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 هي الفطشٓ السل٘ؤ ثبلثفْشس هطبلت الوجلذ ال

 الجبة الثبلث

 فياالمامةكفيهذاالبابمطلبافكخاتمة

 الوطلت االٍل

 نوعيةكشخصيةكفيهمقصداففياثباتامامةاالئمة

 الوقصذ االٍل

 كفيهفصوؿماـمعصوـبعدالنبيفياثباتلزكـكجودا

فػيفياالستدالؿعليلزكـكجوداالماـباّفديناالسالـهوخاتماالديػافكيتتػاجفصػل:

ميقوـمقاـرسوؿ 1...........................................بعػدقاهّللبقائهاليقي ّ

بوجػودخليةػةلػهذصعصػمةكاالفيانهاليتمالتجةعليمػنيػيتيبعػدالنبػيفصػل:

الخلق بين علم ك 5..............................................................طهارة

8........فيكلعصرفيذكربعضالتكمالباطنةعليلزكـكجودالتجةكاالماـفصػل:

حػاكمبعػدالنبػيفياالستدالؿبالكتابعلياثباتمطلقاالمامةكلزكـكجػودفصػل:

الصةات في مثله عصر كل 15......................................................في
 

 الوقصذ الثبًٖ

 يناسبذلككفيهفصوؿفياثباتاالمامةالخاصةكما

22...............................فياثباتاالمامةالخاصةمنالكتابالمستطابفصػل:



ب

34.....................يبيافدليلالتقريركاالستدالؿبهعليامامةاالئمةففصػل:

44........................................فيبياففائدةكجودالتجةبينالخلقفصػل:

عشركبيافبعػضاسػرارةاربعيكوفالمعصوموففيافاالدلةالعقليةتقتضياففصػل:

صلوات عليهمكتػرتيبهماسمائهم 47...............................................اهّلل

فيالجوابعمالوقاؿاحدانهلوكػافسػّركجػودالمعصػوـلػزكـالتػاكمكالمعلػمفصػل:

55.........................فمذهبكمايضًاباطلالنهغابعنكمحجتكمكبقيتمكالعامػة
 

 الوطلت الثبًٖ

 بعضفضائلاالئمةصلواتاهّللعليهمكفيهمقصداففي

 الوقصذ االٍل

 فيبعضالةضائلالكليةالتيهياّسكثيرمنالةضائلكفيهفصوؿ

فيالنوركالركحكالطينةيجػرصفػيهممػايجرصمتتدكفمعالنبيفيانهمفصػل:

61...........يكاالبوابكاالمامةفيالنبياالالنبوةكبيافمقاماتهماالربعةالبيافكالمعان

69......................فيتمثيلمقاماتهمبالعرشكالكرسيكالشمسكالقمػرفصػل:

73........................................فيبيافمقامهمالخامسكهوالقطبيػةفصػل:

75...............................فيالةلسػةةفيشرححديثاميرالمؤمنينفصػل:

فيتطبيقاالمرفياالنسافالشرعيمػعاالنسػافالكػونيالػذصشػرحفػيالتػديثفصػل:

88...........................................................................السػػابق

يضػعوادئينحيثلمقطبيتهمكبيافغلّوبعضالطلبةالمبتيخصمقاـفيبيافبعضمافصػل:

شي مقامػهكل ك حّدق في 86.........................................................ء

98.......كبيافاختالؼاالصتابفيالمسيلةفيعدـجوازسهوالمعصومينفصػل:

188................................خلقاهّللتعاليفيانهمسالـاهّللعليهماكؿمافصػل:
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 الوقصذ الثبًٖ

 فيبعضفضائلهمالجزئيةكفيهفصوؿ

185...................فيعلمهمسالـاهّللعليهمكانههليعلموفعلمالغيباـالفصػل:

اليهمفصػل: التةويض معني 112...................................................في

افصػل: امر بياف االربعفي 117...................................................لعلل

بالنورانيةفصػل: معرفتهم معني بياف 128...........................................في

124..............................................فيبيافمعنيالغلّوكالتقصػيرفصػل:

افصػل: بياف القدسفي ركح 126..............................................مر
 

 الخبتؤ

 فيبيافمعنيالرجعةكبيافاسرارهاكفيهافصوؿ

129..............................فياالياتالدالةعليالرجعةكبيافالمرادمنهافصػل:

138..........................................فيبيافبعضالمقدماتالتكميةفصػل:

فيافالعقلتنزؿعلينتواالبهاـكاالطػالؽكبيػافمعنػينزكلػهكصػعودقكبعػضفصػل:

العود 133.....................................................................معاني

 134.....................................فيبيافمعنيعوداالركاحالياالجسادفصػل:

148....فيافلكلاحدحقيقةكرتبةبرزخيةكرتبةدنياكيةكبيافحاالتاالنسافبعدالموت:فصػل

دـفيبيافصعودنوعالعالمكترقيبنيفصػل: 142....................................ا 

144.....كربعضعالماتالظهوركذفياالستدالؿعليكجوبظهورالتجةفصػل:

149.................................................فيذكربعضاسرارالغيبةفصػل:

فيانهالبداءفيالظهوركلكنيتتملالبداءفيتقدمهكتيخرقكشػرحمعنػيبعػضفصػل:

153.........لعلماالخبارصاالحاديثالواردةفيالبابكبيافالةرؽبينالعلماالحاطيكا



د

فيكلياتالرجعةفصػل: االحاديث بعض ذكر 156.................................في

الرجعػةفصػل: حقيقة بياف 158....................................................في

ليسلهػاشخصػيةياكيةكمنهامانرصلهاحقايقظهرتفيالمرءاةالزمانيةالدنفيافجميعمافصػل:

164..........لهاشخصيةدهريةكبيافاختالؼمعنػيعودهػااكتسبتمنالمرءاةكمنهاماسوصما

البرزخفصػل: عالم شرح 168.....................................................في

جػوعاالركاحالػياالبػداففػيفيبيافسببالموتالدنياكصكالبرزخيككيةيػةرفصػل:

القيمة ك 172..................................................................البرزخ
 

 الجبة الشاثع

 فكخاتمةافيالركنالرابعكفيهذاالبابمقدمةكخمسمقاالتكمقصد

175..........................................فيبيافالمرادمنالركنالرابع المقدمة:

181...........................فياثباتالركنالرابعمنالكتابالمجيد المقالةاالكلي:

 189...........................فيبعضاالخبارالواردةفيهذاالمضمار المقالةالثانية:

مةكالموعظػةالتسػنةكالمجادلػةفياالستدالؿعليذلكباالدلةالثلثةالتك المقالةالثالثة:

احسن هي 195.................................................................بالتي

213......................فياالستدالؿعليذلكبامثلةاالفاؽكاالنةس المقالةالرابعة:

217......................رةفياالستدالؿعليذلكباالجماعكالضرك المقالةالخامسة:
 

 الوقصذ االٍل

 فيصنوؼالسابقينكبيافدرجاتهمكفيهفصوؿ

221............................فيبيافمراتباالناسيكمعنيالنقيبكالنجيػبفصػل:

224................فيذكركالـللسيداالستاداعلياهّللمقامهفيالنقباءكالنجباءفصػل:

االصػناؼفصػل: ه ؤالء عدد 229..................................................في



ق

 

 الوقصذ الثبًٖ

 فياالشارةاليبعضفضائلهمالتيخّصهماهّللبهاكفيهفصوؿ

ءمنالمخلوقاتيتجاكزمبدأقكيعوداليحيػثبػدممنػهكبيػافمبػدءفيانهالشيفصػل:

االناسػ 231.................................................................ياصناؼ

فيافمادةاالناسيمشتركةكلكنليسنسبةجميعاالفػرادعلػيالتػواطيبػليكػوففصػل:

237............................علينتوالتشكيككاالعلماالشرؼاالتقياعليدرجػة

: ل ػ ص جف ج ت ل ا  ـ ا ق م  ف ا  ي ف ء ا ي ب ن ال ا  ك  ش ر ع ل ا  ـ ا ق م  غ ي ل ب ت ل ل  ر ش ب ل ا  م ل ا ع  ي ل ا  ا و ل ز ن  ن ي ح

 ك لػ ف  ك  ل حػ ز  ك لػ ف  ـ ا قػ م  ي فػ  ء ا بػ ج ن ل ا  ك  س م شػ ل ا  ـ ا قػ م  ي فػ  ء ا بػ ق ن ل ا  ك  ي سػ ر ك ل ا  ـ ا قػ م  ي ف

 ي ف  ي س ا ن ال ا  ر ي ا س  ك  ر م ق ل ا  ك  د ر ا ط ع  ك  ة ر ه ز ل ا  ك ل ف  ـ ا ق م  ي ف  ء ا م ل ع ل ا  ك  خ ي ر م ل ا  ك  ص ر ت ش م ل ا

ع ي ا ب ط ل ا ـ ا ق .م . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3 9

: ل ػ ص ف ك  ف ا يػ ب ل ا  ص ا  ة عػ ب ر ال ا  ت ا مػ ا ق م ل ا  ف و كػ ي  ـ ا قػ م  ص ا  ي فػ  ي سػ ا ن ال ا  ن م  ل م ا ك ل ل  ف ا  ي ف

ؿ ا   ي ف  ك  ي ل ة س ل ا  ت ا م ا ق م ل ا  ن م  م ه ي ف  ا ه ن ا  ال ا  ة م ا م ال ا  ك  ب ا و ب ال ا  ك  ي ن ا ع م ل دا ّمػ ت م ن مػ

يا ل ع ل ا ات م ا ق م ل ..ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .2 4 3

فيانهاليكةيكجودالغوثيومئذبدكفكجوداالركافكالكجوداالركافبػدكفكجػودفصػل:

246..........النقباءكالكجودالنقباءبدكفكجودالنجباءكالكجودالنجباءبدكفكجودالعلمػاء

االنجباءفلهمقوةقريبػةاكدعواككّكلوابهكامفيافالنقباءالكليينيتضرهمجميعمافصػل:

249.............يرادمنهمكالذصاليجهلشيئًاهوالتجةالكليالمعصوـيقدركفعليما
 

 تتو٘ــن

 ءمناسرارالبراءةمناالعداءكفيهفصوؿفيذكرشي

فيافللخلقفيالخلقمراتبهيمنكماؿالخلقمبدءنورينتهياليهجميػعاالنػوارفصػل:

252...........نبثةفيالخلقكمبدءظلمةينتهياليهجميعالظلماتالمنتشرةفيالخلقالم



ك

فيافاهّللسبتانهعّرؼالنػاسمبػدءالنػوركمبػدءالظلمػةكمػافيػهقػوةكجػودهمكفصػل:

بقاؤهمكمافيهاضدادذلكبالبيناتكالزبػركيجػببتكػمالعقػلالسػليممتبػةاهّللكمتبػة

257................كاكليائهالدعاةاليقوةالوجودكيجبعداكةالشيطافكاكليائػهرسله
 

 الخبتوــٔ

 فيذكرشطرمنامراالخوافكفيهافصوؿ

اًفصػل: ابػواهػذقاالمػةفمػنهممػنيغلػبعلػيهمجهػةاالبكلهػمفيافمتمدًاكعلي ّ

االـكفيهمتبعيةكالجميعاكالدذلػكالمبػدءالرياسةكالمتبوعيةكمنهممنيغلبعليهمجهة

عليهم اهّلل صلوات له ا  261...........................................................ك

فيافهذقاالكالدعليثلثدرجاتبالنسبةاليالمكلفكبيافتكليفكػّلبالنسػبةفصػل:

االخر 263.......................................................................الي

 فيبيافاختالطالطينتينفيالدنياكتقسيمالناسبسببذلكالػيثلثػةاقسػاـاخػواففصػل:

االسالـ اخواف ك المكاشرة اخواف ك 265......................................المصادقة

: ل ػ ص ّوف اخ  ن م ؤ لم ل  ف ا  ةفي و اخ  ك اخّص  ة و اخ  ةات سػب لن با  ه ليةػ تك  ك ة مػ عا ة اخػو  ك ة خاص

م ليه 268.......................................................................ا

حقوؽاالخواففصػل: في االخبار بعض ذكر 269...................................في

كلمػرءكاقػرارقبنبيػهفيافالمؤاخاةبالمصادقةهيحقيقةدليلصدؽتوحيػدافصػل:

........................................................كاليتهالئمته .......272
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عليسيدنامتمدكالهالطاهرينكرهطهربالعالمينكصلياهّللالتمدهّلل

 علياعدائهماجمعين.المخلصينكلعنةاهّلل

بػنابػرهيمافهػذاهػوالمجلػدالثالػثمػنيقوؿالعبداالثيمكريمدكبعػػػ

فةيهبابافكتابالةطرةالسليمةفيالمعارؼالدينيةفياالمامةكالواليةكالبراءة

ؿاللهالوهػابيمنابوابالكتابكخاتمةفيمعنياالخوةكبهاتماـالكتابكاس

يتػبكهعليمػايجعلكفقنيالتماـالجلدينالسابقينكافيوفقنيالتمامهكمااف

ؼرحػيمكالحػوؿكالقػوةاالباللػهءكلوجههالكريمانهبعبػادقريرضيخالصاً

كصػلياللػهسبتانكالعلملنااالماعلمتناانػكانػتالعلػيمالتكػيمالعليالعظيم

 عليمتمدكالهالطاهرينكرهطهالمخلصين.

 الجبة الثبلث

 بتؤفٖ االهبهٔ ٍ فٖ ّزا الجبة هطلجبى ٍ خ

 الوطلت االٍل

 ًَع٘ٔ ٍ شخص٘ٔ ٍ فِ٘ هقصذاىفٖ اثجبت اهبهٔ االئؤ

 الوقصذ االٍل

جٖ فٍٔ  اهبم هعصَم ثعذ اٌل جَد خ٘ل ٘ب ثبق٘بًفٖ اثجبت لضٍمٍ   هبدام ششعِ فٖ الذً

َاص خَل صهبى عي حجٔ هي اهلل هعصَمٍ  فٖ ّزا الوقصذ فصَل  ٍ عذم ج

فػيالملػكحجةمناللهسبتانهدائماًاعلمافادلةاثباتلزكـكجودفصـل:

هيبعينهاادلةقدمرتفيبػابالنبػوةظػاهرةكباطنػةكالمقتضػيللػزكـكجػود



ٕ

النبيالتاكمبػينالرعيػةهػوالمقتضػيللػزكـكجػودالخليةػةبعػدقكعػدـخلػو

االرضمنحجةمناللهفالنعيدهاهنااالانانذكرهناادلةاخرصتخػتصباالمامػة

بادلةسياسػيةكغيرسياسػيةظاهريػةثػمأكنبدمنالدليللوهذاالبابايضاًلئاليخ

 نتبعهابادلةحكميةباطنيةليعلمكلاناسمشربهمكيناؿكلقوـماربهم.

النبيػينفػالنبػيبعػدقكدينػهخػاتمخػاتمفاقوؿافمنالبينافمتمػداً

لكطػوؿهجعػةمػناالمػماالدياففالدينبعدقكقدبعثعليحينفترةمنالرس

كانتاعالـاالديػافطامسػةكاطاللهػادارسػةكاغلػباهػلالػدنيايعبػدكف حين

االصناـكالتيواناتكاالشجاركاالحجاركقليلمػنهماهػلالكتػابكقدارتػدكا

عندينهمبالكليةفمنهممنكةربانكارقالنبيالالحقكمنهممنكةرببدعتػهفػي

ػدينهكاتخاذقن وفاليعلمػوفبيهاكاالحباركالرهبافالهةمػندكفاللػهكمػنهمامي ّ

دبكاالسػتقامةيػدعوهميفقاـبينظهرانيهمكهمكحشيوفعنالتدينكالتػشيئاً

الػياعتقػاداتبعيػدةعػنافهػامهمكالتخلػػقبػاخالؽمنافيػةلسػجاياهممػعشػػدة

مالػيالتػقمػدةلبثػهفػياحقادهمككبرهمكانةتهمعنقبوؿالتقفقاـيػدعوه

منهماليافهػاجرمنهػابعػدمػااللهماالاحاداًكاستكباراًمكةفاليزيدهماالنةوراً

صشدةكلبهمفجاءاليالمدينةكاكثرهميهودمعادكفللتقككثيرمنهمجهاؿأر

منبررعاةابلكغنمككسبةاسػواؽكاصػتابشػقاؽفنػزؿفػيهماليعرفوفهراً

ماليالتقمعاستيتاشهمكعداكةاكثرهمفامنبهبعضهمعلػيالظػاهركيدعوه

ذلكاهلضنككفقرفمنهممنكافيتترؼفياالسواؽكمػنهممػنكػافهممع

يقوـعلينخلهكمنهممنكافيطلػبمواضػعالقطػركالكػيكيػدكرمػعغنمػهك

االسػواؽكالػبالدنعػممنهممنكافيسافرمعجمالهكدكابهيطلبالتجاراتفػي



ٖ

كافبعضالعاجزينعنالمكاسباكالمستغنينعنهافياغلباالكقاتمعػهفػاذا

بامركحكمبتكمسمعهمنحضرقكفاتمنغابعنهكانػتاللهامررسوؿ

قػاؿيكيعيهكيتةظهامالنةاقهالقلبيكقلةاعتنائػهكمػاتعلمافكلمنحضرقلم

عػنالػدينكامالكونػهكحشػياًوامنعندؾقالواماذاقاؿانةاًاذاخرجاللهسبتانه

معانيهكماليسيعيعوامناالمعاشركفللةقهاءاحكامهماليوـمعانسػهمبالػدينك

يكونوامناهلهفافلضبطاحكاـالةقهكفهػمجهاتهػاكامالقلةفهمهكاماالنهملم

فػيقضػيةعلػميسكلمنسمعحكمػاًكلكماافلضبطالطبكالنجوـاهالًاهالً

فياالسةاركالغزكاتكتةرؽالناسفيهػاكافغالباًالتيثيةالمقتضيةهذاكهو

كاشػػتغالهمبتوائجهػػاكغةلػػتهمكبطػػرهمكعػػدـاعتنػػائهمبالػػديناكثػػركاكثػػر

كغابعنػهاشػياءكماهومشاهدفالجلذلككلكاحدمنالمعاشرينحةظشيئاً

كالنسػيافالموجبلعدـاالعتناءالتػاـالموجػبلعػدـالةهػمالتػاـاكالًمعنةاقهم

كمناهلالمدينةقاؿاللهسبتانهكماكالكذبعليهدائماًكالتتريفكسطاًاخراً

 النةاؽ علي الكةاركالمنافقينكقاؿمردكا اليغيرذلكمناالياتالناصػةجاهد

يلتةػتكلػماللهكاليافماترسوؿعليشدةتمردهمكعنادهمفكانواكذل

يصنفكتابفيعصرقالصتابةفيزمنحيوتهاليضبطماسمعوافيكتابكلم

فيالمسائلكاالحكاـبػلكػانوايتةظػوفعلػيظهػرالقلػبافاعتنػواكاغلػبهم

سأاليظنامرقاالسياسةاكرياسةعليحسبمصالحالوقتكيظنافكلمنيتر

كليسيلزـضبطحكمهذاالرئيسللرئيساالتيهذاكطباعفيوماًاًلهالتكميوم

تخصػػهمكيتتػػاجوفاليهػػاالاحكػػاـيضػػبطوااذاضػػبطوااحكامػػاًاغلػػبالنػػاساف

تعمهػمسعلػياقػواـفيضػبطاحكامػاًأيتةقػهكيتػرغيرهماللهماالالذصيريداف
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شػيئاًمكمػنحةػظايضػاًيجمعهااحػدمػنهيتةظاحكاـالدينكلمفالجلذلكلم

يتةػظالناسػخفتػدبرنسيهلطوؿالزمنكاشتبهعليهكلربماحةػظالمنسػوخكلػم

يتتملطباعالعالمغيرذلككهػلكػانواعلػيغيػراللهبعيناالنصاؼهلرحمك

هذقالصةةهذاكتةرؽالصتابةبعدقفمنهممنخرجلقتاؿمسيلمةكاهلالػردةك

داهلالشاـكمنهممنخرجلقتاؿاهلالعراؽككليوـيزدادمنهممنخرجلجها

يكنعندكلكاحدكاحدمنهماالاقلقليػلمػعالسػهوكتةرقهمكانتتعلمانهلم

بطوؿاالسةاركالمقاتالتكالمعامالتكفواتالناسخكالنةػاؽ باالبتالء النسياف

كمنيوـاكؿفتدبركفقكاللهافهذاكعدـاالعتناءكالعاميةكالجهالةكامثاؿذل

يبقياليمائػةالػفسػنةاكاقػلاكاكثػركالدينالذصهوخاتماالديافكينبغياف

يبقيمعلعبهوالءالمنػافقينبػهكينضبطهكذاكهليتدينبهاهلكلزمافهل

كذبالكاذبينكتتريفالمترفينكنسػيافالناسػينكجهالػةالجػاهلينككهػم

يكتةيخاتماالنبياءبذلككهػليبقػيهػذاالػدينالػييمكنافلمتوهمينكهلا

عنمددمديدةاليسيتتاجهذاالديناليقيمحػافظفػيكػلسنينعديدةفضالً

عصريعلػمجميػعالشػرايعكاالحكػاـكالتػالؿكالتػراـكالناسػخكالمنسػوخك

الػييػوـفالػدينبػهمتةوظػاًللمػؤمنينكيكػوللمسلمينكمرجعػاًيكوفمةزعاً

حػقحقػهكيةتػيلكػلاحػدبتكمػهاتظػنكاكلئػكالقيمةكيؤدصالػيكػلذص

فػافكػافكمعرفػةكحكمػةكعلمػاًالمنافقينافامرقكافسلطنةاكرياسةاكدينػاً

يبقياليمائةالفسػنةالػيسيتتػاجكحكمةكمعرفةكيجبافكعلماًامرقديناً

جػاءبػهبجميػعمػاحافظلهكهلكافاحدمناكلئػكالصػتابةعالمػاًاليعالمبه

يػدعكبجميعاحكاـالعبادفيجميعالبالدكالقػركفكاالعصػارالكلػمالنبي
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يكػناحدمنالعامةالحدانهكافكذلكبلقاـاالجماعمنالمسلمينعليانهلػم

منهمكذلكفاذاكانواكذلكلم كلػيسامػرقاللػهرسوؿيكونواقيمديناحد

االالدينفوجببعدقكجودقيميقوـمقامهكيتةظدينهكيػؤدصالػيرعيتػهكاال

يدـاليمائةالفسنةبػليختػرـعػنيخضرلهعودكلميقملالسالـعمودكلملم

ـاكملتلكمدينكمكاتممتعليكمقليلكيضمتلكهوينافيقولهسبتانه اليو

اللهنوراللهبافواههمكواػػ دكفليطةيريكقولهلكماالسالـدينانعمتيكرضيت

ارسلرسولهبالهدصكدينالتقليظهرقعليالدينكلهكلوكرقكقولهمتمنورق

تبقػيالخلػقبػالييػالنبييناتيافنبيبعدقكافلػمكينافيكونهخاتمالمشركوف

ماخلقتالجػنكاالنػساالقولهسبتانهدينكبالحاكميتكمبينالعبادكينافي

منكجودائمةخلةاءلهقائمينمقامػهفػيكػلقػرففالبدبعدالنبيليعبدكف

قرفمدصنبوتهكرسالتهكهوالييوـالقيمةفالتخلواالرضمنقػائمللػهبتجػة

كالتبقػياالرضاالكفيهػامستتةظلدينهحاكمبينعبادقبتكمهبعدالنبػي

كيتمحقيقػةادعػاءنبػوةالنبػييعرؼالناسدينهمكاحكامهمكلوالقلمعالم

اردنااثباتهكمنانصفكتاملفيسيرةالنػاسكهذاهومامخترماًكافامرقناقصاً

 يبقلهشككالارتياب.كالدنيالم

هوفيالظػاهربشػرمبعػوثمػنعنػداللػهسػبتانهاعلمافالنبيفصـل:

جزكليسالصدؽكالنبوةكالعصمةايةفيجسداالنسافيعػرؼبهػامصدؽبالمع

مبعػوثعلػيفالجلذلكايدقاللهبالمعجزليصدؽبهعلياللهسبتانهكنبينا

كافيبلػغكيقػيمالتجػةعلػيمػنجميعاهلالدنياالييوـالقيمةفماداـكافحياً

يػاتيقطعبهاالعذاركليسلنبيافيبلغاليهكياتيهمناالممكياتيبالمعجزاتماي
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كيدعيالنبوةكياتيبمعجزلرجلينمنهماكثلثةاكازيداكاقلمرةكاحدةثمقوماً

يتولهعلياكلئكالنةػرليخبػركقانػهاتػيبمعجػزككلمايطلبمنهمناتاقجديداً

يستشهدهمعلينةسهبانهاتييػوـجػاءبمعجػزكالرجػلشػاؾفػيكةػرهػوالء

لشهودكايمانهمكمشاركتهملهفػيالتيلػةاكاغتػرارهمبتيلتػهكيعلػماففنػوفا

يتيطوابةنونػهكيخػتلجببالػهانػهربمػااتػيبتيلػةبهػرتالعلمكثيرةكهوالءلم

عقولهمفظنواانهامعجزةكمػانرصمػناتبػاعالصػوفيةيشػهدكفعلػيمرشػديهم

يػركهماالشػعبذةمتضػةكاذبوفكلػمبالكراماتكالمعجزاتكاللهيعلمانهمال

حجػةحجػةلئاليبقيلذصبمعجزقكبراهينهدائماًقائماًيكوفالنبيفالبدكاف

ـالقيمػةالػيسالبػدكفلماارتتػلالنبػي كهػومبعػوثعلػيجميػعالنػاسالػييػو

ـكيطلػبمػنهمالتجػةعلػياف يكوفبعدقاحدقائمبتجتهاليكلمنياتيداراالسال

يشهدعندالرجلنةرممنيشكفيكةػرهمكايمػانهمصدؽدعويهمَايتّمحجةاللهباف

لهمعنالبرهافعليصدقهميقولوفلػهنتػنشػهوديكاغترارهماكاهتدائهمككلمايس

 عليصدؽانةسنافالكاللهاليتمحجةاللهعليالخلقبذلكالييوـالقيمة.

افاهػلاالسػالـقلتتالموجبػةللقطػعكافقلتيتتجعليهمبالمتواترا

منمعرفةالمتواترفيعويلاالبعضالمتواتراتالنوعيةكالمعنويػةفكيػفبمػن

يعػرؼيتصػةحالمسػلمينكلػمكلػمكاليعػرؼاحػداًيدخلداراالسػالـجديػداً

طبقاتاالعصاركهذاالشرعباؽالييوـالقيمةكلربعصريتمطبقػاتالسػندك

ةالفطبقةفانييمكنللػداخلفػيداراالسػالـتصػةحاالخبػارفػيالػفالركاي

عصرحتييعرؼالمتواتركيؤمنبكمبسببهكالناسبعدنبيهمبيومينضاععنهم

سيرتهكاشتبهعليهماكثراخبارقفكيفبالكافرالداخلفياالسالـبعدالفسػنة
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كفػػتحالػػبالدفػػانهمافكػػانواككػػذااليقػػدراهػػلاالسػػالـاذًاعلػػيقتػػاؿالكةػػار

يلقػواالػيهميدعونهمالياالسالـبغيرحجةفليسذلػكمػنالعػدؿكافارادكااف

التجةفافكافالعسكريشهدكفلهمكهميريدكفقتالهمكيقيموفعليهمالتجػة

بشهادتهمفمااكهنهذقالدعوةكهذقالتجةكافكانوايػامركنهمبمعرفػةتػواتر

كاستةاضةاالثػارفالبػدفػيكػلدعػوةمػنتػدارسدكرةاصػوؿفيطػوؿاالخبار

.التشاجراذًاكاليبلغالمنتهي

ليسػتتػتمكالتقػوـلػهفتبينكظهرلمػننظػركابصػرافدعػوةالنبػي

التجةعليالخلقالييوـالقيمةاالبتجةمعصوـقادرعليالمعجزاتكخػوارؽ

كيقػيمعلػيهمالتجػةكيقػاتلهميػدعوالنبػيكافالعاداتليدعوالياللهكما

يدخليكنعلياحدافينتشرالدينكلميجزقتاؿاحدمنالكةاركلمعليهاكااللم

 فيهذاالدينكقهرالناسعليالتديناكراقخارجعنالعدؿ.

افجميػععلمػاءاالسػالـاقوى افمعجػزكهػوبيننػاءكافقلتافالقر

اففكيفبسائرالخلقككػلمػنبػينفيػهشػيئاًءياعجازالقرعجزكاعنفهممعن

فقدتكلفكمامرهذاكالقرافعربيكجميػعاعػاجمالعػالممتركمػوفعػنفهػم

 عناعجازقكيفيتتجعليهمبالقراف.الةاظهفضالً

قػدجاءالمتػذكراالكؿكيجػبقلوتكافقلتبشهادةالعػرببػالعجز

كيقولواامنابنبينافيقولػوابػاصحجػةفيقولػوانتػنيذهبقوـالياالفرنجمثالًاف

يجلػوهمعػناالفػرنجكبانةسناشهودعليافكتابهمعجزمنعنداللهاكيجػباف

ياتوابهماليبالدالعربكيبقػواحتػييتعلمػواالعربيػةكيةتصػواعػنالقػركفك

يقػممػركػذلكلػمتبمثلهاحدفيعصرفلوكافااليياالعصارحتييةهمواانهلم
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يخضرلهعودكالانتشرلهدعوةفتبينكظهػرلمػنكػافمػنالسالمكمعمودكلم

حجةفيكلعصرمدصطػوؿرسػالتهيكوفبعدالنبياهلالنظرانهالبدكاف

تيبمعجزاتهكاليكوفاحدكذااالبعصمةكطهارةكعلػمكاتتػادييقوـمقامهكي

نهذاالوجهمنالسرغافلوفكمنانكػرذلػكالبػدككالناسعطينةمعالنبي

يتكمبالجورككجوباكراقالناسكسةكدمائهمبغيرحجةكفيهممسػلموفاف

عرفوامنالتػقاكينكػردعػوةللتقصالتوففيماهمعليهمتعبدكفمؤمنوففيما

ذلػكسػرذكرنػاككبعثتهعليالخلقاجمعينفانهاليتملهدعوةبغيرماالنبي

 ليسعنهمتيص.

ودالتجػةكاالمػاـفػيكػلعصػركاماالتكمالباطنةعليلزكـكجػفصـل:

مرفيبابالنبوةكهػيبعينهػاجاريػةفػيالوصػايةكاالمامػةنهايةلهاكمنهامافال

 .كنزيدهنابذكرطرؼمنهاايضاً

كػيمالػذاتغيػبمطلػقالتدركػهاالبصػارحفمنهاافاللػهسػبتانهاحػدص

قدخلقالخلقعلينهجالتكمػةكالصػوابكالترتػبالتكمػيحتػييػدؿعلػي

كصػفبػهاللهمنهاشرفهكالطةهكابسطهالنهماخلقكحدتهسبتانهفكافاكؿما

يعرفػوقبػهمػنالوحػدةكنةسهلعبادقكايتهكمثالهفهوكمااراداللػهمػنخلقػهاف

التكمةكالقدرةكامثاؿذلكثمالذصيليػهفػيالبساطةكالتجردكالتنزقكالعلمك

يكػوففػيغايػةالكثػرةكالتركيػبكالكثافػةكالػنقصكالجهػلالرتبةاليعقلاف

فيخالفالترتيبالتكميكيختلبهالنظاـكيلزـالطةرةكيبطلالداللػةفالبػدك

درةكغيرهػاكيكوفدكينهفيجميعمالهمنالوحدةكالنزاهةكالتكمةكالقػاف

بيناالكؿكالثالػثيػرتبطمػنحيػثاالعلػيبػاالعليكمػنحيػثيكوفبرزخاً
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االسةلباالسةلكهكػذافػيكػلدرجػةالػيمنتهػيمراتػبالخلػقحتػييتصػل

الةيوضالكونيةكالشرعيةعليالتػدرجالتكمػيالجػارصفػي يتدارؾ ك االمداد

اللةاالياتكتواترالركايػاتكاكؿالموجوداتبدكافالنبيكلمشهودفلما

اتةاؽاهلاالسالـكافابسطجميعالخلقكاكحدهمكاشدهمنزاهػةكاعلمهػمك

مرثمالشكانػهيصةهبهكمااراداللهافاحكمهمكاقدرهمككافحقيقتهعليما

منرعيتػهالجهػاؿالعػاجزينالػذينعبػدكااالصػناـدهػوراً احد كاكثػرهماليليه

يكػناحػدمػنهمكهػمقوفاكجهلةغيرمعتنينبالدينكاكثرهماليعقلوففلممناف

 كصةتممنيليهفيالرتبةكيخلةهفيرعيته.عليما

فافقاؿقائلبليقدكاففيهممنيليهفيالرتبػةفهػوبغيتػيكانػافػيصػدد

ناقتضػاقالتكمػةااللهيػةمػيكػنفقػدخالفمػااثباتذلككمعرفتهكافقاؿلػم

يكوفبينالنبيالذصهوايةاللػهكبػينالتدرجفيالخلقكعدـالطةرةفالبدكاف

هذقالرعيةكاسطةبلكسائطياخذكفعنهاالمػدادكالةيػوضكيػؤدكفالػيمػن

دكنهػػممػػنالخلػػقيرتبطػػوفبػػهمػػنحيػػثاالعلػػيفيكونػػواايػػةالػػرباالعلػػيك

مجميػععلػمالنبػيكقدرتػهكيرتبطوفبمنيليهممنحيػثاالسػةلفيصػلالػيه

كصلاليهمنالةيوضعنمشػيةاللػهسػبتانهكهػميةرقػوفبػينمػنحكمتهكما

حقحقهكيسوقوفاليكلمخلوؽرزقهيليهممنالخلقالمتكثرفيعطوفكلذص

كهذاالمقاـليسلللئاـكالطغاـكانماهوحظسادةاالناـكنػواميسااليػاـصػلي

 يجميعالدهوركاالعواـ.اللهعليهمف

هوبمنزلةالركحفيالبدفالذصبهحيوتػهكاكؿاذكػارقكمنهاافالنبي

ارادقالػربكاعليمراتبهالصادرمنامرربهالمخبػرعنػهالمػؤدصالػيالبػدفمػا



ٔٓ

نهكاماالرعيةفهػمبمنزلػةاالعضػاءكمػدينتهمبمنزلػةالبػدفكالشػكافيشجل

ارحلكثافتهاكغلظتهاالتطلععلياراداتالتيوةالغيبيةكالتسػمعاالعضاءكالجو

لندائهاكالتتاثربتركتهالبعدالمناسبةفقدراللػهالتكػيمالعلػيماعػدؿعضػوبػين

االعضاءكانسبهااليالركحالغيبياللطيػفكاحكيهػالػهكاطوعهػافجعلػهالقػائم

فيرعيتهكعيبةعلمهكصندكؽسػرقكمقامهفياالداءفيمملكةالبدفكخليةته

ةكعينهالنػاظرةكلسػافصػدقهالنػاطقكسػيةهالمسػلوؿكهػوالقلػبشيدقالباط

فجعلهالمطلععلياراداتالركحكحركاتهكسػكونهالمػؤدصعنػهاليهػاكالمبلػغ

عنهااليهكمقسمفيضهكمةرؽعطائهكهواكؿمنيتصلبالركحكاخرمنينقطػع

هكمةزعاالعضاءكمرجعالجوارحكقطبكرتهاكمركزدائرتهافلوالقلمػاتعن

جميعاالعضاءمعكجودالتيوةفيعالمهاككلعضواتصلبهحيػيككػلعضػو

انقطععنهماتكجاؼفمناتصلبهاتصلبػالتيوةكمػنانقطػععنػهانقطػععػن

عنػهادبػرعػنالتيػوةككػذلكالتيوةكمنتوجهاليهتوجهاليالتيوةكمنادبر

نسبةالنبيكاالماـبالكالـفافاالماـمنالرعيةكماافالقلبمناالعضػاءاالانػه

مركزدائرتهاكقطبرحاهاكمةزعهاكمرجعهاتتترؾبهكتسػكنكهػوكرسػي

استيالءالنبيكموضعسرقكعلمهكاالماـهوالذصيعيجميعاسرارالنبيكمااف

يناسػبهقلبيعيجميعاسرارالتيوةكامااالعضاءفكلعضوافكعيفقديعيماال

تتتػاجاليػهاالالقلػبفانػهيعلػمكليسلهسلطافعليسائراالعضاءكالعنػدقمػا

يتتاجاليهاالعضاءكترجعاليهعنداالشتباقكجميعتصرفاتهاباذنػهكامػاجميعما

بمنزلةالركحالغيب فهو فػالركحكثيةػاًيفافالركحجسملطيػفالػبسقالبػاًالنبي

منمراتبالجسماالانهاعليهاكاشػرفهاصػدرمػنامػراللػهسػبتانهكمػاافايضاً



ٔٔ

منالخلقاالانهالطةهكاشرفهكاعالقكالخلقكلكاحػدمػنهمذكجهػةالنبي

سػتيالءكالهيمنػةكاحدةفانهمالرعيةالتيلكلمنهامقاـمعلوـكليسلػهذلػكاال

بػهمػنجنسػهبادابهمتصالًدباًيعليالبواقيفافظنظافانهكافاحدفيالرعيةمت

فهوبغيتيكافقاؿالفقدانكرالتكمػةالثابتػةفتبػينكظهػرلمػننظػركابصػراف

الرعيةاليقدركفعلياالنتةاعمنالنبياالبواسطةالػوليكهػوالقطػبكالمركػز

عاسرارالنبوةدكفغيرقكيجبافاليخلوالزمافمنهذاالقلبفػافالتاكصلجمي

مػنقلػبحػيقػائمالبدفاالتياليتقوـبالقلبالماضيكالبدلبدفالزمافدائمػاً

بينظهرانيهمكهواالماـالتجةمػناللػهالمػؤدصعػنركحالرسػوؿالػياعضػاء

 يكم.يتياستجيبواللهكللرسوؿاذادعاكملماالرسالة

مناللهبينهميتةػظعدالًيبعثفيالقوـليكوفحكماًكمنهاافالنبي

عػنظػالميهمكيعػينمظلػوميهمك يقػتص ك شتاتهم بين يؤلف ك مدينتهم عليهم

ما ممػايعلمهم كفػيجهلهػمبػهفسػادهمكاليعلمػوف صػالحهم بػه علمهػم فػي

عيشوفاليمنتهػياجلهػمكمرهمكينهاهمالنهاليقوـبغيرذلكمدينتهمكالييي

هػػذاالمقتضػػيمػػنهمدائػػمدكاـكينػػونتهماذهػػوالزـتكثػػرهمكتعػػددهمفػػي

اليمنعهماللهالجوادالذصخلقهػمكرمػاً اف ك البد ك يضػمقتكجػوداًمرتبتهم

ٖضلمقتاذلك ابداًی  فالبػدفػيككرماًلهجوداًيلمنسفانهمجيبلمندعاقمعط 

اللهاالرضمنالنبيالمبعوثمنعندقالتكيمالعليمالعػدؿالتكمةافاليخلي

السلطافالتاكمبالقسطالفمقتضيبعثتهدائمفيهممػاداموافػيالػدنياكلمػااف

اف النبي علي الله بشراًحكم جنسسايرالناسبمقتضياتاخريردعليػهمنيكوف

منالدنيامعكجػودااللسػنةيردعليهممنالتغيراتكالعوارضكالبدمنارتتالهما



ٕٔ

اللهالمقتضيةلدكاـكجودهمحكماللػهسػبتانهفػيعجيػبحكمتػه الي الداعية

يرتتلاالنبياءمنالدنياكيظهػركابصػورةاخػرصمػنجنسػهمكيقومػوابيػنهماف

بالقسطكيتقلبوافيالصورحتييقضيالتقػينكيجيػبالػدعوتينفاكجػبفػي

نبيكيقوـبينهمايامهثميرتتلبمقتضيقابليػةالبشػريةتيالييعجيبحكمتهاف

ثميظهربصورةبشريةاخرصكيمتتػنهمبهػافماكػافيجػوزاتيػافنبػيبعػدنبػي

يكوفالصورةاالخرصصورةنبوةكامػااذاانقطػعالنبػوةكبلغػتالخػاتماليبعداف

كمعنيهذاالتقلبيتقلبفيصورالخلةاءكاالكصياءكيظهربصورهمفالبدكاف

يزعمهاصتابالتناسخبلالمرادافاللهسػبتانهفػيبػديعكالتصورليسعليما

زكيةمننوركاحػدكركحكاحػدكطينػةكاحػدةكاظهػرقاصحكمتهخلقنةوساً

ذلكالنورفيهياكلمتعددةبشريةكماخلقجميعافراداالناسيمننوراالنساف

ياكػلاالفػرادفزيػدانسػافكعمػركانسػافكبكػرانسػافثماظهرذلكالنورفيه

كهكذاكليسذلكبتناسخفاذاظهراالنسافبصورةزيدكانقضيايامػهكارتتػل

يظهراالنسافبصورةعمرككينطقمنفيهفاذاارتتػلعمػركيظهػراالنسػافمػن

حػدةصورةبكركهكذاككذلكالنبيكالوصيكالهمامننوركاحدكحقيقةكا

كليةيظهربصورةالنبيماداـالنبيفيالدنيافاذاذهبالنبيظهربصػورةالوصػي

فهونبيكالنبيهوبالتةاكتاالفيالهيكلالبشرصالظاهرصككذلكاالمػرفػي

االنبياءالسالةينكانماذلكلعدـالتنافيكالتنػافربيػنهمكاضػمتاللهمفػيجنػب

مايزهمفيجنبجهةكحدتهمكعملهػمبمقتضػاهاالواحداالحدكتالشيجهةت

تطلبمنكاحدصاالخرككلماأمنهمفقدرصكاحداًأتضيتمايزهمفمنرالبمق

منهميتصللكمنكاحداخرمنهمفسراالتتاديتةاكتفيمراتبالوجػودعلػي



ٖٔ

حسبقربهممنالواحدكبعدهمعنهفهذاالسرفيالمخلوؽاالكؿاعظػمكاعلػي

فيالمخلوؽالثانيدكفذلكبدرجةفاليبلغاتتػادهممبلػغالخلػقاالكؿكفػيك

الثػانيكلكػن الخلق مبلغ االتتاد في فاليبلغوف بدرجة الثاني دكف الثالث الخلق

اعاليهماليخلوفمناتتادمافانهميتوموفحوؿربهمباجمعهمكافكافبيػنهم

صاالخػربػادنيأنػهريمنهوالءفكصكاحداًأءفمنرتةاكتفيالسرعةكالبُ ط

يتصلمناالخػربػادنيتةػاكتكامػاادانػيهمتةاكتكيتصلمنكلكاحدما

فوجهاالتتادفيهمضػعيفككجػهالتمػايزفػيهمقػوصكعملهػمبمقتضػاقاكثػر

الشقاؽكالتنافيكالتنافركالتدافعكالتنازعكاحتػاجوا بينهم حصل ذلك فالجل

بقينالمتتػػدينالػػذينهػػمنظػػاـكثػػرتهمكسػػمطتعػػددهمالػػيكجػػودالسػػا

 اليجتمعوفاالبهم.

بالجملةاهلالوحدةهمالمتتدكففيالنورالمتعددكففيالهياكلكاكلػي

الخلقبذلكالخلقاالكؿفهمفيمقاـالوحدةبتيثتةوؽكحدتهماعليمشػاعر

تػدافعبيػنهمكالتنػازعكالسائرالخلقفهمفياعليدرجاتالوحدةاالمكانيةك

تنافيكالتنافرفكلكاحدمنهمكلكاحدمنهمبكلاعتبارنعمبينهمتةاكتفيال

الهياكلالتيمقتضياتهامضمتلةفيجنبجهةكحدتهمفاذاارتتلاحدهميقػوـ

بسيرتهكيتكمبتكمهبػالتةػاكتاالخرمقامهيقوؿبقولهكيعملبعملهكيسير

بتػرؼفهػذامعنػياتتػادانػوارالخلػقكنتتريدمنالسابقحرفاًتيكبكلمايي

يػػرصمػػنتعػػددهمفػػنتناذاعلمنػػاافللخلػػقؿكاركاحهػػمكطينػػتهممػػعمػػااالّك

منبعضعلمناافاعاليهممتتػدكفكءدرجاتكعلمناافبعضهماقربمنالمبد

تلةوفبهػمكييػهمنظاـكجودالمتكثرينالمتعددينيجركفبهػممجػرصكاحػداً



ٔٗ

يرتبطوفبهمكيتعاكنوفبهمكلوالذلكالنظاـالواحدلتةرقواايدصسػباكهلكػوا

اخرهمفاقتضيقوابلهمالمتكثرةمنربهمسػمطاً يسػلكوففيػهمسػلكاًكاحداًعن

عرفترجلمناهلالوحدةكالمقربينفاذاذهبذلكالسمطككهوكماكاحداً

ـمقامهكاحػداخػرربػانيكحػدانيبػدؿالواحػداالكؿيقواجابداعيهالبدكاف

يتتاجوفاليمثلذلػكالواحػدينتظموفبوجودقيكوفهوهوالسابقفانهمدائماً

االكليكاليعيشوفاالبهكهكذافليسيخلياللهاالرضمػنذلػكالواحػدالػذص

ظػاـاقتضاققابليتهمكمستمركفعليذلكاالقتضاءكمػالػيسيخلػيبػدنكمػنن

تتلػلككػلمػاكاحػداًينتظمبهاعضاؤؾالمتعددةكيجريهامجرًصركحكحداني

فمتػاؿفػيماننسخمنايةاكننسهانػاتبخيػرمنهػااكمثلهػاءابدلهمثلهمنهشي

اكقريةمننظاـينتظموفبهكالػدليلعلػييخلياللهتعاليقدرقارضاًالتكمةاف

ادـغايػةاالمػرقػديػدبرامػرهمنظاـعيشبنػيكجودقفيكلعصربقاءالعالمك

كمتاؿعادةخلوالزمافمنذلكالنظاـطرفةعينفاذاكافعالنيةكقديدبرقسراً

االنبيػاءالػذصالنبػيبعػدقثػميرتتػلكيبعثخػاتماالمركذلكفكيفيعقلاف

ؼسػنةمائػةيخلياللهالزمافاليمائةالفسنةمننظاـمعانهارسلفيسبعةاال

كيتػػرؾالػػدنياكالػػدينفػػيايػػدصالمنػػافقينكالػػفنبػػيكاربعػػةكعشػػرينالةػػاً

الكافرينكالجاهلينكالمنتتلينكيةسدامرالخلقاجمعينحتػييصػبحالطالػب

كاليميػػزبػػينالتػػقكالباطػػلكاليعػػرؼسػػبيلالػػياّصللتػػقكاليػػدرصمػػناّص

الينةسهكيدفععنهاكالكاحديػدعوالػيالرحمنمنسبيلالشيطافيجذبكل

الواحدبكلجهةايبقيبدفالحقبتيوةسابقةايسكنعطػشالحػقبمػاءسػابق

ايرصالشي ءفيظلماتالحقةبنورسابقاينػتظمالمتكثػركفبمةػرؽمشػتت  داع 



ٔ٘

كايػػماللػػهاليشػػتبهامثػػاؿهػػذقاالمػػورعلػػيالػػيشػػهوةنةسػػهجػػاذباليهػػادائمػػاً

افامػراالمامػةفػيهػذقاالعصػاركةكانمايهلكمنيهلكعنبينةكلماكمسذص

التمدللهاكضحمنالشمسكابينمناالمسكذاؽالمنكركفلهاعاقبةامػرهمك

الكتػابؤكاعتبرالمعتبركفمنفسادامرهمالنتتاجاليتتقيقزائدالسيماكبنػا

دتتقيقاتيرفعالتجابعناعينمزيتيايضاًيعليتتقيقمشكالتالتكمةكي

 االلبابافشاءاللهالوهاب.

نثبتمطلقاالمامةكلزكـكجػودحػاكمبعػدنريدكالقوةاالباللهاففصـل:

فيهفيكلعصرمثلهفيالصةاتماخالالنبوةمنالكتابالمتضالذصالنبي

يعػرؼمػنلػمفقدركصءكالياتيهالباطلمنبينيديهكالمنخلةهتبيافكلشي

 يتنكبالةتن.امرنامنالقرافلم

فياالفػاؽكجػدنااللػهسػبتانهيناعياناًأرفاعلمانااذاتصةتناالكتاببعدما

نثيكجعلناكمشعوباًاناخلقناكممنذكركاُاخبرباختالؼفرؽالناسحيثقاؿ

اتقيكم الله عند اكرمكم اف لتعارفوا قبائل ياتهاختالؼالسػنتكمككمناكقاؿك

فػاالختالؼفػيكمػنالنػاسكالػدكابكاالنعػاـمختلػفالوانػهكقاؿالوانكم

كاليزالػوفمختلةػيناالقػاؿسػبتانهخلقهميؤدصالياالختالؼفيُخلقهمكما

خلقهم لذلك ك ربك رحم مػنكافكثيراًقاؿكيؤدصاليالتباغيكالظلمكمامن

بعضه ليبغي بليؤدصالياالختالؼفيالمذهبكالكةػركمعليبعضالخلطاء

اصمػنكلوشاءاللهمااقتتلالػذينمػنبعػدهمقاؿسبتانهااليمافكالمقاتلةكما

فمنهممنامنكمنهممنكةرمنبعدماجاءتهمالبيناتكلكناختلةوابعدالرسل

هذااالختالؼسبببوارهمفلماكافكلوشاءاللهمااقتتلواكلكناللهيةعلمايريد



ٔٙ

مػنبعػدمػاكهالكهمنهاهمعنذلكفقاؿ اختلةػوا ك تةرقوا كالذين التكونوا ك

قاؿثماخبرانهميعصوفكيختلةوفكماجاءهمالبيناتكاكلئكلهمعذابعظيم

كاالياتالدالةعلياخػتالؼاالمػةكالقيمةماكنتمفيهتختلةوفكليبيننلكميوـ

تتصػيككةػيقولػهسػبتانههمكارتػدادهمكانقالبهػمازيػدمػنافنةاؽاكثػر

مختلةيناالمنرحمربكك فػاذاجػاءاالخػتالؼالػدائميتتػاجوفالػياليزالوف

حاكميتكمبينهمكيمنعهمعنالتقاتلكالتنازعكالتبػاغييػامرهمبػالمعركؼك

فػيمعركفاًجظاهراًينهيهمعنالمنكركذلكاحداالسبابالموجبةلوجودالتج

ياداكداناجعلناؾخليةةفياالرضفػاحكمبػيناالرضكيدؿعليهقولهسبتانه

بالتق انػزؿاللػهكالتتبػعاهػواءهمفاحكمبيػنهمبمػاكخاطبنبيهكقاؿالناس

كماًكقاؿعموعماجاءؾمنالتق كافالناسامةكاحدةفبعثاللهالنبيينمبشرين

اختلةوافيهكمااختلفؿمعهمالكتاببالتقليتكمبينالناسفيمامنذرينكانز

بيػنهمفهػدصاللػهالػذينامنػواجاءتهمالبيناتبغياًفيهاالالذيناكتوقمنبعدما

كخاطػبلمااختلةوافيهمنالتقباذنهكاللهيهدصمنيشاءاليصراطمسػتقيم

بالتقكقاؿ التاكم حتػي اليؤمنػوف ربك ك فيمػافال ثػميتكمػوؾ بيػنهم شػجر

فيانةسهمحرجاً فاليػؤمنالنػاسحتػيقضػيتكيسػلمواتسػليماًممػااليجدكا

كيسػػلموالتكمػػهكنهػػيهمعػػنيتتػػاكمواالػػيالتػػاكمالػػذصجعلػػهاللػػهحاكمػػاً

كػافالتتاكمالياهلالجوركالبغيفافالتاكملرفعالبغيفلوكػافبنةسػهباغيػاً

يتتػاكمواالػيالطػاغوتكيريػدكفافاعظػممػننةعػهفقػاؿضررقمعاستيالئه

فوجببتكمالكتاببعيداًيضلهمضالالًيكةركابهكيريدالشيطافافقدامركااف

التتاكماليالتاكمااللهيكاالعراضعناهلالبغيكالجورفالبدفػيالتكمػة



ٔٚ

يكػوففػيهمقػوـمنكجودحكاـعدؿفياالرضفوجدنااللهسبتانهاخبػربانػه

فقاؿ بالتكومة حريوف يػامركفكذلك ك الخيػر الػي يػدعوف امػة مػنكم كلػتكن

ككذلػكانػهامػرصػورةبالمعركؼكينهوفعنالمنكركاكلئكهمالمةلتػوف

يقاؿلتكنالعػينفػياعلػيجيئبهلبيافكجوبكوفالخلقكذافيالتكمةكما

تكػوفلتينللقبضكالبسطاصالبدكافءكلتكناليدافطويالبدفلئاليسترهاشي

امةبهافيالتكمةفمعنييخلكذاكلم منكم تكػوفامػةفػافاصالبدكافكلتكن

تعرؼكونيالشػرعيتكليةػيثػماخبػراللػهعػنتلػكحصوؿهذااالمرعليما

بااللفكالالـليبينانهمهمحقيقةالمةلتوففتلياكلئكهمالمةلتوفاالمةاف

تيافشػاءاللهيسهنامقاـبيػافازيػدمػنذلػككيػمةلتينككلالمةلتينكليال

كاليةلحالظػالموفكلكنباثباتهذاالةالحلهماثبتعصمتهمالناكجدناقيقوؿ

 المجرموف الكافركفكاليةلح التعلمػوف افاتقولوفعلػياللػهمػاكقاؿاليةلح

اخبرناافجميعالظالمينكالمجػرمينفالذينيةتركفعلياللهالكذباليةلتوف

كالكافرينكالمةترينعلياللهغيرمةلتينكاخبرناعلياالطػالؽافتلػكاالمػة

همالمةلتوففعرفناانهمالمجرموفكالظالموفكالكػافركفكالمةتػركفعلػي

ادكاليظلػمفهػومعصػوـثػماخبرنػابعػاللهكمناليجػرـ انهػمموجػودكفص 

كممػنخلقنػاامػةخلبوجودهمفيااليجادالجارصعلينظػمالتكمػةفقػاؿيلم

بهنظاـالخلػقكعمػادهمكبعػدمهمفافكجودهمممايهدكفبالتقكبهيعدلوف

كنػتمخيػرامػةاخرجػتفسادهمثمفضلهمكشرفهمبالخطابالمستطابفقػاؿ

كلوامناهلالكتابللناستامركفبالمعركؼكتنهوفعنالمنكركتؤمنوفبالله

شػػكافكاللهػػممػػنهمالمؤمنػػوفكاكثػػرهمالكػػافركفلكػػافخيػػراًيعنػػيبكػػم



ٔٛ

كهػماخرجػوالمنةعػةيكونواكػذااجماعػاًالمخاطبهنابعضاالمةفافكلهملم

الناسفهمغيرعامةالناسثماخبرفيهذقااليةانهػمافضػلمػنجميػعاالنبيػاءك

كاكلي بانػهاخػرجفػيالػدنياامػممقربينفاففيااليةتصريتاًالعزـالالمرسلين

صةةاالمةاذخرجوااخرجتلمنةعةالناسكتلكاالممفيكلعصرغيرالناسك

امػملمنةعةالناسكهذقاالمةخيرامةكانواكذاكاالنبيػاءكالمرسػلوفهػمايضػاً

قانتاًتسمعاخرجتللناسالم امة كاف ابرهيم نصاللهسبتانهافهػذقكقدللهاف

االمةخيرامةجاءتفيالدنيالمنةعةالنػاسكالنكػرةالموصػوفةعامػةفػيجهػة

يكونوااشػرؼمػنقاـاالجماععليهافجميعهذقاالمةلمالوصفبالبداهةكمما

جميعاالنبياءكالمرسلينفتبينكظهرلمننظركابصػراففػيهػذقاالمػةاصامػة

يدعوفاليالخيركيػامركفبػالمعركؼككالهرجاالًاللهعليهصلواتالنبيينخاتم

ينهوفعنالمنكرغيرمجرمينكالظالمينكالمةترينعلياللهكالكافرينكهػم

مػناالنبيػاءافضلمنجميعالخلقحتياالنبياءكالمرسلينفانهمافصػاركاخيػراً

ءلمنةعػتهمكهػدايتهمبالبداهػةقػاؿفهمخيرمنسايرالناسالذيناخػرجاالنبيػا

فهػذقعمػرافعلػيالعػالمينابػرهيمكاؿكاؿافاللهاصطةيادـكنوحاًسبتانه

دعػاهماالمةافضلالعػالمينبػنصالقػراففلمػاامػرهمفاطػاعواكدعػاهمالػيمػا

نصعليهمنفالحهػمكعػدـافتػرائهمعلػياللػهكدعػائهمالػيفاجابواكعلمبما

ركامرهمبالمعركؼكنهػيهمعػنالمنكػرانهػمعلمػاءمعصػوموفصػادقوفالخي

معالصادقيناكجباللهالكوفمعهمحيثكانوافقاؿ كونوا ك الله فمػنداراتقوا

اصاالمػراالمرمػنكماطيعوااللهكاطيعواالرسوؿكاكليمعهمدارمعالتقكقاؿ

يبػقامػراالكقدانػدرجالخيرفانػهلػمبالمعركؼكالنهيعنالمنكركالدعاءالي



ٜٔ

االمػركطهػارتهمكفيهػذقالجملػةكنةػسهػذقااليػةتػدؿعلػيعصػمةاكلػي

اـبانضما افاللهيامربالعػدؿكاالحسػافكايتػاءاخرفافاللهسبتانهيقوؿص 

ذص الةتشاء عن ينهي ك القربي كف تذكر لعلكم يعظكم البغي ك  المنكر فعلمناك

يتتاكموايريدكفافالجبتكالطاغوتكيقوؿفيهماهسبتانهاليامربطاعةافالل

اف قدامركا ك الطاغوت التركنػواالػيككالبطاعةظالمكهويقػوؿيكةركابهالي

 ظلموا التطػعكالبطاعةمكذبالمراللهسبتانهكامررسػولهكهػويقػوؿالذين

التطعالكافرينكالمنافقينينكهويقوؿكالبطاعةالكافرينكالمنافقالمكذبين

 كالتطيعواامرالمسرفينالذينيةسدكففػيكهويقوؿكالبطاعةمسرؼمةسد 

اليصلتوف ك التطعمنهماثمػاًكالبطاعةاثمككةوربنعمةاللهكهويقوؿاالرض

كالتطػعؿكالبغافلعنذكراللهمتبعهواقمجاكزحدكداللهكهػويقػواككةوراً

ذكرناكاتبعهواقككافامرقفرطاً عن قلبه اغةلنا االمػرامرنابطاعةاكليفلمامن

علياالطالؽعرفناانهمعػدكؿفػيالتكػمكفػياعمػالهمكافعػالهمكاقػوالهمك

اخالقهممصدقوفامراللهمؤمنوفصادقوفمتػافظوفحػدكداللػهمصػلتوففػي

النعػم شاكركف معصوموف اللػهذاكػركفللػهانػاءالليػلكاطػراؼالنهػاراالرض

كلذلكعليحسبالنصوصالقرانيةالمتكمة هواهم مخالةوف موالهم متبعوف

كػػافهكػذاهػػوالمعصػوـالمطػػاعالػذصيقػػرفطاعتػهعلػػياالطػالؽبطاعػػةكمػن

كبطاعةاللهفلوعلماللهانهمليسواكذلكلنهيعنطاعتهمكمػانهياللهرسوؿ

كلػورمتلككجدناقثمحثبالرجوعاليهمكاستنباطالعلممنهمحيػثقػاؿفيغي

فوجػباالمػرمػنهملعلمػهالػذينيسػتنبطونهمػنهمردكقاليالرسوؿكالياكلػي

دعػنهميػكالرجوعاليهمكالتااللهالرجوعاليهوالءكالكوفمعهمبعدرسوؿ



ٕٓ

حػادعمػنامػراللػهبطاعتػهعلػيفمػنفمػاذابعػدالتػقاالالضػالؿحائداليالنػار

 سمعت.االطالؽفقدعصياللهكاطاعمننهياللهالخلقعنطاعتهكما

نعرؼافكجودهوالءالتكاـكافاكيكػوففػيعصػركاحػداكثماردنااف

يكوففيكلعصربتيثاليخلواالرضمنكجودهمتتبعنافيالكتػابيجباف

ءمػن الظلػمالمعصػومينبالشػهادةعلػيالخلػقككجدنااللهسبتانهكصػفالبػرا 

بػئسللظػالمينبػدالًاالطالععليخلقالسمواتكاالرضكالناسحيػثيقػوؿ

متخػذالمضػلين ماكنت ك انةسهم خلق ال ك االرض ك السموات خلق مااشهدتهم

حيثنةياالشهادعنالظػالمينكاالعتضػادعػنالمضػلينكيػدؿبمةهػوـعضداً

العادلينبقوؿمطلقخلقهاكاعتضدبالهادينفظهربهذقااليةافالوصفانهاشهد

المعصوـشاهداللهفيالسمواتكاالرضكالنةوسكصػرحبػالمنطوؽفػيايػة

كالذينامنواباللهكرسولهاكلئكهمالصديقوفكالشهداءعندربهماخرصكقاؿ

كهذالئكاصتابالجتيملهماجرهمكنورهمكالذينكةركاككذبواباياتنااك

االيمافالذصيوجبمقاـالصديقينكالشهداءفوؽسائردرجاتااليمافبػلهػو

قػاؿاعليدرجاتااليمافكهػوايمػافالمعصػوـكهػوايمػافاليشػوبهظلػمكمػا

لمسبتانه ك امنوا االمػنكهػممهتػدكفالذين لهػم اكلئػك بظلػم ايمػانهم يلبسوا

فبقيالمؤمنباللػهكةالسابقةافالظالماليكوفشاهداًقدعرؼبنصمنطوؽااليك

يلبسايمانهبظلمكهػوالمعصػوـفتبػينافالمعصػوـهػوالشػاهدرسولهالذصلم

فكيػفعليخلقالسمواتكاالرضكخلقاالشياءعلياالطالؽفوجدناقيقػوؿ

كجئنابكعليهوالءشهيداً بشهيد امة كل من جئنا نبعثمنكلكيوـكقاؿاذا

كيوـنبعثفيكلامةكقاؿامةشهيداثماليؤذفللذينكةركاكالهميستعتبوف



ٕٔ

شهيداًشهيداً بك جئنا ك انةسهم من هوالءعليهم امػافاثبتلكلامػةشػهيداًعلي

ككنػتعلػيهمشػهيداًالشهيدفهوالمعصوـالتيلقولهسبتانهحكايةعنعيسي

فلما فيهم شيتوفيتنمادمت كل علي انت ك  عليهم الرقيب انت كنت دي شهي ء

فامػًةفوقهكقولهسبتانهامااالمةفتطلقعليالواحدفماك كػا يم فابره تػاًا كقان

قاؿفياهلالسةينةكهمثمانوف معك ممن امم علي كاسػرائيلكقاؿفيبنػيك

دلوف كبهيع كفبالتق د موسيامةيه قوـ اًالرضاممػكقطعناهمفياكقاؿمن

يكوفعليهشػهيدمعصػوـحػيكهػواالمػاـفكلمنيصدؽعليهاالمةالبدكاف

 قاؿ لذلك ك المتبع بامامهم اناس كل دعو ن قػوـكقاؿيوـ لكل ك  منذر انت انما

 كلػمعليهالمجمعفتبينمصداؽقوؿالنبيهاد مػات يعػرؼامػاـزمانػهمن

.ماتميتةجاهلية

فهػػذاالشػػخصيكػػوفباختيػػارالنػػاساـباختيػػاراللػػهنعػػرؼاثػػماردنػػااف

يتبػعاـمػنافمنيهدصاليالتقاحقافجاللهفوجدناقيقوؿكيتاكمخلقهجل

اف اال كافتطعاكثرمنفػياالرضكقاؿيهدصفمالكمكيفتتكموفاليهدص

اعلػمافربكهػو يتبعوفاالالظنكافهمااليخرصوفيضلوؾعنسبيلاللهاف

يشاءكيختارماكافكربكيخلقماكقاؿمنيضلعنسبيلهكهواعلمبالمهتدين

شػاهدمػنفةيكلزمافاماـحػيالتعلمهمنتننعلمهمكيقوؿلنبيهلهمالخيرة

عنالمنكرداعاليالخيرهادللخلقكهوكلياالمر اللهسبتانهامربالمعركؼناق 

االمػراطيعوااللهكاطيعػواالرسػوؿكاكلػيبنصالطاعةمةترضبعدالرسوؿ

كهوافضػلمػنجميػعاالنبيػاءككونوامعالصادقينيجبالكوفمعهبنصمنكم

المرسػػلينمعصػػوـمطهػػرمػػنعنػػدربالعػػالمينشػػاهدعلػػيخلػػقالسػػمواتك



ٕٕ

اردناايرادقهناهكػذايكػوففػيكتػاباالرضينكخلقاالنةساجمعينكهذاما

تب كلشيالله علػيهماللػهمناللهبساداتناسػالـيستخرجقدءكهكذاينبغيافياف

عليناكبناعليالناسكلكناكثرالناساليشكركفكياتيتعييناشخاصهمافشػاء

 اللهفيمتلهفترقب.

 الوقصذ الثبًٖ

 فٖ اثجبت االهبهٔ الخبصٔ ٍ هبٌٗبست رلك ٍ فِ٘ فصَل

مامػةالخاصػةمػنالكتػابالمسػتطابليكػوفكلنقػدـهنػااثبػاتاالفصـل:

 نذكرقهنا.ذكرناهناؾمقدمةماقبلهفيالمقصدالسابقالفمابمامتصالً

يكوففػيكػلعصػرعرفتفيالمقصدالسابقانهيجبافاعلمانكبعدما

حجةمناللهمعصوـيتكمبينالعباديػامربػالمعركؼكينهػيعػنبعدالنبي

يالخيركيكوفاشرؼمػنجميػعاالنبيػاءكالمرسػلينكافضػلالمنكركيدعوال

نعرؼانهمفياصصنفمػنالنػاسفراجعنػاالكتػابالمسػتطابكمابينااردنااف

اجتبيكمكماجعلعليكمكجدنااللهسبتانهقاؿ هو جهادق حق الله في جاهدكا ك

 قبػل مػن المسػلمين سميكم هو ابرهيم ابيكم ملة حرج من الدين فػيهػذافي ك

عليكمكتكونواشهداءعليالناسفػاقيمواالصػلوةكاتػواليكوفالرسوؿشهيداً

فرايناقخاطبقوماًالزكوةكاعتصمواباللههوموليكمفنعمالموليكنعمالنصير

 كجاهػدكافػيعظيمهوباالجماعمخالفلتكليفعامةالخلقكهوككلةهمبامر 

يقوـبتقجهػادقكعبادتػهكتقاتػهكنالرعيةاليقدرافمفافاحداًاللهحقجهادق

اسػتطعتمفاتقوااللػهمػاانهمنسوخبقولهكاتقوااللهحقتقاتهلذلكقالوافيقوله

االكسعهافهذاالتكليفكالذصفيكذلكلقياـاالجماععليافاللهاليكلفنةساً



ٕٖ

حقتقاتهقوله الله قوموابتقجهاداللهكتقاتهكهػويلقوـيقدركفعلياففاتقوا

يتػباللػهكالمعصوـالمطهرالذصاليصدرعنهترؾاالكلػيفانػهيقػوـبتػقمػا

يرضيكيريدقمنعبادقبللوالمعصوـفيخلقاللهيعلماللهانهيطيعهفيجميػع

االمورالكليةكالجزئيةكالقوليةكالعمليػةكالنةسػيةلكػافالتكليػفبكلهػاكهػو

كتعالياللهعنذلكفػارادةجميػعالتكػاليفمػنيعلمافالخلقاليستطيعونهلغواً

هػواجتبػيكمالخلقدليلكجودمعصوـفيهميعملبكلهاالبتػةثػمكجػدناقيقػوؿ

كجػدنااالجتبػاءفػيالقػرافمخصوصػاً ك مجتبػوف قوـ هم بالخطاب فالمخاطبوف

اكلئػككقاؿبعدافذكراالنبياءكهدصثماجتبيهربهفتابعليهقاؿباالنبياءكما

الذينانعماللهعليهممنالنبيينمنذريةادـكممنحملنػامػعنػوحكمػنذريػة

ابرهيمكاسرائيلكممنهديناكاجتبينااذاتتليعليهماياتالرحمنخركاسجداً

بكياً صػةةادـمػنذريػةكهمالذينمضيذكرهمكالذينبيافمنالنبيينقولهك

فافمنهػوكصةةبعدصةةتكريميةادـعطفعليممنحملنامعنوحكالنبيين

كقولػهمنذريةابرهيمكاسػرائيلمنذريةمنفيالسةينةهومنذريةادـككذا

ككهبنالػههوظاهرككذلكفيقولػهكماالنبيينعطفعليممنهديناكاجتبينا

هدينامػنقبػلكمػنذريتػهداكدكسػليمافكوحاًهديناكناستقكيعقوبكالً

ايوبكيوسفكموسيكهركفككذلكنجزصالمتسنينكزكريػاكيتيػيك

فضػلناككالًعيسيكالياسكلمنالصالتينكاسمعيلكاليسعكيونسكلوطاً

اطعليالعالمينكمنابائهمكذرياتهمكاخوانهمكاجتبيناهمكهديناهماليصر

ذكركبعضاباءاصكهبناالبرهيممااستقعطفعليكمنابائهمكقولهمستقيم

منذكركبعػضذريػاتهمكبعػضاخػوانهمالػذينكػانوافػيعػداداالنبيػاءفانػه



ٕٗ

يقلجميعابػائهمكجميػعذريػاتهمكقػاؿفػييذكرجميعاالنبياءبالبداهةكلملم

كماكافاللهليطلعكمعليكقاؿصالتينفاجتبيهربهفجعلهمنالصاحبالتوت

 يجتبيكربك.كقاؿليوسفالغيبكلكناللهيجتبيمنرسلهمنيشاء

بالجملةالمخاطبوففيااليةاالكليهمالمجتبػوفكفػيعػداداالنبيػاءكمػا

ذكراجتباءقلهمكليسكلهذقاالمةمجتبينمصطةينبالبداهةكفػيهمالظلمػةك

كالمنػػافقوفكالمالحػػدةفهػػمقػػوـمخصوصػػوفيقػػدركفعلػػيالةسػػقةالةجػػرة

ملةاجتبياالنبياءثمقاؿيقوموابتقجهاداللهكااللماكلةهمكاجتبيهماللهكمااف

ابرهيم افاللػهفصرحبافالمجتبينمنذريػةابػرهيمفوجػدناقكافػققولػهابيكم

اؿ ك نوحا ك ادـ اؿاصطةي ك العػالمابرهيم علي ابػرهيمفكمػاجعػلاؿينعمراف

ليسػوامصطةينهناجعلهممجتبينفيتلكااليةكالشكافجميعامػةمتمػد

االافكلهػمليسػوابذريةابػرهيمكامػاالعػربكافكػانوامػنذريػةاسػمعيل

مجتبينكاشباقاالنبياءكاليجتبياللهكلظالممنافقبلهمقوـخاصمنالعػرب

سميكمالمسػلمينمػناصاللههولمخاطبينمنالعربثمقاؿتيفتبينافايكماي

اصفيهذاالكتابفهمالمسػموفبالمسػلمينكفيهذااصفيالكتبالسالةةقبل

بتسميةاللهالمخصوصوفبهذااالسمكهذااالسػالـهػواالسػالـالخػاصالالعػاـ

كلمايدخلااليماففػيقولوااسلمناكماقاؿيؤمنايضاًفافالعاـيطلقعليمنلم

االسالـالخاصفهػوالعصػمةكمػاقػاؿسػبتانهقلوبكم اما المسػلمينك افنجعػل

ـ كالمجرمينمالكمكيفتتكموف فكلمسلممعصػوـعػنغيرمسلم فكلمجر

يوافػقاالجتبػاءكلػذلكقػاؿيكنامتناففيهذقالتسميةكلػمالجرـكلوالهذالم

هبتعليماللالنبيالمعصوـ ملةقيماًمستقيمديناًقلاننيهدانيربياليصراط 



ٕ٘

كمماتيللهكماكافمنالمشركينقلافصلوتيكنسكيكمتياَصابرهيمحنيةاً

اصاكؿاالنبيػػاءربالعػػالمينالشػػريكلػػهكبػػذلكامػػرتكانػػااكؿالمسػػلمين

)لػهالػدينوكلصػاًاعبداللػهمخانيامرتافلهالمعصومينكقاؿسبتانهتعظيماً

رئػػيساللػهفبنصػوصهػذقااليػاترسػوؿاكػوفاكؿالمسػلمينامػرتالف

المسلمينغيرالمجرمينالذينسموامنقبلكفػيهػذابالمسػلمينكغيػرهممػن

يكونوامنهمكماقػاؿنػوحامركابذلككحرصواالفاالنبياءككجدنااالنبياءايضاً

كاجعلنامسلمينلككمػنذريتنػاامػةؿابرهيمكقااكوفمنالمسلمينامرتاف

كهذقاالمةالمسػلمةمػنذريػةابػرهيمكاسػمعيلهػمخيػرامػةاخرجػتمسلمةلك

كقػاؿفػيهػوسػميكمالمسػلمينمػنقبػلكفػيهػذاللناسكهمالمخاطبوفبقوله

يهاغيرفماكجدنافكقاؿفيلوطاذقاؿلهربهاسلمقاؿاسلمتلربالعالمينابرهيم

 يتكمبهاالنبيوفالذيناسلمواللذينهادكا.كقاؿفيالتوريةبيتمنالمسلمين

بالجملةهذااالسالـغيراالسالـالعاـكهواسالـخاصمخصوصباالنبيػاء

مناحسػنابرهيمثممدحهمفياخرصكقاؿالنهمرادؼللعصمةكبهمّنعلياؿ

ليكوفثمقاؿتعاليكقاؿاننيمنالمسلمينلتاًممندعاالياللهكعملصاقوالً

هػوهذاالتعليليرجعاليقولهعليكمكتكونواشهداءعليالناسالرسوؿشهيداً

 ككالهماكاقعاففافبجهػادهمكباجتبػاءاللػهايػاهمجاهدكااكاليقولهاجتبيكم

يػهاللػهكاكؿالنػهاكؿمػناجتبعلػيكمليكػوفالرسػوؿشػهيداًبلغواهػذاالمبلػغ

فهمغيرسػائرالنػاسككتكونواشهداءعليالناسالمسلمينكاكرـالمجاهدين

معصػوماًمشػاهداًيكوفحيػاًهمشهداءاللهعليالناسكقدمرافالشاهدالبدكاف

يقبلفيصاعتمرشهادةغيرالعادؿالمرضػيكيػفيجعػلكػلفافاللهلممطهراً



ٕٙ

كلػيعلمالػذينامنػواكنهيليالناسهذاكيقوؿتعاليشعفاسقمنالعربشاهداً

شهداء منكم يقلكيتخػذكماكيتخػذكلكػمشػهداءبػلارادالػبعضككلميتخذ

االشهادرايناقيعظمالقيمةبهمفيقوؿ يقوـ فشهوداللهعلػيخلقػهاليكونػوفيوـ

رمنهػذقااليػةفظهظالمينمجرمينغيرمعصومينكمامرفياالياتالسابقةانةاً

افالتججالشهودكاالئمةالدعاةالذيناخبراللهعنهمكاكجبكجودهمفيكػل

ابرهيمكهممعصوموفمطهركفحكاـاللهفيارضهعلماءبالدينعصرهممناؿ

اـيتسػدكفالنػاسعلػيكالكتابفراينااللهسبتانهنصبهفيايةاخػرصفقػاؿ

اًعظيمػابرهيمالكتابكالتكمةكاتينػاهمملكػاًينااؿمااتيهماللهمنفضلهفقدات

ملػةابرهيمالذيناتيهماللهالكتابكالتكمةكالملكهػمالمخػاطبوفبقولػهفاؿ

ابرهيم فكانهقاؿانانتنالناسالمتسودكفركصكالينافيهذاالتةسيرماابيكم

ابرهيمباالجمػاعفمػااؿابرهيمكليةكهوالءمنانهميسلموفتلكالةضيلةفياؿ

بالهمينكركفتلكالةضيلةفيحقهمفاماالكتابالذصاتيهماللهفهوالقرافلقوله

لمابينيديهافاللهبعبادقكالذصاكحينااليكمنالكتابهوالتقمصدقاًسبتانه

عبادنػا مػن اصطةينا الذين الكتاب اكرثنا ثم بصير افاللػهكقػدمرانػهقػاؿلخبير

اكرثػػهاللػػهفػػالقرافبعػػدالنبػيعمػرافابػػرهيمكاؿكاؿصػطةيادـكنوحػػاًا

كابرهيمكجعلنافيذريتهماكلقدارسلنانوحاًلذلكابرهيمككذلكقاؿمؤيداًاؿ

فػورثالكتػابالمهتػدكفمػنالنبوةكالكتابفمنهممهتدككثيرمنهمفاسقوف

ربناكاجعلناهيمندعاءابرهيمحيثقاؿالذريةكهمذريةابرهيمكاماالتكمةف

 لك كهػمبعػضالذريػةكمػنذريتنػاامػةمسػلمةلػكاصانػاكاسػمعيلمسلمين

كارنامناسػكناكتػبعلينػاانػكانػتالتػوابغيرالمجرمينالمعصومينكمامر



ٕٚ

مناتبعنيفانهمنيفالرسوؿكافمنهملقولهمنهمالرحيمربناكابعثفيهمرسوالً

كهػممنػهيقينػاًللنبػيالذريةالطاهرةهماالمةالمسلمةكهمالتػابعوفيقينػاًك

كاللهسميععلػيميتلػوقاؿاللهسبتانهبعدايةالمصطةينك بعض من بعضها ذرية

عليهماياتككيعلمهمالكتػابكالتكمػةكيػزكيهمانػكانػتالعزيػزالتكػيم

يػؤتيكهمكرثوقكعلػيهميصػدؽعلمهمالكتابكالتكمةكزكيهمفالنبي

كمايػػذكراالكثيػػراًالتكمػػةمػػنيشػػاءكمػػنيػػؤتالتكمػػةفقػػداكتػػيخيػػراً

اطيعػوااللػهكاطيعػواالرسػوؿككاماالملكالعظيمفهوقولػهتعػالياكلواااللباب

 كاصملكاعظممنالطاعةالمةركضةعليجميعاهلاالرض.االمرمنكماكلي

المامػػةكالتجيػػةككراثػػةالكتػػابكالتكمػػةكالملػػككبالجملػػةاخػػتصا

ابرهيمالمعصومينمػنهػذقاالمػةالسػيماكقدسػمعنااللػهالواليةكالتكومةباؿ

قػاؿكمػنذريتػيقػاؿالينػاؿعهػدصقاؿانيجاعلكللناسامامػاًسبتانهيقوؿ

يػعالمعصػومينفاستثنياللهمنذريتهالظالمينكاثبتعهداالمامػةلجمالظالمين

العادلينمنذريتهكهػماصػتابالشػهادةكمػاعرفػتفثبتػتاالمامػةفػيذريػة

فيمعصوميهمكعدكلهمالييوـالقيمةمنغيرمخصصككجدنااللهابرهيم

منهمائمةيهدكفبامرنػالماصػبركاككػانواباياتنػااسرائيليقوؿفيبني جعلنا ك

سػنةاللػهالتػيائمةيهدكفبامراللهكقاؿتعػالياسرائيلفثبتاففيبنييوقنوف

فتبيناففيتجدلسنةاللهتتويالًكلنتجدلسنةاللهتبديالًقدخلتمنقبلكلن

ائمةيهدكفبامراللهكحكمػهالباجمػاعالنػاسكاختيػارهمكهػمهذقاالمةايضاً

تبعػوامػنكػلاالمػةيابرهيملماعرفتكهممعصوموفمطهركفكاحػقاففياؿ

فهػميهدصيتبعاـمناليهدصاالافافمنيهدصاليالتقاحقافلقوؿاللهتعالي



ٕٛ

موربطاعتهمكاتباعهممنعنداللهكهماصتابالصػبركاليقػينلماعرفػتكيالم

 همفيكلعصركاحدبعدكاحدشهودعليالخلقكماعرفت.

يػانهممػنالكتػابكافعرفنػاهمبانػهنعػرفهمباعثماردنابعدالتمدللهاف

ابرهيمفيهذقاالمػةاالالربعػةعشػرنةسػاًيدعفياالسالـعصمةالحدمناؿلم

منهمبلقاـاالجماععلػيعػدـعصػمةالبػاقيكبػهيكتةػيالمكتةػيفراينػااللػه

اهلسبتانهيقوؿ الرجس عنكم ليذهب الله يريد تطهيػراًانما يطهػركم ك البيػت

فهمالمعصوموفمناقػذارالػذنوبالبيتالطهارةمنكلرجسالهلفاثبت

فةيعصرقكافاهلبيتػهعلػيكالتسػنكالتسػينكفاطمػةباالجمػاعكقػدنزؿ

مةفػيغيػرهمفػاختصاالمػربهػميػدعاحػدمػناالمػةالعصػفيهمهذقااليةكلم

يدعالعصمةفػيمبيتهكيخرجالذينلاكتراثكتاملكبعدهمجميعكلدقاهلبال

يقماجمػاعكادعيفيهمالعصمةكلمبيتهيقيناًكيبقيالباقوفاذهماهلحقهمابداً

يكونواكلهمبهػذقااليػةعلينةيهاعنهمكلوالاالجماععلينةيبعضلوجباف

يكونوامعصومينفثبتالعصمةمعصومينفخرجمنخرجكبقيالباقيفوجباف

يكػوفاالمامػةكالواليػةكالشػهادةفػيككجبافمتمدؿابرهيممنافياؿ

 اردناقهنا.كهذامامتمدؿا 

نكػوفمػعككجهاخػرفػيتعيػينالعتػرةالطػاهرةافاللػهسػبتانهحكػماف

امنوااتقوااللهككونوامعالصادقينالصادقينفيقولهتعالي الذين فوجػبياايها

فلمػاراجعنػاكيشػهدبػهالعقػلالسػليمايضػاًعليالكلالكوفمعالصػادقينقطعػاً

قلتعالواندعابناءناكابناءكمكنساءناكنساءكمالكتابرايناانهقاؿاللهسبتانه

انةسناكانةسػكمثػمنبتهػلفنجعػللعنػةاللػهعلػيالكػاذبين كباجمػاعاالمػةك



ٕٜ

انوافػافكػكفاطمػةكالتسػنكالتسػينالمدعوكفمناهػلالتػقهػمعلػي

صادقينكهمالصادقوفكجبالكوفمعهمكافقيلليسػوابصػادقينفقػدجمعهم

ليلعنهمكيقػعاللعػنفػيالمباهلػةعلػيرهطػهكاليقػوؿبػهعاقػلفهػمالنبي

علػياالطػالؽيثبتكونػهصػادقاًالصادقوفككجبالكوفمعهمكاماغيرهمفلم

 البتةكعليالمدعيشاهدصدؽ.

عيينهمافاللهسػبتانهخصػهمبػالمودةالمطلقػةحيػثقػاؿككجهاخرفيت

فوجبمتبتهمعلػياالطػالؽفػيكػلاالالمودةفيالقربيلكمعليهاجراًيالاس

يؤدصفيكلحاؿكامراللػهسػبتانهبمػودةحاؿالنهااجرالرسالةالذصيجباف

الؽكمػنيتبػهاحدعلياالطالؽدليلالعصمةكالطهارةكافاللهيتبهعلياالطػ

اليتػػبالخػػائنينكاليتػػباللػػهعلػػياالطػػالؽهػػومعصػػوـالنػػاكجػػدناقيقػػوؿ

اليتػبكاليتػبالمتكبػرينكاليتبالكافرينكاليتبالةرحينكالظالمين

كاليتبالمةسدينكاليتبكلخػوافكةػوركاليتبالمعتدينكالمسرفين

القربيبامرقسبتانهبمودةذصفاليتبكلمختاؿفخوركاليتبكلكةاراثيم

اللهعليهمليسوابخائنينكالظالمينكالفرحينبغيرقسػبتانهعرفناانهمصلوات

كالكافرينكالمتكبرينكالمسرفينكالمعتدينكالمةسػدينكالخػوانينكال

راثمينكالمختالينكالفخوركمنسلبعنههذقالخصاؿكليةفهومعصوـمطهػ

فافمنهااالثمكالظلمكاالعتداءكهينةيهايلزـالعصمةكراينااللهسػبتانهيقػوؿ

حبباليكمااليمافكزينهفيقلوبكمككرقاليكمالكةػركالةسػوؽكالعصػياف

افاللػهفهمبريئوفمنالكةركالةسوؽكالعصيافككجػدناقكافػققولػهسػبتانه

كايت االحساف ك بالعدؿ اطيعػوااللػهكالنهمالذينقاؿاللهفيهمالقربياءذصيامر
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ثمكجدنااللهسبتانهابانهمبالخمسكاشركهماالمرمنكماطيعواالرسوؿكاكلي

ءفافللهخمسهكللرسػوؿككاعلمواانماغنمتممنشيحيثقاؿبنةسهتكريماً

لذص اتكاءكقػاؿيجعلنةسهشريكةمعالةقػربخالؼالصدقاتفلمالقربي

ابػرهيمالمصػطةينككاصػطةاهمفػيايػةاالصػطةاءكهػممػناؿذاالقربيحقػه

خصػػهمبايػػةالتطهيػػرالصػػريتةبالعصػػمةكبػػاالمربالصػػلوةخاصػػةبعػػدماكػػانوا

كباالنػذارالخػاصكأمراهلكبالصلوةكاصػطبرعليهػامشاركينللمؤمنينفقاؿ

ككانػذرعشػيرتكاالقػربينذارالعاـفقػاؿبعدافكانوامشاركينللناسفياالن

الذينامنواكاتبعتهمذريتهمبايمػافالتقنػابهػمفيايةالتقهمبدرجةالنبي

 ذريتهم تلتػقبػهلهكذريػةالنبػيتلتقبهفيدرجتهاكراماًفذريةكلمؤمن 

لدرجةلذريتهكداللةعليعصمتهاكطهارتهاكصلوحهالهككةيبهفخراًاكراماً

النبوةكالشكافمػنيصػلحلللتػوؽبدرجػةالنبػوةاكلػيبالخالفػةكالوصػايةك

فػيمتمػديخصصااللتاؽبيػوـالقيمػةبػلاطلػقفػاؿاالمامةكالواليةكلم

كهوحجةاللهكحػاكماللػهككلػياللػهفهػمالدنياكاالخرةملتقوفبمتمد

اللػهالدليلعليانهمذريػةرسػوؿملتقوفبدرجةالتجةكالتاكمكالوليك

ماكنػتقػاؿككذريػةمنقبلككجعلنالهمازكاجاًكلقدارسلنارسالًقولهتعالي

احدمناالنبيػاءكخصهمبالسالـعليهممندكفاؿكبايةالمباهلةمنالرسلبدعاً

ؿيسحيثقاؿ هػومتمػديػسكهذققراءةمنالقراءالتنكػركسالـعليا 

لمنالمرسلينجماعكيشهدلهقولهباال كجعلهماهلالذكرالػذينامػراللػهانك

فػياللهكالذكررسوؿاسيلوااهلالذكرافكنتمالتعلموفبسؤالهمفيقوله

ذكراًقوله اليكم الله مبينػاترسوالًانزؿ اللػه ايات عليكم كجػدناقفبعػدمػايتلو
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يبقفيانكارامامتهممعلياالطالؽلمسبتانهخصهمبهذقالمكارـكامربمودته

ككاليتهممجاؿالحدفهماالئمةالهداةالشهودمناللهسبتانهفيخلقػهمػندكف

سائراالمةكهػمالػذينلهػمالةضػلعلػيسػايراالنبيػاءكالمرسػلينكاكصػيائهم

 المكرمينكاصطةاهمعليجميعالعالمين.

اللهكنعرفهمباشخاصػهمفوجػدنااللػهنتعرؼاعيانهممنكتابثماردنااف

اًالبيػتكيطهػركمتطهيػرانمايريداللهليذهبعػنكمالػرجساهػلسبتانهقاؿ

بيتهكااليةتدؿعليعصػمتهمكهػيجاريػةكذريتهاهلمتمدؿا شكافكال

كػػافمػػنهمعلػػيكالتسػػنكالتسػػينكفػػيجميػػعالذريػػةاالانػػهفػػيزمانػػه

كنزكؿااليةفيهممتلبيتياللهمهوالءاهلالكساءكقاؿفجمعهمفيفاطمة

تعػالوانػدعابناءنػاكابنػاءكمكنسػاءناكاجماعكهمالذينشملهمايػةالمباهلػة

كامػّسبػهمػناللػهنةػسرسػوؿفكافعلػينساءكمكانةسناكانةسكم

النػهسػبتانهاالهلكالذريةككافالتسنافكفاطمةمنذريتػهكاهلػهبػلجزئػه

جعلوالهمنعبادقجزءاًفيكتابهسميالولدجزءاً كلهكالثالثػةفكافعليك

كباطنػاًاجزاءقكشهداللهعليهمبالتطهيركاذهابالرجسعلػياالطػالؽظػاهراً

مرمناالدلةكاالصطةاءكاالجتباءفكػافالخليةػةبعػدقنةسػهككلػهالقػائممعما

ماكافالهلالمدينػةعنالتخلفعنهماداـفيالدنياحيثقاؿمقامهكقدنهيالله

اللهكاليرغبوابانةسهمعننةسهيتخلةواعنرسوؿكمنحولهممناالعراباف

حيػثالكلمقدـعليالجزءكشهداللهسبتانهلػهبواليتػهككاليػةرسػولهك

صلوةكيؤتوفالزكوةكانماكليكماللهكرسولهكالذينامنواالذينيقيموفالقاؿ

باالمامػةلعػدـفتصراالمرفيرسولهكفيهكيشملهدعاءابرهيمهمراكعوف
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القػائممقامػهاليتقدمػهاحػدثػمبعػدقاللػهظلمهفهواالماـاالكؿبعػدرسػوؿ

التسنفانهمعصوـموجودفيالدنيابشهادةاللهكهواالمػاـبػنصاللػهفػيكعػد

اكلػوااالرحػاـبعضػهماكلػيبػبعضاخيػهبكبػرقكبايػةكتقدـعليابرهيم

فلماالسابقوفالسابقوفاكلئكالمقربوفالولداالكبراكليباالبكبقولهتعاليك

منذريةابرهيمقدنالهالػدعوةفػيحيػوةاخيػهمعصوماًكافاخوقحياًارتتل

طقكخةضالػهجنػاحكمانالهمافيحيوةابيهمااالانهماسكتالعدـالتاجةاليالن

الذؿمنالرحمةكتركًالنهرقكتسليمًالهكطاعةلهبايجاباللػهسػبتانهاياهػافػي

افجاهداؾعليافمةهوـ كامافيغيػرليسلكبهعلمفالتطعهماتشرؾبيماك

ذلكفيجبطاعتهمافاطاعااباهماحاؿحيوتهكامػابعػدقفكػافالتسػناكلػيبػه

لسبقهاليالعصمةكاالمامػةكالجنػةكدرجػاتقػربالتسينلكبرقفسلمله

اللهتعاليكااليمافك المقربػوف اكلئك السابقوف لكػلدرجػاتممػاكالسابقوف

تكػناالمامػةفلػمموجػوداًمعصػوماًامامػاًكامابعدكفاتهفكافالتسػينعملوا

اتػػوفيفلمػػتتعػػداقالػػيغيػػرقفتتولػػتاالمامػػةعػػنالتسػػنالػػيالتسػػين

النبػياكلػيبػالمؤمنينمػنكافابنهاكلػيبػهكقػدقاؿاللػهسػبتانهالتسين

انةسهمكازكاجهامهاتهمكاكلوااالرحاـبعضهماكليببعضفيكتاباللػهمػن

كالشكافالولداكليبوالدقالنهجزؤقفانتقلاالمامةاليالمؤمنينكالمهاجرين

ءاخيهكمثلهماكموسػيكهػركفحيػثكانػانبيػينكينتقلاليابناالولدكمعهلم

كافهركفخليةةموسيكبعدقانتقلاالمركالنبوةكالخالفةاليابناءهركفدكف

كهكػذابعػدقكلػدقالػيعلػيبػنالتسػينكلدموسيفكافبعدالتسين

انتهػػياالمػػرالػػيقػػائمهمعجػػلاللػػهفرجػػهكجمػػيعهميثبػػتكاليػػتهمبااليػػةاف
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ابرهيمكذريتهالمدعولهمباالمامػةككػونهممػناهػلذكورةككونهممناؿالم

المػػودةالمطلقػػةباالجمػػاعكهػػيتوجػػبالعصػػمةكمػػامػػركيخػػرجمػػنيخػػرج

يدعفياالسػالـعصػمةغيػرهمكعرفػتانػهالبػدكباالجماعكيبقيالباقيكلم

بعدكاحدبذلككبايػةيكوففيكلعصرمعصوـشاهداماـفهماالئمةكاحداًاف

يثبتمانعفكلكلدمنهماكلػيبجميػعلماكلياالرحاـكاطالقهافاطالقهاثابتما

يثبتخركجهمبكتابكالسنةكالدليلعقػلكالخرجبالدليلكلمماالبيهاالما

بعػدامػاـككجهمػنالوجػوقفاالئمػةاالثناعشػرصػلواتاللػهعلػيهمكػانواامامػاً

علمنػافػيالكتػابكجػوبكػوفجماعػةيفياالسػالـعصػمتهمبعػدمػاقدادع

االمػرافضػلمعصومينداعيناليالخيرامرينبالمعركؼناهينعنالمنكراكلػي

يعرؼعصػمةغيػرهمكادعػييدعكلممناالنبياءكالمرسلينائمةشاهدينكلم

لمطلقةفهمائمةقػادةعصمتهمكشهدالكتاببعصمتهمبايةالتطهيركايةالمودةا

سادةاتباعهمعبادةكمخالةتهمشقاكةفالتمدللهالذصهدانالهذاكماكنػالنهتػدص

.لوالافهداناالله

منالرسلقلماكنتبدعاًعشرفافاللهسبتانهيقوؿكاماخصوصيةاالثني

نقبػلسنةاللهالتيقدخلتمفهوعليكتيرةالرسلالماضينكيقوؿاللهسبتانه

لن تبديالًك الله لسنة لنتجد تتويالك الله لسنة يكوفسنةاللهفيفالبدكافتجد

خرجبدليلقطعيمنكتاباكسنةاكاجمػاعالباقينكماكانتفيالماضيناالما

لقػداخػذاللػهاسرائيلفيعددرؤسائهمكاكدليلعقلكقاؿاللهسبتانهفيبني

كقػاؿاللػهانػيمعكػملػئناقمػتمعشرنقيبػاًبعثنامنهماثنياسرائيلكميثاؽبني

حسػناًالصلوةكاتيتمالزكوةكامنتمبرسليكعزرتمػوهمكاقرضػتماللػهقرضػاً
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د الكةرفعنكمسيئاتكمكالدخلنكمجناتتجرصمنتتتهااالنهارفمنكةربع

السػبيل سػواء ضػل فقد منكم كاتبػاعهمكقػاؿفػيايػةاخػرصفػياصػناؼذلك

اثنتي كاكحينااليموسياذاستسقاققومػهافاضػربامماًعشرةاسباطاًقطعناهم

االيةكمػنقدعلمكلاناسمشربهمبعصاؾالتجرفانبجستمنهاثنتاعشرةعيناً

عيسي حواريي اف قػالوانتػنانصػاراللػهكػانوااثنػيالبين عشػراتةاقػاًالذين

يكػوفامػمهػذقكايػةالسػنةكجػبافعنطبقطبقاًلتركبنفبمقتضيقولهتعالي

عشػركاالئمػةهػماسػباطاثنػيعشرةكنقباؤهمكاسػباطهمايضػاًاثنتياالمةايضاً

ادعيامامةهذقاالثنيالنبي ك ركصمػناالخبػارمػنطػرؽعشرمػعمػابداهة

يكػوفافالعامةكالخاصةفيافاالئمةاثناعشركلهممنقريشفاليبقيمجػاؿاال

اكضحمتمدعشرصلواتاللهعليهماجمعينكلعمرصافامراؿعددهماثني

يبػقشػككالارتيػابكمننارعليعلمكقداتضحكالتمدللهامػرهمبتيػثلػم

ػماصػتابيكيةيػة اليتتاجبعػدالػيدليػلسػنةكالكتػاباالانػياحببػتافاعل ّ

ءكفيمػاكيفيوجدفيهتبيافكلشػياستخراجالمسائلمنالكتابكليعلمواانه

 ذكرناكةايةكبالغ.

اعلمافكضعهذاالكتابعليالتتقيقػاتالدقيقػةكالتكػمالعميقػةفصـل:

نثبتامراالمامةباالخباركاثباتتواترهاكقياـاالجماععليصػتتهافاليناسبهاف

رهػػذاكبيػػيػػردعليهػػامػػعافهػػذايقتضػػيرسػػمكتػػابمسػػتقلعسػػيافكردمػػا

قدتكةلبذلككثيرمنعلمائناككتبوافيذلكمااليتصيحتيصارهذااالمػرك

عنهعندعلمائنافاليتتاجحقيقةبعداليتجديدناالعهدفلنضربنتنعنهمةركغاً

تركوامنجميعذلككهوفيالتقيقةامرلوالقلكافجميػعكلنتوجهاليماصةتاً
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هيتمجميعامورالدينكالدنياكاالخرةكنتنقػدكتبنافػيكباستدالالتهمناقصاً

ُرَصػخْقبلػهاَمنستةاالؼبيتسميناقبعلماليقينككتابػاًقريباًمبسوطاًذلككتاباً

جػرصذكػرقمنهمسميبرسالةالتسديدثمارخيناعنافالقلمفيسايركتبنااينمػا

علػيحسػبدالنبػوةمػنهػذاالكتػابايضػاًنشيراليههناكماقدمنافيجلػالبدكافك

الذصهوهدصكلضرير.  كضعهذاالكتابالنهالناصرلهغيرناكهوامرالتقرير

فنقوؿاعلمافاللهسبتانهاحدليسفيهجزءكجػزءالفػيالخػارجكالفػي

سواقحادثكخلقهكالةرضكاالعتبارقائمبنةسهغيرمتتاجاليغيرقكجميعما

اليػػرتبطبػػهلتنػػافياالرتبػػاطمػػعاالحديػػةالصػػرفةللػػزكـكجػػودذكػػركػػلمػػن

ايضاًالمرتبطينفياالخرفخلقهجمالً قائمبنةسهدكفغيرقاذالغيراالانهمتالش 

تتتاحديةالذاتمضمتلعندسطوعنورقكنعبرعػنهػذاالتالشػيانػهلغيػرق

ئمبنةسػهلنةسػهلعػدـانطوائػهتتػتجاللػهقػافالخلققائمبنةسهلغيرقكهوجل

يكوفالخلقالقائمبنةسهلغيرقالمتكثرفيذاتػهالختصػاصءسواقفالبدكافشي

يقػوـبنةسػهموضػوعاًلجميعمػابػهيمكػنافاالحديةباالزؿالطاكصللكلحاكياً

يقمبنةسهيرتبطبعضهببعضكيقوـبعضهببعضكااللمعلينتويمكنافمترتباً

ذاكهوظهوراالحدالقائمبالنةسالداؿبقيامهبنةسهعليهكبهعرؼنةسهلػهكه

يكوفمرتبطالمػدلوؿبالػدليلكهداهماليهكهوكمالهالذصتجليبهفالبدكاف

المسػػبببالسػػببكالمعلػػوؿبالعلػػةكالمعػػدلػػهبالمعػػدكالمشػػركطبالشػػرطك

وؿبالسؤاؿكالقابلبالةاعلػػ دعاءكالمسالمقتضيبالةتحبالمقتضيكاالجابةبال

تدؿعليالواحػدالةػردكدؿعلػيكهكذاكاالالختلالنظاـكبطلتالتكمةكلم

لوكاففيهماالهةاالوباليمبدئهػػ مبادصعديدةيدكركلنوعمنهعليقطبهكي



ٖٙ

خلقكقياـبعضػهفاالرتباطالتاـبيناجزاءالخلقاللهلةسدتاكلذهبكلالهبما

جاللػهدليػلعلػيكحػدةببعضكقياـالكلبنةسهكانطواءالكلتتتاالحدجل

يكوفالخلػقعلػينهػجالتكمػةكالصػوابجاللهفاذاكجبافالتقجلءالمبد

يكوفجميعماهومنجهػةالػربعمابهيختلالنظاـكينتلالزماـكجبافبريئاً

الكاملالقوصالقاهرالغالبالمهيمنالمستوليالواحػدالقديمالثابتالدائمالنور

مهيمنػاًغالبػاًقاهراًقوياًكامالًنيراًدائماًمستمراًاالحدعليكفقصةتهسبتانهثابتاً

كجميعماهومنجهةالنةسالتيهيضدهابعكػسذلػككمتتداًمتسقاًمستولياً

كمػػااليشػػتبهالنػػوربالظلمػػةكالزايػػلابػػداًاليكػػوفبينهمػػااشػػتباقكالتبػػاسابػػداً

بالمستمرالثابتهذافيالخلقاالكليكالوضعااللهيكامافػيعػالماالعػراضك

استتاراالغراضفقدشيبالتقبالباطلكالثابتبالزايلليبتليهمكيهلكمنهلك

عنبينةكيتييمنحيعػنبينػةكلتصػوؿاالختيػاركرفػعاالضػطراركاخػراج

ءمػنغيػرعػركةفلػوخلػصتجناتاالسراركعدـتمكنهممنالتمسػكبشػيمس

حجيكاضطرالػيكضػعكػليخفامرهماعليذصالتقكالباطلعنالشوبلم

منهماموضعهكمايصيركفاليهفياالخرةفمنالتكمةافقػدشػاباللػهسػبتانه

كجعػلللتػقضػغثاًكمػنهػذاالتقبالباطلكالباطلبالتقكاخذمنهػذاضػغثاً

شابهبتيثاذانظرعليماشابهكللباطلالمشيبرجتاناًعليماالمشيبرجتاناً

الناظربعينالةطرةااللهيةعرؼرجتافاالصلكمرجوحيةالةضػلفػيكػلمػن

الطرفينكانماجعلذلككذلكالنهمنلوازـالتعاكسكالتعارضالالزـللكثرة

لسارصفيالغالبكالمغلوبالالزمينللكثرةككونهمامنػهكاالختيارفيالخلقا

غالبعليالعرضػيكاليهكونًافافهمفلماجاءالشوبجاءالتعارضكالذاتيابداً



ٖٚ

هوالذصانزؿالكتابمنػهايػاتمتكمػاتهػناـالكتػابكاخػركلوبعدحينك

ابتغػاءالةتنػةكابتغػاءتشػابهمنػهمتشابهاتفاماالذينفيقلوبهمزيػغفيتبعػوفمػا

الػذينهػمالميػزافالمنصػوبتاكيلهكمايعلمتاكيلهاالاللهكالراسخوففيالعلم

الشوبباقياً ماداـ فوجب الرجوعاليمتكماتموازيناللهالتيلػيسالموضوع

منالتكمةخلوالملكمنهاالنهامتلعنايػةالعػاليمػنعػالماالعػراضكحكػاة

مددقكالبدفيدائرةكلامرمنقطبمتكػمخػاؿعػناالعػراضامرقكفيضهك

كسايراصتاباالعراضالمتجوبينعنهكاالالنقطعػواءيكوفكاسطةبينالمبد

ءعنالمبد قائمبالقسطشاهدبالتقنػاطقكهلكواجميعهمفالبدمنقلبمعتدؿ 

تجػوبينبالصدؽفيكػلامػريػدكرعليػهرحػيسػايرالمشػيبينبػاالعراضالم

كامػااسػتتياؤهاعػنالقلػبفتػدريجيكءبكثافةاعراضهمعناالستتياءبالمبػد

منهػادليػلامرطلبالمتكمػاتكالػرداليهػاكلالعراضدرجاتفوجبفيكل

العقلغيرالمشيبكهوالمستنيربنورالموازينالمربيبتربيتهاالمسددبتاييػداتها

لذصهومنجهػةالػربغالػبفػافكػاففػيكالذصكافقهجميعالعقوؿبالجملةا

عالماالصوؿفبنةسهكافكاففيعالمالةضوؿفباعوانهكانصارقكالمؤيدينلهك

عليالتقكالشيطافعلػيالػرحمنكحػزباللػهالذابينعنهكاليغلبنالخلقابداً

للػهكتباللهالغلبناناكرسػليافاهمالغالبوفكحزبالشيطافهمالخاسػركف

كلحقفيالملكفالجظافرمؤيدمنصورثابتدائمقاهرغالػبكفاذاًقوصعزيز

عليكلحقحقيقةكعليكلصوابنورككلباطلفيالملكمخػزصمكسػور

مثلكلمةطيبةكشجرةطيبةاصلهاثابتكفرعهافيمقهورمخترـمنقطعمغلوب

ةخبيثةكشجرةخبيثةاجتثتمنالسماءتؤتياكلهاكلحينباذفربهاكمثلكلم



ٖٛ

فوؽاالرضما يثبتاللهالذينامنوابالقوؿالثابتفيالتيوةالدنياكلهامنقرار 

كقدشتنبهذااالمرالكتابكيشاءفياالخرةكيضلاللهالظالمينكيةعلاللهما

فػيكػلاجمعينكذلػكسػنتهماللهعليهمبذلكاالنبياءاالطيابسالـاستدؿابداً

كيفيهدصبابكالكردفهنابعضتلكاالصلتكوفعليبصيرةقاؿاللهسبتانه

قوماً كةركابعدايمانهمكشػهدكاافالرسػوؿحػقكجػاءهمالبينػاتكاللػهالله

ـالظالمين كاسركاالنجوصالذينكقاؿكماللظالمينمنانصاركقاؿاليهدصالقو

افتاتوفالستركانتمتبصركف قلربييعلمالقوؿظلمواهلهذااالبشرمثلكم

كمناظلػمممػنافتػرصعلػياللػهكقاؿفيالسماءكاالرضكهوالسميعالعليم

باياتهانهاليةلحالظالموفكذباً كذب فمناظلمممػنافتػرصعلػياللػهكقاؿاك

يتقيريداللهافكقاؿليضلالناسبغيرعلمافاللهاليهدصالقوـالظالمينكذباً

التػػقبكلماتػػهكيقطػػعدابػػرالكػػافرينليتػػقالتػػقكيبطػػلالباطػػلكلػػوكػػرق

كالتكػوننكقػاؿافالذينيةتركفعلياللهالكذباليةلتوفكقػاؿالمجرموف

الخاسػرين مػن فتكوف الله بايات كذبوا الذين القػوـكقػاؿمن اليهػدص اللػه اف

كقاؿكاللهاليهدصالقوـالةاسقينكقاؿثاتياليةلحالساحرحيكقاؿالكافرين

بلنقذؼبالتقعليالباطلكقاؿجاءالتقكزهقالباطلافالباطلكافزهوقاً

مما الويل لكم ك زاهق هو فاذا بتعليماللػهكاستدؿبذلكنبيناتصةوففيدمغه

قػلمثلػهقولػهكءاكبرشهادةقلاللهشهيدبينػيكبيػنكمقلاصشيتعاليفقاؿ

كاستدؿبذلكنوحعليبصيراًبينيكبينكمانهكافبعبادقخبيراًكةيباللهشهيداً

يقولوفافتراققلافافتريتهفعلياجراميكانػااـالسالـفقاؿاللهنبيناكالهكعليه

فلماالقواقاؿحيثقاؿاللهسبتانهكاستدؿبذلكموسيتجرموفءممابرص



ٖٜ

جئتمبهالسترافاللهسيبطلهافاللهاليصلحعملالمةسدينكيتقاللهموسيما

فلماجاءهمموسيباياتنابيناتكحيثقاؿاللهالتقبكلماتهكلوكرقالمجرموف

هذااالسترمةترصكماسمعنابهذافيابائنااالكلينكقاؿموسيربياعلمقالواما

كاستدؿلهعاقبةالدارانهاليةلحالظالموفبمنجاءبالهدصمنعندقكمنتكوف

كياقوـمنينصرنيمناللػهافعصػيتهالسالـكقاؿبهصالحعلينبيناكالهكعليه

اخنهبالغيبذلكليعلمانيلمالسالـكقاؿاستدؿبهيوسفعلينبيناكالهكعليه

نبينػػاكالػػهككاسػػتدؿبػػذلكرسػػلاللػػهعلػػيكافاللػػهاليهػػدصكيػػدالخػػائنين

قالتلهمرسلهمافنتناالبشرمثلكمكلكناللهيمنعليمنيشاءالسالـعليهم

كناتيكمبسلطافاالباذفاللهكعلياللهفليتوكلالمؤمنوفمنعبادقكماكافلنااف

كلػوتقػوؿعلينػاعليمامربقولهاخبراللهسبتانهبقطعامدادقعنالكاذبمزيداً

اال فمػابعض الوتين منه لقطعنا ثم باليمين منه الخذنا قاكيل احػد  مػن عنػهمػنكم

انمايةتػرصالكػذبالػذينككصفاللهسبتانهصةاتالكاذبينكقاؿحاجزين

هػلانبػئكمعلػيمػنتنػزؿكقػاؿاليؤمنوفباياتاللػهكاكلئػكهػمالكػاذبوف

اليغيرذلكمناذبوفالشياطينتنزؿعليكلافاؾاثيميلقوفالسمعكاكثرهمك

كلحػقفػيالػدنياحتػيقػوؿافالنػواةنػواةكالتصػاةحصػاةيجػباالياتفاذاً

منعنداللهسػبتانهلػهنػورككػلباطػلفػيغالباًمؤيداًمنصوراًيكوفمصدقاًاف

مخػذكالًيكػوفمكػذباًالدنياحتيقػوؿافالنػواةحصػاةكالتصػاةنػواةيجػباف

يزدرصبػهكللباطػلبعػضمايتسػنافكافللقوؿالتقبعضماكمغلوباًمردكداً

كلكنعليكلحقحقيقةكعليكلصوابنوركيشترطفػيذلػكالنظػربعػين

االنصاؼكمجانبةاالعتساؼكطلبالتقكالمجاهدةفػيسػبيلهكالػدخوؿمػن



ٗٓ

للهسبتانهمنهالوقوععليالتققاؿامناللهسبتانهسائالًبابالمطلوبمستمداً

ككقػاؿالذينجاهدكافينالنهدينهمسبلناقاؿكقلمايعبؤبكمربيلوالدعاؤكم

ارادنعماليجبفيالتكمةالوصوؿلكلاحدالػيكػلمػاأتواالبيوتمنابوابها

فافاللهسبتانهاليغيرحكمتهالوسائلفماكافقدارادقمنخلقهكطلبهمنهمكفي

يردقمنهمكليسحيكشفلهمعنحقيقتهبطلبهمكماكافلمتعريةهاياقلهمصال

فيتعريةهلهمصالحكقضيعليهمالمنعمنذلكفهومتجػوبعػنهماليصػلوف

اليهبطلبهمالظاهرصالشرعيفافكينوناتهمتابيعنذلككهياقوصمػنطلػبهم

لعبادعمػاكلةهػملائالظاهرصكليساللهبظالـللعبيدكهوالجوادالتميدفهويس

 يطلبخالفهعنهم.قضيعليهمكلملهمعمايكاليسهكيوصلهاليهمالمت

فاذاعرفتذلككتبينتماهنالكفاقوؿافاللهسبتانهخلقخلقػهبتكمتػه

عليطبايعمختلةةكغرايزمتشتتةمدنيالطبعيتتاجبعضهمالػيبعػضكيتكةػل

جتماعكالتمدفكفياجتمػاعهمبػاختالؼبعضهمبتاجةبعضالقواـلهماالباال

مػاهػمفػيالػدنياالػيغرايزهمتنازعكتجاذبكتجادؿكتخاصمفيتتاجوفابداً

حاكمعادؿيقوـبينهمبالعدؿكيقضيبالقسطكيتكمبالتقكيتملهمعلػيمػا

فيهفسػادهمكبػوارهمفيهصالحهمكنظاـمعاشهمكعمارةمعادهمكيمنعهمعما

بهفيالملكفهػوالمعصػوـجعللهعامالًبمايكوفذلكالتاكمعارفاًالبدكافك

كتلكالعصػمةليسػتعالمػةفػيظػاهركعمالًهوخالؼالتقعلماًالمطهرعما

يكوفباختياراللهسبتانهالعالمبالغيػبالخلقةفاليعلمهااالالذصخلقهافيجباف

يخصبهمنافعاؿالربوبيػةعليػهاحداالباظهارماكالشهادةكاليطلععلياختيارق

يجتمػعالعقػوؿعلػيانكػارقكينافيػهعنػهممػايعجزالبشػرعنػهكنةػيمػاكهوما



ٗٔ

استقباحهفمنكجدبينالخلقهكذاكقاـبينيدصاللهسػبتانهفػيعبػادقحاكيػاً

يظهػرعليػهدقكلمانهمنعندقكايدقاللهكصدقهكامدقكارشدقكسدعنهمدعياً

ماينافيمدعاقهوالتقالذصالشكفيهكالريبيعتريهكيجباتباعػهعلػيكػل

قاؿهوحكماللهالتقفيعبػادقكمناطلععليهثمهوالميزافالتقالمتبعفكلما

يجبطاعتهفمنيطعالرسوؿفقداطاعاللهفمننصبهعليعباداللهبعػدقاكاخبػر

اللهتعاليهوالمطاعالمتبعبعدقكهوغنػيعػنالبرهػافازيػدمػنبكونهمنعند

ذلكفافجاءبعدذلكبمعجزللبشػرفهػوفضػلمػنعنػداللػهسػبتانهكلػهالمػن

لكلمنفتصاليتتاجالالحقاليدليػلاخػرفػافثابتاًفماداـنصالسابقمعلوماً

يجػدداللػهلػهالمعجػزكفاختةيبتقلباتالزمافكتغلباتاهلالعػدكاففالبػدكا

مقاؿمقاؿفذلكالقائمبالقسطفيهذقاالمةهوالبرهافليبلغحجتهكاليبقيلذص

اللهكسالمهعليهكالهكذلكمةركغعنهفيهػذقاالمػةمتمدبنعبداللهصلوات

معمابسطناالقوؿفيهفيجلدالنبوةكامابعدقفػنتنلطػوؿالزمػافكاختصػارالبيػاف

فيذلككلهاكافيةشػافيةكافكافاصتابناقدجمعواكتباًتتاجاليدليلغيرالنصن

منهاكتاباثبػاتالهػداةبالنصػوصكالمعجػزاتللشػيخمتمػدبػنالتسػنالتػر

العامليمجلداتيشتملعلياكثرمنعشرينالفحديثكاسانيدتقػاربسػبعين

ككتابغايػةالمػراـللسػيدهاشػمالفسندمنقولةمنجميعكتبالخاصةكالعامة

بنسليمافيشتملعليازيدمناربعةاالؼكاربعمائػةحػديثفػيتعيػيناالمػاـك

كلهامنكتبالعامةكالخاصةكقدطبعكانتشرفيالػبالدكمتمداثباتحقاؿ

التمدللهاليغيرذلكمنالكتبالتػيقػدميتالػبالدككلهػاكافيػةشػافيةتغنػي

التقكيزيداحاديثهاحدالتواتربمراتاالاناقدقصدنافيهذاالكتػابايػرادطالب



ٕٗ

.ادلةاليسعالخصمردهاكالاالعتراضفيهاكالانكارهاعندسماعهاكالتاملفيها

عترةلهادعتاالمامػةكاجتمعػتعلػيهمفاقوؿالشكفيافبعدالنبي

ديػثبسػبعينالػفسػندكاكثػركصػدقهمطائةةمناالمةكرككافيامامتهماحا

كشػرايعكدعػواتكذرايػعكادعػواجماعةكهػمالشػيعةكنشػركافػيهماحكامػاً

العصمةكصدقهمالشيعةكادعوافيحقهمالعصمةكالطهارةكالمكابرفػيذلػك

نبيبمكةكادعائهالنبوةكاتيانهبشػرعككتػابكمعجػزئكلهكالمكابرفيمجي

كذلػػكاليكلػػمكاليتػػاججكاليخاصػػمكالشػػككالريػػبافسػػالطينبعينػػه

اعصارهمكعلماءهاكاغلبالخلقممنحادعنهمكذهػبالػيغيػرهممػنفػرؽ

عشريةكانواساعينفياطةاءنورهمكازهاؽامرهمالسنةكالجماعةكغيراالثني

سوهمكشػتتوهمككادحاضحجتهمحتيانهمقتلوهمكاسركهمكسلبوهمكحب

نظرفياالسػالـبػلعنػدالخػارجينمنػهكفعلواممااليخةيعليذصفعلوابهمما

فيطلبعيبكقدحفيهميسقطونهمبهمننظرالناسكيظهركفانهػمكانواابداً

يسعهممػعشػدةفتصػهمككصنةواتصانيففلميدعونهككتبواكتباًاليليقوفبما

كالقلػيالًكثيػراًيعيبواعليهمشػيئاًالعداكةكطوؿاالعصارافتعددانظارهمكشدة

ينػافيادعػاءهمبػلاجمعػوامػعشػدةيتكواعنهممػاكلميجدكافيهممغمضاًلمك

ككرعهمكزهػدهمكعلمهػمكحسػبهمكنسػبهمكانكارهمعليصدقهممجمالً

كتػبهمكمػاسػمعتامامتهمكلزكـمودتهماليغيرذلكمنفضائلهمالتيميت

بعضهاكتواترعنهمبالضركرةعندالشيعةانهمادعوااالمامةكشهدبػذلكاصمػن

كسػايراالصػتاببركايػةاالعػادصفهػمالكتابكاخبارالتتصيعػنالنبػي

ذلكالشكفيانهماتوابخوارؽعػاداتكجاللهكمعالمصدقوفمنعنداللهجل
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الػيكبعيػداًرمنقبورهمكمواضػعاقػدامهمقريبػاًحتيانهاتظهمعجزاتمجمالً

فعلمنابذلكانهمحججاللهعليالعبػادكخلةػاءالينكرنوعاًزمانناهذاكذلكمما

فيالبالدكقدصدقهماللهسبتانهاذقاموابينيديهكفيمرأصمنػهاللهرسوؿ

االسننكنشركااعػالـكمسمعكادعواالخالفةكالوصايةكفرضواالةرايضكسنو

بػػاصكاخبػػاركايوافػػقالعقػػلالسػػليمكاستشػػهداصػػوؿالػػدينكفركعػػهعلػػيمػػا

يػدحضحججهػمكيبطلدعػواهمكلػمينكراللهسبتانهعليهمكلمالتتصيفلم

عليبطػالفاحػدفػاففيمقابلهمكمتضانكارالمنكراليكوفدليالًيقماحداًلم

اذابطلاللهحججهػمكاتػميةدهمشيئاًكلمايضاًاللهالناسانكركاعليرسوؿ

فلوكافللهحاكمفيارضهغيرهملقاـباالمرباقامةاللهنورقكلوكرقالمشركوف

كبػراهينعلػيكاظهرحقهكابطلامرهمبتاييػداللػهكنصػرقاللػهكاقػاـحججػاً

امرهمكيدحضبػهحججهػمحقيتهكبطالنهماكاثاراللهغيرقممنيشاءيبطلبه

باؿ ابطل كما حججالمخالةينكاظهػربطالنهػمللعػالمينككلمػامتمدالبتة

سعيالساعوفكمنكركافضائلهمالناصبوففياطةػاءنػورهمكاخمػاؿذكػرهمك

اخمادامرهمازدادنػورهمكشػاعذكػرهمكفضػلهمحتػيطػرؽاالسػماعكمػي

ككاليتهمفيجميعاالحناءحتيبلػغاعنػافالسػماءاالصقاعكانتشرالويةامامتهم

فلماعجزكاعنذلككلهبادركااليقتلهمكسبيهمكاسػرهمكنهػبهمفمػاازدادكا

كالتمدللػهفػاصدليػلاحكػممػنذلػككاصكقػدراًكعلواًبذلكاالعزةكشرفاً

يعترضػهبرهافاقػوصممػاهنالػكفهػذاهػوالبرهػافالػذصاليتتمػلالػنقضكال

معترضفيالطوؿكالعرضكبهذاالسراجنهتدصنتنفيجميعظلماتاالرض

كنقيمبهكلسنةكفػرضفالتمدللػهالػذصهػدانالهػذاكماكنػالنهتػدصلػوالاف
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خصػنااللػهبتشػييداركانػهكاجتبانػالشػرحهكبيانػهكممػاهدانااللهكهذاالبرهاف

يكػفلطػرؽالبطػوفكالظهػوراكلػمهاديػاًلػيالًفيالصػدكركدناهيكبهشةاءلما

ءقػديرفهػوحسػبناكعليكلشػيءعليمءشهيدكبكلشيبربكانهعليكلشي

 نعمالموليكنعمالنصير.ك

ذكرقالسابقوفكافابطليذكركافيابتاثهممااعلمافبناءالناساففصـل:

بػاهرةكالػدالئلالظػاهرةكصػارمػناللهامرقكاخمدنارقكقطعاثارقبػالتججال

عنهعنػداهػلالبصػيرةفيكػرركففػيكتػبهمكمتػاكراتهمتلػكالشػبه المةركغ

يسمعواادحاضاللهتعاليقػدرقالمةركغعنهافيجددكفالشبهفياذهافالذينلم

المنةعليعبادقالةػراغعنهػااياهاكمنذلكامراالمامةكقدحصلكالتمدللهذص

اضرؤسػػاءالضػػاللةالػػذينكػػانوايظنػػوفانهػػمامػػراءالػػدينكخلةػػاءبػػانقر

كبقيخياـمذهبهمبالعمودكبقوامتةرقينحيارصمتشتتينتتتاللهرسوؿ

يخلػواالرضسػبقانػهاليجػوزافكلكوكببةضلاللهالودكداذقدعرفتممػا

الةػػرايضكمػػنحجػػةللػػهسػػبتانهمػػدبرالمػػرالملػػكعػػالمبػػالتالؿكالتػػراـك

كقطعاالحكاـكتدبيرامرالعبادكتعميرالبالدكقداخترـامراالعادصكالتمدلله

كبقػػيامػػرهمكسػػركانيةكدابػرالقػػوـالػػذينظلمػػواكالتمػػدللػػهربالعػػالمين

قيصرانيةكعادكااليالجاهليةاالكليكليسفيهممنيدعيفيحقهكلػوبالباطػل

كانهحافظالػدينكحػاكمبالشػرعالمبػينمنػذيةةرسولهانهخليةةاللهكخل

ختػػراـكاالنقطػػاعباطػػلمضػػمتلقػػركفكدهػػورككػػلمػػذهبمبنػػاقعلػػياال

حاجةاليبرهافاخربعدهذاالبرهػافبعػدانقراضػهمكانمػاكػافيخػتلجفػيفال

راءككافتػالصدكرالضعيةةبعضالشبهحينكاففيهممنيدعياالمامةكلوكذباً



ٗ٘

 لدؿهكذاامااالففقدكقعالةراغعنذلكبالكليةكلوكافامرخالفةرسوؿمدع 

 عنامرخليةته.فضالًعليبطالفامرذلكالرسوؿايضاً

عاداليذلكحيثانػهلػيسفػيهمامػاـقػائمللػهكلوقيلافامرالشيعةايضاً

يساالمركذلكلقلت بتجةظاهرمعركؼفدؿذلكعليبطالفامرهمايضاً

كالشػػيعةاالثناعشػػريةمجمعػػوفمقػػركفعلػػيكجػػوبخليةػػةللػػهفػػيارضػػهك

اتوفعليذلكبادلةكبراهينمنالكتػابمجمعوفعليانهموجودالياالفك

عديدةمنكتبالعامةكالخاصػةكشػاركهمفػيكالسنةكيرككففيذلكاخباراً

وففيالتجةالظهوركالبركزفػافالةائػدةكاليشترطذلكغيرهممنالعامةكثيراً

 التيفيالتجةليستمتضالسلطنةكالتكومةالظاهرةبلفائدتهامور:

سػمعتكستسػمعفػذلكمنهاالةوائدالكونيػةالتػيتترتػبعلػيكجػودقممػا

كعػزكيشترطفيهشهادتهللخلقالشهادةالخلقلهكماينتةعالخلقمنفضلاللػهجػل

 كعدـمشاهدةالخلقللهالينةيحاجةالخلقاليخالقمةيضممدلهم.اليشاهدكنه

كمنهاالةوائدالشرعيةفمنهاحةظالكلمةكجمعهاكجمعالةرقػةكتةريقهػا

يتتاجاليرؤيتهللخلقالرؤيػةالخلػقكرعايتهاكالتةظلهمكعليهمفذلكايضاً

متػضالسػلطنةكالتكومػةكلهكامراالمامةامػرعظػيمكخطػبجسػيمكلػيس

 تجنيدالجنودكحةظالثغوركماستسمعافشاءاللهتعالي.

كمنهاالتكمبينالمتنازعينكاجراءالتدكدكتجنيػدالجنػودكذلػكايضػاً

كاليجػػبفيػػهمشػػاهدةالرعيػػةكاجماعػػاًكنقػػالًامػػراليجػػبفيػػهالمباشػػرةعقػػالً

يكػنكينصبالقضػاةكائمػةالصػلوةكلػميبعثاالمراءللسلطافككافالنبي

يكيشاهدقجميعاالمةككذلكاليوـامرالشػيعةسػلطانهمجميعهابمباشرتهكلم
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موجودغايبفنةرضهفيبعضالقرصكاليشاهدقكلالرعيةكيخرجامرقكنهيه

رجكخالينوابهكامرائهكقضاتهكقدخرجمناحاديثهاليشيعتهكامرقكنهيهما

قرركنتننعملباحاديثابائهمنحيثانهػامقػررةماقررمناحاديثابائه

عػّدلناكاعػدلنافعملنػابهػذقمنعندقفلونهاناعنهاكليةتركناهاكعػدلناحيػثمػا

االمػرانػهلػيسيغيػراكامػرقكنواهيػهكليػةكةبامرقكنهيهغاياالخباركلهاعمالً

كتقريبالبعيدكتبعيدالقريبكليسلناالتعرضعليػهالبتػةيغيرهابتغييراالفهاـ

فهوموجودكتصرفهثابتموجودبالتةاكتمعاياـظهورقكالقوؿبانػهلػوكػاف

 كنتاتشرؼبلقائهتمنك ظاهراً

ما كل يدركػهما المػرء  يتمني

 

 التشتهيالسةنتجرصالرياحبما 

 

ككلكفلعلهلوكافظاهراًيشاهدالنبيمهذااكيسكافمنافضلالصتابةكل

تمػوتككػافياتيػكياذفلكفيالتخلفعنهكتركهككنتفيهالػيافبثغركلم

االخباربالركاةكماتاتيػكاالفككنػتكمػاتكػوفاالففػاصفػرؽفػيظهػورقك

 خةائهبالجملةبينناكبينالعامةبوفبعيد.

طػػفكتصػػرفهلطػػفاخػػركعدمػػهمنػػاكامػػامػػنقػػاؿافاالمػػاـكجػػودقل

يعػػرؼامامػػهكمػػاينبغيكحسػػبتصػػرفهمتػػضتصػػرؼالسػػلطنةاكدارصفلػػم

تعػرؼخصمهبهذاالقوؿككلمعليقدرعقلهكستسمعفيخالؿهذاالكتابما

منهافاالمػاـيقػوـبػهامػرالكػوفكالشػرعفػيالػدينكالػدنياكاالخػرةكلػوالق

عندينهبالجملػةبهػذاالبرهػافنتػنؼاحدنةسهفضالًيعرلساختاالرضكلم

اليقينبكلحػقكيثبػتبػهامامػةاالئمػةاالثنػي بخصوصػهمكعشػرنتصل

التمدللهربالعالمينكصلياللهعلػيمتمػدكالػهالطػاهرينكلعنػةاللػهعلػي
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 اعدائهماجمعين.

ـــل:  وموفيكػػوفالمعصػػاعلػػمافالػػذصيقتضػػيهاالدلػػةالعقليػػةاففص

عشرمنهمكاحدهوقطبهمكمركزدايرتهمكقلبهمكايةالواحداالحػدفػيهمةاربع

وفػ كعرشاستواءالرحمنلهمكالسةيربينهمكبينربهمكاثناعشرمػنهمهػمشػ

ذلكالواحدكتةصيلهككجوههفيتوجهػهالػيسػايرالرعيػةكتػوجههماليػهك

وفكمتلذلكالتةصػيلػ همهوكعاءتلكالشايدصعطائهكمنعهككاحداخرمن

كحاملتلكاالنواركمجمعتلكاالسراركافكػافلهػمفػوؽذلػكمقػاـكاليػة

عنالكثراتدالةعلػيكحػدة مقدسة كحدة مقاـ هذين فوؽ ك كلية نبوة ك كلية

ذلكفيالعقػوؿادلػةكفػياالفػاؽكاالنةػسايػاتكفػي علي ك البريات خالق

كالسنةشواهدكفيالقركفالخاليةسننكقدمربعضالوجػوقفػيجلػدالكتاب

 يتيسر.النبوةكنذكرمنهاهناما

اعلمافاللهسبتانهكافاذالكػاففػيقػدستوحػدقككنػهتةػردقفتجلػي

الةػوادمقامػاتكافبمطلقالوجودبهاذالسابقعليهكخلقهبنةسهكلهفيتزييل

كحدانيلغايةبساطتهكسبقهعليكلكثرةككونهعلػةكػلكانتمتتدةباتتاد

عنكلاعتبػارسػواقمعرًصمتضاًءفلهحيثاليربهكهوحيثكونهكجوداًشي

حتياالطالؽكيعبرعنهبػالوجودالبشػرطكمػناطلقػهعلػيذاتالتػقاالزليػة

لوجودالمطلقكلهكعالفيافانهالاسملهكالرسمكانماهوعنوانهجليفقداخط

حيثمننةسهكمخلوقيتهكلهمنهذاالتيثمقاماتنعبرعنػهبالكيػافالثالثػةك

هيجهةاجماؿككليةمعنويةكجهةتةصيلكصورةجزئيةبالنسبةكحيثثالػث

التةصيلكهذقالكيافمماالبدمنهفيكلمكوفؤبينهماهومنتهياالجماؿكمبد
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قدبرهنعليهفػيمتلػهفػيسػايركتبنػاكيعبػرعنهػافػيالةلسػةةكاليتماالبهك

ممػابالركحكالنةسكالجسدكلكلمنهذقالكيافالثلثةطبايعاربػعكهػيايضػاً

البدمنهفيكلحادثكقدبرهناعليهفيسايركتبنافيالةلسةةكغيرهاكمنثػم

التكماءعليافكلممكػنمثلػث ظهػرهػذقالكيةيػةكلمػاالكيػافكمربػعاطبق

الكيةياتاالربعفيجميعمراتبالكيافبدتاثنتاعشرةكيةيةمختلةةفيالصػةة

كذلكافالموجودالبدفيهمنهذقالكيةياتعندانخالقهمػنفعػلفاعلػهكلكػل

كيةيػةكيػػافثلثػةركحانيػػةمجملػةصػػاعدةكجسػدانيةمةصػػلةهابطػةكنةسػػانية

مؤلةػةفركحانيػاتالكيةيػاتكلهػافػيالكػوفالركحػانيمتوسطةرابطةبينهمػا

للموجودكهومؤلفمنهاكنةسانياتهاكلهافيالكػوفالنةسػانيلػهكهػومؤلػف

منهاكجسدانياتهاكلهافيالكوفالجسدانيلهكهومؤلفمنهافتتقػقللموجػود

غنيلهعنهػاالبتػةصعنهاكالمراتبهالمتيمنحيثتعينهاثنتاعشرةكيةيةبهاتتم

ذلكالتيثاالكؿاصالوجودالمتضالالبشػرطهػوكػالرحمنالمهػيمنعلػيك

عرشجميعتلكالكيةياتككالمادةالساريةفيجميعمراتػبالصػوركالتقيقػة

نةسهمبرؤعنتلكالصةاتكللمجموعمنالظاهرةبجميعتلكالتعيناتكهوفي

التركيبيالتاصػلمػنتركػبالكػلفهػذقحيثالمجموعحيثاخركهوالتيث

الغنيللموجػودعنهػاكبػينهػذينالتيثػيناصالػذصعبرنػاعنػهعشرحيثاًةاربع

بالوجودالتػقكحيػثنةػسالتجلػيمقػاـبرزخػيكهػومقػاـالوجػودالمطلػق

السارصفيجميعتلكالكثػراتكهػوحيػثاتتادهػافػيمعنػيالوجػود النوعي

مقاـجهتافجهةاليالوجودالتقكجهػةالػيالكثػراتكهػياالطالقيكلهذاال

الةػوادحيثصلوحهلتلكالتعدداتاالعتباريةالمعتبرةالمثبتةفيهمنبابتزييػل
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ثػمتةصػلهػذافكركيتهظهورهافياالثػارفتةصػلالواحػدبهػذيناالثنػيناكالً

لخركجالواحػدكاالثنػيناالثنافبالكيافالثلثةثمالكيافبالكيةياتاالربعكالج

ظهػرالثلثػةعنحدالكثراتتعينكوفاكؿاالعدادثلثةكاكؿاالزكاجاربعةفلمػا

فياالربعةحصلاالثناعشركباجتماعهاحصلالسبعةفثنيتفيالتجليفينةسػه

عشركقدظهرسرذلكفيجميعمراتبالوجودفيافاقهػاةكفيتعلقهفظهراربع

تشاهدفيالعبوديةالدالةعليمراتبالربوبيةكفيمػاهيهنػاالػداؿاماكانةسهامنه

هنالككهوافهذاالعالملهحيثمػنربػهكهػوالجسػمالمطلػقمػعقطػععليما

النظرعنقيداالطالؽكهػوايػةاللػهكمثالػهكنػورقفػيهػذاالعػالمكحيػثاخػر

همػادةجوهريػةكصػػورةللجسػممػنحيػثاالطػػالؽكهػوالجسػمبشػرطالكلػػ

صلوحيةكهوايةالمشيةكهذافالمقاماففػوؽمقػاـالكثػراتكالتعينػاتكلهػذا

العالمفيمقاـالتعينبعدثلثمراتبمقاـاجماؿكهوالعرشكمقاـتةصيلكهو

بينكهواالفالؾكالكرسيكهيبرزخبينالعناصركالعػرشالعناصركمقاـبين

العرشاجماؿكهوالكرسيكمنحيثالعناصرتةصيلكهواالفػالؾلهمنحيث

السبعةكالكيةياتاالربعساريةفيجميعهػذقالمراتػبالثلػثاالافركحانيػات

االعلػيفاتتػدتلشػدةالتشػاكلكظهػركاحػداً العػرش فػي اطلػسكالكيةيات

مػناشػدتكثػراًكافكانػتجسدانياتهافيالعناصرالسةليكظهرتاربعػةنوعػاً

االفالؾكنةسانياتهافياالفالؾالوسطيفالكرسينةسكليةكاالفالؾمشػاعرها

كقواهاكماافزحلعاقلتهاكالمشترصعالمتهاكالمريخكاهمتهاكالشمسمادتها

اصالمػػادةالظػػاهرةمنهػػاكالزهػػرةخيالهػػاكعطػػاردفكرهػػاكالقمػػرصػػورتهااص

كظهػرالتعػػددهنػػاالفاالفػالؾجهػػاتتعلقػػاتالكرسػػيصػورتهاالظػػاهرةمنهػػا
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بالسةلياتكيركبمنهذاالمجموعبدفجامعيجمعجميعتلػكالقػوصكيظهػر

منهاثاركلكاحدكافعالهكذلكمتسػوسمشػاهدكايػةذلػكفػياالنسػافايضػاً

كمشاهدفانهمركبمنقبضاتهذقالبسايطكلهمنكلكاحدمنهاحصةكقبضة

جميعالعالمفانه في جارية المراتب قدعلماكلواااللبػابافاالسػتدالؿعلػيهذق

كاناانمػاكرسماًاالافلهذقالمراتبفيكلمقاـاسماًماهنالكاليعلماالبماهيهنا

 ذكرناقباللسافالطبيعيلتعليممنالدريةلهفيااللهي.

وجػودالمطلػقكالتجلػياالكؿافكاماالقوؿفيػهباللسػافااللهػيفػيمقػاـال

لذلكالتجليحيثينحيثذاتكغيبكهوحيثالمثاؿالملقيفيهويتػهكحيػث

بشرطالتقدسعػنالكثػراتكائيتهللهسبتانهكحيثنةسالتجليككونهكجوداً

وفكلػهمػنهػذاالتيػثػػػ يداتفيجهتيهكحيثظهػورفػيالشاالطالؽعنالمق

اـباطنكمقاـبطػوفكمقػاـظػاهركمقػاـظهػوركلهػذقالمقامػاتاربعمراتبمق

االربعةمقاـكليةكمقاـجزئيػةكمقػاـبينهمػابرزخػيرابػطبػينربوبيػةالكليػةك

عبوديةالجزئيةكقطببينهاهومتلعنايةالعاليكالسةيربينػهكبػينالػدانيكهػو

مػةالتامػةكالشػخصالجػامعكالنػورالقلبالمتوسطبينتلكاالعضػاءكمقػاـالكل

لػهعػودكابػداًيخضػريقملةسطاطالتجليعمودكلمالالمعكلوالهذقالمراتبلم

عشػركهػويتتققتاـالمراتبكاملالمقاماتكللمجموعالمركبمقػاـرابػعلم

يكػنكليػاتالتكمػةلػممقاـالتامليةلتلكاالنواركالوعائيةلتلكاالسػراركمػا

تامةفيظهورهاتامةفيبطونهاكاملةفيكليتهاكاملةفيجزئيتهاكانتالتكمة

عشػرةكلمػاكػافهػوناقصةمنالتكيمفظهرملكالتجليبهػذقالجهػاتاالربػع

مؤثرجميعماعداقسرصهذاالسرفيجميػعتلػكاالثػاركجػرصذلػكاالمػرفػي
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لوجػودالمطلػقالػذصهػوالمشػيةجميعاالقطاركلماكافاكؿصادرمنػهاصمػنا

اللػهكسػالمهعليػهكالػهكاالثػريطػابقالمخلوقةبنةسهاالنورالمتمدصصلوات

كانمػاذكرناهػافػيالتجلػيبلتتققفيػهاكالًذلكالسرفيهايضاًصةةمؤثرقجرص

ادصكمشاهدةاالسرارفياالثػارفتتقػقفػيذلػكالنػورؤاالكؿمنبابالتزييلالة

شانهكمثاؿللعاليالواقعفيهويتهكهػومقػاـاتتػادهمـائيةللواحداالعليجلمقا

كمقاـائيةللمشيةكهومقاـاالثنينيةكالوصوؿالػيكلنامتمدفيالمتمديةكمقاـ

حوؿحجابالعظمةبعدالطواؼحوؿحجابالقدرةفشقذلكالنورنصةينفقػاؿ

تتقػقلػهفهواخوقكنةسهكمنػهكنصفكنعلياًكلاللهسبتانهلنصفكنمتمداً

فيمقاـالظهورثلثةمقاماتنبوةككاليةكعصمةفػالنبوةهػيكالقلػبكالقطػب

بينهذقالظهوراتكبينالعاليكالسةيربينهماكالقائممقاـالعاليفياالداءكمػا

علػيعلػممنػهاستخلصهفيالقدـعليسايراالممفيحقهقاؿاميرالمؤمنين

عنػهاقامػهفػيكناهيػاًانةردعنالتشاكلكالتماثلمنابناءالجنسكانتجبهامراً

ك سايرعوالمهمقامهفياالداءاذكافالتدركهاالبصاركالتتويهخواطراالفكار

هػوالملػكالجبػار اال الػه ال االسػرار فػي الظنػوف غػوامض فهػوالخطبػةالتمثله

ئيةالقديمةمنةردعنالتشاكلمػنابنػاءجنسػهكهػماالكليػاءمستخلصفيمقاـاال

اللهعليهكالهكقائممقاـالعاليفيمقاـالقطبيػةفػيفغيرهمليسمنجنسهصلوات

االداءعنهكلهمقاـهويةكانيةكهوحيثنةسهفينةسهكهومقػاـالواليػةفلػهفػي

افلػهثلثػةكيػافكػوفركحػانيبالنسػبةالػيلماذكرنامنهذاالمقاـاثناعشرمقاماً

مقامهككوفنةسانيككوفجسدانيكلكلكوفمنهامقاماتاربعةمقػاـالبػاطنك

البطوفكالظاهركالظهوركماقدمنافالظاهرهوظػاهرالبػاطنكالظهػورهػوظهػور
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 الشخصية.البطوفكللباطنكالظاهرماديةكافاختلةافيالنوعيةك

علمهناافالعرفاءاختلةوافيالنبوةكالواليةايهمااشػرؼكاعلػيفمػنهمكا

منقػاؿبتقػدـالنبػوةعلػيالواليػةكمػنهممػنقػاؿبػالعكسكالظػاهرافالنػزاع

منالمسلمينفيكلمقػاـاشرؼمنعلياتةاقاًباختالؼاالنظارفافمتمداً

كالتػقاففهػيلمتمػداكالواليػةفافكانتالنبوةاشرؼفهيلمتمػد

ذلكيختلفباختالؼاالنظارفافاريدظواهرهمافالنبوةاشػرؼالنهػا في القوؿ

مقاـالسةارةكالوساطةالكبرصكالمنبئيةعناللهسبتانهبالةتحكالكسركالػولي

حقحقهكالسايقاليكلمخلوؽرزقهكهوالمباشرالمتعلػقهوالمعطيكلذص

كليساللهسػبتانهبنبػيكالاريدالمرادمنهمافاللهسبتانههوالوليبالرعيةكاف

لعػدـاسػتقاللهفػيجنػبربػهتظهرفيالنبػيرسوؿفهنالكالواليةللهالتقكلم

لكمالهكغايةقربهكظهرتفيالوليالستقاللهالنهجهةنةػسالنبػيكمػايظهر

رادمنالةاعلهواعليمنالمصػدرالةاعلفيالمشتقعنالةعلالمتاخرعنهكالم

كيوصفالعاليبالةاعلكاليوصفبالةعلفالةعلاعليمنظاهرالةاعػلكادنػي

بالةاعػليسػممنالمرادمنهكالةعلاحكيللةاعلكاقػرباليػهكاشػرؼكافلػم

الضمتاللهفافهمالمثػلفػالنبوةادنػيمػنبػاطنالواليػةكصػورتهاكظهورهػاك

.تثليثاالسمكمتمدبتربيعهكالثلثةفردكاالربعةزكجبظهرعليالجلذلك

فاذاعرفتذلكفػاعلمافالمػادةجهػةالػربالعليػاكالصػورةجهػةالػنةس

الدنيافالمادةاحكيللربهنػاكالصػورةاحكػيلظهػورقكقدقػدمناافالبػاطنك

لػكظهػرتالمقامػاتالظاهرلهماماديةكالبطوفكالظهورلهماصوريةفالجلذ

االربعةفياالكوافالثلثةبمقامينكلويينكمقاميننبويينيعنيظهرفيكلكوف
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مقػػاـالبػػاطنكالظػػاهربالولويػػةكالعلويػػةكمقػػاـالبطػػوفكالظهػػوربالنبويػػةك

المتمديةفظهرسيدهمكافضلهمالذصهوفيمقاـالباطنبالعلويةكسػميبعلػي

فػيالصػورةكبمتمػدبالمتمديةكلذلككافشبيهاًكظهربعدقالتسن

بػهكبالعلويةكلذلككافشبيهاًمتمدكظهربعدقالتسينالسيرةككنيبابي

كاباعبداللهفافمقاـعلي اباعلي اكؿمقاماتالعبوديةكالتابعيػةلمتمػدكاف

مظهربعدقالقػائمثاناعبداللهكاخورسولهكاناعبدمنعبيدمتمداالعليفقاؿ

افضلالكلكظهربعدقعليبػناللهفرجهبالمتمديةكهوبعدالتسينعجل

العابدينثمظهربعدقمتمدبػنعلػيبالمتمديػةكالتسينبالعلويةكلقببزين

صارمدينةالعلمكبػاقرقثػمظهػربعػدقجعةػربػنمتمػدبالعلويػةكلػذلككنػي

بالعلويةثمظهربعدقموسيبنجعةربالمتمديةكعبداللهكالتسينالظاهربابي

موسياسمنبيطابقاسمهاسمالموسياالكؿكلقببالكػاظمكهػومػنصػةات

فظاًبادباللهسبتانهمتمدالكاظمللغيظتادباً كنت غلػيظالقلػبالنةضػواكلو

االيةثمظهربعدقعليبنموسيبالعلويةكلقػبمنحولكفاعفعنهمكاصةح

التسنثمظهربعدقمتمدبنعلػيبالمتمديػةثػمبالرضاللمرتضيككنيبابي

انماانتمنذركلكلقػوـظهربعدقعليبنمتمدبالعلويةكالهادكيةالجلقوله

التسنبالمتمديةعليحذكالتسناالكؿككنػيقالهادصثمظهربعدكعليهاد

اللػهعلػيهمهمكتػرتيبهمصػلواتمتمدمثلهكهذامنغريػباسػراراسػمائبابي

هػميصلالينامنطرؽاالخبارافضليةبعضالثمانيةمنبعضكهػماعلػمبمػالمك

قالػتاففاطمػةاللهعليهمنعمركصفػيكتػابسػليمبػنقػيسعليهصلوات

كحمػزةككالتسنكالتسينفيحديثطويلذكرفيهعلياًاللهلرسوؿ
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اخيعليافضلامتيكاللهميتافضلفقاؿرسوؿجعةرفاصهوالءالذينس

حمزةكجعةرافضلامتيبعدعليكبعدابنيكسبطيالتسنكالتسػينكبعػد

اليالتسينمنهمالمهدصكالذصاللهاالكصياءمنكلدابنيهذاكاشاررسوؿ

هػذاالخبػركقبلهافضلمنهاالكؿخيرمناالخرالنهامامهكاالخػركصػياالكؿ

الخبريعطيافكلسابقمنهمافضلمنالالحقالفالسابقاماـالالحقكالالحػق

اللهعليػهافضػلافالقائمصلواتكصيالسابقكفرعهكلكنركيتركاياتاخر

اللػهعلػيهمكامػافػيغيػركالعلمبهمعنداللهعزكجػلكعنػدهمصػلواتالتسعة

يكػػوفافضػلمػػناالمػاـالبػدكافمتكػمفػػافالقػائمفالبرهػافالػػذصذكػرق

كاماالتامللهذقاالنواركالجامعلهذقاالسرارهالماموـككلصامتماموـالمت

فيمقاـالصورةالمناسبةللمتمديةكصػاحبالعصػمةالكليػةفهػوالذصهوايضاً

باـ المكناة لهامقاـالتجريةللعيوفاالثنتيفاطمة ك بعشرةالمنبجسػةبضػرابيها

.عشرسبطاًعصاءموسيعنداستسقائهلقومهاثني

ةكجهاتهاثػمػػوفالمشيػػ لهعليهمفيهذاالعددعليطبقشالبالجملةهمسالـ

ءبتسػبهفػياالفػاؽكسرصسرهمفيجميعالعالمكظهرهذقالجهاتفيكػلشػي

بيػرظهػرانػوارقفياالنةسكمنالعجبافالبدفاالنسانيالذصهوفذلكةالعالمالك

عشركهيحواسهالخمسالظاهرةكحواسهالخمسالباطنػةكنةسػهكهداتهفياثني

كعقلهفلورفعتهذقاالنوارالتججعػنارضالبػدفلسػاختكرجػتكانػدكتك

انمايبقيالبدفكيهتدصبهذقالهداةكالرعاةلههذاكفينظراخػرلػهقلػبعرشػيك

ليةكعالمةمشتركيةككاهمةمريخيةكمػادةشمسػيةكخيػاؿصدركرسيكعاقلةزح

زهرصكفكرعطاردصكركحقمرصكصةراءناريةكدـهوائيكبلغممائيكسػوداء
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 بترؼ.ترابيةكمجموعمركبمولودصعليحذكالعالمالكبيرحرفاً

ثلثػةيجمعهػاعشرنوراًةبالجملةالجلهذقاالسراركغيرهاخلقهماللهاربع

شػانهكبوحػدةتتكػيظهػورالواحػداالزؿجػلءيجمعهااثنافيتتداففيالمبد

 كذلكتقديرالعزيزالعليم.

اختمبػهكبجوابػههػذاالمقصػدالفجوابػهبقيهنااشكاؿاحببتاففصـل:

اليكوفاالعندناكاليعرؼاالمنكتبناكهوانهلوقاؿاحػدانكػمقػدبينتمافسػر

وـفيكلعصرافالناسمدنيوفمختلةواالطبػايعجهػاؿفيتتػاجوفكجودالمعص

اليحاكمكمعلمتقوـبهمدينتهمكيتعلموفمنهمابهقوامهمكنظامهمعليحدمػا

يشػاهدكنهكمعصػوماًكامامػاًمركالجلذلكاقػاـاللػهبيػنهمفػيكػلعصػرنبيػاً

لونهفػػيعلمهممابػػهيكيسػػيرجعػػوفاليػػهكيترافعػػوفاليػػهلػػيتكمبيػػنهمبالقسػػط

صالحهمفاذاكافاالمركذلكتبينفسادمػذهبالعامػةحيػثاليثبتػوففػيكػل

علياللهفلػوقػاؿقائػللكػمافهػذاالبرهػافافكػافحقػاًداالًمعصوماًعصراماماً

باطلكالعامةفانكمبقيتمبعدغيبةحجػتكمكمابقيػتالعامػةبعػدفمذهبكمايضاً

اكتةوابعلمائهمككقعتمفيالشكوؾكالظنوفككتةيتمبعلمائكمكمافقدنبيهاكا

كردعلػيهمفكػلمػاابطلػتمبػهكقعػواككردعلػيكممػاالتشاجركاالختالؼكمػا

 مذهبهمابطلنابهمذهبكم.

التدركػهاالبصػاركهػواقوؿاعلمافاللهسبتانهغيبمطلػقكاحػدحػق

يمتنعمعهذكرغيرقكالخلقكلهػمفػيرتبػةيدرؾاالبصاركهواللطيفالخبير

ءفهػػمالزمػػوارتػػبهمءكابتػػدعهماللشػػيالتػػدكثاختػػرعهمالمػػنشػػي

اليتجاكزكنهاكاليصعدكفعليهافاليدركوفحيثيمتنعكجودهمفيهفاليمكن
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عػرؼنةسػهكانمػاخلقهػمالجػلالمعرفػةكالعبػادةكيعرفوقسبتانهاالبمااف

ا بتيث صةةتعريةهعرفوهاكتلػكالصػةةكانػتكامنػةفػيهمجعلهم عرفهم ذا

قبتعليتػهكفضػلهبتكرمتػهكعػاّلمستورةبتجبانيتهمفاجتبيمػنخلقػهخلقػاً

انتجبهفيالقدـعليسايراالممكابانهعنسايرخلقهبافجعلػهصػةةتعريةػهك

كامالً فجعله توصيةه لهسبتانهبتيثالحقيقة الوصةية فرؽبينػهكبينػهاالفي

فيهمبػالقوةكاسػتظهارانهخلقهبدؤقمنهكعودقاليهفجعلهيدقفياستخراجما

منهاليسايرعوالمهكجعلهالقائمكناهياًكضعفيغيبهمبالوديعةفابتعثهامراًما

مقامهفيسايرخلقهكانزلهاليهمكالبسهفيكلعالملباسػهمكانطقػهفػيكػل

بلسانهمليترجملهػمعػناللػهكيبػينلهػممػراداللػهكيسػتخرجكػوامنعرصة

ما يستظهر ك منصةةتعريةػهليعرفػوقكيعبػدكقكذلػكقوابلهم فيهم الله اخةي

لهمقوله ليبين قومه ساف بل اال رسوؿ من ماارسلنا حتياذاارادهدايػةالبشػركك

انمايةفجاءبينظهرانيهمكقاؿتعريفنةسهلهمانزلهاليهمكالبسهلباسالبشر

د كاحػ  الػه الهكػم انما الي يوحي مثلكم شر ب كبػينلهػمالتوحيػدفػيجميػعانا

كمناتبعنيقاؿمراتبهمكما قاؿاللهتعاليلهبعدماادعوالياللهعليبصيرةانا

سػن اح هػي بػالتي جػادلهم ك  سػنة الت الموعظة ك  بالتكمة ربك سبيل الي ادع

توحيدمتضاالافالتوحيدفيكػلمقػاـبتسػبهفتوحيػدجاءبهجميعماك

ادبالمعرفةالعيانيةكدليلهالتكمةكتوحيدالعقلباليقينكدليلهالموعظةكؤالة

توحيدالنةسبالعلمالمجردكدليلهالمجادلةكتوحيدالمثػاؿكالظػالؿبػالعلوـ

لتةكالتسػناتكدليلهمػاايضػاًالمقترنةكالصوركتوحيدالبدفباالعماؿالصػا

قوـاليربهمبلسانهمكدليلهمكاستخرجبهكوامنما كل فدعا ابطػنالمجادلة
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عنمطهراًيكنذلكالبعيثمعصوماًفيهممنسرالتوحيدكحقيقةالتةريدفمالم

يكنالػةاسػتخراجالتوحيػدفيهػاهوخالؼالتوحيدفيجميعمراتبهلمجميعما

ككػافمػنجهػةعصػيانهالػةاسػتخراجالشػرؾكالكةػرفانػهكماكانػتجميعاً

الطاعاتكاالعماؿالتسنةكاالخالؽالزكيةكلهػاظػواهرالتوحيػدكتجسػماته

ك يسػهو ك يخطػي البعيث كاف فاف تجسمه ك الشرؾ ظاهر المعصية يكوف كذلك

خراجالشػرؾكيلهوكافحينالخطاءكالسهوكاللهوالةالشيطافكيدقفػياسػت

 الكةركفركعهما.

اف ضػر ما قيل اف ئػاًك خاط شػرية ب ال يػث ح مػن ف ياًيكػو حيػثسػاه مػن ك

يتةظهالله ئاًقلت االبالغ ي شػ شػر با يمالي بتانهحكػ سػ فاللػه كانمػاا بذاتػه

جميػع فػي  يجػرص سهو ال ك  الخطاء كاف فاف له جعلها التي باسبابه مايةعل يةعل

دئها الملكيةمنمب كيلزـمناالسباب سهو كال اليمنتهاهافبميمنعاللهالخطاء

اف كذلك  سػهو ال ك  الخطػاء مػن الخلقية السبابه د الب كاف اذا سهو ي ك  الله يخطئ

اذاً الله ف يكو ف  يرق غ الةعل ك  بةعله طي يخ طي يخ من ئاًكل كافخاط باللػه نعػوذ

كهيغيرق سهو كت تخطي ست لي اسباب ك  سبب الملك في يكوف فمنكاف

اؿ ك  د متم من اعلي هو دالذص مػامتم كؿ ا هم شػرؼالذين ا ك  اللػه خلػق

سػبتانه كصفتعريةه  هم ك  هذا سهو الي ك  اليخطي الذص سبب ال فهم الله أ مابر

اف فينبغػي سػهو ال ك  بالخطػاء سػه نة الله كصف  كاف يوصػففاف ك  اللػه يعػرؼ

داهةفهمسالـ باطلبالب ذلك ك  سهو ال ك  كهممنزهػوفمبػراللػهعلػيبالخطاء فء

التجيػة ك  شػرية الب امػورهم جميػع فػي  سػياف الن ك  سػهو ال ك  الزلػة ك  الخطاء عن

سالمهصلوات ك  سالـالله هم ك  هذا كؿمػاعليهم كخلػقاللهعلػيهما خلػقاللػه
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فما نورهم شعاع من افماخلق يجب فيهم د فيجميػعالعػالمفاليكػوففق د يةق

فما د اح د عن النبيمنه عنه افغةل دممػنخلػقمػناليجوز اليػهاحػ يلتةت

اف اليجوز عنه سها ما ك  مانورق ك  غيرق د اح دق افياخطيتعم اليجػوز يصػيبهفيػه

كذلكمنالبطالفبمتل. دمنالخلق  اح

النبي بشرية اف قيل المػؤثرفاف انمػا ك البتػة الكاينػات بمػؤثرة ليسػت

اف ضر فما نورق ك كغيبه الخطاء بشريته من النسػيافيصدر ك لواقو السهو

لػرحمناالالشػيطافليسبعدالتقاالالضالؿكليسبعدالنوراالالظلمةكبعدا

افاخط بشريتهاكسهتاكنسيتهلهومنهذاالتيثمظهرالرحمنكيفالنبي

الشيطافكجترارادتهاليسعكاف مظهر اك مشيته تنسبهاحػاؿالخطػاءالػيمتل

ا فػاف سػبتانه لػمالله يتجػلبالخطػاءكاليجػرصمشػيتهبالسػهوفهػيمظهػرللػه

الشيطافكمظهرالشيطافاليليقباالخبارعناللهكاليعتمدعليهكليسبصةةلله

التكايةعنامراللهكترجمةارادتهفاذا قابلية له ليس يكوففيكػلالبدكافك

ابطنفيخلقهنماعصرحجةمترجمعناللهمؤدعنهمعرؼاياقمستخرجكوام

يجرصعليهالموتكاالرتتاؿكجبمؤدياًمنصةةتعريةهكلماكافالنبيبشراً

اف التكمة بعدقمنيقػوـمقامػهحاكمػاًفي لػديناللػهبػينالعبػادحافظػاًيكوف

مػنالرعيػةحةػظحكػمجميػعبالتةظكاليسعاحداًقائماًلمراداللهحياًشارحاً

يػوـ الػي جميػعالخلػقاالصػدرالنبػياكصػدرالقيمػالخلق حكػم اليتةػظ اذ ة

كصدرقكاالحكاـبتسبقوابلالعالمكاالشخاصكتتجػددبتجػددالقوابػلك

احداً فاليسع مايشاء يؤخر ك مايشاء يقدـ البداء احكاـجميعلله حةظ الرعية من

نعلػيالعبادفيجميعالبالدفيجميعاالعصاركاليعلماحػدمػنغيػرالشػاهدي
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الخلقتجددالقوابلككيةيتهاكماينبغيلهااالالنبياكمنهومنجنسػهفوجػب

النبياف بعد فيجميعاالعصاراماـمعصػوـمطهػربػهيقػوـالكػوفكيكوف

حجػجاللػهكبيناتػهكاللػه لئالتبطل مغمور مستتر اك مشهور ظاهر اما فهو الشرع

عالمباظهارالتجةيظهرقكيظهرامػرقكسبتانهرءكؼبعبادقفافراصصالحال

عػناعػينالرعيػة اخةػاق اف ك الرعيػة اعػين عن يخةيه خةائه في الصالح راص اف

يخفالرعيةعنهفهػوالشػاهدعلػيهميػراهمكيسػمعهمكيعلػممايصػلتهمكلم

يعلماحكاـالدينكيشػاهداالعصػاركيطلػععلػيصػدكرالعلمػاء ك مايةسدهم

يع ك النقصافكهػومػنعنػداللػهمػاموربالبيػافكقػادرعلػياالبرار ك الزيادة لم

لم اف ك الدفع ك السوؽ ك احدمنالرعيةفالمانعلػهبعػدالشػهادةكالتةظ يعاينه

لػوالقلػم ك النبػي ارتتػاؿ بعد كاجب التافظ فاالماـ المامورية ك يعػرؼالقدرة

كاللتػبسعلػيالمسػلمينامػورهم الباطػل مػن البتػةكشػرطالتصػرؼكالتق

التةظرؤيتهكهيحاصلةكقدرتهكهيكاملةكالماموريةكهيالشبهةفيهاك

يبقحجةمعصوـفالحافظكالناسغيرشػاهدينالتقػايقامااذاذهبالنبيكلم

غيرمطلعينعليالقوابلكاليعلموفالصالحكالةسادكالنبيقدرفعالعنايةعنهم

اواموكلمهملةالتعلممرعاهاكمشربهاكمناخهػاكمعطنهػابموتهفهمكاب

اذلناحافظشاهدقادرماموربتةػظ التمدلله ك العمياء كالعامة فلسنا اليوـ نتن

ديننالناكقداستةاضبذلكاالخباركاكردناهافيكتابنػاعلػماليقػينلالعتبػارك

كاليلهوكاماالعلماءفهمهوالمعصوـالمطهرالذصاليخطيكاليسهوكالينسي

قاعػداًركاةكحملةالحكاـالتجةاليالخلقكرسلكنقلةكمالػوكػافظػاهراً

فيالكوفةاكالمدينةكنصبالقضاةفيكلبلدكبعثفقهاءالياطراؼالعػالم
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بعينهفهويوـيكوففيالكوفةليسيػراقكػلاهػلاالرضكاليشػافهكػلاهػل

بالمدينةكسايرالناسغيبعنهاليركنهكهويبعثكافالنبياالرضكانما

الرسلكالنقلةكحملةاالخبارفيخبركفالناسفنتناليوـمعامامنػاكاهػلمكػة

رسوؿ فػيعصػرقبالتةاكتككماليسيشترطفيسةراءالنبػياللهمع

كااللوجػباف عليػه العػالم بنػاء ليس ك حتػييكػوفكػلاحػدمعصػوماًالعصمة

فهمػهمااخطػ اف ك ماخانتػه اذنه اف فػيفهػمالتكػمفيكونػوفاذاكلهػمييطمئن

معصومينمطهرينكذلكغيرالزـبداهةفكماانهاليجبعصػمةاذفالمسػتمع

يشترطالعصػمةكفهمهاليجبعصمةحاملالخبركاالثراليصاحبهمافكمالم

فيعصرقاليالغائبينعنهظاهر النبي سةراء ليسيشترطالعصمةفيفقهاءاًفي

انمااالكتةاءكاالطمينػافبتةظػهك ك اعينهم عن غيبته ك امامهم كجود مع الشيعة

الةقيػهاف في نشترط نتن ك هذا اكعامػاًاكفرعػاًعػنهماصػالًيكػوفراكيػاًنظرق

كالػراكصاليتتػاجاالالػيالصػدؽكلػذلكاجمػعالشػيعةعلػياالكتةػاءخاصاً

 لوكافالةقيهيجوزلهبركاية نعم الصدؽ قرائن عليها كاف اذا الةطتية ك الواقةية

براف اك كحدق عقله بدليل اكغيرذلػكمػنأيةتي يراها مصلتة اك استتسانه ك يه

كالركايةلوجبفيػهالعصػمةحتػييتصػلالقطػعبانػه النطق ك السمع باب غير

يعلمانهلػم حتي ك التق حقيقة معني علػيعقلػهجهػلاكالتػاداكيغلػباصاب

غضباكشهوةاكطبػعاكعػادةاكغيػرذلػككالمةتػيبػالراصهػومػدعيمقػاـ

يهكعلمهكالبػدأالواليةبلالنبوةبلااللوهيةفانهغيرمستنداليغيرقمستبدبر

كالنبػيمػنالعصػمةكاف الػولي كامػاالتػاكيالػراكصحقيقيػاًيكونػاعػدالًفي

االالصدؽكيمكناالعتمادعليالركاةماداـالتافظفيالبينكعلػمفاليرادمنه
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كامنكجهيناالكؿعػدـاالعتقػادبوجػوديصدقهمبالقراينكاماالعامةفقداخط

النبػي بعػد بػالراحافظ االسػتبداد الثػاني بيػنهمبعػدالمشػرقينك ك فبيننػا ص

 التمدللهربالعالمين.ك

 الوطلت الثبًٖ

 لكلوبت سثٖ لَ كبى الجحش هذاداًاهلل علْ٘ن ٍ اى كبى  ْن صلَاتفٖ ثعط فعبئل

 االسض ، ٍلَ اى هب فٖلَ جئٌب ثوثلِ هذداً تٌفذ كلوبت سثٖ ٍ لٌفذ الجحش قجل اى

  ٍلكي اهلل ًفذت كلوبت هي شجشٓ اقالم ٍ الجحش ٗوذُ هي ثعذُ سجعٔ اثحش هب

ٌب اهلل هي الوعشفٔ ثجعط فعب اركش ثعط هب احججت اى َاتهٌح ن صل ن ئْل  اهلل علْ٘

 ِ هقصذاىٍ٘ ف ثح٘ث ٌٗبست ٍظع ّزا الكتبة

 الوقصذ االٍل

 فٖ ثعط الفعبئل الكل٘ٔ التٖ ّٖ اس كث٘ش هي الفعبئل ٍ فِ٘ فصَل

ذكرناقفيمجلدالنبوةمنالةضائلجاريةفيحقهػماعلمافجميعمافصـل:

نػوركالػركحكالطينػةفػيالاالالنبوةفانهمباجماعالشيعةمتتدكفمػعالنبػي

يجػرصفػيالنبػياالالنبػوةفانهػاالكلمػةالتػياخػتصبهػايجرصفػيهمجميػعمػا

عمرافعلػيابرهيمكاؿكاؿافاللهاصطةيادـكنوحاًقاؿاللهسبتانهالنبي

ملةابيكمابرهيمبنصالكتابحيثيقوؿكهماؿالعالمينذريةبعضهامنبعض

كهػممتبعػوقالنهػمعلػيملػةمناتبعنيفانػهمنػيرهيملقولهكهممنابابرهيم

اليصراطمستقيمديناًابرهيملقوله ربي هداني انني ملػةابػرهيمكمػنقيماًقل

كقدعرفتانهممعصػوموفاليػةالتطهيػريرغبعنملةابرهيماالمنسةهنةسه

فيجرصعليبعضهمضذريةبعضهامنبعفهمالمتبعوفالبرهيمفهممنهكالهفهم
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فػيجميػعفضػائلهاالالنبػوةفلػويجرصعليبعضفهممشتركوفمعالنبػيما

فػيراجعتالمجلدالسابقاستغنيتعنتةصيلهاهنافهممشاركوفمػعالنبػي

البيافكالمعانيكاالبوابكاالمامةكالقطبيةاالالنبوةفانهامخصوصةبمتمد

كبعدذلكهػمكلهػممػنتصفيظاهرالشرعبهكبعضاالحكاـالظاهرةيخ

يجػرصفػياكلهػمكنوركاحدكطينةكاحدةكركحكاحديجػرصفػياخػرهممػا

فاعادتناالكػالـكلنامتمدتمدكاكسطنامتمدكاخرنامتمداكلناملذلكقالوا

فصلناقفيالمجلدالثانيفضلكلكنسنحلنامعنػياخػرلتػديثجػابرهنابعدما

منبيانهفاففيػهنذكرقهنالئاليخلوهذاالمجلدايضاًفيالمعارؼالسبعةاحببنااف

كهػوحػديثالعابػدينجلفضائلهمكهوالتديثالذصركاقجابرعػنزيػن

ثممعرفةاالبػوابثممعرفةالمعانيثانياًالمعرفةاثباتالتوحيداكالًطويلكفيه

معرفةاالماـرابعاًثالثاً ثػمثػممعرفػةالنقبػاءسادسػاًثممعرفةاالركافخامساًثم

سابعاً النجباء ياجابرتدرصمااثباتالتوحيدكمعرفةالمعانياماكقاؿمعرفة

اثباتالتوحيدفمعرفةاللهالقػديمالعامػةالػذصالتدركػهاالبصػاركهػويػدرؾ

ذكرقكمػااالبصاركهواللطيفالخبيركهػوغيػببػاطنالتسػتدركهكمػاسػن

نةسهكاماالمعانيفنتنمعانيهكظاهرقفيكماخترعنامننػورذاتػهك به كصف

اليناامورعبادق الخبركسػميالتوحيػدفػيحػديثجػابربػنعبداللػهعػنفوض

قػاؿفقلػتكمػاالبيػافكمػاياجابرعليكبالبيافكالمعػانيبالبياففقاؿالباقر

المعانيقاؿ فهو البياف ءفتعبػدقكتعرؼاللهسبتانهلػيسكمثلػهشػيافاما

فنتنمعانيهكنتػنجنبػهكيػدقكلسػانهكامػرقك المعاني اما ك شيئا به التشرؾ

 الخبر.نريدحكمهكعلمهكحقهاذاشئناشاءاللهكيريداللهما
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اعلماناقدمنامعنػيهػذينالخبػرينعلػيكجػهفػيالمجلػدالثػانيكالػذص

مقامينغيبكشهادةكاجمػاؿكتةصػيلكجهاخرمنهكهوافلهمنذكرقهنا

فجميػعحػقكخلػقالثالػثبينهمػاكالثالػثغيرهمػاككليةكجزئيةكذلكانػه

مػابلغحتػيماكػافبالغػاًماسوصذاتاالحدالقديمجلشػانهالعظػيمخلػقكائنػاً

صةاتعنهكالخلقهذااالسماءكالصةاتكالجلذلكصاركماؿالتوحيدنةيال

تعلػقبػههوالمعنياالعماصالمنطوصتتتاالحدكامااذااخذالخلػقبمعنػيمػا

خلقاللهالمشيةقاؿالصادؽاالمرسواءكافذلكاالمرنةسذلكالخلقكما

اضمتلفبينهماثالثالبتةكهوماثمخلقاالشياءبالمشيةاكغيرهاكماقاؿبنةسها

بغلبػةجهػةالتػقلػهالخلػقكاالمػرلخلقيةكاالمريةالمشاراليهمابقولهفيهجهةا

عليهكذلكافهذقالمراتبالثلثفيجميعمراتبالخلقبالمعنياالعمموجودة

صارالخلقيةكاالمريػةفيػهمضػمتلتينمتالشػيتينبلغمقاماًاالانهاذاصعدصاعداً

قكالامركانماالظاهرفيهبالةعػلهػوالتػقكفاليبقيفيهلهماعينكالاثرفالخل

االسماءلالعيافكمناشئاالثارفاذالعينكالمنشياثرفالاسمفػاذابعػدعػنذلػك

المقاـبدرجةخةيفيهالتقكظهرفيهاالمربعينهكليسللخلقفيػهعػينكالاثػر

غلػبعليػهجهػةزؿنػازالًفاليسميبالتقكالبالخلقكانماهوامرالغيػرفػاذانػ

الخلقكظهرتعليهبعينهاكخةيفيهالتقكاالمرفالحقكالامربلهػوخلػقك

يةذلكالكيافالثلثةفيالمولػودالةلسػةيحيػثافكػلكاحػدمػنالػركحكا

النةسكالجسدمركبمنبخاركدخافكملػحاالافالػركحغلػبعليػهالبخػارك

باسمالغالبكيؤثرتاثيرالبخاركالنةسغلبعليهاالدخافكمنفيهاخواقفسمي

كخةيفيهااخواهافسميتباسمالغالبكتؤثرتاثيرالدخافكالجسػدغلػبعليػه
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الملحكخةيفيهاخواقفسميباسمالغالبكاثػرتػاثيرالملػحكالجػلكػوفكػل

اكتاليةهابعدتقريبهاكاحدمنالطبايعالثلثفيكلكاحدمنالكيافامكنتركيبه

فيػهمػنجنسػهفػافهمكالتػاؿهكػذافػيالخلػقكالفكلكاحدكلكاحػدبمػا

بالمعنياالعمفػالوجوداتالثلثػةسػاريةفػيجميػعمراتبػهاالافكػلدرجػةمنػه

يسميباسمالغالػبكيػؤثرتػاثيرالغالػبفػافاخػذالخلػقبػالمعنياالخػصمػن

لػهكهواالمراذاالمرغيػرالخلػقلقولػهتعػاليشػانهفبينهماثالثالبتةو1)االخص

ثالثكهوفبينهماايضاًو2)كافاخذالخلقبالمعنياالعممناالخصالخلقكاالمر

الوجودالتقكمرادنامنهذاالوجودالتقالسارصغيرالػذاتاالحديػةالقديمػة

اجبكالقديماالقػدـكبلهوالذاتفيالذكاتللذاتكهوالثالثالذصبينالو

بينالخلقبالمعنياالعممناالخصكهذاالوجودالمبارؾغيرالتادثكالقػديم

بالقديمكاالزليكغيرالمكوفكذلكفػيمتمداالقدـكيسميفيعرؼاؿ

غيرمنكورفمنياكؿتلكاالخبارفليػاكؿكالمنػاكمػنيتركهػا مستةيض اخبارهم

كردبتالهفانااخذنامنهمكاقتةينااثرهمفمنتلػكاالثػارمػابتالهافليترؾكالمنا

ـمنكلقديمفيالدعاء اللهمانياسالكباسمكالعظيمكفيادعيةعديدةيااقد

كفػيالسالـعلػياالصػلالقػديمكالةػرعالكػريمكفيالزيارةكملككالقديم

ـعليسايراالالخطبةفيصةةالنبي اناصاحبكفياخرصممانتجبهفيالقد

كنابكينونتهقبلمواقعصةاتتمكينالتكوينكائنينكفياخرصاالزليةاالكلية
                                                           

ة.منػهيكوفالخلقماخلقبالمشيوالمرادبالمعنياالخصمناالخصافٔ)

يكوفالخلقماخلقسواءكافبنةسهاكبغيرقفيشػملوالمرادبالمعنياالعممناالخصافٕ)

 .منػهالمشيةايضاً
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كمناسمائهسبتانهازؿاالزاؿالػيغيػرذلػكممػاغيرمكونينموجودينازليين

ضػيراليعدكثرةهذاكانػانصػرحبػافذلػككلػهمػنالخلػقبػالمعنياالعػمفػال

اعتقادبتعػددالقػدماءكافقلػتافالػذاتاالحديػةاجػلمػنفاليلزمناشرؾكال

توصفكليسلهااسمكرسمكانمااالكصاؼفيعرصةالخلقبالمعنياالعػماف

 اعظم.كقلتاسماؤقتعبيركصةاتهتةهيمبلغتمقاماً

سوصالتقاالحدصخلقكقدثبتبضركرةنبينلكافمابالجملةغرضنااف

راالخباركداللػةالكتػابكادلػةالعقػوؿالمسػتنيرةافمتمػداًاالسالـكتوات

اليسبقهسابقكاليلتقهالحقكاليطمعفيادراكهطامعكانهاكؿالخلقكاشػرفه

كاكرمهكاقربهمناللهجلجاللهكافضلهكاسبقهبتيثانػهالنكيػرعلػيذلػك

جمػنضػركرةاالسػالـككةػرخػربلمنانكرذلكاجماالًبينالمسلميناجماالً

بالذصانزؿالسبعالمثانيكالقرافالعظيمكيفالكهوفيالكتاباكؿالمسػلمين

كقػػػدتواترفػػػياالخبػػػارافخيػػػرامػػػةاخرجػػػتللنػػػاسكاكؿالعابػػدينكهػػػو

سػميناقمننورمتمدكطينتهكركحهكنتنقدكتبنافيذلككتابػاًمتمداؿ

منافيهادلةمنالكتابكالسنةكاالجماعكاالدلةالعقليػةعلػيبنعيماالبراركقداق

هماكؿالخلقكاشرفهكاسبقهكاقربهمناللهسػبتانهكمتمدكاؿافمتمداً

يكتةيبهالمكتةيفترقبفاذاصارمتمػدكسنذكرفيهذاالكتابافشاءاللهما

مامتمداؿ بقوؿمطلقفاليسػبقهماكؿ الله سػابقمػنالخلػقكاليتقػدـخلق

عليهممتقدـفمقامهمفياعليدرجاتالخلقبالمعنياالعمالثالثبيػنهمكبػين

اللهعزكجلكهماكؿتجػلتجلػياللػهبػهكاكؿكصػفكصػفبػهنةسػهكاكؿ

تعريفللهعزكجلكاكؿشهادةشهداللهبهالنةسهفلهػمفػيذلػكالمقػاـاربعػة
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دصحػينالنظػرالػياثػارهمكافكانػتاالفئػدةاقصػرمػناؤمقاماتبالتزييلالة

تثبتفيهمالتعددفيذلكالمقاـاالانهاتتكمللتجلياينماكافكاينمػاتدركػهاف

كتميزقاربعةمقاماتمقاـباطنكبطوفكظاهركظهوركالمرادبالبػاطنالػذات

ككػذلكالمػرادالظاهرةبالبطوفكبالبطوفكصػةهاالػذصظهػرتبػهكاتصػةت

بالظاهرالذاتالظاهرةبالظهوركبػالظهورالوصػفالػذصظهػرتبػهكاتصػةت

فالبدلكلتجلتاـمنهذقاالربعمراتبفافالبطوفتماـالظهوركالظهػورتمػاـ

يكػنكليػاتالتكمػةتامػةفػيظهورهػاتامػةفػيبطونهػاكانػتالبطوفكمالػم

لتكيمعنذلػككذلػكافالتجلػيلػهحيثػافالتكمةناقصةمنالتكيمكتعاليا

كمػنالبػينافالتيػثاالكؿاغيػبحيثاليالمتجليكحيثنةسهككونهتجلياً

منالتيثالثػانيلقػدسنةػسالمتجلػيعػنالتجلػيفهػوعرصػتهفػوؽعرصػة

التجليمنحيثنةسهكابطنفالتيثاالكؿيثبتلهجهتافجهةالػذاتالظػاهرة

كجهةالمتجلينةسهكهمػاالبػاطنكالبطػوفلغيبوبتهمػاعػندرؾبكونهامتجليًة

تظهراككذاالتيثالثانييثبتلهجهتػافجهػةالػذاتالظػاهرةفػيلماالبصارما

التجليكحيػثنةػسالتجلػيكهمػاالظػاهركالظهػوركالمشػهودافبػالتعلقامػا

الذصهوغيػباللػهمتمدالباطنفهومقاـالبيافكباطنالنبوةلغلبةذلكعلي

كباطنهالعاليعندرؾاالبصارالػذصاقامػهمقامػهفػيسػايرعوالمػهفػياالداءك

البطوففهومقاـالمعانيكباطنالواليةالتيهينةسالنبػوةكصػورتهاالتػيبهػا

هيعصاصاتوكيعليهاكاهشبهاعليغنميكليفيهاقاؿقوامهاكعليهااتكاؤها

ا فهوالتيوةكالباطنهوالتيكهوالقدرةلوالعليلماخلقتككقاؿخرصمارب

كالباطنهوالقادركهوالرحمػةكالبػاطنهػوالػرحيمكهػوالملػككالبػاطنهػو
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المالككهكذافجميعالمعانيمقامهاهوالبطوفكالموصوؼبهاهوالبيافالباطن

الدعاءيدعوؾبهكالةامرؾمعانيجميعمالكبياللهمانياسكاليهااالشارةبقوله

كالضميرراجعاليالباطنفانتاذااماالمعانيفنتنمعانيهكظاهرقفيكمكبقوله

تتػذكرمػاللهاالسماءالتسػنيفػادعوقبهػالقولهتعالياردتدعوتهباسمامتثاالً

اصتنظػرالػيشئتمنالمعانيكالرزؽاكالرحمةاكغيرذلكفتتذكرالظاهربهػا

جهتهااليربهافتقػوؿيػارازؽيػارحػيمثػمتػذكرانطواءهمػاكانطػواءنةسػكك

استجبدعائككحاجتكتتتالذاتالقديمةاالحديةحتيتمتثلقوله ادعوني

كالياءهينةسالمتكلماصالذاتالظاهرةبالتكلمفػافهمكامػامقػاـالظػاهرلكم

لةكالسةارةكالبابيةكالجنابكالتجابكاللسػاففهومقاـاالبوابكظاهرالرسا

الترجمافبينالغيبكاهػلالشػهادةكامػامقػاـالظهػورفهػومقػاـاالمػاـكظػاهر

الواليةكالخالفةقاؿ باطني ك كصية ك امامة غيبكالمرادبهمقاـالبطوفظاهرص

انهكعينػهكاذنػهككهومقػاـخالفػةالرسػوؿكنيابتػهكيػدقكلسػممتنعاليدرؾ

المؤدصعنهكالمبلغاليالرعيةدعوتػهكالهػاشلغنمػهكامينػهالمػؤدصالػيكػل

فالصػورةفيحػديثحقحقهكالسائقاليكلمخلوؽرزقهقاؿالصادؽذص

الظلكهيالتيالتتغيرفيقديمالدهوركالفيما ك الضياء هي يتػدثاالنزعية

 صػورة فظػاهرق االزماف هيػوليمن الصػورة تلػك ك المعنويػة باطنػه ك االنزعيػة

الهيوالتكفاعلةالمةعوالتكاسالتركاتكعلةكلعلةالبعدهاسركاليعلم

يعلميامةضلافالصورةاالنزعيةالتيقالتظاهرصامامةماهياالهوكيجباف

سواهاكهػيككصيةكباطنيغيبممتنعاليدرؾليستكليةالبارصكالالبارص

قاؿكالاحصاءكالاحاطةكالجمعاًالهيهوكالًكيقيناًكعياناًكايجاداًهواثباتاً
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اقصػرعػنفقدعلمتمػنفضػلككنعمػكمػاالمةضلقلتياموالصزدنيشرحاً

قلػتيػامػوالصتلػكالصػورةالتػيُرأيػتعلػياحببتيامةضلسلماصةتهقاؿ

ليذاتهابالمعنويةكتصرحبالهوتيتهقلػتلػيانهػاليسػتالمنابرتدعومنذاتهاا

يامةضػلتلػككليةالبارصكالالبارصغيرهافكيفيعلمبتقيقةهذاالقوؿ)قػاؿو

لكدبيوتالنوركقمصالظهوركالسنالعبارةكمعدفاالشارةحجبكبهاعنهك

اليهالهيهوكالهوغيرهامتتجببالنورظاهربالتج ليكليػراقبتسػبمنها

يامةضلكمنهممنيراقبعيداًمعرفتهكيناؿعليمقدارطاقتهفمنهممنيراققريباً

قدرةقديرظهورموالؾرحمةلمنامنبهكاقػركعػذاب ك منير نور الصورة اف

اليافقاؿقلتيػامػوالصفمػاعليمنجتدكانكرليسكراءقغايةكاللهنهاية

نورالذاتكهػواكؿالكػوفكمبػدعالخلػقكمكػوفلكػلؿباطنالميمفقا

مخلوؽكمتصلبالنورمنةصللمشاهدةالظهورافبعدفقريبكافناصفمجيب

هوالواحدالذصابداقاالحدمننورقكاالحداليدخلفيعددكالواحداصػل ك

السػيدانػاكاليافقاؿفقلتيػامػوالصيقػوؿاالعدادكاليهعودهاكهوالمكنوف

يامةضلليسمقػداركاقرفبينسبابتيهفقاؿكالشماالًعليكهاتينالادرصيميناً

يةصلبيناالسمكالمعنيغيرافالمعنيفوقهالنهمننػورافاحدمناهلالعلم

الذاتاخترعهفليسبينهكبينالنػورفػرؽكالفاصػلكالجػلذلػكانػاكعلػي

العارفينافليسهناؾفصلكلوكافبينهكبينهفصللكافكهاتيناشارةمنهالي

سمعتقولهافشخصاً اما الصراح الكةر هو هذا يةرقوابػيناللػهكرسػلهكغيرق

كيقطعوفما فمنعرؼاالشارةاستغنيعػناليافقاؿيوصلامراللهبهافقوله

الياشاراتاالسماليتسمعالعبارةكمنعرؼمواقعالصةةبلغقرارالمعرفةالم



ٜٙ

انػككاشػفالهػممنػيكانػتمةػرجتصريتاًؤ)قموال يقػوؿ حيث تلويح بغير

انتقاضيدينيكانتمنجزكعدصثميكشػفعػناسػمهالظػاهربػين كربتي

علػي انت فيقوؿ الخبػرذكرتػهبطولػهلكثػرةمتصػولهفيمػانتػنبصػددقخلقه

منهمنهاكالموصػوؼيقػيمجميعمافالوليفيكلمقاـصةةللنبيكصورةيظهر

الصػػةةمقامػػهفػػيعرصػػةالتجلػػيتتكػػيعنػػهكتػػدؿعليػػهكتػػدعواليػػهفالنػػاس

متجوبوفعنالموصوؼمبتلوفبالصةةفمنتوجهاليهاتوجهاليهكمنادبرعنها

تسػمعالػياشػارتهاادبرعنهكمناقربهافقداقربهكمنجتدهافقػدجتػدقالػم

 كشهادةالصةةكالموصوؼباالقتراف.خطبتهحيثيقوؿفي

مثاؿهذقالمقاماتالعرشكالكرسيكالشمسكالقمرفػافالعػرشفصـل:

أينػػاتكالتػػدكدكالتخطيطػػاتكمبػػدمقػػاـالغيػػبكالبػػاطنكالتقػػدسعػػنالتع

المبػػادصكغايػػةالغايػػاتكالكرسػػيمقػػاـالصػػورةكالتعػػينكالتػػدكدكالبػػركج

ركاخرمقاـاالجمػاؿكاكؿمقػاـالتةصػيلكمقػاـالظػاهربالنسػبةالػيعشاالثني

العرشكهماغيبافباطنافاالافالعرشاغيػبمػنالكرسػيكقػدركصالصػدكؽ

فيهمابسندقعنحنافبنسديرقاؿسالتاباعبداللػهشريةاًفيالتوحيدحديثاً

ةلهفيكلسببكضعافللعرشصةاتكثيرةمختلةعنالعرشكالكرسيفقاؿ

حدةفقولهربالعرشالعظيميقػوؿالملػكالعظػيمكقولػهفيالقرافصةةعلي

الرحمنعليالعرشاستوصيقوؿعليالملػكاحتػوصهػذاملػكالكيةوفػةفػي

العرشفيالوصلمنةردعنالكرسيالنهمػابابػافمػناكبػرابػواب ثم االشياء

الغيػبمقركنػافالفالكرسػيهػوالبػابغيبافكهمػافػيالغيوبكهماجميعاً
                                                           

 منه.ظموالصؤ)



ٚٓ

الظاهرمنالغيبالذصمنهمطلعالبدعكمنػهاالشػياءكلهػاكالعػرشهػوالبػاب

الباطنالذصيوجدفيهعلمالكيفكالكوفكالقػدركالتػدكااليػنكالمشػيةك

صةةاالرادةكعلمااللةاظكالتركاتكالترؾكعلمالعودكالبدءفهمافيالعلم

بابافمقركنافالفملكالعرشسوصملكالكرسيكعلمهاغيبمنعلمالكرسي

فيذلكفمنذلكقاؿربالعرشالعظيماصصةتهاعظممنصةةالكرسيكهما

صارجارقالفعلمقلتجعلتفداؾفلمصارفيالةصلجارالكرسيقاؿمقركناف

راقػوؿلمػاكػافهػذاالخبػرمػنالخبػالكيةوفةفيهكفيهالظاهرمػنابػوابالبػداء

 نعرفهمنهبةضلهمكجودهم.اخبارهمالصعبةالباسباالشارةاليمعناقبقدرما

فػػاعلمافللعػػرشكالكرسػػيمقػػاـكصػػلكمقػػاـفصػػلامػػامقػػاـكصػػلهما

فالعرشكالكرسيهماتماـالملكاالافالعرشجهتهالػيربػهكحيػثفعليتػهك

كحيثمةعوليتهفالعرشايتهالسػمواتكالكرسػيايتػهالكرسيجهتهالينةسه

مخلػوؽبنةسػهكافكانػاشػيئينءكاحػدمنظػراًاالرضكهمااخوافبلهمػاشػي

فالجلذلكصارالعرشاغيبمنالكرسيكعلمهالطفكاغيبكهومنػهمخبراً

كالركحمػنالجسػدكالمعنػيمػناللةػظكالقػدرفػيالعمػلفػالعرشهػوملػك

ةوفةااليجادلالشياءكماافكيةوفةجميعالتركؼفيحركةيدؾاالانهاخةيةكي

كظهورهافيالتركؼكاماكوفالكرسيمطلعالبدعكمنهاالشػياءكلهػافانهمػا

دكنهمامقاـالمشيةكهماالمشيةالمخلوقةبنةسػهااالافالعػرشبالنسبةاليمامعاً

مشيةمنحيثنةسهاكهيالكرسيبهافالكرسيمقامهمقاـالنةسالتيخلقتال

ظهرتالموجوداتمػنهوالذصمنهيظهرجميعاالشياءكماركصعنالنبي

فالعرشهوالفاالختراعكالكرسيهوباءاالبػداعباءبسماللهالرحمنالرحيم



ٚٔ

كمواداالشياءمنالعرشكصورهامنالكرسيفهماكالتركةكصورةالتركػةك

عالتركؼاليصورةالتركةكداللتهاعليهػافالجػلذلػكقػاؿافالكرسػيمرج

مطلعالبدعكمنهاالشياءكلهاكاماكوفالعرشهوالذصيوجدفيهعلػمالكيػفك

الكوفكالقدركالتػدكااليػنكالمشػيةكصػةةاالرادةفانػهفػيالخلػقاالكؿاص

بنةسهمقاـالمشيةكالةعلفهوو1)خلقكاحداًحيثكاناشيئاًالعرشكالكرسيمعاً

فيخلقالكرسيمشيةكارادةكقدركقضاءفةيػهعلػمكيةيػةااليجػادكالتكػوين

بالنسبةاليالكرسيكاماعلػمااللةػاظكالتركػاتكالتػرؾكعلػمالعػودكالبػدء

فعػاؿفالمرادبااللةاظلةظكنكسايراالكامرالكونيةكالتركاتكالترؾهػياال

فافالةعلهوالتركةااليجاديةكاماعلمالعودكالبدءفيهفانهالذصمنهالبدءكاليه

العوداذهذاصةةالةعلالمتعلقبالمةعوؿالذصهػوشػعاعهكنػورقكاثػرقكعلػي

صةتههذامقاـكصلهماكامامقاـفصلهمافهوالةلكالتاسػعكالثػامنفةػيالةصػل

لعرشالفالعرشفيالةصلايةالعرشفيالوصلكالكرسيصارالكرسيجارا

فيهايةالكرسيفيالوصلكصارجػارقالفصػدكرعلػمالكيةوفػةمػنالعػرشك

تهػامػنيفمػنارادالمدينػةفليمهعلمهكجعلهبابمدينتػهظهورقمنالكرسيعل ّ

رصكصػارعرفػتكتػاليالكرسيكظهورهامنػهكمػاكمرجعاالثارجميعاًبابها

الصػورأالموادكالكرسيمبدأعلمالعرشاغيبمنعلمالكرسيالفالعرشمبد

.فلوتدبرتفيماشرحناكبيناعليسبيلاالشارةلعرفتمنهالباطنافشاءالله

فهماايػةبػاطنالنبػوةكالواليػةكمقػاـالبيػافكالمعػانيمػنحيػثاالئيػةك

فػالعرشمقػاـالبيػافكالكرسػيمقػاـالمعػانيكالوصةيةللهالمنحيثالةعليػة
                                                           

.وصةةكاحدأً)



ٕٚ

العرشمقاـالباطنكالكرسيمقاـالبطوفكمػاعرفػتكامػامثػلظػاهرالنبػوةك

الواليةفالشمسكالقمرفالشػمسمقػاـظػاهرالنبػوةكايػةالعػرشفػيالظػاهرك

اـقطباالفالؾكباباالبوابكبابالبابكجنابالجنػابكامػاالقمػرفهػومقػ

كالشػمسظاهرالواليةكايةالكرسيفيالظاهركخليةةالشمسقاؿاللهسبتانه

القمراذاتليها ك ضتيها الشمسرسوؿاللهبػهاكضػحاللػهعبداللهفعنابيك

القمراذاتليهاذلػكاميرالمػؤمنينتػالرسػوؿاللػهكنةثػهكقاؿفيللناسدينهم

 نةثا المقامافبالعلم فهذاف بالنسبةاليالمقػاميناالكلػينجزئيػاففالشػمسالخبر

كاكحياليكانماالةرؽبينيكبينكمانهنوعاًمثلكممرئيمتسوسانابشرمقاـ

كقداكحيهذاالوحياليانماالهكمالهكاحدالقيفيركعيكهواعلياذكارص

القيفيركعهمػنالعػرشفهػذاالػوحيحكايػةالكرسػيلػيعػدـ لما الكرسي

منعبيدقفانهباقرارقلهبالعبوديةكاالضمتالؿاستقاللهعندالعرشككونهعبداً

الشمسجػزءمػنظهرعليهكنههفتكيليمانالهمنالعرشقاؿابوعبدالله

جزءاً كالكرسيجزءمنسبعينجزءاًسبعين الكرسي نور مػننػورالعػرشمن

اكحياليهامنالنورفقػداكحػيالخبرفنورالشمسمكتسبمننورالكرسيكما

مػنالعػرشفهػومغتػرؼمػنبتػراليهابواسطةالكرسيكافكافالكرسياخذاً

العرشمةرغفيالشمسثمتؤدصالشمسمػاالقػياليهػاالػيالقمػركتنةثػهممػا

ينطةئنورالشػمسالتػاراليػابسفػيبتػرفلػكالقمػرالبػاردلمعلمتنةثاكما

كلػوالفلػكالقمػربينهػاكبػيناالرضاالرضماتتملتهابػداًالرطبثميصلالي

انتهياليهبصرهامناالرضكذلكمنايػاتاللػهالتػياراهػاالحرقتسبتاتهاما

ككػممػنايػةفػيالسػمواتكاالرضيمػركفعليهػاكهػمعنهػاخلقهفياالفاؽ



ٖٚ

الرسػالةكالكرسػيفالشػمسمقػاـفهماجزئيافبالنسػبةالػيالعػرشكمعرضوف

السةارةبينالكرسيكبيناهلاالرضكمقاـبشريةالرسوؿكالقمرمقاـاالمامػةك

 الوصايةكالخالفةكتليهافياالنارةاذاغابت.

فتلخصمنذلكافالبيافمقاـباطنالنبػوةكالمعػانيمقػاـبػاطنالواليػةك

ةكافكػافتتتقػقهػذقاالبوابمقاـظػاهرالرسػالةكاالمػاـمقػاـظػاهرالخالفػ

المراتبفيكلكاحدمنالتججكمابيناكشرحنافيالجلدالثانيفيالنبػوةفمػا

كردمنالةضائلالظاهرةككماؿالعبوديةفهوفيظاهرهمكماكردمػنالةضػائل

الباطنةكخصاؿالربوبيةفهوفػيبػاطنهمكالتكػيميصػدؽبجميعهػاكيضػعكػل

 تبلغوا.شئتمكلناعنالربوبيةكقولوافيفضلنامانزلونكاحدةمقامها

كلهممقاـخامسكهومقاـالقطبيةكالنورالنازؿمنسماءكجودهمفصـل:

اليارضجودهمكالودؽالخارجمنستابرحمتهماليالػبالدالميتػةالمتيػي

هرانيهمفهػملهافهمسالـاللهعليهمفيمقاـالقطبيةيظهركفبلباسالرعيةبينظ

كعبةاالتقياءكالوجهالذصيتوجهاليهاالكليػاءكالمهػوصالػذصيهػوصاليػهافئػدة

كالتجرالػذصيػؤدصاليػهاالمانػةكيتعاهػدليقضواتةثهمكليوفوانذكرهمالناس

لقػدعندقالميثاؽليشهدلهمبالموافاةاذهوالشهيدعليهممػنانةسػهمقػاؿتعػالي

عليهممنانةسهمكيوـنبعثفيكلامةشهيداًكقاؿةسكمجاءكمرسوؿمنان

شهيداً بك فهمفيمقاـكونهممػنانةػسالخلػقكمػناخػوانهمعليهوالءجئنا

يشداليهمالرحػاؿكيةػدالػيهمكعبةاالناـكقبلةاالسالـفيجميعاالياـينبغياف

كيشػهدكامنػافعلهػمكافئدةالرجاؿكينةػرالػيهمالطوائػفليتةقهػوافػيالػدين

يذكركااللهفياياـمعلوماتصلواتاللهعليهمفيركقفيهمكيعبػدكقبعبػادتهمك



ٚٗ

مػنراهػمفقػدراصيطيعوقبطاعتهمفهمفيهذاالمقاـقائموفمقاـاللهفياالداء

فهمفيهذاالمقاـبمنزلةالركحالبخارصالذصهوفػيالجسػمانيةمػننػوعالتق

اثللهاكانماالةرؽبينهكبينهاانهيوحياليهافالػركحالملكػوتيهػواالعضاءمم

الواحدالمتةردفيذاتهكهواكليبػالركحكاالعضػاءكمػالهػاكمنهػاكاليهػافهػو

كجميػعمػاالتيالعلػيمالقػديرالسػميعالبصػيرالمتػسالمػدرؾكحػدقكحػدق

شريكلهكافكلحركػةكسػكوفكللجوارحكالمدارؾكلهمنهكهواكليبهال

فعلكعملفياالعضاءفهولهكمنهكاليهالشريكلهمػنالجػوارحكاالعضػاءك

االالتكاالدكاتبوجهمنالوجوقكانػههػومقصػوداالعضػاءكمطػاعالجػوارح

كيػوحياليػهابػداًاليجوزالحدمناالعضاءالتوجهاليغيػرقكطلػبسػواقابػداً

اقكغضبهكمتابهكمساخطهكامرقكنهيهاليطلععلػيذلػككلػهاحػدجميعرض

مناالعضاءدكنهاالبوساطةالركحالبخارصفهوالترجمافكالسةيربػيناالعضػاء

كبينالركحالملكوتيفهولهمبابالمرادكقبلةالعبػادككعبػةالوفػاديتوجهػوف

يكحةظعنالةسادكمنانةصلعنػهبهحياليهمناطراؼالبالدفمنكافمتصالً

فسدكهلككبادفكلمابيداالعضاءمنخيركنوركحسكشعوركقػدرةكقػوة

كاقكيءمنذلكفهػواصػلهكفرعػهكمعدنػهكمػكحيوةفهومنهكاليهافذكرشي

منتهاقككلماكاففيهامننقصكشركثقػلكمػوتكجهػلكعجػزفهػومنهػاك

اكهياحقبهاكمعنيهذاالوحيكالترجمةخةييجبالتنبيػهعليػهكهػوافاليه

الركحالبخارصلماخلػصعػنشػوائباالكػداركجانػباالغيػاركتمتػضفػي

الركحالجبارظهرمنكنههمااستجنفيهمنمثاؿالػركحالملكػوتيكاشػتعلفػي

الدياركاستضاءفاشػرؽزيتكجودقحتياشرؽكانارفصاركالسراجالمنيربين



ٚ٘

حملكظهػربمػاجبػلعليػهفكػافخليةػةتلػكالنػاركسػميلمناستنارفادصما

حيناجتازبهيهودصكهػوباسمهابيناهلاالسراركشرحذلكاميرالمؤمنين

طالبلوانكتعلمػتالةلسػةةلكػافيكػوفمنػكيتكلممعجماعةفقاؿياابنابي

تعنيبالةلسةةاليسمناعتدؿطباعهصةامزاجهكمنكماشافمنالشافقاؿ

يرتقيػهكمػنصةامزاجهقوصاثرالنةسفيهكمنقوصاثرالنةسفيهسمااليما

يرتقيهفقدتخلقباالخالؽالنةسانيةكمنتخلػقبػاالخالؽالنةسػانيةسمااليما

يواففقددخلفيبماهوحيكوفموجوداًبماهوانسافدكفاففقدصارموجوداً

طالبفقاؿاللهاكبرياابنابيبابالملكيالصورصكليسلهعنهذقالغايةمغير

لقدنطقتبالةلسةةجميعهافيهذقالكلماتصلواتاللهعليكانتهيكلمػاكػاف

لشػرحهػذقالكلمػاتمسػتقالًاعنػوففصػالًبناءهذاالكتابعلػيالعلػماحػباف

 صلواتاللهعليه.الشريةةليتبينمرادق

اعلمافاللهكاففيقدسكمالهكعزجاللهكبهاءجمالهاذالكػافكفصـل:

هوذاتاحديةمهيمنةعليكػلمتوحػدكمتكثػرفتجلػيبكينونػةازليػةمتوحػدة

متةردةليسلهاحدمتدكدكالنعتموجودكالاجلممدكدكالغايةموصوفةك

فعليةكاملػةفاحػدثبهػامشػيةبنةسػهاكهػيكمػاؿالنهايةمعركفةفهيكينونة

المبادصكغايةالغاياتكمكملةجميػعالنػواقصكأفعليالترقبفيهافجعلهامبد

مرجتةجميعالقوصالمستجنةفياالمكاففاخرجبهابدايعاالكػوافكاالعيػافك

ضػاءبػهقابليػةاستظهرمنهانورشعشعانياضاءلهقوابلاالمكػافكاكؿمػااكؿما

العقلالكليكهوالباكورةفيجنافالصاقورةكالقلمالنابتفياجمػةالجبػركت

فقاؿلهاقبلاليقبوؿامرصكمطاكعةحكميكاالنوجػادبايجػادصفاقبػلكاطػاع



ٚٙ

فهذااالقباؿمساكؽلخلقهفهومنهكاالنكسارعندالكسرفلماكمػلكجػودقكتػم

مرادمػنهػذااالدبػارتوجهػهالػياالشػراؽكاالنػارةعلػيشهودققاؿلهادبركال

دكنهالػذصتتقػقبػنةسادبػارقاصنةػسالمراتػبالدانيػةنةػسنػورقجميعما

المشرؽكشعاعهالمتالقككلماكافيتدثمنانارتهرتبةكافيتتجببهاعنهػا

يالجلحجبهاياقفكافالدانتجليلهابهاكبهاامتنعمنهاقاؿركحيلهالةداءكما

دارقوةكاسػتعدادلظهػورقكابػرازنػورقيعنػيكػافيمكػنفػيحقػهالتلطػفك

التصةيحتييرؽحجابهكينهتكاستارقحتيينكشفاسرارقككافيمكنعػدـ

ذلكاذااخلدالياالرضكاتبعهػواقكادبػرعػنمػوالقككػافهكػذاديدنػهفػي

اصطبايعالعناصػرفصػارتدارقػوةكاسػتعدادالنزكؿاليافبلغارضهذاالعالم

ملكػياصلظهورانوارالعقلكبدكاسرارقفكلعاؿبالنسػبةالػيالػدانيصػورّص

قاؿركحيلهالةداءحينسئلعنالعػالمالعلػوصدكنهكمافعليةخاليةمنقوصما

العهػاصورعاريةعنالموادعاليةعنالقوةكاالستعدادتجلػيلهػافاشػرقتكط

فتيألتفالقيفيهويتهامثالهفاظهرعنهاافعالهكخلقاالنسافذانةسناطقةاف

زكيهابالعلمكالعملفقدشابهتجواهراكائلعللهاكافاعتدؿمزاجهاكفارقت

انتهيكسينتلعقدهذاالخبرفيهذاالةصلاالضدادفقدشارؾبهاالسبعالشداد

اؿصػورصبالنسػبةالػيالػدانيكالمػرادبالصػورةالةعليػةافشاءاللهفكلعايضاً

ظهػراليافالمادةامكافصالحفهيدارقوةكاستعدادلظهورنورالعاليفاذانظراً

عليهاكتصوربهافهياصتلكالصورةفعليةدانيةحاكيةعنالةعليةاالكلػيكثيةػة

الةعليػةالثانيػةفالتغلػطفػافمصبوغةبصبغتلكالهويةكليسالةعليةاالكليعػين

الةعليةاالكليفعليةغيرمتكثةةبكثافةهويةالدنياكتكثرهاكمثلهمػاكتبػةفعليػة



ٚٚ

زرعتهافغابتفيالساؽالنابتةكصارتبالقوةثمعادتبالةعلمتكثػرةفػيسػبع

سنابلفيكلسنبلةمائةحبةفالةعليػةالدانيػةظهػورالةعليػةاالكلػيفػيالقوابػل

الدانيةالمنصبغةبصبغهاالمكتسبةمنهامنصةاتهاكهذاالريعهوغايةالػزرعكهػذق

االكتساباتهيغايػةالنػزكؿكالصػعودفالعػاليبالنسػبةالػيالػدانيصػورةفعليػة

ساذجةمتوحدةفلماتنزلتاليالمادةالدنياغابتفيهاكاستجنتبنورهاكظهورهػا

أ.امتةوظةكلوالهاالنقطعالدانيعنالمبدالبنةسهافهيفيدرجةعلوه

بيناكشرحناالػيطبػايعهػذاالعػالمنػاداقربػهبلسػاففلمانزؿالعقلعليما

يمتالعقلفيهػاكيشػرؽمنهػاانػوارقكهػيهنػاجواهراكائلالعللكهيالتيلم

منبهػةالسمواتافاقبلكهذاالنداءهػوالنػورالمشػرؽمػنالسػمواتالمتنبهػةال

لركاقدالقوصالراقدةفيمراقدالطبايعفقامتتصعددرجػةبعػددرجػةنطةػةثػم

كتػمظػاهرالولػدفلمػاحصػلفيػهاالعضػاءكثػملتمػاًعلقةثممضػغةثػمعظمػاً

الجوارحبعدتةصلاالخالطكحصللهمعدةككبدكقلبككصػلاليػهالغػذاءك

اسبكتميزمنػهالطراطيػرالعكريػةكافباالنتالؿالمنكردمعدتهكصاركيلوساً

الفالغذاءدـمصةيكنزؿمنالمعدةالياالمعػاءخػرجالصػافيكانتقليلةجداً

لهكتميزمنهالطراطيػرمناسباًطبيعياًفيهاانتالالًاللطيفمنهااليالكبدفانتلثانياً

ككنزؿاليالمػرارةكملتػاًكنزؿاليالكليةكالمثانةكدهناًالعكريةالطبيعيةماءاً

نزؿاليالطتاؿكبقيالجوهرالصػافيالخػالصعػنشػوائباالكػدارالهبائيػةك

كصعدمنهبخػارلطيػفجوهرياًثالثاًالطبيعيةكذهباليقلبهفانتلهناؾانتالالً

هوخالصةخالصةخالصةالغذاءالواصلاليػهكبقػيعكػرقفػياسػةلالقلػبك

مناعتدؿطباعهصػةامزاجػهالكردةكهذاالبخارهوالمشاراليهبقولهاندفعاليا



ٚٛ

فاعتدالهالكاملبافصػارفيػهجػزءمػنالتػرارةكجػزءمػنالبػركدةكجػزءمػن

اليبوسةكجزءافمنالرطوبةكصةاءمزاجهمػنتلػكالطراطيػرالعكريػةالغليظػة

كانماصػةاالمػزاجحتجبمنهابهااالتاجبةبينهكبينالركحالملكوتيةكهوقوله

باعتداؿطبعهالنهاذااعتدؿقوصدافعتهفػدفعتعػننةسػهاالعػراضكالغرائػب

الطرطيريةفهومناكؿاالمرمعتدؿكباعتدالهيدفععننةسػهاالعػراضفػيكػل

درجةككماؿاعتدالهيظهرفيالبخارفاذاصةامزاجهقوصاثػرالػنةسالوحدانيػة

مناثرالنةسكنورهاكمثالهاالذصكيةفيهيعنيتنبهماكاففيهراقداًالصوريةالمل

كاففيهكذلكالمثاؿهوجهتهاليربهفانهصةامزاجهكاستعدكعمػلفيػهحيػوة

االـالةعليةكحيوةاالفالؾالواصلةاليهبواسطةاشعتهاالملقاةعلػياالرضفقػوص

كاشػتعلفػيذلػكالػدخافكالبخػارالصػافيضعفذلكالمثاؿكتنبهراقدقفقاـ

الػييرتقيػهاصعػالفاذابلغهذاالمبلغسػماالػيمػامريداًمتتركاًدراكاًفصارحياً

دعػاققاقبالهكاجابتهدعوةالػداعاذامقاـيرتقيهبقوةجذبالنةساياقاليهكسمّو

ليهػافػافالمشػاكلالقػوصباالقباؿاليهفافاالشياءتنجذباليمشاكالتهاكتميلا

يقوصضعفالمشاكلالضعيففيصيرحيزقحيزقفيميلاليهفلماكافميلهبتقويػة

يرتقيػهكيمكنػهالسػمواليػهتخلػقبػاالخالؽفاذاسماالػيمػاالقوصكافانجذاباً

النةسانيةكاستتاؿاليطبعهاكانتشيمنػهاثػاركمػاتنتشػئمػنالػنةسفينظػرالػي

تجليلهافاشػرقتكوربصورتهكيتصفبصةتهعليمعنيقولهمؤثرقكيتص

عنهػاافعالػه فاظهر مثاله هويتها في فالقي فتيألت فتينئػذيصػيرموجػوداًطالعها

بالبخاريةفيكسوقالركحالملكوتيةحلةاسػمهكيكوفموجوداًبالركحانيةدكفاف

شػاماًذائقػاًبصػيراًيصيرسميعاًمثلهكينشيعنهاالثارالركحانيةفحدقفيدعيركحاً



ٜٚ

كالركحالملكوتيةفيدخلفيالبابالملكيالصورصكيصيرمتتركاًمريداًالمساً

بالةعلفافالمالئكةفعليوفعالوفعنالقوةكاالستعدادليسلهمترقياتكركحاً

فانػهحينئػذصػورةفعليػةكليسلهعنهذقالغايةمغيػرانقالباتكلذلكقاؿ

تكوفغيرصػةرةكاليمكنافتقبلغيرماهيعليهاالترصافالصةرةصةرةابداًال

انماالمتغيركالقابلللتغيرهواالصةرفيزكؿعنهالصةرةكيلبسلوفالتمرةكامػا

ككذلكحاؿالمالئكةفالملكهوهوعلػيمػاهػوالصةرةفالتكوفاالصةرةابداً

يػاـاليركعػوفكمػنهمركػوعاليسػجدكفكمػنهمعليهاليزكؿكاليتوؿفمنهمق

سجوداليقعدكففاذاتخلقالبخارباخالؽالركحالملكوتيدخلفيبابالملكي

يكنلهعنهامغيرفثبتلمصورياًالصورصفافالنةسملكيةصوريةفاذاصارملكياً

بػالموادعلقػاًعليماهوعليهكيظهرمنذلكافاالنساففيالتغيركالتبدؿماداـمت

ذكاتالقوةكاالستعدادفاذاللدكاعيفيهنصيبيجذبهكلداعاليشكلهفهوتبع

المرنهمفليغيرفخلػقاللػه دعػوتكمفاسػتجبتملػيكلناعقيميلمعكلريح

كامااذادخلفيالبابالملكيالصورصليسلهعنػهفالتلومونيكلومواانةسكم

امرهمكيةعلوفمايؤمركفراليةتركف اليعصوفاللهمايسبتوفالليلكالنهامغير

افالمتقينفيمقاـامين االافاكلياءفيعتصموفبعصمةاللهكيكونوفمعصومين

الهميتزنوف فوعزتكالغوينهماجمعيناالعبادؾمنهم ك عليهم خوؼ ال الله

سلطاف عليهم لك ليس عبادص اف قاؿاللهسبتانهالمخلصين  ماجعلنااصػتابك

 مالئكة اال اصماجعلنااصتابالقائمناراللهالموقدةعليالكةػاراالمالئكػةالنار

معتصموفبعصمةالله فهػمكمنيعتصمباللهفقدهدصاليصػراطمسػتقيمالنهم

 امرهمامامهمكهمبامرقيعملوف.مالئكةاليعصوفاللهما



ٛٓ

التيوانيػةيجػرصاالمػرفػيالػركحكمامثلنالكفيالبخػاركالػركحفصـل:

التيوانيػػةكالػػنةساالنسػػانيةالكونيػػةالتػػيبػػدكتعلقهػػاعنػػدتولػػدالولػػدالتولػػد

بترؼاالافتلكالتصةيةتجػرصفػيالػدماغككمػايكػوفاالمػرالدنياكصحرفاً

يكوفاالمرفياالنسافالشرعيفاذااعتدؿطباعاالنسافالكػونيصػةافيهماكوناً

يرتقيػهفتخلػقباخالقهػاثمقوصاثرالنةسالناطقةالقدسيةفيهفسمااليمامزاجه

فدخلفيالبابالملكيالصورصفاطمئنكرضيكارتضيكدخلفيعبػاداللػه

 يوسعنهمالشيطافكدخلالجنةدارالقربكالكرامةكدارالسالـ.يالم

ذاتفعليػةالتترقػبكاالشارةاليذلكعلينتواالجمػاؿافاللػهسػبتانه

كلنةسهاحدكثكماؿكالتنتظرلوجههاتجددجماؿبلهيعليماهيعليهازالً

تجلػتتجلػتبكينونػةمتوحػدةمتةػردةازليػةكهػيكقدذكرناانهػااكؿمػاابداً

الكماؿالذصالنقصفيهكالنػورالػذصالظلمػةفيػهكالتػقالػذصالباطػلفيػهك

علهثمتجلتبهابالمشيةبنةسهاكخلقبهااالمكافالراجحكالثابتالذصالانقطا

هوهيثمخلقبهااالمكافالجايزكاكوانهعليترتيبمذكورفيمتلػهكجميػع

.هذقالتجلياتمنمراتبالخلقاذحقكخلقالثالثبينهماكالثالثغيرهما

حظػةسػراالحديػةكلهمقامافاذمرةتنظراليهمنحيثالربكهوعندمال

ايكوفلغيرؾمػنالظهػورمػاالنافذةفيكلهالطاكيةلهكهوالمشاراليهبقوله

اليرصفيهنوراالنورؾكاليسمعفيهكبقولهليسلكحتييكوفهوالمظهرلك

لنامعاللهكبقولهاالكرايتاللهقبلهاكمعهمارايتشيئاًكبقولهصوتاالصوتك

في هو نتنحاالت طػيسويهاكهذاالنظريتصللكبمعرفةاالحديةكطيهاماها

ثمالتوجهالياالشياءمنحيثالمثاؿالملقيفػيهويتهػاكالتػزعمناالمتناعاكالً



ٛٔ

افهذاالمثاؿمنةصلعنالذاتانةصاؿالشػبحعػنكجهػكاكمتصػلبهػااتصػاؿ

ةعػلكالحػادثبتركػةكالشبحبوجهكنعوذباللهبلهومثاؿكائنغيرمكػوفب

هومقامهسبتانهالذصالتعطيللهفيكلمكافيعرفهبهمنعرفػهالفػرؽبينػهك

بينهاالانهمضاؼاليجهةاضافتهكهوجهةاضافتهكالبيػاففػوؽذلػكفانػهسػر

مبهمكرمزمنمنماليجوزاالفصاحبػهبػلاليمكػنالتعبيػرعنػهكمػنعػرؼهػذا

.يدفقدبلغاقصيمقاـالتوحيدكاعليدرجةالتةريدالمثاؿمنالعب

فػيكػالًكاعيانػاًكاكوانػاًكمرةتنظراليهمنحيثانههوهػوفتػرصامكانػاً

تػراقبػالنظراالكؿكهػومقامهكحدقكاقصيمراداتنامنالوجودالشرعيهػومػا

الػذصيعبػرعنػهبػافمقدـعليالوجودالكونيبماالغايةلهكالنهايػةكهػذاهػو

الوجػػودالشػػرعيركحالوجػػودالكػػونيفلمػػاخلػػقاللػػهاالكػػوافاحتجػػبذلػػك

كجػدتهاكقومهػايسػجدكفالوجودالشرعيبهػاعنهػاكهػيتاكيػلقولػهتعػالي

اللػه دكف من كهػوغايػةالغايػاتكنهايػةالنهايػاتفلمػاعمػراللػهديػارللشمس

كافذلكالوجودفيهممشهوداًبينهااكواناًاالكوافكزينبالداالعيافاصطةيمن

بالةعػػلفتالهػػمبتتليتػػهكعالهػػمبتعليتػػهكجعلهػػمسػػماكاتافاضػػاتهكمبػػادص

همالذينلم ك يتجػبانػوارهمظلمػاتيغلػبعبػوديتهمالربوبيػةكلػمامداداته

بنػارالهويػةكيغطكثرتهمسػراالحديػةككػافزيػتانيػتهممشػتعالًالطبيعةكلم

حديدةقابليتهممتماةبترارةااللوهيةتجلياللهلهافاشػرقتكطالعهػافػتيألت

فالقيفيهويتهامثالهفاظهرعنهاافعالػهبػالتكلػففجعلهػمالقػائمينمقامػهفػي

االداءكخلةػاءقفػيعرصػةاالكػوافكاالنشػػاءكجعلهػمترجمػافكحيػهكالسػػنة

صاليبليكجعلنةوسهمعليهيئةمتبتػهارادتهككجههالذصاليةنيكهيكلهالذ
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فاالافيشاءاللهالنهجعلمشيتهفيمشػيتهمءككطباعهمعليصةةارادتهفمايشا

كارادتهفيارادتهمكمتبتهفيمتبتهمكرضاقفيرضاهمكاخالقهفياخالقهم

لهمكصةاتهفيصةاتهمكجعلهمجهةاضافتهكاقترانهفيكلبابكجعلهملهال

احػبكرضػيفػياليالمابفاقامهمبينظهرانيالعبادفػانطقهمبمػاءمنالمبد

افكنتمتتبوفاللػهفػاتبعونيالبالدكدعواالرعيةاليماانةسهمعليهمنالصةات

جبلواعليهككانوافيهكمااحبواكاستتسنواكهوالشػرعالمبػينينطقوااالبماكلم

افاللهعزكجلادبنبيهعليمتبتهعبداللهدركصعنابيكالدينالمتينفق

كفقاؿانكلعليخلقعظيمثمفوضاليهفقاؿعزكجلكما اتاكمالرسوؿفخذكق

الرسوؿفقداطاعالله يطع من عزكجل قاؿ ك فانتهوا عنه كافنبيثمقاؿمانهاكم

تقولوااذاقلناكتبكمافاللهفوضاليعليكائتمنهفسلمتمكجتدالناسفواللهلن

فيتصمتوااذاصمتناكنتنفيمابينكمكبيناللهعزكجلماجعلاللهالحدخيراً

امرنا افاللػهيقػوالفكعػنزرارةقػاؿسػمعتابػاجعةركاباعبداللػهخالؼ

طاعتهم كيف لينظر خلقه امر نبيه الي فوض اتػاكممػاثمتالهػذقااليػةعزكجل

ك فخذكق فانتهواماالرسوؿ عنه افاللهعزكجلادبعبداللهكعنابينهاكم

عظيمثمفوضاليهامػر خلق لعلي انك قاؿ االدب له اكمل فلما ادبه فاحسن نبيه

نهاكمعنهاتاكمالرسوؿفخذكقكماالدينكاالمةليسوسعبادقفقاؿعزكجلما

القدساليزؿكاليخطيكحبرمؤيداًموفقاًكافمسدداًاللهفانتهواكافرسوؿ

شي ممافي ء الله باداب فتادب الخلق به الخبرتةكػرفػيهػذقاالخبػاركيسوس

اعرؼلتنسادتكاالطهػارفػافالمػرادبتاديبػهتسػليطنػارالربوبيػةعلػيزيػت

كجودقكالمرادبتادبهكاستكمالهاشتعالهبتلكالناركصيركرتهظاهرالجبارفقاؿ
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ثماذفلهفياالشراؽكاالنػارةفػيظلمػاتالقوابػلفػافلقعظيمانكلعليخله

مػاينطقعػنالهػوصافعرفتكافشئتقلشئتقلفوضاليهامرالدينعليما

هواالكحييوحي كلوتقوؿعلينابعضاالقاكيلالخذنامنهباليمين افاتبعاال

الي يوحي يكػوففيػهاعظػممػناففػالمنافػاةكافكتػاباللػهالمجيػداجػلكما

المرادبػالتةويضتةػويضانقطػاععػناللػهعزكجػلنعػوذباللػه ليس ك اختالؼ

ظهاركابػرازكهػوايمػاففيهمػافذلككةرفيالتكوينكالتشريعبلهوتةويضا

اؿػعليالتالينهواللهالمتةردبااليجادكالتشريعالشريكلهكعنجابرقػاؿقػك

هخلػقالسػمواتكاالرضدعػاهنفاجبنػهفعػرضعلػيهنافاللػاللهرسوؿ

فقبلتاهماثمخلػقالخلػقكفػوضالينػاامػرطالبنبوتيككاليةعليبنابي

نتػنالمتللػوفلتاللػهك بنػا شػقي مػن الشػقي ك بنػا سػعد مػن فالسػعيد الدين

 لترامه فػذكرتجعةػركعنمتمدبنسنافقاؿكنػتعنػدابػيالمترموف

كفيالوحدانيةثػمخلػقمتمػداًمتةرداًيزؿفرداًافاللهلمةفقػاؿاختالؼالشيع

فمكثواالفدهرثمخلقاالشياءكاشهدهمخلقهاكاجرصعليهاكفاطمةعلياً

طاعتهمكجعلفيهمماشاءكفوضامراالشػياءالػيهمفػيالتكػمكالتصػرؼك

فلهم الوالة النهم الخلق في النهي ك االمر ك كالواليةكالهدايةفهماالرشاد االمر

شاءاكاليةعلوفاالماءكشااكيترموفماءكشاابوابهكنوابهكحجابهيتللوفما

اللهعبادمكرموفاليسبقونهبالقوؿكهمبامرقيعملػوففهػذقالديانػةالتػيمػن

كمننقصهمعنهذقالمراتبالتيرتبهماللهفيها االفراط بتر في غرؽ تقدمها

يجبعليالمؤمنمنمعرفتهممتمدحقهمفيمايوؼاؿزهقفيبرالتةريطكلم

كفػيحػديثكامػلعػنخذهايامتمدفانهامنمخزكفالعلمكمكنونػهثمقػاؿ
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لهعنمقالةالمةوضةكذبوابلقلوبنااكعيةمشػيةاللػهفػاذايجئتتسالتجة

استطعثمرجعالستراليحالتهفلمهيشاءاللفاالافءكشاءشئناكاللهيقوؿكماتشا

اللهعليهمهػمسػمواتالجػودكافػالؾافاضػةالمعبػودكشةهالخبركهوالءسالـ

جلكعزفهػمايػدصمشػيتهكاكمػاـارادتػهكنجػوـهدايتػهفاشػرؽمػنشػمس

كجودهمانوارالتشريعكالهدايةيعبرعنهابػصلواكصومواكمػايعبػرعػنالمشػية

ػكنككماانهاللةظهناؾكالصوتكانمػاهػوصػرؼتعبيػرفػيعػالمالكونيةب

االلةاظكذلكالنوارهمحقايقخارجيةيعبرعنهافػيهػذاالعػالمبػػصلكصػمك

حجكلكنمرادنامنتلكاالنوارانوارخارجيةكتكميالتنةسانيةحاليػةاالتػرص

فيكمنالشػحكلعلػهالمافيكمنالجودكيضعفانكبمجاكرةالجواديتقوصما

تجدكلكنيشرؽعليكلطيةةجػودقالغالػبلكجدبمالةظبينكماكاليقوؿابداً

فينػتعشصػريعهكيقػوـفيعبػرعػنذلػكفيكمػنصػةةالجػودضػعيةاًكيقوصما

االشراؽبقوؿجدكعنتلكالتقويةبقوؿالتاييدكالتسديدكعنالتقػوصكالقيػاـ

.ؿكقوؿبليفافهمذلكفانهاصلفيكلباببالصةةاالمتثا

االكؿهوالكاملفيجميعجهاتالجماؿكاالعتداؿأكلماكافكجودالمبد

كالمتصفباكصاؼاللهبالةعلكلطيةتػهفػيجميػعكجػوقالكمػاؿغالبػةفاضػلة

اشػػرؽمػػنجميػػعكجػػوقكماالتػػهنػػورشعشػػعانيكجػػودصعلػػيارضقوابػػل

ةفمنهممنانةعلدكفجهةمنجهاتتلكاالنواركمنهممناالستعداداتالكوني

انةعلدكفجهتينكمنهممنانةعلدكفثلثجهاتاليافمػنهممػنانةعػلدكف

جميعجهاتانوارهمفتقػوصكتكمػلكخػرجتلػكالجهػاتمػنكمػوفقابليتػه

نػداءالكونيةاليعرصةالوجودكذلكالنورالشعشعانيهونداءاقبػلالشػرعيك
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السػػتبػػربكمكمتمػػدنبػػيكمكعلػػيكاحدعشػػرمػػنكلػػدقكفاطمػػةالصػػديقة

اكليػاءكمالسػػتمتوالػػوفاكليػػاءاللػػهكتعػادكفاعػػداءاللػػهاالتصػػلوفاالتصػػوموف

االتزكوفاالتتجوفاالتجاهدكففيسبيلاللهاعداءاللهكهكذاالياخرالشرايع

المرجوحػاتبػلالمباحػاتفصػارتكاالحكاـكالتالؿكالتراـكالػركاجحك

القوابلبينمجيبةكمنكرةكمسرعةكمبطيةمنجهةكمنجهاتكبػذلكحصػل

كانوامؤتلةينفيامكافالقبوؿكعدمهفمنهمشػقيكاالختالؼبينالناسبعدما

كافسعيداماالذينشقوافةيالناركاماالذينسعدكافةيالجنةكذلكقولهتعالي

يقبلتلكاالكامركااليةكلماسامةكاحدةفبعثاللهالنبيينمبشرينكمنذرينالن

قبلاالمناعتدؿطباعهكصةامزاجهحتيقوصاثرالنةسفيهكهيذلكالنورلم ي ُ

هوانسافبمايرتقيهفتخلقباالخالؽالنةسانيةكصارموجوداًالمشرؽفسمااليما

بمػاهػويكػوفموجػوداًاستهلكفيهجهةاالنيػةدكفافكهوذلكالنورالمشرؽك

حيواففيضمتلفيهاثرذلكالنوركيسػتقلاثػرالماهيػةعليػهفػاذاصػارموجػوداً

قػاؿبذلكالنوردخلفيبابالملكيالصورصكليسلهعنهذقالغايةمغيركما

خلقالله فليغيرف المرنهم فػيحقهػمكالنهمػنالمخلصػينالػذينقػاؿابلػيسك

كجميعارساؿالرسلكانزاؿالكتبالغوينهماجمعيناالعبادؾمنهمالمخلصين

بينػػاكشػػرحناكهػػذقالصػػورةكبعػػثاالكليػػاءالجػػلتكميػػلالناقصػػينعلػػيمػػا

المستخرجةمنكموفامكافاالكوافهيالوجػودالشػرعيالمركػبمػنمػادةك

لكصػورتهانةعػاؿزيػتقابليػةصورةمادتهمسناراشراؽذلػكالوجػودالكامػ

الكوففيخرجشعلةالمؤمنعليصةةزيتقابليتهكاثرناركجودالكاملفػافهمك

تدبرككذلكينةعلقوابلالمؤمنينباثركماؿاعليثمينةعلقابليتػهبػاثركمػاؿ
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كؿالػذصهػومشػيةاللػهالشػرعيةاعليكالغايةلهكالنهايةالفكجودالكاملاال

لػيسرفعػتلهػمعلمػاًكلمػاكضػعتلهػمحلمػاًنهايةلهفيالكمػاؿكالغايػةال

.نكنبصددبيانهفتدبربالجملةقدطاؿالكالـمعانالملمتبتيغايةكالنهاية

كقدتبينبعدهذاالتطويلكيةيةالوحيمنالعالياليالدانيكانهمػنبػاب

ؿلالعضػاءانمػاانػابشػرمػثلكمفػياالشراؽكالقاءالمثاؿفالركحالبخػارصيقػو

الجسميةكالتركيبكالةرؽبينيكبينكمانهاكحياليباالشراؽكالقاءالمثاؿاف

الركحالملكوتيالذصهػومػربيكمكمػدبرامػوركمكاحػدكقػدعرفتافذلػك

الوحيهونارحيوةاشتعلتفػيدخػافالػركحالبخػارصالصػاعدمػنزيػتالػدـ

 ةالقلبفافهم.االصةرفيمسرج

اللهعليهمبعضخصايصيجػبعلػياففيمقاـالقطبيةلهمصلواتفصـل:

سػمعوافيهاكابرازخوافيهاالفبعضالطلبةالمبتػدئينلمػامثلياظهارهاكبيافما

اعلػي مشػايخي من ك يعرفػوامػراتبهمكلػماللػهمقػامهمبعػضفضػائلهممني

يخػالفاالخبػاركصػريحاالعتبػاركاتػوابمػاءفيحدقكمقامهيضعواكلشيلم

ءفيغيػرمتلػهكذلػكانػكلػوكصػةتفغلوافيحقبعضمراتبهمبوضعالشي

جسمهمبصةاتعقلهملغلوتفيحقجسمهمكافكػافلعقلهػمذلػكالةضػلك

الكماؿكلكنجسمهمليسفيذلكالتػدكفػرؽبػينجسػمهمكعقلهػمالبتػةك

يثبػػتاالنسػػافالعراضػػهممػػاهػػوحػػققػػراربالةضػػائلافلػػيسمػػنالمتبػػةكاال

ءلجواهرهمكيقوؿفياجسامهمبماهوحقلعقولهمفالتكيممنيضػعكػلشػي

موضعهكيقوؿفيكلبتسبهكافكنتاستهدفتالكلئكالطالبنةسػيحيػث

الػيتقصػيرصفينسػبونيهنػاالػيالتقيػةينسبونيجهالًتهذاالةصلكافلميانش
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 كلكنعليبيافالتقمنالباطلكشرحكلمقاـعليماهوعليه.همتال

فاعلمافهذاالجسدالعنصػرصقػدتالفمػنعناصػرهػذاالعػالمالجسػماني

المتسوسبالموازينالكميةكالكيةيةبدكرافاالفالؾكطرحالشعالتكاالنوار

اصػرغػذاءثػمالمتركةالمتييػةالمربيػةللسػةلياتفتػالفالجسػدمػنهػذقالعن

ثػمعليالترجمةالجديدةثمنطةةثمعلقةثممضغةثػمعظامػاًثمكيلوساًكيموساً

بةمهاليافكبركمقتضيمغتذياًثمطةالًثمكليداًثمانشاءخلقاخرثمجنيناًلتماً

فهوبػدفيكوفكسايرالمواليدالعنصريةالتيتولدتمنهاهذاالبدفالعنصرصاف

طوؿكعرضكعمقككميةككيةيةكهوفيجهةكفيرتبةكفيكقتزمانيله

كفيمكافكفيكضعكفياجلكفيكتابعليمقتضيعالماالجساـكلهاحناء

يكوفكجوارحكاعضاءككجهكظهركهوبدفشخصيمادصبالةعلاليمكناف

لكفيمكافهويكوفحينهوطويمنحيثكاحدذاحدينمختلةينفاليمكناف

كمنحيثطويلاقصرمنهكمنحيثهواحمراصةركمنحيثهوخةيفثقيالً

هوفيالمشرؽفيالمغربكمنحيػثهػواسػةلاعلػيمنػهكهكػذابػلالبػدك

فالمػادةالجسػمانيةيبعدكاحدكهذاهػوشػيكوفالتدكدمتواردةعليهكاحداًاف

اقوؿلككامػاالمػادةاقعينفيحدفافهمماتتصفبتدينمتصالزمانيةفالتسعاف

تتصفبتدينفيافكاحددهرصفتينهيفػيالمشػرؽفػيالدهريةفيمكناف

المغربكحينهياسةلاعليمنهكحينهيطويلةبطوؿمعيناطوؿمنهكحػين

هيحمراءصةراءكهكػذاكامػاالمػادةالزمانيػةفيمتنػعفػيحقهػاذلػككيمتنػع

ءمععدمهمنحيػثكاحػدفػاذاظهػرحقهالتالزـاجتماعكجودالشيتصورقفي

ءبالمادةالزمانيةيلزمهافاليتصػفبصػةتينمتضػادتينفػيافكاحػدكمػنالشي
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كاذايكػنمتتركػاًلػمكاذاكػافسػاكناًيكنساكناًلمحيثكاحدفاذاكافمتتركاً

يصػفكليسمنالتكمةافيكنناطقاًلمكاذاكافساكتاًيكنساكتاًلمكافناطقاً

 فيذلك.االنسافمادةزمانيةبالضدينكليسذلكبجايزحتينجوزخرؽالعادة

بقيمقدمةاخرصابينهالككهيافهػذاالبػدفالظػاهرصلػهبػاطنبتسػبه

مناسػػبلػػهيعنػػيكمػػاعرفػػتافالمػػادةالزمانيػػةاليمكػػنفػػيحقهػػااالتصػػاؼ

ؿفػيالمثػاؿالمتعلػقمػنحيػثاسػةلهبػالموادالزمانيػةبالمتضادينكػذلكاقػو

ايضاً البرزخية مػنحيػثاسػةلهااففالمادة فيهػا يجػوز تتصػفبالمتضػادينليس

يكػوفاحمػراصػةرفػيافكترافمافيخيالكاليمكػنافكاالجساـالزمانيةالم

بتػرؼحرفػاًبلتاظكاحدمثلهذقالموادالزمانيةكساكناًحيثكاحدكمتتركاً

شيئينفيافكاحدمػنحيػثيتصوربمشاعرقالباطنةايضاًفاليمكنلهذاالبدفاف

كاحدكيةعلبظاهرقاكباطنهفعلينمتضادينمنحيثكاحدبػلذلػكحػاؿكػل

ءمادةجايزةبالنسبةاليصورهاالمقومةكاليجتمعفيعرصةمنالعرصاتالشي

منةعليالصورالزمانيةالمتممةكالسرمدمهػيمنمععدمهنعمالمادةالدهريةمهي

.عليالدهركمابيناكشرحنا

هػوانػابشػرمػثلكمفاذاتتققذلكفنقوؿافالتجةفيمقاـالقطبيةكمقػاـ

كذلكاليمكناتصافهبشيئينمتضادينمنحيثكاحدفبدنػههػذاافكػافقائمػاً

فيبالتمدكالسورةافكافناطقاًفهوغيرساكتكفهوغيرقاعدكافكافمتكلماً

غيرناطقبالكالـالمنافيمعخادمػهكهكػذاكالامنػعاف فهو يظهػرالتجػةصلوته

يظهػربػالفالكليبشخصينفيصليبواحدكيتكلممعالخػادـبػاالخرفػافلػهاف

فالكلياتكانماالكالـفيالشػخصيهوشالفصورةكيةعلالفالففعلكما
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تلكاالشخاصانهاليةعلفعلينمتضادينكاليتصفبالصػةةكعػدمهاالواحدمن

بالتالؿكالتراـفهوغيرناطقبالقصصكالعبػرفيافكاحدفاذاكافاالماـناطقاً

حػاؿكاالمثاؿكاقوؿكذلكاالمرفيباطنهذاالبدفالشخصيفاذاكػافمتخػيالً

لػيمسػئلةلػيسبمتوجػهبهػذاازيدليسبمتخيلحػاؿعمػرككاذاكػافمتوجهػاً

المشعراليمسئلةاخرصكاليلزـمنهجهلػهكمػاانػكعػالمبعلػمالنتػوفػياثنػاء

مػنعنػدالصلوةكليسعليلسانككالعليبالكذكرمسائلهكاذاكنػتمػاموراً

اللهسبتانهباشتغالكبالصػلوةكتوجهػكاليهػااليجػوزلػكالتوجػهالػيالنتػوك

بتةككذلكحاؿالبدفالشخصيمنالتجػةفػاذاكػافمػنعنػداللػهاشتغالكبهال

عليػهالتوجػهالػيغيرهػالػيسيتصػفبظػاهرقبغيرهػاكبخدمةمتظػوراًموراًيم

يكرههاللهكيخطػرعلػيلكهليخطرعليباؿاالماـماياليخطرببالهغيرهاكاس

ةاكالتصوراتالقبيتػةبالهالميلاليالمعاصياكيخطرعليبالهالوساكسالمنهي

اـالفافقلتنعػمفقداسػيتالثنػاءعلػيامامػككنةيػتعنػهالعصػمةكافقلػت

تكوفمتعلقةالعلمفػافءمنذلكقلتتلكاالموراموريصلحافاليخطرببالهشي

يخطرببالهذلكفهوعليقولكجاهلبهاذليسعندقصورهاكافكافالينافيلم

يتبػهاللػهاكبعػضبهػااقػوؿفكػذلكبعػضمػايذهنهعلمػاًعدـكوفصورهاف

العلوـاذالم ك يكنفيذهنهبالةعلالشتغالهبطاعػةغيرهػافلػيسبجهػلالمسائل

يجهلػهنعػمافيكوفبتيثاذاسئلاجابافشػاءكعلمػهالبتػةكلػمنعميجباف

اتكاالرضكنةسالتجةالكليةااللهيةهيمتيطةباالشياءكسعكرسيهالسػمو

ءقبلكونهيعلماالشياءعلممعاينػةكعقلهجوهردراؾمتيطباالشياءعالمبالشي

ءفيمقامهكحدقفاذاتتققالنمرقةالوسػطيفالتتجاكزهػاكاحاطةيرصكلشي
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ءفيمتلهكمقامهكضعكلخبرفيمقامهكاعلػمانهػماخبػركاكػلضعكلشي

عنباطنهمككاحػداًعنظاهرهمككاحداًخبركاكاحداًيطيقمنامرهمفااحدبما

التػقكحػقالتػقكهػوعنباطنباطنهمكهكذافعنالصادؽ هػو امرنػا اف

الظاهركباطنالظاهركباطنالباطنكهوالسركسرالسركسرالمستسػركسػر

قيمػةكافانتهيفافشئتفقلانهميعلموفماكافكمايكوفالييوـالمقنعبالسر

جبرئيلياخذعنهمكيتعلممنهمكيفالكافسلمافخيرمػنجبرئيػلكافشػئت

حتيينزؿعليهجبرئيلبالوحيمػناللػهسػبتانهماكافيعلمشيئاًقلافالنبي

اليسمرةتقوؿانياعلمالنتوكالعربيةكالتكمةكمرةتقوؿلػيسيتضػرنياال

خطرببالهكماسيتضرقفيبدنهالبشرصاالماليماخطربباليفكذلكالنبي

ءحتيينزؿالركحاليػهخطرببالهحاملهكمنزلهالركحاالمينفليسفيخيالهشي

ءكيغترؼمنبترهػاكبالخاطركافالركحياخذمننةسهالمهيمنةعليكلشي

لػواعلػياللػهااليةرغهافيمتلخيالهفافهمفياعباداللهالتغلوافيدينكمكالتقو

كبهػايلتػقالتػاليافشػاءاللػهالتقكهذقهيالنمرقةالوسطياليهايػردالغػالي

هذاالةصلاساسيجتمععليهاخبػاركثيػرةمختلةػةكيرتةػعالخػالؼمػنبينهػاك

 ءفيمتله.كضعكلشيفكنبصيراً

بناككصلالكالـهناتذكرتمسػئلةطالمػاتشػاجرفيهػااصػتاكلمافصـل: 

مػنهمكذلػكالنهػماجػدمػناحػدهممػنكقػفعلػيمػرالتػقفيهػااالقلػيالًلم

عليهيتةػقاثبتفيهذاالكتاباصالًيكونوامنفرسافهذاالميداففاحببتافلم

كلمةهذقالعصابةافشػاءاللػهكهػيمسػئلةسػهوالمعصػومينسػالـاللػهعلػيهم

كانمػااخػتالفهمالخػتالؼاالنظػارفػييقػعيجوزاكاليجوزكهلكقػعاـلػمهل
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اخبارالمسئلةثمنثنيبذكراقواؿاصتابناثمنثلػثافمطاكصاالخبارفلنسرداكالً

 منتنااللهمنها.شاءاللهبذكرما

قاؿسالتفقدركصالشيخعبداللهبننوراللهمنالتهذيببسندقعنزرارة

رسوؿاباجعةر سجد اللههل السهو قاؿسجدتي فقيهقط اليسجدهما ك ال

عػػنكمػػنتةسػػيرالنعمػػانيبسػػندقعػػناسػػمعيلبػػنجػػابرعػػنالصػػادؽ

يعلػماالمػاـفمنهػاافاميرالمؤمنينصلواتاللهعليهانهقاؿفيبيافصةاتاالماـ

المتوليعليهانهمعصوـمنالذنوبكلهاصغيرهاككبيرهااليػزؿفػيالةتيػاءك

ال ك الجواب في بشػياليخطي اليلهو ك الينسي ك مػنامػرالػدنيايسهو كسػاؽء

كعػدلواعػناخػذاالحكػاـمػناهلهػاممػنفػرضاللػهالتديثاليافقاؿ

الينسي ك اليخطي ك اليزؿ ممن قػاؿكمنعيوفاالخبارباسنادقعنػهطاعتهم

ـمؤيدموفقمسددقدامنمنالخطاءكالزللكالعثفيصةاتاالماـ ارفهومعصو

افاللػهتبػارؾكعبداللػهالخبركركصفيالبتارباسنادقعػنمةضػلعػنابػي

للنبي جعل ركحتعالي اركاح دبكدرجكركحخمسة فبه القػوةفبػهالتيوة

الشػػهوةفبػػهاكػػلكشػػربكاتػػيالنسػػاءمػػنالتػػالؿكنهػػضكجاهػػدكركح

امركعدؿكركحركح فبه انتقػلقبضالنبيالقدسحملالنبوةفاذاااليماف

ركحركح ك االماـ في فصار القدساليناـكاليغةلكاليلهػوكاليسػهوكالقدس

القدسثابػتيػرصبػهمػافػياالربعةاالركاحتناـكتلهوكتغةلكتسهوكركح

قيلجعلتفداؾيتناكؿاالماـماببغدادبيدقشرؽاالرضكغربهاكبرهاكبترها

قاؿ مادكف ك نعم كفيالعوالممنبصػايرالدرجاتبسػندقعػنجػابرعػنالعرش

ياجػابراففػياالنبيػاءكاالكصػياءقاؿسالتهعػنعلػمالعػالمفقػاؿجعةرابي
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القػػػوةكالتيػػػوةكركحااليمػػػافكركحالقػػػدسكركحخمسػػػةاركاحركح

فبركحركح ماالشهوة عرفوا ياجابر ماالقدس الي العرش الثػرصتتت ثػمتتت

القػدساليلهػوكاليلعػبياجابرافهذقاالركاحيصيبهاالتدثافاالافركحاؿق

يصيبهاالتػدثاففركحفيركايةاخرصمنهك االركاح هذق ساير ك الله من القدس

.اليغيرذلكمناالخبارالقدساليلهوكاليتغيركاليلعبفركح

سػهوفػياعػدادكركيتفيكتبنااخباراخػرتػدؿعلػيكقػوعمػاظػاهرقال

الركعاتكفيالقراءةفيالصلوةكفيالنوـعنالصلوةكفيالركاياتاختالفػات

ككركيتتلكالركاياتفػيركايػاتالعامػةايضػاًمعانهاقصةكاحدةظاهراًايضاً

يػاابػنكركصفيالبتاربسندقعنالهركصقػاؿقلػتللرضػاهياشداختالفاً

فيالكوفةرسوؿ اف يقععليهالسػهوفػيصػلوتهلميزعموفافالنبيقوماًالله

الخبركفيالعوالمكذبوالعنهماللهافالذصاليسهوهواللهالذصالالهاالهوفقاؿ

كيتةلػتالسػهوفقػاؿعبداللهمنالسرايربسندقعنالةضيلقاؿذكرتالبي

اقعدتالخادـخلةييتةظعليصلوتي ربما احد ذلك العيوفباسػنادقكمنمن

ـمؤيدبركحفيحديثعنالرضا القدسبينهكبيناللهعمودمننورافاالما

يرصفيهاعماؿالعبادككلمااحتاجاليهلداللةاطلععليهكيبسطلهفيعلمكيقبض

منهفاليعلمكاالماـيولدكيصحكيمرضكياكػلكيشػربكيبػوؿكيتغػوطك

الخبرفهذقاالخباركامثالهػاتػدؿعلػيكقػوعصػورةكيسهوينكحكيناـكينسي

السػػهومػػنهماليتتمػػلغيػػرذلػػككهػػياخبػػارمخالةػػةللكتػػابموافقػػةللعامػػةك

 ركاياتهمكمخالةةللركاياتاالكلة.

اماالصدكؽكشيخهمتمػدشديداًكاماعلماؤنافقداختلةوافيذلكاختالفاً
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سهاءمناللهعليهمكداركامػدارظػواهراالخبػاربنالتسنفقدذهبااليكقوعاال

يعارضػهااكظةػركاكجمعػوابعػدـيظةركابماالدالةعليكقوعالسهوككانهملم

كقوعالسهوالشيطانيككقوعاالسهاءالرحمانيكقدانكرعليهمابعػضاصػتابنا

نهمكاليضػرنهاالفانعقداالجماعبعدـكقوعالسهومػيفيزمانهماكبعدهماكك

باالجماعخركجبعضاصتابنافافبعدانعقػاداالجمػاعالضػيرعلػيالخػارجمػن

االجماعكالضيرعلياالجماعمنهكمنالمتػاخرينقدسػجلعلػيكقػوعالسػهو

السيدنعمةاللهالجزايرصفياالنوارالنعمانيةكنقلذلكمنبعضمعاصريهايضػاً

العراؽكقػاؿالمػالمتسػنفػيالػوافيبعػدكالمتققالقاشانيكبعضمجتهدص

اكردركايػػةالتسػػنبػػنصػػدقةقػػاؿقلػػتايػػرادبعػػضاحاديػػثالسػػهوكبعػػدمػػا

االكؿالبي رسوؿالتسن قلػتكنعػمفيالركعتيناالكلتينفقاؿاللهسلم

افحالهحالهقاؿ عزكجل الله اراد قاؿالمالبيػافتعجػبالسػائلمػنيةقههمانما

بانػهكػاففػيذلػكمصػلتةلالمػةعنالخطاءفاجابهكونهمعصوماًسهوقمع

يةقهوابمثلهذقاالمورمعالمديػنهمكيعلمػواافالبشػرالينةػكعػنالسػهوكباف

النسيافكافالمخلوؽمتلالغةلةكالنقصافكانماالمنزقعنجميعصةاتالنقص

فػيالبتػارقفالمجلسيككذلكتوهواللهسبتانهثمذكركالـالصدكؽهػ

كهوالظاهرمنالشيخعبداللهفيالعوالمكانمااختلفعلماؤنارضوافاللهعليهم

الجلاختالؼظواهراالخباركاللوـعلػيهمفانػهسػاقهمالػيذلػكالتسػليمكانػا

كانماذهػبمػنذهػبمػنهمالػيمتمديريدكاانتقاصاؿالاشكفيانهملم

وقفمنهمعنمتضالتسليمكاالتباعفالجلذلػكاليكةػرهمذلككتوقفمنت

ركصعنالشيخالبهائيافنسػبةالسػهوكلنعممامتمدؿذلكفانهممتبعوفآل
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نػذكربالجملػةافمػنشػانناافاليالصدكؽاكليمننسبةالسػهوالػيالنبػي

ظيمفاناالنعلػماالالتقفيذلكبدليلالتكمةكالحوؿكالقوةاالباللهالعليالع

 علمناانههوالتكيمالعليم.ما

دارتعلػياالرضاعلمافاالفالؾالتيهيايدصالةاعلفيهذقالدنيالمػا

فيهػامػنكطرحتانوارهاعليهاضربتتلكاالنواربعضاجزائهاببعضعلػيمػا

فتصػلمػنشاءاللهكارادكدارعليهالنجػوـالكثافةحتيتركبتالعناصرعليما

ذلكجمادمنالجماداتالغاسقةفلمػادارتعليهػادكرةاخػرصكضػربتبعػض

اجزائهااللطيةةببعضحصلمعدفمنالمعادفكاختلطبهاالجزاءالكثيةةعرضػاً

دارتدكرةاخرصكعملػتفػيصػوافيهاكالةتهػاحصػلتالػنةسالنباتيػةكفلما

العرضفافغلبالػنةسعلػياالعػراضاختلطبهاالمعدنيةكالجماديةعلينتو

سخرتهاكاجرتهافػيطاعتهػاكحةظتهػابوحػدتهاعػنالةنػاءكالػدثورالػياجػل

تدعهاتتةرؽكتتشتتاراؤهاكتجرصبطبايعهاكلػذلكتػرصمسميكجمعتهافلم

كتسػميبالنبػاتشػرعاًالنباتباعراضهينموكيزيدكيربوكتبلغفيطاعتهمبلغاً

ذلكاالعػراضيجرعليهاحدقالذاتيكمعكيجرصعليهارسمهكافلمكعرفاًلغة

اعراضكهيغيرالنباتفاذافارقتالنةسعادتاالعراضاليجماديتهاكلكػن

ماداـفيهاالنةسالنباتيةيظهرمنهاافعالهامنالجذبكالدفعكاالمساؾكالهضمك

نػارالػنةسالنباتيػةككػذلكاذاداراالفػالؾكتشاهدكهيحيةمشتعلةبالرباكما

حصلمنهاالنةسالتيوانيةكصتبتالنباتيةكالمعدنيػةكالجماديػةكسػخرتهاك

استوتعليعرشهاالقتفػيهويتهػامثالهػافػاظهرتعنهػاافعالهػاكاجرتهػافػي

غػةكلكعرفػاًطاعتهاحتياشتعلتفيهػافاعطتهػااسػمهاكرسػمهافسػميتشػرعاً
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يصػدؽعليهػاحػدهاالػذاتيفهػيلػمبالتيوافكصدؽعليهػارسػمهاحكمػةكاف

حيوافجمادصكنباتيفيعالمالجماداتكالنباتاتكخليةةالتيواففيػهكمتػل

ءكلػذلكحملتػاقكصػارتامظهػرقافعالهكمشياتهيظهرفيعالميهمػابهمػامايشػا

عليهػاكسػخرتهاكاشػتعلتفيهػاككذلكاذاحصلالركحاالنسػانيةكاسػتولتك

يسػتوؿلػماستخلةتهافيعوالمهػاكالقػتمثالهػافيهػاكاظهػرتافعالهػامنهػافمػا

يكػنالمعدفكماؿاالستيالءعليالجمادكيةنالجمػادتتػتجػالؿالمعػدفلػم

يشػتعلالنبػاتفػيالمعػدفلػمعنشوائبغيرالمعدفكمػاخالصاًمعصوماًمعدناً

عػنادنػاسمعصػوماًيكػننباتػاًالمعدفعننةسهكيظهربالنباتلػمبتيثيخةي

فيالمعػدفكمػا الساكنة يغلػبالتيػوافعلػيالنبػاتبتيػثيبطػللػمالشياطين

عػنيكػنالتيػوافمعصػوماًلػمشهواتهكيجرصعليحسػبمتبػةالتيػوافابػداً

تجػلاالنسػافعلػييلػمادناسالشياطينالساكنةفيمقاـالنباتالبتةككػذلكمػا

دكنػهكالمػيالًيرلنةسهاستقالالًالتيوافكافناقمننةسهكاكجدقبنورقبتيثلم

عنارجاسالشياطينالبتةاالتػرصافيكناالنسافمعصوماًلمكالشهوةكالغضباً

لم اذا لمالمراة ك تتكالشػمستعتدؿعنجميعاالكداركاالعوجاجاتلمتصف

يكػنلتكهػامطابقػاًهػيعليػهلػمتتكالشػمسعلػيمػاعليهكاذالمهيعليما

للشمسالبتةكجميعماهومقتضيالجمادكخاصتهنقػصللمعػدففػافبقػيفػي

ءمػنتلػكالخػواصمنػعالمعػدفعػنالظهػوربمػاهػوعليػهجماديةالمعدفشي

المعػدفكهكذافيكلرتبةفجميعخواصالجمادعليهاشياطينصارفةعنطاعة

كجميعخواصالمعدفعليهػاشػياطينصػارفةعػنطاعػةالنبػاتكجميػعخػواص

النبػاتعليهػػاشػياطينصػػارفةعػنطاعػػةالتيػوافكجميػػعخػواصالتيػػوافعليهػػا



ٜٙ

يقعاالنساففيمعصيةاالباسػتيالءشياطينصارفةعنطاعةاالنسافالبتةكلذلكلم

 انيةالتيهيسبيلالطاعةللهسبتانه.احدهذقالشياطينعليهفصرفهعناالنس

مافمن يشاهد ذاعين  قلناكاف

 

 يكػنعػينفيقبلػهعنػاكافلم 

 

القدسفافافنػيككذلكاذااستوليعليركحاالنسافركحالنبوةاصركح

يظهػرمنػهركحاالنسافمننةسهكاثبتهبنةسهكاستوليعليهكاشتعلفيهحتيلم

بتقيقةالعصمةكاالفهػومطيػعشػيطافمػنالشػياطيناالنسػيةاالهوكافمعصوماً

عليافحسناتاالبرارسيئاتالمقربيناكمطيعشيطافمنالشياطينالتيوانيػةاك

 النباتيةاكالجماديةالبتة.

قيلمناسهاءاللهدكفاسهاءالشياطينفهوكالـمنليسبتكػيمكهػوكما

الشػػيطافكايقػػاعاللػػهفػػيالمعصػػيةدكفايقػػاعبعينػػهكاضػػالؿاللػػهدكفاضػػالؿ

يجرصاالشياءاالباسبابهاكالشكافالسػهوالشيطافكذلكافاللهسبتانهابياف

ليسمنصةاتاللهاالحدالطػاكصللكػلكلػيسمػنصػةاتالمقػربمنػهحػاؿ

لػهالقرببلهومنصةاتالبعيدحاؿالبعدكافمنحادثفيالملكاالبمشيةال

كارادتهكقدرقكقضائهكامضائهكافاللهيظهرمشػيتهمػنتلػكاالسػبابفػنتن

النشكافمنضلفانهيضلباضالؿاللهبللعنهمبكةرهمكلكنيجػرصاضػالله

فيكونامضلينالهاديينكعلػيهػذقفقػسعلييدابليساليدمتمدكعلي

الػيالثريػالكػنالينسػينػاساالماسواهافاللهسبتانهمنسيكلناسمنالثػرص

اذكػرقكماانسػانيهاالالشػيطافافبانساءاللهاياقعلييدابليسكلػذاقػاؿيوشػع

بالجملةكاماينسينكالشيطاففالتقعدبعدالذكرصمعالقوـالظالمينقاؿتعاليك

لشػيطافكلمنينسيهالشيطاففانماينسيهاللهككلمنينسػيهاللػهفانمػاينسػيهبا



ٜٚ

فافهمافكنتمنابناءالتكمةفالنسػيافنقػصفػيالعصػمةالتامػةبالتةاكتابداً

البتةكانماهوبغلبػةشػيطافحيػوانياكنبػاتياكجمػادصالبتػةككػذلكالسػهوك

الخطاءكالزللفانهاكلهامنبػابكاحػدفػافقػاؿالقائػلبالعصػمةالتامػةالكليػة

ءمنشياطينسايرالمراتبؿبعدـاستيالءشييقولزمهافكاللهلمتمد

ةا القدسكماانػكاذاقلػتبالعصػمةالتامػةللمػرعليهمكصرفهمعنخاصةركح

اف لزمك الشمس تقوؿبعدـكشمةعليكجههافانهاتخػالفالشػمسممايخالف

افلمهالمت يقػلبالعصػمةالتامػةكذبػهالكتػابحيػثيقػوؿاللػهسػبتانهفػيك

بػلعبػادمكرمػوفكفيافعالهمماينطقعنالهوصافهواالكحييوحياقوالهم

كقدامراللهسػبتانهباتباعػهعلػياالطػالؽاليسبقونهبالقوؿكهمبامرقيعملوف

لقدكافلكمفيكقاؿنهيكمعنهفانتهوااتيكمالرسوؿفخذكقكماماحيثيقوؿ

اسوةحسنةرسوؿ كقػاؿهفػاتبعونييتبػبكماللػهافكنػتمتتبػوفاللػكقاؿالله

كامثاؿذلكمناالياتكامااالخبارفيذلكفمتجاكزةيشاءاللهفاالافءكماتشاك

حدالتواتربمراتكيفكهماسماءاللهكصةاتهكمتاؿافعالػهكاككػارمشػيتهك

كجههكيدقكلسػانهكالقػائموفمقامػهفػياالداءفمػنيجػوزعلػياللػهالسػهوك

اللههلهمفيحاؿسهوهمكنسيانهممظهػراللػهلنسياففليجوزعليهمفياسبتافا

اكمظهرالشػيطاففػافقلػتمظهػراللػهاثبتػتالسػهوعلػياللػهكافقلػتمظهػر

الشيطاففهونبيعنالشيطافكافقلتفعليذلككلخاطئكناسكسػاقمظهػر

فػافؽاالنسػافاذاقػارؼذنبػاًااليمػافيةػارتسػمعافركحالشيطافقلتنعػمالػم

االيمػافقػديةارؽكقػديمرضكقديضػعفباليالتقعاداليػهاالافركحا

القدساذاسهاصاحبهاكنسيكغلبعليهالشػيطافبتسبتةاكتاالعماؿفركح



ٜٛ

ضعفكذلكضعففينبوتهكذلككصمةالشيطافالبتةفمػنحيػثالسػهوهػو

ليهكرسػولهالػيالنػاسكالػداعياليػهكهػذقاالحػواؿخليةةالشيطافكالداعيا

كاكرمهمعلياللػهكادلهػمءتنافيالعصمةالتامةكالتليقباقربالخلقاليالمبد

انػااناالنثبتلهالعصمةالتامةالكاملةكثانيػاًعليهكافقلتفماباؿيوشعقلتاكالً

فتػرؾالتػوتاذاكػافمػدمتالننكركقوعترؾاالكليمػنغيػرمتمػدكاؿ

خالؼاالكليفهومنالشيطافاالانهشيطافبالنسبةاليمقاـالنبوةكمااشرنااليػه

منافحسػناتاالبػرارسػيئاتالمقػربينكالشػكافنػورالسػراجفػيالدرجػة

البعدصاظلممنالدرجةالقربيكافكػافالبعػدصانػورمػنالػذصهػوابعػدمنهػا

 بدرجةفافهم.

كجػػوازالخطػػاءكالسػػهوعلػػيمتمػػدبػػينكظهػػرافهػػذاالقػػوؿاصفت

العصمةالتامػةكلػوالتسػليمصػاحبهالؿمتمداؿ بنةي لقلنػامتمػدقوؿ

مػاكػافيقػعفػيعصػرالتجػجعػنبكةرقاالانهيمنعنامػنذلػكتسػليمهككثيراً

 يكونوايكةركنهملتسليمهم.اصتابهمامثاؿهذقاالقواؿكاعظمفلم

كامااالخبارالواردةفانهامخالةةللكتابكاالدلػةالعقليػةكاالجمػاعالقػائم

القطعيمنالشيعةكاخبارهمالمتواترةكموافقةللعامةفهيصدكرهاتقيةمػعانهػا

مشتملةعليمناكيرازيدمنالسػهوكهػيعػدـالتػذكربعػدالتػذكيركاخػتالؼ

تنبيػهبػانيمانسػيتكمانقصػتالصػلوةكشديدفيمتونهاكعليالكػذببعػدال

التاجةالياالستشهادمنالقوـبعػدالتػذكيركالتنبيػهكتعييػرالقػوـبػنقصكػاف

شريكهملوصػحنعوذباللػهكالغضػبفػيغيػرمتلػهعلػياالمػةالمسػلمينغيػر

المعترضينعلينبيهمالمقتدينبهكامثاؿذلككالبدلمػنيصػدؽهػذقاالخبػار



ٜٜ

عػنصػلوةجميعهذقالخركؽكانيلهبذلككاماحػديثنػوـالنبػييرفواف

ماكػافنقػصكلػيسمػنصػةاتمػنالصبحفكذلكفافالنوـعػنالصػلوةكائنػاً

كاردمػوردالتقيػةالتاخذقسنةكالنوـكالصةةالقائممقامهفػياالداءفهػوايضػاً

ينسػكسايراخبارالسهوكاماحديثالرضا االماـ يسػهواف ك ركاقفػيكمػاي

عنالبصايربسندقعنبعضاصتابناقػاؿقلػتللرضػا االمػاـيعلػماذاالعوالم

فػياالمػرماتقاؿ يتقدـ حتي بالتعليم يعلم قػاؿعلػمابوالتسػنبالرطػبكنعم

قلتفاكلهكهويعلػمنعمالريتافالمسموميناللذينبعثاليهيتييبنخالدقاؿ

علينةسهكفيركايةقلتفاكلهكهويعلمفيكوفمعيناًيهالتكمانساقلينةذفقاؿ

ليتقدـفيمافقاؿ ذلك قبل يعلم يتتاجاليهفاذاجاءالوقتالقياللػهعلػيقلبػهال

فيالةصلبيناقانتهيفذلكبمعنيالترؾعليحسبماالنسيافليقضيفيهالتكم

ةتينفػيافكاحػدكالتوجػهالػيالسابقفافالبدفالزمانياليسػعهاالتصػاؼبصػ

امرينفيحاؿكاحدكالبدلهمنتعاقػباالحػواؿكالتوجهػاتككركدالخػواطر

يتػرؾالتوجػهالػيماسػواقفعلػيهػذاحػقالتوجػهالبػدكافءفاذاتوجهاليالمبد

المعنيانهمحاؿصلوتهمناسوفالنةسهمحتييخرجعنرجلاحػدهمالسػهمك

ءسوصاللػهاصتػاركوفمعرضػوفالشػتغالهمبػامرلكلشيهواليتسكناسوف

كذلكافالنسػيافضػدالتةػظكمػاهاللهبماهواهمكاكليفيتركوفماسواقالمت

فيالقاموسكهوالتراسةكالرعايةفالنسيافتػرؾالرعايػةكالتراسػةكقػاؿفػي

غةلػةكذلػكءعلػيذهػوؿكالمصباحانهمشترؾبينمعنييناحدهماتػرؾالشػي

اصكالتنسػػواالةضػػلبيػػنكمخػػالؼالػػذكركالثػػانيالتػػرؾعلػػيتعمػػدكعليػػه

التقصدكاالترؾكاالهماؿكقاؿفيالنهايةاصلالنسػيافالتػرؾكقػاؿالسػهوفػي



ٔٓٓ

الذينهمعػنءتركهمنغيرعلمكالسهوعنهتركهمعالعلمكمنهقولهتعاليالشي

هػوفػيهػذقااليػةعبداللهفيالمجمععنابيانتهيكركصصلوتهمساهوف

انتهػيكفػيالخبػرلػيسهوالتضييعلهػاالتسنكعنابيالترؾلهاكالتواني

بازيدمنافاالماـينسيكيسهوكهػميتكلمػوفبالكلمػةكيريػدكفمنهػاسػبعين

ياكػلككهذامعنيلغوصظاهرصفالمرادمنهافاالماـفيمقاـالبشػريةكماكجهاً

ءكيسهوعنهاذاارادالتوجػهالػيغيػرقالنػهمقتضػييترؾالشييشربالبدلهاف

تػرصالبشريةفتدبركليسللقائلينبالسػهومسػتندغيػرهػذقاالخبػاركهػيكمػا

عليالتقيةبمقتضيالقواعدالشرعيةالتياسسوهاسالـاللهعلػيهملةهػم متمولة

هػاكاالعػراضعػنتلػكاالخبػاركردهػاالػياخبارهمفالمتيصعنالرجوعالي

قائلهاهذاكهيمخالةةلالدلةالعقليةكالقواعدالتكميةكاالصوؿالمليةكاجماع

المذهبكامامنزعمافالركاةالذينرككاهذقاالخبػارهػممػنالمقػرينبسػهو

هويعلمانهكالنبيفالاجماععليعدمهفهوخطاءمنهفلربمايركصالراكصحديثاً

تقيةكيترؾالعملبهالسػنانتػنمعاشػرالعلمػاءنػركصكلنػاهػذقاالخبػاركلكػن

 النعتقدبهاككذلكهمفتدبركانصف.

كمنالةضائلالكليةالتييرجعاليهاجلالةضائلبلكلهاانهمسػالـفصـل:

عفػيادراؾخلقاللهاليسبقهمسابقكاليلتقهمالحػقكاليطمػاللهعليهماكؿما

 مقامهمطامع.

حدق اداني عن فضل ذلك  ك

 

 اعػػاليفهػػمالعػػالمينبعيػػد 

 

قػاـكالزمػهكالازعمفضيلةقالهاقائلاكيقولهػاعػارؼاالكهػيفػرعهػذاالم

مػنضػركرياتالػدينكفػيمنالعجايبافقدجعلاللههذقالةضيلةفيالنبيك



ٔٓٔ

منػةكنطػقبهػاالكتػابكتػواتربهػامنضركرياتالمذهبفيهػذقاالزاالئمة

فػيهػذاعلمنػاهػذاكتبنػاكتابػاًاخباراالطيابعليهمسالـاللػهالوهػابكنتػنلمػا

ـبالكتػابكالسػنةكالمعنيسميناقبػنعيم االبراركجتيمالةجاركاثبتنافيػههػذاالمقػا

يةكاالنةسيةبماالمزيػداالجماعكدليلالمجادلةكالموعظةكالتكمةكاالمثاؿاالفاق

يقػرعيػوفالمسػلمينكيكمػداكبػادمباركػاًمسػتطاباًعليهكقدخرجبتمداللهكتابػاً

 فاقوؿ:يناسبكضعهذاالكتابنذكرهنابعضماالمنافقينالناصبينكالبدكاف

سػواقكبالبينونػةعمػامتةػرداًمتوحػداًيزؿقػديماًكعزلماعلمافاالحدجل

ءحيناذهواالهػوسواقبكلكجهفالشيالقترافكاالرتباطبهيمتنعمعهماعدـا

فػانهممعػدكموفمعػهعػدـاالمتنػاعالبتػتالبػاتكمتمػدحتيمتمدكاؿ

مػنحيػوثهمكمػنمقامػاتهماكحيثػاًقداشرؾباللهعزكجلمناثبتمعاللهمقاماً

جػوابكاللهػمجػلمقػامهمفػيليسفيمتاؿالقوؿحجةكالفيالمسئلةعنػه

سػوصاللػهفهػوهػوكحػدقمعناقفضيلةكالتعظيمفهمممتنعوفمعاللهكجميعمػا

يكػوفرتبػةدكفرتبتػهاككحدقكحدقاذهوالالهسواقكالاحدغيرقفاليعقػلاف

مقػػاـدكفمقامػػهاكحيػػثدكفهػػذاالتيػػثكاليمكػػنالنػػزكؿعػػنعرصػػتهكال

االشػياءاذاالشػياءممتنعػةمعػهءسواقباصاعتباركليسبكلشيالصعودعنهافال

ءكػلالممتنعػاتكافقلػتانػاقػدنرصانةسػناكجػوداتيكوفالشياليعقلافك

ناكلكنشربكنتمتعفهلنتناشياءاـالفاالنكارخالؼالبداهةكاالقرارناؼ

دغيػراالعػدادكالعػددسػوصسواقفماالمةرقلتانػهاليقػاؿافاالحػالمتناعما

كسػوصالجسػمابػداًاالحدكهذاسرمبهمكرمزمنمنمانظرفيالعالماتػرصشػيئاً

ذلكعرشككرسيكافالؾكعناصرفاذاكػافاالمػرفػيالجسػمبالنسػبةالػيمع



ٕٔٓ

ظنكبماهوحقسايراالشػياءالالعالمهكذاكالجسمهوحقيقةسايراالجساـفما

كهواكليبهامنهاكاحقبهامنهاكاقرباليهامنهاكاكجدفيمكانهامنهػاحقيقتها

كعػزاذهػذانػوعكفكذبمنزعمافاللهحقيقةاالشياءكقصرفػيمعرفتػهجػل

اللهعزكجػلكسػبتانهسػبتانهعمػايقػوؿالظػالموفعلػواً في قداجراهما جنس

نعػرؼمعنػياالحػدكانطػواءفمػءكهػوالسػميعالبصػيرليسكمثلهشيكبيراً

اعػطازيػدمػنهػذاءسوصاالحػدكلػماالعدادتتتهطياالمتناععرؼافالشي

.عبارةكقدانقطعدكنهاالشارة

يعبرعنهبتعبيراكيخبرعنهبتخبيػرهػوكينونتػهاالزليػةالمعبرعنهػاكاكؿما

التيتةسػختدكنهػابالوجودالتقكالغيبالمطلقكالعماءالباتكذاتالذكات

الصةاتفهيالتياليسبقهاسابقكاليلتقهاالحقكاليطمعفػيادراكهػاطػامعك

هيليستبذلكاالحدكالاالحدسواهاكليستبكليةالبػارصكالالبػارصغيرهػا

ككليستهيهػوبسػاطةكاحديػةككػالًكتمثالًكعياناًككوناًبلهيهوكجوداً

يطلقعليهاالخلقالنهاكينونػةالتػقاالانهػاغيرهػاكغيورهػاافلمكهذقكجمعاً

تتديدلهاكالتتديدفهيالخلػقكالممكػنكالتػادثبػالمعنياالعػماذحػقك

خلقالثالثبينهماكالثالػثغيرهمػاكقدانعقػداالجمػاعمػنالةػريقينعلػياف

عقداالجماعمنالشػيعةعلػياشرؼالخلقكاكلهكافضلهكاكملهكانمتمداً

مننورقكركحهكطينتهككلهمكاحػدكالجػلذلػكقػاؿمولينػامتمدؿا اف

الينتنالذينكناعندقكالكوفقبلنافيحديثطويللهمعمةضلالصادؽ

نعميامةضلفػيفيكالمكمكاالخبارعنكمدليلعليذلكقاؿافقاؿالمةضلا

اميرالمؤمنين االمػوركمالػك)ظوخطبة قاضػي ك الػدهور مػدهر للػه التمد



ٖٔٓ

نواصيحتمالمقاديرالذصكنابكينونتهقبلالخلقكقبلمواقػعصػةاتتمكػين

الخطبةاليافقاؿالمةضلالتكوينكائنينموجودينازليينمنهبدئناكاليهنعود

اؿػقػعنػاققػاؿماللهافهذاالكالـعظيمتتػارفيػهالعقػوؿفعرفنػيمػايابنرسوؿ

الذصكنابكينونتهفيالقدـكهوالمكوفكنتنالمكافكهواميرالمؤمنين

ءكهػػوالخػػالقكنتػػنالمخلوقػػوفكهػػوالػػربكنتػػنءكنتػػنالشػػيالمشػػي

والمتتجػبكنتػنحجبػهكػائنينالمربوبوفكهوالمعنيكنتناسػماؤقكهػ

اكوافكلكوفمنهاماشاءاللهمنمكونيننسبتهكنمجدقكنقدسهفيستةغير

امػاالكػوفاالكؿقاؿالمةضلياسيدصفمتيهذقاالكػوافقػاؿالمداء مةضػل يػا

فهػوائيفنورانيالغيركاماالكوفالثانيفجوهرصالغيػركامػاالكػوفالثالػث

غيركاماالكوفالرابعفمائيالغيركامػاالكػوفالخػامسفنػارصالغيػركامػاال

السادسفاظلةكذرالسماءمبنيةكالارضمدحيةفيهالذصقاؿاللهتعاليالكوف

افاللهتبارؾكتعػاليالخبركفيركايةعنالنبيخلقالجافمنمارجمننار

خلقنياللهكفيركايةءمعهفخلقنيكخلقكركحينمننورجاللهكافكالشي

فدعاقالػيطاعتػهفاطاعػهكورصعلياًمنصةاءنورقفدعانيفاطعتهكخلقمنن

خلقمننورصكنورعليفاطمةفدعاهافاطاعتػهكخلػقمنػيكمػنعلػيكمػن

التسنكالتسينفدعاهمافاطاعاق بػينكنتانػاكعلػينػوراًكفيركايةفاطمة

كفػيركايػةقيػللػهاكؿعشرالػفعػاـةيخلقعرشهباربعيدصالرحمنقبلاف

كنورنبيكياجابرخلقهاللهثمخلقمنهكلخيرهتعاليماهوفقاؿءخلقهاللشي

ـكالمجهوؿفاكؿماكافاللهكالشيفيركاية منخلقخلقهأابتدءغيرقالمعلو

فنتناكؿخلقاللػهكاكؿخلػقاليافقاؿالبيتمعهكخلقنااهلافخلقمتمداً



ٔٓٗ

كسببتسبيتهمكعبادتهممنالمالئكةعبداللهكسبتهكنتنسببخلقالخلق

كبنا الله عرؼ فبنا االدميين يػزؿافاللهلػمكفيركايةكحداللهكبناعبداللهك

كفاطمةفمكثواالفالفدهرثمكعلياًفيكحدانيتهثمخلقمتمداًمتةرداًفرداً

االبػرارفيكتابنانعيماليغيرذلكمناالخبارالمتواترةالتيركيناهاخلقاالشياء

سوصاللهكمبدؤقكمنتهاقبهمفتحاللهكبهميختمكانتتعلماكؿكلمافهم

يسميباسماكيعبرعنػهبتعبيػراكيوصػفافكنهالذاتالقديمةاجلكاعزمناف

يسػميهكجميػعسماقمسمكمػاعبرتهااللسناكتعبرقكجميعمابوصففجميعما

نتوتعبيػرينزقعنذلكفانهايضاًفاكيصةهفجميعذلككجميعماماكصةهكاص

كلوبالنةياليتجاكزمقاـالكينونػةهػذابػلاليكػاديصػلاليهػافػافدكنهػاتنقطػع

االشاراتكتتةسخالكينوناتكتتمزؽاالذكاركتخمداالنػوارفبػذلكعػرؼاف

االقراربجميػعفضػائلهمكمػنهذقالمسئلةاسالةضائلكاصلهافمناقربهالزمه

فياالخبػارقػدقاـعليػهاجمػاعاالمػةكدؿعليػهصػتيحمتواتراًانكرهاانكرامراً

ينتهػيالػيكاحػداالعتبارككةاؾفػيالبرهػافافهػذاالخلػقالمتكثػرالبػدكاف

اكلػماظهػرمػنالمطػوصكهػواكبػرشػهادةمتوحديطويهكيفالكالطاكصابػداً

ءشهيداالانهمفيمريةمػنلقػاءربهػماالانػهبكػلنهعليكلشييكفبربكا

بيناكشػرحناعلػيافاكؿجميػعالكاينػاتكقددؿاالدلةبعامتهاكماءمتيطشي

فهػمذلػكالوجػودالطػاكصكالنػورالتػاكصاليتجػاكزهممتمػدمتمدكاؿ

هػيالعبػاراتكموجودكاليصلاليهممعدكدكينقطعدكنهمكلمشػهودفهػممنت

الكاينػاتبهػمفتتػتالموجػوداتكختمػتالمبػركءاتأغايةاالشاراتكمبػد

يقلكماقيلاكيقاؿفهممتلهكاهلهبلاينكمتيكيقوؿكليالهدصيقللمفمالم



ٔٓ٘

فتبينكظهرافهذقالمسئلةاساناالذصاليقععلياسمكالشبهصلواتاللهعليه

ةكلالكماالتكقدجعلهااللهمنفضلهالذصبهاتمحجتػهجميعالةضائلكحقيق

جباالقػراربػهكاليجػوزانكػارقيتةرععليهبالضركرةيمنالضركرياتفكلما

 اردناايرادقفيهذاالمقاـ.هذاماك

 الوقصذ الثبًٖ

هبحعشًٖ  فٖ ثعط فعبئلْن الجضئ٘ٔ الزٕ ٗحسي االشبسٓ الِ٘ اٍ تكلن ثععْن فِ٘ اش٘ش الٖ

 فصَل هٌْب ٍ الحَل ٍ ال قَٓ اال ثبهلل ٍ فِ٘ اٗعبً

الغيباـالكمامعنػاقيعلموفعلمفيعلمهمسالـاللهعليهمكانههلفصـل:

الكايناتكاقربأاعلمانكاذااقررتانهمسالـاللهعليهماكؿالمخلوقاتكمبد

كاليلتقهمالحػقتقوؿانهاليسبقهمسابقالمذركءاتاليربالبرياتلزمكاف

بلػغدكفمػاماكػافكبالغػاًخلقاللهكائناًكاليطمعفيادراكهمطامعفاذاجميعما

ءمنػااالكانػتملػهشػيفمارتبتهمكهمسببهمنهمبدمكاليهميعودكفيالزيارة

خلقالخلقكفيالخبرالسبب سبب نتن نتػنعبداللػهكفياخرعػنابػيك

ب ك بينكم عزكجلالسبب الله دكنهػممػنمابالجملةهمسالـاللهعليهمسببين

مابلغكهوالمستثنيفػيقولػهماكافكبالغاًالخلقفماهمسببهاليخةيعليهمكائناً

شاءقفانمػاشػاءقبمشػيتهكهػمفماشاءءمنعلمهاالبماكاليتيطوفبشيتعالي

اللهػمانػكجعلػتلػقفػيالػدعاءمتلهاكككرهاكمستقرهامنهمتبرزكبهمتتع

الرادتككجعلتقلوبهممناصباكامرؾلمشيتككممكناًقلوباكليائكمسكناً

ما شئت اذا فانت نواهيك مػاك كوامن اسرارهم من حركت فػيهمكتشاء ابطنػت

ما السنتهم علي ارادتك من بهعنكفيعقودهمبعقوؿتدعوؾكابدات افهمتهم



ٔٓٙ

يشػاءاللػهبتتريػكاسػرارهمكالدعاءفاذاجميعمامنتتهمتدعواليكبتقايقما

اجػراقاللػهبهػمكءممايخةيعنهمشيبابداءارادتهعليالسنتهمفكيفيجوزاف

منهفهوالعلماالمكػانيالالػذاتيظهرتارادةاللهفيهعليالسنتهمكاماالمستثني

ماالعلماالمكانيفلهاقساـفمنهفانهاليبعضكاالستثناءالمنقطعخالؼاالصلكا

المكوناًيكوفممكناًكالكماؿللواحدالمتعاؿافمااليخرجاليعرصةالكوفابداً

الففيخركجهاليعرصةالكوفخالؼالتكمةكخػركجاالكػوافعػنالداللػة

ءكػاففػيحػدقكمقامػهنهكفسادالخلقاالتػرصافكػلشػييشعليالواحدجل

كمػنالنهايةلهفيذلكالتدكاليكػوفابػداًسواقاليماكوفجميعماييمكناف

ذلكاخالداالنبياءكالمومنينفيالناركافناءالخلقكمخالةةالوعػدكامثػاؿذلػك

اليالكوففهوفياالمكافكهمسالـاللهعليهميعلمونهكماهػوفمااليخرجابداً

يخػرجفمنػهموقػوؼبشػركطكيمكػنافازكمػاكماهوعليهعدـالتعينكاالمتي

الػيعرصػةالكػوفكمنػهمنجػزكهػوممضػيمشػركح شػركطه العلػللمايخرج

فمامبين موقوفاًاالسباب اليالكوففيعلمونػهفػياالمكػافكافلمفماكاف تخرج

شاءاللهكاماخرجتفانماتخرجبهمكتجرصبسببهمفعندذلكيعلمونهكهومما

ظهػرفػيفمنػهمػاشاءاللهكاجراقبهمكهميتيطوفبهعلماًفهومماافمنجزاًماك

تيكلمايتنحينهفييسيمايظهرفيسوالفالزمافلماحافاجلهكمضيكمنهما

الزمافكامافيالدهرفهوموجودفيحدقكمتلهمكشوؼعنػدهمكهػذاهػومػا

فكمايكوفعلماحاطػةكعيػافالعلػمركصفياحاديثعديدةانهميعلموفماكا

صكاللػزكـمتػواترةكالتمدللػهاخباركاالحاديثالدالةعليهذقالمطالببػالن

لوالايػةفػيكتػاباللػهركصانهليسفيذلكاشكاؿكانمااالشكاؿفيمثلماك



ٔٓٚ

مدؿعلػيانهػكمػايشاءكيثبتيكوفالييوـالقيمةيمتواللهماالخبرتكمبما

يكوفكالقيمةمعافمايكوفالييوـدؿانهميعلموفمااليعلموفعلمالبداءمعما

يتتملالبداءفالجوابعنهذااالشكاؿيعرؼممػا ذكرنػاقفػيالمجلػدلمايكن

يكػوفلػهمعنيػافاحػدهمااليػههنػاافمػااالشوار كاالكؿفيمسئلةالبداء

فػياالمكػافكلمػايتتققشػركطهكاذاالموقوؼالذصاشػرنااليػهاصالػذصبعػد

تتققشركطهخرجفهولمايخرجاليالكوفكسػيخرجفهػذاممػاللػهالبػداءفيػه

يطػيعرصػةاالكػوافاليمضبعدفمثلذلكلػميشاءالنهلميؤخرمايشاءكيقدـما

خػرجالػياالكػواففػيفيالزمافكالفيالدهركهوفياالمكافبػالقوةكمنهػامػا

يتنحينهفهوفيالدهرمماقػدكافكفػيالزمػافلدهركلمايظهرفيالزمافاصلما

سيكوففهميعلموفماكافكمايكوففيالزمافالنهفيالدهرمماكافكامضػيمما

فمثلذلكاليجرصعليهالمتوفػيالػدهربهمصلواتاللهعليهمفهميعلمونهعياناً

تقدـكتاخرفيالزماففيجرصالبػداءفػيظهػورقدكفكالالتقديمكالالتاخيركاف

استاثرتبهمشيتكمالقضاءالمثبتماكجودقكهذاالبداءمنهمكاليهمفةيالزيارة

فػيمعينػاًكمثػاؿذلػكانػكقدصػورتسػريراًكالممتوماالاستاثرتبهسػنتكم

فػافهمالمثػلذهنكعندنةسكثمافشئتصنعتهاليػوـكافشػئتاخرتػهالػيغػد

بخالؼالبداءاالكؿفانهفياالمكافالذصفوؽاكوانهمكلكػنافقػدـاللػهموقوفػاً

فانمايقدمهبهمالنهممتلالمشيةكافاخرفبهمكانمامثلعلمهمالدهرصكالبػداء

بترؼفتدبرفكماانػهالبػداءللػهالزمانيكعلماللهاالزليكالبداءاالمكانيحرفاً

كانماالبداءفياالمكػافكػذلكالبػداءلهػمفػيالػدهركانمػاالبػداءفػيكعزجل

.الزماف



ٔٓٛ

ركصانهػميعلمونػهفمثػلذلػكركصمنانهماليعلموفالغيػبكمػاكاماما

يخةيعليالتكػيمالػذصعػرؼالموصػوؿكالمةصػوؿكالشػبهةفػيالينبغياف

يػةقديمػةمتعاليػةعػنمنػاؿجاللهػاازلذلكللعاميالجهوؿكذلكافالذاتجػل

قلاليعلممابلغفذلكالغيبالذصاليعلمهاحدمنالخلقماكافكبالغاًخلقهاكائناً

اصاليعػرؼاحػدمػناهػلالسػمواتكمنفيالسمواتكاالرضالغيباالالله

جاللػهفالغيػػببهػذاالمعنػػياليعلمػهاحػػدمػنالخلػػقكافاالرضذاتاللػهجػػل

غيبفالغيبالثانيهوالكينونةكالذاتالظاهرةالمعبرعنهابنةستجاكزتهذاال

المشيةالتيخلقتبهاكتلكهػيالعلػمالسػابقللػهسػبتانهكالمعلػوـالػذصبػه

اليعلمهاالاللػهسػبتانهكعلمػهمخصػوصبتلػكخلقتالمشيةكهذاالغيبايضاً

ـمعهػاكامػاالغيػبالثالػثالكينونةاذليسمعهاسواهافكيفيعلمهامنهومعدك

يكػػوففهػػواالمكػػافالػػراجحكهػػوالغائػػبعػػندرؾجميػػعاالكػػوافقبػػلاف

مهاحػداًاالماءمنهعلماًفاليتيطوفبشي علػماخبػارالعلػماحاطػةكشاءاللهفيعل ّ

ءعيافكذلكافجميعالكائناتفيهمعدكـكبالقوةكالذكرلهفيهفاليعلػمالشػي

كجودقدكنهالبتةفافجاكزتهذاالمقاـكصلتاليعرصةاالكوافكهممامبدؤ

سالـاللهعليهماكلهػاكمبػدؤهاكعلتهػاكسػببهافكلهػامشػهودةلهػمكمتاطػةك

يػرادمكشوفةكليستبغيببالنسبةاليهمفافسميهذاالمقاـبالغيػبفػيمكناف

يعلمػوامػااليعلمػهغيػرهمبهالمستورعنجميعمػنهػودكنهػمفػالغػركفػياف

عالمالغيبفاليظهرعلػيصلواتاللهعليهمكهذاهوالغيبالمرادفيهذقاالية

احداً رسػوؿغيبه مػن ارتضي من هػوالرسػوؿاكالمرتضػيمػنكمتمػداال

فعلمهاللهالغيبكاظهػرقاللهالرسوؿهوعليالمرتضيالذصكافمنرسوؿ



ٜٔٓ

يعلمذاتاللهكالكينونتهكالاالمكػافكانمػاعلػمشكانهلمعليهكعرفهاياقكال

سواهمبالبداهػةفانػهاليتػيطبالكػلاالاالكوافكعلمجميعاالكوافمستورعما

علةالكلكهمعلةالكلالغيرهمكافتجاكزتهذاالمقاـفػالغيوباضػافيةفػاف

ءمشهودبعنزيدفكلشيمافيدارزيدغائبعنعمرككمافيدارعمركغائ

لخلقمستورعنخلقكليسبغيبمطلقفافعلمرجلمافيدارزيدساكصزيػداً

فيعلمهكهػمسػالـيشارؾاللهفيعلمهكانماشارؾزيداًفيعلمهكالضيركلم

الػدهراللهعليهمالذينبهممياللهسماءقكارضهكالذينهمقدساللهالذصمي

اعضػػادالخلػػقكشػػهودقالػػذيناشػػهدهماللػػهخلػػقالسػػمواتكاالرضككهػػم

اتخػػذهمشػػهداءعلػػيجميػػعخلقػػهفاليخةػػيعلػػيهممػػنهػػذاالنػػوعخافيػػةفػػي

السمواتكاالرضفاذاكانوابنصوصالقرافشهداءفليسوابغيػبفلػيسعلمهػم

فػيدارركبماكااللكافعلمعمعلمغائبعنهمكليسالعلمبمااليعلمهزيدغيباً

فػػافهمفعلمهػمهػػذالػيسبعلػػمغيػبفتيػػثيثبػتالغائػػبعػنهمفهػػمزيػدغيبػاً

كعػزحيػثيمكػناالخبػارفػافاالعلينتواالخبارمػناللػهجػلاليعلمونهقطعاً

فالاخبارالذاتغائبةعنهمكالاخبارعنهاكاماالكينونةفتيثانهاعلمكالمعلوـ

ءمنيخبراللهسبتانهمنارتضاقمنرسوؿبشيمكاففيمكنافكامااالعنهاايضاً

القوابلالمستجنةفيهكترتباتهاكلوازمهاكاماسايرالعلوـالكونيةفهوعلماكقةهم

.اللهعليهكعلمهماياقكاشهدهمخلقه

كلػوكافشئتفقللماكانواقائمينبمشيةاللهكيتتاجوفاليالمػدددائمػاً

كعػزفيمايعلمونػهعنهمالمددطرفةعينلعدموافهميتتاجوفالياللهجػلانقطع

يعلمػواكاليكةػييعلمهمفيذلكاالفبتعلػيمجديػدخػاصكااللػمفافا فيكل



ٔٔٓ

االبتعلػيمجديػدلعلمهمفياالفالثانيتعليمهماياقفياالفاالكؿفاليعلموفشيئاً

االبتعليمجديدخاصمناللػهلمػاانكركانتلوقلتفيالمذهبانهماليعلموف

عليكاحدسواءفيذلكعلمالغيبكغيرقاذمنالبديهياتانهػميعلمػوفالغيػب

بتعليماللهحتيانانتػننعلػمالغيػببتعلػيماللػهكبػذلكنكػوفمػؤمنينبالغيػب

مناهػااالترصانانعلمكجودالجنةكالناركالصراطكالميزافككلهاغيبكانماعل

كعزالبتةبلنتننقوؿانػهيعلمواالغيببتعليماللهجلبتعليماللهفالامتناعفياف

فكنقػػوؿبػػافمػػنيػػزعمانهػػمفػػيا اليعلمػػوفالشػػهادةاالبتعلػػيماللػػهفػػيكػػل

الشػػهادياتاليتتػػاجوفالػػيتعلػػيمجديػػدمةػػرطمتجػػاكزللتػػدمةػػوضمػػدع

لةتواتراالخباركقدراهامنجػاسخػالؿالستقاللهمدكفاللهفتدبركبهذقالجم

 .اذكرهنابعضاالياتكاالخبارتيمناًالدياركاحباف

كماكافاللهليطلعكمعليالغيػبكلكػناللػهيجتبػيمػنقاؿاللهعزكجل

داًكهذقااليةفيالمرادنتوقولهرسلهمنيشاء عالمالغيبفاليظهرعليغيبهاح

ككقاؿاالمنارتضيمنرسوؿ قلالاقوؿلكمعندصخزائناللهكالاعلمالغيب

يػرادبخػزائناللػهالمشػيةفيمكنافيوحياليالاقوؿلكمانيملكافاتبعاالما

يػرادبالغيػبذاتاللػهاككيمكػنافافخزائناللهبينالكػاؼكالنػوفلماركص

يػوحيالػيكلكناتبعمايرادالاعلمالغيبمستقالًالكينونةاكاالمكافكيمكناف

كالمةػاتحهػيالخػزائنكيمكػنكعندقمةاتحالغيػباليعلمهػااالهػومنهكقاؿ

يػرادبالمةػاتحالمةػاتيحكهػمهػمالمةػاتيحمػركيمكػنافيرادبهاالمشيةلمااف

شاءاللهاالبهمكقاؿاليعرفهماالهوالنهممتاؿالمشيةفاليمكناالطالععليما

السػوءلو مامسػني ك الخير من الستكثرت الغيب اعلم فيػرادمنػهلػوكنػتكنت



ٔٔٔ

للػهغيػبكانمػاالغيػبللػهاكاعلمالعلػماالمكػانيكقػاؿسػبتانهاعلمهمستقالً

فالشػكافكػلغيػبلػهكملكػهكلكػنالػذصيخصػهالعلػمالسمواتكاالرض

فياالرحاـالغيثكيعلمماافاللهعندقعلمالساعةكينزؿاالمكانيكقاؿتعالي

كهذاهوالعلمكماتدرصنةسباصارضتموتكماتدرصنةسماذاتكسبغداً

بجميعالكايناتفافالعلمالمتعلقبالخلقامايتعلقببدئهابموادهػافابػافعنػهبانػه

 الغيث ءكامػايتعلػقءحػيكهػومػادةكػلشػيفانهالماءالذصمنهكلشيينزؿ

اصارحاـالقوابلفانهيصوركمفػيكيعلممافياالرحاـفابافعنهبقولهبصورها

االرحاـكيفيشػاءكامػايتعلػقبايػاـاالجػلكتقلباتػهفػيايػاـعمػرقفابػافعنػه

كماتػدرصكامايتعلػقبةسػادالكػوففابػافعنػهداًماتدرصنةسماذاتكسبغك

تموت ارض باص افاللهعندقعلمالساعةعنهبقولهكامايتعلقبمعادقفابافنةس

فهذقااليةتشتملعليعلمجميعالكائناتككلهمخصوصباللهسبتانهكاليعلػم

سبتانكالعلملنااالماعلمتناانكانتالعليمالتكيممنهاالبتعليمخاصاحدشيئاً

فيالعوالمبسندقعناالصبغبننباتةقاؿسمعتاميرالمؤمنين للػهيقوؿك اف

بهفيغيبهفلم استاثر علم مػنمالئكتػهمنانبيائهكالملكػاًيطلععليهنبياًعلمين

قوؿاللهتعاليافاللهعندقك تموتكلهعلػمقػداطلععليػهكذكرااليةاليذلك

كفػيتقوـالسػاعةكالهفقداطلعنيعليهيعلمهالكبيرمناكالصغيراليافمتمداً

لمؽركايةعنالصاد الخمسة مقػربكالنبػيمرسػلكهذق ملك عليها يطلع

 عزكجل الله صةات من عليهػايطلعاللهاحػداًانتهيكامثاؿهذقاالخبارانهلمهي

اصباالطالعاالحاطيكامااالطالعباالخبارفقداخبرفةيالقرافمنذلػككثيػرك

متواترعنهمبلنتػننعلػمجلمعجزاتاالنبياءكاالكلياءاالخبارعنذلككذلك



ٕٔٔ

اليطلػػععلػػيهػػذقالخمسػػةكهػػيعلػػمجميػػعمػػنذلػػكفػػالمعنيافاحػػداًكثيػػراً

يقػلاحػدانػهاليمكػناالطػالععلػيهػذقجاللهكلػمالكائناتاالبتعليماللهجل

االموركلوبتعليممناللهعزكجلكاالخبارالواردةفيمعنػيالغيػبكثيػرةكمػن

يكنلهموضعبيناقدرعليكضعكلخبرموضعهكمالمشاهدماذكرناكعرؼما

 فاليخلومنالتقيةفيتملعليهافتةهم.

فيمعنيالتةويضاليهماعلمافالناسكقعوافيماكقعوامناالفراطكفصـل:

يطلعواعليالتقػايقفالجػلذلػكاضػطركاالػياالخػذبظػواهرالتةريطالنهملم

المتاؿمختلةةفمنهممنافرطكمنهممنفرطكامامنمناالدلةكهيالختالؼ

يشاءاللهفتنتهفيعميػهاللهعليهبمعرفةحقيقةالمسئلةفاليكاديةرطاكيةرطاالاف

عنقصدالتقكالحوؿكالقوةاالباللهالعليالعظيمفمنمناللهعليهبالتوحيػدك

احدمنالخلقمنمتمدفمندكنهالػيمعرفةالتةريداليكاديقوؿبالتةويضالي

يةرضخلػقمنقطػععػنالخػالقالثرصفافالتةويضمنالمتاؿككيفيمكناف

عزكجلمستغنعنهحتييعقلالتةويضاليهكافكافالخلقالكجودلػهاالبمػدد

فمػنيةػوضكتقوـالسماءكاالرضبػامرقكمناياتهافالخالقكمشيتهكماقاؿ

يةوضكهوكجميعمالهكبهكمنهكاليهكعليهكلديهكفيػهكعنػدقكلهػااليمن

قائمةبامراللػهعزكجػلبتيػثانهػااشػياءكموجػودةاذاركعػيفيهػاكرأصفيهػا

فػاليمػنيةػوضاللػهعزكجػلسػبتانهسػبتانهالمشيةكاالفليسلهاكجودابداً

نااليجوزالتةويضالػيملػكمقػربكفعندكبيراًسبتانهعمايقوؿالظالموفعلواً

قبضركحكليسعندناالنبيمرسلكالمؤمنممتتنكالغيرهممنالخلقابداً

عزرائيلكاحياءاسرافيلكخلقالملكينالخالقينكاعماؿغيػرهممػنالمالئكػة



ٖٔٔ

الػيءمةوضػاًمنبابالتةويضاليهمنعوذباللهبلليسفيعالمالزمػافامػرشػي

يةػػوضامػػرالتشػػريعكلػػوفػػيبعػػضالمسػػائلالػػيحػػدمػػنالخلػػقحتػػيانػػهلػػما

يدؿعليذلكمتشابهيػردالػيالمتكػمكالمتكػمقولػهركصممافمامتمد

ءقلاللهخالقكلشيكقولههذاخلقاللهفاركنيماذاخلقالذينمندكنهتعالي

مهلمػنشػركائكممػناللهالذصخلقكمثمرزقكمثميميتكمثميتييككقوله

افكقولهماينطقعنالهوصافهواالكحييوحيكقولهءيةعلمنذلكممنشي

االما فهوكافرباللهعزكجػلكامثاؿذلكفمناثبتغيراللهخالقاًيوحيالياتبع

فهومشرؾباللهالعظػيمكيكػوفكخلقاحدغيرقبعضاًكمنقاؿافاللهخلقبعضاً

غيرقشريكاففيالخلقعلياالشاعةفهوكمنقاؿافاللهكاحداًثنوياًكالمجوس

مػنالخلػقالجػراءاالفاعيػلفهػومشرؾباللهعزكجلكمنقاؿافاللهككلاحداً

يةعلفهويةعلباذفاللػهيةعلككالةعناللهتعالياكافاللهاذفالحدمنخلقهاف

لػيسلػهبػهرقدرتهالالنهايةفاشرؾباللهمػافهوممناخرجاللهعنسلطانهكانك

يريػدكهػومتػدثيشاءكالتاكملماعلمكمنقاؿافاللهعزكجلهوالةاعللما

 .ءكحدقكحدقكحدقالشريكلهفهومؤمنحقاًكلحادثكمشيئكلشي

يجػرصاالشػياءااليشاءكيفيشػاءفانػهابػيافيشاءبمانعمافاللهيةعلما

فيترؽبالناركيبردبالماءكينوربالشمسكيظلػمءسبباًابهاكجعللكلشيباسب

يشػاءكيػفيشػاءكمػنتلػكاالسػباباسػبابيشاءبمػاباالرضكهكذايةعلما

شهاديةكاسبابغيبيةكاسبابصوريةكاسبابمعنويةكاسبابجزئيةكاسػباب

مػنلػهكالماذكنػاًاءكالككػيالًللمسبببكسػرالبػكليةكالسبباليكوفشريكاً

عندقكماترصمنالبلورةانهاليستشريكةللشمسفػيالتػرارةكاالحػراؽكال



ٔٔٗ

ككيلةلهابتيثالتترؽالشمسكتترؽهيكالماذكنةمنقبلهابتيثيقػاؿاف

تترؽفهيتترؽدكفالشمسبلالشمسهػيالتػارةالشمساذنتللبلورةباف

كحػدها انهػاتظهػراحراقهػافػيالبلػورةالسػتعدادهاللمظهريػةدكفالمترقة اال

يشاءكمنهالملكػافالخالقػافكيشاءبمااالجرةكذلكيةعلالعزيزالعليميخلقما

يتوفياالنةسبملكالمػوتكيتيػيالمػوتيباسػرافيلكهكػذاكهػوعزكجػل

تنسػبالةعػلالػيافبةردانيتهفاعلاالفعاؿاالانكبعدافعرفػتهػذاالسػرلػك

ككالسػكينيقطػعجيػداًالسببالجلظهورقمنهكمايقاؿافالقلػميكتػبحسػناً

قػليتػوفيكمملػككقػاؿاللػهيتػوفياالنةػسكتبتهيداصكقدقاؿاللهعزكجػل

احسػنكقػاؿءاللػهخػالقكػلشػيكقػاؿالذينتتوفيهمالمالئكةكقاؿالموت

كعليالمولودلهكقاؿاالعلياللهرزقهافياالرضكمامندابةكقاؿالخالقين

 كسوتهن ك اليغيرذلكمناالياتالكثيرةفكلنسبةاليغيػرقعزكجػلرزقهن

يصػدرمػناللػهالواحػدفػيفمنبابظهورالةعلمنالسببكاالفالةعلصػدكراً

.عظيماللهالغيرقفقداشرؾبافعالهبالشريكفمنزعماففيالملكمتدثاً

عرفتبعضهاكمنهامػاهػوقدذكرناافمنتلكاالسبابماهوجزئيكماك

كليكالسبباالعظماالعظماالعظمكهومابهفتحاللهكبهيختمكاليهيرجعامػر

العالمفهػوالػذصاليسػبقهسػابقكاليةوقػهفػائقكاليلتقػهالحػقكاليطمػعفػي

شيماففيالزيارةؤادراكهطامعفلذلكتقر كانػتملػهالسػببكاليػهمن اال منا ء

عبداللهكعنابيالسبيل عزكجػل اللػه بػين ك بيػنكم السبب فهػمسػببنتن

االسبابمنهميظهركلسببكاليهمينتهيكلسببكاللػهعزكجػلهػومسػبب

هذاالسببمنغيرسببالنهاليسبقهسابقفمنقاؿافاللػهعزكجػلهػوالخػالق



ٔٔ٘

يشػاءييالمميتمتدثكلحػادثكخػالقكػلمخلػوؽلكػنبمػاالرازؽالمت

يخلقبهكيرزؽبهكيتييبهكيميتبهكيتدثبػهشاءافكيفيشاءكاعظمما

عليهمالفالخلقبعضهمسبببعضككلمقدـسػببالمػؤخرهوهمصلواتالله

احػدثاللػهسويهمفهمسببالكلكبهػمكهماقدـمنالكلكاسبقعليجميعما

الكلالبغيرهمكاليشاركهمفيهذقالسببيةاحدمنالخلػقاذجميػعاالسػبابمػن

يقلشططاكهوالموحدللهبتوحيداالفعاؿكماشػاءاللػهظهورهمكشعاعنورهملم

خػرجمػنالعػدـالػيفػافالتةػويضكةػركجميػعمػاالمتعاؿكليسبتةويضابػداً

يجرصاالشياءاالباسػبابهافهػذامجمػلالقػوؿعلػيالوجودخرجبسببفانهابياف

 نتوالظاهر.

يليقبهذاالكتابفاعلمافكػلماسػوصكامااالشارةاليحقيقةالمسئلةكما

كعػػزمسػػبوؽباالمكػػافكهػػوالعػػدـالسػػابقعلػػيالوجػػودكالعػػدـالواجػػبجػػل

ياءالمتضليسبسابقعلػيالوجػودفانػهلػيسمتػضفاالمكػافهػوعػدـاالشػ

يخلقمنهاالشياءاالانهافيهمنةيةكجميعهافيهعلػيالسػواءبػالامتيػازالصالحالف

ءمنتلكالقػوصالػيفهوصلوحالكلبالتةاكتكالكلفيهبالقوةكاليخرجشي

عرصةالةعليةمندكفكاملبالةعلفيتلكالجهةخارجيفاذاحصػلكامػلفػي

الػيفشػيئاًهعلػيذلػكاالمكػافكاحالػهشػيئاًتلكالجهةالمرادةكقعفضلكمالػ

مشاكلهفصورقبصورةمننتوكمالهكهذاهومعنيماكافيقاؿالتكمةاظهارما

يكنكماافصورةااللففيالمدادبػالقوةفػاذاجػاءحركػةقدكمنالايجادمالم

االمػاـيدؾمناالماـاليالوراءككقعظلهاعليهاخرجتمنكمونػهالتركػةمػن

اليالوراءفتصوربصورةااللفككذلكالدهنفيهالناربػالقوةفػاذاجػاءتالنػار



ٔٔٙ

كالقتشبتهاكحرارتهاالةعليةعليػهكملػتمػا فيػهمػنالتػرارةالناريػةبالةعل

بالقوةعلينتواالحالةفاخرجهامنالقوةاليالةعليةفصارتشعلةكالذصخةػي

الطبػايعفيػهبسػيطاًمنالطبايعفلعلهميزعمونهامراًعليالكثيرينتركباالمكاف

فيتارفيهعقولهمكيفيظهرمنهاكلهذقالصورالمختلةػةكاالمػرعلػيخػالؼ

ذلػػكفػػافاالمكػػافلػػيسباحػػدكالبسػػيطكانمػػاهػػومركػػبمػػنالطبػػايعالعامػػة

جاالتتاداالمكانيةالتيهيقوابلجميعالصوركتلكالطبايعفيهموجودةعلينه

السرمدصفبتلكالطبايعالشايعةصلحلجميعالصورالتيهيهيئاتتلكالطبػايعك

ترصفيالماءكالطينفيهذقالدنيااللذينمنهمامقتضياتهاافظهرتبالةعلكما

خلقكلمولودكهمامركبافمنالطبايعصالتافللتصػوربصػورالنهايػةلهػافػاذا

رطاكعاقكتصورابصورةذلكالمكملكقدعلماكلواجاءمكمللصورةمنالصو

هيهنػافالجػلذلػكاحتػاجكػلهنالكاليعلماالبمػاااللبابافاالستدالؿعليما

بينػاموجودمسبوؽبالعدـاليسببكاملبهيخرجمنالعػدـالػيالوجػودكممػا

اخراجهمنالعػدـيرادلمامناسباًيكوفمشاكالًظهرلمنابصرافالسببالبدكاف

كالكلػيسػببهكلػيكالشػهادصهءالجزئيسببهجزئػيالمتػاليالوجودفالشي

شهادصكالغيبيغيبيكمنالبينافاالسبابالجزئيةظواهرالسػببالكلػيكهػو

بمنزلةاالحديةفياعدادهاكبمنزلةالػذاتفػيصػةاتهافالسػببالكلػياالعظػم

بصةاتهكظهوراتهاكافعالهاخرجاللهالخلقمنالعػدـاالعظمالذصبهاصبذاتهاك

يكػوفغيرمسػبوؽبالعػدـاذالكامػلاليالوجودهػوالمخلػوؽاالكؿكيجػباف

يكػوفبػينالكامػلكالمتكمػليخرجهمػنالعػدـالػيالوجػودكالبػدكافسابقاً

العدـالػييكوفالذاتالقديمةسببالخلقكاليجوزانقالبمناسبةكاليجوزاف



ٔٔٚ

نهايػةلهػاكسػببكامػلكلػيذكانػواركاشػعةاليكػوفالوجودبنةسهفوجباف

كعالمنكموفاالمكافمػابنةسهبالسببسابقعليهبهيخرجاللهجليكوفسبباً

التشػريككالتوكيػلكالاذفيشاءعليترتيبالتكمةكليسذلػكبتةػويضك

 يشاءكيفيشاء.يشاءبمااانماالخالقهواللهكحدقيخلقمك

طػاؿبػهالمقػاؿبػيناهػلاذكرمػابلغالكالـاليهيهنااحببتافكلمااففصـل:

القيلكالقاؿمنامرالعللاالربعفهمبينغاؿكقاؿكمةرطكمةػّرطكاردتكالقػوة

 كخافيه.فيهكيشرحظاهرقاذكرهناحقيقةاالمرحتييتبينللمنصةينمااالباللهاف

يتوصلبهاليهكهػيعنػدالتكمػاءاربعػةفػافءسببهكمااعلمافعلةالشي

ءمركبمنمػادةكصػورةفمادتػهحصػةمػنامكانػهالسػابققابلػةللتصػورالشي

ءبهمػاظهرعليهابصنعالصانعالمتيللهااليمشاكلهفالشػيبصورتهكصورتهما

هوقػائمبهمػاقيػاـركػناالافالمػادةهػيءكءككلكاحدمنهماركنالشيشي

الركناالعظمالجوهرصكالصورةهيالركناالصغرالعرضيكمثلهماكالخشػب

كصورةالسريريةكبهمايوجػدالسػريرفػيالخػارجفالخشػبهػوالعلػةالماديػة

عندهمكالصػورةالسػريريةهػيالعلػةالصػوريةكلمػاكػافلهمػاخػالقكموجػد

نعهكهماقائمافبهقياـصدكرسمواذلكالصنعالمتعلقبهمػابالعلػةاكجدهمابص

ءاالبسػببكاليتعلػقصػنعهبشػيكػامالًالةاعليةكلماافكافالةاعلالتقجواداً

ءكغيػرالةاعػلالتػقذلكالجودالموجبالفيوجهصنعهاليايجادذلػكالشػي

ءالذصيصنعهيشترطتعلػقصػنعيتتاجاليمهيجيهيجهعليفعلذلكالشيايضاً

ءبذلكالجودالسابقكسمواذلكبالعلةالغائيةفالعلػةالغائيػةالصانعبوجودالشي

تكػنهيعلةللةاعليةكالةاعليةعلةللماديةكالماديةعلةلتتقػقالصػورةكافلػم



ٔٔٛ

يػعءاالكلػهعلػلاربػعفجمعلةكجودهافالجلذلكقالتالتكماءانهمامنشي

هكعزحادثكالتادثيتتػاجفػيكجػودقالػيعلػلاربػعالمتػماسوصاللهجل

.كلكنهافيكلرتبةمنمراتبالخلقعليحسبه

يكػوفكعػزفيجػبافاماالخلقاالكؿالذصالسابقعليهسوصالواجبجل

جميععللهعينهاذالسابقعليهيكوفعلةلهكالذاتجلػتكعلػتالتكػوفمػادة

الصورتهكالالصنعالمتعلػقبػالخلقكالالمقتضػيالػداعيالػيالصػنعاذخلقهك

جميعذلكينافياالحديةفمنعرؼاالحدنزههعنجميػعالصػةاتكعػرؼاف

كماؿالتوحيدنةيالصةاتعنههذاكالعلةمتضايةةمعالمعلوؿكذكركلكاحػد

فيػهكلػوكانػتالعلػةهػييكوفذكرغيػرقفيكلكاحدكاللهاالحداجلمناف

لعدـجوازتخلفالمعلوؿعنالعلةالتامةكاللػهقديماًالقديمةلكافالمعلوؿايضاً

كالعليةكصفكالػذاتمنةػيعنهػاالصػةاتعنػدالموحػدينفػياليكوفناقصاً

صنعصنعهكهوالعلةعلةماكفيالخبرقبلايجادالعلمكالعلةكافعليماًالدعاء

فينةسهفبذلكلػيسلوجػودقترقػبيكوفالخلقاالكؿجميععللهجباففوله

يكػنمالكافعلػلكجػودقمعدكمػةكلػمحيناًكلوكافمعدكماًيسبقهعدـابداًلمك

يكػنمصػنوعالةاعػلفوجػبافءبالعلػةكااللػميصيرالذاتعلةكاليوجدشي

الماديػةكالصػوريةخلقػهاللػهالفهػوالعلػةالغائيػةكالةاعليػةكاليسبقهعدـابػداً

لوفكيؿعمػايةعػلكهػميسػيءاليسػءكالعليشيءكالمنشيءكالبشيلشي

كماانهالبدءلهالفناءلهفهوايةاكليةاللهكاخريتػهكازليتػهكابديتػهككجوبػهك

ءبعػدشػيءيصػلبػهاليػهقدمهكغنائهككمالهكعدـتناهيهفانهليسفوقػهشػي

يمكنفػيحقػهكهيعلةجميعمااليهكهواليةقدنةسهابداًءكيسعيمترقباًشي



ٜٔٔ

يمكنفيحقهموجودلهبالةعلكاالمكافالنهايةلػهفػالخلقاالكؿهػوفجميعما

خلػقاللػهالمشػيةبنةسهالعللاالربعلنةسهكهوالمعلوؿاالكؿقػاؿالصػادؽ

ودكنهكمننورقكشعاعهاذبعدـالتناهيكالةعليةالكاملػةسواقفهكامامابنةسها

يكػنيسعغيرقكيةقدهوكمالهفيتنػاهيبػهفػاذلػميدعالخلقاالكؿمعهمقاماًلم

سواقدكنهككلاثنػيناليتجامعػافيكػوفاحػدهماشػعاعاالخػرءكافمامعهشي

دكنػهاسػمهكلمتناهيالمعطيمػالهفالمنيرمنهماهوغيراكتمثالًكظهوراًهالمت

 حدقكالنورهوالمتناهيالذصاليرصاالبرؤيةالمنيركاليوجداالبوجودق.

سػوصالخلػقاالكؿشػعاعهكنػورقكظهػورقكتمثلػهفػيبالجملةجميعمػا

علػلاربػعامػاذاتالخلػقاالكؿفالتكػوفيكوفللشعاعايضػاًالخارجكالبدكاف

نيكالصورةلهبالشكككذاالتكوفعلةفاعليػةلتكثػراالشػعةكمادةللخلقالثا

توحدهاكالبدمنالمشاكلةبينالةاعلكالمةعوؿكالعلةغائيةاذلػوكانػتعلػة

يكػوفجميػعالقتضياقترافالةاعليةبهػاثػماقتػرافالمةعػوالتبهػاكلوجػباف

ذاتالخلقاالكؿعللاالشػعةيكوفيصلحافالتوادثكاالشعةفيعرضهافاذلم

تكوفبشعاعهاكهوعيناالثػارفػالخلقاالكؿعلػةنةسػهكاالنواربذاتهاكجباف

فينةسهبنةسهكامافيانوارقكاثارقفهوعلةلهابهػاالبنةسػهفقػوؿالصػادؽ

فمعناقبشعاعالمشيةكنورهاكمػاتقػوؿكتبػتبيػدصكخلقاللهاالشياءبالمشية

بلسانيفالمرادالتقيقيبتركةيدصكحركةلسانيالبذاتهماكهذاالمجػازقلت

اصاليامرقراجعػوفاكنقػوؿافالبػاءليسػتانااليهراجعوفشايعمعركؼكمنه

ءحقيقػةكالحقيقػةلهػاغيػرحقيقةلالستعانةبالذكاتاذاليستعافبهػاعلػيشػي

ءكصةتهفوضعالباءحقيقةلػذلكالشيبهفيكلمقاـظهورذلككانماالمستعاف



ٕٔٓ

بالمشيةفقوله االشياء الله خلػقاللػهاصبظهورهاكحيثاقترانهافقولػهخلق

انماتتتدافهناؾبدليلخارجيفافهمكتدبرفهػلفػياالثػارهػيالمشيةبنةسها

ممتازةاكمتتدةفذلكيختلفبتسػباخػتالؼالمراتػبفيشػتدتشػاكلهاكلمػا

كتمايزهاكلمابعدتكعلياصحاؿيكوفالخلقاالكؿهوعللءيالمبدقربتال

الخلقبنورقكشعاعهفهوالعلةالماديةكالصوريةالفماسواقمنشػعاعهكنػورقك

الشعاعمادتهمنظهورمنيرقكصورتهمنصورةذلكالظهوركالظهػورظهػوراذا

لػػهفهػػوالعلػػةالماديػػةكالصػػوريةرأصالظػػاهرمنػػهكفيػػهكبػػهكاالفلػػيسبظهػػور

لماسواقككذاهوالعلةالةاعليةفافالكلبةعلهكهوفعلهمنحيػثاالضػمتالؿك

هوالعلةالغائيةفافالغايةظهوركمالػهكالخلػقهػوظهػوركمالػهفهػمسػالـاللػه

علػيهمالػػذينهػمالخلػػقاالكؿكمػامػػرهػمالعلػػةالماديػةكالصػػوريةكالغائيػػةك

الةاعليةبظهورهممنغيرتةويضكاستقالؿلهمكالتشريككالتوكيػلكالاذف

يعػرؼيعػرؼفخلػقالخلػقلكػيفاحػبافمخةياًكافاللههوالخالقككافكنزاً

شػاءكيػفشػاءكهػوءكػلذلػكبمػاءكابتدعهاللشيفاخترعالخلقالمنشي

يمنتػنالنمرقػةالوسػطيالينػايرجػعالعزيزالعليمكافهذاهػوالصػراطالمسػتق

الغاليكبنايلتقالتاليكالتمدللهكقدشػرحتلػكجميػعاطػراؼالمسػئلةلػو

 تدبرتفيحدكدهذقالكلمات.

ؿابوذرالغةارصسػلمافالةارسػييقدركصفيالعوالمكالبتارانهسفصـل: 

نيػةقػاؿيػاجنػدببالنورامعرفػةاميرالمػؤمنيناللهعنهيااباعبداللػهمػارضي

لكعػنيلهعػنذلػكالػيافقػاالجئنػاؾيػااميرالمػؤمنيننسػيفامضبناحتينسػ

بكمامػنكليػينمتعاهػدينلدينػهمرحباًمعرفتكبالنورانيةقاؿصلواتاللهعليه



ٕٔٔ

ثمقاؿصػلواتلستمابمقصرينلعمرصافذلكالواجبعليكلمؤمنكمؤمنة

انهاليستكملاحدااللبيكيااميرالمؤمنينقاؿقياسلمافكياجندباللهعليه

فقدامتتن المعرفة بهذق عرفني فاذا بالنورانية معرفتي كنه يعرفني حتي االيماف

كشرحصدرقلالسالـكصارعارفػاً لاليماف قلبه كمػنقصػرعػنمستبصػراًالله

 جنػدب يػا ك سلماف يا مرتاب ك شاؾ فهو ذلك مػؤمنينقػااللبيػكيػااميرالمعرفة

معرفتػيقاؿ عزكجػل اللػه معرفػة ك عزكجػل اللػه معرفة بالنورانية معرفتي

بالنورانيةكهوالدينالخػالصالػذصقػاؿاللػهتعػاليكمػاامركااالليعبػدكااللػه

الخبرمخلصينلهالدينحنةاءكيقيمواالصلوةكيؤتواالزكوةكذلكدينالقيمة

 هناكافكافكضعكتابناعليذلك.منذلكهياذكرشيئاًاحببتافك

يػرادبهػاصػةةيػرادمػنقولػهبالنورانيػةشػيئافاالكؿافاعلمانػهيمكػناف

يرادبهانوعمعرفةالمعػركؼفػافاردنػااالكؿفػالمرادمعرفػةالعارؼكالثانيةاف

بالنورانيةالتيجعلهااللهفيالمؤمنكهيالمشػاراليهافػيقػوؿاميرالمؤمنين

المةسرفيقوؿالصادؽاتقوافراسةالمؤمنفانهينظربنوراللهاللهؿرسو

 منه خلق الذص النور فمالهيجعلاللهلهنوراًفمنلمالمشاراليهفيقولهتعالياص

نور كمن بايمانهم ك ايديهم بين نورهم كذلكالنورهومادةالمػؤمنالتػييسعي

ادقؤنةسهالتيمنعرفهافقدعرؼربهكهيفخلقمنهاكليسلهذكرقبلهاكهي

ماالمشاراليه الةواد كهيصةتهسبتانهكايةتعريةهكتعرفهسبتانهراصماكذب

الفشيعتهممنهمكشعاعمتمدبهعرؼنةسهلخلقهكذلكالنورهوشعاعاؿ

الشػمسمػػنالشػػمسكالشػعاعصػػةةالمنيػػركشػبتهالمنةصػػلالمطػػابقلشػػبته

ايتهفمنعرؼالنورعرؼالمنيػربصػةتهكاليعػرؼالمنيػرلكدليلهكالمتص



ٕٕٔ

حقيقػػػػةعنػػػػدمػػػػندكنػػػػهاالبنػػػػورقالػػػػذصتجلػػػػيلػػػػهبػػػػهفمػػػػنعػػػػرؼ

بنورانيةهذاالنوركصلاليحقيقةمعرفتهالممكنةلمػندكنػهكاميرالمؤمنين

لهبهكعػرؼيعرفهبهذقالنورانيةفقدعرفهبغيرماهوعليهكبغيرماخصهالمنلم

نةسهلمندكنهفمنعرؼالشمسبغيرنورهاالػذصتجلػتبػهفقػدعرفهػابغيػر

 صةتهاكمنعرفهابغيرصةتهافقدضلعنمعرفتهاكغوص.

كافاريدبالنورانيةصةةمعرفةالمعركؼفالمرادمعػرفتهمبالنورانيػةالتػي

ذاتهكفوضالينػاامػوراخترعنامننورجعلهااللهفيهمالمشاراليهافيقولهم

كذلكيةصلنورنامننورربناكمايةصلنورالشمسمنالشمسكقولهمعبادق

هػػوحقيقػػةمعػػرفتهمفمػػنعػػرفهمبهػػذقالمعرفػػةفقػػدبلغككمػػلككصػػلكاقػػر

ادكؤبماجعلهاللهلهممنالةضلكهػذقالمعرفػةالتتصػلاالبتلػكالعػيناصالةػ

 لمعرفةعلينهجاالختصار.المراداالشارةاليهذقا

لػيسمعػهذكػرفيذاتهمتوحػداًاعلمافمنعرؼافاللهسبتانهكاففرداً

متمػدخلػقمتمػدكاؿماسواقالبوجودكالعدـكعػرؼافاكؿجميػعمػا

عرؼانهمسالـاللهعليهمكمالهعزكجلكنورقكاسمهكصةتهكانهمموقعكل

فانوفمضػمتلوففػيجنبػهسػبتانهبالغينمابلغاكانهماسمكصةةكائنينماكانا

ذكرالنةسهمكانهمبجميعماهػمعليػهذكػراللػهعزكجػلكللػهالالنةسػهمكاال

قيلفػيالعػالييقػععلػيهمالنهػمالموصػوفوفكهػممواقعػهكعرؼافجميعما

نةسػهمكهػميكونػواالجميعماقيلفيحقهمهوالواقععلياللهالنهمنورقكلػم

الذينبهمعرؼاللهتوحيػدذاتػهكصػةاتهكافعالػهكعبادتػهلهػمكلغيػرهمبهػم

صلواتاللهعليهمكهمغايةالغاياتكنهايةالنهاياتكمواقعاالسػماءكالصػةات



ٕٖٔ

أكانيةالنهػماكؿالموجػوداتكمبػدكهمفياعليمقاماتهمفيغايةالوحدةاالم

همصةاتماهودكنهممنالكثػرةكالتعػددككػانواعلػيالكايناتكاليجرصعلي

تلكالوحدةاليافظهركافيهذاالعالمفظهركابصورمتعددةعليحسباقتضاء

االكقاتالزمانيةكلهذقاالبدافالشخصػيةالجزئيػةنةػوسجزئيػةمتالشػيةفانيػة

جزئػييتكػيعندنورهمالكليالوحدانيبتيثالحكملجزئيتهمكانماصارال

جميعقبضاتالبسايطفيهعلياكملمػايمكنكليسػتفػيغيػرهم لةعلية الكلي

صلواتاللهعليهمهكذافهمالكلماتالتاماتفظهرمنهمجميػعكمػاالتالكلػي

بتيثاليشذعنهاشاذكجميعمنسواهممنتطعنتلكالدرجػةفيةقػدكػلمػن

صػلواتاللػهعلػيهمفػيمقػاـدكنهمقبضػةفاليظهػرمنػهكمالهػافبػذلكصػاركا

الجزئيةحكاةالكليكمراةجميعاالسماءكالصػةاتللػهسػبتانهكهػمفػيمقػاـ

حكايةالكلياشرؼكاعظممنتماـهذاالعالملصةاءطويتهمكاعتػداؿسػجيتهم

كطهارتهاعناالعراضبخالؼهذاالعالمفانهمسالـاللهعليهمبمجاهدتهمفػي

يختلطبهػمبتيػثمبلغاخركيةبسايطالعالمكمابهممناالعراضلماللهقدبلغوا

اكيضػمونهابابػدانهمءكيتجبابدانهمعنحكايةالكليكلذلكيتركونهاذاشػا

ابخالؼمابالبسايطمناالعراضفانهاليزكؿعنهااالبنةخالصوركطػيءكاذاشا

.االرضكالسماءكتبديلهما

افػيزمػافكاحػداكءكيابدافعرضػيةمتعػددةاذاشػاكاماصةةظهورهمف

ازمنةمتعددةفسهلةعندمنعرفهمكهيافحقػايقهمالدهريػةالكاملػةالمةارقػة

اءكالمستقلةفيالدهرنسبتهااليجميعاالكقػاتكاالمكنػةعلػيالسػواءفػاذاشػا

وهػابتيػثالتجليفيامكنةعديدةاكاكقاتاخذكامناعػراضهػذاالعػالمكالة



ٕٔٗ

تناسبهمفيالصةاءكاالعتداؿكتجلوافيهاكنطقواعنهاكياتيشرحهافيالرجعػة

فقػدذكػرتلػكسػراالمػركحقيقتػهفػتةهمكلػوموفقػاًافشاءاللهفافهمراشػداً

ذكرناقفيهػذاالةصػلشػرحاكثػرفقراتػهيتافماأراجعتحديثالنورانيةلر

 عليسبيلاالشارة.

عنيالغلوكالتقصيراعلمافالغلولغةبمعنػيالتصػلبكالتشػددفيمفصـل: 

ءاصمػنطولػهفالغػاليفػيفياالمرحتييجاكزالتدكالتقصيرقطػعاخػرالشػي

حتيجاكزحداًمتمداؿ فيهم تصلب الذص جعلػهاللػهلهػمفػيتوصػيةهمهو

هاللػهلهػمانزلهمعنمقػاـجعلػفجاكزبهمعنذلكالتدكالمقصرفيحقهممن

فػياثنػافمتػبغػاؿكمػبغضقػاؿكالهماطريقضاللةكعنعليك يهلك

مةرطيقرظنيبمػاقاؿك متب رجالف في لػيسلػيكمػبغضيتملػهيهلك

افػػ شن علي كالشكافالغالةكةرةككذاالمقصركفبعدالبيػاففمػنيبهتنياني

منرفعالنبيعنمقاـالنبػوةعناالمامةاليحدالنبوةفقدغالكمتمدرفعاؿ

اليمقاـااللوهيةفقدغالككذامنرفعالشيعةعػنمقػاـالتشػيعالػيمقػاـاالئمػة

يابامتمداؿليابوعبداللهػبصيرقاؿقفقدغالكهوكةرباللهالعظيمفعنابي

يزعمانااربابأابر بػرمقلتممنيزعماناانبياءأابرقلتبرماللهمنهقاؿممن

استقرعليهمذهبهمكالشػكفيػهاللهمنهكذلكمنبديهياتمذهبالشيعةكمما

بصػػةةاككصػػفالنبػػيكػػذلكمػػنقصػػرككصػػفاللػػهبصػػةةالنبػػيك

بصةةالشيعةدكفصةةاالمامػةمتمددكفصةةالنبوةاككصفاؿاالئمة

ضعكلكاحدمنهممقامهفلوفعلذلكبعدالبياففقداشرؾباللهالعظيمكامامنك

 .كصةهاللهفهومؤمنحقاًالذصجعلهاللهلهككصفكلكاحدبما



ٕٔ٘

فالذصاقوؿفيهذاالمقاـافاللػهسػبتانهاحػداليثنػيتعػاليعػنمجانسػة

ءكالتدركػهاالبصػاركمخلوقاتهكتقدسعنمقارنةمذركءاتهليسكمثلػهشػي

ءعنامضاالسرارفهومجهوؿالكنهبرصالتتيطبهخواطراالفكاركالتعرفهغو

سػػواقباسػػرقنػػوراالسػػمكالرسػػماسػػماؤقتعبيػػركصػػةاتهتةهػػيمكاكؿجميػػعمػػا

خلػقاللػهاليةوقػهفػائقككالهالطاهرينسالـاللهعلػيهمفهػواكؿمػامتمد

الػيافاليسبقهسابقكاليلتقهالحقثػمكػانواعلػيذلػكالتوحػدكالتةػردابػداً

كماركصفيكنصةهعلياًكافيعالمالكثرةفانشقنصةينفصارنصةهمتمداًظهر

الػػياالئمػةاالطهػارصػلواتاللػهعلػيهمكهػػماالخبػارثػمتةصػلنػورعلػي

جميعهممننوركاحدكطينةكاحدةخلقهماللهقبلخلقالخلػقبػالفالػفدهػر

كاالكصياءثممنشعاعنورفلمااستكملخلقهمخلقاللهمنشعاعنورهماالنبياء

سػوصذاتاالحػداالنبياءالشيعةكلكلمنهممقاـمعلوـفاليمتنعاثباتجميػعمػا

منالكماؿلهمصلواتاللهعلػيهمكلػيسبغلػوكالتجػاكزعػنالتػدفػيحقهػم

شئتمفػانكمكقولوافيفضلناماالتجعلوناارباباًلذلكركصفيالمستةيضةمنهاك

كفينافافاللهعزكجلقداعطانااكبركاعظممماكنهماالتبلغوف يصةهكاصةكما

نزلوناعنكفيركايةيخطرعليقلباحدكمفاذاعرفتموناهكذافانتمالمؤمنوف

قولوااناعبيػدمربوبػوفكفيركايةتبلغواشئتمكلنالربوبيةكقولوافيفضلناما

نجاكزبهملكمناالخباركنتنكالتمدللهلماليغيرذشئتمقولوافيفضلناماك

مقاـالخلقفيكتابناهذاكسايركتبناكمباحثاتنػاكعقايػدناكلكػنالمخػالةينلنػا

بتلػكمقصركففيمعرفةالتوحيدكيصةوفاللهبصػةاتخلقػهفػاذاكصػةناخلقػاً

حقهمصلواتالياللهسبتانهممنيغلوفيأالصةاتيزعموفاناغلوناكنتننبر



ٕٔٙ

عندؾارجعاليهسػايراقوالنػاكالتمػدللػهاللهعليهماكيقصركليكنذلكمتكماً

 الذصهدانالهذاكماكنالنهتدصلوالافهداناالله.

فاحببػتالقدسفياحاديثهمامرركحذكرقمتمدؿا كممااكثرفصـل: 

 لهمصلواتاللهعليهم.افاليخلوكتابيهذامنذكرقفانهمرجعكثيرمنفضائ

اعلمافاصلالركحمشتقمنالريحكاخرجعليلةظالػركحالنػهمجػانس

للريحمتترؾمثلهاكماركصكمصداؽهذاالمعنيمنهفيالظاهرالركحالبخارص

الذصفيالبدففانهالذصكالريحكيسػميالػركحالةلكػيالمشػتعلفيػهبػالركح

الفمافياالعليحقيقةمافياالدنيكمػافػياالدنػيعناالعليباالدنيكتعبيراً

ظاهرمافياالعليكلذلكتعلقالػركحالةلكػيبالبخػارصكاشػتعلبػهفػالةلكي

يكنعليشكلهاكقديطلقالركحكيػرادمنػهالػركحعليصةةالريحكافلمايضاً

اكؿلكقولهالملكوتيالبرزخيبينالعقلكالنةسكقديطلقكيرادمنهالعق

كقديطلقكيرادمنهالنةسكمايقاؿقبضملكالمػوتركحػهماخلقاللهركحي

اصنةسهلقولهتعالي االنةػس يتػوفي القػدسهػوالعقػلكهػورئػيسفػركحالله

اكحينػاكتنزؿالمالئكػةكالػركحالمالئكةكغيرهمكهوالمشاراليهبقولهتعالي

خلقمػنخلػقاللػهاعظػممػنفيتةسيرقعةرجفعنابيمنامرنااليكركحاً

يخبرقكيسددقكهومعاالئمةمنبعدقاللهجبرئيلكميكائيلكافمعرسوؿ

كفيركايةاطلقعليهلةظالملككعليههومػنالعػالينكلػيسمػنعػرضسػاير

كمػايسالونكعنالركحقلالركحمنامػرربػيالمالئكةكهوالمشاراليهبقوله

لمفيتةسيرقعبداللهعنابيركص ميكائيل ك جبرئيل من اعظم معخلق يكن

متمد غير مضي ممن يػوفقهمكيسػددهمكلػيسكػلاحد االئمػة مػع هو ك



ٕٔٚ

كفيركايةسماقبالطارؽالمذكورفيهومنالملكوتكفيركايةماطلبكجد

بالليػلكالنهػاريتدثالنهيطرؽاالئمةمنعندربهمبماكالسماءكالطارؽقوله

ايدناقاؿكفيركايةعنالرضاصورةاعظممنجبرئيلكميكائيلفيركايةك

تكػػنمػػعاحػػدممػػنمضػػياالمػػعبػػركحمنػػهمقدسػػةمطهػػرةليسػػتبملػػكلػػم

كهيمعاالئمةمناتسددهمكتوفقهمكهوعمودمننوربينناكبيناللهرسوؿ

االيمػػافكاطقػةالقدسػػيةفيسػميبػػركحكقػديطلقالػػركحعلػػيالناللػهعزكجػػل

يسػالونكقديطلقعليالنةسالتيوانيةالةلكيةكماركصفيتةسػيرقولػهتعػالي

الركح الدكابكالناسقاؿعن في هػيمػنالملكػوتكقيلكمػاهػيقػاؿالتي

كقديطلقعليالنةسالنباتيةفيقاؿالركحالنباتيكبذلكيكوفالنباتحياًالقدرة

القػػدسكيطلقالػػركحعلػػيالقػػوصكمػػاركصاففػػيهمخمسػػةاركاحركحكقػػد

الشػهوةالقػوةكركحالبػدففػركحالشهوةكركحالقوةكركحااليمافكركحركح

البدفهوالتيوانيالةلكػيهماالقوتافالغضبيةكالشهويةالتيفيالتيوافكركح

كفيالتيوانػاتثلثػةاركاحالقدسسوصركحكالمؤمنفيهاربعةاركاحكهيما

االيمػافيشػارؾالقوةكالشهوةكالبدفكلماكافالكافرليسفيػهركحكهيركح

القػوةفػركحافهماالكاالنعاـبلهماضلاكلئكهمالغافلوفالتيواففيالثلثةك

ركح ك التيواف في قوتاف هما الشهوة البدفهوحيوتػهالتيوانيػةكلػذلكعبػرك

التيوةكقدـعليهماكاختلفالترتيبفيخبراخركفيبعضاالخباربركحعنه

اكهومنتغييرالركاةفػاذااتبعػتركح العد متض االيمػافعملػتالثلثػةالمراد

القدسبامرقكلهكحييتبةضلحيوةااليمافكالطاعةكاذااتبعتاالربعةركح

.كاعمالهكحييتبةضلحيوتهعملتاالربعةبامرقكلهكجرتفيطاعته



ٕٔٛ

علػيكامامافيدعاءالصتيةةفيالصلوةعلػيالمالئكػة الػذص كح الػر ك

فاالكؿهوالركحالملكوتيالمهيمنمالئكةالتجبكالركحالذصهومنامرؾ

المةعػولي الله امر من مادته الذص هو الثاني ك النةس سكنة التجب مالئكة علي

القػػدسلقػػدسكقػػدعبرفػػيبعػػضاالخبػػارعػػنركحاكهػػوالعقػػلكهػػوركح

فيهاكفيبعضهابلةظالمناركركصانهكهيئةبالعمودمننوريرصفيهالدنياكما

 العينعليراسالنبيكاالكصياء.

القدسهوالعقلالكليكهوعقلهػمكهػوكسػطالكػلكعلػةبالجملةركح

ياءمنجميػعجهاتهػاكهػوعمػودمػنءقبلكونهمتيطباالشالعللكعالمبالشي

نورراسهعنداللهكيمرعليركحالتجةكنةسهكطبعػهكمادتػهكمثالػهكقلبػهك

صدرقكعقلهكعلمهككهمهكفكرقكخيالهكحسهالمشترؾكراسهاالخػرعنػد

حواساالماـفيسمعبذلكالنوركيبصربهكيشمكيذكؽكيلمسبػهكهػويؤيػد

ءعليجميعهذقالمراتبيلتةتاليهػذاالعمػودعحواسهككلمااشكلشيجمي

يريدكاذانةدماعندهذقالمراتبياتيػهبػذلكالػركحالمزيػدكهػوكيرصفيهما

المنارالذصحقيقتهمشرفةعليهينظرفيالػفالػفعػالمكيػرصفيػهاعمػاؿاهػل

بازائهكهوعليصػةةالعػينالرائيػةجميعالعوالمكلعالمفيجزءمنهذاالمنار

ءعلػيمػاهػوعليػهكهػذاالمنػارءكتدرؾكػلشػيالتيالتناـكالتعميعنشي

كفعليػةبالمراقبػةالخاصػةاذاانتقػلالػيهميرفعلهماذاتولدكاكيشتدلهمظهػوراً

ءليهشياالمركهواليلهوكاليسهوكاليخطيكاليزؿكاليناـكاليغةلفلوكقعع

منذلكلةنيضدقعنكلالعالمالنهمؤثرالكلكالذصفيذلػكالعمػوداصػوؿ

خلقاللهكمباديهكعللهبهايعلموفاالشياءعلػماحاطػةكلػوتػدبرتفػيجميعما



ٕٜٔ

حدكدهذقالكلماتلوجدتهاشرحجميعاخبارالبابفهمسالـاللػهعلػيهمبهػذا

يعلموفماكافكمايكوفالي فمػنءكيشػايػوـالقيمػةكيقػدركفعلػيمػاالركح

التصريففيجميعالفالفعالمكيظهركفالغرائبكاالسػراركالمعجػزاتك

ذلكهذاالركحخادمهمفكمعءكيشايعلموفاالسماالعظمباعتباركبهيةعلوفما

القدسفيجنافافركحالفحقيقتهماعليمنذلككبذلككتبالعسكرص

كالمرادصاقورةالعالماصقتػفراسػهكهػوذاؽمنحدايقناالباكورةالصاقورة

عالمالجبركتذاؽمنحدايقهمالتيغرسػوهافػيارضاالمكػافبػاكورةثمػرة

ادهمكدكنهمطيعلهمنقادعبدطاعةؤخلقاللهكهوظلفالوجودالفالعقلاكؿما

يعلمهمفانهياخذعنحقيقتهمركصمنانهيسددهمكيؤيدهمككالينافيذلكما

كيوصلهاليسايرمراتبهمكماافخيالكياخذعننةسككيوصلالػيصػدرؾك

ينػزؿلػميخطرببالكالخػاطرالتػدرصالبتػةككمػاافجبرئيػلخػادمهمكمػامالم

 .موفقاًاليعلموففافهمراشداً

 الخبتوـٔ

 فٖ ث٘بى هعٌٖ الشجعٔ ٍ ث٘بى اسشاسّب ٍ فْ٘ب فصَل

اعلمافالرجعةامرمنامراللهكسرمنسراللهفهمهامنالمعضػالتصـل:ف

كدرؾحقيقتهػػامػػنالمشػػكالتكااليمػػافبهػػامػػنخػػواصالمػػؤمنينالمسػػلمين

منبيانهامعالتةاصيلالػواردةفػياالخبػارفػيكنتنقدكتبناشيئاًمتمدالؿ

لتينئتػػابيشػػتملعلػػيمسػػكتابنػػاارشػػادالعواـكقػػدكتبهاشػػيخنااالكحػػدفػػيك

العصمةكالرجعػةكلكػنيظهػرمنػهافعزمػهكػافعلػيجمػعاالخبػارالكشػف

كذلكما ك الػذصاللػهمقامػهككتبهاعليالزيارةكغيرقمنكتبهفيشرحاالسرار



ٖٔٓ

استوؼاالخبػاراذبنػاءاريدكالقوةاالباللهفيهذقالرسالةشرححقيقتهاكافلم

 حالتقايقكاالشارةالياالثار.الكتابعليشر

افالمرادبالرجعةرجوعاالئمةكشيعتهمالماحضينككػذااعػدائهم فاقوؿ

كحػراـيكونواممناهلكهماللهبالعػذابفػيالػدنيالقولػهتعػاليفيالدنياافلم

اليرجعوف انهم اهلكناها قرية يكػنماحضػاًككذامنكافلهقصاصكافلمعلي

ثميموتوففيليلةكاحدةكهييقتصمنقاتلهكيعيشبعدقثلثينشهراًفيرجعك

ممنيكذبباياتناكيوـنتشرمنكلامةفوجاًالتشرالمشاراليهفيقولهتعالي

حيغايػبكسػيظهرافشػاءاللػهككهيغيرالظهورالفاالماـفهميوزعوف

فمبػدلم اليه فيرجع الملك الػيالػدنياكالتسػينالرجعػةمػنرجػوعؤيسلب

يعتػرؼاالالقوؿبهػاهػوالمتكػيعػناالكثػرينكانكرهػابعػضاالماميػةكلػم

فطرحاالخباربانهااخباراحػادكرضياللهعنهبخركجالقائمكمنهمالشيخالمةيد

كيشنعوفعليالشيعةكزعمواحملهاعليظهورالقائمكاماالعامةفينكركنهاراساً

بهيلزـالتناسخكاستدلوابادلةكاهيػةذكرهػاشػيخنااعلػياللػهمقامػهكافالقوؿ

ردهابماالمزيدعليهكسجلعليهاباالياتكاالخباربتيثاغناناكللهالتمدعػن

 هنا.ذكرهاثانياً

عندناثابتةبالكتػابكالسػنةالمتػواترةمعنػيكاجمػاعالشػيعة هي بالجملة

معصػوـفػيهمكاالقػراربهػااليػوـمػناركػافالمػذهبكاليوـالمقطوعدخوؿال

اصولهكاليقدحفياالجماعخركجنادرمنالشيعةقدخرجبشبهةكبعدـثبوتهػا

 عندقكليسلمناليعلمحجةعليمنيعلم.

يغنينػاعػناعلماناقدقدمنافػيالمعػادمػنتةصػيلالبػدءكالعػودمػافصـل: 



ٖٔٔ

ناالشػارةالػيبعػضالمقػدماتالسػتنتاجالنتػايجكالتةصيلهناكلكنالبدلنامػ

 اتساؽالكالـ.

اعلػػمافاللػػهسػػبتانهاحػػدالبػػدءالكليتػػهكالمنتهػػيالخريتػػهاليمػػرعليػػه

اليترقػبلنةسػهازالًهػوعليػهابػداًعليهالبػداكاتهػوعلػيمػاأاالكقاتكاليطر

ملكػهالػيمػاسػواقحاضػرفػيحدكثكماؿكالينتظرحصوؿجماؿكجميعمػا

ءككػلشػيكالقدرةكالسلطاناًالنهايةلهفاليستةيدزيادةملككاليستزيدعلماً

كاليلزـمػنذلػكقػدـاالشػياءفانهػاازالًعندقبمقدارثابتفيحدقكمقامهابداً

يكػنلػهاالفتقارثمتجليبوجودمطلقبنةسهلنةسهمننةسهعلينةسهفلػمةدائم

يشػاركهكالختمكالترقبكالتغيركالزكاؿكالتتػوؿكالانتقػاؿلػمبدءايضاً

دكنهثػمهوعليهسواقكليسمعهغيرقكهوالمسميبالمشيةباالضافةاليمافيما

اكؿخلقاللهبهذاالتجليالمسػميبالمشػيةالعقػلكهػوالجػوهرالػدراؾالكلػي

دكنهكقربهمنمبدئهكاكليةالعػرشيماالمعنوصكالمرادباكليتهعلوكجودقعل

بالنسبةالػيالكرسػيثػمامػرقباالدبػاركالمػرادباالدبػاراشػراقهعلػيالمراتػب

الدانيػةكنةػػسالوجػػوداتالدانيػػةاشػػراقهكنػػورقفعمػػربنػػورقجميػػعالمراتػػب

الخلقيةاليالجسمكاحتجبكلعاؿعنعينالدانيبػنةسالػدانياذتجلػيلهػا

بالنسبةاليهكتةصلكلمرتبةدنيابالنسبةاليالعليػاككبهاامتنعمنهافكافغيباًبها

خةيفيالعليابغلبةالوحدةظهرفيالدنياكصارتالدنيابيانهػاتكثركتكثففما

هنالػكاليعلػماالبمػاقدعلماكلواااللبابافاالستدالؿعليمػاكشرحهاكبذلك

خةػػيفػػيالربوبيػػةاصػػيبفػػيجػػوهرةكنههػػاالربوبيػػةفمػػاهيهنػػاكافالعبوديػػة

كليستػاخركػلرتبػةدانيػةعػنفقدفيالعبوديةكجدفيالربوبيةالعبوديةكما



ٖٕٔ

العاليةبتاخركقتيكانماتاخرقتاخررتبيكتػاخراالفػالؾبعضػهاعػنبعػضمػع

بعرشافكاحدثمتةصلكلرتبةعليحسبهبجهاتكمالهكجودالجميعفي

ككرسيكافالؾكعناصرككذلكاحتجػبتةصػيلكػلعليػابتةصػيلكػلدنيػا

فجميعالعركشكامنفيهذاالعرشكجميعالكراسيفيهذاالكرسػيكجميػع

االفالؾكالعناصرفيهذقاالفالؾكالعناصركلفيتنزلهاالافمنهذقالتنػزالت

جبلغلظتهككثافتهفتمبػذلككليػاتيتيتكيانوارالغيوبلصةائهكمنهاماما

عرصةاالمكافمعبسايطهاكتةاصػيلهاالكليػةكبػدكرافهػذقاالفػالؾعلػيهػذق

العناصرالذصهونداءاقبلحصلبينهمامواليدمقبلةيغلػبعلػيبعضػهااالجػزاء

انوارالغيوبكعليبعضهااالجزاءالتاكيػةفيتكػيكالتػاكي فيتجب التاجبة

ورالكليالغيبفيظهرعليهنػورمنصػبغبصػبغهمتهيػئبهيئتػهمتشػخصيشتعلبن

بشخصيتهكذلكاالشتعاؿهونةسهالشخصيةكهوشعاعالنةسالكليةكظهورهػا

مػايةرزللمولودحصةمػنالكلػيكافنهاككماؿمنكماالتهافلموػػ كشافمنش

ةهاكمعتػدلهاكصػافيهاحكػيلهاشتعالهبنورقفافكافالمولودكاملاالجزاءلطي

الكليكاالفتكيبعضكماالتهعليحسبهكهػذاهػوحيػوةالمولػودجميعشؤًف

فاذااختلاجزاءكجودقكنةددهنهاكفسػدفسػدتركيبػهكبطػلالتكايػةكذهػب

االشتعاؿكرجعاالجزاءاليالبسائطكفنياالشتعاؿفيذلكالزمػافكالوقػتاف

امتػػدادكافكػػافصػػورةذلػػكنػػوراكنػػارزمانيػػةاكبرزخػػيذصكػػافاالشػػتعاؿب

فيمكافكجودهاالسرمدصالتةنياذ موجودة االاليضلربيكالينسياالشتعاؿ

انهاتةنيفيالزمافكالبرزخكافكػافاالشػتعاؿبنػاردهريػةيبقػيصػورةذلػك

نتلكاالجػزاءفػاذااالشتعاؿفيالدهرلهامادةمنفعلالكليكصورةاكتسابيةم



ٖٖٔ

بمػؤثرققيػاـصػدكركبجزئيػهقيػاـركػنكانكسرالمراةيبقيذلكالشبحقائمػاً

مادتهبصورتهقياـظهوركصورتهبمادتهقياـتتققكهػونةسػهكحقيقتػهالباقيػة

تدخلبدنهاالصليبعدفناءالبدفالعرضيكمامركهوبجميػعذاتياتػهالمجػزص

اهوخارجعنذاتهاعراضقدلتقتهكاذافارقتهلتقػتغيػرقالمثابالمعاقبكم

ءكمااليابيالمراةعنمثػلالشػواخصكالثػوبعػنلػبسكػلكاليابيعنشي

 .مرشرحذلكمةصالًاحدكقد

اعلمافالعقلحينالتنزؿتنزؿعلينتواالبهاـكاالطالؽمعرصعنفصـل:

ترصمناطالؽنػزكؿالػركحتبالدانيةكمااالكتساباتالجزئيةالناشئةمنالمرا

التيوانياليالمشاعرفهودراؾمطلقكيكتسبالعلػمبجزئيػاتالمسػموعاتك

المبصػػراتكغيرهػػافػػيمقػػاـتنزلػػهمػػنالمشػػاعركذلػػكحاصػػلنزكلػػهكهػػذق

فػيالنػواةفػامرقاللػهالمشاعرالجزئيةكانتكامنةفيهمستجنةاستجنافالشػجرة

يظهراليعرصػةالةعليػةمػاهػومسػتجنفيػهكبػالقوةحتييتمكنمنافبالنزكؿ

فالنزكؿكافعلينهجاالطالؽكاالبهاـكبهغرسحبػةكػلعػاؿفػيارضكػل

دافحتيتةسختفيهكشاعتكانتلتكذابتكانةعػلكانصػبغجميػعاجزائهػا

تةرؽاليالتركيػبثػمفيتلكاالرضبالقوةثمامرقاللهباالقباؿفصعدمنحاؿال

منغيرالتاكياليالتاكيفظهرفيهالنةوسالغيبيةمنصبغةبصػبغهمكتسػبةمنػه

تةاصيلاستخرجتمنكموفالمراتػبالػدنياالتػيهػيتنػزالتالعليػافتتصػل

للعقلتةاصيلعلوـالمراتبالدنياكانبسطبذلككاعلمافالصػاعدهػوالنػازؿك

النزكؿككقػتالصػعودهػوكقػتالنػزكؿفػالنةسدرجاتالصعودهيدرجات

ثابتػةاالانػكاذانظػرتكهػيهنػاؾابػداًكنزكالًاكسطالدهرصعوداًمقامهامثالً



ٖٔٗ

اليهامنحيثالوجودتراهانازلةكاذانظرتاليهامنحيثالظهورتراهػاصػاعدة

القػوؿفػييعنيمبادصصورهامنالدانيكمبادصموادهامػنالعػاليهػذامجمػل

النزكؿكالصعودكاالفليسافالعقلنزؿفياكقاتكالصعودكالنػازؿمػندرج

فػيدرجتػهكثمصعدفيكقتاخركالصاعدعليالدرجبلكلذصدرجػةابػداً

تةاصيلصورقمكتسػبةمػنالػدانيكاجمػاؿمادتػهحاصػللػهمػنالعػاليفػافهم

ءحاضرفيمتللةائزينفكلشيفقدكشةتلكقناعحقيقةالمسئلةلتكوفمنا

ءالزـحدقكمقامهكامػاظرالبدءكالعودككلشيكجودقعندربهكفيهذاالن

ءدرجةبعددرجةمنحيثالتدرجاتفيظهورالتكاياتفصعودكيصعدالشي

يصلاليمبدئهالذصنزؿمنهكالخلقمنذانشئهذاالعالمفيالصػعودكمػاالياف

 مركهذاهواحدمعانيالعودعلينهجاالختصاركقدمرتةصيله.

اشػكلعلػيكاماالعودالذصهوعوداالركاحالػياالجسػادفهػوممػافصـل:

مرفيالمجلداالكؿشرحهافالمرادعوداالركاحالػياالجسػادالناسدركهكقد

االصػػليةكقػػدبيناشػػرحهبتيػػثالينػػافيالعػػودبػػالمعنياالكؿكالينػػافيالسػػير

كتطبيقهمػامػنغػوامضالعلػوـكالطبيعياالقباليكاليتتاجاليالرجوعقهقرص

كذلكاالمرفيالرجعةفاليعرؼمعناهاعليمايوافقالقواعػدالتكميػةكيطػابق

علمنااللهمنذلػكممػانشرحهنابقدرماالسيراالقبالياالاالقلوفكنتننريداف

 يوافقالكتابكالسنة.

هذاالعالمفانمااعلمانهالشككالريبعندالتكماءفيافكلموجودفي

ءاالعنػدناخزائنػهككافمػنشػيينزؿمنالخزائنالعلياكمػاقػاؿاللػهسػبتانه

ءالموجودهنالهمراتبمنلدفالمشيةالمتعلقػةبػهفالشيماننزلهاالبقدرمعلوـ



ٖٔ٘

ينتهياليهكالطةرةكتلكالخػزائنفػيكػلمرتبػةعلػيحسػبهالمبدئةلهالياف

جبركتيةكفيالملكوتملكوتيةكفيالسماءسماكيةكفيالغيبفةيالجبركت

غيبيةكفيالشهادةشهاديةكفيعالمالمعنيمعنويةكفػيعػالمالصػورةصػورية

ادهريػةبالنسػبةاليهػاككػذلكيثبػتلهػحتيانهلوكجدهناقطػرةمػاءالبػدكاف

تػهكاكقاتػهكاليتقػدرشككالريبفػيافالعػالييتػوصالػدانيبجميػعامكنال

فمنالػدهريتػوصجميػعالزمػافباكقاتػهكا بقدرقكاليتشخصبشخصياتهمثالً

ةمقابلػةا امكنتهيعنينسبتهاليجميعاكقاتالزمافكامكنتهكاحدةاينماكضعمػر

لػػهينطبػػعفيهػػاعكسػػهاالتػػرصافالمػػاءالكلػػيدهػػرصكهػػوموجػػودجزئػػيمػػن

كلجميعاالكقاتكاالمكنةالزمانيةفلػوكجػدمظهػرلػهموجوداتالدهركهوحا

فياصجزءمناكقاتالزمافاكامكنتهانطبعفيهكاعطاقاسمهكحػدقفالػذصفػي

فيالمشرؽاكؿالزمافماءكالذصفياكسطهماءكالذصفياخرقماءككذلكما

اعطاقاسػمهكالشػككالمغربكاصمكافاتةقهوماءانطبعفيهالماءالدهرصك

افهذقالموجوداتفػياالكقػاتكاالمكنػةمظػاهرالمػاءالحقيقتػهكهػذقايضاً

ءجزئياتاليعطياحدهااالخراسمهكحدقكماحققفيمتلهبللواخترعشػي

بقيبلاخترعكاكجدفيافكاحػدثػممضيكاليكوففيمايكنفيمافيالدنيالم

ريةنسبتهااليجميعالزمافسواءبتيثيظهرفػيكػلمػافنييتتققلهحقيقةده

كجدمثلذلكفياصكقتكاصمكافكلذلكيكتةيفيتقييدالمطلقكاالمتثػاؿ

لهبةردكاحدكماحققناقفياالصوؿنعميشترطفيظهورقمناسبةبينالمظهػرك

وغيػرالمػاءكجدجسمرقيقسياؿباردرطبظهرعليهالمػاءكهػالظاهرفمتيما

االمرانهاليتخلفاالجابػةعػنالػدعوةةيكنماءالبتةغاييظهرعليهالماءلمفلولم



ٖٔٙ

ظهػرعليهػاالسػيفكاذاكسػرتهاخةػيالتامةفلوصػنعتمػنقطعػةحديػدسػيةاً

كاذاكسرتهاخةػيكلػوصػنعتذلػكالػفالسيفكاذااعدتهاعادالسيفظاهراً

سيفعلػيالتديػدمػرةبعػداخػرصكػوفالعػالمفػيالفمرةكالينافيظهورال

الصعودبلتصورالتديدبصػورةالسػيفكانكسػارقبسػبباالعػراضفمتػيمػا

االمػرافالمػراةةاتهتبينفيهاكجهالسيفككلمارفعتخةيكجههغايءكضعمر

يعرضهاعارضالفالعالمكليػةفػيالصػعودككػذلكفياالفالثانيالطفاذالم

حينكجدفيالػدنياتتقػقلػهنةػسدهريػةرفيبدفزيدفيالدنيافافزيداًاالم

هيحقيقةزيدكهيفيالدهركنسبتهااليجميعالزمافسواءفلواعيدبػدفزيػد

فيالدنياالفالفمرةيعودحقيقػةزيػدالدهريػةاليػهالػفالػفمػرةكالينػافي

الطػفكرافالبػدفالمصػنوعثانيػاًاالمػةغايػككوفالزمػافصػاعداًكونهصاعداً

احكيكلذلكيقتلالجبتكالطاغوتفيكليوـالفمػرةكيتييػافكفػيكػل

بعػدموتػهكعػيشحمػارقكعػيشمرةهماهماكمنهذاالبابعػيشعزيػر

فقاؿلهماللهموتواثماحياهمكالذينخرجوامنديارهمكهمالوؼحذرالموت

كعيشاصتابالكهفبعدطوؿلبثهمكاحياءعيسيعيشطيورابرهيم

الموتيفانهكافسببالموتتخللاالتالبدفبسبباالعراضكاالمػراضفػاذا

ككمػاكػافمتجليػاًسوصالبدفكازاؿالعرضاكالمػرضتجلػيفيػهالػركحثانيػاً

تللكيتفيالكسركالصوغفانهيتتللمنهمماكيفيشكفيذلككالخلقدائماً

بلهمفػيلػبسياتيهمبدلهفاذااعتدؿالبدؿكصةاككاجهنةسزيدانطبعتفيه

ففانػهكلمػايصػلالػدهنا كهكذاكمايتعلقالناربالدهنفيكػلمنخلقجديد

اليمرتبةالتكلسكالصةاكالرقةككاجهالنارانطبعتفيهكلػوكصػلاليػهالمػدد



ٖٔٚ

ددخةػيالنػاركالمثػلتقريبػيكلػيساذااعػدتالييوـالقيمػةكاذاانقطػعالمػ

تكليسدهنبعداالنطةاءيعودتلػكالشػعلةالزمانيػةبعينهػافانهػازمانيػةكفنيػت

كلكنالعائدعليالدهنالثانيالشعلةالدهريػةاالتػرصافاالكلػيشػعلةكالثانيػة

ايػنياخبرنػيعػنالسػراجاذاانطةػشعلةكلذلكلماقػاؿالزنػديقللصػادؽ

يكػوفاالنسػافمثػلذلػكاذاانكػرتافقاؿفمػايذهبفاليعوديذهبنورققاؿ

اذاكمااليرجعضػوءالسػراجاليػهابػداًيرجعاليهابداًماتكفارؽالركحالبدفلم

افالنارفياالجساـكامنةكاالجسػاـقائمػةباعيانهػالمقاؿيانطة القياس تصب

هماباالخرسطعتمنبينهماناريقتػبسمنهػاكالتجركالتديدفاذاضرباحد

سراجلهالضوءفالنارثابتةفياجسامهاكالضوءذاهبكالركحجسمرقيقالبس

افهػذاالضػوءالخبركغرضػهكليسبمنزلةالسراجالذصذكرتكثيةاًقالباً

يلػدنياكصالػذصهػوالػدهنفػاذاانطةػالذصعليالسراجدنياكصتولدمنالجسما

السراجيذهبالضوءالذصهواالشتعاؿكاصلالنارباؽفػياالجسػاـاليػذهبك

اماالركحفهوجسػمرقيػقدهػرصايتػهالنػارالالضػوءكاذافنػيالجسػمالكثيػف

الدهرصكانمػاالػركحالبخػارصايتػهكمظهػرقفػيالقالبيبقيذلكالجسمالرقيق

البخارصمػاتةرؽالػركحالػدهرصفػاذاالبدففلوفرقتاجزاءالبدفكاجزاءالركح

تالةتمرةاخرصككاجهتذلكالركحبعينهبالمناسبةعاداليهاالركحاصظهرفيهػا

كلوكررذلكفيكليوـالياخرالدهركالامتناعفيهكاليخػالفالتكمػةكارانػا

يةتكػوفالطػفاالمرافالصيغةالثانةفيافعاؿالسابقينغاياللهامثالهفيالماضينك

كراءهػػاكهكػػذاكلمػػاكسػػركصػػيغفػػافهمكمػػنهػػذاالبػػابماكػػافكاحكػػيلمػػا

يرصنةسهالشريةةفػيامكنػةعديػدةكاكقػاتمختلةػةفانػهاميرالمؤمنين



ٖٔٛ

نةسهالشريةةمةارقةللموادالزمانيةكاملةقادرةثابتػةفػيالػدهركنسػبتهمتسػاكية

لػهمناسباًماالفمنالموادالدنياكيةجسداًنماكمتياليجميعاالكقاتكاالمكنةفاي

اليهانطبعمثالهفيهكنطقمنلسانهكنظرمنعينهكبطشمنيدقبالتةػاكتمواجهاً

معجسدقالمعركؼككذلكظهػورجبرئيػلبصػورةدحيػةاكاالعرابػيفػاذاالػف

 عليطبعهانطبعفيهمثاله.جسداً

الدنياكيػةاذاالةػتعلػينهػجاالعتػداؿكصػةيتكافقلتافهذقالمػواد

كافمجػدداًخاصػاًاستخرجمننةسػهانةػسدهريػةخاصػةبهػاكتكػوفشخصػاً

ينطبػعفيهػانةػسيظهرعليهانةسفكيفيجػوزافتؤلفعلينهجاالعتداؿلملم

 اسخػيستخرجمنهاكمػاالةػرؽبػينهػذاالقػوؿكالقػوؿبالتنػمستقلةثابتةغيرما

تظهرنةسفيغيربدنهاالفيبدنهاالمناسبلهػاالمواجػهافالتناسخافقلت 

اليهااالترصافظهورالماءالدهرصفيكلبدفمناسبزمانيكجػدفػيكقػتاك

كمكافمنالنظمالطبيعيالعادصكامااذاحصلبػدفترابػيلػيسيظهػرفيػهابػداً

يرمناسبلهكامااذاالػفبػدفزيػدكذلكركحزيداليظهرفيبدفعمركفانهغ

بعدخرابهكماكافاكؿمرةفهومناسبلركحػهمواجػهلػهفيظهػرعليػهكاليلػزـ

مػنافػرادذلػكالكلػيزمانيػاًتناسخكاماالنةسالمستخرجةمنهفافكانػتفػرداً

منهفلوكافالمسػتخرجةفػرداًتكنفرداًالدهرصفالتنافيكانماالتنافيفيمااذالم

يصغعليمنافرادكلياخرفذلكالمنافيغيرالجائزكيظهرمنذلكافالبدفلم

اليهكالمةركضانهلوصيغعلػيمتوجهاًيتوجهاليماكافاكالًالصيغةاالكليكلم

اليهاالتػرصافمػوادبػدفزيػدالعرضػيصيغتهيوـاكؿككاجهاليماكافمواجهاً

التجددككلبخارمتجدداالشتعاؿبالتيوانيػةصدائمدائمةالتجددكركحهالبخار



ٖٜٔ

ككلشعلةحيوانيةمتجدداالشتعاؿباالنسانيةكفيكلافيتجددشعلتهاالنسانية

الزمانيةتجدداشتعاؿشعلةالسراجكهوهوفالشعلةالمرئيةفينظػرالتكػيمفػي

فكهػذقا كػلكلافغيرمافياالفالسابقككػذلكركحبػدفزيػدمتجػددفػي

الشعالتاالنسانيةالعرضيةالمتجددةكلهامناسبةلنةسزيدكبدفزيػداالصػلي

الكامنغيرالمتجددبتجدداالعراضمواجهاليهػاكيظهػرعلػيالكػلفػيكػلاف

فنةػسزمانيػةفكػذلكا نةسزيدكالتناسخكقداستخرجمنبدفزيدفيكػل

لاركاحهػاالزمانيػةبانسػانيةعرضػيةصيغابدافمتعػددةلشػخصكلػيكاشػتعلو

متناسبةمتشاكلةمواجهػةالػيحقيقػةكاحػدةفانػهيظهػرعلػيالكػلتلػكالتقيقػة

ككلهاانسافقدظهرعليهااالنسػافترصافهذقاالبدافمختلةةشخصاًالدهريةكما

ككذلكلوصيغالصناؼابدافيظهرعليهاتلكاالصناؼككذلكاذاظهرلشػخص

فافالكليةكالجزئيةاضافيةكزيدكلػيبالنسػبةالػيحػاؿطةوليتػهكشػبابهكابداف

فهػوفػيكػلذلػكزيػدفهػوكلػيتػهمهكسايراكقاتهكامكنتهكحاالكهولتهكَهَر

 بالنسبةكماانهجزئيبالنسبةكماافالنوعجزئيبالنسبةاليالجنس.

هكبدنػهمختلػفاالشػتعاؿيظهرفيجميعحاالتبدنبالجملةكماافزيداً

فيالتاالتكذلكيظهرالنةسالقويةالمةارقةالكليةفيابدافعديػدةكشخصاً

افكافلهااشتعاالتعديدةكدهريةالكلهػيتلػكالػنةسالمةارقػةالكليػةبػل

اقوؿاذاتقدسالنةسكاشتداطالقهافلربماتظهرفيابدافمختلةػةمػعاخػتالؼ

اناادـكشيثكمنهذاالبابقولهمبلكلوجنساًبلكلونوعاًصنةاًاشتعاالتهاكلو

ـكاناابرهيمكاسمعيل االكانانتنالنذراالكليككامثالهاكقولهمكانانوحكسا

اناالذصاتقلبفيالصوركقولهنتننذراالخرةكاالكليكنذركلزمافكاكاف



ٔٗٓ

 كامثاؿذلكمنكلماتهم.لمؤمنينكصيامهمماشاءاللهكاناصلوةاكيف

بالجملةاحياءرجلبعدموتهامرجػايزكاقػعاليخػالفالقواعػدالتكميػةك

بعػدكاليسعانكارذلكاحداًالينافيصعوداالشياءاليمباديهاكهيصاعدةدائماً

لبتػةفػافيكنذلكمنبابالتخيػيالتااقرارقبالقرافكاخبارالعترةالطاهرةكلم

يكػنذلػكمػنكلػمكسايرالناسكعزيربعضمناحييعاشفيالدنيازماناً

 كالختاـ.ءفيالمبدمتمدبابالتناسخكالتمدللهعليماسددناالتباعاؿ

بػههػوهػوكهػوتمػاـجوهريػاًاكليػاًاعلمافلكلاحػدخلقػينخلقػاًفصـل:

خلقالثانيالعرضيلهرتبتػافرتبػةبرزخيػةككهذاالعرضياًثانوياًحقيقتهكخلقاً

هياالعراضالطبيعيةكرتبةدنياكيةكهياالعراضالهبائيةكانماقدراللػهكسػر

االبداففيالدنيالتنتلفيطبايعهاكتزكؿاعراضهاكقدراللهكسػراالبػداففػي

االكلػيبمػاالبرزخبنةخالصورلتنتلفيطبايعهكتزكؿاعراضهفيتخلصالخلػق

هوهوكلذلكالخلقمراتبثمافمنفػوادقالػيجسػمهكجميعهػااصػليةكتلػك

المراتػػبفػػوؽالػػدنياكالبػػرزخكليسػػتممازجػػةمػػعاالعػػراضالدنياكيػػةكال

البرزخيةممازجةجسمبجسملعدـالمصاقعةكليستبسالفةهذقاالعػراضكال

اثرراسالمشيةالمتعلقػةبهػاقػدظهرتخالصتهاكاللطيةهاكانماهيدهريةمن

عليتلكاالعراضكهيماكانتفيعالمالذرفنزلتاليهذقالدنياثمصػعدت

اليرتبتهاكهيلمانزلتصػارتبػالقوةفػيهػذقاالعػراضكخمػدتنارهػاك

ماتتحيوتهاكعدـكجودهاكتعينهاثملماصعدتحييػتبعػدالمػوتكتعينػت

كانتبػالقوةكخرجػتالػيحػداالمضػاءبعػدرتبالةعلبعدمابعدالعدـكصا

ماكانتفيحدالمشيةكاالرادةكالقدركالقضػاءفػيالػدنياكالبػرزخكصػارت



ٔٗٔ

هاكاماعنػداللػهفكانػتممضػاةتكنممضاةعندانةسهافيمراتبممضاةبعدافلم

جالتصػوؿكلشيك ػَدّرُ للخلػقفػيالخلػقءعندقعزكجلممضيمعلوـكانمات َ

 يظهرمنهنةسكتخرجمنقوةبدنه.فافهمفليسلزيدنةسقبلاف

بالجملةاذاتالفبدففيهذقالدنيامنهذقالعناصرتالفمػناصػوؿهػذق

بدفاالانهمختلطمعهذقاالعراضالدنياكيةفاذاحصلفيهدـكهػوالعناصرايضاً

كلهذقالنةساصالػدـاجػزاءاصػليةهػياكؿصةاءاالغذيةحصلفيهنةسنباتية

النةسالنباتيةاالصليةفاذاكردالقلبكصػعدمنػهبخػاركاشػتعلبتيػوةاالفػالؾ

حصلفيهحيوانيةكلتلكالتيوانيةاجزاءاصليةهػيحيوانيػةذلػكالشػخصكاذا

كاشتعلبنةوساالفالؾحصػلفيػهنةسػانيةكلتلػكصعداليالدماغكصاردخاناً

النةسانيةاجزاءاصليةهينةسانيةزيدكعرضيةهذقالمراتبكلهاذاهبةكجائيػة

كمتجددةفيكلافكاصولهاباقيةمتشورةبموادهاكافتغيرصورهاكمنزعػم

افالمتشورهونةسزيػددكفتلػكالمراتػبفقػدقػاؿبالمعػادالركحػانيدكف

فقدانكػرالبعػثالجسػمانياجسداًالجسمانيكلواكؿذلكبافللنةسفيعالمه

اصػوالًالذصعليهاستقراالسالـكالتقافلهذاالجسدكلنباتيتهكلتيوانيتػهايضػاً

 .يكنالمعادجسمانياًذاتياتكلهاتتشركتعادكاالفلمك

بقػيفػيبدنػهاجػزاؤقاالصػليةبالجملةاذامػاتاالنسػافكخػربدنػهميتػاً

ةسخبدنهالعرضػيكيػذهبكػلجػزءالػيعنصػرقفتجتمػعيتالجسمانيةالياف

ينةخفيالصورفتتةرؽفيالطبايعالبرزخيػةاالجزاءاالصليةفيقبرطبايعهالياف

تزكؿكاماالركحالبخارصفػاذاخػرجمػنالبػدفاذمعهااعراضبرزخيةالبدكاف

لتيفيهكهيالتيوانيػةتةرؽمافيهمنالعنصريةالعرضيةكيبقيالةلكيةالطبيعيةا



ٕٔٗ

تخلصمنالموادالعرضيةالعنصريةعػادبصػورةالناطقةالمشتعلةباالنسانيةكلما

اكسػوصالجسػدكبقػيفػيالبػرزخمنعمػاًعملهكهومستجمعجميعالمراتبمػا

كهػوفػيالبػرزخجسػمانيكجسػمانيةاالفػالؾفيبقػيطػوؿالبػرزخالػيمعذباً

كتبػدؿاالرضغيػرتتكيتةػرؽكمػاتمػورالسػماءمػوراًينةخفيالصورفيتةاف

االرضكالسماكاتكتطػوصالسػماءكطػيالسػجلللكتػبفيبقػيالسػماكاتك

االرضكالمواليػػداربعمائػػةسػػنةفػػيالطبػػايعالبرزخيػػةكالتتسػػبهاخػػارجهػػذق

السمواتكاالرضبلهيفػيمقػاـهػذقالسػمواتكاالرضكانػكلػونظػرت

قطعتنظرؾعنصورهماالدنياكيػةكموادهمػاالعرضػيةتجػدالطبػايعكاليهماك

المرادهيهيكهيهيوليكلالبسايطفالحاسهناؾكالمتسوسثمينةخفي

الصورنةخػةاخػرصفتركػبفتصػوراجػزاءكػلسػماءكاجػزاءاالرضكاجػزاء

بصورتناسبذاتيةكلكاحدفي ماخلقوااكؿتوففرادصعناالعراضكيالمواليد

مرةفيدخلكلركحجسدقكيخرجمنقبرطبعهينةضالترابعنراسهكيقػوـ

 للهربالعالمينكقدمرتةصيلها.

اعلمافالزمافمنذانشئفيالصعودككلمايصعددرجػةيظهػرعليػهفصـل:

ءكلماكافلغايػةالكثػرةمختلػفاالجػزاءحصػللصػعودمنالنةوسالغيبيةشي

ءفبذلكحصلفيهجماداتكهتقدـكتاخرزمانيفساعسريعكالحقبطياجزائ

تػرؽكصػعودككلنوعالعالمايضػاًنباتاتكحيواناتكاناسكانبياءكحجج

يصلالعالمفيصعودقاليدرجةاالنسانيةكيكلفكيعيشانمااخرالقيمةالياف

لتكليػفغايػةالخلقػةفػاذاكصػلتاليمنتهياجلهثػميمػوتفيقػوـقيامتػهالفا

انسانيتهالكامنةفيهاليالةعليةكلفبتكليفانسانيفعملعملهاليمنتهػياجلػه



ٖٔٗ

فالبػدكمػنمػاتفقػدقامػتقيامتػهفيموتفاذاماتقامػتالقيمػةالكبػرصالف

يصلالدنيااليمقاـاالنسانيةكاالنسانيةتتصلبالتعلمكالتادبكذلكيتصلاف

ماشاءاللهكقدحققنافيعلمالكليكالمؤدبالكليللعالمكتربيةكليةكيفبالم

السػالـبمنزلػةسايركتبناافشخصالعالمكاففيزمنادـعلينبيناكالػهكعليػه

النطةةفترقتبترارةشريعتهاليافكصلتاليمقاـالعلقػةفػيزمػننػوحعلػي

ترارةشريعتهاليافكصلتالػيمقػاـالمضػغةالسالـثمترقتبنبيناكالهكعليه

السػالـثػمترقػتبتػرارةشػريعتهالػياففيزمافابرهيمعلينبيناكالػهكعليػه

السػالـكتةصػلفيػهكصلتاليمقاـالعظاـفيزمنموسيعلينبيناكالهكعليػه

كسػوةالشرايعكاالحكاـثمترقتبترارةشرعهكتاديبهاليافكصلتاليمقاـ

ينسخجميعشػريعةموسػيالسالـكلماللتمفيزمافعيسيعلينبيناكالهكعليه

لهاكاغلباحكامهاباؽفػيزمانػهثػمترقػتالػيمقػاـالجملةككمّرهافيبلغي ّ

فاتيباالخبارعنالغيػبكحكػياالمػورانشاءخلقاخرفيزمافنبينامتمد

بكاحيػيالعػالمكحيوتػهباقيػةالتنسػخالػييػوـالغيبيةكدعااليااليمػافبالغيػ

كاظهرسرالواليةتولدالعالمكتعلػقبػهالػنةسيموتالعالمفلمانصبعلي

يكػوفقػدكيتقوصانسػانيتهكنرجػواففشيئاًالناطقةاالنسانيةكيترقيبذلكشيئاً

يكلػفكهػوعنػدتراهقفيهذقاالكقاتكتقاربالتلمفاذابلغاشدقكبلغالتلػم

تيبشرعجديدكامػرجديػدككتػابجديػدهػوعلػيالعػربيفيظهوراالماـ

ككػذلكيمػرشديدكيؤخذبالتدكدالتامةكيؤخذبالعلمكالعمػلكيػؤدبتاديبػاً

فيقتلالشيطافعنػديكملاربعينكيكملعقلهبظهورمتمدعليهالزمافالياف

دمعاصيالعالمكشهواتهكغضبهكغيرهامنمبػادصذلكالوقتالمعلوـفينقطعموا



ٔٗٗ

يبلػغمنتهػياجلػهفيتتضػركالمعصيةفيطيعاللهكاليعصيهفيجميعاطرافػهالػياف

عنالدنيافيبقيفيهرجكمػرجكيبطػلمشػاعرقالػيمتمديصعدمتمدكاؿ

طبايعػهكينةخفيالصورفينزعنةسهعنجسدقكيتةتتجسدقكيتةككفيقبػراف

جػزصكػلنةػسبمػايبقيفيالقبرالياف يتشركيقوـالقيمةالكليػةكيتاسػبفي ُ

 .متمدؿاذلكاليوـبترمةمتمدكةتسعياعاننااللهعليمالقا

بالجملةكذلكيصلالعالماليدرجةاالنسانيةكالكمػاؿككمػاافاالنسػاف

ةكاالنسػػانيةكاالرضػػينكمسػػتجمعللمراتػػبالجماديػػةكالنباتيػػةكالتيوانيػػ

للمراتبكالشػكافالسمواتكذلكالعالماذابلغمبلغاالنسانيةيكوفمستجمعاً

تكنلهقبلظهورسرالواليةفيهكاليكلفقبلالظهوربتماـالجامعيةاالنسانيةلم

التكليفكيسامحكاليؤخذبالتػدكدالتامػةكاليمػوتمبػادصمعاصػيهقبػلقتػل

 كاتباعهكالينقطعموادالشرعنالعالمقبله.ابليس

اعلمافعناصرهذاالعالماربعةكلكلاثرخاصبهعليحسػبطبعػهفصـل:

كصورتهفاذااستوليعليهاالنةسالنباتيةكاشرقتعليهاكنورتهاصارتالعناصر

عةتالنباتيةلهامتصرفةعنامرهاكنهيهاحيةبهاكربماغلبتالجماديةكضخدماً

كعلياصحاؿتركبتالقوصمنالطبعينلنزكؿحيوةالنباتاليالجمػادكصػعود

اصباغالجماداليالنبػاتكلتيػوةالعناصػربػركحالنبػاتتناسػبافعالهػاالنبػات

فتصػػيرجاذبػػةكهاضػػمةكدافعػػةكماسػػكةكمربيػػةفػػاذااسػػتوليعليهمػػاالػػنةس

يتهمابشعاعهافصارتامتصرفتينعنامرهاكنهيهػااكوانيةكاشرقتعليهمااحي َالتَ

اطاعتهماالنهماكهافيهماكمامرفناسبتافعالهماالتيوافكافعالهاياهمافصػارت

يخصهماالمضاءعليالطبعَامامهمػامػنيناسبالتيونةكمماكلهاحيوانيةعليما



ٔٗ٘

امانعطبيعيفالجلذلكيقػعيمنعهمغيرركيةكالنهايةكافالتقةاعليحداالاف

فػاذااسػتوليعليهػاالػنةساالنسػانيةكغشػماًاثارهمافيغيرمتػلفتكػوفظلمػاً

الكونيةكاشرقتعليهاحييتكلهابشعاعهافصارتمتصػرفةعػنامرهػاكلربمػا

انهمكتفيهافاتبعتهافيمقتضياتهاكعلياصحاؿتركبتاالفعػاؿكاالثػارلنػزكؿ

هاكصعوداصباغهااليهافصارتركيتهامصبوغةباصباغهافتركتبالنظرركيتهاالي

كالسمعكالشمكالذكؽكاللمسكالتركةكالسكوفككثففهمهػافيهػاكعلػي

حسبالجاذبةكالهاضمةكالدافعػةكالماسػكةكالمربيػةكانعقػدفهمهػاعليهػاك

حصلتفيهذقالقوصعليحسبالعناصرفجمدتكقستعليحسبهاككذلك

عليحدكاخلػدتتقفاالنسانيةاذاانهمكتايضاًمستةمنالركيةاالنسانيةفلم

اليالطبايعكهوتفيهاكيتهافمناللهعليالعبادبالعقوؿكمظاهرهاكتعبيراتهػا

كالتمضيعليكجههاامامهػابػالنهايػةكتلػكحتيتعقلاياهاكتتددهاتتديداً

عقاؿالركيةاالنسانيةالكونيةكالتيوانيةكهيالتييعبدبهػاالػرحمنالعقوؿهي

كيكتسػػببهػػاالجنػػافكهػػينػػورالشػػارعبهػػايصػػيراالنسػػافمػػنشػػعاعهكهػػي

القدسكلمااقبػلعلػياالنسػافاطػاعككلمػاااليمافككجهمنكجوقركحركح

 اتاب.ادبرعصيكيقاؿيةارؽالعاصياذاعصيكيعوداليهاذ

يكوفاالنسافكاالنعاـلمػاااليمافبدناًيدخلركحلمبالجملةالغرضافما

التيوافبلهواضللركيةلهكانسانيةكونيػةتصػورتالنباتكركحفيهمنركح

بصورالشياطينالتباعهاياهاكهيالنةساالمارةبالسوءكشياطيناالنسكالجػن

فهػيالػنةسالشػيطانيةاالنسػانيةكؿغركراًيوحيبعضهماليبعضزخرؼالقو

هيالتيتكوفامارةثمملهمةثملوامةثممطمئنةثمراجعةثمراضػيةثػممرضػية



ٔٗٙ

ثمداخلةفيالجنةكهيالعاصيةالتيتدخلالنػاركاالفالتيوانيػةالعرضػيةثمامًة

اففػياحػدااليمػيػدخلركحلػمتنقطعموادهافيالبرزخكالتصعدعنػهكاذامػا

كافكػافمكػرهميصدرمنهجميعظلمالتيوافكغشمهعنركيةكتدبيركمكر

يتعلػقبػهلػمفيشتدفساداالنسافعنداشتدادانسانيتهالكونيةمػالتزكؿمنهالجباؿ

العقلالشرعيفبذلكيشتدفسػاداالنسػافكظلمػهكغشػمهقبػلالتكليػفثػماذا

يتشػػرعككةػػريشػػتدشػػوكةشػػرقالػػيكافلػػمالجػػمبلجػػاـالشػػرعقػػركاسػػتقر

.كيخمدنارققسراًقهراًأيضعفقواقفيهداف

يشػتدظلمػهكغشػمهكفاذاعرفتهذقالتقايقتعػرؼافالعػالمالبػدكاف

يكػوفاهػلالتػقكذلكمماالبدمنػهكالبػدكافشرققبلظهوراالماـالتق

لينبانواعالبالياكيكػوفالغلبػةلشػوكةقبلظهورقمقهورينمظلومينمقتلينمبت

الباطػلكيكػوفاعػالـالتػقطامسػةكاثػارقدارسػةكالشػبهاتمشػػتبكةكاالراء

مختلةةكاالختالفاتكاقعةحتياليبقػيمػنااليمػافاالاسػمهكالمػنالقػرافاال

طػاـرسمهكالمناالخباراالصتةهاكالمنالعلماءاالكػلمػدعمةتػرطالػبلت

بعضهممنبعضكبػذلككردتاخبػارمتػواترةكأكيتبرالدنيايلعنبعضهمبعضاً

اثارمتضافرةكقامتادلةمعتبرةكتجربةكشواهدبينةفمنارادهافليراجػعسػاير

كتبهاالصتابفيهذاالباباللهماالافالتقالينقطػعمػوادقبالكليػةككتبناكما

يبػقفػيالدنياتقوـبالتقكالسمواتتدكرعليػهفلػولػماليازراصولهبالمرةفاف

تبقطرفةعيناالافاهلهفيدكلةالباطلكالنجوـالصغارفيظلماتالدنياحقلم

ليهتدصبهػاالليليغيبمنهمكاحدكيطلعمنهمكاحدكلهمنورضعيفيلمعقليالً

فهذقكبالنجمهميهتدكفالمستهدكففيتلكالظلماتكاليهماالشارةفيتاكيل



ٔٗٚ

 تقعقبلظهوردكلةالتق.عالماتعامةالبدكاف

يثبػتككذلكلهعالماتخاصةككردتبذلكركاياتمتضافرةاالانهلػم

كوفجميعهامنالمتتوـكلكػنبعضػهامتتػوـكمػاركصمػنكمػاؿالػدينعػن

قلتالبي قاؿ جالسػةيانيمػنافاباجعةركافيقػوؿافخػركعبداللهالثمالي

نعمكاختالؼكلدالعباسمػنالمتتػوـكقتػلالػنةسالزكيػةمػنالمتتوـقاؿ

ـكخركجالقائممنالمتتوـ ينادصمنادمنفقلتفكيفيكوفالنداءقاؿالمتتو

السماءاكؿالنهاراالافالتقمععليكشيعتهثمينادصابليسلعنهاللػهفػياخػر

ا في التق اف اال كشيعتهفيرتابعندذلكالمبطلػوفالنهار انتهػيكفػيلسةياني

كفزعةفيشهرقاؿالنداءمنالمتتوـككفيطلعفيالسماءمنالمتتوـركاية

كالظاهرافالدجاؿرمضافتوقظالنائمكتةزعاليقظافكتخرجالةتاةمنخدرها

سةيافبنحػربابيمنالمتتوـكالسةيانيلعنهاللههوعثمنبنعنبسةمناكالد

يقبلمنبالدالركـكفيعنقهصليبكهوصاحبالقوـفيملكتسعةاشهريخرج

بالشاـفتنقادلهاهلالشاـاالطوائفمنالمقيمػينعلػيالتػقيعصػمهماللػهمػن

الخركجمعهكياتيالمدينةبجيشجرارحتياذاانتهياليبيداءالمدينػةخسػف

كلوترصاذفزعوافػالفػوتكاخػذكامػنؿاللهعزكجلاللهبهاالرضكذلكقو

جاءمنالقوؿكعندجهينةفاليةلتمنهماالرجالفمنجهينةكهومامكافقريب

نطمػسكجوهػاًمنقبػلافالخبراليقينفيردكجههمااليقةاهماكهوقولهتعالي

طينككيملػككػورالشػاـالخمػسدمشػقكحمػصكفلسػفنردهاعليادبارهػا

.االردفكقنسرين

كامااختالؼكلدالعباسفالذصيظهرمناالخبارانهيعودالسلطنةاليهمثانياً



ٔٗٛ

ركاقمتمدبنابرهيمالنعمانيفيكتػابالغيبػةبسػندقعػنكالدليلعليذلكما

بػينمكػةكالمدينػةحمزةقاؿزاملتاباالتسنموسيبنجعةػرعليبنابي

كاالرضخرجػواعلػيبنػيياعفقاؿلييوماً سػموات افاهػلال لػو العبػاسلي

سةياني ال يخرج حتي دماءهم االرض سقيت قلتلهياسيدصامرقمنالمتتوـل

قاؿ المتتوـ بنيثماطرؽراسهكقاؿمن دعيذهبحتيملك خ ك  مكر العباس

ددحتييقاؿمامرمنهشييبقمنهشييقاؿلم بنكبسندقعنالتسنءءثميتج

اصػلتكاللػهانهػميتػدثوفافالسػةيانييقػوـكقػدالجهمقاؿقلتللرضا

كافسلطانهملقائمالعباسفقاؿذهبسلطافبني  ليقوـ انه انتهػيفظهػركذبوا

العبػاسكيسػتولواعلػيالػبالدكالعبػادكهيئػةيعودالملكاليبنػيانهالبدكاف

 دكلتهمفيالزمنالسابق.

متمداسمهمتمدبػنالتسػنيقتػلسالزكيةفهوغالـمناؿكاماقتلالنة

 عشرةليلة.بالجرـبينالركنكالمقاـكليسبينقتلهكبينقياـالقائماالخمس

كعشػرينكاماالنداءفػركصفيػهركايػاتفمنهػافػيشػهررمضػافليلػةثلػث

لػثفػيشػهركمنهػاصػيتاتثعشػريومػاًةقبلقيامهبثالثةاشهركسبعباسمه

رجبعندظهورالكفمنعينالشمسكهيااللعنػةاللػهعلػيالظػالمينكالثانيػة

قدكرفيهالؾالظالمين.  ازفتاالزفةيامعشرالمؤمنينكالثالثةهذااميرالمؤمنين

كاماالدجاؿفهويخرجمناصبهافيوـخػركجالسػةيانيكهػوالعاشػرمػن

 اتيمترمها.ييخرجفيهاالقائمفيالعاشرمندصاالكليفيالسنةالتي ٰالجم

يكػنبنػاءالكتػابكالعالماتغيرالمنصوصةعليحتميتهاكثيػرةكلمػالػم

 نستوؼذكرهاهناكقدذكرنافيغيرقمنكتبنا.عليضبطامثاؿذلكلم



ٜٔٗ

قبلبلوغهعالماتكبالجملةكماافلالنسافقبلبلوغهعالماتللعالمايضاً

لالبػراركنقمػةعلػيالةجػارفػاذابلػغالعػالممبلػغحلمػهكصػارقػابالًهيرحمة

للتكليفكتعلقبهالعقلالذصبػهيكلػفكيثػابكيعاقػبكبػهيعبػدالػرحمنك

يكتسبالجنافيسةرعنكجههالرحمنكيظهرالقائمعجلاللهفرجهكلمػاكػاف

يكوففػيفػردمػنافدكرةجديدةاصدكرةالعقلاقتضيالتكمةأمبدزمانه

كفػييػوـالنيػركزالنػهاكؿيػوـءالزكجكاحكيللمبدأالسنينالفالةردهومبد

يتجددفيهحيوةالعالمكاكؿالسػنةكيػوـفيػهنصػبالػوليكتعلػقاالنسػانيةفيػه

كعػػزكيػػوـعاشػػرمتػػرـالنػػهطالػػبثػػاربالعػػالمكيػػوـظهػػورسػػلطافاللػػهجػػل

علػياالكليػاءكعلياالعػداءمباركػاًكالدكرةميشوماًكيكوففيتلالتسين

يكػوفيػوـالجمعػةفيالجمعةكالسبتخالؼفياالخباركاالكفػقباالعتبػاراف

النهيوـاجتماعالخصوـكعيدالمسلمينكظهورسلطافاللهكلعلالجمعافيػوـ

جمعػةيظهػركيوـالكافالعاشوراءيوـالسبتكيوـظهورققتلالتسين

الياللػهكلمػاغيرداعالينةسهكيقتلالخطيبثميغيبكيظهريوـالسبتداعياً

استقصذكػرالجزئيػاتكافمرادصفيهذاالكتابذكربعضاسرارالكلياتلم

 كمنارادهافعليهبسايركتبنا.

هوالعقلالكليفلماصةامشاعرالعالمكقواقظهػرفيػهكاعلمانهفصـل:

يظهػريطهرالعالمعنادناسالرطوباتالمبلدةكالتاجبةعػناثػارالعقػللػممالم

يكػنمسػتعداًجميعهمالعقلالكلياالافالعالملػمنورقكقدكافاباؤقكجدق

لظهورهمبمقتضيباطنالعقلفظهػرانػوارهممػنكراءغيػوـتلػكالرطوبػاتك

يظهػركامػنعلػومهمكهػدايتهمكلػميشػرؽالعػالمبنػوراالبخرةضعيةةبقدراف
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اسرارهماالبقدرصالحذلكالزمافككلمارؽتلكالغيوـكالستباشتدظهػور

ترصفاشتدبقوةتلػكبلغفيهذاالزمافاليماانوارهمكقوصبركزاثارهمالياف

االنوارايمافالمؤمنينككةرالكػافرينكنةػاؽالمنػافقينكفسػادالمةسػدينلمػا

كككذلكيشتداالمرحتػييسػتتقالمؤمنػوفاالستةاضػةجهػاراًاشرنااليهسابقاً

يقدركاعليالنظراليذلكالجماؿالبهيكالوجهالرضيكالنورالعلػيكيسػتتق

الكافركفكقوعسطوتهعليهمكابادتهمعنبسيطاالرضفيظهرعندذلػكسػيف

 فقينكيعزالمؤمنينافشاءالله.الجالؿكيطهراالرضبمائهكيذؿالمناذص

ككجهاخرافالناسمنذنزلوااليهذقالدنيااختلططينتهمكالتطخبعضػهم

كاكدعبعضالكةارفياصالبالمؤمنينبػالعرضكبعػضالمػؤمنينفػي ببعض

اكدعفيػهينةضكلمػنذينػكالصػلبينمػااصالبالكافرينبالعرضكالبدكاف

يةنمعهممناكدعفيصلبهممنالمؤمنينقػاؿاللػهتعػاليافرلمحتياذاافنيالك

 لوتزيلوالعذبناالذينكةركا.

ككجهاخرافالطيناختلطتمػنذاتػيكعرضػيكلكػلاقتضػاءفلػوفػرؽ

يةػرؽكػافكمػاكػاففػيبينهمافيغيراكانهلزاؿالتركيبكفسدالنظاـكلػولػم

الزجردالمؤمنوفللتملعليالطاعةكحتييستعفاخرظهورقعصرابائه

شػكللتملالخلقعلػياالنسػانيةكالعنالمعصيةكيطيقواتكليةهكيستعدالقواب

 انهاليجوزذلكقبلابافظهورقلعدـطاقةالخلقللتملعليصرؼالتق.

يكػوفبػدءااليجػادكػذلكككجهاخرانهكاففيسابقعلماللهسبتانهاف

يخػالفمقتضػيمقػاـيصدرمػنهممػدةمػامنغايةالبعدكالبدكافالنهميقبلوف

يػنقصعػنهمظلمػاتالبعػدكالمقربينمنالخيراتكينترفواعػنالتػقالػياف
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حتييقعتلكالمعاصيكاالنترافػاتفػييستنيركابنورالقربفاخةياالماـ

حتػييجػرصعلػيدكلةغيرهمحتياذاصةاالعالمكاستعدللعملبالتقيظهرهم

لهػمكلػوظهػراالمػاـكلمايسػتعدكافػافتػركهمكايديهمالتقالخػالصتكريمػاً

 شرهمقتلوقكافصرفهملمايستعدالعالم.

ككجهاخرانهالشككالريبافالناسيتصلوفبكلدكلةغالبػةالغػراض

هلدينهاالابياللكدخلالناسفيدينهافواجاًلهمكالجلذلكلماغلبالنبي

فارتدالناسعلػياعقػابهمقهقػرصكالخالصينفةتنهمبسكوتاميرالمؤمنين

يبقاالصبابةكصبابةاالناءفمرعليذلكازمافحتيرجعاالمربتسبالظاهرلم

يبػقمعػهفرجعواقهقرصفلمكاجتمعواحولهفةتنهمبسكوتالتسناليهقليالً

اكلهػممنػزكينمقهػوريناالانػهكثػرالمػدعوفكافكػانواالقليلثماالئمة

للتشيعككثركاحتياراداللهفتنتهممعاجتماعالوجػوقاالخػرفغيػباللػهشػمس

جرصعليػهكاشتدالةتنةحتيارتدمنيرتدكجرصعليالدينماكجهالتجة

ريبقعليالتقاالقليلقليلكحسبكافالتجػةينتظػكلماللهبعدفقدرسوؿ

منالمخلصينحتييظهرامرقكعشرةنةساًفيمدةالفسنةكجودثلثمائةكثلث

انهدخػلعليػهبعػضاصػتابهعبداللهاليجدفةيغيبةالنعمانيبسندقعنابي

فقاؿلهجعلتفداؾانيكاللهاحبككاحبمػنيتبػكياسػيدصمػااكثرشػيعتكم

قاؿكثيرفقاؿاذكرهمفقاؿله كثرمنذلكفقاؿابوعبداللهقاؿهماتتصيهم

امالوكملالعدةالموصوفةثلثمائةكبضعةعشركافالذصتريدكفكلكنشيعتنا

اليمتدحبنامعلناً ك بدنه شتناؤق ال ك سمعه صوته اليعدك كاليخاصملناقاليػاًمن

لناعائباًك قلتكاليبغضلنامتباًكاليتبلنامبغضاًكاليتدثلناثالباًاليجالس
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فػيهمفكيفاصنعبهػوالءالشػيعةالمختلةػةالػذينيقولػوفانهػميتشػيعوففقػاؿ

التمييزكفيهمالتمتيصكفيهمالتبديلتاتيعليهمسنوفتةتنهمكسيفيقتلهمك

يبددهم قلتجعلتكيللطغاةالعربمنشرقداقتربالخبركعنهاختالؼ

فقلتكاللهافمنيصفهػذااالمػرسيرءيشيفداؾكممعالقائممنالعربفقاؿ

يمتصواكيميزكاكيغربلواكسػيخرجفػيالغربػاؿالبدللناسمنافلكثيرفقاؿ

اليكوفاالمرالذصتنتظركفحتييبرايقوؿكعنالتسينبنعليخلقكثير

يتةلبعضكمفيكجوقبعػضكيشػهدبعضػكمعلػيبعػض ك بعض من بعضكم

كيلعنبعضكم فقلتمافيذلكالزمافمػنخيػرفقػاؿالتسػينبعضاًبالكةر

متمػدصػنيػاشػيعةاؿمتّلت ُقػاؿجعةػركعنابيالخيركلهفيذلكالزماف

تمتيصالكتلفيالعينفافصاحبالكتليدرصمتييقعالكتلفػيعينػهك

اليعلممتييخرجمنهاكذلكليصبحالرجػلعلػيشػريعةمػنامرنػاكيمسػيك

كعػػناكيمسػػيعلػػيشػػريعةمػػنامرنػػاكيصػػبحكقػػدخرجمنهػػاقػػدخرجمنهػػ

كاللهلتكسرفتكسرالزجاجكافالزجاجليعادفيعودكاللهانهقاؿعبداللهابي

كافكاللهلتغربلنكاللػه كما فاليعود لينكسر الةخار اف ك الةخار تكسر لتكسرف

كعػػنةػػهكصػػغركلتميػػزفكاللػػهلتمتصػػنحتػػياليبقػػيمػػنكماالاالقػػل

اميرالمؤمنين حديث مػافوفي التػركف بيدق نةسي يتةػلالذص حتػي تتبػوف

كذابينكحتياليبقيمنكمبعضكمفيكجوقبعضكحتييسميبعضكمبعضاً

منشيعتياالكالكتلفيالعيناككالملحفيالطعاـكساضربلكمفػياكقاؿ

ـفنقاقكطيبهذلكمثالً ثمادخلهبيتافتركهفيهماشاءاللهكهومثلرجلكافلهطعا

اليهفاذاهوقداصابهالسوسفاخرجهكنقاقكطيبػهثػماعػادقالػيالبيػت عاد ثم
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فتركهماشاءاللهثمعاداليهفاذاقداصابطائةةمنهالسوسفاخرجهكنقاقكطيبه

فلم شػيئاًفاعادق السػوس اليضرق االندر كرزمة ِرزمة منه بقيت حتي كذلك يزؿ

اليغيرذلكمنكذلكانتمتميزكفحتييبقيمنكمعصابةاليضرهاالةتنةشيئاًك

اخبركابههاقداختلةتالشػيعةبعػداجتمػاعهمكعدكقكقاـمااالخباركقدكقعما

كيكةػربعضػهمعليائمتهمعلياراءمتشتتةكاهواءمتةرقػةيلعػنبعضػهمبعضػاً

انهمقداختلةوافمنهممنامنكمػنهممػنكةػركالشككيقتلبعضهمبعضاًبعضاً

يريػدكاكلػيالمختلةػينباللػهكرسػولهككلوشاءاللهمااقتتلواكلكناللهيةعلما

مػنغيػراللهعليهممنيتبعكتاباللهمنغيػرتاكيػلكسػنةنبيػهخلةائهسالـ

نػداللػهنػزؿمػنعمنغيرتتويلكاخذكابجميعمػامتمدتبديلكمنهاجاؿ

ءمػنحػاؿتلػكالةػرؽبػلكعليعبادقمنغيرتسويلكاليعزبعنربػكشػي

 اليخةيعليالمنصةينكالحوؿكالقوةاالباللهالعليالعظيم.

اليتتملالبػداءفيػهاذهػوكافكافمتتوماًاعلمافظهورالتجةفصـل:

فػيتقدمػهكتػاخرقالنػهلمػايقعمنالعلةالغائيةاليجادالعالماالانهيتتملالبداء

يتتملالمتوكاالثباتكهوبػاطنالسػاعةيمضفهومايمضكمالميقعلممالمك

علمهاعنداللهاليجليهػالوقتهػااالهػوفعػنابػي حمػزةالثمػاليقػاؿسػمعتالتي

ياثابتافاللهتبارؾكتعاليقدكافكقتهذااالمرفيالسبعينيقوؿاباجعةر

اافقتلالتسينصلواتاللهعليهاشتدغضباللهعلياهلاالرضفاخرقاليفلم

يجعلاللهلهبعداربعينكمائةفتدثناكمفاذعتمالتديثفكشةتمقناعالستركلم

قاؿابوحمزةفتدثتالكتابيشاءكيثبتكعندقاـعندناكيمتواللهماذلككقتاً

انتهيكالسبعوفالموقتكاالربعوفكمائةقدكافذلكفقاؿبذلكاباعبدالله



ٔ٘ٗ

مماكافقدحكمبهمابتسبقوابلالعػالمفػاذاتغيػرتالقوابػلتغيػرماكػافايضاً

كانمػامثػلبقوـحتييغيركامػابانةسػهمافاللهاليغيرماحكملهاقاؿاللهتعالي

رجػلكذلككجدارمرصوصاذارايتهحكمتعليهبانهيبقيمائةسنةفػاذاجػاء

اكبعضيوـفاذاجاءرجػلاخػركجرؼاصلهكرايتهحكمتعليهبانهيبقييوماً

هكرايتهحكمتعليهبانهيبقيخمسينسنةككذلكيتغيػراالحكػاـالمقػدرة رم ّ

عليالعبادبتسباختالؼالقوابلفيعرصةكجوداتهاالنةسهاكامػافػيعرصػة

تلةػةموجػودةكالتكػمالواقػعهنػاؾكاحػدكجوداتهالربهافهيمػعقوابلهػاالمخ

اليتغيركمذكورهناؾاالحكاـالمتغيرةبانهايتكمبهاكتتغيرفالتغيرفيعلمالله

يشػاءكيمتواللػهمػاكعزكانماالتغيرفيعلمالخلقكهوقولهتعاليالمتيطجل

االحاطةبماكعزاذشرطهفالعلماالكؿمخصوصباللهجلالكتابيثبتكعندقاـ

نهكاماغيراالحديشالنهايةلهبماالنهايةلهكهيالتتصلااللالحدالتقيقيجل

التقيقػػيفاليكػػاديطلػػععلػػيمػػاالنهايػػةلػػهبمػػاالنهايػػةلػػهكهػػوقولػػهسػػبتانه

كليسالمرادبهالعلمالذاتيفانهاليستثنيشاءءمنعلمهاالبماكاليتيطوفبشي

شاءاللػهالعلمالمخزكفالمكنوفهوالذصاليطلععليهاحداالبماءفذلكمنهشي

المشيةفانهفوؽالمشيةكهوالعلمالمشاراليهبقوله خلقت كهوحيػثبالعلم

اظهػرءلنةسهفهيهناعرصةماكوفالشيأشياءللهسبتانهكالمشائيةمبدكجوداال

مػافمنوويعلمونػهمتمدفاؿبرزاليالمشيةاللهمنذلكالعلملخلقهفما

فياالمكافالراجحكالوجودالراجحعلػيانػهقػوةالتجلػيبجميػعاالشػياءعلػي

مػافػيالوجػودالجػايزفماكػافوومنالسواءفماهوكذلكيعلمونػهكػذلكك

التجج يعلمه يكػوفممكنػاًهناؾ لجميػعالتصػوراتككصػلوحاًجػايزاًبانػه



ٔ٘٘

مافيالنةسالمجػردةفماكػافوومن منهبالتعينكاالفعاؿالممكنةالصادرة

بالنسبةالػيهناؾيعلمونهعليالتجردالدهرصكالشخصيةالدهريةكافكافكلياً

كافمنهفيالطبايعيعلمونهعلينتػواالنتػالؿكالػذكبافك اوم كالزماف

التعينكيعلمونهعلينتوالتتصصبفيالهباءفهمكافمنهكماعدـالتمايز

االظلةفهػماوم في منه يعلمونػهعلػيصػورةظليػةبرزخيػةدهريػةكاف

كافمنهفياالجساـفيعلمونهسالـاللػهاومكزمانيةمنحيثالتعلقكمبدءاً

علمػه مػن فمػابرز الخػاص التشػخص ك التعػين ك االنعقػاد تمػاـ نتو علي عليهم

برزحينبرزبهمصلواتاللػهسبتانهفيهذقالمراتبفهميعلمونهكقدبرزما

ءفػييظهرمنهػاشػيعليهماذهمسببخلقالخلقكعلتهكهممتلالمشيةفلم

.ثمظهرعنهمثانياًعرصةالخلقاالكقدنزؿاليهماكالً

فػافكونػهمخػالفللتكمػةكيكنكاليكوفابػداًلميكنفمنهماكامامالم

كرفيعلمونهانهممكنمقدكرللهسػبتانهظهورسراالحديةكلكنهوممكنمقد

يكنكسػوؼيكػوفاذاتتقػقشػرطكمنهمالمكاليكوفكادخاؿاالنبياءالنارمثالً

كجودقكشرطكجػودقبعػدفػياالمكػاففاليػدركفهػليتتقػقالشػرطفيتتقػق

يعلمػوقعلػينتػواالخبػارالمشركطاـاليتتققفانهبعػدفػياالمكػافاللهػماالاف

 خاصمناللهسبتانهككلمةاالخبارتقاؿكقلمنيعرفهعلينتوحقيقةالتاؿ.ال

ءعلػػينػػوعينعلػماحػػاطيكعلػػماخبػػارصامػػاالعلػػماعلػمافالعلػػمبالشػػي

يوجػدقاالحاطيفهوحاصلللعلةبالنسبةاليمعلولهاكاماالعلماالخبارصكهوما

يوجػدقفػيذاتػهعلػينتػوالذاتيػةكالعاليمنصةةعلمهفيالدانيفيوجػدقاذ

 الةعليةكفيكلمشعرمنمشاعرقعلينتوذلكالمشعربتلكالذات.



ٔ٘ٙ

الواصلاليهمفيمقاـحقيقتهمليسبواسطةملكك االخبارص العلم بالجملة

الخلقكالـكانماهوامرذاتيافيضاليهمكالذاتمقاـالةعليةكاالتتادفهػمامػا

ءمػناليتيطػوفبشػيعلمونهكامامتتدكفمعهكقاؿاللػهسػبتانهيمتيطوفبما

يقلاليتتدكفكاماالواصلاليهمفيسايرالمراتبفقػديكوفبواسػطةكلمعلمه

اخبرهماللهسػبتانهملككقديكوفباالستنباطمنالواحالسمواتكاالرضكما

ذلكاليعلموفاالمتسلمكمعسيكوففافهمافكنتتةهمكاالفاسلفيهماباففالناً

يخبػركاعنػهيخبػركفشػاءافيتيطوابهيتيطوفبػهكمػاشاءاللهافماشاءاللهفما

اماالمعانيفنتنمعانيهكنتنجنبهكيدقكلسانهكامرقكحكمهكعلمهقاؿ

 انتهي.نريدقكحقهاذاشئناشاءاللهكيريداللهما

كقدكجدشركطهفيعرصةالوجػودبهػمفػذلكيكنكسيكوفلمكاماما

فامرالظهوركافكافمتتوماً يعلمونه يتػتمكقتػهكيجػوزحقيقةاالانهلمالذص

كقتهالمشيةفهماليعلموفذلكعلػينتػواالحاطػة في لله ك التاخر ك التقدـ فيه

لم سػالـاللػهعلػيهمفانه قػالوا ذلػك فالجػل االمضػاء حد في بعد كػذبيدخل

اهل انا كقػتالمػوقتينابياللػهاالافكقالواالبيتالنوقتالوقاتوف كيخػالف

توقيػت امكػاف عػدـ علػي فنتكم لةظهما عموـ علي الخبرين هذين اخذ يمكن

سػبيكنبعدكيؤيدهذاالمعنيقولهتعاليلمكلما تك مػاذا نةػس درص ماتػ ك

داً غ تموت ارض باص نةس درص مات عليك الله سالـ اليعلموفمتييػؤمرفهم هم

لػوالايػةالقائمبالظهوركعليذلكيدؿالركاياتكمنهاقوؿاميرالمػؤمنين

اللهالخبرتكمبمايكوفالييوـالقيمةيمتواللهمػا كتاب كفي كيثبػت شػاء ي

دقاـ  لعلينقلتهبالمعني.الكتابعن



ٔ٘ٚ

كؿكقتالرجعػةاعلمافالمرادبالرجعةرجوعاالمواتاليالدنياكافصـل:

يظهػرمػنالركايػاتبعػدمضػيتسػعكاليالدنياكهوعليمػاظهورالتسين

هػوماعةكياتوفبعػدققػوـبعػدقػوـككمعهجخمسينسنةمنظهورالتجة

كهػييػوـترجػفالراجةػةتتبعهػاالرادفػةالراجةةالمشاراليهافػيقولػهتعػالي

كالسػبعوفكيزيػدبػنمعويػةكاصػتابهاالثنػافكينشرمعالتسػينعلي

ثمرددنالكػمالكػرةعلػيهمكاصتابهفيقتلهمحذكالقذةبالقذةكهوقولهتعػالي

كاثناعشػركينشرمعػهسػبعوفنبيػاًامددناكمبامواؿكبنينكجعلناكماكثرنةيراً

يليحسابالخلقفػيالرجعػةالفكركصخمسةكسبعوفالفصديقكهو

اكمتػضتعامةكانماهيمخصوصةبمػنمتػضااليمػافمتضػاًكالرجعةليس

يمتضػواااليمػافليقتصػوامػننعمينشرانػاسقتلػوافػيالػدنياكلػمالكةرمتضاً

ثميموتوففيليلةكاحدةبلكفػيالخبػرقاتليهمكيقتصوفكيعيشوفثلثينشهراً

كعلػيذلػكينشػرمنعذبيقتصبعذابهكمناغيظبغيظهكمنقتلاقتصبقتله

 كثيرمنالناس.

بعػػدظهػػورالتجػػةبتسػػعكخمسػػينسػػنةفيعػػيشمعػػهبالجملػػةيرجػػع

عشرةسنةثميموتالتجػةفيجهػزقكيكةنػهكيدفنػهكيقػعبعػدقهػرجكاحدص

بعػػدثمػػافسػػنينلنصػػرةمػػرجالػػيخمسػػينسػػنةفيخػػرجاميرالمػػؤمنين

ينثػميقتػلكيبقػياربعػةاالؼكيبقيمعهاليثلثمائةسنةكتسعسنالتسين

حػاكمكيملػكسنةاكستةاالؼاكعشرةاالؼثميرجعاليالدنياكالتسػين

منامنبهاككذبهمعامػاـفيخمسينالفسنةثميخرجالسيداالكبرمتمد

اماـككقتكقتثميبقوفاليقبيلنةخالصػورهػذامختصػرمػناالحاديػثفػي



ٔ٘ٛ

نبينهػػاهنػػاكامػاالجزئيػػاتفهػػيخارجػةعػػنمقػػاـريػدافكليػاتالرجعػػةالتػػين

 االستدالؿكمنارادالتةصيلفليراجعالكتبالموضوعةفيالرجعة.

اعلػمالػياالفيكشػففيمػالػماعلمافعلمالرجعةعلممشكلجػداًفصـل:

يتصػداحػدالػيحػلمشػكالتهكبيػافمعضػالتهكافيةضختامػهكلػملثامهكلم

ينبغػيكيبينوقعليمػانهمقداسسوابنيافالمعرفةبهكلكنلمياجلاللهشمشايخنا

يكنذلكاالانهخارجعػنفهػماهػلالزمػافكالمعػادفػانهميتصدكالبيانهكلملم

يرجعواالػيالػذينفهمواكلممنهاكاتةقواعليمافيهماكفهمواشيئاًسمعوااخباراً

فهمػوقكافكػافعليهفمنقػاؿخػالؼمػاموقمجمعاًاؿاالمراليافزعػٰسكتواف

عػناالجمػاعفالجػلذلػككػتملمدلوؿاالخباربعدالتنبيهزعموقخارجػاًموافقاً

يبينوقاالتتتعباراتكاشاراتككماتصدينالتوضػيحالعلماءعلمهمفيهماكلم

الجملػةلنلػينبػهفػيامرالمعادفيالمجلداالكؿلنتصدلتوضيحامرالرجعةايضػاً

.صعابالطبايعكنستخرجبهالودايع

ءهيالمةعػوؿالمطلػقاعلمافحقيقةالشيفاقوؿكالحوؿكالقوةاالبالله

ءكذاتهككنههكمابههوهوككػلمػاهػوخػارجعػنتلػكفهوتماـحقيقةالشي

منهػازكالػهالتقيقةفانماهوعرضملتقبهااليزيدفيالذاتعركضهكالينقص

ءيقوـبمادةكصورةمادتهاثرفعلالةاعػلكصػورتهمخلوقػةمػنكذلكافالشي

نةستلكالمادةكهياثرصةةالةعلالمتعلػقبالمػادةكالنسػبةبػينالةعلػينهػي

ءقائمبمشيةاللهكفعلهقياـصدكركبمادتهكصورتهالنسبةبينالمةعولينفالشي

ائمةبصورتهقياـظهػوركصػورتهقائمػةبمادتػهقيػاـتتقػقكقياـركنكمادتهق

عندضػربكءكمقامهمقاـضرباًءشيالمةعوؿالمطلقمستجمعجميعمابهالشي



ٜٔ٘

مقاـالنورمنالمنيركمقاـالكالـمنالمتكلمكالشبحفيالمراةمنالشاخصفهو

غنياًالشي الشيئية بتقيقة لػةالتامػةالباقيػةالغنيػةفيكػوفسوصمؤثرقفانهالععماء

مابلغلػيسماكافبالغاًكذلككجميعماهوخارجعنهذقالتقيقةكائناًاثرقايضاً

بهبمعنيالمظهرليسممابهاالثػراثػركءفالمةعوؿءذلكالشيممابهذلكالشي

الفالنػوريظهرالانػهاليوجػدممابهموجودفافكجدمراةظهرعليهاالنوركااللم

يظهػرنعػمافالمظهػرشعاعالمنيرككمالهكمثالهتابعلهكهوموجودظهػراكلػم

اطالؽالنوراصاطالقهاالضافيعنالمظاهرفيخصصظهورقكيشخص يخصص

بالمظهرفيقعالنورالمطلقفيالمراةفينصبغكيتشكلفيبطنالمراةفيتصػللػه

اةعادالنورالياطالقهعليمػاءاكسرالمرمتمماتشخصيةفيعرصةالظهورفاذ

ءمظهػرذاتػيكهػوالقابليػةكصدركذلكاصلاصيلليسعليهسبيلنعػمللشػي

الماهيةمنحيثهيكهوممابهالذاتذاتكامػاالمظػاهرالخارجػةعػنحقيقػة

كالاليالذات. فهيعرضيةليستمنالذات  الذات

كخلػػقخلػػقمتمػػداًسػػبتانهاكؿمػػافػػاذاعرفػػتذلػػكفػػاعلمافاللػػه

مػنسػايرخلقػهبػالفالػفدهػرمػننػورمشػيتهيخلقشيئاًقبلافمتمداؿ

فكانوايعبدكفاللهكيسبتونهطػوؿيجعلالحدفيمثلالذصخلقهممنهنصيباًلم

تلكالمدةكالعابدسواهمثمخلقاالنبياءمننورهمكشعاعهمفهمبالنسبةاليهم

بالنسػبةالػيضػربككػالنوربالنسػبةالػيالمنيػرككالشػبحبالنسػبةالػيكضرباً

الشاخصثمجعلاعدؿتلكالقوابلكاصةاهامظاهرلتلكاالنػوارالبهيػةكاظهػر

تلكاالنوارفيهافكانػتتلػكالمظػاهربالنسػبةالػيهممرايػاعرضػيةخارجػةعػن

حقػايقاالناسػيكذكاتهػمثػمذكاتهمكحقايقهمثمخلقمنشعاعحقايقاالنبياء



ٔٙٓ

اصطةيمنجنستلكالتقايقحقػايقمعتدلػةصػافيةحاكيػةمواجهػةالػيانػوار

االنبياءكاظهرفيهاحقايقاالنبيػاءكجعػلاعػدلهاكاصػةاهامظػاهرلتلػكاالنػوار

عشرفتصللهمهيهناعرضافكلالنبياءعرضكاحدكالمؤمنوفةالمقدسةاالربع

ذاتيتهمثم خلقمنشعاعحقايقاالناسػيحقػايقالتيوانػاتكجعػلمعتػدلهافي

مظاهرحقايقاالناسيكاعدلهامظاهرحقايقاالنبياءكاعدلهامظاهرحقػايقتلػك

االنواراالكؿثمخلقمنشعاعهاحقايقالنباتاتكجعلاعدلهامظػاهرالتيوانػات

اعدلهامظاهرتلكاالنواراالكؿكاعدلهامظاهراالناسيكاعدلهامظاهراالنبياءك

ثمخلقمنشعاعهاحقايقالجماداتكجعلاعدلهامظاهرالنباتاتفكػافلهػاهنػا

عرضكاعدلهامظاهرالتيواناتفكافلهاعرضافكاعدلهامظاهراالناسيفكػاف

لهاثلثةاعراضكاعدلهامظاهراالنبياءفكػافلهػااربعػةاعػراضكاعػدلهامظػاهر

النػػواراالكؿفكػافلهػػاخمسػةاعػػراضكتلػكالمرتبػػةذاتيػةالجمػػاداتكتلػكا

عرضيةالمقاماتاالكؿفليستمنهاكالاليهاكمثلكػلعػاؿبالنسػبةالػيالػداني

اةككػلعػاؿقػائمبمػؤثرققيػاـصػدكركبمادتػهكءمثلشبحالشاخصمنالمػر

ورتهبمادتػهقيػاـتتقػقكصورتهقياـركنكمادتهقائمةبصورتهقياـظهوركص

تماـمابههوهػوتلػكالمػادةكالصػورةكانمػايقػوـذلػكالعػاليبػذلكالمظهػر

الدانيقياـظهوركتشػخصفػيرتبػةذلػكالػدانيكلػذلكالعػاليبالنسػبةالػي

المظاهرالدانيةنوعيةكاطالؽكفيذلكالمظهرتشخصكتعينفماكافالمظهػر

العاليينطبعفيهنورقكشعاعهكمهماانكسركانترؼعنهيخةػياليمواجهاًباقياً

يتةػرؽاجػزاؤقظهورالعاليفيتلكالرتبةالانهيعدـالعاليفيمكانهاللهماالاف

فيرتبتهفانهيعدـهناؾكهكذافكلمالهركحاشػراقياذاتخلػلاالتمظهػرقك
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بابقائػهكاليلتقػهصدرمنهباقيػاًةبدنهيرجعركحهاليمشرقهعليماا انكسرمر

فسادبسببفسادالبدفبوجهفافاعيدالمظهركسبكالمراةمرةثانيةسواءكانت

مناالجزاءاالكليةاكغيرهاككاجهبهااحػدذلػكالػركحرجػعتعلقػهبهػاكظهػر

عليهامرةثانيةكذلكافاصوؿالمرايالهانوعيةكامكانيػةالتخصػصلهػابصػورة

دكفصورةفاذاردتالمراياالياالصوؿردممازجةكانتلتفػيالنػوعثػماخػذ

هػتمنذلكالنوعالصالحاجزاءكسبكمراةاخرصعليكماالكليككيةهاككجّ

كيعلػمماكػافكيذكرماكافذاكراًاليذلكالركحظهرفيهاالينكرمننةسهشيئاً

لهفانههػوهػوبػالتةػاكتكلمنكافدائناًدائناًلهكلمنكافمديوناًمديوناًعالماً

منهكالاليهكعليذلػككػافاصػتابالمعػاجزيتيػوفكاخراًيكنالمراةاكالًلم

 .يكوفاجزاءالمظهرتلكاالجزاءاالكؿابداًالموتيكالنستلزـاف

 معني فما قلت اف رميمك هي ك  العظاـ يتيي ياعظاـبدفانهيُ تقلتمن

عليهفنزؿكاالصليالعظاـالمراةالعرضيةفافهياالكةرسكافزيدراكباًيدز

ةراجعػةالػينػورالشػمسالا اخركهوهوعليكلحاؿكليسالمػرركبفرساً

بغاليظهاكالبلطايةهاكصةاياهاكانماالنورقائمبالشمسمركبمنمادةكصورة

لهللنوركعلػيذلػككػافعلػيالموضوعهماتماـحقيقتهكليسالمراةجزء

اةءبمػرقابلػهفيمقاـكجودقفلمػايردالشمسفافكقتالعصركافمتةوظاً

االجساـعادالوقتبعينهكانماذلككشمعةصنعتهاعليصورةجملثمكسػرتها

ثمصنعتهاعليالصورةاالكليفقابلتفيالمػرةالثانيػةصػورةالجمػلالتػيهػي

نعالصانعالدهرصككانتفينةسهفانطبعتفيهاكماانطبعػتاكؿمػرةقائمةبص

كانظراليحمارؾكلنجعلكايةللناسكانظراليالعظاـكيفكهوقولهسبتانه
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 لتننشزها نكسوها كالشكافالمتييهوحمارقالغيربلالشكافالبدفماًثم

هيئتهكيظهػرعليػهذلػكالػركحغيرقبدلهكيصاغعلييءفكيجا يتتللفيكل

بعينهكهوهوبعينهفتمارؾحمارؾيوـاكؿكهوهػوكلػوبعػدعشػرينسػنةبػل

مادةمستقلةموجودةقبلالصورةفصورتهاثرصانعغيرصانعالمػادةاقوؿكلذص

اكاثرراسلةعلالصانعغيرراساخرقػدتعلقبالمػادةكعلػياصحػاؿنعبػرعنػه

تكنثمكانتكصانعهاغيرصانعالمادةلصورةلهاصانعالبتةالنهالمبصانعاخرفا

فهيقائمةبصنعصانعهاالبتةكلهاكجودكماهيةالبتةكماذكرناغنيةبهعػنغيػرق

االمرانهاظهراثرفعلهعليالمادةالخاصةكافمثلذلكاالكالكالـالذصهػوةغاي

الهواءككالكتابةالتيهياثرالكاتبكانماتظهراثرالمتكلمكانمايظهرفيمراة

فػاذالذلكاالثريكوفذلكاالثرفيػهظػاهراًفيمراةالمدادفماداـالمدادمواجهاً

كمثػلذلػكمػامثػلبػهانترؼخةيعنهكاذااعيداليالمواجهػةظهػرفيػهثانيػاً

ةالظػاهرةمادتهػامػنمنمثلاللبنةانهاهيهيكهيغيرهافػافاللبنػالصادؽ

الطينكانماتشخصتفيالملبنةفصارتمكعبػةكاكتسػبتالصػورةمػنالملبنػة

كماكانتثماذارددتهػافػيالملبنػةعػادتالػيالصػورةفاذاكسرتهاعادتطيناً

اللبنيةفهيهػيمػادةكهػيغيرهػاصػورةاذالصػورةالثانيػةبتػدكدهاككقتهػاك

ورةالشخصيةاالكليالبتػةككػذلكنػورالشػمسكهػومكانهاالشخصيةغيرالص

بمنزلةالطينكالمراةبمنزلةالملبنةكيتصورطينالنػورفػيبطنهػابصػورتهافػاذا

ظهرفيهػاالنػورانترفتالمراةعادطينالنوراليماكافثماذاكضعتالمراةثانياً

فعػلالمػؤثرالالمػادةبصبغهامرةثانيةفالطينمثػلللمػادةالنوعيػةالصػادرةعػن

 اتيةكمايزعمهالمبتدصكيةهمهمنكالـاالكابر.ءالمر
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تلكالمادةالنوعيةبالنسبةاليصورالمراةامايكوفلهاشخصيةفي بالجملة

عالمهػػاكامػػاالفػػافكانػػتمتشخصػػةعػػادتبعػػدكسػػرالمظهػػرالػػيشخصػػيتها

عػودمجػاكرةكافكانػتعػودهمكماكانتكذلككافراداالناسيكلػذايكػوف

متشخصةتبقيعليماكانتمنعمومهاكػافرادالتيػوافكالنبػاتفػيالػدنياغير

فانهاعودهاعودممازجةفالمرادبالعودعلياصحاؿالعوداليالمظهرشخصيةاك

نوعيةكليسالعوديوـالقيمةاالهكذاكليسالعودفيالرجعػةكاعػادةاصػتاب

االموا يكػناعػادةكقػتالصػلوةاالهكػذاكاليتضػرتاالهكذاكلمالمعجزات

 االكقاتيوـالقيمةكاالمكنةاالهكذا.

ءفلعلهيشتبهعليبعضالطلبةكهوانهربمايتتيرالرجػلانػهكمػابقيشي

افنوركلسراجنورقمادةكصورةكغنيعنالسراجاالخركذلكقياـزيداثػرق

عمركاثرقكغنػيعػنزيػدفمػاالجػامعكمػاالمػادةالنوعيػةغنيعنعمرككقياـ

نزيػد الظاهرةفيمراةبدنهماهلهيكاحدةاـمتعددةفافكانتمتعددةفافلػب ّ

تعداللبنةاالكليبلكافكافالملبنالثػانيهػولملبنةككسرهاعمركثملبنهاثانياً

يالثانيبغيرهاكلكلاثػرخػاصبهػافياالكؿلبنبتركةكففافزيداًاالكؿايضاً

دلنػاذلػكعلػيافاالثػرمػنجهػةكاحػداًانااذاكجدنامنشيئيناثػراًى واق

اشتراكهماالمنجهةافتراقهمافافجهةاالفتراؽفيكلمباينػةمػعجهػةاالخػرك

يصدرمنهمااثركاحدفاذاراينانتنمنكراءزجاجةخضػراءكزجاجػةاليعقلاف

دلناذلكعليافالبريقمنامرمشػترؾبينهمػاالمػنخضػرةكلمعاناًاءبريقاًصةر

الخضراءكصةرةالصةراءككذلكاذاسمعتالنطقمنرجلاسودكاحمريدلك

ذلكعليافاالثرمنالتدالمشترؾكهػواالنسػافكالػنةسالناطقػةالمػنسػواد
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مشترؾهواثراالنسػافالكلػيكانمػااالسودكحمرةاالحمرفاذابيننطقيهماحد

االسودكاالحمرمظهرافالثرقكافهماعندقاالكاليدينعندنةسالتايػكفانهػا

هيالتيتتوؾبيديهاالقتفيهويتهمامثالهافاظهرتعنهماافعالهاكالةعلفعػل

تالؼالنةسكافظهرمناليديننعميرجعالياليدينماكاففيالتياكتينمناخ

يظهرمناليدالصػتيتةكلػواتقنػتهػذايظهرمناليدالرعشاءعليخالؼمافما

اصابكمنسيئةفمػننةسػككاصابكمنحسنةفمناللهكمااالصللعلمتافما

عرفتافالمصليمنالكلكالصائممنالكػلكالمزكػيمػنالكػلكهكػذاهػو

يعاالعماؿهواثرالػنةسالكليػةكافالنةسالكليةااللهيةفالتدالمشترؾبينجم

ظهرمنزيدكعمرككبكركخالداماالخيراتفهيمنهػابهػمكامػاالشػركرفهػي

.انااكليبتسناتكمنككانتاكليبسيئاتكمنيمنهمبها

علمتافاللبنةهػيحقيقػةكاحػدةقػدظهرتعلػيالطػين ذلك اتقنت فاذا

هافانماكاجهبذلكالطينتلكاللبنػةالتػيهػيبصنعزيدفاذاكسرهاعمرككاعاد

لمواجهتهػااللػبناثرالملبنمنهمافصحاالعادةكجميعاللبنفيالدنياصارتلبنػاً

مػنكجػهكلػيسالطػينمػادةذاتيػةالنوعيكلذلكتجدبيناللبنكالطينعمومػاً

 لللبنةفافهمفانهدقيق.

شككرسػيكافػالؾكعناصػركترصمنعرعرفتجميعمافعليمافصـل:

جمادكنبػاتكحيػوافكانسػافبػلكافعػاؿكصػةاتكنسػبلهػاحقػايققائمػة

بمؤثرهانوعيةاكشخصيةكانماظهرتفيالمراةالزمانيػةالدنياكيػةالشخصػيةك

مهمافسدتتلكالمراةغابتتلكالتقيقةقائمةبمؤثرهامتةوظػةبتةظػهباقيػة

معيدالمراةككاجهبهااليهاعػادتالػيالظهػورفيهػاكهػيهػيكبابقائهفافاعاد
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ةمناالجزاءاالكليةمادةبلكالصػورةشخصػيةكيكةػيا تكوفالمراليشترطاف

مننعمرقننكسهفيالخلػقبػلهػمفػيككلونشاءلمسخناهمالنوعيةالمواجهة

بػػليشػػترطتكػػوفبكثافػػةاالكلػيككػػذلكاليشػترطافلػبسمػػنخلػقجديػػد

المواجهةكلػولطةػتالمػادةالزمانيػةالػفالػفمػرةفانهػاالتصػيربلطافػةتلػك

ككذلكيترقيزيدفػيالػدنيابالرياضػاتكالمجاهػداتكتلطيػفالتقايقابداً

البدفكالركحالتيوانيدرجاتكهوهػونعػمكلمػايكػوفالمػراةالطػفتكػوف

 التكايةاكثركالبيافاكضح.

ا تختلفاحوالهافمنهامابالجملة ذلك بعد االشياء يكتسبالشخصػيةمػنف

فافحقيقتهالشخصيةنةػستلػكالصػورةةالشخصيةلهاصالًا اةكلوالالمرءالمر

المشخصةفيالزماففعليذلكليسلػهحقيقػةكاحػدةدهريػةشخصػيةبػلهػي

علةكاحدةحقايقعديدةفيكلطرفةعينكاسرعمنهاكشعلةتتسبهامادامتش

فمػنحػينا تتعددفيكلففالتقيقةالشخصيةللوردمثالًا كهيمتجددةفيكل

كونهفيالكمالػيحػينانةتاقػهبػلكتنثػراكراقػهكجةافهػافتقايقهػاالشخصػية

ةالزمانيةقاـالوردالنوعيبمؤثرقفيدهرقكالتشػخصا زمانيةفاذاكسرتالمر

يكػنعلػيالصػورةصدؽانهعػادالػوردكلػولػما مركلوردقالوليكاعادقفياص

يواجهبالمػادةيعيداحدصتلكالصورالماضيةفاليمكنافالماضيةكامالوشاءاف

الزمانيةتلكالصػورةالمطركحػةفػيغيػبالزمػافكالمكػافكيعيػدهاالفتلػك

كالصورةمشخصةبوقتهاكمكانهاكحدكدهاكاليمكػنظهورهػافػيكقػتاخػر

علياالكقاتكاالمكنةفافهمفاحياءحمارعزيركافمستعلياًمكافاخربخالؼما

حػدةعلػيليساحياءشخصالتمارفانهكاففياياـحياتهفيكلافشخصاًمثالً
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فكيفبعدانةاقهكانماكافكحدتهكوحدةالشعلةمناكؿالليلالياخرقمعانهػا

فهػوهػولمتييكالسػراجالمطةػااذااشػتعلثانيػاًفيكلافغيراالكليفالتمارا

كذلػكالنػهلػيسللجمػاداتكالنباتػاتكالتيوانػاتكليسهوهوشخصػاًنوعاً

 حقايقشخصيةاالفيعرصةالزماف.

كمنهامالهاشخصيةدهريةاذتشخصهاكتصورهاهناؾفلهاحقيقػةشخصػية

ةمواجهػةا بهامشخصةفاذااعيدمرقائمةبمؤثرهافاذاكسرتالمراةرجعتالير

اليهافالجماداتكالنباتاتاذاكسرتمراتهمارجعتااليربهمػا بشخصيتها عادت

نوعيتينكالتشخصلهمافيالدهرنعممثلهماالشخصيةمكتوبةفيغيبالزمػاف

ءبالمالئكةكاماالتيواناتفهيكافكافلهػااركاحكهياشبهشيكالمكافابداً

الجملةلكنهاليستمتعينةمنذاتنةسهاكانماتعينهاكتشخصػهافلكيةمةارقةفي

كمنالعنصرياتكهيمنهمكػةفػيالطبيعيػاتفاالسػداسػدفػيطبػعالنػارمػثالً

كهكذاكاالفهيحرارةغريزيةفلكيةالتخصػصالبهيمةبهيمةفيطبعالماءمثالً

تتشػخصبػهفػاذاكسػرمراتهػاحيوتهػاشػيئاًتكتسبمػدةلهامنذاتنةسهاكلم

عادتاليربهاحقيقةنوعيةكمازجتنوعهاكامااالنساففليستشخصهبطبايعػه

العنصريةكالبالتيوانيةكانماتشخصػهبعقايػدقكعلومػهكاعمالػهكاخالقػهفػاف

انهياالنسافحقيقتهجوهرةدراكةحيةبالذاتخلقتمنارضالعلػمكطبايعػهشػ

العلػػمكالتلػػمكالػػذكركالةكػػركالنباهػػةكالنزاهػػةكالتكمػػةمةارقػػةللغرايػػز

التيوانيةكالطبايعالنباتيةكالجواهرالجماديةكهيتعينهامنطبايعهػاكاختالفهػا

فاذاكاجهبدفجمػادصككيةاًكماافاختالؼالنباتاتمنطبايعهاكماًككيةاًكماً

كامػلالمراتػباليػقلتعلػقاالنسػافالػنةسالكليػةااللهيػةنباتيحيوانيمعتدؿ
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اشرقتعليهبنةسناطقةكونيةفانارتعرشهبعقلمطلقعنالتشػريعككرسػيه

بنةسمطلقةكفلكزحلهبتعقلمطلقكفلكمشتريهبعلممطلػقكمريخػهبتػوهم

قمػرقمطلقكشمسهبوجودمطلقكزهرتهبخياؿمطلقكعطػاردقبةكػرمطلػقك

بتيوةمطلقةلكنمتعينةبطبايعهالعنصريةكبهااختصتبهاككذانةسهالتيوانيػة

فتشرؽعليعينهببصرمطلقكاذنهبسمعمطلقكخيشومهمافلهااكؿكهلةاطالؽ

بشممطلقكلسانهبذكؽمطلقكجلدقكاعضائهبلمسمطلقثػمشػرعتالػنةس

كػافالجزئيػاتكامتثػاؿاالمػركالنػاهيايػاًالمتعلقةبهفياالكتسػابكتتصػيل

فتشخصتكامتازتعنغيرهابتسباعمالهاكعلومهافػافاكتسػبتاالعمػاؿك

العلوـمنعليينكانتمتشخصةبتشخصعليينيكافاكتسبتهمامنسجينكانت

متشخصةبتشخصسجينينعمكافلهاقبلاالعماؿكالعلػوـتشػخصكػونيمػن

مػنعليػينكسػجينيعػرؼشػيئاًهيئتهاكصبغهاكقديتصللمنلػمةكا جهةالمر

يػكعػرضعليػهايمػافكتعينكونيبالعلوـالكونيةكالرسميةكاالعمػاؿاذالػم

اذليسبتػيبتيػوةكةرفيتعينبتعينكونيكيبقيبذلكالتعينفيقبرطبعهميتاً

مناكتساباالسداالسديةباًاكتسبقريااليمافكالبركحالكةركانمااكتسبما

يصػيبالتيػوافمػنمنطبايعهفالجلانهماكهفيالطبايعكتسةلذاتهيصػيبهمػا

يصيببدنهمنالتقطعفالجلذلػكيبقػييصيبركحالتيةمماالتدثافكايتهما

نةسالمستضعفمعجسدقفيقبرقاليافيشاءاللهفيصةيعنالطبػايعكيتجػرد

الػيدرجػاتكونيفيؤتيبهعرصةالقيمةفيكلففامايصعدصػاعداًبتعينمتعيناً

مػرفػيالجلػداالكؿشػرحهػذقاليدركاتالجتػيمكقػدعليينكاماينزؿنازالً

 االحواؿفراجع.



ٔٙٛ

هبهػابالجملةاذاعادتالمرايافيالرجعةمنالمواداالكليةاكغيرهاككجّ

تنكرمػنانةسػهاشػيئاكمػاعليهالماالركاحالماحضةالشخصيةظهرتاالركاح

بترؼاالترصافموادمرايابػدنكانهااذابقيتمنذخلقتاليتلكاالياـحرفاً

لم اليوـ لك التي االعراض هذق اف حتي عمرؾ مدة في تكنبموادهاكقدتبدلت

لم ك قبل سنين عشر يبقمماكافلكعشرسنينقبلكمعذلكانػتانػتصورها

مرعليكككذلكالرجلفيالرجعػةيػذكرمػاكتذكرمانةسكشيئاًالتنكرمن

مرعليهكالينكرمننةسهشيئامعافمراةبدنهغيرماكاففيالػدنياكانمػاصػار

الينكرمننةسهشيئاالفاالجػزاءاالصػليةمػنبدنػهتعػادفػيضػمناالعػراض

 الجديدةفهيهيفتدبر.

كافتقػدـشػطرمنػهفػيالمجلػدلبرزخقليالًالبدلنامنشرحعالمافصـل:

نشػرحمنػهمػاعليهاردناكالقػوةاالباللػهافاالكؿكلماكافاتساؽالكالـموقوفاً

 يناسبالمقاـ.

اعلمانهلماكانتالطةرةفيمراتبالوجودخالؼالتكمةكالصوابكاف

ينمػنمراتػبالوجػودعليذلكجعلاللهعزكجلمابينكلرتبتػكافاللهقادراً

يقصػدقالنػاسمنػهمػنكلكندرؾالبرزخامرمشكلكليسعليظاهرمػابرزخاً

كوفجوهربينالجوهريناعالقكالجوهراالعليكاسةلهكالجوهراالسةلفانػه

لوكافاعػالقكػالجوهراالعلػيمػادةكصػورةفهػومػناالعلػيكافكػافاسػةله

ءكاحػدكهومػناالسػةلكاذاهػوشػيئافالشػيكالجوهراالسةلمادةكصورةف

لالعليكاالسػةلفلػيسبينهمامنبرزخكافكافالجوهرالوسطمبايناًالبدايضاً

ما علي يةسركنهبلالبرزخبينشيئينهوفعلالعاليالصػادرمنػهالمتعلػقببرزخ



ٜٔٙ

لسافلمرتبطبػهمناسبلايةالعاليكظهورقكنورقكظهوراًبالسافلفهوصدكراً

كاقععليهكليساعالقمنجنسالعػاليالمػادةكالصػورةكالاسػةلهمػنجػنس

عػالمالسافلالمادةكالصورةمعانهيشبهاالعليكاالسةلفيعاليػهكدانيػهفػاذاً

هوالبرزخبينالدهركالزماففهػوفعػلالػنةسالكليػةالدهريػةالمتعلػق البرزخ

يةكفعػلالػنةسالكليػةهػوالتعقػلكالػتعلمكالتػوهمكالتخيػلكباالجساـالزمان

التةكرفهذقالمشاعرصادرةمنالنةسكمتعلقةبالموادالزمانيػةفالتشػعرالػنةس

بتلكالمشاعرماالتنتزعهمناالجساـالزمانيةفبالتخيلتدرؾصورمافػيالزمػاف

طبػينتلػكالمعػانيكالصػورككبالتوهمتدرؾمعانيتلكالصوركبالتةكرتػرب

بالتعلمتدرؾصورهاالمجردةبالنسبةكبالتعقلتدرؾمعػانيتلػكالصػورالكليػة

بالنسبةكتةصيلذلكافالنةسالكليةقداشرقتعلياالجسػاـالزمانيػةبواسػطة

لهمادةكصورةفوقػععلػيالجسمالكليلماقابلتهافصدرمنهاشعاعكليصدكراً

صبغفيهكحدثلهتشخصكعليالكرسيكحدثلهتشخصكعلػيالعرشفان

االفالؾكحدثلهتشخصاتكعليالعناصرفتدثلػهتشخصػاتكذلػكالنػور

المنصبغفيبطنكلكاحدهونةسهالظليػةالتػيبهػايتتػرؾنتػوحركتػهكتلػك

يالنةسهيدراكةحيةمتتركةبػاالرادةاالانهػافػيالعػرشعقػلكفػيالكرسػ

نةسكفيزحلتعقلكهكذافيكلمتلعليحسػبصػبغذلػكالمتػلكفػي

العناصرتلكالنةسالظليةارضذلكالعالماصعالمالبرزخكمراتبتلكالػنةس

الظليةتختلفعليحسبالمراياكماداـالمراياباقيةشخصيتهاباقيةكاذاكسػرت

التعلػقفػذلكالعػالملػهعػرشكبطلتكعادتاليالنوعيةالتيكانتعليهاقبل

كرسيكافالؾكعناصرظليػةكمػاعرفػتلكػنهػيباقيػةمادامػتهػذقالمػواد



ٔٚٓ

الدنياكيةباقيةفاذاذهبتذهبشخصيةالمثػلكعػادتالػيالكليػةكفيػهجميػع

الجماداتكالمعادفكالنباتاتكالتيواناتكفيهاظلةاالناسيكلمػةتامػةمركبػة

االظلةالمطلقةكفيهجميػعاللػذاتكالمكػارقلكػنمادامػتمنحصصمنتلك

فيلػوحالموادفيالدنياباقيةفاذاذهبتمتيمثلهامنلوحعالمالبرزخكاثبتت

العلمفيرتبةالملكوتكليسفيهالمثلالماضيةفافاسةلعالمالبرزخيمرعليػه

يةمرتباالكقاتالماضػيةكاالكقاتكماتمرعلياالجساـككماافالمثلالماض

فيػهمثػلالعػرشككتبتفيغيوباالمكنةكذلكفيعالمالبرزخفيتجدددائماً

كالقرانػاتكالنسػبكالمكػارقالكرسيكاالفالؾكالنجوـكالعناصركالمواليد

فالتاضركمػافػياالاآليتجددفياالجساـكليسعليلوحهدائماًاللذاتكماك

اكالجلذلكيكوففيهبكرةكعشيكيتسػبمػنالػدنيامػرةكيػاتوفهذقالدني

السػػالـكقبػػورهمكاهػػاليهمكيػػردكفكادصبرهػػوتكحضػػرموتكاهلػػهكادص

عيوفبقركامثالهافافمثلالجميعحاضرةفيهاصنةوسػهاكحقايقهػاالظليػةكهػي

رهاكبهمػاقوامهػاالالصورالتيبهاتسػمياالشػياءبمػاتسػميلهػاموادهػاكصػو

 فافهم.كتشخصاًبالموادالعرضيةاللهماالظهوراً

فمػابػاؿقػاؿكاماالمثلالماضيةفهيفيلوحاالرتساـكالكتابالمتةوظ

كليستتدرؾالقركفاالكليقاؿعلمهاعندربيفيكتاباليضلربيكالينسي

تدركػهمػنلظػاهرةكامػامػابالنةسالظليةالمتجددةكماليستتدرؾبالتواسا

المثلالماضيةالتيتتخيلهافهيالجلافنةسكالمهيمنةعلياالكقػاتالزمانيػةك

الظليةتلتةتاليمثاؿالخياؿالمنطبقعليمثلالتواسالمقابلةلمثاؿالمتسوس

انكهذابلبذاتالخياؿكفيزمانهكمكانهكليستتدركهبمثاؿالخياؿفي



ٔٚٔ

كمهيمنةعليمثلهافياكقاتهػاثػمتنػزؿفػيلػوحخيالػكفػيصدكراًهيدهرية

انككتتصوربصورةخيالكفيانكككذلكيدرؾالمرءالمثلالدنياكيػة

عملػتمػنسػوءكمػنكماعملتمنخيرمتضراًكتجدكلنةسماكالبرزخية

 يرق.يرقكمنيعملمثقاؿذرةشراًيعملمثقاؿذرةخيراً

نكظهرافهذقالػدارجميعهػانةػوسظليػةصػادرةمػنالػنةسالكليػةفتبي

ظاهرةعلياالجساـمشخصةبهافتشخصهابػاؽببقػاءاالجسػاـكاذاتةػرؽ نوعية

االجساـبطػلشخصػياتهاكفنػيعالمهػافمػاداـالعػرشالجسػمانيكالكرسػيك

الصػوركمػارتالسػماءاالفالؾالجسمانيةكالعناصرباقيةنةوسهاباقيةفاذانةخفي

كعػادتبطلنةوسهافيالبرزخايضاًكرجتاالرضرجاًكدكتالجباؿدكاًموراً

اليالنوعيةالدهريةكاتتدتالمراتبفيالنةسالكليةككػذلكلزيػدحصػةمػن

االصػليفيػهكلفلككمناالرضفاذاماتاالنسػافيمػوتبدنػهفيتةػرؽجسػدق

نجمدةفيهكنةسالتيةفيجسدهافيبقيفػيقبػرطبايعػهكبتةرؽبدنهالنهنةسم

ينةخفيالصورفيتةككهنالكافالكهكيبطليبقيافالكهفيبقيمثلهالةلكيةالياف

 مثلهاثمتعوداليكليتهالدهريةفتتتدفيهاكهيحقيقةزيدبماهوزيد.

فػينوعيػاًتعيناًكاعلمافنةوسالبسايطمطلقةكاطالؽالبسائطيعنيافلها

بطوفالبسائطكنةوساالناسػيمتشخصػةكتشػخصاالناسػييعنػيافلهػاتعينػاً

فيبطوفاالبداففاذاخربالبدففالنةسالعنصريةاصمػاللعناصػركونياًشخصياً

مػنالشػػعوركاالدراؾكالتيػػوةكالتركػػةلجمودهػاكشػػدةانهماكهػػافػػيالبػػدف

علميةفيبطلعلمهاكشعورهاكاماالنةوسالةلكيػةفهػيتتةرؽكلهاطبايعجوهرية

مركبةمنطبايعجوهريةعلميةلكنمنصةاياهافتبقيبعدخرابالبدفمتعينةايضاً



ٕٔٚ

بتعيناتطبايعهاالعلميةالمتعينةالمتشخصةكاماالعالمفاليموتاالعندنةػخالصػور

تكبقينةسػهالظليػةعلػيالنوعيػةفاذاماتالعالمدفنجسدقفيقبرالطبايعكتةت

ينةخالثانيةفيردجسدقاالصليكيتعلػقبػهركحػهالػدهرصفػيغايػةبسائطالياف

 مرتةاصيلهذقالمقاماتفافشئتفراجع.المشاكلةكاالتتادكقد

اعلػمافسػببالمػوتهػوتخلػلاالتالبػدفكزكاؿالمواجهػةمػعفصـل:

بػاالعراضالػداعيكػلكاحػدمنهػاالػيجهتػهكالنةسكسببالتخللاختالطػه

المائلكلكاحدمنهااليحيزقكالمنصدـكلكاحدمنهامنضدقاالقوصكتوارد

خلقتللةناءفػاذاتخلػلالبػدفزالػتالمواجهػةفخػرميتػاً النها ككػذلكاالفات

البرزخيهوحيما ذلػككيتخللفاذازالتالمواجهةبالتخللخػرميتػاًلمالجسد

كتوجهالينةسهظهػرتفيػهكمػاحاؿكلذصركحاشراقيفاذااعيدالبدفثانياً

كانتظاهرةاكؿمرةكفيالدنيااالركاحكاالبدافمختلطةكفيالبػرزخاالركاح

ءعػناعػراضالػدنيافػاذازاؿاعراضػهبعدشيعلياختالطهاكالجسديطهرشيئاً

اليركحػهفيتعلػقبػهمتوجهاًتلفثانياًينتركيبهفييبقمانعبرزخيمالدنياكيةلم

فػيعػالمالبػرزخعلػيصػورةعلمػهكعملػهسػوياًصػتيتاًيتييكيمشيحيػاًك

كماعرفػػتكعلػػيذلػػكيتةػػاكترداالركاحالػػياالجسػػاداالصػػليةفػػيسػػرعة

ءاالستتياءكبطئهفساعسريعالتخلصقليلاالعراضحييبسرعةكمتػاخربطػي

لصكثيراالعراضكاالنهماؾحييبعدمدةفػاالركاحراجعػةالػياجسػادهاالتخ

البرزخيةاذاكانتماحضةذاتشعورفيالبرزخكاماالمستضعةوفالذينتسػةل

اركاحهمحتيمازجتاجسادهمكصورنةوسهممنابدانهمكليسلهماالبعػض

فاكلئكيبقػوففػيقبػورهمالػي الكونية اك التسية يػتخلصاركاحهػمكافالعلوـ



ٖٔٚ

يرجعوففيالرجعةاللهماالللتقاصكمايتييالتيوانػات اكلئك فليس تتمتض

يوـالقيمةفيمقامهاليقتصالجماءمنالقرناءثمتموتمرةكاحدةفكػذلكبعػد

ثميموتوفليلػةكاحػدةكلعػلذلػكمااقتصالمظلوـمنالظالميبقوفثلثينشهراً

ةكامااهلالدنيافهػمعلػيتناسػلهميبقػوفكيتناسػلوففػيفياكائلزمافالرجع

فكيركفاالمػواتالمتيػينكمػايػركفالجػنكالمالئكػةكاجسادهمكماهواآل

فاهػليركفالجنتينالمػدهامتينككمػايػرصاالكليػاءالمعرضػوفعػنالػدنيااآل

رهمكشػدةالبرزخكالجنكعلةرؤيةاهلذلكالزمػافاهػلهورقليػاقػوةمشػاع

ذكائهمافكػانوامػؤمنينكابػتالءالكػافرينبكةػرهمفيػركفالمتيػينليصػيبوف

 ببعضجزاءاعمالهمكماقديرصغيرالمؤمناالركاحفيهذقالدنيا.

بالجملةليسالرجعةمنباباالعجازكخارؽالعادةكانماهػيامػرطبيعػي

تيوففػيالرجعػةكمػايرجعػوفعليحذكنظمالعالمكصعودقاليمبدئهكانماي

الػػياجسػػادهمفػػياالخػػرةفالنػػاسفػػيالػػدنيامختلطػػةاركاحهػػمكاجسػػادهم

متعلقةاركاحهمباجسادهمماداـفيهااعتداؿ احياء فيبقوف ماكمواجهػةباالعراض

فاذاانترفتمرايااجسادهمعنمواجهةاركاحهمبسبباالعراضكتخلػلاالتهػا

العرضيةفيطبايعالدنياحتػيتاكلهػااالرضفتتةػرؽفػاذاماتوافدفنتاجسادهم

تةرقتتةرؽالجسداالصليكهوالنةسالظليةالمتعلقةبعناصربدنهالػدنياكصك

هومركبمنالعناصرالظليةالهورقلياكيةالتيهيحقايقهػذقالعناصػرالعرضػية

ماءكالتراببمػاهػوتػراباصالناربماهيناركالهواءبماهوهواءكالماءبماهو

الشاعرةبشعورضعيففيتةػرؽالجسػداالصػليمػعتةػرؽاالعػراض نةوسها اص

كلكنهفيقبرطبايعهالهورقلياكيةكيذهباركاحهاعليماهيعليػهفػيالجنػةاك
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يطهراالجسادعناعراضالدنيافاذاطهرتتالةتبالمشػاكلةككاجػهالنارالياف

يصػيبهلربهفيبقػيالػيافرؽعليهكحييكقاـكمشيحامداًكلجسدركحهفاش

حتػيانػهحدثافاكعارضمناعراضالبرزخكلوالذلكالعػارضلعػاشطػويالً

ربمايرصالرجػلمػنصػلبهالػفكلػدذكػركانمػاذلػكلتشػاكلاجػزاءجسػدق

كينقضػياجلػهكيػنةخفػيالصػورالجملػةكيعيشػوفكيػدكـالبػرزخالػياففي

انقضاءاجلهبصعوداهلهعنهكانقضاءاجالهمكماكافانقضاءاجلالػدنيابصػعود

اهلهاعنهاكانقضاءاجالهمكليسالمرادفناؤهمافيمقامهمالعػدـخلػورتبػةعػن

جلوةالتقكفيضهفاذاانقضياجاؿاهلالبرزخبسببتخللاالعػراضالبرزخيػة

كصعدكااليعرصةالقيمةفتةرقتاجسادهمفياجسادهمنةخفيالصوركماتوا

كدفنتفيقبورطبايعهاكفارقتهااركاحهػاكماتػتاالركاحبػنةخالصػورلوجػود

االعراضفيهافماتتاجسامهابنزعالموادكموادهابنػزعالطبػايعكطبايعهػابنػزع

نػوارالنةوسكنةوسهابنػزعاالركاحكاركاحهػابنػزعالعقػوؿكعقولهػابنػزعاال

تطهرمناالعراضفاذاطهػرالعقػوؿفبقيتكلرتبةفيمخزنهامنالصورالياف

كتالةتبالمشاكلةحكتاالنواركاذاطهرتاالركاحكتالةتبالمشاكلةحكػت

العقوؿكهكذاالػيافاذاطهػرتاالجسػادكتالةػتبالمشػاكلةحكػتاالمثلػةك

ربهاكمامرفيالمجلػداالكؿفػامربعثتحيةمنقبورهاكنشرتثمحشرتالي

الرجعةامرطبيعيجارعلينظمالتكمةكليسبخارؽللعادةكالمنبػاباحيػاء

.االمواتفيهذقاالكقات

كاعلمافاالركاحفيهذقالعناصػربػالقوةكبػالتيوةالػدنياتصػيربالةعػل

ل ك مسػتقلة مةارقػة الةعليػة في تخلصت ماتت فاذا متصلة الػيمقارنة تػرد يسػت
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ثانياً فالتخرجفيالرجعةمنعرصةالقوةكانماهػيفػيعالمهػابالةعػلكالقوة

فالناسفييترقيالزمافاليعرصةالةعليةكالتنزؿالةعليةاليعرصةالقوةثانياً

الػػدنيااركاحكابػػدافعنصػػريةكفػػيالرجعػػةاركاحكابػػدافهورقلياكيػػةكفػػي

 ابداف ك اركاح الغػرضفػيهػذاالكتػابذكػربعػضاالخرة كاف لما ك ملكوتية

كصليذكرناكفيهلعمرصكةايةكبالغجزئياتهااكتةينابماكلياتالرجعةدكف

 اللهعليمتمدكالهالطاهرين.

 الجبة الشاثع

 فٖ الشكي الشاثع ٍ الع٘بء الالهع ٍ الٌَس السبطع توبم العلٔ ٍ ختبم الكلؤ

كغيرمنةػردكالتمػدبناهذااالمرككتبنافيهمنةػرداًكقدذكرنافيسايركت

للهحتيصاراكضحمننارعليعلمكاشهرمػنالشػمسفػيالعػالمكاقػوؿكمػا

 :كثيراًكافيقوؿالصادؽ

 علػػمالمتجػػػةكاضػػحلمريػػػدق

 

 فيعميكارصالقلوبعنالمتجة 

 

 كلقػػدعجبػػتلهالػػككنجاتػػه

 

نجػ  لمػن عجبػت لقد ك  اموجودة
 

كذلككلهاردناكالقوةاالباللهافاليخلوكتابناهذامنهذااالمرايضاًكمع

اراداللػهنةصلهذاالكتابعلياربعةابوابكقداتيناعليمػاالنهكاففينيتنااف

يقػدراللػهكعزعليثلثةابوابمنهافلنشرعاالففيهذاالبابكنذكرفيػهمػاجل

هكريمكهابفهذاالبابيةصلعليمقدمةكخمسمقػاالتكالملهمللصوابان

 مقصدينكخاتمة.

 الوقذهــٔ

 فٖ ث٘بى الوشاد هي الشكي الشاثع
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 علِ٘ ستذالل علٖ ثص٘شٓ ثبلوستذلحتٖ ٗكَى الطبلت حبل اال

اعلمافحقيقةمرادناعلػيالجملػةمػنالػركنالرابػعاالعتػراؼبػافاكليػاء

اللػهكؤهماعدامتمدكيجبكاليتهمكاعداءاؿاللهؤهماكليامتمداؿ

يختلةػوففػيمتمديجبعداكتهمثمالشكانهمكمايختلةوففيكاليةاؿ

كونهماكلياءاللهكيختلةػوففػيمقػداركجػوبالواليػةلهػمككيةيتهػاكمقػدار

ماعملوافاليستوصالذينيعلموفكالذيناليعلموفانلكلدرجاتمماحقوقهمفػ

يرفعاللهالذينامنوامػنكمككيتذكراكلواااللبابكافاكرمكمعنداللهاتقيكم

 درجات العلم اكتوا قسػماللػهكفيالمؤمنينسابقوفكاصتابميمنةكماالذين

عليمقدارقػوةايمانػهكلمػاكػافسبتانهكسابقوفكتابعوفكمعلوـافلكلحقاً

دالمتضفيجميعامورالديناستوحشكثيرمنهممػنبناءاهلزمانناعليالتقلي

يكػنكابػدعنابدعػةعدناذلكمناركافالدينكزعمواانازدنافػيالػدينمػالػم

فكثربذلكالنزاعحتيمياالصقاعكطرؽجميعاالسماعككتبنػافػيذلػككتبػاً

عضاالغبيػاءيبقلهممجاؿمقاؿااللبعديدةكنشرناهاحتيسكنتالةوراتكلم

 كماهواالكصبابةاالناء.

يقبلمنػهفلنافالدينعنداللهاالسالـكمنيبتغغيراالسالـديناًفنقوؿاكالً

اخبراللهعبادقبهكاالنقيادالمرقككاالسالـهوالتسليمكالتسليمهوالتصديقبما

سػوصذلػكالػدينككػلمػااخبراللهبهعبادقكارادمنهمالتصديقبههونهيهفما

ءغيػرالػدينفقدابػدعكشػرعكاختػرعكامػامػنخارجعنالدينفمناتيبشي

فيسنتهكدؿعلػيحقيتػهالعقػلاخبراللهفيكتابهكاتيبهالنبيتمسكبما

المستنيركشهدبهاياتاالفاؽكاالنةسمتةقةالمقالػةفكيػفيكػوفبدعػةكاص
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اشرنااليهكياتيكنبيقافشاءاللهثمممايكوففػيالسػنتهمكعرصالديناكثقمما

نطالبهمماذااصوؿالدينافواههماسماصوؿدينكفركعدينكاليشعركفكلنااف

كماذافركعهكهلربكمكنبيكمجعلبعضاالموراصوؿالدينكخصهاباحكػاـ

يعلػمانػهمػنالةػرايضافكبعضهافركعالدينكخصهاباحكاـاـال؟كتزعمػوف

كلمسلماصوؿدينهكفركعهكتمرنوفبتعليمهاالطةػاؿكالصػبيافحتػيينشػاكا

علياالسالـكيظهرمنقولكمكفعلكمافمعرفتهمامناالمورالعامةالبلوصالتػي

ينزؿبمثلذلككتػابكيجػرصبػهسػنةكالمتيصلمسلمعنهافكافالواجباف

فهػاتوابايػةكاحػدةمػنكفػياالثػارمتكػاثراًاالخبػارمتػواتراًخطابكيكوففي

الكتابكاثركاحدمنالشرعالمستطابقدبينفيهماافاصوؿالدينماتذكركنػه

منهمقاـيستشهدبػاصكاخبػارتػدؿيضتكالثكليافبعضاًحتينسلملكمكمما

تدؿعليالمعادكهكػذاعليالتوحيدكباصكاخبارتدؿعليالعدؿكباصكاخبار

يعلمالمسكينافكوفهذقاالمورمنالدينليسمتلالنػزاعالنبوةكاالمامةكلم

دكفغيرهػااككػوفاالصػوؿاقػلمنهػاككانماالنزاعفيكوفهذقاالموراصػوالً

 الباقيمنالةركع.

 بمابالجملة كذبوا كلمايػاتهمتاكيلػهلمبل بعلمه فافكلػيسيػدركيتيطوا

علػياختلةوابعدنبيهمهذاالتقسيمليسمناللهكرسولهكانماالمسلموفلما

امتازبهعػنالةرقػةاالخػرصباالصػلكاتةػقثلثةكسبعينفرقةسميكلفرقةما

بعضهامتلاتةاقهمفسموقباصػوؿالػدينكبعضػهامتػلامتيػازهمفيمػاتناقشػوا

باصوؿالمذهبك فسموق فيه يسميالقسماالكؿباصوؿالػدينرضياففاختلةوا

منزعمافالسنيكالجبرصمسلمكمناهلالدينكامػامػنقػاؿبكةرهمػافلػيس
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بػيناصػوؿالػدينكالمػذهبكالمسػاكينغػافلوفعػنهػذقاالمػوركيرصفرقاً

ػابكلمػامتمسكوفبما امتػازالمسػلموفبالتوحيػدعػنعلمهماستادهمفػيالُكت ّ

امتازالمسلموفباالقرارباالنبياءثافقالواالتوحيد)منواصوؿدينناكلماعبدةاالك

مػنعنالبراهمةكسايرالمللقالواافاالقراربالنبوةكبمتمػدكبمتمد

امتازكاعنالدهريةكالتناسخيةباالقراربالمعػادقػالواافاالقػراراصوؿدينناكلما

لكاتةقكلمةظاهراالسالـثمتشعبواالػيجبريػةبالمعادمناصوؿدينناكعليذ

كعدليةفقاؿالعدليةافالعدؿمناصوؿمذهبناكمػاافالجبػرمػناصػوؿمػذهب

الجبريةكالياماميةكغيراماميةفقاؿاالماميةافمعرفةاالمامةمػناصػوؿمػذهبنا

عشػرمػنربػاالثنيثماختلةتاالماميةفيعدداالئمةفقاؿاالثناعشػريةافاالقػرا

ذهباليهمػناصػوؿمذهبػهفتلػكاصوؿمذهبناكماافغيرهممنالةرؽجعلما

ءذهبوااليهعنػداالخػتالؼكليسػتاالصػوؿالخمسػةالمػذكورةبشػياصوؿما

دعااليعلػمدكفغيرقفافالنبيخصاللهاصوؿالدينبهكدعااليهالنبي

االيسػمعاللػهكبصػرقكقدرتػهكحيوتػهكجميػعاللهكمادعااليعدؿاللهكدع

صةاتهالكماليةكمادعااليعدؿاللهكمنكركلكاحدمنهاكافرخارجعنالدين

ككثرفيهاالمقاؿبيناالمةكلكػنالمتػاخرينينسػجوفككقعفيهااالختالؼايضاً

.ثارهممقتدكفاناكجدنااباءناعليامةكاناعلياعليترتيبنسجالمتقدمين

يجػباالعتقػادبػهكسػميتموقاصػوؿثمنقوؿلهمافاكتةيتمبالكلياتمما

تكتةػوامػنجميػعمسػائلمعرفػةاللػهالدينكالجلذلكتػركتمالبػواقيفلػملػم

بمعرفةاللهكتقولواافاكؿاصوؿالدينمعرفةاللهثممنالبػينافمعرفػةعلمػهك

ةاتهكافعالػهمػناجػزاءمعرفػةاللػهكمػنجميػعسمعهكبصرقكعدلهكسايرصػ
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مسائلمعرفةالنبيبمعرفةالنبوةثممنالبينافاالقراربعصمتهكعلمهككماالتػه

تجعلواالمعػادكاالمامػةممػاجاءبهمناجزائهكعليذلكلملمكصدقهكحقيةما

فةاللهكمعرفةرسػولهجاءبهكتكتةوابافاصوؿالدينمعرجاءبهكتصدقوقفيما

كهاتافتتتويافعليجميعالدينكافاردتمالتةصيلفهػوالػيخمسػمائةاقػرب

تعدكاالكلكافاردتممابهامتيػازاالمػةالناجيػةعػناالمػممنهاليالخمسةفلملم

الهالكةفعدكااثنينكسبعينفافمابهاالمتيازاثنافكسبعوففاجعلوااصػوؿالػدين

كمػنانصػفاكاكثرلدخوؿالجزئياتكاديافسػايرالملػلكالنتػلايضػاًبعدته

عرؼافذلكمتضاصطالحعنبعضالناسمنالعامةالعمياءكتبعهماالخركف

يجربهاسػنةكلػوكػافينزؿبهاكتابكلمكزادكافيهااالمامةلتخصمذهبهمكلم

كلمنيدخلونهفػياالسػالـككػلمػنلكانوايلقنوفبهامتدكداًمعيناًذلكامراً

يموتكلكانوايذكركنهافياالدعيةالواردةفيتذكيرالعقايدكمػنكػافمتتبعػاً

يكنلذلكاثرعنداالئمةاالخياركعندالنبػيفياالخبارعرؼبالغبارانهلم

همءاصطلحعليػهاالمػةبعػدافجعلػواامػرهمبيػنكاصتابهاالبراركانماهيشي

لػػديهمفرحػػوففػػافكػػانوايريػػدكفبهػػامػػايتعلقباالعتقػػادكػػلحػػزببمػػازبػػراً

فليجعلوهاخمسمائةكازيدكافكانوايريدكفمابهامتيازالةرقةالناجيةعنسػاير

كجزئياتػهالتتصػيكافكػانوايريػدكفمػاالةرؽفليجعلوهااثنينكسبعيننوعػاً

همنغيػرتقليػدفليكتةػوابمعرفػةالصػانعكيجتهدفيهبعقليجبعليالمكلفاف

الرسوؿاذيجوزفيالبواقياالخذبقوؿالنبػيكالحػرجكعلػيذلػككػانوافػي

التسػػعبعقلهػػابػػينالعدليػػةكيتكػػمالبنػػتذاتيكػػنبواجػػبافكلػػمعصػػرق

الجبريةكالتناسخيةكالمعاديػةبػالشػككافكػانوايريػدكفافذلػكمػنمعظػم
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ليسالعدؿباعظممنعلمهسبتانهككالمهكمشيتهكالاالخػرةبػاعظمالمسائلف

نسجاًمنها المتقدموف نسج كنسجالمتاخركفعليمنوالهممنغيػرركيػةبالجملة

.يسمعوفكاللهيقوؿالتقكهويهدصالسبيلثميستوحشوفعنخالؼما

رالػدينجميعهػاالػيافامػوكامانتنفقدجعلنااركػافالػديناربعػةنظػراً

ينقسمقسمينالغيرفاماهيمعرفةذكاتيجبعليكلمتدينمعرفتهاكاماهػي

اليهػاامػامعرفػةالػذكاتتػدعومعرفةاقواؿتلكالذكاتكاكامرهاكنواهيهاكما

ءكمعرفػةجميػعصػةاتهكافعالػهجاللهالذصليسكمثلهشيفهيمعرفةاللهجل

كمعرفةجميعصةاتهكافعالػهمػنفركعهػاكمعرفػةنبيمنفركعهاكمعرفةال

كمعرفةجميعصةاتهمكافعالهممنفركعهاكمعرفةاكليائهمليػواليهماالئمة

كاعدائهمليعاديهمكمعرفةجميعصةاتهمكافعالهممػنفركعهػاكافكػافالػذص

البػواقيباتباعػهيعرفهالمكلفبعقلههومعرفةاللهكرسولهكيكتةيفييجباف

دعػوااليػهفهػيكالصػلوةكالزكػوةككاتباعالنقػلالصػتيحعنػهكامػامعرفػةمػا

الخمسكالتػجكالجهػادكغيرهػامػنشػرايعالػدينكيجػباالخػذفيهػابػاالثر

الصتيحالذصيركيهاالكلياءعنهمصلواتاللهعليهماكغيػراالكليػاءمػعالقػرائن

هوفػيالتقيقػةعمػلبػالقراينالبركايػةاالعػداءفػانهمالمةيدةللقطعبصتتهك

فهذامرادنامناركافالدينفمػنشػاءاليصدقوفعلياللهكرسولهكحججه

فليؤمنكمنشاءفليكةركليسلةظاالركافلهخصوصيةتطالبنابنصخاصفيػه

خترلنةسػكفانتسمهااعالـالديناكاصوؿالديناكاعمدةالديناكغيرذلكفا

ذكرنػامجمػععلػيكجػوباالعتقػادبهػاكالمعرفػةلهػافخػذيتلوكمعانيمػاما

بالمعنيكسمهبمشئتفالمشاحةفيهاالانهجرصاالصطالحعليػهكاليخلػومػن



ٔٛٔ

ما هي ك الكاظممناسبة فقػاؿذكرق االعظػم االسػم حػركؼ اربعػةفػي هػي

درسوؿ كالثانيمتم الله اال الاله كؿ كالرابعشيعتنامنػااال كالثالثنتن كالله

سميتباالسماالعظمالفمنتمسكبهاكدعااللهمعاليقػينبهػااسػتجيبلػهك

عليالتصرؼفيماشاءكيفشاءاذاليخيبكاليخزصكنتنقدكتبنا معه يقدر

كتبنامةصالً ساير في المسئلة السيمافػيكتابنػاالػزاـالنواصػبكمشركحاًهذق

علػ قلبػي اليقبػل المسئلة هذق في باحثت ك ماكتبت التةصػيلالتػاـفػافلكثرة ي

ك كتبي االدلػةمػنكػلنػوعساير بػبعض هنا فاكتةي المراـ في كاؼ لله التمد

كلقلةناصرصهذقالمسئلةككثرةلئاليخلوكتابناهذاعنادلةهذقالمسئلةايضاً

ك تتقيقهػا عػن السػالةين كتػب خلػو ك ينبغػيفلنعنػوفالثبػاتهػذقمػاخاذليها

 المسئلةمقاالتكخاتمة.

 الوقبلٔ االٍلٖ

 فٖ اثجبت الشكي الشاثع ٍ الٌَس الالهع هي الكتبة الوج٘ذ ٍ الفشقبى الحو٘ذ

الذصالياتيهالباطلمنبينيديهكالمنخلةهكمػناخػذدينػهمنػهثبػتكمػاهػو

 نيعمرقفيقاؿكيقوؿ.ثابتاليزكؿكمناخذدينهعنافواقالرجاؿاف

قحكمعليمنامػنباللػهكرسػلهاعلمانااذاراجعناالكتابالمستطابراينا

المؤمنػوفكالمؤمنػاتيوالياالكليػاءكيعػادصاالعػداءحيػثيقػوؿحججهافك

افالذينامنواكهاجركاككهوحكمفيصورةاالخباركقاؿبعضهماكلياءبعض

ا ك باموالهم اكلئػكبعضػهمجاهدكا نصػركا ك اككا الػذين ك الله سبيل في نةسهم

كثمجعلهمحزبهكاعوانػهكانصػارقمنسػوبيناليػهككةػيبػهفخػراًاكلياءبعض

كمنيتوؿاللهكرسولهكالػذينامنػوافػافحػزباللػههػمالغػالبوفكقاؿذخراً



ٕٔٛ

نػذرمػنمػواالةفػالمتوالوففػياللػههػمحػزباللػهالغػالبوفثػمراينػاقحػذركا

اليتخػذالمؤمنػوفالكػافرينالكافرينكالنواصبكالمنافقيناشدالتتذيركقاؿ

كمنيةعلذلكفليسمناللهفيشي كفالمؤمنين كلياءمند تتقوامنهمءاالافا

كالياللهالمصير سه فليسمنفاخرجهممنحزبهبقولهتقيةكيتذركماللهنة

شي في ءالله اثبت بقولهك النةاؽ عذاباًلهم هم ل ف با ين فق نا الم شر يمػاًب الػذينال

للػه العزة فاف العزة دهم عن ايبتغوف المؤمنين كف د من كلياء ا الكافرين كف يتخذ

يعاً جم بقوله المػؤمنينك كف د مػن كليػاء ا الكػافرين كا التتخذ امنوا الذين ياايها

اف كف د طاناًاتري سل  يكم عل لله ناًتجعلوا ي ب المم مػناف االسػةل درؾ الػ في نافقين

كلن فاثبتلهمالنةاؽكانماخاطبهمبالمؤمنينفياكؿااليةراًتجدلهمنصيالنار

يراًلظاهراقرارهمكاستدؿبذلكفيايةاخرصحيثقاؿ ث ك مػنهميتولػوفترص

ما لبئس كا كةر كفيالعذابهػمالذين افسخطاللهعليهم سهم انة لهم دمت ق

 كلو  كف د ماخال ك  النبي ك  بالله يؤمنوف كلكػنكانوا  كلياء ا كهم مااتخذ اليه انزؿ

يراً ث فاسقوفك قومػاًبقولهككررالنهيتعظيماًمنهم تولػوا نػواالت هاالػذينام يااي

القبور اصتاب من الكةار كمايئس االخرة من سوا ديئ ق عليهم الله كقاؿغضب

كل ككما د كعػ كص د عػ كا التتخػذ امنػوا الذين كياايها يػاءتلقػوفالػيهمبػالمودة

بما كا دكةر كاكقاؿجاءكممنالتقق كاالػذيناتخػذ ياايهاالذينامنواالتتخػذ

كاً هز نكم باًدي لع اللهك اتقوا ك  كلياء ا الكةار ك  قبلكم من الكتاب كتوا ا الذين من

 مؤمنين كنتم كثمعظماالمتتافكقاؿاف كاابػاءكم امنػواالتتخػذ الػذين ياايهػا

هػماخو كلئػك فا مػنكم يتولهم من ك  االيماف علي الكةر استتبوا اف كلياء ا انكم

كلػيقاؿفيايةاخػرصلماالظالموف كاللػه كليػاءبعػض افالظػالمينبعضػهما



ٖٔٛ

للمػؤمنينالمتقػػينكقػاؿفػػيايػةاخػػرصتعظيمػػاًككةػػيبػذلكفخػػراًالمتقػين

 قوماًلالمتتاف  د يالتج االخر اليوـ ك  بالله رسػولهيؤمنوف ك  اللػه حاد من كف واد

قلػوبهم فػي كتػب كلئػك ا شيرتهم ع ك ا اخوانهم ك ا ابناءهم ك ا اباءهم كانوا كلو

ا ه دينفي دخلهمجناتتجرصمنتتتهااالنهارخال كي دهمبركحمنه كاي االيماف

اللهاالافحزباللههمالمةلتػوف حزب كلئك ا عنه رضوا ك  عنهم الله كرضي

ص قوماًلماقاؿقبلهذقبا   تولوا الذين الي كالتر  مػنكم هػم ما عليهم الله غضب

كهميعلموف يتلةوفعليالكذب ك  ثمساؽاالياتفيخزيهمكعػذابهممنهم

قوماًكخلودهمفيالناراليقوله د .االيةالتج

فتبينكظهرافهاتينامرافمنشركطااليمافمناتيبهمافهومؤمنكمػن

ءمنهػاوكافركليسسايرفركعالدينهكذافافمنتوانيفيشػيياتبهمافهلم

فهػػوكػػافرالنػػهجتػػديجتػػدقبعػػدكونػػهثابتػػاًيةسػػقكاليكةػػراللهػػماالاف

كاماامرالواليػةفهػوامػرفػوؽجميػعالشػرايعفػافاالنسػافيكةػراللهرسوؿ

افكقولهلياءبعضكالذينكةركابعضهماكينافيهلقولهتعاليبمتضاالتيافبما

كمنيتولهممػنكمفاكلئػكمػنهمكقولهالمنافقينكالمنافقاتبعضهممنبعض

فهوكػافرمنػافقحػينيةعػلذلػككبمتػضاكعادصللهكلياًفمنكاليللهعدكاً

جػاءءممامايةعلفالجلذلكصارهذاالركنعديلسايراالركافكاليساكيهشي

يػتلجلجالركنالرابعمنااليمافكتماـكلمػةاالذعػافكهػلكقلناانهبهالنبي

القرافكعػرؼمعػانيالةرقػافافهػذااالمػرلػيسمػناركػافأفيخلدمؤمنقر

ءمنشرايعالشرعالمبينبليقطعبافذلػكمػنتمػاـكاليػةالديناكيساكيهشي

الػذكاتكبليعرؼافااليمافهػومعرفػةهػذقاللهككاليةرسولهكحججه



ٔٛٗ

افتوالهمكافالشرايعبعدهيالعملبمقتضيذلكااليمافكماقاؿاللػهسػبتانه

 الله يتببكم فاتبعوني الله تتبوف الذصحبباليكمااليمافكزينهكقاؿكنتم هو

منفيقلوبكمككرقاليكمالكةركالةسوؽكالعصيافاكلئكهمالراشدكففضالً

 رحمة ك وسالمستنكةةسهلةالقيادللشرايعالصامتةالتياليتتمػلكلكنالنةالله

ءمػنامػردنيػاهمفتركػوايعارضهمفيشػييتتملاففيهامعارضتهمكيابوفعما

ءمػنذكاتالةرايضذكاتااللسنكتمسكوابصػوامتهافػاذاعػرضعلػيهمشػي

.االلسناستوحشواكخافواعليدنياهم

كالي اف القراف من عرفنا االكلياءكبراءةاالعػداءمػناركػافااليمػاففاذا ة

جعللكلدرجةكنةيالتسوية ك الظاهر في المؤمنين درجات بين فرؽ كجدناق

كعملػوابينافراداهلالدعوةفقاؿ كالػذينامنػوا كالبصير ستوصاالعمي كماي

سي الالم ك  الًالصالتات ي قل كفء رحهشػكالمرادباالعميكالبصػيرمػاماتتذكر

التقكمنهواعميانمافيايةاخرصكقاؿ ربك من اليك انزؿ انما يعلم افمن

 االلباب كلوا ا يتذكر قاؿ انمػاك اليعلمػوف الػذين ك  يعلمػوف الػذين ستوص ي هل

 االلباب كلوا ا قاؿيتذكر كالةجارك المتقين نجعل قاؿاـ كفك د القاعػ ستوص الي

ك د المجاه ك  الضرر كلي ا غير المؤمنين سػهممن انة ك  بػاموالهم الله سبيل في ف

الً ك  ك  درجة دين القاع علي هم س انة ك  هم باموال دين المجاه الله ضل اللػهف د كع

ضلاللهالمجاهدينعليالقاعديناجراً ف ك يماًالتسني ظ ةع كمغةر درجاتمنه

غةوراً الله ف كا  ك  رحمة يماًك ككقاؿرح ستوصمنكممنانةقمنقبلالةػتح الي

يقاتل ن س داللهالت كع  اًل ك ك قاتلوا ك د ظمدرجةمنالذينانةقوامنبع كلئكاع ا

بما الله ك خبير فعرفنامنهذقاالياتافالمؤمنينمختلةوففيدرجاتتعملوف



ٔٛ٘

لكيؤتكلذصالةضلكحباللهلهمكقربهممناللهكقدقاؿاللهسبتانه فض

 ماكقاؿفضله بعضػكالتتمنوا بػه اللػه للرجػاؿنصػيبممػافضل بعػض علػي م

كاساكتسبواكللنساءنصيبمما يياكتسبن ش ءلوااللهمنفضلهافاللهكافبكل

يكػوففتبينافالمؤمنينعليدرجاتكلكػلفضػلفعرفنػاانػهالبػدكافعليما

ايضاً للمؤمنين فمنكافاقربالياللهكاشدحباًلواليتنا للػهكاللػهاشػدتةاضل

لهنكوفلهاشدكاليةكالذصدكفذلكفيكوفكاليتنالهدكفذلكفافذلػكحباً

 بقوله به المامور العدؿ للتقػوصمقتضي اقرب هو دلوا يػامركمكقػاؿاع اللػه اف

ف كاذاحكمتمبينالناسافا اهلها الي االمانات كا دؿتؤد كقدنةيتتكموابالع

سو فليسوا مطلقا االصناؼ بين التسوية فيشدةالواليةكضعةهاكاليتكمالله اء

 العقلالعدؿبالتسويةبينهمكياتيافاللهحكمالعقوؿفيذلك.

اـنجعػلبػالمتقينكالةجػاركمػاقػاؿبالجملةراينػاققسػمالمػؤمنيناكالً

كالةجار سػتوصالػذينثمقسمالمتقيناليعالمكغيرعالمكقػاؿالمتقين هػلي

اليعلم الذين ك  فيعلموف اصناؼكقاؿو ثلثة الي العالمين قسم سبيلثم الي ادع

سنافربكهػواعلػم كجادلهمبالتيهياح  سنة الت الموعظة ك  بالتكمة ربك

دين كهواعلمبالمهت كبمنضلعنسبيله كانمايذكردليلالتكمةكالموعظة

فػوؽبعػضالمجادلةللعلماءالللجهاؿفعرفناافدرجاتالعلماءمختلةةبعضػها

اهلالتكمةفهمالذينشرفهماللهبقولهكقاؿ مػناما ك  شاء ي من التكمة يؤتي

يراً داكتيخ فق يراًيؤتالتكمة ث كلواااللبابك كامااهلالموعظةكمايذكراالا

بقوله الله شرفهم الذين سنهفهم اح فيتبعوف القوؿ ستمعوف ي الذين عبادص شر فب

ا ك  الله ديهم ه الذين كلئك االلبابا كلوا ا هم كامااهلالمجادلػةفقػداذفكلئك



ٔٛٙ

الكتػاباالبػالتيهػيالتجػادلوااهػلاللهلهمافكانتبالتيهياحسنكقػاؿ

سن اح قاؿ صادقينك كنتم اف برهانكم كهماهػلالعلػمكقدشػرفهماللػههاتوا

العلماءبقوله عبادق من الله شي يخ لكػلكقػاؿفلكلمنهمدرجةفضلكمػاانما

مما مادرجات ك  عماعملوا بغافل ثمشرؼاللػههػوالءاالصػناؼيعملوفربك

كلػػوفمػػنالثلثػػةكحالهػػمبتليػػةالسػػابقيةكالمتبوعيػػةفقػػاؿ سػػابقوفاال كال

ك رضػواعنػه ك  عنهم الله رضي ساف باح اتبعوهم الذين ك  االنصار ك  المهاجرين

 فيها دين خال االنهار تتتها تجرص جنات لهم د داًاع اب العظػيم الةوز كقػاؿذلك

كاجاًك از تم ن مػاك شػامة الم اصتاب ك  الميمنة اصتاب ما الميمنة فاصتاب ثلثة

 المقربوف كلئك ا سابقوف ال سابقوف ال ك  شامة الم بالسػابقيناصتاب سػميناهم ك

كالفاللهعزكجلرفعدرجتهمعليسايراالناـكقاؿ يرفعاللهالذينامنوامنكم

كتو قاؿفبرفعةمقامهمكقربهممناللهصاركاسابقينكمااالعلمدرجاتالذينا

كتعالي  يؤمنػوف ربهم بايات هم الذين ك  شةقوف م ربهم شية خ من هم الذين اف

كالذينيؤتوفما شركوف كجلةانهماليربهمالذينهمبربهمالي كقلوبهم اتوا

كهملهاسابقوف سارعوففيالخيرات ي كلئك ا فالسابقوفهػمالعلمػاءراجعوف

كاكجبعليهممتابعتهمكنةيالتسويةبيػنهم للجهاؿ متبوعين الله جعلهم الذين

كبػػينغيػػرهمكرفػػعمقػػامهمكقػػربهممنػػهكاعطػػاهممنصػػبالشػػةاعةكقػػاؿ

كهميعلموف شةاعةاالمنشهدبالتق فالسابقوفلهمثلثدرجاتاليملكوفال

اهلالموعظة ك التكمة كاهلالمجادلةبالتيهياحسنفالشكافمراتباهل

ايضاً لهم التػيالوالية فالواليػة االيمػاف فػي سػبقهم مراتػب حسب علي تختلف

عليحسبمقامهمكالهػل الموعظة الهل ك درجتهم حسب علي التكمة الهل



ٔٛٚ

درجػتهمعنػدقكمػن ك لهػم اللػه كالية حسب علي رتبتهم حسب علي المجادلة

ككونوامػعافسمعنااللهعزكجليقوؿمزيةتوالهم ياايهاالذينامنوااتقواالله

 افالصادقين علينا سمعناققػدامرنافاكجب ك معتمديهم ك العلماء ثقات مع نكوف

كبػينباخذالعلمعنهمككعدنااالمػنبتقريػرقكتسػديدقفقػاؿ بيػنهم جعلنػا ك

درنافيه كق فيهاقرصظاهرة باركنا التي كايامػاًالقرص يػالي هػال ي ف كا ير س ير س اال

 االماـامنين قدفسرق سالـك هم هو المباركة بالقرص المراد كباف علػيهم الله

بالقرصالظاهرةالرسلكالنقلةعنهماليشػيعتهمكفقهػاءشػيعتهمكالسػيرمثػل

للعلمفتكماللهسبتانهعليضعةاءالشيعةبالسيرفيهمكاخذالعلمعػنهمليػالي

فلوالنةرمػنامنينككماامرنابالتعلممنهمامرهمباالنذاركاالبالغفقاؿكاياماً

لعلهم اليهم رجعوا اذا قومهم كا لينذر ك  دين ال في ليتةقهوا طائةة منهم فرقة كل

تركواالسمعكالطاعةلهمكاخبرانهممناصتابالسعيرككانبقوماًيتذركف

سقاؿ فوج فيها القي المكلما خزنتها نػذيرالهم دجاءنا قػ بلػي قالوا نذير ياتكم

كقلنامانزؿاللهمنشي كفكذبنا ا سمع كقالوالوكنان ءافانتماالفيضالؿكبير

ستقاً ف فاعترفوابذنبهم سعير صتابال فيا كنا سعيرنعقلما كالنذيرالصتابال

يهمكبخلػودهمفػيكماسمعتاعممنالعلماءكاخبربالرضاعػنهمكعػنتػابع

فقػاؿ اتبعػوهمالجنة الػذين ك  االنصػار ك  المهػاجرين مػن كلػوف اال سػابقوف كال

االنهػار تتتهػا تجػرص جنػات لهػم د اعػ ك  عنه رضوا ك  عنهم الله رضي ساف باح

داً هااب ي ف دين .ذلكالةوزالعظيمخال

اكالً فاعطاهم االمة ساير عن بها ابانهم بصةات السابقين الله خص مقػاـثم

سابقوفالسبقاليالجنةكالمغةرةكقاؿ سابقوفال ثمشرفهمبالقربمنهكقاؿال
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 المقربوف كلئك فقػاؿا الشػهادة مقػاـ بلغهم كثم  عليػين لةػي االبػرار كتػاب اف

المقربػوف دق شه ي مرقوـ كتاب عليوف ما اففهػمالصػديقوففػيقولػهماادراؾ

د الص هم كلئك ا الصالتات عملوا ك  امنوا دربهػمالذين عنػ داء شػه ال ك  ثػميقوف

كيمالنازؿمنالسناـاالعليكهواشػرؼشػرابفػيالجنػةفقػاؿنخصهمبالتس

ناً ي ع يم ن س ت من المقربوفمزاجه بها شرب لهمكانمػامػزجشػيئاًلمكي مػنيمزج

 قاؿ اذ االبرار بشراب التسنيم نعيم لةي االبرار رحيػقاليافقاؿاف مػن سقوف ي

سػػ سػػنيممختػػوـختامػػهم كمزاجػػهمػػنت سػػوف كفػػيذلػػكفليتنػػافسالمتناف ك

صرفاً يشربونه ممزكجاًفالمقربوف يشربونه االبرار كك عػاؿ مقاـ هو ك بالرحيق

كقاؿ شاركةالصةة منهملم انبياءق جعل اف كله ذلك من افضل ه لػ ل ا  ف ا  م ي ر مػ  ا ي

يهاً ج ك م ري م ن ب سي ي ع يح س لم ا سمه ا نه م كلمة ب ؾ شر ب الي ا  ك  ا ي ن د ل ا ي ف ن م  ك  ة ر خ

 ن ي ب ر ق م ل ا قاؿ كما اليه دعاة ال من جعلهم ك ن مػ  ك  ا نػ ا  ة ر ي صػ ب  ي ل ع  ه ل ل ا  ي ل ا  و ع د ا

ن ع ب ت لميا كاال  العمل ك  العلم في اتبعوق الذين هم دعوةمػعمػاك اهػلالػ يكونػوا

 قوله من علمت ي ن م  ه ن ا ف  ي ن ع ب ت ا  ن شػرفهمم االنبياءمػنهمثػم ك  االنبياء من فهم

م كرهم د ص جعل ك  الكتاب بتمل فقاؿ الخطاب خازف ي فػ  ت ا نػ ي ب  ت ا ي ا  و ه  ل ب

ف و م ل ا ظ ل ا  ال ا  ا ن ت ا ي ا ب  د ت ج ي ا م  ك  م ل ع ل ا  ا و ت ك ا  ن ي ذ ل ا  ر ك د هذقص يضاهي فضل فاص

كمنالبينافمنكػافكػذلكيجػب الخصائل هذق يبارص كماؿ اص ك  الةضائل

و كهذاه دص داءبهفياله كاالقت كمتابعتهفيالتقوص داءق كالتبرصمناع توالق

شػاءمرادن كمن كالضياءالالمعفمنشاءفليؤمن ساطع كالنورال  الرابع بالركن ا

كليػاء ا يػوالي ك  ربه كتاب يتبع دينه في غضاضة سلم م امرء علي ليس ك  فليكةر

ستطابمناالجمػاؿ فيالكتابالم ما ك  كليائه ا داء اع ك  ربه داء اع يعادص ك  ربه
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اؿ دشرحه دفق ممتم لػذلك فلنعنوف اخبارهم فيهػافي نػذكر اخػرص قالػة

 بعضاالخبار.

 الوقبلٔ الثبً٘ٔ

 لكتبة اهلل الججبس فٖ ثعط االخجبس الَاسدٓ فٖ ّزا الوعوبس هطبثقٔ

ركاقالشيخعبداللهبننوراللهباسنادقعنجابربنيزيدالجعةيفيفمنهاما

التمدللهالذصمنعلػيبمعػرفتكمكحديثطويلانهقاؿلعليبنالتسين

ككفقنيلطاعتكمكمواالةكليكمكمعاداةاعػدائكمقػاؿصػلواتالهم فضلكم ني

ثممعرفةالمعانيياجابراكتدرصماالمعرفةالمعرفةاثباتالتوحيداكالًاللهعليه

ثػمثػممعرفػةاالركػافخامسػاًثممعرفةاالماـرابعػاًثممعرفةاالبوابثالثاًثانياً

كهوقولػهقػللػوكػافالبتػرمػداداًرفةالنجباءسابعاًثممعمعرفةالنقباءسادساً

ربيلنةدالبترقبلاف التػديثتنةدكلماتربيكلوجئنابمثلهمػدداًلكلمات

هونصصريحعليافمعرفةاللهعزكجلالتتتققاالبمعرفةهذقالسػبعةكفػيك

عمػركبػناذينػةمنالكافيفيحديثكضعاالذافبسندقاليتةسيرالبرهافنقالً

فلماعرجاليالسماءاالكليقالتقاؿفذكرمعراجالنبيعبداللهعنابي

فتعرفونهقالواالمالئكةيامتمدكيفاخوؾاذانزلتفاقراقالسالـقاؿالنبي

كيفالنعرفهكقداخذميثاقككميثاقهمناكميثاؽشيعتهالييوـالقيمةعليناكانا

ككذاقالتالمالئكةلهفيالسماءفيكليوـكليلةخمساًلنتصةحكجوقشيعته

الثانيةفقالواكيفالنعرفهكقداخذميثاقهكميثاقككميثاؽشيعتهالييوـالقيمة

الخبركمنهيعلمافاللهسبتانهاخذميثاؽكاليةالشيعةعليالمالئكةكيجبعلينا

افالمالئكػةلخػدامناككماركصعليهمتوالهمبلالمالئكةخداـشيعةعلي
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الػذينفيتلوقولػهتعػاليقاؿالعسكرصكيدؿعليهذاالعهدماخداـشيعتنا

لمتمػد ك بالربوبيػة علػيهم المػاخوذ اللػه عهػد لعلػيينقضوف ك بػالنبوة

الكرامة ك بالجنة لشيعتهما ك الماخوذللشيعةبافلهمالجنػةالخبركالعهدباالمامة

 يكرموهم.يعترفوابافلهمالجنةكلهمالكرامةعليهمبافاصافالكرامةك

كاذاتيناموسيالكتابكالةرقػافاكحػياللػهفيتلوقولهقالهكمنهاما

ياموسيهذاالكتابقداقركابهكقػدبقيالةرقػاففػرؽبعدذلكاليموسي

عليهمالعهدبهفانيمابينالمؤمنينكالكافرينكمابينالمتقينكالمبطلينفجدد

قسماً نةسي علي االمػعااليمػافبػهككالعمػالًالاتقبلمناحدايمانػاًحقاًاليت

ما موسي قاؿ كصيه علي قػاؿاللػهتعػاليياموسػيتاخػذعلػيباخيه رب يػا هػو

افمتمداًبني خيػرخيرالنبيينكسيدالمرسلينكافاخاقككصػيهعليػاًاسرائيل

اكلياءقالذينيقيمهمسادةالخلقكافشيعتهالمنقادينلهالمسلمينالوصيينكاف

فاخذقاؿلهاكامرقكنواهيهكلخلةائهنجوـالةردكساالعليكملوؾجنافعدف

كمنهممػناعطػاقبلسػانهدكفقلبػهذلكفمنهممناعتقدقحقاًعليهمموسي

كمػناعطػاقبلسػانهدكفقلبػهيلوحعليجبينهنورمبينفكافالمعتقدمنهمحقاً

ليسلهذلكالنورفذلكالةرقافالذصاعطاقاللهعزكجلموسيكهوفػرؽبػين

الخبرفاذاكافهذاحاؿالمالئكػةكهػذاحػاؿاالمػمالسػالةةالمتقينكالمبطلين

 فكيفينكركفعليناهوالءالعصبةبافابدعنافيجعلالركنالرابعمنااليماف.

كاذاخذناميثاقكمكرفعنافػوقكمالطػورقػاؿفيتلوقولهقالهكمنهاما

احواؿابائهماسرائيلفيعصرمتمدافاللهتعاليذكرلبنياميرالمؤمنين

موسي اياـ في كانوا الميثاؽلمتمدكعليكالذين ك العهد عليهم اخذ كيف
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المنتجبينللخالفةعليالخاليقكالصتابهم الطيبين اليافقاؿاكشيعتهماالهما

بني من للموجودين تعالي الله متمػدقاؿ عصر في لسػانهقػلاسرائيل علػي

اخػذعلػياكائلهػملػككالخيػكمتمدلهوالءالمكذبينبكبعدسماعهممػايا

اٰلعلي افك ايمػانكم بػه يػامركم بئسػما لشػيعتكما ك كلكما بمتمػد تكةػركا

الخبركهػوالءالقػوـيسػتخةوفكنتممؤمنينتستخةوابتقعليكالهكشيعتهاف

بتقهمبانكارهمفضلهمالذصابػانهماللػهبػهمػنبػينالعػالمينكقدشػهدبػذلك

ركاقالعسػكرصفػيحػديثحػارثبػنفيمػااالشجارحيثاستشهدهاالنبي

فػذكرالخبػرالػيافقػاؿةالثقةيالطبيبالذصجاءبزعمهيداكصالنبػيزكل

ثػمشػهدتللنبػيفنػادتاشػهدافالالػهاالاللػهقػاؿةفاتتشجردعاالنبي

كاشهدافاكليػاءؾالػذينيوالونػهكيعػادكفبالرسالةثملعليبالوصايةثمقالت

اعداءقحشوالجنةكافاعداءؾالذينيوالوفاعداءؾكيعادكفاكلياءؾحشوالنار

مجنوفيعػدمػنهػذقياحارثاكةفقاؿزاليالتارثبنكلفنظررسوؿالله

فامنحارثكحسناسالمهالخبرفارصفيكلمقاـالشػهادةباالكليػاءجػزءاياته

الشػػهادةبالتوحيػػدكالنبػػوةكالرسػػالةكهػػوالءالقػػوـينكػػركفكلعلهػػميكةػػركف

.الشجرةلوكانوايشهدكف

ككذاحديثالضبالمشهورالذصجاءبػهاالعرابػييطلػبايػةكقػدالقي

مرغخديهفيالترابثمرفعراسهكانطقهاللهفقاؿاشهدافالالهاالاللػهالضبف

عبػػدقكرسػػولهكاشػػهدافاخػػاؾهػػذاعلػػيبػػنكحػػدقالشػػريكلػػهكافمتمػػداً

طالبعليالوصفالذصكصةتهكافاكلياءقفيالجنػةيكرمػوفكافاعػداءقابي

شػهدهػذاالضػبكامػناليهػودمػافيالناريهانوففامناالعرابيكقاؿانااشهدب
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كابدعفيالدينحيػثجعػلالشػهادةكافالضبايضاًالتاضركفالخبراككافراً

مندينهكقدامناالعرابيكاليهودبهػذاااليمػاففػاصباالكلياءجزءايمانهكركناً

.بدعةابدعناكاصضاللةخرجنا

كاليػةاالكليػاءكجعلػهمػنلقنمػناراداسػالمهبػامرقدكقدرايناعلياً

فيحػديثالطبيػبحدكدااليمافكاركافاالذعافكهوفيماركاقالعسكرص

رايتفقدبالغتفيالةسادكتناهيػتقاؿالطبيبافكةرتبعدمااليونانيبعدما

فػامرنيبمػا للهػالؾ التعرض اللػهتشػاءاطعػكقػاؿعلػيفي تةػرد اف امػرؾ

تشهدله ك بالجودكالتكمةكتنزههعنالعبثكالةسػادكعػنظلػمبالوحدانية

الذصانػاكصػيهسػيداالنػاـكافضػلرتبػةاهػلاالماءكالعبادكتشهدافمتمداً

اكالؾخيرخلػقاراؾكاكالؾمنالنعمماالذصاراؾمادارالسالـكتشهدافعلياً

رسوؿ متمد بعد كاحقخلقاللهبمقاـمتمدبعدالله قكبالقيػاـبشػرايعهكالله

احكامػػهكتشػػهدافاكليػػاءقاكليػػاءاللػػهكافاعػػداءقاعػػداءاللػػهكافالمػػؤمنين

كلةتكالمساعدينلكعليمابهامرتكخيرامةمتمدالمتشاركينلكفيما

علي شيعة صةوة لقنالكافراذااراداسالمهباالركافاالربعةالخبرفاراقك

فػاصبدعػةفػيهػذاكاصباالركافهػمصػةوةشػيعةعلػيكذكرافالمقرين

.تخريجخرجنا

كمثلذلػكمػافػيالكػافيبسػندقعػنيعقػوببػنجعةػرقػاؿكنػتعنػد

كاتاقرجلمناهلنجرافاليمنمنالرهبافكمعهراهبػةفاسػتاذفابرهيمابي

احػرؼلهماالةضلبنسواراليافقػاؿثػمافالراهػبقػاؿاخبرنػيعػنثمانيػة

نزلتفتبينفياالرضمنهااربعةكبقيفيالهواءمنهااربعةعليمننزلػتتلػك
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ذاؾقائمنافينزلهاللهعليهفيةسرقكينزؿاالربعةالتيفيالهواءكمنيةسرهاقاؿ

لم ما الرسلكالمهتدينعليه ك الصديقين علي ثمقاؿالراهبفاخبرنيعػنينزؿ

اخبرؾباالربعةكلهػااالحرؼالتيفياالرضماهيقػاؿاالثنينمنتلكاالربعة

كالثانيػةمتمػدرسػوؿاللػهامااكليهنفالالهاالاللهكحدقالشريكلهباقيػاً

كالثالثةنتناهلالبيتكالرابعةشػيعتنامنػاكنتػنمػنرسػوؿاللػهمخلصاً

بسببك الله من الله رسػوؿللهكافمتمداًفقاؿالراهباشهدافالالهاالارسوؿ

خلقػهكافشػيعتكمجاءبهمنعنداللهحقكانكمصةوةاللػهمػنكافماالله

العالمينالخبػرفر رب لله التمد ك الله عاقبة لهم ك المستبدلوف يػتأالمطهركف

اف اراد اذا لػهااليمػافكقػررقامػاـاالنػسكانه ثبػت ك االركػاف هذق ذكر يسلم

هذقاالركافهياالربعةاالحرؼالممتازةالخاصةالتػينزلػتالجافكذكراف

.علياالرضكارادهااللهمنخلقهفمالهوالءالقوـاليكادكفيةقهوفحديثاً

افحركؼاالسماالعظمركصعنالكاظمكيشيراليهذقاالحرؼما

 ك  نتن الثالث ك  الله رسوؿ د متم الثاني الله اال اله ال كؿ اال شػيعتنااربعة الرابع

انتهيكتسميتهاباحرؼاالسماالعظمالفمناعتقدبهاكدعػااللػهبهػانػاؿمنػه

 اراد.اما

كاذالقواالذينامنواقالواامنػافيتلوقولهتعاليقاؿالعسكرصكمنهاما

بمتمد كايمانكم عليبنابػيمقركناًيعني اخيه بامامة طالػبكافبااليماف

ـالزاهرةكاالقمارالمنيرةكالشموسالمضيئةالباهرةكافخلةاءقمنبع دقالنجو

اللهكاعداءهماعداءالله اكلياء جعلاركافااليمافهذقالخبرفاراقاكلياءهم

دكفغيرها .المذكورات



ٜٔٗ

كلماجاءهمرسوؿمنعنداللهمصدؽفيتلوقولهكركصعنالصادؽ

اك الػذين مػن فريق نبذ معهم اللػهكراءظهػورهمكػانهملما كتػاب الكتػاب تػوا

لماجاءهمجاءاليهودكمنيليهممنالنواصبكتابمنعنػداللػهقاؿاليعلموف

كايجػابكاليتهمػاككاليػةعليكصففضلمتمػدكعلػيالقرافمشتمالً

اعدائهمانبذفريقمنالذيناكتواالكتاب عداكة ك ذكرالخبرفاراقاكليائهما

هػوكاليةاالكلياءكشهدبافالقرافنازؿبهافمابػاؿهػوالءيكػذبوننابمػاكجوب

.بهذاالوضوحمنالدين

اكثػقعػرصااليمػاففػيحػديثركاقفػيكاراهاقدجعلهارسوؿاللػه

عػرصاؿابوعبداللػهػعليالطائيقاؿقالعوالممنالمتاسنبسندقعنابي اص

رسولهاعلػمثػمعػدكاالصػلوةكالزكػوةكصػوـفقاؿالتضاراللهكااليمافاكثق

كافلهفضػالًشهررمضافكالتجكالجهادفيسبيلاللهفكافيقوؿفيكلكاحد

 به افاكثػقعػرصااليمػافاؿرسوؿاللهػقفقالوااللهكرسولهاعلمفقاؿليس

بلافهذاانتهيالتبفياللهكالبغضفياللهكتواليكلياللهكتعادصعدكالله

الركنعالمةصدؽاالعتقادباالركافالسابقةكماركاقمنمجالسالمةيػدبسػندق

يعلمامتبلنػاياجيشمنسرقاففيحديثعنجيشبنالمعتمرعنعلي

كلياً يتب كاف فاف قلبه فليمتتن مبغض لناكافكػافيػبغضاـ بمبغض فليس لنا

سبتكلياً الله اف لنا بمتب فليس بمودتنػاككتػبفػيلنا لمتبينا الميثاؽ اخذ انه

.الذكرالتكيماسممبغضنا

ركاقفػػيالخصػػاؿعػػناالعمػػشعػػنمػػاكممػػايػػدؿعلػػيذلػػكصػػريتاً

حػباكليػاءاللػهكاجػبكالواليػةلهػمفيحديثشرايعالدينقاؿالصادؽ



ٜٔ٘

فهماليثمعداصنامتمدكاجبةكالبراءةمناعدائهمكاجبةكمنالذينظلموااؿ

يغيركاكلميبدلوابعدنبيهمكاجبةمثلسلمافكالواليةللمؤمنينالذينلمافقاؿ

ذرالغةارصكالمقدادبناالسودالكندصكعماربنياسركجػابرالةارسيكابي

بنعبداللهاالنصارصكعبداللهبنالصامتكعبادةبنصامتكخزيمةبنثابت

الخدرصكمننتانتوهمكفعلمثػلفعلهػمكالواليػةالشهادتينكابوسعيدذص

كتبفيالعيوففيماركاقكنتوذلكماالتباعهمكالمقتدينبهمكبهديهمكاجبة

اليالماموفمػنشػرايعاالسػالـفػاصتخػريجفػيهػذاالمضػماركاصالرضا

اكردناهػافػيتشريعفيهذااالعتباركهكذاسايراالخبػارالسػاطعةاالنػوارالتػي

كتابناالزاـالنواصبكانماذكرناهنامعدكدةمنهالئاليخلوكتابناهػذامػنشػرؼ

كافشػئتالبػواقيفراجعػهفهػذقاالخبػارقػدجاءتموافقػةمتمػداخباراؿ

عناالسالـفوجػبللكتابكالعقلالمستنيركماياتيكلالجماعمنالمللفضالً

بهاكاالعتقادبمضامينهاالتػيهػيكػوفهػذقاالربعػةتصديقهاكاالقراركالديانة

ينبهػكافشػاءتيكمػاياركافالدينكاصولهاككوفبواقيالشرايعفركعهاكسػي

 اللهافكتبلك.

 الوقبلٔ الثبلثٔ

 فٖ ثعط االدلٔ العقل٘ٔ الوَصًٍٔ ثبلوَاصٗي االلْ٘ٔ ٍ اًَاعْب ثلثٔ

دلةكاهلػهاصػتاباالفئػدةكلعلػهدليلالتكمةكهواشرؼاالالٌَع االٍل:

فياعينالظاهرييناستتسافكليسبػدليلكلكنػهدليػلذكقػيعيػانيكشػةيك

قدشتنبهالكتابكالسنةلكونهاشرؼاالدلةفةياالستدالؿبهعليهذاالػركن

:مقاماف



ٜٔٙ

االسػػتدالؿبػػدليلالتكمػػةعلػػيافكاليػػةاالكليػػاءكالبػػراءةمػػناالول

 امناركافالدين.االعداءمطلق

كيختلةػافػيالصػورةعلػينتػويتتدافيالمادةنوعاًاعلمافالشيئينامااف

التواطياكالتشكيكاكاليتتدافاالكؿيكوفالنسبةبينهماعرضيةكذلككزيػدك

عمركاككالناركالهواءكالثانييكوفالنسبةبينهماطوليػةاصاالدنػياثػراالعلػي

تهكذلػككػالمطلقكالمقيػدكالمقيػدعنػدنالػيسمػنحصػةمػنبمادتهكصور

المطلقكالمطلقاليتتصصكليسالمقيدمػنمػادةالمطلػقفيكػوففػيعرضػه

لصػػدؽاالسػػمفػػيالطوليػػةدكفالعرضػػيةكذلػػككالجسػػمالمطلػػقكالعػػرشاك

انيالكرسياكغيرهمامناالجساـالمقيدةفةيالطوليةليسالعاليكراءحدالػد

بتيثاذاتجاكزتمتدبكرةالدانيتػدخلفػيعرصػةالعػاليكاليكػوففػي

امكنةالمقيداتفيزاحمهابلهوداخلفيهاالكدخوؿمقيدفيمقيدكخارجعنها

الكخركجمقيدعنمقيدبلهواكليبهػامنهػاكاكجػدفػيمكانهػامنهػايعنػياف

ءسػواقفيكػوفقػدتتققنضػمبػهشػييرايتالعاليفهواذذاؾهوكالسواقكلػم

المقيداتكافرايتالدانيفهواذذاؾهومقيدكالمطلقكنعبػرعػنهػذاالقسػم

اليافالنورليسمادتهمنمػادةبالشعاعكالمنيرفالمقيدشعاعالمنيركنورقنظراً

خنثػيالمنيركانمامادتهمثاؿكشبحمنةصلمنالمنيركماركصفيخبرمعرفػةال

المنيراكليباالنوارمػناالنػواركافالعدكؿينظركفاليالمراةفيركفالشبحفاذاً

اكجدمنهافيمكانهاكليسنوربنوراالبرؤيةالمنيرفيهفاذاانقطعاعتبارقفاذاهو

ظلمةكعدـكقدحققناذلكفيسايركتبنافماداـيرصالمنيرمنالنورفهػونػورك

.عناعتبارالمنيرفهوظلمةافقطعالنظر



ٜٔٚ

يخلػػقالقلػػمكاللػػوحاكشػػيئاًقبػػلافمتمػػدكافاللػػهسػػبتانهخلػػقاؿ

غيرهماكخلقمنشعاعهمشيعتهمبالبداهةكعليذلكاستةاضةاالخباركتواطػؤ

انماسميتالشيعةشيعةاالثاركشيعتهممنهمكشعاعالشمسمنالشمسكركص

 شعاع من خلقوا كاالشػتقاؽهػواالشػتقاؽالكبيػركالضػيرفهػمنورناالنهم

اكجدفيامكنةكجوداتشيعتهممنهمكاكليبهممنهمكانمايدرؾتشيعالشيعي

صلواتاللهعليهمفلوقطعالنظرعػنكجػودهمفالتشػيعالػيسما كجودهم اعتبر

اكلهكاصلهكفرعهكمعدنهكمتقرا كنتم الخير ذكر تسػمعكالػمهاقكاقكمنتياف

فهػمسػالـاللػهعلػيهماصػلشػيعتهمكالنتناصلكلخيركمنفركعناكلبر

تاصللهماالبهمكالتتققلهماالبرؤيتهمفاذاكجبتوالهمكجبتػوالهمفػي

شيعتهمكمنعادصشيعتهمكهويعلمانهممنشيعتهمفقدعػاديهمفقػدركصفػي

لػيسالناصػػبمػننصػػبلنػػاقػػاؿعبداللػػهالوسػائلباسػػنادعديػدةعػػنابػي

متمدكلكنالناصبمنكاؿيقوؿاناابغضمتمداًالبيتالنكالتجدرجالًاهل

كمػرفػيحػديثجػيشبػننصبلكمكهويعلمانكمتتولوناكانكممنشيعتنا

يعلمامتبلنااـمبغضفليمتتنقلبػهفػافكػافمنسرقافالمعتمرعنعلي

فعلمبدليللنافليسبمتبلنانافليسبمبغضلناكافكافيبغضكلياًليتبكلياً

اظػالؿاعػداءالتكمةانهيجبكاليةاكلياءاللهكالبراءةمناعداءاللهفانهمايضػاً

بتكمالمقابلػةكالمرئػيفػيهمهػوهػمثػمحػدكدالتػوليتختلػفمتمداؿ

لهمكاجمػعلكمػاالتهمكبتسباختالؼمراتبالشعاعفكلمنكافهواحكي

نهمكفضائلهمكافاكليبالواليةحتيافالقريباالقربمناالشعةالذصالوػ ػش

فرؽبينهكبينالمنيراالانهعبدقكنورقلهمنالواليػةمثػلمػاللمنيػراالافتػوالق



ٜٔٛ

الجلالمنيركتػوليالمنيػرالجػلنةسػهكيتتقػقتمػاـتػوليالمنيػربتػوالققػاؿ

كاحبمناحبككابغضمػنابغضػككمبغضػكمػنليع احبك من متبك

 ابغضككابغضمناحبككاحبمنابغضك.

يػرالمنيػرفيػهراصالمنيرفيهكاذالمءكهواناذكرناافالنورنورمابقيشي

كجهػةالػينةسػهفهوظلمةفالشيعيلهجهتافجهةاليالمنيركبهػايكػوفشػيعياً

االمنيرفمنالحظفيهجهتهالػيمنيػرقكتشػيعهكشػعاعيتهثػمابغضػهفاليرصمنه

النهابغضالمنيػركامػامػنابغضػهكافراًفقدابغضالمنيركيكوفببغضهلهناصباً

ءاخػرالمػنجهػةالحنةبينهكبينذلكالرجلاكلخلقسيئلػهاكلعمػلاكلشػي

يهانػهابغػضكلػيعلػيكشػيعتهتشيعهفذلكليسيرجعاليالمنيركاليصدؽعل

افكاففيغيرمتلهفالتغةلفافالشيعيفليسيكةركالينصبكافكافلهفسقاً

لهجهتافالبتةكيمكنللنةسالتوجهالػيكػلجهػةمنػهبػدكفالجهػةاالخػرصك

فلػيسظػاهراًصػالتاًفيهماكعمالًحسناًكذلكاالمرفياعدائهمفلواحببتخلقاً

جعاليحباعدائهمبلاليحػبهماذذلػكالمتبػوبمسػتةمػنمػوالؾذلكير

كهػواليذلػكبقولػهفيهمبالعرضمنجهةاللطخكالخلطكقداشارالصادؽ

تتولوناكانكممنشيعتنا انكم نعميختلفالشيعةبتسبالمراتػبكيكػوفيعلم

مناسػتهلكجهتػهالػياعتبارالجهتينفيالذينلكلمنالجهتينفيهماعتباركاما

نةسهفيجهتهاليموالقبتيثانهاليعرؼاالبهكاليرصمنهاالهػوكهػومنقطػع

اليهمعركؼبهمضمتللديهفػذلكالػذصاليعػذراحػدفػيبغضػهكاليقبػلمنػه

ابغضجهةتشيعهكانماابغضتجهةنةسهاذلػيسلػهاعتبػارمػناالعتذاربانيلم

ذركءمناثارقاالاثاركاليتهكسلمافكابػيكعدـبقاءشينةسهالسيمابعدموته



ٜٜٔ

المقدادكعماركاضرابهمفيكلعصركاكاففالعذرالحدفػيبغضػهمكامثػاؿ

.ذلككثيرة

كرباللػورفعػتبقصػدكونهػاتربػةالتسػين تربة اف كػافلهػااالترص

ةلهػاكهكػذااالمػرفػيكػلترفعبهذاالقصدالحرمػاالحتراـكفيهاالشةاكافلم

تاخذالتربةمػنجػوارقبػرقصػلواتاللػهعليػهفتلػكلشػدةتربةمنارضهالياف

يهػافقػداسػاءاالدبالػيصػاحبهااالنتسابالتتتاجاليقصدكمناساءاالدبال

كذلككلماتالقرافهيالكلماتالتييتةػوقالعػرببهػافلػوكػافلةظػةقػػاؿك

التمسهااالبطهارةكاذاكانتمكتوبةبقصدلةػظغيػرقفػالمكتوبةبقصدالقراف

كقػلهػواللػهاحػدحرمةلهاكاماكلماتصريتةفيالقرانيةالتتتملغيرهاكػ

الرحمنالرحيم الله كامثالهافالعذرالحدفيمسهابالطهارةكاليسمعمنػهبسم

.لقرانيةانهمسهابغيرقصدالقرانيةاذكانهالحيثلهااالا

كمتمػدككذلكامرالشيعةفكبارالشيعةالػذينبػذلوامهجهػمدكفاؿ

صرفواعمرهمفيعلومهمكبذلهاكنشرهاكالينسبوفاالاليهمكهممنالعدالةك

التقوصكالزهدبمكاففالعذرالحدفيبغضهمكعػداكتهماذالتبػاففػيهمجهػة

شيعكانهمعلماءمذهبالشػيعةكحملػةعلػوـجهةتشيعهمكاليعرفوفاالبالتااال

 فتدبرحةظنااللهمنشركرانةسناكسيئاتاعمالنا.متمداؿ

مػنتمػاـمتمػدذكرناافكاليػةاكليػاءمتمػدكاؿبالجملةقدتبينمما

كاليتهمبلهيكاليتهمحقيقةاليسرفعالسػيفرفػعالتديػدككضػعهكضػعهك

يسحبنورالشمسحبهاكبغضهبغضػهافكػذبمػنحبهحبهكبغضهبغضهكال

تبػينافمتمدكهويػبغضنػورهمكشػعاعهمبعػدمػاكاؿيزعمانهيتبمتمداً



ٕٓٓ

 نورهمكشعاعهم.فالناً

ليسمنشعاعمتمدكءكهوانهربمايسوؿلالنسافنةسهاففالناًبقيشي

اذاصػحى واقضػهميثبتفالباسببغضياياقكليسبغضػهبغمتمداكلماؿ

عليالمسلمانكملستماكلياءاللػهكاالذلكعنهممطلقافبذلكيتجهاليهودصايضاً

لكنانتبكمكهكذاالسنيعليالشيعيكالمعوؿعليظهوراالثارفافلكلحقيقة

فػاذاكػافاثػرعليكلحقحقيقةكعليكػلصػوابنػوركماقاؿالنبياثراً

اؿ كالية كبغضاعػدائهمكالعمػلباثػارهمفمػابالػهلػيسمػنمتمدالرجل

شعاعهمكنورهمافهذااالتلبيسالملبسينكتعللالمتعللينكمااذاكػافالرجػل

ينكرفضائلهمبعدالبيافكيبغضاكليػاءهمكيػوالياعػداءهمفمػابالػهلػيسمػن

 الناصبين؟

 علػيافللشػيعةدرجػاتكفػيهمسػاالثانيك االسػتدالؿ بقينكفػي

 عملواكحقوؽبتسبمقامهم.الحقينكلكلدرجاتمما

انمػاكمػاركصمتمػداعلمافاللػهسػبتانهخلػقالشػيعةمػنشػعاعاؿ

كالشكافالشعاعمنلدفالمنيرسميتالشيعةشيعةالنهمخلقوامنشعاعنورنا

افالشػعاعاليمنتهيغايتهمختلفالمراتبباختالؼالقوابلالتيضمنتهكافكػ

كمؤثرقفكلماقربالػيالمنيػركػافاكحػدكابسػطكمنحيثالصدكركحدانياً

الطفكانوركاشبهبالمنيرحتيانهيصلالػيمقػاـيػرؽفيػهالقابليػةحتػييكػاد

كككلمابعدعنالمنيركافاشدتكثػراً*فكانماخمركالقدح*يةنيمننةسهاف

يكوفظلمةكالنوركالذكرللمنيرالمنيرحتييكادافباغلظكاكثفكاقلشبهاً

كمابينذلكدرجاتالتتصيفنػورالمنيػركظلمػة*فكانماقدحكالخمر*فيه



ٕٓٔ

مثلثافتداخال كانهما راسكلمثلثعليقاعدةاالخرفةػيقاعػدةالنػورالقوابل

مػةنقطػةمػنالنػورنقطةمنالظلمةمستهلكةكالحكماالللنوركفػيقاعػدةالظل

مستهلكةكالحكماالللظلمةكاليعقػلالطةػرةفػيدرجػاتالنػوركالقوابػلالف

القابلفيالدرجةالعليامػناالمكػافالنػهالالتعػينموجػودكالمعطػيذكجػودك

المقتضػيموجػودكالمػانعمةقػودكالقابليػةالالحقػةبنةسػهامنتطػةعػندرجػة

ثميتجليبهػاللثانيػةيتجليفيالقابليةاالكلياكالًيرافاالستةاضةمنالمنيرمنغ

كبهذاالعجزكاالنتطاطصارتثانيةكالحقةكالالحقهوالعاجزعناالستةاضة

فكيػفيسػتةيضالالحقػةقبػلالسػابقةكهػيابعػدقبلالسػابقكااللكػافسػابقاً

يرغشاءككقايػةتكثػفبالمنيرمنالسابقةكمتجوبعندرؾالمنيرمنغتناسباً

نورقكالسابقةاكليبالمنيركانسبمنالالحقةكمتمكنةمنالنظراليالمنيرمػن

غيركاسطةفاصدليلعليكجودالتسعةادؿمننةسالعشرةاذهيتسػعةاضػيف

اليهاكاحدفكيفتنكرهاكاصدليلادؿعليكجودالنةسمنالجسدالمتجػوب

النةسكيرصاثرالعقلعليهكاصدليلادؿعليالنورالقػوصعنالعقلاالبواسطة

منكجودالنورالضعيفكيعلمافضعةهليسلضعفالسراجكانماضعةهلشوب

الدليػلالنوراالتيبظلمةالقوابلالسابقةكبظلمةقابليتهكبعدهاعنالسراجفاذاً

صينكيعلموفانهمليسوابػاكؿادؿعليكجودالكاملينمنالشيعةمنكجودالناق

يكػوفبيػنهمكبػينالمنيػركسػايطعلػيصادرعنالمنيركاشبهاثربهفالبػدكاف

كجعلنابيػنهمكبػينالقػرصالتػيباركنػافيهػاقػرصحسببعدهمقاؿاللهتعالي

وفكالسابقوفالسابقكقاؿامنينظاهرةكقدرنافيهاالسيرسيركافيهالياليكاياماً

فاذاكجػودالكػاملينمػنالشػيعةاظهػرمػنالشػمسكابػينمػناكلئكالمقربوف



ٕٕٓ

حتػيانػهالفػرؽبينػهكءبالمبػداالمسكالشكانهمفيغايةالقربكاشدشػبهاً

بينهماالانهمعبادقكخلقهفتقهابيدقبدؤهامنهكعودهااليهكالمرادبعػدـالةػرؽ

يالةرؽفيالذاتفذاتالنورعبدالمنيػركاثػرقعدـالةرؽفيالصةةكبالمستثن

ءكامافيالصةةكالةعلفالفرؽاذالنوربنةسهصةةالمنيركفعلهاحدثهالمنشي

بػالمنيرفػيالصػةةكاحكػيلػهثػمءشػبهاًفالذينهمعندقاعدةالنػوراشػبهشػي

لكػلطائةػةحػقفػاذاًءاليافاليبقيفيهاالذكرالمبػدفشيئاًيضعفالشباهةشيئاً

كاراءتهااياقكذلكالتػقهػومػاللػوليعلػيالرعيػةمػنءبتسبحكايتهاالمبد

السمعكالطاعةكالميلاليهكالمتبةلهكمعرفةاالعليبهكالتوجهاليهمنهكامثاؿ

كجدتػهكتؤدصاليػهحقػهعلػيحسػبمػاذلكفاينماكجدقالرعيةيجبعليهااف

ذكرنػامػنمراتباالكلياءكدرجاتاالصةياءفترقػبكاكتةينػابمػاتيكعدديسي

 فصلناقفيكتابناالزاـالنواصب.دليلالتكمةهنالما

حظالسالكينكاربػابالقلػوبمػندليلالموعظةالتسنةكهوالٌَع الثبًٖ: 

الػذينيسػتمعوفالقػوؿالمؤمنينالذيناشاراليهمربالعالمينبقوله عباد فبشر

 فيتبعوفاحسنهاكلئكالذينهديهماللهكاكلئكهماكلواااللباب.

:نستدؿفيالمقاميناعلمافبهذاالنوعمنالدليلايضاً

 االستدالؿعليكجوبكاليةاالكلياءكالبراءةمناالعداء.االول

اعلمافاللهسبتانهخلقالخلقلةائدةكهيالجودعليهمكالتةضلكالكػرـ

ةاالبديةكالقدرةالكاملةكاالحاطةالتامةكالكماليةالباقيػةلػهكهػيالتػيبالتيو

كعدهممننعيمالجنةكالينالوفتلكالةائدةاالبافادةاللهاياهاكاليتتقػقاالفػادة

االبقبولهمكاستةادتهمكتلكاالستةادةهيفعلهػمكمػنهمكخلػقفػيهماالختيػار



ٕٖٓ

الذـمعرضهمثمعلمهمطريقاكتسابتلكالمقامػاتكليستتقالمدحمقبلهمك

ماخلقتالجنكاالنساالسماهاالعبادةكمكنهممنالعصيافلتتتققالعبادةفقاؿ

ككانتتلكاعرؼخلقتالخلقلكيكلماكافاكؿالعبادةالمعرفةقاؿليعبدكف

افاللػهقالطريقهػيالمتبوبػةللػهعزكجػلالنهػاسػببالوصػوؿالػيداررضػا

كرضاءاللهرحمتهكسخطهعذابهاليرضيلعبادقالكةركافتشكركايرضهلكم

افكنتمتتبوفاللهفػاتبعونيللهتعاليقاؿككافالعاملبهاكالسالكفيهامتبوباً

فسوؼياتياللػهكقاؿكاللهكليالمؤمنينكاللهكليالمتقينكقاؿيتببكمالله

يت ك يتبهم اعزةعليالكافرينبقوـ المؤمنين علي اذلة الػيغيػرذلػكمػنبونه

اليخالفرضػاءاالياتكمنيتبهاللهيتبهالرسوؿالبتةالجلافرضاءالنبي

اللهالبتةكمعاداتهممجانبةرحمةاللهكالنبيليسيجانبرحمػةاللػهكمػنيتبػه

االمػرككيػفءمػنفػانهماليخالةونػهفػيشػيمتمػديتبػهاؿالرسوؿ

يعادكامناحبهاللهكرسولهاكيتبوامنابغضػهاللػهكرسػولهفػاذاكػافيمكناف

يكونواالشيعةالمتبعوفلهمكالموالوفاياهمممنيتبهاللهكرسولهكاكلياؤقكلم

يعػػادصمتبػػوبيناالالتبػػاعهممتػػاباللػػهكمراضػػيهكيػػفيجػػوزلػػوليلهػػماف

لهػمداءهمككليهمهوالمتصفبصةتهمكهػواذاكػافمتبػاًاكلياءهماكيوالياع

لصةتهمفافذاتهمممتنعةعػناالدراؾكصػةتهمموجػودةفػياكليػائهمكافمتباً

بصػةاتهمهػذاكالمػؤمنمػؤمنباتباعػهاكامػراللػهكفوجبكاليةمنكافمتصةاً

لمتبةهيالميلكغايتهػااجتنابهنواهيهكاكتسابهالعلةالغائيةكهيقربهتعاليكا

االتصاؿفالمتبللمتقربينالياللهسبتانهمتوجهالياللهمتقرباليػهكالعػداكة

هيالتنافركالتباعدكعداكةالمتقربينالياللػهتعػاليتنػافرعػندارقػرباللػهك



ٕٓٗ

جوارقكتباعدعنػهفمتبػةاكليػاءاللػهسػببالتقػربالػياللػهكعػداكتهمسػبب

يتباعدبػهعناللهفمتبتهمطاعةللهكعداكتهممعصيةلهفاليختارعاقلماالتباعد

يتقػرببػهالػياللػهعزكجػلعنجواراللهالذصفيهخيرالدنياكاالخرةعلػيمػا

فيترـعنكلخيرفيالدنياكاالخرةكمتبةاالكلياءاتصػاؼبصػةةاللػهكصػةة

اتصػاؼبصػةةاعػداءالػدينكاعػداءكعػداكةاالكليػاءيقيناًرسولهكحججه

الرسػػوؿاالمػػينكاعػػداءحجػػجاللػػهعلػػيالخلػػقكفػػيالتقيقػػةهػػذااالمػػرمػػن

الضركرياتالتيالتتتاجاليالدليلككػلنظػرصانتهػياليػهكجػبالتسػليملػه

 فالنطيلبذكرقالكالـ.

الكػاملينبهػذاالػدليلكيتتػاجالػيالثاني كجػود علػي االسػتدالؿ

هيافاللهسبتانهكماعرفتخلقالخلقلةائدةكالينالوفتلػكالةائػدةمقدمةك

كمطاكعتهملمةيػدهاكاالباسبابحصولهاكاسبابحصولهامةيدهاكهوموجود

منهمك جهاتتلػكالمطاكعػةالطاعػةكاليعرفػوفتلػكالطاعػةاالبػالتعليمكهي

يجػرصاالشػياءاالكابػياللػهافاليقدركفعليالعملبهااالبػالتمكينكالتوفيػق

كهػيالرسػلكباسبابهافالبػدمػنسػببالتعلػيمكالتمكػينفخلػقلػذلكاسػباباً

التججكاالكلياءالكاملوفصػلواتاللػهعلػيهمكاحتػيجالػياالكليػاءمػعكجػود

احتيجاليالتججمػعكجػودالرسػلكالعلػةفيػهافالرسػوؿشػخصالتججكما

الموتكمػاداـشػريعتهباقيػةتتتػاجالػيحػافظكمػؤدعنػهكبشرصيجرصعليه

خليةةمنهكهوالتججكالرسػوؿكالتجػةشخصػافبشػريافيكونػاففػيبلػدك

اليمكنااليصاؿالياطػراؼمابعػثاليهػااالبواسػطةالتملػةكالثقػاتالقػابلين

يتلػكاالطػراؼكللتعليمكالتمكينكهمعلماءامتهكرعيتهكخلةاؤقالجزئيةالػ



ٕٓ٘

لوالالعلماءالمبلغوفلماانتشرالدينكلماتعلمالجهػاؿالشػرعالمبػينكلمػاتمكن

القابلوفمنالعملبمقتضيامرالرسوؿكنهيهكالسيمافيحاؿفقدالنبػيكغيبػة

الوليكدكؿالضالؿكغلبةالجهاؿككثرةاالعداءكقلةاالكلياءكانطمػاساالثػار

لطػػرؽخػػالؿالػػدياركخةػػاءالتػػقفلػػوالاكلئػػكالعلمػػاءالمعلمػػوفكتشػػعبا

مػنعنابيػهالممكنوفلمابقياحداالارتدكماركصعنالعسكرص لػوال

منالعلماءالداعيناليهكالدالينعليهكالذابينعندينهيبقيبعدغيبةقائمكم

مردتػهكمػنفخػاخبتججاللهكالمنقذينلضعةاءعباداللهمػنشػباؾابلػيسك

يمسكوفازمػةقلػوب الذين كلكنهم الله دين عن ارتد اال احد لمابقي النواصب

كما الشيعة اكلئكهماالفضلوفعنػداللػهضعةاء سكانها السةينة صاحب يمسك

انتهيكانتتعلمافكلالدنياجهلكاليعبدبهاللهاالمواضعالعلمكمواضعالعلم

فلوكانتالبالدخاليةعػنالعلمػاءسػواءكانػتفػيعصػرعندالعلماءكجوارهم

التجةاكبعدقكانتجاهلةكاليعبداللهبالجهلكالتجةبنةسهبشراليتضركػل

بلدفتبقيالبالدفيالجهلفالتعبداللهفوجبفيالتكمةايجػادعلمػاءاخػرغيػر

 ليوـالمعاد.التججيجوبوفالبالدكيعلموفالعبادكيمكنونهممنالتزكد

فاذاعرفتهذقالمقدمػةالسػديدةفانصػفربػكالػيسكجػوداكلئػكمػن

التكمةكعدمهمخالؼالتكمةكافعجزتعندرؾذلكاليسكجػوداكلئػك

يعدؿاللهعناالكملاليغيراالكمػلكيجوزافاكملكاسهللترقيةالعبادكهل

جادكترؾاالكليقبيحعليالعبػادهوقادرعليايجاداالكملكاالكملاكليباالي

عنالقوصالقادرالمختارالبتةكقدعاتباللػهبتػرؾاالكلػياالنبيػاءفكيػففضالً

تسػػالكالػػنةسالقويػػةكيتػػرؾاالكلػػيبنةسػػههػػذاكالػػنةسالضػػعيةةالتقػػدراف



ٕٓٙ

تضػػمتلكتتالشػػيعنػػدهافػػالخلقالضػػعيفالكثيػػراليقػػدركفعلػػياالسػػتةادة

يجػرعػادةالعػالمعلػيذلػكككاملالقػوصالواحػدالشخصػيكلػمالكاملةمنال

يجرعادةاالنبياءكالتججعليتكميػلالخلػقالناقصػينبخػرؽالعػادةفالجػللم

ذلكفيالعادةاحتيجاليكجودكاملينجزئيينيكونوفكسائطبينالتججكبين

كجعلنػااؿتعاليقالضعةاءفيحضورهمكغيبتهمكيكونوفخلةاءهمعليهمكما

قرصظاهرةكقدرنافيهاالسيرسيركافيهالياليفيهابينهمكبينالقرصالتيباركنا

فمنانصفربهكعلمسياسةالمدفكطريقالهدايةكاالرشادعلمافامنينكاياماً

كاالسهلكافاللػهسػبتانهكجوداكلئكالهداةكاجباكهواالكليكاالكملاقالً

 يترؾاالكليلماعاتبانبياءقبترؾاالكليكلقبتهعنالقادرالغني.ال

يكوففيكػلعصػرلهػمشػيعةكػاملوفمكملػوففتبينكظهرانهالبدكاف

حملةاسرارهمكاثارهممؤدكفاليشيعتهمعنهمكبذلكاستةاضتاالخبارمنهػا

نيػػونسعػػنركاقفػػيالعػػوالممػػنبصػػايرالػػدرجاتبسػػندقعػػنالتسػػينبػػمػػا

فاذاكافاالمريصلاليهيعنيالياالماـالالحقفيصةةاالماـقاؿعبداللهابي

الًعشرملكاًةاعانهاللهبثلثمائةكثلث بعدداهلبدرككانوامعهكمعهمسبعوفرج

دعوااليهاكالًكاماالسبعوففيبعثهمالياالفاؽيدعوفالناساليماكاثناعشرنقيباً

اللهػمكمنخطبػةلعلػييبصربهاعمالهميجعلاللهفيكلموضعمصباحاًك

افالعلماليازركلهكالينقطعموادقكانكالتخليارضكمػنحجػةك العلم اني

لكعليخلقكظاهرليسبالمطاعاكخائفمغموركيالتبطلحججككاليضل

كاالعظموفعنداللهدداًاكلياؤؾبعداذهديتهمبلاينهمككماكلئكاالقلوفع

قدراًجل يتػادبوفبػادابهمكذكرق الػذين الهػادين االئمػة الػدين لقادة المتبعوف



ٕٓٚ

ينهجوفنهجهمفعندذلكيهجمبهمالعلمعليحقيقةااليماففتستجيباركاحهم

استوحشاستوعرعليغيرهمكيانسوفبمالقادةالعلمكيستلينوفمنحديثهمما

 المكذبوف اهلالدنيابطاعةاللػهمنه صتبوا العلماء اتباع اكلئك المسرفوف اباق ك

تعاليكاكليائهكدانوابالتقيةعندينهمكالخوؼمنعػدكهمفػاركاحهممعلقػة

كف ينتظػر الباطػل كلػة د فػي صمت خرس اتباعهم ك  ؤهم فعلما االعلي بالمتل

كيبطلالباطلهاقه  بكلماته التق الله سيتق ك  التق كلة د اقطوبيلهػمعلػيل

ؤيػتهمفػيحػاؿظهػور يػاشػوقاقالػير ك  دنتهم ه حاؿ في دينهم علي صبرهم

ك كاجهم كاز كمنصلحمنابائهم دف كاياهمفيجناتع كسيجمعناالله كلتهم د

كاعلمكػمهػذاعمػنعبداللهكفيالكافيفيحديثعنابيذرياتهم انظر

اهل فينا فاف كنه عتاخذ خلف كل في كالًالبيت كد تتريػفالغػالين عنه ينةوف

كيلالجاهلين كتا .كبمضمونهاحاديثكثيرةانتتاؿالمبطلين

جل الله اف ظهر ك كعزاليخلبهذااالمػرالعظػيمكاليتػرؾاالكلػيكفتبين

االماـكحدقاليكةيلهذااالمػربتسػبالعػادةاذ كجود اف ك الخلق هذا اليهمل

 ك بتر ك بر قطعة كل البدمنخلةاءلهكحكاـيبعثهمالياالفاؽليهػدكااليشهد

كيعلمواكلمنعرفوقباالستعدادلئاليضلاكلياءاللهكلػوالذلػكلبقػيالخلػق

 يتمالدعوةكضاعمنفياالطراؼ.عليالجهلكالضاللةكلم

فبصددتعييناكلئككلسنااآلقلتكافقلتذلكالزـكهمفقهاءالشيعة

ثباتاكمػلمػنضػعةاءالشػيعةكجهػالهمبػهيعلمهػماللػهمػنالجهالػةكغرضناا

يكوفالخلقمنالتكيمفػيغايػةيتبعوقفافالواجبافيمكنهممنالطاعةكافلم

يتبعهالناسفالنقصعليخلقاللهكماافالذصخلػقالعطػشخلػقاالتقاففافلم



ٕٓٛ

 فيخلقالله.نقصيشربرجلالماءحتييموتفالالماءفافلم

 فػللهتتتقبابالعرشطائةػة

 

اجالالً  الناس عيوف عن  ً  اخةاهم

 

موركفبالهدايػةكمشػاهدكفالقوابػلفمػنعرفػوقباالسػتعداديكهمنػاظركفمػ

كالسػنةكالاجماعػاًيضيعكمنالبديهياتافكجوداكلئكالينافيكتاباًوقافلماخل ّ

يردهذاالقػوؿعلػيالقػائلينبػهلعػدـقيػاـالحداففاليجوزكالضركرةكالعقالً

اليكػذبكمػنكػافمتػديناًقػلهػاتوابرهػانكمافكنػتمصػادقيندليلعليكذبه

يصػعديثبتليكجودهمكامااالنكػارمػعانػهلػمهوالءالقوـغايةاالمرانهيقوؿلم

العاقلفاالنكػاريطفبجميعالبالدفكيفيجوزعنديخرؽاالرضكلمالسماءكلم

كتبناقهناكفػيسػايركتبنػامخاطرةالنةسالبتةكافراجعامرأكانصفمننةسهما

عرؼبالغبارانهيجػبكاليػةاالكليػاءكالبػراءةمػناالعػداءكاالطاعػةكاالنقيػاد

 لركساءالمؤمنينككجودهمالزـفيالتكمةكمناللطفالواجب.

الهػلفنسػتدؿبػذلكايضػاًادلػةبػالتيهػياحسػندليلالمجالٌَع الثبلث: 

:الجداؿعليالمقامين

االعػداءفاالول مػن البػراءة ك االكليػاء كاليػة كجػوب علي االستدالؿ

 .نوعاً

فاقوؿالشكافاللهسبتانهخلػقهػذاالخلػقكبعػثالػيهمالرسػلكانػزؿ

بمػنهممجيبػوفكعليهمالكتبكدعاهماليامتثاؿاكامرقكاجتنابنواهيهفاجػا

اعرضمنهممعرضوفثمافقلتافاللهسبتانهدعاهمالػيمػافيػههالكهػمكبػه

بعدهمعنهفذلكخالؼالبداهةفافاللهكعدهمبالطاعػةخيػرالػدنياكاالخػرةك

بالمعصيةشرالدنياكاالخرةكنرصانهاهلكاالمػمالماضػيةبعصػيانهمكافقلػت



ٕٜٓ

نجػاتهمفػيالػدنياكاالخػرةكبػهيتقربػوفاليػهفػالمجيبوفانهدعاهماليمافيػه

تقػوؿافاللػهيػبغضللدعوةناجوفكمتقربوفالياللهسػبتانهثػماليخلػوامػااف

المجيبينالناجينالمقربينكامايتبهمفافقلتباالكؿخالةتضركرةاالسػالـك

اؤقمتقربػوفاليػهيتػبهمكاللػهكاحبػؤالكتابكالسنةكافقلتبالثانيفهماكليا

تقػوؿانػهيكػوفمقربػاًيتبونهفاذاكانواكذلكاليخلوقولكفيحبكلهممناف

خالةتالبداهػةثانيالعنهمفافقلتباليهماكتقوؿانهيكوفمبعداًمنهمكموصالً

منالمناسػبةكيكػوفسػبباالتصػاؿكدليػلالمجانسػةكالػبغضيفافالتبينش

للمنػافرالنػهللمجانسالنهيقويػهكعػدكاًكلمجانسيكوفمتباًبعكسذلكك

كؿاكتتضعفباضػدادهاكافقلػتبػااليضعةهضركرةافاالشياءتتقوصباشكاله

فتبكالكلياءاللهدليلعليمناسبتكمعهمكمجانستكلهمكيكوفسبباتصالك

كلياءاللهدليلالسعادةفاذاحباحشرقاللهمعهمناحبحجراًبهمحتيانهركص

مجادلةفانػهبػديهيافشػاءاللػهكبغضهمدليلالشقاكةكبهذاالقدرنكتةيمنال

 الاحدمناهلاالسالـبلمناالديافقاؿبانهاليجبحباكلياءالله.ك

االستدالؿبهعليكجودالسابقينكالوسايطمنالمؤمنينكالثانيك

يقوؿليسفػيخلػقاللػهاتقػيمنػيكاكرعكجدعاقالًبديهيكانيالاذلكايضاً

يجبجميعالمشرؽكالمغػربكاعلمكاكملككيفيتةوقالعاقلبذلككهولم

يطلععليمافيالصدكركعليعباداللػهالظػاهرينفضػالًجميعبقاعاالرضكلم

لمسػلمافعنالمغمورينكاليدؿعليذلكدليلعقليكالكحيفاذايجبعليا

مندرجةاليبتعليعدـكوفكاملينفيالعلمكالعملفيكلعصركينزؿاكالً

االنكاراليدرجةاالحتماؿكاليردعليالقائلينبهقولهمكاليكذبهمبقولهمفاف



ٕٔٓ

يقػدراليجػوزانكػارقكافلػمكالعقالًكلمنادعيمايمكنكونهكالينافيديناً

يدعهمدعفاذانزلتمنعرصةاالنكػارجودقفينةسهكافلميثبتهاذيتتملكاف

مبعوثعليكلالنػاساـبعضػهمفػافقلػتاليمقاـاالحتماؿفاقوؿافنبينا

قلياايهاالناسانيرسوؿاللهبعضهمكذبتكافقلتكلهمصدقتلقولهتعالي

عػثاليػهاـالفػافعليالكليجباالبػالغالػيمػنبفافكافمبعوثاًاليكمجميعاً

ياايهػاقلتالامتلتكذهبتفائدةالبعثةكافقلتنعمصدقتكقػاؿاللػهتعػالي

افعليكاالكقاؿتةعلفمابلغترسالتهانزؿاليكمنربككافلمالرسوؿبلغما

هلالبالغ الشخصػيةالزمانيػةفػيالعػادةاففاقوؿ البشرية الخلقة في يصػليمكن

ليجميعاقطاراالرضكيوصلاليالكلفيالمدةالقليلةاـالكهػلالنبيبنةسها

يصلاليجميعالعبػادذلكاـالفافقلتنعمكذبتكافقلتاللمفعلالنبي

يخػلفالتقػدرعلػيكالبالدصدقتفاقوؿهلاخلباالبالغفليسبمعصوـاـلػم

لهبنةسػهاالبػاالبالغيخػلفهػليتتقػقاالبػالغمػععػدـكصػواختياراالكؿفلػم

يكػوفالواسػطةالػذصينبغيافبواسطةاـالكالشكانهاليمكناالبواسطةكهل

اليسػعكاختيػاريكوفجػاهالًيبلغاكيجوزافبمايكوفخليةةلهفياالبالغعالماً

يريػديصػلاليػهعػالمبمعنػيمػاالثانيفتبينانهكاففيعصرقبينهكبػينمػنلػم

هكيجبعليهممتابعتهكالردعليهردعليهكالقبوؿمنهقبوؿمنهكحبهملػهيبلغاف

القيمػةحبلهكبغضهملهبغضلهككذلكنقوؿهورسوؿالػيالخلػقالػييػوـ

لئاليضيعمنفياصالبالرجاؿكارحػاـفجعلفيكلعصرخليةةبدلهمعصوماً

شرشخصياليمكنهعػادةاالبػالغالػيبالنساءالييوـالقيمةكذلكالخليةةايضاً

جميعالخلقكاليمكنااليصاؿاالبعلماءصالتينكاملينبهميقوـعموداالبػالغ



ٕٔٔ

اللػهعلػيهمفػافالنػاسكيتمالتجةعليالعبادكاشدمنذلكحػاؿغيبػتهمسػالـ

احتياجاً اشد كالنبػياليالعلماءفوجودالعلماءالمبلغينمػنشػركطابػالغحينئذ

منتمامػهكاسػبابهكيجػببقػدركجػوباالبػالغكمنكػرقمنكػراالبػالغكفػي

االخالؿبهتضييعالدينكاالهماؿفيابالغرسػالةربالعػالمينكمػنالبػينانػه

يبلػغالنبػيليسبناءالرسلعلياالبالغعلينتوخرؽالعادةكالجلذلكلم

نمااتخذسةراءعلماءكحملهػمعلمػهكبخرؽالعادةكهواشرفهمكاملكهملهكا

يركيػهعنػاثقاتنػاالعذرالحدمنموالينافيالتشكيكفيماارسلهماليهمقاؿ

نةاكضهمسرناكنتملهماياقاليهمك بانا اماالتوادثالواقعػةكقاؿقدعرفوا

اللػه حجة انا ك عليكم حجتي فانهم حديثنا ركاة الي فيها فوجػودهممػنفارجعوا

االمامةيعنياليتتققالرسالةكاالمامةالعامةاالبوجودشػيعةعلمػاءتماـالرسالةك

امػربابالغػهالػيالخلػقكبػدكنهمناقصػتاففػيالعػادةحلماءمبلغينعنالتجةمػا

عنمتضالعنادقوؿبعدـتماـالرسػالةفالقوؿبعدمهمبعدكونهبالحجةكصادراً

امربهكعدـالعصمةنعوذباللهكذلكليسكػالـمػؤمنماكالنبوةكاخالؿالتجةب

 باللهكرسله.

راكالخبػارهمالػيسػاير مػن ازيػد كجػود اليةيػد هػذا كالمػك قلت اف ك

اليكةيالراكصكحدقفػافامػماالرضاقى  المكلةينكنتنالننكرذلك

كربحاملفقهكليسبةقيهفاليكةيمتػض متةاكتة االفهاـ ك الركايػةمختلةة

الياهلالهندكالسندكالقندكالترؾكالديلمكالبدمنشػارحلهػمكهػوقولػه

كاقومهماذاتعالي كلينذر دين كلفرقةمنهمطائةةليتةقهوافيال من نةر فلوال

كف يتذر لعلهم اليهم رجعوا ك سػلم م كل علي فريضة العلم كاليطلػباالطلب



ٕٕٔ

الركايةاذا صرؼ ك العالم كافاليةهمهػاالػراكصكالمػركصاليػهلػيسبعلػممن

فمناكجبطلبالعلمعليكلمسلمكضػععلمػاءيطلبػهمػنهمكبػذلكمػرت

 ك االمم مضت ك االعصار تمادت ك ذصالقركف كل علػيمفوؽ كػلكعلػم يػؤت

لكلدرجاتمماذص ك  الله د عن درجات هم فضله ككػذلكفضػلناعملوافضل

بعض علي النبيين المدفكنظمفضالًبعض سياسة في اليكةي ك هذا غيرهم عن

البالدكالعبادمتضاالبالغكانمايتتاجكلقطعةمناالرضالػيحػاكميرفػع

النػاسعلػيالقصػدكالتنػازعيقػعفػيجميػعاالمػورالظػاهرةك يتمل ك النزاع

العلوـكالشكاف ك االحواؿ ك االعماؿ ك ءفتكمهشياختلةتمفيهمنماالباطنة

شي في تنازعتم اف ك الله فردكقالياللهكالرسوؿالي فينبغػيالػردالػياللػهكء

لم اذا ك المنازعات جميع في اليالرسػوؿالشخصػيالبشػرصرسوله الرد يمكن

يكوفلهخلةاءفياالطراؼيرفعوفءتنازعوافيهكجبافلالقاصيفيكلشي

بال الناس بين يتكموف ك تنػازعوافيػهكعػدـقسطفيجميػعاالمػورممػاالنزاع

امثاؿاكلئكالخلةاءنقصفياالبالغكالرسالةكيكوفكجوبالرداليشػخص

.بمااليطاؽفتدبركانصفءتكليةاًالرسوؿلجميعاهلاالرضفيكلشي

مختلةواالدرجاتبعضهماعلممنبعضكبعضهماتقيمنبعػض فالشيعة

 ك من اكمل لمبعضهم فاف ديهيات الب من ذلك ك  قػكبعض فةو الخلق اعلم تكن

لم اف ك  منك كاعلم  منػك اتقػي قػك فةو الناس اتقي داللػهتكن افاكػرمكمعنػ

لماتقيكم اف ذلػكمػنك علػي ادؿ دليػل اص ك  اكمػل فةوقك الناس اكمل تكن

ياً ف كا  ك  الخلق اعلم ك كون  دـ كاليطريػقع التق الي سواؾ من هادص ك  للناس

كفوؽكلذصم سنتهفيستقيم كال دصاالماـ علمعليمفالكاملوففيالتقيقةاي



ٕٖٔ

كهمغيرمهملينلما كنهماليتصلعادة د كب كااليصاؿ كاالبالغ داية االه ك امر

كف.  بهالنهممعصوموفمطهر

يكوففيكلعصركاملوفعالموفحاكموفحتػيفتبينكظهرانهيجباف

افقصثمافكانواخائةينمغمورينفمنظلػمالعبػادكاليكوففيخلقالتكيمن

كلماكافسايركتبنػافػيهػذااللهاليظلمالناسشيئاكلكنالناسانةسهميظلموف

 ذكرنا.البابكافيةشافيةالسيماكتابناالزاـالنواصباكتةينابما

 الوقبلٔ الشاثعٔ

 فٖ االستذالل علٖ رلك ثبهثلٔ االفبق ٍ االًفس

سػنريهماياتنػافػياالفػاؽكفػيعلهااللهاسبابالتبينكاالسػتدالؿكقػاؿالتيج

فياالرضاياتللمػوقنينكفػيانةسػكمكقاؿانةسهمحتييتبينلهمانهالتق

ككممنايةفيالسمواتكاالرضيمركفعليهػاكهػمعنهػاكقاؿافالتبصركف

قاؿالرضاعنالغيبكمافاياتاالفاؽكاالنةسفيالشهادةكاشةةمعرضوف

قاؿاللػهكلماهيهناهنالكاليعلماالبماقدعلماكلواااللبابافاالستدالؿعليما

 ماترصفيخلقالرحمنمنتةاكت.سبتانه

 بالجملةفةيهذاالمقصدمثاالف:

فاقيكهوانػكاذانظػرتالػيهػذاالعػالمكجدتػهعلػيالمثاؿااٰلاالول

نهايتركػػةكطبقػػةسػػاكنةامػػاالطبقػػةالسػػاكنةفهػػياالرضكشػػطبقتػػينطبقػػةمت

مػاالطبقػةالمتتركػةمطاكعةالطبقةالعليػاكامتثػاؿامرهػاكالتتػرؾبتتريكهػاكا

نهااالحاطػػةبػػاالرضكالتركػػةعليهػػاكتتريكهػػاكاثارتهػػافػػييفالسػػمواتكشػػ

بتكميلهافسميتالطبقػةالظاهركالباطنكنضجهاكتربيتهاكاخراجالمواليدمنها



ٕٔٗ

العلياباالبػاءالعلويػةكاالرضباالمهػاتالسػةليةكالمواليػداكالدبينهمػاتتصػل

بنكاحالسماءاالرضكحركتهاعليهاكانزاؿنطةتهاالتػيهػيانوارهػاكشػعالتها

كهيلطايفاهبيتهافتختلطافكيتصلاالكالدمػننطةػةاليهافتنزؿاالرضايضاً

ءمػنمنهماكلوالالسمواتكاالباءالمتتركاتالمتركػاتلماكمػلشػيامشاج

ءمنقوتهااليالةعليةبنةسهاككلقوةتخػرجالػيالةعليػةاالرضكلماخرجشي

فعليةكالسمواتهيذكاتالةعليػةفػيالكمػاالتالجسػميةفتكمػلبتكميلذص

يالسػمواتكجػدناهاذكاتكاذانظرنػاالػابػداًاالرضكلوالهالماتكملػتابػداً

مرتبػةالعػرشكهػواالطلػسالخػاليعػنجميػعالتعينػاتاالولوي:مراتب

المبادصكغايةالغايػاتكمنتهػيءالجسميةممادكنهكهوجهتهااليربهكهومبد

النهاياتفاليهينتهيجميعاالجساـمنهبدئتكاليهتعودكبهفتحاللهكبهيخػتمك

ودخلقهاللهكهومركبمنبسيطيناصمنجزئينغيرمركبينهواكؿجسمموج

دكنهمقاـالكرسيكهوم وث بتركيباالجساـفالابتداءزمانيلهكالانتهاء

هيمبادصتدبيراتعشربرجاًنةسالعرشكجهةتةصيلهكتكثرققدشتنباثني

سػطرققلػمالعػرشالعالمكفيهكواكبكجوقجميعاالثاركهيمعلوماتهكرقوـ

فيلوحهكهمااخوافاالافالعرشمعنوصكلػيغيبػيكالكرسػيصػورصكلػي

شهادصكهمااصالجميعالتاثيراتكمبدءاجميعالتركاتكهماككرامشيةاللػه

كفعلهالمتعلقبتدبيرالعالماالافالعرشجهةالكرسيالػيربػهكالكرسػيجهػة

عشػرةةالعرشككصيهكينتهيتةاصيلهالياثنيالعرشالينةسهكالكرسيخلي

كلمااستسقيموسيالنةسالكليةااللهيةلقوـظهوراتهػاكاشػعتهاقػاؿاللػهبرجاً

عشػرةعػينسبتانهفاضرببعصيالعرشحجػرالكرسػيفانبجسػتمنػهاثنتػي



ٕٔ٘

.البركجليعلمكلاناسمنطوايفالقوابلمشربهمكمستمدهم)بالةتحو

افقابليةاالرضبعيدةعنمجانسػةالعػرشكالكرسػيغيرمسػتاهلةكلماك

للتلقيعنهماكاستماعامرهماكنهيهماكعمشػةعػنركيػةانوارهمػاعػاجزةعػن

تسػتاهلللتكػوينخلػقيوفقاللهالقابليةبالتمكينلمحملاعباءكماالتهماكمالم

مستاهلةللتلقيعنالكرسػيدكارةمتتركةاللهبينالكرسيكبيناالرضافالكاً

الجػػلالمناسػػبةمعػػهصػػالتةلاللقػػاءالػػياالرضللمناسػػبةمػػنحيػػثغلظتهػػاك

كدكرتهابالنسبةفهياسبابالتمكينكالتقريبكالتوفيػقكالتاييػدحتػييقتػرف

انوارهاباالرضكتخالطهاكتمازجهػاكتنبههػاكتؤهلهػالتلقػيانػوارالكرسػيك

كفنيتباكؿاشػراؽمنهمػاكابداًكلوالاالفالؾلمااطاقتاياهاابداًاثارقكاسرارق

تلكاالفالؾبالنسبةاليالكرسيكيدؾكلسانكبالنسبةاليهفهيمضافةاليهكمنه

سلمافمنالعلماءالنهرجلمنااهلكله صار البيت مناتبعنيفانهمني افانما

الناسبابرهيمللذيناتبعػوق فػالعرشهػومثػلكهػذاالنبػيكالػذينامنػوااكلي

خلقاللهكبهفػتحاللػهكبػهيخػتمكهػوالعقػلالكػلكالذصهواكؿمامتمد

الكرسػػيمثػػلمجمػػعالواليػػةكاصػػلالعصػػمةصػػلواتاللػػهعليهػػاتشػػتملعلػػي

صلواتاللهعلػيهمكهػيالسػماءذاتالبػركجكامػااالفػالؾفهػمعشربرجاًاثني

 الدايرالسايركواكبنةوسهمفيالبركجدائماًكاملوا بساداتهم الملتقوف الشيعة

كهمبينعديمعرضكذصعرضبتسباختالؼمقامهمدائبػوففػيخػدمتهم

سايركففيالبالدلتكميلقوابلالمستعدينكاالرضمثلالقوابلمػنالضػعةاءك

رجتلكالقوصمنكمػونهمالناقصينكمنفيهمالكماالتبالقوةكانماخلقوالتخ

اليبركزهمكهيئالخراجتلػكالقػوصاسػبابالسػمواتفػدارعػرشالرسػوؿ



ٕٔٙ

يعقػلمنػهاالهػوفجعلػهيكلفاالنةسهفبلغاليكرسػينةسػهكلػمباالبالغكلم

خػداـسػمواتهمػننقبػاءالشػمسكزحػلكنجبػاءالقمػركةخليةتهكادارالخلية

علماءالزهرةكعطاردفكملواقوابػلالضػعةاءحتػيالمشترصكحكماءالمريخك

يتلقوامنائمػتهمشػيئاًاستاهلوالظهورنورالواليةفيهمكلوالذلكلمااستطاعوااف

يػػرصمػػنتلقػػيالنػػاسمػػنالنبػػيكاالمػػاـفانمػػاهػػوتلػػقعرضػػيظػػاهرصككمػػا

يقػوؿافالمطلوبالتلقػيالبػاطنيكمعرفػةالوسػائطاالتػرصانػهلػيسالحػداف

فليسالنبيبواسطةفيضبيناللهكبػيناالفرنجييناحياءيرزقوفكاليعرفوفنبياً

خلقهفافالشاففيالمعرفةفالناسكافكافيصلالػيهمانػواركواكػبالكرسػي

ءمنهااالبواسػطةاالفػالؾفػافهمهػذاالمثػلالتكػيمالػذصلكنليسيصلهمشي

نريػدمػنتوسػطكهونػصفيمػاسفيهمغمضابداًضربهاللهفياالفاؽبتيثلي

كبارالشيعةبينالضعةاءكبينالتجػجكهػومطػابقمػعالكتػابالتػدكينيحيػث

كبينالقرصالتيباركنػافيهػااصالقوابلاالرضيةكجعلنابينهميقوؿاللهسبتانه

االنظػاركسيركقدرنافيهاالسيركهياالفالؾقرصظاهرةاصالعرشكالكرسي

 كالحوؿكالقوةاالباللهالعليالعظيم.امنينسيركافيهالياليكاياماًاالكهاـ

داًالثانيك هلجػ سػ قي فا ثاؿاال ناالم ي دماب هوبع ك  ساني نة ال ثاؿ الم

العػالم من جزء كل من فيه ك  االكبر العالم انطوص فيه ك  صغير عالم ساف االن فاف

د ص كرسيه ك  قلبه فعرشه االعضػاءقبضة سػاير  ك  افالكػه الباطنػة شػاعرق م ك  رق

كمظهرعقلهبه داق كقلبههومب سعة دنهبافالكهالت دابيرارضب كجميعت ارضه

ك  الله بهيختمكصػدرقمظهػرنةسػهكهػوخليةػةقلبػهكعاقلتػهكعالمتػهكفتح

رحكاهمتهككجودقكخيالهكفكرقكحيوتههياسبابتمكيناالعضاءكالجوا



ٕٔٚ

لالطالععلياكامػرالقلػبكالصػدركايػديهمافػيايصػاؿالةػيضاليهػاكلػوال

المشاعرلمااطلععضوعلػيامػرالقلػبكلماتاهػللقبػوؿامرهمػاكحكمهمػاك

مثػلنبيػككصػدرؾمثػلكليػككمشػاعرؾامثػاؿ فقلبك بتتريكهما لماتترؾ

ا نقبػاء مػن المكملػوف الكػاملوف الممكنػوف شيعته ك كخدامه الشػمس ك لعاقلػة

نجباءالمشترصكالقمركحكماءالمريخكعلماءالزهرةكعطاردفهػميمكنػوف

االعضاءكيبلغوفعنالقلبكالصدراليهاكهممنكمالهماكايديهماكالسنتهما

كبدكنهماليتمابالغهماكايصالهماكاليقوـحجتهماكافاللهتعاليقدرقجعػل

 كجود دليل عنهذاغافلينفػاذاكػاففيكم كنا انا القيمة يوـ لئالتقولوا الكاملين

يشكريؤدصاليهمفمنلمفوؽالتقوؽكيجبافنهمفالشكافلهمحقاًيهذاش

 .يشكرالربالعبدلم

نستدؿبهماعليكجوبكاليةنوعاالكلياءكالبراءةمناالعػداءلشػدةكلم

ءجرصعليهحكمهكارتبطبشينةسافماكضوحهماكمنعرؼمناالفاؽكاال

كردموردقكاالشياءتتقوصباشكالهاكتتضعفباضدادهااليخةػيعليػهكجػوب

 كاليةاالكلياءكالبراءةمناالعداء.

 الوقبلٔ الخبهسٔ

 فٖ االستذالل علٖ رلك ثبالجوبع ٍ العشٍسٓ هي الوزاّت

 ت ٍ السجبٗبثبجوعْب ثل الججالثل الولل 

 فيكتابناالزاـالنواصبكنسلكهيهناسبيلاالختصار.لناذلكتةصيالًفصكقد

اعلمافكلمندخػلعرصػةالتشػيعبػلاالسػالـعػرؼذلػكبػالغبػاراف

المسلميناخوةتتكافادماؤهمكانهميدعلػيمػنسػويهمكهػمبنػاءديػنهمعلػي



ٕٔٛ

قلوبكمفاصبتتمبنعمتهاذكنتماعداءفالفبينكاذكركاالتالفالسيمابعدقوله

حةرةمنالنارفانقذكممنها شةا علي كنتم ك فالعػدكافشػةاحةػرةالنػاركاخوانا

كلزكـانماالمؤمنوفاخوةفاصلتوابيناخويكماالخوةهيالنجاةمنالناركقاؿ

متبةالمسلمللمسلممنضركرياتمػذهبالشػيعةبػلمػنضػركرياتاالسػالـ

لنساءكالصبيافلعرفواذلكفكيفيكوفقولنابانهيجبكاليةبتيثلوسئلعنها

عػناكخركجػاًاكفسػقاًاالكلياءكالبراءةمناالعداءكانهامناركافالػدينكةػراً

الدينكهلافتراؤهمذلكاالمنتلبيسابليساللعينكاصمسئلةمنمسائلالدين

لاهلالنتػلفالتجػداهػلملػةكاكضحمنذلكبلعليذلكجميعامماالنبياءب

نتلةاالكهويتبمنيقوؿبقولهكيبغضمنيردعليهقولهفذلكبديهيجميػع

المللكالنتلكمنضركرياتهمبلذلػكمػنلػوازـالسػجاياكالجػبالتحتػياف

الظبييالفالظبيكالغنميالفالغنمكاالبليالفاالبلككػلكاحػدةمنهػاينةػر

كعػدكقككػذلكصػنوؼاالناسػيفالصػبييػالفالصػبيكالشػابعنمةترسه

الشابكالكهلالكهلكالشيخالشيخكالعالمالعالمحتيافالتالؽيالفالتالؽ

كمنهممنيدعيالعلمكينةػركفعػنجماعػةمتمدكهوالءيدعوفكاليةاؿ

درسػهاككصرفواعمرهمفيهاكفػينشػرفضػائلهمكمتمدمتضواكاليةاؿ

فهلذلكاالمناختالؼالطػينمتمدكتبهاكحلهاكافنواشبابهمفيعلوـاؿ

فمنهممنامنكمنهممنكةركلوكلكناختلةواكمةارقةالةطركقاؿاللهسبتانه

كالشكافاكالهمبااليمافاكالهمباللهيريدشاءاللهمااقتتلواكلكناللهيةعلما

للػػهكلرسػػولهكالػػهسػػالـاللػػهعلػػيهمكالكليػػائهمكاشػػدهمحبػػاًكاكالهػػمباللػػه

اطوعهملهػمكاسػلمهمكذلػكامػرالينكػركعنػدالصػراطيعػرؼالمعػوجمػن



ٕٜٔ

المستقيمكالمائلعنالقويمكالػياللػهالمشػتكيكالمسػتعافخرجنػابمػانةػث

ناالعػػداءمػػنالصػػدرعػػنبنػػاءالكتػػابكالغػػرضافكاليػػةاالكليػػاءكالبػػراءةمػػ

ضركرياتالمذهببلالملةبلالمللبلالنتلبلالعقالءبلمنلػوازـالسػجايا

 شاءالله.الهاليماػػ فمنكرهامنكرجميعذلككم

كاماكجودسابقينعليسبيلاالجماؿفاالجماعقائمعلياففيالشيعةبػل

نكالعلمػاءالكػاملوفهػمكعلماءكناقصػينككػامليفيالملةبلفيالمللجهاالً

اليهماكاكليبكلخيركفيضنػزؿمنهمػاكهػماكليباللهكبرسولهكاكثرتقرباً

احكػػيلصػػةاتهماكافعالهمػػاككماالتهمػػابالبداهػػةكهػػمخلةػػاءالرسػػلكحملػػة

كماارسػلنامػنقبلػكمػنعلومهمكمتاؿعنايتهمكيدؿعلػيذلػكقولػهتعػالي

يلقيالشيطافثماذاتمنيالقيالشيطاففيامنيتهفينسخاللهمارسوؿكالنبياال

يلقيالشيطاففتنةللذينفػيقلػوبهميتكماللهاياتهكاللهعليمحكيمليجعلما

مرضكالقاسيةقلوبهمكافالظالمينلةيشقاؽبعيدكليعلمالذيناكتواالعلمانه

بهمكافاللػهلهػادصالػذينامنػواالػيالتقمنربكفيؤمنوا)بهوفتخبتلهقلػو

علػيقومػهايػاتأفاثبتاللهسبتانهافكلنبيبعثاليقوـكقرصراطمستقيم

فلػوكفيحقهبػاطالًاللهكدينربهالقيالشيطاففيقراءتهقراءةكفيدينهبدعاً

يكوفمنهػذاضػغثكمػنحجيكلكنالبدمنافيخفعليذصخلصالتقلم

ضغثليكوفلكلمنالةريقينمستمسكفيكوفتمنػيالشػيطاففتنػةللػذينهذا

للذيناكتواالعلػمفيقلوبهممرضفيهلكهالكهمعنبينةكتمنيالنبياستبصاراً

فةيكلامةرجاؿاكتػواالعلػمبكتػاباللػهكبػالتقكالباطػلكتخبػتكتخضػع

قاسيةكهمظالموفمشػاقوفقلوبهمكتسلملهكرجاؿفيقلوبهممرضكقلوبهم



ٕٕٓ

كالسابقوفالسابقوفاكلئكالمقربوففػيجنػاتللهكلرسولهكقاؿاللهسبتانه

كاصػتاباليمػينمػااصػتابكقػاؿالنعيمثلةمناالكلينكقليلمػناالخػرين

انػاانزلنػاالتوريػةفيهػاكقػاؿثلةمناالكلينكثلةمناالخريناليافقاؿاليمين

نوريتكمبهاالنبيوفالذيناسلمواللذينهادكاكالربانيوفكاالحباربماهدصك

ككاينمننبيقاتلمعهربيوفكقاؿاستتةظوامنكتاباللهككانواعليهشهداء

لتجدفاقربهممودةللذينامنواالذينقالواانانصارصذلػكبػافااليةكقاؿكثير

رهباناً ك قسيسين المنهم انهم عػنلتػركبنطبقػاًكيقوؿاللهسبتانهيستكبركفك

فيافككماسنةمنقدارسلناقبلكمنرسلناكالتجدلسنتناتتويالًكيقوؿطبق

يػكامػةاالكفػيهمكلػمكفػياليهػودربػانيينكاحبػاراًالنصارصقسيسينكرهباناً

رجاؿكبػارعلمػاءحلمػاءيكوففيهذقاالمةايضاًعلمكمخبتوففالبدكافااكلوا

حكماءيتكموفبالتقكبهيعدلوفكالشكافحقوقهماعظممػنحقػوؽسػاير

يعلموفكالذيناليعلموفانمايتذكراكلػواالرعيةلقولهتعالي الذين يستوص هل

فرعػوفكامرحزقيلمومناؿكلعلكقدبلغكامرهابيلفيعصرادـااللباب

كامػرحبيػبالنجػارفػيعصػرعيسػيكصػاحبيػسفيعصػرموسػي

كصػةةلقمػافمشػهورةكركبيػلصػاحبيػونسفػاذاكػافذص معركؼ القرنين

كتػركبنسػننمػنكػافقػبلكمتجػدلسػنةاللػهتبػديالًامثالهمفيالسػابقينكلػن

رجاؿسابقوفكاملوفيعينوفالتجػةيكوففيهذقاالمةايضاًباالتةاؽفالبدكاف

طائةػةالةكابالغهابمقتضيقولػهعلياداءالرس مػنهم فرقػة كػل مػن نةػر فلػوال

اذارجعوااليهملعلهميتػذركف قومهم لينذركا ك الدين في كيتكمػوفليتةقهوا

 استتةظوامنكتابالله.بينالناسبالقسطكماحكمالربانيوفكاالحباربما



ٕٕٔ

فليكونوامنهملتقكافقلتافادلتكالتةيدازيدمنكجودامثاؿالةقهاء

كلمػااطلنػاالكػالـفػيذلػكفػيتيكانهالمانعمنكجوداكملمنهمايضػاًيكسي

بنػاعػناالشػارةالػينػوعكتابناالزاـالنواصبنكتةيهنابهذاالقدرلئاليخلوكتا

 اللهيهدصمنيشاءاليسواءالسبيل.الدليلك

 الوقصذ االٍل

 علٖ ًْج الحكؤ ٍ فِ٘ فصَلفٖ صٌَف السبثق٘ي ٍ ث٘بى دسجبتْن 

تجليتجليبذاتظاهرةكجوهرةحقيقيةاعلمافاللهسبتانهاكؿمافصـل:

اذالسابقعليهاحتػيتكػوفصػةةلهػااكعارضػةعليهػاثػمتجلػيبهػابصػةاتهاك

اسمائهاالتيهيكماالتهاككجوداتهااصظهوراتهاثمبهااصبتلػكاالسػماءخلػق

ءموجػودكالمػاءالػذصمنػهكػللقهوالوجودالذصبهكلشػيخماخلقفاكؿما

ادكالنوركمثلذلكالوجودفيصورةالعقػلفقيػلؤءحيكهوالتقيقةكالةشي

ثمامرقباالدبارفادبراليمقاـالركحثماليمقاـالنةسثػمخلقاللهالعقلاكؿما

مػناالظلةثمالػيمقػاـالجسػمنػازالًاليمقاـالطبعثماليمقاـالهباءثماليمقاـ

اليالةرشفصارجميعالمراتػبالعاليػةمخبػوءةمسػتورةتتػتحجػاب العرش

الترابكصارتفيهبالقوةبمعنيقوةالظهورثملمادعااللػهعزكجػلالعقػلالػي

كعنػدخػركجكػلرتبػةالػيفشػيئاًاالقباؿخرجتتلكالمراتباليالةعليةشيئاً

تتػرؾفكقةتحصلنوعمنالخلقكاالصعداليالنوعاالعليفػاكؿمػاالةعليةا

الياالقباؿتتركتالطبايعبالتركبالمتضفتركػببعضػهابػبعضفلمػاكقةػت

كػافمنهػاكثيػرالرطوبػةلجمودهاكعدـمطاكعتهاحصلمنهاالجماداللهماالمػا

تلجمودهاحصػلمنهػافصعدتفظهرعليهااثارصوافيالطبايعفلماكقةمطاكعاً



ٕٕٕ

كافمنهااكثررطوبةفصعدتفظهرعليهػااثػارالتيػوةالةلكيػةالنباتاللهماالما

كافاكثػرمطاكعػةفصػعدتفظهػرعليهػااثػارلماكقةتكمنهامافصارتحيواناً

كػافاكثػرمطاكعػةكقةػتكمنهػامػالمػاالنةسالناطقةالمميػزةفصػارتانسػاناً

لمػاكقةػتكمنهػاكسةيراًثارالركحالملكوتيفصارتنبياًفصعدتفظهرعليهاا

القػدسكيخػتصذلػكالمقػاـماكافاكثرمطاكعةفصعدتفظهرعليهااثارركح

متمدصلواتاللهعليهمالذينبهمفتحاللهكبهمختمكهكػذاكلمػابمتمدكاؿ

 ق.سواكافالمقصودذكرمراتباالنسافنقتصرعليهكعليهقسما

اعلمافاالنسافلهمراتبمنهاماهيايةاالعاليكصةتهمفهوكافكػاففػي

فيهامنمقاـالنةسالناطقةاالاففيهصةةالركحالملكوتيكصةةصةةالعقلكما

فيهامنصةةالمسميكمنهػامػاهػيمػنفيهامنصةةاالسماءكماادكماؤصةةالة

دتهكمثالهكجسمهككمنجميعالمراتبالعاليةفػيمراتبانسانيتهمنطبعهكما

ءصػاربعػدشػيجسمهفاذادعااللهالعقلالػياالقبػاؿكصػاريقبػلكيرقػيشػيئاً

يخرجتلكالمراتبكاحدةبعدكاحدةمنالكمػوفالػيالبػركزكمػنالقػوةالػي

سفيػهبالةعػلالةعليةفالكلانسافجميعمراتبهالعشرةفيهبالةعلبلمنهممنلػي

االجسمهكمنهممػنصػارفيػهبالةعػلمثالػهكمػنهممادتػهكهكػذافالجهػاؿمػن

االناسيفاماهمكاقةوففيمقاـالجماديةكاماهمكاقةػوففػيمقػاـالنباتيػةكامػا

همكاقةوففيمقاـالتيوانيةكاماالعلماءمػنهمفهػمالػذينقدصػارفػيهمالػنةس

ةعلفتصللهمالعلمباللهكبرسولهكبتججهسالـاللهعليهمالناطقةالقدسيةبال

ارادقمنخلقهبقدرالطاقػةالبشػريةكحصػللهػمبػذلككبشرايعهكاحكامهكما

الخشيةمناللهعزكجلكالةرقافالذصبهيةرؽبػينالتػقكالباطػلكمػنترقػي



ٕٕٖ

كصػاركامتػدثينعلماًمنهمفقدصارفيهمصةةالركحالملكوتيةبالةعلفازدادكا

كالهموابالوارداتالغيبيةكالُرؤصالصالتةالتيهيجزءمنستةكاربعينجػزءاً

منالنبوةكمنترقيمنهمفقدصارفيهمصةةالعقلبالةعلفكتباللهفيقلػوبهم

القدسكعػوفمػناعوانػهكسركحءكفكايدهمبركحمنهاصبرأسمنرااليما

للهالمايوسعنهمالشيطافكمػناهػلالرضػوافالنهػمبػايعوااللػهدخلفيعبادا

القدسفػيجنػافالصػاقورةتتتشجرةالعقلكهيالباكورةالتياكلمنهاركح

فاضيةوااليالعقلكصاركامنهكاليهالفػرؽبيػنهمكبينػهاالبالظليػةكاالصػليةك

الػرحمنكاكتسػببػهالجنػافبػهصاركاخلةاءالرسوؿكالعقلالظاهرالذصعبد

باللػهكادفيهبالةعلفصارمناهلالتكمةعارفػاًؤمنترقيمنهمكصعدصارالةك

صةاتهكالتججكصةاتهمكنظرالياالمثلةالملقػاةفػيهويػاتاالشػياءكعػرؼ

البدءكالكيفكاللمكهيهنػامنتهػيترقػياهػلالعلػمكبػذلكيتػوزكفمراتػب

لموعظةكالتكمةكيصيركفمناهلالمشاهدةكالعيافاليغيرذلكالمجادلةكا

منالةضائلالتييتتملهاالصدكركاليتتملهاالسطوركمػنترقػيمػنهمكصػعد

صارمقاـاالسماءفيهبالةعلكحصلفيهقدرةكقوةكتمكنمػناالمػركالنهػيك

دكاستجاباللهدعػاءمػندعػاقالتكمفيالبالدكالعبادكاستجيبدعاؤقفيماارا

كمنهممػنترقػيكللهاالسماءالتسنيفادعوقبهابهمناهلالسدادلقولهتعالي

صعداليمقاـالمسمياصالموقعالذصيقععليهالصةةكقدسساحةالذاتالعليا

عناالقترافبالصةاتلشهادةالصةةكالموصوؼبػاالقترافكالمسػميصػةةفػي

رجعمنالوصػفالػيالوصػفكداـالملػكفػيالملػكمقترنةبالصةةالتقيقة

الج ك مثله الي المخلوؽ شكلهيانتهي الي الطلب كاللسافعنبياففضائلهوالءق



ٕٕٗ

كالذينقبلهمكليلكالقلبمنعدـتتملالزمافعليػلفالكتمػافاكلػيكالبيػاف

.باالشارةاحرص

االكقداراداخراجػهمنػهكهيػينسافشيئاًيجعلفيقوةاكعزلمكافاللهجل

يكػوفبػدءكينونتػهمػنرتبػةدنيػاكمااللهػماالافاسباباخراجهكسيخرجيوماً

ليستبتيثتليقبتكايةالعليافذلكيقفعندكصػولهالػياعلػيرتبتػهكيخػتم

كلكػلاليعليهكافكافيسيرفيتلكالرتبةاليماالنهايةلهكهوتاكيلقولهتعػ

كقداصػػطلحعملػػواكلكػػلدرجػػاتممػػاكهػػوقولػػهسػػبتانهمنػػامقػػاـمعلػػوـ

اكالػركحاكالعقػلاكعليافمنصارفيهالنةسبالةعلكصارعالماًمتمداؿ

الةوادفهونجيبكمنصارفيهصةةاالسماءبالةعلفهونقيبكقلمايخلوالنقيػب

راتػبالعشػرةفيػهبالةعػلفهػوالكامػلعنحكايةالمسميكمػنصػارجميػعالم

بقػدرالطاقػةاقبػلكالممتثػلامػركهوالمطيعللهفيماامراللهصدقاًالمكملحقاً

دـانارباقوؿللشيقاؿاللهتعاليالبشريةصدقاً ءكنفيكوفاطعنيفيماياابنا 

مرتػكءكنفيكوفاناحيالاموتاطعنيفيمػااامرتكاجعلكمثليتقوؿللشي

اصالعبػدانػهليتقػربالػيكلعلينقلتهبػالمعنيكقػاؿالتموتاجعلكمثليحياً

ك بالنوافلحتياحبهفاذااحببتهكنتسمعهالذصيسمعبهكبصرقالذصيبصربه

 لنياعطيته.يلسانهالذصينطقبهكيدقالتييبطشبهاافدعانياجبتهكافس

رفتهػمالػذيناسػتجابوادعػاءاقبػلبجميػععاعلمافالنقباءعليمافصـل:

مراتبهمكتوجهواالياللهسبتانهبكلهػمكصػعدكااليػهباقػداـاالمتثػاالتحتػي

قطعواجميعالمراتبالتكوينيةكالتشريعيةكالتدكينيةكسػافركااالسػةاراالربعػة

مراتػبكامػاالنجبػاءفهػمالػذينسػافركااالسػةاراالربعػةفػيجميػعفيهاجميعػاً



ٕٕ٘

التكوينكالتدكينحتياطلعواعلػيحقػايقاالشػياءكاالمثلػةالملقػاةفيهػابقػدر

الطاقػػةالبشػػريةكانكشػػفلهػػمالمراتػػبالكونيػػةحتػػيعرفػػواالكيػػفكاللػػمك

اكتةيفيمعرفتهمبماكتبهالسيداالجلاالستادكارصافشاهدكاالتقايقكجداناً

تكمعندصكجههاكشرحهاقاؿاجػلاللػهشػانهفػياجلاللهشانهكاناربرهانهل

كلهمهيمنةعلياالشياءبطاعػةاللػهالنقباءهمثلثوفنةساً:شرحالقصيدةالمبارؾ

سبتانهكظهرتعليهماحكاـاالسماءالعظاـالثمانيػةكالعشػرينككػلاسػملػه

لمالعقػوؿكهيمنةعليعالممنالعوالمكطػورمػناالطػواركالبػديعالمربػيلعػا

قدظهرعليهسرهػذااالسػمفيتصػرؼفػيالعقػوؿكيػفشػاءاللػهمػنالزيػادةك

النقصافكالصتةكالةسادكالخللكالثبػاتككالباعػثالمربػيلعػالماالركاحك

النةوسباحوالهايتصرؼفياالركاحكالنةوسكيةمايريدممااراداللػهكهكػذا

مػػناالسػػماءالمربيػػةلقوسػػيالنػػزكؿكالصػػعودكالػػيتمػػاـالثمانيػػةكالعشػػرين

منالعالماالنسافالكبيرالمراتبكلهامجتمعةفياالنسافالصغيرلكونهانموذجاً

فاذاظهرتعليهاثارتلكاالسماءتظهرتصرفاتهلظهورتلكاالسػماءفيػدعواللػه

ةفالنقبػػاءيريػػدكبالجملػػسػػبتانهباالسػػمالمربػػيلػػذلكالعػػالمفيقػػعاالمػػركمػػا

قدكملوااالسةاراالربعةفيمراتبالتكوينكالػذكاتككملػوااالسػةاراالربعػة

فيمقاـاالسماءكالصةاتككملوااالسةاراالربعةفيمقاـالتػركؼكالقػوصك

االعدادفصاركامظاهرللتقسبتانهفيكلالمقاماتفيكػوفلهػمالتصػرؼفػي

الجهاتكهوالءالثلثوفلهم االتصاؿبالغوثاالكبركالسػراالعظػمبواسػطةكل

افيكلاالحياففكلمنهماالنسػافالكامػلءكارادكاكشااالركافكيتصلوفبهما

كالبشرالواصلقدظهرتفيهالنةسالناطقةالقدسيةالتيمػنعرفهػافقػدعػرؼ



ٕٕٙ

رتفيػهكمنجهلهافقدجهلاللهكمنتخليمنهػافقػدتخلػيمػناللػهقػدظهػالله

القوصالخمسكالخاصيتافاماالقوصفهيعلػمكحلػمكفكػركذكػركنباهػةكامػا

حكمػةمػنواػػػ الخاصيتاففالنزاهةكالتكمػةفنزهػواعػنمقتضػيالكثػراتكامتل

 بارمالسمواتكسامكالمسموكاتكهوالءهمالركاؽالثانيبعدالركاؽاالكؿ.

ذكركاكقػالواكهػوالءهػمالػذينعوفعليماكاماالنجباءفقاؿفيهمهمارب

يصلوااليمقاـاالسماءكالصػةاتكمقػاـاكملوااالسةاراالربعةفيالتكوينكلم

اكارادكاكهمالعلماءاالعالـكاالمناءكالقواـكءكسلبالقيودكاالنياتمهماشا

ورالتػيفيهػاطػرؽالتةاظكالتكاـكهمالػذينكلةػوابتةػظالػدينكسػدالثغػ

للشياطينكحةظالقلػوبعػنتطػرؽابلػيساللعػينبجنػودقمػنالجػنكاالنػس

اجمعػػينكعلمػػواطريػػقالتعلػػيمبامػػاراتالتػػقكاليقػػينكمعاكنػػةالضػػعةاءك

تنقاداالشػياءكيتصرفوافيالتكوينكاليلزـافالمساكينفيامرالدينمنغيراف

كاستيالءعليهمكنسػبتهمالػيالنقبػاءنسػبةالنقبػاءالػيتنةعللهمكللنقباءهيمنة

افلنافيكلخلفعدكالًالبيتاالركافكهمالذينكردفيهمعنطرؽاهل

 المبطلين انتتاؿ ك الغالين تتريف ديننا عن كهمالقرصالظاهرةللسيراليينةوف

التػيباركنػافيهػاقػرصكجعلنابينهمكبينالقرصالقرصالمباركةفيقولهتعالي

الليػلعبػارةعػناالخػذامنػينظاهرةكقدرنافيهاالسيرسيركافيهاليػاليكايامػاً

بالتقليدكاليوـعبارةعنالعلمكاليقينكاالمافعنالغلطكالةسادكهمالذينفػي

المعلومهممستندكفاليكتاباللهكسنةنبيهكالدليلالعقليالواضحكايةمنالع

سنريهماياتنافياالفاؽكفيانةسهمحتييتبينفانهالكتاباالكبرمنقولهتعالي

كهماصتابالشريعةكالطريقػةكالتقيقػةكهػوالءاخػرالػركاؽكلهمانهالتق



ٕٕٚ

كهػمبعضالمشايخقاؿافبعدالنجباءقوـصالتوفكهػمثلثمائػةكسػتوفنةسػاً

يثبتلناذلكبواضحالدليلكالػذصدؿقاـالنجباءكلمالعلماءاالافمقامهمدكفم

عليهالدليلمنكسائطالخلةاءكركاؽمدينةالعلمهوالػذصذكرنػاقكنػصعليػه

 .سيدالساجدينكزينالعابدين

اعلمافالذصذكرناقمنبيافالنقباءكالنجباءمتصػلهافالةػرؽ:اليافقاؿ

اليافبلغمقاـاالسةاراالربعةفمنسافرمتصاعداًبينهمباعتبارصعودهمالكماؿ

تكوينهكقطعالمنازؿالثمانيةكالعشػرينفػيالتكػوينكالمنػازؿالثمانيػةكءمبد

العشرينفيالتدكينكهومراتػبالتػركؼثػمصػعدمنهػاالػيافقطػعالمنػازؿ

فظػةكجػودكػلالثمانيةكالعشرينمنمنازؿاالسماءالتيهياربػاباالنػواعحا

مرتبةمنمراتبالتكوينكالتدكينكمةيضةعليهمابالةيضالمقدسمػنخزانػة

الةيضاالقدسفاذاقطعتلكالمنػازؿكسػرصتلػكالمراحػلفقػدحصػلاالسػم

االعظػػمالجػػامعالكلػػيبالنسػػبةالػػيجميػػعمراتػػبالعػػوالمكاالسػػماءالعظػػاـك

فتلػكوػػػ فعػاؿمػؤثرفػيجميػعشالمختصةكلاسممنهػابمرتبػةمػنالمراتػب

لهابهامنهااليهاعندهافهوالواقفعليفػوارةالمرتبةكاطوارهاكاحوالهاككلما

نهامػاوػ القدرالجارصبامرمستقركيةيضعليكػلمرتبػةبتسػباطوارهػاكشػ

يناسبمقامهاكمرتبتهافقدبلغمنالمقاـالػيافحصػلاالسػماءالعظػاـكاالسػم

الجامعالكليالتاـمنةعللهاالشياءلمػاعنػدقمػنتلػكاالسػماءكتخضػعلديػهك

تخشععندقفهوالةعاؿفيمراتبالوجودممايختصبمرتبتهفيالسلسلةالعرضية

كهذاالواصلالكاملهوالنقيبكالنجيبهػوالػذصاكمػلاالسػةاراالربعػةفػي

يرحلاليهافماداـهػوفػياالسماءكلميقطعمنازؿمراتبالتكوينكالتدكينكلم



ٕٕٛ

هذاالمقاـنجيبكاذارحلاليمراحلاالسماءكمنازلهاكقطعتلكالمراحلالي

النضجالتػاـكاالعتػداؿالعػاـفالنجيبقبلافكصلمقاـاالسمالجامعيكوفنقيباً

باءهمفيكمػاؿالنقيبهوالمعتدؿالةعاؿفالنجباءيصلوفاليمقاـالنقباءكالنقك

المرتبةكاليصلوفاليرتبةاالركافالفسلسػلةالنقبػاءمػعاالركػافطوليػةكمػع

بينػاقكلكنػهفػيهػذقااليػاـقػدالنجباءعرضيةهذاملخصماذكرناقكمتصلما

كردكاردغيبيمنعالمالالهػوتعلػيالقلػبكعرفػتافالنقبػاءكالنجبػاءهػم

 يصلاليهاالخر.يماقسمافاليصلكلمنهماال

حاصلهاففيالسلسلةالعرضيةاليتتققالػدانيثمشرعفيتتقيقالمسئلةما

االبالعاليكالعاليمةيضالدانيكسبقكلرتبةعلػيالدانيػةكجػودصالػيافقػاؿ

ماخالصتهافالعالمينتلاليشيئيناحدهمااالجػزاءكالثػانيالكػلفػالموجودات

زئيةكلهامقاـفيالتماميػةكالجامعيػةفكمػاافاالجػزاءتتتػاجالػيلهامقاـفيالج

كجودماهواقربمنهاكذلكالكلياتكمرادصبهاالتقايقالجامعةكافراداالنساف

فافكلكاحدتاـفيالجامعيةكجامعلالجزاءالتقيقيةكتماـهذاالنوعاليتتققاال

هػوبمنزلػةالقطػبالػذصيػدكرعليػهالكػوفبالوسائطكاالجزاءفةياالنسافمػن

تشػتملعليػهمػنالمراتػبكبتمامهكهوالتقيقةالمتمديةصلياللػهعليهػامػعمػا

المقاماتاليافقاؿمنمقاـالتوحيدالػذصهػومقػاـالبيػافكمقػاـالمعػانياركػاف

صهػومقػاـالتوحيدكمقاـاالبوابمقػاـاالنبيػاءالػيافقػاؿكمػنمقػاـاالمػاـالػذ

كخلةاؤقكاكالدقهوالقطباليافقاؿكمنهػوبمنزلػةخلةائهاليافقاؿفهو

العرشاالركافاالربعةالمذكوركفكمنهوبمنزلةالكرسيالتاملللمنازؿالتػي

قالػهعلػيمػاهػمالنقبػاءثلثػيننةسػاًثلثػينيومػاًتامػاًبالسيرفيهايكملالقمرشػهراً



ٕٕٜ

كمنهوبمنزلةاالفالؾالسبعةهػمالنجبػاءفعلػيهػذاالبيػافالتػاـاميرالمؤمنين

تبينلكافالنجباءلهممركزيدكركفحولهكمقاـيقةوفعنػدقاليصػلوفالػيمقػاـ

قامهاتدكركتسػتمدبػالانقطػاعالنقباءفيحاؿمناالحواؿاليافقاؿفالسبعةفيم

العػرشفػيمتلػهكمركػزقيػدكركالكرسيفيمتلهكمركزقيدكربػالانقطػاعك

انقطاعككلعاؿمنهػامتػلفػيضللسػافلككػذلكالنجبػاءلهػممقػاـكمرتبػةبال

 اليصلاليهااحدمماتتتهممنالمؤمنينكغيرهمالياخركالمهاعلياللهمقامه.

كاقوؿافاللهسبتانهبدأكلفردمنافراداالنسافمنمرتبةمنالمراتػبك

اطوارقثمانػزلهمجمػيعهمالػيغايػةالبعػداصالتػرابثػمأاذكارقكمبدهياكؿ

كونهمنالكرسػيكأامنهفمنكافمبدءكبددعاهمالياالقباؿاليهكالعوداليما

نزؿاليالترابكصارفيهجميعالمراتبالعاليةفيهبالقوةكرجعفخلععػننةسػه

رعليجميعالمراتبالتينزؿمنهاكيمكػثيمءالبدكافبعدشياالعراضشيئاً

كهكػذاكػافنطةػةمػدةثػمعلقػةزمانػاًشاءاللػهثػميصػعدكمػافيكلمرتبةما

مػدةكفيكوفالػذصهػوفػيالتقيقػةنقيػبنجيبػاًفكذلكيمرعلياالفالؾزماناً

صػيرالنقابةفيهبالقوةكالنجابةبالةعلثميصعدمنرتبةاالفػالؾالػيالكرسػيفي

ككذلكمنبدممناالفالؾكنزؿاليالترابيكوفمدةفيرتبةالطبايعثمنقيباً

كظهػرمػدةفػيبدممنهفلربمايكوفالرجػلفػياصػلخلقػهنجيبػاًيعوداليما

يصيرالعالمنجيباًعرضالعلماءثمترقيكفازبمقاـالنجابةفبهذاالمعنييمكناف

ذكرقفالكيفكجميػعمػاللنجيػبأدكلكاحدعنمبدكاماصعوكالنجيبنقيباً

اليتجػاكزقنازؿمنالنقيبكجميعماللعلماءنازؿمنالنجباءفافلكلطبقةحػداً

 كلكلمنامقاـمعلوـ.كهوتاكيلقولهتعالي



ٕٖٓ

فيعددهوالءاالصناؼقاؿشيخنااالكحداعلياللهمقامهكرفعفػيفصـل:

فيخرجالنجباءبمصررسالةالرجعػةفيتةسيرحديثالنبيالخلداعالمهفي

الخبراقوؿالنجباءجمعنجيبكهػمصػنفكاالبداؿمنالشاـكعصائبالعراؽ

مناالكلياءكقاؿفيالرسالةالصوفيةالمسػماةبالتقيقػةالمتمديػةالنجبػاءكهػم

خركالمػهكقيػلانهػماالربعوفكقيلالسبعوفالقائموفباصالحامورالناساليا

تتتاالبداؿفوؽالصالتينالنهميقولوفانهالبدللنظاـفيتمامهمنقطبكهو

كثلثمائػةككسػبعيننجيبػاًمتلنظراللهمنالعالمكاربعةاركػافكاربعػينبػدالً

فلواختلهذاالعددمنالعػالمبطػلالنظػاـكنقلػهمنػاالشػيخابػرهيمستينصالتاً

اشػارنجدلذلكفياخبارنااالمايفيحاشيةكتابالجنػةاخذقعنهمكلمالكةعم

يذكرفيحديثالخيطاالصةرثمذكرالخبرثمقاؿكلماليهعليبنالتسين

منعدداالركافكالالنقباءكالالنجباءنعمركصفػياخبارنػافػيذكػرحػاؿشيئاً

كيمكنارادةاالبداؿكلثينمنكحشةنعمالمنزؿطيبةكمابثالتجةفيقوله

متػرددالنهمػاانهمثلثوفكقدسمعتكالـالسيداالجلقبلفيعددهمانهايضػاً

يظةركابنصفيذلككاناظةرتبالنصفيالعوالمركاقمنبصػايرالػدرجاتلم

فيبصايرالدرجاتفيالبابالثامنكالخمسػينكالمائػةقػاؿحػدثناكرايتهايضاً

عمرافبنموسيعنمتمدبنالتسػينعػنعنػبسبػنهشػاـعػنالتسػينعػن

اخذاللػهبيػدقشػربةمػنيخلقاماماًاذااراداللهافقاؿعبداللهيونسعنابي

تتتعرشهفدفعهاليملكمنمالئكتهفاكصلهاالياالماـفكافاالماـمنبعدق

اربعوفيوماً عليه مضت فاذا وفيبطنامػهفػاذاكلػدربػيسمعالصوتكهمنها

ربػكصػدقاً كلمة تمت ك االيمن عضدق علي كتب ك المبػدؿكعػدالًبالتكمة



ٕٖٔ

يصلاليهاعانهاللهبثلثمائةكثلث االمر كاف فاذا العليم السميع هو ك عشرةلكلماته

بدرفكانوامعهكمعهمسبعوفرجالًملكاً اهل فاماالسػبعوفكاثناعشرنقيباًبعدة

كيجعلاللهلهفيكلموضعدعوااليهاكالًيبعثهمالياالفاؽيدعوفالناساليماف

انتهيكمنهذاالخبريظهرافالنقبػاءاثناعشػركالنجبػاءيبصربهاعمالهممصباحاً

سبعوفكهوفيالنقباءنصكفيالنجباءظاهركخبرثلثينليسفيهنصعليانهم

اتخػذرسػوؿءالكليػينمعهػمكيقػربهػذاالمعنػيمػاالنقباءفلعػلبعػضالنجبػا

مناالنصارتسعةمػنالخػزرجكهػماسػعدعشرنقيباًباشارةجبرئيلاثنيالله

بنزرارةكبراءبنمعركركعبداللهبنحزاـابوجابركرافعبنمالككسػعدبػن

بنصامتكثلثةعبادةكمنذربنعمركعبداللهبنركاحةكسعدبنربيعكعبادة

مناالكسابوالهيثمبنالتيهافكاسيدبنخضيركسعدبنخثيمةكمااتخذموسي

عشػرككذلكيقربهذاالمعنياتخاذموسياثنيعشرنقيباًاسرائيلاثنيفيبني

 .عشرحوارياًكاتخاذعيسياثنينقيباً

 الوقصذ الثبًٖ

  ثْب ٍ فٖ ّزا الوقصذ فصَلفٖ االشبسٓ اٖل ثعط فعبئلْن التٖ خصْن اهلل

قفانهاكؿاذكػارقأءمنمراتبالمخلوقاتيتجاكزمبداعلمانهالشيفصـل:

ينبغػيابابمنالعلميةتحمنػهابػوابكالتيذكرقاللهعندقكذكراللهعندقكهذ

 تشرحفيكتاب.نشرححقيقةهذقالمسئلةاذلماف

وبهايمتازعنغيػرقكهػذاالينػافيءهوهوبصورتهالتيهاعلمافكلشي

ءبمادتهكصػورتهفػافمػرادالقػوـبػذلكءشيقولنافيغيرهذاالمتلافالشي

ءهلهػوالمػادةكالصػورةعػرضاكهػوالصػورةكالمػادةاالختالؼاصافالشي



ٕٖٕ

ءفافمرادمػنقػاؿافالشػيعارضةاكهوالوجودكالماهيةتبعللوجوداكهمامعاً

ءكعػالكهػوالشػيافالوجػودهػوالتػقجػلةوالوجودكالماهيةعارضػةحالػه

بتقيقةالشيئيةكهوبنةسهمتتدغيرمتكرركانماجاءتالكثرةمنعػركضهػذق

ءهػوالماهياتالعدميةفيالرتبالخلقيةكمنقاؿبعكسذلكفمػرادقافالشػي

هػاكانمػاافػاضعليهػافامكانهػافػييخلقالماهيةالثابتةغيرالمجعولةكافاللػهلػم

ءهػوكجودهاكهيالصورالعلميةالتػيهػيعػينالػذاتكالػذصيقػوؿافالشػي

صدرمنههػوالوجودكالماهيةتبعارادافاالمركاحدكاليصدرمنهاالالواحدكما

الوجودكالماهيةالتيبخالؼالوجوداليمكنصدكرهامناالمػرالوجػودصفلػو

الماهيةكلعدـاالمتيازفاللهسبتانهخلقاالربعةكالزكجيةمنهلكافكجوداًصدر

نقػػوؿافجميػػعذلػػكتوهمػػاتكامػرتبعػػياليتتػػاجالػػيجعػػلجاعػلفاردنػػااف

ءكفػياصالتادثحادثبمادتهكصورتهفاللهسػبتانهخلػقالمػادةالمػنشػي

ءفػيالظػاهرريدقهناافالشػيصورةماشاءصورهاكماحققناقفيمتلهكالذصن

بذلكالشي ءبصورتهفلػوسػلبعنػهالصػورةكصػورتالمػادةالعرضػيةيسمي

تمتنعاالترصافالكلبكلبماداـعليصورتهفػاذاالظاهريةبغيرتلكالصورةلم

فيتغيرصورتهالمادتهكافالمادةباقيةعليحالهاكافتغيرحكمهااستتاؿملتاً

صوركمادةالكلبهيمادةالملحكهمػاكاحػدةفػيالتػالينفاالصػلفػيبطنال

 هوالصورةالكلبية.الكلباصمابهالكلبكلبكليسبهالكلبملتاً

ءبصورتهككضعاالسػملػهءفيالظاهريسميبذلكالشيبالجملةافالشي

لصػورةمنحيثصورتهالمادتهكاالسمكصفمنةصلمطػابقلصػورتهكتلػكا

حدكدكتعيناتخاصةفهيكمخاصككيفخاصكجهةخاصةكرتبةخاصةك



ٕٖٖ

مكػػافخػػاصككقػػتخػػاصككضػػعخػػاصكاجػػلخػػاصككتػػابخػػاصفػػاذا

فيتلكالتدكدفمافوؽالتدكدغيرهاكماخاصاًاجتمعتهذقالتدكدصارشيئاً

ناقصػاًءشيئاًفالشيدكنهاغيرهافهومتصورفيحدهاكرتبتهامنالوجودفاذاكا

فاليتتػوؿعنػهكاليػزكؿكلكلمنامقػاـمعلػوـاختصبذلكالتدالخاصملكياً

يجمعهفافكافجامعاًفيتتوصعليحدكدماءجامعاًعماجعلعليهكافكافالشي

ينتهياالمػرمنشيئينيتتوصعليحدهمااكثلثةفعليحدهاكهكذااليافمركباً

الكلمةالجامعةكالعالمالصغيرالذصقاؿفيصورتهاميرالمؤمنينالياالنساف

 كينسباليه:هيالمختصرمناللوحالمتةوظ

الذص المبين الكتاب انت  ك

 

 باحرفػػػهيظهػػػرالمضػػػمر 

 

 اتػػزعمانػػكجػػرـصػػغير

 

االكبر  العالم انطوص فيك  ك

 

االاففتلػػكالكلمػػةمشػػتملةعلػػيجميػػعالتػػركؼالكونيػػةاصانموذجهػػا

افرادهامختلةةفيفعليةجميعتلكالتركؼكقويتهااالانهامنطويةفيهاكالكامل

االثػاركيمنهممنصارجميعتلكالتركؼمنحيثهػيهػيفيػهبالةعػلكمنشػ

االفعاؿكاكملمنهمنصارجميعتلػكالتػركؼفيػهبالةعػلمػنحيػثربهػااص

افشاءاللهكمعنياسػتجماعاالنسػافجميػعتييكونهااسماءالربكصةاتهكماي

بػد ـ أ التركؼانهفينةسهم ُ هػوفػوؽجميػعمراتػبالجػنكالتيػوافكمػنمقػا

النباتكالجمادبلالعرشكالكرسيكاالفالؾكالطبايعكمابينهػافهػوفػيذلػك

هفػافجميعهذقالمقاماتالتيهيدكنهاكجميعهامندمجةفيأالمقاـفيمقاـمبد

مقاـالنةسالناطقةمقاـدهريةجميعهذقالكثراتككحدتهاكهذااالندماجفػي

الكليعليحسبهكفيالجزئيعليحسبهكامافيمادكفذلكالمقػاـفهػومتنػزؿ



ٕٖٗ

منهااليافاتياليغايةالبعدفػاحتوصبػذلكاليهامارعليهااخذمنكلرتبةلباساً

تسبهاصالكليبكليتهكالجزئيبجزئيتهفبذلكقلناعليجميعمراتبالتركؼب

افاالنسافكلمةجامعةمركبةمنجميعالتركؼالكونيةكاالفهوفينةسػهلػيس

سواهافهيمذكورةفيهابصػلوحمنهانعمهوحقيقةبدئتمنمقاـمبدئيةمامركباً

جػةفػينةسػككتصنعهمنافعالككاثارؾمندمالظهوركالتجليكماافجميعما

هيمتتويةعليمباديهاكالجلذلككانتالنةسهيالكتابالذصقدسػبققػاؿ

مااصابمنمصيبةفياالرضكالفيانةسكماالفػيكتػابمػنقبػلاللهتعالي

أنبراف شيكها مبػينكل اماـ في احصيناق كهػواللػوحالمتةػوظالػذصيكػوفء

تتتػوؿعنػهكتةعػلغيػرقتةعلكبعدافينماتةعلكحقبلافافعالكفيهمرسوماً

النةسفيذاتهاعليما دكنهاهكذافتركيػباالنسػافمػنالتػركؼعنػدفاحتواء

جامعػةكلكػناليتجػاكز كلمػة المتسػوس فاالنسػاف الكونية المراتب الي تنزلها

كلكنػهيتجػاكزايجادهػاكالنبػيكلمػةجامعػةايضػاًأالنةسالقدسيةالتيهيمبد

نةسالقدسيةكيصلاليمقاـالركحالملكوتيةثماليتجاكزهػاكامػاالخػاتمال

كمأكلمةجامعةتامةلكنهيتجاكزالركحكيعوداليحيثبدمفكمػابػدفهوايضاً

تعودكففاالنساففينةسهلهحدكدانسانيةكهومتصورفػيرتبتهػااليتجاكزهػا

كافالانسػاناًرتبةالجنفػافصػعدكػافنبيػاًفاالعليمنهرتبةاالنبياءكاالدنيمنه

شػرحنالػكفاالنسػافكهػويعػودالػيحيػثبػدمفػافهممػاالانسػاًنزؿكافجناً

كلكنللػنةسالناطقػةمراتػبكمػاافهػذاالعػالمجميعهمذككانةسناطقةنوعاً

كػلبكلهجسملكنللطبايعرتبةكلالفالؾرتبةكللكرسيرتبةكللعرشرتبػةك

دينةسجزئيةلهاحدكهيم ب ْ ةمنرتبةمعينةمنمراتبالػنةسفلػربأخوذةكم ُ



ٕٖ٘

كانسافخلقمنظواهرطبايععالمالنةوسفهيفيهبالةعػلكالبػواقيفيػهبػالقوة

كماؿفيالقوةكاليثاباالنسافعليهاكاليصعدعليمدارجهالوكانتبالةعػلال

ربانسافخلقمنصوافيطبايعذلػكالعػالمفهػوفهوكالجمادفيذلكالعالمكل

كنباتهكلربانسافخلقمنفلكقمرقفهوكتيوانهكلربانسافخلػقمػنفلػك

زهرتهفهوكجنذلكالعالمكلربانسافخلقمنسايرافالكػهفهػوانسػافذلػك

االناسيالجزئيةكلربانسافخلػقمػنكرسػيذلػكالعػالمفهػوالنجيػب العالم

يكلربانسافخلقمنعرشذلكالعالمفهوالنقيبالكلػيكجميػعهػوالءالكل

فوقهابالقوةليسلهااصتابنةوسقدسيةكفيكلكاحدةمنهامالهابالةعلكما

العملهػمفلكػلمػنهممقػاـمعلػوـدرجتهكالثواباهلهكالعينهمكالعلمهمك

ودقاليهػاككلمػايصػعدباقػداـكلفػردمػنهممػندرجػةيكػوفعػؤلماكافبدك

امتثاالتهكطاعاتهكتوجهاتهالياللهسبتانهيصعدالػذصقبلػهمثلػهكاسػرعفابػداً

ركاقفػيالكػافيفػيحػديثكمايكوفالنسبةبينهماباقيةكهوقوؿالصادؽ

يسبقبينالخيليوـالرهافثمفضلهمعلػيافاللهسبقبينالمؤمنينكماطويل

امردرجاته كل فجعل اليه السبق في مػنأم فيهػا الينقصػه سبقه درجة علي منهم

تةاضلبذلكاكائلهذقاالمػةككالمةضوؿفاضالًحقهكاليتقدـمسبوؽسابقاً

لم لو ك هػذقاكاخرها اخػر للتق اذا المسبوؽ علي فضل االيماف الي للسابق يكن

ياليااليمافالةضلعليمنابطػيكنلمنسبقاالمةاكلهانعمكلتقدموهماذالم

عنهكلكنبدرجاتااليمافقدـاللهالسابقينكباالبطػاءعػنااليمػافاخػراللػه

مػناالكلػينكالمقصرينالنانجدمنالمؤمنينمناالخرينمنهػواكثػرعمػالً

صوماً ك صلوة حجاًاكثرهم يكنسوابقيةضػلكلولمكانةاقاًكزكوةكجهاداًك



ٕٖٙ

عنداللهلكافاالخػركفبكثػرةالعمػلمقػدمينعلػيالمؤمنوفبعضهمبعضاًبها

يدرؾاخردرجاتااليمافاكلهاكيقدـفيهامناالكلينكلكنابياللهعزكجلاف

خبراجزاءااليمافكالخبركيدؿعليذلكايضاًاخراللهاكيؤخرفيهامنقدـالله

يكػوفمثػلصػاحبيقدرعليافرجزءلميجعلفيهاالعشفمنلمدرجاتهكفيه

ككذلكصاحبالعشريناليكوفمثػلصػاحبالثلثػةاالعشػار الخبػرالعشرين

المرادبالسػبقالسػبقالرتبػيالػياالجابػةالالسػبقالزمػانيفػيالتولػدكبلػوغك

االسالـاذكممنناقصيتقدـككممنكامليتػاخركاكائػلهػذقالتكليفكقبوؿ

اكلهماجابػةكاعالهػمدرجػةفػالعرشاسػبقفػياالجابػةمػنالكرسػيكاالمةاص

الكرسياسبقمناالفالؾكاالفالؾاسبقمػنالطبػايعكهػذقاالخبػاردالػةعلػيمػا

يصلالػيرتبػةالنقيػبكلكػنعلػيمػاذكرقسيدنااالجلمنافالنجيباليقدراف

وؽبذاتػهمػنرتبػةالنقابػةيقػدرشرحناالظاهربالنجابةكالسالكفيمناهجهاالمخل

يصلاليرتبةالنقابةبخالؼمنبدممنرتبةالنجابةفاليتجاكزهاكاليتتملمػااف

 يتتملهالنقيب.

ءيعوداليحيثءاليتجاكزمبداقككلشيذكرناافالشيبالجملةتبينمما

مػنهنػاؾءبموجودفيمافوؽحدقكليسلهمشعربدممنهفعليذلكليسالشي

تجلياالبقدرماابداًمنحيثهومةقودفيهابداًكالذكركجودصفليسيجدشيئاً

غيػرمػاكاليقصػدمػراداًذلكالعاليفيهبهاصبذلكالدانيفالاطالعللدانيابػداً

ماطػرؽكصلهفيرتبتهكلذاقاؿالسيداالستاداجلاللهشانهفيجوامعكلمهكل

يقعفيمدركككينطبعكتنةعلمنػهكءمالمصوؿاليهاذالشيسمعكيمكنكالو

تتتدبمانالكالتكادتدركهكالذصهوفوقكاليقعبذاتػهفػيمشػاعرؾفالتنػاؿ



ٕٖٚ

ذاتهبلبصػةاتهكانػتصػةاتهكنػورقفقػدتجليلهػابهػاكبهػاامتنػعمنهػاكاليهػا

الينزؿمنهالعرشحيزاًفافلجسمحاكمهافليسيكاديدرؾالكرسيالعرشابداً

ترصفياالناسيمنتالقيكمااليصعدمنهفاليتالقيافابداًكلجسمالكرسيحيزاً

العاليكالدانيفانماهوتالقيجسمعرضػيمػعجسػمعرضػيكهمػامػنصػقع

كاحػػدكالترتػػببينهمػػاكانمػػاالعبػػرةبػػالنةوساالتػػرصافابػػاذريتالقػػيسػػلماف

هبايمانػهفلػوعلػمابػوذرمػافػيقلػبسػلمافلكةػرقفكػذلكبجسمهكاليتالقيػ

الكرسياليتالقيجسمالعرشحيثالعارضفليسعندالكرسيمنالعرشاال

دكفالذاتالصةةكالثالثبينهمافالينػاؿالكرسػيكاليةهػمكصةةالعرشاذما

يفلػيساليعقلمنالعرشاالصةتهكتلكالصةةلػيساالاعلػيمقامػاتالكرسػ

يقوـصةةالعرشمعالكرسيفيصففلوكقػفلكػافبعػضالكرسػيكحيػزق

حيزالكرسيكعنصرقمنعنصرالكرسيفهوالكرسيفقدكصفالعػرشنةسػه

للكرسيبالكرسيككذلكالكرسيبالنسبةالػياالفػالؾكاالفػالؾالػيالطبػايع

بهػمغايػةاالمػرافالكرسػيظهرمنالنقباءلهػمفاليعرؼالنجباءمنالنقباءاالما

كػاففػيعرصػةكاحػدةكػلدافصةةمتصلةللعرشفالضيرككذلكجميػعمػا

كػافبػينصةةمتصلةبالعاليكليسالترتػببينهػاباالثريػةكالمؤثريػةسػوصمػا

 النقباءكاالركاففانهبالطوؿكاشدبينونة.

دةكيةترقافيالصورةيشتركافيالمااعلمافالشيئيناليخلوافمناففصـل:

فانهمػايشػتركاففػيالمػادةكهػيالخشػبكيةترقػاففػيكالبابكالسريرمثالً

فػافالشػمسكالشمسكنورهامثالًالصورةكامايةترقاففيالمادةكالصورةمعاً

مادتهاالجرـالسماكصكصورتهاالضياءاالصليكالنورليسمنالجػرـالسػماكص



ٕٖٛ

لعنالشبحالمتصلبهكصورتهمننةسذلكالشبحالمنةصػلبلمنشبحمنةص

يكػوفالشػيئاففػيكافالمػادةمشػتركةعلػيقسػمينفامػاافكاالكؿمنهمااصما

عرضكاحداكيكوفاحدهمااعليمناالخركحيزقاعليكبنةسهاقوصاكاكحد

مػاتسػميكافالمادةمشػتركةكهمػافػيعػرضكاحػدفالنسػبةبينهكاشرؼفما

كػافاحػدهمااعلػيكاالخػراسػةلفهمػاعلػيبالتواطيعلياصطالحالقوـكمػا

التشكيكمطلقاعلياالصحفلػيسنسػبةجميػعافػراداالنسػافعلػيالتػواطيبػل

افاكرمكمعنداللهاتقيكم كلكػلدرجػاتاالعلماالشرؼاالتقياعليدرجة

 ضلنابعضالنبيينعليبعػضفضلفضله ككذلكفعملوا كيؤتكلذصمما

اليغيرذلػكمػنااليػاتالدالػةعلػيسػبقتلكالرسلفضلنابعضهمعليبعض

بعضاالناسيكماافدرجاتاجزاءالعالمبعضهافوؽبعػضكالمػاءفػوؽ درجة

الترابكالهواءفوؽالماءكاالفالؾفوؽالطبايعكبعضهافوؽبعضفالنسػبةبينهػا

مادةكاحدةكالتةاكتبالصةاءكالكدكرةكاللطافػةكالكثافػةعليالتشكيكاصال

فصورةالكثافةدرجتهاتتتدرجةاللطافةكالتعرضصورةالكثافػةعلػيالمػادة

يعرضػهاصػورةاللطافػةكالمػادةالقابلػةللصػورةاللطيةػةالتتصػوراللطيةةمػالػم

اكؿمػرةقبػلاف الكثيةة كللمػادةفػيالصػورةتتلػبسبالصػورةاللطيةػةبالصورة

تكثفكتغلظكتكثربهتصلحللصورةالكثيةةفالمادةهيامكافالصورةالعاليةك

الصورةالعاليةهيامكافالصورةالدانيةكهكذاحتػيتصػلالػيغايػةالبعػدفػاذا

تتلػبسبصػورةالنػارفػاذاالتصلحمادةالناركاهبيتهاللتلبسبصورةالهواءقبػلاف

ورةالناركتكثةتصػلتتللتلػبسبصػورةالهػواءكالتصػلحللتلػبستلبستبص

بصورةالماءاالبعدتلبسهابصورةالهواءكهكذافلواخػذتصػورةالجمػودالتػي



ٕٖٜ

اللزجةالتيبهػاظهربالمائيةفلواخذتعنهصورةالرطوبةبهايكوفالترابتراباً

الهوائيةعنالهػواءصػارنػاراًكلواخذتالصورةالرطبةيكوفالماءماءصارهواء

تاخػذعػنكلواخذتعنهصورةالناريةصارتفلكيةعليحسبدرجاتهاالػياف

العرشصورةالعرشيةفيبقيالمػادةالجسػمانيةالتػيالتصػلحاالللتلػبسبصػورة

العرشيةاكؿمرةكتصلحلسايرالصورعليترتيػبعرفػتفعمػادكجػودالتػراب

لماءالهواءكعمادكجودالناراالفالؾبترتيبهػاكعمػادكجػودالماءكعمادكجودا

االفالؾالكرسيكعمادكجػودالكرسػيالعػرشكعمػادكجػودالعػرشالجسػم

الػيافعمػادكجػودالعقػلالمػاءاالكؿكذلػكانػهالمطلقكهكذاتصعدصػاعداً

ةفانهػاافقدثبتعندناافالمادةالواحدةالتصػلحلصػورتينمختلةتػينفػيالرتبػ

كانتقابلةللصورةالكثيةةالتكوفقابلةللصورةاللطيةةككذلكالعكػسفمػادة

تػرصمػنالياقوتالتصلحلصورةاللبنةكمادةاللبنةالتصلحلصورةاليػاقوتكمػا

فانكتاخذعنهصورةالرمليةثمتصػةيالمػادةثػميصيرماساًتصعيدالرملالياف

زععنهاصورتهاثمتصةيمادتهاثمتلبسهاصورةاصػةيتلبسهاصورةاصةيثمتن

تعودمادتهبصةاءمادةالماسكصػورتهبصػةاءصػورةالمػاسكمػاافاللػهالياف

اف الي العنصرية التصص يصةي يصيربصػةاءالػركحالبخػارصالتيػوانيسبتانه

لمػادةيصرالرمػلماسػافػافالرمػلبمادتػهكصػورتهانتػزععػناالةلكيكاذالم

يرادبالمادةمػافػيغيػباللطيةةالتيكانتفيغيبهاكصالتةللماسيةاللهماالاف

ءكلػوفػياقصػيغايػةاللطافػةكاالفالمػادةالمقارنػةللصػورةالرمليػةتلػكالشي

الكثافةالتيكانتعارضةعلػيالمػادةاالكليػةاالتػرصافصػورةالكسػرتعػرض

الجمودقدعرضػتالمػاءكلػيسالكسػريعػرضالجمودكمادتهالجامدكصورة



ٕٗٓ

الجامدفالماءيجمدكالجامػدينكسػرفػافهمفػانيقػدكررت يعرض كلكن الماء

 كافيبينباالشارة.العبارةليتضحلكما

انزؿالعقلالذصخلقهاكؿمرةاليعرصةاعلمافاللهعزكجلبعدمافصـل:

صكقوتهبالضعفكفعليػةظهػورقالترابفقدتبدؿحيوتهبالموتاككمالهبالنق

بالقوةكلكنهموجودفيغيػبالتػرابكلػيسالعقػلفػيالتػرابككػوفصػورة

ذكرتلكفيالةصلالسػابقمػنبلعليماالكوزقوةفيالترابفيكوفمعدكماً

فػيالمكسػورتلبسالماءبالجمودكتصورالجمودبالكسركليسالمػاءمعػدكماً

تسػمعافالعقػلالكلػياستترتتتغيوـتلػكاالغشػيةالػمكلكنهعرضتهاغشيةف

ملكلهكجوقبعددكلنةسكعليكلكجهحجابفاذابلغالرجليكشػفعػن

فذلكالملكموجودككجهػهموجػودكجههفيقعنورالعقلعليقلبهفيصيرعاقالً

موجػودلكنهمستوركمنكراءالسترمةقودكبالقوةفافهمذلكفانهدقيػقفالعقػل

يجرصعليهمنالتكليفمػايجرصعلػيكمكلةاًفيضمنالترابكبهيكوفعاقالً

اليغيرذلككلكنهقدعرضتهقالتااتيناطائعين كلكنالتةقهوفتسبيتهمالعقالء

اغشيةعديدةتبلغكلياتهاتسعةعشركعندعركضكلغشاءخةيمنهنػوركقػوة

ابفاستترنورقمنكػلبػابكايػنالتػرابكرببلغالترككماؿكادراؾالياف

يعػدـكبػذلكالوجػوددعػاقاللػهاليػهكخاطبػهكامػرقكنهػاقاالربابكلكػنلػم

لميعقػهعػنالصػعودكاالنجػذابتلػكاالغشػيةكفانجذباليدعائهالجاذبما

االعراضالمتعلقةبهفافاجزاءاالعراضكاعراضاالجزاءمختلةػةفسػاعسػريع

يعقػهعػائقكءرجاكمتخلفمقصرسجيفقػاـيصػعدمنػهمػالمنجاكمتاخربطي

اشتدقوةفػياالمتثػاؿكاخذفيخلعاالعراضعنهبقوةاالمتثاؿفكلماخلععرضاً



ٕٗٔ

بالتكمةيسػتخرجكلمااشتدقوةاشتدقوةفيخلعاالعراضعليحذكقوله

درجةترؽاالغشيةكستائبفةيكلغورالعقلكبالعقليستخرجغورالتكمة

االستاركيزدادظهوراالنوارفةيالقدـاالكؿترقيمنالترابيةاليالمعدنيةكفي

القدـالثانيترقياليالبرزخيةكالمرجافكشبههكفيالقػدـالثالػثترقػيالػي

النباتيػػةكفػػيالقػػدـالرابػػعالػػيالبرزخيػػةكػػالبورايخكفػػيالقػػدـالخػػامسالػػي

وانيةكفيالقدـالسادساليالبرزخيةكالنسناسكالمسػوخاتكفػيالقػدـالتي

السابعالياالنسانيةثمترقيفيدرجاتاالنسانيةاليالصػالتيةثػمالػيالعالميػة

كقوةثماليالنجابةثماليالنقابةكالشكانهفيكلمنزؿمنالمنازؿيزدادنوراً

يسػةرعػنالػيافيكػنظػاهراًلمبرقةالتجابماكيظهرمنانوارقبسبككماالً

كجهػػهفيعػػودالػػيحيػػثبػػدمكذلػػكفػػيالنقبػػاءفػػيالػػدنياكالبػػرزخكاالخػػرة

االفيمقاـالرضواففياقصػيالجنػافكجدانيةكاليسةرالعقلعنكجههكجوداً

يخصػصاللػهالقػوؿكااللػمكالكجػداناًيسةرعػنكجهػهكجػوداًكفيغيرهملم

اففيذلكلذكرصلمنكافلهقلباكالقيالسمعكيقلباناسدكفاخرينكلم

لوكنانسمعاكنعقلماكنافييقلكلمانمايتذكراكلواااللبابيقلكلمهوشهيد

السعير اربابالعقوؿاقلقليلمنالناسيوجدمنهمكاحدبعدكاحدفاذاًاصتاب

يظهػركاليظهػراالظػلالعقػلكهػمبػهباءلػمكليسذلكحظكلعالمفةيالنج

همعالموفكفيالعلماءبظلظلهكهكذافاليناؿدرجتهبالحجاباالعالموفبما

ينقادكاللنقباءكيسػمعوالهػمكيطيعػواامػرهمالنقباءفبذلككجبعليالنجباءاف

لنقبػاءكهػميبلغرتبػةافيكلحاؿفلوعاشالنجيبالفسنةفيعلمهكعملهلم

كهػوبمادتػهكصػورتهدكفرتبػتهمكاليصلاليهمسرمداًمدلجوفبينيديهابداً



ٕٕٗ

مادتهمنصورتهمكصورتهمندكفذلكفمادةالنقباءمناعليعليينكصورتهم

مندكفذلككمػادةالنجبػاءمػنحيػثصػورةالنقبػاءكصػورتهممػندكفذلػك

ءمنهػامػننيللنجبػاءاليصػلالػيهمشػيفالنقباءكسايطكلفيضشػرعياككػو

فوقهاالبهمكلذلكمعذكركففيمااليبلػغدكنهاليارشالخدشفماالتوحيدفما

لوعلمابوذرمافيقلبكمافيقولهيتتملهاكلئكاالعلوفمقاماًعقولهممما

 لقتله.اكسلمافلكةرق

فػػافيالتجػػجادبالنسػػبةالػػؤبالجملػػةككػػذلكنسػػبةالنقبػػاءفػػيالةػػ

ادبنةسػػهبػػالسػػتركحجػػابكامػػاالنقبػػاءؤهػػمالمنكشػػفلهػػمالةػػالتجػػج

اداالهػمصػلواتاللػهؤادكظاهرقكاليبلغنةسالةػؤفمعرفتهمتنتهياليظلالة

نةسهفقدعرؼربهعليهم عرؼ منعػرفهمفقػدعرؼاللػهكمػنجهلهػمكمن

الله انةسناكانةسكم لقدجاءكمكاللهلوالناماعرؼكبناعرؼاللهكفقدجهل

انةسكم من سنريهماياتنافياالفاؽكفهماياتاللهالظاهرةفيالخلققاؿرسوؿ

فهماياتاللهبهميعرؼاللهكالنقبػاءاربػابفيانةسهمحتييتبينلهمانهالتق

باركنافيهاقرصظاهرةظواهرااليات التي القرص بين ك بينهم جعلنا صػلوفككاك

اليهاكصوؿكجدافظاهرالكصوؿحقيقةكلهممقاـالعقلكماعرفنابلتػاظكاف

اربابظواهرالعقوؿكالواصلالػيالعقػوؿاالنبيػاءكافكافبلتاظاخرهمايضاً

ادهومقاـالبيافكالمعػانيكالعقػلهػومقػاـالنبػوةكالػركحؤكافبلتاظاخرالة

مقاـالنقباءكلهامراتبكػلفػيرتبتػهكافكػافبلتػاظمقاـاالنبياءكالنةسهو

ادمقاـالبيافكالعقلمقػاـالمعػانيكالػركحمقػاـاالبػواباصاالنبيػاءكؤاخرالة

النةسمقاـاالكصػياءكالنقبػاءكالنجبػاءفػيافػالؾمشػاعرالػنةسكفيهػااذكػار



ٕٖٗ

 خبارعارفوفباالسرار.السابقينكاخبارهممنشاءاستخبرهمفهمعالموفباال

كاالصػلبالجملةاالنظارمختلةةكلكلكجهفيمقامهالينافيبعضهابعضػاً

فيهافعالمالبشرعالممثلهذاالعالملهعػرشككرسػيكافػالؾكطبػايعكلػيس

كراءالعػرشضػيقكالسػػعةكالمػادةكالصػورةكالمكػػافكالزمػافنعػمفػػوؽ

ادهذاالعالمفػالتججحػيننزلػواعػالمالبشػرؤلمطلقكهوفالعرشرتبةالجسما

ادفهػوؤخلقاللهمنهذاالعالمكامػاالةػللتبليغنزلوامنزلةالعرشالذصهواكؿما

الرحمنالمستوصعليالعرشفهوايةاللهكمقاـتعريةهكتعرفػهكاليتسػبمػن

خلقهاصبادبارقفاخذاللػهلهػمخلقاللهالعقلكبهخلقسايرعالمالخلقكاكؿما

منعرشذلكالعالمكهواعليعلييناليشاركهمفيتلكالطينةاحػدكهػمقلوباً

اركاحهمكانوارهمكطينتهمكاحػدةهػذاكالعػرشلػهدرجػاتمػنمتدبػهالػي

امااالنبياءفهممنرشحابدافاؿ ك فهمفيمقػاـالكرسػيالػذصمتمدمقعرق

رشكظاهرقكرشتهثمالنقباءالذينهػممػنشػعاعاالنبيػاءفػيهومنشعاعالع

مقاـالشمسالتاكيةلعلمالعرشكالكرسػيالقػائممقامهمػاكلسػافترجمانهمػا

كاماالنجباءفهمفػيمقػاـفلػكزحػلكفلػكالمشػترصكفلػكالمػريخاصػتاب

اصتابالظواهركالبواطنكاماالعلماءفهمفيمقاـفلكالزهرةكعطاردكالقمر

سايراالناسيالتابعينالمطيعينفيمقاـالطبايعفافعرفتذلكفلػكالتعبيػربعػد

هواعليمنهفبوجدانهذكرفلكككصػولهتشاءفاففيكلفلكذكرجميعمابما

 .موفقاًرتبةذكرققدينسباليهفافهمراشداً

لمقاماتاالربعةالتػياعلمافللكاملمناالناسيفياصمقاـيكوفافصـل:

اشرنااليهافيبابالنبوةكاالمامةكهيمقاـالبيافكالمعانيكاالبػوابكاالمامػة



ٕٗٗ

مػنالػنةسمػنالػركحكذكػراًمنالعقلكذكػراًادكذكراًؤمنالةفاففيهمذكراً

كمػنالمقامػاتالعليػاءمتمدفهيفيهمنالمقاماتالسةليكماكانتفياؿ

جاليشرحالمقاماتالنهاقدمرتفيالبابينالمتقدمينكالذصنقولػههنػاالنتتا

افالكاملينهمالقرصالظاهرةللسيرالػيالقػرصالمباركػةكقػدامراللػهالضػعةاء

يجعػلالحػداتيهػاكلػماالمػايسيركافػيهػذقالقػرصفػافاللػهاليكلػفنةسػاًاف

اسليسػوامشػاركينلهػمفػيالمػادةكفػافالنػالوصوؿاليالقرصالمباركػةابػداً

فلوانككانػتمػنانماتتداالدكاتانةسهاكتشيراالالتالينظائرهاالصورةك

تدرؾمنليسمنمقامكفاذالػيسالحػدتدرؾالةلكعساؾافالترابقدرتاف

فيهمػنصػةتهمالوصوؿاليالقرصالمباركةبلكالاليالقرصالظاهرةاالبقدرما

جعمنالوصفاليالوصفكداـالملكفيالملػكانتهػيالمخلػوؽفرذكرهمك

ءعػنحػدقكمقامػهكهػوتاكيػلفاليتجاكزشياليمثلهكالجاقالطلباليشكله

كليعملعليشاكلتهقولهتعالي فػافاالدراؾعمػلكالشػاكلةهػيالطريقػةقل

ءعلػيحسػبطبعػهكيلػزـكػلالناشئةمنالطبيعةالالزمةلرتبتهفادراؾكلشي

عػنطبعحيزقكاليتجاكزقفالضعةاءاليكادكفيصػلوفالػيمقػاـالوسػائطفضػالً

تسػيرفػيفيكصػةتهمالمتصػلةكينبغػيلػكافمقاـالقرصالمباركةكلماكافما

كللسػيرفػيهمامنينسيركافيهالياليكاياماًشانهقاؿجلكجدانياًتلكالصةةسيراً

ظهرفيهممنانواراالمامةفتشاهدنػورامامػكفػيهممقاماتادناهاالسيرفيمااربع

ظهػرفػيهمالنهمشعاعهكشيعتهكنورقكالشعاعصةةالمنيركاعليمنهالسيرفيما

منانواراالبوابكذلكافالمومنمادتهمننورالباببينهكبينربهمػعافشػيعة

اعتبارفشيعةعلػيهػوشػيعةالنبػيكبػالعكسكباعتبػاراالماـكشيعةالنبيكاحدةب



ٕٗ٘

المػومناخػومادتهمننورالنبيكصورتهمػننػورالػوليكهمػاابػواهػذقاالمػةك

كانهسلمافباباللهفياالرضكركصامهابوقالنوركامهالرحمةكالمؤمنالبيه

سيرفيمقاـالمعػانيفػافاللػهالبيتكاعليمنهالكمنالعلماءكمناهلكافمتدثاً

بنػوركعزخلقالمومنمننورعظمتهكجالؿكبريائهكنورالمومناشداتصاالًجل

اللهمناتصاؿنورالشمسبالشمسكاعليمنهالسيرفيمقاـالبيافكذلكقوله

يتػهكؤجالسوامػنيػذكركماللػهرقاؿاتقوافراسةالمؤمنفانهينظربنورالله

كفياالرضاياتكقاؿسبتانهيدفيعلمكممنطقهكيرغبكمفياالخرةعملهيز

 سنريهماياتنافياالفاؽكفيانةسهم.كللموقنينكفيانةسكمافالتبصركف

بسػائطناقصػةكمركبػاتجامعػةجاللهعلينػوعينكاعلمافخلقاللهجل

ايطالناقصػةكالمركبػاتشكافايةاالحدفيالكلمةالجامعػةاظهػرمػنالبسػكال

الجامعةتتةاكتفيالرتبةكالشكانهالمركػباجمػعمػناالنسػاففػيالغيػبك

ادـكحملناهمفيالبػركلقدكرمنابنيالعيافكخلقاللهاالنساففياحسنتقويم

كالبتركرزقناهممنالطيباتكفضلناهمعليكثيرممنخلقناتةضيالكالصورة

تظهػرفػياالنسػاففجهػةالػربعلػيمػاهياكبرحجةاللهعليخلقػهاالنسانية

ءمناالشياءكماانهاليعملبتػدكدالشػريعةالمقدسػةالتػيهػيالتظهرفيشي

فهػوحجػةاللػهشرعياًظهورحدكدالتوحيداحدكاالنساففاذاكافاالنسافانساناً

اللهاالنوركاليقوـالتجةعلييةاللهالعظميكبرهافاللهالنيركدليلا الكبرصك

يقوـعليالشخصباالنسافالشػرعيالكامػلكلػيسءمثلمااحدمنالخلقبشي

يعدؿاليبسػائطناقصػةبعدالعيافبيافكافكافللجدرافاذاففالعادؿعنهاليما

هوغيرقبالقوةاليمثػلظليػةتابعػةلػذكاتالمثػلالخارجيػةفالمثػلفيهجميعما



ٕٗٙ

اكليبافال ايةاليحقػايقنوريػةفايػةحقيقػةاكلػيمػنتكوفحجةكخارجية

 التقيقةاالنسانيةالسيماالكاملة.

بالجملةاالنسافاعظمايةللهسبتانهفانػهالكلمػةالجامعػةفػافكػافجميػع

التركؼالكونيةفيهبالةعلفذلكماكنانبغكافكافجميعالتركؼالشرعيةفيه

يشػقمػنعرفػهكاليسػعدكالمرجعكهوالغايةكالمةزعلػمءالمبدبالةعلفذلك

 كلالسعادةمنجهله.

هالػػيالةػػرشكقربػػهالػػيالعػػرشالجسػػمالمطلػػقكافكػػافقربػػفصـــل:

تةاكتكظهػورقبػالغبراءكظهػورقبالخضػراءمػنغيػرتةػاكتاالافمراتػببال

ضبػالطةػرةكبعضػهافػيالظهوراتفيانةسهامتةاكتةكمترتبةبعضهاعلػيبعػ

كبعضػهاموقػوؼعلػيبعػضكمراتػبكبعضهااكثرشركطاًتتققهااقلشركطاً

العددفاليعقلتتققاالثنيناالبعدكاحدفانهكاحدككاحدكاليعقلتتققالثلثػة

االبعدكاحػدكاثنػينفانػهكاحػدكاثنػافكهكػذااليعقػلالتركػةاالبعػدكجػود

لسػػرعةاالبعػػدكجػػودحركػػةكاليعقػػلالصػػةةاالبعػػدكجػػودمتتػػرؾكاليعقػػلا

الالمعػدلػهاالبعػدكجػودمعػدقموصوؼكالالمشركطاالبعدكجػودشػرطهك

ذلكافالقوابلاالمكانيةمادامتفياالمكافمعدكمةالمسػجونةمتعينػةكانمػاك

جبنةسػهفػالبػدءمااليتتاجاليشرطكهوالذصيخريخرجاليالةعليةمنهااكالً

يتتاجاليشرطكاحدلخركجهكاليعلممدةماكافالعرشعليالماءاالاللهثمما

دكفاالكؿيقصػرعػنيتتاجالػيثلثػةكذلػكافمػايتتاجاليشرطينثمماثمما

خركجهبنةسهكيتتػاجالػيمكمػلفػاذاظهػرالمكمػلبشػرطكاحػديخػرجبػه

قػقالشػرطافكظهػربهمػاالمكمػليخػرجبػهمايتتاجاليشػرطكاحػدفػاذاتت



ٕٗٚ

يتتػاجمايتتاجاليشرطينفاذاتتققثلثةشركطكظهربهاالمكمليخرجبهمػا

الػيثلثػػةكهكػذافاليخػػرجقابليػػةمػنالعػػدـالػػيالوجػوداالبمكمػػلموجػػودك

اليكملمكملاالبقدرفعليتهفالجلذلكترتبتالقوابلفيدرجاتالوجودمن

ةكاحتاجتالكلاليالقابليةاالكليالتيخرجتبنةسػهامػنالقػوةالػيغيرطةر

اذالمعدكـاليوجدنةسهكاليعقلخركجهامػنكاخراًالةعليةفاليعقلعدمهااكالً

القػػوةالػػيالةعليػػةبالجسػػمالمطلػػقاذاليعقػػلالةعػػلالػػذاتيفهػػوكجػػوددائمػػي

تغيركالانتقاؿكهوعرشالوجودكسرمدصازليابدصالتتوؿلهكالزكاؿكال

مستوصالرحمنالمعبودثمبهيخلقاللهالكرسيكالضوءمنالضوءفافالكرسي

هوالمشركطاالكؿكلهشرطكاحداذهومتلالمشيةاالكلػيكنةػسالعػرشك

الشهادةأظهورقاالكؿثمبهيخلقاللهالشمسفانهامظهرالعرشكالكرسيكمبد

مشركطةبالغيبثمبهايخلقاللهزحلكالقمرثمبهمػاالمشػترصكعطػاردكاكؿ

ثمبهماالمريخكالزهرةثػمبهػاالنػارثػمبهػاالهػواءثػمبهػاالمػاءثػمبهػاالتػراب

يكنكرسيكافكافالعرشقويػاًفاليكةيكجودالعرشفيانتةاعالشمسمالم

يظهربالكرسػيكيتلػبسالعرشمالمفافالشمسليستبقابلةلالنتةاعمنكامالً

يتلبسبالشمسكعليبلباسهكهكذااليقدرزحلعلياالنتةاعمنالكرسيمالم

يتوسػطلػمنهمػايشاليكادينتةعالخلقمنالرباالحدجلهذقفقسماسواهافاذاً

اديتوسػطالتقيقػةالمتمديػةكاليكػلػممشيةكاليكادينتةعاالنبياءمنالمشيةما

ينتةعاالناسيمنالتقيقةاالبتوسطاالنبياءكهكذافاليكةيكجودالغوثيومئػذ

بدكفاالركافكالكجوداالركػافبػدكفالنقبػاءكالكجػودالنقبػاءبػدكفكجػود

النجباءكالكجودالنجباءبدكفكجودالعلماءكلذلكاكجباللهالسيرفيالقػرص



ٕٗٛ

 المباركة.الظاهرةللوصوؿاليظهورالقرص

كافقاؿقائلقدنزؿالغوثاليمنتهيالمراتبكتلػبسبنةسػهبلبػاسكػل

كافكافاالمػركػذلكقلت مرتبةفاليتتاجفياالنتةاعمنهاليكاسطةاخرص

تلكالرتبةفانهالتجػةفػيكػلرتبػةكالبػدمػنءفقدتلبسفيكلرتبةاليمبد

ؿاليتلكالرتبةيتلػبسبدكينػهفػافبػدفاستعالئهعليرعيتهفالذصدكينهاذانز

فيكػلسايراالنبياءليسباعتداؿبدفالغوثالبتةكهكذافاذاالترتبعليحاله

مقاـكالينتةػعالػدانياالدنػيمػنالعػالياالعلػياالبتوسػطاالكسػطلعػينادلػة

علػيذكرناهاهػذاكاالقترانػاتالعرضػيةالتثمػراالانتةاعػاتعرضػيةكالمػدار

التقايقكالترتباتالذاتيةارايتلوكضعتانملتكعلػيقلبػكايهمػااقػربالػي

قلبػكانملتػكاكعضػدؾالشػػكافعضػدؾاقػربالػػيقلبػكبالػذاتكافكػػاف

انملتكاقرباليهبالعرضكاليصلالتيوةالتقيقيةالياالنملةاالبواسطةالعضد

تػرصعنػهفمػااعالهمفػيسػةربعيػداًككذالوجلسادنيالناساليالنبيككاف

ادنيالخلقاكاعلػيالخلػقفمػدارالقػربعلػيالقػربايهماقرباليالنبي

ةا الذاتيالالمكانيالعرضيفالطابقالمتصلبالسراجابعدمػنالسػراجمػنالمػر

فانهااحكيلهاينماكانتفالينةعنزكؿالغػوثالػيادنػيالمراتػبالواقعةبعيداً

انتةػػاعهممنػػهالػػيالوسػػائطهػػذاضكاقتػػرافالضػػعةاءبػػهكالبػػدفػػيبػػالعر

كاالنتةػاعالػذاتياالنتةاعاتالعرضيةمػععػدـاالنتةػاعالػذاتياليجػدصشػيئاًك

اليمكناالبترتيبذاتيفافمادةالدانيصةةالعاليكماعرفػتكاليعقػلانتةػاع

لمقارففيكلرتبةبػاباالعلػيالدانيمناالعليمنغيرتوسطالعاليفالعاليا

اليالدانيفيايصاؿاالمداداليالدانيكباباستةاضةالػدانيمػناالعلػيكمػع



ٕٜٗ

بمعرفتهاليطلععليشي مػناجػزاءءمناالعليكلذلكجعلهاالماـاالخالؿ

ساًاليافقاؿالمعرفةاثباتالتوحيدالمعرفةالتقيقيةكقاؿ ثممعرفةاالركافخام

سادساًث النقباء معرفة سػابعاًم النجباء معرفة فالعػاليالمقػارفركػنجميػعمػاثم

للدانيمنعلمباالعليكاعتبػرذلػكبزجاجػاتسػبعةبعضػهافػوؽبعػضكفػي

 جوفهاسراجككلزجاجةسابقةركنمعرفةالالحقةبالسراج.

جميػعحكػيبوحدتػهفػيمقامػهثراذاكػافكاحػداًؤاعلمافاثرالمػفصـل:

نهكاثػارقوػػػ ثرباجمعهافيذاتهعلينتوالوحدةكاالجمػاؿكفػيشؤفالموػػ ش

ثرؤلتعػددجهػاتذاتالمػعلينتوالكثرةكالتةصيلكامااذاكػافاالثػرمتعػدداً

االثاريتكيجميعش هذق ثركامػابعضػهافاليتكػيالكػلعلػيؤفالموػػ فجميع

فيالمراةاثرجهةمنجهاتذاتالموثركماافمانهجشدةالةعليةككمالهافانه

منشبتكيتكيحاجبهحاجبككعينهعينككعارضػهعارضػككهكػذافكػل

ثرفكػلكاحػدمنهػاراكصؤفالمػوػػػ كاحدكاحدمناالثارليسيتكػيجميػعش

فضللهكحاملاسممناسمائهنعملماكافجهاتذاتالموثرفيغايةالتشػاكل

فبعضػهمقريػبمػنبعػضكوػ ػػفهماخوةمتكافالثارقدصدرتعنهاكالًكهذقا

يصدرمنكلكاحدغايةاالمرافبعضهماقػوصمػنبعػضيصدرمنكلكاحدما

سػواقمثػلاحسػانهاياهػاكامػافيجهتهالخاصةبهالموكلعليهافليسيتسػنمػا

كفنػورالنبػيجميعهميتكػومتمدسواقبالكليةفالكماافاؿفقدانهما

كلكاحدمنهميتكيجهتهالخاصةبهاشدكليسبةاقدلسايرالجهاتبالكليػةك

الجلذلكظهركاحدمنهمباالرتضاءككاحدباالجتباءككاحدبالشػهادةككاحػد

بالعبادةكهكذامعافكلهماركاحهمكنورهمكطينتهمكاحدةكذلكالجلافمػا



ٕ٘ٓ

بهامتيازهمككذلكاالمرفيالمومنينفانهمباجمعهماثاربهاشتراكهماقوصمما

ككلكاحديتكيجهةاالانهماخوةشديدكاالتشاكلكجهاتكجودالتجة

يصػدرمػنمابهامتيازهماضعفممابهاشتراكهمفيصدرمنكلكاحػدمػنهممػا

يجبماترصانهيجبعليكلكاحدالكلكافكاففيجهتهالخاصةبهاقوصاال

عليكلكاحدمنااليمافكاالعتراؼبجميعجهاتكجػودالعػاليفػافهمككمػا

انهمباجمعهميتكوفجميعجهاتالموثرعليكجهالكماؿالكاحدكاحدمػنهم

دكنهاكبعضهمبلالعلةمابػهاشػتراكهمالليسكلكاحدكاحدمنهمعلةجميعما

اداالناسيعليالجنكلػيسبمػوتانسػافمابهامتيازهمكالجلذلكاليطلعافر

يموتافرادمنالجناكجنيبلكلوماتجميعافراداالنسربمايبقيالجنكمػا

كالانسافككػذلكفػيكػلرتبػةالسالـكانواقبلخلقةادـعلينبيناكالهكعليه

يعلػمكافيعلمهبعضمػندكنهػمكمػالػمالجلذلكربماماكافيعلماالنبياءماك

ما الهدهػدكالنملػةكانكشػفالبػيسليماف ينكشػفحمػزةالثمػاليمػالمعلمػه

يكونواعلػلالبرهيممنبعضالعوالمكهكذاكانماذلكالجلافافراداالنبياءلم

خػزافمتمدمادكنهمكانماالعلةهيالتقيقةالجامعةككذلكامرالشيعةفاؿ

خزانهملكػنجميػعشػيعتهمخػزانهمقػداكدعوااللهفيالدنياكاالخرةكشيعتهم

علومهمجميعهمكعندكلكاحػدبعضػهاكككلػوقعليػهكاكدعػوقايػاقفاليجػب

يطلعكاملالشيعةعليجميعالعلوـبتيثاليخةيعليهجزئػيمػنالجزئيػاتاف

نعملػيساكدعمنعلمامامهبللعللهمجهوالتالتتصيكانماهوخازفما

يجهلوففاناذكرناافمابهاالمتيازفيهمفػييجهلكجهلسايرالناسبماجهلهبما

ءيقػدرعلػياسػتنباطمػاففعندكلكاحػدشػيوػػ غايةالضعفكهماخوةمتكاف



ٕ٘ٔ

فيبهاشتراؾالقوـكيعبرعنهبنقطةالعلمكهممختلةوفيشاءمنهكهومقتضيما

.عيدةفعليةالعلوـالجزئيةكقوتهاقريبةكب

اكدعػواكككلػوابػهكامػاالنجبػاءفاماالنقباءالكليوففهميتضرهمجميعما

يتضرهمجميعيرادمنهمبالقوةالقريبةفاليلزـاففلهمقوةقريبةيقدركفعليما

يرادمنهمكسرذلكافالنقباءهماكلواااللبابكالعقلهوكلػيمعنػوصمتػيطما

النجباءهماكلواالعلمكاصتابالنةسصاحبةالصػورباالشياءمنجميعجهاتهاك

الجزئيةكالنةسفيذاتهادراكةعلياالبهاـللصورفهيلهػمنقطػةعلػمحصػلت

فكقولنػايفعنشػيلهمكاماحضورصورةعندهايمنعحضوراالخرصكيشغلهاش

تامػلالافاكدعػوافمعنػاقانهػماذاسػئلوااجػابوابػالافالنقباءيتضرهمجميعمػا

مكشوؼلهمانكشاؼكةكلككانتنػاظراليهػافػافذلػكاكدعواابداًجميعما

علػيكػلحػادثيتػدثفػييكوفمطلعػاًفالعلةكالموثرحسبفاليجبافيش

علػييطلػعبعػدالتوجػهايضػاًعػنجميعهػاكاليجػبافاالفاؽبلربماكافغافالً

لهقوةكنقطةعلماذاشاءكتوجهكاسػتنبطيوكلعليهاكافكافالتوادثالتيلم

عرفػتنعػملهػمنقطػةاكدعوقلديهمعليمااطلعكاماالنجباءفاليجبحضورما

.اريدمنهمقدركاعليهيستنبطوامنهامااافءكعلمكهينةسهمالزكيةالتياذاشا

كمػػافالتغلػػواايهػػااالخػػواففػػيديػػنكمكالتقولػػواعلػػيالمشػػايخاالالتػػق

يرضوففالتنسبوهماليالعظائمبعدجهلموسيبماعلمهخضركجهلخضربما

فهمسليمافعلمهموسيكجهلسليمافبماعلمهالنملةكالهدهدكجهلداكدبما

هوالتجةالكليالمعصػوـكهػوعلمهاللهكالذصاليجهلشيئاًفالعلمالحداالما

يطةبالكلاحاطةمشاهدةكعيافكهوالعػدؿالػذصركحهالقدسيةالكليةمتايضاً



ٕٕ٘

اشهدتهمخلقالسمواتكاالرضبئسللظالمينبدالماقاؿاللهفيمةهوـكتابه

يتضػرركحػهكامػاكركدمػاداًكالخلقانةسهمكماكنػتمتخػذالمضػلينعضػ

راءكمػاكػافيقػبعدشػيالقدسيةفيخاطرقفعليالتدرجالزمانيالبرزخيشيئاً

يخطػربكلمةبعدهاككذلكامرمايكنمتةوهاًالتمدكحينتةوههبكلمةمنهالم

يتوجهػوافػيخػواطرهمالػيعليبالهمكلربماكانوامشػتغلينبجهػةمهمػةكلػم

المسئلةفماكانوايجيبوففيهاحتييردعليهمكهوالمعبػرعنػهعنػدهمبالنكػتك

ديثكالنةػثفػاذاكردعلػيهماجػابواكاالكقعالسلسلةفيالطستكالرجمكالت

.اليسبقونهبالقوؿكهمبامرقيعملوفاخركااليكقتامكافالتوجهاذ

يكوفالشيعيالكامػلالػذصبػهينػزؿالةػيضعلػيمػنككذلكاليجباف

انػكيةيضالمنيستةيضكماعليمنيصلبهالةيضاليهفانهعلةمادكنهمطلعاً

تطلععليمنيسمعكالمككيشػترطمنيسمعالكالـفاليجبافتتكلمالعلةما

المةػيضالعلػمالمةػيضبالمسػتةيضاذا الػي المسػتةيض توجػه االستةاضػة في

منهفػيمقػاـالعليػةفانػهعلػةيكنعلةكاماالعلةفالشكانهمطلعبمنيستةيضلم

فػيكتبنػايةكبالغمعمػاالةيضكالمستةيضكفيماذكرنامنامرتولياالكلياءكةا

هذاكقدطالماشرعتفيهػذاالكتػابكاتةػقفػياثنػاءتصػنيةهسايركتبنامةصالً

اختصرفيالمقاؿفلنخػتمالكتػابتصنيفكتبعديدةفاخذنيالمالؿكاحببتاف

 ءمناسرارالبراءةمناالعداءافشاءالله.بذكرشي

 تتو٘ــن

 اءٓ هي االعذاء ٍ فِ٘ فصَلء هي اسشاس الجش فٖ ركش شٖ

ءكعزخارجعنحدكدخلقػهجملػةاليوصػفبشػياعلمافاللهجلفصـل:



ٕٖ٘

ءمنهػػاخػػارجعنهػػاالءمػػنحػػدكدهاكاليقتػػرفبشػػيمػػنصػػةاتهاكاليتػػدبشػػي

ءالينسػبالػيءفيشيءمعانهداخلفيهاالكدخوؿشيءعنشيكخركجشي

ءكاليضػاؼالػيءكاليقتػرفبػهشػيترفبشػيءكاليقءكالينتسباليهشيشي

ءقربهمناشرؼخلقهكقربهمناخسخلقهكبعدقمنءكاليضاؼاليهشيشي

قػدرقاكؿخلقهكبعدقمناخرخلقهقريبفيبعدقبعيدفيقربهكهوقولػهجػل

استوص العرش علي ءاخػركجميػعءاقػرباليػهمػنشػياصلػيسشػيالرحمن

ءخلػقالكػلبمشػيتهكصػورهمءكابتدعهاللشياخترعهالمنشيماسواقخلق

عليحسبارادتهكعينهمعليمقتضيقدرقكركبهمعليطبققضػائهكتممهػم

عليكفقامضائهكرتبهمعليحكمةكضعهكنهاهماليمنتهياجلهككتػبهمفػي

ععنارادتهكهماذؿيمتنيخالفمشيتهكاليوجدفيهمماسابقكتابهليسفيهمما

يتولػواعػنامتثػاؿيخرجواعنتتتسػلطانهكادكفكاقصػرمػنافكاحقرمناف

امرقكاالنتهاءعنزجرقسجدلهسوادالليلكضياءالنهارعليحدسواءكسبحله

جميعمافياالرضكالسماءانقادالمرقالكافربكةرقكماانقادلهالمومنبايمانػه

عمانهيوجدفيملكهمااليريدكافترصمنظنانهيكوفخػالقسػواقكذبمنز

ءفياالرضكالفيالسماءاالبسبعةبمشيةكمامنشيفيماينقصكيزيدكركص

كاجلككتابفمنكافيػزعمانػهيقػدرعلػينقػص اذف ك قضاء ك قدر ك ارادة

 اشرؾ فقد اللػهالمشػيةبنةسػكقاؿالصادؽكاحدة هاثػمخلػقاالشػياءخلػق

 شينهيشكقاؿجلبالمشية كل خالق الله كلوقاؿقائلافالخلقعندالخػالقءقل

فاليوجدفػيجاللهفيالطاعةكاالنقيادفيحدالعصمةالملكيةلماقاؿشططاًجل

جميعخلقهمنالدرةاليالذرةعاصكالمعرضكلواعرضمعػرضطرفػةعػين



ٕ٘ٗ

وجػودالػيمضػيقالعػدـسػبتانهسػبتانهسػبتانهعػنلخرجمنعرصةفستةال

هيبمشيتكدكفقولػكمػؤتمرةكبارادتػكيكوففيخلقهمااليريدقاؿاف

ءااليسػبحكافمنشيكبيراًفتعاليعمايقوؿالظالموفعلواًدكفنهيكمنزجرة

تسبيته ك صلوته قدعلم كل تسبيتهم  التةقهوف كلكن نسبةفالكافربالبتمدق

فػافمػنكجػدكالعقابػاًاليهكالعاصكاليستتقاحدمنهذاالتيثمنهسػخطاً

علػينتػوالخلػودفقدامتثلقولهكنكجزاقاللهبجنةالوجودكهويتمتعمنهابداً

ءكيشيركهوكجهالشيكلمنعليهافافكيبقيكجهربكذكالجالؿكاالكراـ

شياليهعليكجهقوله كجههءكل اال دخػلعرصػةالوجػودككذلكافماهالك

 .اليضلربيكالينسيكتبفيلوحالعلماليخرجمنه

نػورينتهػياليػهجميػعأثمللخلقفيالخلقمراتبهيمنكماؿالخلقمبد

فػيظلمػةينتهػياليػهجميػعالظلمػاتالمنتشػرةأاالنوارالمنبثةفيالخلقكمبػد

فيالنورمنالوحدةكالكماؿكالقوةكالقػدرةكالصػةاءكالخلقكتةقدالظلمةما

أالنوربالعقلكمبػدأاللطافةكمايةقدالنوراضدادذلكممافيالظلمةكسميمبد

الظلمةبالجهلكجميعاالنواراثارالعقلكاشعتهكجميعالظلماتاظالؿالظلمةك

ينكأللتوجػهالػياحػدالمبػدينصػالتوفأسوادقكالخلقالذينبينهذينالمبد

االكتسابمنهفافهذينهماالمبدءافالشرعيافكالخلقمنغيرمالحظتهماخلػق

الظلمةكلهمأالنوركاالظطالـمنمبدأكونيامةكاحدةصالتةلالستنارةمنمبد

االركاحالثلثةركحالبدفالذصبهيدبوفكيدرجوفكركحالقوةالذصبػهيقػوكف

لمشػػاؽكاالعمػػاؿكيػػدفعوفالمكػػارقكركحالشػػهوةالػػذصبػػهيػػاكلوفكعلػػيا

يشربوفكينكتوفكيطلبوفالمتابكيشاركوفالتيواناتفيهػذقاالركاحاال



ٕ٘٘

النوراستنارأيليقبالتيوافالناطقفمنتوجهمنهماليمبدانهافيهماقوصكعليما

كذلػكافاالنسػافكمومنػاًارانسػاناًاتػهفصػءككقعالنورمنهعليهكانطبػعفػيمر

الشرعيهوذلكالنوركهوركحااليمافكهوالنةسالقدسيةالتيهػيمػنارض

العلمكليسلهمنبعثمنالبدفكغرسهافػيالجنػافكسػقيهامػنمػاءالتيػوافك

باللػهعارفػاًغارسهايدالػرحمنفػذلكالنػوراذااشػرؽعلػيكجػودقصػارفػواداً

كالمعرفةمنصنعاللهليسلمخلوؽفيهػاصػنعاعرفوااللهباللهعزبمقتضيكجل

كفػازبػاليقينكشػاهدكاذاكقععليمشعرقالمدرؾللكلياتاصقلبػهصػارعقػالً

كملكوتيػاًالةضلكعبدالرحمنكاكتسبالجنافكاذاكقععليركحهصارركحاً

قععلينةسهصارتناطقػةقدسػيةعالمػةيعرجبهاليمدارجالقربكاذاكبراقاً

 ةرضاءالله.يعليهييتباللهمتهيئاًبمابالتقكاذاكقععليجسدقصارعامالً

بالجملةذلكالنورالمنبثعليصةتاتمراتبكونههوالنةسالقدسػيةك

ركحااليمافكركحاالنسافالباقيبعدخرابجدارالبدفالقػائمبمنيػرقالمخلػد

كبػالنةسالكونيػةالتػيهػيدهريػةذلػكجنافالراجعاليالرحمنصدكراًفيال

لهمادةمنتاييدالعقلكصورةمنعلمهكعملػهفػاذاخػربجػدارالجدارظهوراً

بدنهاكعادالياصولهعودممازجةبقيتلكالنةسكعادتعودمجاكرةممتػازة

كصورةنوعيةهػيرحمػةاللػهكبصورةعلمهاكعملهالهامادةنوعيةهينورالله

هماالماءالنازؿعنسماءالمشيةالشرعيةالمعبرعنهابصلكصمكامثالهماكمادة

ةالشػخصا شخصيةكهيحصةمنذلكالماءكصورةشخصيةهػيمػنصػنعمػر

هونةسزيدالمخصوصةلهفػوادكعقػلكركحكتهافالمصليمثالًيالكونيكهي

دةكمثاؿكجسدكلهاانوارالشارعالواقعةعليصػةتاتمراتػبنةسكطبعكما



ٕ٘ٙ

االكػػوافكقػػدعلمتافالةػػرؽبػػينالناطقػػةكالتيوانيػػةكالنباتيػػةافالنباتيػػةك

التيوانيةبدئتامنظاهرالزمافكغيبػهكهمػامػنظػلشػارعزمػانيفػاذاانقضػي

هفاسػتنارالجػدارثػمالزمافانقضيالشارعكالمتشرعكمثػاؿذلػكسػراجاشػعلت

تهفاظطلمالجداركلمػاكػافتركيػبالػنةسالنباتيػةكالػنةسالتيوانيػةمػنياطة

االجزاءالزمانيةكافتةككهمافػيالزمػافكامػاالناطقػةالقدسػيةفهػيمػنتاييػد

العقلالدهرصكهيمركبةمناجزاءدهريةالتةككلهػافهػيتبقػيبعػدخػراب

لمركبمنالجماديةكالنباتيػةكالتيوانيػةفالتمػوتبمػوتالقابليةكهيالبدفا

الشخصػيةأمركوبهاكخرابمرعيهاكبوارارضهاكامابقاءشخصيتهامعفناءمبػد

فوجههافالقابليةلهاكجهافكجهزمانييةنيبةناءالزمافككجهدهػرصكهػومػا

تكنركحايمانيػةتياذالمفيهامننةسناطقةكونيةمنجمدةببردالقابليةكهيال

تبقيفيالقبركالمدركيلهيعنهاكهيبالشرعتتلطػفكتصػةوكتتنبػهكتصػير

حيةبتيوةااليمافكهيفيالقابليةبمنزلةالنارالكامنةفيالػدهنحيػثتتيػيك

تظهربناربالةعلتمسهافكذلكفيالجمادكالنباتكالتيوافنةسناطقػةكونيػة

نزؿالعقلحينادبراليالترابكهيالمخاطبةالمكلةػةالممتثلػةاصػلهاهيمنت

اياؾامركاياؾانهػيمنالدهركرجوعهااليالدهركعليهاكقعاالمركالنهيقاؿ

كالةانيمنالقابليةكجههاالزمانيكالباقيمنهاكجههػاكاياؾاثيبكاياؾاعاقب

قدسيةبتلكالنةسالكونيةكهيباقيةدهريػةالدهرصكتشخصالنةسالناطقةال

 مكلةةمثابةمعاقبة.

كتصػوربصػورةالنوراستناركصػارانسػاناًأبالجملةمنتوجهمنهماليمبد

عليصورتهصةاتاللهبمقتضي ادـ الله خلقنااالنساففياحسنقاؿتعاليخلق



ٕ٘ٚ

مرقوـيشهدقالمقربوفعليوفكتابادريكماكماكذلكالنورهوعليوفتقويم

الظلمةاظطلمككقععليصةتاتمراتبهظلمةالجهػلكأكمنتوجهمنهماليمبد

ظلهكذلكالظلهوالنةساالمارةبالسػوءكيصػعدذلػكالظػلمػنبطػنالجمػاد

فينصبغبصبغهثممنبطنالنباتفينصبغبصبغهثممنبطنالتيواففينصبغبصبغه

كونيةالدهريةالتيهيغيػبهػذقالقابليػةفيتصػوربصػورةثميقععليالنةسال

ذلكالظلاالتيمناالسةلفتتصورامابصورةجماداكنبػاتاكحيػوافاكشػيطاف

النورفانهياتيالنةسالكونيػةمػناعليهػاكأنعوذباللهبخالؼالنوراالتيمنمبد

بكمنحسنةفمناللهكمػااصامامامهافينزؿعليصرافتهاكعليصةةمتبةاللهاَ

باصػباغالقوابػليكػوفكلماكافالظلياتيهامنصػبغاًاصابكمنسيئةفمننةسك

ثػمقسػتقلػوبهمكحجراًعليتلكالهيئاتفافغلبعليهالجماديةيكوفجماداً

قسػوة اشد اك كالتجارة فهي ذلك بعد ككافغلػبعليػهالنباتيػةيكػوفنباتػاًمن

دةكاذارشجراً ايتهمتعجبكاجسامهمكافيقولواتسمعلقولهمكانهمخشبمسن

افهماالكاالنعػاـبػلهػماضػلاكلئػكهػمكاذاغلبعليهالتيوانيةيكوفحيواناً

كقاؿيامعشرالجنقداستكثرتممناالنسكاذاغلبعليهالجنيةكافمنهمالغافلوف

شػاركهمفػياالمػواؿكاالكالدكشياطيناالنسكالجنيوحيبعضهماليبعض

فالانساففػيجهػنمكادريكماسجينكتابمرقوـكمافهوالءكتابهمفيسجين

كمتمػداًسجينكالغيرانساففيالجنةكفيعليػينكقػدثبتبػالبراهينالنيػرةاف

القدسكهماصلكلخيركمػنهماصتابالعقلالكليكركحمتمدؿا

اعداؤهماصتابالجهلالكليكالشيطافاالعظمكهماصلكػلفركعهمكلبرك

القربػيكافاللهيامربالعػدؿكاالحسػافكايتػاءذصشركمنفركعهمكلفاحشةك



ٕ٘ٛ

هػممتمدفاتباعاؿينهيعنالةتشاءكالمنكركالبغييعظكملعلكمتذكركف

 كالمشيمة.اصتابالنوركالميمنةكاصتاباعدائهمهماصتابالظلمة

ءموجودكالوجودنقيضالعدـكالعدـنةيالوجػودفػافافكلشيفصـل:

كػافعدمػهكافعدمهاالمتناعفالنقيضحقيقةكافكافكصةياًكافالوجودذاتياً

نهفعدمهممتنعفهػوكاجػباليتغيػركيشنةيهكالوجودالذاتيهوكجودالتقجل

لذاتيالوقوعفياالمتنػاعكيجػرصهػذاالتكػمفػياليتبدؿاذالتغيرعنالوجودا

الذاتالظاهرةاصالكائناالكؿاذاليعقػلفيػهكصػةيةفهػيالػذاتكالػذاتفػي

الذكاتللذاتفعدمهاامتناعككجودهاكاجبكاليلزـمنذلكتعػددالقػدماءاذ

كهػيلهػاذاتيتهػاكمسػمائيتهاالذاتالظاهرةظاهرالذاتالغيبيػةكموصػوفيتهاك

م.ال ْسل َ مت َ  لنةسهافافهمافكنتتةهمكاالفَاسل ِ

بالجملةالوجودفياصرتبةهوهويتبنةسهبمتبػةذاتيػةكينػافيعدمػه

اقػوؿالالػيالةاظػهبمنافاةذاتيةفيكرقعدمهبكراهةذاتيةكارجػعالػيمعنػيمػا

دصؤيػطهاككلمػافتضلفكلموجوديتبنةسهكدكامهاكبقاءهاكقوتهاكنشا

دصالػيؤيػاليثباتهاكيكرقعدمهاكزكالهاكفناءهاكضعةهاككسالتهاككػلمػا

ءدخلعرصةالوجودكالشكافالوجودبقاؤهػاكتزلزلهاكذلكسجيةلكلشي

دكامهاكثباتهابموجدهاكامدادقكهواقرباليهمنهكاكليبهمنهبللػهتتقػقاذ

فيهكماافالنورنوراذاراصالمنيػرمنػهكاالفهػوظلمػةفلػوعػرؼلوحظالموجد

بليتػبللهالذينامنوااشدحباًكلهمنحبهلنةسهالوجودموجدقلكافاشدحباً

ءلنةسػهزعمهبعضػهمافاالنسػافيتػبكػلشػيكجودقلهفانهاكليبهمنهفما

.ميتباالنسافغيرقكنةسهلهفافهخطاءكيمكناف



ٕٜ٘

لموجػدقمػنحبػهلنةسػهالبتػةكفاالنسافالعارؼبموجدقيكوفاشػدحبػاً

هومػنموجػدقكالػيموجػدقكلموجػدقفػافجميػعذلػككذلكيتبجميعما

هومػناسبابتقويتهكتنميتهكبقائهكاشتدادقكيكرقمعدمهافعرؼكجميعما

ئهكتضػعيةهكتاديتػهالػيمعدمهكاليمعدمهكلمعدمهفافجميعذلكاسبابفنا

حتػييتصػلالةناءكالبدلالنسػافمػنمعرفػةالموجػدكالمعػدـكتجػبعقػالً

اسبابالبقاءكيةارؽاسػبابالةنػاءكافاللػهسػبتانهلمػاخلػقالخلػقلغايػةهػي

التقرباليهكحصوؿالبقاءكالقوةكالقدرةلهمكعلػمافاكػوافالخلػقالتبقػيك

تصيلالغايةاالبالتعليمكاراءةسبيلالتقكالباطلكالخيركالشػركليتعالتقدر

بينػةالتخةػيالنوركالظلمةهداهماليسبيليالخيركالشركنصبعليهمااعالماً

يةسدسػجيتهبالشػكوؾكالشػبهاتبتيػثيتصػلعليمنكافعليالةطرةكلم

النػوركأسبيلالظلمةكعرفهممبداليقينلمنطلبالتقافهذاسبيلالنوركهذا

فيهقوةكجودهمكبقاؤهمكدكامهمكنشاطهمكقوتهمكقدرتهمالظلمةكماأمبد

فيهاضدادذلكبالبيناتكالزبركلهالتجةالبالغةفوجببتكمالعقلالسػليمكما

اكليائهمكمامتبةاللهكمتبةرسلهكاكليائهالدعاةاليقوةالوجودكبقائهكمتبة

لهمكبهمكمنهمكاليهمكمناحباكلئكفهومناللهكالياللهكحبهدليػلذلػك

متمػدكاكليػائهمككػوفبمناسبةمتمػدكاؿيناسبهككةيفخراًيتباالمااذلم

الػماعهػدالػيكمالرجلممنيتقوصبهكجودقككجبعداكةالشػيطافكاكليائػه

االتعبدكبنييا اعبدكنيهذاصراطمسػتقيمادـ اف ك مبين عدك لكم انه الشيطاف ا

فامناحباكلئكفهومنهمكاليهمك مػنكم يتػولهم مػن مػنهمكمػنيتػولهمنػهك

عليانقطػاعالرجػلمػناللػهكككةيبتباعداءاللهدليالًفاكلئكهمالظالموف



ٕٙٓ

مػوتكيصػيرءحتػييبعػدشػيالنورفيضػعفكجػودركحايمانػهشػيئاًأمنمبد

كلمادخلتامةلعنػتاختهػاكافكفيالتقيقةالمتبةبيناعداءاللهالنهخالصاً

اذتبرأالذيناتبعوامنكمنالخلطاءليبغيبعضهمعليبعضاالالذينامنواكثيراً

اتبعوا اكثاناًكقاؿالذين الله دكف من اتخذتم بينكمفيالتيوةالدنياثمانما مودة

ـ االخالءيومئذبعضهملبعضالقيمةيكةربعضكمببعضكيلعنبعضكمبعضاًيو

كيصػوؿبعضػهاعلػيبعػضكالنهمحطبنارياكلبعضهابعضاًعدكاالالمتقين

كيريػدكػلكاحػدعػدـاالخػركفيهمشركاءمتشاكسػوفكينػافيبعضػهمبعضػاً

افالمػومنينكالمومنػاتاالستقالؿفالمتبةبيػنهمبوجػهكلػذاقػاؿاللػهتعػالي

 افالمنافقينكالمنافقاتبعضهممنبعض.كقاؿبعضهماكلياءبعض

بالجملةالتواددبيناهلسجيناالبالعرضهذاككلكاحدافكافيتقػوص

منصاحبهفيجهةيتضعفمنهمنجهةهذاكقوتهمهلكتػهفػالقػوةفػيالتقيقػة

يكشػفاغطيػةلػمادةظػاهرةفػيالػدنيامػاتواددفياهلسجينحقيقػةاالمػوفال

يصلحللتوددفاذازاؿاللطػخكبليػتالسػرايركابصارهمكعليهمبعضاللطخمما

يعػِماللػهعػينراصكلكاحدافاالخرمسرعفػيهالكػهشػنيقالمتالػةكمػنلػم

قكالعينافاالنبياءكاالكلياءدعواالياللهكحػدبصيرتهكتدبركانصفراصراص

الياسبابالقوةكالبقاءكالدكاـكالياالخوةكااللةةكاالجتماعكاالتتادكنهوا

عػػنصػػةاتالجماديػػةكالنباتيػػةكالتيوانيػػةكالشػػيطانيةكدعػػواالػػيالصػػةات

يشػهدبتسػنهكػلعقػلسػليمفوجػبمتبػتهمكمتبػةاكليػائهمكاالنسانيةكما

متػابعيهمكلػوتػدبركانصػفعػرؼعالنيػةافاخالقهمكصػةاتهمكمتػابعتهمك

اعداءهميدعوفاليالجهلكالتمقكالركوفاليالدنياالةانيةكالظلمكالغشػمك
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يشهدكلعقلسليمالةسادكانكارالتقكغمصهكغمصاهلهكاللهوكاللغوكما

فػيهػذابقبتهفوجببغضهمكبغضاخالقهمكصةاتهمكمتابعتهمكمتابعيهمك

التبكالبغضنجاةالعبػدكهػذاالتػبكالػبغضاصػلالػدينكحقيقتػهكسػاير

هػلالتػبمػنااليمػافاالعماؿفركعهماكاثارهماكماركصانهسئلالتجة

التبفقاؿ اال االيماف فكمايجبعليالمومنينمتبةاكلياءاللهيجبعلػيهمهل

الظلمتماـاالقباؿالػيالنػوركاليكػاديجتمػعالبراءةمناعداءاللهفافاالدبارعن

.االدبارعنهمااالقباؿاليهمابلكال

هػمبيناافالصوفيةالذينيقولوفبمصالتةالكلكيوالػوفالكػلكتبينمما

انػزؿككةػركابمػااللػهبريئوفمنديناللهكمخالةوفكتاباللهكسنةرسػوؿ

رجاسكانجاسكالذينيوالػوفاعػداءاللػهاككهمااللهاللهعليمتمدرسوؿ

يبغضوفاكلياءاللهكتبينافالذينيعادكفاكلياءاللهكةارنصابارجػاسانجػاسك

يواليالمومناكلياءاللهكيعادصاعداءاللػهكافالطريقالتقكالصراطالمستقيماف

لةػركعبػلهػواصػلمناركافدينهكليسذلكعليحدسػايرايكوفذلكركناًاف

 عرفت.سواقمنفركعالدينمنفركعهكتةاصيلهكماجميعما

 الخبتوــٔ

 فٖ ركش شطش هي اهش االخَاى الوٌقشض فٖ ّزا االٍاى

يمػتتنبػهكلماكافذلكمنمتعلقاتالركنالرابعبلتماـاركافااليمافبػلمػا

لئاليخلػوكتابنػامنػهكمنػهاذكرهناشيئاًجميعاصناؼاصتاباالذعافاحببتاف

 .حوؿكالقوةاالباللهكفيهافصوؿكاليكوفختامهمسكاًالف

نهنسػبتهالػييشػفيهذاالكتػابافاالحػدجػلاعلماناقدمنامكرراًفصـل:
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ءاخػركهػوالنافػذباحديتػهفػيءاقرباليهمنشيالكلعليحدسواءليسشي

ءءكاكجدمػنكػلشػيءمنكلشيلشيجميعامكنةكجوديةخلقهكاكليبك

النػوربقوتػهأءفلمػاخلػقمبػدءمػنكػلشػيءكاقرباليكلشػيفيكلشي

اسػتعداستضاءكاشرؽعليالقوابلاالمكانيةكبقوتهاستشرؽمنتلكالقوابلما

كالظلمةبتكمالمقابلةكتماـالنوربنعمتهاظلمألقبوؿتلكاالنواركلماخلقمبد

كػافمسػتعداًانتشرظلمتهفيعرصاتاالمكػافحتػياظطلػمبظلمتهػابنعمتػهمػا

ينفيعرصةالتشريعفجميعاهلاالنوارمػرجعهمألالظطالـكقدعرفتافالمبد

النوركلهممادةنوريةيشتركوففيهػاكصػورةمػناعتقػادهمكعلمهػمكأاليمبد

كاالعتقػاداتالتقػةكاالعمػاؿعملػواكلكػلدرجػاتممػاعملهمبهػايمتػازكف

افالصالتةهيرحمةاللهالرحيميةالمخصوصةباالبراركذلكقوؿالصػادؽ

منالبيهكامهابوقؤمناخوالمؤمنمننورقكصبغهفيرحمتهفالمؤاللهخلقالم

النورمركبمنمادةكصػورةمادتػهنػوراللػهكأكذلكافمبدالنوركامهالرحمة

هػونةػسأكذلكالمبػدكتبعلينةسهالرحمةرحمةاللهالمكتوبةقاؿصورته

كتبهاللػذينيءفسػكرحمتيكسعتكلشػياللهالتييكتبعليهاالرحمةكقاؿ

فيكصارتمادتهالنورلظهورقيتقوفكيوتوفالزكوةكالذينهمباياتنايومنوف

خزائنهاكصػورتهالرحمػةالفبهػانةسهكاظهارقرحمةاللهكخةاياهاالكامنةفي

تنعمهاكترقيهكدكامهكبقاؤقكقوتهكقدرتهكقبولهصةاتالربوبيةكاسماءهاك

منالجهتينظهػرفػيعػالمالتةصػيلبشخصػينككثػرةاالشػخاصلماكافمركباً

بعددجهاتحقيقةالنوعفشخصيكوفالغالبعليهجهةالمادةالتػيهػياالبك

فالغالػػبعليػػهجهػػةالصػػورةالتػػيهػػياالـفسػػمياحػػدهمابنػػورشػػخصيكػػو
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السػػمواتكاالرضكفضػػلاللػػهالفالنػػورفضػػلالمنيػػركاالخػػربرحمػػةاللػػه

قػلبةضػلاللػهكبرحمتػهفبػذلكفليةرحػواهػوخيػرممػاالمكتوبةفقاؿتعالي

 .كلوالفضلاللهعليكمكرحمتهمازكيمنكممناحدابداًكقاؿيجمعوف

مننورالةضلكصبغالرحمةصارجميػعانػوارقمركباًأفلماكافذلكالمبد

مننورفضلكصبغرحمةنورقايةالنوراالكؿكعليحسبهكصبغهايةمركباًايضاً

فػيعػالمالصبغاالكؿكعلػيحسػبهفصػارابػوقالنػوركامػهالرحمػةفلمػافصػال

كعليابواهذقالتةصيلقاؿالةضل اصالمرحومةكهماالوالدافالػذاتيافاالمةانا

كقضػػيربػػكافالتعبػػدكااالايػػاقكالتقيقيػػافالمقركنػػافبالتوحيػػدفػػيقولػػه

فاتقوااللهالذصتساءلوفبهكااليةكاالرحاـالمذكورةفيقولهبالوالديناحسانا

حسػناًكالمذكورينفيقولهاالرحاـ بوالديه االنساف كصينا منهػوابػنؤفػالمك

علينوعينمنهممنيغلبحقيقةكهمايضاًكابناميرالمومنيناللهرسوؿ

عليهسرابيهكظهورالةضلعليػهاكثػركمػنهممػنيغلػبعليػهسػرامػهكظهػور

الرحمةعليهاكثركمنهماالنقباءالذينقدغلبعليهمسراالبكصػاركااصػتاب

ليهمسراالـكصاركابػذلكاصػتابعلػمكامركحكمكالنجباءالذينقدغلبع

الرجاؿقواموفعليالنساءبماككللرجاؿعليهندرجةعملكصاركاتبعةللنقباء

ككػذلكالعلمػاءفاصػتابانةقوامنامػوالهمفضلاللهبعضهمعليبعضكبما

التقايقمنهميغلبعليهمجهةاالبكاصتابالظواهرمػنهميغلػبعلػيهمجهػة

ككذلكسايررعيتهمفمنهمالغالبعليهمجهةاالبكلهمرياسػةكمتبوعيػةاالـ

 كاله.ءكمنهمالغالبعليهمجهةاالـكفيهمتبعيةكالجميعاكالدذلكالمبد

اعلمافهذقاالكالدعليثلثدرجاتبالنسبةاليالمكلػففبعضػهمفصـل:
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فيبترالرحمةفهماقػربالػيساًكاكثراغتمااكبرمنككالمراداقوصمنكنوراً

منككبعضهممساككفلككاترابكفػيالنػوركالرحمػةكبعضػهماصػغرءالمبد

كلكلمنهمحػقعلػيقػدرحكايتػهكعمالًكاقلعلماًمنكفهماضعفمنكنوراً

كهػوءككبػككمنػكللمبػدفافالتقكلهلهكمجملالقوؿافجميعمال َءللمبد

لػكاكلػيبػككبمػالػكفانػتكمػاءلكفاذاكافالمبػدعماكفضالًاكليبكمن

كافهػواكثػراسػتتقاقاًفاينماكافابوؾاشدظهوراًاللهالبيككماقاؿرسوؿ

لػكظهرلككافاسػتتقاقهبػككبمػالمابككبمالككاينماكافظهورقمساكياً

افاسػتتقاقهادنػيفالػذصلككاينماكافظهورقادنيمػنظهػورقلػككػمساكياً

اكبرمنكاكليبعقلككركحككنةسككمشاعرؾكحواسككاعضائككمالك

تستعملهافػيمصػارفهكطاعتػهكخدمتػهككبيتككحشمككدكابككملككاف

يةضلمنػكلمػنهػواصػغرمنػككفضلمنذلكفهولككماافمافيسبيلهفما

تواسيفيجميعذلكتربكفانكمػافػيالتكايػةفلكمنهكينبغياانتاكليبما

سميناقبػابوابالجنافكاستوفينافيهمخصوصاًسواءكنتنقدكتبنافيذلككتاباً

اعلمكتابمثلهيغنػيغنػاقفػافيصنففيماامراالخوافكاقسامهمكحقوقهمكلم

جميػعصعنػدقتاردتالتةصيلفاطلبذلكالكتابهاقهاقذلكتكليفيتصػ

يتعافوففيعةواللػهعػنهمكذلػكاشػدالناساالاالقلوفكهلكفيهاالكثركفاالاف

ثلثةذكراللهفيكػلحػاؿكمواسػاةركصماكلفاللهبهخلقهكما االعماؿ اشد

نةسك من الناس انصاؼ ك بالماؿ ذكرتهلككلػوكمنانصاؼالناسمااالخواف

الثلثةالتيذكرت االقساـ فيالخبرتلكاالقساـالتيذكرناقفػذلكباطنػهجعلت

االخةيككةيبعظمةهذاالتكليفاعتراؼجابربػنيزيػدالجعةػيبػالعجزعػن
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السػيمافػيهػذق*كذلكبترضػلفيػهالسػوابح*ادائهمعماهوعليهمنالعظمة

داكةاالكقاتالتيقداندرسفيهااثاراالخوةكشاعكفشافيالناسالشػتناءكالعػ

بتيثالتكادتجدقلبينمتةقينابدانهممجتمعةكقلوبهممتةرقػةظػواهرهمشػاء

ملتئمةكبػواطنهمذئػابضػاريةكلػوكجػدكاقلبػينمتمػايلينسػعواجهػدهمفػي

 :قاؿابوطالبتةريقهماكالقاءالشتناءبينهماحتييصيرامثلهمكلنعمما

الزمانػا كلهػم النػاس  يعيب

 

 عيػػبسػػواناكمػػالزماننػػا 

 

يترؾلتمذئػب الذئب اف  ك

 

 كياكػػلبعضػػنابعضػػاعيانػػا 

 

كلذلكخةيالمخلصوفكاستترالمقربوفكاعتزؿعػنالنػاسالكػاملوفك

كياكػلبعضػهمبعضػػاًتركػوهميمػوجبعضػهمفػػيبعػضكيكلػمبعضػهمبعضػػاً

تػرصلػيمػايتعادكفكيتعاككفكيتبػاغوفكيتخػاذلوفكيتعػاركوفكيتقػاتلوفع

كلعمػرصاففػيقالػهثلثػاًالناسكلهمبهائماالالمومنكالمػومنعزيػزقاؿ

عنالدنياكمػالدنيالمنَزَجرللعاقلالةطنكم ُالتةكرفياحواؿاهلا فيهػاكْعَرضة 

 مستوَحشيشمئزمنهالنةسكلكنياقوؿفيبعضالشعرلماكنتمنهم:

 ارصكػػلمػػنالقػػاقيشػػكوقرينػػه

 

الموافػق  الصديق فقد من يلهف  ك

 

بػدت اف التقاصػر مني ارص اني  ك

 

 مخالةػػةحاشػػاالخليػػلالمرافػػق 

 

 كلػػوكنػػتذارفػػقكمػػوثرخلػػه

 

لم  نةسه المصػادؽعلي غيػر  تلف

 

فارصجميعالقصوركالتقصيرمننةسيالمنالمومنينفافالميزافموافقػة

لتقككلمنخالةهفيهفهوعليالباطػلكفمنكافقهفياختيارقفهوعلياأالمبد

فيصغيركالكبيرفكيفاليكوفالتقاصػرءاكافقالمبدانيارصمننةسيانيلم

قصػرتفػيحقػوؽمنيكانياسػتغةراللػهالػذصالالػهاالهػوكاتػوباليػهممػا
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 حوؿكالقوةاالباللهالعليالعظيم.االخوافكال

هلماخلقالخلقفيالعالماالكؿعالمالػذرخلقهػماعلمافاللهسبتانفصـل:

كافالناسصالتةللتلبسبصورةااليمافكالتلبسبصورةالكةركهوقولهاكواناً

كاحدة ثمارسلاليهمالرسلكعرضعليهمالتكليففمنهممػناقبػلكمػنهمامة

قبولػهكمناعرضفمناقبلخلقاللهلهطينػةمعجونػةمػنمػاءالتكليػفكطػين

البسهاياهاككانتتلكالطينةمػنمػاءالجنػةكترابهػافطينػةالمػومنركضػةمػن

رياضالجنةكمناعرضخلقلهطينةمعجونةمنماءدعوةرؤساءالضػالؿكهػو

الماءاالجاجكطيناعراضهعنالتقكقبولهاياهاكالبسهاياهاككانتتلكالطينة

خبالهػافطينػةالكػافرالمعػرضكادمػناكديػةجهػنممنماءحميمجهنمكتػراب

قػاؿافجهنملمتيطةبالكػافرينكالتركنوااليالذينظلموافتمسكمالنارك

ثماماتهمفػاقبرهمفػيارضالطبػايعكامتزجػتالطػينهمالنارهمالنارهمالنار

فيهلطخفاختلطتاكالتطختحتياذااخرجهممنهافيهذقالدنياخرجالمومنك

منالكافراكخلطكبالعكسكلوكانواعليصرافتهملمااشتبهاهلالباطلبػالتق

يكنمنمومناالكيرصفيكجههنضرةالنعيمكهػوعلػيصػورةانسػافكفانهلم

يكنمنكافراالكيرصفيكجههغبرةترهقهاقتػرةكعليهجماؿكنوركبهاءكلم

ائمكلكنلماجاءاللطخكالخلطاتصفبعػضهػوالءهوعليصورةالسباعكالبه

ليهلػكمػنهلػكعػنبصةةهوالءكبعضهوالءبصةةهوالءفهنالكجاءاالفتتاف

كعزمنفضلهعالئمللةريقينفجعػلثمجعلاللهجلبينةكيتييمنحيعنبينة

كعلػيكػلباطػلاضػدادذلػكقػاؿعليكلحقحقيقةكعليكلصػوابنػوراً

مثػلكقاؿافالباطلكافزهوقاكقاؿبلنقذؼبالتقعليالباطلفيدمغهليتعا
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يجدقشيئاالذينكةركااعمالهمكسراببقيعةيتسبهالظمافماءحتياذاجاءقلم

 اليغيرذلكمنااليات.ليتقاللهالتقبكلماتهكيبطلالباطلكقاؿ

طهمالذينرضعوابثػدصبالجملةالمومنوفالذينحدثفيهماللطخكالخل

بسببخلطهمبهمكالكافركفالذينحػدثفػيهم الكافرين اخواف فصاركا الكةر

لطخااليماففقدرضعوابثدصااليماففنبتعليهوالءلتمااليمافكحصػللهػم

المػػومنينكبعػػضاالخػػالؽكاالعمػػاؿالتسػػنةكنةػػستلػػكاالعمػػاؿمػػنلػػبناـ

صاركااخوةللمػومنينمػنالرضػاعكتلػكاللتمػةللرضاعلتمةكلتمةالنسبف

فاذازالتيرجعوفالػياصػولهمككػذلكللمػومنالرضػيعباقيةماداـاللطخباقياً

بثدصالكةرلتمةكلتمةالنسبفهممناكالدفتلالكةػركيجػبالبػراءةعػنهم

اللطػخيةيئواالػيامػراللػهكيػزكؿعػنهميعلمحسنذاتهمبسبباخراليافافلم

عليكجناتالمومنعكػوسرؤسػاءالضػاللةمػاداـاللطػخفيجػبمقتػهك فيرص

يعلمحسنذاتهكاالفيجبالبراءةمػنعملػهانهكهجرقكاالعراضعنهافلمػػ شن

كهػمطيبػواالػذاتخبيثػواتعملوفءممافافعصوؾفقلانيبرصقاؿتعاليكما

يعلػمكةػرقالػذاتينػورالػوليالتػقلػمالعملكيرصعليكجناتالكافركربما

 الخير.أظهرمنهاثارمبدفالجلذلكيتبهالمومنوفكيتبهالناسلما

بالجملةالجلذلكيتصللكاخوافاخنسبيكهػوالػذصالبيػككامػكك

االعظموفقدراًيرضعبثدصمرضعةغيرامككفيالتقيقةهوالءاالقلوفعدداًلم

قربوفكاخنسبيكقدرضعبثدصغيرامككهػوالءاكثػراهػلكهمالسابقوفالم

جعػليعةوعنهوالءببركةماكعسياللهافكاخرسيئاًصالتاًخلطواعمالًالميمنة

كاخرضػاعيقدرضػعبثػدصامػككسواقفيهمعرضػياًفيهممنالذاتيةككوفما
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محرمةلبنامكماداـليسالبيككامكفهوالءلهمحقالرضاعكانكتراعيفيه

يعاشػرالمنػافقينكاللػهيظهركةرهمالذاتيكماكافرسػوؿعليهماثارقكلم

يراعيفيهمحرمةظاهراالقرارفاعرؼاخوانككاداليكػلحقػهفػاالكلوفهػم

اخوافالمصادقةالذينتامنهمعليدينككنةسككمالككعيالككهػوكػالنةس

لػنةستخػوفكهػوالءاليخونػوفكامػااالكسػطوففهػمبلاكرـمنالنةسفػافا

اخوافالمكاشرةكبواسطةذلكاللطخربمااليصػادقوفكاليػامنهماالنسػافعلػي

يعطونػكدينهاكنةسهاكمالهاكعيالهفتكاشرقحينتراهمكتعطيهممننةسكمػا

مااالخركفمنانةسهمكتعاملهمبالصدؽبقدرمايعاملونكبهكانتعليحذركا

يظهركفاالسػالـفػافبػدامػنهمبػواطنهمفاخوافاسالـفتواخيهمعلياالسالـما

 تركتهمفقدزاؿعنهمالرابطبينككبينهم.

اعلػمافللمػومناخػواتاخػوةاخػصكاخػوةخاصػةكاخػوةعامػةفصـل:

فيفاالخوةالعامةمعجميعاهلالدعوةصغيرهمككبيرهمكلهػمحػقاالسػالـكػ

تبيحمالهمكحريمهمكدماءهمكتسلمعليهماذالقيتهمكتصػليعلػيجنػازتهمال

اذاحضرتهمكتدعولهمكتبتغيلهمالخيركامثاؿذلػكمػنالتقػوؽالعامػةالتػي

كاالخوةالخاصةهػيللمسلمينبعضهمعليبعضكافكانوااخوافرضاعةكاقعاً

ككاليػةزايػدةكنصػيتةكاخػالصمعاهلمذهبكككاليتكفلهمحقوؽزايػدة

ازيدمماللمسلمينكاالخوةاالخصهيفيالػذصتواخيػهكتصػادقهكمػاكاخػي

ذركسػلمافبينعليكبيننةسهصلياللهعليهماكالهماكبينابياللهرسوؿ

فالتقوؽكلالتقوؽلهوالءكهذقالتقوؽهيالتييبرؾكلاحددكنهاكيقصر

ااالمنعصمهاللهكقدفصلناتلكالتقوؽفيكتابابػوابالجنػافككلاحدعنه
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كمنالبينافتلػكالتقػوؽيمتنػعاداؤهػاالتتضرنياالفحتياذكرمنهاهناشيئاً

التهجػرقفػوؽاليكلاهلالدعوةاككلاهلالمذهباالترصافمنحقػوقهماف

مالمواسػاةكيػفثلثكيفيمكنطوافػكعلػيجميػعالمػومنينكمػنحقػوقه

يبقفػيكةػكاالهبػاءكمػنحقػوقهمااليثػاركيمكنمواساةجميعالمومنينفلم

عدـامكانهكاضحفالتقوؽاالخػصلػالخاالخػصكهػومػنكاخيتػهفػيسػبيل

علػيبعضػكمابعضػاًتسلكاسبيلهذلولينمطيعينمنقادينلػهمعاكنػاًالوليعلياف

بيلمنلهاخفياللهيسكناليهكيطمئنلديهككيلاياقعنالشركطوالخيرمانعاً

.فياللهكابتليبمعاشرةاالعداءلمنحرـاخاً

ف ا  ك يػ ل ع  ب جػ ي  ك نػ م  ر بػ ك ا  و ه  ن م  ة و خ ا ب  ت ف ر ش ت  ا ذ ا  ك ن ا  م ل ع ا  ك ف و كػ ي

 ك ي ك ا س ي  ن م  ك ي خ ا ك  ف ا  ك  ك ي ل ع  ا م ه ت ة ي ل خ  ه ن ا ف  ك ي و ب ا  ك ت ا ع ا ر م  ة ي ا  ه ل  ك ت ا ع ا ر م

ف ا ك ي ل ع ب ج اي ر م ك ه ل ك ت ا ع ا ر م ف و ك ي ر غ ص ا  و ه  ن م  ت ي خ ا ك  ف ا  ك ك س ة ن ك ت ا ع

ف ا  ك ي ل ع  ب ج ي  ك ن م م ح ر تػ  ا م ك  ه م ح ر ت  ك  ؾ د ل ك  ك ت ا ع ا ر م ك  ه ل  ك ت ا ع ا ر م  ف و ك ي

 ـ ال كػ ل ا  ل يػ ط ن ال ف  ف ا نػ ج ل ا  ب ا و بػ ا  ي فػ  ة ر و ك ذ مػ  ك لػ ذ  ع يػ م ج  ل ي صػ ا ة ت  ك  ؾ د ل ك

 ب تػ ك  د و جػ ك  ـ د ع ل  ل ي ص ة ت ل ا  ي ن ن ك م ي ال  ك  ص ر ق ل ا  ض ع ب  ي ف  ا ن ا  ك  ا م ي س ال  ا ه ر ك ذ ب

. ي ع م  ا ه ي ل ا  ج ا ت ح  ا

اففصـل: مػااذكػاريػد بعػض هنػا كتػابير الشػرؼ االخبػار مػن يمكننػي

بر االخواف عيوف اقر ك يزيدالجعةيقػاؿؤبذكرها بن جابر عن الكافي فةي يتها

ابي يدص بين فقلتجعلتفداؾربماحزنتمػنغيػرمصػيبةجعةرتقبضت

ذلكاهليفيكجهػيكصػديقيفقػاؿ تعرؼ حتي بي ينزؿ امر اك نعػمتصيبني

الله اف ريػحياجابر مػن فػيهم اجػرص ك  الجناف طينة من المومنين خلق كجل عز
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كحاً صابر فاذاا كامه يه كالمومناخوالمومنالب فلذل كحه حر كا منتلكاالر

منهػا النهػا هػذق حزنت حزف داف البل من د بل كعػنمسػعدةبػنصػدقةقػاؿفي

اباعبدالله يلزمناحقهكاخوتػهكيػفهػوكبمػسمعت من ايماف عن سئل اك

فهػوالػذصيثبتكبمايبطلفقاؿ دهما احػ امػا كجهػين  علي ديتخذ ق االيماف اف

ك  كاليتػه  حقػت انت به تقوؿ الذص مثل منه لك ظهر فاذا صاحبك من لك يظهر

اف اال فػافجػاءمنػهاخوته لػك اظهػرق ك  سه نة من كصف  للذص نقض منه يجيئ

فكصفلكماتستدؿبهعلينقضالذصاظهرلكخرجعندؾمما كاظهرقككا

ضاًلما ق نا ك ل هر افاظ معاال ك  تقية ذلك عمل انه دعي كػافي فػاف فيه ينظر ذلك

مما افليس لميمكن مثله في التقية مػنيكوف مواضػع للتقية الف ذلك منه يقبل

مواضعهالم عن سيرماازالها كتة ستقمله كي يتقيمثلقوـسوءظػاهرحكمهػم

 ك  التق حكم غير علي شيفعلهم فكل لمكافالتقيػةفعله بينهم المومن يعمل ء

دينفانػػهجػػايزؤممػػااليػػ سػػادفػػيالػػ كعػػنمعلػػيبػػنخنػػيسعػػندصالػػيالة

لػهسػبعحقػوؽقاؿقلػتلػهمػاحػقالمسػلمعلػيالمسػلمقػاؿعبداللهابي

ئاً ي ش ها ن يعم ض ف كاجبا يه كهوعل هنحقاال ن ككاجباتمام  ه كاليةالل خرجمن

لم ك  للهفيهمننصيبطاعته يػامعليانػيقلتلهجعلتفداؾكماهيقاؿيكن

اف اخاؼ شةيق عليك التعمل ك  تعلم ك  التتةظ ك  قلػتلػهالحػوؿكتضيع قػاؿ

سرحقمنهاافقوةاالباللهقاؿال كتكرقلػهمػاتتبلهمااي سك تكػرقتتبلنة

كالتقالثانياف كتتبعمرضاتهكتطيلنةسك كالتقالثالثتجتنبسخطه عامرق

ف افا الرابع التق ك  رجلك ك  دؾ ي ك  سانك ل ك  مالك ك  سك بنة كتعينه  عينه تكوف

مر ك  كءدليله  التلػبس ك  يظمػا ك  كص التػر ك  يجوع ك  شبع الت الخامس التق ك  اته
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اف سادس ال التق ك  الخيكخادـفواجبافيعرص ليس ك  خادـ لك تبعثيكوف

كيصنعطع ثيابه سل فيغ سابعافخادمك كالتقال دفراشه كيمه كامه سػمه تبرق

كاذاعلمتافلهحاجةتبادرقالي  جنازته د شه ت ك  مريضه تعود ك  دعوته تجيب

كاليتكييسقضائهاكالتلجئهاف كصلت كلكنتبادرقمبادرةفاذافعلتذلك لكها

بواليتك كاليته  ك  اللهقاؿعبداللهكعنمرازـعنابيبواليته د عب شػيما ءب

المومن حق اداء من لوفيكعنعبداالعليبناعينقاؿكتباصػتابنايسػافضل

لتهيمنعلػياخيػهفسػؤلهعػنحػقالمػياسػعناشياءكامركنيافاباعبدالله

كاانياخاؼافتجبنيفقاؿيجبنيفلماجئتالكدعهفقلتسالتكفلمفلم تكةػر

دما ترضاللهعليخلقهثلثاًافاش ف سهحتياليرضيالخيهانصاا ؼالمرءمننة

بما اال سه نة كػلمن علػي الله ذكر ك  الماؿ في االخ مواساة ك  منه سه لنة يرضي

دماحاؿليسسبتاف كلكنعن كالتمدلله دعهالله ـاللهعليهفي كفيحديثحر

الخيهاؼانقطععبداللهعنابرهيمبنعمركاليمانيعنابي الرجل قاؿ اذا

فمابينهما ا م كاذااتهمهانماثاالي دهما كصكةراح د كاذاقاؿانتع منالوالية

 فيقلبهكماينماثالملحفيالماء.

كاسالـ كانماذكر حقوؽالتتصي للمومن كااللهعليهممػابالجملة ذكػر

مػا مثػل المػامهم ك  المػامهم مػا ظػل التػق من لهم اف ذلك ك  التمثيل سبيل علي

صلي عليهلنبيهم مالالله ظل لنبيهم ك  اجمعين كم فػالغايػةلػه لهربالعػالمين

فيماال اف اال براًنهاية ت لمع كا كر يجػبذ الذين االخواف اف اعلم ك  الله كفقه  لمن

سافاف االن ديعاملهمبمثلهذقالتقوؽاليمكنافعلي كالتػ يكونػواكثيػرين

ككلماكافاق ؤهالهماربعة االوسطالذصيمكنلالقوياءادا ككلم لفهواسهل
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اف اال اللهػم د كاحػ  لمثلنػا النجاة طريق ك  اصعب فهو اكثر سػافكاف االن يػواخي

عما العةو عليهم شترط ي ك  داخوة كاح كذلكالالزـفيحقكل قصرفيحقهم

 االخػر حػق اداء عػن يعجػز مػنهم د كاح  كل النجػاةفاف طريػق بيػنهم فالتعػافي

 قوةاالباللهالعليالعظيم.كال

اخاةبالمصادقةهيحقيقػةدليػلصػدؽتوحيػدالمػرءكؤاعلمافالمصـل:ف

كانمػػاالنػػاسيةتنػػوفبػػذلكفمػػنعمػػلككاليتػػهالئمتػػهاقػػرارقبنبيػػه

كعػزكاالفالكذلػكالفذاتاللػهجػلبمقتضاهافهوالموحدالمسلمالشيعيحقاً

بيناحػدكبينهػاحتػيمناسبةالتناؿكالتدرؾبالتواسكالتلمسباالخماسكال

هػوالمخلػوؽكالرسوؿيتتققحباحدلهكانمايعتبرحبهبتبرسوله

جاللػهكهػومنالبتبوحةالعلياءحيثالارضكالسماءكهوايػةغيػباللػهجػل

يعرؼكاليقاسبالنػاسفػالمناسػبةبينػهكبػينيوصفكاعظممنافاجلمناف

لػػها يقػػةفػػيقلػػباحػػدكاليتتقػػقاالبتػػباحػػدمػػنالرعيػػةفاليتػػسحبػػهحق

كاحػباللػهكمػنابغضػهماللػهعلػيهمفمػناحػبهمفقػداحبالنبػيصلوات

شػيئاًكابغضاللهكافادعيحبهماكافاحسفيقلبػهاحيانػاًفقدابغضالنبي

منحبهمافهوخيػاؿعرضػيكعػدـحبػهلػالؿعالمػةعرضػيةحبهمػافمتػاؿاف

يتبالهيناسبهكاليناسبالهفمنلمكيتبهكمتاؿافنبياليناسبالرجلال

يناسػباللػهفاليتبهمػايناسػبهلػميناسػبهكمػنلػميناسبهملػميناسبهمكمنلملم

اللػهعلػيهممننورمتمدكمنطينتهصػلواتمتمدكلماكافاؿبالذاتابداً

التواسكاليقاسوفاجمعينكهماليوصةوفكاليدركوفكهمحيثاليدركهم

بالناسفيعتبرحبهمبتبشيعتهمالذينهممنشػعاعهمالػذصهػوظهػورهمفػي
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رتبةالرعيةكهيهنايتتققالمناسبةكيتسالمتبػةكيػدرؾاالتصػاؿفمػناحػب

اخاقفػياللػهفهػوالػذصكصػلكاليتػهبواليػةاالؿكمػنكصػلكاليتػهبػواليتهم

كمنكصلكاليتهبواليتهفقدكصلكاليتػهاللهفقدكصلكاليتهبواليةرسوؿ

متمػدكبواليةاللهفهوكلياللهكحبيبهحقاككذلكمنابغضاخاقفقدابغضاؿ

جهػةنسػبةاللػهكالػهجهػةنسػبتهككابغضاللػهكذلػكافمتمػداًً  متمدا

المومنجهةنسبةاالماـكالمومنمناالماـكشعاعالشمسمػنالشػمسكمػااف

ماـمناللهكشعاعالشمسمنالشمسكهوظاهرقكماهوظاهراللهكهوبيانهاال

قلنافػيكمعانيهكبابهكخليةتهكماهوبيافاللهكمعانيهكبابهكخليةتهكجميعما

بابالنبوةكاالمامةبالنسبةالياللهيجرصهنابالنسبةاليهمكيقصػرعػناكثػرمػن

ذكرناكقػدذكرناهافاذافكقدشتنالكتابكالسنةبادلةماذلكالبيافاذللتيطا

بالجملةامراالخوافاعظمفتنةفتناللهفالنعيدهامةصالًفيسايركتبناكهناسابقاً

.استخرجاللهبهكوامنالقلوبعبادقبهكاشدما

كحػبهملهػمكفاعلمافاعتقادالنػاساليػوـباللػهكبرسػولهكبتججػه

صهمفيهمبقدرادائهمحقوؽاخوانهمكهذاهوالذصيةتنػوفبػهكمػايقػوؿاخال

يقولواامناكهماليةتنوفكلقدفتناالػذينيتركواافاحسبالناسافاللهعزكجل

كذلػكافالػرئيسالػذصمنقبلهمفليعلمناللهالذينصدقواكليعلمنالكاذبين

بالصعابككضعالسػالطيننيػرمذلػةاستقرامرقكاستتكمسلطانهكذؿلهرقا

طاعتهفياعناقهملهخاضعينيسهلعليكػلاحػدطاعتػهكاالنةػاؽفػيسػبيلهك

تتملاالذصالجلهكايثارقعلينةسهكقطعالمسالكالبعيػدةفػيطريقػهكلػيس

يصػعبعلػيفيعملهمبذلكدليلعليقوةايمانهمكانمايمتتناللهالخلػقبمػا



ٕٚٗ

يسػهلعلػيهمللسػلطافالكبيػرالحػدمػناالكةػاءبػامرهواستعماؿمػانةوسهمك

السلطافكطاعتهفهيهنايةتضحالكافركفكيخزصالمنافقوفكيتعلػلالمتعللػوفك

يعتذربغيرحقالمعتذركفكيعرؼالمومنوفكيةلحالمسلموفكيظهرالمطيعوف

كالجػافكرزقنػاعةػوهمعمػااعاننااللهعلياداءحقاالخوافبتقساداتاالنس

قصرنافيحقهمفاشهداللهمانهافكافليعليالمومنينمنحقفانيقػدعةوت

اليهمحتييعةواعنػيكاعػفعنػيبتػقعنهمكانتاكليبالعةوككنليشةيعاً

فانيمقرعلػينةسػيبػالظلمكاالسػاءةكالتقصػيرفػياداءمتمدمتمدكاؿ

باسػتتقاؽسػخطككالػيمعػذابككمػالػيبعػداقػرارصكحقهمكحػاكمعليهػا

حكميعلينةسياالعةوؾكصةتككغةرانكفاغةراللهمليكلجميعاخواني

منالمومنينكاخواتيمنالمومناتكاصةحعنزالتيفيطاعتػككفػيكتػابي

عبثثتمنعلمبينعبادؾفػانيابتغيػتعلػيكػلحػاؿاتبػاهذاكسايركتبيكما

 .كتابككسنةنبيككاؿنبيك

 كقعالةراغمنتسويدهذقاالكراؽلمسودهاكريمبنابرهيمكقد

 التجةالتراـمنشهورسنةلثمافبقينمنشهرذص

 عشرةسبعكسبعينمنالمائةالثالث

مستغةراًمصلياًحامداً

 


