حسن اٍ الرحهن الرحین

الحمد هلل االحد الصمد الذی لمخلد و لمیولد و لمخكن له كفوا احد الذی ال منن ئن
كان و ال من ئ كون ما قد كان فال كحف لفعله كما ال كحف له و الخسأل عما خفعل و

هم خسألون و الصلوة علی حدخع فطرته و اول خلحقتنه الكناجن حكحنونتنه و النائن علنی

صننفته الننذی الخسننجقه بننا ل و الخلحقننه الحننل و الخطمننع فنی ادرا كننه مننامع و علنی آلننه

الذین فطرهم اهلل من نوره و ذرأهم علی ارادته فهم ذر خة حعضها من حعض و علی رهطه
الذین كونهم من ظله و صورهم علنی هحجتنه و صنفته و لعننة اهلل علنی اعنداجهم النذین

خلقهم من الظلمة و صجغهم فی النقمة احد اآلحدین و دهر الداهر ین.
اما حعد فحقول العجد االثحم كر خم ن ا ٰرهحم انه قد وصل الی كتاب من صاحب الفطرة
السنننلحمة و السنننلحقة المس ننتقحمة العلن نحم الفهن نحم المهت نندی الم ننال مه نندی ننن الم ننال

علیاصننغر بننلمه اهلل و احقنناه و مننن كننل مكننروه وقنناه ف نی السننلال عننن مسننألة عو خصننة
لمخسطر ربمها فی كتاب و لمخجر ذكرها فی خطاب و لحس له فحها علی وجنه االر

الظنناهر جننواب و لننو اننرب آحنناا اال ننل دهننرا و بننار فنی ملجننه عمننرا و قنند رد علنی و انننا

مشغول فی تصنحف اجوحة المساجل الواردة فسوفت فی جواحه مدة لعلی اجحجه حفراغة
الجنال علنی مننا هننو فنی الخحنال فرأخنت ان الفننرا مننن المسنناجل الننواردة غحنر محسننور النهننا

تردنننی تتنننری و اداء حننل الكنننل الر حقنندر المحسننور فع مننت علننی جواحننه فننی عنننر

ائتغالی حسایر االجوحة اخضا و لكنی اعتذر الحه من حسط المقنال علنی منا فنی الجنال و
اقتصر فحه حاالجمنال و لعلنه اوفنی الخضنا الحنال الن حاالجمنال خمكنن ذكنر ك حنر منن

المقدمات و المجادی و حالتفصحل خفوت الوقت قجل ان تتم مقدمنة واحندة و اذكنر اوال
صورة كتاحه فقرة فقرة العلل علحها جوا ها و ال قوة اال حاهلل العلی العظحم.

قننال بننلمه اهلل :حسننم اهلل الننرحمن الننرححم الحمنند هلل رب العننالمحن و صننلی اهلل عل نی

محمد و آله الطاهر ین اما حعد جعلت فداك و ررقنی لقاك فنانی كننت فنی اول امنری و

ر خعننان عمننری تلمننذت ف نی خدمننة العلمنناء الش نحخحة عننن مطننالجهم العلح نة ئننكر اهلل
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مسناعحهم الجمحلننة حتنی قننرأت اك ننر كتنجهم و ربنناجلهم و تأملنت فنی احتجاجنناتهم و
دالجلهم.

اقننول خنا اخنی وفقننا اهلل لمرانناته ان علننو الشنحخ االوحنند اعلنی اهلل مقامننه و رفننع فنی
الخلد اعالمه لحست فی كتجه و لحست كتجه مشحونة حاصطالحاته اال رم ا و انما هو و
اصننحاحه المقتنندون اثننره العننالمون رمنننه كتجننوا كتننجهم لتفه نحم الننناا الجهلننة و رد

اصحاب الخناا الضالة عن الطر یل فتكلموا حلغة القو حقا كانت او حاملة مرانحة
كانننت او مسننخومة فن عم المنقطعننون ال نحهم المعراننون عننن غحنرهم ان هننذه لغننتهم و
علمه ننم و اص ننطالحهم و حائننناهم ع ننن ذل ننا حائننناهم فم ننن اص ننطالحات كت ننجهم

اصننطال الحكمنناء و اصننطال الفالبننفة و اصننطال الصننوفحة و اصننطال االصننولحة و

اصطال اهل الحروف و الجفر و الرمل و غحر ذلا و انهم لما ارادوا اظهار الحنل لهنم و

تطجحنل كننل العننالم علنی مننرادهم لفقننوا هننذه االصننطالحات مننن العلننو لحعرفننوا الننناا

مطاحقة ما فی اخدیهم حجمحع ما فی العالم و لحس ذلنا حاصنطال لهنم خخصنهم و ان
رعم الغافلون عن بایر العلنو ان هنذه اصنطالحات علنم الشنحخ و لغتنه و بنجكه فنی

علمه و حائاه ان خصطلح فی نفسه و عند من خعرف رمنه غحر ما جنری حنه الكتناب و

السنة و كذلا قد ربم فی كتجه من قشنور علمنه و ظنواهره منا خمكننهم االصنغاء علنی
حذو قول الشاعر:

هند فما لحلی عنحت و ال هندا

فعجرت عن قصدی حلحلی و تارة

و هو اعلنی اهلل مقامنه و السنحد االبنتاد اجنل اهلل ئنأنه منن حعنده خنادخنان علنی انفسنهم
هذا الشعر فی اك ر كتجهم و لقد بنمعت منن االبنتاد اجنل اهلل ئنأنه منرة اننه قنال اننی

مااتكلم حدلحل الحكمة احدا و انما اتكلم حالمجادلة و قلحل منن الموعظنة فسنألته عنن

دلحنل الحكمننة فنناخجرنی حطر خقننه و قننال مننرة اخننری ان هننذا الننذی تسننمعون مننی لنحس

حاصننطالحی فسننألته عننن اصننطالحه فنی علومننه قننال انننت تعلننم و ماكنننت اعلننم ذلننا

الحو و علمت حعده جركات وجوده من غحر مخامجة و الحمد هلل حالجملة انی اخجنرك
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اتمامنننا للحجننة و اخضننناحا للمحجننة ان هننذه الكتننب جار خننة حقشننور علننومهم و حغحننر

اصطالحاتهم و من لمختصب مع الصجحان فلحس ححكنحم و هنم اتنوا حعلنم جدخند لقنو

جهال غافلحن و ااطروا الی ان خداروهم و خخجنروهم حقشنوره و ظنواهره ثنم خكشنفوا لهنم

ئحجا حعد ئ و یجرزوا لهم وامنه امرا حعد امر علی نظم الحكمنة االعتدالحنة التد یر خنة

و هذا هو مر یل كل نجی و وصی و حكحم جاء قجلهم فاذا ا رزوا ئحجا منن الخنوافی لهنم

تأ یل فی ما ا رزوه اول الخنافی ذلا الخافی وجه كما رو ی فی اخجار عدخدة انا نتكلن
حالكلهة و نر خد ونها سبعین وجها لنا ون كلها الهخرح و كما قال الصناد علحنه السنال

فی ربالته الی زرارة ًخضیقن صدرك ون الذى اورك ابی علیه السٌم و اورتك حه و اتاك

ابوحص یر حخ ٌا ال ذى اورن اك ح ه ا ٌ واٍ وااورن اك و ًاورن ا اً ح اور وس عنا و وس عكن
اًخذ حه و لكل ذلك عندنا تصار خف و وع ا تااا ا ال ا و ل ا اذ لن ا لعله تن ا ال ا

اي الذى اورناكن اردوا الینا اًور و سلهاا لن ا و اص بروا ًحكاون ا و ارض اا به ا و ال ذى ا ر

بینكن اها راعیكن الذى استرعا اٍ خلق ه و و ا اع را حهص ل ة نه ه ا ي اس اد اورو ا
اا شاء ار بینها لتسلن ثن خجهع بینها لیأون اسادوا و خاا ع دووا ا ي آث ار و ا خ أذ

اٍ و خأتیها حاًون ون وأونه و الفرح ون عند عل یكن حالتس لین و ال رد الین ا و انتظ ار اورن ا و
اوركن و ارجنا و ارجكن الا قد قام قاجهنا و تكلن وتكلهنا ثن استأنف حكن تعلین القرآ و

شراخع الدین و اًحكام و الفراخض كه ا انلل ه اٍ عل ي و ه د ص لي اٍ علی ه و آل ه ًنك ر

اول البصایر ونكن ذلك الیام انكارا شدخدا الخجر  ،و هو ئنر خف مو ینل تند ر فحنه و اعلنم

ان االنجحنناء و االوص نحاء و الحكمننناء خجحجننون السنناجلحن عل نی لغنناتهم و عل نی حسننب
افهامهم فلما وقع فی خد من هو اعلی من الساجل االول جمد علحه و رعمنه غاخنة الحنل

فی المسألة فاذا اجاحه عالم حخالف ذلا ظاهرا و اوله الی كالمه بخطه ذلا السامع
و رعمه قد خالف الطر خقة و خاب عن نحل الحقحقة المتسمع المشاخخ خنذكرون ك حنرا
هننذه اال ینات :٭اننی ال كننتم مننن علمنی جننواهره٭ اال ینات ،ألمتسننمعهم ك حنرا ینر ون

حدخث امحرالملمنحن علحه السال لیس كل وا خعلن خقدر العالن ا خفسر ً ون العل ن
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وا خ تهل و ونه وا ًخ تهل و ون الناس ون خ تهل و ون الناس و ن ًخ ته ل و حندخث
الصاد علحه السال وا كل و ا خعل ن خق ا و ً ك ل و ا خق ا ح ا وقت ه و ً ك ل و ا ح ا

وقته حضر اوله انتهی  ،و لعمری ان المشاخخ قد ننادوا علنی انفسنهم ان منا نقنول قشنور
العلم و ان له تحت القشور لجاحا و لكنن الغنافلحن اعحننهم مننه فنی عمنی و آذانهنم مننه

فی صمم و قد اقتدوا حسحدهم الصاد علحه السال ححنث بنجل عنن اخنتالف اقوالنه
فقال انا نجیب حالز خادة و النقصا  ،فهم اخضا خجحجون حالز خادة و النقصان و لكل ذلا

تصننار خف و معننان توافننل الحننل عننند اهلننه و قنند قننال ا والحسننن علحنه السننال اخ تٌا

اص ابی لكن رحهة و قال اذا كا ذلك جهعتكن علي او ر واح د و قنال الصناد علحنه

السال انتن ااقه الناس اذا عراتن وعاني كٌونا ا الكله ة لتنص را عل ي وج ا ال ا ش اء
انسا لصرا كٌوه كیف شاء و ًخكذب  ،ذكرت ما ذكرت لنا لنتعلم ان لجناب علنم

الشحخ لحست فی ظواهر كتجه و لحس كتجه علی اصطالحه و قد رو ی انا وعاشر اًنبیاء
نكلن الناس علي قدر عقالهن  ،و هم قد تصجوا مع الصجحان فلو كجنروا لخنامجوهم حغحنر

هذا الخطاب و القوا الحهم حعد القشور لجاب الصواب و عرفنوهم عند مخالفنة القشنور

مع اللجاب و لكنه الیوقف علحه اال حتنجحه منجنه منن اولنی االلجناب و ذكنرت منا ذكنرت
لتعلم ان الجامدین علی القشور المقتصر ین علی ظواهر كالمهم لحسنوا عنن منر الحنل

حمرا و ال مغدی و لذلا الیر یهم الجصحر خقدرون علی اتما كلمة واحدة من العلم و

الخقدرون علی جمنع كالمنحن مختلفنحن منن كالمهنم كنل ذلنا الجنل انهنم ال المنر اهلل
خعقلننون و ال مننن اولحاجننه خقجلننون بنننة اهلل التنی قنند خلننت مننن قجننل و لنتجند لسنننة اهلل

تجندخال و كننأنی حنناظر فنی كالمنی هننذا خظننن ان فالننا فننتح هنذا الجنناب لحقنول مننا خشنناء و
خصرف كال المشاخخ الحه و خخالفهم فحما یر خد.

أ خعمی الناظرون عن الضحاء

فهب انی اقول الصجح لحل

و كحف خحتمل ذلا و ما نوه حابمهم غحری و ال نشر حقهنم بنوای و ال عنرفهم النناا
دونی و ال حفظ ذكرهم عندای و منااححی امنرهم خنال ی ان افتر ختنه فعلنی اجرامنی و اننا
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رئ مما تجرمون و علی منا خظننون انقطنع الندنحا و انتهنی الصنعود و ال علنم حعند النذی

فی اخدیهم و ال حكمة اال ما خعرفون و الخعرفون واهلل كلمة واحدة ححقحقتها نعم تعلموا
حعنض الكلمننات الناقصنة المحتننة التنی ال اروا لهننا فناذا بننألتهم عنن مسننألة خسننردون

بردا كلمات علمحة ال معانی لها احدا و الخعرفون ما خقولون و الخعرف من قحل له هكذا
احنندا جهنناال و ارجننو اهلل بننجحانه ان خثجننتهم حننالقول الثاحننت و خجمننع كلمننتهم علنی امننر

واحد حفظا البم المشاخخ و ربمهم انه قر خب مجحب و ما علحنا اال الشفقة و النصح
الخواننا فمن اهتدی فلنفسه و من عمی فعلحها و السال .

قال بلمه اهلل فرأخت ان تحقل اك ر مطالنب الجنناب الشنحخ اعلنی اهلل درجتنه و ررقننا
ئفاعته موقوف حاثجات السلسنلة الطولحنة حاالدلنة العقلحنة و النقلحنة فناردت فهنم هنذه
المسألة حالجراهحن كما قرره الشنار المجنحن فنی تحصنحل دقنایل علنو الندین فسنألت

عن كل من ادعی فهم هذه المطالب فرأخنت ان اك نرهم عنهنا حجاننب فجقحنت ححراننا
فی فكرتی و مأیوبا عن ارتفا ئجهتی حعد اللتحا و اللتی.

اقول نعم ان هذه المسألة من امهات مساجلنا و ختفر علحه فی الدین مساجل ك حرة ل

هی حاب خفتح منه الف حاب و انی اخضا فی اخا تلمذی علی جناب االبتاد اجل اهلل
ئأنه و انار رهانه تنجهنت هنذا المقنا و رأخنت ان الفنر الكلنی ینننا و نین غحرننا فنی

التدین هذه المسألة و ان من بجقنا من العلماء كأنه لمخشذ عنهم ئاذ قد ذهب الی

ان مننا بننوی اهلل بننجحانه مننن حقحقننة واحنندة و انمننا االخننتالف نین افننراده فنی الصننورة

حت نی ان الش نحخ اعل نی اهلل مقامننه و رفننع ف نی الخلنند اعالمننه حنفسننه قننال ف نی الفاجنندة
الراحعةعشر من ملحقات فواجده المشهورة ما هذا لفظه  :اعلم ان وجود الممكن ذهب

فحنه اك نر الحكمناء و العلمناء منن اهنل الملنل و اهنل النحنل النی ان هنذه الموجننودات
المتك رة المتعددة المختلفة كلها من محنة واحدة و انما اختلف حاختالف معحناتنه

و تغایرهنا و تك ننر حتك نر مراتجننه منن جهننة القنرب النی المجندأ و الجعنند عننه كمننا تك ننرت
مراتب نور السراح الواحد من جهة قرحه من السراح و حعده فاقر هنا ننورا و حنرارة منا كنان
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اقنرب النی السنراح و ااننعفها ننورا و حننرارة منا كننان احعند منننه و منا ینهمننا حالنسنجة فانننه

تعالی خلل الوجود ال غحر و هو اول ما خلل اهلل عزوجل و هو الماء المذكور فی القنرآن و

االحادخث فخلل من صفوته نور محمد صلی اهلل علحه و آله و اهل یته علحهم السنال

ثم خلل من صفوة الجاقی انوار الملمنحن من االنس ثم الملمنحن من الجن ثم المالجكة

ثنم الححواننات ثنم النجاتننات ثنم المعنادن ثنم الجمننادات و امنا الكفنار و الجنن الكفننار و
السنجخة فمنن عكوبنات اولجنا االننوار و

الشحامحن و المسوخ و النجات المر و االر

اظلتهم و لهم علی وحدة محنة هلالء المتك ر ین ظواهر االخجنار النی ان قنال حتنی اننه

الخكاد یوجد قاجل حخالف هذا الی ان قال و هنذا غلنط حامنل و ز حند مجتنث راینل النی

آخر كالمه اعلی اهلل مقامه ،فرأخت ان هذه المسألة من المهمات التی الخجور التغافنل

عنها هذا و خترتب علحها ك حر من المساجل فی الفضاجل و المعارف و السلوك و العمل

و غحرهننا فاهتممننت حتحقحنل هننذه المسننألة فسننألته اعلنی اهلل مقامننه و رفننع فنی الخلنند
اعالمه ان خكتب فنی تحقحنل هنذه المسنألة العظحمنة ربنالة مشنحونة حنذكر االدلنة منن
الكتاب و السنة و الحكمة و الموعظة الحسنة و المجادلة و االمثال و الححت علحه

فی السلال فلمخكتب لی و وعدنی انه بوف خكتب فراجعته فی ذلا مرة حعد اخری و

كرة حعد اولی ما دمت فی العرا ثم حعد منا رددت النی العجنم كننت ارابنله الكتنب و
ابتنج ه الجواب و كان خعدنی حانجار عدتی و ابعاف ملجتی و كأنه لمیر لی و الهل

ال مان ابتعدادا فی فهم هذا المطلب او كان غرانه التعلنحم الجنامنی دون الظناهری

خوفا من غحر المستحقحن حالجملة لمخججنی فی هنذه المسنألة النی ان قند علنی ر حنه
ز خد فی اكرامه و كنت ك حر التفكر فی هذه المسألة حتی فتح اهلل لی فحهنا ا واحنا خفنتح

منها ا واب فانت مع ملجنا العلنم عنن غحنر اهلنه لحنری حنان التننال الجنواب و التفنور

حالصواب و ان جمحع اخواننا عنن فهنم هنذه المسنألة كمنا قلنت حجاننب و عنن فهمهنا
لخاجب الخعرفنون مننه قلنحال و ال ك حنرا اال بنرد ابنماء الرتنب واحندة حعند واحندة فنانی

كان خمكن لا الفور حالجواب و لمتطر الجاب و دونها النف حجناب و اننت تعلنم ان
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هذه المسألة اخضنا لحسنت حمنذكورة فنی كتنب الشنحخ و ال فنی كتنب السنحد اعلنی اهلل

مقامهما مجرهنة مفصلة و كأنه لمیوفنل احند حسنلالهما عنهنا او بنألوا و لنمخجنا وا كمنا

مااجاحنی السحد االبتاد اعلی اهلل مقامه و انما المنذكور فنی كتجهمنا محنض ادعناء ان
ترتب هلالء حالطول و هناك بلسلة عراحة اخنری و تشناهد اخضنا فنی حعضنها اختالفنا

فی الظاهر ل اختالفا ین االبتادین اعلی اهلل مقامهما فی الظناهر اخضنا كمنا بنتطلع

علحه ان ئاء اهلل و الخقدر علی رفع الخالف من ینهما اال من ئاء اهلل فترقب.

قننال بننلمه اهلل ال نی ان وصننل ال نی عننن جننناحكم الشننر خف حعننض الربنناجل ف نی اجوحننة
المساجل فطالعتهنا حنظنر االعتجنار و تأملنت فنی معانحهنا عنن مر ینل االبتجصنار فرأخنت

مطالجها صفوة حال غجار و مجحنا من دون ابتتار فظننت ل علمت ححول اهلل و قوته ان

خك ننون عن نندكم دواء علتن نی و ین نان لرف ننع ئ ننجهتی و ارج ننو م ننن اهلل ب ننجحانه ان ا ك ننون
لتحصحل مساجل الدین مالجا و ان الاكون فی هذا السلال خاججا.

اقول خا اخی انا و ان لماكن قاحال لما ظننت و لكن اهلل عند ظن عجده ان خحنرا فخحنرا و
ان ئرا فشرا احسن الظن و لو ححجر خجعل اهلل مطلوحا فحه فنارجو منن اهلل بنجحانه ان

خلقی فی روعی جواب مسألتا لما رو ی انه ما من عجد احجنا و راد فی حجنا و اخلص
فنی معرفتنننا و بنجل عننن مسنألة اال و نفثنننا فنی روعنه جواحننا لتلنا المسننألة  ،و ارجننو ان
اكون من محجی محجحهم و منوالی منوالحهم و خشنر علنی روعنی ظنل منا خشنر فنی رو

اولحاجهم و ان ر ی قر خب مجحب فلعلنه جركنات حسنن ظننا خجعنل اهلل مطلوحنا فنی

قلجی و خجر خه علی قلمی و افور انا اخضا مع الفاجز ین و اال فاننا حنفسنی محنرو عنن كنل

خحر ابحر فی اخدی الشهوات مجتل حالعادات محرو عن نحل ما فی ملكنوت االرانحن

و السماوات :فال كل من حنار الجمنال یوبنف  ،و ال كنل منن ادعنی العلنم حعنالم نعنم

عندنا حفنة من وقنر و حاقنة منن یندر و فنو كنل ذی علنم علنحم فنرو ی منن لنمخكنن فنی
كالمه الادر ی فهو مجنون.
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قال ادا اهلل توفحقه فاقول و حاهلل المستعان خا موالی المأمول من جنناحكم ان تجحننوا لننا
اوال حان هذه المسألة العو خصة هل هی من مساجل اصول الدین ا ال.

اقول ال ئا و ال ر خب ان فی الدین اصوال و فروعا و هو مما اجمع العلماء من الملل و
المذاهب علحه و اهل كل ملة قالوا فی دخنهم حاصول و فرو فاصول كل مذهب ما حنه

خمتار عن غحره فی عقاخد اهله و لها كلحات و ج جحات فلندین االبنال اصنالن كلحنان
اولهما االقرار حاهلل بجحانه و حه خمتار المسلمون عن الدهر خة و المعطلة و منه التوححد

الذی حه خمتازون عنن المشنركحن حناهلل بنجحانه و ثانحهمنا االعتنراف حمحمند صنلی اهلل

علحه و آله و حه خمتازون عن اهل بایر الملل و اما المعاد الذی حه خمتازون عن منكر خه

فهو من فرو النجوة فان من صد النجی صلی اهلل علحه و آله خصدقه فی كل ما خقول و

منه المعاد فاهل االبال قامجة مشتركون فی هاتحن الكلحتحن و خخص الشحعة حاالقرار
حاالمننا المنصننو

علح نه و خخننص االثناعشننر خة ز خ نادة عل نی مننا بننجل حنناالقرار حاالجمننة

الطاهر ین االثنیعشر صلوات اهلل علحهم اجمعحن و اما العدل فجمحع عدلحة االبنال
مشننتركون ف نی االقننرار حننه و خمتننازون حننه عننن الننذین خقولننون حننالججر فل نحس مننن خننوا

الشنحعة االثنیعشننر خة و خشنناركهم المعت لننة فنی ذلننا و هننو فنی الحقحقننة مننن ج جحنات
االقننرار حنناهلل بننجحانه كالتوحح ند فانننه اخضننا مننن ج جح نات االقننرار حنناهلل بننجحانه فانهمننا
صفتان من الصفات و هذه كلحات االمر حتی انها ئاعت و ذاعت ین كل من دخل

المذهب عن حصحرة و لهنذه الكلحنات ج جحنات فنی الحقحقنة كلهنا منن االصنول و هنا

خمتار كل قو عن غحره و فی ذلا تفر فر االبنال النی ثلنث و بنجعحن فرقنة و تلنا
الج جحات من اصول تلا المذاهب اال انها لحسنت منن الكلحنات و الحنل منع واحندة

من تلا الفر فان اثنتحن و بجعحن فرقة منها فی النار و واحدة فی الجنة و لو لمخكن
لتلا الج جحات مدخلحة فی النجاة لكنان بنایر الفنر اخضنا فنی الجننة علنی حسنب
اعتقاد المسلمحن و من الجحن عد اعتنراف كنل فرقنة حنجناة غحنرهم فكنون الج جحنات

اخضننا مننن ابننجاب النجنناة مجمننال فممننا اجمننع المسننلمون علح نه فنناذا ه نی اخضننا مننن
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االصول اال انها لحست من الكلحات و ذلا غحر اایر فی كونها منن االصنول حقنی هننا

ئ و هنو ان الج جحنات علنی قسنمحن انر ر خة و نظر خنة فمنا كنان منهنا انر ر خة خجنب

علی من انتحل تلا الكلحات االقرار و الدخانة ها و خحر علحه التخلف عنها فان من
اعترف ها ناح حاعتقادهم و منن جحندها هالنا فاننه ینلدی النی انكنار الكلحنات و منا

كان منها نظر خة فنان ابنتجد حنه رأخنه و هنواه فنان اصناب لنمینوجر و ان اخطنأ هلنا لمنا

رو ی عن النجی صلی اهلل علحه و آله بتفتر امتی علی ثلث و بجعحن فرقة فرقة منهنا
ناجحة و الجاقون هالكون و الناجون الذین ختمسكون والختكم و خقتجسنون منن علمكنم

و الخعملون رأیهم فاولجا منا علنحهم منن بنجحل و عنن الصناد علحنه السنال القضناة
ارحعة ثلثة فی النار و واحد فی الجنة رجل قضی حجور و هو خعلنم فهنو فنی الننار و رجنل

قضی حالجور و هو الخعلم فهو فی النار و رجل قضی حالحل و هو الخعلنم فهنو فنی الننار و

رجل قضی حالحل و هو خعلم فهو فی الجنة انتهی  ،و بنجل عنن قنول اهلل عزوجنل و و ن
اضل وهن اتبع واا حغیر ودى ون اٍ قال خعنی من اتخذ رأخنه دخننا و رو ی ادننی الشنرك

ان یجتد الرجل رأخا فححب علحه و یجغض و رو ی ادنی الشرك ان تقول للنواة حصاة و

تدین اهلل حه  ،الی غحر ذلا من االخجار المتواترة التی ر خناها فنی فصنلالخطاب و ان
لمخستجد فحها رأخنه و نظنره و راجنع الكتناب و السننة و اخطنأ الحنل فنان ذلنا الخكفنره

كمننا رو ی فانننه اراد تصنندیل الكلحنات اال انننه لننمخظفننر حننالحل لقصننر نظننره فالجننل ذلننا
لمخكفر علماؤنا المحققون الصالحون غحرهم ممن اخطأ فی ج جحات االصول النظر خة

و هننم راجعننون ال نی االخجننار مسننتنجطون منهننا حالجملننة ج جح نات االصننول الكلح نة مننن

االصننول و لحسننت مننن الفنننرو المعروفننة و هننذه المسننألة المسننجول عنهننا مننن اصننول
المننذهب ننل النندین حاعتجننار حننال ئننا اال انهننا مننن الج جحنات النظر خنة و الحنند فحهننا مننن

النظر النها منن ج جحنات معرفنة اهلل بنجحانه فنی افعالنه و صننعه و منن ج جحنات معرفنة
النجی صلی اهلل علحه و آله و رتجته فی الخلل و فضنحلته و اننواره و صنفة تجلحاتنه و منن

ج جحات معرفة االجمنة علنحهم السنال و االنجحناء بنال اهلل علنحهم و كحفحنة ظهنوراتهم و
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تجلحاتهم و انوارهم و لحسنت هنذه المسنألة حنفسنها منن انر ر خات الندین و ان كاننت
تنتهی عند العارف الی الضر ر خات فان ئأن كل دلحنل ان خنتهنی النی الضنر ر خات اذ

لحس ترتحب المقدمات الضر ر خات حححث تنتج مسألة من الضر ر خات فافهم .

قننال بننلمه اهلل و علنی االول هننل ت جننت حنندلحل العقننل خاصننة ا تحتنناح حنندلحل النقننل

اخضا .

اقول لحس من ئروا اصول الدین و المذهب ان ت جت جمحعها حدلحل العقل و لنحس
من ئروا النجاة اثجات كلها حندلحل العقنل المحنض نل النالر اثجنات محنض وجنود

صانع حدلحل العقل المحض الخالی عنن النقنل اوال ثنم اثجنات لنزو وجنود نجنی حناكم

عل نی الخلننل مجعننو

مننن لنندن الصننانع مصنند مننن اهلل بننجحانه فنناذا اثجننت هننذین

االصلحن حدلحل العقل المحض خعرف الشخص الخا

حتصدیل اهلل بنجحانه اخناه و

تقر ینره لننه حعند اظهننار امننر مننه خخننالف النجنوة و هننذا اعظننم ادلنة اثجننات كنل حننل كمننا
حققناه فی بایر كتجنا و رباجلنا و مجاحثاتنا و خشهد حذلا ابتدالل كل نجی حه علی

حقحتننه و القننرآن مشننحون هننذا االبننتدالل لكننل نج نی و خعننرف تصنندیل اهلل بننجحانه
للشننخص الخننا

حالمشننناهدة و حاالخجنننار المتننواترة الموججننة للقطننع حتصنندیل اهلل

بجحانه اخاها اخضا فاذا عرف الشنخص الخنا

خصندقه فنی كنل منا قنال فنی حنل اهلل

بجحانه و صفاته و ابماجه و افعاله و فی مرااحه و مساخطه من االحكنا و الحنالل و

الحننرا و فنی اخجنناره عمننا بنحأتی مننن احننوال الرجعننة و ینو القحنا و فنی تعحینننه حعننده

االمننا ثننم خصنند االمننا فنی كننل مننا اخجننر حننه ممننا ذكننر بننواء اخجننر حننه النجنی السننا ل او
لمخخجر و بواء وافل النجی السا ل فی اخجاره ظاهرا ا خالف فانه حنفسه مصند عنن

السا ل و خعرف اخجارهما علنی الحقنحن حالسنما و حاالخجنار المتنواترة المورثنة للقطنع و
حاالخجار المحفوفة حالقراین القطعحنة و حاخجنار الثقنات المنأمور حاالخنذ هنا فنان اخجنار

الثقننات یوجننب القطننع العننادی و اال فلحسننوا حثقننات اذ الت ننل حاخجننارهم النننفس و كننل
هننذه االنننوا مصنند مننن اهلل بننجحانه و خحصننل العلننم هننا حتصنندیل اهلل بننجحانه اذ
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الخغری حالجامل و قد امر حاالخذ ها فلنو علنم حطالنهنا الظهنر امنرا یوجنب العندول عنهنا
فافهم و ما بوی ذلا الخصح صد ره عنهم و الخجور التمسا حنه ئنرعا كمنا ئنرحناه

فنی بننایر كتجنننا و مجاحثاتنننا بننواء حصننل هننا الظننن ا لننمخحصننل فنناذا حصننل العلننم
العادی حاخجارهما وجب االخذ ها و حضمحمة تصدیل اهلل بجحانه خصحر العلم عقلحا

قطعحا فحصحر دلحال عقلحنا و ان كنان منأخوذا منن النقنل فنان الندلحل العقلنی امنا یللنف

مقدماته منن اآلخنات اآلفاقحنة و االنفسنحة او ممنا خسنتنجط منهنا و امنا تللنف منن اآلخنات
التد خنحة و ال فر ینهما و الخقدر عقل علی تألحف دلحل ما لمخحصل مقدماتنه منن
محسوباته و ال فر ین المحسوا حالعحن و المحسوا حاالذن و العقل عقالن عقل

مطجننو و عقننل مسننمو و الخنفننع مطجننو اذا لننمخ نا مسننمو  ،حال كه ة خس تخرح ور
العقل و حالعقل خستخرح ور ال كهة فالحواا تدرك حالعقل الن امدادها منه و العقل

خسننتكمل حننالحواا الن احسابننه المحسوبننات حننالحواا قننال اهلل بننجحانه س نر یهن

آخاتنا اي اآلاا و ا ي انفس هن حت ي ختب ین له ن ان ه ال ا و قنال اول نخنظ روا ا ي ولك ا

السهاوا و اًرض و ا عسي ا خكو قد اقت رب اجله ن اب اى ح دخث حع د یؤون و و

قال اارأختن النشأة اًولي الاً تذكرو و قال الراا علحه السال قد عل ن اول اا اًلب اب ا

اًس تدً عل ي و ا ونال ك ًخعل ن اً حه ا ویهن ا و قننال الصنناد علحنه السننال العبادخ ة
ج اورة كنهه ا الربوبی ة الخجننر  ،فتج نحن و ظهننر لمننن نظننر و احصننر ان العقننل الخقنندر عل نی

االبننتدالل علن نی الغحننب اال حماخدرك ننه فننی الش ننهادة و المنندركات الش ننهادخة مرجن نی و

مسننمو و مننذو و مشننمو و ملمننوا فاالخجننار الصننحححة الصنند ر عننن اننناا هننم

قطعحنوا الحقحنة و قطعحنوا الصنند احندی اآلخنات التنی خسننتدل هنا العقننل علنی عننالم
الغح نب كاآلخ نات اآلفاقح نة و االنفس نحة و لمننا كننان اآلخ نات اآلفاقح نة و االنفس نحة محكمننة
ظاهرة الداللة علی الغحوب الكلحة خمكن التمسنا هنا فحهنا و امنا الج جحنات فحشنتجه

داللتها علحها و لحس ئأن كل عقل االبتنجاا منها الجتة فحستعان فی االبتدالل ها

حاآلخات التد خنحة السمعحة فانها اصر داللة فاذا احس العقل هذه اآلخات التكو خنحة
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و التد خنح نة ت نحقن حنناالمر فننال دلح نل اال النندلحل العقل نی و الشننر عقننل منطننو كمننا ان
العالم عقل مشهود فنحن النعرف فرقا نین الندلحل العقلنی و النقلنی احندا اللهنم اال ان

خقول قاجل ان النقلی ظنی و نحن النقول حه و النعرف حجنة فنی الظنحنات فنی جمحنع

امننور النندخانات بننواء كانننت اصننولحة او فروعح نة نعننم فحهمننا فننر اصننطالحی لننجعض
مجقات الناا ححث الخعرفون حقحقة مسمو و بنره و خصندقون حنه منن محنض جهنة

السما عن الصاد و رحما خعرفون حقحقة حعض االئحاء من جهة اآلخات التكو خنحنة و

االبتدالل ها فحسمون االول عقلحا و الثانی نقلحا و هو محنض اصنطال فنان االنسنان
اذا انحط عنن درجنة الكشنف و الر خنة خكنون منداره حاالبنتدالل و لالبنتدالل ابنجاب

منها اآلخات التكو خنحة و منها اآلخات التد خنحة و كلتاهما تحتاجنان النی نظنر العقنل و
الخحصل الحقحن حمسمو اال حالعقل كما الخحصل الحقحن حمشهود اال من جهة العقل

فالحد من العقل فی كل من المسمو و المشهود و كال السججحن غحر العقل حالتفاوت و

كننال السننججحن ظهننور العقننل حالتفنناوت فالفننر حقحقننة نین النندلحل العقل نی و النندلحل

النقلنی اال ححسننب االصنطال فهننذه المسنألة و جمحنع المسناجل تحتنناح النی العقننل و
ابتدالله و كل مسألة لها مستنجط فی اآلفا و االنفس و الكتناب و السننة و الحكنحم

خستنجط كل مسألة منها جمحعا و الخحصل الحقحن الخنالص الكامنل اال هنا جمحعنا و
الجاهننل الننذی لننمخقننرأ حننروف الكتنناب التكننو خنی الخقنندر عل نی االبننتدالل هننا عل نی

االئنحاء الج جحنة و خحتنناح ال نی التنجحنه حننالقول و السننمع فهننذه المسننألة ت جننت حنندلحل

اآلفا و االنفس و حدلحل الكتاب و السنة معا و ان منن ئن اال و فحنه كتناب او بننة و
قال بجحانه و لقد صرفنا فی هذا القرآن من كل مثل و قال تجحانا لكنل ئن اال ان منن

المسنناجل یوجنند ف نی ظنناهره و منهننا یوجنند ف نی تأ خلننه و منهننا ف نی حامنننه و هكننذا ظنناهر
ظاهره و حامن تأ خله و تأ یل حامنه و حامن حامنه و لو كان كل مسألة فی ظناهر القنرآن

لعرف جمحع العلم كل من عنرف العر ینة الظناهرة و فهنم الفنال القنرآن و لمنا لنمخعنرف

الناا معنی كون كل ئ فی القرآن ئنكوا فنی ذلنا او نسنجوا منن لنمخسنتدل حالظناهر
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الی عد االمال علی علم الكتاب و متی خلنج فنی قلجنا ئن تفكنر فنی معننی كنل

ئ فی حاء حسم اهلل حتی تطمجن .

قال وفقه اهلل و علی الثانی هل خكتفی فی ثجوتهنا حاآلحناد كنالفرو حنناء علنی حجحتهنا

فحها ا ال حد لها من التواتر و الحقحنحات الن اصنول الندین ال حند فحهنا منن االممحننان و

الحقحن و الخجور امثال هذه االصول حاالبتحسان و التخمحن.

اقول اعلم انا قد ابلفنا هنا مجمال و فی بایر كتجنا و مجاحثاتنا مفصال انه ال فر فی

الحجحنة و افننادة العلننم نین اخجننار اآلحنناد و المتننواتر اال فنی تأ كنند العلننم و الحقنحن فننان

للحقن نحن درج ننات و امنننا مح ننض حص ننول العل ننم فحك ننون حاخجنننار اآلحننناد كمنننا خك ننون

حننالمتواترات و ذلننا انننا النعمنننل حاآلحنناد اال اذا كانننت محفوفننة حنننالقراجن القطعحننة او

مأخوذة عن ثقة ت ل النفس حاخجناره و همنا مصندقتان حتصندیل اهلل بنجحانه مقررتنان

حتقر یره فاذا كانتا كذلا فهما اخضا كالمتواتر فی افادة العلم العادی و حصول الحقحن
العقلی حالنتحجة فحجور االبتدالل هما اخضا فی العقاخد و االصول و لحس كلما لحس

حمتواتر ابتحسانا نعوذ حاهلل و تخمحنا ل خكون ما اخذ من اخجار آلمحمد الصنحححة

عل نحهم السننال علمننا قطعح نا اذا اننم الحهننا دلح نل التقر ی نر الننذی هننو حصننر كننل اننر یر و

الخنجلك مثل خجحر و نحن قد كتجنا فی هذا الندلحل ربنالة منفنردة و ئنرحناه فنی بنایر
كتجنا و مجاحثاتنا مفصال و ال اقجال لی اآلن ان احسنط القنول فحنه هنذا و لنمخقنع السنلال

عنه و لو ردتم فی السلال حرفا واحدا فحه ل دنا فی الجواب فتمسا حاآلثار المعصومحة
المقررة فی جمحع امور عقاخدك و افعالا مطمجن القلب ثلج الفلاد .

قننال اخنده اهلل ثننم انننا اذا الحظنننا االخجننار و اآلخنات نجنند فحهننا نصوصننا و ائننارات حعلحنة

الحقحقننة المحمدخ نة صننلوات اهلل علحهننا لسننایر المخلوقننات و ان كانننت ف نی الظنناهر
معاراة لظواهر حعض اآلخات كاآلخنة المجاركنة الشنر خفة قنل انمنا اننا حشنر منثلكم و وجنه
التعار

هو ان التماثل االتحاد فی النو كما قال بحدنا العالمة اعلی اهلل مقامه و هو

مننناف للعلحنة و المعلولحنة و لكننن الخكنناد یوجنند لنننا دلحنل فنی آخنة و ال فنی خجننر حعلحنة
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حقایل االنجحاء علحهم السال لالنسان و علحة االنسنان للجنن و علحنة الجنن للملنا و
هكذا الی آخر بلسلة الطول و اذ لمنثجت هذا االصل حاالدلة المقررة فی الشر كحنف

خجور احتناء القواعد علحها و ان كنا ان ئاء اهلل معتقدین ححقحة هذه المسنألة اقتضناء
للفطرة و اقتداء لما قاله الجناب الشحخ و الجناب السنحد رانوان اهلل علحهمنا و لكنن

ف نی مقننا الفهننم و االممحنننان ال حنند لالنسننان مننن النندلحل و الجرهننان فااللتمنناا مننن

جناحكم ان تجحنوا لنا فی هذه المسألة یانا وافحا و تواححا كافحا ئافحا فنرجنو ان ئناء
اهلل ان التردون نی خاججننا مننن حنناحكم و ان التججهننونی ممنوعننا عننن جننناحكم ادا اهلل اخ نا
افااتكم و اوصلنی ححضرة خدمتكم.

اقول هذه آخر كتاحه الی و هذه المسألة من عمدة المساجل و معظمها و لمخكشف الی
اآلن لثامها و لمخفض حتی الححن ختامها و لمخسألنی عنهنا النی اآلن احند فحنری ان

احسط القول فحه عسی ان خنفعنی اهلل بجحانه و بایر اخوانننا المنلمنحن هنا فناع و ال

قوة اال حاهلل علی حسط القول فحه حقدر المحسور و علنی اهلل النتكالن فنی االمنور فححتناح

القول فحه الی ربم ا واب :

الجاب االول فی تحقحنل معننی التنأثحر و الفنر یننه و نین التكمحنل و قند خفنی ذلنا

علی جل من منتحلی الحكمة و ما لمخحقل ذلا الخمكن الخو

فی هذه المسألة

و ما خشاركها فی مر یل االثجات ففی هذا الجاب فصول :

فصننل ف نی معن نی التننأثحر و هننو معن نی خف نی عل نی الك ح نر ین و قنند اتفننل ل نی ف نی اخ نا

تحصحلی العلم فی الحضرة الحسحنحة علی مشرفها السال ان قند اجتمعنت لنحال منع
احد من احناء العلم الذی كان خدعی خدا مو خلة فی الحكمة علی مر خقنة االئنراقحین و

كان رجحسا فی ذلا الفن فسألته عن هذه المسنألة و ا ردت السنلال فنی ملنب كحفحنة

صد ر نور السراح عنن السنراح فقنال هنو ئنعاعه قلنت مقصنودی فهنم معننی الشنعا و

كحفحنة صنند ره عنننه قننال هننو ظلنه قلننت هننذا لفننظ آخننر مجهنول و منننه مسننألتی قننال هننو
فحضه فقلت له ما قلت اول قال هو ظهوره فقلت له ما قلت اول فكرر علی امثال هذه
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االلفننال الت نی معناهننا واحنند و لننمخقنندر ال نی آخننر مكالمتنننا عل نی اتح نان معن نی لجح نان

الكحفحة و الرال خكرر علی امثنال هنذه االلفنال و الاذكنر اآلن ترتحنب الفاظنه المكنررة اال

انی اذكر انه كرر علی امثال هذه االلفال و لمخكن جناب السحد االبتاد انار اهلل رهانه
تلا اللحلة حاانرا فحضنر اجنل اهلل ئنأنه فنی لحلنة اخنری فقصصنت علحنه القصنة ثنم
بألته عنه فقال حال كحف فقلت له انتم علمتمونا التوححد و ال كحف له فعلمونا هنذه

المسألة اخضا جسط و یان حتی نقف علحها فلمی دنی علی ذلا لحكمة رآها فالحند
لنا اآلن ان نذكر فی هذه المسألة ما ررقنا اهلل منها فاقول ان االثر فی اللغة حقحة الشن و

اثر فحه تأثحرا ای ترك فحه اثرا و اآلثار االعال فجهذا المعنی خقال لكل حقحة عن ئ خدل

علحه االثر و من هذا الجاب خكون ما یجقی فی التراب من هحجة القد اثرها و الكتاحة اثر
الكاتب و الجناء اثر الجناء و الحرقة اثنر الننار و هكنذا و الخفرقنون فنی اللغنة نین التنأثحر و

التكمحل و اما فی الحكمة فالحد من الفر ین اقسامه فاصطلحنا علی حعضها التأثحر

و علنی حعضننها التكمحنل فنقننول الشنحجان امننا ان خشننتركا فنی نننو المننادة و خختلفننا فنی
الشخصحة و اما ان خختلفا فی نو المادة اخضا فلمخخلل احدهما منن ننو منادة اآلخنر
فما خحد

ما خلل من مادة علحا فی ما خلل من مادة بفلی هو التأثحر و هذا االثنر لنه

مادة و صورة من غحر نو المادة العلحا التی هی مادة الملثر و من غحر ننو صنورتها و اذا
كانا من نو مادة واحدة فما ختركه احدهما فی اآلخر هو التكمحل و بنحأتی ان ئناء اهلل

ئرحه فتجحن ان ین القسمحن فرقا عظحما لحسا من نو واحد و الكال فی هذا الفصل

عل نی معن نی التننأثحر و التكنناد تعننرف ذلننا اال جح نان معن نی المطلننل و الكل نی و معن نی

الجنس و النو و الشخص و المادة و الصورة فنجسط هذه المعانی هحهنا فی الجملة

فننان التفص نحل التننا فحهننا خحتنناح ال نی ربننالة مسننتقلة و قنند حسننطنا القننول فحهننا ف نی

مجاحثاتنا و حفظه المستحفظون منا فاقول المطلل و نر خد حه هننا المجنرد عنن القحنود

حتی االمال ال المقحد حه هو الذی لمخخصص و لمخقحد فی كحنونته حقحد من القحنود
و حد من الحدود نفحا و اثجاتا فلحس حمقحد حمكان ج جی و ال رمان و ال كنم و ال كحنف
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و ال جهننة و ال رتجننة و ال واننع و ال اجننل و ال كتنناب مننن الحنندود الج جحنة و الكلحنة و ال

حنفحهما فالجل عد تقحده حتلا القحنود الج جحنة و الكلحنة خكنون مسنتعلحا علحهنا فهنو

فنی كننل مكننان و كننل رمننان و كننل كننم و كننل كحنف و كننل جهننة و رتجننة و واننع و اجننل و

كتنناب و كننل مكننان وجننودی مننن الج جح نات و الكلح نات كمننا تننری مننن حننال الجسننم
المطلل و االجسا المشهودة فهو ححن كونه فی االر

خكون فی السماء و ححن كونه

محدودا ححد خكون محدودا حخالفنه و الخمنعنه كوننه فنی حند عنن كوننه فنی حند آخنر و
لحس كونه فحها حالتنناوب نل حنالجمع و االفنراد فهنو فحهنا كاالحند فنی االعنداد خصند

علی كلها االحد حالجمع و االفراد فالجل ذلا تقول العنر

جسنم و الكربنی جسنم و

االفالك جسم و العناصر جسم و الموالحد جسم و كانت قجل ذلا حاعوا جسم و اآلن

جسم و فی ما بحأتی جسم و هنی جسنم بنواء كاننت متحركنة او بناكنة و فنی ای كنم

كانت و فی ای كحف كانت و فی ای واع كانت و هكذا هی جسنم علنی كنل حنال و
مننع ذلننا الجسننم غح نر العننر

فلننو كننان ع نحن العننر

الكربی كما الخصد علحه العر

حج جحتننه لننمخ نا لحصنند عل نی

و كنذا هنو غحنر الكربنی و غحنر االفنالك و العناصنر و

الموالحد و اال لمخا لحصد علی كل ج جنی ج جنی كمنا الخصند ج جنی علنی ج جنی

فهذا هو المطلل فی اصطالحنا علی مر یل االجمال و هو غحر الكلی عندنا أ التری اننه

الخصد علی العر

انه جسم كلی و خصد علحنه اننه جسنم حقنول مطلنل و ان قلنت

كما الخصد علحه انه جسم كلی كذلا الخصد علحه انه جسم مطلل قلنت منرادی
حالمطلل اظهار عد قحد ال كونه قحدا و ذلا ان المعری عن النفی و االثجات الخننافی

النفی و االثجات و لكن النفی خننافی االثجنات و االثجنات خننافی النفنی و الجسنم حقنول

مطلننل الخنننافی االمننال الننذی هننو النف نی و التقحی ند الننذی هننو االثجننات و امننا االمننال

فحنافی التقحید و الكل نفی الج ء مطلنل عنن قحنده و همنا معنا ظهنوران للمعنری عنهنا

الذی نعجر عنه فی التشر خع حالحل فالعر

جسم حقول مطلل و لحس حجسنم كلنی و ال

مطلنل فننالكلی غحنر المطلنل حداهننة و الكلنی هنو جسننم مقحند حالكلحنة و الكننل مجمننو
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االفراد فالجسم المقحد حالمجموعحة هو الجسم الكلی و قول المنطقحنین مخنتلط فنی
ذلننا فننانهم خعرفننون الكلنی حعنند امتنننا فننر

صنندقه عل نی ك حنر ین و هننو خقننع عل نی

المطلننل الننذی هننو كمننا عرفننت غح نر الكل نی ثننم خعنندون مننن اقسننامه الجنننس و النننو و
خقولون ان النو حصة من الجنس منع صنورة فصنلحة و الشنخص حصنة منن الننو منع
صورة ئخصحة و التی تتحصص لحست حاحدخنة و الخنجغنی ان تصند علنی كنل فنرد
حكلهننا كمننا ان المننوح حصننة مننن الجحننر مننع صننورة خاصننة و الخصنند علحنه الجحننر الن

الجحر تج ی و ج ء منه فی الموح الخا

نعم خصد علحه انه جن ء منن الجحنر و كنذا

خصنند عل نی الجحننر انننه مجمننع االمننواح فننالجحر المتحصننص هننو الكل نی و هننو مجمننع
االفراد و هو غحن ر المناء و هنو ظهنور منن ظهنورات المناء كمنا ان المنوح ظهنور منهنا و لنذا

خصند علنی الجحنر اننه مناء و علنی المنوح اننه مناء ففنر ثجتنا اهلل ینهمنا و المناء هنو
المطلننل المعننری عننن قحند الكلحنة و الج جحنة و النفنی و االثجننات و الكلحنة قحند كمننا ان

الج جح نة قح ند و الكل نی ظهننور مننن المطلننل كمننا ان الج ج نی ظهننور منننه و الج ج نی ل نحس

ححصة من المطلل و اال لماصد علحه تمامه فاالنسان الصاد علی كل ئخص هو

المطلل ال الكلی و من ئاء ان خسمی مراتب المطلقات حالجنس و النو بماها لكن

الخقننولن ان النندانی حصننة مننن العننالی مننع قحند نعننم ز خند حصننة مننن مجمننو االنابنی و

مجمو االفراد و هنو واحند منن االلفالنف و لنحس كنل االعنداد عنحن االحند االتنری ان

االثنحن احد و لحس االثنان حكل االعداد و لكنه حعض من االعداد و مادتنه حصنة منن

المادة الكلحة المتحصصة فی االعداد و فی ما ذكرنا كفاخة و حال و عجنرة لمنن خعتجنر و
اما المادة و الصنورة فهمنا متضناخفتان كنالزوح و الزوجنة و االب و اال نن فكمنا ان االب

لحس حاب ما لمخكن له ا ن و الزوجة لحست زوجنة منا لنمخكنن لهنا زوح كنذلا المنادة
لحست حمادة ما لمخكن لها صورة و الصورة لحسنت حصنورة منا لنمخكنن لهنا منادة فتلنا
المادة قجل التلجس حالصورة مجحعة صنالحة الن تلنجس صنورة ز خند و تصنحر منادة ز خند و

الن تلجس صورة عمنرو و تصنحر منادة عمنرو و قجنل التلنجس لحسنت حمنادة الحند و عنند
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التلجس تصحر مادة فمادة الموح الشخصحة مادة له فی صنورته و قجنل التلنجس لحسنت
حصننة معحنننة و لحسننت حمننادة و انمننا ه نی حصننة مننن الجحننر حتحصننص ا هننامی و انمننا
تتحصص حالتحصص التعحنی فی صورة الموح فتكنون منادة ذلنا المنوح فالخشنترك

موح و موح فی المنادة الشخصنحة احندا و انمنا خشنتركان فنی صند الحقحقنة االمالقحنة

التی فوقهما و هو الماء ای كالهما ظهنوران منن المناء و الخشنتركان فنی المنادة و ال فنی

الحصة اال هامحة من الجحر فان الحصة التی تلجست حصورة منوح معنحن غحنر الحصنة

الت نی تلجسننت حصننورة اخننری و لننو قجننل التلننجس فكننل ئ نحجحن كانننا ظهننور ین لمطلننل

الخمكن ان خكون احدهما موجد اآلخر حمادته و صنورته فنان منادة اآلخنر لحسنت حظهنور
له و انما هی ظهور المطلل المهحمن كما ان ذلا اآلخر ظهوره فلنحس العنر

للكربی حمادته و صورته فان الكربی ظهور الجسم كما ان العر

حموجند

ظهوره و االثر الحد و

ان خكون ظهور الملثر حمادته و صورته فافهم ما اذكره لا و اتقنه حتی التتحه فحمنا حعند
و اما اذا كان ئحجان احدهما ظهور اآلخر حمادته و صورته خعنی ان مادة اآلخر حاحدا

اآلخر و اخجاده فهو اثره و ححنجذ الخشتركان فی امال مالصل قر خب ظاهر فحهما حناول
ظهور فكل مقحد اثر المطلل حفعله و ظهوره و الخجور ان خكون ظهور مقحد فی صقعه.

فصل اعلم ان كل اثر قاجم حملثره مستغن حملثره عن غحره الننه اوجنده حمادتنه و صنورته
ال من ئ و جعله هو اخاه تاما فحما حه هو هو مستمسا حملثره فلحس لغحره ان خفنحه او

خغحنره عمنا هنو علحنه منا لنمخشنأ منلثره افنناءه و تغحینره كمنا ان ننور السنراح قناجم حالسننراح
فالخقدر غحر ذلا السراح ان خحركه و ال ان خفنحه و ال ان خجعله ااعف و ال اقوی فنان
النور قاجم حالمنحر مستمسا حه حا حاحقاجه و ملثره مابا اخاه حظله النذی افاانه و هنو
داجم االفااة له نعم للملثر ان خفننی اثنره و ان خغحنره كحنف ئناء و منا تنری منن ان ئنحجا

خغحر ئحجا و یجطله و هو فی عراه كما تری ان النار مثال تجفف الماء و تجخره و المناء
خطفی الننار و یجطلهنا و غحنر ذلنا منن التغحینرات الحادثنة فنی العنالم فناعلم ان المنلثر
العننالی علحهمننا هننو المغحنر اال انننه خغحنر ظهننورا حظهننور فحغلننب احنندهما و خجعننل اآلخننر
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مغلوحننا حننه و خحننرك احنندهما و خسننكن اآلخننر و همننا خ ندان لننه خجعننل احنندیهما فنناعال و

االخری منفعال كما انا تجر احدی خدخا حاالخری فان لمتفعل احدی الحدین جارة
و االخننری مجننر رة و تغل نب احنندیهما عل نی االخننری لمتقنندر خ ند عل نی جننر خ ند فانهمننا
عضوان قاجمان حا و حا خفعل الفاعل و خنفعل المنفعل و خجر الجنار و خنجنر المنجنر

فقد حكم الملثر فی آثاره ان الخجری فعل احدها فی اآلخر اال حقجوله و حاذنه الفعل منن
الفاعل و القجول من القا ل فهو الفاعل حاحدی خدخه و القا نل حناخری و هننا مقنا هنذه

الكلمة ال ما ذكره فحه القائانی قل كل من عند اهلل فما لهلالء القو الخكادون خفقهنون

حنندخثا و اهلل خلقكننم و مننا تعملننون و االنفعننال عمننل و مننا مننن ئن فنی االر
السماء اال حسجعة الخجر ،و منا فنی االر

و ال فنی

انفعناالت و منا فنی السنماء افعنال منا قطعنتم

مننن لحنننة او تركتموهننا قاجمننة عل نی اصننولها فجنناذن اهلل فل نحس ئ ن مننن اآل ثننار مننلثرا ف نی

صاحجه و الكل اثر للملثر العالی اال ان حعض اآلثار آلة له فی اجراء فعله فی حعض اخر
و لوال دفع اهلل الناا حعضهم جعض لهدمت صوامع و یع اآلخنة  ،و ا نی اهلل ان خجنری

االئحاء اال حابجا ها فافهم و تد ر فحما اذكره جدا جدا .

فصل كل ئحجحن خدركان حمشعر واحد حكحفحة واحدة فالخعقل ان خكون احندهما منلثرا
و اآلخر اثرا فانه ما لمخكنن المشنعر مصناقعا لمنا خدركنه الخدركنه كمنا قنال امحرالمنلمنحن

علحه السال انما تحد االدوات انفسنها و تشنحر اآلالت النی نظاجرهنا  ،فنان كنان المشنعر
من جنس االثر و من صقعه فالخشنعر حنالملثر احندا فنان ئنحجا الختجنا ر منا راء مجدجنه اذ

لحس له ذكر فو مجدجه فاذ ال ذكر له فو مجدجه الخقدر ان خشعر ما لحس له ذكر مصاقع
معه و ان كان المشعر من جنس الملثر و ال تعدد هناك و الملثر احدی فهو هو فالخعقل

ان خشعر االثر حنحو ما خشعر حه المنلثر نعنم خدركنه حاالحامنة و االحندا

و ئنعوره للمنلثر

حاالتحاد لعد التعدد فی الملثر و الخعقل توارد ملثر ین ممتاز ین علی اثر واحد مشاكل
لصفة ملثره فكل ئحجحن ادركا حمشعر واحد حكحفحة واحدة الخمكنن ان خكنون احندهما

ملثرا و اآلخر اثرا و كذلا كل ئنحجحن تصناقعا فنی صنقع واحند و حواهمنا مكنان واحند
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نوعی و رمان واحد و كم واحد و كحف واحد و جهة واحدة و رتجة واحدة نوعحة فانهمنا

ححنجننذ ظهننوران لمننلثر واحنند و ئننأنان مننن ئننجون فعننل مننلثر واحنند و ان كننان احنندهما

الطننف و اقننوی و اآلخننر اك ننف و ااننعف و ان جننری حاحنندهما ف نی اآلخننر تصننر خفات و

تغحیرات .

فصل كل ئ یجقی حعد فناء ئ لحس حاثره فان االثر قاجم حملثره حا حاحقاجه و االحقناء
فعل الموجود الثاحت فما حقی حعند فنناء اآلخنر فلنحس حناثره كصنعود الحجنر حعند منوت

الرامی و حقاء االثر فی التراب حعد موت المائی و حقاء الخط حعد موت الكاتب و حقاء
الصداء حعد موت المتكلم و حقناء الحنرارة فنی الجحنت حعند انطفناء الننار و امثنال ذلنا

فهننذه و ائننجاهها ممننا خمثننل حننه الحكمنناء لال ثننر و المننلثر اححانننا فلتفه نحم المجتنندی و

خحسجها الجاهل مطاحقة من كل جهة فحجقی فی ذهنه انها آثار حقحقة ثنم خفنر علحهنا
فروعا و خخطی و انمنا اراد حنذلا الحكمناء محنض المشنا هة لهحجنة فعنل الفاعنل فنان

الكتاحنة علنی هحجننة حركننة الحند مننثال و خمثلننون حننذلا لمشننا هة هحجننة اال ثننر لهحجننة فعننل
الملثر حسب و الیر خدون غحر ذلا كحف و خد الكاتنب جسنم كمنا ان الكتاحنة جسنم و

هما مصاقعان مدركان حمشعر واحد حاالنطجا علی نهج واحد و لمیوجند الحند المنداد

الذی هو مادة االلف و ال صورتها فان الكاتب خموت و الحد تسكن و تتحنرك ححركنات
اخر و االلف حاقحة علی ما كتجت ال تنزول فناذا بنمعت هنذه االمثنال فناعلم انهنا امثنال
لجهة خاصة یر خدون ها محض تقر خب االذهان و انمنا ذلنا كلنه منن حناب التكمحنل

كمننا خنأتی ان ئنناء اهلل و اثننر ز خند نفننس حركتننه الجاقح نة جقاجننه الفانحنة حفناجننه او بننكونه و
الكتاحة الظاهرة دلحل علی حركة الحد و مثال لها كما خأتحا ان ئاء اهلل.

فصننل اعلننم ان للمننلثر فنی آثنناره فعلنحن فعننل تكننو ین و فعننل تصننر خف و تغحینر و نسننمی

الثانی حالتشر خع خعنی ان الملثر یوجد اآلثار اكوانهنا اول حتجلحنه و ظهنوره كمنا خنأتی حنال
بجب و ال علة فان السجب و العلة من آثاره ثم حعد تكو خنها ختصرف فی حعض جعض

فححرك ئحجا حش و خسكن ئنحجا حشن و خغحنر ئنحجا حشن و خصنعد ئنحجا حشن و خنن ل
21

ئحجا حش و هكذا فما جری منن افعالنه فنی آثناره حثثناره هنی التشنر خعحة و منا جنری منن
افعاله فی آثاره حغحر آلة هی التكو خنحة مثال ان اهلل بجحانه عمر العالم حسماواته و اراه
ثم ادار السنماوات و القنی ئنعالت نجومهنا علنی االر

فقلنب هنا العناصنر و حنرك و

بننكن و قلننب و حننل و عقنند و م ن ح و ركننب و اولنند مننا ئنناء كح نف ئنناء فتعمح نر العننالم

حتكو خنننه حننال آلننة و بننایر افعالننه الجار خ نة ف نی الننجعض حننالجعض حابننجاب كمننا تشنناهد
فتكو خنننه لالئننحاء تننأثحر و احنندا

ال منننن ئننن و ال حشننن و ال لشننن و ال علننی ئننن و

تصر خفاته و تغحیراته لال كوان كلها حش و لش و منن ئن و علنی ئن أ التسنمع ان اهلل

بجحانه خقول اهلل خلل كل داحة من ماء و خقول خلل االنسان من عجل ای منن منحن و
خلل من الماء حشنرا و منن المناء كنل ئن حنی و قنال مثنل عحسنی عنند اهلل كمثنل آد

خلقه من تراب ثم قال له كن فحكون مع انا تقرأ انه بجحانه ال من ئن كنان و ال منن

ئ كون ما كان فتجحن ان هلل بجحانه خلقحن خلقا ال منن ئن و هنو التكنو ین و خلقنا

من ئ و هو التشنر خع و هنذا هنو النذی خقنول فحنه كنل ینو هنو فنی ئنأن فنرو ی فحهنا فنی
احدا

حدخع لمخكن و رو ی ان خغفنر ذنجنا و خفنرح كرحنا و یرفنع قومنا و خضنع آخنر ین و اال

فانت تعلم انه جف القلم حما هو كاجن و انما هنو فنی التكنو ین و امنا فنی التشنر خع فكنل

یو هو فنی ئنأن خغحنر و یجندل و خمحنو و خثجنت كحنف خشناء نل خنداه مجسنومتان خنفنل
كحف خشاء و مرادنا حالتكو ین نسجة االثنر النی المنلثر فقند كنون الكنل و ال تغحنر حالنسنجة
الحه و مرادنا حالتشر خع نسجة الجعض الی الجعض فهو الذی ختجدد فحه امور فی كل یو

و خظهر له بجحانه فحه ئأن حعد ئنأن فنافهم فاننه دقحنل دقحنل فكنل فعنل فنی التشنر خع
حعال مستقر فی دان ثاحت فهو حالفعل و االنفعال منن المنفعنل النذی كنان قجنل الفعنل

مع الفاعل و كل فعل فی التكو ین حنفس المكون حالفتح و حفعل و انفعال منن منفعنل

لمخكن قجل الفعل و ینهما فر وااح جلی فاالفعال التكو خنحة تأثحر و احدا
ئ و االفعال التشر خعحة تكمحل و احدا

ال من

من ئ فتد ر فی ائارات ما ذكرناه تغتننم

ان ئاء اهلل فانا التجد هذه التحقحقات فی كتاب و التسمعها من خطاب.
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فصل و اذ قد تجحن لا مقا التأثحر فاعلم ان الفعل عن الذات لحس ححركنة منهنا حعند

بكون و ال حنطل حعد بكوت و ال حعلة باحقة و ال لغاخة الحقة و ال من مادة متقدمة و

ال علی صورة مستقرة و ال حاجالة انمحر و ال حفكنر و تند یر لنحس ینهمنا فصنل حمكنان
ممهد و ال وقت ممتد و لنمخكنن مننه حفعنل بنا ل و ال حانفعنال الحنل اذ جمحنع ذلنا

غحر الذات الجحت الجات و كلما هو غحر النذات اثرهنا فجمحنع ذلنا اثرهنا و النظنر فنی

جملة االثر حالنسجة الی المنلثر فنال كحنف لنه كمنا ال كحنف لنه الخسنأل عمنا خفعنل و هنم

خسننألون فاحدثننه حنفسننه و امسننكه حظلننه حننه اخترعننه ال مننن ئ ن و حننه احتدع نه ال عل نی
احتذاء ئن لنمخترقنب الحداثنه وقتنا و لنمیرتند الخجناده مكاننا فناذا هنو ارلنی احندی فنی

حده و مقامنه و ال حند و ال مقنا و لنحس یننه و نین ذات المنلثر نسنجة و ال ارتجناا و ال
عالقة و ال اوباا ل هو ظل مستقر و نور مستطحر منن ملحنا مقتندر و هنو كمنال قندخم

ارلی و ظل قو خم احدی و وصف داجم و نور قاجم لمخنته الی منلثره و لنمخنتنه منلثره الحنه اذ

الملثر احد و االثر هنو وصنف االحدخنة و لنمخكنن المنلثر منتهحنا الحنه وجنه منن الوجنوه و

ححث من الححو

فهو اذ ذاك ملثر احدی ال ذكر لغحره معه فال غحنر احندا و االثنر اذ ذاك

اثنر و لنحس حمنلثر احنندا فنان رأخنت الننذات فنال ئن اال الننذات الجحنت الجنات و ان رأخنت

الصفات فال ئ فحها اال الصفات و لنحس فنو هنذا الجحنان اال الكشنف و التصنر خح و

قد منعنا عن التواحح اال حالتلو خح فلحس فو هذا الجحان اال العحان ،

و ان لمخكن فهم فحأخذه عنا

فمن كان ذا فهم خشاهد ما قلنا

و قد حسطنا القول فی ذلا فی الجملة فنی حعنض كتجننا كالفواخند و الفطنرة السنلحمة و

غحرهمننا و ان ئننجت از خ ند مننن ذلننا فاملجهننا و هننذا المختصننر الخسننع اك ننر مننن ذلننا
البحما و فرعون عال فی االر

و جعل اهلها ئحعا خستضنعف ماجفنة مننهم و ان وفنل

اهلل لللقاء عساك ان تسمع منا ئفاها ما تصل حه الی مرادك ان ئاء اهلل فاالثر هو كمال

الكامل و لمخكن الملثر اال و هو كامل النه احد غحر محدود فالخنتهنی النی كحنونتنه و ال

امكان االثر و ال الی كونه و ال الی عحنه و ال الی ذاته و ال الی صفته و ال النی عكوبناته
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و ائجاحه نافذ حاحدخته فی جمحع امكنة وجودخة اثره ماو وحدانحتنه لجمحنع كحنونتنه
و حاالته نفوذا و محا ال نهاخة لهما و ال غاخة علی معنی امتنا االثنر معنه و امتناعنه منع

االثر و هو معه اخنما كان معحة ال نهاخة لهنا و هنی ذلنا الطنی المشنار الحنه فلنحس حكنل
خلقه و ال كل خلقه اخاه المتنا احدهما فی اآلخر و لحس ححال فی اثره و ال اثره حناال

فحه و لحس حمتحد مع اثره و ال اثنره متحندا معنه اذ جمحنع ذلنا خقتضنی ذكنر احندهما
فی اآلخر و ماعرف االحد من ذكر معه حدا نعوذ حاهلل فماعرف اهلل من قرنه و ال حقحقته
اصاب من ذكر معه غحره ال حمعنی انه خكون معه غحنره و الخنجغنی النظنر الحنه نعنوذ حناهلل
ل حمعنی امتنا الغحر معه ذهنا و خارجا فلنقجض العنان فللححطنان آذان و هنذا هنو

معنی االثر و صفة التنأثحر ففنی الحقحقنة حالنسنجة النی النذات ال اثنر و ال تنأثحر و انمنا هنو
محض تعجحر و االبم صفة و الصفة ربم و حد و لحس لصفته حد محندود و ال نعنت
موجننود و ال اجننل ممنندود ابننماؤه تعجحنر و صننفاته تفهنحم و ال ینان عمننا ال كحنف لننه اال

حالتنز خه و انما االثر حقحقة خقع علی ما خحدثه الذات حفعلهنا حالنسنجة النی فعلهنا فهنی

ملثرة حفعلها و خنتهی االثر الی فعلها و خشاحه هحجته كما خأتی فافهم ان كنت تفهم و اال
فابلم تسلم و من تجا ر ما قلناه ثلم فی توححده ثلمة الخسدها ئ و وقع فی التشجحه

و حر التنز خه و كمال توححده نفی الصفات عنه .

فصل و اما التكمحل فهو خكون ین ئحجحن ثاحتحن كونا مشتركحن فی مطلل ظاهر همنا

و هما خندا ذلنا المطلنل خحنرك احندیهما و خسنكن االخنری خجعنل احندیهما فاعلنة و

االخری منفعلة و الصفة الحادثة من امكانات المنفعلنة كاننت فحهنا حنالقوة و هنی فنی
الفاعلة حالفعل فاذا اقترنتا تقوی المنفعلة و خرجت ما فنی قوتهنا النی الفعلحنة فالتنأثحر

كما ینا اخجاد ما لمخكن و التكمحل هو ا رار ما قد كمن و قد حسطنا القول فی ذلا فی

كتاحنا مرآتالحكمة فی الفلسفة و هو كتاب لمابجل حمثله فالمكمل هو الذی خكنون
الكمال المطلوب فحه حالفعل خارجا عن القوة الی الفعلحة و المتكمل هو الذی خكون

الكمال المطلوب فحه حاالمكان و الصلو و حالقوة فالمكمنل خطنر ننور كمالنه علحنه و
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خقوی اعف تلا القوة حالمشاكلة حتی تخرح الی الفعلحة فاذا خرجت النی الفعلحنة

علی نهج الكمال ابتقلت و تجقی مستقلة حنفسنها بنواء دا المكمنل ا فننی كالننار
التی هی كاملة فی الحرارة و الحجوبة و هما فحها حالفعل كاملتان و الحدخد مركب من
النار و اخواتها اال ان الحرارة و الحجوبة فحه اعحفتان خفحتنان صنالحتان للظهنور النی

الفعلحة فاذا قارنته النار قوتهما و اخرجتهما الی الفعلحة فلما خرجتا كناملتحن ابنتقل
هما فجقی محمحا 1احمر بواء دامت النار او انطفت كالسراح المشتعل المضحئ حعد

السراح المشتعل حه لما قد تكمل حفضنل انحاء السنراح االول و مننه الخنط المكتنوب

حالنسننجة ال نی الكاتننب فننان المننداد كننان صننالحا للتطننور حنناموار الحننروف و كانننت فح نه

حالقوة و لما صار ذلا الطور فی الحد حالفعل قوت ما فی المداد من الصلو و اخرجته

الننی الواننو و منننه اثننر االقنندا فننی التننراب و الجنننناء فننی الطننحن و امثننال ذلننا مننن
تكمحالت العلو خات للسفلحات و احدا

المتولندات فلنوال كمنال الفاعنل لنمخفعنل و

لوال صلو المنفعل لمخنفعل فكان االثر الحناد

حفاعنل و قا نل و ذلنا بنر االختحنار

الر و ی فی آثاره لتنذر من كان ححنا انمنا اننت مننذر منن خخشنحها فنافهم فهنذا هنو نحنو

التكمحل علی نهج االقتصار و و االختصار .

فصل ان للتكمحل مرتجتحن ل ثلثا فان المكمل اما ان یجلغ تكمحله فی المتكمل الی

ان خقوی نفس حاعث الكمال الذی فی المتكمل فحخرجه من القوة الی الفعلحة كنامال
حالذات او الیجلغ ذلا فحشفحه علی الخروح و خجعله حححث خقاو المانع فی الجملة

او الخشننفحه علنی الخننروح و انمننا خقننع ظننل الكامننل علنی المتكمننل فحظهننر علحنه كمالننه
حالعر

فاالول مثل تكمحل السراح دهنا آخر حتی خخرح ما فحه من النار خة حالقوة الی

الفعلحنة الكاملننة فحجعلننه بننراجا منحنرا كننامال فهننذا القسننم تجقنی الصننفة فحنه و لننو فننی

المكمننل فننان حاعننث النننور هننو النننار و قنند خرجننت النی الفعلحنة و الثننانی مثننل الجسننم

1

ااحتهاء ال دخد حالتكهیل و لكن نفس التكهیل و التقوخة و التسخین و اوثا ذلك ااعا النار و آثاروا و وي ونها حالتأثیر ً

حالتكهیل كها خأتي  ،ونه .
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المتسخن حالنار فان النار التی كانت فحه قد ائفت علنی الخنروح و لمناتخرح فحجقنی

الجسم حعد فناء النار رمانا باخنا ثم یجرد و الثالث تحر خا الحد للمفتا فان الحركة

من النار و النار كامنة فی المفتا و لماتشف علی الخروح و انما تحرك حفضل حركة
الحد فالتجقی حركة فحنه حعند رفنع الحند عننه و حركتنه لحسنت منن مقتضنی ذاتنه و غلجنة
حرارتننه و ان كننان فح نه صننلوحها ننل ه نی فح نه حننالعر

كت قننب المنناء حاالصننجع مننا دا

االصننجع فحنه فنناذا رفننع الوااننع خنده التننجم و هننذا القسننم ائننجه ئن حالتننأثحر و اولنی ئن

حالتمثحل له فان االثر ال حقاء له حعد فناء الملثر او رفع خده عنه و مع ذلا هو من اقسا

التكمحل الن المفتا لحس من خلقة الحد و قد كان معها مخلوقا من جننس مادتهنا و
قند كننان صننالحا للحركننة و الجننل ذلننا الصنلو قجننل الحركننة و لنحس تحركننه اثننر الحند

2

االتری ان الحد تسكن و المفتا المرمنی ختحنرك غاخنة االمنر ان مجندأ حركتنه و منتهاهنا
فی نو السا ل متساوقان .

فصننل غاخ نة االئننكال ف نی معرفننة السننراح و نننوره المسننتطحر المنجننث ف نی الفضننا فقنند

ائكلت علی ك حر من الحكماء و المحصلحن و نحنن نشنرحه هحهننا و ال قنوة اال حناهلل
فان هنا مواع ئنرحه فناعلم ان الندهن مولنود منن الموالحند منن العناصنر السنفلحة فحنه

اج اء بتة فكأنه مركب من ج جحن من الحرارة النار خة و ج جحن من الرموحنة و جن ء منن
الحجوبة و ج ء من الجرودة و قلنا كأنه الخنتالف حناالت االدهنان فنی الغلظنة و الرقنة و
الحرارة و الجرودة فلما كان فحه الرموحة غالجة بال و لما كان فحه الحرارة غالجة تعلل حه

النار للمجانسة فلو قلت حرارته لمناتعلل حنه الننار كمنا خشناهد فنی بنحاالت التحتنر

فعملت حرارته فی رموحته و یجوبته فحلت الحجوبة فی الرموحة و عقدت الرموحنة فنی

الحجوبننة حتننی صنننارت ل جننة فصنننار دهننننا فلمنننا قننرب منننه الننننار الخارجحنننة وابننطة
الحجننب المواننوعة لهننا مننن فحننم او غحنره و كانننت كاملننة فنی الحننرارة انتشننرت عنهننا

2

و اثر الید وا ت رخكها الفعلي و وا وثا قاجن علي ت رك الهفتاح حا ببقاء الید وعدوم حعدوها و الهفتاح ورآة ظهور و

وفعو حه ً الهطلا  ،ونه .
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الحننرارة الحاحسننة و داخلننت حرارتهننا النندهن و قننوت حالمجانسننة الحننرارة الكامنننة ف نی

الننندهن المسنننتورة ححجنننب الجنننرودة و الحجوبنننة المسنننتورة تحنننت حجننناب الرموحنننة

حالمشاكلة كحفا فتقوتا حتی خرجتا من القوة الی الفعلحة و انعفت الجنرودة و الرموحنة
اللت نحن فح نه حالمضننادة فادخلتهمننا مننن الفعلح نة ال نی القننوة فنناظهرت علح نه الحننرارة و

الحجوبة و اخفت فحه الجرودة و الرموحة فال جر تفر اج اؤه و ابود لغلجة الحجس فصار
دخانا مكلسا و ادامت النار الخارجحة التقو خة للحرارة و الحجوبة و التضنعحف للجنرودة

و الرموحة حتی اظهرت النار خة الكامنة فحه و لما كانت نار ختنه منن جننس ارانحته فنی

الجسمانحة تفاعلتا فعملت االراحة فی النار خة فغلظتهنا و ك فتهنا حتنی جعلتهنا ننارا

حاجلة و عملت النار خة فی االراحة حتی جعلتها اراا باجلة صاعدة لطحفة فحدثت
ین ذلا نار غلحظة مرجحة لها مادة من النار خة و صورة من االراحة فظهرت علی هحجة

تلا االراحة من الصفاء و الكد رة و اللون فالجل ذلا تكون الشعالت علی حسب

اخننتالف االدهننان فجعضننها ائنند صننفاء لصننفاء دهنننه و حعضننها ا كنندر لكنند رة دهنننه و

حعضننها ائنند ی ااننا و حعضننها اقننل و حعضننها اصننفر و حعضننها احمننر و حعضننها اخضننر و

هكذا علی حسب اختالف الوان االدهان و كلما كنان الندهن ائند صنفاء خكنون الننار

المرجحنة ای الشنعلة ائنند ر خ قنا و كلمننا كنان اك ننر كند رة تكننون ائند كنند رة و منن ذلننا
عنند ئنندة ر ی نل الحدخ ندة المحمنناة و الجمننرة فننان الحدخ ندة و الفحننم فحهمننا حمن لننة

النندهن ف نی الشننعلة و انمننا الفننر ف نی الصننفاء و الكنند رة و لمننا كننان ذلننا النندخان
المكلس فی حدء التكلحس حاقحة الرموحة تكون الشعلة متصلة االج اء االتنری اننا اذا

ادخلننت ئ نحجا ف نی الشننعلة تنندهن و ف نی منته نی التكل نحس ف نی عننر

الشننعلة تفن نی

الدهانة و الرموحة فتتفر اج اء الدهن عند غاخة رأا الشعلة فتفنی الشعلة و خصنعد

ال نندخان المكلنننس المتفنننر االجننن اء توتجنننا و لنننذلا اذا احمحنننت الت ننوتج صنننارت
كالفحمة المحمحة و لحس فحها ر یل و اتصال اجن اء فتجنحن ان للندخان الصناعد عنن
الدهن حعد رموحة راحطة ین االج اء الجاعلة اخاها كالمرآة و لما كان تلا الرموحنة فنی
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مجدء تكون الدخان و هی فو یل الدهن ك حرة التكون الشعلة ك حرة الضوء و تمحل الی
الخضننرة لسننواد النندخان و الصننفرة الحاصننلة مننن حمننرة النننار و ینا

الرموحننة فحظهننر

علحهننا لننون اخضننر فنناذا صننعد ئننو خجا قلننت الرموحننة قل نحال (اخضننا) و ظهننر لننون الجح نا

لوجود الرموحة و اوء النار فاذا صعد ئو خجا قلت الرموحنة اخضنا و مارجتهنا حمنرة الننار
فظهرت صفراء فاذا صعد ئو خجا قلت الرموحة اك ر و غلب حمرة الننار علحهنا فظهنرت
حمننراء و هننو بننجب حمننرة الجمننرة و الحدخندة المحمنناة فنناذا صننعد عننن ذلننا المقننا

فنحت الرموحة فتفرقنت االجن اء و انر ها نرد الهنواء فانطفجنت الننار و ظهنرت االرانحة

بوداء فحصلت التنوتج و تمحن هنذه االلنوان خقنل فنی االدهنان اللطحفنة التنی ادخنتهنا

لطحفة و خك ر فی االدهان التی هی ك حفة و ادخنتها ك حفة و تكون الشعلة علی هحجنة
المخننروا لك ننرة النندخان عننند اول التكننون و ك افتننه و قلتننه كلمننا خصننعد و لطافتننه و

صارت تصنعد لوجنود الننار الصناعدة الغالجنة و خكنون عمنود المخنروا اغلنظ و ا نین و

احجننب لمننا راءه لغلجننة النندخان هننناك و خكننون امرافننه ار و اقننل حججننا لمننا راءه

لممارجة الدخان مع الهواء و رقته فی امنراف الشنعلة و تكنون فنی اللحنل ائند ظهنورا و
حججننا لمننا راءهننا لظهورهننا حسننجب الضننوء و خفنناء راجهننا حسننجب الظلمننة و تكننون فنی

النهار اقل ظهورا و حججا لما راءها لوجود ننور الشنمس الغالنب فنی الفضناء فكنذلا
تتكننون الشننعلة و تظهننر و اننوؤها و یانهننا هننو لننون النندخان المتجننر حصننفاء النننار فهننو

حقحقة الضوء فی كل احئ و لما كنان ذلنا الندخان المحمنی المشنتعل منن جننس
الهواء النه جسم كالدخان و هو ممارح للدخان صار خعمل فحه كما خعمنل فنی الندهن

الذی خلحه فحسخن الهواء المجا ر له المتصل حالمخالط له كما كان خسخن الدهن و
كننذلا خسننخن ذلننا الهننواء الهننواء المجننا ر لننه و هكننذا فلننو كننان حنندل الهننواء دخننان

مشاكل الئنتعل حتنی خصنحر هنواء الجحنت ئنعلة واحندة فلمنا كنان الهنواء غحنر مابنا
لحرارتننه و لطحفننا صننار خسننخن حالتكمح نل و كلمننا كننان اقننرب مننن السننراح خكننون ائنند
بننخونة و كلمننا یجعنند خكننون اقننل بننخونة فسننخونة الهننواء تكمحلحننة أ ال تننری انننا اذا
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اذهجت الشعلة حقحت السخونة فنی الهنواء رماننا و ال تنذهب منع الشنعلة و لكنن التجلنغ

بخونة الهواء حد التكمحل الكامل حاخراح نار خته الكامنة الی الفعلحة حالكلحة و لكنه
ناقص من القسم الثانی و لذا تجقی حعد الشعلة رمانا معتدا حه الجتة و اما الضنوء النذی

فی الهواء فلحس هو من غلجنة بنخونة الهنواء و الجندران فانهنا لنو احمحنت هنذا المجلنغ

الحرقت ما خجا رها و لكنه لون را محض قد حند

فنی الهنواء و الجندران حتكمنل

الوانها فی الجملة تكمال ناقصا كتحر خا الحد المفتا عند فتح القفل فانه ختحرك ما

دا ختحرك خدك و خسكن اذا بكنت و لو ئددت التكمحل ختحرك اخضا حعد رفع خدك

كما تدیر االمفال الدوامة مثال فالنور المنجث لون نرا قند حند

فنی الهنواء حتكمحنل

لون الشعلة لون الهواء تكمنحال ناقصنا فناذا رفعنت السنراح فننی ذلنا اللنون الحناد

و

لحس انه خذهب مع السراح ل خفنی عن الهواء و النذی خنذهب منع السنراح هنو مثالنه و
فعله و اثره الذی هو تكمحله القاجم علی المتكمالت و هو من عالم المثال االتری انا

اذا حججت ین السراح و الجندار اظطلنم الجندار و فننی ننوره و لنو كمنل تكمنحال كنامال
لجقی الضوء حعد رفع السراح كالسراح المشتعل من براح آخر و الذی خشهد حنان الننور
المنجننث لنحس حنناثر السننراح انننا تدركننه حعنحن تنندرك هننا الشننعلة حننال تفنناوت و لننو اردت

مشاهدة ذلا فانصب براجا ین مرآتحن فححد

فی كنل منرآت بنرح ال نهاخنة لهنا و

ذلا من تعاكس االنوار فحهما فتری تلا السرح فی المرآتحن حعحن واحندة خنطجنع كنل

ئعلة فحهما فی عحننا كمنا خنطجنع بناحقه حنال تفناوت و حنال وبنامة بناحقها و منشنأها
كمنا تنری حركنة المفتنا حعنحن تنری هنا حركنة الحند ثنم اعظنم ئناهد علنی ذلنا وجنود

جمحع تلا الشعالت فنی منرآة واحندة و لنو كاننت هنی علنی التنأثر لماكنان محنل االثنر
صالحا لمكانحة اثر االثر و هكذا الی الفالف مرتجة و فی دون ما ذكرنا كفاخة و حال ثم

هنذا الننور المنجنث كنل منا كنان اقنرب منن السنراح خكنون اقنوی الننه فنی حندو االنتشننار و

لمخخالطه ظلمة تراكم االهو خة التی ال ر ینل لهنا و كلمنا حعند صنار اانعف لمخالطتنه
مع ظلمة االهو خة المتراكمة و االهجحة المنجثة الك حفة غحر المشفة و انفعنال الننور عنن
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هذه الظلمات دلحل آخر علی انه لحس حاثر للسراح صادر مننه فنان اثنر ئن الختنأثر عنن

غح نر مننلثره الجتننة و كننذلا حننره المنجننث خنكسننر بننورته حممارجننة ننرد الهننواء فلحسننت
الحرارة اخضا اثر الشعلة كالنور و لحس ئ اال انفعنال االجسنا الك حفنة و تكملهنا منن

مثنال الشنعلة و صنفة روحانحنة الشنعلة المنجثنة فحنری انوؤها الحاصنل لهنا منن امثننال
الشننعلة حننالعحن و حرارتهننا النار خ نة حنناللمس فتج نحن و ظهننر لمننن نظننر و احصننر و انصننف
فاعتجر ان السراح ای الشعلة المرجحة حنفسه مركب منن منادة و صنورة مادتنه ابتضناءته

الحاصلة له من مثال النار الغحجحة التی هی ركن وجودها و لحس فحهنا لنون و ال ر ینل و

ال هحجننة فتعلقننت حالنندخان المكلننس فتهحجننت هحأتننه مننن المخرومح نة و انصننجغت
حصننجغه مننن الصننفرة و الحمننرة و غحرهمننا و التمعننت حسننجب صننفاجه و ارتجنناا اج اجننه

فصارت ئعلة فاذا ظهرت هذه الهحجة و اتصلت حالجسنم النذی خلحهنا انتشنرت الننار

فحنه فسننخنته فننان ئننأن النننار مفارقننة الك نناجف و العننروح النی كرتهننا مننا لمتكننن حاجلننة

فتنتشر فی الهواء او غحره ماخلة الی مرك ها كما تفار نفس الشعلة ان لمخصلها مندد و

لو ادامت علی الجسم الذی خلحها الحمته كنفسها حال تفاوت و لما كان مثال الشنعلة

علی حسجها مصجوغا و قد انتشر حالتكمحل فی اج اء الهنواء المقارننة ثنم تكمحلهنا لمنا
خلحها و هكذا انتشر منصجغا حصجغ ذلا الندخان و تكمنل لنون منا قاحلنه حنه و لمنا كنان
الهواء كر خا متوجهنا النی الشنعلة منن كنل جهنة ابنتنار كلنه هنا و قند ئناب ذلنا الننور
حظلمتننه فجنندا اننعحفا و اذا قاحلننت مننرآة هننا و بننطحها مسننتو ظهننرت فحهننا الشننعلة و
امرافها حقدر بطح المنرآة علنی تفصنحل لنحس هحهننا محنل یاننه حالجملنة لنحس الننور

المنجث ای ابتنارة الك اجف اال من جنس النور الذی فی الشعلة و لنحس حفعنل منهنا
و احدا منها ال من ئ و لذلا تری المستنحر حظل كل منحر علی صفته فی الحرارة

و الجرودة و الصجغ و الكمحة و تر یهمنا حعنحن واحندة و تندركهما حمندرك واحند فمنا ذكنره
مشاخخنا من ذلا و مثلوا حه لالثر و الملثر محض تمثحل اذا ار خند حناالثر الصنادر ال منن
ئ و ان ار خد حه االثر اللغوی فالنور المنجث اثر المنحر و الحرارة المنجثة اثر الشعلة و ال
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ئا فی ذلا و حقی ئ و هو ان هذا النور المنجث و الحرارة المنجثنة تاحعنان للشنعلة

ال للنار المكلسة اخاها المكملة لها فان النار الغحجحة لحس فحهنا صنجغ و ال لهنا هحجنة و

لحست حرارتهنا هنذه الكحفحنة و انمنا هنذه الخصنال منن الشنعلة حندأت و الحهنا تعنود و
لحسنت تعننود النی النننار الغحجحنة و ال تنندل علحهنا و لنحس ینهننا و ینهننا ارتجنناا و لحسننت
تعود الی فعلها الذی هو االحرا و التكلحس فان فعلها اخضا منن ححنث هنو لنحس فحنه

صننجغ و ال هحجننة و انمننا همننا مننن الشننعلة كمننا ان الخلننل لننمیجنندأ مننن الننذات الغحجحنة و

الخعود الحها و لمیجدأ من فعلها و الخعود الحه و انمنا خعنود النی صنفة فعلهنا و النی مجندء
الخلل الذی هو النفس كما رو ی ظهرت الموجودات من حاء حسم اهلل النرحمن النرححم

انته نی المخلننو ال نی مثلننه و الجننأه الطلننب ال نی ئننكله و مننا ی نری مننن مطاحقننة هحجننة
الكتاحة لحركة الحد فالخنافی ذلا الن الحد فی مقا الشعلة و تحركها ائتعالها و هحجة
الكتاحننة كننالنور المنجننث و المننداد كننالهواء و تحننرك الحند حفعننل النننفس الجسنحط الننذی

الخماثله ئ و هو كمثال النار القاجم علنی الشنعلة و لنذلا نقنول ان انرب فنی اعلنی
مقامات الضرب و الفعل المطلل الجسحط الذی هو ظهور النفس الكلی لو كان ارب

لمتقدر علی النصر احدا فضرب ارب فی حطنن الضنرب و لنذا خقنع تأ كحندا عننه و تنری

حروف اصولها مطاحقة فلحس الضرب اثر ارب و انما هو تن له و اثنر ز خند احدثنه حفعلنه
المطلل و ان ئجت قلت اثر فعله فانه لحس منن منادة الفعنل و ال منن صنورته و انمنا هنو

من مادة محدثة لمتكن قجل ذلا كما ان النور محد

لمخكن فی ذات الننار و ال فنی

فعلها و انما هو من الشعلة و الی الشعلة و لكن هننا لحسنت الشنعلة اثنر فعنل الننار الن

النار لمتخلل الندهن و انمنا الندهن جسنم كالننار غاخنة االمنر انهنا كملتنه حتنی كلسنته
دخانا حفعلها و مسها و ا ررت النار الكامنة فحه حتی ائتعلت حالدخان كما تری فهی

مثال فی عرصتنا انرحه اهلل لصنفة احداثنه و لصنفة ذاتنه و لصنفة فعلنه ال لعنحن ذاتنه و
لعحن فعله فان المثل ما لمخطا ل الخكون مثال و مطاحقة عحن الذات ممتنعة و مطاحقة

عحن الفعل محالة فاالمثلة مطاحقة لصفاتهما و هی صفاتهما فی رتجتها فالنار الغحجحة
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هنننا مثننل ذات ز خ ند مننثال و االحننرا مثننل فعلننه المطلننل و اننوء الشننعلة مثننل اننرب و
المثننال الواقننع منننه علنی الجنندران مثننل اننرحا المشننتل منننه المطننا ل لننه ف نی الحننروف

االصلحة و لمخحد

ارحا من ئ فانه مشتل من ارب و حنروف اصنوله منن عكنس

حروف اصوله و الجدران مثل المفعنول حنه فنافهم و اذا عرفنت السنراح حكلنه فناعلم ان

للسراح امثلة ختركها فی امكنة وجودهنا و اوقنات ئنهودها و حندود ظهورهنا كمنا خكنون

لسننایر الموجننودات و هنی مننا كتننب منننه فنی اللننو المحفننول الخحننول و الینزول و ه نی
صورة علمه بجحانه المتعلل حه و هی فعلحات السراح الدهری الخارجة من قوته النی

الفعلحة و تلا االمثلة موجودة فی الحال عنندك و فنی االرمننة السناحقة و تلنا االمثلنة

دهر خنة مكتوحننة فنی لننو النندهر حعنند مننا اثجتننت فنی كننل وقننت فنی ال مننان و هنی مفعولننه
المطلل فالسراح الدهری خترك ما تراه منه (منه من خل) ظهوره فی لو هذا المكنان و

هذا ال مان و ختجا ر عنهمنا النی مكنان جدخند و رمنان جدخند و ذلنا المثنال حنا احندا

دهر خا فی ذلا المكان و ال مان ثم تدركه حمشاعرك الجررخحة مهما التفتت الحه و هنی

اثر السراح حقحقة و فعله النذی حنه كمنل بنایر االجسنا فنذلا االثنر احداثنه لنحس منن
مادته و ال من صورته ل احدثها ها و اما االجسنا المتكملنة فهنی منن عرصنة السنراح

مصاقعة له كما علمت و ال حد و ان نعنون لهذا االصل اخضا فصال حتنی ختجنحن فتند ر
فحه .

فصل اعلم ان اهلل بجحانه ذات احدخة كاملة الخترقب لذاته حدو

فالخمكن ان خحد

كمال لمخكنن لنه

له كمال لمخكن له فجمحع كماال تنه الالنهاخنة حاصنل لنه حالفعنل

ارال احدا و هی كحنونته االرلحة االحدخة و هی من ححث حضنورها لدخنه علمنه النذی هنو
منه كماله كما رو ی و كحدك منا ثم خلل المشحة حنفسها و هی ال حدء لهنا و ال غاخنة

و تلا الكماالت الفعلحة من راجها فاظهر فحها ها منها ما ئاء كما ئاء و ال نهاخة لما
ئنناء فننان مننا لننمخشننأ منهننا وجننوده فنی اال كننوان فقنند ئنناء وجننوده فنی االمكننان و ال غاخنة

لذلا و ال نهاخنة و هنو قولنه القنی فنی هو ختهنا مثالنه فناظهر عنهنا افعالنه ،فظهنرت تلنا
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الكماالت الالنهاخة ها فی عرصات االمكان و اال كوان علی حسب ما خقتضحه كماله

و قد تعحن ظهور تلا الكماالت الكحنونحة االرلحة االحدخة فی هو خة المشحة المطلقة و
انصجغت حصجغها فظهرت برمدخة حعد ان كانت ارلحة قجل الظهور فحهنا ثنم وقنع ظهنور

تلا الكماالت علی القوا ل االمكانحة حعد ان بألته جل ئنأنه ان خسنألها فسنألها هنا

حقولننه الس ب ب رحكن فاجنناب مننا ف نی اال كننوان حالسنننة كونح نة و مننا ف نی االمكننان حالسنننة

امكانحة و تلا القوا ل لمتكن قجل ذلا السلال و انما كانا مساوقحن ل كانت القوا ل
مننن نفننس ذلننا السننلال فانننه لننذلا السننلال كننان جهتننان نائننجتان مننن جهت نی تلننا

المشنحة جهننة ذلننا المثننال الملقنی فنی هو ختهننا و هننو نفسننها التنی خلقننت هننا و جهننة

هو ختها و ان كانتا علی احسط ما خمكن فی االمكان و تلا االبولة الصادرة من مشحته
بجحانه لما كانت صفة ذلا المثال غحنر المتنناهی كاننت التتنناهی و كاننت كاملنة

حالفعننل و ابننتجنت ف نی تلننا القوا ننل و الهو خ نات فظهننرت مننن راجهننا عل نی حسننجها و

تعنحن حتعحناتهننا و انصننجغت حاصننجاغها و تك ننرت فنی الجملننة حتك راتهننا فحنند

مننن

تدرجها الالر لتك رها االمتداد الدهری فصارت تلا الكماالت الظاهرة عنها دهر خنة

و حالفعل حعد ما صارت فحها حنالقوة و صنارت ابنولة دهر خنة عنن القوا نل الدهر خنة التنی

ه نی مننن انفننس تلننا االبننولة عل نی حسننب مننا عرفننت ان عرفننت فاجاحننت فحنندثت
الوجودات الكونحة الدهر خة الفعلحة فابنتجنت تلنا االبنولة ثانحنة فنی تلنا القوا نل و
صننارت امثلننة ملقنناة ف نی هو ختهننا ثننم ظهننرت عنهننا عل نی حسننجها منصننجغة حاصننجاغها

متك رة حتك راتهنا متدرجنة علنی مقتضنی تك راتهنا فحندثت عنهنا الوجنودات الفعلحنة

ال مانحة فجذلا عمرت الدخار و ظهر الججار ال اله اال هو الملنا القهنار الینری فحهنا ننور
اال نوره و الخسمع فحهنا صنوت اال صنوته و ال ئن فحهنا اال كمالنه و ظهنوره و قند حسنطنا
القننول ف نی هننذا السننر المننجهم ف نی كتاحنننا المجسننوا الفطننرة السننلحمة و الغننر

هنننا ان

كمال االرل الالختناهی اقتضی ان خكون لكل ظهنور منن ظهوراتنه مثنال و ننور هنو فعلحنة
ذلا الظهور و كماله و ال غاخة لتلا االمثلة و ال نهاخة فان من ئ اال و له مثال حتی
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ان للمثننال مثنناال و لمثننال المثننال مثنناال ال نی مننا ال نهاخ نة لننه الن تلننا االمثلننة كمالننه

ب نجحانه ف نی درجننات االمكننان و ال غاخ نة لننه و ال نهاخ نة و المثننال فعلح نة ذی المثننال و
صفته و نوره و كماله و اثره له مادة منن ظنل ذی المثنال و عكسنه و ئنجحه صنادر مننه

قنناجم حننه قح نا صنند ر و لحسننت مادتننه مننن مننادة ذی المثننال و ال صننورته مننن صننورته و

الخصناقعان احنندا احنندا فننان ذا المثننال نافنذ فنی جمحنع اقطننار المثننال الوجودخنة حاحدختننه
النسجحة فاذا هو ذو المثال و ال مثال ان رأخت ذا المثال و هو المثال و ال ذو المثنال ان

رأخ نت المثننال و انمننا هننو وجننود ذی المثننال و كحنونتننه الظنناهرة ان قطعننت النظننر عننن
المثالحة فهو هو اثجاتا و وجودا و عحانا و لحس هو هو كال و ال جمعا و ال احامة و ال نفوذا
فهننو فنی ذی المثننال ممتنننع الحدختننه الطا خنة و ذو المثننال فحنه ممتنننع لتك ننره و تركجننه
الالرمنة و هنذا المثننال لكنل ئن هنو اثننره و ظهنوره و نننوره النذی الخشنناركه فنی مادتننه و ال

صورته و انما یوجد حه ال من ئ مطاحقا للشجح المتصل حذی المثال فی غحنر النذات

القدخمة جل ئأنها فانها ال ئجح لها و ال نسجة ینها و ین ئن فالسنراح المنذكور فنی

الفصل السا ل حنوره و حرارته له مثال ملقی فنی قاحلحنة االمكننة و االوقنات و هنو اثنره ال
النور المنجث و الحرارة المنجثة و انما خمثل هما لذلا المثال و الجاهل خشتجه علحه

الحال فالتكونن من الجاهلحن و كذلا للنار مثال و هو الحرارة و الحجوبة القراحتان
و همننا مثنناالن للحننرارة و الحجوبننة الجننوهر ختحن و همننا اثرهمننا ال الشننعلة و هنی تتكمننل
حفعل النار و مثالها فافهم .

الجاب الثانی فی مجمل من یان تكون الموالحد فی هذا العالم علی نهج االختصار و

قنند تكفننل حتفص نحل ذلننا بننایر كتجنننا كمرآةالحكمننة ف نی الفلسننفة و حقایلالطننب و

غحرهما و نكتفی هنا حقدر الحاجة و فحه فصول :

فصل اعلنم ان اهلل بنجحانه لمنا عمنر العنالم و خلنل حسناخطه منن السنماوات و الجنواهر
االرحعة اتخذ السماوات للطافتها و عد حججها لما راجها خدا له فی اجراء منا اراد منن

افعاله فی االراحن و المنتهحات الحاججة لما راجها لك افتها فغلب علی السماوات
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القوة الفعالة و علی االراحن القوة المنفعلة لكون الكماالت فی السنماوات حالفعنل و

غلجة لطاخفها علی انحاتها و كونها فی االراحن حالقوة و غلجة انحاتها علی لطاخفها فادار
اهلل بجحانه السماوات علی االراحن و وقع انوارها و ائجاحها علی االراحن فخالطها
فقوت ما فحها من اللطاخف و انعفت منا فحهنا منن غال جنظ االنحنات فحركنت العناصنر

حعضها الی حعض فتداخلت فعمل ثانحا كنل واحند منهنا فنی صناحجه فغلنظ الك حنف

اللطح نف و رقننل اللطح نف الك ح نف و بننخن الحننار الجننارد و ننرد الجننارد الحننار و رمننب
الرمب الحاحس و یجس الحاحس الرمب فصار كل منها خدا ثانحة بفلحة هلل بنجحانه فنی

تغحیر صاحجه فغحر كنل واحند كنل واحند حتقو خنة آثنار السنماوات اخاهنا فنی الفعنل حتنی

تشاكلت فتداخلت فتمارجت فتركجت فتوحدت فصار مولودا من الموالحد فناذا كنان

التأثحر اعحفا و المتأثر ك حفا قلحل المطاوعة لتأثحر المنلثر خحند
فاذا كان المنلثر اقنوی و المتنأثر امنو خحند

ینهمنا الجمنادات

ینهمنا المعنادن و السنجب فنی اخنتالف

احوال الملثر هنا اختالف اواا الكواكب و قراناتها التنی هنی المنلثرة فنی السنفلحات

تأثحرا وصفحا تكمحلحا و اختالف قوی الكواكب فناذا كنان المنلثر اقنوی و المتنأثر امنو و
انعننم و اعنندل خحنند

الطف خحد

ینهمننا النجننات و اذا كننان المننلثر اقننوی و المتننأثر امننو و انعننم و

ینهما الححوان و خشتد فحه المشاكلة لظاهر الملثر كالولند النذكر النذی

خشتد فحه مشا هة االب فالجماد انثی و النجات خنثی انثی و الححوان خنثی ذكر فناذا
كان الملثر اقوی و ائد و اجمع و المتأثر امو و انعم و الطنف و اعندل و احكنی لظناهر
المجدأ حد

من ینهما االنسان و هو الولد الذكر فاذا كان الملثر اقوی و ائند و اجمنع

مننن ذلننا و اعل نی و المتننأثر امننو و انعننم و الطننف و اعنندل و احك نی للمجنندأ و حامنننه

حد

من ینهما انسان نجی او ربول فاذا كنان المنلثر فنی غاخنة الكمنال و الجامعحنة و

المتأثر فی غاخة االعتدال و الحكاخة لجامن حامن المجدأ حد

من ینهما حدن النجی

و احنندان اوص نحاجه :عل نی اخننتالف مننراتجهم و جمح نع هننذه الموالح ند الدنحا خ نة الظاهر خ نة

(الظاهرة خل) یوجدون ین هذه السماوات الفعالة و هذه االراحن المنفعلة و كلهم
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خخلقون من هذه الجواهر االرحعة حتصر خف السماوات العالحة و الفر ینهم فی فعلحة

الصفاء و الكد رة و فی كل مولود قوة الصفاء و الكند رة حتنی خترقنی النی اعلنی مننه و

خن ل الی ابفل منه االتری ان النجی صلی اهلل علحه و آله خأ كل من جماد هنذا العنالم و
نجاته و ححوانه و خصحر غذاء له و ج ءا لجدننه و خعتندل و خنطنل حالحكمنة و خصنحر قناحال

للنوحی و النجنوة و خشنرب د النجنی

ا ومحجنة الحجنا و ولنه ا بنلمة و لعناب فحنه

العجننور فحص نحر ذلننا النند او الجننول او اللعنناب ج ن ء حنندن غح نر النج نی و خسننتححل ال نی

االنسننانحة فحنقلننب غحنر قا ننل للننوحی و النجننوة و الحكمننة و خأ كننل انسننان مننن الجمنناد و
النجات و الححوان فحستححل ذلا فحه انسانا نامقا و هكذا خأ كل ححوان االنسان و من
النجات و الجماد فتستححل فحنه ححواننا غحنر ننامل و خظهنر مننه آثنار الححوانحنة و هكنذا

خمص النجات الجماد فحستححل فحه نجاتا و خظهر منه آثنار النجاتحنة و خمنوت النجنات و
الححوان و االنسان و النجی فتنقلب جمنادا و النی العناصنر ثنم خكنون منهنا غحرهنا فمنن
نظننر ف نی هننذه االمننور حع نحن االعتجننار عننرف حننال غجننار ان جمح نع هننذه الموالح ند الظنناهرة

الدنحا خة من جنس واحد و بنخ واحد خستححل حعضها الی حعض الجتة و لنحس نین

هذه الموالحد المرجحة و االجسا المشهودة ترتب اال علی نهج مراتب التشكحا و كل
واحد هو هو حالفعل و فی قوته االنقالب الی الغحر حال ئنا و ال ر خنب فكحنف خمكنن ان

خكون مشاخخنا الذین ئقوا الشعر فی الحكمة خفی علحهم ذلا او خكون منرادهم منن
السلسلة الطولحنة ترتنب هنذه االحندان و االجسنا حائناهم انخخفنی علنحهم هنذا االمنر

الوااح الجلی غحر الخفی علی من له ادنی مسكة فنافحص عنن منرادهم تننل منا قندر
لا من فهمه فهذا المقا هو المقا الذی قال النجی 9امت اال المر رحه انا حشر منثلكم و

قننال بننجحانه لقنند جنناءكم ربننول مننن انفسننكم و مننا وصننل الحنا مننن امثننال ذلننا مننن

االخجار فی ان ئحعتهم من محنتهم و من جنسهم و امثال ذلا.

فصننل ان االجسننا قوالننب لننالروا و قوا ننل لهننا و السنننة داعحنة مننن ر هننا ارواحهننا فكننل

جسد خشاكل روحه فانه لمخسأل اال ححسب قاحلحتنه و لنمخعنط اال علنی حسنب دعاجنه
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فكما ان هذه االجسا من بنخ واحد و من جواهر واحدة تكون ارواحها التی فنی رتجنة

واحدة اخضا من بنخ واحد و جواهر روحانحة واحندة الجتنة و كمنا ان كنل جسنم هنو هنو

حالفعل و خكون انقالحه الی غحره حالقوة و خمكن انقالحه النی غحنره كمنا ئناهدت ال حند و

ان خكون ارواحها اخضا كذلا فكل رو هو هو حالفعل و خمكن انقالحه الی درجنة اعلنی

حتصعحده و تلطحفه و مر قشوره و ابتخال

الجوهر الصنافی النذی فحنه حنالقوة و ان

لمخقع كما كان خمكن تصعحد الجسم االدنی و ترقحته الی جسم اعلی كما ذكرننا و ان
لمخقع فكما ان االجسا فنی هنذا العنالم منن امكنان واحند كنذلا ارواحهنا منن امكنان
واحد و لحس تفاوتها اال فنی اللطافنة و الك افنة و وجنود االعنرا

و عندمها فلنحس نین

ارواحها ترتب الجتة و من الشاهد علی ذلا ما تری من الجرارخ ین االجسا كناالمال

الجررخح نة نین الجمننادات و المعننادن و كالمرجننان الجننررخ نین المعننادن و النجننات و
الجوراخخ الجررخ ین النجات و الححنوان فاننه نجنات خنجنت منن االر
هو متصل حاصله فی االر

و ثمنره كنالغ ال و

من برته و تطول تلا السنرة و خكجنر ذلنا الغن ال و یرعنی

امرافننه و لننه جلنند و ئننعر خصنننع منننه القال نننس و خنذحح و لننه لحننم و د ا نیض و النسنناء

الناحتات من ائنجار جز ینرة الواقنوا و امثنال ذلنا و كالصندف النذی اننه ححنوان فنی

االول ثم خغو

فی الجحر و ختوحل فی الطحن و خصحر نجاتنا لنه اصنل ثنم خصنحر جمنادا و

كالنخننل الجنننررخ نین النجننات و الححننوان و كنننالقرد و النندب و النسننناا الجننررخ ننین

الححوان و االنسان و كالنقجناء الجنررخ نین االنسنان و االنجحناء و اولنی العن الجنررخ نین

االنجحاء و المعصومحن :و محمد 9الجررخ ین المعصومحن و امر اهلل بنجحانه فحقحقتنه
قد تحسب من عالم االمر و قد تحسب من عالم الوجود المقحد فاننا اذا ئناهدنا وجنود

هذه الجرارخ و عرفنا ان لها ارواحا مقارنة فارواحها اخضا ررخ ین الدانی و العالی الجتة

و خصنند ذلننا مننن الخسننتجد حفهمننه كننال المشننناخخ اعلننی اهلل مقننامهم و حائننناهم
انخقولننوا غح نر ذلننا فكمننا ان اجسننا هننذه النندنحا رمتهننا مننن هننذه الجسنناخط و خمكننن

ابتحالة حعضها الی حعض و كل ئ منها هنو هنو حالفعنل و خمكنن انقالحنه النی غحنره و
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ینها رارخ كذلا اروا هذه االجسا اخضا من اروا هذه الجساخط و خمكن ابتحالة

حعضها الی حعض و كل واحد منها هو هو حالفعل و فی قوته االنقالب الی غحره قد علنم

اولننوا االلجنناب ان االبننتدالل علنی مننا هنالننا الخعلننم اال حمننا هحهنننا و العجودخنة جننوهرة
كنههننا الر و ینة الخجننر ،فننال ترتننب نین هننذه الموالحند و ارواحهننا المتعلقننة هننا اال ترتننب

التشكحا و الذی قاله المشاخخ منن ترتنب االثر خنة و الملثر خنة ینهنا هنو علنی غحنر هنذه
المعانی و بحجحجا ئر اقوالهم ان ئاء اهلل.

فصل ان لنا كلحات حكمنة ابنتفدناها منن المشناهدة و العحنان و منن كتناب اهلل جنل

ئأنه و منن بننة النجنی و االجمنة بنال اهلل علنحهم فمنا لنمخطنا ل منن المسناجل الج جحنة

تلا الكلحات هی حاملة و االدلة الكلحة العقلحة التقجنل التخصنحص و النسنخ فمنهنا
ان لنا حواا ظاهرة نندرك هنا صنور هنذا العنالم الجسنمانی المشنهود و هنی كلهنا منن

بنخ واحد و اال لما ادركته حوابنا الظاهرة حكحفحة واحدة و هی االنطجا و انمنا تشنحر

اآلالت الی نظاجرها و انت تدرك ها ظواهر جمحع اصناف الخلنل الظناهر و لننا حنواا
حامن ننة ن نندرك هنننا الص ننور المثالحن نة الملكوتحن نة فك ننل منننا ادركننننا ه ننا م ننن امثل ننة ه ننذه
المخلوقات كلها من بنخ واحند و عنر

واحند و اال لمنا ادركناهنا حمشناعرنا الجامننة

حكحفحة واحدة و هی االنطجا و لننا نفنس ملكوتحنة مدركنة لصنور (للصنور خل) مجنردة
عن المواد العنصر خة الجسمانحة و المدد ال مانحة فكلما ادركنا ها من الصنور العلمحنة

كلهننا مننن بنننخ واحنند و اال لمننا ادركناهننا حنننفس واحنندة و لنننا عقننل ججروت نی ننندرك حننه

المعانی الكلحة فكلما ادركنا حه من المعانی كلها من بننخ واحند و عنر

واحند و اال

لما ادركناه حعقل واحند نل العقنل الخندرك اال معننی واحندا كلحنا و المعنانی المتعنددة

التی لها كلحة ااافحة تدرك حالعاقلة و هی صور خة ال معنو خة و حالصورة تتعندد االئنحاء

و لننا فننلاد الهننوتی نندرك حننه حقحقننة احدخنة مجننردة عننن الكلحنة و الج جحنة و المعنو خنة و

الصننور خة و هننو حقحقننة واحنندة احدخنة و لنحس لنننا منندرك فننو ذلننا اذ نحننن معنندومون

راءه و ال ذكنر لننا فوقنه نل النندرك لنه راءا و فوقنا احندا احندا و لنو علنی نحنو االحتمننال و
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االئارة و الفر

و خاجنة االدراك فجای مشعر خمكن ان خثجت االنسان فو فنلاده منلثرا

له مجاخنا معه و هذا كال الشحخ االجنل االوحند اعلنی اهلل مقامنه كنل ئن الختجنا ر منا
راء مجدجه و هذا كال امامه االمحر 7كلها ویلتها حاوواوكن اي اد وعانیه اها وخلو

وثلكن وردود الیكن و انتهي الهخلو الي وثله و الج أ الطل ب ال ي ش كله فالخمكنن لننا

انندرك فو فلادنا الجتة و ان قلت فجای مدرك ندرك ان لنا رحا و له مشحة و قند خلقننا
ها قلنت هنذا اخضنا موانع االئنكال و الحند و اننشنر لنا فنی ذلنا ئنرحا تعنرف حنه

الحننل و الصننواب و قنند ك ننر حننذلا السننلال مننی و لماجننجهم عننن ذلننا اال مننن جننراب

النورة فاذكر الجواب الشافی الكافی هنا لعل اهل الجنواب مننهم خظفنرون حنه فلنعننون
لذلا فصال خاصا حه لحمتار عن غحره.

فصننل اعلننم ان اهلل بننجحانه احنند لنحس خنتهنی النی غحنره فححنند فحثننی فالخنتهنی النی

امكانات االئنحاء فنان المنتهنی النی االمكنان هنو منادة االمكنان المنتهحنة النی مسنمی
االمكان و هو الصلو و حه بمحت حاالمكان و الخنتهی الی اال كنوان فنان المنتهنی النی
اال كننوان هننو حصننة مننن االمكننان قنند انتهننت النی الحنندود الكونحنة و هننا بننمحت كونننا و

الخنتهی الی االعحان فان المنتهی الی االعحان هو اال كوان فانهنا انتهنت النی االعحنان و
هننا تشخصننت و تعحنننت و الخنته نی ال نی افعالهننا فننان المنته نی ال نی االفعننال موادهننا و

الخنتهی الی االئنجا و ائنجا االئنجا و هكنذا فنان المنتهنی الحهنا موادهنا حالجملنة
كننل مننا انتهنی النی ئن فقنند تحنندد حننه و المتحنندد حشن مادتننه حتنی ان المنتهنی النی

المادة هو حصة منن ظهنور الننو و المنتهنی النی الننو هنو حصنة منن ظهنور الجننس و

هكذا الی ما ال نهاخة لنه فنان اهلل بنجحانه فنو منا الختنناهی حمنا الختنناهی فكنذلا هنو

بجحانه احد الخثنی فالخنتهی الی ئ منن خلقنه و لنو كنان هنو بنجحانه فنو السنرمد

حسب لكان عالم الخلل خلوا منه و لنو كنان هنو فنو عنالم الججنروت لكنان بنرمدخا و

عالم الججروت خلوا منه و لو كان هنو فنو الملكنوت لكنان ججروتحنا و الملكنوت خلنوا

منه و لو كان هو فو الملا لكان ملكوتحا و الملا خلنوا مننه تعنالی الججنار ان خكنون
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خلنوا منن ملكننه او ملكنه خلننوا مننه كمنا رو ی فنی الخطجنة واك ا خل اا و ن الهل ك قب ل

انشاجه و ًخكو خلاا ونه حعد اناجه و ما رو ی ا اٍ خلا ون ولك ه و ولك ه خل ا ون ه ،هنو

معنی امتنا االرل فی الحد

و الحد

فی االرل فهو بنجحانه داخنل فنی االئنحاء ال

كنندخول ئ ن ف نی ئ ن فننان كننل داخننل ف نی ئ ن غح نره محنندود حننه مثن نی و خننارح عننن

االئحاء ال كخروح ئ عن ئ فان كل خارح عن ئ غحنره خخلنو مننه ذلنا الشن و
خكون الخارح محدودا مثنی و اهلل بجحانه الخخلو منه مكان و الخحو خه مكنان فهنو مناو
لكل خلقه می االمتنا ححث هو اذ هو احد و لحس حكل خلقه فان الموصوف حالكنل

هو مادة الكل قند تعحننت حصنورة الكلحنة و لنحس ححنال فنی خلقنه فنان الحنال محندود
حالمحل و ذات المحل تخلو من الحال و لحس حمتحد مع خلقه فان المتحد حالخلل

موصوف حالخلقحة ل هو ححث هو خمتنع غحره امتناعا ال وجود له و ال عنوان و الخلل

ححث الخلل خمتنع معه الحل فمن عرف هذا السر المجهم و الرمن المنمننم عنرف اننه

بجحانه احد و الخعرفه حل معرفته اال هو فمعرفنة الحنل حنالحل حنل فهنو هنو الخحتناح
الی معرفة نفسه اذ هو احد اعرفوا اهلل حاهلل و اما معرفة الخلل حالحل خلنل دلحلنه آخاتنه و
وجوده اثجاته فمن عرف نفسه عرف رحه و ذلا انه بجحانه جعل نفنس االنسنان آختنه و

عنوانه و وصفه الفهوانی فمن وصل الی معرفة النفس التنی هنی صنفته منع قطنع النظنر
عن انها نفسه و حقحقته و فلاده فقد حلغ قرار المعرفة و لحس للمخلو معرفة از خند منن

معرفة الوصف 3فنحن هكذا نعرف رحنا جل ئأنه و له الحمد و له المن حما خصنا حه

 - 3اعلم ان االنسان له اعلی مقا و هو النفس النامقة القدبحة و الختجا ره هو من ححث انه انسان

و لكن فحه مثال من االنجحاء و هو مثال االروا الملكوتحة و هو العحن التی فحه من االنجحاء فهی عحن
النجوة ها خعرف االنجحاء و هی العارفة حاالنجحاء فالتعرف االنجحاء اال حالنجوة و فحه مثال من العقل و هو
عحن الربالة و الوالخة فحه و الخعرف الربول و الولی اال ها فالربول الخعرف اال حالربالة و الولی اال
حالوالخة و فحه مثال من الفلاد و هو عحن المشحة فالتعرف المشحة اال ها و فحه مثال من كحنونة اهلل جل
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من هذه المعرفة التامة الكاملة التی عج عنها افها الحكمناء و اوهنا العلمناء فمنن
انحط عن هذه الدرجة فسنجحله االبنتدالل و لنحس منن اهنل هنذا المقنال و الخمكنننی

از خد منن ذلنا فنی هنذه الحنال خوفنا منن اهنل الجغنی و الجهنال فلنو جناء وقتنه و نحنن
اححاء لرأخت من تفصحل ذلا ما خححی حه كنل حنال و ان فنات حننا المقند ر قجنل ذلنا
فلكننل نجننأ مسننتقر فسننوف تعلمننون و ان اردت ئننطرا مننن هننذا الجح نان فعلح نا حكتاحنننا

الفواخد فی فاجدة الجحان فلنرجع الی ما كنا فحه من التفر خع علی تلا الكلحة السناحقة و
لنعد فصال.

فصل فاذا عرفت ان فلادنا آخة االحد جل ئأنه 4حححث من عرفه فقد عرف رحه و لحس

لنا فو ذلا ذكر و دونه مرتجة العقل فجنای مندرك ت جنت منلثرات عدخندة فوقنا و اینن
ئأنه و هو عحن الكحنونة فالتعرف اال ها فاالنسان الخعرف اال نفسه و هی النفس النامقة و الخمكنه
معرفة المقامات العالحة اال حاعحنها المسمات حابمها علی حذو قول الشاعر :
اعارته مرفا رآها حه

** * ** فكان الجصحر ها مرفها

و علی حذو قول الشاعر:
منتهی الحظ ما تزود منه اللن ** * ** نحظ و المدركون ذاك قلحل
و اما ذات االرل فلحس لها آخة و انما العارف حالحل هو الحل جل ئأنه ال غحر و تلا المثل التسمی
اال حابم العالی ذی المثال و الخصل الحها هو خة االنسان و انما الواصل الی تلا المثل نفس تلا
المثل و هی الوجودات الشرعحة لالنسان و كونحته هی نفسه النامقة فتد ر فحما ذكرت لا ،منه.
 - 4اعلم ان الفلاد الذی هو آخة الحل لحس حالفلاد الذی هو حقحقة النفس النامقة من ححث هی
هی ل الفلاد الذی هو اآلخة مثال الفلاد الكلی الذی فی االنسان و الختجا ره احد و الخدرك حه ما
راءه و كذلا دونه العقل ای مثال العقل الكلی و دونه الرو و هو مثال الرو الكلی فحه و الختجا ر

ئ من ذلا درجته و رتجته و الخدرك ما راءه فكل درجة غاخة ما خمكنها نفسها و تلا المثل
لحست حاالثر خة و الملثر خة فی االنسان فجهذه المثل التدرك االثر خة و الملثر خة حالكشف و العحان و
لكن حاالخمان و االذعان و معرفة االثر خة و الملثر خة للمشحة و الربول و االنجحاء و االنسان فذلا حنحو
آخر هو بر الخنجغی كشفه و قد كتمناها فی هذا الكتاب لعد تحمل الناا فالجحث الذی ا ردناه
فی المتن ححث یرجا منه تمكحن القوا ل و نضجها لعلها تتفكر و تشتا و تسعی فافهم ،منه.
41

آخنة المننلثرات العدخندة فنی فننلادك االحنندی الننذی هنو آخنة االحنند و مننن اینن لننا اثجننات

الك رات فوقنا و التجند فنی فنلادك االحندی النذی تعنرف حنه ر حنا االحند لهنا آخنات و
ان خكون فحا آخات لها هل تلا اآلخات فحا علی االثر خة و الملثر خة فانت

علی فر

مركب من ملثرات و آثار او هی فحا من عر

واحند فتخنالف اآلخنات منا تعرفنه هنا و

ان قلت فعلی ذلا نرد القول علحا فی آخنة الحنل هنل هنی حنل فاننت قندخم او خلنل

فحخنالف ذا اآلخنة قلننت ان آخنة الحننل آخنة الحننل و لحسننت ححننل قنندخم و انمننا هنی صننفة
ابنتدالل علحنه ال صننفة تكشنف عنننه و امننا معرفنة الحننل فهنی خاصنة حننالحل الخعننرف
الحننل حننالحل اال الحننل و امننا معرفتنننا حمش نحته بننجحانه فغاخ نة معرفتنننا معرفننة رأبننها

الخا

المتعلل حنا من ححث التعلل فان اال ثر خشاحه صفة الملثر القر خنب و هنو صنفة

المننلثر القر خ نب ننل هننو منننه مخلننو حنفسننه فحعرفهننا حننه و خعننرف ر حننه اذا كشننف جمح نع

السجحات و هتا جمحع االبتار حتی خصنل النی آخنة الججنار و امنا الحنه بنجحانه فنال و

ا یا فان الش الختجا ر ما راء مجدجه و الخدركه فحا اخی صحح اعتقادك حمنا اقنول و
التسنتوح

منننه ان بنمعت مننا لمتسننمعه فنان ابننرار اهلل بننجحانه ك حنرة و تجنندو ئنحجا

حعد ئ و لحست المطالب منحصرة حما القی الی اصحاحا و عرفوه و كم منن بنر هلل

بجحانه و لماخظهر فاذا جاجهم تأ خله جحدوه و قالوا مابمعنا هذا فی المسألة اآلخرة
ان هذا اال اخنتال ءانن ل علحنه النذكر منن ینننا نل هنو رجنل كنذاب و لنو ان النناا اذا

جهلننوا وقفننوا و لننمخجحنندوا لننمخكفننروا فنناعرف اهلل حنناهلل و المش نحة حالمش نحة كمننا تعننرف
الحمرة حالحمرة و الصفرة حالصفرة و هلل المثل االعلی فمن را معرفة الحمرة حالصنفرة

و الصفرة حالحمرة الخكناد خصنل الحهنا احندا و كنذلا اعنرف الربنول حالربنالة و االنجحناء

حالنجوة و اولی االمر حاالمر حالمعروف و النهی عن المنكر و هنی صنفاتهم الشنرعحة التنی

تجلننوا هننا لمننن دونهننم و اقنناموا هننا الحجننج علنی مننا بننواهم االتسننمعه قننال و الربننول

حالربالة.
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الجنناب الثالننث ف نی ی نان مراتننب الخلننل و االئننارة ال نی كحفح نة تحقننل هننذه المراتننب

المتك رة و العوالم العدخدة علی بجحل االختصنار تكالننا علنی حصنحرة اولنی االحصنار و

فحه فصول:

فصل اعلنم ان اهلل بنجحانه كنان اذ ال كنان فناول منا تجلنی حنه و ال تجلنی و ال فعنل و ال

حركننة و ال نطننل كحنونتننه االرلح نة االحدخ نة الحقننة المجننراة عننن الك ننرات المعننراة عننن

االختالفات المن هنة عنن النسنب و االئنارات ثنم تجلنت كحنونتنه جنل ئنأنه حصنفتها
للقوا ل االمالقحة الصلوححة االمكانحنة التنی لمتكنن قجنل ذلنا التجلنی و انمنا كاننت

حنفس ذلا التجلی حال كحف و ال ائارة و لمخكن ذلا التجلی حعند مندد ممنددة و ال

امكننة ممهندة ننل كنان ذلنا التجلنی فنی مقامنه الننذی ال غاخنة لنه و ال نهاخنة احندا فننان

قسته ها فهو ارلی و ان قسته حه و نسجته حه فهو برمدی افهم منا اقنول لنا فنان الكنال

دقحل دقحل و حالتد ر فحه عن تلدة حقحل حقحل فكان هنذا التجلنی غحنر محندود هنا و
لمتكننن تلننا الكحنونننة محنندودة حننه ننل كانننت نافننذة ف نی مكانننه الوجننودی الوحنندانی

االمالقی حال كحف ما خة لنه خعننی ال ئن اال تلنا الكحنوننة اذ هنی و ال ئن اال ذلنا
التجلنی اذ هننو ثننم هننذا التجلنی لغاخ نة قرحننه منهننا و وحدانحتننه و انجسننامه الوجننودی قنند

تجل نی ف نی جمح نع مراخ نا القوا ننل الكونح نة التقحیدخ نة الت نی لمتكننن قجننل ظهننوره ننل ه نی
حظهوره و هذا التجلی اخضا فی مقامه و حده احدی ان قسنته هنا فهنو ارلنی او حناالمال

فهو برمدی او حنفسه فهو مقحد خلقی فهنذا التجلنی هنو حقحقنة عنالم الخلنل و ظلنه و
فلاده و نفسه التی ها وصف اهلل نفسه ها و هی الكلحة االلهحة التی من عرفها لمخشل
و من جهلها ال و غوی و هی اكجنر حجنة اهلل علنی خلقنه و هنی الكتناب النذی كتجنه

ینده و هنی اللننو المحفننول و هنی مجمننو صننور العننالمحن و هنی حجننل اهلل المتنحن و

كتاحنه المجنحن و صنرامه الممنندود و وصنفه المشنهود و ئننجرة منو ی و بندرة المنتهنی

الی غحر ذلا من االبماء و هی صفة التجلی االعظم و ظهنوره حححنث اذ هنو لنحس اال

هو و اذ هی لحس اال هی و لما كان الظهور تما الجطون و الفعل تما القوة و ما لمخكن
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كلحات الحكمة تامة فی ظهورها تامة فی حطونها كانت الحكمة ناقصة منن الحكنحم و
الحد للش الكامل انخكون ظاهرا فی جمحع عرصات الغحوب و الشنهود مالجنا لجمحنع
اقطار الوجود و خكون جمحع قواته حالفعل ظهرت فی عالم الشهود اخضا كما كانت فنی

الغحوب و لما كانت الشهادة علی مجل الغحوب و ماتری فی خلل الرحمن من تفاوت
و قد علم اولوا االلجاب ان االبتدالل علی منا هنالنا الخعلنم اال حمنا هحهننا و العجودخنة

جننوهرة كنههننا الر و ی نة فمننا خف نی ف نی الر و ی نة اص نحب ف نی العجودخ نة صننار نظننم عننالم

الشهادة اخضا علی مجل عالم الغحب حال تفناوت اال فنی الغحناب و الشنهود و اللطافنة و
الك افة فجدت فی عالم الشهادة اخضا اوال كحنونة ئهادخة حقحقحة ثنم ظهنر منهنا تجنل

ئننهادی كلنی معنننوی ثننم تفصننل ذلننا الكلنی حنننفس كلحنة ئننهادخة فعمننرت النندخار و
تجلنی الججننار و تجصننر اال ننرار فننتم الظهننور و كمننل النننور و قامننت الحجننة علنی اال ننرار و
الفجار و كمل توصحف الواحد القهار و هذه المراتب هی العالمات و المقامات التنی

ال تعطحنل لهننا فنی كنل مكننان خعرفننه هننا منن عرفننه ال فننر یننه و ینهننا اال انهننا عجنناده و
خلقه فتقها و رتقها یده حدؤها منه و عودها الحه فلمیجل الحد حجة و ال لخلنل كنال

انخقولوا انا كنا عن هذا غافلحن او خقولوا انما ائرك آحاؤنا من قجل و كنا ذر خة من حعدهم
انعفاء افتهلكننا حمنا فعننل المجطلنون فعمنر حنذلا جمحنع العنوالم الكلحنة و كنل مرتجننة

منها اذ قستها حما دونها فهی حل ما دونها مرة و امالقه اخنری و نفسنه تنارة الن االنظنار

تختلف علی حسب اختالف الواقع فان نظرت الی احدخته حالنسنجة النی منا دوننه منع
قطع النظر عن جمحع ما دوننه ای منا بنواه حالكلحنة علنی معننی االمتننا الحقحقنی فنی
النظر فهو حقه النافذ الطاو ی لحس اال هو ححث هو هو،

فما فی الدخار بواه الحس مغفر

** * ** و هو الحمی و الحی و الفلوات

و ان نظرت الحه من ححث انه موجود كاین فهو الكحنونة االرلحة الرتجحة فی الواقع و خقل
نفوذه و ان كان لنحس اال هنی ححنث هنی و ان نظنرت الحنه منن ححنث االمنال و عند

ائتراا كونه حش دونه و صلو تجلحه حجمحع منا دوننه فهنو االمنال الرتجنی فنی تلنا
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الرتجة و ان نظرت الحه من ححث انه حقحقة تلا منها حدأت االئنحاء و الحهنا تعنود فهنو

النفس الكلحة االلهحة الرتجحة التی من عرفهنا لنمخشنل و منن جهلهنا انل و غنوی و كنل

هذه الححو

ححو

واقعحة خارجحة اال انها نسجحة و تر النسجة كلما تصعد صاعدة

الی ان تصل الی الحقحقحة و تغلظ النسجة كلما تن ل نارلة فهذه تما كلحات العوالم و
هذا العالم ای عالم الجسم ای حقحقة الجسم منتهاها و غاختها و هو كمنا تنری فنارجع
الجصر هل تری من فطور ثم ارجع الجصر كرتحن خنقلب الحا الجصر خابجا و هو حسحر.

فصل هذه المراتب لحسنت حاالثر خنة و الملثر خنة نل هنی كلهنا مراتنب التجلنی الواحند و
الظهور الواحد النها من تما االثر الواحد و كونه اثرا تاما فان اثر االحد المستقل الخكون

اال تامننا مسننتقال و الخكننون الش ن تامننا اال حمقجننول و قا ننل و همننا ف نی الش ن كننالمثلثحن

المتداخلحن رأا كل واحد علی قاعدة اآلخنر و وتراهنا منطجقنان ای احندهما منطجنل

علی اآلخر و خحد

من تداخل القا ل و المقجول غحب و هو منن قاعندة المقجنول النی

الوبط النه حغلجة المقجول خكون اغحب مما خلحنه و هنو منن الوبنط النی قاعندة القا نل و

هو لغلجة القا نل علحنه خكنون اظهنر ممنا فوقنه لغلجنة الك افنة الالرمنة للجنرد النالر لالنحنة

المخالفننة لكحنونننة الفاعنننل و غلجننة اللطافنننة الالرمننة للحنننرارة الالرمننة لجهننة الفاعنننل

فناالعلی غحنب حالنسننجة النی االدننی و االدننی ئنهادة حالنسننجة النی االعلنی و لكننل مننن
الغحب و الشهادة اعلی و هنو غاخنة اجمالنه و وحدانحتنه و منتهنی و هنو غاخنة تفصنحله و
تك ره و مقا ینهما ررخی مرتجط من ححث االعلنی حناالعلی و ئنجحه حنه و منن ححنث

االبفل حاالبفل و ئجحه حه فحمثل لها هذه الهحجات الثلث (ئكل نسنخه درح ئنود)
فححد

لالثر من مجدجه الی منتهاه بت مراتب و هی الست المذكورة آنفا و هی من

تمننا كننون اال ثننر اثننرا و هننو الصننادر االول عننن االرل جننل ئننأنه و هننو ف نی غاخ نة الجسننامة

االمكانحة كل مرتجة منه احسط ما خمكن فی تلا المرتجة من هنة عنن ك راتهنا مجنراة عنن
اختالفاتها النها آخة الحل جنل ئنأنه فنی تلنا الرتجنة فقند عمنر جمحنع مراتنب االمكنان

حذلا الصادر حححث،
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ما فی الدخار بواه الحس مغفر

** * ** و هو الحمی و الحی و الفلوات

انظر فی النشأة االولی و تذكر النشأة االخری هل تجد فحها ئنحجا غحنر الجسنم فكمنا ان

هنا لحس ئ اال الجسم كذلا فی عالم المنواد لنحس ئن اال المنادة الكلحنة و ال فنی
عالم الطجناخع غحنر الطجحعنة الكلحنة و ال فنی عنالم النفنوا اال الننفس المطلقنة و ال فنی
عننالم العقننل غح نر العقننل المطلننل و ال ف نی عننالم الفننلاد اال الفننلاد المطلننل فننال ئ ن ف نی

جمحع اصقا االمكان اال المطلل و هو اول صنادر عنن الحنل جنل ئنأنه و هنذه مراتجنه
التی ها خكون اثرا تاما و هذا معنی الصادر االول ال ما كان خفهمه الجهال من كلمات
المشاخخ و كل مرتجة من هذه المراتب ئرا وجود المرتجة االخری فی الخنارح و لنحس

االمر فی هذا المقا اخ ضنا كمنا فهمنه الجهنال ان القا نل ئنرا ظهنور المقجنول ال ئنرا
وجننوده فننان وجننوده صننادر عننن الفاعننل و انمننا ظهننوره موقننوف حالقا ننل فننان هننذا القننول

ختمشی فی المقجول و القا ل المتجاخنحن كنور الشمس و المرآة و اما اذا كان القا ل هنو
انفعال نفس المقجول فالخكون المقجول موجودا ما لمخكن القا ل الن الكسر الیوجند اال

حاالنكسار و لحس لوال االنكسار كنان الكسنر موجنودا و لنمخكنن ظناهرا المتسنمع امامنا

خقول ا اٍ سب انه لنخخلا شیجا اردا قاجها حذاته و المتسمع رحا خقول قل ماخعجل حكم

ر ی لوال دعاجكم فكل مرتجة من هذه المراتب ئرا وجود الشن فنی الخنارح فالصنادر
االول الخ صنندر اال تننا المراتننب كامننل المقامننات و هكننذا صننفة تمامهننا فننال فننلاد اال و
العقل معه و هو ئرا وجوده فی الخارح و الخكونان اال حنفس و هنی ئنرا وجودهمنا و
التكون اال حطجنع و التكنون اال حمنادة و التكنون اال حجسنم فنالمطلل النذی هنو التجلنی

االعظم و الظهور اال كر له هذه المراتب و ها عمر تمنا العنالم و الخكنون اآلن و ال كنان

ئ غحره ححن اذ هو هكذا خنجغی انخعرف كلمات المشاخخ العظا اجل اهلل ئأنهم و
انار رهانهم فافهم انكنت تفهم و اال فابلم تسلم.

فصننل فنناذا عمننرت النندخار حظهننور الججننار كننان كننل مرتجننة منهننا ف نی حنندها مخلوقننة هلل

بجحانه حنفسها الن الكل مخلو حنفسه فالمخلوقحة حالنفس فحها تظهر فنی فعلحاتهنا
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و آثارها علی حسجها من الرقة و الغلظة و الك افة و اللطافة علی حسب تلا المراتب

فكل ما خقرب منها الی المجدأ خكنون اوحند و احسنط و كنل منا یجعند خكنون ائند تك نرا و

تركحجننا اال انهننا ف نی كننل مرتجننة مخلوقننة حنفسننها فكننل مننا یجعنند عننن المجنندأ خشننتد تمننای

فعلحاتها و كلما خقرب خضعف لشدة الجسامة و التشاكل فجدا فی عالم الجسنم النذی

هو احعد مراتجه اوال ححثان متمای ان جسمانحان ححث فعلحة و حدا فحه الحركنة و غلنب

فحه االبتدارة و الجسامة و التشاكل فكان مننه السنماوات و ححنث مفعولحنة و حندا فحنه

السننكون و غلننب علح نه بننایر الهحجننات و الك ننرة و التخننالف نین االج ن اء فكننان منننه
و مرادنننا حنناالر

الجننواهر االرحعننة كمننال ای النننار و الهننواء و المنناء و التننراب ثننم

االر

نین نین و هنی العننر

الراننه اخضننا ثلننث مراتننب نننار و

تفصل ححث الفعل الذی هو ححث غحجه النسجی الی ثلث مراتب اجمال و تفصحل و
و االفننالك و الكربنی و حنند

تراب و ررخ ینهما راحنط اعناله خشناكل الننار فنی الحنرارة و ابنفله خشناكل التنراب فنی
الجرودة و هنو جسنم رمنب راحنط نین العنالی الحناحس المسنتقر فنی ظنل مجدجنه و الندانی

الحناحس فنی انحتننه و نفسننانحته و هننذه المراتننب آثننار الجسننم المطلننل و فعلحاتننه و هننذه
المراتب صار عالم الجسم جسما و لوال احدی هذه المراتنب لنمخكنن الجسنم جسنما

مخلوقا حنفسه و لح س ان الجسم المطلنل كنان و ال بنماء و ال ار

نل كنان اذ كنان و

هكنذا كنان و هنی منن تمنا كنون الجسننم جسنما مخلوقنا حنفسنه و هنذا معننی قولنننا ان

المطلل موجود حالفعنل حننفس وجنود المقحندات ال منن ححنث انهنا مقحندات و كنذلا

االمر فی كل رتجة من المراتب ففحها بماوات و اراون اال انها اقل تمای ا و ائد تشاكال
حتی انها فی رتجة الفلاد التی هی اعلی المراتب الخلقحة احدخة نسنجحة بنماؤها عنحن
ارانها و ارانها عنحن بنماجها و قلنننا ذلنا فحهنا الن منا خفنی فنی الر و ینة اصنحب فنی

العجودخنة فكننذلا وجنند المطلننل فنی كننل مرتجننة قجننل جمحنع المننذروءات و المجننروءات
حالفالف دهر و هذه القجلحنة قجلحنة رتجحنة ال وقتحنة فنافهم هنذه التحقحقنات االنحقنات
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التی التسمعها اال منی و ال قوة اال حاهلل العلی العظحم و هنذا منراد المشناخخ رانوان اهلل

علحهم اال انه خفی علی اك ر المتخذین عنهم عمهم.

فصل ثم لما كانت السماوات هنی ظهنور ححنث فعلحنة الجسنم و االر

ظهنور ححنث

مفعولحته دارت تلا السماوات علنی حسنب قنوة فعلحتهنا و عملنت فنی االر

النهنا

هی ححث المفعولحة فطرحت ئنعالتها و انوارهنا علنی االرانحن للتكمحنل الخنراح منا
فی كحانها الی العحان و لما كانت االر

مختلفة االج اء علنی حسنب تك رهنا النالر

لجهة االنحة و الجرودة اختلفت اجاحات االج اء و انفعاالتها لتكمحل الفاعل فمنهنا منا
اجاحننت درجننة فحنند

منهننا المركجننات غح نر التامننة لعنند لطافننة اج اجهننا المننانع عننن

االنحالل التا الذی هو بجب التمارح و التركب التا و منها ما اجاحت درجتحن لقنوة
لطافتهنا فنی الجملنة فانحلنت فتمارجنت فتركجننت ائند فحند

منهنا المعنادن علنی

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

النجات و منها ما اجاحت ارحع درجات لقوة ما ذكر فحها فحد
اجاحت خمس درجات فحد

عنهننا

منها الححوان و منها ما

منها االنسان و منها ما اجاحت بت درجات فحد

منهننا االنجح ناء عل نی اخننتالف مننراتجهم و منهننا مننا اجاحننت بننجع درجننات فحنند

منهننا

االنسان الكامل الجامع النه لمخترك نوعا من انوا االجاحة اال و قد اجاب حنه و لنمخعقنه

عنناجل عننن مننراد الفاعننل فنی فعلننه و عننن غاختننه و مننا نین هننذه المراتننب مراتننب و ننرارخ

التحص نی و هننذه الموالح ند كلهننا مننن هننذه االر

و الفننر ینهننا حاللطافننة و الك افننة و

المطاوعننة لفعننل الفاعننل و عنندمها او قلتهننا و ك رتهننا عل نی حسننب مننا تننری و كننذلا

حنند

موادهننا حنند ران افننالك عننالم المننادة و مجاخعهننا حنند ران افننالك عننالم الطجحعننة و

نفوبننها حنند ران افننالك عننالم النفننوا و عقولهننا حنند ران افننالك عننالم العقننول و افجنندتها

حد ران افالك عالم الفلاد علی حسنب منا ئنرحنا و یننا و اوانحنا و كمنا ان الجسناخط

ف نی هننذا العننالم ای االفننالك و العناصننر مننن تمننا كننون الجسننم جسننما كننذلا هننذه
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الموالحد التی خلقت منها هی من تما كون الجسم جسما و هی قواتها الخارجة النی

الفعلح نة و ه نی مننن تمننا كونننه مخلوقننا حنفسننه فهكننذا خكننون الجسننم مخلوقننا حنفسننه و

كذلا االمر فی كل رتجة لكن ححسجها ماتری فی خلل النرحمن منن تفناوت و الموالحند
فی هذا اللحنال كلهنا موجنودة فنی امكننة وجودهنا و اوقنات ئنهودها اذ هنی منن تمنا

كون ذلا االثر االعظم اثرا و من تما ذلا التجلی فهی حذلا اللحال برمدخة و انما

الدهر هو نسجة االبفل الی االعلنی و ال منان نسنجة جن ء منن االبنفل حالنسنجة النی جن ء
منه و اما السرمد فهو صفة الذات من ححث الذات فالتدرح فحه فافهم ان كنت تفهنم

رائدا موفقا و لما كانت الموالحد فی كل رتجة من حساخط تلنا الرتجنة و تلنا الجسناجط

آثار مطلقها القاجم علحها و الرتب كلها من مادة واحدة بار خة و انما ترتجت لالجمنال و

التفصحل و اللطافة و الك افة كمراتب نور السراح فنال اثر خنة و ملثر خنة فنی ئن منن هنذه
المولنندات ححسننب الكننون عل نی معن نی االحنندا

ال مننن ئ ن و ان كننان ینهننا اثر خ نة و

ملثر خ نة عل نی معن نی التكمح نل فتج نحن و ظهننر لمننن نظننر و احصننر ان الموجننودات كننال مننن
ححنث االمكننان مننن بنننخ واحنند و نننو واحنند و هننو االمكننان المطلننل و كننل حصننة مننن
المطلل صالحة الن تتصور حكل صورة اال ان كنل حصنة منهنا تصنورت حصنورة و تلنا

الصورة علحها حالفعل و حاقی الصنور فحهنا حنالقوة 5فكنل حصنة منهنا صنارت كاملنة فنی

تلننا الفعلحنة مكملننة لحصننة اخننری تلننا الصننورة فحهننا حننالقوة فننذلا المكمننل خند اهلل

بجحانه فی ا رار ما فی كحان حصة اخری من نو ذلنا المكمنل النی العحنان و بنجب
من اهلل المسجب الذی ا ی انخجری االئنحاء اال حابنجا ها فلنمخخلنل احند ئنحجا ال منن

 - 5اعلم ان المراد من هذه الكلمات انا اذا نظرت الی الموجودات من ححث االمكان مع قطع النظر

عن قحودها حموادها و صورها لمتر اال امكانا مطلقا عن القحود و هو بنخ الكل و اصل الكل و هو كل حصة
منه صالحة الن تظهر حكل صورة و المراد حالصور الصور المتممة التی هی اثر الش ال الصورة المقومة فان
مقومة المطلل هی االمال و االمكان و المطلل حنفسه الختحصص نعم خطلل التحصص حمعنی الظهور
فی قوا ل المقحدات فالخشتجهن االمر علحا و كل فعلحة اثر ما حالقوة فی كل مقا  ،منه.
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ئ ن اال اهلل بننجحانه و كننل صننانع ئ ن فمننن ئ ن صنننع فنناهلل بننجحانه خلننل االمكننان

المطلننل ال مننن ئنن و كننل صننانع فحخننرح مننا ف نی كحننان ذلننا االمكننان الننی العحننان

حالتكمحل فهو صانع من ئ و هنو االمكنان فنان اردت الشناهد علنی ذلنا فهنذا كنال

امحرالمنلمنحن 7فنی خطجنة لنه ك ل ص انع ش م اه ن ش م ص نع و اٍ ً و ن ش م ص نع و ا
خل ا و مننا رواه فنی الجحننار عننن ا یعجننداهلل قننال ا ي الربوبی ة العظه ي و اًلهی ة الكب رى

ًخكو الشم ً ون شم اً اٍ و ًخنقل الشم ون جاور خته الي ج اور آخ ر اً اٍ و ًخنق ل

الشم و ن الاج اد ال ي الع دم اً اٍ و الندلحل علنی ان كنل حصنة منن االمكنان المطلنل
صننالحة لكننل ئ ن و الكننل منننه مننن قننول الش نحخ االجننل اعل نی اهلل مقامننه مننا ذكننره ف نی

الفاجدة الخامسةعشرة حعد ان ذكر ان المشحة مخلوقة حنفسها قال كل منا خمحن و خندرك
مما بو یها فجها كان و عنها صدر و ال اول لها فی االمكان غحرها و مكانهنا االمكاننات
بنجحانه هنا امكاننات االئنحاء علنی وجنه

التی ها صدرت و وقتهنا السنرمد و احند

كلی الختناهی فی االمكان حمعننی ان امكنان ز خند خمكنن انخكنون عمنرا و انخكنون مننه
عمرو و انخكون نجحا او ئحطانا و انخكون منه نجی او ئنحطان و انخكنون بنماء او ارانا

او ححرا او ججال او ححوانا و انخكون منه بماء او ار

او ححر او ججل او ححوان و هكذا

الی غحر النهاخنة النی آخنر كالمنه اعلنی اهلل مقامنه و رفنع فنی الفنردوا اعالمنه فتجنحن ان
حصة االمكان صالحة الن تكون نجحا و انسانا و ححوانا و نجاتا و جمادا و آخته ما تشاهد

من ان الجسم المطلل صالح لكل هذه و قد صنع منه كل هذه فكنذلا بنایر مراتجنه

الغحجحة لغحنوب هنذه الموالحند و لقند علمنتم النشنأة االولنی فلوال تنذكرون و االبنتدالل
علی ما هنالا الخعلم اال حما هحهنا حالجملة عد االثر خة و الملثر خة حمعننی االخجناد ال

مننن ئ ن ف نی موالح ند كننل مرتجننة مننن مراتننب الخلننل مننن االمننور الجدیهح نة المكشننوفة
الصحاب الجصحرة و ان جا رت االحدا

ال من ئ فجاء االحدا

ین النفی و االثجات من لة و اذا جاء االحدا

من ئ و لحس

من ئ كما قال بجحانه من الماء كل

ئن حنی و كمننا قنال ا ننوجعفر 7فنی اول منا خلننل اهلل لكن ه ك ا اذ ً ش م ی ر و خل ا
49

الشم الذى جهیع اًشیاء ونه و وا الهاء الذى خلا اًش یاء ون ه اجع ل نس ب ك ل ش م

الي الهاء و لنخجعل للهاء نسبا خضاا الیه الخجر ،و لفظة منن فنی الخجنر لجحنان المنادة
كما هو معلو فاذا جاء االحدا

حعد خلل االمال الذی هو ال من ئ من ئن جناء

التكمح نل فجمح نع الخلننل حعننده حالتكمح نل و اذا جنناء التكمح نل ذهننب التننأثحر حمعن نی
االحنندا

ال مننن ئ ن نعننم ف نی الخلننل مننلثرات وصننفحة و آثننار حمعن نی المكمننالت و

المنتكمالت قنال اهلل بنجحانه و اذ تخلنل منن الطنحن كهحجنة الطحنر حناذنی فنتفهم عننی

رائدا موفقا و بحأتحا ان ئاء اهلل ما خكشف الغطاء عن حصرك.

فصل اعلم انه حعد ما عمر الندخار حظهنور الججنار علنی منا وصنفنا و وجند التجلنی االول

االمالقنی فنی جمح نع مراتجننه السننت و ظهننر كننل واحنندة مننن تلننا المراتننب حفعلحاتهننا و
تجلحاتها الكلحة التی هی بماواتها و ارااحها و دارت افال كها علی اراانحها و حصنل

منن ینهمننا المتولنندات و حصننل افجنندة مولنندة نین بننماوات الفننلاد و اراانحه و عقننول

ج جحة ین بماوات العقول و ارااحها و نفوا ج جحة ین بماوات النفوا و ارااحها
و هكذا فی كل رتجة اختلف انوا الخلل ححسب اختالف تلا المولدات و صار كنل

نو اعلی من النو الذی خلحه و كان كل ننو منن آثنار تلنا الحقحقنة الكلحنة االمالقحنة

الوحدانح نة المهحمنننة علحهننا خعن نی ان االفجنندة الج جح نة آثننار الفننلاد الكل نی و فعلحاتننه و
العقننول الج جحنة آثننار العقننل الكلنی و فعلحاتننه و هكننذا فنی جمحنع المراتننب كمننا ینننا و

ئرحنا فی بایر كتجنا و ان قلنا ان العقول الج جحة آثار الفنلاد الكلنی فنر خند حنه انهنا آثنار
تن له ال آثار نفسه فی المقا االعلی و كذلا بایر المراتب كلها آثارها حعد تن لهنا فنی

المراتب التن لحة كما ان الر خة فعل الرو حعد تن له فی العحن و السمع فعله حعد تن له

فی االذن و الفعل الذی خصدر منه حصرافته الخختص حسمع و حصر و الختعحن هما فاثر
الرو قجل تن له اثر امالقی و اآلثار المعحنة حعد تعحنه فی المعحننات و كنذلا اذا قلننا

ان النفننوا الج جح نة آثننار العقننل فهننو حعنند تن لننه و تلجسننه حلجنناا النننفس الكلح نة فننان
النفنوا الج جحنة متعحننة حالنفسننانحة و العقنل الكلنی معننوی كلنی و ال حند و ان خطننا ل
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االثر صفة ملثره فالخعقل صد رها من العقل الكلی المعنوی افهم ما اقول لا ل اقول

ان االفراد الج جحنة الخكناد خعقنل صند رها منن الننفس الكلحنة فانهنا كلحنة و الكلنی اثنره

كلی كما ینا فی الرو قجل تن له فی السمع و الجصنر نل النفنوا الج جحنة منثال ال حند و
ان خكننون لهننا مجننادی ج جحنة تطاحقهننا و تلننا المجننادی هنی انفسننها مننن ححنث الفعلحنة

للنفس الكلحة فهی عندها مخلوقة حانفسها و ال مجدأ اوفل حالش من نفس الشن منن

ححث الفعلحة و االامحالل عند العالی فهی آثار انفسها من ححث الفعلحنة نل اقنول
الخعقننل ان خصنندر الج جح نات و لننو عل نی مننا قلنننا مننن الكل نی اول مننرة و ال حنند فحهننا مننن
التنندرح الحكم نی فالصننادر عننن الكل نی اوال امننور كلحننة ه نی الجسنناخط الت نی هننی اول

فعلحات الكلی العالی و هی السنماوات التنی هنی تجلنی الكلنی منن ححنث الفعلحنة و
االر

التی هی تجلی الكلی منن ححنث المفعولحنة فناذا ظهنرت السنماوات و االر

تند ر السنماوات علنی االر

علنی منا ینننا و ئنرحنا و خحند

منن ینهمنا الج جحنات

التكملحة فخصوصحة ج جحتها ای كحنونتهنا الوصنفحة الج جحنة آثنار السنماوات اال اننا
قطعت النظر عن الكحنوننة الوصنفحة و الحظنت ذاتحتهنا قلنت انهنا آثنار الننفس الكلحنة

مثال فذوات الج جحات آثار النفس الكلحة و صفاتها آثار السماوات افهم ما اقول لنا و

علی ای حال ج جحات كل رتجة لحست من آثار نفس امال الرتجة العلحا ل آثار تن لهنا

حامال الرتجة الدنحا و لحس من آثار نفس امال الرتجة الدنحا اخضا ل من آثنار آثارهنا و

فعلحاتها اال ان الوبناجط داجمنا مسنتهلكة عنند العنالی فتنسنب اآلثنار النی العنالی و ان

كانت مطاحقة مع السجب المقارن ال العالی و لذلا قال علی 7القي ا ي وو خته ا وثال ه

ااظهر عنها ااعاله ،فنسب االفعال الظاهرة الحه ال الحها قل اهلل خالل كل ئ فاذا تجحن
و ظهر كحفحة صد ر افراد الرتجة الدنحا عن الرتجة العلحناء اقنول ان افنراد كنل رتجنة جمحنع
مالهننا مننن المراتننب كلهننا مننن عننر

واحنند ل نحس ینهننا اثر خ نة و ملثر خ نة كمننا مننر و خ نأتی

فالنفوا الج جحة بواء كانت نفس محمد و آلمحمند :او نفنوا االنجحناء او االوصنحاء

او االناب نی ل نحس ینهننا اثر خ نة و ملثر خ نة ذاتح نة اذ كلهننا آثننار وصننفحة لسننماواتها و ذاتح نة
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للنفس الكلحة و كلها فی عر

واحد و كذلا مالها من فنلاد هنو اول اذكارهنا او عقنل

او رو ملكوتحة الن جمحع ما اوتحت منهنا خكنون علنی حسنب ابنتعدادها فكمنا اننه ال

ترتب ین نفوبها ال ترتب ین افجندتها و عقولهنا و ارواحهنا وجنه منن الوجنوه كمنا منر و
خأتی و لحس لها من افراد الفلاد الكلی حصة و ال من افنراد العقنل الكلنی و ال منن افنراد
الرو الكلحة ل الفلاد الذی لها ظل ظل ظل الفلاد الكلی و العقل الذی لها ظنل ظنل

العقل الكلی و الرو الذی لها ظل الرو الكلحة و كلها مشترك فی هذه الظنالل لنحس
ینها ترتب و امثل لا من عالم االجسا مثاال هو اقرب الحا،

اعلننم ان عننالم االجسننا هننو مننا تننری مننن عننر

و كرب نی و افننالك و عناصننر و تولنند فح نه

الموالحد الجسمانحة و هی اجسنا الجمناد و النجنات و الححنوان و االنسنان و االنجحناء و
الحجج :و كل هذه االجسا من عر

واحد لحس ینها ترتب اثر خة و ملثر خنة و خمكنن

ابتحالة حعضها الی حعض كما ینا و ئنرحنا و خأتحنا و لهنذه االجسنا حصنص منن

االفالك و العناصر ففلادها ححث كونها جسما مكشوف السنجحات منفنی الصنفات و
عقلها مالها من العر

و نفسها مالها من الكربی و مجعها مالها من الشمس و مثالها

مالها من االفالك و جسمها مالهنا منن العناصنر فجمحنع تلنا االفنراد مشنتركة فنی هنذه

الحصص اذا صار فحها حالفعل و خمكن ینها الجرارخ و االبتحالة و االنقالب و الترقی
و التن ل لحس فی ئ منها اثر خة و ال ملثر خة النها فی عر

واحد ففلاد النجی الجشنری

و فلاد الرعحة و عقلهما و نفسهما و بایر مراتجهمنا كلهنا فنی عنر

واحند و انمنا النذی

ینه و ین االجسا اثر خنة و ملثر خنة المثنال الكلنی المتنن ل النی الجسنم الكلنی و ذلنا

المثننال لنحس مننن مقتض نی هننذه االجسننا المقننارن لهننا و كننذا المننادة الكلحنة و الطجننع

الكلن نی و هك ننذا ال نننفس و النننرو و العقنننل و الف ننلاد الكلحن نة اذ لن نحس ئننن منه ننا م ننن

مقتض نحات هننذه االجسننا المقارنننة فننافهم ذلننا مننن كننال الش نحخ االبننتاد اعل نی اهلل
مقامه ححث خقول فی الفواجد و ئرحه فی الفاجدة الخامسة و نحن نذكر المتن فراجعنه

و راجع ئرحه لتعرف المراد قال اعلنی اهلل مقامنه و الحنل فنی المسنألة ان منا كنان منن
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ئ واحند منهنا كالحصنص المتخنذة منن النذات الواحندة النی ان قنال و منا كنان منن

ئ نحجحن مننع مننا كننان مننن ئ ن واحنند اجتمعننا ف نی الرتجننة الجامعننة كاالنسننان و الفننرا
خجتمعان فی الحصنة الححوانحنة الفلكحنة الحسابنحة و ختفارقنان فحمنا فوقهنا فاالنسنان
فحه من الححوانحنة حصنتان ذاتحنة و عرانحة و فنی الفنرا حصنة واحندة ذاتحنة لهنا هنی

عراحة لالنسان و الحصة الذاتحة لالنسان هی حصة من النامقة القدبحة الی ان قال

و المعصننو فحنه ثلننث حصننص عرانحتان و همننا مننا فنی االنسننان و لكنهمننا فحنه قرتننا و

اممأنتا فالخخرجان عن حكم الثالثنة النی ان قنال فالحصنة الححوانحنة الفلكحنة مركنب
للنامقننة القدب نحة و اثننر لهننا خلقننت مننن فااننلها و النامقننة القدب نحة اثننر للملكوتح نة
خلقت من فاالها فالتجمع هذه الثلث حقحقة واحدة الی آخنر كالمنه اعلنی اهلل فنی

جنننان الخلنند اعالمننه و قننال فنی ئر العرئنحة فنی ئننر قننول المصنننف قاعنندة فنی ان
حامن هذا االنسان المخلو من العناصر و االركنان انسنانا نفسنانحا النخ ،قنال اعلنی اهلل

مقامه ل الوصف الحل الحقحل حالتحقحل ما املحه علحا مما ختلی علی هم :هنو ان
هننذا االنسننان الحس نی الجشننری هننذا هننو االنسننان النجنناتی النننامی و ف نی جوفننه االنسننان

الححوانی الحسی الفلكنی اهجطنه اهلل علنی االنسنان النجناتی منن االفنالك منن نفوبنها و
ا ن آد خشارك فی هناتحن النفسنحن النجاتحنة و الححوانحنة الحسنحة جمحنع الححواننات و

فی هذین االنسانحن النجاتی و الحسنی الفلكنی انسنان ررخنی صنور ی مثنالی النی آخنر

كالمننه ز خند فنی اكرامننه فراجعننه تجننده مفصننال  ،فتجنحن و ظهننر ان االنسننان الجسننمانی و
الححوان الجسمانی و النجات و الجماد لحس ینها اثر خنة و ملثر خنة و كنذلا لنحس نین
مراتجها الی افجندتها اثر خنة و ملثر خنة اذ هنذه المراتنب كلهنا جسنمانحة و كلهنا فنی عنر

واحد و اثر الجسم الكلی ای المطلل نعم جمحع االجسا اثر المثنال الكلنی المتنن ل و

جمحع االمثلة و االجسا آثار المنادة الكلحنة المتن لنة رتجنة و رتجتنحن و جمحنع المنواد و
االمثلة و االجسا آثار للطجع الكلی المتن ل حثلنث رتنب و رتجتنحن و رتجنة و هكنذا النی

ان جمحع االفراد العقلحة فما دونها آثار الفنلاد الكلنی المتن لنة رتجنة و امنا االفجندة فهنی
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آثار الفلاد الكلی قجل التنن ل النی العقنل فنافهم منا كررتنه لنا لتفنور منع الفناجز ین فهنذه

السلسلة هی السلسلة الطولحة الكونحة التی لمخفصلها المشاخخ مفصال مجرهننا و انمنا
هنی فنی ائننارات كلمنناتهم و الننذی صننرحوا و اك ننروا فح نه القننول ه نی السلسننلة الطولح نة

الشرعحة النور خة و الظلمانحة كما خأتی ان ئاء اهلل و لما لمخكنن هنذه السلسنلة الكونحنة

مواع السلال لمنفصله هنا كل التفصحل.

فصل اعلم ان االفجدة الج جحة لشدة حسامتها لمتتعدد كل التعدد ل هی متحدة منع

حساخطها و حساخطها متحدة مع الفلاد الكلی اذ هو احسط ما خمكن فی االمكان فنان هنو

اال فلاد واحد كلی امالقی فهو الحقحقة المحمدخة االمالقحة الوحدانحة حلحال و عالم
االمر حلحال و الوجود الحل حلحنال و هنو ذاتنی تلنا الحقحقنة و حقحقتهنا و عحنهنا ای

خشناركون منن دونهنم فحهنا حنال ترتنب و امنا

هی هو و هو هی و بایر المراتب لها حالعر

العقول الج جحنة فهنی ذاتحنة المسنمحن حاالنجحناء و حقناخقهم و هنی الكر ینون و الخلنل
االول القاجمون خلف العر

لنو قسنم ننور واحند مننهم علنی اهنل االر

هم و هم هی و بایر المراتب لهم حالعر

لكفناهم فهنی

خشاركون من دونهم فحها حال ترتب،

و امننا النفننوا الج جح نة فه نی ذاتح نة االناب نی و حقنناخقهم و هننم ه نی و ه نی هننم و بننایر
المراتب لهم حالعر

خشاركون من دونهم فحها حال ترتب،

و اما الطجاخع الج جحة فهی ذاتحة الجن و حقاخقهم و هم هی و هی هم و بنایر المراتنب
لهم حالعر

خشاركون من دونهم فحها حال ترتب،

و اما المواد الج جحة فهی حقایل صنف من المالجكة،
و اما االمثلة الج جحة فهی حقایل الححوانات،

و امنننا االجسننا الفلكحننة فهننی حقنننایل النجاتننات و االجسننا العنصنننر خة هننی حقنننایل

الجمادات علی تفصحل ذكرنا و هذه المراتب هی االفراد الممح ة الكونحة و لحس فحهنا
بعادة و ال ئقاوة و ال كفر و ال اخمنان و ال ننور و ال ظلمنة و ال حسنن و ال قنجح و جمحنع

ذلا فی التشر خع ففنی هنذه السلسنلة الخقنال ان االفنراد الدانحنة آثنار االفنراد العالحنة نل
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االفنننراد الدانحننة آثنننار حقحقننة االفنننراد العالحننة فنننافراد المسننمحن حاالنجحنناء آثنننار الحقحقننة
المحمدخنة و افننراد االنابنی آثننار حقحقننة المسننمحن حاالنجحناء و افننراد الجننن آثننار حقحقننة

االناب نی و هكننذا و ل نحس كننل فننرد مننن النندانی اثننر فننرد مننن العننالی او افننراد مننن االدن نی
(االدانی خل) اثر فرد من العالی و الملثر فی كل رتجة حقحقة تلا الرتجة اذا تن لنت النی

حقحقة الرتجة الدانحة فتد ر فی مطاو ی هذه الكلمات حتی تجد حقحقة الحل و اعلنم
ان كننل نننو مننن هننذه الموالح ند الكونح نة ف نی مقامننه و حننده الننذاتی مسننتجمع لجمح نع

المراتب الثمانحة المعروفة العراحة علی حسب رتجته فله فلاد و عقل و رو و نفنس و
مجع و مادة و مثال و جسم علی ما خنابب رتجته لحس خشاركه فحها من دونه حمادة و ال

صورة و لحس لمن دونه فحها نصحب و لما تن ل الی المرتجنة الدانحنة تلنجس حلجناا منن
جنس الدانی و ذلا اللجاا هو مقنا قطجحتنه للرتجنة الدانحنة و هنو حشنر منثلهم و ذلنا
اللجاا له عرای و ذاتحه ما خخصه فی رتجته و نسجة افراد الرتجة العالحة الی افراد الرتجة

الثانحة نسجة علما الذی هو فعل نفسا و اثرها الی قحاما الذی هنو فعنل جسندك و
اثره نعم قحاما اثر نفسا حعد ما تن ل الی الجسد و كالهمنا فعنل نفسنا اال ان العلنم
فعل نفسا حصرافتها و القحا فعل نفسا حعد تن لها و الجسد حقحقة هو نفس ظاهرة

كما ان النفس هی جسد حامن فهو هو النفس و الفعل فعلهنا فلنحس قحامنا و علمنا
فی عر

واحد الن مادة العلم الطف من مادة القحا و صورته الطف منن صنورته نعنم

فعل النفس غحب فعل الجسد غحاب الزحد فی اللجن كما ان النفس فی غحب الجسد

غحاب الزحد فی اللجن و لذلا خسنتخرح منن االلجسنة القطجحنة تلنا الحقنایل العلحنة و
خستخرح من الجدن الححوانی الجدن االنسانی و من الجدن االنسان الجدن النجوی و منن
الجدن النجنوی الجندن الخناتمی الجنامعی حتر ینة اهلل بنجحانه و حنذلا ختعلنل حاالحندان

العراحة النفوا العالحة و ان ما ذكرناه هنا مشكل جندا و لمنا كنان هنذه المسنألة غحنر

مواع السلال لمنفصله كل التفصحل و ذكرنا منها حقدر ما عسی اننحتناح الحنه فحمنا

بحأتی من مواع السلال.
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الجناب الراحنع فنی ینان مراتنب السلسنلة الطولحنة المسننلل عنهنا و ینان مقامهنا فنناعرنی

لجننا و بننمعا و حصننرك حت نی ابننمعا تغر خ ند الورقنناء عل نی االفنننان حفنننون االلحننان
ححول اهلل و قوته اذ ال حول و ال قوة اال حه و تفصحل ذلا خقتضی ربم فصول:

فصل اعلم ان لكل مكون وجودین وجودا كونحا و وجودا ئرعحا اما الوجنود الكنونی فهنو
الش حمادته التی ها خشارك ما فی عرانه منن ئن آخنر و صنورته التنی هنا خمتنار عنن

غحره فاالئحاء فی هذا الوجود دانوا هلل بجحانه حالعجودخة و اقروا له حالوحدانحة و ئهدوا
له حالر و یة و ان من ئ اال خسجح ححمده كل قد علم صلوته و تسنجححه و لنه منن فنی
السننماوات و االر

و مننن عنننده الخسننتكجرون عننن عجادتننه و الخستحسننرون خسننجحون

اللح نل و النهننار الخفتننرون و ه نی حمش نحته دون قولننه مننلتمرة و حارادتننه دون نهح نه من جننرة
كلهم آجلون الی حكمه راجعنون النی امنره عناملون راناه فناعلون لمحجتنه الیوجند فنی

جمحع عرصات ملكه ذرة تخنالف حكمنه و امنره و راناه فكلهنم معصنومون مطهنرون
حعصمة ملكحة الیوجد فحهم كافر علی معنی امتنا وجوده فاننه خلنل منا خلنل كحنف

ما ئاء و احب و الخعقل انخكون قد امر ئحجا حقوله كن و لنمخنأتمر و لنمخكنن و لنمخعقنل

انخسجقه با ل فحكون من غحر امره ا حسب الذین اجترحوا السحجات انخسجقونا باء

مننا خحكمننون فلننمخكننن ف نی جمح نع عرصننات ملكننه عننا

و ال مخننالف و ال كننافر فننان

ئننجت قلننت كلهننم مطحعننون ملمنننون مسننلمون معصننومون عل نی معن نی االنقح ناد لالمننر

الكونی و ان ئجت قلت هناك ال اخمان و ال كفر و ال ماعة و ال عصحان و ال علحون و ال

بجحن و ال جنة و ال نار و ال نعحم و ال عذاب علی معنی االنقحاد لالوامر الشرعحة فنان
الشار و الشر و المتشر كلها من المكونات فهناك ال بعادة و ال ئنقاوة و ال منلمن

و ال كافر ل كلهم خعجدونه عجادة الخستحسرون عنها و الخفترون مرفة عحن و اال لفنوا و

عدموا فهناك بجد له بواد اللحنل و انحاء النهنار و خعجنده الكنافر الشنرعی حكفنره كمنا
خعجده الملمن الشرعی حاخمانه فكل ئ من ذات او صنفة او جنوهر او عنر

او خحنر او

ئنننر او نننور او ظلمننة او حسنننة او بننحجة او كفنننر او اخمنننان عجننناد لننه داخنننرون بننناجدون
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منقادون المره و حكمه و من آخاته ان تقو السماء و االر

حنامره منوادهم تاحعنة لمنادة

مشحته و صورهم لصورة مشحته فجذلا كانوا كما احب و ئاء و كحف ال و قد خلقهنم
هم و صورهم علی حسنب منا هنم علحنه فكنان كنل ئن هنو هنو كمنا ئناء ان خكنون هنو

فهذا الوجود هو نسجة االئحاء الی خالقهم فلمخعص الخالل ئن احندا احندا و الخعصنحه

ئن احنندا احندا فنی رتجنة مننن المراتنب و ححنث منن الححنو

و اعتجنار مننن االعتجننارات و

لحال من اللحاظات من حدأ االخجاد الی ختمه فی جمحع العرصات،

و اما الوجود الشرعی فهنو نسنجة حعنض الخلنل النی حعنض و نسنجة الندانی النی العنالی و

المنتهحات الی المجدأ ففی هذه النسجة اختلفت الكاخنات فمنهم مقجل الی المجدأ و

منهم مد ر عنه و منهم مطحع لنه و مننهم عنا

و مننهم منلمن حنه و مننهم كنافر و مننهم

بعحد حطاعتنه و مننهم ئنقی و مننهم منن خسنتحل اكرامنه و نعحمنه حطاعتنه لنه و اقجالنه
الح نه و منننهم مننن خسننتحل اذاللننه و عذاحننه حعص نحانه لننه و ادحنناره عنننه و لمننا كننان ذلننا

المجدأ فی التشر خع القاجم مقا اهلل فی االداء فنی بنایر العنوالم صنار ماعتنه ماعنة اهلل و

معصحته معصحة اهلل و االخمان حه االخمان حاهلل و الكفر حه الكفر حاهلل و صار منعه منع اهلل
و عطاؤه عطاء اهلل و انعامه انعا اهلل و عذاحه عذاب اهلل و هكذا و اال فالخعقل حالنسنجة

الی نفس اهلل بجحانه ئ من ذلا اذ لمخقع حالنسجة الحه ئ من ذلا و الخستحقون
مننه ئنحجا منن ذلننا افهنم مننا اقنول لننا فنان فحنه ابنرارا جمننة و كنم مننن خجاخنا فنی زواخنا

كالمی اذا عرفته و لما كان الوجود التشنر خعی هنو نسنجة حعنض الخلنل النی حعنض فمنن
اقجنل النی المجنندأ حصننفاء بننر یرته و اعتنندال بننجحته تجلنی المجنندأ لننه فائننر و مالعننه

فتألأل فالقی فی هو خته مثاله فاظهر عنه افعاله خا ا ن آد انا رب اقول للش كن فحكون

امعنی فحما امرتا اجعلا مثلی تقول للش كن فحكون فاذا توجنه النی ذلنا المجندأ

فظهر علحه ظله و نوره حصل له منادة تشنر خعحة و هنی ذلنا المثنال و صنورة تشنر خعحة و

هی صنفة اقجالنه و كحفحتنه فنذلا المثنال هنو ححنجنذ جهتنه النی ر حنه و ذلنا االقجنال و
هو خته جهته الی نفسه و هنا مقا هناتحن الجهتنحن الجار ختن@الجنار ختحن ل@ علنی
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السنة اصحاحنا خلوكونها ین لهواتهم و الخشعرونها و اما فی الكون فكما ان المادة جهة
الننرب الصننورة اخ ضننا جهتننه حننال تفنناوت احنندا احنندا و كمننا ان المننادة صننفة تعر خفننه و تعرفننه

الصننورة اخضننا صننفة تعر خفننه و تعرفننه و لحسننت المننادة حننامو لننه و اعجنند مننن الصننورة و
لحست الصورة حاحعد عنه من المادة و كلتاهما تندالن علحنه علنی نهنج واحند و كحفحنة

واحدة و كلتاهما ابمه و صفته حال تفاوت و لحست المادة هناك جهة الخحنر و الننور و

الصورة جهة الشر و الظلمة ل كلتاهما نوران هلل بنجحانه قند تجلنی اهلل بنجحانه همنا
عجدان داخران هلل قر یجتان منه حقرب واحد حعحدتان عنه جعد واحد و الخحد

للش

جهتان اال حالنسجة الی ئ واقف محدود فنی جهنة االتنری ان السنماء لحسنت حناقرب

النی الجسننم المطلننل مننن االر

احنندا و قر همننا منننه و حعنندهما عنننه علنی نهننج واحنند و

المتتفكننر ان القننرب و الجعنند ف نی المسننافة و همننا معقننوالن نین ئ نحجحن متصنناقعحن و

الختوجننه ئن النی ئن اال حعنند ان خكننون ذلننا الجننأه امامننه دون راءه فننان كننان ئن

اماما كما خكون راءك و راءك كما خكون اماما الخصند علحنا اننا اقجلنت الحنه

اال و خصد انا اد رت عنه و الخصد اد رت اال و خصد اقجلت فكم اصر هذا و
ائننجاهه و الننناا عنننه الهننون و غننافلون حالجملننة ،عل نی نحننت القننوافی مننن مواقعهننا ،

فل نحس لال كننوان جهتننان ننل ه نی جهننة واحنندة و ال جهننة و انمننا خحنند

لهننا جهتننان

حالنسجة الی ئ واقع فنی صنقعهم فهنناك خكنون لهنم جهتنان جهنة النی ذلنا الشن و

جهة الی انفسهم فافهم ما اقول لا و هذان المقامان هما اللذان ائنار الحهمنا الشنحخ

الرحنننانی حنننالوجود و الماهحنننة حنننالمعنی االول و حنننالمعنی الثنننانی فنننی ئر العرئن نحة و
المشاعر و غحرهما من كتجه فاذا لمخعرف السامعون كالمنه فمنا ذنجنی فناتقن معنانی منا

ذكرته فی هذا الفصل حتی تفور مع الفایز ین.

فصل فلما عرفت معنی هذین الوجودین فاعلم ان لال كوان المخلوقة فی رتجنة واحندة

مراتب عدخدة و ان كانت كلهنا مصناقعة امكاننا و فنی عنر

واحند و ال تفناوت هنناك

نین النجنی و الشنحطان و الكننافر و المننلمن و االنسننان و الححنوان و النجننات و الجمنناد اذ
58

كلها من الماء الذی خلل اول مرة و خلقت االئحاء كلها منه و اهلل خلنل كنل داحنة منن

ماء فمع ذلا لها مراتب اذا قسنت حعضنها النی حعنض فمنهنا لطحنف و منهنا ك حنف و
منها عال و منهنا دان و منهنا حنار و منهنا حنارد و منهنا رمنب و منهنا خناحس و هكنذا لهنا

صفات عدخدة ها امتارت فی تك رها و لوال تلا االختالفنات لمنا تمنای ت و ان كنان

جمحع ذلا منن كمناالت الكامنل و فعلحاتنه اذا قسنتها حالنسنجة الحنه و لكنن اذا قسنت

حعضنها حالنسنجة النی حعنض تجنند فحهنا هنذه االختالفننات فمنهنا عننالم و منهنا جاهننل و

منها حكحم و منها بفحه و منها قوی و منها اعحف و منها قادر و منها عناج و هكنذا

بایر الصفات و ال حد فی هذه المتعددات من واحد خكون هو اعدل من الكل و اقنوی

و اقهر و اعلم و احكم و افضل و هكذا فذلا الواحند منن وانع الحكمنة فنی الكنل اذ

الكل علی نهج الحكمة و الصواب و قد فصلنا ذلا فی بنایر كتجننا فنال حند فنی هنذه
الك رات من قطب وحدانی خكون اكمل من الكل فی جمحع الخصال و اقدر و هو فنی

هذه الرتجة القادر القاهر المقتدر الرؤف الرححم العلحم الكر خم و هكذا و لوال خوفی منن
فرعون و مالجه لذكرت له ما تقشعر منه جلنود و تشنمج مننه قلنوب و لكنن اینن و كحنف

فاالصوب ان احجس لسانی و املل لسانهم و اتكلم حما الخستوح

منه اك رهم فاقول

لما كان هذه الموجودات المتصاقعة فنی رتجنة واحندة ظهنور الواحند الحنل وجنب فنی

الحكمة ان خكون علنی نهنج االرتجناا و االجنتالف و حكمنة االرتجناا تقتضنی انخكنون

فحها دلحل و مدلول علحه و علة و معلنول و بنجب و مسنجب و قنوی و انعحف و عنال و
دان و خكون مرجع الكل الی واحد و خكون الخلنل علنی الترتنب فنی القنوة و الضنعف و
الصفاء و الكد رة و التوحد و التك ر فالجل ذلا و ائجاهه وجب انخكون فحها واحند

الطف و اصفی و انور و اقوی و ارهر و ا هی من الكل فحكون هو االول و اآلخر و الظاهر و
الجامن و هو حكل ئن علنحم و علنی كنل ئن قندیر خقندر علنی تقلحنب منا خشناء كحنف

خشاء و علی تصر خف ما یر خد كحف یر خد حالجملة كلما بمعت منن الكمنال او تسنمع
او لمتسمع او لنتسمع الختجا ر هذا الواحد و هذا هو المجدأ فحقاا الجاقی الحنه فكنل
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من هو ائجه حه اقرب الحه و كل من هو اقل ئجها حه احعد عنه و كل من الخشجهه فهو فی

غاخة الجعد عنه فلما كان ذلا الواحد هو هكذا اتخذه اهلل عحنه و خده و لسانه و جنجه

و القنناجم مقامننه و جعننل امننره امننره و نهح نه نهح نه و ماعتننه ماعتننه و عص نحانه عص نحانه و

هكذا جعل جمحع ما خضاف الحنه منا خضناف الحنه و جمحنع منا خضناف الحنه منا خضناف

الحه و ال تنافی ین ان نفحنا التأثحر عنن غحنر اهلل بنجحانه و نین ان قلننا ان هنذا المجندأ

قادر علی تقلحب ما خشاء و تصر خفه فان تقلحجه تقلحب تكمحل كاحرا النار للخشب

مثال و قد عرفت انه حالتكمحل فالمجدأ الواحد جل ئأنه خقدر ان خجعل السماء اراا و

االر

بماء و الدنحا آخرة و اآلخنرة دنحنا و الغحنب ئنهادة و الشنهادة غحجنا و كنل ئن

كننل ئن حمننا جعننل فحنه مننن القنندرة و القننوة و الهحمنننة و الكمننال النننه اعظننم ابننماء اهلل
المتعال و هنو قندرة ذی الجنالل فنذلا المجندأ هنو اول منا خلنل اهلل بنجحانه فنی تلنا
الرتجة و انورها و ائرفها اتخذه اهلل احاءه المشر و نوره المتألل فائر نوره فی جمحع
اصقا اال كوان كما ان الشمس جسم كسنایر االجسنا اال انهنا انحجة خشنر نورهنا فنی

جمحنع اآلفننا فكننل موجننود فنی العننالم كننان اصننفی قاحلحنة و الطننف و اعنندل ابتشننر

حنننوره اك ننر مننن غحنره كمننا ان نننور السننراح مشننر فنی جمحنع الجحنت و هننو جسننم كسننایر

الححطان و االوانی و الجسط و غحرها فاذا كان فی الجحت حلورة تستشر من نور السراح
اك ننر مننن غحرهننا فنناذا ابتشننرقت تلننا القاحلحنة بننطع منهننا نننور و ابتشننر حننذلا النننور

قاحلحة كانت دونها فی الصفاء و اللطافة و االعتدال و القاحلحة الثانحة لحست من خلل

االول نی كونننا و لكنهننا مستشننرقة هننا كجلننورة واننعتها عل نی السننراح فابتشننرقت حننه ثننم
واننعت عل نی تلننا الجلننورة حلننورة اخننری و لحسننت الثانح نة مننن خلننل االول نی و لكنهننا

مستشرقة حاالولی و هكذا كلما واعت حلورة تستشر الالحقة حالساحقة و لحسنت منن
خلقها الجتة و جمحع الجلورات كونا من نو مادة واحدة و ان تفاوتت فی الكجر و الصغر
و الصننفاء و الكنند رة و الجعنند و القننرب فححنند

فنی كننل حلننورة مثننال نننور مننن السننا ل و

خظهر علی حسب صجغها و عدمه و اعتدال هحجتها و اعوجاجها فهذا الوجود المركب
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من هذا المثال و هذه القاحلحة هو الوجود الشرعی و السلسلة الطولحة فی هذا المقنا و
ف نی هننذا الوجننود ال نفننس الجلننورات المتسننمع المشنناخخ اعل نی اهلل مقننامهم خقولننون ان

االنجحاء خلقوا من ئعا نجحنا 9و لمخقولوا ان موبی و عحسی خلقوا من ئعا محمد9

و كذا خقولون ان ملمنی االنس خلقوا من ئعا االنجحاء و لمخقولوا ان االننس خلقنوا منن

ئعا االنجحاء ثنم قنالوا ان منلمنی الجنن خلقنوا منن ئنعا منلمنی االننس و لنمخقولنوا ان
الجنن خلقننوا مننن ئننعا االنننس و هكننذا قننالوا الححوانننات المحللننة الطنناهرة مننن ئننعا

ملمنی الجنن و النجاتنات النافعنة الطحجنة منن ئنعا الححواننات الطناهرة و الجمنادات
الطحجة من ئعا النجاتات الطحجنة و لنمخقولنوا ان الجمناد منن ئنعا النجنات و النجنات

من ئعا الححوان و الححوان من ئعا الجن علی التعجحر الكونی و انما ذكروا وصفهم
الشننرعی االخمنننان و مفه ننو الوصننف هننننا حجننة كقول ننه بننجحانه لق نند راننی اهلل ع ننن

المننلمنحن اذ یجاخعونننا تحننت الشننجرة و لننمخقننل عننن الننذین حنناخعوك تحننت الشننجرة و
كننذلا قننالوا فنی بلسننلة الظلمننة فقحندوا فنی كننل رتجننة الكفننار و االخا ینث و لننمخطلقننوا

فتجحن ان مرادهم ذلا الوجود الشرعی فسحرة آل فرعون حنحن اصنجحوا كنافر ین كنانوا

مننن حح نث كفننرهم مننن ئننعا فرعننون و ئ نحعته فنناذا امسننوا مننلمنحن صنناروا مننن حح نث

اخمنانهم منن ئننعا موبنی علنی نجحنننا و آلنه و علحنه السننال و لنو ارتندوا غنندا لعنادوا النی
كننونهم مننن ئننعا فرعننون و ذلننا ان وجننودهم الكننونی لنحس مننن ئننعا فرعننون و ال مننن

ئننعا موبنی و الكننل مننن نننو واحنند كننونی فلمننا آمنننوا وقننع علنی مننرآة قنناحلحتهم ئننعا

موبی فابتشرقوا حه علی حسب قاحلحتهم فصار ذلا الوجود الشرعی الذی هنو ذلنا
المثال فی تلا الهحجة ئعا موبی و هم اتصفوا حه و هو روحهنم االخمنانی النذی اخندوا

حننه و اخمننانهم الننذی كتننب فنی قلننو هم فننالملمنون ای تلننا االمثلننة الواقعننة فنی قلننو هم

علی حسجها من ئعا موبی و اذا كفنروا وقنع فنی منرآة قلنو هم المنكوبنة ظنل فرعنون
علی حسجها فصار الكافرون ای تلا االظالل الواقعة فی قلو هم علی حسجها من ظل
فرعنون افهننم مننا اقننول لننا فانننه دقحنل و ان اردت الشنناهد علنی ذلننا مننن كننال الشنحخ
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اعلی اهلل مقامه فهو قولنه فنی ئر المشناعر ححنث خقنول خلنل اهلل المنلمنحن منن ننوره و
صجغهم فی رحمته كما قال جعفر ن محمد8و لمخخلل المنافل منن ننوره نعنم خلقنه

من ئ من الظلمة ئجحه حالنور و لو فر

ان المنافل آمن خلل منن الننور حنحن آمنن و

هننذا الننذی ائ نحر الح نه خف نی جنندا قنند انحطننت عننن نحلننه افهننا العلمنناء و الحكمنناء و

الخعرفه اال اجمة الهدی :و انما اوقفونی علحنه و ان كتنب لنا اوقفنوك علحنه النی ان قنال
اعلی اهلل مقامه و االئارة الی ذلا االمر الخفی الذی هو من بر القدر ان افراد نو كنل
رتجة تلخذ لهم مادة معراة عن حكمی السعادة و الشنقاوة و تكنون حصصنا كنل حصنة
قاحلننة للسننعادة و الشننقاوة و اذا دعنناهم خلقننوا مننن محن نة اجنناحتهم او انكننارهم و هننذا

الخلل الثانی فحه خخلل اهلل الملمن المجحب من نوره و المننافل المنكنر منن الظلمنة و
هو الخلل الصور ی الذی تنقلب فحه الحقایل الصور خة الی آخنر كلماتنه و تفهنم ان اهلل
بننجحانه خلننل االناب نی ممح نز ین كقننو ف نی حلنندة او قر خ نة معننروفحن ممح نز ین عنناقلحن

مختار ین فی مكابجهم و اعمالهم مشغولحن و لحسوا حملمنحن و ال كافر ین و لحسوا من
ئعا مجادی الحل و ال من ظل مجادی الشر كان الناا امة واحدة فجعث اهلل النجحین

اآلخة ،فاذا حعث الحهم الربول و ائر نوره و ظهنر امنره فمنن لجنی دعوتنه ابتشنر قلجنه
حمثاله و هو روحه االخمانی اوححنا الحا روحا منن امرننا ماكننت تندر ی منا الكتناب و ال

االخمان و هو كان موجودا فاذا آمنوا صناروا منلمنحن و الملمننون منن ئنعا الربنول و اذا
كفروا صاروا كافر ین و صاروا من ظل الجهل و الشقی االول و هذا هو بر القدر و لو كان
اال كوان حعضها ظل حعض كونا و عحننا البنتحال تخلفهنا عمنا كوننت علحنه و لكاننت
الدعوة و اربال الربل و التحذیر و الترغحب لغنوا محضنا اذا كنان الملمننون كحننونتهم

مننن النننور و الكننافرون كحنننونتهم مننن الظلمننة و البننتحال ان ینلمن هننلالء و خكفننر هننلالء
نعوذ حاهلل منن هنذا القنول نل اهلل بنجحانه خلقهنم مختنار ین فكنانوا مخلنوقحن ممحنز ین

ز خدا و عمرا و حكرا ثم اربل الحهم الربل فمنهم من آمن و منهم من كفر خعنی منهم من
ابتشر حنور االخمان و منهم من ابتظلم حظلمة الكفر فصار الملمن و هنو وصنف ز خند
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و وجوده الشرعی من ئعا الربل و صنار الكنافر و هنو وصنف عمنرو و وجنوده الشنرعی

من ظل المنافقحن افهم ما ذكرت لا و اتقنه فانا التسمع ذلا الحو منن غحنری و ال

قوة اال حاهلل و لمخعرف مطالب المشاخخ اال القلحل و الحمد هلل علی ما من حه علحنا من

معرفة الحقایل و االمال علی الدقایل.

فصل و اذ قد عرفت ان مراد المشاخخ من السلسلة الطولحة النورانحة و الظلمانحة ترتنب

مراتننب الوجننود ف نی الوجننود الشننرعی دون الكننونی و ان اال كننوان المتصنناقعة كلهننا مننن
امكان رتجتها و من الماء االول الذی منه كل ئ حی فی تلنا الرتجنة و انمنا السلسنلة

الطولحة التی ذكروها فی االوصاف الشرعحة و الوجودات الثانحة فاعلم ان اننوار االئنحاء

علنی حسننب صننفاء قاحلحتهننا و كنند رتها ظهننورا و خفنناء و ان لننالدراك حنندا معحنننا فنناذا
كانت القاحلحنة الطنف منن قاحلحنة االدراك ین داد الننور خفناء عنن هنذا االدراك منن جهنة

االبتعالء و اللطافة فالخدركه هذا االدراك النحطامه عن درجته كما انا التدرك النار

لصفاء قاحلحتها و هی ائد اوء من الجمرة حسجعحن درجة و لكن لطافتها اخفتها عن

عحنا و اذا كانت القاحلحة مسا خة لالدراك او مقارحة ادركهنا كمنا اننا تندرك السنراح و
الجمرة و اذا اردادت ك افة القاحلحنة حححنث حلغنت حند تغطحنة الننور خفنی الننور اخضنا

عن االدراك البتتاره ححجب غلحظة حاججة اخاه عنه فنافراد كنل رتجنة و ان كاننت منن
منناء واحنند نننوعی او جنسنی اال ان لهننا درجننات و مراتننب كمننا ان هننذا العننالم كلهننا مننن
جنس الجسم اال انه منها عر

مادة الكربی مع مادة العر

و منها كربی و منهنا افنالك و منهنا عناصنر و خختلنف

فی اللطافة و الك افة الجتة فمنادة الكربنی اك نف و لنذا

الجست صورة اك ف و ما لمتتنابب المادة و الصورة لمخمكن اقترانهما كما ثجت فنی

الفلسفة و كذلا مواد االفالك اك نف منن منادة الكربنی و لنذا الجسنت صنورة اك نف و

كذلا مواد العناصر و كذلا مراتنب الخلنل فنی رتجنة واحندة فمننهم الخلنل االول ای

محمنند و آلمحمنند :فهننم الطننف و ائننرف مننن كننل الخلننل ثننم حعنندهم نننو و ا ننرهحم و

موب نی و عحس نی و مننن ف نی درجننتهم بننال اهلل عل نی نجحنننا و آلننه و عل نحهم ثننم حعنندهم
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االناب نی ثننم حعنندهم الححوانننات ثننم حعنندهم النجاتننات ثننم حعنندهم المعننادن ثننم حعنندهم
الجمادات و اهل كل مرتجة فی صفاء المدارك و المشاعر و كد رتها و قوتها و انعفها

علنی حسننب رتجننتهم المحننة (المحالننة خل) و كننذلا نننور اهننل كننل رتجننة علنی حسننب
لطافننة قنناحلحتهم و ك افتهننا فنننور محمنند و آلمحمنند :لشنندة صننفاء قنناحلحتهم المقار حننة

للغح نب لطح نف ف نی غاخ نة اللطافننة االمكانح نة فالخدركننه كننل ادراك لضننعف مننداركهم و
صننفاء ذلننا النننور فالخدركننه اال االنجحنناء فنننان مشنناعرهم الطننف جمحننع مننن دونهننم و

تنابننب انننوار آلمحمنند :و ائننعتهم فهننم خسننتنحرون حنننورهم دون العننالمحن فنناذا وصننل

المثال الحهم و غلظ فی قاحلحتهم و ائر لمخدركه اال اعنحن المنلمنحن الننه خنابنجهم و

اعحن من بو یهم مرمودة عن درك هذا الشعا فاذا وقع ذلا الشعا فی مراخا قواحلهم و
ائر مغلظا حغلظتها ادركه اعحن الححوانات الطحجة النه خنابجهم و الخلنل حالتندرح و

اعنحن مننن دونهننم منحطننة عننن درك هننذا الشننعا فنناذا ائننر فنی قلننو هم و ظهننر عنننهم

ادركتننه اع نحن النجاتننات فنناذا ائننر ف نی قلننو هم و ظهننر عنننهم ادركتننه اع نحن المعننادن و
الجمننادات كننل ذلننا لمننا عرفننت ان النننور خختلننف ححسننب القوا ننل و ان المنندارك

التدرك اال ما خشاكلها فالجل ذلا لمخكن ئعا الحقحقة المحمدخة اال وجودا ئرعحا

لال نجحاء لمخشاركهم فحه احد و لمخكن ئعا االنجحاء اال الملمننون و لنمخكنن الحند فنی
مثل الذی خلل وجودهم الشرعی الوصفی مننه نصنحب و لنمخكنن ئنعا المنلمنحن اال

الححوانات الطحجة و لمخجعل اهلل فی ما وصنل النحهم منن ذلنا الشنعا نصنحجا الحند و

لمخكن ئعا الححوانات الطحجة اال النجاتنات الطحجنة و لنمخشناركها فحنه ئن و لنمخكنن
ئعا النجاتات الطحجة اال الجمادات الطحجة انظر فی الكال الحل كحف خنسنجا منن
اوله الی آخره حال اختالف و كحف خصد حعضه حعضا و یوافل حعضنه حعضنا و لنو كنان

من عند غحر اهلل لوجدوا فحه اختالفا ك حرا.

فصل انظر الی الشمس فانها جسم له مول و عر

و عمل و كم و كحف و جهة و رتجة

و وقت و مكان كسایر االجسا السفلحة فانها اخضا جسم مثلها اال ان الشمس لصنفاء
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هو ختها و غلجة روحانحتهنا مشنرقة المعنة و االجسنا السنفلحة لكند رة هو ختهنا و انحتهنا و
اننعف روحانحتهننا ك حفننة مظلمننة فنناذا ائننرقت الشننمس علحهننا اانناجتها و حصننل لهننا

صفة اخری فصارت نحرة حفضنل ننور الشنمس المنحنرة و هنذه االبنتنارة لهنا وجنود ثنان
وصفی توصف ها و تسنمی مسنتنحرة و منا لنحس منهنا مقاحلنة للشنمس لحسنت تسنمی

مستنحرة ل مظلمة و همنا جسنمان ححسنب الكحنوننة و جسنمهما صنالح لالبنتنارة و
االظطنننال و انمنننا خسنننتنحر مسنننتنحرهما حفضنننل ننننور الشنننمس و خظطلنننم مظطلمهمنننا
حاالحتجاب عن الشمس و یوصف كل واحد منهمنا حصنفته التنی حندثت لهمنا ثانحنا

فالجسم للشمس و لهما وجود كنونی تشنترك فحنه و تفتنر حنالوجود الشنرعی النذی هنو

االبتنارة و االظطال فالوجود الشرعی للمستنحر اخضا له مادة و صورة مادته من مثنال
الشننمس الملقنی ف نی هو ختننه و صننورته مننن قاحلحنة المسننتنحر الت نی هنی مادتننه الكونح نة و
صننورته و المسننتنحر صنننفة ئننرعحة و ئننخص ئننرعی و ابنننم ئننرعی و هننو منننن ئنننعا

الشننمس و نورهننا و اثرهننا مننن حح نث المننادة ال مننن حح نث القجننول و الصننورة الن مثننال

الشنمس المطنرو علنی القوا نل صنفة الشننمس و هنی غحنر ذاتهنا و هنی منهنا كقحامننا
منننا و كالمننا و قعننودك و بنننایر اعمالنننا التسننتغنی هننذه الصنننفات عنننا و هننی

امثلتا المطروحة فی غحب االمكنة و االوقات و هی فعلا كمنا ان المشنحة فعنل اهلل
بنجحانه و هنی مننا كحندك منننا و قند مننر منا خفحندك صننفتها ان تفطننت و هننذا النننور
المنجث من الشمس مثال خضرب لذلا للتفهحم فصفة المستنحر اثر الشمس ال كنون

المسننتنحر الننذی هننو الجسننم المشننارك فح نه مننع الشننمس المتسننمع المشنناخخ اعل نی اهلل
مقامهم خقولون ان الملمن اثر االنجحاء و الكافر ظل رؤباء الضاللة و لمخقولوا ان االنابی

ظل االنجحاء و لو كان حعض االنابنی حكحننونتهم منن ننور االنجحناء و حعضنهم حكحننونتهم
من ظل الضالل لكانت الندعوة و الوعند و الوعحند لغنوا و الحنال ان اهلل بنجحانه احتلنی

خلقنه حالندعوات الشنرعحة و االمنر و النهنی و الوعنند و الوعحند و جعنل لكنل عمنل جن اء
خاصا فاالنابی من ححث الكحنونة صالحون لالخمان و الكفنر و خمكنن لكنل واحند ان
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خكون ملمنا و ان خكون كافرا قال بجحانه انا هدخناه السجحل اما ئاكرا و اما كفورا و قال
یهدیهم ر هم حاخمنانهم و قنال حكفنرهم لعنناهم و ابنتتاب الكنافر ین و المننافقحن فناذا
آمن انسان صار حعد اخمانه حاخمانه من ئعا االنجحاء فوصف المنلمن الحناد

لنه منن

ئعا االنجحاء و اذا كفر انسان صار حعد كفره حكفره من ئعا رؤبناء الضناللة فوصنف
الكافر الحاد

له من ئعا رؤباء الضاللة نعنم اذا آمنن انسنان انقلنب مادتنه الكونحنة

فی حطن وصف الملمن الی الطهارة و الطحب فصار مناهرا محجنا لطحفنا و لنذلا خجنور
ان خندخل الجنننة و خترقنی فنی درجاتهننا ككلننب وقننع فنی المملحننة فصننار ملحننا منناهرا

حمادته و صورته فحأ كله االنجحاء و الملمنون و خصحر جن ء حندنهم و خصنحر مهنجط االننوار و

خنطننل حالحكمننة و اذا كفننر انسننان انقلننب مادتننه الكونح نة ف نی حطننن وصننف الكننافر ال نی

الخجث و الك افنة و لنذا خجنور ان خندخل الننار و ختنن ل فنی دركاتهنا كلحنم محنب اكلنه
الكلب فصار نجسا رجسا ختن ه من مسنه االنجحناء و الملمننون فاالنسنان منن ححنث هنو

انسان لحس حشعا االنجحاء و ال حشعا رؤباء الضاللة و انما الملمن من ئعا االنجحاء
و الكافر من ئعا رؤباء الضاللة و كذلا الححواننات و النجاتنات و الجمنادات علنی

هذا النسل حرفا ححرف و كذلا النجی فان وصف النجوة اخضنا وجنود ئنرعی خجنور ان

خسننلخ عننن ئخصننه فالخكننون نجح نا و لننو ئننجنا لنننذهجن حالننذی اوححنننا الح نا و ل نحس

حمحض تخو خف و غحر ممكن فاالنجحاء من ئعا خاتم االنجحناء و خناتم االنجحناء اخضنا
وصف فافهم و تجصر فقد واهلل القحت الحا مر الحل ان عرفته.

فصنل اذا عرفنت ان الوجنودات الشنرعحة حعضنها نننور حعنض علنی حسنب منا ذكرننا آنفننا
فلنذكر اآلن ان وجود الدانی الشرعی له مادة و صنورة كمنا كنان لوجنوده الكنونی منادة و

صورة فمادة وجنوده الشنرعی ننور فضنل منن لطحفنة العنالی و مثنال مننه القنی فنی هو خنة

النندانی حعنند ان تجل نی لهننا فائننرقت و مالعهننا فننتألألت و ذلننا المثننال حالنسننجة ال نی
العالی كنور الشمس و ئجحها فی المرآة و لكن هنا مطلب دقحنل حنالتحقحل حقحنل و
هو ان اهلل بنجحانه حعند ان خلنل المناء االول ال منن ئن حنال بنجب خلنل كنل ئن منن
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ذلا الماء حسجب و حكم فی هذه العرصة ححكم عدله الر نو ی ان الخجنری فعنل منن

بجب علی مسجب اال حقجول ذلا المسجب و علنی حسنب قجولنه فالسنجب و ان كنان
كامال قو خا الخظهر اثره اال اذا قجل القا ل و كحفما قجل و ذلا حكم العندل السنار ی منن
الدرة الی الذرة انظر الی الشمس فی قوة انارتها لحس خظهر لها ننور منا لنمخكنن ك حنف و

لحس خظهر نورها علی الجدار مثل ما خظهر علی الماء و ذلا ان الفاعل و القا ل خندان
للرب ال فضل الحدهما علی اآلخر حالنسجة الی الرب و ان كان ینهما فضل حالنسنجة

التی ینهما افهم ما اقول فالفاعل خحد

منه االثر صد را علی حسب صفة الفاعل و

لكن خظهر ظهورا علی حسب قجول القا ل فان قجل ظهنر و اال لنمخظهنر و ان كمنل قجولنه

كمل ظهوره و ان نقص نقص و ان ما ل القاحلحة صفة الفاعنل وافنل الظهنور الصند ر و
ان خالفنت خنالف و ان ابننرعت االجاحنة قننارن الظهنور الصند ر و ان احطننأ تراخنی عنننه

حالجملة الیوجد فی عرصة التشنر خع موجنود اال حفاعنل و قا نل كمنا عرفنت فناذا عرفنت

هذه المقدمة السندخدة نقنول اننا قند یننا بناحقا ان درجنات اال كنوان متفاوتنة و ان كنان
كلها من ماء واحد و ذلا الجل انها فعلحات صلوحات ذلنا المناء و الحند و ان خظهنر
فان تما الجطون الظهور و الحكمة تقتضی ظهور ما فی االمكان فی اال كوان و كنون منا

ف نی اال كننوان ف نی االمكننان و تلننا النندرجات منهننا متقار حننة متشنناكلة و منهننا متجاعنندة
متجاخنننة و منهننا بننر خع المطاوعننة و منهننا حطن المطاوعننة و مننن الجنحن ان كننل ئن النی

االنقالب الی مقارحه اقرب من االنقالب النی مجاعنده و الرقحنل اللطحنف ابنر مطاوعنة

مننن الغلنحظ الك حنف و الشن امننو لمننا خشنناكله و اعصنی لمننا خخالفننه فنناذا كننان االمننر
كننذلا اختلننف ظهننور آثننار االبننجاب ف نی المسننججات عل نی حسننب مننا ذكرنننا فننال ك نل

متكمل ختكمل حفعل مكمل حتی خصحر مثله مستقال حعده و ال كل قاحلحة خطاو فعل
كل فاعل و انما االئحاء ماخلة الی ائكالها ننافرة عنن ااندادها و ال كنل مطناو خطناو

كمننال المطاوعننة فجقنندر تنننافر القا ننل للفاعننل خختلننف المطاوعننة اللهننم اال ان خكننون
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القا ل موافقا للفاعل من كل جهة فححنجذ خطاوعه حتی خصحر مثله خعمل مثل عملنه

و لو فهمت ما اقول لصار عججا هذه المطالب اعظم من عججا حفهما و قل:
قد خطرب القمری ابماعنا

** * ** و نحن النعرف الحانه

حالجملننة اذا صنندر النننور عننن العننالی الكامننل و انجننث ف نی عرصننات القوا ننل فمنهننا مننا

لمخدرك ذلا النور للطافته و ك افة مشعره حتی خطاو ا ال و منها ما ادرك و لمخطاو

لمنافرته للفاعل و ادحاره عنه و منها ما ادرك و ماو و منعه ك افنة انحتنه فنی الجملنة و

منافرته فی الجملة ان خطاوعه حل المطاوعة كما ئاء و اراد و هم فی ذلا متندرجون
و منها ما ادرك و ماو حل المطاوعة حتی تكمل و صار مثله قاجما مقامه و ذلا مثل

نور الصادر االول ححث ائر علی القوا ل فلمخدرك ننوره احند غحنر االنجحناء لعلنوه عنن
مشاعرهم و اما االنجحاء فقد ادركنوا و مناوعوا علنی حسنب تفناوت منراتجهم و لنمخندعهم
غلظة االنحة ان خطاوعوا حل المطاوعة حتی خصحروا مثله و اما اخوانه و الذین هنم مننه

فقنند منناوعوا حتنی صنناروا مثلننه و لننذا قننال امحرالمننلمنحن 7ان ا و ن و ه د كالض اء و ن

الضاء ،و اما رؤباء الضاللة فقد ادركوا و اد روا فلمخطاوعوا و كذلا ننور الخلنل الثنانی

حعد ما ائر فلمخدركه اعحن ما بوی االنسان الرتفاعه عن مداركهم و اما االنسان فقند
ادرك لصننفاء ادرا كننه و رقتننه و لكننن منننهم مننن لننمخطنناو كاتجننا المنننافقحن و منننهم مننن

ماو كالملمنحن علی اختالف درجاتهم و لما كانت قاحلحاتهم غلحظة حالنسجة ك حفة

لننمخطنناوعوا حننل المطاوعننة فلننمخصنحروا (در غلطنامننه مجموعننه« :21فلننمخصنحر» غلننط و

«فلمخصر» دربنت آمنده@) منثلهم و امنا اوصنحاؤهم فقند مناوعوا حنل المطاوعنة حتنی

صاروا منهم كالضنوء منن الضنوء و قناموا مقنامهم و هكنذا كنل مرتجنة حعند مرتجنة و مثنال

ذلا السراح المشر علی دهن آخر و المنرآة و الجندار فنان الندهن ختكمنل مننه ئنحجا

فشحجا حالمشاكلة و الصلو حتی خشتعل فحصحر براجا كالسراح االول و خقو مقامه و
اما المرآة فتدرك السراح و تستنحر حه و التشتعل فاذا غاب السراح ذهب نورها حالكلحة

فانها لجعد قاحلحتهنا عنن السنراح لمتخنرح نار ختهنا الكامننة منن القنوة النی الفعلحنة و امنا
68

الحنناجط فلنحس خحكنی نننور السننراح كمننا خنجغنی و ان كننان محجوحننا عننن السننراح خكننون
مظطلمننا هننذا و الفاعننل ف نی الكننل هننو السننراح و ل نحس االخننتالف ف نی ائننراقه و انمننا

االخنتالف فنی قجنول القوا نل افهنم منا اذكننره لنا و لنو ئناء اهلل ان خقلنب القوا نل كلهننا و
خجعلها صالحة لالنفعال كالدهن لفعل الن فحها الصلو و كلها من العناصنر و لكنن

جری تقدیره علی نهج التد یر انظر الی ما ذكره القمی فی تفسنحر قولنه تعنالی و لنو ئناء
اهلل ماائركوا قال و ل ا ش اء اٍ ا خجعله ن كله ن و ؤونین وعص اوین حت ي ك ا ًخعص یه

احد لفعل و لكن اورون و نهیهن و اوت نهن و اعطیهن وا له عل یهن ح ه ال ج ة و ن اآلل ة و

اًس تطاعة لیس ت قاا الث ااب و العق اب و لیص د و ا ق ا اٍ و ن التفض یل و الهغف رة و
الرحه ة و العف ا و الص ف انتهنی ،و انمننا ذلننا الن الفاعننل و القا ننل خندان منننه خقلجهمننا

كح نف خشنناء و لك نن اقتض نی الحكمننة ظهننور جمح نع فعلح نات المطلننل و جمح نع انننوا
الخلننل و اصنننافه مننن الفعلح نات و ال حنند و انتظهننر فلمننا كننان التنند یر كننذلا و ائننر

المشر قجل كل قاحلحة علی حسجه و لمخقجل المند ر المعنر

فالجنل ذلنا اختلنف

مراتب الخلل فنی االبنتنارة منن المنحنر و عندمها و ترتجنت علنی نحنو الطنول و العنر

فكل خلل دان لمخطاو العالی كل المطاوعة لكد رة قاحلحته صار ابتنارته كابنتنارة
الجدار من السراح فما دا السراح مشنرقا علحنه خكنون مسنتنحرا فناذا رفنع ائنراقه فنحنت

ابتنارته و لمخكن له من نفسه نور فهذا الدانی حالنسجة الی العالی علحه منولی ئنرعی
و هنو اثنره منن ححنث االبنتنارة التنی هنی الوجنود الشنرعی و لنه منادة هنی مثنال العنالی
الصادر منه و صورة من نفس قاحلحته فافهم و تجصر.

فصل اعلم ان القاحلحة فی الكون من نفس المنادة نل هنی نفسنها منن ححنث هنی فناذا
اوجنندها الفاعننل تنوجنند ای تص نحر هنی ه نی عل نی مننا جعلهننا و امننا ف نی الشننر فلحسننت

الماهح نة مننن نفننس الوجننود ننل جمح نع الوجننود الكننونی و الماهح نة الكونح نة معننا و همننا
قاجمننان حالموجنند الكننونی دون الموجنند الشننرعی كالموجنند الشننرعی ماهح نة و وجودهننا

مثال الموجد الشرعی و ئجحه الملقی علی ذلا الموجود الكونی و صورته منن هحجنة
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ذلننا الموجننود الكننونی فلمننا وقننع المثننال عل نی ذلننا القا ننل حنند

ینهمننا حالتننان

اخر خان فانهما لما اقترنا عمل المثال فی الموجود القا نل و احالنه عمنا كنان علحنه منن
الكد رة و الك افة الی ئكله فحد

له حالة ثانحة و عمل القا ل فی المثال الفاعل و

صنجغه حصنجغه و احالنه النی مجعنه فحند

لننه حالنة ثانحنة لننه فالمثنال المسنتححل هننو

الوجننود الشننرعی و القا ننل المسننتححل هننو الصننورة الشننرعحة و اخننتص ذلننا المثننال
المسننتححل حتلننا الصننورة و اختصننت تلننا الصننورة حننذلا المثننال و امننا المثننال قجننل
االبتحالة فال اختصا

له حذلا الشخص و لحس حمادة لوجنوده الشنرعی و كنذلا

القا ل قجل االبتحالة هو وجود كونی صالح لالخمان و الكفنر و لنحس حصنورة منلمن و ال

كننافر فننالوجود الشننرعی ختولنند مننن نین المثننال و الكننون و هننذا الوجننود هننو اثننر العننالی و

ئعاعه و نوره نسجته الحه نسجة الواحد الی السجعحن و هذا الوجود الشرعی لحس مادتنه
من نو مادة الملثر و ال صورته من نو صورته فانا قد ینا باحقا ان اثر الش غحر نفسه و

هو ظهوره حفعلحة من فعلحاته التی كانت كامنة فحه حالقوة و هو قولنه 7الق ي ا ي وو خته ا
وثاله ااظهر عنها ااعاله ،فالمثال هو آخة االحد التی قد كمنت فحا فظهر افعاله عننا

حعد ما انصجغ فحا حصجغا و تلا االفعال كماالت ذلا المثال ال فر ینها و ینه

ظهننورا و وج ننودا و انمنننا الفنننر فن نی الجمعحننة و الكلحن نة ال حمعنن نی ان المث ننال كلهنننا او

جمحعها نعوذ حاهلل ل حمعنی عد االثر حمادته و صورته ل حذكره فی ذات ذی المثنال
فنناذا ال ئن اال هننو و كننون اال ثننر فنی رتجتننه لننه مننادة محنندودة ححنندودها مصننورة حصننورها

الرمتننان مقرهمننا و صننقعهما التتجننا ران حنندهما فالخكننون اال ثننر عنحن المننلثر فننان اال ثننر
مركننب مننن اج اجننه و المننلثر مجننرؤ عننن ك راتننه و الخكننون اال ثننر كمننا ی عمننون درجننة مننن

درجات وجود الملثر و من لة منن منارلنه حنان خكنون اعلنی تلنا الندرجات درجنة المنلثر

حنفسه و ابفلها درجة االثر نعوذ حاهلل فان ذلا تجز خة له و تحدخد له حنحو حدود االثر و

قد اخلی منه مكنان و ائنغل حنه مكنان او جن ی و حصنص و لنحس المنلثر صنرفا و االثنر

ئوحه حش آخر عدمی كما ی عمه قو فان ذلا خقتضی تغحره و اقترانه ان بنامحناهم
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و اال فالشوب حاالعندا ممنا ال معننی لنه و كنذا الخعقنل ئنوحه حشن وجنودی فنان ذلنا

تغحینر و لنحس اال ثننر و المننلثر فننردین مننن صنننف او نننو او جنسنحن فحكننون ذلننا الكلنی

مقسما و خكون كل واحد منهما قسنما مننه منع ممحن خنا

فنان القسنمحن منن مقسنم

واحد مجهم الخعقل ان خكون احدهما موجدا لآلخر و خكنون احندهما فرعنا تاحعنا لوجنود

اآلخر و كذلا لحس النسجة ین االثر و الملثر التشكحا حان خكونا منن مقسنم واحند اال

ان احدهما ائد لعحن منا منر و الخعقنل ان خكنون المنلثر كمنال االثنر و حقحقتنه و تأصنله
فان جمحع ما خضاف الی االثر محدود حاالاافة و ما الخضاف فلحس منه و الملثر اخضا

احدی الخعقل فحه كونه كمال ئ فان ذلا تركحنب و تك نر حالجملنة االثنر معندو فنی
رتجة ذات الملثر حالكلحة و ذات الملثر ممتنعة فی رتجة االثر حالكلحة نعم االثر مذكور فی
رأا من رؤا الفعل الخا

من الملثر المتعلل حذلا االثر فانه علی هحجتنه و هحجتنه

مننذكورة فح نه كننذكر االلننف ف نی حركننة خ ند الكاتننب و لكننن الشننأن ف نی معرفننة هننذا القننول
المجمل و االئارة الحه ان كل اثنر عنند منلثره القر خنب مخلنو حنفسنه و هنو منن ححنث

التعحین رأا من رؤا مشحة العالی التی هی هو من ححث اال ها الصالح لكل تعحن
فاالثر من ححث التعحین مذكور فی حده و مقامه من ححث انه رأا منن رؤا المشنحة

الكلح نة لننه فالخشنناحه اال نفسننه و الخ نذكر اال ف نی حننده و ذات المننلثر و ظهورهننا اال هننامی
الكلی ر خجان عن المشا هة حه حالجملة مادة االثر مخترعة فی مقامه لحسنت منن منادة
الملثر و صورته مجتدعة لحست من صورة الملثر خعنی من ذاته ال من وصنفه المنلثر فاننه

فی رتجنة االثنر التحناد حنروف اصنولهما كمنا ینناه فنی علنم االئنتقا فمثنال الشنمس
الذی هو الممثل حه فی هذا المقا هو اثر ذات الشمس و فعل من افعالها و كمال منن
كماالتها اخترعه اهلل بجحانه ها ال منن ئن و احتدعنه ال علنی احتنذاء ئن و هنو قناجم
ها قحا صد ر من امرها الر لرتجته و هو امرها الذی اوجدته حنفسه لحس یننه و ینهنا

ارتجاا و ال نسجة و هذا الذی تری علحها احد مثلها المقارن لوقتا تراه حما خقارننه منن

مثال عحنا فاذا القته و اثجتته فی عرصة الدهر و جا رت انت اخضا المواع المقارن
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له و مرحنت منا كنان خقارننه منن مثالنا التنراه اآلن حعحننا التنی التقارننه و انمنا تدركنه
حمشاعرك المثالحة الجررخحة و الفر

ان ما بنمعت مشناخخنا خقولنون ان ننور الشنمس

اثر الشمس فمرادهم من النور ذلا المثال و هو نور الشمس و ظهوره و الشمس حذلا

المثال ئمس مستنحرة منحرة اذ لوال صورة ز خد الخاصة لمخكن ز خد ز خدا و اما هذا النور

المستطحر فی الجو حالنسنجة النی القنر

فلحسنت النسنجة ینهمنا اثر خنة و ملثر خنة و انمنا

هی علی نحو التكمحل كما مر آنفا نعم نسجة هذا النور الی القر

ائجه ئ حنالمعنی

المقصود للتمثحل فالذی یری فنی المنرآة ئنحجان تنأثحر و تكمحنل حالجملنة غراننا فنی
هذا الفصل ان االثر و المنلثر الخشنتركان فنی الرتجنة و فنی المنادة و الصنورة و لنحس االثنر

مذكورا فی رتجة ذات الملثر و ان قلنت اننا قلنت بناحقا ان النذی خلنل ال منن ئن هنو
الماء االول ثم كل ئ منه و هنا تقول ان االثر من الملثر ال من ئ فكحف الجمع ین

هذین المتناقضحن قلت ان اهلل بجحانه خلل االمكان حنفسه و من نفسه و علی هحجة

نفسه و الاعنی نفس الذات ل نفنس االمكنان ثنم خلنل منن هنذا االمكنان كنل كناین و

لحس معنی ذلا تحصحص (تخصحص خل) االمكان فان االمكان الخقارنه ئ غحره

خقطعننه ننل كننل ئن منننه و الحنه و فحنه ننل المننراد ان جمحنع اال كننوان حمادتهننا و صننورتها
قاجمة حنالغحر فناذا نظنرت الحهنا حنالنظر اال هنامی الجمعنی تنری كلهنا علنی معننی واحند
فكننل كننون ف نی هننذا اللحننال خنعنند كونننه و خصننلح ان خكننون غح نره هننذا معن نی ان اهلل
بجحانه خلل االمكان ثم خلل منه اال كوان و لكن مطالنب الحكمنة دقحقنة و الخمكنن

ئر كلها فی مكان واحد فاذا بمع الجاهل ئحجا منها توهم ما خخالف الواقنع فحفنر

علحه حتی انه لو بمعنا نقول ان اهلل خلل ححر االمكان اول ثم خلل منه اال كوان ختوهم
ححرا اول ثم ی عم انه اغترف منه غرفة لكل موجود و الجست صورة خاصة و لعل ئنطر

منهننا حق نی عل نی ححر ختننه لننمخغتننرف ال نی اآلن و ب نحغترف و نحننن النعن نی حننه ذلننا ننل
لمخ كن امكنان حنال كنون و ال كنون حنال امكنان و ال امكنان اال فنی الكنون و ال كنون اال فنی

االمكان و مثلهما كمثقال مداد كتجته كتاحا فنال منداد لنا اال فنی انمن الحنروف و ال
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حروف اال من ذلا المداد و ذلا المنداد النذی لنحس ئن غحنره اذا نظنرت الحنه حنظنر

المداد التری غحره و هو صالح لهذا الكتاب و لغحره و ان نظرت الحه حنظر الكتاب فهو
كون خا

و حامكانه صالح الن خمحی و خجمع مداده و خكتب حه غحره افهم منا اقولنه

لا فان ئجت قلت ما بوی اهلل اكوان و ان ئجت قلت امكان و لكن اال كوان صالحة

الن تمحنی و تكتنب حامكانهننا غحرهنا حالجملنة ان اهلل بننجحانه خلنل الشنمس و خلننل

حالشمس نورها و حنورها نور نورها و جمحع ذلا اذا نظرت الحها حنظر االمكنان امكنان ال

تمای ینها فحه و كل ذرة منه صالحة الن خكون اثرا و ملثرا فخلل الشمس نورهنا ال منن

ئ خعنی حه ال من كنون و منادة مكوننة و الخعننی حنه اننه غحنر ممكنن و االمكنان الخكنون
مادة لش و لحسنت المنادة ححصنة منن االمكنان انم هنا غحرهنا فلنحس االمكنان منادة
لش احدا فان المادة ما خضنم هنا صنورة و هنی غحرهنا و ال ئن غحنر االمكنان فاالمكنان

مادة الكل و صورة الكل و الكل و ال ئ غحره ففی اللحنال االمكنانی ال اثنر و ال منلثر و

فی اللحال الكونی خلل الملثر اثره ال من ئ و ان قلت كحف خعقل ان خخلنل حعنض
االمكننان حعضننا و هننو فنی صننقعه قلننت ان االمكننان امكانننان امكننان مطلننل و لنحس فحنه

حعض و حعض و انما هو احدی حالنسجة الی بایر االمكانات و امكان مقحد و هو نفنس

اال كننوان كمننا عرفننت فكمنننا انننه خلننل كننون حكننون خلننل امكنننان حامكنننان و ال ان نحر و

الخجتمعان اال فی صحة امال المطلل و هو خعم الكنل و هنناك ال اثنر و ال منلثر و قرحنه
النی اال ثننر كقرحننه مننن المننلثر فننافهم و لننو اردنننا ان نشننر جمحنع مقامننات االئننكال لفننی
العمر قجل ان خفنی المقال.

فصننل اغلننب مننا ذكرنننا فنی هننذا الجنناب كننان فنی ئننر معننی الطننول الشننرعی و كحفحنة

صد ر االثر من المنلثر و فنی دون منا ذكنرت كاننت كفاخنة و حنال اال اننی حسنطت القنول

لخفاء هذه المساجل و حعد االذهان عنها و النه لمخسألنی احد قجنل السناجل اخنده اهلل و

لمتكن فی كتب المشاخخ مجسومة فدعانی جمحع ذلا الی حسنط القنول و قند وفحنت

ح ننه و الحم نند هلل فلنشنننر (فلنش ننر (غلطنام ننه رب نناجل ))21اآلن علن نی نح ننو االجم ننال
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المحض الی السلسلة العراحة النه غحنر محنل السنلال و لكنن حنه تمنا المقصنود فنان

االئحاء تعرف حاادادها اعلم ان االثر اذا صدر من الملثر صدر و هو كامل فحما هنو حنه
هو غحر فاقد لش مما خجب فی كونه هو فان الملثر اوجده ال من ئ و هو قاجم حمنلثره

مسنتغن حننه عننن غحنره فهننو كامننل فحمننا هننو حننه هننو و لننه فنی كونننه اثننرا مجنندأ و منتهنی فانننه
محدود عند ملثره و له من مجدجه الی منتهاه مراتب مختلفة فی الرقة و الغلظة و القنوة

و الضننعف و بننایر االاننداد فهننذه المراتننب الذاتح نة المختلفننة للش ن ه نی السلسننلة
العراحة عندنا و قد ئرحنا قجل ذلا فی هذا الكتاب ئنطرا ممنا خنجغنی الرجنو الحنه

فهذه المراتب كلها من مادة واحدة نوعا اال ان لها مراتب عدخدة فی اللطافة و الك افة

فلحس منادة العقنل و منادة الننفس بنواء فنی اللطافنة و الك افنة نل منادة العقنل لطحفنة
حححث انها تصور حالمعنو خة و الكلحة و مادة النفس ك حفة حححث انها تصور حالصور خة

و الج جحة و الصور علی حسب المواد فال كل صورة تلجس علی كل مادة و تندرح هنذه
المراتنب كتنندرح ننور السننراح فالحصنة الجعحندة مننه اك ننف و ا نرد و اظلننم منن الحصننة

القر یجة فلو اخذ حصة من القر خب التلجس ما خنجغنی ان خلنجس علنی الجعحند و لنو اخنذ
حصننة مننن الجعحند التلننجس مننا خنجغنی ان خلننجس علنی القر خنب ننل خلننجس كننل منهننا مننا

خنابجه و هذه الك رات فی االثر النها امكاناته الذاتحة و خقتضی الحكمة اظهار جمحع

ما فی الكحان الی العحان اال ما خقتضی عد خروجه احدا الن حه اختالل النظا و فساد
التد یر فهذه الك رات فی امكان االثر تكون حالقوة و ال حد و ان تظهنر و ظهنرت و الفنر
ینها و ین آثارها هو الفر ین االحد و الواحند و الجنوهر و العنر

و خمثنل لنه حصنورة

وجها المتصلة حه و ائجاحها فی المراخا و لكن هذا المثال فحه خفاء كما مر و خنجغی
لا التد ر فحه فالشخص فی آثاره كاالحد فی االعداد فنسجة العدد النی االحند مولحنة

و نسجة االحد فی نفسه عراحة فاالحد ما لمختم لمخظهنر حاالعنداد و ان كنان و لنمخكنن
احدا حال اعنداد و لنمخكنن احندا اعنداد حنال احند و ان كنان هنذه االعنداد هنی وجنود االحند

الظهور ی اال ان حقحقة االحد فو هذه االعنداد رتجنة و كنذلا منا لنمخنتم خلقنة الشن
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فی نفسه لمخحد

منه اآلثار و تمامه فی نفسه حالسلسلة العراحة و مراتجها منن تمنا

مننا حننه الشن ئن و لننوال رتجننة مننن رتجهننا لننمخكننن حنناقی الرتننب موجننودا احنندا آه آه الخمكننن

للعالم ئر جمحع ما خعلمنه فنان منن العلنم منا خحتمنل و منن العلنم منا الخحتمنل و منا
خمكن ان خقال الخمكن ئر جمحعه فی كتاب واحند او ینو واحند فنی مجلنس واحند
فالمستعان حاهلل و ال قوة اال حاهلل.

الجاب الخامس فنی نتحجنة اال نواب السناحقة و تسنمحة كنل مرتجنة منن مراتنب السلسنلة
الطولحة و ئرحها و اقامة الجرهان علحها مما خلهمنا اهلل بجحانه اخاه و خعرفنا و ال قوة اال
حاهلل و فی هذا الجاب فصول:

فصل اعلم ان من تد ر فحما ذكرنا من اال واب و الفصول و فتح اهلل عحن حصنحرته عنرف
حال غجار ان الموالحد التی فی ملا اهلل بجحانه فی رتجة واحدة كونا لنحس ینهنا اثر خنة و

ملثر خنة النهننا كلهننا مننن مننادة واحنندة و هنی جننوهر هننذا العننالم و ارواحهننا اخضننا مننن مننادة
واحدة و هی جوهر غحب هذا العالم و غحب جوهر هذا العنالم و اننه لكنل دان منهنا ان

خلحنل حالعننالی و كلهنا مننن ظهننورات مشنحة اهلل بننجحانه الظنناهرة حمطلنل تلننا الرتجننة و
فعلحاتهننا كمننا مننر و لنحس ینهننا حالنسننجة الحهننا ترتننب و نسننجة المشنحة النی ادننی الخلننل

كنسجتها الی اعلی الخلل حال تفاوت و كلها مخلوقنة حنفسنها لندیها و قند منر قلحنل فنی
ذلا و حسطنا القول فحه فی الفطرة السلحمة و اما الترتب فهو عند مالحظة حعضها الی
حعننض و هننذه هنی التشننر خع فنی اصننطالحنا فننال ترتننب فنی افننراد الرتجننة الواحنندة اال ف نی

الوجودات الشرعحة ففی التشر خع لالفنراد مجندأ و منتهنی و اوبناا و حعضنها اقنرب النی
المجدأ و حعضها احعد و لحس اهلل بجحانه حمجدأ للخلل و لحس ینه و ین خلقه نسنجة

حت نی خكننون حعضننها اقننرب الح نه مننن حعننض و حعضننها ائننجه حننه مننن حعننض نعننوذ حنناهلل و
كننذلا مش نحته اذ خلننل اهلل المش نحة حنفسننها ثننم خلننل االئ نحاء حالمش نحة هننذا اذا اخننذ
المش نحة الظهننور االعظننم االمالق نی ف نی كننل رتجننة و ان اخننذ المش نحة مجنندأ االفننراد فه نی

المشحة التشر خعحة و هی اول االفراد و ینها و ین بایر االفراد ترتنب فالمشنحة مشنحتان
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كونح نة و ئننرعحة فالتغفننل فجالمش نحة الشننرعحة خخلننل الوجننودات الشننرعحة و حالمش نحة
الكونحة خخلنل الوجنودات الكونحنة علنی نسنجة واحندة فناال كوان ظهنور المشنحة الكونحنة

ظهرت لها ها و الوجودات الشرعحة ظهور المشحة الشرعحة ظهرت لهنا هنا و السلسنلة

الطولحة الشرعحة هحهنا ال فی اال كوان فتد ر و انصنف و اتنرك االبنتحناا حمنا بنمعت
ممن الخعرف ما خقول.

فصننل ق ند اجمننع المسننلمون عل نی ان محمنند ننن عجننداهلل 9ائننرف الكاخنننات و اكمننل
الموجننودات كوننننا و ئنننرعا و نطننل حننذلا الكتننناب ححننث خقننول امننرت ان ا كننون اول

المسلمحن و انا اول العاحدین و تواتر حذلا االخجار انه الخسجقه با ل و الخلحقه الحنل

و الخطمع فی ادراكه مامع و الاظن لذلا منكنرا خنكنره فهنو اول الخلنل و مجندؤه كوننا و
ئرعا فهو المشحة الكونحة كونا و الشرعحة ئرعا و جمحع الخلل حعده خقناا حنه فمننهم

قر خب منه و منهم حعحند عننه و لنذلا رو ی فنی حندخث منار

نن ئنهاب اًو ام ق درة

الرب و وشیته و فی حدخث علی ن الحسحن 7و اوا الهعاني ا ن ن وعانی ه و جنب ه النی
ان قننال و او ر و حكه ه اذا ش جنا ش اء اٍ و یر خ د اٍ و ا نر خ د و ف نی قنننوت الحس نحن7

جعل ب قل اب اولیاج ك وس كنا لهش یتك و وهكن ا ًرادت ك و جعل ب عق الهن وناص ب

اواورك و نااویك اانب اذا شجب و ا تش اء حرك ب و ن اس رارون ك ااون و ا احطن ب ا یهن و
احدأ ون ارادتك علي الس نتهن و ا ااهه تهن ح ه عن ك ا ي عق ادون الندعاء ،فناذا كنان

محمد 9اول الخلل حالكتاب و السنة و االجما كونا و ئرعا فهو المجدء النذی خقناا
حه الكل و قد عرفت انه الخضر حالمقا كونه ظاهرا حشرا و لما كنان ائنرف الخلنل و اول

الخلننل ال حنند و ان خكننون الطننف الخلننل كحنونننة و ائننرفهم بننجحة و اعنندلهم مجحعننة و

ائدهم روحانحة النه ها صعد الی مدارح الكون حتی صار اوله فاذا كنان كنذلا كنان
اعظم الخلل نورا و اقو یهم هاء و ظهورا و لو ئجت ان ا ین لا مقدار ئنرافته و لطافتنه

و روحانحت ننه و اعتدال ننه و اعطحن نت حق نندر جمحن نع الخل ننل لسنننانا و عم ننرت عمنننر ال نندهر

ماقنندرت علنی عشننر مننن معشنناره فانننه فننو مننداركنا و مشنناعرنا ف نی الصننفاء و الجهنناء و
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الضحاء و االعتدال و هو حشر فی مقا القطجحة مثلنا االتری ان الهواء جسم مثل التراب
و انت التدركه حعحنا ل الجلورة حجر كسایر االحجار و اننت التر یهنا و االفنالك جسنم

كسایر االجسا و انت التحسها فكون ئن مثنل ئن فنی الننو و الجننس فنی الوجنود
العرای الیوجب ان خكون مثله فی الذاتحة و ال فی الشخصحة ثم من المخامب حكنم
و ال ئا انا تقول كل االمة او الجشر فان عممت المثلحة فقل نعوذ حاهلل انه مثلهم فی

الجهل و االعمال القجححة و ان قلت ال فنی االخنال نل فنی الوجنود الجسنمانی اقنول
اذا عممت المثلحة فقل انه كنان مجتلنی حجمحنع االمنرا
و االمننرا

االعنرا

الجسنمحة و ان قلنت ال فنی

ننل فنی نفنس الجسننم اقننول فقننل كنان ابننود كننال نج مننثال و قجنحح

المنظر نعوذ حاهلل و ان قلت ال ل فی نفس كونه انسانا حشر خا خصد علحه انه حشر اقنول
فلنذلا درجننات و مراتنب و اعنناله منا ذكرنننا كمنا ان للجسننم درجنات و مراتننب و اعنناله

جسم العر

فالعر

خقول للعناصنر اننا حشنر منثلكم اال اننه ینوحی النی كنذا و كنذا منن

االمر و النهی حالجملة هو الطف من كل الخلل فی كحنونته االصلحة و ان لنجس لجناا

االعرا

التی خخلعها عن وئحا و قد خلنع فلمنا كنان كنذلا كنان ائند ننورا و قنوة و

قدرة و علما و احامة من كل الخلل حتنی اننه الخحجنب انحتنه و هو ختنه منا راءهنا منن

كمنناالت اهلل بننجحانه و قدرتننه و مش نحته و ارادتننه مقنندار ذرة فقنند افننی نفسننه حالكلح نة و
اظهر رحه حالكلحنة و لنو كاننت لهنذه االفنواه الفناغرة اوكحنة او كاننت لهنذه الصند ر بنعة

لكنت ارخی عنان القلم ئحجا لحستر خح حالجوالن فی اكناف هذا المحدان و لكنن هنم
التحمل اهون عندی من هم الحمالت فلنقنجض العننان و ننتكلم حظناهر الجحنان فهنذا

الوجود الشر خف الجل ذلا صار عند مشحة اهلل بجحانه فی مقا القطجحنة كالحدخندة

المحماة فائر فی عرصات اال كنوان و القوا نل كائنرا الشنمس فنی الندنحا و لنذلا

بننماه اهلل بننجحانه السننراح المنح نر و الشننمس و ذلننا اخضننا قنند تننواتر حننه االخجننار ان اهلل
بجحانه خلقهم اول ثم خلل من نورهم ما بو یهم منن الطحجنات حححنث الخحتناح النی

ی ن ان النهننا قنند مننألت االصننقا و مرقننت االبننما و المننراد مننن خلننل مننا بننواهم مننن
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الطحجحن هنم خلقهنم التشنر خعی و هنو خلقهنم الثنانی فنی الرفنرف االخضنر تحنت رقنة
اآلا ححن قال لهم حذلا النور المستطحر الست رحكم فمن قال حلی خلل خلقا ثانحا

فاذا لهذا الخلل ماء من ذلا السلال و هو الماء العنذب و منحن منن االجاحنة فخلقهنم

خلقا ئرعحا حعد ان كنانوا ذرا خند ون مكنونحن ممحنز ین فهنذا الوجنود الشنر خف فنی مقنا

القطجح نة هننو اول خلننل و اول رتجننة مننن السلسننلة الطولحننة النور خ نة فاحفظننه و كننن مننن
الشننناكر ین و امننا خلفننناؤه و آلننه المعصننومون صنننلوات اهلل علننحهم اجمعننحن فقنند قننا

االجمننا مننن االثنیعشننر خة انهننم مننن محنتننه و نننوره و روحننه و نفسننه و تننواترت حننذلا
اخجنارهم و نطنل حننذلا الكتناب فنی آخنة المجاهلنة و غحرهننا فلمنا كنانوا منننه و هنو منننهم

كانوا فی رتجته و درجته و كانوا جمحعا مجادی للخلل خجتمعون فی الحقحقة و ختفرقون
فی الظهنور و خجنری علنی آخنرهم منا خجنری علنی اولهنم و لنذلا كنان الحقهنم خلحفنة

باحقهم و الخحتاح االثناعشری فی ذلا النی دلحنل از خند منن ذلنا فهنم فنی اللطافنة و
الحكاخة بواء و جمحعهم فی رتجة واحدة من السلسلة الطولحة و هی االولی فتد ر.

فصل ثم ال ئا و ال ر خب ان االنجحاء بال اهلل علحهم حجج اهلل علی خلقه و خلفاؤه

ف نی عجنناده و القنناجمون مقننا اهلل ف نی اداء اوامننره و نواهح نه ف نی حننالده و مهنناحط وح نی اهلل

بجحانه و مختلف مالجكته و جمحع ذلا من الضر ر خات و نطل حه الكتاب و السننة
و قنننا علحن نه االجمنننا و ال ئ ننا انه ننم كنننانوا حجنننج اهلل علن نی بنننایر العجننناد و العجننناد

محجوجون هم خجب علنحهم متناحعتهم و قند اعطنوا منن القنوة و القندرة منا خقحمنون حنه
الحجة علنحهم حنالمعج ات الجناهرات و اآلخنات الجحننات التنی هنی منن آثنار مشنحة اهلل

بجحانه فقد جعلوا اوكار مشحة اهلل فی اظهار خوار العادات و مخارن علم اهلل الحنال

اوامر اهلل بجحانه و نواهحه و تعلحم مصالح الخلل و هم ادالء علحه بجحانه اما ربنلهم
فال ئا فی كونهم علی الصفات المذكورة و اما بنایر االنجحناء فنان لنمخكوننوا ربنل اهلل

ف نی اخصننال امننر او نه نی و لكننن كننانوا حملننة المعننارف للتعل نحم و حملننة االمننر و النه نی

النفسننهم و هننذا اخضننا ممننا ال ئننا فح نه فحقنناخقهم و كحنوننناتهم عل نی خننالف حقننایل
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الرعحة و كحنوناتهم الن الرعحة الخن ل علنحهم النوحی حتنة ال تأبحسنا و ال تأ كحندا و غاخنة

علومهم الرواخة عن الحجة و ان ترقنوا حالمجاهندات خنكشنف لهنم الحقنایل فحعرفونهنا

معاخنننة و خثجتننون علحهننا حالموارنننة حالكتنناب و السنننة و االجمننا فاصننل نننو االنجحنناء
تشنر خعا و تكو خننا غحنر ننو الرعحنة و ان كنانوا فنی مقنا القطجحنة حشنرا كسننایر الرعحنة كمننا
عرفت االتری انه قد قنا االجمنا منن االثنیعشنر خة علنی كنونهم معصنومحن و لنمخقنل
قاجل حعصمة غحرهم من الرعحة احدا فنو المعصو غحر نو غحر المعصو حتة و الدلحل

علی عصمتهم من الكتناب قولنه بنجحانه اولجنا النذین هندی اهلل فجهندیهم اقتنده و

الخعقننل ان خننأمر اهلل بننجحانه نجحننه المعصننو حاالقتننداء حغحننر المعصننومحن و خقننول اهلل

بجحانه ان اهلل الیهدی القو الظنالمحن فثجتنت الهداخنة للعنادلحن فاالنجحناء عنادلون و
قال الخنال عهدی الظالمحن فلما ثجت انهم عادلون فقد نالهم عهد االمامة و هم اجمنة

الخلل الذین امنروا حاالقتنداء هنم و الندلحل علنی انهنم منن ننو واحند قولنه بنجحانه منا

اوتی النجحنون منن ر هنم النفنر نین احند مننهم و قولنه بنجحانه قنل آمننا حناهلل و منا انن ل
علحنننا و مننا انن ل علنی ا ننرهحم النی قولننه و مننا اوتنی موبنی و عحسنی و النجحنون مننن ر هننم
النفر ین احد منهم فهم بال اهلل علحهم من نو واحد الخجور الحند التفر ینل یننهم

بال اهلل علحهم و ال التفر یل ینهم و ین ر هم كما قال ان الذین خكفرون حاهلل و ربله
و یر خدون ان خفرقوا ین اهلل و ربله اآلخة ،فهم علی ما ذكرنا ائرف الخلل حعد محمند و

آلمحمنند :معصننومون مطهننرون مهنندیون خجننب االخمننان هننم حجم نحعهم فنناذا صنناروا

كذلا فهم فی الدرجة الثانحة من السلسلة الطولحة و لحس الحد فنی ننوعهم نصنحب و
اال كان نجحنا فكنل منن لنحس حنجنی الخشنارك النجنی فنی نوعنه حداهنة و الخنأتی حعند خناتم

النجحین صلوات اهلل و بالمه علحه و علحهم احد خكون نجحا الخقا للعصمة و المعج ة و
الننوحی فمننن تنند ر فحمننا ذكرنننا عننرف انهننم اقننرب الخلننل ال نی المجنندأ و لننذلا بننماهم
الخلننل االول ف نی خجننر الكننر یین انهننم قننو مننن ئ نحعتنا مننن الخلننل االول جعلهننم اهلل
خلف العر

فلما كانوا كذلا ابتناروا حنور المجدأ قجنل جمحنع الخلنل و لنمخشناركهم
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فی نو تلا االبتنارة غحرهم فحكوا حاعتدال مجاخعهم و صفاء بجحتهم انوار المجندأ
و انتشننر منننهم ف نی عرصننات االمكننان نننورهم فمنننهم مننن ابننتنار حنننورهم و منننهم مننن

لننمخسننتنر فمننن ابننتنار حنننورهم و آمننن هننم خلننل لننه وجننود ثننانوی مركننب مننن مننادة هنی
مثننالهم الملق نی ف نی هو خ ناتهم و صننورة ه نی امت ننالهم و اجنناحتهم و ان ئننجت تفص نحل
هذین الخلقحن فراجع الفواخد و ئرحه و ئر المشناعر فنان فحهنا كفاخنة و حنال فالنذی

منهم من ئعا محمد و آلمحمد :فی مقا القطجحنة وجنودهم الشنرعی و هنو النجنوة ال
ا كننوانهم الجشننر خة التنی خشنناركون فحهننا معهننم فنی القطجحنة نعننم ا كننوانهم ئننعا الحقحقننة
المحمدخة كما مر فتد ر.

فصل ثم ال ئا و ال ر خب ان حعد النجحین بال اهلل علحهم ائرف الخلل هو االنسان و
قد قا حذلا اجما العقالء فضال عن المسلمحن و الشحعة و لنمخشنا حكنحم فنی ان

نو االنسان غحر نو الححوان و النجات و الجماد و هم ائرف الموالحند و خواصنهم منن
العلننم و الحلننم و الننذكر و الفكننر و النجاهننة و الن اهننة و الحكمننة و النطننل التخفنی علنی

عاقننل و لحسننت تلننا الخصننال ف نی غح نرهم و كننذا كننون خلقننة بننایر الموالح ند لمنننافع
االنسان مسخرة لهم فقال المتروا ان اهلل بنخر لكنم منا فنی السنموات و منا فنی االر

ابننجغ عل نحكم نعمننه ظنناهرة و حامنننة اآلخ نة ،و قننال خلننل لكننم مننا ف نی االر
فاالنسان نو خا

و

جمحعننا

ائرف من بایر االنوا حتنی المالجكنة و امنا الملمننون مننهم فقند

رو ی ان الملجكة لخدامنا و خدا محجحنا فاذا كانوا ائرف االننوا حالكتناب و السننة و
اجما العقالء الخشاركهم فی نوعهم و فصلهم مولود غحرهم و قند قنال اهلل و لقند كرمننا

حننی آد و حملنناهم فنی الجنر و الجحنر و ررقنناهم منن الطحجنات و فضنلناهم علنی ك حنر

ممن خلقنا تفضحال و الك حر الذی فضلوا علحه الملجكة و الجن و الححوان و النجات و
الجماد حالجداهة و قال خلقنا االنسان فی احسن تقو خم و قال علی 7الص ورة اًنس انیة

وي اكبر حجة اٍ علي خلقه الخجر  ،فاذا كانوا كذا كانوا فی الرتجنة الثالثنة منن الوجنود و
السلسننلة الطولح نة فابننتناروا حنننور االنجح ناء قجننل جمح نع الموالح ند ل نحس الحنند ف نی مثننل
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ابتنارتهم نصحب االتری ان الجن الخدخلون جنان االنابی و انمنا خندخلون الحظنایر

الت نی هننی ظننل جنننان االناب نی و الححوانننات الخصننلون ال نی درجننتهم ف نی المحشنننر و

الیجقون حقاجهم فهذه و امثالها ادلة علی اننه الخشناركهم فنی رتجنتهم غحنرهم فلمنا انتشنر
نور االنجحاء فی القوا ل االمكانحة ابنتنار مننه الملمننون المجحجنون و حصنل لهنم وجنود
ثانوی ئرعی لهم مادة من ئعا االنجحاء و ظلهم و صورة من اجاحتهم فهم فی خلقهم

الثانوی ئعا االنجحاء و فی خلقهم االولی الكونی ئعا حقحقتهم فتد ر.

فصل ثم ال ئا و ال ر خب ان حعد االنسنان ائنرف الموالحند الححنوان و بنحأتحا القنول

فی الجن و الملجكة حعد فراغنا عن امر الموالحد الظاهرة فترقب فقد اتفل العقالء علی

ان الححوان ائنرف منن النجنات و الجمناد و فنحهم رو ئناعر لهنم حصنر و بنمع و ئنم و
ذو و لمس و رااء و غضب و حركات ارادخنة انتقالحنة و رو اصنلها االفنالك و خلنل

لمنافعهم النجات و الجماد و بخر لهم الخشا فی ذلا عاقل فضال عن متدین و قد

قننال اهلل بننجحانه و االر

حعنند ذلننا دحاهننا اخننرح منهننا ماءهننا و مرعحهننا و الججننال

اربحها متاعنا لكنم و النعنامكم و حندخث كمحنل و االعرا نی خكشنفان عنن ان للححنوان
درجننة ل نحس للنجننات الن النننفس النجاتح نة مننن الطجنناخع و نفننس الحح نوان مننن االفننالك

فنوعها غحر نو النجات و ائرف و اعلنی الخشناركها فحنه غحرهنا منن النجنات و الجمناد و

خق ننول اهلل ب ننجحانه و الخس ننتوی االححن ناء و ال االم ننوات و النج ننات محن نت ع ننن الححن نوة

الححوانحة حداهة فالخستو خان فی االبتنارة فاذا كانت كذلا كانت فی الدرجة الراحعنة
من الوجود و الرتجة الراحعة من السلسلة الطولحة و النعننی حالطولحنة اال ان خكنون الندانی

غحر مشارك مع العالی فی النو فاذا لمخكن رو الححوان فی النجات الخشاركه النجنات
ف نی روحننه فل نحس لننه مننادة روحننه و ال صننورته و نعن نی ننرو الحح نوان وجننوده الشننرعی

فننالححوان الطح نب مننن ئننعا المننلمنحن حعنند مننا ائننر نننورهم ف نی عرصننات القوا ننل و

لمخستنر نجات و ال جماد مثل ابتنارته و لو ابتنار ئ كذلا لكان ححوانا محجا و لنه
مادة من فضل نور الملمنحن و صورة من اجاحته و هما خلقه الثانی الوجودی الشرعی و
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ان كان فی الوجود الكونی خشاركهم فی العراحة و اما اكوان الححوانات فهی من ئعا

حقحقة االنسان كما مر فتد ر فحما ذكرت بناحقا و الحقنا حتنی تصنل النی كننه منا اقنول
لا ان ئاء اهلل.

فصل ثم ال ئا ان حعد الححوان النجات ائرف و فحه من النفس النجاتحة منا لنحس فنی
الجمنناد حداهننة و لننه قننوی و خننوا

مننن الجاذحننة و الهااننمة و الدافعننة و المابننكة و

المر یة و الز خادة و النقصان ما لحس فحما دونه و منن الجنحن ان نوعنه غحنر ننو الجمناد و
علحه اجما العقالء و هو الطنف و ائنرف و اعندل و احكنی لمنا راجنه حداهنة و خسنتنحر

من العالی علحه ما الخسنتنحر الجمناد فهنو فنی الدرجنة الخامسنة منن درجنات الوجنود و
الرتجننة الخامسننة مننن مراتننب السلسننلة الطولحننة و ائننرفحة النجننات عل نی الجمنناد ممننا

التخفی علی ذی مسكة و حدخث الكمحل و االعرا ی عن علی 7ئاهدان علی ان له
نفسننا و ه نی النننفس االول نی و ل نحس للجمنناد نفننس و لننو كننان لننه نفننس لعننده اول قجننل
النجات و قوله بجحانه انظر الی آثار رحمة اهلل كحف خححی االر

حعد موتها و امثالهنا

مننن اآلخ نات كائننفة عننن ان النجننات ح نی ححح نوة مجحعح نة و الجمنناد مح نت و خقننول اهلل
بننجحانه و ماخسننتوی االححنناء و ال االمننوات فنناذ لننمخسننتو خا خكننون االححنناء اعل نی مننن
االموات و الخستو خان فی االبنتناره فالنجاتنات الطحجنة ئنعا الححواننات الطحجنة ئنرعا

فی الخلل الثانوی و خلقها الكونی من ئعا حقحقة الححوانات كما مر فتد ر.

فصل ثم حعد ذلا كله الجماد و تسفله عن السنوا ل حندیهی فهنو فنی الدرجنة السنافلة

من الدرجات و الرتجة االخحرة من مراتنب السلسنلة الطولحنة فهنو آخنر المراتنب فتجنحن و
ظهننر لمننن نظننر و احصننر و انصننف فنناعتجر ان كننل مرتجننة مننن هننذه المراتننب لهننا نوعح نة و

روحانحة لحس (لحست خل) لما دونها و ان كانت فی منا دونهنا حنالقوة و هنا خمكنن فنی
القدرة ان یجلغ اهلل الندانی النی درجنة العنالی و قند یرقنی صناحب المعجن الندانی النی

العالی فحنطل الجماد و النجات و الححوان و انما ذلا لما فی قوة الدانی منن الوصنول

الی رتجة العالی كما ینا باحقا و لكن كنون ئن فنی ئن حنالقوة الخصنحر بنجب لحوقنه
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حمن فحه ذلا الش حالفعل و اختالف الندرجات فنی االئنحاء حسنجب الفعلحنة و القنوة

فرو العصمة الكامل الكلی االلهی الذی هو رو القندا فنی محمند و آلنه :حالفعنل و

فی غحره حالقوة و هو حقحقنتهم مننه حندأوا و الحنه خعنودون و منا دون ذلنا لهنم عرانی و

رو النجوة و العصمة الج جحة فی االنجحاء حالفعل و فی غحنرهم حنالقوة فهنم واجندون منا

الخجننده غح نرهم منننه حنندأوا و الح نه خعننودون و هننو حقحقننتهم و مننا دونهننا لهننم حننالعر

النفس النامقة القدبحة فی االنسان حالفعل و هی حقحقتهم و ما دونها فحهم حنالعر

و

منها حدأوا و الحها خعودون و انما هی فی غحرهم حالقوة و التكون القوة منشنأ اثنر و فعنل و
النننفس الححوانح نة الفلكح نة ف نی الحح نوان حالفعننل منهننا حنندأ و الحهننا خعننود و مننا دونهننا لننه
حالعر

و هی فی غحره حالقوة و الخترتب علحها اثر و ال فعل و النفس النجاتحة الطجحعحة

فی النجات حالفعل و فی دونه حالقوة و التكون منشأ اثر و منها حدأ النجات و الحها خعود و
هنی حقحقتننه و مننا دونهننا لننه حننالعر

و الجمنناد لنحس لهننا نفننس و جمحنع النفننوا فحنه

حالقوة و التكون منشأ اثر فجذلا اختلفنت درجنات الخلنل و هنذه الندرجات درجنات

ئرعحة نسجحة اذا لوحظ فحها النور و الظلمة و اذا لوحظ اكوانهنا فهنی كونحنة كمنا یننا و
ئرحنا و اواحنا لمن كان له قلب او القی السمع و هو ئهحد.

فصننل ان كننل مجقننة مننن هننذه الطجقننات ذاتحتهننا مننا ائننرنا الحنه آنفننا و لهننا عرانحة مننن
الطجقات الدانحة و تفصحل ذلا ان كل عال لنه وجنود وحندانی حالنسنجة النی الندانی و

الوجودات الدانحة هی ئلنات ظهوره و كل موجود منها حاك لشأن منن ئنلن ظهنوره و
جهة من جهات نوره و لما كانت متك رة كانت اك رها منحرفة عن االعتدال التا فی

تلا الرتجة و االنحراف حجاب ین الدانی و العنالی خمنعنه عنن حكاخنة ننوره فححتناح

كل متك ر الی قطب معتدل غحر محجوب عن العالی فحكون محنل نظنر العنالی خأخنذ

عنه حلغته و خترجم للمنحرفحن حلغاتهم المختلفنة و ذلنا بنر بنار فنی كنل رتجنة و آخنة

ذلا حدنا ححث ان الرو الغحجی حالنسجة الی اج اء الجندن وحندانی مسنتعل علحهنا

غاخب عنن حوابنها ال تنتمكن اجن اء الجندن النحرافهنا علنی التلقنی عنن النرو اوامنره و
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نواهحه و احتاجت الی قطب خكون اعدلها و اوحدها و ائجهها حالرو حتی خأخذ عنن
الرو الوحدانی الغحجی حلغنة الغحنب و ختنرجم لكنل عضنو حلغتنه و هنو النرو الجخنار ی

الذی هو الطف اج اء الجدن و اعدلها و اصفاها فهو محل عناخة الرو الغحجی و عر

ابنتواجه تجلنی لنه فائننر و مالعننه فنتألأل فننالقی فنی هو ختننه مثالننه فناظهر عنننه افعالننه و
احكامه و اوامره و نواهحه و اقامه مقامه فی بایر عوالم الجدن فی االداء اذ كان التدركنه
االحصار و التحو خه خوامر االفكار و التمثله غوامض الظنون فنی االبنرار النحرافهنا عنن
صفته و ذلا بر بار فی جمحع المراتب و ذلا القطب هنو حندن عرانی للعنالی فنی

رتجننة النندانی خلجسننه لننالداء و ذاتحتننه هنی مننا لننه فنی رتجتننه التنی الخشنناركه فحهننا احنند مننن
االدان نی فالحقحقننة المحمدخ نة ه نی مننا خخننص محمنندا 9و آلننه :ف نی الجحجوحننة العلح نا

الخشنناركهم فحهننا احنند و لهننم بننال اهلل عل نحهم احنندان ف نی رتجننة االنجح ناء ه نی اعنندل مننن

حقایل جمحع االنجحاء و نقطة قطب تلا االحدان هی حندن محمند 9و لهنم و لالنجحناء:

احدان فی رتجة االنابی هی اعدلهم و اعدل تلا االحدان حدن محمد 9ثم احدان آله ثم

احدان اولی الع ثم المربلحن ثم االنجحاء ثم حقایل النقجاء ثم النججناء ثنم العلمناء ثنم
الصالححن ثم بایر االنابی علی اختالف حاالتهم و للجمحع احدان فی رتجة الححنوان
و اعدلها حدن محمد 9ثم احدان آله :ثم احدان االنجحاء ثم احندان االنابنی علنی الترتحنب

المذكور ثم حقایل الححوانات علی اختالف حاالتها و للجمحع احدان فی رتجة النجات

اعدلها حدن محمد 9ثم احدان المذكور ین علی الترتحب المنذكور ثنم حقنایل النجاتنات

علی اختالف حاالتها و للجمحع احدان فی عالم الجمنادات اعندلها حندن محمند 9ثنم
للجاقی علی الترتحب المذكور و فی كل رتجة محل عناخة العالی ذلا االعندل اال كمنل
و هو المعجر عن العالی المترجم للجواقی حلغاتهم و هو المستعمل لغحر المعتدلحن فنی

ماعنة العنالی و هنو الفاعنل الحننل فنی كنل رتجنة و بننایر االعضناء خنواد متحركنة حننامره

متصننرفة فحمننا یر خند و ذلننا القطننب هننو المننلثر فنی الدرجننة الثانحنة ال االعضناء فل نحس

معنی قولنا ان ملمنی االنابی آثار االنجحاء ان كل ماجفة من االنسان اثر نجی او الححوان
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اثننر االنسننان ان كننل ماجفننة مننن الحح نوان اثننر انسننان مع نحن و هكننذا او جمح نع االنجح ناء

مشتركون فی الكل فعلی كل معلول علل عدخدة و هكذا فی الجواقی ل الملثر فی كنل
مرتجة هو ذلا القطب و الجاقی آالته و ادواته و متممات وجوده كمنا ان الشنخص فنی

الحقحقننة هننو القلننب و جمح نع االعضنناء مسننخرة لننه متممننة لوجننوده فمنهننا حفظتننه و
حربته و منها ز یره و منها جحشه و منها خادمنه و منهنا داحتنه و منهنا آالت صنناخعه و

منها عحونه و جوابحسه و الكل لحقو القلب بالما ححا الی اجل مكتوب و ال قنوا لنه
حدون ذلا و هنو النناظر منن عحننه السنامع منن اذننه النذایل حفمنه الشنا حانفنه الالمنس
حاعض نناجه الفاعنننل ین نده المائن نی رجل ننه و هك ننذا فالفاعنننل ه ننو و االعضننناء متحرك ننة

حتحر خكه و ان كان المحرك الحل هو الرو الجخار ی و لكنه المتحنرك حنالرو الغحجنی

المحننرك لمننا دونننه فننافهم و لننو ئنناء انسننان ان خكتننب جمحنع امننراف المسننألة الواحنندة

الدی ذلا الی حل جمحع العلم و المساجل و لفنی العمر قجل حل الكل فلنكتف حما
خسد حاجتا فی المسألة ان ئاء اهلل.

فصل و اما الجن و المالجكة اللتان قد ابقطناهما عند التعداد فاعلم ان لی قنوال فنی

هذا المقا و هو ان الوجودات منها تامة و منها ناقصة اعنی ها ان حعضها كلمنة تامنة

خمكن فحه حالقوة جمحع ما فی عرصته حححث خمكن ان یر ی و خكمل و خلطف و یرقل
و خد ر حتی خخرح تلا القوة من قوته الی الفعلحة محفوظنة المنادة كمنا ان الكلنب اذا
وقع فی المملحة خصحر ملحا و تلا الحصة هنی هنی اال انهنا د نرت حتنی ابنتحالت
فالكلمة التامنة هنی منا كنان هكنذا بنواء كاننت كلمنة علحنا او دنحنا ففنی تلنا الكلمنة
قجضات عشرة تسعة من افال كها و واحدة منن ارانها و ان كنان حعضنها حنالقوة او علنی

حسجها حالفعل و ال مانع و حعضها ناقص لحس خصلح الن خصحر غحره محفول الحصة

كالحمحن مثال فانه ئ موجود اال انه ناقص الخصلح الن خكون خسارا محفول الحصة و
اللون الخصلح ان خكون كما محفول الحصة اللهم اال ان یرجع الی االمكان ثنم خصنا

خلل جدخد فلحس ححنجذ حمستححل تلا الحصة و ذلا ان الحمنحن عنر
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ال جنوهر

و االبتحاالت تقع علی الجواهر حان خخلنع منهنا صنورة و خلنجس علحهنا صنورة اخنری و

حصة الجوهر محفوظة ححالها و اما نفس الصورة فالخعقل ابنتحالتها النی غحرهنا فنان

الحمحن اذا صار خسارا لحس یمحن صایر خسارا و انما هو خسار خلل احتنداء منن االمكنان
و لننو كننان المخلننو مننن االمكننان ابننتحالة غحنره لكننان كننل ئن ابننتحالة كننل ئ ن و

الخقننول حننه احنند عاقننل فننالحمحن و الشننمال و جمح نع الحنندود و الصننور اعننرا

التقجننل

االبننتحالة و لننحس فننی قوتهنننا الوجودخننة غحرهننا حتننی خسننتححل الحهنننا فامثننال هننذه
الجهات وجودات ناقصة الخستكملون مدی الملا فنالحمحن خمنحن فنی اول الخلنل و

اآلن و ف نی اآلخننر احنندا الختغح نر و الختحننول و الخسننتكمل فلننو جز خ نت الوجننود لرأخ نت ان

جمحنع ذراتننه فنی حنده و مكانننه و تعحنننه هنو هننو الخسننتكمل و الختغحنر و الننذی ختغحنر هننو
الجوهر و تغحره قجوله صورة غحر صورته االولی فجلحال جمحع ما خدرك و خمح و لو حاد

المشنناعر كلهننا هكننذا وجننودات ناقصننة و حنندود خاصننة غح نر منتقلننة فهننذا القسننم مننن

الوجود وجود و لكن ناقص و خختلف هذا القسم فی مراتجه فانا لنو نسنجت ئنحجا النی

ئ لوجدته ناقصا الخستكمل حتی خصحر مثله و لو قسته الی ادنی منه فلعله له منادة

تتغحر و تتجدل كالحركة مثال حالنسجة الی ذات ز خد ناقصة و حالنسجة الی ما فی عراها
تامة فالحركة التصحر ذات ز خد و التصحر بكونا و لكن حالنسجة الی السرعة و الجطل لهنا

جوهر خة قد تكون حطحجة و قد تكون بنر خعة و تنتقنل (تتنقنل ) فحهمنا و فنی االبنتقامة و
االعوجاح و االبتدارة و غحرها فاذا تجحنت ذلا عرفنت ان الموجنودات علنی قسنمحن

قسننم منهننا كلمننات تامننة جامعننة و قسننم منهننا حننروف و حنندود و امننراف امننا الكلمننات

التامات فتنن ل النی جمحنع المراتنب كلمنة تامنة قاحلنة لالبنتكماالت و امنا الحنروف و

االمراف فهی الرمة لمراتجها و امثل لا مثاال ان فلاد ز خد كلمة تامنة جامعنة خنن ل النی

عقنل ز خند و خنن ل عقلنه النی روحننه و هنو كلمنة تامننة و هنو النی نفسننه و هنی كلمنة تامننة و
هكذا الی ان خن ل مثاله الی جسمه و هو كلمة تامة قد القی فحه مثال تلنا الكلمنات
التامات و اما معنو خة العقل فالتنن ل النی عنالم االجسنا و كنذا روحانحنة النرو و تجنرد
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النفس و نفسانحتها و هكذا ممح ات كنل رتجنة منن تلنا المراتنب و انمنا الننارل الظناهر

فی هذا العالم هو اصل الحقحقة التی تتقلب فی الصور حظهوراتها فی كل رتجنة فالنذی

ن ل الی العقل و الی الرو و الی النفس و الی الجسم هو الحقحقة و نزولها ظهورها ها

فحها و ممح ات هذه المراتب التن ل ل هنی الرمنة مقامهنا و لنذلا نقنول ان العقنل اذا
ن ل الی النفس مثال لمخخل مكاننه نل هنو فنی مكاننه و انمنا نن ل حظهنوره و كنذلا كنل

عال لحس خخلی مكانه و كذلا اننت لنو ن لنت منن بنطح الندار النی صنحنها لنمخنن ل
ظهننورك عل نی السننطح و هننو الر مكانننه مت نی توجهننت الح نه تجننده هننناك و انمننا خن ن ل

حقحقتا حظهور آخر فی ابفل الدار و لذلا اذا توجهت الی جمحنع حاالتنا منن اول
عمرك الی ححنا تجند كنل حالنة مننا ثاحتنا فنی مكاننه الینزول و الخحنول فالمتقلنب
المتغحر المتحول هو الحقحقنة التنی هنی الكلمنة الواحندة التامنة الكاملنة و امنا امنراف
ظهوراته فكلها الرمة مكانها فالجل ذلا انحصر الموالحد التی تكنون فنی الملنا تامنة

حاتفننا الحكمنناء حننالححوان و النجننات و الجمنناد رعمننا منننهم ان االنسننان مننن جنننس
الحح نوان و قنند صننر مشنناخخنا ف نی غح نر مقننا ان الموالح ند ارحعننة االنسننان و الحح نوان و
النجننات و الجمنناد و عنندوا الثلثننة االخحنرة مننن حنندود القوا ننل و االنسننان المقجننول و قنند

صرحوا فی غحر كتناب ان كنل ئن ال حند و ان خند ر ثلنث د رات البنتكمال قاحلحتنه و
د رة البنننتكمال مقجولنننه و الننند رات الثلنننث د رة للجمادخنننة و د رة للنجاتحن نة و د رة

للححوانحة و الد رة الواحدة د رة االنسان و وجهه اخضا ظاهر فان اثر الملثر ان لمینلثر اال
فی ظاهر الش خحد

منه التركحب الجمنادی و ان اثنر فنی مجحعحتنه حسنب خحند

منننه النجننات و ان اثننر ف نی فلكحتننه اخضننا خحنند

منننه الحح نوان فننان تمننت المراتننب و

اعتنندلت ظهننر علح هننا االنسننان و هننو المقجننول و لننو كننان الجننن و المالجكننة مننن هننذه
الكلمننات التامننات لماانحصننر الموالحند و القوا ننل و المقجننول فحهننا و لكننان لهننم وجننود

خارجی جسمانی فی عالم االجسا و لكن االمنر لنحس كنذلا و الوجنودات التامنة منا
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عددناه علحا و النذی اعنرف منن لحنن االخجنار و صنححح االعتجنار منا اذكنره لنا فنی
فصلحن مستقلحن.

فصل اما الملجكة فلها امالقنات فمنرة تطلنل و ینراد منهنا الوجنودات المسنتقلة التامنة

كالملجكة العالحن فانهم االرحعةعشر بال اهلل علنحهم و الكنر ین فنانهم االنجحناء بنال

اهلل علحهم و قد خطلل علی المنلمنحن العلمناء كقولنه تعنالی و ماجعلننا اصنحاب الننار

اال ملجكة فقد رو ی ان النار القاجم و الملجكة هم الذین خملكون علم آلمحمند :و كنذا
رو ی ف نی قولننه تعننالی تن ن ل الملجكننة و الننرو ان الننرو فاممننة 3و الملجكننة الملمنننون

الذین خملكون علم آلمحمد :و قد خطلل الملجكة و یراد ها ذرات الوجود و الحدود و
هم النذین فنی هنذا اللحنال لهنم ئنأن واحند فمننهم ركنو الخسنجدون و مننهم بنجود

الیركعون و منهم قعود الخنتصجون و لكل واحد منهم ئأن خا

الخقدر علی التحنول

عنه فهم هذا اللحال ناقصنون الخسنتكملون كمنا رو ی فهنم منن اول الخلنل النی آخنره

علی حال واحدة خعجد اهلل كل واحد منهم حمنا جعنل علحنه فهنذین االمالقنحن الخعقنل
جعلهم درجنة واحندة خاصنة منن السلسنلة الطولحنة و كنذا قند خطلنل الملنا و ینراد حنه

الراحطة ین الفعل و المفعنول اآلخنذ عنن الفعنل المنلدی النی المفعنول و لحسنت تلنا
الراحطننة اال محننل المشنحة و هننو الحقحقننة مننن ححنث االعلنی فجهننذا االمننال اخضننا خعننم

المراتب و الخخص حمرتجة خاصة و الخنافی ذلا كون الملا ئخصا ححا لنه اجنحنة

خطحر ها و خمت ل امر رحه فان جمحع ما ذكرنا اححاء و لهنم اجنحنة حعندد ئنلنهم و علنی

حسب كجرهم و صغرهم خطحرون ها الی جهة خدمتهم خمت لون امر ر هم و ذلنا ممنا

ال ئا فحه و الخنافی ذلا ظهور ججرجحل حصورة دححة او االعرا نی فنان ذلنا حمعجن ة
صاحب المعج ختخذ له منرآة منن االجن اء العنصنر خة علنی ای هحجنة یر خند و خظهنر فحنه

ذلا الملا النذی یر خند و خسنتنطقه و الخمكنننی اآلن اك نر منن هنذا الجحنان خوفنا منن
اهنننل الطغحن نان حالجمل ننة الملجك ننة موج ننودون فن نی جمحن نع مرات ننب السلسنننلة الطولحن نة

المتسننمع مننا رو ی ان مننن الملجكننة لمننن حاقننة حقننل خحنر منننه لكنننهم فنی المقننا االول و
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الثانی و الثالث مضمحلون متالئنون لغلجنة المالكحنة و ححنث النرب و الفعنل فنحهم و
فی مقا المواد الدهر خة التی هی جهة الرب الشهودی متعحنون متمحزون متشخصون

خظهر آثارهم و اعمالهم المتسمع ما رو ی ان الملجكة الخدركون ما فی نفس المنلمن منن
الذكر و ان الملمنحن اذا اجتمعوا و تذاكروا برا من فضناجل آلمحمند :ختفنر المالجكنة

عنهم لعد قاحلحتهم البتما برهم حالجملة مقا تجحنهم المادة و لنذلا عندوا حعند
الجن الذی رتجتهم الطجاخع فافهم ان كنت تفهم فلنحس لهنم خصوصنحة فنی السلسنلة

الطولحة و عد المشاخخ الملجكة فحها الظهار هذا السر حالسر ثم لما حصنحص الحنل و
ابننفر عننن محح ناه اظهننر الس نحد االبننتاذ اجننل اهلل ئننأنه عل نی مننا حلغن نی ان الملجكننة ال

خصوصنحة لهنم فنی السلسنلة الطولحنة و انمنا هنو لنذكر درجنة اختحنارهم و هنو منا ذكرنناه
فتد ر و انصف.

فصل و اما الجن فعلنی منا خظهنر لنی انهنم اخضنا منن الوجنودات الناقصنة اال انهنم اتنم و
اكمل من المالجكة و فحهم صلو الترقی و التن ل و لذلا كلفوا و اربل النحهم الربنل

اال انهننم لحسننوا حصننلو الموالح ند المننذكورة و انمننا هننم حقنناخقهم مننن جهننات الطجحعننة
المتحصصننة فنی المننواد المتمحن ة حاالمثلننة فهننم اروا ررخحنة مثالحنة و هننم ننرارخ نین

االنسان و الححنوان و الجنل ذلنا صنورهم مشنوهة نین االنسنان و الححنوان فهنم الجنل
نقصننانهم حقننوا فنی عننالم االروا كالحنندود الروحانحنة علنی مننا ئننرحنا آنفننا و لنحس لهننم

وجود تا كاالنسان حتی خن لوا الی اقصی مراتب القاحلحنة و الماهحنة و انمنا هنم حندود

االوبنناا فجقننوا فنی عننالم المثننال و الینرون حننالعحن الجسننمانی اال حننالحس المشننترك و
الخحال فمنهم بكان مثال االر

و منهم خطحرون مع الملجكة النی مثنل السنماوات و

ذلا ملمنوهم و اما كفارهم فلحس لهم تلا القوة و منهم متوبطون خسكنون فی مثال

الهنواء حالجملنة هنم اروا غحجحنة ناقصنة لنحس لهنا التنن ل النی اقصنی الماهحنة فالجننل
ذلا لحس لهنم احندان و منا رو ی ان اال كنراد قنو منن الجنن تجسنموا معنناه ان ارواحهنم
لضعفها و نقصانها النسنجی و صنفاتها علنی مجنع الجنن و كنذلا الكلنب الجهنحم منن
89

الجن هذا المعنی و اال فهم اروا الختجسمون اال حمعج ذی معج ختخذ لهم احدانا و

خظهنننرهم فحهنننا كسنننلحمان علن نی نجحننننا و آل ننه و علن نحهم الس ننال و ال ننذین ینننرونهم م ننن
المصننروعحن و المجتل نحن حشننرهم فانمننا ی نرونهم ححسننهم المشننترك اال تننری ان غح نرهم

الیرونهم حالجملة هنم اروا ناقصنة حالنسنجة النی االنسنان و اجمنع منن الملجكنة خلقنوا
من نار الطجحعة التی هی من ئنجرة الننفس الناحتنة منن ار

الندهر العلحنا التنی خلنل

من ترا ها االنسان فهم اظنالل ئنلن االنسنان نعنم رتجنتهم فنو الملجكنة و الححنوان فنان

الحظنا نقصان حقاخقهم و عد تمامحة كلمتهم لمنعدهم من السلسلة الطولحة فانهم

لحسننوا حكلمننة و ان الحظنننا انهننم اجمننع مننن الملجكننة و ف نحهم قننوة الترق نی ف نی الجملننة

عددناهم فحها و كونهم ادنی من االنسان حدیهی النهم خلقوا من نار نائجة من الشجرة
و الشنجرة مننن التننراب و االنسننان خلننل منن ذلننا التننراب و لننذلا خسننكنون الحظننایر و

الخدخلون الجنان االصل و انما خسناكنهم المجنانون لنقصنان ارواحهنم عنن االبنتنارة
كاالنسان من االنجحاء فحجقون فی عالم المثال مع الجن و المثال ظل النفس و كذا ولد
ال نا لخجث محنه المانع عن االبنتنارة كنالطحجحن و كنذا الطفنل النذی لنحس لنه ئنافع

فان هلالء الثلث لمخحد

فحهم النفس النامقة القدبحة و لحس لهم الوجود الشرعی

االنسانی و انما هم انسان كونی و الوجود االنسانی الجسمانی الخصنعد عنن الطجناخع و
اما السلسلة الظلمانحة فهی حعكنس منا ذكرننا فنی السلسنلة النورانحنة و ترتجهنا اخضنا فنی

الوجودات الشرعحة علی حسب ما ذكرنا حرفا ححرف فافهم ان كنت تفهم و اال فابلم
تسلم و اذ قد اتحنا علی حعض ما اردنا و اا الوقنت الئنراف الحامنل للكتناب علنی

السننفر و لننمیجننل وقننت خمكننن لنی ان افصننل از خند مننن ذلننا فلنخننتم الكتنناب هنننا و ان

ئجت اك ر من ذلا فراجع بایر كتجنا فان فحها متفرقا ما خكتفی حه المكتفی و قد وقع
الفرا من هنذه الربنالة الجدخعنة فنی قر خنة لنجنر حعند الظهنر منن ینو االثننحن الثنیعشنر
خلت من ئهر اهلل االصب رجب المرجب من ئهور بنة ثمان و بتحن حعد المأتحن و

االلف الهجر خة حامدا مصلحا مستغفرا ،تمت.
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