاالباطيػلكفصػل:

 44....................االضاليلم االعداءكبيافتسدنداعسبحانهامراالنبياءكاالكليػاء

اععلػي ماجيعػي كفيافاستجابةالدعاءميانتب الاصاؿالكليػةفػياالنبيػاءسػالـفصػل:

ابرهيم دعاء  51..................................................في قابيهمعني

58............اععلي مكهودليلالتقرنرفيقانوفكلينثبتبهنبوةاالنبياءسالـفصػل:

111..................................اععلػي مفيعدداالنبياءكدرجات مسالـفصػل:
 

 الوقصذ الثاًي

 كفيهمقدمةكخيسةمقاماتكخاتيةالنبيي فياثباتنبوةسيداليرسلي كخاتم

 الوقذهـٔ

 نتعلقبهكفيهفصوؿكمافياثباتنبوته

اّدعيالنبوةكاتيباليعجزاتكمكارـاالخػالؽكقػّررقاعكسػّددقفػيفيانهفصػل:

ذل  114......................................................................جيي 

ندؿعلينبوتهفيافميافصػل: فال ياعترؼجيي اليسليي بكونهمعجػزار هوالقرا 



 د

مطالػب فيه  112....................................................................ك

االكؿ: فاليطلب 112..............................فيذكراالقواؿفيكجهاعجازالقرا 

لكػالـاليطلبالثاني: ا ة ر رك ةصي كيفي ةك لبال  ا ةك لفصا  ا  معني  من ا  م نف   ر مو ا  ر ك ذ في

ار ز جػػ ع 114.........................................................................م

الثالا: فاليطلب 112...........................فيبيافكيفيةمعرفةاالمةباعجازالقرا 

فاليطلبالراب : 108..................................فيبيافبطرم  قيقةامرالقرا 

120........................ناموسهكبرعهيصدؽدعواقندؿعلفيافميافصػل:

بػافاللػها ػبافنعػرؼفالػقالالػقفياقامةالدليلالعقليعلينبوةمحّيػدفصػل:

124........................................................................لليعرفػػة

انةالالقكهيذاتمعبرةعػ اللػهسػبحانهف ػيفيافه قاليعرفةاليحبوبةهي فصػل:

122.............................................صفتهك يدقف واكؿالالقكابػرفه

كفيافه قال اتاليقدسةاليحبوبةالتيهي يداللهنجبافنكوفاسيهمحيدارفصػل:

124......................................................ا يدكلقبه بيباللػه

141....نكوفمولدقكمبعثهبيكةكم اجرقبيدننػةفياالستدالؿعليانهننبغياففصػل:

ػل: افزمافبعثتهفص علي االستدالؿ نكوفبعػدمػاانت ػجتقوابػلكافنجباففي

قبلػه كانوا ال ن  االنبياء بشران  لػنفرركحبػالناس اسػتعّدت رنعتهفػيجسػدهاكك

اليافك ل االمربعدق فيومار الوالنةنومار نظ رفيالناسسّر نصػيرالعػالمب ػاانسػانار

كقػدراعتعػالينشػراسػرارالوالنػةك صػورنار بعدماصاربشرنعتهالظػاهرةانسػانار  قيقيار

 142......................بواط الف ائلفيه قاالكقاتباسبابنح كالحيدعمن ا

نكونػوااععلػي منجػباففياالستدالؿباالدلػةالعقليػةعلػيافاكصػياءقصػلواتفصػل:

181.......................................................................عشػراثني

لهاععليهفياالستدالؿباالدلةالعقليةعليا واؿالااتمصلواتفصػل: 188..........كا 

184...........................علينحوالبيافكفيهفصػوؿفيمعرفته:اليقاـاالكؿ



 ق

185...........فيكجهتسييةه االيقاـبالبيافكمجيلم القوؿفيمعرفةالبياففصػل:

يعرفػةكهػيكصػفهفيمعنياليعرفةكبيافافال اتالظاهرةهيالتيتقػ علي ػاالفصػل:

قالهالقائلوفكتكلمبهاالنبياءكاليرسلوفكل ابأفه االوصحفػيذاتػهالظاهركجيي ما

 121....................................................................اكفػيانػوارق

124..................فيمثلذل الوصحفياالفاؽكاالنفسكعاليثلاالعليفصػل:

هػوكصػفهالينػاؿفيافذاتاال دجػلبػأنهم ػركبدكن ػاالحجػبكانػهفصػل:

 122......................................................................اليعػػركؼ

فيافه قالنفساليباركةل امقاماتكلػيسجييػ مقامات ػامقػاـالتو يػدكلػيسفصػل:

124....................رادافالنفسا ديمراتب اال اتالقدنيةكياتقولهالصػوفيةالي

ليفصػل: عػا ت  ه تػ ا ل   بقػار مطا  ف كا  و ل  ف و ل و تق  ي ل  ا  وصح ل ا  ا ه  ف ا  قيل  و ل  عيا اب و ج ل ا  في

ات لػ  ا بػي  هك بينػ ة سػب ن فكال كػا ف ا ك بار ك   ف و نك  اال  ك ادث و ح ل با  ه ن ا ر قت ا  ه من  زـ ل ن  ف لكا

 رؼ نع  131............................................................الػ اتفكيح

فيافتجليهسبحانهنسبتهاليالكلعلين جسواءاالافال ياكػلالوجودنػةتاتلػحفصػل:

كدكرت ا ك صفائ ا بحسب  كانته 132.............................................في

الثاني بر:اليقاـ كفيهفصوؿفي اليعاني مقاـ 138...................................ح

افمقاـاليعانياكؿمقاماتاليالوؽفصػل: 132...................................في

فيافه االيقاـمقاـالوا دنةعسبحانهكلهاقلمراتبالكثػرةكافهػ قاليعػانيفصػل:

134.......................................................اعتعػالي يراعف يخلق

مقاـبيافكمعافاالافبيان مالبيافالسفليكمعاني ماليعػانيفصػل: فيافلسانرالالقان ار

142..................................السفليكبيافكيفيةاستفادةبعضالالقم بعض

يبيافمقاماتالالقكافالجزئيالشرعيبكشػحالسػبحاتعنػهالتتجػاكزاعلػيففصػل:

نعرؼالساجدمػ اليسػجودكاذكارقكهوالنتجاكزالجزئيةكالنأتيمنهاالالجزئيةكااللم

143..............................................العابدم اليعبودكالصغيرم الكبير



 ك

145........................................فيمقاـاالبوابكفيهفصوؿ:الااليقاـالث

فصػل: ه تػ ن ا   ك  ه لػ ي ل د  ك  ع ا  ر مػ ا  ر و ه ػ  و هػ  ك  ة ي ش ي ل ا ب  ق ل خ  ؽ و ل ا م  ؿ ك ا  و ه  ل ق ع ل ا  ف ا  ي ف

 ك  ه تػ ال ز ن ت  ار عػ ي ي ج  ت ا نػ ن ا ك ل ا  ر ن ا سػ  ك  ي ن ا ثػ ل ا  ر م ال ا  و ه  ف و ك ن  ك  د ي ق ي ل ا  د و ج و ل ا  م ل ا ع  ي ف

ه تػ ا ر و 151.......................................................................ه 

ؿمحيدصلواتاععلي مابواباعفيالتشرن كفيالتكون كهمفصػل: كا  فيافمحيدار

العباد قبلة ك اليراد 150..........................................................كعبة

154...................................البوابهونفسمقاـاليعانيفيافمقاـافصػل:

: ل ػ ص لػ ف لػيذ ا لحاجػات ا لبػابكصػعود ا لػ  م ذ اد د م اال نزكؿ معني  لي ع ه لتنبي ا  في

لجنػػاب 011........................................................................ا

014.......................كان مقائيوفمقاـاعفياالداءفيمقاـاالمامة:اليقاـالراب 

ؿفصػػػل: بالبيػػافكبػػواط اليعػػانيهػػي ّظ ػػمالنسػػ  يػػرهممحّيػػدفػػيافمعرفػػةا 

نعرف مبهكمعرفةهواهراليقاـالثانيكبواط اليقػاـالثالػابػأفالاصيصػي كمعرفػةاف

بأفالاواصم بيعت مكمعرفػةبعػضهػواهراليقػاـهواهراليقاـالثالاكبواط الراب 

الظاهرني  العلياء بأف هو الاامس اليقاـ ك 018..................................الراب 

فيافالدانيالندرؾالعاليبا دمشاعرقكافاعسػبحانهخلػقفػيكػلدائػرةمػ فصػل:

هواالماـكا كمركزار 012.........لحجةكخليفتهكالقائممقامهفياالداءدكانرالوجودقطبار

011........فيافالقلبكالقطبميانجبكجودقفيكلدائرةكالتيثيلبالناركالشػعلةفصػل:

فيافاالنوارالتتجاكزالشعلةكهيكعبت ممن ابدئواكالي ػانعػودكفكب ػانعبػدكففصػل:

الجناف نكتسبوف ك 014.......................................................الر ي 

: ل ػ ص ف م حػ ل ل ا  ك  ي ر ا اػ ب ل ا  ح ك ر ل ا كػ  ا ي ن  ي ب  ة ب س ن ل ا  ك  د و ش  ي ل ا  م م  ا ق م  ؽ و ف  ة م ا م ال ا  ـ ا ق م  ف ا  ي ف

ي ر ب و ن صػػػ ل 012......................................................................ا

س م ا ا ل ا  ـ ا ق ي ل س:ا م ا ا ل ا  م م  ا ق م  ي هف يػ ف  ا ك ر ه   ي ل  ا  ي ر ص ن ع ل ا  ي ض ر ع ل ا  م م  ا ق م  و ه  ك

ة ي ع ر ل ا  ة ك ر ا ش ي ب ك  ي  ل ا و يػ ل ا  ة م ا ع  ك  ظ ا ّع و ل ا  ك  ف و ا  ّد ي ل ا  ه ت ف ر ع م  ي ف  ل ض ا ف ت  ي ل  ا  و ه  ك



 ز

ؿ و ص ف  ه ي 001......................................................................ف

كاقوال مكا وال مكنجريعلي مفيه االيقاـنتأسيب مفيافعال مفيان مفصػل:

كعواـالشػيعةكاكثػرالاػواصالنعرفػوفمػن ماالابرزكقم ف ائل مهواهرجيي ما

اليقػاـ 001......................................................................ه ا

002.......................فيافه االبدفمن مالخصوصيةلهبوجهم الوجػوقفصػل:

004...........فيمعنيه ورهمصلواتاععلي مفيكلزمافبأيصورةباءكافصػل:

فيافجسدهمفيمقاـقطبيت مالطحم محدبالعػرشكالنػدرؾب ػ قاالعػي كفصػل:

دـ لػوالقكمعػهكبعػدقكهػوالػ يذل اليقاـمن ممستيرعليمػّرالػدهورقبػلابينػاا 

004...........................................لساختاالرضبأهل االبدن مالعرضي

021.....................................فيبعضاسراراليعراجكفي افصوؿ:خاتيػػة

 علماليعراجكهوم مشكالتالعلوـكاقصاهاكالنيكةفيافم ف ائل مالعظييفصػل:

مبادنه معرفة بعد اال 021.......................................................معرفته

024.....................م كلياتالعلػوـةفيبيافالعلوـالتيتتعلقب  قاليسألفصػل:

العرضيةفصػل: السلسلة امر بياف 022..............................................في

فيافاالنسافالجام اكيلاليواليدكاجيع اكا كاهػاللغيػبكافكػاففػيالجثػةفصػل:

من ػا 044......................................................................اصغر

043.......................................فيبيافقليلم امرالسلسلةالطوليػةفصػل:

082...........................................فيبيافالسلسلةالطوليةالشرعيةفصػل:

فيعرصةالعقلكمظ رقفيعرصةاالنبياءهوقطبتل العرصةكفيافذاتيتهفصػل:

عرضيكبالنسبةاليمقامػهلػهتػ كتككػ ل لالنبيػاءقوالػبقلب اكلكنهبالنسبةاليه

ضيةفيعالمالنفوسكالنالعون افيعودهمكياافالفاتحليسنال عرضػيتهفػيرتبػةعر

عػاد اذا 020...................................................................االنبياء

قطبكرتهفيانهنيتن اطالعالدانيعليتجليالعاليكمطاكعتهلهبجيي مراتبهاالفصػل:



 ح

028..........«لوافاالماـرف ع االرضساعةلياجتبأهل ا»مركزدائرتهكبيافمعنيك

فيافاعسبحانهاجريمشيتهعلي سبالقوابلكسؤال اكعلػيذلػ النيكػ اففصػل:

نترقيالجسمع جسيانيتهكنلحقعالماليثاؿلعدـسؤالهذل ككػ ل اليثػاؿالنسػتحيل

ءكاالجسػاـءفػيرتبػةبػيكهك انعػماذاكػافبػياليادةطبيعةكالالطبيعةنفسارمادةكال

034..........................................نيك استحالةكلاليكلبالقوةالقرنبػة

ءكا د قيقػيمػ بػي ي مسػتقلي قبػلالتركيػبكالجيػادكالنبػاتكفيانهالنتركببيفصػل:

038........فكل ل نكوفعودهاميازجةكامااالنسافف وكا د قيقيكعودقمجػاكرةالحيوا

فيافال ياصلكينونتهال اتيةفيعالمالعقوؿهوفيجيي العوالمنسك فيابداففصػل:

فيعاليناعربػياالان ػمليػاتكوففياللطافةكعقوؿتل العوالمفبدفالنبيكاالئية

الياليراتبالدانيةلالنصاؿكاالبالغتلبسواباالعراضكاذاخلعوهاتالصوااليمال منزلوا

032.......................................نارجواع الجسيانيةباالصالةكم ذل لم

فيبيافه وراجساـاالئيةاالصليةم كون ابلطافػةالعػرشفػيهيػاكل مالصػغيرةفصػل:

041.................................شرنةكنزكل مفي اكصعودهمعن ام كلج ةالب

جسيانيكبيافمعانيبعضاالخبػارفيقياـاالجياعال ركريعليافمعراجهفصػل:

البابكمعنيقابقوسي  في 041..............................................الواردة

لياكاففيكلمرتبةمؤثرجيي مادكنهاطل فينزكلهعليجيي ذراتفيانهفصػل:

تكون ػا اكؿ عند 050........................................................الكاننات

052..........فيالجوابع قوؿالطبيعيي افاالفالؾنيتن علي االارؽكااللتياـفصػل:

كافعنيخيسي الحعاـمقدارنوـالقيامةكالجي بينهكبػي قولػهتعػاليفيبيافمفصػل:

عندرب كألحسنةميا 211..............................................تعّدكفنومار
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عليسيدنامحيدكالهالطاهرن كرهطهربالعاليي كصلياعالحيدع

 علياعدائ ماجيعي .اليالصي كلعنةاع

نقوؿالعبداالثيمكرنمب ابرهيمافه اهواليجلدالثانيم كتابكبعػػد

الفطرةالسلييةفياليعارؼالدننيػةفػيالنبػوةففيػهبػاباخػرمػ اربعػةابػواب

كياكفقنػينوفقنيالتياـه االيجلدان ارالكتابكخاتيةكارجواللهسبحانهاف

 وؿكالقػوةلوج هالكرنمانهرؤؼر يمكالنجعلهخالصاراالكؿكافالتياـمجلدق

 عليمحيدكالهالطاهرن كرهطهاليالصي .العليالعظيمكصلياعاالباع

 الثاب الثاًي

 في الٌثَٓ ٍ في ّزا الثاب هقصذاى

 الوقصذ االٍل

ثَٓ ثي هعٌيًثي في كل صهاىٍ   الحاجٔ اليٍ  في اثثات هطلك اٌل  الشسَلٍ  الفشقٍ  اٌل

 يكَى عليْا ٍ ها يتثع رلك هي الثياى تيٌْوا ٍ تياى صفات الٌثي التي يجة اى

 ففيـِ ثلثـٔ هطالــة

 الوطلة االٍل

ِ فصَل ٍ في  ُ جَد ًتظام الخلك تذٍىٍ  ٍ عذم ا ًثي في كل عصش  َد  ج  في اثثات لضٍمٍ 

باطنةعليكجوبفياالستدالؿبالحكمالظاهرةالينب ةع الحكمالفصـل:

علػياكيػلكجودنبيفيكلزمافاعلمان بعدماتدبرتفيه االعػالمرانتػه
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كجوقالحكيةبحيػاقػد ػارتااللبػابمػ الحكيػاءفػيادراؾجييػ كجػوق

نشػ فػيذلػ  كيتهكتاهتالعقوؿم العلياءفيف مجيي مناف خلقتهكلم

عاندللحقكاهلهفينػاق فػي كيػةبعػضع عاقلالل ماالمنكرمجاهلف الر

نناق فيجػزءمػ اجػزاءصػنعة كػيمكليػانعرؼاالبياءكالننبغيللعاقلاف

كج هم كضوحالحكيةكالصوابفيالحالحم اجزائ افانهالنعرؼجييػ 

ل ل الحكيمفي كيتهكاالفكلمػ نكوفمساكنار كمصنعة كيما داالاف

عييعليهبعضكجػوق كيتػهالمحالػةكذلػ بػدن يفعػدـعرفػافنقصرعنهن

بعضالج لة كيةبعػضاجػزاءالعػالمدليػلج ل ػمالدليػلكػوفالعػالمعلػي

بعػضكجػوق كػمخالؼالحكيةكقدفصلاالماـالصادؽجعفرب محيػد

العالمفي دناركاقمف لب عيركفيهكفانػةكبػالغمػ افالكتػابكالسػنة

.شحونافبحكمالعالمكال اجةبناالياالستقصاءفيذل م

فاذاكافخلقةالعػالمباجزائػهعلػين ػجالحكيػةكالصػوابكقػدعرفػت

نعيشواادـكقدخلقوامدنيالطب النقدركفعلياففنقوؿافم اجزاءالعالمبني

نػػةالفل ػػمنكونػػوامتيػدني فػػيمدننػػةمجتيعػي فػػيقركنبلغػوااجل ػػماالكاف

 اجاتعدندةالنيك لوا دكا دمن مالقياـبجييع اكفياسػتعدادات مقػوي

كياالتعدندةالتسػتارجالػيالفعليػةاالبالتيػدفكاالجتيػاعكتربيػةبع ػ م

فالجلذل ك يرقخلقوامتيدني الننتظمامػرهماالكتكييلبع  مبع اربع ار

لعدندةالتتػاديمػ ابػااصاالبيناسػبةالطبػان بالتيدفكلياكانتالحاجاتا

للصنان كالكلنفسناتيمنهكل اجةكنقدرعليكلصنعةالبتػةفوجػبفػي

الحكيةاختالؼالطبان ال داثالصنان ف مماتلفػوفبعػدداخػتالؼصػورهم
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كنقػ فػي مالتنػازعكياهوبي فاذااجتي قوـماتلفواالطبػ فػيبلػدةالبػدكاف

التشاجرالختالؼالطبان فكياان مكانوامحتاجي اليم نقوـبسانر ػوانج م

نكونوف ين  محتاجي اليم نقوـبجيع مكنرف التشاجرم بيػن مالبتػةبػل

ه قالحاجةعيودخييةتل الحاجػاتالتقػوـاالب ػاكبصػال  انصػلحالكػلك

مػاهرارنكػوفعاليػاراالجتيػاعنجػبافبفسادهانفسدالكلكذل ال ينقػوـبػه

ب  قالصنعةايصنعةالجيػ ك فػظاليدننػةكاقامػةكػلا ػدموضػعهك فػظ

الثغوركدف االعاديكالحكمبي العبادكالعلمبالق اناكصفةالعدؿك يرذلػ 

نكػوفالنجػارعاليػاركيػاانػهنجػبافلليدننةالمفسػدارمياناتيكنكوفمصلحار

با واؿاالخشابكالنجارةكاالت اكادكات اكهي ةالبابكالسػرنركالصػندكؽك

بػ ل  يرهاكمافيهصال  اكقوام اكاستحكام اكمافيهفسادهافاذاكافعاليػار

نكػوفعاليػارنقوـبامرنجارةاليدننةكك ل الصانغنجباففيهنصلحبافماهرار

بالاياطػةكمتعلقات ػافكػ ل قػيماليدننػةككالاياطعاليػاربالصيا ةكمتعلقات ا

بسياسةاليدننةكاصال  اكاصالحاهل االبتةنكوفعاليار افظ اكاهل انجباف

نكػوفعلي  كسانرالصنان   كالنعػلبالنعػلككيػحنجػوزفػيالحكيػةاف

بيانصلحالبلدكمػانفسػدقكقيماليدننةنكوفجاهالربالرقاعةماهرارالرقاععاليار

ادـانػاسطبػاع ممناسػبنكػوففػيافػرادبنػينعوذباللهفوجبفيالحكيةاف

للقييومةكه قالصنعةفتكوفسجيت مسجيةالعلمكالحكمكالعػدؿكاالنصػاؼ

تيافباءاللهكنكونوافيكلعصرالفالحاجةاليكجودقماسةأكالعصيةكيان

النجوزاالخالؿبالحكيةفياءالزمافالسػابقالنرفػ عطػ اهػلفيكلزمافك

الزمافالال قكبوجودقلبفيزمػافالتقػوـاالع ػاءفػيزمػافاخػركبوجػود
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نكوفنبيفيكػل اكمفيزمافالنرتف النزاعم بي اهلزمافاخرفوجباف

نبلػغالكتػابيافعصرنقيمالبالدكالعبادعلياالعتداؿكالػنظم تػينعيشػواالػ

اجلهكنارجاليالفعليةماجعلفيقوت مم الكياالتكالترقياتالتيه ورها

جيػةتفػتحعػي الحكيةتجد كيار انةالالقةكعلةاالنجادفتدبرفيخالؿه ق

 كلضرنركت ديكلبصيركالننبؤؾمثلخبير.

 كاليقػي علػيلػزكـم الحكمالباطنةدالنلكثيرةتدؿعلػيالقطػفصـل:

نػ كركجودنبيفيكل ي النيكنناا صاؤهافيه االكتابكلكػ البػدكاف

كلكػلدرجػةمػ درجػاتالحكيػةاهػلبع  االفلكلكليةم صا ب امقامػار

فنقوؿعليسبيلاالجيػاؿكاالختصػارافالحكػيمخلػقهػ االالػقلغانػةكهػي

 مكالتسػتارجاالبكامػلفػياليعرفػةالكافيػةاليعرفةكهيفيقوت مالفعليػت

فعليةفي اكتلػ اليعرفػةل ػااصػلكفػركعكل ػامػ لػوازـاليعرفػةكذلػ ذي

نكوففػيكػلعصػرالفاهػلكػلعصػرالكاملفياليعرفةهوالنبيكنجباف

خلقواالجلذل كالنكفيالكاملالسػابقلعػدـاالقتػرافكالػركاةعنػهافكػانوا

ملي ف مابدالهكافكانواناقصي فيحرفوفالكلمع مواضعهمػ  يػر ػافظكا

 كاملل مكياهوبي .

بالبداهةكفػي مءككجهاخرافجيي الالقليسوافي انةالقربالياليبد

مػ الالػقكالالػقبػانهالنناسػبا ػدارجلأالبعيدكبين يابوفبالب كاليبد

لعػدـتحيػلنجػرياالبػياءاالباسػباب اافابػياعيػددككل ممحتاجوفالػيال

الالق يرقكعدـتيكػ االسػتدالؿبغيػرقكعػدـكػوفه ػوراال ػداالهكػ ا

كالالقلعدـمناسبت مالنيكن متلقياليددم اللهسبحانهمػ  ػاجت مالدائيػة
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وفكنكوففيكلعصػرانػاسماصوصػفيبقائ ماليذل فجرتالحكيةباف

همابرؼالالقكالطف مكاقرب ماليهسبحانهكاببهبيشيتهكانسببارادتهبل

نكونواصفاتهكاسياءقكمحبوبيهاليتصفي بصفةمحبتهناخ كفع اللهسبحانه

االمدادالكونيةكالشرعيةكنبلغوفاليسانرالالقكلوالذل لفنػواعػ اخػرهم

 ددالي م.فيطرفةعي لعدـكصوؿالي

تصلاليبانهخلقالالقلغانةكالغانةالنجوزافككجهاخرافالحكيمجل

تصػػلالػػي مف ػػيالجػػودكالكػػرـالن ػػماللػػهسػػبحانهلغنػػاقعػػ خلقػػهفيجػػباف

منهقبلافلم نستحقونه نسػويالحكػيمنكونػواكالنعقػلفػيالحكيػةافنكونوا

الجاهلكاليعتدؿكالينحرؼك يػرذلػ جيي خلقهالصالحكالطالحكالعالمك

نوصػلالػي مفيتل الفاندةمػ تفػاكتقػوابل مككػ االنجػوزفػيالحكيػةاف

الفائدةعليالتفاكتمػ عػدـمييػزقػاط للحجػةكعليػهبػ ل النقطػ الحجػة

فا تاجفيالحكيةاليمييزكميزافنفرؽبين مثمنوصلالي مم تلػ الفائػدة

 سب رجحان مفيالييزافالقاط الع ارهمكهواالبتالءكاالختبارباالمرعلي

نسػتعدسػانركالن يكاليبلغع اللهذل االمركالن يهوالرسوؿال يلوالقلم

نجػبنتلقوام اللهاالمركالن ػيلتفػاكتقػوابل مفب ػ االوجػهان ػارالالقالف

سبحانهاكامرقكنواهيػه تػينييػزاللػهنكوففيكلعصرنبينؤديع اللهاف

سبحانهبي الصػالحكالطػالحكنوصػلالػيكػلمالػوؽمػ تلػ الفائػدةبقػدر

 استعدادقكنقط الحججفاف م.

الالقفيه قالدنيام  انػةالبعػدكأننشككجهاخرافالحكيةاقت تاف

الربػابفكػافنحتػاجهيالياءكالترابم انهقدكي فيػه انػةالقػرببػربا
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االنسافم اكؿنشوقاليبلوغ انتهالياسبابالنهبنفسػهالنكػوفسػببترقيػة

نػاقصكالنرقػيالػ اتالفعػلكالفعػلالػ ينفسهضركرةافالناقصفعلهان ار

نرقيال كاتهوالفعلال اتيبالحركةاليمبدئ اايتوج  االيمبدئ اكسػيرها

النفعاليػةكنحتػاجالػيفاعػلخػارجكذلػ افالحركػةال اتيػةاليهكهوالحركةا

تكوفانجادنةكانياهػيانوجادنػةكاالنوجػادنحتػاجالػيموجػدفليػاالنعقلاف

اللهاالنسافم الياءكالترابكفلهبط االرضكرباقبانديالنجوـكالليػلأانش

تولدم بط امهكخرجم االرضككالن اركتواردالحركالبرد تيجعلهنباتار

فرباقباسبابالسيواتكاالرض تيجعله  اءلالنساففكفلهبط ابيهكامػهك

ثممنيارصافيارثمدمارثمكييوساررباقباسبابالسيواتكاالرض تيجعلهكيلوسار

 نطفػةكمػثػمنباتػاركق ؼاليائي فير ماالـككفلهاناقكرباقكانياقجيػادار

علقةكم غةكعظاـكاكساءلحم تياخرجم كيونهالالػقاالخػرالػ يهػو

بعدطوربسبببعدسػببليػاالالقالحيوانيكلواله قاالسبابكالتربيةطورار

نجعلالينػينفسػه يوانػاكنجعػلهػولنفسػهككيحنعقلافبلغه االيبلغابدار

ككلماهػوفاقػدق ابػاككػ ل فػيكاركا اراع اءكجوارحكاالتكادكات

نجعػللنفسػهمػالػيسلػهثػمنربيػهاللػهسػبحانهالػيءافكلدرجةالنقػدربػي

نجعػلنكػوفللحيػوافافنارجهم بط امهكنجعلفيهالنفسالناطقػةكهػلاف

ناطقةكهونفقػدهاكادنػيمن ػابػدرجاتفا ػدثاللػهسػبحانهفيػهلنفسهنفسار

فسالناطقةب  قاالسبابثمكفله   امهفارضعتهك  تهكربتهككالتػهكالن

باالستقالؿاليمابيارناطقار فظتهكراعتهكعليتهبالليلكالن ار تيجعلهناه ار

نهبالعقلاليافبلغفصارمػدبرارءكميزفرباقابوق تيادبهكمّرتكلمبكلبياف
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ناػرجمػ ءمػ هػ قاالسػبابلػمكلوالبيصانعارماترعار اذرارفيامرق ازمار

نحػدثلنفسػهماكافنيكنػهافكهو ي كونهفاقدارابدارءم ذل ابدارقوتهبي

تك هػاهرةعليػهكنحدثافعاالدكنهلمفينفسهماليسلهكافكافنيك لهاف

ءبعػدصػدكرترقػيالشػيالنحدثبتل االفعاؿفينفسهماليسلهكمانريم 

االفعاؿكنزعممنهانهم االفعاؿفػ ل خطػاءمحػضكانيػاهػوباسػبابنعػدها

اليسببكنحرك االي يانشاءفيتحرؾالي يانرندكليسنرقياالثرالػ ي

فػالنجػاةال ػداالبف ػلاللػهسػبحانههوالفعلالياليوثرال يهوال اتابػدار

علي عامل عيلهبػلهػ قاالعيػاؿتصػدربعػدتحػرؾالػ كاتصػعودارفالنتكل 

بامداداللهسبحانهالي يانرندفكليػانصػعددرجػةنصػدرمنػهفعػلمػ تلػ 

باػ الفاللػهسػبحانهالػي يػاالحالةالحادثةكذل الفعلهلهكنورقاكنزكالر

كينونةالشعلةنرندفكليانتغيرال اتنتغيراالفعاؿكياافالسراجنورقاالكؿم 

م الده نحدثبعلةاخريكل انوراخرفليا يػرتاالكليككليانيدمددار

اخ ػركا يػركلػوخ ػرتا ػدثتنػوراربالتدبيرفياالفالثانيا دثتنورار

هك افكلفعللحالةلل اتصاعدةاكهابطةك االتال اتانفعالياتكتحتػاج

نغيػرنفسػهمػ  ػاؿالػي ػاؿكالنغيػرءافلشػياليتدبيرمدبرخارجيفػانيل

 قبياباءكيحباء.أءم جوهرنتهاليجوهراخراالموثرقال يانشالشي

فليػابلػػغمبلػػغالرجػػاؿكاسػػتعدللتعػػدنلكالتكػػوفباالنسػػانيةكالحكيػػةك

نػهنكفػل يػركالدالنزاهةكالعلمكالحلمكال كركالفكركالنباهةا تاجالػياف

مثلنكوفه االسببان اركننبغيافنبي ارفكورارذكورار لييارعاليارمنزهار كييار

فيياجعللهكياافالناركاملةفيالتساي كالياءكامػلفػيسانراالسبابكامالر



ٛ 

ءمػ االسػبابنكػوفعلػيالتبرندكالشيسكاملةفياالضاءةكهك اكػلبػي

فييػاكػامالرنكػوفهػ االسػببان ػارالكياؿفوجػبافن جالحكيةكالصوابك

جعلالجلهكه االسببهوابوااالنسػانيةكهيػاالنبػيكالػوليكػائني مػ كانػا

فالحكيمكاليتنزقكالعليمالحليمال كورالفكورالنبيهبالحقعلػي سػبالواقػ 

النبيفانظرلنفس هل هو الخػراجسػببارنحتاجالناساليم نكػوف يرالياطئ

ه قاالمورمن ماـالفافخطرببال الفادفعهبافه قالاصاؿقدجعلتفيقػوة

كالبدم خركج ام القوةاليالفعليةكهوبنفسهالنقدرتجعللغواراالنسافكلم

نكوفسػببالخػراجهػ قالقػويالػيعلياخراج اكك ام هومثلهفالبدكاف

 بيال ير.الفعليةكهوالن

افاالسػبابقلتكافقلتهالنكفيفيذل االسبابالسياكنةالكونيػة

السياكنةالترتبطبياالنناسب ام السفلياتبلبيانناسب اكنطاكعفعل اكياتري

افبػػعاعالكواكػػبنحػػرؾالرنػػاحكالنحػػرؾالصػػاوركه ػػوراالثػػرموقػػوؼ

الفاعػلاللطيػحاالالقابػلاللطيػحكبصلوحالفاعػلكالقابػلكالنتػاثرمػ فعػل

القوابلالسفليةماتلفةفالفاعلاذااراداعالـكثيحبامرقنعلماللطيحبػامرقاكؿ

ثمنعلمبهم هوادكفمنهبدرجةثمب ل االدكفم هوادكفمنػهكهكػ اكيػا

انهاذاارادتحرن صارنحرؾرك  اكؿثػمبرك ػ بػدن ثػمببػدن ذلػ 

فاالفعاؿالنفسانيةالصادرةع االفالؾالتتعلقاكؿاالبنفسكاملػةثػمب ػاالصار

تتعلقبسانراالنفسالتيدكن اكالنفسالكاملةالتػيتتربػيبػاالفالؾفػيجييػ 

ج اتالعلوـاليتعلقةباصالحالالقهينفػسالنبػيكب ػاتربػيسػانرالنفػوس

فػالؾترضػ الصػبيبامػهكػ ل فثبتلزكـكجودقكسانراالسػبابفكيػاافاال
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تربيهبالنشوكالنيابوالدنهكمػ نربيػهكتعليػهبػالنبيكالتػتعلمكػلنفػسمػ 

نجرياالبياءابياللهافالنفوسباالفالؾبالسببكك ل تقدنرالعزنزالعليمك

 .االباسباب ا

مػ فػاكالرقلتكافقلتاالنكفيفيذل كجودسانرالعلياءكالحكيػاء

فػػافالعليػػاءكناػػرجالعلػػمكالحكيػػةمػػ العليػػاءكالحكيػػاءاالاالنبيػػاءكثانيػػار

فالنكوفسػبباخػراجفقدرككاع االنبياءكافقالواباطالرالحكياءافقالوا قار

فعليػهعلػين ػجالتعلػيمالحقم قوةالناساليالفعليةه اكالنبيافكافسػابقار

كال ياخ منػهاخػ ذلػ الػن جكالعلػملػهبػن جالتعلػيماليناسبالهلزمانه

نكوففيكلعصرنبػينػاطقبػالحقاك جػةاليناسبللزمافالال قفالبدكاف

 معصوـاخرمثله.

ءككافقلتافالعلياءاالخ ن ع االنبياءالسابقي نترقوفبػي ابعػدبػي

الماذابلػغمبلػغمشػاهدةجييػ افالعػقلتنزدادكفالعلمكنكفوفاهلزمان م

 قانقعصرقكعلمجيي مال اكب اكفي اعلممشاهدةالخطاءفيهف والبالغمبلغ

بكثيرمن ا يرمشػاهدل ػاخػاطئفػيكثيػرمن ػافالنكفػيالنبوةكافكافجاهالر

كنبقيقويكثيرةفػيالنػاسقػدنكوفكامالركجودقالفالسببم اللهنجباف

علتللاركجكالتارجلنقصالسببكالحكيةكالقدرةكاال دنةتقت ػيافج

تكػوفاالسػبابمػ اللػهالنكوفنقصفياالسبابم اللهسػبحانهبػلنجػباف

بانيانػهكباػركجقوتػهالػيفعليتػهكصػارامػ كجػوزيخيػراركاملةثمم باء 

فػرقكبعػدـخػركجمػافػيبكبياهوانسافكم باءكفركجوزيبػرارموجودار

قوتهكعدـصيركرتهانساناكبقائهم الحيواناتبالجيلةكياا تاجػتكػلقػوة



ٔٓ 

تحتػاجالػياليمرجحنارج االيالفعليةكػ ل القػوةاالنسػانيةالقدسػيةان ػار

سببكعدـخلقتهنوجباللغوفيجعل اكذل السببهوالنبيم اللػهسػبحانه

 فانهدليل كيم.موفقارمثلهفاف مرابداراكم نقوـمقامه

ككجهاخرافاللهسبحانهخلقالالقلغانةكه ورفائدةكالبػ افبعػض

الاصاؿكاالعياؿنين م ه ورتل الغانةكبع  انعي كالالقم ان مخلقػوا

لتل الغانةجاهلوفبيانين ه ورهاكنعػي فوجػبفػيالحكيػةتعلػيي متلػ 

الاصاؿكاالعياؿالتيتعي علػيه ػورتلػ الغانػةكالتػيتينػ عنػهكالحامػل

ل ل العلمكالتعليمالي مهوالنبيفيكلعصرضركرةافالكلالنقػدركفعلػي

التلقيم اللهسبحانهبالكاسطةبالجيلةبامثػاؿهػ قاالسػتدالالتنسػتدؿعلػي

 فانةكبالغ.كجوبكجودنبيفيكلعصركفيياذكرناك

افبعضفرؽاليو دن قدالقوابب ةعلػيالج لػةفزلزلػوهمعلػيفصـل:

كا ػدارالصراطاليستقيمكازلوهمع الطرنقالقػونمفقػالواانػانقػربػافلنػاربػار

سػواقانه نيعيػاالب فيهكالرنبنعترنهكلك نعلمقطعارقدنرارعلييار كييار

باكنر ماكنامراكنن ياكندعواكنح راكنعداكنوعدنع فال اجةلهالياف

كككرمػارفالنحتاجاليارسػاؿالرسػلكانػزاؿالكتػبكانيػاخلػقالالػقجػودار

خول مه قالداركمكن مم انحاءالتصرؼفي اكاالنتفاعمن ػافيعيشػوففي ػاك

اكنقتلثػمالبػرزخكالناكلوفكنشربوف تينبلغالكتاباجلهفييوتاالنساف

 شركالجنةكالناركلقدصعبعليالج لةردهاكتزلزلوافي ػاهػ اكافكػاف

قدتبي ميامػرالجػوابعػ ذلػ كمػ عرفػهالنافػيعليػهالجػوابعػ هػ ق

 اذكرجواب اباصوص ا.الشب اتاالانيا ببتاف



ٔٔ 

ن يػل نػاقالنقت ػياففنقوؿل مالب كالرنبافاللػهسػبحانه نػيك

الالقبلنقت يافالنالقالالقاالالجػلفائػدةتصػلاليػهكافالنتصػرؼفػي

لهخلقهجبركسرقفيجبركسرقاكنرفػ أنسخلقهتصرفاالجلفائدةنفسهكامااف

لهفالننػافيذلػ الغنػيبػلنكػوفأ اجتهاكنكسيعورتهاكنطعمجوعتهاذاسػ

جودكهوكرنمجوادقدخلػقالالػقبجػودقككرمػهفػاذاكػافللكرـكالمناسبار

العطاءبيقت يسؤاؿالسائلي الننافيالغناءبلنكوفم الجودفالبػاسبالعطػاء

اذاس لكيانقركفبانهنالقكنػرزؽكنحيػيكنييػتكنرفػ كن ػ كنصػحك

اجيػ كنقولػوفنيرضكهك اسانرالتصرفاتالكونيةكافكانواننكركفذل 

نعرفوامعنيالالقفافالالػقاذاكجػدبنظػرالاػالقانهخلقثمرف ندقعن مفلم

نفنياذارف نظرقعنهكاللهسبحانهخلقالالقالم مػادةكاليالػوؽالنجباف

لعػدـم مادةمالوؽبال اتكاليالوؽبال اتالنعقلانقطاعهع الاالقابػدار

فياكؿالصدكرع الاالقفا فظهمقدمةفيال اتككون اابدارامتدادك االت

كك ل الننافيالغناءاليطلقاجراءالالقعلين جالحكيػةكالصػواببػلهػو

م مقت ياتالحكيةكقداقررتمبحكيتهكاالنلزمكمبػاالقرارخلقػهاليػتق ك

.امرقاليحكم

نكػوفننػافيالغنػاءبػلنجػباففاذاكافاجراءالالقعلين جالحكيػةال

ليقت يالحكيةنقوؿل مكجود اكمجام للشتاتقاضبالحق املكلا د

علي دقكمقامهميدفلليدفمجندللجنود افظللثغورمان للطغاةكاجػبفػي

اـالفافقلتالفالكالـم جاهلمثل فان الحكيةكبدكنهنكوفالالقناقصار

الحكاـكتزعمانهنيك العي بدكن مكم علػمعلػمسياسػةتعي بف لنظم



ٕٔ 

كمػ ذلػ ابػداربػال ػاكماككبيػرابػداركا ػداراليدفعلمافالدنياالتقػوـنومػار

ا تجتمبعدانكاراالنبياءاليالحكاـالج لةفنصبتيوهمكاطعتيوهمكسكنتمفي

نعمنجبفيالحكيػةفػاقوؿهل مكذل  يرخفيالهلالحلكالعقدكافقلت

نالاللهسبحانهبالحكيةككل كػيم كيتػهمػاخوذةمػ بعػضكجػوق كيح

 .نجعلم  كيتهفيالبالد اكيار كيتهفالبدكاف

كافقلتنعمنجبفيالحكيةكلك علػمانػابانفسػناننصػبعلػيانفسػنا

افالحػاكممػ انكػملػوتػدبرتمعػرفتمقلتكنستغنيبهع نصبالله اكيار

نقطػػ اللػػصالمػػ نقطػػ الطرنػػقكالحػػاكمهػػوالجػػام الاليفػػرؽكاليصػػلحال

اليفسدكالعالمبالسياسةالالجاهلكهك اكهػلانكػماذاتػدبرتماكاجتيعػتمك

تراءنتمعرفتمم كافهك اعلػيالحقيقػةاـالفػافقلػتنعػمفقػدادعيػتعلػم

نفوضاعظمامػورالفكيحنكتفيفي كيتهافالغيبكهوليسفي كافقلت

كاالنفػسالحكيةال يندكرعليهالكلاليج لةخلقهلينصبواالنفسػ م اكيػار

 االت افاللصوصننصبوفعليانفس ملصار ككبيػراركالفسقةفاسقاركبيرارتاتلح

ل ػواهمفيقػ مشػاكالرعلي مكبيػرارفكهك افكلقوـننصبوكبيرارالج لةجاهالر

بي االقواـب ل التعاديكالتقاتلكالتعاندكجيي فسادالعالمم ج ػةافالقػوـ

عدلواعي نصبهاللهاليمػ نصػبوقفوقػ مػاكقػ كليػاعلػماللػهافخلقػهعلػي

ننصػبهػوصنوؼبتيكل ماراءبتيكاختياراتمتفاكتةكجبفي كيتػهاف

سػراليػدفكالتيػدفكنقػيمالالػقعلػيالصػالحكنجبػركعػدالربنفسه اكيػار

تيم صفاتهمانعرفكمافالحاكمم أالصوابكه االحاكمهوالنبيال يركسي

نحكمعليها دكك ل نجيباذالبسواعليالناسبالشوريبػافالنحتاجالياف
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بػهنق ػوفبػالحقكبوريكلقوـعلي سبهواهمكافكانواناتاركفقومػار

كجوبانبياءعدنػدةلشػورن مهػ انعدلوفففركاع االقراربنبيكا دكادعوا

طباعه االالقالينكوس يرمنكوركالنشػتبه ػال مكلػيسملك ػماالعلػيك

فانياندبركفلبقاءتدبيرارالتغلبعلي طاـالدنياكالظلمكالغشمكافدبركانومار

فانيػػانصػػلحونهنومػػاراصػػلحواامػػرالرعيػػةفرضػػارسػػلطان ماللحفػػظالرعيػػةكاف

 ل النلحقاليانفس مالفسادنعوذباللهم بركرانفسنا.

بالجيلةعدـالحاجةالي اكمقوؿا يقالنعبؤبقولهكم كجوبكجودق

كنتشػاكركاعلػينكلاللهامرنصبهاليالج لةفيتا كػلقػوـ اكيػارالنجوزاف

علػػيمػػافػػركاالسػػتقالؿباليلػػ كالتفػػردكنكػػوفذلػػ كػػرارالتعػػاديكالتنػػازع

مجاهػدارناهيػارسانسػار كييػارعػدالرننصببنفسه اكيارفالواجبفيالحكيةاف

عليماناتيكخلقهمحتاجوفسائلوفمثلذل بالسػنةقػوابل ممنػهكهػوالجػواد

فيجػبفػيالكرنمكنتوقحانتظػاـاليلػ الػي انػةاجلػهفػيكػل ػي بػ ل 

الحكيةانجاد اكمك اكعدـتاليةاليل منهكلػيسمػ الغنػيا ػداثملػ 

ناقصفانهدليلنقصاف كيةالحكيمكنقصافالحكيةدليلفقرقاليمالػيسلػه

فعدـخلقةاالنبياءفياالعصاردليلفقرالحكيمال ناقاذاعرفتفيقت ػيالغنػي

نكوفاثرق يػرمتوقػحالػياسػتكياؿمػ يافا داثمل كاملالبتةكم الغن

كخولكيوقلينظركيػحتعيلػوفكامػركمبيػاكامالر يرقفالغنيلغناقخلقعاليار

فيهصال كمكنجاتكمعيامقت اقفسادكمكن اكمعيافيهفسػادكمككقػوعكم

 هوننتففييامقت اقهالككمكذل كلهم  ناقاليطلقفافنجوتماكهلكتمفلم

نت رركانياكصلالنف كال ػرالػيكمليػاالػزـاليقت ػياتمقت ػيات اكبهكلم
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ليسلهرضاءكالساطااله اااللزاـكه اااللػزاـجػودمنػهككػرـكاسػتجابة

عبادامثالكمفتدبرفيياذكرتفاففيػهجػوابكػللدعوةالقوابلكانياهمان ار

 لالف مالسالـ.ءترندفيردهمكعلياهبي

افقاؿقائلافكافالغرضم الالق انػةكتلػ الغانػةالتظ ػرمػ فصـل:

كالجلذل كجبانجاداالنبياءالكيوفاليالعيافاالبوجودنبيكياقلتسابقار

نيكنػػوامػ التصػػرؼعلػيمػػابػػاءكاكارادكاكافاالنبيػػاءلػمكنحػ نػػريعيانػار

لقباؽعليمػاكػاففػدليلكممنقػوضببقػاءالالػقكعػدـنظ ركاالغانةكالالم

اصغائ مالياالنبياءقلنالهافالغرضقدتحققكانتمراقدكففػيمراقػدالغفلػةك

االنبياءبلغواماامركابتبليغػهكذهبػوابيػ ارادكاالػ هاببػهكاهلكػوامػ ارادكا

بيراتكماليلكيػةعلػياهالكهكانتمفي فلةالهوفسػاهوفالتزعيػوففػوؽتػد

كذل افصوافيكلكثيراقػلاجزائػهكالبػاقيناالػةك ثالػةالزعيكمتدبيرار

 اجةالي اااللتتييمبعضاالموركاالنبياء ي جاءكاخلصػوااكل ػ الصػوافيك

نب وهمكاكصلوهماليالغانةكلياتتنب واكاهلكوام ارادكااهالكهفػيالػدنياك

 فاقوؿلكم:االخرة

 هفرالطػالبوفكاتصػلالوصػل

 

 كفػػػازاال بػػػابباال بػػػاب 

 

 كبقيػػػتمم بػػػ بي  يػػػاري

 

 بػػي  ػػدالوصػػاؿكاالجتنػػاب 

 

كالغرضمػ الالػقكصػوؿالصػوافيالػي انػةالالػقكامػاالبػواقيف ػم

متيياتامورهمكنواهم ػوائج مفػيمعابػ معلػيمثػاؿالبػدف يػانكػوف

تعلقالػركحبالقلػبالػ يهػوصػافيالبػدفكامػاالصػدرف ػوالغرضم البدف

لحفظهكاالرجللنقلهكاالنديلادمتهكالحػواسالنصػاؿاالخبػاراليػهكهكػ ا
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نظ رمن االغانةلكن ابقتالنهه رم بين االغانػةكلمتصرقلبارفاالع اءكافلم

 الصػفوةالػ ن ل ػمقامػتكبقتلحفظالغانةفبقاءه االالػقالينكػوسلعػي

اكصػفوهمعػ االكػداركءكالسيواتكاالرضكل مخلقالالػقكاالنبيػاءجػا

فاكل  ليسواب ابكافرن فافنكفرب اهوالءفقدككلناب اقومارجعلوهمبال بار

الصػػفوةنعيلػػوفبيقت ػػياكامػػرهمكنػػواهي مكنسػػتيعوفالػػي مكنحبػػون مك

اكالجل متحيلواهػ قاالذنػاتصػلواتءكوفب مكالجل مجانطيعون مكنؤمن

اللهعلي مكجزاهماللهعناخيرالجزاءكالجل معابتالبواقيكيػاتػريكانيػا

تكػ م كلػوسػاعةكلػمؤه االقوؿننقضعليناقولنالوبقيالدنياكليسفي ػامػ

 مبػاداباالنبيػاء انػةاالمػرعابوابف لتػادبه اكه االالقان ارك ل ابدار

بالكلفقدبقػيفػي مسػنةسػوالف مان مكفركابنبيكامنوابنبيكافكفركالفظار

االخ ن بقوؿاالنبيػاءكهػوالءنطيعػون ممػ  يػاالنشػعركفكبف ػلطاعػة

االنبياءككجودالصفوةعيش مكبقاؤهمكهمنحسبوفان مالنحتاجوفالػينبػي

نطاعوافػافككجوداالنبياءننف الدنياكتقوـبهفيالظاهراطيعوااـلمهي اته ا

كجودهمفيالػدنيانحتػاجالػيالليػلكالن ػاركالسػياكاتكالشػيسكالقيػرك

نبقػيالػدنياكيػاتػريكقػداالرضكالياكلكاليشاربكالننتظملهذل االاف

لعواـفيحضكجودالنبيفيالدنياان ارفيكتابنااربادابر ناامثاؿذل مفصالر

كماكافع الباط كه امعنيمانزؿفيالقرافسبببقاءالدنيافيالظاهرف الر

كلوعلمالناسسراالمرمافتركاعػ االتصػاؿباالنبيػاءكاللهليع ب مكانتفي م

كجػودهماالكلياءكاالرتباطب مكتحيػل اجػةمػ  ػوائج مفػافالجػلبقػاء

نحفظاللهكلم نرتبطب مكنقترفكياانػ بػا تراـقلػبزنػدتحتػرـجييػ 
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اع ائهكالجل فظهتحفظجيي اع ائهكالجػلاكرامػهتكػرـجييػ اع ػائه

 .موفقارفاف مرابدار

ككػ ل نػػدف بػػ ل بػب ةالػػ ن ننق ػػوفبػزعي مدليلنػػاباهػػلاالرض

كالجزانرالتيفياكساط نبعػاالػي منبػيكالبحػارفػان مبػزعي ملػمالجدندة

بالدهممعيػورةكخلق ػابػاؽكالنبػيل ػمكنقػوؿل ػمافالواجػبعلػياالمػم

ناخ كابسنةنبيبعاالي م تينبلغ منسرمابعابهكافاالممالتػيزعيػتماف

كبرع مم كلدادـكهونبيكلهبرنعةكم كلدنوحاكالثياني ال ن امنوابه

نبعاالي منبيكتظػاهرهمعلػيتػرؾسػنةالنبػي يػرم ػربرعنوحفكيحلم

نحػطبجييػ مػنكملػمنالبالحكيةكافا دارباصلالحكيةكافاللهسبحانهلم

اهلتل البالدفلعلفي ماكلياءللهسبحانهمومني متشرعي بشرعنبيالعصػراك

مػ فراعنػةبالدهػمكالنسػعكمقػداختفػواخوفػاراالنبياءالسابقي كادـكنػوحك

تنكركاذل بتةفانكمفيب م ذل كاليشكوؾالنصيرسػببالػنقضفييػااف

ناػلالحكػيمعلمبالقط كاناعلينػاافكجػودالحػاكمبػالحقمػ الحكيػةكلػم

بالحكيةكبقاءاهلتل البالدم تظاهرهمعليزعيكمعليتػرؾسػن االنبيػاء

نقػوؿمػنكمافه اكالنسػ ا ػدارقاءالفسقةببقاءاليومني ككياذكرناسابقاركب

فاذادؿالدليلعليلزكـكجودالحجةفػيكػلعصػرليسفي م جةكلوماتفيار

تقػوـالػدنياكباطنػاركببركػاتكجػودقهػاهرارمغيػوراراكخائفػارمش وراراماهاهرار

 عليهالبتة.كجباتباعهكاليشكوكاتالتنقض

كافقلتكماالحاجةاليكجودالحجػةاليافػيالػ يالنتصػرؼككيػح

كالنتصػرؼجػازافالنكػوفنكػوفخفيػارننتظمبهامرالعبادكالبالدكاذاجػازاف
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فػاذااختفػيكونيػارفيهاهرالدنياكاثرارسياسيارافلوجودالحجةاثرن اثرارقلت

نبقالػيكجػودق اجػةفانػهفػياسةلحكيةليسانهلمنظ رمنهالسيلحكيةكلم

االكوافكالقلبفياالع اءكبه يوةالكلك فظػهكقوامػهكيػامػركنػاتياف

مػ نػ كرفيػهبػطرارنعنػوففصػالرباءاللهه اكليابلغالكالـاليهي ناا ببنااف

بػاباالمامػةكتصرؼالحجةالغانبكلوعليسبيلاالبارةفػافموضػ تفصػيله

 تيافباءالله.أسي

نقػػوؿافالحجػػةالغائػػبانػػهلػػيسال ػػدمػػ الالػػقافاعلػػماكالرل:فصــ

النتصرؼفيالعالمتصرؼسياسةفانهادعاءعلمالغيبكمدعيه يرمصػدؽك

ليسجيي انحاءالتصرؼهومػانعرفػوفمػ انفسػ مفػافاليالئكػةكالجػ ك

كليستصرف معلينحوتصرفنافيسياسيارتدبيرارالشياطي نتصرفوففيالدنيا

ليسم برطه االقسمم التصرؼرؤنةاليتصرؼ ك فيػهلليتصػرؼالظاهر

التصػرؼباالل ػاـكالقػ ؼك علػي نقػدر ك انػاق اليتصػرؼ رؤنة فيه نكفي بل

الصرؼكالحجبكالتزني كالتشونقكالتقليلكالتكثيركالتاييلكامثاؿذل 

م السياسةفياليل بواسػطةاك يػركاسػطةكمػ الػ ي مطلوبه نحصل  تي

كهوالنعلمالغيبنقوؿانهالنصدرعنهمثله االتصرؼان ارنجسراكنقدراف

لم لمك ك كتاب به لمننزؿ ك سنة به نابربهنفسالحجةفكلم نقوؿذلػ نرد

ا به نرند طونة سوء اك ج الة م  نقوله طفاءنورالحقكاالفالبتعليذل فانيا

لػيسنبتعليذل ف ػوفػيبػ منػهكنقدرعاقلافمياالنجوزللعاقلفاذلم

كليسالش بناقضلليقػي كنحػ قػداثبتنػافػيلي النعلم جةعليم نعلم

بيػا النقليػة ك العقليػة االدلػة بجييػ  الغيبة  اؿ في الحجة تصرؼ منفردة رسالة
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 ك ان ارالننكر ذل  افباءاللهبيانليقهػ االكتػابكاذقػدقػاـالػدليلسن كر

م في اكنريالدنيا ك الدنيا نقوـ بتصرفه متصرؼ بنبي اال التقوـ الدنيا اف علي

عرفنااففػيالػدنيا جػةمتصػرفار ميػانشػاهدقكيػانثبػتكثيػراركافلػمقائية

نيك تصرؼالحجةكلم انه تبي  فاذ قاـالدليلعلػيكجػودقعرفنػاافنشاهدق

كالاالثرن لوجودالحجةثابتافكبهنقوـالدنياكمػافي ػاكالمػان مػ تصػرفه

نقػػوؿلػػيسفػػياالرضالجدنػػدةكالغيبػيكالدليػػلعليػػهفيػػ الػػ ينقػدراف

ابدارلم  جج انػتممطلعػوفنك  التػي االنػاـ تلػ  فػي في ا ماتفي  كانوا فلعل م

م خفائ ممتصرفي فياليل كل معنانةبي ام ب ػممػن مكاختفػواعلي اك

اقػوؿننكرمػام بدةالتقيةكتظاهراهلالزمافعليالباطلكم ال ينقدراف

الجزـكانااقوؿعليالجزـان ملم نالوم  جةاماهاهرمطاعاكماتػحعلي

تصػرفهنعيشػوف تػينبلغػواللتقيةعن ممتصرؼفي مم الغيػبكبوجػودقك

مػ اللػهسػبحانه الحجة كجود لزكـ علي الدليل م  مر بيا ذل  جزمي ك اجل م

تيافبػاءاللهأعليخلقهكالنكوفالحكيةم الحكيماليطلقناقصةكبيػاسػي

 م الدليلفيمحلهفتدبر.

دنياالتالومػ  جػة كابصرميامرم االدلةافال نظر لي  ه ر ك  فتبي 

دنياالتالوم ماءالن ا كبقاؽكياافال  اكمبالحقالن االتالوم اختالؼ

كهكػ ا  اليػه محتػاج مػ  التالػو الن ػا هػواء مػ  التالػو ك  شاف عط م  التالو

بي م  بيالتالو اليه نحتاج مػ عػالمالن ػاالتالػومػ ء التالػو فكػ ل  ء

 اخػتالؼ مػ  التالػو الن ػا  اكم م  التالو ك  مػ  ػقالن ػاجاهل التالػو ك

ك  ن انػة بػال نصػير النه الكل الفني دنيا ال في د ال  خلص لو ك  باطل م  التالو
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بي صارالنطيقه الج لخال ي ر ل الله ف كا  فيا  ناق ت م فػيمقابلػهعليػاركلمء نجعل

مػ  قار اال  ػق ال ك  الج ل به النعالج ك  باطل الحق العلم ماسوي كل ك  نعالجه

كاسطة  بال دق ليػ رعن اللػه فياكػاف الحػق اال بالحق الحق النحفظ ك  بواسطة ك ا

اف نجب ك   جة بال دنيا سػهال نف د ا ػ منػ  اف ثػم كاملة دق عن م  الحكية نكوف

فػافعليػهاف بهالن ربحكيةالحكيم االنتفاع م  نالػقالالػقعلػيالختيارق

كنالػػقاليػػاءليػػاخلػػقالعطػػ ثػػمافامتنػػ ر كالصػػواب جػػلن ػػجالحكيػػة

شار ط ع مات تي   نه م يارق ت سباخ الن ك  الحكيم بحكية ذل  دأالن ر ق فانه عنه ؿ

مػ  االنتفػاع دـ عػ ك  فيه االختيار بجعل ك  شاف العط د عن الياء بوض  الصن  اتق 

كال رجفالواجبفي كيػة سوءاختيارق عاقبة فيلزمه الياتار شاف العط قبل

 ثػم االنػاـ اختالؼ د عن الحكاـ خلقة كاالحكيم كاختػار كنواعلػيدفعػه اذاتعػا

س فالن س م النف شقاء ال ك  النصب ك  دفعهأالعطب علي كنوا تعا فاذا الحكيم عنه ؿ

فػافالنبػي كاختفيمن متقيةالن رذلػ بحكيػةالحكػيم قتلهف ربمن م ك

اف نيك  افكيا نيك  ظارنقتل  ف ن م ي اع ع  نافي ك  ن رب ك  تقي سهن نف علي

نظ  فظ ا في فػيالرعيػةالتي مػ الغيػب نتصػرؼ خفائه اناـ في ف و العالم اـ

ك كنافػي كنل ػم د كنبعػ كنقػرب علي م ك  ل م دعو ن ك  صال  م فيه نري كيا

اخرهم ع  نفنوا ك  بنيان م النتالال  تي نكثر ك  نقلل ك  نوه  ك  نقوي ك  نعل 

كالطػال الصػالح نعػرؼ ك  نعرف م ك  صال  م في ك  في م ناهر ذل  م  هو كك ح

ك  ل ػم مػا ك  سه نف نعرف م ك  مرادهم منت ي نبلغ م  تي الصالحي  دد س ن ك  د نؤن

امرق فالنظ ر نتقيه ك  عليه دعو ن ك  الطالح نا ؿ ك  الغانة من م نظ ر  تي علي م

بي النكار باعا ال ك  اختيارق سوء ب كػلله امكػ  فاذا فيه امتناع ال ك  ذل  م  ء
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كهواك  كمه لز علي دليل ال قاـ ك  سبذل  كاللهسبحانهالفاعلعلي  يلالبتة

شي ال قابلية ك  القابل انفعاالرقابلية اسرع كلي اال الػيء قػرب ا ك  بالوجود كلي ا ك

م  فاللػهسػبحانهالنتػرؾاالكلػيفػالمػان مػ االقػراربػلنجػب(1) يرقالفعلية

وفا ػدفيػهسػوءنكاالنيافبهكاالذعافكالتسليملهالبتةالل مكنعوذباللهاالاف

سرنرةكبقاكةنفرم الحقبنفسهكالنسعهالتصدنقبهكالتطاكعهنفسهفػ ل 

ربهاكليبهكهونعالجهكيحنشاءكال وؿكالقوةاالباللهالعليالعظػيمكفييػا

ذكرنافياثباتمطلقنبي اكمعادؿعالمكفانةلي كافلهقلباكالقيالسي 

كهوب يد.

 لوطلة الثاًيا

 في هعشفٔ هعٌي الٌثي ٍ الشسَل ٍ الفشق تيي الوقاهيي ٍ فيِ فصَل

محركةكهوالابركالنبيفعيلبيعنػيأاعلمافالنبيامامشتقم النبفصـل:

الفاعلف واليابرع اللهسبحانهاكهومشتقم النبوةكهيماارتف م االرض

بوءكهواالرتفأاكالنب اعفالنبيبيعنياليرتف فانهقدارتف ع درجػةسػانراكالن ُ

اليشػرؼءالالقاكبيعنيالطلوععليالقوـف والطال عليالقوـم عنداليبػد

علي ماكبيعنيالاركجم ارضاليارضف والاارجم الغيبالػيالشػ ادةك
                                                           

(ٔ اك  رهػا بغي  ة ئيػ قا ادث حػو ل ا  ك ه سػ لنف  ه س بنف  م ئ قا ه ن سبحا اجب لو ا  ه ل ل ا  ف ا  م ل اع  سػ ا( بنف
د ليب ا م  رب اق ف تكو االستقالؿ لي ا رب اق لحادث ا ة لي ب فقا كا ليا ك رهاك كءلغي ه ب ه ابب ك

بب ار قل ا  ك د ع ب ا  ف و تك  د ع ب ا  ف كا  ليا شيك ل لوجودفا بػا لػي اك ة لحكيػ ا ليفي اك ل يهو ا  ء
د ليب با  ه ابب  ه ن ال ة لبت ا  لي االك  ر  ي متناعءم  اال  ك لوجود ا  في لوجوب ا  ه نت لو اك  لغت ب  ل ي ا

لفاعلفي ا لغني ا ق د نوج ف با لي اك دـف و لع ا ح رجو لي ا لوجود ا ح اج ر ل ا هو لي االك  ك دـ لع ا
ه ػ من م. بلفاف  ا لقو ا ة لي ب سبقا لي  ع
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قالواضػحفانػهالنازؿم درجةعليااليدرجةدنيااكهومػ النبػيبيعنػيالطرنػ

الصراطاليستقيمالالنحالياللهسبحانهاكم النبيبيعنياليكػافاليرتفػ ف ػو

كاماالرسوؿف وم االرساؿكهػوامػاهمدرجاتعنداللهمرتف القدركاالنبياء

بيعنيالتسليطفالرسوؿهوبيعنػياليفعػوؿاياليرسػلاليسػلطعلػيقػوـقػد

ابيعنيالتوجيهفالرسوؿهواليوجهم عنػداللػهسػبحانهجعلسلطاناعلي مكام

 اليقوـه ابحسباللغة.

كامافياالخبارفقدفرؽبي النبػيكالرسػوؿبج ػاتاخػركيػاركيفػي

ككػافعػ قػوؿاللػهعزكجػلالكافيباسنادقع زرارةقاؿسػالتابػاجعفر

ال يماالرسوؿكماالنبيقاؿنبياررسوالر منامهكنسػي الصػوتكالنبي في نري

ـكنعان اليل  قلتالنعان اليل كالرسوؿال ينسي الصوتكنريفيالينا

ثػمتػالهػ قاالنػةنسي الصػوتكالنػريكالنعػان اليلػ االماـمامنزلتهقاؿ

كالنبيكالمحدثك رسوؿ م  قبل  م  انت يكال ياعرؼم معنيماارسلنا

لنبػػيالنعػػان اليلػػ نػػازالعليػػهبػػالو يالتاسيسػػيالنػػهتػػاب بػػرعالابػػرافا

ايا ػداكلػيالعػزـكاالفػييك رؤنتػهلليلػ ككػ ااالمػاـفانػهقػداالماـ

نػركفاليالئكػةكنػاتون مكنصػدركفعػ امػرهمكت افرتاالخباربان م

لػ مػاركاقفػين ي مفيصغيراالمورككبيرهاكال يندؿعليرؤنػةالنبػيالي

ارقاؿكتبالحس بػ العبػاساليعركفػيباسنادقع اسيعيلب مّرالكافيان ار

جعلتفداؾاخبرنػيمػاالفػرؽبػي الرسػوؿكالنبػيكاالمػاـقػاؿاليالرضا

الفرؽبي الرسػوؿكالنبػيكاالمػاـافالرسػوؿالػ يننػزؿعليػهفكتباكقاؿ

نزؿعليهالو يكربيارايفيمنامهنحورؤنافيراقكنسي كالمهكنجبرئيل
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نسي كاالماـهوال يابرهيمكالنبيربياسي الكالـكربيارايالشاصكلم

 الشػاص النري ك الكالـ نػريالشػاصانت ػي.فػنصافالنبػينيكػ افنسي 

عليػهكلك النسي ايكالػ ينسػيعهالرسػوؿفػافالرسػوؿنػرياليلػ نػازالر

ال اماركالنبيليسك ل بلنق ؼفيقلبهق فاراكتاكيداربهتاسيسارناطقاربالو ي

ع الرسػوؿكالنبػيكفيهباسنادقع اال وؿقاؿسالتاباجعفركركيان ار

ال يناتيهجبرئيلقبالراليحدثقاؿ هو فيراقفيكليهف  االرسوؿكاماالرسوؿ

نحو منامه في نري ال ي ف و ابرهيمكنحوماكافرايرسوؿاللهالنبي رؤنا

جبرئيل اتاق  تي الو ي قبل النبوة اسباب بالرسػالةككػافم  اللػه عنػد م 

ك ي جي لهالنبوةكجاءتهالرسالةم عنداللهنجي هب اجبرئيلمحيد

حككم االنبياءم جي لهالنبوةكنػريفػيمنامػهكناتيػهالػركنكليهب اقبالر

كنحدثهم  يراف نكوفنريفياليقظةفامااليحدثف وال ينحػدثنكليه

باهدبػي علػيافانت يكفيه االابران ارفيسي كالنعان كالنريفيمنامه

اليرادبرؤنةاليل الرؤنةبػالو يكالرسػالةاليػهفالرسػوؿنػراقهكػ اكالنبػي

االابػرانػهنػريالنبػياذاجيػ لػهالنبػوةكالنراقهك اكيابينػاكنظ ػرمػ هػ 

الرسالةالركحفياليناـكنكليهكلك النراقفياليقظةفػ ل بػرزخبػي النبػي

علػيكجػودال يالنعان بػالو يكالرسػوؿالػ ينعػان بػالو يكنػدؿان ػار

االنبياءعلػيخيسػةانػواعجعفػرالبرزخماركاقفيالبحارع زرارةع ابي

نسي الصوتمثلصوتالسلسلم م  فػيأةفيعلمماعنيبهكمػن ممػ ننبػن م

كمن مم نعان كمن مم ننكتفيقلبهكننقرمنامهمثلنوسحكابرهيم

 اذنه االنبياءكاليرسلوفقاؿمنصورالواسطيعن ياكع درستب ابيفي
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ارب طبقاتفنبينب نبينػريفػيالنػوـكنسػي فينفسهالنعدك يرهاكأعلي

نبعااليا دكعليهاماـمثلماكافابرهيمعليالصوتكالنعان فياليقظةفلم

لوطكنبينريفيمنامهكنسي الصوتكنعان اليل كقدارسلاليطائفةقلوا

ياككثركاكياقاؿاللهفارسلناقاليمائةالحاكنزندكفقاؿنزندكفثلثي الفاكنب

 الابر.العزـنريفينومهكنسي الصوتكنعان فياليقظةكهواماـمثلاكلي

ادنػيدرجػةمػ الرسػوؿكافبالجيلةنتبي م ه قاالخبارافالنبػينوعػار

لكلكا دمن يادرجاتكمراتبكلنبي الفرؽبين ياكسرالدرجاتكنقت ػي

 ذل رسمفصلخاص.

انههوالعليمال يالنعزبع عليػهمثقػاؿذرةفػياعلمافاللهسبحفصـل:

االنعلػممػ خلػقكهػواللطيػحالابيػرالسيواتكاالرضكهوالشاهداليطل 

فيعلمجيي مقت يات ابالكسركمقت ػيات ابػالفتحفليػاتجلػيبػالتجلياالعظػمك

طػام النسبقهسابقكالنلحقػهال ػقكالنطيػ فػيادراكػهالظ وراالكرـال ي

ال يهواكؿماخلقاللػهابػ دقخلػقجييػ مادكنػهمػ السػيواتكاالرضاي

االفاؽكاالنفسفاطل عليجيي اليقت ياتكاليقت ياتبانقاؼاللهسبحانهاذ

جعلهاكؿخلقهكمازفعليهكباهدقعليخلقهكمنيرارضهكسػيائهفالنافػي

لقييةبتعليماللهسبحانهاذجعلهعيبةعليهكعليهخافيةمياكافاكنكوفالينوـا

عليتياـملكهكانةب ادتهكه اهوانبعاثاللهسبحانهلػهصفةعالييتهكب يدار

اللهسبحانهاناقعياكافكنكوفالينوـالقييةكعليهعلمذل كلهبتعليمؤكانبا

مخلػقب ػ االتجلػيكا دبكليةكا دةفيافكا دكليحالبصراكهواقػربثػ

الالقاالكؿكهماالنبياءكاليرسلوفكهمم ذل التجلػيكػالنورمػ الينيػرك
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الشعاعم الشيسكل مم اكؿالصدكراليمنت يالظ ورال ن بين يػامراتػب

مراتػبكدرجػاتعدنػدةفكػلكياالتذل التجليالكاملال يالنفقدكياالر

كاببهب ل التجليكافاكبرب ادةكاكثػرعليػارءيبدم كافمن ماقرباليال

فلػ ل اختلفػتكافاقلب ادةكعليػارباالبياءككلم هوابعدعنهكاقلبب ار

اكلواالعزـعليهػ االترتيػبنػوحكابػرهيمكءدرجات مككافاقرب مالياليبد

بػرهيمكموسػيككمن كم نػوحكاموسيكعيسيلقولهسبحانهفيترتيب م

كهوترتيباالبرؼفاالبرؼلتقدنمالااتماالف لباالجياعكالنقػلكعيسي

ثػمكافمػ بػيعتهالبػرهيمالعقلثمابرهيمهوبيعةنوحبنصالكتابكياقاؿ

ك لػلنغيربرعموسػياالقلػيالرموسيصا بالشرنعةالب يةثمعيسيال يلم

لالتورنةالرفع اكيانصفياالنجيػلبالجيلػةبعضال ي رـاليبعوثلتكيي

 هوالءابرؼاليرسلي كاصحابالشران كياناتي.

ثمبعدهماليرسلوفاليالطوانحعلػي سػبدرجػات مثػماالنبيػاءعلػي

ككليػاكػاف سبسبقمراتب مفكلياكافالنورابعدم الينيرنكػوفاقػلنػورار

كا اطةبالسبقاليذلػ التجلػينزدادكفعلياركك ل هماقربكافاكثرنورار

 كننتقصوفبالتاخرعنهكلنعمماقاؿالشاعر:

 ككاقفػػوفلدنػػهعنػػد ػػدهم

 

 م نقطةالعلماكم بكلةالحكم 

 

كاللهاعلمال ينريفيمنامػهبعػدفادنياالنبياء.كقولهم نقطةبيافللحد

بيانرادمنهفيالينػاـكأك هاليالغيبفينباعراضهع ه قالدنيابكلهكتوفير

ماهػوخيػرلػهكمنهلليوم فيريفيمنامها يانارنق جزءم ستةكاربعي جزءار

نبلغكيالػهنرادمنهكارف منهال يننكتفيقلبهعلينحواالل اـفياليقظةكلم
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هرةاليػه تػيتشػاهدقننزؿالعلمالي واسهالظاهرةكنصػعد واسػهالظػامبلغار

ثمارف م ذل م ننقرفياذنهكصوتالسلسلةكلك ه اننكتفػيقلبػهعيانار

نفصلفياذنهلعدـخركجالعلػمفػياذنػهمػ القػوةالػيكافلممشرك ارمفصالر

فيق فياذنهذل الصوت ي ننكتفيقلبهفيعرؼمعنػيذلػ الفعلمشرك ار

ليثمارف م ذل ال ينفصلفياذنهفيسػي باذنػهالصوتاليجيوعياالجيا

الظاهرة ي نناجيهاليل بانزاؿمابرحفينفسهل االيعالماالجسػاـكاصػعاد

كالنعػان بعينػهفيفصلالعلمفياذنػهتفصػيالرءاذنهالجسيانيةكج ب االياليبد

رهيمكارف مػ ذلػ مػ كيارايابكنريفيمنامهان اركلك نق فيقلبهان ار

كنكليػهكانيػانعان م مامربعينهاليل ال يناتيهبالو يم اللهسبحانهقػبالر

ذل باصػعادعينػهالجسػيانيةكتجنيسػ امػ اليثػاؿ تػيتصػيركػاعي االركاح

اليثاليةفتشاهداليل كياتشاهدكل ماليثلاالعليعي اليصػاببالجنػةالجنػة

يعالماليثاؿكالب انهالننطب فػيعينػهبػبحجسػيانيكانيػانػريم ان مف

الجنةبواسطةميلعينػهالػيالحػساليشػترؾالػياليثػاؿفيػنعكسمػ مشػاعرق

 الباطنةالي سهاليشترؾكاليالركحالباصرةفيري.

بالعػالماالعلػيمػ الػ ينسػي بالجيلةال ينشاهداليالئكةابدارتباطار

ب مم ال ينسي اصػوات مك اسػةمكياافاليشاهدللجنةابدارتباطاراصوات 

البصرالطحكمدركهاخفػياليػدركاتكادراكػهنحتػاجالػيف ػللطافػةمػ 

نبلغالبدفمنت ياالعتداؿكالػركحن انػةالقػوةكالقػدرةكالركحكالحسكمالم

حمػ الجػ كاكثػرترك ػارالتجردكالج بالنتحققذل لههػ اكاليلػ الطػ

 فتفط ماذكرتل فاففيهاباراتخفية.
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اعلمافالنفسالكليةاالل يةمقاـالفعليةفان اال اتلكلذينفسكفصـل:

كانتكاجدةليال اكجيي ماهيبههيبالترقبفليانزلتاليعػالماالجسػاـ

بعػدافكانػتبالفعػلانحلتكتالبػتفي ػاكالحبػةفػياالرضفعػادتبػالقوة

ياستاراج االيالفعليةاليتدبيركتربيةفربياللػهسػبحانهاكؿنابػئففا تيج

هاكأم االجساـكهوادـعلينبيناكالهكعليهالسالـبيدقدرتهباسبابكاملةهي

هومسبباالسبابم  يرسببم اسبابالسيواتكاالرض تيابدعفطرتػه

يهماباءثمجعلهندقدرتهفػياه ػارسػانرالنفػوسكابػداءسػانركعليهم عل

برنتهكبامنهنسلهكليػاكػافلتلػ الػنفسالغيبيػةمقامػافمقػاـتشػرن كمقػاـ

لالمػرن نظ ػربػهالنفػوسالكونيػةبكينونتػهكطبيعتػهكسػببارتكون جعلػه

سبحانهكالياالستقامةعليالنفوسالشرعيةب دانتهكانصالهفدعاذرنتهاليالله

الطرنقةكلياكافالحدثنحػدثبػي فاعػلكقابػلاختلفػتا ػواؿذرنتػهفػي

اختلفتفيالقبوؿالتكوننيفين مم لػم كيا التشرنعي نتكيػلبػهاصػالرالقبوؿ

استشػراقيارنستشرؽكمن مم تكيلبػهبعػدافقػدكػافتكيػالرنست ئكلملمك

بلغالتكييػل قيقػةكينونتػهفاستشػرؽكاست ػاءبػهكاستشػراؽكلياناست ائيار

الحائطبالسراجكمن مم تكيػلبػه تػيادرؾمقػاـاالست ػاءةال اتيػةكلكػ 

نبلغمقاـاالضاءةكاالبراؽكاالسػتقالؿكمػن ممػ تكيػللعدـصفاءقابليتهلم

تهكاعتداؿطبيعتػه تياستشرؽكاست اءبال اتكبلغ داالضاءةلصفاءكينون

كل والءفيه االيقاـدرجاتم  دكداالضاءةكاالبراؽكربيانبلغبا دهم

نتجػاكزمقػاـاليكيػلاالكؿاذاكػافاصػفيمنػهكالطػحالصفاءكاللطافػةمبلغػار

نؤمنوابهكالثانيمثلاليومني اليتبعي م ن تدكابنورقكلمفاالكؿمثلال ن لم
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ااستشػرقوابػهكاهتػدكابنػورقكلكػ لػيسل ػماسػتقالؿكليػانبلػغبيعته ي

التكييلب م داالستغناءع اليكيلف مفيذل كاليفتاحفياليدفانهنتحرؾ

ماتتحرؾاليدكنسك ماتسك ككالييتبي نديالغسػاؿككاست ػاءةالحػائط

فظاليكيػلكالثالػامثػلءاالبحبنورالشيسف مبيعةلهكاتباعليسل مبي

نبعثػواالػيا ػدكلػمنتجػاكزنبػوت مانفسػ مف ػممستشػرقوفاالنبياءال ن لػم

مست ي وفبال اتقده رفي مماه رفيمكيل ػماالافكػدكرةطينػت ممنعػت

نورهمعػ النفػوذكاالنتشػارالػياهػلاالستبصػارفاهتػدكابانفسػ مالنفسػ مك

وـكمعنػيعػدـبعثػةهػوالءالػيقػوـعػدـبعثػت مبشػرنعةنبعثوااليهدانةقػلم

بػالو يالاػاصكاالفالنقصػركففػيكالبالشرعالسابقتاكيػدارجدندةتاسيسار

باالتو يدكصفاتاللهسػبحانهكالعلػوـكالحكػمكبػرحالشػرعالسػابقعػ 

وفبالعلياءالعلياءكك ل للناسب مكبا وال مكصفات ماسوة سنةكيانتاس

بحػرؼالصلحاءكذل الننافيعدـالبعثةكالرسالةاليقوـكيافيالعلياء رفار

كل والءدرجاتفيكدكرةاالنيةكصفائ افكلياكانػتانيػت ماصػفيكالطػح

نكونوفاقربالي دالرسالةعلينحومػاذكرنػاقفػيالفصػلالسػابقككػ ل 

نشفواالستشراؽاذربيانقربب مالتكييلاليافالشيعةاالتباعل مدرجاتفيا

بعػدعلياالست اءةال اتيةاالتريافالحدندال ينوض فيالنػارنتسػا بػي ار

نصيرمحيػيدرجػاتنصيرمحييكالجيرةكبي اكؿتسانهاليافءاليافبي

متدرجةفرببيعيمشرؼعليالنبوةكلقيافكنظرائهكربنبيمشرؼعلػي

الرسالةكالرابػ مثػلاليرسػلي الػ ن تكيلػوا تػيابػتعلوابال دانػةكالعلػمك

الحكمفصاركاهداةلقوـاخرن كامركاباالبراؽكاالضاءةكال دانةكبعثواالػي
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العزـكالاامسهػوفيذل درجاتالي داكليطائفةقلوااككثركاكل مان ار

صاركيال مبهاكثرم كياؿاليكيػلكاؤهممبلغارالعزـال ن بلغصفمقاـاكلي

ادكفم اليكيلاالتريان تشػعلبجيػرةنكوفاليتكيلابدارليسبيتحتماف

بػانهككمشعلةعظييةكانياذل الجلافاليكيلندللعػاليجػلكهاجارسراجار

 الفعلللعالينجرنهميانشاءكيحنشاء.

نبياءكاليرسلي ببيافهػاهرخفػيافتفطنػتكفتبي كه رل درجاتاال

ذل النورال يفياليكيلهونورالنبوةكاالمانػةكالع ػدكالييثػاؽكالػركحك

الصحيفةكالعلمكالحكمكاالسماالكبرال ينودعػهاالنبيػاءالػ ن بعػدهممػ 

قوابػلككصياكنبيكالنالوزمافم مستشرؽب ل النورمشػرؽالػيسػانرال

هوالحجةال يالنالواالرضمنهكالحقال يخلقتالسػياكاتكاالرضبػهك

العبادةكاليعرفةالتيخلقتالج كاالنسل اكالغانةكالفانػدةك يػرذلػ ميػا

 سيعتفياالخبار.

بانهكجييػ ماسػواق ػادثكيػااعلمافاللهسبحانههوالقدنمجلفصـل:

قاؿالرضا ك بين ياكالثالا يرهيا ق ثالا ال كقدت افرتاالخبػارخلق

بافاكؿماخلقاللهالعقلكهوالقلمال يبهكتباللهسبحانهعليلػوحاالمكػاف

ماكافكمانكوفكالقلمهوالةالكاتبفيالكتابةكمظ ر ركتهكمحلمشيتهبػه

اراالبالحركةكالحركةفيالقلمنكتبمانشاءفال ركةمستقرةبالقلمكالقلمج

كالركحفيالجسدثمخلقبهاركاحاالنبياءفان ماكؿخلقمػ الرك ػانيي كيػا

افالكركبيي قوـمػ بػيعتنامػ الالػققاؿعبداللهركاقفيالعوالمع ابي

كا دمن معلياهلاالرضلكفاهم نور قسم لو العرش خلح الله جعل م االكؿ
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م الكركبيي فتجلػيللجبػللياساؿربهماساؿامركا دارموسيافثمقاؿ

دكار اللهعلي مكهمم انت يكالكركبيوفهماالنبياءاي قانق مصلواتفجعله

بعاعذل العقلجعل ماللهخلحالعرشكخلفػهميػانلػيالالػقالفامامػهميػا

كالوا ػداليتجلػيعلػيبػانهكالعػرشهػوذلػ العقػلكالقلػمنليالػربجػل

ءمػاكراءمبدئػهكهو قيقتهالفاالدكاتتحدانفس اكالنتجاكزبػيموسي

هماليقربوفليسخلقاقربالياللهسبحانهمن مكهػمالقطػراتاليقطػرةمػ 

فػاكؿكليػةكتػباللػهسػبحانهبػالقلمهػوكياركيعنهربحنورنبي 

جعل ماللهسبحانهسفراءبينهكبػي خلقػهكالالقاالكؿكهماركاحاالنبياء

ل مج تافج ةاليرب مكهيابسطمراتب مكارق اكالطف اكج ةاليالالػقك

هيا لظمراتب مكابػب  ابػالالقكلػ ل بػبهمػرتبت مبورقػةاالس يػااف

وفعػ اعلي ادقيقمستطيلكاسفل ا ليظمستدنرف مالوسائطكالرسلكاليبلغ

اللهسبحانهنتلقوفبلغةالتو يدع رب مكنبلغوفبلغةالتكثيرالػيخلقػهفكػانوا

اذالقػدسكيػاقػاؿك ل فياليلكوتخلحعرشاللهسبحانهموندن بػركح

فكػانوانعبدكنػهكنو دكنػهعلػينفاتفيهمػ رك ػيكالقدساندت بركح

ف منو دكنهبف لتو يػدالعقػل سبماه راللهسبحانهل مب مب ل القلم

كالقلمكبتانيدقكتسدندقكتعلييهكاربادقكماه رل مم فواضػلانػوارذلػ 

بكمكم ك دققبػلأم اراداللهبدالقلمكصفاتهم الج ةالدنياكفيالجامعة

.الزنارةعنكمكم قصدقتوجهبكم

ياابتعلدخانػهب ػوءالنػاركافاردتمشاهدةذل فاعتبرم السراج 

فانصبغضوءالنارفيدخانهكاست اءالدخافبهك صلللنارال ياءفيهفان اقبله
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خفيةع درؾاالبصارفالضياءاالفيالدخاففلياه رتالنػاربالػدخافمنصػبغار

ه ورهابصبغهكاست اءالدخافب اابرؽالسراجعلػيالحيطػافكالجػدراففػال

ءكاضواءالحيطافراجعةاليصبغللجدرافاالبصبغذل الدخافاليست يضياء

ءكبكلهاذالضياءللنارالافيةكالبكلفياعرفهالحيطافم الدخافاليست ي

ال ياءفانياهوبشرحالسراجكترجيتهكتفسيرقكتعبيرقكتجليهكه ػورقف ػي

ةاليػهنػاهرةاليػه اكيػةلػهفػاف مفانػهمست ي ةمنهكانوارهاصػادرةعنػهراجعػ

 النجوزازندم ذل البيافكليسكراءقاالالعيافكللحيطافاذاف.

اللهعلي مهماكؿالالقكهػمالسػفراءبػي اللػهكبػي سػانرفاالنبياءسالـ

خلقهنعبركفعنهفكانواك ل اليافخلقاللهه االعالمكانزؿانوارهماليهكيا

اليكمذكرارؿقا انزلنا فانزل ماللهسبحانهالي يبالترابكاكدع ماناقرسوالك

اليافخلقادـفاكدع مصلبهانداعقوةالانداعفعليػةفػافاالبػ التعػي لػهفػي

االر اـكيحنشاءصلباالبقاؿسبحانه في فكانوافػيصػلبادـكنصوركم

كػلكا ػداجلػهككقتػهفاػرجالػيخرجواك ل م صلباليصلب تيبلغ

ككلياتحققفيصلبكر ممػادةمعتدلػةصػافيةقابلػةه قالدنياكيابيناسابقار

كتربتفير مام ا تػيلركحم تل االركاحاليودعةفيصلبابيناادـ

تيكنتكتكيلتابتعلتفي اايتل الركحالكامنػةفي ػامػ  يب ػاكانصػبغت

علي سباستعدادهاكقابليت اكدرجت افيليعتدؿكتصورتنبيارب ل الصبغا

فلم الكدكرة ك تحجبانيت الطيفةرك انيت ػاالسػابقةفػتكلمتلػ الػركحالصفاء

عن اكنطقتب اكاه رتماعلي االلهسبحانهم العلمكالحكمفيالعػالماالكؿ

بعػعلي سبدرجت ا علػي بع ػ م ف ػلنا الرسػل االنػةفػابتعث ماللػهضتلػ 
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سبحانهل دانةالنفوساالنسانيةكتكييل ػا تػينرقوهػاعػ درجػاتاالمػارةك

اللوامةكاليل يةكاليطي نةكالراضيةكاليرضيةكالداخلةفيعبػاداللػهكالجنػة

فافتػابواكاقػاموااليالقدسيةكهي يرتل اليراتبالي كورةقاؿاللهسبحانه

الدن الصلوة في فاخوانكم الزكوة اتوا كاماالػنفسالقدسػيةفيقام ػاعظػيمكك

امرهاجسيمكهيركحاالنيػافكهػيبػعاعسػرجاالنبيػاءاليشػرؽعلػيمرانػا

قوابلاليومني كياركي اليوم  اال ب ائم كل م فتل مسحةم نورالنبوةالناس

مػ دكفالعػاليي كيػانػاتيفػيكسبحةم ضياءالرسالةاكرـاللهب االيومني 

 محلهافباءاللهكلسنابصددبيان ااالف.

اختلحالناسفياليومني كاالنبياءانههلنيك لليومني الوصػوؿفصـل:

اليدرجةاالنبياءاـالكاختالف مفيذل ليسب ي بلهػوعظػيمعظػيمفيػن م

ممػ نػوركا ػدكطينػةكا ػدةاللػهعلػي م زعػمافاليػومني كاالنبيػاءسػالـ

نبعثػواالػيقػوـالنػهالنبػيبعػدفييكن مالوصوؿاليدرجت مكمقام مكافلػم

علياءامتيكربيانستدلوفعليذل بالحدنااليركيع النبيمحيد

فيكتػابنعػمقػدركيفػيفقػهاره االابرمسنداركانيلماسرائيلكانبياءبني

منزلةالفقيهفيه االوقػتقالنفوسركيانهايالعالمقاؿفيباب الرضا

كمن مم من م ذل كقاؿافاليوم كافبلغمااسرائيلكينزلةاالنبياءفيبني

بلغم االنياففانهفيمقاـالرعيةكالشعاعكالنبلغ داالنبياءالينيرن كهواهر

رسػوالركرسػوؿمػ انفسػكمكشرمػثلكمانابالكتابكالسنةم االكلي كقوله

كامثاؿذل كك ل اخبارالطػي كاخبػارعػالمالػ رك يػرمن مرسوالركمنكم

ذل كه االقوؿمش وربي الناس تيانهكانهمجي عليهالنوجػدقائػلبغيػرق
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كذهببيانااالك داعلياللهمقامهاليعدـامكافكصوؿاليومني الػيدرجػة

نبياءكعدـمشاركت مفػيالطينػةكلػهقػران مػ االخبػاركليػحمػ االثػاركاال

صحيحاالعتباركدققالنظرالسػيداالسػتاداجػلاللػهبػانهفينػ كصػوؿاليػوم 

ع كصػوؿاليػوم الػيمقػاـاالنبيػاءكقػداالدنياليمقاـاليوم االعليف الر

ونلال نلفي باءتفصػيلاليقػاؿفعليػهطخاصارافردنافيالسلسلةالطوليةكتابار

 ب ل الكتابكلن كرهناعليمانقت يهالحاؿ.

تكػوفاعلمافالحدكداالمكانيةم  ياهيليسػتاالهػيكالنحتيػلاف

كالطػوؿمػ  يػاهػوطػوؿ يرهيفالبياضم  ياهوبياضالنكوفسػوادار

وفلطافةكهك اكتلػ القوابػلكالكثافةم  ياهيكثافةالتكالنكوفعرضار

التكوفموجودةاالبوجػودهػيتعػرضعليػهفتقػوـبػهالن ػان انػاتالوجػودك

اطرافهكاعراضهالتظ راالعليمحلكجوهركقدتبي فػيالحكيػةافالحػدكد

الكثيفةهين اناتكجودكثيح ليظكالحدكداللطيفةهين اناتكجودلطيح

التتنػاهيالػيابعػادمػ طػوؿك اناتالجسمكاليادةالعقالنيةمثالرنفاالبعادمثالر

عرضكعيقكك امادةالجسمالتتناهيالي دكداليواداليلكوتيػةبالبداهػةك

الحػػدككانػػتفيػػهبػػالقوةالتطيق ػػاكانيػػاذلػػ الجػػلافالحػػدكدكيػػاالتذي

يػادةمػ كثافػةكفارجتاليالفعليةككياالتكلمػادةتكػوفعلػي سػبال

لطافةفكلقابليةم تل القوابلالتيهيالتكوفاالهيعارضةعليمادةمناسبة

ل االزمةلرتبت اكدرجت امػ عرصػةاالنجػادالتصػعدعن ػاكالتنػزؿعن ػااذلػو

صعدتالتالواماافتصعدبياهيعليهم الكثافةاليدرجةعليااكتنزؿبياهي

ميك الفتلػ الكثافػةالزمػةتلػ فةالػيدرجػةدنيػاكذلػ  يػراللطاعليهم 
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اكثحمياننبغػيكالالبعيػدعنػهالطػحميػاءالدرجةكالنصيرالقرنبم اليبد

ننبغيكاماافتصعدبعدخل مال ام الكثافةاكتنزؿبعدخلػ مػال ػامػ اللطافػة

هيعليههيمادةتل الحدكدفاذاليستهيهيفان اليستاالهيكهيعليما

ءاكننزؿع مقامػهكتك بيادةل اه اكانينصعدبيفلوخلعتعن امادنت الم

 يرقكماءبي ارم كجودخاصبهبا للهكالنصيربيليساعالقكاسفلهخلوار

نريم ترقيالالقفانياهػولصػعودهمعػ مػراتب مالعرضػيةالتػينزلػواالي ػا

تعودكفعدكفاليمقام مال يجبلوافيهفيص بداكم ءنصػعدالػيككلبيكيا

ءهوهوكالصعودكالنزكؿفاذاالنجوز يانزؿمنهكاالففيال كاتكلبي

كهكػ ااعليكموم نبيارككليادنيكلياركدافعاليارنصيرناقصبال اتكامالراف

.صافوفلكلمنامقاـمعلوـكانالنح ال

الف دكداليػوم مػ  يػاانػهمػوم  ػدكدكثيفػةفاليوم النصيرنبيار

بالنسبةالي ػدكداالنبيػاءالبتػةاذهػواليفػركضكالوجػودالػ يعرضػتهتلػ 

تكػ مػ الحدكدالبتةاكثحم كجوداالنبياءكااللياعرضتهتل الحػدكدكلػم

ودقكماهيتػهكالهيػاكثيفػافدنيػافن اناتهكالم قواقكصلو اتهفػاليوم كجػ

بالنسبةاليكجوداالنبياءكماهيت مفرتبةاليوم مػ  يػاانػهمػوم ادنػيمػ 

رتبةاالنبياءم  ياان مانبياءفاليوم اذاترقيكيحنترقيهػلهػوبػاؽعلػي

هػلفاذااسػتحاؿنبيػارفالنكوفبعدمومنارف وموم نبياكنستحيلنبياركونهمومنار

ككافنزؿاليرتبةاليػومني بػالعرضثػمخلػ كجودقفيعلماللهنبيارءكافمبد

ثػمصػارنك فيعلماللػهنبيػاراكلمنصرموم نبياراالعراضفعادعليمابدئفلم

ننػزؿنعوذباللهفاخترلنفس مانحلوكالتااطرب افالنصعداليالنبوةمػ لػمنبيار
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داليمابدئمنهفصحقوؿمشػاناناالفاػاـكل ال ػناالعظػاـم النبوةككلنعو

اعلياللهمقام مكرف فيالالداعالم مكاعداداالنبياءمحصورةفيعلػماللػهك

الكتبالسياكنةكاالخبارالنبونةكفيمل اللهسبحانهف مال ن بدئوامػ مقػاـ

مػ اليػومني فالنصػعدكفاليػهابػدارنبدءمنه يرهمالنبوةكنزلواثمصعدكاكلم

كالنيك اليوـبلوغا دمبلغالنبوةكعدـبعثتهلوجػودالاػاتمفػافمػ بلػغابدار

كالنحتػاجالػيكياافم بلغمقػاـالػنفسالناطقػةفقػدصػارانسػانارفقدصارنبيار

قػاـاالجيػاعكاك يرمبعوثكقدمبعوثارنبعافي بلغمبلغالنبوةفقدصارنبياراف

خاتماالنبياءفالنبلغا دبعدقمبلغالنبػوةكدؿالكتابكالسنةعليافمحيدار

اؿمحيدصلياللهعلي ماجيعي نفسهكم رك هكم طينتهكليسوابغيػرققػاؿ

هػ امػ انتمنيبينزلةهركفم موسياالانهالنبػيبعػديكقاؿكلنامحيد

 داجلاللهبانه.بابنظرالسيداالستا

كاماكجهنظرالشيراالك داعلياللهمقامهف ػوافاليػوم مػ  يػاهػو

موم بعاعالنبيم  ياانهنبيكنورقفلوكافم نوعالنبيككافاالخػتالؼ

نك م ذاتمافيالشاصيةلكانواانبياءكسانراالنبياءكاليفركضخالفهفاذلم

رقكبعاعهاذالكاسطةكمراتبالتشكي مػ مػادةنوعيػةمنهالنبيفليك م نو

كا دةكنصدؽعليالكلاسمكا دكالتفػاكتفػيالشػدةكال ػعحكاليػوم 

النصدؽعليهالنبياذاليفركضخالفهفكػلمػ نصػدؽعليػهالنبػيف ػونبػيك

نقالكالـفيي النصدؽعليهكنصدؽعليهاليوم كقدقاـاالجيػاععلػيمصػاد

معينةمحدكدةف ػمفػيعػرضكا ػدكماسػون ممػ نػورهمالمػ ذات ػمكامػا

فالمان منػهكالبػ فػياالتحادفيالجنسكالوجودكالحدكثكاالمكافمثالر
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ابتراك مكاالتحادفيالجنسالنصيرسببامكافكصوؿنوعالػينػوعاعلػياذ

اعدم اكالحادثبعدموجػوداخػرالفصوؿذاتياتكالاستحالةفيال اتياتكب 

 يرهػػاكانيػػااالسػػتحالةتجػػوزفػػياالنػػواعكاالجنػػاسمػػ  يػػاتقلب ػػافػػي

الشاصياتم بقاءاليػادةايالنػوعاكالجػنسعلػي ال ػافيغيػرااللػحكتػزاؿ

صورت اكتعاداليقوةاليدادثمتارجقوةالباءاليالفعليةفتكوفباءكانياذلػ 

ادهنامادةكصورةااللحباصيت افتال عن ااناهاكتلبس يرهاكهػيالفاليد

تكػوففافصورةااللحذاتيت ػاافهيكاماصورةااللحفالتصيرصورةالباءابدار

صورةالحفافعادتالياالمكافكخلقتصورةباءفان اخلػقجدنػدكالنينػ 

نكػوفاليػدادفلػيسذاتيتػهافم الالقك ين  ليستااللػحصػارتبػاءكامػا

بصورةااللحفييك فيهزكاؿه ااالقتراففػاذازاؿككتػببػاءفلػيسافمقترنار

كفصارباءكصورةااللػحصػورةالػحابػدارااللحصارتباءبلاليدادكافالفار

تكوفهيهيفان اذاتيت اافك ل صورةفصليةالتصيرصورةاخريفصليةابدار

تصرتل الصورة يرهاكانيا دثنوعزنلتع الجنسكصورباخريلمفاذاا

ءذاتيتػهفػياخرابتداءكليستالصورةالفصليةم ذاتياتالجػنسبػلكػلبػي

نفسػهففصػلاليػوم النصػيرفصػلالنبػيكالناػرجفصػلاليػوم مػ عرصػػة

كاليػادة يػرالوجودبعدمادخلفيمل اللهكاليػوم مػوم بيادتػهكصػورته

كافكانػامشػتركي الجنسكيا ققفيمحلهفاليوم النستحيلاليالنبػيابػدار

فاذقده رامتناعكصوؿاليوم الػيفيجنسالوجودكالحدكثكاالمكافمثالر

درجةاالنبياءكه رعدـابتراك يافينوعالنبوةكه رافموادهيامتفاكتػةفػي

 رعلواالنبياءعلياليومني فػاليوم لػيسمادتػهمػ مػادةاللطافةكالكثافةكه
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االنبياءكالصورتهم صورت مكهوادنػيمػن مدرجػةكهػومعنػيكػون ممػ 

نصلفيضكمػددالػياالبعػداالبواسػطةاالقػربكلػيسبعاع مكنورهماذلم

 م بػعاعالنبػيءاالصفاتهكافعالهكاثارقكماخلقبهفاليومادنيم ذاتبي

كنورقكهواثرقكببحهكصفتهقدا دثػهاللػهسػبحانهبػهكهػ ا انػةمػااردنػا

انرادقكافاردتالتفصيلفعلي بكتابناالياصوصبالسلسلةالطوليةففيهكفانػة

كنشػيرالػيتػاخرتيم ه االكتػابأفييانل كبالغكلعلنانشيراليذل ان ار

فػي ػدنا ع االنبياءماركاقفيالعوالمع جابرع النبيمراتباليومني

ثمنظػراليػهاليافقاؿءخلقهاللهنورنبي ناجابرافاكؿبيطونلبعدماذكر

بعي ال يبةفربحذل النوركقطرتمنهمائةالحكاربعةكعشركفالحقطرة

نبيػاءفالػقاللػهمػ فالقم كلقطرةركحنبيكرسوؿثمتنفسػتاركاحاال

.انفاس ااركاحاالكلياءكالش داءكالصالحي 

كمعنياالناتالتيمرتان مسالـاللهعلي مقده ركافياللباسالبشري

كهمم  يااللبػاسمػ اليػومني كبشػرمػثل مكامػااالخبػارالناصػةعلػياف

ةاالنبياءفيمقػاـالبشػرنةفان ػااليومني كاالنبياءم طينةكا دةامانرادب اطين

 ين  م نوعطينةاليومني بالب كامانرادب اطينةالصفةفاليومنوفم صػفة

طينةاالنبياءكاالنبياءفيمقاـالصفةمشاركوفمع مفيالطينةكامػاقػالواكػ ل 

لفقيػهفػيهػ اكهوالحقفيمقامهكاماكػوفالليومني كتر يباركتعظييارتشرنفار

الوقتكاالنبياءفيبنياسرائيلنعنيفيانصاؿالشران ك فظالكتابكالسنةك

ال دانةكامساؾالقلوبع الزنغككون مسبباالبقاءعليالعبػادكالػبالدكفػي

اليق ورنةفياندياالعداءكفيالطردكالشردكالسبيكالي انػةكالقتػلك يػر
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 لي معلي سباقت اءه االعالم.ذل مياجريع

بالجيلةالحقافاالنبياءكاليومني ليسػوابيشػاركي فػياليػادةكالنػوعك

مواداليومني م نورهمكبعاع ماذمواداليومني هيركحاالنيافكهونلقػي

اليالناسبالقائ مكم ف لصفات مكانوارهمكنحصػلللنػاسبالتاسػيب ػمك

ءباعيػال مكافعػال مكصػفات مكعقانػدهمفػركحاالنيػافهػوصػفت مكاالقتدا

هدانت مكتعليي منظ رفيكلم قبػلعػن مكطػاكع مكتاسػيب ػمكالتػاخر

 الي كورتشرنعيكيا ققفيمحله.

 الوطلة الثالث

 تكَى فيْن ٍ ها يتثع رلك هي الثياى في جولٔ هي صفات االًثياء التي يجة اى

 فصَل ّزا الوطلة ايضاًٍ في 

اعلمافالصفاتكياؿال اتالن افعلياتالقويالكامنةفيال اتكفصـل:

مراديبفعلياتالقوةليسان اكانػتمسػتجنةفػيالػ اتفارجػتالػيعرصػة

ءبػلالفعليػةالظ وركانتقلتم الكيوفاليالبركزفليسبعدفيالكيػوفبػي

ماكانتم القدرةكالقوةعليالتجلػيكالنػنقصعليتجلم ال اتكهيابدار

فافالتجليليسببعضالػ اتكالننفصػلعن ػاكانيػاالتجليم قوةال اتبي ار

هونورمنيربهكقدرةقدنرب اه ورال اتالي يينةبهبالاقترافكالانفصاؿكال

كككيػاالركصػفةكتعبيػراركعيانػاركاثباتػارتجزكالتبعضكهيهيال اتكجودار

كالا اطةف يذاتهػاهرةكتلػ الػ اتالافيػةككالجيعارليستهيهيكالر

لواله قالظػاهرةلكانػتالافيػةناقصػةاذالنقصػافعػدـالكيػاؿبػللػوالهػ ق

الظاهرةلكانتالافيةمعدكمةاذاليوجودهوالييثلبالكياؿكالكوفكالوجػود
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 اليوجودكماليسلهكوفكصفةمعدكـ.صفتافللكان 

بالجيلةالصفاتكياؿال اتكتكوفعلػي سػبقػدرةالػ اتكقوت ػاك

كيال اال اتيكصفةكلذيصفةكابػفةعػ كيالػهدالػةعليػهاذهػيكيالػهك

ءفيػهفعليتهكتياـالفاركالكياؿلكلفاخرككاملفيالفعلياتكاالفكػلبػي

ءفيعتبرلكياؿاالبياءبصفات اكفعليات اكهيمناطالحس كالقػبحمعنيكلبي

كالزنػػادةكالنقصػػافك يػػرذلػػ  تػػيالوجػػودكالعػػدـكاالفالػػ كاتكل ػػامػػ 

ءكم ذل نعلمافتياـاالنكارفػيرداالمكافكهوكلجزءمنهصالحلكلبي

معركفػةمشػ ورةلياػالحان ػارف ائلاالبراركاالف كات م يرمنكورةكعنػدا

فكلكاملكاملبصفاتهككلناقصناقصبصػفاتهكالصػفاتهػياليعبػرةعػ 

.الكياؿكالنقصافلل كات

كاالثرالصادرم فعلموثرقلػهمقامػافمقػاـالػ اتكمقػاـالصػفاتكيػا

كونيةكعرفتف اتهمتعلقةاليشيةاالمكانيةكب اتالقكصفات امتعلقةاليشيةال

نػرادب اتالقالفكونهكياعرفتفيصفاتهكال اتمقػاـاالطػالؽالل ػماالاف

بال اتال اتالشاصيةف ي ين  تل الصفاتم  يػااالعلػيكهػي ين ػ 

م مراتبالشاصيةكمالوقةباليشيةالكونيةفالكوفايالصفةمالوؽباليشػية

صورت االنههواليالوؽبنفسهعنػدالعػاليالكونيةمادتهم مادت اكصورتهم 

كهومشيةم  يااالضيحالؿكمشاءم  يااالستقالؿكيا قػقفػيمحلػه

فاذاهومادتهمالوقةبيادةاليشيةاليتعلقةبػهكصػورتهمالوقػةبصػورةاليشػية

ف وبيادتهكصورتهمحبوبللهسػبحانهمالػوؽبيحبتػهالكونيػةكالكػالـفػي

ءلليشػيةالشػرعيةفػافكالفاركانياالفارككػلالفاػرفػيمتابعػةالشػيذل 
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ءلهكجودافكجودكونيكهوماعرفتككجودبرعيكالوجودالشػرعيالشي

فيظ رفيالظ ورعليالكػوفعلػيكموخرعنهه ورارمقدـعليالكونيكجودار

رةكبػالالقالثػانياخػريكن جالصفةفنعبرع الوجودالشرعيبالالقاالكؿتا

هنانعبرعنهبالالقالثانيفالالقالثػانيلػهمػادةكصػورةمادتػهمػ نػورالعػالي

الكاملكصورتهم صفةقبوؿالالػقاالكؿفاليػادةك ػوءالنػاركالالػقاالكؿ

كالدخافكالصورةكصفةالدخافاليتصفةب ػاتلػ اليػادةالينصػبغةب ػافػ ل 

الصفةهياالوجودالشرعيالعارضعلػيالػدخافاليتكيػلبكيػاؿال وءكتل 

بانهكالقػائممقامػهفػياالداءفػيعرصػاتالتشػرن كالنارفالعاليانةالربجل

ذل ال وءاثرقكنورقالصادرمنػهبنفسػهفػالالقالثػانيهػواليشػيةالشػرعيةك

شػرنعيةكصػورتهمػ اليشاءالشرعيقدخلقبنفسهفيادتػهمػ مػادةاليشػيةالت

صورت اف ػ قهػياليشػيةاليحبوبػةاليرضػيةللػهسػبحانهفػيالتشػرن كيػااف

اليشػػيةاالكلػػيهػػياليشػػيةاليحبوبػػةاليرضػػيةفػػيالتكػػون االافذلػػ الجػػل

التطبيقكالتبصيركاالفالنقاؿفياالكلي بكبغػضك سػ كقػبحكسػعادةك

هوللالػقالثػانيبينزلػةاالمكػافكالصػلوحكبقاكةفان امحضكوفكانجادك

ءم ذل  تينارجاليالفعليةكخركجػههػوفػيالوجػودالقوةكليسفيهبي

ناػالحالعػاليالقػائممقػاـاللػهنتبدؿكلػمنتغيركلمالشرعيفالالقالثانيمالم

كسبحانهنكوفعلي سبمحبةاللهسبحانهكنكػوفصػورتهصػورةمحبػةاللػه

بيحبػةاللػهفيكػوفاالقتداءب ااقتداءبيحبةاللهسبحانهكاالتصاؼبيثل ااتصافار

كنتمتحبوفاللهفاتبعونينحببكماللهللهسبحانهكل اقاؿالشاصبهمحبوبار اف

لقدكافلكمفيرسوؿاللهاسوة سنةكاكل  ال ن هدياللهفب دن ماقتدقك
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ذل القائممقاـاللهكاتب اعداءاللهنحصلعليػهالالػقالي يرذل كم خالح

الثانيالوصفيكمادتهم مادةفعلاعداءاللهكصورتهمػ صػورةفعل ػماذهيػا

فعل مكيامركه االفعلهواليبغوضللهسبحانهفيكوفمادةالشاصالشػرعي

فيصيرفي  ػبم مادةبغضاللهسبحانهكصورتهم صورةبغضاللهسبحانه

بػبغضاللػهمصوراراللهسبحانهكم اتبعهكاقتديباعيالهكصفاتهنكوفمبغوضار

سبحانهكهيافيكلتيهاتي الحالي كائنافمشاءافباليشيةالكونيةكه امعنػي

 نشاءاللهكالنحبكالنشاءكنحب.مانقاؿ

بصػػفاتاللػػهمتصػػفاربصػػورةاللػػهكبالجيلػػةافالنبػػيهػػومػػ كػػافمصػػورار

نكػ متصػفاركلػمأمفتػرضالطاعػةفيػ تنبػككػامالراليحبوبةكب ل نكوفنبيار

خلػقاللػهادـعلػيبصػورتهعلػيطبػقمػانػركيبصفاتاللهاليحبوبػةمصػورار

ايعليصفاتهكه وراتهكطبقكج هعلمانهضلك ويككػ بعلػيصورته

العدائػهكلهمحبوبػارللهسبحانهنكوفمبغوضاروبارنك محباللهكافتريفافم لم

كالنرسػلهاللػهسػبحانهكانيػاهػورسػوؿالشػيطافكك ل الرجلالنكػوفنبيػار

صفاتاللهسبحانهمعركفةالتنكركافاللهسبحانهجبلالالقعلين جلوعرض

ليعتدلةالحاكيةعليطبقاليشيةالكونيةاعليهالحقكالباطلعرف يافان مكونار

بالحقكالقسطالواقفػةعلػيالسػواءفكػلمػ عػرضعليػهالكػ بكالصػدؽك

نجرعرؼافالصدؽهوالحس كالك بهوالقبيحك كمبػهككػ ل سػانرلم

افاللػهنػامربالعػدؿكاال سػافكانتػاءالاصاؿكل ل اطلػقاللػهالقػوؿكقػاؿ

اعدلواهواقػربللتقػويكقاؿنكركالبغيالقربيكنن يع الفحشاءكاليذي

الي يرذل فافكلا دنعرؼالحس مػ كاعيلواصالحاركقاؿكا سنواقاؿك



ٗٔ 

القبحكالعدؿم الجورنعمقدنافيبعضالوجوقالدقيقةعليبعضدكفبعػض

كنوضحهاالدلةالقونيةكالعرضعليالطبان اليستقييةثػمنبقػيبعػضخصػاؿ

لحفيتصارنحاالناـفانهنسبيكالنوضحهاال كيةال يػةبتوقيػحربػانينات

فالنبيهواليوصوؼبصفاتاللهسبحانهاليحبوبةنعرؼكلا دانػهعلػين ػج

محبةاللهسبحانهكافه رمنهخصلةالنعرؼكج  االجاهلالنافيعليالعػالم

كشحعنهالسؤاؿكاستي ا هكعلياهلالطبان اليستقييةكافبقيكجهخفين

الحاؿكالغرضم ه االفصلافاليحبوبمحبوببصفاتهكاليبغوضمبغػوض

للػهسػبحانهنكػوفمحبوبػاركالبػدكافكنبيػاربصفاتهكاليبغوضالنكوفمرسػالر

.بيحاباللهسبحانه تينليقب ل اليقاـمتصفار

النقوؿكاهػلاالمػانيانػيكلعيريم عرؼه االتحقيقاالنيقلحرياف

اعيلالسوءكاللهنحبنيكنغفرليكهوكرنمفافمحبتهل كمغفرتهككرمههو

عيل الحس فافعيلتفانتمحبوبمغفورمكرـكاالفياتقوؿم تسػونالت

مػاتجزكفكسيجزن مكصف مالنفساالمارةكالشيطافكاعوذباللهم الاسراف

الل مانياستعين عليمابهترضيلوفكليسلالنسافاالماسعياالماكنتمتعي

عنيكتحبنيكاعوذب ميابهتساطعلػيكتبغ ػنيفاسػتجبلػيانػ سػيي 

 الدعاءكالدعاءهواالجابةاالانهمن الياللهدعاءكمنهالي استجابةفاف م.

الصػفاتصػفاتمػ اعلمانهالبدللنبيبللكلكاملم نوعي م فصـل:

 ياالقابليةكصفاتم  يااليقبػوؿكلنقػدـاالفصػفاتهمػ  يػاالقابليػة

 فان امقدمةم  ياكنجبتقدنممراعات افياالختباركاالعتباركهيكثيرة.

نكوفطيباليولدمعركؼالنسػبكذلػ الجػلافالنطفػةالابيثػةمن ااف
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سوءعليخالؼمحبةاللهسبحانهكال ين يج اتق م دكاعيالنفساالمارةبال

فيجسػداالبالػنفساالمػارةبالسػوءكاالخػالطاجسػاداركا  ػامػ بػعالت

النفسكابعت اكهيالحافظةل اع الفسػاداليجرنػةاناهػامجارن ػافػاذاكانػت

كعةالنفساالمارةبالسوءكانتاالخالط يةبابعت اجارنةب افيمشت يات امطا

خبيثةاركا  اخبيثةفاذاكقعتفيالر مكتربتكتكيلتل اب افتكوفاجسادار

ءتقوتتل الركحالابيثػةفي ػا تػيصػارت يػةبالفعػلبػالحيوةبعدبيبي ار

نجسةطفسةقػ رةمتوج ػةالػيسػجي فتركب ػاالػنفساالمػارة رجسة الحيوانية

محبةاللهسبحانهالتيهيعي النفسبالسوءكتستعيل افي وائج اعليخالؼ

الػ يهػيمػ مظػاهرقفيجػرياليولػودبػ ل علػي الج ػل ب ا فيتعلق القدسية

النتقدسكالنصعداليالسػيواتكالجنػافكافام ا ياناراللهابدارةخالؼمرضا

كانياندخلفيادنيمراتبالحظػانرالتػيهػيبػي السػياءكاالرضكهػومػ 

نصيرمظ ػرصػفاتاللػهسػبحانهالكاملػةنةالدنياكمثلذل النليقبافبعاعالج

للهكالنليقباف اليحبوبة نصيرمكيلالنفوسالطيبةالتيخلقتم طينةالحسني

افالسياكات ا ق الحق الي ن دي الن ػدياالافافي  ام  فالابيػان ػدينتب 

 ءكاليرسلي .ع االنبيااليولدالندخلعرصةاليومني ف الر

نكػوفسػليماالع ػاءعػ الزنػادةكالنقصػاففػافزنػادةاالع ػاءكمن ااف

نقصان ادليػلكػوفالجسػدكالػنفسمسػاوطي معػاقبي  تػيكردافالزانػدك

ال ي ةاالنسانيةهياكبر جةاللهعليالناقصبالالقةناصبافللحقكسرذل اف

كهػيانيػوذجصػورالعػاليي كهػيالجسػرخلقهكهيالكتابال يكتبهبيػدق

الييدكدبي الجنةكالناركهيالياتصرم اللوحاليحفوظكهيمالوقػةعلػي
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كاملػةبالغػةعلػي سػبف يافكانتعليالوض االل يتج برك ػارصورته

محبةاللهسبحانهكرضاقكتكوفقابلةلتعلقاسياءاللهسبحانهالثيانيةكالعشرن 

لتيب اعيرتالعوالمبح افيرهافاذازادتاكنقصتخرجتع الوض االل يا

نعيةن مغيرارذل بافاللهلمال يبهكانتتتوجهاليعليي فتتوجهاليسجي 

نكوفالداعيكالنكوفذل ك ل االافانعي اعليقوـ تينغيركامابانفس م

التبػدنلقػاؿسػبحانهفليغيرفخلػقاللػهفالمرن ملسقوطالنطفةالنفساالمارة

ايالتبػدلواباطاعػةالشػيطاففبعػي االدلػةالسػابقةالننجػبالزانػدكلالػقاللػه

كلياكاففياصلالالقةالناقصكنكوفمعيوبالجسدمعيوبالركحكياركي

عيػب ف و نقص اك كمثلػهالحلكػوؾكاالقػرعكالكوسػجكاالعػوربػالييي فزاد

هوالءةكالغربيبكاليفصصبالا رةكاالبرصكاليج كـفقدركيذـللوالد

كهػػممحيػػدكل ػػمكركيفييػػاسػػويالكوسػػجمػػ هػػوالءان ػػمالنحبػػوفاؿ

انػ التجػدفػياعداؤهم قال منارج نمكل مع ابالحرنقكركيفيالكوسج

البيػاففالنجػوزتلػ كعلةكلذل تعرؼميابينػامػ صالحاررجالراربعي كوسجار

الصفاتفيالنفوسالكاملةككل اعيوبنحرـب اصا ب اع نيلالسعاداتفكيػح

 تكوففياالنبياءكاليرسلي كه قاالمورفيهاهراالع اء.باف

نكوفمنحرؼاليزاجع االعتداؿبحيانوقعهكامافيباطن افالنجوزاف

الياولياكاليانياكاالمراضالينفػرةللطبػاعفياالمراضالي مومةكالصرعكالي

كالتيل ااركاحخبيثة يوانيةل ا ركػات يرمنتظيػةكاقػواؿ يرمتوافقػةفان ػا

كاالسػتيدادمػ عليػي كاالنصػاؿالػيالالػػقكأكل ػامنافيػةللتوجػهالػياليبػد

ل ب تػافمانحكيهالعامةم امراضانوبكتولدالدنداففيجسدقكعفونتهفػ 
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نبعػاكاللهسبحانهاجػلمػ افكافتراءكياركيع اهلالعصيةكالط ارة

اليعبادقلالنصاؿكنامرالعبادبػاالقترابمنػهكاالخػ عنػهثػمنبتليػهبيػارسوالر

نتنفرمنهالطباعكنشن عليهالعدك اباثم اباكك ل نجببراءتهم امراض

ظهكاالنصاؿكيااستحفظكالنسػيافكالسػ وكالػبالدةكمنافيةلف مالو يك ف

 الحياقةكالبالهةكامثال افان امنافيةللغرضم كضعه.

كاماسانراالمراضالطارنػةالتػيالتنػافيالتبليػغكاالداءكالف ػمكالحفػظ

هكالنقصفيف ل  ظ مفيالدنياكهمابدالناسبالءكنعرض ماالفاتكثيرار

كب ل نعرؼاضيحالل مفيجنباللهسبحانهكمق ػورنت مالمػرقك كيػهك

عبيدار اربابفالنستفزنكمالشيطافبرؤنتكمامثػاؿذلػ فػياالكليػاءكون م  ير

همهػ قأالكاملي فيوسوسلكمانهلوكافل ممقاـعنداللهسبحانهلياكافنطػر

امسػػتجابيالػدعوةلكػافنسػػتجاباالمػراضاكليػاكػافتطػػوؿب ػماكلػوكػانو

كفم امراض مفان ممسليوفالمراللهراضوفبق ػائهكالنفعػلأدعاؤهمكنبر

 اللهب ماالاالصلحكالنق يل ماالماهوخيرل م.

كاماالصفاتالتيهيم  يااليقبوؿف يعلػيقسػيي قسػمهػوفصـل:

كالنسبةالػي ممػ  يػاالقابليػةان ػارم  يااليقبوؿبالنسبةاليالرعيةكهوب

قسمهوم  يااليقبوؿبالنسبةالي مكلن كرفيه االفصلماهوبالنسبةالي م

م  ياالقابليةكبالنسبةالػيالالػقمػ  يػااليقبػوؿكذلػ افالقابليػةفػي

ياالبياءتاتلحبحسبمراتب اففيالنبات ياالقابليةهو ياالجيادنػةالػ 

نعتػدؿجيادنتػهكتػرؽكتحػ ماكراءهػاكتثبتػهبنفػينفسػ افيػالػمأهواليبػد

تبرزعن اافعال اكاما يااليقبوؿف ػوالينت ػيتظ رالنفسالنباتيةعلي اكلملم
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كالغانةمنهكفيهكامػاالحيػواففحيػاالقابليػةفيػهاثنػافالجيادنػةكالنباتيػةكمػا

نبػرزنظ ػرعلي يػاكلػمتثبتاركحالحيوانيةكلمتنفياانفس يالمتعتدالكترقاكلم

تعتدؿكترؽكتنحنفس اعن ياافعالهكامااالنسافف وفيهالثلثةالي كورةفيالم

تبرزافعال اعن اف ػياليقبولػةكامػافػياالنبيػاءنظ رعلي االنفسالناطقةكلملم

نظ ػرعلي ػاتعتدؿباالعتداؿالكليلم ماربعةمالمف يم اركافالقابليةف يفي

ركحالنبوةكهوكجهم كجػوقالػركحالكليػةاالل يػةكهػوالػركحمػ امػراللػه

اكل  الػ ن كتػبفػيكقولهكنفاتفيهم رك ياليشاراليهفيقولهتعالي

القػدسكنسييبركحالقدسالفكجوقركحقلوب ماالنيافكاندهمبركحمنه

في دناطونلكل اتسييباسيهكهوماركاقفيالكافيع اميراليومني 

ان مانبياءمرسلوفك يرمرسلي جعلاللهفػي مخيسػةاركاحقاؿفيالسابقي 

ركحالقدسكركحاالنيػافكركحالقػوةكركحالشػ وةكركحالبػدففبػركح

ب ػاعليػوااالبػياءكبػركحاالنيػافالقدسبعثواانبياءمرسلي ك يرمرسلي ك

نشركوابهبي اكبركحالقوةجاهدكاعدكهمكعالجوامعانش مكعبدكااللهكلم

دف بركحالش وةاصابوال ن الطعاـكنكحواالحالؿم ببابالنساءكبركحالب

كهماليومنوف قاباعيان مجعلاللػهاليافذكراصحابالييينةدبواكدرجوا

الػياففي ماربعةاركاحركحاالنيافكركحالقوةكركحالش وةكركحالبػدف

في مثالثةاركاحركحالقوةكركحالش وةكركحالبدفذكرالجا دن كذكراف

الابرفركحالبدفهيالحرارةالغرنزنةالتيفيالبػدفكب ػاقوامػهكبقػاؤقكب ػا

الحػرارةالغرنزنػةدابػةدارجػةبف ػلركحندباالنسافكندرجكانياصػارت

الحيوافاليلقيةعلي ػامثال ػاكركحالشػ وةهػيالػنفسالنباتيػةالجاذبػةالدافعػة
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ال اضيةالياسػكةاليربيػةكخاصػيت االزنػادةكالنقصػافكركحالقػوةهػيركح

الحيوافالتيمن ا  بهكرضاقكتدرؾاليحسوساتالظاهرةكركحاالنيافهي

كهيركحاالنسػافكليسػتالنفسالناطقةالقدسيةالتيتؤم باللهكالتكفرابدار

كامػاركحالقػدسف ػيركحالنبػوةالتػيهػيافهماالكاالنعاـفيالكافرفان م

اليعصومةاليط رةكهياليقبولةفي مكاالركاحاالربعةاالكؿهػيالقابلػةفػي م

.مقبولةفياليومني كقابلةفي مفركحاالنيافايالنفسالناطقة

خصاؿكصفاتنعرفػوفب ػاكل مم  ياركحاالنيافاياالنسانيةان ار

تسػتحقاالمػدادمػ اللػهسػبحانهتسػتكيللػمليستفي يرهمفافالقوابلمالم

تكوفانسانيت ماكيلم انسػانيةسػانرفوجبافءبركحاعليكاقربالياليبد

ت ااكيلكاتمم جيي صفاتاالناسيفيكونوفكاملي فيالعلمكالرعيةكصفا

الحلمكالػ كركالفكػركالنباهػةكالنزاهػةكالحكيػةكنعتػدؿبػركحانسػانيت م

الركحالحيوانيةكنعتدؿصفات االتيتدكرعليقطبيالش وةكالغ بفالنكػوف

املػةالمت ػورةكالجبانػةكءمن افي داالفراطكالتفرنطفتكوفبجاعةكبي

ةكتكػوفعزنػزةكرنيػةاللػيباتػورارتكوفسايةجػوادةالمسػرفةمبػ رةكالق

تكػوففػيعليػ بالحسػنةبػي السػي تي متكبرةكالدنيةل ييةكهك ابيقت ي

طػةككػ انعتػدؿب ػاجيي الصفاتناب ةالقطبالبرقيةمْفرطةكال ربيةمفّر

فالتشت يماناالحمحبةاللهبالطب بلمانوافقفيجيي اال ػواؿركحنباتيت م

كك اجيادنت مفاذاكيلتاركافقابليت مك ل استعدتلالصػطفاءكاالجتبػاء

تظ ركصلحتلتعلقركحالنبوةب اكركوب اعلي افان امطاكعةذلوؿل اتقدراف

اثقال ػاالػيبلػدالتكػوفبالغتػهاالبشػقعن اافعال اكتبلغعلي ارساالت اكتحيل
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اللهعلي ممعتدلةفيالصفاتكاملةاالنفسك اصلالفصلافركحاالنبياءسالـ

كهمفي ااكيلم جيي الرعيةقاطبةفافجيػيع ممنحرفػةعػ  ػداالسػتواءك

طػبعلػيالقتح الركحالعلياكالنحكيا دااَلْعلػياالكنكػوفكاقفػارل ل لم

فيمحلالقلبفاالنبيػاءاقطػابدائػرةاالناسػيكقلػوب مكج ػت مالػيمتوسطار

بارئ مكمحلنظرالربمن مك بلاللهالييدكدبينهكبيػن مكهػاهرقكمعانيػه

ل مككعبتهككج تهفي مكلسػافدعػوت ماليػهكلسػافدعوتػهالػي مكترجيػاف

 كالسلمكالدرجاتكامثاؿذل .الطرفي كالسفيربين ياكالبرزخ

كافقلتافاالنبياءكاليرسلي كػانوامتعػددن فػياالعصػارككػ اسػانر

فػان ممتعػددكففػيامػااكالرقلتنكوفلدائرةاقطابالحججككيحنجوزاف

الظ ورمتحدكففيالنوركاب دافاركا  مكنورهمكطينت مكا ػدةطابػتك

عيػرافعلػيابػرهيمكاؿكاؿافاللهاصطفيادـكنو ارط رتبع  ام بعض

فانػةذلػ التػيارانػاكامػاثانيػارالعاليي ذرنةبع  ام بعضكاللهسيي علػيم

للػركحالحيوانيػةفػياالبػدافالنباتيػةالله الحاكيػة اليتعددة القلوب اناها سبحانه

باتاتمعتدؿنحكػيالػركحالجيادنةفافكلقلبقطبفيدائرةالجياداتكالن

ذل فيكلبدفقطبكقلبكفيالعصرالوا ػدقلػوبكاقطػابكاالعليكم 

اللهعلي مفان مقلوباالناسػيكقػداعتػدؿمزاج ػاكصػحهومثللالنبياءسالـ

من اج اكفارقتاالضدادفشػاركتب ػاالسػب الشػدادككيػاافكػل صػةمػ 

ؿفػاذااعتػدلته ػرعلي ػاركحالنبػاتككػل صػةمػ الجيادفي اقوةاالعتدا

النباتفي اقوةاالعتداؿفاذااعتدلتصلحتلظ ورالركحالحيوانيةعلي اك ل 

الحصصاالنسانيةكل صةمن اصالحةلالعتداؿفػاذااعتػدلته ػرعلي ػاركح
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القطػػبلغيػػراليعتػدلي كسػانرالقلػػوبكتعػددالنبػوةكاذااعتػدلتكانػػتقلبػار

النجوزاذاكافقطبكلاليل ككافاليل لهدائرةكا دةتدكر ولهكامػااذا

فػالامتنػاعمػ تعػددقكتعػددقلػوباالناسػيكعنػدالتحقيػقكافالقطبجزئيار

كج ةككيفارم كلج ةكيار قيقيارالنكوفكلقلبم القلوبالجزئيةمعتدالر

ك يرذل م الج اتكالحدكدف ػماقطػابكاجالرضعاركككمكاناركرتبةككقتار

معتدلةنسبيةكنجوزتعددهاكالوا دالفردال يترندقهوقطباالنبيػاءكخػاتم

ءع التشاكلكالتياثلبسػانراهػلاالصفياءكفاتحاالكلياءف ل هوالفردالبري

 الو دة.ذل الغالبعلي ماياالنبياءالدائرةكم 

اكيلم جيي الرعيةكاعػدؿكنكوفانسانيةاالنبياءبالجيلةنجباف

ءادؿعلػيافكانوانتفاكتوففييابين مكنكوفبع  ماكيلم بعضكايبػي

نتعلقبسانرافانسانيت ماكيلم سانرالرعيةم انهقدتعلقب مركحالنبوةكلم

تيةالحيوافاكيلم سػانرالنباتػاتمػ افءادؿم كوفنباالرعيةكياانهالبي

الحيوانيتعلقبالحيوافدكفسانرالنباتاتفلوكافنباتيػةالنباتػاتبصػفاء الركح

نباتيةالحيوافلحكتالركحالحيوانيكيا كتهنباتيةالحيوافككػ ل لػوكػاف

تػهانسػانيةانسانيةسانراالناسيبصفاءانسانيةاالنبياءلحكػتركحالنبػوةكيػا ك

منزلةالفقيهفيه االوقتكينزلةاالنبيػاءفػياالنبياءفتدبركانصحفياركياف

اللهعليهكالهكانصػال اف وتشبيهفي فظبرنعةخاتمالنبيي صلواتاسرائيلبني

اللهعلي مكانوا فظةبػرنعةموسػياسرائيلسالـاليالالقكياافانبياءبني

اناانزلناالتورنةفي اهديكنورنحكمب ايالالقكياقاؿاللهسبحانهكموصلي اال

النبيوفال ن اسليوالل ن هادكاكالربانيوفكاال باربيااستحفظوام كتابالله
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 االنةكفيياذكرناكفانةكبالغافباءالله.ككانواعليهب داء

اللهعلي مم  يااليقبوؿفي مكاماالصفاتالتيفياالنبياءسالـفصـل: 

فيصػفاتايتاصبركحالنبوةف يامورعدندةنجيع اقوؿاميراليومني 

النفسالكليةاالل يةافل اخيسقويكخاصيتي اماالقويف ػيبقػاءفػيفنػاءك

لااصػيتاففالرضػاكنعيمفيبقاءكعزفيذؿكفقرفي ناءكصبرفيبالءكاماا

 رفاليبعضتفاصيله قالقوي.يمكلنشالتسلي

اعلمافاليػرادبػالقويافعػاؿكليػةصػادرةعػ كامػلفػيمعنػاققدتعػددت

بحسباليتعلقاتالكليةكهيم  ياالصدكرم ذل الكامػلكا ػدفػاذافعلػه

اليطلقاليتعلقبيحلمطلقبالنسبةاليمادكنهمقيدبالنسبةالػيمافوقػهسػييقػوة

نتعػي بجزئيػاتباصػيةكنصػيرفػيبطن ػافعػالرليمادكنهالنهنصلحافبالنسبةا

كانيامثلذل االدراؾاليطلقالصادرع النفسقدتعلقبالعي فصارقػوةباصيار

تدرؾب اجيي االضواءكااللواففاذاتعلقػتبلػوفخػاصادركتػهباصرةنيك اف

البصػربػالقوةفػاالدراؾاليطلػققػوةل ل اللوفبالفعلككػاففػيفصارتادراكار

القػػويكهػػوكػػالجنسمػػ النػػوعكالباصػػرةقػػوةابصػػارااللػػوافف ػػيكػػالنوعمػػ 

الشاصفالنفسلكيال ال ػاقػويفػافكانػتنباتيػةفقون ػاالجاذبػةكال اضػيةك

الدافعةكالياسكةكاليربيةكافكانت يوانيةفقون االباصرةكالسامعةكالشػامةك

ال ائقةكالالمسةكافكانتناطقةفقون االعلمكالحلمكال كركالفكػركالنباهػةك

ءمػ الجزئيػاتاالفػيبطػوفمتعلقات ػاف ػيقػوةهيامورمطلقةالتعي ل ابشػي

.االفعاؿالجزئيةفاذاتعلقتبالجزئياتتعينتكصارتجزئية

قػوةالقػويالنوعيػةكذلػ كك ل للنفسالكليةاالل يةه وركليكهػو
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الشػبحالينفصػلمػ الشػبحاليتصػلب ػااليطػابقلصػورةمشػيةاللػه هو الظ ور

ةمحبتػه ػةعليهيأسبحانهاليتعلقةب االيحبوبةلهسبحانهفافمشيتهسبحانهمت ي

كاثرهامادتهصفةمادت اكصورتهصفةصورت افصورةالنفسعلي سبمحبػة

قػللنبيػهل اقاؿاللهسبحانهتعلييارقالناالح دمن ا داراللهسبحانهكرضا

كالشبحالينفصلمن اال يهوه ورهاافكنتمتحبوفاللهفاتبعونينحببكماللها

اليحبةكنتنوعفوػػ بةاللهسبحانهكهواطالؽجيي علي سبمحبالكليان ار

هيالبقاءكالنعيمكالعػزكالفقػرفيتل القويالايسبحسبمتعلقاتهالكليةك

كالصبرعلين جالكليةفي كاففيهالنفسالكليةاالل ية اصػلةبالفعػلالبػدك

نكػػوفلػػههػػ قالقػػويموجػػودةكيػػااذا صػػلليركػػبركحالحيػػوافالبػػدكاف

 نك بهعلة.نكوفلهالبصركالسي كالشمكال كؽكالليسموجودةافلماف

ل اقوةنوعيةكليةل امتعلقاتجزئيةفيالدنياعلي سػبمقت ػاهافالبقاء

فيصا بالنفسمػ ثبػاتنػورقبحيػاالنسػت لكههليػةباطػلكقيػاـ جتػه

نقررقاللهسػبحانهكنسػددقكنصػدقهكبحياالند   امبطلكا قاؽ قهباف

دنهكعليلسػانهالنارـامرقكالنقبضعنهامدادقكنجريعليندنهمانوافقتح

مانثبتبهادعاؤقف وباؽفينورقك جتهك قيتهبابقاءاللهسبحانهالنفنػيابػدار

كػلمػ علي ػافػافكنبقػيكجػهربػ اذهوكجهاللهال يقاؿاللهسبحانهفيػه

ف وباؽبابقاءاللهسبحانهفيفنائهفيجنباللهسبحانهعليذكالجالؿكاالكراـ

فلياافني يانفسهاه رربهالقػدنم*فكانياخيركالقدح*اعر  كقوؿالش

كمػاعنػداللػهالباقيكهوعنداللهسبحانهالنهالن اؼاالاليهكقاؿاللهسػبحانه

كه االبقاءهوال ينعرؼمنهماعندكمننفدكماعنداللهباؽكقاؿخيركابقي
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مر يراتم عنػداللػهكلػيسلػهنفػسال يػةفيالدنياكنيتح بهفكلفانياال

باقيةكهوم النوافدالتيعندالالػقالبتػةكامػاالبقػاءالػ يلػهفػيالبػرزخبػي 

 النفاتي كفيالقييةف وخارجع محلالبحاكهاهرلي نظرافباءالله.

ئيػةفػيمتعلقػاتجزكالنعيمل اايللنفسالكليةقوةاخريكليةكل اان ار

الدنياعلي سبمقت اهافصا بالنفسالكليةالنتعبكالنيلكالنكسػلمػ 

طاعةربهكذكرقكامتثاؿاكامرقكاجتنابنواهيهكليساعيالػهمػ تكلػحكيػا

كانياذل الجلكون مفػيالنعػيمكالبػقاءل ػمليسفيالجنةتكليحنقاؿانه

فيفالنبيدائياراانزلناعلي القرافلتشقيطهمايالتعبكيانزؿعليالنبي

النعيمنلت م طاعةربهكيانلت النفسالناميةم قون اكالحيوانيةكالناطقػةمػ 

 يرضني بنفسيفييانرضي عنياذبهقدفيالدعاءقون ياكياقاؿالحسي 

كفػيخرتػينػانعييػيكجنتػيكنػادنيػايكاكقاؿالسجادفيمناجاتهرضيتني

فػيالقدسي ب ػا تتنعيػوف فػانكم الػدنيا فػي بعبادتي تنعيوا الصدنقي  عبادي نا

اف لالناسم عشقالعبادةفعانق اكا ب ابقلبهكبابرهاكع النبياالخرة

اصبحمػ الػدنياعلػيعسػراـعلػينسػر ما علي النبالي ف و ل ا تفرغ ك بجسدق

فينعيمكدعةكخفضبعبادةربهمسركربػهكاربالجيلةصا بالنفسالكليةابد

افكاففيبقاءكبدةكعسرم دنياقاكتعبكعطػبكمحنػةمػ طاعػةربػهك

بدةانقطاعهكتفر هللعبادةكرناضةنفسهكجشػوبةاليلػبسكخشػونةاليطعػم

 .ف ودائمالتل ذمسركربالعبادة يرس مكالماؿكالكسلابدار

كافكػاففػيذؿللػهالعػزةكلرسػولهكلليػومني ل ػاقػوةاخػرياذكالعز

بحسباسبابالدنياف وعزنزالقدرةعزنزالحجة البعليكػلمػ نجادلػهاك



ٕ٘ 

نغالبهاكنقابلػهالنق ػركالنغلػباذكػلعزنػز الػباللػهمغلػوبفعالمػةالنبػي

كالالشػيطاففالنسػتوليبانهافالنغلبعليػهعػدكاللػهاليتصلباللهالعزنزجل

نستفزقاكنغػرقاكنػد ض جتػهاكنبطػلامػرقاكنادعػهاكعليهعدكانسيباف

نحيلهعليخطي ةاكنصيبهبغ اضػةفػيدننػهكالبيطافجنيبافنشبهعليهامرار

بس واكنسيافاكخطاءاكعيداك يػرذلػ فػافالعػزفػيطاعػةاللػهكالػ ؿفػي

عبػدارركيع الصادؽمعصيةاللهكيا عزكجل الله مػ ذؿاليعاصػيمانقل

االا ناقم  يرماؿكاعزقم  يرعشػيرةكانسػهمػ  يػربشػر التقوي عز الي

النبيمعصوـع جيي الاطي اتكالػدناءاتكاليكػارقكالنقػائصف ػوعزنػزك

لػيمعنػيقػوؿفػيالػدنيااكعنػدنفسػهع البعليجيي الرعيةكافكافذلػيالر

كهوعزنػزالترفعنيعندالناسدرجةاالك ططتنيعندنفسيمثل االسجاد

فيت للهعندربهكتبصبصهلدنهكخ وعهكخشوعهكتسلييهفيارتكابهجيي 

ماامربهكافكػاففػيالظػاهرفيػهذلػةكم انػةعنػدالنػاسكيػاركيفػيزنػارة

 المغلوبكاللهناصرؾ.الذليلكاللهمعزؾكالحسي 

كالفقرل اقوةاخريكل اجزئيػاتبحسػباليتعلقػاتف ػوفقيػرالػياللػه

كالنريفيػهكفيدنياقكباللهسبحانهالنريلنفسهاستقالالرسبحانهكافكاف نيار

ءم اقوالػهكاعيالػهكا والػهكالنسػتندفػيالنسي منهدعوياستقالؿفيبي

الينفسهكهو اؾجيي ذل ع ربهالنطغيبيانػريفػينفسػهءم ذل بي

م القوةكالقدرةكالورعكالتقويكاليػاؿكالعػزكالسػلطنةكالرناسػةالعامػةك

نظ رمنهاثارالفقركالفاقةاليربهفػيجييػ ذلػ كهػودائػماليسػ لةالػياللػه

مستشػعرفػيجييػ الحػاالتارالفقرفاريكبهافتسبحانهنفتاربهكياركي
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كقداسػتغنيبشػدةناان االناسانتمالفقراءالياللهكاللههوالغنيلقولهسبحانه

فقرقكسؤالهالػياللػهسػبحانهامػدادقكفيوضػهعػ كػلمػاسػوياللػهسػبحانه

فػ ل ا ػديالنحتاجمعهالي يرقكالنتكػلالػيسػواقكالنسػتعي بغيػرقابػدار

  قالنفسالتوجدفيا داالكقد دثتفيه.عالماته

متعلقػةبػانواعاليصػائبكاليحػ فوػػػ بكالصبرل اقوةاخريكليةكل ا

فيكوفكالجبلالتحركهالعواصحكالتزنلهالقواصػحفػيال زاهػزكقػوركفػي

فيكتابعليالبالناصبورم انهقدركيع الصادؽ افابػدالنػاساف

النبي وفثمالوصيوفثماالمثلفاالمثلكانيانبتلياليوم عليقػدراعيالػهبالء

الابرف مم ذل صابركفم الرضابق اءاللهكقدرقكسركربيااجريالحسنة

اللهعلي مم اليصائبكاليح عاليوفبان اهدنػةاللػهالػي مك ييػةل ػمعػ 

صبرعلي ادرجاتالصػابرن كنػوجركال اتالدنياكمحنةكابتالء تينبلغوابال

اجرهمبغير سػاببغير سابكياقاؿاللهسبحانه الصابركف نوفي كقػاؿانيا

بشرالصابرن ال ن اذااصابت ممصيبةقالواانػاللػهكانػااليػهراجعػوفاكل ػ ك

الي تػدكف هم اكل   ك ر ية ك رب م م  صلوات فالنػريعلػي مجػزعكعلي م

 مباذيقوم مكفيابدان مكاموال مكاهلي مكنركفئم بدةابتالبكويابدار

اال واؿ امدن باكرن مسركرن صابرن صبرار جيي  بػالبػكويجيػيالرفي

الننطقوفبيانوهمعدـالرضابالق اءكالنصبركفم ذل صبرم النجػد يلػة

تعػ انفسػ منسػليوفالمػربلم بدةقدرت مكاستيالئ مباللهعليدف البليا

اللهسبحانهكرضاقكنتلقوفالبالناكتلقيالرجلمحبوبهكهدنػةمحبوبػهكذلػ 

 يرهمصلواتاللهعلي مكالصبرهوامرعظيمكبافجليلل مالنقدرعليهدائيار
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راسالجيي كالجام لطبان جيي القػويكيػاافاليربيػة اصػلةجييػ القػوي

اليركبةم طبانع اكالالمسةمركبةم طبان سػانرالقػويكهػاهرةفػيالنباتيةك

جييع اكالنباهة اصلةجيي القوياالنسانيةكسارنةفيجييع ػاكلػ ل ركي

الصادؽ الػراسع  ذهػب فػاذا الجسػد مػ  الراس بينزلة االنياف م  الصبر

 افالصػبرلػهانت ػيكذلػذهبالجسدك ل اذاذهػبالصػبرذهػباالنيػاف

مراتباكلي االصبرعليالبقاءفيالفناءتحته ورنوراليحبوبك صػرالنظػر

كثانيت االصبرعليطاعةاللهبادامت اكعدـ بط ػابيػاننافي ػاكالثبػاتاليهدائيار

علي افيالسراءكال راءكالشدةكالرخاءكثالثت االصبرعليالت للكالتبصػبص

الطغيافبيانريفينفسهم العزةكالغلبةكاالستيالءكرابعت االصبرعليكعدـ

الغنيع الالقكالفقرالياللهسبحانهكالفقرفػيالػدنياكاالعػراضعيػاسػواق

سبحانهككجدافالفاقةمنهاليامدادقسػبحانهكفي ػهفػيكػل ػاؿكخامسػت ا

ينفسػهكمالػهكاهلػهكعلػيمػاابػتالقاللػهالصبرعليالبالناكاليح الطارنػةفػ

 سبحانهبهم اكامرقكنواهيه.

بالجيلةالصبرمقاـجام ناف فيجيي القويك اصلهكوفالعبدعندربػه

كالييتبي نديالغساؿنتقلبكيحنقلبهكنبقػيعلػيالحػاؿالتػيق ػيعليػه

دةكالمشيةم ارادتػهكمشػيتهك تينقلبهالي الةاخريكالنكوفلهارامسليار

النستنكحكالنستكبرعياق يعليهكالنكوففػيطبعػهمػاننػافيق ػاءربػهك

مشيتهكمحبتهكذل افالجزعم منافاةالطب م مانردعليهكالنبػيطبعػهمالنػم

 :ليشيةاللهسبحانهمشتاؽليانشاءلهف ونقوؿكياقاؿالشيراالك دبعرار

 افصػػفاكافكفػػيكافجفػػافػػ

 

 هػػوالحبيػػباي ػػاؿارت ػػي 
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 ف ل خالصةتفصيلقويالنفسالكليةاالل يةعليسبيلاالختصار.

كاماالااصيتافف ياالرضاكالتسليمامػاالرضػاف ػواعلػيدرجػاتاالنيػاف

هصػبغفانهالنتحققفيامرءاالاذاكافعليطبقمشيةاللهكمحبتهالنكوفلقابليت

كالبكلننافيصفةاليشيةفيكوفمادةكينونتهعليطبقمادةاليشػيةكصػورته

نلحقهعرضننافيالراساليتعلقبهم اليشػيةف ػوعليطبقصورةاليشيةكلم

االمانحػبمسركرمتب جابدابيانسراللهسبحانهكبيانحبكالنشاءاللهلهبي ار

هالالقبيشيةاللهسبحانهكاكفق ػمل ػاكلػ ل نكػوفكذل النكوفاالفيابب

الرضاخاصةالنفسالكليةالتيالنفسفوق ػاكهػياكؿاثػرصػدرعػ اليشػيةك

ءماالنوجدفي يػرقككػ ل النوجػدالرضػافػيءل اكخاصةالشيا كيبي

افي يره قالنفسالفكلماسواهامتنزؿع مقػاـاكؿالصػدكرمشػوببيػاننػ

مػ اليشيةم لوازـدرجاتالبعػدالبتػةكيػاركيفػيالقدسػي رك ػ  ادـ نػا

العزـفياهن فاذاكافه ا اؿ يراكليرك يكطبيعت عليخالؼكينونتي

بسانرالالقكبتل الياالفةقدنصدرترؾاالكليع بعضالنبيي االان ػاالتبلػغ

دثفػيصػا ب اعػدـالرضػافيثػلب م داليعصيةكبقػدرتلػ الياالفػةنحػ

برك هكعقلهنرضيالنهم ركحاللػهاالانػهبطبيعتػهلػيسنرضػيكػلدـا

كيػانتركػوفاليومنػوفاليعاصػيالرضاكانيػانحيل ػاعقلػهعلػيالرضػاكرهػار

فاصحابالػنفسالكليػةكمػ خواصػ مكالدرجػةأفالرضااليحضالاالصب

الزهػدعشػرةاجػزاءاعلػيدرجػةالحسػي اعليمنهكياركيع عليبػ 

درجػة اعلػي ك اليقػي  درجة ادني الورع درجة اعلي ك الورع درجة ادني الزهد

كعػػ الصػػبركالرضػػاراسطاعػػةاللػػهكعنػػهاليقػػي ادنػػيدرجػػةالرضػػا
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 اعلمالناسباللهارضاهمبق اءالله.عبداللهابي

يشيةاليطابقل ابطبيعتػهكهػوفاكؿصادرع الأبالطب بءبالجيلةالرضا

م خواصالنفسالكليةالنشارك ا يرهاكك االتسػليماالافالتسػليمادنػيمػ 

الرضابدرجةكهواخوقاالصغركبقيقهاالدنيكهيابينزلةاالنيافكاالسػالـك

جارالقلبكالصدركالنبوةكالوالنةككياؿالتسليمافالنجداالنساففينفسه ر

فالكرب النؤمنوف تينحكيوؾفييام ق اءاللهسبحانهكياقاؿاللهسبحانه

كقػاؿميػاق ػيتكنسػليواتسػليياربجربين مثمالنجدكافػيانفسػ م رجػار

التسليمكالتسليمهواليقي كاليقي في دنانسبةاالنيافعلي هو االسالـ

التصدنقكالتصدنقهواالقرارك الابػراالقرارهوالعيلكالعيػلهػواالداءهو

بػايعبداللػهفالتسليمهواليقي كاليقي ادنيم الرضػابدرجػةكقيػلالبػي

بالتسػليمللػهكالرضػاءفييػاكردعليػهمػ امػرءنعلماليوم بانهموم قاؿبي

 سركراكساط.

االنقيادالحقيقيم خػواصاكؿصػادرمػ ا ك التسليم ليشػيةفانػهبالجيلة

المرقسبحانهفي سلمكانقادالمراللػهسػبحانهكاطوعالالقلهكابدهمانقيادار

انفعلعندفعلهكياباءكارادكجدعلي سبمااكجػدقففػازبدرجػةالرضػاءك

السركركاليحبةليانحػباللػهسػبحانهلػهفالنحػباللػهسػبحانهاالمػانحػبك

 حانهعلي  كماقاؿالشاعر:النحباالمانحباللهسب

 لػػي بيػػب بػػه شػػوالحشػػا

 

 علػيجفنػيمشػيافنشامشيار 

 

كرك يرك ػه رك ي  رك ه

 

 افنشػػابػػ تكافبػػ تنشػػا 

 

فالتسليمم خواصج ةالنفسالكليةاالل يةالينفس اكالرضام خواص



٘ٚ 

ليػومني فانيػاهػوج ت االيرب اكمانريم تل القويكالااصيتي فيسانرا

اهالؿكانواركقعتمن افيبعضقوابل ماليسػتعدةالبرزخيػةكيػانوجػدصػفة

بعضخواصالنيافياليعادفالبرزخيةكصفةبعضخواصالحيواففيالنباتات

البرزخيةكصفةبعضخواصاالنساففػيالحيوانػاتالبرزخيػةككػ ل نوجػد

بعػضاالناسػيالبرزخيػةككجودهػابعضصفاتهػ قالقػويكالااصػيتي فػي

بالجيلةلقدطاؿالكالـازندميانليقعالمةبرزخيةاالنسافبي النبوةكاالنسانية

.ب  االكتاب

فالنبينعرؼم  يرالنبيبالبقاءكالنعػيمكالعػزكالفقػركالصػبركالرضػاك

كالليػسكالرضػاكالتسليمكيانعرؼالحيػوافبالبصػركالسػي كالػ كؽكالشػم

الغ ببالتفاكتفان اقويكليةل ااثارجزئيةفياليواردكالوقان التشػتبهبغيػرق

كعدـابتباقالظلبالحركركالظلياتبالنورفالبقاءالنشتبهبالفناءكالنعػيمبالشػقاء

 ،كالعزبال ؿكالفقربالغناكالصبربالجزعكالرضابالساطكالتسليمبالردك

تحتػه عيا نشح الرناء  ثوب

 

فان عػاري  به التحفت اف  ك

 

فانينشتبهامراليتنبيبالنبيكاليدعيبالواقعيكمػ انػ نػاتياليتنبػي

النبوةكهلنقدراليعػدفاف نظ ػرمػ نفسػهقػويالنبػاتكهػلنقػدرباصاؿ

نفسهقوينظ رم نظ رم نفسهقويالحيوافكهلنقدرالحيوافافالنباتاف

االنسػػاففاليػػدعوفالبػػتباقاالمػػركاالضػػطرابفػػيمعرفػػةالواقػػ كػػاذبوفك

الػ ن تاركوفللج ادكالنظركللهالحجةالبالغةقاؿاللػهسػبحانه سػتوي ن هػل

كلواااللباب كال ن النعليوفانيانت كرا ركقاؿنعليوف ا ن ستوياصحابال الن

كفكاصحابالجنةاصحابالجنةهمالف لكقاؿائز لل ن النؤمنوفباالخرةمث
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كللهاليثلاالعلي سوء ثالركاليثلهوالصفةكقاؿال اضرباللهم دهي رجلي ا 

ستويابكمالنقدرعليبي ءكهوكلعليموالقاننيانوج هالناتبايرهلن

ستقيم م صراط علي هو ك  دؿ بالع نامر م  ك  ناركقاؿهو فموم كا في  كي كافا

سقار فا كف ستو كالكقاؿالن كالالنػور  الظليػات ال ك  البصػير ك  االعيي ستوي مان

كالاالموات كمانستوياال ياء ستوياالعيياالنةكقاؿالظلكالالحركر هلن

كف كعيلػػواالصػػالحاتكقػػاؿكالبصػػيرافػػالتتفكػػر اـنجعػػلالػػ ن امنػػوا

كالف اليتقي  نجعل اـ االرض في دن  س كاليف  يػرذلػ مػ الشػواهدجار الي

 االفاقيةكاالنفسيةفالابتباقكالحيدلله.

افالاصاؿالسػب التػيذكرناهػافػيالفصػلالسػابقهػيالكليػاتالتػيفصـل:

من افالبدكاف تنبي ارالنقدركلا دعلياستاراجالجزئيات  .ن كربعضالجزئيات

وـهواليينوعكفػياالصػطالحفين االعصيةكهيفياللغةالين كاليعص

ملكةربانيةنيتن ب اصا ب اعيانكرههاللػهمػ القػدرةعلػيفعلػهفيػ خصػاؿ

اللػهعلػػي مان ػممعصػػوموفبعصػيةاللػػهكالبػ افاللػػهسػػبحانهاالنبيػاءسػػالـ

ب اتهكانيانعصيهبفعلهكفعلههوعصيتهالتيب انعصػممػ نشػاءالنعصما دار

كيحنشاءه ام ج ةالفاعلكامام ج ةالقابػلفاليعصػوـهػوكػلعيانشاء

قابلكائ عليالفطرةالتيفطراللهالناسعلي اكهيايتل الفطرةفطرةاللػهك

ءكػافكالمػ هيمطابقةاالثرم صفةموثرقكذل افاللػهسػبحانهالمػ بػي

ي سػبمػابػاءكارادالرادفبيشػيتهعلػءكوفماقػدكػافككػوفمػاكػّوبي

نهعلي سبارادتهكصفةمشػيتهكلحكيهكالمان م ق ائهفكافجيي ماكّو

نحبكالنحػباالمػااكجػدالبػرن لػهفػيخلقػهكالنوجدمالمطبقمحبتهلم
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ليحبتهكذل مػاكػافنقػاؿافلهمطابقارميتن ع امرقفكافجيي ماكافمحبوبار

علي سبصفةموثرقكه االالقب  االلحاظهوالفطػرةفطػرةاللػهالتػياالثر

لت مم أكل  سفطرالناسعلي اكهيفطرةالتو يدكهيكلالتفرندكذل قوله

كب ػ قالفطػرةكافالناسامةكا دةكقولهخلقالسيواتكاالرضليقول الله

كه قالفطرةمادت ابربكمقالوابليالستثبتتالدعوةكقامتالحجةكقاؿل م

صفةاليشيةكصورت اصػفةاالرادةكتاطيطات ػاصػفةاطػراؼاالرادةالتػيهػي

ن اناتاليحبةمحفوهةبحفظاللهمعصومةبعصيةاللهقائيةبيشيةاللػهميسػكة

ـالسياءكاالرضبامرقكالنكم اناتهافبارادةالله عليدق فظ ياكهوالوػ ػتقو

اللهنيس السيواتكاالرضاف اف كه ا ي دكراففلػ الالػقتزكالالعظيم

عليالقطبكاستواءاالفاؽفاذادارعلياليحوركجػاءتاالضػافاتكالنسػبك

القراناتتغيرتالبالدكم علي اك صلتاالفاؽاليائلػةكجػاءالواعػدافكقػاـ

 مالمػرن ّييػركسػرالتبػدنلبيقت ػيقولػهالداعيافكجريعلياقواـ كػمالتغ

كاالعبػادؾمػن ماليالصػي كبقياقواـعليالفطرةبيقت يفليغيرفخلقالله

اخ تالع ودكاقييتالش ودفحصلللالقكجودثافكصفيفعليبعدماكػانوا

كلك ك كمالنزالوفماتلفي موجودن بالوجودالكونيالوصفيكجاء كم

مػاكنسػر كػمفين مم ام كمن مم كفػركلػوبػاءاللهمػااختلفوااختلفوا

ليعبػدكف اال االنس ك الج  فتغيػرتذكاتفػيبطػوفاكصػاؼماالفػةكخلقت

استحالتكبقيتذكاتعلي ال ااالكؿفيبطوفاكصاؼموافقةبلاسػتكيلت

يػةككتلطفتكرقتكصعدتلياكسػرتكنعيػتكخرجػتقون ػاالػيالفعل

الكامنةكاسػرارهاالاافيػةاليسػتجنةف ي نػاجػاءاالخػتالؼفػي بواطن ا ه رت
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نػدعاالالػيج ػةالفطػرةدرجاتالالقفيػن ممػ اتبػ داعػيالػربالػ يلػم

اللػهسػبحانهناالحرضػااليطابقةليحبةاللهسبحانهبجيي مراتبهكمقاماتهكلم

تكخرجمااستج في ػامػ القػوةفي رؼكا دككسرتذاتهكنعيتكلطف

اليالفعليةكم االجياؿاليالتفصيلكم الجيػودالػيالػ كباففلطػحكصػعد

بحرارةالداعيبياالن انةلهاليماالن انةلهباقداـاالمتثاالتفانبسطكسػريك

جريك ويكنف كتو دكه اهوالكياؿاليطلوبم الالػقاذالكيػاؿفػي

الكوافالعامةاليشػتركةكانيػاالكيػاؿفػيالفعليػاتالاارجػةمػ القػوةكهػيا

الوجودالتشرنعيكمن مم خالحالداعيبجيي مراتبهكمقاماتػهك يػركبػدؿ

بجيي انحاءالتغييركالتبدنلكتسربلبسرابيلبغضاللهسبحانهكساطهفا ػاؿ

كتغلظكتثقلكهويكهبطالياسػفلفيصورتهالشرعيةمادتهالكونيةفتكثح

ايعليصورتهاليحبوبػةخلقنااالنساففيا س تقونمسافلي كياقاؿسبحانه

ف بطبياالن انةلهاليماالن انةلهباقػداـالياالفػاتثمرددناقاسفلسافلي له

ي بػي فانقبضكانجيدكتيبسفتفرؽكتقط كتكثرنعوذباللهكمابي هػ ن بػ

كليانقربم ذل العالينكوفاقػلماالفػةكاكثػرمطابقػةككليػانقػربمػ 

الدانينكوفاكثرماالفةكاقلمطابقةللفطرةالتػيهػيهيكػلالتو يػدكسػبب

.الدكاـكالثباتكالنعيمكالتوافقكالبقاءفاختلفتدرجاتالعصيةهي نا

الااتمهوا الفاتح اي الي كور ليعصوـبحقيقةالعصيةك ق اكيػافالعالي

سن كرقافباءاللهكامام دكنهم االنبياءكاالكصياءفعلػي سػبدرجػات مك

كلم نحفظعياناالحالفطرةاليطابقػةليحبػةاللػهمػ قػوؿاكفعػلاكصػفة

مااصاب م  سنةفي اللهكمااصاب مػ فبحفظاللهسبحانهكمنعهكعصيته
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في  سي ة ذل بافاللهاكليبحسنات من كانتاكليبسػي ات مػ اللػهنفس 

ـوسبحانهكانياذل افالحسنةكلعيلن ديالياالتحادكالتفردكالتو دكاالنتظػا

ـ كاالرتباطال يهوم مظاهرالو دةكالثباتكالدكاـالل ن هيامػ مظػاهرالقػد

كالفقػركامثػاؿذلػ كجييػ ذلػ مػ الوا ػدكالتنزقكالتصفيع بوائبالكثرة

الينافكباربادقكتوفيقهكذكرقللعبدكنورقكهدانتهكهػواكلػيبػهكاضػدادذلػ 

سي اتكهيليستم الوا دكالاليهلك من كاليػ فجييػ  سػناتاليلػ مػ 

 نصدرمنهماناالحالوا دفبعصيةالوا دالق ار.اللهككلم لم

فالالقفيعالمالتشرن علػيدرجػاتفاكل ػامقػاـالفػاتحالاػاتمكاليبػدا

افباءاللهف ملقوةسػركياناتيمفصالرمحيدؿا الينت يكهومقاـمحيدك

اال دنةفي مككيػاؿفطػرت مككػون ماكؿالكاننػاتدفعػواعػ انفسػ مباللػه

نييلواالي يػرقسػبحانهلقكلمننفعلوام تعاكسسانرالابوائبالكثراتكلم

نبػدلوافطػرت مالتػيهػيفطػرةنغيػركاكلػمءم مراتػبكجػودهمفلػمفيبي

التو يدكاعظمانةم اناتالتفرندفجركافيجيي اقوال مكافعال مكعقاندهم

كصفات مكتوج ػات معلػيمقت ػيتلػ الفطػرةاليطابقػةليحبػةاللػهسػبحانه

 قلافكنتمتحبوفاللهفاتبعونينحببكمالله.اللهكمحبوبيهفصاركاا باء

االمانوافقرضااللػهمعصوموففيافعال مكاقوال مالنفعلوفبي ارف م

كالنقولوفاالمػانطػابققػوؿوفاللهماامرهمكنفعلوفمانؤمركفالنعُصسبحانه

نهبالييي مػاقلػتل ػماالمػاكلوتقوؿعلينابعضاالقاكنلالخ ناماللهسبحانه

كنصدرعن مذل بيقت يسجيت مكفطرت مم  يركلفةكيانصدرامرتنيبه

االفعاؿالنباتيةع النباتكالحيوانيةع الحيوافبيقت يطبع ياال يجبالعليه
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فان ماصحابالنفسالكليةالتيمقت اهامطابقةامراللهسػبحانهكالننػافيذلػ 

فاففي ممانيك افاخت ناالفواذل بهكلكن مق ركق تػياطيػافتحػتيارهم

فءكفالنشػانعمكلكنهاسلمالنفسالكليةاالل يةقيلنارسوؿاللهال بيطافقاؿ

االافنشاءاللهكالنعيلوفبيقت ػيعػادةكالطبيعػةكالبػ وةكال  ػباالمػا

النق اره قاليراتبمػن متحػتتلػ الػنفسنوافقمن ارضااللهكمحبتهكامرق

 الكليةاالل ية.

كهػػممعصػػوموفعػػ السػػ وكالنسػػيافكالاطػػاءكالغفلػػةكالزلػػلفػػان م

القدسكهوعقل مكهوالغالبالقاهرعليمافي مم االنسػانيةكموندكفبركح

والنس وكالنل ػوكالحيوانيةكالنباتيةكالجيادنةكالحكم كيهكاالمرامرقكه

سبحانهك كيهكفعلػهكارادتػهالننسيكالناطيكالنغفلكالنزؿفانهامرالله

نظ ػراللهسبحانهمنزقع ذل كلهكالنصدرمػ امػرقذلػ فكيػحنجػوزافك

من مذل  اباهمكماركيميانوهمذل فان اركاناتعاميةاكصادرةع تقية

ندةباخبارؤالخبارالنافيةماالفةللعامةموافقةللعقلاليستنيرمماالفةللكتابكا

متواترةمعنيتوجبذل كتلزمهكموافقةللكتابفافاللهسبحانهامرباتباع مك

التاسيب مكفرضطاعت معلياالطالؽكنفيعن ممشيةتاالحمشيةاللهعلي

اللػهقوؿصدرع  ير كيةفافاالطالؽكالعيوـكالقوؿبافس وهمباالس اء

ككلفعلنصدرم فاعلباصحاباللهمشيتهانػاقكالعيػلخلقكمكماتعيلوف

خلقتالايركالشرطوبيلي اجرنتعليندنهالايركاالباللهقاؿفيالقدسي

كك ل القوؿبجوازالس وفياالعيػاؿكنفيػهكنللي اجرنتعليندنهالشر

التبليغيةفافكلياتالحكيةالتقبلالتاصيصفال ينغلبعليػهاالنيػةفياالمور
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ءكهػ قالبػداكاتنغلبعليهفيكػلبػيكالشيطاففيعيلالنؤم عليهم اف

نقصاككياؿهليةاكنوربراكخيرمبغوضةللهاكمحبوبةالسػبيلالػيالثػواني

الػ ينصػدرمنػهذلػ ف ينقصكهليػةكبػركمبغوضػةف ػيمػ الشػيطافف

نستحوذعليهالشيطافالبتةكمبغوضللهكليسبحبيبللػهك ػي صػدكرهامنػه

معرضع ربهمقبلاليالشيطاففالركحالساك فيهالعامػلبػهركحالشػيطافال

النػهنفارقػهركحاالنيػافم ؤالنزنيالزانػيكهػومػركحاللهكل ل ركيانه

 ينتعاقبعليػهالرك ػافلػيسبقابػلللتلقػيمػ اللػهك ي ادبارقع اللهكال

ال ػونن ماجيعػي االعبػادؾمػن مالفتراضالطاعةعلياالطالؽكقاؿالشيطاف

فالسػبيلللشػيطافعلػي مفػانيكانػيف ػوالءكهممالصوفاجياعاراليالصي 

.نجسرعليادعائهالشيطافادعواعلي جج ممالم

فميانوهمذل ف وم االنػاتاليتشػاب ةكتاكنل ػاعنػدكماكردفيالقرا

افالقرافنزؿعليانػاؾاعنػيكاسػيعينػاجػارقالراساي فيالعلمكقدركي

القرافكتابمصنحم اللهسبحانهككيانق فيسانرالكتبخطابػاتكػاعلمك

صػدبػهنػاهركتدبركافقلتك اكامثاؿذل كالنقصدبهباصمعي كانيانق

علياالب اـكم نناسبهذل ك ل القرافنقصدبكلانةمنهم نناسبهكنليقبه

نعنػيبػهان ػاالنػاهراليطلػ كاذكررب اذانسػيتباصوصهفقولهالالنبي

كقبػيحلػ  ابػركتليحػبط عيلػ عليكالميال ينق منهمثلذل كقولػه

اللهعلي ممعصوموفمػ بالجيلةهمسالـنااطبب ل م النحتيلفيهذل اف

هػػ قالبػػداكاتبالكتػػابكالسػػنةكدليػػلالعقػػلاليسػػتنيركاالجيػػاعالػػ يفيػػه

كقدتقررعليهم هباالثنيعشرنةفيزماننػاهػ اكالحيػدللػهكاليعصوـنقينار
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 كماالحلالخباراليتواترةبالب .اليرتابفيذل خارجع االجياعقطعار

اللهعلي مم االتصػاؼبغيػرصػفاتاللػهفػيكك ل هممعصوموفسالـ

نفوس مفان ممراناصفاتاللهكاسيائهالينزهةعػ كػلصػبغكبػكلناػالح

ذل بلهمصفاتاللهكاسياؤقفالنوجدفينفوس مصفة يرصفاتاللػهكهػو

ـعليصورتهمعنيماركي دائيار يارقدنراربصيرارسييعارنعنيعلييارافاللهخلقاد

كامثاؿذل بلهمصورةاللهكصػفتهكادـخلػقعلػيصػفت مكرنيارجوادارباقيار

فانهبعاع مكنورهمكالنورعليصفةالينيرف ممعصوموفم  يرصػفاتاللػه

فافنفوس مم مشيةاللهسبحانهكالقياـاليشتقم قاـكالقائماليشتقم القياـ

كهياثرهااليطابقلصفةموثرقكليسلحياانيت م كمعند يااثرنت معلي

   كمامثلبهم قوؿالشاعر:

الايػر رقت ك الزجاج  رؽ

 

 فتشػػػاكالفتشػػػابهاالمػػػر 

 

 فكانيػػػاخيػػػركالقػػػدح

 

 ككانيػػػاقػػػدحكالخيػػػر 

 

يءاالنفػسالصػفةفػبلانيت مكصفيةالصفةكاسػييةاالسػمفليسػوابشػي

نح كاللهاالسػياءالحسػنيالتػيكقاؿالسالـعلياسماللهالرضيالزنارة

امااليعانيفنح معانيهكهاهرقكقاؿاالبيعرفتنا(العباد)عيالر(النقبلالله)م 

كالفالصفة يرال اتك ادثةكهماكؿالحوادثف ماالسػياءالحسػنيكفيكم

 الصفاتالنعيي.

اللػهعلػي مفػيعقػول ممػ  يػرقصػداللػهعصػوموفسػالـكك ل هػمم

نكوفل مسبحانهكالتوجهاليهكالعبادةلهكالرجاءاليهكالطي فيياعندقكم اف

مشيةكارادةكرضاءكمحبة يرمشيةاللهكارادةاللهكرضاءاللػهكمػ الرنػبك
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حالغطػاءالنػزدادكفنقينػارالش كالظ كالوهمف ماصحابنقي بحيالوكش

كذل الن مفيه االيقاـاككارمشيةاللهكمحال اارادةاللهفػيمقػادنرابدارابدار

امورقت بطالي مكفػيبيػوت مالصػادرعيػافصػلمػ ا كػاـالعبػادكفػيدعػاء

الل ممن البدءكل اليشيةكل الحوؿكل القوةكانتاللهال يللحسي 

الرادتػ كجعلػتليشػيت كميكنػارالهاالانتجعلتقلوباكليائ مسكنارال

سػرانرهم مػ   ركت تشاء ما ب ت اذا فانت نواهي  ك اكامرؾ مناصب عقول م

كوام ماابطنتفي مكابداتم ارادت عليالسنت ممااف يت مبػهعنػ فػي

 دعاء.العقودهمبعقوؿتدعوؾكتدعوالي بحقانقمامنحت م

االنكونػوابػي اراللهعلي ممعصوموففي قػانق ممػ افكك ل همسالـ

االاللهكالنركفانفس مبوجهمػ الوجػوقفػالاعتبػارل ػممػ نركابي ارباللهكاف

م رانيفقدرايل مم اعتباراللهسبحانهكهومعنيماركي ياانفس ماالما

كلوالكالحق الله عرؼ افكناماعرؼاللهكبناعبداللهكلوالنامػاعبػداللػهبنا

معرفتػي عزكجػل اللػه معرفة ك عزكجل الله معرفة هي بالنورانية مػ كمعرفتي

لقدجاءكمرسوؿم انفسكمعزنزكهمانفسالالقعرؼنفسهفقدعرؼربه

ولواعلياللهاالسنرن ماناتنافياالفاؽكفيانفس م تينتبي ل مانهالحقالتق

ف ػممعصػوموفمط ػركفمػ  قهوقلايكربيانهلحقأن وػ ػالحقكنستنب

قبػلمواقػ صػفاتاالباللػهقػاؿنكونوابي ار يا قانق مم اف بكينونتػه كنػا

كنػتتف ػمكاالفػاف مافتيكي التكون كائني  يرمكوني موجودن ازليػي 

كليػاكضػعتل ػمكاالف اـتتزاندكالعلمالنتوقحفاسلمتسلمكاال الـتترقي

 علمعليم.فوؽكلذيكليسليحبتي انةكالن انةرفعتل معليار ليار
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فالالقاالكؿمعصوـفيجيي مراتبكجودقم كػلمػاناػالحمػاقػدمنا

نبػدل منغيػرهمعيػابػاءل ػمكب ػممغيػركلػمفان ماقربكائ الياليكوفلم

نلحق مال قكالنطي فيادراؾمقام مطػام ب ػمنسبق مسابقكلماذلممبدؿ

الحػوؿكتحركتاليتحركاتكسكنتالسواك كهممقلبوااال واؿكانديذي

تيأالقوةفيكل اؿالنجريعلي مماهماجركقكالنعودفي مماهمابدأكقكسي

 .منههنااستطرادارءفيذل مزندبيافافباءاللهكقدذكربي

اماالالقالثانيفقػدبػاب مبقػدرانحطػاطمقػام معػ الدرجػةاالكلػي ك

فانحطواع مقاـالعصيةالكليةدرجةفالجلذل قدنصدربوبالتعاكسقليالر

من مهناتكفلتاتنعبرعن ابترؾاالكليكهيسي اتلي دكن مهػي سػنات

قاالكؿكقدنعبرعن ابالتاملفيالوالنةكتاخركلك هيسي اتبالنسبةاليالال

اليان مبحقانق ماثارالالقاالكؿكابعت مكجيي مال ػمكب ػمكاالجابةنظرار

ذل النوركاطوارقككياالتهكفعلياتهكه وراتهفوػػ بمن مكالي مكل انورقك

اتالبعػد صػلل ػمالتػاخرءم ذل برانحةم مقت يكتفاصيلهفاذاباببي

نح اصلكلخيركم فركعنػاكػلقاؿفياالجابةلوالنةاميراليومني 

فا شػة كػل فػركع م م  ك بر كل اصل اعداؤنا ك فجييػ بػوائبالػنقصكبر

هيسي اتبالنسبةاليمقػاـالقػربكافكانػتءالظليةالتيتلزـمانبعدع اليبد

ملتطبع ابطب النوركاسػت الك افيػهبالنسػبةالػيمػ  سناتبالنسبةاليم دكن 

دكن مفالجلذل قدنصدرمن مترؾاالكليكالتاملفيالوالنةايالتانيفيفعػل

النعصػوفالوالنةف ممعصوموفمياسويالتػانيفػيخيػرفوػػ بفم أخيرهوب

فػرضكن ماقتػدقب ػدفالجلذل قاؿسػبحانهاللهماامرهمكنفعلوفمانؤمركف
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 طاعت مكاالقتداءب مكنبتلي مبياناالفوفم ذل كياناتيافباءالله.

كفػي مبػوبفياالجابةكاكثرتامالركك ل الالقالثالاف وابدتاخرار

الظليةكالنقصاكثرم الالقالثانيالبتةفالجلذل قدنصدرمػن مالصػغانراك

لالوالنػةككليت ػاف ػممعصػوموفمػ ت ػيي اصػلكبعضالكبانرم  فظاصػ

الوالنةكنبتلوفبيانقارفوفم ال نوبالصغانراكالكبانركنقلالعصػيةكنكثػر

نصلالػيابعػدالالػقالػ يمػااطػاعاللػهاليافاالقتراؼكلياننزؿالالقنازالر

نكارفيجييػ ءم مراتبكجودقك يرفطرتهكصبغ ابصبغاالسبحانهفيبي

كاسػػتيقنت اانفسػػ مايبفطػػرت ماليغيػػرةكجحػػدكاب ػػامراتبػػهكصػػدؽعليػػه

نعرفػوفنعيػةاللػهثػمننكركن ػابفطرت ماالكلية ي  فلت مع عنػادهمف ػم

تيافأفب ل صاركاعلي ملعان اللهاصلكلبركم فركع مكلفا شةكسػي

 باءاللهل ل مزندبياففترقب.

م بدءعيرقاليمنت اققبلنكوفمعصوماراعلمافاليعصوـنجباف: فصـل

البعثةكبعدالبعثةكافكانتالعصيةتتقويكتتاكدفي مكتزدادبعدالبعثػةكقػد

تاقفيكادسحيقم قػاؿبغيػرذلػ الفاالركاحتسػك فػيابػدافمناسػبةل ػاك

 اكاالركاحاجابػاتمػ اللػهسػبحانهكاالبدافالسنةداعيةم اللهسبحانهاركا 

كػػلنعيػػهابتػػداءكا سػػانهتف ػػلالفاسػػتعدادالقابػػلالنوجػػبعلػػياليجيػػب

نستعدالعناصركتصػلحكتعتػدؿكتتلطػحكتكػ قابلػةلليطاكعػةاالجابةفيالم

للنفسالنباتيةالتفاضعلي االنفسالنباتيػةكالتلقػيفػيهونت ػامثال ػاكالتظ ػر

تعتدؿكتتلطحكتستعدليطاكعةالػنفس اافعال اكك ل النفسالنباتيةمالمعن

الحيوانيةكقبوؿامرهػاكن ي ػافػي ركات ػاكسػكنات اكادراكات ػاكبػ وات اك
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تظ ػرعن ػاافعال ػاكتلقفي امثال اكلػمتفضعلي االركحالحيوانيةكلم  ب الم

تتلطحكتترقػقكتعتػدؿكتسػتعدليطاكعػةالػنفسلمك ل النفسالحيوانيةما

تظ رعن اافعال اكعلي اك لي اكذكرهاكتلقفي امثال اكلمالناطقةالقدسيةلم

تعتدؿفيذات اكفكرهاكنباهت اكنزاهت اك كيت اكك ل النفسالناطقةمالم

اتيةكالحيوانيػةكتسػتعدليطاكعػةصفات اكافعال اكتتبان خصاؿالجيادنةكالنب

اللػهتفضعلي االنفسالكليةاالل يةكهومعنيقولهتعاليالنفسالكليةاالل يةلم

الفاضػةالكليػةاالل يػةمػافليسكػلنفػسناطقػةقػابالراعلم يانجعلرسالته

نكػػوفنفػػسنعتػػدؿكنتلطػػحكنسػػتعدليطاكعػػةالكليػػةاالل يػػةفالبػػدكافلػػم

عصوـقبلالبعثةكبعدهاصالحةالفاضةركحالنبػوةفلػوكػافنجػوزعليػهقبػلالي

البعثةكاالمامةمانجوزعليسانرالبشرلياكافاكليبافاضةركحالنبػوةكاالمامػة

للحقم دليلالحكيػةاالل يػةالنبونػةاالماميػةكم  يرقالبتةخ هاالي ناطالبار

يقاؿبالرجاؿكلوكػافبنػاءكتابنػاعلػيذكػراالقػواؿاعرؼالرجاؿباليقاؿالال

اقواؿ ل  عػ م ػوؿالحػقف ػالرتحػالناس تيتعرؼان اترهاتلػملسردت

 نشيوا كية قانقاالبياء.االصابةلهكان ملم

كاملالنفسم بدءتولدقالػياخػرعيػرقبػلهػوعلػي اليعصوـ بالجيلة

فتهالينفرالركحفيهفافالحكيمناخػ ليػاخالؼسانرالناسم بدءسقوطنط

ءبػالقوةالقرنبػةكافءلكػلبػينصيغهمادةمناسبةلهكالنصلحكلبػينرنداف

نردالياالمكافكنصاغصػيغةاخػريكمػاكػافنقػاؿافباالمكافبافكافصالحار

مػ بػي ارءفانياهوباالمكافالبعيدكالحكيمالنػرجحءفيهمعنيكلبيكلبي

 ءترند. يرمرجحالبتةفتدبرفقدجيعتل كلبي
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افماركيفيالقرافم اناتهواهرهاصػدكرالػ نوبمػ االنبيػاءفصـل:

فاماال ن فياللهعلي مف يم متشاب اتاالناتالنجوزاتباع ابظواهرهاسالـ

نلهكالنعلمتاكنلهاالاللهكقلوب مزنغفيتبعوفماتشابهمنهابتغاءالفتنةكابتغاءتاك

ف منردكنهالياليحكياتكنعيلوفب ػافيػ تلػ االنػاتالراساوففيالعلم

دـك وانتهكهليهكتوبتهمنػهكقػدابػكلتعلػيالقػوـا اناتتدؿعليعصياف

ككردتفيتاكنل ااخبارعليمتفاهمالناسالغافلي ع الحقػانقكعظييارابكاالر

 كورةفيكتبالتفاسيركاليقصودفيه االكتابرسم قانقاالبياء.هيم 

فنقوؿفلينظرناهرافدارالتكليحان هيالػدنيااكاالخػرةكالبػ افدار

التكليحهيالدنياكاالخرةهيدارالجزاءكالتكاليحالواقعةفيعالمالػ رقبػل

ليالدنيافػيالجنػةرتبػياكزمػانيكمػااكرتبةككوفادـقبلنزكلهاالدنيازمانار

نك بدفادـفياالجساـهلنكوفركحادـفيال راـالفي عرؼالحقػانقلم

عرؼافال رمقدـعلػيالزمػافرتبػةكمػ محيدكذاؽم ر يق كيةاؿ

نك لهركحاجابيفيالػدهركادـنك لهبدفجسيانيداعفيالزمافلملم

زكلهاليالدنيافيالجنةرتبػةنعنػيخلػقرك ػهفػيالجنػةكبدنػهفػيكافقبلن

الدنياكالب انهفيبدنهالدنياكيمعصوـمط رفانػهبعػدنزكلػهكػافمعصػومار

نعػصبعػدنزكلػهفػيالػدنيافافاللهسبحانهتابعليهكاجتبػاققبػلهبوطػهكلػم

جنةالذنببدنهفيالدنياالفمعصوـفلواذنبرك هفيالفرك هفيالجنةان ار

الركحقائمفوؽالبدفكهوتقدمهفيال رفادـمعصوـم بدءتكوفرك هكيػا

دـليسبعصيافبرعيهػاهريبػلهػو انهمعصوـم بدءتكوفجسدقفعصيافا 

ليػاهبطالػينعػصكونػارعصيافكونيكهوماصارسببهبوطهفيالدنياكلولم
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تتممقػادنراللػهعزكجػلفيعنػيعصػيانهكالدنيابهكب رنتهكلمتعيرالدنياكلم

توبتهكهبوطهافادـلياخلقجسدقفيالدنيافياالرضخلػقرك ػهفػيالجنػة

فيالسياءقبلهرتبةكن يرك هفيالجنةع اكلبجرةالطبػان الدنياكنػةذات

افالعلػػمعػػي فػػمحيػػدالشػػعبكاال صػػافكاالكراؽكهػػيبػػجرةعلػػماؿ

كالنػزكؿالػيكثػراتالياهيػةكيػاافءاليعلوـكالن يمتعلقهاالدبارع اليبػد

كالصعوداليجانبالو دةكالوجودفالتوجهالػيءاالمرمتعلقهاالقباؿالياليبد

كه امعنيانػهن ػيادـبهكوناركافكافمامورارالياهيةكالكثرةمن يعنهبرعار

كبػاءناكلكاالليا لبمشيةادـمشيةاللهفن يبرعارشجرةكباءافع اكلال

فباليشيةالكونيةبػاءفاكػلكنػزؿكلكنػهباليشػيةالشػرعيةن ػيكابغػضكونار

فيالكوففليػانػزؿكاكػلكعصػياهبطػهاللػهمػ النزكؿفكافالعصيافبرعيار

االماسػعيكافسػعيهسػوؼكماتجزكفاالماكنتمتعيلوفليسلالنسافالجنة

فعصيادـبييلهكاكلهم بجرةالكثرةفغويالبتػةفكػافجػزاؤقكعقوبتػهنري

علي ػاكهػوقولػهمحيػدهبوطهاليالدنياف بطكتل الشجرةبجرةعلماؿ

ربيفيكتاب كنحلاكله قالشجرةلي هومحيطناف فيجيي مراتػبعند

االنعلمم خلقكهػواللطيػحدقل االيهبوطكنػزكؿالوجودالنحتاجفيب و

ككلم هودكفالكلينحتاجفيالش وداليال بوطفػيعرصػةالشػ ودالابير

الػيمشػتاقارالياللهسبحانهباكيارفلياهبطم الجنةكتعلقرك هببدنهقاـمنتدبار

بكليػاتاللػهسػبحانهكدارالقربكالصعودباجابةنداءاقبلفسارعالػياالخػ 

الدعاءكالت رعكالطواؼبالبيت يرضني بنفسهفييانرضيربػهعنػهاذبػهقػد

افاللػهرضيهكاصطفاقكاجتباقفليااقبلالياللهاجتبػاقربػهفتػابعليػهكهػدي
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نو ار ك ادـ اؿعيرافعليالعاليي ذرنةبع  ام بعػضاصطفي ك ابرهيم اؿ ك

لكلينعصيه االعصيافكبتوبتهكانابتهكتوج هالياللهسػبحانهفكلا د يرا

لػوالافادـاذنػبجعفػرالبػاقراففعلنتػوباللػهعليػهكلػ اركيعػ ابػي

كلوالافاللهعزكجلتابعلػيادـماتػابعلػيمػ نبابػدام ابدارؤمااذنبم

لوالجوازتوبتػهبالصػعودكننزؿادـمانزلتذرنتهكانت يكذل معلوـانهلولم

فكلا داكلم تل الشجرةكنجػبعليػهاالقباؿماجازتالتوبةعليا دابدار

افادـليااكلم الشػجرةفيعلةالصوـثلثي نومارالتوبةمنهكل اقاؿالنبي

الجوعكالعط كال يكفرضاللهعليذرنتهثلثي نوماربقيفيبطنهثلثي نومار

علي مكك ل عليادـن عزكجل الله م  تف ل كتػبعلػيكماليافقرااكلونه

كالنكفرا دع ذنباالخرف مالتزركازرةكزراخرياالنةكمعلوـانهالصياـ

بنزكل مكيااكلادـفلياتمخلقهفيالػدنياكنػزؿاليػهالػركحفػيقداكلواان ار

يربهفتابفيجسدقفيالدنياكيافيبعضاالخبارالمقبالرتائبارالنزكؿقاـعابدار

كتاببرك هفيالجنةقبلالنزكؿفافب تفقلانهتابفيالجنػةثػماهػبطنبيػار

كافب تقلتابفيالدنيافافتوبةرك هركحتوبتهكهيمقدمةعلػيمعصومار

 وط.بعدال بمقدمةعليال بوطكه ورارالدنيارتبةفتوبتهكجودار

بالعصػيةمط رارفتبي كه رلي نظركاعتبرافادـ ي خلقخلقمعصومار

التيتجبفيالحجػجككػاف جػةعلػي ػواءفػيالجنػةكفػيالػدنياكالحجػة

كافمػاكردفػيالكتػابتعبيػرعػ كيفيػةاليفترضالطاعةالنكػوفاالمعصػومار

اللػهعلػي معلػيانفسػ مبالػ نوبالالقةكه امعنياقػارنرنبينػاكائيتنػاسػالـ

بجيي اع ػائ مفػيبشػرنت مككػون مكلػدادـالن ػمفػيالبشػرنةهبطػواالػي
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الطبان كهػي يػرمحبوبػةفػيالشػرعالكػونيكافكانػتمحبوبػةفػياالنجػاد

الكونيفيعصيةادـبرعيةلك الفيالشرعاليعركؼفانهمعصوـفيػهبػلهػي

ال يالبدمنهفيكلموجودنازؿكهوكػونيبالنسػبةمعصيةفيالشرعالكوني

اليالشػرعاليعػركؼفػافعرفػت ػدكدكالمػيجيعػتبػي جييػ االنػاتك

 االخباربال باركالننافيه االعصيافكالغوانةالعصية.

كاماكوفه االعصيافبسببالشػيطافكالطػاكسكالحيػةافابلػيسالػ ي

علػيكهػوركحالج ػلالكلػيتعلػقبطػاكسالعناصػرمقابلركحالقدسفياال

االلوافكهو اجبالجنةم الاارجفصعدب االيالحيةالتػيهػيالحاجػبذي

م الداخلفيفل الحيوةال يهوبابالجنافالتيفياالفالؾفالتقيتػهالحيػةك

هػوجنػةجلسفيفي االفانيةالج لمتراميةم  انةالبعدالػيدكنػ القػربك

الرضواففسارمع افيالجنةكتعلقباليناسبةبالحواءاليالوقةمػ الحػيكهػي

فتعلقبهايبػادـفػا واقكزنػ فػيخلقلكمم انفسكمازكاجاره ورنفسادـ

بجرةالالدكمل عينهبجرةالطبان كا صان اكاكراق اكازهارهاكسوؿلهانه

باٍؿككوفتل الشجرةفػيالجنػةالفاصػل انابػتفػيم افمل الطبان النبلي

الجنةكالدنياا صػان اكاكراق ػامتدليػةالػياسػفلكابػجارالجنػةعلػيخػالؼ

دانيةابجارالدنياقاؿاللهسبحانه كقاسػي يا.ككػ اركيعػ علػيقطوف ا

لي الناصحي  لكيا ةالطبػان فبغوانتهكتزنينهماؿرك  يػاالػيبػجرةكثػراني

التيكانػتفاكالمن افبدتل ياسوءات ياباليناسبةالنيت ياالتيهيهلالج ل

نباتيػةم فطفقاناصفافعلي يامستورةفافالحيوانيةكانتمستورةفياالنسانية

فلبساالنباتيةعليالحيوانيةف بطاكلبساالجيادنةالغاسقةعلػيالنباتيػةكرؽالجنة



ٖٚ 

القباؿابيضبدن يابعدالسوادكسارااليالجنػةكصػارامػ اهل ػاكاففلياتابابا

نتم سرالحقيقةكبي ف يت دكدكالميلعرفتفرؽمابي مااكضحتكبي ّ

كلياتالقوـكالتزعمانػهتاكنػلكناػالحالظػاهرفػافاالنػاتكاالخبػارقصػة

 الدنيافاف م.تكوفعليمتفاهمهاهراهلا واؿالجنةكالنجباف

كمياتيس بهاهلال الؿالينكركفللعصية كانةاقارنرابػرهيمفصـل:

كليسفيقصصهمابلفعلهكبيرهمللكواكببالربوبيةكنظرقفيالنجوـكقوله

ربينتيس بهالعاقلفافقولهعسياف نكوفعلياالنكاركالت كمنيك افه ا

علػيداليحتجليحتجفيابطالهفيي دالباطػلاكالرنكوفم بابتردنكنيك اف

ه اصورةاالثباتل النظ بهالاصمانهالننصحثمنحتجعليابطالهفكافقوله

 فكافذل منػهلال تجػاجكنػؤمياليػهالا باالفلي للتي يدليحتجبقولهربي

يسفيػهانػهاعتقػدكامانظرقفيالنجوـفلػكتل  جتنااتيناهاابرهيمقولهتعالي

ان اموثرةمنقطعةع اللهسبحانهبلراياليسببكعلمان ااسبابفايباسفيػه

سقيمكقوله مػ نقلانيسقيمالبدففلعلهسػقيمالقلػب زنػارايك بكلماني

فعلجياعة يااتا كهاموثرةمستقلةكنعبػدكن امػ دكفاللػهاكاسػتدؿب ػا

 بعػدقكمصػانبتجػريعلػيذرنتػهالجػلانػهعػالمعلي ػوادثتقػ مػ فػت

ماباالسباببال اـاللهسبحانهفقاؿانيسقيمالقلب زن عليمانق اكسقيمفي

ت كماكجػزاءبلفعلهكبيرهمكقولهان ميتكان مميتوفناتيكقولهسبحانه

عبػادتكمل ػماكمعناقان مسببفعلي يػارضػوابافكانواننطقوفمقدـلقوله

انكػمكمػاذل افاالصناـكسانرالجياداتمكلفاتكل ابعورلقولهسػبحانهك

 ج ػنم  صػب الله دكف م  كالتػزركلػوالبػعورهاليااسػتحقتعػ ابارتعبدكف
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 كقدنصالكتاببشعوركلكائ .كازرةكزراخري

التقيةكمياتيس بهاهلال الؿكتيافنوسح رنتهع السيارةكفصـل:

كليسفيػهانػههػمبالزنػافلعلػههػمهمب ادن االنبياءكالعيبفيهكقولهتعالي

افرايبرهافربػهبقتل ااكهوجزاءمقدـلقوله كالبػ افكػلا ػدلػواللوال

عصيةاللهكتسدندقنق فياليعاصيكالنتيس بامثاؿه قالشب اتاالم فػي

كليسفيػهانكػمسػارقواالصػواعت االعيرانكملسارقوفانقلبهمرضكك اقوله

 ءفيامثاؿه قالشب ات.فلعلهارادسارقوانوسحع ابيهكليسبي

كمياتيسػكوابػهقصػةداكدكاكرنػاكهػيقصػةاصػل اافتػراءعلػيفصـل:

االنبياءقدنقلت االقاصوفاليتا كفع الي وداليحرفي للتورنةكلػيسعنػدهم

التورنةالتيانزلتعليموسيكيااثبتناقفيكتابنانصرةالدن كليسفيالقراف

الحقمنهاثركليسفيالكتاباالافاللهسبحانهارادفتنتهبعدمػاجعلػهخليفتػهك

ؿفػافسػؤاؿأؿكيػاسػأنعليهافعليهبتانيداللهسبحانهفاجاباليدعيعيػاسػ

هلمككافاالكليافالنجيبعػ اخيهاستكثارارنعاجعدندةنعجةكا دةم ذي

عليه تينعلمالصدؽم الكػ باالتػريانػهقػاؿؿاليدعيأ تينسذل ان ار

الينعاجهكافكثيػراربعدتقرنراليدعي نعجت  بسؤاؿ هلي  مػ الالطػاءلقد

 امنوا ال ن  اال بعض علي بع  م يكاليرادلقدهليػ السػائلنعجتػ الػليبغي

نعاجهالخصوصاخي ثمقاؿافاليوم النبغػيعلػياخيػهكالبػا ي يرمػوم 

علياكرناكنارجنفسهع االنيػافبنصػهنكوفهوبنفسهبا يارفكيحنحتيلاف

 فتبي افمانرككنهك بكافتراءكالابكاؿفيه ا.

اككػ باككانيااالبكاؿفيقوؿاليلكي ان ياصدقافيالدعويكالنعاج
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اليل النك بكالجػوابعػ ذلػ افالصػدؽهػوجػرياللسػافعلػيالوضػ 

ادكالك بهوجػرياللسػافعلػيخػالؼؤاالل يكهومطابقةالكالـليافيالف

كلػيسادكياركيعػ اميراليػومني ؤالوض االل يكهوماالفتهليافيالف

لكػ بكلػ ل سػيياللػهبػ ادةليطابقةالواق كماالفتهمدخلفيالصدؽكا

ادهمم ان اكانتمطابقػةؤالفالسنت مجرتعليخالؼمافيفالينافقي ك بار

للواق كم الوض االل يالثانويافالنجرياللسافبيانكرههاللهكمػ خػالؼ

الثانوياف االل ي نجريبيػانكرهػهفالجػلذلػ سػييالرامػيالػ يالالوض 

عنداللهكجعلالكالـالجاريفياالصالح يرك بكانيػاذلػ ارباهدلهكاذب

الفماكرههالشارعنكرههالعقلالسليمكمػااستحسػنهالشػارعنستحسػنهالعقػل

نينػ الجػوارحعػ الجػريبػهكنعقل ػاكاذاالسليمكالعقلالسػليماذاكػرقبػي ار

بي ار للسػافبيقت ػيمػااستحسػنهنامرهابهكنجرن ابيقت ػاقفجػريااستحس 

افالكالـثلثةصدؽكك بكالعقلهوالوض االل يكخالفهخالفهكل اركي

كاالفسادهواصلحوابي اخونكمكاالصالحهواليستحس لقولهسبحانهاصالح

لقوله اليفسػدن اليكركق النحب الله في يػاجػرياللسػافعلػياالصػالحكاف

يلػيسبكػ بكمػ ذلػ االمثػاؿالتػينػاتيب ػاالحكيػاءالوض االل يالثانو

اكنكػوفالحكػيمنكوفذل اليثلكاقعػارالصالحالنفوسكاربادهاكالنجباف

كانيػػانقصػػدالحكػػيممحػػضاالعتبػػاركتجسػػيماليسػػ لةبكونػػهكاقعػػارمعتقػػدار

اتيثيػلالرك انيةاكالغيبيةليصيراليستي كاليشاهدكنستصلحنفسػهكمػ هػ 

ءكػافنعلػماللػهسػبحانهانػهاليلكي لداكدالصالحنفسهكتفتينهبامراللهبشػي

نتعجلفيجوابهلبداهةقبحهكربياكافتيثيل يالحاؿداكد ياه انهمػاخلق
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كاعطي يرؾمػااعلممنهكياركيفيثاللهافاللهاعطاؾم العلمكثيراراللهخلقار

بكل ػا ان كفلتجيي علػمالالػقكترنػدافتكػوفعاليػارنعط كانتتظلم

فظػ داكدانيػافحكمعلينفسهم  ياالنعلمافذل هلػمفتنبػهبعػدالحكػم

فغفرنالهككافذل منهترؾاكليفقاؿاللهكانابراكعاراقفاستغفرربهكخّرفتن ّ

ليت ػاكفبالصػلوةاليتػاب كقاتلالنفساابػػ ذل كافلهعندنالزلفيك س م

 ابفاف م.ػػ افليسلهعنداللهزلفيك س مللشيط

كم القرافقدكصلتاكنل اع االئيةايكك ل قدتيسكواب  فصـل:

ل يلم مقاالكقولهسبحانهنتركوا صالحار جة اتاهيا لػهايادـك واءفليا جعال

بلػيلزمانػةكالعاهػةككػ ل قولػهايال كرافكاالناثالصػالحي مػ ابركاء

ايعليانيخليل الفاللهسبحانهع داليهانيمتاػ خلػيالركلك ليطي  قلبي

هػ امػ عيػلافسالنيا ياءاليػوتيا ييػتككػ ل قػوؿموسػيبعػدالقتػل

اكػوفرببيػاانعيػتعلػيفلػ اياقتتاؿالقبطيكاالسرائيليكقولػهالشيطاف

ربانػيهليػتنفسػيننػدـمػ فعلػهفقولػهباهدعليانهلمي لليجرمه يرار

ايكضعتنفسي يرموضع ابدخوليه قاليدننةفاسػترنيفسػترقكفا فرلي

نعنيم الطرنقبوقوعياليه قاليدننةكك ل كانام ال الي فعلت ااذارقوله

اليمعرفت كك ل عندقوم ف داهمايضاالرف ديككجدؾضاالرقولهتعالي

انهسػاؿبتينػيالقػوـكاجػازةاللػهلػهللسػؤاؿعلػي سػبربارنيانظرالي 

ل تيني مم  يرمواخ ةكك ل  اف ه  عليه ن يقعليػهاياستيق افل نقدر

ايالالهاالانتسبحان انيكنتم الظاليي كقولهم قدرعليهرزقهكياقاؿ

فليػاكػ ل قولػهلتيقدفر تنػيلػهفػيبطػ الحػوتكدةابتركيمثله قالعبا
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نصرناأاستي جاءهم ك بوا قد ان م فظنوا الرسل سالرسلم قػوم مأاياستيس

ليغفػرلػ اللػهمػافظ قوم مافالرسلك بواجاءالرسلنصرناككػ ل قولػه

ـم ذنب كماتاخر اعظمذنبارنك عنداهلمكها دايعنداهلمكهالنهلمتقد

ككػػ ل كا ػػدار يػػاكسػػرال ػػت مكجعػػلاالل ػػةال ػػارمػػ رسػػوؿاللػػه

 فان ام باباناؾاعنيكاسيعيناجارق.اليااطباتاليوهيةللنبي

بالجيلػػةاذاعرفنػػابالبرهػػافالسػػدندمػػ محكيػػاتالكتػػابكالسػػنةكاجيػػاع

نبصغيراككبيركم النسػيافالشيعةكالعقلاليستنيرافاالنبياءمعصوموفم كلذ

كالاطاءكالس وقبلالبعثةكبعدهاكرايمػاناػالحذلػ مػ كتػاباكسػنةنجػب

 كاليمحكياتاقوال مبتة.محيدتاكنلهاذاعلمالواق كاالنجبردقالياؿ

اللػهعلػي مكيػاعرفػتجيػادنت مكنبػاتيت مكاعلمافاالنبياءسالـفصـل:

مكانسانيت ممعتدلةمستقييةبحيػاتصػلحلتعلػقركحالنبػوةب ػاكهػو يوانيت 

مثلنػافػينػوعكمعنػيكػون مبشػراراللهاعلم يػانجعػلرسػالتهقولهسبحانه

البشرنةالخصوصيات مف مبشركلك معتدلوفمستقييوفصػالحوفلتعلػقركح

تعلقب ػمركحالنبػوةصػاركااالان ماذاالنبوةب مف ممعصوموفقبلالتعلقان ار

اعدؿكاكيلكاقويفيالعصيةبحيالوالذل الركحصػدرمػن مبعػضتػرؾ

االكليكافاللهسبحانهاذاارادترقيةنبيهع درجةدنيااليدرجػةعليػاكقػدثبت

فيالفلسفةانهالنيك الترقيةم درجةال يولياليدرجةالكياؿاالكسػيرنةاال

يقكتصفيةجدندةكاضافةركح ل ػمككسػرهمفغيػبعػن مطرفػةبحلكترق

افاللهنكل ػمالػيانفسػ مفيصػدرمػن ممػاعي ركحالنبوةكه امعنيماركي

 فصدرمن مبيقت يبشرنت مبعضترؾاالكليفحصلل ماعتراؼبان منصدر



ٚٛ 

ب ػمباالنابػةكلوخ لواكانفس مل وكافتابواكخ عواكخشػعواكرجعػواالػير

اعلػيكالطػحككسػعوقالتوبةكصعدكاكترقواكازدلفواكاستحقواب ل رك ار

فامػػدهمبػػركحاعلػػيكالطػػحكابػػرؼكهػػ اسػػرالقػػبضكالبسػػطلالنبيػػاءك

اليومني كسركقوعاليومني فيبعضاليعاصيبغيبةركحاالنيافعن مليعليوا

سر لبةالنوـعلياليومني ك رمان مصػلوةالليػلافماب مم نعيةفي اللهك

 ليصبحواكهمساخطوفعليانفس مكياركيكلحفظ مع الوقوعفيالعجب.

بالجيلةالترقيةاالبالتط يركالتط يراالبالتفصػيلفػاذافصػلالػركحعػ 

كالجسدصدرم الجسدمانقت يهفيعػ بالجسػدالزالػةاالكسػاخبنػارالحػزف

الساطكنّصعدبنارالتوبةكاالنابةكالندامةثػمنػرداليػهالػركحالطػحكاصػفي

فيعتنقافابدكه اسرسارالنتالحعادةكب ل نصعداليومنوفكاالنبيػاءالػي

الل ػماالالواصػلالػي سناتاالبرارسي اتاليقربي الدرجاتكنتحققمعنػي

رنةالكاملػػةفانػػهالنحتػػاجالػػيتفصػػيلكدرجػػةالكيػػاؿكالينعقػػدعلػػياالكسػػي

النوكلالينفسػهبسػلرالػركحعنػهفالنصػدرمنػهتػرؾاالكلػياالانػهن ػعح

بالتساقيكمحضاالنحالؿبالياءاالل يفيرؽانيتهفيكلسقيةك ػلكنلطػح

م  يرتفصيلرك هع جسدقف والنصدرمنهماناػالحالػركحفانػهالناػ ؿ

جةعاملبياباءاللهلهم فعلمناسبلتل الدرجةكترؾاالكليف وفيكلدر

نصدرمنهماناالحتل الدرجػةكهػوقبػلالوصػوؿالػياالكسػيرنةالكاملػةاف

فالوليالينعقدعليالبياضكالنبيالينعقدعليالحيػرةنحػالفبالتسػاقيباليػاء

نعقدافعليهفيت اعحقدرت يااالل يايالكليةاالل يةسقيةبعدسقيةفينعيافك

اليماالن انةلهفيكلسقيةكالنااؼعلي يػاعجػبعلػيمػاهيػاعليػهكهيػا



ٜٚ 

مػ  يػرتفصػيلكتكػالفالػيتائبافائبافخاضعافخابعافعارفافبفنائ ياابػدار

 يرضػني م  يرذنبكيافػيالػدعاءانفس ياكخ الفكمستغفرافتائبافابدار

كلوراجعته االػدعاءمػ اكلػهالػيانرضي عنياذبهقدرضيتنيبنفسيفيي

لعرفػتصػحةمػاقلنػاقفراجػ ف ػ اهػوالفػرؽبػي اخرقكهودعاءالحسي 

النػاقصفالنػاقصنحتػاجالػيالتفصػيلباػالؼالكامػلفبػ ل نجػوز ك الكامل

اليونػدبكليػةصدكرترؾاالكليم سانراالنبياءكاالكلياءكالنجوزصدكرقم 

ركحالقدسكهوالكليةاالل يةكم ذل نترقوففيكلافالػيمػاالن انػةلػهك

تسػيعهمػ فقػداسػيعت مػالػمموفقارليسليحبةالله انةكالن انةفاف مرابدار

 خطابكالحيدلله.

هنامس لةمشكلةنعجزعػ جواب ػااهػلالظػاهركالجػوابعن ػااالفصـل:

كهيانهلوكانتاالدلةالتيتقييون اعليكجوبكجود جةمعصوـعػ عندنا

فياباؿه االزمػافالكبانركالصغانركالس وكالاطاءكالنسيافككلمنقصة قار

ال يلػيسفيػه جػةمعصػوـهػاهركاالفػالؾدانػرةكاالرضمسػتقرةكالػبالد

فياقامةدننهبالعليػاءالػ ن ليسػوامعيورةكالعبادعانشوفكنرياللهقداكتفي

فافكافنجوزاالكتفاءب والءفالنجبكجػودمعصػوـفػيكػلبيعصومي قطعار

 عصركافكافالنجوزفكيحاكتفياللهسبحانهبغيراليعصوـ.

سبيلاالختصارالكابػح علي العونصة اليشكلة اليس لة ه ق ع  فالجواب

اطن اكنسػب اكقرانات ػاك االت ػاكاكضػاع اكع الواق افالالقهواهرهاكبو

سػػبحانهكهػػيعليػػهالحػػادث يػػراللػػهتقلبات ػػاالن انػػةل ػػاكالنحػػيطب ػػااكالر

فالنعلػمصػال  مكفسػادهمعلي اعندربيفيكتػاباليهبقولهسبحانهاليشار



ٛٓ 

كقدكتبلحاللهنعلماليفسدم اليصعليماهوعليهفيالواق  يراللهسبحانه

الكتابال يعندقبقلػمابداعػهفتيػاـسبحانهعليهه افياللوحاليحفوظاياـ

ه االعلمفيالقلمعلينحػواالجيػاؿكالو ػدةكالاخػتالؼفػيصػلبالقلػمك

هوال ينصوركمفػياالر ػاـكيػحالكتابنصورمواليدالكانناتفير ماـ

ككػ ل اك ينػا يبهاليشاراليهبقولهسبحانهكذل القلمهوالركحاليونشاء

ف ػ االػركحفيػهجيػلم امرناماكنتتدريماالكتابكالاالنيافالي رك ار

بػلهػوانػاتبينػاتفػيصػدكرالعلمككليتهكماكاقالقلبكنفصلفيالصػدر

للػهاعلػم يػااتقيػارنقيػاركه االركحالنسك كيابينػااالقلبػارال ن اكتواالعلم

رسالته كالنتفصلعليالتفصيلالحقال يالعوجلػهاالفػيصػدكرنقيػةنجعل

فءكماتشاكصافيةخاليةعيانكرههاللهسبحانهفيتفصلفي اعليماباءاللهكاراد

ءم عليهاالافنشاءاللهالنسبقونهبالقوؿكهمبامرقنعيلوفكالنحيطوفبشي

باءالعل بيا ملنااالماعليتناان انتالعليمالحكيمماننطقع ال ويافهواال

 نو ي ك ي م نطػ الرسػوؿنقاؿفيبانهفاذاكافصا ب اك ل صلحالفاال

ن ػيكمعنػهفػانت وافليحػ رالػ ن  ما ك فا كق الرسوؿ اتيكم ما ك الله فقداطاع

فالنبلغه االيقاـا داالناالفوفع امرقافتصيب مفتنةاكنصيب مع اباليم

ع كلمانكرههالله تػيالنعػوجالػو يكالػركحفػيمط رارنكوفمعصوماراف

نفسهكصدرقكالننصبغبصبغعليخالؼالواق فياالحعليػهالواقػ كمػابػاء

دياليالعبػادؤاللهكا بفالواسطةاالكليبي اللهكبي خلقهالحاملللركحالي

ع كلماناالحمحبةاللػهكرضػاقالبتػةكاالمط رارنكوفمعصومارافالنجوزاال

النصبغالو يفيبط نفسهكانعكسعنهكبرزعليخالؼرضػاءاللػهسػبحانه



ٛٔ 

نصػطفيمػ نغيػرمػااك ػيفيامربالينكركنن يع اليعركؼكاللهاجلم اف

افمحيػدارفيصػفةالنبػياليهكنتقوؿعليهكنفتريفع علي ابػ د

ـعليسانراالممعليعلممنهانفردع التشاكل عبدقكرسولهاستالصهفيالقد

اقامهمقامهفػيسػانرعواليػهفػيكناهياركالتياثلم ابناءالجنسكانتجبهامرار

االداءاذكافالتدركػهاالبصػاركالتحونػهخػواطراالفكػاركالتيثلػه ػوامض

االسر في بنبوتػهبػاالعتراؼالظنوف االعتػراؼ قرف الجبار اليل  هو اال اله ال ار

بالهوتيتهكاختصهم تكرمتهبياالنلحقها دم برنتهف واهلذل بااصتهك

الاطبةف ػوكػافخلتهاذالناتصم نشوبهالتغييركالنااللم نلحقهالتظني 

ياثلم ابناءالجػنسفلػ ل ع التشاكلكالتاهلاالختصاصكاليااللةمنفردار

كاقامػهمقامػهكيػاقػاؿفػيقػوـكناهيػاراختصهاللهبتكرمتهكخاللهكانتجبهامرار

بانيان م رب م لعناهمكقاؿفياخرن ن دن م فاللػهاعلػم يػانجعػلبكفرهم

فاذاقػاـمط رارنكوفمعصوماررسالتهفاليوديع اللهكالحافظالمراللهنجباف

واسطةبي اللهكبي خلقهكاديع اللهسبحانهقاـالحجةم اللهعليخلقػهكال

اف معصػومي فػان مبعيػدكفعػ اللػهالنجب الحجػة عػ  االخ كف الالق نكوف

سبحانهكهماليرضياليحتاجوفالياالطبػاءكانيػامسػتالحاجػةالػياالطبػاء

بػاالدكاءكنكػوفعاليػارنجػبافالزالةاالمراضعن مفالطبيباالل يهوالػ ي

االدكنةعلي سبارادةاللهككضعهالاليرضيكم ه االبابماركيمػامعنػاق

الذهبكماللهكاتيبالػقنػ نبوف الت نبوف كنتم لو ف ػ االالػقلػوكػانواانكم

نكػوفالفػيضلالػقخلػقفػيالبعػدفانػهالبػدكافءمعصومي قرنبي م اليبػد

فػيجييػ اليراتػبفػاذقػدتبي افالالػقاالخػ ن عػ الحجػةالنجػبمتراميار



ٕٛ 

الي مكالعلياءالحاملي للعلػمنكونوامعصومي فالفرؽبي الركاتكاليركياف

نتغير كػماللػهفػينفػوسالحيلػةفيػدف بحفػظالي مكمانااؼافكاليحيوؿ

نعػممكافنقصػوااتيػهل ػمردهافزاداليومنوفبي ارالحافظالحيالقيوـللدن 

نعػرؼالحػقمػ الباطػلكامػامػ كلػملوالذل اللتبسعلياليسليي امورهم

كجودالحافظالشاهدالعالمالقادرعليالحفظاليػاموربػ ل مػ اللػهاليعصػوـ

اليػوـنػ سالػ ن كفػركامػ دنػنكمفالتاشػوهمكفالنااؼللدن م عػوج

دن لكم اكيلت اليوـ نكمكاتييتعليكمنعيتيكرضيتلكماالسػالـاخشوف

نكوفنكوفالحيلةمعصومي كلوكافنجباففي كجودالحافظالنجبافدننا

نكػوفالرعيػةكل ػممعصػومي فػيلكافنجبافالحاملمنهاليالرعيةمعصومار

كلعصرالفالحامػلاليعصػوـاذااديالػي يػراليعصػوـكمشػاعرقكمداركػه

ءاليح كرفي قػاؿنجػبنف معليخالؼمرادالحاملكنجيةنحتيلافماتل

ككػلدليػلنػدؿنستوجبعصيةالتابعي ان ارنجبافنكوفالحاملمعصوماراف

عليجوازعدـعصيةاالخ ع الحيلةندؿعليجوازعدـعصيةالحيلػةان ػار

انهنحيلبع  مالعلػمالػيفافالحججهمالعلياءكبيعت ماليتعليوف انةاالمر

نكػوفبحػرؼفكيػاالنجػبافبعضكيانحيػلمشػاعراالخػ الػيقلبػه رفػار

 .نكوفالحاملمعصومارالنجبافاليحيوؿاليهمعصومار

افالحجػةنحفػظعلػيقلهتكافقلتافالحاملنحفظعلياالخ عنػه

لػةعػدـعصػيةاالخ عنهبالتفاكتفوجػودالحػافظاالصػلنػدف  انكالحامل

فػيأالحيلةكنقوـ جةاللهبحفظهكالطبيبالواصحلليػرنضدكاءقفػافاخطػ

نحفظعليػهكنف يػهبالتردنػدكالتكرنػربػلعليػهافف مالدكاءفعليالطبيباف



ٖٛ 

نكػوفطبيبػارنطبردكاءقكنسقيه تينبرنهفاليرنضالنجبافنيكنهذل افلم

لياكافنحتػاجالػيطبيػبفوجػودالطبيػبدليػلاركلوكافصحيح افظارصحيحار

مرضاليرنضكمرضاليرنضدليلصحةالطبيبكطبهكالجاهلدليلالعالمك

العالمدليلالجاهلكالياطيدليلاليعصوـكاليعصػوـدليػلالياطػيفوجػود

في فظالدن كلم كاؼ اليوـ اليعصوـ نكوفالعلياءمعصػومي نجبافالحجة

نكػوفالعليػاءمعصػومي ليقػوـنك كا د افظمعصوـلكافنجبافولمنعمل

الحجةكم انكركجودمعصوـبالكليةف وعلػيخطػاءمحػضفػافالػدن بعػدـ

معصوـناترـكنبورالبتةفالدليلادؿعلػيبطػالفمػ هبالي ػودكالنصػاريك

د جػةمعصػوـفػياليجوسكالعامةكسانرفرؽالشيعةم عدـاقرارهمبوجػو

كلعصرم اتفاق معليعدـعصيةسانرالعلياءف مضػالوفتػائ وفمتحيػركف

بالبداهػػةكامػػاالواقفيػػةالقػػائلوفبػػافالحجػػةالحػػيالقػػائمهػػوموسػػيبػػ 

تيالقوؿفي مم ان مانقرضواكالحيدللػهككػ انػاتيالقػوؿفػيأفيجعفر

 باءاللهفترقب.كجودالحجةاليعصوـكتصرفهاليوـاف

اللػهعلػي ماليعجػزكهػوكميانتب الاصاؿالكليةفياالنبياءسػالـفصـل: 

بدعويالنبوةنعجزعنهسانرابناءجػنسمقركنارمتحدنارعيلنصدرم النبي

نتصػفحالبشركهوعليثلثةاقساـامانعرؼالحاضرعجزجيي البشرعنهكافلػم

اكالياءفافكلا دنعرؼافذل ليسم مانس البشركيااذامشيعليال واء

اليالوؽم الترابالثقيلكامانعرؼعجزنفسهعنػهكالنػدريهػلنسػ ا ػدار

ذلػػ اكالنسػػ كنحتػػاجفػػيمعرفػػةعجػػزالكػػلالػػيتصػػفحكفحػػصكاسػػتقراء

انسػ نعرؼالحاضرعجزنفسهعنهكالنػدرياكصنعةمثالرنبديالنبينقشاركاف



ٛٗ 

انهمعجػزاـال تػينتصػفحكذل االباالستقراءالكثيركاماالنف ممنهبي ارا دار

نعلمكجػهاالعجػازفيػهفالنػدريناتيبكالـالنف يهالحاضر تينستقرئكاف

نستدؿعلياعجازقكالحجةالبالغةالتينثبتالنبيذل اـالفالبدكافنس ا دارا

تاجالحاضراليتصفحكاستقراءفانه ػي نػدعوقالػياالنيػافكنبوتهب اماالنح

نقيمعليهالحجةنجبعليهاالنيافكالتصفحكاالستقراءالػي ػداليقػي عسػرك

 رجكاالستدالؿعليعجزالباقيننقصع درجةكياؿاليقػي كبلػوغالحجػة

كالتشاجرفيػهفالنػنقصم مانحتيلفيهم النقضكاالبراـكسعةمجاؿالتنازع

اللهسبحانه جتهكالنترؾاالكليم القدرةنعمبعده ورامرقك صػوؿاليقػي 

ربيانصدرمنهالقسيافاالخيػرافكالضػيركمػ ذلػ علػمافاثبػاتنبػوةنبينػا

ليسبينحصرفيالقراف تينتحيرفيػهالعجػماليحػرـكنحتػاجالػيمحيد

ج اؿالعرببلكاكثرعليائ مكنحتاجوااليازمافكثيػرةتصفحبلكنتحيرفيه

 تينعرفواعجزالكلع مثلهكانيااعجازالقرافف لعلياثباتالنبوةكلطح

زانػػدمكيػػلفالن ػػربثبػػوتنبوتػػهج ل ػػمبوجػػهاعجػػازقكيػػانػػريالعليػػاء

 القوؿفيػهاليتبحرن م االكلي كاالخرن قدتحيركافيكجهاعجازقكياناتي

نكػ لكاففيسانرمعجزاتػهكفانػةكبػالغكيػاانػهلػمنك القرافمعجزارفلولم

التورنةكاالنجيلكسانرصححاالنبياءمػ  يػااللفػظمعجػزةكثبػتنبػوت م

بسانراليعجزاتبػالارتيػاببػلكبعػدثبػوتنبوتػهبسػانراليعجػزاتنكفيػ 

ثله االكتابكياان تصدقهفػياخبػارقعػ ناتيبياخبارقبانهالنقدرا داف

 السياءكاالرضكالدنياكاالخرةفتثبت.

الفػرؽبػي اليعجػزكالشػػعب اتكالسػحركالك انػاتنعػرؼمػػ فصــل: 



ٛ٘ 

العالمالقادر يراليغػريبالباطػل يرالالعػببالقػه الشاهد سبحانه الله تصدنق

نعرفػهالنكػادلقلم تنبهبهكم لمالحكيماليدبركلنافيه االيقاـاصلاصي

ءم اليسائلكم فازبهقلمافيبيابدارنصلاليدرجةاليقي باالستدالؿابدار

نفوته قالنفوزبهكذل م ف لاللػهعلينػاكعلػيالنػاسكلكػ اكثػرالنػاس

ركتػبالكتابكالسنةككتبنابػهكالحيػدللػهكخػالعنػهسػانالنعليوفكقدمأل

ءكذل هواصلالتقرنرفنستدؿعليذل باليوعظػةءبعدبيالعلياءاالم بي

ءالحسنةانهالب افاللهسبحانه كيمالنلغوفيصنعهكباهدالنغيبعنهبػي

كككرمػارءفيملكهكجوادقدخلػقخلقػهجػودارم خلقهكقادرالنعجزع بي

 ر يتهكخلقالالقبالحقكللحقكالنكادكفم الالقمر ي الناليا دار

ننالوفماخلقواالجلهاالبتعرنفػهكهدانتػهكقػدثبػتافاعظػماسػبابالتعرنػح

مبطلي ضالي م لي بسوءاختيارهمكعلمان ػماالنبياءكقدخلقفيخلقهاقوامار

في طػاـالػدنياللرناسةكطيعارنقوموفبازاءاهلالحقكندعوفاليانفس م بار

نجعلهوسبحانهعالمةللحقكالباطلفيهاهرالالقةنييزكفب اكاقدرهمكلم

م ر يتهالواسعةعلياعياؿكافعاؿتاالحعادةالطبػان البشػرنةبصػرافت اثػم

ارسػػلرسػػلهالػػيعبػػادقنػػدعون ماليػػهكاه ػػرعلػػيانػػدن ممػػ قوتػػهكقدرتػػه

لي  تيقاموابازاءاكل  كنسبواانفس ماليػهكاتػوامعجزاتفا ؿاكل  اليبط

باوارؽعاداتفتحيرالعبادفياليحػقكاليبطػلكلػيسفػيهػاهرخلقت يػامػا

نفرؽبهاهلالحقم الباطلفياتري ين ػ انجػبفػيالحكيػةكاتيػاـالحجػة

فيػهسػاطهكنتكفلاللهبان احالحقم الباطلكمافيهرضاقكم عنػدقميػااف

ليسم عندقاكندعالعبادبج ل مكتحيػرهمثػمنؤاخػ همنػوـالقييػةبتػرك م



ٛٙ 

م العػاليي فليػاذاخلػقالالػقكليػاذااناهيااكالحقكنع ب ماكالنع با دار

 جػيانػهنجػببعاالي مالرسلا كمبعقل نام فازبالحلمفتبػي لكػلذي

 جػةالباطلبيانشاءكيحنشػاء تػيالنػدعلػ ينتكفلاللهاه ارالحقم اف

البتةكعليػهابطػاؿالباطػلكا قػاؽالحػقلكػلنػاهر يػرمقاؿمقاالر جةكل ي

مااطربنفسهمنصحخاؿع الغرضمرتادللحقمجاهدفيسبيلهكب ل انػزؿ

لجاءالحػقكزهػقالباطػلافالباطػفيكتابهاناتنصدق االعقوؿالسلييةفقاؿ

 زهوقا نبطلالباطلكقاؿكاف ك بكلياته الحق الله بلنقػ ؼبػالحقكقاؿليحق

ماج تمبهالسحركقاؿعليالباطلفيدمغهفاذاهوزاهقكلكمالونلمياتصفوف

كفكالنفلحالظاليوفكقاؿافاللهسيبطلهافاللهالنصلحعيلاليفسدن  السا ر

لي يرذل م االناتكطاؿمااستدؿبهاالنبياءاالسا ر يااتيكالكافركفك

.علي قيت مككردتبهاخبار

نغلبداعيالشيطافداعيالحقاكنعجػزاللػهعػ كهلتجوزفيعقل اف

كعليهان احالحقكابطاؿالباطػلبيػانشػاءكيػحاه ارامرقفالنكوفذل ابدار

الػهاكاقوالػهاكنسػبهاكخلقتػهاكنبػدينشاءفامانظ رالبطالففيعقائػدقاكاعي

كعليكل ػق قيقػةكعلػيكػلصػواباسباببعب تهاكنينعهع اتيانهه ا

كالهلالحقنوركهدانةككقاركسػيتكزهػدكتقػويكاثػركتوافػقفػينور

االقواؿكاالعياؿكصدؽكصفاءكاخالؽكرنيةكالهلالباطػلخػرؽكنػزؽك

قػلهػلانبػ كمي كساافةكفسوؽكتاالحفياالقػواؿكاالعيػاؿ رصكط

عليم تنزؿالشياطي تنزؿعليكلافاؾاثيمنلقوفالسي كاكثرهمكاذبوفاـ

نجعل مكال ن امنواكعيلواالصالحاتسواء سبال ن اجتر واالسي اتاف



ٛٚ 

عيلػػواالصػػالحاتمحيػػاهمكميػػات مسػػاءمػػانحكيوفاـنجعػػلالػػ ن امنػػواك

كاليفسدن فياالرضاـنجعلاليتقي كالفجارهلنسػتويالػ ن نعليػوفك

في زعمانهتحيربي الداعيي فقدك بكافتريكضلك ويال ن النعليوف

 ننصحربهكالحقاكضحم نارعليعلم.كخاطربنفسه يالم

 علػػماليحجػػةكاضػػحليرنػػدق

 

 جةفيعييكاريالقلوبع اليح 

 

 كلقػػدعجبػػتل الػػ كنجاتػػه

 

 نجيموجودةكلقدعجبتلي  

كامااالستدالؿعليذل م طرنقالحكيةفاعلمافاللهسػبحانههػوالحػق

الدائماال ديالقدنمالثابتالغالبالعزنزالقػاهرالحكػيمكالنكػوفمػ الالػق

هػلالحػقهػماهػلالثبػاتكبػانهفكػلامنهكاليهاالما لبفيهج ةالربجػل

الدكاـكالغلبةكالعزةكالق ركالتوافقفياالقواؿكاالفعػاؿكالحكيػةكالنػورك

الايػركالشػػيطافهػوالباطػػلاليجتػػاالزانػلاالفػػاؾاالثػيمالياتلػػحالال ػػيك

النكوفم الالقمنهكاليهاالكهوباطلمجتازانلافاؾاثيمماتلحاالقػواؿك

نشػتب النػاهرفعاؿالغضاؿم لذكنزؽكخرؽكفسوؽكرذالةفالنيكػ افاال

فيامرقه اكاهلالحقنستيدكفم اللهسبحانهكم عليي بيقت يعقانػدهم

نيدهماللهسبحانهكيانستيدكفمػ ثػوابالحقةكاعيال مالصالحةكالبدكاف

تكاهػػلالباطػػلنسػػتيدكفمػػ سػػجي الػػدنياكاالخػػرةكالنعػػيمكالبقػػاءكالثبػػا

نيػدهماللػهسػبحانهمػ بيقت يعقاندهمالباطلةكاعيال مالفاسدةكالبدكاف

ـكن ػرب م  يانسػتيدكفكننػزؿعلػي مالعػ ابكالق ػركاالنقػراضكاالختػرا

كالنيدهوالءكهوالءم عطػاءبالازيكاالفت احكبواراالمركالزللك يرذل 

 كه االعطاءهوالعطاءم الر يةالواسعة.ب كماكافعطاءرب محظورارر



ٛٛ 

النقاؿافاللهسبحانه نينترك معلي ال مفانهخلقالجنةكالنػاركخلػق

ككافت ػا اركتعففػاركخزنػاركصػحةكمرضػاركبقاءكرا ةكتعبارفيالدنيانعييار

نكوفابتالؤقل معلين جالحكيػةكالصػوابكافكالبدكنبتليبكلكالرتسترار

فيالدنياكاالخرةكالنكوففيابتالئههلمك يحكجورفاليسػتيدمنػهبج تػه

نيدبيانليقنيدبيانليقب اكاليستيدمنهبج تهالينفسهالبدكافاليهالبدكاف

كصػا باراصػيالراصػالرب اكذل  كمليسناتلحفيالدنياكاالخرةخ قاليػ 

ت تديبهفيهلياتالبركالبحركه ااالصلجػارفػيكػلبػاصككػلدليالر

ءفػافكليػاتالحكيػةليسػتقوؿككلعيلككػلخبػرككػلاثػرككػلبػي

فاذاادعيمدعيالنبوةكاتيباارؽماتريفيخلقالر ي م تفاكتتتاصص

اليتقي كاالنبيػاءكاليرسػلي ف ػوهػوصػدقهعادةكعليه قيقةكنوركتشػابهبػ

اكتراثفانهم اللهكالياللهكهومصدؽمسددموفقنقينػاكمػارانتػهباػالؼبال

 ذل فاعلمانهك ابمفترمشعب اكسا راككاه ضاؿم لفتبصركالحيدلله.

فمػاءكػوءكافكالمػ بػياعلمافاللهسبحانههوال يالم بيفصـل:

قدكاففاكؿماخلقخلقمشيتهبنفس اثمخلقباليشيةماباءكيحبػاءفػاكؿمػا

ءكمنػهكػل ػيفػاجراقبيشػيتهعلػيخلقبيشيتهالياءال يمنه يوةكلبػي

كركػبمن يػاجييػ ارضقابليتهالتيخلقتمنهكاخ منهجزئي كمن ػاجػزءار

بجرةنبتتفيجنافالصاقورةكهيالتيخلقهفاكؿماخلقمن ياالقلمكهواكؿ

ككػرذاؽمن اركحالقػدسالبػاكورةفاخػ قاللػهسػبحانهبييػي مشػيتهكجعلػه

ارادتهكمحلمشيتهكمظ ر ركتهفيانجادماباءكياباءفكتببهماكافكمػا

نكوففيلوحنفسهاينفسالقلمكهواللوحاليحفوظكاـالكتابكذل القلػم
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هوركحالقدسكيا ققفيمحلهككردتبهاالخباركهوعقلالكلكفيكػل

اللػهعلػي مسهػيعقػول مصػلواتءكنبيككصيمنػهراسخػاصكتلػ الػر

فعقول مهياككارمشيةاللهكمحاؿارادةاللهفاذاباءماباء رؾمػ سػرانرهم

مانشاءبالكليعلي سػبهكوام ماابط في مكاجراهم يانشاءكنجريب م

كبالجزئيعلي سبهكهملياكافاليستوليعلػيمراتػبقػوابل مالػركحركح

مػ صػفاتالػركحكتحجببػي ارالنبوةككانتقوابل مصافيةلطيفةكيامركلم

افعالهالتيهيصفاتاللهكافعالهككانتفيعقول معلين جاالجياؿكالكليػة

انزلتفيالواحنفوس مه رتمفصلةبتفاصػيلمجػردةدهرنػةبالاختالؼفلي

صفات مالنفسانيةكافاعيل مالدهرنةتفاصيلاسياءاللهكصػفاتهكافعالػه فكانت

علي سبالدهرفليابرزتفيعػالمالشػ ودتفصػلتبتفاصػيلجزئيػةزمانيػة

ادةفظ رتم كلع وم اع ائ معلي سبقابليت مفجرتعلػي سػبار

اللهكمحبتهفنظرتاعين ماليمانحباللهكاصغتاذان مالػيمػانرضػياللػهك

جرتالسنت معلي سبمشيةاللهكتحركتاندن مكارجل ػمعلػيهػوياللػه

ب ل عاملي بيحابالله فكانوا النسػبقونهبػالقوؿكهػمبػامرقنعيلػوفسبحانه

 عندقككػون مسػفراءقاجػريجػوار  مفاذاباءاللهسبحانهاه ارابتعاث مم

بيشيتهعلي سبقوابل مكقوابلاهلالزمافكقوابلاليكافكالزماففيامػور

ءمػ كونيةم ا ياءكاماتةكخلقكرزؽاكتغييػراكتبػدنلفانػهالنوجػدالشػي

ذل كأنشكاذالمءم جوهرنتهاليجوهراخراالاللهالنغيرالشيالعدـاالاللهك

عبيدار كون م اه ار مطيعي معصومي اجريجوار  مفياموربرعيةعلػيباء

طبقرضاقكمحبتهف مفيكل اؿعاملوفباللػهفػيا ػداثكػوفاكعيػلبيػا
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نحبكاذاارادابتالءهمكتعرنف مقدرتهكافكلماب مم نعيةفي اللػه يػب

انيت مالعادلةكسجيت ماليستقييةفجػركاعن مذل الركح تينجركابيقت ي

علي سبهكبقدركون اعليخػالؼكينونػةاللػهنحػدثعػن مخػالؼاالكلػي

فيا عوفكنعترفوفعليانفس مبالقصوركللهسبحانهبالحوؿكالقوةفيترقػوف

اعظمكاعليفاليعجزاتم ذل هيافاعيلمػ كيامركنستحقوفب ل تانيدار

بحانهه رتب مكحسنات مالكاملةكمانصدرمن مم خالؼاالكليهػياللهس

افاعيل متظ رمن مباللهسبحانهفاليعجزهوفعلاللهسبحانهه رب مالنػهاتاػ 

عقول ممحاؿمشيتهفاذاباءماباء رك انحوماباءفتنزلتتلػ الحركػة تػي

كنعجزعػ ذلػ سػانرالبشػرالفه رتعليجوار  مبانجاداكاعداـاكتغيير

عقول مالتجريعليكفػقاليشػيةكيػاهػيايكيػاعليػهاليشػيةكانيػاتجػري

باليشيةكياهيايكيانكوفالعقػوؿعليػهفياػالحمػانظ رمن ػامػانحػباللػه

ءالتػاركي ليػاسبحانهالل ماالعقوؿبعضاالكلياءاليشانعي للسادةفيكلبي

ليانر نجريبعقول معليجػوار  مبعػضنداللهسبحانهفانهنيك افنرندكف

مانوافقاليشيةكنسييبالكرامةالفاللهسبحانهاكرم مبهكتكرـعلي مبػ ل 

كالمان كياكافنظ رم سليافكاضرابهكذل الفعقوؿهػوالءمحػاؿمشػية

ببركػاتسػادت مخػوارؽسادات مالتابعةليشيةاللهسبحانهفيظ ػرعلػيانػدن م

اللهكسالمهعليسادات مكذل تكرنممن ملشػيعت معاداتككراماتصلوات

كذل النكوفاالم النقباءالغالبعلي م كمالعقلكخصالهكامػاالنجبػاءف ػم

بالعلمكالعيلكالصفاتالحييدةكالاصاؿالكرنيةالفالغالبعلػي م مكرموف

 ةالتيهيبنتالعقل.سرالنفسالقدسي
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كامػػااعػػداؤهمفالغالػػبعلػػي مالشػػيطافاليقابػػللػػركحالقػػدسكالج ػػل

فينصبغمشيةاللهسبحانهفي مبالكليةكنظ رعن ممانظ رباللهسبحانهكبيشػيته

المنهفيتفصلفينفوس ماالمارةبالسوءالتيهيمقاـاللوحالسػجينيثػمنتنػزؿ

  مفينظػراعيػن مبالشػيطافكنصػغياذان ػمبػهكنتحػرؾالياع ائ مكجػوار

السنت مكجوار  مبهفيظ رعلي ا ركاتسجينيةمتنافرةفياالثاـكالاطي ػات

كاالباطيلكاالضاليلفعلػيمعجػزاتاالنبيػاءنػورك قيقػةكهػيمسػتندةباللػه

التكادكاتكالوا دكعلياباطيلهوالءهليػةكاجتثػاثكهػيمسػتندةالػيا

الرضرباللهمثالراستعاناتبالكواكبكالعقاقيركاالركاحالابيثةكالشياطي  رج

كانيفالنشتب افابدارلرجلهلنستونافمثالرسليارفيهبركاءمتشاكسوفكرجالر

كانيكمتيكجدباطلعابدزاهػدكرعمتػقعامػلبيحػاباللػهسػبحانهمتوافػق

االعياؿنصػدؽالحػقكاهلػهكنكػ بالباطػلكاهلػهنػدعوالػياالقواؿمتطابق

ناترـامػرقكاللػهنقػوؿنظ ربطالنهكلمالعقاندالصحيحةكاالعياؿالصالحةلم

اـنجعلاالناتكنقوؿهلانب كمعليم تنزؿالشياطي تنزؿعليكلافاؾاثيم

الي يػرذلػ مػ االنػاتن افاللهالنصلحعيلاليفسدكنقوؿاليتقي كالفجار

كػ ل فنقػوؿهػوالحػقالػ يالتيهي قيقةادلةعقليةفاففػرضفػارضرجػالر

نكػوفالمرنةفيهكهومحلمشيةاللهكككرارادةاللهكالنرنداللهم االنسافاالاف

 هك اكالمعنيلبطالنهخ هاالي كك م الشاكرن كالحيدللهربالعاليي .

كميانتب تل الاصػاؿالكليػةاسػتجابةالػدعاءكهػيبػرطصػدؽ:فصـل

نك مراةكابفةع التو يدكفركعهلليتػوج ي اليػهالنبوةكذل افالنبيمالم

الػيكافكاصالركافكاف امالرفيكوف امالركافكافكابفارنك نبياراليقبلي لم
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اليبػاديكذلػ ؤيهو انةالغاناتكمبداليثاؿاليلقيفيهونتهمنهسبحانهال 

اليثاؿف ػومثلػهفػاذاكػافمثلػهنصػدرمنػهافعالػهف ػواليثاؿهومطابقلصفةذي

السائلبافعالهالينصبغةفيلسػافالعبودنػةبصػبغالسػؤاؿالػ يهػومػامنػهكهػو

اطعنػيفييػاامرتػ اليجيببافعالهالنازلةمنهعلػين ػجالربوبيػةفػيالقدسػي

القيفيهونت امثالهفاه رمن اكفيالابرءك فيكوفاجعل مثليتقوؿللشي

نهفيذاتهكموض مشيتهالكليةفيأبفاذاكافهوصا بمثاؿالوا دجلافعاله

قلبهكمعين ابعزنياترك هكمقدرهاب ندساتنفسهكمبرم ػابا كػاـطبعػهك

م استجابةدعائهالبتةاذهوالسػائلبػهكهػومجرن اباع ائهكجوار هفالمان 

اليجيببهكهواليستعليبػركحالنبػوةعلػيجييػ مػادكفاالنبيػاءفيقػدرعلػي

ندعواللهسبحانهلتغييرمانشاءفيغيػراللػهبػهمػاالتصرؼفيجييع اباذفاللهباف

هي ػات مكنشاءكيانشاءنعملالنبيػاءمراتػبفػي كانػةتلػ االمثلػةبػاختالؼ

االمثلةفي مكتتناهيعلي سب مفتتقدرتصػرفات معلػي تل  فتتاصص الوان م

نػامرهمبػهكامػامػا سبمراتب مفالندعوفاللهسبحانهماالنحبهاللهل ػمكلػم

ادعػونياسػتجبكقدقاؿفالتحسب اللهمالحكعدقرسلهدعوااللهسبحانهبه

كقدكفواللهباالطاعةفػوفياللػهسػبحانهل ػممدك اكفوابع دياكؼبعكلكم

 بافجعل ممثلهعلي سبخلوصكفائ ملهسبحانه.

فتبي افالقابليةالتيقدكفتللهسبحانهباالقباؿاليعدـلنفس ابالن انةقػد

كفياللهسبحانهل ابالن انةفكافماهوعليهماهيعليهكمالهمػال ػاكمػامنػهمػا

اكمااليهماالي اكمابهماب ام كلج ةفيثلذلػ اليػوفينػوفيلػهبجييػ من 

التو يػػدكصػػفاتاللػػهسػػبحانهكاسػيائهكافعالػػهكنتنػػزؿالػػيجوار ػػهفوػػػ ب
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فتنصبغبالعبودنةكيامرفيعبداللهسبحانه قعبادتهكنتقيه ػقتقاتػهكنشػكرق

فيثلهمابكمم نعيةفي اللهكمرقنعيلوفالنسبقونهبالقوؿكهمبا قبكرق

نستجابدعاؤقفيتقليبالدنياكاالخرةكالجنةكالناركماكػافكمػانكػوففػي

اللهعليهكالػهكنػاتيافبػاءاللهفيػ عرصةاالمكافف والشفي اليطاعصلوات

اللػهكمشػيتهكندعبػامرنك دعاؤقبامراللهكمشيتهكم لمالنستجابدعاؤقلم

محبتهف وعاصكليسبنبيفتبي افكلدعاءصدرم داعنحبػهاللػهكنرت ػيه

ف والسائلبهكموالوقال ن جرتتلػ مااصاب م  سنةفي اللهف و سنةك

الحسنةب معليهككانتم فركع مفاذاكافاللهسبحانههوالسػائلمػ نفسػهك

كاجابػةنػازالركدعػاءهمالبتػةفػافالػدعاءدعػاءصػاعدارا باؤقفيستجيبدعػاءق

فظ ورالدعاءاليحبوبعليالعبددليػلكجػوداالسػتجابةفوقػهكقبلػهالبتػةفيػا

الل ماجعلناكيػاتحػبكترضػيلهالعبدالر يةأن كراللهالعبدبالر يةالنسلم

 .بي تحبهكترضاقبر يت ناار مالرا يي 

اترجمل االسماالعظمالػ يمػ دعػالكالـاليهناا ببتافكلياكصلا

كهوه قالحركؼاذكرانطواءؾتحتاال دكامتناع اللهبهالنايباستطرادار

بانهم بابهكادعهباسيائهكصفاته ياهوثمتوجهالياللهالوا دالصيدجل

اذكر اجت لهكالستكياؿفافاستغرؽ اجت فيبحرثنائهفب اكنعيتكاالف

اسػتقمكالتتػبع سػبيلاليفسػدن خدمتهثمدكن دكن فقداجيبػتدعوتػ ف

اللػػهعلػػيمحيػػدكالػػهالطػػاهرن كسػػانرالشػػركطاليػػ كورةفػػيكتػػبصػػليك

 االصحابتفاصيله ااالجياؿكاللهاليتعاؿ.

الب افاستجابةالدعاءم لوازـالنبػوةكمػ النسػت جابدعػاؤقبالجيلة
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نقترحعلياللهسبحانهكليػانقتػرحعليػهاالمػةليسبنبيكالنجبعليالنبياف

قػالوااسػرائيلميافيهالفسادبلالنجوزكامااقتراحموسيسؤاؿالرؤنةفػافبنػي

نؤم ل  تينرياللهج رةفاخ ت مالصاعقةكهػمننظػركفثػمبعػث ممػ ل 

قاؿربلوب تاهلكت ممػ قبػلكدعاموسيك ي بعدموت ملعل منشكركف

فنسبذل القوؿاليالسػف اءفليػاا يػاهماللػهانايافت لكنابيافعلالسف اءمنا

كسالوااف القوؿ كرركا نسالهموسيالرؤنةفيابرهمفػابيموسػيفػاك يتعالي

ظػراليػ ربارنػيانلوؾكالاؤاخ ؾبج ل مفقػاؿموسػيأاساؿماساللهاليهاف

كتجلػػيلػػهملػػ مػػ الكػػركبيي مػػ الالػػقاالكؿمػػ بػػيعةترانػػيقػػاؿلػػ 

كهو قيقتهاليربيةلهكهػيكنػهعبودنتػهككػافدعػاؤقان ػاراميراليومني 

ببصرؾكابرؽنورربهعليجبلجبلتهفانػدؾكت ع ػ كترانيل ل ل فقاؿ

بانػ التػريكانااكؿاليومني فلياافاؽقاؿسبحان تبتالي خرموسيصعقار

علػيربػهكانيػانسػاؿموسػياقترا ػارباالبصاركالتحيطب خواطراالفكارفلم

 ذكرنامعنيكالمه.لحجتهك اع الرضالهابتغاءقومهكقطعارأس

فانيػاكا فرالبيانهكافمػ ال ػالي كامااستغفارابرهيمالبيه ياقاؿ

ساسػتغفرلػ كعدهااناقكالوعدكافم ابرهيم ياقػاؿذل كافع موعدة

 فيار بي كاف انه نسػلمابػرهيم يػاكعػدقافكهوكافبعدالوعدمػ ابػيربي

فاسػػتغفرلػػهابػػرهيمكالن ػػراالسػػتغفار ػػي ال ػػاللةكالشػػرؾالفالزـطلػػب

ونجػبمػااليغفرةطلبالتوفيقلهباالسالـفكانهطلبلهمػ اللػهاالسػالـكهػ

سلحكنكفرالػ نوبكنوجػباليغفػرةاكالنفػوزباالسػالـ تػينغفػرقاللػهك

نقربهمنهفافمام اللهمقػدـعلػيمػامػ الالػقكنظيػرذلػ مػاركيافنصػرانيار
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نر يػ فقاؿلهالقوـهداؾاللهكقػاؿلػهالصػادؽعطسبح رةالصادؽ

انػهالبرهيمفلياتبي انت يهالله تينر يهالن دنفقالوالهانهنصرانيفقاؿالله

 كترؾاالستغفارفالباسبيثله االدعاء.منهأتبرالتنفعهبفاعةالشافعي عدكلله

فيقانوفكلينثبتبهنبوةاالنبيػاءاعلػمافاليطالػباربعػةا ػدهافصـل: 

كال كاتكثاني امعرفةاليعانيالكليةاليجػردة الحقانق عػ االعػراضكمعرفة

ثالث امعرفةالصورالجزئيةكه االقسمننقسمعليقسػيي معرفػةصػورةاليػادة

الاارجيةكمعرفة كي افانحصرتكلياتاليطالبفياربعػةكهػ قاليطالػب

هيم  ياه ورهاللطالبادلةكمػ  يػاهػيمػدلوالتكذلػ افالػدليل

عليػه قيقػةعليهكذل اليثاؿهواليدلوؿؿالنؤدياالاليمافيهم مثاؿاليستد

عليهكااللبطػلالداللػةكنكوفالدليلم جنساليدلوؿفي اجلذل كجباف

م ذل عرؼافماالمثاؿلهالدليلعليهكهوماكافنقاؿماال دلهالبرهافله

 ءمثالهكن اناتهالتيب انيتازعياسواق.ك ادكلبي

 كال كات قيقيذاتيكهوالحكيةاليشارالي افيالكتابفدليل الحقانق

ك اصػلهاليعرفػةاالنكشػافيةكالنقابلػهاالادعاليسبيلربػ بالحكيػةبقوله

كالضدللوجوداالالعػدـنعرفوفنعيةاللهثمننكركن ااالنكاراليحضكياقاؿ

اليعانيالكليةاليوعظػةالحسػنةكالواصلاليه االيقاـم اهلالكشحكدليل

ك اصلهاليقي كهوالبتاليوعظةالحسنةكهواليشاراليهفيتل االنةبقولهبػ

كالجزـكعدـا تياؿ يرقكالبتعليافالكياؿخيرم النقصكالايرا سػ 

هػلنسػتويم الشركالقدرةا س م العجزكامثاؿذلػ كمنػهقولػهسػبحانه

النستويالظلياتكالالنوركالالظلكالكقوله نعليوفكال ن النعليوفال ن
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كامثػاؿاـبػجرةالزقػوـاذل خيرنزالركقولهالحركركالاال ياءكالاالموات

ذل كنقابلذل الظ كالش كالوهمكقدنحصلاليقػي كليانحصػلاليعرفػة

ويكلػيمػ جنسػ االبتػةكالواصػلالػيهػ ابحقيقتهكدليلاليعانيالكليةمعنػ

.اليقاـفانزببرداليقي كالسكوفكاالطيينافكاليدركوفذاؾقليل

كامػػاالصػػورالجزئيػػةفػػدليل االيجادلػػةاليشػػارالي افػػيتلػػ االنػػةبقولػػه

كهوصوريجزئػيمػ جػنساليػدلوؿمسػتنبطمػ جادل مبالتيهيا س ك

م اقترافالصورالجزئيةبع  اببعضاكم صػورةكا ػدةااللفاظكمفاهيي ااك

ك اصله  وراليدلوؿفيمشاعراالنسافالنفسانيةفيمقامات االعشرن اليعبر

عنهبالعلمكنقابله ياباليدلوؿع اليشاعركعػدـانطباعػهفي ػاكقػدنحصػل

ادفػافعرصػات اؤلفذل فياليشاعركليانحصلاليقي فيالقلبكاليعرفةفيا

ء يػرمتػيق بيعنػاقبػدليلعقلػيكمتػيق  يػرماتلفةكل ل نوجدعالمبشػي

عارؼكه االيعلوـامانفساليوضوعاك كيهفنعبرعػ االكؿبالعػاديكعػ 

الثانيبالشرعيكدليلالعاديعاديكدليلالشػرعيبػرعيكقػدنحصػلالعلػم

 افباصلاليوضوعالاارجيكذل كثير.الشرعيكليانحصلالعلملالنس

فاذاعرفته قالقاعدةالحكييةالسدندةفاعلمافمعرفةمطلقكجػودنبػي

ادنةؤمعصوـمط ركاملبالغم اليطالبالعقليةكمعرفة قيقتهم اليطالبالف

م الحكيةكاليوعظػةالحسػنةكامػامعرفػةكقدبيناهاكاقيناالدالنلعلي اسابقار

نكػوفالػدليلخصوصباصنبينبيفيالبشرنةالظاهرةفػ ل ميػانجػباف

عليهم اليجادلةكاالدلةالصورنةاذالتقػدرالعقػوؿالجزئيػةعلػياقامػةالػدليل

اليعنويعلياليوضوعاتالجزئيةكم تحاكل افياالبااصالجزئيةنبقيفػي
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ااذااستدؿعليهبدليلػهالصػوريفػازكالنفوزباليقي العقليكامرنبالترددابدار

االمػااالكسػع اكالنكلػحاللػهنفسػارالنكلحاللهنفساربالعلمبهكهوالتكليحك

.كالنس الناساالذل اتي ا

الشاصفػاعلمانػ افكنػتمشػاهدار علي االستدالؿ رمت لليبعػوثفاذا

نسػبهك سػبهكاخالقػهكفالبدكافتال ظالاصاؿاليش ودةفيهمياذكرنامػ 

ءمنهعليماذكرناكلػيسببػدعمػ سبشيأصفاتهكعليهكدعوتهفافكافالب

عليهم النبيالسابقبعينهفالنحتاجالػيازنػدمػ ذلػ الرسلفافكافمنصوصار

تعلمبنصعليهفتتب عياذكرنػاثػمبلكنكفيالنصعليهم تتب ماذكرناكافلم

بدعوتػهكادعائػهفاتبعػهف ػوجزكالحجةفافاتػيباػارؽعػادةمقركنػارسلهاليع

تش دقفالبدم البعياالحقم عنداللهسبحانهاليقرراليسدداليصدؽكافلم

نحصلالعلملهم االخباراليتواترةكاخبػارتتب االخباركاالنسافمجبوؿعلياف

ال كاكةك صوؿالعلملهمن اامػرق ػريالابرةكالتنبهكالثقاتاليرضيي ذكي

نرهػاككػالعلمبوجػودكالعلمبوجودال ندكاالفرنجكاالرضالجدندةم انالػم

السالطي كاالممالسالفةكالنقدراالنسافعليدف هػ االعلػمعػ نفسػهمػ انػه

علػيعلػيكجودهػاكػالعلمبوجػودالشػيسكالدليػللػهعقليػارالدليللػهعقليػار

كجودهاكالنعػرؼ قيقت ػابػدليلالحكيػةكمثػلهػ االعلػمكػاؼفػيكقػوع

التكليحكنحتجاللهسبحانهبهعليالعبادالبتةفاذاتتبعتاالخبارفػيموسػي

ابػوقعيػرافقػداسرائيلاسيهموسػيكم بنينحصلل العلمالعاديبافرجالر

اوارؽعاداتكبالتورنةكبرنعةكهػ اجاءفيسالحالزمافكادعيالنبوةكاتيب

العلمكاؼفيلزكـالحجةعلي فياالقراربهالبتةكك ل سانراالنبياءكالحجػج



ٜٛ 

في توقحفياالقرارب مبعده االعلملعدـ صوؿدليلعقليعلػيكجػودهماك

 ادنةعلي مالنع رعنداللهسبحانه.ؤدليل كيةف

عليكقوعامركننكشحبعػدزمػافزمانناه ااتفاقاركافقلتانانشاهدفي

كنشاهداتفاؽامةعلي سػ الثنػاءفػيرجػلككقػوعخػوارؽعدـكقوعهاصالر

عاداتمنهثمننكشحلناسوء الهكعدـكقوعخارؽعادةالبتةكاتفاؽجي م 

بكػرنزنػدعػددهمعلػيالنصاريعلػيبػولسكجيػ مػ اليسػليي علػيابػي

ان يػاكانػاعلػي صاءبحس الثناءعلي ياككون يػاعلػيالحػقكنعلػمقطعػاراال

كيحنحصػلالعلػمالػ يبػهنقػ الحجػةمػ الباطلفاذاباهدناامثاؿذل عيانار

نعمذل ك ل لػوالولهه ق تواترخبرصدكرخارؽعادةم رجلمتنبئ

يقػةنعػمكاللػهلػوالضػمضمالتقرنربهكبب ت تردعليمانكتفػيبػه يرنػا ق

التقرنرباموراالدنافلزاؿالوثوؽبجيي الشػران كاال كػاـكاالدنػاففانػانػري

ه االالقالينكوسالج لةال ن هماضلم الب انمكهيجرعاعكيحنتبعػوف

كلناعقكنييلوفم كلرنحككيػحنقنعػوفبالتوهيػاتكالايػاالتككيػح

نرككفعليالبتكاليقي كلمشكوؾبلكمكػ كبكنصدقوفكلداعككيح

ككيحننقادكفلكل ياؿقالبخداعكمشعبدكملبسم  ير جةكاليمفتر 

بينةكلعيرياتعجبم ال ن النتيسكوفبالتقرنركيحندعوف صوؿالظ ك

اكػداالالػوهماليرجػوحكافتنوجبوفالعيلبهكلعيػريالنحصػلللنبيػه البػار

نعملوالدليلالتقرنرال يفيهبػفاءال ػرنركاطيينػافابدارفالنتجاكزالش ابدار

ءم االدنافاعتباركالاخ رلشرععودكالقاـليلةعيػودكالابيرليابقيلشي

.عليدليلالتقرنرهناكفيسانركتبناقدنب ناسابقار
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الغنػيالكامػلالشػاهداليطلػ عػالمفاذاعرفناافاللهالعالمالحكػيمالقػادر

بصحةامركلمتنبئكبطالنهكبصدؽكلخبركك بهكقدقاـرجلبيح ػرقك

ادعيعليهانهبعثهكاتيباارؽعادةفيمش دقكمح رقاكانتشرخبربيح ػرق

بػالنبوةكاجػريعلػيندنػهخػارؽكمش دقافه االربجلكعالقدبعافالنار

نسي كنريكالنك بهكالنفسػدامػرقكالنبطلػهبػلنقونػهكنؤنػدقكعادةكهو

 جةكند ضنقضكلناقضعليهعرفناانه ػقصػدؽندف عنه جةكلذي

م عندقفنتبعهكنتقرببهاليهكماذكرتم  صوؿالعلمل ببطالفكثيػرميػا

ليػاعلػمبطػالفاكل ػ موندليػاذكرنػافػافاللػهسػبحانهاتفقواعليهف ل ان ار

عرف بطالن مكك باخبارهمكفساداجياع مم ان ماكثراهػلالػدنياعػددار

فياكدع تغتربزخارؼاقوال مكتتيهفيبواديفرنت مكتغرؽفيلججفتنػت م

نظ ػرفسػادهمكنبطػلامػرهمكلػمكك ل نفعػلاللػهبكػلباطػلكامػامػ لػم

م  يرهمف معليالحقكلػوعلػمبطالن ػمقلعددارند ض جت مم ان مالم

فالنستو شن فيطرنػقالحػقالبطلامرهممثلابطاؿ يرهمككافاهوفعليه

 نكوفاللهمع مهماكثركثيركلنعمماقاؿالشاعر:فافقومارقلةاهله

 افالكراـكثيرفػيالػبالدكاف

 

 قلواكيا يرهمقلواكافكثػركا 

 

الحققليلاذاعدكاكثيراذابدكابالحججالواضحةكاالدلةالبػاهرةفتوكػلفاهل

العزنزالر يمالشاهدالحكيم يرالالعببػالالق يراليغػريبالباطػلهػ ا علي

هوكجهاعتيادناعليجيي الحقكاالككياالاعتبارباخباره قالب ػانمكاالنعػاـ

كب ل نستثبتنحػ سػانرالفػركعاال الـان ارالاعتباربادلةالعقوؿالسايفةك

 تبلغاخبارها دالتواتر.التيلمالجزئيةان ار



ٔٓٓ 

كاعلمافاالمورامرافامرنكوفللعبادفيهصن كامرليسللعبادفيػهصػن ك

نتكفلبياليسللعبادفيهصن لقبحتكليحالعبادبيػاقداقت ت كيةالحكيماف

ح خلقػػهبيػػال ػػمفيػػهصػػن فػػيكلف مبػػهكنيتحػػن مبالعيػػلنيػػتالنسػػعونهكاف

نكوفم صنعهالقػاءالحػبفكلػحبػهكلػيسمػ صػنعهبيقت اقفاالنسافمثالر

االنباتفكفلعنهككفيامرقكم صنعهاالكلكالشربفكلػحبػهكلػيسمػ 

دبرتفػيصنعهال  مكتغ نةالبدفكالتنييةفكفلعنهككفيامرقكهك الوت

جيي االمورلوجدتهك ل كمياالصن للعبادفيهمعرفةالابرالصدؽكالك ب

ءم القػران نفيػدذلػ  قيقػةفػافجييع ػاقػرائ بعدالحسنةكاكثركالبي

خبرنةكقدعرفتكهن اكالنافيكهن اعليالعاقلالابيركالناقدالبصػيركمػ 

ظ كبعدالتدبرفياخبارالعالمالنحصلفػيكثيػراجلذل ذهبعلياؤنااليال

من ااالالش كالوهمفنح نعتيدعلػيربنػاالعػالمالحكػيم يراليغػريبالباطػل

فايخبرصدقهصدقناقكايخبرك بهك بناقكنعلمتصدنقهبعػدـاه ػارفسػاد

مسػبلناالػ ن جاهػدكافينػالن ػدنن فيهكك بكذل نحتاجاليج ادكياقاؿ

فابترطفيال دانةالج ادال يهوفيكسعناكهوالفحصكالبحاع  قيتػهك

نفسارذل مقدارقالوس لقوله الله كسػع االنكلح فػاذاجاهػدنابقػدرالوسػ اال

فقدادنناماعليناكمانكوففيصػنعناكبقػيمػاعليػهكمػ صػنعهكهػوال دانػةك

بيانهالتعرنحكاالنصاؿكياقاؿ علينا ماكػافاللػهلي ػلقومػاركقاؿاف بعػداذك

مانتقوف ل م نبي   تي كليسهي ناموض بيافاكثرافعلينالل ديكقاؿهدن م

م ذل كقدفصلناقفيسانركتبنافب  قالقاعدةالسدندةاليحكيةنحػ نعػرؼ

مصػدرصدؽكلمتنبئصادؽك جةم اللػهسػبحانهكصػدؽكػلخبػرك كػ



ٔٓٔ 

ت تديبػهفػيهليػاتالبػركالبحػركتفػوزعن مفيالشران خ هاالي مصبا ار

 تفزبا كممنه.لمبالعلمكالبصيرةمالوضربتاباطاالبلدهرار

سػالـفصـل: درجػات م ك االنبياء عدد علػي ماعلػمانػهقػدجػاءتفي اللػه

فالحنبيمن مثلثيائػةكالركاناتالكثيرةبان ممائةالحنبيكاربعةكعشرك

الشػران كهػمنػوحكابػرهيمك ك العػزـ اكلػوا خيسة من م ك مرسلوف عشر ثلثة

عيسيكمحيدصلياللهعليهكالهكعلي مككا دذكبرنعةكلم ك نك موسي

قػاؿقػاؿعػ ابائػهففػيالبحػارعػ الرضػاالعزـكهوادـم اكلي

مخلقاللهعزكجلمائةالنبي شرن الحنبيانااكرم  كع كاربعة الحنبي

كصيفعلي شرن الح كع كاربعة كصي كخلقاللهمائةالح علياللهكالفار

 اف ل م ك  الله علي الحسي اكرم م ب  علي ع  ك افقاؿ ا ب نصافحهم 

ابػي قبػر فليزر نبي الح كف شر ع ك  اربعة ك  نبي الح بػ مائة سػي  الح داللػه عب

ستفيعلي ذنوفاللهفيزنارتهفيؤذفأالنصحم بعباففافاركاحالنبيي ن

كلواالعزـم الرسل كقالوام همقاؿل ممن مخيسةا كموسي كابرهيم نوح

صلوات د محي ك  سي شػرؽقالوامامعنياكلواالعزـقاؿاللهعلي معي بعثوااليم

س ا ان ك  جن ا  رب ا ك  كلػيانقاؿكع الرضااالرض كلػواالعػزـا ياسػييا

ح دنو كذل افكلنبيكافبع شران  كال ـالن مكانوااصحابالعزانم العز

كتابعار ن اجه كم برنعته ككلنبيكاففيلكتابهاليزم ابرهيمكافعلي

تابعػار ك  ن اجه م ك  يم ابره برنعة  علي ف كا  دق بع ك  يم ابره انػاـزم  الػي لكتابػه

كلنبيكموسي كاففيزم موسيك دقكافعليبرنعةموسػي كبع

كتابعار ن اجه سيم ـعي سيلكتابهاليانا قككلنبيكاففياناـعي د كبع



ٕٔٓ 

تابعار ك  ته برنع  ك  سي ي ع ج ن ا م علي ف دكا نبينامحي زم  الي ف ػوالءلكتابه

الرسل ك  االنبياء اف ل هم ك  العزـ كلوا ا سة دالاي برنعةمحي سرك التن

 القػرافالي د بعػ اتي ك ا نبوة ادعي في  القيية نوـ الي دق بع نبي ال ك  القيية نوـ

منه ذل  سي  م  لكل مباح دمه ف كيػافيتلوقوله«فس»كع بكتاب فاصػبر

سيب مرنم كعي كموسي كابرهيم كهمنوح كلواالعزـم الرسل كصبرا

ـان مسبقوااالنبياءالياالقرار كلواالعز كابكلنبيكافقبل ممعنيا كاقر بالله

االذي ك  ل م التك نب م  الصبر علي عزموا ك  دهم بع فػيجعفركع ابيك

كلمقوؿاللهعزكجل سي دنااليادـم قبلفن دع  دلهعزماركلق دنج قػاؿع ػ

كلم  فترؾ دق بع م  االئية ك  د محي في كانيػااليه نك لهعزـفي مان ػمهكػ ا

 كلوا ا كسيي  دي الي ػ ك  دق بعػ م  كصياء اال ك  د محي في الي م د ع  الن م العزـ

كاالقراربه  ك ل  ذل  اف عزم م فاجي  داليػهافالنقػربكركيسيرته ع ػ

 من ا فاكل سي فن شجرة كاالخبػاربعػددهمكػ اكبعػدداكلػيالعػزـكيػامػرال

الػحنبػيكمستفي ةكع عقاندالصدكؽاعتقادنافيعػدداالنبيػاءان ػممائػة

اربعةكعشركفالحنبيكمائةالحكصيكاربعةكعشركفالػحكصػيلكػل

تعاليالياخركالمهموذنار الله بامر اليه اكصي كصي من م بدعوياالجياعنبي

كك اقاؿافسادةاالنبياءخيسةال ن علي مدارتالر ااصحابالشػران مػ 

ت م  برنعة نسات مستانفة بشرنعة همخيسػةكسػياهمكمػاركياتي ك قدمه

بعثتعلياثرثيانيةاالؼنبياؿرسوؿاللهػع طرنقانسب مال قاؿق

اربعةاالؼم بني فالنعارضاالخباراليستفي ػةكالشػ رةبػي اسرائيلمن م

الشيعةاكنحيلعليافاضل مهػ اكلػيسفيػهمػانػدؿعلػينفػيالزانػدكعػ 
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قلابي قاؿ رق النبيوفقاؿذر كم الله رسوؿ نا كفت شر ع ك  اربعة ك  نبي الح مائة

 نبي الرقلتكماليرسلوفمن مقاؿالح شررج ثةع كثل ثيائة يرارجيارثل قلػت ف

دققاؿقلتككافم االنبياءمرسالرادـم كافاكؿاالنبياءقاؿ نعمخلقهاللهبي

 ك ه ر م  فيه نفر قاؿك اثم مػ  اربعػة باذر كنا  بػيا ك  ادـ سػرنانيوف النبيػاء

كاخنوخكهوادرنس كاربعةم العربهود كنوح كؿم خطبالقلم كهوا

د محي نبي  ك  بعيب ك  بنيصالح م  نبي كؿ ا اخػرهمك ك  موسػي اسػرائيل

 نبي ستيائة ك  سي رسوؿاللهكمانزؿاللهم كتابقاؿعي نا كقلت  كتػاب مائة

تعال الله انزؿ كتب بيااربعة علي عليادرنسثلثي ي ك  صحيفة سي  خي

ك كالزبػور كاالنجيػل كانػزؿالتورنػة شػرن صػحيفة ع ابرهيم علي ك  صحيفة

سةم االنبياءتكليوابالعربيةكع عليالفرقاف كفقاؿفيخي  كصالح هود

صلوات د محي ك  اسيعيل ك  كعلي مبعيب كاله كبهكردتركانةعػ اللهعليه

لػمان ارالصادؽ اسػيعيل بػاف الجي  نيك  تكلػمك لكنػه العػرب مػ  نكػ 

كنبعااللهم العرباالاربعةهودارلمانهان اربالعربيةكنؤندقماركيعنه

بارصالحار ي بع دارك  اللهعلي م.صلواتكمحي

الػحك مائػة عػددهم اف الشيعة بي  الش رة ك االخبار م  اليستفاد بالجيلة

مرسػلوفالػيامػةبػو يكمن مثلثيائػةكثلثػةعشػرنفسػارعشركفالفاراربعةك

تاكيديمن مستةمرسلوفاك يالػي مبتاسػيسبػرعكجعػلل ػم اك تاسيسي

برعةكمن اجمن مخيسةاكلواالعزـباليعانيالي كورةمن مكا دهوالفاتح

صلوات  الااتم ادلػة ذل  جيي  علي لنا ك اله ك عليه كييػةعقليػةذكرناهػاالله

اذكرهاهناالفبناءهػ االكتػابعلػيفيكتبناكرسائلناكمبا ثاتناكالا باف
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بػالمقػدمات انحتيػلالرنػبكاف ذكرت اف االدلة تل  ك ارتياب النشوب ا ادلة

ذكرتمع الطاؿبنػااليقػاؿفاالقتصػارعلػيمػاذكرنػااكلػيكالن ػراليسػلم

باف عددهم محض معرفتهبنبيهكامامػهنعرؼ كالنعػرؼاالدلػةالعقليػةعد

 عليهافباءالله.

 الوقصذ الثاًي

 في اثثات ًثَٓ سيذ الوشسليي ٍ خاتن الٌثييي

ٍ هقاهاِت هحوذ تي عثذاهلل َات الوصليي ٍ ركش تعض فضائِل  ِ افضل صل ٍ ال  ِ  علي

 ٍ في ّزا الوقصذ هقذهٔ ٍ خوسٔ هقاهات ٍ خاتؤ

 الوقذهـٔ

 ٍ هايتعلك تِ ٍ فيِ فصَل ًثَتِ في اثثات

بػي اليسػليي اكمػ  ػول ممػ اليليػي اكأاعلمافكلعاقػلنشػفصـل:

كعليهبالشيسفيرابعػةالن ػارعادنار يرهمكقدبلغ مصيتاالسالـنعلمعليار

فيالعربأهابمنشاسيهالشرنحمحيدكابوقعبداللهكامهامنةم اؿافرجالر

ربعي سنةمعركؼالنسببرنحالحسبادعيالنبوةبعػداربعػي سػنةكبيكةا

دعاالناسالياللهالوا دالق اركالينبوةنفسهكاتيبشرنعةاالسالـاليعػركؼ

نػدعواهل ػاطونالركب  االكتاباليعركؼاليسييبالقرافكلبافيمكةزمانار

اليدننهفاجابهجم فيركلباققوـكثيػراليدننهثمهاجرالياليدننةكدعااهل ا

باوارؽعػاداتم الي ودكاليشركي كالكفاربالب كالارتيابكاتيمجيالر

عجزكاعن اكاخبربالغيوبكاتيبكتػابفػي انػةالفصػا ةكالبال ػةكتحػدي

 مالعربالعرباءم ان مافصحالعربكابلغ مبكتابهككض سيفهعليخيابػيي



ٔٓ٘ 

ناتوابيثلكتابهبلبيثلسورةم سوركتابهكرضوام كثرةانفت مكفعجزكااف

نقدركاعليمعارضته تياذعنواتعززهمكعصبيت مبالقتلكاالسركالن بكلم

كاستسػليواللقتػلكبنبوتهاكانكركام العجػزعػ معارضػتهكبػرارككرهارطوعار

رمياالنش فيهعاقلبوجهم الوجوقالسييااذاكػافاالسركالن بكه قاالمو

فياالسالـكك ل كونهذاسياسةك كيةكتدبيركعلمك لمكزهػادةكنابيار

عبادةكنزاهةكنباهةكعلوبافكسيا ةكبجاعةكسااكةكذكركفكركامثاؿ

االمػورالبدن يػةءمن امغيضلعاقلكجييع ػامػ ذل م اليكارـليسفيبي

ارالسياءالبينةالواضحةكقدعرفتمياتقدـانهلوقاـرجلك ل فيمح رجب ّ

كاالرضكهو كيمعليمقدنربػاهد يرالعػببػالالقك يرمغػٍرباالباطيػلك

نػد ض جتػههػونبػينبطلدعوتػهكلػمنفسدامرقكلمصدقهاللهسبحانهكلم

نبطػلاللػهامػرقككفػيمػرءاؾكمسػيع انػهلػمصدؽ قم عنداللهسػبحانه

ندعا داد اض جتهكابطاؿامػرقاالانػهنك بهبلصدقهكقررقكقواقكلملم

نوصلاللهسبحانهكذل  يرضانربحقية جةكلمكلجاجارانكرقم انكرقعنادار

 جتػهاكابطػلدعػواقكاد ػضاليا دطالبفا صع  قيقةاالمػرافا ػدار

ف والنبياليبعوثالحقم عندابدارافسدامرقاكاطل عليسرنرةفاسدةمنهابدار

اللهالحػقكجييػ مػانوردكنػهعلػيهػ قاالمػورالتػيذكرناهػامػ الشػب اتك

اال تياالتنردم عدـضمالتقرنرم اللهسبحانهكامػامػ التقرنػرفػالكربػ 

نج لك كيمالنعبػاكقػادرالنعجػزكبػاهدالنغيػبكفافاللهسبحانهعالمال

كانقػدنالػهصػدقارامنػابػهصػدقار قػارءمن اف والرسوؿالحق قارالنردعليهبي

المستكبرن كالمستنكفي صلياللػهعليػهكالػهابػداالبػدن كدهػركرقارتعبدار



ٔٓٙ 

النبػوةالتكػادتشػ ورةفػيمطلػقالداهرن كلوضييتاليذل الحكمالي ك

 القوةاالبالله.ك

باكضػحداللػةالقػرافاليجيػدكالكتػابكميانػدؿعلػينبوتػهفصـل:

كمػ الناتيهالباطلم بي ندنهكالم خلفهتنزنلم  كيم ييدالعزنزال ي

نعػرؼا ػدكجػهكلػمعجانبامرقاعتراؼجيي اليسليي كافةبكونهمعجػزار

ننتفػ ب ػاانفسػ مكالمجيلػةلػمبينها د قبيانهكقالوافيهاقػواالرناعجازقكلم

لياكافكتػابيهػ امبنيػار ك علػيبيػاف قػانقاصػوؿاليسػائلاالسػالمية يرهم

ابرحذل كياباءاللهكارادكالقوةاالبهه اكالسػيياانػهقػده ػرا ببتاف

ع مادعواعدـاعجازالقػرافكامكػافاالتيػاففيزمانناقوـم ابباقالعلياءكاتبا

بيثلهككفركاكضلواكاضلوالعن ماللهكنح قدكتبناكالحيدللهفيردهمكتبار

االافكض ه االكتػابليػاكػافعلػيعدندةكفصلنام امرالكتابفي اتفصيالر

افهػ ااالمػرنسػتدعيبيافالحكمكالحقانقاردناافالنالوكتابناهػ امن ػاكبيػ

 رسممطالب.

 ٍلالوطلة اال

نقلعػ قػوـمػ اليتكليػي فقدفيذكراالقواؿفيكجهاعجازالقراف

انهمعجزالنهقدنماك كانةع الكالـالقدنمكه اقوؿن ح الثكليكماعلم

العرببقدـالكالـكماعرف م دكثكالم مكقػدـالقػرافككالهيػامولفػاف

انهمعجزم  يااختصبرتبةفيالفصا ةخارقةاليفيدعهالحركؼكم 

للعادةكذل ادعاءالتعرنحالعجازقكتبيػي كالنعػرؼاالنسػافبػ ل  قيقػة

اليرت يافكجهاالعجازافاللهصرؼالعػربعػ معارضػتهكلػوالعهكامرق



ٔٓٚ 

قرافع  داالعجػازالصرؼكانواقادرن علياليعارضةكلعيريهواخراجلل

قوـافاعجازقم  يػاكػافمعانيػهصػحيحةمسػتيرةعهككاثباتاعجازاخر

نعػضعلػيالعلػمالػيسكتػبعليالنظركموافقةللعقلكذل كانهقوؿمػ لػم

جيي العلياءالكاملي معاني اصحيحةموافقةللعقلكانيبعورهمبصػحةجييػ 

جياعةانهمعجز يازاؿعنهاالختالؿعهكسليممعانيالقرافم  يرسبيلالت

تجرالعادةبيثلهكهػ االقػوؿكسػابقهكالقػرافعنػد يػركالتناقضعليكجهلم

اقػواـانػهمعجػزعههككيػااعترضػواب ػامػراتالراساي اكثرالكتبتناق ار

هػ االخبارقع الغيوبكانتتعلمافاالخباربالغيػب يػرمعنػيالقػرافكعلػي

اخػرن انػهمعجػزالنػهماصػوصبػنظمماصػوصعهكفالقرافلػيسبيعجػز

ماالحلليع ودفافارادانهالنقدرا دالينوـالقييةعلياتيافكػالـعلػيهػ ا

ف ػوخػالؼالبداهػةكافارادافنك فيفصػا تهكبال تػهمعجػزارالنظمكافلم

اكثػرعههكبيثلػهنػاتواابػدارملػ ناتا دبنظيػهفػالقرافمابػربػان لمسابقار

مػدخوؿفػافسػوؽالكػالـبنظيػهاليعتزلةافتاليفهكنظيهمعجػزافكهػوان ػار

عليسػبكهالنفػرؽالعػربكالاالدبػاءبين يػاميك بداهةكاذاالحعالمكالمار

القرافمعجزلجيي ه قالوجوقكهواذاكػافقيلكنبلغاالعجازالسيياتفرنقار

مػ قػاؿانػهمعجػزبالفصػا ةكمهىه كيي الوجوقمدخولةالنجدينفعارج

النظمفلعيريانهكافكاففيالواقػ كػ ل االانػهلػيسبينحصػرفي يػاهػ اك

كنعتبػركفهػوالءتصػدنق مالنعرفػوفمػ العربالػ ن بعػاالػي مالنبػي

قيػركانطػاؽالحصػيالقرافعجزالبشرع االتيافبيثلهكيانف يونهمػ بػقال

 انةاالمرافكلكا دكا دمن منعرؼانهبنفسهالنقدرعلياالتيافبيثلهكيػا



ٔٓٛ 

نػدؿذلػ نكتبا دم عصرقالياالفمثلهكلػمبلغمرتبةلمافخطالعيادمثالر

عليعجزجنسالبشرع االتيافبيثلهكلوجاهدكاج دهمككلمػ رايخطػه

 كتبمثلهفيالحاؿكالنعرؼعجزالبشرع مثله.نعرؼعجزنفسهع 

كبالجيلةذكركااعتراضاتكانراداتكجواباتهنيةكاستحسػانيةكادلػة

تاييليةبعرنةالتسي كالتغنيم جوعكالتصػلحالفنبنػيعلي ػاامػرالػدن ك

بػي امتػهليكػوفبرهػافنثبتب امثله االكتاباليبػي الػ يخلفػهالنبػي

التو يدكالنبوةكاالمامةكالشران الينوـالقييةكلوالخػوؼاالطالػةلػ كرت

ادلت ملتعرؼساافت اككهن اكاعلمافالدليلاذاكافمبناقعلػيالركانػات يػر

كاللهنارجاليدلوؿعليهم  دالظ ايالبالغة دالتواتراللفظياكاليعنويفال

سيرةالناسكالعالمكاذاكافمبناقعلػيالعقػلالقػاط كع  دالوهملياعلمم 

الركاناتاليتواترةنحصلالقط باليدلوؿ عليهكنصححبهسانرالركانػاتثػماك

 نتاكدبتراكمالقرائ كالظنوفكسانراالدلةه اكاالفالفيجيي اموراالدناف.

 الوطلة الثاًي

الفصا ةكالبال ػةعلػيمػاهػوالواقػ ككيفيػةنف ممن امعنيامورارلنثبتاكالر

ـمعجزار اعلػمان ػمكافخصػواالفصػا ةبػاللفظكالبال ػةبػاليعنيك.صيركرةالكال

.ناتوابيانيسالحاجةاليههنابينواذل كبر وابن انةاالتقافكاال كاـاالان ملم

افالكالـاثرنصدرع االنسافبتحرنػ اال اعلم تالكػالـكضػغطفاقوؿ

ال واءم الجوؼعلي سػب الياػرجاصػواتمناسػبةلليعنػيالػ يفػينفػس

اليتكلمكاليعنيال يفينفساليتكلمهوببحم مقصودهاال يتوج تاليه

ةكلياكافجيي مييزاتاالبياءننت ياليا كارادتهانطب في اكالصورةفيالير



ٜٔٓ 

كالنفسم  ياهيدراكػةمطلقػةكجييػ اصػناؼكيفيات ااالرب كنشي في ا

اليدركاتنشي في اكفيطبانع اكنتشاكلاذاجتي لدن افي اكافكاففعليات ػا

زع  يرقفيقواهاكمشاعرهاكباعاذابلغاذاانطب في امدرؾتيي ّمييزةخارجار

م خصلةاخريم اركارمش قيقت اكماعفيطبانع افادركتفينفس امنهبي ار

ذل الطب كيشاركةالحيرةكالسرعةفػيمعنػيالحػرارةكاليبوسػةكالبيػاضك

اللي فيالبركدةكالرطوبةفاذاادركتذل امكن االتعبيرع خصػلةبيشػارك ا

الهلعرصةاليشارؾكصحالتعبيرثمقدرتهبسانرتقادنرقعلي سبهفصػارداالر

معهعلين جالحكيةكلوالذل البابلربياكػافموافقارةمطابقارعليهعليالحقيق

 نعبرع مقت يالناربا ديمقت ياتالياءكبالعكسككاف يرموافق.

فلياعرفتذل فاعلمافاليعنيفياللفػظكػالركحفػيالجسػدفػاذاكػاف

نظ ػرالفهي ةالجسدمطابقةل ي ةالركحم كلج ةصلحالستقرارقفيهكصلح

الركحمنهجيي افعالهكصػفاتهكصػلحلالسػتدالؿبػهعليػهمػ جييػ ج اتػهك

ككاففيهزنادةاكنقيصةاكتاالحاكت ادبالػ اتاكنك مطابقار دكدقكافلم

نصلحالستقرارقفيهكالفنظ ػرالػركحمنػهجييػ افعالػهكصػفاتهكبالعرضلم

فالجسدالااصاليطابقلكلركحجسدكا دخػاصنيك االستدالؿبهعليهلم

فيمل اللػهالنوجػدجسػداخػر يػرقنوافقػهمػ كػلج ػةفػافنسػبةالشػي ي 

كافءكا دالتكوفعليالسواءفافكافا دالجسدن مطابقارالييتازن اليبي

االخرالييتازعنهكهو يرق يرمطابقفتبي افجسدكلركحجسدخاصكا د

نجد يرقنوافقهم كلج ةكللركحج اتبتيالنحيطم تجاكزعنهلممعي 

بجييع ااالال يخلقهفانػه ػادثلػهمػادةكصػورةكليادتػه ػدكدنوعيػةب ػا



ٔٔٓ 

امتازتع سانراالنواعكفي ااذكارلعلل اكمبادن اكاسػباب اكلػهمػادةنوعيػةك

اعالكمكالكيحكالج ةكالرتبػةكصورةنوعيةكلصورته دكدباصيةم انو

اليكافكالوقتكاالجاؿكاالكضاعكالنسبكالقراناتكخػواصكا كػاـمػ 

 يانفسهكم  ياالقراناتكاذكارلياهواعليمنهكمػانسػاكقهكمػانتػاخر

عنهماالنحػيطبجييع ػااالاللػهسػبحانهكالجسػداليوافػقلػهمػ كػلج ػةهػو

صبهكهػو يػرمتعػددفػيملػ اللػهسػبحانهكالنعلػمبيوقعػهاالاللػهالياصو

فك ل اليعنيسبحانهكهوال يم اتيبهلهالنقدرا دعلياالتيافبيثلهابدار

اليرادهوبينزلةالركحكاللفظاليعبربهعنههوبينزلةالجسدبػلهيػاالػركحك

يكاللفظامرجسيانيزمانيقػدصػيغالجسد قيقةفافاليعنيامرنفسانيدهر

لظ ورقكتيكنهفيهفكلمعنيليسلهلفظ اؾلجييػ ج اتػهالتػيالن انػةل ػا

كيابينااالكا دكهواكفقالتعبيراتعنهكاصدق اعليهكاقرب امنهكانسب ابػهك

اليعنػياالابدهامطابقةكابين الهكافصح اكابلغ اكالنعرؼذل اللفظلػ ل 

ال يخلق يافاذاعبراللهسبحانهع ذل اليعنيب ل اللفظكػافكتعبيػرقعػ 

اخػرناتيل ل اليعنػيلفظػارركحزندبجسدزندفالنقدرا دم الالقعلياف

مثلهاذكللفظسواقامانزندداللتهعليهاكتنقصبال اتاكبالعرضكاماتاالفػه

هفيبعضكتاالفهفيبعضكهك اربياناالفهفياليادةاكاكت ادقكاماتوافق

اكاككضػعاراككتابػاراكاجػالراكمكاناراكج ةاكرتبةاككقتاراككيفارفيالصورةكيار

اكم ج ةالطبػ اكمػ ج ػةالكواكػباليربيػةاكالبػركجاكسػانرنسبةاكقرانار

كم كلج ةليسفيمل اللػهاالكا ػدارالينسوباتفاللفظاليطابقم اليعني

افصػحااللفػاظكابلغ ػاكاكيل ػاكالمحهنهكهوأبالنعلمبيوقعهاالالوا دجل



ٔٔٔ 

كانتالكانناتجياؿاللهالجييلككياؿاللهسبحانهالكامػلفالنطػرؤعلػي ليا

بوجػهمػ ذرةمن ام  ياكون افينفس ااكاقتران اكانتظام ام  يرهانقص

الوجوق تيقيلليسفياالمكافا س مياكافكانتااللفاظالحقةالتػينعبػر

كنكوفنظيهابدارعليا س نظمكترتيبالنوجدا س من اابدارب اعن اان ار

داالر ترتيبه ب ائهك كيتهكاتقانهصنعهفيػاك ك جياله ك سبحانه الله كياؿ علي

كالمه بنظم  ين    س مواق الفاهػهكترتيب ػاكترصػيع اكجزالت ػاكهن  ك

سالسػػت اككقع ػػافػػيالقلػػوبكعظيت ػػاك الكت ػػاكطالكت ػػاكبػػداعت اك

   اضت اكرباقت ا.

نكوفبحيػاالنوجػدفػيكميابيناتبي افالقرافم جيي ج اتهنجباف

كجزالػةكترتيبػارةكنظيارع مراداتاللهسبحانهفصا ةكبال ملكه يرقكابفار

كخاصةكبفاءكاسػتيالءعلػياالبػياءكهيينػةككاثرارككقعاركسالسةكتيسيرار

عػ نجعلػهتعبيػرارقدرةك كيةكهك اه اكالسيياافاللهسبحانهعزـعلػياف

كعليهكقدرتهك كيتهكاسيائهكصفاتهكب ائهكسػنائهكمجػدقفوػػ بجيي 

مافرطنافيالكتػابمػ جاللهكعظيتهككبرنائهككتبهكالوا هكعواليهكقاؿ

كجعلػهكلقدج ناهمبكتابفصلناقعلػيعلػمكقاؿءلكلبيتبياناركقاؿءبي

لين ركابػهكليعليػواانيػاهػوالػهكا ػدكدليلتو يدقكقاؿ ك للناس بالغ ه ا

 االلباب اكلوا نػاان ػاالنػاسقػدجػاءكمرهافالربالحػقكقػاؿكجعلهبلي كر

انزلنااليكمنورار ك ربكم م  نكف مانااكلمكجعلهبرهافالنبوةفقاؿمبيناربرهاف

كلقدكجعلفيهصفةجيي ماخلقفيملكهكقاؿانزلناعلي الكتابنتليعلي م

.ضربناللناسفيه االقرافم كلمثل



ٕٔٔ 

نظػركابصػركانصػحكاعتبػرافالقػرافكا ػدمػ عنػدفتبي كه رليػ 

ناتيبيثلهكانهلعلػماللػهالوا دليسلهفيمل اللهنظير تينقدرا دعلياف

كيػابينػاكػ ل نالػقانسػانارسبحانهكالجسدللركحككيػاانػهالنقػدرا ػداف

علييػارنكػوف كييػاراخرمثلهككياانػهالنقػدرافنالققرانارالنقدرا دعلياف

نػاتيمثلهسبحانهك ل النقدرا دافكليارسلطاناركبيرارجليالرعظيياركامالرقدنرار

ف لالقرافعليسانرالكػالـكف ػلبكالـمثلكالمهكل اركيع النبي

 خلقه علي نػتكلمبيثلػهكيػاالنقػدرمالػوؽعلػيفالنقدرمالػوؽعلػيافالله

ه ام اليحاالتكليسفيمل اللهتعبيرموافقمػ كػلج ػةنكوفكربهكاف

نػاتوابكتػابمثلػهع مراداتاللهسبحانهكهيجيي الكاننات يرقفانيل ماف

اكبعشرسوراكبسورةاكبحدنامثلهبلاقوؿبكليةمثلهفيموقع ػابػل ػرؼ

ؿ ركفػهمػ مثلهفيموقعهبل ركةكسكوفكفصلككصلكخصلةم خصػا

ج ػػراكهيػػساكقلقلػػةاكاطبػػاؽاك يرهػػافػػيموضػػع اكافكانػػتالكليػػاتك

الحركؼقبلهكبعدقمتداكلةبي العرباالتريافالعناصػرمب كلػةفػيالعػالمك

نالػقمن ػاكزنػدكالكع ػومنػهكالكلحيػهكدمػهكعظيػهكالالنقدرا داف

ءمػ كالكشػيكالكلوفعظيػهكلحيػهمػثالركعرؽم عركقهككترم اكتارق

خصاؿاجزائهفيموقعهم افالعناصرالتيهياصول اموجودةفيالدنيامب كلػة

نػاتيافذلػ النسػ ا ػداركك ل القرافم الحركؼكالكلياتاليب كلةكم 

افبتل الحركؼفيمواقع اكبتل الكلياتفيمواضع افتبي افم زعػمامكػ

مثلالقرافالنهم الحركؼاليب كلةخبطخبطعشواءفالقرافعلػيذلػ عػالم

تبيػافمستقللهجسمكركحكب ادةك يبكامركخلقكخزان كمراتباذهو



ٖٔٔ 

ككلم نقدرعليخلقالعالمنقدرعلياالتيافبيثلالقرافكانيل ػم ءكلبي

منه تيناتوابيثلهفاعرؼقدرالرجاؿباليقاؿنعرفوقاكنعرفوابع هكلو رفاراف

 الاليقاؿبالرجاؿكه اكجهاعجازكالـالحقاليتعاؿعليسبيلاالجياؿ.

 الوطلة الثالث

ككػوفالقػرافبجييػ ج اتػهه اال يذكرناكجهصيركرةالكالـمعجػزار

اتػيبػامور ػارنتعرضلهالعلياءكم تعرضمن مانكلك الباقيال يلممعجزار

انػههػبهػ اكجػهاالعجػازفقػللنػامػ بلالتفيداالكهياركالعيالرالتفيدعليار

نعرؼذل م االمةم القرافانهذلػ اللفػظالػ يلػيسعدنلػهفػيملػ اللػه

سبحانه تينشعربانهمعجزكالنعرؼذل ا داالاللهكرسولهالبتػةفيػاسػبيل

زقفلربيانق كالـبدن م ا دكنشتبهعلػيمػ النعػرؼالناساليمعرفةاعجا

 قيقةاالموركالنييزبي ذل الوا دك يرقبلربيػانػزعم يػرقاكفػقكثيػرة

مػ تيػهااف نعرؼاليكلحعجزجنسالبشرع االتيافبيثلهفيػ ع اليعجزاف

هػ االبػابابػتبهكمػ عنداللهكال يذكرتالنعرفه يراللهك يررسوله

االمرعلياليرت يكم تبعه تيزعمانهنيك اليعارضةكاللهنصرؼالنػاس

ػلػ ل نكشػحعػ الواقػ كنعػّراجدم اصػحابنابيانػارعن ااقوؿلم حؼاليكل َ

اعجازقاالبعجزالعربعػ االتيػافبيثلػهكادلػت ممعركفػةكنواق ػ ااكضػحك

 اقويكلنافيذل بيانات.

قػاـبح ػرةاللػهالشػ يدالعلػيمالحكػيمالقػدنرال ػادي يػرانػهاحذّا

الالعببالالقخالقالسيواتكاالرضبالحق يراليغريبالباطػلكنسػبالػي

اللهسبحانهانهارسلهبالحقكاعطاقه االناموسكالكتابلين ركنبشربػهعبػادق



ٔٔٗ 

قاؿلػوتقولػتعلػياللػهالخػ نيككندعوهماليهكتحديبهعباداللهسبحانهك

نبي افقولهفرنػةنبطلامرقكلمذل افاللهسبحانهلماهلكنيكابطلامريكم 

م الالقم مل اكج اكانسنعارضهبيثلماجاءنقما دارككتابهك بكلم

فرنػةكبهكالانةتدؿعليك بهكفرنتهكهوقدنرعلػيم كػيمكلػوكػافكػ بار

مثلهناتيبكالـمثلكالمه تينبطلتحدنهاكنبطػلامػرقمػ  يػاالثاررجالر

باءفاذصدقهاللهسبحانهكاباعامرقكاعليكعبػهكاه ػردننػهكافلػج جتػهك

لػهكهػمنعرؼم فيعصرقكم اتػيبعػدقبطالنػاربيدبنيانهكقويه رقكلم

نػاتوابيثػلالج كاالنػسالنقػدركفعلػيافطالبوفبا ثوفمجاهدكفعرفنااف

ءمػػ كالنقػػدحفييػػاذكرنػػابػػيهػػ االقػػرافكالبيثػػلبع ػػهكيػػاتحػػدي

الشب اتالتياكردكهافافاستدالليسياكيالارضيكالتصلالي ابب اتاهػل

اذاالرضفاذاتدبراليكلحفػيذلػ تبػي لػهاعجػازقكعػرؼانػهمعجػزنقينػار

.ناتا دبيانشاكلهمثلهكلمنوجدلم

كاماالازعبالتالتي دثتفيه قاالناـكب ركهابػي العػواـمػ هػ ق

ءارادالبابيةالطغاـفكانتميان ح من ػاالثكلػيككػ ل كػلمػ اتػيبشػي

ساصػرؼعػ انػاتيالػ ن اليعارضةفابطلاللهامرقكصرؼع اناتهكياقػاؿ

بغير االرض في االنةكايصرؼاعظمم افالرجػلمػن مربيػاالحقنتكبركف

هوفصيحفي يرموض اليعارضةفاذاعػزـعلػياليعارضػةنسػلبعنػهف يػهك

عليهكننسيالعربية تيناتيبيانظ رلكلا دخرافتهكبطالنػهكلػيسمعنػي

كالميه امعنيكػالـاليرت ػيفػانياقػوؿفػيالواقػ معجػزكالقػةالعػالمك

نف حاللهسبحانهم نركـاليعارضةبتف لزاندكيانف حكلم نركـبنقص



ٔٔ٘ 

فياكليائهكنا لهكنين عنهاليددفيفسدكننقطػ كناتػرـعػ قرنػبفبػ ل 

 نعرؼكلمكلحم عربيكعجييكعالمكجاهلافالقرافمعجز.ننبغياف

ومػ جػنسا ػديافاليعجز ادثناتيبػهصػا باليعجػزكهػٍ ثاًيْا

بقالقيػرمعجػزمػ جػنساليدركاتكندرؾبوا دم اليدارؾالبغيرقمثالر

العي ليسله ظم هػ االيعجػزاالاليبصراتندركهكلم لهعي ك يرذي

م ج ةاخباربصيركانطاؽالحصيمعجزم جنساليسيوعاتندركهكلمػ 

م ج ةاالعػالـبوجػهاخػرمػ السػامعي كلهسي كامااالصمفال ظلهمنهاال

هك اكالقرافمعجزكلكنهميانسػي بػاالذفكنف ػمبالعقػلكاليف ومػاتمن ػا

بدن يةالتحتاجالينظرلتكررعركضهعلػيالشػاصكقػوليافالوا ػدنصػح

كمن ابدن يةبعدنظرمػاكقػوليافالايسػةعشػرلػهنسػبةاليثليػةكاالثني مثالر

كلكػػ بعػػدنظػػرطونػػلبعيػػةبالنسػػبةالػػياثنػػيعشػػركمن ػػامػػانصػػيربػػدن يارالر

التيتنت ػيالػيالبػدن ياتككػوفكػلمركػب ادثػار النظرنة كمػثالركاليسائل

اهلالنظركالعلمفاذابينػواادلتػهكبراهينػهلغيػرهمنعرف ػاذلػ ناصذل اكالر

مقدماتكثيرةكربيانف يهذلػ الغيػركالغيربعدالتنبيهكربيانحتاجاليتعليم

 نك ذاف مكياقاؿالشاعر:ربياالنف يهاذالم

قلنػا مػا نشاهد ذاف م كاف  في 

 

لم  اف عنػاك فياخػ ق ف ػم  نكػ 

 

 ككياقاؿاخر:

مواقع ا م  القوافي نحت  علي

 

 نف ػػمالبقػػركمػػاعلػػياذالػػم 

 

جػازاليعجػزامػابػدن ينعػرؼكاع*قدننكرالعي ضػوءالشػيسمػ رمػد*ك

كالطيػرافكبيحضاالطالعانهفوؽطاقةجنسالبشركالصعوداليالسػياءمػثالر



ٔٔٙ 

انطاؽالحصيفان اتعرؼبيحضاالطالعافجنسالبشرنعجزكفع مثل اكاما

نحتاجاليامتحافكتتب  تينعرؼاليطل افنفسهكامثالهالنقػدركفعليػهفػاف

امتحانهكتتبعهاليانهاتيبهم  يرمعالجةهاهرنةنعرؼبعػدذلػ اداقنظرقك

انهنعجزعنهالبشركافكجدقبيعالجةفانهنعسر صوؿالعلممنهبعجزالبشرعنه

فافللصنان العالجيةدرجاتال انةل اكافكانتنعسػراالطػالععلػي ػدهاك

الكػالـكنتػدرجمراتبػهبالتػدربكالقرافم ه االقسماالخيرفانهمػ صػناعة

نتجاكزهاكل ل تحيػراليجاهدةفالنيك االطالععلي انتهالتيليسللبشراف

الناسفيعرفافعجزالبشرع مثلهفالنيكػ عرفػافعجػزالبشػرعػ مثلػهمنػه

نحفػظالقػرافالنييػزبنفسهلوالقران كادلةاخركل ل ترياعلمالعلياءاذالم

عندقانةمحرفةاكمغيرةاك  ؼمن اكليةاكقػدـاكاخػرفي ػاكليػةاكئاقراذ

قدمتعليانةاكاخرتكلوكانوانعرفوفمن ابنفسػ الياابػتبهعلػي مكالقػراف

كا دم عندكا دبلكيانقلكافجيعةالقػرافنطلبػوفالشػ ودعلػيافهػ ق

 نفسػهك ػدهاعجػزالبشػرعػ مثلػهاالنةم القراففلوكافالعربنعرفػوفمػ

لياكانوانطلبوفالش ودكياالنحتػاجبػقالقيػرالػيالشػ ودعلػيانػهمعجػزاذ

 فليسالقرافلوالدليلاخربػي االعجػازلغيػراهلػهمػ عػربكعجػمبنفسهبي ّ

فاعجازالقرافم االمػورالنظرنػةبػلكاعظػمالنظرنػاتكلػيسمػ البػدن يات

تينعرفهكلعالمكجاهلبلنحتاجالينظرطونلفاناذكرناافكنطقالحصي 

كجهاعجازقمطابقتهالتامةليراداتاللػهسػبحانهفامػا يػرالعػربفلػيس ظ ػم

معرفةاعجازقم  ياف مانفس مالن ممحركموفع ف مالعربيةبقيالعػرب

حسػناتالفػاظفعوام مكجيالوهمكركاعي مكامثػال مفيحركمػوفعػ ف ػمم



ٔٔٚ 

عػ ف ػمكػالـع ف مكلياتالعلياءف ػالرسانرالفصحاءكف ممرادات مف الر

اللهبقيخواص مفيػن ماالدبػاءكالاطبػاءكالفصػحاءكالشػعراءكامثػال مف ػم

بانهكانتتعلمافع ف مكالـاللهجلمحركموفع ف مكلياتالعلياءف الر

فيالجسدفحيػوةاللفػظبػاليعنيكبال تػهفػيكقوعػهاليعنيفياللفظكالركح

نعػرؼ سػنهكبال تػهك قيتػهكنعرؼاالنسػافمواقػ الكػالـلػمموقعهكمالم

كلواتيبكتابفيمسائلعليية ام ةككافعليهباطالرصدقهاالتريافرجالر

مػهكافكػافاستدالالته يرمرتبطةكبياناتهمزخرفةنحكمببطالنهكساافةكال

الفاههمفردةكل ام الفاظالفصحاءفالنكفػيفػيصػحةدعػواقكػوفمفػردات

الفاههسليسةمعركفة يرمتنافرةكنحكػمبػافكتابػهمزخػرؼكباطػلفػالعربي

االدنبالشاعرالاطيبماعليهبيواق مطالبالقرافك قانقهكدقانقهكادلتػهك

ناتيهالباطلم بي ندنػهكالمػ خلفػهتنزنػلالبراهينه تينحكمانهكالـ ق

 انةاالمرنعرفوفبعضهواهرقكلربيانزعيهبع  مانهكػالـم  كيم ييد

ءكاخرهػافػي يرمرتبطاالناتكالفقراتبلنرياالنةالوا دةاكل ػافػيبػي

نعػمنعرفػوفافكلياتػهمحركموفعػ ف ػمكػوفالقػرافمعجػزارءف مان اربي

لػونظػمبػعرارسليسةفصيحةكذل النجديفيف ػماالعجػازاالتػريافرجػالر

نوسةبلكم الفاظالقػرافكلكػ  يرمرتبطػةكالتفيػدم ػيونارأجيي كلياتهم

نحكمجيي الشعراءبانهمزخرؼكالنعدبعرقفيكليػاتالفصػحاءكالنعتنػي

القرافكتػػابعلػػمكهػػمبػػهكانيػػاذلػػ الن ػػمنعرفػػوفزخرفتػػهكسػػياجتهفػػ

محركموفع العلمفالنعرفوفصحةم امينهكصدؽاخبارقكمطابقتهم الحكم

العلوـالحقةفالنعليػوفكجػهاعجػازقبقػياصػحابالعلػممػن مفالك ػانوفك ك
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السحرةكالينجيوفكاالطباءكاليورخػوفكالنسػابةكسػانرفػرؽالعليػاءمػن م

النعرفوفكجهاعجػازعي ماذكرنافياالدباءف مان ارمحركموفع ذل بان ار

القرافبصرؼف ي مكلربيػانقػ كػالـنكػوففػينظػرهماكفػقمػ القػرافاذ

النعليوفكجهالحكيةكياانهربيانظ الظافانهلػوكػاففػيالعػالمبيسػافاك

اففاكل ػ نك ليللكافاكفػقبالحكيػةبقػيالفق ػاءكعليػاءاالدنػقيرافاكلم

نعرفوفبعضكجوقالحكمالعيليةكانيل مبجيي كجوقالحكيػةكيػاتػرياف

ءبلابياءكاكثراالبػياءكلربيػانظػ انػهلػوالفقيهربياالنعرؼكجهخلقبي

كافعلي يرذل الوجهلكافاكفقبلالنعرفوف كيةاكثراال كاـالشػرعيةك

كسػابقي مالفالقػراف لكافاكفػقف ػمان ػارلربيانظنوفانهلوبرعذل ك ل

محركموفعػ ف ػممطابقم جيي الكانناتكانيل مبيعرفةذل فاكل  ان ار

نعػرؼعجػزاعجازالقرافكيانف يوفسانراليعجػزاتكلػيسال ػداكل ػ اف

جنسالبشرع معارضةالقرافبيحضسياعالقرافبلكبعدتفكركياانػاراننػا

النعرفوفذل كهمننتحلوفالعلػم تػيافالسػيداليرت ػيمػ عربيتػهكراركثي

فصا تهكعليهزعمافالعجزمنهبالصػرفةالمػ اجػلامتنػاعاتيػافالبشػربيثػل

الفاههكانياذل الفف معجػزجػنسالبشػرعػ االتيػافبيثلػهنظػريمػ اعظػم

للػػهسػػبحانهفػػ ل  ػػظالنظرنػػاتالنػػهكتػػابعليػػيننطػػويعلػػيجييػػ علػػما

الاصيصي االبراركالحكياءالربانيي االط اراليطلعي علياالسرارال ن نتلػوف

 مقاـالنبوةكالوصانةفياالقداركليسذل مشرعةكلخائضكمناؿكلناهض.

م الالق يراللهك يررسولهالنطل عليذلػ فافقلتان قلتافا دار

كلج ةم الركحفكيحقلتافالحكياءالربػانيي نعرفػوفالجسداليطابقم 
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فالفسانرالنػاسامااكالرقلتكجهاعجازالقرافكنشعركفبعجزالبشرع مثله

نعجزكفع االتيافبكالـمثلكالـذل الحكيمفافكالـكػلمػتكلم ػاؾعػ 

ياالتيافبيثػلنك عليهعندا دم الالقعرؼان مالنقدركفعلعليهفاذلم

فاذاعرؼعجزنفسهع االتيافبيثلالقرافعرؼعجػزالكػل  ما ككالمه

ل ػانعػرؼاثارهػاكدرجػةفانػهاذاكػافتاليػارنك بالغػارفالفاالنسافكافلمثانيار

نك نستيق كياافم لهقوةقرنبةفياالجت ادنعرؼاليجت دكنستيق كافلم

مجت دار نبلغوامبلغالرسالةكالوصػانة تػيل اكل  الحكياءكافلمفك بنفسه

نحيطواباالبياءاالان ملغانةعلي مبكثيرم الحقانقنعرفوفافه االكػالـهػو

ءمػ بعدبيالكالـالوا دال يالعدنللهليانلوحل مم اثارقكنعرفوفبي ار

تامةكالـالحكػيمالبػالغانػهفػي انػةاسرارقكيانعرؼ يرالبالغمبلغالحكيةال

فان منركفمػ انػوارثالثاراه مكاليتانةكالرزانةكانهعاجزع االتيافبيثله

القرافكاثارقكعجانبتصارنفهفياليل مانعرفوفبهانهكالـاللهالحقك يرق

كفمػ فػان منشػاهدرابعػاراه مكالنكوفك ل كالنريتل االثار يرهم

ا توائػػهعلػػيالعلػػوـكالحقػػانقكالحكػػمكاسػػراراالمػػركالالػػقكالجبػػركتك

جيػةفػي ػرؼاك ركػةاكصػفةمػ صػفاتاليلكوتكاليلػ كطيػهعلومػار

الحركؼاككليةاكانةمانعجزع جيعهالبشرفيمثل افيعرفوفانهكػالـاللػهك

فان منركففيػهتجلػياللػهارخامساه م ك يرهمالنشاهدذل كليس ظه

لقدتجلػياللػهسبحانهلالقهبهكه ورانوارعظيتهكجاللهككبرنائهكياركي

فيكالمهكلك النبصركف لعبادق مازلتارددف منبصركفكياقاؿسبحانه

فيعرفػوفبػ ل انػهكػالـاللػهالعلػيالعظػيمكه قاالنة تيسيعت ام قائل ػا



ٕٔٓ 

تل االنواركالنطلعوفعليتل االسرارفالنف يوفعجػزجػنس يرهمالنركف

.البشرعنه

بالجيلةبػعورعجػزجػنسالبشػرعػ االتيػافبيثػلالقػرافلػيساال ػظ

الحكياءالربانيي الراساي فيالعلماليستحفظي لعلماللهسبحانهكامػا يػرهم

 ػمكالتاسػيب ػداهمكيػافليسل ماالالتسليمالكل ػ كتصػدنق مكاالقتػداءب

نقتدياالعييبالبصيركاالصمبالسيي كالجاهلبالعالمككيانحكيوفباقتػداء

 العجمبالعربفياالعتراؼباعجازالقراف.

اعلػػمالعليػػاءكا كػػمالحكيػػاءبتصػػدنقاليوافػػقكافالنبػػي ٍ ثالثْــا

ؼببيانػهكناموسػهكالياالحكيحالكجيي العلوـاالسالميةانتشػرمنػهكعػر

سنتهكسياستهكاخبارقكاثارقاب دباهدب ل كهػ االعػالمالحكػيماتػيب ػ ا

ا كيػتاناتػهثػمكضربتفيػهمػ كػلمثػلكءفيهتبيافكلبيالكتابكقاؿ

كالرطػبكالنػابساالفيػهكنحػ نعلػمءفصلتكمافرطنافيالكتابم بػي

عػ االتيػافبيثلػهلعػدـعلي ػمباصوصػياتكليػاتافالعجػمنعجػزكفجيالر

كلػوبيػن معػ بصػيرةعيػرارأالعربكنكات االتيالن كق ااالم كلدفي مكنش

تعلمالعربيةكعرؼاللغةكاماعواـالعربفيعجزكفلعجػزهمعػ االتيػافبيثػل

ـبػاليعنيكع القرافكامااالدباءفيعجزكففاف يػوةالكػالخطبةخطيبف الر

اليعنيعلي سبعلماليتكلمكهمليسل معلماالباياالتبعرنةكاذبةكيا

عػ القػرافكامػاصػنوؼتريان منعجزكفع االتيافبيثلكتاب كيمف ػالر

العلياءفان منعجزكفعنهالف انةعلي متػارنراكانسػاباكنجػوـاكك انػةاك

ةكامثاؿذل كليسل متل الحكيةالعلييػةكرملاكتسايراك ركؼاكفلسف



ٕٔٔ 

 تينقدركاعليمثلكتػاب كػيمف ػالر عػ مثػلالقػرافبقػيالعليػاءالعيلية

ف ػمبكونهمعجػزارباعجازقكاكثرالناساعترافارءاقرارارالراساوفكهمابدبي

فكالنقػدركنعجزكفكاالنػساف ػلمػ الجػ بسػبعي مػرةفػالج ان ػاران ار

عػاجزكفعػ اليالئكةكالشياطي ليسل ماالج ةكا دةم الوجودف مان ػار

كاضحةفالنقدرعليمثلهك اؿالحيواناتكالنباتاتكالجياداتكالبسانطان ار

معارضةالقرافا دم الالقكنؤنده االبيافكنشيده االبنيػافلرفػ مػاعسػي

اللهسبحانهم كرائ مرقيبفلوعلػمكػ بهػ انوردقموردعليكالميبافاف

م اصناؼالالػقنبطػلتحدنػهكاليدعياليتحدياليسندنفسهاليهلبعاا دار

فلػواجتيعػتنفعػلناتيبكتابمثلكتابهاكنبطلامرقم  يرهػ االوجػهكلػم

ملبعضناتوابيثله االقرافالناتوفبيثلهكلوكافبع  االنسكالج علياف

 ءه االبرهاف.ه االبيافالنعترضلشيكبعدضّمه يرار

كافال ينك بعلياللهكنطلبالرناسػةكنفتػريكناتػرعدننػارٍ ساتعْا

النباليفاسقفاجركافرباللهسػبحانهكبرسػلهككتبػهكاليػوـاالخػركمثػلهػ ا

فاسػدالتػدابيرماػزيالكافرما كؿمنقط عػ اللػهسػبحانهماتلػحالحػاالت

ماترـباطلكع  ليةالكياؿكالسيتكالوقػاركتشػابهاالمػورعاطػلكذلػ 

بدن يفاذاكافك ل فامثالهفيالفسقةكالكفرةكافرةفافاليوم الكاملقليػل

كالكبرنتاال يركاماالفاسػقالفػاجراليفتػريالكػ ابالطالػبللػدنيافكثيػر

نػامركن ػديللتػيهػياقػوـفرالناتيبيثله االقرافال يمثلذل الكافاكالر

كنعظػمالقربيكنن يع الفحشاءكالينكركالبغيبالعدؿكاال سافكانتاءذي

اللهكنعظمانبياءقكرسلهكاكصياءهمكنعظمامرالدن كندعواليالحقكنن ػي
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ؿكاخبػاراالمػمكاالخبػارعػ ع الباطلكننطويعليالحكػمكالعلػوـكاالمثػا

الغيوبكنقيمالناسبالقسػطبػلكػالـكػلا ػدنشػاكلنفسػهكطبعػهكالنػزؽ

نػاتيكالندعهاللهافككقعارالناتيبيثله االقرافال يهوكالطوداالعظمكقرار

النهمازيما كؿ يرموفػقكالمسػددمحػركـعػ تشػاكلاالمػورم ػركب

اال في كثانيارباالختالؼ االفعاؿ ك اال واؿ ك ءامثالهكثيرةفاذااتيهوبشيقواؿ

ب مكقػاتل م ناتيبيثلهامثالهالسييااذاتحديكَاثارا سادهمكا قادهمكبػبّ 

م اللهككافالالزـفيالحكيػةمازناركار مانوف مكالسييااذاكافما كالر

فانهنبعااللهالبتةم ناتي بيثلهكنبطلفرنتهفاذارانناقفينفسهذاخلقابطاله

كعلمالنج لكاتػيبيثػلهػ ا سياسة ك مكارـ ك زهادة ك عبادة ك الننكر عظيم

الكتابال يندعواليالايربالبداهةكنن يع الشربالبداهةكندعوالياللػه

ك سدهمتا دبيثلهم بغ  مأنكرسلهكاكصيائ مكالعدؿكاال سافكلم

ككض السيوؼعليهامات مكار اـانوف مكهػممػ اهػلاللسػافكمػ اهػل

النقدرا دم البشرعلػي ك الله عند م  انه عرفنا الكافرن  مازي الله ك الفرنة

فوؽقدرةجنسالبشركيػانف ػممػ بػقالقيػرك كونه ف م اما ك بيثله االتياف

 ظالحكياءا اال فليس اعجازق لربانيي كالعلياءالصػيدانيي بعػداالئيػةذكؽ

 اليعصومي كيامر.

عاشبين ماربعي سنةككافمحلاالنظػارمعػركؼافالنبي ٍ خاهسْا

ناتلحاليالعلياءكالحكيػاءكالنسبمش ورالحسبككانوانعليوفانهاميلم

صػدكقارزاهػدار لييػارككاففيتل اليدةكقورارأنقرنكتبكلماهلاالدنافكلم

ليسفي اؿم  االتهمانكرقفقاـبعداربعي سنةكنطقبعلماالكلػي امينارمتينار
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كاالخرن كاتيبكتابنصدؽسانرالكتبالسياكنةكتصدقهكنظ رمػااخفػوق

مػ كػالـمن اعلينظم رنبكفصا ةعجيبة رنبةكترتيبلػيسنشػابهبػي ار

ك دنث مكنابرفيهع الغيبكندعواليالبػركالعيػلبػهكلػهالعربقدني م

كق كعظمكهيبةفيالقلوبكنسبهالياللهكتحػديبػهالعػربفػيبحبػو ت م

فيبلدهومرج جيي العربك وزت مفيقوـهمافصػحالعػربكابلغ ػمفػي

ةكاللػهمػ كراءف هماسعيالناسفيتكييلهكتعدنلهكا رص معلياليجارا

تيبيثلمػااتػيأنبطلدعواقكنالكلرقيبفلوعلمانهمفتٍرعليهالثارمن مرجالر

بهاكا س كذل علياللهنسيرفاذصدقهاللهباه ارعجػزمثػلاكل ػ الحسػدة

الحقدةالفصحاءالبلغاءالدهاةعلينػاانػهمعجػزكفػوؽطاقػةالبشػركلػيسال ػد

ذل ذكؽعجزجنسالبشػرعنػهكيػانػ اؽعجػزقعػ انطػاؽكم ناتيبيثلهاف

الحصيليساالالك ديالزماففانهكتابعلمكانيانعرؼذاالف لمػ النػاس

ذككقكانيامثلعلمسانرالناسفيه االيقاـمثػلعلػمالعػاميبف ػلعػالممػ 

لنػاسكالنػ كقوفاصػلالعلياءكانهالعدنللهكالنظيراكفػالفالشػاعرابػعرا

 مقاـذل العالمكذل الشاعركالنشعركفبعلوننحطدكنهمقاـالباقي .

كافالقرافمعجػزنصيرمعجزارفيياذكرنانحصلالعلمبافالكالـنيك اف

بجيي  دكدقكنعجزع مثلهجيي اصناؼالالقكيانعجزكفع خلقةانسػاف

فالحكيػاءالاصيصػي بعػداالئيػةأفساعجازقببحرؼكادراؾناكعالم رفار

فعربيكعجييككلا دنعػرؼمػ نفسػهعجػزنفسػهفػيأالطاهرن ليسب

الحاؿالازندم ذل كافعرفتذل عرفتافالقرافليسب ل اليعجزال ي

نعرؼاعجازقكلا دبيحضالسياعكقبلالتتب كاالمتحافكالنظرفالنقػاـبػه
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نبوةعليالسام بيحضالسياعكياكانتتقاـبيحضانطاؽالحصيفاف جةال

م االنطاؽنعرؼالعجزبيحضالسياعكالنعرؼم القرافالعجزاالبعدالتتب 

نقتصػركالعرضعليالفصحاءكالسعيفيمجاراتػهكه ػورالعجػزكلػ ل لػم

نوانطلبػوفمنػهنكتحالعػربمنػهبيحػضذلػ ككػاعليالقرافكلمالنبي

معجزاتاخركناتي مب ام  يرانكارعلي مفان مماكانوانف يوفالقػراف تػي

عدندةتبلغالتواتركاكردنااخبارارثمافعلينابيانهنعرفوااعجازقكيحكهونقوؿ

اللهعلي ماجيعي ال يرهمكافالقػرافافف مالقراف ظاالئيةالطاهرن سالـ

 فػاففيػهعلػوـنعرفه يرهمكالناس يرمشاركي فيف يػهكذلػ بػي ّمعييال

 االكلي كاالخرن فلوكافالناسنف يونهلكانواعاليي ب اكالحاؿكياتري.

امػرخفػيذل ان ارقلتكافقلتافالعربنعرفوفهاهرقفانهبلسان م

جوبتنػالليسػائلكعليجلالناسكقدكتبنػاذلػ كبػر ناكفصػلنافػيبعػضا

هػلاللهمقامهمػثالرالدن اعليالزنارةلشياناالشيرا يدب زن اجيالهافبرح

هوعربياـعجييبلهوعربيكبلغػةالعػربف ػلنعرفػهالعػرباـالككيػح

بػلكالالنعرفونهكهوبلغت مكالفاه مككيحنعرفونهكالنف يػوفمنػهسػطرار

ليةمػ هػواهرمػرادقدكفبواطنػهفانػهكتػابعلػمكف ػمنصحسطربلكالك

الكليات يرف ماليطلبك يوةالكلياتكااللفاظباليطالبفالعرباذاكػانوا

كالنف يوفهاهربرحالزنارةكيحنعرفوفهاهرالقرافكنف يونهك النعرفوف

نعػمنعرفػوفابػدارفيهعلوـماكافكمانكوفالينوـالقييةفالنعرفوفهاهرقابدار

افقاؿبيعنينطقكعبرعيافيقلبهكنزؿبيعنيهػبطكهكػ افانػهبلغػت مكاف

كتسػتيق افالعػرباردتالزنادةفراج سانركتبنانرف عن ه قالشػب ةان ػار
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نعرفواهاهرقكالباطنهفػانيل ػمبيعرفػةالنعرفوفهاهرالقرافكالباطنهفاذلم

ذلػ كيػانقػلعػن مكمػ لكماكانوانعرفوفكل مجيي الفاههان ارانهمعجزب

كلا دنجدفينفسهانهالنقدرعلياالتيافبيثلهكالنعرفهكالنعرؼسرنظيه

 .كنوعبيانهككفيبهمعجزةككفيبياذكرنابيانار

 الوطلة الشاتع

فعلي سبالظاهرنرندفاذقداتيناعليمااردناانرادقم بيافاعجازالقرا

 م  قيقةامرالقرافلتكوففيهعليبصيرة.نبي بطراراف

ءاالعندناخزائنهكماننزلػهاالبقػدركافم بياعلمافاللهسبحانهنقوؿ

فالقرافلهخزائ نػزؿمن ػافػاكؿخزائنػهاليػدادايالنػوفاياليػاءاالكؿمعلوـ

ؿلهاجيدفجيدفكتبمنهبواسطةالقلػمماكػافءفقاال يخلقهاللهقبلكلبي

افالنوفن رفيالجنةقاؿاللهعزكجلاجيػدكمانكوفالينوـالقييةكياركي

مدادار فصار للقلماكتبفسطرالقلمفياللوحاليحفوظماكافكمافجيد قاؿ ثم

كورارالابرفكافجيي ماكتبفػياللػوحاليحفػوظمػ هوكائ الينوـالقيية

 يػرفياليدادعلينحوصلوحالظ وربهفكافالقػراففػيهػ قالازانػةمجيػالر

ه رتاليوجػوداتمفصلككافنقطةكا دةكهيالنقطةتحتالباءكياركي

فتل النقطةهيذل اليػاءكهػوذلػ اليػدادكم باءبسماللهالر ي الر يم

كالحيدكالقراففالقراففػيهػ االيقػاـهيالتيفي اجيي مافيالباءكالبسيلة

جػريبػههوالحقيقةاليحيدنةبعين االفرؽبين ياكقػدانطػوتعلػيجييػ مػا

القلمعلياللوحكلكػ علػينحػوصػلوحالظ ػوربتفاصػيلهفػيكقتػهكمكانػهك

للعلمبالكثراتفينفسػهكتقػيسذلػ التحسب الصالحللظ وربالكثراتفاقدار



ٕٔٙ 

ادكالحركؼفافاليدادالييثلبهل ل ا دالجزئياتال يهوعدـ يػرقباليد

ميال اكب ػاكل انفقد يرقكامااليداداليطلقاليستعليعلي االنفقدهاكالبي ار

كفي اكمن افانهقدطويبا دنتهجييع ابحياانهالنعزبعنهذرةم ذكات ػاك

مػ بوجهمػ الوجػوقفالحقيقػةاليحيدنػةالتفقػدبػي ارصفات اكافعال اكاثارها

 كلنعمماقاؿالشاعرفيكصفه:ماجريبهالقلمعلياللوحابدار

 ءكػافالػػذاتعلمبكلبي

 

 ػػػػلوحمػػػػااثبتتػػػهاالنػػػداها 

 

كليػاركاماالازانةالثانيةلهف يالقلمكفيه االيقاـتييزاليعلوماتتييػزار

تف مم اللباسمعنيالساتركم السيحمعنػيالقػاط كتييػزالسػاتركيامعنونار

ع القاط البصورةاللباسكالسيحبلبامرمعنػويككػ ل االبػياءفػيالقلػم

كانتميتازةلك بتييزاتمعنونةكليةكذل القلمهوم بػجرةفػيالجنػةاي

من ػاركحالقػدسجنةالصػاقورةتسػييتلػ الشػجرةبالالػدكهػيالتػياكػل

هلادل عليبجرةالالدكمل النبلػيالباكورةكهياليشارالي ابقولهتعالي

كهوالعقػللقولػهاكؿماخلقاللهالقلمكهياكؿمتعي خلقهاللهتعاليلياركي

اكؿماخلقاللهنورنبي نػاجػابركهونورالنبيلقولهاكؿماخلقاللهالعقل

كهوركحالقدسكالركحم متحدم عقلالنبي االيقاـان ارفالقراففيه

م امرناماكنتتدريماكك ل اك يناالي رك ارامراللهكيااباراليهسبحانه

لون ع الػركحقػلالػركحأكنسؿعنهوػ ػكهوالركحاليسالكتابكالاالنياف

جييػ مػاجػريبػهالقلػمعلػيفيه االيقاـان ارفقدعلمالنبيم امرربي

 م ذل .اللوحككتبالنفقدبي ار

كاماالازانةالثالثةلػهفػاللوحكفػيهػ االيقػاـتييػزاليعلومػاتبق ػ اك



ٕٔٚ 

كءا صػيناقفػيامػاـمبػي كلبػيق ي  اكهواالماـاليبي اليشاراليهبقوله

فمجيدفػيلػوحمحفػوظبلهوقراكمقاـالنغادرصغيرةكالكبيرةاالا صي ا

لهثلثةاكراؽفكتبالقراففيكرقهاالعليبصورةعاليةعػ اليػوادخاليػةعػ ك

القوةكاالستعدادككاففيلوفالزبرجدككتبفيكرقهاالكسطبصورةرقيقػة

برزخيةككافالورؽعليهي ةكرقةالزنتونةاخ رعليلوفالسياءكالفيػركزج

سػفلبصػورة ليظػةمقترنػةبػاليوادكهػ قالورقػةسػوداءككتبفيكرقهاال

مدادقان ػار ك الدامس اسػودالفاللػوحنفػساليكتوبػاتال يػركهػ اكالليل

كتواالعلماليقاـمقاـ كرال ن ا د كفيه االيقاـان اربلهواناتبيناتفيص

يمقػاـاللػوحمػ عقلػهكفػاالانهفيمقاـالقلمكػافمتحػدارمتحدم النبي

 متحدم صدرق.

كالكتابفيه قاليقاماتكونيقدكتببيدادكػونيبقلػمكػونيعلػي

بكليػةمنػهاسػيهلوحاالمكنةكلياتكونيةكم تل اليكاتيػبقولػهسػبحانه

 امهانةكاليسيح ك مرنم اب  تلقيادـم ربهكلياتلقدلبثتمفيكتابكجعلنا

مثاؿذل كليااراداللهسبحانهالتعبيرعنهفيعػالمااللفػاظكااللهالينوـالبعا

التيهيلهكالصفةم اليوصوؼكالجسدم الركحاتيبالفػاظكعبػاراتعػ 

االفم خلق ػاأنك ذل االبتل الحقانقتطابق افيجيي ج ات اكيابيناكلم

خلقكهواللطيحالابير م  الفاظهيصفاتمنفصػلةفعبرعن ابحركؼكنعلم

 ع اليعانيكل افيه االيقاـثلامراتبكتبيةكلفظيةكخيالية.

اماالكتبيةف يالحركؼاليسطورةبيػدادجسػيانيعلػيمكػافجسػياني

عرضيباطوطماتلفةف يصفاتمنفصلةع الحقانققده رتفيالكييػات



ٕٔٛ 

الحقػانقكتقػ في ػاابػبا  افػاذااليتصلةالقائيةبيوادهاكهيمراناتواجهتل 

رءاهاالناهررايفي اتل االبباحكدلتػهعلػيه ػوربواخصػ افعػرؼاليعنػي

 اليقصودمن ا.

كامااللفظيةف يالحركؼالينطوقةكهياثارتصدرعػ االنسػافبواسػطة

االتالكالـكضغطال واءالػ يفػيالجػوؼكصػو هفػيقوالػبتلػ االالت

دن االياليسام كيانحيلالقرطػاسالكتابػةو واءنحيلتل االثاركنف ل ال

دن االيالناهركال واءمراةلتل االثارالتيهيابباح ركػاتاليػتكلمونالياف

بل واتهكاسنانهكلسانهتق في اكتظ رفي اعلي سب اكيانحيلالياءاثػرنػدؾ

بحرؼكالصورةاليوجيةاثر ركػةنػدؾ رفارم التيونجكن هببهاليالبعيد

انطب فيمػراةاليػاءفتصػوربصػورتهفػاف مكتػدبركهػ قالحػركؼهػيمرانػا

متوج ةاليالحقانقالكونيةقدانطبػ في ػاابػبا  افػاذابلغػتمسػام السػامعي 

 دلت معلي اايعليه ورهافعرفواب ل اليعني.

الحركؼاليثاليةكهيابباحالحركؼالاارجيػةكاماالحركؼالاياليةف ي

نلتفػتالػيالشػواخصعليالصحيحسواءكانترقييةاكلفظيةفافاالنسافمػالػم

نجػدمقػاـالشػاخصالػ يرءاقننطب فيخيالهصورةاالتريانهلولمالاارجيةلم

االبػباحنجدقفي كرقكبػواخصتلػ ننساقككليانتايلالنجدقفيذهنهالياف

مكتوبةفيالورقةالوسطيم اللوحاليحفوظالن امصاقعتهكتل الصورالاياليػة

هيصفاتمنفصلةع امثاؿالحقانقالاارجيةكابباحل اتدؿاليتايلعلػيتلػ 

علي سبمر  اةالاياؿ.ءات افان اتظ رفيالاياؿعلي سبمرءالحقائق

ردةعػ اليػوادليسػتتحتػاجالػيكاماالحركؼالنفسيةف ي ػركؼمجػ
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اةخياؿبلهي ركؼمت كتةقائيةبعلل االتيهيمن ػاكءكالمركالهواٍءمداٍد

ل اكب اكفي اكهياكصاؼدهرنةقامتبانفس افيمحلانفس اكهػيبانفسػ ا

صورنفسم تحصلتلهفان اعليهكاالبارةاليف يهافالنفسالكليةالقدسية

التتاصصلالبااصاالبحسبمراناهاكمراناهابيزاناهاالتيتحصلتبالعلمك

العيلكتكيلتكتصورتب افبقدرالصورالعلييةكالعيليةكبحسب اتتاصػص

سعيل منفوسكتتقدر ما اال لالنساف كتل اليراناهوناتتلػ الحصػصليس

هيكناتفيصدكرال ن اكتواالعلمبلهواناتبيفاف مكفي اتاكنلقولهتعالي

 فافدرجاتالجنةبقدراناتالقراف.كارؽأاقرالتينقاؿلليوم نوـالقيية

بالجيلػػةالقػػراففػػيهػػ قاليقامػػات ػػركؼكصػػفاتمنفصػػلةعػػ تلػػ 

الحقائقكتعبيرعن اكقدعرفتانهفيعرصةالحقانقمتحدمػ  قػانقمحيػدك

هػ اكتابنػااليبي فيكلمقاـكهوباط قولػهتعػاليكهمالكتابمحيداؿ

بالحق عليكم كفيعرصةالحركؼصفات قانق مالينفصلةكانػوارهمكننطق

كلػيسنفترقا تينرداالحػوضل همالقييوفعليهكالحافظوفلهكالناطقوفبه

الػينػوـان يابعدكركدالحوضنفترقافبلهومثػلللػدكاـكيػانقػاؿمػانكوف

 القييةكليساليرادخصوصالقيية.

كاماماركيم كوفالقرافالثقلاالكبرككون مالثقلاالصغرفانيػاذلػ 

اذانكػوفاعظػمتاصصػاربحسبالظاهرفاففيالظاهركلمانكوفاقػلاختيػارار

لنكوففياالنظاراقخصصلعدـامكافميلهعنهفيهككلمانكوفاعظماختيارار

كمػ هػ االبػاباسػتقباؿكفي يراليعصوـهوك ل لييلػهعنػه البػارتاصصار

فيالصلوةالقبلةكانياذل  كػمهػاهري ػي ه ػورهمفػيعرصػةالنبي



ٖٔٓ 

فيالظاهرلقلػةاختيػارقكهػمالبشر يراليعصومي فكافالقرافهوابدتاصصار

افبالثقػلاالكبػركهػمسػيوافسػييالقػرناتيوفبهكنتبعونهالختيػارهمهػاهرار

االصغراكقػاؿذلػ مال ظػةلبػاط القػرافالػ يهػوعقل ػمكهػاهرهم بالثقل

العرضيفيعرصةالرعيةاكبيال ظةانهخطاباللهككالـاللهكامراللهقدنزؿ

م عندقكهمعبيدموتيركفميتثلوفقدخلقوافيالدنياكانشأكامن اكهػوان ػار

 يسابقه.نرج ال

فكيحافاليوم اف لم القرافبالجيلةاكبرنةالقرافهاهرنةكقدركي

نرادباليوم همسالـاللهعلي مكياركيفػيب مصلواتاللهعلي مكنيك اف

كاليػرادماكسعنيارضيكالسيائيكلك كسعنيقلبعبدياليوم القدسي

ءدكفاللهفي كقرقرافاف لكلبيافالكاماماركيبههماكرسوؿالله

نوقرالقراففقداستاحبحرمةالله رمةالقرافعليالقراففقدكقراللهكم لم

فػيالحقيقػةكهػممحيدانت يفانهمتحدم اؿاللهكحرمةالوالدعليكلدق

م اف لمنهبالب كلياكػاف قيقتػهمتحػدةؤءكاماهاهرقفالياف لكلبي

كهواكؿمػاخلػقاللػهكمحػلاليشػيةككج  ػاالػيالالػقكعقلمحيدم 

جيي الكاننػاتمػ بػعاعهفػالقرافمحػلاليشػيةككج  ػاالػيالالػقكجييػ 

الكانناتم بعاعهكنورقكهياثرقكصفته اكيةعنػهبػار ةلػهكابػفةعنػه

بػر هب ػاالعلػيمفجيي تفاصيلالعوالمبركحمجيالتالقػرافكتفاصػيل اقػد

ءبعداللػهسػبحانهكالحكيمكهيكتبف ائلهكبيافكياالتهف واف لكلبي

بهنو داللهسبحانهفيذاتهكفيصػفاتهكفػيافعالػهكفػيعبادتػهكبػهنعػرؼ

فيمقاـالبيافكاليعانيكاالبػوابكاالمامػةكتفاصيلذل كبهنعرؼالنبي



ٖٔٔ 

اللػهعليػهكالػهكبػهنعػرؼلػهصػلواتاليقامػاتلػهكآبهنعرؼتفاصػيلهػ ق

تفاصػيلا ػواؿاالنبيػاءكامي ػمكسػانرالالػقكا كام ػاكتكاليف ػاالكونيػػةك

ءنعدلػهككنفسػهفػالبػيالشرعيةفانهانزؿبعلماللهال يهػوعقػلمحيػد

امػا يػرقمنهم نطقبػهكمػ  فظػهكاسػتحفظهكنستارجه قاليراتبكيالر

نزعمالناهرانهسػ لكف يػههاهرقانيقكباطنهعييقفياابعدقع عقول مكهو

ككليانتعيقفيهنظ رفيهمشػكالتتحيػرااللبػابمثػلانػاتهػ االعػالم يػا

لمباكضاعالعالمككليانتفكرفيهنزدادابكاالراانهعنزعمكلناهركافكاف بيار

 رمةالقرافعلياللهكحرمةالوالدعلػيفيالحدناعليابكاؿكاماقوله

نكوفمعناقافالحرمةالتيبهفييك افم اففياالخباراليشبهعي اليشبهكلدق

نبرزهالالقهكنػدعوهمالي ػا رمػةالوالػدعلػيللقرافعليالالقكعلياللهاف

ليالالق رمةالوالدعليكلدقفافالقرافكالدالالقكالالقكلدقبرزمنهفلهع

نػرادنعرف اكنظ رهالالقه تينحترموقب اكنيكػ افكلدقكه قعلياللهاف

باللهمح كؼالي اؼايرسوؿاللهاككلياللهفافالقرافالباط كوالدرسػوؿ

اللهككلياللهالظاهرفحرمةالقػرافعلػيالنبػيالظػاهركالػوليالظػاهركحرمػة

 ليكلدقبالب كماعلي مف وعلياللهكياافمال مف ولله.الوالدع

اكسيعتنجريفيالقرافالنػهمتحػدبالجيلةكلماستسي فيالنبي

صػا بكهػوان ػارالناتيهالباطلم بي ندنهكالم خلفػهمعصوـمعهف وان ار

سػيرتبػهافقرانػاركلػوكاليهاالبارةبقولػهمعجزاتكاثارككراماتمثله

كهو به باللهكبغ هبغضاللهالجباؿاكقطعتبهاالرضاككلمبهاليوتي

كمعرفتهمعرفةاللهكانكارقانكاراللهكاالعتصاـبهاالعتصػاـباللػهكهكػ اكلػو



ٖٕٔ 

لوكػافنستقصيف انلالكتابلفنيالعيرقبلتياـالكتابالفاللهنقوؿب نااف

تنفدكلياتربيكلوج نابيثلهمددارلكلياتربيلنفدالبحرقبلافدادارالبحرم

كلوافمافياالرضم بجرةاقالـكالبحػرنيػدقمػ بعػدقسػبعةابحػركقاؿ

 فلنكتحبياذكرناكقدا تويبياترندافباءالله.مانفدتكلياتالله

يكضػعهبػي ناموسػهكبػرعهالػ كمياندؿعليصدؽدعواقفصـل:

العباد يادعااليالبركالايركالعدؿكاال سافكليةكن يع االساءةكالشػر

كالظلمكليةك يلالعبادعليالتوجهاليمانقت ػيهالعقػلكن ػاهمعيػانشػت يه

النفساالمارةبالسوءكفيهنظػاـك كػمنتحيػرفي ػاالعقػوؿكنعجػزعػ درك ػا

لحقكدعااليالحقكمثلذل النصدرع رجلكافرضػاؿالحكياءفكافعليا

باخالقػهكزهػدقكعبادتػهكاسػتقامةم لنرندجلبالدنيالنفسػههػ امشػفوعار

 االتهكتشاكلامػورقبحيػااذاسػالتاعػديعػدككاجحػدجا ػدبػافالنبػي

البتةكذل نكوفالنتعديخصالهكا والهكاقوالهكافعالهالكاملكيحننبغياف

كافكانػتفػرداركلهمشفوعبياتواترالنقلبيعجزاتهكاناتػهالدالػةكهػيفػردار

محلنظرلي نجحدامرقاماكليةف يمتواترةمعنيعلػيانػهاتػيبػامورخارقػة

كنكػ كاقعػارللعادةه اككثيرمن ام كورفػيالقػرافاليتػواتركالحكػيممػالػم

نك بهعليهالنجعلهفيكتابهال يهواعظماناتػهكخليفتػهنزريعليهعدكقبهك

تقػ فػيالقرافباخبارقع الغيبكضيانراصحابهكبػامورلػمفيرعيتهكقدمأل

تقػ الػياآفكما ػافمن ػا ينػهفقػدكق ككقتالنزكؿككقعتبعدكبامورلم

رمػ خلفائػهكيػاعرؼكه راضيارم اضيركيااخبرثمذل نشػف بيػاه ػ

ناتيمياالنحصيم االناتكاليعجزات تيانهتظ راالناتكاليعجزاتمػ 
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قبورهمكذل امرالننكركهوكالشيسفػيرابعػةالن ػارعرفػهالػوليكالعػدك

 تيانهتظ راالثارم قبوراكالدخلفائػهليحػضالنسػبةالػي مفػاالمرفػيهػ ق

  نارعليعلم.االكافكالحيدللهاكضحم

كم اجلياليعجػزاتالتػياخبػرب ػافػيالقػرافبػقالقيػر يػانقػوؿ

 القير انشق ك الساعة نكػ كهوم اليتواتراتكنزؿبهالكتابكلػولػماقتربت

فيتك نبهنعوذباللهكهومعجزبي الننكرراقلكافكافيارانشقالقيركقاؿكاقعار

فيه قاالناـم اهلاالفرنجكامثال مانػهعنػدناتػوارنرالوليكالعدككمانقاؿ

في ا وادثماقبلهكمابعدقكليسفي ا كانةبققيركلو ػدث ادثػةهكػ ا

افاالرضلكتبػػتفػػيكتبنػػاكبػػككوابػػ ل فػػيقلػػوبالج لػػةفجػػواب ماكالر

عػ نصػحاالرضمحػركـفػاكالرةنحجببعضسػطو  ابع ػارباعتقادكمكرن ّ

نك فيكتب ممنهذكرفي ج ة جباالرضاناهمعػ رؤنةبقالقيرفافلم

م االفقفينحجبع كثيرم  يػررؤنتهكاماالنصحاالخرفافكافالقيرقرنبار

اهلج تهاف دثبه ادثبالب فالباقوفالػ ن الننحجػبعػن مفػافكػاف

البتةفالنركفكالنطلعػوفككػ ل بالدمغييةتل الليلةفيحرموفع درؾذل 

النطلعػوففبقػيالػبالدالتػيالبالدالتيكافكقتبقهكقػتمنػام مفػان مان ػار

ماكانتمغييةككافالوقتاكؿالليلففػيتلػ الػبالدالنكػادنافػيكنطلعػوف

عليهكبعدذل كجوباثباتكػل ػادثكقػ محػلكػالـكقػدماؤهمماكػانوا

كيػاهػوفيومػارالناـكالحوادثه ااالعتناءكابػتدكلع ػمنومػارنعتنوفبجرندةا

ب  االقواـكهمتقوكابعدباػتنصػربزمػافكنك دكؿالنصاريابدارهاهركلم

نك عنداكائلاالسالـل مذل القواـكال بطه اكال ن  رفواكتباللهكلم
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هك رفواالتورنةكاالنجيلك ػ فوانحترمواكتبنحتشيوام اللهسبحانهكلملم

كيانش دبهاختالؼنسرالتورنةكاالنجيلبلسػلبتعػن مالكتػبمن ياكثيرار

السياكنةم كثرةالتحرنحكالتبدنلالنحتشػيوفمػ  ػ ؼعظػيمانػةلػه

تدؿعلينبوتهكلػزكـانقطػاعدكلػت مكخػراببنيػان مكفسػادنظػام مكنسػر

علياخفاءذلػ ا ػرصكاسػعيكيػاننكػركفاالفنبوتػهكنبوتػهدنن مبلهم

كاضحةجليةفيكتب ماليوجودةاليحرفةفقدابقياللهفي ػامػانػدؿعلػينسػر

فيردهماستارجنام كتب مكقدكتبناكتاباربرنعت مكلزكـاتباع ممحيدار

ذلػ ننكركنػهباسػيهكرسػيهكمػ اناتعدندةتدؿعليبعثةخاتمالنبيػي 

 فكيحالنكتيوفانتهكمعجزتهالتيتصير جةعلي م.

افالعلياءقػدعجػزتعقػول معػ اقامػةالػدليلالعقلػيعلػينبػوةفصـل: 

مػن مان ػماللهعلػي ماجيعػي هنػارككالنةعترتهاليعصومي صلواتمحيد

بااصػ مجزئيوفباصيوفكالعقلمدرؾالكلياتفالنيك اقامةالدليلعلػيا

كقدخصنااللهسبحانهبعلمامك بهلنااقامةالدليلعلياعيػان مكابااصػ ممػ 

اللهعلي مكليوفكياسػتعرؼكافه ػركاطرنقالعقلكانياذل الن مصلوات

فيمقام مالاامسبلباسالجزئيةكقامتاالدلةعليكليت مفامكنناكالحيدللػه

بااص مبلكا وال مككثيرمػ مػانتعلػقب ػمفػان ماقامةالدليلالعقليعليا

نتلوثػواباقوفعليصرافةمانقت يهاليشيةالكليػةكالحكيػةالكليػةاالل يػةكلػم

نبدلواخلقاللهفكيانيك لناالدليلالعقلػيعلػياللػهنغيركاكلمباالعراضكلم

 م.سبحانهكاسيائهكصفاتهكافعالهنيكنناالدليلعلي 

نهكػاففػيذاتػهبػالتعػي كالأبفنقوؿبقدرمانتيسرلنااالفافاال دجل
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فاكؿماتجليكياعرفتسابقاركاثباتارماكافنفيارن انةنيتن معهذكرماسواقكاننار

مافيػاركنػتكنػزاربهبالكيحكالابارةكينونتهاالزليةاالكليةاليعبرعن ابقوله

نهالتيهيناف ةفيجيي االمكنةالوجودنةاالمكانيةكذاتػهأبكهيا دنتهجل

الظاهرةالتيليسلغيرهام الظ ورماليسل اك يبهاليطلقاليستترلعظمنػورق

اليافيلشدةه ورقكقدكسيتهكسبو يتهع جيي بوائباالمكػافكالكػالـ

نػةالغانػاتكن انػةالن انػاتكعن اكالتعبيركياالكالـعنهكالتعبيػركهػي ا

فا ػبءعلػيماالكؿكاالخركالظاهركالباط كهوبكلبيمبدؤاليباديكهي

وراالكرـكسػرالوا دنػةالتػينعرؼكنتعرؼفتجليبالتجلياالعظمكالظ اف

ثانيل اكهػواليعبرعنػهبرابػ الثلثػةكهػيالجبػركتكاليلكػوتكاليلػ كال

يسةكهيالثلثةم برازخ اكهيالعقلكالػركحكالػنفسكاليثػاؿكسادسالا

متناهيػةكبيعيػة يركالاكثػراالهػومع ػماليالو ػدةكالادنيم ذل الجسم

اليعيةهيب فالوا دالاارجع االعدادكهػواالسػماليكنػوفالياػزكفأه ق

افكػافلػهفاقػةاليػهبالقيػاـعندقالػ يلػيسلكيػافالالػقفاقػةاليػهبالركنيػةك

ـالسياءكاالرضبامرقكم اناتهافالصدكري كه االوا دهومعنياسيائهتقو

ونوفعلػيسػرقاليستبشػركفبػامرقسبحانهكجيي ماندعوقبهكالةامػرقاليػام

هواليرادم جيي االسياءكالصفاتالنتجاكزقارادةمرندكالنصدؽعلػيمػاك

هاسمكالتعبيركه االوا دهوذلػ اال ػداذاكصػحكعػي بػالتعي فوؽصفت

قالعاـالشاملال ياثنيبهعلينفسهكهػوكيػااثنػيعلػينفسػهكاالكؿكهوثنا

ليهكذل انهثناءال انػةلػهالنحصي يرقم سانراليتعيناتاليحدكداتثناءع

بػهكوالحيػدالالنػقالياصػوصالن انةكننبغيلكػرـكج ػهكعػزجاللػهف ػك
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سبحافرب ربالعزةعيػانصػفوفكسػالـعلػياليرسػلي كالحيػدللػهرب

اعرؼكهومقاـالعاليي  اف كاليعرفةاليحبوبةكالتعرنحالػ يعػرؼا ببت

فبػهالفاتحليااستقبلكالااتملياسبقبهنفسهكالعلةالغائيةاليوجودةقبلالالق

اليعػادءف ػوالفػاتحالاػاتمكاالكؿاالخػركاليبػدكبهناػتمعػودارءارفتحاللهبد

اعرؼالحبيباليحبوبلقوله اف خلقػتالالػقكلهخلقالالقكياقاؿا ببت

فركيمامعنػاقماخلقتالج كاالنساالليعبدكفكبهابارفيقولهلكياعرؼ

ليعرفػةكهػواليعرفػةاليحبوبػةالفاكؿعبادةاللهمعرفتهفالقالالقلليعرفوف

اليتحدةبصفةاللهسبحانهف والحبيبكهواليحبوبكهػواليرنػدكهػواليػراد

الواضػحاتكاالسػراراليكشػوفاتفاف مهػ قاالنػاتاليحكيػاتكالػدالالت

 كنتتف مكاالفاسلمتسلم.اف

بػدءارجػوداراعلمافه قاليعرفةاليحبوبةهي انػةالالػقاليقدمػةكفصـل: 

كهػيالقائيػةمقػاـاللػهفػياداءاسػرارالتو يػدكصػفاتهكعػودارخرةبػ ودارؤالي

ه وراتهالكونيةكالشرعيةكهيهػاهرقاليشػ ودكتجليػهاليوجػودالينػاديفػي

فيالحدكثكاالفتقارالفػرؽبينػيكانابشرمثلكمعرصةالحوادثكالالقبقوله

ليباالستيراركالدكاـكنلقيفيركعيكهونتيمثاؿك دتػهبينكماالانهنو يا

سبحانهالداؿعليافال كماليقركفبكمالظاهرلكمبيالهكا دفي كػافمػنكم

(1)نااؼم لقاءربهلعدـاليناسبةبي كثرتهكك دتهكتالبي اعندسطوعنورها

بعبػادةربػهالػ ينشػرؾفليتو دبالعيلالصالحال يهػومػ صػفاتالوا ػدكال

كالنلتفتمنكما دكبياالركالنييل نييناربعبادتهعبداللهكلوالقماعبداللها دار
                                                           

(اينورالو دة.ٔ)
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االكبػ وداركاتصػافاركعيانػاركك االفرؽبينيكبينهه وراركام وا ياتؤمركف

عػرؼاللػهكافليهونةكانيةهيعبدقكخلقػهفػػي رانػيفقػدرايالحػقكبػي

معرفتػيبالنورانيػةهػيمعرفػةاللػهعزكجػلكمعرفػةاللػهلواليمػاعػرؼاللػهك

 فانام االعراؼال يالنعرؼاللهاالبسبيلمعرفتي.عزكجلهيمعرفتي

بالجيلةتل اليعرفةاليحبوبةهيذاتمعبرةع اللهسبحانهكمترجيةلػه

بػانهلػيسبيعػركضلالقػهكجػلماارادم معرفتػهليسػتبعػرضالفاال ػد

ليادكن ػاكلػيسفػيعرضػ ا يرهػاف ػيذاتمسػتقلةللػهالنعقلكون اعرضػار

قالجييػلك يػدقالنبيػلفبػهافتػتحكسبحانهكهيمعرفتهسػبحانهكصػفتهكثنػا

كتػريالكتابكاليهاليابكيابينهفيكتابهالتدكننيكافتتحباـالكتػابكقػاؿ

قيلكفي م  وؿالعرشنسبحوفبحيدرب مكق يبين مبالحقاليالئكة ا

العػاليي  رب لله كهػواللػهسػبحانهف ػ قالػ اتكج ػلالقائػلتعظييػارالحيد

هي يدقسبحانهكانتجب افيالقدـعليسانراالمماليتاصلةاالزليةاالكليةالتي

صػفت ا ػ فتعنػهااللػحهياال دفيذات اككينونت اكالحيدفيه ورهػاك

الدالةعلياال دنةكال اتيػةاليسػتقلةكزنػدتفيػهاليػيمالدالػةعلػيالتبعيػةك

افااللحل استصفاتم صفاتاللهعزكجلاالبتداءفافاللهالوصفيةكذل 

تعاليابتداءجيي الالقكااللحابتداءجيي الحركؼكاالستواءف وعادؿ ير

االل ك حمستونةفيذات اكاالنفرادفاللهفردكااللحفردكاتصػاؿالالػقجانر

باللهكاللهالنتصلبالالقككل منحتاجوفاليهكالله نيعن مفك ل االلػح

هيمنقطعةم  يرهاكاللهعزكجػل ك ب ا متصلة الحركؼ ك بالحركؼ التتصل

فكيا االلفة م  معناها ك خلقه م  صفاته بجيي  افاللهعزكجػلسػببالفػةبان 
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كيػاركيعػ الالقفك ل االلحعلي اتالفػتالحػركؼكهػيسػببالفت ػا

فااللحالجلذل فيعرصةالحركؼ ػرؼالتفرنػدالمفيتفسيرالصادؽ

كدليلالتو يدكك ل الييم رؼاليالوؽكاليفعوؿكاليلػ كاليجػدكيػا

دالػػةعلػػيتفاصػػيلمراتػػبالقوابػػلككقواهػػااربعػػوفالبسػػمركيفػػيتفسػػير

اليقبوالتكفيهتياـكلمدبرمصنوعككياؿكلماارنػدبلو ػه انتػهفزنػدت

الييمالدالةعلياليالوؽكاليفعوؿفياال دك  فتعنػهااللػحالدالػةعلػي

ف وا دفيباطنه يدفيهاهرقخاصبهسبحانهكالننبغيالتو يدفكاف يدار

حانهكهوالثناءال ياثنياللهبهعلػينفسػهكهػوكيػااثنػيكالنحصػيلغيرقسب

كاليعادكلػ ل صػارالحيػدءثناءق يرقفعلمافالحيدهوالفاتحالااتمكاليبد

ا باالعياؿالياللهعزكجػلفانػهالحبيػبكهػواليحبػوبكهػواكؿالالػقك

قلهكادلػهعليػهكا بػهعنػدقكهػوابرفهكاعظيهكاقربهم اللهسبحانهكا كا

نزؿكنعرؼذلػ مػ  انةالغاناتكن انةالن اناتكعلةالعللكالثابتال يلم

نقركالػهاالخصلتي افالكاللهمااراداللهم الناسبي ارجعفػرباط قوؿابي

  قالنعيػةفافاالقراربالنعمهواالقرارببالنعمفيزندهمكبال نوبفيغفرهال م

الكبريالتيهيعي  يدقال يعليهعبادقكعرف ماناقكاالقراربال نوبهػو

نالق ػماالنرداللهم الالقااله ن فلمالبراءةم اعدائهكاالعراضعن مكلم

 ل ياف يا قيقةالعبادةكاليعرفةالتيهيالغانةفاف م.

حبوبةالتيكصحاللهب انفسػهكيػااعلمافه قال اتاليقدسةاليفصـل:

النسػبق اسػابقكالنلحق ػاال ػقكعرفتهياكؿتجليػاتالكينونػةاليج ولػة

كهيمعانيهسبحانهكهاهرقال ياقامهمقامهفػيسػانرالنطي فيادراك اطام 
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دعواليهفياداءاسرارالتو يدكابداءانوارالتفرندفيمقاماتهاالربعةالنػهالضػ

لهكالندكالمشاكلكالمياثلفانتجبهفيالقدـعليسانراالمػمعلػيعلػممنػه

عنهفالقيفيهونتػهمثالػهفػاه ركناهيارانفردع التشاكلكالتياثلفانتجبهامرار

عنهافعالهفبهامرماامربياامركبهن يمػان ػيعيػان ػيفجييػ مػافػيعرصػة

ولهمػوتيرةكبارادتػهدكفن يػهمنزجػرةكبػهاجػرياللػهاالمكافبيشيتهدكفق

سبحانهجيي نعماالنجاداتكاالمدادكالفيوضفػيالوجػوداتكبػرع اكفػي

الشرعياتككجودهاكبهتحيدعندكلمالوؽكبهال ي م يدق ياعػرف م

وفكلدضركرةكاناقفحيدكقسبحانهبهف وسبحانهمحيودعندقكبهف ومحيّ

كيا ققفيمحلهف  قال اتهػياليحيػودمػ  يػاءمشتقفيعرصةاليبد

الربكمحيدم  يانفس اكهػياليقػاـاليحيػودللػهسػبحانهاذهػياليقػاـ

ال يالتعطيللهفيكلمكافكخصاليحيودبالربكمحيدبػهالفاليحيػود

قا ػد ػق يػدقكنحيػدم  يدكبكرفالربمحيود يا يدنفسهكلػم

بانهذكرلغيرقفيهكاماذل الظاهرف ومحيداي يدمػرةبعػدليسللربجل

اخريكذل انهفيهذكراللهسبحانهكمثالهفيرةنحيدبحيػداللػهسػبحانهالنػه

سبحانهمحيودبهعندقالفيذاتهكمرةنحيدفينفسهلنفسهالنهمجرياالنادي

لمقولهعليخلقهكهومعني لمم  العبد الػربنشكر فوجػب يػدقنشػكر

اكهػونلمالئػماالنفسػهنحيد امداالربهكلملمعليجيي الالققاؿعلي

محيدمرةفيالغيبكمرةفػيالشػ ادةاكهػومحيػدفػيالػدنياكاالخػرةاكهػو

محيػػدفػػيالسػػياءكاالرضاكهػػومحيػػدفػػيالتكػػون كالتشػػرن فالجػػلهػػ ق

كهيفػيالتكػون كالغيػبكالوجوقكامثال انكوفتل ال اتاليقدسةمحيدار
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االعليا يدالن اا يدتاياتتبيانوجػبالحيػدكفػيالسيواتكفياليأل

التشرن كالش ادةكاالرضي كعالماليوادمحيدالن ػا يػدتمػرةبعػداخػري

فػيتلػ ءالفذكػراليبػدءبػدففيا يدزندفيالحيػدااللػحالدالػةعلػيالي

كامافيالعوالمالدنياءالعوالماكثركسرقفي ااه رفاتيبااللحالدالةعلياليبد

اتيفيهبالييمالدالةعليمراتبالظ وركالالقيةكيافصلناك  ؼعنػهااللػح

.الدالةعليالو دةكبددفيهالييمليدؿعليتكراراليحيودنة

نكوفبجيي تل اليعػانيتلػ الػ اتاليقدسػةعافنيك افكالحيدلهم

داللهالنهفمهمحيدار سباللغةف ي ي كهوالثناءالجييلبح شكر معانيهال

هػو شكر ال الحقيقة في ك  سبحانه كياله صفة ك  الالق في الجييل ذكرق ك  ؤق ثنا

ال اتمتيح ةفيالله تل  كانت ليا ك  رضاق في الينعم نعية سػبحانهصرؼ

شكرف ي س اكانت قيقةال  تيلنف ذكر في ا لغيرق ليس صفات ا ك  ب ات ا له ك

لم مرة د بع مرة شكور م اي د بيمحي رضاق االثػرناالح اذ اثارق ك  ابعته م  ء

اطاعهالكافربكفرقكيااطاعػهاليػوم بانيانػه د ق د نرن ك  اليوثر شاء ن ما علي

له د نسج الن ار ضياء ك  الليل دسواد قػ شػكور كم اللهباسيائهجيي خلقػه سبح

كلخيػر اصل جعله  يا بالجييل ذكرق ك  عليه اثني ك  له ك  فيه سعيه الله بكر

 بر كمهكك كرضػيعن ػا د يػارضػيتعػ اللػه الرضػاف ػيمحيػ معانيه

فػػي كرضػػيعن ػػاجييػػ اثارهػػا سػػبحانه فػػيذاتػػه سػػهلتيح ػػ ا ارت ػػاهالنف

 امهككينونات م الجػزاءمعانيه بػاعظم اللػه جازاهػا  يػا د محيػ ف ي لجزاء

كاراد كصل االيهبافكانتكياا ب كا كاستالص اله سه ك يااصطنع النف

الحقمه الق اء بيػامعانيه ك  بػالحق ل ػا ق ػي سػبحانه  اللػه الف د محيػ ف ي
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كنيك اف كهاهرق كمعانيه  صفته ك  نورق ك  انته جعل ا  يا منه ستحقه نكوفت

 ُاخوذارم نقاؿ كيا  الغانة هو ك  الحيادا  انتيم  ك   انت  اي  ياداي ك  ياداؾ

ظرار كن دايجعلت انةالغانات كؼف يمحي د انةالصني اليعر اليافالحي

سبحانه الله قاؿ كيا الن انات ةن انة كػ ئ ال ي ل ا  ي ر تػ  ك ي  ف ا قولػه ػ الػي ل يػ ق  ك

ي  ي ل ا ع ل ا  ب ر  ه ل ل  د ي ح ل  ية.العلةالغائ(1)كهوا

بالجيلةب  قالوجوقكامثال ػاتسػييتلػ الػ اتاليقدسػةبيحيػدكليػا

الربوبيةفيالتكون كالتشرن فوػػ بكانتهيالقائيةمقاـاللهفياالداءلجيي 

تكػػوفهػػيالنبػػيالكلػػياالعظػػمكاليسػػييبيحيػػدكا يػػداليلقػػبكجػػباف

قبلمػ االنجػادكبػهخػتممػاكتكوفهيال يبهفتحاللهمااسػتبحبيبالله

سػػبقكالي ػػيي علػػيذلػػ كلػػهكتكػػوفهػػياليبعػػوثفػػياليقػػاـاليحيػػودك

 صا بلواءالحيدال يتحتهجيي ماخلقاللهسبحانهفاف مكتثبت.

م مػادةهػياقػويركنػيكجػودقكمركبارمالوقاركلياكافهوفصـل:

ةباللهالن االعلمباللهالػ يافػادقاللػهاك دهياكهيج تهاليربهككانتعالي

منهكعرؼنفسهلهب اباننةمػ الالػقلػيسفي ػاذكػرلغيػرقسػبحانهدانيػةمػ 

للهسبحانهال يكن هالرب قيقيارالاالقالن اكاقفةفيمقاـاكادنيكانتعبدار

هكليػانكػوفعبداللػاذمربوبف يعبداللهعليالحقيقةفيػ اسػيائهكجػباف

كانتاليادةمقاـاالبكيا ققفيمحلهكالظاهرفيالكلياتعليطبقالبػاط 

عبداللهككافلهصورةكلياكانتمنغيرةفيلجةبحػرنكوفابوقان اركجباف

ءم اال كػاـالجارنػةالو دةسابقةعليجيي انحاءالكثرةكالنجريعلي ابي
                                                           

(ايالحيد.ٔ)



ٕٔٗ 

يرمتحصنةبحص اللهع عركضالتبدؿكانتامنةب امصونةبصوفاللهع التغ

السػالـمطي نةبحفظاللهسبحانهداخلةفيدارالسالـاليشارالي ابقوله دار ل ػم

ف يامنةمػ كػلتغيػركتبػدؿكادخلوهابسالـامني كياقاؿسبحانهعندرب م

فامػهامنػةكنكػو كافالواجػبافزكاؿكتكثركلياكافالظاهرعليطبقالباط

لياكافكل ادثمثلاالكيػافكهػياليػادةكالصػورةكالو ػدةالظػاهرةفػي

تركيب ياكالالكالعسلكالسػكنجبي الحاصػلمػ بين يػااليتولػدمن يػاكهػو

 ادثمركبلهمادةهيمنهاالبكصػورةهػيمنػهاالـكان ار يرهياكهو

هالتوجػهلػهالػيا ػد يػراللػهسػبحانهكقداعرضعن ياكانقط عن يااليربػ

قدافناهياعندسطوعنورربهفاخفينفسهكاه رربػهبكلػهكلػيسال ػدنعيػة

نك ال دعنػدقمػ نعيػةتجػزيااللمنتييارنكوففيالظاهران ارعليهكجباف

ننبغػيكالعياسواقه اكلياكافهواعظمالالقطراراللهسبحانهكنكوفمنقطعار

نت للال ددكفاللهسبحانهككافالواجبفيعالمالظػاهرالتػ للكالتاشػ اف

للوالدن كالطاعةل ياكالتصغرل ياككافذل النناسبتيح ػهللػهسػبحانهك

النكػوفال ػدعظيػةعليػهالبتػةكنكوفنتييػارنهكجاللةمكانهكجبافأعظمب

مػ الكػلكجتهاذخرجاعلمم الكلكا س ادبارك ل اليتمكاالنقطاعابلغلح

لالمورك لبةعليالعػالمكللجيوشكتدبيراراكثر كيةكسياسةكرناسةكقودار

كامثاؿذل النيك  صول الالنتاـال ن المربيل مكالعنانةكاملةاقلناصرار

ياكافمكةقلػبالعػالمككلنكوفنتييارم ا دتشيل مبالجيلةكافالواجباف

ككػافالنبػياكؿبيتكض للناسكسطهكد يتاالرضم تحتالكعبةكهي

االعظمال يبه يوةالعالمهػواليابػرعػ عػالمالغيػبكالترجيػافعنػهلعػالم
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سػهكأنكوفمسػقطرالش ادةكهوالطحاجزاءالعالمكخالصتهكافالواجباف

ن اجرمن االيدماغاليدننةكننتشرمػ هنالػ نػورقكمولدقالشرنحهومكةك

ننبامنهفيجيي بدفالعالمامػرقكن يػهك كيػهكه ػورقكافسػانرالحجػج

 يػوةالعػالمكرك ػهكقدفصػلناهػ ابينزلةالحواسالظاهرةكالباطنةكهو

كرسػياسػتواءنصػيرالبياففيسانركتبنافتبي انهكياالنليػقسػانراالع ػاءاف

كالسػيائيالركحسويالقلبفانهالالنػقبػهكفػيالقدسػي ارضػي ماكسػعني

 اليػوم  عبػدي قلػب كسػعني النليػقبيولػدقكمبعثػه يػرمكػةكالنليػقكلك 

بي اجرق يراليدننةالتيهيبياليةمكةكج ػةالشػياؿج ػةاليػرةالسػوداءك

كهياياليدننةبينزلةالػدماغكيػاصافيةاالكهوذكمرةسوداءمابعااللهنبيار

افمكةبينزلةالقلبكم اجرالركحمػ القلػبالػيالػدماغكمنػهننتشػرامػرقك

بعامػ ت اميارنكوفه االنبيالكليابطحيار ركتهكبعورقفيالبدففوجباف

 مكةكهاجرالياليدننةكمن اانتشرامرقك كيهفيالعالمكياعرفت.

مظ راسماللهالحيكبه يوةكل ػيكهػوعقػلكلياكافهوصـل:ف

الكلاليدبرلجيي ماسواقكبهبعورالكلكعرفان مبرب مكبهنؤدكفجيي مػا

كلف ػػماللػػهسػػبحانهكنعيلػػوفبيقت ػػيمحبتػػهكنتصػػفوفبصػػفاتهكنتالقػػوف

دكفم م اكيالكثػرةباخالقهكبهنعبدكفالر ي كنكتسبوفالجنافكبهنصع

اك داالبياءكا كاهالصفةا دنتهسبحانهاليبامرمقاـالو دةككافهو

كاكؿسراجابتعلزنتقابليتهم نارمشيةاللػهسػبحانهكػافبعػدافبعػاالػي

نكػ نتحيػلادنياليراتبكابعدالعوالمباطابقوؿادبركاستج نورقفيهلػم

الصعودككافنحتػرؽمػ بػدة رارتػهكءفيهبالفعلفيمبدنصيربنيةالعالماف
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نظ ػرنك نظ رمنهالغانػةفوجػبافنك نبلغرتبةالكياؿال يارندمنهكلملم

ءم كراء جبسانراليظاهر تيننت جبنيةالعػالمبػي اربعدبيامرقفيهبي ار

ءكيػاافركحبعػدبػي ارءكنحصللهطاقةلظ ورقكامتثػاؿاكامػرقبػيبعدبي

بنفسػهفي ػاكنظ ػراكالرالولدبعدمانزؿالينطفتهكاستج في اكامرباالقباؿلػم

فكافنطفةثمم كراء جاباليعدففكافانياه رم كراء جابالجياداكالر

علقةثمم كراء جابالبرزخبي النبػاتكاليعػدففكػافم ػغةثػممػ كراء

ثػممػ كراء جػابالبػرزخبػي الحيػوافكالػنفسباتفكػافعظامػار جابالن

ثمه ػرالػركحفػياليرتبػةالسادسػةبعػداسػتكياؿالقابليػةكالنباتيةفكافلحيار

انشػانت اج اكل اعبرعنهسبحانهبقولػه خلقػارأثػم فتبػارؾاللػها سػ ناق اخػر

 يقبػوؿكهػو يػرخلػقالقابػلككانياعبرعنهبالالقاالخرفانهخلقالالاالقي 

لظ ػورقكنكػ قػابالرك ل بعدافخرجكقدراللهسبحانهه ورنورالعقلكلم

نبلغاجلهكنصيربالفعلمػاجعػلفيػهبػالقوةالنطيقهككافنحترؽكن بلقبلاف

م الكياالتالتيهيمظاهراسياءاللهكصفاته جباللهسبحانهانػواربػيس

حانبمكف راترطوباتدما هكابارت ا تي التبينػهكبػي العقػلعقلهبس

كيانحجباللهسػبحانهبػي الشػيسكبػي نجػوـالنباتػاتالحدثػةمػ االرض

ل التحترؽكتبلغ انت اثمبتساي تل الشػيسمػ كراءالحجػبنجفػحبػي ار

كجػهالبي ػاءتل الرطوبات تينتقش السحابكنصحوالف ػاءكنظ ػرفشي ار

فاذابلغ دتيييزعليماهوعليهفاكانلالتولدمقامهمقاـالنطفةللعقلالنييزبي ار

الصوربع  اع بعضنكوفبينزلةالعلقةفاذابلغ دتيييزاليعانيالجزئيةمػ 

الكلياتكاالباراتنكوفبينزلةالي غةفاذابلػغتيييػزالنسػبك سػ بعػض
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كنفع ام ضرهانكػوفبينزلػةالعظػاـفػاذابلػغ ػداليراهقػةكاالبياءكقبح ا

اخػركنظ ػركجػهالتيرن نكوفبينزلةاكساءاللحمفػاذابلػغالحلػمننشػؤخلقػار

العقلكياننبغيكنكلحكنجػريعليػهالحػدكدكنؤخػ كنطلػببالواجبػاتك

ليػاجػريعليػهاخػراليندكباتكاليحرماتكاليكركهاتكلوالانهخلقخلقار

القلمكلياكلحكلوه ره االعقلفيبدفالطفلمػ اكؿمػرةلػ بلكتالبػت

نكوفعليه جابم اكؿمرةكبنيتهكاضيحلتالبتةفقدراللهالعزنزالحكيماف

ء تيتنت جالبنيةكنتحللذل الحجاببػي اربعدبينترققذل الحجاببي ار

عقلالاالصع كج هكنربيهباالصنارقفليانزؿالعقلء تينسفرالبعدبي

ككصلاليعالماالجسػاـكالػيالعػرشكنػزؿفعاليارالكلبامتثاؿامرادبرعاليار

اليالكرسيثمالياالفالؾثماليالعناصركاستج فيالترابثمنوديباطػاب

قالكػونيماكػافنيكػ االالفاقبػاؿالالػفشػي ارصارنظ رامػرقبػي اراقبلكونار

بيشيتهسبحانهالكونيةكهومشيةاللهالكونيةاليتعلقةباقباؿالاالنػقكليػاكػاف

الالقلعدـن جهكت ي هماكافنيكنهامتثاؿذل االمربصرافتهقػدراللػهتعػالي

نظ رعليالتدرجكالترتػبالحكيػيفػاكؿذلػ ه ػرمػ كراء جػبنهافأب

الحجابالجيادنةكهواكؿقدمهفيمراقيالصعودكدبرالعالمم عدندةاخرها

افعاؿجيادنةثماذاكيلفيه االيقاـالقيعنهقناعكراءتل الحجبكجعلهذا

الجيادكه رم كراء جابالبرزخبي الجيادكاليعػدفثػممػ كراء جػاب

كالنبػاتثػممػ كراءاليعدفثمم كراء جابالػنفسالبرزخيػةبػي اليعػدف

 جابالنفسالنباتيةثمم كراء جابالنفسالبرزخيػةبػي النبػاتكالحيػواف

ثمه رفيالعالمم كراء جػابالػنفسالحيوانيػةكدبػرالعػالمبتػدبيرالػنفس
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الحيوانيةكتمخلقهكتعلقبالعالمنفسم النفوسالغيبيػةفػافالػنفسالحيوانيػة

الماذهيم عالمالبرزخبي الدهركالزمافكهيالالػقاالخػرم  يبه االع

للعالمكتمجني العالمفلياتعلقتقدنرالعزنػزالحكػيمبتوليػدالعػالمكبػدازمػاف

دـعلػينبينػاك السػالـكلػهكعليػها تعلقالنفسالناطقةبالعالماه راللهسػبحانها 

افصورةالنفسالناطقةالقدسيةلي سػتاالالوجػودالتشػرنعياليفػاضمػ ذل 

نك نتحققاالباليشيةالكونيػةكذلػ اليشيةالتشرنعيةكياافالوجودالسابقلم

افالصورةاالنسػانيةفػيا سػ تقػونمكهػياكبػر جػةاللػهعلػيخلقػهكهػي

الكتاباليبي ال يكتبهبيدقكهيالياتصرم اللوحاليحفػوظكهػيالجسػر

ي الجنةكالناركهيالحجةعلػيكػلجا ػدكهػيهيكػلالتو يػدكالييدكدب

ب ػانماالاليػوم افهػماالكاالنعػاـبػلهػماضػلمظ رالتفرند كل ػم فالناس

فالصورةاالنسانيةهيصػورةاالنيػافاليطابقػةليشػيةاللػهالتشػرنعيةاليحبوبػة

تحبوفاللهفاتبعونيالحبيبةللهسبحانه كنتم فيرسوؿاللهاسوة سنةلكمكاف

فكافالواجبفيا داثصورةالنفسالناطقةالقدسيةتعليػقاليشػيةالتشػرنعية

بالعالم تينحدثم هل اكبعاع افيالعػالمصػورةالػنفساالنسػانيةالناطقػة

.كلك عليترتيبالحكيةكالصوابكالتدرنجالحكييكيابينا

هياالنسػافالجػام مػ كراء جػابادـفاكؿذل اه رتل اليشيةالتي

السالـفكاف رارةمشيتهايتربيتهللعالمكالحرارةاليتعلقةعلينبيناكالهكعليه

اه رهام كراء جاببرنعةنوحعلينبينػاكالػهبالنطفةفاذاانت جالعالمقليالر

افبػرنعةابػرهيمالسالـفكانتبينزلةالحرارةاليتعلقةبالعلقةكهك اكػكعليه

السالـبينزلةالحرارةاليتعلقةبالي غةكبرنعةموسيعليعلينبيناكالهكعليه
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السالـبينزلةالحرارةاليتعلقةبالعظاـكبرنعةعيسيعلينبينػاكنبيناكالهكعليه

السالـبينزلةاكساءاللحمككلذل لعللنطوؿبيان ػافػاذاتػممراتػبالهكعليه

اخركاه رالركحالغيبيػةالتػيهػيفػوؽعػوالمقاللهخلقارأابليتهكتمن جهانشق

القوابلكهياليقبولةبالنسبةالي افكيلامرا ػداثصػورةالػنفسالناطقػةفػي

العالمفيه قاالطوارالستةعليكفقا داثسانراالطػوارككيػااف كػمكػل

رتبةالال قةكنرف فػاذاتعلػقالػركحنبقػيمرتبةم تل اليراتبنزكؿباتيافال

ننسرجيي تل الشران كنػزكؿ كيهالياليياتك ل كجبفيالحكيةاف

 ا كام اكنبقي كمالشرنعةالرك انيةاليمياتالعالم.

نكػ فػيمحلػهكهػواذاكافلػماذكػرقاسػتطراداركهنا رؼاخرا باف

افالشرنعةبالنسبةاليالطرنقةبينزلةالجسػدكقستالشران بيابعدهاكعرفت

كياافالولدبعدتياـصورتهكرك هالحيوانيةالتيب ػاتيامػهكقوامػهنتعلػقبػه

النفسالناطقةبعدتولدقكنتدرجفياليراتبكيابيناعرفتافالشػرنعةجػاءت

متولدنوـ ػدنرخػمالصالحصورةالعالمكالغانةتعلقركحالوالنةب اكافالعال

كتعلقبهسرالوالنةكلك م كراء جػبعدنػدةعلػي ػ كمػاسػيعتفكػاف

بقدره وربرنعةادـكبقدر رارةالنطفػةكيػانظ رسرالوالنةاكالرالواجباف

نتجلػيالػوليمػ  يػر جػابككيػاافءالػيافبعدبيبيناكنتدرجاالمربي ار

نعيةكػ ل الػوليمحػلاليشػيةالطرنقيػةكب ػانحػدثالنبيمحلاليشيةالتشر

كيػاصػارباليشػية قيقيػار قيقةالنفسالناطقةالقدسيةكنصيرالعالمب ػاانسػانار

بعػدنومػاركبػركزاركل ل ترياسرارالوالنةتشتده ورارصورنارالتشرنعيةانسانار

اخػرالعالمخلقارأكج هكننشنسفرالوليصلياللهعليهكعليابائهع نوـالياف



ٔٗٛ 

بالقاءبرعجدندككتابجدندهوعليالعرببدندفليػاتعلػقبػيسالوالنػة

تسػػحائبأباػػرةاال قػػادكالاصػػومات تػػيانشػػببػػدفطفػػلالعػػالماثػػارتا

مكف رات التبي بعورالنفسالناطقةايالوالنةكبػي بػدفالطفػلككانػت

وجم فوقهموجم فوقهسػحابهليػاتبع ػ اكظلياتفيبحرلجينغشاقم

ككانػتتلػ الشػيسترقػقنكػدنراهػاندقلمذل الشعورفوؽبعضاذااخرج

ءكتل السحائبدائيػةمسػتيرةبعدبيتل السحائبم كرائ ابحرارت ابي ار

كامػاكجػهاالنتفػاعبػيفػياليزمافصحوالعالمكه وربيسالوالنةقاؿ

 السحاب جلل ا اذا بالشيس الناس كانتفاع ءكيػابعدبيكلكن اترؽبي ار يبتي

سم أءكهيالحجابال يعليكجهربعدبيتترققرطوباتدماغالولدبي ار

اللػهنك ماه ػرفػياعصػاراالكليػاءسػالـسالعقلاليتعلقب ل الولدفلمءكر

وربيسهاهرم كراءسحابمكف رمتػراكم لػيظككػافالعػالمعلي ماالكن

الصادقي  زماف كالطفػلالػ يالنعػرؼبػي ارالي النطفػة فػافالشػيعةبينزلة

مػ بػران دنػن مككػانوامحتػاجي الػيالعامػةكانوااليزمان ياالنعرفوفبي ار

فصػاركافػيزمان يػاالعيياءكفيزمان ياتبصركا تيا تاجتالعامةالي مفي ػا

ءفػازدادتبصػرهمفػيبعدبػيبينزلةالعلقةكالطفلاليييزللصورثمترقيبي ار

معالمدنن ماليمنت يزمافالغيبةالكبريكزمافاليحيدن رضوافاللهعلي مك

عندالكلفتبصركاةك صلعندكلماتبرماكافمتشتتارتاجتيعتاالخباراليتشت

عل اطلعوا ةالتػيكانػتبانػديابػااصتياالسراراليتفرقةكالف ائلاليتشػتك

متعددةفازدادتبصرهمككافالزمافتغير كيهكصاربينزلػةالي ػغةكالطفػل

ءالػيافا كػمالعليػاءامػربعػدبػياليييزلليعانيالجزئيةكك ل ترقيبي ار



ٜٔٗ 

فػيكن ػارارفواهيي ػملػيالرالوالنةكصنفواالتصانيحفيردالعامةالعيياءكصػر

كرف االستبعادع طػوؿالغيبػةكابطاؿامرخلفاءالجوركاثباتكالنةاالئية

االذلػ كصػنفوافػيذلػ نك للعلياءبكراللػهمسػاعي مالجييلػةهػّمنهلمأك

تصانيحالتحصيكاثبتواابطاؿامرالالفاءك قيةاالئيةم كتبالعامةكاالدلػة

قليةكا كيواامرالوالنةفيازمنةفصارالزماففيتل االكقاتبينزلةالعظاـالع

كالطفػػلالػػ يعػػرؼ سػػ بعػػضاالبػػياءكقبح ػػاكعػػرؼبعػػضالنسػػبك

التصدنقاتكيامرككافك ل اليافا كػمالعليػاءبعػدفػرا  معػ هػواهر

ةكاليطولػةكامركافػيتصػنيحالكتػبالياتصػرؤاالصوؿهواهراال كػاـكتػ

مػ نػدعوانوعػارالي  بةكاليفصلةفيالفقهكا كيواامػرقبيػاالفػوؽلػهكلػم

الكتباالكصنفوقكاجتي عندهمبوارداالخبارالتيب تع االكلي كاقػواؿ

العلياءالايرن كاطلعػواعلػيمواضػ الشػ رةكاالجياعػاتكصػنفتالجوامػ 

والمكالوسائلبلكالوافيف ياربعػةكان ػبطامػرهػاهرالثلثةبحاراالنواركالع

أكبلغاليراهقةكالتيييػزفبػدالدن بياالفوؽلهفترقيالزمافاليافكسيلحيار

اللهسبحانهبعػدذلػ فػيتيكػي قابليػةالزمػافكتيرننػهعلػي قػانقالػدن ك

بلوغالحلػمكلػ ل تػراقء تينصلحالنشاءالالقاالخركبعدبيان اجهبي ار

نكلحبامورباط الوالنةكانتشركالحيدللهاسرارالوالنػةكبػواط الف ػائلك

ءاليقاماتككتبفي االكتبكالحيدللهربالعاليي  تػيانػهكتػبمػ مبػد

عشػرةمػ ةاليائةالثالثةعشرةاليسنتناه قكهيالتس كالستوفم اليائةالثالثػ

كمناقرنبثيانيائةكتػابفػيالف ػائلكا كػاـامػرالوالنػةكبػواط مشانانا

ءمػ االزمنػةالسػابقةكنػادتفيبينك مكتوبارالتو يدكالنبوةكاالمامةمالم



ٔ٘ٓ 

ساالبػػ ادفػػيءكسالينػػابركعلػػيرءكعلياؤنػػارضػػوافاللػػهعلػػي معلػػير

بػةكاسػرار رنبػةمػ اليجالسكاالناديكاليػدارسكاليكاتػببف ػائلعجي

بواط اركافالدن كتبصرالناسكزاؿعن مالج االتكال الالتالتػيكانػت

م لوازـموت مفياالطوارالسابقةك دثتفي مالحرارةالغرنزنػةكافضػاقت

ب ل صدكرقوـكثارتابارةا قادهمك سدهمكبغي مكياثارتنػوـه ػر

سػحانبمكف ػرةاكؿك دثتم اباػرةا قػادهمثانيػارعلي مهاهرالوالنةنوـ

قد جبتبي اعي الناسكبيسالحقيقةكخفيفيالجيلةامرهاكهم ػافلوف

ءتل االبارةكتفني اكتيحوهاكتظ ػربعدبيع افبيسالحقيقةتحللبي ار

اصا يةكيا للتبيسهاهرالوالنةتل االبارةالحادثةاكالر للهالتيقػدسنة

هوال يارسلكل تجدلسنةاللهتحونالرتجدلسنةاللهتبدنالرخلتم قبلكل 

رسػػولهبال ػػديكدنػػ الحػػقليظ ػػرقعلػػيالػػدن كلػػهكلػػوكػػرقاليشػػركوف

 لقدا س الشاعركاجادكللهدرق ياقاؿكنعمماقاؿ:ك

ف ل نور ا يد الدن   لزن 

 

اليدل يػ  القلػوب به  ةت اء
 

 قوػ نرنػػدالحاسػػدكفليطفػػ
 

 االافنتيػػػػػهبياعأكنػػػػػ 

 

 بالجيلة،كالتحسب اللهمالحكعدقرسله

اكفاء التيثاؿ  سب م   الناس

 

 دـكاالـ ػػػػػػػواءاابػػػػػػػوهم 

 

ككمترؾاالكؿلالخركليست رارةبيسالحقيقةباقلمػ الشػيسالظػاهرةك

ربناراالبرارككيدالفجاركالحقناباالبرارنثوراالبارةكياثارتاعاذنااللهم ب

افب تمعرفةتفصػيلككثبتاقدامناكانصرناعليالقوـالكافرن افرغعليناصبرار



ٔ٘ٔ 

 .ا واؿاالناـفعلي بكتابناالكبيراربادالعواـفلنقبضالعناففافللحيطافاذانار

دلنفرالػركحكبلػوغبالجيلةاذاتيك الزمافبنوركلياليل الينافنستع

فػيالحلمكه وربيسالحقيقةككقوعالتكليحكهوماابػاراليػهالصػادؽ

نيانظراليالقائمعلػيمنبػرالكوفػةك ولػهاصػحابهأك دنامف لقاؿ

عدةاصحاببدركهماصحابااللونةكهم كاـاللهعشررجالرةثلثيائةكثالث

 تينستارج خلقه علي ارضه بااتممػ ذهػبع ػدماتومارم قبائهكتابارفي

الله رسوؿ م  اجفػاؿالغػنمفالنبقػيمعػهاالالػوزنركمع ود عنػه فيجفلػوف

نقيبار عنػها دعشر فالنجػدكف االرض فيجولػوف عيػراف ب  موسي م  بقوا كيا

انت ػيكفيرجعوففواللهانيالعرؼالكالـال ينقولهل مفيكفركفبػهم هبار

لهعػ الحقيقػةكألكييػلبػ زنػاد ػي سػ مػاذكػرقاميراليػومني هوباط

الحدناصعبمستصعبكلعلنانشيراليباطنػههنػاكفػيالبػابالثالػاكبػاط 

 باطنهفيالبابالراب اذالتصرنحبه راـفيه قاالزمافكباللهاليستعاف.

غيػبالفاللػهسػبحانهاعلمافالظاهرنوافقالباط كالش ادةتوافقالفصـل:

مػاتريفػيخلػقالػر ي مػ تفػاكتكا دكامرقكا ػدكالصػادرعنػهكا ػد

الظاهره ػورالبػاط ككيالػهكالشػ ادةتنػزؿالغيػبكتفصػيلهفػالظ ورتيػاـك

البطػوفكالفعػػلتيػػاـالقػػوةفالنعلػػماالسػػتدالؿعلػػيالغيػػباالبالشػػ ادةكعلػػي

عيوفاالختالؼبي البطوفكالظ ػورهػمبعيػدكفالبطوفاالبالظ وركال ن نز

االلبػابفػاذانظرنػاالػيهػ اع الصوابمتو لوففياالرتيابكليسوام اكلي

ننػػاقذامقػػامي مقػػاـاالفػػالؾالػػ يهػػومقػػاـاليتحركػػاتكالفواعػػلكأالعػػالمر

ليػاالييداتكمقاـالعناصرال يهومقاـالسواك كاليفاعيػلكاليسػتيداتك



ٕٔ٘ 

بنفسهنعنينفسهم  يااالعليفعػلالعػاليفػيكافكلاثرعندموثرقمالوقار

ثيراليػوثركالعناصػر يػاأانجادنفسهم  يااالسفلكانتاالفالؾ يػاتػ

اثرنتهم افالحيثي سػارناففػيالكػلاالاف يػااالثرنػةخفػيفػياالعػاليك

يفػياالسػافلكالغالػبعلي ػااالثرنػةكثيرخفػأالغالبعلي االفعليةك يػاالتػ

ج اتالربجلال فاالفالؾ نهكمترجيػاتاراداتػهاليلكوتيػةالغيبيػةأبيفعولية

نهكمشياتهكمراضيهكمطالبػهأفياليل كالش ادةكمنب اتع محابهتعاليب

القائل الجسيانية بلباس ل ا الظاهرة العناصر علي  ججه ك للعناصر عبادق ل ام  ة

في كافنرجومنكممثلنالقاءربه كا د اله ال كم انيا الينا نو ي مثلكم بشر انا

عيالر فليعيل بنا فيه الظاهرة انته الي النظر ك نفسه كليتافحليلحقصالحاربالقاء

الييلاليالكثراتكالشركاءاليتشاكسي كالنشرؾبعبادةربػه ع  لينتزع ك بنا

نهبعبادتناعبػداللػهكلوالنػامػاعبػداللػهفػافكنػتمتحبػوفاللػهالباطاعتناا دار

 فاتبعونانحببكمالله.

بالجيلةاالفالؾ ججاللهعليالعناصرب اا تجعلي اكاتػمكابلػغكاكيػل

نناافل امقامي مقاـكليةك يبالػ يبػهانفػردتعػ أفاذانظرناالياالفالؾر

جنسػ اكمقػاـجزئيػةكبػ ادةبػهارتبطػتبالعناصػركمشاكلةالعناصرم ابنػاء

لبستلباس افاليقاـاالكؿمن يامقاـالعرشكالكرسػيكهيػااخػوافبابػافمػ 

ابوابالغيبالفرؽبين يااالافبابالعرشا يػبمػ بػابالكرسػيكالعػرش

الحػدكدكمقاـاالجياؿكالبساطةكالوساطةبي الغيػباليعػريعػ التعينػاتك

الجبركتكالكرسيمقاـالتفصيلكالتركيبكاالرتبػاطبالشػ ادةكاليلكػوتك

ديع الغيبكمستودعسرقكخزانةعليهكػافالكرسػيؤكياافالعرشهوالي
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نسػتفدقلػمالعػرشبػي ارديع العرشكمستودعسرقكخزانةعليهفلمؤهوالي

كرسػيكالفػرؽبين يػااالباالجيػاؿكم الغيباالكقدرسيهفيصدرلػوحال

 ػق قػهكديعنهالػيكػلذيؤالتفصيلفالكرسينفسالعرشكخليفتهكالي

اليكلمالوؽرزقهكالعرشهػوالينبػئعػ الغيػبكنبيػهكرسػولهالػيعػالم

االجساـفالعرشمقاـالنبيكالكرسيمقاـالوليكهيافيعػالمالغيػباخػوافك

كرسينستفيدكليانعليػهمػ العػرشكليػاتجليػافػيعػالمالجزئيػةكافكافال

التعلقكاالرتباطكه راباالمامػةه ػرابالشػيسكالقيػرفكػافالشػيسه ػور

نيدأالعرشكالقيره ورالكرسيكلياكافمادةالشيسكالقيرفيالظاهرم ت

لهكػافالشػيسكالقيػرالعرشكالكرسيكاليادةمقاـاالبكيا ققناقفيمح

فيالظػاهربينزلػةاالبػ للعػرشكالكرسػيكهيػابينزلػةاالبل يػافػالعرش

ابوالشيسكالكرسيابوالقيركقدعرفتافالعرشكالكرسياخواففالشيس

كالقيرفيالظاهرابناعمكفيالباط اخوافكلياكافالعرشمقاـالعقلكالعقػل

والعالمباللهالبائ م الالقالدانيم الاالقكػافعبداللػهماعبدبهالر ي كه

نكوفابوالنبيالظاهرعبداللهكلياكافالقيرمقاـنفسالشيسكمقاـفوجباف

القابػػلكالطالػػبكالشػػيسهػػيمطلوبتػػهكمقبولتػػهككػػافالكرسػػيابػػاقكػػاف

اـالعقللهكالعقلالكرسياباطالبكباعتبارافالقيرنفسالشيسكالشيسمق

الغالبعليهاليادةكالنفسالغالبعلي االصورةفالعقللهابوةبالنسبةاليالػنفس

كهومربي اكهيكمال االبي اكالقيرهومقسمفيوضاتالشيسفػيالسػفليات

 ػق قػهكالسػانقالػيكػلمالػوؽكالنيراالصغراليقارفل االيعطيكػلذي

نيػدهػوالءكهػوالءمػ عطػاءالشػيسكبػهنسػعدماالمدادكالررزقهكهوقاس
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االبقياءفالشيسب  االلحاظابوالقاسمكقدعرفتكجهتسيية نشقي ك السعداء

النبيال يمقامهمقاـالعرشبيحيدكا يدكمحيودكيامرفلنػ كراسػتطرادار

 .سياتالكرسيكالقيركماه رفي يام اناتاللهسبحانه

فاقوؿلياكافالكرسيمقاـارتباطالعرشبالجزئياتكالسفلياتكافنػدق

ككليهكخليفتهكنفسهكتفصيلهكيامرفلياكافالكرسيتفصيلالعرشكجيي 

نكػوفج ػاتامدادالعرشكفيوضهكعلومهتتفصلفيعالمالكرسػيكجػباف

نعلػمكػلانػاسمنػهمشػرب مكالسفلياتك(1)الوالنةمتفصلةمتعددةفيهليناسب

ن مأنتوجهبكلكجهاليقوـكنناطق مبلسان مكنؤديالي ممانوافق ال مكب

الوا دالنناسباليتكثراتفوجباف نكوفللوليكالاليفةج اتليتوجهاليك

كلقوـبوجهمناسبكقػدعرفػتافمقػاـاالثػاركليات ػاالبسػيطةاربعػةالنػارك

الياءكالترابككليات ػااليركبػةثلثػةالجيػادكالنبػاتكالحيػوافككػلال واءك

كا دم االنواعالثلثةاربعةاصناؼمن االغالػبعلي ػاالنػاركمن ػاالغالػبعلي ػا

ال واءكمن االغالبعلي االياءكمن االغالبعلي االترابكياتػريمػ اخػتالؼ

كالنافػيذلػ هافاليواليدكليػةاثناعشػرصػنفارطبان ه قاالنواعكالنافيامر

عليالعالمبالطبان كعلياءالطػبكالفلسػفةكالنطيػلالكػالـبػ كرهاكالننكػر

نكوفبي ه قاالصناؼبرازخاالافالبرازخم الجزئياتككلبػرزخنلحػقاف

اعشرةفوجببجانبكال انةللبرازخكالبرزخبنفسهتاب للطرفي فالكلياتاثنت

نتوجهبكلكجهالػيقػوـكننفجػرمػ عشركج ارنكوفه ورالوليعلياثنياف

عي كلكجهماءمددكفيضمناسبلقوـكنتكلمبلغةكلقوـكنؤديالػيكػل
                                                           

(الكرسػي.ٔ)
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قوـع العػرشمػااكدعمػ سػرقل ػمفالجػلذلػ ه ػرالكرسػيفػيمنطقتػه

كرةلػهاربػ طبػان علػيكفػقالعػالمكلياتدكرات اثلثةككػلدعشربرجارباثني

عشركل ممػ تكوفاثنياالسفلفدؿذل عليافاكلياءالنبيكخلفاءقنجباف

ككيػاطينةكا دةكنوركا دكركحكا دكرتبةكا دةاالان ماثناعشرباصار

عشرالبدل ام  املنحيل اكهوفلػ البػركجعلػياالصػحكافالبركجاالثني

اللػهعشػرسػالـنكػوفلالثنػيا دافالؾالكرسيالجزئيةك ل الواجػبافهو

اللهعلي االحجػرالػ يانبجسػتمنػهاثنتاعشػرةعلي م املكهوفاطيةصلوات

عينابواسطةالعصاالتيهػيالكرسػيكهػيبييػي موسػيالعػرشلػيعلمكػلانػاس

 فيهكفيياذكرتكفانةكبالغ.مشرب مكلوالافمقاـتفصيلهليسهنالبسطتالقوؿ

نلحق ماعراضلقوةتو دذكات ماعلمافاالبااصالكليةال ن لمفصـل:

نق جيي مال مكب مكعن مكمن معلين جالحكيةكالصوابكمطابقةالواق 

االكليككلياتالحكيةفييك االستدالؿعليجيي ذل بالعقلكنطابقالواق 

بااصالجزئيةالػ ن لحق ػماالعػراضكمػازج ماالمػراضفالنيكػ كامااال

توافقماه ركابهم كلياتالحكيةالتينستدؿعلي ابالعقلفالجلذل نيكػ 

اللػهعليػهكالػهكاكصػيائهبالعقػلاليسػتنيراالستدالؿعليا واؿالااتمصلوات

 بانوارهمدكف يرهم.

ك ي كصلالوليالػيعشػرسػني كطػوؿفنقوؿاماكجهبعثتهبعداربعي 

كسػتي فػاعلمكعشرن كبقاءالوليبعدقثلثي ككوفعيرهياثلثػاراناـنبوتهثلثار

افللنبيكك االوليمقامي مقاـباط كمقاـهاهركللباط مطلقامقبوليةبالنسبة

الظاهركللظاهرمطلقاقابليةبالنسػبةالػيالبػاط فلظػاهر النبػيقابليػةلبػاط الي
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الوليكياافالشيسقابلةالنوارالكرسيمسػتيدةمنػهكميػاثبػتفػيمحلػهاف

اخرجيػادكمعػدفكءخلقارالشيأننش دكدالقابليةتدكرعليثلثةاقطابالياف

ءءفيػهمعنػيكػلبػينباتككلكا دم ه قاليراتػبمػ بػابافكػلبػي

ككا دةعنصرنةارضيةفيكوفتيػاـ ػدكدالقابػلمركبم تس قب اتفلكية

فلياكافالنبيالظػاهرلػهقابليػةعنػدالػوليالبػاط كجػباف ثلثي  نكػوفالكلية

قبػػلاليقبػػوؿككجػػب صػػولهفػػيعػػالمالظػػاهرقبػػلالػػوليالفالقابػػله ػػورار

عليهنكوفبثلثي سنةليستكيلدكراتالقابلية تينستعدالبراؽنورالوالنةاف

قبلالوليبثلثي سنةفليااستكيلالثلثي تولدالوليكهوبينزلػةفتولدالنبي

نستكيلفيعشرمراتبكلياكافاليقبوؿان اراخرناقخلقارأثمانشقولهسبحانه

هيالقب اتالعشربعاالنبي كقػابالرتاـاليراتبكاملاليقامػاتمقبػوالرك

لغهواربعي ال يفيهاستكياؿكلكاملثػمبقػيالػوليكب ي بلغالوليعشرار

قابليةبالنسبةاليالنبػيالظػاهربعدرف النبيثلثي لبيافانهلياه رنكوفه ورار

 فبقيثلثي اله ارتبعيةهاهرقلظاهرالنبيكباطنهلباطنه.

الػيجييػ اكاقلفانػهرسػوؿكعشرن االب راركاماسرلبثهبعدالنبوةثلثار

ثلثةاصناؼاصحاباالف دةكاصػحابالقلػوبكاصػحابالناسكافةكهمنوعار

ادعالػيسػبيلربػ الصدكركياامرقاللػهسػبحانهبثلثػةانػواعدعػوةفػيقولػه

كهوالءاالنػواعمػراتب مبالحكيةكاليوعظةالحسنةكجادل مبالتيهيا س 

ةمتحدةكاهلالقلػوبطائفتػافاصػحابثلاكعشركفاهلاالف دةطائفةكا د

العقوؿكاصحاباالركاحكاهلالصدكرفل ماليراتبالعشركفاليعركفةفلبػا

فيقومهلكلقوـسنةندعوهماليسبيلربهكنربي م تين ػدن مالػيرب ػمك
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علػياليدننػةفل ػامقػاـالظػاهركلبافيمكةثلػاعشػرةفان ػامقدمػةه ػورار

لظاهرةم تل العشرن كهيالعناصركالسيارةكفل الينػازؿكفلػ اليراتبا

فػافالعػرشكالكرسػيبابػافمػ ابػوابالغيػبالبركجكلبافياليدننةعشرار

م افافالياليلكوتكهيػامػ الثيانيػةالعليػاالدهرنػةالغيبيػةعشػرةكذلػ اف

هفانتشرامرقكانبسطنورقكم معهترقواب جرتكهواليدننةموخرةه ورار

كثلثي ككيلقابليتهكطع فيمراتػباليقبػوؿكعلتكليتهفليابلغالوليثلثار

كانتقلاالمراليػهكتحصلالكليةالجامعةم كلدكرةم دكراتهقبضالنبي

كسػتي الفالػدنيادارتيحػيصكثلثارفلبابعدقثلثي ليامرانفاككافعيرق

تتافكاستاالصكنعيرالشاصالستاالصالجوهرالػ يكػاففيػهبػالقوةكاف

ءمثلػافعليتهكالشاصلهجسدكنفسكركحليا قػقفػيمحلػهافكػلبػي

الكيافكاسػتاالصجػوهركػلكا ػدفػيثلثػةاسػابي اذفي ػا انػةاالنحػالؿك

 يوانيػةككػلءم هػ قاالركػافلػهجيادنػةكمعدنيػةكالتاليصالفكلبي

كا دم ه قالثلثةمثلاالكيافمرب الكيفيةكيا قػقفػيمحلػهكصػاركيػاؿ

التعفي كالحلفػيثلثػةاسػابي كفي ػاتسػتكيلالقابليػةالسػتاراجاالعػراضك

كسػتي  تػينسػتكيلثلثػارالغرانبكتيييزالجوهراليستج في امن افعير

 رارةاالقباؿكرطوبةاالمتثاؿكنس لعليػهمفارقػةانحاللهبجيي مراتبهفيمحل

الجػالؿكاليػهاالبػارةبقػوؿعلػياالعراضكاالمراضاذادعيالػينحػوذي

هت السترلغلبةالسركمحواليوهػوـكصػحواليعلػوـكجػ باال دنػةلصػفة

كهجسػدارفاذاكيلنعامتهتحتف راليشيةعليصالنةالقابليةكتمانحاللػالتو يد

فيثلثةكستي انج بالجوهرالاػالصمنػهالقػدنماالزلػيمنػهالػيكرك ارنفسار
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استالصػهفػيالقػدـعلػيسػانراالمػمفيصفةالنبيالالهوتكهوقوله

كستي فلبامػ النبػيثلثارالاطبةكلياكافالولينفسهكعلي دقكافعيرقان ار

 .هوعيراهلالجنةفيالجنةعليطبقعيرعيسيكثلثي كلالستكياؿثلثار

كاما يلهفكافعشرةاب رالفالولدنالقفػيخيسػةاطػوارطبيعيػةالػي

فيتيتماطوارقالطبيعيةثمجاءعلياليجيوعمثػلانام ػااخرفلكيارنالقخلقاراف

تعلػقالػنفسكافابافالالقاالخرثماذاجاءعليهمثلاليدتي ضعف ياكافابػاف

الناطقةكالالقالنفسانيفارجفاناـخلقالطبيعيػةنصػحخلػقالحيوانيػةكانػاـ

خلق يانصحخلقالنفسانيةكاالعتداؿالعاـفيكوفخلقالطبيعيةفػيخيسػةك

ةمػ أاربعي كلطورفيتسعةاناـنستكيلفيكلنوـا ديمراتبهالثيافمبتد

يقتهكالنبينستكيلاليراتبالتس فيتسعةانػاـجسدقكفيالتاس نستكيل ق

اقامػهمقامػهفػيكفيالعابرنبلغمبلغاالئيةكالاالفةللهسبحانهفافاللهسػبحانه

اخػرفػيمائػةكفيستكيلطبيعيتهفيخيسي كننشؤخلقارسانرعواليهفياالداء

قامهفيعواليهكلوبنينػانارجفيثلثيائةنوـكهوخليفةاللهفيارضهكالقائمم

نفنػياللهعليهكالهلفنيالعيرقبػلافعلياه اره قالحكمميانتعلقبهصلوات

الكتػػابالسػػيياكهػػ قالحكػػملغيػػرالحكػػيمقليلػػةالجػػدكيكربيػػانزعي ػػا

 وؿكالاستحساناتكتطبيقاتال قيقةل افلنبدءبالاوضفيسانرف ائله

 هالعليالعظيم.كالقوةاالبالل

 الوقام االٍل

 علي ًحَ الثياىفي هعشفتِ

كذل  ظاهلالعيافالالعييافكالنعان كلم لهعينافبلنعان م نظر
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بعي اللهالتياعارقاناهاكننظراللهسبحانهاليهب اكننظراليػهسػبحانهب ػاكهػي

سةاليوم فانػهننظػربنػوراللػهاتقوافرانوراللهسبحانهاليشاراليهفيقوله

فانػتنػاهػ اافيأادمػارؤماكػ بالفػادفيقولهؤقدعبراللهسبحانهعنهبالفك

كنتم اهلالعياففاضفيبحاره قالفصوؿكاالفالتفسػدنهكاعػطالقػوس

 .بارن اكلكلبحرسباحكلنجعلل  االيقاـفصوالر

بالبيافماخوذةم ركانةجابربػ عبداللػهاعلمافتسييتناه االيقاـفصـل:

انهقاؿجعفرع ابي اليعاني ك بالبياف علي  جابر قػاؿفقلػتكمػاالبيػافكنا

افاليعانيقاؿ ف و البياف سبحانهليسكيثلهبياما الله اف ءفتعبدقكتعرؼ

عنهبالتو يدالابركقدعبرالتشرؾبهبي اكامااليعانيفنح معانيهكنح جنبه

ثػمثممعرفةاليعانيثانيػاراليعرفةاثباتالتو يداكالرفي دناجابر ياقاؿ

ناجابرتػدريمػااثبػاتاليافقاؿثممعرفةاالماـرابعارمعرفةاالبوابثالثار

فيعرفػةاللػهالقػدنمالعامػةالػ ي التو يػد اثبػات امػا اليعاني معرفة ك التو يد

كهونػدرؾاالبصػاركهػواللطيػحالابيػركهػو يػببػاط التدركهاالبصار

التستدركهكياسن كرقكياكصحبهنفسهكامااليعانيفنح معانيهكهاهرق

الابركقدابيراليػهفػيبعػضفيكماخترعنام نورذاتهكفوضاليناامورعبادق

مفػيهػ االييػدافاالخباربالسراليقن بالسركبالسراليستسرفلنػرخعنػافالقلػ

 ليجوؿجولةكالقوةاالباللهكالاعتصاـاالبه.

اعلمانهميامنحاللهعلياليسليي هاهرقكعليناكلػهالحيػدباطنػهافاللػه

سبحانها دنعنيانهالنجزيكالنثنيكليسبيركبم ذاتي كالم صػفتي ك

كبػلكالامكانػاركالكونػارعينػارءسػواقالالم ذاتكصفةكليسفيػهذكػربػي
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بلعليمعنياالمتناعالبحتف وكنفياربلكالعدماركاعتباراربلكالفرضارصلو ار

كهػوسػبحانهالنتغيػركالنتبػدؿكالنسػتحيلكهوكالاقوؿلػيساالهػواالبيانػار

فانػهالقػوةلػهءم العوارضعليمعنيامتناعالعػركضالننقلبكالنعرضهبي

نارجم قوتهاليالفعلية ػاالتكبػداكاتبػلهػوفعليػةمح ػة يرمتناهيػةك

ال يلػهقػوةموصػوؼككػلموصػوؼمالػوؽمفعػوؿكاللػهسػبحانهقدسػبق

الوصحكجودقفيستحيلعليهالتنزؿكالترقيكالتغيركالتبدؿعياهوعليهكهػو

فافاليتناهيمحدكد النتناهي قابلللزنادةكالنقصافكهوميك  ػادثسبحانه

ءم ذاتاكصفةم جوهراكعرضم منيراكنوراكببحفاذاالنتناهياليبي

كاثراكاثػراثػركهكػ اكانػيلػهالتنػاهيكالن انػةصػفةكهػوقدسػبقالصػفةك

سػبقلليتناهيكراءاذاكافمعه يرقكهو يرمقترفبغيرقليسمعػهذكػر يػرقف

ءسواقنهفليساذهوذاؾاالهوكالبيأاتكونهكالغاناتكجودقتعاليبالن ان

مل  ااالجياؿاذاجاءالتفصيلانكرلوازمهباال تيػاؿتقدستذاتهككمم مسل ّ

كالعصيةم اللهاليتعاؿف  امعرفتهسبحانهعلينحواالجياؿكقػدمرالتفصػيل

.فيمبا االتو يد

بيقولهكاما كيثله ليس فافمػالػهمياثػلموصػوؼكاليوصػوؼء

مالهمياثلمعه يرقكهوسبحانهالن انةلػهكلػيس ك اال د  ير اليثني ك مثني

كافكاماقولهمعهذكرسواقفانينكوفلهمياثلكالنعقلذاتاف قّ دق فتعبػ

 بي ا به شرؾ الت قدخ عت ك عبادق فوؽ القاهر الرب رقػابكػل ػادثفانه له

متكثركالنهمستحقللعبػادةبربوبيتػهلياسػواقكتقليػب ممػ  ػاؿالػي ػاؿك

مراقبتهل مباال سافم عظيتهكجاللهكهواال ػدالػ ياذاتوجػهاليػهالعبػد
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انقط ع كلكثرةفتو دكبقيالبقاءاالبديف ومستحقللعبػادةكالػدنومنػه

اليعرفةكالبوفعي اسواقفي عػرؼربػهكػ ل فقػدفازبيعرفػةالبيػافكبعد

فيكلبي ه ورق نعرفهم  ياذاتػهفان ػاءبالن انةثمم عرفهلممشاهدة

مياالتنالهاكهاـالحوادثاذالذكرل مهناؾكانيانعرفهم  ياماكصحبه

ب الحسػي  علي  دنا في مر كيا فراجػ كهػ امجيػلالقػوؿفػينفسه

 عرفةالبيافكهواليستعاف.م

ءاالم البي افاليعرفةتيييزاليعػركؼعيػاسػواقفالنعػرؼبػيفصـل: 

بييزقكميزقكصفهفكلمعركؼبنفسهموصوؼككػلموصػوؼمصػنوعكهػو

ككلمعركؼبنفسهمصنوعككلقػائمفػيسػواقمعلػوؿقوؿاميراليومني 

انيهف ومالوؽمثلكممردكداليكمكلياميزتيوقباكهامكمفيادؽمعقوله

نهكقدسػبقاالكصػاؼأبػنعػرؼاال ػدجػلفاذاكافه ا اؿاليعرفةنيتن اف

كن هفالسبيلمسدكدكالطلبمردكدفانحصرتاليعرفةفػيه ػورقباكصػافهك

ك ل  اؿكلمعركؼكالمعنيلليعرفةاالذل فالتطلقكالتتعلقاليعرفػةاال

هبوصفهايالوصحالظاهركهػوالػ اتالظػاهرةكالارتبػاطل ػابظاهرقسبحان

بال اتالقدنيةبوجهفال اتالظػاهرةهػيالتػيتقػ علي ػااليعرفػةكهػيالتػي

اخبرناعن افيكتابناه اك يرقكاخبرعن االيابركفكهياال دالػ يالنثنػي

جرتػهكالنعػودفي ػامػاهػيالن اخالقالو دةكالكثرةفالنجريعلي ػامػاهػيا

ءالن اليسمع ا يرهاكالصفةل ا يػرذات ػاكابدتهكهيالتيليسكيثل ابي

هيال اتكال اتفيال كاتلل اتكهيالتيال انةل ػاكالن انػةالنػهلػيس

فػيمع ا يرهاكالصفةكال دل اكهياليشارالي افػيقػوؿاميراليػومني 
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 ليسلصفته دمحدكدكالنعتموجودكالاجلميدكد.بةالاط

بالحدكثفكيحتصفهبصفةالواجػبك(1)كافقاؿقائلليافكنتتعرفه

افهػ اسػؤاؿالنوجػدقلتاخػرافكنتتعرفهبالقدـفكيحتثبتفوقهقدنيار

ؿ ي كشحسبحاتالجالجوابهعند يرناكجوابهافه قالصفةهك اكجدانار

كلػيسان ػاالسػبحةل ػاكالم  يرابارةكمحواليوهوـكهت السترالكجودار

مثلذل ان تنظراليسرنركتغفلع هي تػهكعرضػهكموهوـكالستركجودار

للسرنركانتملتفتاليالاشبفيهطولهكسيكهبحياالتجدفينفس ذكرار

معريع الطوؿكالعرضكالسي كهي اتعنهفالترياالالاشبفتجدق افالر

السرنركالبابكالصػنمكال ػرنحك يرهػاكتصػفهبػالتعريعػ جييػ ذلػ ك

الحاؿفيالوجودالاارجيليساالالسرنراليشاصاليعي م سبحاتهي اتػهك

تالػيالسػػرنركصػفتهبالتركيػبكاليصػػنوعيةتػموهوماتػهكاسػتارقفانػػااذاالتف

تاليالاشبكياكصفتانزهػهعػ اليصػنوعيةللنجػاركعػ تركاذاالتفللنجا

كفػيانفسػكمالتركيبالبتةفك ل سبحانهكصحنفسهلعبػادقبانفسػ مكقػاؿ

كليسنفوسالعبادمعراةعػ م عرؼنفسهفقدعرؼربهكركيافالتبصركف

الػنفسنجػدكن ا دكدهمكلكن معندالغفلةع تل الحدكدكالنظػرالػيتلػ 

انااذاكتبتل ءك يرذل كامثلل مثاالرمستقلةك دانيةليسكيثل ابيذاتار

لفظةال اتالقدنيةفافانتنظرتاليماكتبتم  يرالتفاتالي يػرقتقػرؤق

تالػيانػهمػدادقدطورتػهانػاكتػال اتالقدنيةالتجدفينفس  يػرقكاذاالتف

البتةفالنفسهػيكتػباللػهاستقوؿهو ادثكتقرؤق ادثارا دثتهعليالقرط
                                                           

(الوصػح.ٔ)
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سبحانهعليلوحال ونةال اتاال دنةالقدنيةالتيالن انةل ػاكال انػةكلػيس

ءكهيالسييعةالبصيرةفانػتاذانظػرتالػيتلػ مع ا يرهاكليسكيثل ابي

صػورةكمكتػوبكاتػبكالكتابةم  يرتوجهالياللػوحكالػيانػهمػ مػادةك

النظرالينفسالكتابةكيااخبرعنػهاليابػرالحػق سػبحاتقصرت كشػح

 ابارة  ير م  فاخبرانػههنػاؾسػبحاتكلكػ تكشػحفػاذافعلػتذلػ الجالؿ

كصلتاليكصفهسبحانهالبلعرفتالػ اتالظػاهرةاذهػيالػ اتالظػاهرةك

نقػ فحػوانيكهػونفػسالكػلك ػاركػ ل للعػالمانفحوانياركيااففي نقشار

ال اتالظاهرةالكليةاليطلقةكهيال اتالي كتةلل كاتفي قطػ النظػرعػ 

جيي سبحاتالحالحعالمكمحاموهومات اكهت استارهابالابارةكاسػتدبر

الكلكبافعنهكتوجهاليتل الػ اتبػالكيػحكالابػارةبحيػااسػتدبرعػ 

قائيػةمسػتقلةك دانيػةءسون اك ػدهاكجػدهاذاتػارليعرفةككلبيالتوجهكا

الببيهل اكالمثيلكالاقترافكالكصحكال انػةكالكالالن ػاكتبػتهكػ اك

نلتفتالػي يػرقاالتػريانػ اذاكتبػتعلػيماكتبهك ااالهك ااذالمأالنقر

لتهعنػهقػاؿالقػدنمكلػوأ يرالكتابةكسػالنلتفتاليبياضالقدنمكارنتهطفالر

 لفتلهبانه ادثالنعقلماتقوؿكنحلحانهالقدنمك ل مػ النلتفػتالػي

 يرالكتابةالنجداالالكتابةكتل النفساليطلقػةهػيكصػحاللػهالحػقنفسػه

تت ظال دمنهسبحانهازندمياكصحنفسهكاخبرع نفسهفاذاالتفلالقهفال

ءالبتػةكاذاقدنيةليسفوق ابػيتجدذاتاراليذل اليعبرعنهبالوصحمتيح ار

نظرتالي اباعتبارالوصفيةاكاالئيةاكالي ام  يػاهػيتجػدها ادثػةكفوق ػا

قدنمكلك النتجػاكزقػوليفوق ػاقػدنمالنظػراالكؿفانػهالفػوؽالػ ياعرفػهك
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قم تقدنسهكتنزن هسبحانهاكقالهالقػائلوفبػلالقدنمال يابيراليهفكلياقلنا

ماتكلمبهاالنبياءكاليرسلوفبلكصحاللهبهمحيدكالهالطاهركفبػلكصػح

فه االوصحفيذاتهاكفيانوارقاكانػوارأاللهبهنفسهكاخبرعن اعبادقكل اب

رجػ المعرفػةكالمعليػةانوارقكهك اكالبياففوؽذل كالتعبيركالتقرنرك

م الوصحاليالوصحكداـاليل فياليل م عرؼمواق الصفةبلغقػرار

اف ممااكضحتهل كبينتهفانهكنزم كنوزاللهميلػومػ العلػماالل ػياليعرفة

 النبويالعلوي.

مثلذل الوصحفياالفاؽكللهاليثلاالعليماانطب فياليراةم فصـل: 

عكسكاقحكراءؾفان التجدقم  ياذاتهكانياتجدقم  يابػبحهفػي

ةكهػوالشػاصالظػاهركا اليراةكه ورقل بهبػلالتجػداالالظػاهرفػياليػر

االبهكالترياالاناقكالتعرؼسواقكال يتعرفػهمػ مطابقتػهمػ التحيطعليار

ت تعرؼاالماتجػدقامثالهكاالفلمالشاخصفانياهوم بابالتجربةمنهاكم 

ت تريسواقكهوالكتابةالتيكتب االشاخصم اكصػاؼنفسػهفياليراةاذلم

تتل الكتابةم  فلةع جيي ماسويذل اللوفكتل ال ي ةأفي افانتاذاقر

كالػيعياسواقفاذاتوج تالياليراةالتجداالالشاصالظاهرعليماه ر نيار

تػرقوام اب اكان اببحا دفتحسبافتقارقاليسواقكقيامهبغيرقكياان لولػم

السراجابداكترينورقفان لستتػرياالانػاقكالتجػد يػرقكتحسػبهمسػتقالر

بالسػراجكالتعػرؼبنفسهفحين  انتتريالنورالظػاهرال يػركالتحػيطعليػار

ؼاالالنوركهوسراج كمثلاخرفيهبيافل ل كهوافالسراجبالنوربلالتعر

النار يبب ات اكاللوفل ػاكالبرنػقكالبػعاعالن ػافػوؽهػ قاليراتػبفػاذا
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سانتهباليجانسةكجففتهبتبدندرطوباته تيكلستهكقػوتمػا بالده  تعلقت

تعلالده بناركانتجزءفيهم النارالنهمركبم العناصربكيال اكقوت افاب

تركيبهكتقوتبالنارالاارجيػة تػي لبػتاخوات ػافاضػاءككػافبػعلةم ػي ة

فالي ي ةهيالشعلةال يركهيالده اليشتعلبالنارالالناراليتعلقػةبالػده ك

ن ئاالبعػدايلكنهلمتيسسهنارءكلولمنكادزنت ان يل انقوؿاللهسبحانه

ءهوالده الفال وءببحهكالببحللناراللطيفةالغيبيػةف ػيلنارفالي يمسا

تنسبالياالضاءةكطرحالشبحكك ل االمرفياالنفسفافالقػائماعليم اف

هوالقياـم  يامبدئهكاعلياذكارقال يهػوبينزلػةالنػارالتػيكانػتجػزء

ندفيه قالرتبةايمثػاؿزنػدفابػتعلالده فتقويبتوج هاليذاتزندالنهز

القياـب ل اليثاؿايبزنداالدنيفحصلالقائمفالقائمهوالقياـاليشػتعلالزنػد

الظاهربالقياـاف مفانهدقيقكافكافالحكيماذاقاؿه قالكليةعنيبزنداعلػي

 القائمايج ةفاعليةالقياـالتيهيبينزلةنارالده .

نهكصػفهأته قاليقدمةالسدندةاعلمافاليعركؼمنهتعػاليبػفاذاعرف

الظاهرايال اتالظاهرةالتيهيهاهرالػ اتكالنعقػلاليعركفيػةفػي يػرقك

م عرؼنفسػهفقػدعرؼكقاؿاعرفكمبنفسهاعرفكمبربهالجلذل قاؿ

فػةكمعنػيهػ قكابػباه اافمعراعرؼنفسػ تعػرؼربػ كم االنجيلربه

النفسبعين اهيمعرفةالربالان انست ديب االيمعرفةاللهفيعرؼاللهبعػدها

بلهيهيمعرفةاللهفافالػ اتاليعركفػةهػياذاكشػفتالسػبحاتكهتكػت

االستاركتركتاال ياركك ل م تغلبعليهتل النفس تيق رتماسون اك

اءكالاثرفانهالػ يمعرفتػهبعين ػاهػينبقلهاقت اضيحلكتالبيفي ا تيلم
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معرفةاللهكمعرفةاللهمعرفتهكالنعقلفيهوالءالتعددفػيهػ االنظػرفانػ اف

تنظراليالحقيقةكاذانظػرتالػيالحقيقػة فلػتال ظتفي مالاصوصياتلم

افمعرفتػيبالنورانيػةع الاصوصيةفالتعددكلػ اركيعػ اميراليػومني 

معرفتيمعرف عزكجل الله معرفة ك عزكجل الله السالـعليال ن كفيالزنارةة

بناعرؼاللهكلوالناكركيم عرف مفقدعرؼاللهكم ج ل مفقدج لالله

الله عرؼ النعرؼاللهاالبسبيلمعرفتناكركيما ال ن  االعراؼ الي يػرنح 

 ج ل مفامامهسجي .ذل م االخبارفي عرف مفامامهنقي كم 

نهكلػيسسػواقأبػاعلمافم البي افالقدنمهػواال ػدالحػقجػلفصـل: 

قدنمكجيي ماسواق ادثكالحادثهو يرالقائمبنفسهفجيي ماسػواقمحتػاج

نهكأبػاليالغير تينقوـبهاالافاالبػياءبحسػبقرب ػامػ الغنػياال ػدجػل

نفتقرفيقوامهاليابياء يرعدندةكمن امانفتقرالػيبعدهاعنهتاتلحفين اما

ابياءعدندةاليافم االبياءماالنفتقراالاليعللهاالرب ايمشيةاللهسبحانهك

ؿالي اثمهو نيعيػاسػواهاوػػ مادة دثتلهمن اكصورة دثتلهب اك انةن

 قالج اتفالنحتاجفيقوامػهالػيكذل كعقلالكلكم االبياءماتتحدفيهه

 يرنفسهلغيرقاليعرؼبهفيجتي فيهالعللاالرب فػ ل ا نػيمراتػبالالػقك

اك دهاكهو نيع جيي الكثراتكع جيي النسبكاالضافاتفافالكلبه

كالنجريعليهمػاهػواجػراقكالنعػودفيػهمػاهػوابػداققػدتعاليعػ الج ػاتك

اليييزاتكالنسبكاالباراتكليةفاذاليسذل الالػقبكلػهاالللػهالحدكدك

ءلػيسلػهاذسبحانهكجيي ماللهسبحانهلهكجيي مالهللهليسللهسبحانهبي

ءليسللهفالنكوفهولنفسهكالنريبنفسهلنفسػهكلػيسلػهاعتبػارليسلهبي
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كالاستاركال جبكالهونةكالم  يانفسهاذليسلهسبحاتكالموهومات

ءعػ قطػ انيةليسلهسبحانهفيثلهػ االالػق نػيعػ كشػحالسػبحاتبػري

االباراتاذليسلهماليسللهكليسم اليعرفةكشحالسبحاتع اللهسػبحانه

اال ي التوجهاليال اتفيغفلعػ الصػفاتفب ػ االيعنػينيكػ اجػراءكشػح

 كياؿالتو يدنفيالصفاتكج باال دنةلصفةالتو يد.ليمعنيالسبحاتكع

ؿالي ػاكالوػػػ بالجيلةهوفيكلمقاـالتحققلهاالبياهولػهاذالنسػبقهعلػةن

م اؼاليهن اؼاليهكالتكثراتنتعددالج اتفي ػاكهػونفػسج ػةالػربالتػي

نفساليثاؿاليلقيفيهونػةجييػ تق لالبياءج ةالي افتصيرصا بج تي كهو

ماسوياللهسبحانهكهونفسمان اؼاليهالكلفالنعقػللػ ل اليثػاؿج ػاتك

الحيدللػهكثراتكتعدداتكاعتباراتف ونفسللهكياافصحعنهفيكتابهفقاؿ

نحيد امدااللمايماصوصبهالننسبالي يرقكالنليقبغيرقكياقاؿعلي

كهػواليحيػدايمػ  يػدقالالػقلواءالحيدلهتعالياعطاقاللهمحيدارفربه

كهوصا باليقاـاليحيودف وذاتها دكصفتهم  يػااالعلػيا يػدككثيرار

نتعلػقككم  يانفسه يدكه االحيابكلهللهلمم  يااالسفلمحيد

يسللهكا ػدؽبظ ػوراللػهبػهمػ نبقلهمالن حالي يرق تيلمنقترفكلملم

 له.فصارجيي ماللهان ارهواليحتجبكنح  جبهكلج ةقاؿ

كقوليللهتعبيػرعيػافػينفسػيكالبيػافالػ ياكضػحمنػهافذاتاال ػد

ننال ااكنعرف ػاهػ اكالينػاؿكم ركبدكن االحجبكليسال دم الالقاف

رؼكصحلهكذل الالقهوالوصحف والينػاؿاليعركؼم كلمانناؿاكنع

اليعركؼللهسبحانهف ومعركفهكمحبوبهكمعبودقكمقصودقكهػاهرقكصػفته
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كالنرسممنهكماالیبلكذاتهككن هك يبهكب ودقكقدسهكنزههكماالنسي

انػاكقاؿهاهريامامةككصيةكباطني يبميتن الندرؾتعبيرعنهمنهقاؿ

ببه ال ك اسم عليه النق  ال ي كلمعػركؼبنفسػهمصػنوعمػ عػرؼكاليعني

اليمثلهكالج اليالوؽ انت ي اليعرفة قرار بلغ الصفة قالطلباليبػكلهأمواق 

فاف مماذكرتهل فانهفوؽانياتحداالدكاتانفس اكتشيراالالتالينظائرها

اصيصالغػواصكالابػكاؿفػيمعرفػةذلػ اذمعرفةالاواصكانياهو ظال

لػػيسليسػػلمعنػػهمنػػاصكانيػػااالبػػكاؿفػػيالعيػػلبيقت ػػاقكالػػدكاـعليػػه

ؿاللهالعػوفكأباالخالصكفيذل تفاضلالاصيصوفكبلغوامبلغالاالصنس

 الحفظع اليعاصيكالقوةاالبالله.

ي مقامات امقػاـالتو يػده قالنفساليباركةل امقاماتكليسجيفصـل: 

كهيمقاـاليفعػوؿثػمفادناهامقاـاليادةالنوعيةللشاصفان ااكؿاذكارقكونار

مقاـاسمالفاعلثممقاـاليصدركتاكيدالفعلثممقاـالفعلثممقاـنفػسالفعػل

كهيالعلػماالكؿثػممقػاـالعنوانيػةكاالئيػةكهػياالسػييةكالوصػفيةثػممقػاـ

ليسييكاليوصوؼثممقاـال اتاليعراةع الصفاتثممقاـالعياءاليطلػقا

ماالعبارةعنهكالابارةكاالنسافالنتيحضفيمعرفةالنفسمػالػم نكشػحك

محاهػابالكليػةفقػدفاز ك هتك ػا مػ  ك اليػه االبارة ك عنه التعبير نيك  ما جيي 

 قي كاف ك ربه بيعرفة فقدفاز نفسه فيػن مبافقاربيعرفة اليو ػدن  عرصة نلج

ف ي االتكمن ممػ نتػوط فػيذلػ اليقػاـ تارات الكشح ه ا نعترنه م 

عرفهفقدعرؼاللهكمػ ج لػهفقػدج لم اجرارقاطنار م  ال ي ف ل  ربه الي

مقالتناه قافالػنفسا ػديمراتب ػاالػ اتالقدنيػةكان ػا م  التزعي  ك الله
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ةثمتنزلتاليه قاليقاماتكيػاتقولػهالصػوفيةلعػن ماللػهكانتقدنيةازلي

كالبجيي لعناتهفػافالقػدنمالنتغيػركالنتبػدؿكالنصػعدكالننػزؿالكجػدانار

كاالف يكجػوداركه قالنفسعليمانقوؿتصلاليذل اليقاـكجداناركجودار

  ادثةمتغيرةمقترنةبالحوادث.

اذهػوكالعيػالرللواقػ فالنفيػدعليػارافكػافماالفػارفافقلتافالوجػداف

افالوجدافموافقللواق كنفيدعليػارقلتللواق ف وهوك بكافكافموافقار

فػياالتريانػ ربيػاتلتفػتالػيقػاؼكليسهوهوكيااعليناؾسابقاركعيالر

ليػةقػاؿكالان ػاجيػدةكليةقاؿكالتلتفتاليتقدم اعليالػحكالان ػامػ ك

الكتابةاكردنت ام ان افيالوجودمقدمةعليالحكهيم كليةقاؿكجيدةاك

ردنةفاذانظرتالي اك دهامعراةع ه قاالكصاؼفقدكجدت اهيهيم ان ا

الػيفيالوجودالاارجيمقترنةبغيرهاكياعرفتفالوجدافمطابقللواق نظػرار

ءمقامي مقاـذاتهفيذاتػه يػاالنػ كرفي ػا يرهػاكافلكلبي قيقةقاؼف

ءم االبياءنظرتاليهم  ياذاتهكجدت اك ػدهامقاـاقترانهبالغيرفايبي

هكػ افتجػدذاتمػاك فلتعياسون ا ياهيفيذكات اهك ابلانتدائيػار

باالبػياء يرهاكنفيدل عليػارتنظراليهم ذاتاكصفةاكفعلاكاثراكاقترافاك

ل ام ان افيالوجودالاػارجيمقركنػةبحػدكدكمشاصػاتكاعػراضكعيالر

التوجدبغيرذل فلالبياءمقاـاخركهػوالػنفسكاالنػةالتػيمػ اللػهفي ػافػاذا

تنظرالي ام  يػاهػيبػلمػ قطعتالنظرع خصوصيةذاتيت افينفس اكلم

جدت اصفةتعرنفهسبحانهعرؼنفسهب افتكشػحالسػبحاتالػي ياالربك

تغيبع الكابحكالكشحكاليكشػوؼكاليكشػوؼعنػهكتجػد يػاالاف
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بالن انةكالاجلكالنعتم انهفيالاارجمقركفبحدكدقثابتار نيارانتكجودار

مقػركفبػالحوادثكالنهكمشاصاتهكلك لهمقاـهك اكهو يرقسبحانهعليار

ك فلتػػ عػػ امػػافػػيالوجػػداففانػػت افػػلعػػ الغيػػربالكليػػةكالتجػػدمالوقػػار

عػ مالوقيتهالتارجػهعػ اليالوقيػةكيػاانػ اذانظػرتالػيالياهيػة ػافالر

ع الياهيةالنلزـم ذل افاللهسػبحانهخلػقبػي ارالوجوداكاليالوجود افالر

منهفيالاارجاالم الحيااالخػركنالق يثاراللهسبحانهلمب اتهفافقائيارفردار

ع االخركالب افا دهيا يراالخػركلػيسلػ انتتنظراليا دهيا افالر

ءكبوا دالياالخرفبالنظرالوا دالتجػداالالوا ػدقلبافتتوجهبوا داليبي

ع جيي سػبحات اتجػدهاكيػاءكقطعتالنظرفاذانظرتاليالحقيقةفيالشي

كصفناف ي ين  انةاللهسبحانهكاسيهكصفتهالتيعػرؼب ػانفسػهكهػيمػ 

ه االحياهك امطابقةللواق بػالبػ كمػ ذلػ هػي يػرقسػبحانهكتعػرؼ

 يرنت ااذانظرتالياقتران ام الحوادثكالي اؼاليه ين  هوالحيػااالكؿ

يرذل الحياكانياذل الجلانػ التتجػاكزذلػ كالناػتلجفافه االحيا 

 موفقا.فيخلدؾ يرقكلوبالفرضكاالبارةفاف مرابدار

لليوصوؼاذاكافمطابقاراذاقلتافالوصحعليمانعرؼنكوف قارفصـل:

فكاكنطقػتصػدقاركياان لوكصفتالياءبانهسياؿقلت قػاركاالفيكوفباطالر

كك ااذانقشػتلنػاصػفتهمطابقػةليػاهػوعليػهقلتانهجامدك بتكقلتباطالر

كه االوصحال يتقولػوفافاللػهسػبحانهكصػحنفسػهكاالفك بارنكوفصدقار

نلػزـلعبادقبههلهوصدؽمطابقم ذاتاللهسبحانهاكماالحفػافكػافمطابقػار

فيػافبػالحوادثكهػو ػادثكافكػافكػ بارمنهانهسبحانهنيك معرفتهكنقتر
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كافالوصػحنطػابقصػفةاليوصػوؼابػدارقلهتالفائدةفيهكهوا راءبباطػل

ةنطابقصبغكج  كهي تهكاماانػهمطػابقا ب فيذل كياافببح فياليرال

اماةنطابقصورةالسرنراليتصلةبهكا ليادةكج  فالكياافببحالسرنرفيالير

الوصحاليتصلكذل مستيرانهنطابقالاشبفالفالوصحالينفصلنطابقابدار

مانستيراالكصاؼاليتصلةكالينفصلة تياذاانت ػيالػيالوصػحاالكؿالػ يال

ءفوقػهاالالػ اتاال دنػةفالنعقػل ين ػ مطابقػةالوصػحكصحفوقػهكالبػي

االكلي تيتطابق اكياان لواخ تمػراةلل اتفافال اتالصفةل ا يرالصفة

مقابلةكج  كاخػريمقابلت ػاكاخػريمقابلػةهػ قكهكػ افكػلال قػةتطػابق

سابقت اكالػ يفػياالكلػينطػابقبػبحكج ػ كامػابػبحكج ػ اليتصػلبػ 

النطابقمادةكج  م لحيهكعظيهكدمهف يايالصػفةاالكلػيمطابقػةل ػااي

الصفةف ي قكصدؽمطابقةللواق كالنعقلمطابقت الل اتاال دنػةلنفستل 

تطابقتاالحفافال اتا دنةلػيسلغيرهػاذكػرفي ػافالنطابق ػاكليسان ااذالم

ءفالصػفةاالكلػيمطابقػةلليوصػوؼب ػاكهػونفسػ اكيػاءكالناالف ػابػيبي

تػهكالػ ات يػرموصػوفةب ػاكفيخطب ققناقفيمحلهكياقاؿاميراليومني 

انتالتطالبنابيطابقةالصفةلغيراليوصوؼبللليوصػوؼكالصػفةكاليوصػوؼ

 مقترنافكهيافيالصفةاالكليمتحداففاف م.

كافقلتفافكافكالنسبةبين ػاكبػي الػ ات تػيان ػاليسػتبصػفت اك

و ػدهاكنعبػدهاكالننػاؿاالالت اؼالي افكيحنعرؼال اتب اكنقػرب ػاكن

ءكافالػ ينقتػرفبشػيقلهته قالصفةكهيعليماتقوؿمنقطعةع اللػه

ءاكننفصلعنه ػادثكنحػ اذاعرفنػاالػ اتهكػ اءكنتصلبشينرتبطبشي
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ك دناهامنت يمانقدرعليهكعبدناها انةماامكنناكال ينقوؿبغيػرذلػ ف ػو

م  ياالنعلمكذل افاللهسبحانهكصحنفسهلناب  االقػدسال ينشرؾبه

نتجاكزكصفهلنفسػهبػالحقفقدسػناقال يتلوناقعلي ب اتهالظاهرةفليسلنااف

كياعرفنام نفسهثػمكصػحلنػاهػ قالػ اتاليقدسػةبوصػحالنػرتبطب ػاك

فتهكػػ اتتصػػحالنقتػػرفكالنتصػػلكالنػػ كرفي ػػاكعرفنػػاافالػػ اتاذااتصػػ

فوصفناهاهك اكعرفناهاهك اكمعنيقولناتتصحايتتجليبصفةبػالكيػحك

 الابارة.

ترتبطبهفي ان عػرفتمافنرتبطب اكهيلمكافقلتاذاكافالوصحلم

النطوائػهتحػتا دنتػهكقلىاه االوصحكصفهكتجليهكلمنسبتيوقاليػه

انهتجليهسبحانهلك بػالكيػحكالابػارةكالارتبػاطكالفنائهلدن افب ل قلنا

اقترافكالاتصاؿكالانفصاؿفافجيي ذل  االتمانصدرم مركبموصوؼ

ءم ال اتاالهكػ افالصػفةنهذاتا دنةكالنصدربيأببحكهوتعاليبذي

تصػفةموصػػوؼاذاكشػػفتعنػػهالسػػبحاتكجػدتالػػ اتالعرنػػةعػػ الصػػفا

الظاهرةف يموصوفةبالصفةكلك موصوفيت افيرتبػةالصػفةكقلػتذلػ الف

هاهرةه االيوصوؼاذاهت استارقكمحيموهوماتهككشحسبحاتهكافذاتار

عرؼاللهسبحانهب انفسهكهيكيػاكصػحبػهنفسػهكاذانظػرتالي يػاعليػار

القتران يػافبػالعلماليكتسػبكجدت يامرتبطي مقترني تصحاالعليبػاالدني

تجػدمػ الػ ات يرهػاع الوجودت يحالصفةاليهكبالوجدافتنفي افانػ لػ 

تصلالي افالتعرنحكالتوصيحامركجدانيالكجوديفافاللهبوجهكماتجدلم

افاللػهسػبحانهكنقػوؿالرضػاءخلقنػازكجػي كم كلبػيسبحانهنقوؿ
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كقالػتب اتػهدكف يػرقللػ يارادمػ الداللػةعليػهقائيػارارفػردنالقبػي ارلم

 قكخلقالثالابين يػاكالثالػا يرهيػاالحكياءكلميك زكجتركيبيك

ماسويالواجبالغنيميك فقيرفالالقالييك الفقيرالحػادثاليركػبفػيك

رةكقدسػهالواق كيحنكوفصػفةللػهسػبحانهكا دنتػهالظػاهرةكذاتػهالظػاه

الباهرك ناقككجوبهكازلهالباهرةفالالقفيالوجودصفةاستدالؿعليهالصػفة

كامػافػيالوجػدافف ػوكيػاذكرنػافعػالمدليلهاناتهككجودقاثباتهتكشحعنه

الوجودهوعالمالتكون كالكوفالوجوديكعالمالوجػدافهػوعػالمالتشػرن ك

فعػػالماالان يػػااثنػػافمابػػرارمنظػػراركافكانػػاكا ػػدارالكػػوفالشػػرعيكالعاليػػاف

التكون عالمال ياكلكعالمالتشرن عالمنورال ياكلفالوجػدافركحالوجػودك

نتحققمنػهتلطحهونةالوجودكتصعدكتستكيللم قيقتهك انتهكسرقفيالم

افكجػودمتػركحكنصػلرتبػةالعيػافكافكػافلػهعينػاففالوجػدالوجدافكلػم

كهيػامقركنػافنقػوـا ػدهيابػاالخرفظ ػورالوجػداف متجسد كجداف الوجود

بالوجودكياافتحقػقالوجػودبالوجػدافكالوجػدافهػوالعلػةالغائيػةكيػاقػاؿ

كفكقاؿخلقكمكال ن م قبلكملعلكمتتقوف ماخلقتالج كاالنساالليعبد

االتبيافالن امسائلمع ػلةكمطالػبمشػكلةكفتحققالوجودبالوجدافكقداطلن

 قدابرناالي ل اكالحيدلله.

اعلمافه االتجلينػورمتػالقمنبسػطفػيجييػ اصػقاعاالمكػافكفصـل: 

طويبا دنتهجيي ذكات اكصفات اكافعال اكاثارهاكنسبتهاليالكلعلػين ػج

تلػحفػي كانتػهبحسػبصػفائ اكسواءكالنسػبةاالافال ياكػلالوجودنػةتا

النحصػيككليات ػاقػدتجتي تحػتكدكرت اكلطافػةموادهػاككثافت ػااختالفػار



ٔٚٗ 

ما لظتككثفت تي جبتذل النوركاخفتذل الظ ورفمىهاثالث

ريذل الظ ػورك فبقيتمرتيسةفيالظلياتمرتبكةفيالكثراتفالتريكالت ُ

مػاتوسػطتفػيالرقػةكالغلظػةكمىها النػوركالتحسكالنحسمن اذل 

ءمػب مكالتحػسمنػهكتافيالحقيقةكتحسبشػياللطافةكالكثافةفتريليحار

ف ػيكػالعي *ك ابػتعنػ ابػياءعليػتبػي ار*الحقيقةعلي دقوؿالشاعر

مااستعلتكمىهااليرمودةتحسبشبحمب مم اليواجهكالتحسبيعانيهك

تكصعدتفرقتكدعيتفاجابتكامرتفاطاعػتكن يػتفػانزجرتكلطف

 رضتفحرصتكقومتفاعتدلتكصفيتفاضيحلتكتالبت تيعػدمت

تأم  يانفس اككجدتب ل النوركاخفتهونت اكابدتذل الظ ورفػر

اباقيػةنرمن ا يػرذلػ النػوركافبقػيفي ػكاراءتبحيااذانظرالي االناهرلم

فاله ارذل النوراللنفس افيثل اهوال يبهنعرؼاللهكبهنو داللهكبهنعبد

اللهكبهنوصحاللهكبهنتقربالياللػهفيػ عرفػهفقػدعرؼاللػهكمػ ج لػه

فقدج لاللهكم ا بهفقػدا باللػهكمػ ابغ ػهفقػدابغضاللػهكمػ اطاعػه

صياللهكم اقبلاليهفقداقبلالياللػهكمػ ادبػرفقداطاعاللهكم عصاقفقدع

عنهفقدادبرع اللهكم توجهاليهفقدتوجهالياللهكم توليعنهفقدتوليع 

نهكهػواللهكهكػ ان ػاؼالػياللػهكليػان ػاؼاليػهالنػهج ػةاضػافتهسػبحا

اهػومحقػقءكيػاللهسبحانهاالزؿالن اؼاليهبػيالي اؼاليهفيكل اؿك

بهكم ك ػدققبػلعنػهكءفيعليناكالسبيلللييك  يرذل في اراداللهبد

ف وال يم ذاتهنو دفيذاتهكم صفاتهنو دفػيم قصدقتوجهاليهكهك ا

صفاتهكم افعالهنو دفيافعالهكم عبادتهنو ػدفػيعبادتػهمػ عرفػهفامامػه



ٔٚ٘ 

سجي كالنحس اطالؽالعنػاففػيهػ االييػدافكالنيكػ نقي كم ج لهفامامه

اللهعليمحيدكالهالطػاهرن كلعنػةاللػهكصلياآفابي مياباففافللحيطافاذانار

 علياعدائ ماجيعي .

 الوقام الثاًي

 ام  الوعاًـيـفي  هق

اللهعلي مبلحػاظكاكؿمقامػات مبلحػاظكهػوكهوثانيمقامات مصلوات

اليشاراليهفيالابربباط الباط كسرالسركسرعلػيسػرك ػقالحػقكقػدمر

الل ػمالتصرنحب  االيقاـفياخبارمرتكفيدعاءب ررجػبعػ الحجػة

علػيسػرؾ اليػامونوف امرؾ كالة به ندعوؾ ما جيي  بيعاني اسال  الػدعاءاني

االرضبالنباتاذااه رتػهخوذم عنتأاليعانيجي معنيكهوالظاهركهومك

كنقاؿللنباتمعنياالرضلظ ورقمن اكنقاؿلليقصػودمػ اللفػظاليعنػيالنػه

كامػااليعػانيفػنح نظ رم اللفظكاليذل نشيركالـعليبػ الحسػي 

كك انقاؿلقياـزندكقعودقككالمهاليعػانيالن ػاهػواهرمعانيهكهاهرقفيكم

االرتللناهرن كب اامتازت تػيعرفوهػافاليعػانيليسػتبػي ارذاتهب اقده 

بال اتكالت كتل اعندهاالن اه ورهاقائيةب انعػمل ػاتػ كتبالنسػبةالػي

اعراض ااالترياف ركةزندمعنيم معانيهكه ورم ه وراتهقائيػةبػهقيػاـ

ط  اكاستقامت اكاسػتدارت اكصدكرع امرقكل ات كتبالنسبةاليسرعت اكب

هك اكتل االعراضقائيةب اقياـاليعنيبال اتبالجيلةكلاسمنعػي الػ ات

كتقصدبهف واسمال اتككلاسمنعي ه ورهاكنقصػدبػهصػفةمػ صػفات ا

ف واسماليعنيكه االيقاـهومقاـالدكاتاالكلياليشارالي ػافػيقولػهتعػالي



ٔٚٙ 

ء يكاسػتويعليػهعػرشكالياءال يجعلمنهكلبيلقلمكمانسطركفكاف

مشيتهسبحانهكالعيقاالكبرال يانزجرباسيهاالعظماالعظماالعظمكالكتاب

ءمكتػوبفيػػهبالصػلوحكمفػاتحالغيػبالنعلي ػااالهػػوكاالكؿالػ يكػلبػي

ءكلػوالزنتال ينكادن ػياالرضالجرزالتيانبتاللهجيي الكائناتمن اك

ءكءكالقػوةالتػيق ػرتكػلبػيتيسسهناركالر يةالتيكسعتكلبػيلم

ءكالنحيطوفبػهاالبيػاءكالعلمال يا اطبكلبيالنورال ياضاءلهكلبي

ءكالحكػمءكالعزةالتيالنقوـل ابػيباءمنهكالسلطافال يعالعليكلبي

ءكالايرال يم بهعليكػلءكالنعيةالتيعيتكلبيادلهكلبيال يانق

اليػهكالػ ماـأءكالجنبال يالن ػاـمػ التجػءكاالمرال يقاـبهكلبيبي

امااليعانيفػنح ال يالنطاكؿكالجوارال يالنحاكؿكهك اقاؿابوجعفر

كيهكعليهك قهاذاب ناباءاللهكمعانيهكنح جنبهكندقكلسانهكامرقك 

كنحػ كجػهاللػهالػ ينرنداللهمانرندقفنح اليثانيال ياعطانااللهنبينػا

نتقلبفياالرضبي اه ركمفي عرفنافامامهنقي كم ج لنافامامهسجي كلو

نػا سػاب مب ناخرقنااالرضكصعدناالسياءكافاليناانابه االالقثػمافعلي

كامااليعانيفنح معانيهكهاهرقفيكماخترعنػافي دناعليب الحسي ك

 .فصوؿالحدناكفيه االيقاـان ارم نورذاتهكفوضاليناامورعبادق

نههػػوا ػػدالنقبػػلالتثنيػػةكالالشػػركةكالأبػػاعلػػمافالقػػدنمجػػلفصـــل:

كجييػ مػاالاالنتسابكيػاذكرنػاقمكػررارالتساكؽكالاالقترافكالاالرتباطك

كمابلغخلقهكياقاؿالرضاماكافكبالغارسواقكائنار  قكخلقالثالابين يا

 يرهيا ثالا فليك ماسواقكليػاكػافكليبلػغمػ الف ػلمػانبلػغف ػوخلقػهال



ٔٚٚ 

صػي مكلقدا افكلم فيالسيواتكاالرضاالاتػيالػر ي عبػدارسبحانه

االافالالقلهمراتبفينهماهومالوؽلهسبحانهبغيػرقكمنػهمػاهػوعدهمعدار

مالوؽلهسبحانهبنفسهكجيي ماسويفعلهكانجادقسبحانهقائمبفعلهكانجادق

ءكلبػيكفيالدعاءكم اناتهافتقوـالسياءكاالرضبامرقبالب كياقاؿ

بامرؾ قائم كامػافعلػهكامػرقفالنصػحلهالالػقكاالمػرؿاللهسبحانهكقاسواؾ

ءفوقػهكبالغيرالم دكنهفانهمالوؽبهكالم فوقهفانهالبينكوفمالوقاراف

النصحارتباطهبال اتف ومالوؽلهسػبحانهلكػ بنفسػهكيػاقػاؿالصػادؽ

مالوؽاالانهمالوؽران ارفاالمخلقاللهاليشيةبنفس اثمخلقاالبياءباليشية

تعػددتالقػدماءكافءالنهافكافقػدنيارنكوففوؽاالمربيبنفسهكالنعقلاف

بغيرامرقسػبحانهكالكاسػطةبػي القػدنمكنكوفمالوقاركافنلزـافكاف ادثار

ءسػواققػائمبػامرقكامػرققػائمبنفسػهفػاالمراكؿمالػوؽللػهالحادثفكلبي

كلك لهمراتػبالنسبقهسابقكالنلحقهال قكالنطي فيادراكهطام نهسبحا

فيالتزنيلالفواديكافكافابسطمافياالمكػافكالنػدرؾاليػدارؾاليالوقػة

ادم اثػارقنسػتدؿبػهعليػهمػ بػابمطابقػةؤاالافال ينستنبطالفبهفيهتكثرار

كينونػةكاال دنػةكالػ اتالبرن ػةعػ االثرلصػفةمػوثرقفػاكؿمقاماتػهمقػاـال

الحدكدكالصفاتكه االيقاـمنهمقاـالبيافال يبهنعرؼاللهكبهنو داللهك

بهنعبداللهكقدمرتاالبارةاليهفياليقاـالسابقكهومقػاـنفػساليشػيةالتػي

خلػقكاليهنشيرقولهم عرؼنفسهفقدعرؼربهب اتعرؼرب اكياركي

بنفس ا اليشية كانيػااضػيفتالي ػانفساللهالقائيةفيػهبالسػن كنفس اهيالله

التحيطبهاالكهاـبلتجليل اب اكب ػاامتنػ من ػاكلظ ورهامن اقاؿعلي



ٔٚٛ 

تفالقيفيهونت امثالهألتجليل افابرقتكطالع افتألكقاؿالي ا اكي ا

 افعاله من ا ؿل  االيقاـمالوؽفيالوجدافكالنعتبرفيهاليالوقيةكالنقافاه ر

الػدهوركفػيالاطبػةكاليهاالبارةبقوؿعلػيان ارعليار مػدهر للػه الحيػد

قاضياالموركمال نواصي كػماليقػادنرالػ يكنػابكينونتػهقبػلالالػقك

 ازليي التيكي كقبلمواق صفاتتيكي التكون كائني  يرمكوني موجودن

منهبدئناكاليهنعودالفالدهرفيناقسيت دكدقكلنااخ تع ودقكالينابرزت

ثػممقػاـاالمرنػةكهػواكؿكنح ركماللػهنفسػهالاطبةقاؿاللهسبحانهب ودق

ءسػون اقػائمب ػاكذلػ هػوه ورلتل النفسكاكؿمعنيم معاني اككلبي

كالالقهومعنيالحقكه ورقفاالمرامرالحػقلق قكخمقاـاليعانيقاؿ

ءكءكر يتػهالتػيكسػعتكػلبػيكمعناقكهو كيهال يانقادلهكػلبػي

ءكجاللهكعظيتػهءككج هال ياضاءبنورقكلبيقدرتهالتيق رتكلبي

كالككبرنائهكاكرامهكر يتهكنعيتهكرافتػهك يػرذلػ مػ معانيػهسػبحانه

ءكالنشػ مػ ن انةل اكال انةكال يناتصب  االيقاـمن ػامػانعػمكػلبػي

تحت اباذكتل هياليعانيالعليالهسبحانهف  قاليعػانيهػي قيقػةكا ػدةك

امركا دكنسييباسياءماتلفةبحسبمتعلقاتهكاالف ونوركا دبسيطابسػط

كال يوثكالاعتباراتفوػػ بليسفيهج اتكالنهكأباالبياءبعداال دجل

كالفركضفافجييع اخلقتبهكالنجريعليهماهواجراقكالنعػودفيػهمػاهػو

فػ ل االمػرالبسػيطالوا ػدهػوجييػ كماامرنااالكا دةابداققاؿاللهسبحانه

لاالمكانيػةكمعانياللهسبحانهكلك تاتلحج ػاته وراتػهفػيمرانػاالقوابػ

نسييباسياءماتلفةعلي سبانصباغه ورقفيتل اليراناكه االيقػاـاكؿ



ٜٔٚ 

النهمالوؽبنفسه.  مقاماتاليالوؽ

افه االيقاـمقاـالوا دنةللهسبحانهكلهاقلمراتػبالكثػرةكهػوفصـل:

لحاصلةبالج تي الثلثةفلهج ةاليربهكج ةالينفسهكالج ةالثالثةالو دانيةا

كلكػ كػلكا ػدةمػ هػ قالج ػات يرمتناهيػةف ػيركنيػارالقائيةب يػاقيامػار

متداخلةمتيازجةمتحدةالنعقلانفكاؾا دن اع االخريكالنيك التوجهالي

ا دن ابدكفاالخريفافالكلهواليركػباالكؿكلػوانفػ بعػضاجزائػهعػ 

نالػقاجػزاءقمتفككػةفلمبسيطارنالقخلقاربحانهلمكافاللهساالخرلكافبسيطار

الفػػيالاػػارجكالفػػيالػػ ه كالبسػػيطالقػػائمببسػػاطتههػػواللػػهسػػبحانهكهػػو

النتركبم  يرقفاليركباالكؿنجبافالنكوفلهاكؿتكون نسبقهاجػزاؤقك

هسػبحانهكبسانطهكالنكوفلهاخرنتفك اجزاؤقكتتفرؽبلكافمن خلقهاللػ

نكوفمانبقيهاللهكالنسبقهكقتالنهمالوؽبػهكالنعقبػهكقػتالنػهقػائمبػهك

ليسلهكقتاذالنجريعليهماهواجراقف وازليابديبػاؽبابقػاءاللػهسػبحانه

كماعنػداللػهكقولهماعندكمننفدكماعنداللهباؽاناقبنفسهكهوقولهسبحانه

ليركباالكؿالبدءلهكالزكاؿكالتحوؿكالانتقاؿكالجلذلػ فاخيركابقي

كبالقدنم يااناصا باالزليةاالكليةباالزليةاالكليةفي دنثهسياقعلي

سانراالممقاؿفيالاطبة علي القدـ في االصلالقػدنمككفيالزنارةاستالصه

اؽبابقاءاللهسبحانهاناقبهبػالن انػةف واليل القدنمللهسبحانهبالفرعالكرنم

كه االوا دالقدنمانةتعرنفهسبحانهكتعرفػهبػهعػرؼنفسػهكبػهتجلػيلػهك

االنػةكالنطلػقعليػهاالنػةكهي نػاموضػ جييػ لغيرقكاليقاـاالكؿهومقاـذي

لػهكهػومعانياسياءاللهكصفاتهكهػومقػاـالوالنػةاليطلقػةللعػاليكالاالفػة
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االرضاليشاراليهبقوله في جاعل كهػوالػ ياقامػهخليفةايارضالقوابلاني

العاليمقامهاذكافالتدركهاالبصاركالتحونهخواطراالفكاركالتيثله ػوامض

الءكهواالسمالجام الػ يالظنوففياالسراركهوصا باللواءكالر يةكاآ

ءكالفػرؽبػي الوا ػدكلػهالرضػيككج ػهالي ػينحويكلكياؿاياسمال

اال داالالواكالدالةعليالحدكدف وكا داذاكصحكا داذاعرؼكهػواسػم

اللهسبحانهاذاقصدبهال اتاياليقاـاالكؿكرؤنتمنهكصفةاللهاذاقصػدبػه

دبػهنفػسالظ ػوركاليثاؿاليلقيفيهم العالياليقترفبهكمعػانياللػهاذاقصػ

الثلثةتجتي فيذل اليقاـفافالربوبيةفيهالتثنػيكالعبودنػةالتينػيككلتاهيػا

 يرمتناهيتي فييك مال ظةالكلمنهفاف مكه االوا دمعنيكا دال انةلهك

الن انةليسفيهتعي كالخصوصيةكالتعي الػ يفيػههػونفػيالتعػي فالنطلػق

م  يانفسهاسياءكصفاتكمعافعدندةكانياتطلقاالسياءعلػيعلينفسه

ه وراتهفيالقوابلفياكقات اكامكنت اكمراتب اكعليامثلت االيلقاةفيهونات

االبياءكاطالؽاالسياءعليهنفسهم كثرت ا ظالاصيصػي النعرفػه يػرهمك

حيلاالبراقيكانيػاذلػ الجػلافالجادةاليسلوكةماذكرناقكنسييذل بال

مادةالدانيم نورالعاليكصورتهمػ هي ػةنػورقكهػوبيادتػهكصػورتهلػيس

ءاالاذالو ظالعاليفيهفافقط النظرع العالينفنيكنعدـكياتػريمػ بشي

ببح فياليراةفانهببحماداـهولون كهي ت كانتمرئيملحػوظمنػهفػاف

نتسابهالي ككونهه ورؾعدـفالنورنورمانريمنهكفيهالينيػركاالف ػوقط ا

هليةفالعاليقدطويالدانيبظ ورقكالدانيمقاـم مقاماتالعػاليفيان ػاؼ

اليالدانين اؼاليهكه قهياالضافةاالبراقيةفعليذل نطلقسانراليعػاني



ٔٛٔ 

النقػ عليػهاؿعليكاالسياءكالصفاتعليذل الوا دق الػ ي اليعنػي انا

الببه ك اناادـم انهنسبالينفسهجيي االسياءكالصفاتكياكافنقوؿاسم

كانانوحكاناابرهيمكاناموسيكاناعيسيكانامحيدانتقلفػيالصػوركيػح

فيصورةكا دةل ل فيالناس للناس ه رت لو ك فقدراهم راني م  الياباء

كقتكاكاففيايصػورةبػ نابػاذفاللػهفقاؿا ك زماف كل في نظ ر الابػرانا

اعلمافاالصلفياالستعياؿالحقيقةكانيانصارالياليجازاالقرباذاتع رتك

الحقيقةامااهلالظاهرفقػد زفعلػي ماليسػل  تػياخػ كاباليجػازكاقربػهمػا

االخ بالحقيقةفيحيلوفالكالـعلي ػامػ ذكرنا قيقةكاماالاصيصوففالنعيي م

  يرلزكـتناؼكلياكافبناءكتابناعليالتحقيقبقدراالمكاففلنشراليهابارة.

اعلمافه االيعنياالعظمهوالوجػوداليطلػقكمحلػهاالمكػافالػراجحك

زنعنػيهيا يرمتناهيي الفينفس ياكالبالوجوداتاليقيدةكالباالمكافالجان

ء يرالوجػوداتالجػانزة ػي  يرالوجودالراجح ي اذهوكالبيءابدارالبي

تػراالاذهيكياان اذانظرتالياالجساـاليقيػدةمػ  يػاالجسػماليطلػقلػم

تػراالاناهػاككػ ل اذاكاذانظرتالي امػ  يػاهػيلػمابدارالجسماليطلقابدار

ءفيالحقيقةسواقككليػانكػوفتراالاناقكليسبيلقلمنظرتاليالوجوداليط

ءسويالوجودكهومطلقالنهقدانحلفيػهالقيػودف وميابهالوجودكجودفالبي

 ءسويذل اليعنيكذل الظ وركماقيدب افالمقيدف ومطلقفالبي

مغفػر البس سواق الدنار في  ما

 

 اتكهوالحييكالحػيكالفلػو 

 

لػ  تػيفيدعاءعرفةقاؿالحسي  ليس ما الظ ور م  لغيرؾ نكوف ا

نكوفهواليظ رل متي بت تيتحتاجاليدليلنػدؿعليػ كمتػيبعػدت



ٕٔٛ 

تكوفاالثارهيالتيتوصلنيالي عييتعي التراؾكالتزاؿعلي ارقيبػار  تي

كعػ فيهصوتاالصوت النريفيهنوراالنورؾكالنسي الدعاءكفيالدعاء

 االكرانتاللهقبلهاكمعه.مارانتبي ارعلي

لػ الظ ػورالوا ػدي ػي اذهػوءسويذل اليعنػيايذبالجيلةالبي

ءسواق تينظ رفطػويكػلموضػوعكمحيػوؿكنسػبةهاهراالهوكالبيفال

اذاكػافميػ تحتك دتهفاذانظرتاليكلاثرم  ياذل اليعنػيالسػييا

عياكراءقرانػتمنػهذلػ اليعنػيكابفاربفافارالنحجبهفيالتشرن ككافلطيفار

فتنسباليهجيي مافيهكمنهكلهكبهكاليهنسبة قيقيػةالمجػازفي ػاارانػتلػو

اكدنػوتمنػهك بتاكقلعتهكقلتقلعتجسياركقلترانتجسياررانتبجرار

ءم ذل كافكافنصدؽعلي اضػدادتك بفيبيملمكقلتدنوتم جس

ءهناك بضدقاذكافال دافتحتامركا ػدكالنلزـم صدؽبيذل ان ار

كذل بابم العلملوفتحهاللهعلي انفتحعليػ ابػوابفاتقنػهافخلقػتلػهك

 ليسننبغيفوؽذل بيافاذللحيطافاذاف.

افذل اليقاـمقػاـعليػهالواسػ كقدرتػهاليسػتطيلةكبالجيلةفعليذل قلنا

مشيتهالناف ةكر يتهالواسعةكسلطانهالعاليكملكهالبػاقيككالنتػهالجامعػةكنػدق

العليةكجنبهال يالن اـككج هال يالن لػ كنػورقالػ يالننقطػ كامػرقالػ ي

ك جتهالتػيالتػد ضكهكػ اكالناترـك كيهال يالنردكقولهال يالننقض

ـمحيػػدكاؿمحيػػد كبػػ ل كردتاخبػػارالتحصػػيكاثػػاركػػلذلػػ مقػػا

التستقصيكنطقتبهبواط اناتالكتػاببيعونػةفصػلالاطػاباياخبػاراالئيػة

كافكػانوااللهعلي مكفيالحقيقةهواليوـمحلاجياعالشػيعةمجيػالراالطيابسالـ



ٖٔٛ 

هفان ممجيعوفعليان مابرؼخلقاللهكماسوياللهخلػقاللػهالنحيطوفبتفاصيل

ثمنعرؼاليتدربافه قاليعاني يراللهف يخلقاللهكهمابػرؼخلػقاللػهكال

 اللهكسالمهعلي مكياهواهله.خلقابرؼم ه قاليعانيف مه قاليعانيصلوات

وثرقكنحكي الياعبرلهاليػوثراعلمانهلياكافكلاثرنشابهصفةمفصـل:

بيػافكنكػوففػيسػانرالالػقان ػارع نفسهكع العاليكعرفهمن ياكجباف

ءعندالعاليالقرنػبمنػهمعافايمقاـذاتكمقاـمعنيكهوك ل الفكلبي

مالوؽبنفسهالكاسطةبين ياف ولهعندالعاليمقاـنفسب انالقهومػ  يػا

لػهكصػفةفػيهػ قالرتبػةئيةللعاليككونهه ػورارا الوؽلهكمقاـامرنةكانهم

فيقاـنفسهمقاـبيافقدعرفهالعاليم اعليمنهعلػيمػافيػهكمقػاـكونػهتجليػار

لهمقاـمعافكهواهرللعالياالافه ن ناتلفاففياالبياءعلػيللعاليكه ورار

اكلطافت ػاككثافت ػاكعيوم ػاكخصوصػ اك سبسعة دكدقابليت ػاكضػيق 

قرب اكبعدهاكصفائ اككدكرت اكتقدم اكتاخرهاكفيكػل ػاؿبيانػهالبيػاف

 االسفلكمعانيهاليعانيالسفلي.

كهناكالـا باالبارةاليػهفلعلػهنقػحعليػهمػ كػافمػ اهلػهكهػواف

كال اتكالصفةفالابكاؿفي يافػافالشي ي افكاناعلينسبةالجوهركالعرض

جيي ماللدانيبعاعكهلللعاليقائمبهقيػاـصػدكركلػيسللػدانيمشػعرمػ 

جنسالعاليفالنكلحبياللعاليكانياهومكلحبيااتاقاللهكعرفػهمػ العػالي

افبالعاليكهوقولهسبحانه الله م كجدنامتاعناعنػدقمعاذ اال تػاعمػاكاليناخ 

كافم جنسالعاليفي كػافلػهمتػاعايمشػعرمػ جػنسالعػالينؤخػ بػهك

ايعرف ػاكهػ االهػاااالمػااتالنكلحاللهنفسارنكلحبياكلحبهالعاليكاالفػ



ٔٛٗ 

ابكاؿفيهكانيااالبكاؿفيالشي ي اليتصاقعي اذاكافا دهيااعليم االخػر

كافا دهياالطحكاصفيكارؽكاكسػ مػ االخػرفنقوؿالب افالشي ي اذا

م االخرالب فيذل فياه رفيػهمػ البيػافكءكافاالكيلاقربالياليبد

م اليعانياكيلكابػرؼكاعلػيالبتػةكلربيػاكانػافػيالعػاليبرقػةهونتػهك

لػهمػ العػالياثارالنطيق االدانيكالتصدرمنهف لالدانيجيي ماأ لبت يامنش

كاالقربكنسبت يااليهعلي دسػواءاكجييػ مػالػهمػ االقػربكانيػاءاليبد

االمدادكل اتصلاليذل االقربثمذل االقربنيػداالبعػدبفواضػلامػدادق

اقوؿالب كالرنبفيافاالقربكاالبعدليسبين يانسبةالجوهركالعرضك

كاليوثرنةفليسػاكاقعػي فػيالطػوؿكهيػابالنسػبةالػيال اتكالصفةكاالثرنة

ءاقػربعليالسواءفافالر ي عليالعرشاستويكليسبيال اتالعلياان ار

ءاخرفالعالينسبتهالي ياعلي دسواءنعمبين يافيانفس ياترتػباليهم بي

قلنػامػ  يػافافا دهياا كيللعاليم  ياالظ ػوركا ػدهيااسػترلػهك

الظ ورفان يافي كانةذاتالعاليكالداللةعلي اعلي دسػواءفاليثػاؿالػ ي

للعاليفيهونةاالدانيناتلحه ورقبحسباختالؼهوناتاالدانيفػاالقرب

نحكيذل اليثاؿكهوالعاليالظاهركاالبعػدالنحكيػهاكنحكيػهاقػلكنيكػ 

نتكثحاالقػربركاالقربفيالحكانةكنيك افتصفيةالدانياالبعد تينصي

 تينستراليثاؿكاالبعدفليسبين ياترتباالثرنةكاليوثرنةالمكافاالستحالة

كلكلكا دمالكلكا دكناتلحفيالقوةكالفعليةفالجلماذكرنام افكػل

نفسػ اعنػدمالوقػةبءعندالعاليالقرنبمالػوؽبنفسػههػ قاالدانػيان ػاربي

العالياذانسبتالكلاليالعاليفللكلم  يااالطالؽ يانفسكهوبيانهك



ٔٛ٘ 

مورنةكهػو يػانفسػهفليػاتفصػلتاالدانػيكأ ياامركهومعانيهك يام

ه رتبالتكثركاختالؼال وناتاختلفتافرادهافي كانةتل اليراتبفين ا

طافت اكصارفي ابالفعلكصارباقيالج اتما كت ياالنفسلشدةرقت اكل

في ابالقوةنعنينصلحاف الحيوث تتنزؿفتسترذل الحيػافظ ػرتبػالنفسكك

سييتب اكمن اما كت يػااالمػرلتوسػطرقت ػاككا ػدنت االنسػبيةكصػار

 ػاالنفسكاليامورنةفي ابالقوةفتصلحللترقيافكفقتكللتنػزؿافخػ لتكمن

ما كي يااليامورنةلغلظةانيتػهكصػارالبػواقيفيػهبػالقوةكنصػلحافكفػق

للترقيكلكػ الػنقصكالكيػاؿمػ االمػورالفعليػةكاليػدحكالػ ـكالثػوابك

ابػدارالعقابكالقربكالبعدكالحس كالقبحمنوطةب اكالعبرةبيػابػالقوةابػدار

ـمػ تسػاكينسػبت االػيالجسػماليطلػقمن ػافالجلذل تريفيعالماالجسػا

رزقكمفيعرشنصدرمنهاثارعربيةكمن اكرسيكمن اافالؾكمن اعناصرك

كجييػػ االفاعيػػلالجارنػػةفػػياالرضمػػ التيكينػػاتكالسػػياءكمػػاتوعػػدكف

ءكلكػ جييػ الم بػيالتكييالتبواسطةاالفالؾنعمالتوجداالفالؾعنصرار

ادثالتكييليةفياالبعدبواسطةاالقربف ونصحكنيرضكنعليكنسػفلالحو

كنعطيكنين كنعيركناربكنؤلػحكنفػرؽكنعػزكنػ ؿكنفعػلكنفعػلك

هك اجيي التغيراتالوصفيةتجػريفػيالػدانيبواسػطةالعػاليايفػياالبعػد

الوصػفيفيفعػلاالفعػاؿبواسطةاالقربفانهالنفسالعرضيةكاالمرالعرضياي

الوصفيةفياالبعداياليامورالعرضيايالوصفيفاالقربنفستشرنعياكامر

تشرنعيكاالبعدمامورتشػرنعيكذلػ معنػيقولػهتعػاليفػيالتاكنػلاكبػاط 

االنػةفػاالقربكلوالدف اللهالناسبع  مببعضل دمتصوام كبيػ التاكنل



ٔٛٙ 

عاليمفزعذاتيكونيف  قاالعالياياالقاربهػياعػاؿمفزعكصفيكياافال

نازلةفيصق االدانيكقائيوفمقام مفيعوالي مفياالداءبشػرمػثل منػو ي

الي مكناتيتفصيلهفيالبابالراب كانياالكالـفيالبيافكاليعػانياالسػفلي ك

اليثاؿال ينحكيػهاالقػربتي فالطرنقلالبعداليذل أهيا يراالمامةكيان

م النفسكاالمراالاالقربفانهفيهبػالقوةف ػومعػدكـككػ افػيمػ هػومثلػه

موربػالتقرباليػهكالتػدانيأفانحصراالمرفياالقربال يهوفيههاهركهومػ

منهفالطرنقلػهاليػهاالبػاالقرباذلػوالنفػساالقػربكػاففػيميكػ الافػاء

تنالهاالنديكالتدركهاالعي كانياه رفياالقربكابتعلفيزنتهبالكليةكال

ثػمالنكلحاللػهنفسػااالمػااتي ػا تيرانناقفي ان نصطليالناراالم مظ رها

هلذل فياالرضكالسياءكالسياءكالعرشاكنجريفيال واءكالناربلفػي

ذكرنا قيقةاليس لةفيهكنزندذل ان ا اركالنكادنافيميااجزاءال واءان ار

م ج ةكاالخػرمػ ج ػةءافاالدانيافكانوابحياافا دهماقربالياليبد

النصحاالستفادةالجامعةلالبعدم االقربالنهكياافاالبعدمحتاجالياالقرب

يج ػةءنعمنصحاالسػتفادةفػءك ل االقربمحتاجالياالبعدفيبيفيبي

الفعلية سبكله قهبقدرقكليسا ػدهياالجػام لجييػ ج ػاتاالفػادةكاف

م كػلج ػةكالسػياءكالياالخركاالخر نياركافا دهيافيكلج ةمحتاجار

 ف نال نق االستفادةالجامعةبين ياكاالفادةالجامعة.االرضمثالر

نياكنةكاجسام اكليسذل محػلكاعلمافاالعراضالدنياكنةلالبدافالد

عنانػةالحكػيمكالعبػرةبػهفباالفػاداتالجسػيانيةالنعػزؿالعػاليمػ علػػوقكال

االقربم دارقربهكانيااليناطالنفوسكماناص اكمػانظ ػرمن ػاك اجت ػاك



ٔٛٚ 

ككلكػل ػقموسػوـكلكلمنامقػاـمعلػوـ ناؤهافالنستفزن ال ن النعقلوف

كصػلياللػهعلػيمحيػدكالػػهلػوافػيدنػنكمكالتقولػواعلػياللػػهاالالحػقالتغ

 الطاهرن كالحيدللهربالعاليي .

االدنيي اليتحاكجي اذاكافا دهيااكضح كانةاكاكثرركانػةفصـل: اف

ع العاليم االخرفكيامرفيالفصلالسابقالنصحاالستفادةالجامعةمنػهالنػه

كمطلػبكػلدافهػوالعػاليفاننيػانجػدققييةكلامرءمانحسػنهكليسبجام 

بجيعهككلهنستفيدمنهبجيعهككلهكاننيػانجػدقببع ػهنسػتفيدمنػهببع ػهك

النيك االستفادةالجامعةع مظ رالبعضكلوبكشحالسبحاتكااللصلحكل

بيناافالينيػرهػوالػده دافل ل كهنال ننقلبالتشرن اليالتكون كنح قد

ءاليشتعلبالنارالالناراليتعلقةبالدخافكلوكافالينيػرالنػاراليتعلقػةاليست ي

لكنتبكشػحالػدخافتجػدهاكلكػ االمػرلػيسكػ ل كالينيػرهػو بالدخاف

الدخافاليشتعلكبكشحالسبحاتالتتجاكزاعلياذكػارالػدخافكالنػاتيمنػه

لجزئيالشرعيبكشحالسبحاتالنتجاكزالجزئيةكالناتيمنهفوؽماهوعليهفا

ساسفلكاالرجلاعلػيكانقلبػتاالمػوركءكاالالجزئيةكلوالذل لصارتالر

نعرؼالساجدم اليسجودكالعابدم اليعبػودكالصػغيرمػ الكبيػركتعػاليلم

 .كبيراراللهع ذل علوار

كيانبهاللهسبحانهعليهفيكتابهالسػابقوفككاعلمافلالبياءثلامراتب

اصحابالشياؿاماالسػابقوففاكل ػ اليقربػوفايالػ ن هػم ك الييي  اصحاب

كا كػيلػهكابػبهبػهكامػااصػحابالييػي فاكل ػ اصػحابءاقربالياليبد

النفوسالقدسيةاهلالتسليمفيعبدكفالر ي كنكتسبوفالجنػافكامػااصػحاب



ٔٛٛ 

ياؿفاكل ػػ اصػػحابالنفػػوساالمػػارةفػػيسػػيوـك يػػيمفػػاليقربوفكافالشػػ

من كلكػ معرفػةاالقػربكاليػرادمنػهءعرفناهمبان مم هماقربالياليبد

اكاالكثػرالنالوم ابكاؿفنقوؿليساليرادباالقربكالسػابقاالكثػراجت ػادار

كامثاؿذل كافكافل ػوالءكرامػةاكاالكرعاكاالتقياكاالعدؿكعلياراكتسابار

فافذل  دكدمييزةلالفراداليتياثلةكالبدفػيكػلاكرمكمعنداللهاتقيكمك

نكوفل م دكدمييزةكالبدللحدكدم االختالؼكليسنسبةبػي ي متعدداف

الوا ػدكذلػ ءنكوفا دهيااببهباليبدءكا دعليالسواءفالبدكافاليبي

مػ ج ػةكاالخػرابػبهمػ ج ػةءفافه االفرداببهالػياليبػدكليارنفيدسبقارال

اخريفيتعادالففالتغتربيحضالشباهةفيامربلالسابقم نتقدـعليالال ػق

نكوفا دهيام عالماالجساـكاالخرم عالماليثاؿككػ اا ػدهيافأبرتبةك

المالنفوسكهك افافالجسمبكلهمتنػزؿعػ كاالخرم عم عالمالطبان مثالر

بيادتػهكبجييػ ءءم  دكدقكاليثاؿاقػربالػياليبػداليثاؿالنعادلهفيبي

 دكدقالنتحيلمادةالجسم ػدكداليثػاؿكالمػادةاليثػاؿ ػدكدالجسػمكيػا

 ققناقفيمحلهم الفلسفةك يرهافاليثاؿسابقعليالجسػمكمقػربكاقػرب

فحػدكدها ػدكدكامػاالبػركجمػثالرمنهكك االعرشكالكرسيمػثالرءلياليبدا

مييزةنيك عودكلكا دالياالخركاسػتحالتهاليػهكلػيسالسػابقمػ نلحقػه

مػ الال ػقدائيػاركهواسػرعسػيراراليسبوؽكنتجاكزقكانياالسابقسابقدائيار

كليسػبق سػابقوفوفكياقػاؿعلػيفالنلحقهالال قكاليتسارعوفمتصاقع

سب ّ ليقصرف ك قصركا سبقواكانوا كانوا كلتبلػبل بلبلػةان ػاركهوقولػهاقوف

لتغربل  ربلةكلتساط سوطالقدر تػينصػيراعالكػماسػفلكمكاسػفلكمك
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كالحػدكدالتػيكاليثاؿالنستحيلمادةابدارابداركاماالجسمفالنصيرمثاالراعالكم

كالحػدكدالتػينحتيل ػااليثػاؿالنحتيل ػاحتيل االيادةالنحتيل ػااليثػاؿابػدارت

كك االنتحيلالكرسي دكدالعرشمادامتمادتػهبتلػ الكثافػةكالجسمابدار

الغلظةكالنصلاليالعرشكالعرشبكلهكجيعػهمتقػدـعلػيالكرسػيكلػيس

اكيلمػ  ػدكدالعػرشفيػاداـءم  دكدالكرسيابرؼكالاف لكالبي

بالفعلنكػوفالعػرشاسػبقمػ الكرسػيبالفعلكالكرسيكرسيارالعرشعربار

ف ل هوالسابقاليصوربالسبقبكلهكبجيعهكذل هواليتحيللعلمالنتحيله

علمابػوذرمػافػيقلػبسػليافلكفػرقم دكنهقاؿ فاليثػاؿهػولقتلػهاكلو

الجسمالنصلاليالجسممدداالبواسػطتهفػاذانػزؿاليػددكءالواسطةبي اليبد

الياليثاؿاخ لنفسهلبابهكانزؿالقشوراليعالماالجساـمػددمادتػهمػ قشػور

مددمادتهكمددصورتهم قشورمددصػورتهككػ ل العػرشكالكرسػيفػاف

اماعلػيمادةالكرسيم قشورمادةالعرشكصورتهم قشورصورةالعرشماد

تريافالعرشنق رالكرسيبيافيهكجييػ مػافػيالكرسػيماهياعليهكل ل 

م نػورالعػرشكم العلوـننزؿم العرشكنورالكرسيجزءم سبعي جزءار

اتقيكمن ماعلػمكامااصحابالييي ف ماخوةمتصاقعوفمتسارعوففين ممثالر

عيلكمن ماف لكهك افالعبرةب  قالحػدكدمن مازكيكمن ماكفيكمن ما

كاليييزاتفافذل اسبابالتعارؼكالجلان ممدنيوفنحتاجوفالػيفعليػات

كثيرةكالتتاتيم كا دفكلكا دمن مقدصيغعليفعلية تينتػالحاليدننػة

 البالله.فتعاليالعزنزالحكيمكناتيافباءاللهتياـالكالـفيمحلهكالقوةا

 الوقام الثالث
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 ــَابي االتــفـ

كقدابيراليهفياخبارمحيدكهواليقاـالثالام مقاماتمحيدكاؿ

كقدمركمن ا دناعليكثيرةمن اماتقدـم  دناعليب الحسي 

افاللهتعاليلوباءلعرؼالعبادنفسهكلكػ جعلنػاابوابػهكصػراطهكسػبيلهك

 ينؤتيمنهفي عدؿع كالنتنااكف لعلينا يرنافان مع الصراطالوجهال

الابرك يرذل كثيرفيكتباالخبػاركهػ امقػاـبػاط الظػاهركسػرلناكبوف

النفيػػدقاالسػػركالوسػػاطةالعامػػةكالسػػفارةالشػػاملةكمقػػاـالترجيػػافكمقػػاـ

اليخلقهبواسطتهبعدافنزؿاليػهالبرزخيةالكبريفينزؿماننزؿم اللهسبحانه

هػ قالواسػطةكتجعلػهمناسػبار فيغيرق الربوبية للعبودنػةفتؤدنػهالػي مكبيقت ي

نصعدمانصعدم العبادم االعياؿالصالحةكالكلياتالطيبػةكالػدعواتالي ػا

فتغيرهاكتجعل اقابلةللصعودالػيعرصػةالربوبيػةكالعػرضعلي ػاكلػوالذلػ 

نتف مامرقكنتنبهبيرادقكلمعالقكلمننتف ا دم الالقم العاليجلالبابلم

نتييػزنلبسا د لةالوجودكلػمن يهفيالشران الكونيةكاالكوافالشرعيةفلم

نشرحه االيقػاـلتػ كراالعػالـكالقػوةاالا دفيعرصةالش ودكالبدم اف

 .فصوؿن ارباللهففيه االيقاـا

نهبعدماخلقاليشػيةبنفسػ اخلق ػاكاملػةنعنػيأباعلمافاللهجلفصـل: 

نبقل ػااثػركالانيت افانيةم يحلةفيجنبمثاؿاللهاليلقيفيهونت ابحيالم

ءاالمحضمقت يكانياتياـاالثرككياؿاليقت يل ل اليثاؿكليسمن ابي

تكػ لنفسػ اكانيػاكانػتبكل ػالػ ل ينظ رالن ػالػمامساؾاليثاؿلليثاؿ ت

ذل لم فالجل تين نفوذا دنةذل اليثاؿكانبسػاطهفػيجييػ االمكنػةاليثاؿ
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االمكانيةكطيهلياسواقفلياكانتك ل انبسطمن انوركبػعاعكاثػرفػاكؿمػا

 ػاكهػوقػدنعبرصدرمن ام الشعاعهواليالوؽاالكؿباليشػيةكاكؿموجػودب

ءبيحبةاللهف ػواعبػدءبيشيةاللهف واعيلبيعنهبالعقلاذااعتبرانهاببهبي

ءدكنػه لػبعليػهكقػدنعبرعنػهءللهسبحانهكنعقلعليالعبودنةكلبػيبي

كجعلنام كاليهاالبارةبقولهسبحانهكبرعارءكوناربالركحالفبه يوةكلبي

كقدنعبرعنهبالقلمالنهاكؿسبباخ قاللهبيدقكبهسطرمػاء ييالياءكلب

سواقفيلوحالقوابلكالنفوسكقدنعبرعنهباليػاءالنػهمػادةجييػ الكاننػاتك

نطفت اكمبداهاكهواطوعجزءم اجزاءاليفعوؿكجعلماءليطاكعامػرالفاعػل

النػهاكؿمػاخلػقاللػهونػورمحيػدنبلغبه انةتػدبيرقكتقػدنرقكهػالياف

سبحانهباالجياعكالكتػابكالسػنةكهػوالسػراجالينيػرالػ ياسػرجفػيبيػت

ككداعياركن نراركمبشراراناارسلناؾباهداراالمكافكياقاؿسبحانه الياللهباذنه

سسػراجاركجعلناالشػيكهوالشيسالينيرةليالوحاللهسبحانهبهمنيرارسراجار

هواكؿبجرةنبتتفيارضجرزاالمكافالنهالقلمال يبهكتبماسواقكهوك

افركحاكؿباكورةاكلمن اركحالقدسكيانشػيراليػه ػدناالعسػكري

البػاكورة  ػدانقنا مػ  ذاؽ الصػاقورة جناف في كليػاكػافهػ االجػوهرالقدس

هكاببهاالبياءبهكانسباالبياءاليهالنفيساكؿصادرم امراللهكاقرباثرالي

نكػوفه ػورقكانتػهكدليلػهفػيكا كياالبياءعنهكادؿاالبياءعليهكجباف

عالمالوجوداليقيدكخليفتهكالقائممقامهككج هكلسانهكندقكبابهككعبتػهك

كالحكانػةكقبلتهكنكوفهواالمرالثػانياياالمػراليفعػوليمػ  يػااالعلػي

الاالفةللعاليكالنكوفبينهكبي االمرفرؽاالافه ام الوجوداليقيدكذلػ 
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مػػ الوجػػوداليطلػػقكالفػػرؽبين يػػاكػػالفرؽبػػي َضػػَرَبالفعلػػيكال ػػرب

اليصدريالتاكيديم  ياالتاكيداالتريانهبشكلهكنعيلعيلهكنظ رعنػه

الفرؽبينهكبينػهاالافال ػربمفعػوؿلػهصػادرعنػهاثارقلياالقيفيهم مثاله

فال ربفيعالماالسياءاياليفاعيلم  يااالئيةكالتاكيدنةخليفةضربك

القائممقامهكهوتاكيػدقكمعنػاقالظػاهرفػيعػالماالسػياءكالصػفاتكقػده ر

مػ تنزالتػهكباالسييةليعرفوقب اكهواكؿماخلقم ضربثمجييػ االسػياء

م  يااالئيةليشيتهسبحانهكهواالمػرالثػانيكفعلياتهفالعقلعقلمحيد

اليشيةالثانيةف ومشيةثانيةبيادتهالنوعيػةكارادةثانيػةبصػورتهالنوعيػةكقػدر

بيادتهالشاصيةكق اءبصورتهالشاصيةكام اءبتياـعللهكتبي اسػبابهكهػو

يلظ وراليوادمنهكاالبداعالثانيلظ ورالصورعنهككياافاالمراالختراعالثان

ءفيقوتهكلياناػرجالػيءكا داثكلبياالكؿكافصلوحا داثكلبي

فيهصلوحالظ وربجيي الكانناتككل افيػهبػالقوةكهػ االفعليةه ااالمران ار

بػػالقوةكاالنػػدماجكسػػانرمعنػػيافصػػورةجييػػ االبػػياءفػػيالعػػرشف ػػيفيػػه

 تنزالتهكه وراتهكفعلياتهكابعتهكانوارق.الكانناتجييعار

نهكجيي ماسواقميك كاالمكػافأباعلمافالواجبهواال دجلفصـل: 

لهمقامػافمقػاـاطػالؽكمقػاـتقييػدكذلػ انػ اذاال ظػتالجييػ نعنػيمػ 

باحكجييػ مػادخػلعرصػةالوجػودبنظػرال كاتكالصفاتكاالعراضكاالب

تجتي تحتمعنيكا ػدمػ االمكػافكعػدـاالسػتقالؿككا ديتجدهاجييعار

فيهكيػاننحػلكالحدكثكتنحلكت كبفيذل البحربحياالتجدل اتيانزار

ن كبجيي االجسػاـمػ السػيواتكاالرضفػيالجسػماليطلػقفالنبقػيل ػا
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تكسػرهاكيزبع ػ اعػ بعػضكلػوكجػدت امتييػزةفلػمفصوؿكمشاصاتتي

تبلغذل اليقاـكذل ميػاالننكػرفػيجييػ االبػااصاليجتيعػةتحل اكلملم

تحتنوع اكاالنواعاليجتيعةتحػتجنسػ اكهكػ افػ ل اليطلػقالػ ينعػم

الجيي كنعطيالكلاسيهك دقف ل هواالمكػافاليطلػقالػراجح يراليقيػد

ءدكفنفسهكهوالوجػودالػراجحكهػواالمػركاليشػيةكلػهمػادةمحققػةكبشي

صورةمقومةبيانكوفهوهوكلياكافالظ ورتياـالبطوفكالفعلتيػاـالقػوةك

نغادرالقادرالكاملالانتظارلهه ربيافيقوتهميانكوفالكياؿفعليتهبحيالم

تالتيالن انةل ػااالكقػدتجليب ػاكه ػركعيػرصغيرةكالكبيرةم الكياال

الدناركاه رب االجباركمػاتجلػيبػههػوكياالتػهكفعلياتػهكابػعتهكانػوارقك

التجامعهفيكقتكالمكافكالمادةكالصورةكانياهيصفةمحدثػةلػهالمػ 

انيامادت اصػفةمادتػهكنؤخ ل امادةم االمكافالراجحكالصورةكءكلمبي

عن ػانعػطالكػلاسػيهك ػدقكلكػافمييػزارصورت اصفةصورتهكلوالذل لم

فيصقع ا يرمحيطب اكاكؿماتجليبػهمػ تلػ الكيػاالتهػوبفصلكقائيار

نتػهكا الكليةكالجيعيةكهيمعني يرمعنياالطالؽبلهيكياذكرناتاكيػدقك

فتهكبابهكهلهكجنابهكهيبينزلةالعػرشلعػالماالجسػاـلكػ اكؿاثارقكخلي

ئيتهللجسماليطلقفانهم ذل الحياباباالطالؽاليفتوحفيعػالمام  يا

مػ االفػالؾف ػوبينزلػةقلػبالعػالمكهػومقػاـالتقييدكامام  ياكونهفلكار

يػدكالقلػبمػ  يػااالئيػةاالمامةفاالبوابمقام امقاـاليصدرم  ياالتاك

كامااالمامةف ػيمقام ػااليصػدرمػ  يػااليفعوليػةكمبػد االبػتقاؽءللركح

لالسياءكالقلبم  يػااليركزنػةفػالتجلياالكؿلالطػالؽهػوالعػرشلعػالم
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ػ عنػهأالجزئياتكهػوكلػيالنػهبينزلػةالقلػبللعػالمالياتبػرعػ الغيػبالينب َ

ءفػيعػالمجزاءالتيهػيبينزلػةاالع ػاءلػهفػافمػ بػياليودياليسانراال

االكعليهالشرعياالجياليالكليعندالعػرشمػ  يػااالعلػيالنػه االجساـ

نصلاليجزءم االجزاءمدداالبواسطتهكادائهكامام  يانسبةالكلالػيلم

دقكاسػطةءعنػءاخػركلػيسبػيءاقرباليهمػ بػيالجسماليطلقفليسبي

الػر ي علػيءفظ ورقبالفرشفيذل النظركظ ورقبالعرشكهػوقولػهبي

كانيانكوفالعرشفيالفصػلكاسػطةفػيالوجػوداتالتكييليػةالعرشاستوي

التشرنعيةالالتكوننيػةالوجودنػةكيػانػاتيكعبرنػاعنػهبيػاعبرنػالليال ظػات

تيثيللهالفادةمعنػيالبابيػةالتيثيػلالياتلفةفيج اتهكخواصهكاثارقكاقرب

بالشعلةفلنيثلب اكنقوؿافالحرارةكاليبوسةالجوهرنتي الدهرنتي هنػامثػلك

نةلال داليتعاليع رتبةالحوادثكلهاليثلاالعليكلك ذل لتقرنبالبعيدا 

مالرقيػقككتيسيرالعسيركتل الجوهرنةقدتجلتفيالقابلالزمانيكهوالجس

هونتهباستعدادقكمواج تهمثال افاه رتعنهافعال افظ رتبالحرارة في القت

كاليبوسػػةالزمػػانيتي اليحسوسػػتي اليليوسػػتي كهػػ قاليليوسػػةهػػيصػػفة

الجوهرنػةالدهرنػةكفعل ػاكهػػ قهػيانػةلليشػيةالظػػاهرةفػيقابليػةاالمكػػاف

كنسػييتيسسػهنػاركلػولػمبالنارفيقولهالراجحكل ل عبراللهسبحانهعن ا

ه قالناربالعرضيةفيمقابلةالجوهرنةكلقيام ػاب ػادكفنفسػ افالنػارالعرضػية

كتق عليالزنتفتبػددرطوباتػهكتشػيطنػارقكتكلػسارضػهفيسػتحيلدخانػار

كتشيطفيهالنارفيشتعلكمعنياالبتعاؿافالنػارالتػيهػيكانػتجػزءقتقػوت

تغلظتكانصبغتبالدخافكتلطحالدخافكترقػقكتشػاكلتلػ النػارالحائلػة
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 فاتحداعلي  كماقاؿالشاعر:

الايػر رقت ك الزجاج  رؽ

 

 فتشػػػاكالفتشػػػابهاالمػػػر 

 

 فكانيػػػاخيػػػركالقػػػدح

 

 ككانيػػػاقػػػدحكالخيػػػر 

 

صػارتفينػاف ػ قالشػعلةمشػتعالرملطفػارمغلظةاكدخانارفافب تسيهنارار

خليفةالنارالجوهرنةكخليفةالنارالعرضيةاللطيفة يراليرئيةكصارتكج  يػا

كباب ياكه ورهياكسبيل ياب اتفيضالنارجيي االبعةكاالنوارالهلالػدارك

ب اتنطقع مرادهاكهيترجيافل ابلغةاالجسػاـاليرئيػةكبػار ةليرادهػاك

ةلحيدهاكثنائ اككاصفةل اكداعيةالي اكدليلعلي اكبرهػافمعبرةعن اكنابر

أـمن ػاك صػ كدرعكمػالذكملجػل اكنػدمن ػاككسػيلةالي ػاكانػةل ػاكذمػا

منسوبالي افي ارادهافليات ام باب افالسراجهوال يم توجهاليهفقدتوجػه

م اطاعهاطاع اكمػ عصػاقعصػاهاكمػ اليالناركم ادبرعنهفقدادبرعن اك

ا بها ب اكم ابغ هابغ  ابالجيلةهوالحبلالييدكدبي الناركبي الػدنارك

فليدخلهككلياارادتاخراجػه علي ا الدخوؿ اراد في  الي ا من ا اليفتوح الباب

عنهف وبابالناراالعظمكسبيل ااالقػوـككج  ػااال اخرجته كػرـكهػ قعن ا

محيد نور ك العقل بينزلة هي الشيسالي ي ةكيػاالشعلة ك الينير السراج

كاكؿبجرةنبتتفيعرصةالظ وركالقلمال يكتببهاسطرالنػورعلػي بينا

لوح يطافالدكركالياءال يبه يوةاالنواركالن نرالبشػيركالسػفيرالابيػر

 القدس ركح ك لالنوار النار مبدع  االنواركفوارت افافجييع اتفػورمنػهكءك

 تنتشرفيالف اء.

كاماتطبيق ام العرشكسانراالجساـالجزئيةفاعلمانػاقػد ققنافػيعلػم
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اليناهركاليرانػاكاكضػحناكبػر نابيػاالمزنػدعليػهافالسػراجهػوالشػعلةك

اليحلكلياكافالدخافاكثػحكان يانوركا دكاالختالؼبواسطةاالنوارمعار

م ال واءكابدصقالةصاراضوءكلياكافارؽكاخفيصاراقػل كانػةكلػيس

هي ناموض تفصيلهفال وءال يفيالشعلةكفػيال ػواءكل ػامػ نػوعكا ػدك

مادت اكا دةكانيااالختالؼفيالصوراليكتسبةم القوابلنعػمالفػرؽبين ػاك

لةافالشعلةهيالفػوارةالتػيتفػورمػ منبػ النػارالغيبيػةكتجػريمن ػابي الشع

االنواراليسا ةالداركجيي االنوارفائ ةمن ػانابػ ةعن ػاد يػتارضػ امػ 

تحت اك ييتبياجريالي امن االحيوةكهيدائيةالحاجةالياليددكالمدداال

الػػياالرضكل ػامػ مػادةكا ػػدةكمػانفػيضمن ػاككػػ ل العػرشفيػادكنػه

نتكالعرشهوفوارةنورالوجودالشرعيتفورم أاالختالؼفيالقوابلكيار

منب اليشيةايالجسماليطلقاكمحل اكهوالبابال يمنهجريجيي مالهكمػا

لي دكنهم الفيوضكاالمدادكمعلوـانػهكليػانكػوفالقابليػةاصػفيكالطػح

فالنوراقويكقابليةتل الفوارةالتيهيبينزلةالقلبالفواربػالحيوةاقػوينكو

فاثرنورالوجودفيهابدكمنهابي ك ل العقلال يهواكؿمػاخلػقكاصػفي اك

الطف اكانورهاكفوارت اكقلب اكهوكسطالكلكجيي ماسواقفائضمنهم ان ا

فتبي كه رافالعقلهػوبػابالغيػباليفتػوحالػيارادكفقابليةكاخساستعداد

الشػػ ادةكهػػوالسػػفيركالابيػػركالنػػ نركالبشػػيركمنػػهنجػػريجييػػ االمػػداد

التكييليةاليجيي الكانناتم ربالبرناتكاليػهنصػعدجييػ الحاجػاتمػ 

الصػلواتكالكانناتكهوال يبهفتحاللهكبهناتمكهوكعبػةالطاعػاتكقبلػة

العابدن كمراداليرندن كالنتجاكزقمدرؾتشرنعيابدار كيػاهػوبػي ابػدارجاق
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ءففػيكػلكػان هػوج ػةامابابالوجوداتالكونيةكهيالحادثةالم بػيك

مصدرنتهالحادثةبنفسهم  ياالفعليػةمػ مبدئػهكتلػ الج ػةكيػابينػاهػي

االسياءكهيالياءال يمنه يوةكػلمفعػوؿكخليفةالفعلفيعالماليفاعيلك

هياكؿماخلػقمػ اليفاعيػلكمادت ػاكاليعبػرعػ الفعػلل ػاكاليتػرجملغتػه

لليفاعيلف يعرشعالماالسياءكمبدؤقال يبهفتحاللهكبهختمكذلػ ان ػار

صلوات علي مالن مهماالصػلالػ يننصػرؼالػيالصػيغاليمقام م اتلفػةالله

الداءمعافماتلفػةكليثنػوابكػللسػافعلػياللػهسػبحانهكنحيػدكقبكػللغػةك

انتقلفػيالصػوركيػحابػاءمػ في دنانعبدكقفيكلصورةقاؿعلي

رانيفقدراهمكم راهمفقدرانيكلوه رتللناسفيصورةكا دةل ل في

كم ه االبابنسبم عباداللهالناسكقالواهوالنزكؿكالنتغيركانيااناعبد

 الجيي الينفسهكلنعمماقيل:

مغفػر البػس سػواق الدنار في  ما

 

الفلػوات  ك الحي ك الحيي هو  ك

 

 كا س منهقوؿالشاعر:

 لوج تهلرانتالناسفػيرجػل

 

 كالدهرفيساعةكاالرضفيدار 

 

اتاال دنةالتػيالكػالـكاالبارةاليذل انه قكخلقاماالحقف وال 

مػابلػغمػاكػافبالغػارعن اكالتؤديعبارةالي اكاماالالقايماسويال اتكائنػار

ف ماكلهالن ماكؿماخلقاللهكيػاتػدؿعليػهاالخبػاركصػحيحاالعتبػارثػمفػي

لنػاكجعكهوالياءال يقاؿاللهسبحانهاكؿماخلقاللهالياءعباراتاخرجاءاف

بي كل الياء  يم  ءب كات مكصفات مفافلو ظف مالعلةاليادنةلكلبيء

ءسواهمف منفسذل الياءكهػمالحػيال ػيسػواهمكالرجحاف ياالبي
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افلو ظالجوازف ممبدؤقكاكلهكجيي ماسواهمصػفت مكمػ نػوركجػودهم

رةماسػواهممػ بػعاعصػورت مكنعنيافمادةماسواهمم بعاعمادت مكصو

الشعاعبعاعمانال ظالينيرفيهكنريمنػهكهػوصػفتهكهي تػهال يػركالػ ات

كاصق الرجحافبػ كات مكصػق الجػوازبصػفات مكهػو يبتالصفاتف ممأل

بلجيي ماتسياءؾكارض  تيه رافالالهاالانتب ممألقولهفيالدعاء

انػاكننسبالي مكن اؼفانياهوباعتباراالكصػاؼقػاؿعلػينحكمعلي م

هاهريامامةككصيةكبػاطني يػبكقاؿاليعنيال يالنق عليهاسمكالببه

ذكات مانةافالكػالـفػياللػهفالكالـعن مم  ياذكات مفافميتن الندرؾ

 ػاؼالػي مكنحكػماكنشػاركمن اعرفناانهالكالـفياللهسبحانهفجيي مانك

نعقلمن من اؼكنحكمكنشاركنعقلمػ صػفات مف ػمالعلػةاليادنػةلجييػ 

الكانناتكالعلةالصورنةلجيي البرناتالفالكلصفت مكبعاع مكعلػيهي ػة

مثل مكمثل مم نفس ماكهمالعلةاليادنةم  يامادت مكالصورنةم  يػا

علةالغائيةلجيي الغاناتالفالكلخلقػواالجػلالتعرنػحكهػمانػةصورت مكال

مقاـاليصػدرالتعرنحكالعلةالفاعليةفيجيي البداناتالفالكلم بعاع مفاذار

كاالصلاليتصرؼاليالوجوقمقام مال يركهمالػ ن تقلبػوافػيالصػوركيػح

للهنسجدمافيالسيواتكمػافػيككتقلب فيالساجدن اقاؿاللهسبحانهءكبا

ف والعابدبكلعابدكبكػلعبػادةكاالرضم دابةكاليالئكةكهمالنستكبركف

انػااالمػلكاليػاموؿكانػاالعابػدكاليثنيعلياللهبكلثناءكبكػللسػافقػاؿ

بػادكالجػاقف مابواباللهفيالتشرن كفيالتكون ككعبةاليرادكقبلةالعاليعبود

ءكراءال ينتوجهاليػهاالكليػاءكاليقصػدالػ ينقصػدقاالنبيػاءاذالنتجػاكزبػي



ٜٜٔ 

 ءماليسم جنسهكالننت يا داالاليبكله.مبدئهكالندرؾبي

اعلمافه االيقاـهونفساليقاـالثػانيايانيتػهك يػامالوقيتػهفصـل:

كؿكانيتهكدرؾذل عسيرعسػيركعلػيمػ كياافاليقاـالثانينفساليقاـاال

اد يرنسيركالبدمػ التلػونحاليػهل النالػوكتابنػاهػ امػ ؤنصلاليمقاـالفلم

 .محيداسراراؿ

نه يبميتن عػ االدراؾكمقػدسعػ التعبيػرأباعلمافذاتاال دجل

 فالكالـعن اكسبحافاللهعيانصفوففػ

 منػهالػػػمنت ػيالحػظمػاتػزكد

 

قليػل  ذاؾ اليدركوف ك  ػػلحظ

 

كهوسواقكهوخلقهككلماسواق ادثككل ادث يرا ػدف ػومثنػي

كاكؿمػػاخلػػقاللػػهسػػبحانههػػوالحقيقػػةفصػػالرمػػابلػػغقػػوالرمػػاكػػافبالغػػاركاننػػار

ءفاصػلالنػهلػوكػافلكػافهػواالكؿككليسبين اكبي اللهبياليحيدنة

عليالنحجبهع اللػه جػابكهػوتاليعلوـ يرقكياركيع النبيالثاب

الحجاب ك بناع خلقهكركيالسر ا تجب الله هواليحتجبكنح كركياف

انام اللهكفليسبي الحجابكاليحتجببه جاباخركقاؿالنبػي جبه

انػا اتكياقػاؿعلػيفتل الحقيقةاالل يةل امقاماتاكل امقاـالالكلمني

كه قهيال اتالوا دةالاال دنةكذاتال كاتاناال اتفيال كاتلل ات

ه قاعلػيمقامػاتالالػقلػيسلػهمقػاـاعلػيمنػهكهػيفيػهانػةالػ اتاال ػد

كاالفعػاؿالنسبقهسابقكالنلحقهال ػقكالنطيػ فػيادراكػهطػام نهكأبجل

هػاهرياكاالسياءاسياؤهاكهيالسبوحالقػدكسقػاؿافعال اكالصفاتصفات 

انااليعنيال يالنق عليهاسمككقاؿامامةككصيةكباطني يبميتن الندرؾ
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كلك ذل فيالوجداف ي التوجهالياال دالسػبحافكامػافػيالوجػودالببه

اذهػوخلػقكليػاالعلييف ي ادثةل اج ةاخريتقترفب اكتقػوـب ػاكجػودار

كاففاليقػاـالثػانيلػهمقػاـالفعػلكاالمػرالفمػاسػوياللػهسػبحانهمالػوؽك

اليالوؽمالوؽبالفعلفالفعلمقدـعليكلمالوؽف ػونلػيالػ اتالنتقدمػه

فالفعلخلقتاليشيةبنفس اثمخلقتاالبياءباليشيةءكياقاؿالصادؽبي

نفسهكهواكؿمقاـللحادثالنتقدمػه ػادثف ػوهواكؿخلقاللهسبحانهخلقب

اكؿمقاـالوا دنةكليسفوقهاالاال دنةاليعركفةثملتل الحقيقةمقاـثالػاك

هو يااثرنتهلنفسه ياهيمالوقةبنفسػ اك يػاتاكيػدنت ال ػامػ  يػا

لػهبػعاعهفعليت اكهومقاـاالبوابكالح رةكالجنابكمػاسػواقكل ػااثػارقك

كبيػرءاققسػيت ػدكدهاكمنػهنزلػتاخ تع ودهػاكاليػهبػرزتبػ ودها

االانػهخلػقلػهامدادهاكاليهصعدت اجات اكهػ االيالػوؽكافكػافمالوقػار

خلقػتاالبػياءسبحانهبكلهاللنفسهكاللغيرق تياسيهكصػفتهفػيالقدسػي

كقاؿاللهكالالقبعدصنان لنانح صنان قاؿعليالجل كخلقت الجلي

كموسياالكؿاكليكاصطنعت لنفسيقاؿانام اللهكالكلمنيرسوؿالله

لهبكلهاللغيرقفكلمالػهلػهالنػري يػرقكالنشػيرالػيبهاذهوالنفسف و

كاردسواقف اتهذاتهكرك هرك هكنفسهنفسهكالصادرمنهصادرمنهكالواردعليػه

عليهسبحانهكالنعقللهسبحانهكالمنهكالاليػهكالعليػهاالهكػ االن ػاراجعػةالػي

ج ةاالضافةكالتعقلفياال ػدف ػيهػواذالسػابقعليػهف ػ قالحقيقػةمػ  يػا

اال دنػػةا دنتػػهكمػػ  يػػاالوا دنػػةاليسػػتعليةكا دنتػػهكمػػ  يػػاالوا دنػػة

 كج هكم  ياالوا دنةاليقترنةكا دنتهاليقترنة.التاكيدنةبابهكصراطهك
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فتبػػي كه ػػرافمقػػاـاالمامػػةنفػػسمقػػاـالبابيػػةكمقػػاـالبابيػػةنفػػسمقػػاـ

اليعانيك ياكونهاكؿمالوؽكمقاـاليعانينفسمقاـالبيافك ياه ػورق

لنػافقاؿنكونوافيالوجدافيالعياففاففيالوجودالعلييهمالالقكافلم

الله االتهوفي انح كنح هوكهوهوكنح نح  فاف مفافمػاذكرنػاقم 

هوالنيرقةالوسطيالتيالي اندؿالكتابكالسنةكالي انرج الغاليكب ػانلحػق

ع الربوبيةكقولوافػيف ػلنامػابػ تمكلػ التاليقاؿ كهػيتبلغػوانزلونا

 عليسبيلاالمتناعالوجوديكالقوةاالباللهالعليالعظيم.الربوبيةاذالمربوب

انبهعليمعنينزكؿاالمدادم ذل البابكصعودالحاجاتارنداففصـل:

اليذل الجنابكالقػوةاالباللػهعلػيسػبيلاالنجػازفانػالػوبنينػاعلػيتفصػيل

 نفنيالكتاب.اليسائللفنيالعيرقبلاف

سبحانههوا دالنتناهيكالنحػدفالنالػومنػهمكػافمػ انػهفاقوؿافالله

النحونهمكاففاذاهوميك اليكافكالجػلعػدـتناهيػهكتحدنػدقلػيس يػرق

 ياهوكهوفوؽالن انةبياليسلػهن انػةففػاؽالجػالؿكالجيػاؿكعػالعلػي

عػ الكياؿ االدراؾ ك االدراؾ عػ  الف ػم ك الف ػم عػ  القلػب االسػتنباطفعيي

فػافكيػاؿالتو يػدنفػيالصػفاتعنػهنقدراالعلينفيمػالػيسلػهبحػقاذفلم

قطعتالنظرعنهتعاليقدرقم  ياهوهوتجدمرتبةالكياؿكمقػاـالجيػاؿك

عرصةالجالؿكهيعرصةال انةل اكالن انػةلػيسل ػا ػدمحػدكدكالنعػت

النريفي انػوراالنػورؾكالنسػي في ػال موجودكالاجلميدكدفنقوؿعندذ

كذلػ هػومقػاـصوتاالصوت كنقوؿانكوفلغيرؾم الظ ػورمػالػيسلػ 

ءااللهكل امقاماتكياذكرنافيرةتنظرالي االحقيقةاليحيدنةالتيليستبشي



ٕٕٓ 

م  ياالبيافكمرةتنظػرالي ػامػ  يػااليعػانيكمػرةتنظػرالي ػامػ  يػا

االبوابكال ركبالحيوثهنااذه قالعرصةعرصةماسويالػ اتكالمنػ مػ 

 اكنوػ بػالصفاتاذهيالصفاتثماذانظرتالػيجزئيػاتالصػفاتكبػعب اك

للصفاتالكليةكفعليػاتليػانسب اكقرانات اكخواص اتجدهاكل اابعةكانوارار

الجيلةكتل الصفاتالجزئيةالتيهيفعليػاتفي ابالقوةكتفاصيلليافي اعلي

اكاطوارهػاكباصػيات اك نوػ بػتل الصفاتالكليةككجودات ػاكبػ ودات اك

مكيالت اكمتييات اكل افائ ةم تل الكلياتهػاهرةمن ػاخارجػةعن ػاكيػا

تاػػرجالشاصػػياتمػػ موادهػػاالػػيالفعليػػةالاارجيػػةكتقػػوـب ػػاكهػػوقػػوؿ

منهبدئناكاليهنعوداالافالدهرفيناقسيت دكدقكفيخطبةيراليومني ام

اخ تع ودقكالينػابػرزتبػ ودق فنسػبةتلػ الصػفاتالجزئيػةالػيتلػ لنا

الصفاتالكليةكنسبةجزئيػاتاالجسػاـبالنسػبةالػيالجسػماليطلػقاكالقيػاـك

ءمن االػيالفعليػةؼفالنارجبيبحرالقعودكاالكلكالشرباليفعلزند رفار

االم مكي قوةاليطلقالعاليكالكلفعلهكه ورقكاثرقكبػعاعهكنػورقاعطػي

ءاالهػوافنظػرتاليػهمػ الكلاسيهك دقكاسعدلكلبتجليهبهجػدقفػالبػي

 يااالطالؽفافال ات يبتالصفاتكتريكثػراتالكيػاالتاذانظػرتالي ػا

ياكثرت اكلك جييع اقائمبهصػادرعنػهراجػ اليػهخػارجعػ قوتػهالػيم  

الفعليةف يكل ابقوتهكقدرتهكهيكل ػاانػوارجاللػهكجيالػهالقػواـل ػااالبػه

فكػلمػال ػاكءم االبياءاالبواسطت مكب ػمكمػن مفك ل الننزؿمدداليبي

اللهعلػي مككل ػافعليػات ملدن اكبين امن مصلواتمن اكالي اكفي اكب اكعن اك

قائيةب ممستيدةعن مككل اكياالت مكف ائل مكابعت مكانػوارهمكتفاصػيل



ٕٖٓ 

مجيالتكلياتقواهمقدخلعواعليالكػلاسػي مك ػدهمفصػحقػوؿعلػي

كاكافكانانح الن راالكلػيكنحػ نػ راالخػرةكاالكلػيكنػ ركػلزمػافاال

كالبجرةكالكرقةككال جاباراجدبابارليلةاسريبياليالسياءلمالنبيفع 

فك ل ءالنيرقةاالكعلي امكتوبعليعليكافاسمعليمكتوبعليكلبي

 ءاسي مكرسي منجدقم نجدقكنفقدقم نفقدق.اعطواكلبي

ككيػاافكمتعػودكفأكيابػداليعادهوءكامارجوعالكلالي مفافاليبد

االبياءبدئتمػ بػعاع مكنػورهمكمػن مكنزلػتنازلػةالػي انػةالبعػدفػاذا

كدنػتمنػهك  ػرتفػي  ػرتهكءصعدتصاعدةصعدتاليذلػ اليبػد

برزتفيمرءاقكمسيعهفيدارالقػربكذلػ افاالبػياءليػانزلػتالػي انػة

ؿاالمكافكمناقلاالكوافبيقت يه ػوركيػاؿالكامػلالبعدلعيارةجيي مناز

اليماالن انةلهثمدعيتصعدتمتيسكةبحبلتلػ الػدعوةملقيػةعن ػالػوازـ

مراتب امتالصةع بوائب اصادقةم رب امالصةنصيحت اكسرهافلياصعدكل

 سػبكا دمن اك ل كصفتهونتهبالتيس ب ل الحبلاصػطفاقاللػهعلػي

صفائهكافاضاليهم انورماكافلهكاصفيكالطحكاقػرباليػهكهكػ اكليػا

اليهسبحانهدنامنهكصارانوركاقربكالطحكالدنوم اللههػوالػدنورف قدمار

من مكالدعاءدعاؤهمكاالجابةاجابت مكالسيرسيرالي مف منتوج ػوفالػي مك

الػي مبػالت يؤب ي ػت مكالتلطػحبلطػافت مكالتكيػحنتقربوفمػن مكنصػعدكف

بكيفيت مكالتحيزالي يزهمفجييػ االعيػاؿكالحاجػاتهكػ اتصػعدالػي مك

ال كاتتسيرالي مكليػاكػافاكل ػ الصػاعدكفابػعت مكانػوارهمكافعػال مك

كفالػياللػهاللهعلي مبتل االعياؿنعيلوفكنعبدكفكنسيراعيال مكهمسالـ



ٕٓٗ 

سبحانهكنيتثلوفامرقكنجتنبوفن يهكنتقربوفاليهكبابراق مبتلػ الػ كاتك

الصفاتكاالعياؿكاالقواؿكاالبباحكابباحاالبباحنعبدكفاللػهتعػاليقػدرق

فيصعد قانق مبتلػ االقػداـكتتقػربالػياللػهسػبحانهفػافكػلعامػلبعيلػه

صػػعدتالػػياللػػهسػػبحانهكمػػ بػػاب مدخلػػتكنتقػػربفتلػػ الحاجػػاتب ػػم

اللهعلي منوعافاعياؿكونيةف يعليبواسطت معرضتاالافاعيال مصلوات

كفقرضػاءاللػهسػبحانهكسػيرهمبتلػ االقػداـ ثيػاالنحػدسػرعتهكاعيػاؿ

كلػ ل نسػتغفركفاعينونابػورعكاجت ػادبرعيةكهواعياؿبيعت مكهوقوله

  ات مكن يفون االي م.م سي

 الوقام الشاتع

 في هقام االهـاهـــٔ

اذكػافالتدركػهاالبصػارككهوراب مقامات مكقيام ممقاـاللهفػياالداء

انػابشػركهومقػاـالتحونهخواطراالفكاركالتيثله وامضالظنوففياالسرار

ي دائرةالرعيةاليشارالي ػاكمقاـالقطبيةبمثلكمنو ياليانياال كمالهكا د

كهونعلمافمحليمن ػامحػلالقطػبمػ الر ػيننحػدرعنػيالسػيلكبقوله

الطير الي همراسدائرةاالنيافكقطػبكاليشارالي افي دناطارؽالنرقي

 اليوجود برؼ ك نعرؼاكنوصحاكنعلماكنف ماكندرؾاككفيهالوجود هل

كاليهاالبارةالكائناتكقطبالدانراتكسرالييكناتنيل بافم هونقطة

ثػممعرفػةثػممعرفػةاليعػانيثانيػاراليعرفةاثباتالتو يداكالرفي دناجابر

الابركهوالحقكهوالظاهركهوالسركيافيثممعرفةاالماـرابعاراالبوابثالثار

هلاالرضكالسياءكمفزعالعبادبعضاالخباركهومقاـخالفةاللهالكبريبي ا



ٕٓ٘ 

فيالدكاهيكمقاـاالمركالناهيكمقاـجاقالعبادككعبةالوفػادكمقػاـنكتسػب

بػػهالجنػػافكنعبػػدبػػهالػػر ي كعنػػدقعػػرؼالعابػػدكاليعبػػودكميػػزالسػػاجدك

اليسجودكمقاـالقلببالنسبةالياالع اءكالعرشبالنسبةالػيالعػالمكالقطػب

 بالنسبةاليالر اكهك اسانراالموراالقترانيةميانقاسعليذل .

الػ ينعػرؼبعػضهػواهرقالعليػاءالظػاهرنوفكفصـل:  هػو اليقػاـ هػ ا

نزعيوفان معرفوهمكعرفواف ل مكمقام مكهي اتليستاليعرفةاالطػالع

عػدائ مان ػارعليبعضالاصاؿاليكتوبةفيالكتبفافذل هوميانتػاتيمػ ا

بلتاتيعلياكيلكجهمػالػوبػرزالػيهػوالءلزعيػوهم ػالةمػ ان ػمانصػب

النيكػن ماالنكػاركانيػااليعرفػةالنواصبكلك اعترفوابهالفاالمربلػغمبلغػار

االستنارةبانوارهمكاالطالععليمظاهرتل الف ػائلرايالعػي كمحبػت مالف

ؽفياخبارقم اطالعهعليجياؿالجييلفقػداخبػرذاالفطرةاليستقييةاذاصد

بحبهفافجياؿالجييلمقناطيسالقلػوبالينصػوبةفػافصػدؽاالقتػراف صػل

لهفاليعرفةهيالعلػمبيحاسػ خصػال مككالت ي مناصاالنج ابالمحالة

كػلعالماتكقدبرحالمظاهرهارايالعي كالوالنةل مكللوالنةكاليحبةان ار

ادهاجرنحاليحبةكاستانسفيؤاذاابرؽنوراليعرفةفيالفاالماـالصادؽ

هالؿاليحبوبكاثراليحبوبعلػيمػاسػواقكبابػراكامػرقكاجتنػبنواهيػه

بالبيافكبواط اليعانيهي ظ مالنس  يرهمافنعػرف ممحيدفيعرفةاؿ

كانتكماعرفنياالاللػهكانػتكناعليماعرؼاللهاالانابهقاؿرسوؿالله

االاللهكانا هاهريامامةككصػيةكبػاطني يػبميتنػ كقاؿعليماعرف 

ف ل  ظ ػمال يػركامػاهػواهراليقػاـالثػانيكبػواط اليقػاـالثالػاالندرؾ



ٕٓٙ 

سػلياففيعرف االاصيصوفكهياليشارالي ابقوله قلػب فػي مػا ابػوذر علػم لػو

كامػاهػواهرمػ بػ نافيػ نحتيلػهقػاؿشارالي ابقولهاذقيللهكاليلكفرق

فالاواصم بػيعت مكبػافالعػارفي أاليقاـالثالاكبواط الراب فيعرفت اب

من مكنحرـعن ااعداؤهمكالنصدقوفب اكانيانعرؼذل مػ عػرؼبػواط 

نكػ ميتحنػاركاذالػمم الييػتح ؤالكتابكالسنةكاخلصفيمحبت مكهوالي

فأنحتيلهكياركيكامابعضهواهراليقػاـالرابػ كاليقػاـالاػامسف ػوبػلم

العلياءالظاهرني م الشيعةكنشاركوفاعػداءهمفػيهػ قاليعرفػةكالفػرؽاف

هليار انفس م استيقنت ا ك ب ا جحدكا كقػدننطقوفبحكػمالفطػرةكعتػواراالعداء

نعترفو ك الظاهرنوفعرفواكاعترفواكا بػواكاالكلية العلياء ك الف ائل بتل  ف

ننكركامافوق اكليانػات متاكنلػهكػافسػبيل مسػبيلامتثلواكسليوال اكلولم

سبحانه لقوله سارنجاة نف الله النكلح اتي ا ما افكقولهاال الله مػ معاذ اال ناخػ 

دق عن متاعنا دنا لػواف لةنفسدعلي مامرهمليػاركيكلك انكاربعضالجكج

لػم ك  كقفػوا  ج لوا اذا لػمالناس كا د كانجحػ اخػرينكفػر ركانػة فػي االنكػارك

 لف ائل مهوالكفر.

اليقاـمقاـهاهرامرهمبي العبادبعبودنػةلػيساكيػلمن ػاك ه ا بالجيلة

 .فيفصوؿنشرحذل اليقاـان ارالبدكاف

عػ  ػدكدالػدانيخػارجعػ اقطػارقمنػزقعػ أراعلمافالعاليمبفصـل: 

صفاتهمستعلعلياعلياذكػارقفالػدانيالندركػهبا ػدمشػاعرقاذاالالتالػي

مثل اتشيركاالدكاتانفس اتحدفالننتف الػدانياليحػدكدبحػدكدقمػ العػالي

فعػلبيرايكالمسي كالنيك تعقلانفعاؿالدانيبالعاليكاالنفعاؿم نفسال



ٕٓٚ 

ننفعلبفعلالعاليالػ يهػوكليسذاتالعاليبفعلكالالدانينفسهالل ماالاف

ءمػ العػاليكافاللػهنصلالػيبػيفيرتبةالدانيكهوالبغيةفيحاؿللدانياف

أهومبركمركزارسبحانهم بدن  كيتهخلقفيكلدانرةم دكانرالوجودقطبار

رةكاقطارهاكج ت اكنسبتهاليالكلعليالسواءف ػوع جيي  دكدتل الدائ

العالي ياتقػدسعػ  ػدكدهاكاقطارهػاكج ت ػاءاببهاجزاءالدانرةباليبد

كالعاليفليسبشرقيكال ربػيكالجنػوبيكالبػياليكال ػاركالبػاردكال

عليالسواءف ػوابػبهرطبكالنابسكالعاؿكالدافكنسبتهاليجيي الدائرة

نصػطفيهالعػاليكاالبياءبالعاليكابعػدهاعػ خصػاؿاجػزاءالػدانرةفصػلحالف

نرت يهكنجتبيهكنصطنعهلنفسهكنجعلػهمسػتودعسػرقكماػزفعليػهكم ػبط

ةجيالهك جابا امرقكن يهكعرشاستوائهككرسيكالنتهكمظ رصفاتهكمر

عطائهككجهب ائهكلسافادائهفبهنتوجهالياهلالػدانرةجاللهكبابنوالهكند

كبهنناطق مكبهنبابرهمكبهنساكرهمكبهنعطي مكنينع مكبػهنحيػي مكبػه

نييت مكبهنامرهمكبهنن ػاهمكبػهنؤاخػ همكنعػدؿبيػن مكيػااتاػ الػركح

ماكسعنيارضيككقاؿقلبعرشاستوائهالاليلكوتيالركحالبااريال يفي

اليوم  عبدي قلب كسعني كلك  سيائي كاتا قكرسيكالنتهفاسػتقرعليػهال

للحكومةبي االع اءكبهامرهمكن اهمكاخػ عػن مكاعطػاهمكبػهنػاطق مك

يالي مكاصطفاقم بين مكاجتباقف ونكلػماالع ػاءبقولػهانػاجسػممػثلكماّد

ننزلػهقولػهانػاجسػممػثلكمالػيليلكوتيك اككػ اكلػمنو ياليم الركحا

بػلهػوجسػمكلكػ ءنجعلهكالعظمكبصالبتهككثافتهكا تجابػهعػ اليبػداف

مقػاـالػركحابرؼاالجساـكارق اكالطف اكاعدل اكاكيل ابحيانكوفقائيار



ٕٓٛ 

كالقػائممقامػهقدخل عليهالركحخلعةاسيهكبرفهبافجعلهخليفتػهفػيبػالدق

فياالداءفالننقصع مقامهاعترافهبانهجسممثلسانراالجساـكيااتاػ ذلػ 

اؿ فػي اليتنقصػي  ارادكاسػلبف ػائل ممحيػدبعض بػ ل فالسػياءك

جسمكاالرضنعنيفيالجنسالفيالشاصيةكااللكانتمثل افيالكثافةكليا

.الرضتكوفمحلاالقداركاكانتتليقباف

قكمػ ا قفقػدرا بالجيلةف ل اليركزكالقطبنكػوفخليفػةالعػاليمػ ر

لػهككعبةكقبلةلالع اءككج اركقطباركقلبارعييعنهفقدعييعنهقدجعلهامامار

نتوجػػهاليػػهاالكليػػاءكالفػػرؽبػػي هػػ االيقػػاـكمقػػاـاالبػػوابافاالبػػوابمقػػاـ

االبػتقاؽكمػ ءماـمقاـاليصدرم  ياانهمبداليصدرم  ياالتاكيدكاال

 ياانهمفعوؿكاالبوابكاعلياذكارالقلبكاليركزكاالماـكادنياذكػارقك

سفرقم الحقاليالالقابوابكفيمنت ػيسػفرقءاسفلمقاماتهفاالماـفيمبد

 ذل  ي سيرقفيالالقاماـ.

يهافالعالينسبتهاليجيي اجزاءالػدائرةكصفةاتااذقاناقخليفةكتجليهف

عليالسواءقدتجليل اب اكب اا تجبعن اكجييع ػاكيالػهكفعليتػهكنػورقك

بعاعهكصفتهقائيةبهموجودةله اكيةعنهبالتفاكتاللطيحفيلطافتهكب اك

لػهككيػاؿفػيالكثيحفيكثافتهكب ااذلهكياؿفيالكثافةكتعيير ػدهاكيا

اللطافةكتعيير دهاكيالهالنريفي انوراالنورقكالنسي في اصوتاالصوته

كذل هوالفطرةاالكليةالتيفطراللهالالقعلي اكاتػمعلػي مالحجػةب ػاكقػاؿ

بػاجيع مفكػافالنػاسامػةكا ػدةكليػانظػرتالػيالستبربكمقالوابليل م

ات مكنسػب مبػافمػن ماللطيػحكمػن مالكثيػحكمػن مانفس مكاختالؼصػف



ٕٜٓ 

العاليكمن مالدانيكمن مالغالػبكمػن ماليغلػوبكمػن ماليسػاربالكسػرك

من ماليسػاربػالفتحكمػن ماليحػرؾكمػن ماليتحػرؾكمػن ماليالػ كمػن م

نتظػاـالييلوؾكمن مالحاكمكمن ماليحكوـكهك اعلػيافجييػ ذلػ مػ ا

كتعييرنورالكياؿجيي اقطػارالقوابػلعلػيكالنورنورارالالقككوفاالثراثرار

نهكليػادؿعليػهأبػنك االثراثرالوا دجلاللمن جالحكيةكالنظمالطبيعيكا

كياهومعلوـعنداهلاالف دةكجدتبع  االطحكابػرؼكاجيػ كاكيػلك

ـكاقويكابدكبع  اباالؼذل كياهوبي ف والءاك دكادكـكانوركاقو

االف لوفنحكوفم صفاتالعالياكثركاجي ف مانسببالعاليكاببهبػهبػل

اعلياالعاليمن اهوالحاكيلجيي خصاؿالعاليكصفاتهالكاملةكلهجيعيتػهك

بيدقبدؤقمنػهكعػودقاليػهكليتهالفرؽبينهكبينهاالانهعبدقكخلقهفتقهكرتقه

عالمالنسباكجباللهسبحانهطاعةاالدانيلالعاليلق ارنةصفاتنحكي ا ففي

االعاليكجامعيت اعليالنظمالطبيعيكجعل م جةعلي مكياهوالواق فافاسم

الله جةعليالر ي كاسمالر ي  جةعليالػر يمكالنػوراالقػرباالبػبه

نوراالبعدكالعشرةاجي م التسعةكهك االعالم جةعليالجاهػل جةعليال

كالقويعليال عيحكالحكيمعليالسػفيهكالرجػلعلػياليػراةكامثػاؿذلػ 

ففرضاللهطاعةاعػالي معلػيادانػي مكاتاػ االعػاليخلفػاءقاذكػانوا ػاكي 

هخليفػةبالنسػبةالػيمػ لصفتهالكليةالعامةالجامعةكك ل كلكا دمي دكن

كلكػ علػي سػب كانتػهؿعػ رعيتػهوكلكمراعككلكممسػػ دكنهقاؿ

العاليكبقدرهاكالحجةاليطلقةالكليةعليالجيي هواعلػياالعػاليالػ يهػو

جي العاليككلهفيجريم ذل العاليبقوةلطيفتهنورعلياالدانيفي توجػه



ٕٔٓ 

كمػ تػوليعنػه ػرـكاهطلػمف ي نػاجػاءتاال كػاـاليهاستنارم ذل النور

اليت ادةالسعادةكالشقاكةكالحس كالقبحكاليػوم كالكػافركالجنػةكالنػارك

كمػ اهػلكسػعيدارك سنارعليوفكسجي كامثاؿذل في توجهاليهصارمومنار

رصةعرصةالتشرن كالجنةكم عليي كم ادبرعنهصارباالؼذل كه قالع

فبعااللهالنبيي مبشرن كمن رن كانزؿمع ػمالكتػابكالحكيػةهيعرصة

فين مم ام كمن مم كفركلوباءكعرصةليحكمبي الناسفييااختلفوافيه

نرند ما نفعل الله كلك  مااقتتلوا كالنزالػوفماتلفػي االمػ ر ػمكعرصةالله

 خلق م ل ل  ك ف  االعاليال يفيرتبةه قالدائرةهواالماـكهوالحجػةرب 

كهوالغانةكاليفزعككج هاليتقلببي ه رانيالعبادكخليفتػهكالقػائممقامػه

 فياالداءفاف م.

افالقلبكالقطبميػانجػبكجػودقفػيكػلدائػرةكتكثػر تػيفصـل: 

باطلػةكصػدكرالكثػرةمػ نيك صدكرهاع موثرهافػافالطفػرةفػيالوجػود

نوجػداالثنػافقبػلالو دةبدكفترتب كييمحاؿكياتػريمػ انػهمحػاؿاف

الوا دكالثلثةقبلاالثني كاالكثػرقبػلاالقػلكنسػتنيراالبعػدمػ السػراجقبػل

االقربمنهكننفعلاالكثحقبلااللطحكهك اكذل افاللهسػبحانها ػد يػر

فيػػهقدرتػػه يرمحػػدكدةك يرماصوصػػةفالػػقامكانػػارمتاصػػصباصوصػػيةك

صلوحجيي مراتبالكثرةم القرباالقرباليالبعداالبعدالنهمحلقدرتػهك

نك اقربالػيمظ رمشيتهكميك ارادتهكاستويعليعرشذل االمكاففلم

نك بالتجليفي داقويمػ تجليػهفػي ػداخػركهػوءاخركلمءم بيبي

علػيالتجلػيا دناف با دنتهفيجيي تل الحدكدفتجليبجيي ماكافقػادرار



ٕٔٔ 

بهككافم الحكيةالتجليبهفانػهكيػاؿلػهكجيػاؿكالننتظػرلنفسػه ػدكث

كياؿكالطركءجياؿفتجليفيجيي تل الحدكداليستجنةفيذل االمكافك

عليجييع اكلم قدرته افعلياالخػرمػ  يػاانفسػ انك ال دهارجحاه ر

نك هوباقدرعليا دهاكالاقربم ا ػدهافتجلػيبكل ػافوقػ لتساكن اكلم

علين جالحكيةكالصوابكصدرالتجليمنهبالكلدفعةكه رفيالكػلعلػي

كهوافالشيسخلقم خلقاللهكك االترتبالحكييكامثلل فيذل مثاالر

نورنورهاكك انورنورنورهاكهك اكجييع ػاكانػتميكنػةفػينورهاكك ا

االمكافمقدكرةللهسبحانهكليساللهسبحانهاقدرعلينورالشيسمػ قدرتػه

عليالشيساكعليالعكسكانيانسبتهكالنسبةم الكلعلػيالسػواءكقدرتػه

صػالحلكل ػا رهاان ارعليالكلسواءكاالمكافال يهومحلتل القدرةكمظ

عليالسواءكياافجييػ الحػركؼفػياليػدادعلػيالسػواءكمػراديباالمكػاف

االمكافالراجحال ينسبةالينيركالنوراليهعليالسواءالاالمكػافالجػانزالػ ي

افكافللينيرالنصلحللنوركافكافللنورالنصلحللينيرفتجلياللهسػبحانهبيػا

كبالقوةمرةكا دةالنهالانتظارمياعندقكمنػهكنسػبتهمكافمستجناركاففياال

اليامكافالشيسكامكافانوارهاعليالسواءفتجليبكل ابالترقبكلك ه ر

التجليفيالقويايانفعلتالقويعليتػدرج اكترتب ػافانفعلػتالشػيساكؿ

هاكهك افافاللهسبحانهنالػقكػلثمانفعلنورهاثمنورنورهاثمنورنورنور

نك هوهوككاف يرقفنورالشػيسهونتػهالترتػبءعليماهوعليهكااللمبي

عليالشيسكالصدكرعن ػاكافتقػارقالي ػاكاستفاضػتهمن ػاكاسػتيدادقمن ػاك

ابراسهفلينك نورالشيسككافبي اراالستدارةعليقطب اكلوكاف يرذل لم



ٕٕٔ 

ءعليمانقت يهكالنقت ياالعلػيمػاهػوعليػهخلػقكافالواجبخلقكلبي

 نورالشيسبالشيسكنورنورالشيسبنورالشيسكهك ا.

ه االبيافالشافيالكافيالوافيافالطفرةفيالالقباطلةلترتػب م  فتبي 

يمػ الكيػاؿاالبعدعلياالقربكتوقفهعليهكه ورالالقعليالترتبالحكي

كالمان منهفيقدرةاليتعاؿفالبدفيكلدائرةمتكثرةاالجزاءم قطبمتو د

فيتل الدائرةمعتدؿكاملنسبتهاليجييػ الج ػاتكالحػدكدكاالقطػارعلػي

فيكوفهوفيتل الدانرةالفاتحالاػاتمكءن جسواءكنكوفاببهاالبياءباليبد

اليكاخرم ننت ياليهالحيوةكالقلبفيالبدفكنكػوفاكؿم نحييبفيضالع

لل ن النعرفوفلحنهكالنطلعوفعليامرقلعػدـءهواليترجمع مراداتاليبد

اليناسبةكالنشعركفبحكيػهليتلقػيهػوامػرالعػاليكنغلظػهفػي جػابنفسػه

نفسػهامػربحيانشعربه واسسانراالع اءفيتػرجمل ػمبلغػت مكقػدمرانػهب

نشػعرا ػدالعاليككيالهفيه قالرتبةكصفتهفراج كتنبهكلواله االقلبلم

ننفعػلبفعلػهنتحػرؾبتحرنكػهكلػمنحيبحيوتػهكلػمامرالعاليكال كيهكلم

نقدرعليبكرقكنعرؼا دمن مربهكلملترتبكينونت معليذل القلبفلم

عليالتوجهاليهفالقلبهوهاهرالعاليفيدائػرةالػدانيالعلياالعت اراليهكال

كهوجاههلدنهككعبتهفيعرصتهكقبلتهكخليفتهفيبػالدقكالقػائممقامػهفػي

اذكػػافالتدركػػهاالبصػػاركالتحونػػهخػػواطراالفكػػاركالتيثلػػه ػػوامضاالداء

 ينجػباسػتدارةاالع ػاءكهوالػالظنوففياالسرارالالهاالاللهاليل الجبار

عليهكاستيدادهامنهكاستفاضت اعنهكتوج  االيهكالرجوعاليامرقك كيهك

تسػػليي الػػهكاخػػ هاعنػػهكافتراضػػ اطاعتػػهكنجػػبعلي ػػاالتوسػػلاليػػهكبػػهك



ٕٖٔ 

التفونضاليهكالتوكلعليهكاالتصاؿبهكاالنقطػاعاليػهكاالفتصػيرميتػةرجسػة

كه االقطبمياالبدمنػهفػيالشػرعالكػونيكالكػوفءقطعةع اليبدنجسةمن

كيارانتفياليثاؿكف يتم نظماليقاؿكهو يرمقػاـاالبػوابالشرعيمعار

ال يتقدـفيالاطػابفػافمقػاـاالبػوابمقامػهمقػاـالػر ي اليسػتويعلػي

ديماكسعنيارضيكالسيائيكلك عرشالقطبكالقلبقاؿ كسعنيقلبعب

 كمقاـاالبوابمقاـالينيركمقاـالقطباقرباجػزاءالنػورمػ الينيػركاليوم 

 اكؿصادرم اجزاءالنورم الينير.

متيثالر افالحرارةكاليبوسةالجوهرنتي اليعبرعن يابالنارهيػامثػلفاقوؿ

تافهيااليعبػرعن يػاال اتالبرن ةع مشعرالبرناتكالحرارةكاليبوسةالعرضي

بفعلالناركهيااكؿتجلللنارالغيبيةكاكؿكصحبهكصفتنفس اف وايذلػ 

الفعلايتل الحرارةالظاهرةالتيهيهاهرالناراكالنارالظػاهرةهػومػ  يػا

اليثاؿاليلقيفيهونتهاليعبرعنهبنفسالفعلمقاـالبيػافكالحقيقػةالباقيػةبعػد

اتالجالؿم  يرابارةكهومػ  يػاكونػهه ػورالنػارالغيبيػةككشحسبح

تجلي امقاـاليعانيكم  ياانهمالوؽبنفسهكانػهاكؿمالػوؽكاكؿ ػادث

كلوكافبنفسهكهواليعبرعنهبيحلاليشيةكاكؿمتعلق امقاـاالبوابفليامس

 تيابتعلبهكاست اءالبيتالده ال يهوفيعرصةاليقيداتكا الهدخانار

 دثالقلبال يهوالشعلةكالبدفال يهواالنوارفالشعلةقلػباالنػواركاكؿ

مااست اءمن اكاخرماتنت ياليهاالنواركهوفوارةالنوركالحيوةكاليترجمعػ 

اذلػ الغيبللش ادةكالسفيرنعمهوالباباالدنيكنيثلبهللباباالعلػيكانيػ

الجلافاالمكافالراجحال يهوانيةالفعلهولهده نحيله يافعليتػهدخانػار



ٕٔٗ 

ءعرصػات تينشتعلبالفعلكنحدثالشعلةالتيهػيالوجػودالػراجحفي ػي

ءفيهمعنيكػللالبواببالشعلةفانياهوللتف يمككلبياالمكاففاذامثلناسابقار

ءكا دارنناؾافالشػعلةنرن اليراتباالرب فيبيءكلك االفاذاب ناافبي

مقاـالقلبفدخان اكػالركحالباػاريكزنت ػاكالعلقػةالصػفراءاليتصػاعدعن ػا

البااركالحرارةاليشتعلةفي اكالحيوةاليشتعلةفػيالباػاركالنػورالينبػامن ػا

الحيوةناػرجمػ  يبػهكالحيوةالينبثةم القلبفيالبدفاالافالقلبهوفوارة

كنربحعلياالع اءمانطفحمنهفلػوقػبضعلػيالقلػباليهاهرقالحيوةدائيار

ضػوؤهاكبقيػتأطرفةعي انقلصالحيوةاليالقلبم جيي االطراؼبلانطفػ

فيهلياتاليػوتفالشػعلةهػيكجػهالنػارككعبت ػاكقبلت ػاكلسػان اكنػدهاك

 جاب اكنقاب ػاكهاهرهػاك يام ػاكقبت ػاكامثػاؿذلػ كترجيان اكخليفت اك

الػياللػهكداعيػاركن نراركمبشراراناارسلناؾباهدارالشاهدعليذل قولهتعالي

ف وفيمقاـداعكهوفيمقاـالرسالةباهدكمبشركن نركمنيرارباذنهكسراجار

سراجخليفةالنارالغيبيةخلعتعليػهباسػي االرسالةسراجمنيرفاف مكلياكافال

ةعليهفياالهتداءك دهاكاقامتهمقام افياالداءكامرتسانراالنوارباالستدار

فياالكوافكياتريم االمثاؿكفيالشران كياتػريمػ عػدـكذل سرسار

بػهكن تػديامكافاهتداءا دم الالقاليخيرقكبػرقاالبنبػيكامػاـنتاسػي

 خ عنه.أب داقكنقتديبهكن

اعلمافاالنوارمشاعرهمنورنةالنػدركوفاالمػاهػومػ جنسػ مكفصـل: 

النف يػػوفاالمػػاهػػومػػ بػػكل مكالنكلفػػوفاالبيػػااكتػػواكذلػػ  كػػمالعػػدؿ

الربػػوبيفلػػيسل ػػمالتجػػاكزعػػ الشػػعلةالتػػيهػػيكعبػػت مالتػػيد يػػتارض



ٕٔ٘ 

كانبثتمن اف ممن ابدئواكالي انعػودكفكهػياكؿمػاخلػقكجودهمم تحت ا

م مراتب مف يعقل مكهوكسطالكلكبهنعبدكفالر ي كنكتسبوفالجنػاف

كاليهنتوج وفكاليهاالندينيدكفكاليػهنشػيركفكانػاقناػاطبوفلكػ المػ 

دكشػفواسػبحات ياالػدخافبػلمػ  يػاالحػرارةالفعليػةالظػاهرةفيػهكق

الدخافبالابارةفالنشعركفبهكافتوج وااليهكالم  ياالحرارةالفعليةبػل

م  يااليثاؿاليلقيفيهونتهم النارالغيبيةالم  يااليثاليةبلم  يػا

ناخ االم كجدنامتاعنػاعنػدقمعاذاللهافالنارالغيبيةكذل منت يسيراالنوارك

نوجدالنار ياالتظ ركالتافي ياتظ ركجعلتالشعلةل ابكل ػاكلمكليا

نبقااللادمػةالنػاركاه ػارامرهػاكافكافل ادخافهليانيكلك است ل كلم

نبقمجاؿلطالبالناراالم طرنقه قالشعلةفي ترجيةسرهاكانصاؿامرهالم

الي اكم اعرضعن ااعرضعن اكم اطاع ػابانع ابانع اكم توجهالي اتوجه

فقػدعامػلمع ػاكاكبراراطاع اكم عصاهاعصاهاكم عاملمع ابيعاملةخيرار

ك ل جيي ماعاملػتالشػعلةمػ االنػوارف ػومعاملػةالنػارفا راق ػاا راق ػاك

صدرمن اهومػاتكليس اتكليس اكتجفيف اتجفيف اكاضاءت ااضاءت اكجيي مان

نكػوفهػوعليػهاكؿالالػقافءنوجدعليماهوعليهكمانصدرمن االفكلبي

اللغيرق تينفسهف ولهف ولهفجيي مالهلهكجيي مالػهلػهفانػهلػيسءلليبد

لنفسهكانياهولهبحياتريافالشعلةافنتالييلوكيةع نفس ا تػيصػدقت ا

دعون ػافكسػت ااسػي اك ػدهاكفوضػتالي ػاامرهػاكفعل ػاالنارلصػدق افػي

قلوالخوفياف قا  م مقاـنقولوار ماللهقاتلهالبدنتاسرارارفالتشاءاالماتشاءا 

ك سػباركرسيارنعرفواامام ماالكيانعرفهعدكقاسياراالمامة تينعليواان ملم
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ننكػركاف ػائلهفلنقػبضالعنػافسػليمافلػمكانياالفػرؽفػيالجحػودكالتكنسبار

عدندةكسانركتبناككتبفللحيطافاذافكلوالخوفيم االطالةل كرتاخبارار

االخبارب امشحونةك دناطارؽب ب ابمشتيلعليكثيرم كصػحمقػاـ

 االمامةفافب تفراج كفيماذكرتكفانةكبالغ.

مقاـاالمامةهومقام ماليش ودال يكػافنػريالتزعممياكتبنااففصـل: 

من مفافذل هومقام مالاامسكياناتيبلهوكيالو ناعليهمقاـقطبيػت مك

مركزنت ملدائرةالرعيةكهمفيذل كالقلبفيالبدفكالقلبهواعدؿاجػزاء

ال يهوا لػظكهو يراللحمالصنوبريءالبدفكالطف اكانعي اكابب  اباليبد

اللحوـكالعلقةالدـالتيفيهبػلاللحػمالصػنوبريبينزلػةاليسػرجةللسػراجك

علقةالدـالتػيفيػهبينزلػةالػده الػ يفػياليسػرجةكالباػاراليتصػاعدمن ػا

بينزلةالدخافاليتصاعدبالناركالحيوةالتيفيذل البااربينزلةالناراليشػتعلة

ايالركحالبااريهوقلبالبػدفكاعػدؿاجزائػهكالطػحكفيالدخاففالشعلة

هوجسمعنصرياالانهفي انةالنعومةمركبمػ العناصػركسػانراليركبػاتك

عليالركحال يفيجوفػهكانيااللحمالصنوبريكعاؤقكهوا لظاللحوـصونار

تسػييةباسػمانيانسييباسمالقلبتسييةباسمالحاؿكيانسييالركحبالقلػب

اففيذل ل كريلي كػافالعقلال ياستويعليهفافالعقلهوالقلب قيقة

فقلبدائرةالبدفكقطب اال يلػيسبشػرقيكال ربػيكالجنػوبيكاللهقلب

بياليكمبعدعنهالحدكدمنزقع االقطػارهػوالػركحالباػاريكهػومػ بػدة

النريفاالماـال يهوبي نكوفالطحم جييػ نزلةقطبالعالمننبغيافلطافته

ليطل عليمرادقفيكوفمقاـامػامت مءاجزاءالعالمكاعدؿكانسبكاببهباليبد
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فاالمػاـالطػحقلباليوم عرشالػر ي بلطافةمحدبالعرشالمتسي قوله

نػهم جيي اجزاءالعالمكنساكيفيلطافتهمحدبالعرشكفياعتدالهاعػدؿم

االماـناطارؽبشرملكػيكجسػدبيراتكه اهوال يركيفي دناطارؽ

الابركعػ سياكيكامرال يكركحقدسيكمقاـعليكنورجليكسرخفي

افجسدالنبيفيالدنيابلطافةاجساداهلالجنةفيفي دنامامعنػاقالنبي

 ػلةكنسػيركفجييػ العػالمفػيكل ل تريانهالهلل مكالنريل مفالجنة

م علياءاليي   رمجلػسطرفةعي باجسادهمفع بصانرالدرجاتافرجالر

قػاؿفيابلغعاليكمقاؿنعمقاؿنانينيافينينكمعلياءفقاؿلهعبداللهابي

افعػالمنسيرفيليلةكا دةمسيرةب رن كنزجرالطيرفقاؿلػهابوعبداللػه

نسيرفيساعةم الن ارمسيرةالحسنةفقاؿاليينيكمانفعلقاؿاليدننةاف ل

افم كراءقاؼانت يكركيع علي تينقط الحعالممثلعاليكمه ا

عالمالنصلاليها د يريكانااليحيطبياكراءقكعلييبػهكعليػيبػدنياكم

ياباسػرهاكالسػيواتاجػوبالػدنه قكاناالحفيظالش يدعلي اكلػواردتاف

السب كاالرضي فياقلم طرفةعي لفعلتلياعنديم االسماالعظػمكانػا

كم ه قالج ةعػركج مبجسػي مالشػرنحفػياالنةالعظييكاليعجزالباهر

الحيوةكبعداليياتاليالسياءف مفيمقاـاالمامػةكالقطبيػةكالقلػبالننػال م

البوسائطك جبكركاةكنقلةعن مفافالطفػرةكيػاعليػتاالنديكاالبصارا

ءندرؾماهوم جنسهف مفيذل اليقاـاعلػيمػ ادراؾاهػلباطلةككلبي

انػهفػيكلونب قبػراالمػاـالنػريفػيقبػرقاالرضكه اهومعنيماركيانه

 زكارق الي ننظر نػوع مكالمػ ف مفيه االيقاـم جنسالرعيةالم العرش
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م جنساالجساـكليسوام نوعالعرشكمثالرصنف مكالكابااص مف مان ار

انابشرمػثلكمالم نوعالكرسيكالم نوعاالفالؾكالم نوعالعناصركقوله

نعنيفيالجنسالفيالنوعكالصنحكلوكػافنػرادمػ اليياثلػةالعيػوـلكػاف

كا دكا دفيجتي فيهجيي النقانصكالي اـفػالعيػوـفي ػانعوذباللهمثلكل

البتةكانيااليرادهوالجنسم النوعفاالماـبشركياافسانرالبشربشػرثػمهػل

كهومعصوـمط ػرمصػفيءهواعدؿالبشركالطف مكاقون مكاقرب مم اليبد

اـالفػافقلػتالكفػرتكافانياال كمالػهكا ػدالفنو ياليه تيصارالنقار

قلتنعمفالعيوـفياليياثلةف وابرؼالرعيةكاصفي مكم رعيتهالسيوات

كاالرضف واصفيم الكػلف ػواصػفيمػ محػدبالعػرشكاسػرع ركػةك

منهبحياانػه جػةعليػهكامػاـكهػومػتعلممنػهكءكا كيلليبداجليانطباعار

كاالنيافمنهفليسمقاـقطبيت ممناؿكػلنػدكبصػركافمكتسبللحيوةكالعلم

السيواتالسب كاالرضكمافي يافيندقفيه االيقاـككػرةفػينػدا ػدكم

ندنرهاكيحنشاءكيافي دناقنبرككياتريم استيالءقلب علػيبػدن ك

تسكي ايع ػوتقليبهكجعلاعالقاسفلهكاسفلهاعالقكتحرن ايع وباءك

هػواليػدرؾبػالعي السػام بػاالذفالػ انقباللسػافالشػاـبػاالنحالنػاطق ك باء

باللسافالباسطباليداليابيبالرجلاليتايػلبالايػاؿاليتفكػربػالفكراليتػوهم

*مافػيالػدنارسػواقالبػسمغفػر*بالوهمالعالمبالعلماليتعقلبالتعقلبالجيلة

سواك كتحركتاليتحركاتب مسكنتالزنارةفي ـفيالزنارةكان ارال السال

اال واؿ مقلب بيعلي النغيب كيا مػ االع ػاءعػ القلػبكالنتحػرؾكك ء

لشي  يوة ال ك بابارته اال االمافاضعليهمنهكػ ل االمػاـف ػوالنسك  من ا ء
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بػاهدعلػيالواقحعليالطتنجي كالناهرفياليشرقي كاليغػربي كمطلػ ك

نك لش ادتهمعنيكهورجلنائمباليدننةالسياكاتكاالرضي كلوالذل لم

كسانرالناسكفيياذكرتل كنب تكفانةكاصلنفتحمنهابوابلوتفكرت

اؿكاللػههػوػ نتمالكتػابفػياليػفيهكلوبنيناعليالتفصيللطاؿبنااليقاؿكلم

 اليستعاففيكل اؿ.

نعرفوام مقػاـاالمامػةاالبعػضعرفتماذكرتلعرفتافالقوـلمكلو

لػهعػي مػ عػدكككلػيكلػيسفيػهكيػاؿك كاف م  كل نعرف ا التي الظواهر

اعجبم ذل افعدكهمنريماالنركفكنعتػرؼبيػاننكػركففػافعػدكهم

 :نقوؿفيعلي

 تقيلػػتافعػػاؿالربوبيػػةالتػػي

 

 بوبع رتب ام ب ان مر 

 

 كناعلةالدنياكم بدؤخلق االيػػ

 

 فيالحشػرتعقيػبأػهسيتلوالبد 

 

 كهمننكركفذل ابداالنكاركنقوؿعدكهم:

 يػدرمػاكانػتالػػ لوال الله  ك

 

 ػػػدنياكالجيػػ البرنػػةمجيػػ  

 

 كاليػهفػػينػوـاليعػػاد سػػابنا

 

لنػا ػدار  اليالذ هو  كاليفػزعك

 

 كعدكهمنقوؿ:كهمننكركفذل 

الغيػوبكمػ لػه اسػرار  عالـ

 

 خلػػقالزمػػافكدارتاالفػػالؾ 

 

 كنقوؿ:

ذكاليعجزاتالباهراتاقل االػػ  ك

 

السرانر  مستودعات علي  ػظ ور

 

 كهمالنقولوفب ل كنقوؿعدكهم:
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 صػػفات اسػػياءكذاتػػ جػػوهر

 

 ءاليعانيم صفاتالجػواهربري 

 

 كاليتيتجلع االعراضكالكيح

 

 كتكبػػرعػػ تشػػبي  ابالعناصػػر 

 

انػا ك  النحصي ميا ذل   ير الي االنكار د اب كنه ننكر بل ب ل  النقولوف هم ك

 اقوؿ:

 تك لليرءعي صػحيحةاذالم

 

 نرتابكالصبحمسفرفال ركاف 

 

 كال وؿكالقوةاالباللهالعليالعظيم.

 الوقام الخاهس

قػػام مالعرضػػيالعنصػػريالػػ يه ػػركافيػػهفػػيمقػػام مالاػػامسكهػػوم

بيشاركةالرعيةكهػ االيقػاـمػن مهػوالػ يتفاضػلفػيمعرفتػهاليػدا وفك

عامةاليػوالي كعليػاؤهمالينصػفوف يرالكػاتيي كلػم ك نتجػاكزقالػيالوعاظ

هػػوال ػػاربهػػواهراليقػػاـالرابػػ االقليػػلمػػن مكمنت ػػيمعػػرفت مافعليػػار

طاع برمحي قال بابخيبركقاتلعيرككمر بهازـالصػفوؼكبسيفي كال

كاخػرهمالنكترثبااللوؼهومصليالقبلتي كبان البيعتي كاكؿالناساسالمار

كهوزكجالبتوؿكسيحاللهاليسلوؿكابوببيركبػبرم عندالنبيخركجار

اكػلناصػبابتػركقػدا تجكالنوراالنوركهك ام امورالتنكركقػدبػ دب ػ

نقػدركاعلػيانكارهػاكعليالينافقي فاقركالهكلمباكثرهاكازندمن اعلي

ن مالنزعيوفف يلةفػوؽذلػ كقداخػ أالعامةكالااصةب امشحونةكككتب

خلف ػػمبعػػدتيػػادن مفػػيالتشػػي عػػ سػػلف مالػػ ن كػػانواجدنػػديالتشػػي ك

اناكجدنااباءناعليامةكاناعلياثػارهممقتػدكفقالواالنتحيلوفازندم ذل ك



ٕٕٔ 

نحػوزكاعلػمهػ ابعضخفاناقتعرؼان ملمكلعلبعدمابينام ه االيقاـان ار

 .فصوؿكالقوةاالباللهكفيه االيقاـان اراليقاـان ار

صػاقعهاعلمانهلياخلقاللهالعقلخلقػهك ػدقالنسػاكنه يػرقكالنفصـل: 

نك فيدناراالمكاف يرقفامرقباالدباركاالنتشارفيمراتباالمكػافسواقكلم

كاصقاعهفنزؿرتبةبعدرتبةكهوفيكلرتبةبالفعلبياهيعليػهميػاناصػ اك

فيكلعلياكماتفيكػلدنيػاالػيافكصػلبالقوةمياكافعليهفوق افكاف يار

عدقم رباالربابكن انةموتهكاضػيحاللهكتالبػيهكاليالترابكهو انةب

ءكترقػيبعػدبػيضعفهفنوديباالقباؿكالصعودالػياللػهاليتعػاؿفصػعدبػي ار

كهػوالفػاتحليػااسػتقبلثػمنبيػارثمكليارثمانسانارثم يوانارثمنباتارثممعدنارجيادار

خلقاللهكاخرماخلقاللهسييفيالبػدءكهواكؿماكالااتملياسبقعوداربدءار

ضػعحقوتػهكنػزكالرءبالعقلكفيالعودبالنبيكم البي انهكليابعدع اليبػد

لالعراضع نفسهككلياكػافاقػربكػافاقػويكَرُخَوْتبنيتهككافاقلدفعار

 عػػلالعػراضفكػاف يػاكػاففػي انػةالقػربخاليػارابػدككػافاكثػردفعػار

االعراضخالصاال راضككليانزؿدرجةلحقهاعراضكصارتاكثرالػياف

م كلمرتبػة تػيانػهتحقػقفػيكاقلا راضاربلغ انةالبعدفكافاكثراعراضار

 انػةالبعػدعػالممسػتقلنسػييبعػالماالعػراضلػهسػيواتعرضػيةكارضػوف

تهاالكليػةكذلػ مػاتػريعرضيةكمواليدمن اعرضيةليسكا دمن اعليصراف

م عالي اليش ودفانهليسسػياؤقبسػياءاصػليةكالارضػهبػارضاصػليةكال

مواليدقبيواليداصليةكالعبرةب افيانظػارالحكيػاءكالفػيكتػاباللػهكسػنة

افمػػاء تػػياذاجػػاءقػ كسػػراببقيعػػةنحسػػبهالظيػػالنبػػيكاخبػػاراالكليػػاءفان ػػا
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كهػ قاالعػراضككجداللهعندقفوفيه سابهكاللهسرن الحسابنجدقبي الم

زبدن هبجفاءكاماماننف الناسكهواال راضفييكافياالرضكهيمراد

 الحكياءم الفاه ماذااطلقوا.

اليداراالعراضه قكاراداللهسبحانهاعػالءكليتػهفليانزؿالعبادجييعار

اللػهعلػي مفػيهػ قياـ جتهكابالغدعوتهاه رالحججسػالـكاه ارامرقكات

كاصػطفيل ػمقوابػلعرضػيةمػ هػ قاالعػراضلكػ مػ اعػدل اكالداران ار

اصفي اكاكرم اكاقون اكالطف اكانعي اكاه رانوارهمفي ا تينطقػتب ػمك

قػام مفػيتحركتكسكنتكنظرتكسيعتكفعلتمػافعلػتب ػمكقامػتم

االبصارالعرضيةكالتحون مخواطراالفكػاركالتيػثل م التدرك م كاف اذ االداء

 وامضالظنوففياالسرارفقامتبي ه رانيالعبادتدعواليمبدئ اكتشيرالي

السػالـموالهاف مفيه االيقاـجزئيوفكبشرم كلدادـعلينبيناكالهكعليػه

شوففياالسواؽكباقيافرادنوع مكنجريعلي ممانجػريناكلوفالطعاـكني

عليالسانرن كم ذل همفػيهػ االيقػاـاعلػمالكػلكا لػمالكػلكابػج ك

اقويكاسايكاعبدكازهدمعصومي مط رن ع كلرجسكلػوثكنقػصك

السػنت معيبائيةدعاةهداةقادةسادةذادةنجريعليانػدن مارادةاللػهكعلػي

أكهممفزعالاػائفي كملجػالنعصوفاللهماامرهمكنفعلوفمانؤمركفمشيةالله

ال اربي كمالذاليستجيرن كمقيلواالعاثرن اسوةاليتاسػي مقتػدكااليقتػدن ك

فتنةاليفتوني كهمفيه االيقاـنشاركوفالرعيةفيماالناػصباالمػاـاذكػل

رتهالنشػاركهفي ػااليػاموركفكامػافػيعبادتػهسػبحانهككبيرلهخواصفياما

التشرعبشرانعهفالكلعبيدلهسبحانهمشاركوففيالعباداتكالطاعاتف مفػي



ٕٕٖ 

ه االيقاـنتاسيب مفياعيال مكاقوال مكا وال مكنتعليوفمػن مكنقتػدكف

 سنةاكل  ال ن هدياللهب م اسوة الله رسوؿ في لكم كامػافب دن ماقتدقك

فيعنيماناصهم تقيةالتنظركااليمااصن اناافعلواماتؤمركفقوؿالصادؽ

فػيفانهمطرحاالنظاركنلزمهم السلوؾماليسنلزـ يرقف و كمثانويكاما

الحكماالكليف ماسػوةكمقتػدكفنجػبالتاسػيب ػمكيػانػدؿعليػهاخبػارهم

كفػيهػ االيقػاـنجػريعلػي مهػواهرجييػ مػاابػرزكقمػ اللهعلي مصلوات

اللهعلي ماجيعي كعواـالشيعةكاكثرالاواصالنعرفوفمن مف ائل مصلوات

االه االيقاـكنظنوفانهليسل ممقاـااله االيقاـفيصدقوفماننطبقعليهمػ 

اقيكنكفػركفمػ  يػااخبارهمكناكلوفماالننطبقككثيرمػن مننكػركفالبػ

النعليوفكلعيريه االيقاـلػيسل ػماالكثػوبلبسػوقلل ػركرةكخلعػوقاذا

 رفعتالحاجةعنهكعادكااليماكانوا.

كه االبدفمن مالخصوصيةلهب مبوجػهمػ الوجػوقفانػهنيكػ فصـل: 

كبربكصارجزءبدنهنتصلبغيرهمكيابربابوطيبةالحجاـدـالنبياف

اني بولهكصارجزءبدن اكاكلرنقهم اللقيةتل العجوزكصارجزءبدن ااـ

تصيربدن ماكبدف يرهماليسان ػمنػاكلوفمػ فانهتالحم عناصرنيك اف

النباتاتكالحيواناتكنستحيلاليبدن مكنصيرجزءلػهكانيػاهػوبػدفنػاتير

ب مفاذاخلعوقردكلجزءمنػهالػياصػلهمتصالربامرهمكنتشرؼبشرف مماداـ

نك تنػزؿنك لهخصوصيةب مايلمم العناصركجريعليه كماصلهكاذلم

بػلافخاصػاركباصػارنكػوفكا ػدارعقل مكنفس ماكسانرمػراتب مالنجػباف

فػيالػحمكػافكهػواةنتجلوففيكل افتريالحعليءصا وامثلهالحمر



ٕٕٗ 

م  ياال اتكا دكلكنػهاتاػ الػحبػدفكل ػافػياالعتػداؿكاالسػتقامةك

لػهكعػمللنبػيكاخػارابػ مط ػرارطػاهرارمعصػومارالط ارةسواءككل انحكيعليار

كافبػػاءخلع ػػاكافبػػاءه ػػرلالئيػػةللحسػػني ككالػػدارللبتػػوؿكابػػارزكجػػار

اك يػرصػورمػ صػوراالئيػةبصورةالحس اكبصورةالحسػي اك يرهيػا

االئيةكانسافاكاسداك يرذل فافه االلباسليساالكعباءةلبسوهاكخلعوها

نيتكافميتنااذاماتلمكاليوتكالقتلنجريعليه االلباسمن مكل اقالوا

الحاجةفاذاقتلقتيل مكدف خل االعراضع نفسهلعدـنقتلافقتيلنااذاقتللم

الي اكتعلقباعليعرشربهفانهمقػام مالرابػ كهػوالنصػيبه ػدسػيوؼهػ ق

ان مالنبقوففيقبرهمءم االت اكه امعنيماركيالدنياكال رنارهاكالبي

 اكثرم ثلثةاناـكان مفيالعرشننظركفاليزكارهمكمواض قبورهم.

نتو دل مكنتكثركنظ ركففيكلعصربالجيلةه االبدفمن معرضي

اكفي دنااليعرفةبالنورانيةتفصيلل  االيقػاـكءكبايعرضكايلباسبا

انتقلفيالصوركيحاباءم رانيفقػدراهػمكمػ راهػمفقػداجيلهفيقوله

قػالواهػوالنػزكؿك ك الناس في ل ل  كا دة صورة في للناس ه رت كلو راني

كقولوافيف لناماب تمفػانكمانيااناعبدم عباداللهالتسيونااربابارالنتغيرك

فانانظ رفيكلزمافكاليافقاؿتبلغواكنهماجعلهاللهلناكالمعشارالعشرل 

 الابر.كقتكاكاففيايصورةب ناباذفاللهعزكجل

مػرادافا ػدهياه ورهمفيكلزمافبايصورةباءكالػهمعنيػاففصـل: 

بصورةمحيػدكم االخرا دهياان منظ ركففيزمافمحيداس لتحيالر

اةمستقييةمعتدلةم كلج ةكل اتوجهتػاـب ػمفيظ ػرمن ػااثػارهمكءهيمر



ٕٕ٘ 

هيباعرةبان اصورت مكهػمننطقػوفب ػاكنسػيعوفكنبصػركفكنعيلػوفمػا

كزمافالحس بصورةالحس بصورةعلينعيلوفكك ل فيزمافعلي

ف مكل منوركا دكركحكا دكطينةكا دةكهك ااالفهمبصورةالقائم

الػ ي مهاكمعصوموفمط ركفعاليوفقادركف كاـامركفكه انحتيل

هػ قالصػورالكاملػةكقػداخبركابظ ػورهمب ػافػي بغير ه ورهم  يله نصعب

ك يرقم الاطب تيانهصلياللهعليػهقػاؿا ادناعدندةكحدناالنورانية

االكانانح الن راالكلػيككهونعمالكلكقاؿملكالياموؿانااالفيالطتنجية

ن ركلزمافكاكاف ك االكلي ك االخرة ن ر كهونعمالكػلكهكػ اكلكػ نح 

تػهكانيػاننػزؿنزكؿاالبكاؿاذاعرفتافالعالياذانزؿالػيالػدانيالننػزؿب ا

ذاتػهالي يينػةعلػيفوػػػ بننزؿبظ ورقالكليالحاكيلجييػ بظ ورقلهفامااف

جيي صفات اكالظ ورالكلياليسييبزندالي يي عليجيي صفاتهم كاتػب

كنجاركصانغك يرهاكهوال يفيجيي الحاالتهوهوالنتغيركالنزكؿكلػه

ليذاتهالعلياكصفاتهالػدنيااليعبػرعنػهباالصػلالقػدنمكمقاـالرجحافبالنسبةا

ننزؿبظ ػورقالجزئػيكالقػائمكاالزليةاالكليكبيساالزؿك يرذل كامااف

لػوه ػرتلػ يعينػي القاعدكالكاتبكالصانغك يرهافافه قالصفاتان ػار

ندقاعدكعلػياي ػاؿهػولرؤنتعليهي ةزنداالافالقائمزندقائمكالقاعدز

زندكالزنداليطلقاعطيكػلكا ػداسػيهك ػدقكالننػافيالقيػاـالزندنػةكال

القعودبلكل ام جيلةمابهزندزندفالزندالكليتجليمرةفيالقائمكمرةفي

علي يػاالقاعدكلورانت يالرانت ياعليهي ةزندبدكفتفاكتكرانتاالسمداالر

ءاخرم زندكانياهيػازنػدء يرزندكليسل يابيليطابقةفان ياليسابشيبا



ٕٕٙ 

محضفصدؽعليكلكا دانهزندباليطابقةفلوقاؿزنداناالقائمكاناالقاعػدك

نحتجاليتاكنلبوجهم الوجوقبػللػوقػاؿنك بكلماناالكاتبكاناالصائغلم

.كلك اكثرالناسالنعليوفطعار يرذل ال تاجاليتاكنلق

كافعرفتمياقدمناكم سانركتبناافجيي ماسوي قيقت مانياهومػ 

بعاعنورهمكهوكصف منسبتهالي منسبةالقائمالػيزنػدفيػزكؿاالبػكاؿفػي

قوله نوح انا ادـ فػان مبالنسػبةاليػهانافالفانافالفكالنحتاجالػيتاكنػلابػدارانا

قػااللبيػ نػاناسليافكنػاجنػدبالقاعدكالقائمبالنسبةاليزندقاؿعليك

فػيالسػفينةبػامرربػيكانػاالػ ياناالػ ي يلػتنو ػاراميراليومني قاؿ

اخرجتنونسم بط الحوتباذفربيكاناال يجاكزتموسيب عيػراف

اناتكليتاليافقاؿذفربيابرهيمم النارباالبحربامرربيكاناال ياخرجت

عليلسافعيسيب مرنمفيالي دكاناادـكانانوحكاناابرهيمكاناموسيكانػا

م ام بياقلتكصدؽبيابينتكفسرتكبر تاليافقاؿعيسيكانامحيد

كاكضحتكنورتكبرهنتف وموم امتح اللهقلبػهلالنيػافكبػرحصػدرق

هوعارؼمستبصرقدانت يكبلغككيػلكمػ بػ كعنػدكجحػدكلالسالـك

الابرفتبي كه رلي نظركابصرافه قكقحكتحيركارتابف ومقصرناصب

التفػاكتكهػو يػلبػان  قيقػياالضافاتكل ا قيقةكحيلالقائمعليزندب

 نكيرعليهه ا.ال

هاهركنتحيلفان مصفات مكءكهوافه االحيلفياليحسني بقيبي

بعاع مكنورهمكهلنجوز يل يراليحس علي ماـالكالجوابانهالبػ 

جواز يل يراليحس الابيػاعلػياليحسػ الطيػبفػافاللػهنقػوؿ عدـ في



ٕٕٚ 

كالطيباتللطيبػي  للابيثي  ايالصػفاتالابيثػةلالبػااصالابيثػةكالابيثات

اصالطيبةاالانهللاباكالطيبمقامافمقاـبرعيكمقاـالصفاتالطيبةلالبا

كونياماالابياالشرعيفالنجوز يلهعلػي مفػيالشػرعفانػهلػيسمػن مكال

نح اصلكلخيركم فركعنػاكػلبػركاعػداؤناالي مبلم اعدائ مقاؿ

انياالكلءككامافيالكوففالخبالشياصلكلبركم فركع مكلفا شة

ء يرموم مسلمكلػ اقيػلقداطاعتامراللهكامنتبهكاسليتلهالنوجدبي

كػلبالنظراالعليليساالاللهكصفاتهكاسياؤقكاخبػراللػهبانيػافالكػلفقػاؿ

نسػبحكفيالزنػارةءاالنسبحبحيدقكافم بيكقاؿقدعلمصلوتهكتسبيحه

 خلقه جيي  باسيائه طيبػوفكاذاكػانواطيبػي كػانوامػ فاذاكلالالقكونارالله

زنػ ل ػمصفاتالطيبالظاهرب ػمفػاذاهػمصػفاتهكاسػياؤققػاؿاللػهسػبحانه

كفياخريكاضحارزن ل مسوءاعيال مكقاؿفياخريمب يارالشيطافاعيال م

 كعليه قفقسماسون ا.زننال ماعيال م

 بػسمغفػرفيافيالدنارسػواقال

 

 كهوالحيػيكالحػيكالفلػوات 

 

كلنقػػبضالعنػػاففللحيطػػافاذافكهػػ قالحيػػوؿليسػػتل ػػ االبػػدفالشاصػػي

نتحيراليقصركفكناكؿاليبطلوفكانيػاهػ االشػاصا ػدتلػ   تي العرضي

اليحيوالتكهواجيع اكا كاهالج اتاليوضوعكهوبينزلػةزنػدالجػام ك

ممقامهكاماسانراليحيػوالتف ػيكالقػائمكالقاعػدكالكاتػبكه ورقكالقائ

اليحيػوالتءم هػ قالصانغتحيلعلي قيقةه االناطقكهي يرمقيدةبشي

 ككل ابالنسبةاليهاعراضكلنعمماقاؿالشاعر:

 قػػاـالوجػػودبػػهنػػاجػػوهرار

 

عرض  كل م بعدؾ الناس  ك

 



ٕٕٛ 

اليحيوالت ه ق موضوع انيا اليطلقالظاهربالجزئياتففياالجساـك هو

الجسماليطلقكفيالنفػوسالػنفساليطلقػةكفػيالعقػوؿالعقػلاليطلػقكفػي

الحقيقةاليطلقةكجيي اليطلقاتكون مكبرعار مػراتب مكمقامػات مكالحقانق

مقاماتبابيت ملالمدادكالفيوضفاف ياه وراليطلقفياليقيداتهو يا

ابيتهكاضافتهاليم دكنهكامام  يانفسهف ومقاـاليعػانيكامػامػ  يػاب

ربػػهف ػػومقػػاـالبيػػافكه ػػورقالكلػػيمقػػاـاالمامػػةكالقطبيػػةكالقلبيػػةكسػػانر

الظ وراتالجزئيةف ياع ػاءكجػوارحكنصػدؽعلػيالكػلاسػمالعػاليفانػه

االكمارانتبػي اركورماليسل انكوفلغيرؾم الظ اعطيدكنهاسيهك دق

رانتاللهقبلهاكمعهالنريفي انوراالنورؾكالنسػي في ػاصػوتاالصػوت 

مقػػاـنعرفػػواان ػػارفػارف اليصػػباحفقػػدالحالصػػباحفتبػػي ميػػابينػػاافالعػػواـلػػم

 م الحيوةالدنياكهمع االخرةهم افلوف.نعليوفهاهرارهاهرهمكاواص م

قدعرفتافمقاـقطبيت مالتيعلي اندكرر يالعوالمكب ػاتقػوـكـل:فص

تتياس هومقاـكون ماكؿماخلقاللهفيكلرتبةبحسبهاذاكؿكلرتبػةعقلػه

كهػواففيذل ل كريلي كافلهقلبكالعقلهوالقلبكياقاؿاللهسبحانه

هوالطحاالع اءكابػرف اكككالعقلكسطالكلكسطالكلكياقاؿكليه

مبدؤهاكاكؿمانحييمن ابالعاليكاخرمانرج اليهالحيوةم الكلكهوالكعبة

التيد يتارضاالع اءم تحت اكهواكؿبيتكض للعػاليكه ػورقلينفعػة

الناسفيقاـقطبيت مالتيعلي اندكرالر يهومقاـخفيع االبصاراذجسدهم

ف ػوءلعرشكاعػدؿكاصػفيكا كػيلليبػدل اليقاـالطحم محدبافيذ

النريكالندرؾب  قاالعي العرضيةكذل اليقاـمن ممستيرعليمػرالػدهور



ٕٕٜ 

كمػ اناتػهنزؿكالنزكؿفافبهتقػوـالسػيواتكاالرضكاالعواـثابتدائملم

بامرقاف االرض ك السياء بكػمنيسػ يكفػيالزنػارةكهواالمػراليفعػولتقوـ

كلوالذل اليقاـليااستقرالعالمطرفةعي كهوسواءتق علياالرضالسياءاف

كونهقبلابيناادـكمعهكبعدقفالعالملوخلػيمػن ملسػاخكتفتػتكفسػدكهػو

ال ينقوؿاناك ااناك اكليانالقه االبدفالعرضيكهوالػ يكػاففػيكػل

كافنتحرؾبهكلع وكنسك بهكلع وكنفعػلاالفاعيػلكامػاهػ اعصركا

نتػالحقبػلذلػ الوقػتكالبدفالعرضيفالب فيتولدقفيكقتمعػي كلػم

ليسذل بال يلوالقلساختاالرضباهل اكاالليابقيعالمقبلتولدهمكمػ 

 هنانؤتيالج اؿباالبكاؿفيتوقفوفكنتحيركف.

فػياكمتعػدداره االبدفليسعليهاليداركالنجػبكونػهمتو ػداربالجيلة

عصركليسبقطبالعالمكالنزنػدفػيتيكػن مكجػودقكالنػنقصمػ تيكػن م

نظ ػركانلبسػونهاكنغيبػوانالعونػهكاذاارادكاافعدمهاالتريان ػماذاارادكااف

كاذاارادكااف  يرق نتعػددكااتاػ كاكاذاارادكاافنتو دكالبسػواكا ػدارنلبسوف

كالبسةكثيرةكليسه االعرضيل ماالكصورةد يػةكاالعرابػيلجبرئيػل

ه قااللبسةبالنسبةاليجسدهمكيرانػات ػع اعلػياالرضفيظ ػرفي ػاقػرص

الشيسكترفع اكنغيبكمدارالعالمعليالقرصالسياكيالالقرصال يفػي

فػةكمنت ػيأدالقرصم كيػاؿالحجػةكتيػاـالنعيػةك انػةالراليراةنعمكجو

الر يةكنتيك م النظراليهم فيعينػهضػعحعػ ابصػارالقػرصالسػياكيك

نقدرعليمسػاكرتهكمعابػرتهكاالسػتياعمنػهكالنظػراليػهكاالهتػداءبػهكهػ ق

كقػاتففػيزمػافاليراناتاتلحفياالعصارعلي سبقوابػلالجزئيػاتفػياال
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ه ربالجياداتالكاملةاليعتدلةكفيزمافه ربالنباتػاتالكاملػةاليعتدلػةكفػي

زمافه ربالحيواناتالكاملةاليعتدلةكفيزمافه رباليالئكةالكاملػةاليعتدلػة

كفيزمافه ربجنيكاملمعتدؿكفيزمافه رباالدميةكفػيزمػافبالنو يػةك

زمػافراهيييػةكفػيزمػافباليوسػونةكفػيزمػافبالعيسػونةكفػيفيزمػافباالب

باليحيدنةكفيزمافبالعلونةكهك اكانياذل كزندنظ رلقوـانهنجػاركلقػوـ

انهنجاركصانغكلقوـانهنجاركصانغككاتبكلقوـانهنجػاركصػانغككاتػبك

همبتيػاـمػارف مكتبصػركه ػوعالمعلي سباليصلحةكال ركرةكالتحيلفا

ل مم اليقاماتكالعالماتكاليعانيكاالبوابكاالمامةانيانتحقػقفػيالرجعػة

عليمانتحيلهقوابله قالدنياككيالهبالمان فياالخرةرزقنااللهالفوزبوالنت م

علي م.اكالتسليمكاالخباتل مفيالدنياكاالخرةبحق مك رمت مصلوات  لله

كه قاليقاماتالايسةاصوؿمقامات مكمراتب معليماكصلاليناكعرفونا

م انفس مكامامال مميانعليوفم انفس مف ل فوؽمشاعرناكمػداركناكيػح

 نظ رلنام كتبف انل ماالالح يرمعطوفةكلنعمماقاؿالشاعر:كلم

ذي في اقوؿ اف عسي  معاؿما

 

 لػػػةالػػػدهركلػػػها ػػػدن اع 

 

فاذاكافل ممعاٍؿا دن اعلةجييػ الػدهرفجييػ الػدهرنرجػ الػيتلػ 

نعرؼمػ نتعلقبهمن اكلماكاطوارهاكالعلملهبيالم نوػػ بالوا دةكنحكي

لعنػةاللػهعلػياعػدائ ماجيعػي اللهعليمحيدكالهالطاهرن كنفسهلهكصلي

انةلي كافم اهلالتسليمكامػا يػرهمفالنكتفػوفكلػوج ػت مفيياذكرناكفك

 بجيي اناتاللهكبراهينه

اليعالي ا دي عالق م   ف  ق

 

 فعلػػيهػػ قفقػػسماسػػون ا 
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 خـاتـوـٔ

 في تعض اسشاس الوعشاج

نعػرؼالػيعصػركلياكػافهػ قاليسػ لةمػ اليسػائلاليشػكلةالتػيلػم

اءكناذفاللػهسػبحانهلظ ػوراسػرارهاالػيافجػالممشانانا قيقت اكياننبغيك

فشر واالكتابكالسنةككشفوااالستاركاكضحوامقدماتاالسرارعلي سػب

قابليةاهلاالعصارفاراداللهسبحانهه وربعػضاسػرارقعلػيالسػنت مفػانطق م

عػدـبحولهكقوتهكبف لانوارسادات مب كربعضاسرارقفجػزعكثيػرمػن مل

تحيلهكخ  كثيرفتحيلوقبقلبسليمكلياراكااعلياللهمقام ماختالؼاهػل

الزماففيتحيلهكعدـتحيلهاتػواببيانػاتنعرف ػاالػولياليسػلمكنحػرـعن ػا

العدكالجا داليعاندكم يعليذل برهةم الزمػافالػيافاراداللػهسػبحانه

لكتاباربػادالعػواـلعػواـ العجػمكبينػتاليطلػبفيػهكلكػ مسػتورارتصنيفي

نتحيػلعليػاؤهممػابالحجبالعدندةلعدـتحيلالعواـمعرفةذل كيػحكلػم

بينػػهاليشػػانراعلػػياللػػهمقػػام مكليػػاقػػدراللػػهسػػبحانهتصػػنيفيهػػ االكتػػاب

مػ اللهاالطيابا ببتكالقوةاالباللػهافالنالػوان ػاراليستطابفيف انلاؿ

قالف يلةالعظييةكارجواللهسبحانهافاتيفي اببيافنفوزمنػهالػولياليسػلمه 

بيعرفةف انلمن مجيةهيبالكتياف قيقكنحرـالعػدكالجا ػدمػ ف يػهك

 .نق كيااختارفيكادسحيقف يايه قالااتيةتحتاجاليرسمفصوؿ

ع  اعليبعضكليسندرؾافالعلوـل ادرجاتمترتبةباعلماكالرفصـل: 

مػػرمسػػلمقدعرفػػهاصػػحابالعلػػوـالقصػػويمن ػػااالبعػػدف ػػمالػػدنياكذلػػ ا

مػ الػدنياننػل ظػارنعرؼالقصويمن ااالبعدمعرفةالدنياالنجوزلي لػملمفاذ
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نتعرضعلياهلالقصويكذل معلوـعندكلم انصػحمػ اليتحصػلي كاف

وـكمعلػػوـافترتػػبالعلػػوـعلػػي سػػبترتػػبذلػػ دنػػدن مفػػيسػػانرالعلػػ

موضوعات اكاليوضوعاالعليعليهاعليم علماليوضوعاالدنيبالبداهػةالف

كػػلعلػػم  ػػوراعػػراضاليوضػػوععنػػدالعػػالمبػػهكاالعػػراضتابعػػةللجػػوهر

بالبداهةكم البي ال يالنحتاجاليازندمػ تنبيػهافاعلػياليوضػوعاتالتػي

اعراض اكصفات افيمل اللهسبحانههواليوضوعاالكؿايالجػوهرنبحاع 

االكؿال يبهتج ركلجوهرايبف لجوهرنتهتج ركلجوهرليادكنػهكاال

بالقياساليهاعراضقائيةفيعرفػةالكػلهػيالعلػمبػ ل الجػوهركمػ  فالكل

بصػفاتهنحطعليارلمنعرؼجيي ماخلقاللهسبحانهمياهودكفذل الجوهرلم

بػالنحوكنحػطعليػارنعرؼجيي عوارضاكاخرالكليػاتلػمالبتةكياافم لم

نظ رلهاليوضوعبظ ورقالكليكاسيهاالعظماالعظػماالعظػمكمػ عػرؼلم

نفتهذرةمن ػاف ػوالعػارؼالكامػلبػ ل اليوضػوعتياـاعراضاليوضوعكلم

انتكيااثنيتعلينفس الا صيثناءواالهوفالنعرؼاليوضوعاالكؿكياه

فاذاكافجيي ماخلقاللػهسػبحانهفػيملكػهمػ صػفاتذلػ اليوضػوععلي 

االكؿكاعراضهفجييػ اليوضػوعاتكاعراضػ امبػاديالعلػمبػ ل اليوضػوع

نحصلاالنسافتل اليباديالنجوزلهالتعػرضالهػلذلػ العلػمكاالكؿكمالم

ي مكجحودقول مكالقدحفي مكم البي افالجػوهراالكؿكاليوضػوعالردعل

نكػوفالػ اتاال دنػةموضػوعاالكؿهواكؿماخلػقاللػهسػبحانهاذالنصػحاف

كبتج يرقالجواهرعلمافالجوهرلهككياؿتو يدقنفيالصفاتعنػهالعلوـاذ

فلػػيسالػػ اتالبحػػتلػػيسبيعػػرضللعػػوارضالتػػيهػػيالبتػػة يرهػػاك ادثػػة
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سػبحافربػ ربالعػزةعيػانصػفوفاال دنةموضوععلمكالتعلمكالتعػرؼ

العلوـكاعالهػاكاسػناهاكءفيبدسالـعلياليرسلي كالحيدللهربالعاليي ك

ابػػرف اهػػوالعلػػماليتعلػػقبػػالجوهراالكؿكهػػوباالجيػػاعكالكتػػابكالسػػنة

مػ جنسػهكنػورقكرك ػهكطينتػهكاعراضػ مكاهلبيتهالػ ن هػممحيد

صفات مكف ائل مفالعلماليتعلقب ل الجوهراليقدسهوعلػمف ػائل مفعلػم

ف ائل مهوابرؼالعلوـكاعالهاكاسناهاكاقصاهاكجيي العلػوـمبػاديذلػ 

دارءمن ػامقصػوالعلمكمقدماتهكنحتاجالي اللوصوؿاليهػ االعلػمكلػيسبػي

بال اتفافتحصيلاليباديلحصػوؿالغانػاتكانػتتعلػملػوانصػفتافالعلػوـ

ال انةل اكالن انةفافاليوضوعاتفػيالػدنياال انػةل ػاكالن انػةكقدسػردنا

نحصػلتلػ العلػوـنعلماالنسافاليباديكلػمبعضكليات افيبعضكتبنافيالم

عػ نتعرضعلياهلهاكنػردف ػالرع افف الرننطقفيه االعلمكيحنجوزاف

نك بكنكفرنعوذباللهم بوارالعقلكقػبحالزلػلع افنجحدكننكرف الراف

كاراهػمالنجسػركفنحيطوابعليهكليانػات متاكنلػهبلك بوابيالمكبهنستعي 

نتعرضػوفل ػمنحصلوامبادنهكالعليالتنطقفيعلماالصوؿعنداليعليي مالم

نتعرضالهلهبػلنبلغه االعلمكليسلناافبهكالنردكفعلي مكنقولوفنح لم

م دكفبرهافثػمنعػودكفعلػياذاقراكاعلي منقراكفعلي ماكؿاليتوفتسلييار

ءعنػدهممػ علػمالف ػائلالشركحاكالقراءةعلي مباالسػتدالؿكاذاذكػربػي

نعػرؼال ػرمػ البػركنارجم كػلنا يػةمػن ممػ لػمال يهواقصيالعلوـ

قدبدتالبغ اءم افواه مكنتعرضعليعليائهبالقدحكالتك نبكالتكفيرك

كليسذل االافالوالنػةكبيػرةاالعلػيالاابػعي كاالماتافيصدكرهماكبر



ٕٖٗ 

ائ مءفػيكػلعلػمكخػركج معلػياكليػفياالباعاعليسكوت مع كلبي

مجيعي عليقد  مكردهمم ان مبيعزؿعػ هػ االعلػمبالكليػةكقػدعرفت

مػ معشػاربالبرهافافه االعلماقصيالعلوـكتريبالعيافان ػممػاملكواعشػرار

مبادنهفكيحجازل مه االردكالقدحكهمالنعرفوفمانقولوفكالمانػردكفك

نعرفػواذلػ العلػملااصػةعليػهكنرنػدكفافءميػااجيعػتالعامػةكالعلػهبػي

باصول مكفق  مالبلبنحوهمكصرف مالبلبيايط مكمقص مليػاجسػرهم

ابباقالعلياءعليرداالزكياءك رضوهمعليتكفيراالكلياءكالياللهاليشتكي

.كهواليستعاف

مع ػالتفي ف ائل مالعظييةعلماليعراجكهومػ مشػكالتالعلػوـك

نفزبحقيقتهاالكلم لهفيه االرسوـكمب ياتاليسائلفيعلمالف ائلكلم

العلمقدـراساةكضرسقاط كالكلما ػازالجيػاؿبيوسػحكالكػل يػاؿ

نتعرضكلعالؼكنقوـبالاالؼعلػيماؿفي ذل ليسم االنصاؼافب ي

كاالنفس مفافنرندكاف مه قاليس لةاصحابذل اليصاؼفليتقوااللهكلينظر

 فليقوموابحق اكاالفلي ركهافيسنبل اكالقوةاالبالله.

اعلمافهػ قاليسػ لةباصوصػ اميػاننطػقفي ػاعػ كيفيػةصػعودفصـل:

بجسيهالشرنحم االرضفيليلةاليالسيوات تػيبلػغعػرشربالنبي

الليلةفال ينتعلقب  قاليسػ لةمػ كليػاتالعاليي كنزكلهالياالرضفيتل 

جاللػهكصػعدالي ػاكمقاماتاللهجػلالعلوـكجوامع اعلوـاذم  ياانه

بلغمنت اهانتوقحعليعلمالبيافكم  ياماه رلهبهكتجليلهبػهكدنػامنػه

نػورفتدلينتوقحعليعلماليعانيكم  ياانهنظرمػ مثػلسػماالبػرةالػي
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بافقافنتوقحألنتجاكز جابالزبرجدةالا راءال يكافنتألالعظيةكافلم

عليعلماالبوابكم  ياانهبقػيكراءالحجػابنتوقػحعلػيعلػماالمامػةك

الغوثكم  ياصعودقالػياللػهسػبحانهنتوقػحعلػيالعلػماالل ػيبػاليعني

وسالتػيهػيكراءهػ االعػالماالخصكم  ياصعودقاليمبادنهبج بالنفػ

نتوقحعليالعلماالل يباليعنياالعػمكمػ  يػاافالكػالـفػيجسػيهان ػار

نتوقحعليالعلمالطبيعيكم  ياانهصعداليالسياءنتوقحعليعلمال ي ػة

كعلمال ندسةكعلمالحسابكم  ياانػهكػافلػهجسػممركػبمػ العناصػر

 هكصعدقنتوقػحعلػيعلػمكاالستنتاجكم  ياانهرّكنحتاجاليعلمال م

الصناعةالفلسفيةكم  يػاانػهصػعدمسػافةخيسػي الػحسػنةفػيالسػيوات

نتوقحعليعلمابعاداالجراـكم  ياانهفارؽمقاـالعناصرككػلفلػ فلػ 

منتوقحعليعلمصناعةالتحليلكم  ياانهعادالػيمبدئػهنتوقػحعلػيعلػ

اليعادكقوسالصعودكم  ياانهالنصلا داليكنػهالعػوداالبيعرفػةالبػدء

نتوقحعليعلمالبدءكقوسالنػزكؿكمػ  يػاتعلػقكيابداكمتعودكففانه

نتوقػحعلػيءلباالبػراؽعنػدالتوجػهالػياليبػدابراؽمبادنهعليمنت اقكس

التعرؼبصرافةالعقلفانهمشوبكالعلوـاالنطباعيةكم  ياافه قاليسائل

النحصلالقط باالصابةاالبالوزفباليوازن كاعظي اكتاباللهسبحانهنتوقػح

الن ػمالييػزافالقسػطفيتوقػحعلػيعلػمعليعلمالتفسيرثماخباراالئيػة

االخباركعلماالصوؿكعلمالرجاؿكعلمالكػالـكعلػماليعػانيكالبيػافكعلػم

حوكعلمالصرؼكعلماللغةكسانرمانتوقحعليهعلماالخباركلياكػافهػ قالن

العلوـالتعرؼاالبيبادن ابالبداهةنحتاجاالنسافاليالعلػمبيبػاديهػ قالعلػوـ
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ثماليتحصيله قالعلوـبحقيقت افاذاناؿمن االحظامكنهالاوضفيهػ قاكالر

حكيةفي ابعدذلػ  تػينبلػغمنت اهػاكنعػرؼاليس لةثمنجبعليهتحصيلال

سانراليسائلالحكييةالتيعلي امدارهػ قاليسػ لة تػينعرف ػاافكتبػتلػهك

قدرتكاالفالكرب كانهمحركـع نيل افانصحان االيطل علػيكتػابيهػ ا

رضػوانتعهلنجوزعليالعلياءالظاهرني ال ن منت ي ظ ماالصوؿكالفقػهاف

نػردكاعلػي مكافلعلياءالحكيةفيه قاليسائلاكنزلقوهمبالسنة دادف ػالر

نك بوهماكنلعنوهمكنكفركهمكنغركاالعواـال ن همكاالنعاـعليقد  مك

نعرفوامدخلهكمارجهفياان ػاالنػاهراف صػلتليانشيوارانحةه االعلمكلم

هػاكاالفالتفسػدن اكاعػطالقػوسبارن ػاففػيه قالعلوـفاػضفػيلجػجتيار

 نكفركا.نجحدكالملوافالناساذاج لواكقفواكلمالحدنا

ا بافاذكرفيه االيقاـامرالسلسلةالعرضيةالتػيهػياسمػ فصـل: 

االساسكاصلم االصوؿفيه قاليس لةك يرهاكهيمعرفت ام الي ياتك

اعلػمافاللػهفهاقولموض اليقب ػامػ هػ االيوضػ ليسفيه االكتاب

نالقماخلقمػ اصػوؿءكوفماقدكافكلمءكافكالم بيسبحانهالم بي

كءابتػداعاركابتػدع االلشػيءاختراعػارازليةكموادقدنيةبلاخترع االم بػي

منهتعاليقػدرقننطقبعدسكوتبلهينورنتحرؾفيخلق ابعدسكوفكلملم

ننتظػركجػودءمن اعػ عػدـكلػمنترقب دكثبيمستطيركه ورمنهاثيرلم

ءبعدفقدككلخلقم اجزاءخلقهدائرعلينفسهلهعنده ورقسبحانهبػهبي

كاقام ػاب ػافػيامسػ االبػياءباهلت ػاكقائمبنفسهلهتعاليقدرقعندتجليهبػه

ءفػي ػدقكمن اعلةم  ياالظ ورللدانيفكػلبػي دهاكافكافكلعاؿ
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مقامهمالوؽبنفسهعندموثرقالقرنبكافكافبواسطةذل اليوثرعنداليػوثر

ءلهج تافج ةفعليةللعاليكج ةمفعوليةفػاالكليهػيارؽاالعليفاذاكلبي

 ػقكقتهال يػراذمراتبهكالطف اكا كاهاليثاؿاليوثراليلقيفيهال يهو قي

كالثانيةهيا لظمراتبػهكاكثف ػاكا جب ػاخلقالثالابين ياكالثالا يرهيا

فالترياالنفس اكياالترياالكلياالمثاؿموثرهػافتسػيياالكلػي اليثاؿ ل ل 

بالغيبلغيبوبت ام  يانفس اعنده وررب اكياقيلال ات يبػتالصػفاتك

عػالمالغيػبةبالش ادةلظ ورهابنفس اكالي يااالبارةبقولهسبحانهتسييالثاني

فب ل تحققلكلاثر يبكب ادةثػممقػاـبػ ادتهلبعػدقعػ ربػهككالش ادة

بردقالالزـللبعدتكثركتبان اجزاؤقفكافمقاـتعددقكتفرقهكمقاـ يبهلقربػه

قاـتفػردقكتو ػدقفبػ ل صػارمقػاـم ربهكتشاكلاجزائهكبدةرقتهكافم

 يبهمقاـتجردقع كثراتالش ادةكمقت ػيات اكاعراضػ اكصػارربوبيػةمقػاـ

ب ادتهكمقاـب ادتهصارمقاـتكثرقكعبودنتهلتل الربوبيةاالان يػامػ مػادة

فيػاخفػيفػيكا دةنوعيةكصورةكا دةكانيااالختالؼبين يافيالشاصػية

كلػ ل قػاؿربوبيةاصيبفيالعبودنةكمافقدفيالعبودنةكجػدفػيالربوبيػةال

ثػمقدعلماكلواااللبابافاالستدالؿعليماهنال النعلماالبياهي ناالرضا

مقػاـفادواههانوجدفيمراتػبمقاـالغيبكالتجردكالربوبيةالبدكاف

بصورةهػياصػلالعبودنػةنكوفمصورارافاالقترافبالعبودنةكالتعلقب افالبدك

كيااف ركةندؾمصورةبصورةم  يااالسفلهياصػلالحػرؼاليكتػوب

فافالحرؼاليكتوباثرتل الصورةصادرمن اكقدعرفتافمقاـالغيػبمقػاـ

الفعليةالتيب اخلق ياالعبودنةفاسفلمقاـالفعليةمصوربصػورةمجػردةعػ 
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وليةكمددهاكهومقاـالكليةالتػيننزجػرب ػاعيػقاليفعػوؿكهػواليواداليفع

صورةكليةجامعةتجي جيي صورالكثراتاليفعوليةم  يانفس اكلك ل ا

سككجوقفيعرصةاليفعػوؿبعػددصػورقاليتكثػرةككل ػافعليػاتتلػ ءكر

دةعػ مقػاـالفعػلمػ  يػانفسػهمجػر عالهاكالصورةككياالت افػاف م

بوائبالتعلقفليسفيذل اليقاـاالنفسالفعلالتيخلقب افػافاللػهسػبحانه

ءاياليفعوؿفاعليمقػاـالفعػلفيكلمقاـخلقاليشيةبنفس اثمخلقب االشي

مقاـنفسهكهومقاـالنقطةكالر يػةكمثلػهفػيالكتابػةالحركػةاليطلقػةكهػي

يةثملياكانتمراتبالوجػودتدرنجيػةالبػدكاالنتقاؿاليحضم  يرخصوص

نكوفبي تل الحركةاليطلقةالبسػيطةبالنسػبةكبػي تصػورهامتعينػةبالفعػلاف

ل النلزـالطفرةكعدـتناسباليراتبكم ب نناسباالسفلفالبرزخافأبرزخ

رقيقةم  يااالسفلكاالعليم  يااالعليف  االبرزخادناقمصوربصورة

تافيكتست ل فيمادت اكنيثلل ػابػالحركؼكاعػالقمصػوربصػورةتكاداف

مست لكةفيمادت اكنعبرعن اباليعنيكهيصػورة يبيػةكليػةالسػت الك افػي

اليادةاليتو دةكنيثلل ابااللحاللينيةفب ل  صلليقاـفعليتهاربعةمقامات

ناؾقداتحػدتالصػورةباليػادةبعػدالتشػاكلكاالعليمقاـالحقيقةكه ال ل

كانياذل الجلافجييػ مػاهػوبالفعػلفػيكا دارالتيازجكالتفاعلفكانتابي ار

االدنيبالقوةفياالعليكك االعكسفليستالحقيقةمجردةكا دة قيقػةفػاف

لفوادكنػوراللػهكب اتهكه االيقاـنسػييبػاقائيارفردارنالقبي اراللهسبحانهلم

مقاـاليعنيالكليكهناؾقدتالبػتالصػورة  ثاويالنفسكامثاؿذل ك

تتحدباليادةكه االيقاـنسييبالعقلكالجػوهرفياليادةكاضيحلتكلك لم



ٕٖٜ 

مقػاـالصػورةالرقيقػةكهنػاؾكػادت  ثا ه الدراؾكالقلمكامثاؿذل 

تػتالشبالكليػةف ػيصػورةبرزخيػةبػي فلػمتتالبػيفػياليػادةكاالصورةاف

اليعنيكالصورةكتسييبالركحاليلكوتيةكالركحم امراللهك يرذل كهي

فكادكاليدادفيالدكاةكمقاـالنوففيقولهتعاليؤكاليدادفيراسالقلمكالف

ك القلم نةفيمقاـالصورةبالفعلاليجردةالجامعةالسار  ر بعمانسطركف

كاللوحالػ يمانسطركفجيي صورمقاماتاليفعوؿكنسييبالنفسكهومقاـ

مػاكنػتمتعيلػوفنستنسرصوراعياؿاليفعوؿمنه نستنسر كنا ايمػ اللػوحانا

فكافنوافقهاعيالكمفاذاتػمالفعػلمػ مبدئػهالػيمنت ػاقخلػقاللػهسػبحانهبػه

مقاـالر يػةايالرطوبػة ال  ي مراتبارباليفعوؿمقاـالعبودنةكلهان ار

كاليبوسةاللتافهيامقػاـاليػادةالنوعيػةلليفعػوؿكمقػاـعبودنػة قيقػةربوبيػة

الفعلكافكانتبواسطةالكليةالتامػةكهػو قيقػةاليفعػوؿالتػيفي ػااتحػدت

مػ الػنفسصورت ابيادت ابحسػبرتبت ػاكهػيمػ ذلػ اكثػحكابػدتكثػرار

االان ػابالنسػبةالػياالدنػيكتكثراتػهمتو ػدةمتفػردةي مػرةكابػدتعينػاربسبع

كهػومقاـااللحاللينيػةكالرنػاحكنسػييبال بػاءكاليػادةان ػار  ثاوية

عبودنةربوبيةمقاـالعقلكانتهفياليفعوؿكفيهنكوفالصورالشاصيةمتالبػية

فيهباليعنونػةالظاه موجودة ف ي مقػاـالحػركؼك  ثا ثةرنػةم يحلة

السػػحائباليزجػػاةكنسػػييباالهلػػةكاليثػػاؿكهػػيصػػوررقيقػػةلطيفػػةكػػادت

تست ل فػياليػادةكنغلػبعلي ػا كػماليػادةكهػيعبودنػةربوبيػةالػركحاف

مقاـالكليةكنسييبالجسمكهيصورة ليظةبالفعل  ر بعةاليلكوتية

اـالنفسكاالصلفيالجييػ افاليػوثرليػاارادمتكثرةمنجيدةكهيعبودنةمق
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صن االثرصنعه يانيك ال يانيتن كم االمكافالم االمتناعكاالمكػاف

نكوفصلوحالكوفكقوتهكصلوحالكوفصورةالبدل امػ مػادةف ػوالبدكاف

ورةمركبم مادةنوعيةكصورةنوعيةثػماخػ منػهالصػان  صػةككسػاهاصػ

الكوفكتل الحصةهياليادةالشاصيةكتلػ الصػورةهػيالصػورةالشاصػية

فب ل كجبفيكلاثرم مادتي نوعيةكباصػيةكصػورتي ل يػاكليػاكػاف

بنفسهكافلتل اليراتب يافعليػةك يػامفعوليػةكالحيػوثالفعليػةمالوقار

فػػيكيػػاابػػاراليػػهالرضػػاهػػياليسػػياةباليشػػيةكاالرادةكالقػػدركالق ػػاء

هيال كراالكؿفتعلمقاؿالقاؿنانونستعلممااليشية دنانونس ياقاؿ

هيال ندسةقاؿالقاؿهيالعزنيةعليمانشاءفتعلمماالقدرقاؿالقاؿمااالرادة

الفناء ك البقاء م  الحدكد كض  كالق ػاءهػواالبػراـكاقامػةالعػي قاؿثمقاؿك

قػاؿالابركهياليشارالي افي دنازكرناب عيرافع موسيب جعفر

ءفيالسيواتكالفياالرضاالبسب بق اءكقدركارادةكمشيةكالنكوفبي

ردعلياللهعزكجلاككتابكاجلكاذففي زعم يره افقدك بعليالله

تيػاـالق ػاءكاالجػلمػ القػدركف  قالسبعةاصػول اتلػ االربعػةاذالكتػاب

فػيالكػلكاالذففػيالكػلكقدابػارالػيهػ قاليقامػاتالفعليػةكنجريان ار

نسبحهكنيجدقكنقدسهفيستةاكواففي دنامف لاليفعوليةالصادؽ

ماباءاللهم اليدا من ا كوف ناقاؿاليف لناسيديفيتيه قاالكوافقاؿكل

اماال كوفاالكؿفنورانيال يركاماالكوفالثانيفجػوهريال يػركامػامف ل

الكوفالثالاف وائيال يركاماالكوفالراب فيائيال يركاماالكوفالاامس

الكوفالسادسفاهلةكذرالسياءمبنيةكالارضمد يةفيػه اما ك  ير ال فناري
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انت يفالكوفالنورانيهواليشيةم نارال يقاؿاللهتعاليخلقالجافم مارج

كالنفساليشارالي اادمارايؤماك بالفاداليشاراليهبقولهتعاليؤاليسياةبالف

اتقػوافراسػةكنػوراللػهاليشػاراليهبقولػهكفيانفسػكمافالتبصػركفبقوله

 الله بنور ننظر فانه النورال يخلقمنهكقاؿالصادؽاليوم  الكػوفكامااي

علي بقوؿ اليشاراليه ف و بالشػيالجوهري محػيط دراؾ جػوهر قبػلالعقل ء

كالػرنحهػوكاماالكوفال وائيف والػركحاليشػتقةمػ الػرنحكيػاركيكونه

 اليتحرؾ كاماالكوفاليائيف والنفسسييتبهلكثرةامواج اككثرات ػاال واء

ه قاالربعةمراتبالفعلبالنسبةالي مراتباليفعوؿكتسييباالسياءالفعليػةك

ادكالعقػلكالػركحكالػنفسبالنسػبةالػيانفسػ اكؤبالنسبةالػياليفعػوؿكبػالف

كون ا قانقمستقلةكاماالكوفالناريف والطبيعةالياقوتةالحيراءنارالجحيمك

ففاخػ ل ػمالناراليالوقةم الشجراالخ ركنارالسيوـالتػيخلػقمن ػاالجػا

كاماالكوفالسػادس صةمن افياالهلةكصوركابصورةال ركيااباراليه

ذر ك افاللػهاليادةكهػيالكػوفال بػائيكيػاركينؤخ االهلةنيك اففاهلة

ايبيوادهافان االيستقلةكالصورةعارضةعلي امحفوهػةنيس االبياءباهلت ا

نؤخ اعبارتي عػ اليثػاؿالفاالهلػةكصػفتنيك افب اكنؤخ ال راليثاؿك

فياالخباربالا ػراءكهػيصػفةاليثػاؿكيػاركيكنػدخلاليػادةفػيالكػوف

الناريفان ا صةمنهكاالكؿاكليكالكوفالساب اكالثام هوالكوفالجسػياني

ابتػةلكػلاثبتاالكوافالستةقبلالسياءكاالرضف ػ قثيانيػةاكػوافثفانه

كهػ قماتريفػيخلػقالػر ي مػ تفػاكتاذءكافكافموردالابرخاصاربي

ءاالكوافهيكل ام مادةنوعيةكا دةكهيالوجودكالياءال يمنػهكػلبػي
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 يككلكا دمن اكام فيكلكا دكبػالقوةككػلدافمن ػا لػيظالعػاليك

 ام مادةكا دةكاالختالؼفػيالصػورةجيودقبيادتهكصورتهكليسان اكل

الكثيفةالتكسيعلياليادةاللطيفةكاللطيفةالتكسػيعلػي الصورة فاف اليح ة

فافالصورةن اناتاليادةكفعليات االتيهيصالحةل ابالصلوحالقرنػب الكثيفة

انيػدءعنػدتاليستعداليالفعليةاذالقويالقرنبةهيالتػيتتػرجحقبػلكػلبػي

اليوندفتدبرفيياابرتاليهفانهدقيػقفالبػدمػ اليناسػبةبػي اليػوادكالصػور

فالنكوفمادةالنفساليلبسةبالصورةهػيمػ مػادةالعقػلاليلبسػةبػاليعنيبػل

النفسبيادت اكصورت اتحتمرتبةالعقلبيادتهكصورتهفيراديمػ كون يػا

نوعيةالباصيةفاليادةالنوعيةفػيالكػلم مادةكا دةكون يام مادةكا دة

ءكلػ ل اليػاءدرجػاتفػيالرقػةكالياءاالكؿكالوجودال ينالقمنػهالشػي

الغلظةفيؤخ م رقيقه صةفتكسيصػورةالعقػلكالتقبػل يرهػاكمػ دكننػه

 صةتكسيصورةالػركحكمػ دكن ػا صػةفتكسػيصػورةالػنفسكهكػ اك

بالتشكي الن اكل افعلياتالوجوداليطلقكقداعطيكػلمرتبػةتفاكتمراتب ا

اسيهك دقعليالسواءكانت ااالجساـالظاهرةتحتالجسماليطلػقمػ تفػاكت

 .كصورةرمراتب افيالرقةكالغلظةمادةر

كلك هي ناتفصيلالنعرفهاالم عرفهاللهسبحانهاناقكهػوافكػلمرتبػة

تم نوعمادةالعلياكيانب ناؾعليهلكن ام  ياالشاصيةمدبرةدنياكافكان

بتدبيرصا باليرتبةالعلياموندةبتانيدققائيةبحفظهقياـ ركةاليفتاحبحركػة

م نورالكرسػيكافالشيسجزءم سبعي جزءاراليدكنشيراليذل ماركي

م رشجزءم سبعي جزءارم نورالعرشكالعالكرسيجزءم سبعي جزءار
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كماركيفي دنام نورالسترنورالحجابكالحجابجزءم سبعي جزءار

مقرهػػاالعلػػوـالحقيقيػػةالدننيػػةموادهػػااالعرابػػيفػػيالػػنفسالناطقػػةالقدسػػية

الابركماركيفيامرالقلمانهكتبمػانيداتالعقليةفعل االيعارؼالربانيةأالت

ذل عليمانليقب  االيقاـافالعقلهػواكؿبيانكوففياللوحكافكمانك

ماخلقهاللهكياركيفياخبارمت افرةكاالكؿماالسابققبلهف وفيكلمرتبػة

نكػوفمالوؽبنفسه يرمتوقحعلي يرقكالعرشالكائ عليالياءمػ قبػلاف

 ػيفالػقمػ صػوافيهنفػسءارضاكسياءكالياءهوالياءال يمنهكلبػي

العػرشكدارعلػػيالبػػواقيفكػػافالعػػرشهػػوالػػ كرالفاعػػلكاليػػاءهػػواالنثػػي

دراؾمحيطباالبياءم جيي ج ات اعػارؼاليفعوؿقاؿعلي جوهر العقل

يالياءانت يفليادارعلءقبلكونهف وعلةاليوجوداتكن انةاليطالببالشي

ليلػةاليعػراج ػي رايجييػ مػامنهرسوؿاللػهأضكهوبحرالصادال يتو

فارادالعركجاليعنويبالصلوةكيػاعػرجبالصػورةفليػادارعلػيذلػ سواقميتار

الياءكطرحعليهانوارقالتيهينطفتهاليلقاةفير مذلػ اليػاءكتحػرؾقػواق

فػةالعقػلالتػيالقرنبةاليالفعليةالتيهينطفتهفامتزجتػاكاختلطتػاككيلػتنط

هيابدرك انيةكفعليةنطفةذل الياءكبلغت امبلػغالفعليػةفاػرجمػ امكانػه

كوفكلياكافاقويالقوياقرباليالفعليةكالقوةاليناسبةلفعلالفاعػلاسػرع

منهم  يرها دثم ابراؽالعقلكدكرانهعليالياءبعدماباءاللهم انفعاالر

 الركح الػيالكػوفاليدا االمكػاف م  ك الفعلية الي القوة م  فارجت اليلكوتية

نيدالعقلمتولػدةعػ أمكونةموجودةبالفعل يةبال اتقائيةبتفكانترك ار

نطفتهف يجزؤقككلدقثمدارتالركحعلػيالبػاقيمػ اليػاءفطر ػتعليػه



ٕٗٗ 

كهكػ اكانػةبعاع اكاستارجمنهقوةاخريفكانتالنفسكيابر ناكبينػا

خلقم االرضالتيهيامكػافكػلاليواليػدككػ ازكجتػهفليػادـاذل 

خلقام االرضكقامااكالمياعلياالرضكدبراقكاصلحاقفاسػتارجامػافػي

كلدار منه فاخرجا الفعلية الي علػياالرضكقوته ميػا فاكػل الولػد ذلػ  قػاـ ثػم

 اخر.استارجمنهكلدار

هي ناقدنكوفالولدمثػلالوالػداكاكيػلمنػهكهنالػ الػركحكافقلتاف

افهػ االنكػاحجزئػيكقلتادنيم العقلكالنفسادنيم الػركحكهكػ ا

ذل النكاحكليفالعقلاذادبرالياءبتدبيرقندبرجيي مافيهم صلوحالرك ية

قامػتالػركحلفعليةثماذافالندعقوةصالحةل اقرنبةم الفعليةاالاخرج االيا

كدبرالياءبتدبيرانقصكاضعحم تدبيرالعقلاستارججيي مافياليػاءمػ 

قوةصالحةقرنبةمػ الفعليػةللنفسػانيةكهكػ اكامػاالقػويالبعيػدةعػ الفعليػة

ادـبعػدخلقػةفتتوقحاليكقتكجوداسبابخركج ااالتػريتولػداركاحبنػي

خوذةم نفس ابلامثال امكيلةمستارجةأمرضكليست صصارالسيواتكاال

في هنال اعتبرع ماهنال كاف يهبالجيلػةفكػلمرتبػةدنيػاقػدخرجتالػي

الفعليةبتانيدالرتبةالعلياكابػراق افشاصػيت اقائيػةبشاصػيةالعليػاقيػاـ ركػة

بوجودهاكتعدـبعدم االفا توجد اليد بحركة لطفرةفيالوجودباطلػةاليفتاح

ككلعلياعلةكلدنياكسببكجودهاككلدنياقائيةبشعاعالعلياقيػاـالشػعلة

اضاءت اكقياـاستنارةالجداربشعاعالشيسكنسبةكلدنياالػي ك النار بابراؽ

العليانسبةالوا داليالسبعي ف يصنع اكخلق اايم  يػاالشاصػيةكامػا

فكػلصػان نوعفكل ااثرمشيةاللهسبحانهاليطلقةقدخلقتبنفس ام  ياال



ٕٗ٘ 

ؿعيػانفعػلكهػمأءصػن فالنسػءصن كاللهسبحانهالم بػيءفي بيبي

ف  امجيػلمػااردنػاانػرادقهنػامػ امػرالسلسػلةالعرضػيةكالتفصػيللوفأنس

 موكوؿاليسانركتبنا.

وجػوداتالشاصػيةالتػيهػيتحػتاعلمان بعدمػاعرفػتافاليفصـل: 

كافالدنيامن ام نػوعكافلدرجات اتفاكتارمطلقكا دكل ام مادةكا دةنوعار

العليااالان ا النظ اكالعليامن ام نوعالدنيااالان ػامػ لطانف ػاكنجتيػ كل ػا

كه ػورقتحتمطلقكا دنعطيكل ااسيهك دقعليِبرعسواءاذكل اتيثلػه

فيالاارجكهوفيمقامها ديثمم كلعاليةبعداالستكياؿكق الشعاععلي

الدانيةال داثالوجوداتالشرعيةكاخػراجالقػوياليسػتجنةلعلػ تعػرؼاف

كهػوقولػهسػبحانهنتطورالدانياطػوارارالدانيالننفعلم مثاؿالعالياالبعداف

كقارارما لله الترجوف قلكم اطوارارك كهيطورالنطفةكالعلقةكالي غةدخلقكم

خلقالسػيواتككالعظاـككسوةاللحمكانشاءخلقاخركهياليشارالي ابقوله

ناخػ كذلػ افسػبيلاالسػتاالصكالتكػون افاالرضكمابين يافيستةاناـ

ففافكػافل ػارطوبػةفاضػلةمطاكعػةتطػاليكوفاكالر اكعب ػاتػدبيرمادةاليكّوَ

اليدبر تينبلغب امنت يارادتهنارجم قوت االيالفعليةاكيلقػوةاسػتجنت

في اكاالفيقعدب اقصورهافياثنػاءالطرنػقفيظ ػرمبػاديتلػ القػوةكمعػدات ا

فيخلطلطيف ػابكثيف ػاكعالي ػابػداني ادكن افاذااخ اليكوفاليادةبرعاكالر

ودالجػػام لجييػػ االطػػواركهػػومقػػاـالجيادنػػةفػػافقصػػرب ػػاالف رضػػهاليولػػ

الرطوبةتجيدعليالجيادنةثمالتطاكعفتسقطنطفةكافكافرطوبت اازندمػ 

ذل برعفيتصفيت اكتنقيت اع االعراضفافقصرب االرطوبةكجيدتتبقي



ٕٗٙ 

ع االعراضكنصفي افتسقطعلقةكافكافل ارطوبةازندم ذل ننقي امعدنار

بػي ثمنعدل افافقعدب انقصافرطوبت االيطاكعةفياثناءالتعدنلتجيدبرزخار

اليعادفكالنباتم قبيلاليرجافكالصدؼكمانشػاكل ياكتسػقطم ػغةفػاف

ل اكياؿالتعدنلالنسبيفيالكيحكالكمه رعلي ػااثػركفترطوبت ا تيعّد

ةالجامعةفي ػافنيػتكربػتمػ جييػ اقطارهػابف ػلرك انيػةالطبيعةاليطلق

الفاعلكج بهم كلج ةعليالسواءكمشػاكلت الػهفػياسػتوائ اعلػيعػرش

تطاكعانعقدتنباتػاراالضدادفيالجيلةفظ رمن اقواهاكخواص اثمجيدتفلم

ترتقيػهفجيػدتكافكفتالرطوبة تيعدل اكسياب االػيمػاكسقطتعظامار

بػي النبػاتكالحيػوافكبػورانركمػانشػاكلهكفياثناءالطرنقانعقػدتبرزخػار

تامةاالع اءفافبقيتفي االرطوبة تػيانت ػيب ػاسقطتمصورةمكسيةلحيار

السيوكالترقيك دثفي االدخافالفلكيال يهوالطبيعةالاامسػةكجيػدت

الجني بعداربعةاب رفافكافرطوبت ابحيػاسػياكسقطعلي اانعقدت يوانار

ب االيماترتقيهعلين جالكياؿكتجاكزتاليوجاليكفوؼكالبااراليػالوؼ

تالقتباخالؽالعاليايالنفسالغيبيػةسياكناركجرمارفلكياراليافصارتدخانار

فكدخلتفيتكوفموجودةبياهي يوافصارتموجودةبياهيانسافدكفاف

الصوريكتولدتانسانار اليلكي ترقيثمافكفترطوبتهاليطاكعةاليافالباب

فياليدارجاالنسانيةالػيافه ػرعليػهاثػار يػبالكرسػيبلػغالنبػوةاك يػب

كربربزدنػيعليػارالعرشبلغمقاـالااتييةاليبدئيةثمنتػدرجفػيمػدارج

كهواقصي انةليسليحبتي انةكالن انةاقيكنرتقيفيمرزدنيفي تحيرار

مراداليرندم تدبيرهاكاكيلاستعدادنيك فػياليػوادالالقيػةكالكػلمػا



ٕٗٚ 

اليرءنبلغهكم البي افرطوبت اكرقت امالم تدـتحػتتك بالن انةلمنتيني

جػاتاليػادةتكػوفدر رارةنػارتػدبيراليػدبرالػيمػاالن انػةلػهفالبػدكاف

اليػػاخوذةمتفاكتػػةفػػيالرقػػةكالغلظػػةكتكػػوفا يازهػػاماتلفػػةعلػػي سػػب

كػالر فػاف الالػق مراتب لػماختالؼ ك  ػد فػي قػدكقح نقػحاالبجفػاؼمن ػا

تجحاالعلي سبمقدارالرطوبةفثبتب ل افدرجاتاليػادةالرطوبةكلم

بالن انػةرقيقػاركػافرطبػارعػودارالياخوذةل امتفاكتةفاليطاكعاليماالن انةله

كلػػوالافمػػراداليكػػوفكمتعػػودكفأكيػػابػػدكلػػيسهػػواالاليػػاءاالكؿبػػدءار

مػراد اف كيػا اليػدبرات هػ ق تػدبير الػي عنانتػه عطػح ليػا الغانة ه ق ا داث

م النكاحتوليدالولد الكاملفافعرضعارضسقطقبلبلػوغالكيػاؿاالبون 

ودعلي سػب انػةاليػرادفتػدبركالبػدفػيكػلمػ اليراتػبكاالنتولداليول

مػاتريفػيخلػقالػر ي العرضيةالي كورةفيالفصلالسابقم ه قاالطػوار

علػي سػبرقت ػاك لظت ػاكمطاكعت ػاكعػدـكلكلمرتبةكقوؼم تفاكت

اال كاـفيبسائطكػلمرتبػةكمواليػدقاالافالبسػائ ه ق نجري ك طمطاكعت ا

كجوداتملكيةناقصةكاليواليدموجوداتتامةمستكيلةبالنسبةفعلمم ذل 

افاالنسافكالجام منػهاكيػلمن ػاكاجيػ كابػرؼمن ػاكاسػناهاكاعلي ػاك

كاسػياءاللػهكصػفاتهكافكػاففػيالجثػة للغيػب ا كاها ك الوجود في اسبق ا

خليةفي كانةالغيبكالعبػرةب يػااصغرمن افافالصغركالكبرليسل يامد

كانيػػاالعبػػرةبالرقػػةكالغلظػػةكالصػػفاءكالكػػدكرةكاالسػػتقامةكاالعوجػػاج

صلوات اللػهكمػوردارادتػهكاليػوديعنػهفالجام  مشػية م ػبط هػو عليػه اللػه

 تو يدقفياليراتباالرب كياعرفتفيياسبقفتدبر.



ٕٗٛ 

فصـل:  الكػالـ بنػا قػدانت ي اذ فناسػبافك هي نػا مػ امػرنػ كرقلػيالرالػي

التيهيعيادجلمسائلناكسنادكثيرمػ مطالبنػاكمعرفت ػاالسلسلةالطوليةان ار

م خواصناكقد فلعن االعلياءالكاملوفكاال بػارالفاضػلوفكالنعػرؼهػ ق

رسػالةاليس لةايمس لةاليعػراجاالبيعرفت ػاككتبنػاهػ قاليسػ لةمفصػلةفػي

اخريخاصةكفيسانررسائلناكنكتفيهي نابعباراتجامعػةقصػيرةكابػارات

 لطيفةبحياتناسبه االكتاب.

ا ػديالػ اتطػاٍكبا دنتػهفاقوؿاعلمافاللهسبحانهكياعرفػتمكػررار

ءءسػواقايلػيساذذاؾهػوبػيجيي الكثراتكمعنيذل انهالنتنػاهيبشػي

االمتناعالبحتفالنتجػزيبجػزئي جػوهرني كالعرضػيي كالسواقعليمعني

ءمعهاالبعػدرفػ النظػرعنػهكلػيسانػهانقسػمجوهركعرضكليسندرؾبي

كالانهصالحللظ وربالقهكالتجليفاذاقست ياكافخلقاركعرضارقسيي جوهرار

راالذكقػوةنكػوفقوتػهالمػبكثراتهنعػوذباللػهفانػهالننقسػمكالنكػوفصػالحار

صورته يرمادتهفافالقوةمعنيكصفينوصحبهصا بهكػالبحرالينقسػمالػي

االمواجكالكليالظاهرباالفرادكم هناخبطالقوـخبطعشواءفيثلوالهسبحانه

يم تطوراليدادبالحركؼكالبحرفياالمواجكالشيسفياليرانػاأبامثاؿسو

واسكالوا دفياالعدادتعاليربنػااال ػدعيػانقػوؿالظػاليوفكالركحفيالح

ء يػرقكالعرصػةبلهوبحيااذانظرتاليههواذذاؾهولػيسبػيكبيرارعلوار

سواقمعهالفياالدراؾكالوجدافكالفيالوجودعليمعنياالمتناعكاذانظػرت

رجػ مػ الوصػحازليةبػلنك م اصوؿاليالالقكجدتالالقاليتكثركلم

قالطلػبالػيأاليالوصحكداـاليل فياليل انت ياليالوؽالػيمثلػهكالجػ



ٕٜٗ 

كليسرتبػةالالػقتحػتاالزؿكاالزؿكابدعهابداعاراخترعهاللهاختراعاربكله

اليػهكمنػهكنكػوفمتناهيػاراعالهااكاعليمن ػانعػوذباللػهفيكػوفالحػدثخلػوار

متناعماسواقمعهمعنيفيالواقػ الاػارجفػافالػ ينيكػ فػيالػدنياالنكوفال

الييتازةع العلياالنيتن كجودقفيالعلياالييتازةكك االعكسالمكػافتصػور

كلفيالكلفاال دهوالييتن معهماسواقفيالوجػدافكالوجػودكلسػتتبلػغ

كالعاقبػةتينعيرهام نشاءم عبادقنوجدفي عينهالادراؾه االيقاـاالبعداف

جزتهكنظرتاليماطػويطرفيػه تػيتػريمييزارككلياكجدتبي ارلليتقي 

نفوؽمعرفت كتيييزؾكتحدنػدؾكابػارت كادراكػ كمػدرك  تػيا دار

تغػػرؽفػػيبحػػرالتحيػػركالفنػػاءاليحػػضكن ػػيحلمنػػ اليعرفػػةكالعػػارؼك

اليه االيقاـكصلتالياليرادبػالكيػحكالابػارةكالاليعركؼفاذاكصلت

تػدلجكقولػهربزدنيفي تحيرار انةل  االسيركالن انةكهومعنيقوله

فاففزتبنظرك ل لعل تدرؾمعنيامتناعالالػقبي ندياليدلجم خلق 

اكنكوفكػلاالبػياءنكوففيهاعيافثابتةمعهكه االوجودب  االقدسمحاؿاف

 كللهاليثلاالعلي.نكوفبرداركياافالحرم  ياهو رنيتن اف

عنهرانتخلقار النظر رفعت اذا  يرمرتبطبػهك يرمنسػوبمتكثراربالجيلة

اليهك يرنابئمنهك يرصادرمنهك يرمتولدكالخارجعنهف  االالػق ين ػ 

ـالوجوداليطلقكاعنيبهمانشاهدعنػدكسػرجييػ لهمراتبعدندةفاكل امقا

الكثراتالش ودنةكالغيبيةكالعرضػيةكالجوهرنػةكالشاصػيةكالنوعيػةكعنػد

بق  اكق ي  افيالوجػدافالينتػزعمػ الوجػود محدكدات ا ك  دكدها ابطاؿ

واعنك فػيالوجػدافف ػوجػنساالجنػاسكنػوعاالنػنك فيالوجودلمفيالم
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اليعطيكلمادخلفيعرصػةاالنجػاداسػيهك ػدقالصػادؽعلػيالكػلبقػوؿ

مطلقف ومقاـالالتعي بيعنيالنفيكالوجودبشرطالكياافالوجػودالحػقهػو

كلػيسفيػهفػيرتبتػهالالتعي كالالبشرطبيعنياالمتناعف وابداالبياءاب امػار

 راالبػياءكابين ػا نػيعػ الػدليلكلػيستعي م تعيناتاثارقبالفعلكهواه

ءفيعرصةالالقاه رمنهفيكوفهواليظ رلهكيحالككلمانصدؽعليهبي

الوجودفعليةمنهككياؿلهف وموجودبهنصػدؽعليػهالوجػودبانطوائػهتحتػهك

الجلكونهه ورقكياافكلجسمجسػمالجػلكونػهه ػورالجسػماليطلػقك

م كءسواؾقائمبامرؾكلبيهتحتهككونهفعليتهكه امعنيقولهبانطوائ

اف اناته بامرق االرض ك السياء ترسواقبػللػيساليهلمفاف مفيادمتناهرارتقوـ

سواقفيالاارجمعهبلهوبحرمتالطمالنسا لكنمزخارالنساجلمركبمػ 

للظ ػورقػابالرالنػ تػراقصػالحارمادةهيعي صورتهكم صورةهيعي مادته

فيهمياسواقبال كرالصلو ياالافه االصػلوحللتجليبجيي مانكوفم كورار

ننقطػ هػ اهوعي مادتػهكنعبػرعنػهباالمكػافالػراجحكالوجػودالػراجحكلػم

نتحصصاذمانكوفمادتهعي صػورتهكصػورتهعػي مادتػهاالمكافبنفسهكلم

للتحصصاالم  ياالظ ورايه ورقالػ ياعطػاقاسػيهك ػدقبالرالنكوفقا

نتحصػصبػالبحركالن ػركنتحصصكياافالياءم  يػاانػهمػاءلػمنصلحالف

اليطػػركالب ػػرفيكػػوفكػػلكا ػػدبع ػػهكالنصػػدؽعليػػهاالسػػمبكلػػهبػػلاليػػاء

 كل.نتحصصم  ياالظ وركهوالكلفالكللهبعضتف معنيفانهمش

فاذارفعتالنظرع ه االوجودالعاـكالحػرؼاليافػيكدخلػتعرصػة

بقيودميتازةبيادةميتازةع صػورت اكصػورةميتػازةمقيدارنتخلقارأالش ودر
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 يػرمسػبوؽدهرنػارمن ياتركيبػارع مادت ابالنسبةاليذل الوجوداليطلقمركبار

فنيكػ التوجػهالػيكػلجػزءمػ دكفباجزاءموجودةفيالاارجقبلهكافكا

االخػػرفػػيالوجػػدافباػػالؼتركيػػبالوجػػوداليطلػػقفانػػه يرمسػػبوؽبػػاجزاء

موجودةفيالاارجقبلهكالنيك التوجهاليجػزءمنػهمػ دكفجػزءاخػرفانػه

مركبم بسيطي  يرمستقلي فيالاارجكفيال ه كاماه االيوجوداليقيػد

بسيطي بالنسبةفيالاارجدكفال ه فػافالػ ه نتوجػهف ومركبم جزئي 

خ مادةتصورقمنهكنكسوهاصورةم نفسهفيدركهك دقم دكفأاليجزءفي

 اجةالياالخركاماماننتزعم الوجوداليطلقف ػومجيػوعالجػزئي فػافكػل

مفانػهدقيػقجزءمنهعي االخركب ل صارالبدءالكلهكالمنت ػيالخػرقفػاف 

ف  االوجوداليقيدمقيدبالنسبةاليذل اليطلقكامػابالنسػبةالػيمػادكنػهف ػو

تامػارمطلقع جيي قيودقايقيودمػادكنػهكلػهمراتػبهػيبػركطكونػهاثػرار

لليوثرعليمابر ناكبينػافػيالسلسػلةالعرضػيةمػاف لكتػهانػهفعليػةللوجػود

 ا يافعليةلنفس اك يامفعوليػةك يػافعليت ػالػهاليطلقا دث ابنفس افل

مراتبثلامقاـاجياؿمحضكمقاـتعلقبحيااليفعوليػةكمقػاـبػي بػي هػو

التفصيلك يامفعوليت الهارب مراتبج ػةدائػرةعلػيءمنت ياالجياؿكمبد

اتحػوـعلػيالفعلعليالتواليكهيالتيتحوـ وؿرب اكج ةدائرةعلينفس 

نفس اكج ةدكرافالج ةاالكليعليالثانيةعلػيخػالؼالتػواليكج ػةدكراف

كمػ كػلالج ةالدنياعليالعلياعليالتواليكهػيتاكنػلقولػهسػبحانهبلحػاظ

كافخفتمبقاؽكهيافيالحقيقةاربعةكتاكنلقولهسبحانهءخلقنازكجي بي

فابعثوا كيار نوفقاللػهبين يػام اهل اافنرندااصال ارهلهك كيارم ابين يا
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كف  قاليراتبالسب هياليراتبالتيالبدلكلاثػرمن ػافػيتحقػقكونػهاثػرار

ه قاليراتبليستباالثرنػةكاليوثرنػةكانيػاهػيبػالتنزؿكالتشػكي بطرنػق

اليطلػقعلي ػااللبكالقشركاللطيحكالكثيحنجتي كل اتحتصدؽالوجػود

علي دسواءكيراتبالسيواتكاالرضكاجتياع اتحتصػدؽاسػمالجسػم

التفصيلنسييءعلي ابالسونةفيقاـاجياؿ ياالفعليةنسييبالعقلكمقاـمبد

بػػالركحكمقػػاـمنت ػػيالتفصػػيلنسػػييبػػالنفسكمقػػاـج ػػةالػػربمػػ  يػػا

نهنسييبالجسمكمقػاـدكرافالعليػااليفعوليةنسييبالطب كمقاـج ةالنفسم

عليالسفلينسييباليادةكمقاـدكرافالسفليعليالعليػانسػييباليثػاؿف ػ ق

النتحققاالب االبتةفيكػلمقػاـكامػاهػ قالسبعةهيمراتباالثرفيكونهاثرار

السبعةفيالوجوداليطلقف يموجودةكلك  يرميتازبع  اعػ بعػضمتحػد

ع  ام بعضكقدتفصلتل الج اتمنهفياثرقال يهوكيالهكفعليةماهػوب

فيهبالقوةكتفصيلاجيالهكعبودنةربوبيتهف  قاليراتبلكون امراتبالصػادر

االكؿم الوجوداليطلقكلشدةتشاكل امعهكقرب امنهل ػااطػالؽبالنسػبةالػي

بت االي ػاكنسػبت االػيالوجػوداليطلػقفلكػلمادكن اكل اكياالتكفعلياتنس

 مرتبةمن ااثرلهمراتبسب علي  كماسيعتب انتحققعالممستقل.

فالعقلاليطلقلهاثرلهمراتبسب هػيبسػانطعػالمالعقػوؿفيسػييمقػاـ

تفصيلهبالكرسيكمنت يتفصيلهكتعلقهءاجياؿ يافعليتهبالعرشكمقاـمبد

ك يوثمفعوليتهبالناركال واءكالياءكالترابب اقامػتبسػائطعػالمباالفالؾ

العقوؿاالافه قاليراتبفيهعقالنيةمعنونةكليػةكالػركحاليطلػقلػهاثػركلػه

مراتبكياسيعتهيبسائطعالماالركاحكهك االيافالجسماليطلقلهاثرك
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سػيكافػالؾكعناصػرهػيبسػانطهػ اهوه االعالمكلهمراتبم عرشككر

العالمعليماتريكه قاليراتبكل ابالتنزؿنجتي كل ػاتحػتاطػالؽالجسػم

اليطلقعلي اف يبالنسبةاليالجسمباالثرنةالنطوائ اتحتهكبع  ابالنسػبةالػي

الػيبعضبالتنزؿلعدـاالنطواءكياافمراتباالثراالكؿاليطلقةبع  ابالنسػبة

بعضبالتنزؿلعدـاالنطواءكبالنسبةاليالوجوداليطلقباالثرنةلوجوداالنطػواء

كك ل مراتبالوجوداليطلقبالتنزؿبع  ابالنسبةاليبعضكليسػتمنطونػة

تحتاالزؿب ل اليعنيال يم يفيكوفلليطويذكرصػلو يفػيالطػاكي

وجػوداليطلػقنفسػهمنطونػةتحػتنهف ػوايالأبػبلهيميتنعةفياالزؿجػل

نفس ادائرةعلي افاف مافكنتتف مفاالثرنةكاليوثرنػةمحققػةفػيالعػالمبػي 

كلمقيدكمطلقالفيمراتبكلمقيدثملكػلمػ هػ قالعػوالمالسػبعةمواليػد

توجدم دكرافسيواتكلمرتبةعليارضي اكتل اليواليدهػي انػاتتلػ 

نهأبػقوسالصعودنةكمظاهرالحقيقةالجامعةل اكانػةاال ػدجػلالبسائطفيال

في ااالافبعضاليواليدنسقطقبلكياؿتكونهكبع  انبقياليمنت ػيالتػدبير

نهال يهو انةاالنجادكهػوالوا ػدكأبك انةالتقدنرفيظ رفيهسراال دجل

يوةالكلفتلػ اليواليػدتاتلػحفػيمركزالدائرةكقطبالعالمكقلبهال يبه 

العوالمعلي سباستعدادموادهػاكاالر ػاـالحاملػةففػيبعػضالعػوالمنكثػر

السقوطكفيبع  انقلكفيبع  االنكوفبلنبلغكلدقمنت يالتػدبيركنظ ػر

نبػقفػيالبسػانطمػانسػقطكلػدكلػمفيهسراال دالقدنرففػيعػالمالعقػوؿلػم

للتركيبكالتو دكه ورسراال ػدعليػهفصػارجييػ مواليػدقكاملػةنستعدلم

نهفصاركاكل م ججالجبارالفموادهمأبةكاصلةمظ رةللوا داال دجلبالغ
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نتجاكزمواليدهااالربعػةعشػركهػمكل ػمكل ام الحجيةكهيصفةالعقلكلم

االافل مفػينفسػ متفاكتػاربالنسبةاليم دكن مكاملوففياه ارسراال دنة

فكافكا ػدمػن مالقطػبكالقلػبلػ ل العػالمالواصػلمنت ػيالكيػاؿك انػة

االعتداؿفكافبينزلةعرشذل العالمايصارجيي اجزاءتركيبهفياللطافةم 

الجامعيةبصفاءعربهككا دادنيم الجيي فبقيم الجامعيػةفػيمقػاـتػراب

كا دقدبلغم الصفاءم الجامعيةمقاـكرسيذل العالمكالبواقيذل العالمك

عشػرالفةالعالمكانت يتكثرهمالياربعػتدرجوافيدرجاتسانرمراتبذل 

اصوؿذل العالمكياسيعتسبعةكقد لبفيبع  مسرمادةكلمرتبةكفػي

 مالسب اليثانيالتػيبع  مسرصورتهكل ل ترددكافياليحيدنةكالعلونةف

 اللهعلي ماجيعي .كهيفاتحةكتاباالنجادصلواتاتاهااللهنبيه

بسانطكياعرفتكمواليدكتكثرمواليدقالػيمائػةكاماعالمالركحفلهان ار

العزميػةككاختلحمراتب مفػيالنبػوةكالرسػالةكاكلػيالحكاربعةكعشرن الفار

نكونػوااثػارهماثار قيقةاليواليداالكليالاثػارابااصػ مكلػممظ رالااتييةك

نجعلاللهال دفػيعشرلمةنفسالحقيقةفافاثارنفسالحقيقةمنحصرةفياالربع

 بلهماثارتنزل افيالرتبةالثانية.مثلال يخلق ممنهنصيبار

نحصػي ماالاللػهكاماعالمالنفسفلهبسانطكياعرفتكمواليػدمتكثػرةال

سبحانهكاختلحمراتب م انةالنحصي ااالاللهسبحانهكهػماالناسػيكهػماثػار

 قيقػػةاالنبيػػاءبعػػدتنزل ػػافػػيالرتبػػةالنفسػػانيةكليسػػتاثػػارنفػػسالحقيقػػةاال

ف ػماثػارالحقيقػةنجعلاللهفيمثػلالػ يخلق ػممنػهنصػيبارابااصاالنبياءلم

 قيقةاالنبياءبعػدتنزل ػاكليسػواباثػارابااصػ مكانيػااثػاراليحيدنةبواسطة
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 ابااصكلرتبة ركت مكسكون مكاعيال مكاقوال مكسانراثارهمفتدبر.

كاماعالمالطبان فلهبسانطكياعرفتكمواليدقالنحصي ااالاللهسبحانهك

ةاالناسػيبعػدتنزل ػاالػيهمالج اليالوقةم ناربجرةالنفسكهماثار قيق

 الطب الابااص مكاثار قيقت مبالكاسطةابااص مايابااصاالناسي.

كاماعالماليوادفلهبسػانطكيػاعرفػتكمواليػدالنحصػي ماالاللػهكهػم

 اليالئكةكهماثار قيقةالج عليماعرفت.

لحيواناتالنحصي ااالكاماعالماالمثلةفلهبسانطكياعرفتكمواليدهيا

 اللهسبحانهكثرةكهياثار قيقةاليالئكةكياعرفت.

كاماعالماالجساـفلهبسانطكياتريكهياصػوؿهػ قالبسػانطالعرضػية

اليش ودةكلهمواليدهيالنباتاتكهياثػار قيقػةالحيوانػاتكلعػالماالجسػاـ

يدعرضيةكهيالجيػاداتكهػياعراضقد دثعن ابسانطعرضيةكل اموال

اثار قيقةالنباتاتبعػدتنزل ػافػياالعػراضككػلكا ػدةمػ هػ قاليواليػدك

العالي اليطلقػةبعػدتنزل ػاكيػاعرفػتكاثػاراالبػااص  قيقة اثار االبااص

 .موفقاراعيال مكافعال مك ركات مكسكنات مفاف مرابدار

صاعتػدال ماكثػرمػ البػواقينظ ػرثمفيعرضابااصكلرتبةاباا

استج في قيقت مم مثاؿالحقيقةالعليافينطقوفعػ لسػافاالبػااص ما في م

االبااصالعالي فعليات فاف  قيقػت مكاثارهػافليػانزلػتتلػ فوػػػ بالعالي 

فػيالعػالمفوػػػ شلففعليػاتتلػ ا اان ػارنوػػ بالحقيقةاليالحقيقةالدنيانزلت

اثاراالنسػافاليطلػقكالدنيمظاهر قائقتل االبااصالعالي فاالناسيمثالرا

تلػ الحقيقػةال اتيػةكفوػػػ باالنسافاليطلقتنزؿ قيقةاالنبياءكاالنبيػاءاثػار
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ال اتيػػةنزلػػتفػػي قػػانقاالناسػػياياالنسػػافاليطلػػقفلالنسػػاففوػػػػ شتلػػ ال

ل ػامػ خاصػةرتبت ػاكفوػػ ب قيقةاالنبياءكفوػػ بهيتنزالتفوػػ باليطلق

فوػػػ شهونت افلياه رت قيقةاالناسيبابااص مفين مم هػوفعليػةتلػ ال

فوػػػ شهونةاالنسافاليطلقفال ن هػمفعليػةالفوػػ بالنازلةكمن مم هوفعلية

بوةلكػ االنبيػاءالنازلةفي قيقةاالنسافهممظاهر قانقاالنبياءفينطقػوفبػالن

فيعالي مننطقوفبحقيقةالنبوةكفيعالماالناسيننطقػوفبظػواهرمػاننطقػوف

ه اكنح معابراالنبياءنكلمالناسعليقدرعقول مفيعالي مكقشورقالبلبه

عػالمادنػيهػواهرالعػوالمالعليػااالمرجارفيجيي اليراتػبفيجتيػ فػيكػل

يهػػ االعػػالمككل ػػمننطقػػوفبيقت ػػيهػػ االعػػالمالفلػػ ل اجتيعػػواكل ػػمفػػ

نحتيلها ػدمػ بيقت يمال مفيعالي مفلوتكليوابيقت يمال مبال اتلم

 اهله االعالم.

ك ل عيرتالدناركه ػرالجبػاركلكػلنػوعمػ اليواليػدفػي بالجيلة

نهمركبم اجزاءادكعقلكركحكنفسكطب كمادةكمثاؿكجسمالؤعاليهف

عاليهكبسانطهكهواثرتاـلهمراتبكلكل قيقةفيرتبةاصوؿتلػ اليراتػب

 افكل قيقةدنياتنزؿادنيمرتبةالحقيقةالعليػافاثػارالحقيقػةالػدنيانوػػ بفان ا

 قيقةاثارتنزؿادنيمرتبةالحقيقةالعليػاكهػيبالنسػبةالي ػاجسػي افابػااص

الدنيا قانق ماثرجسم قيقػةابػااصالعليػااك قيقػةجسػمابػااصاليرتبة

 العليافاف مفانهمنت يتحرنراليس لة.

كلناسلسلةاخريطوليةلكن ابرعيةفي انقاؿافمػومنيكػلرتبػةفصـل: 

بعاعمومنيالرتبةالعلياككفاركلرتبةهػلكفػارالرتبػةالعليػاكنعبػرعن ػافػي



ٕ٘ٚ 

بالدنياكه قالسلسلةسلسلةكصفيةبرعيةالذاتيةكونيةفان افػيمراتبسجي 

ترتباالركاحاالنيانيةكهياركاحبرعيةتصػدرمػ االكامػرالشػرعيةكيػااف

االركاحالكونيػػةتصػػدرمػػ االكامػػرالكونيػػةفالشػػاصالشػػرعيالػػ ينسػػيي

كصفينعرضاالبػااصالكونيػةلػهمػادةهػي باص الكافر ك تاكيػدباليوم 

االمرالشرعيكببحهالينفصلكصورةم قبوؿالشاصالكونيكمػراةقابليتػه

كذل افاللهسبحانهخلقاالكوافباالكامرالكونيةل ػممػادةهػيبػبحامػراللػه

سبحانهكصورةهيم مقت يالقوابلاالمكانيةالعلييةللهسػبحانهفليػااقػام م

لالبػااصكهكػ اثػمهػوالءصػاركاامكانػاركبكػراركعيراراقام ممييزن زندار

الشرعيةفوجهاللهسبحانهالي ماالكامرالشرعيةفامرهمكن اهمفصدرم صػبح

امرقسبحانهالشرعينورابرؽعليتل القوابلاالمكانيةل ػاالتػيهػيهياكػل

كذل النوربػي ارنغيرات اكانصبغفي افي اليرانامالمءذل النوركانطب فيمر

كاه رقعليماهوعليهم مقت يارادةاللهسبحانهالشرعيةكمن اما يرتهقليالر

منػهفتلػ اليثػلأننسػبهالػينفسػهكتبػرمن اما يرتهبحياانكرقالشػارعكلػم

الظاهرةهياالبااصالشرعيةاليركبةم مادةكصورةكهػياليػوم كالكػافر

فملبسافعليزندكعيرككياافالزندنةكالعيركنةكصػفافملبسػافف ياكصفا

بين ػاترتبػاتكعلياالمكافف  قاالبااصالوصفيةفياليراتبالالقيػةان ػار

تسييه قالسلسلةبالطوليةالشرعيةكهيمرادمشانانا يان كركفالسلسػلة

عالحقيقػةاليحيدنػةكمػومنيالطوليةاالترن منقولوفافاالنبياءخلقوام بػعا

االنسخلقوام بعاعاالنبياءكمػومنيالجػ خلقػوامػ بػعاعمػومنياالنػسك

خلقم بعاع ماليالئكةكم بعاع مالحيواناتالطيبةكمػ بػعاع االنباتػات



ٕ٘ٛ 

الطيبةكمػ بػعاع االجيػاداتالطيبػةكنقولػوففػيمقابلػةذلػ افالجيػادات

النباتاتاليرةالبشعةكهيم بعاعالحيواناتالسامةكالنجسػةالابيثةم بعاع

كاليحرمةكهيم بعاعالشياطي كهمم بعاعكفػرةالجػ كهػممػ بػعاع

كفرةاالنسكهمم بػعاعالينػافقي كهػممػ بػعاعرؤسػاءالكفػركال ػاللة

 كليسفيالكوفكفركالانياف.محيداعداءمحيدكاؿ

 صوؿه قالسلسلةافاللهسػبحانهليػاعيػرالعػالمبػاالكواففػيككيفية

اختالؼمراتب اكجعػلفػيكػلكا ػدبالفعػلمػاكػاففػياالخػربػالقوةجعػل

اصحابالفعلياتندقفياستاراجقوياصحابالقويكبابهفياالفاضػةعلػي م

سػبحانهاالاففػيمقػاـنجرياالبياءاالباسباب اكاسباب امن االم ذاتهكابياف

التشرن من اماهوسبباستاراجقويمحبوبةليافيهم فعليةمحبوبػةكمن ػامػا

هوسبباستاراجقويمبغوضةليافيهم فعليةمبغوضةكفػيكػلنػوعقػويك

ضعيحككلػيكجزئػيففػيجانػبالنػوركالايػركػافالكػوفاالكؿبيقت ػي

االكوافكارق اكا كاهاليبدئهقػد لبعليػهج ػةكينونتهكخاصةرتبتهالطح

الوجودال يهواثرمشيةاللهسبحانهاليحبوبةمطابقل افيجييػ االمػور تػي

اضيحلفيهج ةاالنيةكالػنفسكصػارفعلياتػهبحػ افيرهاعلػيطبػقمشػيةاللػه

اليشػيةاليتعلقةبوجودقكصفاتهعلي  كصفات اكصارجيي مػاناػالحتلػ 

ماتشػاءكفاالافلتل اليشػيةكفيهبالقوةفصارجيي مالهكبهكمنهكاليهمطابقار

ع ال ويافهواالك ي ماننطق نعيلوف بامرق هم ك بالقوؿ النسبقونه الله نشاء

فليػاصػاركػ ل صػارمحػلاليشػيةنو يكمارميتاذرميتكلك اللهرمي

حانهكصارامرقامرقكن يهن يهفاقامػهمقامػهفػيسػانرالتشرنعيةاالضافيةللهسب
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بنفسهكياافالكػوفاالكؿعواليهفياالداءكلياكافهوالكوفاالكؿكافم دنار

الكونيمالوؽبنفسهككياانهخلقتاالبياءالكونيةبػ ل الكػوفكػ ل هنػا

كيػاافلػ ل خلقتاالبياءالوصػفيةب ػ االوصػحايكصػحالكػان االكؿك

تتعلػقباالبػياءكبقػوةكون ػاككجوهػارسػارءكالكوفال يهواليشػيةالكونيػةر

الفعليتارجاالكوافم القوةاليالفعليةك ل ل  االوصحالػ يهػواليشػية

سككجوقتتعلقباالكوافكبقوةكصػف االفعلػيتاػرجاالكصػاؼءكالشرعيةر

سترجػ ءكاليالفعليةككياافجييػ تلػ الػرالشرعيةم عدـاكوان اكقوت ا

سترج اليه قاليشيةككيػاافءكاليتل اليشيةالكليةك ل جيي ه قالر

هنال مواداالكوافم مثاؿاليشيةكصػورهامػ القوابػلاالمكانيػةكػ ل هنػا

مواداالبػااصالشػرعيةمػ مثػاؿهػ قاليشػيةكنورهػاكصػورهامػ القوابػل

بحرؼككياافاالمرهنال كػافكػ كػافهنػامكانيةالتيهياالكواف رفاراال

نكػ لػهام كصلكصمكامثال اككياافاالمكافكػافهنػاؾعػدـالكػوفكلػم

لكلكا دكا دك ل امكافه االيقاـءم االبياءككافصالحارتاصصبشي

كنصػيرمومنػارجيػةصػالحالفكهوكجودزنػدكعيػرككبكػراياكػوان مالاار

اليافتوجهالي ااالمرالتشرنعيفي سبقاليكسعيداركبقياركخبيثاركطيباركافرار

االجابةعلي  كاالمركمطابقتػهالتامػةالكاملػةف ػوسػعيدسػابقكمػ تػاخرك

اجاببعد ي م تفاكتالنؤدياليالي ادةكاليحادةف ػوسػعيدال ػقكهػو

نجبكضادتل اليشيةكاالمرالتشرنعيف وبػقيكم اصحابالييي كم لم

كافالناسامةكا دةفبعااللهالنبيي مبشرن كمن رن هل كهوقولهسبحانه

فيه اختلفوا فييا الناس بي  ليحكم بالحق الكتاب مع م انزؿ كلكػ االنةكقػاؿك
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كفػ مػ  من م ك ام  م  فين م االنػةككػانواقبػلاالمػركالن ػيامكػافراختلفوا

اليوم كالكافركافاليوم كالكافركصفافعارضافعليزندكعيركف ياقبل

االنيافكالكفرليسام السلسلةالنورانيةكالالظليانيةكانياهياكونافصػالحاف

ااالنيػافاذانصيرام هوالءكافنصيرام هوالءكانيػاناػرجمػ امكان يػالف

كق علي يابعاعالكاملبالفعلفياالنيػاففيقػويذلػ الشػعاعمػااسػتج فػي

زنتكون يام جنسه االشعاعفيلطفهكنرققػهكنقػويمجانسػهالكػام فيػه

نارجكصحاليوم م كيوفكون ياال يهوامكافاالنيػافالياففشي اربي ار

بصفةاالنيافكنصدؽعليهاليػوم فػاليوم كالكفراليعرصةالش ودفيتصح

كصحتشرنعيعارضعليالكان كهوبعاعاليوم القويالكاملبالفعػلمػ 

 يااليادةالنوعيةكالصورةالنوعيةكاليادةالشاصػيةكصػورتهالشاصػيةمػ 

اةكينونةالكائ التيهيامكافاالنيافكالكفرككيػاافالكػان االكؿءقبوؿمر

اليطابقكصػفهلليشػيةاليتعلقػةبوجػودقهػوالسػبباالكؿاالعظػمفػياالنػوار

ك ل الكائ االكؿاليطابقػةصػفتهللياهيػةالي ػادةلج ػةالوجػوداليوصػوفة

بجيي الصفاتاليبغوضةالكاملةفي ابالفعلهػوالسػبباالعظػمفػيالظليػاتك

سككجػوقءكعصػيافكلػهرجمستجناتاالكوافم الكفركالشقاكةكالااستار

ب انستارجالصفاتالجزئيةم امكافالقوابػلككل ػاراجعػةالي ػاصػادرةعػ 

امرقكن يهفعل مفعلهكعيل معيلهكقول مقولهاليهندعوفكعليهنػدلوفف ػ ا

السببفيسجي هومقابلذل السببفيعليي قدقاماعلياالكوافاله ارسػر

في اتب لي ل م هل ع بينةكنحييم  يع بينةطاؿاالجباراالختياركاب

اليهفك ل نصػدرمػ هػ االػداعيهليػةهػيه االداعيكافم بيعتهراجعار
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نبدؿكليةالكفركنغيركلممادةالكفاركل اصورةم قبوؿالقوابلفين مم لم

لشقيكمن مم  يرفيالجيلةككافقارادةه االداعيم كلج ةف والسابقا

خالحف وم اصحابالشياؿكامام ضادقم كلج ةكخالفهف وموم ف  ا

الداعيهومشيةاللهالا النيةاليبغوضػةفيػ هػ ن اليبػدئي الػداعيي تحقػق

.سلسلتافنورانيةكهليانية

يعػي كهػمفاكؿالسلسلةالنورانيةهومحيػدكالػهصػلواتاللػهعلػي ماج

مشيةاللهالتشرنعيةفيا داثجيي اليومني فيعرصاتاالكواففصػدرمػن م

االكامرالشرعيةكصدرمن اانوارهيمواداليومني كتل االنوارابػعةمحيػدك

كاببا  مالينفصلةكاثارهمانتشرتفػيعرصػاتاالكػواففػاكؿمحيداؿ

اللهعلي معلياختالؼمراتب مفياالجابػةكـم استناربتل االنواراالنبياءسال

اختالؼقوابل مفيالصفاءكالكدكرةكاالستقامةكاالنحراؼفيالجيلةفارج

م كيوفاكوان مكم قون ماليالفعليةاكصاؼالنبوةكالرسالةفاتصفواب ياك

مكقيام مفيرتبت محيدصاركاانبياءكمرسلي كذل بعدنزكؿمحيدكاؿ

بي ه راني مكدعوت ماناهمالياللهسبحانهبصفات مفصدرمن منورالػدعوةك

صػػارمػػادةاالنبيػػاءكتصػػورذلػػ النػػوربصػػورهمفكػػافمػػادةاالنبيػػاءمػػ بػػعاع

كصفات ماليتصلةفلياخرجم كيوفاكوافاالنبياءالػيالفعليػةصػفة اببا  م

رؽنورهمبعدابتعال مفػيعرصػاتاالكػوافكصػارالنبوةكصاركاب اانبياءاب

مادةاليومني فاستارجم كيػوفاكػوافاليػومني صػوراالنيػافعلػي سػب

اختالف مفصاركاب ل مػومني فليػاابػتعلزنػتكجػوداليػومني ابػرؽعلػي

االكوافبنورهومادةمومنيالج كهك افيكلطبقػةفبػ ل عيػرتالسلسػلة



ٕٕٙ 

ورنةاليالجياداتالطيبةككلداعاليالايرفيه قالسلسلةفػيانػةالطوليةالن

ستل اليشيةالتشرنعيةككجهمػ كجوه ػاكلسػافءكطبقةكافهوراسم ر

م اصغياليناطقفقدعبدقافكافالناطقننطقعػ اللػهفقػدعبػدم السنت اك

فكلمدعوهػومػ بػيعةيطافاللهكافكافالناطقننطقع الشيطاففقدعبدالش

الداعياالافجيي اليشانعي نرجعوفاليالداعياالكؿالنورانيكك ل االمػر

رؤساءال ػاللةمحيدنعنيبعكسذل فيالسلسلةالظليانيةفاكل ااعداءاؿ

كالكفرثمبعدهمرؤساءالينافقي ثمبعدهماالتبػاعكالكفػرةكاليشػركوفمػ 

ننت ياالمرالػيالجيػادهوالءم الج ثمالشياطي كهك االيافاالنسثممثل

س مككجوه مءكالابيافكل مم بيعةتل الرؤساءككلداعاليالشرم ر

كالسنت مككلمدعوتاب لداعاليالشرمػ بػيعتهالػيانػهنرجػ الػياليبػادي

ثارليسهي نػاموضػ بيان ػاكلجيي ذل بواهدم االخباركاالالظليانيةاخيرار

ن كره قاليسائلهنااالبالعرضلغرضاخركه قالصورالتشرنعيةهػيالنالم

عػ االكػوافلكن ػامقدمػةالعلةالغائيةم خلقاالكوافف يكافتاخرته ورار

علي ااالتريان اتصلالي افيالقوسالصعودنةكان اصػورتحققػتفػيكجودار

 ركستظ رفياالخرةكالدهركذل ان افعلياتكهيمقدمةعلػيالقػوةعالمال

 كاالستعدادف  امجيلمااردناانرادقعلياالختصار.

اعلمافاليوجودفيكلمرتبةذاتيتهمالهفيتل الرتبةكمػاهػوبػهفصـل: 

 ربالنسػبةالػينكوفذل اليظهوفيتل الرتبةفاذااتا فيالرتبةالدنيامظ رار

اذاعػادالػيمبدئػهكلػيسكنالعهصعودارلبسهنزكالرماهوبههوفيالعلياعرضيار

نصعدذل اليظ رم رتبتهالػيالرتبػةالعليػابػللػيسمنػهكالاليػهفالفػاتح
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ادكعقلكركحكنفسكطبػ كمػادةؤذاتيتهمالهفيعرصةالعقلالكليلهفي اف

ادقم العقلاليطلقكعقلهم عرشذل العػالمكرك ػهمػ ؤمففكمثاؿكجس

كرسيهكنفسهم فل بركجهكطبعهم فل منازلهكمادتػهمػ بيسػهكمثالػه

م افالكهكجسيهم ارضهكه قاليراتبهػيذاتياتػهكليػاخلػقاللػهعرصػة

كقلب ػافػالقيفػياالنبياءاتا لهاعدؿقالبفيعرصت مهوقطبتل العرصػة

عرضػيكهونةذل القالبمثالهفاه رعنهافعالهكذل القالببالنسػبةاليػه

عليبدئهنتفك كبالنسبةاليمرتبتهكمقامهلهت كتكتو دكليساذاعاد

نعوداليالبسانطعودميازجةفافه االقالبم عرصةالػركحاليلكوتيػةكمػ 

التفك لػهكيػامػرفػينسبقهعدـدهريفاذالبدءلهدهرارمدارالالدكالبقاءل

اللهعلي م قانقذاتيةفػيعػالماليعادكناتيفيالفصلاالتيثمافلالنبياءسالـ

الركحاليلكوتيةكل مقوالبعرضيةفيعالمالنفوسقدالقوافيهونت ػامثػال م

كتو ػدالنسػبق اعػدـملكػوتيفاه ركاعن اافعال مكهيفيعالي ال ات كت

فليسل اتفك كفناءملكوتيكليسوانالعون افيعػودهمكيػاافالفػاتحلػيس

كل ػممقػاـمػ اللػهتعػاليفػينال عرضيتهفيرتبةاالنبيػاءاذاعػادنعػملػه

رتبت مكدرجاتكنعيمكجنػاتنتنعيػوففي ػاالنػزا ي مفي ػا يػرهمكلػيس

اكؿم سبقاليبلػيقاؿعبداللهبانظراليماركيع ابيلغيرهمفي انصي

كذل انهكافاقربالالقالياللهككافباليكافالػ يقػاؿلػهرسوؿالله

قملػ أنطػلػمجبرئيلليااسريبهاليالسياءتقدـنامحيدفقدكط ػتموط ػار

افليػاقػدرمقربكالنبيمرسلكلوالافرك هكنفسهكانتمػ ذلػ اليكػ

تدبرفيهػ انبلغهككافم اللهكياقاؿاللهقابقوسي اكادنيايبلادنياف



ٕٙٗ 

علييػةكاليػرادبالسػبقفيػههػوالسػبقالرتبػيكالحدناالشرنحفاففيهاصوالر

اسراؤقهوعودقعليبدئهكاليمبدئهفرك هكنفسهكانتام ذل اليكافكلػ ا

ثػمصػعدفي دنابعدماكصلالسدرةالينت ػيقػاؿنهفاف مكعبلغهعودار

الرفػرؼ فرفعنػي اصػفه ماا سػ  اخ ر رفرؼ الي فدلي العرش تحت الي بي

كذهبػت دكن ػم ك اليالئكػة اصػوات عنػي انقط  ك عندق فصرت ربي الله باذف

اليااكؼكالركعاتكهداتنفسيكاستبشرتكجعلتامتدكانقبضككقػ 

 ك السركر مػ ار يريا داراالستبشاركهننتافجيي الالققدماتواكلمعلي

م ربياف طتخلقهفتركنيماباءاللهثمردعليرك يفافقتككافتوفيقار

عينيفكلبصريك شيم النظرفجعلتابصربقلبيكياابصربعينيبلابعدك

كابلغف ل قولهمازاغالبصركماطغيلقدرايم انات ربهالكبريكانياكنت

االبرنورار خط مثل بينيكبي ربيالتطيقهاالبصارفنػادانيربػيفقػاؿنػاابصر

محيدقلتلبي ربيكسيديكال يلبي قاؿهلعرفػتقػدرؾكموضػع ك

انقط عنياصواتاليالئكةكالابرتدبرفيقولهمنزلت قلتنعمناسيدي

فافهػ ام خلقهار يريا داريي الالققدماتواكلمهننتافجكقولهدكن م

فيعودقعليبدئهكهوكافقبلخلقالالقبػالحالػحدهػركهنػاؾكػافمقػاـ

قابقوسي اكادنيكيػانػاتيافبػاءاللهككػافهنػاؾب اتيتػهكجسػيانيتهفػاف

ابػيمعراجه عػ  سػناف بػ  عبداللػه  دنا في ك فػيعبداللػهجسياني

ديةال ركدخوؿالنارقاؿكيف كؿم دخل امحي كلػواالعزـفكافا ثماتبعها

 اتباع م ك  ؤهم كصيا ا ك  الرسل لهسبقرتبيعلػياالنبيػاءكالابرفالنبيم 

سبقرتبيعلياليومني كلليومني سبقرتبيعليسانرالالقكالبدلكل ل م



ٕٙ٘ 

عرضيةفػيرتبػةالحيػوافكل ػمقوالبنعودكيابدئفلليومني ان ارطائفةاف

مابػدئوامنػهكخلعػوا الي عادكا عادكا فاذا الناطقة النفوس مقاـ في ذاتية مراتب

مسػبوقةبعػدـ فان ػا منػه بدئت ما الي عادت ك فتفككت الحيوانية القوالب تل 

برزخينسبق ابسانط اكك ل ل اايللحيوانات قانقذاتيةفيعرصةاليثاؿ

كتعودتل القوالبكتالع اعوداررضيةفيعالمالنباتتلبس انزكالركقوالبع

الن ػامسػبوقةبالبسػانطسػبقار ميازجػة عػود منػه بػدئت ما ككػ ل زمانيػارالي

عرضيةفػيرتبػةالجيػاداتتلبسػ ا قوالب ك رتبت ا في ذاتية  قانق ل ا النباتات

دئتمنػهعػودميازجػةالعػودفاذاعادتعادتالػيمػابػكتالع اعودارنزكالر

مجاكرةكقدمرتحقيقاتل  قاليطالبفياليعادفراج كليهناتحقيقا ػب

 االبارةاليهفيفصل.

تك م عرضالشبحالنتحققاالنطباعكاةاالنطباعمالمءاعلمافمرفصـل: 

انهالننطبػ التفاعلبين ياكالنتولدبين ياكلدالظ ورفالنظ رالشاخصفي اكيا

ةالجسػيانيةفالنطػاكعاليػراةالظػاهرةتػاثيرالشػاخصالبػاط كا العقلفياليػر

التتنبهبامرقكالتحرنكهفالتيتثلامػرقكالتتحػرؾبتحرنكػهالبتػةفالجػلذلػ 

نتجلػيالعػاليبتجػلمصػاق االافالنطل دافعليامرعاؿكارادتهكمشػيتهابػدار

يكلياكػافالتجلػيمػ العػاليعلػي سػبهفػيالقػدسكللدانيفيشعربهالدان

النزاهةكالط ارةع  دكدالػدانيككثراتػهكافكػافانػزؿمنػهبدرجػةككػاف

نكػ لجييػ مراتبػهتناسػبمػ ذلػ بكثراتػهكلػمبحدكدقمتكثرارالدانيمقيدار

ل ػماالقطػبالتجليامتن اطالعهعليذل التجليكمطاكعتهلهبجيي مراتبػهال

كرتهكمركزدائرتهكاعدؿاجزائػهكاك ػدهاكالطف ػاالػ يلػيسبشػرقيكال



ٕٙٙ 

ءع االقطارمبعدع الحدكدفػافذلػ فػيرتبػةالػدانيابػبهجػزء ربيبري

بتجليالعاليالقدكسكالصقهبهكاطوعهلػهكابػفهعنػهكا كػاقكامػاماسػوي

جبله يرمطاكعلهكمتنبهبهكمطلػ عليػهذل الجزءفيحجوببكثافتهعنه ا

رهاكسرذل افتجليالعاليلػوئالفاالدكاتتحدانفس اكاالالتتشيرالينظا

كاففيرتبةالعاليكالنكػوفامتنػ اطػالعالػدانيعليػهبجييػ اجزائػهكثيفػهك

 ارتبةالػدانيلطيفهبلالتجليانزؿم اليتجليالنهفعلهكالرتبةالنازلةهيبعين

كلكنهاعلػيدرجػاتالػدانيكابػرف اكالطف ػاكهفالتجليم رتبةالدانيالمح

هالمحػهاكا يب اال يهو يااثرنتهللعاليال يركاالثرنشابهصفةموثرقأمبد

الػدانيالغيبػيمحجػوببكثػراتانيتػهك ػدكدقكأف ل التجليال يهومبػد

 فيقوتهكالنستارجتل اللطيفةالغيبيةالػيالفعليػةاالهواهرقككثانفهمستج

بعدالتصفيةكالتعدنلالتاـكطرحاالرمدةكاالكساخكالقشورفاذاصػفيالػداني

كعدؿكفصلعنهاالرمدةكالقشورالحاجبةل ل التجلياليستج فيهه رعليه

كهػونػتكلممػ ازبهفيجوابالي وديال ياجتاثارققاؿاميراليومني 

جياعةفقاؿناب ابيطالبلوان تعليتالفلسفةلكافنكوفمن بافمػ الشػاف

طباعهصفامزاجهكمػ صػفامزاجػهقاؿ اعتدؿ م  اليس بالفلسفة ماتعني ك

قوياثرالنفسفيهكم قوياثرالنفسفيػهسػياالػيمانرتقيػهكمػ سػياالػي

باالخال تالق فقد صػارمانرتقيه فقػد النفسانية باالخالؽ تالق م  ك النفسانية ؽ

افموجودار دكف انساف هو موجوداربيا فػيالبػابنكوف دخػل فقد  يواف هو بيا

مغير الغانة ه ق ع  له ليس ك الصوري فقاؿاللهاكبرنػاب ابيطالػبلقػداليلكي

علي انت ي.نطقتبالفلسفةجييع افيه قالكلياتصلوات  الله



ٕٙٚ 

برفيمطاكيه قالكلياتالشرنفةالتيقدجي جيي طركسالحكياءتد

نحػ تجلػينتصػحلػمنعتػدؿكلػمكعلوم مكرسوم مكاعلمافالدانيمػالػم

نظ ػرعليػهاثرهػاكامػاالقشػوركاالرمػدةف ػيكثيفػة يربػافةكالالنفسكلػم

المكػافكمعػدكـكامػامطاكعةبلكالمطلعةكذلػ التجلػيبعػدفي ػابػالقوةكا

الصػػوافياليعتدلػػةفتلػػ هػػيالشػػافةالحاكيػػةاليطلعػػةاليطاكعػػةالسػػاميةالػػي

باخالؽذل التجليفافذل التجلػي ين ػ هػوتلػ الصػافية اليتالقة ماترتقيه

الصانرةصافيةرقيقةبالفعلاالانههيم  ياالربالم  يانفسػهف ػوهػي

هوهيفيالنسبةف ل اليوجودالاػارجيهػوبنفسػهفيالاارجكليسكجودار

افاالدكاتتحدانفس اكفصحةه ورارا كهواليرأع اليبدتجليالعاليصدكرار

ةاالا كاالبػياءالتتجػاكزرتبت ػاكالننطبػ بػبحفػيمػراالالتتشيرالينظانرها

متصاقعي كياعرفتف ل الصافيفػيالرتبػةالػدنيااف هػواعلػيمراتػبنكونا

هاكاكؿاذكارهاف وقلب ػاكعربػ اكمسػتوير يان ػاكأءكاصفاهاكمبدالشي

قطب اال يهومحلعنانةالعاليم الدانيك وث افلياابػرؽذلػ القلػببنػور

العاليكياعرفتكابتعلك ييانارفياصقاعتل االرمدةكالقشورالتػيهػي

ع ػاءذلػ القلػبكفتيلػةتلػ الشػعلةكقيػدقككقانتػهف وؿذلػ الصػافيكا

فاستنارتمنهاالقربفاالقربفب ل انتشػرتاالنػواركعيػرتالػدناركه ػر

الجباركابت راالخباركه رتاالثػاركبلغػتالشػران كاالكامػرفػياالقطػارك

تشػرنعيةمػ ذل  كيةالحكيمالعليمالق ارفػامتن ه ػوراال كػاـكاالكامػرال

نجرياالبياءاالابياللهافالعاليفيالدانياالم ذل البابقاؿابوعبدالله

فجعللكلبي ككجعللكلبرحعلياركجعللكلسبببر ارءسببارباسباب



ٕٙٛ 

عرفهم عرفهكج لهم ج لهذاؾرسوؿاللػهكنحػ ناطقارجعللكلعلمبابار

ط اليصرحبهفيالظاهرابارةاليالسػببفػان مسػببفيالباذاؾانت يكقوله

خلقالالقكياركيكبرحالسببهواالركاففان ممقاـتفصيلالغوثكبرح

اجيالهكعلمالشرحهمالنقباءال ن همه وراالركافكبػابالعلػمهػمالنجبػاء

كالػبالدكامػافػيالعلياءال ن نبعث مالحجةالياالطراؼليبثواالعلمفػيالعبػاد

التاكنلفالسببهوالتجليال يهو يػوةالقلػبكالشػرحهػوالقلػبمػ  يػا

الظػػاهركالعلػػمهػػوالصػػدركالبػػابهػػواالالتكاالدكاتالباثػػةليػػراداتذلػػ 

.التجليبياكصلالي ابواسطةالشرحكالعلمفاف م

القلػبكالقطػبكالبػدبالجيلةالنطل فيرتبةالدانيعليمرادالعػالياال

فيالوجودالتشرنعيمنهفالبدفيكلرتبػةمػ قلػب ػاؾلسػانراالع ػاءعػ 

فلػػ اركيعػػ الػػركحالبػػاط كالنػػدكرر اهػػااالعلػػيذلػػ القطػػبابػػدار

لوافاالماـرف ع االرضساعةلياجتباهل اكيانيػوجالبحػرجعفرابي

كمازالتقاؿعبداللهكع ابيباهله االرضاالكللهفي ا جةنعرؼالحالؿ

 لوبقيتاالرضبغيراماـلساخت.كعنهالحراـكندعوالناساليسبيلالله

مػ  يػر جػةكمابػاؿقبػلخلػقادـكافقلتفياباؿالعالمكافقائيار

ككانػتدائػرةمػ  يػركجػودالنبػياالعصارالسابقةعليه ػورالنبػي

االكؿاالقربالياللهسبحانهكالطفرةباطلةكماباؿعصرءليبدكهمااالئية

نك اركافاربعةكالنقبػاءالسالـكانتالدنياقائيةكلمادـعلينبيناكالهكعليه

افليهي ناتحقيقػارقلت  كالنجباءكالطفرةفياالنجادكياتقوؿ يرميكنة

ككجػوداركونياروافللدانيكجودن كجودارالنف يهاالالحكيمالربانيكه ام ار



ٕٜٙ 

ءكيػاؿالعػاليكفعليتػهف ػوب ػ ااماالوجودالكونيلالثرف وكوفالشيبرعيار

اللحاظازليالبيعنيالقائمبنفسهلنفسهبلبيعنيالقائمبنفسهلغيػرقالفالعػالي

هكلػ ل هػوسػبحانهكهػ اعليػنك االعالياركه اكيالهكلمنك االكامالرلم

كيػا قػقفػيمسػ لةالعلػمفػيالتو يػدفراجػ باالبياءقبلكون انزؿعاليارلم

فاالبياءب  االلحاظكل اثابتةلدنهسبحانه اضرةفػيمح ػركا ػدلػيسفي ػا

تجددك دكثفياضي اك ابرهاكل ا اضػرةلدنػهفػي ػاؿكا ػدةففػيهػ ا

قطبطرفةعي كهػواسػبقاجزائػهكالطف ػاكاكل ػاكنك العالمبغيراللحاظلم

جيي االمدادنصلاليهكمنهننتشرفيالعالمماضيهك ػابرقعلػي ػدسػواءكاف

فيصػفةعرفتمعنيذل عرفتان مسببخلقالالقكياركيكقاؿعلي

ككهلنعرؼاكنوكقاؿان ارهمراسدائرةاالنيافكقطبالوجوداالماـ صحا

فم هونقطةالكانناتكقطبالدانراتكسرأنعلماكنف ماكندرؾاكنيل ب

السػياء ك االرض برؼ ك الكبرناء جالؿ بعاع ك الػي يػرذلػ مػ الييكنات

االخبارالتيالتحصػيكثػرةكامػااذالػو ظالعػوالمفػيرتبت ػاكبعػضاجزائ ػا

درجاتفياكقاتػهك ػاالتفػينسػبةبالنسبةاليبعضبالنظرالتشرنعيفللعالم

كخيػدتفيػهءبعضاجزائهاليبعضفانهبعدمانزؿالي انػةالبعػدعػ اليبػد

االنواركصارتفيهبالقوةبعدمػاكانػتبالفعػلكاخػ فػيالصػعودكالتلطػحك

ءكفػيكػلبعدبػيءكنتصفيبي اربعدبيالتصفيكاالعتداؿفاخ نعتدؿبي ار

نبلػغءعليمقدارتصفيهكاعتدالهاليافبعدبينظ رعليهاثارالغيببي اردرجة

الكياؿكنظ رعليهاثارالجالؿفكياافاليولودفػياكؿالػدرجاتكيلػوسفػي

كييوسػار نترقػي ثم االجزاء متبان  مػافػيالكبػدنحصػلالجزائػهتشػاكلاليعدة



ٕٚٓ 

الػيعدرك انيتهبعدصيركرتهدمارفيحدثفيهاليزاجايالطبيعةالاارجةثمنص

الدماغفيحدثفيهرك انيةجسيانيةزاندةالنقالبػهفيػهباييرتػهثػمتنػزؿالػي

بػاالنقالبفي ػاباييرت ػاثػمتػدفقفػيالكليةكالياكعيةالينػيفتسػتحيلمنيػار

ءكبعػدبػيللتدبيركالتعدنلكالتصفيةثمنترقيبػي ارمستعدارالر مفتكوفمنيار

فيػتمخلقػةبدنػهثمنكسيلحيػارنصيرعلقةثمم غةثمعظامارنغ يبالدـالياف

مرتبطاالجزاءفيجريالدـالغ ائيفيمعدتهمػ سػرتهفيصػير اليسال  مفتوح

ثػمنفصػلعنػهطراطيػرقككييوسػارثمن هبصوافيهالػيالكبػدفتصػيركيلوسار

القلػػبفيعيػػلفيػػهالحػػرارةنسػػتالصالجػػوهرالاػػالصالػػدمويفيػػ هبالػػي

ف نال نشػحعيػاكراءقمػ الحػرارةصاعدارلطيفارالغرنزنةفيتبارفيكوفباارار

خػ فػيالحركػةباالنقبػاضكاالنبسػاطفينبسػطأالفلكيةالحيوانيةفيشػتعلبػهفي

اخػركتبػارؾاللػهخلقػارأبيقت يالحرارةالفلكيةكننقبضبيقت يطبيعتهفينشػ

ي ف ي نانحػدثالقلػبكالقطػبكالسػفيربػي الظػاهركالبػاط كا س الاالق

الش ادةكالغيباليتلقيعػ الغيػباليبلػغالػيالشػ ادةالقػائممقامػهفػيسػانر

عواليهفياالداءاذكافالتدركػهاالبصػاركالتحونػهخػواطراالفكػاركالتيثلػه

كالقلػبهػوابػرؼمػ  وامضالظنوففياالسرارف  االباارال يهوالقطب

كفاتح ػاكاخرهاب وداركاعلي اكاكل اكجودارءجيي االع اءكاقرب االياليبد

ال يمنهالبدءكخاتي اال ياليهالعودكجيي االمدادنصلاليهاكؿثمننزؿمنػه

كننتشرفياالع اءالكثيفةف  االقطبكافباللحاظالتشرنعيالزمانيقبػلفػي

كلكػ فػيالطوارالسابقةبالقوةثمصػاربالفعػلبعػدهاف ػيسػابقةعليػهزمانػارا

كهػيابعػدفالنصػلفػيضءاللحاظالدهريهومقدـعلي االنهاقربالياليبػد



ٕٚٔ 

دهريالي ااالبعػدكصػولهاليػهكخركجػهعنػهفينتشػرفي ػابػهكهػوالواسػطةك

االطػوارفػيالغيػبكالافػاءككػافالي ااالانهكػافمػ تلػ ءديع اليبدؤالي

نكػ بعدهافيالش ادةكالعالنيةكامافياللحاظالزمانيكاالمدادالتشرنعيفلػم

ذكرلهمع اكالمددنصػلالي ػابػهفػافاليػددالواصػلفػيالشػرعهػوالػركحك

مػاتريفػيخلػقتك االطوارالسابقة يةبالحيوةالتشرنعيةفاف مهػ االيثػللم

تريم فطورثمارج البصركرتي ننقلبالر ي م تفاكتفارج البصرهل

 كهو سير.الي البصرخاس ار

فك ل امػراالنسػافالكبيػرفػياطػوارقفقبػلخلقػةادـعلػينبينػاكالػهك

السالـكافالعالمعلي دالكيلوسكالكييوسليسفيهذكرلالطوارفصارعليه

علػي ػدالعلقػةكفػيطورالنطفةكفيعصرنػوحعلي دفيعصرادـ

علػي ػدالعظػاـكفػيعلي دالي غةكفيعصػرموسػيعصرابرهيم

علي داكساءاللحمفليػاتػمجسػدالعػالمكصػلحلطػورانشػاءعصرعيسي

لحصػوؿالػركحالباػاريالالقاالخرنفرفيهالػركحايركحبػرعمحيػد

كه راقت ياالسبابالفاعلةكالقابلةه ورقفلياال يهوكجودمحيد

بحكجودقبركحالو يكالشرعاليستداـعيرالػدنيافابػتعلبػركحمػ اللػه

ليظ رقعليالدن كلهكلػوكػرقسبحانهفسريمنهفيجيي اع اءالعالمك يي

كننتشردننهكبرعهفيجيي االقطارف ػ االقطػباالكػرـكالغػوثاليشركوف

متاخرع جيي االطوارالسابقةاالانهالطػحمػ الكػلكابػرؼكاالعظمزمانار

اكرـعلياللهتعاليقدرقكاقدـبحياالنسبقهسابقكالنلحقهال ػقكالنطيػ 

فيادراكهطام بهفتحاللهكبهناتمف والااتملياسبقكالفاتحليااستقبلفليػا



ٕٕٚ 

كاسػرع ماجابػةكػافهػوكاسػطةجييػ م مكجوداركاقدكافاسبقالالقدهرار

فيالدهرفػيعلياالممالسابقةكالال قةلح ورهمجييعارالفيوضالنازلةدهرار

مح ركا دككون مدكنهفيالرتبةكتقدمهعلي مف والقائممقػاـاللػهسػبحانه

لتشػرنعيةالزمانيػةاراداللهسبحانهمػن مكامػافػياالمػدادافي مفياداءجيي ما

ننتشرمنهاالامداده رتمنهفيالزمافالياهلزمانهكمابعدقككػ ل امػرفلم

اكؿانسػافاجػابخلفائهبعدقكاالركافكالنقباءكالنجباءبعػدهمفػافالنبػي

ثماكلواالعزـمػ الرسػلثػمبالبداهةثماكصياؤقالستبربكمسؤالهسبحانه

ثماالكصياءثمالنقباءثمالنجبػاءثػماالكػرـعلػياللػهفػاالكرـالرسلثماالنبياء

كلكػلدرجػاتميػافكلكا دةم ه قالطوانحكاقحفيدرجػةاجابتػهالبتػة

فاذاال ظتفيالعالمباللحاظالدهريال ينجي الكػلفكػلفػيدرجػةعيلوا

قربالياللػهسػبحانهكفياالنيافاتاخرقاذاكافسابقارزمانارسبقهالن رمتاخرار

كابعدع اللهسبحانهفكلم هواقػربالػيسبقهاذاكافاقلانيانارالننف سابقار

اللهسبحانهاعليدرجػةككػلمػ هػوابعػدبدرجػةادنػيدرجػةكالطفػرةفػي

درجاتالقربالياللهسبحانهكالب افالفيػوضكاالمػدادالكونيػةالدهرنػة

كتصلالػيمػ هػوابعػدمنػهالبتػةكافكػافاالبعػداسػبقزمانػارتصلاليهقبلاف

فػياالزمنػةالسػابقةكالفيػوضنكػ اليتػاخرزمانػارنعػملػمزماناراالقربمتاخرار

تك تصلاليالسابقي بواسػطةالال قػي كانيػاتصػلب ػمالزمانيةالتشرنعيةلم

لسابقةباللحػاظالػدهريخاليػةنك االعصارالماليمعاصرن مكم بعدهمفاذار

نلػزـطفػرةكايم كجودالغوثاالعظمكخلفائهكاركانهكنقبائهكنجبائهكلم

 .ءادؿعليذل م دكرافر اهمكالندكرر يبالقطبابداربي



ٕٖٚ 

اماالقطبالشرعيفياالعصارالسابقةف وال ينصػلمنػهركحبػرعي ك

مذلػ كنحيػوفبػه يػوةتليػقب ػماالتػريافنناسباهلذل العصركنكفػي 

نحتاجالي يوةتيس تركيبهال يرفالنحتاجالػيقطػبنػؤدياليػهالجيادمثالر

اكثرم ذل كالنباتنحتاجاليقطبنؤدياليه يوةتيس عليهقػواقكنيػاقك

نحتػاجالحيوافنحتاجاليقطبنؤدياليه يوةدراكةمرندةمتحركػةكاالنسػاف

االنياففك ل كلعصرنحتاجاليقطبنؤدياليػهمػااليقطبنؤدياليهركح

نك قطبعصرال قفيالعصػربهقوامهك يوتهالتيهوب ا يكتناسبهفافلم

 عليعدـالحاجةاليالقطبالال قفيالعصرالال ق.نك دليالرالسابقلم

ككاق فيادنػيمراتػبنقينارءاليبدبعيدع كافقلتافقطبالجيادمثالر

فيالعصرالسابقكالطفرةفػيءاالقطابفيابالهالكاسطةبرعيةبينهكبي اليبد

اناقدقدمناافاالقطابمترتبةفياللحاظالدهريالطفرةقلت كلمقاـباطلة

هفػيمنتشر يوتػبين اكنيدكلمقدـم تاخرعنهفالقطباالعليالال قزمانار

سػػوالحالزمػػافكخوالفػػهمػػ اكؿالزمػػافالػػياخػػرقاالافاهػػلالزمػػافالسػػابق

نكونواقابلي لالستفادةمنهلكثافةقوابل مكاهلالزمػافالال ػقكػانواقػابلي لم

فاستفادكامنهالحيوةالشرعيةفلوفػرضافكجػدفػيالزمػافالسػابقكا ػدقابػل

يبحيوتػهكاسػتناربنػورقالبتػةكلػ ل كػافلالستفادةم القطبالسػتفادك يػ

اللػػهعلػػي منؤخػػ الع ػػودباالنيػػافباػػاتمالنبيػػي كاكصػػيائهالطػػاهرن صػػلوات

اجيعي فافقوابل مكانتصالحةلالستفادةمػ القطػبالال ػقكاالسػتحياءبػه

فب  االيعنيكانوامعليي لالنبياءالسالفي كمع مفيالافيةقػاؿالعسػكري

افالكليملياع دناكالقدسفيجنافالصاقورةذاؽم  دانقناالباكورةافركح



ٕٚٗ 

االنبياءكانوانقتبسوفم كفيكتاباخرلهمنهالوفاءالبسناق لةاالصطفاء

الكتابكب ل قدتواترتاثارهممعنيكاماامي مفلكثافةانوارناكنقتفوفاثارنا

نكونػواقػابلي لػ ل الل ػماالباالنيػافاالجيػاليلػمقابليت مكعدـاستعدادهم

ل ل لكافنسػتفيدمػ ال ينابرهمبه جج مفلوفرضفي مكا دكافقابالر

 االقطاباالتيةالبتةفاف مذل فانهدقيقكبالتوجهاليهبكل  قيق.

يلءكماعلمافاللهسبحانه نيعياسواقكليسفيذاتهمناسبةبشيفصـل: 

نجرمشيتهاالعلي سبالقوابػلاالمكانيػةكءفب ل لملشيءكمقتٍضاليبي

الالقيةكلم االعلي سبسؤالهكعليمقػداراسػتعدادقنعطا داراالستعدادات

لهبلسافقابليتػهفػي ػدانيتػهأءماسفي دكدقابليتهفالجلذل اعطيكلبي

ك ياالذكرلهكالقابليػةهنػاؾقرنبػةالػيكينونتهءءمبدفب ل النتجاكزبي

ءكالءبالقابليةاليطلقةاالمكانيةصالحلكلبػيالفعليةمستعدةل اكاالفكلبي

ءكالفعلػهكءكاللهسبحانهلػيسذاتػهرجحػافبػيءدكفبيرجحاففي الشي

 يػرمػرجحالءهػوالتػرجيحبػالسالشػيارادتهفافاالرادةم  يرمرجحم نف

ءخػاصدكفاخػركافكانػتنكوفللقوابلرجحػافمػ نفسػ الشػيفالبدكاف

مساكقةلوجودهاكيا ققناقفيمحلهفعليذل ليسنيكػ فػيالعػادةالالقيػة

اف االبػياء نفػس ترجح علي الجسػمعػ جسػيانيتهفػوؽعرصػةالجارنة نترقػي

كالنترقياليثاؿالماليثاؿاكمثاالرفيعاالجساـكنلحقعالماليثاؿفيكوفجسيار

نجػرعػادةكك ل لمانالنح الصافوفكلكلمنامقاـمعلوـالياليادةكهك افػ

االنجػػاداالختيػػاريبصػػعودالتػػرابالػػيعرصػػةاالفػػالؾكهػػوتػػرابالل ػػماال

فكنصفيكنعدؿكنلقيعنهقشورقكارمدتػه يػرالالنقػةفيكػونستحيلفلكاراف



ٕٚ٘ 

ليسنصعدالػيبلطافةالفل ثمنصعداليعرصةاالفالؾكاالفياداـالترابترابار

االفالؾبلكاليكرةالنارفانهن ابكنحترؽكالنبقيكينونتهكك ل النصػعد

فكيحبالصعودالياالفػالؾالياءكهوماءاليكرةالنارفانهنجحكنستحيلنارار

كعبداللهفقدركيع ابي رف عيسيب مرنمبيدرعةصوؼم  زؿمرنم

عيسيالقعن زننة نا نودي السياء الي انت ي فليا مرنم خياطة ك مرنم نسج م 

انت يفتبصركاعتبػرنعػمليػاكػافاالجسػاـكل ػافػيرتبػةكا ػدةنيكػ الدنيا

لػدانياستحالةكلاليكلبالقوةالقرنبةكنستحيلكيا قػقفػيالفلسػفةكامػاا

كامابالطب كالحجراليحلقمثالرعليماهوعليهفالنصعداليرتبةالعالياالقسرار

لهبحكيةالحكيماليدبراليجري كيتػهعلػياالختيػارم ركبارفالفافله يزار

الل ػمكالنتجاكزرتبتهابداركلك الجسملولطحمديالدهورليسنستحيلمثاالر

نجػرعػادةاللػهكاللهقادرعليذل كلك لػممكافثمنصاغمثاالرنردالياالاالاف

سػبحانهعلػػيرداالكػػوافالػػياالمكػػافكاعػػدام اككػػ االيثػػاؿلػػولطػػحمػػدي

كالالػنفساالعصارالنستحيلمادةكك االيادةالتستحيلطبيعةكالالطبيعةنفسار

نعػمكػلكا ػدنترقػيكالالػقامػراركالادارؤكالالعقػلفػكالالركحعقػالررك ار

نتلطحكنتصفياليماالن انةلهكهوهوكنػزدادبػفافتهك كانتػهليػاكراءقك

 تناسبهلهكذل سيرال انةلهكالن انة.

ءكا ػػد قيقػػيمػػ بػػي ي مسػػتقلي قبػػلاعلػػمانػهالنتركػػببػػيفصـــل: 

صػيةانتالفيػةهاهرنػةكالتركيبفو دةاليركبم بػي ي مسػتقلي ك ػدةبا

التركيبم بي ي مستقلي قبلالتركيبتركيبعرضينعوداليالفناءالبتػةفػاف

االجزاءقبلالتركيبعبادللهسػبحانهكامػمامثػالكمل ػمبػرعكدنػ كثػوابك



ٕٚٙ 

عقابماصوصةب ممجزنوفباعيال معائدكفاليمبادن مكاقفػوففػيمحشػر

الكجياعةم االناسيالتيػوافػيمجلػسكتجػاكركاثػمل مخاصب مكافهما

كذهبوااليبيػوت مفالو ػدةاالنتالفيػةالحاصػلةمػ اجتيػاع ماليسػياة تفرقوا

بالليػػةكالجياعػػةكالثلػػةك ػػدةعرضػػيةل ػػم كػػمالو ػػدةالعرضػػيةمػػاداموا

اليستقلةقبػلمجتيعي كاذاتفرقواعادكااليماكانوافيهقبلاالقتراففالجيادات

التركيبكالنباتاتاليلتيةاليستقلةقبلااللتياـكالحيوانػاتاليسػتقلةاذاالتيػت

ل اا كاـمستقلةخاصةب مكاذاالتيػتكتركبػتل ػا كػمالو ػدةالعرضػيةك

تعػودأاالسمالوا دالعرضيمادامتموتلفةفاذاتفككتعادتاليمامنػهبػد

في ػدنااالعرابػيفػافهػيااليانصعليهعليميازجةالعودمجاكرةك

كبيتم مػدربنيتػهاكاعػوادكاخشػابركبت ػاثػمسػكنتهبرهػةمػ الػدهرثػم

خرجتعنهكتركته تيخربكعادالػياالتربػةكبلػياككيدرعػةلبسػت اثػم

تك من كالاليػ كامػاانػتنزعت اكتركت ا تيبليتكعادتاليالترابفلم

فوا د قيقػيخلقػتللبقػاءالللفنػاءكانيػاتنتقػلمػ دارالػيداركتعػودعػود

مجاكرةالعودميازجةفاالنسافال يهػوربالبيػتكاليدرعػةك دتػهك ػدة

كا دار جزاء بعيله مجزي بيقت يعيلهالصادرعنػهبو دتػهالعائػداليػه قيقية

عبادمجزنػوفاالصواؼفانياهيان اربو دتهكامااالتربةكاال جاركاالعوادك

كباعيال مالصادرةع كلكا دفجزاءكلكا دالزـعيلهالالزـلهباصوصه

كه امااردناانرادقفيه االفصلكنح ن كرالحكيػةالتزركازرةكزراخري

 متفرقةكعلي بالجي كالتاليحكاستاراجالنتانجعن اافكتبل .

افال ياصلكينونتػهال اتيػةفػيعػالمالعقػوؿهػوفػيجييػ اعلمفصـل:



ٕٚٚ 

العوالمالنسك االفػيابػدافتكػوففػياللطافػةكعقػوؿتلػ العػوالمفػافتلػ 

االبدافهياليناسبةلحكانتهكالشافةعنهكاليستعدةلتحيلاعبائهكالػ ياصػل

مػ رتبػةاركاحابػداناركينونتهال اتيةفيعالماالركاحهوفيجيي العوالمنتا 

نفسػانيةكهكػ اكتل العوالمكك ل التيذاتيتهم عالمالنفػوسنتاػ ابػدانار

انياذل للزكـاليناسبةبي الظاهركالبػاط كالعبودنػةكالربوبيػةفػالنبيالػ ي

كينونتهال اتيةاكؿماخلقاللهسبحانهبتواتراالخبػاركاجيػاعاليسػليي اذانػزؿ

هيفياللطافػةكالشػرافةكعقػوؿتلػ اليراتبالدانيةنتا لنفسهفي اابدانارفي

اليراتبكهياالبدافاالصليةلهفي افالبدفاالصليلهفػيكػلمرتبػةمانسػاكؽ

عربهفافالعرشفيكلعالمعقلذل العالمكاكؿماخلقاللهم ذل العػالمك

يلػههػوبػدفنكػوففػياللطافػةكالرقػةكمستويالر ي منهفالبدفال يننبغ

كاالستعالءكعرشتل الرتبةكيػاركي الػر ي الشفافة عػرش اليػوم  قلػب

فالعرشاالعظمهوقلباليوم االعظمكالعرشالكليهوقلباليوم الكليك

بال ركرةكهوالقلبال ياليوم الكلياالعظمفيكلرتبةهورسوؿالله

ماكسعنيارضػيكالسػيائيكلكػ كسػعنيقلػبعبػديالقدسيركيفيهفي

ننزؿم مقاـالعرشاليرتبػةالعناصػرلالنصػاؿثمليااقت يالحكيةافاليوم 

نلبسهاذابػاءكنالعػهعرضيارتاليفيارعنصرناركبالعرضبدنارالي ماتا لنفسهثانيار

فنظ ػرجبرئيػلبصػورةد يػةاذاباءليظ رللناسالترابيي علي سب مكياكا

كقدقاؿعلػيكبصورةاالعرابيفيعصرعليالكلبيفيعصرالنبي

ك ـناطارؽبشرملكيكجسدسياكيكامرال يكركحقدسيكمقاـعلي االما

زانػدالحسػناتعػالم الصػفات ال ػي الػ ات ملكػي ف ػو خفػي سػر ك جلي نور



ٕٚٛ 

ةفػيكػلعػالممسػاكقوفلعػرشذلػ فيمقاـالقطبيػالابرف مباليغيبات

العالمفيالدرجةكالرتبةكلك العرشطػرؼمػ اطػراؼالوجػودكهػممظ ػر

ـنعطيالتصرؼعلياالطالؽكانهالنورجيي صفاتاليعبودكل اركي افاالما

االكؿكالكليةالعلياءكالتسييةالبي اءكالو دانيةالكبريكامرقبي الكاؼك

 النوفالنوف ك الكاؼ هم بل الابرف مفياالصلسياكنوفبلعربػيوفكفػيال

فجعلكمبعربهمحدقي  تيم علينابكمكجعلكمفيبيوتاذفاللػهالجامعة

اسػيهاف في ػا ن كر ك كتلػ البيػوتتلػ االبػدافالعنصػرنةككػانواقبػلترف 

هنطوفػػوف ولػػهكجاللػػننزلػػواالػػيهػػ قالعناصػػرمحػػدقي بعػػرشاللػػهجػػلاف

افاالمػاـنبقػيسيعودكفاليهبعدماخلعواعن ماقيصةاالبدافكياركيمامعناق

نصعداليالعرش ثم اناـ ثلثة قبرق كلوالان مفيالرقةكاللطافػةكالرك انيػةفي

نكونوامحدقي بهفيسوالحالزمػافعائػدن اليػهفػيكانوامساكقي للعرشلم

افاللػهعبداللػهبصانربسندقع عبدالر ي ب كثيرعػ ابػيخوالفهففيال

محيدار خلق علػي معزكجل ك عليػه عترتػه طينػةالعػرشك مػ  بػيعته ك السػالـ

كا د في م النزند ك كا د من م انت يكاماالشيعةكافكػانوامػ طينػةفالننقص

كاقعػ بشػرالعرشكلكن مم ن ح اف مالعرشاالسفلكندؿعليذل مػار

م طينػةمػ افاللهخلقمحيدارقاؿعبداللهجعفركابيعقبةع ابيب ابي

م ن حجوهرةتحتالعرشكانهكافلطينتهن حفجبلطينةاميراليومني 

الله رسوؿ اميراليومني طينة لطينة كاف ف ػلك مػ  طينتنػا فجبػل ن ػح

خ)ن ح اميراليومني ؿ( لطينتناطينة كاف ن حك م  بيعتنا طينة فجبل ن ح

طينتنافقلوب متح اليناكقلوبناتعطحعلي متعطحالوالدعليالولدكنح خير



ٕٜٚ 

 الي يرذل م االخبار.لناخيركنح لهخيرل مكهمخيرلناكرسوؿالله

اصلابدان مم طينةالعرشبحيالػوالالباعػاعلػيالنػزكؿ بالجيلة هم

بػدان م يػزالعػرشكانيػانزلػوالباعػااالبػالغكاالنصػاؿفػاذازاؿلكاف يزا

نكػ نسػتقرنك ل م اجةالػيهػ قاالعػراضكيػالػمالباعااك صلمان لم

بػلجبرئيلفياالرضفيبدفكاالعرابياذازاؿالباعام اه ارعلمعلي

دنياكيػاه ػراذاتكررالبواعػاللظ ػوركاليوانػ عنػهنتكػرره ػورهمفػيالػ

فياطراؼاالرضعنػداه ػاراليعجػزاتكبعدموتهكه راالئيةعلي

بػلاذااناال ياقتلمرتي كا يػيمػرتي كلػيالكػرةبعػدالكػرةقاؿعلي

فكا دفيامكنةمتعددةبصورمتعددةفافاصلابػدان ما  صلالباعانظ رفي

ضوعةتحتالشػيسكالعجػبميػ عربيكه قالصورالبشرنةل مكيرانامو

نتشػكلبابػكاؿماتلفػةكالجػ جسػمنقرافاصلاليل جسملطيحكنقدراف

لطيحكنتشكلبابكاؿماتلفةكاجساـ ليظةفيركفكهػمهػمالنينػ تغلظ ػم

ع صدؽاالسمكالنسلمل مان ماصػلابػدان مسػياكيعربػيكانيػاه ػركا

الغكه ركاللحكيةبصورةالوليدكالرضي كالطفلبصورةالبشرلالنصاؿكاالب

لجعلناقرجالركلوجعلناقملكاركالبالغكالشابكالك لك يرذل قاؿاللهسبحانه

 كللبسناعلي ممانلبسوف.

ماترؾاالنصػاؿاكالظ ػوراكارادكاالتوجػهبالجيلةاذااقت تالحكيةنومار

كنفػركاعػػ داراالمػراضتالصػواالػيمػال ػػمالػيمبػدئ مكخلعػوااالعػراض

نالعواعن ماللبػاسالجسػيانيةنارجواع الجسيانيةكلمباالصالةكم ذل لم

تسػي افكصعدكابهالي يزقكهوالطحم جيي االجسػاـكارؽكابػحالػم



ٕٛٓ 

نك لههلككافنريم خلفهكياكافنػريمػ امامػهكانػهلػيسلمالنبي

افابداننافيالدنياكابدافاهلالجنةفييلهمدفوعكس لع ذل فقاؿنر

 فكا دكالجنة النبقوففيقبورهماكثرككانوانسيركفاليشرؽكاليغربفيا 

كافسيدالش داءفيالعرشننظراليزكارقالي يرذل م االخبػارم ثلثةاناـ

سػػياكنةالننكرهػػااالجا ػػدلف ػػل مكاليتػػواترةمعنػػيالدالػػةعلػػيافابػػدان م

مقام مكافكلذلػ االافاصػلابػدان معربػيكلحق ػماعػراضالعبػرةب ػا

كلوفك لظةككثافةنيك رؤنت مبسػبب اكا ساسػ مبػالحواسالظػاهرةارادة

االنصاؿكاالبالغفاذازاؿالباعاعادكاالي يزهمبالكلفةكقسربلالقسػرفػي

كترائي مالجلالباعاقاؿاللهسبحانهنزكل  ذكرارم اليكم انزلنا فػاف مرسوالرك

 افكنتتف مكاالفاسلمتسلم.

نكػوفارؽكالطػحكءاعلمافالجسمكليػاكػافاقػربالػياليبػدفصـل: 

كافا لظكاكثحكاضيقكل اتريكرةال واءءاكس ككلياكافابعدع اليبد

كالطحكالنػاراكسػ كالطػحمن ػاكهكػ اكػلفلػ اكسػ كاكس م االرض

الطحم ال يدكنهاليفل االفالؾال يهواكس كالطحم الكلكانػتلػو

كضعتكرةصغيرةصيقليةعلياالرضتريجيي االفالؾكالكواكػبفي ػامػ 

يالكػرةسعت اكصغرالكرةكذل الجلاليواج ةالتامةفالننافيصغرالشػبحفػ

الصػيقليةكبػرالشػاخصكيػاانػهالننػافيصػغرصػورةالد يػةكاالعرابػيكبػػر

جبرئيلكهوبجسػيهنيػالؤف ػاءاالرضكالسػياكاتككػ ل اجسػاـاالئيػة

االصليةلكون ابلطافةالعرشنكوفارؽاالجساـكالطف ػاكاكسػع اكافه ػركا

فػػيدعػاءرجػػبلحجػةتسػي قػػوؿافػيهياكػلصػػغيرةبشػرنةلحكيػػةالػم



ٕٛٔ 

تعطيلل افيكػلمك ال التي عالمات  ك كػافنعرفػ ب ػامػ عرفػ بيقامات 

ب ممالتسياءؾكارض اليافقاؿفرؽبين كبين ااالان معبادؾكخلق ال

ف مفيكلمكافباصلجسيانيت منسيعوفنداءكػل تيه رافالالهاالانت

فءككنستجيبوفكلداعكنظ ػركفانػ مػانشػامستغياكنجيركفكلمستجير

انػاالواقػحعلػيالطتنجػي انػانقػوؿتسي عليارم برؽاالرضك رب االم

كاالخبارالدالةعلػيذلػ متػواترةمعنػيثػمافالناهرالياليغربي كاليشرقي 

االرضهياالسفلكالسياءهياالعليم كلج ةفػاذانػزعالواسػ الػ يهػو

كس م السياكاتع نفسهصورةالد يةاكاالعرابيال يقةالصغيرةكعاداليا

اصليتهليسناتصصعودقبج ةدكفج ةفليسنصعدجبرئيلاذاصعداليج ة

مػ كػلج ػةككا دةكليسننزؿاذانزؿم ج ةكا دةكانيانػاتيالنبػي

ةالد يةالتيهيفيج ػةنااطبهم كلج ةماداـهوبصورتهفافتصوربصور

خاصةكمكافخاصه رببحهفي افيج ةخاصةكتكلممػ فػمتلػ الصػورة

م ج ةكا دةفليانزع اعاداليسعتهالكبريكصعداليالسياءمػ كػلج ػة

كانصاؼاقطارخارجةم اليركزالياليحيطفاف مافكنتتف مفػانيكػػ ل 

نقدرهوعليقص اكالنقػدرالنػاسعلػيف ي ػافػافاالبكمال ينريالرؤنافال

فالتفسدن اكاعػطالقػوسبارن ػاف يتباالبارةفقدنلتالحظم كالميكاال

 اللهخليفتيعلي .ك

عػرجاعلمانهقدقاـاالجياعال ركريمػ اليسػليي افالنبػيفصـل: 

ل ملحػدكعػ كمنكرذنك معراجهرك انياربجسيهالشرنحالياليعراجكلم

الػػدن خػػارجكقػػدقاؿالعالمػػةاليجلسػػيافاالخبػػارالدالػػةعلػػيذلػػ الػػوؼك



ٕٕٛ 

التحصيفي  ادعن اكتيس بشب اتاليتكليي كالحكيػاءكانكػراليعػراج

الجسيانيلشب اتهياكه م بيتالعنكبوتم امتنػاعالاػرؽكااللتيػاـفػي

 دق دالشرؾباللهانت ينعمال يدلػتالسياكاتف ورادعلياللهكرسولهك

عػرجبجسػيهالشػرنحفػياليقظػةكامػاكيفيػةعليهال ركرةكاالجياعانػه

صعودقك كيهكدقانقهفليسمعرفت ام بافالعػواـكلػيساف ػاـالج لػةميػا

نجباتباع اكانيااليدارفيذل عليف مالحكيمم الكتابكالسػنةكاالنػات

نطابقاستنطاؽف مالحكيممػافػيقيةكاالنفسيةكباهدالصدؽعليذل افاالفا

فافخالفهف وباطلماالحلل ركرةالبتةفالحكيمنوافقالنػاس اليسليي  اندي

فيالركانةكالنطقكربياناالف مفيالدرانةكالف مكالضيركقدقاؿالنبػي

فالقطعيم ذل  املفقهكليسبفقيهرب املفقهاليم هوافقهمنهكرب

ليالرمانطقبهالقراففيقوله بعبدق اسري ال ي اليسجدالحػراـالػيسبحاف م 

كمػاكرداليسجداالقصيال يباركنا ولهلنرنهم اناتناانههوالسيي البصير

 النسػعنااللهعلي ممااختلحالليلكالن اركنحػفياخباراالئيةاالط ارصلوات

ن كرجيي ماركيفيالبابكنشر  افافذل نقت يرسػمفيه االكتاباف

كتابكبيرمستقلبلنكتفيهناببعضاالخباركمواض الحاجةكاالبكاؿمن اك

 بناه ام ذل بالكلية.ااالبارةالي ال النالوكت

قوؿهوالبيتاافاليسجداالقصيفيالسياءعبداللهفقدركيع ابي

اليعيورال يفيالسػياءالرابعػةكفػيبعػضاالخبػارانػهفػيالسػياءالسػابعةك

التنافيبين يافاففل الشيسهوقطباالفالؾالسبعةكاصػل اك يػوةاالفػالؾ

منهف وابرؼم سانراالفالؾففيالشرؼهوالساب كالستةدكنهكافكاففػي



ٕٖٛ 

ياافالقلبهوابػرؼاالع ػاءكاكؿع ػونحيػيكاليكاففيكسطاالفالؾك

 تػي يلتعليجناحجبرئيلاخرع ونيوتم انهفيالوسطكعنه

اليالسياءالسابعةفجاكزتسػدرةالينت ػيعنػدهاجنػةاليػاكي تػي انت يت

الابراعلمافسدرةالينت يهيالشجرةالتػيفػيالكرسػيتعلقتبساؽالعرش

عياؿالاالنقكالصوركالكثراتكهيالشجراالخ رالي كورفػيالي اتنت يا

القرافالن امقاـالػنفسذاتالكثػراتالصػورنةاليجػردةاليتشػعبةاليتكثػرةك

خ رت ام صفرةالركحكزرقةكثراتالصوراليلتفػةكمػاتجاكزهػاجبرئيػلك

سػفلاالنسػرركػ كقحدكنن افافمقامهالطبيعػةكهػو امل ػاكهػيالػرك اال

لقدرءاقنزلةاخريعندسدرةالينت يعندهاجنػةقاؿجعفرالالقفع ابي

الياكينعنيعندهاكافيبهجبرئيل ي صعداليالسياءفلياانت يالػيمحػل

السدرةكقحجبرئيلدكن اكقاؿنامحيدان اموقفيال يكضعنياللهفيهكاف

فتقػدـقػاؿمضانتامام اليالسدرةفقحعنػدهااتقدمهكلك ااقدرعلياف

انيػاسػييتسػدرةقػاؿابػوجعفررسوؿاللهاليالسدرةكتالػحجبرئيػل

ب اللحفظػةالبػررةدكفالسػدرةنكتبػوف تصعد االرض اهل اعياؿ الف الينت ي

فنظػرقػاؿمانرف الي مم اعياؿالعبادفياالرضفينت وفب االيمحلالسدرة

فتجليليحيدنورالجبارقاؿفرأيا صان اتحتالعرشك ولهللهرسوؿا

فشداللهليحيػدقلبػهكقػاؿباصببصرقكارتعدتفرانصهفليا شيمحيدار

يكذل قوؿاللهكلقدرءاقنزلةاخريايم اناتربهماراقويلهبصرق تير

سدرةالينت يعندهاجنةالياكينعنياليوافات رايمحيػدمػارايفػقػاؿعند

الابرفسركقوؼجبرئيلدكن اماببصرقم اناتربهالكبرينعنياكبراالنات



ٕٛٗ 

بنفسه تيكصػلالسػدرةذكرنااف دقالطبيعةالنتجاكزهاكتجاكزهاالنبي

نقحهناؾمل مقربكالنبيمرسػلكلػ اقػاؿلػهكهيمقاـالنفسالكليةكلم

مجبرئيل بلغت لقد لمبلغارفوالله الله خلق م  خلق الفالػنفسالكليػة ػدقنبلغه

كهيبعبارةاخريالحجابالزبرجدةالا راءاليركيفػي ػدنااخػر خاصة

نتأل  جاب بين يا زبرجدفنظرفيسماالبرةألكاف قدقاؿ ك اال اعليه ال ك بافق

المت م بعدؾاليماباءاللهم نورالعظيةفقاؿاللهنامحيدقاؿلبي قاؿم 

الابركهيمقاـنفسالنبػيالتػيهػيالػوليطالبقاؿاللهاعلمقاؿعليب ابي

كايانػةللػهاكبػرمنػيبنصالكتابفرايهناؾم اناتربهالكبػريفقػاؿ

ءا صػيناقكػلبػيهناؾتعي الوصيكياسيعتكالي اننت ياعياؿالاالنقاذ

يننطػقعلػيكمبػالحقكنػورالعظيػةهػونػوراللػهكهوالكتابال فياماـمبي 

كيػافػيالظاهرفيالولياذمقامهمقاـ جابالعظيةالتيعندهاخلػقعلػي

 دنااخرك الياكي جنة اذهيمقاـالنفسالكليةسقف اعػرشالػر ي عندها

كيػػاركيكلػػ اكػػافا صػػافالشػػجرةتحػػتالعػػرشك ول ػػاثػػمجاكزهػػا

لعرشكهو جابجالؿالقدرةالػ يكػافنطػوؼ ول ػا تيكافياالنبي

كافجسيهكنفسهكرك ػهمػ ذلػ ثياني الحسنةفياكؿبدئهكلوالانه

كلوالافرك ػهفي دنامرعبداللهاليكافلياكصلاليهفقدركيع ابي

قػابنبلغهككافم اللهكياقػاؿاللػهكنفسهكانتم ذل اليكافلياقدراف

انت يكمقاـالعرشهومقاـقابقوسػي كالقػابكيػاقوسي اكادنيايبلادني

فيمعياراللغةم القوسبي اليقبضكماعطػحمػ طرف ػاكلكػلقػوسقابػافك

مابي سيةالقوساليراس اع الشرعكسيت ا يانعطحم طرف اكالقابان ار



ٕٛ٘ 

كافم اللػهكيػابػي مقػبضالحس ع ابينشدعليهالوتركاليقدارانت يك

دنػيكركيفيالقوساليراسالسيةاكادنيايم نعيتهكر يتهقاؿبلادني

كع القييكافبي لفظهكبي سياعمحيدكيابػي كتػرفتدليانهنزلتفتداني

دنام  جبالنورفرايملكػوتالقوسكعودهاكركيع عليب الحسي 

واتثمتدليفنظرم تحتهاليملكوتاالرض تيه انهفيالقػربمػ السي

كفليااسريبػالنبيالحس موسيكع ابياالرضكقابقوسي اكادني

لياعرجكع النبيكافم ربهكقابقوسي اكادنيرف له جابم  جبه

وسي اكادنيفقاؿبياليالسياءدنوتم ربيتعالي تيكافبينيكبينهقابق

قاؿالتفػتنػامحيػدفالتفػتعػ لينامحيدم تحبم الالققلتناربعليار

جعلتفداؾماقابقوسػي اككس لابوعبداللهطالبنساريفاذاعليب ابي

بافقكالاعليهاالألمابي سيت االيراس افقاؿكافبين يا جابنتألادنيقاؿ

فنظ زبرجد قدقاؿ فيمثلسماالبرةاليمابػاءاللػهمػ نػورالعظيػةك كعػ ر

فػيابػرهيمموسػيكعػ ابػيقدرذراعي اكادنيم ذراعي قاؿالنبي

نقوؿسيعتنقوؿتدليتكانياانهلغةفيقرن اذاارادالرجلمن ماف التدلي

اخ ػركفدنابالعلمفتدليلهفدليم الجنةرفرؼكع عليالتدليالف م

بف ربه عظية فراي بصرق النور لمؤ شي ك قوسػي ادق كقػاب فكػاف بعينػه نرهػا

نكػ بينػهكبينػهاالمنػهفلػمادنياللهمحيػدارجعفركع ابيبين يااكادني

فاريصورةفقيللهنامحيػداتعػرؼهػ قألقفصلؤلؤفيهفراشم ذهبنتأل

 الي يرذل م االخبار.بطالالصورةقاؿنعمه قصورةعليب ابي

كاالبارةاليبر  اكجيع اافالقاببيعنياليقداركالقػوسقطعػةمػ 



ٕٛٙ 

الدانرةكالتحدندلطول اكافاللهسبحانهلياخلقالعقلقاؿلهادبرفادبرالػياف

الػيربػهنعػودكصل انةالبعدكهياالرضالجسيانيةثمقاؿلهاقبلفقاـمقػبالر

نعػدعلػيطرنػقنػزؿمنػهبالبداهػةكانيػاصػعدالػيتلػ كيانػزؿكلػمصاعدار

فالجلذل عبػرالحكيػاءعػ الطػرنقي اليقاماتكاليراتبالتينزؿمن انوعار

بالقوسكعبركاع القوسي بدانرةالوجودفالقوسالعظييالنزكليػةفي ػاقسػي

قوسالركحكقوسالػنفسصغاربعددمراتبالالقككليات اسب قوسالعقلك

كقوسالطب كقوساليادةكقوساليثاؿكقوسالجسمككلكا ػدةقطعػةمػ 

الدانرةكافكانتكل اابعاضنصحالدانرةكك ل قوسالصعودفافاالنسػاف

نصيرفيمحاذاةتل القسػيفػيتلػ العػوالمكقدنقسػمقػوسالنػزكؿبثيػافك

ركحكالنفسكالطبػ كاليػادةكاليثػاؿكالجسػمكعشرن كهيقسيالعقلكال

العػػرشكالكرسػػيكفلػػ البػػركجكفلػػ الينػػازؿكاالفػػالؾالسػػبعةكالعناصػػر

االربعةكالجيادكاليعدفكالنباتكالحيوافكالج كاليل ثماالنسػافالجػام 

افكالعشػركفمقاـالـالحاكنترؾاليعدففيال كرلجيادنته قيقػةفيػتمالثيػ

صعدليلػةاليعػراجكالنبيكصعوداربالجيلةه قاليراتبقسيالدانرةنزكالر

بكػػلمرتبػػةعرضػػيةلػػهفػػياليراتػػبالتػػيهػػيبالنسػػبةاليػػهعرضػػية تػػيجػػاز

نراالنفسػهكهػ افجييػ نقحفيها دم الالقكلملماالعراضفوقحموقفار

القسػيفيذاتيتهكهومقاـالعقػلفصػعدعػ هػ قالالققدماتواكهومقاـتفردق

اليافدنافيمقاـسػدرةالينت ػيكالػنفسكهػوالػدنوبػالعلمالن ػامقػاـجييعار

ايتواض كت للبافناءنفسهكرف النظػرعن ػاكالتصػغرعنػدعظيػةاللػهفتدلي

ياليػهفدليلهرفرؼاخ ركالرفرؼبساطكعبربهعػ اعلػيالػنفسالنػهدلػ



ٕٛٚ 

اياليالركحكمعناهياكا ػدفتدانيفتعلقبهكصعداكفتدليبعدقكعليقراءة

كهػوالػربالي ػاؼف ػوفكػافمػ ربػهكػدناالفالتدليهوالدنوبالف مان ار

اكمقدارقوسي كهياقوسالركحكقوسالعقػلادقؤالرباذمربوبكهوف

هػواليقػاـالاػاصفنظػرمػ نسػارقايالػيايبلادنيكهومقاـالعقػلكادني

النهنفسهكهودكنهبدرجةفنظرم مثلسماالبػرةالػيمػاالنفسفرأيعليار

نهكهػ اأبػباءاللهم نورعظيةربهكرفعةميرالنظرالنهتوجهالياال دجل

كػ نػرقبالبصػركللمالنظرليسلهعرضاذليسالينظوراليهمثنيفاف مكركي

 كياقاؿالشاعر:ادؤرءاقبالف

 اذاراـعابػػػق انظػػػرة

 

لم  في لطف اك  نستطع ا

 

 راهػػابػػهاعارتػػهطرفػػار

 

طرف ػا  ب ا البصير  فكاف

 

لقػدرايمػ انػاتربػهالكبػريكقػاؿادمارايؤك بالفماكذل قولهتعالي

الورقةمن اتظلاانت يتاليسدرةالينت يكاذنقلراياللهكع النبيلمك

اكادني قوسي  كقاب ربي م  فكنت االمم م  انت يفيقاـقابقوسي عنػدامة

امامػاكامااكادنيف ومقاـالعقلكادقوسالركحكالعقلؤالسدرةكبينهكبي الف

فالننافيماذكرنافافم كافم اللهكيابي مقبضالقوساليراسالسيةركي

لالسيةقوسكم اسفلالسيةاليراس اقوساالافهػ قاصػغراليقبضالياسف

ادفتدبركؤكانعطاف االننافيالقوسيةكهيمنعطفةاليخارجالقوساليج ةالف

عودهااماتفسيرالقيي ك القوس كتر بي  فافالوترمتصػلاكادنيلعلهتفسيركيا

م االرضبعودالسيةكاماماركي القرب في ف وتفسيراخرككقابقوسي انه

الكليةم القرافتنصرؼاليمعػاففيػ مقػاـالعقػلالػياالرضقوسػافقػوس



ٕٛٛ 

مابي سػيت االغيبكقوسالش ادةاكقوساليلكوتكقوساليل كاماماركي

راس ا نقلمابي اسفلالسيةاليراس انرادبالراساليقبضفانهلمفييك افالي

نبقراساالعليمعنيافلكلقوسراسي مابي سيت اكارادالكلفلمكانياقاؿ

فافلكلخطراسي كل انقػاؿرسػيتدائػرةككصػلتبػي راسػيالاػطمػثالر

ل اراسافا دهيااعليالسيةكاخرهياعنداليقبضف ييرراس اراج  فالقوس

فانهقاؿمػاقػابقوسػي اكاليالقوسالالسيةكنيك انهاجابم مقاـاكادني

فكياانهنحتيلانهاجابع قابقوسي نحتيلانهاجػابادنيكساؿعن يامعار

نبػػقاالعنػػهفلػػمعػػ اكادنػػيبػػلنػػرجحذلػػ الفاالسػػتدراؾننفػػياليسػػتدرؾ

نبقبين يػاقػابقوسػي كامػاتفسػيرهااالستدراؾفافاكادنينعنيبلادنيكلم

ادم ال راعهوالقوسافصحتالركانةفان اعاميػةكركيعػ بال راعي فالير

نقاؿافال راعمػ الكػوعالػيالبػوعكهػيكنحتيلالتقيةكنيك افطرقناان ار

عظيافكهياالزنداففعبرع كلمرتبةبال راعلتركب ام كجػودكماهيػةكالف

كلقػدراقنزلػةامػاقولػهتعػاليكلمرتبةندللعاليفيخلقاالسفلكاللهاعلػمك

نحتيلالرؤنة اؿالرجوعاليسدرةالينت يفينزكلهكل اعبربالنزلةكاخري

ان اجبرئيلراقفيصورتهمرتي ،لقدرايم اناتربهالكبريركيفيتفسير

كذل افخلقجبرئيلعظيمف ػومػ الرك ػانيي الػ ن ه قاليرةكمرةاخري

كماللهانةاكبػرمنػيع عليكصفت ماالاللهربالعاليي كمالندرؾخلق 

ماباءاللهالتنافيبين يافافجبرئيلا دابعتهكهوال ينتقلبفيالصوركيح

اتػػػيجبرئيػػػلقػػػاؿجعفػػػرمػػػ راهػػػمفقػػػدراقكيػػػاركيكعػػػ ابػػػي

نهفػيبالبراؽاصغرم البغلكاكبرم الحيارم طرباالذني عياللهرسوؿ



ٕٜٛ 

 افرقكخطاؤقمدبصرقفاذاانت ياليجبلقصرتنداقكطالترجالقفاذاهبط

هػيكركيطالتنداقكقصرترجالقاهدبالعرؼاالني لهجنا افم خلفه

دابةم دكابالجنةليستبالقصيركالبالطونلكلوافاللهتعالياذفل ػالجالػت

ان ػالياركب ػاكركيهيا سػ الػدكابلونػاالدنياكاالخرةفيجرنةكا دةك

جبرئيلالنبي فلطي ا براؽفياركب ا ػدقبلػهت ع عت نا قري ل ا فقاؿ

اليقدسانهاركبهجبرئيلالبراؽكاسرياليبيتركيكمثلهكالنركب ا دبعدق

 انت ي.ليااسريبياليالسياء يلنيجبرئيلعليكتفهاالني كركي

لبراؽهوفرسالحيوةكاصلهم اعلياليلكوتكلهمظػاهرفػيكاعلمافا

كلرتبةك يزكـفرسجبرئيػلمػ بػيعتهكقػدا ييبػ رتػرابتحػت ػافرق

ليلةاليعراجليصعداليعالماالركاحكالػورداالصػفرالعجلكقدركبهالنبي

كانيػاسػييم عرؽالبراؽالفالصفرةلوفال واءكال واءاذاتحػرؾهػوالػرنح

نركب ػاالنهكالرنحمتعلقبهفالبراؽله قيقةكهوالركحالكليػةلػمالركحرك ار

كلهتنزالتاليعالماالجسػاـفيظ ػرقالػركحالباػاريفػيا دقبلمحيد

بتعلقهب اك يل ااناقكهيجنا  ػامػ خلف ػاكاالجساـكصعدجسمالنبي

دن فكػافجنا اهػامػ خلف ػاعلػيالػرجلي فػافهوفيذكاتاالجنحةمقاـالي

علػيتيشػيسػونارطيران ابالسعيباقداـالطاعةكاالمتثاؿكعين افي افرهػاالف

نكوفكنانةعػ نظرهػاصراطمستقيمكتكوفبصيرةبالطرنقالت لهكنيك اف

لتلقػيئيػاركاذناهػاتتحركػافداكنعبػرعػ النظػربػالعي كثيػرارالي افرهادائيار

تػدريكنجريكهيابدارالقدسم االمركالن يف وابدارمانجريالي ام ركح

لػواذفل ػالجالػتخطاؤهامدبصرهاكهوجيي اليل كاليهاالبارةبقولػه



ٕٜٓ 

فاالفتجوؿبجرنتي جرنةفػياليلػ كهػومػدالدنياكاالخرةفيجرنةكا دة

الؼالجرنتي فػيالعػرضكالطػوؿاالفكلػواذفنظرهاكجرنةفياالخرةالخت

 الن االينيرةل يا.اللهل الطوت ياطيار

ت ع ع ابركوبالنبي اما فاضطراب اعندابراؽالعقلالكلػيعلي ػاك

انػهتطق اكاستقرهاجبرئيلمل الطبيعػةبلطيػهاناهػاكتنبي  ػاكامػامػاركيفلم

 االني  كتفه علي جبرئيل هونكوفاليدكنػ السػدرةفالننػافيركوبػهك يله

ك امل ػاجبرئيػلكاركبػهعلػيفيعالمالطبيعػةان ػارعليالبراؽفافل اه ورار

 كتفهاالني ج تهاليربه.

ادفم صادفا سلمساجدؾكط رهػاكصػلكاماماركيانهخوطب

رسوؿ صالها صلوة اكؿ كاف ك اللهلرب  نػدي بػي  السياء اللػهتبػارؾكفي

جل عربه قداـ الظ رتعالي صلوة صلوته كاف ك موثرجييػ فاعلمانهجالله

بجسيهالشرنحكخلقم بعاعه قانقاالنبياءفيادكن اكقػدمأل عرصػةالالق

ب ممالتسياءؾكارض  تيه رافالالهاالكوافبجسيهالشرنحكياركي

هفاذاصعدصعدم اليركزالياليحػيطكذل هوجسيهاالصليال اتيلاالانت

م كلجانبكصعدفيعالماالجساـه ابجسيهالعرضػيالزمػانيكفػيعػالم

االمثلةبظلهالعرضيكفيعالماليوادبيادتهالعرضيةكهك افيكلعالمبيػالػه

مػ ذلػ العػالمبػالعرضالػيافانت ػػيالػيعاليػهفصػعدمػ ارضعاليػهالػػي

هفيكلرتبةمن االيافانت ياليمقاـاكادنيكهوالعقلاليرتفػ سيواتعالي

بي ندياللهسبحانهف ناؾدنام صػادكهػوبحػردكفالعػرشفػيمقػاـرك ػه

عي تنفجػرمػ ركػ مػ ع الصادفقػاؿالشرنفةالنهس لموسيب جعفر



ٕٜٔ 

كالقرافانياامرقصقاؿاللهعزكجلاركافالعرشنقاؿل اماءالحيوةكهوما

انت يفياءالحيوةهوالحيوةالكليةالااصةبهكهوقولػهكنقرءكنصليأنتوضاف

ذي القراف ك م صػادليتط ػرمػ الػواثمراتػبالبعػدأنتوضفامرقافال كرص

الييتةبالنسبةالي يوةالقربكنقرام القرافمقػاـالعقػلكنصػليكنصػلالػي

 اد.ؤكهوالفقمالصلوةل كريامقاـال كر

فالنػهكاماانهكافاكؿصلوةصػالهامػ افاليعػراجبعػدالبعثػةبيػدة

عرجفيالزمافبجسيهالزمانيكفيسانراليراتببجسيهالدهريفجازاالفػاؽ

اليائلةكليلعالماالجساـ تيدخلفجرعالماليثاؿفجػازق تػيطلػ الشػيس

ار تيكصلاليالظ ػرفػيعػالمالعقػوؿكبػيساليشػيةفيعالمالنفوسكس

عليقيةراسه ي كػافطػال الػدنياالسػرطافالبػرجاليػائيككواكػبج ػات

عشرةم برجالحيػلفػيكسػطةاليشيةفياالبراؼكبيساليشيةفيالتاسع

السياءف نال صليالظ ركجيي صلواتالعػالممظػاهرتلػ الصػلوةف ػياكؿ

نشػيراليػهصلي امالوؽصلي اقداـالعرشبي نػدياللػهسػبحانهعلػيمػاصلوة

 فاف مافكنتتف م.

فقػاؿاللػهانػهسػ لكػمعػرجبرسػوؿعبداللػهكاماماركيع ابي

جبرئيل فاكقفه ماكقفػهفقاؿمكان نامحيدفلقػدكقفتموقفػارموقفارمرتي 

لككيحنصليقػاؿنقػوؿسػبوحمل قطكالنبيافرب نصليفقاؿناجبرئي

قدكسانارباليالئكةكالركحسبقتر يتي  بيفقاؿالل معفوؾعفػوؾ

الابػرفػالرباليصػليهػوالػربقاؿاللػهقػابقوسػي اكادنػيككافكياقاؿ

ادقكهػوربؤف وفالي اؼف وصا بالربوبيةاذمربوبكمربوبهمحيد



ٕٜٕ 

القػدساليسػددلػهكهػوكالػركحايركحهعقلػفوػػػ باليالئكةال ن هم

سػبوحف ونصليللهكنصلاليػهبقولػهالصلوةمعراجاليوم فيصليكعقله

فيقدساللهع مشاب ةاالندادكاالضدادبكينونتهفانهثناؤاللهكونيارقوالرقدكس

عفوؾنهفقاؿأبال يالنحصيهاالاللهجل عفوؾ عجبرئيلبنفسانيتهكاطالالل م

ادفػيالشػ ادةفػاطل علػيؤعليه قالصلوةالنهمل الطبيعةالكليةكهيانةالف

دكن سدرةالينت يعندبدءجبرئيػلكمنت ػي ػدقكافهاهرقفاخبرالنبي

كافاليػرادبػالربهنػااليشػيةفصػلوت اكصػلالنبػوةبالوالنػةفيقػاـالنبػوةهػو

سبقتر يتػيقاـالوالنةهواليشاراليهبقولهكمسبوحقدكساليشاراليهبقوله

كفيهػ اكتبعلينفسهالر يةفافالوليهوصا بالر يةالر ييية  بي

مائةكعشرن مػرةعرجبالنبيعبداللهكع ابيانهعرجبهمرتي الابر

في االنبػي تعالي الله قداكصي ك اال مرة م  بالوالنػة)لعلػي(كاالئيػةمػ ما

انت يكالنح رنيجي بين ياننبيع الواق اكثرميااكصاقبالفرانضلدقك

ع الواق فاللهنعلػم قيقػةالحػاؿكمابراراجدخبراركاالفاال تياالتكثيرةكلم

استقصياسراراليعراجاكاسرارخبرمػ اخبػارهمالقت ػياعلمانيلواردتاف

ذلػ بيكالنسعنياالستقصاءكمػ مبتليذل رسمكتابمستقلكانيليبتليك

ذكرنام بعضاسرارفتحتالبابكالقوةاالباللهلي ارادالدخوؿفلنكتحبيا

 بعضاثارهمصلواتاللهعلي مكف رموزهاكالحيدلله.

دكنػهكجييػ كػاففػيكػلمرتبػةمػوثرجييػ مػاليػااعلمانهفصـل: 

الػيمقػاـاعلػيتربػهاالخبػارمعنػيكصػعدتواالكانناتم بعاعنورقكيا

اذكارنفسهاطل فينزكلػهعلػيجييػ ذراتالكائنػاتعنػداكؿتكون ػاكبػدء



ٕٜٖ 

اتحادنػػارعليػػارانجادهػػاكتصػػرؼفي ػػابقػػوةاسػػياءاللػػهالعظيػػيالتػػيعلي ػػا

افلقول م اللػه امػر التي الحسني االسياء كالله ب ػانح  فػاطل علػيتػدعوق

يي الكاننػاتكابػرؼعلي ػا ػي صػدرتمػ موثرات ػاقػاؿسػبحانه قيقةج

م اليسجدالحػراـالػياليسػجداالقصػيالػ يسبحافال ياسريبعبدقليالر

كاتيبي الدالةعلػيالتبعػيضمػ انػهرايجييػ مػاباركنا ولهلنرنهم اناتنا

مػ نػوري جػزءارخلػقاللػهسػبحانهجػزءمػ سػبعخلقاللهسبحانهفافجيي ما

لقدارنناقكهيانةاللهالكبريكهيكلاالناتلقولهتعاليكنفسهنفسه

ابي ك فك ب كل ا  ياه رعليفرعوف ي جحد ػقكاليرادعلياناتنا

فجيي الالػقبعػضاالنػاتكاراقاللػهاناهػااراءةابػراؼكاطػالعكموسي

كهينفسهالشػرنفةف ػ قاناتربهالكبريلقدرايم ا اطةكاماقولهسبحانه

 ي.أرادماؤماك بالفادؤالرؤنةرؤنةاتحادالن اكانتبالف

انه فيعركجهسافراالسفاراالربعةالتيهيالسفرم الالقبالجيلة

اليالحقكهوصعودقم   يضاالرضالػياكجالعػرشمػ جييػ االقطػار

الػياللػهسػبحانهعػ الالػقمقػبالرلشرنفةمدبرارعليبراؽرك هالكليةاراكبار

خالعارميتثالر اقبل عػ الكثػراتلال راضمعرضػارمصا بارلالعراضصاعدارامر

جلمتوج ار ال ات لمالي ك صعودارثناؤها ذل  صعودق كينونيارعلييارنك  كالبل

جسيانياررك انيار عليعالماالهلةبكينونتهكبػاهدقبػبل  ودمػ نيػوتفير

كمرعليجيي اكقػاتالبػرزخ تػيسػي صػوتالصػوركبػاهدمػوتكونار

جيي اهلاالرضكالسياءكطيالسيواتكطيالسجلللكتػبكتفكػ كػل

كمػرعلػياربعيائػةسػنةبػي  السػيوات ك االرض  يػر االرض تبدنل ك مركب



ٕٜٗ 

اليستثنيفيقوله النه الصور بنفر النصعق النه فػيتعاليالنفاتي  مػ  فصػعق

 الله باء م  اال االرض ك  سيوات اليػوـكناديبنداءاللهسبحانهال اليلػ  ليػ 

الناطقكاجاببقوله الله لساف الق ػارفانه د الوا ػ ثػمسػي نفاػةالػدف كللػه

بعدتركيب اكنشراالمواتك شرهااليخػالق االبداف في االركاح كلوج باهد

 كتطػانرالكتػبكمػدالصػراطكسػيرالنػاسعليػهكالبرناتكنصباليوازن

الجنةكالناركم ننعمفيالجنةمػ اليػومني كعػددهمكعػرف مباسػيائ مك

اسياءابائ مكقبانل مكاهلالناركعددهمكعرف مباسيائ مكاسياءابػائ مك

ك يفاك ياليعبدقمافيبرحقولهذل قوؿالصادؽ دف الي،ا بف ا ت هك

فتحػه ك  بييينػه الييػي  اصحاب كتاب فاخ  شياؿ ال اصحاب ك  الييي  اصحاب

سػك ا فام الصػحيفة طػوي ثم ابائ م اسياء ك  الجنة اهل اسياء فيه فاذا اليه فنظر

ا في ا فاذا شياؿ ال اصحاب صحيفة فتح ثم ابػائ مبييينه اسياء ك  النار اهل سياء

دفع ك ف الصحيفتاف معه ك  نزؿ ثم ابيقبانل م ب  علي الي يا انت ػيكمػ طالب

معنيكتاباالسياءعرؼسػرمشػاهدته قلػتثػممػرعلػيجنػةليػاعرؼ

الياكيكجنةعدفثػمعلػيالرضػوافثػمصػعدالػيعرصػةالػ كرثػمعرصػة

االسػػياءكالصػػفاتكاالنػػوار تػػي ػػرؽفػػيبحػػرالتحيػػربػػالكيػػحكهػػو

يرارقوله ي تح ف كككصلاليمقاـربزدني لنام الله االتهوفي انح 

كنح نح  كهوهو  هو كنػابكينونتػهككصلاليمقاـاباراليهعلػينح 

مواق صفاتتيكي التكون كائني  يرمكوني موجػودن ازليػي  كهػوقبل

لمقوله ك  دماتوا ق الالق جيي  اف هننت دارك ا ػ يػري   خلقػهار فػاف ممػ 

قلياكافك ك الكل اف يوة الواجػب كػاف الكػل عػ  االرضداعرض نسػير



ٕٜ٘ 

فػياالرضكدارالر ػاعليػهكاسػتيدالالػقمنػهباهل اكلكنهخلػحعليػار

دن كياركيانهقاؿاللهسبحانه ي اليناجاة كسػع ربػي لبيػ  قلت د محي نا

قلت دؾ بع االرض في خلفت م  من  به اعلم انا عيا اسال  قاؿ ال ي ك  دي سي

كاب خيراهل ال  كااخي كالغاضبليحارم اذااستحلت كناصردنن  عيي

ابػي بػ  علي   ب اذا النير   ب انػيلنبي  د محيػ نػا دقت صػ قػاؿ طالػب

يار تحنتعل كام ثت بالرسالة كبع طفيت بالنبوة ص كا  ش ادةعليامت  كال بالبالغ

 دؾ بع ك  مع  االرض في  جة النبػيجعلته خليفػة فصػار امسػالابر اؾفػي

كدار الصػعودي سػيرق انقطػ  اليبلػغ ه ا فليابلغ عن ا العراضه االكواف تركيب

علينفسػهبػالكيػحكالج ػةكال ركػةفطػويجييػ الكاننػاتطػياال ػد

لالعدادكنف فيجيي االمكنةالوجودنةف نالػ سػارفػيالسػفرالثػانيكهػو

 انةكالبيافعنهكالعبارةكالالسفرفيالحقبالحقكذل سفرال انةلهكالن

استكيلالسفرن امربالسفرالثالاكهوالسػفرمػ الحػقكيحكالابارةفليا

كلني تػياليالالقكهوقوله هويبيالرفرؼفاذاانػابجبرئيػلفتنػا ثم

فرانػت كي اليػا جنػة ادخلنػي ثػم تحت ػا بػي فوقح الينت ي درة س الي صرت

عل نا سكن  م ك  سكني نػورقم مػ  نػور عالنػي اذ نكلينػي جبرئيػل فبينا في ا ي

كلػي اال اليػرة فػي اليه نظرت ماكنت الي االبرة مايط مثل الي الابػرفنظرت

ك يفافقتفتركنيمافيخبراخربعدذكرتو دقهناؾك باءاللهثمردعلير

كابرؼم ذل اليكافاالرف االعلياليالالػقالابركذل  ي نزكلهفليا

ال بوطاطل عليمقاـنقطةاالمركالفهك ركفهككليتػهالتػيانزجػرل ػا اراد

بدءانجػادقكسػانرالعػوالم  ي  العقل علي ك االكبر العيق علي ك االكبر العيق



ٕٜٙ 

كػافككسي صرنرالقلمكبػاهدجرنانػهبيػاكتفصيالركاجياالركطوالرعرضار

ككيػحالكنقػوؿكصػيهكخليفتػه رفػاررفػارااللػواحكالكتػب أمانكوففقر

دعليتما كمافوؽالفردكساالعليكمالق سفلي سابعةال تتحتال سيوا فيال

ما ك  ماالعلي ك  بين يا اخبػار علػم ال ا اطػة علػم ذلػ  كػل الثػري الابػرتحت

كاف ك سندق ك سيدق هو بي  مقػاـالػيمقػاـنلػبسفياهن  مػ  ننػزؿ كليا

عػراضالراءةاال ػراضالػيافنػزؿالػيعػرشهػ االعػالمثػمالػيماخل م اال

فػيالالػقبػالحقككرسيهثمافالكهثمارضهفشوهدكياكافنشاهدفسافررابعػار

اقامهاللهمقامهفيسانرعواليػهفػياالداءاذكػافالتدركػهاالبصػاركالتحػيطبػه

 الالهاالاللهاليل الجبار.خواطراالفكاركالتيثله وامضالظنوففياالسرار

مااكه بب اتالطبيعيي كاليتكليي كالحكياءاليتفلسػفي  يػافصـل: 

من مان ػابسػانطنيتنػ علي ػازعيواافاالفالؾنيتن علي االارؽكااللتياـزعيار

بجسيهالشرنحكانيانكوفصعدصدكر ركتي ماتلفتي من افالنيك اف

 انيكخل جسيهبالكليةفان ااكه م بيتالعنكبوتم انهعركجهعركجرك

نعارضالوؼم االخبارالصادرةمػ االط ػارب ػ قنيك افاكه البيوتكهل

الظنػوفالواهيػػةكالتوهيػاتالباليػػةكهػلهػػياالتكػ نباليعصػػومي بػػالظ ك

قوتػهمانكشػحالتايي كالاركجع دن اليسليي فنح نبي ل بحوؿاللهك

 ل االمركضوحالشيسفيرابعةالن ار.

افالقوؿبافاالفالؾبسيطةقوؿباطلكع  ليةاالعتبػارعاطػلاعلماكالر

افاللػهسػبحانهنهكقػدركيعػ الرضػاأبانهالبسيطاالاال دالحقجلف

ي ارلم ب داللةعليقائيارفردارنالق كف يرقلل يارادم ال كاثباتبنفسهد سه نف



ٕٜٚ 

كجي كم كلبيكقدقاؿاللهسبحانهكجودق كقدثبتفيالحكيػةءخلقناز

الكيفيةفاالفالؾاجسػاـمركبػةمػ طبػان اربػ الكيافمرب افكل ادثمثلا

االمران اجوهرنةدهرنةالعنصرنةف يم اجزاء ارةكبػاردةكرطبػةكة ان

حابطبان ماتلفػةفكػلكا ػد لػبعليػهنابسةكل ل صارتالكواكباص

طب م تل الطبان ه ػربػهفز ػل لػبعليػهالبػركدةكاليبوسػةكاليشػتري

الحرارةكالرطوبةكاليرنرالحرارةكاليبوسةكهك افافلكلكا دمن اطبيعة

طبػان  ذات مركبػة االفػالؾ صػارت فػاذا طبيعتػه اثار منه نظ ر ك باالتفاؽ خاصة

االمرافالغالػبعلػيكػلةنصدرمن ا ركاتماتلفة ان افلمالنيكماتلفة

كا دطب خاصكاالفعاؿالصادرةمنهعلي سبتل الطبيعةالغالبةامااذاجاء

طبعار فيه قوي ك منامكيل فعل منه نصدر الطب كياافالحجرم اخر ل ل  سب

اأب امػا التػراب طبػ  عليػه الغالػب مػاداـ النػزكؿ الرامػيالػيالفػوؽنه كيػل ذا

فكػ ل  رارتهكنارنتهصعدبقدرتكييلهفاذاانقط عنهاثرالتكييلعادنازالر

افالطبيعةالفلكيةتقت يالحركةاليج ةخاصةالجلالطب الغالببالعرضاك

بجسيهكالفل رخوكال واءكالدخافبنصالقػرافبال اتفاذاصعدالنبي

ا الي استوي دخػافثم هي ك  سياء جسػمالفلػ زا ػماجػزاءجسػمالنبػيل

فينفرجكندخلهجسمالنبيكالحركةاالنفراجيةلػهعلػيخػالؼج ػةمقت ػي

النبي جسم بتكييل الغالب كذهػبعنػهاثػرالتكييػلطبعه جاكزها فاذا اناق

التياـاجزائهبعداليفارقةكبي  ك ال واء خرقه بي  فرؽ فال ماكاف الي خرقهعاد

ابدار كالنقدرعليالقوؿبامتنػاعالحركػةالاارجػةمسػلمنجػبعليػهالسيوات

فغلبواهنال كانقلبواصػا رن كالقوؿبردالشيسلسلييافكنوب كعلي



ٕٜٛ 

نعيلوف ماكانوا اذافرضانهصعدم ج ةكامااذاكافصعودقم كلبطل ه ا

منهكقاـبسطحكلج ةافنيسطحاركصلاليالفل م ج ةكياهوالواق فليا

موسي باؿالقوـكافنيصورةالسب جسدالسػا ر عصا افني كيا مقامه جسيه

لم ك النبيالابيا فاف كا د مكاف في اجساـ تداخل اليبدنلزـ اليعيدئهو

ففك تركيباالفالؾكفرق اكقاـمقام اكلماكصلالي افلياجاكزهػااعادهػا

نلزـم ذل محاؿكاللهقػادرعلػيجييػ ذلػ كقػدكق سطحكلمبعدسطحار

مثاؿه اكمانقولوفعليفرضصحتههومجريالطبيعةالعػاديكعركجػه

ماعادتػهعػدـالاػرؽكيانيسػ  خرؽ علي نقدر للعادة فالاارؽ للعادة خارؽ

م  يردعامةه اكنح نقوؿافجسيهالشػرنحالطػحمػ ال واء في  الحجر

جيي االجساـفافقلوباليومني خلقتم فاضػلجسػيهالشػرنحكبػعاعه

كافجسيهالشرنحالطحم جسماالفالؾبحياننف فيجيي االجسػاـ فاذا

اليان م نفوذق فيا له خرؽ  ير م  الياقوت في العنصرنة النار م كياننف 

الشرنحالطحم جيي ثا جيي االفالؾبالخرؽل اكالالتياـفاصلجسيه

االجساـكهوبلطافةمحدبالعرشفصعدم كلج ػةكنفػ مػ ثاػ جييػ 

 االجساـم  يرخرؽكالالتياـ.

كافقيلافاالجساـالسفليةل امساماتكالنػارتاػرجمػ مسػامات اكهػي

افالقوؿباليساماتقوؿع محػض ػدسكتايػي اهقلىمنارقةبنفس ا

مساماتلكافلهمساماتم كلج ةكاليسػاماتياقوتالشفاؼمثالرفلوكافلل

م كلج ةتػؤديالػيعػدـالجسػمكافالنحتيػياليػاقوتمػ النػارالفالنػار

االفياليساماتكتارجمن اكباقيالجسػماليتصػلاالجػزاءالندخلػه التدخل
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كعلػيفػرضنػارارنحتييكالحاؿانػهنحتيػي تػينصػيرالنارفياكافنجوزاف

تسليماليساماتفيالسفلياتالمان م تصػدنق افػيالسػياكناتكاثبات ػافي ػا

بالجيلةاذاكافالنارتارجم ثا الياقوتبالخػرؽكالالتيػاـالمػان مػ ان ار

السػيواتكاصػلجسػيهفػياللطافػةكيحػدبنفوذق ع  الشرنح بجسيه

صورةمشاكلةل م تينركقكننتفعوابهكناخػ كاالعرشكانياتراءيللبشرفي

عنهفاذاامربالرجوعالػي يػزقكمركػزقذهػببػالطب كصػعدصػعودالنػارالػي

 يزهاكم ذل كافالدنياسج اليوم كجنةالكافرفالارؽكااللتياـعلػيمػا

 بوابيػابػلكػذكرناقالامتناعفيهكهوامرقدابػت ربػي النػاسمػ  يػرقيػاس

 كاماالواق فيالاارجف وذل االخيرال ينب ناعليه.نحيطوابعليهلم

ركيفياخبارعدندةم فػتحابػوابالسػياءلػهفػاعلمافالسػياءكاماما

االمػرانػهجسػمفػوؽةكال واءلهمقعػركمحػدبكثاػ  انػجسمرقيقكرّي

بينزلةسرالوا دنةال هو ك العنصرنة ظاهرةفياليركبكبعبارةاخػريالطبان 

هوبينزلػةالطبيعػةالاامسػةكاليػزاجالحاصػلفػياليركػبكهػوالطػحمػ 

االجساـالعنصرنةكلغانةبفوف اصػارتقابلػةالراءةالػركحالغيبيػةكالتحػرؾ

الغيبيػة الػركح بػه نتعلػق البػدف في القلب بينزلة الفل  في الكوكب ك بحركت ا

فيحييالكوكببحيوةالػركحك كانت ػاثػمننتشػرمنػهفػيفانهذكمرة افظة

في ػاثػمفلكهكبواسطةابعتهتاتلطبجياداالرضكنبات اك يوان اكسانرمػا

 يػوة ك  يػة دخانيػة كرة السياء بالجيلة علي ا االفالؾ دكراف بعد بالفعل تصير

كعلي ػاكعقل ػاالنفسم فكرهاكخيال اككهي افوػػ بكلفل م بافم 

الػنفسالكليػةفوػػػ بفم أيالغالبعليكلفل بحسبطبعهبك يرذل ا
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صعدالنبػي كالقػيعنػهاالعػراضالتػيليسػتمنػهكالاليػهكيػانلقيفليا

كتالصفيهما جسدق ع  الحياـ في نناسبفل القيربػال اجػبكاالعراض

القيركامكنه فل  باب له انفتح مان  الدخوؿفيهكاذاالقيع نفسهاعػراضال

لهم فل الفكػرانفػتحلػهبػابفلػ الػدبيرعطػاردفل القيركتالصفيهما

كهك اكلياكافنتط رع بوباالدنينرتف درجةكنصعدمرتبةكنصيرم 

ما الدخوؿفي يػزكػلجنس نيكنه ب ل  اذ بابه عليه فينفتح العليا العرصة في

 .موفقار مرابدارسياءفاف

اميراليومني فصـل:  بالنبيع  اسري الػيانه دالحراـ سج الي م 

سػي  خي سػيرة م سػيوات ال ملكوت في به عرج ك  ب ر سيرة م داالقصي سج الي

 الحعاـاقلم ثلاليلة تيانت ياليساؽالعرش.

الحعاـمقدارنوـالقيية خيسي  مس لة في مفصلة رسالة قدكتبنا انا اعلم

كفكالجي بينهكبي قوله د مياتعػ سػنة الػح دارق مقػ كػاف نػوـ فػالضػيرفػي

بيشػيتهالتػينهقدتجلياكالرأبافاال دجلفاقولنكتفيهناباالجياؿاف

للػ يءبافخلق ابنفس اكجعلل اج ػةكجػودكج ػةماهيػةخلقب اكلبي

 كجػودق اثبات ك نفسه علي الداللة م  ج ػاراد ك ػدت اكلطافت ػاكفوجودهػا ة

لليبد  كانت ا ك فقرها في  ناها ك سبحانهعليهكماهيت اج ت ػاءقوت ا ر يته ك

نهأبػالضدادذل كمام اللهمقدـعليمام الالقالنهاليحدثاليبدئجل

  بهكهاتافالج تػاففي ػامبػد ر يته جييػ الكثػراتفػيالعػالمكءفسبقت

جيي ا ننت ي بػيالضدادكاالزكاجكهوقولهسبحانهالي يا كػل م  خلقنػاك ء

كف ت كر لعلكم كجي  كالياهيةز االزؿ بيس ه ور ج ة هو الوجود لياكاف ك
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ج ةخفائ اككافتياـدكركينونةاليشػيةب يػاكػافذلػ الوجػودهػوالن ػار

سػباـاالكؿالسابقكتل الياهيةهػيالليػلاالكؿ يػرالسػابقعلػيالن ػار  

اف سي ات ال اجتر وا سبقوناساءمػاال ن  كالالليػلسػابقالن ػارن كنحكيػوف

فيسبقالن ارعليالليلفيجيي العوالماليافكصلالالػق االمر كاف ك ل 

اخ كافيالصعودكق الليلقبلالن ػاركلػ ل تػري انةالبعدفيالنزكؿكليا

للطيحكالدنيقبلالعليكالج لقبػلالعلػمكليلةالجيعةقبل اكالكثيحقبلا

ءالعدـقبلالوجودكالباطلقبػلالحػقكلياكػافالالػقكليػانقربمػ اليبػد

نقويفيهج ةالوجودكن عحفيهج ةالياهيةكافالعػوالمالتػيبػي الػدنياك

اكؿهػ االبتػةكاالكليفي اانوارالوجودعلي سب اكقرب اككافكقت ػان ػارار

العاـالكليفيالعوالمعالمالعقوؿالنهاكؿما كػافبػيسخلقاللهكلياالن ار

كيا العقل فوؽ م  مشرفة االزؿ قاؿ عبادق فوؽ القاهر هو قاؿك عليك الر ي 

استوي بيالعرش ليس بػينعني مػ  اليه اقرب كػافاكؿذلػ اليػوـء اخػر ء

عليقيةالر الشيس ك الزكاؿ في انةالقػوةكالشػرؼفكانػتفػيسءككقت

برجالحيلكلياكافمبدةالتاسع م  خلقاللهثػمالالقالياءالنهاكؿماءعشرة

ءمنهكنسباليهكافالطػال بػرجالسػرطاففليػااخػ الالػقفػيخلقكلبي

ءنزلػػتعػػ خػػطبعػػدبػػيالنػػزكؿكانحػػدرتالشػػيسالػػياال تجػػاببػػي ار

 نصح اف الي اليعػالماالجسػاـكجػ الليػلككقػبالن ار كصلت  ي  ربت

الغاسقككافعالماليثاؿالبرزخيمقاـالشفقفلياافانت يالػيالتػراب سػق

فليػاامػر شػيهالن ػاراكالركيػاالليلكانتصحكانطبقعليالن ارفغشيهاخيػرار

كزالليػلفليػااليافتجػاءالياليبدالالقبالصعودصعدم نصحالليلعارجار
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كصػلالػيعػالم اف الػي الشػيس اثػار ات ح ك الفجر طل  اليثاؿ عالم الي كصل

كصػلالػياليادةفطل الشيساليافكصلاليعالمالنفسكقتال حيفليػا

عالمالعقلكافكقتالزكاؿم اليوـاالخػرفػاليوـاالكؿهػونػوـعػالمالػ رك

لثانينوـالقييةكمطالبةالعيلبالييثاؽاالكؿالنشراالكؿالخ الييثاؽكاليوـا

فاليوـاالكؿم الزكاؿاليالغركبخيسوفالحسنةكاليوـالثػانيمػ الفجػر

اليالزكاؿخيسوفالحسنةف ل مائةالحسنةفتياـالليلاليساكيل يامائة

فم الحسنةكهوعيرالدنياكهودهركا دكسركوفنصحن ارقخيسي ا

ننتصحالن ارفيعالمالعقػوؿخيسػة ي طلوعالشيسفيعالماليادةالياف

كيا ققفيمحله فلكية تس  ك ارضية قب ة م  مركب من ا كا د كل ك مقامات

فينوـال ركنوـالقييةكطوؿكلمقاـمسيرةالحسنةكف ل خيسوفمقامار

تػدرعلػيكبيساليشيةمالػمكجهااللحسنةالفالسنةدكرةكا دةللشيس

لم تامة دكرة ب اقوام اكتيام ػااالثر التي االرب  كيفياته في الثلثة اركانه تكيل

نومػار ثلثوف منه ب ر كل ك  وله ب ور هي فػيكػلنػوـنسػتكيلمرتبػةمػ ك

االستعدادالتاـالراءةاليقبوؿككػافكػلمرتبػة الي ننت ي  تي القابلية مراتب

ليػانومار ك السػنة تحقػق فبػ ل  الياهيػة هليػة ك الوجػود ضػوء م  كػافلتركبه

قسػي كانػت ل ػا اليوازنة الكبري الدائرة م  اصغر الصغري الدائرة م  القوس

نوماردكانرالغيباعظمم قسيدكانرالش ادةك ف كػالحسػنةميػاا ربػ  د عن

 كف د نومارتع اف ربكػمنعني عنػد التػي الػدائرة فػي قسػيكم كػالحسػنةميػام 

تعػػدكفالفعػػالماالعػػراضبينزلػػةاال ػػادكالناسػػوتبينزلػػةالعشػػراتك

اليات بينزلة بلحػاظاليلكوت االلوؼ بينزلة الرب عند هو ال ي الجبركت ك
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كبلحاظاخراليل كاليلكوتكالجبركتبينزلةالدكرةاالكلػيمػ العػددك

نػوـ  ػوراليراتػبفػيالوقػتالسرمدبينزلةااللػحكلياكػافنػوـالقييػة

الجبركتيبلحاظكفيالوقتالسرمديبلحاظكافنوـمنهكالحسنةم سني

تال ظفيكلمقاـم اليقاماتالايسػي اليراتػبالعشػرالدنياكافب تاف

مرتبةكيفياتارب كمزاجػار لكل اف ك كه ػوراسػرارالتو يػدخامسػارالعرضية

طون اكهاهرهاكه ورهاكجدتااللحفتبػي كه ػرافالايسةفيباطن اكب

كطػوؿكػلمقػاـالػحسػنةفػ ل خيسػوفالػحسػنةكللنزكؿخيسي مقامار

عػرجليػاكمتعػودكفكانػهأخيسوفالحسنةفػانكمكيابػدللصعودان ار

اليمبدئهصعدببدنهالشرنحمسيرةخيسي الحسنةفيعالماالجساـصاعدار

الهخيسي الحسنةفيعالماليثاؿكبنفسػهالشػرنفةخيسػي الػحكصعدبيث

سػنةفػيعػالمالعقػوؿك الػح خيسػي  العظػيم بعقلػه ك النفػوس عػالم فػي سنة

سعةالعوالمفصعدبكلمرتبػةمرتبػةمنػهفػيكػل بحسب السني  سعة اختالؼ

م ثلاكالعجباماتريافالشػيستطلػ فػي اقل في سنة الح خيسي  عالم

الرابعةكمن االياالرضاربعةاالؼسنةكناتي ضوؤهافيطرفةعػي  السياء

الشرنح بدنه سػبعي ك منه اكثح ك بعاعه م  فانه الشيس ضوء م  الطح

فصعد صعودق ك الشرنح بدنه بلطافة هن  فيا اليمحدبمرة مقاـ كل في

سنةكبيػالػهمػ عرشذل العالمكاستويعليهبلعرجبالنباتيةخيسي الح

الحيوةفيعالمالحيوةخيسي الحسنةكبيالػهمػ اللبػاسفػيعػالماالركاح

عالماالناسػيخيسػي الػحسػنةكفػيعػالم في باالنسانية ك سنة الح خيسي 

اليافانت ياليعالملم سنة الح خيسي  بالنبوة نشاركهفيها دكراياالنبياء
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االنفسهالنفيسةفسػارهنالػ مػ ارضػهالػيمحػدبنرالالقكل مموتيكلم

اصػف اكلػيسفػي ػديكعربهخيسي الحسنةكتلػ السػنوفالا سػ اف

 كسعيالفسنةكلعرصةبقدرسعةعالي ا.

فػياليراتػبالنباتيػةكبالجيلةال انةلػ ل السػيركالن انػةفعػرج

كاالنسانيةكالنبوةك الرك انية ك تجػاكزل ػابجسػيهالشػرنحالػيافالحيوانية

فيعاليهبجسيهاليعرشعالمجسيهكبيثالهالػيعػرش سار ك االنبياء اف دة

بعقلهاليعرشعالمعقلهكساربف سار اف الي كهك ا ادقمػاال انػةلػهكؤمثاله

ك ل فيجيي تل العوالمكاليراتبفيااخيالتقدرربػ الن انةكنزؿثانيار

سبحافرب ربي كامام بقدرعقل فافامرهمعظيمكخطب مجسيمفػكنب

العػاليي  رب الحيدللػه ك اليرسلي  علي سالـ ك عيانصفوف اللػهالعزة صػلي ك

عليمحيدكالهالطاهرن كلعنةاللهعلياعدائ ماجيعي .

كفانةكبػالغلػوتػدبرتفيػهاسػتغنيتعػ  الااتية ه ق في فيياذكرنا ك

.الحيدللهفلناتمه االيجلداليهنارالكتبكسان

ـاال دالثالا م ب ررجبعشرفتمعليندمصنفهكرنمب ابرهيمفينو

بعدالياتي كااللحم ب ورسنةا ديكسبعي 

مستغفرارمصليار امدار

 


