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 نیححهن الر  حسن اٍ الر  
كفوا احد الذخ ولد و لمی لد و لمخ لم یالحمد هلل االحد الصمد الذ ال منن ئن   یكن له 

ك كان فال  كون ما قد  كحكان و ال من ئ   كما ال  فعل و خسأل عما خف له و الحف لفعله 
 ینونتنه و النائن  علنحقتنه الكناجن حكحع فطرته و اول خلخحد یسألون و الصلوة علخهم 

كننه مننامع و علنن یطمننع فننخلحقننه الحننل و الخسننجقه بننا ل و الخال یصننفته الننذ آلننه  یادرا
رهطه  یة حعضها من حعض و علخارادته فهم ذر ین فطرهم اهلل من نوره و ذرأهم علیالذ
كونهم من ظله و صورهم علنیالذ ن یاعنداجهم النذ یجتنه و صنفته و لعننة اهلل علنحه ین 

 .نین و دهر الداهریالنقمة احد اآلحد یخلقهم من الظلمة و صجغهم ف
كرحقول العجد االثحفاما حعد  كتاب من صاحب الفطرة  یانه قد وصل ال محا ٰرهم  ن خم 

 نننن المنننال  یالمنننال مهننند یم المهتننندحم الفهنننحمة العلنننحقة المسنننتقحمة و السنننلحالسنننل
كننل مكننروه وقنناه فنن یعل صننة خالسننلال عننن مسننألة عو یاصننغر بننلمه اهلل و احقنناه و مننن 
وجنه االر   یها علحس له فحخطاب و ل یجر ذكرها فخ كتاب و لم یسطر ربمها فخ لم

و انننا  یملجننه عمننرا و قنند  رد علنن یالظنناهر جننواب و لننو اننرب آحنناا اال ننل دهننرا و بننار فنن
جه حفراغة حاج یجواحه مدة لعل یف اجوحة المساجل الواردة فسوفت فحتصن یمشغول ف
سننور النهننا حر محننمننن المسنناجل الننواردة غ ت ان الفننرا خننال فرأحننالخ یمننا هننو فنن یالجنال علنن

عنننر   یجواحنننه فننن یسنننور فع منننت علنننحو اداء حنننل الكنننل الر  حقننندر الم یتتنننر یتردنننن
الجنال و  یمنا فن یه من حسط المقنال علنحاعتذر ال یضا و لكنخر االجوحة ایحسا یائتغال
ك خن حاالجمنال ضنا  الحنال الخال یه حاالجمنال و لعلنه اوفنحاقتصر ف ر منن حنمكنن ذكنر 

فوت الوقت قجل ان تتم مقدمنة واحندة و اذكنر اوال خل حو حالتفص یالمقدمات و المجاد
كتاحه فقرة فقرة العلل عل  .محالعظ یها جوا ها و ال قوة اال حاهلل العلحصورة 

 یاهلل علنن ین و صننلحم الحمنند هلل رب العننالمححسننم اهلل الننرحمن الننرح :بننلمه اهللقننال 
و  یاول امنر یكننت فن یلقاك فنان ین اما حعد جعلت فداك و ررقنید و آله الطاهرمحم

ة ئننكر اهلل حننة عننن مطننالجهم العلحخحخدمننة العلمنناء الشنن یتلمننذت فنن یعننان عمننرخر
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كتنجهم و ربنناجلهم و تأملنت فنن یلننة حتنحهم الجمحمسناع ك ننر  احتجاجنناتهم و  یقننرأت ا
 .دالجلهم

 یاهلل مقامننه و رفننع فنن یخ االوحنند اعلننحوفقننا اهلل لمرانناته ان علننو  الشنن یا اخننخنناقننول 
كتجه مشحونة حاصطالحاته اال رم ا و انما هو و حكتجه و ل یست فحالخلد اعالمه ل ست 

كتننجهم لتفهنن كتجننوا  م الننناا الجهلننة و رد  حاصننحاحه المقتنندون اثننره العننالمون  رمنننه 
كانت او حاملة مرانل فتكلیاصحاب الخناا الضالة عن الطر ة حموا حلغة القو  حقا 

رهم ان هننذه لغننتهم و حننهم المعراننون عننن غحكانننت او مسننخومة فنن عم المنقطعننون النن
كتنننجهم  علمهنننم و اصنننطالحهم و حائننناهم عنننن ذلنننا حائننناهم فمنننن اصنننطالحات 

ة و حة و اصننطال  االصننولحاصننطال  الحكمنناء و اصننطال  الفالبننفة و اصننطال  الصننوف
ر ذلا و انهم لما ارادوا اظهار الحنل لهنم و حالجفر و الرمل و غ اصطال  اهل الحروف و

كننل العننالم علننحننتطج عرفننوا الننناا حمننرادهم لفقننوا هننذه االصننطالحات مننن العلننو  ل یل 
خصنهم و ان خس ذلنا حاصنطال  لهنم حالعالم و ل یع ما فحهم حجمیدخا یمطاحقة ما ف

 یخ و لغتنه و بنجكه فنحشنر العلنو  ان هنذه اصنطالحات علنم الیالغافلون عن با رعم 
حنه الكتناب و  یر ما جنرحعرف رمنه غخنفسه و عند من  یصطلح فخعلمه و حائاه ان 

كذلا قد ربم ف  یمكننهم االصنغاء علنخكتجه من قشنور علمنه و ظنواهره منا  یالسنة و 
 :حذو قول الشاعر
 و تارة یلححل یفعجرت عن قصد

 

 ت و ال هنداحعن یلح هند فما ل 

 

انفسنهم  یان علنخننادخد االبنتاد اجنل اهلل ئنأنه منن حعنده حاهلل مقامنه و السن یو هو اعلن
كتجهم و لقد بنمعت منن االبنتاد اجنل اهلل ئنأنه منرة اننه قنال انن ی هذا الشعر ف  یاك ر 
ل منن الموعظنة فسنألته عنن حل الحكمة احدا و انما اتكلم حالمجادلة و قلحمااتكلم حدل

س حلنن یتسننمعون مننن یان هننذا الننذ یقننه و قننال مننرة اخننرخحطر یل الحكمننة فنناخجرنحنندل
كنننت اعلننم ذلننا  یفسننألته عننن اصننطالحه فنن یحاصننطالح علومننه قننال انننت تعلننم و ما

اخجنرك  یر مخامجة و الحمد هلل حالجملة انحو  و علمت حعده  جركات وجوده من غحال
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ر حنننة حقشنننور علنننومهم و حغخنننضننناحا للمحجنننة ان هنننذه الكتنننب جارخاتمامنننا للحجنننة و ا
د لقنو  خنم و هنم اتنوا حعلنم جدحس ححكنحان فلحتصب مع الصجخ طالحاتهم و من لماص

كشنفوا لهنم خخجنروهم حقشنوره و ظنواهره ثنم خداروهم و خان  ین و ااطروا الحجهال غافل
ة خنریة التد حننظم الحكمنة االعتدال یجرزوا لهم  وامنه امرا حعد امر علیجا حعد ئ  و حئ

كل نجیو هذا هو مر لهنم  یجا منن الخنوافحم جاء قجلهم فاذا ا رزوا ئحكو ح یو وص یل 
انا نتكلن دة خاخجار عد یف یكما رو وجه  یذلا الخاف ینافخما ا رزوه اول ال یل فیتأ 

كلها الهخرحید ونها سبعخحالكلهة و نر كما  ن وجها لنا ون  ه السنال  حنقال الصناد  علو 
ه السٌم و اورتك حه و اتاك یلع یاورك اب ىقن صدرك ون الذیضخًزرارة  یربالته ال یف

و وس  عكن  ح  اور وس  عنا  اً اورن  اك ح  ه ا  ٌ واٍ وااورن  اك و ًاورن  ا  ىر حخ  ٌا ال  ذیابوحص  
ف و وع ا  تااا ا ال  ا و ل ا اذ  لن ا لعله تن ا  ال  ا خاًخذ حه و لكل ذلك عندنا تصار

كن اردوا ال ىالذ يا ا ر   ىارض اا به ا و ال ذ نا اًور و سلهاا لن ا و اص بروا ًحكاون ا ویاورنا
اس اد اورو ا  ياسترعا  اٍ خلق ه و و ا اع را حهص ل ة  نه ه ا  ىكن الذینكن اها راعیب

أذ  خ آث ار و ا  يأون اسادوا و خاا ع دووا ا ینها لیجهع بخنها لتسلن ثن یاا  شاء ار  ب
ظ ار اورن ا و ن ا و انتین و ال رد الیكن حالتس لیها حاًون ون وأونه و الفرح ون عند  عل یأتخاٍ و 

ن القرآ  و یاوركن و ارجنا و ارجكن الا قد قام قاجهنا و تكلن وتكلهنا ثن استأنف حكن تعل
كه ا انلل ه اٍ عل خن و اًحكام و الفرایع الدخشرا ه و آل ه ًنك ر ی اٍ عل يو ه د ص ل يض 

 ه و اعلنمحنل تند ر فینف موخالخجر ، و هو ئنردا خام انكارا شدیر ونكن ذلك الیاول البصا
حسنننب  یلغننناتهم و علنن ین علننحجننون السننناجلحجخاء و الحكمننناء حاء و االوصننحننان االنج

ة الحنل خنه و رعمنه غاحمن الساجل االول جمد عل ید من هو اعلخ یافهامهم فلما وقع ف
كالمه بخطه ذلا السامع  یالمسألة فاذا اجاحه عالم حخالف ذلا ظاهرا و اوله ال یف

ك خنخ ختسمع المشا قة المحل الحقحقة و خاب عن نخو رعمه قد خالف الطر را حنذكرون 
كننتم مننن علمنن یاننن٭ات: یننهننذه اال  ك  لمأات، ینناال  ٭جننواهره یال ر ون یننرا حننتسننمعهم 

كل وا یل ه السال حن علحرالملمنحامث خحد فسر  ً  ون العل ن خقدر العالن ا  خعلن خس 
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ث خو حند ته ل خ تهل و ون الناس و ن ًخ تهل و ون الناس ون خ تهل و ونه وا ًخوا 
كل و ا ه السال  حالصاد  عل ك ل و ا خعل ن خوا  ك ل و ا ح ا  خق ا  و ً  ق ا  ح ا  وقت ه و ً 

انفسنهم ان منا نقنول قشنور  یخ قد ننادوا علنخان المشا ی، و لعمر یانتهوقته حضر اوله 
و آذانهنم مننه  یعمن ینهم مننه فنحنن اعحالعلم و ان له تحت القشور لجاحا و لكنن الغنافل

عنن اخنتالف اقوالنه ث بنجل حنحه السال  حدهم الصاد  علحقتدوا حسصمم و قد ا یف
ادة و النقصان و لكل ذلا خجون حالزحجخضا خ، فهم ا ادة و النقصا خحالز ب یانا نجفقال 
اخ  تٌا ه السننال  حننقننال ا والحسننن علو قنند ف و معننان توافننل الحننل عننند اهلننه ختصننار
كا  ذلك جهعتكن علو قال  لكن رحهة یاص اب ه حنالصناد  علو قنال  او ر واح د ياذا 
وج ا  ال ا ش اء  يكٌونا ا  الكله ة لتنص را عل  يانتن ااقه الناس اذا عراتن وعانالسال  

ك كٌوه  ، ذكرت ما ذكرت لنا لنتعلم ان لجناب علنم  كذبخف شاء و ًیانسا  لصرا 
كتجه و ل یست فحخ لحالش كتجه علحظواهر  اء یانا وعاشر اًنب یروو قد اصطالحه  یس 
كجنروا لخنامجوهم حغح، و هم قد تصجوا مع الصجقدر عقالهن  ين الناس علنكل ر حنان فلو 

هم حعد القشور لجاب الصواب و عرفنوهم عند  مخالفنة القشنور حهذا الخطاب و القوا ال
االلجناب و ذكنرت منا ذكنرت  یه منجنه منن اولنحه اال حتنجحوقف علیمع اللجاب و لكنه ال

كالمهم ل ین علیمقتصرالقشور ال ین علیلتعلم ان الجامد سنوا عنن منر الحنل حظواهر 
كلمة واحدة من العلم و  یقدرون علخر حهم الجصیریو لذلا ال یحمرا  و ال مغد اتما  

كالمن یقدرون علخال كنل ذلنا الجنل انهنم ال المنر اهلل حن مختلفنحجمنع  كالمهنم  ن منن 
د لسنننة اهلل تجنن قنند خلننت مننن قجننل و لن یقجلننون بنننة اهلل التننخاجننه حعقلننون و ال مننن اولخ

كننأنختجند شنناء و خقنول مننا حظننن ان فالننا فننتح هنذا الجنناب لخهننذا  یكالمن یحنناظر فنن یال و 
كال  المشاخ  .دخریما حخالفهم فخه و حخ الخصرف 

 لحاقول الصجح ل یفهب ان
 

 اءحالناظرون عن الض یعمخأ  

 

ك النناا عنرفهم  و ال ینشر حقهنم بنوا و ال یرحنوه حابمهم غ حتمل ذلا و ماخف حو 
و اننا  یاجرامن یتنه فعلنخان افتر یامنرهم خنال حیو منااح یحفظ ذكرهم عندا و ال یدون
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 یالصنعود و ال علنم حعند النذ یا و انتهنحظننون انقطنع الندنخمنا  ی رئ مما تجرمون و عل
كلمة واحدة ححقخعرفون و الخهم و ال حكمة اال ما یدخا یف قتها نعم تعلموا حعرفون واهلل 

سننردون خال اروا  لهننا فناذا بننألتهم عنن مسننألة  یتننة التنحة المحعنض الكلمننات الناقصن
كلمات علم ل له هكذا حعرف من قخقولون و الخعرفون ما خلها احدا و ال یة ال معانحبردا 

كلمننتهم علننخثجننتهم حننالقول الثاحننت و خاحنندا جهنناال و ارجننو اهلل بننجحانه ان  امننر  یجمننع 
نا اال الشفقة و النصح حو ما علب حب مجخخ و ربمهم انه قرخواحد حفظا البم المشا

 .ها و السال حفعل یفلنفسه و من عم یالخواننا فمن اهتد
اهلل درجتنه و ررقننا  یخ اعلنحت ان تحقل اك ر مطالنب الجنناب الشنخبلمه اهلل فرأ قال

ة فناردت فهنم هنذه حنة و النقلحنة حاالدلنة العقلحنئفاعته موقوف حاثجات السلسنلة الطول
كما حالمسألة حالجراه ن فسنألت یل علنو  الندیل دقناحتحصن ین فنحقرره الشنار  المجنن 
كل من ادع ك نرهم عنهنا حجاننب فجقخنفهم هذه المطالب فرأ یعن  راننا حت ححنت ان ا

 .یا و اللتححعد اللت یوبا عن ارتفا  ئجهتیو مأ یفكرت یف
ك یالد یه فحتفر  علخنعم ان هذه المسألة من امهات مساجلنا و اقول  رة  ل حن مساجل 

جناب االبتاد اجل اهلل  یعل یا  تلمذخا یضا فخا یفتح منه الف حاب و انخحاب  یه
 یرننا فنحن غینننا و  نی  یت ان الفنر  الكلنخنئأنه و انار  رهانه تنجهنت  هنذا المقنا  و رأ

كأنه لمیالتد  یشذ عنهم ئاذ قد ذهب الخ ن  هذه المسألة و ان من بجقنا من العلماء 
الصننورة  ین افننراده فننیقننة واحنندة و انمننا االخننتالف  ننحاهلل بننجحانه مننن حق یان مننا بننو

الفاجنندة  یالخلنند اعالمننه حنفسننه قننال فنن یاهلل مقامننه و رفننع فنن یخ اعلننحان الشنن یحتنن
عشر من ملحقات فواجده المشهورة ما هذا لفظه : اعلم ان وجود الممكن ذهب  الراحعة

ك نر الحكمناء و العلمناء منن اهنل الملنل و اهنل النحنل النحنف ه الموجننودات ان هنذ یه ا
كلها من م ناتنه حنة واحدة و انما اختلف حاختالف معحالمتك رة المتعددة المختلفة 

كمننا تك ننرت  یرهنا و تك ننر حتك نر مراتجننه منن جهننة القنرب الننیو تغا المجندأ و الجعنند عننه 
كنان  مراتب نور السراح الواحد من جهة قرحه من السراح و حعده فاقر هنا ننورا و حنرارة منا 
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كننان احعند منننه و منا  السن یاقنرب النن نهمننا حالنسنجة فانننه یراح و ااننعفها ننورا و حننرارة منا 
القنرآن و  یر و هو اول ما خلل اهلل عزوجل و هو الماء المذكور فحخلل الوجود ال غ یتعال

هم السنال  حته علیه و آله و اهل  حاهلل عل یث فخلل من صفوته نور محمد صلخاالحاد
ن من الجن ثم المالجكة حن من االنس ثم الملمنحلمنانوار الم یثم خلل من صفوة الجاق

واننات ثنم النجاتننات ثنم المعنادن ثنم الجمننادات و امنا الكفنار و الجنن الكفننار و حثنم الح
ن و المسوخ و النجات المر و االر  السنجخة فمنن عكوبنات اولجنا االننوار و حامحالش

اننه  یان قنال حتن یلنن ظواهر االخجنار اینة هلالء المتك رحوحدة م یاظلتهم و لهم عل
 یل النینان قال و هنذا غلنط حامنل و زحند مجتنث را یوجد قاجل حخالف هذا الیكاد خال

كالمه اعل جور التغافنل خال یت ان هذه المسألة من المهمات التخفرأ، اهلل مقامه یآخر 
ك حترتب علخعنها هذا و  الفضاجل و المعارف و السلوك و العمل  یر من المساجل فحها 

الخلنند  یاهلل مقامننه و رفننع فنن یل هننذه المسننألة فسننألته اعلننحنناهتممننت حتحقرهننا فحو غ
منة ربنالة مشنحونة حنذكر االدلنة منن حل هنذه المسنألة العظحنتحق یكتب فنخاعالمه ان 

ه حالكتاب و السنة و الحكمة و الموعظة الحسنة و المجادلة و االمثال و الححت عل
و  یذلا مرة حعد اخر یاجعته فكتب فرخانه بوف  یو وعدن یكتب لخ السلال فلم یف

كننت ارابنله الكتنب و  یالعرا  ثم حعد منا رددت الن یما دمت ف یكرة حعد اول العجنم 
كان  كأنه لم یو ابعاف ملجت یحانجار عدت یعدنخابتنج ه الجواب و  و الهل  یر لی و 

كان غرانه التعلن یال مان ابتعدادا ف  یدون الظناهر یم الجنامنحفهم هذا المطلب او 
رحنه  یان قند  علن یهنذه المسنألة الن یف یججنخ ن حالجملة لمحر المستحقحمن غ خوفا

ك  ید فخز كنت  كرامه و  فنتح خهنا ا واحنا حف یفتح اهلل ل یهذه المسألة حت یر التفكر فحا
حنان التننال الجنواب و التفنور  یر اهلنه لحنرحنمنها ا واب فانت مع ملجنا العلنم عنن غ

كمنا قلنت حجاننب و عنن فهمهنا ع اخواننا عنن فهنم ححالصواب و ان جم هنذه المسنألة 
ك حعرفنون مننه قلنخلخاجب ال  یرا اال بنرد ابنماء الرتنب واحندة حعند واحندة فنانحنال و ال 

تطر  الجاب و دونها النف حجناب و اننت تعلنم ان  مكن لا الفور حالجواب و لمخكان 
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 اهلل ید اعلنحكتنب السن یخ و ال فنحكتنب الشن یسنت حمنذكورة فنحضنا لخهذه المسألة ا
كأنه لم كمنا خ وفنل احند حسنلالهما عنهنا او بنألوا و لنمی مقامهما مجرهنة مفصلة و  جنا وا 

كتجهمنا محنض ادعناء ان  یاهلل مقامه و انما المنذكور فن ید االبتاد اعلحالس یمااجاحن
حعضنها اختالفنا  یضنا فنخو تشناهد ا یة اخنرحترتب هلالء حالطول و هناك بلسلة عرا

كمنا بنتطلع خالظناهر ا یاهلل مقامهما ف ین اعلیالبتادن ایالظاهر  ل اختالفا   یف ضنا 
  .نهما اال من ئاء اهلل فترقبیرفع الخالف من   یقدر علخه ان ئاء اهلل و الحعل

اجوحننة  یف حعننض الربنناجل فننخعننن جننناحكم الشننر یان وصننل النن یبننلمه اهلل النن قننال
ت خنل االبتجصنار فرأینهنا عنن مرحمعان یالمساجل فطالعتهنا حنظنر االعتجنار و تأملنت فن

نا من دون ابتتار فظننت  ل علمت ححول اهلل و قوته ان حمطالجها صفوة حال غجار و مج
كنننون و  یان لرفنننع ئنننجهتینننو   یكنننون عنننندكم دواء علتنننخ ارجنننو منننن اهلل بنننجحانه ان ا

 .هذا السلال خاججا ین مالجا و ان الاكون فیل مساجل الدحلتحص
را و حنرا فخحناكن قاحال لما ظننت و لكن اهلل عند ظن عجده ان خ انا و ان لم یا اخخاقول 

ه فنارجو منن اهلل بنجحانه ان حجعل اهلل مطلوحا فخان ئرا فشرا احسن الظن و لو ححجر 
حجنا و اخلص  یحجنا و راد فاانه ما من عجد  یلما روجواب مسألتا  یروع یف یلقخ
روعنه جواحننا لتلنا المسننألة ، و ارجننو ان  یمعرفتنننا و بنجل عننن مسنألة اال و نفثنننا فنن یفن

رو   یشنر  فنخظنل منا  یروعن یشنر  علنخهم و حمنوال یهم و منوالحمحج یاكون من محج
 یجعنل اهلل مطلوحنا فنخننا ب فلعلنه  جركنات حسنن ظحب مجخقر یاجهم و ان ر حاول
كنل  ین و اال فاننا حنفسنیضا مع الفاجزخو افور انا ا یقلم یه علخجرخو  یقلج محنرو  عنن 
ن حملكنوت االران یل ما فحالشهوات مجتل حالعادات محرو  عن ن یدخا یر فحر ابحخ

كل من حنار الجمنال   كنل منن ادعنیو السماوات: فال  العلنم حعنالم نعنم  یوبنف ، و ال 
كنل ذینة من وقنر و حاقنة منن  عندنا حفن  یكنن فنخ منن لنم یفنروم حعلنم علن یدر و فنو  
 .فهو مجنون یكالمه الادر
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ننوا لننا حالمأمول من جنناحكم ان تج یا موالخقه فاقول و حاهلل المستعان حادا  اهلل توفقال 
 .ن ا  الیمن مساجل اصول الد یصة هل هخاوال حان هذه المسألة العو

ن اصوال و فروعا و هو مما اجمع العلماء من الملل و یالد یب ان فخال ئا و ال راقول 
كل ملة قالوا فحالمذاهب عل كل مذهب ما حنه خد یه و اهل  نهم حاصول و فرو  فاصول 

كلخعقا یره فحمتار عن غخ كلیات فلندحات و ج جحد اهله و لها  ان حنن االبنال  اصنالن 
د حة و المعطلة و منه التوحخمتار المسلمون عن الدهرخاولهما االقرار حاهلل بجحانه و حه 

اهلل  یهمنا االعتنراف حمحمند صنلحن حناهلل بنجحانه و ثانحمتازون عنن المشنركخحه  یالذ
ه خمتازون عن منكرخحه  یر الملل و اما المعاد الذیمتازون عن اهل باخه و آله و حه حعل

قول و خكل ما  یصدقه فخو آله ه حاهلل عل یصل یفهو من فرو  النجوة فان من صد  النج
عة حاالقرار حخص الشخن و حتحن الكلحهات یمنه المعاد فاهل االبال  قامجة مشتركون ف

مننا بننجل حنناالقرار حاالجمننة  یادة علننخننة زخخننص االثناعشننرخه و حننحاالمننا  المنصننو  عل
ة االبنال  حع عدلحن و اما العدل فجمحهم اجمعحعشر صلوات اهلل عل ین االثنیالطاهر

س مننن خننوا  حقولننون حننالججر فلننخن یمتننازون حننه عننن الننذخاالقننرار حننه و  یشننتركون فننم
ات حننقننة مننن ج جحالحق یذلننا و هننو فنن یشنناركهم المعت لننة فننخة و خعشننر یعة االثنحالشنن

كالتوح ات االقننرار حنناهلل بننجحانه فانهمننا حننضننا مننن ج جخد فانننه احنناالقننرار حنناهلل بننجحانه 
كل كل من دخل یانها ئاعت و ذاعت   یات االمر حتحصفتان من الصفات و هذه  ن 

كلهنا منن االصنول و  هنا حالحق یات فنحنات ج جحنرة و لهنذه الكلحالمذهب عن حص قنة 
كل قو  عن غخ ن فرقنة و تلنا حثلنث و بنجع یذلا تفر  فر  االبنال  الن یره و فحمتار 

ات و الحنل منع واحندة حنسنت منن الكلحات من اصول تلا المذاهب اال انها لحالج ج
كن خ الجنة و لو لم یالنار و واحدة ف ین فرقة منها فحن و بجعحفر  فان اثنتمن تلا ال

حسنب  یالجننة علن یضنا فنخر الفنر  ایالنجاة لكنان بنا یة فحات مدخلحلتلا الج ج
كنل فرقنة حنجناة غحن و من الجحاعتقاد المسلم ات حنرهم فكنون الج جحنن عد  اعتنراف 

ضننا مننن خا یه فنناذا هننحننن علضننا مننن ابننجاب النجنناة مجمننال فممننا اجمننع المسننلموخا
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هننا  یكونها منن االصنول حقن یر فیر ااحات و ذلا غحست من الكلحاالصول اال انها ل
كنان منهنا انر رخنة و نظرخن انر رحقسنم یات علنحنئ  و هنو ان الج ج جنب خة خة فمنا 

ه التخلف عنها فان من ححر  علخانة  ها و خات االقرار و الدحمن انتحل تلا الكل یعل
ات و منا حنانكنار الكل یالن یلدینح حاعتقادهم و منن جحندها هالنا فاننه اعترف  ها نا
لمنا وجر و ان اخطنأ هلنا ین ه و هنواه فنان اصناب لنمخنة فنان ابنتجد حنه  رأخكان منها نظر

ن فرقة فرقة منهنا حثلث و بجع یعل یه و آله بتفتر  امتحاهلل عل یصل یعن النج یرو
قتجسنون منن علمكنم ختكم و خكون  والتمسخن یة و الجاقون هالكون و الناجون الذحناج
ه السنال  القضناة حنالصناد  علو عنن ل حهم منن بنجحهم فاولجا منا علنیعملون  رأخو ال

الننار و رجنل  یعلنم فهنو فنخحجور و هو  یالجنة رجل قض یالنار و واحد ف یارحعة ثلثة ف
ننار و ال یعلنم فهنو فنخحالحل و هو ال یالنار و رجل قض یعلم فهو فخحالجور و هو ال یقض

و و ن عنن قنول اهلل عزوجنل و بنجل ،  یالجنة انته یعلم فهو فخحالحل و هو  یرجل قض
الشنرك  یادنن یو روننا خه دخنمن اتخذ رأ یعنخقال  ون اٍ ىر ودیاضل وهن اتبع واا  حغ

الشرك ان تقول للنواة حصاة و  یادن یو روجغض یه و حعل حبحا فخجتد  الرجل رأیان 
الخطاب و ان  فصنل یناها فنخر  یر ذلا من االخجار المتواترة التحغ ین اهلل حه ، الیتد
كفنره خه و نظنره و راجنع الكتناب و السننة و اخطنأ الحنل فنان ذلنا الخنها  رأحستجد فخ لم

ظفننر حننالحل لقصننر نظننره فالجننل ذلننا خ ات اال انننه لننمحننل الكلیفانننه اراد تصنند یكمننا رو
ة خات االصول النظرحج ج یطأ فرهم ممن اخحكفر علماؤنا المحققون الصالحون غخ لم

ة مننن حننات االصننول الكلحنناالخجننار مسننتنجطون منهننا حالجملننة ج ج یو هننم راجعننون النن
سنننت مننن الفنننرو  المعروفننة و هنننذه المسننألة المسنننجول عنهننا منننن اصنننول حاالصننول و ل

هننا مننن حة و الحنند فخننات النظرحننن حاعتجننار حننال ئننا اال انهننا مننن الج جیالمننذهب  ننل النند
ات معرفنة حنافعالنه و صننعه و منن ج ج یات معرفنة اهلل بنجحانه فنحنج جالنظر النها منن 

اتنه و منن حلته و اننواره و صنفة تجلحالخلل و فضن یه و آله و رتجته فحاهلل عل یصل یالنج
كحاء بنال  اهلل علنحنهم السنال  و االنجحات معرفة االجمنة علنحج ج ة ظهنوراتهم و حنفحهم و 
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كاننت یات الندخحنفسنها منن انر ر سنت هنذه المسنألةحاتهم و انوارهم و لحتجل ن و ان 
كل دلخالضر ر یعند العارف ال یتنته ات اذ خالضنر ر یالن ینتهنخل ان حنات فان ئأن 

 ات فافهم . خث تنتج مسألة من الضر رحات ححخب المقدمات الضر رحس ترتحل
ل النقننل حل العقننل خاصننة ا  تحتنناح حنندلحاالول هننل ت جننت حنندل یبننلمه اهلل و علننقننال 

 ضا . خا
س حل العقل و لنحعها حدلحن و المذهب ان ت جت جمیس من ئروا اصول الدحلاقول 

كلها حندل ل العقنل المحنض  نل النالر  اثجنات محنض وجنود حمن ئروا النجاة اثجات 
كم  یعنن النقنل اوال ثنم اثجنات لنزو  وجنود نجن یل العقل المحض الخالحصانع حدل حنا

ن یحانه فنناذا اثجننت هننذالخلننل مجعننو  مننن لنندن الصننانع مصنند  مننن اهلل بننج یعلنن
اه و خنل اهلل بنجحانه ایعرف الشخص الخا  حتصدخل العقل المحض حن حدلحاالصل

كمننا خره لننه حعند  اظهننار امننر مننه ینتقر كنل حننل  خننالف النجنوة و هننذا اعظننم ادلنة اثجننات 
كتجنا و رباجلنا و مجاحثاتنا و یبا یحققناه ف كل نجخر   یحه عل یشهد حذلا ابتدالل 

ل اهلل بننجحانه یعننرف تصنندخو  یشننحون  هننذا االبننتدالل لكننل نجننتننه و القننرآن مححق
ل اهلل یللشنننخص الخنننا  حالمشننناهدة و حاالخجنننار المتنننواترة الموججنننة للقطنننع حتصننند

حنل اهلل  یكنل منا قنال فن یصندقه فنخضا فاذا عرف الشنخص الخنا  خاها اخبجحانه ا
و الحنالل و ه و مساخطه من االحكنا  حمراا یبجحانه و صفاته و ابماجه و افعاله و ف

نننه حعننده حیتع یا  و فننحننو  القیننمننن احننوال الرجعننة و  یأتحاخجنناره عمننا بنن یالحننرا  و فنن
السننا ل او  یكننل مننا اخجننر حننه ممننا ذكننر بننواء اخجننر حننه النجنن یصنند  االمننا  فننخاالمننا  ثننم 

اخجاره ظاهرا ا  خالف فانه حنفسه مصند  عنن  یالسا ل ف یخجر و بواء وافل النجخ لم
ن حالسنما  و حاالخجنار المتنواترة المورثنة للقطنع و حقنحال یرهما علنعرف اخجاخالسا ل و 

ة و حاخجنار الثقنات المنأمور حاالخنذ  هنا فنان اخجنار حنن القطعیحاالخجار المحفوفة حالقرا
كننل حو اال فل یوجننب القطننع العننادیالثقننات  سننوا حثقننات اذ الت ننل حاخجننارهم النننفس و 

ل اهلل بننجحانه اذ یلننم  هننا حتصنندحصننل العخهننذه االنننوا  مصنند  مننن اهلل بننجحانه و 
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وجنب العندول عنهنا یحالجامل و قد امر حاالخذ  ها فلنو علنم حطالنهنا الظهنر امنرا  یغرخال
كمنا ئنرحناه خصح صد ره عنهم و الخذلا ال یفافهم و ما بو جور التمسا حنه ئنرعا 

كتجنننا و مجاحثاتنننا بننواء حصننل  هننا الظننن ا  لننمیبننا یفنن حصننل فنناذا حصننل العلننم خ ر 
ا حر العلم عقلحصخل اهلل بجحانه یمة تصدححاخجارهما وجب االخذ  ها و حضم یالعاد
كنان منأخوذا منن النقنل فنان الندلحنال عقلحر دلحصحا فحقطع للنف یامنا  یل العقلنحا و ان 

ات خنسنتنجط منهنا و امنا تللنف منن اآلخة او ممنا حة و االنفسنحنات اآلفاقخنمقدماته منن اآل
حصل مقدماتنه منن خ ل ما لمحف دلحتأل یدر عقل علقخنهما و الیو ال فر    ة حنخالتد 

ن و المحسوا حاالذن و العقل عقالن عقل حن المحسوا حالعیمحسوباته و ال فر   
س  تخرح    ور خحال كه  ة  ،ا مسننمو خنن نفننع مطجننو  اذا لننمخمطجننو  و عقننل مسننمو  و ال

العقل فالحواا تدرك حالعقل الن امدادها منه و  ستخرح  ور ال كهةخالعقل و حالعقل 
هن یس  نرسننتكمل حننالحواا الن احسابننه المحسوبننات حننالحواا قننال اهلل بننجحانه خ
ولك ا   ينظ روا ا خ اول نو قنال  ن له ن ان ه ال  ایتب خ يانفس هن حت  ياآلاا  و ا  ياتنا اخآ

و  ؤون و یث حع د  خح د ىكو  قد اقت رب اجله ن اب اخا   يالسهاوا  و اًرض و ا  عس
قد عل ن اول اا اًلب اب ا  ه السال  حو قال الراا عل تذكرو الاً يتن النشأة اًولخاارأقال 

ة خ  العباد ه السننال حننالصنناد  علو قننال  هن  ایعل  ن اً حه  ا وخو  ا ونال  ك ً ياًس  تدً  عل  
كنهه  ا الربوب  یقنندر علننخن و ظهننر لمننن نظننر و احصننر ان العقننل الحالخجننر ، فتجنن ةی  ج  اورة 

و  یة مرجنننخلمننندركات الشنننهادالشنننهادة و ا یدركنننه فنننخب اال حماحنننالغ یاالبنننتدالل علننن
حة الصنند ر عننن اننناا هننم حمسننمو  و مننذو  و مشننمو  و ملمننوا فاالخجننار الصننح

عننالم  یسننتدل  هنا العقننل علنخ یات التنخنناآل یوا الصنند  احندحنة و قطعحننوا الحقحنقطع
كاآلحننالغ كننان اآلحة و االنفسننحننات اآلفاقخننب  ة محكمننة حة و االنفسننحننات اآلفاقخننة و لمننا 

شنتجه حات فحنهنا و امنا الج جحمكن التمسنا  هنا فخة حوب الكلحغال یظاهرة الداللة عل
كل عقل االبتنجاا منها الجتة فحها و لحداللتها عل االبتدالل  ها  یستعان فحس ئأن 

ة حنخات التكوخة فانها اصر  داللة فاذا احس العقل هذه اآلحة السمعحنخات التد خحاآل
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كمننا ان  یلعقلننل احل اال النندلحننقن حنناالمر فننال دلحة تننحنننخو التد  و الشننر  عقننل منطننو  
احندا اللهنم اال ان  یو النقلن یل العقلنحن الندلیالعالم عقل مشهود فنحن النعرف فرقا  ن

 ع حنجم یات فنحنالظن یو نحن النقول حه و النعرف حجنة فن یظن یقول قاجل ان النقلخ
كانننت اصننولخامننور النند لننجعض  یهمننا فننر  اصننطالححة نعننم فحننة او فروعحانات بننواء 

صندقون حنه منن محنض جهنة خقة مسمو  و بنره و حعرفون حقخث الحت الناا حمجقا
ة و حننخات التكوخاء من جهة اآلحقة حعض االئحعرفون حقخالسما  عن الصاد  و رحما 

ا و هو محنض اصنطال  فنان االنسنان حنقل یا و الثانحسمون االول عقلحاالبتدالل  ها ف
حاالبنتدالل و لالبنتدالل ابنجاب كنون منداره خة خناذا انحط عنن درجنة الكشنف و الر 

كلتاهما تحتاجنان النحنخات التد خة و منها اآلحنخات التكوخمنها اآل نظنر العقنل و  یة و 
كما الحقححصل الخال ن حمشهود اال من جهة العقل حقححصل الخن حمسمو  اال حالعقل 

كال السجج یفالحد من العقل ف ت و ر العقل حالتفاوحن غحكل من المسمو  و المشهود و 
ل حو النندل یل العقلننحن النندلیقننة  ننحن ظهننور العقننل حالتفنناوت فالفننر  حقحكننال السننجج

العقننل و  یع المسناجل تحتنناح النحنناال ححسننب االصنطال  فهننذه المسنألة و جم یالنقلن
كل مسألة لها مستنجط ف م حاآلفا  و االنفس و الكتناب و السننة و الحكن یابتدالله و 

كل مسألة منها جمخ عنا و حن الخنالص الكامنل اال  هنا جمحقحصل الحخعا و الحستنجط 
 یاالبننتدالل  هننا علنن یقنندر علننخال ینخقننرأ حننروف الكتنناب التكننوخ لننم یالجاهننل الننذ

ل حه حننالقول و السننمع فهننذه المسننألة ت جننت حنندلحننالتنج یحتنناح الننخة و حنناء الج جحاالئنن
كتناب اوحنل الكتاب و السنة معا و ان منن ئن  اال و فحاآلفا  و االنفس و حدل بننة و  ه 

كل مثل  یو لقد صرفنا فقال بجحانه  اال ان منن انا لكنل ئن  حتجو قال هذا القرآن من 
حامنننه و هكننذا ظنناهر  یلننه و منهننا فننختأ  یوجنند فننیظنناهره و منهننا  یوجنند فننیالمسنناجل 

كل مسألة فیله و تأ خظاهره و حامن تأ  كان  ظناهر القنرآن  یل حامنه و حامن حامنه و لو 
كل محلعرف جم عنرف خ ة الظناهرة و فهنم الفنال القنرآن و لمنا لنمینن عنرف العر ع العلم 
كل ئ  ف یالناا معن سنتدل حالظناهر خ ذلنا او نسنجوا منن لنم یالقرآن ئنكوا فن یكون 
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كنل  یمعنن یقلجنا ئن  تفكنر فن یخلنج فن یعلم الكتاب و مت یعد  االمال  عل یال
 تطمجن .  یحاء حسم اهلل حت یئ  ف
كنالفرو  حنناء علن یف یكتفخ هل یالثان یوفقه اهلل و علقال  تهنا ححج یثجوتهنا حاآلحناد 

ننان و حهنا منن االممحن ال حند فیات الن اصنول الندحنحقحها ا  ال حد لها من التواتر و الحف
 .نحجور امثال هذه االصول حاالبتحسان و التخمخن و الحقحال
كتجنا و مجاحثاتنا مفصال ایبا یاعلم انا قد ابلفنا هنا مجمال و فاقول    ینه ال فر  فر 

كنند العلننم و ال ین اخجننار اآلحنناد و المتننواتر اال فننیة و افننادة العلننم  ننحننالحج ن فننان حقننحتأ
كمنننا حن درجنننات و امنننا محنننض حصنننول العلنننم فحقنننحلل كنننون خكنننون حاخجنننار اآلحننناد 

كاننننت محفوفننة حنننالقراجن القطع ة او حنننحننالمتواترات و ذلنننا انننا النعمنننل حاآلحنناد اال اذا 
ل اهلل بنجحانه مقررتنان یحاخجناره و همنا مصندقتان حتصند مأخوذة عن ثقة ت ل النفس

كذلا فهما ایحتقر كانتا  كالمتواتر فخره فاذا  ن حقحو حصول ال یافادة العلم العاد یضا 
كلما لحد و االصول و لخالعقا یضا فخجور االبتدالل  هما احجة فححالنت یالعقل س حس 

حة حمحمد الصنح خذ من اخجار آلكون ما اخنا  ل ححمتواتر ابتحسانا نعوذ حاهلل و تخم
كننل اننر یر الننذیننرل التقحننهننا دلحا اذا اننم الحننهم السننال  علمننا قطعحعلنن ر و یهننو حصننر 
كتجنا فحك مثل خجلنجخال ر یبنا یل ربنالة منفنردة و ئنرحناه فنحهذا الندل یر و نحن قد 

 قنع السنلالخ ه هنذا و لنمحناآلن ان احسنط القنول ف یكتجنا و مجاحثاتنا مفصال و ال اقجال ل
ة حالجواب فتمسا حاآلثار المعصوم یه ل دنا فحالسلال حرفا واحدا ف یعنه و لو ردتم ف

 دك و افعالا مطمجن القلب ثلج الفلاد . خع امور عقاحجم یالمقررة ف
ة حننهننا نصوصننا و ائننارات حعلحات نجنند فخننده اهلل ثننم انننا اذا الحظنننا االخجننار و اآلخنناقننال 
كانننت فننیلسنناهننا حة صننلوات اهلل علخننقننة المحمدحالحق الظنناهر  یر المخلوقننات و ان 

كاآلخمعاراة لظواهر حعض اآل و وجنه قنل انمنا اننا حشنر منثلكم فة خة المجاركنة الشنرخنات 
كما قال ب یالتعار  هو ان التماثل االتحاد ف اهلل مقامه و هو  یدنا العالمة اعلحالنو  

ة حننخجننر حعل ی فننة و الخننآ یل فننحننوجنند لنننا دلیكنناد خة و لكننن الحننة و المعلولحننمننناف للعل
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ة الجنن للملنا و حنة االنسنان للجنن و علحهم السال  لالنسان و علحاء علحل االنجیحقا
ك ینثجت هذا االصل حاالدلة المقررة ف آخر بلسلة الطول و اذ لم یهكذا ال ف حنالشر  

كنا ان ئاء اهلل معتقدحجور احتناء القواعد علخ ة هذه المسنألة اقتضناء حن ححقیها و ان 
همنا و لكنن حد رانوان اهلل علحخ و الجناب السنحاقتداء لما قاله الجناب الش للفطرة و

ل و الجرهننان فااللتمنناا مننن حنننان ال حنند لالنسننان مننن النندلحمقننا  الفهننم و االمم یفنن
كافحا و تواحانا وافیهذه المسألة   ینوا لنا فحجناحكم ان تج ا فنرجنو ان ئناء حا ئافححا 
ا  خننممنوعننا عننن جننناحكم ادا  اهلل ا یو ان التججهننونخاججننا مننن حنناحكم  یاهلل ان التردوننن

 .ححضرة خدمتكم یافااتكم و اوصلن
كتاحه الاقول   یكشف الخ و هذه المسألة من عمدة المساجل و معظمها و لم یهذه آخر 

ان  یاآلن احند فحنر یعنهنا الن یسألنخ ن ختامها و لمحالح یفض حتخ اآلن لثامها و لم
ن  هنا فناع   و ال حر اخوانننا المنلمنیاهلل بجحانه و با ینفعنخان  یه عسحاحسط القول ف
حتناح حاالمنور ف یاهلل النتكالن فن یسور و علنحه حقدر المححسط القول ف یقوة اال حاهلل عل

 ربم ا واب :  یه الحالقول ف
ذلنا  یل و قند خفنحنن التكمیننه و  نیر و الفنر   حالتنأث یل معننحنتحق یفالجاب االول 

هذه المسألة  یمكن الخو  فخحقل ذلا الخ الحكمة و ما لم یجل من منتحل یعل
 ذا الجاب فصول :ه یل االثجات ففیمر یشاركها فخو ما 

ا  خننا یفنن ین و قنند اتفننل لننیرحننالك  یعلنن یخفنن یر و هننو معنننحالتننأث یمعننن یفننفصننل 
ال منع حمشرفها السال  ان قند اجتمعنت لن یة علحنحالحضرة الحس یالعلم ف یلحتحص

ن و حیقنة االئنراقخمر یالحكمة عل یلة فخدا موخ یدعخكان  یاحد من احناء العلم الذ
ك یلته عن هذه المسنألة و ا ردت السنلال فنذلا الفن فسأ یسا فحكان رج ة حنفحملنب 

الشنعا  و  یفهنم معنن یصد ر نور السراح عنن السنراح فقنال هنو ئنعاعه قلنت مقصنود
قننال هننو  یة صنند ره عنننه قننال هننو ظلنه قلننت هننذا لفننظ آخننر مجهنول و منننه مسننألتحنفحك
هذه امثال  یضه فقلت له ما قلت اول قال هو ظهوره فقلت له ما قلت اول فكرر علحف
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ان حننلج یان معنننحننات یآخننر مكالمتنننا علنن یقنندر الننخ معناهننا واحنند و لننم یااللفننال التنن
ب الفاظنه المكنررة اال حنامثنال هنذه االلفنال و الاذكنر اآلن ترت یكرر علخة و الرال حفحالك
كرر عل یان د االبتاد انار اهلل  رهانه حكن جناب السخ امثال هذه االلفال و لم یاذكر انه 

ه القصنة ثنم حنفقصصنت عل یلنة اخنرحل یانرا فحضنر اجنل اهلل ئنأنه فنلة حاحتلا الل
ك كحف فقلت له انتم علمتمونا التوححبألته عنه فقال حال  ف له فعلمونا هنذه حد و ال 

ذلا لحكمة رآها فالحند  یعل ی دنی ها فلمحنقف عل یان حتیضا  جسط و  خالمسألة ا
ة الشن  و حاللغة حق یان االثر ففاقول ا هذه المسألة ما ررقنا اهلل منه یلنا اآلن ان نذكر ف

دل خة عن ئ  حقال لكل حقخ یه اثرا و اآلثار االعال  فجهذا المعنحترك ف یرا احه تأثحاثر ف
جة القد  اثرها و الكتاحة اثر حالتراب من ه یف یجقیكون ما خه االثر و من هذا الجاب حعل

ر و حن التنأثیاللغنة  ن یفرقنون فنخذا و الالكاتب و الجناء اثر الجناء و الحرقة اثنر الننار و هكن
ر ححعضها التأث ین اقسامه فاصطلحنا علیالحكمة فالحد من الفر    یل و اما فحالتكم
 یختلفننا فننخنننو  المننادة و  یشننتركا فننخجان امننا ان حل فنقننول الشننحننحعضننها التكم یو علنن

دة اآلخنر خلل احدهما منن ننو  مناخ ضا فلمخنو  المادة ا یختلفا فخة و اما ان حالشخص
ر و هذا االثنر لنه حهو التأث یما خلل من مادة بفل یا فححد  ما خلل من مادة علخفما 

ر ننو  صنورتها و اذا حمادة الملثر و من غ یه یا التحر نو  المادة العلحمادة و صورة من غ
ان ئناء اهلل  یأتحل و بنحاآلخر هو التكم یتركه احدهما فخكانا من نو  مادة واحدة فما 

هذا الفصل  یسا من نو  واحد و الكال  فحما لحن فرقا عظحن القسمین ان  حتجئرحه ف
 یو معننن یالمطلننل و الكلنن یان معنننحننر و التكنناد تعننرف ذلننا اال  جحالتننأث یمعننن یعلنن

الجملة  یهنا فحه یالجنس و النو  و الشخص و المادة و الصورة فنجسط هذه المعان
 یهننا فننحسننتقلة و قنند حسننطنا القننول فربننالة م یحتنناح الننخهننا حل التننا  فحفننان التفصنن

ود حند حه هننا المجنرد عنن القخمجاحثاتنا و حفظه المستحفظون منا فاقول المطلل و نر
ود حند من القحنونته حقحك ید فحقخ خصص و لمخ لم ید حه هو الذحاالمال  ال المق یحت

كنم و ال ید حمكان ج جحس حمقحا و اثجاتا فلحو حد من الحدود نف كو ال رمان و ال  ف حن 
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كتنناب مننن الحنندود الج ج ة و ال حننة و الكلحننو ال جهننة و ال رتجننة و ال واننع و ال اجننل و ال 
هنا فهنو حا علحكنون مسنتعلخة حنة و الكلحنود الج جحنده حتلا القحهما فالجل عد  تقححنف
ك یفنن كننل  كننم و  كننل  كننل رمننان و  كننل جهننة و رتجننة و واننع و اجننل و حننكننل مكننان و  ف و 

كننل مكننان وجننود كمننا تننرحننات و الكلحنن جمننن الج یكتنناب و  مننن حننال الجسننم  یات 
كونه فحالمطلل و االجسا  المشهودة فهو ح كونه حالسماء و ح یكون فخاالر   ین  ن 

كوننه فنخكون محدودا حخالفنه و الخمحدودا ححد  كوننه فن یمنعنه  حند آخنر و  یحند عنن 
كونه فحل كاالحند فنحها حالتنناوب  نل حنالجمع و االفنراد فهنو فحس   صند خاالعنداد  یهنا 

جسنم و  یكلها االحد حالجمع و االفراد فالجل ذلا تقول العنر  جسنم و الكربن یعل
كانت قجل ذلا حاعوا  جسم و اآلن حاالفالك جسم و العناصر جسم و الموال د جسم و 

كنة و فن یجسم و هن یأتحما ب یجسم و ف كاننت متحركنة او بنا كنم  یا یجسنم بنواء 
كانت و فحك یا یكانت و ف كانت و  یا یف  كنل حنال و  یجسنم علن یهكذا هواع 

كننان عننحننمننع ذلننا الجسننم غ  یصنند  علننحا لخنن تننه لننمحن العننر  حج جحر العننر  فلننو 
كنذا هنو غحصد  علخكما ال یالكرب ر االفنالك و العناصنر و حنو غ یر الكربنحنه العر  و 
 یج جن یعلن یصند  ج جنخكمنا ال یج جن یكل ج جن یصد  علحا لخ د و اال لمحالموال

اننه  یالترأعندنا  یر الكلحل االجمال و هو غیمر یحنا علاصطال یفهذا هو المطلل ف
كل یصد  علخال و ان قلنت ه اننه جسنم حقنول مطلنل حنصد  علخو  یالعر  انه جسم 

كلحصد  علخكما ال  یمنرادقلنت ه انه جسم مطلل حصد  علخكذلا ال یه انه جسم 
كونه قححالمطلل اظهار عد  ق  یننافخجات الو االث یعن النف یدا و ذلا ان المعرحد ال 

و الجسنم حقنول  یالنفن یننافخاالثجنات و االثجنات  یننافخ یو االثجات و لكن النف یالنف
هننو االثجننات و امننا االمننال   ید الننذحیننو التق یهننو النفنن یاالمننال  الننذ ینننافخمطلننل ال

عنهنا  یده و همنا معنا ظهنوران للمعنرحنالج ء مطلنل عنن ق ید و الكل نفحیالتق ینافحف
كلنحع حالحل فالعر  جسم حقول مطلل و لخلتشرا ینعجر عنه ف یالذ و ال  یس حجسنم 

ة و الكننل مجمننو  حند حالكلحننهنو جسننم مق یر المطلنل حداهننة و الكلننحننغ یمطلنل فننالكل
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 ین مخنتلط فنحنیو قول المنطق یة هو الجسم الكلحد حالمجموعحاالفراد فالجسم المق
 یقننع علننخ ن و هننویرحننك  یحعنند  امتنننا  فننر  صنندقه علنن یعرفننون الكلننخذلننا فننانهم 
كمننا عرفننت غ یالمطلننل الننذ عنندون مننن اقسننامه الجنننس و النننو  و خثننم  یر الكلننحننهننو 

ة و الشنخص حصنة منن الننو  منع حقولون ان النو  حصة من الجنس منع صنورة فصنلخ
كنل فنرد  یان تصند  علن ینجغنخة و الخنست حاحدحتتحصص ل یة و التحصورة ئخص

كمننا ان المننوح حصننة مننن الجحننر مننع صننورة خاصننة و ه الجحننر الن حننصنند  علخال حكلهننا 
كنذا حصد  علخالموح الخا  نعم  یو ج ء منه ف یالجحر تج  ه انه جن ء منن الجحنر و 

و هننو مجمننع  یالجحننر انننه مجمننع االمننواح فننالجحر المتحصننص هننو الكلنن یصنند  علننخ
كمنا ان المنوح ظهنور منهنا و لنذا حناالفراد و هو غ ر المناء و هنو ظهنور منن ظهنورات المناء 

نهمنا و المناء هنو یالمنوح اننه مناء ففنر  ثجتنا اهلل   یننه مناء و علنالجحنر ا یصند  علنخ
كمننا ان حننة قحننو االثجننات و الكل یة و النفننحننة و الج جحنند الكلحننعننن ق یالمطلننل المعننر د 

كمننا ان الج جنن ید و الكلننحننة قحننالج ج س حلنن یظهننور منننه و الج جنن یظهننور مننن المطلننل 
كل ئخص هو  یلصاد  عله تمامه فاالنسان احححصة من المطلل و اال لماصد  عل

مراتب المطلقات حالجنس و النو  بماها لكن  یسمخو من ئاء ان  یالمطلل ال الكل
و  ید حصننة مننن مجمننو  االنابننخنند نعننم زحننمننع ق یحصننة مننن العننال یقننولن ان النندانخال

كنل االعنداد عنحالنف و لن مجمو  االفراد و هنو واحند منن االلف ان  ین االحند االتنرحس 
الثنان حكل االعداد و لكنه حعض من االعداد و مادتنه حصنة منن س احن احد و لحاالثن

كفا یاالعداد و ف یة المتحصصة فحالمادة الكل عتجنر و خة و حال  و عجنرة لمنن خما ذكرنا 
كنالزوح و الزوجنة و االب و اال نن فكمنا ان االب خاما المادة و الصنورة فهمنا متضنا فتان 

كنذلا المنادة خ وجنة منا لنمست  زحكن له ا ن و الزوجة لخ س حاب ما لمحل كنن لهنا زوح 
كنن لهنا منادة فتلنا خ سنت حصنورة منا لنمحكن لها صورة و الصورة لخ ست حمادة ما لمحل

د و خنر منادة زحد و تصنخنعة صنالحة الن تلنجس صنورة زحالمادة قجل التلجس حالصورة مج
سنت حمنادة الحند و عنند حر منادة عمنرو و قجنل التلنجس لحالن تلجس صورة عمنرو و تصن
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سنت حصنورته و قجنل التلنجس ل یة مادة له فحر مادة فمادة الموح الشخصحلجس تصالت
و انمننا  یحصننة مننن الجحننر حتحصننص ا هننام یسننت حمننادة و انمننا هننحنننة و لححصننة مع

شنترك خصورة الموح فتكنون منادة ذلنا المنوح فال یف ینحتتحصص حالتحصص التع
ة حنقنة االمالقحالحقصند   یشنتركان فنخة احندا و انمنا حالمنادة الشخصن یموح و موح ف

 یالمنادة و ال فن یشنتركان فنخكالهما ظهنوران منن المناء و ال یفوقهما و هو الماء ا یالت
ر الحصنة حنن غححصورة منوح معن تلجست  یة من الجحر فان الحصة التحالحصة اال هام

كانننا ظهننورحجحو لننو قجننل التلننجس فكننل ئنن یتلجسننت حصننورة اخننر یالتنن ن لمطلننل ین 
سنت حظهنور حا موجد اآلخر حمادته و صنورته فنان منادة اآلخنر لكون احدهمخمكن ان خال

كما ان ذلا اآلخر ظهوره فلنحظهور المطلل المه یله و انما ه س العنر  حموجند حمن 
كما ان العر  ظهوره و االثر الظهور الجس یحمادته و صورته فان الكرب یللكرب حد و م 

منا حعند حه فحالتت یا و اتقنه حتكون ظهور الملثر حمادته و صورته فافهم ما اذكره لخان 
كان ئ ان مادة اآلخر حاحدا   یعنخجان احدهما ظهور اآلخر حمادته و صورته حو اما اذا 

هما حناول حب ظاهر فخامال  مالصل قر یشتركان فخنجذ الحجاده فهو اثره و حخاآلخر و ا
  صقعه. ید فحكون ظهور مقخجور ان خد اثر المطلل حفعله و ظهوره و الحظهور فكل مق

كل اثر قاجم حملثره مستغن حملثره عن غفصل  ره الننه اوجنده حمادتنه و صنورته حاعلم ان 
ه او حفنخره ان حس لغحما حه هو هو مستمسا حملثره فلحاه تاما فخال من ئ  و جعله هو ا

كمنا ان ننور السنراح قناجم حالسننراح حینشنأ منلثره افنناءه و تغخ ه منا لنمحنره عمنا هنو علحنغخ ره 
فنان  یجعله ااعف و ال اقوخه و ال ان حفنخحركه و ال ان خح ان ر ذلا السراحقدر غخفال

افاانه و هنو  یاه حظله النذخر مستمسا حه حا  حاحقاجه و ملثره مابا احالنور قاجم حالمن
كحنغخاثنره و ان  یفننخداجم االفااة له نعم للملثر ان  جا حمنن ان ئن یف ئناء و منا تنرحنره 

كما تر یجطله و هو فیجا و حر ئحغخ ان النار مثال تجفف الماء و تجخره و المناء  یعراه 
العنالم فناعلم ان المنلثر  یرات الحادثنة فنحینر ذلنا منن التغحنجطلهنا و غیالننار و  یطفخ

جعننل اآلخننر خغلننب احنندهما و حر ظهننورا حظهننور فحننغخر اال انننه حننهمننا هننو المغحعل یالعننال
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فنناعال و  همایجعننل احنندخدان لننه خننسننكن اآلخننر و همننا خحننرك احنندهما و خمغلوحننا حننه و 
كما انا  یاالخر ن جارة یدحال یتفعل احد فان لم یا حاالخرخدخ یتجر احد منفعال 

د فانهمننا خننجننر  ید علننخننتقنندر  لم یاالخننر یهما علننیب احنندمجننر رة و تغلنن یو االخننر
نجنر المنجنر خجر الجنار و خنفعل المنفعل و خفعل الفاعل و خعضوان قاجمان حا و حا 

اآلخر اال حقجوله و حاذنه الفعل منن  یفعل احدها ف یجرخالآثاره ان  یفقد حكم الملثر ف
و هننا مقنا  هنذه  یه و القا نل حناخرخدخ یالفاعل و القجول من القا ل فهو الفاعل حاحد

كل من عند اهلل فما لهلالء القو  ال یه القائانحالكلمة ال ما ذكره ف فقهنون خكادون خقل 
 یو ال فنن االر  یعمننل و مننا مننن ئنن  فننثا و اهلل خلقكننم و مننا تعملننون و االنفعننال خحنند

السنماء افعنال منا قطعنتم  یاالر  انفعناالت و منا فن ی، و منا فنالسماء اال حسجعة الخجر
 یس ئنن  مننن اآلثننار مننلثرا فننحاصننولها فجنناذن اهلل فلنن ینننة او تركتموهننا قاجمننة علننحمننن ل

حعض اخر  یاجراء فعله ف یاال ان حعض اآلثار آلة له ف یصاحجه و الكل اثر للملثر العال
 یجنرخاهلل ان  یة ، و ا نخناآلع یو لوال دفع اهلل الناا حعضهم  جعض لهدمت صوامع و  

 ما اذكره جدا جدا . حاء اال حابجا ها فافهم و تد ر فحاالئ
كون احندهما منلثرا خعقل ان خة واحدة فالحفحدركان حمشعر واحد حكخن حجحكل ئفصل 

ن حرالمنلمنحامكمنا قنال دركنه خدركنه الخا لمنا كنن المشنعر مصناقعخ و اآلخر اثرا فانه ما لم
كنان المشنعر  یر اآلالت النحه السال  انما تحد االدوات انفسنها و تشنحعل نظاجرهنا ، فنان 

تجنا ر منا  راء مجدجنه اذ خجا الحشنعر حنالملثر احندا فنان ئنخمن جنس االثر و من صقعه فال
س له ذكر مصاقع حعر ما لشخقدر ان خس له ذكر فو  مجدجه فاذ ال ذكر له فو  مجدجه الحل

كان المشعر من جنس الملثر و ال تعدد هناك و الملثر احد عقل خفهو هو فال یمعه و ان 
دركنه حاالحامنة و االحندا  و ئنعوره للمنلثر خشعر حه المنلثر نعنم خشعر االثر حنحو ما خان 

كل اثر واحد  ین علین ممتازیعقل توارد ملثرخالملثر و ال یحاالتحاد لعد  التعدد ف مشا
كنون احندهما خمكنن ان خة واحدة الحفحادركا حمشعر واحد حك نحجحلصفة ملثره فكل ئ

كل ئن كذلا  صنقع واحند و حواهمنا مكنان واحند  ین تصناقعا فنحجحملثرا و اآلخر اثرا و 
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ك ینوع كم واحد و  ة فانهمنا حف واحد و جهة واحدة و رتجة واحدة نوعحو رمان واحد و 
كننان احنندهما  نجننذ ظهننوران لمننلثر واحنند و ئننأنان مننن ئننجون فعننل مننلثر واحنند وحح ان 

ك ننف و ااننعف و ان جننر یالطننف و اقننو فات و خاآلخننر تصننر یحاحنندهما فنن یو اآلخننر ا
 رات . حیتغ

س حاثره فان االثر قاجم حملثره حا  حاحقاجه و االحقناء ححعد فناء ئ  ل یجقیكل ئ  فصل 
كصنعود الحجنر حعند منوت ححعند فنناء اآلخنر فلن یفعل الموجود الثاحت فما حق س حناثره 

و حقاء الخط حعد موت الكاتب و حقاء  یالتراب حعد موت المائ یحقاء االثر ف و یالرام
ت حعند انطفناء الننار و امثنال ذلنا حنالج یالصداء حعد موت المتكلم و حقناء الحنرارة فن

و  یم المجتنندحانننا فلتفهننحمثننل حننه الحكمنناء لالثننر و المننلثر احخفهننذه و ائننجاهها ممننا 
كل جهة فخ هنا حفنر  علخقة ثنم حذهنه انها آثار حق یف یقجححسجها الجاهل مطاحقة من 

جنة فعنل الفاعنل فنان حو انمنا اراد حنذلا الحكمناء محنض المشنا هة له یخطخفروعا و 
جننة فعننل حجننة االثننر لهحمثلننون حننذلا لمشننا هة هخد مننثال و حننجننة حركننة الحه یالكتاحنة علنن

كحدون غخریالملثر حسب و ال كمنا ان الكتاحنة جسنمخف و حر ذلا  و  د الكاتنب جسنم 
د المنداد حنوجند الی نهج واحد و لم یهما مصاقعان مدركان حمشعر واحد حاالنطجا  عل

د تسكن و تتحنرك ححركنات حموت و الخهو مادة االلف و ال صورتها فان الكاتب  یالذ
كتجت التنزول فناذا بنمعت هنذه االمثنال فناعلم انهنا امثنال  یة علحاخر و االلف حاق ما 
كلنه منن حناب التكمخدون  ها محض تقرخریلجهة خاصة  ل حنب االذهان و انمنا ذلنا 

ة حفناجننه او بننكونه و حننة  جقاجننه الفانحنند نفننس حركتننه الجاقخننان ئنناء اهلل و اثننر ز یأتخننكمننا 
كما ححركة ال یل علحالكتاحة الظاهرة دل  ا ان ئاء اهلل.حأتخد و مثال لها 

 یو نسننم رحیننف و تغخن و فعننل تصننرین فعننل تكننوحآثنناره فعلنن یاعلننم ان للمننلثر فننفصننل  
كوانهنا اول حتجلیان الملثر  یعنخع خحالتشر یالثان كمنا حنوجد اآلثار ا حنال  یأتخنه و ظهنوره 

حعض  جعض  یتصرف فخنها خبجب و ال علة فان السجب و العلة من آثاره ثم حعد تكو
نن ل خجا حشن  و حصنعد ئنخجا حشن  و حر ئنحنغخجا حشن  و حسكن ئنخجا حش  و ححرك ئحف
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منن  یة و منا جنرحعخالتشنر یآثناره حثثناره هن یمنن افعالنه فن یجا حش  و هكذا فما جرحئ
ة مثال ان اهلل بجحانه عمر العالم حسماواته و اراه حنخالتكو یر آلة هحآثاره حغ یافعاله ف

االر  فقلنب  هنا العناصنر و حنرك و  یئنعالت نجومهنا علن یثم ادار السنماوات و القن
ر العننالم حننف ئنناء فتعمحننك بننكن و قلننب و حننل و عقنند و منن ح و ركننب و اولنند مننا ئنناء

كمننا تشنناهد  یة فننخننر افعالننه الجارینننه حننال آلننة و بنناخحتكو الننجعض حننالجعض حابننجاب 
ئننن  و  یر و احننندا  ال منننن ئننن  و ال حشننن  و ال لشننن  و ال علنننحاء تنننأثحننننه لالئنننخفتكو
كلها حش  و لش  و منن ئن  و علنحیفاته و تغختصر كوان  التسنمع ان اهلل أئن   یراته لال

كل داحة من ماء اهللقول خبجحانه  ن و حمنن من یاخلل االنسان من عجل قول خو  خلل 
كنل ئن  حنو خلل من الماء حشنرا  كمثنل آد   یسنحمثنل عو قنال  یمنن المناء  عنند اهلل 

كن ف كنان و ال منن كون حخلقه من تراب ثم قال له  مع انا تقرأ انه بجحانه ال من ئن  
كان فتج كون ما  ن و خلقنا یئن  و هنو التكنو ن خلقا ال مننحن ان هلل بجحانه خلقحئ  
 یهنا فنحف یفنروئنأن  یو  هنو فنینكنل ه حنقنول فخ یع و هنذا هنو النذخمن ئ  و هو التشنر

كرحنا و خغفنر ذنجنا و خان  یكن و روخ ع لمخاحدا  حد ن و اال یضنع آخنرخرفنع قومنا و یفنرح 
كاجن و انما هنو فن ع فكنل خالتشنر ین و امنا فنیالتكنو یفانت تعلم انه جف القلم حما هو 

كخمحنو و خجندل و یر و حنغخئنأن  یهو فنو  ی نفنل خداه مجسنومتان خنشناء  نل خف حنثجنت 
كنون الكنل و ال تغ ین نسجة االثنر النیشاء و مرادنا حالتكوخف حك حالنسنجة  ر حنالمنلثر فقند 
و  یكل  یه امور فحتجدد فخ یالجعض فهو الذ یع نسجة الجعض الخه و مرادنا حالتشرحال
ع خالتشنر یل فكنل فعنل فنحنل دقحنئنأن فنافهم فاننه دقه ئأن حعد حظهر له بجحانه فخو 

كنان قجنل الفعنل  یدان ثاحت فهو حالفعل و االنفعال منن المنفعنل النذ یحعال مستقر ف
كل فعل ف ن حنفس المكون حالفتح و حفعل و انفعال منن منفعنل یالتكو یمع الفاعل و 

و احدا  ال من  رحة تأثحنخفاالفعال التكو ینهما فر  وااح جلیكن قجل الفعل و  خ لم
ائارات ما ذكرناه تغتننم  یل و احدا  من ئ  فتد ر فحة تكمحعخئ  و االفعال التشر

 .كتاب و التسمعها من خطاب یقات فحان ئاء اهلل فانا التجد هذه التحق
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س ححركنة منهنا حعند حر فاعلم ان الفعل عن الذات لحن لا مقا  التأثحو اذ قد تجفصل 
ة الحقة و ال من مادة متقدمة و خبكون و ال حنطل حعد بكوت و ال حعلة باحقة و ال لغا

نهمنا فصنل حمكنان یس  حر لنیر و ال حفكنر و تند حصورة مستقرة و ال حاجالة انم یال عل
ع ذلنا حنننه حفعنل بنا ل و ال حانفعنال الحنل اذ جمكنن مخ ممهد و ال  وقت ممتد و لنم

كلما هو غحغ  یع ذلنا اثرهنا و النظنر فنحنر النذات اثرهنا فجمحر الذات الجحت الجات و 
ك یجملة االثر حالنسجة ال كحنالمنلثر فنال  كمنا ال  فعنل و هنم خسنأل عمنا خف لنه الحنف لنه 

 یه ال علننسننألون فاحدثننه حنفسننه و امسننكه حظلننه حننه اخترعننه ال مننن ئنن  و حننه احتدعننخ
 یفن یاحند یجناده مكاننا فناذا هنو ارلنخرتند الی ترقنب الحداثنه وقتنا و لنمخ احتذاء ئن  لنم

ن ذات المنلثر نسنجة و ال ارتجناا و ال یننه و  نیس  ححده و مقامنه و ال حند و ال مقنا  و لن
كمنال قندحنر منن ملحعالقة و ال اوباا  ل هو ظل مستقر و نور مستط م خا مقتندر و هنو 

ه اذ حننتنه منلثره الخ منلثره و لنم ینته الخ و وصف داجم و نور قاجم لم یحدم اخو ظل قو یارل
ه  وجنه منن الوجنوه و حنا الحنكنن المنلثر منتهخ ة و لنمخنالملثر احد و االثر هنو وصنف االحد

ر احندا و االثنر اذ ذاك حنره معه فال غحال ذكر لغ یملثر احد و  فهو اذ ذاك حث من الححح
ت خننت الننذات فنال ئن  اال الننذات الجحنت الجنات و ان رأخنس حمنلثر احنندا فنان رأحاثنر و لن

ح و خان اال الكشنف و التصنرحنس فنو  هنذا الجحها اال الصفات و لنحالصفات فال ئ  ف
 ان ،حان اال العحس فو  هذا الجحح فلخح اال حالتلوحقد منعنا عن التوا

كان ذا فهم   شاهد ما قلناخفمن 

 

 أخذه عناحكن فهم فخ و ان لم 

 

كالفوا یالجملة فن یذلا ف یو قد حسطنا القول ف كتجننا  مة و حد و الفطنرة السنلخنحعنض 
ك ننر مننن ذلننا خد مننن ذلننا فاملجهننا و هننذا المختصننر الخننرهمننا و ان ئننجت ازحغ سننع ا

ستضنعف ماجفنة مننهم و ان وفنل خعا حاالر  و جعل اهلها ئ یما و فرعون عال فحالب
كمال  یحه ال اهلل لللقاء عساك ان تسمع منا ئفاها ما تصل مرادك ان ئاء اهلل فاالثر هو 

كامل النه احد غخ الكامل و لم نونتنه و ال حك یالن ینتهنخر محدود فالحكن الملثر اال و هو 
عكوبناته  یصفته و ال الن یذاته و ال ال ینه و ال الحع یكونه و ال ال یامكان االثر و ال ال
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كحنتنه لجمحماو  وحدانة اثره خع امكنة وجودحجم یته فخو ائجاحه نافذ حاحد نونتنه حع 
امتنا  االثنر معنه و امتناعنه منع  یمعن یة علخة لهما و ال غاخا ال نهاحو حاالته نفوذا و م

كان معخاالثر و هو معه ا س حكنل حه فلنحنالمشنار ال یذلنا الطن یة لهنا و هنخة ال نهاحنما 
كل خلقه ا و ال اثره حناال اثره  یس ححال فحاآلخر و ل یاه المتنا  احدهما فخخلقه و ال 

ذكنر احندهما  یقتضنخع ذلنا حنس حمتحد مع اثره و ال اثنره متحندا معنه اذ جمحه و لحف
قته حاآلخر و ماعرف االحد من ذكر معه حدا نعوذ حاهلل فماعرف اهلل من قرنه و ال حق یف

ه نعنوذ حناهلل حنالنظنر ال ینجغنخره و الحنكون معه غخانه  یره ال حمعنحاصاب من ذكر معه غ
طنان آذان و هنذا هنو حر معه ذهنا و خارجا فلنقجض العنان فللححامتنا  الغ ی ل حمعن

ر و انمنا هنو حالنذات ال اثنر و ال تنأث یقنة حالنسنجة النحالحق یر ففنحاالثر و صفة التنأث یمعن
س لصفته حد محندود و ال نعنت حصفة و الصفة ربم و حد و ل ر و االبم حمحض تعج

كیننم و ال  حو صننفاته تفهنن رحننموجننود و ال اجننل ممنندود ابننماؤه تعج ف لننه اال حننان عمننا ال 
 یفعلهنا فهن یحدثه الذات حفعلهنا حالنسنجة النخما  یقع علخقة حه و انما االثر حقخحالتنز

كما حشاحه هخفعلها و  یاالثر ال ینتهخملثرة حفعلها و  كنت تفهم و اال  یأتخجته  فافهم ان 
ه حالتشج یسدها ئ  و وقع فخال ده ثلمةحتوح یفابلم تسلم و من تجا ر ما قلناه ثلم ف

كمال توحخو حر  التنز  الصفات عنه . یده نفحه و 
كونا مشتركحن ثاحتحجحن ئیكون  خل فهو حو اما التكمفصل  مطلل ظاهر  همنا  ین فحن 
هما فاعلنة و یجعنل احندخ یسنكن االخنرخهما و یحنرك احندخدا ذلنا المطلنل خنو هما 
كاننت فمنفعلة و الصفة الحادثة من امكان یاالخر  یفن یهنا حنالقوة و هنحات المنفعلنة 

ر حة فالتنأثحنالفعل یقوتهنا الن یالمنفعلة و خرجت ما فن یالفاعلة حالفعل فاذا اقترنتا تقو
كمن و قد حسطنا القول فحكن و التكمخ جاد ما لمخنا ایكما    یذلا ف یل هو ا رار ما قد 

كتاب لم یالحكمة ف كتاحنا مرآت كنون خ یلمكمل هو الذابجل حمثله فا الفلسفة و هو 
كون خ یة و المتكمل هو الذحالفعل یه حالفعل خارجا عن القوة الحالكمال المطلوب ف
كمالنه علخه حاالمكان و الصلو  و حالقوة فالمكمنل حالكمال المطلوب ف ه و حنطنر  ننور 
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كلة حت یقوخ ة حنالفعل یة فاذا خرجت النحالفعل یتخرح ال یاعف تلا القوة حالمشا
كالننار  یمستقلة حنفسنها بنواء دا  المكمنل ا  فنن یل ابتقلت و تجقنهج الكما یعل
كاملتان و الحدحجوبة و هما فحالحرارة و ال یكاملة ف یه یالت د مركب من خها حالفعل 

 یتنان صنالحتان للظهنور النحفتان خفحه اعحجوبة فحالنار و اخواتها اال ان الحرارة و ال
كناملتحالفعل یتهما الة فاذا قارنته النار قوتهما و اخرجحالفعل ن ابنتقل حة فلما خرجتا 

كالسراح المشتعل المض1 احمحم ی هما فجق ئ حعد حاحمر بواء دامت النار او انطفت 
اء السنراح االول و مننه الخنط المكتنوب حالسراح المشتعل حه لما قد تكمل حفضنل ان

كانننت  یحالنسننجة النن كننان صننالحا للتطننور حنناموار الحننروف و  ه حننفالكاتننب فننان المننداد 
المداد من الصلو  و اخرجته  ید حالفعل قوت ما فحال یحالقوة و لما صار ذلا الطور ف

ن و امثنننال ذلنننا منننن حالطننن یالتنننراب و الجنننناء فننن یالوانننو  و مننننه اثنننر االقننندا  فننن یالننن
كمنال الفاعنل لنمحات للسفلخالت العلوحتكم فعنل و خ ات و احدا  المتولندات فلنوال 

ار حنن االثر الحناد  حفاعنل و قا نل و ذلنا بنر االختنفعل فكاخ لوال صلو  المنفعل لم
كان ح یف یالر و  ها فنافهم فهنذا هنو نحنو حخشنخا انمنا اننت مننذر منن حنآثاره لتنذر من 
  نهج االقتصار و و االختصار . یل علحالتكم
 یالمتكمل ال یله فحجلغ تكمین  ل ثلثا فان المكمل اما ان حل مرتجتحان للتكمفصل 

كنامال حالفعل یخرجه من القوة الحالمتكمل ف یف ینفس حاعث الكمال الذ یقوخان  ة 
الجملة  یقاو  المانع فخث حجعله ححخالخروح و  یه علحشفحجلغ ذلا فیحالذات او ال

كمالننه حننظهننر علحالمتكمننل ف یالكامننل علنن قننع ظننلخالخننروح و انمننا  یه علننحشننفخاو ال ه 
 یة حالقوة الخه من النارحخرح ما فخ یل السراح دهنا آخر حتححالعر  فاالول مثل تكم

كننامال فهننذا القسننم تجقننحننجعلننه بننراجا منحة الكاملننة فحننالفعل  یه و لننو فنننحننالصننفة ف یرا 
الجسننم  مثننل یة و الثننانحننالفعل یالمكمننل فننان حاعننث النننور هننو النننار و قنند خرجننت النن

                                                           
ر ً یونها حالتأث ين و اوثا  ذلك ااعا  النار و آثاروا و ویالتسخة و خل و التقویل و لكن نفس التكهید حالتكهخااحتهاء ال د 1

كها یحالتكه  ، ونه . يأتخل 
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 یجقنحالخنروح و لمناتخرح ف یه قد ائفت علنحكانت ف یالمتسخن حالنار فان النار الت
د للمفتا  فان الحركة حا الخجرد و الثالث تحریالجسم حعد فناء النار رمانا باخنا ثم 

الخروح و انما تحرك حفضل حركة  یالمفتا  و لماتشف عل یكامنة ف من النار و النار 
ذاتنه و غلجنة  یسنت منن مقتضنحد عننه و حركتنه لحنه حعند رفنع الحنف حركة ید فالتجقحال

كننان ف كت قننب المنناء حاالصننجع مننا دا  حننف یه صننلوحها  ننل هننحننحرارتننه و ان  ه حننالعر  
ئنن   یر و اولننحده التننجم و هننذا القسننم ائننجه ئنن  حالتننأثخننه فنناذا رفننع الوااننع حنناالصننجع ف

ده عنه و مع ذلا هو من اقسا  خفع ل له فان االثر ال حقاء له حعد فناء الملثر او رححالتمث
كان معها مخلوقا من جننس مادتهنا و حس من خلقة الحل الن المفتا  لحالتكم د و قد 

كننان صننالحا للحركننة و الجننل ذلننا الصنلو  قجننل الحركننة و لنن  2دحننس تحركننه اثننر الحقند 
ة االمنر ان مجندأ حركتنه و منتهاهنا خنتحنرك غاخ ید تسكن و المفتا  المرمنحان ال یاالتر

 نو  السا ل متساوقان .  یف
الفضننا فقنند  یر المنجننث فننحمعرفننة السننراح و نننوره المسننتط یة االئننكال فننخننغافصننل 

هننا و ال قنوة اال حناهلل حن و نحنن نشنرحه هحر من الحكماء و المحصلحك  یائكلت عل
ه حنة فحد منن العناصنر السنفلحنان الندهن مولنود منن الموالفناعلم فان هنا مواع ئنرحه 

ن من الرموحنة و جن ء منن حة و ج جخن من الحرارة النارحه مركب من ج جاج اء بتة فكأن
كأنه الخنتالف حناالت االدهنان فنحال الغلظنة و الرقنة و  یجوبة و ج ء من الجرودة و قلنا 

كان ف كان فحالحرارة و الجرودة فلما  ه الحرارة غالجة تعلل حه حه الرموحة غالجة بال و لما 
كمنا  النار للمجانسة فلو قلت حرارته االت التحتنر  حبن یشناهد فنخلمناتعلل حنه الننار 

 یالرموحة و عقدت الرموحنة فن یجوبة فحجوبته فحلت الیرموحته و  یفعملت حرارته ف
ة  وابنننطة حنننصنننارت ل جنننة فصنننار دهننننا فلمنننا قنننرب مننننه الننننار الخارج یجوبنننة حتنننحال

كاملننة فننحننالحجننب المواننوعة لهننا مننن فحننم او غ كانننت   الحننرارة انتشننرت عنهننا یره و 

                                                           
د وعدوم حعدوها و الهفتاح ورآة ظهور  و یت رك الهفتاح حا  ببقاء ال يو وا وثا  قاجن عل يكها الفعلخد وا ت ریو اثر ال 2

 وفعو  حه ً الهطلا ، ونه .
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 یاحسننة و داخلننت حرارتهننا النندهن و قننوت حالمجانسننة الحننرارة الكامنننة فننحالحننرارة ال
جوبننننة المسننننتورة تحننننت حجنننناب الرموحننننة حالنننندهن المسننننتورة ححجننننب الجننننرودة و ال

ك كلة  ة و انعفت الجنرودة و الرموحنة حالفعل یخرجتا من القوة ال یفا فتقوتا حتححالمشا
ه الحننرارة و حننالقننوة فنناظهرت عل یالنن ةحننه حالمضننادة فادخلتهمننا مننن الفعلحننن فحاللتنن

جس فصار حه الجرودة و الرموحة فال جر  تفر  اج اؤه و ابود لغلجة الحجوبة و اخفت فحال
ف للجنرودة حجوبة و التضنعحة للحرارة و الخة التقوحدخانا مكلسا و ادامت النار الخارج

كانت نارحة الكامنة فخاظهرت النار یو الرموحة حت  یته فنحس ارانتنه منن جننخه و لما 
ك فتهنا حتنخالنار یة فحة تفاعلتا فعملت االراحالجسمان جعلتهنا ننارا  یة فغلظتهنا و 

فة فحدثت حجعلتها اراا باجلة صاعدة لط یة حتحاالرا یة فخحاجلة و عملت النار
 ةجحه یة فظهرت علحة و صورة من االراخة لها مادة من النارحظة مرجحن ذلا نار غلی 

حسب  یاء و الكد رة و اللون فالجل ذلا تكون الشعالت علة من الصفحتلا االرا
كنندر لكنند رة دهنننه و  اخننتالف االدهننان فجعضننها ائنند صننفاء لصننفاء دهنننه و حعضننها ا

ااننا و حعضننها اقننل و حعضننها اصننفر و حعضننها احمننر و حعضننها اخضننر و یحعضننها ائنند  
كنان الندهن ائند صنفاء  یهكذا عل كلما  لننار كنون اخحسب اختالف الوان االدهان و 

كنند رة و منن ذلننا خالشنعلة ائنند  ر یة احنالمرج كند رة تكننون ائند  ك ننر  كنان ا كلمننا  قنا و 
همننا حمن لننة حدة و الفحننم فخنندة المحمنناة و الجمننرة فننان الحدخننل الحدیننعنند  ئنندة  ر

كننان ذلننا النندخان  یالشننعلة و انمننا الفننر  فنن یالنندهن فنن الصننفاء و الكنند رة و لمننا 
اننا اذا  یتكون الشعلة متصلة االج اء االتنرة الرموحة حس حاقححدء التكل یالمكلس ف

 یعننر  الشننعلة تفننن یس فننحالتكلنن یمنتهنن یالشننعلة تنندهن و فنن یجا فننحادخلننت ئنن
صنعد خالشعلة و  یة رأا الشعلة فتفنخالدهانة و الرموحة فتتفر  اج اء الدهن عند غا

ت التنننوتج صنننارت حنننلمكلنننس المتفنننر  االجننن اء توتجنننا و لنننذلا اذا احماالننندخان 
ن ان للندخان الصناعد عنن حل و اتصال اجن اء فتجنیها  رحس فحة و لحكالفحمة المحم

كان تلا الرموحنة فنخن االج اء الجاعلة ایالدهن حعد رموحة راحطة   كالمرآة و لما   یاها 
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ك یفو یمجدء تكون الدخان و ه ك رة التكون حل الدهن   یل الحرة الضوء و تمحالشعلة 
ظهننر حا  الرموحننة فیننالخضننرة لسننواد النندخان و الصننفرة الحاصننلة مننن حمننرة النننار و  

ا  حننو ظهننر لننون الج( ضننا  خ)اال حجا قلننت الرموحننة قلننخهننا لننون اخضننر فنناذا صننعد ئننوحعل
ارجتهنا حمنرة الننار ضنا و مخجا قلت الرموحنة اخلوجود الرموحة و اوء النار فاذا صعد ئو

هنا فظهنرت حجا قلت الرموحة اك ر و غلب حمرة الننار علخفظهرت صفراء فاذا صعد ئو
دة المحمنناة فنناذا صننعد عننن ذلننا المقننا  خننحمننراء و هننو بننجب حمننرة الجمننرة و الحد

ة حت الرموحة فتفرقنت االجن اء و انر ها  نرد الهنواء فانطفجنت الننار و ظهنرت االرانحفن
ادخنتهنا  یفنة التنحاالدهنان اللط یقنل فنخ  هنذه االلنوان حنتمبوداء فحصلت التنوتج و 

ك حك  یه یاالدهان الت یك ر فخفة و حلط جنة حه یفة و تكون الشعلة علحفة و ادخنتها 
كلمننا  ك افتننه و قلتننه  صننعد و لطافتننه و خالمخننروا لك ننرة النندخان عننند اول التكننون و 

ن و یخنروا اغلنظ و ا نكنون عمنود المخصارت تصنعد لوجنود الننار الصناعدة الغالجنة و 
كننون امرافننه ار  و اقننل حججننا لمننا  راءه خاحجننب لمننا  راءه لغلجننة النندخان هننناك و 

ل ائند ظهنورا و حنالل یامنراف الشنعلة و تكنون فن یلممارجة الدخان مع الهواء و رقته ف
 یحججننا لمننا  راءهننا لظهورهننا حسننجب الضننوء و خفنناء  راجهننا حسننجب الظلمننة و تكننون فنن

الفضناء فكنذلا  یحججا لما  راءها لوجود ننور الشنمس الغالنب فن النهار اقل ظهورا و
انهننا هننو لننون النندخان المتجننر  حصننفاء النننار فهننو یتتكننون الشننعلة و تظهننر و اننوؤها و  

كنان ئ حكل ا یقة الضوء فححق المشنتعل منن جننس  یذلنا الندخان المحمنو لما 
كالدخان و هو ممارح للدخان صار  كما حعمل فخالهواء النه جسم  الندهن  یعمنل فنخه 

كان حه فحلخ یالذ كما  سخن الدهن و خسخن الهواء المجا ر له المتصل حالمخالط له 
كننان حنندل الهننواء دخننان خكننذلا  سننخن ذلننا الهننواء الهننواء المجننا ر لننه و هكننذا فلننو 

كل الئنتعل حتن كنان الهنواء غحنر هنواء الجحصنخ یمشا ر مابنا حنت ئنعلة واحندة فلمنا 
كننان اقننرب مننن السننراح حننمسننخن حالتكخفننا صننار حلحرارتننه و لط كلمننا  كننون ائنند خل و 

كلمننا  انننا اذا  یالتننرأة حننلحكننون اقننل بننخونة فسننخونة الهننواء تكمخجعنند یبننخونة و 
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الهنواء رماننا و التنذهب منع الشنعلة و لكنن التجلنغ  یت السخونة فنحاذهجت الشعلة حق
و لكنه ة حة حالكلحالفعل یته الكامنة الخل الكامل حاخراح نارحبخونة الهواء حد التكم

 یحعد الشعلة رمانا معتدا حه الجتة و اما الضنوء النذ یو لذا تجق یناقص من القسم الثان
ت هنذا المجلنغ حنس هو من غلجنة بنخونة الهنواء و الجندران فانهنا لنو احمحالهواء فل یف

الهنواء و الجندران حتكمنل  یجا رها و لكنه لون  را  محض قد حند  فنخالحرقت ما 
كتحرالجملة تكمال یالوانها ف تحرك ما خد المفتا  عند فتح القفل فانه حا الخ ناقصا 

دك خضا حعد رفع ختحرك اخل حسكن اذا بكنت و لو ئددت التكمخدك و ختحرك خدا  
ل حنالهنواء حتكم یر االمفال الدوامة مثال فالنور المنجث لون  نرا  قند حند  فنیكما تد

ذلنا اللنون الحناد  و  یفننال ناقصنا فناذا رفعنت السنراح حلون الشعلة لون الهواء تكمن
ذهب منع السنراح هنو مثالنه و خن یعن الهواء و النذ یفنخذهب مع السراح  ل خس انه حل

انا  یالمتكمالت و هو من عالم المثال االتر یله القاجم علحهو تكم یفعله و اثره الذ
كمنل تكمن ین السراح و الجندار اظطلنم الجندار و فننیاذا حججت   كنامال حننوره و لنو  ال 

كالسراح المشتعل من براح آخر و الذ یلجق شهد حنان الننور خ یالضوء حعد رفع السراح 
ن تنندرك  هننا الشننعلة حننال تفنناوت و لننو اردت حس حنناثر السننراح انننا تدركننه حعننحالمنجننث لنن

ة لهنا و خنكنل منرآت بنرح ال نها یحد  فحن فحن مرآتیمشاهدة ذلا فانصب براجا  
كنل خن واحندة حن حعحالمرآت یف تلا السرح یهما فترحذلا من تعاكس االنوار ف نطجنع 

كمنا حع یهما فحئعلة ف نطجنع بناحقه حنال تفناوت و حنال وبنامة بناحقها و منشنأها خننا 
ذلنا وجنود  ید ثنم اعظنم ئناهد علنحن هنا حركنة ال ین تنرححركنة المفتنا  حعن یكمنا تنر

كاننت هن یع تلا الشعالت فنحجم كنان محنل االثنر  یعلن یمنرآة واحندة و لنو  التنأثر لما
كفا یالف مرتجة و ف الف یة اثر االثر و هكذا الحكانصالحا لم ة و حال  ثم خدون ما ذكرنا 

كنان اقنرب منن السنراح  كنل منا  حندو االنتشننار و  یالننه فن یكنون اقنوخهنذا الننور المنجنث 
كلمنا حعند صنار اانعف لمخالطتنه ینال  ر یة التخخالطه ظلمة تراكم االهوخ لم ل لهنا و 

ر المشفة و انفعنال الننور عنن حفة غحة المنجثة الك حهجة المتراكمة و االخمع ظلمة االهو



29 
 

تنأثر عنن خس حاثر للسراح صادر مننه فنان اثنر ئن  الحانه ل یل آخر علحهذه الظلمات دل
كننذلا حننره المنجننث حننغ سننت حنكسننر بننورته حممارجننة  ننرد الهننواء فلخر مننلثره الجتننة و 

كالنور و لخالحرارة ا فنة و تكملهنا منن حالك س ئ  اال انفعنال االجسنا  حضا اثر الشعلة 
انوؤها الحاصنل لهنا منن امثننال  یرحنة الشنعلة المنجثنة فحنمثنال الشنعلة و صنفة روحان

ن و ظهننر لمننن نظننر و احصننر و انصننف حة حنناللمس فتجننخننن و حرارتهننا النارحالشننعلة حننالع
ة حنفسه مركب منن منادة و صنورة مادتنه ابتضناءته حالشعلة المرج یفاعتجر ان السراح ا
ل و ینهنا لنون و ال  رحس فحركن وجودها و ل یه یة التحجحثال النار الغالحاصلة له من م

ة و انصننجغت حننأتننه مننن المخرومحجننت  هحجننة فتعلقننت حالنندخان المكلننس فتهحال ه
رهمننا و التمعننت حسننجب صننفاجه و ارتجنناا اج اجننه ححصننجغه مننن الصننفرة و الحمننرة و غ
هنا انتشنرت الننار حلخ یجة و اتصلت حالجسنم النذحفصارت ئعلة فاذا ظهرت  هذه اله

تكننن حاجلننة  كرتهننا مننا لم یمفارقننة الك نناجف و العننروح النن ه فسننخنته فننان ئننأن النننار حننف
كما تفار  نفس الشعلة ان لم یلة الخره ماحالهواء او غ یفتنتشر ف صلها مندد و خ مرك ها 

كان مثال الشنعلة حلخ یالجسم الذ یلو ادامت عل كنفسها حال تفاوت و لما  ها الحمته 
لهنا لمنا حاج اء الهنواء المقارننة ثنم تكم یل فحجها مصجوغا و قد انتشر حالتكمحس یعل
كنان  ها و هكذاحلخ انتشر منصجغا حصجغ ذلا الندخان و تكمنل لنون منا قاحلنه حنه و لمنا 

كر كلنه  هنا و قند ئناب ذلنا الننور  یا متوجهنا النخالهواء  كنل جهنة ابنتنار  الشنعلة منن 
هننا الشننعلة و حهننا و بننطحها مسننتو ظهننرت ففا و اذا قاحلننت مننرآة  ححظلمتننه فجنندا اننع

س الننور حاننه حالجملنة لنیهننا محنل  حس هحل لنحتفصن یامرافها حقدر بطح المنرآة علن
س حفعنل منهنا حالشعلة و لن یف یابتنارة الك اجف اال من جنس النور الذ یالمنجث ا

كل منحالمستن یو احدا  منها ال من ئ  و لذلا تر الحرارة  یصفته ف یر علحر حظل 
ن واحندة و تندركهما حمندرك واحند فمنا ذكنره حهمنا حعنیة و ترحالجرودة و الصجغ و الكم و

د حناالثر الصنادر ال منن خنل اذا ارحخنا من ذلا و مثلوا حه لالثر و الملثر محض تمثخمشا
ر و الحرارة المنجثة اثر الشعلة و ال حفالنور المنجث اثر المن ید حه االثر اللغوخئ  و ان ار
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ئ  و هو ان هذا النور المنجث و الحرارة المنجثنة تاحعنان للشنعلة  یحقذلا و  یئا ف
جنة و حهنا صنجغ و ال لهنا هحس فحة لحجحاها المكملة لها فان النار الغخال للنار المكلسة ا

هنا تعنود و حة و انمنا هنذه الخصنال منن الشنعلة حندأت و الحنفحست حرارتهنا  هنذه الكحل
سننت حنهننا ارتجنناا و لینهننا و  یس  حهنا و لننحعلة و التنندل حننجحالنننار الغ یسنت تعننود الننحل

ه حنس فحث هنو لنحنضا منن حخس فان فعلها احهو االحرا  و التكل یفعلها الذ یتعود ال
كمننا ان الخلننل لننمحصننجغ و ال ه ة و حننجحجنندأ مننن الننذات الغی جننة و انمننا همننا مننن الشننعلة 

مجندء  یفعلهنا و الن صنفة یعنود النخو انمنا  ه حعود الخجدأ من فعلها و الی ها و لمحعود الخال
م حظهرت الموجودات من حاء حسم اهلل النرحمن النرح یكما روهو النفس  یالخلل الذ

جننة حمننن مطاحقننة ه یریننئننكله و مننا  یمثلننه و الجننأه الطلننب النن یالمخلننو  النن یانتهنن
جة حمقا  الشعلة و تحركها ائتعالها و ه ید فحذلا الن ال ینافخد فالحالكتاحة لحركة ال
كننالنور كننالهواء و تحننرك ال الكتاحننة   یط الننذحد حفعننل النننفس الجسننحننالمنجننث و المننداد 

كمثال النار القاجم علنخال  یاعلن یالشنعلة و لنذلا نقنول ان انرب فن یماثله ئ  و هو 
كان ارب  یهو ظهور النفس الكل یط الذحمقامات الضرب و الفعل المطلل الجس لو 

كخحطنن الضنرب و لنذا  یالنصر احدا فضرب ارب ف یتقدر عل لم  یدا عننه و تنرحنقنع تأ
د احدثنه حفعلنه خنس الضرب اثر ارب و انما هو تن له و اثنر زححروف اصولها مطاحقة فل

س منن منادة الفعنل و ال منن صنورته و انمنا هنو حالمطلل و ان ئجت قلت اثر فعله فانه ل
كما ان النور محد  لم من مادة محدثة لم  یذات الننار و ال فن یكن فخ تكن قجل ذلا 

سنت الشنعلة اثنر فعنل الننار الن حالشعلة و لكن هننا ل یانما هو من الشعلة و الفعلها و 
كالننار غا النار لم كملتنه حتنخنتخلل الندهن و انمنا الندهن جسنم  كلسنته  یة االمنر انهنا 

كما تر یه حتحدخانا حفعلها و مسها و ا ررت النار الكامنة ف  یفه یائتعلت حالدخان 
ن ذاتنه و حداثنه و لصنفة ذاتنه و لصنفة فعلنه ال لعنعرصتنا انرحه اهلل لصنفة اح یمثال ف

ن الذات ممتنعة و مطاحقة حكون مثال و مطاحقة عخطا ل الخ ن فعله فان المثل ما لمحلع
ة حجحرتجتها فالنار الغ یصفاتهما ف ین الفعل محالة فاالمثلة مطاحقة لصفاتهما و هحع
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لشننعلة مثننل اننرب و د مننثال و االحننرا  مثننل فعلننه المطلننل و اننوء اخننهنننا مثننل ذات ز
الحننروف  یالجنندران مثننل اننرحا المشننتل منننه المطننا ل لننه فنن یالمثننال الواقننع منننه علنن

حد  ارحا من ئ  فانه مشتل من ارب و حنروف اصنوله منن عكنس خ ة و لمحاالصل
فنافهم و اذا عرفنت السنراح حكلنه فناعلم ان  حروف اصوله و الجدران مثل المفعنول حنه 

كمنا امكن یتركها فخللسراح امثلة  كنون خة وجودهنا و اوقنات ئنهودها و حندود ظهورهنا 
كتننب منننه فنن یر الموجننودات و هننیلسننا  یزول و هننیننحننول و الخاللننو  المحفننول ال یمننا 

 یالخارجة من قوته الن یات السراح الدهرحفعل یصورة علمه بجحانه المتعلل حه و ه
تلنا االمثلنة  االرمننة السناحقة و یالحال عنندك و فن یة و تلا االمثلة موجودة فحالفعل
مفعولننه  یال مننان و هنن یكننل وقننت فنن یلننو  النندهر حعنند مننا اثجتننت فنن یة مكتوحننة فننخنندهر

لو  هذا المكنان و  یظهوره فل(  )منه من خترك ما تراه منه خ یالمطلل فالسراح الدهر
د و ذلنا المثنال حنا  احندا خند و رمنان جدخنمكنان جد یتجا ر عنهمنا النخهذا ال مان و 

 یه و هنحة مهما التفتت الحو ال مان ثم تدركه حمشاعرك الجررخذلا المكان  یا فخدهر
كمنل بنا یقة و فعله النذحاثر السراح حق س منن حر االجسنا  فنذلا االثنر احداثنه لنیحنه 

منن عرصنة السنراح  یمادته و ال من صورته  ل احدثها  ها و اما االجسنا  المتكملنة فهن
كما علمت و ال حد و ان نعنون لهذا االصل  ن فتند ر حتجنخ یضا فصال حتنخامصاقعة له 

 ه .حف
كاملة الخاعلم ان اهلل بجحانه ذات احدفصل  كمال لمخة  كنن لنه خ ترقب لذاته حدو  

كمال لمخمكن ان خفال كماالتنه الالنهاحكن له فجمخ حد  له  ة حاصنل لنه حالفعنل خنع 
هنو  یه علمنه النذخنث حضنورها لدحمن ح یة و هخة االحدحنونته االرلحك یارال احدا و ه

كما رو كماله  ك یمنه  ة خنال حدء لهنا و ال غا یة حنفسها و هحلمشدك منا ثم خلل احو 
كما ئاء و ال نهاحة من  راجها فاظهر فحو تلا الكماالت الفعل ة لما خها  ها منها ما ئاء 

كننوان فقنند ئنناء وجننوده فنن یشننأ منهننا وجننوده فننخ ئنناء فننان مننا لننم ة خنناالمكننان و ال غا یاال
فعالنه، فظهنرت تلنا تهنا مثالنه فناظهر عنهنا اخهو یفن یالقنقولنه ة و هنو خنلذلا و ال نها



32 
 

كوان عل عرصات االمكان  یة  ها فخالكماالت الالنها كماله حقتضخحسب ما  یو اال ه 
ة المطلقة و حة المشخهو یة فخة االحدحة االرلحنونحن ظهور تلا الكماالت الكحو قد تع

كانت ارلخانصجغت حصجغها فظهرت برمد هنا ثنم وقنع ظهنور حة قجل الظهور فحة حعد ان 
سنألها فسنألها  هنا خة حعد ان بألته جل ئنأنه ان حالقوا ل االمكان یت علتلا الكماال

كون یفاجنناب مننا فنن الس  ب ب  رحكنحقولننه  كننوان حالسنننة  االمكننان حالسنننة  یة و مننا فننحنناال
كانا مساوق ة و تلا القوا ل لمحامكان كانت القوا ل حتكن قجل ذلا السلال و انما  ن  ل 

كننا تلننا  ین جهتننان نائننجتان مننن جهتننمننن نفننس ذلننا السننلال فانننه لننذلا السننلال 
خلقننت  هننا و جهننة  یتهننا و هننو نفسننها التننخهو یفنن یة جهننة ذلننا المثننال الملقننحالمشنن

كانتا علخهو ته حاالمكان و تلا االبولة الصادرة من مش یمكن فخاحسط ما  یتها و ان 
كانت صفة ذلا المثال غ كاملنة  یكاننت التتنناه یر المتنناهحنبجحانه لما  كاننت  و 

حسننجها و  یات فظهننرت مننن  راجهننا علننخننتلننا القوا ننل و الهو یبننتجنت فننحالفعننل و ا
الجملننة حتك راتهننا فحنند  مننن  یناتهننا و انصننجغت حاصننجاغها و تك ننرت فننحن حتعحتعنن

ة خنفصارت تلا الكماالت الظاهرة عنها دهر یتدرجها الالر  لتك رها االمتداد الدهر
 یة التنخنعنن القوا نل الدهرة خنها حنالقوة و صنارت ابنولة دهرحو حالفعل حعد ما صارت ف

حسننب مننا عرفننت ان عرفننت فاجاحننت فحنندثت  یمننن انفننس تلننا االبننولة علنن یهنن
تلنا القوا نل و  یة فنحنة فابنتجنت تلنا االبنولة ثانحة الفعلخة الدهرحالوجودات الكون

حسننجها منصننجغة حاصننجاغها  یتهننا ثننم ظهننرت عنهننا علننخهو یصننارت امثلننة ملقنناة فنن
ة حنتك راتهنا فحندثت عنهنا الوجنودات الفعل یتضنمق یمتك رة حتك راتهنا متدرجنة علن

هنا ننور حف یرینار و ظهر الججار ال اله اال هو الملنا القهنار الخة فجذلا عمرت الدحال مان
كمالنه و ظهنوره و قند حسنطنا حهنا صنوت اال صنوته و ال ئن  فحسمع فخاال نوره و ال هنا اال 

هنننا ان  مة و الغننر  حكتاحنننا المجسننوا الفطننرة السننل یهننذا السننر المننجهم فنن یالقننول فنن
ة حنكون لكل ظهنور منن ظهوراتنه مثنال و ننور هنو فعلخان  یاقتض یتناهخكمال االرل الال

كماله و ال غا  یة فان من ئ  اال و له مثال حتخة لتلا االمثلة و ال نهاخذلا الظهور و 
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كمالننه خننمننا ال نها یان للمثننال مثنناال و لمثننال المثننال مثنناال النن ة لننه الن تلننا االمثلننة 
المثننال و  یة ذحننة و المثننال فعلخننة لننه و ال نهاخنندرجننات االمكننان و ال غا یجحانه فننبنن

كماله و اثره له مادة منن ظنل ذ المثنال و عكسنه و ئنجحه صنادر مننه  یصفته و نوره و 
المثننال و ال صننورته مننن صننورته و  یسننت مادتننه مننن مننادة ذحا  صنند ر و لحننقنناجم حننه ق

تننه خة حاحدخننع اقطننار المثننال الوجودحننجم یذ فننصناقعان احنندا احنندا فننان ذا المثننال نافننخال
ت ذا المثال و هو المثال و ال ذو المثنال ان خة فاذا هو ذو المثال و ال مثال ان رأحالنسج

ك یت المثننال و انمننا هننو وجننود ذخننرأ نونتننه الظنناهرة ان قطعننت النظننر عننن حالمثننال و 
كال و ال حانا و لحة فهو هو اثجاتا و وجودا و عحالمثال جمعا و ال احامة و ال نفوذا س هو هو 
ه ممتنننع لتك ننره و تركجننه حننة و ذو المثننال فخننتننه الطا خالمثننال ممتنننع الحد یذ یفهننو فنن

مادتننه و ال  یشنناركه فنخال یالالرمنة و هنذا المثننال لكنل ئنن  هنو اثننره و ظهنوره و نننوره النذ
ر النذات حنغ یالمثال ف یوجد حه ال من ئ  مطاحقا للشجح المتصل حذیصورته و انما 

 ین ئن  فالسنراح المنذكور فنینها و  یمة جل ئأنها فانها ال ئجح لها و ال نسجة  خالقد
ة االمكننة و االوقنات و هنو اثنره ال حنقاحل یفن یالفصل السا ل حنوره و حرارته له مثال ملق

ه حشتجه علخمثل  هما لذلا المثال و الجاهل خالنور المنجث و الحرارة المنجثة و انما 
كذلا للنار مثال و هو الحرارة و الحن الجاهلالحال فالتكونن م تان حجوبة القراحن و 

تتكمننل  ین و همننا اثرهمننا ال الشننعلة و هننحتخجوبننة الجننوهرحو همننا مثنناالن للحننرارة و ال
 حفعل النار و مثالها فافهم . 

نهج االختصار و  یهذا العالم عل ید فحان تكون الموالیمجمل من   یف یالجاب الثان 
كمرآةیل ذلننا بنناحصننقنند تكفننل حتف كتجنننا  الطننب و  لیالفلسننفة و حقا یالحكمننة فنن ر 

 ه فصول : حهنا حقدر الحاجة و ف یرهما و نكتفحغ
طه منن السنماوات و الجنواهر خاعلنم ان اهلل بنجحانه لمنا عمنر العنالم و خلنل حسنافصل 

ن اجراء منا اراد من یدا له فخاالرحعة اتخذ السماوات للطافتها و عد  حججها لما  راجها 
السماوات  یات الحاججة لما  راجها لك افتها فغلب علحن و المنتهحاالرا یافعاله ف
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السنماوات حالفعنل و  ین القوة المنفعلة لكون الكماالت فحاالرا یالقوة الفعالة و عل
كونها فحان یفها علخغلجة لطا فها فادار خلطا یاتها علحن حالقوة و غلجة انحاالرا یاتها و 

ن فخالطها حاالرا ین و وقع انوارها و ائجاحها علحاالرا یاوات علاهلل بجحانه السم
ات فحركنت العناصنر حنهنا منن غالجنظ االنحف و انعفت منا فخها من اللطاحفقوت ما ف
كنل واحند منهنا فنححعض فتداخلت فعمل ثان یحعضها ال ف حنصناحجه فغلنظ الك  یا 

الحننار و رمننب  ف و بننخن الحننار الجننارد و  ننرد الجنناردحننف الك حننف و رقننل اللطحنناللط
كل منها حجس الیاحس و حالرمب ال  یة هلل بنجحانه فنحة بفلحدا ثانخاحس الرمب فصار 

كنل واحند حتقوحر صاحجه فغحیتغ كنل واحند   یالفعنل حتن یاهنا فنخة آثنار السنماوات اخنر 
كنان حتشاكلت فتداخلت فتمارجت فتركجت فتوحدت فصار مولودا من الموال د فناذا 

كحر اعحالتأث نهمنا الجمنادات یحند   خر المنلثر حل المطاوعة لتأثحفا قلح فا و المتأثر 
كان المنلثر اقنو اخنتالف  ینهمنا المعنادن و السنجب فنیحند   خو المتنأثر امنو   یفاذا 

ات حالسنفل یالمنلثرة فن یهن یاحوال الملثر هنا اختالف اواا  الكواكب و قراناتها التن
كنان  یا و اختالف قوحلحا تكمحرا وصفحتأث و المتنأثر امنو  و  یالمنلثر اقنوالكواكب فناذا 

كننان المننلثر اقننو نهمننا یحنند   خانعننم و اعنندل  و المتننأثر امننو  و انعننم و  یالنجننات و اذا 
كالولند النذكر النذحشتد فخوان و حنهما الحیحد   خالطف  كلة لظاهر الملثر   یه المشا

فناذا ذكر  یوان خنثحو الح یانث یو النجات خنث یه مشا هة االب فالجماد انثحشتد فخ
لظناهر  یو ائد و اجمع و المتأثر امو  و انعم و الطنف و اعندل و احكن یكان الملثر اقو

كان الملثر اقویالمجدأ حد  من   و ائند و اجمنع  ینهما االنسان و هو الولد الذكر فاذا 
للمجنندأ و حامنننه  یو المتننأثر امننو  و انعننم و الطننف و اعنندل و احكنن یمننن ذلننا و اعلنن

كنان المنلثر فن یجنهما انسان نیحد  من   ة و حنة الكمنال و الجامعخنغا یاو ربول فاذا 
 ینهما حدن النجیة لجامن حامن المجدأ حد  من  خة االعتدال و الحكاخغا یالمتأثر ف

ة خننة الظاهرخننا حد الدنحننع هننذه الموالحنناخننتالف مننراتجهم و جم یعلنن :اجهحو احنندان اوصنن
كلهم حذه االران هذه السماوات الفعالة و هیوجدون  یل(  )الظاهرة خ ن المنفعلة و 
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ة حفعل ینهم فیة و الفر   حف السماوات العالخخلقون من هذه الجواهر االرحعة حتصرخ
مننه و  یاعلن یالن یترقنخ یكل مولود قوة الصفاء و الكند رة حتن یالصفاء و الكد رة و ف

كل من جماد هنذا العناخه و آله حاهلل عل یصل یان النج یابفل منه االتر ین ل الخ لم و أ
ر قناحال حصنخنطنل حالحكمنة و خعتندل و خر غذاء له و ج ءا لجدننه و حصخوانه و حنجاته و ح

ه حنبنلمة و لعناب ف جنة الحجنا  و  ولنه ا حا وم یشنرب د  النجنخو النجنوة و  یللنوح
 یل الننحسننتحخو  یر النجننحننر ذلننا النند  او الجننول او اللعنناب جنن ء حنندن غحصننحالعجننور ف

كننل انسننان مننن الجمنناد و خو النجننوة و الحكمننة و  یر قا ننل للننوححنننقلننب غحة فحاالنسننان أ
كل حخه انسانا نامقا و هكذا حل ذلا فحستححوان فحالنجات و الح نسان و من وان االحأ

ة و هكنذا حنوانحظهنر مننه آثنار الحخر ننامل و حنواننا غحه ححنل فحالنجات و الجماد فتستح
منوت النجنات و خة و حنظهر منه آثنار النجاتخنجاتا و  ه حل فحستححمص النجات الجماد فخ

رهنا فمنن حكنون منهنا غخالعناصنر ثنم  یفتنقلب جمنادا و الن یوان و االنسان و النجحالح
د الظنناهرة حننع هننذه الموالحننن االعتجننار عننرف حننال غجننار ان جمحمننور حعننهننذه اال ینظننر فنن

ن یس  نححعض الجتة و لن یل حعضها الحستحخة من جنس واحد و بنخ واحد خا حالدن
كل حنهج مراتب التشك یة و االجسا  المشهودة ترتب اال علحد المرجحهذه الموال ا و 

مكنن ان خف حنب فكخنئنا و ال ر ر حالحالغ یقوته االنقالب ال یواحد هو هو حالفعل و ف
كون منرادهم منن خهم ذلا او حعل یالحكمة خف ین ئقوا الشعر فیخنا الذخكون مشاخ

هم هنذا االمنر حعلن یخفنخ ة ترتنب هنذه االحندان و االجسنا  حائناهم انحنالسلسلة الطول
مسكة فنافحص عنن منرادهم تننل منا قندر  یمن له ادن یعل یر الخفحغ یالوااح الجل

و انا حشر منثلكم امت اال المر رحه  9یقال النج یا المقا  هو المقا  الذلا من فهمه فهذ
ا مننن امثننال ذلننا مننن حننو مننا وصننل اللقنند جنناءكم ربننول مننن انفسننكم قننال بننجحانه 

 نتهم و من جنسهم و امثال ذلا. حعتهم من محان ئ یاالخجار ف
احهننا فكننل ة مننن ر هننا اروحننان االجسننا  قوالننب لننالروا  و قوا ننل لهننا و السنننة داعفصننل 
كل روحه فانه لمخجسد  حسنب دعاجنه  یعنط اال علنخ تنه و لنمحسأل اال ححسب قاحلخ شا
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رتجنة  یفن یفكما ان هذه االجسا  من بنخ واحد و من جواهر واحدة تكون ارواحها الت
كنل جسنم هنو هنو حضا من بنخ واحد و جواهر روحانخواحدة ا كمنا ان  ة واحندة الجتنة و 

كمنا ئناهدت ال حند و حنغ یمكن انقالحه النخره حالقوة و حغ یكون انقالحه الخحالفعل و  ره 
كذلا فكل رو  هو هو حالفعل و خكون ارواحها اخان   یدرجنة اعلن یمكن انقالحه الخضا 

ه حنالقوة و ان حنف یالنذ یفه و مر  قشوره و ابتخال  الجوهر الصنافحده و تلطححتصع
كان خ لم كما  كما ذكرننا و ان  یجسم اعل یته الحو ترق یالجسم االدن د حمكن تصعخقع 
كنذلا ارواحهنا منن امكنان  یقع فكما ان االجسا  فنخ لم هنذا العنالم منن امكنان واحند 

ن یس  نحاللطافنة و الك افنة و وجنود االعنرا  و عندمها فلن یس تفاوتها اال فنحواحد و ل
كناالمال  یمن الجرارخ   یذلا ما تر یارواحها ترتب الجتة و من الشاهد عل ن االجسا  

كالمرجننان الجننررخ  ننیة  ننحننرخالجر ن المعننادن و النجننات و ین الجمننادات و المعننادن و 
كنالغ ال و خوان فاننه نجنات حنن النجات و الحیخ الجررخ  خالجورا نجنت منن االر  و ثمنره 

 یرعنیكجنر ذلنا الغن ال و خاالر  من برته و تطول تلا السنرة و  یهو متصل حاصله ف
ض و النسنناء یذحح و لننه لحننم و د  ا ننخنننننس و صنننع منننه القالخامرافننه و لننه جلنند و ئننعر 
كالصندف النذینالناحتات من ائنجار جز  یوان فنحناننه ح یرة الواقنوا  و امثنال ذلنا و 

ر جمنادا و حصنخر نجاتنا لنه اصنل ثنم حصخن و حالط یتوحل فخالجحر و  یغو  فخاالول ثم 
كنننالقرد و النندب و النسنننناا الجننررخ  نننحننن النجنننات و الحیكالنخننل الجنننررخ  نن ن یوان و 

كالنقجناء الجنررخ  نحالح ن یالعن   الجنررخ  ن یاء و اولنحنن االنسنان و االنجیوان و االنسان و 
قتنه حن و امر اهلل بنجحانه فحقحن المعصومیالجررخ   9و محمد :نحاء و المعصومحاالنج

د فاننا اذا ئناهدنا وجنود حقد تحسب من عالم االمر و قد تحسب من عالم الوجود المق
الجتة  یو العال ین الدانیضا  ررخ  خان لها ارواحا مقارنة فارواحها ا هذه الجرارخ و عرفنا

كنننال  المشننناخصننند  ذلنننا منننن الخو  اهلل مقنننامهم و حائننناهم  یخ اعلنننخسنننتجد حفهمنننه 
مكننن خط و خا  رمتهننا مننن هننذه الجسنناحر ذلننا فكمننا ان اجسننا  هننذه النندنحننقولننوا غخ ان

كل ئ  منها هنو هنو حالفعنل و  یابتحالة حعضها ال ره و حنغ یمكنن انقالحنه النخحعض و 
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كذلا اروا  هذه االجسا  ای  مكن ابتحالة خط و خضا من اروا  هذه الجساخنها  رارخ 
كل واحد منها هو هو حا یحعضها ال ره قد علنم حغ یقوته االنقالب ال یلفعل و فحعض و 

ة جننوهرة خننهنننا و العجودحعلننم اال حمننا هخمننا هنالننا ال یااللجنناب ان االبننتدالل علنن اولننوا 
د و ارواحهننا المتعلقننة  هننا اال ترتننب حننن هننذه الموالیة الخجننر، فننال ترتننب  ننیننكنههننا الر و 

ر هنذه حنغ ینهنا هنو علنیة  خنة و الملثرخنخ منن ترتنب االثرخقاله المشا یا و الذحالتشك
 جا ئر  اقوالهم ان ئاء اهلل. حجحو ب یالمعان
كلفصل  كتناب اهلل جنل حنات حكمنة ابنتفدناها منن المشناهدة و العحان لنا  ان و منن 

ة حنطنا ل منن المسناجل الج جخ هم فمنا لنمحو االجمنة بنال  اهلل علن یئأنه و منن بننة النجن
ص و النسنخ فمنهنا حالتقجنل التخصنة حة العقلححاملة و االدلة الكل یات هحتلا الكل

كلهنا منن  یالمشنهود و هن یان لنا حواا ظاهرة نندرك  هنا صنور هنذا العنالم الجسنمان
ر حاالنطجا  و انمنا تشن یة واحدة و هحفحادركته حوابنا الظاهرة حك بنخ واحد و اال لما

ع اصناف الخلنل الظناهر و لننا حنواا حنظاجرها و انت تدرك  ها ظواهر جم یاآلالت ال
ة فكنننل منننا ادركننننا  هنننا منننن امثلنننة هنننذه حنننة الملكوتحنننحامننننة نننندرك  هنننا الصنننور المثال

كلها من بنخ واحند و عنر  واحند و اال لمنا ادركناهنا حمشناعرنا الجامننة  المخلوقات 
مجنردة  ل( )للصنور خ ة مدركنة لصنورحناالنطجا  و لننا نفنس ملكوت یة واحدة و هحفححك

ة حنة فكلما ادركنا  ها من الصنور العلمحال مانة و المدد حة الجسمانخعن المواد العنصر
ننندرك حننه  یادركناهننا حنننفس واحنندة و لنننا عقننل ججروتنن كلهننا مننن بنننخ واحنند و اال لمننا

كلها من بننخ واحند و عنر  واحند و اال  یة فكلما ادركنا حه من المعانحالكل یالمعان
كل یدرك اال معننخنادركناه حعقل واحند  نل العقنل ال لما المتعنددة  ینا و المعناحنواحندا 
كل یالت اء حة و حالصورة تتعندد االئنخة ال معنوخصور یة تدرك حالعاقلة و هحة ااافحلها 

ة و خننة و المعنوحننة و الج جحنة مجننردة عننن الكلخنقننة احدحنندرك حننه حق یو لننا فننلاد الهننوت
س لنننا منندرك فننو  ذلننا اذ نحننن معنندومون حة و لننخننقننة واحنندة احدحة و هننو حقخالصننور

نحنو االحتمننال و  یلنه  راءا و فوقنا احندا احندا و لنو علن فوقنه  نل النندرك   راءه و ال ذكنر لننا
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ثجت االنسان فو  فنلاده منلثرا خمكن ان خمشعر  یاالئارة و الفر  و خاجنة االدراك فجا
كال  الشخله مجا كنل ئن  ال یخ االجنل االوحند اعلنحنا معه و هذا  تجنا ر منا خاهلل مقامنه 

كال   راء مجدجه  ه اها وخلو  یاد  وعان يلتها  حاوواوكن ایكلها و 7رحمامامه االو هذا 
مكنن لننا خفالش كله  يوثله و الج أ  الطل ب ال  يالهخلو  ال يانتهو  كنیوثلكن وردود ال

ة و قند خلقننا حمدرك ندرك ان لنا رحا و له مش یندرك فو  فلادنا الجتة و ان قلت فجا ان
ذلنا ئنرحا تعنرف حنه  ینشنر  لنا فن ضنا موانع االئنكال و الحند و انخ ها قلنت هنذا ا

ك ننر حننذلا السننلال مننن اجننجهم عننن ذلننا اال مننن جننراب  و لم یالحننل و الصننواب و قنند 
ظفنرون حنه فلنعننون خهنا لعل اهل الجنواب مننهم  یالكاف یالنورة فاذكر الجواب الشاف

 ره. حمتار عن غحلذلا فصال خاصا حه ل
 یالنن ینتهننخفال یثنننححنند فحره فحننغ یالنن ینتهننخس حاعلننم ان اهلل بننجحانه احنند لننفصننل 

 یمسنم یة النحناالمكنان هنو منادة االمكنان المنته یالن یاء فنان المنتهنحامكانات االئن
كنوان فنان المنتهن یال ینتهخت حاالمكان و الحاالمكان و هو الصلو  و حه بم  یالن یاال

كننوان هننو حصننة مننن االمكننان قنند انتهننت النن كونننا و حة و  هننا بننمحننالحنندود الكون یاال ت 
كوان فانهنا انتهنت النحاالع یال یان فان المنتهحاالع یال ینتهخال ان و حناالع یان هو اال

االفعننال موادهننا و  یالنن یافعالهننا فننان المنتهنن یالنن ینتهننخنننت و الح هننا تشخصننت و تع
هنا موادهنا حالجملنة حال یاالئنجا  و ائنجا  االئنجا  و هكنذا فنان المنتهن یال ینتهخال

 یالنن یان المنتهنن یتحنندد حشنن  مادتننه حتننئنن  فقنند تحنندد حننه و الم یالنن یكننل مننا انتهنن
الننو  هنو حصنة منن ظهنور الجننس و  یالن یالمادة هو حصة منن ظهنور الننو  و المنتهن

فكنذلا هنو  یتنناهخحمنا ال یتنناهخة لنه فنان اهلل بنجحانه فنو  منا الخما ال نها یهكذا ال
كنان هنو بنجحانه فنو  السنرمد یال  ینتهخفال یثنخبجحانه احد ال  ئ  منن خلقنه و لنو 

كنان هنو فنو  عنالم الججنروت لكنان بنرمد ا و خحسب لكان عالم الخلل خلوا منه و لنو 
كان هنو فنو  الملكنوت لكنان ججروت ا و الملكنوت خلنوا حنعالم الججروت خلوا منه و لو 

كان هو فو  الملا لكان ملكوت كنون خالججنار ان  یا و الملا خلنوا مننه تعنالحمنه و لو 
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ك  ا  خل اا و  ن الهل ك قب  ل الخطجنة  یفن یا روكمننخلنوا منن ملكننه او ملكنه خلننوا مننه  وا
، هنو ا  اٍ خلا ون ولك ه و ولك ه خل ا ون ه یروو ما  كو  خلاا ونه حعد اناجهخانشاجه و ً

اء ال حاالئن یاالرل فهو بنجحانه داخنل فن یالحد  و الحد  ف یامتنا  االرل ف یمعن
كننل داخننل فنن یكنندخول ئنن  فنن عننن و خننارح  یره محنندود حننه مثنننحننئنن  غ یئنن  فننان 

كل خارح عن ئ  غحاالئ كخروح ئ  عن ئ  فان  خلنو مننه ذلنا الشن  و خره حناء ال 
ه مكنان فهنو مناو خحوخخلو منه مكان و الخو اهلل بجحانه ال یكون الخارح محدودا مثنخ

س حكل خلقه فان الموصوف حالكنل حث هو اذ هو احد و لحاالمتنا  ح یلكل خلقه م
خلقنه فنان الحنال محندود  یس ححنال فنحلن ة وحنننت حصنورة الكلحهو مادة الكل قند تع

س حمتحد مع خلقه فان المتحد حالخلل ححالمحل و ذات المحل تخلو من الحال و ل
ره امتناعا ال وجود له و ال عنوان و الخلل حمتنع غخث هو حة  ل هو ححموصوف حالخلق

متنع معه الحل فمن عرف هذا السر المجهم و الرمن  المنمننم عنرف اننه خث الخلل حح
حتناح خعرفه حل معرفته اال هو فمعرفنة الحنل حنالحل حنل فهنو هنو الخجحانه احد و الب
اتنه و خلنه آحمعرفة نفسه اذ هو احد اعرفوا اهلل حاهلل و اما معرفة الخلل حالحل خلنل دل یال

تنه و خوجوده اثجاته فمن عرف نفسه عرف رحه و ذلا انه بجحانه جعل نفنس االنسنان آ
صنفته منع قطنع النظنر  یهن یمعرفة النفس التن یمن وصل الف یعنوانه و وصفه الفهوان

د منن خنس للمخلو  معرفة ازحقته و فلاده فقد حلغ قرار المعرفة و لحعن انها نفسه و حق
فنحن هكذا نعرف رحنا جل ئأنه و له الحمد و له المن حما خصنا حه  3الوصف معرفة 

                                                           

 انسان انه ثحح من هو تجا رهخال و ةحالقدب النامقة النفس هو و مقا  یاعل له االنسان ان اعلم - 3
 نحع یفه اءحاالنج من هحف یالت نحالع هو و ةحالملكوت االروا  مثال هو و اءحاالنج من مثال هحف لكن و

 هو و العقل من مثال هحف و حالنجوة اال اءحاالنج فالتعرف اءححاالنج العارفة یه و اءحاالنج عرفخ  ها النجوة
 اال یالول و حالربالة اال عرفخال فالربول  ها اال یالول و الربول عرفخال و هحف ةخالوال و الربالة نحع

 جل اهلل نونةحك من مثال هحف و  ها اال ةحالمش فالتعرف ةحالمش نحع هو و الفلاد من مثال هحف و ةخحالوال
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عج  عنها افها  الحكمناء و اوهنا  العلمناء فمنن  یمن هذه المعرفة التامة الكاملة الت
 یمكنننخس منن اهنل هنذا المقنال و الحله االبنتدالل و لنحانحط عن هذه الدرجة فسنج

لجهنال فلنو جناء وقتنه و نحنن و ا یهنذه الحنال خوفنا منن اهنل الجغن ید منن ذلنا فنخاز
كنل حنال و ان فنات حننا المقند ر قجنل ذلنا  حیحخل ذلا ما حت من تفصخاء لرأحاح حه 

ا حكتاحنننا حننان فعلحننتعلمننون و ان اردت ئننطرا مننن هننذا الج فلكننل نجننأ مسننتقر فسننوف 
كنا ف یان فلنرجع الحفاجدة الج ید فخالفوا ة السناحقة و حتلا الكل یع علخه من التفرحما 

 .فصاللنعد 
س حث من عرفه فقد عرف رحه و لححح 4ة االحد جل ئأنهخفاذا عرفت ان فلادنا آفصل  

ن یندة فوقنا و اخنمندرك ت جنت منلثرات عد یلنا فو  ذلا ذكر و دونه مرتجة العقل فجنا
                                                                                                                                           

 مكنهخال و النامقة النفس یه و نفسه اال عرفخال فاالنسان  ها اال فالتعرف نونةحالك نحع هو و ئأنه
 :  الشاعر قول حذو یعل حابمها المسمات نهاححاع اال ةحالعال المقامات معرفة

  مرفها  ها رحالجص فكان** * **             حه رآها مرفا اعارته

 :الشاعر قول حذو یعل و

  لحقل ذاك المدركون و حظن** * **            اللن منه تزود ما الحظ یمنته

 یالتسم المثل تلا و رحغ ال ئأنه جل الحل هو حالحل العارف انما و ةخآ لها سحفل االرل ذات اما و
 تلا نفس المثل تلا یال الواصل انما و االنسان ةخهو هاحال صلخال و المثال یذ یالعال حابم اال

 .منه لا، ذكرت ماحف فتد ر النامقة نفسه یه تهحكون و لالنسان ةحالشرع الوجودات یه و المثل
 یه ثحح من النامقة النفس قةححق هو یالذ حالفلاد سحل الحل ةخآ هو یالذ الفلاد ان اعلم - 4
 ما حه دركخال و احد تجا رهخال و االنسان یف یالذ یالكل الفلاد مثال ةخاآل هو یالذ الفلاد  ل یه

 تجا رخال و هحف یالكل الرو  مثال هو و الرو  دونه و یالكل العقل مثال یا العقل دونه كذلا و  راءه
 المثل تلا و نفسها مكنهاخ ما ةخغا درجة فكل  راءه ما دركخال و رتجته و درجته ذلا من ئ 

 و انحالع و حالكشف ةخالملثر و ةخاالثر التدرك المثل فجهذه االنسان یف ةخالملثر و ةخحاالثر ستحل
 حنحو فذلا االنسان و اءحاالنج و الربول و ةحللمش ةخالملثر و ةخاالثر معرفة و االذعان و مانخحاال لكن
 ا ردناه یالذ فالجحث الناا تحمل لعد  الكتاب هذا یف كتمناها قد و كشفه ینجغخال بر هو آخر

 .منه فافهم، یتسع و تشتا  و تتفكر لعلها نضجها و القوا ل نحتمك منه ارجی ححث المتن یف
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ن لننا اثجننات یننة االحنند و مننن اخننهنو آ یالننذ یفننلادك االحنند یدة فننخننة المننلثرات العدخنآ
ات و خنتعنرف حنه رحنا االحند لهنا آ یالنذ یك االحندفنلاد یالك رات فوقنا و التجند فن

ة فانت خة و الملثرخاالثر یا علحات فخات لها هل تلا اآلخا آحكون فخفر  ان  یعل
و ات منا تعرفنه  هنا خنا من عر  واحند فتخنالف اآلحف یمركب من ملثرات و آثار او ه

خلنل م او خحنل فاننت قند یة الحنل هنل هنخنآ یا فحذلا نرد القول عل یفعلان قلت 
صننفة  یم و انمننا هننخسننت ححننل قنندحة الحننل و لخننة الحننل آخننان آقلننت ة خننخنالف ذا اآلحف

عننرف خخاصنة حننالحل ال یه ال صننفة تكشنف عنننه و امننا معرفنة الحننل فهننحننابنتدالل عل
ة معرفتنننا معرفننة رأبننها خننته بننجحانه فغاحالحننل حننالحل اال الحننل و امننا معرفتنننا حمشنن

ب و هنو صنفة خنشاحه صفة الملثر القرخثر ث التعلل فان االحالخا  المتعلل حنا من ح
كشننف جمخعرفهننا حننه و حب  ننل هننو منننه مخلننو  حنفسننه فخننالمننلثر القر ع حننعننرف رحننه اذا 

ه بنجحانه فنال و حنة الججنار و امنا الخنآ یصنل النخ یع االبتار حتحالسجحات و هتا جم
و  صحح اعتقادك حمنا اقنول یا اخحدركه فختجا ر ما  راء مجدجه و الخا فان الش  الیا 

ك  التسنتوح  منننه ان بنمعت مننا لم جا حرة و تجنندو ئننحنتسننمعه فنان ابننرار اهلل بننجحانه 
كم منن بنر هلل  یال یست المطالب منحصرة حما القححعد ئ  و ل اصحاحا و عرفوه و 

المسألة اآلخرة  یله جحدوه و قالوا مابمعنا  هذا فخظهر فاذا جاجهم تأ خبجحانه و لما
كنذاب و لنو ان النناا اذا یالنذكر منن   هحنان هذا اال اخنتال  ءانن ل عل نننا  نل هنو رجنل 

كمننا تعننرف حة حالمشننحكفننروا فنناعرف اهلل حنناهلل و المشننخ جحنندوا لننمخ و لننم جهلننوا وقفننوا  ة 
فمن را  معرفة الحمرة حالصنفرة  یالحمرة حالحمرة و الصفرة حالصفرة و هلل المثل االعل

كنذلا اعنحصنل الخكناد خو الصفرة حالحمرة ال اء حنرف الربنول حالربنالة و االنجهنا احندا و 
 یة التنحصنفاتهم الشنرع یعن المنكر و هن یاالمر حاالمر حالمعروف و النه یحالنجوة و اول

مننا بننواهم االتسننمعه قننال و الربننول  یتجلننوا  هننا لمننن دونهننم و اقنناموا  هننا الحجننج علنن
  حالربالة.
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المراتننب  ة تحقننل هننذهحننفحك یان مراتننب الخلننل و االئننارة الننینن  یفننالجنناب الثالننث 
االحصنار و  یرة اولنححصن یل االختصنار تكالننا علنحبج یدة علخالمتك رة و العوالم العد

 ه فصول:حف
كنان فناول منا تجلنفصل  كنان اذ ال  و ال فعنل و ال  یحنه و ال تجلن یاعلنم ان اهلل بنجحانه 

ك المعننراة عننن  ة الحقننة المجننراة عننن الك ننرات خننة االحدحنننونتننه االرلححركننة و ال نطننل 
كاالختال نونتنه جنل ئنأنه حصنفتها حفات المن هنة عنن النسنب و االئنارات ثنم تجلنت 

كاننت  یتكنن قجنل ذلنا التجلن لم یة التنحنة االمكانحة الصلوححللقوا ل االمالق و انمنا 
ك یحنفس ذلا التجل حعند مندد ممنددة و ال  یكن ذلا التجلخ ف و ال ائارة و لمححال 

كنان ذلنا التجلنن ة احندا فننان خننة لنه و ال نهاخنال غا یمقامنه الننذ یفن یامكننة ممهندة  ننل 
افهم منا اقنول لنا فنان الكنال   یو ان قسته حه و نسجته حه فهو برمد یقسته  ها فهو ارل

ر محندود  هنا و حنغ یل فكان هنذا التجلنحل حقحه عن تلدة حقحل و حالتد ر فحل دقحدق
كانننت نافننذة فننحتكننن تلننا الك لم  یالوحنندان یمكانننه الوجننود ینونننة محنندودة حننه  ننل 

ك یاالمالق و ال ئن  اال ذلنا  ینوننة اذ هنحال ئن  اال تلنا الك یعننخة لنه خف ما ححال 
قنند  یتننه و انجسننامه الوجننودحة قرحننه منهننا و وحدانخننلغا یالتجلننثننم هننذا اذ هننو  یالتجلنن
 یتكننن قجننل ظهننوره  ننل هنن لم یة التننخنندحیة التقحننا القوا ننل الكونخننع مراحننجم یفنن یتجلنن

او حناالمال   یان قسنته  هنا فهنو ارلن یه و حده احدمقام یضا فخا یحظهوره و هذا التجل
قنة عنالم الخلنل و ظلنه و حهنو حق یفهنذا التجلن ید خلقحاو حنفسه فهو مق یفهو برمد

شل خ من عرفها لم یة التحة االلهحالكل ی ها وصف اهلل نفسه  ها و ه یفلاده و نفسه الت
كجنر حجنة اهلل علن یو ه یو من جهلها ال و غو كتجنه  یتناب النذالك یخلقنه و هن یا

ن و ححجننل اهلل المتنن ین و هننحمجمننو  صننور العننالم یاللننو  المحفننول و هنن یده و هننینن 
 یو بندرة المنتهنن ین و صنرامه الممنندود و وصنفه المشنهود و ئننجرة منو حكتاحنه المجن

س اال حث اذ هنو لنحناالعظم و ظهنوره حح یصفة التجل یر ذلا من االبماء و هحغ یال
كن خ الظهور تما  الجطون و الفعل تما  القوة و ما لمكان  و لما یس اال هحل یهو و اذ ه
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كانت الحكمة ناقصة منن الحكن یظهورها تامة ف یات الحكمة تامة فحكل م و ححطونها 
ع حنوب و الشنهود مالجنا لجمحع عرصات الغحجم یكون ظاهرا فخ الحد للش  الكامل ان

كانت فنخود اعالم الشه یع قواته حالفعل ظهرت فحكون جمخو  اقطار الوجود كما   یضا 
كانت الشهادة علحالغ خلل الرحمن من تفاوت  یف یوب و ماترحمجل الغ یوب و لما 

ة خنهننا و العجودحعلنم اال حمنا هخمنا هنالنا ال یو قد علم اولوا االلجاب ان االبتدالل عل
كنههننا الر و  ة صننار نظننم عننالم خننالعجود یب فننحة اصننیننالر و  یفنن یة فمننا خفننیننجننوهرة 

اب و الشنهود و اللطافنة و حنالغ یب حال تفناوت اال فنحمجل عالم الغ یعل ضاخالشهادة ا
كخعالم الشهادة ا یالك افة فجدت ف ة ثنم ظهنر منهنا تجنل حقحة حقخنونة ئهادحضا اوال 

كل یثننم تفصننل ذلننا الكلنن یمعنننو یكلنن یئننهاد ار و خة فعمننرت النندخة ئننهادحننحنننفس 
كمننل النننور یتجلنن اال ننرار و  یو قامننت الحجننة علنن الججننار و تجصننر اال ننرار فننتم الظهننور و 

كمل توص  یالعالمات و المقامات التن یف الواحد القهار و هذه المراتب هحالفجار و 
نهننا اال انهننا عجنناده و یننه و  یعرفننه  هننا منن عرفننه ال فننر   خكنل مكننان  یل لهننا فننحنال تعط

كنال  جل الحد حجة و ال لخلنل ی ه فلمحده حدؤها منه و عودها الیخلقه فتقها و رتقها  
كنا عن هذا غافلخ ان كنا ذرخن او حقولوا انا  ة من حعدهم خقولوا انما ائرك آحاؤنا من قجل و 

كنل مرتجننة حنع العنوالم الكلحننانعفاء افتهلكننا حمنا فعننل المجطلنون فعمنر حنذلا جم ة و 
و نفسنه تنارة الن االنظنار  یحل ما دونها مرة و امالقه اخنر یمنها اذ قستها حما دونها فه

منا دوننه منع  یته حالنسنجة النخاحد یحسب اختالف الواقع فان نظرت ال یتختلف عل
 یفن یقنحاالمتننا  الحق یمعنن یة علنحنمنا بنواه حالكل یع ما دوننه احقطع النظر عن جم

 ث هو هو،حس اال هو ححل یالنظر فهو حقه النافذ الطاو
 لواتو الف یو الح یو هو الحم     **  * **      ار بواه الحس مغفر خالد یفما ف

كاحه من ححو ان نظرت ال قل خالواقع و  یة فحة الرتجحنونة االرلحن فهو الكیث انه موجود 
كان لن ث االمنال  و عند  حنح ه منن حنو ان نظنرت ال یث هنحنح یس اال هنحنفوذه و ان 

كونه حش  دونه و صلو  تجل تلنا  یفن یع منا دوننه فهنو االمنال  الرتجنحه حجمحائتراا 
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هنا تعنود فهنو حاء و الحقة تلا منها حدأت االئنحث انه حقحه من ححالرتجة و ان نظرت ال
كنل  یشنل و منن جهلهنا انل و غنوخ من عرفهنا لنم یة التحة الرتجحة االلهحالنفس الكل و 

كلما تصعد صاعدة حة اال انها نسجحة خارجحو  واقعحح و حهذه الح ة و تر  النسجة 
كلحقحالحق یان تصل ال یال كلما تن ل نارلة فهذه تما   ات العوالم و حة و تغلظ النسجة 

كمنا تنرخقة الجسم منتهاها و غاححق یعالم الجسم ا یهذا العالم ا فنارجع  یتها و هو 
ك یالجصر هل تر  ر.حا الجصر خابجا و هو حسحنقلب الخن حرتمن فطور ثم ارجع الجصر 

الواحند و  یكلهنا مراتنب التجلن یة  نل هنخنة و الملثرخنسنت حاالثرحهذه المراتب لفصل 
كونه اثرا تاما فان اثر االحد المستقل ال كون خالظهور الواحد النها من تما  االثر الواحد و 

كننالمثلث یمننا فننكننون الشنن  تامننا اال حمقجننول و قا ننل و هخاال تامننا مسننتقال و ال ن حالشنن  
كل واحد علحالمتداخل احندهما منطجنل  یقاعدة اآلخنر و وتراهنا منطجقنان ا ین رأا 

 یب و هو منن قاعندة المقجنول النححد  من تداخل القا ل و المقجول غخاآلخر و  یعل
قاعندة القا نل و  یه و هنو منن الوبنط النحنلخب مما حكون اغخالوبط النه حغلجة المقجول 

ة حنكنون اظهنر ممنا فوقنه لغلجنة الك افنة الالرمنة للجنرد النالر  لالنخه حن نل علهو لغلجة القا
نوننننة الفاعنننل و غلجنننة اللطافنننة الالرمنننة للحنننرارة الالرمنننة لجهنننة الفاعنننل حالمخالفنننة لك

و لكننل مننن  یاالعلنن یئنهادة حالنسننجة النن یو االدننن یاالدننن یب حالنسننجة الننحننغ یفناالعل
له و حة تفصنخنو هنو غا یتنه و منتهنحو وحدانة اجمالنه خنو هنو غا یب و الشهادة اعلحالغ

ث حنه حنه و منن ححو ئنج یحناالعل یث االعلنحمرتجط من ح ینهما  ررخیتك ره و مقا   
 )ئكل نسنخه درح ئنود( جات الثلثحمثل لها  هذه الهحه حه فحاالبفل حاالبفل و ئج

من  یالست المذكورة آنفا و ه یمنتهاه بت مراتب و ه یمن مجدجه ال حد  لالثر حف
كننون االثننر اثننرا و هننو الصننادر االول عننن االرل جننل ئننأنه و هننو فنن ة الجسننامة خننغا یتمننا  

كل مرتجة منه احسط ما حاالمكان ك راتهنا مجنراة عنن  یمكن فخة  تلا المرتجة من هنة عنن 
ع مراتنب االمكنان حنتلنا الرتجنة فقند عمنر جم یة الحل جنل ئنأنه فنخاختالفاتها النها آ
 ث،ححذلا الصادر حح
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 و الفلوات یو الح یو هو الحم     **  * **      ار بواه الحس مغفر خلدا یما ف
ر الجسنم فكمنا ان حنجا غحها ئنحهل تجد ف یو تذكر النشأة االخر یالنشأة االول یانظر ف
كذلا فحهنا ل  یة و ال فنحنس ئن  اال المنادة الكلحعالم المنواد لن یس ئ  اال الجسم 

 یعنالم النفنوا اال الننفس المطلقنة و ال فن یفن ة و الحنعنة الكلحر الطجحنع غخعالم الطجنا
 یعننالم الفننلاد اال الفننلاد المطلننل فننال ئنن  فنن یر العقننل المطلننل و ال فننحننعننالم العقننل غ

ع اصقا  االمكان اال المطلل و هو اول صنادر عنن الحنل جنل ئنأنه و هنذه مراتجنه حجم
كان  یكون اثرا تاما و هذا معنخ ها  یالت كلمات فهمه اخالصادر االول ال ما  لجهال من 

كل مرتجة من هذه المراتب ئرا وجود المرتجة االخرخالمشا س حالخنارح و لن یف یخ و 
كمنا فهمنه الجهنال ان القا نل ئنرا ظهنور المقجنول ال ئنرا خهذا المقا  ا یاالمر ف ضنا 

وجننوده فننان وجننوده صننادر عننن الفاعننل و انمننا ظهننوره موقننوف حالقا ننل فننان هننذا القننول 
كان القا ل هنو حنخلقا ل المتجاالمقجول و ا یف یتمشخ كنور الشمس و المرآة و اما اذا  ن 

وجند اال یكن القا ل الن الكسر الخ كون المقجول موجودا ما لمخانفعال نفس المقجول فال
كنان الكسنر موجنودا و لنمححاالنكسار و ل تسنمع امامنا  كنن ظناهرا المخ س لوال االنكسار 

عجل حكم خقل ماقول ختسمع رحا  و الم قاجها حذاتهجا اردا یخلا شخ ا  اٍ سب انه لنقول خ
الخنارح فالصنادر  یفكل مرتجة من هذه المراتب ئرا وجود الشن  فنلوال دعاجكم  یر 

كامننل المقامننات و هكننذا صننفة تمامهننا فننال فننلاد اال و خال االول  صنندر اال تننا  المراتننب 
ئنرا وجودهمنا و  یكونان اال حنفس و هنخالخارح و ال یالعقل معه و هو ئرا وجوده ف

 یهنو التجلن یالتكون اال حطجنع و التكنون اال حمنادة و التكنون اال حجسنم فنالمطلل النذ
كر  له هذه المرا كنان  نكنون اآلختب و  ها عمر تمنا  العنالم و الاالعظم و الظهور اال و ال

كلمات المشاخ ان ینجغخن اذ هو هكذا حره ححئ  غ خ العظا  اجل اهلل ئأنهم و خعرف 
 كنت تفهم و اال فابلم تسلم. انار  رهانهم فافهم ان

كننل مرتجننة منهننا فننخفنناذا عمننرت النندفصننل  كننان  حنندها مخلوقننة هلل  یار حظهننور الججننار 
اتهنا حفعل یها تظهر فنحة حالنفس فحالن الكل مخلو  حنفسه فالمخلوقبجحانه حنفسها 
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حسب تلا المراتب  یحسجها من الرقة و الغلظة و الك افة و اللطافة عل یو آثارها عل
كنل منا خالمجدأ  یقرب منها الخفكل ما  كنون ائند تك نرا و خجعند یكنون اوحند و احسنط و 

  یشننتد تمنناخجعنند عننن المجنندأ یكننل مننا كننل مرتجننة مخلوقننة حنفسننها ف یجننا اال انهننا فننحترك
كلما حفعل كل فجدا فخقرب خاتها و   یعالم الجسنم النذ یضعف لشدة الجسامة و التشا

ه الحركنة و غلنب حة و حدا فحث فعلحان حح ان جسمانیثان متماحهو احعد مراتجه اوال ح
كل فكان مننه السنماوات و ححف ه حنة و حندا فحنث مفعولحنه االبتدارة و الجسامة و التشا

ن االجنن اء فكننان منننه یجننات و الك ننرة و التخننالف  ننحر الهیه بنناحننالسننكون و غلننب عل
كمننال ا النننار و الهننواء و المنناء و التننراب ثننم  یاالر  و مرادنننا حنناالر  الجننواهر االرحعننة 

ل و حثلث مراتب اجمال و تفص یال یجه النسجحث غحهو ح یث الفعل الذحتفصل ح
ضننا ثلننث مراتننب نننار و خو حنند  الراننه ا یكربننالعننر  و االفننالك و ال ین و هننین  ننی نن

كل الننار فنخنهما راحنط اعناله یتراب و  ررخ   كل التنراب فنخالحنرارة و ابنفله  یشنا  یشنا
 یظنل مجدجنه و الندان یاحس المسنتقر فنحنال ین العنالیالجرودة و هنو جسنم رمنب راحنط  ن

تننه و  هننذه احته و هننذه المراتننب آثننار الجسننم المطلننل و فعلحتننه و نفسننانحان  یاحس فننحننال
كنن الجسنم جسنما خ هذه المراتنب لنم یالمراتب صار عالم الجسم جسما و لوال احد

كنان و حمخلوقا حنفسه و ل كنان اذ  كنان و ال بنماء و ال ار   نل  س ان الجسم المطلنل 
كنان و هن كنون الجسننم جسنما مخلوقنا حنفسنه و هنذا معنن یهكنذا  قولنننا ان  یمنن تمنا  

كنذلا حنث انهنا مقحندات ال منن ححنمقالمطلل موجود حالفعنل حننفس وجنود ال دات و 
كال یها بماوات و اراون اال انها اقل تماحكل رتجة من المراتب فف یاالمر ف  ا و ائد تشا

ن حة بنماؤها عنحة نسنجخة احدحالمراتب الخلق یاعل یه یرتجة الفلاد الت یانها ف یحت
 یب فننحة اصنینالر و  یفن یهنا الن منا خفننحن بنماجها و قلنننا ذلنا فحارانها و ارانها عن

ع المننذروءات و المجننروءات حننكننل مرتجننة قجننل جم یة فكننذلا وجنند المطلننل فننخننالعجود
قنات حقنات االنحة فنافهم هنذه التحقحنة ال وقتحنة رتجحنة قجلحنالف دهر و هذه القجل حالف



47 
 

خ رانوان اهلل خم و هنذا منراد المشناحالعظ یو ال قوة اال حاهلل العل یالتسمعها اال من یالت
 ن عنهم   عمهم.یاك ر المتخذ یعل یهم اال انه خفحعل

كانت السماوات هنفصل  ث حنة الجسنم و االر  ظهنور ححنث فعلحنظهنور ح یثم لما 
االر  النهنا  یتهنا و عملنت فنححسنب قنوة فعل یته دارت تلا السماوات علنحمفعول

ل الخنراح منا حنن للتكمحاالران یة فطرحت ئنعالتها و انوارهنا علنحث المفعولحح یه
كانت االر  مختلفة االج اء عحالع یانها الحك یف حسنب تك رهنا النالر   یلنان و لما 

ل الفاعل فمنهنا منا حة و الجرودة اختلفت اجاحات االج اء و انفعاالتها لتكمحلجهة االن
ر التامننة لعنند  لطافننة اج اجهننا المننانع عننن حنناجاحننت درجننة فحنند  منهننا المركجننات غ

ن لقنوة حهو بجب التمارح و التركب التا  و منها ما اجاحت درجت یاالنحالل التا  الذ
 یالجملنة فانحلنت فتمارجنت فتركجننت ائند فحند  منهنا المعنادن علنن یفن لطافتهنا

ثلنث درجنات  اختالف مراتجها حاججة و مشفة منسحقة و منطرقنة و منهنا منا اجاحنت 
كانننت اعنندل فحنند  عنهننا  ك ننر فائننتد انحاللهننا و تمارجهننا و تركجهننا و  الن لطافتهننا ا

وان و منها ما ححد  منها الحها فحالنجات و منها ما اجاحت ارحع درجات لقوة ما ذكر ف
اجاحت خمس درجات فحد  منها االنسان و منها ما اجاحت بت درجات فحد  

اخننتالف مننراتجهم و منهننا مننا اجاحننت بننجع درجننات فحنند  منهننا  یاء علننحننمنهننا االنج
عقنه خ ترك نوعا من انوا  االجاحة اال و قد اجاب حنه و لنمخ االنسان الكامل الجامع النه لم

ن هننذه المراتننب مراتننب و  ننرارخ یتننه و مننا  ننخفعلننه و عننن غا یالفاعننل فنن عنناجل عننن مننراد
كلهننا مننن هننذه االر  و الفننر   حننو هننذه الموال یالتحصنن نهننا حاللطافننة و الك افننة و ید 

ك رتهننا علنن كننذلا  یحسننب مننا تننر یالمطاوعننة لفعننل الفاعننل و عنندمها او قلتهننا و  و 
عننة و حان افننالك عننالم الطجعهننا حنند رخحنند  موادهننا حنند ران افننالك عننالم المننادة و مجا

نفوبننها حنند ران افننالك عننالم النفننوا و عقولهننا حنند ران افننالك عننالم العقننول و افجنندتها 
كمنا ان الجسنایحسنب منا ئنرحنا و   یحد ران افالك عالم الفلاد عل ط خننا و اوانحنا و 

كننذلا هننذه  یهننذا العننالم ا یفنن كننون الجسننم جسننما  االفننالك و العناصننر مننن تمننا  
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كون الجسم جسما و ه یخلقت منها ه ید التحالموال  یقواتها الخارجة الن یمن تما  
كونننه مخلوقننا حنفسننه فهكننذا  یة و هننحننالفعل كننون الجسننم مخلوقننا حنفسننه و خمننن تمننا  

د حنخلل النرحمن منن تفناوت و الموال یف یكل رتجة لكن ححسجها ماتر یكذلا االمر ف
كلهنا موجنودة فن یف منن تمنا   یودها اذ هنامكننة وجودهنا و اوقنات ئنه یهذا اللحنال 

ة و انما خحذلا اللحال برمد یفه یكون ذلا االثر االعظم اثرا و من تما  ذلا التجل
جن ء  یو ال منان نسنجة جن ء منن االبنفل حالنسنجة الن یاالعلن یالدهر هو نسجة االبفل ال

كنت تفهنم حث الذات فالتدرح فحمنه و اما السرمد فهو صفة الذات من ح ه فافهم ان 
كانت الموالرائدا موفق الجسناجط  ط تلنا الرتجنة و تلنا خكل رتجة من حسا ید فحا و لما 

كلها من مادة واحدة بارحآثار مطلقها القاجم عل ة و انما ترتجت لالجمنال و خها و الرتب 
كمراتب نور السراح فنال اثرحالتفص ئن  منن هنذه  یة فنخنة و ملثرخنل و اللطافة و الك افة 

كننان   یمعننن یالمولنندات ححسننب الكننون علنن ة و خنننهننا اثریاالحنندا  ال مننن ئنن  و ان 
كننال مننن حل فتجننحننالتكم یمعننن یة علننخننملثر ن و ظهننر لمننن نظننر و احصننر ان الموجننودات 
كننل حصننة مننن حننح ث االمكننان مننن بنننخ واحنند و نننو  واحنند و هننو االمكننان المطلننل و 

كنل حصنة منهنا تصنورت حصنورة و تلنا  المطلل صالحة الن تتصور حكل صورة اال ان 
كاملنة فن 5هنا حنالقوةحالصنور ف یها حالفعل و حاقحلالصورة ع  یفكنل حصنة منهنا صنارت 

د اهلل خننهننا حننالقوة فننذلا المكمننل حتلننا الصننورة ف یة مكملننة لحصننة اخننرحننتلننا الفعل
ان و بنجب حنالع یمن نو  ذلنا المكمنل الن یان حصة اخرحك یا رار ما ف یبجحانه ف

جا ال منن حخلنل احند ئنخ اء اال حابنجا ها فلنمحاالئن یجرخ ان یا  یمن اهلل المسجب الذ

                                                           

 النظر قطع مع االمكان ثحح من الموجودات یال نظرت اذا انا الكلمات هذه من المراد ان اعلم - 5
 حصة كل هو و الكل اصل و الكل بنخ هو و ودحالق عن مطلقا امكانا اال تر لم صورها و حموادها ودهاحق عن
 فان المقومة الصورة ال الش  اثر یه یالت المتممة الصور حالصور المراد و صورة حكل تظهر الن صالحة منه

 الظهور یحمعن التحصص طللخ نعم تحصصخال حنفسه المطلل و االمكان و االمال  یه المطلل مقومة
 .منه مقا ، كل یف حالقوة ما اثر ةحفعل كل و احعل االمر شتجهنخفال داتحالمق قوا ل یف
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كننل صننانع ئنن  فمننن ئنن  صنننع فنناهلل بننجحانه خلننل االمكننان  ئنن  اال اهلل بننجحانه و 
كننل صننانع ف ان حننالع یان ذلننا االمكننان الننحننك یخننرح مننا فننحالمطلننل ال مننن ئنن  و 

كنال  ذلنا  یل فهو صانع من ئ  و هنو االمكنان فنان اردت الشناهد علنححالتكم فهنذا 
ك ل ص انع ش م اه ن ش م ص نع و اٍ ً و ن ش م ص نع و ا خطجنة لنه  یفن 7نحرالمنلمنحما

 ىة الكب  ری  و اًله ية العظه  ی  الربوب يا  عجننداهلل قننال  یالجحننار عننن ا  یفننو مننا رواه  خل  ا
نق ل خج اور آخ ر اً اٍ و ً يته الخنقل الشم ون جاورخكو  الشم ً ون شم اً اٍ و ًخً

كنل حصنة منن االمكنان المطلنل  یل علنحو الندل دم اً اٍالع  يالشم و ن الاج اد ال  ان 
 یاهلل مقامننه مننا ذكننره فنن یخ االجننل اعلننحصننالحة لكننل ئنن  و الكننل منننه مننن قننول الشنن

كل منا حعشرة حعد ان ذكر ان المش الفاجدة الخامسة درك خن  و حنمخة مخلوقة حنفسها قال 
كان و عنها صدر و ال اول لها فیمما بو رها و مكانهنا االمكاننات حاالمكان غ یها فجها 

وجنه  یاء علنح ها صدرت و وقتهنا السنرمد و احند  بنجحانه  هنا امكاننات االئن یالت
كنون مننه خ كنون عمنرا و انخ مكنن انخد خنان امكنان ز یاالمكان حمعنن یف یتناهخال یكل

او ارانا  كنون بنماءخ طان و انحاو ئن یكون منه نجخ طانا و انحا او ئحكون نجخ عمرو و ان
وان و هكذا حكون منه بماء او ار  او ححر او ججل او حخ وانا و انحححرا او ججال او حاو 
كالمنه اعلن یة النخنر النهاحغ یال ن ان حالفنردوا اعالمنه فتجن یاهلل مقامنه و رفنع فن یآخنر 

ته ما تشاهد خوانا و نجاتا و جمادا و آحا و انسانا و حححصة االمكان صالحة الن تكون نج
كل هذه فكنذلا بنامن ان الجسم المط ر مراتجنه یلل صالح لكل هذه و قد صنع منه 

فلوالتنذكرون و االبنتدالل  ید و لقند علمنتم النشنأة االولنحنوب هنذه الموالحنة لغحجحالغ
جناد ال خاال یة حمعننخة و الملثرخهنا حالجملة عد  االثرحعلم اال حما هخما هنالا ال یعل

كننل مرتجننة مننن مراتننب الخلننل مننن حننموال یمننن ئنن  فنن ة المكشننوفة حننهیاالمننور الجدد 
س حرة و ان جا رت االحدا  ال من ئ  فجاء االحدا  من ئ  و لحالصحاب الجص

كما قال بجحانه  ین النفی  كل و االثجات من لة و اذا جاء االحدا  من ئ   من الماء 
كمننا قنال ا ننوجعفر یحنن ئن   ك ا  اذ ً ش  م  اول منا خلننل اهلل  یفنن 7و  ر  و خل  ا ی  لكن  ه 
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ك ل ش م یخلا اًش  ىاء ونه و وا الهاء الذیع اًشیهج ىالشم الذ اء ون ه اجع ل نس ب 
ان المنادة حنالخجنر لج یالخجر، و لفظة منن فن هیضاا الخجعل للهاء نسبا خ الهاء و لن يال

هو ال من ئ  من ئن  جناء  یكما هو معلو  فاذا جاء االحدا  حعد خلل االمال  الذ
 یر حمعنننحل ذهننب التننأثحننجنناء التكمل و اذا حننع الخلننل حعننده حالتكمحننل فجمحننالتكم

المكمننالت و  یة و آثننار حمعنننحالخلننل مننلثرات وصننف یاالحنندا  ال مننن ئنن  نعننم فنن
كهحو اذ تخلنل منن الطننالمنتكمالت قنال اهلل بنجحانه   یفنتفهم عننن یر حناذنحنجنة الطحن 

 .كشف الغطاء عن حصركخا ان ئاء اهلل ما حأتحرائدا موفقا و ب
االول  یمنا وصنفنا و وجند التجلن یار حظهنور الججنار علنخاعلم انه حعد ما عمر الندفصل 

كننل واحنندة مننن تلننا المراتننب حفعلحننجم یفنن یاالمالقنن اتهننا و حع مراتجننه السننت و ظهننر 
كها علحبماواتها و اراا یه یة التحاتها الكلحتجل ها و حصنل حاراان یها و دارت افال
ه و عقننول حن بننماوات الفننلاد و ارااننی نن نهمننا المتولنندات و حصننل افجنندة مولنندةیمنن  
ها حن بماوات النفوا و اراایة  حها و نفوا ج جحن بماوات العقول و اراایة  حج ج

كنل  یو هكذا ف كل رتجة اختلف انوا  الخلل ححسب اختالف تلا المولدات و صار 
كل ننو  منن آثنار تلنا الحقحلخ یمن النو  الذ ینو  اعل كان  ة حنة االمالقحنقنة الكلحه و 
اتننه و حو فعل یة آثننار الفننلاد الكلننحننان االفجنندة الج ج یعنننخهننا حمنننة علحة المهحننالوحدان

كمننا  حننجم یاتننه و هكننذا فننحو فعل یة آثننار العقننل الكلننحننالعقننول الج ج نننا و یع المراتننب 
كتجنا و ان قلنا ان العقول الج جیبا یئرحنا ف د حنه انهنا آثنار خنفنر یة آثار الفنلاد الكلنحر 

كذلا با یالمقا  االعل ینفسه فتن له ال آثار  كلها آثارها حعد تن لهنا فنیو   یر المراتب 
كما ان الر حالمراتب التن ل ن و السمع فعله حعد تن له حالع یالرو  حعد تن له ف ة فعل خة 

ن  هما فاثر حتعخختص حسمع و حصر و الخصدر منه حصرافته الخ یاالذن و الفعل الذ یف
كنذلا اذا قلننا حالمع ینه فحنة حعد تعحو اآلثار المع یالرو  قجل تن له اثر امالق ننات و 

ة فننان حننة آثننار العقننل فهننو حعنند تن لننه و تلجسننه حلجنناا النننفس الكلحننان النفننوا الج ج
طننا ل خو ال حند و ان  یكلنن یمعننو یة و العقنل الكلننحننة حالنفسننانحة متعحننالنفنوا الج ج
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افهم ما اقول لا  ل اقول  ینوالمع یعقل صد رها من العقل الكلخاالثر صفة ملثره فال
كلحنعقنل صند رها منن الننفس الكلخكناد خة الحنان االفراد الج ج اثنره  یة و الكلنحنة فانهنا 

ة منثال ال حند و حنالسمع و الجصنر  نل النفنوا الج ج یالرو  قجل تن له ف ینا فیكما   یكل
 ةحننث الفعلحننانفسننها مننن ح یهنن یة تطاحقهننا و تلننا المجننادحننج ج یكننون لهننا مجننادخان 

عندها مخلوقة حانفسها و ال مجدأ اوفل حالش  من نفس الشن  منن  یة فهحللنفس الكل
ة  نل اقنول حنث الفعلحآثار انفسها من ح یفه یة و االامحالل عند العالحث الفعلحح
هننا مننن حاول مننرة و ال حنند ف یمننا قلنننا مننن الكلنن یات و لننو علننحننصنندر الج جخعقننل ان خال

كلاو یفالصننادر عننن الكلنن یالتنندرح الحكمنن اول  یهنن یط التننخالجسننا یة هننحننال امننور 
ة و حنث الفعلحنمنن ح یالكلن یتجلن یهن یالسنماوات التن یو ه یالعال یات الكلحفعل

ة فناذا ظهنرت السنماوات و االر  حنث المفعولحنمنن ح یالكل یتجل یه یاالر  الت
ات حنننهمنا الج جیحند  منن  خنننا و ئنرحنا و یمنا   یاالر  علن یتند ر السنماوات علن

ة آثنار السنماوات اال اننا حنة الج جحنونتهنا الوصنفحك یتها احة ج جحصوصة فخحالتكمل
ة حنتهنا قلنت انهنا آثنار الننفس الكلحة و الحظنت ذاتحنوننة الوصنفحقطعت النظر عن الك

ة و صفاتها آثار السماوات افهم ما اقول لنا و حات آثار النفس الكلحمثال فذوات الج ج
كل رتجة لححال ج ج یا یعل ا  ل آثار تن لهنا حنفس امال  الرتجة العلست من آثار حات 

ضا  ل من آثنار آثارهنا و خا احآثار نفس امال  الرتجة الدن س من حا و لححامال  الرتجة الدن
و ان  یالعنال یفتنسنب اآلثنار الن یاتها اال ان الوبناجط داجمنا مسنتهلكة عنند العنالحفعل

ته ا وثال ه خوو يا  يالق 7یعلو لذلا قال  یكانت مطاحقة مع السجب المقارن ال العال
كل ئ  فاذا تجحه ال الح، فنسب االفعال الظاهرة الااظهر عنها ااعاله ن حها قل اهلل خالل 

ك كنل رتجنة جمحنا عن الرتجة العلحة صد ر افراد الرتجة الدنحفحو ظهر  ع حناء اقنول ان افنراد 
كلهننا مننن عننر  واحنند لنن كمننا مننر و خننة و ملثرخنننهننا اثریس  حمالهننا مننن المراتننب   یأتخننة 

كانت نفس محمد و آلحفالنفوا الج ج اء حاء او االوصنحناو نفنوا االنج :محمند ة بواء 
كلهننا آثننار وصننفحننة ذاتخننة و ملثرخنننهننا اثریس  حلنن یاو االنابنن ة حننة لسننماواتها و ذاتحة اذ 
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كلها فحللنفس الكل كذلا مالها من فنلاد هنو اول اذكارهنا او عقنل  یة و  عر  واحد و 
حسنب ابنتعدادها فكمنا اننه ال  یكنون علنخت منهنا حع ما اوتحة الن جمحاو رو  ملكوت

كمنا منر و ین نفوبها ال ترتب  یترتب   ن افجندتها و عقولهنا و ارواحهنا  وجنه منن الوجنوه 
و ال منن افنراد  یحصة و ال من افنراد العقنل الكلن یس لها من افراد الفلاد الكلحو ل یأتخ

لها ظنل ظنل  یو العقل الذ یاد الكللها ظل ظل ظل الفل یة  ل الفلاد الذحالرو  الكل
كلها مشترك فحلها ظل الرو  الكل یو الرو  الذ یالعقل الكل س حهذه الظنالل لن یة و 

 ا، حنها ترتب و امثل لا من عالم االجسا  مثاال هو اقرب الی 
كربنن یان عننالم االجسننا  هننو مننا تننراعلننم  ه حننو افننالك و عناصننر و تولنند ف یمننن عننر  و 
اء و حنوان و االنسنان و االنجحناجسنا  الجمناد و النجنات و الح یو ه ةحد الجسمانحالموال

كل هذه االجسا  من عر  واحد ل :الحجج مكنن خة و خنة و ملثرخنها ترتب اثریس  حو 
كما   یابتحالة حعضها ال ا و لهنذه االجسنا  حصنص منن حنأتخنا و ئنرحنا و یحعض 

كونها جسما مكشوف السنجحاحاالفالك و العناصر ففلادها ح الصنفات و  یمنفن ت ث 
و مجعها مالها من الشمس و مثالها  یعقلها مالها من العر  و نفسها مالها من الكرب

هنذه  یع تلنا االفنراد مشنتركة فنحنمالها من االفالك و جسمها مالهنا منن العناصنر فجم
 ینها الجرارخ و االبتحالة و االنقالب و الترقیمكن  خها حالفعل و حالحصص اذا صار ف

 یالجشنر یعر  واحد ففلاد النج یة النها فخة و ال ملثرخئ  منها اثر یس فحل و التن ل
كلهنا فنیة و عقلهما و نفسهما و باحو فلاد الرع  یعنر  واحند و انمنا النذ یر مراتجهمنا 

و ذلنا  یالجسنم الكلن یالمتنن ل الن یة المثنال الكلنخنة و ملثرخنن االجسا  اثرینه و  ی 
كننذا المننادة الكل هننذه االجسننا  یس مننن مقتضننحالمثننال لنن ة و الطجننع حننالمقننارن لهننا و 

س ئننن  منهنننا منننن حة اذ لنننحنننو هكنننذا الننننفس و النننرو  و العقنننل و الفنننلاد الكل یالكلننن
كننال  الشننحمقتضنن اهلل  یخ االبننتاد اعلننحات هننذه االجسننا  المقارنننة فننافهم ذلننا مننن 

 الفاجدة الخامسة و نحن نذكر المتن فراجعنه یالفواجد و ئرحه ف یقول فخث حمقامه ح
كنان منن  یاهلل مقامنه و الحنل فن یاعلنقال و راجع ئرحه لتعرف المراد  المسنألة ان منا 
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كالحصنص المتخنذة منن النذات الواحندة الن كنان منن  یئ  واحند منهنا  ان قنال و منا 
كننان مننن ئنن  واحنند اجتمعننا فننحجحئنن كاالنسننان و الفننرا  ین مننع مننا  الرتجننة الجامعننة 
منا فوقهنا فاالنسنان حتفارقنان فخة و حة الحسابنحنة الفلكحنوانحالحصنة الح یجتمعان فخ
 یة لهنا هنحنالفنرا حصنة واحندة ذات یة و فنحة و عرانحنة حصنتان ذاتحنوانحه من الححف

ان قال  یة الححصة من النامقة القدب یة لالنسان هحة لالنسان و الحصة الذاتحعرا
ه قرتننا و حنناالنسننان و لكنهمننا ف یتان و همننا مننا فننحه ثلننث حصننص عراننحننو المعصننو  ف

ة مركنب حنة الفلكحنوانحان قنال فالحصنة الح یخرجان عن حكم الثالثنة النخفال اممأنتا
ة حننة اثننر للملكوتحة و اثننر لهننا خلقننت مننن فااننلها و النامقننة القدبننحللنامقننة القدبنن

 یاهلل فن یكالمنه اعلن آخنر  یقة واحدة الحخلقت من فاالها فالتجمع هذه الثلث حق
ان  یئننر  قننول المصنننف قاعنندة فنن یة فننحالعرئنن ئر  یجنننان الخلنند اعالمننه و قننال فنن

اهلل  یا النخ، قنال اعلنححامن هذا االنسان المخلو  من العناصر و االركنان انسنانا نفسنان
هنو ان  : هم یعل یتلخا مما حه علحل ما املحل حالتحقحمقامه  ل الوصف الحل الحق

جوفننه االنسننان  یو فنن یالنننام یهننذا هننو االنسننان النجننات یالجشننر یهننذا االنسننان الحسنن
منن االفنالك منن نفوبنها و  یاالنسنان النجنات یاهجطنه اهلل علن یالفلكن یالحس یوانححال

واننات و حع الححنة جمحة الحسنحنوانحة و الححنن النجاتحن النفسنحهنات یشارك فخا ن آد  
آخنر  یالن یمثنال یصنور یانسنان  ررخن یالفلكن یو الحسن ین النجاتحن االنسانیهذ یف

كرامننه فراجعننه تجننده مف ید فننخننكالمننه ز و  ین و ظهننر ان االنسننان الجسننمانحصننال ، فتجننا
كنذلا لنخنة و ملثرخننها اثریس  حو النجات و الجماد ل یوان الجسمانحالح ن یس  نحة و 

كلهنا جسنمانخنة و ملثرخنافجندتها اثر یمراتجها ال كلهنا فنحة اذ هنذه المراتنب  عنر   یة و 
المتنن ل و  یلنع االجسا  اثر المثنال الكحالمطلل نعم جم یا یواحد و اثر الجسم الكل

ع المنواد و حنن و جمحة المتن لنة  رتجنة و رتجتنحنع االمثلة و االجسا  آثار المنادة الكلحجم
 ین و رتجنة و هكنذا النحالمتن ل حثلنث رتنب و رتجتن یاالمثلة و االجسا  آثار للطجع الكل

 یهنالمتن لنة  رتجنة و امنا االفجندة ف یة فما دونها آثار الفنلاد الكلنحع االفراد العقلحان جم
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كررتنه لنا لتفنور منع الفناجز یقجل التنن ل الن یآثار الفلاد الكل ن فهنذه یالعقنل فنافهم منا 
خ مفصال مجرهننا و انمنا خفصلها المشاخ لم یة التحة الكونحالسلسلة الطول یالسلسلة ه

كلمنناتهم و الننذ یفنن یهنن ك ننروا ف یائننارات  ة حننالسلسننلة الطول یه القننول هننحننصننرحوا و ا
كما حانة و الظلمخة النورحالشرع ة حنكنن هنذه السلسنلة الكونخ ان ئاء اهلل و لما لم یأتخة 

كل التفص مواع السلال لم  ل. حنفصله هنا 
كل التعدد  ل ه ة لشدة حسامتها لمحاعلم ان االفجدة الج جفصل  متحدة منع  یتتعدد 

االمكان فنان هنو  یمكن فخاذ هو احسط ما  یطها متحدة مع الفلاد الكلخطها و حساخحسا
كلاال فلا ة حلحال و عالم حة الوحدانحة االمالقخقة المحمدحفهو الحق یامالق ید واحد 

 ینهنا احقتهنا و عحقنة و حقحتلنا الحق یاالمر حلحال و الوجود الحل حلحنال و هنو ذاتن
و امنا هنا حنال ترتنب حشناركون منن دونهنم فخر المراتب لها حالعر  یو با یهو و هو ه یه

ون و الخلنل ینالكر   یقهم و هنخاء و حقناحنحاالنج نحة المسنمحنذات یة فهنحنالعقول الج ج
 یاهنل االر  لكفناهم فهن یاالول القاجمون خلف العر  لنو قسنم ننور واحند مننهم علن

 ها حال ترتب، حشاركون من دونهم فخر المراتب لهم حالعر  یو با یهم و هم ه
 ریهننم و بننا یو هنن یقهم و هننم هننخو حقننا یة االنابننحننذات یة فهننحننالنفننوا الج جو امننا 

 ها حال ترتب، حشاركون من دونهم فخالمراتب لهم حالعر  
ر المراتنب یهم و بنا یو ه یقهم و هم هخة الجن و حقاحذات یة فهحع الج جخالطجاو اما 

 ها حال ترتب، حشاركون من دونهم فخلهم حالعر  
 ل صنف من المالجكة، یحقا یة فهحالمواد الج جو اما 
 وانات، حالحل یحقا یة فهحاالمثلة الج جو اما 
ل یحقنننا یة هنننخل النجاتنننات و االجسنننا  العنصنننریحقنننا یة فهنننحننناالجسنننا  الفلكو امنننا 

هنا حس فحة و لح ة الكونحاالفراد المم یل ذكرنا و هذه المراتب هحتفص یالجمادات عل
كفر و ال ا ع حنمنان و ال ننور و ال ظلمنة و ال حسنن و ال قنجح و جمخبعادة و ال ئقاوة و ال 

ة  نل حنة آثنار االفنراد العالحنقنال ان االفنراد الدانخهنذه السلسنلة ال یع ففنخالتشر یذلا ف
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قنننة حاء آثنننار الحقحنننن حاالنجحة فنننافراد المسنننمحنننقنننة االفنننراد العالحة آثنننار حقحننناالفنننراد الدان
قننة حاء و افننراد الجننن آثننار حقحننحاالنج ن حقننة المسننمحآثننار حق یة و افننراد االنابننخنالمحمد

كننل فننرد مننن النندانحو هكننذا و لنن یاالنابنن  یاو افننراد مننن االدننن یاثننر فننرد مننن العننال یس 
 یقة تلا الرتجة اذا تن لنت النحكل رتجة حق یو الملثر ف یاثر فرد من العال ل( خ ی)االدان

لحل و اعلنم قة احتجد حق یهذه الكلمات حت یمطاو یة فتد ر فحقة الرتجة الدانححق
كننل نننو  مننن هننذه الموال ع حننمسننتجمع لجم یمقامننه و حننده الننذات یة فننحنند الكونحننان 

حسب رتجته فله فلاد و عقل و رو  و نفنس و  یة علحة المعروفة العراحالمراتب الثمان
ها من دونه حمادة و ال حشاركه فخس حنابب رتجته لخما  یمجع و مادة و مثال و جسم عل

ة تلنجس حلجناا منن حنالمرتجنة الدان یب و لما تن ل الحها نصحس لمن دونه فحصورة و ل
ة و هنو حشنر منثلهم و ذلنا حنتنه للرتجنة الدانحو ذلا اللجاا هو مقنا  قطج یجنس الدان

افراد الرتجة  یة الحرتجته و نسجة افراد الرتجة العال یخصه فخه ما حو ذات یاللجاا له عرا
هنو فعنل جسندك و  یاما الذحق یال هو فعل نفسا و اثرها یة نسجة علما الذحالثان

كالهمنا فعنل نفسنا اال ان العلنم  یاما اثر نفسا حعد ما تن ل الحاثره نعم ق الجسد و 
قة هو نفس ظاهرة حا  فعل نفسا حعد تن لها و الجسد حقحفعل نفسا حصرافتها و الق

امنا و علمنا حس قحجسد حامن فهو هو النفس و الفعل فعلهنا فلن یكما ان النفس ه
ا  و صورته الطف منن صنورته نعنم ح  واحد الن مادة العلم الطف من مادة القعر یف

كما ان النفس ف یاب الزحد فحب فعل الجسد غحفعل النفس غ ب الجسد حغ یاللجن 
ة و حنل العلیة تلنا الحقناحنسنتخرح منن االلجسنة القطجخاللجن و لذلا  یاب الزحد فحغ
و منن  یالجدن االنسان الجدن النجو و من یالجدن االنسان یوانحستخرح من الجدن الحخ

تعلنل حاالحندان خة اهلل بنجحانه و حنذلا ینحتر  یالجنامع یالجندن الخناتم یالجدن النجنو
كنان هنذه المسنألة غحة النفوا العالحالعرا ر حنة و ان ما ذكرناه هنا مشكل جندا و لمنا 

كل التفص مواع السلال لم منا حه فحننحتناح ال ان یو ذكرنا منها حقدر ما عس ل حنفصله 
  من مواع السلال. یأتحب
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 یان مقامهنا فنناعرنینة المسننلل عنهنا و  حنان مراتنب السلسنلة الطولینن  یفنالجناب الراحنع 
االفنننان حفنننون االلحننان  ید الورقنناء علننخننابننمعا تغر یلجننا و بننمعا و حصننرك حتنن

 ربم فصول:  یقتضخل ذلا حححول اهلل و قوته اذ ال حول و ال قوة اال حه و تفص
كونیان لكل مكون وجوداعلم فصل  فهنو  یا اما الوجنود الكنونحا و وجودا ئرعحن وجودا 

متنار عنن خ هنا  یعرانه منن ئن  آخنر و صنورته التن یشارك ما فخ ها  یالش  حمادته الت
ة و ئهدوا حة و اقروا له حالوحدانخهذا الوجود دانوا هلل بجحانه حالعجود یاء فحره فاالئحغ

كل قد علم صلوته و تسنجسخة و ان من ئ  اال یله حالر و   یحه و لنه منن فنحجح ححمده 
سننجحون خستحسننرون خسننتكجرون عننن عجادتننه و الخالسننماوات و االر  و مننن عنننده ال

ه من جننرة حننته دون قولننه مننلتمرة و حارادتننه دون نهححمشنن یفتننرون و هننخل و النهننار الحننالل
 یوجند فنیامنره عناملون  راناه فناعلون لمحجتنه ال یحكمه راجعنون الن یكلهم آجلون ال

ع عرصات ملكه ذرة تخنالف حكمنه و امنره و راناه فكلهنم معصنومون مطهنرون حجم
كافر علحوجد فیة الححعصمة ملك ك یمعن یهم  ف حنامتنا  وجوده فاننه خلنل منا خلنل 

كن و لنمحكون قد امر ئخ عقل انخما ئاء و احب و ال عقنل خ كنن و لنمخ أتمر و لنمخن جا حقوله 
سجقونا باء خ جات انحن اجترحوا السیه ا  حسب الذر امرحكون من غحسجقه با ل فخ ان
كننافر فننان حننجم یكننن فننخ حكمننون فلننمخمننا  ع عرصننات ملكننه عننا  و ال مخننالف و ال 

كلهننم مط اد لالمننر حنناالنق یمعننن یعننون ملمنننون مسننلمون معصننومون علننحئننجت قلننت 
كفر و ال ماعة و ال عصخو ان ئجت قلت هناك ال ا یالكون ون و ال حان و ال علحمان و ال 
ة فنان حاد لالوامر الشرعحاالنق یمعن یو ال عذاب عل محن و ال جنة و ال نار و ال نعحبج

كلها من المكونات فهناك ال بعادة و ال ئنقاوة و ال منلمن  الشار   و الشر  و المتشر  
كلهم  كافر  ل  ن و اال لفنوا و حفترون مرفة عخستحسرون عنها و الخعجدونه عجادة الخو ال 

كمنا  یعجنده الكنافر الشنرعخ اء النهنار وحل و انحنعدموا فهناك بجد له بواد الل حكفنره 
ر او حنمانه فكل ئ  من ذات او صنفة او جنوهر او عنر  او خخحا یعجده الملمن الشرعخ

كفنننر او احئنننر او ننننور او ظلمنننة او حسننننة او بننن منننان عجننناد لنننه داخنننرون بننناجدون خجة او 
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 اته ان تقو  السماء و االر  حنامره منوادهم تاحعنة لمنادةخمنقادون المره و حكمه و من آ
كحته و صورهم لصورة مشحمش كما احب و ئاء و  كانوا  ف ال و قد خلقهنم حته فجذلا 

كمنا ئناء ان حنحسنب منا هنم عل ی هم و صورهم عل كنل ئن  هنو هنو  كنون هنو خه فكنان 
ه حعصنخعص الخالل ئن  احندا احندا و الخ خالقهم فلم یاء الحفهذا الوجود هو نسجة االئ

و  و اعتجنار مننن االعتجننارات و حننن الحث منحننرتجنة مننن المراتنب و ح یئن  احنندا احندا فنن
 ع العرصات، حجم یختمه ف یجاد الخلحال من اللحاظات من حدأ اال

و  یالعنال یالن یحعنض و نسنجة الندان یفهنو نسنجة حعنض الخلنل الن یالشرعو اما الوجود 
المجدأ و  ینات فمنهم مقجل الخهذه النسجة اختلفت الكا یالمجدأ فف یات الحالمنته

كنافر و مننهم حو منهم مط منهم مد ر عنه ع لنه و مننهم عنا  و مننهم منلمن حنه و مننهم 
كرامنه و نعخو مننهم منن  ید حطاعتنه و مننهم ئنقحبع منه حطاعتنه لنه و اقجالنه حسنتحل ا
كننان ذلننا و لمننا انه لننه و ادحنناره عنننه حسننتحل اذاللننه و عذاحننه حعصننخه و منننهم مننن حننال

ر العنوالم صنار ماعتنه ماعنة اهلل و یبنا یاالداء فن یع القاجم مقا  اهلل فخالتشر یالمجدأ ف
مان حاهلل و الكفر حه الكفر حاهلل و صار منعه منع اهلل خمان حه االخة اهلل و االحته معصحمعص

عقل حالنسنجة خاهلل و هكذا و اال فال و عطاؤه عطاء اهلل و انعامه انعا  اهلل و عذاحه عذاب 
ستحقون خه ئ  من ذلا و الحة القع حالنسجخ نفس اهلل بجحانه ئ  من ذلا اذ لم یال

كنم مننن خجاحننجا منن ذلننا افهنم مننا اقنول لننا فنان فحمننه ئنن ا خننزوا یا فننخنه ابنرارا جمننة و 
كان الوجود التشنر یكالم حعنض فمنن  یهنو نسنجة حعنض الخلنل الن یعخاذا عرفته و لما 

المجنندأ لننه فائننر  و مالعننه  یته تجلننحرته و اعتنندال بننجیالمجنندأ حصننفاء بننر یاقجنل النن
كن فخته مثاله فاظهر عنه افعاله خهو یف یالقفتألأل ف كون حا ا ن آد  انا رب اقول للش  

كن ف یما امرتا اجعلا مثلحف یامعن ذلنا المجندأ  یكون فاذا توجنه النحتقول للش  
ة و حعخذلنا المثنال و صنورة تشنر یة و هنحعخه ظله و نوره حصل له منادة تشنرحفظهر عل

ك یه رحنه و ذلنا االقجنال و  ینجنذ جهتنه النحو حتنه فنذلا المثنال هنحفحصنفة اقجالنه و 
 یعلن ن ل@حتخ@الجنارتنخن الجارحن الجهتنحنفسه و هنا مقا  هنات یته جهته الخهو
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الكون فكما ان المادة جهة  یشعرونها و اما فخن لهواتهم و الیلوكونها  خالسنة اصحاحنا 
كمننا ان المننادة صننفة تعرخالننرب الصننورة ا فننه و تعرفننه خضننا جهتننه حننال تفنناوت احنندا احنندا و 

سننت المننادة حننامو  لننه و اعجنند مننن الصننورة و حفننه و تعرفننه و لخضننا صننفة تعرخالصننورة ا
كلتاهما تندالن علحل ك یه علنحنست الصورة حاحعد عنه من المادة و  ة حنفحنهنج واحند و 

كلتاهما ابمه و صفته حال تفاوت و ل ر و الننور و حنست المادة هناك جهة الخحواحدة و 
كلتاهما نوران هلل بنجحانه قند تجلنالصورة جهة الشر و الظ اهلل بنجحانه  همنا  یلمة  ل 

حد  للش  خدتان عنه  جعد واحد و الحجتان منه حقرب واحد حعیعجدان داخران هلل قر
سنت حناقرب حان السنماء ل یجهنة االتنر یئ  واقف محدود فن یجهتان اال حالنسجة ال

نهننج واحنند و  یعنننه علننالجسننم المطلننل مننن االر  احنندا و قر همننا منننه و حعنندهما  یالنن
ن و حن متصنناقعحجحن ئننیالمسننافة و همننا معقننوالن  نن یتتفكننر ان القننرب و الجعنند فنن الم
كننان ئنن  خئنن  اال حعنند ان  یتوجننه ئنن  الننخال  كننون ذلننا الجننأه امامننه دون  راءه فننان 

كما  كما خاماما  ه حنا اننا اقجلنت الحنصند  علخكون اماما الخكون  راءك و  راءك 
صد  اقجلت فكم اصر   هذا و خصد  اد رت اال و خعنه و ال صد  انا اد رتخاال و 

مننن مواقعهننا ،  ینحننت القننواف یائننجاهه و الننناا عنننه الهننون و غننافلون حالجملننة، علنن
كننوان جهتننان  ننل هننحفلنن حنند  لهننا جهتننان خجهننة واحنندة و ال جهننة و انمننا  یس لال

  و ذلنا الشن یكنون لهنم جهتنان جهنة النخصنقعهم فهنناك  یئ  واقع فن یحالنسجة ال
خ حهمنا الشنحانفسهم فافهم ما اقول لا و هذان المقامان هما اللذان ائنار ال یجهة ال
ة و حالعرئنننن ئر  یفننن یالثننننان یاالول و حنننالمعن یة حننننالمعنحنننحننننالوجود و الماه یالرحنننان

كتجه فاذا لمحالمشاعر و غ كالمنه فمنا ذنجنخ رهما من  منا  یفناتقن معنان یعرف السامعون 
 ن. یزیفور مع الفات یهذا الفصل حت یذكرته ف
كوان المخلوقة فین الوجودیهذ یفلما عرفت معنفصل  رتجنة واحندة  ین فاعلم ان لال

كلهنا مصناقعة امكاننا و فنخمراتب عد كانت  عنر  واحند و ال تفناوت هنناك  یدة و ان 
وان و النجننات و الجمنناد اذ حننطان و الكننافر و المننلمن و االنسننان و الححو الشنن ین النجننی نن
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كنل داحنة منن حخلل اول مرة و خلقت االئ یلذكلها من الماء ا كلها منه و اهلل خلنل  اء 
ك حنحعنض فمنهنا لط یماء فمع ذلا لها مراتب اذا قسنت حعضنها الن ف و حنف و منهنا 

احس و هكنذا لهنا خنمنها عال و منهنا دان و منهنا حنار و منهنا حنارد و منهنا رمنب و منهنا 
كنان یتمنا الفنات لمناتك رها و لوال تلا االخت یدة  ها امتارت فخصفات عد  ت و ان 

كمناالت الكامنل و فعلحجم ه و لكنن اذا قسنت حناتنه اذا قسنتها حالنسنجة الحع ذلا منن 
هنا هنذه االختالفننات فمنهنا عننالم و منهنا جاهننل و ححعنض تجنند ف یحعضنها حالنسنجة النن

ف و منها قادر و منها عناج  و هكنذا حو منها اع یه و منها قوحم و منها بفحمنها حك
 یكون هو اعدل من الكل و اقنوخهذه المتعددات من واحد  یت و ال حد فر الصفایبا

الكنل اذ  یو هكذا فذلا الواحند منن وانع الحكمنة فن و اقهر و اعلم و احكم و افضل 
كتجننا فنال حند فنیبنا ینهج الحكمة و الصواب و قد فصلنا ذلا ف یالكل عل هنذه  یر 

 یع الخصال و اقدر و هو فنحجم یكون اكمل من الكل فخ یالك رات من قطب وحدان
منن  یلوال خوفم و هكذا و خم الكرحم العلحهذه الرتجة القادر القاهر المقتدر الرؤف الرح

كینفرعون و مالجه لذكرت له ما تقشعر منه جلنود و تشنمج  مننه قلنوب و لكنن ا ف حنن و 
ستوح  منه اك رهم فاقول خو املل لسانهم و اتكلم حما ال یفاالصوب ان احجس لسان

كان هذه الموجودات المتصاقعة فن  یرتجنة واحندة ظهنور الواحند الحنل وجنب فن یلما 
كنون خ ان یرتجناا و االجنتالف و حكمنة االرتجناا تقتضننهنج اال یكون علنخالحكمة ان 

ف و عنال و حو انع یه و علة و معلنول و بنجب و مسنجب و قنوحل و مدلول علحها دلحف
القنوة و الضنعف و  یالترتنب فن یكون الخلنل علنخواحد و  یكون مرجع الكل الخدان و 

ها واحند حن فكوخ الصفاء و الكد رة و التوحد و التك ر فالجل ذلا و ائجاهه وجب ان
كون هو االول و اآلخر و الظاهر و حمن الكل ف یو ارهر و ا ه یو انور و اقو یالطف و اصف

كخب منا حنتقل یقندر علنخر یكنل ئن  قند یم و علنحالجامن و هو حكل ئن  علن ف حنشناء 
كخریف ما ختصر یشاء و علخ كلما بمعت منن الكمنال او تسنمع خریف حد  د حالجملة 

ه فكنل حنال یقاا الجاقحتجا ر هذا الواحد و هذا هو المجدأ فختسمع ال تسمع او لن او لم
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كل من الحمن هو ائجه حه اقرب ال كل من هو اقل ئجها حه احعد عنه و   یشجهه فهو فخه و 
كان ذلا الواحد هو هكذا اتخذه اهلل عخغا ده و لسانه و جنجه خنه و حة الجعد عنه فلما 

انه و حانه عصننحه و ماعتننه ماعتننه و عصننحننه نهحننو القنناجم مقامننه و جعننل امننره امننره و نه
ضناف خه منا حنضناف الخع منا حنه و جمحنضناف الخه منا حنضاف الخع ما حهكذا جعل جم

 ن ان قلننا ان هنذا المجندأ یر اهلل بنجحانه و  نحنر عنن غحنا التأثحن ان نفی  یه و ال تنافحال
كاحرا  النار حب تكمحجه تقلحفه فان تقلخشاء و تصرخب ما حتقل یقادر عل للخشب ل 

جعل السماء اراا و خقدر ان خل فالمجدأ الواحد جل ئأنه حمثال و قد عرفت انه حالتكم
كنل ئن  حب ئنهادة و الشنهادة غحنا و الغحنا آخرة و اآلخنرة دنحاالر  بماء و الدن جنا و 

منننة و الكمننال النننه اعظننم ابننماء اهلل حه مننن القنندرة و القننوة و الهحننكننل ئنن  حمننا جعننل ف
تلنا  یالجنالل فنذلا المجندأ هنو اول منا خلنل اهلل بنجحانه فن یالمتعال و هنو قندرة ذ

ع حجم یاءه المشر  و نوره المتألل فائر  نوره فحالرتجة و انورها و ائرفها اتخذه اهلل ا
كسنا كما ان الشمس جسم  كوان   یشنر  نورهنا فنخجة حر االجسنا  اال انهنا انیاصقا  اال

كننان اصننف یع اآلفننا  فكننل موجننود فننحننجم و الطننف و اعنندل ابتشننر   ةحننقاحل یالعننالم 
ك ننر مننن غ كمننا ان نننور السننراح مشننر  فننحننحنننوره ا كسنناحننع الجحننجم یره  ر یت و هننو جسننم 

كان فحو الجسط و غ یطان و االوانحالح ت حلورة تستشر  من نور السراح حالج یرها فاذا 
ك ننر مننن غ ة بننطع منهننا نننور و ابتشننر  حننذلا النننور حننرهننا فنناذا ابتشننرقت تلننا القاحلحا

كانتحقاحل ست من خلل حة لحة الثانحالصفاء و اللطافة و االعتدال و القاحل یدونها ف ة 
كجلننورة واننعتها علنن یاالولنن السننراح فابتشننرقت حننه ثننم  یكونننا و لكنهننا مستشننرقة  هننا 

و لكنهننا  یة مننن خلننل االولننحننسننت الثانحو ل یتلننا الجلننورة حلننورة اخننر یواننعت علنن
كلما واعت حلورة تستشر   یمستشرقة حاالول سنت منن حالالحقة حالساحقة و لو هكذا 

كونا من نو  مادة واحدة و ان تفاوتت فحخلقها الجتة و جم الكجر و الصغر  یع الجلورات 
كننل حلننورة مثننال نننور مننن السننا ل و  یحنند  فننحو الصننفاء و الكنند رة و الجعنند و القننرب ف

المركب فهذا الوجود جتها و اعوجاجها ححسب صجغها و عدمه و اعتدال ه یظهر علخ
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هذا المقنا  و  یة فحو السلسلة الطول یة هو الوجود الشرعحهذا المثال و هذه القاحلمن 
قولننون ان خاهلل مقننامهم  یخ اعلننخالمشننا تسننمع  هننذا الوجننود ال نفننس الجلننورات الم یفنن

 9خلقوا من ئعا  محمد یسحو ع یقولوا ان موبخ و لم 9ناحاء خلقوا من ئعا  نجحاالنج
كذا  قولوا ان االننس خلقنوا منن خ اء و لمحس خلقوا من ئعا  االنجاالن یقولون ان ملمنخو 

قولنوا ان خ االننس و لنم یالجنن خلقنوا منن ئنعا  منلمن یاء ثنم قنالوا ان منلمنحئعا  االنج
وانننات المحللننة الطنناهرة مننن ئننعا  حالجنن خلقننوا مننن ئننعا  االنننس و هكننذا قننالوا الح

ننات الطناهرة و الجمنادات واحجنة منن ئنعا  الححالجنن و النجاتنات النافعنة الط یملمن
قولنوا ان الجمناد منن ئنعا  النجنات و النجنات خ جنة و لنمحجة من ئعا  النجاتات الطحالط

و انما ذكروا وصفهم  یر الكونحالتعج یوان من ئعا  الجن علحوان و الححمن ئعا  الح
كقولنننه بنننجحانه خاال یالشنننرع اهلل عنننن  یلقننند رانننمنننان و مفهنننو  الوصنننف هننننا حجنننة 
عوك تحننت الشننجرة و خن حننایقننل عننن الننذخ و لننمعونننا تحننت الشننجرة خجاین اذ حالمننلمن

طلقننوا خ ث و لننمیننكننل رتجننة الكفننار و االخا  یدوا فننحننبلسننلة الظلمننة فق یكننذلا قننالوا فنن
كنافرحفسحرة آل فرعون حن ین ان مرادهم ذلا الوجود الشرعحفتج كنانوا ین اصنجحوا  ن 

كفننرهم مننن ئننعا  فرعننون و ئننحننمننن ح ث حننن صنناروا مننن ححعته فنناذا امسننوا مننلمنحث 
 یه السننال  و لنو ارتندوا غنندا لعنادوا الننحننننا و آلنه و علحنج یعلن یمنانهم منن ئننعا  موبنخا

س مننن ئننعا  فرعننون و ال مننن حلنن یكننونهم مننن ئننعا  فرعننون و ذلننا ان وجننودهم الكننون
كننون یئننعا  موبنن تهم ئننعا  حمننرآة قنناحل یفلمننا آمنننوا وقننع علنن یو الكننل مننن نننو  واحنند 

هنو ذلنا  یالذ یتهم فصار ذلا الوجود الشرعححسب قاحل یفابتشرقوا حه عل یموب
دوا خنا یالنذ یمنانخو هم اتصفوا حه و هو روحهنم اال یجة ئعا  موبحتلا اله یالمثال ف

قلننو هم  یتلننا االمثلننة الواقعننة فنن یقلننو هم فننالملمنون ا یكتننب فنن یمننانهم الننذخحننه و ا
كفنروا وقنع  یحسجها من ئعا  موب یعل المنكوبنة ظنل فرعنون منرآة قلنو هم  یفن و اذا 
حسجها من ظل  یقلو هم عل یتلا االظالل الواقعة ف یحسجها فصار الكافرون ا یعل

كننال  الشنن یل و ان اردت الشنناهد علننحننفرعنون افهننم مننا اقننول لننا فانننه دق خ حذلننا مننن 
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ن منن ننوره و حقنول خلنل اهلل المنلمنخث حنالمشناعر ح ئر  یاهلل مقامه فهو قولنه فن یاعل
كم یصجغهم ف خلل المنافل منن ننوره نعنم خلقنه خ و لم8ا قال جعفر  ن محمدرحمته 

ن آمنن و حه حالنور و لو فر  ان المنافل آمن خلل منن الننور حنحمن ئ  من الظلمة ئج
لننه افهننا  العلمنناء و الحكمنناء و حجنندا قنند انحطننت عننن ن یه خفننحننر الحائنن یهننذا الننذ

كتنب لنا اوقفنوك علحنعل یو انما اوقفون :یعرفه اال اجمة الهدخال ان قنال  یه النحنه و ان 
كنل  یالذ یذلا االمر الخف یاهلل مقامه و االئارة ال یاعل هو من بر القدر ان افراد نو  

كنل حصنة  یرتجة تلخذ لهم مادة معراة عن حكم السعادة و الشنقاوة و تكنون حصصنا 
ة اجنناحتهم او انكننارهم و هننذا نننحقاحلننة للسننعادة و الشننقاوة و اذا دعنناهم خلقننوا مننن م

ب من نوره و المننافل المنكنر منن الظلمنة و حخلل اهلل الملمن المجخه حف یالخلل الثان
كلماتنه و تفهنم ان اهلل  یة الخل الصوریه الحقاحتنقلب ف یالذ یهو الخلل الصور آخنر 

كقننو  فننیزحننمم یبننجحانه خلننل االنابنن ن حن عنناقلیزحننن ممحة معننروفخننحلنندة او قر ین 
كافرحسوا حملمنحن و لحمكابجهم و اعمالهم مشغول ین فیمختار سوا من حن و لین و ال 

ن حیكان الناا امة واحدة فجعث اهلل النجالشر  یالحل و ال من ظل مجاد یئعا  مجاد
دعوتنه ابتشنر  قلجنه  یهم الربول و ائر  نوره و ظهنر امنره فمنن لجنحة، فاذا حعث الخاآل

كننت تندرحا النحاوح یمانخحمثاله و هو روحه اال منا الكتناب و ال  یا روحا منن امرننا ما
كان موجودا فاذا آمنوا صناروا منلمنخاال ن و الملمننون منن ئنعا  الربنول و اذا حمان و هو 

كافر كان  ین و صاروا من ظل الجهل و الشقیكفروا صاروا  االول و هذا هو بر القدر و لو 
كوان حعضها ظل  كونا و ع اال كوننت عل ننا البنتحال تخلفهناححعض  ه و لكاننت حنعمنا 

كحر و الترغیالدعوة و اربال الربل و التحذ كنان الملمننون  ننونتهم حب لغنوا محضنا اذا 
ك كفننر هننلالء خلمن هننلالء و ینننننونتهم مننن الظلمننة و البننتحال ان حمننن النننور و الكننافرون 

ن یزحنن ممحن فكنانوا مخلنوقینعوذ حاهلل منن هنذا القنول  نل اهلل بنجحانه خلقهنم مختنار
كفر حو عمرا و حكرا ثم اربل الدا خز منهم من  یعنخهم الربل فمنهم من آمن و منهم من 

د خنمان و منهم من ابتظلم حظلمة الكفر فصار الملمن و هنو وصنف زخابتشر  حنور اال
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 یمن ئعا  الربل و صنار الكنافر و هنو وصنف عمنرو و وجنوده الشنرع یو وجوده الشرع
و ال  یرحنو  منن غحنه فانا التسمع ذلا الن افهم ما ذكرت لا و اتقحمن ظل المنافق
نا من حما من حه عل یل و الحمد هلل علحخ اال القلخعرف مطالب المشاخ قوة اال حاهلل و لم

 ل. یالدقا یل و االمال  علیمعرفة الحقا
ة ترتنب حة و الظلمانحة النورانحخ من السلسلة الطولخو اذ قد عرفت ان مراد المشافصل 

كلهننا مننن  یدون الكننون یالوجننود الشننرع یمراتننب الوجننود فنن كننوان المتصنناقعة  و ان اال
كل ئ  ح یامكان رتجتها و من الماء االول الذ تلنا الرتجنة و انمنا السلسنلة  یف یمنه 

اء حة فاعلم ان اننوار االئنحة و الوجودات الثانحلشرعاالوصاف ا یذكروها ف یة التحالطول
كنند رتها ظهننورا و خفنناء و ان لننالدراك حنندا معححسننب صننفاء قاحل یعلنن نننا فنناذا حتهننا و 

 داد الننور خفناء عنن هنذا االدراك منن جهنة ینة االدراك حنة الطنف منن قاحلحنكانت القاحل
كما انا التدرك النار  دركه هذا االدراك النحطامه عن درجتهخاالبتعالء و اللطافة فال

ن درجة و لكن لطافتها اخفتها عن حائد اوء من الجمرة حسجع یتها و هحلصفاء قاحل
كانت القاحلحع كمنا اننا تندرك السنراح و خة مسا حنا و اذا  ة لالدراك او مقارحة ادركهنا 

ك افة القاحل ضنا خالننور ا یة الننور خفنحنث حلغنت حند تغطحنة حححنالجمرة و اذا اردادت 
كاننت منن خظة حاججة احغل دراك البتتاره ححجب عن اال كنل رتجنة و ان  اه عنه فنافراد 

كلهننا مننن  یاو جنسنن یمنناء واحنند نننوع كمننا ان هننذا العننالم  اال ان لهننا درجننات و مراتننب 
كرب ختلنف خو منهنا افنالك و منهنا عناصنر و  یجنس الجسم اال انه منها عر  و منها 

اك نف و لنذا  یلك افة الجتة فمنادة الكربناللطافة و ا یمع مادة العر  ف یمادة الكرب
كما ثجت فنخ تتنابب المادة و الصورة لم الجست صورة اك ف و ما لم  یمكن اقترانهما 

كذلا مواد االفالك اك نف منن منادة الكربن و لنذا الجسنت صنورة اك نف و  یالفلسفة و 
كذلا مراتنب الخلنل فن  یرتجنة واحندة فمننهم الخلنل االول ا یكذلا مواد العناصر و 

كننل الخلننل ثننم حعنندهم نننو  و ا ننره :محمنند محمنند و آل م و حفهننم الطننف و ائننرف مننن 
هم ثننم حعنندهم حنننا و آلننه و علننحنج یدرجننتهم بننال  اهلل علنن یو مننن فنن یسننحو ع یموبنن
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وانننات ثننم حعنندهم النجاتننات ثننم حعنندهم المعننادن ثننم حعنندهم حثننم حعنندهم الح یاالنابنن
كل مرتجة ف كد رتها و قوتها و انعفها صفاء المدارك و المش یالجمادات و اهل  اعر و 

كننل رتجننة علننل(  )المحالننة خم المحننة حسننب رتجننته یعلنن كننذلا نننور اهننل  حسننب  یو 
ك افتهننا فنننور محمنند و آلحلطافننة قنناحل تهم المقارحننة حلشنندة صننفاء قنناحل :محمنند تهم و 

كننل ادراك لضننعف مننداركهم و خة فالحننة اللطافننة االمكانخننغا یف فننحننب لطحننللغ دركننه 
ع منننن دونهنننم و حننناء فنننان مشننناعرهم الطنننف جمحننندركنننه اال االنجخصنننفاء ذلنننا الننننور فال

ن فنناذا وصننل حرون حنننورهم دون العننالمحسننتنخو ائننعتهم فهننم  :محمنند تنابننب انننوار آل
نابنجهم و خن الننه حن المنلمنحدركه اال اعنخ تهم و ائر  لمحقاحل یغلظ فهم و حالمثال ال

ا قواحلهم و خمرا یهم مرمودة عن درك هذا الشعا  فاذا وقع ذلا الشعا  فین من بوحاع
نابجهم و الخلنل حالتندرح و خجة النه حوانات الطحن الححائر  مغلظا حغلظتها ادركه اع

عنننهم  قلننو هم و ظهننر  یا  فنناذا ائننر  فننن مننن دونهننم منحطننة عننن درك هننذا الشننعحاعنن
ن المعننادن و حقلننو هم و ظهننر عنننهم ادركتننه اعنن ین النجاتننات فنناذا ائننر  فننحادركتننه اعنن

كننل ذلننا لمننا عرفننت ان النننور  ختلننف ححسننب القوا ننل و ان المنندارك خالجمننادات 
كلها فالجل ذلا لمخالتدرك اال ما  ا حة اال وجودا ئرعخقة المحمدحكن ئعا  الحقخ شا

 یكنن الحند فنخ اء اال الملمننون و لنمحكن ئعا  االنجخ ه احد و لمحشاركهم فخ اء لمحنجلال
ن اال حكنن ئنعا  المنلمنخ ب و لنمحمننه نصن یالوصف یخلل وجودهم الشرع یمثل الذ

جا الحند و حهم منن ذلنا الشنعا  نصنحما وصنل الن یجعل اهلل فخ جة و لمحوانات الطحالح
كنن خ ه ئن  و لنمحنشناركها فخ جنة و لنمحالنجاتنات الطجة اال حوانات الطحكن ئعا  الحخ لم

ك یجة انظر فحجة اال الجمادات الطحئعا  النجاتات الط نسنجا منن خف حالكال  الحل 
ك یاوله ال كنان یصد  حعضه حعضا و خف حآخره حال اختالف و  وافل حعضنه حعضنا و لنو 

ك حر اهلل لوجدوا فحمن عند غ  .راحه اختالفا 
كالشمس فان یانظر الفصل  كم و  ف و جهة و رتجة حها جسم له مول و عر  و عمل و 

كسا ضا جسم مثلها اال ان الشمس لصنفاء خة فانها احر االجسا  السفلیو وقت و مكان 
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تهنا و حتهنا و انخة لكند رة هوحتهنا مشنرقة المعنة و االجسنا  السنفلحتها و غلجة روحانخهو
ك حاننعف روحان جتها و حصننل لهننا هننا اانناحفننة مظلمننة فنناذا ائننرقت الشننمس علحتهننا 

رة و هنذه االبنتنارة لهنا وجنود ثنان حنرة حفضنل ننور الشنمس المنحفصارت ن یصفة اخر
 یسنت تسنمحس منهنا مقاحلنة للشنمس لحرة و منا لنحمسنتن یتوصف  ها و تسنم یوصف
نوننة و جسنمهما صنالح لالبنتنارة و حرة  ل مظلمة و همنا جسنمان ححسنب الكحمستن

ظطلننننم مظطلمهمننننا خفضننننل نننننور الشننننمس و رهما ححر مسننننتنحسننننتنخاالظطننننال  و انمننننا 
كل واحد منهمنا حصنفته التنیحاالحتجاب عن الشمس و  ا حنحندثت لهمنا ثان یوصف 

كنون هنو  یالنذ یه و تفتنر  حنالوجود الشنرعحنتشنترك ف یفالجسم للشمس و لهما وجود 
مادته من مثنال  ضا له مادة و صورة خر احللمستن یاالبتنارة و االظطال  فالوجود الشرع

ة و حننمادتننه الكون یهنن یر التننحة المسننتنحننتننه و صننورته مننن قاحلخهو یفنن یالملقننالشننمس 
و هنننو منننن ئنننعا   یو ابنننم ئنننرع یة و ئنننخص ئنننرعحر صنننفة ئنننرعحصنننورته و المسنننتن

ث القجننول و الصننورة الن مثننال حننث المننادة ال مننن ححننالشننمس و نورهننا و اثرهننا مننن ح
كق یر ذاتهنا و هنحنغ یالقوا نل صنفة الشننمس و هن یالشنمس المطنرو  علن امننا حمنهنا 

كالمنننا و قعنننودك و بنننا  یهنننذه الصنننفات عننننا و هننن یر اعمالنننا التسنننتغنیمنننا و 
كمنا ان المشن یب االمكنة و االوقات و هحغ یامثلتا المطروحة ف ة فعنل اهلل حفعلا 

ك یبنجحانه و هنن دك صننفتها ان تفطننت و هننذا النننور حننفخدك منننا و قند مننر منا حننمننا 
كنون حفصفة المستن محضرب لذلا للتفهخالمنجث من الشمس مثال  ر اثر الشمس ال 

اهلل  یخ اعلننختسننمع المشننا ه مننع الشننمس المحننهننو الجسننم المشننارك ف یر الننذحالمسننتن
 یقولوا ان االنابخ اء و الكافر ظل رؤباء الضاللة و لمحقولون ان الملمن اثر االنجخمقامهم 
كان حعض االنابنحظل االنج ننونتهم ححكاء و حعضنهم حنننونتهم منن ننور االنجححك یاء و لو 

 ید لغنوا و الحنال ان اهلل بنجحانه احتلنحنمن ظل الضالل لكانت الندعوة و الوعند و الوع
د و جعنل لكنل عمنل جنن اء حنو الوعنند و الوع یة و االمنر و النهنحخلقنه حالندعوات الشنرع

مكنن لكنل واحند ان خمان و الكفنر و خنونة صالحون لالحث الكحمن ح یخاصا فاالناب
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كاخكون ملمنا و ان خ كفورا حناه السجخانا هدفرا قال بجحانه كون  كرا و اما  و قال ل اما ئا
ن فناذا حن و المننافقیو ابنتتاب الكنافرحكفنرهم لعنناهم و قنال منانهم خهم ر هم حایهدی

اء فوصف المنلمن الحناد  لنه منن حمانه من ئعا  االنجخمانه حاخآمن انسان صار حعد ا
كفره ححئعا  االنج كفر انسان صار حعد  كفره من ئعا  رؤبناء الضناللة فوصنف اء و اذا 

ة حنالكافر الحاد  له من ئعا  رؤباء الضاللة نعنم اذا آمنن انسنان انقلنب مادتنه الكون
جنور خو لنذلا  فنا حجنا لطحب فصار مناهرا محالطهارة و الط یحطن وصف الملمن ال یف

ككلننب وقننع فنن یفنن یترقننخدخل الجنننة و خننان  المملحننة فصننار ملحننا منناهرا  یدرجاتهننا 
كله االنجحته و صورته فحماد ر مهنجط االننوار و حصنخر جن ء حندنهم و حصخاء و الملمنون و حأ

كفننر انسننان انقلننب مادتننه الكونخ  یحطننن وصننف الكننافر النن یة فننحنننطننل حالحكمننة و اذا 
كلحنم م یتنن ل فنخدخل الننار و خنجنور ان خالخجث و الك افنة و لنذا  كلنه حندركاتهنا  ب ا

ث هنو حناء و الملمننون فاالنسنان منن ححناالنجتن ه من مسنه خالكلب فصار نجسا رجسا 
اء حاء و ال حشعا  رؤباء الضاللة و انما الملمن من ئعا  االنجحس حشعا  االنجحانسان ل

كذلا الح  یواننات و النجاتنات و الجمنادات علنحو الكافر من ئعا  رؤباء الضاللة و 
كذلا النج جنور ان خ یضنا وجنود ئنرعخفان وصف النجوة ا یهذا النسل حرفا ححرف و 

س حا و لننحنننننا الحاوح یا و لننو ئننجنا لنننذهجن حالننذحننكننون نجخسننلخ عننن ئخصننه فالخ
ضنا خاء احناء و خناتم االنجحناء من ئعا  خاتم االنجحر ممكن فاالنجحف و غخحمحض تخو

 ا مر الحل ان عرفته. حت الحوصف فافهم و تجصر فقد واهلل الق
حسنب منا ذكرننا آنفننا  یلنة حعضنها نننور حعنض عحاذا عرفنت ان الوجنودات الشنرعفصنل 

كنان لوجنوده الكنون یالشرع یفلنذكر اآلن ان وجود الدان كمنا  منادة و  یله مادة و صنورة 
ة خنهو یفن یو مثنال مننه القن یفنة العنالحننور فضنل منن لط یصورة فمادة وجنوده الشنرع

 یلهننا فائننرقت و مالعهننا فننتألألت و ذلننا المثننال حالنسننجة النن یحعنند ان تجلنن یالنندان
ل و حنل حقحل حنالتحقحنالمرآة و لكن هنا مطلب دق یلشمس و ئجحها فكنور ا یالعال

كنل ئن  منن  هو ان اهلل بنجحانه حعند ان خلنل المناء االول ال منن ئن  حنال بنجب خلنل 
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فعنل منن  یجنرخان ال یهذه العرصة ححكم عدله الر نو  یذلا الماء حسجب و حكم ف
كنان  حسنب قجولنه فالسنجب یمسجب اال حقجول ذلا المسجب و علن یبجب عل و ان 
ك ظهر اثره اال اذا خا الخكامال قو منن  یفما قجل و ذلا حكم العندل السنارحقجل القا ل و 
ك خ ظهر لها ننور منا لنمخس حقوة انارتها ل یالشمس ف یالذرة انظر ال یالدرة ال ف و حنكنن 

دان خنالماء و ذلا ان الفاعل و القا ل  یظهر علخالجدار مثل ما  یظهر نورها علخس حل
كان   یاآلخر حالنسجة ال ی فضل الحدهما علللرب ال نهما فضل حالنسنجة یالرب و ان 

حسب صفة الفاعل و  یحد  منه االثر صد را علخنهما افهم ما اقول فالفاعل ی  یالت
كمنل قجولنه خ حسب قجول القا ل فان قجل ظهنر و اال لنم یظهر ظهورا علخلكن  ظهنر و ان 

ة صفة الفاعنل وافنل الظهنور الصند ر و حاحلكمل ظهوره و ان نقص نقص و ان ما ل الق
عنننه  یان خالفنت خنالف و ان ابننرعت االجاحنة قننارن الظهنور الصند ر و ان احطننأ تراخن

كمنا عرفنت فناذا عرفنت خعرصة التشنر یوجد فیحالجملة ال ع موجنود اال حفاعنل و قا نل 
كنوان متفاوتنة و ان یدة نقنول اننا قند  خهذه المقدمة السند كنان ننا بناحقا ان درجنات اال

ظهنر خات صلوحات ذلنا المناء و الحند و ان حكلها من ماء واحد و ذلا الجل انها فعل
كنون منا  یاالمكان ف یظهور ما ف یفان تما  الجطون الظهور و الحكمة تقتض كوان و  اال

كننوان فنن یفنن كلة و منهننا متجاعنندة  یاال االمكننان و تلننا النندرجات منهننا متقارحننة متشننا
كننل ئنن  الننحو منهننا حطنن  المطاوعننة و مننن الجننع المطاوعننة خنننة و منهننا بننرخمتجا  ین ان 

ف ابنر  مطاوعنة حنل اللطحنمجاعنده و الرق یمقارحه اقرب من االنقالب الن یاالنقالب ال
كله و اعصننخف و الشنن  امننو  لمننا حننظ الك حمننن الغلنن كننان االمننر خلمننا  یشننا خالفننه فنناذا 

كنن یالمسننججات علنن یكننذلا اختلننف ظهننور آثننار االبننجاب فنن ل حسننب مننا ذكرنننا فننال 
كل قاحلحصخ یتكمل حفعل مكمل حتخمتكمل  طاو  فعل خة حر مثله مستقال حعده و ال 

كنل مطناو   یلة الخاء ماحكل فاعل و انما االئ طناو  خائكالها ننافرة عنن ااندادها و ال 
كننون خختلننف المطاوعننة اللهننم اال ان خكمننال المطاوعننة فجقنندر تنننافر القا ننل للفاعننل 
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كل جهة عمل مثل عملنه خر مثله حصخ یطاوعه حتخ نجذ حفح القا ل موافقا للفاعل من 
 طالب اعظم من عججا حفهما و قل: و لو فهمت ما اقول لصار عججا  هذه الم

 و نحن النعرف الحانه     **  * **      ابماعنا  یطرب القمرخقد 
عرصننات القوا ننل فمنهننا مننا  یالكامننل و انجننث فنن یحالجملننة اذا صنندر النننور عننن العننال

ك افدرك خ لم طاو  خ طاو  ا  ال و منها ما ادرك و لمخ یمشعره حت ةذلا النور للطافته و 
ك افنة ان الجملنة و  یتنه فنحلمنافرته للفاعل و ادحاره عنه و منها ما ادرك و ماو  و منعه 

كما ئاء و اراد و هم فخالجملة ان  یمنافرته ف ذلا متندرجون  یطاوعه حل المطاوعة 
تكمل و صار مثله قاجما مقامه و ذلا مثل  یالمطاوعة حتو منها ما ادرك و ماو  حل 

اء لعلنوه عنن حنر االنجحندرك ننوره احند غخ القوا ل فلم یث ائر  علحنور الصادر االول ح
دعهم خن حسنب تفناوت منراتجهم و لنم یاء فقد ادركنوا و مناوعوا علنحمشاعرهم و اما االنج

ن هنم مننه یو اما اخوانه و الذروا مثله حصخ یطاوعوا حل المطاوعة حتخة ان حغلظة االن
كالض  اء و  ن  7نحرالمننلمنحامو لننذا قننال صنناروا مثلننه  یفقنند منناوعوا حتنن ان  ا و  ن و ه  د 

كذلا ننور الخلنل الثنانخ ، و اما رؤباء الضاللة فقد ادركوا و اد روا فلمالضاء  یطاوعوا و 
االنسان الرتفاعه عن مداركهم و اما االنسان فقند  ین ما بوحدركه اعخ حعد ما ائر  فلم

كننه و رقتننه و لكننن منننهم مننن لننم كاتجننا  المنننافقخ ادرك لصننفاء ادرا ن و منننهم مننن حطنناو  
كالملمن كانت قاحلاختال ین علحماو   ك حاتهم غلحف درجاتهم و لما  فة حظة حالنسجة 

غلننط و « رحصننخ فلننم: »21)در غلطنامننه مجموعننهروا حصننخ طنناوعوا حننل المطاوعننة فلننمخ لننم
 یاؤهم فقند مناوعوا حنل المطاوعنة حتنحمنثلهم و امنا اوصندربنت آمنده@( « صرخ فلم»

كنل مرتجنة حعند كالضنوء منن الضنوء و قناموا مقنامهم و هكنذا  مرتجنة و مثنال  صاروا منهم 
جا حتكمنل مننه ئنخدهن آخر و المنرآة و الجندار فنان الندهن  یذلا السراح المشر  عل

كلة و الصلو  حتحفش كالسراح االول و حصحشتعل فخ یجا حالمشا مقامه و  قو  خر براجا 
ة حر حه و التشتعل فاذا غاب السراح ذهب نورها حالكلحاما المرآة فتدرك السراح و تستن

ة و امنا حنالفعل یتهنا الكامننة منن القنوة النختخنرح نار تهنا عنن السنراح لمحقاحلفانها لجعد 
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كمننا  یحكننخس حالحنناجط فلنن كننان محجوحننا عننن السننراح  ینجغننخنننور السننراح  كننون خو ان 
ائننراقه و انمننا  یس االخننتالف فننحالكننل هننو السننراح و لنن یمظطلمننا هننذا و الفاعننل فنن

كلهننا و خئناء اهلل ان قجنول القوا نل افهنم منا اذكننره لنا و لنو  یاالخنتالف فن قلنب القوا نل 
كالدهن لفعل الن فخ كلها من العناصنر و لكنن حجعلها صالحة لالنفعال  ها الصلو  و 

و لنو ئناء  یر قولنه تعنالحتفسن یف یما ذكره القم یر انظر الینهج التد  یره علیتقد یجر
كله ن و ؤونخو ل ا ش اء اٍ ا  قال اهلل ماائركوا  ه یعص خك ا  ً ين حت ین وعص اویجعله ن 

هن ح ه ال ج ة و ن اآلل ة و یهن وا له عل یهن و اوت نهن و اعطیاحد لفعل و لكن اورون و نه
ل و الهغف  رة و یص  د  و  ا ق  ا  اٍ و  ن التفض  یس  ت قاا الث  ااب و العق  اب و لیاًس  تطاعة ل

قلجهمننا خدان منننه خنن، و انمننا ذلننا الن الفاعننل و القا ننل یانتهنن الرحه  ة و العف  ا و الص  ف 
ع انننوا  حننات المطلننل و جمحننع فعلحننالحكمننة ظهننور جم ین اقتضننشنناء و لكننخف حننك

كننان التنند  ات و ال حنند و انحننالخلننل و اصنننافه مننن الفعل كننذلا و ائننر  یتظهننر فلمننا  ر 
كل قاحل قجل المند ر المعنر  فالجنل ذلنا اختلنف خ حسجه و لم یة علحالمشر  قجل 

لطنول و العنر  نحنو ا یر و عندمها و ترتجنت علنحناالبنتنارة منن المن یمراتب الخلل فن
كابنتنارة حكل المطاوعة لكد رة قاحل یطاو  العالخ فكل خلل دان لم ته صار ابتنارته 

ت حنرا فناذا رفنع ائنراقه فنحكنون مسنتنخه حنالجدار من السراح فما دا  السراح مشنرقا عل
 یئنرع یه منولحعل یالعال یحالنسجة ال یكن له من نفسه نور فهذا الدانخ ابتنارته و لم

 یمثنال العنال یو لنه منادة هن یالوجنود الشنرع یهن یث االبنتنارة التنحنمنن حو هنو اثنره 
 ته فافهم و تجصر. حالصادر منه و صورة من نفس قاحل

فناذا  یث هنحننفسنها منن ح یالكون من نفس المنادة  نل هن یة فحاعلم ان القاحلفصل 
سننت حالشننر  فل یفننو امننا مننا جعلهننا  یعلنن یهنن یر هننحتصنن یاوجنندها الفاعننل تنوجنند ا

ة معننا و همننا حننة الكونحننو الماه یع الوجننود الكننونحننة مننن نفننس الوجننود  ننل جمحننالماه
ة و وجودهننا حننماه یكالموجنند الشننرع یدون الموجنند الشننرع یقاجمننان حالموجنند الكننون

جنة حو صورته منن ه یذلا الموجود الكون یعل یو ئجحه الملق یمثال الموجد الشرع
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نهمننا حالتننان ی ننل حنند   ذلننا القا یفلمننا وقننع المثننال علنن یذلننا الموجننود الكننون
كنان عل یان فانهما لما اقترنا عمل المثال فخاخر ه منن حنالموجود القا نل و احالنه عمنا 

المثال الفاعل و  یة و عمل القا ل فحئكله فحد  له حالة ثان یالكد رة و الك افة ال
ل هننو حة لننه فالمثنال المسنتححنمجعنه فحند  لننه حالنة ثان یصنجغه حصنجغه و احالنه النن

ة و اخننتص ذلننا المثننال حل هننو الصننورة الشننرعحو القا ننل المسننتح یشننرعالوجننود ال
ل حتلننا الصننورة و اختصننت تلننا الصننورة حننذلا المثننال و امننا المثننال قجننل حالمسننتح

كنذلا  یس حمادة لوجنوده الشنرعحاالبتحالة فال اختصا  له حذلا الشخص و ل و 
كون حصنورة منلمن و ال  سحمان و الكفنر و لنخصالح لال یالقا ل قجل االبتحالة هو وجود 

و  ین المثننال و الكننون و هننذا الوجننود هننو اثننر العننالیتولنند مننن  ننخ یكننافر فننالوجود الشننرع
س مادتنه حل ین و هذا الوجود الشرعحالسجع یه نسجة الواحد الحئعاعه و نوره نسجته ال

 ر نفسه وحنا باحقا ان اثر الش  غیمن نو  مادة الملثر و ال صورته من نو  صورته فانا قد  
كامنة ف یاته التحة من فعلحهو ظهوره حفعل ته ا خوو يا  يالق  7و هو قولنهه حالقوة حكانت 

كمنت ف یة االحد التخ، فالمثال هو آوثاله ااظهر عنها ااعاله ا فظهر افعاله عننا حقد 
كماالت ذلا المثال ال فر   ححعد ما انصجغ ف نه ینها و  یا حصجغا و تلا االفعال 

كلهنننا او  یال حمعنننن ة حنننة و الكلحنننالجمع یظهنننورا و وجنننودا و انمنننا الفنننر  فننن ان المثنننال 
المثنال  یذات ذ یته  ل حذكره فعد  االثر حمادته و صور یعها نعوذ حاهلل  ل حمعنحجم

كننون االثننر فنن رتجتننه لننه مننادة محنندودة ححنندودها مصننورة حصننورها  یفنناذا ال ئنن  اال هننو و 
ن المننلثر فننان االثننر حكننون االثننر عننخحنندهما فال الرمتننان مقرهمننا و صننقعهما التتجننا ران

ك راتننه و ال كمننا خمركننب مننن اج اجننه و المننلثر مجننرؤ عننن   عمننون درجننة مننن یكننون االثننر 
تلنا الندرجات درجنة المنلثر  یكنون اعلنخات وجود الملثر و من لة منن منارلنه حنان درج

د له حنحو حدود االثر و خة له و تحدخحنفسه و ابفلها درجة االثر نعوذ حاهلل فان ذلا تجز
س المنلثر صنرفا و االثنر حو حصنص و لن یمنه مكنان و ائنغل حنه مكنان او جن  یقد اخل

ره و اقترانه ان بنامحناهم حتغ یقتضخفان ذلا   عمه قو یكما  یئوحه حش  آخر عدم
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كنذا ال یو اال فالشوب حاالعندا  ممنا ال معنن فنان ذلنا  یعقنل ئنوحه حشن  وجنودخلنه و 
 یكننون ذلننا الكلننحن فحن مننن صنننف او نننو  او جنسننیس االثننر و المننلثر فننردحر و لننحیننتغ

كل واحد منهما قسنما مننه منع ممخمقسما و  ن منن مقسنم ح  خنا  فنان القسنمحنكون 
كنون احندهما فرعنا تاحعنا لوجنود خكون احدهما موجدا لآلخر و خعقل ان خواحد مجهم ال

كذلا ل كونا منن مقسنم واحند اال خا حان حن االثر و الملثر التشكیس النسجة  حاآلخر و 
كمنال االثنر و حقخعقنل ان خن منا منر و الحان احدهما ائد لع قتنه و تأصنله حكنون المنلثر 

ضا خس منه و الملثر احضاف فلخمحدود حاالاافة و ما ال االثر یضاف الخع ما حفان جم
كمال ئ  فان ذلا تركحعقل فخال یاحد كونه   یب و تك نر حالجملنة االثنر معندو  فنحنه 

 یة نعم االثر مذكور فحرتجة االثر حالكل یة و ذات الملثر ممتنعة فحرتجة ذات الملثر حالكل
جتنه حجتنه و هحه یالثر فانه علرأا من رؤا الفعل الخا  من الملثر المتعلل حذلا ا

كننذكر االلننف فننحننمننذكورة ف معرفننة هننذا القننول  ید الكاتننب و لكننن الشننأن فننخننحركننة  یه 
كل اثنر عنند منلثره القر ه حالمجمل و االئارة ال ث حنب مخلنو  حنفسنه و هنو منن حخنان 

ن حث اال ها  الصالح لكل تعحهو من ح یه یالت یة العالحن رأا من رؤا مشحیالتع
ة حث انه رأا منن رؤا المشنححده و مقامه من ح ین مذكور فحیث التعحح فاالثر من

 یحننده و ذات المننلثر و ظهورهننا اال هننام یذكر اال فننخننشنناحه اال نفسننه و الخة لننه فالحننالكل
سنت منن منادة حمقامه ل یجان عن المشا هة حه حالجملة مادة االثر مخترعة فخ ر یالكل

من ذاته ال من وصنفه المنلثر فاننه  یعنخلثر ست من صورة المحالملثر و صورته مجتدعة ل
كمنا   یف علنم االئنتقا  فمثنال الشنمس  ینناه فنیرتجنة االثنر التحناد حنروف اصنولهما 

كمال منن  یهو الممثل حه ف یالذ هذا المقا  هو اثر ذات الشمس و فعل من افعالها و 
هنو قناجم  احتنذاء ئن  و یكماالتها اخترعه اهلل بجحانه  ها ال منن ئن  و احتدعنه ال علن

نهنا یننه و  یس  حاوجدته حنفسه ل یا  صد ر من امرها الر  لرتجته و هو امرها الذح ها ق
قارننه منن خها احد مثلها المقارن لوقتا تراه حما حعل یتر یارتجاا و ال نسجة و هذا الذ

ضا المواع المقارن خعرصة الدهر و جا رت انت ا ینا فاذا القته و اثجتته فحمثال ع
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كنان  له و مرحنت التقارننه و انمنا تدركنه  یننا التنحقارننه منن مثالنا التنراه اآلن حعخمنا 
قولنون ان ننور الشنمس خخنا خة و الفر  ان ما بنمعت مشناحة الجررخححمشاعرك المثال

اثر الشمس فمرادهم من النور ذلا المثال و هو نور الشمس و ظهوره و الشمس حذلا 
دا و اما هذا النور خد زخكن زخ د الخاصة لمخرة اذ لوال صورة زحرة منحالمثال ئمس مستن

ة و انمنا خنة و ملثرخننهمنا اثریسنت النسنجة  حالقنر  فل یالجو حالنسنجة الن یر فحالمستط
كما مر آنفا نعم نسجة هذا النور الحنحو التكم یعل یه  یالقر  ائجه ئ  حنالمعن یل 

 یة غراننا فنل حالجملنحنر و تكمحجان تنأثحالمنرآة ئن یفن یری یل فالذحالمقصود للتمث
 س االثنر حالمنادة و الصنورة و لن یالرتجنة و فن یشنتركان فنخهذا الفصل ان االثر و المنلثر ال

خلنل ال منن ئن  هنو  یاننا قلنت بناحقا ان النذو ان قلنت رتجة ذات الملثر  یمذكورا ف
كل ئ  منه و هنا تقول ان االثر من الملثر ال من ئ  فك ن یف الجمع  حالماء االول ثم 

جة حه یان اهلل بجحانه خلل االمكان حنفسه و من نفسه و علقلت ن حاقضن المتنیهذ
كنا ینفسه و الاعن كنل  ن و ینفس الذات  ل نفنس االمكنان ثنم خلنل منن هنذا االمكنان 

ره حقارنه ئ  غخاالمكان فان االمكان الل(  ص خح)تخصص حذلا تحص یس معنحل
كننل ئنن  منننه و الخ كننوان حمادتهننا و صننورتها ع االحننه  ننل المننراد ان جمحننه و فحننقطعننه  ننل 

واحند  یمعنن یكلهنا علن یتنر یالجمعن یهنا حنالنظر اال هنامحر فناذا نظنرت الحقاجمة حنالغ
كننون فنن كونننه و خهننذا اللحننال  یفكننل  ان اهلل  یره هننذا معنننحننكننون غخصننلح ان خنعنند  

كوان و لكن مطالنب الحكمنة دق مكنن خقنة و الحبجحانه خلل االمكان ثم خلل منه اال
كلها ف فنر  حخالف الواقنع فخجا منها توهم ما حواحد فاذا بمع الجاهل ئمكان  یئر  

كوان  یه حتحعل توهم خانه لو بمعنا نقول ان اهلل خلل ححر االمكان اول ثم خلل منه اال
 عم انه اغترف منه غرفة لكل موجود و الجست صورة خاصة و لعل ئنطر یححرا اول ثم 

حننه ذلننا  ننل  یرف و نحننن النعنننغتحاآلن و بنن یغتننرف الننخ تننه لننمخححر یعلنن یمنهننا حقنن
كنون حنال امكنان و ال امكنان اال فنخ لم كنون و ال  كنون اال فن یكن امكنان حنال   یالكنون و ال 

كتاحا فنال منداد لنا اال فن كتجته  كمثقال مداد  انمن الحنروف و ال  یاالمكان و مثلهما 
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ه حنظنر حنره اذا نظنرت الحنس ئن  غحلن یحروف اال من ذلا المداد و ذلا المنداد النذ
ه حنظر الكتاب فهو حره و ان نظرت الحره و هو صالح لهذا الكتاب و لغحغ یمداد الترال

ره افهم منا اقولنه حكتب حه غخجمع مداده و خو  یمحخكون خا  و حامكانه صالح الن 
كوان صالحة  یلا فان ئجت قلت ما بو اهلل اكوان و ان ئجت قلت امكان و لكن اال

 لجملنة ان اهلل بننجحانه خلنل الشنمس و خلننل رهنا حاحو تكتنب حامكانهننا غ یالن تمحن
ها حنظر االمكنان امكنان ال حع ذلا اذا نظرت الححالشمس نورها و حنورها نور نورها و جم

كل ذرة منه صالحة الن حنها فی   یتما كون اثرا و ملثرا فخلل الشمس نورهنا ال منن خه و 
كنون و منادة مكوننة و ال یعنخئ   كنون خن و االمكنان الر ممكنحنحنه اننه غ یعننخحه ال من 

س االمكنان منادة حرهنا فلنحسنت المنادة ححصنة منن االمكنان انم  هنا غحمادة لش  و ل
ر االمكنان فاالمكنان حنرهنا و ال ئن  غحغ یضنم  هنا صنورة و هنخلش  احدا فان المادة ما 

ال اثنر و ال منلثر و  یاللحنال االمكنان یره ففحمادة الكل و صورة الكل و الكل و ال ئ  غ
ك یالكوناللحال  یف خلنل حعنض خعقل ان خف حخلل الملثر اثره ال من ئ  و ان قلت 

ه حننس فحصننقعه قلننت ان االمكننان امكانننان امكننان مطلننل و لنن یاالمكننان حعضننا و هننو فنن
د و هو نفنس حر االمكانات و امكان مقیبا یحالنسجة ال یحعض و حعض و انما هو احد

كنننون حكنننون خلنننل امكنننان ح كمنننا عرفنننت فكمنننا اننننه خلنننل  كنننوان  ر و حامكنننان و ال اننناال
عم الكنل و هنناك ال اثنر و ال منلثر و قرحنه خصحة امال  المطلل و هو  یجتمعان اال فخال
كقرحننه مننن المننلثر فننافهم و لننو اردنننا ان نشننر  جم یالنن  یع مقامننات االئننكال لفنننحنناالثننر 

 .المقال یفنخالعمر قجل ان 
كننان فنن یاغلننب مننا ذكرنننا فننفصننل  ك یالطننول الشننرع یئننر  معننن یهننذا الجنناب  ة حننفحو 

كفا یصد ر االثر من المنلثر و فن كاننت  حسنطت القنول  یة و حنال  اال اننخندون منا ذكنرت 
ده اهلل و خناحد قجنل السناجل ا یسألنخ لخفاء هذه المساجل و حعد االذهان عنها و النه لم

ت حنحسنط القنول و قند وف یع ذلا الحجم یخ مجسومة فدعانخكتب المشا یتكن ف لم
نحنننو االجمنننال  یاآلن علننن(( 21نامنننه ربننناجل )فلنشنننر )غلطحنننه و الحمننند هلل فلنشنننر  
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ر محنل السنلال و لكنن حنه تمنا  المقصنود فنان حنة النه غحالسلسلة العرا یالمحض ال
كامل فحاالئ ما هنو حنه حاء تعرف حاادادها اعلم ان االثر اذا صدر من الملثر صدر و هو 
قاجم حمنلثره  كونه هو فان الملثر اوجده ال من ئ  و هو  یجب فخر فاقد لش  مما حغ هو

كامننل فحننمسنتغن حننه عننن غ فانننه  یكونننه اثننرا مجنندأ و منتهنن یمننا هننو حننه هننو و لننه فننحره فهننو 
الرقة و الغلظة و القنوة  یمنتهاه مراتب مختلفة ف یمحدود عند ملثره و له من مجدجه ال

السلسننلة  یة المختلفننة للشنن  هننحننفهننذه المراتننب الذات ر االانندادیو الضننعف و بننا
ه حنالرجنو  ال ینجغنخهذا الكتاب ئنطرا ممنا  یة عندنا و قد ئرحنا قجل ذلا فحالعرا

كلها من مادة واحدة نوعا اال ان لها مراتب عد اللطافة و الك افة  یدة فخفهذه المراتب 
فنة ح نل منادة العقنل لط اللطافنة و الك افنة یس منادة العقنل و منادة الننفس بنواء فنحفل
ك حة و الكلخث انها تصور حالمعنوححح ة خث انها تصور حالصورحفة حححة و مادة النفس 

كل صورة تلجس عل یة و الصور علحو الج ج كل مادة و تندرح هنذه  یحسب المواد فال 
كتنندرح ننور السننراح فالحصنة الجع ك ننف و ا نرد و اظلننم منن الحصننة حننالمراتنب  دة مننه ا

د و لنو اخنذ حنالجع یلنجس علنخان  ینجغنخب التلجس ما خخذ حصة من القرجة فلو ایالقر
كننل منهننا مننا خب  ننل خننالقر یلننجس علننخان  ینجغننخد التلننجس مننا حننحصننة مننن الجع لننجس 

ع حالحكمة اظهار جم یقتضخة و حاالثر النها امكاناته الذات ینابجه و هذه الك رات فخ
حدا الن حه اختالل النظا  و فساد عد  خروجه ا یقتضخان اال ما حالع یان الحالك یما ف

امكان االثر تكون حالقوة و ال حد و ان تظهنر و ظهنرت و الفنر   یر فهذه الك رات فیالتد 
مثنل لنه حصنورة خن االحد و الواحند و الجنوهر و العنر  و ین آثارها هو الفر   ینها و  ی 

 ینجغخكما مر و ه خفاء حا و لكن هذا المثال فخالمرا یوجها المتصلة حه و ائجاحها ف
كاالحد ف یه فالشخص فحلا التد ر ف ة حناالحند مول یاالعداد فنسجة العدد الن یآثاره 

كنان و لنمخ تم لمخ ة فاالحد ما لمحنفسه عرا یو نسجة االحد ف كنن خ ظهنر حاالعنداد و ان 
كنان هنذه االعنداد هنخ احدا حال اعنداد و لنم وجنود االحند  یكنن احندا اعنداد حنال احند و ان 

كنذلا منا لنم قة االحد فو  هذه االعنداد رتجنة حاال ان حق یالظهور تم خلقنة الشن  خن و 
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ة و مراتجها منن تمنا  حنفسه حالسلسلة العرا یحد  منه اآلثار و تمامه فخ نفسه لم یف
مكننن خالرتننب موجننودا احنندا آه آه ال یكننن حنناقخ مننا حننه الشنن  ئنن  و لننوال رتجننة مننن رتجهننا لننم

حتمنل و منا خحتمنل و منن العلنم منا الخالعلنم منا  علمنه فنان مننخع ما حللعالم ئر  جم
مجلنس واحند  یو  واحند فنینكتاب واحند او  یعه فحمكن ئر  جمخقال الخمكن ان خ

 فالمستعان حاهلل و ال قوة اال حاهلل. 
كنل مرتجنة منن مراتنب السلسنلة حجنة اال نواب السناحقة و تسنمحنت یفنالجاب الخامس  ة 

عرفنا و ال قوة اال خاه و خلهمنا اهلل بجحانه اخا مما هحة و ئرحها و اقامة الجرهان علحالطول
 هذا الجاب فصول:  یحاهلل و ف
رته عنرف حن حصنحما ذكرنا من اال واب و الفصول و فتح اهلل عحاعلم ان من تد ر ففصل 

كونا لن یملا اهلل بجحانه ف یف ید التححال غجار ان الموال ة و خننهنا اثریس  حرتجة واحدة 
كلهنناخننملثر ضننا مننن مننادة خجننوهر هننذا العننالم و ارواحهننا ا یمننن مننادة واحنندة و هنن ة النهننا 

ب جوهر هذا العنالم و اننه لكنل دان منهنا ان حب هذا العالم و غحجوهر غ یواحدة و ه
كلهنا مننن ظهننورات مشن یلحنل حالعننالخ ة اهلل بننجحانه الظنناهرة حمطلنل تلننا الرتجننة و حو 

كمننا مننر و لننحفعل الخلننل  یادننن یة الننحنسننجة المشنن هننا ترتننب وحنهننا حالنسننجة الیس  حاتهننا 
كلها مخلوقنة حنفسنها لند یاعل یكنسجتها ال  یل فنحنها و قند منر قلیالخلل حال تفاوت و 

 یمة و اما الترتب فهو عند مالحظة حعضها الحالفطرة السل یه فحذلا و حسطنا القول ف
 یافننراد الرتجننة الواحنندة اال فنن یاصننطالحنا فننال ترتننب فنن یع فننخالتشننر یحعننض و هننذه هنن

 یو اوبناا و حعضنها اقنرب الن یع لالفنراد مجندأ و منتهنخالتشر یة ففحلوجودات الشرعا
ن خلقه نسنجة ینه و  یس  حللخلل و ل س اهلل بجحانه حمجدأ حالمجدأ و حعضها احعد و ل

ه مننن حعننض و حعضننها ائننجه حننه مننن حعننض نعننوذ حنناهلل و حننكننون حعضننها اقننرب الخ یحتنن
ة هننذا اذا اخننذ حاء حالمشننحا ثننم خلننل االئننة حنفسننهحته اذ خلننل اهلل المشننحكننذلا مشنن

 یة مجنندأ االفننراد فهننحكننل رتجننة و ان اخننذ المشنن یفنن یة الظهننور االعظننم االمالقننحالمشنن
تان حة مشنحر االفراد ترتنب فالمشنین باینها و  یاول االفراد و   یة و هحعخة التشرحالمش
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ة حالمشننة و ححخلننل الوجننودات الشننرعخة حة الشننرعحة فالتغفننل فجالمشننحة و ئننرعحننكون
كوان ظهنور المشن یة علنحنخلنل الوجنودات الكونخة حالكون ة حنة الكونحنسنجة واحندة فناال

ة ظهرت لهنا  هنا و السلسنلة حة الشرعحة ظهور المشحظهرت لها  ها و الوجودات الشرع
كوان فتد ر و انصنف و اتنرك االبنت یهنا ال فحة هحة الشرعحالطول ناا حمنا بنمعت حاال

 قول.خعرف ما خممن ال
نننات و اكمننل خائننرف الكا 9ان محمنند  ننن عجننداهلل ید اجمننع المسننلمون علننقننفصننل 

كوننننا و ئنننرعا و نطنننل حنننذلا الكتننناب ح كنننون اول قنننول خث حنننالموجنننودات  امنننرت ان ا
لحقه الحنل خسجقه با ل و الخو تواتر حذلا االخجار انه الن یانا اول العاحدو ن حالمسلم

كوننا و خادراكه مامع و الاظن لذلا منكنرا  یطمع فخو ال نكنره فهنو اول الخلنل و مجندؤه 
كونا و الشرعحة الكونحئرعا فهو المش قناا حنه فمننهم خع الخلل حعده حة ئرعا و جمحة 

اًو ام ق درة  نن ئنهاب ث منار  خحند یفن یو لنذلا رود عننه حنب منه و منهم حعخقر
 یالن ه و جنب هی ا ن ن وعان يو اوا الهعان 7نح ن الحس یعلث خحد یو ف تهیالرب و وش

 7نحقنننوت الحسنن یو فنن د خ  د اٍ و  ا نرخ  ریو او  ر  و حكه  ه اذا ش  جنا ش  اء اٍ و ان قننال 
تك و وهكن  ا ًرادت  ك و جعل  ب عق  الهن وناص  ب یاج  ك وس  كنا لهش  یجعل  ب قل  اب اول

ك ااون و ا احطن ب ا ك یاواورك و نااو هن و یاانب اذا شجب و ا تش اء حرك ب و ن اس رارون 
كنان  عق ادون  يالس نتهن و ا ااهه تهن ح ه عن ك ا  ياحدأ  ون ارادتك عل الندعاء، فناذا 

كونا و ئرعا فهو المجدء النذ 9محمد قناا خ یاول الخلل حالكتاب و السنة و االجما  
كونه ظاهرا خحه الكل و قد عرفت انه ال كنان ائنرف الخلنل و اول ضر حالمقا   حشرا و لما 

كخالخلننل ال حنند و ان  عننة و حة و اعنندلهم مجحنونننة و ائننرفهم بننجحكننون الطننف الخلننل 
كنان  یمدارح الكون حت یة النه  ها صعد الحائدهم روحان كنذلا  كنان  صار اوله فاذا 

 ن لا مقدار ئنرافته و لطافتنهیهم  هاء و ظهورا و لو ئجت ان ا یاعظم الخلل نورا و اقو
ع الخلنننل لسنننانا و عمنننرت عمنننر الننندهر حنننت حقننندر جمحنننتنننه و اعتدالنننه و اعطحو روحان

الصننفاء و الجهنناء و  یعشننر مننن معشنناره فانننه فننو  مننداركنا و مشنناعرنا فنن یماقنندرت علنن
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ان الهواء جسم مثل التراب  یة مثلنا االترحمقا  القطج یاء و االعتدال و هو حشر فحالض
كسانا  ل الجلورة حجحو انت التدركه حع هنا و االفنالك جسنم یر االحجار و اننت التریر 

الوجنود  یالننو  و الجننس فن یر االجسا  و انت التحسها فكون ئن  مثنل ئن  فنیكسا
ة ثم من المخامب حكنم حالشخص یة و ال فحالذات یكون مثله فخوجب ان یال یالعرا

كل االمة او الجشر فان عممت المثل  یمثلهم ف ة فقل نعوذ حاهلل انهحو ال ئا انا تقول 
اقنول  یالوجنود الجسنمان یاالخنال   نل فن یحة و ان قلت ال فنحالجهل و االعمال القج

كنان مجتلنحاذا عممت المثل  یة و ان قلنت ال فنحع االمنرا  الجسنمحنحجم یة فقل انه 
كننال نج مننثال و قجنن یفنناالعنرا  و االمننرا   ننل  كنان ابننود  ح حنفنس الجسننم اقننول فقننل 

كونه انسانا حشر یالمنظر نعوذ حاهلل و ان قلت ال  ل ف ه انه حشر اقنول حصد  علخا خنفس 
كمنا ان للجسننم درجنات و مراتننب و اعنناله  فلنذلا درجننات و مراتنب و اعنناله منا ذكرنننا 

كنذا منن  یالن یوحینقول للعناصنر اننا حشنر منثلكم اال اننه خجسم العر  فالعر   كنذا و 
كل الخلل ف یاالمر و النه ة و ان لنجس لجناا حنونته االصلحك یحالجملة هو الطف من 

كنان حخلعها عن وئخ یاالعرا  الت كنان ائند ننورا و قنوة و  ا و قد خلنع فلمنا  كنذلا 
كل الخلل حتن تنه منا  راءهنا منن ختنه و هوححجنب انخاننه ال یقدرة و علما و احامة من 

ة و حنننفسننه حالكل یته و ارادتننه مقنندار ذرة فقنند افنننحانه و قدرتننه و مشننكمنناالت اهلل بننجح
كاننت لهنذه االفنواه الفناغرة اوكحناظهر رحه حالكل كاننت لهنذه الصند ر بنعة حنة و لنو  ة او 

دان و لكنن هنم حاكناف هذا الم یح حالجوالن فخسترحجا لحعنان القلم ئ یلكنت ارخ
ان فهنذا حنان و ننتكلم حظناهر الجمن هم الحمالت فلنقنجض العنن یالتحمل اهون عند

كالحدحنمقا  القطج یة اهلل بجحانه فحف الجل ذلا صار عند مشخالوجود الشر دة خنة 
كائنرا  الشنمس فن یالمحماة فائر  ف كنوان و القوا نل  ا و لنذلا حالندن یعرصات اال

ضننا قنند تننواتر حننه االخجننار ان اهلل خر و الشننمس و ذلننا احننبننماه اهلل بننجحانه السننراح المن
 یحتناح النخث الحنجنات حححهم منن الطیه خلقهم اول ثم خلل من نورهم ما بوبجحان

ان النهننا قنند مننألت االصننقا  و مرقننت االبننما  و المننراد مننن خلننل مننا بننواهم مننن ینن 
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الرفنرف االخضنر تحنت  رقنة  یفن یو هنو خلقهنم الثنان یعخن  هنم خلقهنم التشنرحجحالط
ا حخلل خلقا ثان ین قال حلر الست  رحكم فمحن قال لهم حذلا النور المستطحاآلا ح

ن منن االجاحنة فخلقهنم حفاذا لهذا الخلل ماء من ذلا السلال و هو الماء العنذب و من
كنانوا ذرا حخلقا ئرع مقنا   یف فنخن فهنذا الوجنود الشنریزحنن ممحد ون مكنونخنا حعد ان 

كننن مننن خننة النورحننة هننو اول خلننل و اول رتجننة مننن السلسننلة الطولحننالقطج ة فاحفظننه و 
كر ن فقننند قنننا  حهم اجمعنننحو امنننا خلفننناؤه و آلنننه المعصنننومون صنننلوات اهلل علنننن یالشنننا

نتننه و نننوره و روحننه و نفسننه و تننواترت حننذلا حة انهننم مننن مخعشننر یاالجمننا  مننن االثن
كنانوا منننه و هنو منننهم حة المجاهلنة و غخننآ یاخجنارهم و نطنل حننذلا الكتناب فن رهننا فلمنا 

كانوا جم یكانوا ف تفرقون خقة و حالحق یجتمعون فخل للخل یعا مجادحرتجته و درجته و 
كنان الحقهنم خل یعلن یجنرخآخنرهم منا  یعلن یجنرخالظهنور و  یف فنة حاولهنم و لنذلا 

اللطافنة و  ید منن ذلنا فهنم فنخنل ازحندل یذلا الن یف یحتاح االثناعشرخباحقهم و ال
 فتد ر.  یاالول یة و هحرتجة واحدة من السلسلة الطول یعهم فحة بواء و جمخالحكا
خلقه و خلفاؤه  یهم حجج اهلل علحاء بال  اهلل علحب ان االنجخثم ال ئا و ال رفصل 

اهلل  یحننالده و مهنناحط وحنن یه فننحنناداء اوامننره و نواه یعجنناده و القنناجمون مقننا  اهلل فنن یفنن
ات و نطل حه الكتاب و السننة خع ذلا من الضر رحو مختلف مالجكته و جمبجحانه 
ر العجننناد و العجننناد یبنننا یكنننانوا حجنننج اهلل علنننه االجمنننا  و ال ئنننا انهنننم حنننو قنننا  عل

منون حنه حقخهم متناحعتهم و قند اعطنوا منن القنوة و القندرة منا حجب علنخمحجوجون  هم 
ة اهلل حمنن آثنار مشن یهن یننات التنحات الجخنهم حنالمعج ات الجناهرات و اآلحالحجة علن

هلل الحنال  اظهار خوار  العادات و مخارن علم ا یة اهلل فحبجحانه فقد جعلوا اوكار مش
ه بجحانه اما ربنلهم حم مصالح الخلل و هم ادالء علحه و تعلحاوامر اهلل بجحانه و نواه

كوننوا ربنل اهلل خ اء فنان لنمحنر االنجیالصفات المذكورة و اما بنا یكونهم عل یفال ئا ف
كننانوا حملننة المعننارف للتعلنن یصننال امننر او نهننخا یفنن  یم و حملننة االمننر و النهننحو لكننن 

كخه فحقنناحننضننا ممننا ال ئننا فخا االنفسننهم و هننذ ل یخننالف حقننا ینوننناتهم علننحقهم و 
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كحالرع كححتنة ال تأب یهم النوححن ل علنخة الحنوناتهم الن الرعحة و  ة خندا و غاحنسنا و ال تأ
عرفونهنا حل فینكشنف لهنم الحقناخة عن الحجة و ان ترقنوا حالمجاهندات خعلومهم الروا

اء حننلسنننة و االجمننا  فاصننل نننو  االنجهننا حالموارنننة حالكتنناب و احثجتننون علخنننة و خمعا
كنانوا فننحننر ننو  الرعحننننا غخعا و تكوختشنر كسنناحننمقنا  القطج یة و ان  كمننا حنر الرعیة حشنرا  ة 

قنل خ ن و لنمحكنونهم معصنوم یة علنخعشنر یانه قد قنا  االجمنا  منن االثن یعرفت االتر
ل حو الدلر المعصو  حتة حر نو  غحة احدا فنو  المعصو  غحرهم من الرعحقاجل حعصمة غ

و هم اقتنده یاهلل فجهند ین هندیاولجنا النذ عصمتهم من الكتناب قولنه بنجحانه  یعل
قنننول اهلل خن و حر المعصنننومحننه المعصننو  حاالقتنننداء حغحنننأمر اهلل بننجحانه نجخنننعقننل ان خال

اء عنادلون و حنن فاالنجحة للعنادلخنفثجتنت الهدان حالقو  الظنالم یهدیان اهلل البجحانه 
فلما ثجت انهم عادلون فقد نالهم عهد االمامة و هم اجمنة ن حالمالظ ینال عهدخالقال 

منا انهنم منن ننو  واحند قولنه بنجحانه  یل علنحن امنروا حاالقتنداء  هنم و الندلیالخلل الذ
قنل آمننا حناهلل و منا انن ل و قولنه بنجحانه ن احند مننهم یون منن ر هنم النفنر   نحنالنج یاوت
ون مننن ر هننم حننو النج یسننحو ع یموبنن یاوتننو مننا قولننه  یالننم حا ننره ینننا و مننا اننن ل علننحعل

نهم ینل  ینجور الحند التفرخهم من نو  واحد الحفهم بال  اهلل علن احد منهم یالنفر   
كما قال ینهم و  یل  یهم و ال التفرحبال  اهلل عل كفرون حاهلل و ربله خن یان الذن ر هم 

ئرف الخلل حعد محمند و ما ذكرنا ا یة، فهم علخاآلن اهلل و ربله یفرقوا  خدون ان خریو 
عهم فنناذا صنناروا حمننان  هننم حجمننخجننب االخون یمعصننومون مطهننرون مهنند :محمنند آل

ب و حننوعهم نصن یس الحد فنحة و لحة من السلسلة الطولحالدرجة الثان یكذلا فهم ف
كان نج حعند خناتم  یأتخننوعنه حداهنة و ال یفن یشنارك النجنخال یس حنجنحا فكنل منن لنحناال 

قا للعصمة و المعج ة و خا الحكون نجخهم احد حه و علحبالمه علن صلوات اهلل و حیالنج
المجنندأ و لننذلا بننماهم  یمننا ذكرنننا عننرف انهننم اقننرب الخلننل الننحفمننن تنند ر ف یالننوح

عتنا مننن الخلننل االول جعلهننم اهلل حن انهننم قننو  مننن ئننییخجننر الكننر   یالخلننل االول فنن
كذلا ابتناروا حنور المجدأ قجنل جم كانوا  شناركهم خ ع الخلنل و لنمحنخلف العر  فلما 
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تهم انوار المجندأ حعهم و صفاء بجخرهم فحكوا حاعتدال مجاحنو  تلا االبتنارة غ یف
عرصننات االمكننان نننورهم فمنننهم مننن ابننتنار حنننورهم و منننهم مننن  یو انتشننر منننهم فنن

 یمركننب مننن مننادة هنن یسننتنر فمننن ابننتنار حنننورهم و آمننن  هننم خلننل لننه وجننود ثننانوخ لننم
ل حئننجت تفصنن امت ننالهم و اجنناحتهم و ان  یاتهم و صننورة هننخننهو یفنن یمثننالهم الملقنن

كفاحالمشناعر فنان ف د و ئرحه و ئر خن فراجع الفواحن الخلقیهذ  یة و حنال  فالنذخنهنا 
و هنو النجنوة ال  یة وجنودهم الشنرعحنمقا  القطج یف :محمد منهم من ئعا  محمد و آل

كننوانهم الجشننر كننوانهم ئننعا  الحقحننالقطج یهننا معهننم فننحشنناركون فخ یة التننخا قننة حة نعننم ا
كما مر فتد ر. خالمحمد  ة 

هم ائرف الخلل هو االنسان و حن بال  اهلل علحیب ان حعد النجخثم ال ئا و ال رفصل 
ان  یم فنحشنا حكنخ عة و لنمحن و الشحالمسلمقد قا  حذلا اجما  العقالء فضال عن 

د و خواصنهم منن حنوان و النجات و الجماد و هم ائرف الموالحر نو  الححنو  االنسان غ
 یعلنن یالعلننم و الحلننم و الننذكر و الفكننر و النجاهننة و الن اهننة و الحكمننة و النطننل التخفنن

كننون خلقننة بنناحننغ یسننت تلننا الخصننال فننحعاقننل و ل كننذا  نننافع د لمحننر الموالیرهم و 
االر  و  یالسنموات و منا فن یتروا ان اهلل بنخر لكنم منا فن الماالنسان مسخرة لهم فقال 

عننا حاالر  جم یخلننل لكننم مننا فننة، و قننال خنناآلكم نعمننه ظنناهرة و حامنننة حابننجغ علنن
المالجكنة و امنا الملمننون مننهم فقند  یر االنوا  حتنیفاالنسان نو  خا  ائرف من با

كانوا ائرف االننوا  حالكتناب و السننة و حمحج ان الملجكة لخدامنا و خدا  یرو نا فاذا 
كرمننا رهم و قند قنال اهلل حنوعهم و فصلهم مولود غ یشاركهم فخاجما  العقالء ال و لقند 

ر حننك  یجنات و فضنلناهم علنحالجنر و الجحنر و ررقنناهم منن الط یآد  و حملنناهم فن یحنن
وان و النجات و حلجن و الحه الملجكة و احفضلوا عل یر الذحو الك ال حممن خلقنا تفض

ة یالص ورة اًنس ان 7یو قال علم خاحسن تقو یخلقنا االنسان فالجماد حالجداهة و قال 
كبر حجة اٍ عل يو كانوا ف خلقه يا كذا  كانوا  الرتجنة الثالثنة منن الوجنود و  یالخجر ، فاذا 

مثننل  یس الحنند فننحد لننحننع الموالحنناء قجننل جمحننة فابننتناروا حنننور االنجحننالسلسننلة الطول
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ر یالحظنا دخلون خنو انمنا  یدخلون جنان االنابخان الجن ال یب االترحابتنارتهم نص
المحشنننر و  یدرجننتهم فنن یصننلون الننخوانننات الحو الح یظننل جنننان االنابنن یهنن یالتنن
رهم فلمنا انتشنر حنرتجنتهم غ یشناركهم فنخاننه ال یجقون حقاجهم فهذه و امثالها ادلة علیال

جنون و حصنل لهنم وجنود حة ابنتنار مننه الملمننون المجحمكانالقوا ل اال یاء فحنور االنج
خلقهم  یاء و ظلهم و صورة من اجاحتهم فهم فحلهم مادة من ئعا  االنج یئرع یثانو

 قتهم فتد ر. حئعا  حق یالكون یخلقهم االول یاء و فحئعا  االنج یالثانو
ا القنول حأتحوان و بنحند الححنب ان حعد االنسنان ائنرف الموالخثم ال ئا و ال رفصل 

 ید الظاهرة فترقب فقد اتفل العقالء علحالجن و الملجكة حعد فراغنا عن امر الموال یف
هم رو  ئناعر لهنم حصنر و بنمع و ئنم و حوان ائنرف منن النجنات و الجمناد و فنحان الح

ة و رو  اصنلها االفنالك و خلنل حنة انتقالخندذو  و لمس و رااء و غضب و حركات ارا
ن و قد یذلا عاقل فضال عن متد یشا فخلمنافعهم النجات و الجماد و بخر لهم ال

هننا و الججننال حو االر  حعنند ذلننا دحاهننا اخننرح منهننا ماءهننا و مرعقننال اهلل بننجحانه 
كمخو حندها متاعنا لكنم و النعنامكم حارب وان حنكشنفان عنن ان للحخ یل و االعرا نحنث 
وان مننن االفننالك حننع و نفننس الحخة مننن الطجنناحننس للنجننات الن النننفس النجاتحرجننة لنند

رهنا منن النجنات و الجمناد و حه غحنشناركها فخال یر نو  النجات و ائرف و اعلنحفنوعها غ
وة حنننت عنننن الححنننو النجنننات ماء و ال االمنننوات حننناالح یسنننتوخو القنننول اهلل بنننجحانه خ

كانت فاالبتنار یان فخستوخة حداهة فالحوانحالح كذلا  كانت  الدرجة الراحعنة  یة فاذا 
 یكنون الندانخة اال ان حنحالطول یة و النعننحمن الوجود و الرتجة الراحعة من السلسلة الطول

شاركه النجنات خالنجات ال یوان فحكن رو  الحخ النو  فاذا لم یف یر مشارك مع العالحغ
 یان وجننوده الشننرعوحنن ننرو  الح یس لننه مننادة روحننه و ال صننورته و نعنننحروحننه فلنن یفنن

عرصننات القوا ننل و  ین حعنند مننا ائننر  نننورهم فننحالمننلمن ب مننن ئننعا  حننوان الطحفننالح
كذلا لكان حخ لم جا و لنه حوانا محستنر نجات و ال جماد مثل ابتنارته و لو ابتنار ئ  

و  یالشرع یالوجود یالثان ن و صورة من اجاحته و هما خلقهحمادة من فضل نور الملمن
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كان ف من ئعا   یوانات فهحة و اما اكوان الححالعرا یشاركهم فخ یجود الكونالو یان 
كما مر فتد ر فححق كننه منا اقنول  یتصنل الن یما ذكرت بناحقا و الحقنا حتنحقة االنسان 

 لا ان ئاء اهلل. 
 یس فنحة منا لنحه من النفس النجاتحوان النجات ائرف و فحثم ال ئا ان حعد الحفصل 

ا  مننن الجاذحننة و الهااننمة و الدافعننة و المابننكة و و خننو یالجمنناد حداهننة و لننه قننو
ر ننو  الجمناد و حنن ان نوعنه غحما دونه و منن الجنحس فحادة و النقصان ما لخة و الزیالمر 

ر حسنتنخلمنا  راجنه حداهنة و  یه اجما  العقالء و هو الطنف و ائنرف و اعندل و احكنحعل
ة منن درجنات الوجنود و الدرجنة الخامسن یر الجمناد فهنو فنحسنتنخه ما الحعل یمن العال

الجمنناد ممننا  یة النجننات علننحة و ائننرفحننالرتجننة الخامسننة مننن مراتننب السلسننلة الطول
ان له  یئاهدان عل 7یعن عل یل و االعرا حث الكمخمسكة و حد یذ یعل یالتخف

كننان لننه نفننس لعننده اول قجننل حو لنن یالنننفس االولنن ینفسننا و هنن س للجمنناد نفننس و لننو 
ك یلانظر االنجات و قوله بجحانه  و امثالهنا االر  حعد موتها  حیحخف حآثار رحمة اهلل 

كائننفة عننن ان النجننات حننخننمننن اآل قننول اهلل خت و حننة و الجمنناد محننعحوة مجحننحح یات 
مننن  یاء اعلننحننكننون االحخا خسننتوخ فنناذ لننماء و ال االمننوات حنناالح یسننتوخو مابننجحانه 

جنة ئنرعا حاننات الطوحجنة ئنعا  الححاالبنتناره فالنجاتنات الط یان فخستوخاالموات و ال
كما مر فتد ر. حقة الححمن ئعا  حق یو خلقها الكون یالخلل الثانو یف  وانات 

كله الجماد و تسفله عن السنوا ل حندفصل  الدرجنة السنافلة  یفهنو فن یهیثم حعد ذلا 
ن و حالمراتنب فتجنر ة فهنو آخنحنرة من مراتنب السلسنلة الطولحمن الدرجات و الرتجة االخ

كننل مرتجننة مننن هننذه المراتننب لهننا نوع ة و حننظهننر لمننن نظننر و احصننر و انصننف فنناعتجر ان 
كانت فل(  ست خح)لس حة لحروحان  یمكنن فنخمنا دونهنا حنالقوة و  هنا  یلما دونها و ان 

 یالن یصناحب المعجن  الندان یرقنیو قند  یدرجنة العنال یالن یجلغ اهلل الندانیالقدرة ان 
منن الوصنول  یقوة الدان یوان و انما ذلا لما فحماد و النجات و الحنطل الجحف یالعال

كنون ئن  فنیكما   یرتجة العال یال ر بنجب لحوقنه حصنخئن  حنالقوة ال ینا باحقا و لكن 
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ة و القنوة حناء حسنجب الفعلحاالئن یه ذلا الش  حالفعل و اختالف الندرجات فنححمن ف
حالفعنل و  :محمند و آلنه یدا فنهو رو  القن یالذ یاالله یفرو  العصمة الكامل الكل

و  یعنودون و منا دون ذلنا لهنم عرانخه حنقنتهم مننه حندأوا و الحره حالقوة و هو حقحغ یف
رهم حنالقوة فهنم واجندون منا حنغ یاء حالفعل و فحاالنج یة فحرو  النجوة و العصمة الج ج

قننتهم و مننا دونهننا لهننم حننالعر  و حعننودون و هننو حقخه حننرهم منننه حنندأوا و الحننجننده غخال
هم حنالعر  حقتهم و ما دونها فححق یاالنسان حالفعل و ه یة فحالنفس النامقة القدب

رهم حالقوة و التكون القوة منشنأ اثنر و فعنل و حغ یف یعودون و انما هخها حمنها حدأوا و ال
عننود و مننا دونهننا لننه خهننا حوان حالفعننل منهننا حنندأ و الحننالح یة فننحننة الفلكحننوانحالنننفس الح
ة حعحة الطجحها اثر و ال فعل و النفس النجاتحترتب علخه حالقوة و الرحغ یف یحالعر  و ه

عود و خها حدونه حالقوة و التكون منشأ اثر و منها حدأ النجات و ال یالنجات حالفعل و ف یف
ه حننع النفننوا فحننس لهننا نفننس و جمحقتننه و مننا دونهننا لننه حننالعر  و الجمنناد لننححق یهنن

درجنات الخلنل و هنذه الندرجات درجنات  حالقوة و التكون منشأ اثر فجذلا اختلفنت
كوانهنا فهنحة اذا لوحظ فحة نسجحئرع كمنا  حنكون یها النور و الظلمة و اذا لوحظ ا ننا و یة 

كان له قلب او الق  د.حالسمع و هو ئه یئرحنا و اواحنا لمن 
كننل مجقننة مننن هننذه الطجقننات ذاتفصننل  مننن  ة حه آنفننا و لهننا عراننحننتهننا مننا ائننرنا الحان 

كل عال لنه وجنود وحندانحة و تفصحالطجقات الدان و  یالندان یحالنسنجة الن یل ذلا ان 
كل موجود منها حاك لشأن منن ئنلن ظهنوره و  یة هحالوجودات الدان ئلنات ظهوره و 

كانت اك رها منحرفة عن االعتدال التا  ف كانت متك رة   یجهة من جهات نوره و لما 
حتناح حة ننوره فخنمنعنه عنن حكاخ یو العنال ین الدانیتلا الرتجة و االنحراف حجاب  

أخنذ خ یكون محنل نظنر العنالحف یر محجوب عن العالحقطب معتدل غ یكل متك ر ال
ة خنكنل رتجنة و آ ین حلغاتهم المختلفنة و ذلنا بنر بنار فنحترجم للمنحرفخعنه حلغته و 

هنا حمسنتعل عل یاج اء الجندن وحندان یحالنسجة ال یجحث ان الرو  الغحذلا حدنا ح
عنن النرو  اوامنره و  یالتلقن یالتنتمكن اجن اء الجندن النحرافهنا علن ب عنن حوابنهاخغا
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أخذ عنن خ یكون اعدلها و اوحدها و ائجهها حالرو  حتخقطب  یه و احتاجت الحنواه
 یتنرجم لكنل عضنو حلغتنه و هنو النرو  الجخنارخب و حنحلغنة الغ یجحالغ یالرو  الوحدان

و عر   یجحة الرو  الغخل عناهو الطف اج اء الجدن و اعدلها و اصفاها فهو مح یالذ
تننه مثالننه فناظهر عنننه افعالننه و خهو یفن یلنه فائننر  و مالعننه فنتألأل فننالق یابنتواجه تجلنن

كان التدركنه  یر عوالم الجدن فیبا یه و اقامه مقامه فحاحكامه و اوامره و نواه االداء اذ 
نحرافهنا عنن االبنرار ال یه خوامر االفكار و التمثله غوامض الظنون فنخاالحصار و التحو

 یفن یللعنال یع المراتب و ذلا القطب هنو حندن عرانحجم یصفته و ذلا بر بار ف
هننا احنند مننن حشنناركه فخال یرتجتننه التنن یمننا لننه فنن یتننه هننحلجسننه لننالداء و ذاتخ یرتجننة النندان

ا حننالجحجوحننة العل یفنن :و آلننه 9خننص محمننداخمننا  یة هننخننقننة المحمدحفالحق یاالداننن
اعنندل مننن  یاء هننحننرتجننة االنج یهم احنندان فننحاهلل علننهننا احنند و لهننم بننال  حشنناركهم فخال

 :اءحنو لهنم و لالنج 9حندن محمند یاء و نقطة قطب تلا االحدان هحع االنجحل جمیحقا
ثم احدان آله ثم  9تلا االحدان حدن محمد اعدلهم و اعدل  یه یرتجة االناب یاحدان ف

ل النقجاء ثم النججناء ثنم العلمناء ثنم یاء ثم حقاحن ثم االنجحالع   ثم المربل یاحدان اول
وان حنرتجة الح یع احدان فحاختالف حاالتهم و للجم یعل یر االنابین ثم باحالصالح

ب حنالترت یعلن یاء ثم احندان االنابنحثم احدان االنج :ثم احدان آله 9و اعدلها حدن محمد
 رتجة النجات یع احدان فحاختالف حاالتها و للجم یوانات علحل الحیلمذكور ثم حقاا

ل النجاتنات یب المنذكور ثنم حقناحالترت ین علیثم احدان المذكور 9اعدلها حدن محمد
ثنم  9عالم الجمنادات اعندلها حندن محمند یع احدان فحاختالف حاالتها و للجم یعل

كمنل  یة العالختجة محل عناكل ر یب المذكور و فحالترت یعل یللجاق ذلا االعندل اال
 ین فنحر المعتدلححلغاتهم و هو المستعمل لغ یالمترجم للجواق یو هو المعجر عن العال

ر االعضناء خنواد  متحركنة حننامره یكنل رتجنة و بننا یو هنو الفاعنل الحننل فن یماعنة العنال
س حاء فلننة ال االعضننحننالدرجننة الثان ید و ذلننا القطننب هننو المننلثر فننخننریمننا حمتصننرفة ف

كل ماجفة من االنسان اثر نجحآثار االنج یاالناب یقولنا ان ملمن یمعن وان حاو الح یاء ان 
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كننل ماجفننة مننن الح اء حننع االنجحننن و هكننذا او جمحوان اثننر انسننان معننحنناثننر االنسننان ان 
كنل  ی ل الملثر ف یالجواق یدة و هكذا فخكل معلول علل عد یالكل فعل یمشتركون ف

كمنا ان الشنخص فن یطب و الجاقمرتجة هو ذلا الق  یآالته و ادواته و متممات وجوده 
ع االعضنناء مسننخرة لننه متممننة لوجننوده فمنهننا حفظتننه و حننقننة هننو القلننب و جمحالحق

عه و خشه و منها خادمنه و منهنا داحتنه و منهنا آالت صنناحره و منها جیحربته و منها  ز
اجل مكتوب و ال قنوا  لنه  یا الحقو  القلب بالما ححسه و الكل لحونه و جوابحمنها ع

ل حفمنه الشنا  حانفنه الالمنس یننه السنامع منن اذننه النذاححدون ذلا و هنو النناظر منن ع
و هكنننذا فالفاعنننل هنننو و االعضننناء متحركنننة   رجلنننه  یده المائنننینننحاعضننناجه الفاعنننل  

كان المحرك الحل هو الرو  الجخارخحتحر  یجنحو لكنه المتحنرك حنالرو  الغ یكه و ان 
ع امننراف المسننألة الواحنندة حننكتننب جمخدونننه فننافهم و لننو ئنناء انسننان ان المحننرك لمننا 

العمر قجل حل الكل فلنكتف حما  یع العلم و المساجل و لفنححل جم یذلا ال یالد
 .المسألة ان ئاء اهلل یسد حاجتا فخ

 یقنوال فن یو اما الجن و المالجكة اللتان قد ابقطناهما عند التعداد فاعلم ان لفصل 
كلمنة تامنة  یهذا المقا  و هو ان الوجودات منها تامة و منها ناقصة اعن  ها ان حعضها 

رقل یلطف و خكمل و خو  یر یمكن ان خث حعرصته حح یع ما فحه حالقوة جمحمكن فخ
كمنا ان الكلنب اذا حالفعل یته الخرح تلا القوة من قوخ ید ر حتخو  ة محفوظنة المنادة 

ابنتحالت  یاال انهنا د نرت حتن یهن یر ملحا و تلا الحصة هنحصخالمملحة  یوقع ف
كلمنة عل یفالكلمة التامنة هن كاننت  كنان هكنذا بنواء  تلنا الكلمنة  یا ففنحنا او دنحنمنا 

كنان حعضنها حنالقوة او كها و واحدة منن ارانها و ان   یعلن قجضات عشرة تسعة من افال
ره محفول الحصة حر غحصخصلح الن خس حناقص لو حعضها حسجها حالفعل و ال مانع 

سارا محفول الحصة و خكون خصلح الن خن مثال فانه ئ  موجود اال انه ناقص الحمحكال
كما محفول الحصة اللهم اال ان خصلح ان خاللون ال صنا  خاالمكان ثنم  یرجع الیكون 

ن عنر  ال جنوهر حمنحلا الحصة و ذلا ان الل تحنجذ حمستححس ححد فلخخلل جد
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و  یهنا صنورة اخنرحلنجس علخخلنع منهنا صنورة و خالجواهر حان  یو االبتحاالت تقع عل
رهنا فنان حغ یعقل ابنتحالتها النخحصة الجوهر محفوظة ححالها و اما نفس الصورة فال

المكنان سار خلل احتنداء منن اخسارا و انما هو خر ین صاحمیس  حسارا لخن اذا صار حمحال
كننان المخلننو  مننن االمكننان ابننتحالة غ كننل ئنن  و حننو لننو  كننل ئنن  ابننتحالة  ره لكننان 

ع الحنندود و الصننور اعننرا  التقجننل حننن و الشننمال و جمحمحقننول حننه احنند عاقننل فننالخال
هنننا فامثنننال هنننذه حل الحسنننتحخ یرهنننا حتنننحة غخنننقوتهنننا الوجود یس فنننحو لننن االبنننتحالة 

اول الخلنل و  ین فنحمنخن حمحفنال الملا یستكملون مدخالجهات وجودات ناقصة ال
ت ان خننت الوجننود لرأخننسننتكمل فلننو جزختحننول و الخر و الحننتغخاآلخننر احنندا ال یاآلن و فنن

ر هننو حننتغخ یر و الننذحنتغخسننتكمل و الخنننه هنو هننو الححنده و مكانننه و تع یع ذراتننه فننحنجم
د    و لو حاحمخدرك و خع ما حفجلحال جم یر صورته االولحره قجوله صورة غحالجوهر و تغ

كلهننا هكننذا وجننودات ناقصننة و حنندود خاصننة غ ر منتقلننة فهننذا القسننم مننن حننالمشنناعر 
 یجا النحمراتجه فانا لنو نسنجت ئن یختلف هذا القسم فخالوجود وجود و لكن ناقص و 

منه فلعله له منادة  یادن یر مثله و لو قسته الحصخ یستكمل حتخئ  لوجدته ناقصا ال
كالحركة مثال حالنسجة احتتغ عراها  یما ف ید ناقصة و حالنسجة الخذات ز یلر و تتجدل 

السرعة و الجطل لهنا  یر بكونا و لكن حالنسجة الحد و التصخر ذات زحتامة فالحركة التص
االبنتقامة و  یهمنا و فنحف ()تتنقنل  عة و تنتقنلخجة و قد تكون بنرحة قد تكون حطخجوهر

ن حقسنم ینت ذلا عرفنت ان الموجنودات علنحرها فاذا تجحاالعوجاح و االبتدارة و غ
كلمننات تامننة جامعننة و قسننم منهننا حننروف و حنندود و امننراف امننا الكلمننات  قسننم منهننا 

كلمنة تامنة قاحلنة لالبنتكماالت و امنا الحنروف و حنجم یالتامات فتنن ل الن ع المراتنب 
كلمة تامنة جامعنة خالرمة لمراتجها و امثل لا مثاال ان فلاد ز یاالمراف فه  ینن ل النخد 

كلمنة تامننة و هنو الن یننن ل عقلنه النخد و خنعقنل ز كلمنة تامننة و  ینفسننه و هن یروحننه و هنو 
كلمة تامة قد الق ین ل مثاله الخان  یهكذا ال ه مثال تلنا الكلمنات حف یجسمه و هو 

كنذا روحان یة العقل فالتنن ل النخالتامات و اما معنو ة النرو  و تجنرد حنعنالم االجسنا  و 
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كنل رتجنة منن تلنا المراتنب و انمنا الننارل الظناهر حمم تها و هكذاحالنفس و نفسان  ات 
 یكل رتجنة فالنذ یالصور حظهوراتها ف یتتقلب ف یقة التحهذا العالم هو اصل الحق یف

قة و نزولها ظهورها  ها حالجسم هو الحق یالنفس و ال  یالرو  و ال یالعقل و ال ین ل ال
مقامهنا و لنذلا نقنول ان العقنل اذا الرمنة  ی ات هذه المراتب التن ل  ل هنحها و ممحف

كنل  یخل مكاننه  نل هنو فنخ النفس مثال لم ین ل ال كنذلا  مكاننه و انمنا نن ل حظهنوره و 
كذلا اننت لنو ن لنت منن بنطح الندار الن یخلخس حعال ل نن ل خ صنحنها لنم یمكانه و 

ننن ل خه تجننده هننناك و انمننا حننتوجهننت ال یالسننطح و هننو الر  مكانننه متنن یظهننورك علنن
ع حاالتنا منن اول حنجم یابفل الدار و لذلا اذا توجهت ال یر آخر فقتا حظهوححق

كنل حالنة مننا ثاحتنا فنحح یعمرك ال حنول فالمتقلنب خزول و الینمكاننه ال ینا تجند 
الكلمنة الواحندة التامنة الكاملنة و امنا امنراف  یهن یقنة التنحر المتحول هو الحقحالمتغ

الملنا تامنة  یتكنون فن ید التحظهوراته فكلها الرمة مكانها فالجل ذلا انحصر الموال
وان و النجننات و الجمنناد رعمننا منننهم ان االنسننان مننن جنننس ححاتفننا  الحكمنناء حننالح

وان و حنند ارحعننة االنسننان و الححننر مقننا  ان الموالحننغ یخنا فننخوان و قنند صننر  مشنناحننالح
رة مننن حنندود القوا ننل و االنسننان المقجننول و قنند حننالنجننات و الجمنناد و عنندوا الثلثننة االخ

كنل ئن  ال حند و ان حغ یصرحوا ف كتناب ان  تنه و حد ر ثلنث د رات البنتكمال قاحلخنر 
ة و د رة حننننة و د رة للنجاتخننند رة البنننتكمال مقجولنننه و الننند رات الثلنننث د رة للجماد

لثر اال ین ضا ظاهر فان اثر الملثر ان لمخة و الد رة الواحدة د رة االنسان و وجهه احوانحللح
حند  ختنه حسنب حعحمج یو ان اثنر فن یالجمنادب ححد  منه التركخظاهر الش   یف

وان فننان تمننت المراتننب و حننحنند  منننه الحخضننا ختننه احفلك یمنننه النجننات و ان اثننر فنن
كننان الجننن و المالجكننة مننن هننذه حاعتنندلت ظهننر عل هننا االنسننان و هننو المقجننول و لننو 

هننا و لكننان لهننم وجننود حد و القوا ننل و المقجننول فحننالكلمننات التامننات لماانحصننر الموال
كنذلا و الوجنودات التامنة منا حعالم االجسا  و لكن االمنر لن یف یجسمان یخارج س 
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 یح االعتجنار منا اذكنره لنا فنحاعنرف منن لحنن االخجنار و صنح یا و النذحعددناه عل
 .نحمستقل نحفصل

راد منهنا الوجنودات المسنتقلة التامنة یناما الملجكة فلها امالقنات فمنرة تطلنل و فصل 
اء بنال  حنن فنانهم االنجیهم و الكنر  حعشر بال  اهلل علن عةن فانهم االرححكالملجكة العال

كقولنه تعنالحالمنلمن یطلل علخهم و قد حاهلل عل و ماجعلننا اصنحاب الننار  ین العلمناء 
كنذا  :محمند ملكون علم آلخن یان النار القاجم و الملجكة هم الذ یفقد رواال ملجكة  و 

و الملجكننة الملمنننون  3فاممننة ان الننرو تننن ل الملجكننة و الننرو   یقولننه تعننال یفنن یرو
راد  ها ذرات الوجود و الحدود و یطلل الملجكة و خو قد  :محمد ملكون علم آلخن یالذ

سنجدون و مننهم بنجود خهنذا اللحنال لهنم ئنأن واحند فمننهم ركنو  ال ین فنیهم النذ
التحنول  یقدر علخنتصجون و لكل واحد منهم ئأن خا  الخركعون و منهم قعود الیال

كمنا روخعنه فهم  هذا اللحال ناقصنون ال آخنره  یالن فهنم منن اول الخلنل یسنتكملون 
كل واحد منهم حمنا جعنل علخحال واحدة  یعل عقنل خن الحن االمالقنیه فهنذحنعجد اهلل 

كنذا قند حنجعلهم درجنة واحندة خاصنة منن السلسنلة الطول راد حنه ینطلنل الملنا و خة و 
سنت تلنا حالمفعنول و ل یالن ین الفعل و المفعنول اآلخنذ عنن الفعنل المنلدیالراحطة  

عننم خضننا خفجهننذا االمننال  ا یث االعلننحننقننة مننن ححلحقة و هننو احالراحطننة اال محننل المشنن
كون الملا ئخصا ح ینافخخص حمرتجة خاصة و الخالمراتب و ال ا لنه اجنحنة حذلا 

 یاء و لهنم اجنحنة حعندد ئنلنهم و علنحع ما ذكرنا اححمت ل امر رحه فان جمخر  ها و حطخ
كجرهم و صغرهم  لنا ممنا مت لون امر ر هم و ذخجهة خدمتهم  یرون  ها الحطخحسب 

فنان ذلنا حمعجن ة  یة او االعرا نحل حصورة دححذلا ظهور ججرج ینافخه و الحال ئا ف
ه حنظهنر فخد و خنریجنة حه یا یة علنختخذ له منرآة منن االجن اء العنصنرخصاحب المعج  
ك نر منن هنذا الج  یمكنننخسنتنطقه و الخد و خنری یذلا الملا النذ ان خوفنا منن حناآلن ا

ة حنننع مراتنننب السلسنننلة الطولحنننجم یموجنننودون فننن ان حالجملنننة الملجكنننةحننناهنننل الطغ
المقننا  االول و  یر منننه لكنننهم فننحننان مننن الملجكننة لمننن حاقننة حقننل خ یتسننمع مننا رو الم
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هم و حث النرب و الفعنل فنحنة و ححنو الثالث مضمحلون متالئنون لغلجنة المالك یالثان
ون زون متشخصحنون متمحمتع یجهة الرب الشهود یه یة التخمقا  المواد الدهر یف
نفس المنلمن منن  یدركون ما فخان الملجكة ال یتسمع ما رو ظهر آثارهم و اعمالهم المخ

كروا برا من فضناجل آلحالذكر و ان الملمن تفنر  المالجكنة خ :محمند ن اذا اجتمعوا و تذا
نهم المادة و لنذلا عندوا حعند حتهم البتما  برهم حالجملة مقا  تجحعنهم لعد  قاحل

كنت تفهم فلنخارتجتهم الطج یالجن الذ السلسنلة  یة فنحس لهنم خصوصنحع فافهم ان 
ها الظهار هذا السر حالسر ثم لما حصنحص الحنل و حخ الملجكة فخة و عد المشاحالطول

ان الملجكننة ال  یمننا حلغننن ید االبننتاذ اجننل اهلل ئننأنه علننحاه اظهننر السننحننابننفر عننن مح
و هنو منا ذكرنناه  ارهمحنة و انمنا هنو لنذكر درجنة اختحنالسلسنلة الطول یة لهنم فنحخصوصن

 .فتد ر و انصف
ضنا منن الوجنودات الناقصنة اال انهنم اتنم و خانهنم ا یظهنر لنخمنا  یو اما الجن فعلنفصل 

كلفوا و اربل الن یهم صلو  الترقحاكمل من المالجكة و ف هم الربنل حو التن ل و لذلا 
عننة حقهم مننن جهننات الطجخد المننذكورة و انمننا هننم حقنناحننسننوا حصننلو  الموالحاال انهننم ل

ن یة و هننم  ننرارخ  ننحننة مثالحنن ة حاالمثلننة فهننم اروا   ررخحننالمننواد المتم یالمتحصصننة فنن
وان فهنم الجنل حنن االنسنان و الحیوان و الجنل ذلنا صنورهم مشنوهة  نحناالنسان و الح

كالحنندود الروحان ینقصننانهم حقننوا فنن س لهننم حمننا ئننرحنا آنفننا و لنن یة علننحننعننالم االروا  
كاالنسان حت ة و انمنا هنم حندود حنة و الماهحنمراتب القاحل یاقص ین لوا الخ یوجود تا  

اال حننالحس المشننترك و  ین الجسننمانححننالع رون یننعننالم المثننال و ال یاالوبنناا فجقننوا فنن
مثنل السنماوات و  یرون مع الملجكة النحطخال فمنهم بكان مثال االر  و منهم حالخ

كفارهم فل مثال  ینون فسكخس لهم تلا القوة و منهم متوبطون حذلا ملمنوهم و اما 
ة فالجننل حنالماه یاقصن یس لهنا التنن ل النحة ناقصنة لننحنجحالهنواء حالجملنة هنم اروا  غ

كنراد قنو  منن الجنن تجسنموا معنناه ان ارواحهنم  یس لهنم احندان و منا روحذلا ل ان اال
كنذلا الكلنب الجهن یو صنفاتها علن یلضعفها و نقصانها النسنج م منن حمجنع الجنن و 
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تخذ لهم احدانا و خمعج   یتجسمون اال حمعج  ذخاروا  الو اال فهم  یالجن  هذا المعن
كسنننلحظهنننرهم فخ رونهم منننن ینننن یهم السنننال  و النننذحننننا و آلنننه و علنننحنج یمان علنننحهنننا 

رهم حننان غ یرونهم ححسننهم المشننترك االتننریننن حشننرهم فانمننا حن و المجتلننحالمصننروع
لجكنة خلقنوا االنسنان و اجمنع منن الم یرونهم حالجملة هنم اروا  ناقصنة حالنسنجة النیال

خلنل  یا التنحنمن ئنجرة الننفس الناحتنة منن ار  الندهر العل یه یعة التحمن نار الطج
وان فنان حنمن ترا ها االنسان فهم اظنالل ئنلن االنسنان نعنم رتجنتهم فنو  الملجكنة و الح

كلمتهم لمحقهم و عد  تمامخالحظنا نقصان حقا ة فانهم حنعدهم من السلسلة الطول ة 
الجملننة  یفنن یهم قننوة الترقننححظنننا انهننم اجمننع مننن الملجكننة و فننسننوا حكلمننة و ان الحل

كونهم ادنحعددناهم ف النهم خلقوا من نار نائجة من الشجرة  یهیمن االنسان حد یها و 
ر و یسننكنون الحظنناخو الشنجرة مننن التننراب و االنسننان خلننل منن ذلننا التننراب و لننذلا 

كنهم المجنانون لنقصنان خدخلون الجنان االصل و انما خال ارواحهنم عنن االبنتنارة سنا
كذا ولد  یجقون فحاء فحكاالنسان من االنج عالم المثال مع الجن و المثال ظل النفس و 

كنالطحال نا لخجث م كنذا الطفنل النذحجحنه المانع عن االبنتنارة  س لنه ئنافع حلن ین و 
 یس لهم الوجود الشرعحة و لحهم النفس النامقة القدبححد  فخ فان هلالء الثلث لم

كون یاالنسان ع و خصنعد عنن الطجناخال  یالجسمان یو الوجود االنسان یو انما هم انسان 
 یضنا فنخة و ترتجهنا احنالسلسنلة النوران یحعكنس منا ذكرننا فن یة فهحاما السلسلة الظلمان

كنت تفهم و اال فابلم  یة علحالوجودات الشرع حسب ما ذكرنا حرفا ححرف فافهم ان 
 یدنا و اا  الوقنت الئنراف الحامنل للكتناب علنحعض ما ار ینا علحتسلم و اذ قد ات

د مننن ذلننا فلنخننتم الكتنناب هنننا و ان خننان افصننل از یمكننن لننخجننل وقننت ی السننفر و لننم
كتجنا فان فیئجت اك ر من ذلا فراجع با و قد وقع  یحه المكتف یكتفخها متفرقا ما حر 

عشنر  یالثن نحو  االثننینة لنجنر حعند الظهنر منن خنقر یعنة فنخالفرا  من هنذه الربنالة الجد
ن و حن حعد المأتحخلت من ئهر اهلل االصب رجب المرجب من ئهور بنة ثمان و بت

 ا مستغفرا، تمت.حة حامدا مصلخااللف الهجر


