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الحيدعربالعاليي كصلياععليسيدنامحيدكالهالطاهرن كرهطه
اليالصي كلعنةاععلياعدائ ماجيعي .
كبعػػدنقوؿالعبداالثيمكرنمب ابرهيمافه اهواليجلدالثانيم كتاب
الفطرةالسلييةفياليعارؼالدننيػةفػيالنبػوةففيػهبػاباخػرمػ اربعػةابػواب
الكتابكخاتيةكارجواللهسبحانهافنوفقنيالتياـه االيجلدان راكياكفقنػي
التياـمجلدقاالكؿكافنجعلهخالص رالوج هالكرنمانهرؤؼر يمكال وؿكالقػوة
االباعالعليالعظيمكصلياععليمحيدكالهالطاهرن كرهطهاليالصي .
الثاب الثاًي
في الٌثَٓ ٍ في ّزا الثاب هقصذاى

الوقصذ االٍل
في اثثات هطلك الٌثَٓ ٍ الحاجٔ الي ًثي في كل صهاى ٍ هعٌي الٌثي ٍ الشسَل ٍ الفشق
تيٌْوا ٍ تياى صفات الٌثي التي يجة اىيكَى عليْا ٍ ها يتثع رلك هي الثياى
ففيـِ ثلثـٔ هطالــة

الوطلة االٍل
في اثثات لضٍم ٍجَد ًثي في كل عصش ٍ عذم اًتظام الخلك تذٍى ٍجَدُ ٍ فيِ فصَل

فصـل:فياالستدالؿبالحكمالظاهرةالينب ةع الحكمالباطنةعليكجوب
كجودنبيفيكلزمافاعلمان بعدماتدبرتفيه االعػالمرانتػه علػياكيػل
ٔ

كجوقالحكيةبحيػاقػد ػارتااللبػابمػ الحكيػاءفػيادراؾجييػ كجػوق
كيتهكتاهتالعقوؿم العلياءفيف مجيي مناف خلقتهكلمنشػ فػيذلػ 
الع عاقلالل ماالمنكرمعاندللحقكاهلهفينػاق فػي كيػةبعػض
جاهلف ر
االبياءكالننبغيللعاقلافنناق فيجػزءمػ اجػزاءصػنعة كػيمكليػانعرؼ

كج هم كضوحالحكيةكالصوابفيالحالحم اجزائ افانهالنعرؼجييػ 
كمصنعة كيما داالافنكوفمساكن رال ل الحكيمفي كيتهكاالفكلمػ 
نقصرعنهنعييعليهبعضكجػوق كيتػهالمحالػةكذلػ بػدن يفعػدـعرفػاف
بعضالج لة كيةبعػضاجػزاءالعػالمدليػلج ل ػمالدليػلكػوفالعػالمعلػي
خالؼالحكيةكقدفصلاالماـالصادؽجعفرب محيػد

بعػضكجػوق كػم

العالمفي دناركاقمف لب عيركفيهكفانػةكبػالغمػ افالكتػابكالسػنة
مشحونافبحكمالعالمكال اجةبناالياالستقصاءفيذل .
فاذاكافخلقةالعػالمباجزائػهعلػين ػجالحكيػةكالصػوابكقػدعرفػت
فنقوؿافم اجزاءالعالمبنيادـكقدخلقوامدنيالطب النقدركفعليافنعيشوا
كنبلغػوااجل ػماالكافنكونػػوامتيػدني فػيمدننػةمجتيعػي فػيقرنػةالفل ػم
اجاتعدندةالنيك لوا دكا دمن مالقياـبجييع اكفياسػتعدادات مقػوي
كياالتعدندةالتسػتارجالػيالفعليػةاالبالتيػدفكاالجتيػاعكتربيػةبع ػ م
بع راكتكييلبع مبع رافالجلذل ك يرقخلقوامتيدني الننتظمامػرهماال
بالتيدفكلياكانتالحاجاتالعدندةالتتػاديمػ ابػااصاالبيناسػبةالطبػان 
للصنان كالكلنفسناتيمنهكل اجةكنقدرعليكلصنعةالبتػةفوجػبفػي
الحكيةاختالؼالطبان ال داثالصنان ف مماتلفػوفبعػدداخػتالؼصػورهم
ٕ

كياهوبي فاذااجتي قوـماتلفواالطبػ فػيبلػدةالبػدكافنقػ فػي مالتنػازعك
التشاجرالختالؼالطبان فكياان مكانوامحتاجي اليم نقوـبسانر ػوانج م
نكونوف ين محتاجي اليم نقوـبجيع مكنرف التشاجرم بيػن مالبتػةبػل
ه قالحاجةعيودخييةتل الحاجػاتالتقػوـاالب ػاكبصػال انصػلحالكػلك
بفسادهانفسدالكلكذل ال ينقػوـبػهاالجتيػاعنجػبافنكػوفعاليػ رامػاهر را
ب قالصنعةايصنعةالجيػ ك فػظاليدننػةكاقامػةكػلا ػدموضػعهك فػظ
الثغوركدف االعاديكالحكمبي العبادكالعلمبالق اناكصفةالعدؿك يرذلػ 
كيػاانػهنجػبافنكػوفالنجػارعاليػ را

مياناتيكنكوفمصلح رالليدننةالمفسػد را
با واؿاالخشابكالنجارةكاالت اكادكات اكهي ةالبابكالسػرنركالصػندكؽك
يرهاكمافيهصال اكقوام اكاستحكام اكمافيهفسادهافاذاكافعاليػ رابػ ل 
فيهنصلحبافنقوـبامرنجارةاليدننةكك ل الصانغنجبافنكػوفعاليػ را

ماهر را
بالصيا ةكمتعلقات اكالاياطعاليػ رابالاياطػةكمتعلقات ػافكػ ل قػيماليدننػةك
افظ اكاهل انجبافنكوفعالي رابسياسةاليدننةكاصال اكاصالحاهل االبتة
علي كسانرالصنان  كالنعػلبالنعػلككيػحنجػوزفػيالحكيػةافنكػوف
البيانصلحالبلدكمػانفسػدق
الرقاععالي رابالرقاعةماهر راكقيماليدننةنكوفجاه ر
نكػوففػيافػرادبنػيادـانػاسطبػاع ممناسػب


نعوذباللهفوجبفيالحكيةاف
للقييومةكه قالصنعةفتكوفسجيت مسجيةالعلمكالحكمكالعػدؿكاالنصػاؼ
كالعصيةكيانأتيافباءاللهكنكونوافيكلعصرالفالحاجةاليكجودقماسة
فيكلزمافكالنجوزاالخالؿبالحكيةفياءالزمافالسػابقالنرفػ عطػ اهػل
الزمافالال قكبوجودقلبفيزمػافالتقػوـاالع ػاءفػيزمػافاخػركبوجػود
ٖ

اكمفيزمافالنرتف النزاعم بي اهلزمافاخرفوجبافنكوفنبيفيكػل
يافنبلػغالكتػاب
عصرنقيمالبالدكالعبادعلياالعتداؿكالػنظم تػينعيشػواالػ 
اجلهكنارجاليالفعليةماجعلفيقوت مم الكياالتكالترقياتالتيه ورها
انةالالقةكعلةاالنجادفتدبرفيخالؿه قالحكيةتجد كي راجيػةتفػتحعػي 
كلضرنركت ديكلبصيركالننبؤؾمثلخبير.
فصـل:م الحكمالباطنةدالنلكثيرةتدؿعلػيالقطػ كاليقػي علػيلػزكـ
كجودنبيفيكل ي النيكنناا صاؤهافيه االكتابكلكػ البػدكافنػ كر
بع االفلكلكليةم صا ب امقامػ راكلكػلدرجػةمػ درجػاتالحكيػةاهػل
فنقوؿعليسبيلاالجيػاؿكاالختصػارافالحكػيمخلػقهػ االالػقلغانػةكهػي
اليعرفةكهيفيقوت مالفعليػت مكالتسػتارجاالبكامػلفػياليعرفػةالكافيػة
ذيفعليةفي اكتلػ اليعرفػةل ػااصػلكفػركعكل ػامػ لػوازـاليعرفػةكذلػ 

الكاملفياليعرفةهوالنبيكنجبافنكوففػيكػلعصػرالفاهػلكػلعصػر

خلقواالجلذل كالنكفيالكاملالسػابقلعػدـاالقتػرافكالػركاةعنػهافكػانوا
كاملي ف مابدالهكافكانواناقصي فيحرفوفالكلمع مواضعهمػ  يػر ػافظ
كاملل مكياهوبي .
ككجهاخرافجيي الالقليسوافي انةالقربالياليبدءبالبداهةكفػي م
جلبػانهالنناسػبا ػد رامػ الالػقكالالػق
البعيدكبين يابوفبالب كاليبدأ 
افنجػرياالبػياءاالباسػباب العػدـتحيػل
كل ممحتاجوفالػياليػددكابػياع 
الالق يرقكعدـتيكػ االسػتدالؿبغيػرقكعػدـكػوفه ػوراال ػداالهكػ ا
كالالقلعدـمناسبت مالنيكن متلقياليددم اللهسبحانهمػ  ػاجت مالدائيػة
ٗ

فيبقائ ماليذل فجرتالحكيةبافنكوففيكلعصػرانػاسماصوصػوفك
همابرؼالالقكالطف مكاقرب ماليهسبحانهكاببهبيشيتهكانسببارادتهبل
نكونواصفاتهكاسياءقكمحبوبيهاليتصفي بصفةمحبتهناخ كفع اللهسبحانه
االمدادالكونيةكالشرعيةكنبلغوفاليسانرالالقكلوالذل لفنػواعػ اخػرهم
فيطرفةعي لعدـكصوؿاليددالي م.
بانهخلقالالقلغانةكالغانةالنجوزافتصلالي


ككجهاخرافالحكيمجل
اللػهسػػبحانهلغنػػاقعػ خلقػهفيجػبافتصػلالػػي مف ػيالجػػودكالكػػرـالن ػم
نكونػواكالنعقػلفػيالحكيػةافنسػويالحكػيم


نكونوانستحقونهمنهقبلاف

لم
جيي خلقهالصالحكالطالحكالعالمكالجاهلكاليعتدؿكالينحرؼك يػرذلػ 
فيتل الفاندةمػ تفػاكتقػوابل مككػ االنجػوزفػيالحكيػةافنوصػلالػي م
الفائدةعليالتفاكتمػ عػدـمييػزقػاط للحجػةكعليػهبػ ل النقطػ الحجػة
فا تاجفيالحكيةاليمييزكميزافنفرؽبين مثمنوصلالي مم تلػ الفائػدة
علي سبرجحان مفيالييزافالقاط الع ارهمكهواالبتالءكاالختبارباالمر
كالن يكاليبلغع اللهذل االمركالن يهوالرسوؿال يلوالقلمنسػتعدسػانر
الالقالفنتلقوام اللهاالمركالن ػيلتفػاكتقػوابل مفب ػ االوجػهان ػ رانجػب

افنكوففيكلعصرنبينؤديع اللهسبحانهاكامرقكنواهيػه تػينييػزاللػه

سبحانهبي الصػالحكالطػالحكنوصػلالػيكػلمالػوؽمػ تلػ الفائػدةبقػدر
استعدادقكنقط الحججفاف م.
ككجهاخرافالحكيةاقت تافننشأالالقفيه قالدنيام  انػةالبعػدك
هيالياءكالترابم انهقدكي فيػه انػةالقػرببػرباالربػابفكػافنحتػاج
٘

االنسافم اكؿنشوقاليبلوغ انتهالياسبابالنهبنفسػهالنكػوفسػببترقيػة
نفسهضركرةافالناقصفعلهان رانػاقصكالنرقػيالػ اتالفعػلكالفعػلالػ ي
نرقيال كاتهوالفعلال اتيبالحركةاليمبدئ اايتوج االيمبدئ اكسػيرها
اليهكهوالحركةاالنفعاليػةكنحتػاجالػيفاعػلخػارجكذلػ افالحركػةال اتيػة
النعقلافتكوفانجادنةكانياهػيانوجادنػةكاالنوجػادنحتػاجالػيموجػدفليػا

انشأاللهاالنسافم الياءكالترابكفلهبط االرضكرباقبانديالنجوـكالليػل
كالن اركتواردالحركالبرد تيجعلهنبات راكتولدم بط امهكخرجم االرض
فرباقباسبابالسيواتكاالرض تيجعله اءلالنساففكفلهبط ابيهكامػهك
رباقباسبابالسيواتكاالرض تيجعلهكيلوس راثمكييوس راثمدم راصافي راثممني را
كق ؼاليائي فير ماالـككفلهاناقكرباقكانياقجيػاد راثػمنباتػ رامػ نطفػةك
علقةكم غةكعظاـكاكساءلحم تياخرجم كيونهالالػقاالخػرالػ يهػو
الالقالحيوانيكلواله قاالسبابكالتربيةطور رابعدطوربسبببعدسػببليػا
ككيحنعقلافنجعلالينػينفسػه يوانػاكنجعػلهػولنفسػه

بلغه االيبلغابد را
اع اءكجوارحكاالتكادكاتكاركا راككلماهػوفاقػدق ابػاككػ ل فػي
كلدرجةالنقػدربػيءافنجعػللنفسػهمػالػيسلػهثػمنربيػهاللػهسػبحانهالػي

نكػوفللحيػوافافنجعػل

افنارجهم بط امهكنجعلفيهالنفسالناطقػةكهػل

لنفسهنفس راناطقةكهونفقػدهاكادنػيمن ػابػدرجاتفا ػدثاللػهسػبحانهفيػه
امهفارضعتهك تهكربتهككالتػهك

النفسالناطقةب قاالسبابثمكفله

فظتهكراعتهكعليتهبالليلكالن ار تيجعلهناه راناطق رامابي راباالستقالؿالي
مرنهبالعقلاليافبلغفصارمػدبر را
تكلمبكلبيءكميزفرباقابوق تيادبهك ّ 


اف
ٙ

فيامرق ازم را اذر راماترع راصانع راكلوالبيءمػ هػ قاالسػبابلػمناػرجمػ 
قوتهبيءم ذل ابد راابد راكهو ي كونهفاقد راماكافنيكنػهافنحػدثلنفسػه

نحدثافعاالدكنهلمتك هػاهرةعليػهك

فينفسهماليسلهكافكافنيك لهاف
النحدثبتل االفعاؿفينفسهماليسلهكمانريم ترقػيالشػيءبعػدصػدكر
االفعاؿكنزعممنهانهم االفعاؿفػ ل خطػاءمحػضكانيػاهػوباسػبابنعػدها
اليسببكنحرك االي يانشاءفيتحرؾالي يانرندكليسنرقياالثرالػ ي
هوالفعلالياليوثرال يهوال اتابػد رافػالنجػاةال ػداالبف ػلاللػهسػبحانه
فالنتكل عاملعليعيلهبػلهػ قاالعيػاؿتصػدربعػدتحػرؾالػ كاتصػعود را
بامداداللهسبحانهالي يانرندفكليػانصػعددرجػةنصػدرمنػهفعػلمػ تلػ 
الحالةالحادثةكذل الفعلهلهكنورقاكنزك رالباػ الفاللػهسػبحانهالػي يػا
نرندفكليانتغيرال اتنتغيراالفعاؿكياافالسراجنورقاالكؿم كينونةالشعلة
االكليككليانيدمدد رام الده نحدثبعلةاخريكل انوراخرفليا يػرت
بالتدبيرفياالفالثانيا دثتنور راا يػركلػوخ ػرتا ػدثتنػور رااخ ػرك
هك افكلفعللحالةلل اتصاعدةاكهابطةك االتال اتانفعالياتكتحتػاج
ءافنغيػرنفسػهمػ  ػاؿالػي ػاؿكالنغيػر
لشػي 
اليتدبيرمدبرخارجيفػانيل 
الشيءم جوهرنتهاليجوهراخراالموثرقال يانشأقبياباءكيحباء.

فليػابلػغمبلػغالرجػػاؿكاسػػتعدللتعػػدنلكالتكػػوفباالنسػػانيةكالحكيػةك
النزاهةكالعلمكالحلمكال كركالفكركالنباهةا تاجالػيافنكفػل يػركالدنػه
كننبغيافنكوفه االسببان رامثل

كيي رامنزه راعالي را ليي راذكور رافكور رانبي را
الفيياجعللهكياافالناركاملةفيالتساي كالياءكامػلفػي
سانراالسبابكام ر
ٚ

التبرندكالشيسكاملةفياالضاءةكهك اكػلبػيءمػ االسػبابنكػوفعلػي
الفييػا

ن جالحكيةكالصوابك
الكياؿفوجػبافنكػوفهػ االسػببان ػ راكػام ر
جعلالجلهكه االسببهوابوااالنسػانيةكهيػاالنبػيكالػوليكػائني مػ كانػا
فالحكيمكاليتنزقكالعليمالحليمال كورالفكورالنبيهبالحقعلػي سػبالواقػ 
يرالياطئهوالنبيفانظرلنفس هلنحتاجالناساليم نكػوفسػبب راالخػراج
ه قاالمورمن ماـالفافخطرببال الفادفعهبافه قالاصاؿقدجعلتفيقػوة
االنسافكلمتجعللغو راكالبدم خركج ام القوةاليالفعليةكهوبنفسهالنقدر

علياخراج اكك ام هومثلهفالبدكافنكوفسػببالخػراجهػ قالقػويالػي
الفعليةكهوالنبيال ير.
كافقلتهالنكفيفيذل االسبابالسياكنةالكونيػةقلتافاالسػباب
السياكنةالترتبطبياالنناسب ام السفلياتبلبيانناسب اكنطاكعفعل اكياتري
افبػػعاعالكواك ػبنحػػرؾالرنػػاحكالنحػػرؾالصػػاوركه ػػوراالث ػرموقػػوؼ
بصلوحالفاعػلكالقابػلكالنتػاثرمػ فعػلالفاعػلاللطيػحاالالقابػلاللطيػحك
القوابلالسفليةماتلفةفالفاعلاذااراداعالـكثيحبامرقنعلماللطيحبػامرقاكؿ
ثمنعلمبهم هوادكفمنهبدرجةثمب ل االدكفم هوادكفمنػهكهكػ اكيػا
انهاذاارادتحرن صارنحرؾرك

اكؿثػمبرك ػ بػدن ثػمببػدن ذلػ 

الصارفاالفعاؿالنفسانيةالصادرةع االفالؾالتتعلقاكؿاالبنفسكاملػةثػمب ػا
تتعلقبسانراالنفسالتيدكن اكالنفسالكاملةالتػيتتربػيبػاالفالؾفػيجييػ 
ج اتالعلوـاليتعلقةباصالحالالقهينفػسالنبػيكب ػاتربػيسػانرالنفػوس
فثبتلزكـكجودقكسانراالسػبابفكيػاافاالفػالؾترضػ الصػبيبامػهكػ ل 
ٛ

تربيهبالنشوكالنيابوالدنهكمػ نربيػهكتعليػهبػالنبيكالتػتعلمكػلنفػسمػ 
النفوسباالفالؾبالسببكك ل تقدنرالعزنزالعليمكابياللهافنجرياالبياء
االباسباب ا.
كافقلتاالنكفيفيذل كجودسانرالعلياءكالحكيػاءقلتفػاك رالمػ 
ناػػرجالعلػمكالحكي ػةمػ العليػػاءكالحكيػػاءاالاالنبيػػاءكثاني ػ رافػػافالعليػػاءك
الفالنكوفسػبباخػراج
الحكياءافقالوا ق رافقدرككاع االنبياءكافقالواباط ر
الحقم قوةالناساليالفعليةه اكالنبيافكافسػابق رافعليػهعلػين ػجالتعلػيم
اليناسبالهلزمانهكال ياخ منػهاخػ ذلػ الػن جكالعلػملػهبػن جالتعلػيم
اليناسبللزمافالال قفالبدكافنكوففيكلعصرنبػينػاطقبػالحقاك جػة
معصوـاخرمثله.
كافقلتافالعلياءاالخ ن ع االنبياءالسابقي نترقوفبػي ابعػدبػيءك
نزدادكفالعلمكنكفوفاهلزمان مقلتافالعػالماذابلػغمبلػغمشػاهدةجييػ 
قانقعصرقكعلمجيي مال اكب اكفي اعلممشاهدةالخطاءفيهف والبالغمبلغ
البكثيرمن ا يرمشػاهدل ػاخػاطئفػيكثيػرمن ػافالنكفػي
النبوةكافكافجاه ر
الكنبقيقويكثيرةفػيالنػاسقػد
كجودقالفالسببم اللهنجبافنكوفكام ر
جعلتللاركجكالتارجلنقصالسببكالحكيةكالقدرةكاال دنةتقت ػياف
النكوفنقصفياالسبابم اللهسػبحانهبػلنجػبافتكػوفاالسػبابمػ اللػه
كاملةثمم باءامػ كجػوزيخيػر رابانيانػهكباػركجقوتػهالػيفعليتػهكصػار
موجود رابياهوانسافكم باءكفركجوزيبػر رابكفػرقكبعػدـخػركجمػافػي
قوتهكعدـصيركرتهانساناكبقائهم الحيواناتبالجيلةكياا تاجػتكػلقػوة
ٜ

اليمرجحنارج االيالفعليةكػ ل القػوةاالنسػانيةالقدسػيةان ػ راتحتػاجالػي
سببكعدـخلقتهنوجباللغوفيجعل اكذل السببهوالنبيم اللػهسػبحانه
اكم نقوـمقامهمثلهفاف مرابد راموفق رافانهدليل كيم.
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
كجوبكجودنبيفيكلعصركفيياذكرناكفانةكبالغ.
فصـل:افبعضفرؽاليو دن قدالقوابب ةعلػيالج لػةفزلزلػوهمعلػي
الصراطاليستقيمكازلوهمع الطرنقالقػونمفقػالواانػانقػربػافلنػاربػ راكا ػد را
كيي راعليي راقدنر راالب فيهكالرنبنعترنهكلك نعلمقطع راانه نيعيػاسػواق
فال اجةلهاليافنع باكنر ماكنامراكنن ياكندعواكنح راكنعداكنوعد
فالنحتاجاليارسػاؿالرسػلكانػزاؿالكتػبكانيػاخلػقالالػقجػود راككرمػ راك
خول مه قالداركمكن مم انحاءالتصرؼفي اكاالنتفاعمن ػافيعيشػوففي ػاك
ناكلوفكنشربوف تينبلغالكتاباجلهفييوتاالنسافاكنقتلثػمالبػرزخكال
شركالجنةكالناركلقدصعبعليالج لةردهاكتزلزلوافي ػاهػ اكافكػاف
قدتبي ميامػرالجػوابعػ ذلػ كمػ عرفػهالنافػيعليػهالجػوابعػ هػ ق
الشب اتاالانيا ببتافاذكرجواب اباصوص ا.
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فنقوؿل مالب كالرنبافاللػهسػبحانه نػيك نػاقالنقت ػيافن يػل
الالقبلنقت يافالنالقالالقاالالجػلفائػدةتصػلاليػهكافالنتصػرؼفػي
خلقهتصرفاالجلفائدةنفسهكاماافنسألهخلقهجبركسرقفيجبركسرقاكنرفػ 

اجتهاكنكسيعورتهاكنطعمجوعتهاذاسػألهفالننػافيذلػ الغنػيبػلنكػوف
مناسب راللكرـكالجودكهوكرنمجوادقدخلػقالالػقبجػودقككرمػهفػاذاكػاف
العطاءبيقت يسؤاؿالسائلي الننافيالغناءبلنكوفم الجودفالبػاسبالعطػاء
اذاس لكيانقركفبانهنالقكنػرزؽكنحيػيكنييػتكنرفػ كن ػ كنصػحك
نيرضكهك اسانرالتصرفاتالكونيةكافكانواننكركفذل اجيػ كنقولػوف
انهخلقثمرف ندقعن مفلمنعرفوامعنيالالقفافالالػقاذاكجػدبنظػرالاػالق
نجبافنفنياذارف نظرقعنهكاللهسبحانهخلقالالقالم مػادةكاليالػوؽال

م مادةمالوؽبال اتكاليالوؽبال اتالنعقلانقطاعهع الاالقابػد رالعػدـ
امتدادك االتفيال اتككون اابد رافياكؿالصدكرع الاالقفا فظهمقدمة
كك ل الننافيالغناءاليطلقاجراءالالقعلين جالحكيػةكالصػواببػلهػو
م مقت ياتالحكيةكقداقررتمبحكيتهكاالنلزمكمبػاالقرارخلقػهاليػتق ك
امرقاليحكم.
ننػافيالغنػاءبػلنجػبافنكػوف

فاذاكافاجراءالالقعلين جالحكيػةال
ليقت يالحكيةنقوؿل مكجود اكمجام للشتاتقاضبالحق املكلا د
علي دقكمقامهميدفلليدفمجندللجنود افظللثغورمان للطغاةكاجػبفػي
الحكيةكبدكنهنكوفالالقناقص رااـالفافقلتالفالكالـم جاهلمثل فان 
تعي بف لنظمالحكاـكتزعمانهنيك العي بدكن مكم علػمعلػمسياسػة
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اليدفعلمافالدنياالتقػوـنومػ راكا ػد رابػال ػاكماككبيػرابػد راابػد راكمػ ذلػ 
ا تجتمبعدانكاراالنبياءاليالحكاـالج لةفنصبتيوهمكاطعتيوهمكسكنتمفي
هل مكذل  يرخفيالهلالحلكالعقدكافقلتنعمنجبفيالحكيػةفػاقوؿ
كيحنالاللهسبحانهبالحكيةككل كػيم كيتػهمػاخوذةمػ بعػضكجػوق
كيتهفالبدكافنجعلم  كيتهفيالبالد اكي را.
كافقلتنعمنجبفيالحكيةكلك علػمانػابانفسػناننصػبعلػيانفسػنا
اكي راكنستغنيبهع نصباللهقلتانكػملػوتػدبرتمعػرفتمافالحػاكممػ 
نقطػ اللػصالمػ نقطػ الطرنػقكالحػػاكمهػوالجػػام الاليفػػرؽكاليصػػلحال
اليفسدكالعالمبالسياسةالالجاهلكهك اكهػلانكػماذاتػدبرتماكاجتيعػتمك
تراءنتمعرفتمم كافهك اعلػيالحقيقػةاـالفػافقلػتنعػمفقػدادعيػتعلػم
الغيبكهوليسفي كافقلتالفكيحنكتفيفي كيتهافنفوضاعظمامػور
الحكيةال يندكرعليهالكلاليج لةخلقهلينصبواالنفسػ م اكيػ راكاالنفػس
تاتلح االت افاللصوصننصبوفعليانفس ملص راكبير راكالفسقةفاسق راكبيػر راك
الل ػواهمفيقػ 
الج لةجاه ر
الكبير راكهك افكلقوـننصبوفعلي مكبيػر رامشػاك ر
بي االقواـب ل التعاديكالتقاتلكالتعاندكجيي فسادالعالمم ج ػةافالقػوـ
عدلواعي نصبهاللهاليمػ نصػبوقفوقػ مػاكقػ كليػاعلػماللػهافخلقػهعلػي
صنوؼبتيكل ماراءبتيكاختياراتمتفاكتةكجبفي كيتػهافننصػبهػو
بنفسه اكيػ راعػد رالنجبػركسػراليػدفكالتيػدفكنقػيمالالػقعلػيالصػالحك
الصوابكه االحاكمهوالنبيال يركسيأتيم صفاتهمانعرفكمافالحاكمم 
النحتاجاليافنحكمعليها دكك ل نجيباذالبسواعليالناسبالشوريبػاف
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بوريكلقوـعلي سبهواهمكافكانواناتاركفقومػ رانق ػوفبػالحقكبػه
نعدلوفففركاع االقراربنبيكا دكادعواكجوبانبياءعدنػدةلشػورن مهػ ا
كطباعه االالقالينكوس يرمنكوركالنشػتبه ػال مكلػيسملك ػماالعلػي
التغلبعلي طاـالدنياكالظلمكالغشمكافدبركانوم راتدبير رافانياندبركفلبقاء
سػػلطان ماللحفػظالرعيػةكافاصػػلحواامػرالرعيػةفرضػ رانومػ رافانيػانصػػلحونه
ل النلحقاليانفس مالفسادنعوذباللهم بركرانفسنا.
بالجيلةعدـالحاجةالي اكمقوؿا يقالنعبؤبقولهكم كجوبكجودق
النجوزافنكلاللهامرنصبهاليالج لةفيتا كػلقػوـ اكيػ راكنتشػاكركاعلػي

التعػػاديكالتنػػازعكاالسػػتقالؿباليلػ كالتفػػردكنكػػوفذلػ كػػر راعلػيمػافػر
فالواجبفيالحكيةافننصببنفسه اكي راعػد رال كييػ راسانسػ راناهيػ رامجاهػد را

عليماناتيكخلقهمحتاجوفسائلوفمثلذل بالسػنةقػوابل ممنػهكهػوالجػواد
الكرنمكنتوقحانتظػاـاليلػ الػي انػةاجلػهفػيكػل ػي بػ ل فيجػبفػي
الحكيةانجاد اكمك اكعدـتاليةاليل منهكلػيسمػ الغنػيا ػداثملػ 
ناقصفانهدليلنقصاف كيةالحكيمكنقصافالحكيةدليلفقرقاليمالػيسلػه
فعدـخلقةاالنبياءفياالعصاردليلفقرالحكيمال ناقاذاعرفتفيقت ػيالغنػي
يافنكوفاثرق يػرمتوقػحالػياسػتكياؿمػ 
ا داثمل كاملالبتةكم الغن 
الكخولكيوقلينظركيػحتعيلػوفكامػركمبيػا
يرقفالغنيلغناقخلقعالي راكام ر
فيهصال كمكنجاتكمعيامقت اقفسادكمكن اكمعيافيهفسػادكمككقػوعكم
فييامقت اقهالككمكذل كلهم  ناقاليطلقفافنجوتماكهلكتمفلمننتف هو
بهكلم نت رركانياكصلالنف كال ػرالػيكمليػاالػزـاليقت ػياتمقت ػيات اك
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ليسلهرضاءكالساطااله اااللزاـكه اااللػزاـجػودمنػهككػرـكاسػتجابة
لدعوةالقوابلكانياهمان راعبادامثالكمفتدبرفيياذكرتفاففيػهجػوابكػل
بيءترندفيردهمكعلياهلالف مالسالـ.

فصـل:افقاؿقائلافكافالغرضم الالق انػةكتلػ الغانػةالتظ ػرمػ 
الكيوفاليالعيافاالبوجودنبيكياقلتسابق راكالجلذل كجبانجاداالنبياء
كنحػ نػػريعيانػ راافاالنبيػػاءلػمنيكنػػوامػ التصػػرؼعلػيمػابػػاءكاكارادكاك
لمنظ ركاالغانةكالالقباؽعليمػاكػاففػدليلكممنقػوضببقػاءالالػقكعػدـ

اصغائ مالياالنبياءقلنالهافالغرضقدتحققكانتمراقدكففػيمراقػدالغفلػةك
االنبياءبلغواماامركابتبليغػهكذهبػوابيػ ارادكاالػ هاببػهكاهلكػوامػ ارادكا
اهالكهكانتمفي فلةالهوفسػاهوفالتزعيػوففػوؽتػدبيراتكماليلكيػةعلػي
زعيكمتدبير را كذل افصوافيكلكثيراقػلاجزائػهكالبػاقيناالػةك ثالػةال
اجةالي اااللتتييمبعضاالموركاالنبياء ي جاءكاخلصػوااكل ػ الصػوافيك
نب وهمكاكصلوهماليالغانةكلياتتنب واكاهلكوام ارادكااهالكهفػيالػدنياك
االخرةفاقوؿلكم:
هفرالطػالبوفكاتصػلالوصػل

كفػػػازاال بػػػابباال بػػػاب

كبقيػػػتمم بػػػ بي  يػػػاري

بػػي  ػدالوصػػاؿكاالجتنػػاب

كالغرضمػ الالػقكصػوؿالصػوافيالػي انػةالالػقكامػاالبػواقيف ػم
متيياتامورهمكنواهم ػوائج مفػيمعابػ معلػيمثػاؿالبػدف يػانكػوف
الغرضم البدفتعلقالػركحبالقلػبالػ يهػوصػافيالبػدفكامػاالصػدرف ػو
لحفظهكاالرجللنقلهكاالنديلادمتهكالحػواسالنصػاؿاالخبػاراليػهكهكػ ا
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كلمنظ رمن االغانةلكن ابقتالنهه رم بين االغانػة
فاالع اءكافلمتصرقلب را 
كبقتلحفظالغانةفبقاءه االالػقالينكػوسلعػي الصػفوةالػ ن ل ػمقامػت
السيواتكاالرضكل مخلقالالػقكاالنبيػاءجػاءكاكصػفوهمعػ االكػدارك
جعلوهمبال بارفافنكفرب اهوالءفقدككلناب اقوم راليسواب ابكافرن فاكل 
الصػػفوةنعيلػػوفبيقت ػياكامػػرهمكنػػواهي مكنسػػتيعوفالػػي مكنحبػػون مك
نطيعون مكنؤمنوفب مكالجل مجاءكاكالجل متحيلواهػ قاالذنػاتصػلوات
اللهعلي مكجزاهماللهعناخيرالجزاءكالجل معابتالبواقيكيػاتػريكانيػا
ه االقوؿننقضعليناقولنالوبقيالدنياكليسفي ػامػؤم كلػوسػاعةكلػمتكػ 
ك ل ابد راه اكه االالقان راعابوابف لتػادب مبػاداباالنبيػاء انػةاالمػر
ان مكفركابنبيكامنوابنبيكافكفركالفظ رابالكلفقدبقػيفػي مسػنةسػوالف م
االخ ن بقوؿاالنبيػاءكهػوالءنطيعػون ممػ  يػاالنشػعركفكبف ػلطاعػة
االنبياءككجودالصفوةعيش مكبقاؤهمكهمنحسبوفان مالنحتاجوفالػينبػي
هي اته اككجوداالنبياءننف الدنياكتقوـبهفيالظاهراطيعوااـلمنطاعوافػاف
كجودهمفيالػدنيانحتػاجالػيالليػلكالن ػاركالسػياكاتكالشػيسكالقيػرك
االرضكالياكلكاليشاربكالننتظملهذل االافنبقػيالػدنياكيػاتػريكقػد
الفيكتابنااربادالعواـفيحضكجودالنبيفيالدنياان را
بر ناامثاؿذل مفص ر
الع الباط كه امعنيمانزؿفيالقرافكماكاف
سبببقاءالدنيافيالظاهرف ر
اللهليع ب مكانتفي مكلوعلمالناسسراالمرمافتركاعػ االتصػاؿباالنبيػاءك
االكلياءكاالرتباطب مكتحيػل اجػةمػ  ػوائج مفػافالجػلبقػاءكجػودهم
نحفظاللهكلم نرتبطب مكنقترفكياانػ بػا تراـقلػبزنػدتحتػرـجييػ 
٘ٔ

اع ائهكالجل فظهتحفظجيي اع ائهكالجػلاكرامػهتكػرـجييػ اع ػائه
فاف مرابد راموفق را.
ككػ ل نػػدف بػ ل بػب ةالػ ن ننق ػػوفبػزعي مدليلنػاباهػلاالرض
الجدندةكالجزانرالتيفياكساطالبحػارفػان مبػزعي ملػمنبعػاالػي منبػيك
بالدهممعيػورةكخلق ػابػاؽكالنبػيل ػمكنقػوؿل ػمافالواجػبعلػياالمػم
افناخ كابسنةنبيبعاالي م تينبلغ منسرمابعابهكافاالممالتػيزعيػتم

م كلدادـكهونبيكلهبرنعةكم كلدنوحاكالثياني ال ن امنوابهكبرع م
برعنوحفكيحلمنبعاالي منبيكتظػاهرهمعلػيتػرؾسػنةالنبػي يػرم ػر

باصلالحكيةكافاللهسبحانهلمنالبالحكيةكافا د رامػنكملػمنحػطبجييػ 

اهلتل البالدفلعلفي ماكلياءللهسبحانهمومني متشرعي بشرعنبيالعصػراك
االنبياءالسابقي كادـكنػوحكقػداختفػواخوفػ رامػ فراعنػةبالدهػمكالنسػعكم
افتنكركاذل بتةفانكمفيب م ذل كاليشكوؾالنصيرسػببالػنقضفييػا

علمبالقط كاناعلينػاافكجػودالحػاكمبػالحقمػ الحكيػةكلػمناػلالحكػيم
بالحكيةكبقاءاهلتل البالدم تظاهرهمعليزعيكمعليتػرؾسػن االنبيػاء
مػنكمافنقػوؿ

كبقاءالفسقةببقاءاليومني ككياذكرناسابق راه اكالنسػ ا ػد را
ليسفي م جةكلوماتفي رافاذادؿالدليلعليلزكـكجودالحجةفػيكػلعصػر
اماهاهر رامش ور رااكخائفػ رامغيػور راكببركػاتكجػودقهػاهر راكباطنػ راتقػوـالػدنيا
كجباتباعهكاليشكوكاتالتنقضعليهالبتة.
كافقلتكماالحاجةاليكجودالحجػةاليافػيالػ يالنتصػرؼككيػح
ننتظمبهامرالعبادكالبالدكاذاجػازافنكػوفخفيػ راكالنتصػرؼجػازافالنكػوف

ٔٙ

قلتافلوجودالحجةاثرن اثر راسياسي رافيهاهرالدنياكاثر راكونيػ رافػاذااختفػي
لحكيةكلمنظ رمنهالسياسةلحكيةليسانهلمنبقالػيكجػودق اجػةفانػهفػي

االكوافكالقلبفياالع اءكبه يوةالكلك فظػهكقوامػهكيػامػركنػاتياف
النػ كرفيػهبػطر رامػ 
باءاللهه اكليابلغالكالـاليهي ناا ببناافنعنػوففصػ ر
تصرؼالحجةالغانبكلوعليسبيلاالبارةفػافموضػ تفصػيلهبػاباالمامػةك
سيأتيافباءالله.
فص ـل:اعلػػماك رال انػػهلػػيسال ػػدم ػ الالػػقافنقػػوؿافالحجػػةالغائػػب
النتصرؼفيالعالمتصرؼسياسةفانهادعاءعلمالغيبكمدعيه يرمصػدؽك
ليسجيي انحاءالتصرؼهومػانعرفػوفمػ انفسػ مفػافاليالئكػةكالجػ ك
الشياطي نتصرفوففيالدنياتدبير راسياسي را كليستصرف معلينحوتصرفنافي
الظاهركليسم برطه االقسمم التصرؼرؤنةاليتصرؼفيػهلليتصػرؼ
بلنكفيفيهرؤنةاليتصػرؼانػاقكنقػدرعلػيالتصػرؼباالل ػاـكالقػ ؼك
الصرؼكالحجبكالتزني كالتشونقكالتقليلكالتكثيركالتاييلكامثاؿذل 
تينحصلمطلوبهم السياسةفياليل بواسػطةاك يػركاسػطةكمػ الػ ي
نجسراكنقدرافنقوؿانهالنصدرعنهمثله االتصرؼان راكهوالنعلمالغيب
كلمننزؿبهكتابكلمنردبهسنةكلم نابربهنفسالحجةفكلم نقوؿذلػ 
فانيانقولهم ج الةاكسوءطونةنرندبها طفاءنورالحقكاالفالبتعليذل 
مياالنجوزللعاقلفاذلمنقدرعاقلاف نبتعليذل ف ػوفػيبػ منػهكلػيس
لي النعلم جةعليم نعلم كليسالش بناقضلليقػي كنحػ قػداثبتنػافػي
رسالةمنفردةتصرؼالحجةفي اؿالغيبةبجييػ االدلػةالعقليػةكالنقليػةبيػا
ٔٚ

الننكركسن كرذل ان را افباءاللهبيانليقهػ االكتػابكاذقػدقػاـالػدليل
عليافالدنياالتقوـاالبنبيمتصرؼبتصرفهنقوـالدنياكم في اكنريالدنيا
قائيةعرفنااففػيالػدنيا جػةمتصػرف راكافلػمنشػاهدقكيػانثبػتكثيػر راميػا
لم نشاهدقفاذتبي انهنيك تصرؼالحجةك قاـالدليلعلػيكجػودقعرفنػااف
كالاالثرن لوجودالحجةثابتافكبهنقوـالدنياكمػافي ػاكالمػان مػ تصػرفه
الغيبػيكالدليػػلعليػػهفيػ الػ ينقػدراف نقػػوؿلػػيسفػػياالرضالجدنػػدةك
لمنك  ججابد را فلعل مكانواماتفي في افػيتلػ االنػاـالتػيانػتممطلعػوف
علي اك م خفائ ممتصرفي فياليل كل معنانةبي ام ب ػممػن مكاختفػوا
م بدةالتقيةكتظاهراهلالزمافعليالباطلكم ال ينقدرافننكرمػااقػوؿ
عليالجزـكانااقوؿعليالجزـان ملم نالوم  جةاماهاهرمطاعاكماتػح
للتقيةعن ممتصرؼفي مم الغيػبكبوجػودقك تصػرفهنعيشػوف تػينبلغػوا
اجل مكجزميذل بيامرم الدليلعليلزكـكجودالحجةمػ اللػهسػبحانه
عليخلقهكالنكوفالحكيةم الحكيماليطلقناقصةكبيػاسػيأتيافبػاءالله
م الدليلفيمحلهفتدبر.
فتبي كه رلي نظركابصرميامرم االدلةافالدنياالتالومػ  جػة
اكمبالحقالن االتالوم اختالؼكبقاؽكياافالدنياالتالوم ماءالن ا
التالوم عطشافكالتالػومػ هػواءالن ػاالتالػومػ محتػاجاليػهكهكػ ا
التالوم بي ءنحتاجاليهبي ءفكػ ل التالػومػ عػالمالن ػاالتالػومػ 
جاهلكالتالوم  اكمالن ػاالتالػومػ اخػتالؼ كالتالػومػ  ػقالن ػا
التالوم باطلكلوخلصال دفيالدنياالفنيالكلالنهنصػيربػالن انػةك
ٔٛ

النطيقهبيءمتناقفياكافاللهلي رالج لخالص راكلمنجعلفػيمقابلػهعليػ را
ق را نعالجهككلماسويالعلمالحقباطلكالنعالجبهالج لكال ػقاالمػ 
عندقبالكاسطة اكبواسطةكالنحفظالحقبالحقاالالحػقفياكػافاللػهليػ ر
الدنيابال جةكنجباف نكوفالحكيةم عندقكاملةثػمافمنػ ا ػدنفسػه
الختيارقم االنتفاعبهالن ربحكيةالحكيمفػافعليػهافنالػقالالػقعلػي
ن ػػجالحكيػػةكالصػػوابكنالػػقاليػػاءليػػاخلػػقالعطػ ثػػمافامتنػ رجػػل
باختيارقمنه تيماتعطش را الن رذل بحكيةالحكيمكالنسأؿعنهفانهقد
اتق الصن بوض الياءعندالعطشافكبجعلاالختيارفيهكعػدـاالنتفػاعمػ 
قبلالعطشافالياتارفيلزمهعاقبةسوءاختيارقكال رجفالواجبفي كيػة
الحكيمخلقةالحكاـعنداختالؼاالنػاـثػم اذاتعػاكنواعلػيدفعػهكاختػاركا
العطبكالنصبكالشقاءالنفس مفالنسأ ؿعنهالحكيمفاذاتعاكنواعليدفعه
كقتلهف ربمن مكاختفيمن متقيةالن رذلػ بحكيػةالحكػيمفػافالنبػي
كيانيك افنقتلنيك افنتقيكن ربكنافيع اعين م فظ راعلينفسه
التيفي فظ انظ اـالعالمف وفياناـخفائهنتصػرؼمػ الغيػبفػيالرعيػة
كيانريفيهصال مكندعول مكعلي مكنقػربكنبعػدكنل ػمكنافػيك
نعل كنقويكنوه كنقللكنكثر تيالنتالالبنيان مكنفنواع اخرهم
كهوم ذل ناهرفي مكفيصال مكنعرف مكنعػرؼالصػالحكالطػالحك
نؤندكنسددالصالحي  تينبلغ ممنت يمرادهمكنعرف منفسهكمػال ػمك
علي م تينظ رمن مالغانةكنا ؿالطالحكندعوعليهكنتقيهفالنظ رامرق
لهبسوءاختيارقكالباعاالنكاربي ءم ذل كالامتناعفيهفاذاامكػ كػل
ٜٔ

ذل كقاـالدليلعليلزكمهكهواك يلالبتةكاللهسبحانهالفاعلعلي سب
قابليةالقابلكقابليةالشي ءاالكلياسرعانفعا رال كاكليبالوجودكاقػربالػي
الفعليةم  يرق()1فاللػهسػبحانهالنتػرؾاالكلػيفػالمػان مػ االقػراربػلنجػب
االنيافبهكاالذعافكالتسليملهالبتةالل مكنعوذباللهاالافنكوفا ػدفيػهسػوء
سرنرةكبقاكةنفرم الحقبنفسهكالنسعهالتصدنقبهكالتطاكعهنفسهفػ ل 
ربهاكليبهكهونعالجهكيحنشاءكال وؿكالقوةاالباللهالعليالعظػيمكفييػا
ذكرنافياثباتمطلقنبي اكمعادؿعالمكفانةلي كافلهقلباكالقيالسي 
كهوب يد.
الوطلة الثاًي
في هعشفٔ هعٌي الٌثي ٍ الشسَل ٍ الفشق تيي الوقاهيي ٍ فيِ فصَل

فصـل:اعلمافالنبيامامشتقم النبأمحركةكهوالابركالنبيفعيلبيعنػي
الفاعلف واليابرع اللهسبحانهاكهومشتقم النبوةكهيماارتف م االرض
اكالن بوءكهواالرتفاعفالنبيبيعنياليرتف فانهقدارتف ع درجػةسػانر
اكالنبأ ُ
الالقاكبيعنيالطلوععليالقوـف والطال عليالقوـم عنداليبػدءاليشػرؼ
علي ماكبيعنيالاركجم ارضاليارضف والاارجم الغيبالػيالشػ ادةك
(ٔ )اعلمافاللهالواجبسبحانهقائمبنفسهلنفسػهكالحػوادثقائيػةبغيرهػااكبنفسػ ا
لغيرهاككلياكافقابليةالحادثاقربالياالستقالؿتكوفاقربم اليبدءكاببهبهك
كلياكافابعدتكوفابعدكاقلبب رافالشي ءال يهواكليفيالحكيػةاكلػيبػالوجود
م  يراالكليالبتةالنهاببهباليبدء  ال يبلغتاكلونتهالوجوبفيالوجودكاالمتناع
في العدـكاالكليهوالراجحالوجوداليرجوحالعدـف واكليبافنوجدقالغنيالفاعل

علي سبقابليةالقوابلفاف م.منػه

ٕٓ

النازؿم درجةعليااليدرجةدنيااكهومػ النبػيبيعنػيالطرنػقالواضػحفانػه
الصراطاليستقيمالالنحالياللهسبحانهاكم النبيبيعنياليكػافاليرتفػ ف ػو
مرتف القدركاالنبياءهمدرجاتعنداللهكاماالرسوؿف وم االرساؿكهػوامػا
بيعنيالتسليطفالرسوؿهوبيعنػياليفعػوؿاياليرسػلاليسػلطعلػيقػوـقػد
جعلسلطاناعلي مكامابيعنيالتوجيهفالرسوؿهواليوجهم عنػداللػهسػبحانه
اليقوـه ابحسباللغة.
كامافياالخبارفقدفرؽبي النبػيكالرسػوؿبج ػاتاخػركيػاركيفػي
الكافيباسنادقع زرارةقاؿسػالتابػاجعفر

عػ قػوؿاللػهعزكجػلككػاف

رسو رالنبي راماالرسوؿكماالنبيقاؿالنبيال ي نريفيمنامهكنسػي الصػوتك
النعان اليل كالرسوؿال ينسي الصوتكنريفياليناـكنعان اليل قلت
االماـمامنزلتهقاؿ نسي الصػوتكالنػريكالنعػان اليلػ ثػمتػالهػ قاالنػة
ك ماارسلنام قبل م رسوؿكالنبيكالمحدثانت يكال ياعرؼم معني
الاب ػرافالنب ػيالنعػػان اليل ػ نػػازالعلي ػهبػػالو يالتاسيس ػيالن ػهتػػاب بػػرع
االماـ

ايا ػداكلػيالعػزـكاالفػييك رؤنتػهلليلػ ككػ ااالمػاـفانػهقػد

ت افرتاالخباربان م

نػركفاليالئكػةكنػاتون مكنصػدركفعػ امػرهمك

ن ي مفيصغيراالمورككبيرهاكال يندؿعليرؤنػةالنبػياليلػ مػاركاقفػي
مرارقاؿكتبالحس بػ العبػاساليعركفػي
الكافيان راباسنادقع اسيعيلب ّ 
اليالرضا

جعلتفداؾاخبرنػيمػاالفػرؽبػي الرسػوؿكالنبػيكاالمػاـقػاؿ

فكتباكقاؿ الفرؽبي الرسػوؿكالنبػيكاالمػاـافالرسػوؿالػ يننػزؿعليػه
جبرئيل فيراقكنسي كالمهكن نزؿعليهالو يكربيارايفيمنامهنحورؤنا
ٕٔ

ابرهيمكالنبيربياسي الكالـكربيارايالشاصكلم نسي كاالماـهوال ي
نسي الكالـكالنريالشػاصانت ػي.فػنصافالنبػينيكػ افنػريالشػاص
كلك النسي ايكالػ ينسػيعهالرسػوؿفػافالرسػوؿنػرياليلػ نػاز رالعليػه
بالو يناطق رابهتاسيس رااكتاكيد راكالنبيليسك ل بلنق ؼفيقلبهق ف راال ام را
كركيان رافيهباسنادقع اال وؿقاؿسالتاباجعفر

ع الرسػوؿكالنبػيك

ال فيراقفيكليهف االرسوؿكاما
اليحدثقاؿالرسوؿهوال يناتيهجبرئيلقب ر
النبيف وال ينريفيمنامهنحو رؤناابرهيمكنحوماكافرايرسوؿالله
م اسبابالنبوةقبلالو ي تياتاقجبرئيل
محيد



 م عنػداللػهبالرسػالةككػاف

ي جي لهالنبوةكجاءتهالرسالةم عنداللهنجي هب اجبرئيل

ك

ال كم االنبياءم جي لهالنبوةكنػريفػيمنامػهكناتيػهالػركحك
نكليهب اقب ر
نكليهكنحدثهم  يراف نكوفنريفياليقظةفامااليحدثف وال ينحػدث
فيسي كالنعان كالنريفيمنامهانت يكفيه االابران راباهدبػي علػياف
اليرادبرؤنةاليل الرؤنةبػالو يكالرسػالةاليػهفالرسػوؿنػراقهكػ اكالنبػي
النراقهك اكيابينػاكنظ ػرمػ هػ االابػرانػهنػريالنبػياذاجيػ لػهالنبػوةك
الرسالةالركحفياليناـكنكليهكلك النراقفياليقظةفػ ل بػرزخبػي النبػي
ال يالنعان بػالو يكالرسػوؿالػ ينعػان بػالو يكنػدؿان ػ راعلػيكجػود
البرزخماركاقفيالبحارع زرارةع ابيجعفػر

 االنبياءعلػيخيسػةانػواع

م ن مم نسي الصوتمثلصوتالسلسل ةفيعلمماعنيبهكمػن ممػ ننبػأفػي
منامهمثلنوسحكابرهيم

 كمن مم نعان كمن مم ننكتفيقلبهكننقر

فياذنهكع درستب ابيمنصورالواسطيعن يا
ٕٕ

قاؿاالنبياءكاليرسلوف

عليارب طبقاتفنبينبأ فينفسهالنعدك يرهاك نبينػريفػيالنػوـكنسػي 
الصوتكالنعان فياليقظةفلم نبعااليا دكعليهاماـمثلماكافابرهيمعلي
لوطكنبينريفيمنامهكنسي الصوتكنعان اليل كقدارسلاليطائفةقلوا
اككثركاكياقاؿاللهفارسلناقاليمائةالحاكنزندكفقاؿنزندكفثلثي الفاكنبي
نريفينومهكنسي الصوتكنعان فياليقظةكهواماـمثلاكليالعزـالابر.
بالجيلةنتبي م ه قاالخبارافالنبػينوعػ راادنػيدرجػةمػ الرسػوؿكاف
لكلكا دمن يادرجاتكمراتبكلنبي الفرؽبين ياكسرالدرجاتكنقت ػي
ذل رسمفصلخاص.
فصـل:اعلمافاللهسبحانههوالعليمال يالنعزبع عليػهمثقػاؿذرةفػي
السيواتكاالرضكهوالشاهداليطل  االنعلػممػ خلػقكهػواللطيػحالابيػر
فيعلمجيي مقت يات ابالكسركمقت ػيات ابػالفتحفليػاتجلػيبػالتجلياالعظػمك
الظ وراالكرـال يالنسبقهسابقكالنلحقػهال ػقكالنطيػ فػيادراكػهطػام 
ال يهواكؿماخلقاللػهابػ دقخلػقجييػ مادكنػهمػ السػيواتكاالرضاي
االفاؽكاالنفسفاطل عليجيي اليقت ياتكاليقت ياتبانقاؼاللهسبحانهاذ
جعلهاكؿخلقهكمازفعليهكباهدقعليخلقهكمنيرارضهكسػيائهفالنافػي
عليهخافيةمياكافاكنكوفالينوـالقييةبتعليماللهسبحانهاذجعلهعيبةعليهك
صفةعالييتهكب يد راعليتياـملكهكانةب ادتهكه اهوانبعاثاللهسبحانهلػه
كانباؤاللهسبحانهاناقعياكافكنكوفالينوـالقييةكعليهعلمذل كلهبتعليم
كا دبكليةكا دةفيافكا دكليحالبصراكهواقػربثػمخلػقب ػ االتجلػي
الالقاالكؿكهماالنبياءكاليرسلوفكهمم ذل التجلػيكػالنورمػ الينيػرك
ٖٕ

الشعاعم الشيسكل مم اكؿالصدكراليمنت يالظ ورال ن بين يػامراتػب
كياالتذل التجليالكاملال يالنفقدكيا رالمراتػبكدرجػاتعدنػدةفكػل
م كافمن ماقربالياليبدءكاببهب ل التجليكافاكبرب ادةكاكثػرعليػ را
باالبياءككلم هوابعدعنهكاقلبب راكافاقلب ادةكعليػ رافلػ ل اختلفػت
درجات مككافاقرب مالياليبدءاكلواالعزـعليهػ االترتيػبنػوحكابػرهيمك
موسيكعيسيلقولهسبحانهفيترتيب مكمن كم نػوحكابػرهيمكموسػيك
عيسي كهوترتيباالبرؼفاالبرؼلتقدنمالااتماالف لباالجياعكالنقػلك
العقلثمابرهيمهوبيعةنوحبنصالكتابكياقاؿ كافمػ بػيعتهالبػرهيمثػم
الك لػل
موسيصا بالشرنعةالب يةثمعيسيال يلمنغيربرعموسػياالقلػي ر
بعضال ي رـاليبعوثلتكييلالتورنةالرفع اكيانصفياالنجيػلبالجيلػة
هوالءابرؼاليرسلي كاصحابالشران كياناتي.
ثمبعدهماليرسلوفاليالطوانحعلػي سػبدرجػات مثػماالنبيػاءعلػي
سبسبقمراتب مفكلياكافالنورابعدم الينيرنكػوفاقػلنػور راككليػاكػاف
اقربكافاكثرنور راكك ل همنزدادكفعلي راكا اطةبالسبقاليذلػ التجلػي
كننتقصوفبالتاخرعنهكلنعمماقاؿالشاعر:
م نقطةالعلماكم بكلةالحكم

ككاقفػػوفلدنػػهعنػػد ػػدهم
كقولهم نقطةبيافللحد.فادنياالنبياء

كاللهاعلمال ينريفيمنامػهبعػد

اعراضهع ه قالدنيابكلهكتوفيرك هاليالغيبفينبأبيانرادمنهفيالينػاـك
نق جزءم ستةكاربعي جزء رامنهلليوم فيريفيمنامها يان راماهػوخيػرلػهك
نرادمنهكارف منهال يننكتفيقلبهعلينحواالل اـفياليقظةكلمنبلغكيالػه
ٕٗ

مبلغ راننزؿالعلمالي واسهالظاهرةكنصػعد واسػهالظػاهرةاليػه تػيتشػاهدق
عيان راثمارف م ذل م ننقرفياذنهكصوتالسلسلةكلك ه اننكتفػيقلبػه
كافلمنفصلفياذنهلعدـخركجالعلػمفػياذنػهمػ القػوةالػي

المشرك را
مفص ر
الفعلمشرك رافيق فياذنهذل الصوت ي ننكتفيقلبهفيعرؼمعنػيذلػ 
الصوتاليجيوعياالجياليثمارف م ذل ال ينفصلفياذنهفيسػي باذنػه
الظاهرة ي نناجيهاليل بانزاؿمابرحفينفسهل االيعالماالجسػاـكاصػعاد
الكالنعػان بعينػه
اذنهالجسيانيةكج ب االياليبدءفيفصلالعلمفياذنػهتفصػي ر
كلك نق فيقلبهان راكنريفيمنامهان راكيارايابرهيمكارف مػ ذلػ مػ 
الكنكليػهكانيػا
نعان م مامربعينهاليل ال يناتيهبالو يم اللهسبحانهقػب ر
ذل باصػعادعينػهالجسػيانيةكتجنيسػ امػ اليثػاؿ تػيتصػيركػاعي االركاح
اليثاليةفتشاهداليل كياتشاهدكل ماليثلاالعليعي اليصػاببالجنػةالجنػة
م ان مفيعالماليثاؿكالب انهالننطب فػيعينػهبػبحجسػيانيكانيػانػري
الجنةبواسطةميلعينػهالػيالحػساليشػترؾالػياليثػاؿفيػنعكسمػ مشػاعرق
الباطنةالي سهاليشترؾكاليالركحالباصرةفيري.
بالجيلةال ينشاهداليالئكةابدارتباط رابالعػالماالعلػيمػ الػ ينسػي 
اصوات مكياافاليشاهدللجنةابدارتباط راب مم ال ينسي اصػوات مك اسػة
البصرالطحكمدركهاخفػياليػدركاتكادراكػهنحتػاجالػيف ػللطافػةمػ 
الركحكالحسكمالمنبلغالبدفمنت ياالعتداؿكالػركحن انػةالقػوةكالقػدرةك
التجردكالج بالنتحققذل لههػ اكاليلػ الطػحمػ الجػ كاكثػرترك ػ را
فتفط ماذكرتل فاففيهاباراتخفية.
ٕ٘

فصـل:اعلمافالنفسالكليةاالل يةمقاـالفعليةفان اال اتلكلذينفسك
كانتكاجدةليال اكجيي ماهيبههيبالترقبفليانزلتاليعػالماالجسػاـ
انحلتكتالبػتفي ػاكالحبػةفػياالرضفعػادتبػالقوةبعػدافكانػتبالفعػل
فا تيجفياستاراج االيالفعليةاليتدبيركتربيةفربياللػهسػبحانهاكؿنابػئ
م االجساـكهوادـعلينبيناكالهكعليهالسالـبيدقدرتهباسبابكاملةهيأهاك
هومسبباالسبابم  يرسببم اسبابالسيواتكاالرض تيابدعفطرتػه
كعليهم عليهماباءثمجعلهندقدرتهفػياه ػارسػانرالنفػوسكابػداءسػانر
برنتهكبامنهنسلهكليػاكػافلتلػ الػنفسالغيبيػةمقامػافمقػاـتشػرن كمقػاـ
تكون جعلػه

سػبب رالالمػرن نظ ػربػهالنفػوسالكونيػةبكينونتػهكطبيعتػهك

النفوسالشرعيةب دانتهكانصالهفدعاذرنتهالياللهسبحانهكالياالستقامةعلي
الطرنقةكلياكافالحدثنحػدثبػي فاعػلكقابػلاختلفػتا ػواؿذرنتػهفػي
ال
القبوؿالتشرنعيكيااختلفتفيالقبوؿالتكوننيفين مم لػمنتكيػلبػهاصػ ر
الاستشػراقي را
ك 
لمنست ئكلمنستشرؽكمن مم تكيلبػهبعػدافقػدكػافتكيػ ر
است ائي راكليانبلغالتكييػل قيقػةكينونتػهفاستشػرؽكاست ػاءبػهكاستشػراؽ
الحائطبالسراجكمن مم تكيػلبػه تػيادرؾمقػاـاالست ػاءةال اتيػةكلكػ 
لعدـصفاءقابليتهلمنبلغمقاـاالضاءةكاالبراؽكاالسػتقالؿكمػن ممػ تكيػل

تياستشرؽكاست اءبال اتكبلغ داالضاءةلصفاءكينونتهكاعتداؿطبيعتػه
كل والءفيه االيقاـدرجاتم  دكداالضاءةكاالبراؽكربيانبلغبا دهم
الصفاءكاللطافػةمبلغػ رانتجػاكزمقػاـاليكيػلاالكؿاذاكػافاصػفيمنػهكالطػح
فاالكؿمثلال ن لمن تدكابنورقكلمنؤمنوابهكالثانيمثلاليومني اليتبعي م 
ٕٙ

بيعته يااستشػرقوابػهكاهتػدكابنػورقكلكػ لػيسل ػماسػتقالؿكليػانبلػغ
التكييلب م داالستغناءع اليكيلف مفيذل كاليفتاحفياليدفانهنتحرؾ
ماتتحرؾاليدكنسك ماتسك ككالييتبي نديالغسػاؿككاست ػاءةالحػائط
بنورالشيسف مبيعةلهكاتباعليسل مبيءاالبحفظاليكيػلكالثالػامثػل
االنبياءال ن لػمنبعثػواالػيا ػدكلػمنتجػاكزنبػوت مانفسػ مف ػممستشػرقوف
مست ي وفبال اتقده رفي مماه رفيمكيل ػماالافكػدكرةطينػت ممنعػت
نورهمعػ النفػوذكاالنتشػارالػياهػلاالستبصػارفاهتػدكابانفسػ مالنفسػ مك
لمنبعثوااليهدانةقػوـكمعنػيعػدـبعثػةهػوالءالػيقػوـعػدـبعثػت مبشػرنعة

جدندةتاسيس راكالبالشرعالسابقتاكيػد رابػالو يالاػاصكاالفالنقصػركففػي
باالتو يدكصفاتاللهسػبحانهكالعلػوـكالحكػمكبػرحالشػرعالسػابقعػ 
العلياءكك ل للناسب مكبا وال مكصفات ماسوة سنةكيانتاسوفبالعلياء
الصلحاءكذل الننافيعدـالبعثةكالرسالةاليقوـكيافيالعلياء رف رابحػرؼ
كل والءدرجاتفيكدكرةاالنيةكصفائ افكلياكانػتانيػت ماصػفيكالطػح
نكونوفاقربالي دالرسالةعلينحومػاذكرنػاقفػيالفصػلالسػابقككػ ل 
الشيعةاالتباعل مدرجاتفياالستشراؽاذربيانقربب مالتكييلاليافنشفوا
علياالست اءةال اتيةاالتريافالحدندال ينوض فيالنػارنتسػا بػي رابعػد
ءاليافنصيرمحييكالجيرةكبي اكؿتسانهاليافنصيرمحيػيدرجػات


بي
متدرجةفرببيعيمشرؼعليالنبوةكلقيافكنظرائهكربنبيمشرؼعلػي
الرسالةكالرابػ مثػلاليرسػلي الػ ن تكيلػوا تػيابػتعلوابال دانػةكالعلػمك
الحكمفصاركاهداةلقوـاخرن كامركاباالبراؽكاالضاءةكال دانةكبعثواالػي
ٕٚ

طائفةقلوااككثركاكل مان رافيذل درجاتالي داكليالعزـكالاامسهػو
مقاـاكليالعزـال ن بلغصفاؤهممبلغ راصاركيال مبهاكثرم كياؿاليكيػلك

ليسبيتحتمافنكوفاليتكيلابد راادكفم اليكيلاالتريان تشػعلبجيػرة

سراج راكهاج راكمشعلةعظييةكانياذل الجلافاليكيلندللعػاليجػلبػانهك
الفعلللعالينجرنهميانشاءكيحنشاء.
فتبي كه رل درجاتاالنبياءكاليرسلي ببيافهػاهرخفػيافتفطنػتك
ذل النورال يفياليكيلهونورالنبوةكاالمانػةكالع ػدكالييثػاؽكالػركحك
الصحيفةكالعلمكالحكمكاالسماالكبرال ينودعػهاالنبيػاءالػ ن بعػدهممػ 
كصياكنبيكالنالوزمافم مستشرؽب ل النورمشػرؽالػيسػانرالقوابػلك
هوالحجةال يالنالواالرضمنهكالحقال يخلقتالسػياكاتكاالرضبػهك
العبادةكاليعرفةالتيخلقتالج كاالنسل اكالغانةكالفانػدةك يػرذلػ ميػا
سيعتفياالخبار.
اعلمافاللهسبحانههوالقدنمجلبانهكجييػ ماسػواق ػادثكيػا

فصـل:
قاؿالرضا

 قك خلقالثالابين ياكالثالا يرهياكقدت افرتاالخبػار

بافاكؿماخلقاللهالعقلكهوالقلمال يبهكتباللهسبحانهعليلػوحاالمكػاف
ماكافكمانكوفكالقلمهوالةالكاتبفيالكتابةكمظ ر ركتهكمحلمشيتهبػه
نكتبمانشاءفال ركةمستقرةبالقلمكالقلمجاراالبالحركةكالحركةفيالقلم
كالركحفيالجسدثمخلقبهاركاحاالنبياءفان ماكؿخلقمػ الرك ػانيي كيػا
ركاقفيالعوالمع ابيعبدالله

قاؿ افالكركبيي قوـمػ بػيعتنامػ الالػق

االكؿجعل ماللهخلحالعرشلوقسمنوركا دمن معلياهلاالرضلكفاهم
ٕٛ

ثمقاؿافموسي

لياساؿربهماساؿامركا د را م الكركبيي فتجلػيللجبػل

فجعلهدك راانت يكالكركبيوفهماالنبياءاي قانق مصلواتاللهعلي مكهمم 
بعاعذل العقلجعل ماللهخلحالعرشكخلفػهميػانلػيالالػقالفامامػهميػا
نليالػربجػلبػانهكالعػرشهػوذلػ العقػلكالقلػمكالوا ػداليتجلػيعلػي

موسي

هو قيقتهالفاالدكاتتحدانفس اكالنتجاكزبػيءمػاكراءمبدئػهك

هماليقربوفليسخلقاقربالياللهسبحانهمن مكهػمالقطػراتاليقطػرةمػ 
ربحنورنبي

كياركيعنه

الالقاالكؿكهماركاحاالنبياء

فػاكؿكليػةكتػباللػهسػبحانهبػالقلمهػو
جعل ماللهسبحانهسفراءبينهكبػي خلقػهك

ل مج تافج ةاليرب مكهيابسطمراتب مكارق اكالطف اكج ةاليالالػقك
هيا لظمراتب مكابػب ابػالالقكلػ ل بػبهمػرتبت مبورقػةاالس يػااف
اعلي ادقيقمستطيلكاسفل ا ليظمستدنرف مالوسائطكالرسلكاليبلغوفعػ 
اللهسبحانهنتلقوفبلغةالتو يدع رب مكنبلغوفبلغةالتكثيرالػيخلقػهفكػانوا
ك ل فياليلكوتخلحعرشاللهسبحانهموندن بػركحالقػدسكيػاقػاؿاذ
اندت بركحالقدسكنفاتفيهمػ رك ػيفكػانوانعبدكنػهكنو دكنػهعلػي
سبماه راللهسبحانهل مب مب ل القلمف منو دكنهبف لتو يػدالعقػل
كالقلمكبتانيدقكتسدندقكتعلييهكاربادقكماه رل مم فواضػلانػوارذلػ 
القلمكصفاتهم الج ةالدنياكفيالجامعةم اراداللهبدأبكمكم ك دققبػل
عنكمكم قصدقتوجهبكمالزنارة.
كافاردتمشاهدةذل فاعتبرم السراج ياابتعلدخانػهب ػوءالنػار
فانصبغضوءالنارفيدخانهكاست اءالدخافبهك صلللنارال ياءفيهفان اقبله
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خفيةع درؾاالبصارفالضياءاالفيالدخاففلياه رتالنػاربالػدخافمنصػبغ را
ه ورهابصبغهكاست اءالدخافب اابرؽالسراجعلػيالحيطػافكالجػدراففػال
ضياءللجدرافاالبصبغذل الدخافاليست يءكاضواءالحيطافراجعةاليصبغ
الدخافاليست يءكبكلهاذالضياءللنارالافيةكالبكلفياعرفهالحيطافم 
ال ياءفانياهوبشرحالسراجكترجيتهكتفسيرقكتعبيرقكتجليهكه ػورقف ػي
مست ي ةمنهكانوارهاصػادرةعنػهراجعػةاليػهنػاهرةاليػه اكيػةلػهفػاف مفانػه
النجوزازندم ذل البيافكليسكراءقاالالعيافكللحيطافاذاف.
فاالنبياءسالـاللهعلي مهماكؿالالقكهػمالسػفراءبػي اللػهكبػي سػانر

خلقهنعبركفعنهفكانواك ل اليافخلقاللهه االعالمكانزؿانوارهماليهكيا
قاؿكانزلنااليكمذكر رارسوالفانزل ماللهسبحانهالي يبالترابكاكدع ماناق
اليافخلقادـفاكدع مصلبهانداعقوةالانداعفعليػةفػافاالبػ التعػي لػهفػي
صلباالبقاؿسبحانه نصوركمفياالر اـكيحنشاءفكانوافػيصػلبادـك
خرجواك ل م صلباليصلب تيبلغكػلكا ػداجلػهككقتػهفاػرجالػي
ه قالدنياكيابيناسابق راككلياتحققفيصلبكر ممػادةمعتدلػةصػافيةقابلػة
لركحم تل االركاحاليودعةفيصلبابيناادـ

كتربتفير مام ا تػي

تيكنتكتكيلتابتعلتفي اايتل الركحالكامنػةفي ػامػ  يب ػاكانصػبغت
ب ل الصبغاليعتدؿكتصورتنبي راعلي سباستعدادهاكقابليت اكدرجت افي
الصفاءكالكدكرةفلمتحجبانيت الطيفةرك انيت ػاالسػابقةفػتكلمتلػ الػركح

عن اكنطقتب اكاه رتماعلي االلهسبحانهم العلمكالحكمفيالعػالماالكؿ
علي سبدرجت ا تلػ الرسػلف ػلنابع ػ معلػيبعػضاالنػةفػابتعث ماللػه
ٖٓ

سبحانهل دانةالنفوساالنسانيةكتكييل ػا تػينرقوهػاعػ درجػاتاالمػارةك
اللوامةكاليل يةكاليطي نةكالراضيةكاليرضيةكالداخلةفيعبػاداللػهكالجنػة
اليالقدسيةكهي يرتل اليراتبالي كورةقاؿاللهسبحانه فافتػابواكاقػاموا
الصلوة كاتواالزكوةفاخوانكمفيالدن كاماالػنفسالقدسػيةفيقام ػاعظػيمك
امرهاجسيمكهيركحاالنيػافكهػيبػعاعسػرجاالنبيػاءاليشػرؽعلػيمرانػا
قوابلاليومني كياركي الناسكل مب ائماالاليوم فتل مسحةم نورالنبوة
كسبحةم ضياءالرسالةاكرـاللهب االيومني مػ دكفالعػاليي كيػانػاتيفػي
محلهافباءاللهكلسنابصددبيان ااالف.
فصـل:اختلحالناسفياليومني كاالنبياءانههلنيك لليومني الوصػوؿ
اليدرجةاالنبياءاـالكاختالف مفيذل ليسب ي بلهػوعظػيمعظػيمفيػن م
م زعػمافاليػومني كاالنبيػاءسػالـاللػهعلػي ممػ نػوركا ػدكطينػةكا ػدة
فييكن مالوصوؿاليدرجت مكمقام مكافلػمنبعثػواالػيقػوـالنػهالنبػيبعػد
محيد

كربيانستدلوفعليذل بالحدنااليركيع النبي

علياءامتي

كانيلماره االابرمسند رافيكتػابنعػمقػدركيفػيفقػه

كانبياءبنياسرائيل

الرضا

فيباب قالنفوسركيانهايالعالمقاؿ منزلةالفقيهفيه االوقػت

كينزلةاالنبياءفيبنياسرائيلكمن مم من م ذل كقاؿافاليوم كافبلغما
بلغم االنياففانهفيمقاـالرعيةكالشعاعكالنبلغ داالنبياءالينيرن كهواهر
الكتابكالسنةم االكلي كقولهانابشرمػثلكمكرسػوؿمػ انفسػكمكرسػو رال
منكمكرسو رالمن م كامثاؿذل كك ل اخبارالطػي كاخبػارعػالمالػ رك يػر
ذل كه االقوؿمش وربي الناس تيانهكانهمجي عليهالنوجػدقائػلبغيػرق
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كذهببيانااالك داعلياللهمقامهاليعدـامكافكصوؿاليومني الػيدرجػة
اال نبياءكعدـمشاركت مفػيالطينػةكلػهقػران مػ االخبػاركليػحمػ االثػارك
صحيحاالعتباركدققالنظرالسػيداالسػتاداجػلاللػهبػانهفينػ كصػوؿاليػوم 
الع كصػوؿاليػوم الػيمقػاـاالنبيػاءكقػد
االدنياليمقاـاليوم االعليف ر
افردنافيالسلسلةالطوليةكتاب راخاص راطونلال نلفي باءتفصػيلاليقػاؿفعليػه
ب ل الكتابكلن كرهناعليمانقت يهالحاؿ.
اعلمافالحدكداالمكانيةم  ياهيليسػتاالهػيكالنحتيػلافتكػوف
يرهيفالبياضم  ياهوبياضالنكوفسػواد راكالطػوؿمػ  يػاهػوطػوؿ
النكوفعرض راكالكثافةم  ياهيكثافةالتكوفلطافةكهك اكتلػ القوابػل
التكوفموجودةاالبوجػودهػيتعػرضعليػهفتقػوـبػهالن ػان انػاتالوجػودك
اطرافهكاعراضهالتظ راالعليمحلكجوهركقدتبي فػيالحكيػةافالحػدكد
الكثيفةهين اناتكجودكثيح ليظكالحدكداللطيفةهين اناتكجودلطيح
الالتتنػاهيالػيابعػادمػ طػوؿك
فاالبعادمث ر
الن اناتالجسمكاليادةالعقالنيةمث ر
عرضكعيقكك امادةالجسمالتتناهيالي دكداليواداليلكوتيػةبالبداهػةك
التطيق ػاكانيػاذلػ الج ػلافالحػػدكدكيػػاالتذيالح ػدككانػتفي ػهبػػالقوة
فارجتاليالفعليةككياالتكلمػادةتكػوفعلػي سػباليػادةمػ كثافػةك
لطافةفكلقابليةم تل القوابلالتيهيالتكوفاالهيعارضةعليمادةمناسبة
ل االزمةلرتبت اكدرجت امػ عرصػةاالنجػادالتصػعدعن ػاكالتنػزؿعن ػااذلػو
صعدتالتالواماافتصعدبياهيعليهم الكثافةاليدرجةعليااكتنزؿبياهي
عليهم اللطافةالػيدرجػةدنيػاكذلػ  يػرميك الفتلػ الكثافػةالزمػةتلػ 
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الدرجةكالنصيرالقرنبم اليبدءاكثحمياننبغػيكالالبعيػدعنػهالطػحميػا
ننبغيكاماافتصعدبعدخل مال ام الكثافةاكتنزؿبعدخلػ مػال ػامػ اللطافػة
فاذاليستهيهيفان اليستاالهيكهيعليماهيعليههيمادةتل الحدكد
فلوخلعتعن امادنت المتك بيادةل اه اكانينصعدبيءاكننزؿع مقامػهك
ليساعالقكاسفلهخلو رام كجودخاصبهبا للهكالنصيربيءبي را يرقكما
نريم ترقيالالقفانياهػولصػعودهمعػ مػراتب مالعرضػيةالتػينزلػواالي ػا
ككلبيءنصػعدالػي

فيصعدكفاليمقام مال يجبلوافيهكيابداكمتعودكف
يانزؿمنهكاالففيال كاتكلبيءهوهوكالصعودكالنزكؿفاذاالنجوز
الكدافعالي راككليادنيكلي رااعليكموم نبي راكهكػ ا
افنصيرناقصبال اتكام ر

لكلمنامقاـمعلوـكانالنح الصافوف.
فاليوم النصيرنبي راالف دكداليػوم مػ  يػاانػهمػوم  ػدكدكثيفػة
بالنسبةالي ػدكداالنبيػاءالبتػةاذهػواليفػركضكالوجػودالػ يعرضػتهتلػ 
الحدكدالبتةاكثحم كجوداالنبياءكااللياعرضتهتل الحػدكدكلػمتكػ مػ 
ن اناتهكالم قواقكصلو اتهفػاليوم كجػودقكماهيتػهكالهيػاكثيفػافدنيػاف
بالنسبةاليكجوداالنبياءكماهيت مفرتبةاليوم مػ  يػاانػهمػوم ادنػيمػ 
رتبةاالنبياءم  ياان مانبياءفاليوم اذاترقيكيحنترقيهػلهػوبػاؽعلػي
كونهمومن راف وموم نبياكنستحيلنبي رافالنكوفبعدمومن رافاذااسػتحاؿنبيػ راهػل
كافمبدءكجودقفيعلماللهنبي راككافنزؿاليرتبةاليػومني بػالعرضثػمخلػ 
اكلمنك فيعلماللػهنبيػ راثػمصػار
االعراضفعادعليمابدئفلمنصرموم نبي را 

نبي رانعوذباللهفاخترلنفس مانحلوكالتااطرب افالنصعداليالنبوةمػ لػمننػزؿ
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م النبوةككلنعوداليمابدئمنهفصحقوؿمشػاناناالفاػاـكل ال ػناالعظػاـ
اعلياللهمقام مكرف فيالالداعالم مكاعداداالنبياءمحصورةفيعلػماللػهك
الكتبالسياكنةكاالخبارالنبونةكفيمل اللهسبحانهف مال ن بدئوامػ مقػاـ
النبوةكنزلواثمصعدكاكلمنبدءمنه يرهممػ اليػومني فالنصػعدكفاليػهابػد را

ابد را كالنيك اليوـبلوغا دمبلغالنبوةكعدـبعثتهلوجػودالاػاتمفػافمػ بلػغ
فقدصارنبي راكياافم بلغمقػاـالػنفسالناطقػةفقػدصػارانسػان راكالنحتػاجالػي
افنبعافي بلغمبلغالنبوةفقدصارنبي رامبعوث رااك يرمبعوثكقدقػاـاالجيػاعك

دؿالكتابكالسنةعليافمحيد را

خاتماالنبياءفالنبلغا دبعدقمبلغالنبػوةك

اؿمحيدصلياللهعلي ماجيعي نفسهكم رك هكم طينتهكليسوابغيػرققػاؿ
كلنامحيدكقاؿ انتمنيبينزلةهركفم موسياالانهالنبػيبعػديهػ امػ 
بابنظرالسيداالستاداجلاللهبانه.
كاماكجهنظرالشيراالك داعلياللهمقامهف ػوافاليػوم مػ  يػاهػو
موم بعاعالنبيم  ياانهنبيكنورقفلوكافم نوعالنبيككافاالخػتالؼ
فيالشاصيةلكانواانبياءكسانراالنبياءكاليفركضخالفهفاذلمنك م ذاتما

منهالنبيفليك م نورقكبعاعهاذالكاسطةكمراتبالتشكي مػ مػادةنوعيػة
كا دةكنصدؽعليالكلاسمكا دكالتفػاكتفػيالشػدةكال ػعحكاليػوم 
النصدؽعليهالنبياذاليفركضخالفهفكػلمػ نصػدؽعليػهالنبػيف ػونبػيك
الكالـفيي النصدؽعليهكنصدؽعليهاليوم كقدقاـاالجيػاععلػيمصػادنق
معينةمحدكدةف ػمفػيعػرضكا ػدكماسػون ممػ نػورهمالمػ ذات ػمكامػا
الفالمان منػهكالبػ فػي
االتحادفيالجنسكالوجودكالحدكثكاالمكافمث ر
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ابتراك مكاالتحادفيالجنسالنصيرسببامكافكصوؿنوعالػينػوعاعلػياذ
الفصوؿذاتياتكالاستحالةفيال اتياتكب اعدم اكالحادثبعدموجػوداخػر
يره ػاكاني ػااالسػػتحالةتجػػوزف ػياالنػػواعكاالجنػػاسم ػ  ي ػاتقلب ػاف ػي
الشاصياتم بقاءاليػادةايالنػوعاكالجػنسعلػي ال ػافيغيػرااللػحكتػزاؿ
صورت اكتعاداليقوةاليدادثمتارجقوةالباءاليالفعليةفتكوفباءكانياذلػ 
الفاليدادهنامادةكصورةااللحباصيت افتال عن ااناهاكتلبس يرهاكهػي
هيكاماصورةااللحفالتصيرصورةالباءابد رافافصورةااللحذاتيت ػاافتكػوف
صورةالحفافعادتالياالمكافكخلقتصورةباءفان اخلػقجدنػدكالنينػ 
اليػدادفلػيسذاتيتػهافنكػوف

م الالقك ين ليستااللػحصػارتبػاءكامػا
مقترن رابصورةااللحفييك فيهزكاؿه ااالقتراففػاذازاؿككتػببػاءفلػيساف
االلحصارتباءبلاليدادكافالف رافصارباءكصورةااللػحصػورةالػحابػد راك
ك ل صورةفصليةالتصيرصورةاخريفصليةابد رافان اذاتيت اافتكوفهيهي
فاذاازنلتع الجنسكصورباخريلمتصرتل الصورة يرهاكانيا دثنوع
اخرابتداءكليستالصورةالفصليةم ذاتياتالجػنسبػلكػلبػيءذاتيتػهفػي
نفسػهففصػلاليػوم النصػيرفصػلالنبػيكالناػرجفصػلاليػوم مػ عرصػة
الوجودبعدمادخلفيمل اللهكاليػوم مػوم بيادتػهكصػورتهكاليػادة يػر
الجنسكيا ققفيمحلهفاليوم النستحيلاليالنبػيابػد راكافكانػامشػتركي 
الفاذقده رامتناعكصوؿاليوم الػي
فيجنسالوجودكالحدكثكاالمكافمث ر
درجةاالنبياءكه رعدـابتراك يافينوعالنبوةكه رافموادهيامتفاكتػةفػي
اللطافةكالكثافةكه رعلواالنبياءعلياليومني فػاليوم لػيسمادتػهمػ مػادة
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االنبياءكالصورتهم صورت مكهوادنػيمػن مدرجػةكهػومعنػيكػون ممػ 
بعاع مكنورهماذلمنصلفيضكمػددالػياالبعػداالبواسػطةاالقػربكلػيس
ادنيم ذاتبيءاالصفاتهكافعالهكاثارقكماخلقبهفاليوم م بػعاعالنبػي
كنورقكهواثرقكببحهكصفتهقدا دثػهاللػهسػبحانهبػهكهػ ا انػةمػااردنػا
انرادقكافاردتالتفصيلفعلي بكتابناالياصوصبالسلسلةالطوليةففيهكفانػة
ل كبالغكلعلنانشيراليذل ان رافييانأتيم ه االكتػابكنشػيرالػيتػاخر
مراتباليومني ع االنبياءماركاقفيالعوالمع جابرع النبي

فػي ػدنا

افاكؿبي ءخلقهاللهنورنبي ناجابراليافقاؿثمنظػراليػه

طونلبعدماذكر
بعي ال يبةفربحذل النوركقطرتمنهمائةالحكاربعةكعشركفالحقطرة
فالقم كلقطرةركحنبيكرسوؿثمتنفسػتاركاحاال نبيػاءفالػقاللػهمػ 
انفاس ااركاحاالكلياءكالش داءكالصالحي .
كمعنياالناتالتيمرتان مسالـاللهعلي مقده ركافياللباسالبشري
كهمم  يااللبػاسمػ اليػومني كبشػرمػثل مكامػااالخبػارالناصػةعلػياف
اليومني كاالنبياءم طينةكا دةامانرادب اطينةاالنبياءفيمقػاـالبشػرنةفان ػا
ين م نوعطينةاليومني بالب كامانرادب اطينةالصفةفاليومنوفم صػفة
طينةاالنبياءكاالنبياءفيمقاـالصفةمشاركوفمع مفيالطينةكامػاقػالواكػ ل 
تشرنف راكتعظيي رالليومني كتر يب راكهوالحقفيمقامهكاماكػوفالفقيػهفػيهػ ا
الوقتكاالنبياءفيبنياسرائيلنعنيفيانصاؿالشران ك فظالكتابكالسنةك
ال دانةكامساؾالقلوبع الزنغككون مسبباالبقاءعليالعبػادكالػبالدكفػي
اليق ورنةفياندياالعداءكفيالطردكالشردكالسبيكالي انػةكالقتػلك يػر
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ذل مياجريعلي معلي سباقت اءه االعالم.
بالجيلةالحقافاالنبياءكاليومني ليسػوابيشػاركي فػياليػادةكالنػوعك
مواداليومني م نورهمكبعاع ماذمواداليومني هيركحاالنيافكهونلقػي
اليالناسبالقائ مكم ف لصفات مكانوارهمكنحصػلللنػاسبالتاسػيب ػمك
االقتداءباعيػال مكافعػال مكصػفات مكعقانػدهمفػركحاالنيػافهػوصػفت مك
هدانت مكتعليي منظ رفيكلم قبػلعػن مكطػاكع مكتاسػيب ػمكالتػاخر
الي كورتشرنعيكيا ققفيمحله.
الوطلة الثالث
في جولٔ هي صفات االًثياء التي يجة اىتكَى فيْن ٍ ها يتثع رلك هي الثياى
ٍ في ّزا الوطلة ايضاً فصَل

فصـل:اعلمافالصفاتكياؿال اتالن افعلياتالقويالكامنةفيال اتك
مراديبفعلياتالقوةليسان اكانػتمسػتجنةفػيالػ اتفارجػتالػيعرصػة
الظ وركانتقلتم الكيوفاليالبركزفليسبعدفيالكيػوفبػيءبػلالفعليػة
تجلم ال اتكهيابد راعليماكانتم القدرةكالقوةعليالتجلػيكالنػنقص
التجليم قوةال اتبي رافافالتجليليسببعضالػ اتكالننفصػلعن ػاكانيػا
هونورمنيربهكقدرةقدنرب اه ورال اتالي يينةبهبالاقترافكالانفصاؿكال
تجزكالتبعضكهيهيال اتكجود راكاثباتػ راكعيانػ راكصػفةكتعبيػر راككيػا رالك
الكالجيع راكالا اطةف يذاتهػاهرةكتلػ الػ اتالافيػةك
ليستهيهيك ر
لواله قالظػاهرةلكانػتالافيػةناقصػةاذالنقصػافعػدـالكيػاؿبػللػوالهػ ق
الظاهرةلكانتالافيةمعدكمةاذاليوجودهوالييثلبالكياؿكالكوفكالوجػود
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صفتافللكان اليوجودكماليسلهكوفكصفةمعدكـ.
بالجيلةالصفاتكياؿال اتكتكوفعلػي سػبقػدرةالػ اتكقوت ػاك
كيال اال اتيكصفةكلذيصفةكابػفةعػ كيالػهدالػةعليػهاذهػيكيالػهك
فعليتهكتياـالفاركالكياؿلكلفاخرككاملفيالفعلياتكاالفكػلبػيءفيػه
معنيكلبيءفيعتبرلكياؿاالبياءبصفات اكفعليات اكهيمناطالحس كالقػبح
كالزنػػادةكالنقصػػافك يػرذلػ  تػيالوجػػودكالعػػدـكاالفالػ كاتكل ػامػ 
االمكافكهوكلجزءمنهصالحلكلبيءكم ذل نعلمافتياـاالنكارفػيرد
ف ائلاالبراركاالف كات م يرمنكورةكعنػدالياػالحان ػ رامعركفػةمشػ ورة
فكلكاملكاملبصفاتهككلناقصناقصبصػفاتهكالصػفاتهػياليعبػرةعػ 
الكياؿكالنقصافلل كات.
كاالثرالصادرم فعلموثرقلػهمقامػافمقػاـالػ اتكمقػاـالصػفاتكيػا
عرفتف اتهمتعلقةاليشيةاالمكانيةكب اتالقكصفات امتعلقةاليشيةالكونيةك
ب اتالقالفكونهكياعرفتفيصفاتهكال اتمقػاـاالطػالؽالل ػماالافنػراد
بال اتال اتالشاصيةف ي ين تل الصفاتم  يػااالعلػيكهػي ين ػ 
م مراتبالشاصيةكمالوقةباليشيةالكونيةفالكوفايالصفةمالوؽباليشػية
الكونيةمادتهم مادت اكصورتهم صورت االنههواليالوؽبنفسهعنػدالعػالي
كهومشيةم  يااالضيحالؿكمشاءم  يااالستقالؿكيا قػقفػيمحلػه
فاذاهومادتهمالوقةبيادةاليشيةاليتعلقةبػهكصػورتهمالوقػةبصػورةاليشػية
ف وبيادتهكصورتهمحبوبللهسػبحانهمالػوؽبيحبتػهالكونيػةكالكػالـفػي
ذل كالفاركانياالفارككػلالفاػرفػيمتابعػةالشػيءلليشػيةالشػرعيةفػاف
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الشيءلهكجودافكجودكونيكهوماعرفتككجودبرعيكالوجودالشػرعي

مقدـعليالكونيكجود راكموخرعنهه ور رافيظ رفيالظ ورعليالكػوفعلػي
ن جالصفةفنعبرع الوجودالشرعيبالالقاالكؿتارةكبػالالقالثػانياخػريك
هنانعبرعنهبالالقالثانيفالالقالثػانيلػهمػادةكصػورةمادتػهمػ نػورالعػالي
الكاملكصورتهم صفةقبوؿالالػقاالكؿفاليػادةك ػوءالنػاركالالػقاالكؿ
كالدخافكالصورةكصفةالدخافاليتصفةب ػاتلػ اليػادةالينصػبغةب ػافػ ل 
ال وءكتل الصفةهياالوجودالشرعيالعارضعلػيالػدخافاليتكيػلبكيػاؿ
النارفالعاليانةالربجلبانهكالقػائممقامػهفػياالداءفػيعرصػاتالتشػرن ك
ذل ال وءاثرقكنورقالصادرمنػهبنفسػهفػالالقالثػانيهػواليشػيةالشػرعيةك
اليشاءالشرعيقدخلقبنفسهفيادتػهمػ مػادةاليشػيةالتشػرنعيةكصػورتهمػ 
صورت اف ػ قهػياليشػيةاليحبوبػةاليرضػيةللػهسػبحانهفػيالتشػرن كيػااف
اليشػػيةاالكلػيهػياليشػػيةاليحبوبػةاليرضػػيةفػيالتكػػون االافذلػ الجػل
التطبيقكالتبصيركاالفالنقاؿفياالكلي بكبغػضك سػ كقػبحكسػعادةك
بقاكةفان امحضكوفكانجادكهوللالػقالثػانيبينزلػةاالمكػافكالصػلوحك
القوةكليسفيهبيءم ذل  تينارجاليالفعليةكخركجػههػوفػيالوجػود

نتبدؿكلػمناػالحالعػاليالقػائممقػاـاللػه


نتغيركلم

الشرعيفالالقالثانيمالم
سبحانهنكوفعلي سبمحبةاللهسبحانهكنكػوفصػورتهصػورةمحبػةاللػهك
االقتداءب ااقتداءبيحبةاللهسبحانهكاالتصاؼبيثل ااتصاف رابيحبػةاللػهفيكػوف
الشاصبهمحبوب راللهسبحانهكل اقاؿ افكنتمتحبوفاللهفاتبعونينحببكمالله
ك اكل ال ن هدياللهفب دن ماقتدقك لقدكافلكمفيرسوؿاللهاسوة سنة
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الي يرذل كم خالحذل القائممقاـاللهكاتب اعداءاللهنحصلعليػهالالػق
الثانيالوصفيكمادتهم مادةفعلاعداءاللهكصورتهمػ صػورةفعل ػماذهيػا
فعل مكيامركه االفعلهواليبغوضللهسبحانهفيكوفمادةالشاصالشػرعي
م مادةبغضاللهسبحانهكصورتهم صورةبغضاللهسبحانهفيصيرفي ػب
اللهسبحانهكم اتبعهكاقتديباعيالهكصفاتهنكوفمبغوض رامصور رابػبغضاللػه
سبحانهكهيافيكلتيهاتي الحالي كائنافمشاءافباليشيةالكونيةكه امعنػي
مانقاؿ نشاءاللهكالنحبكالنشاءكنحب.
بالجيلػةافالنبػيهػومػ كػػافمصػػور رابصػػورةاللػهكمتصػػف رابصػػفاتاللػه
كلػمنكػ متصػف را
المفتػرضالطاعػةفيػ تنبػأ 
اليحبوبةكب ل نكوفنبي راككػام ر
بصفاتاللهاليحبوبػةمصػور رابصػورتهعلػيطبػقمػانػركيخلػقاللػهادـعلػي
صورتهايعليصفاتهكه وراتهكطبقكج هعلمانهضلك ويككػ بعلػي
اللهكافتريفافم لمنك محبوب راللهسبحانهنكوفمبغوض رالهمحبوبػ راالعدائػهك
ك ل الرجلالنكػوفنبيػ راكالنرسػلهاللػهسػبحانهكانيػاهػورسػوؿالشػيطافك
صفاتاللهسبحانهمعركفةالتنكركافاللهسبحانهجبلالالقعلين جلوعرض
عليهالحقكالباطلعرف يافان مكون راعليطبقاليشيةالكونيةاليعتدلةالحاكية
بالحقكالقسطالواقفػةعلػيالسػواءفكػلمػ عػرضعليػهالكػ بكالصػدؽك
لمنجرعرؼافالصدؽهوالحس كالك بهوالقبيحك كمبػهككػ ل سػانر

الاصاؿكل ل اطلػقاللػهالقػوؿكقػاؿ افاللػهنػامربالعػدؿكاال سػافكانتػاء
ذي القربيكنن يع الفحشاءكالينكركالبغيكقاؿاعدلواهواقػربللتقػوي

كقاؿكا سنواكقاؿكاعيلواصالح راالي يرذل فافكلا دنعرؼالحس مػ 
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القبحكالعدؿم الجورنعمقدنافيبعضالوجوقالدقيقةعليبعضدكفبعػض
كنوضحهاالدلةالقونيةكالعرضعليالطبان اليستقييةثػمنبقػيبعػضخصػاؿ
ناتلحفيتصارنحاالناـفانهنسبيكالنوضحهاال كيةال يػةبتوقيػحربػاني
فالنبيهواليوصوؼبصفاتاللهسبحانهاليحبوبةنعرؼكلا دانػهعلػين ػج
محبةاللهسبحانهكافه رمنهخصلةالنعرؼكج االجاهلالنافيعليالعػالم
كعلياهلالطبان اليستقييةكافبقيكجهخفينكشحعنهالسؤاؿكاستي ا ه
الحاؿكالغرضم ه االفصلافاليحبوبمحبوببصفاتهكاليبغوضمبغػوض
كالبػدكافنكػوفمحبوبػ راللػهسػبحانه

الكنبيػ را
بصفاتهكاليبغوضالنكوفمرسػ ر
متصف رابيحاباللهسبحانه تينليقب ل اليقاـ.
كلعيريم عرؼه االتحقيقاالنيقلحريافالنقوؿكاهػلاالمػانيانػي
اعيلالسوءكاللهنحبنيكنغفرليكهوكرنمفافمحبتهل كمغفرتهككرمههو
عيل الحس فافعيلتفانتمحبوبمغفورمكرـكاالفياتقوؿم تسػونالت
النفساالمارةكالشيطافكاعوذباللهم الاسرافسيجزن مكصف مكمػاتجزكف
االماكنتمتعي لوفكليسلالنسافاالماسعيالل مانياستعين عليمابهترضي
عنيكتحبنيكاعوذب ميابهتساطعلػيكتبغ ػنيفاسػتجبلػيانػ سػيي 
الدعاءكالدعاءهواالجابةاالانهمن الياللهدعاءكمنهالي استجابةفاف م.
فصـل:اعلمانهالبدللنبيبللكلكاملم نوعي م الصػفاتصػفاتمػ 
ياالقابليةكصفاتم  يااليقبػوؿكلنقػدـاالفصػفاتهمػ  يػاالقابليػة
فان امقدمةم  ياكنجبتقدنممراعات افياالختباركاالعتباركهيكثيرة.
من اافنكوفطيباليولدمعركؼالنسػبكذلػ الجػلافالنطفػةالابيثػة
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تق م دكاعيالنفساالمارةبالسوءعليخالؼمحبةاللهسبحانهكال ين يج ا
فيجسػداالبالػنفساالمػارةبالسػوءكاالخػالطاجسػاداركا ػامػ بػعالت
النفسكابعت اكهيالحافظةل اع الفسػاداليجرنػةاناهػامجارن ػافػاذاكانػت
النفساالمارةبالسوءكانتاالخالط يةبابعت اجارنةب افيمشت يات امطاكعة
ل اب افتكوفاجساد راخبيثةاركا اخبيثةفاذاكقعتفيالر مكتربتكتكيلت
بعدبيءتقوتتل الركحالابيثػةفي ػا تػيصػارت يػةبالفعػلبػالحيوة

بي را
الحيوانيةرجسةنجسةطفسةقػ رةمتوج ػةالػيسػجي فتركب ػاالػنفساالمػارة
بالسوءكتستعيل افي وائج اعليخالؼمحبةاللهسبحانهالتيهيعي النفس
القدسيةفيتعلقب االج ػلالػ يهػيمػ مظػاهرقفيجػرياليولػودبػ ل علػي
خالؼمرضاةاللهابد راكافام ا يان راالنتقدسكالنصعداليالسػيواتكالجنػاف
كانياندخلفيادنيمراتبالحظػانرالتػيهػيبػي السػياءكاالرضكهػومػ 
بعاعالجنةالدنياكمثلذل النليقبافنصيرمظ ػرصػفاتاللػهسػبحانهالكاملػة
الحسنياليحبوبةللهكالنليقبافنصيرمكيلالنفوسالطيبةالتيخلقتم طينة

السياكات افي ن دياليالحقا قاف نتب ام الن ػدياالافن ػديفالابيػا
الع االنبياءكاليرسلي .
اليولدالندخلعرصةاليومني ف ر
من اافنكػوفسػليماالع ػاءعػ الزنػادةكالنقصػاففػافزنػادةاالع ػاءك
نقصان ادليػلكػوفالجسػدكالػنفسمسػاوطي معػاقبي  تػيكردافالزانػدك
الناقصبالالقةناصبافللحقكسرذل افال ي ةاالنسانيةهياكبر جةاللهعلي
خلقهكهيالكتابال يكتبهبيػدقكهػيانيػوذجصػورالعػاليي كهػيالجسػر
الييدكدبي الجنةكالناركهيالياتصرم اللوحاليحفوظكهيمالوقػةعلػي
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صورتهف يافكانتعليالوض االل يتج برك ػ راكاملػةبالغػةعلػي سػب
محبةاللهسبحانهكرضاقكتكوفقابلةلتعلقاسياءاللهسبحانهالثيانيةكالعشرن 
التيب اعيرتالعوالمبح افيرهافاذازادتاكنقصتخرجتع الوض االل ي
ال يبهكانتتتوجهاليعليي فتتوجهاليسجي ذل بافاللهلمن مغير رانعية
انعي اعليقوـ تينغيركامابانفس مكالنكوفذل ك ل االافنكوفالداعي
لسقوطالنطفةالنفساالمارةفالمرن مفليغيرفخلػقاللػهقػاؿسػبحانهالتبػدنل
لالػقاللػهايالتبػدلواباطاعػةالشػيطاففبعػي االدلػةالسػابقةالننجػبالزانػدك
الناقصكنكوفمعيوبالجسدمعيوبالركحكياركيكلياكاففياصلالالقة
فزاداكنقصف وعيػبكمثلػهالحلكػوؾكاالقػرعكالكوسػجكاالعػوربػالييي 
للوالدةكالغربيبكاليفصصبالا رةكاالبرصكاليج كـفقدركيذـهوالء
كل ػمكركيفيي ػاسػػويالكوس ػجم ػ هػػوالءان ػمالنحبػػوفاؿمحيػػد

كه ػم

اعداؤهم قال منارج نمكل مع ابالحرنقكركيفيالكوسجانػ التجػدفػي
الصالح راكعلةكلذل تعرؼميابينػامػ البيػاففالنجػوزتلػ 
اربعي كوسج رارج ر
الصفاتفيالنفوسالكاملةككل اعيوبنحرـب اصا ب اع نيلالسعاداتفكيػح
بافتكوففياالنبياءكاليرسلي كه قاالمورفيهاهراالع اء.

كامافيباطن افالنجوزافنكوفمنحرؼاليزاجع االعتداؿبحيانوقعه
فياالمراضالي مومةكالصرعكاليالياولياكاليانياكاالمراضالينفػرةللطبػاع
كالتيل ااركاحخبيثة يوانيةل ا ركػات يرمنتظيػةكاقػواؿ يرمتوافقػةفان ػا
كل ػامنافيػةللتوجػهالػياليبػدأكاالسػتيدادمػ عليػي كاالنصػاؿالػيالالػقك
مانحكيهالعامةم امراضانوبكتولدالدنداففيجسدقكعفونتهفػ ل ب تػاف
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كافتراءكياركيع اهلالعصيةكالط ارة

كاللهسبحانهاجػلمػ افنبعػا

رسو رالاليعبادقلالنصاؿكنامرالعبادبػاالقترابمنػهكاالخػ عنػهثػمنبتليػهبيػا
نتنفرمنهالطباعكنشن عليهالعدك اباثم اباكك ل نجببراءتهم امراض
منافيةلف مالو يك فظهكاالنصاؿكيااستحفظكالنسػيافكالسػ وكالػبالدةك
الحياقةكالبالهةكامثال افان امنافيةللغرضم كضعه.
كاماسانراالمراضالطارنػةالتػيالتنػافيالتبليػغكاالداءكالف ػمكالحفػظ
ف ل  ظ مفيالدنياكهمابدالناسبالءكنعرض ماالفاتكثير راكالنقصفيه
كب ل نعرؼاضيحالل مفيجنباللهسبحانهكمق ػورنت مالمػرقك كيػهك
كون معبيد را يراربابفالنستفزنكمالشيطافبرؤنتكمامثػاؿذلػ فػياالكليػاء
الكاملي فيوسوسلكمانهلوكافل ممقاـعنداللهسبحانهلياكافنطػرأهمهػ ق
االمػراضاكليػاكػافتطػػوؿب ػماكلػوكػانوامسػػتجابيالػدعوةلكػافنسػػتجاب
دعاؤهمكنبرأكفم امراض مفان ممسليوفالمراللهراضوفبق ػائهكالنفعػل
اللهب ماالاالصلحكالنق يل ماالماهوخيرل م.
فصـل:كاماالصفاتالتيهيم  يااليقبوؿف يعلػيقسػيي قسػمهػو
م  يااليقبوؿبالنسبةاليالرعيةكهوبالنسبةالػي ممػ  يػاالقابليػةان ػ راك
قسمهوم  يااليقبوؿبالنسبةالي مكلن كرفيه االفصلماهوبالنسبةالي م
م  ياالقابليةكبالنسبةالػيالالػقمػ  يػااليقبػوؿكذلػ افالقابليػةفػي
االبياءتاتلحبحسبمراتب اففيالنبات ياالقابليةهو ياالجيادنػةالػ ي
فيػالػمنعتػدؿجيادنتػهكتػرؽكتحػ ماكراءهػاكتثبتػهبنفػينفسػ ا

هواليبػدأ
لمتظ رالنفسالنباتيةعلي اكلمتبرزعن اافعال اكاما يااليقبوؿف ػوالينت ػي
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كالغانةمنهكفيهكامػاالحيػواففحيػاالقابليػةفيػهاثنػافالجيادنػةكالنباتيػةكمػا
تثبتاركحالحيوانيةكلمنظ ػرعلي يػاكلػمنبػرز

لمتعتدالكترقاكتنفياانفس يالم

عن ياافعالهكامااالنسافف وفيهالثلثةالي كورةفيالمتعتدؿكترؽكتنحنفس ا
لمنظ رعلي االنفسالناطقةكلمتبرزافعال اعن اف ػياليقبولػةكامػافػياالنبيػاء

ف يم اركافالقابليةف يفي ماربعةمالمتعتدؿباالعتداؿالكليلمنظ ػرعلي ػا
ركحالنبوةكهوكجهم كجػوقالػركحالكليػةاالل يػةكهػوالػركحمػ امػراللػه
اليشاراليهفيقولهتعالي كنفاتفيهم رك يكقولهاكل الػ ن كتػبفػي
قلوب ماالنيافكاندهمبركحمنهكنسييبركحالقدسالفكجوقركحالقػدس
كل اتسييباسيهكهوماركاقفيالكافيع اميراليومني

في دناطونل

قاؿفيالسابقي  ان مانبياءمرسلوفك يرمرسلي جعلاللهفػي مخيسػةاركاح
ركحالقدسكركحاالنيػافكركحالقػوةكركحالشػ وةكركحالبػدففبػركح
القدسبعثواانبياءمرسلي ك يرمرسلي ك ب ػاعليػوااالبػياءكبػركحاالنيػاف
عبدكااللهكلم نشركوابهبي اكبركحالقوةجاهدكاعدكهمكعالجوامعانش مك
بركحالش وةاصابوال ن الطعاـكنكحواالحالؿم ببابالنساءكبركحالبدف
دبواكدرجوااليافذكراصحابالييينة كهماليومنوف قاباعيان مجعلاللػه
في ماربعةاركاحركحاالنيافكركحالقوةكركحالش وةكركحالبػدفالػياف
ذكرالجا دن كذكراف في مثالثةاركاحركحالقوةكركحالش وةكركحالبدف
الابرفركحالبدفهيالحرارةالغرنزنةالتيفيالبػدفكب ػاقوامػهكبقػاؤقكب ػا
ندباالنسافكندرجكانياصػارتالحػرارةالغرنزنػةدابػةدارجػةبف ػلركح
الحيوافاليلقيةعلي ػامثال ػاكركحالشػ وةهػيالػنفسالنباتيػةالجاذبػةالدافعػة
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ال اضيةالياسػكةاليربيػةكخاصػيت االزنػادةكالنقصػافكركحالقػوةهػيركح
الحيوافالتيمن ا بهكرضاقكتدرؾاليحسوساتالظاهرةكركحاالنيافهي
النفسالناطقةالقدسيةالتيتؤم باللهكالتكفرابد راكهيركحاالنسػافكليسػت
فيالكافرفان مافهماالكاالنعاـكامػاركحالقػدسف ػيركحالنبػوةالتػيهػي
اليعصومةاليط رةكهياليقبولةفي مكاالركاحاالربعةاالكؿهػيالقابلػةفػي م
فركحاالنيافايالنفسالناطقةمقبولةفياليومني كقابلةفي م.
كل مم  ياركحاالنيافاياالنسانيةان راخصاؿكصفاتنعرفػوفب ػا
تسػتكيللػمتسػتحقاالمػدادمػ اللػهسػبحانه

ليستفي يرهمفافالقوابلمالم
فوجبافتكوفانسانيت ماكيلم انسػانيةسػانر

بركحاعليكاقربالياليبدء
الرعيةكصفات ااكيلكاتمم جيي صفاتاالناسيفيكونوفكاملي فيالعلمك
الحلمكالػ كركالفكػركالنباهػةكالنزاهػةكالحكيػةكنعتػدؿبػركحانسػانيت م
الركحالحيوانيةكنعتدؿصفات االتيتدكرعليقطبيالش وةكالغ بفالنكػوف
بيءمن افي داالفراطكالتفرنطفتكوفبجاعةكاملػةالمت ػورةكالجبانػةك

تكوفسايةجػوادةالمسػرفةمبػ رةكالقتػور رابايلػةكتكػوفعزنػزةكرنيػةال
متكبرةكالدنيةل ييةكهك ابيقت ي عليػ بالحسػنةبػي السػي تي تكػوففػي
ربيةمفرطػةككػ انعتػدؿب ػا
ّ
جيي الصفاتناب ةالقطبالبرقيةم ْفرطةكال
ركحنباتيت مفالتشت يماناالحمحبةاللهبالطب بلمانوافقفيجيي اال ػواؿ
كك اجيادنت مفاذاكيلتاركافقابليت مك ل استعدتلالصػطفاءكاالجتبػاء
كصلحتلتعلقركحالنبوةب اكركوب اعلي افان امطاكعةذلوؿل اتقدرافتظ ر
عن اافعال اكتبلغعلي ارساالت اكتحيلاثقال ػاالػيبلػدالتكػوفبالغتػهاالبشػق
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االنفسك اصلالفصلافركحاالنبياءسالـاللهعلي ممعتدلةفيالصفاتكاملة
كهمفي ااكيلم جيي الرعيةقاطبةفافجيػيع ممنحرفػةعػ  ػداالسػتواءك
ل ل لمتح الركحالعلياكالنحكيا دا َال ْعلػياالكنكػوفكاقفػ راعلػيالقطػب
متوسط رافيمحلالقلبفاالنبيػاءاقطػابدائػرةاالناسػيكقلػوب مكج ػت مالػي
بارئ مكمحلنظرالربمن مك بلاللهالييدكدبينهكبيػن مكهػاهرقكمعانيػه
ل مككعبتهككج تهفي مكلسػافدعػوت ماليػهكلسػافدعوتػهالػي مكترجيػاف
الطرفي كالسفيربين ياكالبرزخكالسلمكالدرجاتكامثاؿذل .
كافقلتافاالنبياءكاليرسلي كػانوامتعػددن فػياالعصػارككػ اسػانر
الحججككيحنجوزافنكوفلدائرةاقطابقلتامػااك رالفػان ممتعػددكففػي

الظ ورمتحدكففيالنوركاب دافاركا مكنورهمكطينت مكا ػدةطابػتك
ابػرهيمكاؿعيػرافعلػي

ط رتبع ام بعضافاللهاصطفيادـكنو را 
كاؿ
العاليي ذرنةبع ام بعضكاللهسيي علػيمكامػاثانيػ رافانػةذلػ التػيارانػا
اللهسبحانهاناهاالقلوباليتعددةالحاكيػةللػركحالحيوانيػةفػياالبػدافالنباتيػة

الجيادنةفافكلقلبقطبفيدائرةالجياداتكالنباتاتمعتدؿنحكػيالػركح
االعليكم ذل فيكلبدفقطبكقلبكفيالعصرالوا ػدقلػوبكاقطػابك
هومثللالنبياءسالـاللهعلي مفان مقلوباالناسػيكقػداعتػدؿمزاج ػاكصػح

من اج اكفارقتاالضدادفشػاركتب ػاالسػب الشػدادككيػاافكػل صػةمػ 
الجيادفي اقوةاالعتداؿفػاذااعتػدلته ػرعلي ػاركحالنبػاتككػل صػةمػ 
النباتفي اقوةاالعتداؿفاذااعتدلتصلحتلظ ورالركحالحيوانيةعلي اك ل 
الحصصاالنسانيةكل صةمن اصالحةلالعتداؿفػاذااعتػدلته ػرعلي ػاركح
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النبػوةكاذااعتػدلتكانػتقلبػ رالغيػراليعتػدلي كسػانرالقلػػوبكتعػددالقطػب
النجوزاذاكافقطبكلاليل ككافاليل لهدائرةكا دةتدكر ولهكامػااذا
كافالقطبجزئي رافػالامتنػاعمػ تعػددقكتعػددقلػوباالناسػيكعنػدالتحقيػق
النكوفكلقلبم القلوبالجزئيةمعتد رال قيقي رام كلج ةكي راككيف راكج ة
الك يرذل م الج اتكالحدكدف ػماقطػاب
كرتبةككقت راكمكان راككضع راكاج ر
معتدلةنسبيةكنجوزتعددهاكالوا دالفردال يترندقهوقطباالنبيػاءكخػاتم
االصفياءكفاتحاالكلياءف ل هوالفردالبريءع التشاكلكالتياثلبسػانراهػل
الدائرةكم ذل الغالبعلي ماياالنبياء
بالجيلةنجبافنكوفانسانيةاالنبياء


الو دة.
اكيلم جيي الرعيةكاعػدؿك

افكانوانتفاكتوففييابين مكنكوفبع ماكيلم بعضكايبػيءادؿعلػي
افانسانيت ماكيلم سانرالرعيةم انهقدتعلقب مركحالنبوةكلمنتعلقبسانر
الرعيةكياانهالبيءادؿم كوفنباتيةالحيوافاكيلم سػانرالنباتػاتمػ اف
الركحالحيوانيتعلقبالحيوافدكفسانرالنباتاتفلوكافنباتيػةالنباتػاتبصػفاء
نباتيةالحيوافلحكتالركحالحيوانيكيا كتهنباتيةالحيوافككػ ل لػوكػاف
انسانيةسانراالناسيبصفاءانسانيةاالنبياءلحكػتركحالنبػوةكيػا كتػهانسػانية
االنبياءفتدبركانصحفياركيافمنزلةالفقيهفيه االوقتكينزلةاالنبيػاءفػي
بنياسرائيلف وتشبيهفي فظبرنعةخاتمالنبيي صلواتاللهعليهكالهكانصػال ا

اسرائيلسالـاللهعلي مكانوا فظةبػرنعةموسػي


اليالالقكياافانبياءبني



كموصلي االيالالقكياقاؿاللهسبحانهاناانزلناالتورنةفي اهديكنورنحكمب ا
النبيوفال ن اسليوالل ن هادكاكالربانيوفكاال باربيااستحفظوام كتابالله
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ككانواعليهب داءاالنةكفيياذكرناكفانةكبالغافباءالله.
فصـل :كاماالصفاتالتيفياالنبياءسالـاللهعلي مم  يااليقبوؿفي م
ايتاصبركحالنبوةف يامورعدندةنجيع اقوؿاميراليومني

فيصػفات

النفسالكليةاالل يةافل اخيسقويكخاصيتي اماالقويف ػيبقػاءفػيفنػاءك
نعيمفيبقاءكعزفيذؿكفقرفي ناءكصبرفيبالءكاماالااصػيتاففالرضػاك
التسليمكلنشيرفاليبعضتفاصيله قالقوي.
اعلمافاليػرادبػالقويافعػاؿكليػةصػادرةعػ كامػلفػيمعنػاققدتعػددت
بحسباليتعلقاتالكليةكهيم  ياالصدكرم ذل الكامػلكا ػدفػاذافعلػه
اليطلقاليتعلقبيحلمطلقبالنسبةاليمادكنهمقيدبالنسبةالػيمافوقػهسػييقػوة
ال

بالنسبةا
ليمادكنهالنهنصلحافنتعػي بجزئيػاتباصػيةكنصػيرفػيبطن ػافعػ ر
باصي راكانيامثلذل االدراؾاليطلقالصادرع النفسقدتعلقبالعي فصارقػوة
باصرةنيك افتدرؾب اجيي االضواءكااللواففاذاتعلقػتبلػوفخػاصادركتػه
فصارتادراك رال ل اللوفبالفعلككػاففػيالبصػربػالقوةفػاالدراؾاليطلػققػوة
القػػويكهػوكػػالجنسمػ النػػوعكالباصػػرةقػػوةابصػػارااللػػوافف ػيكػػالنوعمػ 
الشاصفالنفسلكيال ال ػاقػويفػافكانػتنباتيػةفقون ػاالجاذبػةكال اضػيةك
الدافعةكالياسكةكاليربيةكافكانت يوانيةفقون االباصرةكالسامعةكالشػامةك
ال ائقةكالالمسةكافكانتناطقةفقون االعلمكالحلمكال كركالفكػركالنباهػةك
هيامورمطلقةالتعي ل ابشػيءمػ الجزئيػاتاالفػيبطػوفمتعلقات ػاف ػيقػوة
االفعاؿالجزئيةفاذاتعلقتبالجزئياتتعينتكصارتجزئية.
كك ل للنفسالكليةاالل يةه وركليكهػوقػوةالقػويالنوعيػةكذلػ 
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الظ ورهوالشػبحالينفصػلمػ الشػبحاليتصػلب ػااليطػابقلصػورةمشػيةاللػه
سبحانهاليتعلقةب االيحبوبةلهسبحانهفافمشيتهسبحانهمت يأةعليهي ػةمحبتػه
كاثرهامادتهصفةمادت اكصورتهصفةصورت افصورةالنفسعلي سبمحبػة
اللهسبحانهكرضاقالناالح دمن ا د رال اقاؿاللهسبحانهتعليي رالنبيػه

قػل

ا افكنتمتحبوفاللهفاتبعونينحببكماللهكالشبحالينفصلمن اال يهوه ورها
الكليان راعلي سبمحبةاللهسبحانهكهواطالؽجيي بػػوفاليحبةكنتنوع
فيتل القويالايسبحسبمتعلقاتهالكليةكهيالبقاءكالنعيمكالعػزكالفقػر
كالصبرعلين جالكليةفي كاففيهالنفسالكليةاالل ية اصػلةبالفعػلالبػدك
افنكػػوفلػههػ قالقػػويموجػػودةكيػااذا صػلليركػبركحالحيػػوافالبػدك

افنكوفلهالبصركالسي كالشمكال كؽكالليسموجودةافلمنك بهعلة.

فالبقاءل اقوةنوعيةكليةل امتعلقاتجزئيةفيالدنياعلي سػبمقت ػاها
فيصا بالنفسمػ ثبػاتنػورقبحيػاالنسػت لكههليػةباطػلكقيػاـ جتػه
بحياالند

امبطلكا قاؽ قهبافنقررقاللهسػبحانهكنسػددقكنصػدقهك

النارـامرقكالنقبضعنهامدادقكنجريعليندنهمانوافقتحدنهكعليلسػانه
مانثبتبهادعاؤقف وباؽفينورقك جتهك قيتهبابقاءاللهسبحانهالنفنػيابػد را
اذهوكجهاللهال يقاؿاللهسبحانهفيػه كػلمػ علي ػافػافكنبقػيكجػهربػ 
ذكالجالؿكاالكراـف وباؽبابقاءاللهسبحانهفيفنائهفيجنباللهسبحانهعلي
كقوؿالشاعر*فكانياخيركالقدح* فلياافني يانفسهاه رربهالقػدنم
الباقيكهوعنداللهسبحانهالنهالن اؼاالاليهكقاؿاللهسػبحانهكمػاعنػداللػه
خيركابقيكقاؿ ماعندكمننفدكماعنداللهباؽكه االبقاءهوال ينعرؼمنه
ٓ٘

فيالدنياكنيتح بهفكلفانياالمر يراتم عنػداللػهكلػيسلػهنفػسال يػة
باقيةكهوم النوافدالتيعندالالػقالبتػةكامػاالبقػاءالػ يلػهفػيالبػرزخبػي 
النفاتي كفيالقييةف وخارجع محلالبحاكهاهرلي نظرافباءالله.
كالنعيمل اايللنفسالكليةقوةاخريكليةكل اان رامتعلقػاتجزئيػةفػي
الدنياعلي سبمقت اهافصا بالنفسالكليةالنتعبكالنيلكالنكسػلمػ 
طاعةربهكذكرقكامتثاؿاكامرقكاجتنابنواهيهكليساعيالػهمػ تكلػحكيػا
نقاؿانهليسفيالجنةتكليحكانياذل الجلكون مفػيالنعػيمكالبػقاءل ػم
ايالتعبكيانزؿعليالنبي

طهم اانزلناعلي القرافلتشقيفالنبيدائي رافي

النعيمنلت م طاعةربهكيانلت النفسالناميةم قون اكالحيوانيةكالناطقػةمػ 
قون ياكياقاؿالحسي

فيالدعاء يرضني بنفسيفييانرضي عنياذبهقد

رضيتنيكقاؿالسجادفيمناجاته نػانعييػيكجنتػيكنػادنيػايكاخرتػيكفػي
القدسي ناعباديالصدنقي تنعيوابعبادتيفػيالػدنيافػانكمتتنعيػوفب ػافػي
االخرةكع النبي

 اف لالناسم عشقالعبادةفعانق اكا ب ابقلبهكبابرها

بجسدقكتفرغل اف والنباليعليمااصبحمػ الػدنياعلػيعسػراـعلػينسػر
بالجيلةصا بالنفسالكليةابد رافينعيمكدعةكخفضبعبادةربهمسركربػهك
افكاففيبقاءكبدةكعسرم دنياقاكتعبكعطػبكمحنػةمػ طاعػةربػهك
بدةانقطاعهكتفر هللعبادةكرناضةنفسهكجشػوبةاليلػبسكخشػونةاليطعػم
ف ودائمالتل ذمسركربالعبادة يرس مكالماؿكالكسلابد را.
كالعزل ػاقػوةاخػرياذللػهالعػزةكلرسػولهكلليػومني كافكػاففػيذؿ
بحسباسبابالدنياف وعزنزالقدرةعزنزالحجة البعليكػلمػ نجادلػهاك
ٔ٘

نغالبهاكنقابلػهالنق ػركالنغلػباذكػلعزنػز الػباللػهمغلػوبفعالمػةالنبػي
اليتصلباللهالعزنزجلبانهافالنغلبعليػهعػدكاللػهكالالشػيطاففالنسػتولي

عليهعدكانسيبافنستفزقاكنغػرقاكنػد ض جتػهاكنبطػلامػرقاكنادعػهاك

كالبيطافجنيبافنحيلهعليخطي ةاكنصيبهبغ اضػةفػيدننػه

نشبهعليهامر را
بس واكنسيافاكخطاءاكعيداك يػرذلػ فػافالعػزفػيطاعػةاللػهكالػ ؿفػي
معصيةاللهكياركيع الصادؽ

مانقلاللهعزكجلعبػد رامػ ذؿاليعاصػي

اليعزالتقوياالا ناقم  يرماؿكاعزقم  يرعشػيرةكانسػهمػ  يػربشػر
كالنبيمعصوـع جيي الاطي اتكالػدناءاتكاليكػارقكالنقػائصف ػوعزنػز
الفػيالػدنيااكعنػدنفسػهعلػيمعنػيقػوؿ
البعليجيي الرعيةكافكافذلػي ر
السجاد

 الترفعنيعندالناسدرجةاالك ططتنيعندنفسيمثل اكهوعزنػز

فيت للهعندربهكتبصبصهلدنهكخ وعهكخشوعهكتسلييهفيارتكابهجيي 
ماامربهكافكػاففػيالظػاهرفيػهذلػةكم انػةعنػدالنػاسكيػاركيفػيزنػارة
الحسي

 الذليلكاللهمعزؾكالمغلوبكاللهناصرؾ.
كالفقرل اقوةاخريكل اجزئيػاتبحسػباليتعلقػاتف ػوفقيػرالػياللػه

سبحانهكافكاف ني رافيدنياقكباللهسبحانهالنريلنفسهاستقال رالكالنريفيػهك
النسي منهدعوياستقالؿفيبيءم اقوالػهكاعيالػهكا والػهكالنسػتندفػي
بيءم ذل الينفسهكهو اؾجيي ذل ع ربهالنطغيبيانػريفػينفسػه

م القوةكالقدرةكالورعكالتقويكاليػاؿكالعػزكالسػلطنةكالرناسػةالعامػةك
نظ رمنهاثارالفقركالفاقةاليربهفػيجييػ ذلػ كهػودائػماليسػ لةالػياللػه
سبحانهنفتاربهكياركيالفقرفاريكبهافتارمستشػعرفػيجييػ الحػاالت
ٕ٘

لقولهسبحانه ناان االناسانتمالفقراءالياللهكاللههوالغنيكقداسػتغنيبشػدة
فقرقكسؤالهالػياللػهسػبحانهامػدادقكفيوضػهعػ كػلمػاسػوياللػهسػبحانه
النحتاجمعهالي يرقكالنتكػلالػيسػواقكالنسػتعي بغيػرقابػد رافػ ل ا ػدي
عالماته قالنفسالتوجدفيا داالكقد دثتفيه.
كالصبرل اقوةاخريكليةكل ابػػػوفمتعلقػةبػانواعاليصػائبكاليحػ 
فيكوفكالجبلالتحركهالعواصحكالتزنلهالقواصػحفػيال زاهػزكقػوركفػي
اففيكتابعلي

البالناصبورم انهقدركيع الصادؽ

افابػدالنػاس

بالءالنبي وفثمالوصيوفثماالمثلفاالمثلكانيانبتلياليوم عليقػدراعيالػه
الحسنةالابرف مم ذل صابركفم الرضابق اءاللهكقدرقكسركربيااجري
اللهعلي مم اليصائبكاليح عاليوفبان اهدنػةاللػهالػي مك ييػةل ػمعػ 
ل اتالدنياكمحنةكابتالء تينبلغوابالصبرعلي ادرجاتالصػابرن كنػوجركا
بغير سابكياقاؿاللهسبحانه انيانوفيالصابركفاجرهمبغير سػابكقػاؿ
ك بشرالصابرن ال ن اذااصابت ممصيبةقالواانػاللػهكانػااليػهراجعػوفاكل ػ 
علي مصلواتم رب مكر يةكاكل

همالي تػدكففالنػريعلػي مجػزعك

بكويابد رام بدةابتالئ مباذيقوم مكفيابدان مكاموال مكاهلي مكنركف
البػالبػكوي
فيجيي اال واؿ امدن باكرن مسركرن صابرن صبر راجيػي ر
الننطقوفبيانوهمعدـالرضابالق اءكالنصبركفم ذل صبرم النجػد يلػة
بلم بدةقدرت مكاستيالئ مباللهعليدف البلياتعػ انفسػ منسػليوفالمػر
اللهسبحانهكرضاقكنتلقوفالبالناكتلقيالرجلمحبوبهكهدنػةمحبوبػهكذلػ 
امرعظيمكبافجليلل مالنقدرعليهدائي را يرهمصلواتاللهعلي مكالصبرهو
ٖ٘

راسالجيي كالجام لطبان جيي القػويكيػاافاليربيػة اصػلةجييػ القػوي
النباتيةكاليركبةم طبانع اكالالمسةمركبةم طبان سػانرالقػويكهػاهرةفػي
جييع اكالنباهة اصلةجيي القوياالنسانيةكسارنةفيجييع ػاكلػ ل ركي
ع الصادؽ

 الصبرم االنيافبينزلةالراسمػ الجسػدفػاذاذهػبالػراس

ذهبالجسدك ل اذاذهػبالصػبرذهػباالنيػافانت ػيكذلػ افالصػبرلػه
مراتباكلي االصبرعليالبقاءفيالفناءتحته ورنوراليحبوبك صػرالنظػر
اليهدائي را كثانيت االصبرعليطاعةاللهبادامت اكعدـ بط ػابيػاننافي ػاكالثبػات
علي افيالسراءكال راءكالشدةكالرخاءكثالثت االصبرعليالت للكالتبصػبص
كعدـالطغيافبيانريفينفسهم العزةكالغلبةكاالستيالءكرابعت االصبرعلي
الغنيع الالقكالفقرالياللهسبحانهكالفقرفػيالػدنياكاالعػراضعيػاسػواق
سبحانهككجدافالفاقةمنهاليامدادقسػبحانهكفي ػهفػيكػل ػاؿكخامسػت ا
الصبرعليالبالناكاليح الطارنػةفػينفسػهكمالػهكاهلػهكعلػيمػاابػتالقاللػه
سبحانهبهم اكامرقكنواهيه.
بالجيلةالصبرمقاـجام ناف فيجيي القويك اصلهكوفالعبدعندربػه
كالييتبي نديالغساؿنتقلبكيحنقلبهكنبقػيعلػيالحػاؿالتػيق ػيعليػه
مسلي را تينقلبهالي الةاخريكالنكوفلهارادةكالمشيةم ارادتػهكمشػيتهك
النستنكحكالنستكبرعياق يعليهكالنكوففػيطبعػهمػاننػافيق ػاءربػهك
مشيتهكمحبتهكذل افالجزعم منافاةالطب م مانردعليهكالنبػيطبعػهمالنػم
ليشيةاللهسبحانهمشتاؽليانشاءلهف ونقوؿكياقاؿالشيراالك دبعر را:
ه ػوالحبي ػباي ػػاؿارت ػػي

ف ػافصػػفاكافكف ػيكافجفػػا
ٗ٘

ف ل خالصةتفصيلقويالنفسالكليةاالل يةعليسبيلاالختصار.
كاماالااصيتافف ياالرضاكالتسليمامػاالرضػاف ػواعلػيدرجػاتاالنيػاف
فانهالنتحققفيامرءاالاذاكافعليطبقمشيةاللهكمحبتهالنكوفلقابليتهصػبغ
كالبكلننافيصفةاليشيةفيكوفمادةكينونتهعليطبقمادةاليشػيةكصػورته
عليطبقصورةاليشيةكلمنلحقهعرضننافيالراساليتعلقبهم اليشػيةف ػو

مسركرمتب جابدابيانسراللهسبحانهكبيانحبكالنشاءاللهلهبي را االمانحػب
كذل النكوفاالفياببهالالقبيشيةاللهسبحانهكاكفق ػمل ػاكلػ ل نكػوف
الرضاخاصةالنفسالكليةالتيالنفسفوق ػاكهػياكؿاثػرصػدرعػ اليشػيةك
ا كيبيءل اكخاصةالشيءماالنوجدفي يػرقككػ ل النوجػدالرضػافػي
يره قالنفسالفكلماسواهامتنزؿع مقػاـاكؿالصػدكرمشػوببيػاننػافي
اليشيةم لوازـدرجاتالبعػدالبتػةكيػاركيفػيالقدسػينػاادـرك ػ مػ 
رك يكطبيعت عليخالؼكينونتيفاذاكافه ا اؿ يراكليالعزـفياهن 
بسانرالالقكبتل الياالفةقدنصدرترؾاالكليع بعضالنبيي االان ػاالتبلػغ
ب م داليعصيةكبقػدرتلػ الياالفػةنحػدثفػيصػا ب اعػدـالرضػافيثػل
ادـ

برك هكعقلهنرضيالنهم ركحاللػهاالانػهبطبيعتػهلػيسنرضػيكػل

الرضاكانيػانحيل ػاعقلػهعلػيالرضػاكرهػ راكيػانتركػوفاليومنػوفاليعاصػي
فالرضااليحضالاالصبأفاصحابالػنفسالكليػةكمػ خواصػ مكالدرجػة
 الزهػدعشػرةاجػزاءاعلػيدرجػة

اعليمنهكياركيع عليبػ الحسػي

الزهدادنيدرجةالورعكاعليدرجةالورعادنيدرجةاليقػي كاعلػيدرجػة
اليقػػي ادنػػيدرجػػةالرضػػاكعنػػه

الصػػبركالرضػػاراسطاعػػةاللػػهكع ػ 
٘٘

ابيعبدالله


 اعلمالناسباللهارضاهمبق اءالله.

بالجيلةالرضاءبالطب بأفاكؿصادرع اليشيةاليطابقل ابطبيعتػهكهػو
م خواصالنفسالكليةالنشارك ا يرهاكك االتسػليماالافالتسػليمادنػيمػ 
الرضابدرجةكهواخوقاالصغركبقيقهاالدنيكهيابينزلةاالنيافكاالسػالـك
القلبكالصدركالنبوةكالوالنةككياؿالتسليمافالنجداالنساففينفسه رج را
م ق اءاللهسبحانهكياقاؿاللهسبحانه فالكرب النؤمنوف تينحكيوؾفييا
بجربين مثمالنجدكافػيانفسػ م رجػ راميػاق ػيتكنسػليواتسػليي راكقػاؿ
علي

في دنانسبةاالنياف االسالـهوالتسليمكالتسليمهواليقي كاليقي 

هوالتصدنقكالتصدنقهواالقرارك االقرارهوالعيلكالعيػلهػواالداءالابػر
فالتسليمهواليقي كاليقي ادنيم الرضػابدرجػةكقيػلالبػيعبداللػه

بػاي

بيءنعلماليوم بانهموم قاؿ بالتسػليمللػهكالرضػاءفييػاكردعليػهمػ امػر

سركراكساط.
بالجيلةالتسليمكاالنقيادالحقيقيم خػواصاكؿصػادرمػ اليشػيةفانػه
اطوعالالقلهكابدهمانقياد راالمرقسبحانهفي سلمكانقادالمراللػهسػبحانهك
انفعلعندفعلهكياباءكارادكجدعلي سبمااكجػدقففػازبدرجػةالرضػاءك
السركركاليحبةليانحػباللػهسػبحانهلػهفالنحػباللػهسػبحانهاالمػانحػبك
النحباالمانحباللهسبحانهعلي كماقاؿالشاعر:
ل ػي بي ػب ب ػه ش ػوالحشػػا

افنشامشي راعلػيجفنػيمشػي

رك هرك يكرك يرك ػه

افنش ػاب ػ تكافب ػ تنشػػا

فالتسليمم خواصج ةالنفسالكليةاالل يةالينفس اكالرضام خواص
٘ٙ

ج ت االيرب اكمانريم تل القويكالااصيتي فيسانراليػومني فانيػاهػو
اهالؿكانواركقعتمن افيبعضقوابل ماليسػتعدةالبرزخيػةكيػانوجػدصػفة
بعضخواصالنيافياليعادفالبرزخيةكصفةبعضخواصالحيواففيالنباتات
البرزخيةكصفةبعضخواصاالنساففػيالحيوانػاتالبرزخيػةككػ ل نوجػد
بعضصفاتهػ قالقػويكالااصػيتي فػيبعػضاالناسػيالبرزخيػةككجودهػا
عالمةبرزخيةاالنسافبي النبوةكاالنسانيةبالجيلةلقدطاؿالكالـازندميانليق
ب االكتاب.
فالنبينعرؼم  يرالنبيبالبقاءكالنعػيمكالعػزكالفقػركالصػبركالرضػاك
التسليمكيانعرؼالحيػوافبالبصػركالسػي كالػ كؽكالشػمكالليػسكالرضػاك
الغ ببالتفاكتفان اقويكليةل ااثارجزئيةفياليواردكالوقان التشػتبهبغيػرق
كعدـابتباقالظلبالحركركالظلياتبالنورفالبقاءالنشتبهبالفناءكالنعػيمبالشػقاء
كالعزبال ؿكالفقربالغناكالصبربالجزعكالرضابالساطكالتسليمبالردك،
كافالتحفتبهفان عػاري

ثوبالرناءنشحعياتحتػه

فانينشتبهامراليتنبيبالنبيكاليدعيبالواقعيكمػ انػ نػاتياليتنبػي
باصاؿالنبوةكهلنقدراليعػدفاف نظ ػرمػ نفسػهقػويالنبػاتكهػلنقػدر
النباتاف نظ رم نفسهقويالحيوافكهلنقدرالحيوافافنظ رم نفسهقوي
االنسػػاففاليػػدعوفالبػػتباقاالمػػركاالضػػطرابفػػيمعرفػػةالواق ػ كػػاذبوفك
تاركوفللج ادكالنظركللهالحجةالبالغةقاؿاللػهسػبحانه هػلنسػتويالػ ن 
نعليوفكال ن النعليوفانيانت كراكلواااللبابكقاؿ النستوياصحابالنار
كاصحابالجنةاصحابالجنةهمالفائزكفكقاؿ لل ن النؤمنوفباالخرةمثل
٘ٚ

الرجلي ا دهيا
السوءكللهاليثلاالعلي كاليثلهوالصفةكقاؿضرباللهمث ر
ابكمالنقدرعليبي ءكهوكلعليموالقاننيانوج هالناتبايرهلنستوي
هوكم نامربالعدؿكهوعليصراطمستقيمكقاؿافي كافمومن راكي كاف
فاسق راالنستوكفكقاؿ مانستوياالعييكالبصػيركالالظليػاتكالالنػوركال
الظلكالالحركركمانستوياال ياءكالاالمواتاالنةكقاؿهلنستوياالعيي
كالبصػػيرافػػالتتفكػػركفكقػػاؿ اـنجعػػلالػػ ن امنػػواكعيلػػواالصػػالحات
كاليفسدن فياالرضاـنجعلاليتقي كالفجارالي يػرذلػ مػ الشػواهد
االفاقيةكاالنفسيةفالابتباقكالحيدلله.
فصـل:افالاصاؿالسػب التػيذكرناهػافػيالفصػلالسػابقهػيالكليػاتالتػي
النقدركلا دعلياستاراجالجزئياتمن افالبدكافن كربعضالجزئياتتنبي را.
فين االعصيةكهيفياللغةالين كاليعصوـهواليينوعكفػياالصػطالح
ملكةربانيةنيتن ب اصا ب اعيانكرههاللػهمػ القػدرةعلػيفعلػهفيػ خصػاؿ
االنبيػاءسػػالـاللػهعلػػي مان ػممعصػػوموفبعصػيةاللػهكالبػ افاللػهسػػبحانه
النعصما د راب اتهكانيانعصيهبفعلهكفعلههوعصيتهالتيب انعصػممػ نشػاء
عيانشاءكيحنشاءه ام ج ةالفاعلكامام ج ةالقابػلفاليعصػوـهػوكػل
قابلكائ عليالفطرةالتيفطراللهالناسعلي اكهيايتل الفطرةفطرةاللػهك
هيمطابقةاالثرم صفةموثرقكذل افاللػهسػبحانهالمػ بػيءكػافكالمػ 
ءكوفماقػدكػافككػوفمػاكػوفبيشػيتهعلػي سػبمػابػاءكارادالراد
ّ

بي
ماكونهعلي سبارادتهكصفةمشػيتهك
ّ
لحكيهكالمان م ق ائهفكافجيي
نوجدمالمنحبكالنحػباالمػااكجػدالبػرن لػهفػيخلقػهكال


طبقمحبتهلم
٘ٛ

ميتن ع امرقفكافجيي ماكافمحبوب رالهمطابق راليحبتهكذل مػاكػافنقػاؿاف
االثرعلي سبصفةموثرقكه االالقب االلحاظهوالفطػرةفطػرةاللػهالتػي
فطرالناسعلي اكهيفطرةالتو يدكهيكلالتفرندكذل قولهكل سألت مم 
خلقالسيواتكاالرضليقول اللهكقولهكافالناسامةكا دةكب ػ قالفطػرة
ثبتتالدعوةكقامتالحجةكقاؿل مالستبربكمقالوابليكه قالفطرةمادت ا
صفةاليشيةكصورت اصػفةاالرادةكتاطيطات ػاصػفةاطػراؼاالرادةالتػيهػي
ن اناتاليحبةمحفوهةبحفظاللهمعصومةبعصيةاللهقائيةبيشيةاللػهميسػكة
بارادةاللهكم اناتهافتقوـالسياءكاالرضبامرقكالنػػودق فظ ياكهوالعلي
العظيمافاللهنيس السيواتكاالرضافتزكالكه ا ي دكراففلػ الالػق
عليالقطبكاستواءاالفاؽفاذادارعلياليحوركجػاءتاالضػافاتكالنسػبك
القراناتتغيرتالبالدكم علي اك صلتاالفاؽاليائلػةكجػاءالواعػدافكقػاـ
المػرن م
الداعيافكجريعلياقواـ كػمالتغييػركسػرالتبػدنلبيقت ػيقولػه
ّ
فليغيرفخلقاللهكبقياقواـعليالفطرةبيقت ي االعبػادؾمػن ماليالصػي ك
اخ تالع ودكاقييتالش ودفحصلللالقكجودثافكصفيفعليبعدماكػانوا
موجودن بالوجودالكونيالوصفيكجاء كمالنزالوفماتلفي ك كمكلك 
اختلفوا فين مم ام كمن مم كفػركلػوبػاءاللهمػااختلفواكنسػر كػممػا
خلقتالج كاالنساالليعبػدكففتغيػرتذكاتفػيبطػوفاكصػاؼماالفػةك
استحالتكبقيتذكاتعلي ال ااالكؿفيبطوفاكصاؼموافقةبلاسػتكيلت
كتلطفتكرقتكصعدتلياكسػرتكنعيػتكخرجػتقون ػاالػيالفعليػةك
ه رتبواطن االكامنةكاسػرارهاالاافيػةاليسػتجنةف ي نػاجػاءاالخػتالؼفػي
ٜ٘

درجاتالالقفيػن ممػ اتبػ داعػيالػربالػ يلػمنػدعاالالػيج ػةالفطػرة
اليطابقةليحبةاللهسبحانهبجيي مراتبهكمقاماتهكلمناالحرضػااللػهسػبحانه
في رؼكا دككسرتذاتهكنعيتكلطفتكخرجمااستج في ػامػ القػوة
اليالفعليةكم االجياؿاليالتفصيلكم الجيػودالػيالػ كباففلطػحكصػعد
بحرارةالداعيبياالن انةلهاليماالن انةلهباقداـاالمتثاالتفانبسطكسػريك
جريك ويكنف كتو دكه اهوالكياؿاليطلوبم الالػقاذالكيػاؿفػي
االكوافالعامةاليشػتركةكانيػاالكيػاؿفػيالفعليػاتالاارجػةمػ القػوةكهػي
الوجودالتشرنعيكمن مم خالحالداعيبجيي مراتبهكمقاماتػهك يػركبػدؿ
بجيي انحاءالتغييركالتبدنلكتسربلبسرابيلبغضاللهسبحانهكساطهفا ػاؿ
فيصورتهالشرعيةمادتهالكونيةفتكثحكتغلظكتثقلكهويكهبطالياسػفل
سافلي كياقاؿسبحانه خلقنااالنساففيا س تقونمايعليصورتهاليحبوبػة
لهثمرددناقاسفلسافلي ف بطبياالن انةلهاليماالن انةلهباقػداـالياالفػات
فانقبضكانجيدكتيبسفتفرؽكتقط كتكثرنعوذباللهكمابي هػ ن بػي بػي 
كليانقربم ذل العالينكوفاقػلماالفػةكاكثػرمطابقػةككليػانقػربمػ 
الدانينكوفاكثرماالفةكاقلمطابقةللفطرةالتػيهػيهيكػلالتو يػدكسػبب
الدكاـكالثباتكالنعيمكالتوافقكالبقاءفاختلفتدرجاتالعصيةهي نا.
فالعاليالي كورايالفاتحالااتمهواليعصوـبحقيقةالعصيةك ق اكيػا
سن كرقافباءاللهكامام دكنهم االنبياءكاالكصياءفعلػي سػبدرجػات مك
كلم نحفظعياناالحالفطرةاليطابقػةليحبػةاللػهمػ قػوؿاكفعػلاكصػفة
فبحفظاللهسبحانهكمنعهكعصيته مااصاب م  سنةفي اللهكمااصاب مػ 
ٓٙ

سي ةفي نفس ذل بافاللهاكليبحسنات من كانتاكليبسػي ات مػ اللػه
سبحانهكانياذل افالحسنةكلعيلنوديالياالتحادكالتفردكالتو دكاالنتظػاـ
كاالرتباطال يهوم مظاهرالو دةكالثباتكالدكاـالل ن هيامػ مظػاهرالقػدـ
كالتنزقكالتصفيع بوائبالكثرةكالفقػركامثػاؿذلػ كجييػ ذلػ مػ الوا ػد
الينافكباربادقكتوفيقهكذكرقللعبدكنورقكهدانتهكهػواكلػيبػهكاضػدادذلػ 
سي اتكهيليستم الوا دكالاليهلك من كاليػ فجييػ  سػناتاليلػ مػ 
اللهككلم لمنصدرمنهماناالحالوا دفبعصيةالوا دالق ار.
فالالقفيعالمالتشرن علػيدرجػاتفاكل ػامقػاـالفػاتحالاػاتمكاليبػدا
الينت يكهومقاـمحيدكاؿمحيد

الافباءاللهف ملقوةسػر
كياناتيمفص ر

اال دنةفي مككيػاؿفطػرت مككػون ماكؿالكاننػاتدفعػواعػ انفسػ مباللػه
بوائبالكثراتكلمننفعلوام تعاكسسانرالالقكلمنييلواالي يػرقسػبحانه

نغيػركاكلػمنبػدلوافطػرت مالتػيهػيفطػرة

فيبيءم مراتػبكجػودهمفلػم

التو يدكاعظمانةم اناتالتفرندفجركافيجيي اقوال مكافعال مكعقاندهم
كصفات مكتوج ػات معلػيمقت ػيتلػ الفطػرةاليطابقػةليحبػةاللػهسػبحانه
فصاركاا باءاللهكمحبوبيه قلافكنتمتحبوفاللهفاتبعونينحببكمالله.
فم

معصوموففيافعال مكاقوال مالنفعلوفبي رااالمانوافقرضااللػه

النعصوفاللهماامرهمكنفعلوفمانؤمركفكالنقولوفاالمػانطػابققػوؿ
سبحانه ُ 
اللهسبحانه كلوتقوؿعلينابعضاالقاكنلالخ نام نهبالييي مػاقلػتل ػماالمػا
امرتنيبهكنصدرعن مذل بيقت يسجيت مكفطرت مم  يركلفةكيانصدر
االفعاؿالنباتيةع النباتكالحيوانيةع الحيوافبيقت يطبع ياال يجبالعليه
ٔٙ

فان ماصحابالنفسالكليةالتيمقت اهامطابقةامراللهسػبحانهكالننػافيذلػ 
اختيارهمفاففي ممانيك افناالفواذل بهكلكن مق ركق تػياطيػافتحػت
النفسالكليةاالل يةقيلنارسوؿاللهال بيطافقاؿنعمكلكنهاسلمفالنشػاءكف
االافنشاءاللهكالنعيلوفبيقت ػيعػادةكالطبيعػةكالبػ وةكال ػباالمػا
نوافقمن ارضااللهكمحبتهكامرقالنق اره قاليراتبمػن متحػتتلػ الػنفس
الكليةاالل ية.
كه ػممعصػػوموفع ػ الس ػ وكالنسػػيافكالاطػػاءكالغفل ػةكالزل ػلفػػان م
موندكفبركحالقدسكهوعقل مكهوالغالبالقاهرعليمافي مم االنسػانيةك

الحيوانيةكالنباتيةكالجيادنةكالحكم كيهكاالمرامرقكهوالنس وكالنل ػوك
الننسيكالناطيكالنغفلكالنزؿفانهامراللهسبحانهك كيهكفعلػهكارادتػه
كاللهسبحانهمنزقع ذل كلهكالنصدرمػ امػرقذلػ فكيػحنجػوزافنظ ػر
من مذل  اباهمكماركيميانوهمذل فان اركاناتعاميةاكصادرةع تقية
ماالفةللكتابكاالخبارالنافيةماالفةللعامةموافقةللعقلاليستنيرمؤندةباخبار
متواترةمعنيتوجبذل كتلزمهكموافقةللكتابفافاللهسبحانهامرباتباع مك
التاسيب مكفرضطاعت معلياالطالؽكنفيعن ممشيةتاالحمشيةاللهعلي
االطالؽكالعيوـكالقوؿبافس وهمباالس اءقوؿصدرع  ير كيةفافاللػه
خلقكمكماتعيلوف ككلفعلنصدرم فاعلباصحاباللهمشيتهانػاقكالعيػل
االباللهقاؿفيالقدسي خلقتالايركالشرطوبيلي اجرنتعليندنهالايرك
كنللي اجرنتعليندنهالشركك ل القوؿبجوازالس وفياالعيػاؿكنفيػه
فياالمورالتبليغيةفافكلياتالحكيةالتقبلالتاصيصفال ينغلبعليػهاالنيػة
ٕٙ

كالشيطاففيعيلالنؤم عليهم افنغلبعليهفيكػلبػيءكهػ قالبػداكات
نقصاككياؿهليةاكنوربراكخيرمبغوضةللهاكمحبوبةالسػبيلالػيالثػواني
ف ينقصكهليػةكبػركمبغوضػةف ػيمػ الشػيطاففالػ ينصػدرمنػهذلػ 
نستحوذعليهالشيطافالبتةكمبغوضللهكليسبحبيبللػهك ػي صػدكرهامنػه
معرضع ربهمقبلاليالشيطاففالركحالساك فيهالعامػلبػهركحالشػيطافال
ركحاللهكل ل ركيانه النزنيالزانػيكهػومػؤم النػهنفارقػهركحاالنيػاف
ي ادبارقع اللهكال ينتعاقبعليػهالرك ػافلػيسبقابػلللتلقػيمػ اللػهك
الفتراضالطاعةعلياالطالؽكقاؿالشيطاف ال ػونن ماجيعػي االعبػادؾمػن م
اليالصي كهممالصوفاجياع رافالسػبيلللشػيطافعلػي مفػانيكانػيف ػوالء
ادعواعلي جج ممالمنجسرعليادعائهالشيطاف.
كماكردفيالقرافميانوهمذل ف وم االنػاتاليتشػاب ةكتاكنل ػاعنػد
الراساي فيالعلمكقدركي افالقرافنزؿعليانػاؾاعنػيكاسػيعينػاجػارق
كالقرافكتابمصنحم اللهسبحانهككيانق فيسانرالكتبخطابػاتكػاعلم
كتدبركافقلتك اكامثاؿذل كالنقصدبهباصمعي كانيانقصػدبػهنػاهر
علياالب اـكم نناسبهذل ك ل القرافنقصدبكلانةمنهم نناسبهكنليقبه
الالنبي

باصوصهفقوله كاذكررب اذانسػيتنعنػيبػهان ػاالنػاهراليطلػ 

عليكالميال ينق منهمثلذل كقولػه لػ ابػركتليحػبط عيلػ كقبػيح
بالجيلةهمسالـاللهعلي ممعصوموفمػ 

افنااطبب ل م النحتيلفيهذل 

ه ػ قالبػػداكاتبالكتػػابكالسػػنةكدلي ػلالعق ػلاليسػػتنيركاالجيػػاعال ػ يفي ػه
اليعصوـنقين راكقدتقررعليهم هباالثنيعشرنةفيزماننػاهػ اكالحيػدللػهك
ٖٙ

اليرتابفيذل خارجع االجياعقطع راكماالحلالخباراليتواترةبالب .
كك ل هممعصوموفسالـاللهعلي مم االتصػاؼبغيػرصػفاتاللػهفػي
نفوس مفان ممراناصفاتاللهكاسيائهالينزهةعػ كػلصػبغكبػكلناػالح
ذل بلهمصفاتاللهكاسياؤقفالنوجدفينفوس مصفة يرصفاتاللػهكهػو
معنيماركيافاللهخلقادـعليصورتهنعنيعليي راسييع رابصير را قدنر را ي رادائي را
باقي راجواد راكرني راكامثاؿذل بلهمصورةاللهكصػفتهكادـخلػقعلػيصػفت م
فانهبعاع مكنورهمكالنورعليصفةالينيرف ممعصوموفم  يرصػفاتاللػه
فافنفوس مم مشيةاللهسبحانهكالقياـاليشتقم قاـكالقائماليشتقم القياـ
كهياثرهااليطابقلصفةموثرقكليسلحياانيت م كمعند يااثرنت معلي
كمامثلبهم قوؿالشاعر:
رؽالزجاجكرقتالايػر

فتشػػػاكالفتشػػػابهاالمػػػر

فكانيػػػاخيػػػركالقػػػدح

ككانيػػػاقػػػدحكالخيػػػر

بلانيت مكصفيةالصفةكاسػييةاالسػمفليسػوابشػيءاالنفػسالصػفةفػي
الزنارةالسالـعلياسماللهالرضيكقاؿ

 نح كاللهاالسػياءالحسػنيالتػي

ال)االبيعرفتناكقاؿ امااليعانيفنح معانيهكهاهرق
النقبلالله(م )العباد(عي ر
فيكمكالفالصفة يرال اتك ادثةكهماكؿالحوادثف ماالسػياءالحسػنيك
الصفاتالنعيي.
كك ل هػممعصػوموفسػالـاللػهعلػي مفػيعقػول ممػ  يػرقصػداللػه
سبحانهكالتوجهاليهكالعبادةلهكالرجاءاليهكالطي فيياعندقكم افنكوفل م
مشيةكارادةكرضاءكمحبة يرمشيةاللهكارادةاللهكرضاءاللػهكمػ الرنػبك
ٗٙ

الش كالظ كالوهمف ماصحابنقي بحيالوكشحالغطػاءالنػزدادكفنقينػ را
ابد راابد راكذل الن مفيه االيقاـاككارمشيةاللهكمحال اارادةاللهفػيمقػادنر
امورقت بطالي مكفػيبيػوت مالصػادرعيػافصػلمػ ا كػاـالعبػادكفػيدعػاء
للحسي

 الل ممن البدءكل اليشيةكل الحوؿكل القوةكانتاللهال ي

الالهاالانتجعلتقلوباكليائ مسكن راليشػيت كميكنػ راالرادتػ كجعلػت
عقول ممناصباكامرؾكنواهي فانتاذاب تماتشاء ركتمػ سػرانرهم
كوام ماابطنتفي مكابداتم ارادت عليالسنت ممااف يت مبػهعنػ فػي
عقودهمبعقوؿتدعوؾكتدعوالي بحقانقمامنحت مالدعاء.
كك ل همسالـاللهعلي ممعصوموففي قػانق ممػ افنكونػوابػي رااال
باللهكافنركابي رااالاللهكالنركفانفس مبوجهمػ الوجػوقفػالاعتبػارل ػممػ 

ياانفس ماالمال مم اعتباراللهسبحانهكهومعنيماركيم رانيفقدراي
الحقكبناعرؼاللهكلوال ناماعرؼاللهكبناعبداللهكلوالنامػاعبػداللػهكاف
معرفتيبالنورانيةهيمعرفةاللهعزكجلكمعرفةاللػهعزكجػلمعرفتػيكمػ 
عرؼنفسهفقدعرؼربهكهمانفسالالقلقدجاءكمرسوؿم انفسكمعزنز
سنرن ماناتنافياالفاؽكفيانفس م تينتبي ل مانهالحقالتقولواعلياللهاال
الحقكنستنبػػون أ قهوقلايكربيانهلحقف ػممعصػوموفمط ػركفمػ 
يا قانق مم افنكونوابي رااالباللػهقػاؿ كنػابكينونتػهقبػلمواقػ صػفات
تيكي التكون كائني  يرمكوني موجودن ازليػي فػاف مافكنػتتف ػمكاال
فاسلمتسلمكاال الـتترقيكاالف اـتتزاندكالعلمالنتوقحكليػاكضػعتل ػم
فوؽكلذيعلمعليم.

لي رارفعتل معلي را ليسليحبتي انةكالن انةك
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فالالقاالكؿمعصوـفيجيي مراتبكجودقم كػلمػاناػالحمػاقػدمنا
فان ماقربكائ الياليكوفلمنغيػرهمعيػابػاءل ػمكب ػممغيػركلػمنبػدل م
اذلمنسبق مسابقكلمنلحق مال قكالنطي فيادراؾمقام مطػام ب ػم
مبدؿ 
تحركتاليتحركاتكسكنتالسواك كهممقلبوااال واؿكانديذيالحػوؿك
القوةفيكل اؿالنجريعلي مماهماجركقكالنعودفي مماهمابدأكقكسيأتي
فيذل مزندبيافافباءاللهكقدذكربيءمنههنااستطراد را.
كاماالالقالثانيفقػدبػاب مبقػدرانحطػاطمقػام معػ الدرجػةاالكلػي
الفانحطواع مقاـالعصيةالكليةدرجةفالجلذل قدنصدر
بوبالتعاكسقلي ر
من مهناتكفلتاتنعبرعن ابترؾاالكليكهيسي اتلي دكن مهػي سػنات
كلك هيسي اتبالنسبةاليالالقاالكؿكقدنعبرعن ابالتاملفيالوالنةكتاخر
االجابةنظر رااليان مبحقانق ماثارالالقاالكؿكابعت مكجيي مال ػمكب ػمك
من مكالي مكل انورقكبػػوفذل النوركاطوارقككياالتهكفعلياتهكه وراته
كتفاصيلهفاذاباببيءم ذل برانحةم مقت ياتالبعػد صػلل ػمالتػاخر

فياالجابةلوالنةاميراليومني

 نح اصلكلخيركم فركعنػاكػل

قاؿ

بركاعداؤنااصلكلبركم فػركع مكػلفا شػةفجييػ بػوائبالػنقصك
الظليةالتيتلزـمانبعدع اليبدءهيسي اتبالنسبةاليمقػاـالقػربكافكانػت
سناتبالنسبةاليم دكن ملتطبع ابطب النوركاسػت الك افيػهبالنسػبةالػيمػ 
دكن مفالجلذل قدنصدرمن مترؾاالكليكالتاملفيالوالنةايالتانيفيفعػل
خيرهوبأفم بػػوفالوالنةف ممعصوموفمياسويالتػانيفػيخيػرالنعصػوف
اللهماامرهمكنفعلوفمانؤمركففالجلذل قاؿسػبحانهب ػدن ماقتػدقكفػرض
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طاعت مكاالقتداءب مكنبتلي مبياناالفوفم ذل كياناتيافباءالله.
الكفػي مبػوب
كك ل الالقالثالاف وابدتاخر رافياالجابةكاكثرتام ر
الظليةكالنقصاكثرم الالقالثانيالبتةفالجلذل قدنصدرمػن مالصػغانراك
كبعضالكبانرم  فظاصػلالوالنػةككليت ػاف ػممعصػوموفمػ ت ػيي اصػل
الوالنةكنبتلوفبيانقارفوفم ال نوبالصغانراكالكبانركنقلالعصػيةكنكثػر
اليافنصلالػيابعػدالالػقالػ يمػااطػاعاللػه

االقتراؼكلياننزؿالالقناز رال
سبحانهفيبيءم مراتبكجودقك يرفطرتهكصبغ ابصبغاالنكارفيجييػ 

مراتب ػهكصػػدؽعلي ػهكجحػػدكاب ػػاايبفطػػرت ماليغيػػرة كاسػػتيقنت اانفس ػ م
بفطرت ماالكلية ي  فلت مع عنػادهمف ػم نعرفػوفنعيػةاللػهثػمننكركن ػا
فب ل صاركاعلي ملعان اللهاصلكلبركم فركع مكلفا شةكسػيأتياف
باءاللهل ل مزندبياففترقب.
فصـل :اعلمافاليعصوـنجبافنكوفمعصوم رام بدءعيرقاليمنت اققبل
البعثةكبعدالبعثةكافكانتالعصيةتتقويكتتاكدفي مكتزدادبعدالبعثػةكقػد
تاقفيكادسحيقم قػاؿبغيػرذلػ الفاالركاحتسػك فػيابػدافمناسػبةل ػاك
االبدافالسنةداعيةم اللهسبحانهاركا اكاالركاحاجابػاتمػ اللػهسػبحانهك
كػلنعيػهابتػػداءكا سػػانهتف ػلالفاسػػتعدادالقابػلالنوجػبعلػياليجيػب
االجابةفيالمنستعدالعناصركتصػلحكتعتػدؿكتتلطػحكتكػ قابلػةلليطاكعػة

للنفسالنباتيةالتفاضعلي االنفسالنباتيػةكالتلقػيفػيهونت ػامثال ػاكالتظ ػر
عن اافعال اكك ل النفسالنباتيةمالمتعتدؿكتتلطحكتستعدليطاكعةالػنفس
الحيوانيةكقبوؿامرهػاكن ي ػافػي ركات ػاكسػكنات اكادراكات ػاكبػ وات اك
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ب المتفضعلي االركحالحيوانيةكلمتلقفي امثال اكلػمتظ ػرعن ػاافعال ػاك
لمتتلطحكتترقػقكتعتػدؿكتسػتعدليطاكعػةالػنفس
ك ل النفسالحيوانيةما 
الناطقةالقدسيةلمتلقفي امثال اكلمتظ رعن اافعال اكعلي اك لي اكذكرهاك

فكرهاكنباهت اكنزاهت اك كيت اكك ل النفسالناطقةمالمتعتدؿفيذات اك
صفات اكافعال اكتتبان خصاؿالجيادنةكالنباتيةكالحيوانيػةكتسػتعدليطاكعػة
النفسالكليةاالل يةلمتفضعلي االنفسالكليةاالل يةكهومعنيقولهتعالياللػه
الالفاضػةالكليػةاالل يػةمػا
اعلم يانجعلرسالتهفليسكػلنفػسناطقػةقػاب ر
لػػمنعتػػدؿكنتلط ػحكنسػػتعدليطاكع ػةالكلي ػةاالل ي ػةفالب ػدكافنكػػوفنف ػس
اليعصوـقبلالبعثةكبعدهاصالحةالفاضةركحالنبػوةفلػوكػافنجػوزعليػهقبػل
البعثةكاالمامةمانجوزعليسانرالبشرلياكافاكليبافاضةركحالنبػوةكاالمامػة
م  يرقالبتةخ هاالي ناطالب راللحقم دليلالحكيػةاالل يػةالنبونػةاالماميػةك
اعرؼالرجاؿباليقاؿالاليقاؿبالرجاؿكلوكػافبنػاءكتابنػاعلػيذكػراالقػواؿ
العػ 
لسردتل اقواؿالناس تيتعرؼان اترهاتلػمتحػم ػوؿالحػقف ػ ر
االصابةلهكان ملمنشيوا كية قانقاالبياء.
بالجيلةاليعصوـكاملالنفسم بدءتولدقالػياخػرعيػرقبػلهػوعلػي
خالؼسانرالناسم بدءسقوطنطفتهالينفرالركحفيهفافالحكيمناخػ ليػا
نرندافنصيغهمادةمناسبةلهكالنصلحكلبػيءلكػلبػيءبػالقوةالقرنبػةكاف

باالمكافبافنردالياالمكافكنصاغصػيغةاخػريكمػاكػافنقػاؿاف

كافصالح را
كلبيءفيهمعنيكلبيءفانياهوباالمكافالبعيدكالحكيمالنػرجحبػي رامػ 

يرمرجحالبتةفتدبرفقدجيعتل كلبيءترند.
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فصـل:افماركيفيالقرافم اناتهواهرهاصػدكرالػ نوبمػ االنبيػاء
سالـاللهعلي مف يم متشاب اتاالناتالنجوزاتباع ابظواهرهافاماال ن في

قلوب مزنغفيتبعوفماتشابهمنهابتغاءالفتنةكابتغاءتاكنلهكالنعلمتاكنلهاالاللهك
الراساوففيالعلمف منردكنهالياليحكياتكنعيلوفب ػافيػ تلػ االنػات
اناتتدؿعليعصيافادـك وانتهكهليهكتوبتهمنػهكقػدابػكلتعلػيالقػوـ
ابكا رالعظيي راككردتفيتاكنل ااخبارعليمتفاهمالناسالغافلي ع الحقػانقك
هيم كورةفيكتبالتفاسيركاليقصودفيه االكتابرسم قانقاالبياء.
فنقوؿفلينظرناهرافدارالتكليحان هيالػدنيااكاالخػرةكالبػ افدار
التكليحهيالدنياكاالخرةهيدارالجزاءكالتكاليحالواقعةفيعالمالػ رقبػل
الدنيازمان رااكرتبةككوفادـقبلنزكلهاليالدنيافػيالجنػةرتبػياكزمػانيكمػا
لمنك بدفادـفياالجساـهلنكوفركحادـفيال راـالفي عرؼالحقػانق

كذاؽم ر يق كيةاؿمحيد

عرؼافال رمقدـعلػيالزمػافرتبػةكمػ 

لمنك لهبدفجسيانيداعفيالزمافلمنك لهركحاجابيفيالػدهركادـ




كافقبلنزكلهاليالدنيافيالجنةرتبػةنعنػيخلػقرك ػهفػيالجنػةكبدنػهفػي
الدنياكالب انهفيبدنهالدنياكيمعصوـمط رفانػهبعػدنزكلػهكػافمعصػوم را
فافاللهسبحانهتابعليهكاجتبػاققبػلهبوطػهكلػمنعػصبعػدنزكلػهفػيالػدنيا

فرك هفيالجنةان رامعصوـفلواذنبرك هفيالجنةالذنببدنهفيالدنياالف
الركحقائمفوؽالبدفكهوتقدمهفيال رفادـمعصوـم بدءتكوفرك هكيػا
انهمعصوـم بدءتكوفجسدقفعصيافادـليسبعصيافبرعيهػاهريبػلهػو
عصيافكونيكهوماصارسببهبوطهفيالدنياكلولمنعػصكونػ راليػاهبطالػي
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الدنياكلمتعيرالدنيابهكب رنتهكلمتتممقػادنراللػهعزكجػلفيعنػيعصػيانهك

توبتهكهبوطهافادـلياخلقجسدقفيالدنيافياالرضخلػقرك ػهفػيالجنػة
فيالسياءقبلهرتبةكن يرك هفيالجنةع اكلبجرةالطبػان الدنياكنػةذات
الشػػعبكاال صػػافكاالكراؽكه ػيبػػجرةعل ػماؿمحيػػد

ف ػافالعل ػمعػػي 

اليعلوـكالن يمتعلقهاالدبارع اليبػدءكالنػزكؿالػيكثػراتالياهيػةكيػااف
االمرمتعلقهاالقباؿالياليبدءكالصعوداليجانبالو دةكالوجودفالتوجهالػي
الياهيةكالكثرةمن يعنهبرع راكافكافمامور رابهكون راكه امعنيانػهن ػيادـ
شجرةكباءافناكلكاالليا لبمشيةادـمشيةاللهفن يبرع راكبػاء

ع اكلال
كون را فباليشيةالكونيةبػاءفاكػلكنػزؿكلكنػهباليشػيةالشػرعيةن ػيكابغػض
النزكؿفكافالعصيافبرعي رافيالكوففليػانػزؿكاكػلكعصػياهبطػهاللػهمػ 
الجنة كماتجزكفاالماكنتمتعيلوفليسلالنسافاالماسػعيكافسػعيهسػوؼ
نريفعصيادـبييلهكاكلهم بجرةالكثرةفغويالبتػةفكػافجػزاؤقكعقوبتػه
هبوطهاليالدنياف بطكتل الشجرةبجرةعلماؿمحيػد

كهػوقولػهعلي ػا

عندربيفيكتابكنحلاكله قالشجرةلي هومحيطناف فيجيي مراتػب
الوجودالنحتاجفيب ودقل االيهبوطكنػزكؿ االنعلمم خلقكهػواللطيػح
الابيرككلم هودكفالكلينحتاجفيالش وداليال بوطفػيعرصػةالشػ ود
فلياهبطم الجنةكتعلقرك هببدنهقاـمنتدب راالياللهسبحانهباكي رامشػتاق راالػي
دارالقربكالصعودباجابةنداءاقبلفسارعالػياالخػ بكليػاتاللػهسػبحانهك
الدعاءكالت رعكالطواؼبالبيت يرضني بنفسهفييانرضيربػهعنػهاذبػهقػد
رضيهكاصطفاقكاجتباقفليااقبلالياللهاجتبػاقربػهفتػابعليػهكهػديافاللػه
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اصطفيادـكنو را كاؿابرهيمكاؿعيرافعليالعاليي ذرنةبع ام بعػض
فكلا د يرالكلينعصيه االعصيافكبتوبتهكانابتهكتوج هالياللهسػبحانه
اففعلنتػوباللػهعليػهكلػ اركيعػ ابػيجعفػرالبػاقر

لػوالافادـاذنػب

مااذنبمؤم ابد را كلوالافاللهعزكجلتابعلػيادـماتػابعلػيمػ نبابػدا
انت يكذل معلوـانهلولمننزؿادـمانزلتذرنتهكلوالجوازتوبتػهبالصػعودك
االقباؿماجازتالتوبةعليا دابد رافكلا داكلم تل الشجرةكنجػبعليػه
التوبةمنهكل اقاؿالنبي

فيعلةالصوـثلثي نوم را افادـليااكلم الشػجرة

بقيفيبطنهثلثي نوم راكفرضاللهعليذرنتهثلثي نوم راالجوعكالعط كال ي
ن اكلونهتف لم اللهعزكجلعلي مكك ل عليادـاليافقراكتػبعلػيكم
الصياـاالنةكمعلوـانهالتزركازرةكزراخريكالنكفرا دع ذنباالخرف م
قداكلواان رابنزكل مكيااكلادـفلياتمخلقهفيالػدنياكنػزؿاليػهالػركحفػي
الاليربهفتابفيجسدقفيالدنياكيافيبعضاالخبار
النزكؿقاـعابد راتائب رامقب ر
كتاببرك هفيالجنةقبلالنزكؿفافب تفقلانهتابفيالجنػةثػماهػبطنبيػ را
معصوم را كافب تقلتابفيالدنيافافتوبةرك هركحتوبتهكهيمقدمةعلػي
الدنيارتبةفتوبتهكجود رامقدمةعليال بوطكه ور رابعدال بوط.
فتبي كه رلي نظركاعتبرافادـ ي خلقخلقمعصوم رامط ر رابالعصػية
التيتجبفيالحجػجككػاف جػةعلػي ػواءفػيالجنػةكفػيالػدنياكالحجػة
اليفترضالطاعةالنكػوفاالمعصػوم راكافمػاكردفػيالكتػابتعبيػرعػ كيفيػة
الالقةكه امعنياقػارنرنبينػاكائيتنػاسػالـاللػهعلػي معلػيانفسػ مبالػ نوب
بجيي اع ػائ مفػيبشػرنت مككػون مكلػدادـالن ػمفػيالبشػرنةهبطػواالػي
ٔٚ

الطبان كهػي يػرمحبوبػةفػيالشػرعالكػونيكافكانػتمحبوبػةفػياالنجػاد
الكونيفيعصيةادـبرعيةلك الفيالشرعاليعركؼفانهمعصوـفيػهبػلهػي
معصيةفيالشرعالكونيال يالبدمنهفيكلموجودنازؿكهوكػونيبالنسػبة
اليالشػرعاليعػركؼفػافعرفػت ػدكدكالمػيجيعػتبػي جييػ االنػاتك
االخباربال باركالننافيه االعصيافكالغوانةالعصية.
كاماكوفه االعصيافبسببالشػيطافكالطػاكسكالحيػةافابلػيسالػ ي
مقابلركحالقدسفياالعلػيكهػوركحالج ػلالكلػيتعلػقبطػاكسالعناصػر
ذيااللوافكهو اجبالجنةم الاارجفصعدب االيالحيةالتػيهػيالحاجػب

م الداخلفيفل الحيوةال يهوبابالجنافالتيفياالفالؾفالتقيتػهالحيػةك
جلسفيفي االفانيةالج لمتراميةم  انةالبعدالػيدكنػ القػربكهػوجنػة
الرضواففسارمع افيالجنةكتعلقباليناسبةبالحواءاليالوقةمػ الحػيكهػي
ه ورنفسادـخلقلكمم انفسكمازكاج رافتعلقبهايبػادـفػا واقكزنػ فػي
عينهبجرةالطبان كا صان اكاكراق اكازهارهاكسوؿلهانهبجرةالالدكمل 
النبليم افمل الطبان  ٍ
باؿككوفتل الشجرةفػيالجنػةالفاصػل انابػتفػي
الجنةكالدنياا صػان اكاكراق ػامتدليػةالػياسػفلكابػجارالجنػةعلػيخػالؼ
ابجارالدنياقاؿاللهسبحانهقطوف ادانيةككػ اركيعػ علػي

.كقاسػي يا

انيلكيالي الناصحي فبغوانتهكتزنينهماؿرك يػاالػيبػجرةكثػرةالطبػان 
باليناسبةالنيت ياالتيهيهلالج لفاكالمن افبدتل ياسوءات ياالتيكانػت
مستورةفافالحيوانيةكانتمستورةفياالنسانيةفطفقاناصفافعلي يام نباتيػة
كرؽالجنةفلبساالنباتيةعليالحيوانيةف بطاكلبساالجيادنةالغاسقةعلػيالنباتيػة
ٕٚ

فلياتاباباالقباؿابيضبدن يابعدالسوادكسارااليالجنػةكصػارامػ اهل ػاكاف
مااكضحتكبينتم سرالحقيقةكبي 
ف يت دكدكالميلعرفتفرؽمابي
ّ
كلياتالقوـكالتزعمانػهتاكنػلكناػالحالظػاهرفػافاالنػاتكاالخبػارقصػة
ا واؿالجنةكالنجبافتكوفعليمتفاهمهاهراهلالدنيافاف م.
فصـل:كمياتيس بهاهلال الؿالينكركفللعصية كانةاقارنرابػرهيم
للكواكببالربوبيةكنظرقفيالنجوـكقولهبلفعلهكبيرهمكليسفيقصصهما
عسيافنتيس بهالعاقلفافقولهه اربينيك افنكوفعلياالنكاركالت كم

كنيك افنكوفم بابتردنداليحتجليحتجفيابطالهفيي دالباطػلاك رالعلػي
صورةاالثباتل النظ بهالاصمانهالننصحثمنحتجعليابطالهفكافقولهه ا
ربيللتي يدليحتجبقولهالا باالفلي فكافذل منػهلال تجػاجكنػؤمياليػه
قولهتعالي كتل  جتنااتيناهاابرهيمكامانظرقفيالنجوـفلػيسفيػهانػهاعتقػد
ان اموثرةمنقطعةع اللهسبحانهبلراياليسببكعلمان ااسبابفايباسفيػه
كقولهانيسقيمايك بكلمنقلانيسقيمالبدففلعلهسػقيمالقلػب زنػ رامػ 
فعلجياعة يااتا كهاموثرةمستقلةكنعبػدكن امػ دكفاللػهاكاسػتدؿب ػا
علي ػوادثتقػ مػ فػت بعػدقكمصػانبتجػريعلػيذرنتػهالجػلانػهعػالم
باالسباببال اـاللهسبحانهفقاؿانيسقيمالقلب زن عليمانق اكسقيمفيما
ناتيكقولهسبحانهان ميتكان مميتوفكقولهبلفعلهكبيرهمت كماكجػزاء
مقدـلقولهافكانواننطقوفاكمعناقان مسببفعلي يػارضػوابعبػادتكمل ػم
كذل افاالصناـكسانرالجياداتمكلفاتكل ابعورلقولهسػبحانهانكػمكمػا
تعبدكفم دكفالله صػبج ػنمكلػوالبػعورهاليااسػتحقتعػ اب راكالتػزر
ٖٚ

كازرةكزراخريكقدنصالكتاببشعوركلكائ .
فصـل:كمياتيس بهاهلال الؿكتيافنوسح رنتهع السيارةكالتقية
دن االنبياءكالعيبفيهكقولهتعاليهمب اكليسفيػهانػههػمبالزنػافلعلػههػم
بقتل ااكهوجزاءمقدـلقولهلوالافرايبرهافربػهكالبػ افكػلا ػدلػوال
عصيةاللهكتسدندقنق فياليعاصيكالنتيس بامثاؿه قالشب اتاالم فػي
قلبهمرضكك اقولهان ت االعيرانكملسارقوفكليسفيػهانكػمسػارقواالصػواع
فلعلهارادسارقوانوسحع ابيهكليسبيءفيامثاؿه قالشب ات.
فصـل:كمياتيسػكوابػهقصػةداكدكاكرنػاكهػيقصػةاصػل اافتػراءعلػي
االنبياءقدنقلت االقاصوفاليتا كفع الي وداليحرفي للتورنةكلػيسعنػدهم
التورنةالتيانزلتعليموسيكيااثبتناقفيكتابنانصرةالدن كليسفيالقراف
الحقمنهاثركليسفيالكتاباالافاللهسبحانهارادفتنتهبعدمػاجعلػهخليفتػهك
نعليهافعليهبتانيداللهسبحانهفاجاباليدعيعيػاسػأؿكيػاسػأؿفػافسػؤاؿ
ذينعاجعدندةنعجةكا دةم اخيهاستكثار راهلمككافاالكليافالنجيبعػ 

ؿاليدعيعليه تينعلمالصدؽم الكػ باالتػريانػهقػاؿ

ذل ان را تينسأ
بعدتقرنراليدعيلقدهلي بسؤاؿنعجت الينعاجهكافكثيػر رامػ الالطػاء
ليبغيبع معليبعضاالال ن امنواكاليرادلقدهليػ السػائلنعجتػ الػي
نعاجهالخصوصاخي ثمقاؿافاليوم النبغػيعلػياخيػهكالبػا ي يرمػوم 
فكيحنحتيلافنكوفهوبنفسهبا ي راعلياكرناكنارجنفسهع االنيػافبنصػه

فتبي افمانرككنهك بكافتراءكالابكاؿفيه ا.
كانيااالبكاؿفيقوؿاليلكي ان ياصدقافيالدعويكالنعاجاككػ باك
ٗٚ

اليل النك بكالجػوابعػ ذلػ افالصػدؽهػوجػرياللسػافعلػيالوضػ 
االل يكهومطابقةالكالـليافيالفؤادكالك بهوجػرياللسػافعلػيخػالؼ
الوض االل يكهوماالفتهليافيالفؤادكياركيعػ اميراليػومني

كلػيس

ليطابقةالواق كماالفتهمدخلفيالصدؽكالكػ بكلػ ل سػيياللػهبػ ادة
الينافقي ك ب راالفالسنت مجرتعليخالؼمافيفؤادهمم ان اكانتمطابقػة
للواق كم الوض االل يالثانويافالنجرياللسافبيانكرههاللهكمػ خػالؼ
الوض االل يالثانويافنجريبيػانكرهػهفالجػلذلػ سػييالرامػيالػ يال
باهدلهكاذب راعنداللهكجعلالكالـالجاريفياالصالح يرك بكانيػاذلػ 
الفماكرههالشارعنكرههالعقلالسليمكمػااستحسػنهالشػارعنستحسػنهالعقػل
السليمكالعقلالسػليماذاكػرقبػي رانينػ الجػوارحعػ الجػريبػهكنعقل ػاكاذا
استحس بي رانامرهابهكنجرن ابيقت ػاقفجػرياللسػافبيقت ػيمػااستحسػنه
العقلهوالوض االل يكخالفهخالفهكل اركيافالكالـثلثةصدؽكك بك
اصالحكاالصالحهواليستحس لقولهسبحانهاصلحوابي اخونكمكاالفسادهو
اليكركقلقولهافاللهالنحباليفسػدن في يػاجػرياللسػافعلػياالصػالحك
الوض االل يالثانويلػيسبكػ بكمػ ذلػ االمثػاؿالتػينػاتيب ػاالحكيػاء
الصالحالنفوسكاربادهاكالنجبافنكوفذل اليثلكاقعػ رااكنكػوفالحكػيم

معتقػػد رابكون ػهكاقع ػ راكاني ػانقص ػدالحكػػيممح ػضاالعتبػػاركتجسػػيماليس ػ لة
الرك انيةاكالغيبيةليصيراليستي كاليشاهدكنستصلحنفسػهكمػ هػ اتيثيػل
اليلكي لداكدالصالحنفسهكتفتينهبامراللهبشػيءكػافنعلػماللػهسػبحانهانػه
نتعجلفيجوابهلبداهةقبحهكربياكافتيثيل يالحاؿداكد ياه انهمػاخلق
٘ٚ

اللهخلق رااعلممنهكياركيفيثاللهافاللهاعطاؾم العلمكثير راكاعطي يرؾمػا
لمنعط كانتتظ ان كفلتجيي علػمالالػقكترنػدافتكػوفعاليػ رابكل ػا

فحكمعلينفسهم  ياالنعلمافذل هلػمفتنبػهبعػدالحكػمفظػ داكدانيػا
اقفاستغفرربهكخرراكع راكانابككافذل منهترؾاكليفقاؿاللهفغفرناله
ّ
فتن
ّ
ذل كافلهعندنالزلفيك س مػػابكقاتلالنفساليت ػاكفبالصػلوةاليتػاب 
للشيطافليسلهعنداللهزلفيك س مػػابفاف م.
فصـل:كك ل قدتيسكواب ايم القرافقدكصلتاكنل اع االئية

ك

لمنتركوال ي جةمقاالكقولهسبحانهفليااتاهياصالح راايادـك واءجعاللػه

بركاءايال كرافكاالناثالصػالحي مػ الزمانػةكالعاهػةككػ ل قولػهبلػي
ال
كلك ليطي قلبيايعليانيخليل الفاللهسبحانهع داليهانيمتاػ خلػي ر
افسالنيا ياءاليػوتيا ييػتككػ ل قػوؿموسػيبعػدالقتػلهػ امػ عيػل
الشيطافاياقتتاؿالقبطيكاالسرائيليكقولػه رببيػاانعيػتعلػيفلػ اكػوف
ه ير رالليجرمي باهدعليانهلمننػدـمػ فعلػهفقولػه ربانػيهليػتنفسػي
فا فرليايكضعتنفسي يرموضع ابدخوليه قاليدننةفاسػترنيفسػترقك
قولهفعلت ااذ راكانام ال الي نعنيم الطرنقبوقوعياليه قاليدننةكك ل 
قولهتعاليككجدؾضا رالف ديايضا رالعندقوم ف داهماليمعرفت كك ل 
ربارنيانظرالي انهسػاؿبتينػيالقػوـكاجػازةاللػهلػهللسػؤاؿعلػي سػب
تيني مم  يرمواخ ةكك ل ه افل نقدرعليهاياستيق افل ن يقعليػه
كياقاؿم قدرعليهرزقهكقوله الالهاالانتسبحان انيكنتم الظاليي اي
بتركيمثله قالعبادةالتيقدفر تنػيلػهفػيبطػ الحػوتككػ ل قولػهفليػا
ٚٙ

استيأ سالرسلفظنواان مقدك بواجاءهمنصرنااياستيأسالرسلم قػوم م
فظ قوم مافالرسلك بواجاءالرسلنصرناككػ ل قولػهليغفػرلػ اللػهمػا
تقدـم ذنب كماتاخرايعنداهلمكهالنهلمنك عنداهلمكها داعظمذنب را
م ػ رسػػوؿاللػػه

 ي ػاكس ػرال ػػت مكجع ػلاالل ػةال ػ راكا ػػد راكك ػ ل 

اليااطباتاليوهيةللنبي

فان ام باباناؾاعنيكاسيعيناجارق.

بالجيلػةاذاعرفنػابالبرهػػافالسػػدندمػ محكيػػاتالكتػػابكالسػػنةكاجيػػاع
الشيعةكالعقلاليستنيرافاالنبياءمعصوموفم كلذنبصغيراككبيركم النسػياف
كالاطاءكالس وقبلالبعثةكبعدهاكرايمػاناػالحذلػ مػ كتػاباكسػنةنجػب
تاكنلهاذاعلمالواق كاالنجبردقالياؿمحيد

كاليمحكياتاقوال مبتة.

اعلمافاالنبياءسالـاللػهعلػي مكيػاعرفػتجيػادنت مكنبػاتيت مك

فصـل:
يوانيت مكانسانيت ممعتدلةمستقييةبحيػاتصػلحلتعلػقركحالنبػوةب ػاكهػو
قولهسبحانه اللهاعلم يػانجعػلرسػالتهكمعنػيكػون مبشػر رامثلنػافػينػوع
البشرنةالخصوصيات مف مبشركلك معتدلوفمستقييوفصػالحوفلتعلػقركح
النبوةب مف ممعصوموفقبلالتعلقان رااالان ماذاتعلقب ػمركحالنبػوةصػاركا
اعدؿكاكيلكاقويفيالعصيةبحيالوالذل الركحصػدرمػن مبعػضتػرؾ
االكليكافاللهسبحانهاذاارادترقيةنبيهع درجةدنيااليدرجػةعليػاكقػدثبت
فيالفلسفةانهالنيك الترقيةم درجةال يولياليدرجةالكياؿاالكسػيرنةاال
بحلكترق يقكتصفيةجدندةكاضافةركح ل ػمككسػرهمفغيػبعػن مطرفػة
عي ركحالنبوةكه امعنيماركي افاللهنكل ػمالػيانفسػ مفيصػدرمػن ممػا
نصدرفصدرمن مبيقت يبشرنت مبعضترؾاالكليفحصلل ماعتراؼبان م
ٚٚ

لوخ لواكانفس مل وكافتابواكخ عواكخشػعواكرجعػواالػيرب ػمباالنابػةك
التوبةكصعدكاكترقواكازدلفواكاستحقواب ل رك رااعلػيكالطػحككسػعوق
فامػػدهمبػػركحاعل ػيكالط ػحكابػػرؼكه ػ اس ػرالقػػبضكالبس ػطلالنبيػػاءك
اليومني كسركقوعاليومني فيبعضاليعاصيبغيبةركحاالنيافعن مليعليوا
افماب مم نعيةفي اللهكسر لبةالنوـعلياليومني ك رمان مصػلوةالليػل
ليصبحواكهمساخطوفعليانفس مكياركيكلحفظ مع الوقوعفيالعجب.
بالجيلةالترقيةاالبالتط يركالتط يراالبالتفصػيلفػاذافصػلالػركحعػ 
الجسدصدرم الجسدمانقت يهفيعػ بالجسػدالزالػةاالكسػاخبنػارالحػزفك
الساطكنصعدبنارالتوبةكاالنابةكالندامةثػمنػرداليػهالػركحالطػحكاصػفي
ّ
فيعتنقافابدكه اسرسارالنتالحعادةكب ل نصعداليومنوفكاالنبيػاءالػي
الدرجاتكنتحققمعنػي سناتاالبرارسي اتاليقربي الل ػماالالواصػلالػي
درجػةالكيػػاؿكالينعقػدعلػياالكسػػيرنةالكاملػةفانػهالنحتػػاجالػيتفصػػيلك
النوكلالينفسػهبسػلرالػركحعنػهفالنصػدرمنػهتػرؾاالكلػياالانػهن ػعح
بالتساقيكمحضاالنحالؿبالياءاالل يفيرؽانيتهفيكلسقيةك ػلكنلطػح
م  يرتفصيلرك هع جسدقف والنصدرمنهماناػالحالػركحفانػهالناػ ؿ
ف وفيكلدرجةعاملبياباءاللهلهم فعلمناسبلتل الدرجةكترؾاالكلي
اف نصدرمنهماناالحتل الدرجػةكهػوقبػلالوصػوؿالػياالكسػيرنةالكاملػة

فالوليالينعقدعليالبياضكالنبيالينعقدعليالحيػرةنحػالفبالتسػاقيباليػاء
االل يايالكليةاالل يةسقيةبعدسقيةفينعيافكنعقدافعليهفيت اعحقدرت يا
اليماالن انةلهفيكلسقيةكالنااؼعلي يػاعجػبعلػيمػاهيػاعليػهكهيػا
ٚٛ

تائبافائبافخاضعافخابعافعارفافبفنائ ياابػد رامػ  يػرتفصػيلكتكػالفالػي
انفس ياكخ الفكمستغفرافتائبافابد رام  يرذنبكيافػيالػدعاء يرضػني 
بنفسيفيي انرضي عنياذبهقدرضيتنيكلوراجعته االػدعاءمػ اكلػهالػي
اخرقكهودعاءالحسي

لعرفػتصػحةمػاقلنػاقفراجػ ف ػ اهػوالفػرؽبػي 

الكاملكالنػاقصفالنػاقصنحتػاجالػيالتفصػيلباػالؼالكامػلفبػ ل نجػوز
صدكرترؾاالكليم سانراالنبياءكاالكلياءكالنجوزصدكرقم اليونػدبكليػة
ركحالقدسكهوالكليةاالل يةكم ذل نترقوففيكلافالػيمػاالن انػةلػهك
ليسليحبةالله انةكالن انةفاف مرابد راموفق رافقػداسػيعت مػالػمتسػيعهمػ 
خطابكالحيدلله.
فصـل:هنامس لةمشكلةنعجزعػ جواب ػااهػلالظػاهركالجػوابعن ػااال
عندناكهيانهلوكانتاالدلةالتيتقييون اعليكجوبكجود جةمعصوـعػ 
الكبانركالصغانركالس وكالاطاءكالنسيافككلمنقصة ق رافياباؿه االزمػاف
ال يلػيسفيػه جػةمعصػوـهػاهركاالفػالؾدانػرةكاالرضمسػتقرةكالػبالد
معيورةكالعبادعانشوفكنرياللهقداكتفيفياقامةدننهبالعليػاءالػ ن ليسػوا
بيعصومي قطع رافافكافنجوزاالكتفاءب والءفالنجبكجػودمعصػوـفػيكػل
عصركافكافالنجوزفكيحاكتفياللهسبحانهبغيراليعصوـ.
فالجوابع ه قاليس لةاليشكلةالعونصةعليسبيلاالختصارالكابػح
ع الواق افالالقهواهرهاكبواطن اكنسػب اكقرانات ػاك االت ػاكاكضػاع اك
تقلبات ػاالن ان ػةل ػاكالنحػػيطب ػااك رال ي ػراللػػهسػػبحانهكه ػيعلي ػهالحػػادث
اليشاراليهبقولهسبحانهعلي اعندربيفيكتػابفالنعلػمصػال مكفسػادهم
ٜٚ

عليماهوعليهفيالواق  يراللهسبحانه اللهنعلماليفسدم اليصلح كقدكتب
سبحانهعليهه افياللوحاليحفوظاياـالكتابال يعندقبقلػمابداعػهفتيػاـ
ه االعلمفيالقلمعلينحػواالجيػاؿكالو ػدةكالاخػتالؼفػيصػلبالقلػمك
نصورمواليدالكانناتفير ماـالكتاب هوال ينصوركمفػياالر ػاـكيػح
نشاءكذل القلمهوالركحاليو يبهاليشاراليهبقولهسبحانهككػ ل اك ينػا
الي رك را م امرناماكنتتدريماالكتابكالاالنيافف ػ االػركحفيػهجيػل
العلمككليتهكماكاقالقلبكنفصلفيالصػدر بػلهػوانػاتبينػاتفػيصػدكر
ال ن اكتواالعلمكه االركحالنسك كيابينػااالقلبػ رانقيػ راتقيػ رااللػهاعلػم يػا
نجعلرسالتهكالنتفصلعليالتفصيلالحقال يالعوجلػهاالفػيصػدكرنقيػة
صافيةخاليةعيانكرههاللهسبحانهفيتفصلفي اعليماباءاللهكاراد كماتشاءكف
االافنشاءاللهالنسبقونهبالقوؿكهمبامرقنعيلوفكالنحيطوفبشيءم عليه
االبياباءالعل ملنااالماعليتناان انتالعليمالحكيمماننطقع ال ويافهو
االك ينو يفاذاكافصا ب اك ل صلحالفنقاؿفيبانهم نطػ الرسػوؿ
فقداطاعاللهكمااتيكمالرسوؿفا كقكمان ػيكمعنػهفػانت وافليحػ رالػ ن 
ناالفوفع امرقافتصيب مفتنةاكنصيب مع اباليمفالنبلغه االيقاـا داال
افنكوفمعصوم رامط ر راع كلمانكرههالله تػيالنعػوجالػو يكالػركحفػي

نفسهكصدرقكالننصبغبصبغعليخالؼالواق فياالحعليػهالواقػ كمػابػاء
اللهكا بفالواسطةاالكليبي اللهكبي خلقهالحاملللركحاليؤدياليالعبػاد
افنكوفمعصوم رامط ر راع كلماناالحمحبةاللػهكرضػاقالبتػةكاال
النجوزاال 
النصبغالو يفيبط نفسهكانعكسعنهكبرزعليخالؼرضػاءاللػهسػبحانه
ٓٛ

فيامربالينكركنن يع اليعركؼكاللهاجلم افنصػطفيمػ نغيػرمػااك ػي
اليهكنتقوؿعليهكنفتريفع علي

فيصػفةالنبػي

ابػ دافمحيػد را



عبدقكرسولهاستالصهفيالقدـعليسانراالممعليعلممنهانفردع التشاكل
كالتياثلم ابناءالجنسكانتجبهامر راكناهي را اقامهمقامهفػيسػانرعواليػهفػي
االداءاذكافالتدركػهاالبصػاركالتحونػهخػواطراالفكػاركالتيثلػه ػوامض
الظنوففياالسر ارالالهاالهواليل الجبارقرفاالعتػراؼبنبوتػهبػاالعتراؼ
بالهوتيتهكاختصهم تكرمتهبياالنلحقها دم برنتهف واهلذل بااصتهك
خلتهاذالناتصم نشوبهالتغييركالنااللم نلحقهالتظني الاطبةف ػوكػاف
اهلاالختصاصكاليااللةمنفرد راع التشاكلكالتياثلم ابناءالجػنسفلػ ل 
اختصهاللهبتكرمتهكخاللهكانتجبهامر راكناهيػ راكاقامػهمقامػهكيػاقػاؿفػيقػوـ
ن دن مرب مبانيان مكقاؿفياخرن بكفرهملعناهمفاللػهاعلػم يػانجعػل
رسالتهفاليوديع اللهكالحافظالمراللهنجبافنكوفمعصوم رامط ر رافاذاقػاـ
ال واسطةبي اللهكبي خلقهكاديع اللهسبحانهقاـالحجةم اللهعليخلقػهك
النجبافنكوفالالقاالخ كفعػ الحجػةمعصػومي فػان مبعيػدكفعػ اللػه

سبحانهكهماليرضياليحتاجوفالياالطبػاءكانيػامسػتالحاجػةالػياالطبػاء
نجػبافنكػوفعاليػ رابػاالدكاءك

الزالةاالمراضعن مفالطبيباالل يهوالػ ي
االدكنةعلي سبارادةاللهككضعهالاليرضيكم ه االبابماركيمػامعنػاق
انكملوكنتمالت نبوفالذهبكماللهكاتيبالػقنػ نبوفف ػ االالػقلػوكػانوا
معصومي قرنبي م اليبػدءلالػقخلػقفػيالبعػدفانػهالبػدكافنكػوفالفػيض
مترامي رافػيجييػ اليراتػبفػاذقػدتبي افالالػقاالخػ ن عػ الحجػةالنجػب
ٔٛ

افنكونوامعصومي فالفرؽبي الركاتكاليركيالي مكالعلياءالحاملي للعلػم

كاليحيوؿالي مكمانااؼافنتغير كػماللػهفػينفػوسالحيلػةفيػدف بحفػظ

الحافظالحيالقيوـللدن افزاداليومنوفبي راردهمكافنقصػوااتيػهل ػمنعػم
كلػمنعػرؼالحػقمػ الباطػلكامػامػ 
لوالذل اللتبسعلياليسليي امورهم 
كجودالحافظالشاهدالعالمالقادرعليالحفظاليػاموربػ ل مػ اللػهاليعصػوـ
فالنااؼللدن م عػوج اليػوـنػ سالػ ن كفػركامػ دنػنكمفالتاشػوهمك
اخشوفاليوـاكيلتلكمدن نكمكاتييتعليكمنعيتيكرضيتلكماالسػالـ
دننافي كجودالحافظالنجبافنكوفالحيلةمعصومي كلوكافنجبافنكوف
لكافنجبافنكػوفالرعيػةكل ػممعصػومي فػي

الحاملمنهاليالرعيةمعصوم را
كلعصرالفالحامػلاليعصػوـاذااديالػي يػراليعصػوـكمشػاعرقكمداركػه
ةنحتيلافنف معليخالؼمرادالحاملكنجيءاليح كرفي قػاؿنجػب

ماتل
نجبافنستوجبعصيةالتابعي ان راككػلدليػلنػدؿ

افنكوفالحاملمعصوم را

عليجوازعدـعصيةاالخ ع الحيلةندؿعليجوازعدـعصيةالحيلػةان ػ را
فافالحججهمالعلياءكبيعت ماليتعليوف انةاالمرانهنحيلبع مالعلػمالػي
بعضكيانحيػلمشػاعراالخػ الػيقلبػه رفػ رابحػرؼفكيػاالنجػبافنكػوف
النجبافنكوفالحاملمعصوم را.

اليحيوؿاليهمعصوم را
كافقلتافالحاملنحفظعلياالخ عنػهقلهتافالحجػةنحفػظعلػي
الحاملكاالخ عنهبالتفاكتفوجػودالحػافظاالصػلنػدف  انلػةعػدـعصػية
الحيلةكنقوـ جةاللهبحفظهكالطبيبالواصحلليػرنضدكاءقفػافاخطػأفػي
ف مالدكاءفعليالطبيبافنحفظعليػهكنف يػهبالتردنػدكالتكرنػربػلعليػهاف
ٕٛ

لمنيكنهذل افنطبردكاءقكنسقيه تينبرنهفاليرنضالنجبافنكػوفطبيبػ را

صحيح را افظ راكلوكافصحيح رالياكافنحتػاجالػيطبيػبفوجػودالطبيػبدليػل
مرضاليرنضكمرضاليرنضدليلصحةالطبيبكطبهكالجاهلدليلالعالمك
العالمدليلالجاهلكالياطيدليلاليعصوـكاليعصػوـدليػلالياطػيفوجػود
نجبافنكوفالعلياءمعصػومي 

الحجةاليعصوـاليوـكاؼفي فظالدن كلم
ولمنك كا د افظمعصوـلكافنجبافنكػوفالعليػاءمعصػومي ليقػوـ
نعمل 
الحجةكم انكركجودمعصوـبالكليةف وعلػيخطػاءمحػضفػافالػدن بعػدـ
معصوـناترـكنبورالبتةفالدليلادؿعلػيبطػالفمػ هبالي ػودكالنصػاريك
اليجوسكالعامةكسانرفرؽالشيعةم عدـاقرارهمبوجػود جػةمعصػوـفػي
كلعصرم اتفاق معليعدـعصيةسانرالعلياءف مضػالوفتػائ وفمتحيػركف
بالبداهػػةكامػػاالواقفيػػةالقػػائلوفبػػافالحجػػةالحػػيالقػػائمهػػوموسػػيبػػ 
جعفر

فيأتيالقوؿفي مم ان مانقرضواكالحيدللػهككػ انػاتيالقػوؿفػي

كجودالحجةاليعصوـكتصرفهاليوـافباءاللهفترقب.
فصـل :كميانتب الاصاؿالكليةفياالنبياءسػالـاللػهعلػي ماليعجػزكهػو
عيلنصدرم النبي

متحدن رامقركن رابدعويالنبوةنعجزعنهسانرابناءجػنس

البشركهوعليثلثةاقساـامانعرؼالحاضرعجزجيي البشرعنهكافلػمنتصػفح
كيااذامشيعليال واءاكالياءفافكلا دنعرؼافذل ليسم مانس البشر
اليالوؽم الترابالثقيلكامانعرؼعجزنفسهعنػهكالنػدريهػلنسػ ا ػد را
ذلػ اكالنسػ كنحتػػاجفػيمعرفػةعجػزالكػلالػيتصػػفحكفحػصكاسػػتقراء
النعرؼالحاضرعجزنفسهعنهكالنػدريانسػ 
كافنبديالنبينقش رااكصنعةمث ر

ٖٛ

ا د راذل االباالستقراءالكثيركاماالنف ممنهبي راانهمعجػزاـال تػينتصػفحك
نستقرئكافناتيبكالـالنف يهالحاضر تينعلمكجػهاالعجػازفيػهفالنػدري

انس ا د راذل اـالفالبدكافنستدؿعلياعجازقكالحجةالبالغةالتينثبتالنبي
نبوتهب اماالنحتاجالحاضراليتصفحكاستقراءفانه ػي نػدعوقالػياالنيػافك
نقيمعليهالحجةنجبعليهاالنيافكالتصفحكاالستقراءالػي ػداليقػي عسػرك
رجكاالستدالؿعليعجزالباقيننقصع درجةكياؿاليقػي كبلػوغالحجػة
م مانحتيلفيهم النقضكاالبراـكسعةمجاؿالتنازعكالتشاجرفيػهفالنػنقص
اللهسبحانه جتهكالنترؾاالكليم القدرةنعمبعده ورامرقك صػوؿاليقػي 
ربيانصدرمنهالقسيافاالخيػرافكالضػيركمػ ذلػ علػمافاثبػاتنبػوةنبينػا
محيد

ليسبينحصرفيالقراف تينتحيرفيػهالعجػماليحػرـكنحتػاجالػي

تصفحبلكنتحيرفيهج اؿالعرببلكاكثرعليائ مكنحتاجوااليازمافكثيػرة
تينعرفواعجزالكلع مثلهكانيااعجازالقرافف لعلياثباتالنبوةكلطح
زان ػدمكي ػلفالن ػربثبػػوتنبوت ػهج ل ػمبوج ػهاعجػػازقكي ػانػػريالعليػػاء
اليتبحرن م االكلي كاالخرن قدتحيركافيكجهاعجازقكياناتي القوؿفيػه
فلولمنك القرافمعجز رالكاففيسانرمعجزاتػهكفانػةكبػالغكيػاانػهلػمنكػ 

التورنةكاالنجيلكسانرصححاالنبياءمػ  يػااللفػظمعجػزةكثبػتنبػوت م
بسانراليعجزاتبػالارتيػاببػلكبعػدثبػوتنبوتػهبسػانراليعجػزاتنكفيػ 
اخبارقبانهالنقدرا دافناتيبيثله االكتابكياان تصدقهفػياخبػارقعػ 
السياءكاالرضكالدنياكاالخرةفتثبت.
فصــل:الفػرؽبػي اليعجػزكالشػػعب اتكالسػحركالك انػاتنعػرؼمػ 
ٗٛ

تصدنقاللهسبحانهالشاهدالعالمالقادر يراليغػريبالباطػل يرالالعػببالقػه
الحكيماليدبركلنافيه االيقاـاصلاصيلقلم تنبهبهكم لمنعرفػهالنكػاد
فيبيءم اليسائلكم فازبهقلما

نصلاليدرجةاليقي باالستدالؿابد راابد را
نفوته قالنفوزبهكذل م ف لاللػهعلينػاكعلػيالنػاسكلكػ اكثػرالنػاس
النعليوفكقدمألالكتابكالسنةككتبنابػهكالحيػدللػهكخػالعنػهسػانركتػب
العلياءاالم بيءبعدبيءكذل هواصلالتقرنرفنستدؿعليذل باليوعظػة
الحسنةانهالب افاللهسبحانه كيمالنلغوفيصنعهكباهدالنغيبعنهبػيء
م خلقهكقادرالنعجزع بيءفيملكهكجوادقدخلػقخلقػهجػود راككرمػ راك
ر ي الناليا د رام الالقم ر يتهكخلقالالقبالحقكللحقكالنكادكف
ننالوفماخلقواالجلهاالبتعرنفػهكهدانتػهكقػدثبػتافاعظػماسػبابالتعرنػح
االنبياءكقدخلقفيخلقهاقوام رامبطلي ضالي م لي بسوءاختيارهمكعلمان ػم
نقوموفبازاءاهلالحقكندعوفاليانفس م ب راللرناسةكطيع رافي طػاـالػدنيا
كلم نجعلهوسبحانهعالمةللحقكالباطلفيهاهرالالقةنييزكفب اكاقدرهم

م ر يتهالواسعةعلياعياؿكافعاؿتاالحعادةالطبػان البشػرنةبصػرافت اثػم
ارسػلرسػػلهالػيعبػػادقنػػدعون ماليػهكاه ػرعلػيانػػدن ممػ قوتػهكقدرتػه
معجزاتفا ؿاكل اليبطلي  تيقاموابازاءاكل كنسبواانفس ماليػهكاتػوا
باوارؽعاداتفتحيرالعبادفياليحػقكاليبطػلكلػيسفػيهػاهرخلقت يػامػا
نفرؽبهاهلالحقم الباطلفياتري ين ػ انجػبفػيالحكيػةكاتيػاـالحجػة
افنتكفلاللهبان احالحقم الباطلكمافيهرضاقكم عنػدقميػافيػهسػاطهك

ليسم عندقاكندعالعبادبج ل مكتحيػرهمثػمنؤاخػ همنػوـالقييػةبتػرك م
٘ٛ

اناهيااكالحقكنع ب ماكالنع با د رام العػاليي فليػاذاخلػقالالػقكليػاذا
بعاالي مالرسلا كمبعقل نام فازبالحلمفتبػي لكػلذي جػيانػهنجػب
افنتكفلاللهاه ارالحقم الباطلبيانشاءكيحنشػاء تػيالنػدعلػ ي جػة

جةكل يمقاؿمقا رالالبتةكعليػهابطػاؿالباطػلكا قػاؽالحػقلكػلنػاهر يػر
مااطربنفسهمنصحخاؿع الغرضمرتادللحقمجاهدفيسبيلهكب ل انػزؿ
فيكتابهاناتنصدق االعقوؿالسلييةفقاؿ جاءالحػقكزهػقالباطػلافالباطػل
كافزهوقاكقاؿ ليحقاللهالحقبكلياتهكنبطلالباطلكقاؿبلنقػ ؼبػالحق
عليالباطلفيدمغهفاذاهوزاهقكلكمالونلمياتصفوفكقاؿماج تمبهالسحر
افاللهسيبطلهافاللهالنصلحعيلاليفسدن كقاؿالنفلحالظاليوفكالسا ركف
كالكافركفكالسا ر يااتيالي يرذل م االناتكطاؿمااستدؿبهاالنبياء
علي قيت مككردتبهاخبار.
كهلتجوزفيعقل افنغلبداعيالشيطافداعيالحقاكنعجػزاللػهعػ 
اه ارامرقفالنكوفذل ابد راكعليهان احالحقكابطاؿالباطػلبيػانشػاءكيػح
نشاءفامانظ رالبطالففيعقائػدقاكاعيالػهاكاقوالػهاكنسػبهاكخلقتػهاكنبػدي
اسباببعب تهاكنينعهع اتيانهه اكعليكل ػق قيقػةكعلػيكػلصػواب
نور كالهلالحقنوركهدانةككقاركسػيتكزهػدكتقػويكاثػركتوافػقفػي
االقواؿكاالعياؿكصدؽكصفاءكاخالؽكرنيةكالهلالباطػلخػرؽكنػزؽك
رصكطي كساافةكفسوؽكتاالحفياالقػواؿكاالعيػاؿقػلهػلانبػ كم
عليم تنزؿالشياطي تنزؿعليكلافاؾاثيمنلقوفالسي كاكثرهمكاذبوفاـ
سبال ن اجتر واالسي اتاف نجعل مكال ن امنواكعيلواالصالحاتسواء
ٛٙ

محيػػاهمكميػػات مسػػاءمػػانحكيوفاـنجعػػلالػ ن امنػػواكعيلػػواالصػػالحات
كاليفسدن فياالرضاـنجعلاليتقي كالفجارهلنسػتويالػ ن نعليػوفك
ال ن النعليوف في زعمانهتحيربي الداعيي فقدك بكافتريكضلك وي
كخاطربنفسه يالمننصحربهكالحقاكضحم نارعليعلم.
علػػماليحجػػةكاضػػحليرنػػدق

كاريالقلوبع اليحجةفيعيي

كلقػػدعجبػػتل الػػ كنجاتػػه

موجودةكلقدعجبتلي نجي

كامااالستدالؿعليذل م طرنقالحكيةفاعلمافاللهسػبحانههػوالحػق
الدائماال ديالقدنمالثابتالغالبالعزنزالقػاهرالحكػيمكالنكػوفمػ الالػق
منهكاليهاالما لبفيهج ةالربجػلبػانهفكػلاهػلالحػقهػماهػلالثبػاتك
الدكاـكالغلبةكالعزةكالق ركالتوافقفياالقواؿكاالفعػاؿكالحكيػةكالنػورك
الايػركالشػػيطافهػوالباطػلاليجتػاالزانػلاالفػػاؾاالثػيمالياتلػحالال ػيك
النكوفم الالقمنهكاليهاالكهوباطلمجتازانلافاؾاثيمماتلحاالقػواؿك
اال فعاؿالغضاؿم لذكنزؽكخرؽكفسوؽكرذالةفالنيكػ افنشػتب النػاهر
فيامرقه اكاهلالحقنستيدكفم اللهسبحانهكم عليي بيقت يعقانػدهم
الحقةكاعيال مالصالحةكالبدكافنيدهماللهسبحانهكيانستيدكفمػ ثػواب
الػػدنياكاالخػػرةكالنعػػيمكالبقػػاءكالثبػػاتكاهػلالباطػلنسػػتيدكفم ػ سػػجي 
بيقت يعقاندهمالباطلةكاعيال مالفاسدةكالبدكافنيػدهماللػهسػبحانهمػ 
يانسػتيدكفكننػزؿعلػي مالعػ ابكالق ػركاالنقػراضكاالختػراـكن ػرب م
بالازيكاالفت احكبواراالمركالزللك يرذل كالنيدهوالءكهوالءم عطػاء
رب كماكافعطاءرب محظور راكه االعطاءهوالعطاءم الر يةالواسعة.
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النقاؿافاللهسبحانه نينترك معلي ال مفانهخلقالجنةكالنػاركخلػق
فيالدنيانعيي راكبقاءكرا ةكتعب راكصػحةكمرضػ راكخزنػ راكتعففػ راكافت ػا راك
الكالبدكافنكوفابتالؤقل معلين جالحكيػةكالصػواب
تستر راكنبتليبكلك ر
فيالدنياكاالخرةكالنكوففيابتالئههلمك يحكجورفاليسػتيدمنػهبج تػه
اليهالبدكاف نيدبيانليقب اكاليستيدمنهبج تهالينفسهالبدكافنيدبيانليق

الكصػا ب را
الاصػي ر
ب اكذل  كمليسناتلحفيالدنياكاالخرةخ قاليػ اصػ ر
ال ت تديبهفيهلياتالبركالبحركه ااالصلجػارفػيكػلبػاصككػل
دلي ر
قوؿككلعيلككػلخبػرككػلاثػرككػلبػيءفػافكليػاتالحكيػةليسػت

تتاصص ماتريفيخلقالر ي م تفاكتفاذاادعيمدعيالنبوةكاتيباارؽ
عادةكعليه قيقةكنوركتشػابهبػاليتقي كاالنبيػاءكاليرسػلي ف ػوهػوصػدقه
بالاكتراثفانهم اللهكالياللهكهومصدؽمسددموفقنقينػاكمػارانتػهباػالؼ
ذل فاعلمانهك ابمفترمشعب اكسا راككاه ضاؿم لفتبصركالحيدلله.
فصـل:اعلمافاللهسبحانههوال يالم بيءكافكالمػ بػيءكػوفمػا
قدكاففاكؿماخلقخلقمشيتهبنفس اثمخلقباليشيةماباءكيحبػاءفػاكؿمػا
خلقبيشيتهالياءال يمنه يوةكلبػيءكمنػهكػل ػيفػاجراقبيشػيتهعلػي
ارضقابليتهالتيخلقتمنهكاخ منهجزئي كمن ػاجػزء راكركػبمن يػاجييػ 
خلقهفاكؿماخلقمن ياالقلمكهواكؿبجرةنبتتفيجنافالصاقورةكهيالتي
ذاؽمن اركحالقػدسالبػاكورةفاخػ قاللػهسػبحانهبييػي مشػيتهكجعلػه ككػر
ارادتهكمحلمشيتهكمظ ر ركتهفيانجادماباءكياباءفكتببهماكافكمػا
نكوففيلوحنفسهاينفسالقلمكهواللوحاليحفوظكاـالكتابكذل القلػم
ٛٛ

هوركحالقدسكيا ققفيمحلهككردتبهاالخباركهوعقلالكلكفيكػل
نبيككصيمنػهراسخػاصكتلػ الػرءكسهػيعقػول مصػلواتاللػهعلػي م
فعقول مهياككارمشيةاللهكمحاؿارادةاللهفاذاباءماباء رؾمػ سػرانرهم
كوام ماابط في مكاجراهم يانشاءكنجريب ممانشاءبالكليعلي سػبه
كبالجزئيعلي سبهكهملياكافاليستوليعلػيمراتػبقػوابل مالػركحركح
النبوةككانتقوابل مصافيةلطيفةكيامركلمتحجببػي رامػ صػفاتالػركحك
افعالهالتيهيصفاتاللهكافعالهككانتفيعقول معلين جاالجياؿكالكليػة
بالاختالؼفليانزلتفيالواحنفوس مه رتمفصلةبتفاصػيلمجػردةدهرنػة
فكانتصفات مالنفسانيةكافاعيل مالدهرنةتفاصيلاسياءاللهكصػفاتهكافعالػه
علي سبالدهرفليابرزتفيعػالمالشػ ودتفصػلتبتفاصػيلجزئيػةزمانيػة
فظ رتم كلع وم اع ائ معلي سبقابليت مفجرتعلػي سػبارادة
اللهكمحبتهفنظرتاعين ماليمانحباللهكاصغتاذان مالػيمػانرضػياللػهك
جرتالسنت معلي سبمشيةاللهكتحركتاندن مكارجل ػمعلػيهػوياللػه
سبحانهفكانواب ل عاملي بيحاباللهالنسػبقونهبػالقوؿكهػمبػامرقنعيلػوف 
فاذاباءاللهسبحانهاه ارابتعاث مم عندقككػون مسػفراءقاجػريجػوار م
بيشيتهعلي سبقوابل مكقوابلاهلالزمافكقوابلاليكافكالزماففيامػور
كونيةم ا ياءكاماتةكخلقكرزؽاكتغييػراكتبػدنلفانػهالنوجػدالشػيءمػ 
النغيرالشيءم جوهرنتهاليجوهراخراالاللهكاذالمنشأذل ك

العدـاالاللهك
باءاه اركون معبيد رامطيعي معصومي اجريجوار مفياموربرعيةعلػي
طبقرضاقكمحبتهف مفيكل اؿعاملوفباللػهفػيا ػداثكػوفاكعيػلبيػا
ٜٛ

نحبكاذاارادابتالءهمكتعرنف مقدرتهكافكلماب مم نعيةفي اللػه يػب
عن مذل الركح تينجركابيقت يانيت مالعادلةكسجيت ماليستقييةفجػركا
علي سبهكبقدركون اعليخػالؼكينونػةاللػهنحػدثعػن مخػالؼاالكلػي
فيا عوفكنعترفوفعليانفس مبالقصوركللهسبحانهبالحوؿكالقوةفيترقػوف
كيامركنستحقوفب ل تانيد رااعظمكاعليفاليعجزاتم ذل هيافاعيلمػ 
اللهسبحانهه رتب مكحسنات مالكاملةكمانصدرمن مم خالؼاالكليهػي
افاعيل متظ رمن مباللهسبحانهفاليعجزهوفعلاللهسبحانهه رب مالنػهاتاػ 
عقول ممحاؿمشيتهفاذاباءماباء رك انحوماباءفتنزلتتلػ الحركػة تػي
ه رتعليجوار مبانجاداكاعداـاكتغييركنعجزعػ ذلػ سػانرالبشػرالف
عقول مالتجريعليكفػقاليشػيةكيػاهػيايكيػاعليػهاليشػيةكانيػاتجػري
باليشيةكياهيايكيانكوفالعقػوؿعليػهفياػالحمػانظ رمن ػامػانحػباللػه
سبحانهالل ماالعقوؿبعضاالكلياءاليشانعي للسادةفيكلبيءالتػاركي ليػا
نرندكفليانرنداللهسبحانهفانهنيك افنجريبعقول معليجػوار مبعػض
مانوافقاليشيةكنسييبالكرامةالفاللهسبحانهاكرم مبهكتكرـعلي مبػ ل 
كالمان كياكافنظ رم سليافكاضرابهكذل الفعقوؿهػوالءمحػاؿمشػية
سادات مالتابعةليشيةاللهسبحانهفيظ ػرعلػيانػدن مببركػاتسػادت مخػوارؽ
عاداتككراماتصلواتاللهكسالمهعليسادات مكذل تكرنممن ملشػيعت م

كذل النكوفاالم النقباءالغالبعلي م كمالعقلكخصالهكامػاالنجبػاءف ػم
مكرموفبالعلمكالعيلكالصفاتالحييدةكالاصاؿالكرنيةالفالغالبعلػي م
سرالنفسالقدسيةالتيهيبنتالعقل.
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كامػااعػػداؤهمفالغالػبعلػػي مالشػػيطافاليقاب ػللػػركحالقػػدسكالج ػل
فينصبغمشيةاللهسبحانهفي مبالكليةكنظ رعن ممانظ رباللهسبحانهكبيشػيته
المنهفيتفصلفينفوس ماالمارةبالسوءالتيهيمقاـاللوحالسػجينيثػمنتنػزؿ
الياع ائ مكجػوار مفينظػراعيػن مبالشػيطافكنصػغياذان ػمبػهكنتحػرؾ
السنت مكجوار مبهفيظ رعلي ا ركاتسجينيةمتنافرةفياالثاـكالاطي ػات
كاالباطيلكاالضاليلفعلػيمعجػزاتاالنبيػاءنػورك قيقػةكهػيمسػتندةباللػه
الوا دكعلياباطيلهوالءهليػةكاجتثػاثكهػيمسػتندةالػياالتكادكاتك
ال
الرج ر
استعاناتبالكواكبكالعقاقيركاالركاحالابيثةكالشياطي ضرباللهمث ر
الفالنشتب افابد راكاني
السلي رالرجلهلنستونافمث ر
فيهبركاءمتشاكسوفكرج ر
كانيكمتيكجدباطلعابدزاهػدكرعمتػقعامػلبيحػاباللػهسػبحانهمتوافػق
االقواؿمتطابقاالعياؿنصػدؽالحػقكاهلػهكنكػ بالباطػلكاهلػهنػدعوالػي
العقاندالصحيحةكاالعياؿالصالحةلمنظ ربطالنهكلمناترـامػرقكاللػهنقػوؿ

هلانب كمعليم تنزؿالشياطي تنزؿعليكلافاؾاثيماالناتكنقوؿاـنجعل
اليتقي كالفجاركنقوؿافاللهالنصلحعيلاليفسدن الي يػرذلػ مػ االنػات
الكػ ل فنقػوؿهػوالحػقالػ ي
التيهي قيقةادلةعقليةفاففػرضفػارضرجػ ر
المرنةفيهكهومحلمشيةاللهكككرارادةاللهكالنرنداللهم االنسافاالافنكػوف
هك اكالمعنيلبطالنهخ هاالي كك م الشاكرن كالحيدللهربالعاليي .
فصـل:كميانتب تل الاصػاؿالكليػةاسػتجابةالػدعاءكهػيبػرطصػدؽ
النبوةكذل افالنبيمالمنك مراةكابفةع التو يدكفركعهلليتػوج ي اليػه
ال الػي
الكافكاص ر
اليقبلي لمنك نبي راكافكافكابف رافيكوف ام ر
الكافكاف ام ر
ٜٔ

اليثاؿاليلقيفيهونتهمنهسبحانهال يهو انةالغاناتكمبدؤاليبػاديكذلػ 
اليثاؿهومطابقلصفةذياليثاؿف ػومثلػهفػاذاكػافمثلػهنصػدرمنػهافعالػهف ػو

السائلبافعالهالينصبغةفيلسػافالعبودنػةبصػبغالسػؤاؿالػ يهػومػامنػهكهػو
اليجيببافعالهالنازلةمنهعلػين ػجالربوبيػةفػيالقدسػياطعنػيفييػاامرتػ 
اجعل مثليتقوؿللشيءك فيكوفكفيالابر القيفيهونت امثالهفاه رمن ا
افعالهفاذاكافهوصا بمثاؿالوا دجلبأنهفيذاتهكموض مشيتهالكليةفي
قلبهكمعين ابعزنياترك هكمقدرهاب ندساتنفسهكمبرم ػابا كػاـطبعػهك
مجرن اباع ائهكجوار هفالمان م استجابةدعائهالبتةاذهوالسػائلبػهكهػو
اليجيببهكهواليستعليبػركحالنبػوةعلػيجييػ مػادكفاالنبيػاءفيقػدرعلػي
التصرؼفيجييع اباذفاللهبافندعواللهسبحانهلتغييرمانشاءفيغيػراللػهبػهمػا
نشاءكيانشاءنعملالنبيػاءمراتػبفػي كانػةتلػ االمثلػةبػاختالؼهي ػات مك
الوان مفتتاصصتل االمثلةفي مكتتناهيعلي سب مفتتقدرتصػرفات معلػي
سبمراتب مفالندعوفاللهسبحانهماالنحبهاللهل ػمكلػمنػامرهمبػهكامػامػا
دعوااللهسبحانهبهفالتحسب اللهمالحكعدقرسلهكقدقاؿادعػونياسػتجب
لكمكاكفوابع دياكؼبع دكمكقدكفواللهباالطاعةفػوفياللػهسػبحانهل ػم
بافجعل ممثلهعلي سبخلوصكفائ ملهسبحانه.
فتبي افالقابليةالتيقدكفتللهسبحانهباالقباؿاليعدـلنفس ابالن انةقػد
كفياللهسبحانهل ابالن انةفكافماهوعليهماهيعليهكمالهمػال ػاكمػامنػهمػا
من اكمااليهماالي اكمابهماب ام كلج ةفيثلذلػ اليػوفينػوفيلػهبجييػ 
بػػػوفالتو يػدكصػػفاتاللػهسػػبحانهكاسػيائهكافعالػهكنتنػػزؿالػيجوار ػه
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فتنصبغبالعبودنةكيامرفيعبداللهسبحانه قعبادتهكنتقيه ػقتقاتػهكنشػكرق
قبكرق النسبقونهبالقوؿكهمبامرقنعيلوفك مابكمم نعيةفي اللهفيثله
نستجابدعاؤقفيتقليبالدنياكاالخرةكالجنةكالناركماكػافكمػانكػوففػي
عرصةاالمكافف والشفي اليطاعصلواتاللهعليهكالػهكنػاتيافبػاءاللهفيػ 
النستجابدعاؤقلمنك دعاؤقبامراللهكمشيتهكم لمندعبػامراللػهكمشػيتهك

محبتهف وعاصكليسبنبيفتبي افكلدعاءصدرم داعنحبػهاللػهكنرت ػيه
ف و سنةكمااصاب م  سنةفي اللهف والسائلبهكموالوقال ن جرتتلػ 
الحسنةب معليهككانتم فركع مفاذاكافاللهسبحانههوالسػائلمػ نفسػهك
ا باؤقفيستجيبدعػاءقكدعػاءهمالبتػةفػافالػدعاءدعػاءصػاعد راكاجابػةنػاز رال
فظ ورالدعاءاليحبوبعليالعبددليػلكجػوداالسػتجابةفوقػهكقبلػهالبتػةفيػا
لمن كراللهالعبدبالر يةالنسألهالعبدالر يةالل ماجعلناكيػاتحػبكترضػي

بي تحبهكترضاقبر يت ناار مالرا يي .
كلياكصلالكالـاليهناا ببتافاترجمل االسماالعظمالػ يمػ دعػا
اللهبهالنايباستطراد راكهوه قالحركؼاذكرانطواءؾتحتاال دكامتناع 
ياهوثمتوجهالياللهالوا دالصيدجلبانهم بابهكادعهباسيائهكصفاته
فافاستغرؽ اجت فيبحرثنائهفب اكنعيتكاالفاذكر اجت لهكالستكياؿ
خدمتهثمدكن دكن فقداجيبػتدعوتػ فاسػتقمكالتتػبع سػبيلاليفسػدن 
كصػػلياللػهعلػيمحيػدكالػهالطػػاهرن كسػػانرالشػػركطاليػ كورةفػيكتػب
االصحابتفاصيله ااالجياؿكاللهاليتعاؿ.
بالجيلةالب افاستجابةالدعاءم لوازـالنبػوةكمػ النسػتجابدعػاؤق
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ليسبنبيكالنجبعليالنبيافنقترحعلياللهسبحانهكليػانقتػرحعليػهاالمػة

ميافيهالفسادبلالنجوزكامااقتراحموسيسؤاؿالرؤنةفػافبنػياسػرائيلقػالوا

ل نؤم ل  تينرياللهج رةفاخ ت مالصاعقةكهػمننظػركفثػمبعػث ممػ 
بعدموت ملعل منشكركف ي دعاموسيكقاؿربلوب تاهلكت ممػ قبػلك
انايافت لكنابيافعلالسف اءمنافنسبذل القوؿاليالسػف اءفليػاا يػاهماللػه
تعاليكرركاالقوؿكسالواافنسالهموسيالرؤنةفيابرهمفػابيموسػيفػاك ي

اللهاليهافاساؿماسألوؾكالاؤاخ ؾبج ل مفقػاؿموسػيربارنػيانظػراليػ 

قػػاؿلػػ ترانػػيكتجلػػيلػػهملػػ مػػ الكػػركبيي مػػ الالػػقاالكؿمػػ بػػيعة
اميراليومني

كهو قيقتهاليربيةلهكهػيكنػهعبودنتػهككػافدعػاؤقان ػ را

ل ل فقاؿل تراني ببصرؾكابرؽنورربهعليجبلجبلتهفانػدؾكت ع ػ ك
خرموسيصعق رافلياافاؽقاؿسبحان تبتالي كانااكؿاليومني بانػ التػري
باالبصاركالتحيطب خواطراالفكارفلمنسػاؿموسػياقترا ػ راعلػيربػهكانيػا
سألهابتغاءقومهكقطع رالحجتهك اع الرضا

ذكرنامعنيكالمه.

كامااستغفارابرهيمالبيه ياقاؿ كا فرالبيانهكافمػ ال ػالي فانيػا
ذل كافع موعدةكعدهااناقكالوعدكافم ابرهيم ياقػاؿساسػتغفرلػ 
ربيانهكافبي في راكهوكافبعدالوعدمػ ابػيابػرهيم يػاكعػدقافنسػلم
فاسػػتغفرلػهابػػرهيمكالن ػراالسػػتغفار ػػي ال ػػاللةكالشػػرؾالفالزـطل ػب
اليغفرةطلبالتوفيقلهباالسالـفكانهطلبلهمػ اللػهاالسػالـكهػونجػبمػا
سلحكنكفرالػ نوبكنوجػباليغفػرةاكالنفػوزباالسػالـ تػينغفػرقاللػهك
نقربهمنهفافمام اللهمقػدـعلػيمػامػ الالػقكنظيػرذلػ مػاركيافنصػراني را
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عطسبح رةالصادؽ

فقاؿلهالقوـهداؾاللهكقػاؿلػهالصػادؽ

نر يػ 

اللهفقالوالهانهنصرانيفقاؿالن دنهالله تينر يهانت يفلياتبي البرهيمانػه
عدكللهالتنفعهبفاعةالشافعي تبرأمنهكترؾاالستغفارفالباسبيثله االدعاء.
فصـل :فيقانوفكلينثبتبهنبوةاالنبيػاءاعلػمافاليطالػباربعػةا ػدها
معرفةالحقانقكال كاتكثاني امعرفةاليعانيالكليةاليجػردةعػ االعػراضك
ثالث امعرفةالصورالجزئيةكه االقسمننقسمعليقسػيي معرفػةصػورةاليػادة
الاارجيةكمعرفة كي افانحصرتكلياتاليطالبفياربعػةكهػ قاليطالػب
هيم  ياه ورهاللطالبادلةكمػ  يػاهػيمػدلوالتكذلػ افالػدليل
النؤدياالاليمافيهم مثاؿاليستدؿعليهكذل اليثاؿهواليدلوؿعليػه قيقػة
في اجلذل كجبافنكوفالدليلم جنساليدلوؿعليهكااللبطػلالداللػةك
م ذل عرؼافماالمثاؿلهالدليلعليهكهوماكافنقاؿماال دلهالبرهافله
ك ادكلبيءمثالهكن اناتهالتيب انيتازعياسواق.
فدليلالحقانقكال كات قيقيذاتيكهوالحكيةاليشارالي افيالكتاب
بقوله ادعاليسبيلربػ بالحكيػةك اصػلهاليعرفػةاالنكشػافيةكالنقابلػهاال
االنكاراليحضكياقاؿ نعرفوفنعيةاللهثمننكركن اكالضدللوجوداالالعػدـ
كالواصلاليه االيقاـم اهلالكشحكدليلاليعانيالكليةاليوعظػةالحسػنة
كهواليشاراليهفيتل االنةبقولهبػاليوعظةالحسنةك اصلهاليقي كهوالبت
كالجزـكعدـا تياؿ يرقكالبتعليافالكياؿخيرم النقصكالايرا سػ 
م الشركالقدرةا س م العجزكامثاؿذلػ كمنػهقولػهسػبحانههػلنسػتوي
ال ن نعليوفكال ن النعليوفكقوله النستويالظلياتكالالنوركالالظلكال
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الحركركالاال ياءكالاالمواتكقولهاذل خيرنز رالاـبػجرةالزقػوـكامثػاؿ
ذل كنقابلذل الظ كالش كالوهمكقدنحصلاليقػي كليانحصػلاليعرفػة
بحقيقتهكدليلاليعانيالكليةمعنػويكلػيمػ جنسػ االبتػةكالواصػلالػيهػ ا
اليقاـفانزببرداليقي كالسكوفكاالطيينافكاليدركوفذاؾقليل.
كام ػاالصػػورالجزئيػةفػػدليل االيجادل ػةاليشػػارالي اف ػيتل ػ االن ػةبقولػػه
كجادل مبالتيهيا س كهوصوريجزئػيمػ جػنساليػدلوؿمسػتنبطمػ 
االلفاظكمفاهيي ااكم اقترافالصورالجزئيةبع اببعضاكم صػورةكا ػدة
ك اصله

وراليدلوؿفيمشاعراالنسافالنفسانيةفيمقامات االعشرن اليعبر

عنهبالعلمكنقابله ياباليدلوؿع اليشاعركعػدـانطباعػهفي ػاكقػدنحصػل
ذل فياليشاعركليانحصلاليقي فيالقلبكاليعرفةفيالفؤادفػافعرصػات ا
ماتلفةكل ل نوجدعالمبشػيء يػرمتػيق بيعنػاقبػدليلعقلػيكمتػيق  يػر
عارؼكه االيعلوـامانفساليوضوعاك كيهفنعبرعػ االكؿبالعػاديكعػ 
الثانيبالشرعيكدليلالعاديعاديكدليلالشػرعيبػرعيكقػدنحصػلالعلػم
الشرعيكليانحصلالعلملالنسافباصلاليوضوعالاارجيكذل كثير.
فاذاعرفته قالقاعدةالحكييةالسدندةفاعلمافمعرفةمطلقكجػودنبػي
معصوـمط ركاملبالغم اليطالبالعقليةكمعرفة قيقتهم اليطالبالفؤادنة
كقدبيناهاكاقيناالدالنلعلي اسابق رام الحكيةكاليوعظػةالحسػنةكامػامعرفػة
خصوصباصنبينبيفيالبشرنةالظاهرةفػ ل ميػانجػبافنكػوفالػدليل
عليهم اليجادلةكاالدلةالصورنةاذالتقػدرالعقػوؿالجزئيػةعلػياقامػةالػدليل
اليعنويعلياليوضوعاتالجزئيةكم تحاكل افياالبااصالجزئيةنبقيفػي
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رنبالترددابد راكالنفوزباليقي العقليكامااذااستدؿعليهبدليلػهالصػوريفػاز
بالعلمبهكهوالتكليحكالنكلحاللهنفس رااالكسػع اكالنكلػحاللػهنفسػ رااالمػا
اتي اكالنس الناساالذل .
فاذارمتاالستدالؿعليالشاصفػاعلمانػ افكنػتمشػاهد رالليبعػوث
فالبدكافتال ظالاصاؿاليش ودةفيهمياذكرنامػ نسػبهك سػبهكاخالقػهك
سبشيءمنهعليماذكرناكلػيسببػدعمػ 

صفاتهكعليهكدعوتهفافكافالبأ
الرسلفافكافمنصوص راعليهم النبيالسابقبعينهفالنحتاجالػيازنػدمػ ذلػ 
بلكنكفيالنصعليهم تتب ماذكرناكافلمتعلمبنصعليهفتتب عياذكرنػاثػم
سلهاليعجزكالحجةفافاتػيباػارؽعػادةمقركنػ رابدعوتػهكادعائػهفاتبعػهف ػو
البعياالحقم عنداللهسبحانهاليقرراليسدداليصدؽكافلمتش دقفالبدم 
تتب االخباركاالنسافمجبوؿعليافنحصلالعلملهم االخباراليتواترةكاخبػار
الثقاتاليرضيي ذكيالابرةكالتنبهكال كاكةك صوؿالعلملهمن اامػرق ػري
كالعلمبوجودال ندكاالفرنجكاالرضالجدندةم انالػمنرهػاككػالعلمبوجػود
السالطي كاالممالسالفةكالنقدراالنسافعليدف هػ االعلػمعػ نفسػهمػ انػه
الدليللػهعقليػ راعلػيكجودهػاكػالعلمبوجػودالشػيسكالدليػللػهعقليػ راعلػي
كجودهاكالنعػرؼ قيقت ػابػدليلالحكيػةكمثػلهػ االعلػمكػاؼفػيكقػوع
التكليحكنحتجاللهسبحانهبهعليالعبادالبتةفاذاتتبعتاالخبارفػيموسػي



الم بنياسرائيلاسيهموسػيكابػوقعيػرافقػد
نحصلل العلمالعاديبافرج ر
جاءفيسالحالزمافكادعيالنبوةكاتيباوارؽعاداتكبالتورنةكبرنعةكهػ ا
العلمكاؼفيلزكـالحجةعلي فياالقراربهالبتةكك ل سانراالنبياءكالحجػج
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في توقحفياالقرارب مبعده االعلملعدـ صوؿدليلعقليعلػيكجػودهماك
دليل كيةفؤادنةعلي مالنع رعنداللهسبحانه.
كافقلتانانشاهدفيزمانناه ااتفاق راعليكقوعامركننكشحبعػدزمػاف
الكنشاهداتفاؽامةعلي سػ الثنػاءفػيرجػلككقػوعخػوارؽ
عدـكقوعهاص ر
عاداتمنهثمننكشحلناسوء الهكعدـكقوعخارؽعادةالبتةكاتفاؽجي م 
النصاريعلػيبػولسكجيػ مػ اليسػليي علػيابػيبكػرنزنػدعػددهمعلػي
اال صاءبحس الثناءعلي ياككون يػاعلػيالحػقكنعلػمقطعػ راان يػاكانػاعلػي
الباطلفاذاباهدناامثاؿذل عيان راكيحنحصػلالعلػمالػ يبػهنقػ الحجػةمػ 
تواترخبرصدكرخارؽعادةم رجلمتنبئ

قههولنعمذل ك ل لػوال

ضمالتقرنربهكبب ت تردعليمانكتفػيبػه يرنػا قيقػةنعػمكاللػهلػوالضػم
التقرنرباموراالدنافلزاؿالوثوؽبجيي الشػران كاال كػاـكاالدنػاففانػانػري
ه االالقالينكوسالج لةال ن هماضلم الب انمكهيجرعاعكيحنتبعػوف
كلناعقكنييلوفم كلرنحككيػحنقنعػوفبالتوهيػاتكالايػاالتككيػح
نصدقوفكلداعككيحنرككفعليالبتكاليقي كلمشكوؾبلكمكػ كبك
مفتريككيحننقادكفلكل ياؿقالبخداعكمشعبدكملبسم  ير جةكال
بينةكلعيرياتعجبم ال ن النتيسكوفبالتقرنركيحندعوف صوؿالظ ك
نوجبوفالعيلبهكلعيػريالنحصػلللنبيػه البػ رااالالػوهماليرجػوحكافتاكػد
فالنتجاكزالش ابد راابد رانعملوالدليلالتقرنرال يفيهبػفاءال ػرنركاطيينػاف
الابيرليابقيلشيءم االدنافاعتباركالاخ رلشرععودكالقاـليلةعيػودك

قدنب ناسابق راعليدليلالتقرنرهناكفيسانركتبنا.
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فاذاعرفناافاللهالعالمالحكػيمالقػادرالغنػيالكامػلالشػاهداليطلػ عػالم
بصحةامركلمتنبئكبطالنهكبصدؽكلخبركك بهكقدقاـرجلبيح ػرقك
ادعيعليهانهبعثهكاتيباارؽعادةفيمش دقكمح رقاكانتشرخبربيح ػرق
كمش دقافه االربجلكعالقدبعافالن رابػالنبوةكاجػريعلػيندنػهخػارؽ
عادةكهونسي كنريكالنك بهكالنفسػدامػرقكالنبطلػهبػلنقونػهكنؤنػدقك
ندف عنه جةكلذي جةكند ضنقضكلناقضعليهعرفناانه ػقصػدؽ
م عندقفنتبعهكنتقرببهاليهكماذكرتم  صوؿالعلمل ببطالفكثيػرميػا
اتفقواعليهف ل ان راموندليػاذكرنػافػافاللػهسػبحانهليػاعلػمبطػالفاكل ػ 
عرف بطالن مكك باخبارهمكفساداجياع مم ان ماكثراهػلالػدنياعػدد را
فياكدع تغتربزخارؼاقوال مكتتيهفيبواديفرنت مكتغرؽفيلججفتنػت م
كك ل نفعػلاللػهبكػلباطػلكامػامػ لػمنبطػلامػرهمكلػمنظ ػرفسػادهمك
لمند ض جت مم ان ماقلعدد رام  يرهمف معليالحقكلػوعلػمبطالن ػم

البطلامرهممثلابطاؿ يرهمككافاهوفعليهفالنستو شن فيطرنػقالحػق
قلةاهلهفافقوم رانكوفاللهمع مهماكثركثيركلنعمماقاؿالشاعر:
قلواكيا يرهمقلواكافكثػركا

افالكراـكثيرفػيالػبالدكاف

فاهلالحققليلاذاعدكاكثيراذابدكابالحججالواضحةكاالدلةالبػاهرةفتوكػل
عليالعزنزالر يمالشاهدالحكيم يرالالعببػالالق يراليغػريبالباطػلهػ ا
هوكجهاعتيادناعليجيي الحقكاالككياالاعتبارباخباره قالب ػانمكاالنعػاـ
الاعتباربادلةالعقوؿالسايفةكاال الـان راكب ل نستثبتنحػ سػانرالفػركع
التيلمتبلغاخبارها دالتواتر.

الجزئيةان را
ٜٜ

كاعلمافاالمورامرافامرنكوفللعبادفيهصن كامرليسللعبادفيػهصػن ك
قداقت ت كيةالحكيمافنتكفلبياليسللعبادفيهصن لقبحتكليحالعبادبيػا
النسػػعونهكافنيػػتح خلقػهبيػال ػمفيػهصػػن فػػيكلف مبػهكنيتحػػن مبالعيػل
النكوفم صنعهالقػاءالحػبفكلػحبػهكلػيسمػ صػنعه
بيقت اقفاالنسافمث ر
االنباتفكفلعنهككفيامرقكم صنعهاالكلكالشربفكلػحبػهكلػيسمػ 
صنعهال مكتغ نةالبدفكالتنييةفكفلعنهككفيامرقكهك الوتدبرتفػي
جيي االمورلوجدتهك ل كمياالصن للعبادفيهمعرفةالابرالصدؽكالك ب
بعدالحسنةكاكثركالبيءم القػران نفيػدذلػ  قيقػةفػافجييع ػاقػرائ 

خبرنةكقدعرفتكهن اكالنافيكهن اعليالعاقلالابيركالناقدالبصػيركمػ 
اجلذل ذهبعلياؤنااليالظ كبعدالتدبرفياخبارالعالمالنحصلفػيكثيػر
من ااالالش كالوهمفنح نعتيدعلػيربنػاالعػالمالحكػيم يراليغػريبالباطػل
فايخبرصدقهصدقناقكايخبرك بهك بناقكنعلمتصدنقهبعػدـاه ػارفسػاد
فيهكك بكذل نحتاجاليج ادكياقاؿ الػ ن جاهػدكافينػالن ػدنن مسػبلنا
فابترطفيال دانةالج ادال يهوفيكسعناكهوالفحصكالبحاع  قيتػهك
ذل مقدارقالوس لقولهالنكلحاللهنفس رااالكسػع افػاذاجاهػدنابقػدرالوسػ 
فقدادنناماعليناكمانكوففيصػنعناكبقػيمػاعليػهكمػ صػنعهكهػوال دانػةك
التعرنحكاالنصاؿكياقاؿافعلينابيانهكقاؿكماكػافاللػهلي ػلقومػ رابعػداذ
هدن م تينبي ل ممانتقوفكقاؿافعلينالل ديكليسهي ناموض بيافاكثر
م ذل كقدفصلناقفيسانركتبنافب قالقاعدةالسدندةاليحكيةنحػ نعػرؼ
صدؽكلمتنبئصادؽك جةم اللػهسػبحانهكصػدؽكػلخبػرك كػمصػدر
ٓٓٔ

عن مفيالشران خ هاالي مصبا رات تديبػهفػيهليػاتالبػركالبحػركتفػوز
لمتفزبا كممنه.
بالعلمكالبصيرةمالوضربتاباطاالبلدهر را 
فصـل :فيعدداالنبياءكدرجػات مسػالـ اللػهعلػي ماعلػمانػهقػدجػاءت
الركاناتالكثيرةبان ممائةالحنبيكاربعةكعشرك فالحنبيمن مثلثيائػةك
ثلثةعشرمرسلوفكمن مخيسةاكلػواالعػزـكالشػران كهػمنػوحكابػرهيمك
موسيكعيسيكمحيدصلياللهعليهكالهكعلي مككا دذكبرنعةكلمنك 
م اكليالعزـكهوادـ
النبي

 ففػيالبحػارعػ الرضػا

عػ ابائػه

قػاؿقػاؿ

 خلقاللهعزكجلمائة الحنبيكاربعةكعشرن الحنبيانااكرم م

علياللهكالفاركخلقاللهمائةالحكصيكاربعةكعشرن الحكصيفعلي
اكرم معلياللهكاف ل م كع عليب الحسي

قاؿم ا بافنصافحه

مائةالحنبيكاربعةكعشركفالحنبيفليزرقبػرابػي عبداللػهالحسػي بػ 
علي

في النصحم بعباففافاركاحالنبيي نستأذنوفاللهفيزنارتهفيؤذف

ل ممن مخيسةاكلواالعزـم الرسلقالوام همقاؿ نوحكابرهيمكموسيك
عيسيكمحيدصلواتاللهعلي م قالوامامعنياكلواالعزـقاؿ بعثوااليمشػرؽ
االرضك رب اجن اكانس اكع الرضا

قاؿان ياسػيياكلػواالعػزـاكلػي

العزـالن مكانوااصحابالعزانمكالشران كذل افكلنبيكافبعدنوح
كافعليبرنعتهكمن اجهكتابع را لكتابهاليزم ابرهيم



 ككلنبيكاففي

زم ابرهيمكبعدقكافعليبرنعةابرهيمكمن اجهكتابعػ را لكتابػهالػيانػاـ
موسي

ككلنبيكاففيزم موسي

من اجهكتابع رالكتابهالياناـعيسي

 كبعدقكافعليبرنعةموسػيك

ككلنبيكاففياناـعيسي
ٔٓٔ

كبعدق

كافعليمن اجعيسيكبرنعتهكتابع را لكتابهاليزم نبينامحيد

ف ػوالء

كبرنعةمحيد

التنسر

الايسةاكلواالعزـكهماف لاالنبياءكالرسل

الي نوـالقييةكالنبيبعدقالينوـالقييةفي ادعينبوةاكاتيبعػدالقػراف
بكتابفدمهمباحلكلم سي ذل منهكع «فس»فيتلوقولهفاصػبركيػا
صبراكلواالعزـم الرسلكهمنوحكابرهيمكموسيكعيسيب مرنم

ك

معنياكلواالعزـان مسبقوااالنبياءالياالقرار باللهكاقركابكلنبيكافقبل م
كبعدهمكعزمواعليالصبرم التك نبل مكاالذيكع ابيجعفر

فػي

قوؿاللهعزكجل كلقدع دنااليادـم قبلفنسيكلمنجدلهعزم راقػاؿع ػد
اليهفيمحيدكاالئيةم بعدقفترؾكلم نك لهعزـفي مان ػمهكػ اكانيػا
سيياكلوا العزـالن مع دالي مفيمحيدكاالكصياءم بعػدقكالي ػديك
سيرتهفاجي عزم مافذل ك ل كاالقراربهكركي ع ػداليػهافالنقػرب
الشجرةفنسيفاكلمن ا كاالخبػاربعػددهمكػ اكبعػدداكلػيالعػزـكيػامػر
مستفي ةكع عقاندالصدكؽاعتقادنافيعػدداالنبيػاءان ػممائػةالػحنبػيك
اربعةكعشركفالحنبيكمائةالحكصيكاربعةكعشركفالػحكصػيلكػل
نبيمن مكصياكصياليهبامراللهتعاليالياخركالمهموذن رابدعوياالجياع
كك اقاؿافسادةاالنبياءخيسةال ن علي مدارتالر ااصحابالشػران مػ 
اتيبشرنعةمستانفةنساتبرنعةم ت قدمهكهمخيسػةكسػياهمكمػاركي
ع طرنقانسب مال قاؿقػاؿرسوؿالله

 بعثتعلياثرثيانيةاالؼنبي

من ماربعةاالؼم بنياسرائيل فالنعارضاالخباراليستفي ػةكالشػ رةبػي 
الشيعةاكنحيلعليافاضل مهػ اكلػيسفيػهمػانػدؿعلػينفػيالزانػدكعػ 
ٕٓٔ

ابيذررققاؿقل تنارسوؿاللهكمالنبيوفقاؿ مائةالحنبيكاربعةكعشركف
الجي را فير راقلػت
الحنبي قلتكماليرسلوفمن مقاؿثلثيائةكثلثةعشررج ر
القاؿ نعمخلقهاللهبيدق
م كافاكؿاالنبياءقاؿادـقلتككافم االنبياءمرس ر
كنفرفيهم رك هثمقاؿ ناباذراربعػةمػ ا النبيػاءسػرنانيوفادـكبػياك
اخنوخكهوادرنس  كهواكؿم خطبالقلمكنوحكاربعةم العربهودك
صالحكبعيبكنبي محيد

كاكؿنبيم بني اسػرائيلموسػيكاخػرهم

عيسيكستيائةنبي قلتنارسوؿاللهكمانزؿاللهم كتابقاؿمائةكتػابك
اربعةكتبانزؿاللهتعاليعليبيا

 خيسي صحيفةكعليادرنسثلثي 

صحيفةكعليابرهيمعشػرن صػحيفةكانػزؿالتورنػةكاالنجيػلكالزبػورك
الفرقافكع علي

 فيخيسةم االنبياءتكليوابالعربيةفقاؿهودكصالحك

بعيبكاسيعيلكمحيدصلوات اللهعليهكالهكعلي م كبهكردتركانةعػ 
الصادؽ

ان را كنيك الجي بػافاسػيعيللػم نكػ مػ العػربلكنػهتكلػم

بالعربيةكنؤندقماركيعنه

ان راانهلمنبعااللهم العرباالاربعةهود راك

صالح راكبعيب راكمحيد راصلواتاللهعلي م.
بالجيلةاليستفادم االخباركالش رةبي الشيعةافعػددهممائػةالػحك
اربعةكعشركفالف راكمن مثلثيائػةكثلثػةعشػرنفسػ را مرسػلوفالػيامػةبػو ي
تاسيسياكتاكيديمن مستةمرسلوفاك يالػي مبتاسػيسبػرعكجعػلل ػم
برعةكمن اجمن مخيسةاكلواالعزـباليعانيالي كورةمن مكا دهوالفاتح
الااتمصلوات اللهعليهكالهكلناعليجيي ذل ادلػة كييػةعقليػةذكرناهػا
فيكتبناكرسائلناكمبا ثاتناكالا باف اذكرهاهناالفبناءهػ االكتػابعلػي
ٖٓٔ

ادلةالنشوب اارتيابكتل االدلةافذكرتبػالمقػدمات انحتيػلالرنػبكاف
ذكرتمع الطاؿبنػااليقػاؿفاالقتصػارعلػيمػاذكرنػااكلػيكالن ػراليسػلم
افنعرؼمحضعددهمبعدمعرفتهبنبيهكامامػه

 كالنعػرؼاالدلػةالعقليػة

عليهافباءالله.
الوقصذ الثاًي
في اثثات ًثَٓ سيذ الوشسليي ٍ خاتن الٌثييي
هحوذ تي عثذاهلل عليِ ٍ الِ افضل صلَات الوصليي ٍ ركش تعض فضائلِ ٍ هقاهاتِ
ٍ في ّزا الوقصذ هقذهٔ ٍ خوسٔ هقاهات ٍ خاتؤ

الوقذهـٔ
في اثثات ًثَتِ

ٍ هايتعلك تِ ٍ فيِ فصَل

فصـل:اعلمافكلعاقػلنشػأبػي اليسػليي اكمػ  ػول ممػ اليليػي اك
يرهمكقدبلغ مصيتاالسالـنعلمعلي راعادن راكعليهبالشيسفيرابعػةالن ػار
الاسيهالشرنحمحيدكابوقعبداللهكامهامنةم اؿهابمنشأفيالعرب
افرج ر
بيكةاربعي سنةمعركؼالنسببرنحالحسبادعيالنبوةبعػداربعػي سػنةك
دعاالناسالياللهالوا دالق اركالينبوةنفسهكاتيبشرنعةاالسالـاليعػركؼ
النػدعواهل ػا
كب االكتاباليعركؼاليسييبالقرافكلبافيمكةزمان راطون ر
اليدننهثمهاجرالياليدننةكدعااهل االيدننهفاجابهجم فيركلباققوـكثيػر
الباوارؽعػادات
م الي ودكاليشركي كالكفاربالب كالارتيابكاتيمجي ر
عجزكاعن اكاخبربالغيوبكاتيبكتػابفػي انػةالفصػا ةكالبال ػةكتحػدي
العربالعرباءم ان مافصحالعربكابلغ مبكتابهككض سيفهعليخيابػيي م
ٗٓٔ

فعجزكاافناتوابيثلكتابهبلبيثلسورةم سوركتابهكرضوام كثرةانفت مك

تعززهمكعصبيت مبالقتلكاالسركالن بكلمنقدركاعليمعارضته تياذعنوا
طوع راككره رابنبوتهاكانكركام العجػزعػ معارضػتهكبػر راكاستسػليواللقتػلك
االسركالن بكه قاالمورمياالنش فيهعاقلبوجهم الوجوقالسييااذاكػاف
نابي را فياالسالـكك ل كونهذاسياسةك كيةكتدبيركعلمك لمكزهػادةك
عبادةكنزاهةكنباهةكعلوبافكسيا ةكبجاعةكسااكةكذكركفكركامثاؿ
ذل م اليكارـليسفيبيءمن امغيضلعاقلكجييع ػامػ االمػورالبدن يػة
رجبارالسياء
البينةالواضحةكقدعرفتمياتقدـانهلوقاـرجلك ل فيمح
ّ
ٍ
يرمغػرباالباطيػلك
كاالرضكهو كيمعليمقدنربػاهد يرالعػببػالالقك
نبطلدعوتػهكلػمنػد ض جتػههػونبػي


نفسدامرقكلم

صدقهاللهسبحانهكلم
صدؽ قم عنداللهسػبحانهكفػيمػرءاؾكمسػيع انػهلػمنبطػلاللػهامػرقك
لمنك بهبلصدقهكقررقكقواقكلمندعا داد اض جتهكابطاؿامػرقاالانػه

انكرقم انكرقعناد راكلجاج راكذل  يرضانربحقية جةكلمنوصلاللهسبحانه
اليا دطالبفا صع  قيقةاالمػرافا ػد راابطػلدعػواقكاد ػض جتػهاك
افسدامرقاكاطل عليسرنرةفاسدةمنهابد راابد راف والنبياليبعوثالحقم عند
اللهالحػقكجييػ مػانوردكنػهعلػيهػ قاالمػورالتػيذكرناهػامػ الشػب اتك
اال تياالتنردم عدـضمالتقرنرم اللهسبحانهكامػامػ التقرنػرفػالكربػ 
فافاللهسبحانهعالمالنج لك كيمالنعبػاكقػادرالنعجػزكبػاهدالنغيػبك
النردعليهبيءمن اف والرسوؿالحق ق را قػ راامنػابػهصػدق راصػدق راكانقػدنالػه

تعبد راكرق راالمستكبرن كالمستنكفي صلياللػهعليػهكالػهابػداالبػدن كدهػر
٘ٓٔ

الداهرن كلوضييتاليذل الحكمالي كورةفػيمطلػقالنبػوةالتكػادتشػ 
كالقوةاالبالله.
فصـل:كميانػدؿعلػينبوتػه

باكضػحداللػةالقػرافاليجيػدكالكتػاب

العزنزال يالناتيهالباطلم بي ندنهكالم خلفهتنزنلم  كيم ييدكمػ 
كلػمنعػرؼا ػدكجػه
عجانبامرقاعتراؼجيي اليسليي كافةبكونهمعجػز را 
مجيلػةلػمننتفػ ب ػاانفسػ مكال

اعجازقكلمنبينها د قبيانهكقالوافيهاقػوا رال

يرهمكلياكافكتػابيهػ امبنيػ راعلػيبيػاف قػانقاصػوؿاليسػائلاالسػالمية
ا ببتاف ابرحذل كياباءاللهكارادكالقوةاالبهه اكالسػيياانػهقػده ػر
فيزمانناقوـم ابباقالعلياءكاتباع مادعواعدـاعجازالقػرافكامكػافاالتيػاف
بيثلهككفركاكضلواكاضلوالعن ماللهكنح قدكتبناكالحيدللهفيردهمكتب را
الاالافكض ه االكتػابليػاكػافعلػي
عدندةكفصلنام امرالكتابفي اتفصي ر
بيافالحكمكالحقانقاردناافالنالوكتابناهػ امن ػاكبيػافهػ ااالمػرنسػتدعي
رسممطالب.
الوطلة االٍل
فيذكراالقواؿفيكجهاعجازالقراففقدنقلعػ قػوـمػ اليتكليػي 
انهمعجزالنهقدنماك كانةع الكالـالقدنمكه اقوؿن ح الثكليكماعلم
العرببقدـالكالـكماعرف م دكثكالم مكقػدـالقػرافككالهيػامولفػاف
م الحركؼكعهاليفيد انهمعجزم  يااختصبرتبةفيالفصا ةخارقة
للعادةكذل ادعاءالتعرنحالعجازقكتبيػي كالنعػرؼاالنسػافبػ ل  قيقػة
امرقكعهاليرت يافكجهاالعجازافاللهصرؼالعػربعػ معارضػتهكلػوال
ٔٓٙ

الصرؼكانواقادرن علياليعارضةكلعيريهواخراجللقرافع  داالعجػاز
كاثباتاعجازاخركعهقوـافاعجازقم  يػاكػافمعانيػهصػحيحةمسػتيرة
عليالنظركموافقةللعقلكذل كانهقوؿمػ لػمنعػضعلػيالعلػمالػيسكتػب
جيي العلياءالكاملي معاني اصحيحةموافقةللعقلكانيبعورهمبصػحةجييػ 
معانيالقرافم  يرسبيلالتسليمكعهجياعةانهمعجز يازاؿعنهاالختالؿ
كالتناقضعليكجهلمتجرالعادةبيثلهكهػ االقػوؿكسػابقهكالقػرافعنػد يػر

الراساي اكثرالكتبتناق راكيػااعترضػواب ػامػراتكعههاقػواـانػهمعجػز
الخبارقع الغيوبكانتتعلمافاالخباربالغيػب يػرمعنػيالقػرافكعلػيهػ ا
فالقرافلػيسبيعجػزكعهاخػرن انػهمعجػزالنػهماصػوصبػنظمماصػوص
ماالحلليع ودفافارادانهالنقدرا دالينوـالقييةعلياتيافكػالـعلػيهػ ا
النظمكافلمنك فيفصػا تهكبال تػهمعجػز راف ػوخػالؼالبداهػةكافاراداف

لمناتا دبنظيػهفػالقرافمابػربػان ملػ نػاتواابػد رابيثلػهكعههاكثػر
سابق را 
اليعتزلةافتاليفهكنظيهمعجػزافكهػوان ػ رامػدخوؿفػافسػوؽالكػالـبنظيػه
ميك بداهةكاذاالحعالمكالم راعليسػبكهالنفػرؽالعػربكالاالدبػاءبين يػا
السيياتفرنق رانبلغاالعجازكقيلالقرافمعجزلجيي ه قالوجوقكهواذاكػاف
جيي الوجوقمدخولةالنجدينفع راكمهىه مػ قػاؿانػهمعجػزبالفصػا ةك
النظمفلعيريانهكافكاففيالواقػ كػ ل االانػهلػيسبينحصػرفي يػاهػ اك
العربالػ ن بعػاالػي مالنبػي

كنعتبػركفهػوالءتصػدنق مالنعرفػوفمػ 

القرافعجزالبشرع االتيافبيثلهكيانف يونهمػ بػقالقيػركانطػاؽالحصػي
انةاالمرافكلكا دكا دمن منعرؼانهبنفسهالنقدرعلياالتيافبيثلهكيػا
ٔٓٚ

بلغمرتبةلمنكتبا دم عصرقالياالفمثلهكلػمنػدؿذلػ 

ال
افخطالعيادمث ر
عليعجزجنسالبشرع االتيافبيثلهكلوجاهدكاج دهمككلمػ رايخطػه
نعرؼعجزنفسهع كتبمثلهفيالحاؿكالنعرؼعجزالبشرع مثله.
كبالجيلةذكركااعتراضاتكانراداتكجواباتهنيةكاستحسػانيةكادلػة
تاييليةبعرنةالتسي كالتغنيم جوعكالتصػلحالفنبنػيعلي ػاامػرالػدن ك
نثبتب امثله االكتاباليبػي الػ يخلفػهالنبػي

بػي امتػهليكػوفبرهػاف

التو يدكالنبوةكاالمامةكالشران الينوـالقييةكلوالخػوؼاالطالػةلػ كرت
ادلت ملتعرؼساافت اككهن اكاعلمافالدليلاذاكافمبناقعلػيالركانػات يػر
البالغة دالتواتراللفظياكاليعنويفالنارجاليدلوؿعليهم  دالظ ايكالله
كع  دالوهملياعلمم سيرةالناسكالعالمكاذاكافمبناقعلػيالعقػلالقػاط 
اكالركاناتاليتواترةنحصلالقط باليدلوؿعليهكنصححبهسانرالركانػاتثػم
نتاكدبتراكمالقرائ كالظنوفكسانراالدلةه اكاالفالفيجيي اموراالدناف.
الوطلة الثاًي
لنثبتاك رالامور رانف ممن امعنيالفصا ةكالبال ػةعلػيمػاهػوالواقػ ككيفيػة
صيركرةالكالـمعجز را.اعلػمان ػمكافخصػواالفصػا ةبػاللفظكالبال ػةبػاليعنيك
بينواذل كبر وابن انةاالتقافكاال كاـاالان ملمناتوابيانيسالحاجةاليههنا.
فاقوؿاعلمافالكالـاثرنصدرع االنسافبتحرنػ االتالكػالـكضػغط
ال واءم الجوؼعلي سػب الياػرجاصػواتمناسػبةلليعنػيالػ يفػينفػس
اليتكلمكاليعنيال يفينفساليتكلمهوببحم مقصودهاال يتوج تاليه
كارادتهانطب في اكالصورةفياليراةكلياكافجيي مييزاتاالبياءننت يالي
ٔٓٛ

كيفيات ااالرب كنشي في اكالنفسم  ياهيدراكػةمطلقػةكجييػ اصػناؼ
اليدركاتنشي في اكفيطبانع اكنتشاكلاذاجتي لدن افي اكافكاففعليات ػا
امدرؾتييزع  يرقفيقواهاكمشاعرهاكباعاذابلغ
مييزةخارج رااذاانطب في
ّ
قيقت اكماعفيطبانع افادركتفينفس امنهبي رامشارك رام خصلةاخريم 
ذل الطب كيشاركةالحيرةكالسرعةفػيمعنػيالحػرارةكاليبوسػةكالبيػاضك
اللي فيالبركدةكالرطوبةفاذاادركتذل امكن االتعبيرع خصػلةبيشػارك ا
الهلعرصةاليشارؾكصحالتعبيرثمقدرتهبسانرتقادنرقعلي سبهفصػاردا رال
عليهعليالحقيقةمطابق راموافق رامعهعلين جالحكيةكلوالذل البابلربياكػاف
نعبرع مقت يالناربا ديمقت ياتالياءكبالعكسككاف يرموافق.
فلياعرفتذل فاعلمافاليعنيفياللفػظكػالركحفػيالجسػدفػاذاكػاف
الفنظ ػر
هي ةالجسدمطابقةل ي ةالركحم كلج ةصلحالستقرارقفيهكصلح 
الركحمنهجيي افعالهكصػفاتهكصػلحلالسػتدالؿبػهعليػهمػ جييػ ج اتػهك
دكدقكافلمنك مطابق راككاففيهزنادةاكنقيصةاكتاالحاكت ادبالػ اتاك

بالعرضلم نصلحالستقرارقفيهكالفنظ ػرالػركحمنػهجييػ افعالػهكصػفاتهك

لمنيك االستدالؿبهعليهفالجسدالااصاليطابقلكلركحجسدكا دخػاص

فيمل اللػهالنوجػدجسػداخػر يػرقنوافقػهمػ كػلج ػةفػافنسػبةالشػي ي 
الييتازن اليبيءكا دالتكوفعليالسواءفافكافا دالجسدن مطابق راكاف
االخرالييتازعنهكهو يرق يرمطابقفتبي افجسدكلركحجسدخاصكا د
معي م تجاكزعنهلمنجد يرقنوافقهم كلج ةكللركحج اتبتيالنحيط
بجييع ااالال يخلقهفانػه ػادثلػهمػادةكصػورةكليادتػه ػدكدنوعيػةب ػا
ٜٔٓ

امتازتع سانراالنواعكفي ااذكارلعلل اكمبادن اكاسػباب اكلػهمػادةنوعيػةك
صورةنوعيةكلصورته دكدباصيةم انواعالكمكالكيحكالج ةكالرتبػةك
اليكافكالوقتكاالجاؿكاالكضاعكالنسبكالقراناتكخػواصكا كػاـمػ 
يانفسهكم  ياالقراناتكاذكارلياهواعليمنهكمػانسػاكقهكمػانتػاخر
عنهماالنحػيطبجييع ػااالاللػهسػبحانهكالجسػداليوافػقلػهمػ كػلج ػةهػو
الياصوصبهكهػو يػرمتعػددفػيملػ اللػهسػبحانهكالنعلػمبيوقعػهاالاللػه
سبحانهكهوال يم اتيبهلهالنقدرا دعلياالتيافبيثلهابد رافك ل اليعني
اليرادهوبينزلةالركحكاللفظاليعبربهعنههوبينزلةالجسدبػلهيػاالػركحك
الجسد قيقةفافاليعنيامرنفسانيدهريكاللفظامرجسيانيزمانيقػدصػيغ
لظ ورقكتيكنهفيهفكلمعنيليسلهلفظ اؾلجييػ ج اتػهالتػيالن انػةل ػا
كيابينااالكا دكهواكفقالتعبيراتعنهكاصدق اعليهكاقرب امنهكانسب ابػهك
ابدهامطابقةكابين الهكافصح اكابلغ اكالنعرؼذل اللفظلػ ل اليعنػياال
ال يخلق يافاذاعبراللهسبحانهع ذل اليعنيب ل اللفظكػافكتعبيػرقعػ 
ركحزندبجسدزندفالنقدرا دم الالقعليافناتيل ل اليعنػيلفظػ رااخػر
مثلهاذكللفظسواقامانزندداللتهعليهاكتنقصبال اتاكبالعرضكاماتاالفػه
اكت ادقكاماتوافقهفيبعضكتاالفهفيبعضكهك اربياناالفهفياليادةاك
الاككتابػ رااككضػع رااك
فيالصورةكي رااككيف رااكج ةاكرتبةاككقت رااكمكان رااكاجػ ر
نسبةاكقران رااكم ج ةالطبػ اكمػ ج ػةالكواكػباليربيػةاكالبػركجاكسػانر
الينسوباتفاللفظاليطابقم اليعنيم كلج ةليسفيمل اللػهاالكا ػد را ك
النعلمبيوقعهاالالوا دجلبأنهكهوالمحهافصػحااللفػاظكابلغ ػاكاكيل ػاك
ٓٔٔ

لياكانتالكانناتجياؿاللهالجييلككياؿاللهسبحانهالكامػلفالنطػرؤعلػي
ذرةمن ام  ياكون افينفس ااكاقتران اكانتظام ام  يرهانقصبوجػهمػ 
الوجوق تيقيلليسفياالمكافا س مياكافكانتااللفاظالحقةالتػينعبػر
ب اعن اان راعليا س نظمكترتيبالنوجدا س من اابد راابد راكنكوفنظيه
كترتيبهدا رال عليكياؿاللهسبحانهكجيالهكب ائهك كيتهكاتقانهصنعهفيػا
هن  ين بنظمكالمه ك س مواق الفاهػهكترتيب ػاكترصػيع اكجزالت ػاك
سالسػػت اككقع ػػافػػيالقلػػوبكعظيت ػػاك الكت ػػاكطالكت ػػاكبػػداعت اك
اضت اكرباقت ا.
كميابيناتبي افالقرافم جيي ج اتهنجبافنكوفبحيػاالنوجػدفػي
ملكه يرقكابف راع مراداتاللهسبحانهفصا ةكبال ةكنظي راكترتيبػ راكجزالػة
كسالسةكتيسير راككقع راكاثر را كخاصةكبفاءكاسػتيالءعلػياالبػياءكهيينػةك
قدرةك كيةكهك اه اكالسيياافاللهسبحانهعزـعلػيافنجعلػهتعبيػر راعػ 
جيي بػػوف عليهكقدرتهك كيتهكاسيائهكصفاتهكب ائهكسػنائهكمجػدقك
جاللهكعظيتهككبرنائهككتبهكالوا هكعواليهكقاؿ مافرطنافيالكتػابمػ 
لكلبيءكقاؿ كلقدج ناهمبكتابفصلناقعلػيعلػمكجعلػه

بيءكقاؿتبيان را

دليلتو يدقكقاؿ ه ابالغللناسكلين ركابػهكليعليػواانيػاهػوالػهكا ػدك
لي كراكلواااللبابكجعلهبرهافالربالحػقكقػاؿ نػاان ػاالنػاسقػدجػاءكم
اكلمنكف مانا
برهافم ربكمكانزلنااليكمنور رامبين راكجعلهبرهافالنبوةفقاؿ 
انزلناعلي الكتابنتليعلي مكجعلفيهصفةجيي ماخلقفيملكهكقاؿكلقد
ضربناللناسفيه االقرافم كلمثل.
ٔٔٔ

فتبي كه رليػ نظػركابصػركانصػحكاعتبػرافالقػرافكا ػدمػ عنػد
الوا دليسلهفيمل اللهنظير تينقدرا دعليافناتيبيثلهكانهلعلػماللػه
سبحانهكالجسدللركحككيػاانػهالنقػدرا ػدافنالػقانسػان راكيػابينػاكػ ل 
اخرمثلهككياانػهالنقػدرافنكػوف كييػ راعلييػ را

النقدرا دعليافنالققران را
الكبير راسلطان راكلي رامثلهسبحانهك ل النقدرا دافنػاتي
العظيي راجلي ر
قدنر راكام ر
بكالـمثلكالمهكل اركيع النبي

ف لالقرافعليسانرالكػالـكف ػل

فالنقدرمالػوؽعلػيافنػتكلمبيثلػهكيػاالنقػدرمالػوؽعلػي

اللهعليخلقه
افنكوفكربهكه ام اليحاالتكليسفيمل اللهتعبيرموافقمػ كػلج ػة

ع مراداتاللهسبحانهكهيجيي الكاننات يرقفانيل مافنػاتوابكتػابمثلػه
اكبعشرسوراكبسورةاكبحدنامثلهبلاقوؿبكليةمثلهفيموقع ػابػل ػرؼ
مثلهفيموقعهبل ركةكسكوفكفصلككصلكخصلةم خصػاؿ ركفػهمػ 
ج ػراكهيػساكقلقلػةاكاطبػػاؽاك يرهػافػيموضػػع اكافكانػتالكليػػاتك
الحركؼقبلهكبعدقمتداكلةبي العرباالتريافالعناصػرمب كلػةفػيالعػالمك
النقدرا دافنالػقمن ػاكزنػدكالكع ػومنػهكالكلحيػهكدمػهكعظيػهكال
الكالكشػيءمػ 
كعرؽم عركقهككترم اكتارقكالكلوفعظيػهكلحيػهمػث ر
خصاؿاجزائهفيموقعهم افالعناصرالتيهياصول اموجودةفيالدنيامب كلػة
افنػاتي
كك ل القرافم الحركؼكالكلياتاليب كلةكم ذلػ النسػ ا ػد را 
بتل الحركؼفيمواقع اكبتل الكلياتفيمواضع افتبي افم زعػمامكػاف
مثلالقرافالنهم الحركؼاليب كلةخبطخبطعشواءفالقرافعلػيذلػ عػالم
مستقللهجسمكركحكب ادةك يبكامركخلقكخزان كمراتباذهوتبيػاف
ٕٔٔ

كلبيء ككلم نقدرعليخلقالعالمنقدرعلياالتيافبيثلالقرافكانيل ػم

افنعرفوقاكنعرفوابع هكلو رف رامنه تيناتوابيثلهفاعرؼقدرالرجاؿباليقاؿ

الاليقاؿبالرجاؿكه اكجهاعجازكالـالحقاليتعاؿعليسبيلاالجياؿ.
الوطلة الثالث
ه اال يذكرناكجهصيركرةالكالـمعجػز راككػوفالقػرافبجييػ ج اتػه
معجز راكلك الباقيال يلمنتعرضلهالعلياءكم تعرضمن مان ػ رااتػيبػامور
البلالتفيداالكهي راانػههػبهػ اكجػهاالعجػازفقػللنػامػ 
التفيدعلي راكالعي ر
نعرؼذل م االمةم القرافانهذلػ اللفػظالػ يلػيسعدنلػهفػيملػ اللػه
سبحانه تينشعربانهمعجزكالنعرؼذل ا داالاللهكرسولهالبتػةفيػاسػبيل
الناساليمعرفةاعجازقفلربيانق كالـبدن م ا دكنشتبهعلػيمػ النعػرؼ
قيقةاالموركالنييزبي ذل الوا دك يرقبلربيػانػزعم يػرقاكفػقكثيػرة
اليعجزافنعرؼاليكلحعجزجنسالبشرع االتيافبيثلهفيػ ع اف اتيػهمػ 

عنداللهكال يذكرتالنعرفه يراللهك يررسوله

كمػ هػ االبػابابػتبه

االمرعلياليرت يكم تبعه تيزعمانهنيك اليعارضةكاللهنصرؼالنػاس
نعػرؼاليكلَػح
عن ااقوؿلماجدم اصػحابنابيانػ رالػ ل نكشػحعػ الواقػ ك ّ 
اعجازقاالبعجزالعربعػ االتيػافبيثلػهكادلػت ممعركفػةكنواق ػ ااكضػحك
اقويكلنافيذل بيانات.
احذّاانػه

قػاـبح ػرةاللػهالشػ يدالعلػيمالحكػيمالقػدنرال ػادي يػر

الالعببالالقخالقالسيواتكاالرضبالحق يراليغريبالباطػلكنسػبالػي
اللهسبحانهانهارسلهبالحقكاعطاقه االناموسكالكتابلين ركنبشربػهعبػادق
ٖٔٔ

كندعوهماليهكتحديبهعباداللهسبحانهكقاؿلػوتقولػتعلػياللػهالخػ نيك
نبطلامرقكلمنبي افقولهفرنػة

اهلكنيكابطلامريكم ذل افاللهسبحانهلم
ككتابهك بكلمنقما د رام الالقم مل اكج اكانسنعارضهبيثلماجاء
بهكالانةتدؿعليك بهكفرنتهكهوقدنرعلػيم كػيمكلػوكػافكػ ب راكفرنػة
المثلهناتيبكالـمثلكالمه تينبطلتحدنهاكنبطػلامػرقمػ  يػا
الثاررج ر
باءفاذصدقهاللهسبحانهكاباعامرقكاعليكعبػهكاه ػردننػهكافلػج جتػهك
بيدبنيانهكقويه رقكلمنعرؼم فيعصرقكم اتػيبعػدقبطالنػ رالػهكهػم
طالبوفبا ثوفمجاهدكفعرفناافالج كاالنػسالنقػدركفعلػيافنػاتوابيثػل
هػ االقػػرافكالبيث ػلبع ػهكي ػاتحػػدي

كالنقػػدحفيي ػاذكرن ػابػػيءم ػ 

الشب اتالتياكردكهافافاستدالليسياكيالارضيكالتصلالي ابب اتاهػل
االرضفاذاتدبراليكلحفػيذلػ تبػي لػهاعجػازقكعػرؼانػهمعجػزنقينػ رااذ
لمنوجدمثلهكلمناتا دبيانشاكله.

كاماالازعبالتالتي دثتفيه قاالناـكب ركهابػي العػواـمػ هػ ق
البابيةالطغاـفكانتميان ح من ػاالثكلػيككػ ل كػلمػ اتػيبشػيءاراد
اليعارضةفابطلاللهامرقكصرؼع اناتهكياقػاؿ ساصػرؼعػ انػاتيالػ ن 
نتكبركففياالرضبغيرالحقاالنةكايصرؼاعظمم افالرجػلمػن مربيػا
هوفصيحفي يرموض اليعارضةفاذاعػزـعلػياليعارضػةنسػلبعنػهف يػهك
عليهكننسيالعربية تيناتيبيانظ رلكلا دخرافتهكبطالنػهكلػيسمعنػي
كالميه امعنيكػالـاليرت ػيفػانياقػوؿفػيالواقػ معجػزكالقػةالعػالمك
نف حاللهسبحانهم نركـاليعارضةبتف لزاندكيانف حكلم نركـبنقص
ٗٔٔ

فياكليائهكنا لهكنين عنهاليددفيفسدكننقطػ كناتػرـعػ قرنػبفبػ ل 
ننبغيافنعرؼكلمكلحم عربيكعجييكعالمكجاهلافالقرافمعجز.
ٍ ثاًيْاافاليعجز ادثناتيبػهصػا باليعجػزكهػومػ جػنسا ػدي
البقالقيػرمعجػزمػ جػنس
اليدركاتكندرؾبوا دم اليدارؾالبغيرقمث ر
اليبصراتندركهكلم لهعي ك يرذيالعي ليسله ظم هػ االيعجػزاال
م ج ةاخباربصيركانطاؽالحصيمعجزم جنساليسيوعاتندركهكلمػ 
لهسي كامااالصمفال ظلهمنهاالم ج ةاالعػالـبوجػهاخػرمػ السػامعي ك
هك اكالقرافمعجزكلكنهميانسػي بػاالذفكنف ػمبالعقػلكاليف ومػاتمن ػا
بدن يةالتحتاجالينظرلتكررعركضهعلػيالشػاصكقػوليافالوا ػدنصػح
الكمن ابدن يةبعدنظرمػاكقػوليافالايسػةعشػرلػهنسػبةاليثليػةك
االثني مث ر
الربعيػةبالنسػػبةالػياثنػيعشػركمن ػام ػانصػػيربػػدن ي راكلكػ بعػدنظػرطون ػل
الك
كاليسائلالنظرنةالتيتنت ػيالػيالبػدن ياتككػوفكػلمركػب ادثػ رامػث ر
ناصذل اك رالاهلالنظركالعلمفاذابينػواادلتػهكبراهينػهلغيػرهمنعرف ػاذلػ 
الغيربعدالتنبيهكربيانحتاجاليتعليممقدماتكثيرةكربيانف يهذلػ الغيػرك
ربياالنف يهاذالمنك ذاف مكياقاؿالشاعر:
كافلمنكػ ف ػمفياخػ قعنػا


في كافذاف منشاهدمػاقلنػا
ككياقاؿاخر:

كمػػاعلػػياذالػػمنف ػػمالبقػػر

علينحتالقوافيم مواقع ا

ك*قدننكرالعي ضػوءالشػيسمػ رمػد* كاعجػازاليعجػزامػابػدن ينعػرؼ
الكالطيػرافك
بيحضاالطالعانهفوؽطاقةجنسالبشركالصعوداليالسػياءمػث ر
٘ٔٔ

انطاؽالحصيفان اتعرؼبيحضاالطالعافجنسالبشرنعجزكفع مثل اكاما
نحتاجاليامتحافكتتب  تينعرؼاليطل افنفسهكامثالهالنقػدركفعليػهفػاف
اداقنظرقكامتحانهكتتبعهاليانهاتيبهم  يرمعالجةهاهرنةنعرؼبعػدذلػ 
انهنعجزعنهالبشركافكجدقبيعالجةفانهنعسر صوؿالعلممنهبعجزالبشرعنه
فافللصنان العالجيةدرجاتال انةل اكافكانتنعسػراالطػالععلػي ػدهاك
القرافم ه االقسماالخيرفانهمػ صػناعةالكػالـكنتػدرجمراتبػهبالتػدربك
اليجاهدةفالنيك االطالععلي انتهالتيليسللبشرافنتجاكزهاكل ل تحيػر
الناسفيعرفافعجزالبشرع مثلهفالنيكػ عرفػافعجػزالبشػرعػ مثلػهمنػه
بنفسهلوالقران كادلةاخركل ل ترياعلمالعلياءاذالمنحفػظالقػرافالنييػز
اذاقرئ عندقانةمحرفةاكمغيرةاك ؼمن اكليةاكقػدـاكاخػرفي ػاكليػةاك
قدمتعليانةاكاخرتكلوكانوانعرفوفمن ابنفسػ الياابػتبهعلػي مكالقػراف
كا دم عندكا دبلكيانقلكافجيعةالقػرافنطلبػوفالشػ ودعلػيافهػ ق
االنةم القراففلوكافالعربنعرفػوفمػ نفسػهك ػدهاعجػزالبشػرعػ مثلػه
لياكانوانطلبوفالش ودكياالنحتػاجبػقالقيػرالػيالشػ ودعلػيانػهمعجػزاذ
بنفسهبي فليسالقرافلوالدليلاخربػي االعجػازلغيػراهلػهمػ عػربكعجػم
ّ
فاعجازالقرافم االمػورالنظرنػةبػلكاعظػمالنظرنػاتكلػيسمػ البػدن يات
كنطقالحصي تينعرفهكلعالمكجاهلبلنحتاجالينظرطونلفاناذكرنااف
كجهاعجازقمطابقتهالتامةليراداتاللػهسػبحانهفامػا يػرالعػربفلػيس ظ ػم
معرفةاعجازقم  ياف مانفس مالن ممحركموفع ف مالعربيةبقيالعػرب
فعوام مكجيالوهمكركاعي مكامثػال مفيحركمػوفعػ ف ػممحسػناتالفػاظ
ٔٔٙ

العػ ف ػمكػالـ
الع ف مكلياتالعلياءف ػ ر
سانرالفصحاءكف ممرادات مف ر
اللهبقيخواص مفيػن ماالدبػاءكالاطبػاءكالفصػحاءكالشػعراءكامثػال مف ػم
الع ف مكالـاللهجلبانهكانتتعلماف
محركموفع ف مكلياتالعلياءف ر
اليعنيفياللفظكالركحفيالجسدفحيػوةاللفػظبػاليعنيكبال تػهفػيكقوعػه
موقعهكمالمنعرؼاالنسػافمواقػ الكػالـلػمنعػرؼ سػنهكبال تػهك قيتػهك
الك
اللواتيبكتابفيمسائلعليية ام ةككافعليهباط ر
صدقهاالتريافرج ر
استدالالته يرمرتبطةكبياناتهمزخرفةنحكمببطالنهكساافةكالمػهكافكػاف
الفاههمفردةكل ام الفاظالفصحاءفالنكفػيفػيصػحةدعػواقكػوفمفػردات
الفاههسليسةمعركفة يرمتنافرةكنحكػمبػافكتابػهمزخػرؼكباطػلفػالعربي
االدنبالشاعرالاطيبماعليهبيواق مطالبالقرافك قانقهكدقانقهكادلتػهك
براهينه تينحكمانهكالـ قالناتيهالباطلم بي ندنػهكالمػ خلفػهتنزنػل
م  كيم ييد انةاالمرنعرفوفبعضهواهرقكلربيانزعيهبع مانهكػالـ
يرمرتبطاالناتكالفقراتبلنرياالنةالوا دةاكل ػافػيبػيءكاخرهػافػي
بيءف مان رامحركموفعػ ف ػمكػوفالقػرافمعجػز رانعػمنعرفػوفافكلياتػه

اللػونظػمبػعر را
سليسةفصيحةكذل النجديفيف ػماالعجػازاالتػريافرجػ ر
جيي كلياتهمأنوسةبلكم الفاظالقػرافكلكػ  يرمرتبطػةكالتفيػدم ػيون را
نحكمجيي الشعراءبانهمزخرؼكالنعدبعرقفيكليػاتالفصػحاءكالنعتنػي
ب ػهكاني ػاذل ػ الن ػمنعرفػػوفزخرفت ػهكسػػياجتهف ػالقرافكتػػابعل ػمكه ػم
محركموفع العلمفالنعرفوفصحةم امينهكصدؽاخبارقكمطابقتهم الحكم
كالعلوـالحقةفالنعليػوفكجػهاعجػازقبقػياصػحابالعلػممػن مفالك ػانوفك
ٔٔٚ

السحرةكالينجيوفكاالطباءكاليورخػوفكالنسػابةكسػانرفػرؽالعليػاءمػن م
ان رامحركموفع ذل بعي ماذكرنافياالدباءف مان راالنعرفوفكجهاعجػاز
القرافبصرؼف ي مكلربيػانقػ كػالـنكػوففػينظػرهماكفػقمػ القػرافاذ
النعليوفكجهالحكيةكياانهربيانظ الظافانهلػوكػاففػيالعػالمبيسػافاك
قيرافاكلمنك ليللكافاكفػقبالحكيػةبقػيالفق ػاءكعليػاءاالدنػاففاكل ػ 

نعرفوفبعضكجوقالحكمالعيليةكانيل مبجيي كجوقالحكيػةكيػاتػرياف
الفقيهربياالنعرؼكجهخلقبيءبلابياءكاكثراالبػياءكلربيػانظػ انػهلػو

كافعلي يرذل الوجهلكافاكفقبلالنعرفوف كيةاكثراال كاـالشػرعيةك
لربيانظنوفانهلوبرعذل ك ل لكافاكفػقف ػمان ػ راكسػابقي مالفالقػراف
مطابقم جيي الكانناتكانيل مبيعرفةذل فاكل ان رامحركموفعػ ف ػم
اعجازالقرافكيانف يوفسانراليعجػزاتكلػيسال ػداكل ػ افنعػرؼعجػز
جنسالبشرع معارضةالقرافبيحضسياعالقرافبلكبعدتفكركياانػاراننػا
كثير راالنعرفوفذل كهمننتحلوفالعلػم تػيافالسػيداليرت ػيمػ عربيتػهك
فصا تهكعليهزعمافالعجزمنهبالصػرفةالمػ اجػلامتنػاعاتيػافالبشػربيثػل
الفاههكانياذل الفف معجػزجػنسالبشػرعػ االتيػافبيثلػهنظػريمػ اعظػم
النظرنػػاتالن ػهكتػػابعلي ػيننطػػويعل ػيجيي ػ عل ػمالل ػهسػػبحانهف ػ ل  ػظ
الاصيصي االبراركالحكياءالربانيي االط اراليطلعي علياالسرارال ن نتلػوف
مقاـالنبوةكالوصانةفياالقداركليسذل مشرعةكلخائضكمناؿكلناهض.
فافقلتان قلتافا د رام الالق يراللهك يررسولهالنطل عليذلػ 
الجسداليطابقم كلج ةم الركحفكيحقلتافالحكياءالربػانيي نعرفػوف
ٔٔٛ

كجهاعجازالقرافكنشعركفبعجزالبشرع مثلهقلتامااك رالفالفسانرالنػاس
نعجزكفع االتيافبكالـمثلكالـذل الحكيمفافكالـكػلمػتكلم ػاؾعػ 
عليهفاذلمنك عليهعندا دم الالقعرؼان مالنقدركفعلياالتيافبيثػل

كالمهفاذاعرؼعجزنفسهع االتيافبيثلالقرافعرؼعجػزالكػلك

ما

فالفاالنسافكافلمنك بالغػ رادرجػةفانػهاذاكػافتاليػ رال ػانعػرؼاثارهػاك

ثاني را
نستيق كياافم لهقوةقرنبةفياالجت ادنعرؼاليجت دكنستيق كافلمنك 
بنفسهمجت د رافك ل اكل الحكياءكافلمنبلغوامبلغالرسالةكالوصػانة تػي
نحيطواباالبياءاالان ملغانةعلي مبكثيرم الحقانقنعرفوفافه االكػالـهػو
الكالـالوا دال يالعدنللهليانلوحل مم اثارقكنعرفوفبي رابعدبيءمػ 
اسرارقكيانعرؼ يرالبالغمبلغالحكيةالتامةكالـالحكػيمالبػالغانػهفػي انػة
اليتانةكالرزانةكانهعاجزع االتيافبيثلهك مهاثالث رافان منركفمػ انػوار
القرافكاثارقكعجانبتصارنفهفياليل مانعرفوفبهانهكالـاللهالحقك يرق
النكوفك ل كالنريتل االثار يرهمك مهارابعػ رافػان منشػاهدكفمػ 
ا توائػهعلػيالعلػػوـكالحقػػانقكالحكػمكاسػػراراالمػركالالػقكالجبػػركتك
اليلكوتكاليلػ كطيػهعلومػ راجيػةفػي ػرؼاك ركػةاكصػفةمػ صػفات
الحركؼاككليةاكانةمانعجزع جيعهالبشرفيمثل افيعرفوفانهكػالـاللػهك
يرهمالنشاهدذل كليس ظهك

مهاخامس رافان منركففيػهتجلػياللػه

سبحانهلالقهبهكه ورانوارعظيتهكجاللهككبرنائهكياركيلقدتجلػياللػه
سبحانهلعبادقفيكالمهكلك النبصركفف منبصركفكياقاؿ

مازلتاردد

ه قاالنة تيسيعت ام قائل ػافيعرفػوفبػ ل انػهكػالـاللػهالعلػيالعظػيمك
ٜٔٔ

يرهمالنركفتل االنواركالنطلعوفعليتل االسرارفالنف يوفعجػزجػنس
البشرعنه.
بالجيلةبػعورعجػزجػنسالبشػرعػ االتيػافبيثػلالقػرافلػيساال ػظ
الحكياءالربانيي الراساي فيالعلماليستحفظي لعلماللهسبحانهكامػا يػرهم
فليسل ماالالتسليمالكل ػ كتصػدنق مكاالقتػداءب ػمكالتاسػيب ػداهمكيػا
نقتدياالعييبالبصيركاالصمبالسيي كالجاهلبالعالمككيانحكيوفباقتػداء
العجمبالعربفياالعتراؼباعجازالقراف.
ٍ ثالثْــا افالنبػػي

اعل ػمالعليػػاءكا ك ػمالحكيػػاءبتصػػدنقاليواف ػقك

الياالحكيحالكجيي العلوـاالسالميةانتشػرمنػهكعػرؼببيانػهكناموسػهك
سنتهكسياستهكاخبارقكاثارقاب دباهدب ل كهػ االعػالمالحكػيماتػيب ػ ا
فيهتبيافكلبيءكضربتفيػهمػ كػلمثػلكا كيػتاناتػهثػم

الكتابكقاؿ
فصلتكمافرطنافيالكتابم بػيءكالرطػبكالنػابساالفيػهكنحػ نعلػم
الافالعجػمنعجػزكفعػ االتيػافبيثلػهلعػدـعلي ػمباصوصػياتكليػات
جي ر
العربكنكات االتيالن كق ااالم كلدفي مكنشأبيػن معػ بصػيرةعيػر راكلػو
تعلمالعربيةكعرؼاللغةكاماعواـالعربفيعجزكفلعجػزهمعػ االتيػافبيثػل
الع القرافكامااالدباءفيعجزكففاف يػوةالكػالـبػاليعنيك
خطبةخطيبف ر
اليعنيعلي سبعلماليتكلمكهمليسل معلماالباياالتبعرنةكاذبةكيا
العػ القػرافكامػاصػنوؼ
تريان منعجزكفع االتيافبيثلكتاب كيمف ػ ر
العلياءفان منعجزكفعنهالف انةعلي متػارنراكانسػاباكنجػوـاكك انػةاك
رملاكتسايراك ركؼاكفلسفةكامثاؿذل كليسل متل الحكيةالعلييػةك
ٕٓٔ

العػ مثػلالقػرافبقػيالعليػاء
العيلية تينقدركاعليمثلكتػاب كػيمف ػ ر
الراساوفكهمابدبيءاقرار راباعجازقكاكثرالناساعتراف رابكونهمعجػز راف ػم

ان رانعجزكفكاالنػساف ػلمػ الجػ بسػبعي مػرةفػالج ان ػ راالنقػدركفك
اليالئكةكالشياطي ليسل ماالج ةكا دةم الوجودف مان ػ راعػاجزكفعػ 
مثلهك اؿالحيواناتكالنباتاتكالجياداتكالبسانطان راكاضحةفالنقدرعلي
معارضةالقرافا دم الالقكنؤنده االبيافكنشيده االبنيػافلرفػ مػاعسػي
افنوردقموردعليكالميبافاللهسبحانهم كرائ مرقيبفلوعلػمكػ بهػ ا

اليدعياليتحدياليسندنفسهاليهلبعاا د رام اصناؼالالػقنبطػلتحدنػهك
ناتيبكتابمثلكتابهاكنبطلامرقم  يرهػ االوجػهكلػمنفعػلفلػواجتيعػت
االنسكالج علياف ناتوابيثله االقرافالناتوفبيثلهكلوكافبع ملبعض
ضمه االبيافالنعترضلشيءه االبرهاف.
ه ير راكبعد ّ
ٍ ساتعْاافال ينك بعلياللهكنطلبالرناسػةكنفتػريكناتػرعدننػ راك
النباليفاسقفاجركافرباللهسػبحانهكبرسػلهككتبػهكاليػوـاالخػركمثػلهػ ا
الكافرما كؿمنقط عػ اللػهسػبحانهماتلػحالحػاالتفاسػدالتػدابيرماػزي
ماترـباطلكع  ليةالكياؿكالسيتكالوقػاركتشػابهاالمػورعاطػلكذلػ 
بدن يفاذاكافك ل فامثالهفيالفسقةكالكفرةكافرةفافاليوم الكاملقليػل
كالكبرنتاال يركاماالفاسػقالفػاجراليفتػريالكػ ابالطالػبللػدنيافكثيػر
فاك رالمثلذل الكافرالناتيبيثله االقرافال ين ػديللتػيهػياقػوـكنػامر
بالعدؿكاال سافكانتاءذيالقربيكنن يع الفحشاءكالينكركالبغيكنعظػم
اللهكنعظمانبياءقكرسلهكاكصياءهمكنعظمامرالدن كندعواليالحقكنن ػي
ٕٔٔ

ع الباطلكننطويعليالحكػمكالعلػوـكاالمثػاؿكاخبػاراالمػمكاالخبػارعػ 
الغيوبكنقيمالناسبالقسػطبػلكػالـكػلا ػدنشػاكلنفسػهكطبعػهكالنػزؽ
كالندعهاللهافنػاتي

الناتيبيثله االقرافال يهوكالطوداالعظمكقر راككقع را
النهمازيما كؿ يرموفػقكالمسػددمحػركـعػ تشػاكلاالمػورم ػركب
باالختالؼفياالقواؿكاال واؿكاالفعاؿكثاني را امثالهكثيرةفاذااتيهوبشيء
ناتيبيثلهامثالهالسييااذاتحديكاَثارا سادهمكا قادهمكبػبّ ب مكقػاتل م
كار مانوف مكالسييااذاكافما ك رالمازن را م اللهككافالالزـفيالحكيػة
ابطالهفانهنبعااللهالبتةم ناتي بيثلهكنبطلفرنتهفاذارانناقفينفسهذاخلق
عظيمالننكركعبادةكزهادةكمكارـكسياسةكعلمالنج لكاتػيبيثػلهػ ا
الكتابال يندعواليالايربالبداهةكنن يع الشربالبداهةكندعوالياللػه
كرسلهكاكصيائ مكالعدؿكاال سافكلمنأتا دبيثلهم بغ مك سدهم
ككض السيوؼعليهامات مكار اـانوف مكهػممػ اهػلاللسػافكمػ اهػل
الفرنةكاللهمازيالكافرن عرفناانهم عنداللهكالنقدرا دم البشرعلػي
االتيافبيثلهكاماف مكونهفوؽقدرةجنسالبشركيػانف ػممػ بػقالقيػرك
ذكؽاعجازقفليساال ظالحكياءا لربانيي كالعلياءالصػيدانيي بعػداالئيػة
اليعصومي كيامر.
ٍ خاهسْا افالنبي

عاشبين ماربعي سنةككافمحلاالنظػارمعػركؼ

النسبمش ورالحسبككانوانعليوفانهاميلمناتلحاليالعلياءكالحكيػاءك
نكتبكلمنقرأككاففيتل اليدةكقور را لييػ رازاهػد راصػدكق را


اهلاالدنافكلم
متين راامين راليسفي اؿم  االتهمانكرقفقاـبعداربعي سنةكنطقبعلماالكلػي 
ٕٕٔ

كاالخرن كاتيبكتابنصدؽسانرالكتبالسياكنةكتصدقهكنظ رمػااخفػوق
من اعلينظم رنبكفصا ةعجيبة رنبةكترتيبلػيسنشػابهبػي رامػ كػالـ
العربقدني م ك دنث مكنابرفيهع الغيبكندعواليالبػركالعيػلبػهكلػه
كق كعظمكهيبةفيالقلوبكنسبهالياللهكتحػديبػهالعػربفػيبحبػو ت م
فيبلدهومرج جيي العربك وزت مفيقوـهمافصػحالعػربكابلغ ػمفػي
ف هماسعيالناسفيتكييلهكتعدنلهكا رص معلياليجاراةكاللػهمػ كراء
الكلرقيبفلوعلمانه ٍ
النبطلدعواقكنأتيبيثلمػااتػي
مفترعليهالثارمن مرج ر
بهاكا س كذل علياللهنسيرفاذصدقهاللهباه ارعجػزمثػلاكل ػ الحسػدة
الحقدةالفصحاءالبلغاءالدهاةعلينػاانػهمعجػزكفػوؽطاقػةالبشػركلػيسال ػد
افناتيبيثلهكم ذل ذكؽعجزجنسالبشػرعنػهكيػانػ اؽعجػزقعػ انطػاؽ

الحصيليساالالك ديالزماففانهكتابعلمكانيانعرؼذاالف لمػ النػاس
ذككقكانيامثلعلمسانرالناسفيه االيقاـمثػلعلػمالعػاميبف ػلعػالممػ 
العلياءكانهالعدنللهكالنظيراكفػالفالشػاعرابػعرالنػاسكالنػ كقوفاصػل
مقاـذل العالمكذل الشاعركالنشعركفبعلوننحطدكنهمقاـالباقي .
فيياذكرنانحصلالعلمبافالكالـنيك افنصيرمعجز راكافالقرافمعجػز
بجيي  دكدقكنعجزع مثلهجيي اصناؼالالقكيانعجزكفع خلقةانسػاف
اكعالم رف رابحرؼكادراؾنفساعجازقبأفالحكيػاءالاصيصػي بعػداالئيػة
الطاهرن ليسبأفعربيكعجييككلا دنعػرؼمػ نفسػهعجػزنفسػهفػي
الحاؿالازندم ذل كافعرفتذل عرفتافالقرافليسب ل اليعجزال ي
نعرؼاعجازقكلا دبيحضالسياعكقبلالتتب كاالمتحافكالنظرفالنقػاـبػه
ٖٕٔ

جةالنبوةعليالسام بيحضالسياعكياكانتتقاـبيحضانطاؽالحصيفاف
م االنطاؽنعرؼالعجزبيحضالسياعكالنعرؼم القرافالعجزاالبعدالتتب 
كالعرضعليالفصحاءكالسعيفيمجاراتػهكه ػورالعجػزكلػ ل لػمنقتصػر
النبي

عليالقرافكلمنكتحالعػربمنػهبيحػضذلػ ككػانوانطلبػوفمنػه



معجزاتاخركناتي مب ام  يرانكارعلي مفان مماكانوانف يوفالقػراف تػي
نعرفوااعجازقكيحكهونقوؿثمافعلينابيانهكاكردنااخبار راعدندةتبلغالتواتر
افف مالقراف ظاالئيةالطاهرن سالـاللهعلي ماجيعي ال يرهمكافالقػراف
بػي فػاففيػهعلػوـ
معييالنعرفه يرهمكالناس يرمشاركي فيف يػهكذلػ ّ
االكلي كاالخرن فلوكافالناسنف يونهلكانواعاليي ب اكالحاؿكياتري.
كافقلتافالعربنعرفوفهاهرقفانهبلسان مقلتذل ان راامػرخفػي
عليجلالناسكقدكتبنػاذلػ كبػر ناكفصػلنافػيبعػضاجوبتنػالليسػائلك
ال هػل
اجيالهافبرحالزنارةلشياناالشيرا يدب زن الدن اعلياللهمقامهمػث ر

هوعربياـعجييبلهوعربيكبلغػةالعػربف ػلنعرفػهالعػرباـالككيػح
النعرفونهكهوبلغت مكالفاه مككيحنعرفونهكالنف يػوفمنػهسػطر رابػلكال
نصحسطربلكالكليةمػ هػواهرمػرادقدكفبواطنػهفانػهكتػابعلػمكف ػم
الكليات يرف ماليطلبك يوةالكلياتكااللفاظباليطالبفالعرباذاكػانوا
النعرفوفكالنف يوفهاهربرحالزنارةكيحنعرفوفهاهرالقرافكنف يونهك
فيهعلوـماكافكمانكوفالينوـالقييةفالنعرفوفهاهرقابد راابػد رانعػمنعرفػوف
افقاؿبيعنينطقكعبرعيافيقلبهكنزؿبيعنيهػبطكهكػ افانػهبلغػت مكاف
اردتالزنادةفراج سانركتبنانرف عن ه قالشػب ةان ػ راكتسػتيق افالعػرب
ٕٗٔ

النعرفوفهاهرالقرافكالباطنهفاذلمنعرفواهاهرقكالباطنهفػانيل ػمبيعرفػة

انهمعجزبلكماكانوانعرفوفكل مجيي الفاههان راكيػانقػلعػن مكمػ ذلػ 
كلا دنجدفينفسهانهالنقدرعلياالتيافبيثلهكالنعرفهكالنعرؼسرنظيه
كنوعبيانهككفيبهمعجزةككفيبياذكرنابيان را.
الوطلة الشاتع
فاذقداتيناعليمااردناانرادقم بيافاعجازالقرافعلي سبالظاهرنرند
افنبي بطر رام  قيقةامرالقرافلتكوففيهعليبصيرة.

اعلمافاللهسبحانهنقوؿكافم بي ءاالعندناخزائنهكماننزلػهاالبقػدر
معلوـفالقرافلهخزائ نػزؿمن ػافػاكؿخزائنػهاليػدادايالنػوفاياليػاءاالكؿ
ال يخلقهاللهقبلكلبيءفقاؿلهاجيدفجيدفكتبمنهبواسطةالقلػمماكػاف
كمانكوفالينوـالقييةكياركي افالنوفن رفيالجنةقاؿاللهعزكجلاجيػد
فجيدفصارمداد را ثمقاؿللقلماكتبفسطرالقلمفياللوحاليحفوظماكافكما
هوكائ الينوـالقييةالابرفكافجيي ماكتبفػياللػوحاليحفػوظمػ كور را
ال يػر
فياليدادعلينحوصلوحالظ وربهفكافالقػراففػيهػ قالازانػةمجيػ ر
مفصلككافنقطةكا دةكهيالنقطةتحتالباءكياركيه رتاليوجػودات
م باءبسماللهالر ي الر يمفتل النقطةهيذل اليػاءكهػوذلػ اليػدادك
هيالتيفي اجيي مافيالباءكالبسيلةكالحيدكالقراففالقراففػيهػ االيقػاـ
هوالحقيقةاليحيدنةبعين االفرؽبين ياكقػدانطػوتعلػيجييػ مػاجػريبػه
القلمعلياللوحكلكػ علػينحػوصػلوحالظ ػوربتفاصػيلهفػيكقتػهكمكانػهك
التحسب الصالحللظ وربالكثراتفاقد راللعلمبالكثراتفينفسػهكتقػيسذلػ 
ٕ٘ٔ

باليدادكالحركؼفافاليدادالييثلبهل ل ا دالجزئياتال يهوعدـ يػرق
كل انفقد يرقكامااليداداليطلقاليستعليعلي االنفقدهاكالبي راميال اكب ػا
كفي اكمن افانهقدطويبا دنتهجييع ابحياانهالنعزبعنهذرةم ذكات ػاك
صفات اكافعال اكاثارهابوجهمػ الوجػوقفالحقيقػةاليحيدنػةالتفقػدبػي رامػ 
ماجريبهالقلمعلياللوحابد راكلنعمماقاؿالشاعرفيكصفه:
ػػػػلوحمػػػػااثبتتػػػهاالنػػػداها

ذاتعلمبكلبيءكػافالػػ

كاماالازانةالثانيةلهف يالقلمكفيه االيقاـتييزاليعلوماتتييػز راكليػ را
معنون راكياتف مم اللباسمعنيالساتركم السيحمعنػيالقػاط كتييػزالسػاتر
ع القاط البصورةاللباسكالسيحبلبامرمعنػويككػ ل االبػياءفػيالقلػم
كانتميتازةلك بتييزاتمعنونةكليةكذل القلمهوم بػجرةفػيالجنػةاي
جنةالصػاقورةتسػييتلػ الشػجرةبالالػدكهػيالتػياكػلمن ػاركحالقػدس
الباكورةكهياليشارالي ابقولهتعالي هلادل عليبجرةالالدكمل النبلػي
كهياكؿمتعي خلقهاللهتعاليلياركياكؿماخلقاللهالقلمكهوالعقػللقولػه
اكؿماخلقاللهالعقلكهونورالنبيلقوله
فالقراففيه االيقاـان رامتحدم عقلالنبي

اكؿماخلقاللهنورنبي نػاجػابر
كهوركحالقدسكالركحم 

امراللهكيااباراليهسبحانهكك ل اك يناالي رك را م امرناماكنتتدريما
الكتابكالاالنيافكهوالركحاليسػػوؿعنهكنسأ لون ع الػركحقػلالػركح
م امرربيفقدعلمالنبي

فيه االيقاـان راجييػ مػاجػريبػهالقلػمعلػي

اللوحككتبالنفقدبي رام ذل .
كاماالازانةالثالثةلػهفػاللوحكفػيهػ االيقػاـتييػزاليعلومػاتبق ػ اك
ٕٔٙ

كلبػي ءا صػيناقفػيامػاـمبػي ك

ق ي اكهواالماـاليبي اليشاراليهبقوله
النغادرصغيرةكالكبيرةاالا صي اكمقاـبلهوقرا فمجيدفػيلػوحمحفػوظ 
كلهثلثةاكراؽفكتبالقراففيكرقهاالعليبصورةعاليةعػ اليػوادخاليػةعػ 
القوةكاالستعدادككاففيلوفالزبرجدككتبفيكرقهاالكسطبصورةرقيقػة
برزخيةككافالورؽعليهي ةكرقةالزنتونةاخ رعليلوفالسياءكالفيػركزج
ككتبفيكرقهاال سػفلبصػورة ليظػةمقترنػةبػاليوادكهػ قالورقػةسػوداء
كالليلالدامسكمدادقان ػ را اسػودالفاللػوحنفػساليكتوبػاتال يػركهػ ا
اليقاـمقاـ بلهواناتبيناتفيصدكرال ن اكتواالعلمكفيه االيقاـان را
متحدم النبي

االانهفيمقاـالقلمكػافمتحػد رامػ عقلػهكفػيمقػاـاللػوح

متحدم صدرق.
كالكتابفيه قاليقاماتكونيقدكتببيدادكػونيبقلػمكػونيعلػي
لوحاالمكنةكلياتكونيةكم تل اليكاتيػبقولػهسػبحانهبكليػةمنػهاسػيه
اليسيحك جعلنااب مرنمكامهانةك تلقيادـم ربهكلياتلقدلبثتمفيكتاب
اللهالينوـالبعاكامثاؿذل كليااراداللهسبحانهالتعبيرعنهفيعػالمااللفػاظ
التيهيلهكالصفةم اليوصوؼكالجسدم الركحاتيبالفػاظكعبػاراتعػ 
تل الحقانقتطابق افيجيي ج ات اكيابيناكلمنك ذل االبأفم خلق ػااال
نعلمم خلقكهواللطيحالابيرفعبرعن ابحركؼكالفاظهيصفاتمنفصػلة
ع اليعانيكل افيه االيقاـثلامراتبكتبيةكلفظيةكخيالية.
اماالكتبيةف يالحركؼاليسطورةبيػدادجسػيانيعلػيمكػافجسػياني
عرضيباطوطماتلفةف يصفاتمنفصلةع الحقانققده رتفيالكييػات
ٕٔٚ

اليتصلةالقائيةبيوادهاكهيمراناتواجهتل الحقػانقكتقػ في ػاابػبا افػاذا
رءاهاالناهررايفي اتل االبباحكدلتػهعلػيه ػوربواخصػ افعػرؼاليعنػي
اليقصودمن ا.
كامااللفظيةف يالحركؼالينطوقةكهياثارتصدرعػ االنسػافبواسػطة
االتالكالـكضغطال واءالػ يفػيالجػوؼكصػو هفػيقوالػبتلػ االالت
ف ل ال واءنحيلتل االثاركنودن االياليسام كيانحيلالقرطػاسالكتابػة
اليافنودن االيالناهركال واءمراةلتل االثارالتيهيابباح ركػاتاليػتكلم

بل واتهكاسنانهكلسانهتق في اكتظ رفي اعلي سب اكيانحيلالياءاثػرنػدؾ
م التيونجكن هببهاليالبعيد رف رابحرؼكالصورةاليوجيةاثر ركػةنػدؾ
انطب فيمػراةاليػاءفتصػوربصػورتهفػاف مكتػدبركهػ قالحػركؼهػيمرانػا
متوج ةاليالحقانقالكونيةقدانطبػ في ػاابػبا افػاذابلغػتمسػام السػامعي 
دلت معلي اايعليه ورهافعرفواب ل اليعني.
كاماالحركؼالاياليةف يالحركؼاليثاليةكهيابباحالحركؼالاارجيػة
عليالصحيحسواءكانترقييةاكلفظيةفافاالنسافمػالػمنلتفػتالػيالشػواخص
الاارجيةلمننطب فيخيالهصورةاالتريانهلولمنجػدمقػاـالشػاخصالػ يرءاق

ننساقككليانتايلالنجدقفيذهنهاليافنجدقفي كرقكبػواخصتلػ االبػباح
مكتوبةفيالورقةالوسطيم اللوحاليحفوظالن امصاقعتهكتل الصورالاياليػة
هيصفاتمنفصلةع امثاؿالحقانقالاارجيةكابباحل اتدؿاليتايلعلػيتلػ 
الحقائقعلي سبمرءات افان اتظ رفيالاياؿعلي سبمرءاةالاياؿ.
كاماالحركؼالنفسيةف ي ػركؼمجػردةعػ اليػوادليسػتتحتػاجالػي
ٕٔٛ

كالهواءكالمرءاةخياؿبلهي ركؼمت كتةقائيةبعلل االتيهيمن ػاك
ٍ
مداد
ٍ
ل اكب اكفي اكهياكصاؼدهرنةقامتبانفس افيمحلانفس اكهػيبانفسػ ا
صورنفسم تحصلتلهفان اعليهكاالبارةاليف يهافالنفسالكليةالقدسية
التتاصصلالبااصاالبحسبمراناهاكمراناهابيزاناهاالتيتحصلتبالعلمك
العيلكتكيلتكتصورتب افبقدرالصورالعلييةكالعيليةكبحسب اتتاصػص
ل منفوسكتتقدرليسلالنسافاالماسعيكتل اليراناهوناتتلػ الحصػص
فاف مكفي اتاكنلقولهتعاليبلهواناتبي ناتفيصدكرال ن اكتواالعلمكهي
التينقاؿلليوم نوـالقييةاقرأكارؽفافدرجاتالجنةبقدراناتالقراف.
بالجيلػةالقػػراففػيهػ قاليقامػػات ػػركؼكصػػفاتمنفصػػلةعػ تل ػ 
الحقائقكتعبيرعن اكقدعرفتانهفيعرصةالحقانقمتحدمػ  قػانقمحيػدك
اؿمحيد


كهمالكتاباليبي فيكلمقاـكهوباط قولػهتعػاليهػ اكتابنػا

ننطقعليكمبالحقكفيعرصةالحركؼصفات قانق مالينفصلةكانػوارهمك
همالقييوفعليهكالحافظوفلهكالناطقوفبهل نفترقا تينرداالحػوضكلػيس
ان يابعدكركدالحوضنفترقافبلهومثػلللػدكاـكيػانقػاؿمػانكوفالػينػوـ
القييةكليساليرادخصوصالقيية.
كاماماركيم كوفالقرافالثقلاالكبرككون مالثقلاالصغرفانيػاذلػ 
بحسبالظاهرفاففيالظاهركلمانكوفاقػلاختيػار رانكػوفاعظػمتاصصػ رااذا
خصصلعدـامكافميلهعنهفيهككلمانكوفاعظماختيار رانكوففياالنظاراقل
تاصص راكفي يراليعصوـهوك ل لييلػهعنػه البػ راكمػ هػ االبػاباسػتقباؿ
النبي

فيالصلوةالقبلةكانياذل  كػمهػاهري ػي ه ػورهمفػيعرصػة
ٕٜٔ

البشر يراليعصومي فكافالقرافهوابدتاصص رافيالظاهرلقلػةاختيػارقكهػم
ناتيوفبهكنتبعونهالختيػارهمهػاهر رافسػييالقػرافبالثقػلاالكبػركهػمسػيوا
بالثقلاالصغراكقػاؿذلػ مال ظػةلبػاط القػرافالػ يهػوعقل ػمكهػاهرهم
العرضيفيعرصةالرعيةاكبيال ظةانهخطاباللهككالـاللهكامراللهقدنزؿ
م عندقكهمعبيدموتيركفميتثلوفقدخلقوافيالدنياكانشأكامن اكهػوان ػ را
نرج اليسابقه.
بالجيلةاكبرنةالقرافهاهرنةكقدركيافاليوم اف لم القراففكيح
ب مصلواتاللهعلي مكنيك افنرادباليوم همسالـاللهعلي مكياركيفػي
القدسي ماكسعنيارضيكالسيائيكلك كسعنيقلبعبدياليوم كاليػراد
بههماكرسوؿالله

كاماماركيافالقرافاف لكلبيءدكفاللهفي كقر

القراففقدكقراللهكم لم نوقرالقراففقداستاحبحرمةالله رمةالقرافعلي
اللهكحرمةالوالدعليكلدقانت يفانهمتحدم اؿمحيد

فػيالحقيقػةكهػم

اف لكلبيءكاماهاهرقفاليؤم اف لمنهبالب كلياكػاف قيقتػهمتحػدة
م عقلمحيد

 كهواكؿمػاخلػقاللػهكمحػلاليشػيةككج ػاالػيالالػقك

جيي الكاننػاتمػ بػعاعهفػالقرافمحػلاليشػيةككج ػاالػيالالػقكجييػ 
الكانناتم بعاعهكنورقكهياثرقكصفته اكيةعنػهبػار ةلػهكابػفةعنػه
فجيي تفاصيلالعوالمبركحمجيالتالقػرافكتفاصػيل اقػدبػر هب ػاالعلػيم
الحكيمكهيكتبف ائلهكبيافكياالتهف واف لكلبيءبعداللػهسػبحانهك
بهنو داللهسبحانهفيذاتهكفيصػفاتهكفػيافعالػهكفػيعبادتػهكبػهنعػرؼ
تفاصيلذل كبهنعرؼالنبي

فيمقاـالبيافكاليعانيكاالبػوابكاالمامػةك
ٖٓٔ

بهنعرؼتفاصػيلهػ قاليقامػاتلػهكآلػهصػلواتاللػهعليػهكالػهكبػهنعػرؼ
تفاصػيلا ػواؿاالنبيػاءكامي ػمكسػانرالالػقكا كام ػاكتكاليف ػاالكونيػةك
الشرعيةفانهانزؿبعلماللهال يهػوعقػلمحيػد

كنفسػهفػالبػيءنعدلػهك

المنهم نطقبػهكمػ  فظػهكاسػتحفظهكامػا يػرق
نستارجه قاليراتبكي ر
فياابعدقع عقول مكهوهاهرقانيقكباطنهعييقنزعمالناهرانهسػ لكف يػه
ككليانتعيقفيهنظ رفيهمشػكالتتحيػرااللبػابمثػلانػاتهػ االعػالم يػا
نزعمكلناهركافكاف بي راانهعالمباكضاعالعالمككليانتفكرفيهنزدادابكا رال
عليابكاؿكاماقوله

فيالحدنا رمةالقرافعلياللهكحرمةالوالدعلػي

كلدقم اففياالخباراليشبهعي اليشبهبهفييك افنكوفمعناقافالحرمةالتي
للقرافعليالالقكعلياللهافنبرزهالالقهكنػدعوهمالي ػا رمػةالوالػدعلػي

كلدقفافالقرافكالدالالقكالالقكلدقبرزمنهفلهعليالالق رمةالوالدعلي
كلدقكه قعلياللهافنعرف اكنظ رهالالقه تينحترموقب اكنيكػ افنػراد
باللهمح كؼالي اؼايرسوؿاللهاككلياللهفافالقرافالباط كوالدرسػوؿ
اللهككلياللهالظاهرفحرمةالقػرافعلػيالنبػيالظػاهركالػوليالظػاهركحرمػة
الوالدعليكلدقبالب كماعلي مف وعلياللهكياافمال مف ولله.
بالجيلةكلماستسي فيالنبي

اكسيعتنجريفيالقرافالنػهمتحػد

معهف وان رامعصوـالناتيهالباطلم بي ندنهكالم خلفػهكهػوان ػ راصػا ب
معجزاتكاثارككراماتمثله

كاليهاالبارةبقولػهكلػوافقرانػ راسػيرتبػه

الجباؿاكقطعتبهاالرضاككلمبهاليوتيكهو به باللهكبغ هبغضالله
كمعرفتهمعرفةاللهكانكارقانكاراللهكاالعتصاـبهاالعتصػاـباللػهكهكػ اكلػو
ٖٔٔ

ب ناافنستقصيف انلالكتابلفنيالعيرقبلتياـالكتابالفاللهنقوؿلوكػاف
البحرمداد رالكلياتربيلنفدالبحرقبلافتنفدكلياتربيكلوج نابيثلهمدد را
كقاؿ كلوافمافياالرضم بجرةاقالـكالبحػرنيػدقمػ بعػدقسػبعةابحػر
مانفدتكلياتاللهفلنكتحبياذكرناكقدا تويبياترندافباءالله.
فصـل:كمياندؿعليصدؽدعواق

ناموسػهكبػرعهالػ يكضػعهبػي 

العباد يادعااليالبركالايركالعدؿكاال سافكليةكن يع االساءةكالشػر
كالظلمكليةك يلالعبادعليالتوجهاليمانقت ػيهالعقػلكن ػاهمعيػانشػت يه
النفساالمارةبالسوءكفيهنظػاـك كػمنتحيػرفي ػاالعقػوؿكنعجػزعػ درك ػا
الحكياءفكافعليالحقكدعااليالحقكمثلذل النصدرع رجلكافرضػاؿ
م لنرندجلبالدنيالنفسػههػ امشػفوع راباخالقػهكزهػدقكعبادتػهكاسػتقامة
االتهكتشاكلامػورقبحيػااذاسػالتاعػديعػدككاجحػدجا ػدبػافالنبػي
الكاملكيحننبغيافنكوفالنتعديخصالهكا والهكاقوالهكافعالهالبتةكذل 

كلهمشفوعبياتواترالنقلبيعجزاتهكاناتػهالدالػةكهػيفػرد رافػرد راكافكانػت
محلنظرلي نجحدامرقاماكليةف يمتواترةمعنيعلػيانػهاتػيبػامورخارقػة
للعادةه اككثيرمن ام كورفػيالقػرافاليتػواتركالحكػيممػالػمنكػ كاقعػ راك
نزريعليهعدكقبهكنك بهعليهالنجعلهفيكتابهال يهواعظماناتػهكخليفتػه
فيرعيتهكقدمألالقرافباخبارقع الغيبكضيانراصحابهكبػامورلػمتقػ فػي
كقتالنزكؿككقعتبعدكبامورلمتقػ الػياآفكما ػافمن ػا ينػهفقػدكق ك

عرؼكه راضيارم اضيركيااخبرثمذل نشػف بيػاه ػرمػ خلفائػهكيػا
ناتيمياالنحصيم االناتكاليعجزات تيانهتظ راالناتكاليعجزاتمػ 
ٕٖٔ

قبورهمكذل امرالننكركهوكالشيسفػيرابعػةالن ػارعرفػهالػوليكالعػدك
تيانهتظ راالثارم قبوراكالدخلفائػهليحػضالنسػبةالػي مفػاالمرفػيهػ ق
االكافكالحيدللهاكضحم نارعليعلم.
كم اجلياليعجػزاتالتػياخبػرب ػافػيالقػرافبػقالقيػر يػانقػوؿ
اقتربتالساعةكانشقالقيركهوم اليتواتراتكنزؿبهالكتابكلػولػمنكػ 
كاقع راكقاؿانشقالقيرلكافكافي رافيتك نبهنعوذباللهكهومعجزبي الننكرراق
الوليكالعدككمانقاؿفيه قاالناـم اهلاالفرنجكامثال مانػهعنػدناتػوارنر
في ا وادثماقبلهكمابعدقكليسفي ا كانةبققيركلو ػدث ادثػةهكػ ا
لكتب ػتف ػيكتبن ػاكبػػككواب ػ ل ف ػيقلػػوبالج ل ػةفجػػواب ماك رالافاالرض
باعتقادكمكرنةنحجببعضسػطو ابع ػ رافػاك رالنصػحاالرضمحػركـعػ 
ّ
رؤنةبقالقيرفافلمنك فيكتب ممنهذكرفي ج ة جباالرضاناهمعػ 

رؤنتهكاماالنصحاالخرفافكافالقيرقرنب رام االفقفينحجبع كثيرم  يػر
اهلج تهاف دثبه ادثبالب فالباقوفالػ ن الننحجػبعػن مفػافكػاف
بالدمغييةتل الليلةفيحرموفع درؾذل البتةفالنركفكالنطلعػوفككػ ل 
البالدالتيكافكقتبقهكقػتمنػام مفػان مان ػ راالنطلعػوففبقػيالػبالدالتػي
ماكانتمغييةككافالوقتاكؿالليلففػيتلػ الػبالدالنكػادنافػيكنطلعػوف
عليهكبعدذل كجوباثباتكػل ػادثكقػ محػلكػالـكقػدماؤهمماكػانوا
نعتنوفبجرندةاالناـكالحوادثه ااالعتناءكابػتدكلع ػمنومػ رافيومػ راكيػاهػو
هاهركلمنك دكؿالنصاريابد راب االقواـكهمتقوكابعدباػتنصػربزمػافك
لمنك عنداكائلاالسالـل مذل القواـكال بطه اكال ن  رفواكتباللهك

ٖٖٔ

لمنحتشيوام اللهسبحانهكلمنحترمواكتبهك رفواالتورنةكاالنجيلك ػ فوا

من ياكثير راكيانش دبهاختالؼنسرالتورنةكاالنجيلبلسػلبتعػن مالكتػب
السياكنةم كثرةالتحرنحكالتبدنلالنحتشػيوفمػ  ػ ؼعظػيمانػةلػه



تدؿعلينبوتهكلػزكـانقطػاعدكلػت مكخػراببنيػان مكفسػادنظػام مكنسػر
دنن مبلهمعلياخفاءذلػ ا ػرصكاسػعيكيػاننكػركفاالفنبوتػهكنبوتػه
كاضحةجليةفيكتب ماليوجودةاليحرفةفقدابقياللهفي ػامػانػدؿعلػينسػر
برنعت مكلزكـاتباع ممحيد را

كقدكتبناكتاب رافيردهماستارجنام كتب م
باسػيهكرسػيهكمػ ذلػ ننكركنػه

اناتعدندةتدؿعليبعثةخاتمالنبيػي

فكيحالنكتيوفانتهكمعجزتهالتيتصير جةعلي م.
فصـل :افالعلياءقػدعجػزتعقػول معػ اقامػةالػدليلالعقلػيعلػينبػوة
محيد

ككالنةعترتهاليعصومي صلواتاللهعلػي ماجيعػي هنػ رامػن مان ػم

جزئيوفباصيوفكالعقلمدرؾالكلياتفالنيك اقامةالدليلعلػيابااصػ م
كقدخصنااللهسبحانهبعلمامك بهلنااقامةالدليلعلياعيػان مكابااصػ ممػ 
طرنقالعقلكانياذل الن مصلواتاللهعلي مكليوفكياسػتعرؼكافه ػركا
فيمقام مالاامسبلباسالجزئيةكقامتاالدلةعليكليت مفامكنناكالحيدللػه
اقامةالدليلالعقليعليابااص مبلكا وال مككثيرمػ مػانتعلػقب ػمفػان م
باقوفعليصرافةمانقت يهاليشيةالكليػةكالحكيػةالكليػةاالل يػةكلػمنتلوثػوا
نغيركاكلمنبدلواخلقاللهفكيانيك لناالدليلالعقلػيعلػياللػه


باالعراضكلم
سبحانهكاسيائهكصفاتهكافعالهنيكنناالدليلعلي م.
فنقوؿبقدرمانتيسرلنااالفافاال دجلبأنهكػاففػيذاتػهبػالتعػي كال
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ن انةنيتن معهذكرماسواقكانن راماكافنفي راكاثبات راكياعرفتسابق رافاكؿماتجلي
بهبالكيحكالابارةكينونتهاالزليةاالكليةاليعبرعن ابقولهكنػتكنػز رامافيػ را
كهيا دنتهجلبأنهالتيهيناف ةفيجيي االمكنةالوجودنةاالمكانيةكذاتػه
الظاهرةالتيليسلغيرهام الظ ورماليسل اك يبهاليطلقاليستترلعظمنػورق
اليافيلشدةه ورقكقدكسيتهكسبو يتهع جيي بوائباالمكػافكالكػالـ
عن اكالتعبيركياالكالـعنهكالتعبيػركهػي انػةالغانػاتكن انػةالن انػاتك
مبدؤاليباديكهياالكؿكاالخركالظاهركالباط كهوبكلبيءعلػيمفا ػب
افنعرؼكنتعرؼفتجليبالتجلياالعظمكالظ وراالكرـكسػرالوا دنػةالتػي

ال ثانيل اكهػواليعبرعنػهبرابػ الثلثػةكهػيالجبػركتكاليلكػوتكاليلػ ك
سادسالا يسةكهيالثلثةم برازخ اكهيالعقلكالػركحكالػنفسكاليثػاؿك
الجسمكالادنيم ذل اليالو ػدةكالاكثػراالهػومع ػمبيعيػة يرمتناهيػةك
ه قاليعيةهيبأفالوا دالاارجع االعدادكهػواالسػماليكنػوفالياػزكف
عندقالػ يلػيسلكيػافالالػقفاقػةاليػهبالركنيػةكافكػافلػهفاقػةاليػهبالقيػاـ
الصدكريكم اناتهاف تقوـالسياءكاالرضبامرقكه االوا دهومعنياسيائه
سبحانهكجيي ماندعوقبهكالةامػرقاليػامونوفعلػيسػرقاليستبشػركفبػامرق
كهواليرادم جيي االسياءكالصفاتالنتجاكزقارادةمرندكالنصدؽعلػيمػا
فوؽصفت هاسمكالتعبيركه االوا دهوذلػ اال ػداذاكصػحكعػي بػالتعي 
االكؿكهوثناكقالعاـالشاملال ياثنيبهعلينفسهكهػوكيػااثنػيعلػينفسػه
النحصي يرقم سانراليتعيناتاليحدكداتثناءعليهكذل انهثناءال انػةلػه
والحيػدالالنػقالياصػوصبػهك

كالن انةكننبغيلكػرـكج ػهكعػزجاللػهف ػ
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سبحافرب ربالعزةعيػانصػفوفكسػالـعلػياليرسػلي كالحيػدللػهرب
العاليي كهومقاـا ببتافاعرؼكاليعرفةاليحبوبةكالتعرنحالػ يعػرؼ
بهنفسهكالعلةالغائيةاليوجودةقبلالالقالفاتحليااستقبلكالااتملياسبقفبػه
فتحاللهبدء راكبهناػتمعػود راف ػوالفػاتحالاػاتمكاالكؿاالخػركاليبػدءاليعػاد
الحبيباليحبوبلقولها ببتافاعرؼكلهخلقالالقكياقاؿخلقػتالالػق
لكياعرؼكبهابارفيقوله ماخلقتالج كاالنساالليعبدكففركيمامعنػاق
ليعرفوفالفاكؿعبادةاللهمعرفتهفالقالالقلليعرفػةكهػواليعرفػةاليحبوبػة
اليتحدةبصفةاللهسبحانهف والحبيبكهواليحبوبكهػواليرنػدكهػواليػراد
فاف مهػ قاالنػاتاليحكيػاتكالػدالالتالواضػحاتكاالسػراراليكشػوفات
افكنتتف مكاالفاسلمتسلم.

فصـل :اعلمافه قاليعرفةاليحبوبةهي انػةالالػقاليقدمػةكجػود رابػدء را
اليؤخرةبػ ود راعػود راكهػيالقائيػةمقػاـاللػهفػياداءاسػرارالتو يػدكصػفاتهك
ه وراتهالكونيةكالشرعيةكهيهػاهرقاليشػ ودكتجليػهاليوجػودالينػاديفػي
عرصةالحوادثكالالقبقولهانابشرمثلكمفيالحدكثكاالفتقارالفػرؽبينػيك
بينكماالانهنو ياليباالستيراركالدكاـكنلقيفيركعيكهونتيمثاؿك دتػه
سبحانهالداؿعليافال كماليقركفبكمالظاهرلكمبيالهكا دفي كػافمػنكم
نااؼم لقاءربهلعدـاليناسبةبي كثرتهكك دتهكتالبي اعندسطوعنورها()1
فليتو دبالعيلالصالحال يهػومػ صػفاتالوا ػدكالنشػرؾبعبػادةربػهالػ ي
بعبادتهعبداللهكلوالقماعبداللها د راكالنييل نيين راكبيا رال كالنلتفتمنكما د
(ٔ)اينورالو دة.
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كام وا ياتؤمركفكك االفرؽبينيكبينهه ور راكعيانػ راكاتصػاف راكبػ ود را اال
افليهونةكانيةهيعبدقكخلقػهفػػي رانػيفقػدرايالحػقكبػيعػرؼاللػهك
لواليمػاعػرؼاللػهكمعرفتػيبالنورانيػةهػيمعرفػةاللػهعزكجػلكمعرفػةاللػه
عزكجلهيمعرفتيفانام االعراؼال يالنعرؼاللهاالبسبيلمعرفتي.
بالجيلةتل اليعرفةاليحبوبةهيذاتمعبرةع اللهسبحانهكمترجيةلػه
جػلبػانهلػيسبيعػركضلالقػهك
ماارادم معرفتػهليسػتبعػرضالفاال ػد 
النعقلكون اعرضػ راليادكن ػاكلػيسفػيعرضػ ا يرهػاف ػيذاتمسػتقلةللػه
سبحانهكهيمعرفتهسػبحانهكصػفتهكثنػاكقالجييػلك يػدقالنبيػلفبػهافتػتح
الكتابكاليهاليابكيابينهفيكتابهالتدكننيكافتتحباـالكتػابكقػاؿكتػري
اليالئكة ا في م  وؿالعرشنسبحوفبحيدرب مكق يبين مبالحقكقيل
الحيدللهربالعػاليي كج ػلالقائػلتعظييػ راكهػواللػهسػبحانهف ػ قالػ ات
اليتاصلةاالزليةاالكليةالتيانتجب افيالقدـعليسانراالممهي يدقسبحانهك
هياال دفيذات اككينونت اكالحيدفيه ورهػاكصػفت ا ػ فتعنػهااللػح
الدالةعلياال دنةكال اتيػةاليسػتقلةكزنػدتفيػهاليػيمالدالػةعلػيالتبعيػةك
الوصفيةكذل  افااللحل استصفاتم صفاتاللهعزكجلاالبتداءفافالله
تعاليابتداءجيي الالقكااللحابتداءجيي الحركؼكاالستواءف وعادؿ ير
جانركاالل حمستونةفيذات اكاالنفرادفاللهفردكااللحفردكاتصػاؿالالػق
باللهكاللهالنتصلبالالقككل منحتاجوفاليهكالله نيعن مفك ل االلػح
التتصلبالحركؼكالحركؼمتصلةب اكهيمنقطعةم  يرهاكاللهعزكجػل
بان بجيي صفاتهم خلقهكمعناهام االلفةفكياافاللهعزكجػلسػببالفػة
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الالقفك ل االلحعلي اتالفػتالحػركؼكهػيسػببالفت ػاكيػاركيعػ 
الصادؽ

فيتفسيرالمفااللحالجلذل فيعرصةالحركؼ ػرؼالتفرنػد

كدليلالتو يدكك ل الييم رؼاليالوؽكاليفعوؿكاليلػ كاليجػدكيػا
ركيف ػيتفسػػيربسػػمكقواه ػااربعػػوفالدال ػةعل ػيتفاصػػيلمرات ػبالقواب ػلك
اليقبوالتكفيهتياـكلمدبرمصنوعككياؿكلماارنػدبلو ػه انتػهفزنػدت
الييمالدالةعلياليالوؽكاليفعوؿفياال دك فتعنػهااللػحالدالػةعلػي
التو يدفكاف يد راف وا دفيباطنه يدفيهاهرقخاصبهسبحانهكالننبغي
لغيرقسبحانهكهوالثناءال ياثنياللهبهعلػينفسػهكهػوكيػااثنػيكالنحصػي
ثناءق يرقفعلمافالحيدهوالفاتحالااتمكاليبدءكاليعادكلػ ل صػارالحيػد
ا باالعياؿالياللهعزكجػلفانػهالحبيػبكهػواليحبػوبكهػواكؿالالػقك
ابرفهكاعظيهكاقربهم اللهسبحانهكا كاقلهكادلػهعليػهكا بػهعنػدقكهػو
انةالغاناتكن انةالن اناتكعلةالعللكالثابتال يلمنزؿكنعرؼذلػ مػ 
باط قوؿابيجعفػر

الكاللهمااراداللهم الناسبي رااالخصلتي افنقركالػه

بالنعمفيزندهمكبال نوبفيغفرهال مفافاالقراربالنعمهواالقرارب قالنعيػة
الكبريالتيهيعي  يدقال يعليهعبادقكعرف ماناقكاالقراربال نوبهػو
البراءةم اعدائهكاالعراضعن مكلمنرداللهم الالقااله ن فلمنالق ػماال
ل ياف يا قيقةالعبادةكاليعرفةالتيهيالغانةفاف م.
فصـل:اعلمافه قال اتاليقدسةاليحبوبةالتيكصحاللهب انفسػهكيػا
عرفتهياكؿتجليػاتالكينونػةاليج ولػةالنسػبق اسػابقكالنلحق ػاال ػقك
النطي فيادراك اطام كهيمعانيهسبحانهكهاهرقال ياقامهمقامهفػيسػانر
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عواليهفياداءاسرارالتو يدكابداءانوارالتفرندفيمقاماتهاالربعةالنػهالضػد
لهكالندكالمشاكلكالمياثلفانتجبهفيالقدـعليسانراالمػمعلػيعلػممنػه
انفردع التشاكلكالتياثلفانتجبهامر راكناهي راعنهفالقيفيهونتػهمثالػهفػاه ر
عنهافعالهفبهامرماامربياامركبهن يمػان ػيعيػان ػيفجييػ مػافػيعرصػة
االمكافبيشيتهدكفقولهمػوتيرةكبارادتػهدكفن يػهمنزجػرةكبػهاجػرياللػه
سبحانهجيي نعماالنجاداتكاالمدادكالفيوضفػيالوجػوداتكبػرع اكفػي
الشرعياتككجودهاكبهتحيدعندكلمالوؽكبهال ي م يدق ياعػرف م
ومحيدضركرةكوفكل
ّ
اناقفحيدكقسبحانهبهف وسبحانهمحيودعندقكبهف
مشتقفيعرصةاليبدءكيا ققفيمحلهف قال اتهػياليحيػودمػ  يػا
الربكمحيدم  يانفس اكهػياليقػاـاليحيػودللػهسػبحانهاذهػياليقػاـ
ال يالتعطيللهفيكلمكافكخصاليحيودبالربكمحيدبػهالفاليحيػود
م  يدكبكرفالربمحيود يا يدنفسهكلػمنحيػدقا ػد ػق يػدقك
ليسللربجل بانهذكرلغيرقفيهكاماذل الظاهرف ومحيداي يدمػرةبعػد

اخريكذل انهفيهذكراللهسبحانهكمثالهفيرةنحيدبحيػداللػهسػبحانهالنػه
سبحانهمحيودبهعندقالفيذاتهكمرةنحيدفينفسهلنفسهالنهمجرياالنادي
عليخلقهكهومعنيقوله

نشكرالعبدلمنشػكرالػربفوجػب يػدق

م لم

عليجيي الالققاؿعلي

لم نحيد امداالربهكلمنلمالئػماالنفسػهاكهػو


محيدمرةفيالغيبكمرةفػيالشػ ادةاكهػومحيػدفػيالػدنياكاالخػرةاكهػو
محيػدفػيالسػػياءكاالرضاكهػومحيػدفػيالتكػػون كالتشػػرن فالجػلهػ ق
الوجوقكامثال انكوفتل ال اتاليقدسةمحيد راكهيفػيالتكػون كالغيػبك
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السيواتكفياليألاالعليا يدالن اا يدتاياتتبيانوجػبالحيػدكفػي
التشرن كالش ادةكاالرضي كعالماليوادمحيدالن ػا يػدتمػرةبعػداخػري
ففيا يدزندفيالحيػدااللػحالدالػةعلػياليبػدءالفذكػراليبػدءفػيتلػ 
العوالماكثركسرقفي ااه رفاتيبااللحالدالةعلياليبدءكامافيالعوالمالدنيا
اتيفيهبالييمالدالةعليمراتبالظ وركالالقيةكيافصلناك ؼعنػهااللػح
الدالةعليالو دةكبددفيهالييمليدؿعليتكراراليحيودنة.
كالحيدلهمعافنيك افنكوفبجيي تل اليعػانيتلػ الػ اتاليقدسػة
محيد رافمه معانيهالشكركهوالثناءالجييلبحسباللغةف ي يداللهالنه
ثناؤقكذكرقالجييلفيالالقكصفةكيالهسبحانهكفيالحقيقةالشكرهػو
صرؼنعيةالينعمفيرضاقكلياكانتتل ال اتمتيح ةفياللهسػبحانه
كلهب ات اكصفات اليسلغيرقفي اذكر تيلنفس اكانت قيقةالشكرف ي
محيدايمشكورمرةبعدمرةلمناالحرضاقبي ءم ابعتهكاثارقاذاالثػر
عليمانشاءاليوثركنرندقداطاعهالكافربكفرقكيااطاعػهاليػوم بانيانػه
سجدله سوادالليلكضياءالن ارن سبحاللهباسيائهجيي خلقػهكمشػكورقػد
بكراللهسعيهفيهكلهكاثنيعليهكذكرقبالجييل ياجعلهاصلكلخيػر
كبركمه معانيهالرضػاف ػيمحيػد يػارضػيتعػ اللػهكرضػيعن ػاك
ارت ػػاهالنفسػػهلتيح ػ افػػيذاتػػهسػػبحانهكرضػػيعن ػػاجييػ اثارهػػافػػي
كينونات مكمهمعانيها لجزاءف يمحيػد يػاجازاهػااللػهبػاعظمالجػزاء
يااصطنع النفسهكاستالص الهكاكصل االيهبافكانتكياا بكارادك
مه  معانيهالق اءالحق ف يمحيػدالفاللػهسػبحانهق ػيل ػابػالحقكبيػا
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تستحقهمنه ياجعل اانتهكنورقكصفتهكمعانيهكهاهرقكنيك افنكوف
ماخوذ رام الحياداكهوالغانةكيانقاؿ ُ ياداؾك ياداياي انت ك انتي
نظر را اليافالحيد انةالصني اليعركؼف يمحيدايجعلت انةالغاناتك
ن انةالن اناتكياقاؿاللهسبحانه كتػرياليالئكػة ػافي الػيقولػه كقيػل
الحيدللهربالعاليي كهو()1العلةالغائية.
بالجيلةب قالوجوقكامثال ػاتسػييتلػ الػ اتاليقدسػةبيحيػدكليػا
كانتهيالقائيةمقاـاللهفياالداءلجيي بػػوفالربوبيةفيالتكون كالتشرن 
كجػبافتكػػوفهػيالنبػيالكلػياالعظػمكاليسػػييبيحيػدكا يػداليلقػب
بحبيبالله

كتكوفهيال يبهفتحاللهمااسػتقبلمػ االنجػادكبػهخػتممػا

سػػبقكالي ػػيي علػيذلػ كلػهكتكػػوفهػياليبعػػوثفػياليقػػاـاليحيػػودك
صا بلواءالحيدال يتحتهجيي ماخلقاللهسبحانهفاف مكتثبت.
فصـل:كلياكافهو

مالوق رامركب رام مػادةهػياقػويركنػيكجػودقك

اك دهياكهيج تهاليربهككانتعاليةباللهالن االعلمباللهالػ يافػادقاللػه
منهكعرؼنفسهلهب اباننةمػ الالػقلػيسفي ػاذكػرلغيػرقسػبحانهدانيػةمػ 
الاالقالن اكاقفةفيمقاـاكادنيكانتعبد را قيقي راللهسبحانهال يكن هالرب
اذمربوبف يعبداللهعليالحقيقةفيػ اسػيائهكجػبافنكػوفعبداللػهكليػا
كانتاليادةمقاـاالبكيا ققفيمحلهكالظاهرفيالكلياتعليطبقالبػاط 
كجبافنكوفابوقان راعبداللهككافلهصورةكلياكانتمنغيرةفيلجةبحػر

الو دةسابقةعليجيي انحاءالكثرةكالنجريعلي ابيءم اال كػاـالجارنػة
(ٔ)ايالحيد.

ٔٗٔ

ب امصونةبصوفاللهع التغيرمتحصنةبحص اللهع عركضالتبدؿكانتامنة
مطي نةبحفظاللهسبحانهداخلةفيدارالسالـاليشارالي ابقولهل ػمدارالسػالـ
عندرب مكياقاؿسبحانهادخلوهابسالـامني ف يامنةمػ كػلتغيػركتبػدؿك
كافالواجػبافنكػوفامػهامنػةك

زكاؿكتكثركلياكافالظاهرعليطبقالباط
لياكافكل ادثمثلاالكيػافكهػياليػادةكالصػورةكالو ػدةالظػاهرةفػي
تركيب ياكالالكالعسلكالسػكنجبي الحاصػلمػ بين يػااليتولػدمن يػاكهػو
يرهياكهو

ان را ادثمركبلهمادةهيمنهاالبكصػورةهػيمنػهاالـك

قداعرضعن ياكانقط عن يااليربػهالتوجػهلػهالػيا ػد يػراللػهسػبحانهك
قدافناهياعندسطوعنورربهفاخفينفسهكاه رربػهبكلػهكلػيسال ػدنعيػة
لمنك ال دعنػدقمػ نعيػةتجػزياال
عليهكجبافنكوففيالظاهران رانتيي را 

اللهسبحانهكنكوفمنقطع راعياسواقه اكلياكافهواعظمالالقطر را كالننبغػي
اف نت للال ددكفاللهسبحانهككافالواجبفيعالمالظػاهرالتػ للكالتاشػ 

للوالدن كالطاعةل ياكالتصغرل ياككافذل النناسبتيح ػهللػهسػبحانهك
عظمبأنهكجاللةمكانهكجبافنكوفنتييػ راالنكػوفال ػدعظيػةعليػهالبتػةك
ك ل اليتمكاالنقطاعابلغلحجتهاذخرجاعلمم الكلكا س ادب رامػ الكػلك
اكثر كيةكسياسةكرناسةكقود راللجيوشكتدبير رالالمورك لبةعليالعػالمك
اقلناصر راكامثاؿذل النيك  صول الالنتاـال ن المربيل مكالعنانةكاملة
م ا دتشيل مبالجيلةكافالواجبافنكوفنتيي راكلياكافمكةقلػبالعػالمك
كسطهكد يتاالرضم تحتالكعبةكهياكؿبيتكض للناسككػافالنبػي
االعظمال يبه يوةالعالمهػواليابػرعػ عػالمالغيػبكالترجيػافعنػهلعػالم
ٕٗٔ

الش ادةكهوالطحاجزاءالعالمكخالصتهكافالواجبافنكوفمسػقطرأسػهك
مولدقالشرنحهومكةكن اجرمن االيدماغاليدننةكننتشرمػ هنالػ نػورقك
ننبامنهفيجيي بدفالعالمامػرقكن يػهك كيػهكه ػورقكافسػانرالحجػج
بينزلةالحواسالظاهرةكالباطنةكهو

 يػوةالعػالمكرك ػهكقدفصػلناهػ ا

البياففيسانركتبنافتبي انهكياالنليػقسػانراالع ػاءافنصػيركرسػياسػتواء
الركحسويالقلبفانهالالنػقبػهكفػيالقدسػي ماكسػعنيارضػيكالسػيائي
كلك كسػعنيقلػبعبػدياليػوم النليػقبيولػدقكمبعثػه يػرمكػةكالنليػق
بي اجرق يراليدننةالتيهيبياليةمكةكج ػةالشػياؿج ػةاليػرةالسػوداءك
مابعااللهنبي رااالكهوذكمرةسوداءصافيةكهياياليدننةبينزلةالػدماغكيػا
افمكةبينزلةالقلبكم اجرالركحمػ القلػبالػيالػدماغكمنػهننتشػرامػرقك
ركتهكبعورقفيالبدففوجبافنكوفه االنبيالكليابطحي رات امي رابعامػ 

مكةكهاجرالياليدننةكمن اانتشرامرقك كيهفيالعالمكياعرفت.
فصـل:كلياكافهو

مظ راسماللهالحيكبه يوةكل ػيكهػوعقػل

الكلاليدبرلجيي ماسواقكبهبعورالكلكعرفان مبرب مكبهنؤدكفجيي مػا
كلف ػمالل ػهسػػبحانهكنعيلػػوفبيقت ػيمحبت ػهكنتصػػفوفبصػػفاتهكنتالقػػوف
باخالقهكبهنعبدكفالر ي كنكتسبوفالجنافكبهنصعدكفم م اكيالكثػرة
اليبامرمقاـالو دةككافهو

اك داالبياءكا كاهالصفةا دنتهسبحانه

كاكؿسراجابتعلزنتقابليتهم نارمشيةاللػهسػبحانهكػافبعػدافبعػاالػي
ادنياليراتبكابعدالعوالمباطابقوؿادبركاستج نورقفيهلػمنكػ نتحيػل
بنيةالعالمافنصيرفيهبالفعلفيمبدءالصعودككافنحتػرؽمػ بػدة رارتػهك

ٖٗٔ

لمنك نبلغرتبةالكياؿال يارندمنهكلمنك نظ رمنهالغانػةفوجػبافنظ ػر

بعدبيءم كراء جبسانراليظاهر تيننت جبنيةالعػالمبػي را

امرقفيهبي را
بعػدبػيءكيػاافركح

بعدبيءكنحصللهطاقةلظ ورقكامتثػاؿاكامػرقبػي را

الولدبعدمانزؿالينطفتهكاستج في اكامرباالقباؿلػمنظ ػراك رالبنفسػهفي ػاك
انياه رم كراء جابالجياداك رالفكافنطفةثمم كراء جاباليعدففكاف
علقةثمم كراء جابالبرزخبي النبػاتكاليعػدففكػافم ػغةثػممػ كراء
جابالنباتفكػافعظامػ راثػممػ كراء جػابالبػرزخبػي الحيػوافكالػنفس
النباتيةفكافلحي راثمه ػرالػركحفػياليرتبػةالسادسػةبعػداسػتكياؿالقابليػةك
انت اج اكل اعبرعنهسبحانهبقولػهثػمانشػأناقخلقػ را اخػرفتبػارؾاللػها سػ 
الاالقي كانياعبرعنهبالالقاالخرفانهخلقاليقبػوؿكهػو يػرخلػقالقابػلك
اللظ ػورقك
ك ل بعدافخرجكقدراللهسبحانهه ورنورالعقلكلمنكػ قػاب ر
النطيقهككافنحترؽكن بلقبلافنبلغاجلهكنصيربالفعلمػاجعػلفيػهبػالقوة
م الكياالتالتيهيمظاهراسياءاللهكصفاته جباللهسبحانهانػواربػيس
عقلهبسحانبمكف راترطوباتدما هكابارت ا تي التبينػهكبػي العقػل
كيانحجباللهسػبحانهبػي الشػيسكبػي نجػوـالنباتػاتالحدثػةمػ االرض
ل التحترؽكتبلغ انت اثمبتساي تل الشػيسمػ كراءالحجػبنجفػحبػي را
فشي راتل الرطوبات تينتقش السحابكنصحوالف ػاءكنظ ػركجػهالبي ػاء
عليماهوعليهفاكانلالتولدمقامهمقاـالنطفةللعقلالنييزبي رافاذابلغ دتيييز
الصوربع اع بعضنكوفبينزلةالعلقةفاذابلغ دتيييزاليعانيالجزئيةمػ 
الكلياتكاالباراتنكوفبينزلةالي غةفاذابلػغتيييػزالنسػبك سػ بعػض
ٗٗٔ

االبياءكقبح اكنفع ام ضرهانكػوفبينزلػةالعظػاـفػاذابلػغ ػداليراهقػةك
التيرن نكوفبينزلةاكساءاللحمفػاذابلػغالحلػمننشػؤخلقػ رااخػركنظ ػركجػه
العقلكياننبغيكنكلحكنجػريعليػهالحػدكدكنؤخػ كنطلػببالواجبػاتك
اليندكباتكاليحرماتكاليكركهاتكلوالانهخلقخلق رااخػرليػاجػريعليػه
القلمكلياكلحكلوه ره االعقلفيبدفالطفلمػ اكؿمػرةلػ بلكتالبػت
بنيتهكاضيحلتالبتةفقدراللهالعزنزالحكيمافنكوفعليه جابم اكؿمرةك

بعدبيء تيتنت جالبنيةكنتحللذل الحجاببػي را

نترققذل الحجاببي را
بعدبيء تينسفرالعقلالاالصع كج هكنربيهباالصنارقفليانزؿالعقل

الكلبامتثاؿامرادبرعالي رافعالي راككصلاليعالماالجسػاـكالػيالعػرشكنػزؿ
اليالكرسيثمالياالفالؾثماليالعناصركاستج فيالترابثمنوديباطػاب
اقبلكون راصارنظ رامػرقبػي رافشػي راالفاقبػاؿالالػقالكػونيماكػافنيكػ اال
بيشيتهسبحانهالكونيةكهومشيةاللهالكونيةاليتعلقةباقباؿالاالنػقكليػاكػاف
الالقلعدـن جهكت ي هماكافنيكنهامتثاؿذل االمربصرافتهقػدراللػهتعػالي
نهافنظ رعليالتدرجكالترتػبالحكيػيفػاكؿذلػ ه ػرمػ كراء جػب
بأ 
عدندةاخرهاالحجابالجيادنةكهواكؿقدمهفيمراقيالصعودكدبرالعالمم 
كراءتل الحجبكجعلهذاافعاؿجيادنةثماذاكيلفيه االيقاـالقيعنهقناع
الجيادكه رم كراء جابالبرزخبي الجيادكاليعػدفثػممػ كراء جػاب
اليعدفثمم كراء جابالػنفسالبرزخيػةبػي اليعػدفكالنبػاتثػممػ كراء
جابالنفسالنباتيةثمم كراء جابالنفسالبرزخيػةبػي النبػاتكالحيػواف
ثمه رفيالعالمم كراء جػابالػنفسالحيوانيػةكدبػرالعػالمبتػدبيرالػنفس
٘ٗٔ

الحيوانيةكتمخلقهكتعلقبالعالمنفسم النفوسالغيبيػةفػافالػنفسالحيوانيػة
م  يبه االعالماذهيم عالمالبرزخبي الدهركالزمافكهيالالػقاالخػر
للعالمكتمجني العالمفلياتعلقتقدنرالعزنػزالحكػيمبتوليػدالعػالمكبػدازمػاف
لػهكعليػهالسػالـك

تعلقالنفسالناطقةبالعالماه راللهسػبحانهادـعلػينبينػاكا
ذل افصورةالنفسالناطقةالقدسيةليسػتاالالوجػودالتشػرنعياليفػاضمػ 
اليشيةالتشرنعيةكياافالوجودالسابقلمنك نتحققاالباليشيةالكونيػةكذلػ 
افالصورةاالنسػانيةفػيا سػ تقػونمكهػياكبػر جػةاللػهعلػيخلقػهكهػي
الكتاباليبي ال يكتبهبيدقكهيالياتصرم اللوحاليحفػوظكهػيالجسػر
الييدكدب ي الجنةكالناركهيالحجةعلػيكػلجا ػدكهػيهيكػلالتو يػدك
مظ رالتفرند فالناسكل ػمب ػانماالاليػوم افهػماالكاالنعػاـبػلهػماضػل
فالصورةاالنسانيةهيصػورةاالنيػافاليطابقػةليشػيةاللػهالتشػرنعيةاليحبوبػة
الحبيبةللهسبحانه افكنتمتحبوفاللهفاتبعونيكلكم فيرسوؿاللهاسوة سنة
فكافالواجبفيا داثصورةالنفسالناطقةالقدسيةتعليػقاليشػيةالتشػرنعية
بالعالم تينحدثم هل اكبعاع افيالعػالمصػورةالػنفساالنسػانيةالناطقػة
كلك عليترتيبالحكيةكالصوابكالتدرنجالحكييكيابينا.
فاكؿذل اه رتل اليشيةالتيهياالنسػافالجػام مػ كراء جػابادـ
علينبيناكالهكعليهالسالـفكاف رارةمشيتهايتربيتهللعالمكالحرارةاليتعلقة

الاه رهام كراء جاببرنعةنوحعلينبينػاكالػه
بالنطفةفاذاانت جالعالمقلي ر
كعليهالسالـفكانتبينزلةالحرارةاليتعلقةبالعلقةكهك اكػافبػرنعةابػرهيم

علينبيناكالهكعليهالسالـبينزلةالحرارةاليتعلقةبالي غةكبرنعةموسيعلي

ٔٗٙ

نبيناكالهكعليهالسالـبينزلةالحرارةاليتعلقةبالعظاـكبرنعةعيسيعلينبينػاك
الهكعليهالسالـبينزلةاكساءاللحمككلذل لعللنطوؿبيان ػافػاذاتػممراتػب

قابليتهكتمن جهانشأقاللهخلق رااخركاه رالركحالغيبيػةالتػيهػيفػوؽعػوالم
القوابلكهياليقبولةبالنسبةالي افكيلامرا ػداثصػورةالػنفسالناطقػةفػي
العالمفيه قاالطوارالستةعليكفقا داثسانراالطػوارككيػااف كػمكػل
مرتبةم تل اليراتبنزكؿباتيافالرتبةالال قةكنرف فػاذاتعلػقالػركحنبقػي
كيهالياليياتك ل كجبفيالحكيةافننسرجيي تل الشران كنػزكؿ
ا كام اكنبقي كمالشرنعةالرك انيةاليمياتالعالم.
كافلػمنكػ فػيمحلػهكهػواذا

كهنا رؼاخرا بافاذكػرقاسػتطراد را
قستالشران بيابعدهاكعرفتافالشرنعةبالنسبةاليالطرنقةبينزلةالجسػدك
كياافالولدبعدتياـصورتهكرك هالحيوانيةالتيب ػاتيامػهكقوامػهنتعلػقبػه
النفسالناطقةبعدتولدقكنتدرجفياليراتبكيابيناعرفتافالشػرنعةجػاءت
الصالحصورةالعالمكالغانةتعلقركحالوالنةب اكافالعالمتولدنوـ ػدنرخػم
كتعلقبهسرالوالنةكلك م كراء جػبعدنػدةعلػي ػ كمػاسػيعتفكػاف
الواجبافنظ رسرالوالنةاك رالبقدره وربرنعةادـكبقدر رارةالنطفػةكيػا

بعدبيءالػيافنتجلػيالػوليمػ  يػر جػابككيػااف

بيناكنتدرجاالمربي را
النبيمحلاليشيةالتشرنعيةكػ ل الػوليمحػلاليشػيةالطرنقيػةكب ػانحػدث
قيقةالنفسالناطقةالقدسيةكنصيرالعالمب ػاانسػان را قيقيػ راكيػاصػارباليشػية
التشرنعيةانسان راصورن راكل ل ترياسرارالوالنةتشتده ور راكبػركز رانومػ رابعػد
نوـاليافنسفرالوليصلياللهعليهكعليابائهع كج هكننشأالعالمخلق رااخػر

ٔٗٚ

بالقاءبرعجدندككتابجدندهوعليالعرببدندفليػاتعلػقبػيسالوالنػة
ببػػدفطف ػلالعػػالماثػػارتاباػػرةاال قػػادكالاصػػومات ت ػيانش ػأتسػػحائب
مكف رات التبي بعورالنفسالناطقةايالوالنةكبػي بػدفالطفػلككانػت
كظلياتفيبحرلجينغشاقموجم فوقهموجم فوقهسػحابهليػاتبع ػ ا
فوؽبعضاذااخرجذل الشعورندقلمنكػدنراهػاككانػتتلػ الشػيسترقػق
بعدبيءكتل السحائبدائيػةمسػتيرة

تل السحائبم كرائ ابحرارت ابي را
اليزمافصحوالعالمكه وربيسالوالنةقاؿ

 كامػاكجػهاالنتفػاعبػيفػي

بعدبيءكيػا

يبتيكانتفاعالناسبالشيساذاجلل االسحابكلكن اترؽبي را
بعدبيءكهيالحجابال يعليكجهرأسم 

تترققرطوباتدماغالولدبي را
رءكسالعقلاليتعلقب ل الولدفلمنك ماه ػرفػياعصػاراالكليػاءسػالـاللػه
علي ماالكنوربيسهاهرم كراءسحابمكف رمتػراكم لػيظككػافالعػالم
اليزمافالصادقي

بينزلةالنطفػةكالطفػلالػ يالنعػرؼبػي رافػافالشػيعة

كانوااليزمان ياالنعرفوفبي رامػ بػران دنػن مككػانوامحتػاجي الػيالعامػة
العيياءكفيزمان ياتبصركا تيا تاجتالعامةالي مفي ػافصػاركافػيزمان يػا
بينزلةالعلقةكالطفلاليييزللصورثمترقيبي رابعدبػيءفػازدادتبصػرهمفػي
معالمدنن ماليمنت يزمافالغيبةالكبريكزمافاليحيدن رضوافاللهعلي مك
اجتيعتاالخباراليتشتتةك صلعندكلماتبرماكافمتشتت راعندالكلفتبصركا
كاطلعواعلياالسراراليتفرقةكالف ائلاليتشػتتةالتػيكانػتبانػديابػااص
متعددةفازدادتبصرهمككافالزمافتغير كيهكصاربينزلػةالي ػغةكالطفػل
بعػدبػيءالػيافا كػمالعليػاءامػر

اليييزلليعانيالجزئيةكك ل ترقيبي را
ٔٗٛ

الكن ػار رافػي
الوالنةكصنفواالتصانيحفيردالعامةالعيياءكصػرفواهيي ػملػي ر
ابطاؿامرخلفاءالجوركاثباتكالنةاالئية

كرف االستبعادع طػوؿالغيبػةك

هػماالذلػ كصػنفوافػيذلػ 
كأ 
نهلمنك للعلياءبكراللػهمسػاعي مالجييلػة ّ
تصانيحالتحصيكاثبتواابطاؿامرالالفاءك قيةاالئيةم كتبالعامةكاالدلػة
العقليةكا كيواامرالوالنةفيازمنةفصارالزماففيتل االكقاتبينزلةالعظاـ
كالطف ػلال ػ يعػػرؼ س ػ بع ػضاالبػػياءكقبح ػاكعػػرؼبع ػضالنس ػبك
التصدنقاتكيامرككافك ل اليافا كػمالعليػاءبعػدفػرا معػ هػواهر
االصوؿهواهراال كػاـكتػؤامركافػيتصػنيحالكتػبالياتصػرةكاليطولػةك
الي بةكاليفصلةفيالفقهكا كيواامػرقبيػاالفػوؽلػهكلػمنػدعوانوعػ رامػ 
الكتباالكصنفوقكاجتي عندهمبوارداالخبارالتيب تع االكلي كاقػواؿ
العلياءالايرن كاطلعػواعلػيمواضػ الشػ رةكاالجياعػاتكصػنفتالجوامػ 
الثلثةبحاراالنواركالعوالمكالوسائلبلكالوافيف ياربعػةكان ػبطامػرهػاهر
الدن بياالفوؽلهفترقيالزمافاليافكسيلحي راكبلغاليراهقةكالتيييػزفبػدأ
اللهسبحانهبعػدذلػ فػيتيكػي قابليػةالزمػافكتيرننػهعلػي قػانقالػدن ك
بعدبيء تينصلحالنشاءالالقاالخركبلوغالحلػمكلػ ل تػراق

ان اجهبي را
نكلحبامورباط الوالنةكانتشركالحيدللهاسرارالوالنػةكبػواط الف ػائلك
اليقاماتككتبفي االكتبكالحيدللهربالعاليي  تػيانػهكتػبمػ مبػدء
اليائةالثالثةعشرةاليسنتناه قكهيالتس كالستوفم اليائةالثالثػةعشػرةمػ 
مشاناناكمناقرنبثيانيائةكتػابفػيالف ػائلكا كػاـامػرالوالنػةكبػواط 
فيبيءمػ االزمنػةالسػابقةكنػادت

التو يدكالنبوةكاالمامةمالمنك مكتوب را
ٜٔٗ

علياؤن ػارضػػوافالل ػهعلػػي معل ػيرءكسالينػػابركعل ػيرءكساالب ػ ادف ػي
اليجالسكاالناديكاليػدارسكاليكاتػببف ػائلعجيبػةكاسػرار رنبػةمػ 
بواط اركافالدن كتبصرالناسكزاؿعن مالج االتكال الالتالتػيكانػت
م لوازـموت مفياالطوارالسابقةك دثتفي مالحرارةالغرنزنػةكافضػاقت
ب ل صدكرقوـكثارتابارةا قادهمك سدهمكبغي مكياثارتنػوـه ػر
علي مهاهرالوالنةنوـاكؿك دثتم اباػرةا قػادهمثانيػ راسػحانبمكف ػرة
قد جبتبي اعي الناسكبيسالحقيقةكخفيفيالجيلةامرهاكهم ػافلوف
ع افبيسالحقيقةتحللبي رابعدبيءتل االبارةكتفني اكتيحوهاكتظ ػر
صا يةكيا للتبيسهاهرالوالنةتل االبارةالحادثةاك رالسنةاللهالتيقػد
الهوال يارسل
الكل تجدلسنةاللهتحون ر
خلتم قبلكل تجدلسنةاللهتبدن ر
رسػػولهبال ػػديكدن ػ الحػػقليظ ػػرقعلػػيالػػدن كلػػهكلػػوكػػرقاليشػػركوف
كلقدا س الشاعركاجادكللهدرق ياقاؿكنعمماقاؿ:
لزن الدن ا يدنورف ل

ت اءبهالقلػوباليدل يػة

نرنػػدالحاسػػدكفليطفػػػوق

كنػػػػػأبياعاالافنتيػػػػػه

كالتحسب اللهمالحكعدقرسلهبالجيلة،
ابػػػػػػػوهمادـكاالـ ػػػػػػػواء

الناسم  سبالتيثاؿاكفاء

ككمترؾاالكؿلالخركليست رارةبيسالحقيقةباقلمػ الشػيسالظػاهرةك
نثوراالبارةكياثارتاعاذنااللهم براالبرارككيدالفجاركالحقناباالبرارربنا
افرغعليناصبر راكثبتاقدامناكانصرناعليالقوـالكافرن كافب تمعرفةتفصػيل
ٓ٘ٔ

ا واؿاالناـفعلي بكتابناالكبيراربادالعواـفلنقبضالعناففافللحيطافاذان را.
بالجيلةاذاتيك الزمافبنوركلياليل الينافنستعدلنفرالػركحكبلػوغ
الحلمكه وربيسالحقيقةككقوعالتكليحكهوماابػاراليػهالصػادؽ
دنامف لقاؿ

فػي

كأ نيانظراليالقائمعلػيمنبػرالكوفػةك ولػهاصػحابه

ال عدةاصحاببدركهماصحابااللونةكهم كاـالله
ثلثيائةكثالثةعشررج ر
فيارضهعليخلقه تينستارجم قبائهكتاب راماتوم رابااتممػ ذهػبع ػد
مع ودم رسوؿالله

فيجفلػوفعنػهاجفػاؿالغػنمفالنبقػيمعػهاالالػوزنرك

ا دعشرنقيب را كيابقوام موسيب عيػراففيجولػوفاالرضفالنجػدكفعنػه
م هب را فيرجعوففواللهانيالعرؼالكالـال ينقولهل مفيكفركفبػهانت ػيك
هوباط مػاذكػرقاميراليػومني

لكييػلبػ زنػاد ػي سػألهعػ الحقيقػةك

الحدناصعبمستصعبكلعلنانشيراليباطنػههنػاكفػيالبػابالثالػاكبػاط 
باطنهفيالبابالراب اذالتصرنحبه راـفيه قاالزمافكباللهاليستعاف.
فصـل:اعلمافالظاهرنوافقالباط كالش ادةتوافقالغيػبالفاللػهسػبحانه
كا دكامرقكا ػدكالصػادرعنػهكا ػد مػاتريفػيخلػقالػر ي مػ تفػاكت
كالظاهره ػورالبػاط ككيالػهكالشػ ادةتنػزؿالغيػبكتفصػيلهفػالظ ورتيػاـ
البطػوفكالفعػلتيػػاـالقػػوةفالنعلػماالسػػتدالؿعلػيالغيػباالبالشػ ادةكعلػي
البطوفاالبالظ وركال ن نزعيوفاالختالؼبي البطوفكالظ ػورهػمبعيػدكف
ع الصوابمتو لوففياالرتيابكليسوام اكليااللبػابفػاذانظرنػاالػيهػ ا
العػػالمرأننػػاقذامقػػامي مقػػاـاالفػػالؾال ػ يه ػومقػػاـاليتحركػػاتكالفواع ػلك
الييداتكمقاـالعناصرال يهومقاـالسواك كاليفاعيػلكاليسػتيداتكليػا
ٔ٘ٔ

كافكلاثرعندموثرقمالوق رابنفسهنعنينفسهم  يااالعليفعػلالعػاليفػي
انجادنفسهم  يااالسفلكانتاالفالؾ يػاتػأثيراليػوثركالعناصػر يػا
اثرنتهم افالحيثي سػارناففػيالكػلاالاف يػااالثرنػةخفػيفػياالعػاليك
الغالبعلي االفعليةك يػاالتػأثيرخفػيفػياالسػافلكالغالػبعلي ػااالثرنػةك
اليفعوليةفاالفالؾج اتالربجلبأنهكمترجيػاتاراداتػهاليلكوتيػةالغيبيػة
فياليل كالش ادةكمنب اتع محابهتعاليبأ نهكمشياتهكمراضيهكمطالبػه
م عبادقللعناصرك ججهعليالعناصرالظاهرةل ابلباسالجسيانيةالقائلةل ا
انابشرمثلكمنو ياليناانياال كمالهكا دفي كافنرجومنكممثلنالقاءربه
الصالح راكليتافحليلحق
بالقاءنفسهكالنظراليانتهالظاهرةفيهبنافليعيلعي ر
بناكلينتزعع الييلاليالكثراتكالشركاءاليتشاكسي كالنشرؾبعبادةربػه
باطاعتناا د راال نهبعبادتناعبػداللػهكلوالنػامػاعبػداللػهفػافكنػتمتحبػوفاللػه
فاتبعونانحببكمالله.
بالجيلةاالفالؾ ججاللهعليالعناصرب اا تجعلي اكاتػمكابلػغكاكيػل
فاذانظرناالياالفالؾرأنناافل امقامي مقاـكليةك يبالػ يبػهانفػردتعػ 
مشاكلةالعناصرم ابنػاءجنسػ اكمقػاـجزئيػةكبػ ادةبػهارتبطػتبالعناصػرك
لبستلباس افاليقاـاالكؿمن يامقاـالعرشكالكرسػيكهيػااخػوافبابػافمػ 
ابوابالغيبالفرؽبين يااالافبابالعرشا يػبمػ بػابالكرسػيكالعػرش
مقاـاالجياؿكالبساطةكالوساطةبي الغيػباليعػريعػ التعينػاتكالحػدكدك
الجبركتكالكرسيمقاـالتفصيلكالتركيبكاالرتبػاطبالشػ ادةكاليلكػوتك
كياافالعرشهواليؤديع الغيبكمستودعسرقكخزانةعليهكػافالكرسػي
ٕ٘ٔ

هواليؤديع العرشكمستودعسرقكخزانةعليهفلمنسػتفدقلػمالعػرشبػي را
م الغيباالكقدرسيهفيصدرلػوحالكرسػيكالفػرؽبين يػااالباالجيػاؿك
ديعنهالػيكػلذي ػق قػهك

التفصيلفالكرسينفسالعرشكخليفتهكاليؤ
اليكلمالوؽرزقهكالعرشهػوالينبػئعػ الغيػبكنبيػهكرسػولهالػيعػالم
االجساـفالعرشمقاـالنبيكالكرسيمقاـالوليكهيافيعػالمالغيػباخػوافك
افكافالكرسينستفيدكليانعليػهمػ العػرشكليػاتجليػافػيعػالمالجزئيػةك
التعلقكاالرتباطكه راباالمامػةه ػرابالشػيسكالقيػرفكػافالشػيسه ػور
العرشكالقيره ورالكرسيكلياكافمادةالشيسكالقيرفيالظاهرم تأنيد
العرشكالكرسيكاليادةمقاـاالبكيا ققناقفيمحلهكػافالشػيسكالقيػر
فيالظػاهربينزلػةاالبػ للعػرشكالكرسػيكهيػابينزلػةاالبل يػافػالعرش
ابوالشيسكالكرسيابوالقيركقدعرفتافالعرشكالكرسياخواففالشيس
كالقيرفيالظاهرابناعمكفيالباط اخوافكلياكافالعرشمقاـالعقلكالعقػل
ماعبدبهالر ي كهوالعالمباللهالبائ م الالقالدانيم الاالقكػافعبداللػه
فوجبافنكوفابوالنبيالظاهرعبداللهكلياكافالقيرمقاـنفسالشيسكمقاـ

القاب ػلكالطال ػبكالشػػيسه ػيمطلوبت ػهكمقبولت ػهككػػافالكرس ػيابػػاقكػػاف
الكرسياباطالبكباعتبارافالقيرنفسالشيسكالشيسمقاـالعقللهكالعقل
الغالبعليهاليادةكالنفسالغالبعلي االصورةفالعقللهابوةبالنسبةاليالػنفس
كهومربي اكهيكمال االبي اكالقيرهومقسمفيوضاتالشيسفػيالسػفليات
كالنيراالصغراليقارفل االيعطيكػلذي ػق قػهكالسػانقالػيكػلمالػوؽ
النيػدهػوالءكهػوالءمػ عطػاءالشػيسكبػهنسػعد
رزقهكهوقاسماالمدادك ر
ٖ٘ٔ

السعداءكنشقياالبقياءفالشيسب االلحاظابوالقاسمكقدعرفتكجهتسيية
النبيال يمقامهمقاـالعرشبيحيدكا يدكمحيودكيامرفلنػ كراسػتطراد را
سياتالكرسيكالقيركماه رفي يام اناتاللهسبحانه.
فاقوؿلياكافالكرسيمقاـارتباطالعرشبالجزئياتكالسفلياتكافنػدق
ككليهكخليفتهكنفسهكتفصيلهكيامرفلياكافالكرسيتفصيلالعرشكجيي 
امدادالعرشكفيوضهكعلومهتتفصلفيعالمالكرسػيكجػبافنكػوفج ػات
الوالنةمتفصلةمتعددةفيهليناسب()1السفلياتكنعلػمكػلانػاسمنػهمشػرب مك
نتوجهبكلكجهاليقوـكنناطق مبلسان مكنؤديالي ممانوافق ال مكبأن م
كالوا دالنناسباليتكثراتفوجبافنكوفللوليكالاليفةج اتليتوجهالي
كلقوـبوجهمناسبكقػدعرفػتافمقػاـاالثػاركليات ػاالبسػيطةاربعػةالنػارك
ال واءكالياءكالترابككليات ػااليركبػةثلثػةالجيػادكالنبػاتكالحيػوافككػل
كا دم االنواعالثلثةاربعةاصناؼمن االغالػبعلي ػاالنػاركمن ػاالغالػبعلي ػا
ال واءكمن االغالبعلي االياءكمن االغالبعلي االترابكياتػريمػ اخػتالؼ
طبان ه قاالنواعكالنافيامرهافاليواليدكليػةاثناعشػرصػنف راكالنافػيذلػ 
عليالعالمبالطبان كعلياءالطػبكالفلسػفةكالنطيػلالكػالـبػ كرهاكالننكػر
افنكوفبي ه قاالصناؼبرازخاالافالبرازخم الجزئياتككلبػرزخنلحػق

بجانبكال انةللبرازخكالبرزخبنفسهتاب للطرفي فالكلياتاثنتاعشرةفوجب
افنكوفه ورالوليعلياثنيعشركج رانتوجهبكلكجهالػيقػوـكننفجػرمػ 

عي كلكجهماءمددكفيضمناسبلقوـكنتكلمبلغةكلقوـكنؤديالػيكػل
(ٔ)الكرسػي.

ٗ٘ٔ

قوـع العػرشمػااكدعمػ سػرقل ػمفالجػلذلػ ه ػرالكرسػيفػيمنطقتػه
باثنيعشربرج راكلياتدكرات اثلثةككػلدكرةلػهاربػ طبػان علػيكفػقالعػالم

تكوفاثنيعشركل ممػ 

االسفلفدؿذل عليافاكلياءالنبيكخلفاءقنجباف
طينةكا دةكنوركا دكركحكا دكرتبةكا دةاالان ماثناعشرباص راككيػا
افالبركجاالثنيعشرالبدل ام  املنحيل اكهوفلػ البػركجعلػياالصػحك

عشػرسػالـاللػه


نكػوفلالثنػي
هوا دافالؾالكرسيالجزئيةك ل الواجػباف
علي م املكهوفاطيةصلواتاللهعلي االحجػرالػ يانبجسػتمنػهاثنتاعشػرة
عينابواسطةالعصاالتيهػيالكرسػيكهػيبييػي موسػيالعػرشلػيعلمكػلانػاس
مشرب مكلوالافمقاـتفصيلهليسهنالبسطتالقوؿفيهكفيياذكرتكفانةكبالغ.
فصـل:اعلمافاالبااصالكليةال ن لمنلحق ماعراضلقوةتو دذكات م
نق جيي مال مكب مكعن مكمن معلين جالحكيةكالصوابكمطابقةالواق 
االكليككلياتالحكيةفييك االستدالؿعليجيي ذل بالعقلكنطابقالواق 
كامااالبااصالجزئيةالػ ن لحق ػماالعػراضكمػازج ماالمػراضفالنيكػ 
توافقماه ركابهم كلياتالحكيةالتينستدؿعلي ابالعقلفالجلذل نيكػ 
االستدالؿعليا واؿالااتمصلواتاللػهعليػهكالػهكاكصػيائهبالعقػلاليسػتنير
بانوارهمدكف يرهم.
فنقوؿاماكجهبعثتهبعداربعي ك ي كصلالوليالػيعشػرسػني كطػوؿ
اناـنبوتهثلث راكعشرن كبقاءالوليبعدقثلثي ككوفعيرهياثلثػ راكسػتي فػاعلم
افللنبيكك االوليمقامي مقاـباط كمقاـهاهركللباط مطلقامقبوليةبالنسبة
اليالظاهركللظاهرمطلقاقابليةبالنسػبةالػيالبػاط فلظػاهرالنبػيقابليػةلبػاط 
٘٘ٔ

الوليكياافالشيسقابلةالنوارالكرسيمسػتيدةمنػهكميػاثبػتفػيمحلػهاف
الشيءخلق رااخرجيػادكمعػدفك
دكدالقابليةتدكرعليثلثةاقطاباليافننشأ 

نباتككلكا دم ه قاليراتػبمػ بػابافكػلبػيءفيػهمعنػيكػلبػيء
مركبم تس قب اتفلكيةككا دةعنصرنةارضيةفيكوفتيػاـ ػدكدالقابػل
الكليةثلثي فلياكافالنبيالظػاهرلػهقابليػةعنػدالػوليالبػاط كجػبافنكػوف
صػػولهفػيعػػالمالظػػاهرقبػلالػػوليالفالقابػله ػػور راقبػلاليقبػػوؿككجػب
افنكوفبثلثي سنةليستكيلدكراتالقابلية تينستعدالبراؽنورالوالنةعليه

فتولدالنبي

قبلالوليبثلثي سنةفليااستكيلالثلثي تولدالوليكهوبينزلػة

قولهسبحانهثمانشأناقخلق رااخركلياكافاليقبوؿان رانستكيلفيعشرمراتب
كهيالقب اتالعشربعاالنبي

ال
تاـاليراتبكاملاليقامػاتمقبػو رالكقػاب ر

ي بلغالوليعشر راكبلغهواربعي ال يفيهاستكياؿكلكاملثػمبقػيالػولي
بعدرف النبيثلثي لبيافانهلياه رنكوفه ور راقابليةبالنسبةاليالنبػيالظػاهر
فبقيثلثي اله ارتبعيةهاهرقلظاهرالنبيكباطنهلباطنه.
كاماسرلبثهبعدالنبوةثلث راكعشرن االب ر رااكاقلفانػهرسػوؿالػيجييػ 
الناسكافةكهمنوع راثلثةاصناؼاصحاباالف دةكاصػحابالقلػوبكاصػحاب
الصدكركياامرقاللػهسػبحانهبثلثػةانػواعدعػوةفػيقولػهادعالػيسػبيلربػ 
بالحكيةكاليوعظةالحسنةكجادل مبالتيهيا س كهوالءاالنػواعمػراتب م
ثلاكعشركفاهلاالف دةطائفةكا دةمتحدةكاهلالقلػوبطائفتػافاصػحاب
العقوؿكاصحاباالركاحكاهلالصدكرفل ماليراتبالعشركفاليعركفةفلبػا
فيقومهلكلقوـسنةندعوهماليسبيلربهكنربي م تين ػدن مالػيرب ػمك
ٔ٘ٙ

لبافيمكةثلػاعشػرةفان ػامقدمػةه ػور راعلػياليدننػةفل ػامقػاـالظػاهرك
اليراتبالظاهرةم تل العشرن كهيالعناصركالسيارةكفل الينػازؿكفلػ 
البركجكلبافياليدننةعشر رافػافالعػرشكالكرسػيبابػافمػ ابػوابالغيػب
م افافالياليلكوتكهيػامػ الثيانيػةالعليػاالدهرنػةالغيبيػةعشػرةكذلػ اف
اليدننةموخرةه ور راكهو

كم معهترقواب جرتهفانتشرامرقكانبسطنورق

كعلتكليتهفليابلغالوليثلث راكثلثي ككيلقابليتهكطع فيمراتػباليقبػوؿ
كتحصلالكليةالجامعةم كلدكرةم دكراتهقبضالنبي
فلبابعدقثلثي ليامرانفاككافعيرق

كانتقلاالمراليػه

ثلث راكسػتي الفالػدنيادارتيحػيصك

اف تتافكاستاالصكنعيرالشاصالستاالصالجوهرالػ يكػاففيػهبػالقوةك
فعليتهكالشاصلهجسدكنفسكركحليا قػقفػيمحلػهافكػلبػيءمثلػا
الكيافكاسػتاالصجػوهركػلكا ػدفػيثلثػةاسػابي اذفي ػا انػةاالنحػالؿك
التاليصالفكلبيءم هػ قاالركػافلػهجيادنػةكمعدنيػةك يوانيػةككػل

كا دم ه قالثلثةمثلاالكيافمرب الكيفيةكيا قػقفػيمحلػهكصػاركيػاؿ
التعفي كالحلفػيثلثػةاسػابي كفي ػاتسػتكيلالقابليػةالسػتاراجاالعػراضك
الغرانبكتيييزالجوهراليستج في امن افعير

ثلثػ راكسػتي  تػينسػتكيل

انحاللهبجيي مراتبهفيمحل رارةاالقباؿكرطوبةاالمتثاؿكنس لعليػهمفارقػة
االعراضكاالمراضاذادعيالػينحػوذيالجػالؿكاليػهاالبػارةبقػوؿعلػي



هت السترلغلبةالسركمحواليوهػوـكصػحواليعلػوـكجػ باال دنػةلصػفة
التو يدفاذاكيلنعامتهتحتف راليشيةعليصالنةالقابليةكتمانحاللػهجسػد راك
نفس راكرك رافيثلثةكستي انج بالجوهرالاػالصمنػهالقػدنماالزلػيمنػهالػي
ٔ٘ٚ

الالهوتكهوقوله

فيصفةالنبي

استالصػهفػيالقػدـعلػيسػانراالمػم

الاطبةكلياكافالولينفسهكعلي دقكافعيرقان راثلث راكستي فلبامػ النبػي
لالستكياؿثلث راكثلثي كهوعيراهلالجنةفيالجنةعليطبقعيرعيسي

.

كاما يلهفكافعشرةاب رالفالولدنالقفػيخيسػةاطػوارطبيعيػةالػي
افنالقخلق رااخرفلكي رافيتيتماطوارقالطبيعيةثمجاءعلياليجيوعمثػلانام ػا

كافابافالالقاالخرثماذاجاءعليهمثلاليدتي ضعف ياكافابػافتعلػقالػنفس
الناطقةكالالقالنفسانيفارجفاناـخلقالطبيعيػةنصػحخلػقالحيوانيػةكانػاـ
خلق يانصحخلقالنفسانيةكاالعتداؿالعاـفيكوفخلقالطبيعيةفػيخيسػةك
اربعي كلطورفيتسعةاناـنستكيلفيكلنوـا ديمراتبهالثيافمبتدأةمػ 
جسدقكفيالتاس نستكيل قيقتهكالنبينستكيلاليراتبالتس فيتسعةانػاـ
كفيالعابرنبلغمبلغاالئيةكالاالفةللهسبحانهفافاللهسػبحانهاقامػهمقامػهفػي
سانرعواليهفياالداءفيستكيلطبيعيتهفيخيسي كننشؤخلق رااخػرفػيمائػةك
نارجفيثلثيائةنوـكهوخليفةاللهفيارضهكالقائممقامهفيعواليهكلوبنينػا
علياه اره قالحكمميانتعلقبهصلواتاللهعليهكالهلفنيالعيرقبػلافنفنػي
الكتػػابالسػػيياكهػػ قالحكػػملغيػػرالحكػػيمقليلػػةالجػػدكيكربيػػانزعي ػػا
استحساناتكتطبيقاتال قيقةل افلنبدءبالاوضفيسانرف ائله

كال وؿ

كالقوةاالباللهالعليالعظيم.
الوقام االٍل
في هعشفتِ

علي ًحَ الثياى

كذل  ظاهلالعيافالالعييافكالنعان كلم لهعينافبلنعان م نظر
ٔ٘ٛ

بعي اللهالتياعارقاناهاكننظراللهسبحانهاليهب اكننظراليػهسػبحانهب ػاكهػي
نوراللهسبحانهاليشاراليهفيقوله

اتقوافرا سةاليوم فانػهننظػربنػوراللػه

كقدعبراللهسبحانهعنهبالفؤادفيقولهماكػ بالفػؤادمػارأيفانػتنػاهػ ااف
كنتم اهلالعياففاضفيبحاره قالفصوؿكاالفالتفسػدنهكاعػطالقػوس
بارن اكلكلبحرسباحكلنجعلل االيقاـفصو رال.
فصـل:اعلمافتسييتناه االيقاـبالبيافماخوذةم ركانةجابربػ عبداللػه
ع ابيجعفر

انهقاؿ ناجابرعلي بالبيافكاليعانيقػاؿفقلػتكمػاالبيػافك

اليعانيقاؿ

تعرؼافاللهسبحانهليسكيثلهبيءفتعبدقك

اماالبيافف واف

التشرؾبهبي اكامااليعانيفنح معانيهكنح جنبهالابركقدعبرعنهبالتو يد
في دناجابر ياقاؿاليعرفةاثباتالتو يداك رالثممعرفةاليعانيثانيػ راثػم
معرفةاالبوابثالث راثممعرفةاالماـرابع رااليافقاؿ

 ناجابرتػدريمػااثبػات

التو يدكمعرفةاليعانيامػااثبػاتالتو يػدفيعرفػةاللػهالقػدنمالعامػةالػ ي
التدركهاالبصار كهونػدرؾاالبصػاركهػواللطيػحالابيػركهػو يػببػاط 
التستدركهكياسن كرقكياكصحبهنفسهكامااليعانيفنح معانيهكهاهرق
فيكماخترعنام نورذاتهكفوضاليناامورعبادقالابركقدابيراليػهفػيبعػض
االخباربالسراليقن بالسركبالسراليستسرفلنػرخعنػافالقلػمفػيهػ االييػداف
ليجوؿجولةكالقوةاالباللهكالاعتصاـاالبه.
اعلمانهميامنحاللهعلياليسليي هاهرقكعليناكلػهالحيػدباطنػهافاللػه
سبحانها دنعنيانهالنجزيكالنثنيكليسبيركبم ذاتي كالم صػفتي ك
الم ذاتكصفةكليسفيػهذكػربػيءسػواقالعينػ راكالكونػ رابػلكالامكانػ راك
ٜٔ٘

صلو رابلكالفرض راكاعتبار رابلكالعدم راكنفي رابلعليمعنياالمتناعالبحتف و
هوكالاقوؿلػيساالهػواالبيانػ راكهػوسػبحانهالنتغيػركالنتبػدؿكالنسػتحيلك
الننقلبكالنعرضهبيءم العوارضعليمعنيامتناعالعػركضفانػهالقػوةلػه

نارجم قوتهاليالفعلية ػاالتكبػداكاتبػلهػوفعليػةمح ػة يرمتناهيػةك
ال يلػهقػوةموصػوؼككػلموصػوؼمالػوؽمفعػوؿكاللػهسػبحانهقدسػبق
الوصحكجودقفيستحيلعليهالتنزؿكالترقيكالتغيركالتبدؿعياهوعليهكهػو
سبحانهالنتناهيفافاليتناهيمحدكدقابلللزنادةكالنقصافكهوميك  ػادث
فاذاالنتناهياليبيءم ذاتاكصفةم جوهراكعرضم منيراكنوراكببح

كاثراكاثػراثػركهكػ اكانػيلػهالتنػاهيكالن انػةصػفةكهػوقدسػبقالصػفةك
لليتناهيكراءاذاكافمعه يرقكهو يرمقترفبغيرقليسمعػهذكػر يػرقفسػبق
الن اناتكونهكالغاناتكجودقتعاليبأنهفليساذهوذاؾاالهوكالبيءسواق
تقدستذاتهككمم مسلّمل ااالجياؿاذاجاءالتفصيلانكرلوازمهباال تيػاؿ
كالعصيةم اللهاليتعاؿف امعرفتهسبحانهعلينحواالجياؿكقػدمرالتفصػيل
فيمبا االتو يد.
كاماقوله

ليسكيثلهبيء فافمػالػهمياثػلموصػوؼكاليوصػوؼ

مثنيكاليثني يراال دكمالهمياثلمعه يرقكهوسبحانهالن انةلػهكلػيس
معهذكرسواقفانينكوفلهمياثلكالنعقلذاتاف ّقافكاماقوله

فتعبػدقك

التشرؾبهبي ا فانهالربالقاهرفوؽعبادقكقدخ عتلهرقػابكػل ػادث
متكثركالنهمستحقللعبػادةبربوبيتػهلياسػواقكتقليػب ممػ  ػاؿالػي ػاؿك
مراقبتهل مباال سافم عظيتهكجاللهكهواال ػدالػ ياذاتوجػهاليػهالعبػد
ٓٔٙ

انقط ع كلكثرةفتو دكبقيالبقاءاالبديف ومستحقللعبػادةكالػدنومنػه
بعداليعرفةكالبوفعي اسواقفي عػرؼربػهكػ ل فقػدفازبيعرفػةالبيػافك
مشاهدةه ورقفيكلبيءبالن انةثمم عرفهلم نعرفهم  ياذاتػهفان ػا
مياالتنالهاكهاـالحوادثاذالذكرل مهناؾكانيانعرفهم  ياماكصحبه
نفسهكيامرفي دناعليب الحسػي

 فراجػ كهػ امجيػلالقػوؿفػي

م عرفةالبيافكهواليستعاف.
فصـل :م البي افاليعرفةتيييزاليعػركؼعيػاسػواقفالنعػرؼبػيءاال
بييزقكميزقكصفهفكلمعركؼبنفسهموصوؼككػلموصػوؼمصػنوعكهػو
قوؿاميراليومني
قوله

كلمعركؼبنفسهمصنوعككلقػائمفػيسػواقمعلػوؿك

 كلياميزتيوقباكهامكمفيادؽمع انيهف ومالوؽمثلكممردكداليكم

فاذاكافه ا اؿاليعرفةنيتن افنعػرؼاال ػدجػلبػأنهكقدسػبقاالكصػاؼ
كن هفالسبيلمسدكدكالطلبمردكدفانحصرتاليعرفةفػيه ػورقباكصػافهك
ك ل  اؿكلمعركؼكالمعنيلليعرفةاالذل فالتطلقكالتتعلقاليعرفػةاال
بظاهرقسبحانهبوصفهايالوصحالظاهركهػوالػ اتالظػاهرةكالارتبػاطل ػا
بال اتالقدنيةبوجهفال اتالظػاهرةهػيالتػيتقػ علي ػااليعرفػةكهػيالتػي
اخبرناعن افيكتابناه اك يرقكاخبرعن االيابركفكهياال دالػ يالنثنػي
الن اخالقالو دةكالكثرةفالنجريعلي ػامػاهػياجرتػهكالنعػودفي ػامػاهػي
ابدتهكهيالتيليسكيثل ابيءالن اليسمع ا يرهاكالصفةل ا يػرذات ػاك
هيال اتكال اتفيال كاتلل اتكهيالتيال انةل ػاكالن انػةالنػهلػيس
مع ا يرهاكالصفةكال دل اكهياليشارالي افػيقػوؿاميراليػومني
ٔٔٙ

فػي

الاطبة ليسلصفته دمحدكدكالنعتموجودكالاجلميدكد.
كافقاؿقائلليافكنتتعرفه()1بالحدكثفكيحتصفهبصفةالواجػبك
افكنتتعرفهبالقدـفكيحتثبتفوقهقدني رااخػرقلتافهػ اسػؤاؿالنوجػد
جوابهعند يرناكجوابهافه قالصفةهك اكجدان را ي كشحسبحاتالجالؿ
م  يرابارةكمحواليوهوـكهت السترالكجود راكلػيسان ػاالسػبحةل ػاكال
موهوـكالستركجود رامثلذل ان تنظراليسرنركتغفلع هي تػهكعرضػهك
طولهكسيكهبحياالتجدفينفس ذكر راللسرنركانتملتفتاليالاشبفيه
العنهفالترياالالاشبفتجدقمعريع الطوؿكالعرضكالسي كهي ات
اف ر
السرنركالبابكالصػنمكال ػرنحك يرهػاكتصػفهبػالتعريعػ جييػ ذلػ ك
الحاؿفيالوجودالاارجيليساالالسرنراليشاصاليعي م سبحاتهي اتػهك
موهوماتػهكاسػتارقفانػااذاالتفتػتالػيالسػػرنركصػفتهبالتركيػبكاليصػػنوعية
للنجاركاذاالتفتتاليالاشبكياكصفتانزهػهعػ اليصػنوعيةللنجػاركعػ 
التركيبالبتةفك ل سبحانهكصحنفسهلعبػادقبانفسػ مكقػاؿكفػيانفسػكم
افالتبصركفكركي م عرؼنفسهفقدعرؼربهكليسنفوسالعبادمعراةعػ 
دكدهمكلكن معندالغفلةع تل الحدكدكالنظػرالػيتلػ الػنفسنجػدكن ا
ذات رامستقلةك دانيةليسكيثل ابيءك يرذل كامثلل مثا رالانااذاكتبتل 
لفظةال اتالقدنيةفافانتنظرتاليماكتبتم  يرالتفاتالي يػرقتقػرؤق
ال اتالقدنيةالتجدفينفس  يػرقكاذاالتفتػتالػيانػهمػدادقدطورتػهانػاك
ا دثتهعليالقرطاستقوؿهو ادثكتقرؤق ادث راالبتةفالنفسهػيكتػباللػه
(ٔ)الوصػح.

ٕٔٙ

سبحانهعليلوحال ونةال اتاال دنةالقدنيةالتيالن انةل ػاكال انػةكلػيس
مع ا يرهاكليسكيثل ابيءكهيالسييعةالبصيرةفانػتاذانظػرتالػيتلػ 
الكتابةم  يرتوجهالياللػوحكالػيانػهمػ مػادةكصػورةكمكتػوبكاتػبك
قصرتالنظرالينفسالكتابةكيااخبرعنػهاليابػرالحػق

كشػحسػبحات

الجالؿم  يرابارةفاخبرانػههنػاؾسػبحاتكلكػ تكشػحفػاذافعلػتذلػ 
كصلتاليكصفهسبحانهالبلعرفتالػ اتالظػاهرةاذهػيالػ اتالظػاهرةك
كيااففي نقش رافحواني راكػ ل للعػالمان ػ رانقػ فحػوانيكهػونفػسالكػلك
ال اتالظاهرةالكليةاليطلقةكهيال اتالي كتةلل كاتفي قطػ النظػرعػ 
جيي سبحاتالحالحعالمكمحاموهومات اكهت استارهابالابارةكاسػتدبر
الكلكبافعنهكتوجهاليتل الػ اتبػالكيػحكالابػارةبحيػااسػتدبرعػ 
التوجهكاليعرفةككلبيءسون اك ػدهاكجػدهاذاتػ راقائيػةمسػتقلةك دانيػة
الببيهل اكالمثيلكالاقترافكالكصحكال انػةكالكالالن ػاكتبػتهكػ اك
النقرأماكتبهك ااالهك ااذالمنلتفتالػي يػرقاالتػريانػ اذاكتبػتعلػي
الالنلتفتالي يرالكتابةكسػألتهعنػهقػاؿالقػدنمكلػو
بياضالقدنمكارنتهطف ر
لفتلهبانه ادثالنعقلماتقوؿكنحلحانهالقدنمك ل مػ النلتفػتالػي
يرالكتابةالنجداالالكتابةكتل النفساليطلقػةهػيكصػحاللػهالحػقنفسػه
لالقهفال ظال دمنهسبحانهازندمياكصحنفسهكاخبرع نفسهفاذاالتفتت
اليذل اليعبرعنهبالوصحمتيح راتجدذات راقدنيةليسفوق ابػيءالبتػةكاذا
نظرتالي اباعتبارالوصفيةاكاالئيةاكالي ام  يػاهػيتجػدها ادثػةكفوق ػا
قدنمكلك النتجػاكزقػوليفوق ػاقػدنمالنظػراالكؿفانػهالفػوؽالػ ياعرفػهك
ٖٔٙ

القدنمال يابيراليهفكلياقلناقم تقدنسهكتنزن هسبحانهاكقالهالقػائلوفبػل
ماتكلمبهاالنبياءكاليرسلوفبلكصحاللهبهمحيدكالهالطاهركفبػلكصػح
اللهبهنفسهكاخبرعن اعبادقكل ابأفه االوصحفيذاتهاكفيانوارقاكانػوار
انوارقكهك اكالبياففوؽذل كالتعبيركالتقرنركالمعرفػةكالمعليػةرجػ 
م الوصحاليالوصحكداـاليل فياليل م عرؼمواق الصفةبلغقػرار
اليعرفةاف ممااكضحتهل كبينتهفانهكنزم كنوزاللهميلػومػ العلػماالل ػي
النبويالعلوي.
فصـل :مثلذل الوصحفياالفاؽكللهاليثلاالعليماانطب فياليراةم 
عكسكاقحكراءؾفان التجدقم  ياذاتهكانياتجدقم  يابػبحهفػي
اليراةكه ورقل بهبػلالتجػداالالظػاهرفػياليػراةكهػوالشػاصالظػاهرك
التحيطعلي رااالبهكالترياالاناقكالتعرؼسواقكال يتعرفػهمػ مطابقتػهمػ 
امثالهكاالفلمت تعرؼاالماتجػدق

الشاخصفانياهوم بابالتجربةمنهاكم 
فياليراةاذلمت تريسواقكهوالكتابةالتيكتب االشاخصم اكصػاؼنفسػه

في افانتاذاقرأتتل الكتابةم  فلةع جيي ماسويذل اللوفكتل ال ي ة
التجداالالشاصالظاهرعليماه ر ني راعياسواقفاذاتوج تالياليراةكالػي
قوام اب اكان اببحا دفتحسبافتقارقاليسواقكقيامهبغيرقكياان لولػمتػر
ال
السراجابداكترينورقفان لستتػرياالانػاقكالتجػد يػرقكتحسػبهمسػتق ر
بنفسهفحين انتتريالنورالظػاهرال يػركالتحػيطعليػ رابالسػراجكالتعػرؼ
السراجبالنوربلالتعرؼاالالنوركهوسراج كمثلاخرفيهبيافل ل كهواف
النار يبب ات اكاللوفل ػاكالبرنػقكالبػعاعالن ػافػوؽهػ قاليراتػبفػاذا
ٗٔٙ

تعلقتبالده سانتهباليجانسةكجففتهبتبدندرطوباته تيكلستهكقػوتمػا
فيهم النارالنهمركبم العناصربكيال اكقوت افابتعلالده بناركانتجزء
تركيبهكتقوتبالنارالاارجيػة تػي لبػتاخوات ػافاضػاءككػافبػعلةم ػي ة
فالي ي ةهيالشعلةال يركهيالده اليشتعلبالنارالالناراليتعلقػةبالػده ك
ءكلولمتيسسهنارايلكنهلمن ئاالبعػد

ل انقوؿاللهسبحانهنكادزنت ان ي
مسالنارفالي يءهوالده الفال وءببحهكالببحللناراللطيفةالغيبيػةف ػي
اعليم افتنسبالياالضاءةكطرحالشبحكك ل االمرفياالنفسفافالقػائم
هوالقياـم  يامبدئهكاعلياذكارقال يهػوبينزلػةالنػارالتػيكانػتجػزء
الده فتقويبتوج هاليذاتزندالنهزندفيه قالرتبةايمثػاؿزنػدفابػتعل
القياـب ل اليثاؿايبزنداالدنيفحصلالقائمفالقائمهوالقياـاليشػتعلالزنػد
الظاهربالقياـاف مفانهدقيقكافكافالحكيماذاقاؿه قالكليةعنيبزنداعلػي
القائمايج ةفاعليةالقياـالتيهيبينزلةنارالده .
فاذاعرفته قاليقدمةالسدندةاعلمافاليعركؼمنهتعػاليبػأنهكصػفه
الظاهرايال اتالظاهرةالتيهيهاهرالػ اتكالنعقػلاليعركفيػةفػي يػرقك
الجلذل قاؿ

اعرفكمبنفسهاعرفكمبربهكقاؿ م عرؼنفسػهفقػدعرؼ

ربهكم االنجيلاعرؼنفسػ تعػرؼربػ كمعنػيهػ قكابػباه اافمعرفػة
النفسبعين اهيمعرفةالربالان انست ديب االيمعرفةاللهفيعرؼاللهبعػدها
بلهيهيمعرفةاللهفافالػ اتاليعركفػةهػياذاكشػفتالسػبحاتكهتكػت
االستاركتركتاال ياركك ل م تغلبعليهتل النفس تيق رتماسون اك
اضيحلكتالبيفي ا تيلمنبقلهاقت اءكالاثرفانهالػ يمعرفتػهبعين ػاهػي
٘ٔٙ

معرفةاللهكمعرفةاللهمعرفتهكالنعقلفيهوالءالتعددفػيهػ االنظػرفانػ اف
ال ظتفي مالاصوصياتلمتنظراليالحقيقةكاذانظػرتالػيالحقيقػة فلػت
ع الاصوصيةفالتعددكلػ اركيعػ اميراليػومني

افمعرفتػيبالنورانيػة

معرف ةاللهعزكجلكمعرفةاللهعزكجلمعرفتيكفيالزنارةالسالـعليال ن 
م عرف مفقدعرؼاللهكم ج ل مفقدج لاللهكركيبناعرؼاللهكلوالنا
ماعرؼاللهكركي نح االعراؼال ن النعرؼاللهاالبسبيلمعرفتناالي يػر
ذل م االخبارفي عرف مفامامهنقي كم ج ل مفامامهسجي .
فصـل :اعلمافم البي افالقدنمهػواال ػدالحػقجػلبػأنهكلػيسسػواق
قدنمكجيي ماسواق ادثكالحادثهو يرالقائمبنفسهفجيي ماسػواقمحتػاج
اليالغير تينقوـبهاالافاالبػياءبحسػبقرب ػامػ الغنػياال ػدجػلبػأنهك
بعدهاعنهتاتلحفين امانفتقرفيقوامهاليابياء يرعدندةكمن امانفتقرالػي
ابياءعدندةاليافم االبياءماالنفتقراالاليعللهاالرب ايمشيةاللهسبحانهك
مادة دثتلهمن اكصورة دثتلهب اك انةنػػوؿالي اثمهو نيعيػاسػواها
كذل كعقلالكلكم االبياءماتتحدفيهه قالج اتفالنحتاجفيقوامػهالػي
يرنفسهلغيرقاليعرؼبهفيجتي فيهالعللاالرب فػ ل ا نػيمراتػبالالػقك
اك دهاكهو نيع جيي الكثراتكع جيي النسبكاالضافاتفافالكلبه
كالنجريعليهمػاهػواجػراقكالنعػودفيػهمػاهػوابػداققػدتعاليعػ الج ػاتك
الحدكدكاليييزاتكالنسبكاالباراتكليةفاذاليسذل الالػقبكلػهاالللػه
سبحانهكجيي ماللهسبحانهلهكجيي مالهللهليسللهسبحانهبيءلػيسلػهاذ
ليسلهبيءليسللهفالنكوفهولنفسهكالنريبنفسهلنفسػهكلػيسلػهاعتبػار

ٔٙٙ

م  يانفسهاذليسلهسبحاتكالموهوماتكالاستاركال جبكالهونةكال
انيةليسلهسبحانهفيثلهػ االالػق نػيعػ كشػحالسػبحاتبػريءعػ قطػ 
االباراتاذليسلهماليسللهكليسم اليعرفةكشحالسبحاتع اللهسػبحانه
اال ي التوجهاليال اتفيغفلعػ الصػفاتفب ػ االيعنػينيكػ اجػراءكشػح
السبحاتكعليمعنيكياؿالتو يدنفيالصفاتكج باال دنةلصفةالتو يد.
بالجيلةهوفيكلمقاـالتحققلهاالبياهولػهاذالنسػبقهعلػةنػػػوؿالي ػاكال
م اؼاليهن اؼاليهكالتكثراتنتعددالج اتفي ػاكهػونفػسج ػةالػربالتػي
تق لالبياءج ةالي افتصيرصا بج تي كهونفساليثاؿاليلقيفيهونػةجييػ 
ماسوياللهسبحانهكهونفسمان اؼاليهالكلفالنعقػللػ ل اليثػاؿج ػاتك
كثراتكتعدداتكاعتباراتف ونفسللهكياافصحعنهفيكتابهفقاؿالحيدللػه
ايماصوصبهالننسبالي يرقكالنليقبغيرقكياقاؿعلي
ربهفلواءالحيدلهتعالياعطاقاللهمحيد را

لمنحيد امداال


كهػواليحيػدايمػ  يػدقالالػق

كثير راكهوصا باليقاـاليحيودف وذاتها دكصفتهم  يػااالعلػيا يػدك
م  يااالسفلمحيد

كم  يانفسه يدكه االحيابكلهللهلمنتعلػقك

نقترفكلمن حالي يرق تيلمنبقلهماليسللهكا ػدؽبظ ػوراللػهبػهمػ 


لم
كلج ةقاؿهواليحتجبكنح  جبهفصارجيي ماللهان راله.
كقوليللهتعبيػرعيػافػينفسػيكالبيػافالػ ياكضػحمنػهافذاتاال ػد
م ركبدكن االحجبكليسال دم الالقافننال ااكنعرف ػاهػ اكالينػاؿك
اليعركؼم كلمانناؿاكنعرؼكصحلهكذل الالقهوالوصحف والينػاؿ
اليعركؼللهسبحانهف ومعركفهكمحبوبهكمعبودقكمقصودقكهػاهرقكصػفته
ٔٙٚ

بلكذاتهككن هك يبهكب ودقكقدسهكنزههكماالنسيیكالنرسممنهكماال
تعبيرعنهمنهقاؿ

 هاهريامامةككصيةكباطني يبميتن الندرؾكقاؿانػا

اليعنيال يالنق عليهاسمكالببهك كلمعػركؼبنفسػهمصػنوعمػ عػرؼ
مواق الصفةبلغقراراليعرفةانت ياليالوؽاليمثلهكالجأقالطلباليبػكله
انياتحداالدكاتانفس اكتشيراالالتالينظائرهافاف مماذكرتهل فانهفوؽ
معرفةالاواصكانياهو ظالاصيصالغػواصكالابػكاؿفػيمعرفػةذلػ اذ
لػػيسليسػػلمعن ػهمنػػاصكاني ػااالبػػكاؿف ػيالعي ػلبيقت ػػاقكالػػدكاـعلي ػه
باالخالصكفيذل تفاضلالاصيصوفكبلغوامبلغالاالصنسأؿاللهالعػوفك
الحفظع اليعاصيكالقوةاالبالله.
فصـل :ه قالنفساليباركةل امقاماتكليسجيي مقامات امقػاـالتو يػد
فادناهامقاـاليادةالنوعيةللشاصفان ااكؿاذكارقكون راكهيمقاـاليفعػوؿثػم
مقاـاسمالفاعلثممقاـاليصدركتاكيدالفعلثممقاـالفعلثممقاـنفػسالفعػل
كهيالعلػماالكؿثػممقػاـالعنوانيػةكاالئيػةكهػياالسػييةكالوصػفيةثػممقػاـ
ا ليسييكاليوصوؼثممقاـال اتاليعراةع الصفاتثممقاـالعياءاليطلػق
كماالعبارةعنهكالابارةكاالنسافالنتيحضفيمعرفةالنفسمػالػمنكشػح
جيي مانيك التعبيرعنهكاالبارةاليػهكمػ هتك ػاكمحاهػابالكليػةفقػدفاز
بيعرفةنفسهفقدفازبيعرفةربهككاف قيق راباف نلجعرصةاليو ػدن فيػن م
م نعترنهه االكشحتاراتف ي االتكمن ممػ نتػوط فػيذلػ اليقػاـ
قاطن رام اجر را اليربهف ل ال يم عرفهفقدعرؼاللهكمػ ج لػهفقػدج ل
اللهكالتزعي م مقالتناه قافالػنفسا ػديمراتب ػاالػ اتالقدنيػةكان ػا
ٔٙٛ

كانتقدنيةازلي ةثمتنزلتاليه قاليقاماتكيػاتقولػهالصػوفيةلعػن ماللػه
بجيي لعناتهفػافالقػدنمالنتغيػركالنتبػدؿكالنصػعدكالننػزؿالكجػدان راكال
كجود راكه قالنفسعليمانقوؿتصلاليذل اليقاـكجدان راكاالف يكجػود را
ادثةمتغيرةمقترنةبالحوادث.
الاذهػو
فافقلتافالوجػدافافكػافماالفػ راللواقػ فالنفيػدعليػ راكالعيػ ر
ك بكافكافموافق راللواق ف وهوقلتافالوجدافموافقللواق كنفيدعليػ را
الكليسهوهوكيااعليناؾسابق رااالتريانػ ربيػاتلتفػتالػيقػاؼفػي
كعي ر
كليةقاؿكالتلتفتاليتقدم اعليالػحكالان ػامػ كليػةقػاؿكالان ػاجيػدة
الكتابةاكردنت ام ان افيالوجودمقدمةعليالحكهيم كليةقاؿكجيدةاك
ردنةفاذانظرتالي اك دهامعراةع ه قاالكصاؼفقدكجدت اهيهيم ان ا
فيالوجودالاارجيمقترنةبغيرهاكياعرفتفالوجدافمطابقللواق نظػر راالػي
افلكلبيءمقامي مقاـذاتهفيذاتػه يػاالنػ كرفي ػا يرهػاك

قيقةقاؼف
مقاـاقترانهبالغيرفايبيءم االبياءنظرتاليهم  ياذاتهكجدت اك ػدها

ك فلتعياسون ا ياهيفيذكات اهك ابلانتدائيػ راهكػ افتجػدذاتمػا
تنظراليهم ذاتاكصفةاكفعلاكاثراكاقترافاك يرهاكنفيدل عليػ راباالبػياء
الل ام ان افيالوجودالاػارجيمقركنػةبحػدكدكمشاصػاتكاعػراض
كعي ر
التوجدبغيرذل فلالبياءمقاـاخركهػوالػنفسكاالنػةالتػيمػ اللػهفي ػافػاذا
قطعتالنظرع خصوصيةذاتيت افينفس اكلمتنظرالي ام  يػاهػيبػلمػ 
ياالربكجدت اصفةتعرنفهسبحانهعرؼنفسهب افتكشػحالسػبحاتالػي
افتغيبع الكابحكالكشحكاليكشػوؼكاليكشػوؼعنػهكتجػد يػاال

ٜٔٙ

انتكجود را ني راثابت رابالن انةكالاجلكالنعتم انهفيالاارجمقركفبحدكدق
كمشاصاتهكلك لهمقاـهك اكهو يرقسبحانهعلي راالنهمقػركفبػالحوادثك
امػافػيالوجػػداففانػت افػلعػ الغيػربالكليػةكالتجػدمالوقػ راك فلتػ عػ 
العػ 
مالوقيتهالتارجػهعػ اليالوقيػةكيػاانػ اذانظػرتالػيالياهيػة ػاف ر
الع الياهيةالنلزـم ذل افاللهسػبحانهخلػقبػي را
الوجوداكاليالوجود اف ر
اللهسبحانهلمنالق يث رامنهفيالاارجاالم الحيااالخػرك

فرد راقائي راب اتهفاف
الع االخركالب افا دهيا يراالخػركلػيسلػ 
انتتنظراليا دهيا اف ر
قلبافتتوجهبوا داليبيءكبوا دالياالخرفبالنظرالوا دالتجػداالالوا ػد
فاذانظرتاليالحقيقةفيالشيءكقطعتالنظرع جيي سػبحات اتجػدهاكيػا

كصفناف ي ين انةاللهسبحانهكاسيهكصفتهالتيعػرؼب ػانفسػهكهػيمػ 
ه االحياهك امطابقةللواق بػالبػ كمػ ذلػ هػي يػرقسػبحانهكتعػرؼ
يرنت ااذانظرتالياقتران ام الحوادثكالي اؼاليه ين هوالحيػااالكؿ
فافه االحيا يرذل الحياكانياذل الجلانػ التتجػاكزذلػ كالناػتلج
فيخلدؾ يرقكلوبالفرضكاالبارةفاف مرابد راموفقا.
فصـل:اذاقلتافالوصحعليمانعرؼنكوف ق رااذاكافمطابق رالليوصوؼ
الكياان لوكصفتالياءبانهسياؿقلت قػ راكنطقػتصػدق راكاف
كاالفيكوفباط ر
الكك ااذانقشػتلنػاصػفتهمطابقػةليػاهػوعليػه
قلتانهجامدك بتكقلتباط ر
نكوفصدق راكاالفك ب راكه االوصحال يتقولػوفافاللػهسػبحانهكصػحنفسػه
لعبادقبههلهوصدؽمطابقم ذاتاللهسبحانهاكماالحفػافكػافمطابقػ رانلػزـ
منهانهسبحانهنيك معرفتهكنقترفبػالحوادثكهػو ػادثكافكػافكػ ب رافيػا
ٓٔٚ

الفائدةفيهكهوا راءبباطػلقلهتافالوصػحنطػابقصػفةاليوصػوؼابػد را ك
الب فيذل كياافببح فياليراةنطابقصبغكج
ليادةكج

كهي تهكاماانػهمطػابق

فالكياافببحالسرنرفياليراةنطابقصورةالسرنراليتصلةبهكاما

انهنطابقالاشبفالفالوصحالينفصلنطابقابد راالوصحاليتصلكذل مستير
مانستيراالكصاؼاليتصلةكالينفصلة تياذاانت ػيالػيالوصػحاالكؿالػ يال
كصحفوقػهكالبػيءفوقػهاالالػ اتاال دنػةفالنعقػل ين ػ مطابقػةالوصػح
لل اتفافال اتالصفةل ا يرالصفةاالكلي تيتطابق اكياان لواخ تمػراة
مقابلةكج

كاخػريمقابلت ػاكاخػريمقابلػةهػ قكهكػ افكػلال قػةتطػابق

سابقت اكالػ يفػياالكلػينطػابقبػبحكج ػ كامػابػبحكج ػ اليتصػلبػ 
النطابقمادةكج

م لحيهكعظيهكدمهف يايالصػفةاالكلػيمطابقػةل ػااي

لنفستل الصفةف ي قكصدؽمطابقةللواق كالنعقلمطابقت الل اتاال دنػة
كليسان ااذالمتطابقتاالحفافال اتا دنةلػيسلغيرهػاذكػرفي ػافالنطابق ػا
بيءكالناالف ػابػيءفالصػفةاالكلػيمطابقػةلليوصػوؼب ػاكهػونفسػ اكيػا

ققناقفيمحلهكياقاؿاميراليومني

فيخطبتػهكالػ ات يػرموصػوفةب ػاك

انتالتطالبنابيطابقةالصفةلغيراليوصوؼبللليوصػوؼكالصػفةكاليوصػوؼ
مقترنافكهيافيالصفةاالكليمتحداففاف م.
كافقلتفافكافكالنسبةبين ػاكبػي الػ ات تػيان ػاليسػتبصػفت اك
الت اؼالي افكيحنعرؼال اتب اكنقػرب ػاكنو ػدهاكنعبػدهاكالننػاؿاال
ه قالصفةكهيعليماتقوؿمنقطعةع اللػهقلهتافالػ ينقتػرفبشػيءك
ءكنتصلبشيءاكننفصلعنه ػادثكنحػ اذاعرفنػاالػ اتهكػ ا 


نرتبطبشي
ٔٔٚ

ك دناهامنت يمانقدرعليهكعبدناها انةماامكنناكال ينقوؿبغيػرذلػ ف ػو
ال ينشرؾبهم  ياالنعلمكذل افاللهسبحانهكصحنفسهلناب االقػدس
ال يتلوناقعلي ب اتهالظاهرةفليسلناافنتجاكزكصفهلنفسػهبػالحقفقدسػناق
كياعرفنام نفسهثػمكصػحلنػاهػ قالػ اتاليقدسػةبوصػحالنػرتبطب ػاك
النقتػػرفكالنتصػلكالنػ كرفي ػاكعرفنػاافال ػ اتاذااتصػفتهكػ اتتص ػح
فوصفناهاهك اكعرفناهاهك اكمعنيقولناتتصحايتتجليبصفةبػالكيػحك
الابارة.
كافقلتاذاكافالوصحلمنرتبطب اكهيلمترتبطبهفي ان عػرفتماف

ه االوصحكصفهكتجليهكلمنسبتيوقاليػه قلىاالنطوائػهتحػتا دنتػهك
فنائهلدن افب ل قلناانهتجليهسبحانهلك بػالكيػحكالابػارةكالارتبػاطكال
اقترافكالاتصاؿكالانفصاؿفافجيي ذل  االتمانصدرم مركبموصوؼ
ذيببحكهوتعاليبأنهذاتا دنةكالنصدربيءم ال اتاالهكػ افالصػفة

صػفةموصػػوؼاذاكشػػفتعنػهالسػػبحاتكجػدتالػ اتالعرنػةعػ الصػػفات
الظاهرةف يموصوفةبالصفةكلك موصوفيت افيرتبػةالصػفةكقلػتذلػ الف
ه االيوصوؼاذاهت استارقكمحيموهوماتهككشحسبحاتهكافذات راهاهرة
عرؼاللهسبحانهب انفسهكهيكيػاكصػحبػهنفسػهكاذانظػرتالي يػاعليػ را
كجدت يامرتبطي مقترني تصحاالعليبػاالدنيالقتران يػافبػالعلماليكتسػب
ع الوجودت يحالصفةاليهكبالوجدافتنفي افانػ لػ تجػدمػ الػ ات يرهػا
بوجهكماتجدلمتصلالي افالتعرنحكالتوصيحامركجدانيالكجوديفافالله

سبحانهنقوؿكم كلبػيءخلقنػازكجػي كنقػوؿالرضػا
ٕٔٚ

افاللػهسػبحانه

لمنالقبػي رافػرد راقائيػ را ب اتػهدكف يػرقللػ يارادمػ الداللػةعليػهكقالػت

الحكياءكلميك زكجتركيبيك قكخلقالثالابين يػاكالثالػا يرهيػا
كماسويالواجبالغنيميك فقيرفالالقالييك الفقيرالحػادثاليركػبفػي
الواق كيحنكوفصػفةللػهسػبحانهكا دنتػهالظػاهرةكذاتػهالظػاهرةكقدسػه
الباهرك ناقككجوبهكازلهالباهرةفالالقفيالوجودصفةاستدالؿعليهالصػفة
تكشحعنه دليلهاناتهككجودقاثباتهكامػافػيالوجػدافف ػوكيػاذكرنػافعػالم
الوجودهوعالمالتكون كالكوفالوجوديكعالمالوجػدافهػوعػالمالتشػرن ك
الكػػوفالشػػرعيكالعاليػػافكافكان ػاكا ػػد رامنظػػر رااالان ي ػااثنػػافمابػػر رافعػػالم
التكون عالمال ياكلكعالمالتشرن عالمنورال ياكلفالوجػدافركحالوجػودك
تلطحهونةالوجودكتصعدكتستكيللمنتحققمنػه

قيقتهك انتهكسرقفيالم
الوجدافكلػمنصػلرتبػةالعيػافكافكػافلػهعينػاففالوجػدافكجػودمتػركحك

الوجودكجدافمتجسدكهيػامقركنػافنقػوـا ػدهيابػاالخرفظ ػورالوجػداف
بالوجودكياافتحقػقالوجػودبالوجػدافكالوجػدافهػوالعلػةالغائيػةكيػاقػاؿ
خلقكمكال ن م قبلكملعلكمتتقوفكقاؿ ماخلقتالج كاالنساالليعبدكف
فتحققالوجودبالوجدافكقداطلناالتبيافالن امسائلمع ػلةكمطالػبمشػكلةك
قدابرناالي ل اكالحيدلله.
فصـل :اعلمافه االتجلينػورمتػالقمنبسػطفػيجييػ اصػقاعاالمكػافك
طويبا دنتهجيي ذكات اكصفات اكافعال اكاثارهاكنسبتهاليالكلعلػين ػج
سواءكالنسػبةاالافال ياكػلالوجودنػةتاتلػحفػي كانتػهبحسػبصػفائ اك
كدكرت اكلطافػةموادهػاككثافت ػااختالفػ راالنحصػيككليات ػاقػدتجتي تحػت
ٖٔٚ

ثالثفمىهاما لظتككثفت تي جبتذل النوركاخفتذل الظ ور
فبقيتمرتيسةفيالظلياتمرتبكةفيالكثراتفالتريكالتُ ريذل الظ ػورك
التحسكالنحسمن اذل النػورك مىهامػاتوسػطتفػيالرقػةكالغلظػةك
كتافيالحقيقةكتحسبشػيءمػب مكالتحػسمنػه

اللطافةكالكثافةفتريليح را
الحقيقةعلي دقوؿالشاعر*عليػتبػي راك ابػتعنػ ابػياء*ف ػيكػالعي 
اليرمودةتحسبشبحمب مم اليواجهكالتحسبيعانيهكمىهامااستعلتك
لطفتكصعدتفرقتكدعيتفاجابتكامرتفاطاعػتكن يػتفػانزجرتك
رضتفحرصتكقومتفاعتدلتكصفيتفاضيحلتكتالبت تيعػدمت
م  يانفس اككجدتب ل النوركاخفتهونت اكابدتذل الظ ورفػرأت
كاراءتبحيااذانظرالي االناهرلمنرمن ا يػرذلػ النػوركافبقػيفي ػاباقيػة
فاله ارذل النوراللنفس افيثل اهوال يبهنعرؼاللهكبهنو داللهكبهنعبد
اللهكبهنوصحاللهكبهنتقربالياللػهفيػ عرفػهفقػدعرؼاللػهكمػ ج لػه
فقدج لاللهكم ا بهفقػدا باللػهكمػ ابغ ػهفقػدابغضاللػهكمػ اطاعػه
فقداطاعاللهكم عصاقفقدعصياللهكم اقبلاليهفقداقبلالياللػهكمػ ادبػر
عنهفقدادبرع اللهكم توجهاليهفقدتوجهالياللهكم توليعنهفقدتوليع 
اللهكهكػ ان ػاؼالػياللػهكليػان ػاؼاليػهالنػهج ػةاضػافتهسػبحانهكهػو
الي اؼاليهفيكل اؿكاللهسبحانهاالزؿالن اؼاليهبػيءكيػاهػومحقػق
فيعليناكالسبيلللييك  يرذل في اراداللهبدءبهكم ك ػدققبػلعنػهك
م قصدقتوجهاليهكهك اف وال يم ذاتهنو دفيذاتهكم صفاتهنو دفػي
صفاتهكم افعالهنو دفيافعالهكم عبادتهنو ػدفػيعبادتػهمػ عرفػهفامامػه
ٗٔٚ

نقي كم ج لهفامامهسجي كالنحس اطالؽالعنػاففػيهػ االييػدافكالنيكػ 
اآفابي مياباففافللحيطافاذان راكصلياللهعليمحيدكالهالطػاهرن كلعنػةاللػه
علياعدائ ماجيعي .
الوقام الثاًي
في هقـام الوعاًـي

كهوثانيمقامات مصلواتاللهعلي مبلحػاظكاكؿمقامػات مبلحػاظكهػو
اليشاراليهفيالابربباط الباط كسرالسركسرعلػيسػرك ػقالحػقكقػدمر
التصرنحب االيقاـفياخبارمرتكفيدعاءب ررجػبعػ الحجػة

الل ػم

انياسال بيعانيجيي ماندعوؾبهكالةامرؾاليػامونوفعلػيسػرؾالػدعاء
كاليعانيجي معنيكهوالظاهركهومأخوذم عنتاالرضبالنباتاذااه رتػه
كنقاؿللنباتمعنياالرضلظ ورقمن اكنقاؿلليقصػودمػ اللفػظاليعنػيالنػه
نظ رم اللفظكاليذل نشيركالـعليبػ الحسػي

 كامػااليعػانيفػنح 

معانيهكهاهرقفيكمكك انقاؿلقياـزندكقعودقككالمهاليعػانيالن ػاهػواهر
ذاتهب اقده رتللناهرن كب اامتازت تػيعرفوهػافاليعػانيليسػتبػي رااال
بال اتكالت كتل اعندهاالن اه ورهاقائيةب انعػمل ػاتػ كتبالنسػبةالػي
اعراض ااالترياف ركةزندمعنيم معانيهكه ورم ه وراتهقائيػةبػهقيػاـ
صدكرع امرقكل ات كتبالنسبةاليسرعت اكبط اكاستقامت اكاسػتدارت اك
هك اكتل االعراضقائيةب اقياـاليعنيبال اتبالجيلةكلاسمنعػي الػ ات
كتقصدبهف واسمال اتككلاسمنعي ه ورهاكنقصػدبػهصػفةمػ صػفات ا 
ف واسماليعنيكه االيقاـهومقاـالدكاتاالكلياليشارالي ػافػيقولػهتعػالي
٘ٔٚ

فكالقلمكمانسطركفكالياءال يجعلمنهكلبيء يكاسػتويعليػهعػرش
مشيتهسبحانهكالعيقاالكبرال يانزجرباسيهاالعظماالعظماالعظمكالكتاب
االكؿالػ يكػلبػيءمكتػوبفيػهبالصػلوحكمفػاتحالغيػبالنعلي ػااالهػوك
االرضالجرزالتيانبتاللهجيي الكائناتمن اكالزنتال ينكادن ػيءكلػو
لمتيسسهناركالر يةالتيكسعتكلبػيءكالقػوةالتػيق ػرتكػلبػيءك

النورال ياضاءلهكلبيءكالعلمال يا اطبكلبيءكالنحيطوفبػهاالبيػا
باءمنهكالسلطافال يعالعليكلبيءكالعزةالتيالنقوـل ابػيءكالحكػم
ال يانقادلهكلبيءكالنعيةالتيعيتكلبيءكالايرال يم بهعليكػل
بيءكاالمرال يقاـبهكلبيءكالجنبال يالن ػاـمػ التجػأاليػهكالػ ماـ

ال يالنطاكؿكالجوارال يالنحاكؿكهك اقاؿابوجعفر

امااليعانيفػنح 

معانيهكنح جنبهكندقكلسانهكامرقك كيهكعليهك قهاذاب ناباءاللهك
نرنداللهمانرندقفنح اليثانيال ياعطانااللهنبينػا

كنحػ كجػهاللػهالػ ي

نتقلبفياالرضبي اه ركمفي عرفنافامامهنقي كم ج لنافامامهسجي كلو
ب ناخرقنااالرضكصعدناالسياءكافاليناانابه االالقثػمافعلينػا سػاب م
كفي دناعليب الحسي

كامااليعانيفنح معانيهكهاهرقفيكماخترعنػا

م نورذاتهكفوضاليناامورعبادقالحدناكفيه االيقاـان رافصوؿ.

فصـــل:اعلػمافالقػػدنمجػػلبػأنههػوا ػدالنقبػلالتثنيػةكالالشػػركةكال
التساكؽكالاالقترافكالاالرتباطكالاالنتسابكيػاذكرنػاقمكػرر راكجييػ مػا
سواقكائن راماكافكبالغ رامابلغخلقهكياقاؿالرضا

 قكخلقالثالابين ياك

الثالا يرهيافليك ماسواقكليػاكػافكليبلػغمػ الف ػلمػانبلػغف ػوخلقػه
ٔٚٙ

سبحانهافكلم فيالسيواتكاالرضاالاتػيالػر ي عبػد رالقدا صػي مك
عدهمعد رااالافالالقلهمراتبفينهماهومالوؽلهسبحانهبغيػرقكمنػهمػاهػو
مالوؽلهسبحانهبنفسهكجيي ماسويفعلهكانجادقسبحانهقائمبفعلهكانجادق
كلبػيء

بالب كياقاؿ كم اناتهافتقوـالسياءكاالرضبامرقكفيالدعاء
سواؾقائمبامرؾكقاؿاللهسبحانهلهالالػقكاالمػركامػافعلػهكامػرقفالنصػح
افنكوفمالوق رابالغيرالم دكنهفانهمالوؽبهكالم فوقهفانهالبيءفوقػهك

النصحارتباطهبال اتف ومالوؽلهسػبحانهلكػ بنفسػهكيػاقػاؿالصػادؽ



خلقاللهاليشيةبنفس اثمخلقاالبياءباليشية فاالمران رامالوؽاالانهمالوؽ
بنفسهكالنعقلافنكوففوؽاالمربيءالنهافكافقػدني راتعػددتالقػدماءكاف
كافنلزـافنكوفمالوق رابغيرامرقسػبحانهكالكاسػطةبػي القػدنمك

كاف ادث را
الحادثفكلبيءسػواققػائمبػامرقكامػرققػائمبنفسػهفػاالمراكؿمالػوؽللػه

سبحانهالنسبقهسابقكالنلحقهال قكالنطي فيادراكهطام كلك لهمراتػب
فيالتزنيلالفواديكافكافابسطمافياالمكػافكالنػدرؾاليػدارؾاليالوقػة
بهفيهتكثر رااالافال ينستنبطالفؤادم اثػارقنسػتدؿبػهعليػهمػ بػابمطابقػة
االثرلصػفةمػوثرقفػاكؿمقاماتػهمقػاـالكينونػةكاال دنػةكالػ اتالبرن ػةعػ 
الحدكدكالصفاتكه االيقاـمنهمقاـالبيافال يبهنعرؼاللهكبهنو داللهك
بهنعبداللهكقدمرتاالبارةاليهفياليقاـالسابقكهومقػاـنفػساليشػيةالتػي
ب اتعرؼرب اكياركي م عرؼنفسهفقدعرؼربهكاليهنشيرقوله

خلػق

اللهاليشيةبنفس اكنفس اهينفساللهالقائيةفيػهبالسػن كانيػااضػيفتالي ػا
لظ ورهامن اقاؿعلي

 التحيطبهاالكهاـبلتجليل اب اكب ػاامتنػ من ػاك
ٔٚٚ

الي ا اكي اكقاؿ

تجليل افابرقتكطالع افتألألتفالقيفيهونت امثاله

فاه رمن اافعالهكالنقاؿل االيقاـمالوؽفيالوجدافكالنعتبرفيهاليالوقية
علي راان راكاليهاالبارةبقوؿعلػي

فػيالاطبػة الحيػدللػهمػدهرالػدهورك

قاضياالموركمال نواصي كػماليقػادنرالػ يكنػابكينونتػهقبػلالالػقك
التيكي كقبلمواق صفاتتيكي التكون كائني  يرمكوني موجودن ازليي 
منهبدئناكاليهنعودالفالدهرفيناقسيت دكدقكلنااخ تع ودقكالينابرزت
ب ودقالاطبةقاؿاللهسبحانه كنح ركماللػهنفسػهثػممقػاـاالمرنػةكهػواكؿ
ه ورلتل النفسكاكؿمعنيم معاني اككلبيءسػون اقػائمب ػاكذلػ هػو
مقاـاليعانيقاؿ

 قكخلقكالالقهومعنيالحقكه ورقفاالمرامرالحػق

كمعناقكهو كيهال يانقادلهكػلبػيءكر يتػهالتػيكسػعتكػلبػيءك
قدرتهالتيق رتكلبيءككج هال ياضاءبنورقكلبيءكجاللهكعظيتػه
ككبرنائهكاكرامهكر يتهكنعيتهكرافتػهك يػرذلػ مػ معانيػهسػبحانهكال
ن انةل اكال انةكال يناتصب االيقاـمن ػامػانعػمكػلبػيءكالنشػ مػ 
تحت اباذكتل هياليعانيالعليالهسبحانهف قاليعػانيهػي قيقػةكا ػدةك
امركا دكنسييباسياءماتلفةبحسبمتعلقاتهكاالف ونوركا دبسيطابسػط
االبياءبعداال دجلبأنهكليسفيهج اتكالبػػوفكال يوثكالاعتبارات
كالفركضفافجييع اخلقتبهكالنجريعليهماهواجراقكالنعػودفيػهمػاهػو
ابداققاؿاللهسبحانهكماامرنااالكا دةفػ ل االمػرالبسػيطالوا ػدهػوجييػ 
معانياللهسبحانهكلك تاتلحج ػاته وراتػهفػيمرانػاالقوابػلاالمكانيػةك
نسييباسياءماتلفةعلي سبانصباغه ورقفيتل اليراناكه االيقػاـاكؿ
ٔٚٛ

مقاماتاليالوؽالنهمالوؽبنفسه.
فصـل:افه االيقاـمقاـالوا دنةللهسبحانهكلهاقلمراتػبالكثػرةكهػو
الثلثةفلهج ةاليربهكج ةالينفسهكالج ةالثالثةالو دانيةالحاصلةبالج تي 
القائيةب يػاقيامػ راركنيػ راكلكػ كػلكا ػدةمػ هػ قالج ػات يرمتناهيػةف ػي
متداخلةمتيازجةمتحدةالنعقلانفكاؾا دن اع االخريكالنيك التوجهالي
ا دن ابدكفاالخريفافالكلهواليركػباالكؿكلػوانفػ بعػضاجزائػهعػ 
فلمنالػقاجػزاءقمتفككػة
االخرلكافبسيط راكافاللهسبحانهلمنالقخلق رابسيط را 
الفػيالاػػارجكالفػيالػ ه كالبسػػيطالقػػائمببسػػاطتههػوالل ػهسػػبحانهكه ػو
النتركبم  يرقفاليركباالكؿنجبافالنكوفلهاكؿتكون نسبقهاجػزاؤقك
بسانطهكالنكوفلهاخرنتفك اجزاؤقكتتفرؽبلكافمن خلقهاللػهسػبحانهك
نكوفمانبقيهاللهكالنسبقهكقتالنهمالوؽبػهكالنعقبػهكقػتالنػهقػائمبػهك
ليسلهكقتاذالنجريعليهماهواجراقف وازليابديبػاؽبابقػاءاللػهسػبحانه
اناقبنفسهكهوقولهسبحانه ماعندكمننفدكماعنداللهباؽكقولهكماعنػداللػه
خيركابقيفاليركباالكؿالبدءلهكالزكاؿكالتحوؿكالانتقاؿكالجلذلػ 
سياقعلي

باالزليةاالكليةفي دنثهاناصا باالزليةاالكليةكبالقدنم يا

قاؿفيالاطبة استالصهفيالقدـعليسانراالممكفيالزنارةاالصلالقػدنمك
الفرعالكرنمف واليل القدنمللهسبحانهباؽبابقاءاللهسبحانهاناقبهبػالن انػة
كه االوا دالقدنمانةتعرنفهسبحانهكتعرفػهبػهعػرؼنفسػهكبػهتجلػيلػهك
لغيرقكاليقاـاالكؿهومقاـذياالنػةكالنطلػقعليػهاالنػةكهي نػاموضػ جييػ 
معانياسياءاللهكصفاتهكهػومقػاـالوالنػةاليطلقػةللعػاليكالاالفػةلػهكهػو
ٜٔٚ

اليشاراليهبقولهانيجاعلفياالرضايارضالقوابلخليفةكهػوالػ ياقامػه
العاليمقامهاذكافالتدركهاالبصاركالتحونهخواطراالفكاركالتيثله ػوامض
الظنوففياالسراركهوصا باللواءكالر يةكاآالءكهواالسمالجام الػ ي
نحويكلكياؿاياسماللػهالرضػيككج ػهالي ػيءكالفػرؽبػي الوا ػدك
اال داالالواكالدالةعليالحدكدف وكا داذاكصحكا داذاعرؼكهػواسػم
اللهسبحانهاذاقصدبهال اتاياليقاـاالكؿكرؤنتمنهكصفةاللهاذاقصػدبػه
اليثاؿاليلقيفيهم العالياليقترفبهكمعػانياللػهاذاقصػدبػهنفػسالظ ػورك
الثلثةتجتي فيذل اليقاـفافالربوبيةفيهالتثنػيكالعبودنػةالتينػيككلتاهيػا
يرمتناهيتي فييك مال ظةالكلمنهفاف مكه االوا دمعنيكا دال انةلهك
الن انةليسفيهتعي كالخصوصيةكالتعي الػ يفيػههػونفػيالتعػي فالنطلػق
علينفسهم  يانفسهاسياءكصفاتكمعافعدندةكانياتطلقاالسياءعلػي
ه وراتهفيالقوابلفياكقات اكامكنت اكمراتب اكعليامثلت االيلقاةفيهونات
االبياءكاطالؽاالسياءعليهنفسهم كثرت ا ظالاصيصػي النعرفػه يػرهمك
الجادةاليسلوكةماذكرناقكنسييذل بالحيلاالبراقيكانيػاذلػ الجػلاف
مادةالدانيم نورالعاليكصورتهمػ هي ػةنػورقكهػوبيادتػهكصػورتهلػيس
بشي ءاالاذالو ظالعاليفيهفافقط النظرع العالينفنيكنعدـكياتػريمػ 

ببح فياليراةفانهببحماداـهولون كهي ت كانتمرئيملحػوظمنػهفػاف
قط انتسابهالي ككونهه ورؾعدـفالنورنورمانريمنهكفيهالينيػركاالف ػو
هليةفالعاليقدطويالدانيبظ ورقكالدانيمقاـم مقاماتالعػاليفيان ػاؼ
اليالدانين اؼاليهكه قهياالضافةاالبراقيةفعليذل نطلقسانراليعػاني
ٓٔٛ

كاالسياءكالصفاتعليذل الوا دقاؿعلي

 انااليعنػيالػ يالنقػ عليػه

اسمكالببهم انهنسبالينفسهجيي االسياءكالصفاتكياكافنقوؿاناادـ
كانانوحكاناابرهيمكاناموسيكاناعيسيكانامحيدانتقلفػيالصػوركيػح
اباءم رانيفقدراهمكلوه رتللناسفيصورةكا دةل ل فيالناسالي
افقاؿ انانظ رفيكلزمافككقتكاكاففيايصػورةبػ نابػاذفاللػهالابػر
كاعلمافاالصلفياالستعياؿالحقيقةكانيانصارالياليجازاالقرباذاتع رت
الحقيقةامااهلالظاهرفقػد زفعلػي ماليسػل  تػياخػ كاباليجػازكاقربػهمػا
ذكرنا قيقةكاماالاصيصوففالنعيي ماالخ بالحقيقةفيحيلوفالكالـعلي ػامػ 
يرلزكـتناؼكلياكافبناءكتابناعليالتحقيقبقدراالمكاففلنشراليهابارة.
اعلمافه االيعنياالعظمهوالوجػوداليطلػقكمحلػهاالمكػافالػراجحك
هيا يرمتناهيي الفينفس ياكالبالوجوداتاليقيدةكالباالمكافالجانزنعنػي
البيءابد را يرالوجودالراجح ي اذهوكالبيء يرالوجػوداتالجػانزة ػي 

اذهيكياان اذانظرتالياالجساـاليقيػدةمػ  يػاالجسػماليطلػقلػمتػراال
الجسماليطلقابد راابد راكاذانظرتالي امػ  يػاهػيلػمتػراالاناهػاككػ ل اذا
لقلمتراالاناقكليسبيءفيالحقيقةسواقككليػانكػوف
نظرتاليالوجوداليط 
ف وميابهالوجودكجودفالبيءسويالوجودكهومطلقالنهقدانحلفيػهالقيػود
كماقيدب افالمقيدف ومطلقفالبيءسويذل اليعنيكذل الظ ور
مافيالدنارسواقالبسمغفػر
قاؿالحسي

كهوالحييكالحػيكالفلػوات

فيدعاءعرفة انكوفلغيرؾم الظ ورماليسلػ  تػي

نكوفهواليظ رل متي بت تيتحتاجاليدليلنػدؿعليػ كمتػيبعػدت
ٔٔٛ

تيتكوفاالثارهيالتيتوصلنيالي عييتعي التراؾكالتزاؿعلي ارقيبػ را
الدعاءكفيالدعاء النريفيهنوراالنورؾكالنسي فيهصوتاالصوت كعػ 
علي

مارانتبي را االكرانتاللهقبلهاكمعه.
بالجيلةالبيءسويذل اليعنػيايذلػ الظ ػورالوا ػدي ػي اذهػو


هاهراالهوكالبيءسواق تينظ رفطػويكػلموضػوعكمحيػوؿكنسػبة

فال
تحتك دتهفاذانظرتاليكلاثرم  ياذل اليعنػيالسػييااذاكػافميػ 
النحجبهفيالتشرن ككافلطيف رابفاف راكابف راعياكراءقرانػتمنػهذلػ اليعنػي
فتنسباليهجيي مافيهكمنهكلهكبهكاليهنسبة قيقيػةالمجػازفي ػاارانػتلػو
رانتبجر راكقلترانتجسي راك بتاكقلعتهكقلتقلعتجسي رااكدنػوتمنػه
ملمتك بفيبيءم ذل كافكافنصدؽعلي اضػداد
كقلتدنوتم جس 
ذل ان راكالنلزـم صدؽبيءهناك بضدقاذكافال دافتحتامركا ػد
كذل بابم العلملوفتحهاللهعلي انفتحعليػ ابػوابفاتقنػهافخلقػتلػهك
ليسننبغيفوؽذل بيافاذللحيطافاذاف.
بالجيلةفعليذل قلناافذل اليقاـمقػاـعليػهالواسػ كقدرتػهاليسػتطيلةك
مشيتهالناف ةكر يتهالواسعةكسلطانهالعاليكملكهالبػاقيككالنتػهالجامعػةكنػدق
العليةكجنبهال يالن اـككج هال يالن لػ كنػورقالػ يالننقطػ كامػرقالػ ي
الناترـك كيهال يالنردكقولهال يالننقضك جتهالتػيالتػد ضكهكػ اك
كػػلذلػػ مقػػاـمحيػػدكاؿمحيػػد

كبػػ ل كردتاخبػػارالتحصػػيكاثػػار

التستقصيكنطقتبهبواط اناتالكتػاببيعونػةفصػلالاطػاباياخبػاراالئيػة
الكافكػانوا
االطيابسالـاللهعلي مكفيالحقيقةهواليوـمحلاجياعالشػيعةمجيػ ر
ٕٔٛ

النحيطوفبتفاصيلهفان ممجيعوفعليان مابرؼخلقاللهكماسوياللهخلػقاللػه
ثمنعرؼاليتدربافه قاليعاني يراللهف يخلقاللهكهمابػرؼخلػقاللػهكال
خلقابرؼم ه قاليعانيف مه قاليعانيصلواتاللهكسالمهعلي مكياهواهله.
فصـل:اعلمانهلياكافكلاثرنشابهصفةموثرقكنحكي الياعبرلهاليػوثر
ع نفسهكع العاليكعرفهمن ياكجبافنكػوففػيسػانرالالػقان ػ رابيػافك
معافايمقاـذاتكمقاـمعنيكهوك ل الفكلبيءعندالعاليالقرنػبمنػه
مالوؽبنفسهالكاسطةبين ياف ولهعندالعاليمقاـنفسب انالقهومػ  يػا
انهمالوؽلهكمقاـامرنةكائيةللعاليككونهه ػور رالػهكصػفةفػيهػ قالرتبػة
فيقاـنفسهمقاـبيافقدعرفهالعاليم اعليمنهعلػيمػافيػهكمقػاـكونػهتجليػ را
للعاليكه ور رالهمقاـمعافكهواهرللعالياالافه ن ناتلفاففياالبياءعلػي
سبسعة دكدقابليت ػاكضػيق اكلطافت ػاككثافت ػاكعيوم ػاكخصوصػ اك
قرب اكبعدهاكصفائ اككدكرت اكتقدم اكتاخرهاكفيكػل ػاؿبيانػهالبيػاف
االسفلكمعانيهاليعانيالسفلي.
كهناكالـا باالبارةاليػهفلعلػهنقػحعليػهمػ كػافمػ اهلػهكهػواف
الشي ي افكاناعلينسبةالجوهركالعرضكال اتكالصفةفالابكاؿفي يافػاف
جيي ماللدانيبعاعكهلللعاليقائمبهقيػاـصػدكركلػيسللػدانيمشػعرمػ 
جنسالعاليفالنكلحبياللعاليكانياهومكلحبيااتاقاللهكعرفػهمػ العػالي
معاذاللهاف ناخ االم كجدنامتاعناعنػدقكاليتػاعمػا

بالعاليكهوقولهسبحانه
كافم جنسالعاليفي كػافلػهمتػاعايمشػعرمػ جػنسالعػالينؤخػ بػهك
نكلحبياكلحبهالعاليكاالفػالنكلحاللهنفس رااالمػااتاهػاايعرف ػاكهػ اال
ٖٔٛ

ابكاؿفيهكانيااالبكاؿفيالشي ي اليتصاقعي اذاكافا دهيااعليم االخػر
فنقوؿالب افالشي ي اذاكافا دهياالطحكاصفيكارؽكاكسػ مػ االخػر
كافاالكيلاقربالياليبدءم االخرالب فيذل فياه رفيػهمػ البيػافك
م اليعانياكيلكابػرؼكاعلػيالبتػةكلربيػاكانػافػيالعػاليبرقػةهونتػهك
لبت يامنشأاثارالنطيق االدانيكالتصدرمنهف لالدانيجيي مالػهمػ العػالي
اليبدءكاالقربكنسبت يااليهعلي دسػواءاكجييػ مػالػهمػ االقػربكانيػا
االمدادكل اتصلاليذل االقربثمذل االقربنيػداالبعػدبفواضػلامػدادق
اقوؿالب كالرنبفيافاالقربكاالبعدليسبين يانسبةالجوهركالعرضك
ال اتكالصفةكاالثرنةكاليوثرنةفليسػاكاقعػي فػيالطػوؿكهيػابالنسػبةالػي
ال اتالعلياان راعليالسواءفافالر ي عليالعرشاستويكليسبيءاقػرب
اليهم بيءاخرفالعالينسبتهالي ياعلي دسواءنعمبين يافيانفس ياترتػب
فافا دهياا كيللعاليم  ياالظ ػوركا ػدهيااسػترلػهكقلنػامػ  يػا
الظ ورفان يافي كانةذاتالعاليكالداللةعلي اعلي دسػواءفاليثػاؿالػ ي
للعاليفيهونةاالدانيناتلحه ورقبحسباختالؼهوناتاالدانيفػاالقرب
نحكيذل اليثاؿكهوالعاليالظاهركاالبعػدالنحكيػهاكنحكيػهاقػلكنيكػ 
تصفيةالدانياالبعد تينصيركاالقربفيالحكانةكنيك افنتكثحاالقػرب
تينستراليثاؿكاالبعدفليسبين ياترتباالثرنةكاليوثرنةالمكافاالستحالة
كلكلكا دمالكلكا دكناتلحفيالقوةكالفعليةفالجلماذكرنام افكػل
بيءعندالعاليالقرنبمالػوؽبنفسػههػ قاالدانػيان ػ رامالوقػةبنفسػ اعنػد

العالياذانسبتالكلاليالعاليفللكلم  يااالطالؽ يانفسكهوبيانهك
ٗٔٛ

ياامركهومعانيهك يامأمورنةكهػو يػانفسػهفليػاتفصػلتاالدانػيك
ه رتبالتكثركاختالؼال وناتاختلفتافرادهافي كانةتل اليراتبفين ا
ما كت ياالنفسلشدةرقت اكلطافت اكصارفي ابالفعلكصارباقيالج ات
كالحيوثفي ابالقوةنعنينصلحافتتنزؿفتسترذل الحيػافظ ػرتبػالنفسك
سييتب اكمن اما كت يػااالمػرلتوسػطرقت ػاككا ػدنت االنسػبيةكصػار
النفسكاليامورنةفي ابالقوةفتصلحللترقيافكفقتكللتنػزؿافخػ لتكمن ػا
ما كي يااليامورنةلغلظةانيتػهكصػارالبػواقيفيػهبػالقوةكنصػلحافكفػق
للترقيكلكػ الػنقصكالكيػاؿمػ االمػورالفعليػةكاليػدحكالػ ـكالثػوابك
العقابكالقربكالبعدكالحس كالقبحمنوطةب اكالعبرةبيػابػالقوةابػد راابػد را
فالجلذل تريفيعالماالجسػاـمػ تسػاكينسػبت االػيالجسػماليطلػقمن ػا
عرشنصدرمنهاثارعربيةكمن اكرسيكمن اافالؾكمن اعناصركرزقكمفي
السػػياءكمػػاتوعػػدكفكجيي ػ االفاعي ػلالجارن ػةف ػياالرضم ػ التيكينػػاتك
التكييالتبواسطةاالفالؾنعمالتوجداالفالؾعنصر راالم بػيءكلكػ جييػ 
الحوادثالتكييليةفياالبعدبواسطةاالقربف ونصحكنيرضكنعليكنسػفل
كنعطيكنين كنعيركناربكنؤلػحكنفػرؽكنعػزكنػ ؿكنفعػلكنفعػلك
هك اجيي التغيراتالوصفيةتجػريفػيالػدانيبواسػطةالعػاليايفػياالبعػد
بواسطةاالقربفانهالنفسالعرضيةكاالمرالعرضيايالوصػفيفيفعػلاالفعػاؿ
الوصفيةفياالبعداياليامورالعرضيايالوصفيفاالقربنفستشرنعياكامر
تشرنعيكاالبعدمامورتشػرنعيكذلػ معنػيقولػهتعػاليفػيالتاكنػلاكبػاط 
التاكنل كلوالدف اللهالناسبع مببعضل دمتصوام كبيػ االنػةفػاالقرب
٘ٔٛ

مفزعكصفيكياافالعاليمفزعذاتيكونيف قاالعالياياالقاربهػياعػاؿ
نازلةفيصق االدانيكقائيوفمقام مفيعوالي مفياالداءبشػرمػثل منػو ي
الي مكناتيتفصيلهفيالبابالراب كانياالكالـفيالبيافكاليعػانياالسػفلي ك
هيا يراالمامةكيانأتي فالطرنقلالبعداليذل اليثاؿال ينحكيػهاالقػرب
م النفسكاالمراالاالقربفانهفيهبػالقوةف ػومعػدكـككػ افػيمػ هػومثلػه
فانحصراالمرفياالقربال يهوفيههاهركهومػأموربػالتقرباليػهكالتػداني
منهفالطرنقلػهاليػهاالبػاالقرباذلػوالنفػساالقػربكػاففػيميكػ الافػاء
بالكليةكالتنالهاالنديكالتدركهاالعي كانياه رفياالقربكابتعلفيزنته
تيرانناقفي ان نصطليالناراالم مظ رهاالنكلحاللػهنفسػااالمػااتي ػاثػم
هلذل فياالرضكالسياءكالسياءكالعرشاكنجريفيال واءكالناربلفػي
اجزاءال واءان راكالنكادنافيمياذكرنا قيقةاليس لةفيهكنزندذل ان ا را
افاالدانيافكانوابحياافا دهماقربالياليبدءم ج ةكاالخػرمػ ج ػة
النصحاالستفادةالجامعةلالبعدم االقربالنهكياافاالبعدمحتاجالياالقرب
فيبيءك ل االقربمحتاجالياالبعدفيبيءنعمنصحاالسػتفادةفػيج ػة

الفعلية سبكله قهبقدرقكليسا ػدهياالجػام لجييػ ج ػاتاالفػادةكاف
كافا دهيافيكلج ةمحتاج راالياالخركاالخر ني رام كػلج ػةكالسػياءك
الف نال نق االستفادةالجامعةبين ياكاالفادةالجامعة.
االرضمث ر
كاعلمافاالعراضالدنياكنةلالبدافالدنياكنةكاجسام اكليسذل محػل
عنانػةالحكػيمكالعبػرةبػهفباالفػاداتالجسػيانيةالنعػزؿالعػاليمػ علػػوقكال
االقربم دارقربهكانيااليناطالنفوسكماناص اكمػانظ ػرمن ػاك اجت ػاك
ٔٛٙ

ناؤهافالنستفزن ال ن النعقلوفكلكلمنامقػاـمعلػوـكلكػل ػقموسػوـك
التغلػوافػيدنػنكمكالتقولػواعلػياللػهاالالحػقكصػلياللػهعلػيمحيػدكالػه
الطاهرن كالحيدللهربالعاليي .
فصـل:افاالدنيي اليتحاكجي اذاكافا دهيااكضح كانةاكاكثرركانػة
ع العاليم االخرفكيامرفيالفصلالسابقالنصحاالستفادةالجامعةمنػهالنػه
ليسبجام كقييةكلامرءمانحسػنهكمطلػبكػلدافهػوالعػاليفاننيػانجػدق
بجيعهككلهنستفيدمنهبجيعهككلهكاننيػانجػدقببع ػهنسػتفيدمنػهببع ػهك
النيك االستفادةالجامعةع مظ رالبعضكلوبكشحالسبحاتكااللصلحكل
دافل ل كهنال ننقلبالتشرن اليالتكون كنح قدبيناافالينيػرهػوالػده 
اليست يءاليشتعلبالنارالالناراليتعلقةبالدخافكلوكافالينيػرالنػاراليتعلقػة
بالدخافلكنتبكشػحالػدخافتجػدهاكلكػ االمػرلػيسكػ ل كالينيػرهػو
الدخافاليشتعلكبكشحالسبحاتالتتجاكزاعلياذكػارالػدخافكالنػاتيمنػه
فوؽماهوعليهفالجزئيالشرعيبكشحالسبحاتالنتجاكزالجزئيةكالناتيمنه
االالجزئيةكلوالذل لصارتالرءكساسفلكاالرجلاعلػيكانقلبػتاالمػورك
لمنعرؼالساجدم اليسجودكالعابدم اليعبػودكالصػغيرمػ الكبيػركتعػالي

اللهع ذل علو راكبير را.
كاعلمافلالبياءثلامراتبكيانبهاللهسبحانهعليهفيكتابهالسػابقوفك
اصحابالييي كاصحابالشياؿاماالسػابقوففاكل ػ اليقربػوفايالػ ن هػم
اقربالياليبدءكا كػيلػهكابػبهبػهكامػااصػحابالييػي فاكل ػ اصػحاب
النفوسالقدسيةاهلالتسليمفيعبدكفالر ي كنكتسبوفالجنػافكامػااصػحاب
ٔٛٚ

الش ػياؿفاكل ػ اصػػحابالنفػػوساالمػػارةف ػيسػػيوـك يػػيمفػػاليقربوفكاف
عرفناهمبان مم هماقربالياليبدءمن كلكػ معرفػةاالقػربكاليػرادمنػه
النالوم ابكاؿفنقوؿليساليرادباالقربكالسػابقاالكثػراجت ػاد رااكاالكثػر
اكتساب راكعلي رااكاالكرعاكاالتقياكاالعدؿكامثاؿذل كافكافل ػوالءكرامػة
كاكرمكمعنداللهاتقيكمفافذل  دكدمييزةلالفراداليتياثلةكالبدفػيكػل
متعددافنكوفل م دكدمييزةكالبدللحدكدم االختالؼكليسنسبةبػي ي 

اليبيءكا دعليالسواءفالبدكافنكوفا دهيااببهباليبدءالوا ػدكذلػ 

النفيدسبق راكلي رافافه االفرداببهالػياليبػدءمػ ج ػةكاالخػرابػبهمػ ج ػة
اخريفيتعادالففالتغتربيحضالشباهةفيامربلالسابقم نتقدـعليالال ػق
برتبةكأفنكوفا دهيام عالماالجساـكاالخرم عالماليثاؿككػ اا ػدهيا
الكاالخرم عالمالنفوسكهك افافالجسمبكلهمتنػزؿعػ 
م عالمالطبان مث ر
اليثاؿالنعادلهفيبيءم  دكدقكاليثاؿاقػربالػياليبػدءبيادتػهكبجييػ 

دكدقالنتحيلمادةالجسم ػدكداليثػاؿكالمػادةاليثػاؿ ػدكدالجسػمكيػا
ققناقفيمحلهم الفلسفةك يرهافاليثاؿسابقعليالجسػمكمقػربكاقػرب
الفحػدكدها ػدكد
الكامػاالبػركجمػث ر
الياليبدءمنهكك االعرشكالكرسيمػث ر
مييزةنيك عودكلكا دالياالخركاسػتحالتهاليػهكلػيسالسػابقمػ نلحقػه
اليسبوؽكنتجاكزقكانياالسابقسابقدائي راكهواسػرعسػير رامػ الال ػقدائيػ را
فالنلحقهالال قكاليتسارعوفمتصاقعوفكياقػاؿعلػي

 كليسػبق سػابقوف

كانواقصركاكليقصرفسباقوفكانواسبقواكهوقولػه
ّ

ان ػ راكلتبلػبل بلبلػة

ك لتغربل  ربلةكلتساط سوطالقدر تػينصػيراعالكػماسػفلكمكاسػفلكم
ٔٛٛ

اعالكمكاماالجسمفالنصيرمثا رالابد راكاليثاؿالنستحيلمادةابد راكالحػدكدالتػي
تحتيل االيادةالنحتيل ػااليثػاؿابػد راكالحػدكدالتػينحتيل ػااليثػاؿالنحتيل ػا
الجسمابد راكك االنتحيلالكرسي دكدالعرشمادامتمادتػهبتلػ الكثافػةك
الغلظةكالنصلاليالعرشكالعرشبكلهكجيعػهمتقػدـعلػيالكرسػيكلػيس
بيءم  دكدالكرسيابرؼكالاف لكالاكيلمػ  ػدكدالعػرشفيػاداـ

العرشعرب رابالفعلكالكرسيكرسي رابالفعلنكػوفالعػرشاسػبقمػ الكرسػي
ف ل هوالسابقاليصوربالسبقبكلهكبجيعهكذل هواليتحيللعلمالنتحيله
م دكنهقاؿ

 لوعلمابػوذرمػافػيقلػبسػليافلكفػرقاكلقتلػهفاليثػاؿهػو

الواسطةبي اليبدءكالجسمالنصلاليالجسممدداالبواسػطتهفػاذانػزؿاليػدد
الياليثاؿاخ لنفسهلبابهكانزؿالقشوراليعالماالجساـمػددمادتػهمػ قشػور
مددمادتهكمددصورتهم قشورمددصػورتهككػ ل العػرشكالكرسػيفػاف
مادةالكرسيم قشورمادةالعرشكصورتهم قشورصورةالعرشماداماعلػي
ماهياعليهكل ل تريافالعرشنق رالكرسيبيافيهكجييػ مػافػيالكرسػي
م العلوـننزؿم العرشكنورالكرسيجزءم سبعي جزء رام نػورالعػرشك
الاتقيكمن ماعلػمك
امااصحابالييي ف ماخوةمتصاقعوفمتسارعوففين ممث ر
من مازكيكمن ماكفيكمن ماعيلكمن ماف لكهك افالعبرةب قالحػدكد
كاليييزاتفافذل اسبابالتعارؼكالجلان ممدنيوفنحتاجوفالػيفعليػات
كثيرةكالتتاتيم كا دفكلكا دمن مقدصيغعليفعلية تينتػالحاليدننػة
فتعاليالعزنزالحكيمكناتيافباءاللهتياـالكالـفيمحلهكالقوةاالبالله.
الوقام الثالث
ٜٔٛ

فــي االتـــَاب

كهواليقاـالثالام مقاماتمحيدكاؿمحيد
كثيرةمن اماتقدـم  دناعليب الحسي

كقدابيراليهفياخبار

كقدمركمن ا دناعلي



افاللهتعاليلوباءلعرؼالعبادنفسهكلكػ جعلنػاابوابػهكصػراطهكسػبيلهك
الوجهال ينؤتيمنهفي عدؿع كالنتنااكف لعلينا يرنافان مع الصراط
لناكبوفالابرك يرذل كثيرفيكتباالخبػاركهػ امقػاـبػاط الظػاهركسػر
النفيػػدقاالس ػركالوسػػاطةالعام ػةكالسػػفارةالشػػاملةكمقػػاـالترجيػػافكمقػػاـ
البرزخيةالكبريفينزؿماننزؿم اللهسبحانهاليخلقهبواسطتهبعدافنزؿاليػه
بيقت يالربوبيةفيغيرقهػ قالواسػطةكتجعلػهمناسػب راللعبودنػةفتؤدنػهالػي مك
نصعدمانصعدم العبادم االعياؿالصالحةكالكلياتالطيبػةكالػدعواتالي ػا
فتغيرهاكتجعل اقابلةللصعودالػيعرصػةالربوبيػةكالعػرضعلي ػاكلػوالذلػ 
نتنبهبيرادقكلمنتف مامرقك


عالقكلم
البابلمننتف ا دم الالقم العاليجل

ن يهفيالشران الكونيةكاالكوافالشرعيةفلمنلبسا د لةالوجودكلػمنتييػز
ا دفيعرصةالش ودكالبدم افنشرحه االيقػاـلتػ كراالعػالـكالقػوةاال
باللهففيه االيقاـان رافصوؿ.
اعلمافاللهجلبأنهبعدماخلقاليشػيةبنفسػ اخلق ػاكاملػةنعنػي

فصـل:
انيت افانيةم يحلةفيجنبمثاؿاللهاليلقيفيهونت ابحيالمنبقل ػااثػركال
مقت يكانياتياـاالثرككياؿاليقت يل ل اليثاؿكليسمن ابيءاالمحض
امساؾاليثاؿلليثاؿ تينظ رالن ػالػمتكػ لنفسػ اكانيػاكانػتبكل ػالػ ل 
اليثاؿفالجلذل لمتين نفوذا دنةذل اليثاؿكانبسػاطهفػيجييػ االمكنػة
ٜٓٔ

االمكانيةكطيهلياسواقفلياكانتك ل انبسطمن انوركبػعاعكاثػرفػاكؿمػا
صدرمن ام الشعاعهواليالوؽاالكؿباليشػيةكاكؿموجػودب ػاكهػوقػدنعبر
عنهبالعقلاذااعتبرانهاببهبيءبيشيةاللهف واعيلبيءبيحبةاللهف ػواعبػد

ءللهسبحانهكنعقلعليالعبودنةكلبػيءدكنػه لػبعليػهكقػدنعبرعنػه


بي
بالركحالفبه يوةكلبيءكون راكبرع راكاليهاالبارةبقولهسبحانهكجعلنام 
يء يكقدنعبرعنهبالقلمالنهاكؿسبباخ قاللهبيدقكبهسطرمػا
الياءكلب 
سواقفيلوحالقوابلكالنفوسكقدنعبرعنهباليػاءالنػهمػادةجييػ الكاننػاتك
نطفت اكمبداهاكهواطوعجزءم اجزاءاليفعوؿكجعلماءليطاكعامػرالفاعػل
اليافنبلغبه انةتػدبيرقكتقػدنرقكهػونػورمحيػد


النػهاكؿمػاخلػقاللػه

سبحانهباالجياعكالكتػابكالسػنةكهػوالسػراجالينيػرالػ ياسػرجفػيبيػت
االمكافكياقاؿسبحانهاناارسلناؾباهد راكمبشر راكن نر راكداعي راالياللهباذنهك
سراج رامنير راكهوالشيسالينيرةليالوحاللهسبحانهبهكجعلناالشػيسسػراج را
كهواكؿبجرةنبتتفيارضجرزاالمكافالنهالقلمال يبهكتبماسواقكهو
اكؿباكورةاكلمن اركحالقدسكيانشػيراليػه ػدناالعسػكري

افركح

القدسفيجنافالصػاقورةذاؽمػ  ػدانقناالبػاكورةكليػاكػافهػ االجػوهر
النفيساكؿصادرم امراللهكاقرباثراليهكاببهاالبياءبهكانسباالبياءاليه
كا كياالبياءعنهكادؿاالبياءعليهكجبافنكػوفه ػورقكانتػهكدليلػهفػي
عالمالوجوداليقيدكخليفتهكالقائممقامهككج هكلسانهكندقكبابهككعبتػهك
قبلتهكنكوفهواالمرالثػانياياالمػراليفعػوليمػ  يػااالعلػيكالحكانػةك
الاالفةللعاليكالنكوفبينهكبي االمرفرؽاالافه ام الوجوداليقيدكذلػ 
ٜٔٔ

ػػر َبالفعلػػيكال ػػرب
م ػ الوجػػوداليطلػػقكالفػػرؽبين يػػاكػػالفرؽبػػي َض َ
اليصدريالتاكيديم  ياالتاكيداالتريانهبشكلهكنعيلعيلهكنظ رعنػه
اثارقلياالقيفيهم مثالهالفرؽبينهكبينػهاالافال ػربمفعػوؿلػهصػادرعنػه
فال ربفيعالماالسياءاياليفاعيلم  يااالئيةكالتاكيدنةخليفةضربك
القائممقامهكهوتاكيػدقكمعنػاقالظػاهرفػيعػالماالسػياءكالصػفاتكقػده ر
باالسييةليعرفوقب اكهواكؿماخلقم ضربثمجييػ االسػياءمػ تنزالتػهك
فعلياتهفالعقلعقلمحيد

م  يااالئيةليشيتهسبحانهكهواالمػرالثػانيك

اليشيةالثانيةف ومشيةثانيةبيادتهالنوعيػةكارادةثانيػةبصػورتهالنوعيػةكقػدر
بيادتهالشاصيةكق اءبصورتهالشاصيةكام اءبتياـعللهكتبي اسػبابهكهػو
االختراعالثانيلظ وراليوادمنهكاالبداعالثانيلظ ورالصورعنهككياافاالمر
االكؿكافصلوحا داثكلبيءكا داثكلبيءفيقوتهكلياناػرجالػي
الفعليةه ااالمران رافيهصلوحالظ وربجيي الكانناتككل افيػهبػالقوةكهػ ا
معنػيافصػػورةجييػ االبػػياءفػيالعػػرشف ػيفيػػهبػػالقوةكاالنػػدماجكسػػانر
الكانناتجييع راتنزالتهكه وراتهكفعلياتهكابعتهكانوارق.
فصـل :اعلمافالواجبهواال دجلبأنهكجيي ماسواقميك كاالمكػاف
لهمقامػافمقػاـاطػالؽكمقػاـتقييػدكذلػ انػ اذاال ظػتالجييػ نعنػيمػ 
ال كاتكالصفاتكاالعراضكاالبباحكجييػ مػادخػلعرصػةالوجػودبنظػر
كا ديتجدهاجييع راتجتي تحتمعنيكا ػدمػ االمكػافكعػدـاالسػتقالؿك
الحدكثكتنحلكت كبفيذل البحربحياالتجدل اتيانز رافيهكيػاننحػلك
ن كبجيي االجسػاـمػ السػيواتكاالرضفػيالجسػماليطلػقفالنبقػيل ػا
ٕٜٔ

فصوؿكمشاصاتتييزبع ػ اعػ بعػضكلػوكجػدت امتييػزةفلػمتكسػرهاك
لمتحل اكلمتبلغذل اليقاـكذل ميػاالننكػرفػيجييػ االبػااصاليجتيعػة

تحتنوع اكاالنواعاليجتيعةتحػتجنسػ اكهكػ افػ ل اليطلػقالػ ينعػم
الجيي كنعطيالكلاسيهك دقف ل هواالمكػافاليطلػقالػراجح يراليقيػد
بشيءدكفنفسهكهوالوجػودالػراجحكهػواالمػركاليشػيةكلػهمػادةمحققػةك

صورةمقومةبيانكوفهوهوكلياكافالظ ورتياـالبطوفكالفعلتيػاـالقػوةك
القادرالكاملالانتظارلهه ربيافيقوتهميانكوفالكياؿفعليتهبحيالمنغادر
صغيرةكالكبيرةم الكياالتالتيالن انةل ػااالكقػدتجليب ػاكه ػركعيػر
الدناركاه رب االجباركمػاتجلػيبػههػوكياالتػهكفعلياتػهكابػعتهكانػوارقك
التجامعهفيكقتكالمكافكالمادةكالصورةكانياهيصفةمحدثػةلػهالمػ 
ءكلمنؤخ ل امادةم االمكافالراجحكالصورةكانيامادت اصػفةمادتػهك


بي
صورت اصفةصورتهكلوالذل لمنعػطالكػلاسػيهك ػدقكلكػافمييػز راعن ػا
بفصلكقائي رافيصقع ا يرمحيطب اكاكؿماتجليبػهمػ تلػ الكيػاالتهػو
الكليةكالجيعيةكهيمعني يرمعنياالطالؽبلهيكياذكرناتاكيػدقكانتػهك
اكؿاثارقكخليفتهكبابهكهلهكجنابهكهيبينزلةالعػرشلعػالماالجسػاـلكػ 
م  ياائيتهللجسماليطلقفانهم ذل الحياباباالطالؽاليفتوحفيعػالم
التقييدكامام  ياكونهفلك رامػ االفػالؾف ػوبينزلػةقلػبالعػالمكهػومقػاـ
االمامةفاالبوابمقام امقاـاليصدرم  ياالتاكيػدكالقلػبمػ  يػااالئيػة
للركحكامااالمامةف ػيمقام ػااليصػدرمػ  يػااليفعوليػةكمبػدءاالبػتقاؽ
لالسياءكالقلبم  يػااليركزنػةفػالتجلياالكؿلالطػالؽهػوالعػرشلعػالم
ٖٜٔ

الينب ػأعنػه
الجزئياتكهػوكلػيالنػهبينزلػةالقلػبللعػالمالياتبػرعػ الغيػب َ
اليودياليسانراالجزاءالتيهػيبينزلػةاالع ػاءلػهفػافمػ بػيءفػيعػالم
االجساـاالكعليهالشرعياالجياليالكليعندالعػرشمػ  يػااالعلػيالنػه
لمنصلاليجزءم االجزاءمدداالبواسطتهكادائهكامام  يانسبةالكلالػي

الجسماليطلقفليسبيءاقرباليهمػ بػيءاخػركلػيسبػيءعنػدقكاسػطة

بيءفظ ورقبالفرشفيذل النظركظ ورقبالعرشكهػوقولػهالػر ي علػي

العرشاستويكانيانكوفالعرشفيالفصػلكاسػطةفػيالوجػوداتالتكييليػة
التشرنعيةالالتكوننيػةالوجودنػةكيػانػاتيكعبرنػاعنػهبيػاعبرنػالليال ظػات
الياتلفةفيج اتهكخواصهكاثارقكاقربتيثيللهالفادةمعنػيالبابيػةالتيثيػل
بالشعلةفلنيثلب اكنقوؿافالحرارةكاليبوسةالجوهرنتي الدهرنتي هنػامثػلك
ا نةلال داليتعاليع رتبةالحوادثكلهاليثلاالعليكلك ذل لتقرنبالبعيد
كتيسيرالعسيركتل الجوهرنةقدتجلتفيالقابلالزمانيكهوالجسمالرقيػقك
القتفيهونتهباستعدادقكمواج تهمثال افاه رتعنهافعال افظ رتبالحرارة
كاليبوسػػةالزمػػانيتي اليحسوسػػتي اليليوسػػتي كهػػ قاليليوسػػةهػػيصػػفة
الجوهرنػةالدهرنػةكفعل ػاكهػ قهػيانػةلليشػيةالظػػاهرةفػيقابليػةاالمكػػاف
كلػولػمتيسسػهنػاركنسػيي

الراجحكل ل عبراللهسبحانهعن ابالنارفيقوله
ه قالناربالعرضيةفيمقابلةالجوهرنةكلقيام ػاب ػادكفنفسػ افالنػارالعرضػية
تق عليالزنتفتبػددرطوباتػهكتشػيطنػارقكتكلػسارضػهفيسػتحيلدخانػ راك
تشيطفيهالنارفيشتعلكمعنياالبتعاؿافالنػارالتػيهػيكانػتجػزءقتقػوتك
تغلظتكانصبغتبالدخافكتلطحالدخافكترقػقكتشػاكلتلػ النػارالحائلػة
ٜٗٔ

فاتحداعلي كماقاؿالشاعر:
رؽالزجاجكرقتالايػر

فتشػػػاكالفتشػػػابهاالمػػػر

فكانيػػػاخيػػػركالقػػػدح

ككانيػػػاقػػػدحكالخيػػػر

الف ػ قالشػعلةصػارتفينػا
فافب تسيهنار رامغلظةاكدخان راملطفػ رامشػتع ر
خليفةالنارالجوهرنةكخليفةالنارالعرضيةاللطيفة يراليرئيةكصارتكج يػا
كباب ياكه ورهياكسبيل ياب اتفيضالنارجيي االبعةكاالنوارالهلالػدارك
ب اتنطقع مرادهاكهيترجيافل ابلغةاالجسػاـاليرئيػةكبػار ةليرادهػاك
معبرةعن اكنابرةلحيدهاكثنائ اككاصفةل اكداعيةالي اكدليلعلي اكبرهػاف
ل اكنػدمن ػاككسػيلةالي ػاكانػةل ػاكذمػاـمن ػاك صػ كدرعكمػالذكملجػأ
منسوبالي افي ارادهافليات ام باب افالسراجهوال يم توجهاليهفقدتوجػه
اليالناركم ادبرعنهفقدادبرعن اكم اطاعهاطاع اكمػ عصػاقعصػاهاكمػ 
ا بها ب اكم ابغ هابغ ابالجيلةهوالحبلالييدكدبي الناركبي الػدنارك
الباباليفتوحمن االي افي ارادالدخوؿعلي افليدخلهككلياارادتاخراجػه
عن ااخرجتهعنهف وبابالناراالعظمكسبيل ااالقػوـككج ػااالكػرـكهػ ق
الشعلةهيبينزلةالعقلكنورمحيد

 السراجالينيركالشيسالي ي ةكيػا

بيناكاكؿبجرةنبتتفيعرصةالظ وركالقلمال يكتببهاسطرالنػورعلػي
لوح يطافالدكركالياءال يبه يوةاالنواركالن نرالبشػيركالسػفيرالابيػر
ع النارلالنواركركحالقدسكمبدء االنواركفوارت افافجييع اتفػورمنػهك
تنتشرفيالف اء.
كاماتطبيق ام العرشكسانراالجساـالجزئيةفاعلمانػاقػد ققنافػيعلػم
ٜ٘ٔ

اليناهركاليرانػاكاكضػحناكبػر نابيػاالمزنػدعليػهافالسػراجهػوالشػعلةك
االنوارمع راكان يانوركا دكاالختالؼبواسطةاليحلكلياكافالدخافاكثػح
م ال واءكابدصقالةصاراضوءكلياكافارؽكاخفيصاراقػل كانػةكلػيس
هي ناموض تفصيلهفال وءال يفيالشعلةكفػيال ػواءكل ػامػ نػوعكا ػدك
مادت اكا دةكانيااالختالؼفيالصوراليكتسبةم القوابلنعػمالفػرؽبين ػاك
بي الشعلةافالشعلةهيالفػوارةالتػيتفػورمػ منبػ النػارالغيبيػةكتجػريمن ػا
االنواراليسا ةالداركجيي االنوارفائ ةمن ػانابػ ةعن ػاد يػتارضػ امػ 
تحت اك ييتبياجريالي امن االحيوةكهيدائيةالحاجةالياليددكالمدداال
مػانفػيضمن ػاككػ ل العػرشفيػادكنػهالػياالرضكل ػامػ مػادةكا ػػدةك
االختالؼفيالقوابلكيارأنتكالعرشهوفوارةنورالوجودالشرعيتفورم 
منب اليشيةايالجسماليطلقاكمحل اكهوالبابال يمنهجريجيي مالهكمػا
لي دكنهم الفيوضكاالمدادكمعلوـانػهكليػانكػوفالقابليػةاصػفيكالطػح
نكوفالنوراقويكقابليةتل الفوارةالتيهيبينزلةالقلبالفواربػالحيوةاقػوي
فاثرنورالوجودفيهابدكمنهابي ك ل العقلال يهواكؿمػاخلػقكاصػفي اك
الطف اكانورهاكفوارت اكقلب اكهوكسطالكلكجيي ماسواقفائضمنهم ان ا
ادكفقابليةكاخساستعداد رافتبي كه رافالعقلهػوبػابالغيػباليفتػوحالػي
الش ػ ادةكه ػوالسػػفيركالابي ػركالن ػ نركالبشػػيركمن ػهنجػػريجيي ػ االمػػداد
التكييليةاليجيي الكانناتم ربالبرناتكاليػهنصػعدجييػ الحاجػاتمػ 
الكانناتكهوال يبهفتحاللهكبهناتمكهوكعبػةالطاعػاتكقبلػةالصػلواتك
جاقالعابدن كمراداليرندن كالنتجاكزقمدرؾتشرنعيابد راابػد راكيػاهػوبػي 
ٜٔٙ

كامابابالوجوداتالكونيةكهيالحادثةالم بػيءففػيكػلكػان هػوج ػة
مصدرنتهالحادثةبنفسهم  ياالفعليػةمػ مبدئػهكتلػ الج ػةكيػابينػاهػي
خليفةالفعلفيعالماليفاعيلكاالسياءكهيالياءال يمنه يوةكػلمفعػوؿك
هياكؿماخلػقمػ اليفاعيػلكمادت ػاكاليعبػرعػ الفعػلل ػاكاليتػرجملغتػه
لليفاعيلف يعرشعالماالسياءكمبدؤقال يبهفتحاللهكبهختمكذلػ ان ػ را
مقام مصلواتاللهعلي مالن مهماالصػلالػ يننصػرؼالػيالصػيغالياتلفػة
الداءمعافماتلفػةكليثنػوابكػللسػافعلػياللػهسػبحانهكنحيػدكقبكػللغػةك
نعبدكقفيكلصورةقاؿعلي

في دنا انتقلفػيالصػوركيػحابػاءمػ 

رانيفقدراهمكم راهمفقدرانيكلوه رتللناسفيصورةكا دةل ل في
الناسكقالواهوالنزكؿكالنتغيركانيااناعبدم عباداللهكم ه االبابنسب
الجيي الينفسهكلنعمماقيل:
كهوالحييكالحيكالفلػوات

مافيالدنارسػواقالبػسمغفػر
كا س منهقوؿالشاعر:

كالدهرفيساعةكاالرضفيدار

لوج تهلرانتالناسفػيرجػل

كاالبارةاليذل انه قكخلقاماالحقف وال اتاال دنةالتػيالكػالـ
عن اكالتؤديعبارةالي اكاماالالقايماسويال اتكائنػ رامػاكػافبالغػ رامػابلػغ
ف ماكلهالن ماكؿماخلقاللهكيػاتػدؿعليػهاالخبػاركصػحيحاالعتبػارثػمفػي
عباراتاخرجاءافاكؿماخلقاللهالياءكهوالياءال يقاؿاللهسبحانهكجعلنػا
م الياءكلبيء يف مالعلةاليادنةلكلبيءب كات مكصفات مفافلو ظ
الرجحاف ياالبيءسواهمف منفسذل الياءكهػمالحػيال ػيسػواهمك
ٜٔٚ

افلو ظالجوازف ممبدؤقكاكلهكجيي ماسواهمصػفت مكمػ نػوركجػودهم
نعنيافمادةماسواهمم بعاعمادت مكصورةماسػواهممػ بػعاعصػورت مك
الشعاعبعاعمانال ظالينيرفيهكنريمنػهكهػوصػفتهكهي تػهال يػركالػ ات
يبتالصفاتف ممألكاصق الرجحافبػ كات مكصػق الجػوازبصػفات مكهػو
قولهفيالدعاءب ممأل تسياءؾكارض  تيه رافالالهاالانتبلجيي ما
نحكمعلي م كننسبالي مكن اؼفانياهوباعتباراالكصػاؼقػاؿعلػي

انػا

اليعنيال يالنق عليهاسمكالببهكقاؿ هاهريامامةككصيةكبػاطني يػب
ميتن الندرؾفالكالـعن مم  ياذكات مفافذكات مانةافالكػالـفػياللػه
كمن اعرفناانهالكالـفياللهسبحانهفجيي مان ػاؼالػي مكنحكػماكنشػارك
نعقلمن من اؼكنحكمكنشاركنعقلمػ صػفات مف ػمالعلػةاليادنػةلجييػ 
الكانناتكالعلةالصورنةلجيي البرناتالفالكلصفت مكبعاع مكعلػيهي ػة
مثل مكمثل مم نفس ماكهمالعلةاليادنةم  يامادت مكالصورنةم  يػا
صورت مكالعلةالغائيةلجيي الغاناتالفالكلخلقػواالجػلالتعرنػحكهػمانػة
التعرنحكالعلةالفاعليةفيجيي البداناتالفالكلم بعاع مفاذ را مقاـاليصػدر
كاالصلاليتصرؼاليالوجوقمقام مال يركهمالػ ن تقلبػوافػيالصػوركيػح
باءكاقاؿاللهسبحانهكتقلب فيالساجدن كللهنسجدمافيالسيواتكمػافػي
االرضم دابةكاليالئكةكهمالنستكبركفف والعابدبكلعابدكبكػلعبػادةك
اليثنيعلياللهبكلثناءكبكػللسػافقػاؿ

انػااالمػلكاليػاموؿكانػاالعابػدك

اليعبودف مابواباللهفيالتشرن كفيالتكون ككعبةاليرادكقبلةالعبػادكالجػاق
ال ينتوجهاليػهاالكليػاءكاليقصػدالػ ينقصػدقاالنبيػاءاذالنتجػاكزبػيءكراء
ٜٔٛ

مبدئهكالندرؾبيءماليسم جنسهكالننت يا داالاليبكله.
فصـل:اعلمافه االيقاـهونفساليقاـالثػانيايانيتػهك يػامالوقيتػه
كياافاليقاـالثانينفساليقاـاالكؿكانيتهكدرؾذل عسيرعسػيركعلػيمػ 
لمنصلاليمقاـالفؤاد يرنسيركالبدمػ التلػونحاليػهل النالػوكتابنػاهػ امػ 

اسراراؿمحيد


.

اعلمافذاتاال دجلبأنه يبميتن عػ االدراؾكمقػدسعػ التعبيػر
فالكالـعن اكسبحافاللهعيانصفوففػ
ػػلحظكاليدركوفذاؾقليػل

منت ػيالحػظمػاتػزكدمنػهالػػػ

كهوسواقكهوخلقهككلماسواق ادثككل ادث يرا ػدف ػومثنػي
الكاكؿم ػاخل ػقالل ػهسػػبحانهه ػوالحقيق ػة
كانن ػ رام ػاكػػافبالغ ػ رام ػابل ػغقػػو رالفص ػ ر
اليحيدنة

كليسبين اكبي اللهبيءفاصػلالنػهلػوكػافلكػافهػواالكؿك

الثابتاليعلوـ يرقكياركيع النبي

 عليالنحجبهع اللػه جػابكهػو

السركالحجابكركيافاللها تجببناع خلقهكركيهواليحتجبكنح 
جبهفليسبي الحجابكاليحتجببه جاباخركقاؿالنبػي

انام اللهك

الكلمنيفتل الحقيقةاالل يةل امقاماتاكل امقاـال اتكياقػاؿعلػي

انػا

ذاتال كاتاناال اتفيال كاتلل اتكه قهيال اتالوا دةالاال دنةك
ه قاعلػيمقامػاتالالػقلػيسلػهمقػاـاعلػيمنػهكهػيفيػهانػةالػ اتاال ػد
جلبأنهكالنسبقهسابقكالنلحقهال ػقكالنطيػ فػيادراكػهطػام كاالفعػاؿ

افعال اكالصفاتصفات اكاالسياءاسياؤهاكهيالسبوحالقػدكسقػاؿهػاهري
امامةككصيةكباطني يبميتن الندرؾكقاؿ انااليعنيال يالنق عليهاسمك
ٜٜٔ

الببهكلك ذل فيالوجداف ي التوجهالياال دالسػبحافكامػافػيالوجػود
العلييف ي ادثةل اج ةاخريتقترفب اكتقػوـب ػاكجػود رااذهػوخلػقكليػا
كاففاليقػاـالثػانيلػهمقػاـالفعػلكاالمػرالفمػاسػوياللػهسػبحانهمالػوؽك
اليالوؽمالوؽبالفعلفالفعلمقدـعليكلمالوؽف ػونلػيالػ اتالنتقدمػه
بيءكياقاؿالصادؽ


 خلقتاليشيةبنفس اثمخلقتاالبياءباليشيةفالفعل

هواكؿخلقاللهسبحانهخلقبنفسهكهواكؿمقاـللحادثالنتقدمػه ػادثف ػو
اكؿمقاـالوا دنةكليسفوقهاالاال دنةاليعركفةثملتل الحقيقةمقاـثالػاك
هو يااثرنتهلنفسه ياهيمالوقةبنفسػ اك يػاتاكيػدنت ال ػامػ  يػا
فعليت اكهومقاـاالبوابكالح رةكالجنابكمػاسػواقكل ػااثػارقكبػعاعهلػه
اخ تع ودهػاكاليػهبػرزتبػ ودهاكبيػرءاققسػيت ػدكدهاكمنػهنزلػت
امدادهاكاليهصعدت اجات اكهػ االيالػوؽكافكػافمالوقػ رااالانػهخلػقلػه
سبحانهبكلهاللنفسهكاللغيرق تياسيهكصػفتهفػيالقدسػيخلقػتاالبػياء
الجل كخلقت الجليقاؿعلي
رسوؿالله

نح صنان  اللهكالالقبعدصنان لناكقاؿ

انام اللهكالكلمنيقاؿكاصطنعت لنفسيكموسياالكؿاكلي

بهاذهوالنفسف و

لهبكلهاللغيرقفكلمالػهلػهالنػري يػرقكالنشػيرالػي

سواقف اتهذاتهكرك هرك هكنفسهنفسهكالصادرمنهصادرمنهكالواردعليػهكارد
عليهسبحانهكالنعقللهسبحانهكالمنهكالاليػهكالعليػهاالهكػ االن ػاراجعػةالػي
ج ةاالضافةكالتعقلفياال ػدف ػيهػواذالسػابقعليػهف ػ قالحقيقػةمػ  يػا
اال دنػةا دنتػهكمػ  يػاالوا دنػةاليسػػتعليةكا دنت ػهكم ػ  ي ػاالوا دن ػة
التاكيدنةبابهكصراطهككج هكم  ياالوا دنةاليقترنةكا دنتهاليقترنة.
ٕٓٓ

فتبػػي كه ػرافمقػػاـاالمامػةنفػسمقػػاـالبابيػةكمقػػاـالبابيػةنفػسمقػػاـ
اليعانيك ياكونهاكؿمالوؽكمقاـاليعانينفسمقاـالبيافك ياه ػورق
فيالعياففاففيالوجودالعلييهمالالقكافلمنكونوافيالوجدافقاؿ

لنػا

م الله االتهوفي انح كنح هوكهوهوكنح نح فاف مفافمػاذكرنػاق
هوالنيرقةالوسطيالتيالي اندؿالكتابكالسنةكالي انرج الغاليكب ػانلحػق
التاليقاؿ

 نزلوناع الربوبيةكقولوافػيف ػلنامػابػ تمكلػ تبلغػواكهػي

الربوبيةاذالمربوبعليسبيلاالمتناعالوجوديكالقوةاالباللهالعليالعظيم.
ارندافانبهعليمعنينزكؿاالمدادم ذل البابكصعودالحاجات

فصـل:
اليذل الجنابكالقػوةاالباللػهعلػيسػبيلاالنجػازفانػالػوبنينػاعلػيتفصػيل
اليسائللفنيالعيرقبلافنفنيالكتاب.
فاقوؿافاللهسبحانههوا دالنتناهيكالنحػدفالنالػومنػهمكػافمػ انػه
النحونهمكاففاذاهوميك اليكافكالجػلعػدـتناهيػهكتحدنػدقلػيس يػرق
ياهوكهوفوؽالن انةبياليسلػهن انػةففػاؽالجػالؿكالجيػاؿكعػالعلػي
الكياؿ فعييالقلػبعػ الف ػمكالف ػمعػ االدراؾكاالدراؾعػ االسػتنباط
فلمنقدراالعلينفيمػالػيسلػهبحػقاذكيػاؿالتو يػدنفػيالصػفاتعنػهفػاف

قطعتالنظرعنهتعاليقدرقم  ياهوهوتجدمرتبةالكياؿكمقػاـالجيػاؿك
عرصةالجالؿكهيعرصةال انةل اكالن انػةلػيسل ػا ػدمحػدكدكالنعػت
موجودكالاجلميدكدفنقوؿعندذل النريفي انػوراالنػورؾكالنسػي في ػا
صوتاالصوت كنقوؿانكوفلغيرؾم الظ ػورمػالػيسلػ كذلػ هػومقػاـ
الحقيقةاليحيدنةالتيليستبشيءااللهكل امقاماتكياذكرنافيرةتنظرالي ا

ٕٔٓ

م  ياالبيافكمرةتنظػرالي ػامػ  يػااليعػانيكمػرةتنظػرالي ػامػ  يػا
االبوابكال ركبالحيوثهنااذه قالعرصةعرصةماسويالػ اتكالمنػ مػ 
الصفاتاذهيالصفاتثماذانظرتالػيجزئيػاتالصػفاتكبػعب اكبػػون اك
نسب اكقرانات اكخواص اتجدهاكل اابعةكانوار راللصفاتالكليةكفعليػاتليػا
في ابالقوةكتفاصيلليافي اعليالجيلةكتل الصفاتالجزئيةالتيهيفعليػات
تل الصفاتالكليةككجودات ػاكبػ ودات اكبػػون اكاطوارهػاكباصػيات اك
مكيالت اكمتييات اكل افائ ةم تل الكلياتهػاهرةمن ػاخارجػةعن ػاكيػا
تاػػرجالشاصػػياتم ػ مواده ػاال ػيالفعلي ػةالاارجي ػةكتقػػوـب ػاكه ػوقػػوؿ
اميراليومني

فيخطبة منهبدئناكاليهنعوداالافالدهرفيناقسيت دكدقك

لنااخ تع ودقكالينػابػرزتبػ ودقفنسػبةتلػ الصػفاتالجزئيػةالػيتلػ 
الصفاتالكليةكنسبةجزئيػاتاالجسػاـبالنسػبةالػيالجسػماليطلػقاكالقيػاـك
القعودكاالكلكالشرباليفعلزند رف رابحرؼفالنارجبيءمن االػيالفعليػة
االم مكي قوةاليطلقالعاليكالكلفعلهكه ورقكاثرقكبػعاعهكنػورقاعطػي
الكلاسيهك دقكاسعدلكلبتجليهبهجػدقفػالبػيءاالهػوافنظػرتاليػهمػ 
يااالطالؽفافال ات يبتالصفاتكتريكثػراتالكيػاالتاذانظػرتالي ػا
م  ياكثرت اكلك جييع اقائمبهصػادرعنػهراجػ اليػهخػارجعػ قوتػهالػي
الفعليةف يكل ابقوتهكقدرتهكهيكل ػاانػوارجاللػهكجيالػهالقػواـل ػااالبػه
فك ل الننزؿمدداليبيءم االبياءاالبواسطت مكب ػمكمػن مفكػلمػال ػاك
من اكالي اكفي اكب اكعن اكلدن اكبين امن مصلواتاللهعلػي مككل ػافعليػات م
قائيةب ممستيدةعن مككل اكياالت مكف ائل مكابعت مكانػوارهمكتفاصػيل
ٕٕٓ

مجيالتكلياتقواهمقدخلعواعليالكػلاسػي مك ػدهمفصػحقػوؿعلػي



اال كانانح الن راالكلػيكنحػ نػ راالخػرةكاالكلػيكنػ ركػلزمػافكاكاف
فع النبي

ليلةاسريبياليالسياءلماجدباب راكال جاب راكالبجرةكالكرقةك

النيرقةاالكعلي امكتوبعليعليكافاسمعليمكتوبعليكلبيءفك ل 
اعطواكلبيءاسي مكرسي منجدقم نجدقكنفقدقم نفقدق.
كامارجوعالكلالي مفافاليبدءهواليعادكيابػدأكمتعػودكفككيػااف
االبياءبدئتمػ بػعاع مكنػورهمكمػن مكنزلػتنازلػةالػي انػةالبعػدفػاذا
صعدتصاعدةصعدتاليذلػ اليبػدءكدنػتمنػهك

ػرتفػي

ػرتهك

برزتفيمرءاقكمسيعهفيدارالقػربكذلػ افاالبػياءليػانزلػتالػي انػة
البعدلعيارةجيي منازؿاالمكافكمناقلاالكوافبيقت يه ػوركيػاؿالكامػل
اليماالن انةلهثمدعيتصعدتمتيسكةبحبلتلػ الػدعوةملقيػةعن ػالػوازـ
مراتب امتالصةع بوائب اصادقةم رب امالصةنصيحت اكسرهافلياصعدكل
كا دمن اك ل كصفتهونتهبالتيس ب ل الحبلاصػطفاقاللػهعلػي سػب
صفائهكافاضاليهم انورماكافلهكاصفيكالطحكاقػرباليػهكهكػ اكليػا
رف قدم رااليهسبحانهدنامنهكصارانوركاقربكالطحكالدنوم اللههػوالػدنو
من مكالدعاءدعاؤهمكاالجابةاجابت مكالسيرسيرالي مف منتوج ػوفالػي مك
نتقربوفمػن مكنصػعدكفالػي مبػالت يؤب ي ػت مكالتلطػحبلطػافت مكالتكيػح
بكيفيت مكالتحيزالي يزهمفجييػ االعيػاؿكالحاجػاتهكػ اتصػعدالػي مك
ال كاتتسيرالي مكليػاكػافاكل ػ الصػاعدكفابػعت مكانػوارهمكافعػال مك
اعيال مكهمسالـاللهعلي مبتل االعياؿنعيلوفكنعبدكفكنسيركفالػياللػه
ٖٕٓ

سبحانهكنيتثلوفامرقكنجتنبوفن يهكنتقربوفاليهكبابراق مبتلػ الػ كاتك
الصفاتكاالعياؿكاالقواؿكاالبباحكابباحاالبباحنعبدكفاللػهتعػاليقػدرق
فيصعد قانق مبتلػ االقػداـكتتقػربالػياللػهسػبحانهفػافكػلعامػلبعيلػه
نتقػػربفتل ػ الحاجػػاتب ػػمصػػعدتال ػيالل ػهسػػبحانهكم ػ بػػاب مدخل ػتك
بواسطت معرضتاالافاعيال مصلواتاللهعلي منوعافاعياؿكونيةف يعلي
كفقرضػاءاللػهسػبحانهكسػيرهمبتلػ االقػداـ ثيػاالنحػدسػرعتهكاعيػاؿ
برعيةكهواعياؿبيعت مكهوقولهاعينونابػورعكاجت ػادكلػ ل نسػتغفركف
م سي ات مكن يفون االي م.
الوقام الشاتع
في هقام االهـاهـــٔ

كهوراب مقامات مكقيام ممقاـاللهفػياالداءاذكػافالتدركػهاالبصػارك
التحونهخواطراالفكاركالتيثله وامضالظنوففياالسراركهومقػاـانػابشػر
مثلكمنو ياليانياال كمالهكا دكمقاـالقطبيةبي دائرةالرعيةاليشارالي ػا
بقوله كهونعلمافمحليمن ػامحػلالقطػبمػ الر ػيننحػدرعنػيالسػيلك
النرقياليالطيركاليشارالي افي دناطارؽ همراسدائرةاالنيافكقطػب
الوجودكبرؼاليوجودكفيه هلنعرؼاكنوصحاكنعلماكنف ماكندرؾاك
نيل بافم هونقطة الكائناتكقطبالدانراتكسرالييكناتكاليهاالبارة
في دناجابر اليعرفةاثباتالتو يداك رالثػممعرفػةاليعػانيثانيػ راثػممعرفػة
االبوابثالث راثممعرفةاالماـرابع راالابركهوالحقكهوالظاهركهوالسركيافي
بعضاالخباركهومقاـخالفةاللهالكبريبي اهلاالرضكالسياءكمفزعالعباد
ٕٗٓ

فيالدكاهيكمقاـاالمركالناهيكمقاـجاقالعبادككعبةالوفػادكمقػاـنكتسػب
بػهالجنػػافكنعبػدبػهالػػر ي كعنػػدقعػػرؼالعابػدكاليعبػػودكميػزالسػػاجدك
اليسجودكمقاـالقلببالنسبةالياالع اءكالعرشبالنسبةالػيالعػالمكالقطػب
بالنسبةاليالر اكهك اسانراالموراالقترانيةميانقاسعليذل .
فصـل :هػ االيقػاـهػوالػ ينعػرؼبعػضهػواهرقالعليػاءالظػاهرنوفك
نزعيوفان معرفوهمكعرفواف ل مكمقام مكهي اتليستاليعرفةاالطػالع
عليبعضالاصاؿاليكتوبةفيالكتبفافذل هوميانتػاتيمػ اعػدائ مان ػ را
بلتاتيعلياكيلكجهمػالػوبػرزالػيهػوالءلزعيػوهم ػالةمػ ان ػمانصػب
النواصبكلك اعترفوابهالفاالمربلػغمبلغػ راالنيكػن ماالنكػاركانيػااليعرفػة
االستنارةبانوارهمكاالطالععليمظاهرتل الف ػائلرايالعػي كمحبػت مالف
ذاالفطرةاليستقييةاذاصدؽفياخبارقم اطالعهعليجياؿالجييلفقػداخبػر
بحبهفافجياؿالجييلمقناطيسالقلػوبالينصػوبةفػافصػدؽاالقتػراف صػل
االنج ابالمحالةكالت ي مناصلهفاليعرفةهيالعلػمبيحاسػ خصػال مك
مظاهرهارايالعي كالوالنةل مكللوالنةكاليحبةان راعالماتكقدبرحالكػل
االماـالصادؽ

اذاابرؽنوراليعرفةفيالفؤ ادهاجرنحاليحبةكاستانسفي

هالؿاليحبوبكاثراليحبوبعلػيمػاسػواقكبابػراكامػرقكاجتنػبنواهيػه
فيعرفةاؿمحيد


بالبيافكبواط اليعانيهي ظ مالنس  يرهمافنعػرف م

بهقاؿرسوؿالله

ناعليماعرؼاللهاالانا كانتكماعرفنياالاللػهكانػتك

ماعرف االاللهكاناكقاؿعلي

 هاهريامامةككصػيةكبػاطني يػبميتنػ 

الندرؾف ل  ظ ػمال يػركامػاهػواهراليقػاـالثػانيكبػواط اليقػاـالثالػا
ٕ٘ٓ

فيعرف االاصيصوفكهياليشارالي ابقوله لػوعلػمابػوذرمػافػيقلػبسػلياف
لكفرقكاليشارالي ابقولهاذقيلله

فيػ نحتيلػهقػاؿمػ بػ ناكامػاهػواهر

اليقاـالثالاكبواط الراب فيعرفت ابأفالاواصم بػيعت مكبػافالعػارفي 
من مكنحرـعن ااعداؤهمكالنصدقوفب اكانيانعرؼذل مػ عػرؼبػواط 
كاذالػمنكػ ميتحنػ را

الكتابكالسنةكاخلصفيمحبت مكهواليؤم الييػتح 
لمنحتيلهكياركيكامابعضهواهراليقػاـالرابػ كاليقػاـالاػامسف ػوبػأف

العلياءالظاهرني م الشيعةكنشاركوفاعػداءهمفػيهػ قاليعرفػةكالفػرؽاف
االعداءجحدكاب اكاستيقنت اانفس مهلي راكعتػو را كقػدننطقوفبحكػمالفطػرة
االكليةكنعترفو فبتل الف ائلكالعلياءالظاهرنوفعرفواكاعترفواكا بػواك
امتثلواكسليوال اكلولم ننكركامافوق اكليانػات متاكنلػهكػافسػبيل مسػبيل
نجاةلقولهسبحانهالنكلحاللهنفس رااالمااتي اكقوله معاذاللهافناخػ االمػ 
كجدنامتاعناعندق كلك انكاربعضالج لةنفسدعلي مامرهمليػاركيلػواف
الناساذاج لواكقفػواكلػمنجحػدكالػمنكفػركاكفػيركانػةاخػرياالنكػار
لف ائل مهوالكفر.
بالجيلةه االيقاـمقاـهاهرامرهمبي العبادبعبودنػةلػيساكيػلمن ػاك
البدكافنشرحذل اليقاـان رافيفصوؿ.
فصـل :اعلمافالعاليمبرأعػ  ػدكدالػدانيخػارجعػ اقطػارقمنػزقعػ 
صفاتهمستعلعلياعلياذكػارقفالػدانيالندركػهبا ػدمشػاعرقاذاالالتالػي
مثل اتشيركاالدكاتانفس اتحدفالننتف الػدانياليحػدكدبحػدكدقمػ العػالي
بيرايكالمسي كالنيك تعقلانفعاؿالدانيبالعاليكاالنفعاؿم نفسالفعػل
ٕٓٙ

كليسذاتالعاليبفعلكالالدانينفسهالل ماالافننفعلبفعلالعاليالػ يهػو
نصلالػيبػيءمػ العػاليكافاللػه


فيرتبةالدانيكهوالبغيةفيحاؿللدانياف
سبحانهم بدن  كيتهخلقفيكلدانرةم دكانرالوجودقطب راكمركز راهومبرأ
ع جيي  دكدتل الدائرةكاقطارهاكج ت اكنسبتهاليالكلعليالسواءف ػو
اببهاجزاءالدانرةباليبدءالعالي ياتقػدسعػ  ػدكدهاكاقطارهػاكج ت ػا
كالعاليفليسبشرقيكال ربػيكالجنػوبيكالبػياليكال ػاركالبػاردكال
رطبكالنابسكالعاؿكالدافكنسبتهاليجيي الدائرةعليالسواءف ػوابػبه
االبياءبالعاليكابعػدهاعػ خصػاؿاجػزاءالػدانرةفصػلحالفنصػطفيهالعػاليك
نرت يهكنجتبيهكنصطنعهلنفسهكنجعلػهمسػتودعسػرقكماػزفعليػهكم ػبط
امرقكن يهكعرشاستوائهككرسيكالنتهكمظ رصفاتهكمراةجيالهك جاب
جاللهكبابنوالهكندعطائهككجهب ائهكلسافادائهفبهنتوجهالياهلالػدانرة
كبهنناطق مكبهنبابرهمكبهنساكرهمكبهنعطي مكنينع مكبػهنحيػي مكبػه
نييت مكبهنامرهمكبهنن ػاهمكبػهنؤاخػ همكنعػدؿبيػن مكيػااتاػ الػركح
اليلكوتيالركحالبااريال يفيالقلبعرشاستوائهكقاؿماكسعنيارضيك
السيائيكلك كسعنيقلبعبدياليوم كاتا قكرسيكالنتهفاسػتقرعليػه
للحكومةبي االع اءكبهامرهمكن اهمكاخػ عػن مكاعطػاهمكبػهنػاطق مك
اديالي مكاصطفاقم بين مكاجتباقف ونكلػماالع ػاءبقولػهانػاجسػممػثلكم
ّ
نو ياليم الركحاليلكوتيك اككػ اكلػمننزلػهقولػهانػاجسػممػثلكمالػي
افنجعلهكالعظمكبصالبتهككثافتهكا تجابػهعػ اليبػدءبػلهػوجسػمكلكػ 

ابرؼاالجساـكارق اكالطف اكاعدل اكاكيل ابحيانكوفقائي رامقػاـالػركح
ٕٓٚ

قدخل عليهالركحخلعةاسيهكبرفهبافجعلهخليفتػهفػيبػالدقكالقػائممقامػه
فياالداءفالننقصع مقامهاعترافهبانهجسممثلسانراالجساـكيااتاػ ذلػ 
بعضاليتنقصػي فػياؿمحيػد

كارادكاسػلبف ػائل م

بػ ل فالسػياء

جسمكاالرضنعنيفيالجنسالفيالشاصيةكااللكانتمثل افيالكثافةكليا
كانتتليقبافتكوفمحلاالقداركاالرض.
بالجيلةف ل اليركزكالقطبنكػوفخليفػةالعػاليمػ راقفقػدراقكمػ 
عييعنهفقدعييعنهقدجعلهامام راكقلب راكقطب راككعبةكقبلةلالع اءككج رالػه
نتوجػهاليػهاالكليػػاءكالفػػرؽبػػي هػ االيقػػاـكمقػػاـاالبػػوابافاالبػػوابمقػػاـ
اليصدرم  ياالتاكيدكاالماـمقاـاليصدرم  ياانهمبدءاالبػتقاؽكمػ 
ياانهمفعوؿكاالبوابكاعلياذكارالقلبكاليركزكاالماـكادنياذكػارقك
اسفلمقاماتهفاالماـفيمبدءسفرقم الحقاليالالقابوابكفيمنت ػيسػفرق
ذل  ي سيرقفيالالقاماـ.
كصفةاتااذقاناقخليفةكتجليهفيهافالعالينسبتهاليجيي اجزاءالػدائرة
عليالسواءقدتجليل اب اكب اا تجبعن اكجييع ػاكيالػهكفعليتػهكنػورقك
بعاعهكصفتهقائيةبهموجودةله اكيةعنهبالتفاكتاللطيحفيلطافتهكب اك
الكثيحفيكثافتهكب ااذلهكياؿفيالكثافةكتعيير ػدهاكيالػهككيػاؿفػي
اللطافةكتعيير دهاكيالهالنريفي انوراالنورقكالنسي في اصوتاالصوته
كذل هوالفطرةاالكليةالتيفطراللهالالقعلي اكاتػمعلػي مالحجػةب ػاكقػاؿ
ل مالستبربكمقالوابليبػاجيع مفكػافالنػاسامػةكا ػدةكليػانظػرتالػي
انفس مكاختالؼصػف ات مكنسػب مبػافمػن ماللطيػحكمػن مالكثيػحكمػن م
ٕٓٛ

العاليكمن مالدانيكمن مالغالػبكمػن ماليغلػوبكمػن ماليسػاربالكسػرك
من ماليسػاربػالفتحكمػن ماليحػرؾكمػن ماليتحػرؾكمػن ماليالػ كمػن م
الييلوؾكمن مالحاكمكمن ماليحكوـكهك اعلػيافجييػ ذلػ مػ انتظػاـ
الالقككوفاالثراثر راكالنورنور راكتعييرنورالكياؿجيي اقطػارالقوابػلعلػي
ن جالحكيةكالنظمالطبيعيكااللمنك االثراثرالوا دجلبػأنهكليػادؿعليػه
كياهومعلوـعنداهلاالف دةكجدتبع االطحكابػرؼكاجيػ كاكيػلك
اك دكادكـكانوركاقوـكاقويكابدكبع اباالؼذل كياهوبي ف والء
االف لوفنحكوفم صفاتالعالياكثركاجي ف مانسببالعاليكاببهبػهبػل
اعلياالعاليمن اهوالحاكيلجيي خصاؿالعاليكصفاتهالكاملةكلهجيعيتػهك
كليتهالفرؽبينهكبينهاالانهعبدقكخلقهفتقهكرتقهبيدقبدؤقمنػهكعػودقاليػه
ففيعالمالنسباكجباللهسبحانهطاعةاالدانيلالعاليلق ارنةصفاتنحكي ا
االعاليكجامعيت اعليالنظمالطبيعيكجعل م جةعلي مكياهوالواق فافاسم
الله جةعليالر ي كاسمالر ي  جةعليالػر يمكالنػوراالقػرباالبػبه
جةعليالنوراالبعدكالعشرةاجي م التسعةكهك االعالم جةعليالجاهػل
كالقويعليال عيحكالحكيمعليالسػفيهكالرجػلعلػياليػراةكامثػاؿذلػ 
ففرضاللهطاعةاعػالي معلػيادانػي مكاتاػ االعػاليخلفػاءقاذكػانوا ػاكي 
لصفتهالكليةالعامةالجامعةكك ل كلكا دمي دكنهخليفػةبالنسػبةالػيمػ 
دكنهقاؿ

كلكمراعككلكممسػػوؿعػ رعيتػهكلكػ علػي سػب كانتػه

العاليكبقدرهاكالحجةاليطلقةالكليةعليالجيي هواعلػياالعػاليالػ يهػو
جي العاليككلهفيجريم ذل العاليبقوةلطيفتهنورعلياالدانيفي توجػه
ٕٜٓ

اليهاستنارم ذل النوركمػ تػوليعنػه ػرـكاهطلػمف ي نػاجػاءتاال كػاـ
اليت ادةالسعادةكالشقاكةكالحس كالقبحكاليػوم كالكػافركالجنػةكالنػارك
عليوفكسجي كامثاؿذل في توجهاليهصارمومن راك سن راكسػعيد راكمػ اهػل
الجنةكم عليي كم ادبرعنهصارباالؼذل كه قالعرصةعرصةالتشرن ك
هيعرصة فبعااللهالنبيي مبشرن كمن رن كانزؿمع ػمالكتػابكالحكيػة
ليحكمبي الناسفييااختلفوافيهكعرصة فين مم ام كمن مم كفركلوباء
اللهمااقتتلواكلك اللهنفعلمانرندكعرصة كالنزالػوفماتلفػي االمػ ر ػم
رب كل ل خلق مف االعاليال يفيرتبةه قالدائرةهواالماـكهوالحجػة
كهوالغانةكاليفزعككج هاليتقلببي ه رانيالعبادكخليفتػهكالقػائممقامػه
فياالداءفاف م.
فصـل :افالقلبكالقطبميػانجػبكجػودقفػيكػلدائػرةكتكثػر تػي
نيك صدكرهاع موثرهافػافالطفػرةفػيالوجػودباطلػةكصػدكرالكثػرةمػ 
الو دةبدكفترتب كييمحاؿكياتػريمػ انػهمحػاؿافنوجػداالثنػافقبػل
الوا دكالثلثةقبلاالثني كاالكثػرقبػلاالقػلكنسػتنيراالبعػدمػ السػراجقبػل
االقربمنهكننفعلاالكثحقبلااللطحكهك اكذل افاللهسػبحانها ػد يػر
متاصػصباصوصػػيةكقدرتػه يرمحػػدكدةك يرماصوصػةفال ػقامكانػ رافي ػه
صلوحجيي مراتبالكثرةم القرباالقرباليالبعداالبعدالنهمحلقدرتػهك
مظ رمشيتهكميك ارادتهكاستويعليعرشذل االمكاففلمنك اقربالػي
ءاخركلمنك بالتجليفي داقويمػ تجليػهفػي ػداخػركهػو

بيءم بي

ا دناف با دنتهفيجيي تل الحدكدفتجليبجيي ماكافقػادر راعلػيالتجلػي
ٕٓٔ

بهككافم الحكيةالتجليبهفانػهكيػاؿلػهكجيػاؿكالننتظػرلنفسػه ػدكث
كياؿكالطركءجياؿفتجليفيجيي تل الحدكداليستجنةفيذل االمكافك
اه رقدرتهعليجييع اكلمنك ال دهارجحافعلياالخػرمػ  يػاانفسػ ا
لتساكن اكلمنك هوباقدرعليا دهاكالاقربم ا ػدهافتجلػيبكل ػافوقػ 
علين جالحكيةكالصوابكصدرالتجليمنهبالكلدفعةكه رفيالكػلعلػي
الترتبالحكييكامثلل فيذل مثا رالكهوافالشيسخلقم خلقاللهكك ا
نورهاكك انورنورهاكك انورنورنورهاكهك اكجييع ػاكانػتميكنػةفػي
االمكافمقدكرةللهسبحانهكليساللهسبحانهاقدرعلينورالشيسمػ قدرتػه
عليالشيساكعليالعكسكانيانسبتهكالنسبةم الكلعلػيالسػواءكقدرتػه
عليالكلسواءكاالمكافال يهومحلتل القدرةكمظ رهاان راصػالحلكل ػا
عليالسواءكياافجييػ الحػركؼفػياليػدادعلػيالسػواءكمػراديباالمكػاف
االمكافالراجحال ينسبةالينيركالنوراليهعليالسواءالاالمكػافالجػانزالػ ي
افكافللينيرالنصلحللنوركافكافللنورالنصلحللينيرفتجلياللهسػبحانهبيػا
كاففياالمكافمستجن راكبالقوةمرةكا دةالنهالانتظارمياعندقكمنػهكنسػبته
اليامكافالشيسكامكافانوارهاعليالسواءفتجليبكل ابالترقبكلك ه ر
التجليفيالقويايانفعلتالقويعليتػدرج اكترتب ػافانفعلػتالشػيساكؿ
ثمانفعلنورهاثمنورنورهاثمنورنورنورهاكهك افافاللهسبحانهنالػقكػل
ءعليماهوعليهكااللمنك هوهوككاف يرقفنورالشػيسهونتػهالترتػب


بي
عليالشيسكالصدكرعن ػاكافتقػارقالي ػاكاستفاضػتهمن ػاكاسػتيدادقمن ػاك
االستدارةعليقطب اكلوكاف يرذل لمنك نورالشيسككافبي رابراسهفليا
ٕٔٔ

كافالواجبخلقكلبيءعليمانقت يهكالنقت ياالعلػيمػاهػوعليػهخلػق

نورالشيسبالشيسكنورنورالشيسبنورالشيسكهك ا.
فتبي م ه االبيافالشافيالكافيالوافيافالطفرةفيالالقباطلةلترتػب
االبعدعلياالقربكتوقفهعليهكه ورالالقعليالترتبالحكييمػ الكيػاؿ
كالمان منهفيقدرةاليتعاؿفالبدفيكلدائرةمتكثرةاالجزاءم قطبمتو د
فيتل الدائرةمعتدؿكاملنسبتهاليجييػ الج ػاتكالحػدكدكاالقطػارعلػي
ن جسواءكنكوفاببهاالبياءباليبدءفيكوفهوفيتل الدانرةالفاتحالاػاتمك
اكؿم نحييبفيضالعاليكاخرم ننت ياليهالحيوةكالقلبفيالبدفكنكػوف
هواليترجمع مراداتاليبدءلل ن النعرفوفلحنهكالنطلعوفعليامرقلعػدـ
اليناسبةكالنشعركفبحكيػهليتلقػيهػوامػرالعػاليكنغلظػهفػي جػابنفسػه
بحيانشعربه واسسانراالع اءفيتػرجمل ػمبلغػت مكقػدمرانػهبنفسػهامػر
العاليككيالهفيه قالرتبةكصفتهفراج كتنبهكلواله االقلبلمنشػعرا ػد
نتحػرؾبتحرنكػهكلػمننفعػلبفعلػه


نحيبحيوتػهكلػم
امرالعاليكال كيهكلم
لترتبكينونت معليذل القلبفلمنعرؼا دمن مربهكلمنقدرعليبكرقك
العلياالعت اراليهكالعليالتوجهاليهفالقلبهوهاهرالعاليفيدائػرةالػداني
كهوجاههلدنهككعبتهفيعرصتهكقبلتهكخليفتهفيبػالدقكالقػائممقامػهفػي
االداءاذكػػافالتدرك ػهاالبصػػاركالتحون ػهخػػواطراالفكػػاركالتيثل ػه ػػوامض
الظنوففياالسرارالالهاالاللهاليل الجباركهوالػ ينجػباسػتدارةاالع ػاء
عليهكاستيدادهامنهكاستفاضت اعنهكتوج االيهكالرجوعاليامرقك كيهك
تسػػليي ال ػهكاخ ػ هاعن ػهكافتراض ػ اطاعت ػهكنج ػبعلي ػاالتوس ػلالي ػهكب ػهك
ٕٕٔ

التفونضاليهكالتوكلعليهكاالتصاؿبهكاالنقطػاعاليػهكاالفتصػيرميتػةرجسػة
نجسةمنقطعةع اليبدءكه االقطبمياالبدمنػهفػيالشػرعالكػونيكالكػوف
الشرعيمع راكيارانتفياليثاؿكف يتم نظماليقاؿكهو يرمقػاـاالبػواب
ال يتقدـفيالاطػابفػافمقػاـاالبػوابمقامػهمقػاـالػر ي اليسػتويعلػي
عرشالقطبكالقلبقاؿ ماكسعنيارضيكالسيائيكلك كسعنيقلبعبدي
اليوم  كمقاـاالبوابمقاـالينيركمقاـالقطباقرباجػزاءالنػورمػ الينيػرك
اكؿصادرم اجزاءالنورم الينير.
الافالحرارةكاليبوسةالجوهرنتي اليعبرعن يابالنارهيػامثػل
فاقوؿمتيث ر
ال اتالبرن ةع مشعرالبرناتكالحرارةكاليبوسةالعرضيتافهيااليعبػرعن يػا
بفعلالناركهيااكؿتجلللنارالغيبيةكاكؿكصحبهكصفتنفس اف وايذلػ 
الفعلايتل الحرارةالظاهرةالتيهيهاهرالناراكالنارالظػاهرةهػومػ  يػا
اليثاؿاليلقيفيهونتهاليعبرعنهبنفسالفعلمقاـالبيػافكالحقيقػةالباقيػةبعػد
كشحسبح اتالجالؿم  يرابارةكهومػ  يػاكونػهه ػورالنػارالغيبيػةك
تجلي امقاـاليعانيكم  ياانهمالوؽبنفسهكانػهاكؿمالػوؽكاكؿ ػادث
كلوكافبنفسهكهواليعبرعنهبيحلاليشيةكاكؿمتعلق امقاـاالبوابفليامس
الده ال يهوفيعرصةاليقيداتكا الهدخان را تيابتعلبهكاست اءالبيت
دثالقلبال يهوالشعلةكالبدفال يهواالنوارفالشعلةقلػباالنػواركاكؿ
مااست اءمن اكاخرماتنت ياليهاالنواركهوفوارةالنوركالحيوةكاليترجمعػ 
الغيبللش ادةكالسفيرنعمهوالباباالدنيكنيثلبهللباباالعلػيكانيػاذلػ 
الجلافاالمكافالراجحال يهوانيةالفعلهولهده نحيله يافعليتػهدخانػ را
ٖٕٔ

تينشتعلبالفعلكنحدثالشعلةالتيهػيالوجػودالػراجحفي ػيءعرصػات
االمكاففاذامثلناسابق رالالبواببالشعلةفانياهوللتف يمككلبيءفيهمعنيكػل
بيءكلك االفاذاب ناافنرن اليراتباالرب فيبيءكا دارنناؾافالشػعلة

مقاـالقلبفدخان اكػالركحالباػاريكزنت ػاكالعلقػةالصػفراءاليتصػاعدعن ػا
البااركالحرارةاليشتعلةفي اكالحيوةاليشتعلةفػيالباػاركالنػورالينبػامن ػا
كالحيوةالينبثةم القلبفيالبدفاالافالقلبهوفوارةالحيوةناػرجمػ  يبػه
اليهاهرقالحيوةدائي راكنربحعلياالع اءمانطفحمنهفلػوقػبضعلػيالقلػب
طرفةعي انقلصالحيوةاليالقلبم جيي االطراؼبلانطفػأضػوؤهاكبقيػت
فيهلياتاليػوتفالشػعلةهػيكجػهالنػارككعبت ػاكقبلت ػاكلسػان اكنػدهاك
ترجيان اكخليفت اك جاب اكنقاب ػاكهاهرهػاك يام ػاكقبت ػاكامثػاؿذلػ ك
الشاهدعليذل قولهتعالياناارسلناؾباهد راكمبشر راكن نر راكداعيػ راالػياللػه
باذنهكسراج رامنير راكهوفيمقاـالرسالةباهدكمبشركن نرك داع ف وفيمقاـ
الرسالةسراجمنيرفاف مكلياكافالسراجخليفةالنارالغيبيةخلعتعليػهباسػي ا
ك دهاكاقامتهمقام افياالداءكامرتسانراالنوارباالستدارةعليهفياالهتداء
كذل سرسارفياالكوافكياتريم االمثاؿكفيالشران كياتػريمػ عػدـ
امكافاهتداءا دم الالقاليخيرقكبػرقاالبنبػيكامػاـنتاسػيبػهكن تػدي
ب داقكنقتديبهكنأخ عنه.
فصـل :اعلمافاالنوارمشاعرهمنورنةالنػدركوفاالمػاهػومػ جنسػ مك
النف يػػوفاالمػاهػومػ بػػكل مكالنكلفػػوفاالبيػااكتػػواكذلػ  كػمالعػػدؿ
الربػػوبيفلػػيسل ػمالتجػػاكزعػ الشػػعلةالت ػيهػيكعبػػت مالتػيد ي ػتارض
ٕٗٔ

كجودهمم تحت اكانبثتمن اف ممن ابدئواكالي انعػودكفكهػياكؿمػاخلػق
م مراتب مف يعقل مكهوكسطالكلكبهنعبدكفالر ي كنكتسبوفالجنػاف
كاليهنتوج وفكاليهاالندينيدكفكاليػهنشػيركفكانػاقناػاطبوفلكػ المػ 
ياالػدخافبػلمػ  يػاالحػرارةالفعليػةالظػاهرةفيػهكقدكشػفواسػبحات
الدخافبالابارةفالنشعركفبهكافتوج وااليهكالم  ياالحرارةالفعليةبػل
م  يااليثاؿاليلقيفيهونتهم النارالغيبيةالم  يااليثاليةبلم  يػا
معاذاللهافناخ االم كجدنامتاعنػاعنػدق

النارالغيبيةكذل منت يسيراالنوارك
لمنوجدالنار ياالتظ ركالتافي ياتظ ركجعلتالشعلةل ابكل ػاك
كليا 
افكافل ادخافهليانيكلك است ل كلمنبقااللادمػةالنػاركاه ػارامرهػاك
ترجيةسرهاكانصاؿامرهالمنبقمجاؿلطالبالناراالم طرنقه قالشعلةفي 

بانع ابانع اكم توجهالي اتوجهالي اكم اعرضعن ااعرضعن اكم اطاع ػا
اطاع اكم عصاهاعصاهاكم عاملمع ابيعاملةخير رااكبر رافقػدعامػلمع ػاك
ك ل جيي ماعاملػتالشػعلةمػ االنػوارف ػومعاملػةالنػارفا راق ػاا راق ػاك
تكليس اتكليس اكتجفيف اتجفيف اكاضاءت ااضاءت اكجيي مانصدرمن اهومػا
هػوعليػهاكؿالالػقافنكػوف

نصدرمن االفكلبيءنوجدعليماهوعليهكما
لليبدء اللغيرق تينفسهف ولهف ولهفجيي مالهلهكجيي مالػهلػهفانػهلػيس
لنفسهكانياهولهبحياتريافالشعلةافنتالييلوكيةع نفس ا تػيصػدقت ا
النارلصػدق افػي دعون ػافكسػت ااسػي اك ػدهاكفوضػتالي ػاامرهػاكفعل ػا
فالتشاءاالماتشاءاقاقلوالخوفيافنقولوار ماللهقاتلهالبدنتاسرار رام مقاـ
االمامة تينعليواان ملمنعرفواامام ماالكيانعرفهعدكقاسي راكرسي راك سػب را
ٕ٘ٔ

كنسب راكانياالفػرؽفػيالجحػودكالتسػليمافلػمننكػركاف ػائلهفلنقػبضالعنػاف
فللحيطافاذافكلوالخوفيم االطالةل كرتاخبار راعدندةكسانركتبناككتب
االخبارب امشحونةك دناطارؽب ب ابمشتيلعليكثيرم كصػحمقػاـ
االمامةفافب تفراج كفيماذكرتكفانةكبالغ.
فصـل :التزعممياكتبناافمقاـاالمامةهومقام ماليش ودال يكػافنػري
من مفافذل هومقام مالاامسكياناتيبلهوكيالو ناعليهمقاـقطبيػت مك
مركزنت ملدائرةالرعيةكهمفيذل كالقلبفيالبدفكالقلبهواعدؿاجػزاء
البدفكالطف اكانعي اكابب اباليبدءكهو يراللحمالصنوبريال يهوا لػظ
اللحوـكالعلقةالدـالتيفيهبػلاللحػمالصػنوبريبينزلػةاليسػرجةللسػراجك
علقةالدـالتػيفيػهبينزلػةالػده الػ يفػياليسػرجةكالباػاراليتصػاعدمن ػا
بينزلةالدخافاليتصاعدبالناركالحيوةالتيفيذل البااربينزلةالناراليشػتعلة
فيالدخاففالشعلةايالركحالبااريهوقلبالبػدفكاعػدؿاجزائػهكالطػحك
هوجسمعنصرياالانهفي انةالنعومةمركبمػ العناصػركسػانراليركبػاتك
انيااللحمالصنوبريكعاؤقكهوا لظاللحوـصون راعليالركحال يفيجوفػهك
انيانسييباسمالقلبتسييةباسمالحاؿكيانسييالركحبالقلػبتسػييةباسػم
العقلال ياستويعليهفافالعقلهوالقلب قيقةاففيذل ل كريلي كػاف
لهقلب فقلبدائرةالبدفكقطب اال يلػيسبشػرقيكال ربػيكالجنػوبيكال
بياليكمبعدعنهالحدكدمنزقع االقطػارهػوالػركحالباػاريكهػومػ بػدة
نزلةقطبالعالمننبغيافنكوفالطحم جييػ 

لطافتهالنريفاالماـال يهوبي
اجزاءالعالمكاعدؿكانسبكاببهباليبدءليطل عليمرادقفيكوفمقاـامػامت م
ٕٔٙ

بلطافةمحدبالعرشالمتسي قوله قلباليوم عرشالػر ي فاالمػاـالطػح
م جيي اجزاءالعالمكنساكيفيلطافتهمحدبالعرشكفياعتدالهاعػدؿمنػه
بيراتكه اهوال يركيفي دناطارؽ االماـناطارؽبشرملكػيكجسػد
سياكيكامرال يكركحقدسيكمقاـعليكنورجليكسرخفيالابركعػ 
النبي

في دنامامعنػاق افجسدالنبيفيالدنيابلطافةاجساداهلالجنةفي

الجنةكل ل تريانهالهلل مكالنريل مف ػلةكنسػيركفجييػ العػالمفػي
الم علياءاليي 
طرفةعي باجسادهمفع بصانرالدرجاتافرج ر
ابيعبدالله


رمجلػس

فقاؿله نانينيافينينكمعلياءقاؿنعمقاؿفيابلغعاليكمقػاؿ

نسيرفيليلةكا دةمسيرةب رن كنزجرالطيرفقاؿلػهابوعبداللػه

افعػالم

اليدننةاف لفقاؿاليينيكمانفعلقاؿ نسيرفيساعةم الن ارمسيرةالحسنة
تينقط الحعالممثلعاليكمه اانت يكركيع علي

افم كراءقاؼ

عالمالنصلاليها د يريكانااليحيطبياكراءقكعلييبػهكعليػيبػدنياكم
ه قكاناالحفيظالش يدعلي اكلػواردتافاجػوبالػدن ياباسػرهاكالسػيوات
السب كاالرضي فياقلم طرفةعي لفعلتلياعنديم االسماالعظػمكانػا
االنةالعظييكاليعجزالباهركم ه قالج ةعػركج مبجسػي مالشػرنحفػي
الحيوةكبعداليياتاليالسياءف مفيمقاـاالمامػةكالقطبيػةكالقلػبالننػال م
االنديكاالبصاراالبوسائطك جبكركاةكنقلةعن مفافالطفػرةكيػاعليػت
باطلةككلبيءندرؾماهوم جنسهف مفيذل اليقاـاعلػيمػ ادراؾاهػل

االرضكه اهومعنيماركيانه لونب قبػراالمػاـالنػريفػيقبػرقكانػهفػي
العرشننظراليزكارقف مفيه االيقاـم جنسالرعيةالم نػوع مكالمػ 
ٕٔٚ

الم جنساالجساـكليسوام نوعالعرشك
صنف مكالكابااص مف مان رامث ر
الم نوعالكرسيكالم نوعاالفالؾكالم نوعالعناصركقولهانابشرمػثلكم
نعنيفيالجنسالفيالنوعكالصنحكلوكػافنػرادمػ اليياثلػةالعيػوـلكػاف
نعوذباللهمثلكلكا دكا دفيجتي فيهجيي النقانصكالي اـفػالعيػوـفي ػا
البتةكانيااليرادهوالجنسم النوعفاالماـبشركياافسانرالبشربشػرثػمهػل
هواعدؿالبشركالطف مكاقون مكاقرب مم اليبدءكهومعصوـمط ػرمصػفي
تيصارالنق راالفنو ياليهانياال كمالػهكا ػداـالفػافقلػتالكفػرتكاف
قلتنعمفالعيوـفياليياثلةف وابرؼالرعيةكاصفي مكم رعيتهالسيوات
كاالرضف واصفيم الكػلف ػواصػفيمػ محػدبالعػرشكاسػرع ركػةك
اجليانطباع راكا كيلليبدءمنهبحياانػه جػةعليػهكامػاـكهػومػتعلممنػهك
مكتسبللحيوةكالعلمكاالنيافمنهفليسمقاـقطبيت ممناؿكػلنػدكبصػركاف
السيواتالسب كاالرضكمافي يافيندقفيه االيقاـككػرةفػينػدا ػدكم
ندنرهاكيحنشاءكيافي دناقنبرككياتريم استيالءقلب علػيبػدن ك
تقليبهكجعلاعالقاسفلهكاسفلهاعالقكتحرن ايع وباءكتسكي ايع ػو
باءكهػواليػدرؾبػالعي السػام بػاالذفالػ انقباللسػافالشػاـبػاالنحالنػاطق
باللسافالباسطباليداليابيبالرجلاليتايػلبالايػاؿاليتفكػربػالفكراليتػوهم
بالوهمالعالمبالعلماليتعقلبالتعقلبالجيلة*مافػيالػدنارسػواقالبػسمغفػر*
فيالزنارةب مسكنت السواك كتحركتاليتحركاتكان رافيالزنارةالسالـ
عليمقلباال واؿككياالنغيببي ءمػ االع ػاءعػ القلػبكالنتحػرؾك
النسك االبابارتهكال يوةلشي ءمن ااالمافاضعليهمنهكػ ل االمػاـف ػو
ٕٔٛ

الواقحعليالطتنجي كالناهرفياليشرقي كاليغػربي كمطلػ كبػاهدعلػي
السياكاتكاالرضي كلوالذل لم نك لش ادتهمعنيكهورجلنائمباليدننة
كسانرالناسكفيياذكرتل كنب تكفانةكاصلنفتحمنهابوابلوتفكرت
فيهكلوبنيناعليالتفصيللطاؿبنااليقاؿكلمنتمالكتػابفػياليػػاؿكاللػههػو
اليستعاففيكل اؿ.
كلو عرفتماذكرتلعرفتافالقوـلم نعرفوام مقػاـاالمامػةاالبعػض
الظواهرالتينعرف اكلم كافلػهعػي مػ عػدكككلػيكلػيسفيػهكيػاؿك
اعجبم ذل افعدكهمنريماالنركفكنعتػرؼبيػاننكػركففػافعػدكهم
نقوؿفيعلي

:

تقيلػػتافعػػاؿالربوبيػػةالتػػي

ع رتب ام ب ان مربوب

كناعلةالدنياكم بدؤخلق االيػػ

ػهسيتلوالبدأفيالحشػرتعقيػب

كهمننكركفذل ابداالنكاركنقوؿعدكهم:
كاللهلوال يػدرمػاكانػتالػػ

ػػػدنياكالجيػ البرن ػةمجي ػ

كاليػهفػينػوـاليعػػاد سػػابنا

كهواليالذلنػا ػد راكاليفػزع

كهمننكركفذل كعدكهمنقوؿ:
خلػقالزمػػافكدارتاالفػػالؾ

عالـاسػرارالغيػوبكمػ لػه
كنقوؿ:

ػظ ورعليمستودعاتالسرانر

كذكاليعجزاتالباهراتاقل االػػ
كهمالنقولوفب ل كنقوؿعدكهم:
ٕٜٔ

صػػفات اسػػياءكذات ػ جػػوهر

بريءاليعانيم صفاتالجػواهر


تجلع االعراضكالكيحكاليتي

كتكب ػرعػػ تشػػبي ابالعناصػػر

كهمالنقولوفب ل بلننكركنهابداالنكارالي يرذل مياالنحصيكانػا
اقوؿ:
فال ركافنرتابكالصبحمسفر

اذالمتك لليرءعي صػحيحة

كال وؿكالقوةاالباللهالعليالعظيم.

الوقام الخاهس
فػيمقػػام مالاػػامسكهػومقػػام مالعرضػيالعنصػػريالػ يه ػػركافيػه
بيشاركةالرعيةكهػ االيقػاـمػن مهػوالػ يتفاضػلفػيمعرفتػهاليػدا وفك
الوعاظكعامةاليػوالي كعليػاؤهمالينصػفوف يرالكػاتيي كلػمنتجػاكزقالػي
هػػواهراليقػػاـالرابػ االقليػلمػػن مكمنت ػيمعػػرفت مافعليػ را

هػوال ػػارب

بسيفي كال طاع برمحي قال بابخيبركقاتلعيرككمر بهازـالصػفوؼك
النكترثبااللوؼهومصليالقبلتي كبان البيعتي كاكؿالناساسالم راكاخػرهم
خركج رام عندالنبي

 كهوزكجالبتوؿكسيحاللهاليسلوؿكابوببيركبػبر

كالنوراالنوركهك ام امورالتنكركقػدبػ دب ػاكػلناصػبابتػركقػدا تج
باكثرهاكازندمن اعلي

عليالينافقي فاقركالهكلمنقػدركاعلػيانكارهػاك

كتبالعامةكالااصةب امشحونةككأن مالنزعيوفف يلةفػوؽذلػ كقداخػ 
خلف ػمبع ػدتيػػادن مف ػيالتشػػي ع ػ سػػلف مال ػ ن كػػانواجدنػػديالتشػػي ك
النتحيلوفازندم ذل كقالوااناكجدنااباءناعليامةكاناعلياثػارهممقتػدكف
ٕٕٓ

كلعلبعدمابينام ه االيقاـان رابعضخفاناقتعرؼان ملمنحػوزكاعلػمهػ ا
اليقاـان راكالقوةاالباللهكفيه االيقاـان رافصوؿ.
فصـل :اعلمانهلياخلقاللهالعقلخلقػهك ػدقالنسػاكنه يػرقكالنصػاقعه
سواقكلمنك فيدناراالمكاف يرقفامرقباالدباركاالنتشارفيمراتباالمكػاف

كاصقاعهفنزؿرتبةبعدرتبةكهوفيكلرتبةبالفعلبياهيعليػهميػاناصػ اك
بالقوةمياكافعليهفوق افكاف ي رافيكلعلياكماتفيكػلدنيػاالػيافكصػل
اليالترابكهو انةبعدقم رباالربابكن انةموتهكاضػيحاللهكتالبػيهك
ضعفهفنوديباالقباؿكالصعودالػياللػهاليتعػاؿفصػعدبػي رابعػدبػيءكترقػي
جياد راثممعدن راثمنبات راثم يوان راثمانسان راثمكلي راثػمنبيػ راكهػوالفػاتحليػااسػتقبل
بدء راكالااتملياسبقعود راكهواكؿماخلقاللهكاخرماخلقاللهسييفيالبػدء
بالعقلكفيالعودبالنبيكم البي انهكليابعدع اليبػدءنػزك رالضػعحقوتػهك
َر ُخ َو ْتبنيتهككافاقلدفع رالالعراضع نفسهككلياكػافاقػربكػافاقػويك
ابػدككػافاكثػردفعػ رالالعػراضفكػاف يػاكػاففػي انػةالقػربخاليػ راعػ 
االعراضخالصاال راضككليانزؿدرجةلحقهاعراضكصارتاكثرالػياف
بلغ انةالبعدفكافاكثراعراض راكاقلا راض رام كلمرتبػة تػيانػهتحقػقفػي
انػةالبعػدعػالممسػتقلنسػييبعػالماالعػراضلػهسػيواتعرضػيةكارضػوف
عرضيةكمواليدمن اعرضيةليسكا دمن اعليصرافتهاالكليػةكذلػ مػاتػري
م عالي اليش ودفانهليسسػياؤقبسػياءاصػليةكالارضػهبػارضاصػليةكال
مواليدقبيواليداصليةكالعبرةب افيانظػارالحكيػاءكالفػيكتػاباللػهكسػنة
النبػيكاخبػػاراالكليػػاءفان ػػاكسػػراببقيعػةنحسػػبهالظيػػافمػػاء تػياذاجػػاءق
ٕٕٔ

لمنجدقبي اككجداللهعندقفوفيه سابهكاللهسرن الحسابكهػ قاالعػراض

زبدن هبجفاءكاماماننف الناسكهواال راضفييكافياالرضكهيمراد
الحكياءم الفاه ماذااطلقوا.
فليانزؿالعبادجييع رااليداراالعراضه قكاراداللهسبحانهاعػالءكليتػه
كاه ارامرقكاتياـ جتهكابالغدعوتهاه رالحججسػالـاللػهعلػي مفػيهػ ق
الداران راكاصػطفيل ػمقوابػلعرضػيةمػ هػ قاالعػراضلكػ مػ اعػدل اك
اصفي اكاكرم اكاقون اكالطف اكانعي اكاه رانوارهمفي ا تينطقػتب ػمك
تحركتكسكنتكنظرتكسيعتكفعلتمػافعلػتب ػمكقامػتمقػام مفػي
االداءاذكافالتدرك ماالبصارالعرضيةكالتحون مخواطراالفكػاركالتيػثل م
وامضالظنوففياالسرارفقامتبي ه رانيالعبادتدعواليمبدئ اكتشيرالي
موالهاف مفيه االيقاـجزئيوفكبشرم كلدادـعلينبيناكالهكعليػهالسػالـ
ناكلوفالطعاـكنيشوففياالسواؽكباقيافرادنوع مكنجريعلي ممانجػري
عليالسانرن كم ذل همفػيهػ االيقػاـاعلػمالكػلكا لػمالكػلكابػج ك
اقويكاسايكاعبدكازهدمعصومي مط رن ع كلرجسكلػوثكنقػصك
عيبائيةدعاةهداةقادةسادةذادةنجريعليانػدن مارادةاللػهكعلػيالسػنت م
مشيةاللهالنعصوفاللهماامرهمكنفعلوفمانؤمركفكهممفزعالاػائفي كملجػأ
ال اربي كمالذاليستجيرن كمقيلواالعاثرن اسوةاليتاسػي مقتػدكااليقتػدن ك
فتنةاليفتوني كهمفيه االيقاـنشاركوفالرعيةفيماالناػصباالمػاـاذكػل
كبيرلهخواصفيامارتهالنشػاركهفي ػااليػاموركفكامػافػيعبادتػهسػبحانهك
التشرعبشرانعهفالكلعبيدلهسبحانهمشاركوففيالعباداتكالطاعاتف مفػي
ٕٕٕ

ه االيقاـنتاسيب مفياعيال مكاقوال مكا وال مكنتعليوفمػن مكنقتػدكف
ب م كلكمفيرسوؿاللهاسوة سنةاكل ال ن هدياللهفب دن ماقتدقكامػا
قوؿالصادؽ

 التنظركااليمااصن اناافعلواماتؤمركففيعنيماناصهم تقية

فانهمطرحاالنظاركنلزمهم السلوؾماليسنلزـ يرقف و كمثانويكاما فػي
الحكماالكليف ماسػوةكمقتػدكفنجػبالتاسػيب ػمكيػانػدؿعليػهاخبػارهم
صلواتاللهعلي مكفػيهػ االيقػاـنجػريعلػي مهػواهرجييػ مػاابػرزكقمػ 

ف ائل مصلواتاللهعلي ماجيعي كعواـالشيعةكاكثرالاواصالنعرفوفمن م
االه االيقاـكنظنوفانهليسل ممقاـااله االيقاـفيصدقوفماننطبقعليهمػ 
اخبارهمكناكلوفماالننطبقككثيرمػن مننكػركفالبػاقيكنكفػركفمػ  يػا
النعليوفكلعيريه االيقاـلػيسل ػماالكثػوبلبسػوقلل ػركرةكخلعػوقاذا
رفعتالحاجةعنهكعادكااليماكانوا.
فصـل :كه االبدفمن مالخصوصيةلهب مبوجػهمػ الوجػوقفانػهنيكػ 
افنتصلبغيرهمكيابربابوطيبةالحجاـدـالنبي


كصارجزءبدنهكبرب

اـ اني بولهكصارجزءبدن اكاكلرنقهم اللقيةتل العجوزكصارجزءبدن ا

فانهتالحم عناصرنيك افتصيربدن ماكبدف يرهماليسان ػمنػاكلوفمػ 
النباتاتكالحيواناتكنستحيلاليبدن مكنصيرجزءلػهكانيػاهػوبػدفنػاتير
الب مفاذاخلعوقردكلجزءمنػهالػياصػله
بامرهمكنتشرؼبشرف مماداـمتص ر
م العناصركجريعليه كماصلهكاذلمنك لهخصوصيةب مايلمنك تنػزؿ
عقل مكنفس ماكسانرمػراتب مالنجػبافنكػوفكا ػد راكباصػ راخاصػ رابػلاف
صا وامثلهالحمرءاةنتجلوففيكل افتريالحعلي
ٖٕٕ

فػيالػحمكػافكهػو

م  ياال اتكا دكلكنػهاتاػ الػحبػدفكل ػافػياالعتػداؿكاالسػتقامةك
الط ارةسواءككل انحكيعلي رامعصػوم راطػاهر رامط ػر راابػ عػمللنبػيكاخػ رالػهك
زكجػ راللبتػػوؿكابػ راللحسػػني ككالػػد رالالئيػػة

كافبػػاءخلع ػاكافبػػاءه ػر

بصورةالحس اكبصورةالحسػي اك يرهيػامػ صػوراالئيػة

اك يػرصػور

االئيةكانسافاكاسداك يرذل فافه االلباسليساالكعباءةلبسوهاكخلعوها
افميتنااذاماتلمنيتك

كاليوتكالقتلنجريعليه االلباسمن مكل اقالوا
افقتيلنااذاقتللمنقتلفاذاقتلقتيل مكدف خل االعراضع نفسهلعدـالحاجة
الي اكتعلقباعليعرشربهفانهمقػام مالرابػ كهػوالنصػيبه ػدسػيوؼهػ ق
الدنياكال رنارهاكالبيءم االت اكه امعنيماركيان مالنبقوففيقبرهم
اكثرم ثلثةاناـكان مفيالعرشننظركفاليزكارهمكمواض قبورهم.
بالجيلةه االبدفمن معرضينتو دل مكنتكثركنظ ركففيكلعصر
بايعرضكايلباسباءكاكفي دنااليعرفةبالنورانيةتفصيلل االيقػاـك
اجيلهفيقوله انتقلفيالصوركيحاباءم رانيفقػدراهػمكمػ راهػمفقػد
رانيكلوه رتللناسفيصورةكا دةل ل فيالناسكقػالواهػوالنػزكؿك
النتغيركانيااناعبدم عباداللهالتسيوناارباب را كقولوافيف لناماب تمفػانكم
ل  تبلغواكنهماجعلهاللهلناكالمعشارالعشراليافقاؿ فانانظ رفيكلزمافك
كقتكاكاففيايصورةب ناباذفاللهعزكجلالابر.
فصـل :ه ورهمفيكلزمافبايصورةباءكالػهمعنيػافمػرادافا ػدهيا
الم االخرا دهياان منظ ركففيزمافمحيد
اس لتحي ر

بصورةمحيػدك

هيمرء اةمستقييةمعتدلةم كلج ةكل اتوجهتػاـب ػمفيظ ػرمن ػااثػارهمك
ٕٕٗ

هيباعرةبان اصورت مكهػمننطقػوفب ػاكنسػيعوفكنبصػركفكنعيلػوفمػا
نعيلوفكك ل فيزمافعلي
كهك ااالفهمبصورةالقائم

بصورةعليكزمافالحس بصورةالحس



ف مكل منوركا دكركحكا دكطينةكا دة

معصوموفمط ركفعاليوفقادركف كاـامركفكه انحتيلك مها الػ ي
نصعب يلهه ورهمبغيرهػ قالصػورالكاملػةكقػداخبركابظ ػورهمب ػافػي
ا ادناعدندةكحدناالنورانيةك يرقم الاطب تيانهصلياللهعليػهقػاؿ
فيالطتنجيةانااالملكالياموؿكهونعمالكلكقاؿ االكانانح الن راالكلػيك
نح ن راالخرةكاالكليكن ركلزمافكاكافكهونعمالكػلكهكػ اكلكػ 
نزكؿاالبكاؿاذاعرفتافالعالياذانزؿالػيالػدانيالننػزؿب اتػهكانيػاننػزؿ
بظ ورقلهفاماافننزؿبظ ورقالكليالحاكيلجييػ بػػػوفذاتػهالي يينػةعلػي
جيي صفات اكالظ ورالكلياليسييبزندالي يي عليجيي صفاتهم كاتػب
كنجاركصانغك يرهاكهوال يفيجيي الحاالتهوهوالنتغيركالنزكؿكلػه
مقاـالرجحافبالنسبةاليذاتهالعلياكصفاتهالػدنيااليعبػرعنػهباالصػلالقػدنمك
االزليةاالكليكبيساالزؿك يرذل كاماافننزؿبظ ػورقالجزئػيكالقػائمك
القاعدكالكاتبكالصانغك يرهافافه قالصفاتان ػ رالػوه ػرتلػ يعينػي 
لرؤنتعليهي ةزنداالافالقائمزندقائمكالقاعدزندقاعدكعلػياي ػاؿهػو
زندكالزنداليطلقاعطيكػلكا ػداسػيهك ػدقكالننػافيالقيػاـالزندنػةكال
القعودبلكل ام جيلةمابهزندزندفالزندالكليتجليمرةفيالقائمكمرةفي
القاعدكلورانت يالرانت ياعليهي ةزندبدكفتفاكتكرانتاالسمدا رالعلي يػا
باليطابقةفان ياليسابشيء يرزندكليسل يابيءاخرم زندكانياهيػازنػد
ٕٕ٘

محضفصدؽعليكلكا دانهزندباليطابقةفلوقاؿزنداناالقائمكاناالقاعػدك
اناالكاتبكاناالصائغلمنك بكلمنحتجاليتاكنلبوجهم الوجوقبػللػوقػاؿ
يرذل ال تاجاليتاكنلقطع راكلك اكثرالناسالنعليوف.
كافعرفتمياقدمناكم سانركتبناافجيي ماسوي قيقت مانياهومػ 
بعاعنورهمكهوكصف منسبتهالي منسبةالقائمالػيزنػدفيػزكؿاالبػكاؿفػي
قولهاناادـانانوحانافالفانافالفكالنحتاجالػيتاكنػلابػد رافػان مبالنسػبةاليػه
كالقاعدكالقائمبالنسبةاليزندقاؿعلي
اميراليومني قاؿ

ناسليافكنػاجنػدبقػااللبيػ نػا

اناالػ ي يلػتنو ػ را فػيالسػفينةبػامرربػيكانػاالػ ي

اخرجتنونسم بط الحوتباذفربيكاناال يجاكزتموسيب عيػراف
البحربامرربيكاناال ياخرجتابرهيمم النارباذفربياليافقاؿاناتكليت
عليلسافعيسيب مرنمفيالي دكاناادـكانانوحكاناابرهيمكاناموسيكانػا
عيسيكانامحيداليافقاؿم ام بياقلتكصدؽبيابينتكفسرتكبر ت
كاكضحتكنورتكبرهنتف وموم امتح اللهقلبػهلالنيػافكبػرحصػدرق
لالسالـك هوعارؼمستبصرقدانت يكبلغككيػلكمػ بػ كعنػدكجحػدك
كقحكتحيركارتابف ومقصرناصبالابرفتبي كه رلي نظركابصرافه ق
االضافاتكل ا قيقةكحيلالقائمعليزندبالتفػاكتكهػو يػلبػان  قيقػي
النكيرعليهه ا.
بقيبيءكهوافه االحيلفياليحسني هاهركنتحيلفان مصفات مك

بعاع مكنورهمكهلنجوز يل يراليحس علي ماـالكالجوابانهالبػ 
فيعدـجواز يل يراليحس الابيػاعلػياليحسػ الطيػبفػافاللػهنقػوؿ
ٕٕٙ

الابيثاتللابيثي كالطيباتللطيبػي ايالصػفاتالابيثػةلالبػااصالابيثػةك
الصفاتالطيبةلالبااصالطيبةاالانهللاباكالطيبمقامافمقاـبرعيكمقاـ
كونياماالابياالشرعيفالنجوز يلهعلػي مفػيالشػرعفانػهلػيسمػن مكال
الي مبلم اعدائ مقاؿ

 نح اصلكلخيركم فركعنػاكػلبػركاعػداؤنا

اصلكلبركم فركع مكلفا شةكامافيالكوففالخبالشيءكانياالكل
قداطاعتامراللهكامنتبهكاسليتلهالنوجدبيء يرموم مسلمكلػ اقيػل

بالنظراالعليليساالاللهكصفاتهكاسياؤقكاخبػراللػهبانيػافالكػلفقػاؿكػل
قدعلمصلوتهكتسبيحهكقاؿكافم بيءاالنسبحبحيدقكفيالزنػارةنسػبح
اللهباسيائهجيي خلقهفاذاكلالالقكون راطيبػوفكاذاكػانواطيبػي كػانوامػ 
صفاتالطيبالظاهرب ػمفػاذاهػمصػفاتهكاسػياؤققػاؿاللػهسػبحانهزنػ ل ػم
الشيطافاعيال مكقاؿفياخريمب ي رازن ل مسوءاعيال مكفياخريكاضح را
زننال ماعيال مكعليه قفقسماسون ا.
كهوالحيػيكالحػيكالفلػوات

فيافيالدنارسػواقالبػسمغفػر

كلنقػػبضالعنػػاففللحيطػػافاذافكه ػ قالحيػػوؿليس ػتل ػ االبػػدفالشاص ػي
العرضي تينتحيراليقصركفكناكؿاليبطلوفكانيػاهػ االشػاصا ػدتلػ 
اليحيوالتكهواجيع اكا كاهالج اتاليوضوعكهوبينزلػةزنػدالجػام ك
ه ورقكالقائممقامهكاماسانراليحيػوالتف ػيكالقػائمكالقاعػدكالكاتػبك
الصانغتحيلعلي قيقةه االناطقكهي يرمقيدةبشيءم هػ قاليحيػوالت
ككل ابالنسبةاليهاعراضكلنعمماقاؿالشاعر:
كالناسبعدؾكل معرض

ن ػاجػػوهر راقػػاـالوجػػودبػػه
ٕٕٚ

كانياموضوعه قاليحيوالتهواليطلقالظاهربالجزئياتففياالجساـ
الجسماليطلقكفيالنفػوسالػنفساليطلقػةكفػيالعقػوؿالعقػلاليطلػقكفػي
الحقانقالحقيقةاليطلقةكجيي اليطلقاتكون مكبرع رامػراتب مكمقامػات مك
مقاماتبابيت ملالمدادكالفيوضفاف ياه وراليطلقفياليقيداتهو يا
بابيتهكاضافتهاليم دكنهكامام  يانفسهف ومقاـاليعػانيكامػامػ  يػا
رب ػهف ػومقػػاـالبيػػافكه ػػورقالكل ػيمقػػاـاالمام ػةكالقطبي ػةكالقلبي ػةكسػػانر
الظ وراتالجزئيةف ياع ػاءكجػوارحكنصػدؽعلػيالكػلاسػمالعػاليفانػه
اعطيدكنهاسيهك دقانكوفلغيرؾم الظ ورماليسل كمارانتبػي رااالك
رانتاللهقبلهاكمعهالنريفي انوراالنورؾكالنسػي في ػاصػوتاالصػوت 
فػارف اليصػػباحفقػدالحالصػػباحفتبػػي ميػابينػاافالعػػواـلػػمنعرفػػواان ػ رامقػػاـ
هاهرهمكاواص منعليوفهاهر رام الحيوةالدنياكهمع االخرةهم افلوف.
فصـل:قدعرفتافمقاـقطبيت مالتيعلي اندكرر يالعوالمكب ػاتقػوـك
تتياس هومقاـكون ماكؿماخلقاللهفيكلرتبةبحسبهاذاكؿكلرتبػةعقلػه
كالعقلهوالقلبكياقاؿاللهسبحانه اففيذل ل كريلي كافلهقلبكهػو
كسطالكلكياقاؿكليه

كالعقلكسطالكلكهوالطحاالع اءكابػرف اك

مبدؤهاكاكؿمانحييمن ابالعاليكاخرمانرج اليهالحيوةم الكلكهوالكعبة
التيد يتارضاالع اءم تحت اكهواكؿبيتكض للعػاليكه ػورقلينفعػة
الناسفيقاـقطبيت مالتيعلي اندكرالر يهومقاـخفيع االبصاراذجسدهم
فيذل اليقاـالطحم محدبالعرشكاعػدؿكاصػفيكا كػيلليبػدءف ػو
النريكالندرؾب قاالعي العرضيةكذل اليقاـمن ممستيرعليمػرالػدهور
ٕٕٛ

كاالعواـثابتدائملمنزؿكالنزكؿفافبهتقػوـالسػيواتكاالرضكمػ اناتػه

اف تقوـالسياءكاالرضبامرقكهواالمػراليفعػوليكفػيالزنػارةبكػمنيسػ 

السياءافتق علياالرضكلوالذل اليقاـليااستقرالعالمطرفةعي كهوسواء

كونهقبلابيناادـكمعهكبعدقفالعالملوخلػيمػن ملسػاخكتفتػتكفسػدكهػو
ال ينقوؿاناك ااناك اكليانالقه االبدفالعرضيكهوالػ يكػاففػيكػل
عصركا كافنتحرؾبهكلع وكنسك بهكلع وكنفعػلاالفاعيػلكامػاهػ ا
البدفالعرضيفالب فيتولدقفيكقتمعػي كلػمنتػالحقبػلذلػ الوقػتك
ليسذل بال يلوالقلساختاالرضباهل اكاالليابقيعالمقبلتولدهمكمػ 
هنانؤتيالج اؿباالبكاؿفيتوقفوفكنتحيركف.
بالجيلةه االبدفليسعليهاليداركالنجػبكونػهمتو ػد رااكمتعػدد رافػي
عصركليسبقطبالعالمكالنزنػدفػيتيكػن مكجػودقكالنػنقصمػ تيكػن م
نغيبػوانالعونػهكاذاارادكاافنظ ػركانلبسػونهاك

عدمهاالتريان ػماذاارادكااف
كاذاارادكاافنتعػددكااتاػ كا

نلبسوف يرقكاذاارادكاافنتو دكالبسػواكا ػد را
البسةكثيرةكليسه االعرضيل ماالكصورةد يػةكاالعرابػيلجبرئيػل

ك

ه قااللبسةبالنسبةاليجسدهمكيرانػات ػع اعلػياالرضفيظ ػرفي ػاقػرص
الشيسكترفع اكنغيبكمدارالعالمعليالقرصالسياكيالالقرصال يفػي
اليراةنعمكجودالقرصم كيػاؿالحجػةكتيػاـالنعيػةك انػةالرأفػةكمنت ػي
الر يةكنتيك م النظراليهم فيعينػهضػعحعػ ابصػارالقػرصالسػياكيك
نقدرعليمسػاكرتهكمعابػرتهكاالسػتياعمنػهكالنظػراليػهكاالهتػداءبػهكهػ ق
اليراناتاتلحفياالعصارعلي سبقوابػلالجزئيػاتفػياالكقػاتففػيزمػاف
ٕٕٜ

ه ربالجياداتالكاملةاليعتدلةكفيزمافه ربالنباتػاتالكاملػةاليعتدلػةكفػي
زمافه ربالحيواناتالكاملةاليعتدلةكفيزمافه رباليالئكةالكاملػةاليعتدلػة
كفيزمافه ربجنيكاملمعتدؿكفيزمافه رباالدميةكفػيزمػافبالنو يػةك
فيزمػافباالبراهيييػةكفػيزمػافباليوسػونةكفػيزمػافبالعيسػونةكفػيزمػاف
باليحيدنةكفيزمافبالعلونةكهك اكانياذل كزندنظ رلقوـانهنجػاركلقػوـ
انهنجاركصانغكلقوـانهنجاركصانغككاتبكلقوـانهنجػاركصػانغككاتػبك
عالمعلي سباليصلحةكال ركرةكالتحيلفاف مكتبصػركه ػورهمبتيػاـمػا
ل مم اليقاماتكالعالماتكاليعانيكاالبوابكاالمامةانيانتحقػقفػيالرجعػة
عليمانتحيلهقوابله قالدنياككيالهبالمان فياالخرةرزقنااللهالفوزبوالنت م
كالتسليمكاالخباتل مفيالدنياكاالخرةبحق مك رمت مصلواتاللهعلي م.
كه قاليقاماتالايسةاصوؿمقامات مكمراتب معليماكصلاليناكعرفونا
م انفس مكامامال مميانعليوفم انفس مف ل فوؽمشاعرناكمػداركناكيػح
كلمنظ رلنام كتبف انل ماالالح يرمعطوفةكلنعمماقاؿالشاعر:
علػػػةالػػػدهركلػػػها ػػػدن ا

ماعسيافاقوؿفيذيمعاؿ


فاذاكافل م ٍ
معاؿا دن اعلةجييػ الػدهرفجييػ الػدهرنرجػ الػيتلػ 
اكاطوارهاكالعلملهبيالمنتعلقبهمن اكلمنعرؼمػ 

الوا دةكنحكيبػػون
نفسهلهكصلياللهعليمحيدكالهالطاهرن كلعنػةاللػهعلػياعػدائ ماجيعػي 

كفيياذكرناكفانةلي كافم اهلالتسليمكامػا يػرهمفالنكتفػوفكلػوج ػت م
بجيي اناتاللهكبراهينه
فعلػػيهػػ قفقػػسماسػػون ا

ف قم عالقا دياليعالي
ٖٕٓ

خـاتـوـٔ
في تعض اسشاس الوعشاج

كلياكػافهػ قاليسػ لةمػ اليسػائلاليشػكلةالتػيلػمنعػرؼالػيعصػر
لمناذفاللػهسػبحانهلظ ػوراسػرارهاالػيافجػاءكا
مشانانا قيقت اكياننبغيك 
فشر واالكتابكالسنةككشفوااالستاركاكضحوامقدماتاالسرارعلي سػب
قابليةاهلاالعصارفاراداللهسبحانهه وربعػضاسػرارقعلػيالسػنت مفػانطق م
بحولهكقوتهكبف لانوارسادات مب كربعضاسرارقفجػزعكثيػرمػن ملعػدـ
تحيلهكخ

كثيرفتحيلوقبقلبسليمكلياراكااعلياللهمقام ماختالؼاهػل

الزماففيتحيلهكعدـتحيلهاتػواببيانػاتنعرف ػاالػولياليسػلمكنحػرـعن ػا
العدكالجا داليعاندكم يعليذل برهةم الزمػافالػيافاراداللػهسػبحانه
تصنيفيلكتاباربػادالعػواـلعػواـالعجػمكبينػتاليطلػبفيػهكلكػ مسػتور را
بالحجبالعدندةلعدـتحيلالعواـمعرفةذل كيػحكلػمنتحيػلعليػاؤهممػا
بينػهاليشػػانراعلػياللػهمقػػام مكلي ػاقػػدراللػهسػػبحانهتصػػنيفيه ػ االكتػػاب
اليستطابفيف انلاؿاللهاالطيابا ببتكالقوةاالباللػهافالنالػوان ػ رامػ 
ه قالف يلةالعظييةكارجواللهسبحانهافاتيفي اببيافنفوزمنػهالػولياليسػلم
بيعرفةف انلمن مجيةهيبالكتياف قيقكنحرـالعػدكالجا ػدمػ ف يػهك
نق كيااختارفيكادسحيقف يايه قالااتيةتحتاجاليرسمفصوؿ.
فصـل :اعلماك رالافالعلوـل ادرجاتمترتبةبع اعليبعضكليسندرؾ
القصػػويمن ػااالبع ػدف ػمالػػدنياكذل ػ ام ػرمسػػلمقدعرف ػهاصػػحابالعلػػوـ
لمنعرؼالقصويمن ااالبعدمعرفةالدنياالنجوزلي لػمننػل ظػ رامػ الػدنيا
فاذ 
ٖٕٔ

افنتعرضعلياهلالقصويكذل معلوـعندكلم انصػحمػ اليتحصػلي ك

ذل ػ دنػػدن مف ػيسػػانرالعل ػوـكمعلػػوـافترت ػبالعلػػوـعل ػي س ػبترت ػب
موضوعات اكاليوضوعاالعليعليهاعليم علماليوضوعاالدنيبالبداهػةالف
كػلعلػم

ػػوراعػػراضاليوضػػوععنػدالعػػالمبػهكاالعػػراضتابعػةللجػػوهر

بالبداهةكم البي ال يالنحتاجاليازندمػ تنبيػهافاعلػياليوضػوعاتالتػي
نبحاع اعراض اكصفات افيمل اللهسبحانههواليوضوعاالكؿايالجػوهر
االكؿال يبهتج ركلجوهرايبف لجوهرنتهتج ركلجوهرليادكنػهكاال
فالكلبالقياساليهاعراضقائيةفيعرفػةالكػلهػيالعلػمبػ ل الجػوهركمػ 
لمنحطعلي رابصػفاته
لمنعرؼجيي ماخلقاللهسبحانهمياهودكفذل الجوهر 

البتةكياافم لمنعرؼجيي عوارضاكاخرالكليػاتلػمنحػطعليػ رابػالنحوك
لمنظ رلهاليوضوعبظ ورقالكليكاسيهاالعظماالعظػماالعظػمكمػ عػرؼ

تياـاعراضاليوضوعكلمنفتهذرةمن ػاف ػوالعػارؼالكامػلبػ ل اليوضػوع

فالنعرؼاليوضوعاالكؿكياهواالهو انتكيااثنيتعلينفس الا صيثناء
علي فاذاكافجيي ماخلقاللػهسػبحانهفػيملكػهمػ صػفاتذلػ اليوضػوع
االكؿكاعراضهفجييػ اليوضػوعاتكاعراضػ امبػاديالعلػمبػ ل اليوضػوع
االكؿكمالمنحصلاالنسافتل اليباديالنجوزلهالتعػرضالهػلذلػ العلػمك

الردعل ي مكجحودقول مكالقدحفي مكم البي افالجػوهراالكؿكاليوضػوع
االكؿهواكؿماخلػقاللػهسػبحانهاذالنصػحافنكػوفالػ اتاال دنػةموضػوع

العلوـاذبتج يرقالجواهرعلمافالجوهرلهككياؿتو يدقنفيالصفاتعنػهك
لػػيسبيعػػرضللعػػوارضالتػيهػيالبتػة يرهػاك ادثػػةفلػػيسالػ اتالبحػت
ٕٖٕ

اال دنةموضوععلمكالتعلمكالتعػرؼسػبحافربػ ربالعػزةعيػانصػفوف
كسالـعلياليرسلي كالحيدللهربالعاليي فيبدءالعلوـكاعالهػاكاسػناهاك
ابػػرف اهػػوالعلػػماليتعلػػقبػػالجوهراالكؿكهػػوباالجيػػاعكالكتػػابكالسػػنة
محيد

كاهلبيتهالػ ن هػممػ جنسػهكنػورقكرك ػهكطينتػهكاعراضػ م

صفات مكف ائل مفالعلماليتعلقب ل الجوهراليقدسهوعلػمف ػائل مفعلػم
ف ائل مهوابرؼالعلوـكاعالهاكاسناهاكاقصاهاكجيي العلػوـمبػاديذلػ 
العلمكمقدماتهكنحتاجالي اللوصوؿاليهػ االعلػمكلػيسبػيءمن ػامقصػود را
بال اتفافتحصيلاليباديلحصػوؿالغانػاتكانػتتعلػملػوانصػفتافالعلػوـ
ال انةل اكالن انةفافاليوضوعاتفػيالػدنياال انػةل ػاكالن انػةكقدسػردنا
نعلماالنسافاليباديكلػمنحصػلتلػ العلػوـ

بعضكليات افيبعضكتبنافيالم
العػ 

الع افنتعرضعلياهلهاكنػردف ػ ر
كيحنجوزافننطقفيه االعلمف ر
الع افنك بكنكفرنعوذباللهم بوارالعقلكقػبحالزلػل
افنجحدكننكرف ر

كبهنستعي بلك بوابيالمنحيطوابعليهكليانػات متاكنلػهكاراهػمالنجسػركف
عليالتنطقفيعلماالصوؿعنداليعليي مالمنحصلوامبادنهكالنتعرضػوفل ػم
بهكالنردكفعلي مكنقولوفنح لمنبلغه االعلمكليسلناافنتعرضالهلهبػل
اذاقراكاعلي منقراكفعلي ماكؿاليتوفتسليي رام دكفبرهافثػمنعػودكفعلػي
الشركحاكالقراءةعلي مباالسػتدالؿكاذاذكػربػيءعنػدهممػ علػمالف ػائل
ال يهواقصيالعلوـنارجم كػلنا يػةمػن ممػ لػمنعػرؼال ػرمػ البػرك
نتعرضعليعليائهبالقدحكالتك نبكالتكفيركقدبدتالبغ اءم افواه مك
ماتافيصدكرهماكبركليسذل االافالوالنػةكبيػرةاالعلػيالاابػعي كاال
ٖٖٕ

فياالباعاعليسكوت مع كلبيءفػيكػلعلػمكخػركج معلػياكليػائ م
مجيعي عليقد مكردهمم ان مبيعزؿعػ هػ االعلػمبالكليػةكقػدعرفت
بالبرهافافه االعلماقصيالعلوـكتريبالعيافان ػممػاملكواعشػر رامػ معشػار
مبادنهفكيحجازل مه االردكالقدحكهمالنعرفوفمانقولوفكالمانػردكفك
لعلػهبػيءميػااجيعػتالعامػةكالااصػةعليػهكنرنػدكفافنعرفػواذلػ العلػم
باصول مكفق مالبلبنحوهمكصرف مالبلبيايط مكمقص مليػاجسػرهم
ابباقالعلياءعليرداالزكياءك رضوهمعليتكفيراالكلياءكالياللهاليشتكي
كهواليستعاف.
في ف ائل مالعظييةعلماليعراجكهومػ مشػكالتالعلػوـكمع ػالت
الرسوـكمب ياتاليسائلفيعلمالف ائلكلمنفزبحقيقتهاالكلم لهفيه ا
العلمقدـراساةكضرسقاط كالكلما ػازالجيػاؿبيوسػحكالكػل يػاؿ
ب يماؿفي ذل ليسم االنصاؼافنتعرضكلعالؼكنقوـبالاالؼعلػي
اصحابذل اليصاؼفليتقوااللهكلينظركاالنفس مفافنرندكاف مه قاليس لة
فليقوموابحق اكاالفلي ركهافيسنبل اكالقوةاالبالله.
فصـل:اعلمافهػ قاليسػ لةباصوصػ اميػاننطػقفي ػاعػ كيفيػةصػعود
النبي

بجسيهالشرنحم االرضفيليلةاليالسيوات تػيبلػغعػرشرب

العاليي كنزكلهالياالرضفيتل الليلةفال ينتعلقب قاليسػ لةمػ كليػات
العلوـكجوامع اعلوـاذم  ياانه

مقاماتاللهجػلجاللػهكصػعدالي ػاك



بلغمنت اهانتوقحعليعلمالبيافكم  ياماه رلهبهكتجليلهبػهكدنػامنػه
فتدلينتوقحعليعلماليعانيكم  ياانهنظرمػ مثػلسػماالبػرةالػينػور
ٖٕٗ

العظيةكافلمنتجاكز جابالزبرجدةالا راءال يكافنتألألبافقافنتوقح

عليعلماالبوابكم  ياانهبقػيكراءالحجػابنتوقػحعلػيعلػماالمامػةك
الغوثكم  ياصعودقالػياللػهسػبحانهنتوقػحعلػيالعلػماالل ػيبػاليعني
االخصكم  ياصعودقاليمبادنهبج بالنفػوسالتػيهػيكراءهػ االعػالم
نتوقحعليالعلماالل يباليعنياالعػمكمػ  يػاافالكػالـفػيجسػيهان ػ را
نتوقحعليالعلمالطبيعيكم  ياانهصعداليالسياءنتوقحعليعلمال ي ػة
كعلمال ندسةكعلمالحسابكم  ياانػهكػافلػهجسػممركػبمػ العناصػر
ياانهرك هكصعدقنتوقػحعلػيعلػم
نحتاجاليعلمال مكاالستنتاجكم 
ّ
الصناعةالفلسفيةكم  يػاانػهصػعدمسػافةخيسػي الػحسػنةفػيالسػيوات
نتوقحعليعلمابعاداالجراـكم  ياانهفارؽمقاـالعناصرككػلفلػ فلػ 
نتوقحعليعلمصناعةالتحليلكم  ياانهعادالػيمبدئػهنتوقػحعلػيعلػم
اليعادكقوسالصعودكم  ياانهالنصلا داليكنػهالعػوداالبيعرفػةالبػدء
فانهكيابداكمتعودكفنتوقحعليعلمالبدءكقوسالنػزكؿكمػ  يػاتعلػق
ابراؽمبادنهعليمنت اقكسلباالبػراؽعنػدالتوجػهالػياليبػدءنتوقػحعلػي
العلوـاالنطباعيةكم  ياافه قاليسائلالتعرؼبصرافةالعقلفانهمشوبك
النحصلالقط باالصابةاالبالوزفباليوازن كاعظي اكتاباللهسبحانهنتوقػح
عليعلمالتفسيرثماخباراالئيػة

الن ػمالييػزافالقسػطفيتوقػحعلػيعلػم

االخباركعلماالصوؿكعلمالرجاؿكعلمالكػالـكعلػماليعػانيكالبيػافكعلػم
النحوكعلمالصرؼكعلماللغةكسانرمانتوقحعليهعلماالخباركلياكػافهػ ق
العلوـالتعرؼاالبيبادن ابالبداهةنحتاجاالنسافاليالعلػمبيبػاديهػ قالعلػوـ
ٖٕ٘

اك رالثماليتحصيله قالعلوـبحقيقت افاذاناؿمن االحظامكنهالاوضفيهػ ق
اليس لةثمنجبعليهتحصيلالحكيةفي ابعدذلػ  تػينبلػغمنت اهػاكنعػرؼ
سانراليسائلالحكييةالتيعلي امدارهػ قاليسػ لة تػينعرف ػاافكتبػتلػهك
قدرتكاالفالكرب كانهمحركـع نيل افانصحان االيطل علػيكتػابيهػ ا
هلنجوزعليالعلياءالظاهرني ال ن منت ي ظ ماالصوؿكالفقػهافنتعرضػوا
افنػردكاعلػي مك
ال 
لعلياءالحكيةفيه قاليسائلاكنزلقوهمبالسنة دادف ػ ر
نك بوهماكنلعنوهمكنكفركهمكنغركاالعواـال ن همكاالنعاـعليقد مك
ليانشيوارانحةه االعلمكلمنعرفوامدخلهكمارجهفياان ػاالنػاهراف صػلت
ه قالعلوـفاػضفػيلجػجتيارهػاكاالفالتفسػدن اكاعػطالقػوسبارن ػاففػي
نجحدكالمنكفركا.

الحدنا لوافالناساذاج لواكقفواكلم
فصـل :ا بافاذكرفيه االيقاـامرالسلسلةالعرضيةالتػيهػياسمػ 
االساسكاصلم االصوؿفيه قاليس لةك يرهاكهيمعرفت ام الي ياتك
ليسفيه االكتابموض اليقب ػامػ هػ االيوضػ فهاقولاعلػمافاللػه
سبحانهالم بيءكافكالم بيءكوفماقدكافكلمنالقماخلقمػ اصػوؿ
ازليةكموادقدنيةبلاخترع االم بػيءاختراعػ راكابتػدع االلشػيءابتػداع راك
لمنتحرؾفيخلق ابعدسكوفكلمننطقبعدسكوتبلهينورمنهتعاليقػدرق

مستطيركه ورمنهاثيرلمنترقب دكثبيءمن اعػ عػدـكلػمننتظػركجػود
بي ءبعدفقدككلخلقم اجزاءخلقهدائرعلينفسهلهعنده ورقسبحانهبػه

كقائمبنفسهلهتعاليقدرقعندتجليهبػهامسػ االبػياءباهلت ػاكاقام ػاب ػافػي
دهاكافكافكلعاؿمن اعلةم  ياالظ ورللدانيفكػلبػيءفػي ػدقك
ٕٖٙ

مقامهمالوؽبنفسهعندموثرقالقرنبكافكافبواسطةذل اليوثرعنداليػوثر
االعليفاذاكلبيءلهج تافج ةفعليةللعاليكج ةمفعوليةفػاالكليهػيارؽ

مراتبهكالطف اكا كاهاليثاؿاليوثراليلقيفيهال يهو قيقتهال يػراذ ػقك
خلقالثالابين ياكالثالا يرهياكالثانيةهيا لظمراتبػهكاكثف ػاكا جب ػا
ل ل اليثاؿفالترياالنفس اكياالترياالكلياالمثاؿموثرهػافتسػيياالكلػي
بالغيبلغيبوبت ام  يانفس اعنده وررب اكياقيلال ات يبػتالصػفاتك
تسييالثانيةبالش ادةلظ ورهابنفس اكالي يااالبارةبقولهسبحانهعػالمالغيػب
كالش ادةفب ل تحققلكلاثر يبكب ادةثػممقػاـبػ ادتهلبعػدقعػ ربػهك
بردقالالزـللبعدتكثركتبان اجزاؤقفكافمقاـتعددقكتفرقهكمقاـ يبهلقربػه
م ربهكتشاكلاجزائهكبدةرقتهكافمقاـتفػردقكتو ػدقفبػ ل صػارمقػاـ
يبهمقاـتجردقع كثراتالش ادةكمقت ػيات اكاعراضػ اكصػارربوبيػةمقػاـ
ب ادتهكمقاـب ادتهصارمقاـتكثرقكعبودنتهلتل الربوبيةاالان يػامػ مػادة
كا دةنوعيةكصورةكا دةكانيااالختالؼبين يافيالشاصػيةفيػاخفػيفػي
الربوبيةاصيبفيالعبودنةكمافقدفيالعبودنةكجػدفػيالربوبيػةكلػ ل قػاؿ
الرضا

 قدعلماكلواااللبابافاالستدالؿعليماهنال النعلماالبياهي ناثػم

مقاـالغيبكالتجردكالربوبيةالبدكافنوجدفيمراتػبفادواههامقػاـ
افنكوفمصور رابصورةهػياصػلالعبودنػة
االقترافبالعبودنةكالتعلقب افالبدك 
كيااف ركةندؾمصورةبصورةم  يااالسفلهياصػلالحػرؼاليكتػوب
فافالحرؼاليكتوباثرتل الصورةصادرمن اكقدعرفتافمقاـالغيػبمقػاـ
الفعليةالتيب اخلق ياالعبودنةفاسفلمقاـالفعليةمصوربصػورةمجػردةعػ 
ٕٖٚ

اليواداليفعوليةكمددهاكهومقاـالكليةالتػيننزجػرب ػاعيػقاليفعػوؿكهػو
صورةكليةجامعةتجي جيي صورالكثراتاليفعوليةم  يانفس اكلك ل ا
رءكسككجوقفيعرصةاليفعػوؿبعػددصػورقاليتكثػرةككل ػافعليػاتتلػ 
الصورةككياالت افػاف مك عالهامقػاـالفعػلمػ  يػانفسػهمجػردةعػ 
بوائبالتعلقفليسفيذل اليقاـاالنفسالفعلالتيخلقب افػافاللػهسػبحانه
فيكلمقاـخلقاليشيةبنفس اثمخلقب االشيءاياليفعوؿفاعليمقػاـالفعػل
مقاـنفسهكهومقاـالنقطةكالر يػةكمثلػهفػيالكتابػةالحركػةاليطلقػةكهػي
االنتقاؿاليحضم  يرخصوصيةثملياكانتمراتبالوجػودتدرنجيػةالبػدك
افنكوفبي تل الحركةاليطلقةالبسػيطةبالنسػبةكبػي تصػورهامتعينػةبالفعػل

فالبرزخافنناسباالسفل

برزخل النلزـالطفرةكعدـتناسباليراتبكم بأ
م  يااالسفلكاالعليم  يااالعليف االبرزخادناقمصوربصورةرقيقة
تكاداف تافيكتست ل فيمادت اكنيثلل ػابػالحركؼكاعػالقمصػوربصػورة

مست لكةفيمادت اكنعبرعن اباليعنيكهيصػورة يبيػةكليػةالسػت الك افػي
اليادةاليتو دةكنيثلل ابااللحاللينيةفب ل  صلليقاـفعليتهاربعةمقامات
ال لاالعليمقاـالحقيقةكهناؾقداتحػدتالصػورةباليػادةبعػدالتشػاكلك
التيازجكالتفاعلفكانتابي راكا د راكانياذل الجلافجييػ مػاهػوبالفعػلفػي
االدنيبالقوةفياالعليكك االعكسفليستالحقيقةمجردةكا دة قيقػةفػاف
اللهسبحانهلمنالقبي رافرد راقائي راب اتهكه االيقاـنسػييبػالفوادكنػوراللػهك

النفسكامثاؿذل ك

ثاويمقاـاليعنيالكليكهناؾقدتالبػتالصػورة

فياليادةكاضيحلتكلك لمتتحدباليادةكه االيقاـنسييبالعقلكالجػوهر
ٕٖٛ

الدراؾكالقلمكامثاؿذل 

ثا ه مقػاـالصػورةالرقيقػةكهنػاؾكػادت

فلػمتػتالشبالكليػةف ػيصػورةبرزخيػةبػي 
الصورةافتتالبػيفػياليػادةكا 

اليعنيكالصورةكتسييبالركحاليلكوتيةكالركحم امراللهك يرذل كهي
كاليدادفيراسالقلمكالفؤادكاليدادفيالدكاةكمقاـالنوففيقولهتعاليفك
القلمكمانسطركف

ر بعمقاـالصورةبالفعلاليجردةالجامعةالسارنةفي

جيي صورمقاماتاليفعوؿكنسييبالنفسكهومقاـمانسطركفكاللوحالػ ي
نستنسرصوراعياؿاليفعوؿمنه اناكنانستنسرمػاكنػتمتعيلػوفايمػ اللػوح
فكافنوافقهاعيالكمفاذاتػمالفعػلمػ مبدئػهالػيمنت ػاقخلػقاللػهسػبحانهبػه
اليفعوؿمقاـالعبودنةكلهان راارب مراتب ال

يمقاـالر يػةايالرطوبػة

كاليبوسةاللتافهيامقػاـاليػادةالنوعيػةلليفعػوؿكمقػاـعبودنػة قيقػةربوبيػة
الفعلكافكانتبواسطةالكليةالتامػةكهػو قيقػةاليفعػوؿالتػيفي ػااتحػدت
صورت ابيادت ابحسػبرتبت ػاكهػيمػ ذلػ اكثػحكابػدتكثػر رامػ الػنفس
بسبعي مػرةكابػدتعينػ رااالان ػابالنسػبةالػياالدنػيكتكثراتػهمتو ػدةمتفػردة
ثاويةمقاـااللحاللينيػةكالرنػاحكنسػييبال بػاءكاليػادةان ػ راكهػو
عبودنةربوبيةمقاـالعقلكانتهفياليفعوؿكفيهنكوفالصورالشاصيةمتالبػية
م يحلةف يموجودةفيهباليعنونػةالظاهرنػة

ثا ثةمقػاـالحػركؼك

السػػحائباليزجػػاةكنسػػييباالهلػةكاليثػػاؿكهػيصػػوررقيقػةلطيفػةكػػادت
افتست ل فػياليػادةكنغلػبعلي ػا كػماليػادةكهػيعبودنػةربوبيػةالػركح

اليلكوتية

ر بعةمقاـالكليةكنسييبالجسمكهيصورة ليظةبالفعل

متكثرةمنجيدةكهيعبودنةمقاـالنفسكاالصلفيالجييػ افاليػوثرليػااراد
ٕٖٜ

صن االثرصنعه يانيك ال يانيتن كم االمكافالم االمتناعكاالمكػاف
البدكاف نكوفصلوحالكوفكقوتهكصلوحالكوفصورةالبدل امػ مػادةف ػو

مركبم مادةنوعيةكصورةنوعيةثػماخػ منػهالصػان  صػةككسػاهاصػورة
الكوفكتل الحصةهياليادةالشاصيةكتلػ الصػورةهػيالصػورةالشاصػية
فب ل كجبفيكلاثرم مادتي نوعيةكباصػيةكصػورتي ل يػاكليػاكػاف
مالوق رابنفسهكافلتل اليراتب يافعليػةك يػامفعوليػةكالحيػوثالفعليػة
هػياليسػػياةباليشػػيةكاالرادةكالقػػدركالق ػػاءكيػاابػػاراليػهالرضػػا

فػي

دنانونس ياقاؿنانونستعلممااليشيةقاؿالقاؿهيال كراالكؿفتعلم
مااالرادةقاؿالقاؿ هيالعزنيةعليمانشاءفتعلمماالقدرقاؿالقاؿهيال ندسة
ككض الحدكدم البقاءكالفناءقاؿثمقاؿ كالق ػاءهػواالبػراـكاقامػةالعػي 
الابركهياليشارالي افي دنازكرناب عيرافع موسيب جعفر

قػاؿ

النكوفبي ءفيالسيواتكالفياالرضاالبسب بق اءكقدركارادةكمشيةك
كتابكاجلكاذففي زعم يره افقدك بعلياللهاكردعلياللهعزكجل
ف قالسبعةاصػول اتلػ االربعػةاذالكتػابتيػاـالق ػاءكاالجػلمػ القػدرك
نجريان رافػيالكػلكاالذففػيالكػلكقدابػارالػيهػ قاليقامػاتالفعليػةك
اليفعوليةالصادؽ

في دنامف ل نسبحهكنيجدقكنقدسهفيستةاكواف

كلكوفمن اماباءاللهم اليداقاؿاليف لناسيديفيتيه قاالكوافقاؿنا
مف لاماال كوفاالكؿفنورانيال يركاماالكوفالثانيفجػوهريال يػركامػا
الكوفالثالاف وائيال يركاماالكوفالراب فيائيال يركاماالكوفالاامس
فناريال يركاماالكوفالسادسفاهلةكذرالسياءمبنيةكالارضمد يةفيػه
ٕٓٗ

ال يقاؿاللهتعاليخلقالجافم مارجم نارانت يفالكوفالنورانيهواليشية
اليسياةبالفؤاداليشاراليهبقولهتعاليماك بالفؤادمارايكالنفساليشارالي ا
بقوله كفيانفسػكمافالتبصػركفكنػوراللػهاليشػاراليهبقولػه
اليوم فانهننظربنوراللهكقاؿالصادؽ
الجوهريف واليشاراليهبقوؿعلي

اتقػوافراسػة

ايالنورال يخلقمنهكاماالكػوف

العقلجػوهردراؾمحػيطبالشػيءقبػل


كونهكاماالكوفال وائيف والػركحاليشػتقةمػ الػرنحكيػاركيكالػرنحهػو
ال واءاليتحرؾ كاماالكوفاليائيف والنفسسييتبهلكثرةامواج اككثرات ػا
كه قاالربعةمراتبالفعلبالنسبةاليمراتباليفعوؿكتسييباالسياءالفعليػة
بالنسبةالػياليفعػوؿكبػالفؤادكالعقػلكالػركحكالػنفسبالنسػبةالػيانفسػ اك
كون ا قانقمستقلةكاماالكوفالناريف والطبيعةالياقوتةالحيراءنارالجحيمك
الناراليالوقةم الشجراالخ ركنارالسيوـالتػيخلػقمن ػاالجػاففاخػ ل ػم
صةمن افياالهلةكصوركابصورةال ركيااباراليه

 كاماالكوفالسػادس

فاهلةكذرنيك افنؤخ االهلةاليادةكهػيالكػوفال بػائيكيػاركيافاللػه
نيس االبياءباهلت اايبيوادهافان االيستقلةكالصورةعارضةعلي امحفوهػة
ب اكنؤخ ال راليثاؿكنيك افنؤخ اعبارتي عػ اليثػاؿالفاالهلػةكصػفت
فياالخباربالا ػراءكهػيصػفةاليثػاؿكيػاركيكنػدخلاليػادةفػيالكػوف
الناريفان ا صةمنهكاالكؿاكليكالكوفالساب اكالثام هوالكوفالجسػياني
فانه

اثبتاالكوافالستةقبلالسياءكاالرضف ػ قثيانيػةاكػوافثابتػةلكػل

بيءكافكافموردالابرخاص رااذماتريفػيخلػقالػر ي مػ تفػاكتكهػ ق

االكوافهيكل ام مادةنوعيةكا دةكهيالوجودكالياءال يمنػهكػلبػيء
ٕٔٗ

يككلكا دمن اكام فيكلكا دكبػالقوةككػلدافمن ػا لػيظالعػاليك
جيودقبيادتهكصورتهكليسان اكل ام مادةكا دةكاالختالؼفػيالصػورة
اليح ةفافالصورةالكثيفةالتكسيعلياليادةاللطيفةكاللطيفةالتكسػيعلػي
الكثيفةفافالصورةن اناتاليادةكفعليات االتيهيصالحةل ابالصلوحالقرنػب
اليستعداليالفعليةاذالقويالقرنبةهيالتػيتتػرجحقبػلكػلبػيءعنػدتانيػد

اليوندفتدبرفيياابرتاليهفانهدقيػقفالبػدمػ اليناسػبةبػي اليػوادكالصػور
فالنكوفمادةالنفساليلبسةبالصورةهػيمػ مػادةالعقػلاليلبسػةبػاليعنيبػل
النفسبيادت اكصورت اتحتمرتبةالعقلبيادتهكصورتهفيراديمػ كون يػا
م مادةكا دةكون يام مادةكا دةنوعيةالباصيةفاليادةالنوعيةفػيالكػل
الياءاالكؿكالوجودال ينالقمنػهالشػيءكلػ ل اليػاءدرجػاتفػيالرقػةك
الغلظةفيؤخ م رقيقه صةفتكسيصػورةالعقػلكالتقبػل يرهػاكمػ دكننػه
صةتكسيصورةالػركحكمػ دكن ػا صػةفتكسػيصػورةالػنفسكهكػ اك
تفاكتمراتب ابالتشكي الن اكل افعلياتالوجوداليطلقكقداعطيكػلمرتبػة
اسيهك دقعليالسواءكانت ااالجساـالظاهرةتحتالجسماليطلػقمػ تفػاكت
مراتب افيالرقةكالغلظةماد رةكصور رة.
كلك هي ناتفصيلالنعرفهاالم عرفهاللهسبحانهاناقكهػوافكػلمرتبػة
دنياكافكانتم نوعمادةالعلياكيانب ناؾعليهلكن ام  ياالشاصيةمدبرة
بتدبيرصا باليرتبةالعلياموندةبتانيدققائيةبحفظهقياـ ركةاليفتاحبحركػة
اليدكنشيراليذل ماركيافالشيسجزءم سبعي جزء رام نورالكرسػيك
الكرسيجزءم سبعي جزء رام نورالعرشكالعرشجزءم سبعي جزء رام 
ٕٕٗ

نورالحجابكالحجابجزءم سبعي جزء رام نورالستركماركيفي دنا
االعرابػيفػيالػػنفسالناطقػةالقدسػػية مقرهػػاالعلػػوـالحقيقيػػةالدننيػػةموادهػػا
التأ نيداتالعقليةفعل االيعارؼالربانيةالابركماركيفيامرالقلمانهكتبمػا
كافكمانكوففياللوحكبيانذل عليمانليقب االيقاـافالعقلهػواكؿ
ماخلقهاللهكياركيفياخبارمت افرةكاالكؿماالسابققبلهف وفيكلمرتبػة
مالوؽبنفسه يرمتوقحعلي يرقكالعرشالكائ عليالياءمػ قبػلافنكػوف
ارضاكسياءكالياءهوالياءال يمنهكلبػيء ػيفالػقمػ صػوافيهنفػس
العػرشكدارعلػيالبػػواقيفكػػافالعػػرشهػوالػ كرالفاعػلكاليػػاءهػواالنثػي
اليفعوؿقاؿعلي

العقلجوهردراؾمحيطباالبياءم جيي ج ات اعػارؼ

بالشي ءقبلكونهف وعلةاليوجوداتكن انةاليطالبانت يفليادارعليالياء

كهوبحرالصادال يتوضأمنهرسوؿاللػه

ليلػةاليعػراج ػي رايجييػ مػا

سواقميت رافارادالعركجاليعنويبالصلوةكيػاعػرجبالصػورةفليػادارعلػيذلػ 
الياءكطرحعليهانوارقالتيهينطفتهاليلقاةفير مذلػ اليػاءكتحػرؾقػواق
القرنبةاليالفعليةالتيهينطفتهفامتزجتػاكاختلطتػاككيلػتنطفػةالعقػلالتػي
هيابدرك انيةكفعليةنطفةذل الياءكبلغت امبلػغالفعليػةفاػرجمػ امكانػه
كوفكلياكافاقويالقوياقرباليالفعليةكالقوةاليناسبةلفعلالفاعػلاسػرع
انفعا رالمنهم  يرها دثم ابراؽالعقلكدكرانهعليالياءبعدماباءاللهم 
اليداالركح اليلكوتيةفارجتم القوةاليالفعليةكم االمكػافالػيالكػوف
فكانترك را مكونةموجودةبالفعل يةبال اتقائيةبتأ نيدالعقلمتولػدةعػ 
نطفتهف يجزؤقككلدقثمدارتالركحعلػيالبػاقيمػ اليػاءفطر ػتعليػه
ٖٕٗ

بعاع اكاستارجمنهقوةاخريفكانتالنفسكيابر ناكبينػاكهكػ اكانػة
ذل ادـ

 خلقم االرضالتيهيامكػافكػلاليواليػدككػ ازكجتػهفليػا

خلقام االرضكقامااكالمياعلياالرضكدبراقكاصلحاقفاسػتارجامػافػي
قوتهاليالفعليةفاخرجامنهكلد را ثػمقػاـذلػ الولػدفاكػلميػاعلػياالرضك
استارجمنهكلد رااخر.
كافقلتافهي ناقدنكوفالولدمثػلالوالػداكاكيػلمنػهكهنالػ الػركح
ادنيم العقلكالنفسادنيم الػركحكهكػ اقلتافهػ االنكػاحجزئػيك
ذل النكاحكليفالعقلاذادبرالياءبتدبيرقندبرجيي مافيهم صلوحالرك ية
فالندعقوةصالحةل اقرنبةم الفعليةاالاخرج االيالفعليةثماذا قامػتالػركح
كدبرالياءبتدبيرانقصكاضعحم تدبيرالعقلاستارججيي مافياليػاءمػ 
قوةصالحةقرنبةمػ الفعليػةللنفسػانيةكهكػ اكامػاالقػويالبعيػدةعػ الفعليػة
فتتوقحاليكقتكجوداسبابخركج ااالتػريتولػداركاحبنػيادـبعػدخلقػة
السيواتكاالرضكليست صص رامأخوذةم نفس ابلامثال امكيلةمستارجة
في هنال اعتبرع ماهنال كاف يهبالجيلػةفكػلمرتبػةدنيػاقػدخرجتالػي
الفعليةبتانيدالرتبةالعلياكابػراق افشاصػيت اقائيػةبشاصػيةالعليػاقيػاـ ركػة
اليفتاحبحركةاليدتوجدبوجودهاكتعدـبعدم االفالطفرةفيالوجودباطلػة
ككلعلياعلةكلدنياكسببكجودهاككلدنياقائيةبشعاعالعلياقيػاـالشػعلة
بابراؽالناركاضاءت اكقياـاستنارةالجداربشعاعالشيسكنسبةكلدنياالػي
العليانسبةالوا داليالسبعي ف يصنع اكخلق اايم  يػاالشاصػيةكامػا
م  ياال نوعفكل ااثرمشيةاللهسبحانهاليطلقةقدخلقتبنفس افكػلصػان 
ٕٗٗ

بيءفي بي ءصن كاللهسبحانهالم بػيءصػن فالنسػأؿعيػانفعػلكهػم
نسألوف ف امجيػلمػااردنػاانػرادقهنػامػ امػرالسلسػلةالعرضػيةكالتفصػيل
موكوؿاليسانركتبنا.
فصـل :اعلمان بعدمػاعرفػتافاليوجػوداتالشاصػيةالتػيهػيتحػت
مطلقكا دكل ام مادةكا دةنوع راكافلدرجات اتفاكت راكافالدنيامن ام نػوع
العليااالان ا النظ اكالعليامن ام نوعالدنيااالان ػامػ لطانف ػاكنجتيػ كل ػا
تحتمطلقكا دنعطيكل ااسيهك دقعلي ِبرعسواءاذكل اتيثلػهكه ػورق
فيالاارجكهوفيمقامها ديثمم كلعاليةبعداالستكياؿكق الشعاععلي
الدانيةال داثالوجوداتالشرعيةكاخػراجالقػوياليسػتجنةلعلػ تعػرؼاف
الدانيالننفعلم مثاؿالعالياالبعدافنتطورالدانياطػوار راكهػوقولػهسػبحانه
مالكمالترجوفللهكقار راكقدخلقكماطوار راكهيطورالنطفةكالعلقةكالي غة
كالعظاـككسوةاللحمكانشاءخلقاخركهياليشارالي ابقولهخلقالسػيواتك
االرضكمابين يافيستةاناـكذلػ افسػبيلاالسػتاالصكالتكػون افناخػ 
اليكوففافكػافل ػارطوبػةفاضػلةمطاكعػةتطػاكعب ػاتػدبير
اليكوفاك رالمادة
َّ
اليدبر تينبلغب امنت يارادتهنارجم قوت االيالفعليةاكيلقػوةاسػتجنت
في اكاالفيقعدب اقصورهافياثنػاءالطرنػقفيظ ػرمبػاديتلػ القػوةكمعػدات ا
دكن افاذااخ اليكوفاليادةبرعاك رالفيخلطلطيف ػابكثيف ػاكعالي ػابػداني ا
الف رضػهاليولػودالجػػام لجييػ االطػػواركهػومقػػاـالجيادنػةفػػافقصػرب ػا
الرطوبةتجيدعليالجيادنةثمالتطاكعفتسقطنطفةكافكافرطوبت اازندمػ 
ذل برعفيتصفيت اكتنقيت اع االعراضفافقصرب االرطوبةكجيدتتبقي
ٕ٘ٗ

معدن رافتسقطعلقةكافكافل ارطوبةازندم ذل ننقي اع االعراضكنصفي ا
ثمنعدل افافقعدب انقصافرطوبت االيطاكعةفياثناءالتعدنلتجيدبرزخ رابػي 
اليعادفكالنباتم قبيلاليرجافكالصدؼكمانشػاكل ياكتسػقطم ػغةفػاف
تيعدل اكياؿالتعدنلالنسبيفيالكيحكالكمه رعلي ػااثػر
ّ
كفترطوبت ا
الطبيعةاليطلقةالجامعةفي ػافنيػتكربػتمػ جييػ اقطارهػابف ػلرك انيػة
الفاعلكج بهم كلج ةعليالسواءكمشػاكلت الػهفػياسػتوائ اعلػيعػرش
االضدادفيالجيلةفظ رمن اقواهاكخواص اثمجيدتفلمتطاكعانعقدتنباتػ را
كسقطتعظام راكافكفتالرطوبة تيعدل اكسياب االػيمػاترتقيػهفجيػدت
فياثناءالطرنقانعقػدتبرزخػ رابػي النبػاتكالحيػوافكبػورانركمػانشػاكلهك
سقطتمصورةمكسيةلحي راتامةاالع اءفافبقيتفي االرطوبة تػيانت ػيب ػا
السيوكالترقيك دثفي االدخافالفلكيال يهوالطبيعةالاامسػةكجيػدت
علي اانعقدت يوان راكسقطالجني بعداربعةاب رفافكافرطوبت ابحيػاسػيا
ب االيماترتقيهعلين جالكياؿكتجاكزتاليوجاليكفوؼكالبااراليػالوؼ
اليافصارتدخان رافلكي راكجرم راسياكن راتالقتباخالؽالعاليايالنفسالغيبيػة
فصارتموجودةبياهيانسافدكفافتكوفموجودةبياهي يوافكدخلتفي

ثمافكفترطوبتهاليطاكعةاليافترقي

الباباليلكيالصوريكتولدتانسان را
فياليدارجاالنسانيةالػيافه ػرعليػهاثػار يػبالكرسػيبلػغالنبػوةاك يػب
العرشبلغمقاـالااتييةاليبدئيةثمنتػدرجفػيمػدارجربزدنػيعليػ راكرب
زدنيفي تحير راكنرتقيفيمراقي ليسليحبتي انةكالن انةكهواقصي انة
مراداليرندم تدبيرهاكاكيلاستعدادنيك فػياليػوادالالقيػةكالكػلمػا
ٕٗٙ

نتينياليرءنبلغهكم البي افرطوبت اكرقت امالمتك بالن انةلمتدـتحػت
رارةنػارتػدبيراليػدبرالػيمػاالن انػةلػهفالبػدكافتكػوفدرجػاتاليػادة
اليػػاخوذةمتفاكتػػةفػػيالرقػػةكالغلظػػةكتكػػوفا يازهػػاماتلفػػةعلػػي سػػب
ال من ػاقػدكقحفػي ػدكلػمنقػحاالبجفػاؼ
اختالؼمراتبالالػقفػافكػ ر
الرطوبةكلم تجحاالعلي سبمقدارالرطوبةفثبتب ل افدرجاتاليػادة
الياخوذةل امتفاكتةفاليطاكعاليماالن انةلهعػود راكػافرطبػ رارقيقػ رابالن انػة
بػػدء را كلػػيسهػػواالاليػػاءاالكؿكيػػابػػدأكمتعػػودكف كلػػوالافمػػراداليكػػوف
ا داثه قالغانةليػاعطػحعنانتػهالػيتػدبيرهػ قاليػدبراتكيػاافمػراد
االبون م النكاحتوليدالولدالكاملفافعرضعارضسقطقبلبلػوغالكيػاؿ
كاالنتولداليولودعلي سػب انػةاليػرادفتػدبركالبػدفػيكػلمػ اليراتػب
العرضيةالي كورةفيالفصلالسابقم ه قاالطػوارمػاتريفػيخلػقالػر ي 
م تفاكتكلكلمرتبةكقوؼ علػي سػبرقت ػاك لظت ػاكمطاكعت ػاكعػدـ
مطاكعت اكنجريه قاال كاـفيبسائطكػلمرتبػةكمواليػدقاالافالبسػائط
كجوداتملكيةناقصةكاليواليدموجوداتتامةمستكيلةبالنسبةفعلمم ذل 
افاالنسافكالجام منػهاكيػلمن ػاكاجيػ كابػرؼمن ػاكاسػناهاكاعلي ػاك
اسبق افيالوجودكا كاهاللغيػبكاسػياءاللػهكصػفاتهكافكػاففػيالجثػة
اصغرمن افافالصغركالكبرليسل يامد خليةفي كانةالغيبكالعبػرةب يػا
كانيػػاالعبػػرةبالرقػػةكالغلظػػةكالصػػفاءكالكػػدكرةكاالسػػتقامةكاالعوجػػاج
فالجام صلوات اللػهعليػههػوم ػبطمشػيةاللػهكمػوردارادتػهكاليػوديعنػه
تو يدقفياليراتباالرب كياعرفتفيياسبقفتدبر.
ٕٗٚ

المػ امػر
فصـل :كاذقػدانت يبنػاالكػالـالػيهي نػافناسػبافنػ كرقلػي ر
السلسلةالطوليةان راالتيهيعيادجلمسائلناكسنادكثيرمػ مطالبنػاكمعرفت ػا
م خواصناكقد فلعن االعلياءالكاملوفكاال بػارالفاضػلوفكالنعػرؼهػ ق
اليس لةايمس لةاليعػراجاالبيعرفت ػاككتبنػاهػ قاليسػ لةمفصػلةفػيرسػالة
اخريخاصةكفيسانررسائلناكنكتفيهي نابعباراتجامعػةقصػيرةكابػارات
لطيفةبحياتناسبه االكتاب.
ٍ
اتطػاكبا دنتػه
فاقوؿاعلمافاللهسبحانهكياعرفػتمكػرر راا ػديالػ
ءسػواقايلػيساذذاؾهػوبػيء

جيي الكثراتكمعنيذل انهالنتنػاهيبشػي
سواقعليمعنياالمتناعالبحتفالنتجػزيبجػزئي جػوهرني كالعرضػيي كال
جوهركعرضكليسندرؾبيءمعهاالبعػدرفػ النظػرعنػهكلػيسانػهانقسػم
قسيي جوهر راكعرض رافاذاقست ياكافخلق راكالانهصالحللظ وربالقهكالتجلي
بكثراتهنعػوذباللػهفانػهالننقسػمكالنكػوفصػالح راالمػراالذكقػوةنكػوفقوتػه
صورته يرمادتهفافالقوةمعنيكصفينوصحبهصا بهكػالبحرالينقسػمالػي
االمواجكالكليالظاهرباالفرادكم هناخبطالقوـخبطعشواءفيثلوالهسبحانه
بامثاؿسوأيم تطوراليدادبالحركؼكالبحرفياالمواجكالشيسفياليرانػا
كالركحفيالحواسكالوا دفياالعدادتعاليربنػااال ػدعيػانقػوؿالظػاليوف
علو راكبير رابلهوبحيااذانظرتاليههواذذاؾهولػيسبػيء يػرقكالعرصػة
سواقمعهالفياالدراؾكالوجدافكالفيالوجودعليمعنياالمتناعكاذانظػرت
اليالالقكجدتالالقاليتكثركلمنك م اصوؿازليةبػلرجػ مػ الوصػح
اليالوصحكداـاليل فياليل انت ياليالوؽالػيمثلػهكالجػأقالطلػبالػي
ٕٗٛ

بكلهاخترعهاللهاختراع راكابدعهابداع راكليسرتبػةالالػقتحػتاالزؿكاالزؿ
اعالهااكاعليمن ػانعػوذباللػهفيكػوفالحػدثخلػو رامنػهكنكػوفمتناهيػ رااليػهك
النكوفال متناعماسواقمعهمعنيفيالواقػ الاػارجفػافالػ ينيكػ فػيالػدنيا
الييتازةع العلياالنيتن كجودقفيالعلياالييتازةكك االعكسالمكػافتصػور
كلفيالكلفاال دهوالييتن معهماسواقفيالوجػدافكالوجػودكلسػتتبلػغ
ادراؾه االيقاـاالبعدافنوجدفي عينهالتينعيرهام نشاءم عبادقكالعاقبػة
لليتقي ككلياكجدتبي رامييز راجزتهكنظرتاليماطػويطرفيػه تػيتػري
ا د رانفوؽمعرفت كتيييزؾكتحدنػدؾكابػارت كادراكػ كمػدرك  تػي
تغػػرؽفػيبحػرالتحيػركالفنػػاءاليحػضكن ػػيحلمن ػ اليعرف ػةكالعػػارؼك
اليعركؼفاذاكصلتاليه االيقاـكصلتالياليرادبػالكيػحكالابػارةكال
انةل االسيركالن انةكهومعنيقوله

ربزدنيفي تحير راكقولػهتػدلج

بي ندياليدلجم خلق فاففزتبنظرك ل لعل تدرؾمعنيامتناعالالػق
معهكه االوجودب االقدسمحاؿافنكوففيهاعيافثابتةاكنكوفكػلاالبػياء
كياافالحرم  ياهو رنيتن افنكوفبرد راكللهاليثلاالعلي.
بالجيلةاذارفعتالنظرعنهرانتخلق رامتكثر را يرمرتبطبػهك يرمنسػوب
اليهك يرنابئمنهك يرصادرمنهك يرمتولدكالخارجعنهف االالػق ين ػ 
لهمراتبعدندةفاكل امقاـالوجوداليطلقكاعنيبهمانشاهدعنػدكسػرجييػ 
الكثراتالش ودنةكالغيبيةكالعرضػيةكالجوهرنػةكالشاصػيةكالنوعيػةكعنػد
ابطاؿ دكدهاكمحدكدات ابق اكق ي افيالوجػدافالينتػزعمػ الوجػود
فيالمنك فيالوجودلمنك فػيالوجػدافف ػوجػنساالجنػاسكنػوعاالنػواع

ٕٜٗ

اليعطيكلمادخلفيعرصػةاالنجػاداسػيهك ػدقالصػادؽعلػيالكػلبقػوؿ
مطلقف ومقاـالالتعي بيعنيالنفيكالوجودبشرطالكياافالوجػودالحػقهػو
الالتعي كالالبشرطبيعنياالمتناعف وابداالبياءاب امػ راكلػيسفيػهفػيرتبتػه
تعي م تعيناتاثارقبالفعلكهواه راالبػياءكابين ػا نػيعػ الػدليلكلػيس
بيءفيعرصةالالقاه رمنهفيكوفهواليظ رلهكيحالككلمانصدؽعليه

الوجودفعليةمنهككياؿلهف وموجودبهنصػدؽعليػهالوجػودبانطوائػهتحتػهك
الجلكونهه ورقكياافكلجسمجسػمالجػلكونػهه ػورالجسػماليطلػقك
بانطوائهتحتهككونهفعليتهكه امعنيقوله

كلبيءسواؾقائمبامرؾكم 

اليهلمترسواقبػللػيس

اناتهاف تقوـالسياءكاالرضبامرقفاف مفيادمتناهر را

سواقفيالاارجمعهبلهوبحرمتالطمالنسا لكنمزخارالنساجلمركبمػ 
ال
مادةهيعي صورتهكم صورةهيعي مادتهالنػ تػراقصػالح راللظ ػورقػاب ر
للتجليبجيي مانكوفم كور رافيهمياسواقبال كرالصلو ياالافه االصػلوح
هوعي مادتػهكنعبػرعنػهباالمكػافالػراجحكالوجػودالػراجحكلػمننقطػ هػ ا
االمكافبنفسهكلمنتحصصاذمانكوفمادتهعي صػورتهكصػورتهعػي مادتػه

الللتحصصاالم  ياالظ ورايه ورقالػ ياعطػاقاسػيهك ػدق
النكوفقاب ر
نصلحالفنتحصصكياافالياءم  يػاانػهمػاءلػمنتحصػصبػالبحركالن ػرك

اليطػركالب ػرفيكػػوفكػلكا ػدبع ػهكالنصػػدؽعليػهاالسػمبكلػهبػلاليػػاء
نتحصصم  ياالظ وركهوالكلفالكللهبعضتف معنيفانهمشكل.
فاذارفعتالنظرع ه االوجودالعاـكالحػرؼاليافػيكدخلػتعرصػة
الش ودرأنتخلق رامقيد رابقيودميتازةبيادةميتازةع صػورت اكصػورةميتػازة
ٕٓ٘

ع مادت ابالنسبةاليذل الوجوداليطلقمركب رامن ياتركيبػ رادهرنػ را يػرمسػبوؽ
باجزاءموجودةفيالاارجقبلهكافكافنيكػ التوجػهالػيكػلجػزءمػ دكف
االخػرفػيالوجػػدافباػػالؼتركيػبالوجػػوداليطلػقفانػه يرمسػػبوؽبػػاجزاء
موجودةفيالاارجقبلهكالنيك التوجهاليجػزءمنػهمػ دكفجػزءاخػرفانػه
مركبم بسيطي  يرمستقلي فيالاارجكفيال ه كاماه االيوجوداليقيػد
ف ومركبم جزئي بسيطي بالنسبةفيالاارجدكفال ه فػافالػ ه نتوجػه
اليجزءفيأ خ مادةتصورقمنهكنكسوهاصورةم نفسهفيدركهك دقم دكف
اجةالياالخركاماماننتزعم الوجوداليطلقف ػومجيػوعالجػزئي فػافكػل
جزءمنهعي االخركب ل صارالبدءالكلهكالمنت ػيالخػرقفػاف مفانػهدقيػق
ف االوجوداليقيدمقيدبالنسبةاليذل اليطلقكامػابالنسػبةالػيمػادكنػهف ػو
مطلقع جيي قيودقايقيودمػادكنػهكلػهمراتػبهػيبػركطكونػهاثػر راتامػ را
لليوثرعليمابر ناكبينػافػيالسلسػلةالعرضػيةمػاف لكتػهانػهفعليػةللوجػود
اليطلقا دث ابنفس افل ا يافعليةلنفس اك يامفعوليػةك يػافعليت ػالػه
مراتبثلامقاـاجياؿمحضكمقاـتعلقبحيااليفعوليػةكمقػاـبػي بػي هػو
منت ياالجياؿكمبدءالتفصيلك يامفعوليت الهارب مراتبج ػةدائػرةعلػي
الفعلعليالتواليكهيالتيتحوـ وؿرب اكج ةدائرةعلينفس اتحػوـعلػي
نفس اكج ةدكرافالج ةاالكليعليالثانيةعلػيخػالؼالتػواليكج ػةدكراف
الج ةالدنياعليالعلياعليالتواليكهػيتاكنػلقولػهسػبحانهبلحػاظكمػ كػل
بيءخلقنازكجي كهيافيالحقيقةاربعةكتاكنلقولهسبحانهكافخفتمبقاؽ

بين يافابعثوا كي رام اهلهك كي رام اهل اافنرندااصال رانوفقاللػهبين يػا
ٕٔ٘

ف قاليراتبالسب هياليراتبالتيالبدلكلاثػرمن ػافػيتحقػقكونػهاثػر راك
ه قاليراتبليستباالثرنػةكاليوثرنػةكانيػاهػيبػالتنزؿكالتشػكي بطرنػق
اللبكالقشركاللطيحكالكثيحنجتي كل اتحتصدؽالوجػوداليطلػقعلي ػا
علي دسواءكيراتبالسيواتكاالرضكاجتياع اتحتصػدؽاسػمالجسػم
علي ابالسونةفيقاـاجياؿ ياالفعليةنسييبالعقلكمقاـمبدءالتفصيلنسيي
بػػالركحكمقػػاـمنت ػيالتفصػػيلنسػػييبػػالنفسكمقػػاـج ػةالػػربم ػ  ي ػا
اليفعوليةنسييبالطب كمقاـج ةالنفسمنهنسييبالجسمكمقػاـدكرافالعليػا
عليالسفلينسييباليادةكمقاـدكرافالسفليعليالعليػانسػييباليثػاؿف ػ ق
السبعةهيمراتباالثرفيكونهاثر راالنتحققاالب االبتةفيكػلمقػاـكامػاهػ ق
السبعةفيالوجوداليطلقف يموجودةكلك  يرميتازبع اعػ بعػضمتحػد
ب ع ام بعضكقدتفصلتل الج اتمنهفياثرقال يهوكيالهكفعليةماهػو
فيهبالقوةكتفصيلاجيالهكعبودنةربوبيتهف قاليراتبلكون امراتبالصػادر
االكؿم الوجوداليطلقكلشدةتشاكل امعهكقرب امنهل ػااطػالؽبالنسػبةالػي
مادكن اكل اكياالتكفعلياتنسبت االي ػاكنسػبت االػيالوجػوداليطلػقفلكػل
مرتبةمن ااثرلهمراتبسب علي كماسيعتب انتحققعالممستقل.
فالعقلاليطلقلهاثرلهمراتبسب هػيبسػانطعػالمالعقػوؿفيسػييمقػاـ
اجياؿ يافعليتهبالعرشكمقاـمبدءتفصيلهبالكرسيكمنت يتفصيلهكتعلقه
باالفالؾ ك يوثمفعوليتهبالناركال واءكالياءكالترابب اقامػتبسػائطعػالم
العقوؿاالافه قاليراتبفيهعقالنيةمعنونةكليػةكالػركحاليطلػقلػهاثػركلػه
مراتبكياسيعتهيبسائطعالماالركاحكهك االيافالجسماليطلقلهاثرك
ٕٕ٘

هوه االعالمكلهمراتبم عرشككرسػيكافػالؾكعناصػرهػيبسػانطهػ ا
العالمعليماتريكه قاليراتبكل ابالتنزؿنجتي كل ػاتحػتاطػالؽالجسػم
اليطلقعلي اف يبالنسبةاليالجسمباالثرنةالنطوائ اتحتهكبع ابالنسػبةالػي
بعضبالتنزؿلعدـاالنطواءكياافمراتباالثراالكؿاليطلقةبع ابالنسػبةالػي
بعضبالتنزؿلعدـاالنطواءكبالنسبةاليالوجوداليطلقباالثرنةلوجوداالنطػواء
كك ل مراتبالوجوداليطلقبالتنزؿبع ابالنسبةاليبعضكليسػتمنطونػة
تحتاالزؿب ل اليعنيال يم يفيكوفلليطويذكرصػلو يفػيالطػاكي
بلهيميتنعةفياالزؿجػلبػأنهف ػوايالوجػوداليطلػقنفسػهمنطونػةتحػت

نفس ادائرةعلي افاف مافكنتتف مفاالثرنةكاليوثرنػةمحققػةفػيالعػالمبػي 
كلمقيدكمطلقالفيمراتبكلمقيدثملكػلمػ هػ قالعػوالمالسػبعةمواليػد
توجدم دكرافسيواتكلمرتبةعليارضي اكتل اليواليدهػي انػاتتلػ 
البسائطفيالقوسالصعودنةكمظاهرالحقيقةالجامعةل اكانػةاال ػدجػلبػأنه
في ااالافبعضاليواليدنسقطقبلكياؿتكونهكبع انبقياليمنت ػيالتػدبير
ك انةالتقدنرفيظ رفيهسراال دجلبأنهال يهو انةاالنجادكهػوالوا ػدك
مركزالدائرةكقطبالعالمكقلبهال يبه يوةالكلفتلػ اليواليػدتاتلػحفػي
العوالمعلي سباستعدادموادهػاكاالر ػاـالحاملػةففػيبعػضالعػوالمنكثػر
السقوطكفيبع انقلكفيبع االنكوفبلنبلغكلدقمنت يالتػدبيركنظ ػر
نسػقطكلػدكلػمنبػقفػيالبسػانطمػا

فيهسراال دالقدنرففػيعػالمالعقػوؿلػم
لمنستعدللتركيبكالتو دكه ورسراال ػدعليػهفصػارجييػ مواليػدقكاملػة

بالغةكاصلةمظ رةللوا داال دجلبأنهفصاركاكل م ججالجبارالفموادهم
ٖٕ٘

كل ام الحجيةكهيصفةالعقلكلمنتجاكزمواليدهااالربعػةعشػركهػمكل ػم
بالنسبةاليم دكن مكاملوففياه ارسراال دنةاالافل مفػينفسػ متفاكتػ را
فكافكا ػدمػن مالقطػبكالقلػبلػ ل العػالمالواصػلمنت ػيالكيػاؿك انػة
االعتداؿفكافبينزلةعرشذل العالمايصارجيي اجزاءتركيبهفياللطافةم 
الجامعيةبصفاءعربهككا دادنيم الجيي فبقيم الجامعيػةفػيمقػاـتػراب
ذل العالمككا دقدبلغم الصفاءم الجامعيةمقاـكرسيذل العالمكالبواقي
تدرجوافيدرجاتسانرمراتبذل العالمكانت يتكثرهمالياربعػةعشػرالف
اصوؿذل العالمكياسيعتسبعةكقد لبفيبع مسرمادةكلمرتبةكفػي
بع مسرصورتهكل ل ترددكافياليحيدنةكالعلونةف مالسب اليثانيالتػي
اتاهااللهنبيه

كهيفاتحةكتاباالنجادصلواتاللهعلي ماجيعي .

كاماعالمالركحفلهان رابسانطكياعرفتكمواليدكتكثرمواليدقالػيمائػة
الحكاربعةكعشرن الف راكاختلحمراتب مفػيالنبػوةكالرسػالةكاكلػيالعزميػةك
مظ رالااتييةكهماثار قيقةاليواليداالكليالاثػارابااصػ مكلػمنكونػوااثػار
نفسالحقيقةفافاثارنفسالحقيقةمنحصرةفياالربعةعشرلمنجعلاللهال دفػي
مثلال يخلق ممنهنصيب رابلهماثارتنزل افيالرتبةالثانية.
كاماعالمالنفسفلهبسانطكياعرفتكمواليػدمتكثػرةالنحصػي ماالاللػه
سبحانهكاختلحمراتب م انةالنحصي ااالاللهسبحانهكهػماالناسػيكهػماثػار
قيقػةاالنبيػػاءبعػدتنزل ػافػيالرتبػةالنفسػػانيةكليسػتاثػػارنف ػسالحقيق ػةاال
ابااصاالنبياءلمنجعلاللهفيمثػلالػ يخلق ػممنػهنصػيب راف ػماثػارالحقيقػة

اليحيدنةبواسطة قيقةاالنبياءبعػدتنزل ػاكليسػواباثػارابااصػ مكانيػااثػار
ٕٗ٘

ابااصكلرتبة ركت مكسكون مكاعيال مكاقوال مكسانراثارهمفتدبر.
كاماعالمالطبان فلهبسانطكياعرفتكمواليدقالنحصي ااالاللهسبحانهك
همالج اليالوقةم ناربجرةالنفسكهماثار قيقةاالناسػيبعػدتنزل ػاالػي
الطب الابااص مكاثار قيقت مبالكاسطةابااص مايابااصاالناسي.
كاماعالماليوادفلهبسػانطكيػاعرفػتكمواليػدالنحصػي ماالاللػهكهػم
اليالئكةكهماثار قيقةالج عليماعرفت.
كاماعالماالمثلةفلهبسانطكياعرفتكمواليدهيالحيواناتالنحصي ااال
اللهسبحانهكثرةكهياثار قيقةاليالئكةكياعرفت.
كاماعالماالجساـفلهبسانطكياتريكهياصػوؿهػ قالبسػانطالعرضػية
اليش ودةكلهمواليدهيالنباتاتكهياثػار قيقػةالحيوانػاتكلعػالماالجسػاـ
اعراضقد دثعن ابسانطعرضيةكل امواليدعرضيةكهيالجيػاداتكهػي
اثار قيقةالنباتاتبعػدتنزل ػافػياالعػراضككػلكا ػدةمػ هػ قاليواليػدك
االبااصاثار قيقةالعالي اليطلقػةبعػدتنزل ػاكيػاعرفػتكاثػاراالبػااص
اعيال مكافعال مك ركات مكسكنات مفاف مرابد راموفق را.
ثمفيعرضابااصكلرتبةابااصاعتػدال ماكثػرمػ البػواقينظ ػر
في ممااستج في قيقت مم مثاؿالحقيقةالعليافينطقوفعػ لسػافاالبػااص
العالي فافاالبااصالعالي فعلياتبػػػوف قيقػت مكاثارهػافليػانزلػتتلػ 
الحقيقةاليالحقيقةالدنيانزلتبػػون اان ػ راففعليػاتتلػ الشػػػوففػيالعػالم
الاثاراالنسػافاليطلػقك
االدنيمظاهر قائقتل االبااصالعالي فاالناسيمث ر
االنسافاليطلقتنزؿ قيقةاالنبياءكاالنبيػاءاثػاربػػػوفتلػ الحقيقػةال اتيػةك
ٕ٘٘

تلػ الشػػػػوفال اتيػةنزلػتفػي قػػانقاالناسػياياالنسػػافاليطلػقفلالنسػػاف
اليطلقبػػوفهيتنزالتبػػوف قيقةاالنبياءكبػػوفل ػامػ خاصػةرتبت ػاك
هونت افلياه رت قيقةاالناسيبابااص مفين مم هػوفعليػةتلػ الشػػػوف
النازلةكمن مم هوفعليةبػػوفهونةاالنسافاليطلقفال ن هػمفعليػةالشػػػوف
النازلةفي قيقةاالنسافهممظاهر قانقاالنبياءفينطقػوفبػالنبوةلكػ االنبيػاء
فيعالي مننطقوفبحقيقةالنبوةكفيعالماالناسيننطقػوفبظػواهرمػاننطقػوف
فيعالي مكقشورقالبلبه نح معابراالنبياءنكلمالناسعليقدرعقول مكه ا
االمرجارفيجيي اليراتػبفيجتيػ فػيكػلعػالمادنػيهػواهرالعػوالمالعليػا
فلػ ل اجتيعػػواكل ػمفػيهػ االعػػالمككل ػمننطقػػوفبيقت ػيهػ االعػػالمال
بيقت يمال مفيعالي مفلوتكليوابيقت يمال مبال اتلمنحتيلها ػدمػ 
اهله االعالم.
بالجيلةك ل عيرتالدناركه ػرالجبػاركلكػلنػوعمػ اليواليػدفػي
عاليهفؤ ادكعقلكركحكنفسكطب كمادةكمثاؿكجسمالنهمركبم اجزاء
عاليهكبسانطهكهواثرتاـلهمراتبكلكل قيقةفيرتبةاصوؿتلػ اليراتػب
فان ابػػون افكل قيقةدنياتنزؿادنيمرتبةالحقيقةالعليػافاثػارالحقيقػةالػدنيا
قيقةاثارتنزؿادنيمرتبةالحقيقةالعليػاكهػيبالنسػبةالي ػاجسػي افابػااص
اليرتبةالدنيا قانق ماثرجسم قيقػةابػااصالعليػااك قيقػةجسػمابػااص
العليافاف مفانهمنت يتحرنراليس لة.
فصـل :كلناسلسلةاخريطوليةلكن ابرعيةفي انقاؿافمػومنيكػلرتبػة
بعاعمومنيالرتبةالعلياككفاركلرتبةهػلكفػارالرتبػةالعليػاكنعبػرعن ػافػي
ٕ٘ٙ

مراتبسجي بالدنياكه قالسلسلةسلسلةكصفيةبرعيةالذاتيةكونيةفان افػي
ترتباالركاحاالنيانيةكهياركاحبرعيةتصػدرمػ االكامػرالشػرعيةكيػااف
االركاحالكوني ػةتصػػدرم ػ االكام ػرالكوني ػةفالشػػاصالشػػرعيال ػ ينسػػيي
باليوم كالكافرباصكصفينعرضاالبػااصالكونيػةلػهمػادةهػيتاكيػد
االمرالشرعيكببحهالينفصلكصورةم قبوؿالشاصالكونيكمػراةقابليتػه
كذل افاللهسبحانهخلقاالكوافباالكامرالكونيةل ػممػادةهػيبػبحامػراللػه
سبحانهكصورةهيم مقت يالقوابلاالمكانيةالعلييةللهسػبحانهفليػااقػام م
اقام ممييزن زند راكعير راكبكػر راكهكػ اثػمهػوالءصػاركاامكانػ رالالبػااص
الشرعيةفوجهاللهسبحانهالي ماالكامرالشرعيةفامرهمكن اهمفصدرم صػبح
امرقسبحانهالشرعينورابرؽعليتل القوابلاالمكانيةل ػاالتػيهػيهياكػل
ذل النوركانطب فيمرءات اكانصبغفي افي اليرانامالمنغيرذل النوربػي را ك
ال ك
اه رقعليماهوعليهم مقت يارادةاللهسبحانهالشرعيةكمن اما يرتهقلي ر
من اما يرتهبحياانكرقالشػارعكلػمننسػبهالػينفسػهكتبػرأمنػهفتلػ اليثػل
الظاهرةهياالبااصالشرعيةاليركبةم مادةكصورةكهػياليػوم كالكػافر
ف ياكصفا فملبسافعليزندكعيرككياافالزندنةكالعيركنةكصػفافملبسػاف
علياالمكافف قاالبااصالوصفيةفياليراتبالالقيػةان ػ رابين ػاترتبػاتك
تسييه قالسلسلةبالطوليةالشرعيةكهيمرادمشانانا يان كركفالسلسػلة
الطوليةاالترن منقولوفافاالنبياءخلقوام بػعاعالحقيقػةاليحيدنػةكمػومني
االنسخلقوام بعاعاالنبياءكمػومنيالجػ خلقػوامػ بػعاعمػومنياالنػسك
خلقم بعاع ماليالئكةكم بعاع مالحيواناتالطيبةكمػ بػعاع االنباتػات
ٕ٘ٚ

الطيبةكمػ بػعاع االجيػاداتالطيبػةكنقولػوففػيمقابلػةذلػ افالجيػادات
الابيثةم بعاعالنباتاتاليرةالبشعةكهيم بعاعالحيواناتالسامةكالنجسػة
كاليحرمةكهيم بعاعالشياطي كهمم بعاعكفػرةالجػ كهػممػ بػعاع
كفرةاالنسكهمم بػعاعالينػافقي كهػممػ بػعاعرؤسػاءالكفػركال ػاللة
اعداءمحيدكاؿمحيد

كليسفيالكوفكفركالانياف.

ككيفية صوؿه قالسلسلةافاللهسػبحانهليػاعيػرالعػالمبػاالكواففػي
اختالؼمراتب اكجعػلفػيكػلكا ػدبالفعػلمػاكػاففػياالخػربػالقوةجعػل
اصحابالفعلياتندقفياستاراجقوياصحابالقويكبابهفياالفاضػةعلػي م
كابيافنجرياالبياءاالباسباب اكاسباب امن االم ذاتهسػبحانهاالاففػيمقػاـ

التشرن من اماهوسبباستاراجقويمحبوبةليافيهم فعليةمحبوبػةكمن ػامػا
هوسبباستاراجقويمبغوضةليافيهم فعليةمبغوضةكفػيكػلنػوعقػويك
ضعيحككلػيكجزئػيففػيجانػبالنػوركالايػركػافالكػوفاالكؿبيقت ػي
كينونتهكخاصةرتبتهالطحاالكوافكارق اكا كاهاليبدئهقػد لبعليػهج ػة
الوجودال يهواثرمشيةاللهسبحانهاليحبوبةمطابقل افيجييػ االمػور تػي
اضيحلفيهج ةاالنيةكالػنفسكصػارفعلياتػهبحػ افيرهاعلػيطبػقمشػيةاللػه
اليتعلقةبوجودقكصفاتهعلي كصفات اكصارجيي مػاناػالحتلػ اليشػية
فيهبالقوةفصارجيي مالهكبهكمنهكاليهمطابق رالتل اليشػيةكماتشػاءكفاالاف
نشاءاللهالنسبقونهبالقوؿكهمبامرقنعيلوفماننطقع ال ويافهواالك ي
نو يكمارميتاذرميتكلك اللهرميفليػاصػاركػ ل صػارمحػلاليشػية
التشرنعيةاالضافيةللهسبحانهكصارامرقامرقكن يهن يهفاقامػهمقامػهفػيسػانر
ٕ٘ٛ

عواليهفياالداءكلياكافهوالكوفاالكؿكافم دن رابنفسهكياافالكػوفاالكؿ
الكونيمالوؽبنفسهككياانهخلقتاالبياءالكونيةبػ ل الكػوفكػ ل هنػا
خلقتاالبياءالوصػفيةب ػ االوصػحايكصػحالكػان االكؿككيػاافلػ ل 
الكوفال يهواليشػيةالكونيػةرءكسػ راككجوهػ راتتعلػقباالبػياءكبقػوةكون ػا
الفعليتارجاالكوافم القوةاليالفعليةك ل ل االوصحالػ يهػواليشػية
الشرعيةرءكسككجوقتتعلقباالكوافكبقوةكصػف االفعلػيتاػرجاالكصػاؼ
الشرعيةم عدـاكوان اكقوت االيالفعليةككياافجييػ تلػ الػرءكسترجػ 
اليتل اليشيةالكليةك ل جيي ه قالرءكسترج اليه قاليشيةككيػااف
هنال مواداالكوافم مثاؿاليشيةكصػورهامػ القوابػلاالمكانيػةكػ ل هنػا
مواداالبػااصالشػرعيةمػ مثػاؿهػ قاليشػيةكنورهػاكصػورهامػ القوابػل
االمكانيةالتيهياالكواف رف رابحرؼككياافاالمرهنال كػافكػ كػافهنػا
ام كصلكصمكامثال اككياافاالمكافكػافهنػاؾعػدـالكػوفكلػمنكػ لػه
تاصصبشيءم االبياءككافصالح رالكلكا دكا دك ل امكافه االيقاـ

كهوكجودزنػدكعيػرككبكػراياكػوان مالاارجيػةصػالحالفنصػيرمومنػ راك
كافر راكطيب راكخبيث راكبقي راكسعيد را اليافتوجهالي ااالمرالتشرنعيفي سبقالي
االجابةعلي كاالمركمطابقتػهالتامػةالكاملػةف ػوسػعيدسػابقكمػ تػاخرك
اجاببعد ي م تفاكتالنؤدياليالي ادةكاليحادةف ػوسػعيدال ػقكهػو
م اصحابالييي كم لمنجبكضادتل اليشيةكاالمرالتشرنعيف وبػقيك
هل كهوقولهسبحانه كافالناسامةكا دةفبعااللهالنبيي مبشرن كمن رن 
كانزؿمع مالكتاببالحقليحكمبي الناسفييااختلفوافيهاالنةكقػاؿكلكػ 
ٕٜ٘

اختلفوافين مم ام كمن ممػ كفػراالنػةككػانواقبػلاالمػركالن ػيامكػاف
اليوم كالكافركافاليوم كالكافركصفافعارضافعليزندكعيركف ياقبل
االنيافكالكفرليسام السلسلةالنورانيةكالالظليانيةكانياهياكونافصػالحاف
الفنصيرام هوالءكافنصيرام هوالءكانيػاناػرجمػ امكان يػااالنيػافاذا

كق علي يابعاعالكاملبالفعلفياالنيػاففيقػويذلػ الشػعاعمػااسػتج فػي
زنتكون يام جنسه االشعاعفيلطفهكنرققػهكنقػويمجانسػهالكػام فيػه
اليافنارجكصحاليوم م كيوفكون ياال يهوامكافاالنيػاف

بي رافشي را
كالكفراليعرصةالش ودفيتصحبصفةاالنيافكنصدؽعليهاليػوم فػاليوم 
كصحتشرنعيعارضعليالكان كهوبعاعاليوم القويالكاملبالفعػلمػ 
يااليادةالنوعيةكالصورةالنوعيةكاليادةالشاصػيةكصػورتهالشاصػيةمػ 
قبوؿمرءاةكينونةالكائ التيهيامكافاالنيافكالكفرككيػاافالكػان االكؿ
اليطابقكصػفهلليشػيةاليتعلقػةبوجػودقهػوالسػبباالكؿاالعظػمفػياالنػوار
ك ل الكائ االكؿاليطابقػةصػفتهللياهيػةالي ػادةلج ػةالوجػوداليوصػوفة
بجيي الصفاتاليبغوضةالكاملةفي ابالفعلهػوالسػبباالعظػمفػيالظليػاتك
استاراجمستجناتاالكوافم الكفركالشقاكةكالعصػيافكلػهرءكسككجػوق
ب انستارجالصفاتالجزئيةم امكافالقوابػلككل ػاراجعػةالي ػاصػادرةعػ 
امرقكن يهفعل مفعلهكعيل معيلهكقول مقولهاليهندعوفكعليهنػدلوفف ػ ا
السببفيسجي هومقابلذل السببفيعليي قدقاماعلياالكوافاله ارسػر
االختياركابطاؿاالجبارلي ل م هل ع بينةكنحييم  يع بينةفي اتب 
ه االداعيكافم بيعتهراجع رااليهفك ل نصػدرمػ هػ االػداعيهليػةهػي
ٕٓٙ

نغيركلمنبدؿكليةالكفرك

مادةالكفاركل اصورةم قبوؿالقوابلفين مم لم
كافقارادةه االداعيم كلج ةف والسابقالشقيكمن مم  يرفيالجيلةك
خالحف وم اصحابالشياؿكامام ضادقم كلج ةكخالفهف وموم ف ا
الداعيهومشيةاللهالا النيةاليبغوضػةفيػ هػ ن اليبػدئي الػداعيي تحقػق
سلسلتافنورانيةكهليانية.
فاكؿالسلسلةالنورانيةهومحيػدكالػهصػلواتاللػهعلػي ماجيعػي كهػم
مشيةاللهالتشرنعيةفيا داثجيي اليومني فيعرصاتاالكواففصػدرمػن م
االكامرالشرعيةكصدرمن اانوارهيمواداليومني كتل االنوارابػعةمحيػدك
اؿمحيد


كاببا مالينفصلةكاثارهمانتشرتفػيعرصػاتاالكػواففػاكؿ

م استناربتل االنواراالنبياءسالـاللهعلي معلياختالؼمراتب مفياالجابػةك
اختالؼقوابل مفيالصفاءكالكدكرةكاالستقامةكاالنحراؼفيالجيلةفارج
م كيوفاكوان مكم قون ماليالفعليةاكصاؼالنبوةكالرسالةفاتصفواب ياك
صاركاانبياءكمرسلي كذل بعدنزكؿمحيدكاؿمحيد

فيرتبت مكقيام م

بي ه راني مكدعوت ماناهمالياللهسبحانهبصفات مفصدرمن منورالػدعوةك
صػػارمػػادةاالنبيػػاءكتصػػورذلػ النػػوربصػػورهمفكػػافمػػادةاالنبيػػاءمػ بػػعاع
اببا مكصفات ماليتصلةفلياخرجم كيوفاكوافاالنبياءالػيالفعليػةصػفة
النبوةكصاركاب اانبياءابرؽنورهمبعدابتعال مفػيعرصػاتاالكػوافكصػار
مادةاليومني فاستارجم كيػوفاكػوافاليػومني صػوراالنيػافعلػي سػب
اختالف مفصاركاب ل مػومني فليػاابػتعلزنػتكجػوداليػومني ابػرؽعلػي
االكوافبنورهومادةمومنيالج كهك افيكلطبقػةفبػ ل عيػرتالسلسػلة
ٕٔٙ

الطوليةالنورنةاليالجياداتالطيبةككلداعاليالايرفيه قالسلسلةفػيانػة
طبقةكافهوراسم رءكستل اليشيةالتشرنعيةككجهمػ كجوه ػاكلسػاف
م السنت اكم اصغياليناطقفقدعبدقافكافالناطقننطقعػ اللػهفقػدعبػد
اللهكافكافالناطقننطقع الشيطاففقدعبدالشيطاففكلمدعوهػومػ بػيعة
الداعياالافجيي اليشانعي نرجعوفاليالداعياالكؿالنورانيكك ل االمػر
نعنيبعكسذل فيالسلسلةالظليانيةفاكل ااعداءاؿمحيد

رؤساءال ػاللة

كالكفرثمبعدهمرؤساءالينافقي ثمبعدهماالتبػاعكالكفػرةكاليشػركوفمػ 
االنسثممثلهوالءم الج ثمالشياطي كهك االيافننت ياالمرالػيالجيػاد
الابيافكل مم بيعةتل الرؤساءككلداعاليالشرم رءكس مككجوه م
كالسنت مككلمدعوتاب لداعاليالشرمػ بػيعتهالػيانػهنرجػ الػياليبػادي
الظليانيةاخير راكلجيي ذل بواهدم االخباركاالثارليسهي نػاموضػ بيان ػا
النالمن كره قاليسائلهنااالبالعرضلغرضاخركه قالصورالتشرنعيةهػي

العلةالغائيةم خلقاالكوافف يكافتاخرته ور راعػ االكػوافلكن ػامقدمػة
كجود را علي ااالتريان اتصلالي افيالقوسالصعودنةكان اصػورتحققػتفػي
عالمال ركستظ رفياالخرةكالدهركذل ان افعلياتكهيمقدمةعلػيالقػوة
كاالستعدادف امجيلمااردناانرادقعلياالختصار.
فصـل :اعلمافاليوجودفيكلمرتبةذاتيتهمالهفيتل الرتبةكمػاهػوبػه
هوفيتل الرتبةفاذااتا فيالرتبةالدنيامظ ر رانكوفذل اليظ ربالنسػبةالػي
ماهوبههوفيالعلياعرضي رالبسهنزك رالكنالعهصعود رااذاعػادالػيمبدئػهكلػيس
نصعدذل اليظ رم رتبتهالػيالرتبػةالعليػابػللػيسمنػهكالاليػهفالفػاتح
ٕٕٙ



ذاتيتهمالهفيعرصةالعقلالكليلهفي افؤادكعقلكركحكنفسكطبػ كمػادة
كمثاؿكجسمففؤادقم العقلاليطلقكعقلهم عرشذل العػالمكرك ػهمػ 
كرسيهكنفسهم فل بركجهكطبعهم فل منازلهكمادتػهمػ بيسػهكمثالػه
م افالكهكجسيهم ارضهكه قاليراتبهػيذاتياتػهكليػاخلػقاللػهعرصػة
االنبياءاتا لهاعدؿقالبفيعرصت مهوقطبتل العرصػةكقلب ػافػالقيفػي
هونةذل القالبمثالهفاه رعنهافعالهكذل القالببالنسػبةاليػه
بالنسبةاليمرتبتهكمقامهلهت كتكتو دكليساذاعاد

عرضػيك

عليبدئهنتفك ك

نعوداليالبسانطعودميازجةفافه االقالبم عرصةالػركحاليلكوتيػةكمػ 
دارالالدكالبقاءلمنسبقهعدـدهريفاذالبدءلهدهر راالتفك لػهكيػامػرفػي
اليعادكناتيفيالفصلاالتيثمافلالنبياءسالـاللهعلي م قانقذاتيةفػيعػالم

الركحاليلكوتيةكل مقوالبعرضيةفيعالمالنفوسقدالقوافيهونت ػامثػال م
فاه ركاعن اافعال مكهيفيعالي ال ات كتكتو ػدالنسػبق اعػدـملكػوتي
فليسل اتفك كفناءملكوتيكليسوانالعون افيعػودهمكيػاافالفػاتحلػيس
نال عرضيتهفيرتبةاالنبيػاءاذاعػادنعػملػه

كل ػممقػاـمػ اللػهتعػاليفػي

رتبت مكدرجاتكنعيمكجنػاتنتنعيػوففي ػاالنػزا ي مفي ػا يػرهمكلػيس
لغيرهمفي انصيبانظراليماركيع ابيعبدالله
رسوؿالله

قاؿاكؿم سبقاليبلػي

 كذل انهكافاقربالالقالياللهككافباليكافالػ يقػاؿلػه

لػمنطػأقملػ 
جبرئيلليااسريبهاليالسياءتقدـنامحيدفقدكط ػتموط ػ را 
مقربكالنبيمرسلكلوالافرك هكنفسهكانتمػ ذلػ اليكػافليػاقػدر
اف نبلغهككافم اللهكياقاؿاللهقابقوسي اكادنيايبلادنيتدبرفيهػ ا

ٖٕٙ

الحدناالشرنحفاففيهاصو رالعلييػةكاليػرادبالسػبقفيػههػوالسػبقالرتبػيك
اسراؤقهوعودقعليبدئهكاليمبدئهفرك هكنفسهكانتام ذل اليكافكلػ ا
بلغهعود رافاف مكعنه

في دنابعدماكصلالسدرةالينت ػيقػاؿثػمصػعد

بياليتحتالعرشفدلياليرفرؼاخ رماا سػ اصػفهفرفعنػيالرفػرؼ
باذفاللهربيفصرتعندقكانقط عنػياصػواتاليالئكػةكدكن ػمكذهبػت
اليااكؼكالركعاتكهداتنفسيكاستبشرتكجعلتامتدكانقبضككقػ 
عليالسركرك االستبشاركهننتافجيي الالققدماتواكلمار يريا د رامػ 
خلقهفتركنيماباءاللهثمردعليرك يفافقتككافتوفيق رام ربياف طت
عينيفكلبصريك شيم النظرفجعلتابصربقلبيكياابصربعينيبلابعدك
ابلغف ل قولهمازاغالبصركماطغيلقدرايم انات ربهالكبريكانياكنتك
ابصرمثلخطاالبرنور را بينيكبي ربيالتطيقهاالبصارفنػادانيربػيفقػاؿنػا
محيدقلتلبي ربيكسيديكال يلبي قاؿهلعرفػتقػدرؾكموضػع ك
منزلت قلتنعمناسيديالابرتدبرفيقوله

 انقط عنياصواتاليالئكةك

دكن مكقولههننتافجيي الالققدماتواكلمار يريا د رام خلقهفافهػ ا
فيعودقعليبدئهكهوكافقبلخلقالالقبػالحالػحدهػركهنػاؾكػافمقػاـ
قابقوسي اكادنيكيػانػاتيافبػاءاللهككػافهنػاؾب اتيتػهكجسػيانيتهفػاف
معراجه

جسيانيكفي دناعبداللػهبػ سػنافعػ ابػيعبداللػه

كيف يةال ركدخوؿالنارقاؿ فكافاكؿم دخل امحيد
م الرسلكاكصياؤهمكاتباع مالابرفالنبي

فػي

 ثماتبعهاكلػواالعزـ

 لهسبقرتبيعلػياالنبيػاءك

ل مسبقرتبيعلياليومني كلليومني سبقرتبيعليسانرالالقكالبدلكل
ٕٗٙ

طائفةافنعودكيابدئفلليومني ان راقوالب عرضيةفػيرتبػةالحيػوافكل ػم
مراتبذاتيةفيمقاـالنفوسالناطقةفاذاعادكاعادكااليمابػدئوامنػهكخلعػوا
تل القوالبالحيوانيةفتفككتكعادتاليمابدئتمنػهفان ػامسػبوقةبعػدـ
برزخينسبق ابسانط اكك ل ل اايللحيوانات قانقذاتيةفيعرصةاليثاؿ
كقوالبع رضيةفيعالمالنباتتلبس انزك رالكتالع اعود را كتعودتل القوالب
اليمابػدئتمنػهعػودميازجػةالن ػامسػبوقةبالبسػانطسػبق رازمانيػ راككػ ل 
النباتاتل ا قانقذاتيةفيرتبت اكقوالبعرضيةفػيرتبػةالجيػاداتتلبسػ ا
نزك رالكتالع اعود را فاذاعادتعادتالػيمػابػ دئتمنػهعػودميازجػةالعػود
مجاكرةكقدمرتحقيقاتل قاليطالبفياليعادفراج كليهناتحقيقا ػب
االبارةاليهفيفصل.
فصـل :اعلمافمرءاةاالنطباعمالمتك م عرضالشبحالنتحققاالنطباعك
التفاعلبين ياكالنتولدبين ياكلدالظ ورفالنظ رالشاخصفي اكياانهالننطبػ 
العقلفياليػراةالجسػيانيةفالنطػاكعاليػراةالظػاهرةتػاثيرالشػاخصالبػاط ك
التتنبهبامرقكالتحرنكهفالتيتثلامػرقكالتتحػرؾبتحرنكػهالبتػةفالجػلذلػ 
االافنتجلػيالعػاليبتجػلمصػاق 
النطل دافعليامرعاؿكارادتهكمشػيتهابػد را 
للدانيفيشعربهالدانيكلياكػافالتجلػيمػ العػاليعلػي سػبهفػيالقػدسك
النزاهةكالط ارةع  دكدالػدانيككثراتػهكافكػافانػزؿمنػهبدرجػةككػاف
بكثراتػهكلػمنكػ لجييػ مراتبػهتناسػبمػ ذلػ 

الدانيمقيد رابحدكدقمتكثر را
التجليامتن اطالعهعليذل التجليكمطاكعتهلهبجيي مراتبػهالل ػماالقطػب
كرتهكمركزدائرتهكاعدؿاجزائػهكاك ػدهاكالطف ػاالػ يلػيسبشػرقيكال
ٕ٘ٙ

ربيبريءع االقطارمبعدع الحدكدفػافذلػ فػيرتبػةالػدانيابػبهجػزء

بتجليالعاليالقدكسكالصقهبهكاطوعهلػهكابػفهعنػهكا كػاقكامػاماسػوي
ذل الجزءفيحجوببكثافتهعنه اجبله يرمطاكعلهكمتنبهبهكمطلػ عليػه
الفاالدكاتتحدانفس اكاالالتتشيرالينظائرهاكسرذل افتجليالعاليلػو
كاففيرتبةالعاليكالنكػوفامتنػ اطػالعالػدانيعليػهبجييػ اجزائػهكثيفػهك
لطيفهبلالتجليانزؿم اليتجليالنهفعلهكالرتبةالنازلةهيبعين ارتبةالػداني
فالتجليم رتبةالدانيالمحهكلكنهاعلػيدرجػاتالػدانيكابػرف اكالطف ػاك
مبدأهاكا يب اال يهو يااثرنتهللعاليال يركاالثرنشابهصفةموثرقالمحػه 
ف ل التجليال يهومبػدأالػدانيالغيبػيمحجػوببكثػراتانيتػهك ػدكدقك
هواهرقككثانفهمستج فيقوتهكالنستارجتل اللطيفةالغيبيةالػيالفعليػةاال
بعدالتصفيةكالتعدنلالتاـكطرحاالرمدةكاالكساخكالقشورفاذاصػفيالػداني
كعدؿكفصلعنهاالرمدةكالقشورالحاجبةل ل التجلياليستج فيهه رعليه
اثارققاؿاميراليومني

فيجوابالي وديال ياجتازبه

كهػونػتكلممػ 

جياعةفقاؿناب ابيطالبلوان تعليتالفلسفةلكافنكوفمن بافمػ الشػاف
قاؿ

 كماتعنيبالفلسفةاليسم اعتدؿطباعهصفامزاجهكمػ صػفامزاجػه

قوياثرالنفسفيهكم قوياثرالنفسفيػهسػياالػيمانرتقيػهكمػ سػياالػي
مانرتقيهفقدتالقباالخال ؽالنفسانيةكم تالقباالخالؽالنفسانيةفقػدصػار
بياهوانسافدكفافنكوفموجود را بياهو يواففقددخػلفػيالبػاب

موجود را
اليلكيالصوريكليسلهع ه قالغانةمغيرفقاؿاللهاكبرنػاب ابيطالػبلقػد
نطقتبالفلسفةجييع افيه قالكلياتصلواتاللهعلي انت ي.
ٕٙٙ

تدبرفيمطاكيه قالكلياتالشرنفةالتيقدجي جيي طركسالحكياء
نتصػحلػمنحػ تجلػي


نعتػدؿكلػم
كعلوم مكرسوم مكاعلمافالدانيمػالػم
النفسكلػم نظ ػرعليػهاثرهػاكامػاالقشػوركاالرمػدةف ػيكثيفػة يربػافةكال

مطاكعةبلكالمطلعةكذلػ التجلػيبعػدفي ػابػالقوةكاالمكػافكمعػدكـكامػا
الصػػوافياليعتدل ػةفتل ػ ه ػيالشػػافةالحاكي ػةاليطلع ػةاليطاكع ػةالسػػاميةال ػي
ماترتقيهاليتالقةباخالؽذل التجليفافذل التجلػي ين ػ هػوتلػ الصػافية
الصانرةصافيةرقيقةبالفعلاالانههيم  ياالربالم  يانفسػهف ػوهػي
كجود رافيالاارجكليسهوهيفيالنسبةف ل اليوجودالاػارجيهػوبنفسػه
تجليالعاليصدكر راع اليبدأكهواليراةه ور را فصح افاالدكاتتحدانفس اك
االالتتشيرالينظانرهاكاالبػياءالتتجػاكزرتبت ػاكالننطبػ بػبحفػيمػراةاال
افنكونامتصاقعي كياعرفتف ل الصافيفػيالرتبػةالػدنياهػواعلػيمراتػب

الشيءكاصفاهاكمبدأهاكاكؿاذكارهاف وقلب ػاكعربػ اكمسػتوير يان ػاك

قطب اال يهومحلعنانةالعاليم الدانيك وث افلياابػرؽذلػ القلػببنػور
العاليكياعرفتكابتعلك ييانارفياصقاعتل االرمدةكالقشورالتػيهػي
ف وؿذلػ الصػافيكاع ػاءذلػ القلػبكفتيلػةتلػ الشػعلةكقيػدقككقانتػه
فاستنارتمنهاالقربفاالقربفب ل انتشػرتاالنػواركعيػرتالػدناركه ػر
الجباركابت راالخباركه رتاالثػاركبلغػتالشػران كاالكامػرفػياالقطػارك
ذل  كيةالحكيمالعليمالق ارفػامتن ه ػوراال كػاـكاالكامػرالتشػرنعيةمػ 
العاليفيالدانياالم ذل البابقاؿابوعبدالله

ابياللهافنجرياالبياءاال

باسبابفجعللكلبيءسبب راكجعللكلسبببر راكجعللكلبرحعلي راك

ٕٙٚ

جعللكلعلمباب راناطق را عرفهم عرفهكج لهم ج لهذاؾرسوؿاللػهكنحػ 
انت يكقولهذاؾفيالباط اليصرحبهفيالظاهرابارةاليالسػببفػان مسػبب
خلقالالقكياركيكبرحالسببهواالركاففان ممقاـتفصيلالغوثكبرح
اجيالهكعلمالشرحهمالنقباءال ن همه وراالركافكبػابالعلػمهػمالنجبػاء
العلياءال ن نبعث مالحجةالياالطراؼليبثواالعلمفػيالعبػادكالػبالدكامػافػي
التاكنلفالسببهوالتجليال يهو يػوةالقلػبكالشػرحهػوالقلػبمػ  يػا
الظػػاهركالعلػمهػوالصػػدركالبػػابهػواالالتكاالدكاتالباثػةليػػراداتذلػ 
التجليبياكصلالي ابواسطةالشرحكالعلمفاف م.
بالجيلةالنطل فيرتبةالدانيعليمرادالعػالياالالقلػبكالقطػبكالبػد
فيالوجودالتشرنعيمنهفالبدفيكلرتبػةمػ قلػب ػاؾلسػانراالع ػاءعػ 
الػػركحالبػػاط كالنػػدكرر اهػػااالعلػػيذلػػ القطػػبابػػد رافلػػ اركيعػػ 
ابيجعفر


 لوافاالماـرف ع االرضساعةلياجتباهل اكيانيػوجالبحػر

باهلهكع ابيعبدالله

قاؿمازالت االرضاالكللهفي ا جةنعرؼالحالؿك

الحراـكندعوالناساليسبيلاللهكعنه

 لوبقيتاالرضبغيراماـلساخت.

كافقلتفياباؿالعالمكافقائي راقبػلخلػقادـ
االعصارالسابقةعليه ػورالنبػي
االئية

مػ  يػر جػةكمابػاؿ

كانػتدائػرةمػ  يػركجػودالنبػي

ك

كهماليبدءاالكؿاالقربالياللهسبحانهكالطفرةباطلةكماباؿعصر

السالـكانتالدنياقائيةكلمنك اركافاربعةكالنقبػاء


ادـعلينبيناكالهكعليه
كالنجباءكالطفرةفياالنجادكياتقوؿ يرميكنة قلت افليهي ناتحقيقػ را
ام راالنف يهاالالحكيمالربانيكهوافللدانيكجودن كجود راكوني راككجػود را
ٕٙٛ

برعي رااماالوجودالكونيلالثرف وكوفالشيءكيػاؿالعػاليكفعليتػهف ػوب ػ ا
اللحاظازليالبيعنيالقائمبنفسهلنفسهبلبيعنيالقائمبنفسهلغيػرقالفالعػالي
الكه اكيالهكلمنك االعالي راكهػ اعليػهكلػ ل هػوسػبحانه
لمنك االكام ر

لمنزؿعالي راباالبياءقبلكون اكيػا قػقفػيمسػ لةالعلػمفػيالتو يػدفراجػ 

فاالبياءب االلحاظكل اثابتةلدنهسبحانه اضرةفػيمح ػركا ػدلػيسفي ػا
تجددك دكثفياضي اك ابرهاكل ا اضػرةلدنػهفػي ػاؿكا ػدةففػيهػ ا
اللحاظلمنك العالمبغيرقطبطرفةعي كهػواسػبقاجزائػهكالطف ػاكاكل ػاك

جيي االمدادنصلاليهكمنهننتشرفيالعالمماضيهك ػابرقعلػي ػدسػواءكاف
عرفتمعنيذل عرفتان مسببخلقالالقكياركيكقاؿعلي

فيصػفة

االماـ همراسدائرةاالنيافكقطبالوجودكقاؿان راكهلنعرؼاكنوصحاك
نعلماكنف ماكندرؾاكنيل بأ فم هونقطةالكانناتكقطبالدانراتكسر
الييكناتكبعاعجالؿالكبرناءكبرؼاالرضكالسػياءالػي يػرذلػ مػ 
االخبارالتيالتحصػيكثػرةكامػااذالػو ظالعػوالمفػيرتبت ػاكبعػضاجزائ ػا
بالنسبةاليبعضبالنظرالتشرنعيفللعالمدرجاتفياكقاتػهك ػاالتفػينسػبة
بعضاجزائهاليبعضفانهبعدمانزؿالي انػةالبعػدعػ اليبػدءكخيػدتفيػه
االنواركصارتفيهبالقوةبعدمػاكانػتبالفعػلكاخػ فػيالصػعودكالتلطػحك
بعدبيءكنتصفيبي رابعدبػيءكفػيكػل

التصفيكاالعتداؿفاخ نعتدؿبي را
ءعليمقدارتصفيهكاعتدالهاليافنبلػغ


بعدبي
درجةنظ رعليهاثارالغيببي را
الكياؿكنظ رعليهاثارالجالؿفكياافاليولودفػياكؿالػدرجاتكيلػوسفػي
فػيالكبػدنحصػلالجزائػهتشػاكلمػا

اليعدةمتبان االجزاءثمنترقػيكييوسػ را
ٕٜٙ

فيحدثفيهاليزاجايالطبيعةالاارجةثمنصعدرك انيتهبعدصيركرتهدم راالػي
الدماغفيحدثفيهرك انيةجسيانيةزاندةالنقالبػهفيػهباييرتػهثػمتنػزؿالػي
الكليةكالياكعيةالينػيفتسػتحيلمنيػ رابػاالنقالبفي ػاباييرت ػاثػمتػدفقفػي
بعػدبػيءك

الر مفتكوفمني رامستعد راللتدبيركالتعدنلكالتصفيةثمنترقيبػي را
نغ يبالدـاليافنصيرعلقةثمم غةثمعظام راثمنكسيلحيػ رافيػتمخلقػةبدنػه
مفتوحاليسال مرتبطاالجزاءفيجريالدـالغ ائيفيمعدتهمػ سػرتهفيصػير
كيلوس راثمن هبصوافيهالػيالكبػدفتصػيركييوسػ راثػمنفصػلعنػهطراطيػرقك
نسػػتالصالجػػوهرالاػػالصالػػدمويفي ػ هبال ػيالقل ػبفيعي ػلفي ػهالحػػرارة
الغرنزنةفيتبارفيكوفباار رالطيف راصاعد راف نال نشػحعيػاكراءقمػ الحػرارة
الفلكيةالحيوانيةفيشػتعلبػهفيأخػ فػيالحركػةباالنقبػاضكاالنبسػاطفينبسػط
بيقت يالحرارةالفلكيةكننقبضبيقت يطبيعتهفينشػأخلقػ رااخػركتبػارؾاللػه
ا س الاالقي ف ي نانحػدثالقلػبكالقطػبكالسػفيربػي الظػاهركالبػاط ك
الش ادةكالغيباليتلقيعػ الغيػباليبلػغالػيالشػ ادةالقػائممقامػهفػيسػانر
عواليهفياالداءاذكافالتدركػهاالبصػاركالتحونػهخػواطراالفكػاركالتيثلػه
وامضالظنوففياالسرارف االباارال يهوالقطبكالقلػبهػوابػرؼمػ 
جيي االع اءكاقرب االياليبدءكاعلي اكاكل اكجود راكاخرهاب ود راكفاتح ػا
ال يمنهالبدءكخاتي اال ياليهالعودكجيي االمدادنصلاليهاكؿثمننزؿمنػه
كننتشرفياالع اءالكثيفةف االقطبكافباللحاظالتشرنعيالزمانيقبػلفػي
االطوارالسابقةبالقوةثمصػاربالفعػلبعػدهاف ػيسػابقةعليػهزمانػ راكلكػ فػي
اللحاظالدهريهومقدـعلي االنهاقربالياليبػدءكهػيابعػدفالنصػلفػيض
ٕٓٚ

دهريالي ااالبعػدكصػولهاليػهكخركجػهعنػهفينتشػرفي ػابػهكهػوالواسػطةك
اليؤديع اليبدءالي ااالانهكػافمػ تلػ االطػوارفػيالغيػبكالافػاءككػاف
بعدهافيالش ادةكالعالنيةكامافياللحاظالزمانيكاالمدادالتشرنعيفلػمنكػ 
ذكرلهمع اكالمددنصػلالي ػابػهفػافاليػددالواصػلفػيالشػرعهػوالػركحك
لمتك االطوارالسابقة يةبالحيوةالتشرنعيةفاف مهػ االيثػلمػاتريفػيخلػق

الر ي م تفاكتفارج البصرهل تريم فطورثمارج البصركرتي ننقلب
الي البصرخاس راكهو سير.
فك ل امػراالنسػافالكبيػرفػياطػوارقفقبػلخلقػةادـعلػينبينػاكالػهك
عليهالسالـكافالعالمعلي دالكيلوسكالكييوسليسفيهذكرلالطوارفصار

فيعصرادـ

علي دطورالنطفةكفيعصرنػوح

علػي ػدالعلقػةكفػي

عصرابرهيم

علي دالي غةكفيعصػرموسػي

علػي ػدالعظػاـكفػي

عصرعيسي

علي داكساءاللحمفليػاتػمجسػدالعػالمكصػلحلطػورانشػاء

الالقاالخرنفرفيهالػركحايركحبػرعمحيػد
ال يهوكجودمحيد

لحصػوؿالػركحالباػاري

فليااقت ياالسبابالفاعلةكالقابلةه ورق

كه ر

بحكجودقبركحالو يكالشرعاليستداـعيرالػدنيافابػتعلبػركحمػ اللػه
سبحانهفسريمنهفيجيي اع اءالعالمك ييليظ رقعليالدن كلهكلػوكػرق
اليشركوفكننتشردننهكبرعهفيجيي االقطارف ػ االقطػباالكػرـكالغػوث
االعظمزمان رامتاخرع جيي االطوارالسابقةاالانهالطػحمػ الكػلكابػرؼك
اكرـعلياللهتعاليقدرقكاقدـبحياالنسبقهسابقكالنلحقهال ػقكالنطيػ 
فيادراكهطام بهفتحاللهكبهناتمف والااتملياسبقكالفاتحليااستقبلفليػا
ٕٔٚ

كافاسبقالالقدهر راكاقدم مكجود راكاسػرع ماجابػةكػافهػوكاسػطةجييػ 
الفيوضالنازلةدهر راعلياالممالسابقةكالال قةلح ورهمجييع رافيالدهرفػي
مح ركا دككون مدكنهفيالرتبةكتقدمهعلي مف والقائممقػاـاللػهسػبحانه
في مفياداءجيي مااراداللهسبحانهمػن مكامػافػياالمػدادالتشػرنعيةالزمانيػة
فلم ننتشرمنهاالامداده رتمنهفيالزمافالياهلزمانهكمابعدقككػ ل امػر

خلفائهبعدقكاالركافكالنقباءكالنجباءبعػدهمفػافالنبػي
سؤالهسبحانهالستبربكمبالبداهةثماكصياؤق

اكؿانسػافاجػاب

ثماكلواالعزـمػ الرسػلثػم

الرسلثماالنبياءثماالكصياءثمالنقباءثمالنجبػاءثػماالكػرـعلػياللػهفػاالكرـ
فكلكا دةم ه قالطوانحكاقحفيدرجػةاجابتػهالبتػةكلكػلدرجػاتميػا
عيلوافاذاال ظتفيالعالمباللحاظالدهريال ينجي الكػلفكػلفػيدرجػة
سبقهالن رمتاخر رازمان راتاخرقاذاكافسابق رافياالنيافاقربالياللػهسػبحانهك
الننف سابق راسبقهاذاكافاقلانيان راكابعدع اللهسبحانهفكلم هواقػربالػي
اللهسبحانهاعليدرجػةككػلمػ هػوابعػدبدرجػةادنػيدرجػةكالطفػرةفػي
درجاتالقربالياللهسبحانهكالب افالفيػوضكاالمػدادالكونيػةالدهرنػة
تصلاليهقبلافتصلالػيمػ هػوابعػدمنػهالبتػةكافكػافاالبعػداسػبقزمانػ راك

نعػملػمنكػ اليتػاخرزمانػ رافػياالزمنػةالسػابقةكالفيػوض

االقربمتاخر رازمان را
الزمانيةالتشرنعيةلمتك تصلاليالسابقي بواسػطةالال قػي كانيػاتصػلب ػم

لمنك االعصارالسابقةباللحػاظالػدهريخاليػة
اليمعاصرن مكم بعدهمفاذ را 
م كجودالغوثاالعظمكخلفائهكاركانهكنقبائهكنجبائهكلمنلػزـطفػرةكاي
بيءادؿعليذل م دكرافر اهمكالندكرر يبالقطبابد را.

ٕٕٚ

كاماالقطبالشرعيفياالعصارالسابقةف وال ينصػلمنػهركحبػرعي
نناسباهلذل العصركنكفػي مذلػ كنحيػوفبػه يػوةتليػقب ػماالتػرياف
النحتاجالي يوةتيس تركيبهال يرفالنحتاجالػيقطػبنػؤدياليػه
الجيادمث ر
اكثرم ذل كالنباتنحتاجاليقطبنؤدياليه يوةتيس عليهقػواقكنيػاقك
الحيوافنحتاجاليقطبنؤدياليه يوةدراكةمرندةمتحركػةكاالنسػافنحتػاج
اليقطبنؤدياليهركحاالنياففك ل كلعصرنحتاجاليقطبنؤدياليػهمػا

بهقوامهك يوتهالتيهوب ا يكتناسبهفافلمنك قطبعصرال قفيالعصػر
العليعدـالحاجةاليالقطبالال قفيالعصرالال ق.

السابقلمنك دلي ر
البعيدع اليبدءنقين راككاق فيادنػيمراتػب
كافقلتافقطبالجيادمث ر
االقطابفيابالهالكاسطةبرعيةبينهكبي اليبدءفيالعصرالسابقكالطفرةفػي
كلمقاـباطلة قلتاناقدقدمناافاالقطابمترتبةفياللحاظالدهريالطفرة
بين اكنيدكلمقدـم تاخرعنهفالقطباالعليالال قزمان رامنتشر يوتػهفػي
سػػوالحالزمػػافكخوالف ػهم ػ اكؿالزمػػافال ػياخػػرقاالافاه ػلالزمػػافالسػػابق
لمنكونواقابلي لالستفادةمنهلكثافةقوابل مكاهلالزمػافالال ػقكػانواقػابلي 

فاستفادكامنهالحيوةالشرعيةفلوفػرضافكجػدفػيالزمػافالسػابقكا ػدقابػل
لالستفادةم القطبالسػتفادك يػيبحيوتػهكاسػتناربنػورقالبتػةكلػ ل كػاف
نؤخػ الع ػػودباالنيػػافباػػاتمالنبيػػي كاكصػػيائهالطػػاهرن صػػلواتاللػهعلػػي م
اجيعي فافقوابل مكانتصالحةلالستفادةمػ القطػبالال ػقكاالسػتحياءبػه
فب االيعنيكانوامعليي لالنبياءالسالفي كمع مفيالافيةقػاؿالعسػكري



افركح القدسفيجنافالصاقورةذاؽم  دانقناالباكورةكافالكليملياع دنا
ٖٕٚ

منهالوفاءالبسناق لةاالصطفاءكفيكتاباخرله

 االنبياءكانوانقتبسوفم 

انوارناكنقتفوفاثارناالكتابكب ل قدتواترتاثارهممعنيكاماامي مفلكثافة
لػمنكونػواقػابلي لػ ل الل ػماالباالنيػافاالجيػالي
قابليت مكعدـاستعدادهم 
الل ل لكافنسػتفيدمػ 
ال ينابرهمبه جج مفلوفرضفي مكا دكافقاب ر
االقطاباالتيةالبتةفاف مذل فانهدقيقكبالتوجهاليهبكل  قيق.
فصـل :اعلمافاللهسبحانه نيعياسواقكليسفيذاتهمناسبةبشيءكميل
لشيءفب ل لمنجرمشيتهاالعلي سبالقوابػلاالمكانيػةك
ءكمقتض 
ٍ

اليبي
االستعداداتالالقيةكلمنعطا د رااالعلي سبسؤالهكعليمقػداراسػتعدادق

في دكدقابليتهفالجلذل اعطيكلبيءماسألهبلسافقابليتػهفػي ػدانيتػه
فب ل النتجاكزبيءمبدءكينونتهك ياالذكرلهكالقابليػةهنػاؾقرنبػةالػي
الفعليةمستعدةل اكاالفكلبيءبالقابليةاليطلقةاالمكانيةصالحلكلبػيءكال
ءكاللهسبحانهلػيسذاتػهرجحػافبػيءكالفعلػهك


ءدكفبي
رجحاففي الشي
ارادتهفافاالرادةم  يرمرجحم نفسالشػيءهػوالتػرجيحبػالمػرجحال يػر
فالبدكافنكوفللقوابلرجحػافمػ نفسػ الشػيءخػاصدكفاخػركافكانػت

مساكقةلوجودهاكيا ققناقفيمحلهفعليذل ليسنيكػ فػيالعػادةالالقيػة
الجارنةعليترجحنفػساالبػياءافنترقػيالجسػمعػ جسػيانيتهفػوؽعرصػة

االجساـكنلحقعالماليثاؿفيكوفجسي رافيعالماليثاؿاكمثا رالكالنترقياليثاؿ
الياليادةكهك افػلكلمنامقاـمعلوـكانالنح الصافوفكك ل لمنجػرعػادة
االنجػػاداالختيػػاريبصػػعودالتػػرابال ػيعرص ػةاالفػػالؾكه ػوتػػرابالل ػماال
افنستحيلفلك راكنصفيكنعدؿكنلقيعنهقشورقكارمدتػه يػرالالنقػةفيكػوف

ٕٗٚ

بلطافةالفل ثمنصعداليعرصةاالفالؾكاالفياداـالترابتراب راليسنصعدالػي
االفالؾبلكاليكرةالنارفانهن ابكنحترؽكالنبقيكينونتهكك ل النصػعد
الياءكهوماءاليكرةالنارفانهنجحكنستحيلنار رافكيحبالصعودالياالفػالؾ
فقدركيع ابيعبدالله

 رف عيسيب مرنمبيدرعةصوؼم  زؿمرنمك

م نسجمرنمكخياطةمرنمفلياانت ياليالسياءنوديناعيسيالقعن زننة
الدنياانت يفتبصركاعتبػرنعػمليػاكػافاالجسػاـكل ػافػيرتبػةكا ػدةنيكػ 
استحالةكلاليكلبالقوةالقرنبةكنستحيلكيا قػقفػيالفلسػفةكامػاالػداني
الكامابالطب 
عليماهوعليهفالنصعداليرتبةالعالياالقسر راكالحجراليحلقمث ر
فالفافله يز رام ركب رالهبحكيةالحكيماليدبراليجري كيتػهعلػياالختيػار
كلك الجسملولطحمديالدهورليسنستحيلمثا رالكالنتجاكزرتبتهابد راالل ػم
االافنردالياالمكافثمنصاغمثا رالكاللهقادرعليذل كلك لػمنجػرعػادةاللػه

سػبحانهعلػيرداالكػػوافالػياالمكػػافكاعػػدام اككػ االيثػػاؿلػولطػحمػػدي
االعصارالنستحيلمادةكك االيادةالتستحيلطبيعةكالالطبيعةنفس راكالالػنفس
الكالالعقػلفػؤاد راكالالالػقامػر رانعػمكػلكا ػدنترقػيك
رك راكالالركحعقػ ر
نتلطحكنتصفياليماالن انةلهكهوهوكنػزدادبػفافتهك كانتػهليػاكراءقك
تناسبهلهكذل سيرال انةلهكالن انة.
فصـــل :اعلػمانػهالنتركػببػػيءكا ػد قيقػيمػ بػػي ي مسػػتقلي قبػل
التركيبفو دةاليركبم بػي ي مسػتقلي ك ػدةباصػيةانتالفيػةهاهرنػةك
التركيبم بي ي مستقلي قبلالتركيبتركيبعرضينعوداليالفناءالبتػةفػاف
االجزاءقبلالتركيبعبادللهسػبحانهكامػمامثػالكمل ػمبػرعكدنػ كثػوابك
ٕ٘ٚ

عقابماصوصةب ممجزنوفباعيال معائدكفاليمبادن مكاقفػوففػيمحشػر
ل مخاصب مكافهماالكجياعةم االناسيالتيػوافػيمجلػسكتجػاكركاثػم
تفرقواكذهبوااليبيػوت مفالو ػدةاالنتالفيػةالحاصػلةمػ اجتيػاع ماليسػياة
باللي ػةكالجياع ػةكالثل ػةك ػػدةعرضػػيةل ػم ك ػمالو ػػدةالعرضػػيةمػػاداموا
مجتيعي كاذاتفرقواعادكااليماكانوافيهقبلاالقتراففالجياداتاليستقلةقبػل
التركيبكالنباتاتاليلتيةاليستقلةقبلااللتياـكالحيوانػاتاليسػتقلةاذاالتيػت
ل اا كاـمستقلةخاصةب مكاذاالتيػتكتركبػتل ػا كػمالو ػدةالعرضػيةك
االسمالوا دالعرضيمادامتموتلفةفاذاتفككتعادتاليمامنػهبػدأتعػود
ميازجةالعودمجاكرةكيانصعليهعلي

في ػدنااالعرابػيفػافهػياال

كبيتم مػدربنيتػهاكاعػوادكاخشػابركبت ػاثػمسػكنتهبرهػةمػ الػدهرثػم
خرجتعنهكتركته تيخربكعادالػياالتربػةكبلػياككيدرعػةلبسػت اثػم
نزعت اكتركت ا تيبليتكعادتاليالترابفلمتك من كالاليػ كامػاانػت
فوا د قيقػيخلقػتللبقػاءالللفنػاءكانيػاتنتقػلمػ دارالػيداركتعػودعػود
مجاكرةالعودميازجةفاالنسافال يهػوربالبيػتكاليدرعػةك دتػهك ػدة
قيقيةمجزيبعيلهجزاءكا د رابيقت يعيلهالصادرعنػهبو دتػهالعائػداليػه
بو دتهكامااالتربةكاال جاركاالعوادكاالصواؼفانياهيان راعبادمجزنػوف
باعيال مالصادرةع كلكا دفجزاءكلكا دالزـعيلهالالزـلهباصوصهك
التزركازرةكزراخريكه امااردناانرادقفيه االفصلكنح ن كرالحكيػة
متفرقةكعلي بالجي كالتاليحكاستاراجالنتانجعن اافكتبل .
فصـل:اعلمافال ياصلكينونتػهال اتيػةفػيعػالمالعقػوؿهػوفػيجييػ 
ٕٚٙ

العوالمالنسك االفػيابػدافتكػوففػياللطافػةكعقػوؿتلػ العػوالمفػافتلػ 
االبدافهياليناسبةلحكانتهكالشافةعنهكاليستعدةلتحيلاعبائهكالػ ياصػل
كينونتهال اتيةفيعالماالركاحهوفيجيي العوالمنتا ابػدان رامػ رتبػةاركاح
تل العوالمكك ل التيذاتيتهم عالمالنفػوسنتاػ ابػدان رانفسػانيةكهكػ اك
انياذل للزكـاليناسبةبي الظاهركالبػاط كالعبودنػةكالربوبيػةفػالنبيالػ ي
كينونتهال اتيةاكؿماخلقاللهسبحانهبتواتراالخبػاركاجيػاعاليسػليي اذانػزؿ
فياليراتبالدانيةنتا لنفسهفي اابدان راهيفياللطافػةكالشػرافةكعقػوؿتلػ 
اليراتبكهياالبدافاالصليةلهفي افالبدفاالصليلهفػيكػلمرتبػةمانسػاكؽ
عربهفافالعرشفيكلعالمعقلذل العالمكاكؿماخلقاللهم ذل العػالمك
مستويالر ي منهفالبدفال يننبغيلػههػوبػدفنكػوففػياللطافػةكالرقػةك
الشفافةكاالستعالءكعرشتل الرتبةكيػاركي قلػباليػوم عػرشالػر ي 
فالعرشاالعظمهوقلباليوم االعظمكالعرشالكليهوقلباليوم الكليك
اليوم الكلياالعظمفيكلرتبةهورسوؿالله

بال ركرةكهوالقلبال ي

ركيفيهفيالقدسي ماكسعنيارضػيكالسػيائيكلكػ كسػعنيقلػبعبػدي
اليوم ثمليااقت يالحكيةافننزؿم مقاـالعرشاليرتبػةالعناصػرلالنصػاؿ
الي ماتا لنفسهثاني راكبالعرضبدن راعنصرن راتاليفي راعرضي رانلبسهاذابػاءكنالعػه
اذاباءليظ رللناسالترابيي علي سب مكياكافنظ ػرجبرئيػلبصػورةد يػة
الكلبيفيعصرالنبي

كبصورةاالعرابيفيعصرعلي

كقدقاؿعلػي



االماـناطارؽبشرملكيكجسدسياكيكامرال يكركحقدسيكمقاـعليك
نورجليكسػرخفػيف ػوملكػيالػ اتال ػيالصػفاتزانػدالحسػناتعػالم
ٕٚٚ

باليغيباتالابرف م

فيمقاـالقطبيػةفػيكػلعػالممسػاكقوفلعػرشذلػ 

العالمفيالدرجةكالرتبةكلك العرشطػرؼمػ اطػراؼالوجػودكهػممظ ػر
جيي صفاتاليعبودكل اركي افاالماـنعطيالتصرؼعلياالطالؽكانهالنور
االكؿكالكليةالعلياءكالتسييةالبي اءكالو دانيةالكبريكامرقبي الكاؼك
النوف البلهمالكاؼكالنوفالابرف مفياالصلسياكنوفبلعربػيوفكفػي
الجامعة فجعلكمبعربهمحدقي  تيم علينابكمكجعلكمفيبيوتاذفاللػه
اف ترف كن كرفي ػااسػيهكتلػ البيػوتتلػ االبػدافالعنصػرنةككػانواقبػل

افننزلػػواال ػيه ػ قالعناص ػرمحػػدقي بعػػرشالل ػهجػػلجالل ػهنطوفػػوف ول ػهك

سيعودكفاليهبعدماخلعواعن ماقيصةاالبدافكياركيمامعناقافاالمػاـنبقػي
فيقبرقثلثةاناـثمنصعداليالعرشكلوالان مفيالرقةكاللطافػةكالرك انيػة
كانوامساكقي للعرشلمنكونوامحدقي بهفيسوالحالزمػافعائػدن اليػهفػي
خوالفهففيالبصانربسندقع عبدالر ي ب كثيرعػ ابػيعبداللػه

افاللػه

عزكجلخلقمحيد را كعترتػهعليػهكعلػي م السػالـكبػيعتهمػ طينػةالعػرش
فالننقصمن مكا دكالنزندفي مكا دانت يكاماالشيعةكافكػانوامػ طينػة
العرشكلكن مم ن ح اف مالعرشاالسفلكندؿعليذل مػاركاقعػ بشػر
جعفركابيعبدالله

ب ابيعقبةع ابي

قاؿافاللهخلقمحيد رام طينػةمػ 

جوهرةتحتالعرشكانهكافلطينتهن حفجبلطينةاميراليومني
طينةرسوؿالله

 ككافلطينةاميراليومني

خؿ)طينةاميراليومني
(ن ح 

م ن ح

ن ػحفجبػلطينتنػامػ ف ػل

ككافلطينتنا ن حفجبلطينةبيعتنام ن ح

طينتنافقلوب متح اليناكقلوبناتعطحعلي متعطحالوالدعليالولدكنح خير
ٕٚٛ

ل مكهمخيرلناكرسوؿالله

لناخيركنح لهخيرالي يرذل م االخبار.

همبالجيلةاصلابدان مم طينةالعرشبحيالػوالالباعػاعلػيالنػزكؿ
لكاف يزابػدان م يػزالعػرشكانيػانزلػوالباعػااالبػالغكاالنصػاؿفػاذازاؿ
الباعااك صلمان لمنك ل م اجةالػيهػ قاالعػراضكيػالػمنكػ نسػتقر
جبرئيلفياالرضفيبدفكاالعرابياذازاؿالباعام اه ارعلمعلي

بػل

اذاتكررالبواعػاللظ ػوركاليوانػ عنػهنتكػرره ػورهمفػيالػدنياكيػاه ػر
بعدموتهكه راالئية

علي
قاؿعلي

فياطراؼاالرضعنػداه ػاراليعجػزاتك

 اناال ياقتلمرتي كا يػيمػرتي كلػيالكػرةبعػدالكػرةبػلاذا

صلالباعانظ رفيافكا دفيامكنةمتعددةبصورمتعددةفافاصلابػدان م
عربيكه قالصورالبشرنةل مكيراناموضوعةتحتالشػيسكالعجػبميػ 
نقرافاصلاليل جسملطيحكنقدرافنتشػكلبابػكاؿماتلفػةكالجػ جسػم
لطيحكنتشكلبابكاؿماتلفةكاجساـ ليظةفيركفكهػمهػمالنينػ تغلظ ػم
ع صدؽاالسمكالنسلمل مان ماصػلابػدان مسػياكيعربػيكانيػاه ػركا
بصورةالبشرلالنصاؿكاالبالغكه ركاللحكيةبصورةالوليدكالرضي كالطفل
ال
كالبالغكالشابكالك لك يرذل قاؿاللهسبحانهكلوجعلناقملك رالجعلناقرج ر
كللبسناعلي ممانلبسوف.
بالجيلةاذااقت تالحكيةنوم راماترؾاالنصػاؿاكالظ ػوراكارادكاالتوجػه
الػيمبػدئ مكخلعػوااالعػراضكنفػركاعػ داراالمػراضتالصػواالػيمػال ػم
باالصالةكم ذل لمنارجواع الجسيانيةكلمنالعواعن ماللبػاسالجسػيانية
كصعدكابهالي يزقكهوالطحم جيي االجسػاـكارؽكابػحالػمتسػي اف
ٕٜٚ

النبي

لمنك لههلككافنريم خلفهكياكافنػريمػ امامػهكانػهلػيس


نريلهمدفوعكس لع ذل فقاؿ

افابداننافيالدنياكابدافاهلالجنةفي

الجنةككانوانسيركفاليشرؽكاليغربفيافكا دكالنبقوففيقبورهماكثر
م ثلثةاناـكافسيدالش داءفيالعرشننظراليزكارقالي يرذل م االخبػار
اليتػػواترةمعنػيالدالػةعلػيافابػػدان مسػػياكنةالننكره ػااالجا ػدلف ػػل مك
مقام مكافكلذلػ االافاصػلابػدان معربػيكلحق ػماعػراضالعبػرةب ػا
كلوفك لظةككثافةنيك رؤنت مبسػبب اكا ساسػ مبػالحواسالظػاهرةارادة
االنصاؿكاالبالغفاذازاؿالباعاعادكاالي يزهمبالكلفةكقسربلالقسػرفػي
نزكل مكترائي مالجلالباعاقاؿاللهسبحانهكانزلنااليكمذكر رارسو رالفػاف م
افكنتتف مكاالفاسلمتسلم.
فصـل :اعلمافالجسمكليػاكػافاقػربالػياليبػدءنكػوفارؽكالطػحك
اكس ككلياكافابعدع اليبدءكافا لظكاكثحكاضيقكل اتريكرةال واء
اكس م االرض كالطحكالنػاراكسػ كالطػحمن ػاكهكػ اكػلفلػ اكسػ ك
الطحم ال يدكنهاليفل االفالؾال يهواكس كالطحم الكلكانػتلػو
كضعتكرةصغيرةصيقليةعلياالرضتريجيي االفالؾكالكواكػبفي ػامػ 
سعت اكصغرالكرةكذل الجلاليواج ةالتامةفالننافيصغرالشػبحفػيالكػرة
الصػيقليةكبػرالشػاخصكيػاانػهالننػافيصػغرصػورةالد يػةكاالعرابػيكبػر
جبرئيلكهوبجسػيهنيػالؤف ػاءاالرضكالسػياكاتككػ ل اجسػاـاالئيػة
االصليةلكون ابلطافةالعرشنكوفارؽاالجساـكالطف ػاكاكسػع اكافه ػركا
فػيهياكػلصػػغيرةبشػرنةلحكيػةالػمتسػي قػػوؿالحجػة
ٕٓٛ

فػيدعػاءرجػب

ك بيقامات كعالمات التيالتعطيلل افيكػلم كػافنعرفػ ب ػامػ عرفػ 
ال فرؽبين كبين ااالان معبادؾكخلق اليافقاؿب ممالتسياءؾكارض 
تيه رافالالهاالانتف مفيكلمكافباصلجسيانيت منسيعوفنداءكػل
مستغياكنجيركفكلمستجيركنستجيبوفكلداعكنظ ػركفانػ مػانشػاءكف
م برؽاالرضك رب االمتسي علي را

نقػوؿ انػاالواقػحعلػيالطتنجػي انػا

الناهرالياليغربي كاليشرقي كاالخبارالدالةعلػيذلػ متػواترةمعنػيثػماف
االرضهياالسفلكالسياءهياالعليم كلج ةفػاذانػزعالواسػ الػ يهػو
ا كس م السياكاتع نفسهصورةالد يةاكاالعرابيال يقةالصغيرةكعادالي
اصليتهليسناتصصعودقبج ةدكفج ةفليسنصعدجبرئيلاذاصعداليج ة
كا دةكليسننزؿاذانزؿم ج ةكا دةكانيانػاتيالنبػي

مػ كػلج ػةك

نااطبهم كلج ةماداـهوبصورتهفافتصوربصورةالد يةالتيهيفيج ػة
خاصةكمكافخاصه رببحهفي افيج ةخاصةكتكلممػ فػمتلػ الصػورة
م ج ةكا دةفليانزع اعاداليسعتهالكبريكصعداليالسياءمػ كػلج ػة
كانصاؼاقطارخارجةم اليركزالياليحيطفاف مافكنتتف مفػانيكػػ ل 
االبكمال ينريالرؤنافالنقدرهوعليقص اكالنقػدرالنػاسعلػيف ي ػافػاف
ف يتباالبارةفقدنلتالحظم كالميكاالفالتفسدن اكاعػطالقػوسبارن ػا
كاللهخليفتيعلي .
فصـل :اعلمانهقدقاـاالجياعال ركريمػ اليسػليي افالنبػي

عػرج

بجسيهالشرنحالياليعراجكلمنك معراجهرك اني راكمنكرذل ملحػدكعػ 

الػػدن خػػارجكقػػدقاؿالعالمػةاليجلسػيافاالخبػػارالدالػةعلػيذلػ الػػوؼك
ٕٔٛ

التحصيفي  ادعن اكتيس بشب اتاليتكليي كالحكيػاءكانكػراليعػراج
الجسيانيلشب اتهياكه م بيتالعنكبوتم امتنػاعالاػرؽكااللتيػاـفػي
السياكاتف ورادعلياللهكرسولهك دق دالشرؾباللهانت ينعمال يدلػت
عليهال ركرةكاالجياعانػه

عػرجبجسػيهالشػرنحفػياليقظػةكامػاكيفيػة

صعودقك كيهكدقانقهفليسمعرفت ام بافالعػواـكلػيساف ػاـالج لػةميػا
نجباتباع اكانيااليدارفيذل عليف مالحكيمم الكتابكالسػنةكاالنػات
االفاقيةكاالنفسيةكباهدالصدؽعليذل افنطابقاستنطاؽف مالحكيممػافػي
اندياليسليي فافخالفهف وباطلماالحلل ركرةالبتةفالحكيمنوافقالنػاس
فيالركانةكالنطقكربياناالف مفيالدرانةكالف مكالضيركقدقاؿالنبػي



رب املفقهاليم هوافقهمنهكرب املفقهكليسبفقيهفالقطعيم ذل 
ال م اليسجدالحػراـالػي
مانطقبهالقراففيقولهسبحافال ياسريبعبدقلي ر
اليسجداالقصيال يباركنا ولهلنرنهم اناتناانههوالسيي البصيركمػاكرد
فياخباراالئيةاالط ارصلواتاللهعلي ممااختلحالليلكالن اركنحػ النسػعنا
فيه االكتابافن كرجيي ماركيفيالبابكنشر افافذل نقت يرسػم
كتابكبيرمستقلبلنكتفيهناببعضاالخباركمواض الحاجةكاالبكاؿمن اك
االبارةالي ال النالوكتابناه ام ذل بالكلية.
فقدركيع ابيعبدالله

 افاليسجداالقصيفيالسياءاقوؿهوالبيت

اليعيورال يفيالسػياءالرابعػةكفػيبعػضاالخبػارانػهفػيالسػياءالسػابعةك
التنافيبين يافاففل الشيسهوقطباالفالؾالسبعةكاصػل اك يػوةاالفػالؾ
منهف وابرؼم سانراالفالؾففيالشرؼهوالساب كالستةدكنهكافكاففػي
ٕٕٛ

اليكاففيكسطاالفالؾكياافالقلبهوابػرؼاالع ػاءكاكؿع ػونحيػيك
اخرع ونيوتم انهفيالوسطكعنه

 يلتعليجناحجبرئيل

 تػي

انت يتاليالسياءالسابعةفجاكزتسػدرةالينت ػيعنػدهاجنػةاليػاكي تػي
تعلقتبساؽالعرشالابراعلمافسدرةالينت يهيالشجرةالتػيفػيالكرسػي
الي اتنت ياعياؿالاالنقكالصوركالكثراتكهيالشجراالخ رالي كورفػي
القرافالن امقاـالػنفسذاتالكثػراتالصػورنةاليجػردةاليتشػعبةاليتكثػرةك
خ رت ام صفرةالركحكزرقةكثراتالصوراليلتفػةكمػاتجاكزهػاجبرئيػلك
كقحدكنن افافمقامهالطبيعػةكهػو امل ػاكهػيالػرك االسػفلاالنسػرركػ 
الالقفع ابيجعفر

قاؿ لقدرءاقنزلةاخريعندسدرةالينت يعندهاجنػة

الياكينعنيعندهاكافيبهجبرئيل ي صعداليالسياءفلياانت يالػيمحػل
السدرةكقحجبرئيلدكن اكقاؿنامحيدان اموقفيال يكضعنياللهفيهكاف
اقدرعليافاتقدمهكلك ا مضانتامام اليالسدرةفقحعنػدهاقػاؿفتقػدـ

رسوؿاللهاليالسدرةكتالػحجبرئيػلقػاؿابػوجعفر

انيػاسػييتسػدرة

الينت يالفاعياؿاهلاالرضتصعدب اللحفظػةالبػررةدكفالسػدرةنكتبػوف
مانرف الي مم اعياؿالعبادفياالرضفينت وفب االيمحلالسدرةقػاؿفنظػر
رسوؿالله

 فرأيا صان اتحتالعرشك ولهقاؿ فتجليليحيدنورالجبار

فليا شيمحيد را باصببصرقكارتعدتفرانصهقػاؿ فشداللهليحيػدقلبػهك
قويلهبصرق تيرايم اناتربهمارا يكذل قوؿاللهكلقدرءاقنزلةاخري
عندسدرةالينت يعندهاجنةالياكينعنياليوافاتقػاؿفػرايمحيػدمػاراي
ببصرقم اناتربهالكبرينعنياكبراالناتالابرفسركقوؼجبرئيلدكن اما
ٖٕٛ

بنفسه تيكصػلالسػدرة

ذكرنااف دقالطبيعةالنتجاكزهاكتجاكزهاالنبي

كهيمقاـالنفسالكليةكلمنقحهناؾمل مقربكالنبيمرسػلكلػ اقػاؿلػه

لم نبلغهخلقم خلقاللهالفالػنفسالكليػة ػدق
جبرئيلفواللهلقدبلغتمبلغ را 
خاصةكهيبعبارةاخريالحجابالزبرجدةالا راءاليركيفػي ػدنااخػر
كافبين يا جابنتألأل بافقكالاعليهاالكقدقاؿزبرجدفنظرفيسماالبرة
اليماباءاللهم نورالعظيةفقاؿاللهنامحيدقاؿلبي قاؿم المت م بعدؾ
قاؿاللهاعلمقاؿعليب ابيطالبالابركهيمقاـنفسالنبػيالتػيهػيالػولي
بنصالكتابفرايهناؾم اناتربهالكبػريفقػاؿ

ايانػةللػهاكبػرمنػيك

كػلبػيءا صػيناق

هناؾتعي الوصيكياسيعتكالي اننت ياعياؿالاالنقاذ
فياماـمبي كهوالكتابال يننطػقعلػيكمبػالحقكنػورالعظيػةهػونػوراللػه
الظاهرفيالولياذمقامهمقاـ جابالعظيةالتيعندهاخلػقعلػي

كيػافػي

دنااخركعندهاجنةالياكياذهيمقاـالنفسالكليةسقف اعػرشالػر ي 
كيػػاركيكلػػ اكػػافا صػػافالشػػجرةتحػػتالعػػرشك ول ػػاثػػمجاكزهػػا
النبي

تيكافيالعرشكهو جابجالؿالقدرةالػ يكػافنطػوؼ ول ػا

ثياني الحسنةفياكؿبدئهكلوالانه

كافجسيهكنفسهكرك ػهمػ ذلػ 

اليكافلياكصلاليهفقدركيع ابيعبدالله

في دنامركلوالافرك ػه

كنفسهكانتم ذل اليكافلياقدراف نبلغهككافم اللهكياقػاؿاللػهقػاب
قوسي اكادنيايبلادنيانت يكمقاـالعرشهومقاـقابقوسػي كالقػابكيػا
فيمعياراللغةم القوسبي اليقبضكماعطػحمػ طرف ػاكلكػلقػوسقابػافك
القابان رامابي سيةالقوساليراس اع الشرعكسيت ا يانعطحم طرف اك
ٕٗٛ

كافم اللػهكيػابػي مقػبض

نشدعليهالوتركاليقدارانت يكع ابيالحس

القوساليراسالسيةاكادنيايم نعيتهكر يتهقاؿبلادنيكركيفيدنػي
فتدليانهنزلتفتدانيكع القييكافبي لفظهكبي سياعمحيدكيابػي كتػر
القوسكعودهاكركيع عليب الحسي

دنام  جبالنورفرايملكػوت

السيواتثمتدليفنظرم تحتهاليملكوتاالرض تيه انهفيالقػربمػ 
االرضكقابقوسي اكادنيكع ابيالحس موسي

فليااسريبػالنبي

كافم ربهكقابقوسي اكادنيرف له جابم  جبهكع النبي

ك

لياعرج

بياليالسياءدنوتم ربيتعالي تيكافبينيكبينهقابقوسي اكادنيفقاؿ
لينامحيدم تحبم الالققلتناربعلي راقاؿالتفػتنػامحيػدفالتفػتعػ 
نساريفاذاعليب ابيطالبكس لابوعبدالله

جعلتفداؾماقابقوسػي اك

ادنيقاؿ مابي سيت االيراس افقاؿكافبين يا جابنتألألبافقكالاعليهاال
كقدقاؿزبرجدفنظ رفيمثلسماالبرةاليمابػاءاللػهمػ نػورالعظيػةكعػ 
النبي

قاؿ قدرذراعي اكادنيم ذراعي كعػ ابػيابػرهيمموسػي

فػي

التدلي انهلغةفيقرن اذاارادالرجلمن ماف نقوؿسيعتنقوؿتدليتكانيا
التدليالف مكع علي

 فدنابالعلمفتدليلهفدليم الجنةرفرؼاخ ػرك

ادقكلم نرهػابعينػهفكػافكقػابقوسػي 

شيالنوربصرقفرايعظيةربهبفؤ
بين يااكادنيكع ابيجعفر

منػهفلػم نكػ بينػهكبينػهاال

ادنياللهمحيػد را

قفصلؤلؤفيهفراشم ذهبنتألأل فاريصورةفقيللهنامحيػداتعػرؼهػ ق
الصورةقاؿنعمه قصورةعليب ابيطالبالي يرذل م االخبار.
كاالبارةاليبر اكجيع اافالقاببيعنياليقداركالقػوسقطعػةمػ 
ٕ٘ٛ

الدانرةكالتحدندلطول اكافاللهسبحانهلياخلقالعقلقاؿلهادبرفادبرالػياف
الالػيربػهنعػود
كصل انةالبعدكهياالرضالجسيانيةثمقاؿلهاقبلفقاـمقػب ر
كيانػزؿكلػمنعػدعلػيطرنػقنػزؿمنػهبالبداهػةكانيػاصػعدالػيتلػ 

صاعد را
اليقاماتكاليراتبالتينزؿمن انوع رافالجلذل عبػرالحكيػاءعػ الطػرنقي 
بالقوسكعبركاع القوسي بدانرةالوجودفالقوسالعظييالنزكليػةفي ػاقسػي
صغاربعددمراتبالالقككليات اسب قوسالعقلكقوسالركحكقوسالػنفس
كقوسالطب كقوساليادةكقوساليثاؿكقوسالجسمككلكا ػدةقطعػةمػ 
الدانرةكافكانتكل اابعاضنصحالدانرةكك ل قوسالصعودفافاالنسػاف
نصيرفيمحاذاةتل القسػيفػيتلػ العػوالمكقدنقسػمقػوسالنػزكؿبثيػافك
عشرن كهيقسيالعقلكالركحكالنفسكالطبػ كاليػادةكاليثػاؿكالجسػمك
العػػرشكالكرسػيكفل ػ البػػركجكفلػ الينػػازؿكاالفػػالؾالسػػبعةكالعناص ػر
االربعةكالجيادكاليعدفكالنباتكالحيوافكالج كاليل ثماالنسػافالجػام 
مقاـالـالحاكنترؾاليعدففيال كرلجيادنته قيقػةفيػتمالثيػافكالعشػركف
بالجيلةه قاليراتبقسيالدانرةنزك رالكصعود راكالنبي

صعدليلػةاليعػراج

بكػلمرتبػةعرضػػيةلػهفػياليراتػبالتػيهػيبالنسػػبةاليػهعرضػػية تػيجػػاز
لمنقحفيها دم الالقكلمنراالنفسػهكهػ افجييػ 
االعراضفوقحموقف را 
الالققدماتواكهومقاـتفردقفيذاتيتهكهومقاـالعقػلفصػعدعػ هػ قالقسػي
جييع رااليافدنافيمقاـسػدرةالينت ػيكالػنفسكهػوالػدنوبػالعلمالن ػامقػاـ
فتدلي ايتواض كت للبافناءنفسهكرف النظػرعن ػاكالتصػغرعنػدعظيػةاللػه
فدليلهرفرؼاخ ركالرفرؼبساطكعبربهعػ اعلػيالػنفسالنػهدلػياليػه
ٕٛٙ

فتعلقبهكصعداكفتدليبعدقكعليقراءةفتدانياياليالركحكمعناهياكا ػد
الفالتدليهوالدنوبالف مان راكػدنافكػافمػ ربػهكهػوالػربالي ػاؼف ػو
الرباذمربوبكهوفؤادق

مقدارقوسي كهياقوسالركحكقوسالعقػلاك

ادنيايبلادنيكهومقاـالعقػلكهػواليقػاـالاػاصفنظػرمػ نسػارقايالػي
النفسفرأيعلي را

النهنفسهكهودكنهبدرجةفنظرم مثلسماالبػرةالػيمػا

باءاللهم نورعظيةربهكرفعةميرالنظرالنهتوجهالياال دجلبػأنهكهػ ا
لمنػرقبالبصػركلكػ 
النظرليسلهعرضاذليسالينظوراليهمثنيفاف مكركي 
رءاقبالفؤادكياقاؿالشاعر:
اذاراـعابػػػق انظػػػرة

كلمنستطع افي لطف ا


اعارتػػهطرفػػ راراهػػابػػه

فكافالبصيرب اطرف ػا

كذل قولهتعاليماك بالفؤادمارايكقػاؿ لقػدرايمػ انػاتربػهالكبػري
لمنقلراياللهكع النبي
ك 

 انت يتاليسدرةالينت يكاذاالورقةمن اتظل

امةم االممفكنتم ربيكقابقوسي اكادنيانت يفيقاـقابقوسي عنػد
السدرةكبينهكبي الفؤادقوسالركحكالعقلكامااكادنيف ومقاـالعقلكامامػا
ركي كافم اللهكيابي مقبضالقوساليراسالسيةفالننافيماذكرنافافم 
اليقبضالياسفلالسيةقوسكم اسفلالسيةاليراس اقوساالافهػ قاصػغر
كانعطاف االننافيالقوسيةكهيمنعطفةاليخارجالقوساليج ةالفؤادفتدبرك
اماتفسيرالقيي كيابي كترالقوسكعودهالعلهتفسيراكادنيفافالوترمتصػل
بعودالسيةكاماماركيانهفيالقربم االرضكقابقوسي ف وتفسيراخرك
الكليةم القرافتنصرؼاليمعػاففيػ مقػاـالعقػلالػياالرضقوسػافقػوس
ٕٛٚ

الغيبكقوسالش ادةاكقوساليلكوتكقوساليل كاماماركيمابي سػيت ا
نرادبالراساليقبضفانهلمنقلمابي اسفلالسيةاليراس ا

اليراس افييك اف
كانياقاؿمابي سيت اكارادالكلفلمنبقراساالعليمعنيافلكلقوسراسي 
ال
فافلكلخطراسي كل انقػاؿرسػيتدائػرةككصػلتبػي راسػيالاػطمػث ر
فالقوسل اراسافا دهيااعليالسيةكاخرهياعنداليقبضف ييرراس اراج 
اليالقوسالالسيةكنيك انهاجابم مقاـاكادنيفانهقاؿمػاقػابقوسػي اك
ادنيكساؿعن يامع رافكياانهنحتيلانهاجابع قابقوسي نحتيلانهاجػاب
عػ اكادن ػيب ػلنػػرجحذل ػ الفاالسػػتدراؾننف ػياليسػػتدرؾعن ػهفلػػمنب ػقاال
االستدراؾفافاكادنينعنيبلادنيكلمنبقبين يػاقػابقوسػي كامػاتفسػيرها

بال راعي فاليرادم ال راعهوالقوسافصحتالركانةفان اعاميػةكركيعػ 
طرقناان راكنحتيلالتقيةكنيك افنقاؿافال راعمػ الكػوعالػيالبػوعكهػي
عظيافكهياالزنداففعبرع كلمرتبةبال راعلتركب ام كجػودكماهيػةكالف
كلمرتبةندللعاليفيخلقاالسفلكاللهاعلػمكامػاقولػهتعػاليكلقػدراقنزلػة
اخرينحتيلالرؤنة اؿالرجوعاليسدرةالينت يفينزكلهكل اعبربالنزلةك
ركيفيتفسير لقدرايم اناتربهالكبري ،ان اجبرئيلراقفيصورتهمرتي 
ه قاليرةكمرةاخريكذل افخلقجبرئيلعظيمف ػومػ الرك ػانيي الػ ن 
الندرؾخلق مكصفت ماالاللهربالعاليي كع علي

 ماللهانةاكبػرمنػيك

التنافيبين يافافجبرئيلا دابعتهكهوال ينتقلبفيالصوركيحماباءالله
مػػػ راهػػػمفقػػػدراقكيػػػاركيكعػػػ ابػػػيجعفػػػر
رسوؿالله


قػػػاؿاتػػػيجبرئيػػػل

بالبراؽاصغرم البغلكاكبرم الحيارم طرباالذني عينهفػي
ٕٛٛ

افرقكخطاؤقمدبصرقفاذاانت ياليجبلقصرتنداقكطالترجالقفاذاهبط
طالتنداقكقصرترجالقاهدبالعرؼاالني لهجنا افم خلفهكركيهػي
دابةم دكابالجنةليستبالقصيركالبالطونلكلوافاللهتعالياذفل ػالجالػت
الدنياكاالخرةفيجرنةكا دةكهيا سػ الػدكابلونػاكركيان ػالياركب ػا
النبي

ت ع عتفلطي اجبرئيل

فقاؿل اقرينابراؽفياركب ا ػدقبلػه

مثلهكالنركب ا دبعدقكركيانهاركبهجبرئيلالبراؽكاسرياليبيتاليقدس
كركيليااسريبياليالسياء يلنيجبرئيلعليكتفهاالني انت ي.
كاعلمافالبراؽهوفرسالحيوةكاصلهم اعلياليلكوتكلهمظػاهرفػي
كلرتبةك يزكـفرسجبرئيػلمػ بػيعتهكقػدا ييبػ رتػرابتحػت ػافرق
العجلكقدركبهالنبي

ليلةاليعراجليصعداليعالماالركاحكالػورداالصػفر

م عرؽالبراؽالفالصفرةلوفال واءكال واءاذاتحػرؾهػوالػرنحكانيػاسػيي
الركحرك راالنهكالرنحمتعلقبهفالبراؽله قيقةكهوالركحالكليػةلػمنركب ػا
ا دقبلمحيد

كلهتنزالتاليعالماالجسػاـفيظ ػرقالػركحالباػاريفػي

االجساـكصعدجسمالنبي

بتعلقهب اك يل ااناقكهيجنا ػامػ خلف ػاك

هوفيذكاتاالجنحةمقاـاليدن فكػافجنا اهػامػ خلف ػاعلػيالػرجلي فػاف
طيران ابالسعيباقداـالطاعةكاالمتثاؿكعين افي افرهػاالفتيشػيسػون راعلػي
صراطمستقيمكتكوفبصيرةبالطرنقالت لهكنيك افنكوفكنانةعػ نظرهػا
الي افرهادائي راكنعبػرعػ النظػربػالعي كثيػر راكاذناهػاتتحركػافدائيػ رالتلقػي
مانجريالي ام ركحالقدسم االمركالن يف وابد رانجريكهيابد راتػدريك
خطاؤهامدبصرهاكهوجيي اليل كاليهاالبارةبقولػه
ٕٜٛ

لػواذفل ػالجالػت

الدنياكاالخرةفيجرنةكا دةفاالفتجوؿبجرنتي جرنةفػياليلػ كهػومػد
نظرهاكجرنةفياالخرةالختالؼالجرنتي فػيالعػرضكالطػوؿاالفكلػواذف
اللهل الطوت ياطي راالن االينيرةل يا.
كامات ع ع ابركوبالنبي

فاضطراب اعندابراؽالعقلالكلػيعلي ػا

فلمتطق اكاستقرهاجبرئيلمل الطبيعػةبلطيػهاناهػاكتنبي ػاكامػامػاركيانػه

يلهجبرئيلعليكتفهاالني كهونكوفاليدكنػ السػدرةفالننػافيركوبػه
عليالبراؽفافل اه ور رافيعالمالطبيعػةان ػ راك امل ػاجبرئيػلكاركبػهعلػي
كتفهاالني ج تهاليربه.
كاماماركيانهخوطب

 ادفم صادفا سلمساجدؾكط رهػاكصػل

لرب ككافاكؿصلوةصالهارسوؿالله

 فيالسياءبػي نػدياللػهتبػارؾك

تعاليقداـعربهجل جاللهككافصلوتهصلوةالظ رفاعلمانه


موثرجييػ 

الالقبجسيهالشرنحكخلقم بعاعه قانقاالنبياءفيادكن اكقػدمألعرصػة
االكوافبجسيهالشرنحكياركي ب ممالتسياءؾكارض  تيه رافالاله
االانتكذل هوجسيهاالصليال اتيلهفاذاصعدصعدم اليركزالياليحػيط
م كلجانبكصعدفيعالماالجساـه ابجسيهالعرضػيالزمػانيكفػيعػالم
االمثلةبظلهالعرضيكفيعالماليوادبيادتهالعرضيةكهك افيكلعالمبيػالػه
مػ ذلػ العػالمبػالعرضالػيافانت ػيالػيعاليػهفصػعدمػ ارضعاليػهالػي
سيواتعاليهفيكلرتبةمن االيافانت ياليمقاـاكادنيكهوالعقلاليرتفػ 
بي ندياللهسبحانهف ناؾدنام صػادكهػوبحػردكفالعػرشفػيمقػاـرك ػه
الشرنفةالنهس لموسيب جعفر

ع الصادفقػاؿ عي تنفجػرمػ ركػ مػ 
ٕٜٓ

اركافالعرشنقاؿل اماءالحيوةكهوماقاؿاللهعزكجلص كالقرافانياامرق
افنتوضأكنقرءكنصليانت يفياءالحيوةهوالحيوةالكليةالااصةبهكهوقولػه

فامرقافنتوضأم صػادليتط ػرمػ الػواثمراتػبالبعػد

صكالقرافذيال كر

الييتةبالنسبةالي يوةالقربكنقرام القرافمقػاـالعقػلكنصػليكنصػلالػي
مقاـال كراقمالصلوةل كريكهوالفؤاد.
كاماانهكافاكؿصلوةصػالهامػ افاليعػراجبعػدالبعثػةبيػدةفالنػه



عرجفيالزمافبجسيهالزمانيكفيسانراليراتببجسيهالدهريفجازاالفػاؽ
اليائلةكليلعالماالجساـ تيدخلفجرعالماليثاؿفجػازق تػيطلػ الشػيس
فيعالمالنفوسكسار تيكصلاليالظ ػرفػيعػالمالعقػوؿكبػيساليشػية
عليقيةراسه ي كػافطػال الػدنياالسػرطافالبػرجاليػائيككواكػبج ػات
اليشيةفياالبراؼكبيساليشيةفيالتاسعةعشرةم برجالحيػلفػيكسػط
السياءف نال صليالظ ركجيي صلواتالعػالممظػاهرتلػ الصػلوةف ػياكؿ
صلوةصلي امالوؽصلي اقداـالعرشبي نػدياللػهسػبحانهعلػيمػانشػيراليػه
فاف مافكنتتف م.
كاماماركيع ابيعبداللػه
مرتي فاكقفهجبرئيل

انػهسػ لكػمعػرجبرسػوؿاللػه

فقػاؿ

موقف رافقاؿمكان نامحيدفلقػدكقفتموقفػ راماكقفػه

مل قطكالنبيافرب نصليفقاؿناجبرئي لككيحنصليقػاؿنقػوؿسػبوح
قدكسانارباليالئكةكالركحسبقتر يتي

بيفقاؿالل معفوؾعفػوؾ

قاؿككافكيا قاؿاللػهقػابقوسػي اكادنػيالابػرفػالرباليصػليهػوالػرب
الي اؼف وصا بالربوبيةاذمربوبكمربوبهمحيد
ٕٜٔ

ف وفؤادقكهػورب

اليالئكةال ن همبػػػوفعقلػه
عقله

كالػركحايركحالقػدساليسػددلػهكهػو



فيصليكالصلوةمعراجاليوم ف ونصليللهكنصلاليػهبقولػهسػبوح

قدكسقو رالكوني رافيقدساللهع مشاب ةاالندادكاالضدادبكينونتهفانهثناؤالله
ال يالنحصيهاالاللهجلبأنهفقاؿالل معفوؾعفوؾبنفسانيتهكاطالعجبرئيل
عليه قالصلوةالنهمل الطبيعةالكليةكهيانةالفؤادفػيالشػ ادةفػاطل علػي
هاهرقفاخبرالنبي

دكن سدرةالينت يعندبدءجبرئيػلكمنت ػي ػدقكاف

كافاليػرادبػالربهنػااليشػيةفصػلوت اكصػلالنبػوةبالوالنػةفيقػاـالنبػوةهػو
اليشاراليهبقولهسبوحقدكسكمقاـالوالنةهواليشاراليهبقولهسبقتر يتػي
بيفافالوليهوصا بالر يةالر ييية كتبعلينفسهالر يةكفيهػ ا
الابرانهعرجبهمرتي كع ابيعبدالله

عرجبالنبي

مام مرةاالكقداكصياللهتعاليفي االنبػي
كلدق

مائةكعشرن مػرة

 بالوالنػة(لعلػي)كاالئيػةمػ 

اكثرميااكصاقبالفرانضانت يكالنح رنيجي بين ياننبيع الواق 

كاالفاال تياالتكثيرةكلماجدخبر رامابر راع الواق فاللهنعلػم قيقػةالحػاؿك
اعلمانيلواردتافاستقصياسراراليعراجاكاسرارخبرمػ اخبػارهمالقت ػي
مبتليبيكالنسعنياالستقصاءكمػ ذلػ 
ذل رسمكتابمستقلكانيليبتليك 
فتحتالبابكالقوةاالباللهلي ارادالدخوؿفلنكتحبياذكرنام بعضاسرار
بعضاثارهمصلواتاللهعلي مكف رموزهاكالحيدلله.
فصـل :اعلمانه

ليػاكػاففػيكػلمرتبػةمػوثرجييػ مػادكنػهكجييػ 

الكانناتم بعاعنورقكياتواتربػهاالخبػارمعنػيكصػعد

الػيمقػاـاعلػي

اذكارنفسهاطل فينزكلػهعلػيجييػ ذراتالكائنػاتعنػداكؿتكون ػاكبػدء
ٕٕٜ

انجادهػاكتصػػرؼفي ػابقػػوةاسػػياءاللػهالعظيػيالتػيعلي ػػا
لقول م

عليػ رااتحادنػ را

 نح كاللهاالسياءالحسنيالتيامػراللػهافتػدعوقب ػافػاطل علػي

قيقةجيي الكاننػاتكابػرؼعلي ػا ػي صػدرتمػ موثرات ػاقػاؿسػبحانه
ال م اليسجدالحػراـالػياليسػجداالقصػيالػ ي
سبحافال ياسريبعبدقلي ر
باركنا ولهلنرنهم اناتناكاتيبي الدالةعلػيالتبعػيضمػ انػهرايجييػ مػا
خلقاللهسبحانهفافجيي ماخلػقاللػهسػبحانهجػزءمػ سػبعي جػزء رامػ نػور
كنفسه

نفسه

هيانةاللهالكبريكهيكلاالناتلقولهتعاليكلقدارنناق

اناتناكل افك بكابيكاليرادعلي
موسي

 ياه رعليفرعوف ي جحد ػق

فجيي الالػقبعػضاالنػاتكاراقاللػهاناهػااراءةابػراؼكاطػالعك

ا اطةكاماقولهسبحانهلقدرايم اناتربهالكبريكهينفسهالشػرنفةف ػ ق
الرؤنةرؤنةاتحادالن اكانتبالفؤادماك بالفؤادمارأي.
بالجيلةانه

 فيعركجهسافراالسفاراالربعةالتيهيالسفرم الالق

اليالحقكهوصعودقم 

يضاالرضالػياكجالعػرشمػ جييػ االقطػار

الالػياللػهسػبحانه
راكب را عليبراؽرك هالكليةالشرنفةمدبر راعػ الالػقمقػب ر
الامراقبلخالع رالالعراضصاعد رامصا ب رالال راضمعرضػ راعػ الكثػرات
ميتث ر
متوج رااليال اتجلثناؤهاكلمنك صعودقذل صعود راعليي رابلكينوني راكال
رك اني رابلجسياني را فيرعليعالماالهلةبكينونتهكبػاهدقبػ ودمػ نيػوت
كون را كمرعليجيي اكقػاتالبػرزخ تػيسػي صػوتالصػوركبػاهدمػوت
جيي اهلاالرضكالسياءكطيالسيواتكطيالسجلللكتػبكتفكػ كػل
مركبكتبدنلاالرض يػراالرضكالسػيواتكمػرعلػياربعيائػةسػنةبػي 
ٖٕٜ

النفاتي النهالنصعقبنفرالصورالنهاليستثنيفيقولهتعالي فصػعقمػ فػي
السيواتكاالرضاالم باءالله كناديبنداءاللهسبحانه ليػ اليلػ اليػوـ
فانهلسافاللهالناطقكاجاببقوله للػهالوا ػدالق ػارثػمسػي نفاػةالػدف ك
باهدكلوجاالركاحفياالبدافبعدتركيب اكنشراالمواتك شرهااليخػالق
البرناتكنصباليوازن كتطػانرالكتػبكمػدالصػراطكسػيرالنػاسعليػهك
الجنةكالناركم ننعمفيالجنةمػ اليػومني كعػددهمكعػرف مباسػيائ مك
اسياءابائ مكقبانل مكاهلالناركعددهمكعرف مباسيائ مكاسياءابػائ مك
ذل قوؿالصادؽ

فيبرحقوله فاك ياليعبدقمااك ي،فدف اليهكتاب

اصحابالييي كاصحابالشياؿفاخ كتاباصحابالييػي بييينػهكفتحػه
فنظراليهفاذافيهاسياءاهلالجنةكاسياءابائ مثمطػويالصػحيفةفامسػك ا
بييينهثمفتحصحيفةاصحابالشياؿفاذافي اا سياءاهلالناركاسياءابػائ م
ك قبانل مثمنزؿكمعهالصحيفتاففدفع يااليعليب ابيطالبانت ػيكمػ 
عرؼمعنيكتاباالسياءعرؼسػرمشػاهدته

ليػاقلػتثػممػرعلػيجنػة

الياكيكجنةعدفثػمعلػيالرضػوافثػمصػعدالػيعرصػةالػ كرثػمعرصػة
االسػػياءكالصػػفاتكاالنػػوار تػػي ػػرؽفػػيبحػػرالتحيػػربػػالكيػػحكهػػو
ربزدنيفي تحير راككصلاليمقاـ لنام الله االتهوفي انح ك

قوله

نح هوكهوهوكنح نح  ككصلاليمقاـاباراليهعلػي

كنػابكينونتػه

قبلمواق صفاتتيكي التكون كائني  يرمكوني موجػودن ازليػي كهػو
قوله

 كهننتافجيي الالققدماتواكلمار يػريا ػد رامػ خلقػهفػاف م

كلياكاف

 يوةالكلكق داعرضعػ الكػلكػافالواجػبافنسػيراالرض
ٕٜٗ

باهل اكلكنهخلػحعليػ را

 فػياالرضكدارالر ػاعليػهكاسػتيدالالػقمنػه

كياركيانهقاؿاللهسبحانه ي اليناجاة نامحيدقلتلبيػ ربػيكسػعدن 
سيديكال يقاؿاسال عياانااعلمبهمن م خلفتفياالرضبعدؾقلت
خيراهل ال ااخيكاب  عييكناصردنن كالغاضبليحارم اذااستحلتك
لنبي 

بالنيراذا

بعليبػ ابػي طالػبقػاؿصػدقتنػامحيػدانػي

اصطفيت بالنبوةكبعثت بالرسالةكامتحنتعلي را بالبالغكالش ادةعليامت ك
جعلته جةفياالرضمع كبعدؾالابرفصػارخليفػةالنبػي

فػيامسػاؾ

تركيباالكوافالعراضهعن افليابلغه االيبلػغانقطػ سػيرقالصػعوديكدار
علينفسػهبػالكيػحكالج ػةكال ركػةفطػويجييػ الكاننػاتطػياال ػد
لالعدادكنف فيجيي االمكنةالوجودنةف نالػ سػارفػيالسػفرالثػانيكهػو
السفرفيالحقبالحقكذل سفرال انةلهكالن انةكالبيافعنهكالعبارةكال
كيحكالابارةفليا استكيلالسفرن امربالسفرالثالاكهوالسػفرمػ الحػق
اليالالقكهوقوله

 ثمهويبيالرفرؼفاذاانػابجبرئيػلفتنػاكلني تػي

صرتاليسدرةالينت يفوقحبػيتحت ػاثػمادخلنػيجنػةاليػاكيفرانػت
مسكنيكمسكن ناعل يفي افبيناجبرئيػلنكلينػياذعالنػينػورمػ نػورق
فنظرتاليمثلمايطاالبرةاليماكنتنظرتاليهفػياليػرةاالكلػيالابػر
ك فيخبراخربعدذكرتو دقهناؾفتركنيما باءاللهثمردعليرك يفافقت
الابركذل  ي نزكلهفليا ابرؼم ذل اليكافاالرف االعلياليالالػقك
ارادال بوطاطل عليمقاـنقطةاالمركالفهك ركفهككليتػهالتػيانزجػرل ػا
العيقاالكبركعليالعيقاالكبركعليالعقل ي بدءانجػادقكسػانرالعػوالم
ٕٜ٘

ال كسي صرنرالقلمكبػاهدجرنانػهبيػاكػافك
عرض راكطو رالكاجيا رالكتفصي ر
مانكوففقرأااللػواحكالكتػب رفػ را رفػ را ككيػحالكنقػوؿكصػيهكخليفتػه
لقدعليتما فوؽالفردكساالعليكما تحتالسابعةالسفليكمافيالسيوات
العليكمابين ياكما تحتالثػريكػلذلػ علػما اطػةالعلػماخبػارالابػر
 كلياننػزؿمػ مقػاـالػيمقػاـنلػبس

فياهن بي هوسيدقكسندقككاف

ماخل م االعػراضالراءةاال ػراضالػيافنػزؿالػيعػرشهػ االعػالمثػمالػي
كرسيهثمافالكهثمارضهفشوهدكياكافنشاهدفسافررابعػ رافػيالالػقبػالحقك
اقامهاللهمقامهفيسانرعواليػهفػياالداءاذكػافالتدركػهاالبصػاركالتحػيطبػه
خواطراالفكاركالتيثله وامضالظنوففياالسرارالالهاالاللهاليل الجبار.
فصـل :مااكه بب اتالطبيعيي كاليتكليي كالحكياءاليتفلسػفي  يػا
زعيواافاالفالؾنيتن علي االارؽكااللتياـزعي رامن مان ػابسػانطنيتنػ علي ػا
صدكر ركتي ماتلفتي من افالنيك افنكوفصعد

بجسيهالشرنحكانيا

عركجهعركجرك انيكخل جسيهبالكليةفان ااكه م بيتالعنكبوتم انه
اكه البيوتكهلنيك افنعارضالوؼم االخبارالصادرةمػ االط ػارب ػ ق
الظنػوفالواهيػةكالتوهيػاتالباليػةكهػلهػياالتكػ نباليعصػػومي بػػالظ ك
التايي كالاركجع دن اليسليي فنح نبي ل بحوؿاللهكقوتػهمانكشػح
ل االمركضوحالشيسفيرابعةالن ار.
اعلماك رال افالقوؿبافاالفالؾبسيطةقوؿباطلكع  ليةاالعتبػارعاطػل
ف انهالبسيطاالاال دالحقجلبأنهكقػدركيعػ الرضػا

افاللػهسػبحانه

لمنالقبي رافرد راقائي را بنفسهدكف يرقلل يارادم الداللةعلينفسهكاثبات
ٕٜٙ

كجودقكقدقاؿاللهسبحانهكم كلبيءخلقنازكجي كقدثبتفيالحكيػة
افكل ادثمثلاالكيافمرب  الكيفيةفاالفالؾاجسػاـمركبػةمػ طبػان اربػ 
انة االمران اجوهرنةدهرنةالعنصرنةف يم اجزاء ارةكبػاردةكرطبػةك
نابسةكل ل صارتالكواكباص حابطبان ماتلفػةفكػلكا ػد لػبعليػه
طب م تل الطبان ه ػربػهفز ػل لػبعليػهالبػركدةكاليبوسػةكاليشػتري
الحرارةكالرطوبةكاليرنرالحرارةكاليبوسةكهك افافلكلكا دمن اطبيعة
خاصةباالتفاؽكنظ رمنهاثارطبيعتػهفػاذاصػارتاالفػالؾمركبػةذاتطبػان 
ماتلفةلمالنيك اف نصدرمن ا ركاتماتلفة انةاالمرافالغالػبعلػيكػل
كا دطب خاصكاالفعاؿالصادرةمنهعلي سبتل الطبيعةالغالبةامااذاجاء
مكيلكقويفيهطبع رااخرنصدرمنهفعلمنا سبل ل الطب كياافالحجرم 
بأ نهالنػزكؿمػاداـالغالػبعليػهطبػ التػرابامػاا ذاكيػلالرامػيالػيالفػوؽ
رارتهكنارنتهصعدبقدرتكييلهفاذاانقط عنهاثرالتكييلعادناز رالفكػ ل 
افالطبيعةالفلكيةتقت يالحركةاليج ةخاصةالجلالطب الغالببالعرضاك
بال اتفاذاصعدالنبي

 بجسيهكالفل رخوكال واءكالدخافبنصالقػراف

ثماستوياليالسياءكهيدخػافزا ػماجػزاءجسػمالنبػي

جسػمالفلػ 

فينفرجكندخلهجسمالنبيكالحركةاالنفراجيةلػهعلػيخػالؼج ػةمقت ػي
طبعهالغالببتكييلجسمالنبي

 اناقفاذاجاكزهاكذهػبعنػهاثػرالتكييػل

عاداليماكاففالفرؽبي خرقهال واءكالتياـاجزائهبعداليفارقةكبي خرقه
السيواتابد را كالنقدرعليالقوؿبامتنػاعالحركػةالاارجػةمسػلمنجػبعليػه
القوؿبردالشيسلسلييافكنوب كعلي
ٕٜٚ

 فغلبواهنال كانقلبواصػا رن ك

بطلماكانوانعيلوف ه ااذافرضانهصعدم ج ةكامااذاكافصعودقم كل
ج ةكياهوالواق فلياكصلاليالفل م كلج ةافنيسطح رامنهكقاـبسطح
جسيهمقامهكياافنيعصاموسي باؿالقوـكافنيصورةالسب جسدالسػا ر
الابياكلم نلزـتداخلاجساـفيمكافكا دفافالنبي

هواليبدئاليعيد

ففك تركيباالفالؾكفرق اكقاـمقام اكلماكصلالي افلياجاكزهػااعادهػا
سطح رابعدسطحكلم نلزـم ذل محاؿكاللهقػادرعلػيجييػ ذلػ كقػدكق 
مثاؿه اكمانقولوفعليفرضصحتههومجريالطبيعةالعػاديكعركجػه



خارؽللعادةفالاارؽللعادةنقدرعليخرؽماعادتػهعػدـالاػرؽكيانيسػ 
الحجرفيال واءم  يردعامةه اكنح نقوؿافجسيهالشػرنحالطػحمػ 
جيي االجساـفافقلوباليومني خلقتم فاضػلجسػيهالشػرنحكبػعاعه
فاذاكافجسيهالشرنحالطحم جسماالفالؾبحياننف فيجيي االجسػاـ
كياننف النارالعنصرنةفيالياقوتم  يرخرؽلهفيااليان م نفوذق

م 

ثا جيي االفالؾبالخرؽل اكالالتياـفاصلجسيهالشرنحالطحم جيي 
االجساـكهوبلطافةمحدبالعرشفصعدم كلج ػةكنفػ مػ ثاػ جييػ 
االجساـم  يرخرؽكالالتياـ.
كافقيلافاالجساـالسفليةل امساماتكالنػارتاػرجمػ مسػامات اكهػي
منارقةبنفس اقلىهاافالقوؿباليساماتقوؿع محػض ػدسكتايػي 
المساماتلكافلهمساماتم كلج ةكاليسػامات
فلوكافللياقوتالشفاؼمث ر
م كلج ةتػؤديالػيعػدـالجسػمكافالنحتيػياليػاقوتمػ النػارالفالنػار
التدخلاالفياليساماتكتارجمن اكباقيالجسػماليتصػلاالجػزاءالندخلػه
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النارفياكافنجوزافنحتييكالحاؿانػهنحتيػي تػينصػيرنػار راكعلػيفػرض

تسليماليساماتفيالسفلياتالمان م تصػدنق افػيالسػياكناتكاثبات ػافي ػا
ان رابالجيلةاذاكافالنارتارجم ثا الياقوتبالخػرؽكالالتيػاـالمػان مػ 
نفوذق

بجسيهالشرنحع السػيواتكاصػلجسػيهفػياللطافػةكيحػدب

العرشكانياتراءيللبشرفيصورةمشاكلةل م تينركقكننتفعوابهكناخػ كا
عنهفاذاامربالرجوعالػي يػزقكمركػزقذهػببػالطب كصػعدصػعودالنػارالػي
يزهاكم ذل كافالدنياسج اليوم كجنةالكافرفالارؽكااللتياـعلػيمػا
ذكرناقالامتناعفيهكهوامرقدابػت ربػي النػاسمػ  يػرقيػاسبػلكػ بوابيػا
لمنحيطوابعليهكاماالواق فيالاارجف وذل االخيرال ينب ناعليه.

كاماما ركيفياخبارعدندةم فػتحابػوابالسػياءلػهفػاعلمافالسػياء
جسمرقيقكري كال واءلهمقعػركمحػدبكثاػ  انػةاالمػرانػهجسػمفػوؽ
ّ
الطبان العنصرنةكهوبينزلةسرالوا دنةال ظاهرةفياليركبكبعبارةاخػري
هوبينزلػةالطبيعػةالاامسػةكاليػزاجالحاصػلفػياليركػبكهػوالطػحمػ 
االجساـالعنصرنةكلغانةبفوف اصػارتقابلػةالراءةالػركحالغيبيػةكالتحػرؾ
بحركت اكالكوكبفيالفل بينزلةالقلبفيالبػدفنتعلػقبػهالػركحالغيبيػة
فانهذكمرة افظة فيحييالكوكببحيوةالػركحك كانت ػاثػمننتشػرمنػهفػي
فلكهكبواسطةابعتهتاتلطبجياداالرضكنبات اك يوان اكسانرمػافي ػاثػم
تصيربالفعلبعددكرافاالفالؾعلي ابالجيلةالسياءكرةدخانيػة يػةك يػوة
كلفل م بافم بػػوف النفسم فكرهاكخيال اككهي اكعلي ػاكعقل ػا
ك يرذل ا يالغالبعليكلفل بحسبطبعهبأفم بػػػوفالػنفسالكليػة
ٕٜٜ

فلياصعدالنبػي

 كالقػيعنػهاالعػراضالتػيليسػتمنػهكالاليػهكيػانلقي

االعراضفيالحياـع جسدقكتالصفيهما نناسبفل القيربػال اجػبك
المان انفتحلهبابفل القيركامكنه الدخوؿفيهكاذاالقيع نفسهاعػراض
فل القيركتالصفيهما لهم فل الفكػرانفػتحلػهبػابفلػ الػدبيرعطػارد
كهك اكلياكافنتط رع بوباالدنينرتف درجةكنصعدمرتبةكنصيرم 
جنسما فيالعرصةالعليافينفتحعليهبابهاذب ل نيكنهالدخوؿفي يػزكػل
سياءفاف مرابد راموفق را.
فصـل :ع اميراليومني

انهاسريبالنبي

 م اليسجدالحراـالػي

اليسجداالقصيمسيرةب ركعرجبهفيملكوتالسػيواتمسػيرةخيسػي 
الحعاـاقلم ثلاليلة تيانت ياليساؽالعرش.
اعلماناقدكتبنارسالةمفصلةفيمس لةخيسي الحعاـمقدارنوـالقيية
كالجي بينهكبي قوله فػينػوـكػافمقػدارقالػحسػنةمياتعػدكففػالضػير
افنكتفيهناباالجياؿفاقولافاال دجلبأنهقدتجلياك رالبيشػيتهالتػي
خلقب اكلبي ءبافخلق ابنفس اكجعلل اج ػةكجػودكج ػةماهيػةللػ ي
ارادم الداللةعلينفسهكاثباتكجػودقفوجودهػاج ػةك ػدت اكلطافت ػاك
قوت اك ناهافيفقرهاك كانت الليبدء كر يتهسبحانهعليهكماهيت اج ت ػا
الضدادذل كمام اللهمقدـعليمام الالقالنهاليحدثاليبدئجلبػأنه
فسبقتر يته

بهكهاتافالج تػاففي ػامبػدء جييػ الكثػراتفػيالعػالمك

الي ياننت يجيي ا الضدادكاالزكاجكهوقولهسبحانه كم كػلبػيءخلقنػا
زكجي لعلكمت كركف كلياكافالوجودهوج ةه وربيساالزؿكالياهية
ٖٓٓ

ج ةخفائ اككافتياـدكركينونةاليشػيةب يػاكػافذلػ الوجػودهػوالن ػار
االكؿالسابقكتل الياهيةهػيالليػلاالكؿ يػرالسػابقعلػيالن ػاراـ سػب
ال ن اجتر واالسي اتافنسبقوناساءمػا نحكيػوفكالالليػلسػابقالن ػارك
ك ل كافاالمرفيسبقالن ارعليالليلفيجيي العوالماليافكصلالالػق
انةالبعدفيالنزكؿكليا اخ كافيالصعودكق الليلقبلالن ػاركلػ ل تػري
ليلةالجيعةقبل اكالكثيحقبلا للطيحكالدنيقبلالعليكالج لقبػلالعلػمك
العدـقبلالوجودكالباطلقبػلالحػقكلياكػافالالػقكليػانقربمػ اليبػدء
نقويفيهج ةالوجودكن عحفيهج ةالياهيةكافالعػوالمالتػيبػي الػدنياك
االكليفي اانوارالوجودعلي سب اكقرب اككافكقت ػان ػار راالبتػةكاكؿهػ ا
الن ارالعاـالكليفيالعوالمعالمالعقوؿالنهاكؿماخلقاللهكلياكػافبػيس
االزؿمشرفةم فوؽالعقلكياقاؿ كهوالقاهرفوؽعبادقكقاؿالر ي علي
العرشاستوينعنيليسبيءاقرباليهمػ بػي ءاخػركػافاكؿذلػ اليػوـ
كقتالزكاؿكالشيسعليقيةالرءكس في انةالقػوةكالشػرؼفكانػتفػي
التاسعة عشرةم برجالحيلكلياكافمبدءالالقالياءالنهاكؿماخلقاللهثػم
خلقكلبي ءمنهكنسباليهكافالطػال بػرجالسػرطاففليػااخػ الالػقفػي
النػػزكؿكانحػػدرتالشػػيسالػػياال تجػػاببػػي رابعػػدبػػيءنزلػػتعػ خػػط
نصحالن ارالياف ربت ي كصلتاليعػالماالجسػاـكجػ الليػلككقػب
الغاسقككافعالماليثاؿالبرزخيمقاـالشفقفلياافانت يالػيالتػراب سػق
الليلكانتصحكانطبقعليالن ارفغشيهاخيػر راكيػا شػيهالن ػاراك رالفليػاامػر
الالقبالصعودصعدم نصحالليلعارج راالياليبدءاليافتجػاكزالليػلفليػا
ٖٔٓ

كصلاليعالماليثاؿطل الفجركات حاثػارالشػيسالػيافكصػلالػيعػالم
اليادةفطل الشيساليافكصلاليعالمالنفسكقتال حيفليػاكصػلالػي
عالمالعقلكافكقتالزكاؿم اليوـاالخػرفػاليوـاالكؿهػونػوـعػالمالػ رك
النشراالكؿالخ الييثاؽكاليوـا لثانينوـالقييةكمطالبةالعيلبالييثاؽاالكؿ
فاليوـاالكؿم الزكاؿاليالغركبخيسوفالحسنةكاليوـالثػانيمػ الفجػر
اليالزكاؿخيسوفالحسنةف ل مائةالحسنةفتياـالليلاليساكيل يامائة
الحسنةكهوعيرالدنياكهودهركا دكسركوفنصحن ارقخيسي افم 
ي طلوعالشيسفيعالماليادةالياف ننتصحالن ارفيعالمالعقػوؿخيسػة
مقاماتككلكا دمن امركبم قب ةارضيةكتس فلكيةكيا ققفيمحله
ف ل خيسوفمقام را فينوـال ركنوـالقييةكطوؿكلمقاـمسيرةالحسنةك
كجهااللحسنةالفالسنةدكرةكا دةللشيس كبيساليشيةمالػمتػدرعلػي
االثردكرةتامةلم تكيلاركانهالثلثةفيكيفياتهاالرب التيب اقوام اكتيام ػا
كهيب ور ولهككلب رمنهثلثوفنومػ را فػيكػلنػوـنسػتكيلمرتبػةمػ 
مراتبالقابلية تيننت يالياالستعدادالتاـالراءةاليقبوؿككػافكػلمرتبػة
نوم را لتركبهم ضػوءالوجػودكهليػةالياهيػةفبػ ل تحقػقالسػنةكليػاكػاف
القوسم الدائرةالصغرياصغرم الدائرةالكبرياليوازنةل ػاكانػتقسػي
دكانرالغيباعظمم قسيدكانرالش ادةكافنوم را عندربػ كػالحسػنةميػا
تعدكفنعنيافنوم را م قسػيكمفػيالػدائرةالتػيعنػدربكػمكػالحسػنةميػا
تعػػدكفالفعػػالماالعػػراضبينزلػػةاال ػػادكالناسػػوتبينزلػػةالعشػػراتك
اليلكوتبينزلةاليات كالجبركتال يهوعندالرببينزلةااللوؼبلحػاظ
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كبلحاظاخراليل كاليلكوتكالجبركتبينزلةالدكرةاالكلػيمػ العػددك
السرمدبينزلةااللػحكلياكػافنػوـالقييػة نػوـ

ػوراليراتػبفػيالوقػت

الجبركتيبلحاظكفيالوقتالسرمديبلحاظكافنوـمنهكالحسنةم سني
الدنياكافب تاف تال ظفيكلمقاـم اليقاماتالايسػي اليراتػبالعشػر
العرضيةكافلكلمرتبةكيفياتارب كمزاجػ راخامسػ را كه ػوراسػرارالتو يػد
الايسةفيباطن اكب طون اكهاهرهاكه ورهاكجدتااللحفتبػي كه ػراف
للنزكؿخيسي مقام را كطػوؿكػلمقػاـالػحسػنةفػ ل خيسػوفالػحسػنةك
للصعودان را خيسوفالحسنةفػانكمكيابػدأكمتعػودكفكانػه

ليػاعػرج

صاعد را اليمبدئهصعدببدنهالشرنحمسيرةخيسي الحسنةفيعالماالجساـ
كصعدبيث الهخيسي الحسنةفيعالماليثاؿكبنفسػهالشػرنفةخيسػي الػح
سنةفػيعػالمالنفػوسكبعقلػهالعظػيمخيسػي الػحسػنةفػيعػالمالعقػوؿك
اختالؼسعةالسني بحسبسعةالعوالمفصعدبكلمرتبػةمرتبػةمنػهفػيكػل
عالمخيسي الحسنةفياقلم ثلاكالعجباماتريافالشػيستطلػ فػي
السياءالرابعةكمن االياالرضاربعةاالؼسنةكناتي ضوؤهافيطرفةعػي 
كبدنهالشرنح

 الطحم ضوءالشيسفانهم بعاعهكاكثحمنهسػبعي 

مرةفياهن بلطافةبدنهالشرنحكصعودقفصعد

 فيكلمقاـاليمحدب

عرشذل العالمكاستويعليهبلعرجبالنباتيةخيسي الحسنةكبيػالػهمػ 
الحيوةفيعالمالحيوةخيسي الحسنةكبيالػهمػ اللبػاسفػيعػالماالركاح
خيسي الحسنةكباالنسانيةفيعالماالناسػيخيسػي الػحسػنةكفػيعػالم
االنبياءبالنبوةخيسي الحسنةاليافانت ياليعالملمنشاركهفيها دكراي
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الالقكل مموتيكلمنر االنفسهالنفيسةفسػارهنالػ مػ ارضػهالػيمحػدب
عربهخيسي الحسنةكتلػ السػنوفالا سػ افاصػف اكلػيسفػي ػديك
كسعيالفسنةكلعرصةبقدرسعةعالي ا.
بالجيلةال انةلػ ل السػيركالن انػةفعػرج

 فػياليراتػبالنباتيػةك

الحيوانيةكالرك انيةكاالنسانيةكالنبوةكل ػابجسػيهالشػرنحالػيافتجػاكز
اف دةاالنبياءكسارفيعاليهبجسيهاليعرشعالمجسيهكبيثالهالػيعػرش
مثالهكهك االيافساربعقلهاليعرشعالمعقلهكساربفؤادقمػاال انػةلػهك
الن انةكنزؿثاني را ك ل فيجيي تل العوالمكاليراتبفيااخيالتقدرربػ 
كنب ي كامام بقدرعقل فافامرهمعظيمكخطب مجسيمفػسبحافرب رب
العزةعيانصفوفكسالـعلياليرسلي كالحيدللػهربالعػاليي كصػلياللػه
عليمحيدكالهالطاهرن كلعنةاللهعلياعدائ ماجيعي .
كفيياذكرنافيه قالااتيةكفانةكبػالغلػوتػدبرتفيػهاسػتغنيتعػ 
سانرالكتبك الحيدللهفلناتمه االيجلداليهنا.
فتمعليندمصنفهكرنمب ابرهيمفينوـاال دالثالاعشرم ب ررجب
م ب ورسنةا ديكسبعي بعدالياتي كااللح
امد رامصلي رامستغفر را
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