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الحاج محمد رکمي الکرماىن
ايلع اّلل مقامه الشر يف

بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد ﵀ رب العالمين ك صلي ا﵀ علي محمد ك اله الطاهرين ك لعنة ا﵀ علي
اعدائهم اجمعين.
طريقالنجاة» في

ك بعػػد فهذا هو الكتاب المستطاب المسمي بػ«
علم الطريقة من مصنفات العالم الرباني ك الحکيم الصمداني موالنا المرحوـ
الحاج محمدكريم الكرماني اعلي ا﵀ مقامه ك رفع في الخلد اعالمه ك هو كما
كصفه بنفسه تذكرة للمتقين ك عبرة للمعتبرين ك منار للمهتدين ك دليل للسالكين ك
سبيل للسايرين ك هداية للمستهدين ك عوف للمستعينين ك غوث للمستغيثين ك ارشاد
للضالين ك تنبيه للغافلين ك تأييد للذاكرين ك تكميل للمبتدين ك ذكري للمنتهين.
ك لما جرت العادة بذكر ترجمة احواؿ المصنفين في اكايل كتبهم المطبوعة
نذكر هنا مختصر ًا من ترجمة احواله.
انه ابن ابرهيم خاف كالي كرماف الشهير بظهيرالدكلة ابن عم فتحعليشاق قاجار
ك كانت امه بنت ميرزا رحيم المستوفي التفليسي كلد في ليلة الخميس الثامنعشر
من شهر محرـ في سنة خمس ك عشرين بعد الف ك مأتين من الهجرة النبوية في
كرماف ك نشأ فيها ك لما كاف ابوق يري فيه في اياـ صباق كثرة ذكائه ك اشتياقه الي
تعلم العلوـ ك االداب هيأ له جميع ما يحتاج اليه في كسب العلم من االساتيد ك
الكتب حتي انه بني له مدرسة في كرماف ك هي اآلف موجودة مشهورة بالمدرسة
االبراهيمية ك كقف اكقاف ًا لها ك اسكن فيها الطالب ك جعله متولي ًا عليها ك كقف
عليهم ما يقرب من خمسمأة مجلد من الكتب ك جعل في مصارؼ االكقاؼ اف
يشتري كل سنة كتب كثيرة لمكتبة المدرسة ك هو

اغتنم ما هيأ ا﵀ له من

اسباب التحصيل ك ترؾ كل مشغلة سوي تحصيل العلوـ ك اآلداب ك كاف يجلس مع
﴿أ﴾

العلماء ك يكتسب منهم ما كاف عندهم ك لما كاف ذا فهم ك قريحة سبق في كل علم
اقرانه ك كاف يكتب في كل علم يتمه كتاب ًا ك كاف ابوق يشوقه الي تحصيل علم
اعلي الي اف كتب كتاب ًا في الصرؼ ك كتاب ًا في النحو ك كتاب ًا في المنطق حين بلغ
سنه ثلث عشر سنة ثم اشتاؽ الي تعلم الرياضي ك العلوـ الغريبة ك كجد في بعضها
اساتيد ك اخذ منهم حظ ًا كافر ًا ثم اشتاؽ الي تعلم الصنايع ك رأي بعض االساتيد ك
تعلم منهم؛ كل ذلك كاف في سنين عديدة الي اف توفي ابوق ك هو كاف في اكايل
البلوغ ك لميكن نفسه تقنع بما تعلم ك تطلب امر ًا اعلي الي اف قدر ا﵀ له مالقاة
السيد االجل السيد محمدكاظم الحسيني الرشتي

بداللة بعض تالمذته فرءاق

کما قاؿ الشاعر:
ك الدهر في سػاعة ك االرض فػي دار

لو جئته لرأيػت النػاس فػي رجػل

فالزـ حضورق ك خدمته قريب سنة ك اخذ منه حظ ًا كافر ًا من العلم ك كاف السيد
يعظمه ك يبجله کثير ًا ك لما عزـ علي الرجوع الي كرماف قاؿ له ترجع الي بالد
العجم ك التحتاج الي احد من العلماء.
بالجملة رجع الي كرماف ك رتب امر عاليقه ك ارتحل بعد اربع سػنين اليػه مػع
عياله ك سكن مشهد ابيعبدا﵀ الحسين

في خدمته برهة من الزماف ثم عزـ حج

بيت ا﵀ الحراـ ك رجع بعدق الي كرماف ك اشتغل بامر السيد بتعليم الناس ك هػدايتهم
ك اشتهر صيت علمه في االطراؼ ك االكناؼ ك كاف الناس يسػئلونه عػن المسػائل ك
العلوـ ك كاف يجيبهم اجوبة شافية كافية صنف كتب ًا عديدة ابتداء ًا في علػوـ شػتي ك
فنوف مختلفة اك في جواب اسؤلة السائلين ك كػاف مػن اخالقػه الكريمػة انػه لميكػن
مقلد ًا الحد في علومه سػوي اهلبيػت العصػمة

ك اليػري العلػم الصػحيال اال مػا

همػػه فػػي احيػػاء امػػر محمػػد ك
صػػدر مػػنهم ك يػػري مػػا خالفػػه بػػاط ً
ال ك کػػاف تمػػاـ ي
اؿمحمد

ك نشر فضائلهم صلوات ا﵀ عليهم ك بلغ جملة مصنفاته ستة كاربعين ك
﴿ب﴾

مأتي مصنف:
ستة ك اربعوف منها في الحكمة االلهية.
ك ثمانية ك عشركف منها في بياف العقايد الحقة.
ك خمسة منها في طريق السلوؾ الي ا﵀.
ك تسعة منها في تفسير اآليات ك بعض سور القراف ك ما يتعلق بالقراف.
ك ثلثة منها في االخبار الفقهية.
ك ستةعشر منها في اصوؿ الفقه.
ك اربعة ك ثلثوف منها في المسائل الفقهية االستداللية ك غير االستداللية.
ك خمسة منها في االدعية ك العوذ.
ك اربعة منها في الطب النظري ك العملي.
ك سبعةعشر منها في الطبيعيات.
ك اربعةعشر منها في علم الكيمياء.
ك سبعة منها في العلوـ الغريبة.
ك تسعة منها في العلوـ االدبية.
ك تسعة ك اربعػوف منهػا فػي اجوبػة المسػائل المختلفػة التػي سػأله النػاس مػن
اطراؼ البالد.
ك كاف كفاته
من الهجرة النبوية

في يوـ االثنين الثاني ك العشرين من شهر شعباف سنة 2788
.
ك صلي ا﵀ علي محمد ك اله الطاهرين
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الحمد ﵀ الرحمن الذي علم القراف خلق االنساف علمه البيػاف ك الصػلوة علػي
محمد سيد االنس ك الجاف الذي به اهتدينا الي االيماف ك كفقنػا لالذعػاف ك علػي الػه
الذين بنورهم عمر ا﵀ عرصة االمكاف ك جعلنا من اهل االيقاف ك رهطػه الػذين بهػم
انػػار ا﵀ البرهػػاف ك اقػاـ الحجػػج ك نصػػب السػػلطاف ك لعنػػة ا﵀ علػػي اهػػل الطغيػػاف ك
اصحاب العدكاف ك حزب الشيطاف.
اما بعػػد يقوؿ العبد االثيم ك الفاني الػرميم كػريم بػن ابػرهيم اف هػذق تػذكرة
للمتقين ك عبرة للمعتبرين ك منار للمهتػدين ك دليػل للسػالكين ك سػبيل للسػايرين ك
هداية للمستهدين ك عوف للمستعينين ك غوث للمستغيثين ك ارشػاد للضػالين ك تنبيػه
للغافلين ك تأييد للذاكرين ك تكميل للمبتدين ك ذكري للمنتهين كتبتها تقربا الي ا﵀
لتكوف تنبيها لنفسي الغافلة ك الخواني المؤمنين نفعني ا﵀ ك اياهم بها ك جعلها ذخرا
لي ليوـ الدين بحق محمد ك اله الطيبين الطاهرين ك رهطػه المخلصػين ك ذلػك انػي
كجدت العلم ثلثة علما هو من المبادي البعيدة للعمل ك هو العلػم بحقػايق االشػياء ك
يسمي بعلم الحقيقػة ك علمػا مقركنػا بالعمػل ك هػو العلػم باصػالح الػنفس ك تزكيػة
االخالؽ ك كيفية التخطي ك السػير الػي ا﵀ سػبحانه ك يسػمي بعلػم الطريقػة ك علمػا
بكيفيػػة االعمػػاؿ ك حسػػنها ك قبحهػػا ك حاللهػػا ك حرامهػػا ك يسػػمي بعلػػم الشػػريعة ك
كجدتني قػد كتبػت كتبػا عديػدة فػي علػم الحقيقػة ك علػم الشػريعة ك اغفلػت علػم
الطريقة مع انه من المهمات التي الينبغي االخالؿ بها ك كاف يعوقني من ذلك عوائق
الػػدهور ك مجػػاري المقػػدكر الػػي اف يسػػر ا﵀ ك لػه الحمػػد تصػػنيفي ك تػػأليفي لهػػذا
﴿﴾2

الكتاب المستطاب ك ساعدني االستخارة ك ارجو ا﵀ الوهاب اف يوفقني التمامي له
علي كجه يحبه ا﵀ ك يرضاق ك علي نهج انتفع به ك احبه ك اهواق ما شػاء ا﵀ كػاف ك مػا
لميشأ لميكن ك ال حوؿ ك ال قوة اال با﵀ ك لما كاف تفصيل هػذا العلػم ممػا اليمكننػي
اآلف الشتغالي باجوبة مسائل المؤمنين ك المسلمين في ساير العلوـ ك قػد كتػب فيػه
ساير اصحابنا كتبا عديدة رأيت اف اكتب في ذلك ما اغفلوق ك اقيد منػه مػا اهملػوق ك
اقتصر في ذلك بشرح فقرة خاصة من حديث كميل ك حػديث االعرابػي فػي صػفة
النفس القدسية ك الحيوانية في االنساف ك االمػارة بالسػوء تبعػا ك اف كػاف يػذكر فيػه
بعض ما يتعلق ببػاقي الحػديثين اتمامػا للكػالـ ك توضػيحا للمػراـ ك لكػن المقصػود
بالذات في هذا الكتاب شػرح تلػك الفقػرة مػن كػل كاحػد منهمػا ك سػاذكر ذينػك
الحديثين في عنواف الكتاب تبركا بهما ك اطالعا للراجعين الي هذا الكتاب عليهما.
اما حديث كميل فهو ما ركاق المال محسن القاشاني في الكلمػات المكنونػة ك
محمػػد بػػن محمػػد بػػن حسػػن الشػػهير بابنقاسػػم العػػاملي فػػي االثنيعشػػرية ك هػػذا
الحديث ك اف كجدناق مرسال اال انه في نفسه كالـ يشهد بانه صدر من معػدف العلػم
ك الحكمة ك محل النبوة ك سنخ الوالية ك قد ارسالق عن كميػل بػن زيػاد قػاؿ سػألت
موالنا اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب

قاؿ قلػت يػا اميرالمػؤمنين ركحػي فػداؾ

اريد اف تعرفني نفسي قاؿ يا كميل اي النفس تريد اف اعرفك قاؿ قلت يا مػوالي ك
هل هي اال نفػس كاحػدة قػاؿ يػا كميػل انمػا هػي اربعػة الناميػة النباتيػة ك الحسػية
الحي وانية ك الناطقة القدسية ك الكلية ( ك الملكية خؿ) االلهية ك لكل كاحدة من هذق
خمس قوي ك خاصيتاف فالنامية النباتية لها خمس قوي ماسكة ك جاذبة ك هاضمة ك
دافعة ك مربية ك لها خاصيتاف الزيادة ك النقصاف ك انبعاثها من الكبد (ك هي ظ) اشبه
االشياء بانفس الحيوانات ك الحسية الحيوانية لها خمس قوي سمع ك بصر ك شػم ك
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ذكؽ ك لمس ك لها خاصيتاف الرضا ك الغضب ك انبعاثها من القلب(ظ) ك هػي اشػبه
االشياء بانفس االناسي(ظ) ك الناطقة القدسية لها خمس قوي فكر ك ذكر ك علم ك
حلم ك نباهة ك ليس لها انبعاث ك هي اشبه االشياء بالنفوس الملكية ( الكلية ظ) ك لها
خاصيتاف النزاهة ك الحكمة ك الكلية ( الملكية خؿ) االلهية لها خمس قوي بقاء في
فناء ك نعيم في شقاء ك عز في ذؿ ك فقر في غناء ك صبر في بالء ك لها خاصيتاف الرضا
ك التسليم ك هذق التي مبدؤها من ا﵀ ك اليه تعود قػاؿ ا﵀ تعػالي ك نفخنػا فيػه مػن
ركحنا ك قاؿ يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الػي ربػك راضػية مرضػية ك العقػل
كسط الكل ك زاد في االثنيعشرية لكياليعقل احدکم شيئا من الخيػر ك الشػر اال بقيػاس
معقوؿك في الركايتين في ساير الفقرات تفاكت يسير ذكرنا اسدها ك اكفقها بساير االخبار.
ك اما حديث االعرابي فقد ركي المال محسن في الكلمات المكنونة مرسػال ك
يشهد بصدكرق عن مهبط الوحي ايضا صحة معانيه ك سبك مبانيه قاؿ ركي اف اعرابيا
سأؿ اميرالمؤمنين

عن النفس فقاؿ عن اي نفس تسأؿ فقاؿ يا موالي هل النفس

انفس عديدة فقاؿ

نعم نفس نامية نباتية ك نفس حسية حيوانية ك نفػس ناطقػة

قدسية ك نفس الهية ملكوتية قاؿ يا موالي ما النباتية قاؿ قوة اصػلها الطبػايع االربػع
بدؤ ايجادها عند مسقط النطفة مقرها الكبد مادتها من لطايف االغذية فعلها النمو ك
الزيادة ك سبب فراقها اختالؼ المتولدات فاذا فارقت عادت الي ما منه بدأت عود
ممازجة ال عود مجاكرة فقاؿ يا موالي ك ما النفس الحيوانية قاؿ قوة فلكية ك حرارة
غريزية اصلها االفالؾ بدؤ ايجادها عند الوالدة الجسمانية فعلها الحيوة ك الحركة ك
الظلم ك الغشم ك الغلبة ك اكتساب االمواؿ ك الشهوات الدنيوية مقرها القلب سػبب
فراقها اختالؼ المتولدات فاذا فارقت عادت الي ما منه بدأت عود ممازجة ال عود
مجاكرة فتنعدـ صورتها ك يبطل فعلها ك كجودها ك يضمحل تركيبها فقاؿ يا موالي
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كما النفس الناطقة القدسية قاؿ قوة الهوتية بدؤ ايجادها عند الوالدة الدنيوية مقرها
العلوـ الحقيقية الدينية موادها التأييػدات العقليػة فعلهػا المعػارؼ الربانيػة سػبب
فراقها تحلل اآلالت الجسمانية فاذا فارقت عادت الي ما منه بدأت عود مجاكرة ال
عود ممازجة فقاؿ يا مػوالي ك مػا الػنفس الالهوتيػة الملكوتيػة فقػاؿ قػوة الهوتيػة
جوهرة بسيطة حية بالذات اصلها العقل منه بدأت ك عنه كعت ك اليه دلت فاشارت
عودتها اليه اذا كملت ك شابه ت ك منها بدأت الموجودات ك اليها تعود بالكماؿ فهي
ذات ا﵀ العليا ك شجرة طوبي ك سدرة المنتهي ك جنة المأكي من عرفهػا لميشػق ك
من جهلها ضل ك غوي فقاؿ السائل يػا مػوالي ك مػا العقػل قػاؿ العقػل جػوهر دراؾ
محيط باالشياء من جميع جهاتها عارؼ بالشي ء قبل كونه فهو علة الموجودات ك
نهاية المطالب انتهي.
ك هما حديثاف ينبغي اف يكتبا بالنور في كجنات الحور يشهد بصحتهما غػزارة
معانيهما ك طالكة مبانيهما ك المقصود بالذات فػي كتابنػا هػذا شػرح احػواؿ الػنفس
الناطقة ك االمارة بالسػوء ك الحيوانيػة التػي فػي بػدف االنسػاف ك مبػدئها ك منتهاهػا ك
حقيقته ا ك قويها ك خواصها ك ما يزكيها ك يصلحها علي نحو الكلية ك بيػاف مػا فيهمػا ك
ايضاح خوافيهما ك لعلنا نذكر شطر ًا مػن شػرح سػاير النفػوس اذا احتجنػا فػي اتمػاـ
طريققالنجقاة» ك جعلػت لهػا

الكالـ ك ايضاح المراـ اليه ك سميتها بػ«
مقدمة ك سبعة ابواب ك خاتمة ك ارجو ا﵀ سبحانه اف يوفقني ببركة ساداتي ك مػوالي
سالـ ا﵀ عليهم التمامها علي كجه يوجب رضاق ك رضا سػاداتي سػالـ ا﵀ علػيهم ك
التقرب اليه ك اليهم ك ينفعني ك اخواني المػؤمنين فػي الػدنيا ك الػدين ك ال حػوؿ ك ال
قوة اال با﵀ العلي العظيم ك صلي ا﵀ علي محمد ك اله الطاهرين ك رهطػه المخلصػين
ك لعنة ا﵀ علي الساعين في اطفاء نورهم اجمعين.
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المقدمـة
في شرح كيفية تكوف النفس الناطقة ك االمارة ك الحيوانية التي فػي االنسػاف ك
معرفة حقيقتها ك بدئها ك عودها ك ما يػػوؿ اليها ك ذلك اني لماقصد في هػذا الكتػاب
قصد المؤلفين قبلي لكتب المواعظ ك النصايال من ذكر ظواهر االمور ك انما قصدي
شرح حقيقة الطريقة ك استكشاؼ حقيقة النفس ك حقيقة اسباب تزكيتها ك اسرارها
ليظهػػر سػػر اكامػػر االنبيػػاء سػػالـ ا﵀ علػػيهم ك نػػواهيهم ك حقيقػػة معالجػػاتهم الدكاء
النفوس ك الف النفوس المرتاضة بالعلم ك اف كانت تسػلم لظػواهر اكامػرهم اال انهػا
التطمئن كما ينبغي ك التجد برد اليقين ك راحة القلب عن االضطراب حتػي تعػرؼ
حقيقة ما دعيت اليه ك الف معرفة حقيقة االمر احث لالنساف علي مندكبػه ك اردع لػه
من محذكرق البتة كما تري من شدة طلب االنساف لخير يدركه بحواسػه الظػاهرة ك
شدة حذرق من شر ما يدركه بها فوهن كل امرء فيما ندب اليػه ك حػذر عنػه حقيقػة
من ضعف يقينه ك اال فالنفوس مجبولة علي الحذر عما يضرها ك الطلب لما ينفعهػا ك
مضطرة اليهما عادة فالجػل ذلػك اردت اف اذكػر فػي هػذا الكتػاب سػر الطريقػة ك
حقيقتها حتي يصير سماعها عيانا ك غيوبها كالشهود اف شاء ا﵀ فنحن نبدء فػي هػذق
المقدمة بشرح احواؿ النفوس من مبدئها الي منتهاها ك ما يػػوؿ اليها ك تفصػيل ذلػك
يقتضي رسم فصوؿ.
فصل :اعلم اف الػنفس لغػة الػركح كقولػه سػبحانه ا﵀ يتػوفي االنفػس اي
االركاح ك الدـ كقولهم ما ال نفس له سائلة الينجس الماء بموتػه فيػه اي مػا ال دـ لػه
سائال ك الجسد ك العين ك عين الشيء ك العظمػة ك العػزة ك الهمػة ك االنفػة ك الغيػب ك
االرادة ك العقوبة ك غير ذلك ك مرادنا هنا النفس الحيوانية التي في االنساف ك االمػارة
بالسوء ك النفس الناطقة القدسية ك هي حقيقة االنساف من حيث هي هي ك هي التػي
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اف زاد فيها زايد اك نقص منها ناقص خرجت عن كونها هي هػي كالعشػرة فانػك اف
زدت عليها كاحدا صارت احدعشر اك نقصت عنها كاحدا صػارت تسػعة ك علػي اي
حاؿ خرجت عن كونها عشرة فكذلك حقيقة زيد ك نفسه هي التي التقبل الزيػادة ك
النقيصة مع بقاء كونه زيدا ك اما ما يزاد عليها ك ينقص ك التتفاكت هي ك التخرج عن
مسمي زيد فهي اعراض خارجة عنها لمتبدء منها ك التعود اليها فهي منزهة عن كػل
كم ك كيف ك جهة ك رتبة ك كقت ك مكاف ك كضع ك اضافة ك ملك ك فعل ك انفعاؿ ك ما
ي
يػػوؿ اليها بعركضه ك زكاله التخرج عن كونها هي هي ك يصدؽ عليها ما سميت بػه
ك لو انك راجعت نفسك في جميػع تلػك العػوارض لوجػدتها هػي هػي بػال تفػاكت
بزيادة اك نقيصة فتلك هي الحقيقة التي سأؿ عنها كميل اميرالمؤمنين
رديفا له يوما علي ناقته التي ركب فقاؿ كميل ما الحقيقة قاؿ

حين كاف

ما لػك ك الحقيقػة

يا كميل فقاؿ كميل أكلست صاحب سرؾ قاؿ بلي ك لكن يرشػال عليػك مػا يطفػال
مني فقاؿ كميل أكمثلك يخيب سائال قاؿ اميرالمؤمنين
الجالؿ من غير اشارة فقاؿ كميل زدني بيانا قاؿ

الحقيقة كشف سبحات

محو الموهوـ ك صحو المعلوـ

فقاؿ كميل زدني بيانا قاؿ هتك الستر لغلبة السر فقػاؿ زدنػي بيانػا قػاؿ
االحدية لصفة التوحيد فقاؿ زدني بيانا قاؿ
علي هياكل التوحيد اثارق قاؿ زدني بيانا فقاؿ
انتهي ،ك هي التي اشار اليها النبػي
كاشار اليها اميرالمؤمنين

جػذب

نور اشرؽ مػن صػبال االزؿ فيلػوح
اطفئ السراج فقػد طلػع الصػبال

فػي حديثػه اعػرفكم بنفسػه اعػرفكم بربػه

فػي حديثػه مػن عػرؼ نفسػه فقػد عػرؼ ربػه ك فػي

الكتاب سنريهم اياتنا فػي اآلفػاؽ ك فػي انفسػهم ك قولػه ك فػي االرض ايػات
للموقنين ك في انفسكم ك عن االنجيل اعرؼ نفسك تعرؼ ربك ظاهرؾ للفناء ك
باطنك انا انتهي ،ك هي التي تعبر عنها بانا فتقوؿ مالي ك زكجتػي ك كلػدي ك يػدي ك
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رجلي ك بدني ك مشاعري ك قواي ك خيالي ك فكري ك مثالي ك مادتي ك طبعي فػذلك
الذي تعبر عنه بانا ك تضيف اليه كل شيء دكنك هو نفسك ك كػل شػيء تغفػل عنػه
حين توجهك الي نفسك فهو غيرها البتة ك هي هي الدائمة الباقية في جميع اطػوارؾ
ك احوالػػك ك افعالػػك كصػػباؾ ك شػػبابك ك هرمػػك ك صػػحتك ك مرضػػك ك قيامػػك ك
قعودؾ ك امثاؿ ذلك ك انما تتغير تلك االطوار ك االحػواؿ ك االفعػاؿ ك هػي هػي ثابتػة
التتغير بهذق التغيرات ك التجد نفسك في شػبابك غيػر مػا تجػدق فػي هرمػك ك فػي
صحتك غير ما تجدق في مرضك ك في قيامك غير مػا تجػدق فػي قعػودؾ ك هػي التػي
تعصي ك تطيع ك تمدح ك تالـ ك تثاب ك تعاقب ك تراد ك تخاطب ك تريد ك تخاطػب ك
تحمد ك تعاتب ك قد تفر تلك النفس من بدف االنسػاف اك لمتسػتقر ك تخلفهػا االمػارة
بالسوء فتكوف هي المعبر عنها بانا ك تضيف كل شي ء اليها كما يأتيك افشاء ا﵀ ك
قد تستولي علي بعض االبداف الحيوانية الناطقة فتكوف هي التي تعبر عنها بانا بػل
قد تستولي النامية الناطقة علي بعض االبداف فتكػوف هػي المعبػرة عنهػا بانػا كمػا
سيأتيك افشاء ا﵀ ك الغرض في هذا الكتاب معرفتها ك معرفة ما يدسيها ك يزكيهػا
ك يسعدها ك يشقيها.
فصل :اعلم اف جميع مواليد هذا العالم من المعصػومين االربعةعشػر ك االنبيػاء
سالـ ا﵀ عليهم اجمعين ك االناسي ك الحيوانات ك النباتػات ك المعػادف ك الجمػادات
كلها من بسايط هذا العالم ك هي االفالؾ ك العناصػر ك البسػايط مقدمػة عليهػا تقػدما
زمانيا الف صور المواليد اعراض عارضة عليها ك هي اي البسايط لها بمنزلة االمكػاف
قد اخذ لها منها حصص ك ركبت كمػا يػأتي ك هػي بنفسػها ايضػا مركبػة مػن بسػايط
اصلية سابقة عليها سبقا برزخيا بين الزماف ك الدهر ك لذلك تعد من الدنيا تػارة ك مػن
اآلخرة اخري ك تسػمي بهورقليػا اي الملػك اآلخػر ك تسػمي بػاالقليم الثػامن ك فيػه
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الجنتػػاف المػػدهامتاف ك جابرسػػا ك جابلقػػا ك تلػػك البسػػايط كانػػت سػػابقة علػػي هػػذق
البسايط العرضية الدنياكية اكال ك ستظهر فػي الرجعػة اخػرا ك لػذلك تظهػر الجنتػاف
المدهامتاف في اخرها ك هما المسماتاف بجنة الدنيا ك فيها كاف ادـ ك حوا علي نبينػا ك
اله ك عليهما السالـ بعد اف خلقا ثم اخرجا منها بعد ما اكال من الشجرة فتغيرت البالد
ك من عليها باكلهما ك اعراضهما فاف جميعها تابعة لالنساف.
بالجملة سبق البسايط االصلية علي هذق البسايط ليس بسبق دهري ك ال بسػبق
زماني فاف الزماف الدنياكي امتداد هذق االعراض ك الدهر هػو االمتػداد الرتبػي بػين
الذكات ك الصفات ك كالهما مفقود هنا فسبقها سبق بين هذين فيه مسحة مػن هػذا ك
مسحة من هذا ك فيها كاف مأكي الجاف قبل خلق ادـ علي نبينا ك الػه ك عليػه السػالـ ك
يكونوف اآلف هناؾ ك هم مواليد تلك العناصر ك ابدانهم خلقت منها فهم يسيركف فػي
غيب هذق البسايط ك يتصرفوف فيها بجسمانيتهم ك اليركف ك يظهر اثػارهم فػي هػذق
االجساـ من التحريك ك التسكين النهم من جواهر هذق العناصر بعينها فكمػا يحػرؾ
الهواء التػراب ك اليػري ك انمػا يػري اثػرق فػي التػراب كػذلك يتصػرفوف فػي هػذق
االجساـ العرضية ك يػري اثػارهم ك اليػركف ك سػبب عػدـ احسػاس االنسػاف ايػاهم
بحواسه الظاهرة انها خلقت مػن هػذق االعػراض بعػد مػا غلظػت ك كثفػت ك الجػاف
خلقوا من العناصر الصافية الهورقلياكيػة فهػم ينفػذكف بلطػافتهم فػي هػذق االجسػاـ
الغليظة نفوذ النار في طابقة الحديد ك الحجر مع انهم الطف مػن هػذق النػار بسػبعين
مرة بل هم ك بسايطهم حتي ترابها الطف من محدب محػدد الجهػات فالجػل ذلػك
يجيئػػوف ك يػػذهبوف ك ينفػػذكف مػػن االجسػػاـ الغػػالظ مػػن غيػػر تصػػادـ فاليحسػػوف
بالحواس الظاهرة التػي التػدرؾ اال المصػادـ لهػا نعػم يػدركوف بػالحس المشػترؾ
المساكؽ لعالمهم اذا قابلوق ك يدرکوف فػي المنػاـ ك الحػس المشػترؾ ك سػيظهركف
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العين االناسي في الرجعة حين تطهر هذق البسايط عػن االعػراض ك تطهػر االبػداف
عنها فتكوف االرض ذلك اليوـ كالسماء في هذا اليوـ ك الطف ك لذا ركي اف الرجعة
في السماء كما اظن ك الاذكر اآلف موضع الركاية حتي اركيها بلفظها ك اما كثافة هذق
العناصر فلبعدها عن المبدء ك غلبة البرد عليها ك غلبة عصياف بنيادـ ك اعراضهم عن
ربهم ك تصادـ العناصر االصلية ك ضػرب بعضػها بػبعض ك تركػب بعضػها مػع بعػض
بدكراف االفالؾ ك طرح انوارها ك حركة العناصر بمشػايعتها ك تتلطػف كلمػا تصػعد
صاعدة الي اف تعػود كمػا بػدأت ك تبػدؿ االرض غيػر االرض ك السػموات ك يػؤتي
بارض جديدة لميعص ا﵀ عليها ك هذق االجساـ برمتهػا ظهػورات الجسػم الكلػي ك
اشعته ك تمثالته قد اعطي الكل اسمه ك حدق ك هو مقػدـ علػي هػذق االجسػاـ تقػدما
دهريا رتبيا قائم عليها ظاهر متمثل بهػا فػي الخػارج كمػا يػأتي افشػاء ا﵀ ك مػرادي
بالجسم الكلي هنا الجسم العرضي الكلي الصادؽ علي هذق االجساـ العرضية ك هػو
المتحيز العرضي القابل لالبعاد بالجملة لقد طػاؿ الكػالـ اسػتطرادا ك لمنػك بصػدد
بياف هذق االمور.
فصل :ك انت لو تدبرت في هذق االجساـ التي مبدؤها محدب محػدد الجهػات
كم ك كيػف ك جهػة ك رتبػة ك مكػاف ك كقػت ك
ك منتهاها التراب كجدتها جوهرة لها ي
كضع مطلقة التي نسميها بالجسػم ك يطلػق علػي جميعهػا ك علػي كػل ذرة منهػا اسػم
الجسم ك يري جميعها علي ما كصفنا بػل جسػمانيتها اظهػر مػن خصوصػيتها بحيػث
التخفي علي االطفاؿ غيرالمميزين ك اف كانوا اليقدركف علي التعبيػر عنهػا كمػا اف
الماء باطالقه اظهر لهم من خصوصية البحر ك النهر ك العػين ك المطػر ك خصوصػيات
يكتسبها من االكاني بالبداهة أالتري اف االـ تري كلدها الماء في انػاء ك انػائين فهػو
يعرؼ الماء اينما كجدق باي شكل ك في اي تمثل كجدق ك لعله اليعػرؼ خصوصػية
﴿﴾3

التمثالت فهو يلتفت الي الماء ك يعرفه قبل اف يلتفت الي خصوص البحر ك يعرفػه ك
كذلك حاؿ الجسم المطلق باطالقه فهو يعػرؼ فػي تمثالتػه قبػل عرفػاف تمثالتػه ك
لذلك كنا نقوؿ اف الظاهر في ظهورق اظهر من ظهورق فالجسم في التراب اظهر مػن
التراب ك في الماء اظهر من الماء ك هكػذا ك هػو امػر موجػود محسػوس يحسػه كػل
ذيعين حتي الحيوانات كما تعػرؼ الحيػواف المػاء ك التعػرؼ خصػوص تمثالتػه
فػػالمطلق امػػر موجػػود حقيقػػي فػػي الخػػارج اال انػػه متمثػػل فػػي اعراضػػه كمػػا قػػاؿ
اميرالمؤمنين

الذي بالجسم ظهورق فالعرض يلزمه فهو اليتمثل في الخػارج اال

في هذق الهيئات العرضية بحيث لوالها لميكػن موجػودا فانهػا الزمػة لوجػودق فػي
الخارج بل هي عين كجودق في الخارج فاف الوجود عنػدنا هػو التمثػل فػي الخػارج
يمث ل فيكوف موجودا فلػوال تمػثالت
كما ركي في الدعاء في صفة ا﵀ عز ك جػل لم ي
الجسم لكاف معدكما ك لميكن له كجود خارجي ك لكنه بعد التمثل قائم عليػه ظػاهر
بػػه كاقعػػا فػػي خػػارج الػػذهن ك لػػيس بػػامر اعتبػػاري غيػػر محقػػق ك كيػػف ك هػػو امػػر
محسوس يحسه كل ذي مدرؾ جسماني حتي الحيوانات كما مثلنا من درکها المػاء
ك معرفتها به ك انكار كجود المطلق في الخارج من اعجب العجاب ك هو يػري كلمػا
يراق انه جوهر ذك عرض مطلق ك يصدؽ هذا االسم علػي كػل ذرة مػن هػذا العػالم ك
يري ذلك منه بالبداهة بل حقيقة خفي المطلق من شدة ظهورق ك استتر لعظم نورق ك
كلمػا يصػػعد المطلػق صػػاعدا يصػير اكضػػال ك ابػين أالتػػري اف الحديػد فػػي اآلالت
الحديدية اكضال من خصوص اآلالت ك المعدني المنطرؽ فػي الحديػد اكضػال مػن
الحديد ك المعدف المطلق في المعػدني المنطػرؽ اكضػال مػن المعػدني المنطػرؽ ك
الجسم الطبيعي العنصري في المعدني المطلق اكضال من المعدني المطلق ك الجسم
المطلق فػي الجسػم الطبيعػي اكضػال مػن الجسػم الطبيعػي البتػة ك هػذق االمػور مػن
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البديهيات فعلي ذلك كلما يصعد المطلق صػاعدا يصػير ابػين ك اكضػال فعلػي ذلػك
الوجود المطلق االمكاني اي الممكن المطلق ابين من الجسػم المطلػق النػه اعلػي ك
اعم منه حتي اف الوجود المطلق اليكاد يخفي علػي الحيػواف سػاعة تولػدق ك يخفػي
عليه ساير المطلقات التي دكنه فتري في كل جوهر ك عرض الوجػود الممكػن يبي نػا
كاضحا بال سترة كيف ك قد نفذ في كل سترة ك خفاء ك ظهور ك حجاب ك محجػوب
ك معلوـ ك مجهوؿ فهو ابين االشياء ك اظهرها ك هو امر محقق خػارجي ك اف كػاف قػد
ظهر في التمثل الخارجي ك اليوجد اال بها بناء علي اف الوجود الخارجي هػو التمثػل
فهو فيها موجود قائم فوقها ك نريد بالوجود المطلق االمكاني التحقق المطلػق الػذي
يري من كل من جواهر الموجودات ك صورها ك جميع مػا لهػا ك بهػا ك منهػا ك فيهػا ك
بينها بحيث اليشذ عنها شاذ المعطي كل متحقق اسمه ك حدق فهو بػريء عػن جميػع
الحدكد منزق عن كل الصفات مسلوب عنه كل تعين اال انه صػالال للتجلػي بالكػل ك
الف يتمثل بجميع الجواهر ك االعراض ك نسػبتهما اليػه علػي حػد سػواء فهػو جػوهر
صالال للظهور بجميع الجواهر ك االعراض منزق في نفسه عن كلها مطلق عػن جميػع
قيودها ك هػو االمكػاف المطلػق للكػل محسػوس مشػهود فػي الكػل ك لػيس بعػديل
الجواهر فيمتاز عن االعراض ك ال بنظير االعراض فيمتاز عػن الجػواهر ك لميتصػف
باالعراض فيكوف جوهرا ك لميتقوـ بالجواهر فيكوف عرضا ك ال شيء معػه سػواق ك
ال دكنه غيرق فيقترف به اك ينتسب اليه فافهم ك افتال عينك ك شاهد كما نشاهد ك سػبق
كل مطلق علي مقيداته سبق دهري رتبي سوي الممكن المطلق فػاف سػبقه علػي مػا
دكنه سرمدي ك ليس سبقه عليها من جنس امتداد مقيداتػه فلػيس تنتهػي المقيػدات
عرضا الي المطلق ك لم تبدأ عرضا منه ك اف كػاف بػدؤها ك عودهػا طػوال اليػه متناهيػا
طوال به منقطعا لديه ك اما الوجود الالبشرط فهو بسيط ك ليس يقاؿ في حقه انه فػوؽ
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شيء ك ال تحت شيء ك ال انه كلي ك ال جزئي ك ال انه مؤخر عما دكنه ك ال انػه مقػدـ
علي ما سواق اذ ال سواق ك يمتنع غيرق ك ليس له عرض ك ال تمثل ك ال ظهػور ك تجػل ك
اليقاؿ له يبي ن اذ ال بياف له ك ال ظاهر اذ ال ظهور له ك ال خفي اذ ال خفاء لػه ك ال متمثػل
اذ ال تمثل له ك ال متصف اذ ال صفة له فليس بقريب ك ال بعيد ك ال مقارف ك ال مبػاين ك
ال داخل ك ال خارج ك ال موجود ك ال معدكـ ك ال معلوـ ك ال مجهوؿ ك ال بخارجي ك ال
ذهني ك ال دليل عليه ك ال سبيل اليه ك ال بياف عنػه ك ال تعبيػر ك ال اسػم لػه ك ال رسػم ك
ليس في شيء ك ال فيه شيء ك ال مػن شػيء ك ال الػي شػيء ك اليضػاؼ الػي شػيء ك
اليضاؼ اليه شيء ك اليشبه شيئ ًا ك اليشبهه شػيء ك ال ك ال ك ال الػي مػا ال نهايػة لػه ك
ليس بعين االشياء ك ال غير االشياء بالجملة كل معبر عنه سواق ك كل معركؼ بنفسػه
غيرق ك كل قائم في سواق معلوؿ ك كل مدلوؿ عليه دكنه ك كػل مميػز خلقػه مػردكد
الي مميزق ك كل معلوـ ممكن مردكد الي عالمه ليس بجػنس فيعادلػه االجنػاس ك ال
بنوع فيماثله االنواع ك ال بشخص فيشاكله االشخاص الي غيػر ذلػك مػن التنزيهػات
التي يبي نها محمد ك اؿمحمد

في خطبهم ك دعواتهم ك احاديثهم ك لو اجتمع الجن

ك االنس علي اف ينزهوا ذلك الوجود مثل ما نزهوق لميقػدركا ك احسػن القػوؿ قػوؿ
ا﵀ سبحانه سبحاف ا﵀ رب العػرش عمػا يصػفوف ك التدركػه االبصػار ك هػو
يدرؾ االبصار

سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف ك سػالـ علػي المرسػلين ك

حاؿ باالشياء اك متجل بها اك
الحمد ﵀ رب العالمين فمن كصفه بانه كل االشياء اك ي
منير االشياء اك مؤثرها اك فوؽ االشياء اك عينها اك غيرها اك شيء مما سوي ذلػك مػن
االكصاؼ فقد شبهه ك من شبهه فقد ميزق ك من ميزق فقد حددق ك من حددق فقد قرنه
ك من قرنه فقد ثناق ك من ثناق فقد جزاق ك من جزاق فقد الحػد فػي توحيػدق ك اخرجػه
عن احديته ك من اخرجه عن احديته فقػد اشػرؾ بػه فسػبحاف ربػك رب العػزة عمػا
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يصفوف ك اقوؿ كما قاؿ الرضا

الهي بدت قدرتك ك لم تبد هيئتك فقد جهلوؾ ك

قدركؾ ك التقدير علي غير ما به كصفوؾ ك اني بري ء يا الهي مػن الػذين بالتشػبيه
طلبوؾ ليس كمثلك شيء الهي ك لنيدركوؾ فظاهر ما بهم من نعمك دليلهم عليك لو
عرفوؾ ك في خلقك يا الهي مندكحة اف يتناكلوؾ بل سوكؾ بخلقك فمن ثم لميعرفوؾ
ك اتخذكا بعض اياتك ربا فبذلك كصفوؾ تعاليت ربي عما به المشبهوف نعتوؾ.
فصل :ثم اف بين هذا الجسم ك بين ذلك الوجود المطلق االمكاني مراتػب اخػر
تختلف باللطافة ك الكثافة ك االجماؿ ك التفصيل ك الرقة ك الغلظة علي نحو التشكيك
بعضها فوؽ بعض ك ليست النسبة بينهػا علػي نحػو االثريػة ك المؤثريػة ك االحاطػة ك
الطي ك المحاطية ك االنطواء فالجل ذلك اليعطي كل رتبة ما دكنه بقوؿ مطلق اسمه
ك حدق كاالثر ك المؤثر ك ليس يشارؾ ما دكنػه مػع ذلػك فػي المػادة اذ مػادة الدانيػة
اغلظ ك اكثف من مادة العالية ك صورتها اغلظ من صورة العالية فانما هػي تشػكيكية
خاصة ك عرضية كاللب ك القشر ك الطافي ك الراسب ذات بػرازخ ك كسػائط تشػترؾ
كلها في اسم الوجود المقيد اي الجوهر المقػركف بصػورة فعليػة اذ كلهػا جػوهر لػه
عرض موجود بالفعل ك اف كاف المسمي في كل كاحدة علي خالؼ ما في االخػري
في الرقة ك الغلظة ك الذاتية النسبية ك العرضية النسبية ك نعبر عن هذا الجوهر المقيػد
باالمكاف المقيد ايضػا كمػا اف المػداد الظػاهر امكػاف صػالال للتطػور بجميػع اطػوار
الحركؼ ك الماء الظاهر امكػاف صػالال للتطػور بجميػع اطػوار االمػواج ك هػذا المػاء
الظاهر غير الماء المطلق الذي نسػبته الػي البحػر ك االمػواج علػي حػد سػواء فالمػاء
المطلق اية االمكاف المطلق ك البحر ايػة االمكػاف المقيػد ك لػذلك نقػوؿ اف الوجػود
المقيد هو الماء النازؿ من سحاب المشية علػي ارض االمكػاف المقيػد ك ذلػك المػاء
ايضا من االمكاف المقيد فاعالق الماء ك اسفله االرض ك الموجود المقيد يحصػل مػن
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مجموع هذا المػاء ك هػذق االرض فالمػاء هػو مػادة الموجػود المقيػد ك االرض هػي
صورته ك هما مع ًا ينطويػاف تحػت االمكػاف المطلػق االكؿ االعلػي فػاذا جميػع هػذق
المقيدات مخلوقة من هذا الماء ك الطين ك لهما مراتب في الرقة ك الغلظة ك اللطافة ك
الكثافة ك االجماؿ ك التفصيل علي حد مراتب التشكيك فلهمػا درجػات عديػدة قػد
يعبر عنها بالفالف درجة ك تنتهي كلياتها الي ثماف ك هي الفؤاد ك العقل ك الػركح ك
النفس ثم الطبع ك المادة ك المثاؿ ك الجسم ك كل كاحدة من هذق المراتػب مطلقػات
بالنسبة الي جزئياتها ك تمثالتها الخارجية كالجسم المطلػق فػي االجسػاـ الخارجيػة
فتمثالت كل مطلق عالم تاـ المراتب مثل هذا العالم اال اف كل رتبػة بحسػبها ك كػل
كاحدة من هذق المراتب في المطلق االدني ظاهر بالفعل ك المطلق االدنػي كاشػف
عنه م ر اياق لعدـ مانع حاجب له فالجسػم المطلػق م ػر للسػبع العليػا بالفعػل ك المثػاؿ
المطلق م ر للست العليا بالفعل ك المادة المطلقة مرية للخمس العليا بالفعػل ك هكػذا
الي اف العقل المطلق م ر للفؤاد االعلي بالفعل فالجسم المطلق جسم لػه مثػاؿ مطلػق
بالفعل ك مادة مطلقة ك طبيعة مطلقة ك نفس مطلقة ك ركح مطلقة ك عقل مطلق ك فؤاد
مطلق كلها بالفعل ك لكن علي نحو االطالؽ من غير تعين خاص مثل مػا يكػوف النػار
في دخاف الشعلة بالفعل ك هو مشتعل بهػا م ػر اياهػا بالفعػل القػت فػي هويتػه مثالهػا
فاظهرت عنه افعالها ثم لما ظهر الجسم في الخػارج بتمثالتػه الصػالحة فيػه اختلػف
مراتب التمثالت في الغلظػة ك الرقػة الف الغلػيظ ك الرقيػق كليهمػا مػن صػلوحاته ك
كماالته فمنها غليظة بالفعل حاجبة النػوار تلػك المطلقػات العليػا بالفعػل ك اف كػاف
يمكن اف تترقق فتكشف عما كراءها قوة النها تمثل الجسم الصالال للكػل الكاشػف
عمػػا كراءق باطالقػػه ك منهػػا رقيقػػة بالفعػػل حاكيػػة عمػػا كراءهػػا بالفعػػل ك ذلػػك اف
التمثالت منها تمثل المطلق مػن حيػث ربػه ك منهػا تمثلػه مػن حيػث نفسػه ك حيػث
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مفعوليته فيحجب انوار المبدء ك اما تمثالت جهػات الػرب فتحكػي انػوار المبػدء ك
هذق الحكاية نحوها غير نحو حكاية المطلق فاف حكايػة المطلػق اطالقػي ك حكايػة
الجسم الرقيق تقيػدي فيصػبغ مػا كراءق بصػبغه ك يخصصػه بخصوصػيته كمػا يصػبغ
المػػراة المصػػبوغة ضػػوء الشػػمس ك تخصصػػه بنفسػػها فالمثػػاؿ المطلػػق فػػي الجسػػم
المطلق مطلق ك في العرش مثاؿ عرشي ك كذا سػاير المراتػب العاليػة فيػه ففػؤادق ك
عقله ك ركحه ك نفسه ك طبعه ك مادته كلهػا مصػبوغة بصػبغ العػرش متخصصػة بػه ك
كذلك الحاؿ في الكرسي ك ساير االفالؾ ك العناصػر ك المواليػد ك كمػا اف االجسػاـ
الظاهرة تجليات الجسم المطلق فمػا يظهػر فيهػا ايضػا تجليػات مػا ظهػر فػي الجسػم
المطلق من المراتب العالية ففؤادها شعاع فؤاد الجسم المطلػق ك عقلهػا شػعاع عقػل
الجسم المطلق ك ركحها شعاع ركحه ك نفسها شعاع نفسه ك هكذا ك كل هذق االشػعة
مخصصػة بخصوصػػية االجسػػاـ الخاصػػة فػنفس الكرسػػي كرسػػية ك نفػػس العػػرش
عرشية ك ركح الكرسي كرسية ك ركح العرش عرشػية ك عقػل الكرسػي كرسػي ك
عقل العرش عرشي ك فؤاد الكرسي كرسي ك فؤاد العرش عرشي ك هكػذا ك هكػذا
باقي المراتب في باقي المراتب الي اف فػؤاد زيػد ك عقلػه ك ركحػه ك نفسػه ك بػاقي
مراتبه كلها زيدية علي حسب صبغ مراة قابلية زيد ك كػذلك سػاير المواليػد فكلمػا
يكوف مراة قابلية الجسم الخاص اصفي ك ارؽ ك اعدؿ يكوف تلك المراتػب علػي مػا
هي عليه فيها اكضال ك ابين ك اقرب الي ما هػي عليػه ك كلمػا تكػوف اكػدر ك اغلػظ ك
اكثر انحرافا يكوف تلك المراتب فيها اخفي ك ابعػد عمػا هػي عليػه حتػي اف بعضػها
يخفي بعضها ك بعضها يخفي كلها كالتراب ك الجماد اال انه صالال الف يرقق ك يلطف
ك يعدؿ حتي يظهر فيه بعض تلك المراتب ك قػد شػرح ذلػك علػي

فػي حػديث

الفلسفة كما ركاق المال محسن قاؿ ك ركي اف يهودي ًا اجتاز به علػي

ك هػو يػتكلم
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مع جماعة فقاؿ يا بنابيطالب لو انك تعلمػت الفلسػفة لكػاف يكػوف منػك شػأنا مػن
الشأف قاؿ

ك ما تعني بالفلسفة أليس من اعتدؿ طباعه صفا مزاجػه ك مػن صػفي

مزاجه قوي اثر النفس فيه ك من قوي اثر النفس فيه سما الي ما يرتقيه ك من سما الي
ما يرتقيه فقد تخلق باالخالؽ النفسانية ك من تخلق باالخالؽ النفسػانية فقػد صػار
موجودا ب ما هو انساف دكف اف يكوف موجودا بما هو حيواف فقػد دخػل فػي البػاب
الملكي الصوري ك ليس له عن هذق الغاية مغير فقاؿ ا﵀ اكبر يا ابنابيطالػب لقػد
نطقت بالفلسفة جميعها في هذق الكلمات صلوات ا﵀ عليك انتهػي ،ك قػاؿ

فػي

حديث اخر ركاق صاحب الدرر ك الغرر خلق االنساف ذا نفس ناطقة اف زكيها بالعلم
ك العمل فقد شابهت جواهر اكائل علله ا ك اذا اعتدؿ مزاجها ك فارقت االضداد فقد
شارؾ بها السبع الشداد انتهي ،بالجملة اف هوية كل جسم من هذق االجساـ الخاصة
المركبة العرضية صػالحة لالعتػداؿ ك الترقػق ك التصػفي باسػباب تػأتي فػاذا صػفت
حكت عما كراءها علي مقدار صفائها ك ال نهايػة لتصػفيها ك حكايتهػا فػاف المراتػب
المطلقة العليا خارجة عن حد التمثالت جملػة ك ليسػت تنتهػي اليهػا ابػدا ابػدا كلمػا
رفعت لهم علما كضعت لهم حلما ليس لمحبتي غاية ك ال نهاية ك ليست تخػرج ابػدا
عن صبغ خصوصياتها ك تعيناتها اال انها بالترقق ك التصفي ك التعػديل تصػير احكػي ك
اقرب ك التنتهي مسافة تقربها ابدا ابدا.
بقي شيء ك هو اف الجسػم المطلػق كمػا يبي نػا حػاؾ لجميػع المراتػب المطلقػة
العالية كما يبي نا فنريد اف نشرح سر عدـ حكاية بعض تمثالتػه اياهػا مػع اعطائػه ايػاق
اسمه ك حدق ك صدقه عليه اعلػم اف الجسػم ك اف كػاف مطلقػا بالنسػبة الػي تمثالتػه ك
كجوداته اال انه مقيد من المقيدات بالنسبة الي االمكاف المطلق فهو مركب من مػادة
ك صورة مادته الماء النازؿ من سحاب المشية ك صورته راسب ذلك الماء ك صػورته
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ضد مادته كما اف الماهية ضػد الوجػود فػي القدسػي يػا ادـ ركحػك مػن ركحػي ك
طبيعتك علي خالؼ كينونتي فمادته حيث ربه ك صورته حيث نفسه ك له درجػات
ك منازؿ بين اعلي درجات كجودق الي اسفل درجات ماهيته ك هو من حيث الوجػود
يحكي المراتب العالية ال من حيث الماهية فاف شفافته ك رقتػه مػن حيػث الوجػود ك
حجبه ك غلظته من حيث الماهية هذا ك صورة المطلق االعلػي مػادة المطلػق االدنػي
الف المطلق االدني تنزؿ المطلق االعلي ك لميتنػزؿ االعلػي اال بعػد تمامػه بمادتػه ك
صورته فاذا كمل صورته تلبس بصورة االدني علي صورته العليا فاف الصورة الػدنيا
من قػوي الصػورة العليػا ك امكاناتهػا تخرجهػا ايػدي التػدبير ك تقػدير القػدير فهػي
صورته في الرتبة الدنيا فالجسم المطلق يحكي العالي بمادته ك صورته حيث حجبه
للعالي فلما تمثل الجسم المطلق في الخارج تمثل جميع مراتبه ك ظهر مراتبه المادية
شفافة حاكية ك مراتبه الصورية حاجبة صامتة اال انها صػالحة للترقػق ك تغليػب جهػة
المادة علي جهة الصورة فاذا غلبتها حكت بشفافتها فافهم.
فصل :اعلم اف الوجود المطلق االمكاني كحداني اذ ليس سواق شيء كمػا قػاؿ
ا﵀ سبحانه ك ما امرنا اال كاحدة ك له كما ذكرنا مادة هي التجلي االعظم االعلػي
ك له صورة ك هي صلوح الظهور ك التمثل في الخارج بكل جوهر ك كل عرض ك هػو
في نفسه مادته عين صورته ك صورته عين مادته النه في غاية البساطة االمكانية ك ما
نثبت فيه من التعدد فانما هو من حيث تمثالته ك كجوداته في الخػارج ك اال فهػو فػي
نفسه اكحد ما يمكن في االمكاف ك ابسطه ك صورته صورة نفػي الكثػرات ك صػلوح
الظهور ك هو نحو تعين اال انه ابسط التعينات ك لذلك نقوؿ انػه التعػين االكؿ ك لػيس
كحدته في حد االحد فوحدته كحدة كاحدية ك كحدة االزؿ جل شأنه كحدة احدية
بالجملة لما كاف غير االحد الحقيقي فيه كثرة بحسبه ك نحػن نػدرؾ تلػك الكثػرات
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من حيث تمثالته ك ظهوراته مػن بػاب قػوؿ الصػادؽ

العبوديػة جػوهرة كنههػا

الربوبية فما خفي في الربوبية اصيب في العبودية ك من باب قوؿ الرضا

قد علم

اكلوا االلباب اف االستدالؿ علي مػا هنالػك اليعلػم اال بمػا هيهنػا فنقػوؿ ال شػك اف
الوجود المطلق لمػا كػاف غايػة الغايػات ك نهايػة النهايػات مخلػوؽ بنفسػه كمػا قػاؿ
الصادؽ

خلق ا﵀ المشية بنفسها ثم خلق االشياء بالمشية فله حيث فعلية ك حيث

مفعولية فحيث فعليته حيث اعالق ك ما فيػه المػادة اقػوي ك الصػورة اضػعف ك حيػث
مفعوليته ما فيه الصورة اقوي ك المػادة اضػعف ك ذلػك اف المػادة ك الصػورة كرتػاف
متداخلتاف اك مخركطتػاف متػداخلتاف رأس كػل مخػركط علػي قاعػدة اآلخػر كلمػا
تصعد صاعدا الي قاعدة المادة تقوي المػادة ك تضػعف ك تػرؽ الصػورة حتػي تكػاد
تفني ك كلما تنزؿ نازال الي قاعدة الصورة تقػوي الصػورة ك تضػعف ك تػرؽ المػادة
حتي تكاد تفني ك بين القاعػدتين تتسػاكياف فالنصػف االعلػي منػه سػلطاف المػادة ك
الصورة ضعيفة تابعة ك النصف االدني سلطاف الصورة ك المادة تابعة ضعيفة فسلطاف
المادة هو حيث الفعلية ك اضمحالله عند ظهور الوجود الحق ك هي ظهػورق ك حيػث
كونه حاكيا له ك سلطاف الصورة حيث مفعوليته ك استقالله ك حجبػه ظهػور الوجػود
الحق ثم له من حيث الفعلية مقامات اربعة بعضها فوؽ بعض فاعالق الذي عند قاعدة
المادة ك رأس مخركط الصورة مقاـ اجماله المحض ك اضمحالله في جنػب سػطوع
ربه ك له هنالك مادة ك هي ظهور الوجود الحق بها ك صورة هي نفي كل عين ك كوف
ك امكاف له علي نهج االطالؽ فانه هناؾ ال اعتبار له اال كونه ظهور الوجود الحق فهو
ايته ك عنوانه ك صفته ك مثاله ك كينونته ك يعبر عنه في التمثالت بالفؤاد قد تجلػي لهػا
بها ك بها امتنع منها يعني تجلي لها بهػا مػن حيػث المػادة ك بهػا امتنػع منهػا مػن حيػث
الصورة فاف صورتها نفي الغير ك الوجود الحػق يجػل عػن نفػي مػا سػواق فػاف النفػي
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شيء ك هو كائنا ما كاف تعين ثم دكف ذلك مقاـ االجماؿ الكلي ك التنزق عن الصػور ك
له هنالك مادة ك صورة مادته صورة المقاـ االعلي ك صورته النفي الكلي المعنػوي ك
هذق الصورة من امكانات الصورة العليا ك ما كاف فيها ك ذلك اف المقاـ االعلػي كائنػا
ما كاف من االمكاف اذ هو غير الواجب جل ك عػال ك حػق ك خلػق ال ثالػث بينهمػا ك ال
ثالث غيرهما فالصورة الدنيا من القوي الكامنة فػي الصػورة العليػا ك انمػا مثلهػا فػي
اآلثار اف فعل زيد حركته ك حركته اثرق الظاهر باالنتقاؿ فهي مركبة من مادة هي اثػر
زيد ك صورة هي االنتقاؿ ك هذا االنتقاؿ هػو امكػاف السػرعة ك البطػؤ فػاذا ظهػر مػن
كمونه السرعة تكوف حركػة سػريعة فهػذق السػريعة لهػا مػادة هػي صػورة الحركػة
المطلقة التي هي االنتقػاؿ ك صػورة هػي السػرعة فالسػرعة صػورة الصػورة ك مػادة
الحركة السريعة التي هي االنتقاؿ تنزؿ مادة الحركة المطلقة العليا فاف الصورة تنػزؿ
المادة ك غليظها ك تفصيل اجمالها ك انيتها فالجل ذلك نقوؿ اف المرتبػة الثانيػة تنػزؿ
المرتبة االكلي ك ايتها في التمثالت العقل فانه مركب من مادة ك صورة مادته صورة
الفؤاد التي بها صلال لتلبس صورة العقل ك لوالها لميمكن لبس صػورة العقػل علػي
مادة الفؤاد الف صورة العقل صػورة الصػورة ك فػرع لهػا ك فعليػة قوتهػا ك تػابع لهػا ك
صورة الفؤاد امكانها مقدمة عليها كما عرفت في معني السػرعة ك االنتقػاؿ ثػم دكف
ذلك مقاـ الصورة الرقيقة البرزخية بين المعني ك الصورة ك ايته في التمثالت الركح
التي بين العقل الكلي المعنوي ك النفس الجزئية الصورية ك هذا المقاـ ايضا لػه مػادة
ك صورة مادته من تأييدات العقل ك كليته ك معنويته ك صػورته صػورة رقيقػة ليسػت
علي حد النفس في الغلظػة ك الصػورية الجزئيػة ك ال علػي حػد العقػل فػي الكليػة ك
المعنوية ك لذلك يشبه بورؽ اآلس من حيػث نفسػه هكػذا

علػي اف اعػالق رقيػق

منجذب الي االعلي اي العقل ك الكلية التي يعبر عنها بااللف القائمػة لبسػاطتها عػن
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هيئات ساير الحركؼ ك اسفله مػرتبط بػالنفس ك الجزئيػة التػي يعبػر عنهػا بػااللف
المبسوطة فقد يمثل له في الخط بالالـ هكذا

بالجملة هذا هو المقاـ الثالػث

لحيث الفعلية ك هو برزخ بين االجماؿ الكلي ك التفصػيل الجزئػي ك هػو تنػزؿ مقػاـ
االجماؿ الكلي فاف مادته من صورته ك صورته عارضة عليهػا ك مػن نهاياتهػا الفعليػة
كما مثلنا بالسرعة ك االنتقاؿ فلما نزؿ المقاـ االكؿ بصورته الي المقاـ الثاني ك لبس
صورته صلال للبس الصورة الثالثة فالصورة الثانية بالنسبة الي الثالثػة نسػبة االمكػاف
الي الكوف ثم دكف ذلك رتبة التفصيل ك التعلق بػالمفعوؿ ك حصػوؿ ذكػر المفعػوؿ
الجزئي فيه ك لها مادة هي صورة ذلك البػرزخ اذ صػورة التفصػيل مػن فعلياتػه التػي
كانت كامنة فيه ك كل مادة امكاف الصورة المقيد فلما نزؿ المقاـ االكؿ الػي الثالػث
بصورته صلال للبس صورة التفصيل اذ هو متفرع علي االجماؿ ك تابع لػه كمػا تػري
من اف صور الحركؼ التي في حركتك هي من امكانات صػورة الحركػة المطلقػة ك
لوال تلبس اثرؾ المطلق باالنتقاؿ ك ظهورق بالحركة لماصػلال الف يكػوف انتقػاال مػن
االماـ الي الوراء فيتصور بصورة االلػف ك ال الف يتصػور باالنتقػاؿ مػن اليمػين الػي
اليسار فيتصور بصورة الباء فاف هذق الصور امكانها الذي هو مادتهػا االنتقػاؿ ك هػذق
الحركؼ فعليات االنتقاؿ ك جزئياته الكامنة فيػه بالصػلوح ك اكضػال مثػاؿ لػذلك اف
صورة الكتاب تلبس علػي السػور ك صػورة السػور تلػبس علػي اآلي ك صػورة اآلي
تلبس علي الكلمػات ك صػورة الكلمػات علػي الحػركؼ ك صػورة الحػركؼ علػي
المداد الذي هو امكاف الكل فالمقاـ الرابع تنزؿ المقاـ الثالث ك السػاري فػي الكػل
هو المقاـ االعلي الذي هو االجمػاؿ المحػض الػذي هػو بمنزلػة االثػر المطلػق فػي
حركاتك الجزئية فالحركة الكلية اثرؾ ك الحركة الخاصػة بػااللف ايضػا اثػرؾ اال اف
مادتهما علي نحو الترتب العرضي ك التشكيك ك يعبر عنه باالثر المتصػل ك ذلػك اف
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هذا االمكاف هو االمكاف المقيد بهذق الصور ك هذق الصور نهاياته ك حدكدق ك الفرؽ
بين االمكاف المطلق ك المقيػد هػو اف االمكػاف المطلػق مهػيمن علػي مػادة المقيػد ك
صورته يعطي كلتيهما اسمه ك حدق علي نهج سواء ك االمكاف المقيد هو المادة ك هو
غير الصورة ك المادة التعطي الصورة اسمها ك حػدها ك الصػورة نهاياتهػا ك حػدكدها
تتصف المادة بها ك تتصف هي بالمادة هن لباس لكػم ك انػتم لبػاس لهػن ك تمثيلػي
سابق ًا باالنتقػاؿ ك السػرعة اك الحركػة المطلقػة ك الخاصػة محػض تقريػب للػذهن ك
المثل الحقيقي له تلبس العناصر بصورة االخالط ك تلبس االخالط بصورة اللحػم ك
كذا النطفة بصورة العلقة ك العلقة بصورة المضغة ك المضغة بصورة العظػاـ فالنطفػة
التعطي العلقة اسمها ك انما صورة العلقة خارجة من امكاف النطفة ك صػورة المضػغة
خارجة من امكاف العلقة فتدبر.
تم في هذق االطػوار االربعػة ك كمػل فػي المقػاـ الرابػع
بالجملة حيث الفعلية ي
فعال متعلقا بالمفعوؿ ك كذلك لحيػث مفعوليتػه اطػوار اربعػة فاعالهػا مقػاـ اجمالػه
المطلق ك امكانه ك ايته الطبيعة فػي التمػثالت فانهػا مقػاـ انحػالؿ الصػور النفسػية ك
االرض التي غرس فيها حبة النفس الفعلية فانحلت ك تالشت ك غابػت فيهػا ك ماتػت
بعد اف كانت حية في مقاـ الفعل ك هي ايضا لها مادة ك صػورة مادتهػا صػورة الػنفس
المجردة الغيبية المشخصة فعال فتلبست بصورة انحالؿ الطبيعة ك فػي الحقيقػة هػذا
االنحالؿ انعقاد بالنسبة الي النفس ك انحالؿ بالنسبة الػي مػا دكنهػا كمػا اف العناصػر
انعقاد بالنسبة الي االفالؾ ك جمود اال انها انحالؿ ما يتولد منها ك الجسم ما لميتصػور
بصورة االفالؾ اليصلال الف يتصػور بصػورة العناصػر ك هػي مػن امكانػات الصػورة
الرقيقة الفلكية كما مثلنا انفا ك المثػاؿ اآلخػر اف الجسػم مػا لميتصػور بصػورة المػاء
الرقيقة اليصلال الف يتصور بصورة الجمػد الغليظػة الجامػدة فالجمػد مادتػه صػورة
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الماء ك قد عرضها الجمود فالجمد تنزؿ الماء ك يلحقػه احكػاـ الجمػد مػن الكسػر ك
عدـ الجرياف ك التكثف بعد تصورق بصورة الجمد فػتفهم ك كػذلك صػورة الطبيعػة
صورة انحاللية لما دكنها ك انعقادية بالنسبة الي النفس ك هػي مبػدؤ الخلػق الثػاني ك
اية الفؤاد في الخلػق االكؿ ثػم دكف ذلػك مقػاـ اجمالػه الكلػي المعنػوي ك ايتػه فػي
التمثالت المادة فهي صورة عرضت صػورة الطبيعػة كمػا تعػرض صػورة االخػالط
التي هي مادة اللحم ك العظم صورة العناصر ك لها مادة ك صورة مادتها صورة الطبيعػة
فانها امكاف صورة المادة ك قوتها ك انما تستخرج منها صورة المادة فهي كمػا ذكرنػا
تنزؿ الطبيعة مادتهػا اكثػف مػن مادتهػا ك صػورتها اكثػف مػن صػورتها ك قشػرها ك
النعني بالتنزؿ اال ذلك ك هي في عالم المفعوؿ ايػة العقػل فػي عػالم الفعػل ثػم دكف
ذلك مقاـ البرزخ بين الكلية ك الجزئية ك المعنويػة ك الصػورية ك ايتػه فػي التمػثالت
المثاؿ الذي هو صورة رقيقة ك مقادير لطيفػة ك هػو صػورة تعػرض المػادة ك المػادة
امكانها ك قوتها ك صلوحها ك مػا لػميتلػبس الوجػود بصػورة المػادة لميمكػن تلبسػه
بالصورة المثالية كما اف الخشب ما لميتلبس بصورة القطع السريرية لميمكن تلبسه
بصورة السرير ك مػا لميتلػبس العناصػر بصػورة االخػالط لميمكػن تلبسػها بصػورة
اللحم ك العظم ثم دكف ذلك مقاـ منتهي المفعولية ك الصورة المولوديػة الشخصػية ك
ايته الجسم المطلق ك ذلك صورة تلبس علي المثاؿ بعد تنػزؿ المػادة اليػه ك التػزعم
المثاؿ صورة بال مادة فانه صورة لها مادة من صورة المػادة ك هػو اشػد اسػتقالال مػن
الجسم النه اقرب الي المبدء ك الجسم صورة عارضة عليه كما يعػرض صػورة بػدف
زيد الذي هو جسػمه علػي لحمػه ك دمػه اك يعػرض صػورة العظػاـ علػي المضػغة ك
اليسمي مثاال علي انه مقدار محض بال مادة بل الجل انه صورة رقيقة ظلية ك الجسم
اشد عرضية منه ك هو ايضا صورة مقدارية عرضت علي المثاؿ كما يعرض الجمػود
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علي الماء بالجملة هذا المقاـ منتهي حيث المفعولية النه عندق يتشخص ك يتعين هو هو.
ال مػن حيػث الفعليػة ك
فتبين ك ظهر لمن نظر ك ابصر من مطاكي كالمنػا اف كػ ً
المفعولية اليتم فعػال مشخصػا معينػا ك مفعػوال مشخصػا معينػا اال فػي هػذق المراتػب
االربع ك هذق المراتب في كل شيء بحسػبه فػي الكليػات كليػات ك فػي الجزئيػات
جزئيات ك في االطالؽ اطالقية ك فػي التقييػد تقييديػة فهػذق المراتػب فػي الوجػود
المطلق الذي هو اكحد ما في االمكاف ك ابسػطه ك اقلػه تعينػا علػي حسػبه فػاذا حيػث
فعليته عين حيث مفعوليته ك كل كاحدة من هذق المراتب فيه عين االخػري فيصػدر
من جسػمه خػواص الكػل كمػا يصػدر مػن فػؤادق خػواص الكػل ك ذلػك اف جميػع
الكثرات من ظهوراته ك اثارق ك اليجري عليه ما هو اجراق ك اليعود فيه ما هو ابػداق ك
انما ذكرنا ذلك فيه لما رأينا ذلك فػي تمثالتػه ك علمنػا اف العبوديػة جػوهرة كنههػا
الربوبية ك كل ما فيها فانما هي اية جهة الربوبية ك اف كانت فيها علي نحو البسػاطة ك
االتحاد فتدبر.
فصل :لما عرفت مراتب الوجود المطلق االمكاني التػي البػد منهػا فػي تكونػه
فاعلم انه اليتم كجودق اال في تمثله في الخارج الػذي هػو صػورة متممػة لػه ك سػبقه
علي تلك التمثالت الدهرية سبق سرمدي ك ال كجود له في تلك الرتبة اال فيها ك بهػا
فهو مقدـ عليها كجػودا تقػدما سػرمديا ك مػؤخر عنهػا ظهػورا تػأخرا دهريػا ك تلػك
التمثالت اثارق المنطوية تحته قد اعطي كلها اسمه ك حػدق مػادة ك صػورة اذ موادهػا
موجودة ك صورها موجودة ك المؤثر ما يطوي االثر تحت احديته كما يطوي االحػد
االعداد فال كجود لالثر اال بمالحظة المؤثر فيه يعنػي اف رأيػت المػؤثر فقػد رأيػت
االثر ك اال فال اذ ال استقالؿ له بوجود مع قطع النظر عن مػؤثرق بػل هػو عػدـ محػض
لوال رؤية المؤثر فيه كيف ك رؤية المػؤثر بتمثلػه فػي الخػارج ك االثػر نفػس تمثػل
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المؤثر في الخارج فاف لمترق لمتر تمثله ك االثر نفس تمثله فالجل ذلػك كػاف يقػاؿ
اف االثر علي طبق صفة المؤثر ك هو صفة المؤثر ك كاف يقػاؿ اف النسػبة بػين االثػر ك
المؤثر بينونة صفة ال بينونة عزلة ك المباين بالعزلة ما يري مػن غيػر رؤيػة صػاحبه ك
المباين بالصفة ما اليري من غير رؤيػة مػؤثرق فاالضػافة فػي قولػه

بيانيػة يعنػي

بينونة هي العزلة ك بينونة هي الصفة ك ذلك اف االثر صػفة المػؤثر ك مغايرتػه لػه انػه
صفة ك المؤثر موصوؼ ك كل صفة غير الموصوؼ لكن كجودها كجود تبعي ظلػي
ال تحقق له اال برؤية المتبوع ك ذي الظل.
بالجملة اف الوجود المطلق ال ظهور له اال بتمثله كمػا ال كجػود لتمثلػه اال بػه ك
ليس معني قولي اف ظهور الوجود المطلق بتمثله انه لوال التمثل اصال هو موجود في
رتبته ك مقامه كما يظن المبتدي بل المراد اف جملػة التمػثالت مػع قطػع النظػر عػن
نسبها ك قراناتها هي الوجود المطلق ك جميع ما لها هي مما الوجود المطلق به كجػود
مطلق فهو هي كجودا ك عيانا ك ليست هي هو كال ك ال جمعا ك ليس معني قػولي هػذا
اف المشية هي العقل ك ال انها تصورت بصورة العقػل اذ لػو كػاف المشػية هػي العقػل
لكانػػت غيرطاكيػػة للػػنفس ك لػػو كانػػت مصػػورة بصػػورة العقػػل لكانػػت غيرطاكيػػة
لصورة العقل ك كل هذا باطل ك عن حلية االعتبار عاطػل بػل المػراد انهػا قػد طػوت
اآلثار تحت احديتها فال شيء سواها اذ هي ك هي هي ك اآلثار اثار اذ هي فاف عرفػت
ذلك فاحمد ا﵀ ك اال فالتسليم خير لك فاذ قد عرفت نسبة اآلثار اليها فاعلم انها علػي
صفة مؤثرها فتبين تلك المراتب فػي اثرهػا ك اكؿ اثػر صػدر عنهػا هػو االثػر الكلػي
االطالقي الثانوي الذي هو االمر المفعػولي فتمثلػت تلػك المراتػب فػي االثػر فانػه
بجميع ما له تمثلها في الخارج فالجل ذلك حصػل لػذلك االثػر الكلػي تلػك الثمػاف
مراتب ك هي الفؤاد الكلي ك العقل الكلي ك الركح الكلػي ك الػنفس الكليػة ك الطبػع
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الكلي ك المادة الكلية ك المثاؿ الكلي ك الجسم الكلي ك لمػا كػاف االثػر عنػد المػؤثر
مخلوقا بنفسه النه تمثل المؤثر المخلوؽ بنفسه ك علػي صػفته بػل صػفته حصػل لػه
حيث فعلية ك حيث مفعولية فاالربع االكؿ كما عرفت حيػث فعليتػه ك االخػر حيػث
مفعوليته ك النسبة بين هذق المراتب التنزؿ يعني اف الفؤاد الكلي هو اكؿ صػادر عػن
المشية ك اكؿ تمثػل لػه ك قاعػدة كجػود االثػر ك مادتػه ك لػه صػورة رقيقػة مػن رأس
مخركط ماهية االثر ك صػورته ك لػيس هػذا الوجػود ظهػور المشػية دكف الماهيػة اذ
نسبتهما اليها علي نهج سواء ك ليس هذا الوجود كجود المشية فيختلفاف بالصورة بل
هػػذا الوجػػود ك هػػذق الماهيػػة مع ػ ًا ظهػػوراف للمشػػية ك تمػػثالف لهػػا منطويػػاف تحتهػػا
معدكماف في رتبتها موجوداف في رتبتهما ك ليسا بتنزلها ك صػورتين ذاتيتػين لهػا بػل
اكجدتهما بهما ال من شيء ك ال لشيء ك ال علي شيء ك ال بشيء غيرهما.
ك اف قلت اذا كانا من االمكاف كيف يكوناف ال من شيء قلت ليسا من امكاف
الوجود المطلق بل هما من االمكاف المقيد ك االمكػاف المقيػد منطػو تحػت االمكػاف
المطلق معدكـ معه ك لذلك نقوؿ اف الوجػود المطلػق صػالال للظهػور بالمقيػدات ك
ليس بصالال للتصور بصور المقيدات فليس مادة المقيد حصة مػن االمكػاف المطلػق
بل هي ظهورق ك اثػرق ك تمثلػه ك الظهػور معػدكـ فػي رتبػة الظػاهر فػالفؤاد مخلػوؽ
بالمشية ك اكؿ صادر عنها نعم مادته تمثل مادة المشية ك ايتها ك اف كانت اثرا السػفل
مراتب المشية ك ظهورا لصورتها فانها حصلت بصلوح ظهور المشػية بهػا ك صػلوح
الظهور صورتها ك صورته تمثل صورة المشية ك ايتها ك هما في الفؤاد ممتازتاف ك في
المشية متحدتاف فلما تصور مادته بصورته صلال من حيث الصػورة للتصػور بصػورة
العقل الكلي فصارت صورته مادة العقػل ك تلبسػت بالمعنويػة ك الكليػة فػاذا تصػور
بصورة العقل صلال الف يتصور بصورة الركح الف صورة العقل امكاف صورة الػركح
﴿﴾77

ك صلوح تصورق بصورة الركح ك هذا االمكاف هو االمكاف المقيد ك هو قػوة الصػورة
كما يستخرج صورة السػرير مػن مػادة الخشػب ك الخشػب امكػاف السػرير ك البػاب
فصورة العقل امكاف الركح المقيد ك مادتػه تتلػبس بصػورة الػركح فتكػوف ركحػا ك
هكذا الي اخر المراتب كل صورة عليا مادة ك امكاف مقيد للدنيا ك هذا االمكاف غيػر
طاك للصورة الدنيا ك اليعطيها اسمه ك حدق كما تػري مػن اف الجسػم اليصػدؽ علػي
الطوؿ ك ال البياض الف الجسم مركب من مػادة ك صػورة ك لػيس الطػوؿ كػذلك ك ال
البياض نعم الجسم المطلق يعطي العرش مثال اسمه النه مركب من مػادة ك صػورة ك
اليعطي صورة العرش كحدها اسمه ك حدق فكذلك اليعطي المادة الصورة اسمها ك
ليس صورة السرير بخشب ك انما السرير المطلق يعطي هػذا السػرير اسػمه ك حػدق
فاذا الذي يعطي صورة كل مقاـ اسمه هو الوجود المطلق مع قطع النظر عػن اطالقػه
كما يعطي مادة كل مقاـ اسمه.
بالجملة هذق المراتب الثمانية كلها علي نحو التنزؿ ك اليطوي العاليػة الدانيػة
ك لذلك اليصدؽ علي الجسم الفؤاد ك العقل ك الركح ك النفس ك غيرها نعم اذا صفي
الدنيا عن اعراض رتبتها ك رققت ظهػر فيهػا صػورة العليػا علػي نحػو الحكايػة ك لػو
تجاكزت عن الدنيا بالكلية كصلت الي العليا ك اليلحق الدنيا ابدا العليػا ك التسػتحيل
اليها فاليمكن تصفية الجسم حتي يصير مثاال فاف الجسمية عرض بالنسبة الي المثاؿ
ك المثاؿ جوهر بالنسبة الي الجسم ك اليصير العرض بالسير ابدا جػوهرا نعػم يترقػي
العرض ابدا في رتبته ك يتصفي ابدا ك ال غاية لهػذق التصػفية ك ال نهايػة فاهػل الرتبػة
الػػدنيا ابػػدا فػػي الرتبػػة الػػدنيا ك اف كػػانوا يترقػػوف فػػي مقػػامهم ك لػػذلك ركي عػػن
ابيعبدا﵀

اف المؤمنين علي سبع درجات صاحب درجة منهم في مزيد من ا﵀

عزكجل اليخرجه ذلك المز يد من درجته الي درجػة غيػرق الخبػر ،ك اذ لميمكػن
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ترقي المرتبة الدانية التنزلية الي الرتبة العليا فما ظنػك بخػركج الحػادث عػن مقػاـ
حدكثه الي رتبة القديم فما اخسر الصوفية ك ما ابعدهم عػن الحػق حيػث يظنػوف اف
الحػػادث الممكػػن يمكػػن اف يصػػل الػػي ذات الواجػػب سػػبحانه فسػػبحانه ك تع ػالي
عمايقوؿ الظالموف علوا كبيرا ك هذا تأكيل قوله تعالي ك ما منا اال له مقاـ معلوـ ك
هم درجات عند ا﵀ بالجملة اف العليا اذا تنزلت في الدنيا ينقلب فعليتها العلياكية
قوة دنياكية ك حيوتها موتا ك كجودها عدما ك كونها امكانا ثػم اذا لحقهػا نػداء اقبػل ك
اجابت تترقي ك تتصفي شيئا بعد شيء حتي تحكي ما كراءها فالجل ذلػك نقػوؿ اف
العالي مقدـ كجودا ك مؤخر ظهورا ك الوجود قػائم فػوؽ الظهػور ابػدا ك مقػدـ عليػه
تقدما رتبيا فاالثر الكلي لخلو كل مرتبة منه ك كل جزء منها عن االعػراض ك اجابتػه
نداء اقبل بكله حاؾ كل دنيا منه العليا فالجسم الكلػي حػاؾ جميػع المراتػب العاليػة
بكله مجيب نداء اقبل ك جميع المراتب العليا فيه ظاهر بالفعل قائم فوقه كجودا،
فمن كاف ذا فهم يشاهد مػا قلنػا

ك اف لميكػػن فهػػم فيأخػػذق عنػػا

فمنػػػه الينػػػا مػػػا تلونػػػا علػػػيكم

ك منػػا الػػيكم مػػا تلػػوتم بػػه عنػػا

فصل :اعلم بعد ما عرفت احواؿ االثر الصادر االكؿ ك مراتبه المطلقات اف كػل
مطلق منها له تمثل في الخػارج اليوجػد اال بػه ك فيػه ك عليػه ك لنبػدء بػذكر المطلػق
االدني المشهود الذي هو الجسم ك هو الجوهر الغليظ الػذي لػه حػدكد مطلقػة منهػا
الطوؿ المطلق ك العرض المطلق ك العمق المطلػق ك ال تمثػل للطػوؿ المطلػق اال فػي
اطواؿ خاصة ك ال للعرض المطلق اال في عركض خاصػة ك ال للعمػق المطلػق اال فػي
اعماؽ خاصة فاف االبعاد التي ال مقادير لها محدكدة مقدرة ليس يمكن اف توجد في
الخارج نعم اذا كجدت االبعاد المقدرة المحدكدة ك انت نظرت اليها مع قطع النظػر
عن مقاديرها ك مخصصػاتها مػن االمكنػة ك االكقػات ك االكضػاع ك الرتػب ك غيرهػا
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كجدت االبعاد المطلقة ك اليمكػن درؾ ذلػك ايضػا بالمشػاعر المحػدكدة بػل درؾ
ذلك شأف العقل ك الفؤاد ك كذلك بعد ما كجدت االجساـ المقدرة فنظرت اليهػا مػع
قطع النظر عن مخصصاتها كجدت الجسم المطلػق ك هػو قػائم عليهػا ك فوقهػا فوقيػة
ده رية فاف قلنا اف الجسم المطلق مقدـ علي االجساـ ك خلق قبلها فانما نريػد التقػدـ
الدهري ك القبلية الدهرية ك هو اليوجد في رتبته اال ك اف يكوف التمثالت في رتبتهػا
ك هو اكجد في مكانها منها ك اقرب منها اليها ك اكلي بها منهػا ك لػذلك تقػوؿ للعػرش
انه جسم ال غير ك للكرسي انه جسم ال غير ك هكذا بواقي االجساـ ك ليس شيء منها
مركبا من جسم ك غير جسم البتة ك اف قلنا انه مركب من جسم ك هيئة خاصػة فػالمراد
من هذا الجسم الجسم المقيد الذي هو المادة الشخصية ك اال فجميعه ليس بشػيء اال
الجسم بقوؿ مطلق ك هيئتػه ممػا بػه الجسػم جسػم ك ممػا بػه تمػاـ الجسػم كمػا قػاؿ
علي

فالذي بالجسم ظهورق فالعرض يلزمه فاذا كل كاحد من االجساـ المقيػدة

بمادته ك صورته جسم ك جميعها جسم ك كل كاحد منها غير اآلخر ك ليس كل كاحػد
منها غير الجسم البشرط البتة ك ليس الجسم البشرط غيرها كجودا ك كونػا ك عينػا ك
اف كاف غيرها كال ك جمعا ك احاطة فالجسم البشرط ليس بعرش من حيػث انػه غيػر
الكرسي دكف غيرق بل هو عرش ك كرسػي ك افػالؾ ك عناصػر ك كلهػا ك بعضػها ك ال
كجود له اال هكذا اي في تمثله بعرش ك كرسي ك افالؾ ك عناصػر ك هػذق التمػثالت
مما به الجسم جسم ك ذلك نظر اليفوز به اال من اتاق ا﵀ الحكمة ك يؤتي الحكمة مػن
يشاء ك من يؤت الحكمة فقد اكتي خيرا كثيرا ك مايذكر اال اكلػوا االلبػاب فػالحكيم
مرة اليري في السماكات ك االرض اال الجسم البشرط ك يري بحرا سياال متشاكال ك
قاعا صفصفا اليري فيها عوجا ك ال امتا ك مرة يري سماكات ك ارضا نعم مواد هذق من
غير صورة ليست بجسم ك صور هذق من غير المواد ليست بجسم فاف الجسػم معنػي
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مركب من مادة ك صورة نعػم موادهػا كحػدها ك صػورها كحػدها ك مجموعهػا كلهػا
كجود البشرط فمرة يري الحكيم فػي الجػواهر ك االعػراض جميعػا كجػودا صػرفا
بحرا متشاكال ليس فيه ك معه غيرق بوجه من الوجوق اذ سوي الوجود عدـ ك لميضػم
الي الوجود عدـ فػي تكػوين االشػياء فاليػري اال الوجػود نعػم لهػذا الوجػود تعػين
الصلوح ك هو التعين االكؿ فكل موجود ايضا اليخلو من هذا التركيب ك بهذا االعتبار
كل شيء كجود مركب من بسيطين اليمكن تفككهما في مشعر من المشػاعر حتػي
اليصدؽ علي كل جزء الوجود كما ذكرنا في الجسػم فػاذا التػري شػيئا اال الوجػود
المطلق معري عن قيد االطالؽ فانه من خاصة الرتبػة السػرمدية فالينػزؿ كمػا الينػزؿ
جنسية الحيواف في انواعه ك افرادق ك التصدؽ عليهػا ك انمػا يصػدؽ عليهػا الحيػواف معػري
عن خاصة الجنسية ك كذلك امر الجسم ك لذا قلنػا اف الظػاهر فػي التمػثالت الصػادؽ عليهػا
الجسم البشرط اذ اطالقه خاص رتبته فالتغفل.
بالجملة الجسم اليوجد خارجا اال في االجساـ الظاهرة نعم الذهن يلتفت اليػه
باطالقه من غير التفات الي التمثالت فانه حينئذ يمثله الذهن فػي الػذهن فلميوجػد
ايضا بغير تمثل ك امثل لك في ذلك مثاال اريد اف اقوؿ لوال المياق الخارجية في الػدنيا
من بدؤ االيجاد الي ختمه لميكن ماء مطلق في الدهر في عرصة الكلية بالفعػل ك اف
كاف في قوة الجسم ك صلوحه ك لما خلق ا﵀ قطرة ماء في كقت كجد المػاء الػدهري
في الدهر ك خرج من قوة الجسم الي الفعلية ك هو عين تلػك القطػرة مػع قطػع النظػر
عن حدكدها الزمانية الاقوؿ انها ماء ك حدكد زمانية بل حدكدها مما بػه المػاء مػاء ك
الماء الذي غير الحدكد الزمانية اهبية الماء ك هػي المػادة الشخصػية فهػي غيػر هيئػة
القطرة ك البحر ك النهر ك اما الماء الكلػي الػدهري فهػذق الهيئػات تمثالتػه ك ممػا بػه
الماء ماء اي اليكوف الماء اال هكذا علي بياف مرادي فلػيس المػاء البحػر الػذي دكف
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النهر بل هو بحر ك نهر ك مجموعهما ك ك بعضهما فػافهم ك علػي ذلػك فقػس الجسػم
بانػػه لػػوال هػػذق التمػػثالت هنػػا لماكػػاف الجسػػم فػػي الػػدهر موجػػودا ك لػػوال هػػذق
الموجودات لميكن الوجود المطلػق موجػودا بالجملػة الجسػم موجػود هكػذا فػي
تمثالته ك انما الواجب معرفة تمثالته كيف كانت ك تكوف هل كانت ابػدا زمانيػا اـ
لمتكن ك هل تكوف ابد ًا اك تنقطع فاعلم اف الجسم المطلػق ال تعػين فيػه مػن كقػت اك
كم اك كيف اك جهة اك رتبة اك كضع اك اضػافة اك فعػل اك انفعػاؿ النػه فوقهػا
مكاف اك ي
كما عرفت نافذ في جميعها ك ال تخصص له بوقت دكف كقت ك ال بمكاف دكف مكاف
ك ال بحد دكف حد ك هو صػالال لجميعهػا علػي حػد سػواء اي صػالال للتمثػل بكلهػا ك
للتجلي بجميعها علي حد سواء ك ال مرجال فػي نفسػه لواحػد منهػا دكف اآلخػر النػه
امكاف الكل ك الكل فيه بػالقوة ك القػوة عػدـ الفعػل ك ال تمػايز لالعػداـ ك ال مػرجال
لشي ء منها معه اي مع الجسم ك ال فوقه اي فوؽ الجسم الف مػا فوقػه اعػم منػه فػاذا ال
معني لتجليه في كقت دكف كقػت ك فػي مكػاف دكف مكػاف ك فػي حػد دكف حػد ك ال
مخرج لشيء منها منه دكف شيء اخر فاذا الواجب اف يتمثػل فػي جميػع الحػدكد اي
يجب اف يكوف تمثالته كلها ثابتة ابػدا دهريػا ال تقػدـ الحػد منهػا علػي اآلخػر ك اف
اليكوف الجسم موجودا اال في جميع تمثالته هكذا كما انػه كػل تمثػل موجػود فػي
الوجود المطلق بالقوة معدكما بال مػرجال لواحػد منهػا دكف اآلخػر ك بالمػرجال مػن
نفس الوجود ك ال معه اذ ليس شيء سواق ك ال فوقه اذ ال تعين له فاف لميكػن لميكػن
بالكلية ك اف كاف يجب اف يكوف في جميع تمثالته هكذا علي ما تػري ك اليكػوف اال
هكػػذا فػػاذا جميػػع الموجػػودات الدهريػػة موجػػودة سػػرمدا ك جميػػع الموجػػودات
الزمانية موجودة دهرا نعػم فػي الزمػاف تقػدـ للزمانيػات ك تػأخر ك ترتػب ك علػل ك
معلوالت ك اسباب ك مسببات ك شركط ك مشركطات ك مرجحػات كمػا تػري ك هػي
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كلها دهرا موجودات ثابتة في محالها ك حدكدها ك لكنها دهرا بحر متشاكل االجزاء
من نظػر الػي الجميػع بػالعين المدركػة للجميػع اليػري اال بحػرا متشػاكل االجػزاء
فاليمكن ادراؾ هذا المقاـ بالخيػاؿ ك المشػاعر المثاليػة فانهػا التػدرؾ اال الػبعض ك
التصل الي غيرق اال بعد التجاكز عنه فحضور الكل في الدهر لػيس كحضػور اكانػي
متعددة علي مائدة ك انت تراها ك تعدها بل حضػور المجمػوع فػي الػدهر كحضػور
الحركؼ في المداد أالتري انك لو اردت رؤية جميع الحركؼ التي في العالم بنظر
كاحد اليمكن ذلك اال باف تنظر بعين مداديػة ك تلػك عػين عقليػة ك فؤاديػة ك امػا اذا
اردت اف تنظر الي ذلك بعين تري بها الفا ك باء ك جيمػا فانػك التقػدر علػي احضػار
الجميع ك ماجعل لرجل من قلبين في جوفه كما انك التقدر علي احضار حرفين فػي
عينك اال علي نحو التعاقب ك لعلك تسرع التعاقب ك تزعم انك رأيتهما في اف كاحػد
فحضور الجميع في عرصة الدهر حضور مدادي ك اف كاف المداد اليكوف اال هكػذا
ك لذلك اليقدر العالم بالعلم المثالي علػي العلػم بػالحركؼ اال علػي مبلػغ احاطتػه ك
سياحته ك اطالعه ك اما العالم بالعلم العقلي فانه يعلم االشياء قبل كونها محيط بها من
جميػػع جهاتهػػا فػػاذا ذلػػك شػػأف العقػػل الكلػػي ال العقػػوؿ الجزئيػػة المخصصػػة فانهػػا
محدكدة فكل كاحد منها يطلع علي ما كػاف ك مػا يكػوف علػي قػدر ذكبانػه ك رقتػه ك
نفوذق ك علي حسب بعدق من صفة العقل الكلي ك قربه منها فافهم هذق الحكػم التػي
التجد حقيقتها في كتاب ك التسمعها في خطاب فاليطلع علي جميػع االجسػاـ التػي
كانت ك تكوف بال نهاية اال الجسم الكلي ك هو بعلمه بنفسه ك علي نحو علمػه بنفسػه
يعلم االشياء اليعزب عن علمه مثقاؿ ذرة في السماكات ك ال في االرض ممػا كػاف ك
مما يكوف الي ما ال نهاية له.
ك اما االجساـ الجزئية فهي محدكدة ممثلة في الواقع ك علمها علي قػدر سػعتها
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ك نفوذها ك كذلك اليطلع علي جميع الموجودات الدهرية ك الزمانية ما كػاف منهػا ك
ما يكوف اال الوجود المطلق ك علمه بها علي نحو االطالؽ فعلمه بنفسه علمػه بالكػل
علي نحو علمه بنفسه فاليعلم زيدا غير عمرك ك ال جوهرا دكف عرض بػل يعلػم الكػل ك
البعض بعلمه بنفسه فهو يعلم االشياء بعلمه الذي هػو ذاتػه حػين ال شػيء سػواق فػاذا هػو
عالم ك ال معلوـ ك في عرصة التمثالت يعلمها بها في محالهػا ك هػي علمػه بهػا بتقػدمها ك
تأخرها ك ترتبها فاليعلم اذ لمتكػن ك يعلػم اذ قػد كانػت ك هكػذا ك كػذلك علػم الجسػم
الكلي باالجساـ يعلمها بعلمه الذي هو ذاته بعلمه بذاتػه فػاذا هػو عػالم ك ال معلػوـ ك امػا
في عرصة التمثالت فمن علمه ما قد كاف ك من علمه ما قد يكوف ك يعلم ما قد كاف ك
اليعلم ما لميكن ك علمه بها نفس كونها في حدكدها فيعلمهػا بهػا ك لػيس علمػه بهػا
كعلم ناظر من اعلي الجبل بما في سفحه ك علم من في السماء بما في االرض ك ذلػك
خصنا به ك فضػلنا بػه علػي كثيػر مػن
من ا﵀ علينا به ك ي
من غامض علومنا ك مكنونها الذي ي
خلقه تفضيال ك اني رددت العبارة ك كررت االشارة لكي تفهمه اف كتب لك ك مع ذلػك
اف فهمته فانت انت فالحمد ﵀ علي ما هدانا ك له الشكر علي ما ابالنا.
بالجملة جميع ما في عرصة الزماف مما كاف اك يكوف الي ما ال نهاية له موجػود
في حدق ك مكانه دهرا ك جميع ما في عرصة الدهر في اي رتبة منه موجود فػي حػدق
ك رتبته سرمدا فاذا ما كاف من الزماف قد رسم في لوح االمضاء ك ما يكوف منه بعد اما
في حد القضاء اك القدر اك االرادة اك المشية فالجل ذلك يحتمػل البػداء فيمػا يكػوف
في العلم الزماني ك اما في العلم الدهري الكلي فال بداء ك ال محو ك ال اثبات بل كلهػا
ممضػػاة لكػػن بامضػػاء كلػػي غيرمخصػػص بشػػيء دكف شػػيء ك لػػيس كامضػػاء كػػل
االكاني علي مائدة بل امضاء الكل هنالك امضاء نفس ذلك الجسم الكلي فبامضػائه
قد امضي الكل فال شيء سواق كما ال معلوـ سواق ك يحتمل البداء في العلم الػدهري
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في مراتبه ك االمداد النازلة اليه اال ما قد كاف منه ك امضػي فػي رتبتػه ك امػا فػي العلػم
السرمدي فكلها ممضاة بنفس امضاء السرمد فهو امضاء كلي غير مخصػص ك لػيس
كما ذكرنا من امضاء االكاني علي المائدة بل بامضائه قد امضي الكل فاذا ال ممضي
سواق اذ ال شيء سواق فالعالي اليتغير علمه بالداني ابدا ابدا ك انما التغير للػداني فػي
االدني ك يجري البداء ك المحو ك االثبات ك ذكر المشية ك صفة االرادة ك حد التقدير
ك ضم القضاء ك نتيجة االمضاء فيػه ال فػي العػالي ك الكػل عنػدق ممضػي مبػين العلػل
مشركح االسباب فعلمه بها قبل كونها كعلمه بها بعد كونها بالجملة قد جري القلػم
في ميداف بياف هذق االمور اسػتطرادا ك لمنكػن بصػدد بيانهػا ك لميكػن فػي قصػدنا
شرحها فلنعد الي بياف ما كضعنا الكتاب الجله.
فصل :اعلم بعد ما عرفت اف جميع المراتب السبعة التي هػي الفػؤاد ك العقػل ك
الركح ك النفس ك الطبع ك المادة ك المثاؿ ثابتة للجسم ظاهرة فيه بالفعل مظهػرة منػه
اثارها ك هو مشتعل بجميعها اشتعاؿ الدخاف بالنار ك هو مشرؽ متؤللئ بها مغيػب فػي
ظهورها باب لها ك اف له مراتب من حيث كجودق ك ماهيته ك انه حػاؾ لهػا مػن حيػث
كجودق ال ماهيته اف له تمثالت في الخارج عامة ك هػي االفػالؾ ك العناصػر ك المػراد
بهذا الجسم الذي هذق االفالؾ ك العناصر تمثالته هو الجسم الػذي هػو اطػالؽ هػذق
االجساـ العرضية ك كالمنا في هذا الفصل فيه ال الجسم المجػرد البسػيط الجػوهري
فهذا الجسم له كجود ك ماهية فاالفالؾ تمثالت جهػة كجػودق اي الغالػب فيهػا جهػة
الوجود ك العناصر تمثالت جهة ماهيته اي الغالب فيها الماهيػة ك ذلػك اف الوجػود ك
الماهية كرتاف مصمتتاف متداخلتاف حادتاف اال اف الماهية تأخذ من ادني الكرة الذي
هو كسط جوفها ك ترؽ كلما تصعد صاعدة الي جانب المحدب ك الوجود يأخذ مػن
اعلي الكرة الذي هو محدبها ك يغلػظ شػيئا بعػد شػيء كلمػا يهػبط هابطػا فػاالفالؾ
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الواقعة في جانب االعلي فيها كجػود شػديد قػوي ك ماهيػة رقيقػة ضػعيفة ك اعالهػا
العرش ك هو عنػد محػدب الوجػود ك قاعدتػه ك رأس مخػركط الماهيػة ك فػي غايػة
ضعفها ك الجل ذلك هو فػي غايػة التوحػد ك االطلسػية ك التجػرد النسػبي ك اكسػطها
الكرسي ك هو دكين ذلك في شدة الوجود ك ضعف الماهية ك اسفلها االفػالؾ ك هػي
في غاية التكثر الفلكي ك ضعف الوجػود الفلكػي ك قػوة الماهيػة الفلكيػة ك هػي مػع
ذلك كجودها اقوي من ماهيتها ك العناصر الواقعة في جانب االسفل فيها ماهية قويػة
ك كجود ضعيف ك اسػفلها التػراب ك هػو عنػد قاعػدة الماهيػة ك غايػة قوتهػا ك رأس
مخركط الوجود ك غاية ضعفه ك اعلي منه الماء ك هو اقوي كجودا ك اضعف ماهيػة ك
فوقه الهواء ك هو ايضا اقوي كجودا ك اضعف ماهية من الماء ك فوؽ ذلك النار ك هػي
اقوي الكل كجودا ك اضعفه ماهية ك اشػبهه بػاالفالؾ ك مػع ذلػك ماهيتهػا اقػوي مػن
كجودها ك نريد بالوجود ك الماهية هنػا مػادة هػذق االجسػاـ ك نهاياتهػا ك حػدكدها ك
المادة مقدسة عن تلك الحدكد مبراة عن خصوصياتها ك فيها نحو اطػالؽ اذ هػي ايػة
المطلق االعلي اي الجسم ك هي في مقاـ االمر المفعولي بالنسبة الي الجسم المطلػق
ك هو االمر الفعلي بالنسبة الي تلك المادة ك تلك المادة تحكػي قدسػه ك براءتػه عػن
تلك الحدكد ك تلك الحدكد خصوصيات ك شخصيات لحصص تلك المادة فالحدكد
جمود ذكباف المادة النه مانع عن الظهور في الغيػر ك النفػوذ فػي مػا سػويها ك المػادة
ذائبػػة ال خصوصػػية لهػػا بفػػرد دكف فػػرد كمػػا اف الخشػػب صػػالال للبػػاب ك السػػرير ك
غيرهما يمكن تلبسه بصورة كلها ك اما الباب يمتنع عن اف يكوف سػريرا ك بػالعكس
فالحدكد البابية جمود تلك الحصة من الخشب ك الخشب مذاب تلك الحدكد ك تلك
الحدكد نهايات كانت كامنة في المادة بالقوة خرجت بتػرجيال المػرجال ك تكميػل
المكمل فشبه باف المادة كانت كماء مايع يسيل ثم جمد فاستقر في مكانه ك تشػكل
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بشكل خاص فجمودق يحفظ صػورته ك السػياؿ اليحفػظ الصػورة بالجملػة الغالػب
علي االفالؾ جهة المادة السائلة ك لها حدكد رقيقة ك جمود ضػعيف هػو اشػبه شػيء
بالسيالف فكأنها لمتنجمد شديدا ك اما العناصر فالغالب عليهػا الجمػود ك خفػي فيهػا
السيالف ك ما يتبعه من االحكاـ ك اللوازـ فػاالفالؾ لغلبػة السػيالف عليهػا اشػبه شػيء
بالمطلق االعلي السياؿ النافذ في كل االمكنة غير المحدكد بحد المبرا عػن الجمػود
ك التخصص ك العناصر ابعد شبها بالمطلق االعلي ك اف كاف المطلق االعلي قد اعطػي
الكل اسمه ك حدق اال اف االفالؾ حكاة جهة فعلية الجسػم المطلػق ك غلبػة كجػودق ك
العناصر حكاة جهة مفعولية الجسم المطلق ك غلبة حدكدق ك اعلم اف الجسم المطلػق
ك اف كاف مطلقا اال انه ليس بمجرد بسيط حقيقي ك ليس ببحػر كاحػدي حقيقػي بػل
الجسم المطلق العرضي هذا في اقصي الكليات ك هو اشدها تكثرا ك له في نفسه فػي
مقاـ اطالقه مراتب تشكيكية ك كله جسم فهو كبحر اعالق ارؽ ماء ك اسفله اغلظ ماء
ك كله ماء ك هكذا الجوهر جسم ك ليس مرادي بتشكيك درجاته انه تشكيك زمػاني
ك درجات مكانية بل لػه درجػات دهريػة ك تشػكيك دهػري ك كلػه جسػم متشػاكل
االجزاء بالنسبة الي الزماف ففي الحقيقة الجسم الصادؽ علي العػرش اعلػي الجسػم
الدهري ك الصادؽ علي االرض اسفل الجسػم الػدهري ك ذلػك ضػركرة اف الجسػم
ليس بواحد حقيقي سرمدي ك فيه تكثر دهري ك توحد زماني فافهم ذلك فانه دقيق
فالجل ذلك اعطي الكل اسمه ك حدق فػالعرش جسػم حػاؾ العػالق ك االرض جسػم
حاؾ السفله ك كالهما جسم ك كم من عالم يسمع تنزق المػادة عػن الصػورة فيزعمػه
عن مطلق الصورة ك ليس كذلك بل من صورة ادني منها ك يسػمع تنػزق المطلػق عػن
التمثالت فيزعمها مطلق التمثل ك لػيس كػذلك بػل مػن التمػثالت الدانيػة فالجسػم
المطلق ليس بمنزق عن مطلق اعلي ك ادني بل عن اعالئية العرش ك ادنائية الفرش ك
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له اعلي يغلب فيه جهة كجودق ك هو دهري ك اسػفل يغلػب فيػه جهػة الماهيػة ك هػو
دهري فلما تمثل في الخارج تمثل اعالق باالعالي ك ادناق باالداني ك كلها جسم.
فاذا عرفت ذلك اقوؿ فالغالب علي االفالؾ جهة المادة الكثيرة الشبه بالجسػم
المطلق ك اعالق ك الغالب علي العناصر جهػة الماهيػة الكثيػرة الشػبه باسػفل الجسػم
المطلق فالجل ذلك ظهػرت المراتػب الغيبيػة فػي االفػالؾ علػي حسػب مراتبهػا ك
اشتعل بها كل كاحد منها علي حسب صفائها ك كػدكرتها ك لمتظهػر فػي العناصػر ك
خفيت فيها مستجنة اال انها صالحة للترقيػق ك اسػتخراج اللطافػة الفلكيػة منهػا حتػي
تصير حاكية لتلك المراتب الغيبية ك مشتعلة بها اشتعاؿ االفالؾ ك انما ذلك الجػل اف
هذق االجساـ المشهودة مركبػات مػن البسػائط الجوهريػة الهورقلياكيػة ك فػي كػل
كاحد منها كل كاحد علي اختالؼ في الكم ك الكيف ك سمي كل كاحػد منهػا باسػم
الغالب فيه علي حذك اخالط البدف المركبة من هػذق العناصػر ك يمكػن التػدبير فػي
كل كاحد بزيادة جزء ك نقصاف ك تغيير في الكم ك الكيف حتي يقف موقػف اآلخػر
كما تشاهد في الماء المحاؿ هواء فيمكن في كل جزء من اجزاء هذا العالم التطهيػر
ك التصفية ك الترقية ك التنزيل حتي يصير كجزء اخر ك يمكن اف يدبر العناصػر حتػي
تصير كاالفالؾ ك بالعكس ك ال كذلك البسايط الجوهرية فاف بعضػها تنػزؿ بعػض ك
اليمكن اف يتجاكز كل كاحد محله نعم يتصفي ك يترقق الػي مػا ال نهايػة لػه ك يصػير
اشد حكاية لالعلي كلما يترقق ك اما اف يستحيل الػي االعلػي فاليكػوف فػاف االدنػي
صفة تابعة لالعلي ك ظل فرعػي لػه فالينقلػب الػي االعلػي ك اليسػتحيل اليػه ك كػذا
البسايط البرزخيػة فػاف لهػا ايضػا انقالبػات ك اسػتحاالت فانهػا ايضػا مركبػات ك امػا
البسايط االخركية التي هي الجواهر الحقيقية فاليتجاكز شػيء منهػا مبػدأق ك مقامػه
فاالفالؾ هذق في عرصة التمثالت لها مراتب من حيث الرقة ك الغلظة ك كلها صالحة
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للصعود ك النزكؿ ك االسػتحالة لمػا ذكػر فػالعرش منهػا لغايػة رقتػه ك لطافتػه مػادة ك
صورة صار يحكي العقل الظاهر في الجسم المطلق ك الجل ذلك كػاف اكؿ مػا خلػق
من عالم التمثالت ك الكرسي منها الجل انه دكف العرش في المػادة ك الصػورة صػار
يحكي النفس الظاهرة في الجسم المطلق ك في الحقيقػة العقػل الظػاهر فػي العػرش
شعاع العقل الظاهر في الجسم المطلق ك النفس الظاهرة في الكرسي شػعاع الػنفس
الظاهرة في الجسم المطلق ك مثالها ثم لما كاف النفس مقاـ الصور العلمية الجزئيػة ك
هي في الحقيقة مقاـ تعلػق العقػل المعنػوي الكلػي بالشػهاديات كػاف لهػا رءكس ك
كجوق متعلقة بالشهاديات علي حسب انواع الشهاديات ك هي اي النفس بالنسبة الي
تلك الػرءكس ك الوجػوق كليػة ك اف كانػت بالنسػبة الػي العقػل جزئيػة فلمػا كانػت
الشهاديات اي الطبيعيات اي من الطبيعة فما دكنها من المادة ك المثػاؿ ك الجسػم لهػا
مرتبتاف دهرية ك زمانية كجب اف يكوف للنفس رءكس لدهرياتها ك كجوق لزمانياتها
فتنقسم دهرياتها علي حذك الغيب الػي اقسػاـ منهػا مقػاـ الطبيعػة التػي هػي بمنزلػة
فؤادها ك المادة ك هي بمنزلػة عقلهػا ك المثػاؿ ك هػو بمنزلػة ركحهػا ك الجسػم ك هػو
بمنزلػػة نفسػػها ك للػػنفس رأس للتعلػػق بالطبيعػػة المجػػردة عػػن المعنويػػة الماديػػة ك
الصورية المثالية ك الدراكهػا ك رأس للتعلػق بالمػادة المعنويػة الكليػة ك الدراكهػا ك
رأس للتعلق بالمثاؿ الصوري ك رأس للتعلق بالجسم ك الدراكه ك ذلك اف الغيػب لػه
مقاـ الفعلية ك الشهادة لها مقاـ المفعوليػة ك االثػر الجػامع لهمػا مخلػوؽ بنفسػه عنػد
الوجود المطلق االعلي ك عند النفس تتم مراتػب الفعػل فػالفؤاد هػو الػذكر االكؿ ك
النقطة ك المشية له ك العقل هو العزيمة ك العين ك االلف اللينية ك االرادة ك الركح هي
الهندسة االيجاديػة ك الحػركؼ ك القػدر ك الػنفس هػي التركيػب ك الكلمػة التامػة ك
القضاء ك عندها تتم كلمة الفعل ك العلة ك االمضاء هو كقع االثر كمػا شػاء ا﵀ ك لهػذا
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الفعل الذي هو الحركة االيجادية رءكس بحسب حركؼ ما يكتبه فػي لػوح امكػاف
المفعوؿ ك تلػك الػرءكس مػا ذكرنػا ك هػي الػرءكس االربعػة الكليػة فلمػا صػارت
التمثالت حكاة تلك المراتب ك محالها ك مجاليها ظهر الرأس المتعلق بالطبيعة بفلك
الشمس فانها مربية الطبيعة الكلية في هذا العالم ك هي قطب جميع االفالؾ ك ممدها
ك هي المادة الثانية علي اف الوجود ك الفؤاد هو المادة االكلي ك ظهر الرأس المتعلػق
بالمواد ك االهبية بفلك زحل فانػه مػدرؾ المعػاني الجزئيػة المجػردة عػن الصػور ك
كوكب الحكماء ك ارباب العقوؿ ك مابعث ا﵀ نبيا اال ك هو ذك مػرة سػوداء صػافية ك
ظهر الػرأس المتعلػق بالمثػاؿ البرزخػي بفلػك القمػر فانػه مربػي الحيػوة ك الػركح
الحيوانية التي هي مثالية برزخية ك هو عين الحيواف التي ببػاب الجنػة يغتسػل اهلهػا
فيها ثم يدخلوف الجنة ك هو كبد الحوت التي هي اكؿ اكل اهل الجنة ك ظهر الػرأس
المتعلق بالجسم بفلك المشتري فانه النفس الظاهرة ك الصور الجزئية ك ليس المراد
بهػػذا الجسػػم االجسػػاـ الظػػاهرة بػػل الجسػػم الػػدهري المطلػػق فالجػػل ذلػػك صػػار
المشتري مقاـ الصور العلمية ك النفس الظاهرة ك كوكب العلماء ك مربيهم ثػم ظهػر
لهذق الرءكس كجوق للتعلق بشهاديات تلك المراتب فوجه الرأس الظاهر في زحػل
المريخ صاحب الطبيعة الحارة اليابسة في ظاهرق ك الباردة الرطبة في باطنه ك الػوهم
الذي هو مدرؾ المعاني الجزئية المستنبطة عن المػدركات الماديػة ك كجػه الػرأس
الظاهر فػي القمػر الزهػرة التػي هػي صػاحبة الخيػاالت ك الصػور الجزئيػة المثاليػة
المرتبطة بالمواد الشهودية فتنزع عنها الصور ك تدركها ك كجػه الػرأس الظػاهر فػي
المشػػتري هػػو عطػػارد صػػاحب الصػػور الفكريػػة المركبػػة مػػن المػػواد ك الصػػور ك
الصورتين ك هو محل المالئكة الثالثة سيموف ك شمعوف ك زيتوف الموكلين بالصػور
الفكرية فالثلثة الػرءكس مجػردات بالنسػبة عػن المػواد ك الثلثػة الوجػوق مرتبطػات
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بالمواد الشهودية ك الصور المنتزعة عنها ك هي خداـ للثلثػة العليػا تنػزع الصػور عػن
المواد الشهودية ك تسلمها الػي الثلثػة العليػا فتأخػذها مجػردة ك تػدركها مػن حيػث
اعالها ك اما الرأس الظاهر في الشمس فليس له كجه فانه القطب الساري فػي الكػل
ك الحقيقة التي بها تقوـ الكل ك ليس في المواد الظاهرة امر حقيقػي ينتػزع فمػا ادت
الثلثة الػدنيا الػي الثلثػة العليػا تجػردق الشػمس عػن جميػع صػورق ك تػدرؾ حقيقتػه
فالشمس اية الجسم المطلق في مقاـ االفالؾ ك زحل ك المريخ اية العرش ك العقػل ك
القمػػر ك الزهػػرة ايػػة الػػركح التػػي بػػين العػػرش ك الكرسػػي ك هػػي بػػرزخ بينهمػػا ك
المشتري ك عطارد اية الكرسي ك النفس فتػدبر فػي تقػدير العزيػز الحكػيم ك جهػل
كثير من العلماء بحقايق االشياء فالجػل ذلػك نقػوؿ اف الشػمس تسػتمد مػن بػاطن
العرش ك هو العقل ك تمد زحل ك تستمد من باطن الكرسي ك هو الركح ك تمد القمر
ثم تستمد من ظاهر العرش اي النفس ك تمد المشػتري ك مػن ظػاهر الكرسػي ك هػو
الصور العلمية ك تمد عطارد ك تستمد من بػاطن العػرش ك الكرسػي ك همػا العقػل ك
اعلي الركح ك تمد المريخ فانه محل الوهم ك المعػاني الجزئيػة ك تسػتمد مػن ظػاهر
العرش ك الكرسي ك هما اسفل الركح ك الصور العلمية ك تمد الزهرة التي هي محػل
الخياؿ ك الصور الجزئية فبذلك صارت االفالؾ حية مشتعلة بتلػك المراتػب الغيبيػة
بالفعل ك صارت افعاؿ ا﵀ الظاهرة.
فالجسم المطلق مقاـ المشية ك الذكر االكؿ ك ظاهرق الشػمس ك العػرش مقػاـ
االرادة ك ظاهرق زحل ك المريخ زحل يحكي اعالها اي اياها من حيث هي ك المريخ
يحكي اسفلها اي اياها من حيث التعلق ك بػين العػرش ك الكرسػي مقػاـ القػدر ك قػد
نقسم الكرسي بالكرسي ك فلك البركج فنقوؿ الكرسي فلك الركح ك فلك البػركج
فلك الػنفس ك ذلػك الف الكرسػي مقػاـ اجمالػه ك هػو الػركح ك فلػك البػركج مقػاـ
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تفصيله ك هو النفس فعلي هذا الوجه الكرسي مقاـ الػركح ك القمػر يحكػي ايػاق مػن
حيػػث هػػو ك الزهػػرة تحكػػي ايػػاق مػػن حيػػث التعلػػق ك فلػػك البػػركج مقػػاـ القضػػاء ك
تػم
المشتري يحكي اياق من حيث هو ك عطارد يحكي اياق من حيػث التعلػق فبػذلك ي
كلمة فعل ا﵀ سبحانه فاذا حصل االثر في السفليات امضػي فػاالفالؾ مقػاـ القػدر ك
القضاء ك االرض مقاـ االمضاء ك الكتاب ك ﵀ سبحانه البداء ما داـ االمر فػي السػماء
فاذا كقع القضاء باالمضاء في االرض فال بداء ك علم ما فوؽ فلك الشمس علم مغيب
ك علػػم مػػا دكنػػه اظهػػر فانػػه علػػم مػػرتبط بالسػػفليات ك المالئكػػة التػػي فيهػػا انػػس
باالرضػػيات ك لػػذلك يسػػرع تعلقهػػا باالرضػػيات ك ارتباطهػػا بهػػا فػػي السػػيميا ك
التسخيرات ك االسػتنزاالت ك لنعنػوف لػالرض ك احكامهػا فصػال علػيحػدة ليتبػين
المطلب علي كماؿ الوضوح.
فصل :اعلم اف االرض في عالم التمػثالت مقػاـ المفعػوؿ كمػا كانػت االفػالؾ
مقاـ الفعل فهي اي االرض لغلظة مادتها ك صورتها ك حكايتها اسفل الجسػم المطلػق
الدهري اي الجسم من حيث انه جسم كما يبي نا صارت تحجب انوار المراتب العالية
ك ميتة ال حراؾ لها ك يمكن اف تتلطف حتي تصير بلطافة االفالؾ فتحكي مػا تحكيهػا
فتصير فعال ﵀ سبحانه ك مشية سفلية ك محال للمشية العليا التي هي الفؤاد ك العقػل ك
الركح ك النفس كما صارت االفالؾ فعال ﵀ سبحانه ظاهرا بحكايتها لها ك قد قلنػا اف
هذق االربع مراتب فعػل ا﵀ فػي االثػر الكلػي الف االثػر الكلػي علػي صػفة الوجػود
المطلق االعلي الذي هو المشية السرمدية المطلقة بل هي صفته بعينهػا ك تمثلػه فػي
الخارج ك هذق البسايط هي تمثل التمثل ك الخلق الثاني ك الظهور الخػارجي فكمػا ال
تمثل ك ال كجود لالثر الكلي اال بها ال تمثل للوجود المطلق ك ال كجػود فػي الخػارج
اال بمراتب االثر الكلي فالوجود المطلق في االثر الكلي فوقه في سػرمديته ك االثػر
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الكلي في هذق البسايط فوقها في دهريتها فالوجود المطلػق سػرمدية هػذق البسػايط
الغير ك الجل ذلك قد علم اكلوا االلباب اف االستدالؿ علي ما هنالػك اليعلػم اال بمػا
هيهنا ك صارت العبودية جوهرة كنهها الربوبية فمػا خفػي فػي الربوبيػة اصػيب فػي
العبودية فمما هيهنا نحن نستدؿ علي ما هنالك ك نقوؿ اف الوجود المطلق الػذي هػو
غاية الغايات ك مبدؤ المبادي هو مخلوؽ بنفسه ففيه حيث فعليػة ك حيػث مفعوليػة ك
حيث فعليته له مراتب عشر ك حيث مفعوليته له مراتب اربػع كمػا فػي هػذا العػالم ك
الوجود المطلق هو بمنزلة الجامع الحاصل من بين هذق االفالؾ ك هذق العناصر علػي
ما سنبينه اف شاء ا﵀ ك كما اف الوجود المطلق هو المشية السرمدية هناؾ الجػامع هػو
محل المشية اي تمثلها ك كجودها في هذا العالم بل هو المشػية الظػاهرة ك امػر ا﵀ ك
حكمه ك لذلك يترجم عنه ك يعبر ك يقوـ مقامه في االداء في هذا العالم.
بالجملة البسايط السفلية تمثل تمثل حيث مفعولية الوجود المطلػق الػذي هػو
االمكاف ك هي ميتة ال حراؾ لها اال انها امكاف صالال الف يحيي ك يشتعل بتلك النيػراف
التي هي جهات الفعل فيدكر عليهػا االفػالؾ التػي هػي فعػل ا﵀ ك مشػيته الظػاهرة ك
يطرح عليها امثلتها ك شعالتها ك انوارها فتنزلت ك هي حية النهػا علػي صػفة االفػالؾ
فيها مثػل اركاح االفػالؾ ك انوارهػا فتقػع علػي االرض ك تنفػذ بلطافتهػا فػي اعمػاؽ
االرض كما ينفذ االكسير الفعاؿ فػي اعمػاؽ الجسػد الملقػي عليػه ك يغػوص فيػه ك
الغاية في ذلك تكميل االركاح الناقصة الكامنة فيها بالقوة ك اخراجهػا الػي الفعليػة ك
هي لغاية تكثرها مختلفة االجزاء في المطاكعة علي حسب رطوبتها ك يبوسػتها فػاذا
كقع تلػك الشػعالت الحيػة علػي االرض اثػارت منهػا لطايفهػا المطاكعػة ك ضػربت
بعضػػها بػػبعض ك حػػدث فيهػػا حركػػة عرضػػية فػػاختلط بعضػػها بػػبعض فحػػدث منهػػا
المركبات الجمادية علي حسب اخػتالؼ االجػزاء فػي الكػم ك الكيػف ك اخػتالؼ
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قوي الفاعلة التػي هػي كاردات التقػدير فهػي اي الجمػادات مركبػات عرضػية مػن
اجزاء مستقلة بانفسها قبل التركيب فاذا فككها ك اهلكها ايػدي التقػدير عػادت الػي
البسايط عود ممازجة ك تختلف مدد كونها علي حسب شػدة التركيػب ك رخاكتػه ك
يبس المركب ك رطوبتػه ك صػالبة االجػزاء ك لينهػا ك قػد تعمػل ايػدي التقػدير فػي
البسايط اكثر ك تأخذ اجزاء اعدؿ ك تصفيها ك تبين الصوافي من االرمدة في الجملػة
ك اف كانت نافذة في االرمدة نفوذ الماء في الطين ك اجزاء تلػك الصػوافي متشػاكلة
في التمثل الظاهري ك اف كانت مختلفػة فػي الطبػايع ك ذلػك مػن حكمػة الحكػيم ك
تقدير العزيز العليم في المركبات التي يراد منها مزاج كاحد رحماني فاف االجزاء ما
لمتتصػػف لمتتشػػاكل ك مػػا لمتتشػػاكل لمتتػػداخل ك مػػا لمتتػػداخل لمتتمػػازج ك مػػا
لمتتمػػازج لمتتفاعػػل ك مػػا لمتتفاعػػل لمتتماثػػل ك مػػا لمتتماثػػل لمتتحابػػب ك مػػا
لمتتحابب لمتتضاـ ك ما لمتتضاـ لمتتحد ك ما لمتتحد لمتتقابل نور الواحػد الفػرد ك
ما لمتتقابل نور الواحد لمتحكه ك ما لمتحكه لميلق فيها مثاله ك ما لميلػق فيهػا مثالػه
لميظهر عنها افعاله ك لمتصر عرشا مستوي الرحمن فافهم اف كنت تفهم هذا البياف.
ك مػػرادي بالمشػػاكلة تشػػكيل التمثػػل الخػػارجي ك اف اختلفػػت االجػػزاء فػػي
الطبايع ك كجود المشاكلة مػع مخالفػة الطبػايع دليػل علػي طبػايع غيبيػة بهػا تحصػل
لالشياء امزجة مختلفة أالتري اف الماء الحاد في غاية البياض ك السيالف ك الرقة ك هو
حار يابس ك ماء العنب المصفي ابػيض رقيػق سػياؿ ك حػار رطػب ك مقطػر النيلػوفر
ابيض رقيق سياؿ ك بارد رطب ك مقطر بزرالبنج ابيض رقيق سياؿ ك بارد يابس فهذق
المياق متشاكلة في الصورة قابلة للتداخل ك االمتزاج ك التفاعل مع اف طبايعها مختلفة
فاذا تفاعلت كسر كل كاحد سورة اآلخر باخراج مػا فػي كيانػه الػي عيانػه فتتماثػل
حينئذ طبايعها فتتحابب فتتضاـ فتتحد فيحصل لها مزاج كاحد ثم اف كانػت االجػزاء
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كما ك كيفا طبيعيا حصل مركب معتدؿ ك اال فمنحرؼ بالجملة ربمػا تعمػل
متساكية ي
ايدي التقدير علي حسب ما ذكرنا ك استخرجت من هذق العناصر الظػاهرة صػوافي
ك ضربت بعضها ببعضها حتي حصل لها صورة كحدانية طبيعية فاكجدت نباتا ك هذق
الصوافي هي النفس النباتيػة ك هػي متلبسػة بارمػدتها ك اكػدارها ك جعلػت االكػدار
عليها كقاية لها ك تلك االكدار جمادية فاذا حصلت الػنفس النباتيػة حصػل لهػا قػوي
جاذبة من نارها ك هاضمة من هوائها ك دافعة من مائها ك ماسكة من ترابها ك مربية من
الصورة الوحدانية الحاصلة لها ك خاصيتاف الزيادة التي هي النما ك النقصاف الذي هو
الذبوؿ فربت ك نبتت فصعدت بنارها ك شايعها البواقي بالمماثلة ك انتشرت بهوائهػا
ك شايعه البواقي ك النت ك تسفلت بمائها ك شايعه البواقي ك نزلت ك هبطت بترابها ك
شايعه البػواقي ك جػذبت المشػاكل بنارهػا ك هضػمته بهوائهػا ك دفعػت عػن نفسػها
االرمدة بمائها ك امسكت المماثل بترابها ك احالتػه الػي شػكله بصػورتها الوحدانيػة
فربت ك نمت بذلك فزادت ما دامت محفوظة بيد التقدير ك طاكعت فػاذا عصػت ك
ج يفت الرطوبة المطاكعة فيها ذبلت ك ذلك تقدير العزيز الحكيم فػاذا كردت عليهػا
مقادير مضادة لمقادير تكوينها فرقتها ك عػادت الػي البسػايط عػود ممازجػة ال عػود
مجاكرة ثم قد تعمل ايدي التقدير بسر التدبير في هذق البسػايط اكثػر ك تنفػذ اشػعة
كما ك كيفا فتػدبرها حتػي تنبػه راقػدة
االفالؾ في اعماقها فتأخذ اجزاء ارؽ ك اعدؿ ي
الفلكية الكامنة فيها ك تكملها ك تقوي ما فيها من الفلكية بالقوة فتصفي االجػزاء مػرة
عن االكدار الجمادية فتستخرج منها الصوافي العنصرية النباتية ثم تعمل فيهػا حتػي
تلطفها ك تصفيها بخارا ك تذر عنه االعراض النباتية ك تجعلػه كجػرـ فلػك القمػر فػي
الصفاء ك الشفف ك اللطافة ك الرقة ك تقوي ما في ذلك البخػار مػن الػركح المثػالي ك
ذلك الركح المثالي مثاؿ الركح المثالي الكلي الذي في الجسػم المطلػق كمػا بينػا ك
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فرد منه ك ظهور له فيشتعل ذلك الركح في ذلك البخػار فيحيػي ك يتحػرؾ بالبسػط ك
القبض ك ذلك المثاؿ هو النفس الحيوانية ك ذلك البخار هو نبات صاؼ لطيػف يليػق
باف يشتعل فيه النفس الحيوانية بخالؼ نفس النبات المحضة فانها غليظػة جامػدة ك
التليق باشتعاؿ الركح الحيوانية كما اف االكػدار الجماديػة المحضػة ماكانػت تليػق
بالنفس النباتية ك اكدار النبات التػي صػارت لبػاس الػنفس النباتيػة كانػت الطػف ك
اصفي ك اطوع للنفس النباتية ك الجماد المحض ماكاف يطاكع النبات ك كذلك اكدار
نبات استخرج منه الحيواف اصفي من اكدار نبات محػض ك ذلػك كبػدف الحيػواف ك
جسم الشجر ك المعدف ك الجماد فنبات الحيواف ايضا الطف من النبات المحض البتػة
فذلك البخار نبات الحيواف ك الصوافي التػي فػي الشػجر نبػات النبػات ك علػي هػذق
فقس ما سيأتي فالبخار الحاصل نبات رقيق صلال لرعػي الحيػواف فلمػا عمػل ايػدي
التقدير في ذلك البخار يقوت ما في كمونه من النفس الحيوانية المثاليػة كمػا تقػوي
النار الخارجية النار التي في الدخاف فتشتعل في الػدخاف فتصػير شػعلة تعمػل عمػل
النار ك تري فهي نار مرئية مشهودة ك تلك الركح الحيوانية هي من عالم المثاؿ ك هي
صورة قد خرجت من كموف المادة الدهرية تقوـ بها.
ك اف اردت الكشف عن ذلك حتي تشاهدها فاعلم اف هذق البسايط المشػهودة
مركبة من البسايط االصلية الهورقلياكية ك البسايط المشهودة لديها بمنزلة الصػفراء
لدي النػار ك الػدـ لػدي الهػواء ك الػبلغم لػدي المػاء ك السػوداء لػدي التػراب فهػذق
البسايط المشهودة مركبة مػن البسػايط الهورقلياكيػة ك الغالػب علػي النػار الظػاهرة
نارها ك علي الهواء الظاهر هواؤها ك علي الماء الظاهر ماؤها ك علػي التػراب الظػاهر
ترابها ك هذق البسايط المشهودة زمانية مركبة فاذا عادت الي الهورقلياكية حصل نار
محضة ك هواء محض ك ماء محض ك تراب محض بالنسػبة ك هػي التػي يحصػل منهػا
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مزاج النبات ك طبعه كما مر ك كػل كاحػد منهػا مركػب مػن مػادة ك صػورة ك كػذلك
افالؾ هذا العالم مركبة من اجراـ هورقلياكية فاذا تفكك تركيبهػا عػادت الػي افػالؾ
ذلك العالم ك هي االفالؾ البسيطة بالنسبة ك كل فلك منها مركب مػن مػادة ك صػورة
فصور تلك البسايط الفلكية ك العنصػرية هػي المثػاؿ البرزخػي ك مادتهػا هػي عػالم
الهباء ك المادة الدهرية ك اما الجسم فهو االمر الساري في هذق التمثالت الدنياكيػة ك
المادة الدهرية مع الصور المثاليػة ك اف كانػت جسػما ايضػا اال انػه جسػم برزخػي ك
لذلك ركي اف الركح جسم رقيػق الػبس قالبػا كثيفػا ك القالػب الكثيػف هػو الجسػم
المشهود الدنياكي فعالم المثاؿ هو عالم الصور الدهرية القائمػة بالمػادة الدهريػة ك
له افالؾ ك عناصر ك عػالم االجسػاـ تنػزؿ عػالم المثػاؿ اذ الصػورة الجسػمية صػورة
حاصلة من تركب الصور المثالية ك تكثفها بالتركيب كما تري اف الهواء جسػم رقيػق
اليحجب ما كراءق ك الماء جسم رقيق اليحجب ما كراءق فاذا ضرب بعضهما بػبعض
رغا الماء ك ازبد جسما مرئيا حاجبا لما كراءق ك كذلك االجساـ الرقيقة الهورقلياكية
اذا ضرب بعضها ببعض ك تركبت حصػل منهػا جسػم هػذق الػدنيا العرضػي الكثيػف
الغليظ في السماكيات بحسبها ك في االرضيات بحسبها اال اف السماكيات اقل تكثػرا
ك اشبه باالصل ك العنصريات اكثر تكثػرا ك ابعػد عػن االصػل فالجػل ذلػك صػارت
السماكيات احكي لعالم المثاؿ ك العنصريات احجب فاذا عملػت التقػادير فػي هػذق
العناصر الظاهرة ك ركبتها مرة بالجمادية ك ص يفتها مرة بالنباتية ثم ص يفتها مػرة اخػري
ك جعلتها بخارا صافيا ك خلصتها عن التراكيب الجمادية ك النباتية المحضة ك ارمػدتها
عملت فيه مرة اخري ك كملت ما فيه من البسايط االكلية الهورقلياكية ك ركبتها حتي
حصل لها صورة كاحدية ك جعلتها بلطافة افالؾ هورقليا صػارت ركحػا حيوانيػة لهػا
مادة دهرية برزخية ك صورة دهرية برزخية ك كاف امتدادها امتػدادا برزخيػا ك صػار
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ذلك البخار الدنياكي الذي كاف في الصفا بمنزلة هذق االفالؾ لباسا لها ك مشتعال بهػا
فحيي ك تحرؾ قبضا ك بسطا فػالركح الحيوانيػة ايضػا مركبػة مػن البسػايط البرزخيػة
المستقلة قبل التركيب ك مرتبطة من حيث االسفل بهذق العناصػر الف هػذق العناصػر
مركبة ايضا من تلك البسايط اال انها ليست علي حسب االعتداؿ الكامل كمػا ك كيفػا
ك تركيب هذق البسايط تركيب جمادي ك تركيب تلك الركح تركيػب معتػدؿ كمػا ك
كيفا ك اجػزاؤق اصػفي فلػو اعتػدؿ هػذق البسػايط ايضػا حييػت كػالركح البخػاري ك
كالركح الحيوانية ك اف الدار اآلخرة لهػي الحيػواف فػاذا اختػل اآلالت الجسػمانية ك
بطل تركيبها بطل البخار ك تفرؽ فتفرؽ بسائطها ايضا فعادت الػركح الحيوانيػة الػي
البسايط الهورقلياكية عود ممازجة ال عود مجاكرة ك انما ذلك في الحيواف المحػض
ك هذق الركح هي النفس الحيوانية فاذا صارت بالفعل حصل لها خمس قوي باصػرة
ك سامعة ك شامة ك ذائقة ك المسة بحسػب خػواص بسػائطها فبالنػار تبصػر ك بػالهواء
تسمع ك بالماء تشم ك بالتراب تذكؽ ك بالمجموع تلمس اال انها فيهػا اي فػي عالمهػا
شديدة التماثل ك تتمثل ك تتفػرؽ فػي هػذا البػدف كمػا تػري ك لهػا خاصػيتاف الرضػا
بوجداف المشاكل ك الغضب بوجداف المنافر.
ثم اذا عملت التقادير مرة اخري في الركح الحيوانية ك صفتها الف تصػير قابلػة
لظهور النفس االنسانية بقوؿ مطلق عليها طهرتها عن ارمدة هي الالئقة بالحيوانػات
المحضة ك عملت فيها حتي جعلتها بلطافة افالؾ عالم المثاؿ فحينئذ صلحت لركوب
النفس االنسانية عليها ثم عملت فيها حتي كملت ما فيها من صلوح النفس االنسػانية
ك هي الحقيقة الواحدة التي فيهػا فقوتهػا حتػي اخرجتهػا الػي الفعليػة ك اشػعلتها فػي
الركح الحيوانية فصارت انسانا ك حصل لها قواها ك خواصها.
ك اف اردت الكشف عن حقيقة تلك النفس ك صفة توحػدها فػاعلم اف البػرزخ
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الذي عرفته صورته عالم المثاؿ ك مادته عالم المادة ك تلك المواد مػن حيػث تلبسػها
بالصور متحصصة ممتازة ك من حيث الطبيعة متشػاكلة ك امكانهػا هػي الطبيعػة التػي
يدفن فيها اهل البرزخ اذا ماتوا ك عادكا اليها عود ممازجة ك هي عرصة ال حاس فيهػا
ك ال محسوس اال انها طبايع جوهرية قد تألف منها افالؾ البػرزخ ك عناصػرها ك هػي
الحرارة ك البركدة ك الرطوبػة ك اليبوسػة المجػردة عػن المػواد ك المػدد الدنياكيػة ك
المادة التي دكنها ك المثاؿ الذي تحتها فاف المواد حصص منها ك الصور حدكد لها اي
للمواد فهي امكاف طبيعي للمواد ك المراد بالكيفيات المجردة الكيفيػات الجوهريػة
التي بها تقوـ جوهرية االثر عند مؤثرق من حيث صدكرق عن الفاعل ك من حيث هػو
هو ك الرابط بينهما ال الكيفيات العرضية مثل ما علي االجساـ الظاهرة فالطبيعة التػي
هػػي امكػػاف عػػالم البػػرزخ هػػي الكيفيػػات الجوهريػػة المجػػردة عػػن المػػواد ك مثلهػػا
الصالحة للتحصص ك التكمل ك التنزؿ ك هي سارية في جميع سموات ذلك العػالم ك
ارضيه يعني كلها منها ك هذق الطبيعة ماؿ اهل البرزخ ك معػادهم يعػودكف اليهػا عػود
ممازجة كائنين ما كانوا بالغين ما بلغوا ك يبقوف فيهػا مػدي مػا بػين النفختػين الػي اف
ينفخ فيه نفخة االحياء ك الحشر ك قدر ذلك المدي باربعمائة سػنة بالجملػة انػت لػو
تفكرت في تلك الكيفيات الجوهرية االضافية ك صفيتها عن االكدار الطبيعيػة التػي
بها تميزت الكيفيات بعضها عن بعض ك حصلت الواحد الساري النافػذ فيهػا حصػل
لك النفس الدهرية المعراة عن المواد ك المدد ك اية تلػك التصػفية انػك لػو طهػرت
هذق العناصػر عػن خصوصػية نارهػا ك هوائهػا ك مائهػا ك ترابهػا ك اسػتخرجت ذلػك
الجسم المشترؾ بينها غير النافي لواحد منها الحاصل بتطهيرها ك تشكيلها ك تداخلها
ك تمازجها ك اتحادها ك تلطيفها كما بينا حصػل الػركح البخػاري ك ذلػك خػارج عػن
اقطار النار ك الهواء ك الماء ك التػراب معػري عػن صػورها ك موادهػا بػل هػو مركػب
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كاالفالؾ من البسايط البرزخية ك ليس من المواليد العنصرية ك الجل ذلك نقػوؿ اف
االفالؾ اجساـ غير مركبة من الطبايع العنصرية ك لها كحدانيػة بالنسػبة الػي العناصػر
فحارها غير حار بالنار ك باردهػا غيػر بػارد بالمػاء ك هكػذا بخػالؼ المركبػات مػن
العناصر ك انما عناصر استخرجت منها تلك الركح هي التي تركتها الطبيعة كراءهػا ك
هي االخالط فهي امر خارج عن الطبايع العنصػرية ك فوقهػا ك كانػت بالصػلوح فػي
كلها ك مع ذلك ليست بمثابة الجسم المطلق ك انما هي جسػم مقػدر محػدكد بالفعػل
اال انها خارجة عن الطبايع ك كذلك االمر في النفس المسػتخرجة مػن الطبػايع فهػي
معػراة عػن حػرارة الطبيعػة ك بركدتهػا ك رطوبتهػا ك يبوسػتها ك فوقهػا ك كانػت فيهػا
بالصلوح ك التنافي كاحدة منها كمػا التنػافي الفلكيػة كاحػدا مػن العناصػر ك ليسػت
تحصل الفلكية بمحض تفاعل العناصر بل تحتاج الي القاح االفالؾ ك تكميلها ما فيها
من جنسها هذا ك جميع العناصر ايدي االفالؾ ك تفاعلها بفعل االفالؾ بهػا القػت فػي
هويتها مثالها فاظهرت عنها افعالها ك كذلك استخراج النفس الجزئية من الطبيعة لػيس
اال بتلقيال النفس الكلية ك جميع الكيفيات الجوهرية ايديها ك حركؼ كلمتها فافهم.
فاذا عملت التقادير في هذق العناصر ك صفتها شيئا بعد شيء حتي جعلتها نباتػا
ثم حيوانا بانشاء خلق اخر في الرحم عند التولد الجسماني اي تماـ البدف ك حصػوله
عن قوة العناصر عملت في الركح الحيوانية مرة اخري حتي بلغت طبايعهػا فصػفتها
عن اكدارها المميزة ك تركتها كراءها ك استخرجت من كل كاحػد منهػا مػا فيهػا مػن
النفسانية غيرالمنافية لشيء منها ك هي مشاكلة مماثلة في المادة ك الصورة فتعانقػت
ك تضػػامت فاتحػػدت ك حػػدثت الػػنفس الواحديػػة المعػػراة عػػن المػػواد البرزخيػػة ك
الدنياكية ك صورهما ك هذق جوهرة دهرية كاحدية غير مركبة من جػزئين مسػتقلين
يمكن تفككهما ك عودهما الي اصلهما بل هي مركبػة مػن اجػزاء اليقػوـ بعضػها اال
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بػػبعض ك اليوجػػد بعضػػها اال مػػع كجػػود بعػػض ك هػػي الشػػيء الجػػوهري الحقيقػػي
الواحدي المطهر عن شوب االعػراض البرزخيػة ك الدنياكيػة ك االثػر التػاـ الكامػل
المستقل فلها المراتب الثماف جوهرية فلها فؤاد ك عقل ك ركح ك نفس ك طبع ك مػادة
ك مثاؿ ك جسم مطهرة مصفاة متشاكلة متماثلة متضامة متحدة بوحػدة كاحديػة يػري
ظاهرها من باطنها ك باطنها من ظاهرها اي يعمػل باطنهػا اعمػاؿ ظاهرهػا ك ظاهرهػا
اعماؿ باطنها ك حكم بعضها حكم كلها ك حكم كل جزء منها حكػم الجػزء اآلخػر ك
البد لنا اف نشرح هذا المقاـ في فصل علي حدة ليتبين لك حقيقة المراـ.
فصل :اعلم اف الدكر بلحاظ اخر ثلث دار الدنيا ك دار البرزخ ك دار اآلخػرة امػا
دار الدنيا فهذق الدار المحسوسة التػي سػقفها الفلػك التاسػع ك فرشػها االرض التػي
يكوف االنساف فيها ما داـ حيوته ك فيها افػالؾ ك عناصػر عرضػية مركبػة مسػتقلة قبػل
مواليدها ك يتألف منها مواليد تػدكـ الػي منتهػي اجلهػا ثػم تتفكػك حتػي تعػود الػي
اصولها عود ممازجة ك مواليدها جماد ك معدف ك نبات ال غير ك لهػذق الثلثػة درجػات
في الكثافة ك اللطافة ك الغلظة ك الرقة ك يختلف هيئاتها علي اشكاؿ مختلفػة بحسػب
اختالؼ اجزائها فػي الكػم ك الكيػف ك الرقػة ك الغلظػة فمػا كػاف منهػا اعػدؿ ك ارؽ
يطاكع المبدء ك يكوف علي حسب هيئة تقدير القدير ك ما كاف منها منحرفػا ك غليظػا
فيغير صورة التقدير علي حسب قابليته ك هذق المواليد تؤلف مػن بسػايط دار الػدنيا
المستقلة قبل التأليف فتدكـ الي منتهي ما قدر لها من االجل ثم يقدر ا﵀ جل جاللػه
اسبابا مفككة لها فيفككها ك هو موتها ك فسادها ك بوارها فتعود اجزاؤها الي البسايط
العامة فتعود اليها عود ممازجة انما مثل ال حيوة الدنيا كماء انزلناق من السماء فاختلط
به نبات االرض فاصبال هشيما تذركق الرياح ،منها خلقناكم ك فيها نعيػدكم ك منهػا
نخرجكم تارة اخري ،كما بدأكم تعودكف فهذق الدار برمتهػا دار فنػاء ك سينقضػي
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اجاؿ بسايطها ايضػا ك تتفكػك ك تبػدؿ االرض غيػر االرض ك السػماكات نعػم يبقػي
مثلها في امكنة كجودها ك اكقات حدكدها فػي اللػوح المحفػوظ الكلػي يعلمهػا ا﵀
سبحانه ك هي محفوظة بحفظ ا﵀ اليضل ربي ك الينسي ك التزعم اف حضورها عنػد
ا﵀ سبحانه حضور االكاني علي المائدة عنػدؾ بػل قػد اشػرنا سػابقا الػي نحػو علػم
العالي بالداني في العالي ك هو اليشغله علمه بشػيء عػن علمػه بشػيء اذ هػو مسػتو
علي عرشها ليس شيء منها اقرب اليه من شيء اخر ك هػو اكلػي بهػا منهػا نافػذ فػي
جميع امكنتها محيط بها يعلم كل كاحد منها في موضعه ك حدق ك له علم كاحدي بهػا
في مقاـ اجتماعها ك توحدها ك هل تلك المثل في الزماف اك الدهر ال شك انها محيت
من لوح الزماف حين مضيها ك اثبتت في الدهر فتلك المثل دهرية مجتمعة في الدهر
حاضرة عند ا﵀ سبحانه كل في مكانه ك حدق.
ك اف قلت اف ما دخل في ملك ا﵀ اليخػرج مػن ملػك ا﵀ فكيػف محيػت تلػك
المثل عن لوح الزماف قلت اف الزماف نسبة بين الحادثين الواقعين في كقتػين علػي
مادة كاحدة فيكوف الطين علي هيئػة اللبنػة فتكسػرها ك تجعلػه علػي صػورة فخػار ك
تريد اف تكسر الفخار ك تجعله كأسا فاللبنػة كاقعػة فػي ماضػي الفخػار ك قػد محيػت
صورتها عن لوح الطين ك اثبػت عليػه صػورة الفخػار ك الكػأس كاقعػة فػي مسػتقبل
الفخار ك سيمحي صورة الفخار ك يثبت علي لوح الطين صورة الكأس فبهػذا المحػو
ك االثبات يتحقق الزمػاف ك لػوال هػذا المحػو ك االثبػات لميتحقػق مػاض ك ال حػاؿ ك
المستقبل فاذا اجتمع الماضي ك الحاؿ ك المستقبل في عرصة كاحدة في صف كاحد
فال زماف فحينئذ يراعي ترتبها علي ما تقوـ بها فهي دهرية حينئذ ك كما انها حاضػرة
في الدهر باجمعها يراها الدهري باجمعها معا ك هذا النظر الذي تري بػه عمػركا ثػم
زيدا ثم بكرا في الصف الواحد هو نظر زماني بعين زمانية فهي مجتمعة فػي الػدهر
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ك اجتماعها جعلها دهرية ك العػين الدهريػة تراهػا جميعهػا ك رؤيتهػا جميعهػا بػالعين
الدهرية في حيث اجتماعها ك توحدها في رتبة النفس ماجعل ا﵀ لرجل مػن قلبػين
في جوفه ك االنساف في اي مقاـ ابدا يري شػيئا كاحػدا فحضػورها عنػد الػنفس فػي
الػدهر حضػور كحػداني ك تراهػا بوحػدتها بعػين دهريػة ك امػا بافعالهػا ك مشػاعرها
المصاقعة لها في تكثرها تراها فػي تكثرهػا كػال فػي حػدق ك مقامػه كمػا تػري انػت
بخيالك زيدا في المسجد يوـ الجمعة حاؿ الصلوة فجميع ما سػلف مػن الزمػاف اآلف
في الدهر ك جميع ما سيأتي في الدهر ك الحاؿ معهمػا فػي الػدهر اال اف نسػبة الحػاؿ
الي سابقه ك الحقه زماف ك هذق النسبة هي الزمػاف ك لػو عقلػت للحػاؿ دهريػة حػاؿ
كجودق ك زمانية عرفت مػا اقولػه بػل للحػاؿ زمانيػة ك دهريػة ك سػرمدية فػي حالػة
كاحدة بالجملة هذق هي الدنيا ك هي اعليها محدب العرش ك اسفلها مركػز االرض ك
كلها دار فناء ال دار بقاء.
ك اما دار البرزخ فهي دار فوؽ هذق الدنيا ك بعدها ك هي دار لها افالؾ ك عناصر
سقفها عرشها ك فرشها ارضها ك بينهما مواليد قد تولدت مػن بسػايطها فافالكهػا فػي
افالؾ هذق الدار ك عناصرها في عناصر هذق الدار ك مواليدها في مواليد هذق الػدار ك
هذق الدار بالنسبة الي تلك الدار عرضية النها حدثت من امتزاج عناصر تلك الدار ك
ضرب بعضها ببعض ك تعاكس اشعتها ك انوارها ك اختالط بعضها ببعض فهذق الػدار
لها مادة ك صورة مادتها صورة عالم البرزخ ك صورتها هذق الصور الكثيفة الدنياكية.
ك اف قلت اف مواليد عالم البرزخ ايضا مركبة مػن بسػايطها البرزخيػة فمػا بالهػا
التكوف كثيفة كبسائط هػذق الػدنيا ك مواليػدها قلقت اف المركػب مػن اللطػائف
الركحانية المطهرة عن االدناس الغريبة المكثفة ليس كالمركب من ذكي االدنػاس
ك الغرائب المنافرة أالتري اف الجبل مركب مػن عناصػر هػذق الػدنيا ك المػاس ايضػا
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مركب من عناصر هذق الدنيا لكن الماس من لطائف العناصر ك مطهراتها ك مصفياتها
ك مشاكالتها ك مماثالتها ك اجزاء الجبل غيرمطهرة ك غيرمصفاة فهذق الدنيا حصػلت
من تراكم تنزؿ بسائط البرزخ ك تعاكس اشعتها ك انوارها غير مشاكلة ك غير مماثلة
ك اما مواليدها فمن تركيب ذكات تلك الطبايع ك بينهما فػرؽ عظػيم بالجملػة مواليػد
ذلك العالم برزخية ك هي ايضا ثلثة اال انهػا كلهػا حيػة لصػفائها ك حكايتهػا المراتػب
العالية ك اثارها فالجل ذلك اف مواليد البرزخ كلها حيواف ذك حيػوة حساسػة دراكػة
مريدة متحركة فهي في البرزخ جماد حي ك معدف حي ك نبػات حػي يعنػي اف نسػبة
ادني مواليدق الي اعالها كنسبة الجماد الي النبات علي حذك ما مر انفا ك قد مر صػفة
تكونها من اف يد التقدير بعد ما عملت في بسايط هذا العالم ك صفتها ك ركبتها بخارا
مستعليا علي االخالط ك العناصر مخضت ذلك البخار مخػض السػقاء حتػي جمعػت
من كمونها اصوؿ عناصػرها الجوهريػة البرزخيػة الحيوانيػة فالفتهػا حيػوة حيوانيػة
فاشتعلت في ذلك البخار فتحرؾ ك اراد ك احس ك ليس حيوانية الحشرات المتقطعػة
كحيوانية الدكاب ك ال حيوانية الدكاب كحيوانيػة بػدف االنسػاف مػع انهػا كلهػا مػن
مواليد البرزخ ك تلك الحيوانات لما كانت مركبة مػن بسػايط دار البػرزخ المسػتقلة
في الجملة اذا فنيت ك تفككت عادت الي ما منه بدأت عود ممازجة ال عود مجػاكرة
اال اف تفككها علي االختالؼ فمنها ما هو طويل العمر ك هو اشػدها مفارقػة لبسػايط
هذق الدنيا ك اكثرها تصفيا ك منها ما هو قصير العمر ك هو اشػدها خلػودا فػي الػدنيا ك
ركونا اليها حتي اف منهػا مػا يتقطػع تقطػع االجسػاـ الدنياكيػة فمنهػا مػا اليبقػي بعػد
خراب البدف ك يتفرؽ بتفرقه ك منها ما يبقي قليال ك منها مػا يبقػي الػي نفخػة الصػعق
نعوذ با﵀ منها ك كلها فانية زايلة تعود الي ما منه بدأت عود ممازجة.
ك اما قوؿ اميرالمػؤمنين

اف الػنفس الحيوانيػة اصػلها االفػالؾ فػالمراد اف
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االفالؾ الشتعالها بحيوة البرزخ ملقحػة للبخػار المكػوف فػي قلػب الحيػواف ك نسػبة
حيوة بخار القلب الي الفلك كالضوء من الضوء ك السراج من السػراج ك الف الحيػوة
الحيوانية حقيقة من افالؾ عالم البرزخ التي هي في افالؾ هذق الػدنيا المشػتعلة بهػا
فسميت بها كما يسمي الػدخاف المشػتعل بالنػار ك يسػمي البخػار الػذي فػي القلػب
بالركح الحيواني ك لذا قاؿ اميرالمؤمنين

انبعاثها من القلػب ك الػذي ظػاهر فػي

القلب هو البخار المشتعل بالحيوة بالجملة لدار البرزخ ايضا افالؾ هي جهػات فعػل
ا﵀ سبحانه ك عناصر هي جهات مفعوليته ك لها عقل هو عرشها ك نفس هي كرسػيها
ك االفػػالؾ جهػػات تعلقػػات الػػنفس بعناصػػرها ك طبػػايع هػػي عناصػػرها ك مػػواد هػػي
حصصها ك امثلة هي صورها ك اجساـ هي المؤلفة من عناصػرها ك اف كػاف كػل تلػك
ال دار بالنسبة الي هذق الدار برزخا بين الدهر ك الزماف ك من حيث الصورة مثػاال فػي
كلية ما سوي ا﵀ سبحانه ك هو المثاؿ الذي قػدمناق سػابقا فػي ضػمن كليػات العػالم
بالجملػػة اهػػل دار البػػرزخ اذا مػػاتوا بػػالموت العػػاـ الػػذي يبطػػل فيػػه كػػل حػػاس ك
محسوس يدفنوف في الطبيعة الكلية التي هي الكيفيات الجوهرية التي منها تركبػت
بسائط تلك الدار فالتبقػي اال الطبػايع الجوهريػة ك يفنػي جميػع تراكيبهػا ك مثلهػا ك
موادها ك تعود الي ما بدأت منه من الطبايع ك تلك المثل ايضا تمحي من لوح موادهػا
ك تثبت في عالم اآلخرة الذي هو كسط الدهر ك يعلمها ا﵀ كما مر ك هي حاضرة في
امكنػة حػدكدها ك اكقػات كجودهػا عنػد ا﵀ سػبحانه علػي نحػو مػا مػر ك ليسػت اذا
ببرزخية فانما هي دهرية محضة ك كجود المحو في رتبػة اليوجػب خػركج الشػيء
عن علم ا﵀ ك انتفاؤق عن موضػع حػدق ك كقتػه بػل ال محػو فػي الحقيقػة ك كػل مثػاؿ
زماني اك برزخي ثابت في حدق ك مقامه ابد االبد اليضل ربي ك الينسػي ك مػا دخػل
في ملك ا﵀ اليخرج من ملكه كما اف زيدا دخل في ملك ا﵀ ك اليخرج من ملك ا﵀
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ك لكن كاف دنياكيا فصار برزخيا ك سيصير اخركيا ك كذلك المثل كانت حين كانت
زمانية فصارت بعد المحو الظاهر الوجداني عن لوح الزمػاف برزخيػة ثػم دهريػة ك
هي هي تلك المثل الزمانية كما اف زيدا هو الزيد الزماني فافهم.
ك اما الدار اآلخرة فهػي دار بعػد دار البػرزخ ك فوقهػا ك لهػا افػالؾ ك عناصػر ك
افالكها في افالؾ البرزخ في افالؾ هذق الػدار ك عناصػرها فػي عناصػر البػرزخ فػي
عناصر هذق الدنيا ك مواليدها في مواليد البرزخ في مواليد هػذق الػدنيا ك قػد تنزلػت
الي البرزخ فصارت فيه بالقوة ك تنزلت بالبرزخ الػي الػدنيا فصػارت فيهػا بػالقوة ك
انما يخرج ك يحيي بنداء اقبل كل جزك يجيب من الدنيا حتي يستخرج منػه البػرزخ
ثم اآلخرة فاف اجاب فله برزخ اك ك اخرة ك اف لميجب فػال اخػرة لػه اك ك ال بػرزخ ك
مواليد تلك الدار كلها نفوس ناطقة اي تنطق اال اف بعضها علػي الصػورة االنسػانية ك
هي الناطقة القدسية اشبه االشياء بالنفوس الملكية ك هي التػي مقرهػا العلػوـ ك هػي
من كرسي ذلك العالم ك بعضها علي الصورة الشيطانية ك هي االمػارة بالسػوء ك هػي
من افالؾ ذلك العالم لكن من حيث انفسها ك بعضها علػي صػورة الحيوانػات ك هػي
التي من فلك قمر ذلك العالم ك بعضها علي صػورة النباتػات ك هػي التػي مػن صػفايا
عناصر ذلك العالم ك بعضها علي صورة الجمػادات ك هػي مػن ظػواهر عناصػر ذلػك
العالم لكن جميعها حية نفسانية ناطقة ك التكوف اال في االنساف فالتي فػي الشػياطين
ك الحيواف ك النبات ك الجماد ليست حصصا من تلػك النفػوس ك تلػك النفػوس لػيس
فيها كثرات عالم الدنيا ك البرزخ بل كل كاحدة منها متحدة بوحدة كاحديػة دهريػة
يعني ال قواـ لجزء مػن اجزائهػا اال مػع اآلخػر كالكسػر ك االنكسػار حيػث ال ظهػور
للكسر اال باالنكسار ك ال تحقق لالنكسار اال بالكسر ك جميع تلك الدار حية بالذات
ك اف الدار اآلخرة لهي الحيواف ك لجميع مراتبها شعور انساني ك لتلك الػدار افػالؾ ك
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عناصر متشاكلة متماثلة متداخلة غير متزايلة فعرشها فػي كرسػيها ك همػا فػي افالكهػا ك
هي جميعها في عناصرها ك هي بعضها في البعض تتحد منظرا ك تتعدد مخبرا كػل مرتبػة
منها شرط المرتبة االخري التحقق للدانية اال بالعالية ك ال ظهور للعالية اال بالدانية.
ك اما النفوس الجزئية فقد امتازت بعضها عن بعض بصورها ك تخطيطاتها التي
هي الصور العلمية ك العمليػة الحاصػلة لهػا مػن اكتسػاباتها مػن االبػداف البرزخيػة ك
الدنياكية ك شدة حكايتها لما كراءها ك ضػعفها ك ذلػك اف الػدار اآلخػرة لمػا تلبسػت
باالعراض البرزخية استجنت فيها ك تبدؿ حيوتها بالموت ك فعليتها بالقوة ك تنزههػا
بالتلوث ك قوتها بالضعف ك كجودها بالعدـ فػي رتبػة البػرزخ ال فػي رتبتهػا ثػم لمػا
تلبست بالصورة الدنياكية جرت تلك االحواؿ علػي اللبػاس البرزخػي ايضػا فتمػثال
بالصػػور الدنياكيػػة ك هػػي صػػالحة للتطهيػػر ك التصػػفية ك رفػػع الغرايػػب ك االعػػراض
الحاجبة فلما عمػل ايػدي التقػدير فػي الحصػص الدنياكيػة ك اخػذت فػي تػدبيرها
طهرت ك صفت عن االعراض الهبائية حتي خرجت مػن كمونهػا الػنفس البرزخيػة
الحيوانيػػة ثػػم طهرتهػػا ك صػػفتها عػػن كثراتهػػا ك اعراضػػها ك غرايبهػػا الطبيعيػػة حتػػي
خرجت عن كمونها النفس الناطقة ك تلك الحصص مختلفة االجابة مختلفػة الكػم ك
الكيػػف مختلفػػة التطهػػر ك التصػػفي ك الػػتخلص فالجػػل ذلػػك اختلفػػت النفػػوس
المستخرجة علي حسب اخػتالؼ اجابتهػا لنػداء ألسػت بػربكم بالسػبق ك التػأخر ك
حسن االجابة ك سوئها فالجل ذلك اختلفت النفوس الجزئية فال ظهػور لالنفػس اال
باالجابة ك هي مقدمة كجودا فوؽ تلك االجابػة حػين االجابػة ال قبػل ك ال بعػد علػي
حسب تلك االجابة فساع سريع نجا ك الحق بطػيء رجػا ك متػأخر فػي النػار هػوي ك
كلها نفوس مستخرجة موجودة بالفعل.
ك اما النفس الكلية الكونية فهي موجودة مستخرجة مػن البػرزخ الكلػي ك هػو
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موجود مستخرج من الدنيا الكلية اي الجسم الكلي ك لهػا تمػثالت كليػة مسػتخرجة
من التمثالت البرزخية ك الدنياكية فاف الدنيا الكلية قد اجابت منهػا البسػايط الكليػة
الفلكية حين خلقػت ك حصػل لهػا بػرازخ ك اجابػت البػرازخ الكليػة الفلكيػة حػين
خلقت ك حصل لها نفوس كلية فالجل ذلػك تكػوف االفػالؾ ذكات نفػوس ك حيػوة
دائمػػا ك امػػا االرض الدنياكيػػة فهػػي ايضػػا مجيبػػة فػػي مسػػتقبل االكقػػات الزمانيػػة ك
مستخرجة منها االرض البرزخية فػي مسػتقبل االكقػات البرزخيػة ك هػذا المضػي ك
الحاؿ ك االستقباؿ الزمانية ك البرزخية متعددة مترتبة في رتبها ك هػي كلهػا مجتمعػة
في الدهر في اف كاحد دهري فاالرض الدهرية النفسانية ايضا في الدهر ثابتػة حيػة
موجودة ثبوت نفوس االفالؾ فالنفس الكلية الكونية في الدهر موجودة ابدا دهريا
في الدهر برمتها التترقب حدكث فعلية لها مثل ما تترقب الزمانيػات ك البرزخيػات
فال محو فيها ك ال اثبات ك ليس فيها اختالؼ البداكات ك اف كاف يتدرج ظهورها فػي
الزماف ك البرزخ في اكقاتهما فالنفس الكلية نفس الجسم الكلي الموجود في جميػع
االزمنة ك االمكنة ك نفس الطبيعة الكليػة البرزخيػة الموجػودة فػي جميػع اكقاتهػا ك
امكنتها ك تمثالتها العامة ايضا موجودة متداخلة ال متزايلة متحدة في المنظر مختلفػة
في المخبر الختالفها في السبق ك التأخر ك حد االجابة.
ك اما النفوس الجزئية فهي ك اف كانت باجمعها موجودة في الدهر ك ال مضي ك
ال حاؿ ك ال استقباؿ زمانية ك ال برزخية فيه ك لكنها تمثالت النفس الكلية ك كماالتها
ك شئو نها ك مراتب اشعتها ك انوارها فتعطي النفس الكلية كػل كاحػدة منهػا اسػمها ك
حدها ك تعددها بحسب اختالؼ اجابتها في التقدـ ك التأخر ك كيفية االجابة فاف قلنا
انها قبل ظهور النفس الناطقة من البدف الدنياكي ال كجود لها في الػدهر فحػق فانهػا
حين تخلصها هنا توجد ك تمتاز في الدهر ك لكن هذا الحين حين دهري ك اف قلنا انها
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موجودة في الدهر اآلف ك اف تخلصت ك حصلت بعد الف سنة من بػدنها اآلتػي بعػد
الف سنة فحق فاف الدهر ليس فيه مضي ك ال حاؿ ك ال استقباؿ ك هػذا اآلف اف دهػري
فالقوؿ الفصل اف ا﵀ سبحانه خلق النفوس باجمعها قبل اف يخلػق ابػدانها فػي هػذق
الدنيا باربعة االؼ سنة من سني الدهر ك قبليػة الػدهر ك اآلف جميػع النفػوس برمتهػا
موجودة في الدهر ك كانت في الدهر قبل اف يخلق ا﵀ ادـ ك حواء باربعة االؼ سػنة ك
قبل يومنا هذا باربعة االؼ سنة ك قبل اخر يوـ من اياـ الػدنيا باربعػة االؼ سػنة ك انػي
قبل اف اقوؿ لك زيد قائم ماكنت قائال لك ك ماكنت تعلمه انػت فػي اربعػة االؼ سػنة
قبل هذا فاذا اخبرتك به ك علمت قد اخبرتك بػه ك علمتػه قبػل اآلف باربعػة االؼ سػنة
فافهم اف كنت تفهم ك اال فاسلم تسلم ك اني لو هذبت العبارة ك اقتصرت علي االشػارة
ماكنت تفهمه ك لكني كررت العبارة ك اكضحت االشارة لتفوز بالمراد اف كتب لك.
فصل :اعلم انه قد علم اكلوا االلباب اف االستدالؿ علي ما هنالك اليعلػم اال بمػا
هيهنا فكما اف هيهنا بسائط فػي عػالم النفػوس ايضػا بسػايط ك كمػا اف هيهنػا مواليػد
هنالك ايضا مواليد ك كما اف المواليد هنا مختلفة في المػادة ك الصػورة ك االعتػداؿ ك
االنحػػراؼ هنالػػك ايضػػا مختلفػػة ك كمػػا اف هيهنػػا التتحقػػق فػػي المولػػود الصػػورة
االنسػانية اال بعػػد كمػاؿ اعتدالػػه ك صػػفائه ك جامعيتػه لمراتػػب العػالم فػػاف الصػػورة
االنسانية هي مجموع صور العػالمين ك هػي المختصػر مػن اللػوح المحفػوظ ك هػي
تمثل التوحيد ك النبوة ك الوالية ك االعماؿ الصالحة ك عبادة ا﵀ سبحانه ك صػفة مشػية
ا﵀ المحبوبة كذلك هناؾ التتحقق للػنفس الناطقػة الصػورة االنسػانية اال اف تكػوف
معتدلة غاية االعتداؿ مصفاة غاية الصفاء مسػتجمعة للمراتػب ك اعتػدالها ك صػفائها
باالتصاؼ بصفات العقل ك امتثاؿ اكامرق ك نواهيه فاف العقل كسط الكل فػاذا تكػوف
علي احسن تقويم ك علي الصورة االنسانية ك هي النفس الناطقػة القدسػية االنسػانية
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اشبه االشياء بالنفوس الملكية ك مقرها العلوـ الحقػة الثابتػة فػي الكرسػي ك كمػا اف
هيهنا اذا لمتكن المواد معتدلة ك مصفاة ك مستجمعة للمراتب تنحرؼ صػورها الػي
صور الحيوانات ك ركحها من فلك القمر كذلك هناؾ تكوف النفػوس غيػر المعتدلػة
غير المستجمعة للمراتػب غيػر المصػفاة منحرفػة عػن الصػور االنسػانية الػي صػور
الحيوانات علي حسب اختالؼ موادهػا ك هػي الحيػواف النػاطق ك هػي تكػوف علػي
صورة االنساف اذا كانت مطيعة للقدسية ك اف كانت عاصية لهػا تكػوف علػي حسػب
اختالؼ موادها اما نابحا ك اما صاهال ك اما ناعقا ك اما زائرا اك غير ذلك علي حسب ما
يقتضيه طباعه ك ذلك اف الحيوانية التي في عالم النفوس ليس في حد ذاتها لها فصػل
مستقر ك هو تابع الكتساباتها ك اعمالها ك انما اكتفي عن فصلها بفصل القدسػية النهػا
هيأت لركػوب القدسػية فػاف ركبتهػا صػورتها بصػورتها كمػا تصػور النػار الػدخاف
المشتعل فيها بصورتها ك اف نزلت عنها فهي كدخاف صالال لصػور مختلفػة فيعتريهػا
الصػػور علػػي مقتضػػيات طبايعهػػا ك موادهػػا كمػػا ك كيفػػا ك القدسػػية التركبهػػا اال اذا
اعتدلت ك التنزؿ عنها اال اذا انحرفت فاف اعتػدلت تصػورت بصػورة القدسػية ك اف
انحرفت انحرفت علي حسب طبعها ك انما تتصور هذق الحيوانية بالصور المنحرفػة
اك المعتدلػة بحسػب الملكػات الحاصػلة لهػػا ك االعمػاؿ ك االقػواؿ ك االخػالؽ التػػي
تداكـ عليها حتي تصدر عنها من غير قصد جديد.
ك اعلم اف الوجود المطلق المسمي من حيث تجليه بما دكنػه بالمشػية هػو مػن
حيث الرب صػورة ا﵀ ك جسػرنا علػي هػذق اللفظػة لمػا ركي اف ا﵀ خلػق ادـ علػي
صورته ك صورته سبحانه صفته التي تجلي بها ال غير ك صفته هػي كمالػه الػذي هػو
مقتضي كاحديته فجميع علوـ ا﵀ ك اخالقه ك صػفاته الكماليػة ك اسػمائه الحسػني ك
صفاته النعمي تخطيطات صػورته ك تلػك الصػورة صػورة كاحديػة سػرمدية امريػة
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مقدسة عن جميع شوائب الكثرات ما لبست علي المادة السرمدية المتحػدة معهػا ك
هي حقيقة الصورة االنسانية ك مبدؤها ك منتهاها فالوجود المطلق من حيث الحق هو
االنساف المطلق ك اآلدـ االكؿ ك جميع ما سواق اثارق ك اكالدق ك االثر التاـ الكامل فػي
اصل الفطرة ك االيجاد يكوف علي صورة مؤثرق كما يكوف نور الشمس علي صػفتها
ك نور القمر علي صفته ك نور الشعلة علي صفتها ك كل شبال علي حسػب ذيػه فمػادة
االثر تحكي مادة المؤثر ك صورته تحكي صورته من حيػث الصػدكر عػن المػؤثر ك
هو حيث كجودق ك لكن بعد ما صدرت اآلثار حدث لها من حيث انفسػها قابليػات ك
ماهيات ك خصوصيات رتب ليست من المؤثر ك ال اليػه النهػا علػي خػالؼ كينونتػه
أالتشاهد هاتين الجهتين في الماء مثال فانك مرة تنظر اليه ك تري الجسم اي المتحيز
القابل لالبعاد فهذا حيػث المػؤثر فيػه ك كجػودق فتسػميه باسػمه ك يػدؿ عليػه ك هػو
ظهورق به عرؼ الجسم نفسه ك هو جسم محض ال غير ك مرة تنظر اليه بانه مػاء غيػر
تراب له مادة غير مادة التراب ك صورة غير صورة التراب ك هذا الحيث منه ليس من
الجسم ك ال اليه ك هو علي خػالؼ كينونتػه فلػو كػاف هػذا الحيػث منػه جسػما لكػاف
الجسم غير التراب ك يفني بفنػاء المػاء ك الحػاؿ اف التػراب جسػم ك الجسػم المطلػق
ليس بغير التراب ك ليس يفني الجسم بفنائه فالماء له كجود هو الجسػم ك ماهيػة هػو
المائية التي بها حدد ك ميز عن التراب ك هكذا لكل شيء كجود ك ماهية فاآلثػار مػن
حيث الوجود الذي هو حيث الصدكر ك حيث كونها شبحا للمؤثر تكوف علػي صػفة
المؤثر بل هي صفة المؤثر ك تمثله ك ظهورق ك اما من حيث الماهية الػذي هػو حيػث
انفسها تكوف علي خالؼ المؤثر في القدسي يا ادـ ركحك مػن ركحػي ك طبيعتػك
علي خالؼ كينونتي ك عن االنجيل ظاهرؾ للفناء ك باطنك انا ك الماهيات تختلػف
في طاعة الوجود ك المتابعة له ك في الرقة ك الغلظة ك الصفاء ك الكػدكرة ك التوحػد ك
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التكثر فكل ماهية اطاعت الوجود حق الطاعة صػفت ك اعتػدلت ك اسػتقامت فظهػر
فيها الوجود الذي هو شبال المؤثر علي حسب المػؤثر كػالمراة الصػافية المسػتقيمة
العرية عن اللوف ك الشكل فانها تحكي شبال االنساف علي ما هو عليه انسػانا مسػتقيما
علي احسن تقويم ك اف لمتطع الوجود ك عملت بهواها ك كانت غليظة كثيفة متكثػرة
انصبغ الشبال فيها علي حسبها كالمراة المصبوغة المنحرفة لها منها لوف ك شكل فػاف
غي ر الصورة االنسانية تغييرا جزئيا يشينها ك يقبحهػا ك اف بلػغ
بلغ لونها ك شكلها مبلغا ي
مبلغا اكثر يجعلهػا كصػور الشػياطين الجنيػة المشػوهة ك اف بلػغ مبلغػا اكثػر يجعلهػا
كصور الحيوانات كالمراة التي صنعها االفرنج ك تحكي صورة االنساف كخنزيػر اك
كلب ك اف بلغ مبلغا اكثر يجعلها كصور النباتات ك اف بلغ مبلغا اكثر يجعلها كجماد ك
انت لو تأملت في صور جميع ما هو غير االنساف الكامل لوجدت جميعها انحرافات
صػػورة االنسػػاف ك اعوجاجاتهػػا ك جميػػع ذلػػك النحػػراؼ القابليػػة ك حيػػث االنيػػة ك
الماهية ك جميع هذق المنحرفات قائمة بذلك الشبال المطلق الواقع من شبال االنسػاف
المطلق االكؿ كما اف جميع االشباح المحرفة في المرايػا باختالفهػا قائمػة بشػبحك
المستقيم الملقي فيها من شبحك المتصل بك المستقيم فافهم ضػرب االمثػاؿ ك كػم
من اية في السماكات ك االرض يمركف عليها ك هم عنها معرضوف فاختالؼ المواليد
في الصور بحسب اختالؼ مرايا قوابلها ك تلك الصورة االنسانية ايضا تظهر في كػل
عالم بحسب مواد ذلك العالم فما كانت المواد رقيقة كانت تلك الصورة رقيقة ك مػا
كانت غليظة كانت غليظة ففي كل عالم ظهرت بحسبه الػي اف ظهػرت فػي المػواد
الجامعة المعتدلة الجسمانية علي هػذق الصػورة المشػهودة ك كلمػا تصػعد صػاعدا ك
رقت المادة ك نعمت نعمت الصورة ك تشاكلت تخطيطاتهػا ك اطرافهػا ك حػدكدها ك
نهاياتها ك كلمػا تنػزؿ نػازال ك غلظػت المػادة ك خشػنت خشػنت الصػورة ك تباينػت
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تخطيطاتها ك اطرافها ك حدكدها ك نهاياتها حتي جاءت علي ما تػري بالجملػة لػذلك
قلنا اف لعػالم الػنفس الناطقػة مواليػد كمػا اف لهػذا العػالم مواليػد ك كمػا اف المولػود
المعتدؿ الجامع لمراتبه يكوف علي هيئػة االنسػاف يكػوف المولػود المعتػدؿ الجػامع
لمراتب عالم النفس علي هيئة االنساف لكن بحسب لطافة مواد ذلػك العػالم ك ذلػك
المولود هو الذي حصػل فيػه حصػة مػن الكرسػي مػن حيػث طاعتػه للعػرش ك مػن
العرش بالفعل فاف كاف جامعا ك لكػن غيػر معتػدؿ ك صػاؼ ك فيػه حصػة مػن نفػس
عكس الكرسي ك هو الصخرة كاف ذلك المولود علي صورة ابليس الكلي الجػامع ك
ذلك اذا لميكن حصة الكرسية تابعة المػر العقػل فتكػوف مادتهػا مػن ظلمػة مخالفػة
العقل ك صورة عكس العقػل الػذي هػو الجهػل االكؿ الكلػي ك صػورتها مػن علمهػا
الباطل ك عملها الطالال ك هذق هي الػنفس االمػارة ك بنػت الجهػل ك كزيػرق ك الػنفس
االكلي قدسية مادتها من تأييد العقل ك صورتها مػن علمهػا الحػق ك عملهػا الصػالال ك
هي بنت العقل ك كزيرق ك هما نفساف ممتازتاف التجتمعاف بل تتعاقباف علي االبػداف
ك هذق النفس االمارة صورتها مجمع صور الباطل ك هي عكس صورة االنسػاف التػي
هي مجمع صور الحق ك هذق النفس ادهي ك امر ك اشر من النفوس الشػيطانية الجنيػة
بسبعين مرة ك رئيسهم ك سيدهم ك اميرهم ك مػا كػاف فيػه غيػر جػامع لهػا ك كػاف فيػه
حصص عنصرية ك حصص من افالكها من حيث انفسها ال من حيػث كونهػا تفصػيل
العرش ك الكرسي فذلك المولود ينحرؼ صورته الي صور الشياطين الجنية ك ذلك
اف االفالؾ اف كانت في طاعة العرش كانت سموات ك ابػواب الجنػاف ك عليػين ك اف
كانػػت فػػي طاعػػة هواهػػا كانػػت اراضػػي ك ابػػواب النيػػراف ك سػػجين أالتػػري انػػك
بمشاعرؾ النفسانية الفلكية تقدر اف تطيع ك تقدر اف تعصي فاف اطاعت فهي حظاير
الجناف فاف الجنة االصلية في الكرسي ك سػقف الجنػة عػرش الػرحمن ك اف عصػت
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فهي ضحضاح النار فاف النار االصػلية فػي عكػس الكرسػي ك هػو سػجين ك صػخرة
جهنم فاف كانت هذق النفس من حصص فلكية ك هي مطيعة منقادة للعقل ك القدسػية
تكوف علي صورة االنساف فاف عصت يوما انقلبت الي صورة الشياطين حين تعصػي
فاف تابت ك عادت الي الطاعة عادت الي االنسانية ثم اذا صار ملكتهػا الطاعػة تكػوف
صورته االصلية الصورة االنسانية ك تتلبس بصورة الشياطين بالعرض ك تزكؿ عنها ك
اذا صػػار ملكتهػػا العصػػياف تكػػوف صػػورته االصػػلية الشػػيطانية ك قػػد تتصػػور بصػػورة
االنساف بالعرض ك ستزكؿ عنها ك كذلك جعلنا لكل نبي عدكا شػياطين االنػس
اآلية ،ك ما ك اف غير جامع ك كاف فيػه حصػص عنصػرية ك حصػة مػن جػوزهر القمػر
فذلك المولود ينحرؼ صورته الي صور الحيوانات ك صورته من ملكاتػه ك طبايعػه
فاف حصػة جػوزهر القمػر غالبػة التعلػق بالطبػايع العنصػرية شػديدة التكسػب منهػا
فيحصل لحيونتػه فصػل مػن تكسػباته امػا نابحػا اك صػاهال اك زائػرا اك غيرهػا ك هػذا
الحيواف لرقة مادته سريع التقلب في الصور ك لكن اف انقاد للناطقػة القدسػية تصػور
بصورة علمها ك عملها النازلة اليه فيكوف حيوانا علي صورة االنساف ما انقػاد ك اطػاع
فمهما عصي انقلب صورته الي هيئة تناسب عصيانه ثم قد يكوف ملكته الطاعػة فلػو
خلي ك تطبعه عاد الي االنسانية ك حيونته عرضية فما يقع في اللمم عرضا يصير علػي
صورة الحيوانات بالعرض ك قد يكػوف ملكتػه العصػياف فلػو خلػي ك طبعػه عػاد الػي
الحيوانية ك انسانيته بالعرض ما اطاع بالعرض اف هم اال كاالنعاـ بل هم اضل اكلئك
هم الغػافلوف فلهػم قلػوب اليعقلػوف بهػا ك لهػم اذاف اليسػمعوف بهػا ك لهػم اعػين
اليبصركف بها ك اف لمتكن فيه حصة فلكية مطلقا ك لميصر فيه شػيء منهػا بالفعػل ك
كانت حصصه الفعلية العناصر ك حصل فيه صوافيها انحرؼ الػي النباتيػة ك صػورته
حينئذ علي حسب طبعه الليهػم اال اف يعتػدؿ ك يكػوف مطيعػا لظػواهر اكامػر العقػل ك
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القدسية فيكوف علي صورة االنساف ك لكن هذق الصػورة باقيػة مػا يطيػع فػاف عصػي
انقلب علي حسب عصيانه ك طبعه نباتا كأنهم خشب مسػندة يحسػبوف كػل صػيحة
عليهم هم العدك ك يتأصل ما هو بالملكة ك يصير عرضيا ما هػو بػاللمم ك اف كػاف فيػه
حصة من العناصر ك ليس صػوافيها فيػه بالفعػل يصػير علػي صػورة الجمػادات علػي
حسب اجزائه كما ك كيفا ك اف اعتدلت الحصص فيه ك كانػت مطيعػة يكػوف جمػادا
علي صورة االنساف ك اف كانت عاصية فهي كالحجارة اك اشد قسوة ك هذق المواليد
من حصص عالم النفس الحية فاف الدار اآلخرة لهي الحيواف ك هي كلها ناطقػة اال اف
صورها تختلف كما اف مواليد هػذا العػالم كلهػا جمػاد ك مػع ذلػك تختلػف صػورها
باختالؼ الحصص ك االعتداؿ ك االنحراؼ ك المطاكعة لمشية ا﵀ ك مخالفتها ك كما
اف االنساف الجمادي في هذا العالم فيه جمادية ك نباتيػة ك حيوانيػة ك انسػانية ك كلهػا
علي صورة االنساف ك في الحيواف الجمادي جمادية ك نباتية ك حيوانيػة ك كلهػا علػي
صورة الحيواف ك في النبات الجمادي جمادية ك نباتية ك كلتاهما علي صػورة النباتيػة
ك الجماد الجمادي علي صورة الجمادات كػذلك فػي عػالم النفػوس حرفػا بحػرؼ
ففي االنساف جميع تلك النفوس موجودة ك لػذلك لمػا قػاؿ كميػل اريػد اف تعرفنػي
نفسي قاؿ

اي النفس تريد ثم شرح النفوس فتدبر.

ثم اعلم اف هذق النفوس العاصػية كلهػا امػارة بالسػوء اال اف الػرئيس هػو بنػت
الجهل ك خادمها الشيطانية ك مركبهػا الحيوانيػة ك مرتعهػا النباتيػة ك ارضػها ك بيتهػا ك
اصطبلها ك مربطها الجمادية ك لالمارة درجات اذا توجهت الػي الطاعػة فػاف عرفػت
االكامر ك النواهي فهي ملهمة ك اف عملت ببعضها ك تركت بعضها فهي اللوامػة تلػوـ
علي الطاعة بطبعها ك علي المعصية بتطبعها ك اف ذلت ك انقادت للكل فهي المطمئنة
فاف انست فاستحسنت الطاعة فهي راضية فاف احسنت ك بػادرت فهػي مرضػية ك اف
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صارت ملكتها ك طبعها الثاني تدخل في عباد ا﵀ فتكوف كما قػاؿ ا﵀ سػبحانه فػاف
تابوا ك اقاموا الصلوة ك اتوا الزكوة فاخوانكم في الدين ك مواليكم فتكػوف اخػت
العقل في الدين ك ليست من ابيه ك ال من امػه ك امػا القدسػية فهػي بنتػه ك جػزؤق فػاف
مادتها صورته ك صورتها امتثاؿ امرق بالجملة اذا دخلػت فػي جملػة المػوالي تػدخل
الجنة بسالـ فتتنعم بنعيم صورة اعمالهػا الحسػنة ك امتثالهػا ك طاعتهػا ك مادتػه اكامػر
العقل الواصلة اليها بػالتبع فػاف العقػل اليكلػف اال نفسػه ك هػي القدسػية ك يحػرض
المؤمنين تبعا لنفسه ك لقوامهػا ك عيشػها ك االنسػاف الكػوني الجػامع لمجمػوع صػور
العالمين الذي هو انموذج الكل ك العالم الصغير فيه حصة مػن عػرش ذلػك العػالم ك
هي عقله ك حصة من عكسه ك هي جهله ك حصة من كرسي ذلك العالم ك هػي نفسػه
القدسية ك حصة من صخرة السػجين ك هػي نفسػه االمػارة ك حصػة مػن افػالؾ ذلػك
العالم ك هي جنيته المؤمنة ك هي ظل القدسية ك حصة من اراضي ذلك العػالم ك هػي
شيطنته ك حصة من جوزهر قمر ذلك العالم ك هي حيوانيته ك حصة من ارض الموت
ك هي مسوخيته ك حصة من صوافي عناصػرق الطيبػة ك هػي مػا لػه مػن كرؽ طػوبي ك
حصة من صوافي عناصرق الخبيثة ك هي ما لػه مػن كرؽ الزقػوـ ك حصػة مػن ظػواهر
عناصرق الطيبة ك هي تربته ك طينته الطيبة الحلوة ك حصة من ظواهرها الخبيثة ك هػي
طينته الخبيثة المرة فمن اطاع ك غلب من هذق المراتب مراتبػه النوريػة انقػادت فيػه
الحصص الظلمانية ك اسلمت ك امنت فكاف الشخص انسانا مؤمنا ك من غلب من هذق
المراتب مراتبه الظلمانية فرت المراتب النورانية ك لحقت باصولها الف اهػل الحػق
اليرتدكف ك اليطيعوف الباطل ك اليعصوف ا﵀ بطاعة المخلػوؽ ك هػو معنػي مػا ركي
اليزني الزاني ك هو مؤمن يعني اذا قارؼ الزنا فارقه ركح االيماف ك بقػي فيػه ركح
االسالـ فاذا انزعج ك تاب عاد اليه ركح االيمػاف فحػين يفارقػه ركح االيمػاف يلحػق
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باصله ك اما اذا اطاع يطيع باقي اركاحه ركح ايمانه ك تؤمن ك تنقاد له ك معني لحوقهػا
باصولها ك فرارها دقيق يحتاج الي رسم فصل مستقل.
فصل :اعلم اف ا﵀ سبحانه خلق االنساف الكػوني مػن مجمػوع حصػص بسػايط
عالم النفوس اذا كاف تاما كامال يعني اذا كاف االنساف كامال يكوف فيه من كل بسػيط
من عالم النفوس حصة بالفعل تكوف منشأ اثار ك افعاؿ ك قد يكوف ناقصا ك لػيس فيػه
مػن كػل كاحػد منهػا فيػه حصػة بالفعػل ك لكػن تكػوف بػالقوة كالبلػه ك المجػانين ك
المستضعفين ك ذلك اف استكماؿ الحصص في الجملة شػرط كقػوع التكليػف التػاـ
عليه ك اخذق بالحدكد ك ارادة جميع ما جاء به النبي

التي متعلقهػا جميػع االطػوار

منه ففيه حصة من عرش عالم النفوس ك منها قلبه ك حصة من كرسػي ذلػك العػالم ك
منها صدرق ك حصة من فلك زحػل ذلػك العػالم ك منهػا عاقلتػه ك مػن مشػتريه ك منهػا
عالمته ك من مريخه ك منها كاهمته ك من شمسػه ك منهػا كجػودق ك مػن زهرتػه ك منهػا
خياله ك من عطاردق ك منها فكرق ك من قمرق ك منهػا حيوتػه ك مػن صػوافي عناصػرق ك
منها نباتيته ك كبدق ك من ظواهرهػا ك منهػا جماديتػه ك اخالطػه ك سػاير بدنػه ك لكػل
كاحدة من هذق الحصص كجود اي جهة الي ربها به تعرؼ لها ك هو ما تري فيها مػن
الوجود الحق ك ماهية ك هي حيث هي هي ذات مادة ك صورة تمتاز بها عػن غيرهػا ك
لكل منهما مقتضيات ك كجودها مثاؿ العػالي الملقػي فػي هويتهػا المصػبوغ بصػبغها
المتخصص بذلك الصبغ بها ك ماهيتها هي حيث نفسها ك هما في انفسهما متضػادتاف
في اآلثار ك الصفات ك المقتضيات ك لكػن اليضػاد احػديهما مطلػق العػالي الطػاكي
لهما بل هما في الداللة عليه علي السواء نعم هما في انفسهما متضادتاف فػي النػور ك
الظلمة ك الخير ك الشر ك الكمػاؿ ك الػنقص ك العلػو ك السػفل ك السػعادة ك الشػقاكة ك
الحسن ك القبال ك غيرها ك هما في مقامهما مشيتاف ﵀ جل ك عز محبوبػة ك مبغوضػة ك
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كل كاحدة من هذق الحصص ال حراؾ لها اال بمحرؾ اعلي ك هو العقل الكلػي الػذي
من كرائها اك الجهل الكلي ك ذلك اف عالم النفوس كما عرفػت سػابقا صػورة للعقػل
الكوني الكلي الذي فوقها ك العقل الكوني ايضا في عالمه له كجود ك ماهية فوجودق
جهته الي ربه التي بها تعرؼ له ك هي ما يػري فيػه مػن الوجػود الحػق ك ماهيتػه هػي
حيث هو هو في مادته ك صورته ك هو من حيث الماهية جهػل كػوني كلػي ك جميػع
الوجودات الدانية مثل كجودق ك جميع الماهيات الدانية مثل ماهيته ك هو مػن حيػث
الرب عقل ك من حيػث الػنفس جهػل فػاف كانػت تلػك الحصػص النفسػية متوجهػة
مستمدة من جهة كجودها بامتثالها اكامر العقل ك طاعتهػا لػه يقػع فػي مػراة مادتهػا ك
صورتها مثاؿ العقل ك النفس الكلية االلهية ك ذلػك المثػاؿ مسػتجن فيهػا ك يسػتخرج
بترقيق حجبها بالطاعة ك العمل بطبع ذلك المثاؿ ك التهيؤ بهيئته فيشتعل ذلك المثػاؿ
فيها ك يحييها ك يحركها ك ذلك المثػاؿ هػو الوجػود ك المػادة ك الصػورة هػي الماهيػة
فذلك المثاؿ هو جهتهما الي ربهما الظػاهر لهمػا بالعػدؿ بػذلك المثػاؿ ك اف كانػت
معرضة عن العقل مستمدة من جهة ماهيتها اي من حيث هي هي بمادتها ك صػورتها
باعراضها عن الوجود الطاكي لهمػا ك مخالفتهػا للعقػل ك عصػيانها غلظػت ك كثفػت
فحجبت ذلك المثاؿ فستر عنها كجهه ك لميجر عليها احكامه فبقيت دخانا باردا غير
مشتعل بنار المثاؿ ك لكن يشتعل فيها حينئػذ مثػاؿ الجهػل الكلػي الطػاكي لهمػا مػن
حيث انفسهما ك ذلك الجهل الكلي هو كجه الماهية الكلية التػي فػي العػالم كمػا اف
العقل الكلي هو كجه الوجود الكلي الػذي فػي العػالم ك اف شػئت اف تريهمػا بعينػك
الرينك مثالهما في هذا العالم فانت لو نظرت الي اي كاحد مػن هػذق االجسػاـ التػي
في هذا العالم من حيث الجسمية لوجدته متحيزا قابال لالبعاد فهذا الحيث هو حيػث
كجود كل كاحد منها ك الجسم طاك للجميع ك اف نظػرت الػي كػل كاحػد مػن حيػث
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مادته ك صورته اللتين بهما يكوف غير غيرق فهو ماهيته ك حيػث هػو هػو ك كػذلك اذا
نظرت الي اي شيء في هذا العالم من حيث انه كجود فتػراق كائنػا ثابتػا فهػذا حيػث
كجودق ك حيثه الي ربه ك اف نظرت اليه من حيث مادتػه ك صػورته اللتػين بهمػا غيػر
غيرق فذلك حيث سترق ربه ك حيث انيته ك ماهيته ك حيػث هػو هػو فوجػود كػل داف
حيث اثريته للعالي ك حكايته لػه ك ماهيتػه حيػث هػو هػو ك سػترق للعػالي فالمػدرؾ
للمعاني الكلية اف كاف مطيعا المر ا﵀ سػبحانه متصػفا بصػفات مشػيته المحبوبػة اي
عامال علي حسب كجودق علي ما عرفت فهو عقػل يعبػد بػه الػرحمن ك يكتسػب بػه
الجناف ك اف كاف عامال بمقتضي ماهيته الساترة للرب ك جهة الوجود فهو الجهل.
ك اعلم اف كليات هذق العوالم التػي سػميناها قبػل كونيػة ك هػي فػوؽ عليػين ك
سجين ك الجنة ك النػار ك السػعادة ك الشػقاكة فػاف هػذق االمػور فػي عرصػة الصػفات
المتممة ك التمثالت ك الصفات فالجسم من حيث انه جسم ليس بعلوي ك ال سػفلي ك
ال سماكي ك ال ارضي ك انما هما في ظهوراته ك كذلك حاؿ سػاير الكليػات فػالكلي
الذي سميناق بالعقل الكلي اي اكؿ صادر عن المشية ك عرصة المعػاني الكليػة فانمػا
هو عقل كوني ك انما يكوف عقال شرعيا يعبد به الػرحمن ك يكتسػب بػه الجنػاف فػي
محمد ك اؿمحمد

العاملين علي حسب محبة ا﵀ ك اما في اعدائهم فيكوف جهػال

كليا يعصي به الرحمن ك يكتسب به النيراف ك كذلك الفػؤاد الكلػي هػو محبػة ا﵀ ك
معرفته في محمد ك اؿمحمد

ك اما فػي عػدكهم فهػو عػداكة ا﵀ ك انكػارق بػل ك

كذلك مشية ا﵀ المحبوبة هي المشية المتعلقة بمحمد ك اؿمحمد

ك اما المتعلقة

باعدائهم هي المشية المبغوضة الخذالنية فالكليات من حيػث انفسػها كونيػة لػيس
فيها سعادة ك ال شقاكة ك انما تكوف سعيدة ك شقية في االشخاص ك لذلك كاف النػاس
مع فعلية المراتب فيهم امة كاحدة فبعث ا﵀ النبيػين مبشػرين ك منػذرين فعنػد ذلػك
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اختلفوا فمنهم من امن ك صار من اهل العقل ك الػنفس الناطقػة القدسػية ك السػعادة ك
الجنة ك منهم من كفر ك صار من اهل الجهل ك النفس االمػارة ك الشػقاكة ك النػار فػاذا
الحصة العرشية التي في االنساف قلبه فاف كانت مطيعة يشتعل فيهػا نػار مثػاؿ العقػل
الكلي الشرعي فتحيي بها ك اف كانت عاصػية يشػتعل فيهػا نػار مثػاؿ الجهػل الكلػي
الشرعي فتحيي بها فذلك المثاؿ المصبوغ بصبغه عقله اك جهله الخاص به ك كػذلك
الحصة الكرسية فيه التػي هػي صػدرق اف اطاعػت اشػتعل فيهػا مثػاؿ الػنفس الكليػة
االلهية ك اال فمثاؿ النفس االمارة الكلية الشيطانية االنسػانية الكونيػة ك ذلػك المثػاؿ
المخصوص هو نفسه الخاصة به فاما ناطقة قدسية اك امارة بالسوء ك هكػذا فػي كػل
مرتبػػة مػػن مراتبػػه فتبػػين اف الناطقػػة القدسػػية فػػي االنسػػاف غيػػر االمػػارة ك اف كػػاف
مظهرهما كاحدا فاف عمل االنساف بمقتضي الناطقة القدسية يكػوف انسػانا شػرعيا ك
هي ركح ايمانه ك اف عمل بمقتضي نفسػه االمػارة يكػوف شػيطانا انسػيا ك هػي ركح
كفرق ك كذا الحصص الفلكية التي فيه فاف عمل االنساف بمقتضي عقله يكوف المثػل
الملقاة فيهػا نفسػه الجنيػة المؤمنػة ك اف عمػل بمقتضػي جهلػه تكػوف نفسػه الجنيػة
الشيطانية االمارة بالسوء ك هذق النفس فما دكنها طبعها الظلػم ك الغشػم ك الفسػاد لػو
لميسخرها نفس انسانية لبعدها عن المبدء فاف حػدث فػي االنسػاف ركح االيمػاف ك
عمل بمقتضاق صار انسانا ك سخر ساير النفوس االمارة بالسػوء فتطيػع الػي اف تسػير
في مراتبها التي ذكرت ك ذلػك اف الػنفس االمػارة كانػت متمكنػة فيػه قبػل مجػيء
العقل ك ركح االيماف فكلما عمل االنساف بمقتضي العقل ضعفت النفس االمارة الي
اف لمتقدر علػي التمػرد فاسػلمت الػي اف اطمئنػت تحػت طاعػة العقػل ك تصػورت
بصورة طاعته ك امتثاله فصارت اخته ك اف عمػل بمقتضػي الػنفس االمػارة ك الجهػل
فيكوف شيطانا انسيا ك اف تكرر عنه ذلك الي اف لمير العقل لنفسػه محػال رفػع العقػل
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الكلي عنايته عنه ك لحق مثاله به فذلك حين يفارقػه ركح االيمػاف ك يتصػور محلػه ك
مظهرق ك هو النفس الناطقة الشيطانية التي له بصورة النفس االمارة ك الظاهر فيها هو
الجهل ك النفس االمارة الكلية له ك هكذا االمر في كل مرتبة من مراتبه ك مثػاؿ ذلػك
اف دماغ االنساف اذا كاف معتدال صافيا يكوف متوجها الي العقل الكلي فيقع مثالػه فيػه
ك كلما يزيدق اعتداال ك صفاء يزداد ظهورق فيه ك اف كدر الدماغ ك سدت الرطوبػات
ك االبخرة مجاريه حالت بين البدف ك بين العقل فرفع العقل عنايته عنه ك ذهب مثالػه
اليه ك لحق به ك بقي الدماغ ظلمانيا من نور العقل ك جن االنسػاف فػاجرت الحيوانيػة
اراداتها في بدنه علػي خػالؼ االعتػداؿ ك علػي حسػب طبعهػا فيكػوف كالبهػائم اك
ا لسباع اك الطيور اك غيرها فاذا رد الي االعتداؿ ك الصفا توجه العقل ثانيا اليػه ك القػي
فيػػه مثالػػه فحمػػل الحيوانيػػة ك النباتيػػة علػػي االعتػػداؿ االنسػػاني ك صػػار عقػػاال لهمػػا
فالمولود الكامل التاـ في عالم النفوس له كما ذكرنػا جماديػة ك نباتيػة ك حيوانيػة ك
جنية ك انسانية كونية ك كل كاحػدة منهػا بكونيتهػا صػالحة للسػعادة ك الشػقاكة فػاف
كانت معتدلة ك صافية متوجهة الي العقل ظهر عليها مثالػه ك جػري منهػا افعالػه ك اف
كانت منحرفة كدرة متوجهة الي الجهل ظهر عليها مثاله ك جري منها افعالػه ك ذلػك
المثاؿ هو حقيقة جهة كل مرتبة الي مبدء الخير ك مبدء الشر ك مبدؤ الخير هو قاعدة
الوجود الكلي ك مبدؤ الشر قاعدة الماهية الكلية ك قاعدة الوجود في غاية القػرب ك
الحكاية ك قاعدة الشر في غاية البعد ك الحجػب ك همػا منطبقتػاف فػي الخػارج لػيس
بينهما بوف حسي كما مثلنا لك في هذا الفصل.
ك اعلم اف المتبادر المعركؼ في االخبػار مػن اطػالؽ لفػظ العقػل ك العػرش ك
الكرسي ما كاف منها علي حسب رضاء ا﵀ جل جالله فاليقػاؿ اف العقػل عصػي ك ال
في العرش ك الكرسي مخالف لرضاء ا﵀ جل جالله فالحصة العرشػية ك الكرسػية ك
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العقل ك مثاله كلها من النور ك الخير ك كلها من متعلقات االنساف ك التوجد في غيرها
ك نحن اذا ذكرنا فيها الوجهين قيدناها بالكونيػة لػتعلم المػراد ففػي الحقيقػة العقػل
اليعصي ك انما يعصي الجهل ك الحصة العرشية التعصي ك انمػا تعصػي الحصػة التػي
من الحوت ك الحصة الكرسية التعصػي ك انمػا تعصػي الحصػة التػي مػن الصػخرة ك
الثور فالتغفل بعد ذلك اذا عرفت ك لذلك كاف يقػاؿ اف الػنفس التػي مػن الكرسػي
التكوف اال قدسية انسانية ك النفس التي من حصص االفالؾ اف كانػت عاصػية فانمػا
هي تكوف امارة ك تسير في مراتبها الي اف تػدخل فػي عبػاد ا﵀ فاالمػارة ك اف كانػت
من عكس الكرسي اال اف افعالها تظهر في النفوس الفلكية فافهم.
ك اعلم اف الذي قلنػا اف الناطقػة القدسػية اذا غلبػت تسػخر االمػارة ك تسػبيها ك
االمارة اذا غلبت تفر القدسية ك تلحق بمبدئها تعبد ا﵀ فمرادنا اف االنساف مػا اصػابه
من حسنة فمن ا﵀ ك ما اصابه من سيئة فمن نفسه فهي هي التفارؽ نفسها ابدا فمبدؤ
الشر عندق دائما ك هي نفسه ك اما مبدؤ الخير فهو العػالي لػيس منػه ك ال اليػه كمػا اف
الجدار مبدؤ الظل منه ك اليه اليفارقه ك مبدؤ النور الذي عليه الشػمس فػاذا اسػتولي
عليه الشمس نورته ك تسخرق للنور فيستنير ك ينيػر مػا يقابلػه بػالعرض ك اذا اعػرض
الجدار عنها رفعت عنايتها عنه فلميكن له نور من ذات نفسه ك اليقدر الجدار علػي
احالة نور الشمس ظلمة ك كذلك المدرؾ للمعاني الكلية المسمي بالعقػل الكػوني
الذي عليه مدار التكليف له جهتاف جهة نسبة الي مشية ا﵀ ك محبته ك جهة هو هو فاف
غلب عليه جهة الرب اليعدـ جهة نفسه ك انما ترققها ك تلطفها ك تعػدلها ك اف غلػب عليػه
جهة النفس يرفع العالي عنايته الشرعية عنه ك يبقػي باقيػا بالعنايػة الكونيػة ك هػو المحػل
الذي يتصور بصورة المعصية ك يتبع جهة النفس فافهم.
فصل :اريد اف اذكر هنا سر التنعم ك التألم فانه مسئلة مشكلة يتحير فيها االلباب
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اعلم اف احب االشياء الي الشيء كجودق ك ابغض االشياء الي الشيء فناؤق ك عدمػه ك
الشيء يتقوي بشػكله ك يتضػعف بضػدق فػاذا كرد علػي االنسػاف مػا يشػاكله يقػوي
كجودق ك يتقوي به كما يقوي النار النػار ك اذا كرد علػي االنسػاف مػا يضػادق يضػعف
كجودق ك يتضعف به حتي اذا غلب الضد يفنيه ك يعدمه كما يضعف الماء النػار شػيئا
بعد شيء الي اف يطفيها ك يعدمها ك ذلك بين كاضػال ك اف ا﵀ سػبحانه خلػق االنسػاف
من كجود ك ماهية فوجودق جهة خيرق ك نورق ك كحدته ك ثباته ك دكامه ك ماهيته جهة
شرق ك ظلمته ك كثرته ك تزعزعه ك فنائه ك ذلك اف االزلية ك الغناء ك االستيالء ك القوة
ك القدرة ك البهاء كلها ﵀ االحد جػل جاللػه فاالنسػاف مػن حيػث الحكايػة ﵀ ك مػن
حيث انه ظهورق يكوف له كل خير ك من حيث نفسه هو عادـ جميػع ذلػك النػه ضػد
تلك الجهة من كل جهة ك كل من هاتين الجهتين تحتاج الي المدد ك تتقػوي بالمػدد
المشاكل البتة ك تضعف بالمنافر فاذا عمل االنسػاف بمقتضػي كجػودق يكػوف عملػه
اقداـ سلوكه الي ا﵀ سبحانه ك تقربه اليه ك لساف سؤاله ما يناسب الوجود فيمػدق ا﵀
الوهاب بما هو مشاكل كجودق ك لما كاف ك اليمكػن للماهيػة التفػرد عػن الوجػود ك
االنفصاؿ عنه تعاكف الوجود في عمله ك تشايعه علي خالؼ طبعها فتستمد هي ايضػا
بالعرض من جنس مدد الوجود فلما كاف المدد مشاكال للوجود يتقوي ك يػرد عليػه
ما يحبه فيستر به ك يتنعم ك يتلذذ بكل مدد كارد ك امػا الماهيػة ك اف كانػت تتػألم فػي
االكائل للمنافرة ك يشق عليها السير الي مبػدء الوجػود اال انهػا كلمػا تشػايع الوجػود
بقهرق اياها تستأنس الي اف تتلذذ ك تعود الي الفطرة االكلية التي فطر الخلػق عليهػا ك
تترؾ الفطرة المغيرة التي يدؿ عليها قوله آلمرنهم فليغيرف خلق ا﵀ ك ال تبديل
لخلق ا﵀ ك ذلك اف كلما دخل عرصة االكواف هو تمثل الوجود المطلق ك ظهػورق
ك اية الحق قاؿ الحسين

أيكوف لغيرؾ من الظهور ما ليس لك الدعاء ،فالوجود ك
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الماهية في الداللة عليه سبحانه كاحد ك كالهما مخلوقاف علػي فطػرة التوحيػد ك اف
الماهية تضاد الوجود ال امر ا﵀ جل ك عال كل شيء سػواؾ قػائم بػامرؾ الػذي خلػق
الليل ك النهار ك جعل الظلمات ك النور فالماهيػة مادامػت منهمكػة فػي المضػادة مػع
الوجود تتألم من جنس مددق فاذا استأنست ك ذكػرت فطرتهػا االكليػة تلػذذت بمػا
يشاكل الوجود البتة فالجل ذلك تصير راضية ثم مرضػية ثػم تػدخل فػي عبػاد ا﵀ ك
الجنة ك يتبدؿ سوادها ك ظلمتها بالزبرجدي الشفاؼ ك تتؤلأل ك تشرؽ نيرة ك تػدخل
في جملػة االنػوار ألمتسػمع اف الػركن الثالػث مػن اركػاف العػرش نػور اخضػر منػه
اخضرت كل خضرة فالماهية عند انهماكها في مضادة الوجود سوداء مظلمة حالكة
كالليل الدامس حاجبة لما كراءها من سر التوحيد ك نػور التفريػد ك لكػن اذا عملػت
بمقتضي الوجود يتغير لونها حتي تصير زرقػاء كػدرة ثػم زرقػاء صػافية ثػم تخضػر
خضرة غليظة حاجبة ثم تترقق ك تتلطف شيئا بعد شيء حتي تصػير زبرجديػة شػافة
لما كراء ها فيشتعل فيها نور التفريد فتصػير مػن ادلػة التوحيػد كمػا يشػتعل الػدخاف
االسود الكدر بالنار بعد تربيه شػيئا بعػد شػيء ك اتصػافه بصػفة النػار ك اف كػاف فػي
االكؿ مضادا لطبع النار فهذق الحالة المشتعلة الزبرجدية هي الفطرة االكلية لها التػي
خلقت عليها اذ جميع ما سوي ا﵀ سبحانه اثر مشيته ك االثػر يحكػي مػؤثرق ك يطػابق
صفته فالجل ذلك يتنعم الماهية ايضػا اخيػرا ك اف كانػت تتػألم اكال ك لػذلك كانػت
تصعب عليها الطاعة ك تكوف كلفة لها ك كلفت بها ح يفػت الجنػة بالمكػارق ك ح يفػت
النار بالشهوات ك ذلك في اكؿ االمػر ك اف اكليػاء ا﵀ يتلػذذكف بمناجػاة ا﵀ ك ذكػرق
كما يتلذذ ساير الناس بالمعاصي ك يتألموف من المعاصي كما يتألم ساير النػاس مػن
الطاعة فاهل الجنة لهم كجودهم ك ماهيتهم ك مع ذلك يتنعموف بنعيمهػا ك مالقػاة ا﵀
كما يتنعموف في الدنيا بعبادة ا﵀ ك طاعته فما لميستحل االنساف الطاعة ك يتلذذ منهػا
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في الدنيا لمتدخل نفسه في جملة عباد ا﵀ ك جنته ك امػا اذا عمػل االنسػاف بمقتضػي
ماهيته من حيث مضادتها للوجود شايعها الوجود اذ لميقدر علي التفرد عنها فمشت
باقداـ اعمالها الي مقاـ البعد عن المبػدء ك الظلمػة ك الكثػرة ك اسػتمد كجػودق ايضػا
بالعرض مما يشاكلها فيتألم الوجود بوركد غير المجانس غاية التألم ك امػا الماهيػة ك
اف كانت تتلذذ بوركد تلك االمداد ما لمتذكر فطرتها االكلية في الدنيا فتكوف الدنيا
سجن المؤمن اي الوجود ك جنة الكافر اال انها اذا زالت عنها اعراض الػدنيا ك صػفت
في الجملة ك ظهر فيهػا بػدايات الخلػق االكؿ تألمػت مػن كاردات االمػداد المنافيػة
للوجود ك فطرتها االكلية ك تدعو الليهم ا يخر لنا القيمة فاذا قامت القيمػة ك صػفت مػن
اعراض البرزخ ايضا ذكت حواسها ك عادت الي الفطرة االكلية التي طباعهػا الطاعػة
ك التلذذ بها ك لزمها ما اكتسبت من االمداد المنافية لها فيتألم اهل النار بوجػوداتهم ك
ماهياتهم.
ك اعلم اف ا﵀ سبحانه يقوؿ ماخلقت الجن ك االنس اال ليعبدكف ك محاؿ اف
يخلقهم للعبادة ثم يجعػل كيػانهم ك طبػاعهم منافيػا للعبػادة كيػف ك قػد خلػق الكػل
بمشيته ك جعل موادهم تمثل مادة المشية ك صورهم تمثل صورة المشػية أالتػري اف
العرش مثال جسم بمادته ك صورته ك الفرش جسم بمادته ك صػورته موادهمػا تمثػل
مػػادة الجسػػم ك صػػورهما تمثػػل صػػورة الجسػػم فالينافيػػاف الجسػػم ال بمادتهمػػا ك ال
بصورتهما فاذا كلفا بالعمػل بمقتضػي الجسػم كػاف ذلػك طباعهمػا فامػا اذا انهمػك
الفرش في فرشيته المضادة للعرش ك عمل بمقتضاها كاف ذلػك مػن تبديلػه الفطػرة
االكلية ك كذلك حاؿ كل شيء في الوجود ك الماهية فانهمػا تمػثال الوجػود المطلػق
كجودق اي مادته تمثل مادة الوجود المطلق ك صورته تمثل صورته فهو مػتمكن مػن
العمل بمقتضي الوجود المطلق المطابق لمحبة ا﵀ اذ هػو عػالم احببػت اف اعػرؼ ك
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لميكلف الخلق اال بالعمل بمقتضي محبة ا﵀ فلما اعرضػوا ك نظػركا الػي انفسػهم ك
عملوا بمقتضي تضاد بعضها مع بعض ك انهمكوا في ركية بعضهم لػبعض ك نسػوا ا﵀
جل جالله خالقهم ك باريهم جاءت المعاصي ك اما الوجود لبقائه علػي الفطػرة كػاف
طباعه العمل بمقتضي المشية لو خلي ك طبعه ك اما الماهية النهماكها في التضاد صار
طباعها المغيرة المعاصي فتتلذذ بالعرض في الدنيا ما داـ لمتذؾ حواسها ك لمتػذكر
فطرتها االكلية فالدنيا جنػة الكػافر لغفلتػه ك انهماكػه فيهػا فػاذا زاؿ عنهػا االعػراض
ذكػت مشػاعرها ك ذكػرت فطرتهػا االكليػػة ك لكنهػا مسػجونة فػي مكتسػباتها التػػي
احاطت بها فتتألم اشد التألم هذا ك قد تبعها كجودها ك غلظ فيها ك لها ميوؿ متشاكسة
ك اهواء مختلفة ك دكاع متشتتة ك تتجاذبها تلك الميوؿ ك االهواء ك الدكاعي ك تقطعها
اربا اربا ك يتقطع معها الوجود لما غلظ فيه فيتػألم ك يتػألم بػالتفرؽ ك التقطػع المضػاد
لالتصاؿ ك التوحد فيتأذي دائما بتلك االسباب فافهم راشدا موفقا جعلنا ا﵀ ك ايػاكم
من المخلصين في التوحيد ك العاملين بمقتضػي التفريػد ك لميكلػف ا﵀ سػبحانه اال
بالتوحيد ك مقتضياته ك شئونه في كل باب ك جميع الشػرايع امػر بالتوحيػد فػي كػل
مرتبة بحسبها ك في كل شيء بحسبه ك ماامركا اال ليعبدكا ا﵀ مخلصين لػه الػدين،
من قاؿ ال اله اال ا﵀ مخلصا كجبت له الجنة.
ك اما صفة النعيم ك العذاب االليم فاعلم اف ا﵀ سبحانه هو القديم القػائم بنفسػه
الغني عما سواق االحدي المقدس عن القوة ك االستعداد ك الصلوح المتذكت بالفعل
الذي اليتغير ك اليتبدؿ ك جميع ما سواق مخلوؽ له فقير اليه قائم به موجود له ممكػن
اف اكجدق ا﵀ جل ك عز يكوف ك اف لميوجدق اليكوف يحتاج في كجودق الي تػرجيال
ا﵀ كجودق علي عدمه ك فعليته علي قوته ك يمكن فيػه التغيػر ك التبػدؿ علػي حسػب
ترجيال المرجال فاكؿ مػا احػدث خلقػه الوجػود المطلػق فهػو مسػاكؽ مػع االمكػاف
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اليتقدـ احدهما علي صاحبه خلقه به ك هو قائم بامرق ك هو امرق ك قد كجػد بتػرجيال
ا﵀ كجودق ك هو ترجيال ا﵀ فاذا قد خرج جميع ما في امكانه الي كونه فوجودق حػاد
امكانػه ك امكانػه حػاد كجػودق اي لميبػق فػي امكانػه قػوة لمتخػرج الػي الوجػػود ك
لميوجد ما ليس في امكانه ك لما كاف هػو تػرجيال ا﵀ لمػا فػي امكانػه ك هػو اليفقػد
نفسه هو نفسه ك نفسه هو كاف موجودا سرمديا فهو كقت بين القدـ ك الحدث ك هػو
امر ا﵀ ك هو خلقه ك هو مشيته المخلوقة بنفسها فهو مشية مشػاؤها نفسػها ال غيػر ثػم
خلق بهذق المشية اي بظهورها الوجود الكلػي المقيػد ك الوجػود الكلػي المقيػد هػو
ظهورق فالوجود المقيد ايضا مخلوؽ بنفسه اذ نفسه ظهور الوجود المطلق فللوجػود
المقيد حيث فعلية هي تمثل حيث فعلية الوجود المطلق ك حيث مفعوليػة هػو تمثػل
حيث مفعولية المطلق ك ذلك اف الوجود المقيد بحيثيه بكله تمثل الوجود المطلػق ال
كجود له في الخارج اي ال ظهػور اال فيػه ك بػه كمػا ال تمثػل للجسػم المطلػق اال فػي
البسايط ك هذاف الحيثاف في الوجود المطلق بسيطاف متحداف ك فػي الوجػود المقيػد
مركباف ممتازاف ك اف لميوجد احدهما بدكف االخر اال اف النفس تقدر علػي التوجػه
الي احدهما بدكف االخر ك هذا الوجود المقيد الكلي امر ا﵀ المفعػولي ك هػو خلػق
ا﵀ القائم بامرق ك هو امرق ك قائم بالوجود المطلػق اي بظهػورق ك هػو ظهػورق فحيثػه
الفعلي فؤادق ك عقله ك ركحه ك نفسه ك حيثه المفعولي طبعه ك مادته ك مثاله ك جسػمه
ك هذق المراتب الثمانية كلها دهرية كما اف الوجود المطلق سرمدي ك كلهػا كليػات
كما اف الوجود المطلق معري عن الكلية ك الجزئية ك هذق الكليات من امكاف مقيد ك
لمتخرج من المطلق اذ االمكػاف المطلػق اليصػلال اال للوجػود المطلػق فاالمكانػات
المقيدة شبال منفصل عن الوجود المطلق اي عن صورته ال مادته التي هػي االمكػاف
المطلق اي بعد ما خرج من كموف االمكاف المطلق فعلية الوجود المطلػق ك صػورته
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كانت تلك الصورة صالحة للتجلػي باالمكػاف المقيػد فلمػا حػدث االمكػاف المقيػد
خرج من كمونه الوجودات المقيدة ثػم لمػا خلػق ا﵀ ذلػك الوجػود الكلػي المقيػد
احدث به التمثالت الجزئية اي بظهورق الذي هو نفػس تلػك التمػثالت فخلقهػا ا﵀
جل ك عز بامرق ك هي امرق ك خلقها بالوجود المطلق الذي هو االمر االكؿ اي بظهػور
ظهورق ك خلقها بذلك الوجود الكلي اي بظهػورق ك هػي ظهػورق فهػي فػي عرصػتها
مخلوقة بنفسها لها حيثاف ممتازاف في الخارج فحيػث فعليتهػا ك امريتهػا السػموات ك
حيث مفعوليتها ك مخلوقيتها االرضوف ك هما تمػثال حيثػي الوجػود الكلػي الػدهري
كما هو تمثل الوجود المطلق بحيثيه ك ال كجود للكلػي اي ال ظهػور فػي الخػارج اال
فيها فخلق ا﵀ سبحانه بحيث فعليتها من امكاف عناصػرها المواليػد ك هػي مخلوقػات
ا﵀ سبحانه بين ذلك الفعل ك ذلك االمكاف فالمولود هنا اية الوجود الكلػي المقيػد ك
هو اية الوجود المطلػق فػالوجود المطلػق ايضػا مولػود حػدث مػن عمػل سػماكات
السرمد في ارض امكانه فاخرج منه الولد الػذي هػو الوجػود المطلػق اال انهػا هنػاؾ
كلها مساكقة حادة بعضها لبعض ك كػذلك لمػا دارت السػموات الدهريػة التػي هػي
حيث الفعلية ك هي الفؤاد الي النفس علي ارض االمكاف الدهري التي هػي الطبيعػة
فما دكنها خرج من بينهما كلد الموجود الكلي الػدهري ك هػي ايضػا مسػاكقة دهػرا
حادة دهرا ك لما خلق ا﵀ التمثالت دارت السػموات التػي هػي حيػث الفعليػة علػي
االرضين التي هي حيث المفعولية فخرجػت المواليػد علػي حسػب اختالفهػا ك ايػة
الوجود المطلق ك الوجود الكلي ك تمثلهما هو االنساف الجامع فهو مشية ا﵀ الظػاهرة
ك العقل الكلي الظاهر ك الركح ك النفس الكلية ك هكذا ساير المراتػب الظػاهرة فػي
عرصة التمثالت ك باقي المواليد كجودات ناقصة لمتطػاكع تمػاـ امػر اآلمػر ك لسػنا
بصدد بياف هذق االمور هنا ك انما تجري استطرادا.
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بالجملة هذق الموجودات الكونية علي مػا سػمعت كلهػا مخلوقػة ﵀ سػبحانه
خلقها بمشيته علي تفصيل سمعت ك يعبر عن المشية باالمر ك بكلمة كن فػا﵀ اآلمػر
جل جالله يخاطب القوة الكامنة في االمكاف بقوله كن فيرجال بهذق الكلمػة كجػود
تلك القوة علػي عػدمها فيقويهػا حتػي يخرجهػا الػي الفعليػة ك هػي لػوال كلمػة كػن
لم توجد ابدا النه ال رجحاف لها من حيػث نفسػها ك كلمػة كػن موجػودة كاملػة فػي
الوجود لها قوة تكميل تلك القوة ك ترجيال كجودها علػي عػدمها فلمػا اشػرؽ كلمػة
كن علي ارض ذلك االمكاف غاص نورها في اعماقها حتي ينب ه ركاقد قواهػا ك احيػي
مواتها ك قوي ضعيفها حتي اقامها ك اخرجها الي عرصة الفعليػة فعلػي ذلػك يختلػف
كلمة كن بحسب اختالؼ ما ينبغي اف يوجد فكن لزيد غير كن لعمػرك ك هػي غيػر
كن لبكر ك هكذا فاف كػل مكمػل يكمػل علػي حسػب مػا هػو كامػل فيػه ظػاهر بػه
فالكلمة الباردة تخرج الباردة ك الحارة الحارة ك الرطبػة الرطبػة ك اليابسػة اليابسػة ك
هكذا فلليه سبحانه لكل مخلوؽ امر موجود كامل بالغ في صفة ذلك المخلػوؽ كمػا
انك تكتب االلف بحركة غير الحركة التي تكتػب بهػا البػاء ك هكػذا فالحركػة التػي
لاللف كاملة بالغة في االلفية بها تخرج االلفية من المداد ك الحركة التي للباء كاملػة
بالغة في البائية بها تخرج الباء مػن المػداد فالفعػل اليكػوف اال الكامػل فػي الوجػود
حتي يقدر علي ترجيال ما في قوة االمكاف ك تكميل ناقصه ك اال اليكػوف فعػال ك لمػا
كاف الوجود المطلق هو الكامػل فػي الوجػود صػار فعػال مطلقػا يتشػعب منػه جميػع
االفعاؿ ك هو الكن المطلقة ك جميع ما هو غيرهػا شػئونها ك ظهوراتهػا ك كػل شػأف ك
ظهور كامل في الوجػود الخػاص يمكػن اف يكمػل بػه قػوة مشػاكلة لػه فالكاينػات
موجودة بقوله سبحانه كن ك بقبوؿ تلك القوة االمكانية فتحدث جميعهػا بػين ذلػك
الفعل ك ذلك القبوؿ ك لها مادة ك صورة مادتها من شػعاع ذلػك الفعػل المتعلػق بهػا ك
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صورتها من قبوؿ تلك القوة ك قبوؿ ارض االمكاف ك تلك المادة هي مثاؿ ذلك الفعل
الملقي في مراة قابلية ذلك االمكاف اك هي كنطفة الرجل الملقاة في رحػم المػرأة ك
صورتها من نطفة امها ك تمثل ذلػك اف الوضػع المخصػوص الفلكػي هػو كلمػة كػن
الكاملة في صفتها يقع فضل كمالها ك نورها علي االرض فيقوي ما يشاكله من قويهػا
ك يقويه ك يخرجه الي الفعلية فيكوف الولد بين هػذا الفعػل ك هػذا القبػوؿ مادتػه مػن
ذلك النور ك صورته من استعداد االرض ك قبولها ك ذلك النور الػذي سػميناق المػادة
هو مثاؿ ذلك الوضع الملقي في هوية تلػك القػوة ك هػو جهتهػا الػي ربهػا ك هػي مػن
حيث هي جهة نفسها فذلك المثاؿ هو الوجػود ك تلػك الهويػة هػي الماهيػة ك الولػد
مركب من هذا الوجود علي حسب تلػك الماهيػة ك همػا يػداف للفاعػل مػا منعػك اف
بيدي فلما خلق ا﵀ هذا الشخص المولػود صػار هػو امكانػا المػور
تسجد لما خلقت ي
يمكن اف تظهر منه مع بقائه علي ما هو عليػه مػن الحركػات ك السػكنات مػن قيػاـ اك
قعود اك اكل اك شرب اك عطاء اك منع ك من االخالؽ ك الصػفات ك العلػوـ ك العقايػد ك
االعماؿ ك غيرها ك كلها فيه مستجن استجناف االشياء في االمكاف كما كاف كونه من
امكانات امكانه السابق فما يمكن ظهػورق منػه ايضػا معػدكـ ك بػالقوة اليخػرج مػن
العدـ الي الوجود اال بمرجحات هي اكامر ا﵀ سبحانه ك هي افعػاؿ ا﵀ الكاملػة فػي
ذلك الوصف فيحتاج حينئذ في خركج تلك االكصاؼ عنه الػي مشػيات ﵀ سػبحانه
يكوف لها انوار ك مثل تقع علي ارض قابلية امكانه فتقوي ضعاؼ قواق ك تحيي موات
ما هو مستجن مقبور فيه ك تنبه ركاقد ما فيه من القوي ك لوال تلك المشػيات لميظهػر
شيء من تلك القوي الي الفعلية ابدا ابدا كما لميخرج كينونته من امكانػه بنفسػها ك
تلك المشيات كلمات كونيػة كػل كلمػة منهػا كاملػة فػي صػفة خاصػة ظػاهرة بهػا
ضركرة اختالؼ تلػك الكلمػات فػي تعػددها ك قػد جعلهػا ا﵀ مختلفػة فػي صػفاتها
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ليخرج بكل كلمة مستجنا من تلك المستجنات فػي امكػاف المواليػد فػابتلي بعضػها
ببعض ك جعل كماؿ كل كاحد يدق في اخراج ما في اآلخػر بػالقوة فبتلػك الكلمػات
التي هي اكامرق ك هي كلمة كن منه اخرج من ارض قابلية كل مولود ما استجن فيهػا
فيسطع من كل كلمة نػور هػو مثالػه ك يقػع علػي ارض قابليػة المولػود ك يخالطهػا ك
يغوص فيها فينبه ما فيها راقد من جنسه أالتري اف االنساف يتقػوي شػجاعته بمقارنػة
الشجعاف ك جبنه بمعاشرة الجباف ك علمه بمساكرة العلماء ك فسقه بمجالسػة الفسػاؽ
ك هكذا ك بذلك يكوف المرء علي دين خليله ك من يتولهم منكم فانه منهم ك التركنوا
الي الذين ظلموا فتمسكم النار ك جميع هذق الكلمػات هػي اكامػر ا﵀ التشػريعية اذ
نحن نسمي هذق المواليد الوصفية بعرصة التشريع كما نسمي ذكات تلػك المواليػد
بالعرصة الكونية ك عرصػة التكػوين فػالتكوين يوجػد بػاالكامر الكونيػة ك التشػريع
يوجد باالكامر الشرعية فالصفات الفعلية الكاملة المكملة كلمات كن فػي التشػريع
كما اف الذكات الفعلية الكاملة المكملة كلمات فػي التكػوين ك كمػا اف المكونػات
حدثت باشراؽ كلمات كونيػة ك قبػوؿ االمكػاف تحػدث الشػرعيات ايضػا باشػراؽ
كلمات شرعية ك الكلمات الشرعية هي الصفات الكاملة في االكواف ك كما انه لػوال
الكلمات الكونية لميحدث مكوف ابدا لوال الكلمات الشرعية اليحػدث شػرع ابػدا
فالصفات الكاملة علي قسمين منها صفات تطابق رضاء ا﵀ ك محبته ك تطابق غػرض
ا﵀ من االيجاد ك هي صفات اكواف عملت بوجوداتها ك جهاتها الي ربهػا فهػي علػي
كفق مقتضي التوحيد ك ظهور التفريد فهي مشية ا﵀ المحبوبة ك مما امر ا﵀ به كمنهػا
صفات تخالف رضػاء ا﵀ ك محبتػه ك غػرض ا﵀ مػن االيجػاد ك هػي صػفات اكػواف
عملت بماهياتها ك جهاتها الي انفسها فهي علي كفق التكثر ك مخالفة لظهور التوحيد
فهػػي مشػػية ا﵀ المبغوضػػة ك هػػذا الحػػب ك الػػبغض فػػي عرصػػة التشػػريع ك اال ففػػي
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التكوين هي كلها كماالت كونية توافق مشية ا﵀ الكونية فهي بمشيتك دكف قولك
مؤتمرة ك بارادتك دكف نهيك منزجرة سجد له سواد الليل ك بياض النهػار ك اف مػن
شيء اال يسبال بحمدق ك كل قػد علػم صػلوته ك تسػبيحه ك ا﵀ جػل ك عػز اجػل مػن
افيكوف في ملكه عاص متمرد عن امرق هػذا ك جميػع مػا يػري ك مػا اليػري ظهػورق
ليس لغيرق من الظهور ما ليس له اليري فيها نور اال نػورق ك اليسػمع فيهػا صػوت اال
صوته ك لكن في عرصة التشريع صفات هي من مقتضيات الوجودات ك صفات هي
من مقتضيات الماهيات فالصػفات االكلػي محبوبػة مرغػوب فيهػا ك الثانيػة صػفات
مبغوضػػة علػػي اف الوجػػودات دائمػػة ثابت ػة مؤتلفػػة ك متحػػدة قػػاهرة غالبػػة نافػػذة ك
الماهيات زائلة فانية متفرقة متكثرة مقهورة مغلوبة جامػدة فػالوجودات محبوبػات
هذق الرتبة ك الماهيات مبغوضات هذق الرتبة علي ما عرفت فػي التػنعم ك التػألم انفػا
فلما خلق ا﵀ االكواف ك جعلها امكاف مػا كلفهػا بػه ك لميمكػن خػركج قػوة كصػفية
تشريعية منهػا اال بكلمػات فعليػة كصػفية شػرعية خلػق الخػراج تلػك القػوي تلػك
الكلمات التي هي اكامرق التشريعية محبوبة اك مبغوضة ك اخػرج بهػا تلػك القػوي ك
هي مقادير ا﵀ التي هي في اعماؿ العبػاد التػي هػي القبػوالت كػالركح فػي الجسػد
فلوال ركح القدر لميكن لجسد القبوؿ حصوؿ ك لػوال جسػد القبػوؿ لميكػن لػركح
القدر ظهور فجميع االكواف اقدار ا﵀ ك اكامرق ك مشياته ك ايديه في اخراج مػا كمػن
في امكانها كل فيما هو كامل فيه فكل كاحد من حيػث يػد الفاعػل ك مػن حيػث يػد
القابل ك يحدث االكواف الشرعية من بينها.
فاذا عرفت ذلك فاعلم اف مجمع تلك المشيات ك معدف تلك االرادات ك اعظم
تلك االسباب كجػود محمػد ك اؿمحمػد المعصػومين المطهػرين

العػاملين فػي

جميع عقايدهم ك علػومهم ك صػفاتهم ك اعمػالهم ك اقػوالهم ك جميػع مػا يبػرز مػنهم
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بمقتضي امر ا﵀ سبحانه ك مشيته المحبوبة التي هػي كجػودهم سػالـ ا﵀ علػيهم ثػم
بعدهم في الدرجة االنبياء ثم االكصياء ثم النقباء ثم النجباء ثم العلمػاء ثػم الصػلحاء
ثم الذين فيهم صفة محبوبة اك صفات محبوبػات علػي نهػج الكمػاؿ ثػم الحيوانػات
التي فيها صفة اك صفات حسنة ثم النباتات التي فيهػا طبيعػة حسػنة ثػم الجمػادات ك
جميع ذلك كلمات امرية في جهة فعلية كاملة فيها ك لما كاف محمد ك اؿمحمػد
اكؿ كل خير ك اصله ك فرعه ك معدنه ك مأكاق ك منتهاق ك كل من فيه جهة كماؿ ك خير
فانما هو منهم ك اليهم فاف ذلك الشيء في ذلػك الخيػر عامػل بجهػة كجػودق ك جهػة
كجود كل من هو دكنهم فانما هو مثالهم الملقي في هوية ذلك الشػيء فػاف االنبيػاء
فمن د كنهم خلقوا من شعاعهم بل من شػعاع تنػزؿ نػورهم ك تنػزؿ تنػزلهم ك هكػذا
فمهما كاف في شيء خير فمنهم ك اليهم في الزيارة اف ذكر الخير كنتم اكله ك اصله
ك فرعه ك معدنه ك مأكاق ك منتهاق ك فيهػا الحق معكم ك فيكم ك منكم ك الػيكم ك انػتم
اهله ك معدنه الزيارة ،فهم سالـ ا﵀ عليهم اصل الشجرة االمرية التشريعية ك البػاقي
رءكس ذلك االمر ك كجوهه كما اف اصل المشية الكونية هو الوجػود المطلػق ك لهػا
رءكس ك كجوق في سػاير العػوالم ك المراتػب فمحمػد ك اؿمحمػد

هػم امػر ا﵀

التشريعي ك كلمة كن للتشريع خاطب ا﵀ سبحانه بها ما استجن في القوابل ك تفصل
تلك الكلمة التامة المباركة بجزئيات يعبر عنها بالفاظ ك هي صل ك صم ك زؾ ك حػج
ك انفق ك احسن ك امثاؿ ذلك فهذق الفػاظ حقايقهػا صػلوتهم ك صػيامهم ك زكػوتهم ك
حجهم ك هكذا كما اف في الكوف تفصػل كلمػة كػن المطلقػة الػي كػن زيػدا ك كػن
عمركا ك كن فقيرا ك كػن غنيػا ك كػن اسػود ك كػن ابػيض ك هكػذا فجميػع عقايػدها
المباركة ك علومها ك صفاتها ك اعمالها ك احوالها ك اقوالها هي بانفسها مشية تشػريعية
بها يستخرج ا﵀ كنوز قوي امكانات االشػياء اف لكػم فػي رسػوؿ ا﵀ اسػوة حسػنة
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كهذق االكامر هي تعبيػرات تلػك العقايػد ك العلػم ك الصػفات ك غيرهػا عبػر بهػا فػي
الشرع فتلك االكامر كائنة مػا كانػت مشػيات ا﵀ ك كلماتػه يسػطع عنهػا انػوار منبثػة
فتشرؽ علي ارض قوابل االكواف التي هي امكاف الصفات التشػريعية فتغػوص فيهػا
فمنها ما يحيي ما فيه بالقوة من جنس تلك االنوار ك يتقػوي بهػا فيخػرج الػي الفعليػة
فيتصف صاحبه به كما اف نور الوضع المخصوص السػماكي المناسػب لليػاقوت اذا
كقع علي االرض فمن االراضي ما يتقػوي مػا فيهػا مػن الياقوتيػة ك منهػا مػا اليتقػوي فمػا
تقوي منها يصير معدف الياقوت ك يتكوف فيه الياقوت له كجود من ذلػك النػور الملقػي ك
صورة من خصوص االرض ك هكذا ساير المواليد فاذا لما كقع نػور صػلوة تلػك الكلمػة
التامة علي ارض قوابل االكواف فمنها ما يتقوي ما فيه من قوة الصلوة فيخرج منه الصػلوة
الي الفعلية فيكوف ذلك االمكاف كائنا شرعيا مصليا ك منه مػا اليتقػوي صػلوته فالتخػرج
فاليتكوف فاليكوف مصليا ك علي هذق فقس ما سواها من جانب الخير.
ك اعلػػم اف عكػػس جميػػع مػػا ذكػػر ثابػػت فػػي جانػػب الشػػر ك سػػجين يعنػػي اف
اعداءهم اصل كل شر ك من فركعهم كل فاحشة ك جميع الكلمات الشرية رءكس ك
كجػػوق للكلمػػة التامػػة الشػػرية التػػي هػػي االكؿ ابوالػػدكاهي ك هػػي الكلمػػة االمريػػة
الشرعية المبغوضة ك هي اسم من اسماء ا﵀ سبحانه ك فعل مػن افعالػه ألمتسػمع فػي
الدعاء اف االماـ

يسأؿ ا﵀ باالمم الهالكة ك يسػميها اسػم ا﵀ سػبحانه ك ألمتسػمع

ا﵀ يقسم بالليل اذ ادبر ك اذا سجي ك من هذا الباب قسم ا﵀ سبحانه بالتين ك الزيتوف
ك طور سينين ك البلد االمين ك ساير خلقه فانها كلها اسماؤق ك كلماته فلميقسم ا﵀ اال
باسمائه المباركة ك صفاته الكاملة فتلك الكلمة اسػم ا﵀ ك فعلػه ك يضػاؼ جميػع مػا
يصدر منه الي ا﵀ سبحانه ك لكن القلوب الضػعيفة التتحمػل هػذق المعػاني قػاؿ ا﵀
سبحانه قد مكر الذين من قبلهم فلليه المكر جميعا ك قاؿ زينا لهػم اعمػالهم
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مع اف الشيطاف يزين لهم اعمالهم كما في اي اخر قل ا﵀ خالق كػل شػيء
كل من عند ا﵀

قػل

يضل من يشاء ك يهدي من يشاء مع اف الشيطاف ك اتباعه يضلوف

الناس ا﵀ خلقكم ك ما تعملوف بالجملة هي كلمة مبغوضة ﵀ سبحانه من سػلطها ا﵀
عليه ك اخرج بها ما استجن فيه من جنسها فقد ابغضه في القدسي ما معناق اني انػا ا﵀
ال اله اال انا خلقت الخير ك الشر طوبي لمن اجريت علي يديػه الخيػر ك كيػل لمػن
اجريت علي يديه الشر الخبر ،ك اليلزـ من ذلك ابدا جبر فاف االمر بػين االمػرين ك
هو الفعل ك القبوؿ ك ليس اخراج تلك الكلمة ما في االكػواف مػن جنسػها بااللجػاء ك
االضطرار ألمتسمع نطق تلك الكلمة ك احتجاجها حيث يقػوؿ ماكػاف لػي علػيكم
مػػن سػػلطاف اال اف دعػػوتكم فاسػػتجبتم لػػي فالتلومػػوني ك لومػػوا انفسػػكم مػػا انػػا
بمصرخكم ك ما انتم بمصرخي اآلية.
بالجملة كما اف تلك الكلمة المحبوبة نفس صفاتها اكامػر ك عبػر عنهػا بالفػاظ
كذلك تلك الكلمة المبغوضة نفس صفاتها اكامر خذالنية فانها تػدعو الػي نفسػها ك
لكن الكلمة المحبوبة تنهي عنها كما اف الكلمة المبغوضة تنهي عن صػفات الكلمػة
المحبوبة فهي بنفسها في نفسها الي نفسها امػر ك دعػاء تقػوؿ اتػرؾ الصػلوة ك افطػر
الصوـ ك كل حق الفقراء ك اترؾ الحج ك الجهاد ك نصرة االكليػاء ك هكػذا فيػرد هػذق
االكامر ك تلك االكامر االكلي علي االنساف ك تغوصاف في ارض امكانه ك هػو بنفسػه
مركب من كجػود يقػدر اف يطيػع بػه االكامػر المحبوبػة ك ماهيػة يقػدر اف يطيػع بهػا
االكامر المبغوضة فايها غلبت عليه ك اطاع ايهػا يظهػر مػن ارض امكػاف كونػه نبػات
ذلك العمل اما حلوا اك مرا فكذلك يصدر من الناس اعمػالهم ك لػوال ذلػك لميصػدر
من احد عمل ك ما تري من انك فاعل باالرادة تفعل ما تشاء فهػو لغفلتػك عػن الواقػع
اليس اف بدنك اليتحرؾ اال بتحريك ركحك ك اف ركحك اليتحرؾ اال بميل يحػدث
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فيه ك ذلك الميل كاف في كمونه فالذي يخرج الميل الي الظهور دكاع تقارف الركح
فتخػرج مػػن كمػوف الػػركح ميلػه علػػي حسػػب قبػوؿ الػػركح ك لػوال تلػػك الػػدكاعي
لميتحرؾ ميل الركح ابدا اذ ال مرجال له من ذات نفسه ك اال لكاف ابػديا فػاذ كجػدناق
حدث ك لميكن عرفنػا اف لػه مرجحػا مػن غيػر نفسػه ك ذلػك المػرجال هػو الػداعي
المشوؽ المزين فيخرج ميلك من الكمػوف الػي البػركز فيتحػرؾ الػركح الػي ذلػك
الوجه فيتحرؾ معه البدف بالمشايعة ك االتصاؿ فتحسب انك تتحرؾ من غيػر محػرؾ
داع بالجملة الشيء المعدكـ اليرجال كجودق نفسه ك اليرجحه معدكـ مثله فالبػد ك
اف يرجحه موجود غيرق كائنا ما كاف بالغا ما بلغ ك لعلك تنبهػت ك استشػعرت اف مػن
اعظم اسباب التكميل للناقصين كجود االنبياء ك المرسلين ثػم االكصػياء المرضػيين
ثم االكلياء السابقين المقربين ثم االخواف من اصحاب اليمين فمن عػدؿ عػنهم كقػع
تحت مرجحات الشر المغوية الرجسة الملعونة اك يبقي كماالته في عرصة العػدـ ك
يبقي ناقصا ك ذلك عادة ا﵀ سبحانه في خلقه ك بابه فيهم لػذلك التكميػل فمػن حػاد
عنه حاد عن الحق الي الباطل ك لذلك تري جل الخلػق اال قلػيال قلػيال مرتمسػين فػي
رمػػوس الػػنقص ك الغفلػػة ك الجهالػػة ك تػػريهم سػػنين عديػػدة علػػي حػػاؿ كاحػػدة اف
لميتنزلوا ك انما ذلك لعدـ يقيػنهم بايػات ا﵀ ك عػدـ كقػوع القػوؿ علػيهم فػاذا كقػع
القوؿ عليهم اخرجنا لهم دابة من االرض تكلمهم اف الناس كانوا باياتنا اليوقنػوف
فافهم اف كنت تفهم.
فاذا عرفت هذق المقدمات حػاف لػك اف اذكػر صػفة النعػيم ك العػذاب االلػيم
فاعلم اف النعيم كما عرفت هو المدد الماليم للوجود اذ به التلذذ ك التقوي ك الصػحة
ال غير ك العذاب هو المػدد المنػافر للوجػود كمػا عرفػت اذ بػه التػألم ك التضػعف ك
المرض ال غير فالمدد النازؿ علي االنساف مدداف مدد كوني ك هو ما يصله من مشػية
﴿﴾84

ا﵀ الكونية من النور الساطع الدائم الذي به حفظه فلو قبض ذلػك النػور لمحػة لػرد
الكائن الي عدـ قوة االمكػاف فبادامػة ذلػك النػور ك اشػراقه الػدائم يحفظػه راجحػا
بالفعل موجودا فذلك النور هو ما من ا﵀ سبحانه في مددق ك ينصبغ فػي مػراة قابليتػه
الخاصة حتي يتخصص ذلك النور به فتلك الهويػة مسػتمدة دائمػا ك ا﵀ جػل جاللػه
ممدق دائما ك تلك الهوية بتوجهها الي ا﵀ سبحانه ك انفعالها ك قبولها تسػتمد دائمػا ك
يمدق ا﵀ جل جالله دائما ك كذلك يكوف االمر في الشرع فاالمر الشرعي يسطع منه
نور منبث علي القوابل االمكانية ك هو امر ك نداء اقبل ك نورق المصػدر الصػادر عنػه
فاالمر قوؿ صل ك الصلوة نورق ك مثاله المنبث علي مرايا القوابل ك هكػذا زؾ زكػوة
ك حج حجا ك صم صوما فتلك االنوار السػاطعة تقػع علػي القوابػل فمػا اجػاب منػه ك
صلي ك صار مصليا ك صاـ ك صار صائما ك هكػذا نبػت مػن ارض قابليتػه نبػات ذلػك
العمل فالمدد الشرعي هنا هػو تأييػد الشػارع ك امػدادق ببػث نػور اعمالػه ك اقوالػه ك
احواله فمن عمل بتلك االكامر هو القابػل لػذلك المػدد ك هػو المسػتمد فػالقبوالت
التي هي االعماؿ هي اقداـ السالكين في السير الي رب العػالمين ك السػنة السػائلين
حاجتهم في سؤاؿ خير الرازقين ك قاضي حوائج السائلين ك تلك االمداد المػذكورة
هػػي اسػػتجابة الػػدعاء ك قضػػاء الحاجػػة ك التأييػػد ك التسػػديد الػػذين امنػػوا ك عملػػوا
الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم ك كذلك فػي طػرؼ المقابػل يحصػل مػن االمػر
الشرعي الخذالني ظل يقع علي القوابل ك هو المػدد الظلمػاني المػولم المبعػد عػن
الخير ك اعمالها السنتها السائلة ك ايديها التي هي بالحوائج مرفوعة ك اقدامها السالكة
فتلك االمداد النورية هي حقيقة الجنة ك تلك االمداد الظلمانية هي حقيقػة النػار اذ ال
ملذذ سوي االكلي ك ال مولم سوي الثانيػة ك االعمػاؿ صػورهما كمػا ركي االعمػاؿ
صور الثواب ك العقاب ك هذق االعماؿ تخصص تلك االمػداد العامػة باصػحابها كمػا
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يخصص الثمن الماؿ العاـ في السػوؽ بباذلػه ك لػوال ذلػك الػثمن منػك لميتخصػص
شػيء مػن السػوؽ بػك ك كػذلك سػػوؽ الجنػة ك النػار ال خصوصػية لهمػا باحػد مػػن
المكلفين ك انما يختص نعيمها بالمكلف الخاص بحسب عملػه فػاف قلنػا اف الجػزاء
يوـ القيمة نفس االكصاؼ فانما نريد به اف االكصاؼ صػور الجػزاء تسػمية الشػيء
بصورته الظاهرة به كما تسمي زيدا زيدا بصورته فزيد صورة ك الصورة زيد فبهػذا
اللحاظ قاؿ ا﵀ سبحانه سيجزيهم كصفهم انه حكيم علػيم ك مػاتجزكف اال مػا
كنتم تعملوف  ،ليس لالنساف اال ما سعي ك اف لوحظ اف نفس الجزاء هػو ذلػك
المدد العاـ ك انما يخصص ك يتعلػق بالشػخص بسػبب عملػه فيقػاؿ اف الجػزاء بسػبب
العمل الفالنػي ك بهػذا اللحػاظ قػاؿ ا﵀ سػبحانه كلمػا خبػت زدنػاهم سػعيرا ذلػك
جزاؤهم بانهم كفركا باياتنا ك قالوا أئذا كنا عظاما ك رفاتا أئنا لمبعوثوف ك قاؿ ذلك
جزاؤهم جهنم بما كفركا ك اتخذكا اياتي ك رسلي هزؤا ك قاؿ اف الذين يكسػبوف
االثم سيجزكف بما كانوا يقترفوف ك قاؿ ذكقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملوف .
بالجملة النعيم هو المدد النوري النازؿ من المشية المحبوبة الشرعية التي هي
كجود محمد ك اهل بيته الطيبين الطػاهرين السػاطع المنبػث فػي عرصػات االكػواف
المقوي لوجوداتهم فهو الجنة ك النعيم كما ركي اف الجنة ك الحػورالعين خلقتػا مػن
نور الحسين

ك يختص بكل شخص بعمله ك ينصبغ في مػراة عملػه ك يحصػل لػه

درجات ك مراتب ك انواع فاالمداد المتعلقة بهم باعمػالهم الصػادرة عػن جمػاديتهم
تتصػػور بصػػورة القصػػور ك االرض ك االنهػػار ك المتعلقػػة باعمػػالهم الصػػادرة عػػن
معدنيتهم تتصور لهم بصور الذهب ك الفضة ك الماس ك اليواقيت ك غيرها ك المتعلقة
باعمالهم الصادرة عن نباتيتهم تتصور لهػم بصػورة االشػجار ك االزهػار ك االنػوار ك
غيرها ك المتعلقة باعمالهم الصػادرة عػن حيػوانيتهم تتصػور لهػم بصػورة الطيػور ك
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الخيل ك النجائب ك غيرها ك المتعلقة باعمالهم الصػادرة عػن جنيػتهم تتصػور بصػور
الوصائف ك الخدـ ك غيػرهم ك المتعلقػة باعمػالهم الصػادرة عػن انسػانيتهم تتصػور
بصػػور الحػػور ك االزكاج ك غيػػرهن ك المتعلقػػة بعقايػػدهم ك علػػومهم يحصػػل لهػػم
درجات علمية الجنة اسفلها طعاـ ك شػراب ك اعالهػا علػم ك المتعلقػة بػاركاحهم ك
عقولهم ك افئدتهم يحصل لهم زيارة االنبياء ك اؿمحمد

ك لقاؤ ا﵀ اذا تػنعم اهػل

الجنة بالجنة تنعم اهل ا﵀ بلقاء ا﵀ ك علػي عكػس ذلػك تتصػور االمػداد الظلمانيػة
بمهاكي جهنم ك اكديتها ك جبالها ك حجارة الكبريت ك الزقػوـ ك كالبهػا ك سػباعها ك
حشراتها ك الشياطين المقيضة.
ك اعلم اف الذي يقتضيه االدلة اف صنوؼ النعيم ك العػذاب فػي اآلخػرة تكػوف
علي صفة صنوؼ مواليد هػذق الػدنيا ال علػي هيئاتهػا فػي هػذق الػدنيا فػاف الهيئػات
الدنياكية علي حسب المواد الدنياكية الكثيفة ك علػي حسػب اقتضػاء اكضػاع الػدنيا
فاما في اآلخرة فهيئات صنوؼ النعيم ك العذاب تكوف علي صفة هذق المواليػد كمػا
اف هيئة االنساف تكوف علي هيئة عقائػدق ك اعمالػه ك اخالقػه فعقػارب جهػنم تكػوف
علي هيئة النميمة ك خيل الجنة تكوف علي هيئػة الجمػاؿ ك التكبػر علػي اعػداء ا﵀ ك
علي هذق فقس ما سويها ك ما من دابة في االرض ك ال طاير يطير بجناحيه اال امم امثالكم
فافهم ك في ما ذكرنا في هذا الفصل من االصوؿ حل مشكالت كثيرة اف فهمته.
فصل :اعلم انه قػد مضػي فػي هػذا الكتػاب مكػررا ك سػيأتي اف شػاء ا﵀ ذكػر
الوجود ك الماهية ك معرفتهما اصل يبتني عليه اكثػر مسػائلنا فػال علينػا اف نػذكر هنػا
شطرا من شرحهما حتي يكوف الناظر في كتابنا هذا علي بصيرة من امرهما.
اعلم انا مرة نطلق الوجود ك نريد به المػادة سػواء كانػت مػادة نوعيػة اك مػادة
شخصية ك نطلق الماهية ك نريد بها الصورة سواء كانت الصػورة النوعيػة اك الصػورة
﴿﴾82

الشخصية ك المراد بالنوع الوجود المقيد ك هو الخلػق االكؿ ك هػو بمنزلػة المػاء فػي
خلق النبات ك هو الماء الذي منه كل شيء حي له مادة ك هي الرطوبة المأخوذة مػن
االمكاف المقيد ك صورة ك هي اليبوسة المأخوذة منه فالرطوبة هي الشػبال المنفصػل
من امر ا﵀ الكوني ك مثاله الملقي ك اليبوسة هي نفس تلػك الرطوبػة ك انيتهػا ك هػي
حيث هي هي ك هي الصورة المقومة مادته تحكي مػادة امػر ا﵀ الكػوني ك صػورته
تحكي صورة امر ا﵀ ك هو الوجود النػوعي ثػم يؤخػذ مػن هػذا النػوع حصػة ك هػي
المادة الثانية ك الوجود الثاني ك المادة الشخصية ك حصة من ارض االمكاف فيتركػب
منهما النبات ك لكن هذق الحصة االرضية هي تمثػل الحصػة االرضػية االكلػي ك هػي
الصورة المتممة ك الصػورة الشخصػية ك هػي الكػم ك الكيػف ك الوقػت ك المكػاف ك
الجهة ك الرتبة ك الوضع ك االجل ك الكتاب فمثاؿ الخلق االكؿ الخشب فػاف لػه مػادة
نوعية ك صورة نوعية بها يمتاز عن ساير االنواع ك بهما يحصل الخشب فبعػد تحقػق
الخشب يؤخذ منه حصة ك يضم بها حدكد السرير ك هي الصورة المتممػة الشخصػية
التي اليتمثل الشيء في الخارج اال بها ك هي الظهور الذي هو تماـ البطوف ك الفعليػة
التي هي تماـ القوة ك سمي الخشب بالنوع الف جميع االشخاص كالسرير ك الباب ك
الضريال ك غيرها مما يصنع من الخشػب فيػه بػالقوة ك هػو صػالال الف يتصػور بصػور
جميعها فهو نوع بالنسبة الي تلك االشخاص ك امكاف لها ثم يؤخذ منه حصة ك تصور
بالصورة الشخصية البابية اك السريرية ك المراد بهذق الحصص هنا ليس علي ظاهرها
فػػاف الخشػػب مػػن حيػػث انػػه خشػػب اليتحصػػص ك لػػو تحصػػص الخشػػب النػػوعي
لميصدؽ علي كل حصة اسم تماـ الخشب ك انما التحصيص الواقعي يقع علي الكػم
الظاهري له أالتري انك لو فرقت يمن ًا من الماء في ثمػاف اكاف كػاف كػل حصػة ثمػن
المن ال ثمن المػاء ك كػل حصػة مػاء تػاـ فػالمن الكمػي يمكػن اف يتحصػص بثمػاف
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حصص فهو امكاف الحصص ك اما صورة الماء المقومة فهي ليست بامكاف الحصص
المتحصص المنفعػل بػل هػي امكػاف الظهػور بػالمن ك االثمػاف ك لػذا يعطػي جميػع
االفراد اسمه ك حدق كما حققنا في ساير كتبنا ك يػدرؾ ذلػك فػي االفػراد اذا قطعػت
النظر عن جميع المعينات الشخصية أالتري انك لو قطعت النظر عػن خصوصػية حػدكد
الباب ك السرير ك الضريال ك الصنم ك الصػندكؽ لوجػدت الخشػب فػي جميعهػا عالنيػة
ظاهرا ك هو المادة النوعية السارية في الكل ك هذا احد معاني الوجود ك الماهية.
ك مرة نطلق الوجود ك نريد به جهة الشيء الي ربه سواء فيها المادة النوعيػة ك
الشخصية ك الصورة النوعية ك الشخصية فانهما برتبتيهما لهما جهة ائية ﵀ الحق جػل
ك عز ك هي المعبر عنها بالفؤاد عند اؿمحمد

المشار اليه في الكتػاب ماكػذب

الفؤاد ما رأي ك هي النور الذي خلق منه المؤمن المشاراليه في النبوي اتقوا فراسة
المػؤمن فانػه ينظػػر بنػور ا﵀ الػػذي فسػرق الصػػادؽ
كالمشاراليه في قوله

اي النػور الػػذي خلػق منػػه

اف ا﵀ خلق المؤمن من نورق ك صبغه في رحمته فالمؤمن

اخو المؤمن البيه ك امه ابوق النور ك امه الرحمة ك مرة نطلق الماهية ك نريد منها جهة
الشيء الي نفسه ك هػي حيػث هػو هػو فهػي مػن حيػث هػي هػي التػدؿ علػي ا﵀ ك
اليعرؼ بها ك لكػن معرفػة هػذين عسػير جػدا اال لمػن كتػب ا﵀ لػه ك الاظننػي قػد
علػي
شرحت ذلك في كتاب كما احب ك الاجد احدا يتحملها حق تحملها ك لكن ال ي
من االشارة اليها بغامض العبارة علي كجه االختصار.
اعلم اف ا﵀ سبحانه احد اليتناهي الي حد فاليتناهي الي سرمد ك ال الي دهر ك
ال الي زماف ك ال الي امكاف ك ال كوف ك ال عين ال الي ذات ك ال صفة ك ال الي فعػل ك ال
الي اثر ال الي جوهر ك ال الي عرض ك ال الػي شػيء ممػا هػو سػواق ك ذلػك الجػل اف
جميع ما سواق معه ممتنع فهو اذ ذاؾ هو ليس شيء غيرق علي معني االمتنػاع ك جميػع
﴿﴾83

ما سواق مركب من كجود اي مادة ك ماهية اي صورة كائنا ما كاف بالغا ما بلغ ك ممكن
ذك قوة اليخرج شيء من قوتػه الػي الفعليػة اال بفعػل ا﵀ سػبحانه ك امػرق الػذي هػو
مكمل جميع تلك القوي ك مخرجها من العدـ الي الوجػود بفضػل كمالػه الػذي هػو
شعاعه ك نورق ك مثاله فكل ما سواق مركب من ذلك المثاؿ ك مػن قابليػة تلػك القػوة ك
ذلك المثاؿ هو مادة ذلك المكػوف ك تلػك القابليػة هػي صػورته فهػذا التركيػب فػي
المخلوؽ االكؿ المخلوؽ بنفسػه اي المشػية علػي حسػبها ك فػي سػاير اثارهػا علػي
حسبها ك تلك المخلوقات برمتها بمادتها ك صورتها كماؿ ا﵀ الحق ك ظهػورق تجلػي
لها بها ك بها امتنع منها ك اليها حاكمها ك اليه االشارة بقوؿ الحسين

أيكوف لغيػرؾ

من الظهور ما ليس لك حتي يكوف هو المظهر لك متي غبت حتي تحتاج الي دليل
يدؿ عليك ك متي بعدت حتي يكوف اآلثار هي التي توصلني اليك ك بما في الدعاء
اليري فيها نور اال نورؾ ك اليسمع فيها صوت اال صوتك ك بما في الدعاء ايضا انت
اكجد في مكاني ك بما في الكتاب سنريهم اياتنا في اآلفػاؽ ك فػي انفسػهم حتػي
يتبين لهم انه الحق أكلم يكف بربك انػه علػي كػل شػيء شػهيد اي موجػود فػي
غيبتك ك في حضرتك ك بقوله قل اي شيء اكبر شهادة قل ا﵀ ك هو قوله تعػالي
شهد ا﵀ انه ال اله اال هو فهذا المقاـ هو العػين الحػق الػذي اعػار ا﵀ خلقػه اياهػا
حتي يركق بها ك يعرفوق بها ك هو الفؤاد ماكذب الفؤاد ما رأي ك هػذا الحيػث يػدرؾ
بعد كشف السػبحات ك محػو الموهومػات ك هتػك االسػتار لظهػور االسػرار ك هػذا
الحيث هو الحق الظاهر ك ظاهر الحػق ك فػي حيػث الػرب درجػات ك مقامػات لسػنا
بصدد بيانها هنا ك لها حيث الي نفسػها مػن سػرمد ك دهػر ك زمػاف ك عقػل ك نفػس ك
جسم ك سماء ك ارض ك غير ذلك ك هو الماهية التي بها امتنع منها ك هذا الحيث اغلظه
ك قاعدته عند التراب الذي هو ابعد المراتب عن المبدء ك يرؽ كلمػا يصػعد صػاعدا
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الي السرمد يعني انك اذا قطعت النظر عن جهة ظهور الرب ك لمتنظر اليه ك لمترق ك
كقعت في كرطة الكثرات ك الخصوصػيات كجػدت اشػياء عديػدة متباينػة متضػادة
متعاندة ك عرصة ظلمانية اذا اخرجت يدؾ لمتكد تراهػا ك حجبػت عػن رؤيػة تلػك
االنوار ك منعت عن درؾ تلك االسػرار ك ابتليػت باالغيػار ك ضػرب امامػك االسػتار
فحينئذ كجدت زيدا ك عمركا ك بكرا ك سػماء ك ارضػا ك غيػر ذلػك مػن المخلوقػات
فهذق عرصة الماهيات ك الطبايع التي هي علي خالؼ كينونة الحق فالمخلوؽ نفسه
كونه هو هو خطيئة موبقة ك معصية ك مخالفة مهلكة ك لنعم ما قاؿ الشاعر:
كجودؾ ذنب اليقاس به ذنب

اذا قلت مااذنبت قالػت مجيبػة

فهذق هي الماهية التي نقوؿ انها ظلمة ك شر ك نقص ك فساد فانها من مقتضيات
الكثرة ك نقوؿ اف جهة الرب نػور ك خيػر ك كمػاؿ ك صػالح ك امثػاؿ ذلػك فانهػا مػن
مقتضيات الوحدة فجهة الػرب هػي الربوبيػة ك جهػة الػنفس هػي العبوديػة المشػار
اليهما بقوله

العبودية جوهرة كنهها الربوبية ك الحق ك الخلق المشار اليهمػا فػي

حديث الرضا

حق ك خلق ال ثالث بينهما ك ال ثالث غيرهمػا النػك التجػد جهػة

الرب اال بكشف جهة النفس ك ال جهة الػنفس اال بقطػع النظػر عػن جهػة الػرب ك ال
ثالث بينهما ك ال ثالث غيرهما ك اعلػم انػه ال تفاضػل فػي جهػة الػرب ك ال تعػدد ك ال
اختالؼ فاف كل ما فيه شائبة االختالؼ فهو من الخلق ك في الخلق.
ك اما الماهية ففي مراتبها اختالفات كثيػرة فمنهػا رقيقػة ك منهػا غليظػة ك منهػا
كثيفة ك منها لطيفة ك منها حاجبة ك منها شافة حاكية ك منهػا اشػد توحػدا ك منهػا اشػد
تكثرا ك منها شهادية ك منها غيبية الي غير ذلك من االختالفػات ك اكثفهػا ك اغلظهػا ك
احجبها ك اشدها تكثػرا التػراب المسػمي بالػذرة الػذي هػو ابعػد الموجػودات عػن
المبدء ك كلما تصعد صاعدة ترؽ ك تلطف ك تصير اشد شػفوفا ك اقػل تكثػرا ك اكثػر
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توحدا الي اف يصل اعلي العقل الكلي في العػالم المسػمي بالػدرة فتفاضػل االشػياء
برقة الماهية ك غلظتها ك شفوفها ك حجبها ك توحػدها ك تكثرهػا ك بهػذق االختالفػات
الماهية حصل لها مبدؤ ك منتهي ك امر ك خلق ك علل ك معلوالت ك اسػباب ك مسػببات
ك منير ك انوار ك مؤثر ك اثػار ك طػوؿ ك عػرض ك ترتػب ك تشػوش ك مػادة ك صػورة ك
جنس ك نوع ك فصل ك شخص ك جوهر ك عرض ك غيػر ذلػك مػن الكثػرات فجميػع
ذلك في الماهية ك ليس في جهة الرب جل جالله اختالؼ ك تعدد بوجه من الوجوق
ك يستوي عندق العلل ك المعلوالت ك االسباب ك المسببات اف كل من في السػموات
عدا ك لكن هذق الماهيات في
عدهم ي
ك االرض اال اتي الرحمن عبدا لقد احصيهم ك ي
كونها ماهية منها ما قد رقت ك شفت ك تشػاكلت اجزاؤهػا حتػي توحػدت فصػارت
فانية مضمحلة متالشية من حيث نفسها فلمتر ك رأي منها جهة الرب كلمػا نظػرت ك
فحصت فلمير اال الػرب ك صػفاته ك اسػماؤق ك افعالػه ك اخالقػه ك منهػا مػا بقػي فيهػا
استمساؾ ما فبقي ذكرها ك صدر عنها اثار ضعيفة في الجملة ك منها ما يشتد فيه ذلػك
ك يشتد الي اف يبلغ مبلغا لميبق فيه لربه ذكر اال قلػيال ك غايتهػا اف اليبقػي فيهػا ذكػر
للرب ك لم يبد له اثر ك صفة ك فعل ك يكوف جميع الذكر ك الظهور ك الصفة ك الفعل ك
االثر لنفسها ك هي مقاـ التراب الذي هو في غاية الحجػب النػوار الػرب جػل ك عػال
فمن كاف ماهيته علي كفق صفة الرب جل ك عػال فهػو السػعيد ك المػؤمن ك مػن اهػل
الجنػػة ك عليػػين ك اهػػل النػػور ك الخيػػر ك الكمػػاؿ ك الهيمنػػة ك السػػلطنة ك االسػػتيالء ك
الحكم اطعني فيما امرتك اجعلك مثلي تقوؿ للشيء كن فيكوف ك غنيا التفتقر ك حيا
التموت ك من كاف ماهيته علي خالؼ صفة الرب ك ضػدها فهػو الشػقي ك الكػافر ك
من اهل النار ك سجين ك اهل الظلمة ك الشػر ك الػنقص ك المقهوريػة ك المحكوميػة ك
المحنة ك المهنة ك اف ا﵀ سبحانه لما خلق االشياء من االمكػاف امكػن فػي الماهيػات
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الترقي ك التنزؿ ك الترقق ك التغلظ فػيمكن للماهيػة الغليظػة اف تصػير رقيقػة شػافة ك
للماهية الرقيقة اف تصير غليظة حاجبة ك جعل لترقيقها ك تغليظهػا اسػبابا مػن الػدعاة
الػػي الحػػق ك الخيػػر ك الػػدعاة الػػي الشػػر ك الباطػػل ك ه ػػؤالء الػػدعاة هػػم الكػػاملوف
المكملوف كل في صفته ك علي حسبه ك ذلك اف الماهيات تنقسم نوعا الي ثلثػة منهػا
ما هي رقيقة غيرحاجبة النوار ا﵀ جل ك عز ك لطيفتها اكثر ك اغلب ك صػفات الػرب
ظػػاهرة فيهػػا ك بالفعػػل فهػػي الكاملػػة المكملػػة ك منهػػا مػػا لطيفتهػػا مسػػاكية لنفسػػها
فالتعدكها فهي التامة بنفسها غيرالمؤثرة في غيرها كمنها ما لطيفتها مغلوبة مسػتورة
ك الظهور ك االثر لكثيفتها فهي الناقصة المستكملة ثم منها ما هػي منصػوبة ك منهػا مػا
هي منكوسة فمنها كاملة في الخير ك منها كاملة في الشر فالكاملوف من الفريقين هم
الدعاة ك الهداة ك المكملوف ك الناقصوف هم المستكملوف القابلوف لتكميل كػل مػن
الفريقين ك اما التاموف فهم علي ما هم عليػه مػن حػالهم ك لػوال الكػاملوف المكملػوف
لميترؽ مترؽ ك لمينزؿ نازؿ فكل مولود يولد علي الفطرة ك اف ابويه يكمالنه نحػو
ما هما عليه ك يستخرجاف من كمونه نحو ما هما عليه فيجعالنه مسلما اك كافرا.
ك اعلم اف هذق الماهية كما عرفت مركبة من مػادة ك صػورة نوعيػة ك شخصػية
فهي رقتها ك توحدها بغلبة المادة عليها ك غلظتها بغلبة جهػة الصػورة عليهػا كمػا هػو
ظاهر لكل ذي عين فالمادة جهة اثرية الشيء المر ربه المشػابهة لصػفة مػادة االمػر
الظاهرة من صورتها ك جهة االثرية غير جهة الػرب فالتغفػل ك الصػورة جهػة نفػس
المادة ك انفعالها عند فعل ا﵀ جل ك عز ك هي لها حػدكد موافقػة لصػفة امػر الػرب ك
صورته كما مر.
كمرة نطلق الوجود ك نريد به المثاؿ الملقي من السموات علػي هويػات االرض ك
نطلق الماهية فنريد بها ما للمولود من هوية االرض ك هذا هو في الشرع الكوني.
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ك مرة نطلق الوجود ك نريد به الحصة الفلكية التي في المولود ك نطلق الماهيػة
ك نريد بها الحصة االرضية فيه ك هذا ايضا في الشرع الكوني.
كمرة نريد من الوجود شعاع الداعي الي الحق اك الباطػل ك مػن الماهيػة قبػوؿ
المدعو ك هذا في الكوف الشرعي ك هذق الوجوق االخيرة لها اعتباراف يمكن اف يعبػر
عن كجودات ها جهة الرب ك عن ماهياتها جهة النفس ك يمكن اف يعبر عػن كجوداتهػا
بالمادة ك عن ماهياتها بالصورة ك اعلم اف الرب جل جالله ليس في حد حتي يكػوف
لشي ء جهة اليه ك جهة الي خالفػه ك انمػا المػراد بػالرب هنػا مبػدؤ المبػادي ك غايػة
الغايات ك نهاية النهايات فاذا رأي في االشياء فػالمرئي جهػة الػرب ك اف رأي نفػس
االشياء فالمرئي جهة النفس ك ال جهة للرب غيرها ك الرب هو الوجود الحق الذي به
عرؼ ا﵀ نفسه ك به يعرؼ فافهم اف كنت تفهم ك اال فاسلم تسلم.
فصل :اعلم اف للنفس القدسية قوي ك خواص كما ذكرق موالنػا اميرالمػؤمنين
فقويها خمس ذكر ك فكر ك علم ك حلم ك نباهة ك خواصها النزاهة ك الحكمػة ك نحػن
عازموف بحوؿ ا﵀ ك قوته اف نفصل سبعة ابواب لتفصيل هػذق القػوي ك الخػواص اف
شاء ا﵀ ك اما هنا فنريد اف نذكر كليات في هذق االمور لتعلمها نوعا.
اعلم اف القوي للنفس ظهوراتهػا ك افعالهػا المصػبوغة باصػباغ جهػات عػرش
استوائها ك اركانها ك تلك النفس اية الرحمانية ك سر الواحديػة المسػتوية المسػتولية
علي ذلك العػرش فيسػطع مػن تلػك الرحمانيػة الواحديػة نػور كاحػدي مػن حيػث
الصػػدكر ك مثػػاؿ كاحػػدي فيلقػػي فػػي هويػػة ذلػػك العػػرش ك ينطبػػع فيهػػا ثػػم ينصػػبغ
باصباغها ك يتهيؤ بهيئاتها ك يظهر من كرائهػا مقركنػا بمػا اكتسػب منهػا فتصػير منشػأ
افعاؿ متعددة كما يظهر نور الشمس في زجاجات ملونة ك يتلوف فيها ثم يخرج منهػا
انوارا متعددة فتحمر ك تصفر ك تخضر ك تبيض ك لميكن شيء من هذق الكثرات فػي
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اصل النور من حيػث الصػدكر مػن الشػمس فكػذلك الػنفس بمنزلػة الشػمس فلمػا
استوت علي زجاجات جهات عرشها ك القت مثالها الواحدي فيها خرج مػن كرائهػا
افعاؿ متعددة فتسمي تلك االفعاؿ بقوي تلك النفس فالنفس النباتية التي هي صػفايا
العناصر ك حيث كاحديتها لما استوت علي عرش العناصػر القػت مثالهػا فػي اركػاف
عرشها فانصبغ في النار علي حسبها ك خرج منها جاذبػة ك فػي الهػواء علػي حسػبه ك
خرج منه هاضمة ك في الماء ك خرج منه دافعة ك في التراب ك خرج منه ماسكة فهي
مثل النفس النباتية المنصبغة في مرايا هذق العناصر قد اعطت النفس كل كاحدة منها
اسمها ك حدها ك تصورت بصػورة هويػات تلػك المرايػا ك العناصػر فالجاذبػة نفػس
جاذبة ك الهاضمة نفس هاضمة ك هكذا البواقي فهذق هي قوي للنفس كانػت كامنػة
فيها فخرجت الي الفعلية متخصصة متعينة في المرايا ك اما المربية فهي مثػاؿ منصػبغ
في المجموع المركب ك اما الخواص فهي عػرض الػنفس الخػاص بهػا اليوجػد فػي
غيرها كالضاحك لالنساف مثال فهو صفة لها تعرض عليها بمقتضػي طبعهػا فخاصػيتا
الػػنفس النباتيػػة الزيػػادة ك النقصػػاف فانهػػا اذا امػػدت بالمشػػاكل زادت ك اف لمتمػػد
تحللػػت فنقصػػت ك كػػذلك الػػنفس الحيوانيػػة هػػي رحمانيػػة مسػػتوية علػػي عػػرش
االعضاء النباتية فالقت في هويتها مثالها فانصبغ في كل عضو علي حسبه ك ظهر مػن
كرائه متعينا بتعينه فصار منشأ فعل متعين فانصبغ في العين بصبغها ك خػرج باصػرة ك
في االذف ك خرج منها سامعة ك في االنف فخػرج منػه شػامة ك فػي الفػم فخػرج منػه
ذائقة ك من جملة االعضاء فخرج منها المسة ك انما صػارت االعضػاء الدراكػة علػي
خمسة انواع الف سر العناصر ك الطبايع جري فيها ك لذلك ينسػب العػين الػي النػار ك
ادراكهػػا لالضػػواء ك االذف الػػي الهػػواء ك ادراكهػػا لالصػػوات ك االنػػف الػػي المػػاء ك
ادراكه للركايال التي هي من ابخرة الماء ك الفم الي التػراب ك ادراكػه للطعػوـ التػي
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هي من التراب ك االعضاء الي المجموع المركب ك ادراكهػا لحػرارة النػار ك بػركدة
الماء ك لين الهواء ك يبس التراب ك ما يػػوؿ اليها ك الجل ذلك صار انواع المثل ايضػا
خمسة ك هذق االعضاء ابواب الركح الحيوانية اليها تلقي في كل عضو مثالها ك تعطيه
اسمه ك يختص بخصوصية الباب فالباصرة نفس حيوانية دراكة لالضػواء ك السػامعة
نفس دراكة لالصوات ك هكذا البواقي ك هذق القوي افعاؿ ك مثل للػنفس الحيوانيػة
ك لها خاصيتاف ناشئتاف من الحيوانية فانها اف كصلتها المشاكلة لها رضيت اك المنافرة
فسخطت ك غضبت ك اما االنسػانية اي الػنفس الناطقػة القدسػية فعرشػها الػدماغ اي
المراتب الحيوانية ك االعضاء الحيوانية ك لها مثاؿ كاحػدي مطلػق يلقػي فػي اركػاف
عرشها التي هي مراتب الحيوانية ك ينصبغ في تلػك االركػاف فيظهػر مػن كػل ركػن
علي حسبه ك يصير منشأ فعل ك مرادنا بالحيوانية الػنفس البرزخيػة المثاليػة السػارية
في افالؾ هذا العالم ك بها حيوتها ك حركاتها ك الظاهرة في الػركح البخاريػة الحادثػة
في قلوب الحيوانات التي ساكت بلطافتها االفالؾ ك هذا تأكيل قوله تعالي ك جعػل
القمر فيهن نورا اي قمر عالم المثاؿ الػذي هػو الػنفس الحيوانيػة الكليػة هػو نػور
السموات الجسمانية الظاهرة ك حيوتها جميعا فالنفس الحيوانية هي نفس االفالؾ ال
نفػػس اجػػراـ االفػػالؾ فقػػوؿ اميرالمػػؤمنين

فيهػػا اف اصػػلها االفػػالؾ اي نفػػوس

االفالؾ ك غيوبها.
بالجملة هذق الحيوانية مركوب الناطقػة القدسػية ك عرشػها ك لهػذق الحيوانيػة
مراتب من بدك تكونها الي غايػة كمالهػا كمػا تشػاهد فػي محلهػا الػذي هػو الػركح
البخارية فانها اكؿ ما تتولد تتولد في القلب ك هو منبعثها كما عرفت ففي هذا المقػاـ
يساكي لطافة جوهرها جرـ فلك القمر فهػي بخػار ك مػوج مكفػوؼ ك عػين الحيػوة
علي باب الجناف ثم تصعد بعد اشتداد الحػرارة عليهػا ك تجفيفهػا دخانػا الػي الػدماغ
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ثم استوي الي السماء ك هي دخاف ك يجري في تجاكيف الدماغ ك يتلطػف فػي كػل
منزؿ حتي يصير كفلك من االفالؾ فيحكي في كل منزؿ من النفس التػي فػي غيبػه
امرا از يد فاذا ساكي لطافته فلك الزهرة صػار حاكيػا لخيػاؿ تلػك الػنفس ك اذا صػار
بلطافة فلك عطارد صار حاكيا لفكرها ك اذا صػار بلطافػة فلػك المػريخ صػار حاكيػا
لوهمها ك اذا صار بلطافة المشتري صار حاكيا لعلمهػا ك اذا صػار بلطافػة فلػك زحػل
صار حاكيا لعقلها ك اذا صار بلطافة الكرسي صار حاكيا للنفس الكلية الظاهرة فيػه ك
اذا صار بلطافة العرش صار حاكيا للعقل الكلي الظاهر فيه ك اف كاف ليس يصػير فػي
كل حيواف صاحب هذق المراتب لعدـ االعتداؿ التاـ في كل احد.
بالجملة النفس الحيوانية التي في البرزخ لها هذق المراتب ايضا فػي عالمهػا ك
ليست بنفسها خياال ك ال فكرا ك ال كهما ك ال علما ك ال عقال ك ال ما فوقها بل كلها حيوة
ك تترقق ك تتلطف كما اف البخار الذي في القلب ليس اال ناميا ك يترقق ك يتلطف فػي
مراتبه ك مراقيه حتي يصير بلطافة افالؾ هذق الدنيا فكذلك النفس الحيوانيػة ليسػت
اال حيوة ك لكن لها ترققات ك تلطفات فػي مراتبهػا حتػي تصػير بلطافػة افػالؾ عػالم
البرزخ فتحكي في كل درجة من الناطقة التي من كرائها شيئا فتلقػي الناطقػة مثالهػا
في هوية تلك المراتب ك تظهر عنها افعالها فتلك االدراكات هي كلها فعل الػنفس ك
هو من حيث الصدكر من النفس كاحد ك من حيث الظهور في تلك المواقع يتعػدد ك
يتصور بصورة الخياؿ ك الفكر ك الوهم ك العلم ك العقل كما اف فعل الركح الحيوانيػة
من حيث الصدكر عنها كاحد ك من حيث الظهػور فػي اعضػاء البػدف يكػوف بصػرا ك
سمعا ك شما ك ذكقا ك لمسا ك الامنػع اف يكػوف للػنفس الحيوانيػة بعػض اظػالؿ تلػك
المشاعر فيكوف لها خياؿ ظلػي ك فكػر ظلػي ك كهػم ظلػي ك اذا كانػت فػي االنسػاف
يكوف لها علم ظلي ك عقل ظلي ايضا فاف كماالت مراتب الوجود متدرجة حتي اني
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الامنع اف يكوف لمراتب الركح البخارية ايضا ظل ظل من هذق المشػاعر ك لالعضػاء
الظاهرة ظل شعور الحيوانية ايضا.
بالجملة اذا صار النفس الحيوانية البرزخية بلطافة فلك زهرة عالم البرزخ يقع
فيها مثاؿ الناطقة ك ينصبغ ك يتشكل فيها فيكوف خياال فتدرؾ به الصػور ك اذا صػارت
بلطافة فلك عطارد ذلك العالم يقع فيها مثاؿ الناطقة ك ينصبغ ك يتشػكل فيهػا فيكػوف
فكرا فتدرؾ به الفكر ك هكذا البواقي ك ذلك اف مدركات هذق القوي كلها من عػالم
المثاؿ ك البرزخ ك اف كاف بعضها مقركنا بالمواد ك منتزعا عنها ك بعضها غيرمقركف ك
يكوف لبعضها معنوية بالنسبة الي بعض فاقوؿ جملة اف بين النفس الحيوانية المثاليػة
ك هذا البدف مقاـ برزخي ك هو من فلك قمر عالم البرزخ ك هػو بػدف تػاـ فػي داخػل
هذا البدف الظاهر فذلك البدف البرزخي برزخ بين اصػل هػذق االجسػاـ الدنياكيػة ك
المثاؿ اسفله مرتبط متعلق بالبدف الدنياكي ك اعالق مرتبط بعالم المثاؿ ك هػو اسػفل
مقامات الحيوانية البرزخية ك اكؿ نشوها ك يسمي هػذا المقػاـ باليونانيػة ببنطاسػيا ك
هو حساس ك يظهر فيه اسفل مقاـ فعل الناطقة ك كماؿ حسه به فهذا المشػعر يسػمي
بالحس المشترؾ الرتباطه بالطرفين فما كقع من مثل االجساـ في المشاعر الخمسػة
الظاهرية تؤديه الي الحس المشترؾ ك يتلقػي منهػا فيدركػه اكال بػالتلقي ك االخػذ ك
اخيرا باستقالؿ ضعيف فانه يدرؾ الصورة بعد انقطاع كقوعها في الحواس الظػاهرة
ك منه ما يدرؾ االنساف صوت الرحا بعد انقطاعه بقليل ك مػا يػدرؾ االنسػاف الفػرس
الجارية سريعا اطوؿ ك القطػر النػازؿ خطػا ك امثػاؿ ذلػك فػي كػل حاسػة فلمػا كقػع
الصورة فيه لميقدر علي حفظها حتي يؤديها الي الخياؿ فالخياؿ يدرؾ الصػورة بعػد
غيبوبة ذي الصورة عن الحاسة الظاهرة ك االنقطاع ك االنمحاء عن الحػس المشػترؾ
ك لكن اليدرؾ الصورة بذات نفسه اال باالخذ عن اآلخذين عن المواد الظػاهرة فػاذا
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حصل الصورة في الخياؿ يتأملها الوهم فيدرؾ معناها ك هو شيء يستنبطه الوهم منها
صوابا اـ خطاء ك ليس فعله الركاية بل هػو درايػة منػه ك لكػن فػي الركايػات ك ذلػك
كاستنباطه الضػرر ك النفػع ك العػداكة ك المحبػة ك الماليمػة ك المنػافرة ك المناسػبة ك
المباينة ك التساكي ك التفػاكت ك القلػة ك الكثػرة ك امثػاؿ ذلػك ك لمػا كػاف فعلػه عػن
اجتهاد يجري فيه الخطاء ك الصواب بخالؼ الخياؿ ك الحػس المشػترؾ ك الحػواس
الظاهرة فانها صرؼ ركاية ك اف كاف الراكي ايضا اليخلو بعػض االحيػاف عػن خطػاء
في النقل قالوا ك من كراء الوهم شخص الحفػظ ك هػو بالنسػبة الػي الػوهم كالخيػاؿ
بالنسبة الي الحس المشترؾ فما استنبطه الػوهم يؤديػه الػي الحافظػة ك هػي خزانتػه
فتحفظه له ك قالوا محلها التجويف اآلخر من الدماغ ك الذي اري اف الحافظػة ليسػت
بمشعر باطني كاخواتها فليس في الحواس الباطنة مقاـ يدخر فيه المعاني اك الصػور
ك النقوؿ ايضا اف الخياؿ يدخر الصور بل الخياؿ مشعر كالمراة اذا قابلت الػنفس بػه
الي صورة في عالم المثاؿ انطبع فيه تلك الصورة ك اال فال شيء فيه كالعين اذا قابلت
بها الي مبصر انطبع فيها ك اال فال شيء فيها ك كػذلك جميػع الحػواس الباطنػة ك هػي
كلها كالحواس الظاهرة اف قابلت بها الي محسوس انطبع فيها شبحه ك اال فػال شػيء
فيها ك قد حققنا امر الحواس في محالها في كتبنا مفصال فػاذا كقػع صػورة فػي العػين
مثال تؤديها الي الحس المشترؾ اف استعملته لالدراؾ فيؤديها الي الخياؿ ك تنطبع فيه
اف استعملته ك يستنبط الوهم معناهػا اف اسػتعملته ك اال فػال ك امػا الحافظػة ك الػذاكرة
فهػػي الػػنفس فػػي عالمهػػا ك هػػي المحيطػػة بجميػػع المثػػل البرزخيػػة التػػي حصػػلته ك
عرضػػت عليهػػا الحػػواس فوصػػل اليهػػا منهػػا صػػورة مجػػردة عػػن المػػواد ك القػػوة ك
االستعداد ك تحفظها في نفسها علي نحو دهري مجردة مشاكلة لها فتكوف حػدكدها
ك سعة نفس كل ذي نفس علي حسب علومها ككذلك هيئتها ك تخطيطاتها ك تعيناتها
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ك لذلك قاؿ اميرالمؤمنين

مقرها العلوـ بعد ما جعل مقر الحيوانية القلػب ك مقػر

النباتية الكبد ك لميجعل لها مقػرا فػي البػدف بػل تلػك الصػور الحاصػلة هػي الػنفس
الخاصػػة اي هويػػة الػػنفس الناطقػػة الخاصػػة التػػي القػػت الػػنفس الكليػػة فيهػػا مثالهػػا
فاظهرت عنها افعالها فحقايق الصور الحاصلة لكل شخص هي هويػة نفسػه ك مبػدء
تحصل تلك الصور للشخص عند الوالدة الجسمانية ك اكتساب الحواس الظاهرة من
الخارج مثال ك تأديتها الي الحواس الباطنة فاذا كصلت الي الحواس الباطنة الحيوانية
تصورت بصور علمية ك تعينت بتعينات علمية فبتصورها بها اسػتعدت لظهػور مثػاؿ
النفس الكلية فيها كما اذا تصور البدف هنا بصورة كلب استعد لوقوع مثاؿ الحيوانيػة
الكلية فيه النه حينئذ لساف داع طالب لػه فيفػاض عليػه مثػاؿ الحيوانيػة فينصػبغ فيػه
بصبغ الكلبية فيكوف حيوانا نابحا ك لعلك عرفت اف ذلك المثاؿ هو جهة تلك الصور
الي الحيوانية الكلية الكامنة فيه كموف النار في الزيت المستخرجة منه بالتكميالت
بايدي الفاعل التي هي نفوس االفالؾ فبعد حصوؿ الحيوانيػة اذا تصػورت بالصػور
العلمية ك الخصاؿ النفسانية صارت لسانا داعيا طالبا من الػنفس الكليػة االلهيػة نفسػا
ناطقة فيلقػي فيهػا مثالهػا ك ذلػك المثػاؿ هػو سػر كػامن فيهػا بػالقوة يسػتخرج منهػا
بتكميالت ايدي الفاعل بالتعليمات العامة الملكية ك الخاصة من االب ك االـ ك سػاير
المربين فبالتعليمات العامة يحصل لها نفس مطبوعة ك بالتعليمػات الخاصػة يحصػل
لها نفس مسموعة.
بالجملة اذا حصلت الصور في الحواس الباطنة استخرج من قػوة تلػك الصػور
صورة مجردة هي مثاؿ النفس الكلية المصبوغة بصبغ تلك الصور العلمية ك العمليػة
ك تػػزداد ك تنبسػػط ك تترقػػي ك تتنػػزؿ ك تتلطػػف ك تتكثػػف شػػيئا بعػػد شػػيء بحسػػب
اختالؼ التكسبات العلميػة ك العمليػة فتلػك الػنفس هػي الحافظػة للصػور علػي نحػو
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الوحدة ك التجرد ك القدرة علي انشاء ما شاءت مما اكتسبت من الصور ك هي الػذاكرة
ك هي الخزانة لها ك هي اللوح التي اثبتت فيها ك رسمت علي نحو الوحػدة فػاذا ارادت
تصور صورة فاما اف كجهت خيالها الي موضع تلك الصورة ك كقتها اف كانػت رأتهػا اك
احاطت بها فانطبع في خيالها الصافي الساذج مثاؿ تلك الصورة علي هيئتها كما ينطبػع
صورتك في المراة ك اما اف صورت الخيػاؿ بتلػك الصػورة فػاف الخيػاؿ فعلهػا تصػورق
كيفما شاءت ثم تقابل به الػي امكػاف عػالم المثػاؿ فيظهػر فيػه صػورة مقركنػة بمػادة
برزخية كما انك اذا صورت مراة بصورة صػبغا ك شػكال ثػم قابلػت بهػا جػدارا ابػيض
الشكل فيه ك ال لوف كجد في المراة صورة علػي لػوف ك شػكل اردتهمػا ك لميكػن علػي
الجدار صورة مثلها فالذي في المراة له مادة من مثاؿ الجدار ك صػورة مػن نفػس صػورة
المراة أالتري انك تقدر علي تصوير اي شػكل ك اي صػورة شػئت فػي خيالػك فتصػور
فرسا ذات رأسين ك شجرة اكراقها رءكس مثال ك سػاقها مػن اللؤلػؤ ك ازهارهػا مػثال مػن
الياقوت ك ليس شيء في الخارج كذا ك ال في عالم المثاؿ ك انما تتصورها.
بالجملة اف النفس اذا ارادت صورة يجري فعلها علي حسب ارادتهػا ك تصػور
علي ح سب ارادتها كما تصور حركة يدؾ علػي هيئػة االلػف اك البػاء اك غيرهػا مػثال
فيطاكعها المشعر الحيواني الستيالئها عليه ثم تقابله مع امكاف عالم المثػاؿ فتحصػل
له مادة فتنصبغ في صبغ الخياؿ فتدركه بخيالك علػي مػا تريػد اك توجػه خيالهػا الػي
الصورة الدهرية في محلها فيقع فيه مثالها ك ربما ركبت منهما فهكذا تتذكر ما شئت
ك تتصور بالفعل ما حفظته ك ليس في الباطن مشعر يخزف فيػه الصػور فلػو كػاف كػذا
لكاف الالزـ اف تكوف ذاكرا في مشاعرؾ جميع ما تعلمه ملتفتػا اليػه ك التغفػل عنػه ك
هذا خلف بالبداهة.
ك اما النفس فليس لها الصور في نفسها حاصلة علي نحػو التفصػيل المثػالي اك
﴿﴾242

الجسماني بل الحاصل لها امر دهري جمعي كحداني تكوف بحصوله لها قادرة علي
جميع تفاصيل ما عندها خالصته ال ازيد ك ال اقل نعم النفس الكلية هي القادرة علػي
تذكر كل صورة ك انزاله في حواسها النه فيها مبادي جميع الصور الدنياكية ما كػاف
منها ك ما هو كائن ك جميع الصور المثالية مػا كػاف منهػا ك مػا هػو كػائن ك اذكارهػا ك
الجل اف النفوس الجزئية ليس لها اال ما حصلته التقدر علي تصػوير مػا سػيأتي ك مػا
يكوف بعد علي حسب الواقع باختيارها الليهم اال اف تتلقاق من مواقع التقػدير ك اليقػع
فيها بداء اتفاقا ك ذلك اف الخياؿ كما يأتيه الصورة مرة مػن الحػواس الظػاهرة ك مػرة
من انعكاس الصورة فيه من النفس قد يأتيه صورة من مواقع التقدير اذا قابلها ك كػاف
معتدال صافيا فارغا فيعمل فيػه ايػدي التقػدير بواسػطة الملئكػة الحػاملين للمقػادير
النازلين بها الي االرض فيصادفوف ذلك الخياؿ فيقع اشباح ما ينزلوف بػه فيػه فيظهػر
فيه صورة المقدكر ك لربما يكوف فيه اعوجاج في الجملة فيغيػر صػورة المقػدكر اك
لميكن فيحكيهػا علػي مػا ادي اليػه الملئكػة فاالنسػاف اذا حفػظ خيالػه عػن الظػاهر
فلميأته مثاله منه ك حفظه عن هواق ك ميل نفسه فلميلعب به ك توجه الي المقادير فػي
اغلب اكقاته يتلقي من الملئكػة المقػدرات كثيػرا ك يطلػع علػي المقػدكرات كثيػرا
حتي اف خياؿ الشخص الكلي يتلقي من الملئكة متػي مػا اراد ك شػاء ك يوافػق جميػع
تصوراته المقادير فاف كاف معصوما يكوف كلها كحيا من ا﵀ سبحانه ك الهاما ك نكتا ك
قذفا ثم يحصل للمؤمنين ذلك علي حسب درجاتهم في اليقظة ك المناـ ك فػي المنػاـ
اكثر ك قد يحصل لغير المؤمن اذا صفي خياله بل يحصل لػبعض المرضػي اذا غفلػوا
عن الظاهر ك عن تصرفات نفسهم فيخبركف عن امور مقدكرة فيقع منها ما لميقع فيه
بداء ك قد يحصل للكافرين ك المنافقين اصحاب الخياالت المنكوسة صػورة تلقاهػا
من الشياطين ك هو سر التكهن فما اخذتػه الشػياطين اسػتراقا مػن الملئكػة تقػع ك مػا
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زادكا عليها ك نقصوا من تلقاء انفسػهم يتخلػف فػافهم هػذق المسػائل الشػريفة فػاني
بينت لك حقائقها ك ال قوة اال با﵀.
ك قد يكوف اصل النفس الناطقة في ذاتها معتدلة صافية ك ذلػك بمجاهػداتها ك
رياضاتها الشرعية ك تكوف شديدة التوجه الي النفس الكلية كثيرة الخلوص فتتصػل
بالنفس الكلية اتصاال تاما فيأتيها تأييدات ك تسديدات ك الهامات خاصػة ك كمػاالت
خاصة ليست من باب تكسباتها ك علومها ك اعمالها بل من باب اتصالها بخزانػة علػم
ا﵀ التي هي النفس الكلية ثم ينعكس منها الي خيالها فيقػع فػي خيالهػا صػور علميػة
موهوبػػة ك الهامػػات لدنيػػة ك هػػو قولػػه ك علمنػػاق مػػن لػػدنا علمػػا ك ذلػػك حػػظ
الخصيصين ك هو ما ركي عن الصادؽ

اف اكلي االلبػاب الػذين عملػوا بػالفكرة

حتي كرثوا منه حب ا﵀ فاف حب ا﵀ اذا كرثتػه القلػوب استضػاء بػه ك اسػرع اليػه
اللطف فاذا نزؿ منزلة اللطف صار من اهل الفوايد فاذا صار من اهل الفوايد تكلػم
بالحكمة ك اذا تكلم بالحكمة صار صاحب فطنة فاذا نزؿ منزلة الفطنة عمل بها في
القدرة فاذا عمل بها في القدرة عمل بها في االطباؽ السبعة فاذا بلػغ هػذق المنزلػة
صار يتقلب في لطف ك حكمة ك بياف فاذا بلغ هذق ا لمنزلة جعل شهوته ك محبته في
خالقه فاذا فعل ذلك نزؿ المنزلة الكبري فعاين ربه في قلبه ك كرث الحكمة بغير ما
كرثته الحكماء ك كرث العلم بغير ما كرثته العلماء ك كرث الصػدؽ بغيػر مػا كرثػه
الصديقوف اف الحكماء كرثوا الحكمة بالصمت ك اف العلماء كرثوا العلم بالطلب ك
اف ا لصديقين كرثوا الصدؽ بالخشوع ك طوؿ العبادة فمن اخذ بهذق السػيرة امػا اف
يسفل ك اما اف يرفع ك اكثرهم الذي يسفل ك اليرفع اذا لميرع حق ا﵀ ك لميعمل بما
امرق به فهذق صفة من لميعرؼ ا﵀ حق معرفتػه ك لم يحبػه حػق محبتػه فالتغرنػك
صلوتهم ك صيامهم ك ركاياتهم ك علومهم فانهم حمر مستنفرة ثم قاؿ يػا يػونس اذا
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اردت العلم الصحيال فعندنا اهل البيت فانا كرثناق ك اكتينا شػرح الحكمػة ك فصػل
الخطاب الخبر ،فاكلئػك الخصيصػوف يأخػذكف مػن مبػدئهم علومػا موهوبػة لدنيػة
ليست من مقتضيات التكسبات ك المجاهدات ك انما هو بتعليم خاص خصهم ا﵀ بػه
دكف غيرهم ك اف كاف اصػل ذلػك االعتػداؿ بعلػومهم ك اعمػالهم ك خلوصػهم ك بمػا
خلقوا خلقة بائنة من خلقة ساير الحكماء ك العلماء ك ذلك فضل ا﵀ يؤتيػه مػن يشػاء
بالجملة طاؿ الكالـ ك بعدنا عن المقاـ ك اف كاف هذا ك امثاله حقيقة المراـ فلنعد الي
ما كنا بصدد بيانه.
فاذا كقع في الخياؿ صورة من اي هذق الجهات نظر فيها الػوهم ك اسػتنبط منهػا
معناها كما مر ك لالنساف مشعر اخر يسمي بالفكر ك هو اذا ساكي حيوته حيػوة فلػك
عطارد ك هذا المشعر متقلػب تحػت العقػل ك الػنفس فقػد يسػتعمله الػنفس فيركػب
صورة بصػورة ك يالحػظ نسػبتها ك قػد يسػتعمله العقػل فيركػب المعػاني الجزئيػة ك
يالحظ نسبها ك قد يستعمالنه معا فيركب معني مع صورة ك يالحظ نسبتهما فهػو الػة
لهما في هذق الخدمة كما يتقلب كوكب عطارد في الصفات مػع سػاير الكواكػب ك
قد يسمي بالمتخيلة ك هذا الفكر ايضا كالوهم يخطػي ك يصػيب اذ شػأنه االجتهػاد ك
هو كثير الخطاء ما لميكن موزكنا بالموازين معتػدال خاليػا عػن اصػباغ االعػراض ك
االغراض ك االمراض ك البػد لػه مػن التػوزين بميػزاف الػدين حتػي يػأمن الخطػاء ك
اليأمن بالوزف بالموازين المنطقية فاف المنطق اليعدؿ اال صورته اف كاف حقػا ك امػا
مادة الفكر فالتعدؿ بالمنطق ك جل الخطاء منها فاليعرؼ بسببه حقيقة الشيء ك انما
يعتدؿ به في ترتيب صورة البرهاف ك هػي مبتنيػة علػي الحقػايق ك هػي التعػرؼ اال
بالكتاب ك السنة ك اآلفاؽ ك االنفس ك لربمػا يعتػدؿ الفكػر بسػبب كثػرة التػوزين ك
عمل صاحبه باالعماؿ الشرعية حتػي يتفػق اف يوافػق المػوازين اكثػر كارداتػه ك اف
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لمتوزف ثم اذا ساكي الركح الحيوانية في اللطافػة فلػك المشػتري انطبػع فيهػا مثػاؿ
النفس الناطقة ك ينصبغ فيها فيكوف قوة عالمة للنفس تدرؾ بهػا الصػور مجػردة عػن
المواد ك المدد ك يخدمها الخياؿ فانػه اذا حصػل فيػه الصػورة مػن الخػارج بواسػطة
الحواس ك الحس المشترؾ ك هي التكػوف اال مقركنػة بمػادة عرضػها علػي العالمػة
فاخذت منها الصورة مجردة عن المادة ك المدة الزمانية ك البرزخية امػا التجػرد عػن
الزمانيات فوجودي ك اما التجرد عن البرزخيػات فوجػداني فػاف العالمػة مػن عػالم
البرزخ ك ليس معلومها في الخارج مجػردا عػن المػادة ك المػدة البرزخيػة نعػم انهػا
التلتفت اليها فتدركها مجردة عنها ك ليس تلك الصورة الحاصلة للعالمة مجردة عػن
مطلقة المادة ك المػدة فػاف لهػا مػادة ك مػدة ملكوتيػة نعػم انهػا اشػبه شػيء بالفعليػة
المحضة ك ابعد شيء عن القوة فاف ذلك المقاـ مقاـ دهرية تلك المعلومػات ك مقػاـ
ذاتيتها ك جميع ما به هي هي حاصلة لها دفعة بالفعل ك ال ترقػب لهػا فػي كونهػا هػي
هي فهي اشبه شيء بالفعلية المحضة ك لػذا لمػا سػئل اميرالمػؤمنين

عػن العػالم

العلوي فقاؿ صور عارية عن المواد خالية عن القوة ك االستعداد الخبػر ،ك قػاؿ فػي
صفة النفس القدسية هي اشبه شيء بالنفوس الملكية ك انمػا ذلػك الجػل اف الػدهر
دار تذكت ك فعلية فالمعلومات النفسانية كلها صور ذاتية متشاكلة متحدة ك ذلػك اف
عرصة الدهر عرصة الذات الخالية عن االعػراض الخارجػة عػن حقيقتهػا ك الػنفس
دهرية متذكتة مطهرة عن االعراض الخارجية صادرة عن امر كاحد بل هي مخلوقػة
بنفسها عند مؤثرها القريب ك جميع عللها منها فهي متذكتة فعلية بال ترقػب ك ال قػوة
ك ال استعداد كاحدة متوحدة ك معلوماتها النفسية هػي صػورتها ك كمػاؿ حاصػل لهػا
متحدة معها باتحاد كاحدي فهي كلها صػور ذاتيػة متشػاكلة متحػدة ك امػا معلوماتهػا
الفعلية ففيها تكثر ك تعدد بحسب القابلية فاذا اجتمعت عند النفس اتحدت ك كانػت
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صورة كاحدة فما تدركه الػنفس بنفسػها هػو معلػوـ كحػداني يتفصػل فػي قواهػا ك
مشاعرها ك ما تدركه بقويها ك افعالها فهو متعدد بحسب مراتبه فمػا اكتسػب افعالهػا
من القوابل العديدة من االصباغ ك االشكاؿ فهي ما يتبعهػا فػي الػدهر ك يلحقهػا مػن
نعيم اك عذاب اليم فاف االفعاؿ بعد ما فارقت المظاهر ترجع الػي فاعلهػا كمػا يرجػع
نور الشمس الي الشمس اذا انكسرت المرايا ك لتلك االفعاؿ ك المثل اكتسػابات قػد
اثرت في طباعها هػذا ك اصػوؿ جميػع مػا اكتسػب حاصػلة للػنفس فتلػك المثػل
باصباغها تكوف محفوظة بما اكتسبته النفس فتحيط بها فهي اما جهنم محيطة بها
ك اف جهنم لمحيطة بالكافرين ك اما نعيم ك قصور تحويها ك حور تعانقها ك اشجار
تلف بها ك امثاؿ ذلك.
بالجملػػة المػػراد بالصػػورة المجػػردة الصػػورة المجػػردة عػػن المػػواد ك المػػدد
الزمانية ك البرزخية ك تجردها سبب توحدها ك تشاكلها ك عدـ قوة ك ترقب لهػا كمػا
عرفت فالعالمة تدرؾ الصور المجردة بالنسبة كما ذكرنا اف ما تدركػه مجػردة عػن
الزمانيات كجودا ك عن البرزخيات كجدانا النها من عالم البرزخ فهي اية النفس في
القوي ك خليفتها ك مظهرها ك عينها ك يدها ك جنبها تدرؾ النفس الصػور التػي عػرض
عليها الخياؿ مجردة فتتحد تلك الصور في العالمة في الجملة ك ليسػت الصػور التػي
فيها علي حد الصور التي في الخياؿ جزئية ممتازة بعضها عن بعض فاف هذق الجزئية
فػػرع المػػادة ك المػػدة ك القػػوة ك االسػػتعداد ك المظػػاهر ك القوابػػل ك المكمػػالت ك
القوالب ك غيرها ك امػا فػي العالمػة فتجتمػع جميػع الصػور الخياليػة فتكػوف صػورة
كاحدة فالملكوتية ك الدهرية علي العالمة غالبػة ك هػي ايػة الػدهر فػي البػرزخ ك اذا
تلطفت الركح الحيوانية حتي صػارت بمثابػة فلػك زحػل ظهػر عليهػا مثػاؿ الػنفس
بالعاقلة فيحدث فيها لها قوة عاقلة تدرؾ بها المعقوالت الجبركتية االضافية ك هي ما
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ينتزعه العاقلة مما يعرض عليها الواهمة من المعقوالت الجزئية فتجتمػع فيهػا معنػي
كل يا كاحديا علي حذك ما بينا في النفس هنا ك العاقلػة خليفػة العقػل ك مثالػه ك فعلػه ك
ايته ك عينه المفتوحة في عالم البػرزخ ك توحػد مدركػه ايضػا اضػافي ك اذا اعتػدلت
الحيوانية حتي صارت باعتداؿ فلك الشمس صارت خليفة الفؤاد ك مدركة الحقايق
الظاهرة فتنتزع الحقيقة من جميع ما تؤدي اليها ساير القػوي السػيما العاقلػة فتػدركها
مجردة عن الصورية ك المعنوية ك الجزئية ك الكلية علي حسب اقتضاء عػالم البػرزخ ك
تبلغ مقاـ القطبية ك تكوف من اهل الفؤاد الظاهر فهذق مختصر من احواؿ قػوي الناطقػة
الظاهرة في عرش استوائها في المقامات الحيوانية ك الحيوانية ليست تبلغ هذق المبػالغ
في كل احد ك في كل حيواف بل في الحيوانية في االنساف ك ال في كػل انسػاف بػل فػي
االنساف الكامل البالغ مبلغ النقباء كما اف ساير االفالؾ اي ما سػوي الشػمس اليحصػل
اال في النجباء ك لكل منا مقاـ معلوـ.
بقي شيء ك هو انه كمػا يحصػل فػي الحػواس الظػاهرة صػورة ك تؤديهػا الػي
الحس المشترؾ ك يؤديها الي الخياؿ صورة جزئية ك يؤديها الي الواهمة معني جزئيا
فيؤدي الخياؿ الي العالمة صورة مجردة ك الواهمة الي العاقلة معني مجػردا ك يػؤدي
الكل الي النفس صورة كاحدة دهريػة قػد يػنعكس االمػر مػن الػنفس عنػد اعتػداؿ
القوي ك ارادة النفس فيقع منها مثاؿ الي العاقلة ك منها الي العالمة ك منها الي الواهمػة
ك منها الي الخياؿ ثم ينطبع منه الي الحس المشترؾ ثم ينطبع منػه فػي البػدف فيصػور
االعضاء ك االخالط بصورة منعكسة فيها فيظهر منها اثارها ك منه الكالـ الذي يػتكلم
به االنساف ك منه ما يصيب البدف من غضب النفس ك شهوتها ك اذا كانت النفس قوية
لطيفة فيها هيمنةما ك مفارقة تامة عػن البػدف بتجردهػا الكامػل ك ذلػك فػي النفػوس
الكاملة المفارقة فقد تؤثر ك تنعكس منها في غير بدنها من المواليػد ك البسػايط ك اذا
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كانت كلية تقػدر علػي القػاء مثػاؿ ارادتهػا ك عكسػها فػي جميػع اآلفػاؽ ك االنفػس
فتتحرؾ الكل بارادته ك يحدث فيها حوادث بمحض عزمه كما ينعكس مػن نفسػك
الشهوة الي مشاعرؾ الباطنة فينطبػع فيهػا صػورة نكػاح فيػنعكس منهػا علػي الػدـ ك
االعصاب ك العضالت ك اآلالت فيحدث في عضو البدف انتشار ك يندفق منػه المنػي
بشهوة اك ينعكس الغضب في مشاعرؾ فينطبع فيهػا صػور مبغوضػة ك يػنعكس منهػا
علي الدـ فيتهيج ك الي االعضاء فترتعش ك الفم فينفػتال ك الصػوت فيرتفػع فكمػا اف
النفس الجزئية المرتبطػة بهػذا البػدف يػنعكس منهػا اراداتهػا الػي بػدنها فتػؤثر فػي
اعضائه ك اخالطه كذلك النفس الكلية المنقطعة عن كل ما سوي مبدئها المفارقة عػن
جميع القيود مرتبطة بهذا العالم فاذا ارادت شيئا انطبع منها ارادتها في النجػوـ ثػم منهػا
الػػي العناصػػر ك المواليػػد فظهػػر مػػا تريػػد كمػػا تريػػد ك اذا لمتكػػن نفػػس كليػػة ك لكػػن
تجػػردت عػػن الخصوصػػية ك الركػػوف الػػي البػػدف الخػػاص ك فارقػػت الخصوصػػيات ك
االضداد فقد شاركت السبع الشداد في عدـ الخصوصية بحسبها فحينئذ جري ارادتها
علي االفالؾ ك النجوـ ك العناصر ك المواليد علي حسب قويها ك هذا هو بػاب اسػتجابة
الدعاء ك جرياف ارادات المؤمن علي حذك قوؿ ذلك الكامل انا نترؾ ما نريد لما يريػد
فاذا اردنا يوما شيئا يريد ك لكن هذا ليس علي حذك ارادات النفس الكلية ك لكن بقػدر
قوة ايماف كل مؤمن فاليصير المؤمن مستجاب الدعوة اال بانقطاعه عما سواق سػبحانه
حتي عن نفسه ك عن دعائه ك حاجته فاذا حصل له هذق الحالة كقع مرادق علي الفػور اف
لميعقبه بعدق بما يؤخرق فقد حكي لي اف قوما سألوا شيخنا االكحد اف يستسقي فػذكر
حاجتهم ك هو في بعض السكك فدعا فتغير الهواء في الفور ك استعد للمطػر فقػاؿ فػي
نفسه من اين لك هذا المقاـ حتي يستجيب دعاؤؾ علي الفور فتأخر المطر الي الغػد ك
كاف سبب التأخر التفاته الي نفسه ك لو علي نحو التذلل فاعتبر من ذلػك فلػو لميلتفػت
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االنساف الي غير ا﵀ ك لو علي جهة المحو ك النفي الستجاب له الػدعاء مػن فػورق كمػا
يحصل لالنبياء ك لكن ذلك مقاـ عظيم ك امر جسػيم رزقنػا ا﵀ ك سػاير المػؤمنين ذلػك
بحق محمد ك اله الطاهرين صلوات ا﵀ عليهم اجمعين.
ك اعلم اف القوي التي ذكرها موالنا اميرالمؤمنين

ك هي الػذكر ك الفكػر ك

العلم ك الحلم ك النباهػة ك الخاصػيتين النزاهػة ك الحكمػة فانمػا هػي للػنفس الناطقػة
القدسية ك هػي الػنفس االنسػانية التػي هػي بنػت العقػل ك هػي التػي مقرهػا العلػوـ
الحقيقية الدينية موادها التأييدات العقلية فعلها المعارؼ الربانية ك هي قوة الهوتيػة
ك اشبه االشياء بالنفوس الملكية ك هي غير النفس االمارة ك ذلك اف الناطقة القدسػية
هي غيب الكرسي ك تنزؿ العقل مادتها صورة العقل ك صورتها حدكد تلك المػادة ك
هي التكوف اال عابدة للرحمن مكتسبة للجناف ك علي الهيئة االنسانية ابدا ك التتلبس
بالصػورة الحيوانيػة ابػدا ك امػػا الػنفس االمػارة فهػػي مػن االراضػي ارض الشػػقاكة ك
اال لحاد ك الغضب ك الشهوة ك الطبيعة ك العادة ك الموت ك هي من حيػث طبعهػا علػي
هيئة الشػياطين الليهػم اال اف تسػلم ك تطمػئن تحػت طاعػة العقػل ك الناطقػة القدسػية
فتتصور بالصورة االنسانية تبعا لهما فقويها من حيث نفسها ما ذكرنػا مػن الشػقاكة ك
االلحاد ك الغضب ك الشهوة ك الطبع ك العادة ك الموت الػذي هػو عػدـ التػأثر ك التنبػه
اموات غير احياء ك مايشعركف اياف يبعثوف ك اما الناطقة القدسية االنسانية فقويها مػا
ذكػػرق موالنػػا اميرالمػػؤمنين

ك هػػي الػػذكر ك الفكػػر ك العلػػم ك الحلػػم ك النباهػػة

فالذكر مثالها الملقي في مراة الخيػاؿ ك الػوهم فالخيػاؿ ذكػر صػورة ك الػوهم ذكػر
معني ك هما اف كانا تابعين لالنسانية يكوف الخياؿ صورا حقة عليينيػة ك الػوهم معػاف
حقة عليينية فانهما منصوباف متوجهاف الػي عليػين فالينطبػع فيهمػا اال صػور ك معػاف
حقة ك اف كانا منكوسين الينطبع فيهما اال من سجين صور ك معػاف شػيطانية باطلػة ك
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الفكر مثالها الملقي في مراة فلك الفكػر اذا كػاف منصػوبا فاليكػوف فيػه اال تركيػب
صور ك معاف الستخراج االعتبارات الحقة ك النتايج العليينيػة ك العلػم مثالهػا الملقػي
في مراة فلك العالمة المنصوبة فاليقع فيها اال علوـ حقيقية دينيػة مطابقػة للكتػاب ك
السنة ك اآلفاؽ ك االنفس ك اما الحلم فهو مثالها الملقي في فلك العاقلة فاف الحلم مػن
الحلم ك هو ضد السفاهة ك خفة العقل ك هو من شأف العقػل ك النباهػة ك هػي الحقيقػة
الجامعة بين تلك االربع ك هي مثالها الملقي في فلك الشمس المدرؾ للحقايق فهذق
القوي هي قوي النفس الناطقة القدسية االنسانية ك اف استعمل هذق االفػالؾ الػنفس
االمارة ك كانت منكوسة ك متوجهة الػي سػجين يكػوف ذكرهػا ك فكرهػا ك علمهػا ك
سػػفاهتها ك تنبههػػا لالباطيػػل ك االمػػور الباطلػػة السػػجينية علػػي حسػػب االراضػػي
المذكورة ك تكوف لها ابواب جهنم ك سيأتي تفصػيل القػوي فػي ضػمن االبػواب اف
شػػاء ا﵀ ك للػػنفس القدسػػية االنسػػانية خاصػػيتاف النزاهػػة عػػن الخصػػاؿ الشػػيطانية ك
الحيوانية ك النباتية ك الجمادية ك الحكمة العلميػة ك العمليػة النهػا جػزء العقػل ك مػن
طينته موادها من تأييداته ك شأنها معرفػة حقػايق االشػياء ك االحاطػة بهػا مػن جميػع
جهاتها فينعكس منه فيهػا تلػك المعػارؼ ك الحكػم العلميػة ك العمليػة ك لػيس هػذق
الخاصية في النفس االمػارة ك الحيوانيػة ك النباتيػة فهػذق مػا كسػعنا بيانػه مػن معرفػة
النفس ك احوالها ك ما يليق بهذا الكتاب ك لو استقصينا فػي بيانهػا لخرجنػا عػن كضػع
الكتاب بالكلية فنقتصر بما ذكرنا فلنشرع في بيػاف االبػواب السػبعة لتفصػيل قػوي
النفس ك خاصيتيها بتوفيق ا﵀ سبحانه ك نذكر في كل باب فصوال ينشرح فيهػا بيػاف
ما نعنوف الباب به ك ال حوؿ ك ال قوة اال با﵀.
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الثاب االيل
في الذكــر ي فيه مقاصـد

المقصد االيل
في تيان معىي الذكر ي محله ي اقسامه ي فيه فصًل

فصل :اعلم اف موالنا اميرالمؤمنين

جعل الػذكر مػن قػوي الػنفس الناطقػة

كالمراد به استحضار ما غاب عن الحواس الظاهرة فهو مػن خػواص الػنفس الناطقػة
االنسانية المهيمنة علي جميع الزماف الدهرية الملكوتية ك ذلك اف النفس الحيوانيػة
النهماكها في الطبايع ك كونها منكبة علي كجهها متوجهة الي المنتهػي معرضػة عػن
المبدء انصبغت مشاعرها باصباغ الطبايع الزمانية مع انها بنفسها ايضا برزخية مثاليػة
فاختص ادراكاتها بالزمانيات التدرؾ اال ما حاذي مشاعرها الزمانية فالتػدرؾ شػيئا
مما مضي ك شيئا ممػا سػيأتي اال مػا هػي فيػه مػن الحػاؿ فالجػل ذلػك خػص موالنػا
اميرالمؤمنين

قويها بػالقوي الخمػس الظػاهرة ك لميجعػل لهػا شػيئا مػن القػوي

الباطنة الملكوتية فالقوي الخمس تدرؾ ما قابلها من المدركات المساكقة معها فػي
الزماف ك اما االمثلػة التػي محيػت عػن الزمػاف فليسػت تػدركها بوجػه ك امػا الحػس
البرزخي فهو من حيث اسفله يأخذ من القوي الظاهرة المدركة للحػاؿ المسػاكقة ك
من حيث االعلي يدرؾ ما كاف في لوح االرتساـ الدهري كالخياؿ.
ك اما الذكر فهو من المشاعر الباطنة فاف تعلػق بالصػور فهػو الخيػاؿ ك اف تعلػق
بالمعػػاني فهػػو الػػوهم ك صػػفة الػػذكر للمػػذكور اف الصػػور الزمانيػػة هػػي الفعليػػات
الخارجة من قوي االجساـ كما حققنػاق فػي محلػه ك انمػا تخػرج بمكمػالت ك علػل
استولت عليها فاذا استولت علل اخري تضادها ك ذهبػت العلػل االكلػي فنيػت تلػك
الصور التي كانت خارجة اكال النها ال بقاء لها من غير علة ك ليست بقائمة بنفسػها ك
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ليست بواجبة الوجود ك قيامها باالجساـ قياـ تحقق ال قياـ صدكر فاذا ذهػب المػؤثر
ك لميكن في اآلف الثاني لميكن اثر في اآلف الثاني ك قد كػاف فػي اآلف االكؿ لوجػود
السبب في اآلف االكؿ فاالثر يمحي عن لوح االجساـ يعني ليس في اآلف الثاني ك هو
باؽ في محل ارتسامه الدهري قد رسمه يد القػدر بػالقلم علػي لػوح مكانػه ك كقتػه
فاليمحي ابدا ك ذلك اللوح ليس من الزماف الف الزمػاف ايضػا مػن مرسػومات ذلػك
اللوح ك ليس ذلك اللوح من البرزخ فانه غير مرتبط بالحاؿ بل هو لوح دهري ك قػد
رسم في ذلك اللػوح جميػع مػا كػاف ك مػا يكػوف الػي يػوـ القيمػة ك هػو لػوح العلػم
المفعولي الكوني العيني ﵀ سبحانه ك كذلك قد رسم في ذلك اللػوح جميػع المثػل
البرزخية فهذق المرسومات من حيث االسفل تفاصيل النفس الملكوتيػة ك تجلياتهػا
ك ظهوراتها ك افعالها ك من حيػث االعلػي هػي الػنفس الملكوتيػة يعنػي اف االحديػة
االضافية السارية فيها هي النفس ك تلك الصور المرسػومة التػي هػي كاالعػداد هػي
تجلياتها ك افعالها ك هي قائمة بالنفس قياـ صدكر باقية بابقائها ك اف الػنفس تػدركها
في نفسها علي نحو الوحدة االجمالية ك تدركها بها في محالها علي نحػو التفصػيل ك
هي علمها ك معلوماتها ك هذا االدراؾ هو االدراؾ االحاطي الشهودي ك جميعهػا عنػد
النفس علي شرع سواء ك تػدرؾ ايضػا اياهػا بنحػو اخػر يعنػي تػدرؾ بعضػها بػبعض
بمعني انها تدرؾ مثاؿ زيد بعينه ك باعين االمثلة الشاهدة له أالتري انك لػو جالسػت
جماعة ادركتهم ك ادركػوؾ ك ادرؾ بعضػهم بعضػا فػاذا القيػتم االمثلػة فػي امكنتهػا
يكوف مثالك ابدا مدرؾ امثلتهم ك امثلتهم مدركة لك ك مثاؿ بعضهم مدرؾ بعض ابدا
فالنفس تدرؾ الجماعة في نفسػها بالوحػدة ك تػدرؾ الجماعػة مػن االعلػي بالتفصػيل ك
االحاطة ك االكلوية ك يدرؾ بعض الجماعة بػبعض بعػين ادراؾ بعضػهم بعضػا ك كػذلك
ا﵀ رب العالمين يعلم كل شيء به ك بمن علمه ك شاهدق فافهم.
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فالخياؿ ك الفكر ك الوهم ك العلم ك التعقل كلها افعاؿ النفس اال انهػا مػن حيػث
الصدكر منها كاحد ك انما تتعين بهذق المذكورات في تلك الصػور فحضػور الصػور
عندها خياؿ ك حضور المعاني الجزئية عندها كهم ك حضور نسبها عندها فكر ك هذق
الصور ك المعاني التي ذكرنا هي اسفلها ك حضور اعلي الصور علػم ك حضػور اعلػي
المعاني تعقل كما اف الفعل الصادر من الحيوانية كاحد ك في العين بصر ك فػي االذف
سمع ك في االنف شم ك هكذا فالخياؿ نفس الصور الجزئية البرزخية ك الوهم نفػس
المعاني الجزئية البرزخيػة ك هكػذا سػاير المشػاعر الباطنػة بػل ك كػذلك المشػاعر
الظاهرة فالبصر عين المبصر ك السمع عين المسموع ك الشم عػين المشػموـ ك هكػذا
أالتري اف امامك مرئي ك لك عين ك من كرائهػا ركحػك ك فائػدة العػين انهػا ركشػن
للركح يصل منه المرئي الي الركح فيدركه به متي انصػبغ الػركح بصػبغ المرئػي ك
ذلك الصبغ هو مخصص الركح ك جاعله بصرا فهػو بصػير بػذلك الصػبغ ك فػي ذلػك
الصبغ فلو كصل الصبغ من غير ذلك الركشن ادركه ك كذلك حكم ساير الركاشن ك
المشاعر غاية االمر اف ساير اعضائك تمنع كصوؿ الصبغ الي الػركح ك العػين التمنػع
فهي باب لوصوؿ الصبغ الي الركح فافهم ما ذكرت فانه مشكل.
ك كذلك الحواس الباطنة فاف فعل النفس في بطن الصور الجزئيػة ينصػبغ بهػا
فيكوف خياال فاف توجه النفس الي الصور ادركتها ك قيل تخيلت ك اال لمتتخيػل كمػا
انها اذا توجهت الي المرئي رأته ك اال فال ك اما الركح البخارية في تجػاكيف الػدماغ
فليس بخياؿ ك ال كهم ك ال غير ذلك ك ليست هي ركاشن كصوؿ المثل الي الػنفس ك
انما هي مجالي افالؾ البرزخ ك كراسي استوائها كما اف الركح البخاري فػي القلػب
ليس بنفس حيوانية ك انما هػو كرسػي اسػتوائها ك مركبهػا ك امػا الحيوانيػة المتعلقػة
بذلك البخار في تلك التجاكيف فهي افالؾ الحس المشترؾ ك هي ركاشػن لوصػوؿ
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الصور المثالية الي النفس كالحواس الظػاهرة فػي االجسػاـ فيهػا تصػل صػور حػاؿ
المثاؿ الي النفس كما اف بالحواس الظاهرة تصل صور حاؿ الزماف الي النفس ك امػا
ما في لػوح االرتسػاـ فالتػدرؾ بحػواس البػرزخ ك انمػا تػدرؾ هػي بافعػاؿ الػنفس
الدهريػة التػي هػي نفػػوس افػالؾ البػرزخ ففػي فلػػك عطػارد البػرزخ فعػل الػػنفس
المسمي بالفكر ك في فلك زهرة البػرزخ فعػل الػنفس المسػمي بالخيػاؿ ك هكػذا ك
تلك االفعاؿ نفوس تلك االفالؾ كما اف النفس نفس كرسي البرزخ ك العقػل نفػس
عرش البرزخ بالنفس فدرؾ النفس ما في لوح االرتساـ بنفس افعالها المجردة فػاف
توجهت الي المرسومات كانت ادراكػات ك اال فػال يعنػي اذا توجهػت الػي الصػور
كاف خياؿ ك اال فال خياؿ ك اف توجهت الي المعاني كاف كهم ك اال فال كهم كمػا انهػا
اذا لمتبصر فال بصػر بالفعػل ك اذا لػمتسػمع فػال سػمع بالفعػل ك انمػا لهػا قػوة ادراؾ
المبصرات ك المسموعات ك كذا البواقي كساير االفعاؿ طرا.
فالذكر حقيقة استحضار النفس الناطقة لتلػك المرسػومات طػرا ك لكػن كػاف
موالنا اميرالمؤمنين

خصه بالخياؿ ك الوهم حيث جعله في عرض الفكر ك العلػم

ك الحلم فذكر الصور الجزئية من حيث االسفل ك التعلق بالماديػات ك االنتػزاع منهػا
خياؿ ك ذكر المعاني الجزئية من حيث استنباطها من الصور المادية كهم ك اما الفكر
هو النسبة بين الصورتين اك المعنيين اك الصورة ك المعنػي ك ممػا بينػا قػد ظهػر معنػي
لوح االرتساـ الذي خفي علي الكثيرين ك منه قد تبين معني اف صور جميع االعمػاؿ
ك االمكنة ك االزمنة تحضر يوـ القيمة ك تكوف مشهودا للجمع ك اعلػم اف تلػك المثػل
قائمة بالمواد الدهرية الظاهرة في جميعهػا المتلبسػة بكلهػا فػي اف كاحػد دهػري ك
ذلك اف المػواد الدهريػة لسػعتها ك توحػدها ك نفوذهػا ك قدسػها عػن التعينػات تسػع
الصور العديدة فػي اف كاحػد كمػا اف جميػع جزئيػات هػذا العػالم مػن العػرش الػي
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الفرش من اكؿ الزماف الي اخرق كلهػا جسػم ك الجسػم المطلػق مهػيمن علػي الكػل
ظاهر بالكل في الكل في اكقاتها ك امكنتها ك اليأبي عن الظهور في الصور المختلفة
كضعا ك مكانا ك زمانا.
بقي شيء ك هو اف نفس زيد الجزئية هي جهة كحدة صورة خاصػة ك لهػا مػن
العلوـ ك الكماالت بحسب ما اكتسبته ك به تمتاز في ذاتها عن ساير النفوس ك افعالها
ايضا علي حسب مقدار تلك الصور ك ما انطبع فيها ك قارنها ك النفس الكلية هي جهػة
كحدة الكل الظاهرة بالكل ك افعالها هي ما تعلقت بالكل فهي العالمة بكل صػورة ك
اما النفوس الجزئية فليست عالمة اال بصورها ك مػا قابلتػه ك انطبػع فيهػا فػي الػدنيا ك
البرزخ من ساير الموجودات ك ما حصل له في الدنيا في حواسه الباطنػة مػن حػق اك
باطل فافهم ك اعلم اف تلك المرسومات فمنهػا مػا يوافػق هيػػػات المشػية المحبوبػة
صلوات ا﵀ عليها فهو عليوف ك من الجنة ك الي الجنة ك منها ما يخالفهػا فهػو سػجين ك
مػػن النػػار ك الػػي النػػار فهػػي مػػن حيػػث االسػػفل علػػي مػػا تػػري فػػي هػػذق الػػدنيا مػػن
التخطيطات النها تحضر الموقف علي ما هي عليه ك اما مػن حيػث االعلػي ممػا يلػي
النفس ك من حيث التجرد عن المواد يخالف تخطيطاتها ك حدكدها تخطيطػات هػذا
العالم ك حدكدق كما تري اف اللبن في الرؤيا صفة العلم ك الخس مثال صفة علم الفقػه
ك التمر صفة علم المحبة ك الحكمة ك الصفرة صفة المرض ك امثاؿ ذلك فالصور مػن
حيث االعلي علي صفة نعيم الجنة اك مولمػات النػار نعػوذ بػا﵀ الف االعمػاؿ صػور
الثواب ك العقاب كما ركي ك اما صورة زيد علي صفة نفسه علي ما اشػرنا اليػه ك قػد
جاءت هذق االشارات استطرادا.
فصل :اعلم اف الذكر ذكراف فانػه قػد يقػاؿ الػذكر ك يػراد بػه فعػل العبػد فهػو
استحضارق للشيء ك قد يقػاؿ ك يػراد منػه نفػس مػا حضػر لػدي الػذاكر ك هػو شػبال
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منفصل عن المذكور كاقع في مراة الػذاكر فهػو المػذكور الظػاهر للػذاكر ك القػائم
مقامه لديه ك خليفته عندق ك كجهه ك تمثله لديه فالتمسك بالذكر تمسك بالمػذكور
ك االعتصاـ بػه اعتصػاـ بػه ك االتصػاؿ بػه اتصػاؿ بػه ك االعػراض عنػه اعػراض عػن
المذكور ك العشوة عنه عشػوة عنػه ك نسػيانه نسػيانه ك االنقطػاع عنػه انقطػاع عنػه ك
سيأتي تفصيل القوؿ في المقصد الثالث اف شاء ا﵀.
ك الذكر ذكراف ذكر ذاتي ك هػو نفػس الػذاكر اذا كػاف اثػر فعػل المػذكور ك
صفته ك مثاله ك ذكر كصفي ك هو مثاؿ تجليات المػذكور الظػاهر فػي صػقع الػذاكر
الواقع في مراة الذاكر فللذكر الوصػفي مراتػب منهػا مػا يقػع فػي عقػل الػذاكر مػن
تجليات المذكور العقالنية ك منها ما يقع في علمه من تجلياته العلميػة ك منهػا مػا يقػع
في كهمه من تجلياته الوهمية ك منها ما يقع في فكرق من تجلياتػه الفكريػة ك منهػا مػا
يقع في خياله من تجلياتػه الخياليػة ك منهػا مػا يقػع فػي حسػه المشػترؾ مػن تجلياتػه
البرزخية ك منها مػا يقػع فػي اعضػائه الظػاهرة مػن االعمػاؿ مػن تجلياتػه الجسػمانية
الظاهرية ك الباطنية ك منها ما يقع في لسانه من االقواؿ من تجلياته الظاهرة ك الباطنة ك
جميع ذلك اشػباح منفصػلة مػن المػذكور كاقعػة فػي مػراة الػذاكر ك جميعهػا ذكػر
للمذكور عند الذاكر قائمة مقامه ك خليفة له عندق يكوف التمسػك بهػا تمسػكا بػه ك
التخلػي عنهػا تخليػا عػن المػذكور ك البػد للػذاكر بحقيقػة الػذكر اف يكػوف ذاكػرا
للمذكور بجميع مراتب الذكر مدمنا لها ذا ملكة لها فاذا فعل ذلك يبلػغ مبلغػا يكػوف
بنفسه ذكرا للمذكور قاؿ ا﵀ سبحانه ارسلنا اليكم ذكرا رسػوال فيكػوف خليفػة
للمذكور بين الذاكرين فيكوف ذكر غيرق للمذكور من تجليات هذا الػذكر ك يػأتي
افشاء ا﵀ تفصيله ك البد لنا اف نفصل اقساـ الذكر فػي هػذا الكتػاب مفصػال ليكػوف
تذكرة لمن تذكر ك عبرة لمن اعتبر.
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فاقوؿ اما الذكر الذاتي ك العقلي ك العلمي النفسي ك الوهمي فيأتي فػي مواضػعه
في خالؿ ساير االبواب افشاء ا﵀ ك الػذي نػذكرق هنػا هػو الػذكر البػدني الػذي هػو
االعماؿ الصالحة ك العبادات البدنية ك ما يتعلق بها ك الذكر اللساني باقسامه من تمجيػد
ا﵀ ك تسبيحه ك الثناء عليه ك قراءة القراف ك ما يتعلق بها ك الدعاء بانواعػه ك اقسػامه ك مػا
يتعلق به ك الذكر النفسي ك الخيالي ك الحسي ك مػا يتعلػق بػه مػن التوجػه ك المراقبػة ك
النية ك االخالص ك ذكر النعمة ك الشكر عليها ك ذكر اؿمحمد

ك العهد ك الميثػاؽ ك

نذكر اضداد الذكر تكميال للبياف ك زجرا للنفس مػن سػهو القلػب ك الغفلػة ك النسػياف
فنبين كلما يسنال لنا بتوفيق ا﵀ جل جالله في محل خػاص ك نػذكر فػي كػل محػل مػا
يتيسر لنا من اآليات ك االخبار ك البياف ك ال حوؿ ك ال قوة اال با﵀.
المقصد الثاوي
في العثادة ي فيه فصًل

فصل :اعلم اف العبادة هػي العمػل بمقتضػي العبوديػة ك العبوديػة هػي االنقيػاد
الكامر السيد ك نواهيه ك العبد هو المنقاد المر السيد ك نهيه ك الذي الينقاد المػر احػد
ك نهيه فهو حر عامل بهواق ك العبد هو المخالف لهػواق المطيػع المػر مػوالق ك مػؤثرق
علي من سواق ك حقيقة ذلك اف لالنساف جهتػين جهػة الػي ربػه ك هػي حيػث اثريتػه
لمشية ا﵀ سبحانه ك جهة الي نفسه ك هي حيث هويته ك انيتػه ك االثػر هػو المشػاكل
لصفة المؤثر النه نورق الصادر منه ك شبحه المنفصل عن شبحه المتصػل فالػذي فػي
المراة اف كاف علي شكلك ك لونك فهو شػبحك ك نػورؾ ك اف لميكػن علػي صػفتك
فليس بنورؾ ك شبحك فالعبد هو االثر المطابق لصفة المؤثر فانه المنقاد المطيػع لػه
من كل جهة فمن كاف علي صفة مشية ا﵀ سبحانه المطابقػة لصػفته ك تجليػه يكػوف
عبدا ﵀ سبحانه منقادا المػرق ك نهيػه متخلقػا بخلقػه متصػفا بصػفته عػامال بمراضػيه
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مجتنبا عن مساخطه ك من لميكن كذلك فهو مدع للحرية عامل بهواق مخػالف المػر
موالق ساقط عن االتصاؿ با﵀ ك اف كاف من حيث الكوف عبدا ﵀ جل جالله كما قػاؿ
ا﵀ تعالي اف كل من في السموات ك االرض اال اتي الرحمن عبدا ك لكن الفخر
ك الذخر في العبودية الشرعية ك من البين اف كل خير ك نور ك كماؿ ك دكاـ ك ثبات ك
استيالء ك سلطنة ك ملػك ﵀ سػبحانه ك اف كػل شػر ك ظلمػة ك نقػص ك فنػاء ك زكاؿ ك
مقهورية ك عجز ك فقداف فيما يخالف اصل ما ذكر ك مبدءق فالعبد المتصف بصفات
ا﵀ سبحانه المتبع لمشيته المتخلق باخالقه يكوف اهل كل تلك الخيرات ك العاصػي
المتمرد المخالف المر موالق المتبع لهواق يكوف اهػل كػل تلػك الشػركر فالعبوديػة
الشرعية مقاـ عظيم ك كماؿ جسيم قد كصف ا﵀ بها انبيػاءق العظػاـ ك رسػله الفخػاـ
صلوات ا﵀ عليهم اجمعين حيث قاؿ تبارؾ الذي نزؿ الفرقاف علي عبدق ليكػوف
للعالمين نذيرا ك قاؿ سبحاف الذي اسري بعبدق ليال ك قاؿ اف كنتم في ريب
مما نزلنا علي عبدنا ك قاؿ في شأف نوح ك ابرهيم ك الياس علي نبينا ك الػه ك علػيهم
السالـ انه من عبادنا المؤمنين ك قاؿ في موسي ك هركف علي نبينا ك اله ك عليهمػا
السالـ انهما من عبادنا المؤمنين ك قاؿ ك اذكر عبدنا داكد ذا االيد انػه اكاب
كقاؿ ك كهبنا لداكد سليماف نعم العبد انه اكاب ك قاؿ ك اذكر عبدنا ايوب الي
اف قاؿ نعم العبد انه اكاب ك قاؿ ك اذكر عبادنا ابرهيم ك اسحق ك يعقوب اكلي
االيدي ك االبصار ك استثني العباد من اغػواء ابلػيس حيػث حكػي عنػه فبعزتػك
الغوينهم اجمعين اال عبادؾ منهم المخلصين ك خصهم بػالمغفرة ك الرحمػة كمػا
قاؿ قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم التقنطوا مػن رحمػة ا﵀ اف ا﵀ يغفػر
الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فاكؿ العابدين هو المنقاد لمشية ا﵀ سبحانه
بحقيقػػة االنقيػػاد ك هػػو محمػػد

المعصػػوـ الكلػػي عػػن مخالفػػة ا﵀ سػػبحانه ك
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الموصوؼ الكلي بصفات ا﵀ كما كصفه به في كتابه قل اف كاف للرحمن كلد فانا
اكؿ العابدين ك كل عبػد ﵀ سػبحانه دكنػه فػي االنقيػاد ك الطاعػة ك عبوديتػه ظػل
عبوديته

فانه العامل باالثريػة الكليػة لمشػيته سػبحانه الكليػة المتصػف بجميػع

صفات ا﵀ المتخلق بجميػع اخػالؽ ا﵀ العامػل بجميػع شػئوف محػاب ا﵀ المجتنػب
لجميع جهات مساخط ا﵀ ك كل عبد ﵀ جل ك عز فقد ظهر فيه العبودية بقدر حكاية
مراة قابليته شبال عبوديته

ك هو التجلي الذي صار شبحه ذكرا ﵀ جل جالله مػن

حيث العبادة للذاكرين العابدين ك لما كانت العبادة هػي العمػل بمقتضػي العبوديػة
اي االثرية فهي االتصاؼ بصفات ا﵀ صارت العبادة هي ذكر ا﵀ الظاهر علػي بػدف
العبد بمقتضي البدف ك الجسم فهذق العبادة هي من حيػث الحكايػة عبػادة ك ذكػر ﵀
سبحانه ك من حيث المحكي هي ربوبية ك مذكور كما تػري اف شػبحك فػي المػراة
من حيث انه شبال عبدؾ ك اثػرؾ ك مػن حيػث مطابقتػه لوجهػك موصػوؼ بصػفتك
مسمي باسمك تعطيه اسمك ك حدؾ ك الجل ذلػك قػاؿ الصػادؽ

كمػا ركاق فػي

مصباحالشريعة العبودية جوهرة كنهها ال ربوبية فمػا فقػد مػن العبوديػة كجػد فػي
الربوبية ك ما خفي عن الربوبية اصيب في العبودية قاؿ ا﵀ عز ك جل سنريهم اياتنا
في اآلفاؽ ك في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق أكلميكف بربك انه علي كل شيء
شهيد اي موجود في غيبتك ك حضرتك ك تفسير العبودية بذؿ الكلية ك سبب ذلك
منع النفس عما تهوي ك حملها علي ما تكرق ك مفتاح ذلك ترؾ الراحة ك حب العزلة
ك طريقه االفتقار الي ا﵀ قاؿ رسوؿ ا﵀

اعبد ا﵀ كأنك تراق فاف لمتك تراق فانه

يراؾ ك حركؼ العبودية ثلثة ع ك ب ك د فالعين علمه با﵀ ك الباء بونه عمػا سػواق ك
الداؿ دنوق من ا﵀ بال كيف ك ال حجاب ك عنه

في تفسير قولػه ك اف كنتم فػي

ريب مما نزلنا علي عبدنا قاؿ العين علمه با﵀ ك الباء بونه من الخلق ك الداؿ دنوق
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من الخالق بال اشارة ك ال كيف انتهي ،فكلما يكثر العبادة ك تشػتد يكثػر علػم العبػد
با﵀ ك بونه من الخلػق ك دنػوق مػن ا﵀ سػبحانه حتػي يصػير مسػتغرقا فػي االتصػاؼ
بصفات سيدق ك التخلق باخالقه فاذا بلغ في ذلك المنتهي قػاـ مقػاـ سػيدق فػي االداء
يقوؿ ما يقوله ك يفعل ما يفعله ك يحكػم مػا يحكمػه ك يصػير منظػرق منظػرق ك مخبػرق
مخبرق ك جميع معامالته معامالتػه فحينئػذ يفنػي مػن نفسػه ك يبقػي بربػه ك يتالشػي
عبوديته ك يظهر ربوبيته ك يخفي نفسه ك يظهر ربه ك يسكت عن نفسػه ك ينطػق عػن
ربه ك يسكن عن نفسه ك يتحرؾ عن ربػه قػاؿ ا﵀ سػبحانه ك مارميػت اذ رميػت ك
لكن ا﵀ رمي

اف الذين يبايعونك انما يبايعوف ا﵀

من يطع الرسوؿ فقد اطاع

ا﵀ ك في الزيارة من احبكم فقد احػب ا﵀ ك مػن ابغضػكم فقػد ابغػض ا﵀ ك مػن
اعتصم بكم فقد اعتصم با﵀ من اراد ا﵀ بدأ بكم ك من كحدق قبل عنكم ك من قصدق
توجه بكم فلمثػل هػذا فليعمػل العػاملوف ك لنيػل هػذا المقػاـ بقػدر القػوة فليجتهػد
المجتهدكف فقد ركي في الحث علي العبادة ك نيل هذا المقاـ اخبار منها ما ركاق فػي
الكافي بسندق عن محمد بن مسلم عن ابيجعفر

قاؿ التػذهب بكػم المػذاهب

فوا﵀ ما شيعتنا اال من اطاع ا﵀ عز ك جل ك ذلك اف الشيعة من شعاعهم ك الشعاع تابع
للمنير فالشيعة من يشايعهم في اعمالهم ك احوالهم ك اقوالهم ك يعمل بمقتضي حيث
اثريته المطابق لصػفتهم قػاؿ ا﵀ تعػالي تعليمػا لنبيػه

قػل اف كنػتم تحبػوف ا﵀

فاتبعوني يحببكم ا﵀ ك في الكافي بسندق عن ابيحمزة الثمالي عن ابيجعفر
قاؿ خطب رسوؿ ا﵀

في حجة الوداع فقػاؿ يػا ايهػا النػاس كا﵀ مػا مػن شػيء

يقربكم من الجنة ك يباعدكم من النار اال ك قد امرتكم به ك ما من شيء يقربكم من
النار ك يباعدكم من الجنة اال ك قد نهيتكم عنه اال ك اف الركح االمين نفث في ركعي
انه لن تموت نفس حتي تستكمل رزقها فاتقوا ا﵀ ك اجملوا في الطلب ك اليحمػل
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احدكم استبطاء شي ء من الرزؽ اف يطلبػه بغيػر حلػه فانػه اليػدرؾ مػا عنػد ا﵀ اال
بطاعته ك بسندق عن جابر عن ابيجعفر

قاؿ قاؿ لي يا جابر أيكتفػي مػن ينتحػل

التشيع اف يقوؿ بحبنا اهل البيت فوا﵀ ما شيعتنا اال من اتقي ا﵀ ك اطاعػه ك ماكػانوا
يعرفوف يا جابر اال بالتواضع ك التخشع ك االمانة ك كثرة ذكر ا﵀ ك الصوـ ك الصلوة ك
البر بالوالدين ك التعهد ل لجيراف من الفقراء ك اهل المسكنة ك الغػارمين ك االيتػاـ ك
صدؽ الحديث ك تالكة القراف ك كف االلسن عن الناس اال من خيػر ك كػانوا امنػاء
عشايرهم في االشياء قاؿ جابر فقلت يا ابػن رسػوؿ ا﵀ مػانعرؼ اليػوـ احػدا بهػذق
الصفة فقاؿ يا جابر التذهبن بك المػذاهب حسػب الرجػل اف يقػوؿ احػب عليػا ك
اتوالق ثم اليكوف مع ذلك فعاال فلو قاؿ اني احب رسوؿ ا﵀
علي

فرسوؿ ا﵀ خير من

ثم اليتبع سيرته ك اليعمل بسنته مانفعه حبه اياق شيئا فاتقوا ا﵀ ك اعملوا لما

عند ا﵀ ليس بين ا﵀ ك بين احد قرابة احب العباد الي ا﵀ عز ك جل اتقاهم ك اعملهم
بطاعته يا جابر كا﵀ مايتقرب الي ا﵀ تبارؾ ك تعالي اال بالطاعة ك ما معنا بػراءة مػن
النار ك ال علي ا﵀ الحد من حجة من كاف ﵀ مطيعا فهو لنا كلي ك من كاف ﵀ عاصػيا
فهو لنا عدك ك ماتناؿ كاليتنا اال بالعمل ك الورع ك بسندق عن هشػاـ بػن الحكػم عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ اذا كاف يوـ القيمػة يقػوـ عنػق مػن النػاس فيػأتوف بػاب الجنػة

فيضربونه فيقاؿ لهم من انتم فيقولوف نحن اهل الصبر فيقاؿ لهػم علػي مػا صػبرتم
فيقولوف كنا نصبر علي طاعة ا﵀ ك نصبر عن معاصي ا﵀ فيقوؿ ا﵀ عز ك جل صدقوا
ادخلوهم الجنة ك هو قوؿ ا﵀ عزك جل انما يوفي الصابركف اجرهم بغير حساب
ك بسندق عن عمرك بن خالد عن ابيجعفر

قاؿ يا معشػر الشػيعة شػيعة اؿمحمػد

كونوا النمرقة الوسطي يرجع اليكم الغالي ك يلحق بكم التالي فقػاؿ لػه رجػل مػن
االنصار يقاؿ له سعد جعلت فداؾ ما الغالي قاؿ قوـ يقولوف فينا ما النقوله في انفسنا
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فليس اكلئك منا ك لسنا منهم قاؿ فما التالي قاؿ المرتاد يريد الخير يبلغه الخير يوجر
عليه ثم اقبل علينا فقاؿ كا﵀ ما معنا براءة ك ال بيننا ك بين ا﵀ قرابػة ك ال لنػا علػي ا﵀
حجة ك النتقرب الي ا﵀ اال بالطاعة فمن كاف منكم مطيعا ﵀ تنفعه كاليتنا ك من كاف
منكم عاصيا ﵀ لم تنفعه كاليتنا كيحكم التغتركا كيحكم التغتركا ك عن مفضل بػن
عمر قاؿ كنت عند ابيعبدا﵀

فذكرنا االعماؿ فقلت انا ما اضعف عملػي فقػاؿ

مه استغفر ا﵀ ثم قاؿ لي اف قليل العمل مع التقوي خيػر مػن كثيػر بػال تقػوي قلػت
كيف يكوف كثير بال تقوي قاؿ نعم م ثل الرجل يطعم طعامه ك يرفق جيرانه ك يوطي
رحله فاذا ارتفع له الباب من الحراـ دخل فيه فهذا العمل بال تقوي ك يكوف اآلخػر
ليس عندق فاذا ارتفع له الباب من الحراـ لميدخل فيه ك عن يعقوب بن شعيب قػاؿ
يقوؿ مانقل ا﵀ عػز ك جػل عبػدا مػن ذؿ المعاصػي الػي عػز

سمعت اباعبدا﵀

التقوي اال اغناق من غير ماؿ ك اعزق من غير عشيرة ك انسه من غير بشر ك عن عمر بن
يزيد عن ابيعبدا﵀

قاؿ في التورية مكتوب يا ابن ادـ تفرغ لعبادتي امؤل قلبك

علي اف اسد فاقتك ك امؤل قلبك خوفا مني ك اف التفػرغ
غني ك الاكلك الي طلبك ك ي
لعبادتي امؤل قلبك شغ ال بالدنيا ثم الاسد فاقتك ك اكلك الي طلبك ك عن ابيجميلة
قاؿ قاؿ ابوعبدا﵀

قاؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في

الدنيا فانكم تتنعموف بها في اآلخرة ك عن عمرك بن جميع عن ابيعبػدا﵀
قاؿ رسوؿ ا﵀

قػاؿ

افضل الناس من عشق العبػادة فعانقهػا ك احبهػا بقلبػه ك باشػرها

بجسدق ك تفرغ لها فهو اليبالي علي ما اصبال من الدنيا علي عسر اـ علي يسر ك عن
عيسي بن عبدا﵀ انه قاؿ البيعبدا﵀

جعلت فػداؾ مػا العبػادة قػاؿ حسػن النيػة

بالطاعة من الوجوق التي يطاع ا﵀ منها اما انك يا عيسي التكوف مؤمنا حتي تعػرؼ
الناسخ من المنسوخ قاؿ قلت جعلت فداؾ ك ما معرفة الناسخ من المنسوخ قاؿ فقاؿ
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أليس تكوف مع االماـ موطنا نفسك علي حسن النية في طاعته فيمضي ذلك االماـ ك
يأتي اماـ اخر فتوطن نفسك علي حسن النية في طاعته قاؿ قلت نعم قاؿ هذا معرفة
الناسخ من المنسوخ انتهي ،اقوؿ هذا اشارة الي باطن قوله تعالي ما ننسخ من ايػة
اك ننسها نأت بخير منها اك مثلها ك عن هركف بن خارجة عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ

العبادة ثلثة قوـ عبدكا ا﵀ عز ك جل خوفا فتلك عبادة العبيد ك قوـ عبدكا ا﵀ تبارؾ ك
تعالي طلب الثواب فتلك عبادة االجراء ك قوـ عبدكا ا﵀ عز ك جل حب ًا له فتلك عبادة
االحرار ك هي افضل العبادة ك عن ابيحمزة عن علي بن الحسين
بما افترض ا﵀ عليه فهو من اعبػد النػاس ك عػن السػكوني عػن ابيعبػدا﵀

قاؿ من عمل
قػاؿ قػاؿ

رسػػوؿ ا﵀

اعمػػل بفػػرايض ا﵀ تكػػن اتقػػي النػػاس ك عػػن محمػػد الحلبػػي عػػن

ابيعبدا﵀

قاؿ قاؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي ما تحبب الي عبدي باحب مما افترضت عليه.

فصل :اعلم اف العبادة بنفسها حسنة ك لكن احسػن العبػادة مػا دككـ عليػه حتػي
يطمئن بها النفس ك التأتي بها بعسر ك تصير لها خلقا ك ملكة ك ذاتية فاف العمػل قبػل
افيصػػير ملكػػة عرضػػي غيرمسػػتقر فػػي الػػنفس ك غيراخػػركي فالجػػل ذلػػك ركي
الكليني بسندق عن الحلبي قاؿ قاؿ ابوعبدا﵀

اذا كاف الرجل علػي عمػل فليػدـ

عليه سنة ثم يتحوؿ عنه اف شاء الي غيرق ك ذلك اف ليلة القدر تكوف فيهػا فػي عامػه
ذلك ما شاء ا﵀ اف يكوف انتهػي ،اقػوؿ اف العمػل اذا صػدر عػن االنسػاف عػن طبعػه
يكوف ذاتيا لػه ناشػئا عػن جبلتػه عائػدا اليػه ك هػذا يكػوف اذا كػاف السػلطاف للػنفس
القدسية ك العقل ك اما اذا كاف السلطاف للػنفس االمػارة فيصػدر عنػه االعمػاؿ ال عػن
طبعه الداعي اليه فيكوف العمل من الدكاعي الخارجية فيكػوف بالنسػبة اليػه عرضػيا
اليكسب نفسه صفة اخركية ك اذا تكرر منه ذلك العمل حتي يصير لػه عػادة ك طبعػا
ثانيا يصدر عنه من غير قصد اكسب نفسه صفة اخركية ك توجر به حينئذ في اآلخرة
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ك هو عند اطميناف االمارة تحت امر القدسية ك سكونها ك تصورها بالصورة االنسانية
فالصورة االنسانية ليست من طبع االمارة اكؿ كهلة اال اف تتطبع بطبػع القدسػية كمػا
مر ك ما لميكسب نفسه صفة اخركية يوجر عليه في الػدنيا اك ك فػي البػرزخ ايضػا اف
اثر في خياله ك فكرق فالجل ذلك ندبوا صلوات ا﵀ عليهم الي المداكمة علي العمػل
ك امػػركا بمداكمػػة الفػػرايض التػػي عملهػػا يوجػػب حفػػظ الصػػورة االنسػػانية ك ركح
االيماف ك تركها يوجب زكاؿ الصورة االنسانية ك مفارقة ركح االيماف حتي تكسػب
النفس صفة ثابتة اخركية ك حيوة باقية فػامركا بمداكمػة الفضػائل الكسػاب الػنفس
محاسػػن االنسػػانية ك كمػػاؿ قػػوة ركح االيمػػاف ك حػػددكا اقػػل المداكمػػة بسػػنة هػػي
اثناعشر هالال اك دكرة شمس المػادة فػي حػدكد الصػورة االثنتيعشػرة فيسػتكمل
النفس بها مادة ك صورة ك كلما ازدادت فهو احسن.
ك اما تعليل االماـ

بوجود ليلةالقدر في السػنة فػاف المداكمػة كمػا عرفػت

تكسب نفسه صورة اخركية ثابتػة فيكػوف عملػه لسػانا داعيػا ثابتػا ك يوجػب نػزكؿ
االمداد الثابتة االخركية فاذا مر عليه ليلةالقدر التي يحػتم فيهػا االقػدار ك االقضػية ك
يمضي االمور الكلية يقضي له بالسعادة ك االمداد الحسنة بقضاء حتم ك يسػتجاب لػه
ك يكتب بعمله المكسب في ديواف السعداء فػتفهم ك عػن زرارة عػن ابيجعفػر
قاؿ قاؿ احب االعماؿ الي ا﵀ عزكجل ما داكـ عليه العبد ك اف قل ك عػن نجبػة عػن
ابيجعفر

ما من شيء احب الي ا﵀ عزكج ل من عمل يداكـ عليه ك اف قل ك عن

معوية بن عمار عن ابيعبدا﵀

قاؿ كاف علي بن الحسين

اف اداكـ علي العمل ك اف قل ك عن محمد بن مسلم عن ابيجعفر
بن الحسين

يقوؿ انػي الحػب
قاؿ كاف علػي

يقوؿ اني الحب اف اقدـ علي ربي ك عملي مستو ك عن سليماف بن

خالد قاؿ قاؿ ابوعبدا﵀

اياؾ اف تفرض علي نفسك فريضة فتفارقها اثنيعشػر
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هالال انتهي ،فعلي ذلك ينبغي لالنساف اف يقرر علي نفسه من االعمػاؿ مػا يقػدر اف
يداكـ عليه سنة اقال حتي يعتاد عليه ك يصدر منه من غير قصد جديد فحينئذ يصير له
عادة ك طبيعة ثانية ك ملكة له ك القليل من العمل مع الملكة يثمػر لػه ثمػرة اخركيػة ك
الكثير مع عدـ الملكة اليوجب له ثوابا اخركيا نعم ينفعه في الدنيا اك ك فػي البػرزخ
ايضا ك الغرض الكلي من العبادة ك الطاعة الثمرة االخركية ك الثواب االبػدي فلػرب
رجل كثير العمل ينقضي اجله فيرد البرزخ فال عمل له ك ال ثواب اك يرد اآلخرة ك ال
عمل له ك ال ثواب ك ذلك اذا لميكن ملكة له فاليحسن عند اؿمحمد

التفنن فػي

االعماؿ ك التحوؿ من عمػل الػي عمػل قبػل حصػوؿ الملكػة فيػه فالبػد ك اف يختػار
االنساف لنفسه اعماال مناسبة اف كاف يعرفها ك اف لميكن يعرفهػا البػد ك اف يختػار لػه
استاد يثق به ك يعتمد عليه فيداكـ عليه الي اف يتطبع عليه ك يصير له طبيعة ثانية حتػي
يوجب ثمرة اخركية ك يستكمل به نفسه ك علة عػدـ اسػتكماؿ النفػوس باالذكػار ك
االعماؿ لعدـ صيركرتها الحقة بالنفوس مكسبة اياها صفة ك مػا لميػؤثر العمػل فػي
النفس اليوجب لها كمػاال البتػة ك مقن المجربػات اف مػا اختػارق االنسػاف بنفسػه
لنفسه اليوفق لمداكمته غالبا فاف االنساف الناقص اليعتمد علي اختيارق ك هػو نػاقص
فاليركن النفس الي اختيارق فالتداكـ عليه ك اليصير لها ملكة ك امػا اذا اختػارق شػيخ
يثق بخبرته ك خيرته ك علمػه ك اطالعػه علػي مناسػبات االعمػاؿ تػركن نفسػه اليػه ك
تسكن ك تطمئن ك تستيقن انه نافع مناسب لها فتداكـ عليه فتنتفع به ك تترقي به البتة.
ك اما مػا فػي االخبػار مػن االعمػاؿ فانمػا اختاركهػا لمػن امػركق بهػا اك ذكػركا
خاصيتها اف من فعل ذلك فله كذا ك مرادهم اف هذا العمل هذا اثرق فمن فعله علي مػا
ينبغي من االعتماد عليه ك الركوف اليه ك المداكمة رأي منه ذلك االثر ك ذلػك مثػل مػا
ذكرق االطباء من خواص عقاقيرهم فاف الستعمالها شركطا اليظهػر اثارهػا اال بتلػك
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الشركط ك شركط االعماؿ متفرقة في ضمن االخبار ك اليوجد خبػر كاحػد مشػتمل
علي جميع الشرايط ابدا ك سيظهر لك اف شػاء ا﵀ شػركط قبػوؿ االعمػاؿ ك شػركط
تأثيرها في مطاكي هذا الكتاب اف شاء ا﵀ فترقب.
ك انمػػا اكثػػر اؿمحمػػد

مػػن االذكػػار ك االدعيػػة ك االعمػػاؿ لكثػػرة السػػائلين ك

اختالؼ الطبايع ك االمزجة ك الحاجات ك االعصار ك االمكنػة ك المناسػبات ك االشػخاص ك
البد للعامل من اختيار ما يناسبه منها ك العمل به ك المداكمة عليه بشػركطه حتػي ينتفػع ك اي
شاهد علي ذلك اكضػال مػن عػدـ انتفػاع النػاس باعمػالهم ك عػدـ اسػتكمالهم بافعػالهم ك
عباداتهم من يوـ اكؿ الي يومنا هذا ك هم يحسبوف انهم يحسنوف صنعا ك يفرحػوف بمػا اتػوا
ك يحبوف اف يحمدكا بما لميفعلوا فماانتفعوا ك لنينتفعوا به ابدا حتي يقوموا بشػركط قبػوؿ
االعماؿ ك شركط تأثيرها كما سيأتيك اف شاء ا﵀ في خالؿ هذا الكتاب المستطاب.
فصل :اعلػم اف الػنفس االمػارة كػالحيواف الحػركف الشػموس ك مػا لمتريضػها
برياضة السير الي ا﵀ سبحانه التتػذلل ك التسػكن مػن شػرهها فػي الفسػاد ك متابعػة
الهوي ك البد لمن يريد رياضتها اف يسلك معهػا علػي نهػج الحكمػة ك يحملهػا علػي
العبادة شيئا بعد شػيء حتػي تصػير جميػع اشػغالها طاعػة ك البػد ك اف تػذكؽ مػرارة
الطاعة كما ذاقت حالكة المعصػية ك مػا لمتتعػب فػي الطاعػة ك الرياضػة التتػذلل ك
التصير سلس القياد في طاعة ا﵀ مطمئنة تحت طاعة العقل راضية مرضية داخلة في
عباد ا﵀ فاذا فازت بمقاـ العبودية صارت متمحضة في الطاعة ك العبادة مجتهدة فيها
في اناء ليلها ك اطراؼ نهارها انظر الػي عبػاد ا﵀ كيػف صػرفوا جميػع اكقػاتهم فػي
هػم سػواها فقػد ركي فػي حليػةاالبرار عػن الكلينػي
الطاعة ك العبادة ك لميكن لهػم ي
بسندق عن ابيبصير عن ابيجعفر

قاؿ كػاف رسػوؿ ا﵀

عنػد عايشػة ليلتهػا

فقالت يا رسوؿ ا﵀ لم تتعب نفسك ك قد غفر لك م ا تقدـ من ذنبك ك ما تػأخر قػاؿ
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يا عايشة أالاكوف عبدا شكورا قاؿ ك كاف رسوؿ ا﵀

يقوـ علي اطػراؼ اصػابع

رجليه فانزؿ ا﵀ سبحانه طه ماانزلنا عليك القراف لتشقي ك عن علي بن ابػرهيم
بسندق عن ابيبصير عػن ابيعبػدا﵀ ك ابيجعفػر

قػاال كػاف رسػوؿ ا﵀

اذا

صلي قاـ علي اصابع رجليه حتي تورـ فانزؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي طه بلغة طي يػا
محمد ماانزلنا عليك القراف لتشقي اال تذكرة لمن يخشي ك من االحتجػاج عػن
االماـ موسي بن جعفر عن ابيه عن ابائه عن الحسين
جاء الي المسجد ك سأؿ عن فضائل النبي

في حديث اليهودي الػذي

قاؿ اليهودي هذا داكد

خطيئته حتي سارت الجباؿ معه لخوفه قاؿ له علي

بكي علػي

لقد كاف كذلك ك محمد

اعطي ما هو افضل من هذا انه كاف اذا قاـ الي الصلوة سػمع لصػدرق ك جوفػه ازيػز
كازيز المرجل علي االثافي من شدة البكاء ك قد امنه ا﵀ عز ك جل من عقابه فاراد
اف يتخشع لربه ببكائه ك يكوف اماما لمن اقتدي به ك لقد قاـ عشر سنين علي اطراؼ
اصابعه حتي تورمت قدماق ك اصفر كجهه يقوـ الليل اجمع حتي عوتب فػي ذلػك
فقاؿ ا﵀ عزكجل طه ماانزلنا عليك القراف لتشقي بل لتسعد به ك لقد كاف يبكي
حتي يغشي عليه فقيل له يا رسوؿ ا﵀ أليس ا﵀ عزكجل قد غفر لػك مػا تقػدـ مػن
ذنبك ك ما تأخر قاؿ بلي أفالاكوف عبدا شكورا ك في امالي الشيخ بسندق عن بكر بن
عبدا﵀ اف عمر بن الخطاب دخل علي النبي

ك هو موقوذ اك قاؿ محموـ فقاؿ لػه

عمر يا رسوؿ ا﵀ ما اشد كعكك فقػاؿ مامنعني ذلػك اف قػرأت الليلػة ثلثػين سػورة
فيهن السبع الطوؿ فقاؿ عمر يا رسوؿ ا﵀ غفر ا﵀ لك ما تقدـ من ذنبك ك ما تػأخر ك
انت تجتهد هذا االجتهاد فقاؿ يا عمر أفالاكوف عبدا شكورا ك ركي في الحلية عػن
الشيخ بسػندق عػن عمػرك بػن عبػدا﵀ بػن هنػد الجملػي عػن ابيجعفػر محمػد بػن
علي

اف فاطمة بنت علي بن ابيطالب لما نظرت الي ما يفعل ابن اخيها علي بن
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الحسين بنفسه من الدأب في العبادة اتت جػابر بػن عبػدا﵀ بػن عمػرك بػن حػزاـ
االنصاري فقالت له يا صاحب رسوؿ ا﵀

اف لنا عليكم حقوقا من حقنا عليكم اف

اذا رأيتم احدنا يهلك نفسه اجتهادا اف تذكركق ا﵀ ك تدعوق الي البقيا علي نفسػه ك
هذا علي بن الحسين بقية ابيه الحسين قد انخػرـ انفػه ك ثفنػت جبهتػه ك ركبتػاق ك
راحتاق ادأب نفسه( )2في العبادة فاتي جابر بن عبدا﵀ باب علي بن الحسين
بالباب ابوجعفر محمد بن علي

ك

في اغيلمة من بنيهاشم قد اجتمعوا هناؾ الي

اف قاؿ له ائ ذف لي علي ابيك فدخل ابوجعفر علي ابيه فاخبرق الخبر ك قاؿ اف شيخا
بالباب الي اف قاؿ ثم اذف لجابر فدخل عليه فوجدق في محرابه قػد انضػته العبػادة
فنهض علي

فسأله عن حاله سؤاال خفيا ثم اجلسه بجنبه فاقبل جابر عليه يقوؿ يا

بن رسوؿ ا﵀ أماعلمت اف ا﵀ تعالي انما خلق الجنة لكم ك لمن احبكم ك خلق النار
لمػن ابغضػكم ك عػاداكم فمػػا هػذا الجهػد الػػذي كلفتػه نفسػك قػػاؿ لػه علػي بػػن
الحسين

يا صاحب رسوؿ ا﵀ أماعلمت اف جدي رسوؿ ا﵀

قد غفر ا﵀ له

ما تقدـ من ذنبه ك ما تأخر فلميدع ا الجتهاد له ك تعبد بابي هػو ك امػي حتػي انػتفخ
الساؽ ك كرـ القدـ ك قيل له أتفعل هذا ك قد غفر ا﵀ لك ما تقدـ من ذنبك ك ما تأخر
قاؿ أفالاكوف عبدا شكورا فلما نظر جابر الي علي بن الحسين

ك ليس يغني فيه

قوؿ من يستميله من الجهد ك التعب الي القصد قاؿ له يا بن رسػوؿ ا﵀ البقيػا علػي
نفسك فانك لمن اسرة بهم يستدفع البالء ك يسأؿ كشػف الػالكاء ك بهػم يسػتمطر
السماء فقاؿ يا جابر الازاؿ علي منهاج ابوي متأسيا بهما حتي القاهما فاقبػل جػابر
علي من حضر فقاؿ لهم كا﵀ مااري في اكالد االنبيػاء بمثػل علػي بػن الحسػين اال
يوسف بن يعقوب كا﵀ لذرية علي بن الحسين افضل من ذرية يوسف بن يعقوب
( )2ادأب نفسه اي حملها علي الجد ك التعب في العبادة .منه اعليالله مقامه
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اف منهم لمن يمؤل االرض عدال كما ملئت جورا ك عن الكليني بسندق عن حماد بػن
عثماف عن ابيعبدا﵀

قاؿ سمعته يقوؿ صاـ رسوؿ ا﵀

افطر حتي قيل مايصوـ ثم صاـ صوـ داكد

حتي قيل مايفطر ثم

يوما ك يوما ال ثم قبض

علي صياـ

ثلثة اياـ في الشهر ك قاؿ يعدلن صوـ الدهر ك يذهبن بوحر الصدر قاؿ حماد فقلت
ما الوحر قاؿ الوحر الوسوسة قاؿ حماد فقلت اي االيػاـ هػي قػاؿ اكؿ خمػيس فػي
الشهر ك اكؿ اربعاء بعد العشر ك اخر خميس منه فقلت لم صارت هػذق االيػاـ التػي
تصاـ فقاؿ اف من قبلنا من االمم ك اف اذا نزؿ علي احدهم العذاب نزؿ في هذق االياـ
المخوفة ك عن الشيخ باسنادق عن معاكية بن كهب قاؿ سمعت اباعبدا﵀
ذكر صلوة النبي

يقوؿ ك

قاؿ كاف يأمر (ظ) بطهور فيخمر عند رأسػه ك يوضػع سػواكه

تحت فراشه ثم يناـ ما شاء ا﵀ فاذا استيقظ جلس ثم قلب بصرق في السماء ثػم تػال
اآليات من اؿعمراف اف في خلق السماكات ك االرض اآلية ،ثم يستن ك يتطهػر
ثم يقوـ الي المسجد فيركع اربع ركعات علي قدر قراءته ركوعه ك سجودق علػي
قدر ركوعه يركع حتي يقاؿ متي يرفع رأسه ك يسجد حتي يقاؿ متي يرفع رأسه ثم
يعود الي فراشه فيناـ ما شاء ا﵀ ثم يستيقظ فيجلس فيتلو اآليػات مػن اؿعمػراف ك
يقلب بصرق في السماء ثم يستن ك يتطهر ك يقوـ الي المسجد فيصلي اربع ركعات
كما ركع قبل ذلك ثم يقوـ الي فراشه فيناـ ما شاء ا﵀ ثػم يسػتيقظ فػيجلس فيتلػو
اآليات من اؿ عمراف ك يقلب بصرق في السماء ثم يستن ك يتطهر ك يقوـ الي المسجد
فيوتر ك يصلي الركعتين ثم يخرج الي الصلوة ك عن ابنبابويه في اماليه بسػندق عػن
محمد بن قيس عن ابيجعفر

انه قاؿ كا﵀ اف كاف علي

ليأكل اكػل العبػد ك

يجلس جلسة العبد ك اف كاف ليشتري القميصين السنبالنيين فيخير غالمه ثم يلبس
اآلخر فاذا جاز اصابعه قطعه ك اذا ج از كعبه حذفه ك لقد كلي خمس سنين ماكضػع
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اجرة علي اجرة ك ال لبنة علي لبنة ك الاقطع قطيعة ك الاكرث بيضاء ك ال حمراء ك انه
ليطعم الناس من خبز البر ك اللحم ك ينصرؼ الي منزله ك يأكل خبز الشعير ك الزيت
ك الخل ك ما كرد ﵀ عليه امراف كالهما ﵀ رضا اال اخذ باشدهم ا علػي بدنػه ك لقػد
اعتق الف مملوؾ من كد يدق ك تربت فيه يداق ك عرؽ فيه كجهه ك ماطاؽ عمله احد
من الناس كاف ليصلي في اليوـ ك الليلة الف ركعة ك اف كاف اقرب الناس شػبها بػه
علي بن الحسين

ك مااطاؽ عمله احد من الناس بعدق ك عن الكليني بسندق عػن

عبدالرحمن بن الحجاج ك غيرق عن ابيعبدا﵀

قػاؿ كػاف علػي

اذا قػاـ الػي

الصلوة تغير لونه حتي يعرؼ ذلك في كجهه ك ماطاؽ احد عمل علي من بعػدق اال
علي بن الحسين

كعنه بسندق عػن الحسػن الصػيقل قػاؿ سػمعت اباعبػدا﵀

يقوؿ اف كلي علي اليأكػل اال الحػالؿ الف صػاحبه كػاف كػذلك ك اف كلػي عثمػاف
اليبال ي حالال اكل اك حراما الف صاحبه کاف كذلك الي اف ذكر عليػا

فقػاؿ امػا

كالذي ذهب بنفسه مااكل من الدنيا حراما قليال ك ال كثيرا حتي فارقها ك ال عرض له
امراف كالهما ﵀ طاعة اال اخذ باشدهما علي بدنه ك النزلت برسوؿ ا﵀
قط اال كجهه فيها ثقة به ك الطاؽ احد من هذق االمة عمل رسوؿ ا﵀

شديدة
بعدق غيرق

ك لقد كاف يعمل عمل رجل كأنه ينظر الي الجنة ك النار ك لقد اعتق الف مملوؾ من
صلب ماله كل ذلك يحفي فيه يداق ك يعرؽ فيه جبينه التماس كجه ا﵀ عز ك جػل ك
الخالص من النار ك ماكاف قوته اال الخل ك الزيت ك حلواق التمر اذا كجدق ك ملبوسه
الكػػرابيس فػػاذا فضػػل مػػن ثيابػػه شػػي ء دعػػا بػػالجلم فجػػزق ك ركي انػػه اخػػذ
زينالعابدين

بعض صحف عباداته فقرأ فيه يسيرا ثػم تركهػا مػن يػدق تضػجرا ك

قاؿ من يقوي علي عبادة علي بن ابيطالب ك ركي انه كاف اذا حضر كقػت الصػلوة
تزلزؿ ك تلوف فقيل له ماالك يػا اميرالمػؤمنين فيقػوؿ جػاء كقػت امانػة عرضػها ا﵀
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سبحانه ك تعالي علي السموات ك االرض ك الجباؿ فابين اف يحملنها ك اشفقن منها ك
حملها االنساف فالادري احسن اداء ما حملت اـ ال ك عن محمد بػن جريػر الطبػري
في مسند فاطمة

قاؿ كاف علي بن الحسين

حسن الصلوة يصلي في كل يوـ

ك ليلة الف رك عة سوي الفريضة فيقاؿ له اين هذا العمل من عمل علي جدؾ فقػاؿ
اننػي نظػرت فػي عمػل علػي يومػا كاحػدا عػدلت الػي الحػوؿ ك عػن الحسػن بػن
ابيالحسن الديلمي لقد كاف يفرش له بػين الصػفين ك السػهاـ تتسػاقط حولػه ك هػو
اليلتفت عن ربه ك اليغير عادته ك كاف اذا توجه الي ا﵀ توجه بكليتػه ك انقطػع نظػرق
عن الدنيا ك ما فيها حتي انه اليبقي يدرؾ االلم النهم كانوا اذا ارادكا اخراج الحديػد
ك النشاب من جسدق الشريف تركوق حتي يصلي فاذا اشتغل بالصلوة ك اقبل علي ا﵀
اخرجوا الحديد من جسدق ك لميحس به فاذا فرغ من صلوته يري ذلك فيقوؿ لولدق
الحسن اف هي اال فعلتك يا حسن ك عن ابنبابويه بسندق عن المفضل بػن عمػر قػاؿ
قػاؿ الصادؽ

اف الحسن بن علي بن ابيطالػب

حدثني ابي عن ابيه

كػاف

اعبد الناس في زمانه ك ازهدهم ك افضلهم ك كاف اذا حج حػج ماشػيا ك ربمػا مشػي
حافيا ك كاف اذا ذكر الموت بكي فاذا ذكر القبر بكي ك اذا ذكر البعث فػي النشػور
بكي ك اذا ذكر المر علي الصراط بكي ك اذا ذكر العرض علي ا﵀ جل ذكرق شهق
شهقة يغشي عليه منها ك كاف اذا قاـ الي صلوته ترت عد فرايصه بين يدي ربػه عػز ك
جل ك كاف اذا ذكر الجنة ك النار اضػطرب اضػطراب السػليم الخبػر ،ك عػن الشػيخ
بسندق عن الحلبي قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن فضل المشي فقاؿ الحسػن بػن علػي

قاسم ربه ثلث مرات حتي نعال ك نعال ك ثوبا ك ثوبا ك دينارا ك دينارا ك حج عشػرين
حجة علي قدميه ك عن الحسين بن سعيد في كتػاب الزهػد بسػندق عػن عبػدا﵀ بػن
سناف عمن سمع اباجعفر

قاؿ لما حضرت الحسن بن علي
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الوفاة بكي فقيل

له يا بن بنت رسوؿ ا﵀ تبكي ك مكانك من رسػوؿ ا﵀

مػا قػاؿ ك قػد حججػت

عشرين حجة راكبا ك عشرين حجة ماشيا ك قد قاسمت ربػك مالػك ثلػث دفعػات
حتي النعل فقاؿ ابكي من خصلتين هوؿ المطلع ك فراؽ االحبة ك عػن كماؿالػدين
محمد بن طلحة الشامي في كتابه مطالبالسػؤؿ ك هػو مػن رجػاؿ العامػة قػاؿ كػاف
الحسين

في العبادة مقتديا بمن تقػدـ حتػي نقػل انػه

حػج خمسػا ك عشػرين

حجة الي الحرـ ك جنائبه تقاد معه ك هو ماش علي القدـ ك عن ابنبابويه بسػندق عػن
جابر بن يزيد الجعفي قاؿ قاؿ ابوجعفر محمد بن علي البػاقر
الحسين

اف ابػي علػي بػن

ماذكر نعمة ﵀ عليه اال سجد ك القرأ اية من كتاب ا﵀ عز ك جل فيهػا

سجود اال سجد ك الدفع ا﵀ عزكجل عنه سوء يخشاق اك كيد كايد اال سجد ك الفرغ
من صلوة مفركضة اال سجد ك الكفق الصالح بين اثنين اال سجد ك كاف اثر السجود
في جميع مواضع سجودق فسمي السجاد لذلك ك عنه بسندق عن محمد بن اسػمعيل
بن موسي بن جعفر

قاؿ كاف ابػي فػي موضػع سػجودق

عن محمد بن علي

اثار ناتية ك كاف يقطعها في السنة مرتين في كل مرة خمس ثفنات فسمي ذا الثفنات
لذلك كعن المفيد في ارشادق بسندق عن سعيد بػن كلثػوـ قػاؿ كنػت عنػد الصػادؽ
جعفر بن محمد

فذكر اميرالمؤمنين

فاطراق ك مدحه بما هو اهله الي اف قػاؿ

مااشبهه من كلدق ك ال اهل بيته احد اقرب شبها به في لباسػه ك فقهػه مػن علػي بػن
الحسين

ك لقد دخل ابوجعفر ابنه عليه فاذا هو قد بلغ من عبادته ما لميبلغه احد

فراق قد اصفر لونه من السهر ك رمصت عيناق من البكا ك دبرت جبهته ك انخرـ انفه
من السجود ك كرمػت سػاقاق ك قػدماق مػن القيػاـ الػي الصػلوة فقػاؿ ابػوجعفر
فلماملك حين رأيته بتلك الحاؿ من البكاء فبكيت رحمة عليه ك اذا هو يفكر فالتفت
بعد هنيئة من دخولي فقاؿ يا بني اعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علػي
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بن ابيطالب

فاعطيته فقرأ فيها شيئا يسيرا ثم تركها م ن يدق تضػجرا ك قػاؿ مػن

يقوي علي عبادة علي

ك عن ابنبابويه بسندق عن ابيحمػزة قػاؿ سػألت مػوالة

لعلي بن الحسين بعد موته فقلت صفي لي امور علي بن الحسين

فقالػت اطنػب

اك اختصر فقلت اختصري قالت مااتيته بطعاـ نهارا قط ك الفرشت له فراشا بليل قط
ك عنه بسندق عن اسمعيل بن ابرهيم اف علي بن الحسين

كاف يصلي في اليػوـ ك

الليلة الف ركعة حتي خرج بجبهته ك اثار سجودق مثل كركرة البعير ك عػن الكلينػي
بسندق عن حصين عن ابيعبدا﵀

قاؿ كاف علي بن الحسػين

اذا كػاف شػهر

رمضاف لم يتكلم اال بالدعاء ك التسبيال ك االستغفار ك التكبير فاذا افطر قاؿ الليهم اف
شئت اف تفعل فعلت قاؿ ك ركي من طريق الخاصة ك العامة انه كاف اليحب اف يعينه
علي طهورق احد ك كاف يستقي الماء لطهورق ك يخمر قبل اف يناـ فػاذا قػاـ مػن الليػل
بدأ بالسواؾ ثم توضأ ثم يأخذ في صلوته ك كاف

يقضي مػا فاتػه مػن صػلوة نافلػة

النهار بالليل ك يقوؿ يا بني ليس هذا عليكم بواجػب ك لكػن احػب لمػن عػود مػنكم
نفسه عادة من الخير يدكـ عليها ك عػن علػي بػن عيسػي فػي كشػفالغمة قػاؿ كػاف
يصلي في كل يوـ ك ليلة الف ركعة فاذا اصبال سقط مغشيا عليه ك كػاف الػريال تميلػه
كالسنبلة ك ركي عبدا﵀ بن علي بن الحسين

عن ابيه انه كاف يصػلي لػيال حتػي

انه ليزحف الػي فراشػه ك ركي فػي الوسػايل عػن الكلينػي بسػندق عػن حفػص بػن
البختػػري ك سػػلمة بيػػاع السػػابري جميعػػا عػػن ابيعبػػدا﵀
الحسين

اذا اخذ كتاب علي

قػػاؿ كػػاف علػػي بػػن

فنظر فيه قاؿ من يطيق هذا من يطيق هذا قاؿ ثم

يعمل به ك كاف اذا قاـ الي الصلوة تغير لونه حتي يع رؼ ذلك في كجهػه ك مااطػاؽ
احد عمل علي

من كلدق اال علي بن الحسين

ك ركي فػي حليػةاالبرار عػن

ابنبابويه بسندق عن الثوباني قاؿ كانػت البيالحسػن موسػي بػن جعفػر
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بضػع

عشر سنة كل يوـ سجدة بعد ابيضاض الشمس الي كقت الزكاؿ ك كاف هركف ربمػا
صعد سطحا يشرؼ منه علي المحبس الذي حػبس فيػه ابوالحسػن
اباالحسن

فكػاف يػري

ساجدا فقاؿ للربيع ما ذلك الثوب الذي اراق كل يوـ في ذلك الموضع

قاؿ يا اميرالمؤمنين ما ذاؾ بثوب ك انما هو موسي بن جعفر له كػل يػوـ سػجدة بعػد
طلوع الشمس الي كقت الزكاؿ قاؿ الربيع فقػاؿ لػي هػركف امػا اف هػذا مػن رهبػاف
بنيهاشم قلت فما لك قد ضيقت عليه الحبس قاؿ هيهات البد من ذلػك ك عنػه عػن
احمد بن عبدا﵀ القزكيني عن ابيه قاؿ دخلت علي الفضل بػن الربيػع ك هػو جػالس
علي سطال فقاؿ لي ادف فدنوت حتي حاذيتػه ثػم قػاؿ اشػرؼ الػي بيػت فػي الػدار
فاشرفت فقاؿ ما تري في البيػت فقلػت ثوبػا مطركحػا فقػاؿ انظػر حسػنا فتأملػت ك
نظرت فتيقنت فقلت رجل ساجد فقػاؿ لػي تعرفػه قلػت ال قػاؿ مػوالؾ قلػت ك مػن
موالي فقاؿ تتجاهل علي فقلػت مااتجاهػل ك لكنػي الاعػرؼ لػي مػولي فقػاؿ هػذا
ابوالحسن موسي بن جعفر

اني اتفقدق في الليل ك النهار فالاجدق في كقػت مػن

االكقات اال علي الحاؿ التي اخبرؾ بها اف يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر الصػلوة
الي اف تطلع الشمس ثم يسجد سػجدة فاليػزاؿ سػاجدا حتػي تػزكؿ الشػمس ك قػد
ككل من يترصد له الزكاؿ فلست ادري متي يقوؿ الغالـ قد زالت الشػمس اذ يثػب
فيبتدئ في الصلوة من غير اف يحدث حدثا فاعلم انه لمينم في سػجودق ك الاغفػي ك
اليزاؿ الي اف يفرغ من صلوة العصر فاذا صلي العصر سجد سػجدة فاليػزاؿ سػاجدا
الي اف تغيب الشمس فاذا غابت الشمس كثب من سجدته فصلي المغػرب مػن غيػر
اف يحدث حدثا ك اليزاؿ في صلوته ك تعقيبه الي اف يصلي العتمة فػاذا صػلي العتمػة
افطر علي شوي يؤتي به ثم يجدد كضوءق ثم يسجد ثم يرفع رأسه فيناـ نومة خفيفة
ثم يقوـ فيجدد الوضوء ثم يقوـ فاليزاؿ يصلي في جػوؼ الليػل حتػي يطلػع الفجػر
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فلست ادري متي يقوؿ الغالـ قد طلع اذ كثب هو لصلوة الفجر فهذا دأبػه منػذ حػوؿ
الي فقلت اتق ا﵀ ك التحدثن في امرق حػدثا يكػوف فيػه زكاؿ النعمػة فقػد تعلػم انػه
لميفعل احد باحد منهم سوء اال كانت نعمتػه زائلػة فقػاؿ قػد ارسػلوا الػي غيػر مػرة
يأمركني بقتله فلماجبهم الي ذلك ك اعلمتهم اني الافعل ذلك ك لو قتلوني مػااجبتهم
الي ما سألوني فلما كاف بعد ذلك حوؿ الي الفضل بن يحيي البرمكي فحػبس عنػدق
اياما ك كاف الفضل بن الربيع يبعث اليه كل يوـ مائدة حتي مضػي ثلثػة ايػاـ ك لياليهػا
فلما كانت الليلة الرابعة قدمت اليه مائدة للفضل بػن يحيػي فرفػع يػدق الػي السػماء
فقاؿ يا رب انك تعلم اني لو اكلػت قبػل اليػوـ كنػت قػد اعنػت علػي نفسػي فاكػل
فمرض فلما كاف من الغد جاءق الطبيب فعرض عليه خضرة فػي بطػن راحتػه ك كػاف
السم الذي سم به قد اجتمع في ذلك الموضع فانصرؼ الطبيب اليهم فقاؿ كا﵀ لهػو
اعلم بما فعلتم به منكم ثم توفي

ك ركي اف بعض عيوف موسي بن جعفر دفع اليه

انه سمعه كثيرا يقوؿ في دعائه ك هو محبوس الليه م انك تعلم انػي كنػت اسػألك اف
تفرغني لعبادتك الليه م ك قد فعلت ذلك فلك الحمد فوجه الرشيد من يتسػلمه مػن
عيسي بن جعفر ك يصير به الي بغداد فسلمه الي الفضل بن الربيػع فبقػي عنػدق مػدة
طويلة فارادق الرشيد علي شيء من امرق فابي فكتػب اليػه بتسػليمه الػي الفضػل بػن
يحيي فتسلمه ك جعله في بعض حجر دارق ك كضع عليػه الرصػد ك كػاف

مشػغوال

بالعبادة يحيي الليل كله صلوة ك قراءة القراف ك دعػاء ك اجتهػادا ك يصػوـ النهػار فػي
اكثر االياـ ك اليصرؼ كجهه عن المحراب فوسع عليه الفضػل بػن يحيػي ك اكرمػه
فاتصل ذلك بالرشيد لعنه ا﵀ ك هو بالرقة فكتب اليه ينكر توسيعه علي موسػي
ك يأمرق بقتله ك توقف عن ذلك ك لميقدـ عليه فاغتاظ الرشيد لػذلك ك دعػا مسػركر
الخادـ ك قاؿ له اخرج في هذا الوقت الي بغداد ك ادخل من فػورؾ علػي موسػي بػن
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جعفر فاف كجدته في دعة فارهبه فاكصل هذا الكتاب الي العباس بػن محمػد ك مػرق
بامتثاؿ ما فيه ك عنقو بسندق عن عبدالسالـ بن صالال الهركي قاؿ جئت الي باب
الدار التي حػبس فيهػا ابوالحسػن الرضػا

بسػرخس ك قػد قيػد فاسػتأذنت عليػه

السجاف فقاؿ ال سبيل لك اليه فقلت ك لم قاؿ النه ربما صػلي فػي يومػه ك ليلتػه الػف
ركعة ك انما ينفتل عن صلوته ساعة فػي صػدر النهػار ك قبػل الػزكاؿ ك عنػد اصػفرار
الشمس فهو في هذق االكقات قاعد في مصالق يناجي ربه الخبر ك عن النجاشػي فػي
كتاب الرجاؿ بسندق الي ابيالحسػن علػي بػن علػي اف الرضػا

خلػع علػي اخػي

دعبل قميص خز اخضر ك قاؿ احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه الف ليلة كل ليلة
الف ركعة ك ختمت فيه القراف الف ختمػة ك عػن الػديلمي قػاؿ ركي الحػاكم بػن
مركاف عن جبير بن حكيم قاؿ نزؿ بعمر بن الخطاب نازلة قػاـ لهػا ك قعػد ك تػرنال ك
تفطر ثم قاؿ يا معاشر المهاجرين ما عندكم فيها قالوا يػا اميرالمػؤمنين انػت المفػزع
المنزع فغضب ثم قاؿ يا ايها الذين امنوا اتقوا ا﵀ ك قولوا قوال سػديدا امػا كا﵀ انػا ك
اياكم لنعرؼ نجدتها ك الخبير بها قالوا كأنك اردت ابنابيطالب قاؿ ك انػي يعػدؿ
بي عنه ك هل طفحت حرة بمثله قالوا فلػو بعثػت اليػه قػاؿ هيهػات هنػاؾ شػمخ مػن
هاشم ك لحمة من الرسوؿ ك اثرة من علػم يػؤتي لهػا ك اليػأتي امضػوا اليػه ك اقصػفوا
نحوق ك افضوا اليه ك هػو فػي حػائط ك عليػه تبػاف يتػوكئ علػي مسػحاته ك هػو يقػوؿ
أيحسب االنساف اف يترؾ سدي ألميك نطفة من مني يمني ثم كػاف علقػة فخلػق
فسوي ك دموعه تجري علي خديه فاجهش القوـ لبكائه ثم سكن ك سكنوا ك سػأله
عمر عن مسئلته فاصدر جوابها ك لوي عمر يدق ثػم قػاؿ امػا كا﵀ لقػد ارادؾ الحػق ك
لكن ابي قومك فقاؿ له يا اباحفص عليك من هنا ك من هنا اف يوـ الفصل كػاف ميقاتػا
فانصرؼ ك قد اظلم كجهه فكأنمػا ينظػر مػن ليػل مظلػم ك عػن ابنشهراشػوب عػن
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عركة بن الزبير قاؿ كنا نذاكر صالال االعماؿ فقاؿ ابوالدرداء اعبد النػاس علػي بػن
ابيطالب سمعته قائال بصوت حزين ك نغمة شجية فػي موضػع خػاؿ الهػي كػم مػن
موبقة حملتها عني فقابلتها بنعمك ك كم من جريرة تك رمت عػن كشػفها بكرمػك
الهي اف طاؿ في عصيانك عمري ك عظػم فػي الصػحف ذنبػي فمػا انػا مؤمػل غيػر
غفرانك ك ال انا براج غير رضوانك ثم ركع ركعات فاخذ في الدعاء ك البكػاء فمػن
مناجاته الهي افكر في عفوؾ فتهوف علي خطيئتي ثم اذكر العظيم من اجلك فتعظم
علي بليتي ثم قاؿ اق اف انا ق رأت في الصحف سيئة انا ناسيها ك انت محصيها فتقوؿ
خذكق فيا له مأخوذ التنجيه عشيرته ك التنفعه قبيلته يرحمه المؤل اذا اذف في النداء اق
من نار تنضج االكباد ك الكلي اق من نار نزاعة للشوي اق من غمرة من متلهبات لظي
ثم انغمر في البكاء فلماسمع له حسا فقلت غلبه النوـ اكقظه لصلوة الفجر فاتيته فػاذا
هو كالخشبة الملقاة فحركته فلميتحرؾ فقلػت انػا ﵀ ك انػا اليػه راجعػوف مػات كا﵀
علي بن ابيطالب قاؿ فاتيت منزله مبادرا انعاق الػيهم فقالػت فاطمػة مػا كػاف شػأنه
فاخبرتها فقالت هي كا﵀ الغشية التي تأخذق من خشػية ا﵀ ثػم اتػوق بمػاء فنضػحوق
علي كجهه فافاؽ ك نظر الي ك انا ابكي فقػاؿ مػا بكػاؤؾ يػا اباالػدرداء فكيػف ك لػو
رأيتني ك دعي بي الي الحساب ك ايقن اهل الجرائم بالعذاب ك احدقت بي ملئكػة
غالظ ك زبانية فظاظ فوقفت بين يدي الملك الجبار قد اسلمني االحباء ك رحمني
اهل الدنيا رقة لي بين يدي من اليخفػي عليػه خافيػة الػي غيػر ذلػك مػن االخبػار
الجارية في هذا المضػمار مػن عبػادات السػادة االطهػار علػيهم صػلوات ا﵀ الملػك
الجبار ك لو تفكرت فيها ك نظرت بنظر االعتبار الشتقت الي التأسي بسػنة االبػرار ك
اقتفاء اثر االخيار ك عرفػت اف العبػد البػد ك اف يتعبػد انػاء الليػل ك اطػراؼ النهػار ك
اليتحرؾ ك اليسػكن اال امتثػاال المػر مػوالق الواحػد القهػار ك اف كسػوس فػي قلبػك
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الشيطاف ك قاؿ انه ليس ذلك حظ كل انسػاف ك انمػا هػو شػأف ائمػة االنػس ك الجػاف
فراجع بعض ما ركي مػن عبػادة سػاير المػؤمنين المتعبػدين ك اجتهػاد سػاير الشػيعة
الموالين فقد ركي عن الكليني بسندق عن معركؼ بن خربوذ عن ابيجعفر
صلي اميرالمػؤمنين

قاؿ

بالنػاس الصػبال بػالعراؽ فلمػا انصػرؼ كعظهػم فبكػي ك

ابكاهم من خوؼ ا﵀ ثم قاؿ كا﵀ لقد عهدت اقواما علي عهد خليلي رسوؿ ا﵀
ك انهم ليصبحوف ك يمسوف شعثا غبرا خمصا بػين اعيػنهم كركػب المعػزي يبيتػوف
لربهم س جدا ك قياما يراكحوف بين اقدامهم ك جباههم يناجوف ربهم ك يسألوف فكاؾ
رقابهم من النار كا﵀ لقد رأيتهم مع هذا ك هم خائفوف مشػفقوف ك عنػه بسػندق عػن
ابيحمزة عن علي بن الحسين

قاؿ صلي اميرالمؤمنين

الفجر ثم لميزؿ في

موضعه حتي صارت الشمس علي قيد رمال فاقبل علي الناس بوجهه فقاؿ كا﵀ لقد
ادركت اقواما يبيتوف لربهم سجدا ك قياما يخالفوف بين جباههم ك ركػبهم( )2كػأف
زفير النار في اذانهم اذا ذكر ا﵀ عندهم مادكا كما يميد الشجرة كأنما القوـ بػاتوا
غافلين قاؿ ثم قاؿ فمارئي ضاحكا حتي قبض صلي الله عليػه ك فػي الكػافي بسػندق
عن اسحق بن عمار قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ اف رسوؿ ا﵀

صلي بالنػاس

الصبال فنظر الي شاب في المسجد ك هو يخفق ك يهوي برأسه مصفرا لونه قد نحف
جسمه ك غارت عيناق في رأسه فقاؿ له رسوؿ ا﵀
اصبحت يا رسوؿ ا﵀ موقنا فعجب رسػوؿ ا﵀

كيف اصبحت يا فػالف قػاؿ
مػن قولػه ك قػاؿ اف لكػل يقػين

حقيقة فما حقيقة يقينك فقاؿ اف يقيني يا رسوؿ ا﵀ هو الذي احزنني فاسهر ليلي ك
اظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا ك ما فيها حتي كأني انظر الي عرش ربي ك
( )2يخالفوف بين جباههم ك ركبهم اي يستعملوف الجبهة مرة ك الركبة مرة في الطاعة من خالفها
اذا اتاها بعد غيبة زكجها .منه اعليالله مقامه
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قد نصب للحساب ك حشر الخاليق لذلك ك انا فيهم ك كأني انظػر الػي اهػل الجنػة
يتنعموف في الجنة ك ي تعارفوف علي االرائك متكئوف ك كأني انظر الي اهػل النػار ك
هم فيها معذبوف مصطرخوف ك كأني اآلف اسمع زفير النار يدكر في مسامعي فقػاؿ
رسوؿ ا﵀

الصحابه هذا عبد نور ا﵀ قلبه بااليماف ثم قاؿ له الزـ ما انػت عليػه

فقاؿ الشاب ادع ا﵀ لي يا رسوؿ ا﵀ اف ارزؽ الشها دة معك فدعي له رسوؿ ا﵀
فلم يلبث اف خرج في بعض غزكات النبي
العاشر ك بسندق عن ابيبصير عن ابيعبدا﵀

فاستشهد بعد تسعة نفػر ك كػاف هػو
قاؿ استقبل رسوؿ ا﵀

حارثػة

بن مالك بن النعمن االنصاري فقاؿ له كيف انت يا حارثة بن مالك فقاؿ يا رسػوؿ
ا﵀ مؤمن حقا فقاؿ له رسوؿ ا﵀

لكل شي ء حقيقة فما حقيقػة قولػك فقػاؿ يػا

رسوؿ ا﵀ عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي ك اظمأت هواجري ك كأني انظر
الي عرش ربي ك قد كضع للحساب فكأني انظر الي اهل الجنة يتزاكركف في الجنة
ك كأني اسمع عواء اهل النار في النار فقاؿ رسوؿ ا﵀

عبد نور ا﵀ قلبه ابصرت

فاثبت فقاؿ يا رسوؿ ا﵀ ادع ا﵀ لػي اف يرزقنػي الشػهادة معػك فقػاؿ الليهػم ارزؽ
حارثة الشهادة فلم يلبث اال اياما حتي بعث رسوؿ ا﵀

بسرية فبعثه فيهػا فقاتػل

فقتل تسعة اك ثمانية ثم قتل ك في ركاية عػن ابيبصػير قػاؿ استشػهد مػع جعفػر بػن
ابيطالب بعد تسعة نفر ك كاف هو العاشر ك بسندق عن عمرك بن جميع العبػدي عػن
ابيعبدا﵀

قػاؿ شػيعتنا الشػاحبوف الػذابلوف النػاحلوف الػذين اذا جػنهم الليػل

استقبلوق بحزف ك بسندق عن مفضل قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

اياؾ ك السفلة فانما شيعة

علي من عف بطنه ك فرجه ك اشتد جهادق ك عمل لخالقه ك رجا ثوابه ك خاؼ عقابه
فاذا رأيت اكلئك فاكلئك شيعة جعفر ك بسندق عن ابنابييعفور عن ابيعبدا﵀
قاؿ اف شيعة علي كانوا خمص البطوف ذبل الشفاق ك اهل رأفة ك علم ك حلم يعرفوف
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بالرهبانية فاعينوا علي ما انتم عليه بالورع ك االجتهاد ك بسندق عن بعض العػراقيين
رفعه قاؿ خطب الناس الحسن بن علي

فقاؿ ايها الناس انما اخبركم عن اخ لػي

كاف من اعظم الناس في عيني ك كاف رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه
كاف خارجا من سلطاف بطنه فاليشتهي ما اليجد ك اليكثر اذا كجد كاف خارجا مػن
سلطاف فرجه فاليستخف له عقله ك ال رأيه كا ف خارجا من سلطاف الجهالة فاليمػد
يدق اال علي ثقة لمنفعة كاف اليتشها ك اليتسخط ك اليتبرـ كاف اكثر دهرق صماتا فاذا
قاؿ بذ القائلين كاف اليدخل في مراء ك اليشارؾ في دعوي ك اليدلي بحجة حتػي
يري قاضيا ك كاف اليغفل عن اخوانه ك اليخص نفسػه بشػيء دكنهػم كػاف ضػعيفا
مستضع فا فاذا جاء الجد كاف ليثا عاديا كاف اليلوـ احدا فيما يقع العذر في مثله حتي
يري اعتذارا كاف يفعل ما يقوؿ ك يفعل ما اليقوؿ ك كػاف اذا ابتػزق امػراف اليػدري
ايهما افضل نظر الي اقربهما الي الهوي فخالفه كاف اليشكو كجعا اال عند من يرجو
عندق البرء ك اليستشير اال مػن ي رجػو عنػدق النصػيحة كػاف اليتبػرـ ك اليتسػخط ك
اليتشكا ك اليتشهي ك الينػتقم ك اليغفػل عػن العػدك فعلػيكم بمثػل هػذق االخػالؽ
الكريمة اف اطقتموها فاف لمتطيقوها كلها فاخذ القليل خير من ترؾ الكثير ك الحوؿ
ك ال قوة اال با﵀ ك بسندق عن مهزـ االسدي قاؿ قاؿ ابوعبدا﵀

يا مهزـ شيعتنا من

اليعدك صوته سمعه ك ال شحناؤ ق يديه ك اليمتدح بنا معلنػا ك اليجػالس لنػا عايبػا ك
اليخاصم لنا قاليا اف لقي مؤمنا اكرمه ك اف لقػي جػاهال هجػرق قلػت جعلػت فػداؾ
فكيف اصنع بهؤالء المتشيعة فقاؿ فيهم التمييز ك فيهم التبػديل ك فػيهم التمحػيص
تأتي عليهم سنوف تف نيهم ك طاعوف يقتلهم ك اختالؼ يبددهم شيعتنا من اليهر هرير
الكلب ك اليطمع طمع الغراب ك اليسأؿ عدكنا ك اف مات جوعا قلت جعلػت فػداؾ
فاين اطلب ه ؤالء قاؿ في اطراؼ االرض اكلئك الخفيض عيشهم المنتقلة ديػارهم
﴿﴾244

اف شهدكا لميعرفوا ك اف غابوا لميفتقدكا ك مػن المػوت اليجزعػوف ك فػي القبػور
يتزاكركف ك اف لجأ اليهم ذك حاجة منهم رحموق لن تختلف قلوبهم ك اف اختلف بهم
الدار ثم قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

انا المدينة ك علي الباب ك كذب من زعم انه يدخل

المدينة ال من قبل الباب ك كذب من زعم انه يحبني ك يبغض عليا
عن الكليني بسندق عن عيسي النهريزي عن ابيعبدا﵀

ك في الوسائل

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

من عرؼ ا﵀ ك عظمه منع فاق من الكالـ ك بطنه من الطعاـ ك عفي نفسه (عني نفسه
خؿ) بالصياـ ك القياـ قالوا بابائنا ك امهاتنا يا رسوؿ ا﵀ ه ؤالء اكلياؤ ا﵀ قاؿ اف اكلياء
ا﵀ سكتوا فكاف سكوتهم ذكرا ك نظ ركا فكاف نظرهم عبرة ك نطقوا فكاف نطقهػم
حكمة ك مشوا فكاف مشيهم بين الناس بركة لوال اآلجاؿ التي قد كتبت عليهم لمتقر
اركاحهم في اجسادهم خوفا من العقاب ك شوقا الي الثواب ك عن ابنبابويه بسندق
عن عمرك بن ابيالمقداـ عن ابيه قاؿ قػاؿ لي ابوجعفر

يا اباالمقداـ انمػا شػيعة

علي الشاحبوف الناحلوف الذابلوف ذابلة شفاههم خميصة بطػونهم متغيػرة الػوانهم
مصفرة كجوههم اذا جنهم الليل اتخذكا االرض فراشا ك استقبلوا االرض بجباههم
كثير سجودهم كثيرة دموعهم كثير دعػاؤهم كثيػر بكػاؤهم يفػرح النػاس ك هػم
محزكنوف ك عن الطوسي ركي اف اميرالمؤمنين

خرج ذات ليلة مػن المسػجد ك

كانت ليلة قمراء فأـ الجبانة ك لحقه جماعة يقفوف اثرق فوقف عليهم ثم قاؿ من انتم
قالوا شيعتك يا اميرالمؤمنين قاؿ فما لي الاري عليكم سيماء الشيعة قالوا ك ما سيماء
الشيعة يا اميرالمؤمنين قاؿ صفر الوجوق من السهر ك عمش العيوف من البكاء حدب
الظهور من القياـ خمص البطوف من الصياـ ذبػل الشػفاق مػن الػدعاء علػيهم غبػرة
الخاشعين انتهي.
فصل :فلػو تفكػرت فػي مطػاكي مػا ذكرنػا لعرفػت اف العبػادة هػي اثػار ركح
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االيماف اينما كجدت كجدت كما اف النفس النباتية اذا كجدت في جسم حصػل فيػه
اثار النما ك الركح الحيوانية اذا حدثت في بدف حصل فيه الحس ك الحركة بالتكلف
فاذا كجد ركح االيماف في بدف حصل فيه العبادة ك جػري جميػع اعضػائه فػي طاعػة
موالق من غير تكلف نعم يقع التكلف علي امارته ك حيوانيته ك نباتيته فهما يذبالف ك
يتأثراف ك يتنكأاف ك اما ركح االيماف فانها تتقوي بالعبادة فتنشػط ك تتلػذذ ك تترقػي ك
تزداد شوقا ك اليأخذها ابدا كسالة ك ال ماللة ك ال سأمة ك جميع ذلك يقع علي االمارة
ك الحيوانية فلذلك امركا باالقتصاد في العبادة مراعاة لجانب البدف ك النفس االمػارة
ك الػػركح الحيوانيػػة ك النباتيػػة كمػػا ركي فػػي الكػػافي بسػػندق عػػن ابيالجػػاركد عػػن
ابيجعفر

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀

اف هػذا الػدين متػين فػاكغلوا فيػه برفػق ك

التكرهوا عبادة ا﵀ الي عباد ا﵀ فتكونوا كالراكب المنبت الذي ال سفرا قطع ك ال
ظهرا ابقي ك عن حفص البختري عن ابيعبػدا﵀
العبادة ك عن عمرك بن جميع عن ابيعبدا﵀

قػاؿ التكرهػوا الػي انفسػكم

قػاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

يا علػي اف

هذا الدين متين فاكغل فيه برفق ك التبغض الي نفسك عبادة ربك اف المنبت يعني
المفرط ال ظهرا ابقي ك ال ارضا قطع فاعمل عمل من يرجو اف يموت هرما ك احذر
حذر من يتخوؼ اف يموت غدا ك عن ابيبصير عن ابيعبدا﵀

قاؿ مر بي ابي ك

انا بالطواؼ ك انا حدث ك قد اجتهدت في العبادة فراني ك انا اتصاب عرقا فقاؿ لي يا
جعفر يا بني اف ا﵀ اذا احب عبدا ادخله الجنة ك رضي عنه باليسير ك في اخري قاؿ
اجتهدت في العبادة ك انا شاب فقػاؿ لػي ابػي يػا بنػي دكف مػا اراؾ تصػنع فػاف ا﵀
عزكجل اذا احب عبدا رضي منه باليسير الي غيػر ذلػك مػن االخبػار فالجػل ذلػك
امركا باالقتصاد في العبادة حتي التمل االمػارة فتػدبر ك التعجػز الحيوانيػة فتبػرؾ ك
التعجز النباتية فتذبل فحد االقتصاد يتفاكت بحسب ارتياض هذق النفوس ك تعودها
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ك اطمينانها فالتجري كلها مجري كاحدا ك المحتػاج الػي الرياضػة هػذق النفػوس ال
النفس الناطقة القدسية فاف الطاعة ك العبادة طباعها فافهم.
فصل :اعلم اف النية من اعظم اركاف العبادة بل هي عبادة النفس الناطقة ك سػاير
االعماؿ هي عبادة ساير المراتػب ك هػي كلهػا تنػزؿ النيػة ك تفصػيلها فاالعمػاؿ نيػة
ظاهرة ك النية عمل باطني ك النية في العمل كػالركح فػي الجسػد فمػا لميكػن عمػل
اليكوف للنية ظهور ك ما لميكن نية اليكوف العمل حيا مؤثرا نافعػا فػاذا اجتمعػا صػار
العمػػل مػػؤثرا نافعػػا فالجػػل ذلػػك ركي فػػي الكػػافي عػػن ابيحمػػزة عػػن علػػي بػػن
الحسين

قاؿ ال عمل اال بالنية ك في الوسائل عن محمد بػن يعقػوب بسػندق عػن

ابيعثمن العبدي عن جعفر عن ابائه عن اميرالمؤمنين

قاؿ قػاؿ رسػوؿ ا﵀

ال قوؿ اال بعمل ك ال قوؿ ك ال عمل اال بنية ك ال قوؿ ك عمػل ك نيػة اال باصػابة السػنة
كعن سفياف بن عيينة عن ابيعبدا﵀

في حديث ك النية افضل من العمل اال ك اف

النية هي العمل ثم تال قوله تعالي قل كل يعمل علي شاكلته يعني علي نيته ك عن
ابنبابويه بسندق عن ابيحمػزة الثمػالي عػن علػي بػن الحسػين

قػاؿ ال حسػب

لقرشي ك ال عربي اال بتواضع ك ال كرـ اال بتقػوي ك ال عمػل اال بنيػة ك ال عبػادة اال
بتفقه ك عن الطوسي عن النبي

انما االعماؿ بالنيات ك انمػا لكػل امػرء مػا نػوي

كمن المجالس باسنادق عن ابيذر عن رسوؿ ا﵀

في كصيته له قاؿ يا اباذر ليكن

لك في كل شي ء نية حتي في النوـ ك االكل الخبر.
ك اعلم اف النية نيتاف نية نفس العمل يعني اف ينوي االنساف انه يصلي اك يصػوـ
اك يحج ك هي النية العامية التي يعرفونها من النية ك نية كجه العمل ك هي الباعثة علػي
العمل المحركة لالنساف للعمل فالبد في العمل مػن نيػة حسػنة حتػي يكػوف العمػل
حسنا ك اف كانت سيئة كاف العمل سيئا ك هذا معني قوؿ النبي
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لكل امرء ما نػوي

ك في الوسائل عن الكليني بسندق عن ابيبصػير قػاؿ سػألت اباعبػدا﵀

عػن حػد

العبادة التي اذا فعلها فاعلها كاف مؤديا فقاؿ حسن النية بالطاعة ك عن البرقػي بسػندق
قاؿ سأؿ عيسي بن عبدا﵀ القمي اباعبػدا﵀

ك انػا حاضػر فقػاؿ مػا العبػادة فقػاؿ

حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع ا﵀ منه انتهي.
ك حقيقة هذا االمر اف لالنساف نفسين نفسا امارة بالسوء ك نفسػا ناطقػة قدسػية
اما النفس االمارة بالسوء فهي نفس منكوسة ظهرها الي العقل ك الي عليين ك كجهها
الي الحيوانية ك النباتية ك الي سػجين فػاذا كػاف المسػتولية علػي بػدف االنسػاف هػذق
النفس ك كانت هي اآلمرة الناهية المستعملة للحواس ك االعضػاء فهػي التنػوي فػي
اعمالها اال شرا كيفما عملت فهذق الخبيثة اف تركت االعماؿ الشرعية كانػت كػافرة
ك اف فعلت افسدتها فكانت باطلػة ك اف اصػلحتها اشػركت فيهػا فكانػت مشػركة امػا
غيرها با﵀ عزكجل ك اما نفسها ك جلب منافعها ك دفع مضارها اف لمتعػتن بالعبػادات
فقد تهاكنت ك اف اعتنت كسوست فيها ك دنستها ك اف لمتدنسها بالوسػواس عجبػت
ك اف لمتعجب اشركت ك اف لمتشرؾ فخرت ك تجبرت ك افسدتها بػاي نيػة كانػت ك
اف خلي عملها يوما ما من العيوب ابطلته بعصياف بعدق ك التتركه باقيا فهي كالحسكة
اي كجه منها عال فيه شوكة اك كالعذرة اي كجه منها عال فهي نتن الرايحػة ك اليكػاد
يصلال نيتها ابدا ابدا ك اليكاد يعتدؿ عملها ك اف اعتدؿ اليكاد يقع علي كجػه صػحيال
حتي انها اذا منعت بخلػت ك اف اعطػت بػذرت ك اف اقتصػدت قصػدت بهػا ريػاء اك
سمعة اك منفعة اك دفع مضرة اف سكتت اخلت بواجب ك اف نطقت نطقت بحػراـ اف
قعدت تقاعدت عن الفرايض ك اف مشت مشت الي حراـ ك معصية.
بالجملة ليس عندها ذكر ا﵀ بوجه من الوجوق تستعين بشيطاف علي شػيطاف ك
تلوذ بشيطاف من شر شيطاف اف سخطت سخطت تجبرا ك اف رضػيت رضػيت شػهوة
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اف تباعدت تباعدت كبرا ك اف تقاربت تقاربت مكرا ماادري كيف اصفها اعاذنا ا﵀
من شرها ك حسبك انه ليس عندها ذكػر مػن ا﵀ سػبحانه فهػذق الػنفس اف اسػتولت
علي بدف اليكاد يصال نيته ك عمله ك سمها ما شئت مػن فاسػقة ك مجرمػة ك عاصػية ك
شاكة ك كافرة ك مشركة ك خبيثة ك منافقة فانها اهله ك محله ك المسػتولي علػي اغلػب
االبداف هذق الخبيثػة ك لػذلك يكػوف المػؤمن اقػل مػن الكبريػت االحمػر ك اليكػاد
يصدر منهم عمل ﵀ سبحانه فهذق النفس التنوي نية حسنة ك نية خيػر ابػدا ابػدا ك اف
كاف المستولية علي البدف النفس القدسية فهي بنت العقل ك جزكق ك تأييداتها منػه ك
عملها علي حسب اشارته ك داللته ك هي التعبد اال الػرحمن ك التكتسػب اال الجنػاف
فهي التنوي اال خيػرا ك التعمػل اال ﵀ كحػدق ال شػريك لػه اف سػكتت فكػرت ك اف
نطقت ذكرت اف ضحكت لمتخرؽ ك اف غضبت لمتنػزؽ تباعػدها زهػد ك نزاهػة ك
دنوها لين ك رحمة اف رضيت لميػدخلها رضػاها فػي اثػم ك اف سػخطت لميخرجهػا
سخطها من قوؿ الحق اف قدرت لمتتعاط ما ليس لهػا اف عاملػت عػدلت اف حػدثت
صدقت اف كعدت كفت فهي كالمسك اي كجه منه عال طيب الرايحة فهذق الػنفس
تقػػدر علػػي نيػػة الخيػػر ك النيػػة الحسػػنة ك الطاعػػة ﵀ ك لرسػػوله

ك العمػػل بالسػػنة

الحنيفية ثم اف استولت هذق النفس علي امرء ك عمل بمقتضاها حتي قهػرت الػنفس
االمارة تنقاد تلك الخبيثة ك تطيع ك تنوي ما تنوي القدسية قهرا ك تبعا الي اف تطمئن ك
تسكن فتكوف كالكلب المعلم فيحل صيدها كما قاؿ ا﵀ تعالي فكلوا مما امسػكن
عليكم ك اال فهي من حيث طبعها التنوي خيرا ك التشتهي اال شرا.
ك اما حقيقة اصالح النية ففيه تفصيل ينبغي اف اذكرق هنػا ك هػو اف ا﵀ سػبحانه
خلق كل نسمة من كجود ك ماهية ك نور ك ظلمة ك جعل لكل كاحد منهما فيه ظهػورا
ك هو العقل الذي هو ظهور الوجود ك النفس التي هي ظهػور الماهيػة فالعقػل خليفػة
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النور ك الوجود ك كزيرق اليدعو اال الي البر ك العمل به ك النفس هي خليفة الظلمػة ك
الماهية تدعو الي الشر ك العمل بػه ك هػذق الػنفس التػي هػي فػي مقابلػة العقػل هػي
االمارة بالسوء ك هذاف قد جعال في قوة كل نسمة فهما قبل عرض دعػوة المكملػين
كامناف في امكاف كل انساف ك هو صالال الف يكمل ما فيه من العقل فيصػير بالفعػل ك
يشتعل به ك اف يكمل فيه النفس ك تصير بالفعل ك يشتعل بها ك الف يشتعل بهذا مرة ك
بهذق اخري ك اما هما معا فاليظهراف ك اليظهر اثارهما فانه يلزـ منه التفكك ك بعد ما
استخرجا بواسػطة المكملػين يكونػاف موجػودين فػي الػدهر قػائمين فػوؽ شػهادة
االنساف ك فوؽ الػنفس الحيوانيػة ك النباتيػة ك همػا متقلبتػاف مطاكعتػاف تحتهمػا فقػد
يستولي عليهما العقل ك يشايعه النفس ك قد يستولي عليهمػا الػنفس فيشػايعها العقػل
فاذا استولت النفس ك قهرت العقل اليمكن اف يصدر من صػاحبها نيػة خيػر ك عمػل
خير كما في اغلب الخلق ك اف عملوا عمال صورته خير فلهم في ذلك اغراض شػتي
نفسانية كما ذكرنا ك اذا استولي العقل ك قهر النفس امكن له نيػة الخيػر ك العمػل بػه
بل اليصدر منه غير ذلك ك اف عمل عمال صورته شر فانه فعله بنية خيػر كمػا صػنعه
خضر

من خرؽ السفينة ك قتل النفس بالجملػة هػذا االنسػاف الظػاهر هػو امكػاف

استخراج كل منهما منه ك هو مخير باف يطػاكع اسػباب الخيػر ك يظهػر منػه العقػل اك
يطاكع اسباب الشر فيخرج منه النفس فهذا االنساف مختار قادر علي طاعػة كػل مػن
المكملين ك لذا كلفه ا﵀ بطاعة محمد ك اؿمحمد
هو قادر علػي الرجػوع الػي طاعػة محمػد ك اؿمحمػد

ك نهاق عن طاعة اعػدائهم بػل
ك اف اطػاع سػنين عديػدة

اعداءهم فاف هذا االنساف ليس النفس بذاتيته دكف العقل بل ك ال العكس ك لذا امػرق
بالتوبة ك الرجوع عن الكفر ك اف زعم زاعم انه بعد طاعته لالعػداء ك ظهػور الػنفس
فيه صعب عليه الرجوع ك التوبة قلت الصعوبة غير االمتناع ك ا﵀ العدؿ اكلي بالعػذر
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اليكلف نفسا اال كسعها فاذا ابطأ السالك في الباطػل سػنين اجابػة الحػق اليلومػه ا﵀
علي ابطاء االجابة ك اليريد منه سرعة السابقين ك اف المه بسػلوؾ الباطػل سػنين مػع
كجود داعي الحق في المقابل بالجملة انت يا ايها االنساف ك يػا ايتهػا الػنفس الجانيػة
الفانية تقدر علي نية الخير ك انػت مختػار فػاف اطعػت المكملػين للعقػوؿ ازداد قػوة
العقل فيك يوما فيوما ك قوي نيتك الخير يوما فيوما ك انت في اكؿ االمر التقدر علػي
نية بخلوص نية السابقين ك عباد ا﵀ المخلصين ك اليراد منك ذلك ك التكلف بػذلك
ك انما يراد منك اف تحسن نيتك علي ما تقدر عليه فمػن عمػل بمػا قػدر اتػاق ا﵀ قػوة
علي ما اليقدر فيزداد قوته في الخير.
فصل :هنا مسئلة مشكلة ال علينػا اف نشػير اليهػا ك هػي اف النػاقص اعمالػه ايضػا
ناقصة ك نيته ايضا ناقصة فكيف يصير العمل سبب ترقي العامػل بػل ذلػك جػار فػي
جميع العاملين فاف لكل شخص درجة ك اعماله علي حسب حاله فػي تلػك الدرجػة
كائنة ما كانت فكيف يوجب العمل ترقي العامل عن درجته ك جواب هذق المسػئلة
اليوجد اال عندنا ك ال قوة اال با﵀ ك اليعرؼ اال في حكمتنا التي منحنػا ا﵀ اياهػا ك لػه
الحمد ك هو اف الذات هي الفعلية المحضة التي ال قوة فيها بوجػه مػن الوجػوق ك هػي
الوجود المحض ك االمكاف هو دار قوة ك عدـ ك اليخرج من تلػك القػوي شػيء الػي
الفعلية اال بفضل الذات ك جودها الذي هو امرق ك فعله فاذا كقع نور امرق ك مثاؿ فعلػه
علي تلك القوي اخرجها من العػدـ الػي الوجػود ك مػن القػوة الػي الفعليػة ك الفعليػة
اشرؼ من القوة ك مقدمة عليها كجػودا ك اف كانػت مػؤخرة عنهػا ظهػورا ك الوجػود
اشرؼ من العدـ فاالمكاف كلما يخرج من قويها شيء الي الفعلية يػزداد شػبها بػامر
ا﵀ جل شأنه ك يرتفع رتبة ك يزداد نعامػة ك رقػة ك انبسػاطا كمػا يػزداد الزيػت شػبها
بالنار اذا خرج النار التي في امكانه الي الفعلية.
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فاذا عرفت ذلك اقوؿ اف ا﵀ سػبحانه خلػق كػل انسػاف مػن كجػود ك ماهيػة ك
كجودق امكاف جميع االعماؿ الصالحة ك الصفات الحسنة فيمكن اف يتصف بكلهػا ك
ما لميتصف بصفة هي في قوته ك ماهيته امكاف جميػع االعمػاؿ الطالحػة ك الصػفات
القبيحة فيمكن اف تتصف بكلها ك ما لمتتصف بصفة هي في قوتها فاذا عمل االنساف
بمقتضي كجودق ك خرج من قوته الي الفعليػة صػفات حسػنة ازداد نعامػة ك لطافػة ك
شبها بامر ا﵀ سبحانه المحبوب فترقي درجة ك اذا عمػل فػي تلػك الدرجػة باعمػاؿ
حسنة اخر ازداد نعامة ك لطافة ك شبها بمشػية ا﵀ المحبوبػة ك هكػذا فلػذلك يترقػي
االنساف باعماله الصػالحة علػي مػا يمكنػه فػي اي درجػة كػاف ك اذا عمػل بمقتضػي
ماهيته ازدادت نعامة ك شبها بمشية ا﵀ المبغوضة ك صارت ادهي ك امر ك ابغض الػي
ا﵀ سبحانه فاف عدـ الشر خير من كجودق فيتنزؿ ك يزداد بعدا عن مبدء الخير ك عػن
ا﵀ سبحانه في الشرع فالطاعات مرقية لالنساف كائنػة مػا كانػت ك المعاصػي منزلػة
لالنساف كائنة ما كانت ك الجل ذلك نري في علم التكسير انػه كلمػا يػزداد تكسػير
الحركؼ ك يخرج من قويها حركؼ ك تراكيب كانت كامنة فيها ازدادت انبسػاطا ك
كماال ك قوة ك احاطة ك كذلك في علم االكسير كلما يزداد انحالله ك تنعيمه ك تهبيته
يزداد غوصا ك نفوذا ك انتشارا ك تأثيرا في الجسد الملقي عليه ك ذلػك سػر التضػعيف
فكلما حللته ك عقدته ترقي درجة ك يكمل اكثر مما كاف يكمل ك الحػل اليكػوف اال
بالحرارة ك الرطوبة ك العقد اليكوف اال بالبركدة ك اليبوسة فػاذا حصػل فػي المػؤمن
رطوبة المطاكعة ك اثر فيه حر نار التكليف التي هي نار الفلق انحل ك رؽ ك ظهر منه
فعلية كانت من كرائه ك كمنت فيه ك ظهر علي ظاهرق ما كاف في باطنػه ك قػرب مػن
المبدء الذي هو الفعلية المحضة من كرائه ك تقرب اليه فاذا انعقد عليه صػعد درجػة
فاذا انحل ثانيا ظهر من كمونه فعلية اعلي ك اشرؼ كلما رفعت لهػم عمػال كضػعت
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لهم علما تدلج بين يدي المدلج من خلقك فيػا ايهػا المستنصػال الصػفي التستصػغر
طاعة فانها مصعدؾ درجة المحة ك ال معصية فانها منزلك درجة المحة.
فصل :ك هنا دقيقة اخري احب التنبيه عليها الف غرضي في هذا الكتاب معرفػة
حقيقة الطريقة ك اسرارها فاعلم اف المادة كما عرفت مقاـ القػوة ك العػدـ ك الصػورة
كما عرفت مقاـ الفعلية ك الوجود ك الصورة كانت قبل بركزهػا كامنػة فػي المػادة ك
في قوتها ك لمتك تخرج الي الخارج ك الشػهود اال بمكمػل خػارجي ك لػيس لػنفس
المادة في اخراج تلك الصورة الي عرصة الشػهود صػنع ك انمػا الصػنع مػن المكمػل
الخارجي ك الذي من المادة هو المطاكعة ك القبوؿ ك المكمل صفة تكميلػه اف يلقػي
علي المادة نار مثػاؿ فعلػه فػاذا كػاف للمػادة رطوبػة مطاكعػة انحلػت المػادة بتلػك
الحرارة ك الرطوبة انحالال فتػنعم ك تتلطػف ك تػرؽ ك هػو تمكػين الفاعػل للمفعػوؿ
الذي البد منه في التكميل ك التكوين فاذا مكنه ك اعدق قوي ذلػك المثػاؿ الػذي هػو
الذات الظاهرة الخاصة ك الفعلية الخاصة ما من جنسه فػي تلػك المػادة فػي كمونهػا
فيصير ذاتا خاصة مثله ك تصير بالفعل فيشتد تذكت تلك المادة من تلػك الجهػة فػاذا
تذكتت المادة من تلك الجهة صارت منشأ اثػر مشػاكل كمػا قػاؿ اميرالمػؤمنين
القي في هويتها مثاله فاظهر عنها افعاله فاذا تقوي ما من جنس ذلػك المثػاؿ الفعلػي
في المادة احاؿ ظاهر المادة المتمكن بتمكػين الفاعػل ايػاق الػي شػكله فصػار ذلػك
الظاهر المستحيل ظاهر ذلك المتقوي فتكثػف ذلػك المتقػوي فػي ذلػك الظػاهر ك
ترقق ذلك الظاهر بذلك المتقوي فاشتعل غيبه في شهادته فاتصػفت المػادة بظهػور
ذلك المتقوي من باب انتم لباس لهن كما خصص ك عين ذلك الظػاهر ذلػك الغيػب
علي حسب رقته ك غلظتػه ك كمػه ك كيفػه ك صػفائه ك كدكرتػه فامػا اف يوافػق ذلػك
الم ثاؿ ك اما اف يخالف فذلك الظاهر يصير ذاتػا ظػاهرة ك ذلػك المتقػوي يصػير ذاتػا
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باطنة ك كذلك يتذكت بالفعل المادة بظاهرها ك باطنها فتزداد استقالال ك شبها بذلك
الفاعل المكمل ك هكذا اذا عمل فيه مكمل اخر اقوي فالمادة االمكانية تزداد تػذكتا
ابدا ك التصير ذاتا محضة ك فعلية خالصة النها في دار القوة ك لما كانت ك ما في قوتها
ال نهاية لها تخرج شيئا بعد شيء بال نهاية فتزداد شبها بذات المكمل ابدا بال نهاية ك
التصل اليها ابػدا فمرادنػا مػن اف الصػورة فعليػة ك كجػود ك المػادة قػوة ك عػدـ هػذا
فالمادة التي هي العدـ تتذكت انا فانا ك تصير بالفعل شيئا بعد شػيء ك هػذق الصػورة
لها غيػب ك شػهادة كمػا عرفػت ك يتغيػر ذاتيػة المػادة بهػذق الصػورة غيبهػا بغيبهػا ك
شهادتها بشهادتها ك تترقي غيبا ك شهادة الجل انها تتػذكت غيبػا ك شػهادة فالصػورة
التي هي اشرؼ من المادة هذق الصورة ك هي مقدمة كجودا ك مؤخرة ظهػورا ك هػي
صورة شرعية عارضة علي المادة بتكميػل المكمػل الخػارجي الػذي كمػل المػادة
فجعلها اكمل غيبا ك شهادة ك باطنا ك ظاهرا ك مادة ك صورة.
ك اما المادة ك الصورة الكونيتاف فالمادة اشرؼ من الصورة فاف الصػورة هنػاؾ
انفعاؿ المادة ك جهتها من نفسػها ك المػادة هنػاؾ اثػر فعػل الفاعػل ك همػا كالكسػر ك
االنكسار ك االنكسار فعل الكسر ك الفاعل اشرؼ من الفعل البتة ك الكسر اشد شػبها
بفعل الفاعل من االنكسار ك اشد فعلية ك تذكتا فبعد ما كجػدتا ك صػارتا شػيئا كاحػدا
صار هذا الشيء الواحد مادة للصورة الشرعية ك محال لها ك كذلك الصورة الشػرعية
لها مادة ك صورة ك مادتهػا اشػرؼ مػن صػورتها مادتهػا اثػر فعػل المكمػل ك مثالػه ك
صورتها من قبوؿ ذلك الكوف ك مثاؿ هذين المقامين كالمراة ك المثػاؿ الملقػي فيهػا
من الشمس فالمراة لها مادة ك صورة فمادتها التي هي اثػر فعػل الفاعػل اشػرؼ مػن
صورتها التي هي االنفعاؿ ك بعد حصولهما ك تحقق المراة يقع فيهػا مثػاؿ الشػمس ك
يفيدها صورة ك هي صورة البريػق ك اللمعػاف ك الصػفرة فهػذق الصػورة اشػرؼ مػن
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المراة ك لهذق الصورة مادة من مثاؿ الشمس ك صورة من قبوؿ المػراة ك هػذق المػادة
ايضا اشرؼ من هذق الصورة ك الصورة الحاصلة للمراة من اشػراؽ الشػمس مقدمػة
علي المراة كجودا مؤخرة عنها ظهورا فالصػورة التػي هػي اخػس مػن المػادة بقػوؿ
مطلق هي انفعاؿ االثر ك هي الصورة الكونية فالشرع مطلقا ركح الكوف مقػدـ عليػه
كجودا مؤخر عنه شػهودا ظػاهر عليػه بالوصػفية كمػا يظهػر الوجػود علػي الماهيػة
بالوصفية فتكوف موجودة هن لباس لكم ك انتم لباس لهن فػافهم ك يكفػي فػي هػذا
الكتاب هذا القدر من البياف فلنعد الي ما كنا فيه من امر النية.
فصــل :فػػي االخػػالص اعلػػم اف الواجػػب لالنسػػاف اصػػالح النيػػة ك اصػػالحها
اخالصها ﵀ سبحانه باف تقصد ا﵀ كحدق بعبادتك ك طاعتك التشػرؾ بػه شػيئا فمػن
كاف يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا ك اليشرؾ بعبادة ربه احدا ك الشرؾ شركاف
شرؾ ظاهر بايقاعك العمل رياء ك سمعة فػذلك قبحػه كاضػال ك قػد اكضػال ك قيػل ك
كتب حتي عرفه كل عالم ك جاهل ك النحتاج الي شرحه هنا ك لكن االشكاؿ ك الداء
العضاؿ الذي يقتضي شرحه الحاؿ هو الشرؾ الباطني ك هػو اف تعمػل العمػل لتفػوز
بنعيم الجناف اك تنجو من حريق النيراف فلهذق النية كجهػاف فامػا اف تجعػل المقصػود
بالعمل نجاتك ك تعمل بامر ا﵀ ليحصل لك النجاة فلو حصلت لك بعملك بامر غيرق
لفعلت فتطيعه الجل نجاتك علي حذك قوؿ الشاعر:
ك لػػو لميكػػن تمػػر لػػه مااحبػػه

احب ابامركاف من اجل تمرق

فانت حينئذ معبودؾ نفسك ك انما ا﵀ هو جهة العبػادة ك لػيس بمعبػود البتػة ك امػا اف
تعبد ا﵀ كحدق ك تريد الجنة النها دار رضػاق ك تكػرق النػار النهػا دار سػخطه فحينئػذ
يكوف المعبود هو ا﵀ جل جالله ك الجنة ك النار جهة العبػادة فلػو لميػرض ا﵀ الجنػة
لمتردهػػا ك لػػو لميسػػخط ا﵀ النػػار لمتكرههػػا فػػذلك هػػو االخػػالص فػػي العبػػادة ك
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التوحيد في العبادة حقا ك هذا هو الذي يعبر عنػه بقصػد القربػة الػي ا﵀ جػل جاللػه
فليس قصد القربة ايضا علي ظاهرق فانها ايضا تحتمل الشرؾ ك التوحيد معا فانػك لػو
قصدت قربه لتكمل نفسك ك تعلو ك تصير مستوليا علي غيػرؾ قػادرا علػي مػا تريػد
فذلك ايضا شرؾ كالعمل الذي تريد به الجنة لتتنعم ك تتلػذذ ك تنجػو مػن العػذاب ك
تصير ملكا في الجنة ك خدمها ك حشمها اذ ليس الجنػة اال دار قػرب ا﵀ فلػو قصػدت
القربة لكماؿ نفسك علي معني انه لو حصل بقرب غيرق الطعته لكنت مشركا البتػة
كمن يطيع السلطاف الجل قربه ك يريد القػرب الجػل االسػتيالء ك المناصػب ك نيػل
الرياسة ك حطاـ الدنيا فلو حصل له ذلك بغير هذا السػلطاف آلثػر طاعتػه علػي طاعػة
هذا فذلك طاعة النفس ك عبادتها ك انما السلطاف جهة عبػادة ك امػا لػو قصػدت قربػه
الجل رضاق جل جالله ذلك ك محبته قربك منه فذلك هو التوحيد فهذا التوحيد امػر
عظيم ك خطب جسيم اليناله اال الخصيصوف االبرار ك الكملوف االخيار ك الجل ذلك
ركي في الوسائل عن الكليني بسندق عن هركف بن خارجة عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ

العبادة ثلثة قوـ عبدكا ا﵀ عزكجل خوفا فتلك عبادة العبيد ك قوـ عبدكا ا﵀ تبارؾ ك
تعالي طلب الثواب فتلك عبادة االجراء ك قوـ عبدكا ا﵀ عز ك جل حبا له فتلك عبادة
االحرار ك هي افضل العبادة ك عن ابنبابويه عن يونس بن ظبياف قاؿ قػػاؿ الصػادؽ
جعفر بن محمد

اف الناس يعبدكف ا﵀ عز ك جل علي ثالثة اكجه فطبقة يعبدكنه

رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء ك هو الطمع ك اخركف يعبدكنه خوفا مػن النػار
فتلك عبادة العبيد ك هي رهبة ك لكني اعبدق حبا له عزكجل فتلك عبادة الكراـ ك هو
االمن لقوله عزكجل ك هم من فزع يومئػذ امنػوف ك لقولػه عزكجػل اف كنػتم
تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببكم ا﵀ ك يغفر لكم ذنوبكم فمن احب ا﵀ عزكجل احبه
ا﵀ ك من احبه ا﵀ تعالي كاف من اآلمنين ك من نهجالبالغة عن اميرالمؤمنين
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انه

قاؿ اف قوما عبدكا ا﵀ رغبة فتلك عبادة التجار ك اف قوما عبدكا ا﵀ رهبة فتلك عبادة
العبيد ك اف قوما عبدكا ا﵀ شكرا فتلك عبادة االحرار انتهي ك هذا هو قوؿ النبي
حين عوتب علي اجتهادق فقاؿ أفالا كوف عبدا شػكورا ك قػاؿ ا﵀ سػبحانه اعملػوا
اؿ داكد شكرا ك قليل من عبادي الشكور ك ذلك اف العمػل الجػل الشػكر ك الجػل
حبه جل جالله مقاـ عظيم ك خطب جسيم ك هو حظ الخصيصين االخيار ك الكملػين
االحرار ك هل هذا الشرؾ اي العبادة رغبة ك رهبة مغفور اـ ال الذي افهم مػن اآليػات
ك االخبار انه مغفور ك لكنه نقص ك قصور ك انما يعفو ا﵀ سبحانه عػنهم الجػل عػدـ
قدرتهم علي عبادة االحرار فانه مقاـ الخصيصين االخيار ك لو لميقبل اال عنهم لهلك
الناس اجمعوف ك غفراف ا﵀ لشيعة اؿمحمد قويهم ك ضعيفهم مػن االمػور المتػواترة
في االخبار بل الظاهر من االخبػار رجػاء الغفػراف الهػل التوحيػد غيػر الناصػبين اذا
كانوا محسنين ك من البديهيات اف العبادة حبا ك شكرا ليسػت بحاصػلة لواحػد مػنهم
فليس هذا الشرؾ كالشرؾ الجلي يعني اليوجب دخوؿ النار ك الخلود فيها ك لكن له
اثر ك هم مأخوذكف به بحػط الػدرجات ك نقصػاف الحػظ فػي اآلخػرة ك الجنػة ك فػي
الحقيقة كل منحط عن درجة عالية مأخوذ بذنب اكتسبه اال اف الذنوب لها درجػات
فمنها ما يوجب حط الدرجة في الجنة ك منها ما يوجب الخركج عن الجنػة ك الوقػوع
في االعػراؼ ك منهػا مػا يوجػب دخػوؿ النػار فهػذا الشػرؾ شػرؾ يوجػب انحطػاط
الدرجة اال اف يلحقه شفاعة شفيع فيصعد عن تلك الدرجػة المنحطػة ك ذلػك منتهػي
تحرير المسئلة ك الذي يظهر من الكتاب ك السنة قاؿ ا﵀ سبحانه معاذ ا﵀ اف نأخػذ
اال من كجدنا متاعنا عندق ك ا﵀ سبحانه اجل من اف يعد عبدق الضعيف الطامع انك
لو عملت لي كذا فلك عنػدي كػذا فيعمػل العبػد ذلػك العمػل طمػع عدتػه سػبحانه
فيحرمه ك كفاق ايمانه با﵀ ك تصديقه له ك لرسػوله المخبػر عنػه ك الكليائػه المػؤدين
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عنه ك بجنته ك نارق ك الحشر ك النشر السيما اذا فهػم اف ذلػك نقػص ك عاتػب نفسػه ك
لمتطاكعه قصورا ك لكل منا مقاـ معلوـ أليس يقوؿ ا﵀ سبحانه لمثل هػذا فليعمػل
العاملوف أذلك خير نزال اـ شجرة الزقوـ ك يقوؿ يدعوننا رغبا ك رهبا ك يقوؿ
ادعوا ربكم تضرعا ك خفية ك امثاؿ ذلك ك يدؿ عليه قوله

في حديث هركف

بن خارجة ك هي افضل العبادة فالختيها ايضػا فضػل نعػم الكمػاؿ كػل الكمػاؿ فػي
االخالص في النية ك الحر اليرضي بغير العمل خالصا لوجهه الكريم ك اليػؤثر علػي
كجه ربه شيئا ك عػن الكلينػي بسػندق عػن السػكوني عػن ابيعبػدا﵀
اميرالمؤمنين

قػاؿ قػػاؿ

في حديث باالخالص يكوف الخالص ك عن علي بن اسػباط عػن

ابيالحسن الرضػا

اف اميرالمػؤمنين

قػاؿ طػوبي لمػن اخلػص ﵀ العبػادة ك

الدعاء ك لم يشغل قلبه بما تري عيناق ك لمينس ذكر ا﵀ بما تسمع اذنػاق ك لميحػزف
صدرق بما اعطي غيرق ك عن سفياف بن عيينة عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ االبقػاء علػي

العمل حتي يخلص اشد من العمل ك العمل الخالص الذي التريد اف يحمدؾ عليػه
احد اال ا﵀ عزكجل ك باالسناد قاؿ سألته عػن قػوؿ ا﵀ عػز ك جػل اال مػن اتػي ا﵀
بقلب سليم قاؿ السليم الذي يلقي ربه ك ليس فيه احد سواق قاؿ ك كػل قلػب فيػه
شك اك شرؾ فهو ساقط ك انما ارادكا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم لآلخرة ك عن
البرقي بسندق عن يونس بن مسكاف عن ابيعبدا﵀

في قوؿ ا﵀ حنيفا مسلما

قاؿ خالصا مخلصا اليشوبه شيء ك عن علي بػن سػالم عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ ا﵀

عز كجل انا خير شريك من اشرؾ معي غيري في عمل لماقبله اال ما كاف لي خالصا
ك عن بعض اصحابنا عن ابيجعفر

قػاؿ مػا بػين الحػق ك الباطػل اال قلػة العقػل قيػل

ككيف ذلك يا بن رسوؿ ا﵀ قاؿ اف العبد يعمل العمل الذي هو ﵀ رضا فيريػد بػه غيػر
ا﵀ فلو انه اخلص ﵀ لجاءق الذي يريد في اسرع من ذلك الي غير ذلك من االخبار.
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ك لما كاف االخالص من المعاني المشكلة احب االشارة اليه اعلم اف كل شيء
يحب ما يجانسه ك يألف به ك يبغض ما يخالفه ك ينفر عنه فػاف المجػانس يقتضػي مػا
يقتضي مجانسه فيريد ما يريد ك يكوف علي ما يكوف ك يطلب حيزق ك درجته ك حػدق
ك مكانه ك يتصف بما يتصف ك يميل الي ما يميل ك كلما يزداد المجانسة ك ينقص مػا
به التمايز بينهما ازداد تدانيهما فيريد كػل كاحػد االتصػاؿ بػاآلخر حتػي يريػد كػل
كاحد عين ما يريد اآلخر ك يريد اف يكػوف فػي عػين الحػد الػذي يكػوف فيػه اآلخػر
فذلك هو انجذاب كل كاحد الي اآلخر ك ميل كل كاحد الي اآلخػر ال الجػل شػيء
غير نفسه ك اليالحظ احدهما جلب منفعة من اآلخر ك ال دفع مضرة بػل اليريػد كػل
كاحد منهما اال اف يكوف علي ما عليه اآلخر فاذا كاف احدهما اقوي في جنس ما عليه
اآلخر انجذب اليه اآلخػر ك يجػذب االقػوي االضػعف النػه يقػع مثػاؿ القػوي علػي
الضعيف فيتكمل ما في الضعيف ما هو من جنس القوي اسرع شيء لسػر المجانسػة
فيقتضي اللحوؽ بدرجة القوي ك هذا هو جذب القوي ك دعوته اياق لللحوؽ به ك هو
انجذاب الضعيف اليه ك تكمله به ك سيرق اليه ك لحوقػه بػه ك امػا المنػافر فهػو طالػب
حيز غير حيز المنافر فهو مدبر عنه فار منه يتصف بغير ما يتصػف بػه اآلخػر ك يميػل
الي غير ما يميل اليه ك يطلب غير ما لديه ك يقتضي غير ما يقتضي البتة ك من البػين اف
االنساف ركحه من ركح ا﵀ ك طبيعته علي خالؼ كينونة ا﵀ كما في القدسي يػا ادـ
ركحك من ركح ي ك طبيعتك علي خالؼ كينونتي ك المػراد مػن الػركح هػو جهػة
الرب ك الطبيعة جهة النفس فهو من حيث انه اثر الرب علي طبق مشية ا﵀ التػي هػي
محبة ا﵀ ك ظهور ا﵀ ك صفات ا﵀ ك اسماؤق ك من حيث نفسه علي خالؼ مشػية ا﵀
المحبوبة فحيث النفس منافر لصفات ا﵀ ك كماله ك اليكاد يطلب رضػا ا﵀ سػبحانه
ك يطلب قربه ك االتصاؿ بصفات ا﵀ ابدا ابدا ك اليعمل شيئا ابتغاء كجهه ك امػا حيػث
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الرب فهو مجانس لصفات ا﵀ جل ك عز ك كماله ك هو صفته ك كماله ك مثالػه ك ايتػه
فاليكاد يطلب شيئا سواق ك اليعمل لغيرق ك اليري معه غيرق ك اليقصػد شػيئا عػداق ك
حيث الرب هو نور ا﵀ الذي اشار اليه رسوؿ ا﵀

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر

بنور ا﵀ ك فسرق كليه بالنور الذي خلق منه ك هو مادة ركح االيماف ك يعبر عنه بالفؤاد
ماكذب الفؤاد ما رأي ك هو الوجه الناظر الي ربه الناضرفمن تحقق فيػه ذلػك النػور
امكن له االخالص ك قصد ا﵀ جل جالله ك اليريدق الجل جلػب نفػع اك دفػع مضػرة
بل يريدق بالطبع بال كجه ك ال سبب ك ال باعػث ك انمػا يحبػه لػه ك بػه ك ينجػذب اليػه
بالعلة غيرق ك من لميتحقق فيه ذلك فاف تحقق فيه العقل قصد ا﵀ جل جالله طمعا ك
اف تحقق فيه النفس قصد ا﵀ خوفا كما يأتي تفصػيل الخػوؼ ك الرجػاء فػي فصػلين
مستقلين افشاء ا﵀ تعالي ك اما من فقد هذق المراتب فاليكاد يقصد فاف الطبيعػة فمػا
دكنها علي خالؼ كينونة ا﵀ ففي مصباحالشريعة فػي بػاب البيػاف قػاؿ

نجػوي

العارفين تدكر علي ثلثة اصوؿ الخوؼ ك الرجاء ك الحػب فػالخوؼ فػرع العلػم ك
الرج اء فرع اليقين ك الحب فرع المعرفػة فػدليل الخػوؼ الهػرب ك دليػل الرجػاء
الطلب ك دليل الحب ايثار المحبوب علي ما سواق فاذا تحقق العلم في الصدر خاؼ
ك اذا صال الخوؼ هرب ك اذا هرب نجا ك اذا اشرؽ نػور اليقػين فػي القلػب شػاهد
الفضل ك اذا تمكن من رؤية الفضل رجا ك اذا كجد حػالك ة الرجػا طلػب ك اذا كفػق
للطلب كجد ك اذا تجلي ضياء المعرفة في الفؤاد هاج ريال المحبػة ك اذا هػاج ريػال
المحبة استأنس في ظالؿ المحبوب ك اثر المحبوب علي ما سواق ك باشر اكامػرق ك
اجتنب نواهيه ك اختارهما علي كل شي ء غيرهما ك اذا استقاـ علػي بسػاط االنػس
بالمحبوب مع اداء ا كامػرق ك اجتنػاب نواهيػه كصػل الػي ركح المناجػاة ك القػرب
الخبر ،فتبين اف القرب اليحصل اال بالحػب ك الحػب فػرع المعرفػة ك المعرفػة مػن
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شأف الفؤاد ماكذب الفؤاد ما رأي فاالخالص ك قصد القربة ك العمل حبا ﵀ ك شػكرا
هو شأف اكلي االفئدة ك ليس هو شأف اكلي االلباب العقػالء ك ال شػأف اكلػي النفػوس
العلماء ك انما هو شأف الحكماء العرفاء ك هم الخصيصوف من النبالء.
ك هل هذا المقاـ كسبي يجب االجتهاد في طلبه اك هو خلقي موهػوبي فػاقوؿ
كما قلت سابقا في امر النية ك ازيػد هنػا زيػادة ك هػي اف ا﵀ سػبحانه جعػل فػي قػوة
االنساف جميع ما اراد منه ك خلق الخراجها اسبابا ك هي الدعاة الػي الخيػر ك دعػوتهم
هي مثالهم الملقي علي مادة االنساف فهذا هو ما من ا﵀ سبحانه ك ال قصػور فيػه ك قػد
هيأق ك اكجدق ك بقي من االنساف المطاكعة التي جعلها في كسعه ك جعله مختػارا ك اف
كػػاف باختيػػار محفػػوظ بحفظػػه اف يطػػاكع ك يمتنػػع ك كلػػف بالمطاكعػػة فػػاذا طػػاكع
االنساف اكامر الشارع ك باشرها ك اجتنب نواهيه بقدر مػا يمكنػه فػي رتبتػه ك مقامػه
استعد للترقي الي الدرجة العلياء فاف امتثل اكامر الشارع ظاهرا كجد له بدف االيماف
ك صورة االذعاف ك طلب من ا﵀ حقيقته فوهب ا﵀ له ذلك كما اذا تصور البػدف فػي
الرحم ب صورة االنساف افيض عليه ركح االنساف ك اف تصور بصػورة الحيػواف افػيض
عليه ركح الحيواف ك ذلك التصور هو التمكين ك هو يحصل بتمكين الشارع بػامرق ك
نهيه ك امثل لك في ذلك مثاال لكي تعتبر به اف الدهن مايع سػياؿ بػارد ك لكػن جعػل
ا﵀ في غيبه النار ك هي اآلف فيه بالقوة ك حجبها رطوبة الدهن ك بردق فػاذا قارنػه نػار
بالفعل القت عليه مثالهػا الػذي هػو الحػرارة ك اليبوسػة فبيبوسػته يجفػف رطوبػات
الدهن الظاهرة ك يفرقها ك بحرارتػه يطػرد بػردق ك يسػخنه ك هػذا هػو مثػاؿ تمكػين
القابلية ك تصوير البػدف فػي رحػم الصػنعة فػاذا تمكػن القابليػة ك تصػورت بصػورة
مناسبة للنار ك هي الدخاف افيض عليه النار من غيبه علي شهادته فيشتعل نارا ك يصير
ذا حقيقة نارية ك هو قبل ظهور النار عليه كاف جميع اعماله ناقصػة اذ العمػل الكامػل
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هو عمل النار ك هو االحػراؽ ك التجفيػف ك التكلػيس ك امثػاؿ ذلػك ك انػي للػدهن ك
الدخاف ذلك ك لكنه اذا طاكع النار الداعية المكملة بقدر ما يمكنه كصل الػي درجػة
ظهر عليه النار ك اشتعلت فيه فالقت في هويته مثالها فاظهرت عنه افعالها فالنػار مثػل
الشارع الداعي الي الحػق ك الػي طريػق مسػتقيم ك مثالهػا مثػل دعوتػه ك داللتػه الػي
مشاكله اف كنتم تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببكم ا﵀ ،ك من ي تولهم منكم فانػه مػنهم،
من تبعني فانه مني ك مثل تلطف الدهن ك تسخنه ك تجففه مثل امتثاؿ العبد الناقص ك
تصورق بصورة اليقة الفاضة الفؤاد عليه فػاف الشػارع الػداعي بصػورته هػذق افػيض
عليه الفؤاد لو عصيت لهويت فاذا شاكله النػاقص اسػتحق مػا اسػتحقه علػي حسػب
المشاكلة فاذا تصور بصورة مشاكلة لصورة الداعي ذي الفؤاد بالفعل استحق افاضة
الفؤاد ك ركح االيماف عليه من غيبه ك صيركرته فيه بالفعل فاياكم ايػاكم اف يغػويكم
الشيطاف ك يقوؿ لكم اف الفؤاد امر موهوبي ك انت لست من اهله ك لست من فرسػاف
ميداف االخالص ك من جالس مجلس االختصاص بل اعملػوا بالطاعػات ك تصػوركا
بصورة الػدعاة حتػي يفػاض علػيكم مػا افػيض علػيهم غايػة االمػر انػه علػي حسػب
صفائكم ك كدكرتكم ك ركي ما معناق ما من شي ء يقربكم من الجنة ك يبعػدكم مػن
النار اال ك قد امرتكم به ك ما من شي ء يبعدكم من الجنة ك يقربكم من النار اال ك قد
نهيتكم عنه فاليحصل لكم شيء مما يمكن للعباد اف ينالوق اال بالعمل ك الطاعة علي
حسب ما يمكنكم من عمل بما علم اكرثه ا﵀ علم ما لميعلم فافهم.
فصل :في بعض المسائل المتعلق بػامر النيػة اعلػم اف النيػة كمػا عرفػت عمػل
باطني كما اف العمل نية ظاهرة يعني اف العمل قصد الجسد الي جهة العبادة ك ميلػه ك
حركته اليها ك النية هي عمل الركح ك حركتها الي جهة العبادة الجػل المعبػود فالنيػة
ركح العمل ك العمل جسدها ال ظهور لها اال به ك ال حيوة له اال بها ك تختلف درجات
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النية بحسب اختالؼ درجات الباطن من المثاؿ ك المادة ك الطبيعة ك النفس ك الركح
ك العقل ك الفؤاد ك سيأتي تفصيل ذلك في خالؿ المقاصد اف شاء ا﵀ ك لكن قد ينوي
االنساف نية ك يميل بباطنه الي شيء لعدـ المانع البػاطني لميلػه ك اليظهػر مػن بدنػه
صورتها التي هي العمل الجل المانع في الشهادة فيحصل له النية بال عمل فهذق النية
اف كانت خيرا كانت صادرة من فؤادق اي نػورق ك عقلػه ك نفسػه الناطقػة القدسػية ك
تجري في ساير مراتبه لقهرها اياها ك اف كانت شرا كانت صادرة من ظلمته ك جهلػه
ك نفسه االمارة بالسوء ك تجري في ساير مراتبػه لقهرهػا اياهػا قػل كػل يعمػل علػي
شاكلته فنية الخير من تلػك المراتػب النوريػة مػن مقتضػي ذاتهػا فهػي متأصػلة ك اف
لمتظهر في البدف ك نية الشر من تلك المراتب الظلمانية من مقتضي ذاتها فهي ايضػا
متأصلة في سجين ك اف لمتظهر في البدف فنية الخير مكتوبة للمػؤمنين ك يثػابوف بهػا
البتة ك نية الشر مكتوبػة للكػافرين ك يعػاقبوف بهػا البتػة ففػي الوسػائل عػن الكلينػي
بسندق عن السكوني عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

نية المؤمن خير من

عمله ك نية الكافر شر من عمله ك كل عامل يعمل علي نيته ك عن ابيهاشم قاؿ قػاؿ
ابوعبدا﵀

انما خلد اهل النار في النار الف نياتهم كانت في الدنيا اف لو خلػدكا

فيها اف يعصوا ا﵀ ابدا ك انما خلد اهل الجنة في الجنة الف نياتهم كانت في الدنيا اف
لو بقوا فيها اف يطيعوا ا﵀ ابدا فبالنيات خلد ه ؤالء ك ه ؤالء ثم تال قوله تعالي قػل
كل يعمػل علػي شػاكلته قػاؿ علػي نيتػه ك عػن ابنبابويػه بسػندق عػن جػابر عػن
ابيجعفر

قاؿ قػاؿ لي يا جابر يكتب للمؤمن في سقمه من العمل الصالال ما كاف

يكتب في صحته ك يكتب للكافر في سقمه من العمل الشر ما كاف يكتب في صحته
ثم قاؿ يا جابر ما اشد هذا من حديث انتهي ك قد اكضحنا سرق ببركاتهم صلوات ا﵀
عليهم ك اما اذا نوي المؤمن الشر ك لميعمله ببدنه فاف نية شر المؤمن ليست من ذاتػه
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ك انما هي من لطخه بطينة الكافر ك هي بالنسبة اليه عرضية فاليكتب له حتػي يعملػه
ببدنه ك اما نية خيرق فمػن مقتضػي ذاتيتػه ك لهػا تأصػل ك تػذكت ك تكػوف منشػأ اثػر
فتكتب له ك يثاب بها ففي الوسائل عن الكليني بسندق الػي زرارة عػن احػدهما
هم بحسنة فلميعملها كتبػت لػه
قاؿ اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي جعل آلدـ في ذريته اف من ي
هم
هم بسيئة لمتكتب عليه ك من ي
هم بحسنة ك عملها كتبت له عشرا ك من ي
حسنة ك من ي
بها ك عملها كتبت عليه سيئة انتهي ك هذا مخصوص بالمؤمنين فانهم من ذرية ادـ.
ك اما الكفار فليسوا من ذرية ادـ بل هم من ذرية ابليس لعنه ا﵀ كمػا ركي مػن
احبنا كاف نطفة العبد ك من ابغضنا كاف نطفة الشيطاف ك ركي في قوله تعالي ك لقد
كرمنا بنيادـ اف ا﵀ اليكرـ ركح الكافر ك لكن يكػرـ اركاح المػؤمنين الخبػر،
كالجل ذلك خص االمر بالمؤمنين فيما ركاق في الوسػائل عػن الكلينػي بسػندق عػن
ابيبصير عن ابيعبدا﵀

ليهم بالحسنة اليعمػل بهػا فتكتػب لػه
قاؿ اف المؤمن ي

لػيهم بالسػيئة اف يعملهػا
حسنة ك اف هو عملها كتبت له عشر حسنات ك اف المؤمن ي
فاليعملها فالتكتب عليه انتهي.
ك سر العشر اف المؤمن خلق من عشر قبضات تسعة من االفػالؾ ك كاحػدة مػن
االرض فمن عمل من المؤمنين بحسنة مرت علي قبضاته العشر ك كتبت له في كػل
قبضة حسنة ك اذا لميعمل ك لميتوجه نفسه الي بدنه بػل الػي االعلػي التحقػت النيػة
بمبدئها فكتب له حسػنة ك امػا مػا ركاق عػن ابنبابويػه عػن حمػزة بػن حمػراف عػن
ابيعبدا﵀

هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فػاف عملهػا كتبػت لػه
قاؿ من ي

هم بسيئة فلميعملها لمتكتب عليه
عشرا ك يضاعف ا﵀ لمن يشاء الي سبعمائة ك من ي
حتي يعملها فاف لم يعملها كتبت له حسنة ك اف عملها اجل تسع ساعات فاف تػاب ك
ندـ عليها لمتكتب ك اف لميتب ك لم يندـ عليها كتب عليه سيئة انتهي.
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ك اما سر المضاعفة فاف المػؤمن كلمػا يتقػوي فػي مراتػب ايمانػه ينحػل عقػد
كجودق ك يصير فيه ما جعل ا﵀ في قوته بالفعل اكثر علي حسب درجة ايمانه فبذلك
يحصل له درجات عديدة ك في كل درجة يكتب له حسنة الػي اف يػوفي الصػابركف
اجرهم بغير حساب.
ك اما سر تأجيل تسع ساعات فاف اصل السيئة من الماهية ك اصلها في غاية البعد
عن المبدء فاف لميعمل بها المؤمن فالتكتب عليه النها ليست متأصلة في المػؤمن ك
التستقر في مراتبه بمحض النيػة ك امػا اف عمػل ببدنػه ذلػك فػاف تػاب ك نػدـ عليهػا
لمتكتب عليه ايضا ك اف لميندـ ك لميتػب منهػا صػعد بخػارق الػي مراتبػه حتػي يبلػغ
صدرق الذي من القبضة الكرسية ك لميبلغ قلبه الذي من القبضة العرشػية فػاف العقػل
يعبد به الرحمن ك يكتسب به الجناف ك المؤمن قلبه محفوظ بحفػظ ا﵀ فػاف لميتػب
حتي كصل صدرق استقرت عليه ك كتبت عليه سيئة كاحدة فانها في مراتبػه الثمانيػة
العليا عرضية ك التنطبع فيها لغلبة نور الوجود عليها ك لطافتهػا ك مػن ماهيتػه ك قبضػته
االرضية ذاتية ك تثبت فيها لكثافتها ك ما لمتصل الي صدرق لمتثبػت فػي جسػدق فانػه
تابع لنفسه فاف مكنته نفسه استقرت فيه ك اال فػال فالتكتػب عليػه اال سػيئة كاحػدة ك
ركي انه يؤجل سبع ساعات فالسبع بمالحظة اف الحصة التي فيه من فلك زحل هػي
عاقلته ك هي تابعة للعقل ك بمالحظة اف صدرق ايضا محفوظ ك نفسه مطمئنػة مؤيػدة
بتأييد العقل ك عن محمد بن الحسن بسندق عن ابيذر عػن النبػي

فػي كصػية لػه

هم بالحسنة ك اف لم تعملها لكي التكتب من الغافلين ك عػن عبػدالعظيم
قاؿ يا اباذر ي
الحسني عن ابيجعفر عن ابائه عن اميرالمؤمنين

في حديث قاؿ اف ا﵀ بكرمػه

ك فضله يدخل العبد بصدؽ النية ك السريرة الصالحة الجنة.
ك اما ما ركي اف نية المؤمن خير من عمله ك النية افضل من العمل مع اف العمل
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اليخلو من نية فقد ركي في تفسػيرق فػي الوسػائل عػن ابنبابويػه بسػندق عػن زيػد
الشحاـ قاؿ قلت البيعبدا﵀

انػي سػمعت تقػوؿ نيػة المػؤمن خيػر مػن عملػه

فكيف تكوف خيرا من العمل قاؿ الف العمل ربمػا يكػوف ريػاء للمخلػوقين ك النيػة
خالصة لرب العالمين فيعطي عزكجل علي النية ما اليعطي علي العمػل قػاؿ ك قػاؿ
ابوعبدا﵀

اف العبد لينوي من نهارق اف يصلي بالليل فيغلبه عينه فيناـ فيثبت ا﵀

له صلوته ك يكتب نفسه تسبيحا ك يجعل نومه عليه صدقة ك بسندق عن الحسػن بػن
الحسين االنصاري عن بعض رجاله عن ابيجعفػر

انػه كػاف يقػوؿ نيػة المػؤمن

افضل من عمله ك ذلك النه ينوي من الخير ما اليدركه ك نية الكافر شر من عمله الف
الكافر ينوي الشر ك يأمل من الشر ما اليدركه ك عن النبي

نية المؤمن ابلػغ مػن

عمله ك كذلك نية الفاجر .
اقوؿ فقد ظهر من هذق االخبار اف نيػة المػؤمن افضػل مػن عملػه مػن كجهػين
احدهما اف نوع نيته افضل من نوع عمله فاف عمله قليػل ك نيتػه كثيػرة فهػو ينػوي اف
يعمل اعماال كثيرة ك اليتمكن منها ك ثانيهما انها افضل من عمله خصوصا فانػه يريػد
اف يزكي عمله ك يؤديه علي كجه اليشوبه نقص ك دنس بوجه من الوجوق ك اليقدر
علي اف يعمل علي ما يحب فنية المؤمن دائما افضل من عمله ك يعطيػه ا﵀ بنيتػه مػن
االجر ما اليعطيه بعمله نوعا ك شخصا ك نذكر هنا بعػض االخبػار الػواردة فػي البػاب
عظػػة للمػػؤمنين ففػػي الوسػػائل عػػن الكلينػػي بسػػندق عػػن عمػػر بػػن يزيػػد عػػن
ابيعبدا﵀

اف رسوؿ ا﵀

كاف يقوؿ من اسر سريرة رداق ا﵀ رداها اف خيرا

فخير ك اف شرا فشر ك بسندق عن عبدا﵀ بن موسي عن جعفر عن ابيه

قاؿ سػألته

عن الملكين هل يعلماف بالذنب اذا اراد العبد اف يفعله اك الحسنة فقاؿ ريال الكنيػف
هم بالحسنة خرج نفسػه طيػب الػريال فقػاؿ
ك الطيب سواء قلت ال قاؿ اف العبد اذا ي
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هم بالحسنة فاذا فعلها كاف لسانه قلمه ك
صاحب اليمين لصاحب الشماؿ قم فانه قد ي
هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريال فيقوؿ صاحب الشماؿ
ريقه مدادق فاثبتها له ك اذا ي
هم بالسيئة فاذا فعلها ك اف لسػانه قلمػه ك ريقػه مػدادق
لصاحب اليمين قف فانه قد ي
فاثبتها عليه ك عن ابنبابويه بسندق عن بكر بػن محمػد االزدي عػن ابيعبػدا﵀
قاؿ اف المؤمن لينوي الذنب فيحرـ رزقه.
فصل :في الوسوسة في النية ك التعمػق فػي االعمػاؿ فعػن الكلينػي بسػندق عػن
عبدا﵀ بن سناف قاؿ ذكرت البيعبدا﵀
هو رجل عاقل فقػاؿ ابوعبػدا﵀

رجال مبتلي بالوضوء ك الصلوة ك قلػت

ك اي عقػل لػه ك هػو يطيػع الشػيطاف فقلػت لػه

ككيف يطيع الشيطاف فقاؿ سله هذا الذي يأتيه من اي شي ء هو فانه يقػوؿ لػك مػن
عمل الشيطاف انتهي.
اعلم اف الوسوسة في النية ك العمل هي من اعمػاؿ الػنفس االمػارة اذا اسػتولي
عليها شياطين ارض العادة ك غلب عليها رجز الشيطاف بالنسياف ك الغفلػة عمػا صػنع ك
اشتغاؿ القلب بغير العمل الذي يعمله ك هو عمدة كيد الشػيطاف فػي افسػاد العمػل ك
من مكرق ربما يشغل في حاؿ طاعة بطاعة اخري فال توجه الي هذق ك العمل تلك ك
هذا داء عضاؿ ك هذق الشياطين شديدة التشبث باالنساف ك اذا تشبثت بانسػاف قػل مػا
تفارقه ك قل ما يقدر االنساف علي مفارقتها ك عالجه اف يتعمد االنساف بترؾ مػا يزيػد
عن عمل المعتدلين الذين يعتقد تقويهم ك اعتدالهم ك التفقه في المسػئلة ك االبتهػاؿ
الي ا﵀ سبحانه ك مداكمػة الػذكر ك يعػرؼ االنسػاف فػي االغلػب انػه مػن الشػيطاف
فيتعمد بترؾ ما يقر علي نفسه بانه من الشيطاف خوفا من ا﵀ سبحانه ك من الشرؾ بػه
فانه شرؾ ك قد يعين علي رفعه اصالح المزاج فانه مرض طبيعي في كثير من الناس
ك لكنه مشكل جدا ك رفعه من طريق معالجة النفس اسهل ك هو ما ذكرنا مػن التعمػد
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ك العزـ ك االستعاذة با﵀ ك االبتهاؿ اليه في دفعه عنه ك التمسك باالدعية الػواردة فػي
ذلك ك االذكار المأثورة ك عدـ حماية الشيطاف ك نصرته ك تأكيل كساكسه فاف اغلب
من يبتلي بهذا المػرض ينصػركف الشػيطاف ك يػأكلوف كسوسػته ك يحمونػه حمايػة ك
ذلك مما يزيد في الوسوسة ك يشبه االمر علي النفس حتي تحسػبه تقػوي ك احتياطػا
في الدين ك خوفا من ا﵀ جلكعز ك ممػا يعرفػك انػه لػيس بتقػوي ك خػوؼ مػن ا﵀
جلكعز انه في شيء كاحد اك شيئين من جهة اك جهتين فلربمػا يكػوف فػي الوضػوء
دكف الغسل ك لربما يكوف في الطهارة دكف الصلوة ك متقي ا﵀ يتقي في جميػع امػور
دينه جزئيها ك كليها فاف كلها من ا﵀ ك حكػم ا﵀ ك دينػه ك اكعػد علػي مخالفػة كلهػا
كيكشف عن ذلك ما ركاق في الوسائل عن ابنادريس بسندق عن ابيبصير قاؿ قلت
البيعبدا﵀

اف عيسي بن اعين يشػك فػي الصػلوة فيعيػدها قػاؿ هػل يشػك فػي

الزكوة فيعطيها مرتين ك عن الكليني بسندق عن محمد بن مسلم عػن ابيجعفػر
قاؿ اذا كثر عليك السهو فامض علي صلوتك فانه يوشػك اف يػدعك انمػا هػو مػن
الشيطاف ك بسندق عن زرارة ك ابيبصير جميعا قاال قلنػا لػه الرجػل يشػك كثيػرا فػي
صلوته حتي اليدري كم صلي ك ال ما بقي عليه قاؿ يعيد قلت فانػه يكثػر عليػه ذلػك
كلما اعاد شك قاؿ يمضي في شكه ثػم قػاؿ التعػودكا الخبيػث مػن انفسػكم نقػض
الصلوة فتطمعوق فاف الشيطاف خبيث معتػاد لمػا عػود فلػيمض احػدكم فػي الػوهم ك
اليكثرف نقض الصلوة فانه اذا فعل ذلك مرات لميعد اليه الشك قػاؿ زرارة ثػم قػاؿ
انمايريد الخبيث اف يطاع فاذا عصي لميعد الي احدكم انتهي.
ك اعرفك سر ذلك فاف بناءنا في هذا الكتاب علي تعريف الحقايق اعلم اف من
خواص الطبايع ك الصور انها لكل كاحدة منها جهة كاحدة ك اقتضاء كاحػد لجمودهػا
ك اف جهة الرب ك النفس مستعلية علػي الطبػايع ك الصػور ظػاهرة بكلهػا غيػر مقيػدة
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بشيء منها كما تري من اف العين شأنها الرؤية ك االذف شأنها السماع ك االنػف شػأنه
الشم ك هكذا ك اف الركح هي الرائية السامعة الشامة الذائقػة ك غيرهػا مسػتعلية علػي
االعضاء كلها ك كذلك النار مثال جاذبة ك الهواء هاضم ك الماء دافع ك التراب ماسػك
ك امػا الػنفس النباتيػة فهػي الجاذبػة الهاضػمة الدافعػة الماسػكة ك هكػذا فػي جميػع
المراتب ك كل داف خاص ك كل عاؿ عاـ فانت اذا كاف احتياطك ك تعمقك في شيء
خاص اك اشياء خاصة فاعلم انه من جهة طبايعك ك خصوص بعض جهات انيتك فلػو
كاف ذلك من جهة عقلك المحيط بالكػل ك مػن حيػث ربػك المسػتعلي علػي جميػع
جهات انيتك لميكن مخصوصا بشيء اك اشياء خاصة ك ذلك مثل ما تري من الرجػل
انه معتن بصلوته غير مباؿ بترؾ الصوـ اك مصر علي صومه غير مباؿ بمنػع زكوتػه ك
تراق شديد التعمق في طهارته غير مهتم بحجه فالتحسبن شيئا من ذلػك مػن التقػوي
بوجه ك اف للناس طبايع ك عادات يجركف عليها فتفهم ك اجػرق فػي جميػع المراتػب
فلواانػت كنػت مػن اكليػاء ا﵀ ك مريػػدي ا﵀ لمتكػن تحػب رجػال كاحػدا اك رجػػاال
مخصوصين من المؤمنين بػل كنػت تحػب جميػع المػؤمنين ك اف فرقػت بيػنهم فػي
الوالية فبكثرة ظهور ا﵀ في احدهم ك قلته ك لو كنت تعبد بقوة االيماف لمتكن تمنع
الزكوة ك تصوـ ك تحتاط في صلوتك دكف حجك فاف كجدت من نفسك ذلك فاعلم
انه ليس من ركح االيماف فانما هو من عادة اك طبيعة اك انس اك غير ذلك مػن جهػات
االنية اق اق كم غفلنػا عػن امػر الػدين ك اسػأنا ك اطعنػا الشػياطين ك حسػبنا انفسػنا مػن
المحسنين المتقين ك زين لنا الشيطاف اعمالنا ك سوؿ لنا انا من العابػدين ك لػو فتشػت
عن الناس التجد اكثرهم شاكرين ك مايؤمن اكثرهم با﵀ اال ك هم مشػركوف اعاذنػا
ا﵀ من شركر انفسنا ك موبقات اثامنا ك جعلنا من التائبين،
كجودؾ ذنب اليقاس به ذنب

اذا قلت مااذنبت قالػت مجيبػة
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فصل :في اصالح السريرة اعلم اف من عرؼ ا﵀ عزكجل ك علم انه عالم الغيب
ك الشهادة ك سامع السر ك النجػوي ك المطلػع علػي الضػماير ك اخفػي ك امػن بػذلك ك
صدقه كجب عليه اصالح السريرة كما يصلال عالنيته بال تفاكت ك يجتنب من اقذار
السريرة كما يجتنب من اقذار العالنية ك يؤدي فرايض السريرة كما يػؤدي فػرايض
العالنية ك يعمل بسنن السريرة كما يعمل بسػنن العالنيػة فانػه اف يصػلال عالنيتػه ﵀
فا﵀ رب العالنية ك السر معا ك المطلع عليهما معا ك امػر ك نهػي فػي السػر كمػا امػر ك
نهي في العالنية ك كعد ك اكعد في السر كما كعد ك اكعػد فػي العالنيػة ك كلفػه فيػه
كما كلفه فيها ك يؤاخذق به كما يؤاخذق بها فاف كاف اليبالي بامر سػريرته ك اليعتنػي
بهػػا ك يسػػتخف باصػػالحها ك يتهػػاكف ك غايػػة همتػػه فػػي اصػػالح العالنيػػة ك يغػػتم ك
يضطرب من فسادها ك اليبالي اف فسد سريرته اضػعاؼ ذلػك فلػيعلم انػه لميصػلال
عالنيته ﵀ عزكجل ك انما اصلحها لنفسه ك للناس ك ليس الداعي الي اصػالحها ركح
االيماف ك تقوي ا﵀ عزكجل ك انما ذلػك مػن شػهوات الػنفس االمػارة ك مكائػدها ك
تريػػد اف تعػػرؼ بالصػػالح ك يعلػػو ذكرهػػا ك رتبتهػػا عنػػد النػػاس اك تخػػاؼ مػػنهم اك
تسػػتحيي اك اعتػػادت اك مكػػرت مكػػرا ك نصػػبت فخػػا اك غيػػر ذلػػك مػػن اغراضػػها ك
امراضها الخبيثة اعاذنا ا﵀ منها ك اال فمن كجػد فػي قلبػه ركح االيمػاف ك اتقػي ا﵀ ك
اراد امتثاؿ امرق اليتفاكت عنػدق العالنيػة ك السػر ابػدا ابػدا ك السػر سػراف سػر قلبػي
باطني ك سر بمعني الخلوات في مقابلة مجمع الناس ك اصالح السر الثاني ايسػر مػن
اصالح السر الباطني القلبي ك الكماؿ كل الكماؿ في اصالح البػاطن فقػد ركي فػي
الوسائل عن الكليني بسندق عن فضل ابيالعباس عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ مػا يصػنع

احدكم اف يظهر حسنا ك يسر سيئا أليس يرجع الي نفسه فيعلم اف ذلك ليس كذلك
ك ا﵀ عزكجل يقوؿ بل االنساف علي نفسه بصيرة اف السريرة اذا صحت قويت
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قاؿ من اظهر للناس ما يحب ا﵀ عز ك جػل ك

العالنية ك عن داكد عن ابيعبدا﵀

بارز ا﵀ بما كرهه لقي ا﵀ ك هو له ماقت ك عن السكوني عػن ابيعبػدا﵀
قػاؿ رسوؿ ا﵀

قػاؿ

سيأتي علي النػاس زمػاف تخبػث فيػه سػرائرهم ك تحسػن فيػه

عالنيتهم طمعا في الدنيا اليريدكف به ما عند ربهم يكوف ديػنهم ريػاء اليخػالطهم
خوؼ يعمهم ا﵀ بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فاليستجيب لهم ك عن عمر بن يزيد
عن ابيعبدا﵀

في حديث اف رسوؿ ا﵀

كاف يقوؿ من اسر سريرة رداق ا﵀

رداها اف خيرا فخير ك اف شرا فشر ك عن مسمع عن ابيعبدا﵀
ا﵀

قاؿ قػاؿ رسػوؿ

ما زاد خشوع الجسد علي ما في القلب فهو عنػدنا منػافق ك عػن ابنبابويػه

بسندق عن عبدا﵀ بن ابييعفور قاؿ سمعت الصادؽ

يقوؿ قاؿ ابوجعفر

من

كاف ظاهرق ارجال من باطنه خف ميزانه ك عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمػد
عػػن ابائػػه

اف رسػػوؿ ا﵀

سػػئل فيمػػا النجػػاة غػػدا فقػػاؿ انمػػا النجػػاة فػػي اف

التخادعوا ا﵀ فيخدعكم فانه من يخادع ا﵀ يخدع ه ك يخلػع منػه االيمػاف ك نفسػه
يخدع لو يشعر قيل له فكيف يخادع ا﵀ قاؿ يعمل بما امػرق ا﵀ ثػم يريػد بػه غيػرق
فاتقوا ا﵀ في الرياء فانه الشرؾ با﵀ اف المرائي يدعي يػوـ القيمػة باربعػة اسػماء
يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك ك بطػل اجػرؾ فػال خػالص لػك اليػوـ
ف التمس اجرؾ ممن كنت تعمل له ك احاديث الرياء ك السمعة كثيرة تركناها خوؼ
االطالة ك اكتفينا بما ذكرنا ك اي شيء اعظم من اف يصير الشػخص فػاجرا ك كػافرا ك
غادرا ك خاسرا ك مشركا.
ك امػػا السػػريرة الظاهريػػة فقػػد ركي عػػن الكلينػػي بسػػندق عػػن السػػكوني عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ اميرالمؤمنين

ثلػث عالمػات للمرائػي ينشػط اذا رأي

الناس ك يكسل اذا كاف كحدق ك يحب اف يحمد في جميع امورق انتهي ،ك امػا ذكػر
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االنساف عمله الذي عمله في السريرة فيػػوؿ الي نيته فاف كاف يذكرق السماع الناس
ك اف يحمدكق عليه فهو سمعة مذمومة ك اف كاف يذكرق لوجه صحيال يػػػوؿ الػي ا﵀
جل ك عز فال بأس به فقد صدر عن االخيار ذكرق كثيرا فقد ركي فػي الوسػائل عػن
ابنبابويه بسندق عن جميل بن دراج قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن قوؿ ا﵀ عزكجػل

فالتزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقي قاؿ قوؿ الناس صليت البارحػة ك صػمت
امس ك نحو هذا ثم قاؿ
امس فقاؿ علي

اف قوما كانوا يصبحوف فيقولوف صلينا البارحة ك صػمنا

ك لكني اناـ الليل ك النهػار ك لػو اجػد بينهمػا شػيئا لنمتػه كعػن

الكليني بسندق عن علي بن اسػباط عػن بعػض اصػحابه عػن ابيجعفػر

انػه قػاؿ

االبقاء علي العمل اشد من العمل قاؿ ك ما االبقاء علي العمل قاؿ يصل الرجل بصلة
ك ينفق نفقة ﵀ كحدق ال شريك له فكتبت له سرا ثم يذكرها فتمحا فتكتب له عالنية
ثم يذكرها فتكتب له رياء انتهي ،ك المتقي اليزكي نفسه ابدا ك هو يري ادناسػها ك
قبايال اعمالها بل كما ركي عن علي

في حديث هماـ اذا زكي احد منهم خػاؼ

مما يقاؿ له ك قاؿ انا اعلم بنفسي من غيري ك ا﵀ اعلم مني بنفسي الليهم التؤاخذني
بما يقولوف ك اجعلني احسن مما يظنوف ك اغفر لي ما اليعلموف الخبر.
ك اما اذا اطلع احد من الناس علي طاعة االنساف ك سر بذلك ك لميعملهػا للريػاء
ك السمعة ك حب المحمدة فال بأس بذلك كما ركي في الوسائل عن الكليني بسػندق
عن زرارة عن ابيجعفر

قاؿ سألته عػن الرجػل يعمػل الشػيء مػن الخيػر فيػراق

انساف فيسرق ذلك قاؿ ال بأس ما من احد اال ك هو يحب اف يظهر له في الناس الخير
اذا لميكن صنع ذلك لذلك ك عن ابنبابويه بسندق عن عبدا﵀ بن الصامت قاؿ قػػاؿ
ابوذر قلت يا رسوؿ ا﵀ الرجل يعمل العمل لنفسه ك يحبه الناس قاؿ تلػك عاجػل
بشري المؤمن انتهي.
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ك اعلم انه قد يكوف اراءة العمل ك اظهارق اك تحسينه عند الناس لغػرض يػػػوؿ
الي ا﵀ كارشاد الغير ك تشويقه ك الف يقتدي به ك امثاؿ ذلك فاف ذلك ليس برياء بػل
هو عبادة اخري انضمت الي عبادة ك انما االعمػاؿ بالنيػات كمػا ركي عػن الكلينػي
انه قاؿ في حديث كونوا دعاة الي انفسكم

بسندق عن ابياسامة عن ابيعبدا﵀

بغير السنتكم ك كونوا زينا ك التكونوا شينا ك عن ابن ابييعفور عن ابيعبػدا﵀
كونوا دعاة للناس بغير السنتكم ليركا منكم الورع ك االجتهاد ك الصلوة ك الخير فاف
ذلك داعية ك عن ابنادريس في السراير عن عبيد قاؿ قلت البيعبدا﵀

الرجل

يدخل في الصلوة فيجود صلوته ك يحسنها رجاء اف يستجر بعض من يػراق الػي هػواق
قاؿ ليس هذا من الرياء انتهي.
ك اما فضل عبادة السر فكثير نذكر منه هنا طرفػا فقػد ركي فػي الوسػائل عػن
بكر بن محمد االزدي عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ ا﵀ عزكجل اف من اغبط اكليائي

عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صالح احسن عبادة ربه ك عبد ا﵀ في السريرة ك كػاف
غامضا في الناس فلم يشر اليه باالصابع ك كاف رزقه كفافا ك صبر عليػه فعجلػت بػه
المنية ك قلت تراثه ك قلت بواكيه ك عن عمار الساباطي قاؿ قػاؿ لػي ابوعبػدا﵀
ياعمار الصدقة كا﵀ في السر افضل من الصدقة في العالنية ك كػذلك كا﵀ العبػادة
في السر افضل منها في العالنية ك بهذا االسناد عن ابيعبدا﵀

قاؿ ك كذلك كا﵀

عبادتكم في السر مع امامكم المستتر في دكلة الباطل ك تخوفكم من عػدككم فػي
دكلة الباطل ك حاؿ الهدنة افضل ممن يعبد ا﵀ في ظهور الحق مع اماـ الحق الظاهر
في دكلة الحق ك عن الطوسي بسندق عن علػي بػن فضػاؿ عػن ابيػه عػن ابيالحسػن
الرضا

قاؿ من شهر نفسه بالعبادة فاتهموق علي دينػه فػاف ا﵀ عػز ك جػل يكػرق

شهرة العبادة ك شهرة اللباس ك عن الحميري بسندق عن ابيالبختري عن جعفر عػن
﴿﴾253

ابيه عن جدق

اعظم العبادة اجرا اخفاها ك عن ابنبابويه

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

بسندق عن يونس بن ظبياف عن الصادؽ

انػه قػاؿ االشػتهار بالعبػادة ريبػة ك عػن

الطوسي حديث عجيب بسندق عن الحصين بن مخارؽ عػن الصػادؽ عػن ابائػه عػن
اميرالمؤمنين

اف رجال كفد اليه من اشراؼ العرب فقاؿ لػه علػي

هػل فػي

بالدؾ قوـ قد شهركا انفسهم بالخير اليعرفوف اال به قاؿ نعم قاؿ هل في بالدؾ قوـ
قد شهركا انفسهم بالشر اليعرفوف اال به قاؿ نعم قاؿ فهل في بالدؾ قوـ يجترحوف
السيئات ك يكتسبوف الحسنات قػاؿ نعػم قػاؿ تلػك خيػار امػة محمػد

النمرقػة

الوسطي يرجع اليهم الغػالي ك ينتهػي الػيهم المقصػر انتهػي ،ك المػراد اف االكلػين
مراءكف ك الجماعة الثانية فساؽ هتاكوف ك الثالثة قوـ يصػدر عػنهم المعاصػي النهػم
غيرمعصومين ك يصدر عنهم الطاعات فليسوا بمرائين مشػركين معجبػين بطاعػاتهم
لمكاف سيئاتهم ك ال بفساؽ هتاكين لمكاف حسناتهم يستغفركف ا﵀ علػي سػيئاتهم ك
يحمدكف ا﵀ علػي طاعػاتهم فبػذلك صػاركا النمرقػة الوسػطي ك لميمػدحهم علػي
اجتراحهم السيئات.
فصل :في حسن االعتراؼ بالتقصير ك قػبال العجػب ك االدالؿ بالعمػل اعلػم اف
من حق العبد اف يكوف مطيعا لموالق فػي جميػع جهػات ذاتػه ك صػفاته ك افعالػه فانػه
بجميع جهات كجودق عبد مخلوؽ ك رؽ مرزكؽ خلقه ا﵀ ال من شيء ك احدثػه بعػد
اف لميكن ك اخرجه من العدـ محفوظػا بػامرق ك حكمػه بحيػث انػه لػو اعػرض عنػه
طرفة عين رد الي العدـ فانه ال استقالؿ له اال بحفظه ك ال كجػود لػه اال باعتبػار امػرق
فاذا الحق عليه اف يكوف متبعا لمشية ا﵀ المحبوبة في الشرع كمػا كػاف متبعػا لػه فػي
الكػوف فيعبده بحقيقتػه ك فػؤادق بػاف الينظػر ابػدا اال اليػه ك اليحػب سػواق ك
اليخرج من ظله ك اليري سواق ك اليسمع من غيرق ابدا ابػدا ك يعبده بعقلػه بػاف
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اليعتمد علي غيرق ك اليرجو سواق ك اليطيع احدا غيرق ك يشاهد فضػله فػي جميػع مػا
للموجودات ك بها ك فيها ك منها ك اليها ك يكوف ذا يقػين اليعتريػه شػك ك ال ريبػة ك ال
تردد خاطر ك يعبده في نفسه باف اليخاؼ احدا اال ربه ك اليري حيث يكرهػه
ك اليفقدق من حيث يحب ا﵀ ك يكتسب العلوـ الطيبػة الحقػة الدينيػة ك يعػرض عػن
االباطيل ك الشكوؾ ك الشبهات ك يتخلق باخالؽ ا﵀ ك يتصف بصػفات ا﵀ ك يهػرب
من مساخط ا﵀ ك يتبرء من اعداء ا﵀ ك امثاؿ ذلك ك يعبقده بمشػاعرق الباطنػة
فاليتفكر في الوساكس ك يكوف جميع تفكرق في ا﵀ ك في قدرته ك في عظمته ك في
اثارق ك اليتخيل اال صور محاب ا﵀ ك اليتوجه اال الي عليين ك اليجري في خاطرق مػا
يكرهه ا﵀ ك اليهم بشيء يسخطه ك اليقصد اال ما يحبه ا﵀ ك اليتوجه اال الي جاق ا﵀
ك كجهه ك هكذا ك يعبده في بدنػه بػاف الينظػر اال الػي اياتػه فػي اآلفػاؽ ك فػي
االنفس ك ما يحب ا﵀ ك للعبرة ك التعلم ك االهتداء الي ما يريد ا﵀ ك اليصػغي اال الػي
النػػاطقين عػػن ا﵀ ك اليأكػػل ك اليشػػرب اال ﵀ ك الينطػػق اال بمػػا يرضػػيه ا﵀ مجمػػال
اليتحرؾ ك اليسكن ك اليتحوؿ من حاؿ الي حػاؿ اال بػامر ا﵀ ك اذنػه ك يكػوف عنػدق
كالميت بين يدي الغساؿ ك شارح جميػع ذلػك ك دليلػه ك اسػتادق ك اسػوته ك مقتػداق
الشبال الذي منك في المراة بالنسبة الي كجهك حيػث اليكػوف اال كمػا انػت عليػه ك
اليتحرؾ ك اليسكن اال معك ك بك فمن كاف كذلك بالنسبة الي مشيته المحبوبة فهو
مطيع حقا ك عبػد صػدقا ك قػد قػاـ بحقيقػة العبوديػة فيكػوف كنههػا الربوبيػة ك هػذق
العبودية لمتحصػل ك التحصػل ك لنتحصػل اال لمحمػد ك اؿمحمػد

الػذين قػد

اضمحل فػيهم االنيػة ك هػم كاقفػوف عنػد قاعػدة الوجػود ك رأس مخػركط االنيػة ك
الماهية ك الطبيعة التي هي علي خالؼ كينونة ا﵀ ك مػع ذلػك هػم خػائفوف كجلػوف
مستغفركف باكوف معتذركف مقركف بالتقصير الجل تلك الذرة من االنية المضمحلة
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المتالشية الفانية عند حيث اثريتهم ك هي التي يسمونها شيطانا ك يستعيذكف منه با﵀
عزكجل ك بتضرعهم الدائم ك استغفارهم المستمر ك جدهم في التضرع ك االستكانة
يفنوف اثر تلك الذرة ك يبطلونها ك لوال ما يعملونه من موجبات المغفػرة لقػوي فػيهم
تلك االنية ك صارت منشأ اثر ك صاركا مقصرين في العبودية ألمتسػمع مػا ركي عػن
النبي

لو عصيت لهويت ك قوؿ الحسين

في دعائػه غير ضػنين بنفسػي فيمػا

يرضيك عني اذ به قد رضيتني الدعاء ،ك كلمن هو دكنهم من الخلػق يكػوف لالنيػة
فيهم تحقق ك هي علي خالؼ كينونة ا﵀ ك هي الغافلة المعرضػة المػدبرة عػن ا﵀ ك
العاصية له علي حسبه فاني يمكن للمخلوؽ المستمسك بنفسه اف يكوف مؤديػا حػق
عبػػادة ا﵀ عػػز ك جػػل فجميػػع العبػػاد مقصػػركف فػػي عبػػادة ا﵀ غيػػر مػػؤدين حقػػه ك
اليمكنهم الخركج عن حد التقصير فمن زعم عدـ تقصػير مػن نفسػه فانمػا هػو مػن
باب الجهل ك الغفلة عما هو عليه انظر الي كالـ مولينا سػيد السػاجدين صػلوات ا﵀
عليه مما ركاق في حليةاالبرار عن ابنبابويه بسندق عن طاككس قػاؿ كػاف علػي بػن
الحسين زينالعابدين

يدعو بهذا الدعاء الهي ك عزتك ك جاللك ك عظمتػك لػو

اني منذ بدعت فطرتي من اكؿ الدهر عبدتك دكاـ خلود ربوبيتك بكل شعرة فػي
كل طرفة عين سرمد اال بد بحمد الخاليق ك شكرهم اجمعػين لكنػت مقصػرا فػي
بلوغ اداء شكر اخفي نعمة من نعمك علي ك لو انػي كربػت معػادف حديػد الػدنيا
بانيابي ك حرثت ارضها باشفار عيني ك بكيت من خشيتك مثل بحور السػماكات ك
االرضين دما ك صديدا لكاف ذلك قليال في كثير ما يجب من حقك علػي ك لػو انػك
الهي عذبتني بعد ذلك بعذاب الخاليق اجمعين ك جعلت للنار خلقػي ك جسػمي ك
مؤلت جهنم ك اطباقها مني حتي اليكوف في النار معذب غيػري ك اليكػوف لجهػنم
حطب سواي لكاف ذلك بعدلك قليال في كثيػر مػا اسػتوجبه مػن عقوبتػك انتهػي،
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فبا﵀ عليك يا اخي انظر الي هذا الدعاء بنظر العبػرة ك انظػر هػل بقػي مقػاـ للعجػب
الحد من الخلق ك هل يخرج احد بعد من حد التقصير فاذا كاف امامك يقػوؿ ذلػك ك
هو معصوـ مطهر فما ظنك بعملك ك مااطعت ا﵀ طرفة عين في تماـ عمرؾ اال ك هػو
مشوب بمفاسد عديدة ممػا قػد علمتهػا ك مػا لمتعلمهػا فػاكثر ك اكثػر فػاطرد عنػك
كسوسة االعجاب ك تضرع الي ا﵀ سػبحانه مػن كػل بػاب ك التػزعمن كمػا يزعمػه
الجهاؿ اف ذلك لمحض التعليم للرعية فػاف المعصػوـ اليواجػه ا﵀ بالكػذب لتعلػيم
الرعية ك اليضيع نفسه الصالح غيرق بل اعرؼ من ذلك غاية عظمػة ا﵀ جػل جاللػه
حيث اف معصوما مثله يعتذر عندق كذلك ك انما جميػع ذلػك الجػل تلػك الػذرة مػن
االنية ك بهذق االعتذارات يبطلونها ك يبطلوف اثرها ك لما كاف تلك الػذرة سػارية فػي
كل مراتبهم ينسبوف العصياف ك التقصير الي كل اعضائهم ك ذلك العصياف عػدـ قيػاـ
ذلك العضو بحق العبودية التي يريدكنها من الفناء المحض عند سطوع نور الربوبية
ك بذلك االقرار يعمدكف الي افنائها انظر الي ما كاف الكاظم

يقػوؿ علػي مػا ركاق

في بلداالمين في سجودق رب عصيتك بلساني ك لػو شػئت ك عزتػك الخرسػتني ك
عصيتك ببصري ك لػو شػئت ك عزتػك الكمهتنػ ي ك عصػيتك بسػمعي ك لػو شػئت
ك عزتك الصممتني ك عصيتك بيدي ك لو شئت ك عزتك لكنعتني ك عصيتك بفرجي
ك لو شئ ت ك عزتك لعقمتني ك عصػيتك برجلػي ك لػو شػئت ك عزتػك لجػذمتني ك
عصيتك بجميع جوارحي التي انعمت بها علي ك لميكن هذا جزاؤؾ مني ثػم كػاف
يقوؿ الف مرة العفو العفو ك يلصق خدق االيمن باالرض ك يقوؿ بصوت حػزين ثلثػا
بؤت اليك بذنبي ك عملت سوء ك ظلمت نفسػي فػاغفر لػي فانػه اليغفػر الػذنوب
غيرؾ يا موالي ثم يلصق خدق االيسر باالرض ك يقوؿ ثلثا ارحم من اساء ك اقترؼ ك
استكاف ك اعترؼ انتهي ،انظر في مضامين هذا الدعاء ك غيرق من ادعيتهم ك اعػرؼ
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منها عظمة ا﵀ جل ك عز بتصاغرهم عندق ك استكانتهم لديه ك انهم كيف يداقوف في
عبوديتهم ك يعتذركف من تلك االنية التي هي من لوازـ الخلقية التي البػد للمخلػوؽ
منها ك يعتقدكف اف ما يخالط عملهم بالطاعات ك الحسنات من مقتضػاها هػو معصػية
فاف االنية بنفسها علي خالؼ كينونة ا﵀ فبتلك االعتذارات يتخلصوف مػن شػوبها ك
يسترضوف ا﵀ من انفسػهم ك بػذلك االعتػراؼ ك االسػتغفار صػاركا معصػومين مػن
الركوف اليها ك الرضا بها ك ما لميكن للعبد مقاـ فوقها لميعتذر منها ك لميسخطها فػاف
جهػػة الػػنفس التسػػخط نفسػػها ك انمػػا السػػاخطة عليهػػا جهػػة الػػرب فػػنفس تلػػك
االعتذارات هي من اثار مقاـ لهم فوقهػا مػن جهػة الػرب ك تلػك االعتػذارات دليػل
تخلص تلك الجهة من الرضا بها ك مفارقتها لها ك عصمتها بعصمة ا﵀ من الميل اليهػا ك
النظر اليها ك الرضا بها فمن قصر في االعتذار ك االسػتغفار دليػل علػي هويػه فػي مهػاكي
االنية ك هي سجينه ك جحيمه كل بحسبه فهم سػالـ ا﵀ علػيهم بجػدهم فػي العبػادات ك
اجتهادهم في الطاعات ك استغفارهم من السيئات تخلصوا من االنيػات ك استأنسػوا بظػل
خالق البريات ك صاركا معصومين مطهرين عن ادناس الماهيات.
فالمراد من سيئاتهم هي طاعاتهم التػي هػي فػوؽ طاعػات جميػع الكائنػات ك
منتهي جهد المخلوؽ لشوبها بمقتضي االنية المضمحلة المتالشية التػي هػي شػرط
استمساؾ كجود المخلوؽ اذ لميخلق ا﵀ شيئا فردا قائمػا بذاتػه ك مقػدار تلػك االنيػة
كذرة هبائية في جميع الفالف عالم ك استغفر ا﵀ من كثػرة التحديػد فبػذلك كػاف
يقاؿ حسنات االبرار سيئات المقربين فػاذا كػاف هػذا حػاؿ المعصػوـ الحقيقػي فمػا
ظنك باالنبياء ك المرسلين ثم االكلياء المقربين ثم ما ظنك بػرعيتهم المتبعػين ثػم مػا
ظنك بمثلي ك مثلػك الغريػق فػي بحػار السػيئات الحقيقيػة فػاقوؿ الهػي مػن كانػت
محاسنه مساكي فكيف اليكوف مساكيه مساكي ك من كانت حقايقه دعاكي فكيػف
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اليكوف دعاكيه دعاكي فػاخلع عنػك يػا اخػي سػرباؿ االعجػاب ك تقمػص بقمػيص
االبتهاؿ ك االنتحاب ك استغفر ا﵀ المتعزز بالكبريػاء ك تػب اليػه فاليػه المتػاب ففػي
الوسائل عن الكليني بسندق عن سعد بن ابيخلف عن ابيالحسػن موسػي

قػاؿ

قػاؿ لبعض كلدق يا بني عليك بالجد ك التخرجن نفسك من حد التقصير فػي عبػادة
ا﵀ عزكجػػل ك طاعتػػه فػػاف ا﵀ اليعبػػد حػػق عبادتػػه ك عػػن الفضػػل بػػن يػػونس عػػن
ابيالحسن

قاؿ اكثر من اف تقوؿ الليه م التجعلني من المعارين ك التخرجني من

التقصير قاؿ قلت اما المعاركف فقد عرفت اف الرجل يعار الدين ثػم يخػرج منػه فمػا
معني التخرجني من التقصير فقاؿ كل عمل تريد به ا﵀ عزكجل فكن فيػه مقصػرا
عند نفسك فاف الناس كلهم في اعمالهم فيما بينهم ك بين ا﵀ مقصركف اال من عصمه
ا﵀ عزكجل ك عن جابر قاؿ قاؿ ابوجعفر
كعن ابيعبيدة الحذاء عن ابيجعفر

الاخرجك ا﵀ من الػنقص ك التقصػير
قاؿ قػاؿ رسػوؿ ا﵀

قػاؿ ا﵀ عزكجػل

اليتكل العاملوف لي علي اعمالهم التي يعملونها لثوابي فانهم لو اجتهدكا ك اتعبوا
انفسهم ك اعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي
فيما يطلبوف عندي من كرامتي ك النعيم فػي جنػاتي ك رفيػع الػدرجات العلػي فػي
جواري ك لكن برحمتي فليثقوا ك فضلي فليرجوا ك الي حسن الظن بػي فليطمئنػوا
كعن ابنبابويه بسندق عن سعد االسػكاؼ عػن ابيجعفػر

قػاؿ ثلػث قاصػمات

الظهر رجل استكثر عملػه ك نسػي ذنوبػه ك اعجػب برأيػه ك عػن عبػدالرحمن بػن
الحجاج عن ابيعبدا﵀

قاؿ قاؿ ابليس اذا استمكنت من بنيادـ في ثلث لماباؿ

ما عمل فانه غير مقبوؿ اذا استكثر عمله ك نسي ذنبه ك دخله العجب ك عن الكلينػي
بسندق عن ابيعبيدة عن ابيجعفر

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

قػاؿ ا﵀ تعالي اف من

عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوـ من رقادق ك لذيذ كسادق فيجتهد لي
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الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فاضربه بالنعاس الليلة ك الليلتين نظرا مني له ك ابقاء
عليه فيناـ حتي يصبال فيقوـ ك هو ماقت زار عليها ك لو اخلي بينه ك بين ما يريد مػن
عبادتي لدخله العجب من ذلك فصيرق العجب الي الفتنة باعماله فيأتيه من ذلك ما
فيه هالكه لعجبه باعماله ك رضاق عن نفسه حتي يظن انه قد فاؽ العابدين ك جاز في
عبادته حد التقصير فيتباعد مني عند ذلك ك هػو يظػن انػه يتقػرب الػ يي الحػديث،
كبسندق عن عبدالرحمن بن الحجاج قاؿ قلت البيعبدا﵀

الرجل يعمل العمػل

ك هو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به فقػاؿ هػو فػي حالػه
االكلي ك هو خائف احسن حاال منه في حاؿ عجبه ك باالسناد عن يونس عػن بعػض
اصحابه عن ابيعبدا﵀
عمراف

قاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀

فػي حػديث قػاؿ موسػي بػن

البليس اخبرني بالذنب الذي اذا اذنبه ابن ادـ استحوذت عليه قاؿ اذا

اعجبته نفسه ك استكثر عمله ك صغر في عينه ذنبه ك قػاؿ قػاؿ ا﵀ عز ك جػل لػداكد
يا داكد بشر المذنبين ك انذر الصديقين قاؿ كيف ابشر المذنبين ك انذر الصػديقين
قاؿ يا داكد بشر المذنب ين اني اقبل التوبة ك اعفو عن الػذنب ك انػذر الصػديقين اف
اليعجبوا باعمالهم فانه ليس عبد انصبه للحسػاب اال هلػك ك بسػندق عػن علػي بػن
سويد عن ابيالحسن

قاؿ سألته عن العجػب الػذي يفسػد العمػل فقػاؿ العجػب

درجات منها اف يزين للعبد سوء عمله فيراق حسنا فيعجبه ك يحسب انه يحسن صنعا
فيمن علي ا﵀ عزكجل ك ﵀ عليه فيه المػن ك بسػندق عػن
ك منها اف يؤمن العبد بربه ي
علي بن اسباط عن رجل يرفعه عن ابيعبدا﵀

قػاؿ اف ا﵀ علػم اف الػذنب خيػر

للمؤمن من العجب ك لوال ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب ابدا ك عن ميموف بن علي عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ اميرالمؤمنين

اعجاب المرء بنفسه دليل علػي ضػعف

عقله ك عن ابيعامر عن رجل عػن ابيعبػدا﵀
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مػن دخلػه العجػب هلػك ك عػن

اسحق بن عمار عن ابيعبدا﵀

قاؿ اتي عالم عابدا فقػاؿ كيػف صػلوتك فقػاؿ

مثلي يسأؿ عن صلوته ك انا اعبد ا﵀ منذ كذا ك كذا قاؿ فكيف بكاؤؾ فقػاؿ ابكػي
ح تي تجري دموعي فقاؿ له العالم اف ضحكك ك انت خائف افضػل مػن بكائػك ك
انت مدؿ اف المدؿ اليصعد من عمله شػيء ك عػن احمػد بػن ابػيداكد عػن بعػض
اصحابنا عن احدهما

قاؿ دخل رجالف المسجد احدهما عابػد ك اآلخػر فاسػق

فخرجا من المسجد ك الفاسق صديق ك العابد فاسق ك ذلك انه يدخل العابد المسجد
مدال بعبادته يدؿ بها فتكوف فكرته في ذلك ك تكوف فكرة الفاسق في التندـ علػي
فسقه ك يستغفر ا﵀ عزكجل مما صنع من الذنوب ك عن البرقي بسندق عن ابيحمزة
الثمالي عن ابيعبدا﵀

اك علػي بػن الحسػين

قػاؿ قػاؿ رسػوؿ ا﵀

فػي

حديث ثلث مهلكات شال مطاع ك هوي م تبع ك اعجاب المرء بنفسه ك عن النبي
ال كحدة اكحش من العجب ك عن الحسين بن سعيد بسندق عن الثمالي عن علي بػن
الحسين

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

ثلث منجيات خوؼ ا﵀ في السر ك العالنيػة ك

العدؿ في الرضا ك الغضب ك القصد في الغني ك الفقر ك ثلث مهلكات هوي متبػع ك
شال مطاع ك اعجاب المرء بنفسه ك من نهجالبالغة عن اميرالمؤمنين

قػاؿ سػيئة

تسوؤؾ خير عند ا﵀ من حسنة تعجبك ك قاؿ االعجاب يمنع االزدياد ك قػاؿ عجػب
المرء بنفسه احد حساد عقله ك عنه

في حديث حسبك من العلػم اف تخشػي ا﵀

ك حسبك من الجهل اف تعجب بعلمك انتهي.
ك اعلم اف سركر المرء بصدكر الطاعة منه ك حزنه بصػدكر المعصػية منػه مػن
مقتضيات االيمػاف ك ذلػك ممػدكح ك لػيس سػركر المػرء بالطاعػة عجبػا ك ذلػك اف
المؤمن يعلم اف الحسنات من ا﵀ سبحانه ك يسر باجراء ا﵀ سبحانه الطاعة علي يديه
ك يحزف بخذالف ا﵀ اياق حتي صدر منه المعصية ك مػن لميسػرق الطاعػة ك لميحزنػه
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المعصية فليس بمؤمن اال اف المؤمنين يؤتوف ما اتوا ك قلوبهم كجلة انهػم الػي ربهػم
راجعوف ك ذلك اف االعجاب اف يري العبد لنفسه كرامة ك يحسب انه بنفسػه احسػن
صنعا ك يري لنفسه بحسن يزعمه لها مزية علي غيػرق ك يحتقػر غيػرق ك لػذلك يػزعم
تفردق بذلك الحسن فاليستأنس بالمحتقرين في عينه فلذلك ركي ال كحدة اكحش
من العجب ك السار بحسنته يري ﵀ جل ك عز عليه نعمة مجددة باجراء الطاعة علػي
يديه فيزداد بذلك خشوعا ك شكرا ك اعترافا بعدـ قدرته علي اداء شكر نعمته فػاني
ك اني فركي في الوسائل عن الكليني بسندق عن ابيالعباس قاؿ قػاؿ ابوعبػدا﵀
مػػن سػػرته حسػػنته ك سػػاءته سػػيئته فهػػو مػػؤمن ك عػػن سػػليمن عمػػن ذكػػرق عػػن
ابيجعفر

قاؿ سئل النبي

عن خيار العباد فقاؿ الذين اذا احسنوا استبشركا ك

اذا اساءك ا استغفركا ك اذا اعطوا شكركا ك اذا ابتلوا صبركا ك اذا غضبوا غفركا انتهي.
ك اعلم اف العجب لػيس هػو الوسوسػة التػي تخطػر ببػاؿ االنسػاف مػن نجػوي
الشيطاف مع كراهته ذلك ك انما هو اذا ركن اليها ك افتخر بها ك احبها ك اراد اف يحمػد
بعمله فقد ركي عن الكليني عن يونس بػن عمػار عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قيػل لػه

الرجل يكوف في صلوته خاليا فيدخله العجب فقاؿ اذا كاف اكؿ صلوته بنية يريد بها
ربه فاليضرق ما دخله بعد ذلك فليمض في صلوته ك ليخسأ الشيطاف.
ك اعلم اف االنساف يدخله العجب ما لميتفكر في عملػه ك جػل حيلػة الشػيطاف
في منع التفكر فانت تفكر في عباداتك ك طاعاتك ك في مقدارها ك قيمتهػا ك قابليتهػا
فاف اعمالك حركات بدنك ك حركات بػدنك مثػل حركػات سػاير النػاس فػي سػاير
اعمالهم بال تفاكت فلو تػدبرت فػي حركػات النػاس لوجػدت الرجػل مػنهم يعمػل
بالمساحي طوؿ نهارق في الشمس الحارة في حر القيظ ك يثيػر قصػبات عديػدة مػن
االرض حتي يكد يدق ك يعرؽ جبينه ك اجرته خمسمائة دينار بحساب هذا الزمػاف ك
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انت تركع في الظالؿ مثال عشرين ركعة اك اقل اك ازيد فكم يكوف اجرتك في جنب
اجرته ك ما مقدار تعبك ﵀ العظيم في جنب تعبه لبطنه ك طبخه القاذكر ك لعل العامػل
بالمساحي انت بنفسك فتعمل لبطنك الف مرة ازيػد مػن عملػك لربػك ك لػو شػئت
قس نفػس الصػلوة فػاف النػاس قوموهػا علػي انفسػهم ك يػوجركف انفسػهم للصػلوة
لالموات فيأخذكف لصلوة سنة ثمانيةعشرالف دينار بحساب هذا الزماف فما مقػدار
صلوة كاحدة منك في جنب صلوة سنة ك ما قيمتها فعلي من تمن ك باي شػيء تػدؿ ك
اف شئت اف تعجب بقياـ ليلك سػاعة ك سػاعتين فتفكػر فػي ه ػؤالء المكػارين انهػم
يسافركف رجاال في كل ليلة كراء دكابهم في هذق البراري ك الظلمػات مػع خػوؼ ك
كجل ك قد يقطعوف ك يجرحوف ك يقتل بعضهم ك اليتركوف سيرتهم ك لربمػا يسػركف
في امطار ك ثلوج ك برد الشتا في البالد الباردة ك الليالي المظلمة ك اجػرتهم فػي كػل
ليلة خمسمائة دينار بحساب هذا الزماف ك اليدلوف بعملهم ك اليعجبوف ك انػت تنػاـ
اكؿ الليل في الفرش من الرياش ك المالحف الحسنة ثم تقوـ اخر الليػل بػالف دالؿ
ك تركع ركعات التدري هل قبلت منك اـ لمتقبػل ك انػت مػع ذلػك قػائم بػين يػدي
السلطاف العظيم مستهزئ به اف لمتكػن متوجهػا اليػه حػق التوجػه ك ذلػك المكػاري
يتحمل تلك المشاؽ لبطنه ك انت تريد اف تعمل لخالق البريػات ك رب الموجػودات
فاي مقدار لقيامك هذا في جنب قياـ اكلئك المكارين ك هم يعملوف الكلػة سػاعة ك
انت تعمل للحيوة االبدية هب انك احييت الليل كله اليس كل كالب القرية تحيػي
الليالي كلها ك تعدك علي السطوح ك تنػبال طػوؿ ليلهػا فمػا مقػدار عملػك فػي جنػب
عملها ك ما مقدار احيائك ليلة اك ليلتين ك اف اعجبػت بصػومك فتفكػر فػي اف النػاس
قوموا علي انفسهم صيامهم فيصػوموف شػهرا لالمػوات بخمسػةاالؼ دينػار اك سػتة
بحساب هذا الزماف فما مقدار ذلك في جنب ما تتمني بعملك ك اي حق لك علي ا﵀
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ازيد من ستةاالؼ دينار في صيامك شهرا فاي دالؿ بقي لك بعػد ذلػك ك اي عجػب
يقتضي عملك ذلك ك اف اعجبت من حجك ها اف الناس يسافركف لبطنهم فػي البػر ك
البحر ك يخاطركف بانفسهم في مخاكؼ البر ك اهػواؿ البحػر ك االمػواج ك الطوفػاف ك
اليعجبوف مثل عجبك ك اليدلوف علي احد ك اليمنوف ك انت بسفرؾ في عمرؾ مػرة
علي دكاب فارهة ك خدـ ك حشم بعد تسويفات هي كباير موبقات ك عدـ رغبة الػي
الحج ك زيارة ا﵀ جل شانه الذي هو الكفر الصراح سافرت فصػرت تعجػب ك تػدؿ
علي ربك ك تمن فانصف في نفسك ك تستنيب رجال المواتك من طريق اربعة اشهر
الي مكة بثلثين تومانا اك اربعين فهذا قيمة عملك ك النايب يؤجر نفسه بهذا المقػدار
ك يركب االخطار ك ليس بمعجب من عمله ك ال بمدؿ علي احػد فبػاي شػيء تػدؿ ك
من اي شػيء تعجػب ك اف كنػت تعجػب بصػدقة دينػار هػا اف النػاس يصػرفوف فػي
ضيافاتهم لالغنياء بمحض التوهم في ضيافة كاحدة ثلثػين تومانػا ك اربعػين ك اقػل ك
ازيد ك اليعجبوف ك اليدلوف ك اليمنػوف علػيهم ك انػت قػد اقرضػت ا﵀ جػل جاللػه
خمسة دنانير بالف كرق ك تمن عليه ك تدؿ ك تعجب كأنك فتحػت ملكػا ك اف كنػت
تعجب بجهادؾ فها اف الناس يخدموف السالطين ك يأخذكف في كل سنة ستة توامين
ك يسكبوف دماءهم علي اقدامهم باختيارهم فركح قيمته ستة توامين اليقتضي عجبا
ك اليناسب دالال فقصر يا هذا عن داللك بهذق االعماؿ التػي لػو عملهػا احػد لػك مػا
قبلتها بل كا﵀ قليتها ك كرهتها بل سخطت عليه ك عاقبتػه فػاين محػل العجػب ك ايػن
محل الدالؿ ك ما اشبه عجبك هذا بعجب من قاـ بين يدي سلطاف عظيم فػي مجلػس
قد حضر فيه امناء دكلته ك غص برؤساء عسكرق ك احػاط بػه جنػودق ك زيػن مجلسػه
بالحكماء ك العلماء ك العقالء فانت قد جئت علي كرق ك حنين ك انين كأنػك يػذهب
بك الي المذبال فقمت بين يديه ك تتوجه كالمجانين يمينا ك شػماال ك تلعػب بيػدؾ ك
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رجلك ك لعلك نزعت سراكيلك ك قد تبوؿ ك قد تتغوط ك قػد تجػامع ك قػد تسػرؽ ك
تهذي ك تهجر ك تصيال ك تنوح ك تضحك ك تبيع ك تشتري ك تطفر ك تلعب كالمجانين
حتي سخط عليك السلطاف ك من حضر ك قبحوا كجهػك ك لعنػوؾ ك طػردكؾ ك تفلػوا
فػػي كجهػػك ك سػػفهوؾ ك جننػػوؾ ك صػػرت تعجػػب بعػػد هػػذق الفضػػيحة ك الخػػزي
بحضورؾ مجلس السلطاف ك صرت تمن ك تدؿ فراجػع نفسػك يػا هػذا ك تفكػر فػي
مقدا رؾ ك خياالتك الواهية ك احاديث نفسك في ايػاـ اقبالػك بزعمػك ك صػلوتك ك
زيارتك ك توجهك ك انصف هل ما فعلته عبادة اك اهانػة ك سػخرية ك اسػتهزاء بجبػار
السماء ك هل هو عبادة ك اداء فرض اك عصياف ك اعراض ك كفر نعوذ بػا﵀ ك انػت قػد
اغتررت بستر ا﵀ عليك ك سكوته في كقتك عنك ك امالئه لك ك امهاله اياؾ فحسبت
انك احسنت الصنع فعملك عصياف عظيم ك حسبانك حسنها ك رضاؤؾ بها ثم عجبك
بها عصياف اعظم ك اعظم بل لو كنت منصفا لوجدت اصػل كجػودؾ كا﵀ مػن اعظػم
المخالفات ﵀ رب العالمين ك انها التعمي االبصار ك لكن تعمي القلػوب التػي فػي
الصدكر فمع هذق االعماؿ الشنيعة ك الحركات الفظيعة صػرنا نػدؿ علػي رب العبػاد
بادائنا الفرض ك صرنا نتوقع جنة عرضها السػموات ك االرض ك كا﵀ لػو لميؤاخػذنا
بهذق الكباير الموبقات التي سميناها عبادات لكنا من الرابحين فانصف بػا﵀ عليػك
هل بقي عليك مقاـ عجب ك محػل دالؿ فػاعرؼ اف عملػك مػن حيػث هػو لػيس اال
العصياف ك اف سلم عن كل عيب ك كصمة لكاف قيمته ما عرفػت فلميبػق لنػا اال فضػل
ا﵀ جل جالله ك هو اهله ك محلػه فػاف عظػم الثػواب بعظػم المعطػي ال عظػم العامػل
اآلمل أالتري اف مسكينا لو اهدي الي سلطاف كردة يعطيه بمقتضي سلطنته مػا يغنيػه
مػن منػه بعباسػيين ك كمػا اف الهػدايا علػي مقػدار
سنة مثال ك الورد فػي السػوؽ كػل ي
مهديها يكوف العطايا علي مقدار معطيها ك لذلك كعػد ا﵀ عبػادق علػي عمػل جزئػي
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عطايػػا جزيلػػة ألمتسػػمع اف مػػن قػػاؿ ال الػػه اال ا﵀ كجبػػت لػػه الجنػػة ك مػػن تبػػاكي
للحسين

كجبت له الجنة ك من عمل في عمرق حسنة كاحدة قبلت له ساير اعماله

ك اف من احب عليا

يدخل الجنة ك حبه كفارة جميع معاصيه ك امثاؿ ذلك.

فتبين اف ا﵀ جل جالله يعامل عبادق علي حسب فضػله ال علػي حسػب مقػدار
اعمالهم ك خلقهم ليربحوا عليه ال ليػربال علػيهم ك اف ادنػي مػا يعطػي المػؤمن سػبعة
امثػػاؿ الػػدنيا قػػل بفضػػل ا﵀ ك برحمتػػه فبػػذل ك فليفرحػػوا هػػو خيػػر ممػػا يجمعػػوف
الافيعجبوا باعمالهم التي هي في الحقيقة كباير موبقات ك استهزاءات ك سػخريات
ك كذلك التنظر الي حقارة معاصيك فانها مػن اعمالػك ك علػي حسػب مقػدارؾ بػل
انظر الي عظمة من تعصيه فاف العبد كلمػا يصػير احقػر ك السػيد يصػير اعظػم يصػير
العصياف اجل ك اعظم فلو عاملك بمقتضي جالله ك عظمته ك علي حسػب مػا تسػتحق
بخطاياؾ لكنت من الهالكين المخلدين في العذاب باكؿ عصػياف عصػيت فلػو اخػذ
ا﵀ الناس بظلمهم ماترؾ علي ظهرها من دابة ك لكن يعفو عػن كثيػر ك اف تجتنبػوا
كباير ما تنهوف عنه ك هي كالية االعػداء يك يفػر عػنكم سػيئاتكم ك يغفػر لكػم ،قػل
يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم التقنطوا مػن رحمػة ا﵀ اف ا﵀ يغفػر الػذنوب
جميعا انه هو الغفور الرحيم ك العذر الذي عندنا في حضرته انػه لميخلقنػا معصػوما
حسب ك يمسك رمقنا الرجاء ك حسن الظن به ك ال حوؿ ك ال قوة اال با﵀ ك لما مر فػي
خالؿ هذق الفصوؿ ذكر الخوؼ ك الرجػاء ك الحػب احػب اف اشػرحها هنػا علػي مػا
ييسرا﵀ لنا ليكوف تذكرة للمتذكر ك عبرة للمعتبر.
فصل :في الخوؼ من ا﵀ سبحانه اعلم اف الخوؼ هو توقع النفس ضررا ينالهػا
من منافر لها في نفسها اك ما يػػوؿ اليها مع تألم منه ك له اصل ك فرع اما اصله فادراكها
الشيء المنافي لكينونتها فاذا قابلت النفس بمراة مدركها الي الشػيء ك كقػع شػبحه
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في مدركها فوجدته منافيا لكينونتها ك مفككا لتركيب كجودها ك اعتقدت انه مفنيها
ك كاصل اليها توقعت ضررق فهذا التوقع ك التألم هو خوفها علي نفسها ك امػا مػا يػري
من انه ربما يعتقد الشخص في الشيء انه مفنيه فاليخػاؼ منػه ك يقػدـ عليػه سػاكن
الجاش فهو لما يرجوق من االقداـ عليه من الفوز بامر اخر ك قد غلػب رجػاؤق خوفػه
حتي اضمحله ك اال فاعتقاد االفناء الخالص عن شوب الرجاء من جهة اخري ك علمػه
بوصوله اليه يوجب توقع ضررق البتة ك هو خوؼ الكائن ك ذلك ال سترة عليه.
ك اما فرعه ك ثمرق الهػرب فػاف الػنفس اذا خافػت اي توقعػت اف هػذا الشػيء
المقارف مفنيها هربت منه ابقاء علي نفسها ك لربما يسبق ذلك التوقع الهرب فيموت
االنساف ف رقا قبل اف يهرب لما يأتي اف شاء ا﵀ ك هذا الخوؼ يضعف ك يقػوي علػي
حسب مراتب االعتقاد ك المعتقد فالشاؾ في ضرر المقارف اليخاؼ البتة ك اكلي منه
بعدـ الخوؼ المتوهم للضرر فاذا ظن الضرر حصل له اقل درجات الخوؼ ك يشػتد
كلما يشتد الظن الي اف يحصل اليقين فيتقوي الخوؼ بمقدارق ك كلما يشػتد اليقػين
بالضرر يشتد الخوؼ ك كذلك يتفاكت الخوؼ بحسب تفاكت قلة الضرر ك كثرتػه
فغاية الخوؼ اذا حصل اشد اليقين بتلف نفسه ك هالكه بالمرة فمػا لميبلػغ الخػوؼ
حد الموت فرقا ك بقي له استمساؾ يفر ك يهرب الي جانػب المتػيقن نفعػه ك حفظػه
من ضرر الضار اك المظنوف نفعه ك حفظه ك تيقن النفػع اك ظنػه يوجػب الرجػاء ك هػو
ضد الخوؼ ك سيأتي شرح حاله افشاء ا﵀.
فاصل الخوؼ الذي ينشأ منه اما خارجي موجػود فػي الحػاؿ كاالسػد المقبػل
فيقع شبحه في العين ثم في الحس المشترؾ ثم فػي الخيػاؿ فيػدرؾ الػنفس صػورته
المجردة فتجدها منافية لكينونتها فتخاؼ منه ك هػذا القسػم يحصػل فػي الحيوانػات
لكن عن طبع ك اما ذهني ك هو كأف يتفكر فػي انػه لػو كػاف كػذا كيػف كػاف يكػوف
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فيتصور في ذهنه صورة اف لو كػاف كػذا فينتػزع الػنفس صػورته المجػردة فتجػدها
منافية ك تعتقد انها تنالها فتخاؼ منها اي تتوقع نيل ضررها فاذا حصل العلػم بالشػيء
الضار في الصدر اي النفس ك اعتقدت كصوله اليها خافت اي توقعت كقػوع ضػررق
فاذا صال الخوؼ هربت فاف النفس تعرض عمػا يضػرها ك تنفػر عنػه فيقػع شػبحها ك
شبال خوفها ك اعراضها في القلب فيضطرب القلب فاف كاف اصل الخوؼ اي الشيء
الضار في الخارج هرب الركح من ظاهر االعضاء الي جوؼ القلب الذي هػو مأمنػه
ك يراق ابعد عن الضار من االعضاء فالجل ذلك يبرد االطراؼ حتي تكػاد اف تمػوت
فيرجع الركح اليها شفقة عليها فيهرب ك يرجع فكلما يهرب تتركها فتتساقط ك كلمػا
يرجع يمسكها ك لما كاف هذا التردد بسرعة يحدث في االطراؼ ارتعاش ك لما كاف
الدـ مركب الركح ك الركح متعلق به في الشرائين ك العركؽ الكبار ك الصغار يجتمػع
في القلب ك ما حوله ك ينصرؼ عن الوجه ك االطراؼ ك اف بقي قليػل فػي االطػراؼ
يكاد من جهة برد االطراؼ ك هرب الركح اف ينجمد فيزكؿ حمرة الوجػه ك يصػفر
في كمودة كلوف االموات ك يكمد لوف االيدي ك االرجل ك يزكؿ نضػارتها ك يكمػد
لوف االظفار فتصير كاظفار الموتي ك يقل رطوبة االطراؼ ك الفم النصراؼ الػدـ ك
الرطوبات بمشايعة الركح فيتوتي ر انفه ك يغور عينه بمشػايعة الػركح ك الػدـ ك يصػير
كجهه اشبه شيء بالموتي ك لربما اليرجػع الػركح الػي االطػراؼ مػن شػدة الفػرؽ
زمانا فيجمد الدـ فاذا رجع الركح ماقدر علي حله ك اذابته فانسػد المجػاري ك يػبس
العصب فيشل اليد ك يعرج الرجػل ك لربمػا يشػتد الخػوؼ بحيػث اليقػدر الػركح ك
اليجسر اف يرجع الي االعضاء زمانا طويال فيجمػد دمػاء االطػراؼ بالكليػة ك ينسػد
المجاري ثم اليقدر النفوذ فيها فيحتقن في القلب ثػم اليلحقػه مػدد النسػداد طػرؽ
المجاري فمات خنقا ك صػبرا ك اف لميبلػغ هػذا المبلػغ فلربمػا يغشػي عليػه سػاعة ك
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يتراخي االعضاء ك تتساقط ثم يرجع الركح بعد قليل فيفيق ك قد يدمع العين اذا كػاف
الخوؼ قليال الجتماع الركح ك الدـ في القلب ك صعود الحرارة الي الوجػه ك العػين
ك اذابتها الرطوبات الجامدة فيهػا ك اجرائهػا مػن المجػاري ك امػا اذا اشػتد فالتصػعد
الحرارة الي الوجه ك الرأس لفرارق الكلي عن الظاهر ك تحصنه فػي القلػب فيحػتقن
الحػػرارة فػػي القلػػب ك لربمػػا يجتمػػع الحػػرارة فػػي القلػػب فاليطيػػق فيصػػيال صػػيحة
كالشيء الذي يجتمع فيه حرارة زائدة قوية فينفتق فتقة لها صوت بحسب مػا ينفتػق
فلربما يصيال صيحة ثم يموت فهذا هو هرب الركح اذا صال الخوؼ ك لربمػا يشػايع
الركح البدف فيهرب من قرب الشيء الضار الي البعيد منه اف امكن لئالينالػه ضػررق
ك اف كجد االنساف مهربا ظاهريا ك مأمنا يقػل مفارقػة الػركح ظػاهر البػدف ك يسػكن
ارتعاشه ك ساير اعراضه هذا اذا كاف المخوؼ فػي الخػارج ك امػا اذا كػاف المخػوؼ
في الذهن فانه اذا تصور في الذهن صورة الشيء المنػافر اسػتوحش منهػا الػنفس ك
اعتقدت انها ضارة بها فتنفرت منها فوقع مثالها في القلب في الركح البخػاري ك لمػا
كاف الركح البخاري اذا صعد الي الدماغ رأي هنالك الصور فاذا كجد هناؾ ما يكػرق
انزعج ك تنفر ك رجع الي مأمنه الذي هو القلب ك تخلي عن الػدماغ الػذي كجػد فيػه
الصورة فتعطل مبػدء الحركػة عػن الػركح ك بطػل شػعورق ك تفػرؽ حواسػه ك محػي
تصوراته عن لوح خياله ك بطل فكرق ك كهمه ك علمػه ك عقلػه ك تعطػل اعضػاؤق عػن
الحركة ثم اذا خاؼ الركح علي االعضاء من فرارق عاد الي مبدء الحركػة فػاذا تػردد
كذلك بسرعة حصل االرتعاش في االعضاء ايضا ك توارد الخيػاالت غيػر مسػتقرة ك
شايع الركح الدـ ك اجتمػع فػي القلػب فاصػفر اللػوف كمػا ذكرنػا ك بتراجػع الػركح
يتراجع الدـ فيتغير اللوف فيصفر مرة ك يبيض مػرة ك يحمػر مػرة ك يخضػر مػرة علػي
حسب اختالؼ التراجع ك اضطراب الركح ك سرعة عودق ك بطئه ك جمػود الػدـ فػي
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الجملة ك ذكبانه ك بقائه قليال ك ذهاب اكثرق اك كله.
بالجملة اذا صال الخوؼ في صدر ك هػو الػنفس صػار منشػأ اثػار هكػذا ك هػي
طبيعية التتخلف البتة ك ليس ذلك بمحض قوؿ ك ادعاء فاذا كجد العالمات في كجه
عرؼ انه خائف مستوحش ك اال فال فعالمة الخػوؼ الهػرب ظػاهرا ك باطنػا ك تلػك
اآلثار ظهور الهرب البػاطني ك معنػي الهػرب الظػاهري مباعػدة مػا يخػاؼ منػه فػي
الظاهر ك الهرب منه فلو قابل رجل اسدا ك قػاؿ الرجػل انػي اخػاؼ مػن هػذا االسػد
كثيرا ك تراق ساكن الجاش مطمػئن القلػب احمػر اللػوف سػاكن االعضػاء ك اليفػر ك
اليهرب منه بل يقبل الػي االسػد ضػاحكا مستبشػرا ك يعانقػه ك يجلػس عنػدق ك ينػاـ
التكاد تصدقه في ادعائه الخوؼ ك اف حلف بااليمػاف المغلظػة فػاف علػي كػل حػق
حقيقة ك علي كل صواب نورا ك لكل شيء موجود اثرا ك اقتضاء فمػن ذلػك اعػرؼ
قدرؾ ك قدر كلمن تري من الناس انهم يدعوف انهم يخافوف ا﵀ ك اليري فػيهم اثػار
الخوؼ مثل ما يري فيهم من اثار الخوؼ من بعوضة ك بقة فاف الخائف منهػا بالليػل
يهرب ك يتحصن ببعض المالحف ك االزر ك يضج من لدغها البتة فما لنػا النرجػو ﵀
كقارا ك قد خلقنا اطوارا ك الننزله منزلة بقة نعوذ با﵀.
فاذا عرفػت ذلػك فػاعلم اف ذات ا﵀ جػل جاللػه التػدرؾ ك التناسػب شػيئا ك
التنافر ك اليمكن نسبة الخوؼ اليها ك كذلك مشيته الكونيػة فليسػت تنػافر ك تبػاين
شيئا حتي يخاؼ منها ك هي الرحمة الواسعة التي كسػعت كػل شػيء ك انمػا يخػاؼ
عدؿ ا﵀ الذي اليطيقه السماكات ك االرض ك يرجي فضػله ك عػدؿ ا﵀ سػبحانه هػو
الزامػػه اآلثػػار المػػؤثرات ك المقتضػػيات بػػالفتال المقتضػػيات بالكسػػر ك المسػػببات
االسباب نعوذ با﵀ منه فمن حصل له العلم بػاثر كػل مػؤثر ك مقتضػي كػل مقػتض ك
سبب كل مسبب ك اعتقد ذلك فهو العالم باالشياء ك يحصل له الخوؼ النػه يعلػم اف
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المخلوؽ اليخلو من انيػة ك ماهيػة ك مقتضػاها االعػراض عػن المبػدء ك المعاصػي ك
السيئات اف عمل االنساف بها ك اف عمل بالوجود فاليكاد يخلو مػن شػوب الماهيػة ك
هو نقص في العمل ك سبب لعدـ لياقته بطاعػة ا﵀ ك مخالفتػه لمحبػة ا﵀ فػاذا عػرؼ
ذلك من المخلوؽ ك عرؼ اف مقتضي العمل بالماهية البعد عن المبػدء ك هػو سػبب
كل نقص ك شر ك بالء ك ألكاء ك تعب ك محنة ك عذاب ك مصيبة ك نكبة ك ذلة ك فقػر ك
فاقة في الدنيا ك اآلخرة ك يري نفسه مالزمة للعمػل بالماهيػة ك علػم اف الملػزـ تلػك
المقتضػػيات بػػالفتال بالمقتضػػي بالكسػػر هػػو ا﵀ سػػبحانه ك هػػو مجريهػػا ك مبػػديها ك
معيدها ك اعتقد ذلك خاؼ من ا﵀ سبحانه ك كلما يشتد علمه با﵀ سبحانه ك عدلػه ك
غناق المطلق ك احديته يشتد خوفه ك في دعاء يوـ االربعاء الليهم اشػد خلقػك خشػية
لك اعلمهم بك ك افضل خلقك بك علما اخوفهم لك ك اطوع خلقك اقربهم منك ك
اشد خلقك لك اعظاما ادناهم اليك ال علم اال خشيتك ك ال حلم اال االيماف بك ليس
لمن لميخشك علم ك ال لمن اليؤمن بك حلم الدعاء ك في دعاء االلحاح للسجاد
سبحانك اخشي خلقك لك اعلمهم بك ك اخضعهم لك اعملهم بطاعتك ك اهػونهم
عليك من انت ترزقه ك هو يعبد غيرؾ الدعاء قاؿ ا﵀ سبحانه انما يخشػي ا﵀ مػن
عبادق العلماء ك سر ذلك ما ذكرنا من اف من علم الزاـ ا﵀ سبحانه كل اثر مػؤثرق ك
حصل في صدرق صورة هذا المعني هو عالم باالشياء ك عالم با﵀ عز ك جل ك يخػاؼ
المحة فاذا صال خوفه هرب من العمل بمقتضي الماهية ك االنية البتة ألػيس انػك لػو
كاف لك داعياف ك تعلم اف احدهما يدعوؾ الي الهالؾ ك البوار ك احدهما يدعوؾ الي
النجوة ك البقاء ك حصل فػي صػدرؾ صػورة دعػوة الػداعي االكؿ ك مقتضػي دعوتػه
تنفرت نفسك منه ك خافت علي نفسها مػن طاعتػه ك متابعتػه ك هربػت مػن طاعتػه ك
تركته الي الداعي اآلخر البتة فكػذلك مػن عػرؼ الوجػود ك الماهيػة ك مقتضػاهما ك
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حصل له العلم به ك انتقش في صدرق صورته خػاؼ مػن متابعػة الماهيػة البتػة ك مػن
مخالفة الوجود البتة ك هو عدؿ ا﵀ سػبحانه فػي الكاينػات فاليخػاؼ اال عػدؿ ا﵀ ك
اليرجا اال فضله كما يػأتي الػيس اف مػن علػم اف النػار محرقػة ك مقتضػاها االحػراؽ
لمايالقيها ك حصل في صدرق علم ذلك خاؼ من مقاربتها ك تباعد عنها البتػة أكلػيس
اف من علم اف االسقاط للبدف من اعلي جبل مكسر لالعضاء مميت له البتػة ك تصػور
مقتضاق ك مالزمته لالسقاط اليلقي نفسه من اعلي الجبل بل يتباعد من موضػع يظػن
انه يقع بل بعد حصوؿ العلم بالمقتضي ك المقتضي يهرب االنساف مػن مواضػع ظػن
كقوع السوء بل لعل بعض المحتاطين المتقين علي انفسهم يهربوف من مواضع شك
كقوع السوء فمن اليتقي مواضع الشر ليس بعالم با﵀ فلو حصل العلم لرجػل خػاؼ
المحة فانه امر طبيعي ك اذا حصل الخوؼ هرب المحة فانه طبيعػي ك اذا هػرب نجػا
المحة فانه مقتضاق الذي الزمه ا﵀ اياق فمػن اجهػل ممػن يعمػل بمعاصػي ا﵀ ك مػن
اعلم ممن يتقي مخالفة ا﵀ جل جالله ك قد ركي في تفسير قوله تعالي انمػا التوبػة
علي ا﵀ للذين يعملوف السوء بجهالة اآلية يعني كل ذنب عمله العبد ك اف كاف به
عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصػية ربػه ك قػد حكػي ا﵀ قػوؿ يوسػف
الخوته هل علمتم ما فعلتم بيوسف ك اخيه اذ انتم جاهلوف فنسبهم الي الجهػل
لمخاطرتهم بانفسهم انتهي ،ك ذلك اف العلم هو حضور المعلوـ عنػد العػالم فمػاداـ
االنساف متوجها الي الشيء هو عالم به فيخاؼ منه ك اذا غفػل لػيس صػورة المعلػوـ
عندق فهو جاهل ك عند ذلػك يػأمن بوائقػه بجهلػه فيقترفػه ك يخػاطر بنفسػه فيلزمػه
مقتضاق فيعذب بسببه هذا ك يتأكد الخوؼ اذا تصور االنسػاف اف مقتضػي االعػراض
عن الشمس اظطالـ الوجه ك اف االنساف اليقدر علي التوجه الي الشمس اال بتوفيػق
ا﵀ ك ا﵀ سبحانه نور ال ظلمة فيه ك خير ال شر فيه ك كماؿ ال نقص فيػه فمػن اعػرض
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عنه بوجهه كقع في مهاكي الظلمة ك الشر ك النقص ك هػو اليقػدر علػي التوجػه ثانيػا
الي ا﵀ سبحانه اال بتوفيقه ك تسديدق ك تأييدق ك فضله ك يمن ه ك جػودق ك هػو فػي حػاؿ
اعراضه مستحق لمقتضاق ك اليستحق غيرق ك المعرض اليقػدر علػي االقبػاؿ ك انػت
مػػن حيػػث انػػت انػػت ك انػػت نفػػس االنيػػة ك الماهيػػة فانػػت التقػػدر علػػي االقبػػاؿ ك
االستنارة فمقتضي ذلك اف تبقي باكؿ اعراض اعرضت ابدا في العػذاب ك النكػاؿ ك
اليمكن لك االقباؿ اذ اليتأتي منك انت اال الظلمة ك الشر فانت تستحق الخلود باكؿ
اعراض اعرضت فانت لو عرفت ذلك ك صورت فػي نفسػك تصػويرا ثابتػا مسػتقرا
النفتق مرارتك ك ارتعش اعضاؤؾ ك جري دمعتك ك عرفػت انػك ال نجػاة لػك لػوال
فضل ا﵀ فله الحمد من ذي اناة اليعجل ك من مفضل يمػن عليػك بالتوبػة ك الرجػوع
الي ا﵀ ك االقباؿ ك ما اصابك من حسنة فمن ا﵀ ك ما اصابك من سػيئة فمػن نفسػك
انظر الي الحايط هل يتأتي منه اال الظلمة ك هل نورق اال من فضل الشػمس ك جودهػا
فكيف اليخاؼ االنساف اذا حصل له هذق العلوـ ك رأي من هلك ك عرؼ بما هلك ك
رأي من نجي ك عرؼ بما نجي ففي مناجاة اميرالمؤمنين

الهي لوال ما قرفت من

الذنوب مافرقت عقابك ك لوال ما عرفت من كرمك مارجوت ثوابك ك فيها الهي اف
عفوت فبفضلك ك اف عذبت فبعدلك فيا من اليرجي اال فضله ك اليخاؼ اال عدلػه
صل علي محمد ك اؿ محمد ك امنن علينا بفضلك ك التستقص علينا في عدلك الدعاء
ففي مصباحالشريعة قاؿ الصادؽ

الخوؼ رقيب القلب ك الرجاء شػفيع الػنفس

من كاف با﵀ عارفا كاف من ا﵀ خائفا ك اليه راجيا ك هما جناحا االيمػاف يطيػر بهمػا
العبد المحقق الي رضواف ا﵀ ك عي نا عقله يبصر بهما الي كعد ا﵀ ك كعيدق ك الخوؼ
طالع عدؿ ا﵀ ناهي كعيدق ك الرجاء داعي فضل ا﵀ ك هو يحيي القلػب ك الخػوؼ
يميت النفس قاؿ النبي

المؤمن بين خوفين خوؼ مػا مضػي ك خػوؼ مػا بقػي
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ك بموت النفس يكوف حيوة القلب ك بحيوة القلب البلوغ الي االستقامة ك مػن عبػد
ا﵀ علي ميزاف الخوؼ ك الرجاء اليضل ك يصل الي مأموله ك كيف اليخاؼ العبد ك
هو غير عالم بما يختم صحيفته ك ال له عمل يتوسل به استحقاقا ك ال قػدرة لػه علػي
شيء ك ال مفر ك كيف اليرجو ك هو يعرؼ نفسه بالعجز ك هو غريق في بحر االء ا﵀
ك نعمائه من حيث التحصي ك الت عد ك المحػب يعبػد ربػه علػي الرجػاء بمشػاهدة
احواله بعين غيرمتهم ك الزاهد يعبد ربه علي الخوؼ قاؿ اكيس لهرـ بن حياف قد
عمل الناس علي رجاء فقػاؿ بػل تعمػل علػي الخػوؼ ك الخػوؼ خوفػاف ثابػت ك
معارض فالثابت من الخوؼ يورث الرجاء ك المعارض عنػه يػورث خوفػا ثابتػا ك
الرجاء رجاءاف عاكف ك باد فالعاكف منه يورث خوفا ثابتا يقوي بسببه المحبػة ك
البادي منه يصحال اهل العجز ك التقصير ك الحياء انتهي ،ك فيػه عنػه
نعيدق تبركا قاؿ

ك قػد مػر ك

نجوي العارفين تدكر علػي ثالثػة اصػوؿ الخػوؼ ك الرجػاء ك

الحب فالخوؼ فرع العلم ك الرجاء فرع اليقين ك الحب فرع المعرفة فدليل الخوؼ
الهرب ك دليل الرجاء الطلب ك دليل الحب ايثار المحبوب علي ما سواق فاذا تحقق
العلم في الصدر خاؼ ك اذا صال الخوؼ هػرب ك اذا هػرب نجػا ك اذا اشػرؽ نػور
اليقين في القلب شاهد الفضل ك اذا تمكن من رؤية الفضل رجا ك اذا كجد حػالكة
الرجاء طلب ك اذا كفق للط لب كجد ك اذا تجلي ضياء المعرفة في الفؤاد هاج ريػال
المحبة ك اذا هاج ريال المحبة استأنس في ظالؿ المحبوب ك اثر المحبوب علي مػا
سواق ك باشر اكامرق ك اجتنب نواهيه ك اختارهما علي كل شي ء غيرهما ك اذا استقاـ
علي بساط االنس بالمحبوب مػع اداء اكامػرق ك اجتنػاب نواهيػه كصػل الػي ركح
المناجاة ك القرب الخ ،قوله

فالخوؼ فرع العلم معناق اذا حصل العلم بػالزاـ ا﵀

سبحانه مقتضي كل مقتض اياق اعتقد انه يلزمه مقتضي عمله ك ينالػه ضػررق ك توقػع
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كقوع ضررق عليه فخاؼ ك ذلك التوقع فرع علمه بذلك االلػزاـ ففػي الوسػائل عػن
الكليني بسندق عن ابيعبيدة الحذاء عن ابيعبدا﵀

قاؿ المػؤمن بػين مخػافتين

ذنب قد مضي اليدري ما صنع ا﵀ فيه ك عمر قد بقي اليدري ما يكتسػب فيػه مػن
المهالك فاليصبال اال خايفا ك اليصلحه اال الخوؼ ك عن الصدكؽ بسندق في كصػية
النبي

يا علي ثلث منجيات خوؼ ا﵀ في السر ك العالنية ك القصد في

لعلي

الغني ك الفقر ك كلمة العدؿ في الرضػا ك السػخط ك قػاؿ مػن الفػاظ رسػوؿ ا﵀
رأس الحكم مخافة ا﵀ عزكجل ك باسنادق عػن علػي بػن غػراب قػاؿ قػػاؿ الصػادؽ
جعفر بن محمد

من خال بذنب فراقب ا﵀ تعالي فيه ك استحيي من الحفظة غفر

ا﵀ عزكجل له جميع ذنوبه ك اف كانت مثل ذنوب الثقلػين ك عنػه عػن عبػدا﵀ بػن
القسم الجعفي عن ابيعبدا﵀

قاؿ سمعته يقوؿ الخائف من لمتػدع لػه الرهبػة

لسػػانا ينطػػق بػػه ك ركي فػػي الكػػافي بسػػندق عػػن الحػػرث بػػن المغيػػرة اك ابيػػه عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قلت له ما كاف في كصية لقمن قاؿ كاف فيهػا االعاجيػب ك كػاف

اعجب ما كاف فيها اف قاؿ البنه خف ا﵀ عز ك جل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك ك
ارج ا﵀ رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك ثم قاؿ ابوعبدا﵀

كػاف ابػي

يقوؿ انه ليس من عبد مؤمن اال ك في قلبه نوراف نور خيفة ك نور رجاء لو كزف هذا
لم يزد علي هذا ك لو كزف هذا لميػزد علػي هػذا ك عػن اسػحق بػن عمػار قػاؿ قػػاؿ
ابوعبدا﵀

يا اسحق خف ا﵀ كأنك تراق ك اف كنت التراق فانه يراؾ ك اف كنػت

تري انه اليراؾ فقد كفرت ك اف كنت تعلم انه يراؾ ثم بػرزت لػه بالمعصػية فقػد
جعلته من اهوف الناظرين اليك ك عن الهيثم بن كاقد قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ

من خاؼ ا﵀ اخاؼ ا﵀ منه كل شيء ك من لميخف ا﵀ اخافػه ا﵀ مػن كػل شػيء
كعن ابيحمزة قاؿ قػػاؿ ابوعبػدا﵀

مػن عػرؼ ا﵀ خػاؼ ا﵀ ك مػن خػاؼ ا﵀
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سخت نفسه عن الدنيا ك عن صالال بن حمزة رفعه قػاؿ قػػاؿ ابوعبػدا﵀

اف مػن

العبادة شدة الخوؼ من ا﵀ عز ك جل يقوؿ ا﵀ عز ك جل انما يخشي ا﵀ من عبادق
العلماء ك قاؿ جل ثناؤق ك التخشوا الناس ك اخشوني ك قاؿ تبارؾ ك تعالي ك
من يتق ا﵀ يجعل له مخرجا قاؿ ك قػاؿ ابوعبدا﵀

اف حػب الشػرؼ ك الػذكر

اليكونػػاف فػػي قلػػب الخػػائف الراهػػب ك عػػن ابيحمػػزة الثمػػالي عػػن علػػي بػػن
الحسين

قاؿ قػاؿ اف رجال ركب البحر باهله فكسر بهم فلمينج ممن كاف فػي

السفينة اال امرأة الرجل فانها نجت علي لوح من الواح السػفينة حتػي الجئػت الػي
جزيرة من جزائر البحر ك كاف في تلك الجزيرة رجل يقطػع الطريػق ك لميػدع ﵀
حرمة اال انتهكها فلميعلم اال ك المرأة قائمة علي رأسه فرفع رأسه اليها فقاؿ انسية اـ
جنية فقالت انسية فلم يكلمها كلمة حتي جلس منها مجلس الرجل من اهله فلما اف
هم بها اضطربت فقاؿ لها ما لك تضطربين فقالت افرؽ من هذا ك اشارت بيدها الي
ي
السماء قاؿ فصنعت من هذا شيئا قالت ال كعزته قػاؿ فانػت تفػرقين هػذا الفػرؽ ك
لم تصنعي من هذا شيئا ك انما استكرهتك استكراها فانػا كا﵀ اكلػي بهػذا الفػرؽ ك
الخوؼ ك احق منك قاؿ فقاـ ك لم يحدث شيئا ك رجع الي اهله ك ليست لػه همػة اال
التوبة ك المراجعة فبينا هو يمشي اذ ضامه راهب يمشي في الطريق فحميت عليهما
الشمس فقاؿ الراهب للشاب ادع ا﵀ يظلنا بغمامة فقد حميت علينا الشمس فقػاؿ
الشاب مااعلم اف لي عند ربي حسنة فاتجاسر علي اف اسأله شػيئا قػاؿ فػادعو انػا ك
يػؤم ن فمػا كػاف باسػرع مػن اف
تؤم ن انت قاؿ نعم فاقبل الراهب يػدعو ك الشػاب ي
ي
اظلتهما غمامة فمشيا تحتها مليا من النهار ثم تفرقت الجادة جادتين فاخذ الشاب في
كاحدة ك اخذ الراهب في كاحدة فاذا السحابة مع الشاب فقاؿ الراهػب انػت خيػر
مني لك استجيب ك لم يستجب لي فخبرني ما قصتك فاخبرق بخبر المرأة فقاؿ غفر
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لك ما مضي حيث دخلك الخوؼ فػانظر كيػف تكػوف فيمػا تسػتقبل ك فػي ارشػاد
ابن ادـ انك التزاؿ بخير ما كاف لك كاعظ

الديلمي مرسال قاؿ علي بن الحسين

من نفسك ك ما كاف الخوؼ شعارؾ ك الحزف دثارؾ ابن ادـ انك ميػت ك محاسػب
فاعد الجواب ك اكحي ا﵀ الي موسي بن عمراف يػا موسػي خفنػي فػي سػر امػرؾ
احفظػػك فػػي عوراتػػك ك قػػاؿ الصػػادؽ

مػػا الػػدنيا عنػػدي اال بمنزلػػة الميتػػة اذا

اضطررت اليها اكلت منها يا حفص اف ا﵀ تعالي علم ما العباد عاملوف ك الي ما هػم
صايركف فحلم عنهم عند اعمالهم السيئة بعلمه السابق فيهم ك انما يعجل من يخاؼ
الفوت فاليغرنك من ا﵀ تاخير العقوبػة ثػم تػال قولػه تعػالي تلػك الػدار اآلخػرة
نجعلها للذين اليريدكف علوا فػي االرض ك ال فسػادا ك العاقبػة للمتقػين ك جعػل
يبكي ك يقوؿ ذهبت االماني عند هذق اآلية ثم قاؿ فاز كا﵀ االبرار ك خسر االشرار
تدري من االبرار هم الذين خافوق ك اتقوق ك قربوا اليه باالعماؿ الصالحة ك خشػوق
في سر امرهم ك عالنيتهم كفي بخشية ا﵀ علما ك كفي باالغترار به جهال يا حفص
اف ا﵀ يغفر للجاهلين سبعين ذنبا قبل اف يغفر للعالم ذنبا كاحدا يا حفص من تعلم ك
عمل كتب في الملكوت عظيما اف اعلػم النػاس بػا﵀ اخػوفهم منػه ك اخشػاهم لػه
ازهدهم في الدنيا ك قاؿ له رجل يا ابن رسوؿ ا﵀ اكصني فقاؿ اتق ا﵀ حيػث كنػت
فانك التستوحش ك في جامع االخبار قاؿ رسوؿ ا﵀
من ا﵀ اخوؼ ك قاؿ

من كاف با﵀ اعػرؼ كػاف

يا بن مسعود اخش ا﵀ تعالي بالغيب كأنك تراق فاف لمترق

فانه يراؾ يقوؿ ا﵀ تعالي من خشي الرحمن بالغيب ك جاء بقلب منيب ادخلوهػا
بسالـ ذلك يوـ الخلود ك قاؿ ركي اف النبي

كاف يصلي ك قلبه كالمرجل يغلي

من خشية ا﵀ قاؿ ا﵀ تعالي الذين اذا ذكر ا﵀ كجلت قلوبهم ك قاؿ الصادؽ
ارج ا﵀ رجاء اليجريك علي معصية ك خف ا﵀ خوفا اليؤيسك مػن رحمتػه ك قػاؿ
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النبي

كل عين باكية يوـ القيمة اال ثلث اعين عين بكت مػن خشػية ا﵀ ك عػين

غضت عن محارـ ا﵀ ك عين باتت ساهرة في طاعة ا﵀ ك قػاؿ النبػي

اذا اقشػعر

قلب المؤمن من خشية ا﵀ تحاتت عنه خطاياق كما يتحات من الشجرة كرقها ك مر
الحسن بن علي

بشاب يضػحك فقػاؿ هػل مػررت بالصػراط قػاؿ ال قػاؿ ك هػل

تدري الي الجنة تصير اـ الي النار قاؿ ال قاؿ فمػا هػذا الضػحك قػاؿ فمػارأي ذلػك
الفتي بعدها ضاحكا ك قاؿ الصادؽ

اليكوف المػؤمن مؤمنػا حتػي يكػوف خائفػا

راجيا ك اليكوف خائفا راجيا حتي يكوف عامال لمػا يخػاؼ ك يرجػو ك فػي الوسػائل
عػػنالطوسػػي بسػػندق عػػن الحسػػين بػػن موسػػيبػػنجعفػػر عػػن ابيػػه عػػن ابائػػه عػػن
اميرالمؤمنين

قاؿ اف المؤمن اليصبال اال خائفا ك اف كػاف محسػنا ك اليمسػي اال

خائفا ك اف كاف محسنا النه بين امرين بين كقت قد مضي اليدري ما ا﵀ صانع به ك
بين اجل قد اقترب اليدري ما يصيبه مػن الهلكػات اال ك قولػوا خيػرا تعرفػوا بػه ك
اعملوا به تكونوا من اهله صلوا ارحامكم ك اف قطعوكم ك عودكا بالفضل علي مػن
حرمكم ك ادكا االمانة الي مػن ائتمػنكم ك اكفػوا بعهػد مػن عاهػدتم ك اذا حكمػتم
فاعدلوا ك في الكافي عن حمزة بن حمراف قاؿ سمعت اباعبدا﵀
حفظ من خطب النبي

يقػوؿ اف ممػا

انه قاؿ ايها الناس اف لكم معالم فانتهوا الي معالمكم ك اف

لكم نهاية فانتهوا الي نهايتكم اال اف المؤمن يعمل بين مخافتين بين اجل قد مضػي
اليدري ما ا﵀ صانع فيه ك بين اجل قد بقي اليدري ما ا﵀ قاض فيػه فليأخػذ العبػد
المؤمن من نفسه لنفسه ك من دنياق آلخرته ك في الشبيبة قبل الكبر ك في الحيوة قبل
الممات فو الذي نفس محمد بيدق ما بعد الدنيا من مستعتب ك ما بعدها مػن دار اال
الجنة ك النار ك عن داكد الرقي عن ابيعبدا﵀

فػي قػوؿ ا﵀ عػز ك جػل ك لمػن

خاؼ مقاـ ربه جنتاف قاؿ من علم اف ا﵀ يراق ك يسمع ما يقوؿ ك يعلم ما يعمله من
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خير اك شر فيحجزق القبيال من االعماؿ فذلك الذي خاؼ مقاـ ربػه ك نهػي الػنفس
عن الهوي ك عن الحسػن بػن ابيسػارة قػاؿ سػمعت اباعبػدا﵀

يقػوؿ اليكػوف

المؤمن مؤمنا حتي يكوف خائفا راجيا ك اليكوف خائفا راجيا حتي يكوف عامال لمػا
يخاؼ ك يرجو الي غير ذلك من االخبار الواردة في هذا المضمار.
ك اعلم اف حقيقة الخوؼ ك الرجاء ك منشأهما اف ا﵀ سػبحانه خلػق كػل مػؤمن
من نور ك ظلمة ك كجود ك ماهية ك جهة من ربه ك جهة من نفسه فالنور الذي فيػه هػو
اثر مشية ا﵀ ك مثالها ك منها ك هو جهته الي ربه ك ظػاهر ربػه ك ربػه الظػاهر ك يسػمي
بالوجود عند بعض الحكماء ك العرفاء السالفين ك هو المثاؿ المشار اليه فػي حػديث
اميرالمؤمنين

تجلي لها فاشرقت ك طالعها فتؤلألت فالقي في هويتها مثاله فاظهر

عنها افعاله فهذا المثاؿ هو نور المشية ك هي اكلي به ك هو منها بدئ ك اليها يعود فهذا
المثاؿ هو حقيقة ركح االيماف ك منشأ كل طاعة ك عبادة ك خير ك كماؿ ك حسن خلػق
ك تقوي ك جميع الحسنات العملية ك القولية ك االخالقية ك العلمية ك جميع ذلك اثػارق
ك م قتضياته ك من طباعه منه يبدك ك اليه يعود ك هو اكلي به ك لهذا المثػاؿ مراتػب مػن
مبدء االنساف الي منتهاق ك درجات ك في كل درجة له اقتضاءات ك لعلنا شرحنا ذلػك
في موضع اليق ك الظلمة التي فيه هي حيث نفسه بمادتها ك صورتها ك كػل عصػياف ك
سيئة ك شر ك نقص ك سوء خلق ك سوء عمل اك قوؿ اك علم منسوب اليها ك هػي اكلػي
بها ك هي منها ك اليها ك هي حقيقة ركح الكفر ك الشرؾ ك الشقاؽ ك النفػاؽ ك الضػاللة
ك الجهل ك كل سيء ،في القدسي يا ادـ ركحك من ركحي ك طبيعتك علي خالؼ
كينونتي ك المراد بالركح هو ذلك المثاؿ الملقي ك نفخت فيه من ركحػي ك المػراد
بالطبيعة هو حيث انيته ك حيث هو هو ك ذلك اف ا﵀ كجود حق ك انيػة الخلػق عدميػة
االصل ك اف ا﵀ غني ك هي فقيرة ك اف ا﵀ متوحد ك هي متكثرة الػي غيػر ذلػك فهػي
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علي خالؼ كينونة ا﵀ ك جميع مقتضياتها علي خالؼ مقتضيات مشية ا﵀ ك محػاب
ا﵀ بقوؿ مطلق فما صدر من معصية من العبد فهي منها ك اليها ك ما صدر منه من طاعة
فهي من ذلك المثاؿ الذي هو ظاهر الرب ك الرب الظاهر ك صفة المشػية ك نورهػا ك
منها ك اليها فما صدر منه من طاعة فهي من ا﵀ قد انعم بها علي خلقػه ك اجراهػا علػي
يديه من غير استحقاؽ فاف الماهية ليست بمسػتحقة للوجػود ك العطػاء ك الجػود فلػو
عوملت بما تقتضيه لكانت تبقي ابد االبػد فػي العػذاب السػرمد أالتعلػم اف الظلمػة
التقتضػػي النػػور ك الشػػر اليقتضػػي الخيػػر ك الكثػػرة التقتضػػي الوحػػدة ك الكثيػػف
اليقتضي اللطيف ك القبال اليقتضي الحسن فهي اقتضت اف تكوف علي مػا هػي عليػه
فجعلها ا﵀ اياها ثم هي التقتضي الوجود ك الخير ك النور فجميع ما من ا﵀ ابتداء منػه
جل ك عز كما في الدعاء كل نعمك ابتداء ك جميػع احسػانك تفضػل ك فػي اخػر يػا
مبتػدئ ا بػالنعم قبػل اسػتحقاقها فافاضػة الوجػود مػن ا﵀ ذي الجػود ابتػداء ك اجػراء
الطاعات علي يدي العبد محض احسػاف فانػه لػوال الطاعػات لميبػق اال المعاصػي ك
المعاصي التجعل االنساف مستأهال للطاعات ك الفيوض ك االمداد ابدا فبعد اف ركب
ا﵀ بمنه ك جودق عبدق من نور ك ظلمة صار النور منشأ الرجاء ك صارت الظلمػة منشػأ
الخوؼ ك صار النور عرصة الفضل ك الظلمة عرصة العدؿ فمقتضي الفضل اف يغفػر
له كل ذنب ك يستر له كػل عيػب ك يقضػي لػه كػل حاجػة اف عمػل العبػد بمقتضػي
كجودق ك مقتضي العدؿ اف اليغفر لػه ذنػب ك اليسػتر لػه عيػب ك اليقػاؿ لػه عثػرة ك
اليقضي له حاجة ابدا ابدا ك يعذب بالنار سرمدا فاف بالطاعة ينجو االنساف مػن النػار
ك ال طاعة اال من عرصة الفضل ك من ا﵀ ك الي ا﵀ فلو عدؿ ا﵀ في حقه ك ما يسػتحقه
بعمله الذي هو منه ك اليه ك هو اهله لعذبه سرمد االبد في النػار ك اليسػتحق الرحمػة
ابدا ابدا ك ال طاعة له حتي يتوصل ك يتوسل بها الي ا﵀ سػبحانه ك هػو مػن رحمتػه ك
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فضله القي في هويته مثاله فاظهر عنها الطاعات ك نسبها اليه النها تظهر منهػا ك جػزاق
بها احسانا بعد احساف ألمتسمع تفسيرهم سالـ ا﵀ عليهم عػن ا﵀ جػل ك عػز لقولػه
تعالي هل جزاء االحساف اال االحساف قاؿ اي ما جزاء من انعمت عليه بالتوحيد
اال الجنة فله الحمد من اله بر رءكؼ ينعم علي عبدق بالتوحيد ك الخير ثم يقبل منه ك
ينسبه اليه ك يجزيه به ك كل ذلك ابتداء منه جل ك عال ك يأتي تماـ الكالـ في الرجػاء
اف شاء ا﵀ ك الغرض هنا اف نعرفك اف النػور اصػل الرجػاء ك الظلمػة اصػل الخػوؼ
فلوال النور لكاف العبد كله ظلمة ك لػوال الظلمػة لكػاف العبػد كلػه نػورا بفضػل ا﵀ ك
جودق ك العبد المركب منهما يجب اف يكوف فيه رجاء ك خوؼ متساكياف اليزيد هذا
علي هذا ك ال هذا علي هذا النه من حيث نفسه بكله يقتضي العذاب الػدائم المخلػد
ك فضل ا﵀ سبحانه المحػيط بجميػع الخلػق غيػر الممنػوع عمػن طلبػه ك توجػه اليػه
يقتضي النعيم الدائم أالتري اف الشمس يرجػي منهػا االسػتنارة ك المػاء يرجػي منػه
الري ك النار يرجي منها االحراؽ اذا كانػت مبذكلػة غيػر ممنوعػة مػن حيػث نفسػها
فكذلك فضل ا﵀ المبذكؿ غير الممنوع عن احد يرجي منه ك فيه النجاة الدائمة ك اذا
طلبته بكلك اليمتنع عن كلك فاذا يجب اف يساكي خوفك ك رجاؤؾ بحيػث اليزيػد
احدهما علي اآلخر البتة فاف الفضل ك اف كاف بػال نهايػة اال انػه يتقػدر فيػك بقػدرؾ
فيساكي نفسك ك خوفك علي نفسك فافهم ك ليس ينقص الخوؼ اال بنسياف مقتضي
نفسه الذي يستحقه ك يقع حينئذ في عرصة االمن من مكػر ا﵀ ك اليػأمن مكػر ا﵀ اال
القوـ الخاسركف ك ليس ينقص الرجاء اال عند ترؾ مطالعة الفضل ك سوء الظػن بػا﵀
ك ظن البخل به ك مالحظة صرؼ نفسه ك مقتضاها ك يقػع فػي عرصػة اليػأس مػن ا﵀ ك
الييئس من ركح ا﵀ اال القوـ الكافركف ك نقصاف الخػوؼ ذرة مػن مبػادي االمػن مػن
مكر ا﵀ ك اقل مراتبه ك نقصاف الرجاء ك لو ذرة مػن مبػادي اليػأس مػن ركح ا﵀ ك اقػل
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مراتبه ك هما مذموماف ك لذا امرنا بالخوؼ في عين الطاعة ك بالرجاء في عين المعصية
ك العصاة مبشركف ليعتدلوا ك المطيعوف منػذركف ليعتػدلوا فيطيػركا بهػذين الجنػاحين
الذين بهما اعتداله ك قوامه الي درجات القدس فلو نقص احدهما فقد عصي ك هػبط ك
احترؽ جناحه ك كقع في مهاكي سجين ك اذا اعتدال سلك االنساف في مسالك العبوديػة
معتدال ك كصل الي مقاـ القدس ك القرب ك اف ماؿ عن احد الجانبين ضل.
ك اعلم اف الخوؼ له متعلقاف خوؼ لما فرط االنساف في سالف زمنػه ك لػزكـ
مقتضاق له لوال فضل ا﵀ ك خوؼ لما سيأتي حيث اليدري بماذا يخػتم عملػه أيغػرؽ
في بحر عدؿ ا﵀ اـ يغوص في لجة فضل ا﵀ ثم ليس الخػوؼ محػض ادعػاء ك قػوؿ
بل له عالمات ك
ك اف التحفت به فانك عػاري

ثوب الرياء يشف عما تحتػه

فعالمة صدؽ الخوؼ ك صحته الهرب من صفات الػنفس ك العمػل بمقتضػاها
من فعل المعاصي ك ترؾ الطاعات ك الهػرب مػن االخػالؽ الرديػة ك تػرؾ االخػالؽ
الحسنة ك الهرب من العلوـ الباطلة الخبيثة ك الهػرب عػن تػرؾ العلػوـ الطيبػة علػوـ
اؿمحمد

ك الهرب عن االعراض عن ا﵀ ك ترؾ ذكػرق بالجملػة عالمػة الخػوؼ

ترؾ جميع ما كرق ا﵀ ثم ربما يظهر اثار الخوؼ في طبيعة االنساف فيظهر في لونػه ك
اعضائه ك اقواله الظاهرة ك الباطنة كما سيأتيك في الفصل اآلتي.
بقي شيء في هذا الفصل ك هو اف امر الخوؼ ك الرجاء لػيس علػي مػا يزعمػه
الناس من اف االنساف ينبغي اف يكوف خائفا في بعض االكقات بال رجاء ك راجيػا فػي
بعض االكقات بال خوؼ فاف ذلك جمع بين عصيانين االمن ك اليأس فانه كما ذكرنا
اف الرجاء بال خوؼ امن ك الخوؼ بال رجاء يأس ك هما محرمػاف ك كػذا اليجػوز اف
تكوف خائفا عند العصياف ال راجيا ك راجيا عند الطاعة ال خائفا بػل المػؤمن يجػب اف
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يكوف ابدا في كل حاؿ راجيا خائفا اي يكوف له حالة بػين الخػوؼ ك الرجػاء مركبػة
منهما ك يشرح تلك الحالة فقرات من مناجػاة الميرالمػؤمنين

احػب ذكرهػا هنػا

فانها معلمة كجوق الخوؼ ك الرجاء علي اكمل كجه فمنها الهػي اف كػاف صػغر فػي
جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك املي الهي كيف انقلب بالخيبة من
عندؾ محركما ك كاف ظني بك ك بجودؾ اف تقلبني بالنجاة مرحوما الهػي لماسػلط
علي حسن ظني بك قنوط اآليسين فال تبطل صدؽ رجائي لك بػين اآلملػين الهػي
عظم جرمي اذ كنت المبارز به ك كبر ذنبي اذ كنت المطالب به اال اني اذا ذكرت
كثير جرمي ك عظيم غفرانك كجدت الحاصل من بينهما عفػو رضػوانك الهػي اف
دعاني الي النار بذنبي مخشي عقابك فقد ناداني الي الجنة بالرجاء حسن ثوابػك
الهي اف اكحشتني الخطايا عن محاسن لطفك فقد انستني بػاليقين مكػارـ عطفػك
الهي اف انامتني الغفلة عن استعداد لقائك فقد انبهتني المعرفة يا سيدي بكرـ االئك
الهي اف عزب لبي عن تقويم ما يصلحني فماعزب ايقاني بنظرؾ لي فيمػا ينفعنػي
الهي اف انقرضت بغير ما احببت من السعي ايامي فباال يماف امضتها الماضيات مػن
اعوامي الهي جئتك ملهوفا قد البست عدـ فاقتي ك اقامني مقاـ االذالء بػين يػديك
سػوالك ك جػدت بػالمعركؼ
ضر حػاجتي الهػي كرمػت فػاكرمني اذ كنػت مػن ي
فاخلطني باهل نوالػك الهػي مسػكنتي اليجبرهػا اال عطػاؤؾ ك امنيتػي اليغنيهػا اال
جزاؤؾ الهي اصبحت علي باب من ابػواب منحػك سػائال ك عػن التعػرض لسػواؾ
بالمسئلة عادال ك ليس من جميل امتنانك رد سائل ملهوؼ ك مضطر النتظار خيرؾ
المألوؼ الهي اقمت علي قنطرة من قناطر االخطار مبلوا باالعماؿ ك االعتبػار فانػا
الهالك اف لم تعن عليها بتخفيف االثقاؿ الهي أمن اهل الشقاء خلقتني فاطيل بكائي
اـ من اهل السعادة خلقتني فابشر رجائي الهي اف حرمتني رؤية محمد
﴿﴾233

في دار

السالـ ك اعدمتني تطواؼ الوصفاء من الخداـ ك صرفت كجه تأميلي بالخيبػة فػي
دار المقاـ فغير ذلك منتني نفسي منك يا ذا الفضل ك االنعاـ الهي ك عزتك ك جاللك
لو قرنتني في االصفاد طوؿ االياـ ك م نعتني سيبك من بين االناـ ك حلت بيني ك بين
الكراـ ماقطعت رجائي منك ك الصرفت كجه انتظاري للعفو عنك الي اف قاؿ الهي
اف اقعدني التخلف عن السبق مع االبرار فقد اقامتني الثقة بك علي مدارج االخيار
الهي سمع العابدكف بجزيل ثوابك فخشعوا ك سمع الزاهدكف بسعة رحمتك فقنعوا
ك سمع المولوف عن القصػد بجػودؾ فرجعػوا ك سػمع المجرمػوف بسػعة غفرانػك
فطمعوا ك سمع المؤمنوف بكرـ عفوؾ ك فضػل عوارفػك فرغبػوا حتػي ازدحمػت
موالي ببابك عصائب العصاة من عبادؾ ك عجت اليك منهم عجيج الضجيج بالدعاء
في بالدؾ ك لكل امل قد ساؽ صاحبه اليك محتاجا ك قلب تركه كجيب خوؼ المنع
منك مهتاجا ك انت المسئو ؿ الذي التسود لديه كجػوق المطالػب ك لمتػرزأ بنزيلػه
فظيعات المعاطب الهي اف اخطأت طريق النظر لنفسي بما فيه كرامتها فقد اصبت
طريق الفزع اليك بما فيه سالمتها الهي اف كانت نفسي استسعدتني متمردة علي ما
يرديها فقد استسعدتها اآل ف بدعائك علي ما ينجيها الهػي اف عػداني االجتهػاد فػي
ابتغاء منفعتي فلم يعدني برؾ بي فيما فيه مصلحتي الهي اف قسطت في الحكم علي
نفسي بما فيه حسرتها فقد اقسطت اآلف بتعريفي اياها من رحمتك اشػفاؽ رأفتهػا
الهي اف اجحف بي قلة الزاد في المسير اليك فقد كصلته اآلف بذخاير ما اعددته من
فضل تعويلي عليك الهي اذا ذكرت رحمتك ضػحكت اليهػا كجػوق كسػائلي ك اذا
ذكرت سخطتك بكت لها عيوف مسائلي الي اف قاؿ الهي ادعوؾ دعاء مػن لميػرج
غيرؾ بدعائه ك ارجوؾ رجاء من لميقصد غيرؾ برجائه الي اف قاؿ الهي قد علمت
حاجة نفسي الي ما تكفلت لها به من الرزؽ في حيوتي ك عرفت قلة استغنائي عنه
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من الجنة بعد كفاتي فيا من سمال لي به متفضال في العاجل التمنعنيه يوـ فاقتي اليه
في اآلجل فمن شواهد نعماء الكػريم اسػتتماـ نعمائػه ك مػن محاسػن االء الجػواد
استكماؿ االئه الهي لوال ما جهلت من امري ماشكوت عثراتي ك لوال ما ذكرت من
االفراط ماسفحت عبراتي الي اف قاؿ الهي كيف ينقل بنا اليأس الي االمسػاؾ عمػا
لهجنا بطالبه ك قد ادرعنا من تأميلنا اياؾ اسبغ اثوابه الهػي اذا هػزت الرهبػة افنػاف
مخافتنا انقلعت من االصوؿ اشجارها ك اذا تنسمت اركاح الرغبة منا اغصاف رجائنا
اينعت بتلقيال البشارة اثمارها الهي اذا تلونا من صفاتك شػديد العقػاب اسػفنا ك اذا
تلونا منها الغفور الرحيم فرحنا فنحن بين امرين فال سخطتك تؤمننػا ك ال رحمتػك
تؤيسنا الهي اف قصرت مساعينا عن استحقاؽ نظرتك فماقصرت رحمتك بنػا عػن
دفاع نقمتك الي اف قاؿ الهي ال سبيل لي الي االحتراس من الذنب اال بعصمتك ك ال
كصوؿ لي الي عمل الخيرات اال بمشيتك فكيف لي بافادة ما اسلفتني فيه مشيتك ك
كيف لي باالحتراس من الذنب ما اف لم تدركني فيه عصمتك الهػي انػت دللتنػي
علي سؤاؿ الجنة قبل معرفتها فاقبلت النفس بعد العرفاف علي مسألتها أفتدؿ علػي
خيرؾ الس يؤاؿ ثم تمنعهم النواؿ ك انت الكريم المحمػود فػي كػل مػا تصػنعه يػا ذا
الجالؿ ك االكراـ الهي اف كنت غير مستوجب لما ارجو مػن رحمتػك فانػت اهػل
علي بكرمك فالكريم ليس يصنع كل معركؼ عند من يسػتوجبه الهػي اف
التفضل ي
كنت غير مستأهل لما ارجو من رحمتك فانت اهل اف تجود علي المػذنبين بسػعة
رحمتك الهي اف كاف ذنبي قد اخافني فاف حسن ظني بك قد اجػارني الػي اف قػاؿ
الهي كيف ادعوؾ ك انا انا اـ كيف ايئس منك ك انت انت الهي اف نفسي قائمة بين
يديك ك قد اظ لها حسن توكلي عليك فصنعت بها ما يشبهك ك تغمدتني بعفوؾ الهي
اف كاف قد دنا اجلي ك لم يقربني منك عملي فقد جعلت االعتػراؼ بالػذنب اليػك
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كسائل عللي فاف عفوت فمن اكلي منك بذلك ك اف عذبت فمػن اعػدؿ منػك فػي
الحكم هنالك الي اف قاؿ الهي انك لمتزؿ بي بارا اياـ حيوتي فالتقطع بػرؾ عنػي
اياـ كفاتي الهي كيف ايأس من حسن نظػرؾ لػي بعػد ممػاتي ك انػت لمتػولني اال
الجميل في اياـ حيوتي الهي اف ذنوبي قد اخافتني ك محبتي لك قد اجارتني فتػوؿ
من امري ما انت اهله ك عد بفضلك علي من غمرق جهله الي اف قػاؿ الهػي لػوال مػا
قرفت من الذنوب مافرقت عقابك ك لوال ما عرفت من كرمػت مػارجوت ثوابػك
ك انت اكلي االكرمين بتحقيق امل اآلملين ك ارحم مػن اسػترحم فػي تجػاكزق عػن
المذنبين الي اف قاؿ الهي القتني الحسنات بين جودؾ ك كرمك ك القتنػي السػيئات
بين عفوؾ ك مغفرتك ك قد رجوت االيضيع بين ذين مسي ء ك محسن الهي اذا شهد
لي االيماف بتوحيدؾ ك انطلق لساني بتمجيدؾ ك دلي ني القراف علي فواضل جػودؾ
الي بالهلكة عيوف سخطتك
فكيف اليتهيج رجائي بحسن موعودؾ الهي اف نظرت ي
فمانامت عن استنقاذي منها عيوف رحمتك الهػي اف عرضػني ذنبػي لعقابػك فقػد
ادناني رجائي من ثوابك الهي اف عفػوت فبفضػلك ك اف عػذبت فبعػدلك فيػا مػن
اليرجي اال فضله ك اليخاؼ اال عدلػه صػل علػي محمػد ك اؿمحمػد ك امػنن علينػا
بفضلك ك التستقص علينا في عدلك الي اخر المناجػاة ك ركي فػي اخرهػا ثػم اقبػل
اميرالمؤمنين

علػي نفسػه يعاتبهػا ك يقػوؿ ايهػا المنػاجي ربػه بػانواع الكػالـ ك

الطالب منه مسكنا في دار السالـ ك المسوؼ بالتوبة عاما بعػد عػاـ مػااراؾ منصػفا
لنفسك من بين االناـ فلو دافعت يومك يا غافال بالصياـ ك اقتصرت علي القليل من
لعق ال طعاـ ك احييت مجتهدا ليلك بالقياـ كنت احري اف تناؿ اشرؼ المقػاـ ايتهػا
النفس اخلطي ليلك ك نهارؾ بالذاكرين لعلك اف تسكني رياض الخلد مع المتقين ك
تشبهي بنفوس قد اقرح السهر رقة جفونها ك دامػت فػي الخلػوات شػدة حنينهػا ك
﴿﴾747

ابكي المستمعين عولة انينها ك االف قسوة الضماير ضػجة رنينهػا فانهػا نفػوس قػد
باعت زينة الدنيا ك اثرت اآلخرة علي االكلي اكلئك كفد الكرامة يػوـ يخسػر فيػه
المبطلوف ك يحشر الي ربهم بالحسني ك السركر المتقوف انتهي.
ك نحن انما استطرفنا من فقراتها طرفا ال الجل اف بواقيهػا ليسػت فػي الدرجػة
العليا من حسن المطالب بل الجل انا اردنػا اف نقيػد هنػا مػا يناسػب منهػا الخػوؼ ك
الرجاء فانت لو تدبرت في مضامينها لوجدته

لميلمال الي جانب الخوؼ لمحػة

اال ك نظر الي جانب الرجاء نظرة ك لميؤخرق داعي الرهبة خطػوة اال ك قدمػه باعػث
الرجاء خطوة فهو ابدا متردد بين داعيي الخوؼ ك الرجاء حاذر عن محذكر القنػوط
ك االمن فاف اسمنه لذيذ مشتهي الرجاء اهزله مرعوب منظر الخوؼ فهو ابدا متػردد
بين هذين طاير بهذين الجناحين يسوقه زاجر الخوؼ ك يقودق داع الرجاء ك يهيجػه
حبه لموالق ك لو تفكرت في هذق الفقرات لوجدتها مشحونة بانواع اسباب الخػوؼ
ك علل الرجاء ك لعرفت اف المؤمن البد له من اف يكوف ابدا خائفػا راجيػا فػي جميػع
الحاالت النه اليفقد نفسه الجانية التي كجودها ذنب اليساكيه ذنب ك هو من اعظػم
اسػباب الخلػود فػي النػار ك اليفقػد ربػه الكػريم العفػو المتفضػل المبتػدئ بالنعمػػة
الداعي الي طلب الرحمة ك الجنة الواعد للمغفرة ك العفو ك االجابة فاف كػاف اليفقػد
احدهما ابدا فكيف ينقطع خوفه اك رجاؤق.
ك اعلم انه ليس الخوؼ ضد الرجاء فانهما يجب اف يجتمعا بل الخػوؼ ضػدق
االمن ك هو غير الرجاء فاف االمن هو يقين النجاة ك الرجاء توقع الخير في تػردد مػا ك
الرجاء ضدق القنوط فاف الخوؼ هو توقع الشر في تردد ك القنوط يقين الشر ك يقػين
بعدـ الخير.
بالجملة االنساف البد ك اف يكوف في كل حاؿ راجيا خائفػا اي يكػوف لػه حالػة
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بين الخوؼ ك الرجاء مركبة منهما ك لػيس مػرادي اف اليكػوف راجيػا ك ال خائفػا بػل
مرادي اف يكوف راجيا خائفا معػا يعنػي ينبغػي اف يكػوف لػه حالػة الحيػراف اليػدري
كيف يكوف حاله أيؤخذ بذنبه اـ يعفي عنه كالمقصػر الواقػف بػين يػدي السػلطاف
العطوؼ العفو الرءكؼ الشديد البطش الشديد االنتقاـ قػد كقػف شػفعاء مقبولػوف
من جهة ك مدعوا حقوؽ عليه من جهة فيكوف هػو كالهػا حيػراف اليػدري مػا يقضػي
عليه قاؿ ا﵀ سبحانه نبئ عبادي اني انا الغفور الػرحيم ك اف عػذابي هػو العػذاب
االليم فاذا صار العبد كاقفا بين هاتين الحالتين متحيرا فػي امػر نفسػه يكػوف دائمػا
خائفا راجيػا ك يعتػدؿ جناحػاق ك يقػف علػي القطػب اليميػل الػي مالحظػة المنػافع
الفضلية ك ال المضار العدلية ك يعرض عن نفسه فيتعلق به ركح الحب الواقػف فػوؽ
الخوؼ ك الرجاء فيؤثر المحبوب علي ما سػواق ك يباشػر اكامػرق ك يجتنػب نواهيػه ك
ينسي نفسه ك يستأنس بظل المحبوب ك اما الراجػي المحػض فهػو طالػب للمنػافع ك
الخائف المحض فمجتنب للمضار ك اليخلو من مالحظة نفسه ك قد مػر االدلػة علػي
ذلك في االحاديث السابقة فراجع ك نعنوف هنا فصال نذكر فيه بعض خوؼ االكليػاء
سالـ ا﵀ عليهم لتعرؼ حد الخوؼ ك تقتدي بهم صلوات ا﵀ عليهم.
فصل :في ذكر بعض خوؼ االنبياء ك االكلياء سالـ ا﵀ عليهم ففي حليةاالبرار
عن اميرالمؤمنين

اف رسوؿ ا﵀

كاف اذا قػاـ الػي الصػلوة يسػمع لصػدرق ك

جوفه ازيز كازيز المرجل علي االثافي من شدة البكاء ك قد امنه ا﵀ عزكجػل مػن
عقابه فاراد اف يتخشع لربه ببكائه ك يكوف اماما لمن اقتدي به ك عن علي بن ابرهيم
القمي في حديث عن ابيذر قاؿ دخلنا علي رسوؿ ا﵀

عشيا فرأيناق كئيبا حزينػا

فسلمنا عليه فلميرد علينا السالـ فلما اصػبحنا اتينػاق فرأينػاق ضػاحكا فرحػا مستبشػرا
فقلنا له بابائنا ك امهاتنا دخلنا عليك البارحة فرأيناؾ كئيبا حزينا ثػم عػدنا اليػك اليػوـ
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فرأيناؾ فرحا مستبشرا فقاؿ كاف قد بقي عندي مػن فػيء المسػلمين اربعػة دنػانير
لم اكػػن قسػػمتها ك خفػػت اف يػػدركني المػػوت ك هػػي عنػػدي ك قػػد قسػػمتها اليػػوـ
فاسترحت منها ك عن ابيجعفر احمد القمػي قػاؿ الصػادؽ
ذات يوـ قاعد اذ نزؿ عليه جبرئيل كئيبا فقاؿ رسوؿ ا﵀

بينػا رسػوؿ ا﵀
يا اخي جبرئيل ما لي

اراؾ كئيبا حزينا فقاؿ ك كيف الاكوف كذلك ك قد كضعت منافخ جهنم اليوـ فقاؿ
رسوؿ ا﵀

ك ما منافخ جهنم فقاؿ اف ا﵀ امر النار فاكقد عليها الف عاـ فاحمرت

ثم اكقد عليها الف عاـ فابيضت ثم اكقد عليها الف عاـ فاسودت فهي سوداء مظلمة
ظلمات بعضها فوؽ بعض فلػو اف حلقػة مػن السلسػلة التػي طولهػا سػبعوف ذراعػا
كضعت علي الجباؿ لذابت من حرها ك لو اف قطرة من الزقوـ ك الضريع قطرت في
شراب اهل الدنيا لمات اهػل الػدنيا مػن نتن هػا قػاؿ فبكػي رسػوؿ ا﵀
جبرئيل

فاكحي ا﵀ اليهما اني قد امنتكما م ن اف تذنبا فتسػتحقاف النػار ك لكػن

كونا هكذا ك قد مر في فصل اجتهاد االئمػة
غشية علي

ك بكػي

فػي العبػادة حػديث ابيالػدرداء ك

من خوؼ ا﵀ مع احاديث اخر دالة علي خوفهم صلوات ا﵀ عليهم ك

ركي في حليةاالبرار من كشػفالغمة قػاؿ قػاؿ طػاككس رأيػت رجػال يصػلي فػي
المسجد الحراـ تحت الميػزاب ك يػدعو ك يبكػي فػي دعائػه فجئتػه حػين فػرغ مػن
صلوته فاذا هو علي بن الحسين

فقلت له يا ابن رسوؿ ا﵀ رأيتك علي حالة كػذا

ك كذا ك لك ثلثة ارجو اف تؤمنك مػن الخػوؼ احػدها انػك ابػن رسػوؿ ا﵀ ك الثػاني
شفاعة جدؾ رسوؿ ا﵀ ك الثالث رحمة ا﵀ تعالي فقاؿ يا طاككس اما اني ابن رسوؿ
ا﵀ فاليؤمنني الف ا﵀ تعالي يقوؿ فال انساب بينهم يومئذ ك امػا شػفاعة جػدي
فالتؤمنني الف ا﵀ تعالي يقوؿ ك اليشفعوف اال لمن ارتضي ك اما رحمة ا﵀ فاف
ا﵀ تعالي يقوؿ اف رحمة ا﵀ قريب من المحسنين ك الاعلم انػي محسػن ك قػاؿ
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سقط لعلي بن الحسين ابن في بئر ففزع اهل المدينػة لػذلك حتػي اخرجػوق ك كػاف
قائما يصلي فمازاؿ في محرابه فقيل له في ذلك فقاؿ ماشعرت اني كنت اناجي ربا
عظيما ك عن يوسف بن اسباط قاؿ حدثني ابي قاؿ دخلت مسجد الكوفة فاذا شػاب
ينادي ك يناجي ربه ك يقوؿ في سػجودق سجد كجهي متعفرا بالتراب لخالقي ك حق
له فقمت اليه فاذا هو علي بن الحسين فلما انفجر الفجر نهضت اليه فقلػت لػه يػا بػن
رسوؿ ا﵀ تعذب نفسك ك قد فضلك بما فضلك فبكي ثم قاؿ حدثني عمر بن عثمن
عن اسامة بن زيد قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

كل عين باكية يوـ القيمة اال اربعة عػين

بكت من خشية ا﵀ ك عين فقئت في سبيل ا﵀ ك عين غضت عن محػارـ ا﵀ ك عػين
باتت ساهرة ساجدة يباهي ا﵀ بها الملئكة يقوؿ انظركا الي عبدي ركحه عندي ك
جسدق في طاعتي حتي جافي بدنه المضاجع يدعوني خوفا ك طمعا خوفا من عذابي
ك طمعا في رحمتي اشهد اني قد غفرت له ك في الحلية عػن ابنبابويػه بسػندق عػن
طاككس اليماني قاؿ مررت بالحجر فاذا انا بشخص راكع ك سػاجد فتاملتػه فػاذا هػو
علي بن الحسين فقلت يا نفس رجل صالال من اهل بيت النبوة كا﵀ الغتػنمن دعػاءق
فجعلت ارقبه حتي فرغ مػن صػلوته ك رفػع بػاطن كفيػه الػي السػماء ك جعػل يقػوؿ
سيدي سيدي هذق يػداي قػد مػددتهما اليػك بالػذنوب مملػوة ك عينػاي بالرجػاء
ممدكدة ك حق لمن دعاؾ بالندـ تذلال اف تجيبػه بػالكرـ تفضػال أمػن اهػل الشػقاء
خلقتني فاطيل بكائي اـ من اهل السعادة خلقتني فابشر رجػائي سػيدي أللضػرب
خلقت ا عضائي اـ لشرب الحميم خلقت امعائي سيدي لو اف عبدا استطاع الهػرب
من موالق لكنت اكؿ الهاربين منك لكنني اعلم اني الافوتك سيدي لو اف عذابي مما
يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه غيػر انػي اعلػم انػه اليزيػد فػي ملكػك طاعػة
المطيعين ك الينقص منه معصية العاصين سيدي ما انا ك م ا خطري هب لي بفضلك ك
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جللني بسترؾ ك اعف عن توبيخي بكرـ كجهك الهي ك سيدي ارحمني مصػركعا
علي الفراش تقلبني ايدي احبتي ك ارحمني مطركحا علي المغتسل يغسلني صالال
جيرتي ك ارحمني محموال قد تناكؿ االقرباء اطػراؼ جنػازتي ك ارحػم فػي ذلػك
البيت المظلم كحشتي ك كحدتي ك غربتي قاؿ طاككس فبكيػت حتػي عػال نحيبػي
فالتفت الي فقاؿ ما يبكيك يا يماني أكليس هذا مقاـ المذنبين قلػت حبيبػي حقيػق
علػي ا﵀ اف اليػردؾ ك جػػدؾ محمػد

قػاؿ فبينمػػا نحػن كػذلك اذ اقبػػل نفػر مػػن

اصحابه فالتفت اليهم فقاؿ معاشػر اصػحابي اكصػيكم بػاآلخرة ك لسػت اكصػيكم
بالدنيا فانكم بها مستوصوف ك عليها حريصوف ك بها مستمسكوف معاشػر اصػحابي
الدنيا دار ممر ك اآلخرة دار مقر فخذكا من ممركم لمقركم ك التهتكوا استاركم عند
من التخفي عليه اسراركم ك اخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل اف تخرج منها ابدانكم
أمارأيتم ك سمعتم ما استدرج به من كاف قبلكم من االمم ال سالفة ك القركف الماضية
ألم تركا كيف فضال مستورهم ك امطر مطر الهػواف علػيهم بتبػديل سػركرهم بعػد
خفض عيشهم ك لين رفاهيتهم صاركا حصايد النقم ك مدارج المثالت اقػوؿ قػولي
هذا ك استغفر ا﵀ لي ك لكم ك قد مر دعاؤق

الذي اكله الهػي كعزتػك ك جاللػك

المنبئ عن خػوؼ ال غايػة لػه ك ال نهايػة ك عػن كماؿالػدين بػن طلحػة الشػامي مػن
المخالفين قاؿ قاؿ افلال مولي ابيجعفر خرجػت مػع محمػد بػن علػي خارجػا فلمػا
دخل المسجد نظر الي البيت فبكي حتي عال صوته فقلت بابي انت ك امي اف الناس
ينظركف اليك فلو رفقت بصوتك قليال فقاؿ لي كيحك يا افلال ك لم الابكي لعػل ا﵀
الي منه برحمة فافوز بها عندق غدا قاؿ ثم طاؼ بالبيت ثم جاء حتػي
تعالي اف ينظر ي
ركع عند المقاـ فرفع رأسه من سجودق فاذا موضػع سػجودق مبتػل مػن كثػرة دمػوع
عينه ك كاف اذا ضحك قػاؿ الليهػم التمقتنػي ك ركي المجلسػي عػن ابنبابويػه
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بسند معتبر عن علي بن الحسين

ما معناق انه كػاف فػي بنياسػرائيل رجػل نبػاش

فمرض بعض جيرانه ك خاؼ علي نفسه اف يموت ك يسرؽ ذلك النباش كفنه فطلبػه
فقاؿ له اي جار كنت لك قاؿ كنت جارا حسنا لي فقاؿ لي اليك حاجػة قػاؿ قػل فػاف
حاجتك مقضية فاحضر عندق كفنين فقاؿ اختر احسنهما لك ك اترؾ لي اآلخر اكفػن
فيه ك اذا دفنت فالتنبش قبري ك التأخذ كفنػي فػابي النبػاش ك بػالغ المػريض حتػي
اختار احسنهما فلما مات المريض ك دفن قاؿ النباش في نفسه مايعلمه بعد موته انػي
اخذت كفنه فنبش قبرق فاذا صاح عليه صايال التفعػل فخػاؼ ك تركػه ك رجػع فقػاؿ
لولدق اي اب كنت لكم قالوا خيرا فقاؿ لي اليكم حاجة قالوا قل فاف حاجتك مقضية
قاؿ اريد اف تحرقػوا جسػدي اذا مػت ك تػدقوا عظػامي فػاذا عصػفت الػريال تنسػفوا
نصف رمادي الي البر ك نصفه الي البحر ففعلوا فاكحي ا﵀ الي البر اف اجمع ما فيػك
ك الي البحر اف اجمع ما فيك فاحياق ا﵀ ك اقامه فقاؿ له مػا حملػك علػي هػذق الوصػية
فقاؿ كعزتك فعلت ما فعلت من خوفك فقاؿ ا﵀ تعالي لما فعلػت ذلػك مػن خػوفي
الرضين عنك خصماءؾ ك البدلن خوفك باالمن ك اغفر لك ذنوبك ك عنػه مػا معنػاق
انه كاف النبي

ذات يوـ قاعدا تحت شجرة في يوـ شػديد الحػر فػاذا برجػل قػد

جاء ك نزع ثيابه ك تمعك علي التراب ك قد يضع بطنه علي التراب ك قد يمسال جبهتػه
ك يقوؿ يا نفسي ذكقي فاف عذاب ا﵀ اعظػم منهػا فنظػر اليػه النبػي
فطلبه النبي

فلػبس ثيابػه

فقاؿ له ما حملك علي ما صنعت قاؿ خوؼ ا﵀ ك اذقت نفسػي هػذا

الحر لتعلم انها التطيق عذاب ا﵀ الذي هو اشد من هذا فقاؿ لػه رسػوؿ ا﵀

لقػد

خفت ا﵀ حق خوفه فقد باهي ا﵀ بك ملئكة السماكات ثم قاؿ الصحابه ادنػوا منػه
يدعو لكم فدنوا منه فقاؿ الليه م اجمع امرنا علي الهدايػة ك اجعػل التقػوي زادنػا ك
اجعل الجنة مابنا ك عنه عن النبي

ما معناق انه كاف في الزماف السالف ثلثة يمشوف
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في طريق فجاءهم مطر فالذكا بغار فاذا بحجػر نػزؿ ك سػد علػيهم بػاب الغػار فقػاؿ
بعضهم كا﵀ الينجيكم من هذق المهلكة اال الصدؽ تعالوا نذكر ﵀ تعالي عمال يعلػم
ا﵀ انا صدقنا فقاؿ كاحد منهم الليهم اف كنت تعلم انه كاف لي اجير فعمػل لػي عمػال
علي اف يأخذ مني ارزا فغاب قبػل اف يأخػذ اجرتػه فزرعػت ارزق لػه ك اشػتريت لػه
بحاصله بقرا فلما جاء ك طلب مني اجرته قلت تلك البقر منك فقاؿ اني اطلػب منػك
قليل ارز فقلت له هذا القطيع كله من حاصل ذلك االرز ك كله لك فاعطيته ايػاق كلػه
الهي اف كنت تعلم اني فعلت ذلك من خوفػك ادفػع عنػا هػذا الػبالء فتنحػي الحجػر
قليال ك قاؿ اآلخر الهي اف كنت تعلم انه كاف لي ابواف كبيرين ك اتػي كػل ليلػة بلػبن
غنمػػي لهمػػا ك لعيػػالي ك ابطػػأت ليلػػة فنامػػا ك يصػػيال اهلػػي ك عيػػالي جوعػػا ك كنػػت
الاطعمهم كل ليلة حتي اطعم ابوي فكرهت اف اكقظهما ك كرهػت اف اطعػم عيػالي
قبلهما فبقيت عندهما خوؼ اف يسػتيقظا ك لماكػن حاضػرا فانتظرتهمػا الػي الصػبال
الهي اف كنت تعلم اني فعلت ذلك خوفا منك ففرج عنا فتنحي الحجػر ايضػا قلػيال ك
قاؿ الثالث الهي اف كنت تعلم انه كاف لي بنت عم ك احبها كثيرا ك اردت اف اخػدعها
فقالت الامكن نفسي منك حتي تاتيني بمائػة دينػار فحصػلت مائػة دينػار ك اعطيتهػا
فرضيت فلما قعدت منها مقعد الرجل من اهله قالػت خػف ا﵀ ك التكسػر خػاتم ا﵀
فقمت ك تركت الدنانير لها فاف كنت تعلم انػي فعلػت ذلػك خوفػا منػك فباعػد هػذا
البالء عنا فتنحي الحجػر ك خرجػوا ك فػي الكػافي بسػندق عػن مالػك بػن عطيػة عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ بينا اميرالمؤمنين صلوات ا﵀ عليه في مػؤل مػن اصػحابه اذ اتػاق

رجل فقاؿ يا اميرالمؤمنين انني اكقبت غالما فطهرني فقاؿ لػه يػا هػذا امػض الػي
منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كاف من غد عاد اليه فقاؿ له يػا اميرالمػؤمنين اننػي
اكقبت علي غالـ فطهرني فقاؿ له يا هذا امض الي منزلك لعل مرارا هاج بك حتي
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فعل ذلك ثلثا بعد مرته االكلي فلما ك اف في الرابعة قاؿ له يا هذا اف رسػوؿ ا﵀
حكم في مثلك بثلثة احكاـ فاختر ايهن شئت قاؿ ك ما هن يا اميرالمؤمنين قاؿ ضربة
بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت اك اهدار من جبػل مشػدكد اليػدين ك الػرجلين اك
علي قاؿ االحراؽ قاؿ اني قد اخترتها
احراؽ بالنار فقاؿ يا اميرالمؤمنين ايهن اشد ي
يا اميرالمؤمنين قاؿ خذ لذلك اهبتك فقاؿ نعم فقاـ فصلي ركعتػين ثػم جلػس فػي
تشهدق فقاؿ الليه م اني قد اتيت من الذنب ما قد علمت ك اننػي تخوفػت مػن ذلػك
فجئت الي كصي رسولك ك ابن عم نبيك فسألته اف يطهرني فخيرني ثلثة اصػناؼ
من العذاب الليهم فاني قد اخترت اشدها الليهم فاني اسأ لك اف تجعل ذلػك كفػارة
لذنوبي ك اف التحرقني بنارؾ في اخرتي ثم قاـ ك هو باؾ حتي جلس فػي الحفػرة
التي حفرها اميرالمؤمنين

ك هو يري النار تأجج حوله قاؿ فبكي اميرالمػؤمنين

صلوات ا﵀ عليه ك بكي اصحابه جميعا فقاؿ له اميرالمػؤمنين

قػم يػا هػذا فقػد

ابكيت ملئكة السماء ك ملئكة االرض فاف ا﵀ قد تاب عليك فقم ك التعاكدف شيئا مما
فعلت ك ركي المجلسي بسند معتبر عن الباقر

مػا معنػاق انػه كانػت زانيػة فػي

بنياسرائيل قد فتنت كثيرا من شباف بنياسرائيل فقاؿ بعضػهم يومػا لػو راهػا فػالف
العابد الفتتن بها فقالت كا﵀ الادخل داري حتي افتنه فقصدته في ليلتها ك دقت بابػه
ك قالػػت اكنػػي حتػػي ابيػػت فػػي بيتػػك ليلتػػي فػػابي عليهػػا فقالػػت اف بعػػض شػػباف
بنياسرائيل قصدكا بي الزنا ك فررت منهم ك اف لمتؤكني يلحقػوا بػي ك يفضػحوني
ففتال عليها الباب فلما دخلت القت جالبيبها فلما بصر بها العابد افتتن بهػا ك مػد يػدق
اليها فتذكر من ساعته فتركها ك كاف له قدر علي االثػافي تحتػه نػار فادخػل يػدق فػي
النار فقالت ما تصنع قاؿ احػرؽ يػدي لخطػائي فخرجػت ك اعلمػت بنياسػرائيل اف
العابد يحرؽ يدق فلما جاؤا كجدكا قػد احترقػت تمػاـ يػدق كبسػند معتبػر اخػر عػن
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الصادؽ

ما معناق انه كاف في بنياسرائيل عابد فضافت عندق امرأة فوسوس اليػه

الشيطاف فيها ك كلما كاف يوسوس اليه يدخل اصبعا منه في النػار حتػي يخػرج ذلػك
الخياؿ من رأسه ك لميزؿ يفعل ذلك الي الصبال فلما اصػبال قػاؿ لهػا اخرجػي فبػئس
الضيف كنت لنا ك ركي عن النبي

ما معنػاق انػه كػاف مػن زهػد يحيػي انػه دخػل

بيتالمقدس يوما فنظر الي العباد ك الرهباف ك االحبار قد لبسػوا قمصػا مػن الشػعر ك
علي رءك سهم قالنس من الصوؼ ك في اعناقهم سالسل قد ربطوها باالساطين فلما
راهم جاء الي امه فقاؿ يا امه حوكي لي قميصا من الشعر ك قلنسوة من الصوؼ حتي
اذهب الي بيتالمقدس ك اعبد ا﵀ مع العباد ك الرهباف فقالت له اصػبر حتػي يجػيء
ابوؾ نبي ا﵀ ك اشاكرق فلما جاء زكريا حكت له قوؿ يحيي فقاؿ له زكريا يا بنػي مػا
حملك علي هذا ك انت صبي فقاؿ له يحيي يا ابه أمارأيت اصغر مني قد ذاؽ المػوت
فقاؿ بلي فقاؿ زكريا المه افعلي ما يقوؿ فحاكت له قميصا من الشػعر ك قلنسػوة مػن
الصوؼ فلبسهما ك ذهب الي بيتالمقػدس فاشػتغل بالعبػادة مػع العبػاد حتػي اكػل
القميص بدنه فنظر يوما الي بدنه فػراق قػد نحػف فبكػي فػاكحي ا﵀ اليػه يػا يحيػي
أتبكي من نحافة بدنك ك عزتي ك جاللي لو نظرت الي جهنم نظػرة للبسػت قميصػا
من حديد عوض الحلس فبكي يحيي حتي تقرح كجهه بحيث انػه قػد بػدي اسػنانه
فلما انتهي خبرق الي امه جاءت باكية اليه ك اجتمع حوله عباد بنياسرائيل ك اخبػركق
اف كجهك تقرح كذا فقاؿ ماشعرت به فقاؿ لػه زكريػا لػم تفعػل ذلػك يػا بنػي انػي
سألت ا﵀ ابنا اسر به فقاؿ له يحيي يا ابه انت امرتني بػذلك ك قلػت اف بػين الجنػة ك
النار عقبة اليجوزها اال البكاءكف من خوؼ ا﵀ قاؿ له زكريا نعم يا بني انا قلت كػذا
اجهد في عبادة ا﵀ فاف ا﵀ امرؾ بامر اخر ايضا فقالت له امه يا بني اتأذف لي اف اهيئ
لك قطعتي لبادة اضعهما علػي كجنتيػك حتػي تسػترا اسػنانك ك تجػذبا دمعتػك قػاؿ
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شأنك فصنعت له قطعتي لبادة فوضعهما علي كجنتيه ك عصرت كمها فجػري المػاء
من بين اصابعها فلما ابصر زكريا منه هذق الحاؿ بكي ك توجه الي السماء فقاؿ الهػي
هػػذا ابنػػي ك هػػذا دمعػػه ك انػػت ارحػػم الػػراحمين ك كػػاف زكريػػا اذا اراد اف يعػػظ
بنياسرائيل كاف ينظر يمينا ك شماال فاف كاف يحيي حاضرا لميػذكر الجنػة ك النػار ك
كاف ذات يوـ يحيي غائبا فشرع في الموعظة فتقنع يحيي بعبائه ك جلس بػين النػاس
ك لمير زكريا يحيي فقاؿ اف حبيبي جبرئيل اخبرني اف ا﵀ تعالي يقوؿ اف في جهػنم
جبال يسمي سكرانا ك في اسفله كاد يسمي غضباف النه سعر بغضػب ا﵀ ك فػي ذلػك
الوادي بئر عمقها مسيرة مائة سنة ك في تلػك البئػر توابيػت مػن النػار ك فيهػا ثيػاب ك
سالسل ك اغالؿ من النار فلما سمع يحيي ذلك رفع رأسه ك صاح كاغفلتػاق مػا اغفلنػا
من سكراف ك توجه الي البرية فقػاـ زكريػا مػن مجلسػه ك ذهػب الػي اـ يحيػي ك قػاؿ
اطلبي يحيي فاني اخاؼ اف الترينه اال بعد موته فخرجت في طلبه حتػي كصػلت الػي
قوـ من بنياسرائيل فسألوها اين تذهبين يا اـ يحيي قالت في طلػب ابنػي يحيػي فانػه
سمع اسم النار ك توجه الي البرية فذهبت حتي كصلت الي راع فسئلته عن شاب بهػذق
الصفة ك هذق الهيئػة قػاؿ لعلػك تريػدين يحيػي قالػت نعػم قػاؿ رأيتػه اآلف فػي العقبػة
الفالنية ك قد تنقع رجالق في ماء عينه ك قد رفع رأسه الي السماء ك هو يقوؿ بعزتػك يػا
موالي الاذكؽ البارد ما لمار مكاني عندؾ فلما جاءته امه ك رأته ذهبت اليه ك كضػعت
رأسه بين ثدييها ك احلفته با﵀ اف يأتي معها الي البيت فاتي ك التمست منه اف ينزع منػه
قميص الشعر ك يلبس قميص الصوؼ فانه انعم ك الين فقبل يحيي فلػبس الصػوؼ ك
طبخت له عدسا فتناكؿ منه فغلبه النوـ الي كقت الصلوة فنودي فػي منامػه يػا يحيػي
تريد بيتا خيرا من بيتي ك تطلب جارا خيرا مني فلما سمع ذلك تنبػه فقػاؿ الهػي اقػل
عثرتي ك عزتك الاكي ظال اال ظل بيتالمقدس فقاؿ يا اماق جيئيني بقميص شػعري
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فاعطته فتعلقت به حتي تمنعه فقاؿ لها زكريا يا اـ يحيي اتركيه فقد كشف عػن قلبػه
الغطاء فالينتفع بعيش الػدنيا فقػاـ فلػبس القمػيص مػن الشػعر ك قلنسػوة الصػوؼ ك
ذهب الي بيتالمقدس ك طفق يعبػد مػع االحبػار ك الرهبػاف حتػي استشػهد ك ذكػر
الديلمي في االرشاد انه ركي اف ابرهيم

كاف يسمع منه في صلوته ازيز كػازيز

المرجل من خوؼ ا﵀ تعالي في صدرق ك كاف سيدنا رسوؿ ا﵀
اميرالمؤمنين

كذلك ك كاف

اذا قاؿ كجهت كجهي للذي فطر السػموات ك االرض يتغيػر

كجهه ك يصفر لونه فيعرؼ ذلك في كجهه من خيفة ا﵀ ك كانت فاطمة
في صلوتها من خوؼ ا﵀ ك كاف علي بن الحسين

تػنهج

يتغير كجهه فػي صػلوته مػن

خوؼ ا﵀ انتهي.
ك اني اذكرؾ يا اخي ك نفسي الغافلة اف الخوؼ حالة نفسانية ك ليس بقوؿ ك ال
عمل فاذا حصل الخوؼ في النفس انعكس عكسه في العالمة ك كقع منها في الخياؿ
ك كقع منه في الحس المشترؾ ك كقع في االخالط ك ظهر اثارق في ظػاهر البػدف ممػا
بينا ك حدث عنه الهرب ك ما كاف من الخوؼ حاصال علي هػذا الػنمط فهػو الخػوؼ
الصحيال ك هو يورث الرجاء فانك اذا خفت من معاصي ا﵀ ك االعراض عنػه هربػت
منها ك توجهت الي ا﵀ سبحانه ك شاهدت الفضل ك حصل لك الرجاء ك ما كاف سبب
الخوؼ من بدنك فهو سوداء هاجت في بػدنك ك حصػل منهػا ابخػرة رديػة سػوداء
مظلمة ك صعدت الي دماغك ك تعلق بهػا شػياطين فاكحشػوؾ مػن كجػه غلبػوا علػي
حسب كمية تلك االبخرة ك كيفيتها ك خصوصياتها فما كػاف كػذلك تلتجػي بػه مػن
ضرر شيطاف الي شيطاف ك من معصية الي معصية ك يورث ذلك لك اليػأس مػن ا﵀ ك
ذلك كالرجل الذي كاف يخاؼ كقوع الموت به فشرب الخمر الف يغفػل ك يطمػئن
ك يخاؼ من سطوة سلطاف فيلتجي الي سلطاف اخر اك يبتلي بقطاع طريق يريد كاحد
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منهم قتله فيلتجي باآلخر ك يلوذ به ك يضربه كاحد فيفر الي اخر منهم ك كلهػم قطػاع
طريق ك عدكق ك مهلكه فامثاؿ هذا الخوؼ ناشئة من االخالط الفاسدة ك هو نوع من
الماليخوليا ك يورث لك اليأس ك انت لو فتشػت اغلػب احػواؿ النػاس لوجػدتها مػن
طبايعهم ك عالمة ذلك اختالفها في المواطن فمن خاؼ ا﵀ خافه فػي جميػع اعمالػه
فمن يخافه في طهارته دكف صلوته فذلك من شيطاف تعلق به ك من رجاق في الػدنيا ك
لميرجه في اآلخرة اك في كجه دكف كجه فذلك مػن شػيطاف متعلػق ك كػذلك الػذي
يسخو بالضيافة ك اليؤدي الزكوة ك الذي يحلم في ا﵀ بزعمه ك اليغضػب ك يصػدؽ
في مواضع ال ضرر له فيها ك يكذب في مواضع يضػر بػه الصػدؽ ك هكػذا كلهػا مػن
ارض الطبايع ك سكنتها من الشياطين ك اليػػوؿ الي خير ابدا ك اغلب تقػوي النػاس ك
اعمالهم ك طاعاتهم امور طبيعية اليػػوؿ الي ا﵀ سبحانه ك االيماف ركح اذا حصل في
البدف له اقتضاء في جميع اخالقه ك احواله ك افعاله ك اقواله علي نهج كاحػد ك يعمػل
في كلها علي حسب رضاء ا﵀ ك امرق ك حكمه البتة فعالمػة الخػوؼ الصػادؽ الحػق
ظهور اثارق في البدف ك الهرب من المعاصي ك عدـ اليأس ك اجتماعه مع الرجاء كما
بينا هذا ك متعلقهما اثناف فاف االنساف يجب اف يخاؼ من مقتضػيات اعمالػه السػيئة ك
يرجو ا﵀ في فضله ك ال منافاة بينهما أالتري انك لو كاف عن يسارؾ اسد ضػار ك عػن
يمينك حافظ شجاع كلما التفت الي االسد خفته ك كلما التفت الي الحػافظ الشػجاع
رجوته ك ال حوؿ ك ال قوة اال با﵀ العلي العظيم.
فصل :في الحزف ك لما كاف الحزف قريبا من الخوؼ ك الزما له احببنػا اف نػذكر
فصال اخر للحزف ك فضله ك هو انقباض الركح الي الداخل لنفرته عن مكركق ادركه
فاف كاف المكركق قد مضي فيكوف غما ك اف كاف يتوقعه اف يقع فهو الهم فالحزف اعم
منهما ك ضدق الفرح ك هو انبسػاط الػركح الػي الخػارج لماليػم ادركػه فػاذا انقػبض
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الركح الي الداخل ك اجتمع في القلب متػأثرا عػن ذلػك المكػركق تعطػل العػين عػن
النظر ك االذف عن السماع ك اللساف عن النطق ك االعضػاء عػن الحركػة ك لربمػا اشػتد
احتقاف الحرارة في القلب ك صعدت الي الرأس ك جري الػدمع كمػا قػاؿ ا﵀ تعػالي
تري اعينهم تفيض من الدمع حزنا اف اليجدكا مػا ينفقػوف ك الحػزف فػي العػالم
المملو من المكارق ك اآلالـ من عالمات الشعور ك الحس فػاف ذا الحػس يتػألم ك مػن
الحس له اليتألم كالميت فالعاقل في الدنيا محزكف ابدا.
ك اعلم اف الحزف حزناف حزف مذموـ ك حزف ممدكح اما الحزف المذموـ فهػو
الحزف علي فوت ما فات من الدنيا ك نعيمها ك ذلك مػن شػدة حػب الػدنيا ك هػو مػن
جنود الجهل ك لذلك عد موالنا الصػادؽ

الفػرح مػن جنػود العقػل ك الحػزف مػن

جنود الجهل ك ذلك اف الفػرح منبعػث عػن الرضػا بقضػاء ا﵀ ك الحػزف منبعػث عػن
السخط بفوات الػدنيا ك ذلػك مػذموـ ك امػا الحػزف الممػدكح فهػو الحػزف بنقصػاف
االيماف ك تفريط العمر ك التقصير في طاعة ا﵀ ك طاعة رسوله ك طاعػة اكليائػه ك فػي
اداء حقوقهم ك ذلك من قوة العقل ك من خواصه ك عالمته ك ذلػك يػورث االعػراض
عن الدنيا ك االقباؿ الي ا﵀ تعالي بخالؼ الحزف االكؿ فانػه يػورث االدبػار عػن ا﵀
عز ك جل ك االقباؿ الي الدنيا ك بينهما بوف بعيد اكثر من الثريا الػي الثػري ك لػنعم مػا
قاؿ الديلمي ليس العجب من اف يكوف االنساف حزينا بل العجب انه كيف يخلو مػن
الحزف ساعة كاحدة ك كيف اليكوف كذلك ك هو يصبال ك يمسػي علػي جنػاح سػفر
بعيد اكؿ منازله الموت ك موردق القبر ك مصدرق القيمة ك موقفه بين يػدي ا﵀ تعػالي
اعضاؤق شهودق ك جوارحه جنودق ك ضمايرق عيونه ك خلواتػه عيانػه يمسػي ك يصػبال
بين نعمة يخاؼ زكالها ك منية يخػاؼ حلولهػا ك بليػة اليػأمن نزكلهػا مكتػوـ االجػل
مكنوف العلل محفوظ العمل صريع بطنته ك عبد شهوته ك عريف زكجته متعػب فػي
﴿﴾727

كل احواله حتي في اكقات لذته بين اعداء كثيرة نفسه ك الشيطاف ك االهػل ك العائلػة
يطلبونه بالقوت ك حاسدق يحسدق ك جار يؤذيه ك اهل يقطعونػه ك قػرين سػوء يريػد
حتفػػه ك المػػوت موجػػه اليػػه ك العلػػل متقػػاطرة عليػػه ك لقػػد جمػػع هػػذا كلػػه مولينػػا
اميرالمؤمنين

قاؿ عين الدهر تطرؼ بالمكارق ك النػاس بػين اجفانػه الػي اخػر

كالمه ك في كتاب االثنيعشرية عن علي بن الحسػين

النػاس فػي زماننػا علػي

ست طبقات اسد ك ذئب ك ثعلب ك كلب ك خنزير ك شاة فاما االسػد فملػوؾ الػدنيا
يحب كل كاحد اف يغلب ك اليغلػب ك امػا الػذئب فتجػاركم يػذموف اذا اشػتركا ك
يمدحوف اذا باعوا ك اما الثعلب فهؤالء الذين يأكلوف باديانهم ك اليكوف في قلوبهم
ما يصفوف بالسنتهم ك اما الخنزير فهؤالء المخنثوف ك اشباههم اليدعوف الي فاحشة
اال اجابوا ك ام ا الكلب يهر علي الناس بلسانه ك يكرمه الناس من شر لسانه ك اما الشاة
فالمؤمن تجز شعورهم ك تؤكل لحومهم ك يكسر عظمهم فكيف يصنع الشػاة بػين
اسد ك ذئب ك ثعلب ك كلب ك خنزير انتهي ،اقوؿ اليكاد يسلم ك ينجػو مػن ايػديهم
فكيف يفرح المؤمن ك هو في كل حاؿ يخاؼ حلوؿ اآلفػات عليػه مػن كػل جانػب
يركي عن افالطػوف انػه قػاؿ االفػالؾ قسػي ك الحػوادث سػهاـ ك انػت غػرض ك ا﵀
الرامػي فػػاين المفػػر فسػػمع ذلػػك حكػػيم فقػاؿ ففػػركا الػػي ا﵀ ك لػػنعم مػػا قػػاؿ ك فػػي
مصباحالشريعة قاؿ الصادؽ

الحزف من شػعار العػارفين لكثػرة كاردات الغيػب

علي سرايرهم ك طوؿ مباهاتهم تحت سر الكبرياء ك المحزكف ظاهرق قبض ك باطنه
بسط يعيش مع الخلػق عػيش المرضػي ك مػع ا﵀ عػيش القربػي ك المحػزكف غيػر
المتفكر الف المتفكر متكلف ك المحزكف مطبوع ك الحزف يبدك من الباطن ك الفكر
يبدك من المتجددات ك بينهما فرؽ قاؿ ا﵀ عزكجل انما اشكو بثي ك حزني الػي
ا﵀ ك اعلم من ا﵀ ما التعلموف فبسبب ما تحت الحزف علم خص به مػن ا﵀ دكف
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العالمين ك ركي في االرشاد اف النبػي

كػاف دائػم الفكػر متواصػل الحػزف فػاف

الحزف من اكصاؼ الصالحين ك اف ا﵀ تعالي يحب كل قلب حزين ك اذا احػب ا﵀
قلبا نصب فيه نائحة الحزف ك اليسكن الحزف اال قلبا سليما ك قلب ليس فيه الحػزف
خراب ك لو اف محزكنا كاف في امة لػرحم ا﵀ تلػك االمػة ك فػي جامعاالخبػار عػن
اميرالمؤمنين

عالمات المؤمن اربعة اكله كاكل المرضي ك نومه كنوـ الغرقي

ك بكاؤق كبكاء الثكلي ك قعودق كقعود الواثب ك عنه

المؤمن يكوف صادقا فػي

الدنيا راعي القلب حافظ الحدكد الي اف قاؿ كثير التبسم دائم الحزف كثير التفكػر
قليل النوـ ك الضحك ك قاؿ دخل سلماف علي اميرالمؤمنين

فقاؿ كيف اصبحت

يا اميرالمؤمنين قاؿ اصبحت كا﵀ مشغوؿ القلب بثماف خصاؿ فقاؿ سلماف ك ما هن
يا اميرالمؤمنين فقاؿ اف ا﵀ يطالبني بالفرض ك ا لنبي بالسنة ك الملك بصدؽ اللساف
ك النفس بالشهوة ك العياؿ بالقوت ك ملك الموت بالركح ك القبر بالجسد ك منكر ك
نكير باقامة الحجة فالويل كػل الويػل يػا سػلماف لمػن لم يكػن فيػه هػذق الخصػاؿ
كقيلللحسين بن علي

كيف اصػبحت يػا بػن رسػوؿ ا﵀ قػاؿ اصػبحت ك ربػي

فوقي ك النار امام ي ك الموت يطلبني ك الحساب محدؽ بي ك انا مرتهن بعملي الاجد
ما احب ك الادفع ما اكرق ك االمور بيد غيري فاف شاء عذبني ك اف شاء عفي عني فأي
فقير افقر مني قاؿ قلت الميرالمؤمنين

كيف اصبحت قاؿ كيف يصبال من كاف

﵀ عليه حافظاف ك علم اف خطاياق مكتوبة في الديواف فاف لميرحمه ربػه فمرجعػه
الي النيراف ك قيل لسلماف الفارسي رضي ا﵀ عنه كيف اصػبحت قػاؿ كيػف يصػبال
من كاف الموت غايته ك القبر منزله ك الديداف جوارق فاف لميغفر فالنار مسكنه ك فػي
الكافي عن اميرالمؤمنين

في صفات المؤمن بشرق في كجهه ك حزنػه فػي قلبػه

كعػػن عمػػرك بػػن جميػػع العبػػدي عػػن ابيعبػػدا﵀
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شػػيعتنا الشػػاحبوف الػػذابلوف

الناحلوف الذين اذا جنهم الليل استقبلوق بحزف الي غير ذلك من االخبار.
ك اعلم اف الحزف من جبلة ركح االيماف فاف المؤمن اذا رأي من نفسه التقصػير
في حق موالق الذي خلقه ال من شيء اليبرح عن الحزف السػيما اذا تفكػر فػي قصػر
العمر ك غلبة النفس ك استحواذ الشيطاف ك ضعف العقػل ك كثػرة المكػارق ك العوايػق
الدنياكية المانعػة عػن التفػرغ للطاعػة ك العبػادة ك اصػالح الػنفس ك لكػن مػع ذلػك
اليمنعه حزنه ذلك عن التبسم في كجوق المؤمنين ك البشر في كجػه االهػل ك االكالد
ك االخواف فاف الحزف الذي من الطبيعة يمنع االنساف عن البشر الطبيعي فػاف الطبيعػة
لها جهة كاحدة ك اما الحزف الػذي هػو مػن طبػاع ركح االيمػاف فالينػافي البشػر فػي
كجوق االخواف فاف ركح االيماف من نور الرحمن مستوؿ علي الطبايع يسػتعمل كػل
طبع في محله بال مصادمة ك ممانعة فلو كاف سبب الحزف في يمينه ك سبب الفرح في
شماله يحزف اذا نظر الي اليمين ك يفػرح اذا نظػر الػي الشػماؿ فػي انػين متقػاربين ك
ذلك هػو الفػرؽ فػي الصػفات الطبعانيػة ك الصػفات االيمانيػة فااليمػاف يجمػع بػين
المتضادات ك الطبع يختص باحدي الجهات.
ك اعلم اف الحزف الذي هو من ركح االيماف ليس يورث الكسالة عػن االعمػاؿ
الصالحة بل يكوف باعثا لصاحبه علي المسارعة الي الجد ك االجتهاد في الطاعػة مػن
غيػػر كسػػالة ك ال سػػامة بخػػالؼ الحػػزف الطبيعػػي فانػػه يػػورث الكسػػالة ك السػػامة ك
االنضجار ك الماللة ك اعلم اف المؤمن المحزكف اذا حزف علي ما فرط من عمرق بادر
الي العمل ليلحق بالسابقين ك سػارع الػي السػلوؾ الػي رب العػالمين ك مثػل هػذا اف
االنساف اذا تأخر في سفرق عن السفر فاف قعد في محله ك حزف علي تفريطػه ك بكػي
علي تقصيرق فاته السابقوف ك لحقػه المتػأخركف ك جػازكا عنػه فبقػي منفػردا يقطعػه
قطاع الشياطين ك اف بادر الي المشي اكؿ ما تنبه لحق السػابقين ك فػات المتػأخرين ك
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امن من شر الشياطين ك قطاع طريق الدين فيا حبيبي اف كنت محزكنا علي ما فرطت
ك متألما مما قصرت التجعل حزنك سبب تأخرؾ عن السفر ك علة اخػري لتقصػيرؾ
في السلوؾ بل بادر مسارعا الي السلوؾ لعلك تجبر كسر ما فرطػت فػي هػذق المػدة
الباقية من عمرؾ فاف السفر طويل ك الزاد قليل ك االمر جليل ك العػايق كثيػر ك العمػر
قصير ك اياؾ ثم اياؾ من الحزف الطبيعي فانه يقعد السالك ك يثبطه ك يكوف كباال عليه
ك سبب ندامة يوـ القيمة كفقنا ا﵀ ك ساير المؤمنين للطاعػات ك جنبنػا عػن السػيئات
بحق محمد ك اله سادة البريات عليهم افضل الصلوات ك لما كاف مػن اثػار الخػوؼ ك
الحزف البكاء احب اف اعنوف فصال في امر البكاء.
فصل :في البكاء من خشية ا﵀ اعلم اف الركح لما هرب من ظػاهر البػدف خوفػا
من ضرر ما علم ضررق ك توقع غايلته اجتمع في القلب ك تقلص من االطػراؼ فاشػتد
حرارة القلب السيما ك يجتمع الدـ بمشايعته في القلب ك يجتمع حرارة البػدف كلهػا
في القلب فتصعد من القلب الي الدماغ ك الرأس ك ذلك اذا كػاف الخػوؼ بقػدر ك اال
فاليجسر الركح اف يتوجه الي الدماغ ك الرأس ك الوجه السػيما اذا انطبػع صػورة مػا
يخافه في دماغه فيهرب الركح من تلػك الصػورة ك يعطػل الػدماغ بالجملػة اذا كػاف
الخوؼ بقدر يصعد الحرارة الي الوجه ك الرأس فتذيب الرطوبػات الجامػدة هنػاؾ
الف الدماغ خلق في ظاهرق باردا رطبا ك يصعد ابخػرة الػدـ الػي الػدماغ فتحػل تلػك
الرطوبات الجامدة الغليظة اللزجة فتجري من المنافذ من العين ك المنػاخر هػذا ك اذا
توجه الحرارة الي العين سخنت ك هي شحمانية ك خيف عليهػا السػيالف فيجػري ا﵀
تلك الرطوبات المالحة من العين لحفظها فاف الملال يجمػد الشػحم ك سػبب ملوحػة
الدمع عمل الحرارة في الرطوبة الغليظة كما يحصل الملال في المالحة بسبب عمػل
حرارة الشمس في الرطوبات الممزكجة بلطائف االرض التي هي سػبب غلظتهػا ك
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لذا تجمد الملال بعد االنحالؿ ك حصوؿ الملوحػة فيػه ك ذلػك لغلظتػه بالجملػة هػذا
سبب الدمعة الطبيعية ك لربما يكثر الدمعػة فتقػرح االجفػاف ك يجػري الػدـ ك لربمػا
يصعد الدـ بصعود الحػرارة الػي الوجػه ك العػين فيجػري مػن اآلمػاؽ اذا زاد الػدـ ك
خرؽ العركؽ ك لذلك يحمر الوجنتاف ك الشفاق ك جوؼ الفم ك ربما يشتد الحػرارة ك
اليكفي القلب التركح بالنفس المتعارؼ يطيل النفس ك يزفر صعداء لكي يسػتريال
ك ربما اليكفيه الزفرة فيصعق ك يشهق ك يصيال لعله يفيق من الحرارة ك لربما ينهج ك
يقع له البهرة ك تعاقب االنفاس العالية بسرعة ك اف اشتدت الحرارة ك الخػوؼ ربمػا
يحصل للدـ ك رطوبات الصدر غلياف ك ازيز كػازيز المرجػل كمػا كػاف يسػمع مػن
صدر النبي

حاؿ الصلوة ك كلما يكػوف الػدـ ارؽ ك رطوبػات البػدف ارؽ يكػوف

الدمع اغزر ك القلب ارؽ ك اشد رحمة ك لذلك يكوف جرياف دمع المرتاضػين اسػرع
ك مقدارق منهم اكثر ك قلوب المترفين ك المنعمين اقسي ك دمعهم اقل ك الجل ترقيق
الدـ يغزر العدس الدمعة ك كانت تطعم اـ يحيي

يحيي العدس ك لربمػا يجػري

الدمع من شدة الفرح لتوجه الحرارة الي الظاهر ك الي الوجه الذي هػو بػاب القلػب
فتعمل في الرطوبات ك ترققها ك تجريها من العين ك لربما يبكػي االنسػاف مػن شػدة
الحزف فاف الحرارة تجتمع في القلب ك الرأس بسبب الحزف فيشتد الخيػاؿ ك الفكػر
في باعث الحزف فهذا سػبب البكػاء ك منشػاؤق الطبيعػي فاالنسػاف اذا خػاؼ مػن ا﵀
سبحانه ك مػن عدلػه بتوجهػه الػي مقتضػيات اعمالػه اك حػزف مػن صػدكر االعمػاؿ
القبيحة عنه ك تفريطه في طاعة ربه ك اتالؼ عمرق فػي االباطيػل اك مصػيبة احبائػه ك
ساداته جري دمعه ك عال زفيرق ك شهق ك صعق ك اذا اشػتد ذلػك ربمػا غشػي عليػه ك
انصرؼ الركح عن الظاهر بالكلية ك لربما طاؿ غشيته ك جمػد دـ االطػراؼ ك انسػد
مجاري الركح فمات ك انخنق الركح في القلب.
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فاذا عرفت ذلك فاستمع الي فضل البكاء ك اثػارق قػاؿ ا﵀ تعػالي أفمػن هػذا
الحديث تعجبوف ك تضحكوف ك التبكوف ك قاؿ فليضحكوا قليال ك ليبكوا كثيرا
ك قاؿ في مدح قوـ تري اعينهم تفيض من الدمع حزنا االيجدكا ما ينفقوف ك قاؿ
في مدح قوـ اخرين ك تري اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا مػن الحػق ففػي
جامعاالخبار عن النبي

انه قاؿ يباهي ا﵀ الملئكة بخمسة بالمجاهدين ك الفقراء

ك االناسي الذين يتواضعوف ﵀ تعالي ك الغني الذي يعطي الفقػراء كثيػرا ك اليمػن
عليهم ك رجل يبكي في خلوة من خشية ا﵀ عز ك جل ك قاؿ النبي

كل عين باكية

يوـ القيمة اال ثلث اعين عين بكت من خشية ا﵀ ك عين غضت عن محارـ ا﵀ ك عين
باتت ساهرة في طاعة ا﵀ ك قاؿ

من بكي علي ذنوبه حتي يسػيل دموعػه علػي

لحيته حرـ ا﵀ ديباجة كجهه علي النار ك قاؿ

من خرج من عينيه مثل الذباب من

الدمع من خشية ا﵀ امنه ا﵀ به يوـ الفزع االكبر ك عن الحسين بن علي

انه قاؿ

ما من عبد قطرت عيناق قطرة اك دمعت دمعة اال بوأق ا﵀ تعالي بها في الجنة الخبر،
كقاؿ الحسن بن علي

البكاء من خشية ا﵀ نجاة من النار ك عن النبي

مػا مػن

مؤمن يبكي من خشية ا﵀ اال غفر ا﵀ ذنوبه ك اف كانت اكثر من نجوـ السماء ك عدد
قطر البحار ثم قرأ فليضحكوا قليال ك ليبكػوا كثيػر ا جػزاء بمػا كػانوا يكسػبوف
كقاؿ

حرمت النار علي عين بكت من خشية ا﵀ ك قاؿ

ماتقطر فػي االرض

قطرة احب الي ا﵀ تعالي من قطرة دمع في سواد الليل من خشية ا﵀ اليراق احد اال
ا﵀ عزكجل ك ركي المجلسي بسند معتبر عن النبي

ما معناق من ذرفت عينه مػن

خشية ا﵀ كاف له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة مكلل بالدر ك الجوهر
ك فيه ما ال عين رأت ك ال اذف سمعت ك الخطر علي قلب بشر ك عػن الصػادؽ

مػا

معناق ربما يكوف بين المرء ك بين الجنة اكثر مما بين الثري الي العرش لكثرة ذنوبػه
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فما هو اال اف يبكي من خشية ا﵀ ندما عليها حتي يصير بينه ك بينهػا اقػرب مػن جفنػه
الي مقلته ك عنه

ما معناق رب ضاحك باللهو ك اللعب في الػدنيا يكثػر بكػاؤق يػوـ

القيمة ك رب باؾ في الدنيا علي ذنوبه خػائف يكثػر يػوـ القيمػة سػركرق ك ضػحكه
كفػػي الوسػػائل عػػن ابنبابويػػه عػػن ابيبصػػير عػػن ابيعبػػدا﵀ الصػػادؽ جعفػػر بػػن
محمد

قاؿ كاف فيما كعظ ا﵀ به عيسي بن مريم

اف قاؿ يا عيسي بن البكر

البتوؿ ابك علي نفسك بكاء من قد كدع االهل ك قال الدنيا ك تركها الهلها ك صارت
رغبته فيما عند ا﵀ ك في ارشادالديلمي عن ابيعبدا﵀
عيسي

قاؿ اكحي ا﵀ تعالي الي

يا عيسي هب لي من عينيك الدموع ك م ن قلبػك الخشػوع ك مػن بػدنك

الخضوع ك اكحل عينيك بميل الحزف اذا ضحك البطالوف ك قم علي قبور االمػوات
فنادهم برفيع صوتك لعلك تأخذ موعظتك منهم ك قػل انػي الحػق فػي الالحقػين
كقاؿ

البكاءكف خمسة ادـ ك يعقوب ك يوسف ك يحيي بن زكريا ك فاطمػة

فاما ادـ فانه بكي علي الجنة حت ي صار في خديه امثاؿ االكدية ك بكي يعقوب علي
يوسف حتي ذهب بصرق ك بكي يوسف علي يعقوب حتي تأذي به اهل السجن ك
قالوا اما اف تبكي بالليل ك تسكت بالنهار اك تبكي بالنهار ك تسكت بالليػل ك بكػت
فاطمة

علي فراؽ رسوؿ ا﵀

حتي تأذي اهل المدينػة فكانػت تخػرج الػي

البقيع فت بكي فيه ك بكي علي بن الحسين

عشرين سنة ك مارأي اكال ك ال شاربا

اال ك هو يبكي فالموق في ذلك فقػاؿ انػي لم اذكػر مصػارع ابػي ك اهػل بيتػي اال ك
خنقتني العبرة ك قاؿ اميرالمؤمنين

اف ﵀ عبادا كسػرت قلػوبهم مػن خشػية ا﵀

فاسكتتهم عن النطق ك انهم لفصحاء الباء نػبالء يسػت بقوف اليػه باالعمػاؿ الصػالحة
الزكية اليستكثركف له الكثير ك اليرضوف له بالقليل يركف في انفسهم انهم اشرار ك
انهم الكياس ابرار ك اكحي ا﵀ الي موسي ماتزين لي المتزينوف بمثل الزهػد فػي
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الدنيا ك ماتقرب الي المتقربوف بمثل الورع من خشػيتي ك ماتعبػد لػي المتعبػدكف
بمثل ا لبكاء من خيفتي فقاؿ موسي يا رب بم تجازيهم علي ذلك فقاؿ اما المتزينوف
بالزهد فاني ابيحهم جنتي ك اما المتقربوف بالورع عن محارمي فاني انحلهم جنانا
اليشركهم فيها غيرهم ك اما البكاءك ف من خيفتي فاني افتش الناس ك الافتشهم حياء
منهم ك في الكافي نحوق اال انه قاؿ اما البكاءك ف من خشيتي ففي الرفيق االعلي ك اما
الورعوف عن معاصي فاني افتش الناس ك الافتشػهم ك قػاؿ رسػوؿ ا﵀
عليك بالبكاء من خشية ا﵀ يبني لك بكل قطرة الف بيت في الجنة ك قاؿ
باكيا في امة لرحم ا﵀ تلك االمة لبكائه ك قاؿ

يػا علػي
لو اف

اذا احب ا﵀ عبدا نصب في قلبه

نائحة من الحزف فاف ا﵀ تعالي يحب كل قلب حزين ك اذا ابغض ا﵀ عبدا نصب في
قلبه مزمارا من الضحك ك اليدخل النار من بكي من خشية ا﵀ حتي يعود اللبن الي
الضرع ك لنيجتمع غبار في سبيل ا﵀ ك دخاف جهنم في منخري مؤمن ابدا كقاؿ
البكاء من خشية ا﵀ يطفئ بحارا من غضب ا﵀ ك قد كبخ ا﵀ تعالي علي ترؾ البكاء
عند استماع القراف عند قوله أفمن هذا الحديث تعجبوف ك تضحكوف ك التبكوف
ك مدح الذين يبكوف عند استماعه بقوله ك اذا سمعوا ما انزؿ الػي الرسػوؿ تػري
اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولوف ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين
ك قاؿ

لكل شي ء كيل اك كزف اال البكاء فاف الدمعة تطفئ بحارا من النار ك ركي

اف يحيي بن زكريا بكي حتي اثرت الدموع في خديه ك عملت لػه امػه لبػادا علػي
خديه تجري عليها الدموع ك قاؿ الحسن
ك ركي اف النبي

مادخلت علي ابي قط اال كجدته باكيا

بكي حين كصل ابنمسعود في قراءته عليه فكيػف اذا جئنػا

من كل امة بشهيد ك جئنا بك علي ه ؤالء شهيدا فانظركا الي الشاهد كيف يبكي ك
المشهودعليهم يضحكوف كا﵀ لوال الجهل لماضػحكت سػن ك كيػف يضػحك مػن
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يصبال ك يمسي اليملك نفسه ك اليدري ما يحدث عليه من سلب نعمة اك نزكؿ نقمة
اك مفاجاة منية ك امامه يوـ يجعل الولداف شيبا يشيب الصغار ك يسكر الكبار ك يوضػع
ذكات االحماؿ ك مقدارق في قوله خمسينالف سػنة ك قػاؿ النبػي

مػا مػن قطػرة

احب الي ا﵀ من قطرة دمع خرجت من خشية ا﵀ ك من قطرة دـ سفكت في سبيل
ا﵀ ك ما من عبد بكي من خشية ا﵀ اال سقاق ا﵀ من رحيق رحمته ك ابدله ا﵀ ضحكا
ك سركرا في جنته ك رحم ا﵀ من حوله ك لو كانوا عشرينالفا ك مااغركرقػت عػين
من خشية ا﵀ اال حرـ ا﵀ جسدها علي النار ك اف اصابت كجهه لميرهقه قتر ك ال ذلة
ك لو بكي عبد في امة لنجي ا﵀ تلك االمة لبكائه ك قاؿ

من بكي من ذنب غفر له

ك من بكي من خوؼ النار اعاذق ا﵀ منها ك من بكي شوقا الي الجنة اسكنه ا﵀ فيها ك
كتب له االماف من الفزع االكبر ك من بكي من خشػية ا﵀ حشػرق ا﵀ مػع النبيػين ك
الصديقين ك الشهداء ك الصالحين ك حسن اكلئك رفيقا ك قاؿ
ا﵀ مفتاح الرحمة ك عالمة القبوؿ ك باب االجابة ك قاؿ

البكاء مػن خشػية

اذا بكي العبد من خشية

ا﵀ تحاتت عنه الذنوب كما يتحات الورؽ فيبقي كيوـ كلدته امه ك ركي الكلينػي
بسندق عن محمد بن مركاف عن ابيعبدا﵀

قاؿ ما من شيء اال ك له كيل اك كزف

اال الدموع فاف القطرة تطفئ بحا را من نار فػاذا اغركرقػت العػين بمائهػا لميرهػق
كجهه قتر ك ال ذلة فاذا فاضت حرمها ا﵀ علي النار ك لو اف باكيا بكي في امة لرحموا
ك في عدةالداعي قاؿ الصادؽ

اذا اقشعر جلدؾ ك دمعػت عينػاؾ ك كجػل قلبػك

فدكنك دكنك فقد قصدؾ قصدؾ ك في القدسي ك عزتي ك جاللي ماادرؾ العابدكف
ما ادرؾ البكاء عندي شيئا ك اني البني لهم في الرفيع االعلي قصرا اليشاركهم فيه
غيرهم ك فيما اكحي الي موسي

ك ابك علي نفسك ما دمت في الدنيا ك تخػوؼ

العطب ك المهالك ك اليغرنك زينة الدنيا ك زهرتهػا ك عػن اميرالمػؤمنين سػالـ ا﵀
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عليه لما كلم ا﵀ موسي

قاؿ ال هي ما جزاء من دمعت عيناق من خشػيتك قػاؿ يػا

موسي اقي كجهه من حر النار ك امنه يوـ الفزع االكبر ك من خطبػة الػوداع لرسػوؿ
ا﵀

ك من ذرفت عيناق من خشية ا﵀ كاف له بكل قطرة من دموعه مثل جبل احد

يكوف في ميزانه من االجر ك كاف له بكل قطرة عين في الجنة علي حافتيها من المدائن
ك القصور ما ال عين رأت ك ال اذف سمعت ك الخطر علي قلب بشر ك عن ابيجعفر سالـ
بل كجهه مػن الػدموع
ا﵀ عليه اف ابرهيم علي نبينا ك اله ك عليه السالـ قاؿ الهي ما لعبد ي
من مخافتك قاؿ تعالي جزاؤق مغفرتي ك رضواني يوـ القيمة انتهي.
ك اعلم اف البكاء سػالح المػؤمن الضػعيف كمػا اف البكػاء سػالح االطفػاؿ بػه
يأخذكف ما يشتهوف ك قد جعل ا﵀ فػي جبلػة النفػوس الػرحم ك الرقػة علػي البػاكين
فضال عن البكائين ك ال شك اف النفوس خلقت علي طبػق مشػية ا﵀ ك صػورت علػي
هيئتها ما لميبدؿ خلقها ك الذي عليه جملتها لػيس مػن المبػدالت بػل هػو مػن اصػل
الفطرة الموافقة لصفة مشية ا﵀ فليس ذلك اال اف ا﵀ سبحانه يػرحم علػي البػاكين ك
مجازات الباكين بالرحمة في الظهور ك الصعود ك اال ففي الوجػود ك النػزكؿ رحمػة
ا﵀ مقدمة علي الباكين ك ما لميذكر ا﵀ الرب عبدق بالرحمة لميرؽ قلب عبدق فانػه
مثاؿ مشية ا﵀ تابع لها ك ما لمتضحك انت لميضحك مثالك فػي المػراة ك مػا لمتنظػر
اليه لمينظر اليك فما لميذكر الرب عبدق بالرحمة لميػرؽ قلػب العبػد ك مػا لميػرؽ
قلبه لميجر دمعه فالباكي يشمله رحمة ا﵀ قبل اف يفيض دمعته فاذا شمله رحمػة ا﵀
لميشق ك اذا دعا ا﵀ سبحانه بتخشع حصل له برحمة ا﵀ استجيب لػه ك سػر ذلػك اف
المسئوؿ لو صلب عند سؤاؿ السائل قلبه لميتأثر من مسػألة السػائل ك لميمػل اليػه ك
الي قضاء حاجته ك ذلك يكوف عند المنافرة التامػة بػين السػائل ك المسػئوؿ ك اف رؽ
قلب المسئوؿ عند سؤاؿ السائل ك ذلك عند مناسبتهما ك مناسبة الحاجة قضي حاجته
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ك جبر كسرق ك امدق بما عندق ك ذلك اف المتناسبين كاعضاء بدف كاحد ك طبع البػدف
يمد كل عضو علي حسبه ك حسب حاجته ك يستعمل كل عضو في حاجة كل عضػو
ك يتألم ساير االعضاء عند تألم عضو كاحػد فػاف الػم االعضػاء بركحهػا ك الػركح هػو
المتألم بتألم العضو المػػوؼ فالجل ذلك يتألم جميع االعضػاء فػاذا رأيػت بالسػائل
ضرا ك حاجة رؽ قلبك فاف الركح الكلية صلوات ا﵀ عليها هي المتألمة بتألم السائل
ك انت حي به ك هو يرؽ له فترؽ له فاليرحم احد احدا اال اذا رحمػه ا﵀ قبػل رحمػة
الراحم كما في الصحيفة فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء اثري ك ال نسػياف
لما سبق من ذميم فعلي لكن لتسػمع سػماؤؾ ك مػن فيهػا ك ارضػك ك مػن عليهػا مػا
اظهرت لك من الندـ ك لجأت اليك فيه من التوبة فلعل بعضهم برحمتك يرحمني
علي لسوء حالي الدعاء ،فهو الرحيم القاضي لحاجػة
لسوء موقفي اك تدركه الرقة ي
السائلين من كل راحم ك قاض ك اليناؿ السائل الحي بتلك الحيوة ضر ك رقة اال ك قػد
اصاب ركحه الضر ك الرقة قاؿ اميرالمؤمنين

يا رميلة انا نمرض لمرضكم فكما

يرؽ قلب السائل يرؽ ركحه ك ما به حيوته ك يرحمه ا﵀ جل جالله برحمة اكليائػه ك
يرؽ له برقة اكليائه ك يحزف له بحزف اكليائه ك لو قاؿ قائل اف ا﵀ يبكي لعبدق الباكي
ببكاء اكليائه فاف بكاء اكليائه هو بكاؤق ال غير لميقل شططا كمػا ركي فػي القدسػي
اف برخا يضحكني كػل يػوـ ثلػث مػرات ك فػي القدسػي قػد نسػب ا﵀ الػي نفسػه
المرض ك االستطعاـ ك االستسقاء الي غير ذلك من النسب التي التحصي كثرة فهػذا
ايضا من ذلك الباب فاذا بكي الولي االعظم لبكػاء كليػه كمػا مػر فػي حػديث ذلػك
الالطي ينسب الي ا﵀ فاف جميع ما منهم من ا﵀ ك جميع مػا الػيهم الػي ا﵀ فػاذا بكػي
ا﵀ علي عبد ك رؽ له جبر كسرق لدفع االذي عنه فاف اذاق اذاق ك ضرق ضػرق الػذين
يؤذكف ا﵀ ك رسوله اآليػة ،فقضػاء حاجػة المػؤمن قضػاء حاجػة ا﵀ مػن ذا الػذي
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يقرض ا﵀ قرضا حسنا فافهم ك لو كاف للناس تحمل لذكرت اسرارا عجيبة ك ال قوة
اال با﵀ ك لكن ال خير في كثير منهم.
بالجملة البكاء من اآلثار الدالة بالحق علي الرحمة ك اشد الناس بكػاء احقهػم
بالرحمة فالجل ذلك كاف االكلياء الذين هم نفس ا﵀ التي كتب عليها الرحمة كمػا
قػػاؿ عػػز مػػن قائػػل كتػػب علػػي نفسػػه الرحمػػة اشػػد النػػاس بكػػاء ألمتسػػمع اف
اميرالمؤمنين

قاؿ اف رسوؿ ا﵀

كاف اذا قػاـ الػي الصػلوة يسػمع لصػدرق ك

جوفه ازيز كازيز المرجل علي االثافي من شدة البكاء ك قد امنه ا﵀ عز ك جل مػن
عقابه فاراد اف يتخشع لربه ببكائه ك يكوف اماما لمن اقتدي بػه ك قػد مػر مػن بكػاء
علي

ك غشيته ما ينكسر القلوب عندق ك ترؽ ك كفي بما ركي عن الحسن

انه

قاؿ مادخلت علي ابي قط اال كجدته باكيا ك قد مر من بكاء علي بػن الحسػين
مايبهر العقوؿ ك بكي علي الحسين

عشرين سػنة اك اربعػين سػنة ك ماكضػع بػين

يديه طعاـ اال بكي حتي قاؿ مولي له جعلت فداؾ يا بن رسوؿ ا﵀ اني اخاؼ عليػك
اف تكػوف مػن الهػالكين قػاؿ انمػػا اشػكو بثػي ك حزنػي الػػي ا﵀ ك اعلػم مػن ا﵀ مػػا
التعلموف اني لماذكر مصرع بني فاطمة اال خنقتني لذلك العبرة ك دخل محمد بن
علي الباقر

المسجد فلما نظر الي البيت بكي حتي عال صوته فقيل له لػو رفقػت

الي منه برحمة فافوز بهػا عنػدق
بصوتك فقاؿ كيحك ك لم الابكي لعل ا﵀ اف ينظر ي
غدا ثم طاؼ بالبيت ثم جاء حتي ركع عند المقاـ فرفع رأسه من سجودق فاذا موضع
سجودق مبتل من كثرة دموع عينيه ك في الوسائل عن الصدكؽ بسندق عن احمػد بػن
الحسن الميثمي عمن ذكرق عن ابيعبدا﵀

قاؿ كاف اسم نوح عبدالغفار ك انمػا

سمي نوحا النه كاف ينوح علي نفسه ك ركي عنه

انه كػاف اسػمه عبػدالملك ك

انما سمي نوحا النه بكي خمسمائة سنة ك ركي اف اسمه عبداالعلي ك عن جابر عن
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ابيجعفر

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

ليس شيء اال ك لػه شػيء يعدلػه اال ا﵀ فانػه

اليعدله شيء ك ال اله اال ا﵀ اليعدله شيء ك دمعة من خوؼ ا﵀ فانها ليس لها مثقاؿ
فاف سالت علي كجهه لم يرهقه قتر ك ال ذلة بعدها ابدا ك عن اسػمعيل بػن ابيزيػاد
عن جعفر بن محمد عن ابيه

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

طوبي لصورة نظر ا﵀ اليها

تبكي علي ذنب من خشية ا﵀ لم يطلع علي ذلك الذنب غيرق ك في عدةالداعي انػه
ركي اف ابرهيم

كاف يسمع تأكهه علي حد ميػل ك عػن المفضػل بػن عمػر عػن

الصادؽ سالـ ا﵀ عليه قاؿ حدثني ابي عن ابيػه

اف الحسػن بػن علػي سػالـ ا﵀

عليهما كاف اعبد الن اس في زمانه ك ازهدهم ك افضلهم ك كاف اذا حج حػج ماشػيا ك
رمي ماشيا ك ربما مشي حافيا ك كاف اذا ذكر الموت بكي ك اذا ذكر البعث ك النشور
بكي ك اذا ذكر الممر علي الصراط بكي ك اذا ذكر العرض علػي ا﵀ تعػالي ذكػرق
شهق شهقة يغشي عليه منها ك كاف اذا قاـ في صلوته ترتعد فرايصه بين يػدي ربػه
عز كجل ك كاف اذا ذكر الجنة ك النار اضطرب اضطراب السػليم ك سػأؿ ا﵀ تعػالي
تعوذ با﵀ من النار ك في ارشادالديلمي قالت عايشة قاـ النبي
الجنة ك ي

من فراشه

يصلي ك يقرأ القراف ك يبكي ثم جلس يقرأ ك يدعو ك يبكي حتػي اذا فػرغ اضػطجع ك
هو يقرأ ك يبكي حتي بلت الدموع خديه ك لمته قلت يا رسوؿ ا﵀ أليس قػد غفػر ا﵀
لك ما تقدـ من ذنبك ك ما تأخر قاؿ بلي أفالاكوف عبدا شكورا ك ركي المجلسي
مرفوعا عن النبي

ما معناق اف شعيبا بكي من محبة ا﵀ حتي ذهب عينػاق فػرد ا﵀

عليه عينه ثم بكي حتي ذهب عينه مرة ثانية ثم رد ا﵀ عليػه عينػه ثلػث مػرات ثػم
اكحي ا﵀ اليه في الرابعة الي متي تبكي اف كنت تبكي خوفا من النار فقػد امنتػك
منها ك اف كنت تبكي شوقا الي الجنة فقد ابحتها لك فقاؿ الهي ك سيدي انت تعلم اف
بكائي ليس من خوؼ النار ك ال شوؽ الجنة ك لكن استقر حبػك فػي قلبػي فػابكي
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شوقا الي لقائك فاكحي ا﵀ اليه الجػل ذلػك اخػدمك كليمػي ك فػي الوسػائل عػن
ابنطاككس عن بعض موالي علػي بػن الحسػين

انػه خػرج يومػا الػي الصػحراء

فتبعته فوجدته قد سجد علي حجػارة خشػنة فوقفػت ك انػا اسػمع شػهيقه ك بكػاءق ك
احصيت له الف مرة ك هو يقوؿ ال اله اال ا﵀ حقا حقا ال اله اال ا﵀ تعبػدا ك رقػا ال الػه
االا﵀ ايمانا ك صدقا ثم رفع رأسه من سجودق ك اف لحيته ك كجهه قد غمر بالماء مػن
دموع عينيه فقلت له يا سيدي أما اف لحزنك اف ينقضي ك لبكائػك اف يقػل فقػاؿ لػي
كيحك اف يعقوب بن اسحق بن ابرهيم كاف نبيا ابن نبي ك كاف له اثناعشر ابنا فغيب
ا﵀ كاحدا منهم فشاب رأسه من الحزف ك احدكدب ظهرق من الغم ك الهػم ك ذهػب
بصرق من البكاء ك ابنه حي في دار الدنيا ك اني رأيت ابي ك اخي ك سبعةعشػر مػن
اهل بيتي صرعي مقتولين فكيف ينقضي حزني ك يذهب بكائي ك عن الصادؽ
اف زينالعابدين

بكي علي ابيه اربعين سنة صائ ما نهارق قائما ليلػه فػاذا حضػر

االفطار جاءق غالمه بطعامه ك شرابه فيضعه بين يديه فيقوؿ كل يا موالي فيقوؿ قتل
ابن رسوؿ ا﵀ جائعا قتل ابن رسوؿ ا﵀ عطشانا فاليزاؿ يكرر ذلك ك يبكػي حتػي
يبل طعامه بدموعه ك يمزج شرابه بدموعه فلميزؿ كذلك حتي لحق با﵀ عزك جل
ك قد مر بكاء يحيي ك غيرق من االنبياء فاكلئك الذين هدي ا﵀ فبهديهم اقتدق.
حث هم صػلوات ا﵀ علػيهم علػي البكػاء حتػي رضػوا مػن النػاس
ك من العجب ي
التباكي فقد ركي في الكافي بسندق عػن عنبسػة العابػد قػاؿ قػػاؿ ابوعبػدا﵀

اف

لمتك بكاء فتباؾ ك عن سعيد بن يسار بياع السابري قاؿ قلت البيعبػدا﵀

انػي

اتباكي في الدعاء ك ليس لي بكاء قاؿ نعم ك لػو مثػل رأس الػذباب ك عػن علػي بػن
ابيحمزة قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

البيبصير اف خفت امرا يكوف اك حاجػة تريػدها

صل علي النبي
فابدأ با﵀ فمجدق ك اثن عليه كما هو اهله ك ي
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ك سل حاجتك ك تباؾ

ك لو مثل رأس الذباب اف ابي

كاف يقوؿ اف اقرب ما يكوف العبد من الرب ك هو

ساجد باؾ ك عن اسمعيل البجلي عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف لميجئػك البكػاء فتبػاؾ

فاف خرج منك مثل رأس الذباب فبخ بخ ك في عدةالػداعي عػن ابيعبػدا﵀

اف

لميك بك بكاء فتباؾ انتهي.
ك اعلػم اف التبػاكي هػو حمػل الػنفس علػي البكػاء ك اعجػب مػن حػثي هم علػي
التباكي ما ركاق عن اسحق بن عمار قاؿ قلت البيعبػدا﵀

اكػوف ادعػو فاشػتهي

البكاء ك اليجيئني ك ربما ذكرت بعض من مات من اهلي فارؽ ك ابكػي فهػل يجػوز
ذلك فقاؿ نعم فتذكرهم فاذا رققت فابك ك ادع ربك تبارؾ ك تعالي انتهػي ،فػانهم
رضوا اف يبكي االنساف المواته ثم يتوجه الي ربه فانه يرؽ قلبه ك يلين ك يأخذ اهبتػه
للدعاء ك لكن ايها المدعي للعقل ك االيماف انظر فيما يحق له البكاء فاف كػاف ينبغػي
البكاء لمفارقة صديق فاي صديق اصدؽ لك من ركح االيماف ك قد فارقك بمعػاص
ارتكبتها ك موبقػات اكتسػبتها اذ اليبقػي ركح االيمػاف مػع معصػية ك اف كػاف ينبغػي
البكاء لزكاؿ نعمة فاي نعمة اعظم من جناف القدس يزكؿ عنػك بسػيئات اعمالػك ك
اف كاف ينبغي البكاء لخوؼ حلوؿ مصيبة فاي مصػيبة اعظػم مػن نػار جهػنم تػدكـ ك
التخف ك كلما خبت زادها ا﵀ سعيرا ك اف كاف يحق خوفا مػن سػلطاف ك مػن غضػبه
فاي سلطاف اعظم مػن ا﵀ ك اي غضػب ادهػي مػن غضػب ا﵀ ك اي جػرـ اعظػم ممػا
اكتسبته نعوذ با﵀ ك اف كاف يحق العراض حبيب فاي حبيب اعظم من ا﵀ ك اكليائػه
ك اي اعراض اشد من اعراضهم بالجملة اسباب البكاء مجتمعة فيك بقػدر اف تبكػي
مثل بحور السموات ك االرض لوال قسوة القلب ك اعلم اف القسوة من طػوؿ االمػل ك
نسياف االجل ك الغفلة عن ا﵀ ك معاشرة اهل الدنيا ك البطػالين ك العمػل بالشػهوات ك
محادثة النساء فقد ركي في الكافي بسندق عن علي بن عيسي رفعه قػاؿ فيمػا نػاجي
﴿﴾794

ا﵀ عز ك جل به موسي

التطوؿ في الدنيا املك فيقسػو قلبػك ك القاسػي القلػب

مني بعيد ك عن السكوني عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ اميرالمؤمنين

لمتاف لمػة

من الشيطاف ك لمة من الملك فلمة الملػك الرقػة ك الفهػم ك لمػة الشػيطاف السػهو ك
القسوة ك في كصية النبي

يا باذر من اكتي من العلم ما اليبكيه لحقيق اف يكػوف

اكتي علم ما اليعمل به ما الينفعه الف ا﵀ عز ك جل نعت العلمػاء فقػاؿ اف الػذين
اكتوا العلم من قبله اذا يتلي عليهم يخركف لالذقاف سجدا ك يقولوف سبحاف ربنا اف
كاف كعد ربنا لمفعوال ك يخركف لالذقاف يبكوف ك يزيدهم خشوعا يػا ابػاذر مػن
استطاع اف يبكي فليبك ك من لميستطع فليشعر قلبه الحزف ك ليتباؾ اف القلب القاسي
بعيد من ا﵀ ك لكن اليشعركف ك في عدةالداعي عن سيف بػن عميػرة عمػن ذكػرق
عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف ا﵀ عزكجل اليستجيب دعاء بظهر قلب قاس.

فصل :في التقوي ك هي حفظ النفس عن مخالفة امر ا﵀ جل جاللػه ك ارتكػاب
ما نهي عنه قاؿ ا﵀ تعالي ما اتي كم الرسوؿ فخذكق ك ما نهيكم عنه فػانتهوا ك اتقػوا
ا﵀ ك هي جماع الخير كله ك ال خير فيمن ليس بمتق البتة ك لما كاف متعلقها مػا امػر
ا﵀ تعالي به ك نهي عنه فيكوف لها مراتب اعالها التقوي فػي توحيػد ا﵀ جػل جاللػه
بالتوحيد له في ذاته باف يعتقد انه تعالي احػد اليثنػي ك اليجػزي قػائم بنفسػه لنفسػه
غني عما سواق قديم يتعالي عن درؾ جميع خلقه بكل كجه التدركه االبصػار ك هػو
يدرؾ االبصار ك هو اللطيف الخبير ك يجتنب عن االشراؾ به سػواق اي االعتقػاد بػاف
معه غيرق ك بوحدانيته في صفاته باف يعتقد انه بوحدته الواحديػة متجػل فػي جميػع
صفاته لميتجل بها غيرق ك ليس بمتصف بهػا سػواق فلػيس بسػلطاف سػواق ك ال بػرب
دكنه ك ال خالق غيرق ك ال رازؽ عداق ك هكذا فليس كمثله شيء ك هو السميع البصير
ك انه هو سبحانه اكلي بكل صفة حسنة كونية اك شرعية مػن ذيهػا انمػا كلػيكم ا﵀ ك
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رسوله ك الذين امنوا فهو اكلي بكل كماؿ كوني عاـ اك شرعي خاص من صػاحبه ك
متوحد في االتصاؼ به ك يجتنب عن اف يعتقد انه يشبهه شيء اك يشػركه شػيء فػي
صفة فضال عن اف يكوف اكلي بصفة كماؿ ليس كمثله شي ء ك هػو السػميع البصػير
كبوحدانيته الفعلية باف يعتقػد انػه بوحدتػه الواحديػة ظػاهر بجميػع اركػاف عػرش
االيجاد ا﵀ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل مػن شػركائكم مػن
يفعل من ذلكم من شيء سبحانه ك تعالي عمػا يشػركوف ،اركنػي مػاذا خلقػوا مػن
االرض اـ لهم شرؾ في السموات ،اـ جعلوا ﵀ شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق
عليهم قل ا﵀ خالق كل شيء ك هو الواحد القهار ،ا﵀ خلقكم ك ما تعملوف فكل ما
يطلق عليه لفظ شيء هو سبحانه خالقه خلق المشية بنفسها ثم خلق االشياء بالمشية
ك انما سمي الشيء شيئا النه مشاء ،ما من شي ء في االرض ك ال في السماء اال بسبعة
بمشية ك ارادة ك قدر ك قضاء ك اذف ك اجل ك كتاب فمن كاف يزعم انػه يقػدر علػي
نقص كاحدة فقد اشرؾ ك يجتنب عن اف يعتقد في ملكه سبحانه خالقا غيرق ك رازقػا
سواق ك محييا ك مميتا دكنه فاليخاؼ من شيء عداق ك اليرجو احدا غيرق ك اليتوكػل
علي احد دكنه ك اليري لحاجته قاضيا سواق ك اليري في الملك محركا ك مغيرا غيػرق
ك ال حوؿ ك ال قوة اال به ك بوحدانيته فػي العبػادة فيعتقػد انػه بوحدتػه الواحديػة هػو
المعبود الحق ك المقصود المطلق فػال معبػود بػالحق سػواق كونػا ك شػرعا فاليشػرؾ
بعبادة ربه احدا ك اليقصد بطاعته دكنه شيئا فيقيم كجهه لدينه حنيفا ك اليعمل ابتغاء
رضاء غيرق ال كضيعا ك ال شريفا ك يعتقد انه يعبػد مػن حيػث امػر ك شػاء فيػري حػاؿ
العبادة انطواءق تحت االحد ثم يقصد كجهه الذي يتوجه اليه االكلياء فاف كل معبػود
مما دكف عرشه الي قرار ارضه السابعة السفلي باطل مضػمحل مػاخال كجهػه الكػريم
فانه اعز ك اجل ك اكرـ من اف يصف الواصفوف كنه جالله اك تهتدي القلوب الػي كنػه
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عظمته ك يتوجه الي بابه الذي فتحه علي كجه اكليائه ك يرفع اليه يد االستكانة ك التبتػل
ك االبتهاؿ ك يثني عليه بصفاته النعمي ك يدعوق باسػمائه الحسػني ك اليكػوف قصػدق اال
بلوغ رضاق ك شكرق ثناءق علي انه مسػتحق للشػكر ك االسترضػاء ك اداء حقػه ال الجػل
المزيد ك التقرب اليه لالستكماؿ ك االستيالء ك نيل الجنة ك النعيم ك النجػاة مػن عػذاب
الجحيم ك اليصرؼ نظرق عن جهات عبادته ك يجعلها نصب عينيه فانها كجوق االمتثػاؿ
ك ابواب االبتهاؿ الي حضرة المتعاؿ ك اليعبد ذك الجالؿ اال فيها ك بها في كل حاؿ.
ثم بعد ذلك التقػوي فػي معرفػة النبػي

فػي مرتبػة البيػاف بػاف يعرفػه بانػه

توصػيف ا﵀ نفسػػه لخلقػػه بػػه ك كجػػه معرفتػػه الػذي بػػه يعػػرؼ فػػي جميػػع مراتػػب
التعريف به عرؼ ا﵀ ك لوالق ماعرؼ ا﵀ فيعبدق به اليشػرؾ بػه شػيئا كبانػه معػاني
اسمائه ك صفاته ك ظواهرها اخترعػه مػن نػور ذاتػه ك فػوض اليػه امػور عبػادق ك هػو
المالك لما ملكه قبل اف يملكه ك حين اف ملكه ك بعد اف ملكه ك القادر علي ما اقػدرق
عليه كبانه باب ا﵀ الي خلقه منه ينزؿ جميع ما ينزؿ منه الي خلقه ك به ينظػر الػيهم ك
باب خلقه اليه منه يصعد جميع ما يصعد منهم اليه ك بػه ينظػركف اليػه ك اليػه يرفعػوف
حوائجهم ك اليه يصعد الكلم الطيب ك العمل الصالال يرفعػه كبانػه هػو امػاـ الخلػق ك
قطبهم ك مركز دايرتهم عليه يدكر الرحي ك اليه يشد الرحاؿ ك يفد الرجػاؿ ك يجػب
الرد اليه في القل ك الجل ك امتثاؿ اكامرق ك اجتناب نواهيه في الكل ك تصديق جميػع
ما جاء به ك اخبر عنه من كعد ك كعيد ك غيب ك في امور الموت ك البرزخ ك القيمػة ك
الج نة ك النار ك يجب التأسي به ك االقتداء ك اقتفاء اثرق ك اتباع امرق ك ايثػار ذاتػه علػي
ذاته ك عترته علي عترته ك اف يكوف اهله احب اليه من اهله.
ثم بعد ذلك التقوي في معرفة االئمة الطاهرين سالـ ا﵀ علػيهم اجمعػين بػاف
يعرفهم بعد نبيه

في المراتب االربع علي ما مر فانهم مػن نػور كاحػد ك يعػرفهم
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بانهم خلفاء رسوؿ ا﵀

بعدق ك اكصياؤق ك حجج ا﵀ التي بهػم احػتج علػي خلقػه

فيتأسي بهم ك يقتدي بهداهم ك يواليهم ك يعادي اعداءهم ك يتبرء مػنهم مػن ذكاتهػم ك
صفاتهم ك افعالهم ك اعمالهم ك اقوالهم ك احوالهم ك يجانبهم ك يجانب من مػاؿ الػيهم ك
اليتشبه بهم في شيء من ذلك فاف من يتولهم منكم فانه منهم ك يتبع سػادته فػي جميػع
ما امركا به ك نهوا عنه ك يرد اليهم جميع ما يرد عليه منقطعا اليهم مسلما لهم اليجػد فػي
نفسه حرجا مما قضوا ك يسلم لهم تسليما رضيه اـ كرهه ك يخالف هواق ك يتابع موالق.
ثم بعد ذلك التقوي في اكليائهم ك اعدائهم باف يػوالي اكليػاءهم ك ينفػق علػي
الذين دكنه من فضل ما اتاق ا﵀ من جاق ك قوة ك ماؿ ك يبػر علػيهم ك ينظػر الػيهم نظػر
رحمة ك شفقة ك يري سادته فيهم فيواليهم فيهم ك يرفػق بهػم ك يعفػو عػن مسػيئهم ك
يعلم جاهلهم ك يرقيهم بالرفق ك اللين ك الرحمة ك اليكوف فظػا غلػيظ القلػب ك علػي
المساكين له بالمواساة ك النصف من جاهه ك ماله ك قوته ك حالػه ك يجعلهػم شػعارق ك
دثػػارق ك يسػػاكرهم بالصػػدؽ ك يجعلهػػم كنفسػػه يعػػاملهم كمػػا يحػػب اف يعامػػل ك
يعاشرهم كما يحب اف يعاشر ك يؤثر الذين هػم فوقػه فػي االيمػاف ك العلػم ك العمػل
بجاهه ك ماله ك حاله ك يراهم اكلي به ك بما له مما اتاق ا﵀ ك خوله فػي نفسػه ك مالػه ك
يتبع مراضيهم ك يجتنب مساخطهم ك يقتدي بهداهم ك يتقرب الي ا﵀ ك الي سػاداته
بواليتهم ك البراءة من اعدائهم ك يعػرفهم خلفػاء سػاداته فػي المراتػب االربػع علػي
حسب مقاماتهم ك يجعلهم نصب عينيه علي تفصيل قد ذكرناق في «ابوابالجنػاف» ك
باف يعادي اعداءهم ك يتقرب الي ا﵀ ك الي سػاداته

بعػداكة اعػدائهم ك يجانػب

الركوف اليهم ك المودة لهم ك التشبه بهم في ماكلهم ك مشاربهم ك مالبسهم ك السلوؾ
مسػػلكهم ك النصػػيحة لهػػم ك التخلػػق بػػاخالقهم ك االتصػػاؼ بصػػفاتهم ك ارتكػػاب
اعمال هم ك احسن ميزاف كجدناق في كالية االكلياء محبػة االـ الشػفيقة لولػدها ك فػي
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عداكة االعداء عداكة الضػرة لضػرتها فانػه ال منتهػي لتلػك ك ال غايػة لهػذق ك عالمػة
صدؽ التولي ك التبري كجود اثارهما كما هي موجودة فيهما ك ظاهرة منهما.
ثم بعد ذلك التقوي في امتثػاؿ مػا كرد عػن النبػي ك االئمػة

مػن االكامػر ك

النواهي فيلتزـ الفػرايض ك يجتنػب عػن المحرمػات ك يعمػل بالمسػتحبات ك يتػرؾ
المكركهات ما امكن ك يرتكب المباحات الجل اباحة ا﵀ سبحانه ك رسوله اياها.
ثم بعد ذلك التقوي في االخالؽ النفسانية باف يتصف بالسماحة ك الشػجاعة ك
الحلم ك الرفق ك الصبر ك امثاؿ ذلك مػن المكػارـ التػي هػي مػن حػدكد االنسػانية ك
يجتنب عن اضداد ذلك من الشيطانية ك البهيمية ك النباتية ك الجمادية.
ثم بعد ذلك التقوي في الخلق باف يعمل فيهم بالعػدؿ ك النصػفة ك يسػير فػيهم
بالمركة ك الرأفة ك يتصف بصفات الربوبية في المربوبين فيرأؼ بضعيفهم ك يشفق
علي صغيرهم ك يوقر كبيرهم ك يعطف علي جمػيعهم ك يعػدؿ فػي الرعيػة ك يقسػم
بالسوية ك اليظلمهم قوال ك فعال ك يؤدي الي كل ذي حق حقه ك يأمرهم بػالمعركؼ
ك ينهيهم عن المنكر ك يعفو عن مسػيئهم ك يعػرض عػن الجػاهلين ك يقػوؿ بالحسػن
اليغير ذلك من اآلداب التي ادب ا﵀ سبحانه نبيه

ك سلك بها في خلقه الي غيػر

ذلك من كجوق التقوي التي هذق اجمالها ك قد قػاـ الشػرع الشػريف ك السػنة السػنية
باجمالها ك تفصيلها ك يدكر جميع اقسػامها علػي ثلثػة تقػوي ا﵀ فػي معاملتػه مػع ا﵀
سبحانه ك تقوي ا﵀ في نفسػه ك تقػوي ا﵀ فػي عبػادق ك اشػار ا﵀ سػبحانه الػي هػذق
االقساـ بقوله ليس علي الذين امنوا ك عملوا الصالحات جناح فيمػا طعمػوا اذا مػا
اتقوا ك امنوا ك عملوا الصالحات ك هو تقوي ا﵀ في ا﵀ ثم اتقػوا ك امنػوا ك هػو
تقوي ا﵀ في النفس ثم اتقوا ك احسنوا ك هو تقوي ا﵀ في عبادق علي ما شرحنا ك
بينا فاذا اتصف بهذق الصفات الكريمة التي ذكرت ك حفظ نفسه عػن تركهػا ك فعػل
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اعد لهم جوار رب العالمين ك استوجب من
اضدادها دخل في عرصة المتقين الذين ي
ا﵀ تعالي المحبة كما قاؿ بلي من اكفي بعهػدق ك اتقػي فػاف ا﵀ يحػب المتقػين
ككفي بها فخرا للمؤمنين ك الوالية لقوله تعالي ا ف الظالمين بعضهم اكليػاء بعػض
كا﵀ كلي المتقين ك كفي بها لهم عزا ك شرفا ك كفاية ك معية ا﵀ سبحانه بػال نهايػة
لقوله تعالي ك اعلموا اف ا﵀ مع المتقين ك ذلك مقاـ اليسػاكي ك يصػير مػن كفػد
الرحمن فيسػتوفي منػه الرحمػة العامػة الشػاملة فيتصػف بهػا كمػا قػاؿ جػل جاللػه
نحشر المتقين الي الرحمن كفدا ك نسوؽ المجرمين الي جهنم كردا ك يسػتحق
الرحمة لقوله اتقوا ا﵀ لعلكم ترحموف ك قاؿ ك اف تصلحوا ك تتقوا فاف ا﵀ كاف
غفورا رحيما ك الفالح لقوله اتقوا ا﵀ لعلكم تفلحوف ك رفع الخوؼ ك الحػزف
لقوله فمن اتقي ك اصلال فال خوؼ عليهم ك ال هم يحزنوف ك النجاة من سجين ك
دار البعد لقوله تعالي ثم ننجي الذين اتقوا ك نذر الظالمين فيهػا جثيػا ك حصػوؿ
الفرقاف ك تكفير السيئات ك غفراف الذنوب لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اف تتقوا
ا﵀ يجعل لكم فرقانا ك يكفر عنكم سيئاتكم ك يغفر لكم ك ا﵀ ذك الفضل العظػيم
كقاؿ ك من يتق ا﵀ يكفر عنه سيئاته ك يعظم له اجرا ك يستحق البشارة في الدنيا ك
اآلخرة لقوله تعالي الذين امنوا ك كانوا يتقوف لهم البشري في الحيوة الدنيا ك في
اآلخرة ال تبديل لكلمات ا﵀ ذلك هو الفوز العظيم ك يستوجب المخرج من كػل
ضنك ك الرزؽ من حيث اليحتسب لقوله تعػالي ك من يتق ا﵀ يجعل لػه مخرجػا ك
يرزقه من حيث اليحتسب ك يستأهل الجنة لقوله تعالي مثػل الجنػة التػي كعػد
المتقوف تجري من تحتها االنهار اكلها دائم ك ظلها تلك عقبي الذين اتقوا ك عقبػي
الكافرين النار ك قاؿ قل أذلك خير اـ جنة الخلد التي كعد المتقوف كانت لهػم
جزاء ك مصيرا لهم فيها ما يشاءك ف كاف علي ربػك كعػدا مسػئوال
﴿﴾795

ك الػذي جػاء

بالصدؽ ك صدؽ به اكلئك هػم المتقػوف لهػم مػا يشػاءك ف عنػد ربهػم ذلػك جػزاء
المحسنين ك قاؿ ك سارعوا الي مغفػرة مػن ربكػم ك جنػة عرضػها السػموات ك
االرض اعدت للمتقين ك قاؿ ك قيل للذين اتقوا ماذا انزؿ ربكم قالوا خيرا للذين
احسنوا في هذق الدنيا حسنة ك لدار اآلخرة خيػر ك لػنعم دار المتقػين جنػات عػدف
يدخلونها ت جري من تحتها االنهار لهم ما يشاءكف كذلك يجزي ا﵀ المتقين الذين
تتوفيهم الملئكة طيبين يقولوف سالـ عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملوف ك قاؿ
اف المتقين في جنات ك عيوف ادخلوها بسالـ امنين ك قاؿ اف المتقين في جنات
ك نهرفي مقعد صدؽ عند مليك مقتدر ك يستحق الكرامة لقوله اف اكرمكم عند
ا﵀ اتقيكم ك البركة من السماء ك االرض لقوله ك لو اف اهل القري امنػوا ك اتقػوا
لفتحنا عليهم بركات من السػماء ك االرض ك يػورث قبػوؿ االعمػاؿ لقولػه انمػا
يتقبل ا﵀ من المتقين ك لقوله ك لكن ينالػه التقػوي مػنكم ك الفػوز لقولػه اف
عػدها ا﵀
للمتقين مفازا ك المقػاـ االمػين لقولػه اف المتقػين فػي مقػاـ امػين ك ي
عزكجل من محكمات االمور حيث يقوؿ اف تصبركا ك ت تقوا فػاف ذلػك مػن عػزـ
االمور ك جعلها سبب االجر العظػيم حيػث يقػوؿ اف تؤمنػوا ك تتقػوا فلكػم اجػر
عظيم ك سبب دفع كيد االعداء حيث يقوؿ اف تصبركا ك تتقوا اليضركم كيدهم
شيئا ك خص بها اكلي االلباب ك كعدهم الفالح حيث يقػوؿ فػاتقوا ا﵀ يػا اكلػي
االلباب لعلكم تفلحوف ك يقوؿ فاتقوا ا﵀ يا اكلي االلباب الذين امنوا قد انزؿ ا﵀
اليكم ذكرا رسوال .
فعلم من هذق اآليات الشريفة اف التقوي درجة علية ك منزلة سنية ك فيها جمػاع
الخيرات ك الفوز بالكماالت ك التقرب الي رفيع الدرجات ك الجل ذلػك كصػي ا﵀
االمم بذلك ك لو كاف شيء غيرهػا اعػم للخيػرات ك اشػمل للمبػرات لوصػي ا﵀ بػه
﴿﴾792

عبادق فقاؿ ك لقد كصينا الذين اكتوا الكتاب مػن قػبلكم ك ايػاكم اف اتقػوا ا﵀ ك
الجل ذلك كانت الحجج سالـ ا﵀ عليهم يوصػوف العبػاد بهػا فػي اكثػر خطبػاتهم ك
احػػاديثهم ك قػػد كرد بػػذلك اخبػػار كثيػػرة نػػذكر بعضػػها تبركػػا فمنهػػا مػػا ركاق فػػي
نهجالبالغة في خطبة له

اكصيكم عباد ا﵀ بتقوي ا﵀ التي هي الزاد ك بها المعاذ

زاد مبلغ ك معاذ منجال دعا اليها اسػمع داع ك كعاهػا خيػر كاع فاسػمع داعيهػا ك فػاز
كاعيها عباد ا﵀ اف تقوي ا﵀ حمت اكلياء ا﵀ محارمه ك الزمت قلوبهم مخافته حتي
اسهرت ليال يهم ك اظمأت هواجرهم فاخذكا الراحة بالنصب ك الري بالظماء بالء ك
استقربوا االجل فبػادركا العمػل ك كػذبوا االمػل فالحظػوا االجػل الخطبػة ،ك فيػه
عنه

في خطبة له قد كفاكم مٴػكنة دنياكم ك حثي كم علػي الشػكر ك افتػرض مػن

السنتكم الذكر ك اكصاكم بالتقوي ك جعلها منتهي رضاق ك حاجته من خلقه فػاتقوا
ا﵀ الذي انتم بعينه ك نواصيكم بيػدق ك تقلػبكم فػي قبضػته اف اسػررتم علمػه ك اف
اعلنتم كتبه قد ككل بذلك حفظة كراما اليسقطوف حقا ك اليثبتوف باطال ك اعلمػوا
انه من يتق ا﵀ يجعل له مخرجا من الفتن ك نورا من الظلم ك يخلدق فيما اشتهت نفسه
ك ينزله منزؿ الكرامة عندق في دار اصطنعها لنفسه ظلهػا عرشػه ك نورهػا بهجتػه ك
زكارها مالئكته ك رفقاؤها رسله الخطبة ،ك فيه عنه

فاف تقوي ا﵀ مفتاح سداد ك

ذخيرة معاد ك عتق من كل ملكة ك نجاة من كل هلكػة بهػا يػنجال الطالػب ك ينجػو
الهارب ك تناؿ الرغائب ك فيه ركي اف صاحبا الميرالمؤمنين صلي ا﵀ عليه يقػاؿ لػه
هماـ كاف رجال عابدا فقاؿ له يا اميرالمؤمنين صػف لػي المتقػين حتػي كػأني انظػر
اليهم فتثاقل عن جوابه صلي ا﵀ عليه ثم قاؿ له يا هماـ اتق ا﵀ ك احسن فػاف ا﵀ مػع
الذين اتقوا ك الذين هم محسنوف فلميقنع هماـ بػذلك القػوؿ حتػي عػزـ عليػه قػاؿ
فحمد ا﵀ ك اثني عليه ك صلي علي النبي ك اله
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ثم قاؿ صلي ا﵀ عليه اما بعد فػاف

ا﵀ سبحانه خلق الخلق حيث خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا بمعصيتهم ك انه التضػرق
معصية من عصاق ك التنفعه طاعة من اطاعه ك قسػم بيػنهم معايشػهم ك كضػعهم مػن
الدنيا مواضعهم فالمتقوف فيها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب ك ملبسهم االقتصاد
ك مشيهم التواضع غضوا ابصارهم عما حرـ ا﵀ عليهم ك كقفوا اسماعهم علي العلم
النافع لهم نزلت انفسهم منهم في البالء كالذي نزلت في الرخاء لوال االجل الذي
كتب ا﵀ لهم لم تستقر اركاحهم في اجسادهم طرفة عين شوق ا الي الثواب ك خوفػا
من العقاب عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دكنه في اعينهم فهم ك الجنة كمن قد
راها فهم فيها منعموف ك هم ك النار كمن قد راها ك هم فيها معذبوف قلوبهم محزكنة
ك شركرهم مأمونة ك اجسادهم نحيفة ك حاجتهم خفيفة ك انفسهم عفيفة صبركا اياما
قصيرة اعقبته م راحة طويلة ك تجػارة مربحػة يسػرها لهػم ربهػم ارادتهػم الػدنيا ك
لم يريدكها ك اسرتهم ففدكا انفسهم منها اما الليل فصافوف اقدامهم تػالوف الجػزاء
القراف يرتلونه ترتيال يحزنوف به انفسهم ك يستثيركف به دكاء دائهم فاذا مركا باية
فيها تشويق ركنوا اليها طمعا ك تطلعت نفوسه م اليها شوقا ك ظنوا انها نصب اعينهم
كاذا مركا باية فيها تخويف اصغوا اليها مسامع قلوبهم ك ظنوا اف زفير جهنم ك شهيقها
في اصوؿ اذانهم فهم جاثوف علي اكساطهم مفترشوف لجباههم ك اكفهم ك ركبهم ك
اطراؼ اقدامهم يطلبوف الي ا﵀ في فكاؾ رقابهم ك اما النهار فحلماء علمػاء ابػرار
اتقياء قد براهم الخوؼ بري القداح ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضي ك ما بالقوـ
من مرض ك يقوؿ قد خولطوا ك لقد خالطهم امر عظيم اليرضوف من اعمالهم القليل
ك اليستكثركف الكثير فهم النفسهم متهموف ك من اعمالهم مشفقوف اذا زكي احػد
منهم خاؼ مما يقاؿ له فيقوؿ انا اعلم بنفسي من غيري ك ربػي اعلػم منػي بنفسػي
الليه م التؤاخذني بما يقولوف ك اجعلني افضل مما يظنوف ك اغفر لػي مػا اليعلمػوف
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فمن عالمة احدهم انك تري له قوة في دين ك حزما فػي لػين ك ايمانػا فػي يقػين ك
حرصا في علم ك علما في حلم ك قصدا في غني ك خشوعا في عبادة ك تجمال في فاقة
ك صبرا في شدة ك طلبا في حالؿ ك نشاطا في هدي ك تحرجا عن طمع يعمل االعماؿ
الصالحة ك هو علي كجل يمسي ك همه الشكر ك يصبال ك همه الذكر يبيت حػذرا ك
يصبال فرحا حذرا لما حذر من الغفلة ك فرحا بما اصػاب مػن الفضػل ك الرحمػة اف
استصعبت عليه نفسه فيما تكرق لميعطها س ؤلها فيما تحب قرة عينه فيما اليػزكؿ ك
زهادته فيما اليبقي يمزج الحلم بالعلم ك القو ؿ بالعمل تراق قريبػا املػه قلػيال زللػه
خاشعا قلبه قانعة نفسه منزكرا اكله سهال امرق حريزا دينه ميتة شهوته مكظوما غيظه
الخير منه مأموؿ ك الشر منه مأموف اف كاف في الغافلين كتب في الذاكرين ك اف كاف
في الذاكرين لم يكتب من الغافلين يعفو عمن ظلمه ك يعطي من حرمه ك يصل مػن
قطعه بعيدا فحشه لينا قوله غايبا منكرق حاضرا معركفه مقبال خيرق مدبرا شػرق فػي
الزالزؿ كقور ك في المكارق صبور ك في الرخاء شكور اليحيف علي من يػبغض ك
اليأثم فيمن يحب يعترؼ بالحق قبل اف يشهد عليه اليضيع ما استحفظ ك الينسي ما
ذكر ك الينابز بااللقاب ك اليضار بالجار ك اليشمت بالمصائب ك اليدخل في الباطل
ك اليخرج من الحق اف صمت لميغمه صمته ك اف ضحك لم يعػل صػوته ك اف بغػي
عليه صبر حتي يكوف ا﵀ هو الذي ينتقم له نفسه منه في عناء ك الناس منه في راحة
اتعب نفسه آلخرته ك اراح الناس من نفسه بعدق عمن تباعػد عنػه زهػد ك نزاهػة ك
دنوق ممن دنا منه لين ك رحمة ليس تباعدق بكبر ك عظمة ك ال دنوق بمكر ك خديعة
قاؿ فصعق هماـ صعقة كانت نفسه فيها فقاؿ اميرالمؤمنين صلوات ا﵀ عليه اما كا﵀
لقد كنت اخافها عليه ثم قاؿ هكذا يصنع المواعظ البالغة باهلها فقػاؿ لػه قائػل فمػا
بالك انت يا اميرالمؤمنين فقاؿ صلي ا﵀ عليه كيحك اف لكل اجػل كقتػا اليعػدكق ك
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سببا اليتجاكزق فمهال التعد لمثلها فانما نفث الشيطاف علػي لسػانك ك فػي الكػافي
بسندق عن ابيعبيدة عن ابيجعفر

قاؿ كاف اميرالمؤمنين

يقوؿ اليقل عمل

مع تقوي ك كيف يقل ما تقبل ك عن مفضل بن عمر قاؿ كنػت عنػد ابيعبػدا﵀
فذكرنا االعماؿ فقلت انا ما اضعف عملي فقاؿ مه اسػتغفر ا﵀ ثػم قػاؿ لػي اف قليػل
العمل مع التقوي خير من كثير بال تقوي قلت كيف يكوف كثير بال تقوي قػاؿ نعػم
مثل الرجل يطعم ط عامه ك يرفق جيرانه ك يوطي رحله فاذا ارتفع له الباب من الحراـ
دخل فيه فهذا العمل بال تقوي ك يكوف اآلخر ليس عندق فاذا ارتفػع لػه البػاب مػن
الحراـ لميدخل فيه ك عن يعقوب بن شعيب قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ مانقػل

ا﵀ عز ك جل عبدا من ذؿ المعاصي الي عز التقوي اال اغناق من غير ماؿ ك اعزق مػن
غير عشيرة ك انسه من غير بشر ك فيه بسندق الي يزيد بػن عبػدا﵀ عمػن حدثػه قػاؿ
كتب ابوجعفر

الي سعدالخير بسم ا﵀ الرحمن الرحيم امػا بعػد فػاني اكصػيك

بتقوي ا﵀ فاف فيها السالمة من التلف ك الغنيمة في المنقلب اف ا﵀ عز ك جػل يقػي
بالتقو ي عن العبد بعد ما عزب عنه عقله ك يجلي بالتقوي عماق ك جهلػه ك بػالتقوي
نجا نوح ك من معػه فػي السػفينة ك صػالال ك مػن معػه مػن الصػاعقة ك بػالتقوي فػاز
الصابركف ك نجت تلك العصػب مػن المهالػك ك لهػم اخػواف علػي تلػك الطريقػة
يلتمسوف تلك الفضيلة الحديث.
ك اعلم اف احاديث هذا الباب اكثر من اف يسطر ك انمػا ذكرنػا مػا ذكرنػا تبركػا
كجميع الخيرات في التقوي فانها هي حفظ النفس عن مخالفة اكامػر ا﵀ ك ارتكػاب
مناهي ا﵀ ك اعلم اف التقوي ليست صرؼ االتياف بما امػر ا﵀ ك االجتنػاب عمػا نهػي
ا﵀ فاف الطبيعة الجمادية ك النباتيػة ك الحيوانيػة قػد توافػق مقتضػي االمػر ك النهػي ك
ليست من التقوي في شيء أالتري اف الحجر اليكذب ك اليغتػاب ك اليظلػم ك لػيس
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عدـ صدكر هذق ك امثالها منه من باب التقوي ك كػذلك الشػجر ك اف الكلػب يقظػاف
طوؿ ليله ك البوـ يكف عن االكل طوؿ نهارق ك ليس ذلك ك امثالػه منهمػا ك امثالهمػا
بتقوي ك انما ذلك مقتضي طبايعهما ك كذلك االنساف اذا صػدر عنػه بعػض االعمػاؿ
الموافقة المر ا﵀ ك لميفعل بعض االعماؿ المنهي عنها عن طبيعة جمادية اك نباتية اك
حيوانية اك الجل مرادات شيطانية فليس ذلك منػه بتقػوي ك انمػا التقػوي هػي فعػل
ركح االيماف فكم من اناس يصدر عػنهم صػفات ك اعمػاؿ حسػنة ك ليسػوا مػن اهػل
التقوي ك اليثابوف باعمالهم ك قد قاؿ ا﵀ سبحانه للعقل اياؾ اعاقػب ك ايػاؾ اثيػب ك
هو ما يعبد به الرحمن ك يكتسب به الجناف دكف غيػرق ك اف كافػق فعلػه فعلػه نعػم اذا
كاف طبيعة انساف ظاهري علي كفق مرضات ا﵀ سهل االمر علي العقل اف ركبها في
السل وؾ به مسلك التقوي فهو بمنزلة حمار ذلوؿ يسلك به االنساف اين يشاء ك امػا اذا
كاف صعبا شموسا صعب اذالله ك تعليمه عليه فتدبر.
فصل :في الرجاء ك هو توقع النفس النفع من ذي نفع فػي ارتيػاح ك لػه سػبب ك
ثمر اما سببه فيقين االنساف بشيء انه نافع له مقو لوجودق اك نافع لما يػػػوؿ اليػه فػاذا
تيقن بالشيء انه نافع له اذا اقترف به توقع نفعه ك ثمر هذا التوقع طلبه ك االقتراف بػه ك
الميػػل اليػػه ك االتصػػاؿ بػػه ك المرجػػو مػػا يتػػردد فيػػه االنسػػاف كػػالمخوؼ ك اليقػػاؿ
للمقطوع به مرجوا ك مخوفا أالتري انه اليقػاؿ ارجػو اف يطلػع الشػمس ك اخػاؼ اف
تغرب اال عند مالحظة مشية ا﵀ فيهما ك يقاؿ ارجو اف ينزؿ المطر ك اخاؼ اف ينقطع
فاليقين الذي هػو سػبب الرجػاء هػو اليقػين بحصػوؿ المقتضػيات ك كػذا العلػم فػي
الخوؼ هو العلم بحصػوؿ المقتضػيات ك محػل التػردد فيهمػا هػو كقػوع المقتضػي
بػالفتال فيتػػردد المػؤمن النػػه تحػت مشػػية ا﵀ ك التلتػزـ بشػػيء ك اعلػم اف لحصػػوؿ
المرجو سببين فاعلي ك قابلي فالفاعلي مشية ا﵀ ك عطفه ك جودق ك عطػف اكليائػه ك
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هو النقصاف فيه ك اما القابلي فاستعداد العبد ك عمله ك هو منشأ التردد اذ اليدري هل
هو قابل لتعلق الجود به اـ ال مع القطع باف ا﵀ اليقطع عطاءق عػن السػائلين ك اليمنػع
فيضه عن المستعدين فيجب لمن بلغ هذا المقاـ من المعرفػة اف يسػعي لػيال ك نهػارا
في احساف العمل ك تكميػل القابليػة ك كلمػا يكمػل العبػد قابليتػه يظهػر لػه بػدايات
المرجو ك كلما يظهر له شيء منهػا يػزداد شػوقا ك رجػاء ك اذا حصػل الرجػاء لػنفس
االنساف في نفع شيء ادركته مالت اليه طبعا ك كقع شبحه في خيالػه فػاداـ تصػورق ك
الفكر فيه كيف يتوصل اليػه ك كيػف ينتفػع بػه ك كيػف يسترضػي صػاحبه ك كيػف
يستعطفه ك كيف يحتاؿ في طلب ما عندق فيقع شبال ما فػي فكػرق فػي اخػالط بدنػه
فتهيج ك يهيج ركحه ك يميل الي الظاهر تدريجا ليحتاؿ لطلب ما اعتقد نفعه ك يشايعه
الدـ بمشاركة البلغم فيحمر الوجنات ك يسخن االعضاء بخالؼ الميل فػي الغضػب
فانه بمشاركة الصفراء ك دفعي ك لػذلك يلػين جانػب الراجػي ك يلػين فػي تكلمػه ك
يتواضع ك يتملق ك يعرضه السركر ك يظهر البشاشة ك الملق ك يدخل علي المرجومنه
من حيث يحب فيتكلم بما يحب ك يثني عليه ك يمجدق ك يحمدق ك يمدحػه ك يجلػس
حيث يحب ك يقػوـ حيػث يحػب ك يظهػر لػه الموافقػة ك يعمػل بمحابػه ك يظهػر لػه
االخالص ك المحبة حتي يستعطفه ك يستخرج منه ما يحب ك يحتاؿ بلطػائف الحيػل
حتي ينتفع منه بما يتوقع منػه السػيما اذا كػاف المرجومنػه غنيػا اليعبػؤ اال بالسػائلين
الموافقين ك اليعتنػي اال بالمسػتعدين ك يفحػص كػل الفحػص عػن كجػوق محابػه ك
مساخطه فيعمل بمحابه ك يجتنب عن مساخطه حتي يستدر ضرع عطفػه ك يسػتمطر
سحاب لطفه ك يستدرؾ منه ما يرجوق ك هذق االمور امور طبيعية ال كسػبية نشػاهدها
في كل من يرجػو شػيئا حتػي اف الهػرة اذا ارادت اف تأخػذ منػك شػيئا ك انػت تأكػل
جاءت ك اظهرت اللػين ك تالعبػت ك تماسػحت بػك ك تبصبصػت بتحريػك ذنبهػا ك
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حمحمت اك ماءت ك الذت بك حتي تستعطفك ك ليس ذلػك منهػا بتػدبير ك ركيػة ك
انما هو طبيعة منها تحملها علي ذلك فاذا كل من يدعي الرجاء ك اليطلب ك اليحاكؿ
مطلوبػػه فهػػو كػػاذب بتػػة ك قػػد ذـ ا﵀ سػػبحانه قومػػا يػػدعوف الرجػػا بػػال عمػػل فقػػاؿ
فخلف من بعدهم خلف كرثوا الكتاب يأخذكف عػرض هػذا االدنػي ك يقولػوف
سيغفر لنا ك ذـ صاحب البستاف اذ دخل جنته ك قػاؿ مػااظن اف تبيػد هػذق ابػدا ك
مااظن الساعة قائمة ك لئن رددت الي ربي الجدف خيرا منها منقلبػا ك صػرح بػاف
الرجاء عالمته الطلب بقولػه اف الذين امنوا ك الذين هاجركا ك جاهدكا فػي سػبيل
ا﵀ اكلئػك يرجػوف رحمػة ا﵀ ك امػػا غيػرهم فػال رجػاء لهػػم البتػة كمػا ركي عػػن
اميرالمؤمنين

في نهجالبالغػة يدعي بزعمه انه يرجو ا﵀ كذب كالعظيم ما باله

اليتبين رجاؤق في عمله ك كل من رجا عرؼ رجاؤق في عملػه اال رجػاء ا﵀ تعػالي
فانه مدخوؿ ك كل خوؼ محقق اال خوؼ ا﵀ تعالي فانه معلوؿ يرجو ا﵀ في الكبير
ك يرجو العباد في الصغير فيعطي العبد ما اليعطي الرب فما باؿ ا﵀ جل ثناؤق يقصر
به عما يصنع بعبادق أتخاؼ اف تكوف في رجائك له كاذبا اك تكػوف التػراق للرجػاء
موضع ا ك كذلك اف هو خاؼ عبدا من عبيدق اعطاق من خوفه ما اليعطي ربه فجعل
خوفه من العباد نقدا ك خوفه من خالقه ضمارا ك كعدا الخطبة ،ك قػد مػر مػن كػالـ
الصادؽ

اف الرجاء فرع اليقين ك دليل الرجاء الطلب ك اذا اشرؽ نور اليقين في

القلب شاهد الفضل ك اذا تمكن من رؤية الفضل رجا ك اذا كجد حالكة الرجاء طلب
ك اذا كفق للطلب كجد ك مر اف الرجاء شفيع النفس ك الرجاء داعػي فضػل ا﵀ ك هػو
يحيي القلب ك قوله

كيف اليرجو ك هو يعرؼ نفسه بالعجز ك هو غريق في بحر

االء ا﵀ ك نعمائه من حيػث التحصػي ك التعػد ك اف الرجػاء رجػاءاف عػاكف ك بػاد
فالعاكف منه يورث خوفا ثابتا يقوي بسببه المحبة ك البادي منه يصحال اهل العجز ك
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التقصير ك الحياء ك قد مر في كصية لقماف ارج ا﵀ رجػاء لػو جئتػه بػذنوب الثقلػين
لرحمك ك في الكافي بسندق عن ابن ابينجراف عمن ذكرق عن ابيعبدا﵀

قػاؿ

قلت له قػوـ يعملػوف بالمعاصػي ك يقولػوف نرجػو فاليزالػوف كػذلك حتػي يػأتيهم
الموت فقاؿ ه ؤالء قوـ يترجحوف في االماني كذبوا ليسوا براجين اف من رجا شيئا
طلبػػه ك مػػن خػػاؼ مػػن شػػيء هػػرب منػػه ك عػػن علػػي بػػن محمػػد رفعػػه قػػاؿ قلػػت
البيعبدا﵀

اف قوما من مواليك يلموف بالمعاصي ك يقولوف نرجو فقػاؿ كػذبوا

ليسوا لنا بمواؿ اكلئك ق وـ ترجحت بهم االماني من رجا شيئا عمل له ك من خػاؼ
من شيء هرب منه ك طريق تحصيل الرجاء اف تعرؼ ا﵀ سبحانه فاف مػن عػرؼ اف
ا﵀ جل جالله ك عظم االؤق نور ال ظلمة فيػه ك كامػل ال نقػص فيػه ك سػلطاف قػادر ال
عجز فيه ك قوي ال ضعف فيه ك مدرؾ اليفوته شيء ك عزيز ال ذؿ فيػه ك غنػي ال فقػر
فيه ك جواد ال بخل فيه ك كريم ال لؤـ فيه ك صادؽ ال كذب فيه ك محيط اليحاط بػه ك
كاجد ال فقداف فيه ك قاهر ال مقهورية فيه ك خير ال شر فيه ك حي ال موت فيػه ك دائػم
ال فناء له ك ثابت ال زكاؿ له ك هكذا ساير كماالته عرؼ اف من توجه اليه ك دنا منػه ك
تقرب اليه حصل لػه هػذق الكمػاالت بػال ارتيػاب ك انمػا امػر العبػاد بالتوجػه اليػه ك
التقرب منه الجل حصوؿ هذق الكماالت كما انك ك ﵀ المثػل االعلػي لػو توجهػت
الي الشمس استنار كجهك ك لو دنػوت مػن النػار سػخن بػدنك ك هػذا كعػد مػن ا﵀
الصادؽ ك حكم من ا﵀ العدؿ قػاؿ ا﵀ سػبحانه ادعػوني اسػتجب لكػم اف الػذين
يستكبركف عن عبادتي سيدخلوف جهنم داخرين ك قاؿ اذا سألك عبػادي عنػي
فػػاني قريػػب اجيػػب دعػػوة الػػداع اذا دعػػاف فليسػػتجيبوا لػػي ك ليؤمنػػوا بػػي لعلهػػم
يرشدكف فبعد ما اخبر ا﵀ بذلك عن نفسه ك هو الصادؽ الغني ك كعػد علػي نفسػه
كيف يمكن اف يتخلف ذلك ك قد قاؿ التحسبن ا﵀ مخلف كعػدق رسػله ك قػاؿ
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اف ا﵀ اليخلف الميعاد ك في الدعاء رب مػن ذا الػذي دعػاؾ فلمتجبػه ك مػن ذا
الذي سألك فلم تعطه ك من ذا الذي ناجاؾ فخيبته اك تقرب اليك فابعدته ك في دعاء
اخر متي خاؼ من فنائك امل اـ متي انصرؼ بالرد عنك سائل الهػي مادعػاؾ مػن
لمتجبه النك قلت ادعوني استجب لكم ك انت التخلف الميعاد الدعاء ،فكيف
يمكن في كعد ا﵀ الصدؽ اف يتوجه اليػه عبػد ك يتقػرب اليػه سػالك ثػم الينػاؿ مػن
جودق ك كرمه ما يصلال به امر دنياق ك اخرته ك اليغفر لػه ذنبػه ك اليسػتر عليػه عيبػه ك
اليناؿ طلبته ك اليحيي حيوة االبد ك اليبلغ امنيته ك اف كانػت التعػد فمػن لميػرج ا﵀
هػػذا الرجػػاء دؿ علػػي عػػدـ معرفتػػه بػػا﵀ عزكجػػل ك انزالػػه ايػػاق منزلػػة المخلػػوقين
الناقصين المحدكدين العادمين ك اال فمن اقر باحديته جل جالله التي هي اصل كػل
كماؿ ك نور ك خير كجب اف يعتقد مستيقنا انه لو تقرب اليه ك توجه اليه لغفػر ا﵀ لػه
ذنوبػػه ك لػػو كانػػت بعػػدد ذرات الكاينػػات ك قضػػي لػػه حاجاتػػه ك لػػو سػػأؿ ملػػك
الموجودات ك الينتقص من خزائنه مثقاؿ ذرة فانه الموجد عن عػدـ ك خزانتػه بػين
الكاؼ ك النوف انما امرق اذا اراد شػيئا اف يقػوؿ لػه كػن فيكػوف فكيػف يفتقػر رب
كذلك اك ينتقص اله كذلك فاف كنت يا هذا الترجو ربػك كػذلك فاسػع فػي طلػب
معرفته اكال ك حصوؿ اليقين ك مشاهدة فضله العاـ الشػامل فػاذا كػاف الشػمس التػي
هي خلقه منيرة لمن توجه اليها ك لو كاف الشخص عايشا في الظلمات الفالف سػنة
ك تزيل ظلمته طرفة عين بمحض اف يسألها النور بتوجهه اليها ك كانت النار التي هي
جزء من ملكه مسخنة لمن استسخنها بتوجهه اليها ك لو عاش في البرد الفالف سنة
ك كاف الماء مركيا لمن شربه ك الهػواء مركحػا لمػن تػنفس فيػه ك لػو كػاف الشػخص
محركما عنها دهورا فما ظنك بخالقها ك موجدها ال من شػيء بػل كا﵀ اعػرؼ ربػي
بانه يقبل التوبة عن عبدق ك يغفر له بتوجه كاحد اليه ك لو اذنػب الفالػف دهػر فػي
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كل اف بذنوب الخاليق اجمعين ك يعطيه بسؤاؿ كاحد في طرفة عػين ملػك الػدنيا ك
اآلخرة ك من لم ينل منه ذلك فانما هو مػن قصػور فػي توجهػه ك نقصػاف مػن مسػألته
فاليخافن عبد اال نفسه ك اليرجوف احد اال ربه فلو كنت عارفػا بربػك ك لمتنػل منػه
حاجتك لكاف الواجب عليك التوبة ك االستغفار علي ما قصرت في دعائك ك تخػاؼ
من ذنبك المانع عن كماؿ التوجه فاليورثن لك عدـ االسػتجابة اليػأس ك لػو منعػت
عػػن كػػل مػػا سػػألت ابػػدا فػػاف النقصػػاف فػػي السػػؤاؿ ال فػػي المس ػئوؿ ك فػػي مناجػػاة
اميرالمؤمنين

:
فحبػػل رجػػائي منػػك اليتقطػػع

الهي لئن عػذبتني الػف حجػة

فاف انت يا هذا لمتنتفع بالمسك االذفر فالتنكر رايحػة المسػك ك انمػا العيػب
من خيشومك ك اف لمتر الشمس المشرقة ابدا فالتجحد نور الشمس فانمػا العمػش
في عينك ك اف انت لمتتوجه الي الشػمس التنكػر انارتهػا فانهػا قائمػة باالنػارة ابػدا
فالواجب علي المؤمن اف يكوف ايسا من خير نفسه خائفا عليها منها راجيػا خيػر ربػه
محسنا ظنه به فانه اهل التقوي ك المغفرة ك انت اهل االساءة ك العصياف ك يجب عليػه
اف اليرجو احد ًا اال ا﵀ فانه ال خير في ماهيات الخلػق ك مػا هػم بػه هػم ك اليقػدركف
علي نفع ك الضر ك ال حيوة ك ال موت ك ال حركة ك ال سكوف فاف حيػوة الكػل بػا﵀ ك
حركة الكل في كل كجه با﵀ ك هم من حيث انفسهم اموات غير احياء ك مايشػعركف
اياف يبعثوف ك هم في انفسهم معدكموف ك انما يكونوف موجودين بػامر ا﵀ ك افاضػته
الوجود عليهم ك حفظه اياق لهم فمن ذا الذي يليق بالرجاء دكنه ك انمػا العاقػل يرجػو
الصائغ ال المطرقة ك العالة فانها اسباب ال حركة لها اال بالصائغ ك اليقدر علػي قضػاء
ففي ارشاد الديلمي عن ابيعبدا﵀

قاؿ اذا اراد احػدكم اف اليسػأؿ ا﵀ شػيئا اال

اعطاق فليقطع رجاء ق من الناس ك ليصله به فاذا علم ذلك منه لميسأله شيئا اال اعطاق
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انتهي ،ك في الوسائل عن الكليني بسندق عن حفص بن غياث عن ابيعبدا﵀

اذا

اراد احدكم اف اليسأؿ ربه شيئا اال اعطاق فلييأس من الناس كلهم ك اليكوف له رجاء اال
من عند ا﵀ فاذا علم ا﵀ ذلك من قلبه لميسأؿ ا﵀ شيئا اال اعطػاق ك عػن احمػد بػن فهػد
ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس لػه مغيػث يػا

ركي اف ا﵀ اكحي الي عيسي

عيسي سلني ك التسأؿ غيري فيحسػن منػك الػدعاء ك منػي االجابػة قػاؿ كاكحػي الػي
موسي

يا موسي ما دعوتني ك رجوتني فاني ساغفر لك علي ما كاف منك انتهي.

ك اعلم اف من توجه الي غير ا﵀ فقد ادبر عن ا﵀ ك مػن رجػا شػيئا مػن غيػر ا﵀
فقد يئس من ا﵀ تعالي ك من ادبر عن ا﵀ ك يئس منه اليستجاب له البتة ك خذله ا﵀ ك
ككله الي من يرجوق ثم اليقدر احد علي قضاء حاجته اف الذين تدعوف من دكف ا﵀
لن يخلقوا ذبابا ك لو اجتمعوا له ك اف يسلبهم الذباب شػيئا اليسػتنقذكق منػه ضػعف
الطالب ك المطلوب ،ماقدركا ا﵀ حق قدرق ك في الوسائل عن ابنبابويه بسندق عن
سورة بن كليب عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀

سألني ك هو يعلم اني اضر ك انفع استجبت له ك عنػه
باالجابة ك عن ابيعبدا﵀

قػاؿ ا﵀ عزكجػل مػن
ادعػوا ا﵀ ك انػتم موقنػوف

اذا دعوت ا﵀ فاقبل بقلبػك ك ظػن حاجتػك بالبػاب

كعن الكليني بسندق عن احمد بػن محمػد بػن ابينصػر قػاؿ قلػت البيالحسػن
جعلت فداؾ اني قد سألت ا﵀ حاجة منذ كذا ك كذا سنة ك قد دخل قلبي من ابطائهػا
شيء فقاؿ يا احمد اياؾ ك الشيطاف اف يكوف له عليك سبيل حتي يقنطك الي اف قاؿ
صاحب النعمة في الدنيا اذا سأؿ فاعطي طلب غير الذي سأؿ ك صغرت النعمة في
عينه فاليشبع من شي ء ك اذا كثر النعم كاف المسلم من ذلك علي خطر للحقوؽ التي
تجب عليه ك ما يخاؼ من الفتنة فيها اخبرني عنك لو اني قلت لك قوال كنت تثق به
مني فقلت له جعلت فداؾ اذا لماثق بقولػك فبقػوؿ مػن اثػق ك انػت حجػة ا﵀ علػي
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خلقه قاؿ فكن با﵀ اكثق فانك علي موعد من ا﵀ عز ك جل أليس ا﵀ عز ك جل يقوؿ
ك اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاف ك قاؿ التقنطوا
من رحمة ا﵀ ك قاؿ ك ا﵀ يعدكم مغفرة منه ك فضال فكن با﵀ اكثق منك بغيػرق
ك التجعلوا في انفسكم اال خيرا فانه مغفػور لكػم ك عػن الحسػين بػن علػواف عػن
ابيعبدا﵀

انه قرأ في بعض الكتب اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي يقوؿ ك عزتي ك جاللي

ك مجدي ك ارتفاعي علي كل شي ء القطعن امل كل مؤمل من الناس غيري باليأس
ك الكسونه ثوب المذل ة عند الناس ك النحينه من قربي ك البعدنه من فضلي أيؤمل
غيري في الشدائد ك الشدائد بيدي ك يرجو غيػري ك يقػرع بػالفكر بػاب غيػري ك
بيدي مفاتيال االبواب ك هي مغلقة ك بابي مفتوح لمن دعاني منذا الذي املني لنائبة
فقطعته دكنها ك من الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءق مني جعلػت امػاؿ عبػادي
عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي ك مؤلت سماكاتي ممن اليمػل مػن تسػبيحي ك
امرتهم اف اليغلقوا االبواب بيني ك بين عبادي فلميثقوا بقولي ألميعلم مػن طرقتػه
نائبة من نوايبي انه اليملك كشفها احد غيري اال من بعد اذني فمػا لػي اراق الهيػا
عني اعطيته بجودي ما لميسأ لني ثػم انتزعتػه عنػه فلم يسػألني ردق ك سػأؿ غيػري
أفتراني ابدأ بالعطاء قبل المسئلة ثم اسأؿ فالاجيب سائلي أبخيل انا فيبخلني عبدي
أكليس الجود ك الكرـ لي أكليس العفو ك الرحمة بيدي أكليس انا محل اآلماؿ فمن
يقطعها دكني أفاليخشي المؤملوف اف يؤملوا غيػري فلػو اف اهػل سػمواتي ك اهػل
ارضي املوا جميعا ثم اعطيت كل كاحد منهم مثل ما امل الجميع ماانتقص من ملكي
عضو ذرة ك كيف ينقص ملك انا قيمه فيا بؤسا للقانطين من رحمتي ك يا بؤسا لمن
عصاني ك لميراقبني ك عن احمد بن فهد قاؿ ركي عن ابيعبدا﵀

فػي قػوؿ ا﵀

عز ك جل ك مايؤمن اكثرهم با﵀ اال ك هم مشركوف قاؿ هو قوؿ الرجل لوال فالف
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لهلكت لوال فالف مااصبت كذا ك كذا ك لوال فالف لضاع عيالي أالتري انه قد جعل
علػي
﵀ شريكا في ملكه يرزقه ك يدفع عنه قلت فيقوؿ مػا ذا يقػوؿ لػوال اف ي
مػن ا﵀ ي
بفالف لهلكت قاؿ نعم ال بػأس بهػذا اك نحػوق انتهػي ،ك انػت لػو تػدبرت فػي هػذق
االخبار الساطعة المنار ك ما ذكرنا من صحيال االعتبار الشرؽ علي قلبك نور الرجػاء
ك شاهدت فضل ا﵀ جل ك عال ك هاج فيك داعيػة الطلػب ك كصػلت بفضػل ا﵀ جػل
جالله الي المطلب.
ك اف حدثتك نفسك ك كسوس لك الشيطاف اف ا﵀ سبحانه نعم هو اهل للرجػاء
ك هو اليعوزق شيء ك اليجوز اليأس منه جل جالله اال اني الاقدر علػي التوجػه حػق
التوجه ك علي الدعاء حق الدعاء ك علي عبادتػه حػق عبادتػه ك لنجػاتي مػن نفسػي ك
ساير االشياء موانع عديدة فبذلك يغلب عليك القنػوط مػن رحمػة ا﵀ ك يبػرد لوعػة
طلبك ك يقعدؾ عن دعائه ك التضرع اليػه ك التبصػبص لديػه فاجبهػا بػاف ا﵀ سػبحانه
بعث انبياءق الي الكفػار ك المشػركين ك دعػاهم الػي االيمػاف ك التوبػة ك االسػتغفار ك
كعدهم االنجاء ك العفػو ك المغفػرة ك امػرهم بالػدعاء ك العبػادة ك الطاعػة ك كعػدهم
االجابػػة ك القبػػوؿ ك هػػم فػػي اكؿ ايمػػانهم ليسػػوا مػػن المقػػربين الكػػاملين ك ال مػػن
المؤمنين الخصيصين فلو لميقبل ا﵀ اال عن الكاملين المقربين فما ذا يصنع اآلبقػوف
التائبوف ك لو لميستجب اال عن الخصيصين السابقين فكيػف دعػا الػي نفسػه العػواـ
الالحقين بل هو سبحانه عدؿ رءكؼ رحيم رفيق بعبادق الضعفاء فكل مػن اتػي بمػا
يمكنه ك بما هو في كسعه يقبل منػه فانػه عػز مػن قائػل قػاؿ اليكلػف ا﵀ نفسػا اال
كسعها ك اليكلف ا﵀ نفسا اال ما اتيها ك العبد اآلبق البعيد اذا ندـ ك تاب يتوجه
الي موالق من كراء الحجاب ك يأتيه من بعد ال محالة ك اليسعه غير ذلك ك الجل ذلك
امر عبادق بالرفق ك الشفقة علي الضعفاء حتي يلحقوا باالقوياء ك لاليمػاف درجػات ك
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منازؿ اليتحمل صاحب الدنيا ما يتحمل صاحب العليا ك من الذي يقدر علػي عبادتػه
جل جالله حق عبادته غير االربعةعشر سالـ ا﵀ عليهم ك هم فيما هم عليػه تسػمعهم
ما ذا يقولوف في دعػائهم ك كيػف يسػألوف ك كيػف يعتػذركف ألػيس اف ا﵀ سػبحانه
استجاب للكفار ك المشػركين ك المػدعين الربوبيػة ك المضػادة لػرب العػالمين هػذا
فرعوف ذك االكتاد مع عنػادق ك كفػرق ك عتػوق ك ادعائػه الربوبيػة لنفسػه ك علمػه بانػه
اليتوب ك اليؤمن ك اليرجع ك ال يػػػوب ك اليخشػع اسػتجاب دعػاءق ك اعطػاق سػؤله
كرما منه ك جودا ك قلة مقدار لما سأله عنػدق مػع عظمتػه عنػدق اخػذا بحجتػه عليػه ك
تاكيدا له حين فخػر ك كفػر ك اسػتطاؿ علػي قومػه ك تجبػر ك بكفػرق علػيهم افتخػر ك
بظلمه لنفسه تكبر ك بحلمه عنه استكبر ك في الوسائل عن الكليني بسندق عن حديػد
عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف العبد ليدعو فيقوؿ ا﵀ عز ك جل للملكين قد استجبت له

ك لكن احبسوق بحاجته فاني احب اف اسمع صوته ك اف العبد ليدعو فيقوؿ ا﵀ تبارؾ
ك تعالي عجلوا له حاجته فاني ابغض صوته ك عن عبدا﵀ بن المغيرة عن غير كاحػد
من اصحابنا قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

اف العبد الولي ﵀ يدعو ا﵀ عزكجػل فػي االمػر

ينوبه فيقوؿ للملك الموك ل به اقض لعبدي حاجته ك التعجلها فاني اشتهي اف اسمع
صوته ك نداءق ك اف العبد العدك ﵀ عز ك جل يدعو ا﵀ عز ك جل في االمر ينوبه فيقاؿ
للملك الموكل به اقض حاجته ك عجلها فػاني اكػرق اف اسػمع نػداءق ك صػوته قػاؿ
فيقوؿ الناس مااعطي هذا اال لكرامته ك المنع هذا اال لهوانه انتهػي ،فػاذا كػاف هػذا
شأف استجابة ا﵀ للكافر كيف يكوف استجابته ك قبوله للمؤمن ك اف كاف مفتتنا أليس
اف ا﵀ يحب التوابين ك أليس انه يقبل التوبػة عػن عبػادق ك يعفػو عػن السػيئات ك هػل
التوبة اال للمذنبين ك السيئات للبعيدين فما اقنطك من رحمة رب العالمين ك هو يقػوؿ
يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم التقنطوا مػن رحمػة ا﵀ اف ا﵀ يغفػر الػذنوب
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جميعا انه هو الغفور الرحيم أليس يخاطب هذق الضعفاء ادعوني استجب لكم اف
الذين يستكبركف عن عبادتي سيدخلوف جهنم داخػرين ألػيس يقػوؿ ك اف ربػك
لذك مغفرة للناس علي ظلمهم أليس يقوؿ ك ماكاف ا﵀ معذبهم ك هم يستغفركف
ك اف كػػاف التعتمػػد علػػي اسػػتغفارؾ فهالتعتمػػد علػػي اسػػتغفار المالئكػػة لػػك الػػذين
يحملوف العػرش ك مػن حولػه يسػبحوف بحمػد ربهػم ك يسػتغفركف للػذين امنػوا ربنػا
كسعت كل شػيء رحمػة ك علمػا فػاغفر للػذين تػابوا ك اتبعػوا سػبيلك ك قهػم عػذاب
الجحيم ربنا ك ادخلهم جنات عدف التي كعدتهم ك من صػلال مػن ابػائهم ك ازكاجهػم ك
ذرياتهم انك انت العزيز الحكيم ك قهم السيئات ك من تق السيئات يومئذ فقػد رحمتػه
ك ذلك هو الفوز العظيم ك أالتري نفسك في المؤمنين التائبين أالتري نفسك مػن اهػل
االرض ك يقوؿ ا﵀ سبحانه ك الملئكة يسبحوف بحمد ربهم ك يسػتغفركف لمػن فػي
االرض ك هالتعتمد علي استغفار نبيك كمػا امػر ا﵀ سػبحانه ك اسػتغفر لػذنبك ك
للمؤمنين ك المؤمنات ك قد فعلوا كما تسمع كثيرا في دعواتهم.
بالجملة لو تدبرت في القراف لوجدت اسباب الرجاء فيه كافرة ثم تفكػر فػي
نفسك انت علي ما انت عليه اليس انه قد توجه اليك ك ذكػرؾ فػي ملكوتػه ك ككػل
عليك ملئكة ك اعطفهم عليك ك ارأفهم بك فابتدع خلقك مػن منػي يمنػي ك اسػكنك
في ظلمات ثالث من بين لحم ك دـ ك جلد لميشهدؾ خلقك ك لميجعل لك شيئا مػن
امرؾ ك غذاؾ حيث لميصل يد حبيب ك عػالج هنالػك امراضػك ك الينالػك طبيػب ك
حف ظك مما يضرؾ حيث اليكوف سواق رقيػب ثػم اخرجػك الػي الػدنيا تامػا سػويا ك
حفظك في المهد طفال صبيا ك رزقػك مػن الغػذاء لبنػا مريئػا ك عطػف عليػك قلػوب
الحواضن ك كفلك االمهات الركاحم ك كالؾ من طوارؽ الجاف ك سلمك من الزيػادة
ك النقصاف حتي استهللت ناطقا بالكالـ ك اتم عليك سوابغ االنعاـ ك ربػاؾ زائػدا فػي
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كل عاـ ك دفع عنك االسقاـ ك خصػك بمكػارـ بػين االنػاـ الػي اف كمػل فطرتػك ك
اعتدؿ مرتك فهمك ما جاءت بػه رسػله ك اكجػب عليػك طاعتػه ك عبادتػه ك كفقػك
للقبوؿ ك انالك المأموؿ ك لميرض لك نعمة دكف اخري ك رزقك من انػواع المعػاش
ك صنوؼ الرياش ك عززؾ بين االناـ ك كقاؾ من طوارؽ االياـ فاف دعوتػه اجابػك ك
سكت عنه ابتدأؾ ك اف اطعته شكرؾ ك اف شكرته زادؾ ثػم مػا
اف سألته اعطيك ك اف
ي
صرؼ ك درأ عنك من الضر ك الضراء اكثر مما عددنا من العافية ك السراء ك انت فػي
جميع اآلنات غائص في بحار رحمته ك انت علي ما انت عليه اآلف التصػبال اال ك هػو
يذكرؾ بخصوصك ك يوكل عليك امناء من ملئكته ك يبعث اليك برزقك من صنوؼ
ما تحتاج اليه ك يضع اطباؽ غدائك ك عشائك علي رءكس عبادق ك يرسل اليػك بهػا ك
يضع اسفاط ثيابك ك رياشك كل يوـ في يد مواليه ك يبعث اليػك بهػا ك يرسػل اليػك
اعػد ك كػم
االطباء اذا مرضت ك يجعل لك ممرضين من عبادق ك امائه اف دنفػت كػم ي
اذكر ك اف تعدكا نعمة ا﵀ التحصوها كل ذلك بذكر خاص منه لك ك عمػد ك توجػه
منه اليك ك انت انت علي ما انت عليه فما ايسك ك اقنطك فهل يمكن اف يتوجه اليك
في كل ذلك من غير دعاء منك ك تضرع ك بكاء ك اليتوجه اليك اذا انبػت اليػه تائبػا ك
توجهت اليه ايبا ك دعوته راجيا ك تضرعت اليه شاكيا ك توسلت اليه باسمائه العظاـ ك
اكليائه الكراـ حاشا اليظن بهذا الرب الرءكؼ ك االله العطوؼ هذا الظن اف هػذا اال
من الشيطاف الرجيم عليه ك علي اكليائه العذاب المقيم هذا ك قد ذكرنا اف الرجاء فيه
تردد ما ك سبب التردد خوؼ نقصاف االسباب القابلة فالرجاء رجػاء مػع الخػوؼ ك لػوال
الخوؼ لكاف يقينا ال رجاء ك الخػوؼ خػوؼ بسػبب الرجػاء المشػيب بػه ك اال لميكػن
خوفا ك كاف يقينا بالهالؾ فالخوؼ خوؼ بسبب شوب الرجاء فالخوؼ بال رجػاء يػأس
ك قنوط ك حراـ ك الرجاء بال خوؼ غركر ك حمق ك حكم علي الملك العالـ.
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فصل :اعلػم اف ا﵀ سػبحانه احػدي الػذات اليتغيػر ك اليتبػدؿ ك اليحػدث فيػه
البداكات ك ال ميوؿ ك اقتضاءات ك اليحدث غضب علػي عػاص ك ال محبػة لمطيػع ك
انما خلق خلقا كرما ك جودا بال كيف اليسأؿ عمػا يفعػل ك هػم يسػألوف ك الػزـ كػل
مقتض مقتضاق ك كل علة معلوله ك خلق الخلق خلقة يتمكنوف بها علي اعماؿ امكنهػا
فيهم لسر االختيار الربوبي الظاهر في خلقه الذين هم اثار مشيته المختارة ثم امرهم
ك نهاهم فيما هم متمكنوف من فعله ك عرفهم مقتضيات اعمالهم بعد ما الزـ كل عمل
اثرق ك هداهم النجدين ك مكنهم من سلوكهما ك جعلهم مختارين متمكنين مػن فعػل
الطاعات التي اثارق التقرب اليه ك نيل الكرامات ك الخيرات ك من فعل المعصية التي
اثارها التباعد عنه ك الوقوع في الهلكات في الدنيا ك اآلخرة ك ارسل الػيهم الرسػل ك
انزؿ اليهم الكتب اتماما للحجة ك ايضاحا للمحجة فمن عمل بالطاعات لزمه اثرها ك
هو القربات ك من عمل بالمعاصي لزمه اثرها ك هو الهلكات ك اصل هذا التمكن من
تركيب الخلق من الوجود ك الماهية ك الوجود حيػث اثريتػه لفعػل ا﵀ المطػابق لػه ك
الطاعػات فعلػػه ك هػػي راجعػة الػػي فعػػل ا﵀ ك هػو اكلػػي بهػػا ك الماهيػة حيػػث نفػػس
الشخص ك المعاصي اثرها ك اف كانت بقدر ا﵀ ك هي اكلي بها فما اصابه مػن حسػنة
فمن ا﵀ ك ما اصابه من سيئة فمن نفسه فلم يحمد حامد اال ربه ك لميلم الئم اال نفسه
ك الوجود هو عرصة الفضل النه ابتداء بالنعمة من ا﵀ جػل جاللػه ك الماهيػة عرصػة
العدؿ النها يجري عليها ما تقتضيه فالوجود هػو مبػدء الرجػاء بفضػل ا﵀ ك جػودق ك
الماهية هي منشأ الخوؼ من عدؿ ا﵀ جػل ك عػز فهػو سػبحانه اليرجػي اال فضػله ك
اليخاؼ اال عدله فالطاعات هي بنفسها المبشرة بفضل ا﵀ ك كرمه ك المعاصػي هػي
بنفسها المنذرة بعدؿ ا﵀ ك اخذق فمن كفق للطاعات فليعلم اف ا﵀ سبحانه قػد توجػه
اليه بالفضل ك الكرـ ك من عصػي ا﵀ فلػيعلم اف ا﵀ سػبحانه قػد خذلػه ك ككلػه الػي
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نفسه فينبغي لمن يزعم انه يرجو ا﵀ اف يعمل بالطاعات ليلزمػه اثرهػا الػذي الزمهػا
ا﵀ تعالي بفضله ك جودق ك لمن يزعم انه يخاؼ ا﵀ اف يجتنب المعاصي التي الزمهػا
ا﵀ اثرها بعدله ك كذب من زعم انه يرجو ا﵀ ك اليطيع ك كذب من زعم انػه يخػاؼ
ا﵀ ك اليجتنب معاصيه اف كاف يعلم اف ا﵀ الزـ كل عمل مقتضاق ك صدؽ فػي كعػدق
ك كعيدق ك صدقت رسله ك كتبه ك اما ما يجب اف يرجو االنسػاف ك اف عمػل بمعصػية
الثقلين فالجل اف نفس االيماف ك معرفة الفضل ك الرجاء عمل كفقه ا﵀ له ك بشرق به
بفضله ك اف يخاؼ االنساف ك اف عمل بطاعة الثقلػين فػالف بقػاء الماهيػة نفسػها مػن
االسباب المنذرة بعدؿ ا﵀ فهو يجػب اف يكػوف خائفػا راجيػا مػا فيػه مػن الوجػود ك
الماهية الف االثر باؽ ما بقي المؤثر ك لتعلم اف االنساف ما داـ حيا باقيػا علػي اي حػاؿ
كاف متمكنا من تحصيل الجنة ك النػار ك هػذا االمكػاف مػن كونػه مركبػا مػن سػببهما
فالتيئس من رحمة ا﵀ ما فيك كجود ك التأمن سػخط ا﵀ مػا فيػك ماهيػة ك اسػع فػي
تحصيل الجنة ما فيك كجود ك التيئس من ركح ا﵀ ك اعلم انك اذا كفقت بعػد االمػر
بالدعاء لمتحرـ االجابة ك اذا كفقت للتوبة لمتحػرـ القبػوؿ ك اذا كفقػت لالسػتغفار
لمتحرـ المغفرة ك اذا كفقت للطاعة لمتحػرـ التقػرب ك اذا رأيػت نفسػك فػي هػذق
االحواؿ فاستبشر بفضل ا﵀ ك التكن من القانطين فلنعنوف بعد ذلك فصال اخػر فػي
كجوب حسن الظن با﵀ فاف هيهنا مقامه الاليق به.
فصل :في حسن الظن با﵀ جل جالله اعلم اف هػذا مػن المسػائل المشػكلة لمػا
عرفت سابقا اف رجاء المؤمن با﵀ ينبغي اف يكوف علػي قػدر خوفػه بحيػث اذا كزف
احدهما باآلخر لميزد عليه فمع ذلك كيف ينبغي اف يحسن الظن با﵀.
اعلم اف ا﵀ سبحانه قدكس منػزق عػن مجانسػة مخلوقاتػه ك مبػرؤ عػن مماثلػة
مذركءاته فليس جل قدسه محدكدا بحد ك مقيدا بقيد فليس يضطر الي صفة خاصػة
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ك اليتقدر بقدر معين بخالؼ ساير مخلوقاته فػاف جميعهػا متعػين بتعػين اطالقػي اك
تقييدي كلػي اك جزئػي ك كػل ذي تعػين مضػطر الػي تعينػه اليمكنػه بعػد التعػين ك
صيركرته هو هو اف يتحوؿ عنه ك ليس مرادي باالضطرار امتناع ما سوي تعينػه عليػه
في امكانه االكؿ بل مرادي انه بعد ما تعين ك كاف هو ايػاق اليمكنػه التحػوؿ عنػه مػع
كونه هو اياق مثال اف االلف اليمكن اف تكوف غير الف ك هي الػف ك اف كػاف يمكػن
في المداد اف يكوف الفا ك بػاء ك جيمػا ك يمكػن اف يكسػر االلػف ك تػرد الػي المػداد
فالتكوف الفا ثم يصاغ باء اك جيما اك غيرها ك اما بعد كونها الفا مع كونها الفا اليمكن
اف تكوف غير الف فهي مضطرة اف تكوف الفا ك لػذلك نسػب اليػه االضػطرار موالنػا
الصادؽ

في حديثه مع عبدالملك حيث قاؿ أماتري الشػمس ك القمػر ك الليػل ك

النهار يلجاف فاليشتبهاف ك يرجعاف قد اضطرا ليس لهما مكاف اال مكانهما فاف كانا
يقدراف علي اف يذهبا فلم يرجعاف ك اف كانا غير مضطرين فلم اليصير النهار ليال ك ال
الليل نهارا اضطرا كا﵀ يا اخا اهل مصر الي دكامهما ك الذي اضطرهما احكم منهما
ك اكبر فقاؿ الزنديق صدقت ثم قاؿ ابوعبدا﵀

يا اخا اهل مصر اف الذي تذهبوف

اليه ك تظنوف انه الدهر اف كاف الدهر يذهب بهم لم اليردهم ك اف كاف يػردهم لػم
اليذهب بهم القوـ مضطركف يا اخا اهل مصر لم السماء مرفوعة ك االرض موضوعة
لم التسقط السماء علي االرض لم التنحدر االرض فػوؽ طباقهػا ك اليتماسػكاف ك
اليتماسك من عليها الخبر ،فجميع المخلوقات مضطركف بتعينهم الي ما هم عليه من
التعين ك القيد ك بقبولهم ما هم عليه ك باختيارهم االمكاني االكلػي ك ا﵀ جػل جاللػه
غير مقيد بقيد ك غير متعين بعين غير محدكد بحد غير متناق بنهاية بوجه مػن الوجػوق
فالجل ذلك هو المختار الذي اليشوبه االضطرار بوجه من الوجوق فاذا ليس يضػطر
بصفة من الصفات ك فعل من االفعاؿ فاليمكن البت عليه بشيء ك القطع عليه بحكػم
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ك اليجب عليه شيء يفعل ما يشػاء بقدرتػه ك يحكػم مػا يريػد بعزتػه فقػد ركي فػي
الكافي بسندق الي ابيبصير عن ابيعبدا﵀

في حديث اف رسوؿ ا﵀

في جنازة سعد ك قد شيعه سبعوفالف ملك فرفع رسوؿ ا﵀

خػرج

رأسه الي السماء ثم

قاؿ مثل سعد يضم قاؿ قلت جعلت فداؾ انا نتحدث انه كاف يسػتخف بػالبوؿ فقػاؿ
معاذ ا﵀ انما كاف من ذعارة في خلقه علي اهله قاؿ فقالت اـ سعد هنيئا لك يا سػعد
قاؿ فقاؿ رسوؿ ا﵀

يا اـ سعد التحتمي علي ا﵀ انتهي ،ك لما كاف ا﵀ جل جالله

اليمكن اف يحتم عليه اليمكن اف يقطع عليه علي سبيل البت ك اليقين انه يفعػل كػذا
ك يقع من مشيته كذا ك كذا يقينا فانه جل جالله ليس بمضػطر الػي شػيء ك ال متعػين
بشيء ك ال مقيد فكيف يمكن اف يقطع عليه من حيث قدرته بل اليضطر الػي شػيء
ك اف كع د به ك اخبر انبياءق ك رسله ك انػزؿ فػي كتبػه نعػم يجػب بعػض االشػياء فػي
حكمته التي كضعها ك له تغيير اصل الحكمة من مبدئها ك منشأها فاذا اليحصل القطع
بشيء من االشياء في ملكه ما لميمض ك لميقع ك له البداء في كل شيء مػا لميمػض
فاليجب كجود معلوؿ مع كجود علة ك ال حصوؿ مسبب مع حصوؿ سبب ك ال كجود
شيء مع كجود المقتضي ك رفع المانع ك اليحتم شيء من ذلك ايجاد شيء علػي ا﵀
جل جالله ك له قطع المعلوالت عن العلل ك المسػببات عػن االسػباب ك المفعػوالت
عن االفعاؿ فاف جميع الخلق ابدا كاقفة علي باب االذف منه جل جاللػه ك ذلػك االذف
غير حتم عليه جل جالله ك اليضطر اليه ك اليتقيد بػه ابػدا تعػالي مػن هػو هكػذا ك ال
هكذا غيرق فالجل ذلك قاؿ ا﵀ جل جاللػه ك رأي المجرمػوف النػار ك ظنػوا انهػم
مواقعوها فاف قبل الوقػوع هػو كاقػف ببػاب االذف ك مػا لميمػض هػو فػي عرصػة
االمكاف فاذا كقع كقع االكواف علي االعياف ك كاف مػا كػاف فالجػل ذلػك ظنػوا انهػم
مواقعوها من جهة العالمات ك الداليل ك ظػنهم هػذا مػن غايػة اليقػين الحاصػل لهػم
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بقدرة ا﵀ علي ما يشاء كيػف يشػاء ك كػوف البػداء لػه فػي جميػع االشػياء فظنػوا انهػم
مواقعوها ك لميستيقنوا الوقوع ك قاؿ كجوق يومئذ باسرة تظن اف يفعل بها فاقرة كال
اذا بلغت التراقي ك قيل من راؽ ك ظن انه الفراؽ ك قاؿ ك استعينوا بالصبر ك الصلوة
ك انها لكبيرة اال علي الخاشعين الذين يظنوف انهم مالقوا ربهم ك انهم اليه راجعوف .
بالجملة لما كاف ا﵀ جل جالله بيدق ازمة االمػور ك اليخػرج شػيء مػن تحػت
قدرته يقدـ منها ما يشاء ك يؤخر منها ما يشاء ك يقلبها كيف يشاء اليمكػن فػي ملكػه
االطميناف بوجود معلوؿ عنػد رؤيػة العلػة ك الوثػوؽ بحصػوؿ مقتضػي عنػد كجػود
المقتضي فالجل ذلك اليمكن الحد من المؤمنين اليقين بمغفػرة ا﵀ لػه ك عفػو ا﵀
عنه ما لميقػع ك اف توجػه اليػه ك علػم اف مقتضػي التوجػه الػي النػور االسػتنارة اذ لػو
لميفعل له االمر ك الحكم ك من الذي يجسر اف يقوؿ لم لمتفعػل ك لمػن يكػوف عليػه
حق كاجب ك اي دعوة تحتم عليه االجابة ك اي عبػادة تحػتم عليػه المغفػرة فػالمؤمن
ابدا علي جناح تزلزؿ ك اليصلحه اال هذا التزلزؿ ك هو الحالة بين الخػوؼ ك الرجػاء
ك هو من غاية اقرارق بتوحيد ربه ك قدسه عن االضطرار نعم يحصػل لػه ظػن بالنجػاة
اذا سمع ما كعد ا﵀ المؤمنين المغفرة ك االكلياء النجاة ك المذنبين الشفاعة ك الداعين
االجابة ك المتوجهين االنارة.
ك اف قلت لم اليقطع بوعد ربه قلت لما يشوبه من اعماله السػيئة التػي يراهػا
مقتضية للهالؾ ك اكعد ا﵀ عليها الهالؾ فالذي كعد النجاة كعد الهالؾ ك الذي جعل
مقتضي الطاعة الخلود في الجنة جعل مقتضي العصياف الخلود في النار اال انه يسػمع
انه سبقت رحمته غضبه ك يسمع مػن االنبيػاء ك االكليػاء سػعة رحمػة ا﵀ ك يقػرأ فػي
الكتاب التقنطوا من رحمة ا﵀ اف ا﵀ يغفر الذنوب جميعا ك يري في نفسه حب
ا﵀ ك حب انبيائه ك حب اكليائه

ك حب المؤمنين ك يري حسن صنيع ا﵀ بخلقه ك
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المناسب للمغفػرة التػي قػاؿ فيهػا هػو اهػل التقػوي ك اهػل المغفػرة ك اكلويتػه
بالرحمة ك اكلوية الرحمة بشأنه ك قوله ك يعفو عن كثير فمػن النظػر فػي هػذق ك
امثالها يظن اف يغفر ا﵀ له ك هذا الظن اليزيد رجاءق علي خوفه بل هذا الظن هو مػن
باب الرجاء ك انما الظن حصل له مما ابرز ا﵀ من نفسه لخلقه ك االسباب التي هيأهػا
في الخلق ك الرجاء متعلق به من حيث كماله جل جالله أالتري انك من حيث قػدرة
زيد علي الفعل ك الترؾ ترجو اف يعطيك شيئا ك تخاؼ اف يمنعك فاذا شفع لك عنػدق
عظيم مطاع يحصل لك الظن بالعطاء يعني يحصػل لػك الظػن بوقػوع احػد شػقي مػا
يقدر عليه علي السواء ك ليس هذا الظن متعلقه قػدرة زيػد فيكػوف هػو علػي العطػاء
اقدر منه علي المنع بل قدرته عليهما علي حد سواء التزيد هذق علي هػذق ك ال هػذق
علي هذق ك انما جاء الظن من قبل االسباب الخارجية كذلك المؤمن رجاؤق يسػاكي
خوفه ك هما يحصالف من اليقين بقدرة ا﵀ علي االخذ ك العفو ك الزاـ ا﵀ كل مقػتض
مقتضاق ك لكن يحصل الظن بالنجاة مػن اسػباب هيأهػا فػي ملكػه لنجػاة المػؤمنين ك
ابرزها من نفسػه ك مػن عملػه بهػم ك هػذا الظػن مػن بػاب ذلػك الرجػاء بعينػه ك لػذا
لميفرقوا سالـ ا﵀ عليهم بين الرجاء ك الظن في اخبارهم ففي الوسائل عن الكلينػي
بسندق عن بريد بػن معويػة عػن ابيجعفػر
رسوؿ ا﵀

قػاؿ كجػدنا فػي كتػاب علػي

اف

قاؿ علي منبرق ك الذي ال اله اال هو مااعطي مؤمن قػط خيػر الػدنيا ك

اآلخرة اال بحسن ظنه با﵀ ك رجائه له ك حسن خ لقه ك الكف عن اغتياب المؤمنين
ك الذي ال اله اال هو اليعذب ا﵀ مؤمنا بعد التوبة ك االستغفار اال بسػوء ظنػه بػا﵀ ك
تقصير من رجائه له ك سوء خلقه ك اغتياب المؤمنين ك الذي ال اله اال هػو اليحسػن
ظن عبد مؤمن با﵀ اال كاف ا﵀ عند ظػن عبػدق المػؤمن الف ا﵀ كػريم بيػدق الخيػر
يستحيي اف يكوف عبدق المؤمن قد احسن به الظن ثم يخلف ظنه ك رجاءق فاحسنوا
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با﵀ الظن ك ارغبوا اليه ك بسندق عن سفياف بن عيينة قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ

حسن الظن با﵀ اف الترجو اال ا﵀ ك التخاؼ اال ذنبك ك عن سناف بػن طريػف قػاؿ
سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ ينبغي للمؤمن اف يخاؼ ا﵀ خوفػا كأنػه مشػرؼ علػي

النار ك يرجوق رجاء كأنه من اهل الجنة ثم قاؿ اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي عند ظن عبػدق
به اف خيرا فخيرا ك اف شرا فشرا ك عن ابنبابويه باسنادق في كصية علي

لمحمد

بن الحنفية قاؿ ك اليغلبن عليك سوء الظن با﵀ عز ك جل فانه لنيػدع بينػك ك بػين
خليلك صلحا ك عن عبدالرحمن بن الحجاج عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ اف اخػر عبػد

يؤمر به الي النار فيلتفت فيقوؿ ا﵀ جل جالله اعجلوق فاذا اتي به قاؿ له عبدي لػم
التفت فيقوؿ يا رب ماكاف ظني بك هذا فيقوؿ ا﵀ جل جالله عبدي ما كاف ظنػك
بي فيقوؿ يا رب كاف ظني بك اف تغفر لي خطيئتي ك تدخلني جنتك قاؿ فيقوؿ ا﵀
جل جالله ملئكتي ك عزتي ك جاللي ك االئي ك ارتفاع مكاني ماظن هذا بػي سػاعة
من حيوته خيرا قط ك لو ظن بي ساعة من حيوته خيػرا ماركعتػه بالنػار اجيػزكا لػه
كذبه ك ادخلوق الجنة ثم قاؿ ابوعبدا﵀

ماظن عبد با﵀ خيرا اال كاف له عند ظنه

ك ماظن به سوء اال كاف ا﵀ عند ظنه به ك ذلك قوؿ ا﵀ عز ك جػل ك ذلكػم ظػنكم
الذي ظننتم بربكم ارديكم فاصبحتم من الخاسرين ك عن ابنبابويػه بسػندق عػن
محمد بن اسمعيل بن بزيع قاؿ قػاؿ لي الرضا

احسن الظن با﵀ فاف ا﵀ عز ك جل

يقوؿ انا عند ظن عبدي بي فاليظػن بػي اال خيػرا ك فػي ارشػادالديلمي قػاؿ رجػل
يارسوؿ ا﵀ اني الم بالمعاصي ك ارجو العفو مع ذلك فقػاؿ يػا هػذا اتػق ا﵀ ك اعمػل
بطاعته ك ارج مع ذلك القبوؿ فاف احسن الناس با﵀ ظنا ك اعظمهػم رجػاء اعملهػم
بطاعته ك قاؿ اميرالمؤمنين

الصػحابه اف اسػتطعتم اف يشػتد خػوفكم مػن ا﵀ ك

يحسن ظنكم به فاجمعوا بينهما فانما يكوف حسن ظن العبد بربه علي قدر خوفه منه
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ك اف احسن الناس با﵀ ظنا اشدهم منه خوفا فدعوا االماني منكم ك جدكا ك اجتهدكا
ك ادكا الي ا﵀ حقه ك الي خلقه فما مع احد براءة من النار ك ليس الحد علي ا﵀ حجة
ك ال بين احد ك بين ا﵀ قرابة فماضرب ا﵀ تعالي مثل ادـ في انه عصي باكل حبة اال
عبرة لكم ك تذكرة انتهي ،ك ذلك اف من اسباب حصوؿ الظن الحسن بػه جػل شػأنه
انه منحك الخوؼ ك انػت تخافػه اشػد الخػوؼ ك ترجػوق احسػن الرجػاء ك ركي اف
رسوؿ ا﵀

مر بقوـ يضحكوف فقاؿ أتضحكوف لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليال

ك لبكيتم كثيرا فنزؿ جبرئيل ك قاؿ يا محمد ربك يقرؤؾ السالـ ك يقوؿ لك نبػئ
عبادي اني انا الغفور الرحيم ك عن اميرالمؤمنين

الثقة با﵀ ك حسػن الظػن بػه

حصن ال يتحصن به اال كل مؤمن ك التوكل عليه نجاة من كل سوء ك حرز مػن كػل
عدك ك اكحي ا﵀ تعالي الي داكد

قل لعبادي لم اخلقكػم الربػال علػيكم ك لكػن

علي ك في عدةالداعي قاؿ رسوؿ ا﵀
لتربحوا ي

ادعوا ا﵀ ك انتم موقنوف باالجابة

ك عن سليماف الفراء عمن حدثه عن ابيعبدا﵀

قػاؿ اذا دعػوت فظػن حاجتػك

بالباب ك ركي اف ا﵀ سبحانه قاؿ لموسي علي نبينا ك اله ك عليه السالـ حين ارسػله
الي فرعوف توعدق ك اخبرق اني الػي العفػو ك المغفػرة اسػرع منػي الػي الغضػب ك
العقوبة ك ركي انه استغاث بموسي حين ادركه الغرؽ ك لميستغث با﵀ فػاكحي ا﵀
اليه يا موسي لمتغث فرعوف النك لم تخلقه ك لو استغاث بي الغثتػه ك فػي الكػافي
بسندق عن ابيعبيدة الحػذاء عػن ابيجعفػر

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀

قػػاؿ ا﵀

تبارؾ ك تعالي اليتكل العاملوف لي علي اعمالهم التػي يعملونهػا لثػوابي فػانهم لػو
اجتهدكا ك اتعبوا انفسهم اعمػارهم فػي عبػادتي كػانوا مقصػرين غيػر بػالغين فػي
عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبوف عندي من كرامتػي ك النعػيم فػي جنػاتي ك رفيػع
الدرجات العلي في جواري ك لكن برحمتي فليثقوا ك فضلي فليرجوا ك الي حسػن
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الظن بي فليطمئنوا فاف رحمتي عند ذلك تدركهم ك مني يبلغهم رضواني ك مغفرتي
تلبسهم عفوي فاني انا ا﵀ الرحمن الػرحيم ك بػذلك تسػميت ك فػي الوسػائل عػن
الطوسي بسندق عن انس قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

اليموتن احدكم حتي يحسن ظنه

با﵀ عز ك جل فاف حسن الظن با﵀ ثمن الجنة الي غير ذلك من االخبار.
ك اعلم اف االنساف من حيث نفسه اليستحق مػن ا﵀ اال العػذاب االبػدي ك هػو
اكلي به ك لكن الرب جل جالله قد ظهر باصل كل خير ك مبدء كل نور ك من توجػه
اليه يستنير بفضله ك جودق علي حسب توجهه فػاالكؿ اصػل الخػوؼ ك الثػاني اصػل
الرجاء ك هما يقينياف ك الذي ينزؿ االنساف عن اليقين بوقوعهمػا الػي حػد الظػن انػه
سبحانه غير مقيد بقيد ك غير مضطر بفعل يفعػل مػا يشػاء بقدرتػه ك يحكػم مػا يريػد
بعزته اال اف الموافق للحكمة التي ابرزها من نفسه اف يجري فعله علي نهج الحكمػة
ك النظم االكمل علي فهم هذق العقوؿ الموجودة ك له تغيير كل ذلك ك تغيير العقػوؿ
حتي تفهم غير ذلك ك تري غير ذلك اكلي ك انسب فقدسه االنػزق نػزؿ العقػوؿ عػن
اليقين الي الظن فالنبي ك اف كاف نبيا يظن اف ا﵀ ينجيه ك اليقدر اف يستيقن ك سمعت
قوله تعالي في الكفار ك ظنوا انهم مواقعوهػا فػاف اليقػين حػتم ك ا﵀ جػل جاللػه
لقدسه االعظم اليحتم عليه بشيء فافهم فػالظن بالنجػاة مػن بػاب الرجػاء ك كػذلك
اليمكن الحتم في باب الخوؼ ايضا اف يجري عليه مقتضيات عمله السيئ ك اف كاف
يعلم قطعا اف مقتضي عمله السيئ الهالؾ االبدي ك مع ذلك اليقطع بػاف ا﵀ يهلكػه ك
يعذبه ابدا فانه حتم علي ا﵀ ك ا﵀ اليحتم عليه بشيء فمتعلق هذين اليقينين ك هذين
الظنين اثناف فاف القطع فيما امضي ك الظن فيما لميمض ك الذي امضي اف ا﵀ سبحانه
جعل العصياف من مقتضيات النيراف يقينا ك الطاعة من مقتضيات الجناف يقينا ك الػذي
لميمض اجراء ا﵀ المقتضي بالفتال علي حسب المقتضػي فػاف لػه المشػية يفعػل مػا
﴿﴾757

يشػػاء بقدرتػػه ك يحكػػم مػػا يريػػد بعزتػػه ك يخبػػر عػػن هػػذين االمػػرين مػػا ركاق فػػي
كنزالدقايق من معانياالخبار بسندق عن ابيالسفايال عػن ابيعبػدا﵀

فػي قػوؿ

ا﵀ عز ك جل ك من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤق جهنم قاؿ اف جازاق انتهي ،ك مثل
هذين المقامين اف ا﵀ سبحانه جعل البنفسػج مسػهال للصػفراء يقينػا ك امضػي كونػه
مقتضيا لذلك ك الراكند مسهال للبلغم يقينا ك امضي كونه مقتضػيا لػذلك ك لكػن اليجػب
علي ا﵀ سػبحانه اف يػأذف للبنفسػج اف يسػهل صػفراء مػن شػربه ك اف يػأذف للراكنػد اف
يسهل بلغم من شربه فانه اليحتم عليه شيء فقد يشربهما االنساف ك اليعمالف عمال كمػا
امضي اف يكوف مقتضي النار االحراؽ ك لميؤذف لحرقها ابرهيم ك انػت التكػوف موحػدا
مقرا بقدسه سبحانه حتي تستيقن انه جل قدسه غير ملتزـ بشيء من االشياء.
ك اف قلت عدـ ظهور المقتضي بالفتال من جهة الموانع قلت اف الموانع ايضا
من اسباب االذف ك التزعم من قولي اف الموانػع مػن اسػباب االذف انػه لػوال الموانػع
الذف حتما بل الواجب اف تعتقد انه لو كجػد جميػع مقتضػيات كجػود شػيء ك عػدـ
جميع موانعه في الملك اليجب علي ا﵀ جل جالله اذنه له بػالخركج باالمضػاء فػاف
ما في االمكاف حين هو في االمكاف معدكـ ك بالقوة ك اليخرج الي عرصة الوجود اال
بمشية ا﵀ سبحانه ك هي مهيمنة علي الكل ك جاعلة المقتضي مقتضيا موجودا ال مػن
شيء ك جاعلة المانع مانعػا موجػودا ال مػن شػيء فاليحكػم عليهػا مػا هػي اجرتػه ك
اليلزمها ما هي ابدته فالجل ذلك كل شيء ما لميمض كاقف موقف االذف ك مػا داـ
الشيء في عرصة االمكاف ك لميطأ عرصة الكوف محتاج الي االذف ك لػو كػاف جميػع
الملك الموجود مقتضيا لوجودق ك اليكوف له مانع ابدا فانه ما لميطػأ عرصػة الكػوف
كاقف علي باب االذف فاف اذف ا﵀ له بػالخركج خػرج ك اال فػال ك مػن اسػباب عػدـ
جرياف المقتضيات بالفتال انه اليكوف الشيء شيئا اال بفاعل ك قابل فاف كػاف اسػباب
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الفاعلة بكلها موجودة فاليجري اثرها ما لميأذف للقابلة بالقبوؿ بالجملة اف المػؤمن
ك اف علم اف مقتضي الطاعة النجاة قطعا ك هو كجه رجائه اليقطػع بنجاتػه ك كػذا ك اف
علم اف مقتضي المعصية الهالؾ ك هػو كجػه خوفػه اليقطػع بهالكػه ثػم لػيس يقػف
موقف الشك لما يشاهد من رحمػة ا﵀ بالمػذنبين ك معاملتػه مػع العاصػين ك كضػعه
الشفعاء ك استغفارهم للمؤمنين ك سبق الرحمة الغضب ك بشارته في كتابه بػالمغفرة
ك اخبار النبي

ك عترته الطاهرين شيعتهم بالشفاعة ك العفو ك امثػاؿ ذلػك يحسػن

ظنه بربه ك اف ا﵀ جل شأنه عند ظن عبدق اف خيرا فخيرا ك اف شػرا فشػرا ففػي دعػاء
االعتقاد المركي عن الكػاظم ك الرضػا

ال هػي اف ذنػوبي ك كثرتهػا قػد اخلقػت

كجهي عندؾ ك حجبتني عن استيهاؿ رحمتك ك باعدتني عن استيجاب مغفرتك ك
لوال تعلقي باالئك ك تمسكي بالرجاء لما كعدت امثالي من المسػرفين ك اشػباهي
من الخاطئين بقولك يػا عبػادي الػذين اسػرفوا علػي انفسػهم اآليػة ك حػذرت
القانطين من رحمتك فقلت ك من يقنط من رحمػة ربػه اال الضػالوف ثػم نػدبتنا
علػي
برحمتك الي دعائك فقلت ادعوني استجب لكم اآلية لكػاف ي
ذؿ االيػاس ي
مشتمال ك القنوط من رحمتك بي ملتحقا الهي قد كعدت المحسن ظنه بك ثوابػا ك
اكعدت المسي ء ظنه بك عقابا ك قد امسك رمقي حسن الظن بك في عتق رقبتي من
ا لنار ك تغمد زللي ك اقالة عثرتي الدعاء.
ثم اف لنا في معني الظن حكمة دقيقة احب اف اذكرها هنا ك ال قوة اال بػا﵀ العلػي
العظيم .اعلم اف امر ا﵀ ك مشيته من حيث نفسه مطلق ال تعين له بوجػه ك ال خصوصػية
له بشػيء دكف شػيء ك انمػا يتخصػص ك يتعػين فػي بطػوف القوابػل كمػا اف حركتػك
المطلقة ال تعػين لهػا بشػيء دكف شػيء ك لكنهػا اذا ظهػرت فػي بطػن قابليػة الضػرب
االمكػػاني صػػارت ضػػرب ك احػػدث ا﵀ بهػػا الضػػرب الكػػوني الػػذي هػػو المصػػدر
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التأكيدي ك المفعوؿ المطلق في قولػك ضػربت ضػربا ك اذا ظهػرت فػي بطػن النصػر
صارت نصر ك هكذا في بطن الخياطة صارت خاط ك في بطن الكتابة صارت كتػب ك
علي هذق فقس ما سواها ك كذلك المشية المطلقة ﵀ جل جالله ليست تختص بشػيء
دكف شيء ك اذا كقع اثرها كاف علي صفتها مطلقا غير متعين كما اف الشمس غير متعينة
ك نورها ايضا غير متعين ك السماء غير متعينة ك المطر النازؿ غير متعػين ك لمػا كقػع فػي
بطن ارض االمكاف انصبغ في بطن الخلق فصار خلق ك في بطػن الػرزؽ فصػار رزؽ ك
في بطن الحيوة فصار احيي ك في بطن الموت فصار امات ك هكذا فػال تعػين للمشػية ك
اثرها الواقع علي االرض الجرز الذي به التكميل ك جميع التعينات في بطػوف القوابػل
هذا في التكوين مجمال ك قس عليه التشريع ك ما امرنػا اال كاحػدة ك مػاتري فػي خلػق
الرحمن من تفاكت فنور الشارع اك عكس نورق ساطع ال تعين له بشػيء دكف شػيء ك
ال بشخص دكف شخص ك انما يتعين فػي بطػوف الممتثلػين ك المخػالفين علػي حسػب
اعمالهم فتكوف صورة له ك هػو مػادة لهػا ك منهمػا الثػواب ك العقػاب كمػا قػدمنا ك مػن
الصور القابلة اكهاـ الخاليق ك لهػم عبػادات تلػزمهم فػي تلػك المرتبػة مػن العقايػد ك
العلوـ ك الخوؼ ك الرجاء ك حسػن الظػن ك حسػن اليقػين ك التصػورات الحقػة ك تػرؾ
الوساكس ك الخطرات ك ظن السوء ك الشك ك الريب ك امثاؿ ذلك ك امػر ا﵀ الػذي منػه
الثواب ك العقاب كما عرفت كاحد ك امر ا﵀ الكوني في تلك الرتبة كاحػد ال تعػين لػه
بوجه ك انما يتعيناف علي حسب صورة كهم االنساف اف خيػرا فخيػرا ك اف شػرا فشػرا ك
اثار ذلك اكضال من الشمس في رابعػة النهػار فػاف االنسػاف اذا اداـ فكػر الصػحة صػال
بدنه ك اذا اداـ ذكر المرض ك الخوؼ منه مرض البتة اذا اكل علي انه يضػرق يضػرق اك
ينفعه ينفعه ك الرجل يديم ذكر الشهوة فيهيج دمه بالشهوة ك لربما ينػزؿ ك يػديم ذكػر
الغضب فيهيج فيه الدـ ك يري فيه اثار الغضب ك ربما يػديم رجػل فكػر كراهػة شػيء
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فيكرهه اك حب شيء فيحبه ك هذا باب من العلم يفتال منه الف باب بػل االنصػاؼ انػه
علم برأسه له فصوؿ ك ابواب ك مسائله مستورة تحت الحجػاب اليجػوز اف يرفػع عػن
محياها النقاب بالجملة كلما صور االنساف كهمه ك ذهنػه بصػورة ك قابػل بػه االمكػاف
يأخذ منه مادة ك تتصور بصورة ذهنه ك يحصل شيء يترتػب عليهػا احكامػه فػاف كػاف
تلك الصورة غير مستقرة ثابتة ك كانت زايلة ك لمتصر بعػد ملكػة للػوهم مسػتقرة فيػه
حتي تشغله عن غيرها من غير ارادة كانت ضعيفة التأثير البتة فػاذا ثبتػت ك اسػتقرت ك
رسخت اثرت تأثيرا كامال حتي انها ربما تميت في لحظػة ك تحيػي فػي لحظػة ك تغيػر
البدف تغييرا اعظم من السم النقيع ك اسرع اف استقرت ك ثبتػت ك اال فعلػي حسػب قػوة
االستقرار ك عدمها ك من الصور حسن الظن با﵀ جل جالله ك انه يرحمني ك يسػتجيب
لي ك هو عطوؼ بي ك رحيم بي ك هكذا فػاف االنسػاف اذا صػور نفسػه بهػذق الصػور ك
قابل بها الي االمكاف الشرعي ك اخذ منه مادة حصل في النفس موجػود حكمػه حكػم
تلك الصور كما اذا حصل قابليػة ضػرب ك قوبػل بهػا الحركػة المطلقػة حصػل بينهمػا
ضرب ك اذا حصل ضرب فقد ضرب ك حدث الضرب البتػة ك هػو مػا يرجػا اك يخػاؼ
افهم ما اقوؿ فاف حصل الظن الحسن في النفس فهو قابلية طيبة تأخذ المادة من امكػاف
فضل ا﵀ العاـ ك يتولد من بينهما كلد ايجاد ا﵀ سبحانه مظنونه متعلقا به ك يوجد ا﵀ لػه
ما ظن ك لذا ركي اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي عند ظن عبدق به اف خيرا فخيػرا ك اف شػرا فشػرا
ك قػػاؿ ا﵀ سػػبحانه ك ذلكػػم ظػػنكم الػػذي ظننػػتم بػػربكم ارديكػػم فاصػػبحتم مػػن
الخاسػػرين ك قػػاؿ ك يعػػذب المنػػافقين ك المنافقػػات ك المشػػركين ك المشػػركات
اعػد لهػم
الظانين با﵀ ظن السوء عليهم دائرة السوء ك غضػب ا﵀ علػيهم ك لعػنهم ك ي
جهنم ك ساءت مصيرا ك قاؿ ك ظننتم ظن السوء ك كنتم قوما بورا .
الحاصل اف الصور الحاصلة في االكهاـ منشأ اثار عجيبة ك تؤثر في النفس اثارا
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غريبة ك اف كانػت الواهمػة ك مػرادي منهػا المشػاعر الباطنػة غيػر مقيػدة بالشػخص
الخاص فلربما تؤثر في الغير ايضا علي حسب احاطته فلربما تؤثر في العالم فبخيػاؿ
يغير المتخيل اكضاع السماكات ك االرض ك انما ذلك علي حسب استقرار الصورة ك
سعة المراة ك اعلم اف الصورة التستقر حاؿ الشك ك الوهم ك انما تستقر ك ترسخ عند
اليقين فاف تعذر فعند الظن اال اف رسوخها في حاؿ الظن قليل اقل مػن رسػوخها فػي
حاؿ اليقين ك لذا اعتبر في صحة االعماؿ الشرعية ك ترتب الحكم عليها حصوؿ ظػن
الصحة للعامل اك اليقين ك تصير منشأ تأثير في الدنيا ك قبوؿ ك ثواب في الجنػة ك سػر
ذلك ما اشرنا اليه علي حسب االيجاز خوفا من فرعوف ك مالئه اف يفتنهم.
بالجملة ما من ا﵀ جل جالله مطلق ك التعين مما من العبد سواء عينها فػي بدنػه
اـ خياله اك نفسه اك عقله اك فؤادق فاينما حصل القابلية حصػل الكػوف ضػعيفا كػاف اك
قويا ك الجل ذلك امرنػا بادامػة العمػل ك اسػتوائه رجػاء اف يحصػل الملكػة التامػة ك
اليحصل االنطباع التاـ مع استعماؿ المزيل ك الغفلة عن تلػك الهيئػة المػرادة ك اعلػم
انك لو تصورت بصورة حيواف لصرت حيوانا ك ا﵀ جعلك كػذا بكفػرهم لعنػاهم ك
جعلنا قلوبهم قاسية ك لو تصورت بصورة انساف لصػرت انسػانا ك ا﵀ جعلػك انسػانا
يهديهم ربهم بايمانهم ،اكلئك الذين كتب في قلوبهم االيماف ك ايدهم بركح منه،
هو الذي انزؿ السكينة في قلوب المؤمنين ك من يرد ا﵀ اف يهديػه يشػرح صػدرق
لالسالـ ك من يرد اف يضله يجعل صدرق ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فامرؾ
ا﵀ جل جالله بحسن الظن به ك حسن الرجاء فيه ك التوكل عليه ك التفويض اليػه بػل
ك توحيدق ك معرفة رسوله ك معرفة اكصيائه ك اكليػائهم ك محبػتهم ك بغػض اعػدائهم
حتي يجري عليك االحكاـ بحسب تلك الصور سيجزيهم كصفهم.
بقي شيء ك هو انه علي ما تقوؿ لم امر االنساف بػالخوؼ مػن الػرحمن قلت
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لميؤمر االنساف بالخوؼ المحض بل نهي عنه ك هو القنػوط الصػراح ك اليقػنط مػن
رحمة ربه اال الضالوف ك انمػا امػر بحالػة بػين الخػوؼ ك الرجػاء ك هػو حقيقػة حالػة
التوحيد ك العبودية المحضة التي كنهها الربوبية ك االثػر المترتػب علػي ذلػك كػاثر
السكنجبين ك المرتب علي الرجاء كاثر الدبس ك المرتب علي الخوؼ كاثر الخػل
مثال ك اني يساكي اثرهما اثر السكنجبين فالذي بػين الخػوؼ ك الرجػاء هػو كاقػف
حقيقة في مقاـ المحبة المهيمنة عليهما ك من نزؿ عنهػا فامػا خػائف قػانط ك امػا راج
امن كما سمعت في تقسيم العبادات في الحديث ك كالهما مذموماف فاسع يا حبيبي
دائما في حسن الظن با﵀ جل جالله ك تصور القبػوؿ ك الرحمػة ك العطػف مػن ا﵀ ك
التفكر في معركفه اليك ك احساناته بك من بدك فطرتك الي حالك ك صػنايعه عنػدؾ
ك االئه لديك حتي يتقوي حسن ظنك بانك بمحض دعائك يستجيب لك ك بمحػض
استغفارؾ يغفر لك ك بمحض توبتك يقبل منػك ك بمحػض توجهػك يتوجػه اليػك ك
بمحض ذكرؾ يذكرؾ ك بخوفك يؤمنك ك برجائػك يوصػلك ك اف تػأخر اثػر ظنػك
اسػر حتػي
فالتيأس ك حدث نفسك انه الجل مصلحة لو اعلمها لكنػت بتػأخر االثػر ي
يستقر حسن الظن في نفسك فعند ذلك يستحيي ا﵀ جل جالله اف يخالف ظنك فاذا
كمل حسن ظنك اليتخلف ارادتك اطعني فيما امرتك اجعلك مثلي تقػوؿ للشػيء
كن فيكوف ك اليرد دعاؤؾ فاف ا﵀ عند ظن عبػدق اف خيػرا فخيػرا ك اف شػرا فشػرا ك
نعوذ با﵀ اذا استولي علي االنساف سوء ظن فانه اليقاؿ له عثػرة ك اليقبػل لػه توبػة ك
اليرفع له عمل ك اليستجاب له دعاء.
ك اعلم اف حسن الظن بنفسه عبادة منجية ك اف لميضم به شيء كما سمعت في
الحديث فيمن يؤمر به الي النار ثم يرد بكذبه في حسن الظن ك اف ضم اليه شيء من
الصالحات فبخ بخ فذلك الناجي المقبوؿ العمل المغفػور الزلػل ك اعلػم مجمػال انػه
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اليهلك هالك اال بسوء ظنه بربه ك الينجو ناج اال بحسن ظنه بربػه كمػا عرفػت سػر
حكمته ك االعماؿ الصالحة هي الظنوف الحسنة الجسمانية كما اف الظن الوهمي هػو
العمل الصالال الوهمي ك الشيطاف اذا جملة سعيه فػي اسػاءة ظنػك بربػك فجاهػدق ك
عالج نفسك ك يمن ها بحسن الظن ك حدثها به حتي تطمئن ك اي عػالج اقػرب لهػا مػن
قوؿ نفس صاحب االمر ك خلفائه عنه اف ظنوا بي خيرا فػاني ارحمكػم ك اغفػر لكػم
ذنوبكم ك استر عليكم عيوبكم ك اقيل عثرتكم ك اقبل توبتكم ك يحػذركم مػن سػوء
الظن به ك يوعد عليه العقاب.
فصل :هنا مسئلة مشػكلة احػب االشػارة اليهػا ك هػي اف ا﵀ سػبحانه غنػي مطلػق
الحاجة به الي شيء ك احد حق ال اقتضاء في ذاته لشيء ك مقتضي هػذين االصػلين اف
يكوف جميع االقتضاء للخلق سواء كاف للرحمة اك النقمة فاذا كاف جميع االقتضػاء مػن
الخلق كاف جميع الرحمة اك النقمة من باب العدؿ فما معني الفضل ك مػا معنػي ابتدائػه
بالنعم ك كيف يحصػل الرجػاء لمخلػوؽ اليػري لنفسػه طاعػة ك يػري نفسػه مسػتحقة
لجميع انواع العذاب كما مر في دعاء السجاد

ك يظهر من ساير دعػواتهم صػلوات

ا﵀ عليهم ك كيف يحصل للعبد حسن الظن بربه ك هذق من المسائل الصعبة.
فاقوؿ ك ال قوة اال با﵀ العلي العظيم اعلم اف ا﵀ سػبحانه ال شػك فػي احديتػه ك
غنائه المطلق ك كيف اليكوف احدا غنيا من يكوف جميع ما سواق ممتنعا معه ابػدا ازال
ك ال شك انه اليحدث فيه مقتض للخلق ك ال حاجة له الي عطػاء اك منػع ك اليبػرز منػه
شي ء ك اليحدث فيه ك ال منه حركة ك ال ميل ك ال شهوة للخلق ك هذا اذا ما نظرت اليه
فهو في هذا النظر هو هو ال شيء سواق ك هو قوله

كاف ا﵀ ك لميكػن معػه شػيء

كمرادي من قولي معه في قولي يكوف جميع ما سواق ممتنعا معه لػيس قيػدا للممتنػع
فاف الممتنع المقيد ممكن بل ما سػواق ممتنػع محػض مطلػق أالتػري اف البيػاض مػن
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حيث انه بياض يمتنع اف يكوف سوادا ك البياض شيء ممكن ك السواد شيء ممكن ك
ليس كذلك ما سوي االحد فانػه ممتنػع محػض ك ال شػيء سػوي االحػد بوجػه مػن
الوجوق ك حيث من الحيوث فليس لػه ظهػور ك تمثػل ك جلػوة ابػدا ابػدا علػي معنػي
االمتناع المحض ك هنا عرصة اخري تسمي بعرصة التجلي ك ليسػت سػوي االحػد ك
ال عينه ك ال معه ك ال دكنه كما اف العدد عرصة ليست سوي االحد ك ال عينه ك ال معه ك
ال دكنه ك ليست من االحد بتبعض ك ال عنه بتجز التنتهي اليه عػودا كمػا لمتنشػأ منػه
بدءا ك ليست بمن سوبة اليه ك ال بمحمولة عليه ك ال بمذكورة معه بل هي هػو كونػا ك
عينا ك كجودا ك ليست هي هو كال ك ال جمعا ك ال احاطة فالحيثاف للعدد ك الغيػور ايػاق
تحد ك اليميز بها عنه االحد ك لميوجد هذا التجلي بعد عدـ ك اليطلق مع ذلػك عليػه
القدـ النطوائه تحت االحد ك لما يجري عليه من العدد ك اليقاؿ اف هذا ظهور االحد
اذ ال شيء سوي االحد يضاؼ اليه ك لكن لهذا التجلػي حيثػاف حيػث ايػس لػه ك هػو
ليسه ك هو حيث هو هو ك هو عرصة الميم ك التجلي ك حيث ليس له ك فناء ك هو ايسػه
ك عدمه ك هو عرصة الحاء ك اليهمػا االشػارة بقولػه حػم كالكتػاب المبػين ك هػو
عرصة المتجلي فيضاؼ احد الحيثين الي اآلخر *ك كل الي كل مضاؼ ك منسوب*
ك هو بحيثيه سوي االحد الحق ك غيريتػه تحديػدق ك لكػن حيػث ليسػه ايػس احديػة
ظاهرة في العدد ك يضاؼ اليه ك يحد فهػذا الحيػث هػو مضػاؼ اليػه الكػل ك الػذات
المنسػػوب اليهػػا الجػػل ك القػػل ك هػػو عنػػد كشػػف السػػبحات غايػة الغايػػات ك نهايػػة
النهايات ك منتهي التعبيػرات المنقطػع لديػه االشػارات المغيػب للصػفات كائنػة مػا
كانت بالغة ما بلغت ك حيث ايسه الذي هو ليسه هػو عرصػة الجػود ك عػالم الوجػود
الكائن المخترع ال من شيء المبتدع ال علي احتػذاء شػيء ك هػو عرصػة االمكػاف ك
اكؿ خزانة االكواف ك االعياف ك المشية المخلوقػة بنفسػها ك االرادة القائمػة بػذاتها ك
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هو عالم السرمد الموجود في رتبته ابد االبد ك االزليػة االكليػة ك القدمػة االضػافية ك
ليس الحد من الكائنات به التمييز بين هػذين الحيثػين ك الفصػل بػين المقػامين بػل
احدهما عين اآلخر في كل مشعر ك بها اكجػد ا﵀ االكػواف ك بهػا اقػاـ ا﵀ االعيػاف ك
نسبتها الي ما دكنها نسبة االحد الي االعداد بل هذا هو االحد المضػاؼ المػراد عنػد
ذكر االعداد لدي اكلي السداد ك هػذا الوجػود االقػدس هػو مبػدؤ المبػادي ك غايػة
الغايات ك من ظله تحقق جميع المذركءات فلما تجلػي هػذا الوجػود تحقػق بتجليػه
الغياب ك الشهود ك تحقق لكل منها به ماهية ك كجود ك جميع الموجودات تمثله فػي
عرصة الحدكد فالوجودات تمثل ايسه ك الماهيات تجلي ليسه ك كلتاهما من فضله ك
جودق احدثها ال من شيء ك صػورها ال علػي شػيء فهػو المبتػدي بالنعمػة ك البػادي
بالرحمة جودا ك كرما اذ اكجد ما كاف عدما ك الينافي ذلك غنػاءق المطلػق ك احديتػه
الحق اذ ذلك فضل غنائه ك تمثل احديته بال كيف ك ال اشارة ك انمػا الفضػل ك الجػود
من طباع هذا الوجود ك لعدـ تناهيه بالغياب ك الشهود فػاكؿ مػا احػدث مػن فضػله ك
جودق ارض االمكاف بسماء االحساف فادار تلك السماكات علي تلك االرض ك طرح
انوارها عليها ك القي في هويتها مثالها ك احدث منهمػا االكػواف القائمػة فػي االعيػاف
فحػػدث لهػػا كجػػود هػػو مػػن فػػيض تلػػك السػػموات ك ماهيػػة هػػي مػػن قابليػػة تلػػك
االسطقصات ك الزمهما مقتضياتهما علي ما شرحنا ك قدمنا في الفصػوؿ السػابقة فػاف
قلنػا اف كػػل نعمػه ابتػػداء ك كػل احسػػانه تفضػل فعلػػي معنػي انػػه هػو موجػػد جميػػع
الوجودات ك الماهيات ال من شيء من غير قابلية سابقة سائلة ك ال استعداد سائل منه
فلم تكن اال من محض جودق ك كرمه جل جالله ك عز افضاله اذ هي بنفسػها جػودق ك
افضاله ك اف قلنا انه يعذب من يعذب بعدله ك ينعم علي من ينعم بفضله فنريػد بػه اف
الم ثاؿ الملقي من سموات افضاله ليس من طباع ارض القوابػل ك ال منهػا ك ال اليهػا ك
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انما هو من سماء جودق ك فضله فاف السموات كما حققناق فػي محلػه ايػدي مشػيته ك
اكماـ ارادته مضمحلة لديها شافة عنها ك التنسب اال اليها فما صدر عن المولػود مػن
جهته المثالية من خير فهو من ا﵀ ك الي ا﵀ ما اصابك من حسنة فمػن ا﵀ ك مػا صػدر
عنه من جهته النفسية فهو منه ك اليه فما عامله ا﵀ بمقتضي حسناته فهو من فضله ك ما
عامله بمقتضي سيئاته فهو بعدله كما حققناق فيما سبق فهما بمنزلة النور الظػاهر علػي
الجدار ك الظل الظاهر عنه حرفا بحرؼ فما اصابه من نػور ك مقتضػاق فمػن الشػمس ك
هي اكلي به ك اف كاف ظهورق بالجدار ك ما اصابه من ظل ك مقتضاق فمن نفػس الجػدار
ك هو اكلي به ك اف كاف ظهورق بالشمس ك قد عرفت اف ذلك في عرصة التشػريع ك امػا
في الكوف فقل كل من عند ا﵀ فما لهؤالء القوـ اليكادكف يفقهوف حديثا.
ك علي كجه اخر اف عرصة العدؿ هػي عرصػة الشػرع لهػا مػا كسػبت ك عليهػا مػا
اكتسبت ك عرصة الفضل هي عرصة الكوف ك كػل احػد يجػد فػي نفسػه اف ا﵀ سػبحانه
تفضل عليه في ذاته ك صفاته ك اعماله ك اقواله ك مضافاته من اهله ك كلػدق ك مالػه ك عػزق ك
شرفه ك صحته ك علمه ك قوته ك غير ذلك من المحاسػن ك المكػارـ ك الػنعم مػا لميكسػبه
بعمله ك اليستحقه بحسن طاعاته فما كصل الي زيد بعد كونه زيدا من نعمة ك لميكسػبه
ك لميستحقه بصنعه فهو من فضل ا﵀ عليه ك اف كاف ذلك بقابلية كونية منػه اك مػن جملػة
العالم اال انه لميكسبه بيدق ك لميتعػب الجلػه فهػو مػن فضػل ا﵀ ك اف ا﵀ سػبحانه جػواد
كريم قد كضع العالم بحيث يرجو االنساف منه اتمػاـ االكػراـ ك يظػن بػه احسػاف الختػاـ
كما هو في جبلة االنساف بالنسبة الي من يديم االكراـ اليه بال مسألة فافهم.
ك علي كجه اخر اف العباد علي صنفين اهل عدؿ ك اهػل فضػل امػا اهػل العػدؿ
فهم الذين لميتمسكوا بجميع عري االيماف عن جهل فيعاملهم ا﵀ بعدله يوـ القيمػة
ك فيهم قوله تعالي لها ما كسػبت ك عليهػا مػا اكتسػبت ك ه ػؤالء يحاسػبوف علػي
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اعمالهم فمن يعمل مثقاؿ ذرة خيرا يرق ك من يعمل مثقاؿ ذرة شػرا يػرق ك امػا اهػل
الفضل فهم المتمسكوف بجميع عري االيمػاف التػي حػتم ا﵀ علػي نفسػه ك كعػد اف
ينجي من تمسك بها ك يغفر له من غير استثناء فقاؿ التقنطوا مػن رحمػة ا﵀ اف ا﵀
يغفر الذنوب جميعا ك قاؿ فيومئذ اليسئل عن ذنبػه انػس ك ال جػاف فاكلئػك
الذين خلطوا عمال صػالحا ك اخػر سػيئا عسػي ا﵀ اف يتػوب علػيهم ك هػم محبػوا
علي

الذين هم احباؤ ا﵀ ك اف ا﵀ سبحانه اليسيء الي احبائػه ك اليسػويهم بمػن

عاداق البتة ك يعفو عن سيئاتهم ك يصفال عن زالتهم ك يغفر لهم ك هػم اهػل المغفػرة ك
الجود ك الصفال ك العفو لحػبهم ﵀ ك تػا﵀ اليجتمػع حػب ا﵀ ك رسػوله ك اكليائػه مػع
دخوؿ النار ك الاخبرنػا بفضػله عنػه ك ال هكػذا الظػن بػه فهػذا هػو بضػاعة االنبيػاء ك
المرسلين ك االكصياء ك االكلياء المكرمين علي ذلك يعتمد الكػل ك بػه يحسػن ظػن
الكل ك لعمري هو السبب االعظم ك الصراط االقوـ ك الحبػل االمػتن مػن تمسػك بػه
امن االخطار في الدنيا ك اآلخرة ك قد بلغ ذلك حد التواتر في اخبار اؿمحمػد

اف

مح بهم ناج ك لهم الشفاعة فيهم ك يشهد بها صػحيال االعتبػار ك قػد اشػتبه علػي كثيػر
الذنب ك العصياف ك ذلك اف الشيعة محبوا اؿمحمد

ك مؤمنوف بهػم ك هػي بعينهػا

هي حب ا﵀ ك االيماف به فهم مؤمنوف با﵀ مسػلموف لػه منقػادكف فػاف صػدر عػنهم
خالؼ فانما هو ذنب ك خطيئة ك سيئة ك ليسوا بعصاة ك ال ببغاة ك ال عداة كيف ك هػم
ساخطوف علي انفسهم بصدكر ذلك عنهم نادموف علي ما فرطوا فهم من المنسػوبين
الي ا﵀ خداـ له عبيد فهفواتهم ك خطاياهم ذنوب تغفر ك لهػم اف ا﵀ يغفػر الػذنوب
جميعا ك اما اعداؤهم فهم الطغاة البغاة العداة العصاة ك هم مأخوذكف بكلها محاسبوف
عليها معذبوف ك هم جميع عصيانهم كفر ك معصية ك اصل الحػب مػن الفضػل حيػث
خلقػػك اذ لمتكػػن خلقػػة احببػػت اؿمحمػػد
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قػػل بفضػػل ا﵀ ك برحمتػػه فبػػذلك

فليفرحوا هو خير مما يجمعوف.
فصل :ك لما اتينا علي ما قدر ا﵀ من بياف معني الخوؼ ك الرجا ك شرح ما عسػي
اف يكوف معضال في معناهما احببنا اف نختم هذا المقصد بشرح احواؿ الحػب الػذي
هو اصلهما ك قطبهما الذي عليه يدكر رحاهما.
اعلم اف المحبة هي ميل النفس الي المحبوب ك سببه المجانسػة اك المماثلػة اك
المشاكلة ك ذلك انهما اذا كانا مجانسين اك مماثلين اك مشاكلين اقتضيا حيزا كاحدا ك
ر تبة كاحدة ك جهة كاحدة فيقتضياف االجتماع ك االقتراف ك هو ميػل كػل كاحػد الػي
اآلخر هذا ك كل شيء يتقوي من جنسه ك يتضعف من ضدق فيميل كل شيء الػي مػا
يقويه ك ينفر عمػا يضػعفه اذ بػاالكؿ يحفػظ كجػودق ك يسػتمد منػه ك بالثػاني يػنقص
كجودق ك يقارب الفساد ك العدـ ك لذا يكوف ميل االضعف الي االقوي اكثر من ميػل
االقوي الي االضعف ك يشتد الميل باشتداد المشابهة ك يضعف بضعفها فكلمػا يػرؽ
ما به التمػايز ك يقػوي مػا بػه االشػتراؾ يػزداد الحػب ك كلمػا يعكػس يػنقص فميػل
المجانس الي المجانس اقوي من ميػل المماثػل الػي المماثػل ك ميػل المماثػل الػي
المماثل اقوي من ميل المشاكل الي المشاكل فاف الصور في الشخص اغلظ منها في
النوع ك هي في النػوع اغلػظ منهػا فػي الجػنس ك الجنسػاف اك النوعػاف اك الشخصػاف
المتقارباف اقػوي حبػا مػن المتباعػدين ك المتمػايز بالصػورة اقػل حبػا مػن المتمػايز
بالمعني الف المعني ارؽ ك حكم الوحدة في المعاني اقوي من حكمها في الصورة ك
المتمايز بالحقيقة اكثر حبا من المتمايز بالمعني فاف الوحدة هنالك اغلب أالتري اف
اكلي االفئدة اقل تنافرا من اكلي االلبػاب ك اكلػوا االلبػاب اقػل تنػافرا مػن العلمػاء ك
العلماء اقل تنافرا من ساير المؤمنين ك المؤمنوف اقل تنافرا من سػاير النػاس ك هكػذا
ينزؿ االمر الي الجمادات فهي اكثر الموجودات تنافرا ك اقلها ميال ك انما ذلك علػي
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حسب مراتب ظهور الوحدة ك خفائها ك غلبتهػا ك ضػعفها فاشػد الموجػودات محبػة
الخلق االكؿ صلوات ا﵀ عليهم فاليوازي حب بعضهم بعضا حب احد احػدا لكمػاؿ
المجانسة التي فيهم ك كماؿ غلبة الوحدة عليهم حتي انهػم خلقػوا مػن نػور كاحػد ك
طينة كاحدة ك ركح كاحدة ذرية بعضػها مػن بعػض ك اشػد النػاس لهػم حبػا بعػدهم
شيعتهم المتبعوف لهم فانهم خلقوا من فاضل طينتهم ك عجنوا بماء كاليتهم من تبعني
فانه مني فهم منهم صلوات ا﵀ عليهم سلماف منا اهل البيت انتم من اؿمحمػد ك فػي
الدعاء الليه م اف شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا ك عجنوا بماء كاليتنػا ك فػي الخبػر
ركاق في غايةالمراـ ك امالي الطوسي شيعتنا جزء منا يسوؤهم ما يسوؤنا ك يسرهم ما
يسرنا الخبر ،ك كلما يزداد شيعتهم شػبها بهػم ك يقػل التنػافر ك التمػايز يشػتد الحػب
بينهم ك كذلك حب الشػيعة بعضػهم لػبعض ك لمػا كػاف محمػد ك اؿمحمػد

اكؿ

صادر عن المشية ك كانوا اشبه االشياء بالمشية التي هي صفة ا﵀ ك سػمته كػانوا هػم
اشد الخلق حبا ﵀ جلكعز حتي سمي محمد

بالحبيب ك في الدعاء الحبيػب اال

هو ك اهله ك اشد المؤمنين شبها بهم اشدهم شبها بمشية ا﵀ ك صفته فهم اشػد الخلػق
حبا ﵀ جلكعز اف كنتم تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببكم ا﵀ بل لمحمد ك اؿمحمد
مقاـ اعلي من ذلك ك هو مقاـ المعاني ك كونهم صلوات ا﵀ عليهم معػاني اسػماء ا﵀
ك صفاته ك ظواهرها اي الظاهر بها قاؿ

اما المعاني فنحن معانيه ك ظػاهرق فػيكم

اخترعنا م ن نور ذاته ك فوض الينا امور عبادق ك بلغ بهم المجانسػة مقػاـ نحػن ك ا﵀
االسماء الحسني التي اليقبل ا﵀ من العباد اال بمعرفتنا ك مقاـ ال فرؽ بينك ك بينها اال
انهم عبادؾ ك خلقك ك مقاـ لنا مع ا﵀ حاالت هو فيها نحن ك نحن هو فهم في هػذق
المقامات راقوف مرقي ا لمحبة حجاب بين المحب ك المحبوب فهتكوا الحجػاب ك
رفع لهم النقاب ففنػوا فػي جمػاؿ المحبػوب حتػي لميبػق النفسػهم اثػر معػه فصػار
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محبتهم محبة ا﵀ ك كاليتهم كالية ا﵀ في الزيػارة مػن كاالكػم فقػد كالػي ا﵀ ك مػن
احبكم فقد احب ا﵀ ك من ابغضكم فقد ابغض ا﵀ ك من اعتصم بكػم فقػد اعتصػم
با﵀ ك في اخري من عرفهم فقد عرؼ ا﵀ ك من جهلهم فقد جهل ا﵀ ك في الخبر بنا
عػػرؼ ا﵀ ك لوالنػػا مػػاعرؼ ا﵀ ك بنػػا عبػػد ا﵀ ك لوالنػػا ماعبػػد ا﵀ ك ذلػػك لكمػػاؿ
المجانسة ك االتحاد مع صفة ا﵀ ك ظهورق ك اما الذات االحدية القديمػة فاليجانسػها
شيء ك اليماثلها حادث ك اليشاكلها مخلػوؽ ليس كمثله شي ء ك هو السميع البصير
ك في الدعاء تنزق عن مجانسة مخلوقاته ك انما التجانس في المتجانسػين اينمػا كػاف
في الصفة ال الذات ك هم صفة ا﵀ جل جالله فمحبتهم ﵀ جل ك عز ك محبػة ا﵀ لهػم
فوؽ ادراؾ جميع الخالئق حتي االنبياء ك المرسلين ك الملئكة المقربين ك المػؤمنين
الممتحنين فليس حق المحبة اال محبة ا﵀ لهم ك محبتهم ﵀ جل ك عز.
فصل :اذا عرفت هذق المقدمة فاعلم اف المحبة لها اصل ك فػرع امػا اصػلها فهػو
المعرفة كما قاؿ الصادؽ
ما سواق كما قاؿ

الحب فرع المعرفة ك اما فرعها فايثار المحبػوب علػي

ك دليل المحبة ايثار المحبوب علػي مػا سػواق امػا كػوف اصػلها

المعرفة فاف ا﵀ سبحانه خلق االنساف في الخلق االكؿ مثلث الكياف له صػورة ك هػي
نفسه ك معني ك هو عقله ك حقيقة ك هي فؤادق ك كلهػا شػاعرة دراكػة فبػالنفس يميػز
االنساف الصور الممتازة ك يسمي هذا االدراؾ بالعلم فانه حضور صورة المعلوـ عند
العالم سواء كانت صورته المتصلة اك المنفصلة ك ضد هذا العلػم الجهػل ك هػو عػدـ
حضور المعلوـ عند العالم.
ك بالعقػػل يميػػز المعػػاني الكليػػة ك يسػػمي هػػذا االدراؾ بػػاليقين فانػػه الجػػزـ
بمطابقة الواقع بخالؼ العلم فانه ادراؾ ما لديه ك ليست الػنفس تحػيط بمػا لػديها ك
بالواقع حتي تعلم النسبة بينهما ك مثػاؿ ذلػك الصػورة الحاصػلة فػي باصػرتك فانهػا
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تدرؾ تلك الصورة انها هػي هػي ك لػيس مػن شػأف الباصػرة ادراؾ اف هػذق الصػورة
مطابقة للواقع اـ مخالفة ك عرضها مغير من الوسائط اك من نفسػها اـ ال ك انمػا تحتػاج
في ادراؾ ذلك الي مشعر اعلي محػيط بتلػك الصػورة ك بالخػارج حتػي يوازنهمػا ك
يعلم الموافقة ك المخالفة ك هذق احد شئوف النفوس ك كذلك ساير ادراكاتهػا فلهػا ك
منها ادراؾ ما حضر لديها ك هو العلم االصطالحي ك اما العقل فهو جوهر دراؾ محيط
باالشياء من جميع جهاتها عالم بالشيء قبل كونه كما عرفػت فػي اكؿ الكتػاب مػن
حديث اميرالمػؤمنين

ك هػذا هػو الفػرؽ بػين االنسػاف ك الحيػواف فػاف الحيػواف

اليدرؾ اال ما انطبع في حواسه الخمس ك اما مبدأق ك منتهاق ك موافقتػه ك مخالفتػه مػع
الخارج فال ك انما ذلػك حػظ العقػل المحػيط فالعقػل يػدرؾ المعػاني التػي هػي فػوؽ
الحػػدكد الصػػورية الجاريػػة فػػي جميػػع الحػػدكد بافرادهػػا ك انواعهػػا ك اجناسػػها فػػيعلم
الموافقة مع الخارج ك المخالفة فشأنه اليقػين ك ضػدق الشػك بػالمعني االعػم اذا عمػي
بسبب الركوف الي النفس ك تخصص ك لميقدر علي االحاطة ك هذا العقػل لػيس يصػل
الي الحقيقة ك لكنه يصل الي الكلية ك هي مميزة معنوية ك هي اشبه االشياء بالحقيقة.
ك اما الفؤاد فهو نور حقيقي عري عن الصورية ك المعنوية ك الكليػة ك الجزئيػة
فهو يشاهد االشياء بمشاهدة نفسه اي بكونه هو هو ك الشيء اليخفي عن نفسه فػاف
علم شػيئا انػه غيػر نفسػه فبالعقػل اف كػاف ميػزق بالمعنويػة ك بػالنفس اف كػاف ميػزق
بالصورية ك ذلػك انهمػا التػاف لػه يػدرؾ بهمػا مػا يجانسػهما ك امػا بنفسػه فػي نفسػه
فاليدرؾ اال ما يتحد معه فاليجد شيئا غير نفسه ك يعبر عن ادراكػه بالمعرفػة ك هػذق
اليضادها اال االنكار ك الجحود فانه ليس يمكن اف اليكوف الشيء مدرؾ نفسه ففػي
الحقيقة ال ضػد لهػا اال اف ينكػر صػاحبه ك يجحػد عنػادا ك لجاجػا كمػا قػاؿ سػبحانه
يعرفوف نعمة ا﵀ ثم ينكركنها ك العقل ك النفس شػأنهما االسػتدالؿ امػا الػنفس
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فشأنها االستدالؿ الصوري ك اما العقل فشأنها االستدالؿ المعنوي ك اما الفؤاد فلػيس
له استدالؿ ك انما شأنه الوصوؿ ك المعاينة ك الجل اف طبقات الناس كانت علي كفق
هػػذق المراتػػب اي مػػنهم اصػػحاب مشػػاعر نفسػػانية صػػورية ك هػػم العلمػػاء ك مػػنهم
اصحاب مشعر عقالنػي ك هػم اكلػوا االلبػاب ك مػنهم اصػحاب مشػعر فػؤادي ك هػم
العرفاء الحكماء امػر ا﵀ تعػالي نبيػه اف يكلمهػم علػي قػدر عقػولهم ك مشػاعرهم ك
يدعوهم بما يدركوف ك ينتفعوف به فقاؿ ا دع الي سبيل ربك بالحكمة ك الموعظة
الحسػػنة ك جػػادلهم بػػالتي هػػي احسػػن فالمجادلػػة للعلمػػاء ك الموعظػػة للعقػػالء ك
الحكمة للحكماء ك كبخ قوما اليجركف علي حسب الفطػرة ك اليتمسػكوف باحػدي
هذق الدعوات فقاؿ ك من الناس من يجادؿ في ا﵀ بغير علم ك ال هدي ك ال كتػاب
منير فالكتاب المنير للحكماء ك الهدي للعقالء ك العلػم للعلمػاء ك لمػا كػاف الفػؤاد
حيث اثرية الشيء للمشية ك كجودق ك النفس حيث نفسه ك العقػل هػو البػرزخ كػاف
الفؤاد متحدا مع صفة مشية ا﵀ ك النفس مخالفة لها ك العقل بين بين فالعقػل المرتفػع
له مشابهة ما ك المنخفض له تمايز ما يعني له موافقػة ك امتيػاز الزـ للموافػق فػالنفس
مستوحشة خائفة لما تجد في نفسها من منافرة ك مخالفة للوحػدة ك القػدس ك العقػل
راج للنجاة من حيث اسفله ك حسن الظن من حيث اعالق ك اما الفؤاد فهو غريػق لجػة
المحبة اليجد شيئا غير المحبوب اليجد نفسا منافرة فيخاؼ ك ال عقال موافقا فيرجػو
فاف الموافق فيه اثنينية اال انه موافق كبياض ك بيػاض ك سػواد ك سػواد فهمػا متحػداف
جنسا ك نوعا مختلفاف في المميزات فيرجو اللحوؽ فالثلثة علي حذك قولػه

سػاع

سريع نجي ك الحق بطي ء رجا ك متأخر في النار هػوي فػالفؤاد هػو السػاع السػريع
الناجي ك من السابقين ك العقل هو البطيء الراجي ك مػن اصػحاب اليمػين ك الػنفس
هي المتأخرة الهالكة ك اصحاب الشماؿ فبذلك اختص الخوؼ باصحاب النفوس ك
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العلم ك الرجاء باصحاب العقوؿ ك اليقين ك الحب باصحاب االفئػدة ك المعرفػة فمػن
عرؼ حب ك من حب اثر المحبوب علي ما سواق فمن اثر غيػرق فقػد اعػرض عنػه ك
من اعرض عنه فقد نافرق ك باعد عنه ك من باعدق ك نافر عنه فله حيز غير حيػزق ك مػن
له حيز غير حيزق سالك الي حيزق ك كل حيز غير حيز النور ظلمة ك غيػر حيػز الخيػر
شر ك غير حيز الكماؿ نقص ك الساير الي الظلمة ك الشر ك النقص مشرؾ با﵀ العظػيم
هاك في دركات الجحيم فاكلوا االفئدة لو غفلػوا طرفػة عػين يجػركف علػي انفسػهم
قوله تعالي ك من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ك قوله مػن اعػرض
عن ذكري فاف له معيشة ضنكا ك نحشرق يوـ القيمة اعمػي قػاؿ رب لػم حشػرتني
اعمي ك قد كنت بصيرا قاؿ كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوـ تنسي ك ذلك
اف نسياف العبد ربه هو نسياف الرب عبدق بل انهم لو اعرضوا عػن ايػة مػن اياتػه التػي
اريهم في اآلفاؽ ك في االنفس يركف انفسهم من الهالكين لقوله تعالي ك من اظلػم
ممن ذ يكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقموف ك اف الشرؾ لظلم
عظيم فاذ لميكن اظلم من المعرض عن اآليات فظلمه اعظم ظلػم ك الظلػم العظػيم
هو الشرؾ با﵀ العظيم ك اف ا﵀ اليغفر اف يشرؾ به انظر الي عظػم خطػر المحبػين ك
صػػعوبة امػػرهم فخطػػر المخلصػػين خطػػر عظػػيم ك تكلػػيفهم اصػػعب التكػػاليف ك
اليقدركف علي ادائه اال بتوفيق ا﵀ جل جالله ك اما الراجػوف ك الخػائفوف فهػم علػي
جناح اليكلف ا﵀ نفسا اال كسعها ك ما اتيها ،معاذ ا﵀ اف نأ خذ اال من كجػدنا متاعنػا
عندق فػذلك كجػه اضػطراب المحبػين ك اسػتجارتهم بػرب العػالمين ك تضػرعهم ك
اعتذارهم الي مالػك يػوـ الػدين ك ببكػائهم الػدائم ك خػوفهم الػالزـ ك اسػتغفارهم
المستمر يجبركف كسرهم قاؿ الحسين

في دعائه غيرضنين بنفسي فيما يرضيك

عني اذ به قد رضيتني قاؿ شػيخنا االكحػد
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فػي الفوائػد الكشػفية اف المقػربين

قرأكا قوله تعػالي قػل انظػركا مػاذا فػي السػماكات ك االرض فنظػركا فلميخػل
كجودهم في حاؿ عن كارد باية من ايات ا﵀ ك قرأكا قوله تعالي ك مايأتيهم من ايػة
كذ بوا بالحق لما جاءهم فسوؼ يأتيهم
من ا يات ربهم اال كانوا عنها معرضين فقد ي
انباء ما كانوا به يستهزءكف فعرفوا اف من غفل عن مراداته مػن تلػك اآليػات فقػد
اعرض عنها ك من اعػرض فقػد كػذب بػالحق لمػا جػاءق ك مػن كػذب فقػد اسػتهزء
بالوحي ك استحق كعيد ذلك فشغلهم بما عرفهم من نفسه ك صفته ك فعله عما سواق ك
هم في ذلك علي مراتب ذكاتهم فظهر من ذلك عصمة االنبيػاء ك الحجػج

ك ظهػر

الجواب عما كرد عنهم من نسبة المعصية اليهم باف المعصية معصية حقيقػة فػي مقامهػا ك
قد تكوف طاعة فيما دكنها فيعاتبوف عليها فيما بينػه ك بيػنهم ك يثنػي علػيهم بالثنػاء الخالػد
فيكوف المعصية عند ترقيهم من مقاـ هم فيه ك ما تحته معصوموف ابدا الي مقػاـ لميصػلوا
اليه فاذا اراد ا﵀ نقلهم الي االعلػي بانػه لهػم يظهػر لهػم التقصػير فػي االسػفل فهػم ابػدا
مقصركف من نحوق تاموف من نحوهم ك اف شئت قلت بالعكس فافهم ك في الدعاء تػدلج
بين يدي المدلج من خلقك انتهي كالمه في هذق الفائدة الشريفة بالجملػة الحػب فػرع
المعرفة ك المعرفة ادراؾ الفؤاد كما شرحنا ك بينا.
فصل :اذا عرفت اف الحب هو ميل المحب الػي المحبػوب ك ذلػك اليتحقػق اال
بالمجانسة اك المماثلة اك المشاكلة فاعلم اف الحب اذ ًا علي قسػمين حػب عرضػي ك
حب ذاتػي فالحػب العرضػي فيمػا اذا كػاف المحبػوب مشػاكال للحبيػب فػي صػفته
العرضية يعني اتصف المحبوب بصػفة هػي مشػاكلة للحبيػب اي لصػفته الذاتيػة اك
لصفته العرضية فيميل الحبيب الػي تلػك الصػفة بالػذات اك بػالعرض مثػاؿ ذلػك اف
يكوف زيد ذاتيته الكرـ فيحصل فػي عمػرك كػرـ بػالعرض ك هػذا الكػرـ العرضػي
مشاكل لصفة زيد الذاتية فيميل زيػد اليػه بالػذات ك يحػب عمػرا بػالعرض فمػاداـ
﴿﴾784

عمرك موصوفا به احبه فاذا زاؿ عنػه الكػرـ لميحبػه اك يكتسػب زيػد صػفة عرضػية
ليست من سجيته كحسن الخلػق مػثال ك يجػد عمػرا ذا خلػق حسػن بػالعرض فيحبػه
بػالعرض فػاذا زاؿ حسػن الخلػق عنػه اك عػن محبوبػه زاؿ حبػه لػه فهػذا هػو الحػػب
العرضي الذي اليدكـ.
ك اما الحب الذاتي فهو ميل الحبيب بذاتيته الي المحبػوب المجػانس بالػذات
ذاتا ك صفة التحاد الحيز ك الطبع فيحب ذات المحبوب ك صفاته الذاتية بػالطبع فهػذا
الحب يدكـ بدكاـ الذاتين فاف اتصػف المحبػوب بصػفة مكركهػة عرضػية يػبغض
صفته ك اليبغضه اال بالعرض فهو محبوب الػذات مبغػوض الصػفات علػي حػذك مػا
ركاق فػػي اخػػر االمػػالي للطوسػػي عػػن زيػػد النرسػػي قػػاؿ قلػػت لمػػوالي موسػػي بػػن
جعفر

يا بن بنت رسػوؿ ا﵀ اف هيهنػا رجػاال مػن مػواليكم يشػربوف الخمػور ك

يرتكبوف الموبق من الذنب فيسوغ لنا اف نقوؿ انهم فساؽ فجار فقاؿ ال يا زيػد كا﵀
ما الفاسق الفاجر اال الناصب لنا حربا ك لكن قولوا مؤمن النفس خبيث الفعل طيب
الركح كا﵀ لنيخرج كلينا من الدنيا اال ك ا﵀ ك رسوله ك نحن عنه راضوف ك ذلك اف
ا﵀ يحشرق علي ما فيه من الذنوب مبيضا كجهه مستورة عورته امنة ركعته ك ادني ما
يصفي به كلينا اف يريه ا﵀ رؤيا مهولة في منامه اك يلقاق ظلم من دكلػة الظػالمين اك
يشددعليه عند الموت فيكوف ذلك كفارة لذنبه فيخرج من الدنيا بغير ذنب انتهي،
كتبته بتمامه لما فيػه مػن قػرة عػين االكليػاء ك فيػه مزيػد الرجػاء فػالمؤمن العاصػي
مبغوض العمل ال الذات ك اليجوز لمجانسه بالذات بغضه بوجه مػن الوجػوق ك ممػا
ذكرنا علم انه لو ابغض احد احدا بالذات اليمكن اف يكوف كالهما مػؤمنين ك البػد
ك اف يكوف احدهما كافرا ك اما البغض العرضي فيمكن اف يقع بينهما لصفة مكركهة
منكرة اتصف بها احدهما فيكرهها المؤمنوف بالذات.
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ك اعلم اف االنساف يحب نفسه اذ لػيس شػيء اشػبه بهػا منهػا ك اشػد تشػاكال ك
تماثال ك تجانسا بها منها ك جبلت االنفس علػي حػب كجػود نفسػها ك بغػض فنائهػا ك
عدمها فاف كجودها ليس من حيز عدمها ك عدمها ليس من حيز كجودهػا ك حيزاهمػا
كاقعاف علي التناقض ك المضادة الذاتية فالوجود ينفر عن العدـ ك يتػألم مػن تصػورق
لنفسه ك يحب نفسه اي يميل الػي نفسػه ك اي ميػل اشػد مػن كونػه هػو هػو فجبلػت
النفوس علي حب كجػود انفسػها ك بغػض عػدمها ك جميػع مػا يقويهػا مػن متعلقػات
كجودها ك جميع ما يضعفها مػن مبػادي عػدمها فيحػب متعلقػات كجودهػا ك يػبغض
مبادي عدمها فكل شيء يحسبه في الدنيا مقويا له اك يػػوؿ الػي تقويتػه يحبػه ك كػل
شيء يحسبه في الدنيا مضعفا له اك يػػػوؿ الػي اضػعافه يكرهػه ك يبغضػه ك هػذا امػر
جبلػػي فالجػػل ذلػػك تػػري االنسػػاف يحػػب نفسػػه ك يحػػب المطػػاعم ك المشػػارب ك
المالبس ك المناكال ك المراكب ك االمػواؿ ك االكالد ك االخػواف ك االعػواف مػا يظػن
فيها تقوية له اك اك ًال الي التقوية فاف حسبها مضرة به اك ائلة الي الضرر يشنأها ك ينفػر
عنها البتة ك قد يحب شيئا ال الجل تصور منفعة له فيه بل الجل مػا ذكرنػا مػن الميػل
الطبعي ك االنجذاب القلبي كما تري مػن نفسػك انػك قػد تػري احػدا لمتػرق ابػدا ك
لمتعرفه فبمحض رؤيتك له تحبػه ك مػن هػذا البػاب حػب الشػخص كػل معتػدؿ اك
حسػػن اك مشػػاكل مػػن الجمػػادات ك النباتػػات ك الحيوانػػات ك االناسػػي ك االفعػػاؿ ك
االخالؽ ك الصفات فانها اذا كانت مشاكلة لذاتية االنساف يحبها بالطبع ك اف لميصػل
اليه منفعة منها ك لم ينلها ك لػيس ذلػك اال مػن مناسػبة بينػه ك بينهػا فػيمكن اف يحػب
االنساف شيئا ال الجل نفسه ك ال الجل نفعه اك اكله اليه.
فصل :اذا عرفت ذلك فاعلم اف النػاس فػي محبػة ا﵀ علػي قسػمين قسػم مػنهم
يحب ا﵀ جل جالله النه المحسن المجمل المنعم المفضل اليه ك انه خلقػه ك امػدق ك
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احياق ك رزقه ك احسن اليه ك كهب له االمواؿ ك االكالد ك اعزق ك اكرمه ك اغناق ك اقناق
ك ساؽ اليه المنافع ك يسوؽ ك دفع عنه المكارق ك يدفع ك يحفظه ك يكؤلق عن طػوارؽ
الليل ك النهار ك شر االشرار ك يقيه عن اآلفات ك يمنع عنه العاهات ك امثاؿ ذلك علػي
معني انه لو لميفعل ذلك لميحبه علي حذك ما قاؿ الشاعر:
ك لػػو لميكػػن تمػػر لػػه مااحبػػه

احب ابامركاف من اجل تمرق

ك قسم منهم يحبه الجل المجانسػة الذاتيػة مػع صػفاته الحسػني ك اسػمائه النعمػي ك
قدسه االسني ك جالله االعلي ك نورق االبهػي ك انمػا ذكرنػا صػفاته ك كماالتػه جػل
جالله الف المخلوؽ اليجانس الذات االحدية جلػت ك عظمػت ك هػو سػبحانه تنػزق
عن مجانسة مخلوقاته ك تقدس عن مماثلة مذركءاته ليس كمثله شيء ك هو السػميع
البصير فلما كاف المخلوؽ المؤمن اثر مشيته سبحانه ك االثر يشابه صفة مؤثرق بل هو
صفته التي عرؼ نفسه له به ك جعل نفسه اية تعريفػه ك تعرفػه ك صػفته ك ظػاهرق لػه
يجانس نفسه في المقاـ االدني ك المعاني الدنيا صفاته سبحانه في المقػاـ االعلػي ك
المعاني العليا اذ تحكي مادتها مادتها ك صورتها صػورتها كمػا يحكػي نػور الشػمس
صفة الشمس ك نور القمر صفة القمر فالمؤمن نفسه اشد مجانسػة لنػور ا﵀ سػبحانه
من كل مجانس حتي قاؿ النبي
ك فسرق الصادؽ

في حقه اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنػور ا﵀

بالنور الذي خلق منه ك قاؿ الرضا

اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي خلق

المؤمنين من نورق ك صػبغهم فػي رحمتػه ك اخػذ ميثػاقهم بالواليػة فػالمؤمن اخػو
المؤمن البيه ك امه ابوق النور ك امه الرحمة فاتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور ا﵀
الذي خلق منه ك في محاسنالبرقي عن المفضل بن عمر عن ابيعبدا﵀

قػاؿ اف

ا﵀ تبارؾ ك تعالي خلق المؤمن من نور عظمته ك جالؿ كبريائه فمن طعن عليه اك رد
عليه فقد رد علي ا﵀ في عرشه ك ليس هو من ا﵀ في كالية ك انما هو شرؾ شػيطاف
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كعن ابيحمزة الثمالي قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ لو كشف الغطاء عن النػاس

فنظركا الي كصل ما بين ا﵀ ك بين المؤمن خضػعت للمػؤمن رقػابهم ك سػهلت لػه
امورهم ك النت له طاعتهم ك لو نظركا الي مردكد االعماؿ من السماء لقالوا مايقبل
ا﵀ من احد عمال انتهي ،فالمؤمن اشد شيء مجانسة لنور ا﵀ ك صفته فهو اشػد حبػا
لنور ا﵀ ك صفته ك هذا النور ك هذق الصػفة هػو اكؿ مخلػوؽ ﵀ عزكجػل بنفسػه جػل
قدس الذات عن الصفات ك هو محمػد

باجمػاع المسػلمين ك الػه متحػدكف معػه

بنص الكتاب ك السنة فالمؤمن مجانس لهم ك المجانسة معهم هي المجانسػة مػع ا﵀
ففي الزيارة من كاالكم فقد كالي ا﵀ ك من احبكم فقد احب ا﵀ ك من ابغضكم فقد
ابغض ا﵀ ك من اعتصم بكم فقػد اعتصػم بػا﵀ كمػا اف مػن عػرفهم فقػد عػرؼ ا﵀
فالطائفة االكلي من المحبين يحبونهم الجل ما ينتفعػوف مػن علػومهم ك كمػاالتهم ك
ساير ما منهم ك اليهم ك اما الطائفة الثانية فهم يحبونهم بالطبع من غير مالحظػة شػيء
سوي ذكاتهم ك صفاتهم الجلهم ك افعػالهم الجلهػم ك مػا ينتسػب الػيهم الجلهػم الف
تحػن الػيهم
طباعهم من طباعهم ك طينتهم من طينتهم ك نورهم من نػورهم فقلػوبهم ي
طبعا من غير مالحظة انتفاع انفسهم ك هػذق المحبػة هػي بعينهػا محبػة ا﵀ فػاف احػدا
اليقدر علي محبة الذات فاف المحبة فرع المعرفة ك هي ممتنعة بالنسبة الي الذات ك
انما الممكنة معرفة صفاته ك هم صفاته ك ما يعبر بػه عنػه فمحبػتهم عػين محبػة ا﵀ ك
المؤمن مجانس معهم كما ذكر ك يشهد بذلك من االخبار مػا يتجػاكز حػد االحصػاء
فمنها ما ركاق في المحاسن بسندق عن ابيحمػزة الثمػالي قػاؿ سػمعت ابػاجعفر
يقوؿ اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي خلقنا من اعلي عليين ك خلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه ك
خلق ابدانهم من دكف ذلك فقلوبهم تهوي الينا النها خلقت مما خلقنا منه ثم تال هذق
اآلية كال اف كتاب االبرار لفي عليين ك ماادريك ما عليوف كتاب مرقػوـ يشػهدق
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المقربوف ك زاد في الكافي ك خلق عدكنا من سجين ك خلػق قلػوب شػيعتهم ممػا
خلقهم منه ك ابدانهم من دكف ذلك فقلوبهم تهوي اليهم النها خلقت مما خلقوا منه
ثم تال هذق اآلية كال اف كتاب الفجار لفػي سػجين ك ماادريػك مػا سػجين كتػاب
مرقوـ كيل يومئذ للمكذبين انتهي ،انظر الي استدالله

اف قلوبهم تهوي الينػا

النها خلقت مما خلقنا منه ك المراد بالكتاب هو كتاب ثبت ذكاتهم ك هػو فػي عليػين
كعن ابيبصير عن ابيجعفر

قاؿ انا ك شيعتنا خلقنا من طينة كاحدة ك في الكافي

بسندق عن ربعي بن عبدا﵀ عن رجػل عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ اف ا﵀ تعػالي خلػق

النبيين من طينة عليين قلوبهم ك ابدانهم ك خلق قلوب المؤمنين مػن تلػك الطينػة ك
جعل خلق ابداف المؤمنين من دكف ذلك ك خلق الكفار من طينػة سػجين قلػوبهم ك
ابدانهم ك خلط بين الطينتين فمن هذا يلد المؤمن الكافر ك يلد الكافر المؤمن ك من
تحن
هيهنا يصيب المؤمن السيئة ك من هيهنا يصيب الكافر الحسنة فقلوب المؤمنين ي
تحن الي ما خلقوا منه الي غير ذلك من االخبػار
الي ما خلقوا منه ك قلوب الكافرين ي
كهي كثيرة لمن جاس خالؿ الديار.
ك هنا تحقيق شريف يجري في كل من الخوؼ ك الرجاء ك الحب ك غيرها مػن
الصفات ك هو اف المبدء مبدءاف مبدء مقارف ك مبدء مفارؽ ك االثر يصدر عن المبدء
المقارف ك يعود اليه ك يشابهه ك اما المبدء المفارؽ فاف نسب اليه االثر فالمراد نسبته
الػي تجليػػه ك مثالػه الملقػػي فػػي المبػدء المقػػارف المصػػبوغ بصػبغه فلػػذلك الواحػػد
المتعين اليصدر عنػه اال الواحػد ك كػل شػيء البػد لػه مػن مبػدء مقػارف خػاص بػه
فاليصدر عن المبدء المقارف الواحد اثراف متضاداف فالحرارة اثر النار ك البركدة اثر
الماء ك هكذا الرؤية اثر الباصرة ك السمع اثر السامعة ك الشم اثر الشامة ك هكػذا فػاف
نسبت هذق اآلثار الي الركح فانما هي من حيث ظهورها في هذق المػدارؾ فالرؤيػة
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اثر الباصرة منها بدئت ك اليها تعود ك السمع اثر السامعة منها بدء ك اليها يعود ك هكذا
ك شبال الشعلة في المػراة اثػر الشػعلة منهػا بػدء ك اليهػا يعػود ك لػذا يشػاكلها ك لػيس
يشاكل النار فمن اجل ذلك كل اثر راق الحكيم اثبت له مبدءا خاصا بػه ك كػل مبػدء
كجد تبعه اثرق الخاص به فاذا حدث في جسم النفس النباتية تبعها اثارهػا بالتكلػف
ك تجشم فمهما حدثت النامية في جسم ظهر منه اثارها ك بظهور اثارها يسػتدؿ علػي
حدكثها ك كجودها ك كػذلك اذا حػدثت الػنفس الحيوانيػة فػي جسػد يتبعهػا اثارهػا
بالتكلف ك مشقة ك بحدكث اثارها يستدؿ علي حدكثها كما يسػتدؿ بظهػور النػور
علي الجدار علي طلوع الشمس ك اذا ظهر علي جسد اثار االنسانية يستدؿ بهػا علػي
حدكث االنسانية ك اذا حدثت في بدف تبعها اثارها بالتكلف ك مشػقة فالحيوانيػة اذا
ارادت االتصاؼ بصفة االنساف تحتاج الي رياضة ك مشقة ك تكلف الي اف تصير لهػا
ملكة تصػدر عنهػا مػن غيػر قصػد ك هػي صػعبة جػدا جػدا ك كػذا النباتيػة اذا ارادت
االتصاؼ بصفة الحيوانية تحتاج الي رياضات شػاقة ك مواظبػة دائمػة ك مراقبػة تامػة
حتي تصير ملكة لها ك هي امر صعب جدا جدا ك هكذا في جميع الموارد ك امػا منشػأ
االثر فاليحتاج الي كلفة ك مشقة ك رياضة فانه من طباعه الذي جبل عليه.
فاذا عرفت ذلك فنقوؿ اف االنساف الكػوني الػذي هػو الحيػواف النػاطق مػاداـ
لميحدث فيه النفس الناطقػة القدسػية التػي هػي ركح العلػم ك االيمػاف تحتػاج الػي
رياضة ك مشقة فػي تحصػيل الصػفات االنسػانية ك كػذلك اذا حػدثت فيػه ك كانػت
ضعيفة ك الدكلة للحيوانية الناطقة التي هي االمارة بالسػوء ك الغلبػة لهػا فانػه يحتػاج
االنساف الي رياضة ك مشقة في تحصيل الصفات االنسانية ك لذلك دبر ا﵀ جل ك عػز
التصافها بصفات االنسانية حدكدا ك سياطا ك تعزيرا ك تخويفا ك ترهيبا من كعيدق في
الدنيا ك اآلخرة ك تطميعا ك ترغيبا ك علفا ك اكػال ك شػربا ك نكاحػا ك ح يسػا بوعػدق فػي
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الدنيا ك اآلخرة كما يساؽ الحيواف ك يخوؼ بالسوط ك العصا ك الضػرب ك امثػاؿ ذلػك
كيقاد ك يشوؽ بعلف ك تبن ك شعير ك تطميع حتي يمشػي علػي حسػب ميػل صػاحبه ك
راعيه ك ينبغي اف يساؽ بالتخويف ك يقاد بالتشويق حتي يعتاد ك يصير الطاعة لها ملكػة
فيطيع بال كلفة ك اما اذا استولي ركح االيمػاف عليػه ك تمكػن مػن التصػرؼ كيػف يشػاء
فيظهر منه اآلثار بحسب طبعه من غير قود ك ال سوؽ ك يلتذ من الطاعػة ك التقػوي ك العلػم
ك الحلم ك الفكر ك الذكر ك النباهة ك النزاهة ك الحكمة ك اليحتاج الي رياضة ك مشقة.
فاذا عرفت ذلك فنقوؿ اف النفس القدسية اذا حدثت في النفس كانت عالمػة
خائفة هاربة بطباعها ك العقل اذا حػدث فػي االنسػاف كػاف متيقنػا راجيػا طالبػا يعبػد
الرحمن ك يكتسب الجناف ك اف الفؤاد اذا حدث في االنساف كاف عارفػا محبػا مػؤثرا
للمحبػػوب علػػي مػػا سػػواق ك اليحتػػاج ه ػػؤالء الػػي رياضػػة ك كلفػػة ك تحصػػيل ك انمػػا
االحتيػػاؿ ك المعالجػػة فػػي تحصػػيل هػػذق الصػػفات لالمػػارة ال غيػػر ك لمػػا كػػاف هػػذق
المراتب في االنساف الكوني بالقوة ك ليست موجودة بالفعػل اراد الساسػة صػلوات
ا﵀ عليهم اصالح القابلية ليظهر منها تلك االركاح ك تصػير فػيهم بالفعػل كمػا اف ا﵀
جلكعز يصلال قابلية النطفة ك العلقػة ك المضػغة فػي الػرحم فػي مػدة مديػدة حتػي
تتصػور بصػورة االنسػاف فيتعلػػق بعػد تمػاـ صػػالح القابليػة ركح الحيػواف ثػػم ركح
االنساف بعد تولدق ك جعل االنساف صالحا الصالح القابلية ك هيأ له اسباب التمكين ك
االصػػالح ك هػػو كجػػود الساسػػة صػػلوات ا﵀ علػػيهم ك امػػرهم ك نهػػيهم ك كعػػدهم ك
كعيدهم فمن سبق له من ا﵀ الحسػني اطػاعهم بتكلػف ك تجشػم ك مشػقة ك رياضػة
حتي يعتدؿ صورته ك مادته بسبب الطاعة ك هي في كسعهم ك مكنتهم لما خلقهم ا﵀
خلقة صالحة للطاعة فاذا اعتدؿ افاض ا﵀ عليهم ركحا منه اكلئػك الػذين كتػب فػي
قلوبهم االيماف ك ايدهم بركح منه ،يهديهم ربهم الي تلك الركح بايمانهم فيخلػق
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فيهم النفس الناطقة القدسية ك هي مثػاؿ الػنفس الكليػة االلهيػة ك العقػل ك هػو مثػاؿ
العقل الكلي ك الفؤاد ك هػو مثػاؿ نػور ا﵀ االكػرـ ك التجلػي االعظػم فمػا لميػتمكن
القابلية ك تعتدؿ ليس يظهر فيهم تلك المثل كما الينشأ الولد خلقا اخر حتي يػتمكن
البدف ك يعتدؿ فالجل ذلك امرنا بالرياضات ك المجاهدات رجاء اف يحدث ا﵀ فينػا
تلك االركاح ك هذا من الفلسفة االلهية العلوية كمػا مػر فػي اكائػل الكتػاب عنػه
حيث قاؿ أليس اذا اعتدؿ طباعه صفي مزاجه ك من صفي مزاجه قوي اثر النفس فيه
ك من قوي اثر النفس فيه سما الي ما يرتقيه ك مػن سػما الػي مػا يرتقيػه فقػد تخلػق
باالخالؽ النفسان ية ك من تخلق باالخالؽ النفسانية فقد صار موجودا بما هو انساف
دكف اف يكوف موجودا بما هو حيواف فقد دخل في الباب الملكي الصوري ك ليس
له عن هذق الغاية مغير ك قاؿ

في حديث اخػر خلػق االنسػاف ذا نفػس ناطقػة اف

زكيها بالعلم ك العمل فقد شابهت جواهر اكائل عللها ك اذا اعتدؿ مزاجها ك فارقت
االضداد فقد شارؾ بها السبع الشداد انتهي.
فطريق تحصيل الخوؼ التفكر في ايات اآلفاؽ ك االنفس حتي يحصػل العلػم
بالمقتضيات ك قراءة القراف ك مطالعة اخبار العترة سػالـ ا﵀ علػيهم ك االطػالع علػي
احواؿ االمم الهالكة ك علي ما هلكوا به ك احواؿ القيمػة ك اهوالهػا ك مػا اعػد للعصػاة
باخبار المخبرين الصادقين ك النظر في االخبار الػواردة فػي النػار ك صػفات جهػنم ك
انواع عذابها ك ما اعد فيها ك التدبر في الػنفس ك احوالهػا ك مخالفتهػا مػع احبػاء ا﵀ ك
اكليائه ك اتصافها بصفات مضادة لصػفات ا﵀ فػاذا داكـ االنسػاف علػي ذلػك ك اشػعر
نفسه الخوؼ ك حملها عليه ك علي البكاء ك ارعبهػا تخػاؼ حتػي يصػير الخػوؼ لهػا
ملكة ك ذلك مما جعل ا﵀ من صنعها ك اقدرها عليه فاذا اعتادت الػنفس بػذلك خلػق
ا﵀ فيها ركح العلم الخائفة الهاربة حتي تصير فيها بالفعػل ثػم يصػدر الخػوؼ عنهػا
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طبعا ك تهرب من المعاصي طبعا ك احداث هذق الػركح لػيس مػن صػنعها ك انمػا هػو مػن
صنع ا﵀ فاذا عمل هو بما في قدرته ك اصلال القابلية فال تعويق في صنع ا﵀ ك خلق مػا هػو
من صنعه بال مهلة من يرد ا﵀ اف يهديه يشرح صدرق لالسالـ ك يهديهم ربهم بايمانهم.
ك طريق تحصيل الرجاء التفكر في ايات اآلفاؽ ك االنفس حتي يحصل اليقػين
بالمقتضيات ك قراءة القراف ك اخبار العترة الطاهرة ك ما كعدكا بالجميل المػؤمنين ك
الموالين لهم ك التدبر فيمن نجي بمػا نجػي ك مشػاهدة الفضػل الشػامل لػه مػن بػدك
كينونته الي كقته ك النظر فػي االخبػار الػواردة فػي عفػوق ك فضػله علػي المػؤمنين ك
صفحه ك مغفرته ك احواؿ الجناف ك صنوؼ نعيمها ك لذاتها ك ما اعد فيها لهم.
ك طريق تحصيل الحب النظر في احساف ا﵀ اليه اكال فاف القلوب جبلػت علػي
حب من احسن اليها ك بغض من اساء اليهػا ثػم التفكػر فػي انػوارق ك جمالػه ك حسػن
خلقته ك حكمته ك حسن ما دعا اليه ك حسن اكليائػه ك انبيائػه ك كماالتػه ك كمػاالتهم
فػاف القلػػوب مجبولػػة علػػي حػػب الجميػػل ك الكامػػل ك اعلػػم اف المعرفػػة ك الحػػب ك
التقرب من عمل الفؤاد ك كل ما سواق من المراتب اذا حصل مثػل ذلػك بالرياضػة ك
المشقة ك التطبع فليس بمعرفة ك ال حب ك ال تقرب ك انما هي صور كمػا اف الحمػار
اذا ذهب به الي مكة فلميقصد الحمار مكة ك لميحج ك ليس لػه ثػواب الػذهاب الػي
مكة ك اف كاف صورة عمله الذهاب الي مكػة كػذهاب االنسػاف ك الثػواب للراكػب
بالذات ك اف ناؿ الحمار نائل فهو بالعرض ك التبع ك اليقين ك الرجاء ك الطلب ك عبادة
الرحمن ك كسػب الجنػاف مػن شػأف العقػل ك عملػه ك الػنفس ك اف تطبعػت بػذلك ك
صارت كل ذلػك ملكػة لهػا فلػيس عملهػا بيقػين ك ال رجػاء ك ال طلػب ك ال عبػادة ك
الكسب ك الفرؽ بين عملها ك عمل العقل كما مثلنا ك كنحت خشبة علي هيئػة الحيػة
فهي ليست بحية ك ليس لها سم ك ال حيوة ك انما هي صنم منحوت اليضر ك الينفػع ك
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اف نالها نائل بهذا التطبع فبالعرض ك بالتبعيػة ك العلػم ك الخػوؼ ك الهػرب مػن شػأف
النفس ك ليس ذلك من شأف الجسم فاف صورته بهذق الصػور فلػيس صػورته بعلػم ك
الخوؼ ك ال هرب ك انما ذلك هيئة صنمية أالتري اف من صفر لونه بػالزرير ك بػزؽ
حتي جف فمه ك شفاهه ك ارعش اعضاءق بسرعة ك عدا ك القي نفسه في كػل خطػوة
علي االرض ك اظهر البهت انه ليس بخائف ك ال مدهوش ك انما الدهشػة ك الخػوؼ
امر طبعاني نفساني ليس بصورة مصنوعة ك لو نطق لسانه بالعلم كالببغاء ليس بعػالم
ك انما العالم من تصور العلم ك عرؼ معني ما يقوؿ ك كذلك لو اف االنساف صاـ نهارق
ك قاـ ليله ك بكي بكاء الثكلي ك قرأ القراف كػل ليلػة تمامػه قائمػا ك سػكن المقػابر ك
هجر العمراف ليس بعابد ك انما العابد العقل فاف كاف فهو العابد ك اال فػال ثػواب لػه ك
اف ناله بعض الراحة في الدنيا ك كػذلك اربػاب النفػوس لػو عملػوا هػذق االعمػاؿ ك
حصلوا بمجادالتهم بعض صور اليقين ك اثبتػوا الفضػل ﵀ سػبحانه ك اثبتػوا كجػوب
الطلب ك تكلفوا فليسوا بعابػدين ك ال مشػاهدين الفضػل ك ال مػن اهػل اليقػين ك انمػا
يقينهم بانقطاع حججهم ك لو كجدكا طريق احتماؿ ك شػبهة الرتػابوا ك ينتقلػوف فػي
الحاالت من يقين علي زعمهم الي الشك ثم الي الظن ثم الي الوهم ك كل ذلك النه
ليس لهم عقوؿ ك انما هػو ظػل الطيػر فػي االرض ك الطيػر فػي الهػواء فالجػل ذلػك
اليجدكف لذة الطاعة ك الذكر ك القراف ك اف كانوا يلوكونه بين لهواتهم ك اليجػدكف
لذة الرجاء ك الصنم اليجد لذة الجلوس علي السرير ك اف كاف جالسا علػي السػرير ك
كذلك ارباب النفوس ك العلوـ اليجدكف لذة اليقين ك العبادة ك الرجػاء كيػف ك هػم
يتكلفونها ك يتعبوف فيها ك اي لذة في الكلفة ك ليس الكلئك ثػواب ك اف كػاف ينػالهم
بعض النصيب تبعا ك كذلك ارباب العقوؿ ك اف تكلفوا المعرفػة ك الحػب ك القربػة ك
ايثار المحبوب ك االعراض عما سواق ك صػرؼ جميػع العمػر فػي خدمتػه ك التوكػل
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عليه ك الرضا ك التسليم له ك كل ما هو شأف الفؤاد فانما جميع ذلك نفخ في غير ضراـ
ك ال اجر له ك ال ثواب اال شيء قليل ك ليس ما حصل بمعرفة ك ال حػب ك ال قربػة ك ال
ايثار ك انما ذلك كتمثل البدف بمثاؿ الخائف ك ليس بخائف أالتري اف من منع عينػه
الرقاد ك قصر نظرق علي رجل ك تعمد ترؾ االكل ك الشرب حتي نحل بدنه ك اصػفر
لونه ك لم يحوؿ عينه عنه ك لزمه لزكـ الظل لذي الظل ك تنفس كػل سػاعة صػعداء ك
ترؾ االهل ك االكالد ك جميع اهل الوداد عمػدا ك قصػر نظػرق الػي ذلػك الرجػل انػه
اليكوف محبا ك ال عاشقا له البتة ما لميكػن فػي نفسػه حػب غالػب بػالغ شػغاؼ قلبػه
فكذلك النفس اك العقل اذا تصورا بصورة الحب اك نطقا بصورة المعرفػة ك بالفاظهػا
ك اثرا ربهما علي كل من سواق كاقعا ليسا بحبيبين ك ال عارفين ك ال مؤثرين له سبحانه
البتة ك انما ذلك طباع الفؤاد ك شأنه ك سجيته اف كاف موجودا في الرجل كانػت هػذق
االمور فيه بالحقيقة ك اال فهي بالصفة اعتبر من قوله تعالي قالت االعراب امنػا قػل
لم تؤمنوا ك لكن قولوا اسلمنا ك لمايدخل االيماف في قلوبكم ك مدح قومػا تحقػق
فيهم ركح االيماف فقاؿ اكلئك الذين كتب في قلػوبهم االيمػاف ك ايػدهم بػركح
منه ك قاؿ انما يتذكر اكلوا االلباب ك قاؿ اف في ذلك لذكري لمػن كػاف لػه
قلب فالدرجة الدنيا اذا اتصفت بصفة العليا بالمجاهدة تسمي مسلمة اذا اسلمت ك
انقادت ك ليست بمؤمنة ك انما االيماف طباع ركح االيماف ال غيػر فػاف تػابوا ك اقػاموا
الصلوة فاخوانكم في الدين ك مواليكم فافهم ك جاهد في اصالح القابلية الػذي فػي
مكنتك ك صنعك حتي يمنحك ا﵀ ما في صنعه ك ضمنه فيا حبيبي الجل ذلك الينتفع
اغلب الناس بعلومهم ك اظهارهم الخوؼ ك بيقينهم ك اظهارهم الرجاء ك بمعارفهم ك
اظهارهم المحبة ك اليورث صورة علمهم خوفا ك ال صورة يقينهم رجػاء ك ال صػورة
معارفهم حبا ابدا ابدا ك اف هم فيها اال كالببغاء اك كالنقش في الحائط ك الصػنم الليهػم
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اني اسئلك بحق حقك ك بحقيقة اكليائك صلواتك عليهم اجمعين اف تحقق فينا علمػا
بك ك يقينا فيك ك معرفة لك ك تلحقنا بالصالحين يا ارحم الراحمين اق اق كم من صػنم
نحتناق ك كم من صورة بال معني نقشناها ثم اعجبنا به عجبا ك بطرنا به بطػرا ك فخرنػا
به فخرا ك مثل الذين كفركا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظماف ماء حتي اذا جاءق
لميجدق شيئا ك كجد ا﵀ عندق فوفيه حسابه ك ا﵀ سريع الحساب فنحن ك اف لمنكفػر
با﵀ جل ك عز كفر الجحود كفرنا نعمته ك لمنشكرق حق شكرق فاعمالنػا كالسػراب
اك كرماد اشتدت به الريال في يوـ عاصف اليقدركف مما كسػبوا علػي شػيء الليهػم
عفوؾ عفوؾ عونك عونك انظػر كيػف زيػن للنػاس اعمػالهم فيعملػوف السػيئات ك
يحسبوف انهم يحسنوف صنعا فمن كانت محاسنه مساكي كيف يكوف حػاؿ مسػاكيه
ك من كانت حقائقه دعاكي فكيف يكوف حاؿ دعاكيه.
بالجملة اف الذي جعله ا﵀ في صػنعنا هػو نحػت هػذق االصػناـ ك تصػوير هػذق
النقوش علي ظواهرنا الصالح القابلية ك اما المنحػة بالحقػايق فهػو مػن شػأف خػالق
الخالئق فنحن اذا صنعنا مػا فػي كسػعنا ك مكنتنػا ك ذلػك ايضػا بحػوؿ ا﵀ رجونػا ا﵀
سبحانه حسب كعدق اف يصنع ما في صنعه ك اليقدر عليه غيرق فانه ال مانع من قبلػه ك
ال عذر ك ال عائق ك اف كاف له اف يعطي ك يمنع اليكوف الحد عليه حق ك لكن ال بخػل
فيه ك ال شال ك ال مانع من قبله كما تري من اف المولود اذا تصور في بطن امه بصػورة
البدف التاـ انشأق ا﵀ خلقا اخر ك اكجد فيه الركح ك لما تولد تاما كامال اكجػد ا﵀ فيػه
النفس الناطقة فكػذلك اذا اصػلحت ظػاهرؾ باتبػاع الػدعاة الػي الحػق صػلوات ا﵀
عليهم ك تصورت بصورتهم اصلال ا﵀ سريرتك ك خلق فيػك ركح االيمػاف يهػديهم
ربهم بايمانهم كما خلق في العاصين ركح الكفر ك اللعنة ك القسوة ك قػاؿ بكفرهم
لعناهم ك جعلنا قلوبهم قاسية ك الظاهر الصػالال لسػاف داع مػن ا﵀ اصػالح البػاطن
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قل اليعبؤ بكم ربي لوال دعاؤكم ،ادعوني استجب لكم اف الذين يسػتكبركف عػن
عبادتي سيدخلوف جهنم داخرين ك اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة
الداع اذا دعاف فليستجيبوا لي ك ليؤمنوا بي لعلهم يرشدكف فجعل الػدعاء اسػتجابة
لدعوته جػل جاللػه حيػث قػاؿ ادعػوني ك ا﵀ اجػل مػن اف تسػتجيب دعوتػه ك
اليستجيب دعوتك ك امر بتصديق انه يجيب فقاؿ فليؤمنػوا بػي فعػدـ التصػديق
كفر به ك جعل ثمرة التصديق ك ثوابه الرشاد فمن لميصدؽ هو اهػل الضػالؿ فالبػد
لنا اف نطيع اؿمحمد

ك نتصور بصورتهم حتي يفاض علينا بحسبنا مػن الػركح مػا

افيض عليهم بحسبهم اف كنتم تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببكم ا﵀ ،اف تتقوا ا﵀ يجعل
لكم فرقانا فافهم يا حبيبي راشدا موفقا.
فصل :في ذكر بعض االخبار الواردة في معني الحب ك الػبغض فقػد ركي فػي
الكافي بسندق الي ابيعبيدة الحذاء عن ابيعبدا﵀

قاؿ من احب ﵀ ك ابغض ﵀

ك اعطي ﵀ فهو ممن كمل ايمانه ك عن سعيد االعرج عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ مػن

اكثق عري االيماف اف يحب في ا﵀ ك يبغض في ا﵀ ك يعطي في ا﵀ ك يمنع فػي ا﵀
كعن سالـ بن المستنير عن ابيجعفر

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

كد المؤمن في ا﵀
ي

من اعظم شعب االيماف ك من احب في ا﵀ ك ابغض في ا﵀ ك اعطي ﵀ ك منع ﵀ فهو
من اصفياء ا﵀ ك عن ابيبصير عن ابيعبدا﵀

قاؿ سمعته يقوؿ اف المتحابين في

ا﵀ يوـ القيمة علي منابر من نور قد اضػاء نػور كجػوههم ك نػور اجسػادهم ك نػور
منابرهم كل شيء حتي يعرفوا به فيقاؿ ه ؤالء المتحابوف في ا﵀ ك عن فضػيل بػن
يسار قاؿ سألت اباعبػدا﵀

عػن الحػب ك الػبغض أمػن االيمػاف هػو فقػاؿ ك هػل

زي نػه فػي
حب ػب الػيكم االيمػاف ك ي
االيماف اال الحب ك البغض ثم تلػي هػذق اآليػة ي
كر ق اليكم الكفر ك الفسوؽ ك العصياف اكلئك هم الراشدكف ك عن عمرك
قلوبكم ك ي
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بن مدرؾ الطائي عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀

الصػحابه اي عػري

االيماف اكثق فقالوا ا﵀ ك رسوله اعلم ك قاؿ بعضهم الصلوة ك قاؿ بعضػهم الزكػوة ك
قاؿ بعضهم الصياـ ك قاؿ بعضهم الحج ك العمرة ك قػاؿ بعضػهم الجهػاد فقػاؿ رسػوؿ
ا﵀

لكل ما قلتم فضل ك ليس به ك لكػن اكثػق عػري االيمػاف الحػب فػي ا﵀ ك

البغض في ا﵀ ك توالي اكليػاء ا﵀ ك التبػري مػن اعػداء ا﵀ ك عػن ابيالجػاركد عػن
ابيجعفر

قاؿ قػاؿ رسػوؿ ا﵀

المتحػابوف فػي ا﵀ يػوـ القيمػة علػي ارض

زبرجدة خضراء في ظل عرشه عن يمينه ك كلتا يديه يمين كجوههم اشد بياضػا ك
اضوء من الشمس الطالعة يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب ك كل نبي مرسل يقوؿ
الناس من ه ؤالء فيقاؿ ه ؤالء المتحابوف في ا﵀ ك عن ابيحمزة الثمػالي عػن علػي
بن الحسين

قاؿ اذا جمع ا﵀ عز ك جل االكلين ك اآلخرين قاـ مناد فنادي يسمع

الناس فيقوؿ اين المتحابوف في ا﵀ قاؿ فيقوـ عنق من الناس فيقاؿ لهم اذهبوا الي
الجنة بغيرحساب الخبػر ك عػن داكد بػن فرقػد عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ ثلػث مػن

عالمات المؤمن علمه با﵀ ك من يحػب ك مػن يػبغض ك عػن حفػص البختػري عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ اف الرجل ليحبكم ك مػايعرؼ مػا انػتم عليػه فيدخلػه ا﵀ الجنػة

بح بكم ك اف الرجل ليبغضكم ك مايعرؼ ما انتم عليه فيدخله ا﵀ ببغضكم النار ك عن
جابر الجعفي عن ابيجعفر

قاؿ اذا اردت اف تعلم اف فيك خيرا فانظر الي قلبك

فاف كاف يحب اهل طاعة ا﵀ ك يبغض اهل معصيته ففيك خير ك ا﵀ يحبك ك اف كاف
يبغض اهل طاعة ا﵀ ك يحب اهل معصيته فليس فيك خير ك ا﵀ يبغضك ك المرء مع
من احب ك عن الحسين بن اباف عمن ذكرق عن ابيجعفر

قاؿ لو اف رجال احػب

رجال ﵀ الثابه ا﵀ علي حبه اياق ك اف كاف المحبوب في علم ا﵀ من اهل النار ك لو اف
رجال ابغض رجال ﵀ الثابه ا﵀ علي بغضه اياق ك اف كاف المبغض فػي علػم ا﵀ مػن
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اهل الجنة ك عن بشير الكناسي عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قػد يكػوف حػب فػي ا﵀ ك

رسوله ك حب في الدنيا فما كاف في ا﵀ ك رسوله فثوابه علي ا﵀ ك ما كاف في الدنيا
فليس بشيء ك عن سماعة بن مهراف عن ابيعبدا﵀

قػاؿ اف المسػلمين يلتقيػاف

فافضلهما اشد حبا لصاحبه ك عن اسحق بن عمار عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ كػل مػن

لميحب علي الدين ك لم يبغض علي الدين فال ديػن لػه ك فػي مصباحالشػريعة قػاؿ
الصادؽ

العارؼ شخصه مع الخلق ك قلبه مع ا﵀ لو سهي قلبه عن ا﵀ طرفة عين

لمات شوقا اليه ك العارؼ امين كدايػع ا﵀ ك كنػز اسػر ارق ك معػدف انػوارق ك دليػل
رحمته علي خلقه ك مطية علومه ك ميزاف فضله ك عدله قد غني عن الخلق ك المراد ك
الدنيا ك ال مونس له سوي ا﵀ ك ال نطق ك ال اشارة ك ال نفس اال با﵀ ﵀ من ا﵀ مع ا﵀
فهو في رياض قدسه متردد ك من لطايف فضله متزكد ك المعرفة اصل فرعه االيماف
ك قاؿ الصػادؽ

حب ا﵀ اذا اضاء علي سر عبدق اخالق عن كل شاغل ك كل ذكر

سوي ا﵀ ك المحب اخلص الناس سرا ﵀ ك اصدقهم قوال ك اكفاهم عهدا ك ازكاهم
عمال ك اصفاهم ذكرا ك اعبدهم نفسا تتباهي الملئكة عند مناجاته ك تفتخر برؤيته ك
به يعمر ا﵀ تعالي بالدق ك بكرامته يكرـ ا﵀ عبادق يعطيهم اذا سألوق بحقه ك يػدفع
عنهم البالء برحمته فلو علم الخلق ما محله عند ا﵀ ك منزلته لديه ماتقربوا الػي ا﵀
اال بتراب قدميه ك قاؿ اميرالمؤمنين

حب ا﵀ نار التمر علي شيء اال احترؽ ك

نور ا﵀ اليطلع علي شيء اال اضاء ك سحاب ا﵀ ماظهر من تحتػه شػيء اال غطػاق ك
ريال ا﵀ ماتهب في شيء اال حركته ك ماء ا﵀ يحيي به كل شػيء ك ارض ا﵀ تنبػت
منها كل شيء فمن احب ا﵀ اعطاق كل شيء من الملك ك الماؿ قػاؿ النبػي

اذا

احب ا﵀ عبدا من امتي قذؼ في قلوب اصفيائه ك اركاح ملئكتػه ك سػكاف عرشػه
محبته ليحبوق فذلك المحب حقا طوبي له ثم طوبي لػه ك لػه عنػد ا﵀ شػفاعة يػوـ
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القيمة ك قاؿ الصادؽ

المحب في ا﵀ محب ا﵀ ك المحبػوب فػي ا﵀ حبيػب ا﵀

النهما اليحباف اال في ا﵀ قاؿ رسوؿ ا﵀

المرء مع من احب فمن احب عبدا ﵀ ك

في ا﵀ فانما احب ا﵀ فاليحب ا﵀ اال من احبه ا﵀ قاؿ رسوؿ ا﵀

افضل الناس

بعد النبيين في الدنيا ك اآلخرة المحبوف ﵀ المتحابوف فيه ك كل حب معلوؿ يورث
فيه عداكة اال هذين ك هما من عين كاحدة يزيداف ابدا ك الينقصاف قاؿ ا﵀ عز ك جل
االخالء يومئذ بعضهم لبعض عدك اال المتقين فاف اصل الحب التبري عن سوي
المحبوب ك قاؿ اميرالمؤمنين

اف اطيب شي ء في الجنة ك الذق حب ا﵀ ك الحب

في ا﵀ ك الحمد ﵀ قاؿ ا﵀ عزكجل ك اخر دعويهم اف الحمد ﵀ رب العػالمين
ك ذلك انهم اذا عاينوا ما في الجنة من النعيم هاجت المحبة في قلػوبهم فنػادكا عنػد
ذلك الحمد ﵀ رب العالمين انتهي ،ك ينساؽ فػي هػذا البػاب مػا ركي عنػه
الشوؽ فنذكرق هنا تكميال للباب قاؿ الصادؽ

فػي

المشتاؽ اليشتهي طعاما ك اليتلذذ

شػػرابا ك اليسػػتطيب رقػػادا ك اليػػأنس حميمػػا ك اليػػأكي دارا ك اليسػػكن عمرانػػا ك
اليلبس ثيابا ك اليقر قرارا ك يعبد ا﵀ ليال ك نهارا راجيا باف يصل الي ما يشتاؽ اليه ك
يناجيه بلساف شوقه معبرا عما في سريرته كما اخبر ا﵀ عن موسي بن عمػراف
في ميعاد ربه ك عجلت اليك رب لترضي ك فسر النبي

عن حاله انه ما اكل ك

الشرب ك الناـ ك الاشتهي شيئا من ذلك في ذهابه ك مجيئه اربعين يوما شػوقا الػي
ربه فاذا دخلت ميداف الشوؽ فكبر علي نفسك ك مػرادؾ مػن الػدنيا ك كدع جميػع
لب بين حيوتك ك موتك لبيك الليهم لبيػك
المألوفات ك اصرفه عن سوي شوقك ك ي
فاعظم ا﵀ تعالي اجرؾ ك مثاؿ المشتاؽ مثاؿ الغريق ليس له همة اال خالصػه ك قػد
نسي كل شيء دكنه انتهي ،ك في جامعاالخبار اكحي ا﵀ تعالي الي موسي

هل

عملت لي عمال قط قاؿ الهي صليت لك ك صمت ك تصدقت ك ذكرت لك فقاؿ اف
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الصلوة لك برهاف ك الصوـ جنة ك الصدقة ظل ك الذكر نور فاي عمػل عملػت لػي
فقاؿ موسي الهي دلي ني علي عمل هو لك فقاؿ يا موسي هل كاليت لي كليػا ك هػل
عاديت لي عدكا قط فعلم موسي اف احب االعماؿ الحب في ا﵀ ك الػبغض فػي ا﵀
لو اف عبدين تحابا في ا﵀ احدهما في المشرؽ ك اآلخر في المغػرب

قاؿ النبي

لجمع ا﵀ بينهما يوـ القيمة ك قاؿ
كقاؿ

افضل االيماف الحب في ا﵀ ك البغض في ا﵀

عالمة حب ا﵀ حػب ذكػر ا﵀ ك عالمػة بغػض ا﵀ بغػض ذكػر ا﵀ ك فػي

محاسن البرقي بسندق عن هشاـ بن سالم عن ابيعبدا﵀

قػاؿ اذا احببػت رجػال

فاخبرق ك عن عبدا﵀ بن القسػم الجعفػري عػن ابيعبػدا﵀ عػن ابيػه
رسوؿ ا﵀

قػاؿ قػػاؿ

اذا احب احدكم صاحبه اك اخاق فليعلمه ك عن صالال بن الحكػم قػاؿ

سمعت رجال يسأؿ اباعبدا﵀ عن الرجل يقوؿ اني اكدؾ فكيف اعلم انه يودني قػاؿ
امتحن قلبك فاف كنت تودق فانه يودؾ ك عن عبدا﵀ بن اسحق المػدايني قػاؿ قلػت
البيالحسن موسي بن جعفر

اف الرجل من عرض النػاس يلقػاني فيحلػف بػا﵀

انه ليحبني أفاحلف با﵀ انه لصادؽ قاؿ امتحن قلبک فاف كنت تحبػه فػاحلف ك اال
فال انتهي ،هذا حديث عجيب ينبئ عما اسلفنا اف المحبة التتحقق اال بػين متناسػبين
فاف كاف هذا يحب ذاؾ لمناسبة البد ك اف يحبه اآلخر بتلك المناسػبة نعػم يمكػن اف
يحب رجل اآلخر لصفة فيه ك ليست تلك الصفة في اآلخر فيمكن اف يحػب احػدهم
اآلخر ك اليحبه اآلخػر كمػا اذا احػب جاهػل عالمػا لعلمػه اليجػب اف يحػب العػالم
الجاهل ك لكن اذا كانت المناسبة ذاتية ك المحبة ذاتية اليكاد يتخلػف تحابهمػا فػاف
اذف لك اف تحلف با﵀ اف زيدا يحبك بحبك لػه فػاعلم بحبػك ﵀ انػه يحبػك قطعػا ك
بحبك لرسوؿ ا﵀ ك اله الطاهرين انهم يحبونك قطعا ك بحبك للشيعة الكػاملين انهػم
يحبونك قطعا فحبك ﵀ سفير ا﵀ اليك ك كحيه يخبرؾ بحبه لك فابشر بذلك ك ابتهج
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ك احمد ا﵀ عليه ك استزدق المحبة ك اعلم اف المحب اليرضػي بكراهػة المحػب ك اذاق
في القدسي ماترددت في شيء انا فاعله كتػرددي فػي قػبض ركح عبػدي المػؤمن
يكرق الموت ك اكرق مساءته ك في القدسػي من اذي لي كليا فقد بارزني بالمحاربة ك
دعاني اليها ك قاؿ الذين يؤذكف المؤمنين ك المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملػوا
بهتانا ك اثما مبينا فكيف يرضي رب محب رءكؼ هكذا اف يؤذيك ك يحرقػك بنػار
جهنم مع دقة عظمك ك رقة جلدؾ ك انت تصرخ اليه بقولك يا حبيب قلوب الصػادقين
ك لكن الشأف العظيم في حبك ﵀ ك لنعم ما قاؿ حكػيم اذا قيػل لػك أتحػب ا﵀ اسػكت
فانك اف قلت نعم كذبت ك اف قلت ال كفرت ك لكن اذكر لػك طريػق محبػة ا﵀ حتػي
يسهل الخطب ك هػو انػه ال شػك ك ال ريػب اف احػدا مػن الحػوادث اليناسػب الػذات
االحدية فمحاؿ اف يقع بينهما التحاب فبقي اف يكوف التناسب بين العبد ك بػين صػفاته
الحادثة التي كصف بها نفسه ك اثني بها علي نفسه ك تجلي بها ك بها عػرؼ نفسػه ك قػد
علم بضركرة االسالـ التي ال شك فيها اف محمدا

اشػرؼ الخلػق ك اكلػه ك الػه منػه

بنص الكتاب ك السنة ك اجماع الشيعة فهم اشرؼ الخلػق ك اكلهػم بػال شػك فػال صػفة
تعريف ﵀ سبحانه ك ال ثناء اعظم منهم صلوات ا﵀ عليهم ك قػد اثبتنػا ذلػك فػي كتابنػا
«نعيماالبرار» بما ال مزيد عليه فاذا كل من يناسػبهم هػو يحػبهم ك محػبهم محػب ا﵀ ك
كل من ينافرهم يبغضهم ك مبغضهم مبغض ا﵀ ك كذلك لما كػاف شػيعتهم مػنهم ك مػن
طينتهم فمحبة شيعتهم ايضػا محبػتهم ك محبػتهم محبػة ا﵀ ك بغػض شػيعتهم بغضػهم ك
بغضهم بغض ا﵀ فالجل ذلك احببنا اف نعنوف فصال اخر في حبهم ك حب شيعتهم.
فصل :في محبػة اؿمحمػد

ك شػيعتهم الػذين بمحبػتهم يتحقػق حػب ا﵀ ك

الحب ﵀ اصال اال حبهم ك نذيله بذـ بغضهم ك اف بغضهم بغض ا﵀ نعوذ با﵀ ك نحن
لو شػئنا اف نسػتوفي جميػع اخبػار هػذا البػاب القتضػي رسػم كتػاب مسػتقل فػنحن
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نستطرؼ من انواع االخبار اخبارا معدكدة تبركا بذكرها ك تشويقا للمػوالين ك اثػارة
لنيراف محبتهم الكامنة في قلوبهم فمن ذلك ما ركاق الشػيخ عبػدا﵀ بػن نػورا﵀ فػي
العوالم نقال من امالي الصدكؽ بسندق عػن ابنعبػاس قػاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀

مػن

سرق اف يجمع ا﵀ له الخير كله فليواؿ عليا بعػدي ك ليػواؿ اكليػاءق ك ليعػاد اعػداءق
كمنمجالس المفيد بسندق عن جيش بػن المعتمػر قػاؿ دخلػت علػي اميرالمػؤمنين
علي بن ابيطالب فقلت السالـ عليك يا اميرالمؤمنين ك رحمػة ا﵀ ك بركاتػه كيػف
امسيت قاؿ امسيت محبا لمحبنا ك مبغضا لمبغضنا الي اف قاؿ من سرق اف يعلم أمحب
لنا اـ مبغض فليمتحن قلبه فاف كاف يحب كليا لنا فليس بمبغض لنا ك اف كاف يبغض
كليا لنا فليس بمحب لنا الخبر ك عن محاسنالبرقي بسندق الي ابيخالد الكابلي عن
علي بن الحسين

في حديث قصيرة من طويلة مػن احبنػا ال لػدنيا يصػيبها منػا ك

عادي عدكنا ال لشحناء كانت بينه ك بينه اتي ا﵀ يوـ القيمة مػع محمػد ك ابػرهيم ك
علي

كمن تفسيرالعياشي عن ابيحمزة الثمالي قاؿ قػاؿ ابوجعفر

يا باحمزة

انما يعبد ا﵀ من عرؼ ك اما من لميعرؼ ا﵀ كأنمػا يعبػد غيػرق هكػذا ضػاال قلػت
اصلحك ا﵀ ك ما معرفة ا﵀ قاؿ يصدؽ ا﵀ ك يصدؽ محمػدا رسػوؿ ا﵀ فػي مػواالة
علي ك االيتماـ به ك بائمة الهدي من بعدق ك البراءة الي ا﵀ مػن عػدكهم ك كػذلك
عرفاف ا﵀ قاؿ قلت اصلحك ا﵀ اي شيء اذا عملته انا استكملت حقيقة االيماف قػاؿ
توالي اكلياء ا﵀ ك تعادي اعداء ا﵀ ك تكوف مع الصادقين كمػا امػرؾ ا﵀ قػاؿ قلػت
كمن اكلياء ا﵀ ك من اعداء ا﵀ قاؿ اكلياء ا﵀ محمػد رسػوؿ ا﵀ ك علػي ك الحسػن ك
الحسين ك علي بن الحسين ثم انتهي االمر الينا ثم ابني جعفر ك اكمأ الي جعفر ك هو
جالس فمن كالي ه ؤالء فقد كالي اكلياء ا﵀ ك كاف مع الصادقين كما امر ا﵀ قلػت
كمن اعداء ا﵀ اصلحك ا﵀ قاؿ االكثاف االربعة قاؿ قلت ك من هم قاؿ ابوالفصػيل ك
﴿﴾733

رمع ك نعثل ك معوية ك من داف دينهم فمن عادي ه ؤالء فقد عادي اعػداء ا﵀ ك مػن
قػاؿ مػن

امالي الصدكؽ بسندق عن هشاـ بن سالم عن الصادؽ جعفر بن محمد

جلس لنا عائبا اك مدح لنا غاليا اك كاصل لنا قاطعا اك قطع لنا كاصال اك كالي لنا عدكا اك
عادي لنا كليا فقد كفػر بالػذي انػزؿ السػبعالمثاني ك القػراف العظػيم ك مػن امػالي
الطوسي بسندق عن الحسين بن مصعب قاؿ سمعت جعفر بن محمد

يقػوؿ مػن

احبنا ﵀ ك احب محبنا ال لغرض دنيا يصيبها منه ك عادي عدكنا ال الحنة كانت بينه ك
بينه ثم جاء يوـ القيمة ك عليه من الذنوب مثل رمل عالج ك زبػد البحػر غفرهػا ا﵀
تعالي له ك من الخصاؿ في خبر االعمش عن الصادؽ

قاؿ حب اكلياء ا﵀ كاجب

ك الوالية لهم كاجبة ك البراءة من اعدائهم كاجبة ك من الذين ظلموا اؿمحمد
هتكوا حجابه ك اخذكا من فاطمة

ك

فدكا ك منعوها ميراثهػا ك غصػبوها ك زكجهػا

حقوقهما ك هموا باحراؽ بيتها ك اسسوا الظلم ك غيركا سنة رسوؿ ا﵀

ك البراءة

من الناكثين ك القاسط ين ك المارقين كاجبة ك البػراءة مػن االنصػاب ك االزالـ ائمػة
الضالؿ ك قادة الجور كلهم اكلهم ك اخرهم كاجبة ك البػراءة مػن اشػقي االكلػين ك
اآلخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل اميرالمؤمنين كاجبة ك البراءة مػن جميػع قتلػة
اهل البيت كاجبة ك الوالية للمػؤمنين الػذين لميغيػركا ك لميبػدلوا بعػد نبػيهم
كاجبة مثل سلماف الفارسي ك ابي ذر الغفاري ك المقداد بن االسود الكندي ك عمار
بن ياسر ك جابر بن عبدا﵀ االنصاري ك حذيفة بن اليماف ك ابيالهيثم بن التيهاف ك
سهل بن حنيف ك ابيايوب االنصاري ك عبدا﵀ بن الصامت ك عبادة بن صػامت ك
خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ك ابوسعيد الخدري ك من نحا نحوهم ك فعػل مثػل
فعلهم ك الوالية التباعهم ك المقتدين بهم ك بهداهم كاجبة ك من فقهالرضا

ركي

اف ا﵀ اكحي الي بعض عباد بني اسرائيل ك قد دخل قلبه شي ء اما عبادتك لػي فقػد
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تعززت بي ك اما زهدؾ في الدنيا فقد تعجلت الرا حة فهل كاليت لي كليا اك عاديت
لي عدكا ثم امر به الي النػار نعػوذ بػا﵀ منهػا ك مػن تفسػيراالماـ
الرضا

عن ابيمحمد العسكري عن ابائه عن علي

ك عيوفاخبػار

قاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀

لبعض اصحابه ذات يوـ احب في ا﵀ ك ابغض فػي ا﵀ ك كاؿ فػي ا﵀ ك عػاد فػي ا﵀
فانه التناؿ كالية ا﵀ اال بذلك ك اليجد رجػل طعػم االيمػاف ك اف كثػرت صػلوته ك
صيامه حتي يكوف كذلك ك قد صارت مواخاة الناس يومكم هذا اكثرها في الػدنيا
عليها يتوادكف ك عليها يتباغضوف ك ذلك اليغني عنهم من ا﵀ شيئا فقاؿ لػه ك كيػف
اعلم اني قد كاليت ك عاديت في ا﵀ عزكجل ك من كلي ا﵀ حتي اكاليه ك مػن عػدكق
حتي اعاديه فاشار له رسوؿ ا﵀

الي علي

فقاؿ أتري هذا فقاؿ بلي فقاؿ كلي

هذا كلي ا﵀ فواله ك عدك هذا عدك ا﵀ فعادق كاؿ كلػي هػذا ك لػو انػه قاتػل ابيػك ك
كلدؾ ك عاد عدك هذا ك لو انه ابوؾ ك كلدؾ ك من امالي الطوسػي بسػندق عػن تمػيم
الرازي قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

الدين نصيحة قيل لمن يا رسوؿ ا﵀ قاؿ ﵀ ك لرسوله

ك لكتابه ك لالئمة في الدين ك لجماعة المسلمين ك من امالي الصدكؽ بسندق عن ابن
ابييعفور عن الصادؽ جعفر بن محمد

قاؿ خطػب رسػوؿ ا﵀

النػاس فػي

حجة الوداع بمني في مسجد الخيف فحمد ا﵀ ك اثني عليه ثم قػاؿ نضػر ا﵀ عبػدا
سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيػه ك رب حامػل
فقه الي من هو افقه منه ثلث اليغل( )2عليهن قلب امرء مسلم اخػالص العمػل ﵀ ك
النصيحة الئمة المسلمين ك اللزكـ لجمػاعتهم فانػه دعػوتهم محيطػة مػن كرائهػم
( )2الي غ يل اي اليجوز االغالؿ اي الخيانة اي اليجوز اف يخوف قلب امرء مسلم علػي ضػرر
ثلث ك هي االخالص ك النصيحة ك اللزكـ ك يجوز ي غ يل اي يخوف فمن خاف بهذق الثلث ليس
بمسلم .منه اعلي الله مقامه
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المسلموف اخوة تتكافي دماؤهم يسعي بذمتهم ادناهم هم يد علي من سواهم ك في
ركاية اخري فوعاها ك بلغها من لمتبلغه يػا ايهػا النػاس ليبلػغ الشػاهد ك فػي اخرهػا
دماؤهم ك هم يد علي من سواهم يسعي بذمتهم ادناهم ك مػن الخصػاؿ بسػندق عػن
ابيسعيد الخدري قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

من رزقه ا﵀ حب االئمة مػن اهػل بيتػي

فقد اصاب خير الدنيا ك اآلخرة فاليشكن احد انه في الجنة فاف في حب اهل بيتػي
عشركف خصلة عشر منها فػي الػدنيا ك عشػر فػي اآلخػرة امػا فػي الػدنيا فالزهػد ك
الحرص علي العمل ك الورع في الدين ك الرغبة في العبادة ك التوبة قبػل المػوت ك
النشاط في قياـ الليل ك اليأس مما في ايدي الناس ك الحفظ المر ا﵀ ك نهيه عز ك جل
ك التاسعة بغض الدنيا ك العاشرة السخا ك اما في اآلخرة فالينشر له ديواف ك الينصب
له ميزاف ك يعطي كتابه بيمينه ك يكتب له براءة من النار ك يبيض كجهه ك يكسي من
حلل الجنة ك يشفع في مأة من اهل بيته ك ينظر ا﵀ عز ك جل اليه بالرحمة ك يتوج من
تيجاف الجنة ك العاشرة يدخل الجنة بغيرحساب فطوبي لمحبػي اهػل بيتػي ك عػن
صاحب الكشاؼ ك الثعلبي فػي تفسػير قولػه تعػالي قػل الاسػئلكم عليػه اجػرا اال
المودة باسنادق الي جرير بن عبدا﵀ البجلي قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

من مات علي

حب اؿمحمد مات شهيدا اال ك من مات علي حب اؿ محمد مات مغفورا له اال ك من
مات علي حب اؿمحمد مات تائبا اال ك من مات علػي حػب اؿمحمػد مػات مؤمنػا
مستكمل االيماف اال ك من مات علي حب اؿ محمد بشرق ملػك المػوت بالجنػة ثػم
منكر ك نكير اال ك من مات علي حب اؿ محمد يزؼ الي الجنة كما تزؼ العركس
الي بيت زكجها اال ك من مات علػي حػب اؿمحمػد جعػل ا﵀ زكار قبػرق الملئكػة
بالرحمة اال ك من مات علي حب اؿ محمد مات علي السنة ك الجماعة اال ك من مات
علي بغض اؿمحمد جاء يوـ القيمة مكتوبا بين عينيه ايس من رحمػة ا﵀ اال ك مػن
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مات علي بغض اؿمحمد لميشػم رايحػة الجنػة ك مػن كتػاب المناقػب البنشػاذاف
باسنادق عن ابنعباس قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

يا علي اف جبرئيل اخبرني فيك بػامر

قرت عيني ك فرح به قلبي قاؿ قاؿ لي يا محمد اف ا﵀ تعالي قاؿ اقػرأ محمػدا منػي
السالـ ك اعلمه اف عليا اماـ الهدي ك مصباح الدجي ك الحجة علي اهػل الػدنيا فانػه
الصديق االكبر ك الفاركؽ االعظم ك اني اليت بعزتي اف الادخل النار احدا توالق ك
سلم له ك لالكصياء من بعدق ك الادخل الجنة من ترؾ كاليته ك التسليم له ك لالكصياء
من بعدق ك حق القوؿ مني الملئن جهنم ك اطباقها مػن اعدائػه ك الملػئن الجنػة مػن
اكليائه ك شيعته ك باسنادق عن ابنعمر قاؿ سألنا رسوؿ ا﵀

عن علي بن ابيطالب

فغضب فقاؿ ما باؿ اقواـ يذكركف من له منزلة عند ا﵀ كمنزلتي ك مقاـ كمقامي اال
النبوة اال ك من احب عليا فقد احبني ك من احبني رضي ا﵀ عنه ك من رضي ا﵀ عنػه
كافاق با لجنة اال ك من احب عليا استغفرت له الملئكة ك فتحت له ابواب الجنة يدخل
من اي باب شاء بغيرحساب اال ك من احب عليا اعطاق كتابه بيمينه ك حاسبه حساب
االنبياء اال ك من احب عليا اليخرج من الدنيا حتي يشرب من الكػوثر ك يأكػل مػن
شجرة طوبي ك يري مكانه في الجنة اال ك من احب عليػا يهػوف ا﵀ عليػه سػكرات
الموت ك جعل قبرق ركضة من رياض الجنة اال ك من احب عليا اعطاق في الجنة بكل
عرؽ في بدنه حوراء ك شفعه في ثمانين من اهل بيته ك له بكػل شػعرة علػي بدنػه
حديقة في الجنة اال ك من عرؼ عليا ك احبه بعث ا﵀ اليه ملك الموت كما بعث ا﵀
الي االنبياء ك دفع عنه اهواؿ منكر ك نكير ك نور قبرق ك فسحه مسيرة سبعين عاما ك
بيض كجهه يوـ القيمة اال ك من احب عليا اظله ا﵀ في ظل عرشه مػع الصػديقين ك
الشهداء ك الصالحين ك امنه من الفزع االكبر ك اهواؿ يوـ الصاخة اال ك من احب عليا
تقبل ا﵀ عنه حسناته ك تجاكز عن سيئاته ك كاف في الجنة رفيق حمزة سيدالشهداء
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اال ك من احب عليا اثبت ا﵀ الحكمة في قلبه ك اجري علي لسانه الصواب ك فتال ا﵀
له ابواب الرحمة اال ك من احػب عليػا سػمي اسػير ا﵀ فػي االرض ك بػاهي ا﵀ بػه
ملئكته ك حملة عرشه اال ك من احب عليا ناداق ملك من تحت العرش اف يا عبػد ا﵀
استأنف العمل فقد غفر ا﵀ لك الذنوب كلها اال ك من احب عليا جاء يوـ القيمػة ك
كجهه كالقمر ليلة البدر اال ك من احب عليا كضع ا﵀ علي رأسه تاج الكرامة ك البسه
حلل العزة اال ك من احب عليا مر علي الصراط كػالبرؽ الخػاطف ك لميػر صػعوبة
المركر اال ك من احب عليا كتب ا﵀ له براءة من النار ك بػراءة مػن النفػاؽ ك جػوازا
علي الصراط ك امانا من العذاب اال ك من احب عليا الينشر له ديواف ك الينصػب لػه
ميزاف ك قيل له ادخل الجنة بغيرحساب اال ك مػن احػب عليػا امػن مػن الحسػاب ك
الميزاف ك الصراط اال ك من مات علي حب اؿ محمد مات علي االيماف ك كنػت انػا
كفيله بالجنة ك باسنادق عن ابنعباس قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

من صافال عليا فكأنمػا

صافحني ك من صافحني فكأنما صافال ارك اف العرش ك من عانقه فكأنما عانقني ك
من عانقني فكأنما عانق االنبياء كلهم ك من صافال محبا لعلي غفر ا﵀ له الػذنوب ك
ادخله الجنة بغيرحساب ك منه عن ابنعمر قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

من اراد التوكػل

علي ا﵀ فليحب اهل بيتي ك من اراد اف ينجو من عذاب القبر فليحب اهل بيتي ك من
اراد الحكمة فليحب اهل بيتي ك من اراد دخوؿ الجنة بغيرحساب فليحب اهل بيتي
فوا﵀ مااحبهم احد اال ربال في الدنيا ك اآلخرة ك عن عمر بن الخطاب قػاؿ سػمعت
رسوؿ ا﵀

يقوؿ اف ا﵀ تعالي خلق من نور كجه علي بن ابيطالب سبعين الف

الف ملك يسبحونه ك يقدسونه ك يكتبوف ذلػك لمحبيػه ك محبػي كلػدق
مشارؽاالنوار عن حذيفة بن اليماف قاؿ رأيت رسوؿ ا﵀
علي

ك مػن

اخذا بيػد الحسػن بػن

ك هو يقوؿ ايها الناس هذا ابن علي فاعرفوق فو الذي نفس محمد بيدق انه
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لفي الجنة ك محبوق في الجنة ك محب محبه في الجنة ك من اعالـالدين مما نقله من
فرجالكرب عن ابيعبدا﵀

في قوله تعالي فالاقتحم العقبة فقاؿ من انتحػل

كاليتنا فقد جاز العقبة فنحن تلك ال عقبة التي من اقتحمها نجا ثػم قػاؿ مهػال افيػدؾ
حرفا هو خير لك من الدنيا ك ما فيها قوله تعالي فك رقبة اف ا﵀ تعالي فك رقابا
من النار بواليتنا اهل البيت ك انتم صفوة ا﵀ ك لو اف الرجل منكم يأتي بذنوب مثل
رمل عالج لشفعنا فيه عند ا﵀ تعالي فلكم البشري في ال حيػوة الػدنيا ك فػي اآلخػرة
التبديل لكلمات ا﵀ ذلك هو الفوز العظيم ك مػن محاسػنالبرقي القسػم عػن جػدق
الحسن عن المفضل عن ابيعبدا﵀

قاؿ من احب اهل البيػت ك حقػق حبنػا فػي

قلبه جري ينابيع الحكمة علي لسانه ك جدد االيماف في قلبه ك جدد له عمل سبعين
نبيا ك سبعين صديقا ك سبعين شهيدا ك عمل سبعين عابدا عبد ا﵀ سبعين سنة ك مػن
كنزالكراجكي قاؿ ركي شيخالطائفة باسنادق عػن زيػد بػن يػونس الشػحاـ قػاؿ
قلت البيالحسن موسي

الرجل من مػواليكم عػاص يشػرب الخمػر ك يرتكػب

الموبق من الذنب نتبرؤ منه فقاؿ تبرءكا مػن فعلػه ك التبػرءكا مػن خيػرق ك ابغضػوا
عمله فقلت يسع لنا اف نقوؿ فاسق فاجر فقاؿ الفاسػق الفػاجر الكػافر الجاحػد لنػا ك
الكليائنا ابي ا﵀ اف يكوف كلينا فاسقا فاجرا ك اف عمل ما عمل ك لكنكم قولوا فاسق
العمل فاجر العمل مؤمن النفس خبيث الفعل طيب الركح ك البدف ال كا﵀ اليخرج
كلينا من الدنيا اال ك ا﵀ ك رسوله ك نحن عنه راضػوف يحشػرق ا﵀ علػي مػا فيػه مػن
الذنوب مبيضا كجهه مستورة عورته امنة ركعته ال خوؼ عليه ك ال حزف ك ذلك انه
اليخرج من الدنيا حتي يصفي من الذنوب اما بمصيبة في مػاؿ اك نفػس اك كلػد اك
مرض ك ادني ما يصنع بولينا اف يريه ا﵀ رؤيا مهولة فيصبال حزينػا لمػا راق فيكػوف
ذلك كفارة له اك خوفا يرد عليه من اهل دكلة الباطػل ك يشػدد عليػه عنػد المػوت
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فيلقي ا﵀ عزكجل طاهرا من الذنوب امنة ركعته بمحمد ك اميرالمؤمنين صلي ا﵀
عليهما ثم يكوف امامه احد االمرين رحمة ا﵀ الواسػعة التػي هػي اكسػع مػن اهػل
االرض جميعا اك شفاعة محمد ك اميرالمؤمنين

فعندها تصيبه رحمة ا﵀ الواسعة

التي كاف احق بها ك اهلها ك له احسانها ك فضػلها ك مػن امػالي الصػدكؽ بسػندق عػن
عبدالرحمن بن ابيليلي عن ابيه قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

اليػؤمن عبػد حتػي اكػوف

احب اليه من نفسه ك اهلي احب اليه من اهله ك عترتي احب اليه من عترته ك ذاتػي
احب اليه من ذاته ك من بشارةالمصطفي بسندق عن سلماف رضي ا﵀ عنػه قػاؿ قػػاؿ
رسوؿ ا﵀

اليؤمن رجل حتي يحب اهل بيتي ك حتي يػدع المػراء ك هػو محػق

الخبر ك من تفسيرالعياشي عػن ابيعبيػدة الحػذاء قػاؿ دخلػت علػي ابيجعفػر
فقلت بابي انت ربمػا خػال بػي الشػيطاف فخبثػت نفسػي ثػم ذكػرت حبػي ايػاكم ك
انقطاعي اليكم فطابت نفسي فقاؿ يا زياد كيحك ك ما الدين اال الحب أالتػري الػي
قوؿ ا﵀ تعالي اف كنتم تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببكم ا﵀ ك عن بريػد بػن معويػة
العجلي عن ابيجعفر

كا﵀ لو احبنا حجر حشرق ا﵀ معنا ك هل الدين اال الحػب

اف ا﵀ يقوؿ قل اف كنتم تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحبػبكم ا﵀ ك قػاؿ يحبػوف مػن
هاجر اليهم ك هل الدين اال الحب ك من امالي الطوسي بسندق عن سلماف رضي ا﵀
عنه قاؿ الازاؿ احػب عليػا

فػاني رأيػت رسػوؿ ا﵀

يضػرب فخػذق ك يقػوؿ

محبك لي محب ك محبي ﵀ محب ك مبغضك لي مبغض ك مبغضي ﵀ تعالي مبغض
ك من امالي الصدكؽ بسندق عن ابننباتة قاؿ قػاؿ اميرالمؤمنين
ا﵀

سػمعت رسػوؿ

يقوؿ انا سيد كلد ادـ ك انت يا علي ك االئمة من بعدؾ سادات امتي من احبنا

فقد احب ا﵀ ك من ابغضنا فقد ابغض ا﵀ ك من كاالنا فقد كالي ا﵀ ك من عادانا فقد
عادي ا﵀ ك من اطاعنا فقد اطاع ا﵀ ك من عصانا فقد عصي ا﵀ ك من محاسنالبرقي
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بسندق عن الثمالي عن علي بن الحسين

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

في الجنة ثلػث

درجات ك في النار ثلث دركات فاعلي درجات الجنػة لمػن احبنػا بقلبػه ك نصػرنا
بلسانه ك يدق ك في ال درجة الثانية من احبنا بقلبه ك نصرنا بلسانه ك في الدرجة الثالثة
من احبنا بقلبه ك في اسفل درؾ النار من ابغضنا بقلبه ك اعاف علينا بلسانه ك يدق ك في
الدرؾ الثانية من ابغضنا بقلبه ك اعاف علينا بلسانه ك في الدرؾ الثالثة من ابغضنا بقلبه
ك من محاسنالبرقي بسندق عن عمرك بن ابيالمقداـ عػن ابيعبػدا﵀
رسوؿ ا﵀

الميرالمؤمنين

قػاؿ قػاؿ

انما مثلك مثل قل هو ا﵀ احد فانه من قرأهػا

مرة فكأنما قرأ ثلث القراف ك من قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القراف ك مػن قرأهػا
ثلث مرات فكأنما قرأ القراف ك كذلك من احبك بقلبه ك نصرؾ بلسانه ك يدق كاف له
مثل ثواب العباد ك من كشفاليقين بسندق عن جابر بن عبدا﵀ قاؿ كنا عنػد رسػوؿ
ا﵀

ذات يوـ جماعة من االنصار فقاؿ لنا يا معشر االنصار بوركا اكالدكم بحب

علي بن ابي طالب فمن احبه فاعلموا انه لرشدة ك من ابغضه فاعلموا انه لغية ك مػن
االحتجاج قاؿ ركي عن النبي

انه قاؿ لعلي بن ابيطالب يا علػي اليحبػك اال مػن

طابت كالدته ك اليبغضك اال من خبثت كالدته ك اليواليك اال مؤمن ك اليعاديك اال
كافر ك مػن عللالشػرايع بسػندق عػن اـسػلمة قالػت سػمعت رسػوؿ ا﵀
لعلي

يقػوؿ

اليبغضكم اال ثلثة كلد زنا ك منافق ك من حملتػه امػه ك هػي حػايض ك مػن

كنزالكراجكػػي قػػاؿ ركي عػػن ابننباتػػة قػػاؿ دخػػل الحػػارث الهمػػداني علػػي
اميرالمػػػؤمنين

فػػػي نفػػػر مػػػن الشػػػيعة ك ذكػػػر الحػػػديث الػػػي اف قػػػاؿ قػػػػاؿ

اميرالمؤمنين

ك ابشرؾ يا حار ليعرفني ك الذي فلق الحبة ك برأ النسػمة كليػي ك

عدكي في مواطن شػتي عنػد المػوت ك عنػد الصػراط ك عنػد المقاسػمة قػاؿ ك مػا
المقاسمة قاؿ مقاسمة النار اقسمها صحاحا اقوؿ هذا كليي ك هػذا عػدكي ثػم اخػذ
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اميرالمؤمنين
ا﵀

بيد الحارث ك قاؿ يا حارث اخذت بيدؾ كما اخذ بيػدي رسػوؿ

فقاؿ لي ك قد اشتكيت اليه حسدة قريش ك المنػافقين اذا كػاف يػوـ القيمػة

اخذت بحجزة من ذي العرش تعا لي ك اخذت يا علي بحجزتي ك اخػذت ذريتػك
بحجزتك ك اخذ شيعتكم بحجزتكم فماذا يصنع ا﵀ بنبيه ك ماذا يصنع نبيه بوصيه ك
ماذا يصنع كصيه باهل بيته ك شيعتهم خذها اليك قصػيرة مػن طويلػة انػت مػع مػن
احببت ك لك ما اكتسبت قالها ثلثا فقاؿ الحارث ك قاـ يجر رداءق جذال ماابالي كربي
بعد هذا ألقيت الموت اك لقيني ك من كشفالغمة عن ابيذر قاؿ قلت يا نبي ا﵀ اني
احب اقواما ماابلغ اعمالهم قاؿ فقػاؿ يا اباذر المرء مع من احب ك له ما اكتسب قػاؿ
فاني احب ا﵀ ك رسوله ك اهل بيت نبيػه قػاؿ فانػك مػع مػن احببػت ك عػن الحسػن
العسكري

في تفسيرق قاـ ثوبػاف كلػي رسػوؿ ا﵀

رسوؿ ا﵀ متي قياـ الساعة فقاؿ رسوؿ ا﵀

قػاؿ بػابي انػت ك امػي يػا

ماذا اعددت لهػا اذ تسػأؿ عنهػا قػاؿ

يارسوؿ ا﵀ مااعددت لها كثير عمل اال اني احب ا﵀ ك رسوله فقاؿ رسوؿ ا﵀ ك الي
ماذا بلغ حبك لرسوؿ ا﵀ قاؿ كالذي بعثك بالحق نبيا اف في قلبي من محبتػك مػا لػو
قطعت بالسيوؼ ك نشػرت بالمناشػير ك قرضػت بالمقػاريض ك احرقػت بػالنيراف ك
طحنت بارحاء الحجارة كاف احب علي ك اسهل علي من اف اجد لك في قلبي غشا اك
غال اك بغضا الحد من اهل بيتك ك اصحابك ك احب الخلػق الػي بعػدؾ احػبهم لػك ك
ابغضهم الي من اليحبك ك يبغضك اك يبغض احدا من اصحابك يا رسػوؿ ا﵀ هػذا مػا
عندي من حبك ك حب من يحبك ك بغض من يبغضك اك يبغض احدا ممن تحبه فػاف
قبل هذا مني فقد سعدت ك اف اراد مني عمال غيرق فمااعلم لي عمال اعتمػدق ك اعتػد
به غير هذا احبكم جميعا ك اصحابك ك اف كنت الاطيقهم في اعمالهم فقاؿ

ابشر

فاف المرء يوـ القيمة مع من احبه يا ثوباف لو اف لك من الذنوب مؤل ما بين الثري الي
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العرش النحسرت ك زالػت عنػك بهػذق المػواالت اسػرع مػن انحػدار الظػل عػن
الصخر ة الملساء المستوية اذا طلعت عليه ا لشمس ك من انحسار الشمس اذا غابت
كمػػن اعالـالػػدين مػػن كتػػاب الحسػػين بػػن سػػعيد عػػن ابػػن ابييعفػػور قػػاؿ ق ػػاؿ
ابوعبدا﵀

قد استحييت مما اكرر هذا الكالـ عليكم انما بين احدكم ك بػين اف

يغتبط اف تبلغ نفسه هيهنا ك اهوي بيدق الي حنجرتػه يأتيه رسوؿ ا﵀

ك علي

فيقوالف له اما ما كنت تخاؼ فقد امنك ا﵀ منه ك اما ما كنت ترجو فامامك فابشركا
انتم الطيبوف ك نساؤكم الطيبات كل مؤمنة حوراء عيناء ك كل مؤمن صديق شػهيد
كمن محاسنالبرقي عن بكر بن صالال عن ابيالحسػن الرضػا

قػاؿ مػن سػرق اف

ينظر الي ا﵀ بغيرحجاب ك ينظر ا﵀ اليه بغيرحجاب فليتواؿ اؿمحمد

ك ليتبرء

من اعدائهم ك ليأتم باماـ المؤمنين منهم فػاذ ا كػاف يػوـ القيمػة نظػر ا﵀ اليػه بغيػر
حجاب ك نظر الي ا﵀ بغير حجاب ك من كتاب فضائلالشيعة باسنادق عن سيابة عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ اف الرجل ليحبكم ك مايدري ما تقولوف فيدخلػه ا﵀ الجنػة ك اف

الرجل ليبغضكم ك مايدري ما تقولوف فيدخله ا﵀ النار ك اف الرجل ليمؤل صػحيفته
من غير عمل قلت فكيف قاؿ يمر بالقوـ يناكلوف منا ك اذا رأكق قاؿ بعضهم لبعض اف
هذا الرجل من شيعتهم ك يمر بهم الرجل من شيعتنا فيرمونه ك يقولوف فيه فيكتػب
ا﵀ له بذلك حسنات حتي يمؤل صحيفته من غيػر عمػل ك مػن كنزالكراجكػي مػن
كتاب المناقب البنشاذاف باسنادق عن ابنعباس قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

يا علػي اف

جبرئيل اخبرني فيك بامر قرت به عيني ك فرح به قلبػي قػاؿ لػي يػا محمػد اف ا﵀
تعالي قاؿ لي اقرأ محمدا مني السالـ ك اعلمه اف عليا اماـ الهدي ك مصباح الدجي ك
الحجة علي اهل الدنيا فانه الصديق االكبر ك الفاركؽ االعظم ك اني اليت بعزتي اف
الادخل النار احدا توالق ك سلم له ك لالكصياء من بعػدق ك الادخػل الجنػة مػن تػرؾ
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كاليته ك التسليم له ك لالكصياء من بعدق ك حق القوؿ مني المؤلف جهنم ك اطباقها من
اعدائه ك المؤلف الجنة من اكليائه ك شيعته ك باسػنادق عػن ابيالصػلت الهػركي قػاؿ
سمعت الرضا
ا﵀

يحدث عن ابائه

قػاؿ سػمعت رسػوؿ

عن اميرالمػؤمنين

يقوؿ سمعت ا﵀ جل جالله يقوؿ علي بن ابيطالب حجتي علي خلقػي ك

نوري في بالدي ك اميني علي علمي الادخل النار من عرفه ك اف عصاني ك الادخل
الجنة من انكرق ك اف اطاعني ك من مناقب ابنشاذاف بسندق عن حذيفة بن اليماف قاؿ
رأيت رسوؿ ا﵀

اخذا بيد الحسن بن علي

ك هو يقوؿ ايها النػاس هػذا ابػن

علي فاعرفوق فو الذي نفس محمد بيدق انه لفي الجنة ك محبوق في الجنػة ك محبػوا
محبيه في الجنة ك من تفسير العسكري علي صاحبه السػالـ مػن ادمػن محبتنػا اهػل
البيت فتال ا﵀ عزكجل له من الجنة ث مانية ابوابها ك اباحه جميعها يدخل مما شاء فيها
ك كل ابواب الجناف يناديه يػا كلػي ا﵀ ألمتػدخلني ألمتخصػني منهػا ك مػنكتػاب
البصاير عن ابنجبير عن ابنعبػاس اف رسػوؿ ا﵀

قػاؿ المخػالف لعلػي بعػدي

كافر ك الشاؾ به مشرؾ مغادر ك المحب لػه مػؤمن صػادؽ ك المػبغض لػه منػافق ك
المحارب له مارؽ ك الراد عليه زاهق ك المقتفي الثرق الحق ك مػن العمػدة باسػنادق
الي الفردكس باسنادق عن جابر بن عبدا﵀ قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

ثلث من كن فيػه

فليس مني ك ال انا منه من ابغض عليا ك نصب الهل بيتي ك مػن قػاؿ االيمػاف كػالـ
كمن امالي الصدكؽ بسندق عن انس قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

من ناصب عليا حػارب

ا﵀ ك من شك في علي فهو كافر ك من امالي الطوسي بسندق عن محمد بػن الحنفيػة
عن ابيه

قاؿ ماخلق ا﵀ عزكجل شيئا اشر من الكلب ك الناصب اشػر منػه ك مػن

عقاباالعماؿ بسندق عن عبدالحميد قػاؿ قلػت البيجعفػر

اف لنػا جػارا ينتهػك

المحارـ كلها حتي انه ليػدع الصػلوة فضػال فقػاؿ سػبحاف ا﵀ ك اعظػم لػك ثػم قػاؿ
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أالاخبرؾ بمن هو شر منه قلت بلي قاؿ الناصب لنا شر منه ك بسندق عن حمراف عن
ابيجعفر

قاؿ لو اف كل ملك خلقه ا﵀ عز ك جل ك كل نبي بعثه ا﵀ ك كل صديق

ك كل شهيد شفعوا في ناصب لنػا اهػل البيػت اف يخرجػه ا﵀ جػل ك عػز مػن النػار
مااخرجه ا﵀ ابدا ك ا﵀ عز ك جل يقوؿ في كتابه ماكثين فيه ابػدا ك بسػندق عػن
ابيبصير قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

مدمن الخمر كعابد الػوثن ك الناصػب آلؿمحمػد

شر منه قلت جعلت فداؾ ك من شر من عابد الوثن فقػاؿ اف شػارب الخمػر تدركػه
الشف اعة يوما ما ك اف الناصب لو شفع فيه اهل السماكات ك االرض لميشفعوا ك منػه
في حديث اخر قاؿ الصادؽ

الناصب لنا اهل البيت اليبالي صاـ اك صػلي زنػا اـ

سرؽ انه في النار انه في النار ك في حديث اخر عنه

الناصب شر من كلػد الزنػا

كمن عللالشرايع بسندق عن عبدا﵀ بن سناف عن ابيعبدا﵀

قاؿ ليس الناصػب

من نصب لنا اهل البيت النك التجد رجال يقوؿ انا ابغض محمدا ك اؿمحمد ك لكن
الناصب من نصب لكم ك هو يعلم انكم تتولونا ك انكم من شيعتنا ك من معانياالخبار
بسندق عن المعلي بن خنيس مثله الي قولػه ك هو يعلم انكم تتولونػا ك تتبػرءكف مػن
اعدائنا ك من امػالي الطوسػي بسػندق عػن يعقػوب بػن ميػثم التمػار مػولي علػي بػن
الحسين

قاؿ دخلت علي ابيجعفر

فقلت له جعلت فداؾ يا بػن رسػوؿ ا﵀

اني كجدت في كتب ابي اف عليا قاؿ البي ميػثم احػب حبيػب اؿمحمػد ك اف كػاف
فاسقا زانيا ك ابغض مبغض اؿمحمد
ا﵀

ك اف كاف صواما قواما فاني سمعت رسوؿ

ك هو يقوؿ الذين امنوا ك عملوا الصالحات اكلئػك هػم خيػر البريػة ثػم

التفت الي ك قاؿ هم كا﵀ انت ك شيعتك يا علي ك ميعادهم الحوض غدا غرا محجلين
متوجين فقاؿ ابوجعفر

هكذا هو عيانا في كتػاب علػي

الػي غيػر ذلػك مػن

االخبار الساطعة المنار الواردة عن االئمة االطهار صلوات ا﵀ عليهم ما اختلف الليل
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ك النهار ك هي كثيرة لمن جاس خالؿ الديار.
فصــل :اعلػػم اف كاليػػة ا﵀ ك محبتػػه التنػػاؿ اال بمحبػػة اؿمحمػػد

ك كاليػػة

اكليائهم ك البراءة من اعػدائهم ك قػد اشػرنا اليػه سػابقا ك نزيػد هنػا توضػيحا اف كنػه
الذات احد بحت بسيط اليثني ك اليجزي لػيس فيػه ذكػر شػيء ك ال لػه مناسػبة مػع
شيء ك ال مشابهة بشيء فيمتنع محبة شيء له جل جاللػه ك محبتػه الذاتيػة لشػيء اذ
التتحقق المحبة بين شيئين اال بالمناسبة الموجبة لميل كل الي اآلخػر ك اتصػاؿ كػل
بكل ك ذلك ممتنع بين كنه الذات ك غيرها ك انما يقع المشاكلة الخاصة بينػه اي بػين
الشيء ك بين مشيته الخاصة الشرعية ك اما المناسبة بػين الشػيء ك بػين مشػيته العامػة
الكونية فهػي حاصػلة لكػل شػيء اليخػالف شػيء مػن المكونػات محبتػه ك رضػاق
الكوني ك هو جل جالله اجل من اف يكػوف فػي ملكػه مػا اليحػب كيػف ك حبػه هػو
مرجال كجود الممكن قاؿ جل جالله احببت اف اعرؼ فخلقت الخلق لكي اعرؼ.
ك اما المشية الخاصة فمن االشياء ما يناسػبها فيكػوف محبوبػا ﵀ سػبحانه ك مػن
االشياء ما يباينها فيكوف مبغوضػا ﵀ سػبحانه ك المشػية الشػرعية ك الكونيػة محلهمػا
محمد ك اؿمحمد

كما كرد به االخبار ك شهد به صحيال االعتبار بل هم سالـ ا﵀

عليهم هم المشية من حيث االضمحالؿ ك محلها من حيث االستقالؿ بالنسػبة ك هػم
كماؿ ا﵀ سبحانه ك جماله ك اسماؤق الحسني ك صفاته النعمي فمن ناسبهم في ذاته ك
صفاته ك افعاله ك اقواله ك هو اآلخذ بحدكد كاليتهم ك محبتهم فقد ناسب جهػة نسػبة
ا﵀ ك هي هم ك من باينهم فقد باين ا﵀ فمن احبهم فقػد احػب ا﵀ ك محبتػه لهػم هػي
محبتػػه ﵀ بعينهػػا فػػانهم جهػػة محبوبيػػة ا﵀ ك محبتػػه اف كنػػتم تحبػػوف ا﵀ فػػاتبعوني
يحببكم الله ك من احبوق فقد احبه ا﵀ فانهم محبته ك محبيته جل جالله ك من ابغضهم
فقد ابغض ا﵀ ك من ابغضوق فقد ابغضه ا﵀ ك محبتهم التناؿ علي كمػاؿ مػا ينبغػي اال
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بمناسبة تامة ذاتية ك صفاتية ك افعاليػة ك اقواليػة فمػن ناسػبهم فػي جميػع ذلػك فقػد
احبهم بجميع مراتبه ك يستوجب االتصاؿ بهم بجميع مراتبه ك الحشر معهم ك الكػوف
في درجتهم في الجنة فيوصلونه بانفسهم ك يجبركف سػاير كسػرق بفضػل نػورهم ك
هو المؤمن الخصيص الكامل ك هو من اهػل البيػت

فػاذا بلػغ هػذا المبلػغ كقػف

موقف ال فرؽ بينك ك بينها اال انهم عبادؾ ك خلقك فتقها ك رتقها بيدؾ بدؤها منك ك
عودها اليك ك ذلك اف شيعتهم خلقػوا مػن شػعاعهم ك درجػات الشػعاع مختلفػة فػي
القرب ك البعد الحاصلين باختالط الظلمة فكلما اشتدت الظلمة حصل البعد ك كلمػا
ضعفت حصل القرب فاقرب شيعتهم اليهم ما ليس فيه من ظلمة البينونة ك المخالفػة
لمحبتهم اال بقدر استمساؾ الوجود ك هي محل االستثناء في قوله اال انهػم عبػادؾ ك
تلك ايضا مضمحلة متالشية فيهم ليست بمنشأ اثر ينافي اثرهم ك محبػتهم ك رضػاهم
فهم مطابقوف في ذكاتهم ك صػفاتهم ك اقػوالهم ك اعمػالهم محبػتهم ك رضػاهم ك هػم
محبتهم ك رضاهم فاف محبػتهم الفعليػة شػعاعهم ك نػورهم ك الشػيعة هػم شػعاعهم ك
نورهم الكوني ك اف كاف لهم شعاع اخر شرعي ك هو اعمػالهم ك اقػوالهم الشػرعية ك
ذلك غيرمقصود هنا بل المراد اف ا﵀ سبحانه خلق شيعتهم مػن شػعاع اجسػادهم اي
تنزؿ اجسادهم اذا قاموا في مقاـ العلية لشػيعتهم فافئػدة شػيعتهم خلقػت مػن شػعاع
ذلك التنزؿ كونا ثم اتصفت بصفاتهم الشرعية بقبولهم مػا كرد الػيهم مػن اقػوالهم ك
افعالهم ك احوالهم في مقػاـ القطبيػة فتأسػوا بهػم فػي االحكػاـ الذاتيػة ك الوصػفية ك
القولية ك الفعلية فناسبوهم في الوجود التشريعي الكػوني ك االعمػاؿ التػي هػي اثػار
ذلك الوجود فلحقوا بهم ك بدرجتهم بضػمهم ايػاهم الػيهم ك تصػعيدهم ايػاهم بعػد
تشكيلهم فلحقوا بهم ك صاركا منهم كالركح البخاري الحاصػل مػن العناصػر بتربيػة
اشعة االفالؾ الصاعد اليها بعد تربيه المنضم بها بمناسبته معها فافهم فهو ركح فلكي
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بدؤق من االفالؾ ك عودق اليها ال فرؽ بينػه ك بينهػا اال انػه عبػدها القػائم بهػا بالجملػة
شيعتهم خلقوا من شعاعهم مادتهم من شعاع انوارهم ك صػورتهم مػن قبػولهم لتلػك
االنوار فمن قبل منهم ما اتي اليه كما اتي اليه فهو من السابقين ك تػأخر كلمػا خػالف
القبوؿ اآلتي مػن عنػدهم فالسػابقوف مػنهم هػم الموافقػوف لهػم فػي جميػع جهػات
كجودهم ك كقفوا في مقاـ ال فرؽ بينك ك بينها اال انهم عبادؾ ك صاركا ظاهرهم في
الالحقين ك بابهم للسائلين ك كجههم للقاصدين ك مقصوديتهم للمريدين مػن راهػم
فقد راهم ك من احبهم فقػد احػبهم ك مػن ابغضػهم فقػد ابغضػهم ك مػن عػرفهم فقػد
عرفهم ك من انكرهم فقد انكرهم فحبهم ايماف ك انكارهم كفر ك عصػيانهم فسػوؽ
النهم ظاهرهم في رتبة الشػيعة ك ايػتهم ك مقػامهم ك عالمػتهم ك اسػمهم ك صػفتهم ك
جمالهم ك كمالهم كما يأتي اف شاء ا﵀ مفصال ك لسنا اآلف بصدد تفصيل ذلك.
ك انما الغرض اف الشيعي اذا ناسبهم بجميع مراتب كجودق احػبهم ك حبػه لهػم
هو حبه ﵀ جل جاللػه ك اليحػب ا﵀ اال هكػذا ك اال فػال مناسػبة بػين احػد ك بػين ا﵀
سبحانه حتي يحبه ك يحبهم مػن يحػبهم فػي جميػع مجػاليهم ك مظػاهرهم التػي هػي
شيعتهم فمن لميحبهم في شيعتهم ك مواليهم لميحبهم ك ذلك اف الظاهر من شػيعتهم
هو هم

ك كيف يحبهم من لميحب ظػاهرهم ك ظهػورهم ك لػذلك ركي محبػك

من احبك ك احب من احبك ك ابغض من ابغضك ك مبغضك من ابغضك ك ابغض من
احبك ك احب من ابغضك ك من تفسيراالماـ

قاؿ رسوؿ ا﵀

تعػوذ بػا﵀ مػن

الشيطاف الرجيم فاف من تعوذ با﵀ منه اعاذق ا﵀ ك تعوذ من همزاته ك نفخاته ك نفثاته
أتدركف ما هي اما همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا اهل البيت قالوا يا رسػوؿ
ا﵀ ك كيف نبغضكم بعد ما عرفنا محلكػم مػن ا﵀ ك منػزلتكم قػاؿ

بػاف تبغضػوا

اكلياءنا ك تحبوا اعداءنا فاستعيذكا با﵀ من محبة اعدائنا ك عداكة اكليائنا فتعاذكا من
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بغضنا فانه من احب اعداءنا فقد عادانا ك نحن منه برءاء ك ا﵀ عز ك جل منه بػريء
كمن امالي الطوسي بسندق عن صالال بن ميثم التمار قاؿ كجدت في كتاب ميػثم
يقوؿ تمسينا ليلة عند اميرالمؤمنين علي بن ابيطالػب

فقػاؿ لنػا لػيس مػن عبػد

امتحن ا﵀ قلبه بااليماف اال اصبال يجد مودتنا علي قلبه ك الاصبال عبد سخط ا﵀ عليه
اال يجد بغضنا علي قلبه فاصبحنا نفرح بحب المحب لنا ك نعرؼ بغض المبغض لنا
ك اصبال محبنا مغتبطا بحبنا برحمة من ا﵀ ينتظرها كل يوـ ك اصبال مبغضنا يؤسس
بنيانه علي شفا جرؼ هار فكاف ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنم ك كأف ابػواب
الرحمة قد فتحت الصحاب اهل الرحمة فهنيئػا الصػحاب الرحمػة رحمػتهم ك تعسػا
الهل النار مثويهم اف عبدا لنيقصر في حبنا لخير جعله ا﵀ في قلبه ك لنيحبنا من يحب
مبغضنا اف ذلك اليجتمع في قلب كاحد ماجعل ا﵀ لرجل من قلبين يحب بهػذا قومػا ك
يحب باآلخر عدكهم ك الذي يحبنا فهو يخلص حبنا كما يخلػص الػذهب ال غػش فيػه
نحن النجباء ك افراطنا افراط االنبياء ك انا كصي االكصياء ك انا حزب ا﵀ ك رسوله ك الفئة
الباغية حزب الشيطاف فمن احب اف يعلم حاله في حبنا فليمتحن قلبه فاف كجد فيه حب
الب علينا فليعلم اف ا﵀ عدكق ك جبريل ك ميكاؿ ك ا﵀ عدك للكافرين انتهي.
من ي
فعلم مما بينا ك شرحنا انه ال حب ﵀ جل ك عز اال حب محمد ك اؿمحمد

ك

ال حب لهم سالـ ا﵀ عليهم عن صدؽ اال بحب اكليائهم ك معػاداة اعػدائهم كمػا انػه
المعرفة ﵀ سبحانه اال معرفة محمد ك اؿمحمد الذين هم كصػف تعريػف ا﵀ نفسػه
لعبادق ك اليعرفوف بحقيقة المعرفة اال بمعرفة اكليػائهم فػاف اكليػاءهم اليتجػاكزكف
مبدأهم ك اليصلوف اال الي انفسهم فمن كصل منهم الي مقاـ نفسػه التػي مػن عرفهػا
عرؼ ربه ك صار كصوله اليه كصوؿ مقاـ ك خلود ال حاؿ عارض فهو اية ا﵀ ك كصفه
ك القائم مقامه في االداء فمن عرفه عرؼ ا﵀ ك من جهلػه جهػل ا﵀ ك مػن احبػه فقػد
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احب ا﵀ ك من ابغضه فقد ابغض ا﵀ ك من تخلي منه فقد تخلػي مػن ا﵀ ك مػن عاملػه
باية معاملة فقد عامل ا﵀ ك لما كاف هذا المطلب مػن المطالػب المحجوبػة عػن درؾ
العواـ بل الخواص ك انما هو حظ الخصيصين المسلمين ال علينا اف نأذف لجواد القلػم
بجوالنين في هذا الميداف لكن علي توؽ ك حػذر اذ للحيطػاف اذاف فػاعرني سػمعك
لتفوز ببعض ما اريد ذكرق اف كتب لك.
اعلم اف للرعية رتبة معينة في الوجود يقينػا اليسػعهم التجػاكز عنهػا ك هػم مػع
ذلك مكلفوف بمعرفة ا﵀ سبحانه في المراتب االربع ك هي توحيد الذات بانها ذات
احدية التثني ك التجزي غنية عما سواها ليس فيها ذكر غيرهػا علػي معنػي االمتنػاع
متعالية عن االدراؾ غيرمجانسة لشيء من المخلوقات ك جميع ما سواها كائنا ما كاف
بالغا ما بلغ خلقها ال من شيء كاف ك ال من شيء كوف ما قد كاف بال ارتباط ك ال نسػبة
ك ال تعلق الي غير ذلك مما تعرؼ به ك توحيد الصفات بانه ليس كمثلػه شػيء ك هػو
الظاهر بوحدانيته بجميع الكماالت فهو الحي القدير العليم السميع البصير اللطيػف
الخبير الي غير ذلك من الصفات علي ما هو مشركح في محله ك توحيد االفعػاؿ بانػه
ال محرؾ في الوجود سواق ك اليغير الشػيء مػن جوهريتػه الػي جػوهر اخػر غيػرق ك
اليخرج الشيء من العػدـ الػي الوجػود ك ال العكػس سػواق كمػا ركاق المجلسػي
بسندق عن عبدا﵀ بػن سػناف عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قػاؿ فػي الربوبيػة العظمػي ك

يكوف الشيء ال من شيء اال ا﵀ ك الينقل الشيء من جوهريته الي
االلهية الكبري ال ي
جوهر اخر اال ا﵀ ك الينقل الشي ء مػن الوجػود الػي العػدـ اال ا﵀ انتهػي كتوحيػد
العبادة بانه هو المعبود الحق ك جميع ما سواق عابد له من كجه ك جهة عبادة مػن كجػه
ك المعبود الحق هو صفة الحق جل جالله ك ظهورق بالمعبودية ك كماؿ التوحيد نفػي
الصػػفات ك االقتػػراف ك االنتسػػاب ك االرتبػػاط عنػػه ك عمػػل العبػػادة يقػػع علػػي الجهػػة
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المأموربها ك به يطاع ا﵀ جل ك عز ك يعبد ك هو بوحدته هو المعبػود ك مػا سػواق غيػر
مقصود ك كل معبود سواق باطل مضمحل ك هم مكلفوف بمعرفة صػفات ا﵀ ك افعالػه
ك جهات مشيته ك بمعرفة محمد

في المراتب االربع في البيػاف بػاف ا﵀ سػبحانه

قد عرؼ نفسه له ك لساير الخلق بػه ك تعػرؼ بػه فهػو كجػه معرفتػه ك معركفيتػه بػه
عػػرؼ ا﵀ ك لػػوالق مػػاعرؼ ا﵀ ك فػػي المعػػاني بانػػه معنػػي اسػػماء ا﵀ ك صػػفاته اي
ظاهرهما اي ما ظهر بهما من المرادات اخترعه ا﵀ من نور ذاته ك فوض اليه من غير
تخلية امور عبادق ك في االبواب بانه باب ا﵀ الي الخلق في كل ما ينػزؿ منػه الػيهم ك
بابهم اليه في كل ما يصعد منهم اليه ك في االمامة بانه االماـ المطاع المفزع ك الهادي
المتبع ك القطب الذي منه البدء ك اليه المرجع علي تفصيل حققناق في محله من ساير
كتبنا ك بمعرفة ساير االئمة

ك االنبياء

ك جميع ما هو مقدـ علي اعلػي اذكػار

الشيعة ك ال شك انهم اليتجاكزكف اعلي اذكارهم بوجه من الوجوق اذ هم معدكموف
فوؽ اعلي اذكارهم ك مع ذلك هم مكلفوف بمعرفة مػا فػوقهم ك انمػا تحػد االدكات
انف سها ك تشػير اآلالت الػي نظائرهػا ك هػم اليصػعدكف عػن اعلػي اذكػارهم حتػي
يشاكلوا اعالهم فيدركوق فيعرفوق ك الينزؿ االعلي علي ما هو عليه الي رتبة االدني
ليدركه ك ليس يدركه لعدـ المناسػبة ك الينػزؿ العػالي بتغيػر ذاتيتػه عمػا هػو عليػه
فيكوف من جنس الداني ك يزكؿ ما كاف عليه من قدس فيدركه الداني ك يعرفػه ك اف
نزؿ بتجل ك ظهور ك صفة ك نور فهو المراد فاف ذلك التجلي ك الظهور اف لميكن من
جنس مشاعر الشيعة فيبقي االشكاؿ علي ما كاف ك اف كاف من جنسه فهو مػن جػنس
الشيعة ك من الشيعة ك يمكنهم الوصوؿ اليػه ك فػيهم مػا فيػه ك اال المتنػع تكلػيفهم بػه
فالعالي يصف نفسه للداني بصفة يمكنػه ادراكهػا ك معرفتهػا ك هػو اشػرؼ مراتػب
الداني ك اعلي اذكارق فهو نفسه ك فؤادق كما ركي من عرؼ نفسه فقػد عػرؼ ربػه
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ك في انفسكم أفالتبصركف ،سنريهم اياتنػا فػي اآلفػاؽ ك فػي انفسػهم فوصػف ا﵀
سبحانه نفسه للشيعة بانفسهم ك جعل انفسهم ما اراد مػنهم اذا كصػلوا اليهػا ك عرفػوا
ادكا ما عليهم مما اراد منهم مما هو مقدـ علي كجودهم ك لذا قاؿ اليكلف ا﵀ نفسا
اال ما اتيها فمن كصل منهم الي هذا المقػاـ اي مقػاـ معرفػة ا﵀ ك معرفػة رسػوله ك
اكليائه

كما كصف ا﵀ به نفسه ك اياهم ك اراد اف يعرفه الخلق به ك يعرفهم ك شاء

ك احب فهو الذي صار تلك النفس فيه بالفعل فاف كػاف مػا سػواها مػن المشػاعر فيػه
غالبا عليها كاف الشرؾ فيه غالبا علي التوحيد فاف جميع المدارؾ مشركة غير موحدة
حق التوحيد المكلف به دكنها ك اف كػاف مسػاكيا معهػا كػاف بػين الكفػر ك الشػرؾ ك
الكالـ في الموحد حق التوحيد الممكن في حق الشيعة المراد منهم الذي كلفوا بػه
فاف بلغ ذلك المبلغ كاف الغلبة لتلك النفس ك قهرت ساير المشاعر فاخفت اثارهػا ك
اظهرت اثار نفسها ك استعملتها في حوايجها ك البسها ثياب اسمها ك حدها كما فعلت
الحيوانية بالنباتية حين استولت عليها فاذا ذلك الرجل يكوف النفس الظاهرة ك ظاهر
النفس يمشي بين العػالمين فمػن راق رأي الػنفس ك مػن عرفػه عػرؼ الػنفس ك مػن
اعترؼ به فهو من اكلي االفئدة فمن عرفه فقد عرؼ ربه ك من جهله فقد جهػل ربػه
النهم من شعاع امامهم ك هم شعاع نور ربهػم ك الشػيعة ظػاهر امػامهم فػانهم القريػة
الظاهرة ك هم ظاهر ا﵀ ك معانيه ك في الزيارة السالـ علي من عرفهم فقد عػرؼ ا﵀
ك من جهلهم فقد جهل ا﵀ ك في الخبر بنا عرؼ ا﵀ ك لوالنا ماعرؼ ا﵀.
ك اف قلت هب اف هذا الرجل هو البشر المسمي بالنبي اك االمػاـ اققل ال
شك اف النفس الكلية في الملك هو النبي ك هػو االمػاـ ك هػو كجػه معرفػة ا﵀ العامػة
الكلية ك صاحب جميع االسماء ك الصفات ك ذلك ال كالـ فيه ك هو مػورد مػا سػمعته
من االخبار الجارية في المضمار ك انما الكالـ فػي اف غيػرهم مػن الرعيػة ايضػا لهػم
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انفس يوحػدكف ا﵀ بهػا ك معػارؼ يعرفػوف ا﵀ بهػا ك مػنهم البػالغوف مبلػغ التوحيػد
العياني الحقيقي الكشفي ك هم اهل الحكمة ك هم الشػيعة المتبعػوف لهػم فػي جميػع
االمػػور المشػػايعوف لهػػم كمػػا ركي فػػي الكػػافي بسػػندق عػػن ابػػنرئػػاب عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ انا النعد الرجل مؤمنا حتي يكػوف لجميػع امرنػا متبعػا ك مريػدا

الخبر ك في تفسيراالماـ

اف شيعتنا مػن شػيعنا ك اتبػع اثارنػا ك

عن رسوؿ ا﵀

يا بػن رسػوؿ ا﵀ انػا مػن شػيعتكم

اقتدي باعمالنا ك قاؿ رجل لعلي بن الحسين

الخالص فقاؿ له يا عبد ا﵀ فاذا انت كابرهيم الخليل الػذي قػاؿ ا﵀ فيػه ك اف مػن
شيعته البرهيم اذ جاء ربه بقلب سليم فاف كاف قلبك كقلبه فانت من شيعتنا الخبر،
فافهم التعريض اف كنت من اهله ك فػي ركايػة عػن الرضػا

كيحكػم انمػا شػيعته

الحسن ك الحسين ك سلماف ك ابوذر ك المقداد ك عمار ك محمد بن ابيبكػر الػذين
لم يخالفوا شيئا من اكامرق ك لم يرتكبوا شيئا من زكاجرق ك في ركاية عن الجواد
شيعتنا الخلص حزقيل المؤمن مؤمن اؿ فرعوف ك صاحب يس الذي قاؿ ا﵀ تعالي
فيه ك جاء رجل من اقصي المدينة يسعي ك سػلماف ك ابػوذر ك المقػداد ك عمػار
كقاؿ العسكري

اف شيعتنا الذين يتبعوف اثارنػا ك يطيعونػا فػي جميػع اكامرنػا ك

نواهينا فاكلئك من شيعتنا فاما من خالفنا في كثير مما فرضه ا﵀ فليسوا مػن شػيعتنا
كعنه

في كصف الشيعة هم الذين اليػراهم ا﵀ حيػث نهػاهم ك اليفقػدهم مػن

حيث امرهم الخبر ،ففي الرعية ايضا من يراق ا﵀ دائما حيػث امػرق ك يتبػع اكامػرهم
جميعا ك يكوف في درجة ابػرهيم الخليػل

ك سػلماف الػذي اكتػي علػم االكلػين ك

اآلخرين ك هو باب ا﵀ في االرض ك حبه ايماف ك انكارق كفر ك هػو مػن اهػل البيػت
فاكلئك هم اكلوا االلباب ك االفئدة ك هم البالغوف درجة النفس ك الفؤاد ك صاركا مػن
اكلي االفئدة فمن صار من الرعية من اكلي االفئدة ك اسػتولي الفػؤاد عليػه بالفعػل ك
﴿﴾923

قهر ساير مراتبه ك اعطاق اسمه ك حدق يكوف اية ا﵀ ك من ايات ا﵀ ك يستدؿ به ك منػه
علي ا﵀ ك هو برهاف ا﵀ ك حجته التي احتج بها علي خلقه كما اف سلماف من العلمػاء
النه رجل من اهل البيت فهو من ايات ا﵀ ك حججػه علػي عبػادق ك مػن اكصػاؼ ا﵀
اي
التي كصف بها نفسه نعم اعظم اآليات هو االماـ الظاهر فػي عػرض الرعيػة قػاؿ ي
اية ﵀ اكبر مني ك هو اجمع اآليات لالسماء ك الصفات بل هو مظهر جميعها طػوال ك
عرضا اذ هو جمع ا﵀ ك كله ك اما الشػيعي الواحػد فاليمكػن اف يكػوف مظهػر جميػع
اسماء ا﵀ ك صفاته بالفعل مع اف في عرضه معه غيرق ك همػا ممتػازاف نعػم السػابقوف
من الشيعة الذين هم في اعلي الدرجات اي الفؤاد جميعهم مظهر امامهم مػن حيػث
الظهور ك جميع فضله الظاهر منتشر فيهم فما في كاحد بالقوة ففي اآلخر بالفعل قاؿ
ابوجعفر

نحن خزاف ا﵀ في الػدنيا ك اآلخػرة ك شػيعتنا خزاننػا ك المػراد جميػع

الشيعة علي ما عرفتهم ك عند كل كاحد مػن علمهػم شػيء نعػم اف الشػيعة السػابقين
لسبقهم في االجابة ك قربهم من المبدء الواحد قليلوا التمايز في الػذكات ك الصػفات
ك االخالؽ ك العلوـ ك االعماؿ ك ما فيهم بالقوة سهل الحصوؿ قريب مػن الفعليػة لمػا
عندهم من الحقيقة الواحدة التي هي نقطة العلم المتطورة في جميع حركؼ العلػوـ
ك ليس ما في احدهم بالقوة بمنزلة مػا فػي سػاير النػاس بػالقوة اذ هػو معػدكـ فػيهم
يحتاج الي مخرج من الخارج ك اما ما فػي السػابق بػالقوة فلػيس يحتػاج الػي مػرجال
خارجي ك يظهر له بادني توجه اف توجه ك اراد ك اما االماـ فهو الػذي جميػع الكمػاؿ
فيه بالفعل موجودا اليغفل عنه اذ اليشغله شأف عن شأف ك اما في ساير الشيعة فلػيس
بهذق المنزلة بل رب شيء يغفلوف عنه ك يجهلونه مػا لميلتفتػوا فػاف التفتػوا ك ارادكا
عرفوق ك لعلهم اليلتفتوف اليه الشتغالهم باالهم فالجل ذلك هػم قليلػوا التمػايز جػدا
كما اف ائمتهم سالـ ا﵀ عليهم مع تمايزهم نور كاحد ك طينة كاحدة ك ركح كاحػد ك
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امرهم كاحد ك حكمهم كاحد ك كل كاحد مػنهم يقػوـ مقػاـ اآلخػر نعػم فػي الشػيعة
التمايز ك التباين اشد النحطاط درجتهم ك لكن مع ذلك اخػواف علػي سػرر متقػابلين
يكفي كل كاحد منهم عن اآلخر ك جهة الوحدة عليهم غالبة ك جهػات التمػايز فػيهم
مضمحلة التصير منشأ اثر منافر أالتري اف الشرط في كل كاحد اف يكوف متبعا المػر
الواحد الجامع في جميع اكامرق فنظرهم جميعػا الػي الواحػد ك حكػايتهم عػن ذلػك
الواحد ك هم متصفوف بصفة ذلك الواحد اخػذكف عنػه عػاملوف بػامرق ك رضػاق فهػم
متحدكف فيما هم عليه ك لو غلب علي احدهم جهة االنية لكػاف بػذلك محجوبػا عػن
الفؤاد عامال بهواق مخالفا المر موالق ك المشركط فيهم غير ذلك فانهم اليركف حيث
نهوا عنه ك اليفقدكف من حيث امػركا ك هػم الشػيعة المشػايعة ك لػو عملػوا بمقتضػي
انيتهم شيئا لكانوا بذلك محجوبين عن الفؤاد البتة ك المفركض غير ذلك فهم الجػل
اتصافهم بصفات ذلك الواحد ك حصر نظرهم فيه ك اقتفائهم اثرق ك ارادة كػل كاحػد
كله متحدكف في النور ك الركح ك الطينة نوعا يصدر من كل كاحد ما يصدر مػن كػل
كاحد نوعا ك اما شخصا فيمكن اف يصدر من كل كاحد ما يصدر من كل كاحد امكانا
قريبا كاالنبياء السابقين مع تعددهم ك تمػايزهم ك اخػتالؼ درجػاتهم ك كػل كاحػد
منهم كاؼ كاؼ لرعيته مؤد عن ا﵀ سبحانه قائم مقامه في االداء في رعيته يعرفػوف
ا﵀ به ك يستدلوف به عليه ك ذلك لغلبة سر الوحدة علػيهم ك اضػمحالؿ جهػة التمػايز
فيهم ك اليجوز للرعية اف يفرقوا بين ا﵀ ك رسػله هػذا ك انػت لػو نظػرت الػي كاحػد
منهم مع كشف السبحات ارتفػع جهػات التمػايزات ك الخصوصػيات ك نظػرت الػي
ذلك االمر الواحد الجامع من حيث الواحد ال من حيث خصوص المظهر ك لوجػدت
في كل كاحد منهم ذلػك الواحػد الجػامع بػال تفػاكت كجػدانا ك اف تفػاكتوا كجػودا
تفاكتا اليعتني به هذا ك ليس تمايزهم مبلغ فهمك ك موصل ادراكك ك انما هو شػيء
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بينهم يعرفونه هم من انفسهم كما انه ليس من حظ مشاعرنا درؾ اختالؼ درجػات
اؿمحمد

ك الجامع الػذي نطلبػه نحػن يوجػد فػي كػل كاحػد اذ كػل كاحػد مػن

السابقين موحد بتوحيد جامع كاؼ كاؼ ك كلف به ك طلبه ك كصل اليه ك ما فيػه مػن
التمايز مع غيرق الجاعل بعض االمور فيػه بػالقوة لػيس بمضػر بالجػامع الػذي نطلبػه
نعلم اف محمدا

نحن كما انا باخبار محمد ك اؿمحمد

افضل مػن علػي

ك

ك اليضػػرنا ذلػػك الفقػػداف فػػي معرفتنػػا بػػا﵀

علػػي

يفقػػد بعػػض مػػا لمحمػػد

بعلي

فاف ذلك الفقداف عندنا اعظم الوجداف ك هو فوؽ مشاعرنا ك كذلك فقداف

بعض العلماء من الشيعة اعظم من كجداننا ك يجب اف نتعلم ذلك المفقػود عنػدق منػه
سنين ك هو يفقد ما الندركه ال ما ندركه.
بالجملة اف الشيعة هم اية معرفة ا﵀ سبحانه ك كجهػه ك معػرفتهم تمػاـ معرفػة
ا﵀ ك حبهم تمػاـ حػب ا﵀ ك انكػارهم انكػار ا﵀ ك بغضػهم بغػض ا﵀ ك كػل معاملػة
معهم معاملة مع ا﵀ ك سيأتي اف شػاء ا﵀ تمػاـ الكػالـ فػي محلػه فترقػب قػاؿ جػابر
للسجاد

علي بمعرفتكم ك الهمني فضلكم ك كفقني لطاعتكم
الحمد ﵀ الذي ي
من ي

ك مواالة مواليكم ك معاداة اعدائكم قاؿ صلوات ا﵀ عليه يا جابر أكتدري ما المعرفة
المعرفة اثبات التوحيد اكال ثم معرفة المعاني ثانيا ثم معرفة االبواب ثالثا ثم معرفة
االماـ رابعا ثم معرفة االركاف خامسا ثم معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا
ك هو قوله تعالي لو كاف البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل اف تنفد كلمات
ربي ك لو جئنا بمثله مددا ك تال ايضا ك لو اف ما في االرض من شػجرة اآليػة يػا
جابر اثبات التوحيد ك معرفة ا لمعاني اما اثبات التوحيد فمعرفة ا﵀ القديم الغايب
الذي التدركه االبصػار ك هػو يػدرؾ االبصػار ك هػو اللطيػف الخبيػر ك هػو غيػب
ستدركه كما كصف به نفسه ك اما المعاني فنحن معانيه ك ظاهرق فيكم اخترعنا من
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نور ذاته ك فوض الينا امور عبادق الي اف قاؿ يا جابر من عرؼ ا﵀ هػذق الصػفة فقػد
اثبت التوحيد الف هذق الصفة موافقة لما في الكتاب الخبر ك نقل من البحار بسػندق
عن المفضل عن الصادؽ

انه قاؿ قػػاؿ ا﵀ تعػالي افترضػت علػي عبػادي عشػر

فرايض اذا عرفوها اسكنتهم ملكوتي ك ابحتهم جناتي اكلها معرفتي ك الثانية معرفة
رسولي الي خلقي ك االقرا ر به ك التصديق له ك الثالثة معرفة اكليائي ك انهم الحجج
علي خلقي من كاالهم فقد كاالني ك من عاداهم فقد عاداني فهم العلم فيما بيني ك
بين خلقي ك من انكرهم اصليه نػاري ك ضػاعفت علػيهم عػذابي ك الرابعػة معرفػة
االشخاص الذين اقيموا من ضياء قدسي ك هم قواـ قسطي ك الخامسة معرفة القواـ
بفضلهم ك التصديق لهم ك السادسة معرفة عدكي ابليس ك ما كاف من ذاته ك اعوانه
ك السابعة قبوؿ امري ك التصديق برسلي ك الثامنة كتماف سػري ك سػر اكليػائي ك
التاسعة تعظيم اهل صفوتي ك القبوؿ عنهم ك الرد الػيهم فيمػا اختلفػوا فيػه حتػي
يخرج الشرح منهم ك العاش رة اف يكوف هو ك اخوق في الدين ك الدنيا شرعا سواء
فاذا كانوا كذلك ادخلتهم ملكوتي ك امنتهم من الفزع االكبر ك كانوا عندي فػي
عليين انتهي.
بالجملة كالية الشيعة كالية ا﵀ ك عداكتهم عداكة ا﵀ ك هم تماـ الكلمػة التامػة
المقتضية للنجاة ك الجزء االخير من العلة التامة المورثة للفوز بالدرجات ك هذق عند
اهل عصرنا من المترككات ك اقتصركا بادعاء كالية من اليظنػوف فػي كاليتػه مػػونة
عليهم ك صالحوا علي اخراج هذا الجزء من دين ا﵀ لزعمهم انه يحتمل اف يضر بهػم
ك من كفػر فػاف ا﵀ غنػي عػن العػالمين ك سػيعلم الػذين ظلمػوا اي منقلػب ينقلبػوف
كالحوؿ ك ال قوة اال با﵀ العلي العظيم.
فصل :ك لما ذكرنا في الفصل السابق جهة العبادة علي نحو االشػارة ك تلخػيص
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العبارة ك لميكن معرفتها عند غيرنا ك لمتبرز ك ال قوة اال با﵀ اال عنا ك لميكن في هذا
الكتاب موضع اليق بها من هنػا احببػت اف اخػتم هػذا المقصػد بػذكرها مفصػال الف
غرضي في هذا الكتاب تنبيه الغافلين ك تعليم الجاهلين.
اعلم اف العبد هو المنقاد لرب ك العبادة ك العبودية مصػدراف بمعنػي االنقيػاد ك
الرب هو المعبود اي المنقاد له ك لكػل عبػادة جهػة يقػود الػرب عبػدق اليػه ك الػرب
بذاته فوؽ الجهات ك اليقاد اليه العبد اذ ليس في عرض الػرب ك اليصػل اليػه ك انمػا
يقاد العبد الي جهة الخدمة التي امر بها فيهػا أالتػري اف المػولي يػأمر عبػدق بكػنس
ػس الدابػػة ك تعليفهػػا فهػػذق
دارق ك ي
رش االرض ك تنجيػػد البيػػت ك طػػبخ الطعػػاـ ك حػ ي
المواقع هي جهات الخدمة توقع الخدمة فيها ك عليها ك يقاد العبػد اليهػا ك ينقػاد اليهػا
للمولي ك المنقاد له هو المولي فهو المخػدكـ دكف الدابػة ك اف كقػع الحػس عليهػا ك
دكف االرض ك اف كقع الكنس عليها ك اذا كاف المػولي غنيػا فاليكػاد يقػع شػيء مػن
الخدمة عليه ابدا بخالؼ الموالي المحتاجين فقد يكونػوف جهػة الخدمػة بابػدانهم
فيطعموف ك يسقوف ك يدلكوف ك امثاؿ ذلػك ك جهػات الخدمػة تختلػف فقػد تكػوف
كحػس
جسما خارجيػا جماديػا ككػنس االرض اك نباتيػا كسػقي النخلػة اك حيوانيػا
ي
الدابة اك انسانيا كاكراـ انساف اك قضاء حاجة له ك قد تكوف جهػة مػن الجهػات كػأف
يامر المػولي عبػدق بالسػير الػي جانػب المشػرؽ اك السػفر الػي المغػرب اك القعػود
كمػا اك كيفػا اك رتبػة
متوجها الي ناحية الشماؿ ك هكذا ك قد تكوف مكانا ك قد تكوف ي
اك كقتا اك كضعا ك امثالها كاضحة ك قد تكوف حركة ك لفظػا كػأف يقػوؿ اعػد اك تكلػم
كذا ك قد تكوف عمال خاصا ك قد يكوف جهة كاحدة مػن المػذكورات فػي الػذهن ك
الخياؿ اك جهات فانه يمكن اف يأمر المولي عبدق بتصور السماء ك االرض ك االحمػر
ك االصفر ك االكل ك الشرب ك غير ذلك مما سمعت ك كذلك قد يكوف جهة الخدمػة
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امرا نفسانيا كأف يأمر السيد عبدق بتعلم علم خاص اك التخلق بخلق معين ك قد يكػوف
جهة الخدمة امرا عقالنيػا كػأف يػأمر السػيد عبػدق بتحصػيل معنػي معػين ك تحصػيل
كليات خاصة ك قد يكوف جهة الخدمة امرا حقيقيا كأف يامرق بتحصيل معرفة حقيقة
امر ك محبة شيء اك بغض شيء فكل هذق ك امثالهػا جهػات خدمػة ك يمكػن اف يػأمر
السيد عبدق بايقاع الخدمة عليها ك يقودق اليها فينقاد له اليها ك المنقاد لػه ك القائػد فػي
جميع ذلك هو السيد.
فاف عرفت هذق التقريبات فاعلم اف ا﵀ سبحانه هو الذي ال من شيء كػوف مػا
قدكوف من غير حاجة منه اليه اذ هو الغني المطلق القائم بنفسه لنفسػه االحػدي فػال
حاجة له الي شيء سواق فهو الغني عن ذكات خلقه ك عن طاعتهم ك االمن بمعصيتهم
التنفعه طاعة من اطاعه ك التضرق معصية من عصاق ك التدركه االبصػار ك هػو يػدرؾ
االبصار ك هو اللطيف الخبير ك اليقترف به سواق ك اليصل اليه احد دكنه كل ما يدرؾ
بوجه هو غيرق ك كلما يقترف به شيء فهو سواق ك كلما يوصل اليه فهو دكنه فخلقهػم
حيػػث خلقهػػم بػػال كيػػف ك ال اقتػػراف ك ال مماسػػة ك ال فعػػل ك ال قػػوؿ ك ال تغيػػر ك ال
حدكث شيء فيه اليسأؿ عما يفعل ك هم يسػألوف ك الػزمهم مراكػزهم ك اضػطرهم
الي مقاماتهم ك جعل لهم درجات اليتجاكزكنها ك حدكد اليتعدكنها ك كهب لهم مشػاعر
التدرؾ اال اشكالها ك االت التقترف اال باشباهها ك اكجهػا التتوجػه اال الػي مػا يصػاقعها ك
تعالي بنفسه عن ذلك كله كذب الجاهلوف با﵀ ك ضلوا ضػالال بعيػدا ك خسػركا حيػث
لميستنبطوا العلم عن مستنبطه ك لميسلموا لحملته خسػرانا مبينػا ك رضػوا بػاف يسػموا مػا
اشتهته انفسػهم الهػا اك يتفوهػوا بمػا ال معنػي لػه اك مػا اليعرفػوا معنػاق ك لػو اراد معلػم اف
يعلمهم استوحشوا منه ك نفركا بل اتهموق بما اليليق بل رموا به الي مكاف سحيق.
بالجملة لما اف خلق ا﵀ الخلق كذلك امرهم بخدمات هي افعالهم ك تقع علػي
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اشكالهم ك ينتفعوف بها هم ك اليناله شيء من ذلك ك الينتفع بشػيء مػن ذلػك اذ هػو
الغني عن ذكاتهم ك صفاتهم ك افعالهم اف احسنتم احسنتم النفسكم ك اف اسأتم فلهػا
كمن كفر فاف ا﵀ غني عن العالمين ،يا ايها الناس انتم الفقراء الي ا﵀ ك ا﵀ هو الغني
فالعابد هو العبد ك العبادة عمله ك جهة العبادة ما تقع عليػه ك المعبػود هػو ا﵀ سػبحانه
بال اتصاؼ ك ال اقتراف أالتري اف ا﵀ يػأمرؾ بايتػاء الزكػوة فانػت العابػد الممتثػل ك
ال عطاء فعلك ك عبادتك ك جهة العبادة النقد ك المسكين ك امثالهما التي كقػع عبادتػك
عليها ك توجهت اليها ك اقترنت بها ك ليس شيء من ذلك باله لك ك ال معبود.
فاذا عرفت ذلك فاعلم انه كما تعلق امرق بػامور جسػمانية ك افعػاؿ تعلػق امػرق
باقواؿ فامر بتلفظ الفاظ خاصػة اخػتص بعضػها بنفسػه ك بعضػها بخلقػه فػامر خلقػه
بالتلفظ بها فتلك االلفاظ جهات العبادة ك العبادة التلفظ بها ك العابػد انػت ك المعبػود
هو ا﵀ سبحانه الذي تلفظت بتلك االلفػاظ بػامرق ك تعلػق امػرق بجهػات كمػا امػرؾ
باستقباؿ القبلة في الصلوة ك الذبال ك بساير الجهات في ساير االحواؿ فجهػة العبػادة
جهة القبلة اك غيرها ك العبادة استقبالك ك العابد انت ك المعبود هػو ا﵀ المتعػالي عػن
الجهات ك ليست الكعبة ك ال جهتها بمعبودؾ ك علػي هػذق فقػس مػا سػواها ممػا فػي
العالم الظاهر ك كذلك امرؾ ا﵀ سبحانه بتصوير صور خاصة ك نهي عن صور خاصة
ك امرؾ بتخيل خياالت خاصة ك تفكػرات خاصػة ك علػوـ ك معقػوالت خاصػة فهػي
كلها جهات العبػادة ك العبػادة هػي تصػويرؾ ك تخيلػك ك تفكػرؾ ك تعلمػك ك تعقلػك ك
العابد انت ك المعبود هو ا﵀ ك كذلك اف ا﵀ سبحانه امر بتعظيم شعائرق ك تكػريم اكليائػه
ك ثناء اصفيائه بذكر فضائلهم ك ممادحهم ك اخبارهم ك اثػارهم فهػذق كلهػا هػي جهػات
العبادة ك العبادة هي التعظيم ك التكريم ك ساير ما ذكرنػا ك العابػد انػت ك المعبػود هػو ا﵀
تعالي شأنه الغني عن تعظيم خلقه ك تكريمهم اياق ك ثنائهم عليه ك كما خلق لنفسه اسػماء
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لفظية تعبد خلقه بتلفظهم بها ك تمسكهم في عالم االلفاظ بها خلػق لنفسػه اسػماء كونيػة
هي اسػماؤق ك جميػع اسػمائه غيػرق ك تعبػد خلقػه بالتمسػك بهػا فهػي جهػات العبػادة ك
تمسكك عبادة ك انت العابد ك المعبود هو ا﵀ المتعالي عن الرسم ك االسم.
ك كذلك قد كصف نفسه باكصػاؼ ك تعػرؼ لخلقػه بتعريفػات ك اظهػر للداللػة
عليه ايات ك امر بمعرفتها ك التدبر فيها ك معرفته بها فهي كلها جهات عبادته ك فعلػك لمػا
ذكر عبادة ك العابد انػت ك المعبػود هػو ا﵀ الػذي كمػاؿ توحيػدق نفػي الصػفات عنػه ك
التدركه االبصار ك هو يدرؾ االبصار ك هو اللطيف الخبيػر ك كػذلك امػر بػارادة بعػض
االمور ك قصد بعض االشػياء كػارادة الخيػر مػثال ك قصػد االنفػاؽ فهػذق االمػور جهػات
العبادة ك فعلك االرادة ك القصد ك تلك الجهات هي المرادة ك المقصودة ك العابػد انػت ك
المعبود هو ا﵀ المتعالي عن اف يقع عليه االكهػاـ اك يشػير اليػه االحػالـ ك مػن لميعػرؼ
جهة العبادة ك لميفرؽ بينها ك بين المعبود لميدخل عرصة العػارفين ك اليقػدر اف يكػوف
من المخلصين ك الفرؽ بين المعبود ك جهة العبادة اف المنقاد له هو المعبود ك انت تتوجػه
الي جهة العبادة انقيادا المر المعبود فلػو امػرؾ باالنصػراؼ عػن تلػك الجهػة الػي جهػة
اخري النصرفت ك لو كنت بحيث التنصرؼ عنها لو امرؾ فانػت معبػودؾ تلػك الجهػة
فانك منقاد لها ك تنقاد اليها دكف اآلمر فافهم هػذق الكلمػات ك اجرهػا فػي سػاير المػوارد
فمن اطاعك الجل نعمتك ك طمعا في مالك بحيث لػو لمتػنعم عليػه ك لمتنلػه مػن مالػك
لميطعك فانت جهة العبادة ك النعمة هي المعبود ك المطموع فيه هو المعبػود أالتػري انػه
ينصرؼ عنك ك الينصرؼ عنه اين ما كجدق ذهب اليه فهو يطيعك القتراف المطموعفيه
بك فلو زاؿ االقتراف ترؾ طاعتك فانت المقصود بالعرض ك المطموع فيه هػو المقصػود
بالذات ك هذا هو الفرؽ دائما بين المعبود ك جهة العبادة ك كذلك من يطيعك خوفػا علػي
نفسه من سخطك فنفسه هي المعبودة ك انت جهػة العبػادة فانػه اف امنػك لميطعػك ك لػو
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خاؼ من غيرؾ الطاعػه فهػو يػدكر مػدار حفػظ نفسػه ك هػو المقصػود بالػذات ك انػت
المقصود بالعرض فاليعبد ا﵀ جل ك عز حقيقة اال المخلصوف ك هػم الػذين يعبػدكف ا﵀
تعظيما لػه ك تػوقيرا ك شػكرا ك حبػا ك يتوجهػوف الػي مػا يتوجهػوف الجلػه ك يريػدكف مػا
يريدكف الجله ك يحبوف ما يحبوف الجلػه حتػي االسػماء ك الصػفات ك االنبيػاء ك
الخلفاء ك االكلياء ك الملئكة ك غيرهم من ساير الخلق فاليحبوف شيئا اال الجلػه ك
اليعملوف شيئا اال الجله ك اليتوجهوف الي شي ء اال الجله فا﵀ مقصودهم بالذات
ك مػا سػػواق كائنػا مػػا كػاف اذا قصػػدكق يقصػدكنه بػػالعرض ك الجلػه فاكلئػػك هػػم
العابدكف المؤثركف موالهم علي من سواق ك اكلئػك ينػالوف الحػظ مػن الزلفػة ك
القربي ك اي حظ لهم اعظم من خلوصهم حاشا ك اني
بهند فما ليلي عنيػت ك ال هنػدا

تعرضت في قولي بليلي ك تارة

ك انما اردت تقريب ذهنك ك تمرينك لعلػك تسػتعد لمػا اريػد اف اذكػرق فجميػع مػا
سوي الذات االحدية جل عالها من معبرعنه اك مشاراليه اك متوهم اك موصػوؿبػه اك
متوجهاليه اك مػراد اك مقصػود اك مػدلوؿ عليػه اك مػذكور اك مكنػيعنػه اك معلػوـ اك
غايب اك حاضر اك ظاهر اك باطن اك مػبهم اك مشػركح اك مجمػل اك مبػين اك عمػوـ اك
خصوص اك مطلق اك مقيد اك دقيق اك جليل اك مستور اك مكشػوؼ اك غيػر ذلػك ممػا
عنه تعبيرما ك لو مبهما ك لو بادؽ االشارات كلها جهات العبػادة ك ينبغػي للعػارؼ اف
يجعلها كسيلة لتقربه الي معبودق ك اليقصد شيئا منها بالذات البتة ك يسلك فيها ك معها
علي حسب ما امرق ا﵀ الجػل ا﵀ ك الجػل امتثػاؿ امػرق تعظيمػا ك تبجػيال ك تػوقيرا ك
شكرا ك حبا من غير اف يرجع نيته الي ملحوظ سواق ك لو بخائنة االعين فمن عبػد ا﵀
كذلك فهو المخلص الذي ذعر منه الشيطاف ك لميجسر علي اغوائه ك لميطمع فيػه ك
قاؿ الغوينهم اجمعػين اال عبػادؾ مػنهم المخلصػين ك ايسػه ا﵀ سػبحانه فقػاؿ اف
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عبادي ليس لك عليهم سلطاف ضركرة ما عرفت اف كل من هػو غيػر ه ػؤالء يعبػد
غير ا﵀ ك انما جعل ا﵀ جهة عبادته ك كسيلته الي معبود فهػو لػيس بعبػد ا﵀ ك الجػل
ذلك صار اعظم القاب اعظم االنبياء

العبد قاؿ ا﵀ سػبحانه تبػارؾ الػذي نػزؿ

الفرقاف علي عبدق ك ذلك تقريب ك تفخيم لمحمػد

ال غايػة لػه ك ال نهايػة فهػو

العبد المطلق االكؿ الحقيقي ك اهل بيتػه سػالـ ا﵀ علػيهم عبػاد ا﵀ الػذين قػد يػئس
منهم ابليس فهم المعصوموف المطهركف من كل رجس ك انما ذلك الجل عبوديتهم
﵀ سبحانه ضركرة اف كل عامل بما يكرهه ا﵀ غير منقاد ك ليس بعبد علي االطػالؽ
فباثبات العبودية لهم يثبت لهم العصمة ك ذلك اف العبودية الكونية ليس بثناء علػيهم
ينػوق باسػمهم بػين الخػافقين ك انمػا المػراد العبوديػة
يثني عليهم ا﵀ في العػالمين ك ي
الشرعية ك هي اذا صارت حقيقية افادت العصمة كما عرفت فجميػع مػن هػو سػوي
محمد ك اؿمحمد

من االنبياء ك االكليػاء مقصػركف فػي العبوديػة ك الجػل ذلػك

يستغفركف ا﵀ ك يتضرعوف اليه ك يبكػوف علػي خطيئػاتهم ك الينػافي ذلػك العصػمة
الجزئية ك اما تضرع محمد ك اؿمحمد

فمػن عبػوديتهم فػاف العبػد غيػر الػرب ك

مخالف للػرب فلػو لميكػن مخالفػا لكػاف ربػا فالجػل انهػم عبيػد مخػالفوف للػرب
يتضرعوف ك يبكوف لكي يداككا ذلك الداء العضاؿ بذلك االبتهػاؿ ك يزيلػوق بػذلك
البلباؿ ك ذلك اقصي المعاني في تضرعهم ك ابتهالهم الي ا﵀ المتعاؿ.
بالجملة اف العبادة البد ك اف يكوف لها جهة فػاف الػذات التكػاد تقػع عليهػا
عبادة عابد هو الغني المتعالي عن نيل الخاليق ك درؾ الحق ايق ك الفعل من العبػد
الفاعل البد ك اف يكوف له متعلق يتعلق به ك يقع خدمته عليه في جميػع المراتػب
فمن عرؼ جهات الخدمة فهو العارؼ ك من لم يعرفها فانما يعبد ا﵀ هكذا ضاال
عن طريق الهدي ك يحسبوف انهم يحسنوف صنعا ك لذلك اليكاد يؤثر ك ال حوؿ ك
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ال قوة اال با﵀ العلي العظيم.
المقصد الثالث
ك اذ قد فرغنا من بياف الذكر البدني ك ما يتعلق به علي حسب ما شػاء ا﵀ ك اراد
حاف لنا اف نذكر الذكر اللساني ك هػذا الػذكر ك اف كػاف حقيقػة بعضػا مػن االعمػاؿ
البدنية اال اف له احكاما ك احواال خاصة احببنا اف نفردها ليكوف الطالب علي بصػيرة
منها ك تحقيق القوؿ فيها يقتضي رسم مقدمة ك مطالب.
المقدمة
في تعض ما يجة تقديمه مه شرح احًال الذكر جمال ي فيه فصًل

فصل :اعلم اف الذكر كما مر يطلق ك يراد منه احد معنيين االكؿ فعل العبد فانػه
يقاؿ ذكرت الشيء ذكرا اذا استحضر شبحه المنفصل في ذهنه اك شػبحه المنفصػل
من الشبال المنفصل الظاهر علي اللساف الذي هو اسػمه فػاذا كاجهػت بمػراة ذهنػك
الي شيء فػي عػالم المثػاؿ ك كقػع مثالػه ك شػبحه المنفصػل فػي مػراة ذهنػك فهػذق
المواجهة ك االستحضار هي ذكرؾ له ك الذاكرة قوة في االنساف يقػدر بهػا اف يوجػه
ذهنه الي الشيء الماضي ك هي حقيقة نفس االنساف المحيطة بعػالم المثػاؿ العالمػة
بموضػػع كػػل شػػيء ك حػػدق ك الجػػل ذلػػك تقػػدر علػػي توجيػػه الػػنفس الػػي الشػػيء
المطلوب فلو لمتعلم النفس موضعه ك كانت ناسية لمتقدر علي توجيػه الػذهن اليػه
فالتقدر علي استحضار صورته ك حضور االمثلة عند النفس قبل توجيه الػذهن الػي
كاحد منها حضور دهري كلي فاف النفس ك اف كانت محػل الصػور الجزئيػة اال انهػا
صورة جزئية بالنسبة الي عقلها المعنوي ك اما بالنسػبة الػي مػا دكنهػا فهػي فػي غايػة
البساطة ك الكلية التفػت الػي نفسػك ك ازؿ عنهػا جميػع مػا هػو غيرهػا حتػي مػا فػي
مشاعرؾ فانظر هل تجد فيها كثػرة بالجملػة هػي انػت كحػدؾ ال كثػرة فيهػا ك هػي
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بنفسها تدرؾ االشياء علي نهج البساطة ك االبهػاـ ك الكليػة ك انمػا تػدرؾ الجزئيػات
بمشػػاعرها كمػػا انػػك تػػدرؾ بعػػين ركحػػك امػػرا كليػػا ك تػػدرؾ الجزئيػػات بعينػػك
الجسمانية فالنفس يحصل لها انبساط بحسب ما حصل لها من العلوـ ك كلما يستكثر
من العلوـ يزداد انبساطا غاية االمر اف علومها اف كانت حقة كانػت عليينيػة اك باطلػة
فكانت سجينية ك لسنا اآلف بصدد ذلك فالنفوس صورتها الشخصية العلوـ ك تمايزها
بالعلوـ ك قلتها ك كثرتها فاذا حصل لالنسػاف علػوـ فػي مشػاعرق مػن الخػارج صػعد
صورها المجردة الي نفػس االنسػاف ك انطبػع بعضػها علػي بعػض لوحػدة المحػل ك
حصل لها كيفية مركبة منها كالمزاج الحاصل من الطبايع المختلفة فيحصػل لهػا امػر
كلي مجرد بال تعينات جزئية فػنفس كػل انسػاف علػي حسػب علمػه مػن الخبػث ك
الطيب ك العلو ك الدنو ك السعة ك الضيق ك النورية ك الظلمانيػة ك غيرهػا فهػذق الػنفس
علي هذق الصفة حافظة تلك العلوـ بحفظها نفسها ك هي دهرية التزكؿ ك ذاكرة لمػا
كصل اليهػا ك عالمػة بهػا علػي نحػو االبهػاـ كمػا ذكرنػا فػاذا ارادت تعيػين احػد مػا
استودعت ك تصويرها صورت الخياؿ علي الصورة التي تريدها لما فيها مػن القػدرة
ك االختيار علي تغيير الخياؿ كيف تشاء كما اف لها قػدرة علػي تغييػر البػدف بصػورة
القياـ ك القعود ك الركوع ك السجود ك غيرها كيف تشاء فاذا صورت الخياؿ بالصورة
المعينة كجهته الي امكاف االشخاص ك هو المػادة ك هػي فػي الحقيقػة موجػودة فػي
الذهن فتعين تلك الحصة من المادة بصورة صورها الػنفس فتػدرؾ الػنفس بالخيػاؿ
في عالم المثاؿ صورة خاصة فهذا التصوير ك االستحضار هو الذكر الفعلي لالنسػاف
ك قد يستعمل الذكر في الحفظ كما يقاؿ أتذكر اليوـ الفالني ك الشخص الفالنػي اـ
ال ك يراد منه هل انت حافظه ك ضابطه اـ ال ك ما لميحفظ االنساف ال يذكر ك الصػورة
الواصلة الي النفس قد تصير ملكة لها مستقرة فيها فالتػزكؿ ك التنسػاها ك تحفظهػا ك
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متي ما شاءت ذكرتها في خيالها كما تذكرها فػي بػدنها مػن صػارت صػنعة ملكتػه
فمتي ما شاء يكتب صحيحا ك ال فرؽ بػين الكتابػة باليػد ك النطػق باللسػاف ك التصػور
بالخياؿ ك ذلك صنعته فاذا كانت الصورة ملكة النفس بكليتها تحفظها بخصوصياتها
ك متي ما شاءت تصوغ في خيالها صورة مثلها فتدركها متعينة بخيالها ك لربما نزلػت
تلك الصورة الي بنطاسيا فتدركها بحسها المشػترؾ بػين الغيػب ك الشػهادة ك لربمػا
تنزؿ الي الجسم فتؤثر في عػرض الجسػم فيتصػور الجسػم بصػورتها ك منهػا جميػع
حركات البدف ك الفاظه ك عباراته ك لربما تؤثر في ذاتية الجسم فتحوله عػن طباعػه ك
منه هيجاف مرة الغضباف ك دـ المحتلم ك اندفاع المني ك امثاؿ ذلك ك في كل ذلك اذا
كانت النفس حافظة ك الصورة لها ملكة تنشػأ الصػورة علػي حسػب الواقػع الواصػل
اليها ك اذا لم تكن فيها ملكة تزكؿ عنها ك التستقر فيها الشتغالها بما يهمها فتغفل عنها
ك تزكؿ ك ما دامت متوجهة اليها مصرة عليها تحفظها ك لكن اذا غفلت تزكؿ ك تكػوف
عند عدـ الملكة كالموج في الماء ك الكالـ في الهواء فػاذا ارادت اف تنشػأ صػورتها
في خيالها اك تجريها علي لسانها اخطأت فيها فغيرتها ك بدلتها ك لربما تحفظ بعضػا ك
تنسي بعضا فتأتي علي حسب ما عندها فما كاف يقاؿ اف االنساف يواجه بمػراة خيالػه
الي مثاؿ زيد في المسجد مثال يوـ الجمعة حاؿ الصلوة فينطبػع فيهػا صػورته فػالمراد مػا
ذكرنا اذ ليست الصور الماضية ك المثل الملقاة من العالم في عرصة الخيػاؿ حتػي يواجػه
اليها االنساف بخياله ك الخياؿ ظاهرق من عالم المثاؿ ك عالم المثاؿ عالم مثل هذا العػالم لػه
سماء ك ارض ك بكرة ك عشي ك ليس الموجود فيه اال الحػاؿ ك الخيػاؿ ايضػا موجػود مػن
موجودات ذلك العالم ك ليس له من كقته اال الحاؿ فاليدرؾ ما مضػي ك ال مػا يػأتي ك باطنػه
من عالم الدهر النه قوة نفسانية ك المثل في الدهر مذكورة كما ذكرنا علػي نحػو الكليػة ك
التجرد ك النفس عالمة بما حصلت ك اكتسبت ك انما تغير الخياؿ في عالم المثاؿ الػي صػور
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ك هيئات كما تغير البدف في عالم الجسم ك تقيمه ك تقعدق ك تحركه ك تسكنه.
ك اف قلت فما بالنا قد يجري في خيالنا ما لمنعلمه من المواضي ك المسػتقبالت
في نوـ اك يقظة قلت كما يحصل الصور في الخياؿ من انشاء النفس قد يحصل فيه
الصػػورة مػػن االسػػفل كمػػا ينطبػػع فيػػه صػػور االجسػػاـ بواسػػطة العػػين ك البنطاسػػيا ك
قدينطبع فيها صور من االسباب الداخلػة فػي البػدف مػن اخػالط ك ابخػرة ك صػحة ك
مرض ك قد تحصل فيه الخياؿ من اسباب خارجة جوية اك سماكية كقد يتلقي الخياؿ
الشياطين ك يصوركف فيػه صػورا باطلػة ك ليسػت مػن الػنفس ك الػي الػنفس ك لعلهػا
تكرهها ك تتأذي منها ك تستغيث الي ا﵀ منها ك ذلػك كالوسػاكس ك الخطػرات التػي
تجري في الخاطر ك مثل ذلك كمن يتكلم لديك ك ينطبع فػي اذنػك صػوته ك لعلػك
تكرهه ك تتأذي منه انما النجوي من الشيطاف ليحزف الذين امنػوا ك لػيس بضػارهم
شيئا اال باذف ا﵀ ك منه خياالت اصحاب السرسػاـ ك الماليخوليػا ك المجػانين ك لػيس
شيء من ذلك مػن الػنفس ك الػي الػنفس ك لكػن اذا ناجػت الشػياطين الخيػاؿ حتػي
استأنست النفس بها ك ركنت اليها ك رضيت بها ك صارت ملكة لها فعند ذلك يجري
عليه حكم مػا ذكرنػا اكال كقػديتلقي الخيػاؿ الملئكػة النازلػة بالمقػادير ك لمػا كػاف
تسبيحهم تكرار ذلك المقدكر يكرركف ذكر االمر المقػدر فينطبػع فػي اذف الخيػاؿ
تلك الصورة فيدركها ك ذلك نحو الهاـ فمن الناس من يكثػر لهػم ذلػك ك مػنهم مػن
يقل ك منهم من يعاشر الملك اذا شاء ك يستمع منه ك منهم من يكوف ذلك منػه اتفاقػا ك
تنزؿ الملئكة ك الركح
منهم من ينزؿ الملك اليه ك يكلمه خاصة ك يؤدي اليه بامر ا﵀ ي
ينز ؿ الملئكة بالركح من امرق علي من يشاء مػن
فيها باذف ربهم من كل امر سالـ ،ي
عبادق ك منهم من ينػزؿ الػي غيػرق ك لكػن هػو حاضػر يسػتمع فالملئكػة اذا تحػدثت
بالمقادير اآلتية اك الشياطين اذا لغطت بما استرقت من الملئكة اك ظنػت اك توهمػت
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اك استنبطت ك سمع الخياؿ ذلػك انطبػع فيهػا صػورة مشػاكلة لمػا يػأتي ك كػذلك اذا
تحدثت اك لغطت باالمور الماضية ك لربما ينطبع االمور الماضية في صدر شيطاف اك
ملك اك انساف كامل اك ناقص ثم منه ينطبع فػي خيػاؿ رجػل اذا تحػدثوا بػه اك قػابلوا
خياله به اك يريد الشخص الكلي صػاحب الػنفس الكليػة الػذي عنػدق جميػع العلػوـ
الماضية ك اآلتية الهاـ شيء من االمور الماضية اك اآلتية رجال فيلقػوف الػي نفسػه ثػم
الي خياله اك الي سبب اخر ك منه الي خياله فيتصور فيه صورة خاصة ك اما المثل فػاذا
محيت عن موادها تدخل عند الخلق في االمكاف فال كجود لها عندهم ذلك من انباء
الغيب نوحيها اليك ك اما عند ا﵀ ك في علػم ا﵀ االزلػي فهػي محفوظػة بتفاصػيلها ك
جزئياتها ك خصوصياتها ك ذلك فوؽ مشاعر العباد ك اما غير ا﵀ عز ك جل فما لهم ممػا
علموا من المثل فعلي ما ذكرنا ك يحصل لهم قوة من ملكاتهم ينشأكف مػا شػاءكا فػي
خيالهم ك ابدانهم ك مػن راجػع خياالتػه العمديػة عػرؼ انهػا انشػائية ك امػا االلهػاـ ك
النجوي فهما كما عرفت ثابتاف.
بالجملة قد طاؿ الكالـ مع انا لمنكن بصددق فلنرجع الي مػا كنػا فيػه فػالمعني
االكؿ للذكر هو استحضار شبال الشيء ك هو فعل االنساف فلذلك يقػاؿ ذكرتػه فهػو
اما بالخياؿ ك اما باللساف ك البدف ك المعني الثاني للذكر هو نفس الشبال ك هػو حقيقػة
من باب كوف المصدر بمعني المفعػوؿ فيقػاؿ لللفػظ المػذكور فػي اللسػاف الػذكر
فسػػبحاف ا﵀ ذكػػر ك ال الػػه اال ا﵀ ذكػػر ك العبػػادات ذكػػر ﵀ سػػبحانه ك يقػػاؿ للشػػبال
المنطبع في الخياؿ الذكر فيقاؿ جري ذكر فػالف فػي خػاطري اي شػبحه فهػذا فػي
الحقيقة هو المذكور ك الجل ذلك ركي ليس الذكر قوال باللساف ك ال اخطارا بالباؿ
االكؿ للذاكر ك الثاني للمذكور فػالقوؿ اللسػاني مػذكور لسػاني ك هػو راجػع الػي
ال ػذاكر ك اثػػر لػػه ك االخطػػار بالبػػاؿ لػػيس ذكػػرا ﵀ سػػبحانه الف كػػل مػػا ميزتمػػوق
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باكهامكم في ادؽ معانيه فهو مخلوؽ مثلكم مردكد اليكم فاالخطار ك اف كاف ذكرا
فعليا للمذكور ك هو الخاطر بالباؿ اال انه ليس ذكرا ﵀ ك انما هػو ذكػر للمػذكور اي
الصورة ك هي غير ا﵀ الذي التحيط به االكهاـ ك التدركه االحػالـ ك عػن علػي
الذكر ليس من مراسم اللساف ك ال من مناسم الفكر ك لكنه اكؿ من الذكر ك ثاف من
الذاكر انتهي ،ك المراد انه ليس الػذكر لفظػا تػذكرق بلسػانك ك ال صػورة تصػورها
بخيالك فانهما المذكوراف ك لكن الذكر حيث ائيػة المػذكور للػذاكر ك هػو اكلػه ك
اعالق ك حيث ظهور الذاكر بالمذكور ك هو اسفله ك ثانيه فهذا الحديث شرح الذكر
الفعلي اي االستحضار ك هو ثاف الذاكر ك اثرق ك اكؿ المذكور ك اعالق فقوله اكؿ مػن
الذكر اي اكؿ من المذكور ك الذكر المنفي هو الذكر الفعلي.
بالجملة الذكر المفعػولي ينقسػم علػي قسػمين فامػا اف يكػوف مسػتقال غليظػا
حاجبػػا لمػػا كراءق فهػػو المػػذكور المسػػتقل ك هػػو غيػػر ا﵀ ك اليػػػػوؿ الػػي ا﵀ ك هػػو
كذكرؾ لفظ جمل بلسانك اك تصورؾ جمال فنفس لفظ جمل مػذكورؾ اللفظػي ك
نفس صورة الجمل مذكورؾ الخيالي ك هما اليػػوالف الي ا﵀ ك ليسا منه ك كذلك لو
قمت ك قعدت لغير طاعة ك امتثاؿ ﵀ سبحانه فهما مذكورؾ الفعلي ك لست بمطيع ك
ال ذاكر ﵀ سبحانه ك اف كافقا امر ا﵀ في تلك الحاؿ ك اف كاف مضمحال في جنػب ا﵀
رقيقا شافا عما كراءق ك حكي عن ا﵀ سبحانه ك لميبد نفسه ك لميرها فهو حينئذ اسػم
داؿ علي ا﵀ سبحانه ك ذكرق ذكر ا﵀ عز ك جػل بػل لػيس ﵀ عػز ك جػل ذكػر سػواق
ركي في عدةالداعي عن ابيبصير عػن ابيعبػدا﵀

مػااجتمع قػوـ فػي مجلػس

لميذكركا ا﵀ ك لم يذكركنا اال كاف ذلك المجلس حسرة عليهم يوـ القيمة ثم قػاؿ
قػاؿ ابوجعفر

اف ذكرنا مػن ذكػر ا﵀ ك ذكػر عػدكنا مػن ذكػر الشػيطاف ك فػي

الزيارة مػن اراد ا﵀ بػدء بكػم ك مػن كحػدق قبػل عػنكم ك مػن قصػدق توجػه بكػم
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فالمذكور اف كاف مضمحال متالشيا في جنب ا﵀ غير م ر لنفسه شافا عمػا كراءق مػن
انوار ا﵀ كاف اسما ﵀ سواء كاف لفظيا كالرحمن فانك لو ناديت الػرحمن لميتػوهم
احد انك ناديت الراء ك الحاء ك الميم بل يفهم بداهة انك تنادي المسمي ك لمػا كػاف
االسم مخصوصا با﵀ اليدؿ علػي غيػر ا﵀ كػل احػد يفهػم انػك تنػادي ا﵀ ك لشػدة
اضمحالله التكاد تقدر علػي اف تتوجػه الػي نفػس االسػم مػن حيػث حركفػه اال اف
تتعمد ك تجهد قلبك فاذا قلت يا رحمن ذكرت ا﵀ سبحانه ك المذكور في الظػاهر ك
اف كاف الحػركؼ اال انهػا الضػمحاللها فػي جنػب المسػمي تعػود مػذكوريتها الػي
المسمي فالمذكور بهذا الذكر هو المسمي البتة ك ليس بشرؾ اذ لمتذكر سػوي ا﵀
سبحانه فعن ابيعبدا﵀

في حديث االسم غير المسمي فمػن عبػد االسػم دكف

المعني فقد كفر ك لميعبد شيئا ك من عب د االسم ك المعني فقد كفر ك عبد اثنين ك من
عبد المعني دكف االسم فذاؾ التوحيد ك كتػب رجػل الػي ابيجعفػر

اك قػاؿ لػه

جعلني ا﵀ فداؾ نعبد الرحمن الػرحيم الواحػد االحػد الصػمد قػاؿ فقػاؿ اف مػن عبػد
االسم دكف المسمي باالسماء فقد اشرؾ ك كفر ك جحد ك لميعبد شيئا بل اعبد الواحد
االحد الصمد المسمي بهذق االسماء دكف االسػماء اف االسػماء صػفات كصػف بهػا
نفسه ك عن ابيعبدا﵀

من عبد ا﵀ بالتوهم فقد كفر ك من عبد االسم دكف المعني

فقد كفر ك من عبد االسم ك المعني فقد اشرؾ ك من عبد المعني بايقاع االسماء عليػه
بصفاته التي كصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ك نطق به لسانه في سػر امػرق ك عالنيتػه
فاكلئك اصحاب اميرالمؤمنين حقا ك في حديث اخر اكلئك هم المؤمنوف حقا كاقوؿ:
ك نحػػن النعػػرؼ الحانػػػه

قد يطرب القمري اسماعنا

ك سواء كاف صورة خيالية فاف الصورة الخيالية اف كانت لمستقل غليظ كثيػف حػاؾ
عن نفسه حاجب لربه فهو المذكور ك هو غير ا﵀ سبحانه ك اف كاف الصورة صػفة ﵀
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سبحانه كصف بها نفسه في كتابه ك علي السنة اكليائه ك رضػيها لنفسػه صػفة ك هػي
من الكماؿ ال النقص شافة عما كراءها بالكلية غير مريػة لنفسػها ابػدا ابػدا ك تخػتص
با﵀ سبحانه يكوف ذكرها ذكر ا﵀ جل ك عز ك ليست الصػفة بمػذكورة النهػا فانيػة
مضمحلة غير مدركة ك انما المذكور هو ا﵀ سبحانه ك اليصدؽ عليػك اال ذاكػر ا﵀
جل ك عز أالتري انػك لػو تصػورت معنػي ا﵀ الػرحمن الػرحيم اليعػود تصػورؾ ك
ذكرؾ الي المعني الخلقي ك انما يعود ذكرؾ الي ا﵀ سبحانه علي حذك ما ركي عػن
الصادؽ

من اصغي الي ناطق فقد عبدق فاف كاف الناطق ينطق عن ا﵀ فقد عبد ا﵀

ك اف كاف الناطق ينطق عن الشيطاف فقد عبد الشيطاف فاالسػماء اللفظيػة ك الصػفات
المتصورة مضمحلة متالشػية فػي جنػب المسػمي ك الموصػوؼ ك ذكػر المسػمي ك
الموصوؼ بايقاعها عليهما هو عين كالية اميرالمؤمنين اي عبػادة حقػة غيػر مشػوبة
بشيء من الشرؾ فاف اصحاب اميرالمؤمنين

من يعبدكف ا﵀ كحدق كحدق كحدق

اليشركوف به شيئا ك جميع من يصاحب غيرق مشرؾ با﵀ كحدق فافهم اف كنت تفهػم
ك اال فاسلم تسلم حتي يأتيك البياف من عند الملك المناف.
فصل :اعلم اف النفس كما عرفت يحصل لها صورة مشخصػة ممػا تكتسػبه مػن
العلػػوـ ك العقايػػد ك االعمػػاؿ ك االخػػالؽ بهػػا تمتػػاز عػػن غيرهػػا فصػػورة نفػػس زيػػد
محدكدة مخططة بالتوحيد ك معرفة النبوة ك الوالية ك العبادات ك االخالؽ اك بعكػس
ذلك نعوذ با﵀ اذا صارت ذلػك منػه ملكػة ك هػي دهريػة مهيمنػة علػي الزمػاف فػاذا
ارادت اظهار ما في قوتها من الذكر توجهت في عالمها الي صػفة مػن صػفات ا﵀ اك
اسم من اسماء ا﵀ الدهرية الذاتية ك بتوجهها اليها توجهت الي ا﵀ سبحانه لشػفوفها
ك رقتهػػا ك حكايتهػػا ﵀ سػػبحانه ك كونهػػا مريػػة ﵀ سػػبحانه ال نفسػػها فتػػذكرت ا﵀
بتوجهه اليها فوقع شبال ذلك االسم عليهػا اك نػور تلػك الصػفة فتمثلػت بمثالػه كمػا
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يتمثل المراة بمثاؿ الشاخص ك اسػتنارت بنورهػا فلمػا اسػتنارت بنػور تلػك الصػفة
انارت اي تلك الػنفس ك اضػاءت علػي حسػب اسػتنارتها كمػا تضػيء المػراة علػي
حسب استضػاءتها مػن الشػمس ك فػي ضػوئها خصوصػية المػراة البتػة فهػو الضػوء
المصبوغ بصبغ النفس الذي انفصل منها ك هو ظهػور الػنفس ك فعلهػا فوقػع علػي مػا
دكنها من االظلة فاشرؽ الخياؿ بذلك الضػوء ك غلظػه ك كثفػه علػي حسػبه ك صػبغه
فتمثل له صورة ذلك االسم ك الصفة بتمثل اغلػظ فادركػه عػين الخيػاؿ فلمػا اشػرؽ
الخياؿ به اضاء علي الحس المشترؾ فاشرؽ بضوئه ك صبغه بصبغه ثم يشرؽ الحس
المشترؾ علي الركح البخاري النفساني الذي فػي الػدماغ فػاف اشػرؽ الػركح علػي
اللساف ك الليهوات ك الرية ك اعصابها تمثل تلك الصفة ك ذلك النور الفاظا فػاف كانػت
الوسايط سليمة صحيحة الركاية طابق اللفظ المعني المراد الذي توجه اليه النفس ك
اال تخلػػف بحسػػبه ك اف اشػػرؽ الػػركح علػػي سػػاير االعضػػاء ظهػػر علػػي هيئػػة سػػاير
العبادات ك هي كلها تمثالت صفات النفس كما شرحنا ك بينػا ك المقصػود هنػا ذكػر
اللفظ اللساني فهذا اللفػظ يطػابق ذلػك االسػم الكػوني الػذي توجػه اليػه الػنفس ك
استنارت بنورق فاف ادامت النفس ذلك التوجػه ك اشػرقت بنػور ذلػك االسػم لػيال ك
نهارا تطبعت بطبع ذلك االسم شيئا بعد شيء حتي يصير لها طبيعة ك صػورة ك ملكػة
فتتمثل بنفسها اسما ﵀ سبحانه ك تستحيل اليػه ك اف كػاف ذلػك منهػا احيانػا لمتتطبػع
عليها ك لمتصر لها ملكة ك اف اشرقت ك انما مثل هػذين كفحمػة اك خشػبة احضػرتها
عند سراج فاشرقت بنور السراج ك القي المثاؿ من كل كجه لكن اذا انطفي السػراج
اظلم الخشبة ك عادت كمػا كانػت ك امػا اذا بقيػت فػي ظػل السػراج حتػي تسػخنت
فاحترقت فاشتعلت تكوف سراجا مشػرقا فهػذا هػو مثػل الػذي يتوجػه الػي اسػم ا﵀
الكوني حتي يتأثر ثم يتطبع ثم يصير ملكة له ثم طباعا ثم يستحيل اليه ك اما المستنير
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فذلك غير متأثر تأثرا ذاتيا ك يعرضه الغفالت بل الغفلة منه طبيعية التحتاج منػه الػي
تعمد ك انما البد من التعمد للذكر بخالؼ اكلئػك فػاف التػذكر طبػاعهم ك لػو ارادكا
الغفلة لزمهم التجشم ك التكلف ك التعمد حتي يغفلوا ك مثل اخػر لهػذين اف المػاء اذا
جالس النار ك القاها سخن فاف بالغ اثر النار فيه بخرته فجعلتػه بخػارا صػاعدا بطبعػه
فلو اردت تنزيله احتجت الي تدبيرات ك حيل ك اما الماء المسخن فهو ك اف كاف فيػه
مسحة من النار ك يغلي ك يصعد بقوة النار اال انه اذا هػدأت النػار هػدأ ك سػكن ك عػاد
الي طبعه فافهم المثل ك كذلك حاؿ الذاكرين ك لعلك عرفت اف الذكر اللساني مػن
غير توجه النفس الي االسم الكوني الذي هػو معنػاق قليػل الجػدكي ك اف المنػافقين
الذين اليتوجهوف بانفسهم الي االسم المعنوي يػراءكف النػاس بػذكرهم ك اف كػاف
دائما ك اليذكركف ا﵀ اال قليال ك االستثناء الجل انهػم حػاؿ غفلػتهم قػد يعػودكف الػي
الفطرة فيذكركف ا﵀ ك اما اذا تذكركا فاذا هم ناسوف فالمنافق غفلته خيػر مػن ذكػرق ك
نومه خير من يقظته ك سهوق خير من عمدق ك موته خير من حيوته ك لما كاف المطلػوب
استحالة النفوس ك تلك ماكانت تحصل بػدكاـ ك مواظبػة ك النفػوس مختلفػة ال حصػر
النواع اختالفاتها امر ا﵀ جل ك عز بالذكر الكثيػر ك قػاؿ اذكػركا ا﵀ ذكػرا كثيػرا
كا يانب المنافقين بذكرهم القليل ك قػاؿ يراءكف النػاس ك اليػذكركف ا﵀ اال قلػيال
كالحد لذلك ك الحصر ك كلما اكثرت منه كاف احسن ك سيأتي شرح ذلك افشاءا﵀.
فصل :اعلم اف الذكر اللساني له اقساـ منها ما يذكر باللساف من التمجيد المحض
﵀ سبحانه كالتسػبيال ك التهليػل ك التحميػد ك التكبيػر ك غيػر ذلػك مػن الثنػاء علػي ا﵀
مجمال ك مفصال ك منها ما يقرء من القراف ك منها ما فيه مسئلة ك هو الدعاء ك هػذا القسػم
منه علي اقساـ اما يسػأؿ ا﵀ سػبحانه فػي محمػد ك اؿمحمػد ك هػو الصػلوة عليػه ك الػه
بانحائه ك اقسامه ك اما يسأؿ في حق غيرهم فما يسأؿ في حق غيرهم فاما دفػع مضػرة ك
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اما جلب منفعة فمن دفع المضرة االسػتغفار ك االسػتعاذة ك االحتجػاب ك امثػاؿ ذلػك ك
بػث
من جلب المنفعة طلب ثواب الدنيا ك اآلخػرة ك منهػا شػرح حػاؿ ك بسػط مقػاؿ ك ي
شكوي ك هو المناجاة ك منها ذكر االء ا﵀ ك نعمائػه ك ذكػر معارفػه ك مػا يتعلػق بػه مػن
العلػم ك ذكػػر اؿمحمػػد

ك فضػػائلهم ك مػػا يتعلػق بهػػم مػػن العلػػم ك ذكػػر شػػيعتهم ك

اكليائهم ك فضائلهم ك ما يتعلق بهم من العلػم ك علػم احكػامهم ك حاللهػم ك حػرامهم ك
علم حقايق االشياء من حيػث داللتهػا علػيهم ك ذكػر مثالػب اعػدائهم ك قبػايحهم ك مػا
يتعلق بهم من العلم كل ذلك ذكر ﵀ عزكجل بل هي اعظم االذكار اللسانية ك افضػلها
كما يأتي فنفصل هذا المقصد في اربعة مطالب اف شاء ا﵀ ك اما القسم الخػامس فيػأتي
تفصيله في العلم اف شاء ا﵀ ك لنقدـ في هذق المقدمة بعػض االخبػار فػي الحػث علػي
الذكر ك فضله ك اقسامه علي حسب الميسور ليكوف تذكرة للمتقين ك نورا للمستنيرين.
فصل :في بعض فضايل الػذكر علػي مػا يسػتنبط مػن القػراف المجيػد ك الػذكر
الحكيم قاؿ ا﵀ سبحانه اف لك في النهار سبحا طويال ك اذكر اسم ربك ك تبتل اليه
تبتيال ركي اي اخلص اليه اخالصا ك قاؿ ك اذكر اسم ربك بكرة ك اصيال ك مػن
الليل فاسجد له ك سبحه ليال طويال ك قاؿ ك اذكر ربك كثيػرا ك سػبال بالعشػي ك
االبكار ك قاؿ ك اذكر ربك في نفسك تضرعا ك خيفة ك دكف الجهػر مػن القػوؿ
بالغدك ك اآلصاؿ ك التكن من الغافلين اف الذين عند ربك اليستكبركف عن عبادته ك
يسبحونه ك له يسجدكف فسمي الذكر عبادة ك قاؿ ك اذكػر ربػك اذا نسػيت ك
العبرة بعموـ اللفظ ك قاؿ فاذكركني اذكركم ك اشكركا لي ك التكفركف ك قػاؿ
يا ايها الذين امنوا اذكركا ا﵀ ذكرا كثيرا ك سبحوق بكرة ك اصيال هو الذي يصلي
عليكم ك ملئكته ليخرجك م من الظلمات الي النور ك كاف بالمؤمنين رحيما تحيتهم
اعد لهم اجرا كريما ك هذا جزاء الذكر الكثير ك قػاؿ يػا ايهػا
يوـ يلقونه سالـ ك ي
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الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا ك اذكػركا ا﵀ كثيػرا لعلكػم تفلحػوف ك ذلػك فػي
مالقاة فئة الشياطين ايضا جارية لعموـ اللفظ ك قػاؿ ك اذكػركق كمػا هػديكم ك اف
كنتم من قبله لمن الضالين ك هذا يمنع من االذكار المبتدعة الصوفية ك مػدح قومػا
اعد ا﵀ لهم مغفرة ك اجرا عظيما ك قاؿ
كقاؿ ك الذاكرين ا﵀ كثيرا ك الذاكرات ي
قل اف ا﵀ يضل من يشاء ك يهدي اليه من اناب الذين امنوا ك تطمئن قلوبهم بذكر
ا﵀ اال بذكر ا﵀ تطمئن القلوب الذين امنوا ك عملوا الصالحات طوبي لهم ك حسن
ماب فيها اشعار باف من امن باف ا﵀ يهدي الذاكرين ك تطمئن القلوب بػذكر ا﵀ ك
عمل به طوبي له ك حسن ماب ك قػاؿ ك مػن يعػش عػن ذكػر الػرحمن نقػيض لػه
شيطانا فهو له قرين ك انهم ليص دكنهم عن السبيل ك يحسبوف انهم مهتدكف ك قاؿ
استحوذ عليهم الشيطاف فانسيهم ذكػر ا﵀ اكلئػك حػزب الشػيطاف اال اف حػزب
الشيطاف هم الخاسركف ك قػاؿ ا﵀ نػزؿ احسػن الحػديث كتابػا متشػابها مثػاني
تقشعر منه جلود الذين يخشوف ربهم ثم تلين جلودهم ك قلوبهم الي ذكر ا﵀ ذلك
هدي ا﵀ يهدي به من يشاء ك من يضلل ا﵀ فما له من هاد ك قاؿ افمن شرح ا﵀
صدرق لالسالـ فهو علي نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر ا﵀ اكلئػك فػي
ضالؿ مبين ك مدح قوما ك قاؿ رجاؿ التلهيهم تجارة ك ال بيع عن ذكر ا﵀ ك اقاـ
الصلوة ك ايتاء الزكوة يخ افوف يوما تتقلب فيه القلوب ك االبصار ليجزيهم ا﵀ احسن
ما عملوا ك يزيدهم من فضله ك ا﵀ يرزؽ من يشاء بغير حساب ك قاؿ ك التطع من
اغفلنا قلبه عن ذكرنا ك اتبع هواق ك كاف امرق فرطػا ك قػاؿ فػاذا قضػيتم الصػلوة
فاذكركا ا﵀ قياما ك قعودا ك علي جنوبكم ك قاؿ فاذكركا ا﵀ كذكركم اباءكم اك
اشد ذكرا ك قاؿ ألميأف للذين امنوا اف تخشع قلػوبهم لػذكر ا﵀ ك مػا نػزؿ مػن
الحق ك مدح قوما ك قاؿ الذين يذكركف ا﵀ قياما ك قعودا ك يتفكركف فػي خلػق
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السموات ك االرض ك قاؿ اف في خلق السػموات ك االرض ك اخػتالؼ الليػل ك
النهار آليات الكلي االلباب الػذين يػذكركف ا﵀ قيامػا ك قعػودا ك علػي جنػوبهم ك
يتفكركف في خلق السموات ك االرض اآليات ،ك ذـ ا﵀ سبحانه اقوامػا بالغفلػة ك
قاؿ ك التطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ك قاؿ اكلئك الذين طبع ا﵀ علي قلوبهم
ك سمعهم ك ابصارهم ك اكلئك هم الغافلوف ال جرـ انهم في اآلخرة هم الخاسركف
ك قاؿ ك لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن ك االنس لهم قلوب اليفقهوف بهػا ك لهػم
اعين اليبصركف بها ك لهم اذاف اليسمعوف بها اكلئك كاالنعاـ بل هم اضل اكلئك هم
الغافلوف ك نهي عن الغفلة ك قاؿ ك التكن من الغافلين ك قاؿ ك الذين هم عػن
اياتنا غافلوف اكلئك مأكيهم النار بما كانوا يكسبوف ك قاؿ يعلمػوف ظػاهرا مػن
الحيوة الدنيا ك هم عن اآلخرة هم غافلوف ك قاؿ اقترب للناس حسابهم ك هم في
غفلة معرضوف ك ذـ قوما علي النسياف ك نهي عنه فقاؿ انه كاف فريق من عبػادي
يقولوف ربنا اننا امنا ف اغفر لنا ك ارحمنا ك انت خير الراحمين فاتخذتموهم سػخريا
حتي انسوكم ذكري ك كنتم منهم تضحكوف ك قاؿ من اعرض عن ذكري فاف له
معيشة ضنكا ك نحشرق يوـ القيمة اعمي قاؿ رب لم حشػرتني اعمػي ك قػد كنػت
بصيرا قاؿ كذلك اتتك اياتنا فنسيتها ك كذلك اليػوـ تنسػي ك قػاؿ المنػافقوف ك
المنافقات بعضهم من بعض يأ مركف بالمنكر ك ينهػوف عػن المعػركؼ ك يقبضػوف
ايديهم نسوا ا﵀ فنسيهم اف المنافقين هم الفاسقوف ك قػاؿ ك التكونػوا كالػذين
نسوا ا﵀ فانسيهم انفسهم اكلئك هم الفاسقوف ك قاؿ اسػتحوذ علػيهم الشػيطاف
فانسيهم ذكر ا﵀ اكلئك حزب الشيطاف اال اف حزب الشيطاف هم الخاسركف ك قاؿ
ك لكن متعتهم ك اباءهم حتي نسوا الذكر ك كانوا قوما بورا ك قاؿ ك يوـ يعض
الظالم علي يديه يقوؿ يا ليتني اتخذت مع الرسوؿ سبيال يا كيلتػي ليتنػي لماتخػذ
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فالنا خليال لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني ك كاف الشيطاف لالنساف خػذكال
كقػاؿ ك من الذين قالوا انا نصاري اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكركا به فاغرينا
بينهم العداكة ك البغضاء الي يوـ القيمة ك قاؿ فلما نسوا ما ذكركا به فتحنا عليهم
ابواب كل شي ء حتي اذا فرحوا بما اكتوا اخذناهم بغتة فاذا هػم مبلسػوف ك قػاؿ
فلما نسوا ما ذ كركا به انجينا الذين ينهوف عن السوء ك اخذنا الذين ظلموا بعذاب
بئيس بما كانوا يفسقوف ك قاؿ لقد كاف لكم في رسوؿ ا﵀ اسوة حسنة لمن كاف
يرجو ا﵀ ك اليوـ اآلخر ك ذكر ا﵀ كثيرا الي غير ذلك من اآليات.
ك انت لو تدبرت في هذق اآليات لعلمت اف خير الدنيا ك اآلخرة فػي ذكػر ا﵀
عز ك جل ك اف شر الدنيا ك اآلخرة في الغفلة عنه تعالي شأنه ك ليعلم اف الذاكر سػالك
الي ا﵀ سبحانه باقداـ ذكرق ك الغافل عنه م و يؿ عنه مدبر فيتقرب السالك الذاكر الي
ا﵀ سبحانه بكل ذكر خطوة ك يقرب ا﵀ عز ك جل اليه بكل ذكػر منػه عشػر خطػا اك
سبعمائة خطوة اك بغير حساب علي حسب اختالؼ توجه الػذاكرين ك اخالصػهم ك
يتباعد الغافل الناسي بكل نفس خطوة ك يبعد ا﵀ منػه بكػل نفػس خطػوة فػاذا داكـ
السالك بالذكر في اناء الليل ك اطراؼ النهار يقرب دائما ك اذا غفل نعوذ بػا﵀ دائمػا
يبعد دائما ك اذا ذكر حينا ك غفل حينا يقرب حينا ك يبعد حينػا فػاذا كػاف ذكػرق اكثػر
يكوف قربه اكثر كمن يمشي اربػع خطػوات الػي المشػرؽ ك يرجػع ثلثػا ثػم يمشػي
خمسا الي المشرؽ ك يرجع اربعا فاف ذلك يقرب من المشرؽ ك اف كػاف قلػيال ك اذا كػاف
غفلته اكثر يكوف بعدق اكثر كمن يمشي اربعا الي المشػرؽ ك يرجػع خمسػا ثػم يمشػي
ستا الي المشرؽ ك يرجع سبعا مػثال فػاف ذلػك سػوؼ يقػرب مػن المغػرب ك يبعػد عػن
المشرؽ ك لو بعد حين فالذي يريد التقرب الي ا﵀ عز ك جػل البػد ك اف يػذكر ا﵀ دائمػا
اك اكثر اكقاته حتي يحصل له التقرب ك يناؿ من قربه سبحانه كػل خيػر ك الشػك اف مػن
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يكثر ذكر ا﵀ يزداد شوقا في كل ساعة ك سيأتي تفصيله فيما بعد ذلك اف شاء ا﵀.
فصــل :فػػي بعػػض االخبػػار الػػواردة فػػي فضػػل مطلػػق الػػذكر ك الحػػث عليػػه.
فيالوسائل بسندق عن ابيحمزة الثمالي عن ابيجعفر

قاؿ مكتوب في التورية

التي لم تغير اف موسي سأؿ ربه فقػاؿ يػا رب أقريػب انػت منػي فاناجيػك اـ بعيػد
فاناديك فاكحي ا﵀ عزكجل اليه يا موسي انا جليس من ذكرني فقاؿ موسي فمػن
فػي
في سترؾ يوـ ال ستر اال سترؾ قػاؿ الػذين يػذكركنني فػاذكرهم ك يتحػابوف ي
فاحبهم فاكلئك الذين اف اردت اف اصيب اهل االرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم
بهم ك بهذا االسناد قاؿ مكتوب في التورية التي لم تغير اف موسػي سػأؿ ربػه فقػاؿ
علي مجالس اعزؾ ك اجلك اف اذكرؾ فيها فقاؿ يا موسي اف ذكػري
الهي انه يأتي ي
حسن علي كل حاؿ ك عن ابيحمزة الثمالي عن ابيجعفر محمد بن علي الباقر
قاؿ اليزاؿ المؤمن في صلوة ما كاف في ذكر ا﵀ عزكجػل قائمػا كػاف اك جالسػا اك
مضطجعا اف ا﵀ عز ك جل يقوؿ الذين يذكركف ا﵀ قياما ك قعودا ك علي جنوبهم
ك عن السكوني عن ابيعبدا﵀

قاؿ اكحػي ا﵀ الػي موسػي يػا موسػي التفػرح

بكثرة الماؿ ك التدع ذكري علي كل حاؿ فاف كثرة الماؿ تنسي الذنوب ك اف ترؾ
ذكري يقسي القلوب ك عن احمد بن فهد مرسال عػن النبػي

قػاؿ ابخػل النػاس

رجل يمر بمسلم ك اليسلم عليه ك اكسل الناس عبد صحيال فارغ اليذكر ا﵀ بشفة ك
يلػف الثػوب الخلػق
تلػف كمػا ي
ال بلساف ك اسرؽ الناس الذي يسػرؽ مػن صػلوته ي
علي ك اعجز النػاس
فيضرب بها كجهه ك اجفي الناس رجل ذكرت عندق فلميصل ي
من عجز عن الدعاء قاؿ ك عنهم

اف في الجنة قيعانا فاذا اخذ الذاكر فػي الػذكر

اخذت الملئكة في غرس االشجار فربما كقف بعض الملئكة فيقاؿ لػه لػم كقفػت
فيقوؿ اف صاحبي قد فتر عن الذكر ك عن الفضيل بن يسار قاؿ قػػاؿ ابوعبػدا﵀
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ماا من مجلس يجتمع فيه ابرار ك فجار فيقوموف علي غير ذكر ا﵀ عز ك جل اال كاف
حسرة عليهم يوـ القيمة ك عن حسين بن يزيد عن ابيعبدا﵀
ا﵀

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿ

ما من قوـ اجتمعوا في مجلس فلميذكركا اسم ا﵀ عز ك جل ك لميصلوا علي

نبيهم اال كاف ذلك المجلس حسرة ك كباال عليهم ك عن احمد بػن فهػد مرسػال عػن
النبي

ماجلس قوـ يذكركف ا﵀ عزكج ل اال ناديهم ملك من السماء قوموا فقػد

بدلت سيئاتكم حسنات ك غفرت لكم جميعا ك ماقعد عدة من اهل االرض يذكركف
ا﵀ عزكجل اال قعد عدة من الملئكة ك عن داكد بن سرحاف عن ابيعبدا﵀
قػاؿ رسوؿ ا﵀

قػاؿ

من اكثر ذكر ا﵀ احبه ا﵀ ك من ذكر ا﵀ كثيرا كتبت له براءتاف

براءة من النار ك براءة من النفاؽ ك عن ابنالقػداح عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ مػا مػن

شي ء اال ك له حد ينتهي اليه اال الذكر فليس له حد ينتهي اليه فرض ا﵀ عػز ك جػل
الفرايض فمن اداهن فهو حدهن ك شهر رمضاف فمن صامه فهو حدق ك الحج فمػن
حج فهو حدق اال الذكر فاف ا﵀ عزكجل لميرض منػه بالقليػل ك لميجعػل لػه حػدا
ينتهي اليه ثم تال يا ايهػا الػذين امنػوا اذكػركا ا﵀ ذكػرا كثيػرا ك سػبحوق بكػرة ك
اصيال فقاؿ لميجعل ا﵀ له حدا ينتهي اليه قاؿ ك كاف ابي كثير الػذكر لقػد كنػت
امشي معه ك انه ليذكر ا﵀ ك اكل معه الطعاـ ك انػه ليػذكر ا﵀ ك لقػد كػاف يحػدث
القوـ ك مايشغله ذلك عن ذكر ا﵀ ك كنت اري لسانه الزقا بحنكه يقوؿ ال اله اال ا﵀
ك كاف يجمعنا فيامرنا بالذكر حتي تطلع الشمس الي اف قاؿ ك قػػاؿ رسػوؿ ا﵀
أالاخبركم بخير اعمالكم ك ارفعها في درجاتكم ك ازكاها عند مليككم ك خير لكم
من ا لدينار ك الدرهم ك خير لكم من اف تلقوا عدككم فتقتلوهم ك يقتلوكم فقالوا بلي
فقاؿ ذكر ا﵀ كثيرا ثم قاؿ جاء رجل الي النبي
اكثرهم ﵀ عزكجل ذكرا ك قاؿ رسوؿ ا﵀
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فقاؿ من خير اهل المسجد فقاؿ
من اعطي لسانا ذاكرا فقد اعطي خير

الدنيا ك اآلخرة ك قاؿ في قوله تعالي ك التمنن تستكثر قاؿ التستكثر مػا عملػت
من خير ﵀ ك عن ابنفضاؿ عن بعض اصحابه عمن ذكػرق عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ

قاؿ ا﵀ عزكجل لموسي اكثر ذكري بالليل ك النهار ك كن عند ذكري خاشعا ك عند
الي المصير يا موسي
بالئي صابرا ك اطمئن عند ذكري ك اعبدني ك التشرؾ بي شيئا ي
اجعلنػػي ذخػػرؾ ك ضػػع عنػػدي كنػػزؾ مػػن الباقيػػات الصػػالحات ك باالسػػناد عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ ا﵀ عزكجل اجعػل لسػانك مػن كراء قلبػك تسػلم ك اكثػر

ذكري بالليل ك النهار ك التتبع الخطيئة في معدنها فتندـ فاف الخطيئة موعد اهل النار
ك باالسناد قاؿ فيما ناجي ا﵀ به موسي

قاؿ يا موسي التنسني علي كل حاؿ فاف

نسياني يميت القلب ك عن داكد الحمار عن ابيعبدا﵀

قاؿ مػن اكثػر ذكػر ا﵀
فػي

عزكجل اظله ا﵀ في جنته ك باالسػناد اآلتػي الػذي ذكػرق عػن ابيعبػدا﵀

رسالته الي اصحابه قاؿ ك اكثركا ذكر ا﵀ ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل
ك النهار فاف ا﵀ امر بكثرة الذكر ك ا﵀ ذاكر لمن ذكرق من المؤمنين ك اعلموا اف ا﵀
لم يذكرق احد من عبادق المؤمنين اال ذكر بخير ك عن محمد بن يحيي ك عثمػاف بػن
عيسي جميعا عن بعض اصحابه قاؿ قلت البيعبدا﵀

من اكرـ الخلػق علػي ا﵀

قاؿ اكثرهم ذكرا ﵀ ك اعملهم بطاعته ك عن رجاء بن ضحاؾ انه صحب الرضػا
من المدينة الي مرك قاؿ فوا﵀ مارأيت رجػال كػاف اتقػي ﵀ عزكجػل منػه ك ال اكثػر
ذكرا له في جميع اكقاته منه ك عن عبدا﵀ بن ابييعفور قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

ثلث

التطيقهن الناس الصفال عن اعراض الناس ك مواساة االخ اخاق في الماؿ ك ذكر ا﵀
كثيرا ك عن ابيبصير عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ اميرالمؤمنين

انا الراعي راعي

االناـ أفتري الراعي اليعرؼ غنمه فقيل له من غنمك يا اميرالمؤمنين فقػاؿ صػفر
الوجوق ذبل الشفاق من ذكر ا﵀ ك عن ابنالقداح عن ابيعبدا﵀
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في حديث مػر

بعضه قاؿ كاف ابي كثير الذكر ك كاف يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتي تطلع الشػمس ك
يأمر بالقراءة من كاف يقرأ منا ك من كاف اليقرء منا امرق بالذكر قاؿ ك البيت الػذي
يقرأ فيه القراف ك يذكر ا﵀ عزكجل فيه تكثر بركتػه ك تحضػرق الملئكػة ك تهجػرق
الشياطين ك يضيء الهل السماء كما يضي ء الكوكب الدري الهل االرض ك البيت
الذي اليقرأ فيه القراف ك اليذكر ا﵀ فيه تقػل بركتػه ك تهجػرق الملئكػة ك تحضػرق
الشياطين ك عن ابيالصباح الكناني عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ يمػوت المػؤمن بكػل

ميتة اال الصاعقة التأخذق ك هو يذكر ا﵀ عزكجل ك عػن معويػة بػن عمػار قػاؿ قػاؿ
ابوعبدا﵀

اف الصاعقة تصيب المؤمن ك الكافر ك التصيب ذاكرا ك عن هشاـ بن

سالم عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف ا﵀ عزكجل يقوؿ من شػغل بػذكري عػن مسػألتي

اعطيته افضل ما اعطي من سألني ك عن هركف بن خارجة عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف

العبد لتكوف له الحاجة الي ا﵀ عز ك جل فيبدؤ بالثناء علي ا﵀ ك الصلوة علي محمد
ك اؿ محمد حتي ينسي حاجته فيقضيها ا﵀ له من غير اف يسأله اياها ك عن احمد بن
فهد مرسال عن رسوؿ ا﵀

قاؿ اعلموا اف خير اعمالكم عند مليككم ك ازكاها ك

ارفعها في درجاتكم ك خير ما طلعت عليه الشمس ذكر ا﵀ سػبحانه ك تعػالي فانػه
اخبر عن نفسه فقاؿ انا جليس من ذكرني ك عن ابيعثماف العبدي عػن جعفػر عػن
ابيه عن علي

قاؿ قراءة القراف في الصلوة افضل من قراءة القراف في غير الصلوة

ك ذكر ا﵀ افضل ك الصدقة جنة ك عن الحسين بن المختار عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ

الفارين ،الهاربين خؿ) ك
الذاكر ا﵀ عز ك جل في الغافلين كالمقاتل في الحاربين ( ي
عن احمد بن فهد مرسال عن النبي

من ذكر ا﵀ فػي السػوؽ مخلصػا عنػد غفلػة

الناس ك شغلهم بما فيه كتب ا﵀ له الػف حسػنة ك غفػر ا﵀ لػه مغفػرة يػوـ القيمػة
لمتخطر علي قلب بشر ك عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي
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اف

النبي

قاؿ ما من عبد سلك كاديا فيبسط كفه فيذكر ا﵀ ك يدعو اال مؤل ا﵀ ذلػك

الوادي حسنات فليعظم ذلك الوادي اك ليصغر كفي ارشادالديلمي قاؿ سبحانه فػي
بعضكتبه اهل ذكري في ضيافتي كاهػل طػاعتي فػي نعمتػي ك اهػل شػكري فػي
زيادتي ك اهل معصيتي الاؤي سهم من رحمتي اف تابوا فانا حبيبهم ك اف مرضوا فانػا
طبيػػبهم ادا كيهػػم بػػالمحن ك المصػػايب الطهػػرهم مػػن الػػذنوب ك المعائػػب ك فػػي
عدةالداعي عن هشاـ بن سالم عن ابيعبدا﵀
اعطيته افضل ما اعطي من سألني ك عنه

من شػغل بػذكري عػن مسػألتي

قاؿ قػاؿ ا﵀ لموسي اكثػر مػن ذكػري

بال ليل ك النهار ك كن عند ذكري خاشعا ك عن النبي

اربع اليصيبهن اال المػؤمن

الصمت ك هو اكؿ العبادة ك التواضػع ﵀ سػبحانه ك ذكػر ا﵀ علػي كػل حػاؿ ك قلػة
الشيء يعني قلة الماؿ ك في بعض االحاديث القدسية ايمػا عبػد اطلعػت علػي قلبػه
فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري توليػت سػيئاته ك كنػت جليسػه ك محادثػه ك
انيسه ك عن النبي

قاؿ قػاؿ ا﵀ سبحانه اذا علمت اف الغالب علي عبدي االشتغاؿ

بي نقلت شهوته في مسألتي ك مناجاتي فاذا كاف عبدي كذلك فاراد اف يسهو حلت
بينه ك بين اف يسهو اكلئك اكليائي حقا اكلئك االبطاؿ حقا اكلئك الذين اذا اردت اف
اهلك االرض عقوبة زكيتها عنهم من اجل اكلئك االبطاؿ كعن شعيب االنصاري ك
هركف بن خارجة قاال قاؿ ابوعبدا﵀ الحسػين سػالـ ا﵀ عليػه اف موسػي

انطلػق

ينظر في اعماؿ العباد فاتي رجال من اعبد الناس فلما امسي حرؾ الرجل شجرة الي
جنبه فاذا فيها رمانتاف قاؿ فقاؿ يا عبد ا﵀ من انت انك عبد صالال انا هيهنا منذ ما شاء
ا﵀ مااجد في هذق الشجرة اال رمانة كاحدة ك لوال انك عبد صالال ماكجدت رمانتين
قاؿ انا رجل اسكن ارض موسي بن عمراف فلما اصبال قاؿ تعلم احدا اعبد منك قاؿ
نعم فالنا الفالني قاؿ فانطلق اليه فاذا هو اعبد منه كثيرا فل ما امسي اكتي برغيفين ك
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ماء فقاؿ يا عبد ا﵀ من انت انك عبد صالال انػا هيهنػا منػذ مػا شػاء ا﵀ ك مػااكتي اال
برغيف ك لوال انك عبد صالال مااكتيت برغيفين فمن انت قاؿ انا رجل اسكن ارض
موسي بن عمراف ثم قاؿ موسي هل تعلم احدا اعبد منك قاؿ فالف الحداد في مدينة
كذا ك ك ذا قاؿ فاتاق فنظر الي رجل ليس بصاحب عبادة بل انما هػو ذاكػرا ﵀ ك اذا
دخل كقت الصلوة قاـ فصلي فلما امسي نظر الي غلته فوجدها قد اضعفت قػاؿ يػا
عبد ا﵀ من انت انك عبد صالال انا هيهنا منذ ما شاء ا﵀ غلتي قريب بعضها من بعض
ك الليلة قد اضعفت فمن انت قاؿ انا رج ل اسكن ارض موسي بن عمراف قاؿ فاخذ
ثلث غلته فتصدؽ بها ك ثلثا اعطي مولي له ك ثلثا اشتري به طعاما فاكل هو ك موسي
قاؿ فتبسم موسي

فقاؿ من اي شيء تبسمت قاؿ دلي ني بنواسرائيل علػي فػالف

فوجدته من اعبد الخلق فدلي ني علي فالف فوجدته اعبد منه فػدلي ني فػالف عليػك ك
زعم انك اعبد منه ك لست اراؾ شبه القوـ قاؿ انا رجل مملوؾ أليس تراني ذاكرا ﵀
أكليس تراني اصلي الصلوة لوقتها ك اف اقبلت علي الصلوة اضررت بغلة مػوالي ك
اضررت بعمل الناس أتريد اف تأ تي بالدؾ قاؿ نعػم قػاؿ فمػرت بػه سػحابة فقػاؿ
الحداد يا سحابة تعالي قاؿ فجاءت فقاؿ اين ت ريدين قالػت اريػد كػذا ك كػذا قػاؿ
انصرفي فمرت به اخري فقاؿ يا سحابة تعالي فجاءته فقػاؿ ايػن تريػدين فقالػت
ارض كذا ك كذا قاؿ انصرفي ثم مرت به اخري فقاؿ يا سحابة تعالي فجاءته فقاؿ
اين تريدين قالت اريد ارض موسي بن عمراف قاؿ فقاؿ احملي هذا حمال رفيقا ك
ضعيه في ارض مو سي بن عمراف كضعا رفيقا قاؿ فلما بلغ موسي بالدق قاؿ يا رب
بما بلغت هذا ما اري قاؿ اف عبدي هذا يصبر علي بالئي ك يرضي بقضائي ك يشكر
نعمائي ك في االرشاد للديلمي في مناجاة النبػي

ليلػة المعػراج دـ علػي ذكػري

فقاؿ يا رب ك كيف ادكـ علي ذكرؾ فقاؿ بػالخلوة عػن النػاس ك بغضػك الحلػو ك
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الحامض ك فراغ بطنك ك نيتك من الدنيا يا احمد احذر اف تكوف كالصػبي اذا نظػر
الي االحمر ك االصفر ك اذا اعطي شيئا من الحلو ك الحامض اغتر به ك فيها يا احمد اف
في الجنة قصرا من لؤلؤة فوؽ لؤلؤة ك درة فوؽ درة ليس فيها فصم ك ال كصل فيهػا
الخواص انظر اليهم ك ل يوـ سبعين مرة فاكلمهم كلمػا نظػرت الػيهم ك ازيػد فػي
ملكهم سبعين ضعفا ك اذا تلذذ اهل الجنة بالطعاـ ك الشراب تلذذ اكلئك بذكري ك
كالمي ك حديثي قاؿ يا رب ما عالمات اكلئك قاؿ مسجونوف قد سجنوا السنتهم من
فضوؿ الكالـ ك بطونهم من فضوؿ الطعاـ ك فيها يا احمد كجوق الزاهػدين مصػفرة
من تعب الليل ك صوـ النهار ك السنتهم كالؿ من ذكر ا﵀ تعالي قلوبهم في مطعونة
من كثرة صمتهم قد اعطوا المجهود من انفسهم ال من خوؼ نار ك ال من شوؽ جنة
ك لكن ينظركف في ملكوت السموات ك االرض فيعلموف اف ا﵀ سبحانه اهل للعبادة
الي غير ذلك من االخبار ك كفاؾ في فضله اف ا﵀ سػبحانه جعػل لكػل شػيء حػدا ك
رضي به اذا اتي به بمقدار ذلك ك لميرض من الذكر اال بالكثير فقػاؿ اذكػركا ا﵀
ذكرا كثيرا ك جعل جزاءق ذكرق فقاؿ اذكركني اذكركم فمن كاف يكثر ذكػر
ا﵀ يكثر ا﵀ ذكرق ك ذكر ا﵀ لعبدق كاؼ ك لو كاف في عمرق مرة فكيف اذا اكثر ا﵀
ذكر عبدق ك كيف اذا داكـ عليه ك قطع النظػر عمػا سػواق ك ال شػك اف مػن قطػع عمػا
سوي ا﵀ بالكلية ك اتصػل بػه قطػع ا﵀ عمػا سػواق بالكليػة ك اتصػل بػه ك هػل جػزاء
االحساف اال االحساف ك ذلك لميحصل اال لمحمد ك اؿمحمد

فصاركا ﵀ بكلهم

فكاف ا﵀ لهم بكله ك انقطعوا عن غير ا﵀ اليه فانقطع ا﵀ عما سواهم الػيهم فلميأخػذ
حبيبا سواهم ك احب ما احب الجلهم ك شاء ما شاء الجلهم كمػا شػاءكا مػا سػوي ا﵀
الجل ا﵀ بالجملة اليوازي للعبد فخر في الدنيا ك اآلخرة ذكر ا﵀ اياق في انػاء الليػل
ك اطراؼ النهار فلو لميكن للذكر ثواب غير ذلك لكفي ك ايضا اف ا﵀ سبحانه جعػل
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الصلوة ظاهر الوالية ك جعلها عمود الدين اف قبلػت قبػل مػا سػواها ك اف ردت رد مػا
سواها ك قاؿ اف الصلوة تنهي عػن الفحشػاء ك المنكػر ك لػذكر ا﵀ اكبػر فجعػل
الذكر اكبر من الصػلوة كيػف اليكػوف كػذلك ك اف الصػلوة كضػعت ك تقػاـ الجػل
الذكر ك هي نافعػة اف ذكػر ا﵀ فيهػا ك اال فهػي مجتثػة زايلػة قػاؿ ا﵀ سػبحانه اقػم
الصػػلوة لػػذكري ك الجػػل ذلػػك صػػار بػػاطن الػػذكر محمػػدا

ك بػػاطن الصػػلوة

علػػي

فالصػػلوة ك اف كانػػت تنهػػي عػػن الفحشػػاء ك المنكػػر لعنهمػػا ا﵀ ك لكػػن

الذكر

اكبر من الصلوة ك الذكر في الصلوة كالركح في البدف ك اي شرؼ اعظم

من اف يكوف اسم ا﵀ جل جالله ابدا علي لساف العبد ك اي لذة فػوؽ ذلػك ك اعلػم اف
االنساف كما عرفت اليػذكر شػيئا اال اف يتوجػه نفسػه اليػه فػاذا توجهػت الػي جهػة
اشرقت بنورها المتوجه علي الخياؿ فتوجه الخياؿ ك تصور ثم اشرؽ بنورق المتوجه
علي الركح ثم علي االعضاء فيظهر ذلك النور منها علي حسػبها فػاذا كانػت الػنفس
متوجهة الي ا﵀ ك الي اسم من اسماء ا﵀ ناسية ما سواق منقطعة عن غيرق تتصػور فػي
عالمها بصورة ذلك االسم ك تلك الصورة هػي ذكػر ا﵀ عزكجػل لػه كمػا اف المػراة
تتصور بصورة الشاخص اذا توجهت اليه ك ادبرت عما سواق فاذا توجهت اليه بكلهػا
تصورت بصورته ك نفس تلك الصورة عناية الشاخص اليها ك نظرق ك توجهػه اليهػا ك
تكلمه علي حذك قوؿ الشاعر:
رأيت بعينهػا ك رأت بعينػي

كالنػػا نػػاظر قمػػرا ك لكػػن

ك اي فخر اعظم من اف تكوف نفس االنساف دائما متصورة بصورة الربوبية ك اسماء ا﵀
جل جالله ك صفاته حتي تتمكن منها ك تتطبع عليها ك حتي تستحيل اليها ك انما االسماء
كضعت علي االشياء الجل صورها ك الجػل ذلػك اثػر السػالكوف الػذكر علػي جميػع
الدنيا ك اآلخرة ك يشتغلوف به في الليل ك النهار ك يركف اف من غفػل طرفػة عػين ادبػر ك
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اظطلم ك برد ك بقي في الخالفين في القدسي مػن يغفػل عنػي الابػالي بػاي كاد هلػك
الخبر ،قاؿ ا﵀ سبحانه من اعرض عن ذكري فاف لػه معيشػة ضػنكا ك نحشػرق يػوـ
القيمة اعمي قاؿ رب لم حشرتني اعمي ك قد كنت بصػيرا قػاؿ كػذلك اتتػك اياتنػا
فنسيتها ك كذلك اليوـ تنسي ك قد مر اي كثيرة فػي ذـ النسػياف فراجػع ك اي عقوبػة
اعظم من قوله نسوا ا﵀ فنسيهم ك هل يناؿ االنسػاف شػرالدنيا ك اآلخػرة اال بنسػياف
ا﵀ اياق من رحمته ك خيرق ك هل امر الناس بطاعة اال الجل ذكر ا﵀ ك هل حػذر النػاس
من معصية اال الجل نسياف ا﵀ ك هل كعد الناس بثواب اال ك اصػله ذكػر ا﵀ ايػاق ك هػل
اكعد الناس بعقاب اال ك اصله نسياف ا﵀ اياق في مصباحالشريعة عػن الصػادؽ

مػن

كاف ذاكرا ﵀ علي الحقيقة فهو مطيع ك من كاف غافال عنه فهو عاص ك الطاعة عالمػة
الهداية ك المعصية عالمة الضاللة ك اصلهما من الذكر ك الغفلة الخبر.
فصل :اعلم اف ا﵀ سبحانه لما خلق االنساف للعبادة هيأ له اسػباب العبػادة ك خلقػه
خلقة يتمكن من فعل جميع ما امرق ا﵀ ك اجتناب جميػع مػا نهػاق ا﵀ عنػه فخلػق جميػع
مراتبه من ذاته ك صفاته ك اخالقه ك احواله ك افعاله ك طبايعه ك اعضائه ك جوارحه خلقػة
يقدر معها علي الطاعة بالذات ك انما مكنها من فعل المعصية بػالعرض لتمػاـ االختيػار
فليس فيه طبيعة ك ال عضو ك ال مرتبة اال ك هو مما يحتاج اليه في فعل الطاعة ك هػو الزـ
في الخلقة اال اف االنساف الخاسر يصرؼ تلك االمور في المعصية علي خالؼ الفطػرة
فمما جعل فيه العادة مثال ك هي مما يحتاج اليه في المواظبة علي الطاعػات ك المداكمػة
عليها ك لوال العادة مثال فػي طبيعػة االنسػاف لماقػدر علػي ادمػاف طاعػة ا﵀ ك ملكتهػا ك
اتيانها من غير كلفة ك كذا الغضػب مػثال فلػوال الغضػب فػي جبلػة االنسػاف لماقػدر اف
يغضب في ذات ا﵀ ك ال اف يجاهد في سبيل ا﵀ ك كذا الشهوة فلوالها لماقدر االنسػاف
علي ابقاء النسل في الدنيا ك تثقيل االرض بقايل الاله اال ا﵀ ك لوال البخل فػي االنسػاف
﴿﴾977

لجاد بايمانه في سبيل الشيطاف ك بمالػه فػي المعاصػي ك لػوال الجػود لمػاادي االنسػاف
يصدؽ فػي ا﵀ ك هكػذا قػد خلػق ا﵀ جميػع هػذق الخصػاؿ
زكوة ماله ك ال خمسه ك لم ي
لتكوف الة للعقل يستعملها في محله ك انػت اذا اهملتهػا ك تركتهػا علػي حالهػا اسػتولت
عليها الشياطين ك استعملتها في ما تشاء ك التشاء اال عصياف ا﵀ ك نحن قد صػعب اليػوـ
علينا استعماؿ هذق الخصاؿ في الطاعة الف الديار قػد ملكهػا االغيػار ك اسػتولت عليهػا
االبالسة االشرار ك استعبدت الخصاؿ ك الطبايع ك المراتب ك الجػوارح فقهػرت تحتهػا
ك جرت في سبل محبتها ك انت قد جئػت مػع ضػعفك ك اصػبحت فػي المدينػة خائفػا
تترقب ك تريد اف تأمر ك تنهي ك تطاع ك ذلك اليمكن اال اف تجاهد الشياطين بعػوف ا﵀
ك رسوله ك اكليائه ك المؤمنين ك الملئكة المقربين ك تستولي علي البالد ك تأخذ الرعيػة
التي خلقت الجلك فتريهم المساكين يطيعونك كمػا يطيعػك مقلتػك فػي تقلبهػا ك اف
الناس علي دين ملػوكهم ك انمػا ذلػك لضػعف اختيػارهم ك قػوة اختيػار مػن سػخرهم
فتملك تطع ك ليس فػي االنسػاف طبيعػة مضػطرة الػي المعصػية اك مجبولػة عليهػا ك لػو
ي
كانت كذلك لمتقم عليه حجة من ا﵀ سبحانه ك لكن الشيطاف يقوـ بازائه كماعرفػت
ك يدعوق الي المعصية فاذا استحوذ عليه يستعمل ما خلق فيه الجل الطاعة في المعصػية
فاذا لميطعه االنساف ك استعمله في الطاعة النصرؼ الي الطاعة ك اطمػئن عليهػا ك اتػي
بها فالالزـ علي المؤمن اف يسلم للداعين الػي الحػق ك يسػتعمل طبايعػه ك جوارحػه ك
مراتبه في طاعته ك يعمل بمقتضي اكامرهم ك نػواهيهم ك ليسػت تمتنػع جبلػة االنسػاف
عن طاعتهم بل هي من حيث االمكاف صالحة للطاعة ك المعصية علػي حػد سػواء ك لػو
قيل بانها بالطاعة اكلي النها خلقػت للطاعػة بالػذات لميكػن بعيػدا ك مػن فضػل ا﵀ ك
جودق اف خلق النفس عوادة تعمل بما عودتها ك تصير العادة لها طبيعة ثانية فاف عودتهػا
بالذكر مثال تعتاد ك تأتي به من غير كلفة ك قصد جديد ك تكفي مػونتها كمثػل حيػواف
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تعود طريق قرية حتي صار يمشي اليها مػن غيػر اف تصػرؼ عنانػه اليهػا ك مػن غيػر اف
تسوقه اك تقودق فاذا ركبت مثل هذا الحيواف تكفي مػونة قػودق ك سػوقه ك صػرفه الػي
طريقها فانه يمشي اليها بعادته ك ملكته ك اليغلط علي انه قد ثبت اف الطبيعػة التغلػط ك
تقدر حينئذ علي اف تشتغل عليه بشيء اخر ك التلتفت الي الطريػق حتػي تػأتي القريػة
بل ربما يغلط االنساف الطريق فاذا القي حبله علي غاربه يجد بطبيعته ك عادته الطريػق
ك يذكر االنساف أالتري انك اذا حفظػت سػورة مػن القػراف حتػي صػارت ملكػة لػك
تقرأها من غير توجه باؿ ك تعمد فلعلػك اذا تعمػدت ك توجهػت الػي القػراءة تنسػي ك
تغلط فاذا تغافلت ك كررتها بطبيعتك ك عادتك صححتها ك اصػبتها ك ذلػك مػن االمػور
العجيبة اف يخلق الطبيعة خلقة تتعود بجميع القراف حتػي التحتػاج الػي توجػه منػك اال
بقدر استمساكها بل الطبيعة كثيػرا مػا تػذكر الناسػي ك الغافػل مػا نسػيه ك غفػل عنػه ك
الغرض من هذا البياف انك اذا عودت بػدنك الػذكر ك عػودت الػنفس الحيوانيػة التػي
فيك بالذكر حتي صار عادة لها تذكرؾ اذا غفلت ك تنبهك اذا عزبت ك نسيت ك تكوف
كمقػدار السػاعات يجػرس علػي رأس كػل سػاعة بطبعػه ك ينبهػك اف كنػت غػػافال ك
يوقظك اف كنت نائما ك اي اية اعظم من اف البدف اذا اعتاد بقياـ الليل يتنبػه ك يقػوـ فػي
الساعة التي اعتادت القياـ فيها ك انت ركحك ساير في عالم المثاؿ ك غافل عن ساعات
الدنيا ك اناء الليل فكذلك اذا عودته للذكر ذكيػرؾ فػي اغلػب اكقاتػك ك جػرس علػي
رأس كل كقت علي حسب تعويدؾ اياها فرضػها ايامػا قليلػة تسػترح اعوامػا طويلػة ك
ذلك من فضل ا﵀ ك لكن اكثر الناس اليشكركف فالتزر علي العػادة ك التعػب عليهػا ك
التعب نفسك باف هذق الطاعة منك عادة ك التثمر فاف للعادات الحسػنة منػافع جليلػة ك
محاسن شتي فعود نفسك بالخيرات تنل منها صنوؼ السعادات فالجػل ذلػك امػر ا﵀
سبحانه بالذكر الكثير حتي تعتاد النفوس التوجه اليه ك يسهل عليهم ك يتطبعػوا عليػه ك
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يصير لهم طبيعة ثانية ك يترتب عليها اثار كما ذكرنا ك يأتي اف شاء ا﵀.
المطلة االيل
في الذكر اللساوي ي المراد مىه كلمات يجريه االوسان علي لساوه
مه التمجيد ي التسثيح ي التحميد ي التهليل ي التكثير ي الثىاء علي اللّه سثحاوه
ي في هذا المطلة فصًل ي خاتمة

فصل :اعلم اف ا﵀ سبحانه كمػا عرفػت جعػل اللسػاف ترجمػاف الجنػاف فكلمػا
يريػػدق القلػػب ك تصػػور بػػه يػػنعكس منػػه الصػػورة علػػي الليهػوات ك اللسػػاف ك الريػػة
فتصورت بحسب تلك الصػورة ك خرجػت مػن بينهػا اصػوات علػي حسػب صػورة
القلب فما كاف في الصورة القلبية من حدكد مشخصة مميزة كاضحة تامػة عبػر عنهػا
بالحركؼ التامة ك ما كاف فيها من برازخ ك حدكد خفية لميوضع عليها صوت حرؼ
لكثرتها ك لخفائها ك اختالفها فػي الحػاالت ك االشػخاص اسػتعاف القلػب بػالرأس ك
العين ك الشفاق ك الصوت ك اليد ك ساير البدف حتي يعبر عن مرادق كما فيه أالتػري اف
الكلمة الواحدة قد تؤديها علي كجه الغضب ك قػد تؤديهػا علػي كجػه الشػهوة ك قػد
تؤديها علي كجه السخرية ك قد تؤديها علي كجػه االكػراـ ك قػد تؤديهػا علػي كجػه
االهانة ك قد تؤديها علي كجه االعزاز أالتري اف البعد الذي يفهم من لفظ بعيد بغيػر
مد اقل منه مع مد ك كلما كاف المػد اطػوؿ يفهػم بعػد اطػوؿ ك اذا اشػرت بيػدؾ الػي
القريب يفهم منها بعػد قليػل ك اذا اشػرت الػي البعيػد يفهػم منهػا بعػد ابعػد ك هكػذا
فاصوؿ ما في النفس يعبر عنها بالحركؼ ك فضولها يعبر عنها بما ذكرنػا ك مػن ذلػك
الموسيقي ك النغم ك االلحاف في اختالفها فانها كلها من هذا الباب فاللسػاف ترجمػاف
الجناف ك سفيرؾ الي غيرؾ ك االذف ترجماف غيرؾ لك ك سػفيرق اليػك فػاالذف لػك ك
اللساف عليك ك هذا جار في غير هذا المكاف ايضا ك ال حركة لللساف اال باشارة الجناف
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اذ بغيرق هو بضعة لحم ميت ال حراؾ لها اال اف توجه القلب منه توجه تاـ اصلي ك منه
توجه ناقص ظلي فقد يتحرؾ اللساف بالتوجه الناقص الظلػي كالػذي يتحػرؾ لسػانه
في المناـ ك يخرج من فمه كلمات ك حركؼ ك عبرت عػن ذلػك كػذلك النػه لػيس
يتكلم ك انما المتكلم هو النفس اذا توجهت ك ارادت أالتري انه اذا كقع حجػر علػي
حجر ك خرج من بينهما صوت ليس بكالـ ك اليقاؿ تكلم الحجر ك كذلك قد يصػنع
االفرنج مقادير ساعات لها نغمات ك الحاف ك يفهم منها اشػعار فلػيس ذلػك المقػدار
بمنشػػد شػػعر ك انمػػا هػػو صػػوت يخػػرج منػػه يطػػابق االشػػعار التػػي ينشػػدها العقػػالء
صوت الببغاء علي طور كلمات ك اشعار فاليقػاؿ انػه نطػق ك
الشاعركف ك كذلك اذا ي
صوت صوتا يطابق كلمات المتكلمين فهكػذا النػائم اذا خػرج مػن فمػه
تكلم ك انما ي
اصوات ليس بتكلم ك ال بنطق ك انما تحركت اعصابه بفضل حركة الػنفس فػي عػالم
المثاؿ فكذلك قديتفق لالنساف في اليقظة في حاؿ شدة الفكػر انػه يخػرج مػن فمػه
كلمات من غير اف يتعمد ك يلتفت فليست هي ايضػا بكػالـ ك لميػتكلم ك لمينطػق ك
كل هذق تمهيد الف اقوؿ لك اف االنسػاف اذا لميكػن متوجهػا الػي ذكػرق متعمػدا لػه
ناطقا عن قصد ك فهم ك شعور ليس بذكر هو ك لميػذكر ا﵀ بػل لميػتكلم ك انمػا هػو
صوت يخرج من فمه ك ليس فيه كثير طائل اال مػا مثلػت لػك انػه كجػرس المقػدار
يصوت علي رأس كل ساعة ك فائدته انك قد تلتفت الي حركة لسانك ك تتذكر مثل
الي فهكذا اللساف اذا اعتػادت الحركػة
اف تكوف غايرا في خياؿ ك انا احركك فتلتفت ي
يحركك حينا ك حينا فتلتفت اليه فتتذكر فالجل ذلػک رفػع الصػوت بالػذكر يكػوف
اجمع للقلب ك اشد تنبيها له كالنائم الذي تحركه ك تصوت عند اذنه ليتنبه ك يسػتيقظ
فاني الاري للذكر اللساني من غير توجه فائػدة اال هػذا ك القصػد ك العمػد هػو النيػة
فذلك الذكر ال نية فيه اذ كل ذكر امر مستقل ك انما االعماؿ بالنيات ك لكل امرء مػا
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نوي فليس في ذكرؾ فائدة اال اذا توجهت اليه ك نويت ك قصدت ك اال هػو كهػذياف
المبرسم ك اصوات النائم بال تفاكت اال في ما ذكرت نعم هو جػرس علي قتػه يصػوت
في كل حين لتنبيهك ك يرجي اف تتوجه اليه احيانا فيكوف عمال ك يحيػي بػنفخ ركح
توجهك فيه فيصير مؤثرا ك من ذلك اعرؼ مقػدار صػلوتك ك دعائػك ك تسػبيحك ك
صػل ابػدا ابػدا ك انمػا هػي حركػات يتحػرؾ اعضػاؤؾ ك ليسػت
علي ذلك لسػت بم ي
بحركاتك فضال عن اف تكوف صلوة ك كذلك دعواتك ك تعقيباتػك لػيس شػيء منهػا
بعمل حتي يؤثر ك التقل انها في الصورة صػحيحة علػي حسػب فتػاكي الفقهػاء اذ ال
كل صورة صحيحة حية أالتػري اف البػدف قػد يكػوف صػحيحا فػي جميػع اجزائػه ك
اعضائه علي اجمل نحو ك ليس فيه ركح فاليفيد فائدة بل يكوف ميتا ك سينتن ك يعفن
الدماغ ك يكوف ضررق اكثر من حسنه فكذلك هذق الصلوات ك االعماؿ التي صورها
صحيحة ك ال ركح نية فيها تكوف ميتة منتنة ك هذق االموات تورث العجب ك الفخػر ك
الخيالء ك الكبر ك المن ك االذي ك الرياء ك السمعة ك هي نتنها ك عفونتهػا التػي بلغػت
الي دماغك ك افسدته ك اال فلو كانت حية لماكانت تورث اال العبودية ك الخضػوع ك
الخشوع كالذين يؤتوف ما اتوا ك قلوبهم كجلة انهم الي ربهم راجعوف فهذق االعماؿ
الميتة التؤثر اال خبط الدماغ ك مس الشيطاف فاف المقابر مسػاكن الشػياطين لقػذارة
االموات فكلما يكوف امثاؿ هذق العبػادات اكثػر يكػوف المقبػرة اكسػع ك القػذارات
اكثر ك الشياطين اشد تمكنا فالجل ذلك ترانا النزداد بتعبدنا طوؿ عمرنا مػن ا﵀ اال
بعدا ك اليتقوي فينا اال الشهوات ك حب الدنيا ك حب الرياسة ك حب الماؿ ك النساء ك
الولداف ك المعاصي فلو كانت ما نأتي بها صلوة لكانت تنهي عن الفحشاء ك المنكػر
ك لكانت تقربنا من ا﵀ ك تبعدنا من النار ك لكانت تغسلنا من الذنوب كل يوـ خمس
مرات ك من كاف بال ذنب يناؿ كل خير من خيرات الدنيا ك اآلخرة فلما كجدنا الليػل
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باقيا علمنا انه لميطلع الشمس ك لما رأينا البرد باقيا ك االشجار كغثاء احوي علمنػا اف
الربيع لميأت ك الصيف لميدخل فكذلك اذا علمنا نحن انفسنا النزداد كل يوـ مػن
ا﵀ اال بعدا علمنا انا لمنصل ك لػيس مػا تحػرؾ بػه ابػداننا اال كمطرقػة الػرزاز لػيس
بصلوة البتة ك علي هذق فقس ما سواها ألمتسمع قوؿ ا﵀ سبحانه انما يتقبل ا﵀ من
المتقين اي من اتقي تػرؾ التوجػه ك الخلػوص فالػذكر اللسػاني ك اف كػاف فائدتػه
فائدة جرس المقدار كما ذكرنا اال انه ميت ك سيتعفن ك يورث لك العجػب ك تػزعم
من ك دالؿ علػي ا﵀ ك
انك سنين ك دهورا قد ذكرت ك انك دائم الذكر ك يحصل لك ي
يحدث فيك افات التعد ك التحصي كما ذكرنا.
ك اف قلت فاذ ًا ترؾ هذق االعماؿ اكلي اذ اثمها اكبر من نفعهػا قلقت التكػن
كتلميذ اذا قاؿ له استاذق بئس ما كتبت يتركها رأسا ك يذهب فاف ذلك اليترقػي ابػدا
بل اذا قاؿ االستاذ بئس ما كتبت ك عرؼ قبحها يجب عليه السعي في تجويدها حتي
يأتي بها حسنة أالتدرؾ اف الريا شرؾ ك ترؾ العمل كفر ك أالتدري اف البدف يتم فػي
البطن خلقته ثم ينفخ فيه الركح فيجب لمن كاف منا يريد السلوؾ الي ا﵀ سػبحانه اف
ي عمل ك يسعي في اصالحه ك يديم االستغفار ك االعتذار ك الندامة ك التوبة ممػا افسػد
ك يكوف ساخطا علي نفسه خجال من سوء فعله ك سابشرؾ بشارة تنشط بهػا للعمػل ك
هو اف المسلم غير الباغي ك المجاهد غير القاعد ك العبػد نوعػا المقػر بالعبوديػة غيػر
المدعي للحريػة ك الفػرؽ بينهػا اف البػاغي القاعػد المػدعي للحريػة يفعػل مػا يشػاء
بالاكتراث ساكن القلب بارد الفؤاد اليحػزف علػي سػوء مػا فػرط ك اليسػخط علػي
نفسه ك اليريد التحوؿ عما هو فيه ك اليعترؼ بخطيئته ك يبغض من نهاق عما هػو فيػه
نعوذ با﵀ ك يحب من يساعدق عليه ك اما المسلم المجاهد المنقػاد المقػر بالعبوديػة ك
الموطن نفسه علي الطاعة يسر بحسنته ك يندـ علي خطيئته ك يلوـ نفسه بػالتفريط ك
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يسخط عليها بالتقصير يعزـ علي الطاعة ك اف لميفعلها ك يحب من امرق بها ك يسػخط
علي من يزينه له كلما يلتفت يشمئز من سوء صنعه ك قد يبكي ك يتأثر ك يخػاؼ مػن
عاقبة عمله فبين هذين فرؽ عظيم فلو صدر منها قبيال كاحد من االكلين كفر ك شرؾ
ك عداكة ك من اآلخرين ذنب ك خطيئة بػل اف صػدر منهمػا حسػن كاحػد يكػوف مػن
االكلين كفرا ك شركا ك من اآلخرين طاعة ك ايمانا ك في االكلين نزؿ اف ا﵀ اليغفػر
اف يشرؾ به فهم فػي االصػل مشػركوف كفػار منػافقوف ك جميػع اعمػالهم ثمػرات
شركهم ك كفرهم فانهم اليفعلونه اال بداعي الشرؾ ك في اآلخرين نزؿ يػا عبػادي
الذين اسرفوا علي انفسهم التقنطوا من رحمػة ا﵀ اف ا﵀ يغفػر الػذنوب جميعػا
كليس فيها استثناء ابدا ك نزؿ فيومئذ اليسأؿ عػن ذنبػه انػس ك ال جػاف فالػذنب
مغفور ك المغفرة للذنوب ك الشػفاعة للػذنوب ك العػذاب للكفػر ك الشػرؾ ك بػذلك
كرد اخبار التعد ك التحصي يجمعها كلها حب علي حسنة التضر معها سيئة ك بغضه
سيئة التنفع معها حسنة ك اليػت علػي نفسػي اف الادخػل النػار مػن اطػاع عليػا ك اف
عصاني ك اف الادخل الجنة من عصي عليا ك اف اطاعني ك طاعػة علػي هنػا حبػه فػاف
ساير طاعته طاعة ا﵀ ك ساير عصيانه عصياف ا﵀ اليفترقاف فانت يا هذا اف كنػت مػن
المػػوالين المتبعػػين ك قػػد قصػػرت فػػي اعمالػػك ك فرطػػت فػػي افعالػػك ك نػػادـ علػػي
تقصيرؾ ساخط علي نفسك الجلها كجل خائف من ربػك خجػل عنػه فلػيس امػرؾ
كالذين يعملوف السيئات ساکني القلب ثلجي الفؤاد مطمئنين نعوذ با﵀ ك امرؾ الػي
خير البتػة ففػي اعمالػك انػت ركح نػوعي ضػعيف ك انمػا غطػاق الغفػالت ك اغشػية
كساكس الشياطين ك انما مثلك كالكاتب المرتعش اليػد يريػد اف يجيػد فاليجػود ك
االقطع الرجل يريد اف يعدك فاليقدر فيعيب علي نفسه ك يسػخط ك كػذلك انػت اذا
كاف امراضك امراضا نفسانية يشتبه عليك االمػر بغريزتػك فالتػدري هػل هػذا مػن
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غريزتك اك من مرض عارض ك الفرؽ بين هذين ما ذكرنا فػاف الغريػزي اليسػتنكر
لصاحبه ك اليتألم منه بل يتقػوي ك يفػرح فانػت يػا اخػي اذا تألمػت ممػا انػت فيػه ك
تأثرت ك سخطت علي نفسك فذلك منك عػارض كالملحفػة علػي المػريض ك مػن
فتأف انينا ك تتحرؾ ك قد يغلبه المرض
كراء هذا العارض حيوة ضعيفة عليلة قد تقوي ي
فيغشي عليه فيهذي ك يقلق ك يضطرب نعوذ با﵀ ك الميت غير الحي ك اعماؿ معاشػر
االكلياء ك الحمد ﵀ ك له المنة كلها حية ك اف كانت ضعيفة ك يرجي برؤ مرضهم عما
قليل ك ما صدر عنهم من خالؼ االعتداؿ يذهب عنهم مػع مرضػهم ك يبقػي الحيػوة
الصحيحة مع غرضها ك اف كانت قليلة العمل ك العمل القليل المقبوؿ خير من الكثيػر
غيرالمقبوؿ فاف قلت اف عملك قليل ك فضولك كثير لمانكر عليك ك اما نفي المنفعة
بالكلية فال ك حقيقة التقوي التي معها يقبل العمل التقوي في كاليػة اؿمحمػد ك عػن
كالية اعدائهم ففي الكافي بسندق عن مفضل بن عمر قاؿ كنت عند ابيعبػدا﵀
فذكرنا االعماؿ فقلت انا ما اضعف عملي فقاؿ مه اسػتغفر ا﵀ ثػم قػاؿ لػي اف قليػل
العمل مع التقوي خير من كثير بال تقوي قلت كيف يكوف كثير بال تقوي قػاؿ نعػم
مثل الرجل يط عم طعامه ك يرفق جيرانه ك يوطي رحله فاذا ارتفع له الباب من الحراـ
دخل فيه فهذا العمل بال تقوي ك يكوف اآلخر ليس عندق فاذا ارتفػع لػه البػاب مػن
الحراـ لميدخل فيػه انتهػي ،ك اعظػم ابػواب الحػراـ كاليػة االعػداء ك تػرؾ كاليػة
االكلياء ك في الوسائل عن اسمعيل بن نجيال عن ابيعبدا﵀
سواد ك انتم الحاج ك عن فضيل عػن ابيجعفػر

فػي حػديث النػاس

امػا كا﵀ مػا ﵀ عػز ذكػرق حػاج

غيركم ك اليتقبل اال منكم كعنعبادبن زياد قاؿ قػاؿ لي ابوعبدا﵀

ما علػي ملػة

ابرهيم احد غيركم ك مايقبل ا﵀ اال منكم ك التغفر الذنوب اال لكم ك عػن المفضػل
بن عمر اف اباعبدا﵀

كتب اليه اف ا﵀ لميبعث نبيا قط يدعو الي معرفة ا﵀ ليس
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معها طاعة في امر ك نهي ك انما يقبل ا﵀ من العمل بالفرايض التي افترضها ا﵀ علي
حدكدها مع معرفة من دعا اليه ك من اطاع ك حرـ الحراـ ظاهرق ك باطنػه ك صػلي ك
صاـ ك اعتمر ك عظم حرمات ا﵀ كلها ك لم يدع منها شيئا عمل بػالبر كلػه ك مكػارـ
االخالؽ كلها ك تجنب سيئها كمن زعم انه يحل الحالؿ ك يحرـ الحراـ بغير معرفة
النبي لميحل ﵀ حالال ك لم يحرـ له حراما ك اف من صلي ك زكي ك حػج ك اعتمػر ك
فعل ذلك كله بغير معرفة من افترض ا﵀ طاعته عليه فلميفعل شيئا من ذلك الي اف
قاؿ ليس له صلوة ك اف ركع ك اف سجد ك ال له زكوة ك ال لػه حػج ك انمػا ذلػك كلػه
من ا﵀ علي خلقه بطاعتػه ك امػر باالخػذ عنػه الحػديث ك فػي
يكوف بمعرفة رجل ي
الكافي بسندق عن يعقوب بن شعيب قاؿ قلت البيعبػدا﵀

هػل الحػد علػي مػا

عمل ثواب علي ا﵀ موجوب اال المؤمنين قاؿ ال ك عن يوسف بن ثابت قاؿ سػمعت
اباعبدا﵀

يقػوؿ اليضر مع االيماف عمل ك الينفع مع الكفر عمل أالتري انه قاؿ

ك ما منعهم اف تقبل مػنهم نفقػاتهم اال انهػم كفػركا بػا﵀ ك رسػوله ك مػاتوا ك هػم
كافركف ك عن محمد بن الرياف بن الصػلت رفعػه عػن ابػيعبػدا﵀
اميرالمؤمنين

قػاؿ كػاف

كثيرا ما يقوؿ في خطبته يا ايها الناس دينكم دينكم فاف السيئة فيػه

خير من الحسنة في غيرق ك السيئة فيه تغفر ك الحسنة في غيرق التقبل ك عن ابن فضاؿ
عمن ذكرق عن ابيجعفر

قاؿ ال كا﵀ مااراد ا﵀ من الناس اال خصلتين اف يقركا له

بالنعم فيزيدهم ك بالذنوب فيغفرها لهم ك عن عمرك بن عثمن عن بعض اصحابه عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ سمعته يقوؿ اف الرجل ليذنب الذنب فيدخله ا﵀ بػه الجنػة قلػت

يدخله ا﵀ بالذنب الجنة قاؿ نعم انه يذنب فاليزاؿ منه خائفا ماقتا لنفسه فيرحمه ا﵀
فيدخله الجنة ك عن يونس بن يعقوب عن ابيعبدا﵀

قاؿ سمعته يقوؿ من اذنب

ذنبا فعلم اف ا﵀ مطلع عليه اف شاء عذبه ك اف شاء غفر له غفر لػه ك اف لميسػتغفر الػي
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غير ذلك من االخبار ك الغرض في ايرادها اف امر الشيعة ك االكلياء غير امػر االعػادي ك
االشقياء اف االكلياء كالعبيد ك االماء ك من اهل الدار ك كػاالكالد لسػادة العبػاد الحسػنة
منهم مقبولة ك السيئة منهم مغفورة ك اف ادبوا بعض التأديب ك يعفػي عػن كثيػر مػنهم ك
لهم ك انهم داخلوف في ربقػة االنقيػاد ك مػن نيػتهم الطاعػة فعلػوا اك لميفعلػوا لغفلػة اك
شهوة اك عرض اك مرض ك من نيػتهم االحسػاف ك اف اسػاءكا معػادكف لهػواهم موالػوف
لموالهم ساخطوف علي انفسهم الجله راضوف عنه خجلوف مػن تقصػيرهم مسػتحيوف
عنهم في سيئات اعمالهم عالموف اف ا﵀ لو اخذهم فبعدلػه ك اف تجػاكز عػنهم فبفضػله
نادموف علي موبقات اعمالهم تائبوف من قبيحات افعالهم ك هم من طينة ساداتهم ك من
عليين حسناتهم من ذاتيتهم ك سيئاتهم عرضية مجتثة من لطخ اعدائهم ك اني يعدؿ بهم
غيرهم ك هم من اؿمحمد

ملحقػوف بهػم كمػا نطقػت بػه اخبػارهم ك شػهدت بػه

اثارهم مع صحيال االعتبار من العقل المسػتنير بنػورهم فلهػم ركح نيػة ك عػزـ ك قصػد
نوعية علي الطاعة ك اف غشيهم امراض ك اعراض ك اف هم اال كمؤمن مرض حتي جػن
اك غشي عليه حتي فاته صلوات ك عبػادات ك نيػات ك قصػود ك خيػرات ك مبػرات فػاف
ذلك اليضر بنور ايمانهم المحجوب بحجب االعراض ك االمراض فيرجػي لهػم كػل
خير ك هػم اهػل الرجػاء ال غيػرهم فبػذلك ليحسػن ظنػك بربػك ك بنبيػك ك باكليائػك
صلوات ا﵀ علػيهم اجمعػين فلمثػل هػذا فليعمػل العػاملوف ك فػي هػذا الثػواب المهنػأ
فليرغب الراغبوف ك بذلك فليطمئن المطمئنوف ك علي ذلػك فليتكػل المتكلػوف ثػماال
شك اف التوجه الي االعماؿ ك فعلها مع قصد ك عزـ احسن ك اكلي ك اعانة لساداتك فػي
تنجيتك ك خالصك فبذلك فاستبشر ك فػي ذلػك تػدبر ك ايػاؾ اف تتجػري ك تجسػر فػاف
الػػذنب بنفسػػه مهلػػك ك انمػػا النجػػاة مػػن عقوبتػػه بفضػػل ا﵀ ك هػػو كاليػػة اؿمحمػػد
قلبفضل ا﵀ ك برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوف مػن االعمػاؿ الناقصػة ك
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العبادات غيرالتامة فافهم ك الحمد ﵀ الذي هدانا لهذا ك ماكنا لنهتدي لوال اف هدانا ا﵀.
فصل :اعلم اف هذق االمة الضالة المتحيرة بعد نبيها لما عدلوا عن معدف الرسالة
ك مأكي الخالفة ك اتخذكا اصناما الهة ك استبدكا بارائهم ك اهوائهم ك انفوا اف يرجعوا
الي اؿمحمد

في معالم دينهم ك دنياهم صػاركا اذ احتػاجوا الػي معرفػة تفاصػيل

الكتاب ك السنة يسألوف اكابرهم الجهػالء ك رؤسػاءهم الحمقػاء عػن تفاصػيل تلػك
المجمالت ك هم لحمقهػم ك جهلهػم انفػوا اف يقولػوا النػدري ك انفػوا اف يػأمركهم
بالرجوع الي اهله ك كانوا راضين باف يأخذكا بطريقة كل كافر ك ضليل ك اليرجعػوا
الي اؿمحمد

فكانوا يقمشوف جهاالت من ساير االمم الكفػرة ك اهػواء ك اراء اف

علموا ك اال كانوا يسألوف علماء اليهود ك النصاري ك المجوس راضين بفتواهم فيه اف
كجدكا منهم احدا ك اال فيبتدعوف بدعا ك يجيبوف فيها باهوائهم ك ارائهم افتػراء علػي
ا﵀ ك يحملوف االمة الضالة كالغنم التي ضلت راعيهػا علػي المهالػك ك الضػالالت ك
البدع ك االفتراءات علي ا﵀ تعالي شأنه فضلوا ك اضلوا عن سواء السبيل.
ك من اكلئك الفرؽ الصوفية لعنهم ا﵀ فانهم لما عدلوا عن اؿمحمػد

كبػرا

ك عتوا ك رأكا اف مدار العالم علي الهادي ك المهتدي ك الدليل ك المدلوؿ ك االسػتاذ ك
التلميذ ك الكبير ك الصغير ك المرشد ك المسترشد صاركا يػدعوف النفسػهم االرشػاد
للخلق ك قالوا نحن الكملوف الواصلوف الي الحق ك يجب علي من يريد الوصوؿ الػي
ا﵀ اف يمشي بمصباحنا ك يهتدي بهدانا ك يتمسك بذيلنا ك يفني فينا فانا حينئذ نأخػذ
بيدق ك نوصله الي ا﵀ سبحانه ك صػاركا يػدعوف النفسػهم كػل نسػبة نسػبها ا﵀ الػي
نفسه ك نسبها رسوله الي نفسه ك نسبها اكلياؤق الحػق الػي انفسػهم ك يتتبعػوف جميػع
ذلك ك يسترقوف السمع فيدعونها النفسهم حذك النعل بالنعل ك مع ذلك غيركها فػي
الموضوع ك المحموؿ ك عوجوها ك انا اقوؿ لهم:
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ك لكن عظم الساؽ منػك دقيػق

ك عينك عيناها ك جيدؾ جيػدها

هب نحتتم خشبا كالحية اين حيوتهػا ك ايػن سػمها ك ايػن اثارهػا ك هػب صػنع
السامري عجال جسدا له خوار ألميركا انه اليكلمهم ك اليهػديهم سػبيال فلمػا ادعػوا
االرشاد احتاجوا الي علم ك عمل اما العلم فكػانوا بانفسػهم جهلػة حمقػاء اليعرفػوف
الهرة من البرة فاخذكا توحيدهم من النصاري القائلين بوحدة الوجود ك امثػاؿ ذلػك
فادعوا االلوهية النفسهم كما ينطق به اشعارهم ك نثورهم ك كتبهم موجودة شػاهدة
ك اتبعوا الجوكية من الهند ك ما كتبوق في كتبهم من القػوؿ بقػدـ العػالم ك التناسػخ ك
انكار كجود ابيالبشر ادـ

ك امثػاؿ ذلػك ك امػا العمػل الشػريعي فقلػدكا الفسػقة

الذين هم في طريق الظاهر مػثلهم ك اتبعػوهم كمػا صػرح بعضػهم بػاف مػن شػركط
التصوؼ اف يكػوف االنسػاف علػي مػذهب السػنة ك الجماعػة ك امػا العمػل الطريقػي
فػػاتبعوا فػػي ذلػػك المهابػػاديين ك عملػػوا علػػي طػػريقتهم فػػاتبعوهم فػػي اذكػػارهم ك
رياضاتهم ك جلساتهم ك احضارهم صورة المرشد في قلوبهم ك خيالهم ها اني اذكػر
لك مذهب المهاباديين ك انظر بعين االنصػاؼ هػل تجػد فرقػا بػين اذكػار ه ػؤالء ك
ه ؤالء اال بالعربية ك الفارسية ك سيرتهم ك سننهم ك احػب اف اذكػر قػولهم فػي ذلػك
بالفاظهم ك اف كانت في العربية ركيكة.
قاؿ في دبستاف المذاهب فػي عقايػد الفارسػيين« :دريػن گػركق يعنػي سياسػيه
مرتاض ك پرهيزكار بسيار بود ك به غايت ستايشگر رياضتند اما رياضت اختياري كه
عبارت از سلوؾ است نه اضطراري كه بال باشد اف نزد ايشاف سزاي كار بػد اسػت ك
شرايط رهركي نزد اين فرقه بسيار است چوف خدا جستن ك با دانا نشسػتن ك تجريػد
ك تفريػػد ك پرهيزكػػاري ك اشػػنايي بػػا هػػر كسػػي ك مهربػػاني ك توكػػل ك شػػكيبايي ك
بردباري ك خرسندي ك برداشػت ك ماننػد اف بسػيار اسػت چنانرػه در سػركد مسػتاف
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موبد هوشيار امدق موبػد خػداجوي در شػرح موسػوـ بػه جاـكيخسػرك كػه در مػتن
منظومه شت اذركيواف نوشته اكردق است كه رقسػير بايػد خػود را بػه پزشػكي دانػا
نمايد تا انره از اخالط برتر ك بيشتر بود به اصالح اكرد پس همه عقايد دين ك ائػين ك
كيشها ك راهها از خويش دكر كند ك با همه صلال گيرد ك در جاي تنگ ك تيػرق نشػيند
ك خورش به تدريج كػم سػازد ك ائػين كمخػوري در شارسػتاف حكػيم الهػي فرزانػه
بهراـ بن فرهاد چنين اكردق كه از غذاي معتاد ركزي سه درـ كػم كنػد تػا بػه دق درـ
رسد انگاق تنها نشػيند ك بػه خػود پػردازد ك از ايػن گػركق بسػا كػس بػه يػك درـ هػم
رسانيدقاند ك مدار رياضت ايشاف پنج چيز است گرسػنگي ك خاموشػي ك بيػداري ك
تنهايي ك ياد يزداني ك اذكار در ايشاف بسيار اسػت ك انرػه پسػنديدق ايػن فرقػه اسػت
ذكر مكژكب است ك مك در لغت اذرياف چار را گويند ك ژكب ضرب اسػت ك ايػن
ذكر را چارسنگ ك چػاركوب نيػز خواننػد ديگػر ذكػر سػياژكب اسػت سػيا سػه را
گويند يعني سهضرب ك سهكوب هم سرايند ك نشستها نزد ايشاف بسيار است ك انرػه
پسنديدق ك برگزيدقاند هشتاد ك چهار است ك از اف هم چهػاردق انتخػاب نمودقانػد ك
از اف پنج براكردق ك از اف پنج دك برگزيدقاند ك چندي از جلسػات موبػد سػركش در
زردست افشار اكردق يكي از انها كه برگزيدقاند انست كه چهار زانو نشػيند ك پػاي
راست بر فراز راف چپ گذارد ك پاي چپ بر باالي راف راست ك دسػتها پػس پشػت
برد ك به دست راست نر انگشت پاي چپ گيرد ك از چپ شست پاي راست ك چشم
بر سر بيني بدارد ك اين جلسه را فرنشين خوانند ك جوكياف هند پدـاسن گويند پػس
اگر ذكر مكژكب كند به دستها نر انگشتاف پا بگيرد بلكه اگر خواهد پايهػا از رانهػا
بردارد ك به جلسه متعارؼ نشيند كه پسند ك كافي است ك چشم فركبنػدد ك دسػتها بػر
رانها گذارد ك بغلها گشػادق دارد ك پشػت راسػت سػازد ك سػر در پػيش افكنػد ك كلمػه
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نيست را به نيركي تماـ بر اهيخػه سػر راسػت كنػد ك هسػتي گويػاف بػه سػوي پسػتاف
راست به سر اشارت نمايد ك مگر سراياف سرا باال برد ك يزداف خواناف به جانب پسػتاف
چپ كه اف جاي دؿ است سر خم كند ك در مياف كلمػات جػدايي نيػاكرد ك اگػر توانػد
چند ذكر به يك دـ گويد ك به اهستگي بيفزايد كلمات ذكر نمودق امػد نيسػت هسػتي
مگر يزداف يعني نيسػت موجػودي مگػر ا﵀ يػا نيسػت ايػزدي جػز از يػزداف يػا نيسػت
بايستني جز از بايست يا انكه پرستش سزاي اميغي است بايسته بود يا انكه بػيچػوف ك
بيچگوف بيرنگ ك بػينمػوف ك ايػن ذكػر بػه جهػر نيػز جػايز اسػت كلػي پسػنديدق
هيربداف ك پرهيزكاراف ذكر خفي است چه از افغاف ك خركش حػواس پريشػاف گػردد
ك مراد از خلوت همه جمعيػت حػواس اسػت ك در عػين ذكػر سػه چيػز حاضػر دارنػد
نخست ايزد دكـ دؿ سيوـ ركاف استاد ك معني ذكر در دؿ گذراند يعني نيست موجػود
مگر حق» ،بعد شرح دـگػرفتن كنػد تػا انكػه گويػد« :ائػين ديگػر دسػت از كارهػاي
بيهودق بازدارد ك در خلوت نشيند ك دؿ را به عالم باال خويشي دهد ك بػيحركػت زبػاف
به دؿ يزداف گويد ك به هر لغت چوف تازي ك هندي گفػتن ركاسػت .ائػين ديگػر تصػور
استاد است چناف پندارد كه حاضر است ك پيوسته از اف انديشه جدا نگردد تػا چنػاف شػود
كه پيكر پير از نظر دؿ اك غايب نشود پس از اف به دؿ اكرد» الي اخر كالمه.
ك انت لو تدبرت فػي طريػق الصػوفية ك رياضػاتهم ك اذكػارهم ك جلسػاتهم ك
احضارهم صورة المرشد لوجدتها مطابقة مع طريقة المهاباديين علي ما نقلت منهم
مستنبطة من طريقتهم فانهم ايضا يقولوف في اذكارهم ينبغي اف يجلس االنساف فػي
الخلوة مربعا ك يضع يدق علي فخذق ك يبدء بذكر ال اله اال ا﵀ من قلبه ك يحرؾ رأسػه
علي هيئة القوس الي اعلي رأسه ك يقوؿ ال اله ثم ينزؿ رأسه من االعلي الي قلبػه علػي
هيئة قوس اخر ك يقوؿ اال ا﵀ فيتحرؾ رأسه علي هيئة دائػرة اك يحػرؾ رأسػه دائػرتين
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متقاطعتين فيجعل ال قوسا ك اله قوسا اخري ك اال قوسػا ك ا﵀ قوسػا اخػري ك يبػدؤ فػي
كل كاحدة من القلػب ك ينتهػي اليػه ك جعلػوا صػورة المرشػد فػي قلػوبهم ك يوقعػوف
الذكر عليها ك جعلوا بناء رياضتهم علي الخمس المذكورة ك من اشعارهم في ذلك:
صمت ك جوع ك سهر ك خلوت ك ذكر بدكاـ

ناتماماف جهاف را كند ايػن پػنج تمػاـ

ك يقولوف بمالزمة صورة المرشد في جميع الحاالت حتي اليبقػي شػيء فػي
خياله اال هي فحينئذ يكوف فانيا في المرشد فاذا فني في المرشد يصػل الػي ا﵀ فػاف
المرشد فاف في ا﵀ بل هو ا﵀ كما يقوؿ قائلهم ليس في جبتي سوي ا﵀ ك يقػوؿ انػا
ا﵀ بال انا ك يقوؿ شاعرهم:
فلػػػػػػػوالق ك لوالنػػػػػػػا

لماكػػػاف الػػػذي كانػػػا

ك انػػػػػا عينػػػػػه فػػػػػاعلم

اذا مػػػػا قلػػػػت انسػػػػانا

فكػػن حقػػا ك كػػن خلقػػا

تكػػػػن بػػػػا﵀ رحمانػػػػا

الي غير ذلك من الخرافات بالجملة اف القوـ اخػذكا مػذهبهم مػن جميػع المػذاهب
الباطلة ك ركبوا من جميعها مذهبا لهم ك نظموا فػي ذلػك اشػعارا ك عبػارات شػهية ك
دعوا الناس اليه فلبوهم من كل جانب ك شغلوهم بضرب الرباب ك الطنبور ك الغنػا ك
االلحاف ك عشػق المػرداف ك باباحػة المحرمػات ك حملػوهم علػي تػرؾ العبػادات ك
الطاعات فاحبهم النفوس المهملة ك اجػابتهم حتػي كثػركا ك مػؤلكا الػبالد ك افسػدكا
العباد ك هم علي هذق االمة اضر من ذئب صاؿ علي غػنم ال راعػي فيهػا بػل هػم اضػر
علي هذق االمة من جػيش يزيػد بػن معويػة علػي جنػد الحسػين

فػانهم سػلبوهم

االمػػواؿ ك االركاح ك اكصػػلوهم الػػي الجنػػاف ك ه ػػؤالء السػػاخرين للعبػػاد سػػلبوهم
االمواؿ ك االركاح ك اكصلوهم الي النيراف.
ك اشد جميع تلبيسات ه ؤالء ادعاء كالية اميرالمؤمنين مع سعيهم في اطفاء نور رب
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العالمين ك ازهاؽ شريعة النبي االمػين ك ابطػاؿ طريقػة االئمػة الهػادين صػلوات ا﵀
علػيهم اجمعػين فيغتػر الضػػعفاء بادعػائهم الواليػة ك اظهػػارهم المحبػة فيقعػوف فػػي
شباكهم ك ا﵀ تعالي ك رسوله ك حججه

برءاء منهم ك من طػريقتهم ك مػذهبهم ك

نحن برءاء منهم لعنهم ا﵀ بجميع لعناته ك اصالهم نار جهنم فالالزـ علػي الشػيعي ك
الموالي آلؿمحمد

ك المتبع لدين محمد

اف يتبػع سػاداته فػي جميػع االمػور

جزئية ك كلية ك يعرض عما سواهم حتي يرد موردهم كما قالوا التأخذ اال عنا تكػن
منا قاؿ ا﵀ سبحانه من تبعني فانه مني ك طريقتهم ك سػنتهم امػور ظػاهرة بػاهرة
نطق بهػا كتػاب ا﵀ ك سػنة نبيػه ك اخبػار عترتػه سػالـ ا﵀ علػيهم ك شػهد بهػا العقػل
المستنير ك علي كل حق حقيقة ك علػي كػل صػواب نػور ك لكػل صػدؽ برهػاف ك ال
برهػػاف اال كتػػاب ا﵀ ك سػػنة نبيػػه

ك اثػػار عترتػػه سػػالـ ا﵀ علػػيهم ك دليػػل العقػػل

المستقيم الذي تعرؼ العقوؿ السليمة عدله ك نحن نػذكر فػي هػذا الكتػاب مػا كرد
منهم سالـ ا﵀ عليهم في كل باب.
فصل :اعلم اف ا﵀ سبحانه لما خلق العقل فقاؿ له ادبر ادبر ذاته الي اف اتي عالم
االجساـ ك نزؿ الي التراب فانطفي نورق ك خمد نارق ك مات بعد الحيوة ك كثف بعػد
اللطافة فعرضه في كل عػالم كػاف ينػزؿ اليػه اعػراض كثيػرة لتكثػر تلػك العػوالم ك
اختالفات موجوداتها ك حدكدها ك حيوثها ك طبايعها ك دكاعيها فاحتيج في االقبػاؿ ك
العود الي د ار الجالؿ الػي حػل ك عقػد ك حيػوة ك مػوت ك صػوغ ك كسػر ك تطهيػر ك
تصويل حتي يعود صافيا لطيفا كاحػديا مكتسػبا مػن جميػع تلػك العػوالم علػي نهػج
الوحدة ك المعنوية الكلية ك ادبر صفاته ك نزلت في كل عالم الي اف كصلت الي هذا
العالم ك ظهرت في كل عالم بصفات ذلك العالم ك مػن مظاهرهػا الكػالـ ك االلفػاظ
المنطوقة ك المكتوبة ك لذلك ركي المرء مخبوء تحت لسانه ك الكتػاب دليػل عقػل
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الكاتب ك اقل تلك المظاهر عرضا الكالـ ك االلفاظ ك الجل ذلػك كػاف ادؿ االشػياء
علي صفات العقل ك كليته ك جزئيته ك صفائه ك كدكرته ك انبساطه ك ضيقه ك اعتداله
ك انحرافه ك استقامته ك اعوجاجه ك حبه ك بغضه ك علمػه ك جهلػه ك كمالػه ك نقصػه ك
ايمانه ك كفرق ك صداقته ك نفاقه ك غيػر ذلػك ك اقػرار العقػالء علػي انفسػهم جػايز ك
لتعرفنهم في لحن القوؿ ك قد بدت البغضاء من افواههم فافهم فالجل ذلك حصػل
للكالـ فعالية ك تأثير فػي النفػوس ك االجسػاـ لػيس لغيػرق ابػدا ك حصػل للحػركؼ
تصريفات في العالم باسهل كجه ليس لغيرها من االجساـ ذلػك التصػريف ك لشػدة
مشاكلتها مع العقوؿ ك االركاح ك النفوس ك قلة مباينتهػا صػارت تػؤثر فيهػا تػأثيرات
سريعة عجيبة ك كل ذلك انها لما نزلت لميلحقهػا اعػراض مانعػة عػن فعاليتهػا التػي
كانت لها في العوالم الفعلية الغيبية ك هي في هػذا العػالم كأنهػا تحكيهػا بصػرافتها ك
الجل ذلك يمكػن تغييػر نفػوس كثيػرة بكلمػة كاحػدة تحبيبػا ك تبغيضػا ك هدايػة ك
تضليال ك تقريبا ك تبعيدا ك يمكن التصرؼ في االجساـ العلوية بهػا بػل الركحانيػات
السفلية ك العلوية كمػا هػو معلػوـ فػي التسػخيرات ك السػيميا ك االقسػاـ ك العػزائم ك
يمكن التصرؼ في االجساـ ك االركاح بكتب حركؼ ك كلمات كما هو ظػاهر فػي
علم الجفر ك السيميا ك الطلسمات ك ساير العلػوـ الغريبػة ك كػل ذلػك اف الملكػوت
عػالم االفعػػاؿ ك الحػػركؼ تنػػزؿ صػػفاتها ك لميلحقهػا مػػن االعػػراض مػػا لحػػق سػػاير
الجواهر فعاقتها عن القػدرة ك التصػرؼ ك لمتعػق الحػركؼ قليلػة اعراضػها فكأنهػا
باقية علي صرافتها فهي اشبه شيء بمشية ا﵀ في النفوذ ك المضي في االشياء فالجل
ذلك صار الكالـ من اعظم االسباب في اصالح النفوس ك االجسػاـ السػيما اذا كػاف
من اسماء ا﵀ ك صفاته ك كلمات ا﵀ الفرقانية ك االدعية ك اآلثار المعصومية فانها بعد
اقل االلفاظ عرضا ك اكفقها مع االسماء ك الصفات الكونية التي هي ايدي الرب جػل
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جالله في تقليب ما يشاء كما يشاء ك اشبه بالحقايق ك بصفاتها ك دائها ك دكائهػا فهػي
حينئذ اشد االلفاظ تأثيرا ك اشبهها بمشية ا﵀ الماضية النافذة ك امرق ك قدرته علػي مػا
يشاء فاذا تمسك السالك بها ك اتي من بابها ك اسػتعملها فػي محالهػا ك قػاـ بشػركطها
التتخلف في انجاح المطالب ك في حصوؿ المارب ك المقاصد ك مػا يػري مػن عػدـ
تأ ثيرها اك قلته ك ضعفه فانػه لالخػالؿ بشػركطها ك قػد دؿ الػدعاة الػي ا﵀ سػالـ ا﵀
عليهم اطباء النفػوس علػي كيفيػة اسػتعمالها ك طريػق التمسػك بهػا فػي اخبػارهم ك
اثارهم ك لما كانت النفػوس معرضػة عػن هػذق المسػالك مشػغولة بالػدنيا اك بسػاير
العلوـ اخلوا بشرح هذق المطالب ك ضبط اثػار اؿمحمػد

الشػارحة لػذلك ك مػن

تصدي منهم بجمع بعضػها لميضػع كػل شػيء منهػا موضػعه ك لميعػرؼ حقايقهػا ك
لم يتفص من اختالفاتها الظاهرة ك نحن نذكر لك بتأييدهم ك تسديدهم بمػا عرفونػا
بفضلهم ك جودهم فخذ ما اتيناؾ في هذا الكتاب المستطاب.
فصل :اعلم اف ا﵀ سبحانه ذات احدية صػمدية لمتلػد ك لمتولػد ك لميكػن لهػا
كفوا احد فلمتقترف بشيء ك لمتتعلق بشػيء ك لمتقػع علػي شػيء ك لميخػرج منهػا
شيء ك لمتتصل بشيء ك لمتنفصل عن شيء فخلق ما خلق بال حركة بعػد سػكوف ك
ال نطق بعد سكوت ك ال تغير ك ال تبدؿ حدث فيه فخلق اكال مشية بنفسها بػال كيػف
ثم خلق االشياء بالمشية بال كاسطة ك بواسطة ك كسائط مثال خلػق المػاء االكؿ الػذي
منه حيوة كل شيء بالمشية ثم خلق العقل بذلك الماء ثم خلق الركح بالعقل ك خلػق
النفس بالركح ك هكذا ك ذلك معني ما ركي ابي ا﵀ اف يخلػق االشػياء اال باسػبابها ك
جعل لكل شيء سببا ك المشية هي سبب االسباب ك علة العلػل ك مػا لميكػن الشػيء
شافا حاكيا عما كراءق لميظهر العالي ك لميظهر منه افعاله كما قاؿ اميرالمػؤمنين
تجلي لها فاشرقت ك طالعها فتؤلألت فػالقي فػي هويتهػا مثالػه فػاظهر عنهػا افعالػه
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فاذاكاف كذلك كاف مضمحال متالشيا في جنب العالي مستندا اليه ال الي نفسه فكاف
مريا اياق ال نفسه فكاف اسما للعالي علما عليه في الداني فاذا كل شػيء يترتػب عليػه
اثر ما اسم للعالي جل جالله في احداث ذلك االثر الخػاص ك ذلػك االثػر مطػابق لػه
كما يطابق نور السراج مع السراج فاذا في احداث كػل اثػر ﵀ سػبحانه اسػم خػاص
يحدث ذلك االثػر بػه فيحػدث السػخونة بالمسػخن ك البػركدة بػالمبرد ك الجفػاؼ
بالمجفف ك الرطوبة بالمرطػب فالسػخونة شػبال منفصػل عػن تسػخين المسػخن ك
البػػركدة شػػبال منفصػػل عػػن تبريػػد المبػػرد ك الجفػػاؼ شػػبال منفصػػل عػػن تجفيػػف
المجفف ك الرطوبة شبال منفصل عن ترطيب المرطب كمػا اف النػور شػبال منفصػل
عن انارة المنيػر ك كمػا انػه البػد مػن المطابقػة بػين االثػر ك صػفة المػؤثر البػد مػن
المطابقة بين الحدث ك صفة االسم الذي احدث ا﵀ ذلك الحػدث بػه فاالسػم بػاب
خاص ﵀ سبحانه الفاضة الحدث الخاص منه فالبد لطالب كل حدث اف يتوجه الي
الباب الخاص به فمن راـ الرزؽ البد له اف يتوجه الي الرازؽ ك من راـ الرحمة البد
ك اف يتوجه الي الرحيم ك من طلػب المغفػرة البػد ك اف يتوجػه الػي الغفػور ك هكػذا
فمن كقف علي باب المنتقم ك طلب الرحمة حرـ منها ك كػذا العكػس ك مػن كقػف
علي باب الضار ك طلب النفع لمينله البتة فاليمكن اف يقوؿ الذاكر الداعي يػا منػتقم
اغفرلي كارحمني ك ال يا غفار انتقم من عدكي ك هكذا ففي الوسائل من نهجالبالغة
عن اميرالمؤمنين

احلفو ا الظالم اذا اردتم يمينه بانه بريء من حوؿ ا﵀ ك قوتػه

فانه اذا حلف بهذا كاذبا عوجل ك اذا حلف با﵀ الذي ال اله اال هو لميعاجل النه قد
ك يحد ا﵀ سػبحانه ك عػن الراكنػدي عػن الرضػا عػن ابيػه
المنصور اف جعفر بن محمد
فاحضرق المنصور فقاؿ الصادؽ

اف رجػال كشػي الػي

يأ خػذ البيعػة لنفسػه علػي النػاس ليخػرج علػيهم
مافعلت شيئا من ذلك فقاؿ المنصػور لحاجبػه
﴿﴾922

حلف هذا الرجل علي ما حكاق عن هذا يعني الصادؽ
الذي ال اله اال هو ك جعل يغلظ عليه اليمين فقاؿ الصادؽ
سمعت ابي يذكر عن جدي رسوؿ ا﵀

فقاؿ الحاجػب قػل كا﵀
التحلفه هكػذا فػاني

ان ه قاؿ اف من النػاس مػن يحلػف بػا﵀

كاذبا فيعظم ا﵀ في يمينه ك يصفه بصفاته الحسني فيأتي تعظيمه ﵀ علي اثم كذبه ك
يمينه ك لكن دعني احلفه باليمين التي حدثني ابي عن رسوؿ ا﵀

انػه قػاؿ انػه

اليحلف بها حالف اال باء باثمه فقاؿ المنصور فحلفه اذا يا جعفر فقاؿ الصادؽ
للرجل قل اف كنت كاذبا عليك فبرئت من حوؿ ا﵀ ك قوته ك لجأت الػي حػولي ك
قوتي فقالها الرجل فقاؿ الصادؽ

الليهم اف كاف كاذبا فامته فمااستتم كالمه حتي

سقط الرجل ميتا ك احتمل ك مضي به الحديث.
كالغرض اف لكل حاجة اسم من اسماء ا﵀ خاص من اصابه ك دعي ا﵀ سبحانه
به قائما بشركطه لميتخلف البتػة النػه البػاب الخػاص الػذي فػتال ا﵀ الفاضػة ذلػك
الفيض ك من اداـ ذكرق حتي يستولي عليه ك يصير ملكة له ك تصورت نفسه بصورته
ك صارت تلك الصورة طبيعة له قائمػا بشػركطه صػار ذلػك الػذاكر بابػا ﵀ سػبحانه
كونيا في افاضة ذلك االثر الخاص به ك قدر علي التصرؼ به فػي افػراد ذلػك النػوع
كيف ما شاء ك اراد فانظر كيف يكوف حاؿ من ادمن االسم االعظػم الػذي هػو بػاب
االبواب ك سبب االسباب ك علة العلل حتي صار صػورته صػورة ذلػك االسػم فصػار
اسما اعظم كليا كونيا ﵀ سبحانه فهو يقدر علي التصرؼ في جميع الكاينات كيػف
شاء ك اراد ك ارادته ارادة ا﵀ ك مشيته مشية ا﵀ في جميع المػوارد ك ماتشػاءكف اال اف
يشاء ا﵀ ك كيف يكوف اذا كاف االدماف كونيا اي ذاتيا ك كصفيا ك فعليا ك قوليا بجميػع
مراتب كجودق ك بجميع انحائه فحينئذ يكوف هو نفس االسم االعظم الذي يفعل ا﵀
به ما يشاء ك يفعل با﵀ ما يريد يفعل ا﵀ ما يشاء بقدرته ك يحكم ما يريد بعزته ك من
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اراد تفصيل االسماء ك ما خلق ا﵀ ك يخلق بهػا فعليػه بادعيػة اؿمحمػد

المػأثورة

السيما دعاء االسماء الحسني ك قد ضبطنا في كتابنا طرايفالدعوات فقرات عجيبة
ك من تتبع الدعوات عرؼ صدؽ دعوانا اف كل حادث يحدث باسم من ا﵀ خاص ك
انه بػاب افاضػة ذلػك الشػيء الخػاص ك لػذلك امرنػا باتيػاف ا﵀ منهػا ك ﵀ االسػماء
الحسني فادعوق بها ك تمسك اؿمحمد

في ادعيتهم بتلك االسماء ك سألوا ا﵀ بها

ك ال شػػك انهػػم سػػالـ ا﵀ علػػيهم اعلػػم الخلػػق بتلػػك االسػػماء فينبغػػي االخػػذ عػػنهم
خصوصا اك عموما اك تلويحا اك تفريعا علي اصوؿ القوق للتسهيل ك قالوا علينا اف نلقي
اليكم االصوؿ ك عليكم اف تفرعوا.
فاذا عرفت ذلك فاعلم اف االسػماء لهػا مراتػب علػي طبػق مراتػب الحػوادث
فكما اف في الحوادث اشخاص ك اصناؼ فوقها اعم منهػا ك انػواع فوقهػا اعػم منهػا ك
اجناس فوقها اعم ك اشمل منهػا ك هكػذا االجنػاس تترامػي متصػاعدا ك كلمػا يصػعد
جنس يكوف اعم ك اشمل الي اف ينتهي الي جنس االجناس الذي ليس فوقػه حػادث
كذلك يكوف مراتب االسماء مترتبة يعلو بعضها علي بعض ك كل عاؿ اعم ك اشػمل
ك اجمع من الداني ك كل داف اخص ك اقل افرادا كمػا اف مجػري االنهػار مػثال تحػت
المحرؾ ك المحرؾ تحت القادر ك علي هذق فقس ما سواها.
فاالسماء نوعا لها ثلػث مراتػب :ادناهػا اسػماء الخلػق ك االحػداث ك هػي امػا
متعلقها الوجود ك ما يػػوؿ اليه فيجمعها اسم الرحيم ك هو اعم ك اشمل من جميع تلك
االسماء فاف الوجػود ك مػا يػػػوؿ اليػه كلهػا مػن بػاب الرحمػة المكتوبػة ك الرحمػة
الخاصة انظر الي اثار رحمة ا﵀ كيف يحيي االرض بعد موتها ك اما متعلقها الماهية
ك ما يػػوؿ اليها فكلها من باب النقمة ك يجمعها اسم المنتقم ك هذاف االسماف كالهما
تحت اسم الولي فا﵀ هو الولي فهو المتولي بامر جميع الوجودات ك الماهيات ك مػا
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يػػوؿ اليهما ك هو اكلي بهما فهو رحمة ا﵀ علي االبرار ك نقمته علي الفجار فالجنة ك
ما فيها ك اهلها كاقفة علي باب الرحمة ك النار ك ما فيها ك اهلها كاقفة علي باب النقمػة
ك اليخرج من هذين شيء ك اصحاب االعراؼ اما يػػولوف الػي احػدي هػاتين ك امػا
يعمل فيهم كل كاحد من هذين االسمين اذ هم قػوـ اسػتوت حسػناتهم ك سػيئاتهم ك
الجل المكافئة توسطوا ك اكسطها اسماء االضافة ك االرتباط كالعليم بما في الصدكر
ك السميع لالصوات ك البصير بالخفايا ك امثاؿ ذلك فيجمعها كلهػا اسػم الػرحمن الف
الرحمن علي العرش استوي اي علي الملك اسػتولي ك اسػتولي علػي مػا دؽ ك جػل
فهو يجمع جميع اسماء االضافة ك الخلق ك يحيط بكلها ك الجل ذلك اليجوز اطالقػه
علي غير ا﵀ ك هو اسم خاص با﵀ سبحانه لمعني عػاـ يعػم جميػع ملػك ا﵀ سػبحانه
غيبها ك شهادتها ك امرها ك خلقها فال شيء مما سوي ا﵀ مما قدـ عرصة الحػدكث اال
ك هو كاقف علي باب رحمة الرحمن ك لذلك قاؿ شيخنا االكحػد اعلػي ا﵀ مقامػه ك
رفع في الخلد اعالمه في خلقة المشية اف ا﵀ قبض من رطوبة الرحمة فهي الرحمػة
الرحمانية فالرحمن مستو علي عرش االمر ك الخلق ك ليس في مقاـ الصػفات صػفة
﵀ سػػبحانه اعلػػي منػػه ك اعظػػم ك اجػػل ك اكبػػر كاعليهػػا اسػػماء القػػدس ك التنزيػػه
كالقدكس ك السبوح ك المتعالي ك الجليل ك الكبير ك امثاؿ ذلك فيجمعهػا كلهػا اسػم
ا﵀ ك الجل ذلك كاف من االعالـ للذات المستجمعة لجميع الصفات باصنافها الثلثػة
ك صار يوصف بجميعها ك اليوصف به شيء فهو مهيمن علي جميع االصناؼ الثلثػة
مستعل عليها ك اعظم من كلهػا فهػو االسػم االعظػم االعظػم االعظػم ك الػرحمن هػو
االسم االعظم االعظم ك الرحيم هػو االسػم االعظػم فػي جانػب الرحمػة ك لمػا كػاف
البسملة اية الرحمة اشتملت علي هػذق االسػماء الثلثػة ك صػارت اقػرب الػي االسػم
االعظم من سواد العين الي بياضها ك خص ا﵀ سبحانه ا﵀ الذي هو اعلػي االسػماء ك
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الرحمن الذي هو اعلي الصفات بالذكر فقاؿ قل ادعوا ا﵀ اك ادعوا الرحمن ايا ما
تدعوا فله االسماء الحسني فاسم ا﵀ اكؿ مظهر للذات ك اكؿ داؿ عليها ك اكؿ منبئ
عنها فاف االسم ما انبأ عن المسمي فا﵀ اكؿ نبئ عػن ا﵀ ك اكؿ منبػئ عنػه ك الػرحمن
هو مقاـ اكؿ الصفات ك مبدؤ التعينات فهو مقاـ نفس ا﵀ القائمة فيه بالسنن ك صورة
اسم ا﵀ ك تمثله ك ظهورق في عرصة الصفات ك المؤدي عنه ك الشاهد منه علػي غيبػه
ك مظهر باطنه ك المفصل الجماله ك المبلغ عنه فهو خليفتػه ك القػائم مقامػه ك نفسػه ك
شقيقه الف الرضا

سئل عن االسم فقاؿ صػفة لموصػوؼ فاسػم ا﵀ ايضػا صػفة ك

الرحمن صفة فهما اخواف شقيقاف اال اف احػدهما اغيػب مػن اآلخػر ك احػدهما اشػد
اضمحالال في جنب الذات ك اشد حكاية من اآلخر فصار احدهما يؤدي عن الػذات
الي اآلخر ك هو يؤدي عن شػقيقه ك اخيػه المشػارؾ لػه فػي الوصػفية الػي الػرحيم ك
الرحيم يؤدي الي اهل الرحمة المكتوبة فالرحمن فػي مقػاـ العمػوـ ك الػرحيم فػي
مقاـ الخصوص ك الوقوؼ بين ظهراني اهل الرحمة فػالرحيم هػو االسػم الػذي بػه
رحم ا﵀ سبحانه المؤمنين اهل الرحمة ك المغفرة.
بالجملة غرضنا اف نبين لك كيفية تقػدـ االسػماء بعضػها علػي بعػض ك نعرفػك
االسم االعظم ك غيرق من االسػماء فػاف فهمػت فقػد لوحػت لػك باكضػال تلػويال ك اال
فراجع ك كرر النظر حتي تفهمه اف كتب لك فقد تبين لك في هذا الفصل احد شػركط
الذكر ك هو اف تعرؼ حاجتك ك داءؾ ثم تتفكر اك تتحصل انها من مفاضات اي اسم ك
من متعلقات ايها فتأخذ ذلك االسم ك تػدعو ا﵀ بػه فػاذا اردت الػرزؽ فقػل يػا رازؽ ك
تكرر ذلك ك تديم عليه الي اف ترزؽ الرزؽ ك التقل يا مانع فانه باب المنػع ك الحرمػاف
ك التقل انه اسم ا﵀ ك انا ادعو ا﵀ فاف ذات ا﵀ التدعي ك اسماء ا﵀ مخصصػة الليهػم اال
اف تدعو باالسم العاـ في الحاجة الخاصة فتقوؿ يا رحيم ارزقني يا قػدير ارزقنػي فانػه
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جايز اال اف ا﵀ سبحانه لميستعمل ذات االسػم العػاـ فػي االمػر الخػاص ك انمػا اكجػد
الشيء الخاص باالسم العاـ باالسم الخاص ك اف ا﵀ سبحانه يحب اف يؤتي مػن ابوابػه
الخاصة أالتري انه اليسع احػدا اف يقػوؿ انػي اكمػن بػا﵀ ك ال حاجػة لػي الػي رسػوؿ
ا﵀

اك يقوؿ اني اكمن برسوؿ ا﵀

ك ال حاجة لي الي علي

فػاف ا﵀ سػبحانه

فتال بابا خاصا المر خاص ك يحب اف يؤتي بابػه قػاؿ ك أتػوا البيػوت مػن ابوابهػا ك
المراد اف تأتي كل امر من كجهه ك ذلك اف خصوص حاجتك في خصوص الباب ك لػو
تفكرت في ظاهرق لوجدته سوء ادب بالنسبة الي السلطاف فتقوؿ له اني الارجػع الػي
من نصبته للكتابة اكتب لي انت ك اني الارجع الي من نصبته للنجارة انجػر لػي انػت ك
هكذا هذا ك قدس العالي يمنع من التعلق بحاجتك مػع خسػتها ك خساسػتك ك خساسػة
حاجتك تمنع من الوصوؿ الي العالي فأتوا البيوت من ابوابها ك تلك حػدكد ا﵀ ك مػن
يتعد حدكد ا﵀ فقد ظلم نفسه ك التنظر الي غيرؾ اعلي منػك قػد توسػل باسػم اعلػي
فلكل منا مقاـ معلوـ فكػل احػد يجػب عليػه التوسػل باسػم مقػارف مصػاقع اكجػد ا﵀
خصوصه ك خصوص حاجته به ك لو كجه ا﵀ االسم المقدس االعلي اليك الحترقت ك
فنيت ك يضمحل الخصوص ك يعدـ علي تجلي العموـ كما يضمحل القطرة في البحػر
ك يضمحل زيد في االنساف الكلي اذا ظهر له اي جاء في رتبتػه فػافهم ك التتعػد حػدؾ
رحم ا﵀ امرءا عرؼ قدرق ك لميتعد طورق فاف انت يا هػذا عرفػت حػدؾ ك مقامػك ك
عرفت االسم المتعلق بك ك بحاجتك توسل به الي ا﵀ سبحانه تنل حاجتك منػه تعػالي
شػػأنه ك يفػػيض ا﵀ سػػبحانه بػػه عليػػك فػػاذا اردت استضػػاءة يػػا هػػذا فعليػػك بالشػػمس
المصاقعة حتي تستضيء ك اف لمتر العرش بعينك كيػف تقػدر اف تستضػيء منػه ك اف
جعلك مثله حتي تراق فقد افناؾ فاف خصوصيتك ما انت عليػه مػن الكثافػة فػاف ذهبػت
ذهبت بكليتك ك اف نزؿ الي مرءاؾ فها هو الشمس الظاهرة فاستضئ منهػا ك ال قػوة اال
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با﵀ فافهم اف كنت تفهم ك اال فاسلم تسلم فهذا شرط كاحد من الذكر.
فصل :من الشركط معرفة المذكور ك معاني االسػماء ك مواقػع الصػفة ك اليهمػا
االشارة بقوله

في دعاء شهر رجب الليهم اني ا سألك بمعاني جميع ما يدعوؾ به

كالة امرؾ ك بقوله

من عرؼ مواقع الصفة بلغ قرار المعرفة ك قاؿ

يػا جػابر

عليك بالبياف ك المعاني فمن لميعرؼ معني ما يذكر هكذا يذكر ا﵀ ضاال فاف نفعػه
ذلك فمن فضل عاجل ك اال فاليستحق شيئا ك اعلم اف ا﵀ سػبحانه ك اف كػاف اليجػب
عليه شيء ك اليلتزـ بشيء لقدسه ك غنائه ك احديته ك لكن اكجب في حكمتػه علػي
نفسه امورا ك اخبر عنها في كتابه ك التحسبن ا﵀ مخلف كعدق رسله ك محاؿ في
الحكمػػة مخالفػػة ذلػػك ك اف كػػاف يجػػوز فػػي القػػدرة كقولػػه انمػػا يتقبػػل ا﵀ مػػن
المتقين ك اذكركني اذكركم ك ادعوني اسػتجب لكػم ك اكفػوا بعهػدي
اكؼ بعهدكم ك اف تتقوا ا﵀ يجعل لكم فرقانا ك امثاؿ ذلك مما كعد في كتابه
ك كعدق كاجب عليه فػي الحكمػة كفػاؤق ك تفضػل علػي انػاس بػامور ليسػت تجػب
بالحكمة النهم لميوفوا بعهدق ك لميقوموا بشرايط اخذت عليهم في الميثاؽ فحينئذ
انتقصت قابليتهم العملية فلميستحقوا من ا﵀ سبحانه شيئا فاف جاد عليهم بشيء فهو
ليس من باب االستحقاؽ بل من باب التفضل فمن الشرايط التػي يجػب بهػا القبػوؿ
في الحكمة ك اليتخلف اف قاـ به العبد معرفػة المػذكور ك معػاني االسػماء ك مواقػع
الصفة ك شرح ذلك اف ا﵀ سبحانه ذات احديػة التثنػي ك التجػزي التناسػب شػيئا ك
اليناسبها شيء ك التمتاز عن شيء ك التقع علي شيء ك اليقع عليها شيء يمتنع معهػا
سواها فليس لها صفة لشهادة كل صفة انها غير الموصوؼ ك شػهادة كػل موصػوؼ
انه غير الصفة ك ليس لها اسم مميػز داؿ عليهػا ك ال رسػم مشػخص لهػا عػن غيرهػا ك
الػحد تنتهي اليه ك هي غنية عما سواها منزهة عن االقتػراف بغيرهػا فهػي فػي نفسػها
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التحتاج الي اسم ك التتصف بصفة ك انما خلقت لنفسها اسػماء مخلوقػة فػي عرصػة
الخلق ليدعوها بها ك اظهرت صفات يثنو عليها بها قاؿ اميرالمػؤمنين

فػي خطبػة

له فمن كصف ا﵀ فقد حدق ك من حدق فقد عدق ك مػن عػدق فقػد ابطػل ازلػه ك فػي
الكافي عن ابيهاشم الجعفري قاؿ كنت عنػد ابيجعفػر الثػاني فسػأله رجػل فقػاؿ
اخبرني عن الرب تبارؾ ك تعالي له اسماء ك صفات في كتابه ك اسماؤق ك صفاته هي
هو فقاؿ ابوجعفر

اف لهذا الكالـ كجهين اف كنت تقوؿ هي هو اي انه ذك عدد ك

كثرة فتعالي ا﵀ عن ذلك ك اف قلت اف هذق االسماء ك الصفات لمتزؿ فػاف لمتػزؿ
يحتمل معنيين فاف قلت لم تزؿ عندق في علمه ك هو مستحقها فنعم ك اف كنت تقوؿ
لم يزؿ تصويرها ك هجاؤها ك تقطيع حركفها فمعاذ ا﵀ اف يكوف معه شيء غيرق بل
كاف ا﵀ ك ال خلق ثم خلقها كسيلة بينه ك بين خلقه ي تضرعوف بها اليػه ك يعبدكنػه ك
هي ذكرق ك كاف ا﵀ ك ال ذكر ك المذكور بالػذكر هػو ا﵀ القػديم الػذي لميػزؿ ك
االسماء ك الصػفات مخلوقػات ك المعػاني ك المعنػي بهػا هػو ا﵀ الػذي اليليػق بػه
االختالؼ ك ال االيتالؼ ك انما يختلف ك يأتلف المتجػزي فاليقػاؿ ا﵀ مختلػف ك
مؤتلف ك ال ا﵀ قليل ك ال كثير ك لكنه القديم ذاته الف ما سوي الواحػد متجػز ك ا﵀
كاحد ال متجز ك ال متوهم بالقلة ك الكثرة ك كل متجز اك متوهم بالقلة ك الكثرة فهو
مخلوؽ داؿ علي خالق له الخبر ،فتدبر فيه ك تيقن اف علمنا مأخوذ منهم ك نسير نحن
في طريقتهم بحوؿ ا﵀ ك قوته ك قوله

ك االسماء ك الصفات مخلوقات ك المعاني

فقوله ك المعاني عطف علي االسماء اي االسماء ك المعاني كلها مخلوقػات ثػم قػاؿ
كالمعنيبها اي باالسماء ك الصفات ك المعاني اذ ال معني للعبارة لو اخذ ك المعػاني ك
المعني بها هو ا﵀ فاف االماـ

متصد لعدـ تجزيه ك توحدق فاليحتمػل اف يقػوؿ اف

المعاني هي ا﵀ مع تكثرها هذا ك المعني فػي اللفػظ كػالركح فػي الجسػد ك كمػا اف
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االسماء ابداف متعددة مضػركبة بصػفة الحػدكث كػذلك اركاحهػا متعػددة مقترنػة
بابدانها مضركبة بصفة الحدكث فاالسماء ك الصفات ك معانيها كلها مخلوقػة ك انػت
تقصد بها ا﵀ سبحانه اي مرادؾ منها ا﵀ جل قدسه ك في خطبة الرضا

التي ركاها

في امالي الطوسي في اخرها لو تعلقت بها المعاني لقامت فيه اية المصنوع ك لتحوؿ
عن كونه داال علي كونه مدلوال عليه ليس في محاؿ القوؿ حجة ك ال فػي المسػئلة
عنه جواب ال اله اال ا﵀ العلي العظيم.
فاذا اردت فهم المعاني فاعلم بعد ما عرفت قدس ا﵀ عز ك جل عػن جميػع مػا
سواق كائنا ما كاف بالغا ما بلغ حتي عن االسماء ك الصفات ك العبارات ك االشارات اف
االسم ايضا صفة كما ركي عن الرضا

انه سئل عن االسم فقاؿ صػفة لموصػوؼ

كهذق الصفات اللفظيػة الفػاظ كضػعت لمعػاف كصػفية كمػا اف لفػظ االحمػر كضػع
لوصف االحمر للحقيقة الخارجية ك لفظ المتحرؾ كضع لوصف المتحرؾ للحقيقة
الخارجية فانا نري اف تلك الحقيقة اذا زاؿ عنها الحركة لمتسػم بالمتحركػة ك اذا زاؿ
عنها الحمرة لمتسم بالحمراء ك اذا عادت الصفة عاد االسم ك الحقيقة هي هػي علػي
كل حاؿ كما حققناق في ساير كتبنا ك علم مػن طريقتنػا ك علومنػا بطريػق البداهػة اف
االسماء موضوعة لظهور الشيء ال لذاته من حيث ذاته فالصفات موضوعة لظهػورق
سبحانه بتلك الصفة كما اف القائم موضوع لظهورؾ بالقيػاـ اك للقيػاـ مػن حيػث انػه
ظهورؾ ك القاعد موضوع لظهورؾ بالقعود اك القعود من حيث انه ظهورؾ فمادمػت
ظاهرا بالقياـ تسمي بالقائم فاذا زاؿ القياـ ك ظهرت بالقعود تسػمي بالقاعػد ك انػت
انت فموقع القػائم قيامػك ك موقػع القاعػد قعػودؾ ك كػذلك اذا ظهػر ا﵀ جػل ك عػز
بالخلق ك خلق يقاؿ له خالق ك اذا ظهر بالرزؽ ك رزؽ يقاؿ لػه رازؽ ك كػذلك سػاير
الصفات ك اذا لميظهر بصػفة لميسػم بػه فلػيس ا﵀ بخػالق فػرس لػه الػف رأس ك ال
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برازقه ك اف كاف له قدرة علي خلقه فرزقه كما انك اذا لمتقم لمتكن بقائم ك اف كاف
لك قدرة علي اف تقوـ فاذا قمت كصفت بالقائم ك كػذلك جميػع االسػماء ك الصػفات
اال اف من الصفات ما يتصف ا﵀ سبحانه به ك بضدق النهما كماالف كال في محله ك منها
ما اليتصف ا﵀ سبحانه بضدق النه نقص فاليقاؿ علم ك لميعلم ك قدر ك لميقػدر فعػدـ
االتصاؼ بالضد لعدـ ظهورق بضدها ال الجل اف المعني ذاته جل جالله ففي الحقيقػة
ال فرؽ بينهما في كوف اللفظ موضوعا للظهور ك انما الفرؽ بالظهور بالضد ك عدمه.
ك اما اسم الجاللة فهو موضوع للظهور االعظم االعظم االعظم االكؿ الذي هػو
الذات الظاهرة التػي جميػع الظهػورات بالنسػبة اليهػا ظهػور ك صػفة ك لهػا التػذكت
بالنسبة الي جميع ما سواها كائنا ما كاف بالغا ما بلغ اال انها صفة ﵀ سبحانه ك ظهور له
جل جالله ك يمتنع اف يظهر ابدا بضدق النه ال ضد له حتي يمكن الظهور بػه ك يمتنػع
فمعني اسم ا﵀ هو الظهور االكؿ ﵀ سبحانه الذي هو الذات في الذكات ك اف كانت
للذات ك اما ساير الصفات فمعانيها ك مواقعها الصفات الكونيػة الخارجيػة التػي عبػر
عنها بتلك االلفاظ فمعني الرحمن الرحمة الواسعة من حيث انها ظهػور ا﵀ ك معنػي
الرحيم الرحمة المكتوبة من حيث انها ظهور ا﵀ ك معني القػدير القػدرة مػن حيػث
انهػػا ظهػػور ا﵀ جػػل ك عػػز ك هكػػذا ك جميػػع المعػػاني ك المواقػػع مقػػاـ مػػن مقامػػات
اؿمحمد

كما نص عليه اخبارهم ك دؿ عليه صحيال االعتبار فاف باجماع الخاصة

ك العامة هم سالـ ا﵀ علػيهم اكؿ مػا خلػق ا﵀ اليسػبقهم سػابق ك اليلحقهػم الحػق ك
اليطمع في ادراؾ مقامهم طامع ك هم اشرؼ جميع مػا خلػق ا﵀ ك اقػدمهم ك اقػربهم
من ا﵀ سبحانه فهم الصػفات النعمػي ﵀ سػبحانه ك الظهػورات الكاملػة التامػة ك قػد
شرحنا ذلك في شرح دعاء سحر شهر رمضػاف مفصػال فعػن جػابر بػن عبػدا﵀ عػن
ابيجعفر

انه قاؿ يا جابر عليك بالبياف ك المعاني قاؿ فقلت ك ما البياف ك المعاني
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قاؿ

اما البياف فهو اف تعرؼ ا﵀ سبحانه ليس كمثله شي ء فتعبدق ك التشػرؾ بػه

شيئا ك اما المعاني فنحن معانيه ك نحن جنبه ك يدق ك لسانه ك امرق ك حكمه ك علمه ك
حقه اذا شئنا شاء ا﵀ ك يريد ا﵀ ما نريدق فنحن المثػاني الػذي اعطانػا ا﵀ نبينػا
كنحن كجه ا﵀ الذي يتقلب في االرض بين اظهركم فمن عرفنا فامامه اليقين ك من
جهلنا فامامه سجين ك لو شئنا خرقنا االرض ك صػعدنا السػماء ك اف الينػا ايػاب هػذا
الخلق ثم اف علينا حسابهم ك عن جابر بن يزيد الجعفي في حػديث طويػل يػا جػابر
تدري ما اثبات التوحيد ك معرفة المعاني اما اثبات التوحيد فمعرفة القديم الغايب
الذي التدركه االبصار ك هو يدرؾ االبصار ك هو اللطيف الخبير ك هو غيب بػاطن
ستدركه كما كصف به نفسه ك اما المعاني فنحن معا نيه ك ظاهرق فيكم اخترعنا من
نور ذاته ك فوض الينا امور عبادق الخبر ،فتبين ك ظهر انهم معاني اسماء ا﵀ ك صفاته
ك ظواهرق في عبادق ك ركي في قوله تعالي ك ﵀ االسماء الحسني فادعوق بها قاؿ
نحن كا﵀ االسماء الحسني التي اليقبل ا﵀ من احد اال بمعرفتنػا ك المػراد االسػماء
الكونية التي هي معاني االسماء اللفظية ك اليها االشارة ما في دعاء رجػب الليهم انػي
اسألك بمعاني جميع ما يدعوؾ به كالة امرؾ المأمونوف علي سػرؾ المستبشػركف
بامرؾ الواصفوف لقدرتك المعلنوف لعظمتك اسػألك بمػا نطػق فػيهم مػن مشػيتك
فجعلتهم معادف لكلماتك ك اركانا لتوحيدؾ ك اياتك ك مقاماتك التي ال تعطيػل لهػا
في كل مكاف يعرفك بها من عرفك ال فرؽ بينك ك بينهػا اال انهػم عبػادؾ ك خلقػك
فتقها ك رتقها بيدؾ بدؤها منك ك عودها اليك اعضاد ك اشهاد ك مناة ك اذكاد ك حفظة
ك ركاد فبهم مؤلت سماء ؾ ك ارضك حتي ظهر اف ال الػه اال انػت فبػذلك اسػألك ك
بمواقع العز من رحمتك ك بمقاماتك ك عالماتك اف تصلي علي محمػد ك اؿمحمػد
الدعاء ،ك نحن قد فصلنا شرح المعاني في كتابنا الفطرة السليمة فاف شئت فراجع .
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فاف اردت الذكر الحق ك ذكرت ا﵀ جل جالله باسم اك صفة اك سألته اك عزمت
عليه بواحد منها اك اثنيت عليه بثناء فتذكر معنػي مػا تػذكرق فػي قلبػك ك كمػا تػدعوق
باللفظ ك تجري اللفظ علي لسانك ك تجعله كسيلة ك ذريعة الي ا﵀ سػبحانه ك تػري ا﵀
منه ك فيه ك تريد ا﵀ الظاهر منه ك فيه من غير اف تعتمد علي اللفظ اك تقصدق بذاتػه ك اف
كنت تتوسل به ك كما انك تقوؿ يا زيد فتجري لفظ زيد علي لسانك ك تػدخل حػرؼ
النداء في الحقيقة الظػاهرة علػي لفػظ ك لسػت تريػد الػزاء ك اليػاء ك الػداؿ بوجػه مػن
الوجوق ك التعتمد عليها ك التقصدها ك التريد ك انما تريد الذات الخارجية ك تراها منها
ك فيهػػا ك قػػد غيبػػت الػػذات تلػػك الحػػركؼ التػػي هػػي الصػػفات حتػػي انػػك التراهػػا ك
التفهمها ابدا اال علي نحو الوسيلة ك الطريػق ك السػبيل ك تقػوؿ يػا قػائم ك لسػت تريػد
الحركؼ ك ال معناها الخارجي الذي هػو القيػاـ ك انمػا تريػد الػذات كحػدها ك تعتمػد
عليهػػا ك تقصػػدها حسػػب كػػذلك يجػػب اف تجعػػل معػػاني اسػػماء ا﵀ كالفاظهػػا اال اف
االلفاظ كسائل اللساف ك المعاني كسائل القلب ك كمػا انػك باللسػاف تتوسػل بااللفػاظ
الي االشخاص اك الػي ا﵀ سػبحانه يجػب اف تتوسػل بالمعػاني اليػه فػاف المعػاني فػي
االلفػػاظ كػػالركح فػػي الجسػػد ك اليكػػوف احػػدهما بػػدكف اآلخػػر تامػػا ك صػػفة التوسػػل
بالمعاني اف تحضر معني ما تدعوق به في قلبك ك تتوجه اليه كما توجه بدنك الػي اللفػظ
ك تري ا﵀ فيه كما تري ا﵀ في اللفظ ك تتمسك به ك تعتمد عليه كمػا تمسػكت بػاللفظ ك
اعتمدت عليه بالعرض ذلػك بػاف ا﵀ جػل جاللػه كمػا اليقتػرف باالبػداف ك التماسػه ك
التواجهه ك التقارنه كذلك اليقترف بػالقلوب ك التماسػه ك التواجهػه ك التقارنػه ك انمػا
غيبها بكثرة ظهورق منها ك فيها ك بها بحيػث فنيػت مػن نفسػها ك
يكوف ﵀ سبحانه مظاهر ي
ظهرت بربها ك ظهر ربها بها علي حذك قوؿ الشاعر ك ﵀ المثل االعلي:
فتشػػػاكال فتشػػػابه االمػػػر

رؽ الزجاج ك رقت الخمػر
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ك كأنمػػػا قػػػدح ك ال خمػػػر

فكأنمػػػا خمػػػر ك ال قػػػدح

فلما صارت كذلك صارت ﵀ ال لنفسها ك ال لغيرها كما قػاؿ ا﵀ سػبحانه ك الحمػد
كوته كما انك تنظر
﵀ رب العالمين فصارت جاهه جل جالله ك متوسله ك سبيله ك ي
الكػوة ك التقصػدها ك التعتمػد عليهػا ك
الكوة ك التري ي
كوة الي بستاف فتنظر من ي
من ي
منظرته كما انك تنظر بالمنظرة الي الخط ك منها ك تري الخط فيها ك مع ذلك التراهػا
فلو رأيتها كانت حجابا ال كصػلة ك ال كسػيلة ك ال سػبيال اليػه ك فػي الػدعاء الهػي قػد
امرتني بالرجوع الي اآلثار فارجعني اليك بكسوة االنوار ك هداية االستبصار حتي
ارجع اليك منها مصوف السر عن النظر اليها مرفوع الهمة عن االتكاؿ عليها الدعاء،
ك اية ذلك الكعبة التي جعلت قبلة لالناـ فمن قصدها بذاتها فهو عابد كثػن المحػة ك
من اعتقد انها ا﵀ فهو كافر البتة ك من اعتقد انه يعبد غير ا﵀ بالتوجه اليها فهو مشرؾ
اليه ك من اعتقد انه يعبد ا﵀ ك هي جهة العبادة ك الوصلة ك الوسػيلة ك يعبػد ا﵀ فيهػا ك
بها ك يري ا﵀ منهػا ك فيهػا النهػا كجػه ا﵀ فهػو مػن اصػحاب اميرالمػؤمنين

حقػا

ك كذلك امر معاني االسماء فانك اذا قلت يا رحمن تجري لفظه علي لسانك ك تريػد
ا﵀ به فاف لم تك تتعقل ك تفهم منه شيئا فنداؤؾ نداء ساق الق ك ال فرؽ في ذلك بينػك
ك بين النائم المنادي فاف صرؼ اللفظ قد جري علي لسانك ك لسانه معا ك انما الفرؽ
بين اليقظاف ك النائم فهم معني ما يقوؿ فاف قلت اقػوؿ يػا رحمػن ك احضػر فػي قلبػي
الذات فقد كفرت اذ اعتقػدت اف ا﵀ سػبحانه يػدرؾ بالقلػب بوجػه مػن الوجػوق ك
اليدركه االبصار ك هو يدرؾ االبصػار ك اف احضػرت شػيئا لػيس بمعنػي يػا رحمػن
فقلبك في كسوسة ال دخل لهػا بػذكرؾ كمػن يصػلي ك يبيػع فػي قلبػه ك يشػتري ك اف
احضرت معناق فمعناق الرحمة الواسعة فالبد ك اف تتوجه بقلبك الػي الرحمػة الواسػعة
من حيث ظهورها ﵀ ك ظهور ا﵀ سبحانه بها ك تتوسل بهػا الػي ا﵀ ك تقصػد ا﵀ منهػا ك
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فيها ك بها كما انك تقوؿ يا قائم ك تجري اللفظ علي لسانك ك تتصػور القيػاـ مػن حيػث
ظهورق للذات ك ظهور الذات بػه ك تػدعو الػذات فيػه ك بػه ك منػه ك ال سػبيل لػك الػي
الذات بغير ذلك انتهي المخلوؽ الي مثله ك الجأق الطلب الي شكله الطريق مسدكد ك
الطلب مردكد دليله اياته ك كجودق اثباته قاؿ ا﵀ سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا ا﵀ ك
ابتغوا اليه الوسيلة ك جاهدكا في سبيله لعلكم تفلحوف فامر ا﵀ جل ك عز بالتقوي من
ا﵀ في ترؾ الوسيلة فمن لميبتغ الوسيلة لميتق ا﵀ ك من لميتق ا﵀ لميتقبػل منػه لقولػه
انما يتقبل ا﵀ من المتقين فقاؿ اتقوا ا﵀ من التعطيل ك العبادة ضالال ك التمسك
بالشيء اذ اليمكن التمسك بالذات ك ترؾ الجهاد في سػبيله الػذي جعلػه بينػه ك بػين
خلقه ك جعل السلوؾ فيه موصال اليه ك ابتغوا اليه الوسيلة ك جاهدكا في سبيله لعلكم
تفلحوف فمن ترؾ االبتغاء ك الجهاد في سبيله بالػذات ك الصػفات ك الػنفس ك المػاؿ
اليفلال ثم شرح تارؾ هذين ك صرح الهل الذكاكة بكفرهم فقاؿ بال فصل اف الذين
كفركا يعني بما ذكرت ك لميمتثل امري لو اف لهم ما في االرض جميعا ك مثله معه
ليفتدكا به من عذاب يوـ القيمة ماتقبل منهم ك لهم عذاب اليم يريدكف اف يخرجوا من
النار ك ما هم بخارجين منها ك لهم عذاب مقػيم بالجملػة مػن جملػة شػركط الػذكر ك
قبوله معرفة المعاني ك مواقع الصػفات ك قػد اشػرنا بقػدر مػا يمكػن فترقػب البػاقي فػي
موضع اخر فقد يكوف شتات الحكمة احسن من اجتماعها.
فصل :ك من شػركط الػذكر التخلػق ك ذلػك مػن المكمػالت القويػة ك يوجػب
سرعة التأثير ك ذلك اف يتخلق الذاكر بمعني ذكرق ك يكوف بالنسػبة الػي ربػه ك الػي
ساير الخلق علي حسب معني ذلك االسم اك الصفة التي يذكرق مثال اذا ذكر الػذاكر
الجواد ينبغي اكال اف يؤدي ما لديه من حقوؽ الناس ك يػؤدي مػا عليػه مػن الزكػوة ك
الخمس ك النذكر ثم يجود بالصػدقات علػي اخوانػه الػذين دكنػه ك يواسػي اخوانػه
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المساكين له في الدرجة ثم يؤثر اخاق الذي هو اعلػي منػه ك لػو كػاف بػه خصاصػة ك
يجود بماله ك جاهه ك نفسه في سبيل ا﵀ ك اليبخل بشيء منه في سبيله ك يري المػاؿ
ك النفس ماؿ ا﵀ يضعه حيث امرق ا﵀ فاذا بلغ هذا المبلغ صلحت نفسػه للتوجػه الػي
اسم ا﵀ الجواد ك ناسب المراة الشاخص ك لمتغير الشبال فوقع فيهػا المثػاؿ ك حصػل
الكمػػاؿ ك اف كانػػت المػػراة مصػػبوغة مشػػكلة علػػي خػػالؼ الشػػاخص ك قابػػل بهػػا
الشاخص انطبع فيها مثاؿ الشاخص علي حسب قابلية المراة ك انعكػس منهػا المثػاؿ
علي خالؼ هيئة الشاخص كما صنعت االفرنج مراة كػل مػن ينظػر فيهػا يػري فيهػا
صورة الخنزير اك الكلب ك ذلك انهم ينقشوف عليها نقػش خنزيػر فيحكػوف خػارج
الصورة حتي ينحػرؼ عػن المقابلػة ك يبقػي مواضػع داخػل الصػورة مقابلػة للنػاظر
المقابل فاذا نظر فيها الناظر انطبػع الشػبال فػي المقابػل دكف المنحػرؼ بالجملػة اذا
رأي الناظر فيها صورة الخنزير دهش ك صنعوا ذلك ضحكة ك سخرة لهم فاذا قابلػت
مراة اخري بهػذق المػراة انعكػس مػن االكلػي فػي الثانيػة صػورة الكلػب ك كػذلك
الذاكر اذا كاف متصفا بالبخل كانت نفسه متوجهة الي السػجين منحرفػة عػن عليػين
فكلما ذكر الجواد بلسانه فانما هو منحرؼ بقلبػه ك اف سػأؿ الجػود مػن ا﵀ سػبحانه
تمن اليستجاب فاف النفس التي هي اعظم مراتػب السػائل متوجهػة
فانما هو محض ي
الي سجين ك الي مبدء البخل الذي هو عدك اؿمحمد

ك لذلك انعكس فػي مػراة

نفسه صورته ك استخرج من قوة نفسه بذلك العدك فعلية البخل فما داـ هػذق الفعليػة
ظاهرة منها يكوف المرجال الذي هو العدك عامال فيها فاعال ك هي منفعلة عندق متأثرة
منه فاليؤثر فيها ذكر الجواد بوجه من الوجوق فانها غير مريدة له ك غير متوجهة اليػه
ك غير داعية اياق ك غير ذاكػرة لػه فكيػف ينتفػع بػذكر الجػواد ك امػا اذا صػور مراتػه
بصورة الجواد بامتثاؿ الشرع الذي هو صورة جميع االسماء ك الصػفات ك المتصػف
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به بتمامه ك كماله يكوف مظهر جميع اسماء ا﵀ ك صفاته ك هو المعصوـ الكامػل فػاذا
صورها بصورة الجػواد فهػو المتوجػه الػي مبػدء الجػود ك معنػي الجػواد ك المقابػل
بمراته اليه فينطبع فيها مثاؿ اسم ا﵀ الجواد فيتنور بنورق ك يتشػكل بشػكله ك يتصػور
بصورته فاذا داكـ عليه تطبع عليه الي اف يصير طباعه فيصدر منه افعػاؿ ا﵀ الجػواد ك
يتصرؼ في الملك باسم ا﵀ الجواد فيقدر علي عطاء ما يشاء كيػف يشػاء رب هػب
لي ملكا الينبغي الحد من بعدي انك انت الوهاب بالجملة يصير اسم ا﵀ الجػواد ك
يجري منه ك علي يديه ما يجري من اسم ا﵀ الجواد فيكوف مثله عنػد االسػم االعلػي
كالصورة في المراة عند الشاخص ال فرؽ بينها ك بينه اال انها عبدق ك فرعػه قائمػة بػه
فاالسم االعلي يقوؿ عن نفسه ك االسػم االدنػي يػركي عػن العػالي ك لكػن القػوؿ ك
الداللة كاحدة ك الثمرة كاحدة ك ذلك ثابت له ما كاف متخلقا متوجها ذاكػرا متػذكرا
فاف خالف خولف به اكفوا بعهدي اكؼ بعهدكم فافهم.
فاذا اردت تأثير االذكار الكامل فانظر في معني االسػم ك صػفته ثػم انظػر فػي
نفسك فما فرطت في تلك الصفة في سوالف االياـ ك له قضػاء فاقضػه ك اعػزـ علػي
العمل به فػي حقيقتػك ك عقلػك ك ركحػك ك نفسػك ك طبعػك ك مشػاعرؾ ك بػدنك
جميعا في كل رتبة بحسبه ك علي ما يناسػبه ثػم اشػتغل بالػذكر عػن عمػد ك قصػد ك
توجه الي معناق كما ذكرنا ك داكـ عليه فانك تنتفع بػه انتفاعػا بينػا كاضػحا ك اعلػم اف
الواجب علي السػالك الػي ا﵀ الصػدؽ معػه فػي المػواطن ك عػدـ مخادعػة ا﵀ فانػه
مخادعة نفسه يخادعوف ا﵀ ك الذين امنػوا ك مايخػدعوف اال انفسػهم ك مايشػعركف
كالصادؽ اليخوف ك اليخادع ك اليماكر ك اليرائي ك اليسامع اال ﵀ الػدين الخػالص
فذلك من الشركط العظيمة ك عمدة عدـ تأثير االذكػار عػدـ التخلػق ك مثػل الػذاكر
غيرالمتخلق كالمستغفر المقترؼ للسيئات ك التائب المباشػر للموبقػات ك هػو الػي
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االستهزاء اقرب من العبادة نعوذ با﵀.
فصل :ك من الشركط العظيمة الخلوة ك االنقطاع عما سػوي المقصػود فانػه مػن
البديهيات اف ا﵀ سبحانه لميجعل لرجل من قلبين في جوفه يتوجه بقلب الي الػدنيا
ك اهلها ك ما فيها من االحمر ك االصػفر ك بقلػب الػي المػذكور بالػذكر فمػا لميتخػل
االنساف ك ينقطع عما سوي محبوبه ك مقصودق ك مذكورق اليقػدر علػي التفػرغ الػي
الذكر ابدا ك المشتغل بشػيء هػو نػاس لغيػرق البتػة ك المشػتغل الػي مػا يػراق عينػه ك
يسمعه اذنه من الدنيا ك ما فيها هو بنسياف ا﵀ اليق ك بجرياف قولػه تعػالي نسػوا ا﵀
فانسيهم انفسهم اكلي ك احري ك النسياف ك الذكر نقيضاف اليجتمعاف في قلب في
اف كاحد فمن اراد ذكر ا﵀ تعالي البد ك اف ينسي ما سواق فكمػاؿ الخلػوة اف يتخلػي
عما سوي ا﵀ سبحانه حتي ينسيها بالكلية ك يفرغ قلبه عنها اذ رب جالس في الخلوة
ك هو في الجمع ك المؤل ك رب منزك ك هو في الوسػط اذا كػاف قلبػه مشػغوال بالػدنيا ك
اهلها فكماؿ الخلوة اف يتخلي عن الخلق حتي ينسيهم بالمرة فاليجػري فػي خػاطرق
ذكر شيء منه فعند ذلك يمكنه التوجه الي ا﵀ جل جالله ك في مناجاة النبي

قاؿ

يا رب كيف ادكـ علي ذكرؾ فقاؿ بالخلوة عن الناس ك بغضك الحلو ك الحامض ك
فراغ بطنك ك نيتك عن الدنيا انتهي ،ك التوجه الي ا﵀ تعالي مع العشرة مع الخلق هو
شأف من اليشغله شأف عن شأف ك شأف من اليػري نػورا اال نػورق ك اليسػمع صػوتا اال
صوته ك اما غيرق فهيهات هيهات اليمكن له التوجه الػي ا﵀ بكليتػه ك لػذلك ركيػت
اخبار في مدح التخلػي عػن الخلػق اتبػرؾ بػذكر مػا تيسػر منهػا ففػي الوسػائل عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ اف قدرتم اف التعرفوا فافعلوا ك ما عليك اف لميثن الناس عليك ك

ما عليك اف تكوف مذموما عند الناس اذا كنت عند ا﵀ محمودا الي اف قاؿ اف قدرت
علي اف التخرج من بيتك فافعل فاف عليك في خركجك اف التغتاب ك التكػذب ك
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التحسد ك الترائي ك التتصنع ك التداهن ثم قاؿ نعم صومعة المسلم بيته يكف فيػه
بصرق ك لسانه ك نفسه ك فرجه الحديث ك عن ابيالحسن موسي بػن جعفػر

فػي

حديث طويل انه قاؿ يا هشاـ الصبر علي الوحدة عالمة قوة العقل فمن عقل عن ا﵀
اعتزؿ اهل الدنيا ك الراغبين فيها ك رغب فيما عند ا﵀ ك كاف ا﵀ انسه في الوحشة ك
صاحبه في الوحدة ك غناق في العيلة ك معزق من غير عشيرة ك عن اميرالمػؤمنين
طوبي لمن لزـ بيته ك اكل كسرته ك بكي علي خطيئته ك كاف من نفسه في تعب ك
الناس منه في راحة ك عنه

ثلث منجيات تكف لسانك ك تبكي علي خطيئتػك ك

يسعك بيتك ك عن علي بن مهزيار رفعه قاؿ يأتي علي النػاس زمػاف تكػوف العافيػة
عشرة اجزاء تسعة منها في اعتزاؿ الناس ك كاحدة في الصمت ك في مصباحالشريعة
عن الصادؽ

صاحب العزلة متحصن بحصن الله ك متحرس بحراسته فيا طػوبي

لمن تفرد به سرا ك عالنية ك هو يحتاج الي ع شرة خصاؿ علم الحق ك الباطل ك تحبب
الفقر ك اختيار الشدة ك الزهد ك اغتناـ الخلوة ك النظر في العواقب ك رؤية التقصػير
في العبادة مع بذؿ المجهود ك ترؾ العجب ك كثرة الذكر بال غفلة فاف الغفلة مصطاد
الشيطاف ك رأس كل بلية ك سبب كل حجاب ك خلوة البيت عما اليحتػاج اليػه فػي
الوقت قاؿ عيسي بن مريم

اخزف لسانك لعمارة قلبك ك يسعك بيتك ك يفر مػن

الريا ك فضوؿ معاشك ك استحي من ربك ك ابك علي خطيئتك ك يفر من الناس فرارؾ
من االسد ك االفعي فػانهم كػانوا دكاء ك صػاركا اليػوـ داء ثػم اتػق ا﵀ متػي شػئت
كعنه

اطلب السالمة اينما كنت ك في اي حا ؿ كنت لػدينك ك قلبػك ك عواقػب

امورؾ في ا﵀ عزكجل فليس من طلبها كجدها فكيف من تعػرض للػبالء ك سػلك
مسالك ضد السالمة ك خالف اصولها بل رأي السالمة تلفا ك التلف سالمة ك السالمة
قد عزت في الخلق في كل عصر خاصة في هذا الزماف ك سبيل كجودها في احتماؿ
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جفاء الخلق ك اذيته م ك الصبر عند الرزايا ك خفة المػػوف ك الفرار عن اشياء تلزمك
رعايتها ك القناعة باالقل من الميسور فاف لمتكن فالعزلة فػاف لمتقػدر فالصػمت ك
ليس كالعزلة فاف لم تستطع فالكالـ بما ينفعك ك اليضػرؾ ك لػيس كالصػمت فػاف
لم تجد السبيل اليه فاالنقالب في االسفار من بلد ا لي بلد ك طرح النفس في براري
التلف بسر صاؼ ك قلب خاشػع ك بػدف صػابر قػاؿ ا﵀ تعػالي اف الػذين تػوفيهم
الملئكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في االرض قالوا ألمتكن
ارض ا﵀ كاسعة فتهاجركا فيها ك انتهز نعيم عباد ا﵀ الصالحين ك التناقش االشكاؿ
ك التنازع االضداد ك من قاؿ لك انا فقل انت ك التدع في شيء ك اف احاط به علمك
ك تحققت به معرفتك ك التكشف سرؾ اال علي اشرؼ منك في الدين ك اني تجػد
الشػػرؼ ك اذا فعلػػت ذلػػك اصػػبت السػػالمة ك بقيػػت مػػع ا﵀ عزكجػػل بػػال عالقػػة
كفيارشػادالقلوب للػديلمي ركي سػفياف الثػوري قػاؿ قصػدت جعفػر بػن محمػد
الصادؽ

فاذف لي في الدخوؿ فوجدته في سرداب ينزؿ اثنيعشر مرقػاة فقلػت

يا بن رسوؿ ا﵀ انت في هذا المكاف مع حاجة الناس اليك فقاؿ يا سفياف فسد الزماف
ك تن يك ر االخواف ك تقلبت االعياف فاتخذنا الوحدة سكنا أمعك شيء تكتب قلت نعم
فقاؿ اكتب شعرا:
ال تجػػػزعن لوحػػػدة ك تفػػػرد

ك من التفرد في زمانك فػازدد

فسػد االخػػاء فلػػيس ثػػم اخػػوة

اال التملػػػق باللسػػػاف ك باليػػػد

ك اذا نظرت جميع ما بقلػوبهم

ابصرت ثم نقيػع سػم االسػود

فاذا فتشػت ضػميرق عػن قلبػه

كافيت منػه نقيػع سػم االسػود

ك عن اميرالمؤمنين

مداكمة الذكر خلصاف االكلياء مالزمة الخلوة دأب الصلحاء

الحاث ة علي الخلوة ك االعتزاؿ.
الي غير ذلك من االخبار ك اآلثار ي
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ك اعلم اف العلماء لما نظركا في هذق االخبار ك االخبارالحاثي ة علػي المعاشػرة ك
مؤالفة الناس ك االهتماـ بامورهم ك عيادة مرضػاهم ك تشػييع جنػايزهم ك احيػائهم ك
تلقػػيهم ك حضػػور مجالسػػهم ك مسػػاجدهم ك زيػػارتهم ك اداء حقػػوقهم ك امثػػاؿ ذلػػك
اختلف اراؤهم في جمعها ك كضع كل منهػا موضػعه فكػل جمػع بينهػا علػي حسػب
فهمػػه ك مزاجػػه ك االخبػػار صػػريحة ناديػػة بػػاختالؼ احػػواؿ الخلػػق ك اغراضػػهم ك
حوائجهم ك مراتبهم ك ليس في كالـ الحجج

اختالؼ ك نحن نذكر لػك بحػوؿ

ا﵀ ك قوته ما تعرؼ به موضع كل كاحد منها ك نبين لطيف اشاراتهم عليها.
اعلم اف الجمع بػين هػذق االخبػار بوجػوق :منهػا اف الواجػب علػي المػؤمن اف
يكوف عبدا ﵀ سبحانه عامال الجله خادما له مخلصا فيه رائيػا ربػه فػي جهػة الخدمػة
حاضر القلب متوجها اليه متقربا اليه ممتثال امػرق ك نهيػه اليتحػرؾ ك اليسػكن اال بػه
فمن كاف يمكنه اف يخدـ ربػه هكػذا معاشػرا للخلػق مؤديػا لحقػوقهم كمػا يخدمػه
فسػي اف عنػدق الخػالء ك المػالء فػذلك اليحتػاج الػي
هكذا في الخلوات بال تفػاكت ي
االعتزاؿ ك التخلي بل االفضل له المعاشرة ك تحمػل المحنػة لهدايػة النػاس ك لػذلك
لميؤمر االنبياء حاؿ بعثتهم ك االكصياء باالعتزاؿ عن الخلق ك لو اعتزؿ االبػرار بقػي
الفجار بال هػاد لهػم ك لميقػم ﵀ حجػة علػي خلقػه ك لميعػرؼ الحػق مػن الباطػل ك
لفسػػدت السػػموات ك االرض فانهمػػا خلقػػا للحػػق ك بػػالحق فلميمػػدح االعتػػزاؿ الجػػل
اكلئك االبطاؿ ك اما من كاف ضعيف النفس ك يري انه اليملك نفسه في المالء حتي يقػع
في الخطيئة ك الغفلة عن ا﵀ جل ك عز ك اما فػي الخلػوة فيػأمن مػن الخطايػا ك الغفػالت ك
يعبد ا﵀ علي الوجه الذي امر به فذلك يجب عليه االعتزاؿ عن الخلق ك ما عليه اف يهلػك
الناس جميعا قاؿ ا﵀ سبحانه عليكم انفسكم اليضركم من ضػل اذا اهتػديتم ك قػاؿ
اف ارضي كاسعة فاياي فاعبدكف اي اف لميمكػنكم العبػادة هنػا فهنػاؾ فيجػب عليػه
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االعتزاؿ ك ترؾ جميع المعاشرات المباحة ك المندكبة الليهػم اال اف يجػب امػر المحػيص
له عنه فيطلع ك يباشر ثم يعتزؿ لحفظ نفسه عن الوقوع في الموبقات.
ك اف قلت اف في المعاشرة مندكبات ك هي مرغػوب فيهػا ك قػد نػدب الشػارع
اليها ك كعد عليها ثوابات عظيمة قلت فػي االعتػزاؿ ايضػا منػدكبات مػن الػذكر ك
الفكر ك التفرغ للعبادة فليس اذا ترؾ تلك المندكبات في العشرة خوفػا مػن الوقػوع
في المعاصي معها الي مندكبات الخلوة التي اليخاؼ فتنة معهػا كػاف تاركػا لالكلػي
بل هو عامل باالكلي فالعزلة المثاؿ ه ؤالء اكلي من العشرة البتة.
ك منها اف االنساف اذا رأي في نفسه ضعفا ك علم انػه يقػع بالعشػرة فػي الفػتن ك
المهالك ك المعاصي ك الخطايا ك يري انه اذا اعتزؿ امػن مػن تلػك الموبقػات ك سػلم
نفسه ك اف لميعمل بعبادات الخلوة فذلك ايضا يكوف االعتػزاؿ بالنسػبة اليػه اكلػي ك
اف فاته مندكبات العشرة فاف العمل بالمندكبات مع الوقوع في الخطايا ال خير فيها اذ
فعل المندكب مستحب ك ترؾ الخطيئة كاجب فاف لميقػدر علػي تػرؾ الخطيئػة فػي
المؤل كجب عليه حبس النفس في الخؤل حتي يأمن البوائق ك لعمري لػو لميكػن فػي
االعتزاؿ غير انه اليؤذي احدا ك اليغتاب ك اليسمع غيبة ك اليشتم ك اليظلم ك اليأكل
ماؿ احد ك اليماري السفهاء ك الينظر نظرا محرما ك اليسػمع محرمػا ك اليمشػي الػي
محرـ ك اليتعلم عصيانا ك اليهػوف عنػدق المعاصػي برؤيػة الهتػاكين ك اليػزداد حبػه
للدنيا بمعاشرة احباء الدنيا ك ابنائها ك يفرغ من بوايق ثلث دينه فاف ثلػث الػدين فػي
معاملة ا﵀ ك حججه ك ثلثه في معاملة نفسه ك ثلثه في معاملػة الخلػق لكفػي بػه فضػال
الليهم اذا عرض كاجب فذلك ال اعتزاؿ منه ك يجب عليه المباشرة ك اما في غيرق فلػو
لميكػػن فػػي العزلػػة اال حفػػظ ثلػػث دينػػه عػػن الموبقػػات لكفػػي ك اليػػه يشػػير كػػالـ
اميرالمؤمنين

طوبي لمن لزـ بيته ك اكل كسرته ك بكي علي خطيئته ك كاف من
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نفسه في تعب ك الناس منه في راحة ك من الػذي عػرؼ نفسػه ك داءهػا ك دكاءهػا ك
زعم انه يقدر علي حفظ نفسه من موبقات العشرة الليهم اال العمياف الذين اليعرفوف
دقايق العصياف فانهم لعدـ معرفتهم بالعصياف ك فساد انفسهم يظنوف عػدـ عصػيانهم
اذا لميرتكبوا الكباير ك الصغاير الظاهرة بابػدانهم فوضػع لهػم منػدكبات العشػرة ك
لوال اكلئك لفسد النظاـ ك لوال الحمقاء لخربػت الػدنيا ك نظيػر ذلػك مػا قػاؿ رسػوؿ
ا﵀

في االبل تلك اعناؽ الشياطين ك يأتي خيرها من جانبها االشئم قيل اف سمع

الناس هذا تركوهػا قػاؿ اذا اليعػدمها االشػقياء الفجػرة انتهػي ،ك المػراد اف النػاس
اصناؼ ك بهم يعمر الػدنيا ك اف ا﵀ سػبحانه خلػق للعشػرة ك اداء حقوقهػا قومػا ك امػا
االذكياء المتنبهوف البصيركف بعلل النفس ك ادكائها ك حيلها فيركف انهم يهلكوف في
العشرة ك يأمنوف بوائقها فػي العزلػة فاكلئػك الواجػب علػيهم العزلػة ك امػا الغػافلوف
الذين اليعقلوف تلك المحن ك يعلموف ظاهرا من الحيوة الدنيا ك هم عن اآلخػرة هػم
غػػافلوف فيعاشػػركف الخلػػق ك يحبونهػػا ك اليملكػػوف انفسػػهم عنهػػا ك يشػػتهونها ك
اليعقلوف ضراءها ابدا لدقتها فوضع الكلئك مندكبات يقوـ بهم مدينػة المسػلمين ك
تلك لهم فػي مقػامهم عبػادة ك لػو تركوهػا لتركػوا العبػادة أالتػري اف االحسػاف الػي
المسلمين عبادة ك انه ال شك اف تنقية بالوعة مسلم قربة الي ا﵀ عبادة فهػل تػري انػه
غيرسري اف يترؾ العبادات المندكبة ك الطيب ك الطهر
سري اك
ي
يستحب لكل مؤمن ي
ك لبس النظيف ك حضور مواضع العبادة ك الذكر ك الفكر جميعا ك يشتغل عمػرق فػي
تنقية بالوعة المسلمين علي انها عبادة ك هل ترضي لنفسك ذلػك ألسػت تقػوؿ انػي
اشتغل بعبادة اخري انظف من ذلك ك اطيب ك اف ذلك لمن ال مركة لػه ك ال قػدر مػن
المسػلمين ك هػػل سػمعت بنبػػي اك كصػػي نبػي اك كلػػي اشػػتغل بػاداني االمػػور التػػي
يستنكرها الطباع السليمة ك اهل المركة فلعمرؾ اف قوما من المؤمنين يركف مساكرة
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الناس ك معاشرتهم ك تحمػل اذاهػم ك استشػماـ نػتن اعمػالهم ك اقػوالهم ك اخالقهػم
بمنزلة عمل ذلك الكناس فتلك ك اف كانت مستحبة اال انهم اليسػتبدلوف الػذي هػو
ادني بالذي هو خير ك يركف الخلوة في مكاف نظيف بطهارة سػابغة ك طيػب ذكػي ك
االشتغاؿ بالفكر ك النظر فػي اآلفػاؽ ك االنفػس ك الػذكر ك مجالسػة ا﵀ جػل ك عػز ك
مشاهدة انوار جماله احسن من الجنة باسرق فضال عن الػدنيا ك يتنزهػوف عػن كػنس
الدنيا ك تنقية بالوعتها نعم هو ثواب ألنوؼ مسكرة ك انفاس منتنة ك نفوس غير انفػة
من رذائل االعماؿ ك اداني الخصاؿ ك اف ا﵀ سبحانه لما رأي العالم يحتاج الي انػواع
العمل خلق لكل عمل اهال ك له في كل رتبة امر ك نهي فمن امتثل في رتبته امرق فيها
فقد عبد ا﵀ ك له ثوابه.
ك اعلم اف اآلخرة شبيهة بالػدنيا ك لقػد عل مػتم النشػأة االكلػي فلوالتػذكركف
كانبار التبن يسوي مبلغا يسوي اضعافه فص ماس ك مع ذلػك فػي التػبن دنائتػه ك فػي
الفص رفعته ك كذلك الثواب فرب ثواب لو اشتغلت به دهرا لميساك عمال اخػر فػي
ساعة تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة ك زيارة الحسػين

افضػل مػن سػبعين

حج ة ك سبعين عمرة ك علي هذق فقس ما سويها فاعتزؿ من الناس يا اخي الضعيف ك
دع المالء الهلها ك انج نفسك من المهالك فال خير في نافلة اضرت بػالفرايض كمػا
قاؿ اميرالمؤمنين

ال قربة في النوافػل اذا اضػرت بػالفرايض ك دع مػن اليعقػل

الفرايض ك شأنه.
ك منها اف العشرة حسػنة اذا صػلال الزمػاف ك صػلال اهلػه فكػانوا ردءا للتػدين ك
اعوانا للتقوي ك اخوانا ناصرين لك علي الشياطين ك اما اذا صػار اهػل الزمػاف اعػداء
الدين ساعين في اطفاء نور رب العالمين ك اعػواف الشػياطين مػانعين للمػؤمنين عػن
الذكر ك الفكر ك العبادة ك الزهد ضالين مضلين عاصين داعين الػي العصػياف كجػب
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الفرار منهم كما يفر المرء من االسد ك انت لو تػدبرت فػي هػذق االزمػاف لمتجػد
نفسا كاحدة في الف نفس بل الوؼ تكوف غير مانعة عن التقوي ك الدين،
ك كجػػػه االرض مغبػػػر قبػػػيال

تغيػػرت الػػبالد ك مػػن عليهػػا
ك لنعم ما قاؿ الشاعر:
ك اخػػػواف حسػػػبتهم دركعػػػا

فكانوهػػػا ك لكػػػن لالعػػػادي

حسػػػػبتهم سػػػػهاما صػػػػائبات

فكانوهػػػػا ك لكػػػػن للفػػػػؤاد

ك قالوا قد صػفت منػا القلػوب

فقد صدقوا ك لكن عن كدادي

ك راجع اشػعارا كتبهػا الصػادؽ

للسػفياف ك نحػن لمنجػد احػدا فػي هػذا الزمػاف

عاشرته ساعة اال مانعا لخير يفوتك بسببه اك مزينا شرا في نظػرؾ ك ال اقػل مػن ذكػر
الدنيا ك اكاذيب من اداب نفاقية ك اغفالك عن ا﵀ اك غيبة يغتابونها اك كذب اك بهتاف
اك هزؿ اك تػزيين للػدنيا اك اباطيػل تضػر ك التنفػع اك شػبهات فػي الػدين فضػال عػن
كلمات كفر ك زندقة يتداكلونها ك اليشعركف فما حسن هذق المعاشػرات ك اف كػاف
مؤمن كاحد فيهم بعد كاحد يكوف معينك في الدين ك يذكرؾ ا﵀ رؤيته ك يزيػد فػي
علمك منطقه ك يرغبك في اآلخرة عمله فػذلك بمنزلػة الػنفس ك العػين ك ال اعتػزاؿ
عنه ك الينافي عشرته االعتػزاؿ ك ال اعتػزاؿ عػن الحػق ك اهلػه ك انمػا االعتػزاؿ عػن
الشيطاف ك اتباعه ك ذلك اهل للحق ك انتما معتزالف ك لكن اني ك اني تلك نفػوس قػد
مقتوا الدنيا ك اهلها ك زهدكا فيها ك تركوها الهلها فاتخذكا قفػار االرض مأمنػا لهػم ك
حصنا حصينا عن جنود ابليس ك من شر امثالنا ففي الكػافي عػن مهػزـ االسػدي قػاؿ
قػاؿ ابوعبدا﵀

يػا مهػزـ شػيعتنا مػن اليعػدك صػوته سػمعه ك الشػحناق يديػه ك

اليمتدح بنا معلنا ك اليجالس لنا عائبا ك اليخاصم لنا قاليا اف لقي مؤمنا اكرمػه ك اف
لقي جاهال هجرق قلت جعلت فداؾ فكيف اصنع بهؤالء المتشيعة فقاؿ فيهم التمييز
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ك فيهم التبديل ك فيهم التمحػيص تػأتي علػيهم سػنوف تفنػيهم ك طػاعوف يقػتلهم ك
اختالؼ يبددهم شيعتنا من اليهر هرير الكلب ك اليطمع طمػع الغػراب ك اليسػأؿ
عدكنا ك اف مات جوعا قلت جعلت فداؾ فاين اطلب ه ؤالء قاؿ في اطراؼ االرض
اكلئك الخفيض عيشهم المنتقلة ديارهم اف شهدكا لميعرفوا ك اف غابوا لميفتقدكا ك
من الموت اليجزعوف ك في القبور يتزاكركف اف لجأ اليهم ذك حاجة منهم رحمػوق
لنيختلف قلوبهم ك اف اختلف بهم الدار الخبر ك لنعم ما قاؿ الشاعر:
اخفاهم عن عيوف النػاس اجػالال

﵀ تحت قبػاب العػرش طائفػة

فار كف منا ك من امثالنا فرار المعزي من االسد ك تاركوننػا مػع االشػرار فػاين
فاكلئك ي
لك بمؤمنين كذلك ركي انه قالت الحواريوف يا ركح ا﵀ من نجػالس قػاؿ جالسػوا
من يذكركم ا﵀ رؤيته ك يزيد في علمكم منطقه ك يػرغبكم فػي اآلخػرة عملػه ك قػد
نهونا سادتنا صلوات ا﵀ عليهم عن معاشرة جماعة اجمع صػفاتهم لػك مػن غيػر ذكػر
احاديثها الدائها الي الطوؿ فػي غيػر محلػه ك هػم اللئػيم االحمػق ك الشػرار ك الفػاجر ك
الكذاب ك العبيد ك السػفلة ك الفاسػق ك البخيػل ك قػاطع الػرحم ك االنػذاؿ ك االغنيػاء ك
النساء بالمحادثة ك اهل التهمة ك اهل البدع ك من التنتفػع بدينػه اك دنيػاق ك المجػذكـ ك
السكراف ك عامل التماثيػل ك الالعػب بػالنرد ك الشػطرنج ك االربعةعشػر ك االبػرص ك
كلد الزنا ك االعرابي ك الشاعر الذي يقذؼ المحصنات ك فػي ركايػة الشػعراء مطلقػا ك
المتفكهين بسب االمهات ك اصحاب الخمر ك البػربط ك الطنبػور فهػل تػري فػي اهػل
زمانك احدا يخرج عن هذق الخصاؿ اال كاحدا بعػد كاحػد ك اف فقػد كاحػد كػل ذلػك
فاليفقد انك التنتفع بدينه فاذا من تعاشرق ك من تساكرق مػن اهػل زمانػك فػاذا العزلػة
خير في هذا الزماف من العشرة.
ك منها اف االنسػاف مػدنيالطبع ك لهػم حػوائج شػتي ك مطالػب مختلفػة ك خلقػوا
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الجل ذلك علي طبايع مختلفة ليشتغل كل كاحد منهم بشغل ك يقوـ كل كاحد بحاجػة
ك من الحوائج ما يمكػن االتيػاف بػه فػي المػالء ك منهػا مػا اليمكػن أالتػري اف مطالعػة
الكتب ك الفكر في الدقايق العلمية اليمكن التأتي بها في السػوؽ ك تحتػاج الػي مكػاف
فارغ ك اما بيع ماؿ صغير ك شراء شيء لػه فػيمكن ذلػك فػي السػوؽ بػل البػد لهػا مػن
السوؽ فكذلك يا هذا اف كنت طالبا لتحصيل حقيقة االنسانية ك ركح االيماف فاف ذلك
ليس يحصل في المػؤل ألمتسػمع اف قواهػا الػذكر ك الفكػر ك العلػم ك الحلػم ك النباهػة ك
خواصها النزاهة ك الحكمة فاني يحصل شيء من ذلك مع عشرة الخلق ك تلقػي كػل قػادـ
ك مشايعة كل مسافر ك عيادة كل مريض ك تشييع كل جنازة ك تػزاكر اخػواف المكاشػرة ك
القياـ بحوائجهم ك االهتماـ بامورهم ك الخدمة لهم ك امثاؿ ذلك.
ك اف قلت اف هذق االمور مندكب اليها ك عبادة ك لو كانت مبعدة عن ا﵀ لمػاامر
ا﵀ بها ك اف كانت مقربة فلم تقوؿ الخلوة ك العزلة افضل قلت قػد ذكػرت لػك اف
االنساف مدني ك مختلف الطبع ك ينبغي اف يقوـ كل كاحد منهم بحاجػة فامثػاؿ هػذق
االمور الناس اليقدركف علي تحصيل حقيقة االنسانية اك النساف كامل اليتفاكت له
الخؤل ك المؤل ك لو اشتغل الناس كلهم بتلك االمور فمن يشػتغل بكسػب المعػارؼ ك
العلوـ ك كيف يحصل حقيقة العلم ك المعرفة ما لميتق االنساف ك ما لميحصل حقيقػة
االنسانية ك العبودية ك ما لميتفرغ االنساف للعلم ك العمػل كيػف يقػدر عليػه فالعزلػة
مخصوصة باناس خاصين اف تعديتهم ال خير لغيرهم في العزلة ك هم قوـ اغنياء عػن
دنيا الناس ك دينهم فمن كاف محتاجػا الػي شػيء مػن ذلػك اليسػعه العزلػة ك قػد مػر
االشارة الي الحاجة في الدين في الخبر ك من اليحتاج الي الناس في امور دينه ك قػد
حصلها اصوال ك فركعا عن علم ك معرفة ك اليحتاج في معاشه الي احد من اهل الدنيا
فاالكلي له العزلة ك من احتاج ك عاشر الناس فقػد تعػرض للحقػوؽ ك يلزمػه حقػوؽ
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فػػاف االمػػور متالزمػػة فػػاذا لزمػػه حقػػوؽ فليؤدهػػا البتػػة ك ليصػػبر ك ليتحمػػل ك عػػن
ابيعبدا﵀

التتعرضوا للحقوؽ فاذا لزمتكم فاصبركا لها ك عنه

يا بني اياكم

ك التعرض للحقوؽ ك اصبركا علي النوائب انتهي ،بالجملة من كاف مكفيا في دينه ك
دنياق اليحتاج الي دينهم ك دنياهم ك اعتزؿ فقد حػرز ثلػث دينػه ك صػلال الف يصػلال
ثلثي دينه اآلخرين بحوؿ ا﵀ ك قوته ك يمكنه التفرغ للذكر ك التوجه الي المذكور.
فصل :من الشركط العظيمة المراقبة ك هي في اللغة المحارسة ك المحافظة ك اف
ينتظر كل كاحد من الشخصين اآلخر ك المراد هنا استشعار الحضور لػدي ا﵀ جػل ك
عز ك اف ا﵀ سبحانه يراق ك هو حاضر لديه ناظر اليه فاالنساف اذا كاف مستشعرا ذلػك
فهو حاضر ك يسعه اف يخاطب ا﵀ ك يكالمه ك يناجيه ك اال فهو غايب عنه فػي مشػعرق
ك اف لميكن غايبا في الواقع فاالنساف اذا داكـ علي استشعار حضور ا﵀ لديه ك نظػرق
اليه ك استشعر عظمته ك جاللػه ك كبريػاءق ك سػلطانه الغالػب ك اسػتيالءق القػاهر فػي
نورق ك بهائه ك جماله ك كماله ك استحقار نفسه لديه ك تالشػيه ك اضػمحالله عنػدق ك
استشعر حضور نفسه لديه كحضور عبد ابػق عػاص مخػالف امػر مػوالق متبػع هػواق
مسود الوجه لدي السلطاف الكبير العظيم الجليل القاهر الغالب المقتدر اقشعر جلدق
ك كجل قلبه ك جري دمعه ك خضع لديه ك خاؼ منه ك اضػطرب ك اضػمحل ك كجػب
بحيث اليتمالك نفسه ك هذق الحالة احسن الحػاالت ك افضػل القربػات ك بػديهي اف
كل شيء يتقوي باالمداد بمثله ففي االكؿ يكوف ذلػك حالػة عارضػة ك ربمػا تعسػر
عليك ك تحتاج الي تكلف ك يضطرب قلبك اضطراب العصفور في يد الصياد ك يريد
اف يفر ك يطير ك يأتي لك النفس بخياالت حمػر ك صػفر يشػغلك بهػا كمػا يػأتي االـ
طفلها بها لدي بكائه لتشغله فاذا داكمت علػي ذلػك ك يػئس منػك الػنفس سػكنت ك
احسنت التوجه ك االستشعار ك صار االمر لك اكضال ك ابين ففػي االكؿ يكػوف قلبػك
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كماء متموج اليتبين فيه الوجه كما هو ك تري الشبال في طرايق ك اشكاؿ التشػابهك
بوجه فاذا سكن الماء رأيت كجهك فيػه ك عرفتػه ك لمتنكػر منػه شػيئا ك تػراق شػعرة
بشعرة فاذا كاظبت علي ذلك ك اعتادت النفس حتي تطبعت صار ذلػك سػجية لهػا ك
مقاما بحيث يعسر عليها مفارقتها ك التقدر علي التوجه الػي الغيػر اال بعسػر شػديد ك
يضػػطرب قلبهػػا كػػذلك العصػػفور المصػػيد ليفػػر ك يطيػػر الػػي كك ػرق ك مأمنػػه قػػاؿ
العارؼ شخصه مع الخلق ك قلبه مع ا﵀ لو سهي قلبه عن ا﵀ طرفة عين

الصادؽ

لمات شوقا اليه الخبر ،ك ما احسن ما قاؿ الشاعر:
ك اليك بانفسهم عرجػوا

صحبوا الدنيا بجسومهم

اكلئك هم السابقوف المقربوف ك اكلئك اهل الحضور ك اصحاب الحبور ك الواصػلوف
الي مقاـ السركر اكلئك خلفاؤ ا﵀ ك خاصته ك اكلياؤ ا﵀ ك صفوته ك هم اهػل المحبػة
ك النظػػر ك السػػماع ك المشػػار الػػيهم ك مػػن عنػػدق اليسػػتكبركف عػػن عبادتػػه ك
اليستحسػػركف يسػػبحوف الليػػل ك النهػػار اليفتػػركف فهػػم الواقفػػوف ابػػدا لديػػه ك
الواصػػلوف اليػػه اي الػػي حضػػرته ك قربػػه ال ذاتػػه كمػػا زعمتػػه الصػػوفية الكفػػرة ك
المتمتعوف بلقائه الناظركف اليه المشار اليهم بقوله كجوق يومئذ ناضػرة الػي ربهػا
ناظرة بالجملة هم اهل القرب ك ذلك المقاـ هو مقصػود االنػاـ مػن فعػل االعمػاؿ
بقصد القربة فهذا هو القربة فلمثل هذا فليعمل العاملوف ك اليه فليسػرع السػالكوف ك
حث اؿ ا﵀ سالـ ا﵀ عليهم علي هذا المقػاـ فمػن ذلػك
اياق فليقصد القاصدكف ك قد ي
قوؿ رسوؿ ا﵀

في كصية ابيذر المعركفة قاؿ

يا اباذر اعبد ا﵀ كأنك تػراق

فاف كنت التراق فانه يراؾ ك في الكافي بسندق عن سليماف بػن عمػرك قػاؿ سػمعت
اباعبدا﵀

يقوؿ اف ا﵀ عز ك جل اليستجيب دعاء بظهر قلػب سػاق فػاذا دعػوت

فاقبل بقلبك ثػم اسػتيقن باالجابػة ك عػن ابنالقػداح عػن ابيعبػدا﵀
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قػاؿ قػاؿ

اميرالمؤمنين صلوات ا﵀ عليه اليقبل ا﵀ دعاء قلػب الق ك عػن سػليم الفػراء عمػن
ذكرق عن ابيعبدا﵀

ظن حاجتػك بالبػاب ك عػن
قاؿ اذا دعوت فاقبل بقلبك ك ي

اسحق بن عمار قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

يا اسػحق خػف ا﵀ ك أنػك تػراق ك اف كنػت

التراق فانه يراؾ ك اف كنت تري انه اليراؾ فقد كفرت ك اف كنت تعلم انه يراؾ ثم
برزت له بالمعصية فقد جعلتػه مػن اهػوف النػاظرين اليػك ك عػن داكد الرقػي عػن
ابيعبدا﵀

في قوؿ ا﵀ عز ك جل ك لمن خاؼ مقاـ ربه جنتاف قاؿ مػن علػم

اف ا﵀ يراق ك يسمع ما يقوؿ ك يعلم مػا يعمػل مػن خيػر اك شػر فيحجػزق القبػيال مػن
االعماؿ فذلك الذي خاؼ مقاـ ربه ك نهي النفس عن الهوي ك في ارشػادالديلمي
في مناجاة النبي

يا احمد هل تدري اي عيش اهني ك اي حياة ابقي قاؿ الليهم ال

قاؿ اما العيش الهنيئ فهو الذي اليفتر صاحبه عن ذكري ك الينسي نعمتي ك اليجهل
حقي يطلب رضاي ليله ك نهارق ك اما الحيوة الباقية فهي التي يعمل صاحبها لنفسػه
حتي تهوف عليه الدنيا ك تصغر في عينه ك تعظم اآلخرة عندق ك يؤثر هواي علي هواق
ك يبتغي مرضاتي ك يعظم حق عظمتي ك يذكر علمي به ك يراقبنػي بالليػل ك النهػار
عند كل سيئة اك مع صية ك ينفي قلبه عن كل ما اكرق ك يػبغض الشػيطاف ك كسواسػه
الخبر الي غير ذلك من االخبار.
ك اعلم اف اعظم اسباب اعتداؿ االنساف مراقبػة ا﵀ ك اليراقػب ا﵀ اال مػن نظػر
بنور ا﵀ اذ غير ذلك النور اليري نػور ا﵀ ك اليشػاهد جمػاؿ ا﵀ ك اليحضػر حظيػرة
القدس ك دار القرب ك كػل شػيء سػواق غايػب محجػوب عػن مشػاهدة انػوار ا﵀ ك
ينبغي للعبد مراقبة ا﵀ في كل حاؿ فيعلم اف ا﵀ جليسه ك شاهدق يعلم احواله ك يػري
افعاله ك يسمع اقوالػه ك يطلػع علػي اسػرارق ك اليخفػي عليػه خافيػة قػاؿ ا﵀ سػبحانه
كماتكوف في شأف ك ماتتلو منه من قراف ك التعملو ف من عمل اال كنا عليكم شهودا
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اذ تفيضوف فيه ك مايعزب عن ربك من مثقاؿ ذرة في السماكات ك ال في االرض ك ال
اصغر من ذلك ك ال اكبر اال في كتاب مبين ك ركي انه كاف رسػوؿ ا﵀

اذا قػرأ

هذق اآلية بكي بكاء شديدا ك قاؿ ا﵀ سبحانه ك ماكنتم تستتركف اف يشهد علػيكم
س معكم ك ال ابصاركم ك ال جلودكم ك لكن ظننتم اف ا﵀ اليعلم كثيرا مما تعملوف
فيجب اف يستشعر االنساف دائما معني قوله ك هو معكم اينما كنتم ك قوله كػاف
ا﵀ علي كل شيء رقيبا ك قوله أكلميكف بربك انه علي كل شيء شهيد ركي
يعني موجود في غيبتك ك حضرتك فيستشعر انه يجلس ك يقوـ ك يتحرؾ ك يسكن ك
يتكلم ك يسكت ك يخرج ك يدخل في محضرق ك مػراق فيحجػزق ذلػك عمػا يكرهػه ك
يسخطه ك ذلك عالمة صدؽ المراقبػة ك اف المراقبػة تػورث الحيػاء ك الوقػار ك تػرؾ
الليه و ك اللعب ك الهجر ك سوء القػوؿ ك المعاصػي صػغيرة كانػت اك كبيػرة ك تعظػيم
اكلياء ا﵀ ك تبجيل احباء ا﵀ ك مالزمة الفرايض ك السنن ك الهيبة ك الجػالؿ فػي اعػين
الناس ك الخوؼ من ا﵀ ك الرجاء اليه ك الحب له بمشاهدة جماله ك كماله.
ك اعلم يا اخي انا كما عودنا انفسنا بمراقبة الدنيا ك التوجػه اليهػا حتػي صػارت
القلوب تطير اليها طيراف الطير الي ككرق ك اشتقنا اليه اشتياؽ الطفل الي امه نضػحك
اذا اقبلت الينا ك نبكي اذا ادبرت يجب اف نعود انفسنا بمراقبػة ا﵀ ك ذكػرق ك طاعتػه
حتي نبلغ منهػا مقامػا ك اف جميػع الخصػاؿ بالعػادات ك االنسػاف يخلػق علػي الفطػرة
صالحة للخير ك الشر فاذا كاف كذلك فعودها بالخير تكن مػن اهلػه ك اف ا﵀ سػبحانه
لميخلق في اصل الخلقة احدا شػقيا ك اآلخػر سػعيدا ك الشػقاكة ك السػعادة اكتسػابية
ليس لالنساف اال ما سعي ك اف سعيه سوؼ يري.
بالجملة المراقبة رأس كل خير ك يأتي تفسيرها علي نهج الحكمػة ك المعرفػة
في الذكر القلبي ك نحن ذاكركف ظاهرها هنا فالمراقبة من الشركط العظيمة للػذكر
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ك العبادة فاف لمتكن مراقبة ك حضور يكوف االذكػار ك العبػادات كحركػات النػائم ك
الساهي ك ال عبرة بها ك ال انتفاع اال علي ما ذكرنػا مػن كونهػا بنفسػها عػادة حسػنة ك
تصير النفس بها سهل القياد اذا اراد العقل منها الطاعػة يومػا فتنقػاد بسػرعة مػن غيػر
كلفة ك اال فال فائدة فيها ازيد مػن ذلػك فػاذا اردت الػذكر فراقػب ا﵀ عػز ك جػل ك
ادخل حظيػرة قدسػه ك قػم بػين يديػه قيػاـ العبػد الػذليل ك توجػه اليػه توجػه الوالػه
المشتاؽ ك احفظ ركحك ك نفسك ك كهمك ك خيالػك ك فكػرؾ ك ظػاهر بػدنك عػن
جميع ما ينافي االدب ك العبودية ك اذكر ا﵀ جل جاللػه بصػدؽ ك ايمػاف ك انػت فػي
هذق الحالة تقدر اف تخاطبه بانت فانك في حضورق ك امػا اذا لميػؤذف بالػدخوؿ فػي
ذلك الحرـ فانت غائب ك التقدر اف تخاطبه بانت مثال اذا حصل لك الحالػة االكلػي
لك اف تقوؿ ال اله اال انت سػبحانك انػي كنػت مػن الظػالمين ك امػا اذا لميػؤذف لػك
بذلك فينبغي اف تكتفػي بػال الػه اال هػو اك ال الػه اال ا﵀ فانػك غايػب عنػه محجػوب
بامالك ك اعمالك ك في الدعاء انت التحتجب عن خلقك اال اف تحجبهم اآلماؿ ك في
دعاء االعماؿ دكنك فالتخاطب ربك ك انت تهيم في بوادي الوساكس ك الخيػاالت
ك متوجه الي المخلوقات فانه نوع من االستهزاء ك اف كاف مطلػق الػذكر مػع التوجػه
الي الغير عند قوـ من االستهزاء ك لكن السلطاف اليتوقع من البػدكي مػا يتوقعػه مػن
العاكفين في حرـ كبريائه* محاسن قوـ عند قوـ مثالب* حسػنات االبػرار سػيئات
المقربين ك تدبر في حالة الذكر خالصة ما اذكرق لك فاف العلم حجػاب غلػيظ عنػد
العمل ك البد من ترؾ تفاصيله ك االخذ بركحػه ك خالصػته فتػذكر فػي حػاؿ الػذكر
انك نورق سبحانه ألمتسمع اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنػور ا﵀ ك النػور عكػس
المنير ك شبحه ك مثاله ك ما لمتنظر انت الي المراة ك تتوجه اليها اليتوجه نورؾ الػذي
فيها اليك فاف اعرضت عنها اعرض المثاؿ عنك علي حسب اعراضك ك اف توجهػت
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اليها توجه اليك علي حسب توجهك فانػت التقػدر اف تػذكر ا﵀ جػل جاللػه حتػي
يذكرؾ فهو المبتدي بالنعمة ك الكرـ ك الجود مع غنائه عنه فهو ما لميذكر بالرحمػة
ك التوفيق لمتذكرق فاخضع لدي رحمته ك توفيقه ك نظرق اليك خضوع العبد الحقيػر
لدي نظر السلطاف الكبير اليه فاف العبد اليتمالك نفسه حتي يخر علي كجهه سػاجدا
باكيا مضطربا فتذكر نظرق اليك ك اخضع لديه ك اشػكرق عليػه ك اعلػم اف لػه المنػة ك
الرحمة ك النعمة ك اما اذا رأيت ذكرؾ دكف ذكػرق فػاف ذلػك يػورث لػك العجػب ك
المن ك االذي ك الدالؿ ك لعلك تثبت لنفسك حقا عليه ك تطلب منه اجرا ك العبػد ك مػا
في يدق لموالق ضرب ا﵀ مثال عبدا مملوكا اليقدر علي شػيء فانػت التقػدر علػي
حركة ك سكوف ك عمل ك خير ك طاعة ك يبر اال بحوله ك قوته ك في مصباحالشريعة عن
الصادؽ

من كاف ذاكرا ﵀ علي الحقيقة فهو مطيع ك من كاف غافال عنه فهو عاص

ك الطاعة عالمة الهداية ك المعصية عالمػة الضػاللة ك اصػلهما مػن الػذكر ك الغفلػة
فاجعل قلبك قبلة للسانك ك التحركػه اال باشػارة القلػب ك موافقػة العقػل ك رضػاء
االيماف فاف ا﵀ عالم بسرؾ ك جهرؾ ك كن كالنازع ركحه اك كالواقف في العرض
االكبر غير شاغل نفسك عما عناؾ مما كلفك به ربك فػي امػرق ك نهيػه ك كعػدق ك
كعيدق ك التشغلها بدكف ما كلفك ك اغسل قلبك بماء الخوؼ ك في نسخة الحزف ك
اجعله ذاكرا ﵀ من اجل ذكرق اياؾ فانه ذكرؾ ك هو غني عنك فذكرق لػك اجػل ك
اشهي ك اتم من ذكرؾ له ك اسبق ك معرفتك بذكرق لك تورثك الخضوع ك الخشوع
ك ا الستحياء ك االنكسار ك يتولد من ذلك رؤية كرمه ك فضله السابق ك تصػغر عنػد
ذلك طاعتك ك اف كثرت في جنب مننه فتخلص لوجهه ك رؤيتك ذكرؾ له يورثك
الرياء ك العجب ك السفه ك الغلظة في خلقه ك استكثار الطاعة ك نسياف فضله ك كرمه
ك التزداد بذلك من ا﵀ تعالي اال بعدا ك اليستج لب به علي مضي االيػاـ اال كحشػة
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ك الذكر ذكراف ذكر خالص بموافقة القلب ك ذكر صادؽ بنفي ذكر غيرق كما قاؿ
رسوؿ ا﵀

النحصي ثناء عليك انت كمػا اثنيػت علػي نفسػك فرسػوؿ ا﵀

لميجعل لذكر ا﵀ تعالي مقدارا عند علمه بحقيقة سابقة ذكر ا﵀ عز ك جل له من قبل
ذكرق له فمن دكنه اكلي فمن اراد اف يذكر ا﵀ فليعلم انه ما لميذكر ا﵀ العبد بالتوفيق
لذكرق اليقدر العبد علي ذكرق تعالي انتهي فذلك صفة المراقبة علي كجه االجمػاؿ
ك سيأتي تفصيله في الذكر القلبي اف شاء ا﵀.
فصل :اعلم اف الذاكرين مختلفوف فياشتراط اذف االستاذ هل فيه مدخليػة اـال
فمنهم من يقوؿ اليحتاج الي ازيد مػن اذف الرسػوؿ

ك الحجػج

فػانهم اذنػوا

الرعية عموما ك حكمهم علي الواحد حكمهم علي الجماعة فاليحتاج الي اذف استاد
ك مرشد اخر ك منهم من يقوؿ يشترط اذف االستاد لخصوص الذاكر ك الذكر ك بغيػر
ذلك قليل االثر ك لنا في ذلك تحقيق ك تدقيق ك هو انه ال شك اف االذكػار كمػا قػدمنا
لها خصوصيات ك ليس كل ذكر لكل حاجة البتة كما انه لػيس ذكػر شػديد العقػاب
يناسب طلب الرحمة ك ال ذكر يا عفو يا غفور يناسب دفع العدك ك هكذا ك من كجوق
المناسبة ما هو خفي ك منها ما هو جلي فاذا جاء التفاكت في االذكػار عنػد الحاجػات
جاء في االشخاص ك االحواؿ ك االكقات ك االمكنة ك مػن البػين اف نسػبة شػيئين الػي
شيء كاحد التكوف علي السواء فاذا جاء التفاكت في الكل احتيج الي من يعرؼ مػا
يناسب الذكر في اكقاته ك احواله ك عند حاجاته.
ك اف قلت انهم

شػرحوا لكػل حاجػة ذكػرا ك دعػاء ك مػا ذكػركق ك شػرحوق

موجود في كتب االصحاب رضػواف ا﵀ علػيهم قلت نعػم اف االنسػاف اذا سػمع مػن
استاذ متق متدين اف احد الدعوات المأثورة صحيال الركاية عنػدق مجػرب مػؤثر البتػة
يكوف االنساف اشد علما ك كثوقا به من ركاية راها في كتاب ك لميػر المصػنف ك لميػر
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الراكي ك اليعرفهم ك اليدري حالهم اال من باب الظنوف االجتهادية ك ذلك مما ال شػك
فيػػه فبػػذلك الركػػوف ك السػػكوف ك الوثػػوؽ يصػػير اشػػد تػػأثيرا ك اقػػوؿ ايضػػا اف كتػػب
االصحاب ك االحاديث نحػو كتػب االطبػاء فيهػا شػرح االمػراض ك ادكيتهػا ك طريػق
صنعتها ك ليس كل احد يقدر علي معرفة المرض ك معرفة دكائػه مػن كتػب االطبػاء ك
اال لكاف كل من يبلغ ماله قيمة كتاب طبيبا ماهرا بل معرفة المرض ك معرفة دكائه امػر
خطير ك لذلك تري اليؤثر للذين لميأخذكا من استاذ اثرا تاما كامال هذا ك مػن البينػات
الواضحة البديهية اف رجال ذا نفس قويػة يؤلػف حركفػا لعقػد سػم اك نهػش اك لػدغ ك
يؤثر ك يأذف لغيرق اف يقرأ تلك الحركؼ ك يعقػد فيػؤثر ك بغيػر اذنػه ك اجازتػه اليػؤثر
فرأينػػا الػػنفس القويػػة تػػؤثر مثػػل هػػذا التػػأثير بػػل يقػػوؿ صػػاحبها للحمػػي اخرجػػي ك
الترجعي فتخرج ك يقوؿ للجراد الواقعة علي بستاف اخرجي فتخرج فاذا اذف صػاحب
نفس هكذا كالسيما اذا كاف عالما عامال في الطريقة الحقة لرجل في مداكمة اسم مػن
اسماء ا﵀ لحاجة يكوف اشد تأثيرا البتة ك ذلك مما الينكر بل لو قاؿ لػه مػن يطمػئن بػه
في الجملة حتي مثل االب لالبن ك الزكج للزكجة لكاف اشد تأثيرا من اف يختار لنفسػه
البتة.
ك اف قلت هذا من االدلة التي تصلال للنافين فاف االئمة اصحاب نفػوس قويػة ك
قد امركا الناس بها قلت انهم لميأمركا اآلف شخصا كاحدا بػذكر كاحػد بػل كصػل
منهم الف ذكر لحاجات شتي ك انما الكالـ في اختياري احد تلك االذكار ك تمييزي
الصالال لي ك غير الصالال ك ال شك انهم اخبركا عن نفس قوية ك جميع مػا اخبػركا بػه
حق ك لكن الكالـ في المختار لي منها ك ليس ينبغي توكيله الي المريض العليل فػاف
اصابة العليل لقليلػة ك اشػتهر اف رأي العليػل عليػل ك لػيس كلهػا يناسػبني البتػة كمػا
عرفت ك مع ذلك كله لست اقوؿ انه كاجب علي معني انه اليجػوز االشػتغاؿ بػذكر
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قبل االستيذاف من االسػتاد ك لسػت اقػوؿ انػه اليػؤثر مطلقػا بػل اقػوؿ اف اثػرق قليػل
ضعيف ما لميؤذف من االستاد البصير الخبير الذي يسكن اليه ك لهذا سػر خفػي عػاـ
احب اف اذكرق هنا ك هو اف ا﵀ سبحانه احد ال تعين فيه بشيء من االشياء دائم ال فناء
له ك قد خلق مشية هي اشد االشياء بساطة ك قدسا ك عموما حتػي انهػا التعػين لهػا اال
انها هي هي ك لذا قلنا انها هي التعين االكؿ فالتختص بوجه ك ال بشػيء ك ال بوقػت ك
ال بمكاف ك ال بحد من الحدكد فالفايض منها مثلها في القدس ك العموـ ك عدـ التعين
ك انما التعين ك الخصوصػيات فػي القوابػل ك اكانيهػا فكػل قابليػة تسػتمد منهػا علػي
حسب شكلها ك لونها ك حدها ك علي حسبها فيتعين المفاض فيها لها ك التسػتمد هػي
اال اف تتوجه الي المفيض توجها تاما مطمئنة ساكنة كما يتعين مػاء البحػر فػي االنػاء
المربع علي شكل المربع اذا كاف االناء ساكنا جامدا علي التربيع مصورا علي هيئة ك
اما اذا كاف رطبا رجراجا اليتعػين بتعػين ك اليتصػور بصػورة خاصػة ك يتشػكل كػل
طرفة عين بشكل ليس يتشكل ما فيه علي هيئة التربيع المعػين البتػة ك الينعقػد عليػه
فانه في كل اف علي شكل فاذا كػاف االنػاء مضػطربا مواجػا فػي االشػكاؿ ك االلػواف
الضطرب هيئة الماء فيه البتػة ك لمتتعػين فكػذلك اكانػي النفػوس اذا توجهػت الػي
المفيض المطلق بحاجتها ك رفعتها اليه ك جاءت باناء حاجتها امتؤلت من بحػر فػيض
ا﵀ علي حسب مرادها ك تعين ذلك الفيض فيها علي شكلها ك اما اذا كانت مضػطربة
مواجة لميتقدر ماء الفيض فيه بقدر معين ك لمتقض له حاجة معينة البتة افهم ما اقوؿ
لك من الحكمة فهذا اصل اصيل فػي جميػع االذكػار ك االدعيػة ك االعمػاؿ ك لػذلك
نقوؿ يشترط في االعماؿ العلم بكونها محبوبة ﵀ سبحانه حتػي يػؤثر فػي الػنفس ك
في اآلخرة فيثاب به االنساف ك اف كػاف ظانػا اك شػاكا فلػيس يثػاب لترجػرج الػنفس
فيهما ك اضطرابها فقد يتوجه من كجه الي المفيض ك قد يتنكس فاف امػتؤل انيتػه مػن
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كجه تفرغ من كجه فقد يقوؿ انه ﵀ رضا ك قد يقوؿ لػيس ﵀ فيػه رضػا فقػد يترقػب
الرضا من ا﵀ ك قد يترقب السخط من ا﵀ فالجل ذلك اليثاب ثوابػا مسػتقرا معينػا ك
اف كاف ظانا فاف الوهم الذي في مقابله ينكسه البتة ك لو بعػد حػين قػاؿ الصػادؽ
من ظن ك شك فاقاـ علي احدهما فقد حبط عمله اف حجة ا﵀ هي الحجة الواضحة
ككذلك الحاؿ في الدعوات ك الجل ذلك ركي عن الصػادؽ

اذا دعػوت فاقبػل

ظن حاجتك بالباب.
بقلبك ك استيقن باالجابة ك في ركاية ك ي
فاذا عرفت هذا االصل فاقوؿ اف االستاد الذي يطمئن اليه النفس اذا امر بػذكر
اك دعاء يستيقن االنسػاف انػه نػافع صػحيال مجػرب فيتوجػه نفسػه بػه الػي المفػيض
جلشأنه ك تستفيض علي حسب مرادق مطمئنا ك اف لميأخػذ منػه هػو دائمػا متزلػزؿ
اليستقر فمرة يرجال في نفسه هذا ك مرة يرجال هذا ك مرة يراق نافعا من حيث ك مػرة
يراق غيرمناسب ك مرة يعرضه خطرة في صحته ك هكذا يتردد فػي الريػب ك اليوفػق
للم داكمة ك يبرد ك يتركه عن قليل ك اما اذا كاف مأخوذا عن استاد عػالم مجػرب فانػه
يداكـ عليه عن سكوف ك اطميناف فيؤثر بل اقوؿ اف للػنفس المطلقػة اثػرا فػي نفػس
اخري غيرمنكورة فاف االنساف اذا قاؿ له رجل اخر افعل كذا هو اشد شػوقا اليػه مػن
اف يختار ذلك العمل بنفسه ك اليعمل االنساف لنفسه ما يعمل لغيرق البتة بل قػد نجػد
النفس مؤثرة ك اف علمت انها كاذبة في دعواها فاف الرجل يمػدح الرجػل بمػا يعلػم
ينم اليه احػد عػن احػد بمػا يعلػم انػه
انه كذب محض فيبطر به ك يحب المادح به اك ي
كاذب فيسوء ظنه بالمذموـ ك تأثير النفوس عجيب ك ربمػا يصػف لالنسػاف عجػوز
شيئا فيطمئن االنساف اليه ك يحسن ظنه بها فيستعمله ك لو قػاؿ احػد لػك انػي جربػت
هذا الذكر لهذا االمر يحسن ظنك به البتة ك يكوف سبب مداكمتك عليه ك اف لميكػن
ذلك االحد موثوقا به ك ذلك مما ال شك فيه ك ال ريب يعتريه.
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فاذا كاف االمر كذلك فنفس االسػتاد العػالم العامػل المتقػي الزكػي الصػدكؽ
المربي العازـ علي التربية ك المعالجة اشد تأثيرا البتة فلو كاف ذلك باذنه ك اجازته ك
تعيينه يصير اشد تأثيرا ك تصير اشد مداكمػة ك كثوقػا ك اطمينانػا بػه البتػة ك اف سػبب
تأثير االدعية ك االذكار لمن رككها من المستمعين علي مػا رككا هػو اسػتماعهم عػن
االماـ

ك امرق اياهم بها ك اما اذا رككا تلك االدعية ك االكراد لغيرهم فالتكاد تػؤثر

ذلك التأثير كما اليؤثر لك اآلف مثل ما ياث ر لهم ك ليس ذلػك مػن شػدة اقبػالهم ك قلػة
اقبالك بل* الناس من حسب التمثاؿ اكفاء* ك كاف السائلوف امثالنا ك لعله كاف يسأؿ
البدكي اك الجماؿ اك الحمػاؿ اك السػفاف اك مػثلهم ك كػاف يػؤثر بسػرعة ك اآلف لػيس
كذلك فاشتراط اذف االستاد في قوة التأثير مما اليجوز الريب فيػه ك ال شػك يعتريػه
قاؿ ا﵀ تعالي فاسألوا اهػل الػذكر اف كنػتم التعلمػوف بالبينػات ك الزبػر ك عػن
ابيالحسن الثالث

في حديث اعمدا في دينكما علي كل مسن فػي حبنػا ك كػل

كثير القدـ في امرنا فانهم كافوكما ك عن علي بن الحسين

في حديث ك لكػن

الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواق تبعا المر ا﵀ ك قواق مبذكلػة فػي
رضي ا﵀ يري الذؿ مع الحق اقرب الي عز االبد من العز في الباطل ك يعلم اف قليل
ما يحتمله من ضر ائها يؤديه الي دكاـ النعيم في دار التبيػد ك التنفػد ك اف كثيػر مػا
يلحقه من سرائها اف اتبع هواق يؤديػه الػي عػذاب ال انقطػاع لػه ك اليػزكؿ فػذلكم
الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا ك بسنته فاقتدكا ك الي ربكم به فتوسلوا فانه الترد له
دعوة ك التخيب له طلبة ك عن الصادؽ

في حديث فانظركا علمكػم هػذا عمػن

تأخذكنه فاف فينا اهل البيت في كل خلف عػدكال ينفػوف عنػه تحريػف الغػالين ك
انتحاؿ المبطلين ك تأكيل الجاهلين ك عن ابيجعفر
صادؽ الزمه ا﵀ التيه الي يوـ القيمة ك عنه
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من داف ا﵀ بغير سماع عػن

في قوله تعالي فلينظر االنساف الي

طعامه قاؿ الي العلم الذي يأخذق عمن يأخذق ك قاؿ الصادؽ

في حديث اما من

كاف من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواق مطيعا المر موالق فللعواـ
اف يقلدكق الخبر ك عن النبي

يحمل هذا الدين في كل قرف عػدكؿ ينفػوف عنػه

تأكيل المبطلين ك تحريف الغالين ك انتحاؿ الجاه لين كما ينفي الكير خبث الحديد
ك قد اكردنا هذق االخبػار لعمػوـ الفاظهػا ك شػمولها موضػع الحاجػة فػاف االذكػار ك
االدعية من الدين ك لها فقيه عالم ك من سواق عواـ فيها ك عليهم اف يقلدكق ك ليس هذا
اال من باب ذاؾ فكما انه اليجوز اف اليكوف االنساف فقيها ك ال اخذا عن فقيه كػذلك
هنػػا يجػػب اف يكػػوف االنسػػاف امػػا عالمػػا بطرقهػػا ك امػػا اخػػذا عػػن عػػالم ك اليحصػػل
االطميناف التاـ بغير ذلك ك اليؤثر تأثيرا تاما ك ليس فوؽ العياف بمستوضال ك السالـ.
ك اما ما ابتدعته الصوفية من االذكار المخترعة التي ماانزؿ ا﵀ بها من سلطاف ك
كضعوا لها جلسات ك رياضات غيرمشركعة ك طريق اداء لميجر به السنة فذلك كلػه
بدعة اليجوز االخذ به ك النمنع تأثيرق في نفوس الضعفة ك ال كل تأثير بمحبػوب ﵀
سبحانه ك اف رقي الجوكية كلها اك اكثرها مؤثرة مع انها من الكفرة ك قػد نهونػا عػن
قرائتها لما فيها من االشراؾ ك كذلك هػذق االذكػار المبتدعػة مػع السػهر ك الجػوع ك
الصمت ك غيرها تؤثر المحة ك تورث للنفس انقطاعا المحة كلكن مػن النفػوس مػن
تنقطع الي سجين ك منها ما تنقطع الي عليين ففي ارشادالديلمي في مناجاة النبي
يا احمد اف العبد اذا جاع بطنه ك حفظ لسانه علمته الحكمة ك اف كاف كػافرا تكػوف
حكمته حجة ع ليه ك كباال ك اف كاف مؤمنا تكوف حكمته له نورا ك برهانا ك شػفاء ك
رحمة الخبر فاليغرنكم حصوؿ بعض الكشف لهػم ك اتصػاؿ بعػض الشػياطين بهػم
فاف كراء هذا الحجاب شياطين ك مالئكة ركحانية فمن هتك هػذا الحجػاب ك دخػل
الباب اتصل به الركحانيوف اما شياطين ك اما ملئكة ك يحصل له بعض ما فوؽ عػادات
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الجسمانيين ك ليس بشيء فاف الغرض نجاة الػنفس عػن مهػاكي سػجين ك االتصػاؿ
بعليين دار قرب ا﵀ جل جالله ك استعتاب ا﵀ أليس تدري اف في عالم المثاؿ جنات
ك جحيم أيكفي الدخوؿ في عالم المثاؿ ك اف دخػل الجحػيم نعػوذ بػا﵀ فاليغػرنكم
كلمات الصوفية ك حاالتهم ك خضوعهم ك زهدهم ك ذكرهم ك رياضاتهم ك فكػرهم
ك صمتهم ك صومهم فانك لو تعديت في الدنيا من عبدتها لوجدت هذق الخصاؿ فػي
الكل ك اف عبدة الدنيا من غثاء الناس ك سفلتهم عنػد جميػع الفػرؽ ك نعػد نحػن عنػد
الجميع من حشو العالم ك ارذاله ك الحمقاء الػذين خلقػوا لتعميػرق ك مػن المنهمكػين
المنغمسين في اقذار الطبايع ك المشغولين بعبػادة الػبطن ك الفػرج ك طػبخ القػاذكر ك
التعادي ك التعاكي كالكالب ك السباع ك كالبهائم ك في جميع الفرؽ ك الملل جماعػة
رفضوا الدنيا الجل اآلخرة ك اشتغلوا بالرياضات ك المجاهدات الشاقة طلبػا لآلخػرة
ك مرادي باآلخرة ما كراء الدنيا من عرصة االركاح سواء كانت من عليػين اك سػجين
ك قد حكي لي اخ ثقة من اهل الهنػد انػه رأي رجػال علػق نفسػه مػن شػجر مػدة مػن
الدهر ك قد كتب اللهسوهنالؿ في كتاب دبستاف المذاهب من رياضات الجوكيػة
ك خوارؽ عاداتهم ما يتعجب الجاهل من حػبس الػنفس مػدة ك القيػاـ علػي ارجلهػم
سنين ك امثاؿ ذلك ك اف ﵀ تعالي عطايا في االركاح كما له عطايا في االجسػاـ ك كمػا
انه يعطي في االجسػاـ الكػافر ك المػؤمن مػن السػلطنة ك الملػك ك القػوة ك القػدرة ك
الخدـ ك الحشم كذلك يعطي في االركاح ك ليس السػلطنة دليػل االيمػاف ك النجػاة ك
ليس مقصود العقالء محض رفع التعلق عن الػدنيا ك اف دخػل النػار ك انمػا المقصػود
رفع التعلق عن الدنيا ك االنقطاع الي ا﵀ سبحانه ك التقرب اليه الذي فيه راحػة االبػد
ك النجاة فػي اآلخػرة ك لػذلك جػاءت االنبيػاء ك هػذا هػو الفػرؽ بيػنهم ك بػين سػاير
المرتاضين من الفرؽ ك انما رضوا صلوات ا﵀ عليهم بنػا مػؤمنين الف صػالح الػدنيا
﴿﴾443

خير من فساد الدنيا ك اآلخرة ك باتبػاع ناموسػهم يصػلال معػاش الخلػق ك معػادهم اف
اتبعوهم ك اال فنحن من غثاء الدنيا ك زباالتها بحيث لو القينا الي السناسية ك الجوكيػة
ماقبلونا البتة فضال عن االنبياء ك المرسلين ك االكلياء المكػرمين ك اف لآلخػرة رجػاال
شعثا غبرا قد رفضوا الدنيا ك ما فيها كراء ظهورهم اليلتفتػوف اليهػا ك الػي اهلهػا كمػا
همهػم فػي
اليلتفت االنساف المتنزق الي العذرة ك يهػرب منهػا ك مػن ديػدانها ك كػل ي
عبادة ربهم ك طاعة مواليهم اليأنسوف اال الي امثالهم ك اليعرفهم اال مثلهم ك ايػن هػم
ك كم هم اكلئك هم االقلوف عددا االعظموف خطػرا اق اق شػوقا الػي لقػائهم ك التبػرؾ
بتراب اقدامهم ك اقتفاء اثارهم ك القياـ الي خػدمتهم قػاؿ ا﵀ سػبحانه ك قليػل مػن
عبادي الشكور ك قليل ما هم ك اف اكثرهم اليعقلوف ك قد ركي في الكافي
بسندق عن قتيبة االعشي قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ المؤمنة اعز مػن المػؤمن ك

المؤمن اعز من الكبريت االحمر فمن رأي منكم الكبريػت االحمػر ك عػن كامػل
التمار قاؿ سمعت اباجعفر

يقوؿ الناس كلهم بهائم ثلثا اال قليال من المػؤمنين ك

المػػؤمن غريػػب ثلػػث مػػرات ك عػػن ابنريػػاب قػػاؿ سػػمعت اباعبػػدا﵀

يقػػوؿ

البيبصير اما كا﵀ لو اني اجد منكم ثلثة مؤمنين يكتمػوف حػديثي مااسػتحللت اف
اكتمهم حديثا ك عن سدير الصيرفي قاؿ دخلت علي ابيعبدا﵀

ك ذكر حديثػه

الي غالـ يرعي جداء فقاؿ

كا﵀ ياسػدير

ك ظنه كثرة الشيعة الي اف قاؿ نظر

لو كاف لي شيعة بعدد هذق الجداء ماكسعني القعود ك نزلنا ك صػلينا فلمػا فرغنػا مػن
الصلوة عطفت الي الجداء فعددتها فاذا هي سبعةعشر ك عن سماعة بػن مهػراف قػاؿ
قػاؿ لي عبد صالال يا سماعة امنوا علي فرشهم ك اخافوني اما كا﵀ لقد كانت الدنيا ك
ما فيها اال كاحد يعبد ا﵀ ك لو كاف معه غيرق الضافه ا﵀ عز ك جل اليه حيػث يقػوؿ
اف ابرهيم كاف امة قانتا ﵀ حنيفا ك لميك من المشركين فغبر بذلك ما شاء ا﵀ ثم
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اف ا﵀ انسه باسمعيل ك اسحق فصاركا ثلثػة امػا كا﵀ اف المػؤمنين لقليػل ك اف اهػل
الكفر لكثير أتدري لم ذاؾ فقلت الادري جعلت فداؾ فقاؿ صيركا انسا للمػؤمنين
يبثوف اليهم ما في صدكر هم فيستريحوف الي ذلك ك يسكنوف اليه ك عن حمراف بن
اعين قاؿ قلت البيجعفر

جعلت فداؾ ما اقلنا لو اجتمعنا علي شاة ماافنيناها فقاؿ

أالاحدثك باعجب من ذلك المهاجركف ك االنصار ذهبوا اال ك اشػار بيػدق ثلثػة قػاؿ
حمراف قلت جعلت فداؾ ما حاؿ عمار قاؿ رحػم ا﵀ عمػارا ابااليقظػاف بػايع ك قتػل
الي فقاؿ لعلك تري انه مثل
شهيدا فقلت في نفسي ما شيء افضل من الشهادة فنظر ي
الثلثة ايهات ايهات ك عن علي بن جعفر قاؿ سمعت اباالحسن

يقوؿ ما كػل مػن

يقوؿ بواليتنا مؤمنا ك لكن جعلوا انسا للمؤمنين الي غير ذلك من االخبار ك امػا غيػر
ه ؤالء االخيار فخلقوا لسياسة دكابهم ك عمارة بلدانهم ك خدمة مزارعهم ك امػوالهم
ك اليصرفوف من الدنيا اال الجل بقاء انفسهم لخدمػة المػؤمنين ك امثالنػا نحػن اقػل ك
اذؿ عند ا﵀ من اف يمهد لنا ارضا ذات فجاج ك سػماء ذات ابػراج ك يجػري شمسػا ك
قمرا ك كواكب ك يخلق لنا هذق المخلوقات اف لهذق السفينة ربانا ك لهذق الدار ديػارا
هو محل عنايػة ا﵀ المنػاف ك موقػع نظػر السػبحاف ك قػد جعػل ا﵀ سػبحانه لخػدمهم
نواميس لنظم الملك ك جعل لهم علي اعمالهم اجورا فاف هم اال اكرة ك بئس االكػرة
ك اليعبدكف ا﵀ اال الجل ذلك ك لكل منا مقػاـ معلػوـ ،يعلمػوف ظػاهرا مػن الحيػوة
الدنيا ك هم عن اآلخرة هم غافلوف اغتركا بمقاـ الدنيا ك اشتغلوا بزخرفها ك احمرهػا
ك اصفرها ك جعلها الشيطاف لعبة لصبيانه فقد يخوفهم بها ك قد يمنيهم ك قد يصفرها ك
قد يحمرها ك قد يصغرها ك قد يكبرها ك قد يصفيها ك قد يكػدرها ك يزينهػا ليشػغلهم
عن نفسهم ك عاقبتها ك ما خلقت الجلها الي اف يأتيهم االجل بغتة ك هم غػافلوف ك ا﵀
الغني يخلق الفالف مثلها فاليبالي ك اليغتم ك اليهتم ك من كفػر فػاف ا﵀ غنػي عػن
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العالمين اق اق الليهم ارحم كحدتي ك كربتي ك غربتي ك ضعفي ك طوؿ سػفري ك قلػة
زادي ك عجزي عن احتماؿ سخطك برحمتك يػا ارحػم الػراحمين .بالجملػة اف اذف
االستاد ك اجازته دخيل ك لها اثر جليل ك بدكنها له نفع قليل ك قليل ك لعلػك التحتػاج
بعد الي دليل ك ا﵀ يهدي من يشاء الي سواء السبيل.
فصل :ك من الشركط الالزمة المداكمة ك السر في ذلك اف ا﵀ سػبحانه خلػق مػا
خلق من المادة االمكانية التي يستوي فيها جميع الصور ك ال اختصاص لها بشيء مػن
االشياء ثم استخرج منها صورة خاصة ك طبعها عليها علي حسب ارادته الظػاهرة فػي
صور الفواعل كما اف الطين يستوي فيه جميع الصور ك يستخرج منػه صػورة خاصػة
علي حسب صورة القالب ك كذلك تقدير العزيز العليم ك تلك الفواعل في كل عالم
محل مشيته ك ككر ارادته التجري اال علي حسػب ارادة ا﵀ سػبحانه الػي اف الفاعػل
االكؿ هو بعينه مشيته سبحانه ك ليس الكالـ فػي هػذا ك انمػا الكػالـ فػي اف الصػورة
تكوف ظاهرة علي المادة مػا قػاـ الفاعػل عليهػا ك اف زاؿ زالػت فػاف الصػورة ليسػت
بواجبة تقوـ بنفسها ك تحتاج في قيامها في الخارج الي مقيم لها ك ما يري مػن حركػة
الحجر بعد رفع اليد ك بقاء اللبنة علي هيئتها بعد رفػع القالػب فػاف ذلػك كػاف منهمػا
باسباب عديدة سماكية بعض تلك االسباب اليد ك القالب ك امثل لك في اللبنة حتػي
تقيس عليها الباقي فاعلم انك اذا كضعت الطين في القالب هو سػاكن بطبعػه فتغمػز
عليه بيدؾ فيتحرؾ ك يتعدي موضعه الي اف يصل الي اطراؼ القالب فيمنعه القالػب
عن التجاكز ك ترفع اليد فاليتحرؾ بعد ك ترفع القالب فيبقي علي ما هػو عليػه ك هػذق
الصورة فيها محفوظة باسباب علوية أالتري انه لػو سػخن الهػواء حتػي يػذكب االرض
ذابت اللبنة ك ذهبت صورتها ك لو زلزؿ ا﵀ االرض حتي تتفتػت تتفتػت اللبنػة ك تػذهب
صورتها ك لو احػاؿ ا﵀ االرض الػي الهػواء باالذابػة ك التبخيػر النتشػرت هػواء ك هكػذا
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فاللبنة قائمة علي هذق الهيئة بمقادير ا﵀ ك كاف يدؾ سبب تحريك زاؿ برفعهػا ك القالػب
كاف مانع التجاكز الذي هػو فػرع التحريػك ك اليحتػاج اليػه بعػد زكالػه بالجملػة الصػور
االمكانية باقية في عالم الفعلية بابقاء الفاعل ك قيامه عليها ك تزكؿ بزكالػه فمػاداـ الفاعػل
علي المادة تصورت علي حسب ارادته ك اذا اعرض عنها زالت صورتها.
فاذا عرفت ذلك فاعلم اف االنساف فػي هػذق الػدنيا بمنزلػة االمكػاف لالكػواف
الشرعية فانه خلق خلقة يمكن فيه السعادة ك الشػقاكة ك االيمػاف ك الكفػر ك الخيػر ك
الشر ك خلق الستخراج كل كاحدة من هذق من قوته اسبابا ك علال ك هي ائمة الهػدي
ك ائمة الردي ك هو قوله فػي االكلػين ك جعلنػا مػنهم ائمػة يهػدكف بامرنػا ك فػي
اآلخرين ك جعلناهم ائمة يهدكف الي النار ك عػن ابيبصػير عػن ابيعبػدا﵀
الدنيا التكوف اال ك فيها اماماف بر ك فاجر قاؿ ا﵀ ك جعلنا منهم ائمة يهدكف بامرنا
ك اما الفاجر فالذي قاؿ ا﵀ ك جعلناهم ائمة يدعوف الي النار فهذاف الداعياف علل
استخراج ما في االنساف من قوة السعادة ك الشقاكة ك االيمػاف ك الكفػر فهمػا مشػيتاف
شرعيتاف محبوبة ك مبغوضة ك لهما مثاالف كاقعاف علي ارض امكاف قلػوب االناسػي
ارض الجرز فاف توجهت القلوب الي المشية المحبوبة الداعية بػامر ا﵀ ك الػي ا﵀ ك
طاكعتها ك امتثلت اكامرها الشرعية التي هي اذكػر ك تفكػر ك اعلػم ك احلػم ك تنبػه ك
صل ك صم ك امثالها حدث من مثػاؿ تلػك المشػية الملقػي فػي قابليػة االنسػاف ك مػن
ي
مطاكعته كوف شرعي يسمي بالسعيد ك المؤمن ك الخير ك امثػاؿ ذلػك ك اف توجهػت
الػػي المشػػية المبغوضػػة الداعيػػة الػػي الشػػيطاف بػػامر الشػػيطاف ك طاكعتهػػا ك امتثلػػت
اكامرها اغفل ك اعرض ك اجهل ك اسفه ك اكذب ك اغتب ك افسق ك امثالها حدث من
مثالها ك من قبوؿ االنساف كوف شرعي يسمي بالشقي ك الكافر ك الشرير ك الفاسػق ك
امثاؿ ذلك ك هذا الكوف موجػود بػاؽ مػاداـ االنسػاف متوجهػا الػي المشػية الشػرعية
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مطاكعا لها ممتثال لها ك اف اعرض لمحة بعد الف سنة توجه فيهػا سػقط عػن مقامػه ك
فني ذلك الكائن كما ركي عن النبي
اشركت ليحبطن عملك

لػو عصػيت لهويػت قػاؿ ا﵀ تعػالي لػئن

ك لو تقوؿ علينا بعض االقاكيل الخذنا منه باليمين .

فتبين ك ظهر اف الواجب علي المؤمن المداكمة علي الطاعة ك االمتثاؿ ك الذكر
مػوؿ مػدبر
ك المراقبة ك انه لو غفل طرفة عين لتأخر بقدر غفلته فمن كاف غافال فهو ي
ماداـ غافال ك من كاف متوجها ذاكرا فهو مقبل سالك الي ربػه فالسػالك البػد لػه مػن
المداكمة في اناء الليل ك النهار مطاكعا دائما اكامر ا﵀ مجتنبا دائمػا نػواهي ا﵀ حتػي
يكوف سالكا الي ا﵀ تعػالي دائمػا قػاؿ شػيخي االكحػد ك مػالذي االمجػد

فػي

فوائد له« :اف المقربين قرأكا قوله تعالي قل انظركا ما ذا في السموات ك االرض
فنظركا فلميخل كجودهم في حاؿ عن كارد باية مػن ايػات ا﵀ ك قػرأكا قولػه تعػالي
كمايأتيهم من اية من ايات ربهم اال كانوا عنها معرضػين فقػد كػذبوا بػالحق لمػا
جاءهم فسوؼ يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزءكف فعرفوا اف من غفل عن مراداتػه
من تلك اآليات فقد اعرض عنها ك مػن اعػرض فقػد كػذب بػالحق لمػا جػاءق ك مػن
كذب فقد استهزأ بالوحي ك استحق كعيد ذلك فشغلهم بما عرفهم من نفسه ك صفته
ك فعله عما سواق فػي ذلػك علػي مراتػب ذكاتهػم فظهػر مػن ذلػك عصػمة االنبيػاء ك
الحجج

ك ظهر الجواب عما كرد عنهم من نسبة المعصػية بػاف المعصػية معصػية

حقيقية في مقامها ك قد تكوف طاعة فيما دكنها فيعاتبوف عليها فيما بينه ك بينهم ك يثني
علػػيهم بالثنػػاء الخالػػد فتكػػوف المعصػػية عنػػد تػػرقيهم مػػن مقػػاـ هػػم فيػػه ك مػػا تحتػػه
معصوموف ابدا الي مقاـ لميصلوا اليه فاذا اراد ا﵀ نقلهم الي االعلي بانػه لهػم فظهػر
لهم التقصير في االسفل فهم ابدا مقصركف من نحوق تػاموف مػن نحػوهم ك اف شػئت
قلت بالعكس فافهم ك في الدعاء تدلج بين يدي المدلج من خلقك» انتهي ،ذكرت
﴿﴾424

الفائدة بطولها لكثػرة محصػولها ك المػراد اف االعػراض تكػذيب بػالحق ك اسػتهزاء
بالخالق ك يوجب البعد من ا﵀ ك الطرد ك هو مناؼ مع السلوؾ الػي ا﵀ سػبحانه ك قػد
ركي في الكافي بسندق عن زرارة عن ابيجعفر
عزكجل ما داكـ عليه العبد ك اف قل ك عنه

ما من شيء احب الي ا﵀ عز ك جل من

عمل يداكـ عليه ك اف قل ك عن ابيعبدا﵀

قاؿ كاف علي بن الحسين

اني الحب اف اداكـ علي العمل ك اف قل ك عنه
عملي مستو ك عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ احب االعماؿ الي ا﵀
يقوؿ

اني الحب اف اقدـ علػي ربػي ك
افضػل النػاس مػن عشػق

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

العبادة فعانقها ك احبها بقلبه ك باشرها بجسدق ك تفرغ لها فهو اليبالي علي ما اصبال
من الدنيا علي عسر اـ علي يسر ك عن ابيعبدا﵀

قاؿ في التورية مكتوب يا بن

علي اف اسد فاقتػك ك امػؤل
ادـ تفرغ لعبادتي امؤل قلبك غني ك الاكلك الي طلبك ك ي
قلبك خوفا مني ك االتفرغ لعبادتي امؤل قلبك شغال بالدنيا ثم الاسد فاقتك ك اكلػك
الي طلبك ك عنه

ما من شي ء اال ك له حد ينتهي اليه اال الذکر الي اف قاؿ فاف ا﵀

عزكجل لميرض منه بالقليل ك لميجعل له حدا ينتهي اليه ثم تال يا ايها الذين امنوا
اذكركا ا﵀ ذكرا كثيرا ك سبحوق بكرة ك اصيال ك عنه
ذكركا ا﵀ كثيرا ك عن رسوؿ ا﵀

شػيعتنا الػذين اذا خلػوا

من اكثر ذكر ا﵀ احبه ا﵀ ك في ركاية اظله ا﵀

الحث علي كثرة الذكر ك كفي في فضل الػذكر الػدائم اف الػذاكر
في جنته كقد مر ي
دائما يخاطب ا﵀ دائما ك يرد اليه الجواب دائما من ا﵀ ك يلبيه ك ينعم لػه ك هػو دائػم
الحضور فلو اف حجرا كاجه الشمس ساعة سخن فما ظنك بمواجهة قلب المؤمن مع
ربه ك اعلم اف الذاكر متوجه الي ربه ك لميتوجه الي ربه اال بعد اف توجػه ربػه اليػه ك
من اداـ ا﵀ التوجه اليه يسػعد ك يسػتنير قلبػه ك يطػرد عػن قلبػه الظلمػة ك الشػيطاف ك
الوساكس ك من غفل عن ا﵀ لميغفل اال بعد اعراض ا﵀ كجهه عنه لما رأي فيػه ممػا
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يكرهه فمن اداـ ا﵀ اعػراض كجهػه عنػه لميسػعد ابػدا ك اسػتولي عليػه الشػيطاف ك
الظلمة ك الوساكس ك الشقاء البتة ك ذلك بديهي اف شاء ا﵀.
فصل :ك من الشركط الالزمة للذاكر مجانبة التملي ك مالزمة الخواء ك سر ذلك
اف ا﵀ سبحانه خلق العقل من مثاؿ امرق ك مشيته المحبوبة فهو علي هيئػة محبػة ا﵀ ك
صفة مشيته الف االثر علي صفة المؤثر فهو اليتوجه اال الي ا﵀ ك اليريد شيئا سػواق ك
اليتبع اال هواق ك اليحب اال اياق ك بذلك صار محبوب ا﵀ ك خاطبه ا﵀ باني ماخلقػت
خلقا احب الي منك ك خلق ما سػواق الجلػه كمػا خلقػه الجلػه تعػالي قػدرق ثػم امػرق
باالدبار فنزؿ في العوالم الي اف نزؿ الي هذق الدار دار البلي ك االختبار ك كلما ينػزؿ
الي عالم يغشاق اعراضه ك يسػتولي عليػه امراضػه ك يصػير فػي ذلػك العػالم بػالقوة ك
يضعف نورق ك يبطل فعليته ك يقل اثارق ك يخمد نارق ك يكل مشاعرق الي اف نزؿ الػي
تراب هذق الدنيا فخمد نارق بالكلية ك بطل اثارق فدعاق ا﵀ باالقباؿ اليػه فقػاـ يترقػي
شيئا بعد شيء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما الي اف استوي بدنه ك اتصػل
اعضاؤق ك جري من سرته الدـ الذي هيأق ا﵀ لغذائه فدخل معدته فانطبخ في معدته
ك انحل حال هبائيا فخلق ا﵀ في معدته قوة مميزة بػين االصػوؿ ك الفضػوؿ فميػز بهػا
اصوؿ غذائه من فضوله فدفع الفضوؿ التي كانت اعراضا مثقلة مكثفة لالصوؿ الػي
مصابها ثم جذب االصوؿ الي كبدق فطبخها مرة اخري ك حلها كرة بعد اكلي ك خلق
ا﵀ قوة مميزة ميز بها بين اصولها الطبيعية ك فضػولها ك دفعهػا الػي مصػابها فصػارت
االصوؿ هنا الطف ك اشف ك احكي لما كراءها ك اطوع ثػم جػذب الجػوهر الصػافي
الي قلبه فطبخه طبخة اخري ك حلها حال نفسانيا اخر فاخرج من كمونها بخارا صافيا
لطيفا يوازي في لطافته جوزهرالقمر فصار لرقته ك شفوفه ك لطافته ك نعامتػه صػالحا
الشتعاؿ الركح فيه فاشتعل الركح الفلكي الحيواني فيه كما اشتعلت فػي االفػالؾ ك
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حييت بها فقامت تتحرؾ قبضا ك بسػطا ك يطاكعهػا ذلػك البخػار كمػا يطػاكع البخػار
الريال فركبته الركح فحيي بها ك هو انشاء الخلق اآلخر ك كاف قبػل ذلػك حػين كونػه
دما ك كيموسا ك كيلوسا اليطاكع الركح ابدا ك اليختبر من اراداتػه ك ال مػن امػرق ك ال
من نهيه ك كاف الركح فيه بالقوة فلما لطف ك نعػم ك زاؿ عنػه اعراضػه الكثيفػة صػار
يشف عن الركح ك يحكيها ك يطلع علي مراداتها ك امرها ك نهيهػا فيطاكعهػا فيتحػرؾ
بها ك لها كيف ما شاءت ك خلق ا﵀ من تلك االعراض ك الكثايف اعضاءق ك جوارحه
الغليظة الكثيفة فهي ايضا التكاد تطلع علي مراد الركح لوال هذا البخار اللطيف فهػو
يأخذ عن الركح الغيبية ك يوصله الي االعضاء فهو السفير بينهما ك النبي ك الرسػوؿ ك
القطب ك المركز الذي عليه يدكر رحي البدف يجب علي جميػع االعضػاء اف تتوجػه
اليه ك تتصل به ك تأخذ عنه ك تطيعػه فهػو الػركح السػفلي ك الػركح الظػاهرة ك ظػاهر
الركح ك كجهها ك لسانها ك يػدها ك القػائم مقامهػا فػي االداء ك قبلتهػا ك كعبتهػا لػيس
لالعضاء من الركح اال هو ك اليبدءكف اال عنه ك اليعودكف اال اليه ك اليعرفوف اال ايػاق
ك لميؤمركا اال بطاعته ك معرفته ك محبته ك الرجػوع اليػه ك االتصػاؿ بػه ك الخدمػة لػه
اليكلف ا﵀ نفسا اال ما اتيها ك هو الذي اتاها.
بالجملة تظهر الحيوة في القلب ك يحيي بها ثم يصعد البخار الي الػدماغ بغلبػة
نار الحيوة عليه ك تجفيف رطوباته الي اف تجعله دخانا ك يصعد الي الدماغ فيسػتوي
عليه الركح ك هو دخاف فتقوؿ له ك لالعضاء به ائتيا طوعػا اك كرهػا فتأتيانهػا طوعػا ك
تطيعانها ك كلما يجف رطوباته في منازؿ الدماغ يخف ك يػزداد حرارتػه ك دخانيتػه
رطبػه حتػي اليحتػرؽ بحػرارة ذلػك الػدخاف ك
فبرد ا﵀ الرءكؼ الرحيم الػدماغ ك ي
ي
يعدؿ ذلك الدخاف ك كلما يخف ك يقل رطوباته يقل ثقلػه ك كسػالته ك يكثػر طاعتػه
للركح الغيبية ك شفوفه عنها ك حكايته عنها فيحكي قواها ك مشاعرها الباطنة ك علمها
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ك عقلها ك لكن ماداـ الطفل في الرحم ك فيػه رطوبػات كافػرة اليتػدخن بخػارق ك اف
صعد الي دماغه فهناؾ في دماغه ايضا بخار فلما تولد يبدؤ في تقليل رطوباتػه ك فػي
حرارة بخارق ك يقل شػيئا بعػد شػيء رطوباتػه ك لكػن الجػل اف غػذاءق اللػبن كثيػر
الرطوبة ايضا ك اليتدخن بخارق في دماغه كما ينبغي الي اف يشرع في ساير االغذية
ك ينفطم فيقػل شػيئا بعػد شػيء رطوباتػه ك يصػفو شػيئا بعػد شػيء حواسػه ك يػزداد
مطاكعة بخارق ك دخانه لركحه ك مطاكعة اعضائه لركحه في بخػارق ك هكػذا الػي اف
يبلغ ك يزداد حرارتػه ك يصػير ابػاف ظهػور عقلػه فيكلػف ك يرفػق بػه الػي اف يكمػل
حرشمس صيف شبابه رطوباته ك يصير دخانا خالصا بحسبه فيكمل
اربعين كيحرؽ ي
عقله ك يظهر منػه اثػارق ك يسػتولي علػي البػدف ك يجػري امػرق ك نهيػه ك جميػع تلػك
الرطوبات ك الكثافات ك االعراض من مقتضيات هذا العالم االبعد عن المبدء ك هػي
جف رطوباته ك خلػص دخانػه ك ظهػر
مساكن الشياطين ك الغيالف فاذا بلغ اربعين ك ي
نور عقله ذهب الشياطين ك لميبق لهم هيكل يسكنوف فيه فيفركف اك يقتلوف فػيم يكن
ا﵀ للعقل دينه الذي ارتضي له ك ليبدله من بعد خوفه امنا يعبػدق اليشػرؾ بػه شػيئا ك
يمن عليه بعد ضعفه ك يجعله اماما كارثا ك يسكنه ارضهم ك ديارهم ك يري فرعػوف ك
ي
هاماف ك جنودهما منه ما كانوا يحذركف ك هيهنا غاية ما نحتاج اليه في هذا الباب.
فاذا تغذي االنساف في هذق الدنيا جري في معدته علي ما بينػا ك شػرحنا ك ميػز
ا﵀ منه االعراض ك دفعها من مدافعها فال حاجة بها في البدف لكثػرة كثافتهػا ك عصػر
منه السالفة ك اجراها في الكبد ك ميز منها االعػراض ك دفعهػا فػي مػدافعها ك خزنهػا
لحاجة البدف ثم عصر منها سالفة ك اجراها في القلب ك ميز منها اعراضها ك دفعها في
مدافعها ك جعلها غذاء االعضاء ك اخذ السالفة ك الخالصة بخارا هو بمنزلة الدخاف ك
الدـ له بمنزلة الزيت فاشتعل ذلك البخار بنار الركح الحيواني في مسرجة القلػب ك
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حيي ثم صعد علي ما بينا الي الدماغ ك الغرض اف االنسػاف اذا اكثػر الغػذاء ك المػاء ك
السيما االغذية الناعمة الكثيرة المحصوؿ ك حصػل منػه ك دخػل القلػب حصػل منػه
بخ ار كثير ك تراكم ك غلظ ك كثر رطوبتػه ك كثافتػه كبخػار القػدر اذا كثػر ك تػراكم
فحينئذ قل مطاكعته للركح الغيبية ك قل شفوفه ك تكدر مشػاعرق ك قػل تميػزق ك كثػر
ثقله ك كسالته في طاعة العقل فكلما يأمرق الركح بامر ك يزجرق ك يصيال عليه اليتنبػه
ك اف تنبه كسل عن القياـ بخدمته ك اذا صعد ذلػك البخػار الرطػب الػي دماغػه صػار
دماغه كدماغ االطفاؿ ك شعورق كشعورهم لكثرة رطوبة ذلك البخػار فقػل فهمػه ك
تنبهه ك تكدر حواسه ك كثر خياالته ك كساكسه الناشئة من الشياطين السكنة في تلك
االبخرة ك مازج الشػيطاف الكسػل الثقيػل فػي طاعػة ربػه ركحػه البخػاري ك يثب طػه ك
استبطأق ك تعلق الشيطاف بػذلك البخػار ك صػعد الػي سػماكات دماغػه ك كسػوس لػه
بالوساكس السجينية ك االكاذيب ك االباطيل السفلية ك اف سمع هناؾ شيئا مػن كحػي
الركح ضم اليه اضعافه ك اضعاؼ اضعافه ك اخبر به االعضاء ك الجوارح فاشتبه االمر
عليهم ك لربما يزعموف انه كحػي الػركح ك خبػرق فيشػبه نفسػه الشػيطاف بممازجتػه
الركح البخاري بالسفير بين الركح ك بين االعضاء ك ينطق بالسػفارة بػامور ظلمانيػة
سجينية ك يدعي انه كجه الركح ك لسػانه ك امػرق ك حكمػه ك يػدق ك كعبتػه ك قبلتػه ك
القائم مقامه حتي يشػتبه علػي االعضػاء هػل هػو هػو اـ شػيطاف كػاذب ك كػل ذلػك
لالمتالء الحاصل من كثرة الغذاء ك لذلك اختػار االنبيػاء االغذيػة الكثيػرة الفضػوؿ
القليلة المحصوؿ لتسد جوعتهم ك يحصل عنها بخار قليل رقيق ك اما االغذية الناعمة
اللطيفة الرطبة فقليلة الفضوؿ كثيرة المحصوؿ اي البخار السيما الحيوانية التػي قػد
تلطفت في بدف الحيواف مرة ك كأنها ال فضوؿ لها ك كلها المحصوؿ ك البخػار فيكثػر
البخار ك يتراكم ك يتعلق به الشياطين الكسلة النوامػة الموسوسػة الجهلػة الحمقػي ك
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يستولوف علي االنساف ك ال عالج لذلك اال تقليل الغذاء ك تغليظػه ك اجتنػاب االكثػار
من االغذية الناعمة ك الحيوانيػة ك كثػرة المػاء ك لػذلك كػاف االنبيػاء ك االكليػاء
يقتصركف علي الماكل الجشبة ك يقللػوف بحيػث اليقػدر عليػه غيػرهم صػلوات ا﵀
الحث االكيد علي تقليل االكل ك االقتصار علػي الخشػنة الجشػبة ك
عليهم ك قد كرد ي
حذركا سالـ ا﵀ علػيهم غايػة التحػذير عػن التملػي فقػد قػاؿ ا﵀ سػبحانه كلػوا ك
اشػػربوا ك التسػػر فوا انػػه اليحػػب المسػػرفين فػػالمتملي مبغػػوض ﵀ عزكجػػل ك
قػاؿ قػػاؿ لػي يػا

المقتصد محبوب ك في الوسايل عن ابيبصير عػن ابيعبػدا﵀

ابامحمد اف البطن ليطغي من اكله ك اقرب ما يكوف العبد الػي ا﵀ اذا خػف بطنػه ك
ابغض ما يكوف العبد الي ا﵀ اذا امتؤل بطنه ك عنه

ليس البن ادـ بد من اكله فاذا

اكل احدكم طعاما فيجعل ثلث بطنه للطعاـ ك ثلث بطنه للشراب ك ثلث بطنه للنفس
ك التسمنوا تسمن الخنازير للذبال ك عن رسوؿ ا﵀

المؤمن يأكل في معاء كاحد

ك المنافق يأكل في سبعة امعػاء ك فػي ركايػة يأكػل الكػافر فػي سػبعة امعػاء ك عػن
ابيالحسن

لو اف الناس قصدكا في الطعم العتدلت ابػدانهم ك عػن حفػص بػن

غياث عن ابيعبدا﵀

ك اذا عليػه معػاليق

قاؿ ظهر ابليس ليحيي بن زكريػا

من كل شي ء فقاؿ له يحيي ما هذق المعاليق فقاؿ هذق الشػهوات التػي اصػيب بهػا
ابنادـ فقاؿ هل لي منها شي ء فقاؿ ربما شبعت فشغلناؾ عن الصلوة ك الذكر قاؿ ﵀
علي اف الانصال مسلما ابدا ثم قاؿ
علي اف الامؤل بطني من طعاـ ابدا ك قاؿ ابليس ﵀ ي
ي
ابوعبدا﵀

يا حفص ﵀ علي جعفر ك اؿجعفر اف اليملػػوا بطونهم من طعاـ ابدا

ك ﵀ علي جعفر ك اؿ جعفر اف اليعملوا للدنيا ابدا ك عن ابيعبدا﵀
احب الي رسوؿ ا﵀
يورث البرص ك قيػل لػه

من اف يظل جايعا خائفا في ا﵀ ك عنه
حػديث يػركي عػن ابيػك
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ماكاف شيء

االكل علي الشبع

انػه قػاؿ ماشػبع رسػوؿ

ا﵀

من خبز بر قط أهو صحيال فقاؿ ال مااكل رسوؿ ا﵀ خبز بر قط ك الشبع من

خبز شعير قط ك عن اميرالمؤمنين

أالاعلمػك اربػع خصػاؿ

انه قاؿ للحسػن

تستغني بها عن الطب قاؿ بلي قاؿ التجلس علي الطعاـ اال ك انت جايع ك التقم عن
جو د المضغ ك اذا نمت فاعرض نفسك علي الخالء فػاذا
الطعاـ اال ك انت تشتهيه ك ي
استعملت هذا استغنيت عن الطب ك عن سلماف الفارسي عن رسوؿ ا﵀

اف اكثر

الناس شبعا في ال دنيا اكثرهم جوعا في اآلخرة يا سلماف انما الدنيا سجن المؤمن ك
انه قاـ خطيبا فقػاؿ يػا بنياسػرائيل التػأكلوا

جنة الكافر ك عن عيسي بن مريم

حتي تجوعوا ك اذا جعتم فكلوا ك التشبعوا فانكم اذا شبعتم غلظت رقابكم ك سمنت
جنوبكم ك نسيتم ربكم ك عن ابيذر قػاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀
الدنيا اطولكم جوعا يوـ القيمة ك عنه

اطػولكم جشػاء فػي

اذا تجشػأ احػدكم فاليرفػع جشػاءق الػي

السماء ك ال اذا بزؽ ك الجشاء نعمة من ا﵀ فاذا تجشأ احدكم فليحمد ا﵀ عليها ك عن
ابيعبدا﵀

كل داء من التخمة اال الحمي فانها ترد كركدا ك عن ابيجعفػر

ما من شيء ابغض الي ا﵀ من بطن مملو ك عن اميرالمؤمنين

في حديث يا كميل

التوقر معدتك طعاما ك دع فيها للماء موضعا ك للريال مجاال ك عن شهاب بن عبدربه
قاؿ شكوت الي ابيعبدا﵀

تعػش ك
ما القي من االكجاع ك التخم فقاؿ لي ي
تغد ك ي

التاكلن بينهما شيئا فاف فيه فساد البدف أماسمعت ا﵀ تبػارؾ ك تعػالي يقػوؿ لهػم
رزقهم فيها بكرة ك عشيا ك عنه
الجعفري قاؿ كاف ابوالحسن
للجسم ك سمع ابوعبدا﵀

اكؿ خراب البدف تػرؾ العشػاء ك عػن سػليمن
اليدع العشاء ك لػو بكعكػة ك كػاف يقػوؿ انػه قػوة

يقوؿ من ترؾ العشاء ليلة السبت ك يوـ االحد متواليين

ذهب منه قوة الترجع اليه اربعين يوما ك عن الرضا

قاؿ اف في الجسد عرقا يقاؿ

له العشاء فاذا ترؾ الرجل العشاء لم يزؿ يدعو عليه ذلك العرؽ حتي يصػبال يقػوؿ
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اجاعك ا﵀ كما اجعتني ك اظمأؾ ا﵀ كما اظمأتني فاليدعن احػدكم العشػاء ك لػو
لقمة من خبز ك لو شربة من ماء ك عن النبي

التدعوا العشاء ك لو علي حشفة اني

اخشي علي امتي من تػرؾ العشػاء الهػرـ فػاف العشػاء قػوة الشػيخ ك الشػاب ك عػن
ابيعبدا﵀

ترؾ العشاء مهرمة ك عن ابيالحسن الرضا

قاؿ اذا اكتهل الرجل

فاليدع اف يأكل بالليل شيئا فانه اهدي للنوـ ك اطيب للنكهة ك قػاؿ ابوعبػدا﵀
الخير لمن دخل في السن اف يبيػت خفيفػا يبيػت ممتليػا خيػر لػه انتهػي ،اقػوؿ اف
االنساف اذا ناـ غاصت الحػرارة الغريزيػة فػي جوفػه فػاف لمتجػد شػيئا عملػت فػي
رطوبات البدف االصلية فاكلتها ك ضػعف البػدف بػذلك ك بتػرؾ العشػاء يقػل البخػار
فيقل النوـ فيغلب علي البدف الجفاؼ ك احوج االشػخاص الػي الرطوبػات االصػلية
الكهل ك الشيخ فترؾ العشاء لهػم اضػر ك االمػتالء المػراد هنػا االكتفػاء ال االسػراؼ
الذي يمنع الرياح ك النفس ك عنه

اذا زاد الرجل علي الثلثين فهو كهػل ك اذا زاد

علي االربعين فهو شيخ.
جل امراض البدف يحدث من كثػرة
بالجملة كثرة االكل مذموـ طبا ك شرعا ك ي
االكل ك يكثر معها رطوبة البدف ك يزداد الكسالة ك يزداد معهػا الػدـ ك يكثػر الػركح
البخاري ك يتراكم ك يغلظ ك يرطب ك يثقل فيكسل ك يطغي الركح الحيوانية ك يبطػر
ك يزداد كبرق ك فخرق ك اشرق ك بطرق ك شماسته فالتنقاد للنفس االنسػانية كػالحيواف
المستسمن الشموس ك يػزداد ابخػرة الػدماغ الصػاعدة مػن البػدف فيتغػيم سػماؤق ك
تحجب بين شمس عقلػه ك ارض بدنػه فيتكػدر مشػاعرق هػذا اذا كثػرت رطوبػات
البدف العارضة الفاضلة فػاذا اثػرت فػي االخػالط ك افسػدتها حػدث منهػا الػبالدة ك
الرعونة ك الماليخوليا ك امثاؿ ذلك ك بجميع ذلك يفسد الركح البخاري ك اليكشػف
عن الركح الملكوتي ك اليطاكعه فيبقي هو ك االعضاء في جهاالت طبيعية ك حيوانية
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ك يغلب عليه شياطينهما سكنة تلك االبخػرة ك تخفيػف الطعػم ممػدكح عنػد جميػع
العقالء ك عند اهل الدنيا ك اآلخرة ك عند السعداء ك االشقياء ك ليس هو مػن عالمػات
السعادة فاف الذين يريدكف رفع التعلق عن البدف الطبيعي ك الحيػواني البػد لهػم مػن
تخفيػػف الطعػػم ك اف كػػانوا يريػػدكف االتصػػاؿ بالشػػياطين الركحانيػػة كالجوكيػػة ك
السناسية ك غيرهم ك كثرة االكل من فعل البهائم المنهومة ال غير.
ك اما ما يدؿ علي حسن جشوبة المطعم ك خشونته فمنها ما ركاق في الوسائل عػن
ابيعبدا﵀

الينخل له الدقيق ك يقوؿ اليزاؿ هذق االمة

قاؿ كاف اميرالمؤمنين

بخير ما لميلبسوا لباس العجم ك يطعموا اطعمػة العجػم فػاذا فعلػوا ذلػك ضػربهم ا﵀
بالذؿ ك عنه

عن ابائه

مسجد قبا فاتي باناء فيه لبن حليػب

قاؿ دخل النبي

مخيض بعسل فشرب منه حسوة اك حسوتين ثػم كضػعه فقيػل يػا رسػوؿ ا﵀ أتدعػه
محرما فقاؿ ال اني اتركه تواضعا ﵀ ك عنه

قػاؿ اتي بخبيص فػابي اف ياكػل فقيػل

أتحرمه فقاؿ ال ك لكني اكرق اف تتوؽ نفسي اليه ثم تال اآليػة اذهبػتم طيبػاتكم فػي
حياتكم الدنيا ك ركي انه اتي اميرالمؤمنين

بخػواف فػالوذج فوضػع بػين يديػه ك

سلها ك لميأخذ منه شيئا ك
نظر الي صفائه ك حسنه فوجي باصبعه فيه حتي بلغ اسفله ثم ي
اعػود نفسػي مػا
تلمص اصبعه ك قاؿ اف الحالؿ طيب ك ما هو بحراـ ك لكني اكػرق اف ي
اعودها ارفعوق عني فرفعوق ك عن ابيعبدا﵀
لم ي

قاؿ بينا اميرالمؤمنين في الرحبػة

في نفر من اصحابه اذ اهدي اليه خواف فالوذج فقاؿ الصحابه مػدكا ايػديكم فمػدكا
ايديهم ك مد يدق ثم قبضها ك قاؿ اني ذكرت اف رسوؿ ا﵀
ك عن عمرك بن بزيع قاؿ دخلت علي ابيجعفر

لميأكله فكرهت اكله

ك هو يأكل خال ك زيتػا فػي قصػعة

سوداء مكتوب في كسػطها بصػفرة قػل هػو ا﵀ احػد فقػاؿ ادف يػا بزيػع فػدنوت
فاكلت معه ثم حسي من الماء ثلث حسوات حين لميبق مػن الخبػز شػيء ثػم نػاكلني
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فحسوت البقية ك عن الثمالي قاؿ لما دخلت علػي علػي بػن الحسػين

دعػا بنمرقػة

فطرحت فقعدت عليها ثم اتيت بمائػدة لػمار مثلهػا قػط فقػاؿ لػي كػل فقلػت مػا لػك
التأكل فقاؿ اني صائم فلما كاف الليل اتي بخل ك زيت فػافطر عليػه ك لميػؤت بشػيء
الي ك عن سويد بن غفلة قاؿ دخلت علي علػي بػن ابيطالػب ك
من الطعاـ الذي قرب ي
كجدته جالسا ك بين يديه اناء فيه لبن اجد ريال حموضة ك فػي يػدق رغيػف اري قشػار
الشعير في كجهه ك هو يكسر بيدق ك يطرحه فيه فقاؿ ادف فاصب من طعامنا فقلت اني
صائم فقاؿ سمعت رسوؿ ا﵀

يقوؿ من منعه الصياـ من طعػاـ يشػتهيه كػاف حقػا

علي ا﵀ اف يطعمه من طعاـ الجنة ك يسقيه من شرابها قاؿ قلت لفضة ك هي قريبة منػه
قائمة كيحك يا فضة أالتتقين ا﵀ في هذا الشيخ بنخل هذا الطعاـ من النخالػة التػي فيػه
قالت قد تقدـ الينا اف الننخل له طعاما قاؿ ما قلت لها فاخبرتػه فقػاؿ بػابي ك امػي مػن
لمينخل له طعاـ ك لميشبع من خبز البر ثلثة اياـ حتي قبضه ا﵀ قاؿ ك كػاف

يجعػل

جريش الشعير في كعاء ك يختم عليه فقيل له في ذلك فقاؿ له اخػاؼ هػذين الولػدين
قاؿ فضل الشعير علي

اف يجعال فيه شيئا من زيت اك سمن ك عن ابيالحسن الرضا

البر كفضلنا علي الناس ما من نبي اال ك قد دعي الكل الشعير ك بارؾ عليها ك مادخػل
جوفا اال ك اخرج كل داء فيه ك هو قوت االنبياء ك طعاـ االبرار ابي ا﵀ اف يجعل قوت
االنبياء اال شعيرا ك في الحلية عن ابيعبدا﵀

اف احب االصباغ الي رسوؿ ا﵀

الخل ك الزيت ك قاؿ هو طعاـ االنبياء ك عنػه

احػب االصػباغ الػي رسػوؿ ا﵀

الخل ك عن ابيجعفر

في حديث اف عليػا

يطعػم النػاس خبػز البػر ك اللحػم ك

يرجع الي اهله فيأكل الخبز ك الزيت ك عػن ابيعبػدا﵀

فػي صػفة علػي

فػي

حديث ماكاف قوته اال الخل ك الزيت ك حلواق التمر اذا كجدق انتهي.
ك اما اكػل اللحػم فالمسػتنبط مػن اخبػار اهػل العصػمة
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اف ادمانػه مكػركق

كالسر في ذلك اف كل شيء يقوي مثله ك يضعف ضػدق ك االغذيػة الحيوانيػة يقػوي
الحيوانية بال شك ك ذلك اف المواليد كلها من العناصر اال اف عناصر النبػات اصػفي ك
اعدؿ من عناصر الجماد البتة ك عناصر الحيواف اصفي ك اعدؿ في الطبيعة من النبػات
ك ذلك لما كقع عليه من الكيلوس ك الكيمػوس ك دفػع الفضػوؿ ك حصػوؿ الخالصػة
الكيموسية في بدنه ك هو الدـ فلما انتشر الدـ في بدنه ك تغذي به حصل منػه اللحػم
ك اللبن فهما من دـ الحيواف ك اذا كردا بدف االنساف فهما اقرب اسػتحالة الػي الػدـ ك
منه يزداد دـ االنساف ك لحمه كما ركي في الوسائل عن ابيعبدا﵀

اللحم ينبت

اللحم ك ركي اللحم من اللحم فاذا ادمن االنساف اللحم ازداد دمه ك كثر منػه الػركح
البخاري ك غلظ ك تراكم ك كثف ك صعد ذلك البخار الي دماغه ك حجب بػين البػدف
فقل فهمه ك ادراكػه ك قسػي
ك بين مشاعرق كما يحجب الغيم بين الشمس ك االرض ي
قلبه ك حصل له سكر كسكر الخمر فاف الخمر ايضا اسرع شيء استحالة الػي الػدـ ك
له بخار كثير يتراكم في الدماغ ك يحجب بػين االدراؾ ك بػين البػدف فسػكر ك قسػي
قلبػػػه ك ازداد غضػػػبه لهيجػػػاف الػػػدـ فػػػي بدنػػػه ك كػػػذلك اللحػػػم ك لػػػذا ركي عػػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ كاف علي

يكرق ادماف اللحم ك يقوؿ له ضراكة كضراكة الخمر

انتهي ك اللحػم يزيػد فػي السػمن ك الشػحم فيطغػي البػدف بسػببه البتػة فبػذلك رجػال
المرتاضوف تقليل الدـ ك كقع تجربتهم علي اف االنساف بأكله اللحػم يقػل مناسػبته مػع
الركحانيين ك اليأنسوف بهم ك اما اف تركوا يزداد مناسػبتهم مػع الركحػانيين ك يأنسػوف
بهم فلذلك قلنا اف من شركط رياضة السالك تقليل اللحم ك لما كاف اؿمحمػد

هػم

النمرقة الوسطي اليهم يرد الغالي ك بهم يلحق التػالي يرجعػوف النػاس عػن االفػراط ك
يسوقونهم عن التفريط نهوهم عػن ادمػاف اللحػم ك تغلػيظ الرقبػة ك تسػمين الجنػب ك
ادماف اللحم ك نهوهم عن االعراض عػن اللحػم بالكليػة ك تركػه الجػل اف البػدف بيػت
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الركح ك الحيوانية مطيته ك البد من حفظ البػدف ك حفػظ حيوانيتػه مػاداـ االنسػاف فػي
الػػدنيا فالجػػل ذلػػك مػػدحوا اللحػػم ك امػػركا بػػه فػػي احاديػػث كثيػػرة منهػػا فعػػن
ابيعبدا﵀

كاف رسوؿ ا﵀

تػرؾ ابػوجعفر

لحما يحب اللحػم ك عنػه

ثلثين درهما للحم يوـ توفي ك كاف رجال لحما ك عن ابيعبدا﵀

اف رجال قػاؿ لػه

اف من قبلنا يرككف اف ا﵀ عزكجل يبغض البيت اللحم فقاؿ صدقوا ك ليس حيث ذهبوا
اف ا﵀ يبغض البيت الذي يؤكل فيه لحوـ الناس ك عنه
معاشر قريش قوـ لحموف انتهي ،ك انما اصركا

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

انا

في مدح اللحم فاف صوفية العامػة

لعنهم ا﵀ قد اكثركا الركايات في المنع عػن اللحػم حتػي حرمػوق ك تشػبهوا فػي ذلػك
بقػػوـ مػػن المجػػوس ك المهابػػاديين ك الجوكيػػة ك امثػػالهم فلمػػا فرطػػوا سػػاقوهم
اؿمحمد

الي االعتداؿ ك الشاهد علي ذلك ما ركي عن السكوني عػن ابيعبػدا﵀

الصادؽ

اف رجال قاؿ له يػا بػن رسػوؿ ا﵀ اف قومػا مػن علمػاء العامػة يػرككف عػن

النبي

اف ا﵀ يبغض اللحامين ك يمقت البيت الذي يؤكل فيه اللحػم كػل يػوـ فقػاؿ

غلطوا غلطا بينا انما قاؿ رسوؿ ا﵀

اف ا﵀ يبغض اهػل بيػت يػأكلوف فػي بيػوتهم

لحوـ الناس ك يغتابوف مػا لهػم ال رحمهػم ا﵀ عمػدكا الػي الحػالؿ فحرمػوق لكثػرة
ركاياتهم انتهي ،فخاؼ اؿمحمد

اف يذهب الناس مذهب المهاباديين في تحريم

قتل الحيوانات بالكلية فاكلوا الركاية التي قالهػا رسػوؿ ا﵀

الػي معنػي الغيبػة ك اال

فادمانه مكركق كمػا مػر ك ال شػك فػي اف تحريمػه بدعػة فػي الػدين ك تركػه يضػعف
الحيوانية التي هي مطية الركح االنسػانية ك البػد منهػا فػي الػدنيا هػذا ك تػرؾ اللحػم ك
الحيواني يضر بالعقل فاف الحيواني يزيد في الدـ ك تركه يؤدي الي تقليل الػدـ ك بتقليػل
الدـ يزداد السوداء في البدف ك بغلبتهػا يػزداد جماديػة االنسػاف ك يسػوء خلقػه كمػا هػو
مشهود من الناقهين ك اصحاب غلبػة السػوداء فلػذلك ركي عػن ابيعبػدا﵀
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اللحػم

اللحم ينبت اللحم ك من تركػه اربعػين

ينبت اللحم ك من تركه اياما فسد عقله ك عنػه

صباحا ساء خلقه ك من ساء خلقه فاذي نوا في اذنه كبذلك كردت ركايات مستفيضة.
فاذا عرفت الجمع بين االخبار ك الحمد ﵀ فاعلم اف العلة في المنع عنػه ك الحػث
عليه ما عرفت فالناس علي قسمين منهم من يأكػل اكػل المنهػوـ الحػريص ك يكثػر
اللحم ك غير اللحم حين يأكل فاالحسن لذلك اف يأكله في كل ثلثػة ايػاـ كمػا سػئل
ابوعبدا﵀

عن شراء اللحم فقاؿ في كل ثلث قيل لنا اضياؼ ك قوـ ينزلػوف بنػا ك

ليس يقع منهم موقع اللحم شيء فقاؿ في كل ثلث قيل النجد شيئا اخصػر منػه ك لػو
ايتدموا بغيرق لميعدكق شيئا فقاؿ في كل ثلث ك ذكر اللحم عند ابيعبدا﵀

فقاؿ

كل يوما بلحم ك يوما بلبن ك يوما بشيء اخر انتهي ك منهم من يأكػل قلػيال كمػا هػو
الممدكح ك ليس يبلغ أكله اكثار الدـ ك غلبته فليس يضػرق اف يأكلػه كػل يػوـ ايضػا
كما ركي عن زرارة قاؿ تغديت مع ابيجعفر
يػػوـ بلحػػم الخبػػر ،ك قػػد عرفػػت انهػػم

في شعباف خمسةعشػر يومػا كػل

لحمػػوف فهػػم اذا اكلػػوا كػػل يػػوـ فرضػػا

اليكثركف بحيث يضػر بابػدانهم ك يػزداد الػدـ فػيهم ك مػع ذلػك عرفػت ممػا سػبق
زهدهم ك اقتصارهم غالبا بالخل ك الزيت ك الذي اليشبع من خبز الشعير بػابي هػو ك
امي ثلثة اياـ اي مقدار يأكل من اللحم اذا اكل فمن يقلل االكل اليضرق االدماف كل
يوـ ك اف كاف في كل ثلث احسن تسليما لهم في تلك االخبار ك قيل البيالحسن
اف الناس يقولوف من لميأكل اللحػم ثلثػة ايػاـ سػاء خلقػه فقػاؿ كػذبوا ك لكػن مػن
لم يأكل اللحم اربعين يوما تغير خلقه ك بدنه ك ذلك النتقاؿ النطفة في مقدار اربعين
يوما انتهي ،اقوؿ اثر اللحم يبقي في البدف اربعين يوما فاذا ترؾ اللحػم اربعػين يومػا
ذهب اثرق ك نقص الدـ ك زاد السوداء ك هاجت به ك من الصوفية لعنهم ا﵀ من يفسػر
هذق االخبار بػاف مػن تػرؾ اللحػم اربعػين يومػا اسػتحق اف يػؤذف فػي اذنػه االذاف ك
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كلمات االسالـ فانه يؤمن بها حقيقة ك كذبوا لعنهم ا﵀ فاف االخبار صريحة فػي انػه
يسوء خلقه ك هذا عالج سوء الخلق فاف من غلب السوداء في بدنه تعلق بػه شػياطين
كلوا اللحم فاف اللحػم مػن

سيئة الخلق ك االذاف لطردهم حتي انه ركي عن علي

اللحم ك اللحم ينبت اللحم ك من لميأكل اللحم اربعين يوما ساء خلقه ك اذا ساء خلق
احدكم من انساف اك دابة فاذنوا في اذنه االذاف كله ك في ركاية اذنوا في اذنه اليمني
ك ركي من ساء خلقه فاطعموق اللحم ك عن النبي

من اتػي عليػه اربعػوف يومػا ك

لميأ كل اللحم فليقترض علي ا﵀ عزكجل ك ليأكله بالجملة االكثار منه مذموـ البتة
كما يذـ االكثار من كل غذاء بل اكثر لما بينا ك اليجػوز تحريمػه ك يكػرق تركػه مػن
غير تحريم ك يورث سوء الخلق ك غلبػة السػوداء ك فسػاد العقػل ك البػد مػن اف ينػاؿ
االنساف منه فال احد اعبد ك ال ازهد من محمد ك اؿمحمد

فلو كاف في تركه خيػر

لتركوق ك لكم في رسوؿ ا﵀ اسوة حسنة ،اكلئك الػذين هػدي ا﵀ فبهػديهم اقتػدق
كاياؾ ثم اياؾ اف تذهب مذهب المهابػاديين فػي تحػريم قتػل الحيوانػات ك مػذهب
الهن ود في تركهم لحوـ الحيوانات ك مذهب الصوفية الذاهبين مذهب اهل السيميا ك
االربعينات غير المشركعة ك الرياضات المبتدعة قاؿ ا﵀ تعالي قل من حػرـ زينػة
ا﵀ التي اخرج لعبادق ك الطيبات من الػرزؽ ك لػو كػاف التػرؾ احػب اليػه لمااحلػه
مطلقا نعم قاؿ كلوا ك اشػربوا ك التسػرفوا ك مػا اسػهل االفػراط ك التفػريط علػي
النفس ك ما اعسر التوسط لها ك اف الناس لحادكا عن سواء السبيل لعػدـ ميػل الػنفس
اليه ك رضوا باالفراط ك التفريط النه علي خػالؼ الحػق فتػري الرجػل يسػهل عليػه
ترؾ االكل بالكلية ك االكل المفرط الممرض ك التطاكعه نفسه في االكل المقتصد
ك تراق يلج في اف اليتكلم ك يسهل عليه االكثار ك لكن يصعب عليه اف يقوؿ مػا يعنيػه
ك يسكت عما اليعنيه ك هكذا يسرؼ ببذؿ جميع ماله ك يمنػع الحػق عػن اهلػه ك لكػن
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الينفق في محله ك اليمنع في محله بالجملة لما كاف تػرؾ اللحػم بالكليػة علػيهم اهػوف
من نيله باالقتصاد تركوق ك التزعم صعوبة الترؾ فػاف االقتصػاد فػي نيلػه اصػعب ك قػد
فليقػل كثيػرا ك اليجعػل بدنػه قبػر
حدق الشارع في كػل ثلػث ك اف نػاؿ منػه كػل يػوـ
ي
الحيوانات ك قد ركي في طب النبي عنه

من اكل اللحم اربعين صباحا قسي قلبه.

ك اعلم انا نعلم جملة اف الركح شأف سماكي ك يتقوي بالسماكيات من العلوـ ك
االعماؿ الحسنة ك االخالؽ الزكية ك التسبيال ك التهليل ك التمجيد ك المراقبػة ك امثػاؿ
ذلك ك البدف شػأف عنصػري يتقػوي بضػم هػذق االثقػاؿ ك اكػل هػذق االثفػاؿ ك همػا
ككفتي الميزاف كلما يثقل احديهما تخػف االخػري ك كلمػا قػوي احػدهما ضػعف
اآلخر ك كلما نمي ذبل اآلخر ك هو قوله تعالي اذهبتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا
ك استمتعتم بها فاليوـ تجزكف عذاب الهوف بما كنتم تكسبوف فعلي ذلك العارؼ
الحكيم علي كجل من مطلق االكل فيأكل اكل المضطر ك يري انه كلمػا ينػاؿ لقمػة
يضعف من ركحه شيء ك يثقل ركحه شيء ك يريد اف يخلد الي االرض ك يمتنع عن
كزؽ منفوخ حيزق فوؽ الماء ك انت تشد عليه اثقاال ك كلمػا تشػد عليػه
الترفع ك مثله ي
شيئا ينزؿ درجة ك كذلك مخالط معدتك معلقػة بركحػك كلمػا تحػط فػي مخػالط
معػػدتك مػػن االثقػػاؿ يثقػػل الػػركح ك ينػػزؿ ك يصػػعب عليػػه الصػػعود الػػي المػػدارج
يغػص بػه كػل اكلػة لحمػا كػاف اك غيػر لحػم
السماكية فاليتهني مؤمن بأكل ابػدا ك ي
فماظنك بما يناله المؤمن المشتاؽ الي السماء المشمئز مػن االرض ك اهلهػا البػريء
منها المشاهد لما ينالػه مػن حبػة غػذاء مػن الضػرر العظػيم فقػد ركي الصػدكؽ فػي
االكماؿ في قصة يوذاسف ك بلوهر قاؿ ابن الملك ايها الحكيم اخبرني ما ذا تصػيب
من الطعاـ ك الشراب قاؿ الحكيم زعموا اف ملكا من الملوؾ كاف عظيم الملػك كثيػر
الجند ك االمواؿ فانه بدا له اف يغزك ملكا اخر ليزداد ملكا الػي ملكػه ك مػاال الػي مالػه
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فسار اليه بالجنود ك العدد ك العػدة ك النسػاء ك االكالد ك الثقػاؿ فحلػوا نحػوق فظهػركا
عليه ك استباحوا عسكرق فهرب فيمن هػرب ك سػاؽ امرأتػه ك اكالدق صػغارا فالجػأق
الطلب عند المساء الي اجمة علي شاطئ نهر فدخلها مع اهله ك كلدق ك سػلب دكابػه
مخافة اف يدؿ عليه العدك بصهيلها فباتوا في االجمة ك هم يسمعوف كقع حوافر الخيل
من كل جانب فاصػبال الرجػل اليطيػق براحػا ك امػا النهػر فاليسػتطيع عبورهػا ك امػا
الفضاء فاليستطيع الخركج اليه لمكاف العدك فهم في مكاف ضػيق قػد اذاهػم البػرد ك
احجزهم الخوؼ ك طواهم الجوع ك لػيس لهػم طعػاـ ك ال معهػم زاد ك اكالدق صػغار
جياع يبكوف من الضر الذي قد اصابهم فمكػث بػذلك يػومين ثػم احػد بنيػه مػات ك
القوق في النهر ك مكث بعد ذلك يوما اخر فقػاؿ الرجػل لزكجتػه انػا مشػرفوف علػي
الهالؾ جميعا ك اف بقي بعضنا ك يهلػك بعضػنا كػاف خيػرا مػن اف نهلػك جميعػا ك قػد
رأيت اف اعجل ذبال كاحد من ه ؤالء الصبياف فنجعله قوتا لنا ك الكالدنا الػي اف يػأتي
ا﵀ عزكجل بالفرج فاف اخرنا ذلك هزؿ الصبياف حتػي اليشػبع لحػومهم ك نضػعف
حتي النستطيع الحركة اف كجدنا الي ذلك سبيال فطاكعته امرأته فذبال بعػض اكالدق
ك كضعوق بينهم فنهشوق فما ظنك يا بن الملك بذلك المضطر اكل المستكثر يأكل اـ
اكل المضطر المستقل قاؿ ابن الملك بل اكل المضطر المستقل قاؿ الحكيم كذلك
اكلي ك شربي يا بن الملك في الػدنيا القصػة ،فاكليػاء ا﵀ يػركف متػاع هػذق الػدنيا ك
ماكلها ك مشاربها كالجيفة المنتنة المتفسػخة التػي يشػمئز الػنفس مػن النظػر اليهػا ك
يضر باالركاح ركائحها ك بالبدف اكلهػا فاليػأكلوف مػن ذلػك اال بقػدر االضػطرار ك
الضر الشديد حتي يحػل لهػم تناكلهػا علػي حسػب قولػه تعػالي فمػن اضػطر فػي
مخمصة غيرمتجانف الثم فاف ا﵀ غفور رحيم فأكلهم في الدنيا كأكل من جرب
في كباء شديد اف الغذاء الفالني ضار قتاؿ فلميجد شيئا اال اياق حتي ضعف ك اضػطر
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الي نيله فاي مقدار تري اف ينػاؿ منػه فهكػذا حػالهم فػانهم يػركف اركاح النػاس قػد
هلكت بسبب نيلهم من لذات الدنيا ك ماكلهػا ك مشػاربها فاليصػيبوف منهػا اال بقػدر
دفع الضركرة ك حفظ البنية ك يقتصركف علي اقلها ضػررا ك مػػونة علػيهم ك اعلػم اف
المراد من االكل ك الشػرب صػرؼ عنايػة الػنفس عػن البػدف ك اشػتغالها بػذكرها ك
مراقبتها من غير التفات الي البدف فالتجوعه جوعا يشػتغل الػنفس بالبػدف ك مقاسػاة
الجوع ك تنصرؼ عن ربها ك ذكرها ك مراقبتها ك التشبعه شبعا يكسػل البػدف ك يثقػل
فتلتفت النفس اليه ك الي ثقله ك دفع اذاق بػل االقتصػاد اف تصػرؼ مػن الغػذاء بقػدر
تسكين فورة الجوع ك صرؼ عناية النفس عن البدف حتي تفرغ لذكرها ك فكرهػا ك
هذا االقتصاد يتفاكت بحسػب تعويػد البػدف فػيمكن تقليػل الغػذاء شػيئا بعػد شػيء
بحيث اليحس البدف ما نقص منه ك اليضعف ك يصير متعودا بالقليل شيئا بعػد شػيء
فيخف غاية الخفة من غير اف يضعف ك من غير اف يحتاج الػنفس الػي التوجػه اليػه ك
تغفل عن شأنها ك هو في جميع االياـ مقتصد بحسب كل يوـ حتي انه يمكن اف يبلػغ
التخفيف مقدار درهم من الغذاء ك اقل في كل يوـ من غيػر اف يضػعف كمػا حكػي
لي اف شيخنا االكحد

بلغ تقليػل االكػل الػي مقػدار فنجػاف صػغير مػن فنػاجين

القهوة فلما مر عليه اياـ ضعف ك نازعته نفسه في التكثير فعزـ علي البقاء عليػه فلمػا
ايست نفسه عن التكثير اقبلت علي شأنها فقويت حتي انه قاؿ لػو عزمػت علػي قلػع
شجرة لقلعتها ك لميضعف بدنها بوجه ك ال شك فػي انػه كلمػا قػل الغػذاء قػل تولػد
االخػالط ك الػػدـ ك قػل الرطوبػػات ك االبخػرة ك صػػفي الػركح ك صػػحي المشػػاعر ك
المػدارؾ ك خػػف الػػركح ك كثػػر مطاكعتػػه للػركح الغيبػػي ك اعتػػدؿ مزاجػػه ك فػػارؽ
االضداد ك شارؾ السبع الشداد ك اشتد شباهته باالركاح الغيبية العلوية ك استأنسوا بػه
اذا صال منهاجه ك قوي فاف كل القوة من الركح ك اذا لميصػال منهاجػه اشػتد شػباهته
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باالركاح السػفلية ك الشػياطين ك تعلقػوا بػه ك كثػر مطاكعتػه لهػم ك لكػن اف لميكػن
االنساف حكيما ماهرا بالغا يعلم تػدبير البػدف ك سػر الكينونػة ربمػا يػورث لػه هػذق
الرياضة قلة الدـ ك غلبة السػوداء ك هيجػاف الصػفراء ك سػاء خلقػه ك جػن ك تعلػق بػه
الشياطين ك افسدكق ك اخرجوق عن االعتداؿ االنساني فالاجػوز اقػداـ الجهلػة علػي
ذلك من غير استاد كامل بالغ يدبر امرهم في كل يوـ ك يري صالحهم ك فسػادهم ك
صحتهم ك مرضهم ك يصحال منهاجهم ك يسددهم ك يعلمهم فػي كػل حػين مػا ينبغػي
لهم كما ركي عن النبي

من تزهد بغير علم جن في اخػر عمػرق اك مػات كػافرا

انتهي ،نعوذ بػا﵀ فاليجسػرف انسػاف علػي الرياضػات الشػاقة مػن غيػر اسػتاد عػالم
بفلسفة البدف ك طبه ك صالحه ك فسػادق ك منهػاج الحػق فانػه يخػاؼ عليػه الجنػوف ك
االرتداد بغلبة الشياطين ك تسويلهم له ك االحسن لمن ليس له استاد قد سافر االسفار
االربعة ك كمل اف اليقدـ علي ذلك ك يقتصر علي االقتصػادات الظػاهرة ك الشػريعة
العامة الباهرة فانه اليهلك عليها احد ك يصلال بها امػر الػدين ك الػدنيا غايػة االمػر انػه
يكمل في الظاهر ك لكن من كمل في الظاهر يرجي له اف يقػدر ا﵀ لػه اسػتادا يبلغػه
منتهي اماله اذا كاف طالبا لذلك اهال له.
ك اعلػػم انػػه بعػػد حصػػوؿ االسػػتاد ك االيػػواء تحػػت جناحػػه ال شػػك اف التػػدبير
بالتبريد ك الترطيب ضار باصحاب الرياضة ك السػلوؾ فانػه يػورث الكسػل ك غلظػة
الركح ك بطؤ مطاكعته للنفس ك البالدة ك النسياف ك عدـ التنبه بدقايق اآليػات ك كػذا
التدبير بالتبريد ك التجفيف فانه مجمد للركح مغلظ لػه مخلػد فػي االرض ك يػورث
الموت ك عدـ االنفعاؿ ك التنبه لآليات ك االشارات فاالحسن التسخين مع الترطيػب
مع غير اكثار في االكائل ك التسخين ك التجفيف في االكاخر فانهما من جهة الفاعل ك
المراد الصعود اليه ك مشػاركة السػبع الشػداد فيخػف بػذلك الػركح ك يػرؽ ك يكثػر
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مطاكعته للنفس ك يسرع حركاته ك يصفو حواسه ك يزداد تنبهه لآليػات ك االشػارات
شيئا بعد شيء حتي يشابه اكائل جواهر علله ك يلحق باالعلي.
بالجملة اف الجوع اداـ الركح ك الجايع في االرض ضيف ا﵀ في السماء يغذي
ركحه ك يطعمه بامدادق ك علومه ك الهاماته ك كذب من زعم مػن الصػوفية انػه يكثػر
الطعاـ كالبقر ك يدعي انه رياضة الرجاؿ ك تقليل االكل رياضة النسػاء اذ علػي ذلػك
لميكن احد من االنبيػاء ك االكليػاء يرتاضػوف رياضػة الرجػاؿ نعػوذ بػا﵀ فقػد ركي
الديلمي في ارشادق في مناجاة النبي

فقاؿ يا رب دلي نػي علػي عمػل اتقػرب بػه

اليك قاؿ اجعل ليلك نهارا ك اجعل نهارؾ ليال قاؿ يا رب كيف ذاؾ قاؿ اجعل نومك
صلوة ك طعامك الجوع يا احمد ك عزتي ك جاللي ما من عبد ضمن لي اربع خصػاؿ
اال ادخلته الجنة يطوي لسانه فال يفتحه اال بما يعنيه ك يحفظ قلبػه مػن الوسػواس ك
نظري اليه ك يكوف قرة عينه الجوع يا احمد لػو ذقػت حػالكة الجػوع ك الصػمت ك
الخلوة ك ما كرثوا منها قاؿ يا رب ما ميراث الجوع قػاؿ الحكمػة ك حفػظ القلػب ك
الي ك الحزف الدائم ك خفة المٴػكنة من الناس ك قوؿ الحق ك اليبػالي عػاش
التقرب ي
الي قاؿ ال يػا رب قػاؿ اذا
بيسر اك بعسر يا احمد هل تدري بأي كقت يتقرب العبد ي
كاف جايعا اك ساجدا ك فيها قاؿ يا رب ما اكؿ العبادة قاؿ اكؿ العبادة الصمت ك الصوـ
قاؿ يا رب ك ما ميراث الصوـ قاؿ الصوـ يورث الحكمة ك الحكمة تورث المعرفة ك
المعرفة تورث اليقي ن فاذا استيقن العبد اليبالي كيف اصػبال بعسػر اـ بيسػر ك فيػه
يا احمد اف العبد اذا جاع بطنه ك حفظ لسانه علمته الحكمة ك اف كاف كػافرا تكػوف
حكمته حجة عليه ك كباال ك اف كاف مؤمنا تكوف حكمته له نورا ك برهانا ك شػفاء ك
رحمة فيعلم ما لميكن يعلم ك يبصر ما لميكن يبصر فاك ؿ مػا ابصػرق عيػوب نفسػه
حتي يشتغل بها عن عيوب غيرق ك ابصرق دقايق ا لعلم حتي اليدخل عليه الشػيطاف
﴿﴾499

الي من الصمت ك الصوـ فمن صاـ ك لميحفػظ
يااحمد ليس شيء من العبادة احب ي
لسانه كاف كمن قاـ ك لميقرأ في صلوته ك في طب النبي عنػه

مػن تعػود كثػرة

الطعاـ ك الشػراب قسػي قلبػه ك فػي الوسػائل باسػنادق الػي الفضػل بػن شػاذاف عػن
الرضا

انما امركا بالصوـ لكي يعرفوا الم الجوع ك العطش فيسػتدلوا علػي فقػر

اآلخرة ك ليكوف الصائم خاشعا ذليال مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا علػي مػا
اصابه من الجوع ك العطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من االمساؾ عن الشهوات ك
يكوف ذلك كاعظا لهم في العاجل ك رايضا لهم علي اداء ما كلفهم ك دليال لهػم فػي
اآلجل ك ليعرفوا شدة مبلغ ذلك علي اهل الفقر ك المسكنة في الدنيا فيؤدكا اليهم ما
افترض ا﵀ في اموالهم الخبر ،فظهر اف هػذق الخػواص ثابػت للجػايع ك اف كػاف مػع
ذلك له نية الصوـ فاحسن ك احسن ك عن النبي
ك عن الصادؽ
عن النبي

نوـ الصائم عبادة ك نفسه تسػبيال

الصائم في عبادة ك اف كاف نائما علي فراشه ك في الكافي بسػندق
الصوـ جنة من النار ك عنه

قاؿ الصحابه أالاخبركم بشػيء تباعػد

الشيطاف منكم كما تباعد المشرؽ من المغرب قالوا نعم قاؿ الصوـ يسود كجهػه ك
الصدقة تكسر ظهرق ك الحب في ا﵀ ك المزاكرة علي العمل الصالال يقطع دابػرق ك
االسػػتغفار يقطػػع كتينػػه ك لكػػل شػػي ء زكػػوة ك زكػػوة االبػػداف الصػػياـ ك عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ ابي اف الرجل ليصػوـ يومػا تطوعػا يريػد مػا عنػد ا﵀ عزكجػل

فيدخله ا﵀ به الجنة ك عنه
به ك عنه

قاؿ اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي يقوؿ الصوـ لي ك انا اجزي

من صاـ ﵀ عزكجل يوما في شدة الحر فاصابه ظماء ك يكل ا﵀ به الف

ملك يمسحوف كجهه ك يبشركنه حتي اذا افطر قاؿ ا﵀ عز ك جل له ما اطيب ريحك
ك ركحك مالئكتي اشهدكا اني قد غفػرت لػه ك عنػه

اكحػي ا﵀ عزكجػل الػي

موسي ما يمنعك من مناجاتي فقاؿ يا رب اجلي ك عن المناجاة لخلوؼ فػم الصػائم
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فاكحي ا﵀ اليه يا موسي لخلوؼ فم الصائم اطيب عندي من ريال المسك.
ك اما االخبار في شرب الماء فقد ركي في الوسائل بسندق عن ابيعبػدا﵀
ك هو يوصي رجال فقاؿ له اق يل من شرب الماء فانه يمد كػل داء ك عنػه
من شرب الماء فانه مادة لكل داء ك عنه

التكثػر

اليشرب احدكم المػاء حتػي يشػتهيه

فليقل منه ك في حديث اخر لو اف الناس اقلي وا من شرب الماء الستقامت
فاذا اشتهاق ي
ابدانهم ك عنه

اقل شرب الماء صال بدنه انتهي ،ك ذلك اف كثرة الماء تذيب
من ي

فتنصب في ساير االعضاء ك تػورث االمػراض ك تفسػد المعػدة ك
االخالط ك تجريها
ي
فساد المعدة اصل كل داء ك اف ا﵀ سبحانه خلق بدف االنساف من طين ك الماء يفسدق
البتة ك لكػن اليحسػن تركػه بالكليػة فيغلػب علػي البػدف المرتػاف ك الجفػاؼ فيقػل
مطاكعة الػركح للػنفس بسػبب الجفػاؼ ك يتكػدر فاليشػف عػن الػركح ك يتكػدر
المشاعر ك لػذلك ركي اف شػرب المػاء يزيػد فػي العقػل ك احسػن القػوؿ قػوؿ ا﵀
سبحانه كلوا ك اشربوا ك التسرفوا ك يكثر الحاجة الي الشرب اذا كثر االكل ك اما
اذا قل االكل قل الحاجة الي الماء البتة اال اف يكوف في المزاج سخونة زائدة فيعػالج
السخونة بشيء من المبردات ك في ما ذكرنا من امر الخواء كفاية ك بالغ.
فصل :ك من الشركط الالزمة للذكر ك السلوؾ الي ا﵀ سبحانه السهر ك قلة النوـ
ك لما كاف بناؤنا في هذا الكتاب علي تحقيق حقػايق السػلوؾ فلنشػرح امػر اليقظػة ك
النوـ علي ما يناسب السالكين في هذا المقاـ.
اعلم اف اليقظة هو توجه النفس الػي ظػواهر البػدف فػي الػركح البخػاري فانػه
مركبها اك لباسها اك بيتها بالجملة هي فيه فبه ك فيه تتوجه الي الظاهر ك البػاطن ك هػي
بنفسها فوؽ الظاهر ك الباطن فاذا كانت في الركح البخاري فتوجه الي ظػاهر البػدف
يسري النفس بالركح فػي المجػاري الػي الظػاهر ك الػي المشػاعر فتبصػر بػالعين ك
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تسمع باالذف ك تذكؽ باللساف ك تشم باالنف ك تلمس باالعضاء ك تتحرؾ بػالجوارح
ك تمسك االعضاء اف تزكؿ ك كذلك تسري بالركح الي الدماغ فتتفكر بػالمتفكرة ك
تتخيل بالمتخيلة ك تتوهم بالمتوهمة ك تعلم بالعالمػة ك تعقػل بالعاقلػة ك تمسػكها اف
تزكؿ فيكوف االنساف الدنياكي يقظانا ماداـ كذلك فاذا بقي مدة كذلك ك استعملت
النفس اعضاءها فػي خػدماتها تعبػت االعضػاء ك عملػت حػرارة توجػه الػنفس فػي
رطوبات االعضاء ك االطراؼ ك بخرتها ك السػيما اذا اكػل االنسػاف ك شػرب ك كثػر
رطوباته ك عملت حرارة الهاضمة فيها فتبخر فتصعد االبخرة الي الدماغ ك تراكمت
ك تغيم فضاء الدماغ ك سترت كجه مثاؿ النفس في الركح فلمينفذ من تلػك االبخػرة
الي االعضاء فضعف استمساؾ االعضاء فاسترخت االعصاب ك االجفػاف ك االعضػاء
ك خدرت فوقع البدف ك انطبقت االجفاف ك تعطلت الحواس ك سكنت الجػوارح مػع
اف الػػركح الحيوانيػػة س ػارية فػػي االعضػػاء ك هػػي حيػػة اال اف الػػركح السػػاري كػػدر
بممازجة االبخرة ك كدكراته حاجبة كجه مثاؿ النفس فبقي للركح البخاري البسػط
ك القبض اللذاف هما طباعه ك زاؿ عنه االدراؾ ك االرادة اللذاف هما مػن الػنفس ك مػن
ذلك يعلم للحيوانات ايضا ركح نفساني منه يقظتها ك احساسها ك ارادتها ك اف الػركح
الحيواني منه القبض ك البسط حسب فحينئذ ناـ البدف ك تعطلت الحواس الظػاهرة ك
سكنت االعضاء مع كوف الػنفس فػي الػركح البخػاري فػاف كانػت الػنفس شػديدة
المفارقة شديدة االستمساؾ في نفسها تفرغت في شأنها ك سػارت فػي عالمهػا ك اف
لمتكن كذلك ككاف لها تعلق كثير بػالركح البخػاري لعػدـ تخلصػها ك خلودهػا فػي
االرض بقيت في الركح البخاري مجتمعة في القلب ك متوجهة اليه في الدماغ فتػراق
ك تري االبخرة التي تدكر في الدماغ فاف كانت االبخرة غليظة كدرة جػدا فالتػري
في منامه شيئا ك يتعطل خيالها ك فكرها بالكلية ك اف رقت في الجملة ك لطفت امكنها
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التخيل ك التفكر مشوبا بتلك االبخرة فتري اضغاثا ك احالما ك هي في الخياؿ ك الفكر
ك الوهم ك العلم ك العقل ضعيفة جػدا فتصػدؽ فػي منامػه المحػاالت ك االكاذيػب مػا
التصدقه في يقظته ك تفعل في المناـ ما التفعل في يقظته ك تقوؿ فيه ما التقوؿ فيها ك
تجوز ما التجوز فيها ك تظن ما التظن فيها ك اشػبه شػيء بهػا فػي حػاؿ المنػاـ احػالـ
الصبياف ك المجانين ك البله ك التستقر علي حاؿ لػدكراف االبخػرة فػي دماغػه ك تلػك
االبخرة تابعة لطبايعه ك امزجته كما حققناق في كتابنػا «تأكيػلاالحاديػث» فػي علػم
الرؤيا ك هو كتاب عجيب غريب ك ال حاجة بتفصيلها هيهنا بالجملة ك لذلك ركي اف
اكثر المناـ رأي االحالـ ك كذلك يضػعف رأي مػن كثػرت ابخرتػه ألكػل اك شػيء
مبخر اك سوء مزاج فطري اك عارض فاليعتبر خياالته ك افكارق ك اغلبها كاهية فاسدة
ك مشاعرق الظاهرة ك الباطنة مسترخية خػدرة غيرجازمػة علػي الشػيء ك غيرقاطعػة
العض علي مدركه بضرس قاطع البتة ك لذلك مشاعر البلغميػين خػدرة
التقدر علي ي
غيرحساسة علي الجزـ ك من ذلك اعرؼ اف الذين غلبت عليهم رطوبات المعاصػي
ك ابخرة االهواء ك الشهوات ك غيرها مما يكرهها ا﵀ مشػاعرهم خػدرة غيػر دراكػة
للحق فلهم اعين اليبصركف بها ك لهم اذاف اليسمعوف بها ك لهم قلوب اليفقهػوف بهػا
فمشاعرهم مسترخية يبلهوف غاية البالهة عند عرض الحق عليهم ك اف ادركوا غيػرق
عند عرض الباطػل علػيهم ك لػذلك تػري اغلػب النػاس علمػاء فػي سػاير المػوارد ك
يشقوف الشعر في ساير المقامات ك اذا جاء امر الدين ك الحق تبلدت اذهانهم ك بلهوا
ك يصير مشاعرهم كدرة التقدر اف تحس شيئا ك ذلك اف شمس انفسهم اذا توجهػت
الي درؾ الحق ثارت ابخرة العادات ك الشػهوات ك االحقػاد ك العنػاد مػن ابػدانهم ك
فيها شياطين مناسبة لهػا فتصػعد الػي سػماء دمػاغهم ك فيهػا الشػياطين فيحػدث لهػم
شكوؾ ك شبهات ك احتماالت اليكادكف يجزموف علي حق فاغلب رأيهم في الػدين
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رأي احالـ فادراكهم فيه كادراؾ االطفاؿ ك البله ك اذا انصرفت نفوسهم عن التوجػه
الي الحق قلت حرارتها بسبب االعراض عن المبدء فقل عملها في رطوبات بػدنهم
فالتثور بخارا ك تركد ك يصحو دماغهم ك مشاعرهم فيدؽ مػداركهم ك يقطعػوف بهػا
الشعر ك ذلك اف النفس عند التوجه الي الحق يشػتد حرارتهػا الف كػل الحػرارة مػن
جانب المبدء ك عند التوجه الي الباطل تبعد عن الحػق ك تبػرد ك هػذق البػركدة اصػل
سجين ك اصل جهنم فعن النبي

في الطب المنسوب اليه اصػل كػل داء البػركدة

انتهي ،ك حر جهنم من جهة توجه مشية ا﵀ الػي اهلهػا بػالقلع ك القمػع ك التفكيػك ك
التعذيب ك اما اهل الحق اذا توجهػت نفوسػهم الػي الحػق ازداد حرارتهػا فلطفػت ك
رقت ك اذا توجهت الي المشاعر لدرؾ الحق لميثر من ابدانهم ابخرة عادة اك شػهوة
اك غضب اك عناد اك تكبر علي الحق فانهم جبلوا كذلك مسػلمين فبقيػت مشػاعرهم
صاحية ك ادركت الحق ك شقوا الشعر في امر الدين ك اما في امر الدنيا ربما يكونػوف
بلهاء ك يغمي عليها اذا ذكر الدنيا ك تبلدت مشاعرهم فهػم بلػه فػي الشػر اليعرفونػه
اذكياء في الخير ك الحق.
بالجملة اف االنساف اذا غفي ضػعف ادراكػه البتػة ك اذا كثػر رطوبػات بدنػه ك
ابخرته بسبب االكل ك الشرب ضعف رأيه البتة ك لذلك يغلب عليه النوـ فمن يريػد
صفاء المشاعر ك جزمها فليجتنب االكل ك الشرب ازيػد مػن حػد االستمسػاؾ خوفػا
علػي المشػاعر مػن التبلػػد ك ضػعف الػرأي ك اف كػاف ذلػػك منػه بسػبب سػوء مػػزاج
فليعالجه اك ليسلم لرأي سػخيف فػاف ذلػك الزمػه ك امػا النفػوس غيػر المخلػدة فػي
االرض المفارقة للبدف ك عالم المادة ك المػدة ك االجسػاـ فهػي اذا ادبػرت ك غطيهػا
االبخرة توجهت الي فوقها ك سارت في عالمها ك تالقت اركاح االنبيػاء ك االكليػاء ك
الملئكة ك التكوف اراؤها سخيفة ك ال رؤياها باطلة ك انما هػي بمنزلػة كحػي ك الهػاـ
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فاليتفاكت له النوـ ك اليقظة بوجه ك من كاف بين هذين فبين بين يخلط عمال صػالحا
ك اخر سيئا فالجػل ذلػك ال حجػة فػي رؤيػا غيػر االنبيػاء ك ال عبػرة برؤيػا غيػرهم ك
اليعتنػي بهػا اذا خالفػت المػوازين الشػاهدة علػي الحػق ك اف كافقػت فالعمػل علػي
الشواهد هذا ك االبخرة المغطية للمشاعر في ابداف االنبياء ك االكلياء ك كبػار الشػيعة
قليلة جدا جدا لقلة اكلهم ك قلة رطوبات بدنهم ك لذلك يكوف نومهم خفيفا جػدا ك كػاف
النبي

يناـ عينه ك اليناـ قلبه ك كاف شاعرا للػدنيا فػي منامػه ك كػذا اكليػاؤق سػريعوا

التنبه ك التيقظ فهم اذا ادركوا بخيالهم ك فكرهم ايضا شيئا لػيس يبعػد عػن الحػق غايػة
االمر اف االبخرة اللطيفة التي فػي بػدنهم لخيػاالتهم تكػوف كػالمراة الصػافية المعتدلػة
للشمس ك هي تابعة لخياالتهم ال العكس فاليضعف عقلهم ك رأيهم في المناـ.
فاذا عرفت ذلك فاعلم اف ا﵀ سبحانه خلق الخلق للعبادة ك المعرفة ك اف البدف
عبد ا﵀ كما اف الركح عبد ا﵀ ك اف البدف دكاف الػنفس ك محػلكسػبها تكسػب فيػه
الجنة ك العلوـ ك المعارؼ ك هو مزرعتها فالمطلوب اف يكوف يقظاف قائمػا بالخدمػة
في اناء الليل ك النهار ك القاؤق بالنوـ ك افساد الرأي باالبخرة الصاعدة تعطيل مراسػم
العبودية ك غبن ك خسػراف فػي ايػاـ الػدنيا القليلػة المسػرعة فػي التقضػي ك الفنػاء ك
خوؼ بغتة االجل فالبد للمؤمن اف يغتنم الفرص ك يترؾ النوـ ما امكنػه الليهػم اال اف
يغشاق نوـ الينفعه اليقظة ك يتبلد اذا مشاعرق فحينئذ البد من النوـ ك يسعي في عػالج
تقليل النوـ بتقليل اال كل ك الشرب ك تعويد السهر فاف غلبة النوـ كما تكوف من غلبة
الرطوبة كثرة النوـ ايضا يرطب البدف العراض الحػرارة عػن الظػاهر فكثػرة النػوـ
تزيد في النوـ ك السهر يقلل الرطوبات ك يزيد في السهر ك قلة النوـ ك قد يكوف غلبة
النوـ الجل سوء المزاج فينبغي عالجه ك اما تقليل النوـ ك زيادته فاف كاف علػي غيػر
كجػػه الحكمػػة يػػورث الجفػػاؼ ك الػذبوؿ فػػي البػػدف ك غلبػػة السػػوداء ك الجنػػوف ك
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الماليخوليػػا ك سػػاير امػػراض الػػرأس ك العػػين ك االذف ك النػػوازؿ فاليجػػوز اف يقػػدـ
الجاهل المثاؿ هذق االمور اال باذف استاد كامل يراقبه ك يطلع علي حاله ك مزاجه فػي
كل يوـ ك يعلم درجات تدرج الرياضة ك مصالحها ك مفاسدها ك امػا الجاهػل فلربمػا
يوقع نفسػه فػي هػذق الورطػات فػيجن ك يفسػد عقلػه بالكليػة فمػن لػيس لػه اسػتاد
فليقتصر علي الحد المتعارؼ ك قياـ اخر الليل الجل الصلوة ك اف خالف فاني اخاؼ
عليه الجنوف ك الخبل ك مرادي من ذكػر هػذق االمػور اسػرارها ك حكمػة حقيقتهػا ك
كضعها ك سلوؾ االنبياء ك ذلك انه اليبلغ رياضػة مرتػاض رياضػة االنبيػاء ك االكليػاء
كما عرفت شطرا من عباداتهم ك خوفهم ك زهدهم ك احوالهم صػلوات ا﵀ علػيهم ك
هم دائموا الرياضة بالرياضة الشاقة من يقدر علي مثل رياضتهم في تماـ عمرق.
بالجملة اف تعويػد السػهر شػيئا بعػد شػيء بتقليػل االكػل ك غيػرق ممػا يصػفي
الحواس ك يػذكي المشػاعر ك يخفػف البػدف ك يزيػد فػي االدراؾ كمػا عرفػت مػن
اسرارق ك هو احسن عوف للذاكر السالك ك ال شك اف النػوـ منػاؼ للػذكر مضػاد مػع
دكامه فانه غفلة ك موت ك بطالف توجه فمن عرؼ اف االنسػاف سػالك الػي ا﵀ مػاداـ
ذاكرا ك اذا غفل كقف ك اذا توجه الي غيػر ا﵀ رجػع عػن ا﵀ ك ادبػر يقػل النػوـ فػاف
النوـ له تعرس ك اليقظة له سفر ك المشتاؽ اليصبر علي التعرس ابدا.
ثم اعلم اف هذا البدف خلق خلقه ا﵀ البد له من النوـ ك اف االنبياء ك االكلياء مػع
شدة اشتياقهم كانوا يناموف ك البد لالنساف العاقل من حفظ البػدف فانػه بهػذا البػدف
يكوف في الدنيا ك في الدنيا يكسب الجنة ك جوار ا﵀ ك العلوـ ك الحكم ك الدنيا عنػد
عبد ا﵀ احب من حجلػة العػركس فانػه يتػزكد فيهػا الجػل الحيػوة الباقيػة ك اآلخػرة
الدائمة ك جميع الكماالت حاصلة له في الدنيا فالبد له من حفظ بدف به يكػوف فػي
الدنيا ك ذلك من اهم االشياء كما اف المسافر في االخطػار اهػم االشػياء عنػدق حفػظ
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دابته ك تعليفه ك تسقيته فالبد من تعديل مزاج البدف ك مراقبة اكله ك شػربه ك نومػه ك
يقظته ك حركته ك سكونه حتي اليخرج عػن االعتػداؿ ك اليمػرض حتػي تبلػغ عليػه
النفس حاجتها ك تناؿ عليه بغيتها فالبد للبدف من النوـ فلننظر في انه اي كقت انسب
للبدف ك هو في اي كقت انفع ك اي مقدار منه كاؼ.
فنقوؿ اف اكقات النهار قد ترتبت بقدر ا﵀ تبارؾ ك تعػالي علػي نحػو الفصػوؿ ك
امزجتها فمن طلوع الشمس الي الظهر يوافق الربيع ك يتربػي فيػه الػدـ ك مزاجػه حػار
رطب ك فيه سلطاف الدـ الف حػر الشػمس فيػه ضػعيف ك رطوبػات الليػل باقيػة ك مػن
الظهر الي الغركب يوافق فصل الصيف ك يجتمع فيه حر الشمس ك يجفف الرطوبػات
ك فيه سلطاف الصفراء ك مزاجه حار يػابس ك يتربػي فيػه الصػفراء ك مػن الغػركب الػي
نصف الليل سلطاف المرة السوداء في الظاهر ك جفاؼ النهار باؽ ك كرد عليه برد الليل
فمزاجه الظاهر بارد يابس ك يتربي فيه السوداء ك يوافق فصػل الخريػف ك مػن نصػف
الليل الي طلوع الشمس سلطاف البلغم ك يشتد البرد ك الرطوبػة الظػاهرة العارضػة فػي
الهواء ك يوافق فصل الشتاء ك يتربي البلغم فيه في بػدف االنسػاف فيػدكر الليػل ك النهػار
علي بدف االنساف يتربي االخالط ك تعتدؿ ك اف كػاف سػلطاف الػدـ نوعػا فػي الربيػع ك
سلطاف الصفراء نوعا في الصيف ك سلطاف السوداء نوعا في الخريف ك سػلطاف الػبلغم
نوعا في الشتاء كما اف سلطاف الدـ نوعا في الصػبا فػي جميػع فصػوؿ السػنة ك سػلطاف
الصفراء نوعا في الشباب ك سلطاف السوداء نوعا في الكهولة ك سلطاف البلغم نوعا فػي
الشيخوخة ك في كل كقت من اكقات هذق الفصوؿ يظهر اثرق في ظاهر البػدف ك يػبطن
اي ربيػع كػاف يظهػر الحػرارة ك الرطوبػة فػي ظػاهر البػدف ك يػبطن
ضدق ففي الربيػع ي
اي صيف كاف يظهر الحػرارة
البركدة ك اليبوسة ك في الخريف بالعكس ك في الصيف ي
ك اليبوسة في ظاهر البدف ك يبطن البركدة ك الرطوبة في البػاطن ك فػي الشػتاء بعكػس
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ذلك ك االنساف في حاؿ اليقظة يتوجػه حرارتػه الغريزيػة الػي الظػاهر ك يبػرد باطنػه ك
يرطب ك في حاؿ النوـ يتوجه الحرارة الي الداخل ك يبرد ظاهرق ك يرطب.
فاذا عرفت ذلك فػاعلم اف النػوـ فػي الشػتاء اي مػن نصػف الليػل الػي طلػوع
الشمس ضار بالبدف ك كلما يقرب من اخر الليل ك طلوع الفجر ك الشمس اضػر فػاف
في الشتاء يغلب البركدة ك الرطوبة علي ظاهر البدف ك يسخن الباطن ك يجف فيشػتد
بذلك اثر الشتاء في البدف ك يزيد بالنوـ بػركدة ظػاهرق ك رطوبتػه ك حػرارة باطنػه ك
جفافه فبذلك يتغير بهذا النوـ لوف الوجه ك يتهبج ك يترمص العين ك يسترخي البػدف
ك يجف الفم ك يتغير طعمه ك يشتعل الباطن ك اف كاف فيه زيادة حرارة يمػر الفػم فػي
ذلك الوقت فتبين اف النوـ بعد زكاؿ الليل الػي طلػوع الشػمس ضػار بالبػدف ينبغػي
اجتنابه ك يسمي النوـ بين الطلوعين بالعيلولة اي نوـ العلة.
ك اما النوـ من طلوع الشمس الي الزكاؿ فكلما يقرب من طلوع الشمس ضػار
بالبدف الجل العلة السابقة ك اف كاف اقل ضررا من بين الطلوعين ك يسمي النػوـ فػي
صدر النهار بالفيلولة اي الضعف ك الفتور ك اف قرب من الزكاؿ نفع البدف فاف ظػاهر
البدف حار رطػب ك رطوبتػه قليلػة ك باطنػه بػارد يػابس ك يبوسػته قليلػة فػاذا توجػه
الحرارة الغريزية الي الباطن عدؿ الباطن ك الظاهر فاف حر الهواء يكػافؤ بػرد ظػاهر
البدف بسبب النوـ ك حر توجه الركح الي الباطن يكافؤ برد الباطن نعم يرطب ظاهر
البدف قليال ك يجف باطنه قليال فليس له ضرر كثير ك انما يحتػاج االنسػاف فػي بدنػه
الي هذين بعد طوؿ اليقظة المجففة لظاهر البدف المرطبة لباطنه ك يسمي هذا النػوـ
بالقيلولة بمعني زيادة العقل.
ك اما النوـ بعد الػزكاؿ الػي الغػركب فضػار بالبػدف الف الػركح اذا توجػه الػي
الباطن ك الباطن بارد رطب كثير المائية عملت في الرطوبات ك اثارت ابخرة كثيرة
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ك ارياحا كما تجد اف في العالم يحدث الرياح ك الغيوـ بعد الظهر غالبػا فيصػعد تلػك
االبخرة الػي الػدماغ ك يحػدث النػزالت ك يثقػل الػرأس ك تميػع تلػك الرطوبػات ك
تجري في المفاصل ك العركؽ فيكسل البدف جدا ك هو نوـ شديد الضرر جدا جدا ك
السيما كلما يقرب من الغركب فهو اضر ك يسمي النوـ بعػد الػزكاؿ بالحيلولػة النػه
يحوؿ بين المرء ك بين الصلوة ك يسمي النوـ في اخر النهار بالغيلولة بمعني الهالؾ.
ك اما النوـ بعد الغركب الي نصف الليل فاف بعد عن الغركب فهو نوـ نافع الف
الباطن حار رطب ك الظاهر بارد يابس فاذا توجه الحرارة الي الباطن عػدؿ الرطوبػة
بيبسها ك قوت الحرارة ك رطب الظػاهر باعراضػها ك قػوي بردهػا ك تبريػد الظػاهر ك
ترطيبه باالعتداؿ في كقت من اناء الليػل ك النهػار الزـ كتسػخين البػاطن ك تجفيفػه
باالعتداؿ فاف فػي طػوؿ اليقظػة يقػوي حػرارة الظػاهر ك جفافػه ك بػركدة البػاطن ك
رطوبته ك البد من تدبير مكافئ ك ذلك يحصل بالنوـ بعد العشاء ك اما قبػل العشػاء ك
بعيد الغركب فال لعين دليل مر فػي النػوـ بعػد الػزكاؿ ك بقػاء االبخػرة فػي العػالم ك
البركدة ك الرطوبة في الباطن فتبين اف خير النػوـ قبيػل الػزكالين ك قبيػل زكاؿ الليػل
للبدف اصلال ك قبيل زكاؿ النهار للركح اصلال فاف الباطن جاؼ ك بتوجػه الػركح الػي
الباطن اليحدث في الباطن ابخرة تصعد الي الدماغ فيكوف الرؤيا اصدؽ ك امػا قبيػل
زكاؿ الليل فالباطن رطب ك يحدث فيه ابخرة مغطية للركح ك يصير الرؤيػا اضػغاث
احالـ بواسطة الشياطين الراكبة في تلك االبخرة المتعلقة بها ك لذلك كلمػا يقػرب
من السحر يجف الباطن ك تركد االبخرة ك تصحو المشاعر ك تكوف الرؤيا اصػدؽ اال
انه ضار بالبدف.
ك النوـ بالنهار نوعػا ضػار بالبػدف فػاف البػاطن بالنهػار نوعػا ارطػب مػن الليػل ك
حدكث االبخرة في البػاطن نوعػا اكثػر ك الجػل ذلػك يحػدث النػوازؿ اال انػه اذا قػاـ
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االنساف بالليل ك اضطر الي نوـ النهار فاحسن اكقاته قبيل الزكاؿ البتة ك لػه حسػن اخػر
فانه اذا ناـ في اكؿ النهار غلبه النوـ بعد العصر فاف ناـ ضرق ك اف لمينم كسل ك اضػرت
بصلوته ك اف ناـ بعد الزكاؿ ضرق ذلك كما مر ك لميغلب عليه بعد العشػاء نػوـ فيسػهر
ثم يغلب عليه النوـ بعد زكاؿ الليل فيحرـ صلوة الليل مع انه يضر النوـ فيه ك اف قاـ مػع
انه سهر قبيل زكاله اضطر الي النوـ بػين الطلػوعين ك هػو ضػار ك خسػراف ك يتعلػق بػه
الشياطين ك يقوـ كالذي تخبطه الشيطاف مػن المػس فاحسػن اكقػات النهػار للمتهجػد
قبيل الزكاؿ فينشط لصلوته الظهر ك اليغلبه النوـ بعد العصر ك يغلبػه بعػد العشػاء فينػاـ
ثم ينشط للقياـ بعد زكاؿ الليل ك اليغلبه النوـ بين الطلوعين ك قليػل النػوـ قبيػل الفجػر
قليل الضرر ك يغني عن نوـ كثير فانه قليله يوازي في تبريد الظاهر ك ترطيبه ك تسخين
الباطن ك تجفيفه كثيرا من النوـ قبيل زكاؿ الليل ك بعيػدق فمػن سػهر الليػل ك نػاـ قبيػل
الفجر قليال اكتفي به ك نفعه ك لكن الشرط فيه قلة النوـ فلو اكثر ضرق كثيرا.
ك اعلم اف النوـ علي الخواء شديد الضرر فاف الحرارة تتوجه الػي البػاطن فػاف
لمتجد رطوبات عرضية تعمل فيها تعمل في االخػالط ك رطوبػات البػدف الذاتيػة ك
ضرت بالبدف ك غلػب عليػه الجفػاؼ ك اف كػاف نػوـ الخػاكي انفػع للػركح ك رؤيػاق
اصدؽ ك لذلك ركي قيلوا فاف ا﵀ يطعم الصائم ك يسقيه في منامه انتهي ك ا﵀ يطعػم
ك يسقي الركح بامدادق ك علومه ك الهاماتػه اال انػه غيرصػالال للبػدف فينبغػي لصػالح
البدف اف يناـ االنساف علي االمتالء ليكوف للحرارة المتوجهػة الػي البػاطن متعلػق ك
موضع عمل تعمل فيه فالجل ذلػك حسػن النػوـ بعػد العشػاء ك بعػد الغػداء لمكػاف
االمتالء فاف توجه الحرارة الي الجوؼ ك فيه غػذاء حسػن هضػمه ك طبخػه ك حلػه ك
جريه في العركؽ ك اال عملت في الرطوبات االصلية ك ضعف البدف ك لػذلك قالػت
االطباء من كثر فيه اخالط ك اراد استيصالها من غير تنقية فعليه بالصػوـ ك النػوـ هػذا
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منتهي التحرير في امر النوـ علي ما يناسب هذا الكتػاب فاكثػار االكػل ك النػوـ ممػا
يزيد في رطوبة البدف ك كسالته ك يبلد المشاعر ك يكثر االبخرة في البدف ك يحجػب
بػػين الػػنفس ك بػػين البػػدف ك يفسػػد االدراؾ ك الشػػعور ففػػي الوسػػائل بسػػندق عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ اف ا﵀ عزكجل يبغض كثرة النوـ ك كثرة الفراغ ك عنه

النوـ مذهبة للدين ك الدنيا ك عن ابيالحسن موسي
العبد النٴػكـ الفارغ ك عن ابيعبدا﵀

كثرة

يقوؿ اف ا﵀ عزكجل يبغض

قاؿ عدك العمل الكسل ك عن ابيجعفر

من كسل عن امر دنياق فهو عن امر اخرته اكسل ك عن ابيالحسن موسي

اياؾ ك

الكسػػل ك الضػػجر فانهمػػا يمنعانػػك مػػن حظػػك مػػن الػػدنيا ك اآلخػػرة كعػػن
اميرالمؤمنين

اف االشياء لما ازدكجت ازدكج الكسل ك العجز فنتجا بينهما الفقر

ك عن ابيالحسن موسي

اياؾ ك الكسل ك الضجر فانك اف كسلت لمتعمػل ك اف

ضجرت لمتعط الحق ك عن ابيعبدا﵀

انه قاؿ ايػ اؾ ك الضػجر ك الكسػل انهمػا

مفتاح كل سوء انه مػن كسػل لم يػؤد حقػا ك مػن ضػجر لميصػبر علػي حػق ك عػن
ابيالحسن االخير

اياؾ ك النوـ بعد صلوة الليل ك الفجر ك لكن ضجعة بػال نػوـ

فاف صاحبه اليحمد علي ما قدـ من صلوته ك ركي فيه رخصة عن ابيجعفر

فانه

قاؿ انمػا علػي احػدكم اذا ا نتصػف الليػل اف يقػوـ فيصػلي صػلوته جملػة كاحػدة
ثلث عشر ركعة ثم اف شاء جلس فػدعا ك اف شػاء نػاـ ك اف شػاء ذهػب حيػث شػاء
كسئل احدهما

عن النوـ بعد الغداة فقاؿ اف الرزؽ يبسط تلك الساعة فانا اكرق

اف يناـ الرجل تلك الساعة ك عن الصادؽ
اللوف ك عنه

نوـ الغداة شؤـ يحرـ الرزؽ ك يصػفر

نومة الغداة مشومة تطرد الرزؽ ك تصفر اللوف ك تقبحه ك تغيرق ك هو

نوـ كل مشوـ ك عن ابيجعفر

قاؿ اف ابليس انما يبث جنود الليل من حين تغيب

الشمس الي مغيب الشفق ك يبػث جنػود النهػار مػن حػين يطلػع الفجػر الػي مطلػع
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الشمس ك ذكػر اف نبػي ا﵀

كػاف يقػوؿ اكثػركا ذكػر ا﵀ عزكجػل فػي هػاتين

الساعتين فانهما ساعتا غفلة ك تعوذكا با﵀ عز ك جل من شر ابليس ك جنودق ك عوذكا
صغاركم في هاتين الساعتين فانهما ساعتا غفلة ك عن جعفر بن محمد
رسوؿ ا﵀

قاؿ قػاؿ

ماعجت االرض الي ربها عزكجل كعجيجها من ثلثػة مػن دـ حػراـ

يسفك عليها اك ا غتساؿ من زنا اك النوـ عليهػا قبػل طلػوع الشػمس ك عػن علػي بػن
الحسين

في حديث قاؿ التنامن قبل طلوع الشػمس فػاني اكرههػا لػك اف ا﵀

يقسم في ذلك الوقت ارزاؽ العباد علي ايدينا يجريها ك ركي انه اتػي اعرابػي الػي
النبي

فقاؿ يا رسوؿ ا﵀ اني كنت ذكورا ك اني صرت نسيا فقاؿ أكنت تقيل قاؿ

نعم قاؿ ك تركت ذلك قاؿ نعم قاؿ عد فعاد فرجع اليه ذهنه ك ركي قيلوا فاف الشيطاف
النوـ اكؿ النهار خرؽ ك القايلة نعمة ك النوـ بعد العصر حمق

اليقيل ك عن الباقر

ك النوـ بين العشائين يحرـ الرزؽ ك عن النبي

ثلث فيهن المقت من ا﵀ عزكجل

نوـ من غير سهر ك ضحك من غير عجب ك االكل علي الشبع ك عن النبي

قالت

اـ سليمن بن داكد يا بني اياؾ ك كثرة النوـ بالليل فاف كثرة النوـ بالليل تدع الرجل
فقيرا يوـ القيمة ك عنه
مسافر ك عن علي

السهر بعػد العشػاء اآلخػرة اال الحػد رجلػين مصػل اك

اليناـ الرجل علػي كجهػه ك مػن رأي تمػوق نائمػا علػي كجهػه

فانبهوق الي اف قاؿ ليس في البدف اقل شكرا من العين فالتعطوها سػؤلها فتشػغلكم
عن ذكر ا﵀ عزكجل اذا ناـ احدكم فليضع يػدق اليمنػي تحػت خػدق االيمػن فانػه
اليدري أينتبه من رقدته اـ ال ك سئل

عن النوـ علي كم كجه هو قاؿ النوـ علػي

اربعة اكجه االنبياء تناـ علي اقفيػتهم مسػتلقين ك اعينهػا التنػاـ متوقعػة لػوحي ا﵀
عزكجل ك المؤمن يناـ علي يمينه مستقبل القبلة ك الملوؾ ك ابناء الملوؾ تناـ علػي
شمايلهم ليستمرءكا ما يأكلوف ك ابليس مع اخوانه ك كل مجنػوف ك ذك عاهػة ينػاـ
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علي كجهه منبطحا ك في ركاية نوـ الكفار ك المنافقين علي يسارهم انتهي ،ك نحػن
قد بسطنا القوؿ في امر النوـ في كتابنػا «حقايقالطػب» ك كتابنػا «تأكيػلاالحاديػث»
فاف شئت فراجع اليهما ك اعلم اف للذكر شركطا كثيػرة ك قػد مػر بعضػها فػي الػذكر
البدني ك العبادات ك ذكرنا بعضػها هنػا ك يػأتي مػا يقػدر ا﵀ جػل جاللػه رسػمه فػي
مواضع اليق به اف شاء ا﵀ ك رأينا اف نعنوف فػي اخػر هػذا المطلػب فصػال نػذكر فيػه
بعض االذكار المأثورة عن اهل الذكر سالـ ا﵀ عليهم اجمعين فػاف اسػماء ا﵀ جػل
جالله كثيرة ك اليمكننا استقصاؤها ك كتب الدعوات بها مشحونة.
فصل :في الوسائل عن محمد بن مسلم قػاؿ سػألت ابػاجعفر

عػن التسػبيال

فقاؿ ماعلمػت شػيئا موظفػا غيػر تسػبيال فاطمػة الخبػر ك عػن زرارة بػن اعػين عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ تسبيال فاطمػة

مػن الػذكر الكثيػر الػذي قػاؿ ا﵀ عزكجػل

كاذكركا ا﵀ ذكرا كثيرا ك في ركاية من سبال تسػبيال فاطمػة

فقػد ذكػر ا﵀

الذكر الكثير انتهي ،ك كيفيته علي ما في االخبػار ك المشػهور بػين العلمػاء االخيػار
التكبيػػر اربعػػا ك ثلثػػين ثػػم التحميػػد ثلثػػا ك ثلثػػين ثػػم التسػػبيال ثلثػػا ك ثلثػػين ك عػػن
ابيعبدا﵀

من بات علػي تسػبيال فاطمػة

الذاكرات ك عن ابيعبدا﵀

كػاف مػن الػذاكرين ا﵀ كثيػرا ك

من قاؿ حين يأكي الي فراشه ثلث مرات الحمد ﵀

الذي عال فقهر ك الحمد ﵀ الذي بطن فخبر ك الحمد ﵀ الذي ملك فقدر ك الحمد ﵀
الذي يحيي الموتي ك يميت االحياء ك هو علي كل شيء قدير خرج من ذنوبه كيوـ
كلدته امه ك عنه

من قاؿ حين يأكي الي فراشه ال اله اال ا﵀ مائة مرة بنػي ا﵀ لػه

بيتا في الجنة ك من استغفر ا﵀ حين يأكي الي فراشه مائة مػرة تحاتػت ذنوبػه كمػا
يسقط كرؽ الشجر ك عن ابيجعفر

قاؿ كانوا قليال من الليل ما يهجعوف قاؿ كاف

القوـ يناموف ك لكن كلما انقلب احدهم قاؿ الحمد ﵀ ك ال اله اال ا﵀ ك ا﵀ اكبر كعن
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ابنبكير قاؿ قلت البيعبدا﵀

قوؿ ا﵀ عزكجػل كاذكػركا ا﵀ ذكػرا كثيػرا

ماذا الذكر الكثير قاؿ اف تسبال في دبر المكتوبػة ثلثػين مػرة ك فػي ركايػة مػا ادنػي
الذكر الكثير ك عنهم

من قاؿ سبحاف ا﵀ ك الحمػد ﵀ ك ال الػه اال ا﵀ ك ا﵀ اكبػر

ثلثين مرة فقد ذكر ا﵀ ذكرا كثيرا ك عن شيبة الهذلي انه قاؿ يػا رسػوؿ ا﵀ علمنػي
علي فقاؿ اذا صليت الصبال فقل عشر مرات سبحاف ا﵀
كالما ينفعني ا﵀ به ك خفف ي
العظيم ك بحمدق ك الحوؿ ك ال قوة اال با﵀ العلي العظيم فاف ا﵀ يعافيك بػذلك مػن
العمي ك الجنوف ك الجذاـ ك الفقر ك الهرـ ك ركي لقضاء الحاجػة بعػد الفجػر عشػرا
سبحاف ا﵀ العظيم ك بحمدق استغفر ا﵀ ك اسأله من فضله ك سئل ابػوجعفر
التسبيال فقاؿ ماعلمت شيئا موظفا غير تسبيال فاطمة

عػن

ك عشر مرات بعػد الغػداة

تقوؿ ال اله اال ا﵀ كحدق ال شريك له له الملك ك له الحمد يحيي ك يميت ك يميت ك
يحيي ك هو حي اليموت بيدق الخير ك هو علي كل شي ء قدير ك لكن االنساف يسبال
ما شاء تطوعا انتهي ،ك هذا الخبر يعطي الرخصة فػي الزيػادة ك النقيصػة فػي اعػداد
ساير االذكار المركية ك االذكار غير المركية بخصوصها ك انه ليس االعداد المركية
كظيفة معينػة اليجػوز زيادتهػا ك نقيصػتها فمػن فعػل مػن ذلػك شػيئا فليفعػل الجػل
رخصتهم ك ركي تلك التهليالت قبل اف ينقض ركبتيه ك فػي المغػرب مثلهػا ك ركي
ذلك قبل اف تطلع الشمس ك قبل غركبها ك ركي المور الدنيا ك اآلخرة في دبر الفجر
الي اف تطلع الشمس سبحاف ا﵀ العظيم ك بحمدق استغفر ا﵀ ك اسأله من فضله ك عن
حماد بن عثماف قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ من قاؿ مػا شػاء ا﵀ كػاف الحػوؿ ك

القوة اال با﵀ العلي العظيم مائة مرة حين يصلي الفجر لم ير يومه ذلك شيئا يكرهه
كعن ابيبصير عن ابيعبدا﵀

قػاؿ من قاؿ في دبر صلوة الفجر ك في دبر صلوة

المغرب سبع مرات بسم ا﵀ الرحمن الرحيم ال حوؿ ك ال قوة اال با﵀ العلي العظيم
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دفع ا﵀ عزكجل عنه سبعين نوعا من انواع البالء اهونها الريال ك البرص ك الجنوف ك
اف كاف شقيا محي من الشقاء ك كتب في السعداء ك ركي عن ابيالحسػن

ثلػث

مرات ك قاؿ انا اقولها مائة مرة ك ركي مائة مرة لكل احػد قبػل بسػط الػرجلين فػي
دبرهما ك فيها ك الحوؿ بزيادة الواك ك ركي سبع مرات بعدهما قبل اف يتكلم ك عن
ابيعبدا﵀

من قاؿ اذا صلي المغرب ثلث مرات الحمد ﵀ الذي يفعل ما يشاء ك

اليفعل ما يشاء غيرق اعطي خيرا كثيرا ك عن علي

فػي حػديث اف ا﵀ يقػوؿ انػا

احق من سئل ك اكلي من تضرع اليه فقولوا عند افت تاح كل امر صغير اك عظيم بسػم
ا﵀ الرحمن الرحيم ك عن الصادؽ

ك لربما ترؾ بعض شيعتنا في افتتاح امرق بسم

ا﵀ الرحمن الرحيم فيمتحنه ا﵀ بمكركق لينبهه علي شكر ا﵀ ك الثناء عليه كعنه
اذا توضأ احدكم ك لم يسم كاف للشيطاف في كضوئه شرؾ ك اف اكل اك شرب اك لبس
ك كل شي ء صنعه ينبغي له اف يسمي عليه فاف لم يفعل كاف للشيطاف فيه شرؾ ك في
القدسي كل امر ذي باؿ اليذكر بسم ا﵀ فيه فهو ابتر ك عن ابيعبدا﵀
رسوؿ ا﵀

قاؿ كاف

يحمد ا﵀ في كل يوـ ثلثمائة مرة ك ستين مرة عػدد عػركؽ الجسػد

يقوؿ الحمد ﵀ رب العالمين كثيرا علي كل حاؿ ك في ركاية في كل صباح ك مساء
ك عنه

من قاؿ اربع مرات اذا اصبال الحمد ﵀ رب العالمين فقد ادي شكر يومه ك

من قالها اذا امسي فقد ادي شكر ليلته ك عنه

من قاؿ الحمد ﵀ كما هو اهله شغل

كت اب السماء قاؿ يقولوف الليهم انػا النعلػم الغيػب
كت اب السماء قيل ك كيف يشغل ي
ي
علي ثوابها ك عن النبي
فيقاؿ اكتبوها كما قاؿ عبدي ك ي
فليكثر الحمد ﵀ ك عنه
النبي

من تظاهرت عليه النعم

ال الػه اال ا﵀ نصػف الميػزاف ك الحمػد ﵀ يمػؤلق ك عػن

من تظاهرت عليه النعم فليقل الحمد ﵀ رب العالمين ك من الال عليه الفقر

فليكثر من قوؿ الحوؿ ك ال قوة اال با﵀ العلي العظيم فانه كنز من كنوز الجنة ك فيه
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شفاء من اثنين ك سبعين داء ادناها الهم ك عن ابيعبدا﵀

من قػاؿ سػبحاف ا﵀ ك

بحمدق سػبحاف ا﵀ العظػيم ك بحمػدق كتػب ا﵀ لػه ثلثػةاالؼ حسػنة ك محػي عنػه
ثلثةاالؼ سيئة ك رفع له ثلثةاالؼ د رجة ك خلق منها طائرا في الجنة يسػبال ك كػاف
اجر تسبيحه له ك عن النبي

من قاؿ سبحاف ا﵀ ك بحمدق كتب ا﵀ لػه الفالػف

حسنة ك محي عنه الفالف سيئة ك رفع له الف الف درجة ك من زاد زادق ا﵀ ك مػن
استغفر غفر ا﵀ له ك ركي فضل كثير في قوؿ كل من التسبيحات االربع مائة مائػة ك
في التسبيحات االربع مطلقا في الصباح ك المساء ك ركي االمر باكثارهػا ك ركي انهػا
الكلمات التي اختارهن ا﵀ البرهيم حيث بني البيت ك ركي انها اطابة الكالـ ك هن
الباقيات الصالحات ك عن احدهما اكثركا من التهليل ك التكبير فانه ليس شيء احب
الي ا﵀ من التهليل ك التكبير ك ركي انهما ثمن الجنة ك عػن جبرئيػل قػاؿ يػا محمػد
طوبي لمن قاؿ من امتك ال اله اال ا﵀ كحدق كحدق كحدق ك في ركاية عنه طوبي لمن
قاؿ من امتك ال اله اال ا﵀ كحدق مخلصا ك ركي من قاؿ ال اله اال ا﵀ في ساعة من ليل
اك نهار طلست ما في صحيفته من السيئات ك ركي ما من الكالـ كلمة احب الي ا﵀
من قوؿ ال اله اال ا﵀ ك ما من عبد يقوؿ ال اله اال ا﵀ يمد بها صوته فيفرغ اال تناثرت
الذنوب تحت قدميه كما يتناثر كرؽ الشجر تحتها ك ركي من قػاؿ اشػهد اف ال الػه
االا﵀ كحدق ال شريك له ك اشهد اف محمدا عبدق ك رسوله كتب ا﵀ له الف حسػنة
كركي فضل كثير في قوؿ الحوؿ ك ال قوة اال با﵀ ك ركي فضل كثير في قوؿ اشػهد
اف ال اله اال ا﵀ كحدق ال شريك له الها كاحدا احدا صمدا لميتخذ صاحبة ك ال كلػدا
كل يوـ ك ركي عشر مرات ك ركي في كل يوـ ال الػه اال ا﵀ حقػا حقػا ال الػه اال ا﵀
عبودية ك رقا ال اله اال ا﵀ ايمانا ك صدقا ك ركي فضل كثير في قوؿ ما شاء ا﵀ ال حوؿ
ك ال قوة اال با﵀ سبعين مرة ك في قوؿ كػل يػوـ مائػة مػرة الحػوؿ ك ال قػوة اال بػا﵀
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كركي في كل يوـ ثلثين مرة سبحاف ا﵀ ك ثلثين مرة ال اله اال ا﵀ الملك الحق المبين
ك ركي مائة مرة مطلقا ك ركي ال اله اال ا﵀ مائة مرة في اليوـ ك ركي التكبير مائة مرة
عند المساء ك ركي من قاؿ سبحاف ا﵀ مائة مرة كاف ممن ذكر ا﵀ كثيرا ك ركي كل
يوـ سبع مرات الحمد ﵀ علي كل نعمة كانت اك هي كائنة لشكر ما مضي ك شػكر
ما بقي ك في ركاية قيل يا نبي ا﵀ علمني افضل الكػالـ قػاؿ قػل ال الػه اال ا﵀ كحػدق
ال شريك له له الملك ك له الحمد يحيي ك يميت بيدق الخيػر ك هػو علػي كػل شػيء
قدير مائة مرة في كل يوـ فانت يومئذ افضل الناس عمال اال من قاؿ مثل ما قلت ك
اكثر من سبحاف ا﵀ ك الحمد ﵀ ك ال اله اال ا﵀ ك ا﵀ اكبر ك ال حوؿ ك ال قوة اال بػا﵀
العلي العظيم ك التنسين االستغفار في صلوتك فانها ممحاة للخطايا باذف ا﵀ ك ركي
من قاؿ حين يطلع الفجر ال اله اال ا﵀ كحدق ال شريك له له الملك ك له الحمد يحيي
ك يميت ك هو حي اليموت بيدق الخير ك هو علي كل شيء قدير عشر مرات ك صلي
علي محمد ك اؿ محمد عشر مرات ك سبال خمسا ك ثلثين مرة ك هلل خمسا ك ثلثػين
مرة ك حمد ا﵀ خمسا ك ثلثين مرة لم يكتب في ذلك الصباح من الغافلين ك اذا قالها
في المساء لم يكتب في تلك الليلة من الغافلين ك ركي اف التهليل المذكور في هذق
الركاية عشرا فريضة علي كل مسلم ك ركي عشرا في كل يػوـ اعػددت لكػل هػوؿ
الاله اال ا﵀ ك لكل هم ك غم ما شاء ا﵀ ك لكل نعمة الحمد ﵀ ك لكل رخاء الشكر ﵀
ك لكل اعجوبة سبحاف ا﵀ ك لكل ذنب استغفر ا﵀ ك لكػل مصػيبة انػا ﵀ ك انػا اليػه
راجعوف ك لكل ضيق حسبي ا﵀ ك لكل قضاء ك قدر توكلت علي ا﵀ ك لكػل عػدك
اعتصمت با﵀ ك لكل طاعة ك معصػية الحػوؿ ك ال قػوة اال بػا﵀ الػي غيػر ذلػك مػن
االذكار الواردة ك هي التحصي كثرة.
ك اما االذكار الكتابية فهي ايضا كثيرة ك جميع االسػماء المػذكورة فيػه صػالال
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للذكر مع مراعاة شركطه اال انا نذكر نبذة منها هي علي صورة الػذكر فمنهقا
بسم ا﵀ الرحمن الػرحيم ك منها حسػبي ا﵀ عليػه يتوكػل المتوكلػوف
منها الحمد ﵀ رب العالمين منها ال اله اال هو اليه المصير منها
افوض امري الي ا﵀ اف ا﵀ بصير بالعباد منها تبػارؾ ا﵀ رب العػالمين 
منها هو الحي ال اله اال هو منها

امنا با﵀ كحدق منها ا﵀ ربي

عليه توكلت ك اليه انيب منها سبحاف الذي سخر لنا هذا ك ماكنا له مقرنين ك
انا الي ربنا لمنقلبوف كمنها سػبحاف رب السػموات ك االرض رب العػرش
عما يصفوف ك منها ﵀ الحمد رب السموات ك رب العالمين ك له الكبريػاء
في السموات ك االرض ك هو العزيز الحكيم ك منها هو ا﵀ الذي ال اله اال هو
عالم الغيب ك الشهادة هو الرحمن الرحيم هو ا﵀ الذي ال اله اال هو الملك القدكس
السالـ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبػر سػبحاف ا﵀ عمػا يشػركوف هػو ا﵀
الخالق البارئ المصور له االسماء الحسني يسبال له ما في السموات ك االرض ك هو
العزيز الحكػيم منها ربنػا عليػك توكلنػا ك اليػك انبنػا ك اليػك المصػير ك
منها ال اله اال هو الرحمن الرحيم ك منها ال اله اال هو الحي القيوـ ك
منها ال اله اال هو العزيز الحكيم ك منها حسبي ا﵀ ال اله اال هػو عليػه
توكلت ك هو رب العرش العظػيم ك منهقا مػا شػاء ا﵀ ال قػوة اال بػا﵀ ك
منها ال اله اال انت سبحانك اني كنت من الظالمين ك منها تعػالي ا﵀
الملك الحق ال اله اال هو رب العرش الكريم ك منها هو ربػي ال الػه اال هػو
عليه توكلت ك اليه متاب ك منها سبحاف ا﵀ رب العالمين الي غيػر ذلػك مػن
اآليات الصريحة في الذكر ك من البين اف االذكار القرانية لها فضل قراءة القػراف ك فضػل
الذكر علي اف فضل قراءة القراف اكثر من فضل الػذكر ك لكػن االذكػار القرانيػة يجمػع
﴿﴾477

الفضلين فينبغي اختيارها علي غيرها هذا ك فضل كالـ ا﵀ علػي كػالـ الغيػر كفضػل ا﵀
علي ذلك الغير فاذ ًا االذكار القرانية افضل االذكار ك اعظمها ك اشدها تػأثيرا ك ينبغػي مػع
ذلك مالحظة شركطها حتي تنجال ك انا اذكر لك قانونا فػي اختيػار االذكػار فػي فصػل ك
نختم به هذا المطلب اف شاء ا﵀.
فصــل :اف المػػؤمن فػػي انػػاء الليػػل ك النهػػار اليخلػػو مػػن كارد يػػرد اليػػه مػػن ا﵀
عزكجل فاما يرد اليػه استشػعار توحيػد ا﵀ سػبحانه فػي ذاتػه اك صػفاته اك افعالػه اك
عبادته ك ما يػػوؿ الػي ذلػك مػن استشػعار قػدس ا﵀ سػبحانه اك صػفاته الكماليػة اك
شػػػػوف افعالػػه الرحمانيػػة اك الرحيميػػة ك امػػا يػػرد عليػػه استشػػعار مقامػػات محمػػد ك
اؿمحمد

في مراتب البياف اك المعاني اك االبواب اك االمامة ك ما يػػوؿ الػي ذلػك

من نسبتهم الي ا﵀ اك الي الخلق اك ما ينزؿ منهم الي الخلق من النعم ك االيػادي ك امػا
يرد عليه استشػعار نعمػاء ا﵀ ك فضػله عليػه ممػا اليحصػي ك امػا يػرد عليػه استشػعار
نقايصه ك خطيئاته اك حاجاته الي ا﵀ سبحانه من جلب محبوب رخاء اك دفع مكػركق
ألكاء ك اما يسهو ك يغفل ثم يتذكر ك اما يمسه طايف من الشيطاف ثػم يتػذكر ك امثػاؿ
ذلك فهو في كل حالة من هذق الحاالت يناسبه ذكر من االذكار ك التمسك باسم من
االسماء فلو تمسك في تلك الحاؿ الي ذكر مناسب اثي ر فيه تأثيرا ازيد من غيػرق مػن
االذكار البتة مثال اذا استشعر االنساف قدس ا﵀ سبحانه ك تنزهه عن صفات الخلق اك
كسوس اليه الشيطاف تشبيها نعوذ با﵀ فال شك في اف االذكار التي مفادها التقػديس
ك التنزيه انسب كقوؿ سبحاف ا﵀ اك سػبوح قػدكس اك تعػالي ا﵀ ك امثػاؿ ذلػك ك اذا
استشػػعر جػػالؿ ا﵀ فػػي الجبػػركت فيػػا جليػػل انسػػب ك اذا استشػػعر عظمػػة ا﵀ فػػي
الملكوت ك عظمة خلقه فيا عظيم انسب ك اذا استشعر كبر ملكه ك كبريائه فا﵀ اكبر
ك يػاكبير انسػب ك اذا استشػعر نعمائػه ك اياديػه فالحمػد ﵀ اكفػق ك اذا كسػوس اليػه
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الشيطاف ذكر ضد اك ند اك توجه الي الغيػر فػال الػه اال ا﵀ اقػرب ك اذا استشػعر مقػاـ
محمػػد ك اؿمحمػػد

فالصػػلوات علػػيهم اشػػبه ك اف استشػػعر نقايصػػه ك خطايػػاق

فاالستغفار اكلي ك هكذا ك علي هذق فقس ما سواها ك يشير الػي ذلػك الػدعاء الػذي
ركيناق في الفصل السابق ك هو اعددت لكل هػوؿ الػدعاء ك اف كػاف حاضػر القلػب
فاالذكار الخطابية انسب كػال اله اال انت مثال ك اف كاف محجوبا فاذكار الغيبػة اكلػي
كػال اله اال هو ك الاله اال ا﵀ ك امثاؿ ذلك فاالنساف البد ك اف يراقب نفسه فػي جميػع
حاالته ك يعرؼ ما يناسبه في تلك الحاؿ ك يتوجه الي ا﵀ المتعاؿ باالسم الموافػق لػه
فانه يكوف اشد تأثيرا البتة ك اف فػرض لػه حالػة خلػي مػن تلػك الػواردات فيهػا فابسػط
االذكار له ذكر يا ا﵀.
ك اما العدد فاالكفق بحاؿ السالك اف يذكر ذلك االسم ماداـ علػي تلػك الحػاؿ
فالعدد خاصا له ك قد مر االذف العاـ من اكثار الذكر ك جػواز التمسػك بكػل تسػبيال
فالتخش مما ظنه بعض العلماء من اف تخصيص ذكر ك كقت ك عدد ك مكاف ك كيفية
بدعة فاف جميع ذلك داخل تحت الرخصة ك ما قيل اف فعل ما لميػرد بقصػد الػوركد
بدعة كالـ باطل فاف القصد امر جبلي قهػري ك اليقػدر االنسػاف اف يقصػد كركد مػا
لميرد ك تشريع تخصيص ما لميخصص الشارع ك انما يفعػل العاقػل الشػيء اذا كػاف
احد افراد الكلي المأذكف فيه فالشارع قد اذف لنا فػي الػذكر الكثيػر ك التسػبيال بػأي
عدد شئنا فنحن نذكر ا﵀ باسم خاص من جهة انه احد افراد الذكر ك باي عػدد شػئنا
الجل انه احد افراد الكثير ك هو من الذكر فاي بدعة يلزـ مػن ذلػك ك هػو مسػتحب
مندكباليه تحت الكلي المستحب المندكب اليه ك قصػد تخصػيص مػا لميخصػص
الشارع ممػا اليمكػن للعاقػل فالبدعػة ك الحمػد ﵀ ك ال تشػريع بفضػل ا﵀ فكػل مػا
يسمي بالذكر يجوز االتياف به باي لساف كاف ك بػاي عػدد ك فػي اي كقػت ك فػي اي
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مكاف ك باية كيفية ك لينظر االنساف الي حاله ك ما يناسػبه ك مػا يكػوف اشػد تػأثيرا فػي
نفسه بتجربته سواء كاف مأثورا اك غيرمػأثور أالتػري اف الػدعاء الػذي لػدفع العػدك
ينبغي اف يختارق الذي له عدك ك يريد دفعه ك الدعاء الذي لدفع الدين ينبغي اختيػارق
لمن دهمه دين ك هكذا ك االذكار المأثورة ايضػا كػذلك فػانظر فػي كػل حػين الػي
حالتك ك مرضك ك داكق بدكاء مناسب من اسػماء ا﵀ ك صػفاته يػا مػن اسػمه دكاء ك
ذكرق شفاء فالكل دكاء يناسب كل داء أالتري انه اليمكن اف يقاؿ يا منتقم اغفر لي
ك يا غفور يا رحيم يفرؽ شمل فالف ك خذهم بعفوؾ يا عفو ك امثاؿ ذلػك فػاذا عرفػت
اف كل حادث قائم باسم من اسماء ا﵀ ك يحدثػه ا﵀ بػه عرفػت اف عنػد طلػب ذلػك
الحػادث اليجػػوز التمسػػك اال بػػذلك االسػػم فػػاختر دائمػػا لنفسػػك التمسػػك بسػػبب
حاجتػػك ك مػػرادؾ الػػذي جعلػػه ا﵀ سػػبب اجػػراء حاجتػػك ك مػػن تتبػػع كتػػب الػػدعوات
المأثورة ك نظر فيها بنظر االعتبار ك تفكػر فػي عجايبهػا اطلػع علػي اسػماء تخػص بكػل
حاجة فاف اؿمحمد

يأتوف البيوت مػن ابوابهػا ك يعرفػوف بػاب كػل حاجػة ك االسػم

الذي به يخلق ا﵀ كل حادث فاليدخلوف اال منه ك اليتمسكوف فػي ذلػك االمػر اال بػه ك
لكن يحتاج الي فطانة ك ذكاكة ك معرفة بلحنهم صلوات ا﵀ عليهم ك قد ذكر اهػل الجفػر
بعض قواعد لالذكار البأس بػذكر بعضػها لكونهػا احػد افػراد الػذكر المنػدكب اليػه ك
االكثار المأموربه فاف فعله السالك فانما يفعله الجل انه احد افراد المطلق المأمور ال غير.
قاؿ الشيخ االمجد ك االسػتاد االكحػد

فػي رسػالته التوبليػة« :ك لالسػماء

الحسني خواص مختلفة تنفعل لها االشياء اذا استعملت كذلك علػي الوجػه المقػرر
فيكوف لها ابداعات منها اف تأخذ لكل حػرؼ مػن حػركؼ اسػمك اسػما اكلػه
ذلك الحرؼ المأخوذ له ك تذكرها بعدد اعدادها اك بعدد حػركؼ هجائهػا اك بعػدد
حركؼ اعدادها بعد حذؼ المتكرر ثم تدعو بهػا بحػرؼ النػداء ك تسػأؿ حاجتػك
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مثال محمد يأخذ المجيد ك الحليم ك المعطي ك الدليل ك تذكرها بعػدد اعػدادها مػثال
المجيد سبع ك خمسوف ك الحليم ثمانية ك ثمانوف ك المعطي مائة ك تسعة ك عشركف ك
الػػدليل اربعػػة ك سػػبعوف الجميػػع ثالثمائػػة ك ثمانيػػة ك اربعػػوف ك اف كػػاف بعػػد بسػػط
حػػركؼ هجائهػػا ـ ي ـ ج ي ـ ي ا د ا ؿ ح ا ؿ ا ـ ي ا ـ ي ـ ـ ي ـ ع ي ف ط ا ي ا د ا ؿ
ؿ ا ـ ي ا ؿ ا ـ فيكوف اثنين ك اربعػين ك اف شػئت تحػذؼ المتكػرر فتكػوف تسػعة اك
باعػػدادها الجفريػػة مائػػة ك خمسػػة ك تسػػعين اك باعػػداد االسػػماء الجفريػػة سػػتوف»
اقل بعد حذؼ المتكرر يبقي عشرة ك هػي ـ ي ج ا د ؿ ح ع ف ط فلعػل الغلػط
من النساخ ك اعدادها الجفرية مائة ك تسعة ك تسعوف ك الظاهر اف الساقط مػن حسػابه
الداؿ ك المراد من االعداد الجفرية اف تأخذ ميم اربعين ستة احرؼ ك يا عشرة اربعػة
احرؼ ك هكذا ك قد حاسبه قبل اسقاط المتكرر ك المراد باعػداد االسػماء الجفريػة
اف تأخذ اسماء جمل الصغير من االسماء المذكورة فتأخذ االسػم مجيػد اربعػة ثلثػة
كاحد اربعة ك هكذا فاذا جمعت هذق االعداد صارت ستين.
قاؿ

 « :ك اف كاف بعػدد حػركؼ اعػدادها س ب ع خ ـ س ك ف ث ـ ا ف ي ق

ث ـ ا ف ك ف ـ أ ق ت س ع ق ع ش ر ك ف ا ر ب ع ق س ب ع ك ف فتكػوف اثنػين ك اربعػػين
في هذا المثاؿ» اقل هي اثناف ك اربعوف اف اخذ سبع بال هاء ك القياس يقتضي اثبػات
ها كساير اخواتها فهي ثلث ك اربعوف ك المراد اعداد االسماء االربعة المذكورة سابقا.
قاؿ

« :ك اف كاف بحذؼ المتكرر فخمسةعشر ك اف كاف بحركؼ اعدادق

الجفريػػػة ا ر ب ع ق ث ؿ ا ث ق ا ح د ا ر ب ع ث ـ ا ف ي ق ث ؿ ث ق ا ح د ا ر ب ع ا ر
ب ع ق س ب ع ق ت س ع ق ا ح د ا ر ب ع ق ث ؿ ث ق ا ح د ث ؿ ث ق ست ك سػتوف»
اقل انه ترؾ هاء ا ر ب ع ة في موضعين ك القياس اثباتهػا كمػا فػي اخواتهػا ك فػي
االكؿ فهي ثمانية ك ستوف ك المراد من هذق االعداد اعػداد حػركؼ االسػماء بالجمػل
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الصغير.
« :اك بحذؼ المتكرر فثلثةعشر» اقل هػو ا ر ب ع ق ث ؿ ح د ـ

قاؿ

ف ي س ت فهػػو اربعةعشػػر ك الكتػػاب مغلػػوط جػػدا ك اليحتمػػل اف يكػػوف السػػهو
منه

.
قػػاؿ

« :ك كػػذلك تفعػػل بمحمػػد حتػػي تطابقػػا ك تػػذكرها بالعػػدد المطػػابق

بينهما» اقل المراد اف تتصرؼ في اسم محمد ايضا باحد التصػرفات حتػي يصػير
عددق مطابقا لعدد االسماء في احد التصرفات فاذا تطابقا هػو العػدد الػذي اذا ذكػرت
االسماء بذلك العدد تؤثر فيك النه عدد اسمك ك منها اف تطلػب مػن االسػماء مػا
يوافق حاجتك اما في العدد اك في طبيعة الحركؼ ك منها اف تنظر ما بػين حاجتػك
ك بينك من عدـ التوافق كأف يكوف اسم احػدكما حركفػه فيهػا التػواخي ك اآلخػر فيهػا
التناكر اك النورانية ك اآلخر ظلمانيػة اك السػعيدة ك اآلخػر النحيسػة اك الحػارة ك اآلخػر
الباردة ك هكذا فتختار من االسماء الحسني ما يحصل به التعديل بينكما فاذكر به كمػا
مر ك تجمع بينه ك بين اسمك ك اسم حاجتك فػي شػكل ك ركبهػا كلمػات ك تػدعو بهػا
عجمية كانت اك عربية بتوجه باؿ مالحظا لمدلوؿ االسم ك حاجتك حتػي يػتم االمػر ك
منها اف تأخذ ما يوافق عدد اسمك من اعداد االسماء الحسني امػا بالجمػل الكبيػر
اسما اك اسمين اك اكثر حتػي يحصػل العػدد مثػل محمػد اثنػاف ك تسػعوف فتأخػذ حػي
كهاب كلي جواد اثنػاف ك تسػعوف فتقػرؤ الفاتحػة  37ك سػورة المنشػرح  37ك تػذكر
االسماء الحي الوهاب الولي الجواد  37ثم تقوؿ يا حي يا كهاب يا كلي يػا جػواد صػل
علي محمد ك اؿمحمد ك افعل بي كػذا ك الحػظ حػاؿ الػذكر بػالحي الحيػوة فػي كػل
شيء ك في الوهاب ك الجواد العطية لكل شيء ك في الولي القيػاـ بكػل شػيء كلػتكن
حاجتك اماـ بالك حالة الذكر ك قدـ اماـ دعائك ذكر انه دعاؾ لػذلك فاسػتجب لػه ك
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كعدؾ فصدقه ك اعلم اف القاصد اليه قريب المسافة قػاؿ تعػالي ك اذا سػألك عبػادي
عني فاني قريب اجيب دعػوة الػداع اذا دعػاف فليسػتجيبوا لػي ك ليؤمنػوا بػي لعلهػم
يرشدكف ك اعلم انػك اذا اتيػت البيػوت مػن ابوابهػا فتحػت لػك االبػواب ك دخلػت
البيوت» الي اخر كالمه.
ك قاؿ في موضع اخر منه« :ك اما كيفية استجابة الدعاء فاف تعػرؼ الواحػد ثػم
معناق ثم بابه فتلحظ فقرؾ لحاجتك فتقصد بابه ك تدعو كاحدا طوي بوحدتػه ذاتػك
ك حاجتك ك قصدؾ ك دعاءؾ فيظهر معنػاق مػن بابػه بحاجتػك مػن بابهػا ك الػي هػذق
المراتب الثلث اشار علي بػن الحسػين

فػي الحػديث المشػار اليػه سػابقا بقولػه

المعرفة اثبات التوحيد اكال ثم معرفة المعاني ثانيا ثم معرفة االبواب ثالثا».
ك قاؿ بعيدق« :اعلم اف االسم االعظم علي احواؿ فاما االسم الخاص االكبر فاف
ا﵀ سترق عما سوي اكليائه المعصومين لئاليبطل النظاـ لو كصل الػي غيػر المعصػوـ
فالكالـ لنا فيه لعدـ علمنا بتركيبه ك اف كاف موجودا في الحركؼ النورانية ك اما غير
االسم اللفظي فمنها ما يحصل بالحاؿ الصادقة كما يظهر للمرتاضػين باذكػار االسػماء ك
منها بتصفية الباطن ك التجافي عن دار الغركر ك تػرؾ الشػواغل فاليكػوف بينػه ك بػين ا﵀
الي بالنوافل حتي احبه الحديث ك منهػا ثمػرة العلػم بػا﵀ ك
حجاب ما زاؿ العبد يتقرب ي
صفاته ك اسمائه فيدعوق بها ك ﵀ االسماء الحسني فادعوق بها ك هو الذي اشػرنا اليػه هنػا
فاهػػل زماننػػا فػػاتتهم المراتػػب الثلػػث فهػػم اليحتملونػػه البتػػة ك اف شػػرحت لهػػم الحػػاؿ
لميفهموا المقاؿ سواء عليهم ءانذرتهم اـ لمتنذرهم اليؤمنوف» انتهي كالمػه اعلػي ا﵀
مقامه ك رفع في الخلد اعالمه .ك قواعد اهل الجفر في بسػطهم ك تكسػيرهم ك اسػتخراج
االسماء ك المالئكة ك اكفاقهم كثيرة جدا مػن اراد االطػالع عليهػا فهػي فػي كتػب اهلػه
مبسوطة ك من تمسك باسماء ا﵀ المأثورة في طرؽ اؿمحمد
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علي تلك القواعد مػن

باب اف ذلك تحت مطلقات الذكر الكثير ال بأس به ك له الخواص الجفرية ما كافػق منهػا
البرهاف ك التجربة ك نحن نكتفي في هذا الفصل بما ذكرنا منها فانها كافية اف شاء ا﵀.
خاتمــة
ك ال علينا اف نختم هذا المطلب بذكر االربعين ك مػا يناسػبه اعلػم اف االربعػين
سر من سر ا﵀ ك امر من امر ا﵀ ك حكمة عجيبػة مػن حكػم ا﵀ اليتحػوؿ شػيء عػن
حاؿ الي حاؿ اال في االربعين ظاهرا اك باطنا ك اليتم شيء اال في االربعين ك اليكمل
اال في االربعين ك تفصيل هذا المعني يطلب من ساير كتبنا ك امػا الػذي يناسػب هػذا
المقاـ اف هذا العالم اثر مشية ا﵀ المخلوقة بنفسها فهو علػي صػفتها فهػو عنػدها فػي
مقامه مخلوؽ بنفسه لها قائم بنفسه باقامتها اياق بنفسه فلػه مقامػاف مقػاـ دهػري فهػو
قائم بنفسه من حيث الجسمية ك ال كػالـ فيػه ك مقػاـ زمػاني فػالموجودات الزمانيػة
الحادثة في االرض قائمة بالسماكات ك ذلك اف السماكات عرصة المشية ك العناصر
عرصة االمكاف ك يستخرج القوي االمكانية باشراؽ السموات الػي الفعليػة فاشػراؽ
السموات هو القػوة الفاعلػة ك العناصػر هػي القابلػة فػاذا اشػرقت السػماكات عليهػا
حركها ك ضرب بعضها ببعض ك ركبها الستخراج سر الوحدة الفلكية منهػا فلهػا فػي
مقاـ القابلية ثلث دكرات االكلي تركب بعضها بػبعض تركػب اخػتالط فػي الظػاهر
علي غير اعتداؿ ك صفاء عن االعراض الهبائية فيحصػل منػه الجمػاد الػذي لػيس لػه
طبع كاحد ك انما له بكل جزء طبع ك الثاني تركب بعضها ببعض تركب امتػزاج علػي
غير اعتداؿ ك صفاء عن االعراض الطبعانية ك اف كػاف صػافيا عػن االعػراض الهبائيػة
فيحصل منه المعدف الذي له طبع كاحد ك لكن الختالطه بػاالعراض الطبعانيػة صػار
الينمو اال اف فيه ماسكة ك هاضمة ما يهضم مػا كصػل اليػه مػن الخػارج ك يحيلػه الػي
شكله ك يمسكه ك ليس فيه جاذبة ك ال دافعة ك ال مربية نعم قد صػفا فػي جػوهرق مػن
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االعراض الهبائية ك اف جاكرق اعراض هبائية تزكؿ عنه بادني تدبير فتلك االعػراض
بمنزلػػة التػػراب المخلػػوط مػػع سػػحالة الػػذهب علػػي نحػػو المجػػاكرة ال الممازجػػة
كالثالث تركب بعضها ببعض تركب اتحاد علي اعتداؿ نوعي ك صفاء عػن العرضػين
الهبائي ك الطبيعي ك خركج طبع كاحد لػه مػن القػوة الػي الفعليػة الػذي هػو بمنزلػة
القطب في العناصر ك القلب الصالال اليػواء الػركح الفلكػي فيػه فصػار ينمػو بفضػل
الركح الفلكي ك يتحرؾ الي كل جهة ك يظهػر مػن كػل مػن عناصػرق بفضػل الػركح
الفلكػػي ك مثالػػه فعػػل كالجػػذب ك الهضػػم ك الػػدفع ك المسػػك ك االربػػاء ك الزيػػادة ك
النقصػػاف فلمػػا تػػم للمركػػب هػػذق الػػدكرات الثلثػػة صػػلال الظهػػار الػػنفس الفلكيػػة ك
ظهورها منها فانه حينئذ بمنزلة مراة صافية قد جلت عن االكدار ك فارقت االغيػار ك
توجهت الي الشاخص بكلها فالقي في هويتها مثاله فاظهر عنها افعاله فحينئػذ يظهػر
فيها الػنفس الفلكيػة الحيوانيػة ك تسػتولي عليهػا بػاالمر ك النهػي ك الحػس ك االرادة
فتبصر ك تسمع ك تذكؽ ك تشم ك تلمس ك ترضي ك تغضب ك تتحػرؾ ك تسػكن فهػذق
الدكرة هي الدكرة الرابعة فتسػمي الثلػث االكؿ بالػدكرات القابلػة ك هػذق الػدكرة
بالمقبولة فػاذا دار الشػيء هػذق الػدكرات تػم علػي مقتضػي هػذا العػالم ك اسػتوفي
مراتب االرض ك السماء ك صػار كلمػة تامػة ك اسػما تامػا ينشػأ منػه اآلثػار السػفلية ك
العلوية اال انه ادني مراتب التماـ ثم له بعد ذلك الستيفاء المراتب الغيبية ايضػا اربػع
دكرات ثلػػث قابليػػة ك هػػي الحيوانيػػة ك الملكيػػة ك الجنيػػة ك االنسػػانية هػػي الػػدكرة
المقبولة لها فاذا استوفي المركب هذق المراتب صار كلمة تامة غيبية ينشأ منها اثار ك
ذلك اف دكرة الحيوانية ك الملكية ك الجنية من مراتب ارض الطبايع الغيبية فلمػا بلػغ
اشدق ك استوي اي تم مراتب قابليته اتيناق حكما ك علما ك هما مػن الػنفس االنسػانية
فظهر عليه اشراؽ النفس االنسػانية مػن سػماء الملكػوت الفاعلػة فػي االرض بسػر
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الالهوت فاذا ظهر فيه النفس االنسػانية صػار كلمػة تامػة الػي ادنػي مراتػب التمػاـ
الغيبي فهو بالنسبة الي االعلي في مقاـ ادني مراتب القابلية ك يدكر في غيب الغيػب
ثلث دكرات االكلي االنسانية الثانية ك الثانية النبوة ك الثالثة الخاتمية ك ذلك انهػا مػن
دكرات قابلية ارض االمكاف المقيد فلما بلغ اشدق ك استوي اتيناق حكمػا سػرمديا ك
علما سرمديا من سماء المشية السرمدية فهػذق هػي الكلمػة التامػة التػي انزجػر لهػا
العمق االكبر ك نفس ا﵀ التي اليعلم احد ما فيها ك االسم الذي خلق بػالحركؼ غيػر
مصوت الي اف جعله علي اربعة اجزاء معا ليس شيء منها قبل اآلخر فاظهر منها ثلثػة
ك هي دكرات القابل لفاقة الخلق من حيث القابليػة اليهػا ك اخفػي منهػا كاحػدا ك هػو
المقبوؿ المكنوف المخزكف ك اف شػئت افتأخػذ القوابػل قوابػل الكلمػة الزمانيػة ك
قوابل الكلمة البرزخية ك قوابل الكلمة الدهرية فكل كاحدة منها دكرة بالنسػبة الػي
الكلمة الكلية التامة ك المقبوؿ االعظػم السػرمدي فكمػاؿ دكرات القابليػة للكلمػة
التامة التي اليجاكزها بر ك ال فاجر ك ينقاداف لها تسعة ك هي قػوي طػا ك هػي القابليػة
العظمي ك العاشرة هي المقبولة ك تلك عشرة كاملة ك لسنا اآلف بصدد بيانه.
بالجملة لما كاف فػي كػل دكرة مػن دكرات القوابػل علػي حسػب مقامػه عشػر
قبضات تسعة من االفالؾ ك كاحدة من االرض ك اف كانت تختلف في القػوة ك الفعليػة
صار مراتب القابلية ثلثوف ك هػي قػوي الـ قطػب اسػم الػولي ك مركػزق ك هػي ميقػات
موسي التماـ قابليته ك كاعدنا موسي ثلثين ليلة ك كػذلك يكػوف للمقبػوؿ ايضػا عشػر
قبضات ك بها يتم ميعاد ربه اربعين ليلة ك يكمل الشيء في اربعين فجري هذا السر فػي
جميع الموجودات ك صار مما البد منه في تحوؿ كل شيء مػن حػاؿ الػي حػاؿ ك فػي
تماـ كل شيء ك كماله ك بذلك كردت اخبار عن االئمػة االطهػار سػالـ ا﵀ علػيهم مػا
اختلف الليػل ك النهػار ففػي القدسػي خمػرت طينػة ادـ بيػدي اربعػين صػباحا كفػي
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الوسائل عن العبدالصالال

انه سئل عن النطفة ما فيها من الدية ك مػا فػي العلقػة ك مػا

في المضغة ك ما في المخلقة ك ما يقر في االرحاـ فقاؿ انه يخلق في بطن امه خلقػا مػن
بعد خلق يكوف نطفة اربعين يوما ثم مضغة اربعين يوما ففي النطفة اربعػوف دينػارا ك
في العلقة ستوف دينارا ك في المضغة ثمانوف دينارا الخبر ك عن علي بن الحسين
في حديث في حد النطفة هي التي اذا كقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يومػا ك
في حد العلقة هي التي اذا كقعت في الرحم فاسػتقرت فيػه ثمػانين يومػا ك فػي حػد
المضغة هي التي اذا كقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة ك عشرين يوما الخبر ،فلكل
منها اربعوف يوما يتحوؿ مػن حػاؿ الػي حػاؿ ك ركي فػي اخبػار عديػدة اف مػن شػرب
الخمر لميقبل منه صلوة اربعين صباحا ك قيل البيالحسن

انا ركينا عػن النبػي

انه قاؿ من شرب الخمر لمتحسب صلوته اربعين صباحا فقاؿ قد صدقوا قيػل كيػف
التحسب صلوته اربعين صباحا ال اقل من ذلك ك ال اكثر فقاؿ اف ا﵀ قدر خلق االنساف
فصيرق نطفة اربعين يوما ثم ينقلها فيصيرها علقة اربعين يوما ثم ينقلها فيصيرها مضغة
اربعين يوما فهو اذا شرب الخمر بقيت في مشاشه اربعين يوما علي قدر انتقاؿ ما خلق
منه ثم قاؿ ك كذلك جميع غذائه اكله ك شربه يبقي في مشاشه اربعين يومػا انتهػي ك
في ركاية عن ابيعبدا﵀

في شارب الخمر اليقبل ا﵀ منه صلوة ماداـ في عركقػه

منها شيء انتهي ك قد حػدكق بػاربعين يومػا فاليتحػوؿ مػن طبيعػة الخمػر الػي اللحػم
الطاهر الخالص اال في اربعين يوما كركي ليس له توبة فػي االربعػين فػاف مػات فيهػا
دخل النار ك ركي اف مات في االربعين مات كافرا ك قد مػر عػن ابيعبػدا﵀
اللحم من تركه اربعين يوما ساء خلقه ك قيػل البيالحسػن

فػي

اف النػاس يقولػوف مػن

لميأكل اللحم ثلثة اياـ ساء خلقه فقاؿ كذبوا ك لكن من لميأكػل اللحػم اربعػين يومػا
تغير خلقه ك بدنه ك ذلك النتقاؿ النطفة في مقدار اربعين يوما انتهي.
﴿﴾457

فتبين من هذق االخبار ك اآليات اف في االربعين سرا مػن اسػرار ا﵀ ك فيهػا يػتم
كل ناقص ك يكمل كل تاـ ك فيها يتحوؿ كل شيء عن حاؿ الي حاؿ فكذلك يكػوف
احػػواالت الػػنفس فػػي ترقياتهػػا ك تحوالتهػػا ك اسػػتكماالتها ك مػػن ذل ػك ركي فػػي
كنزالدقايق عن الكليني بسندق عن السػدي عػن ابيجعفػر

قػاؿ مػااخلص عبػد

االيماف ﵀ اربعين صباحا اك قاؿ مااجمل عبد ذكر ا﵀ اربعين يوما اال اف هداق ا﵀ في
بصرق داءها ك دكاء ها ك اثبت الحكمة في قلبه ك انطق بها لسانه ثم تال هػذق
الدنيا ك ي
اآلية اف الذين اتخذكا العجل سينالهم غضب م ن ربهػم ك ذلػة فػي الحيػوة الػدنيا
ككذلك نجزي المفترين فقاؿ فالتري صاحب بدعة اال ذليال ك ال مفتريا علي ا﵀
ك علي رسوله ك اهل بيته

اال ذليال ك في عيوف اخبار الرضػا

بسندق العلي قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

بسػندق عنػه

مػااخلص عبػد ﵀ عزكجػ ل اربعػين صػباحا اال

جرت ينابيع الحكمة من قلبه علي لسانه انتهي ك الجػل ذلػك بعػث النبػي

بعػد

استكماؿ اربعػين سػنة ك يكػوف كمػاؿ عقػل كػل امػرء فػي اربعػين فقػد ركي عػن
ابيعبدا﵀

اف العبد لفي فسحة من امرق ما بينه ك بين اربعين سنة فاذا بلغ اربعين

سنة اكحي ا﵀ عزكجل الي ملكيه قد عمػرت عبػدي هػذا عمػرا فغلظػا ك شػددا ك
تحفظا ك اكتبا عليه قليل عمله ك كثيرق ك صغيرق ك كبيرق ك عن ابيجعفر

قاؿ اذا

اتت علي الرجل اربعوف سنة قيػل لػه خػذ حػذرؾ فانػك غيرمعػذكر الخبػر ك عػن
ابيعبدا﵀

اذا بلغ العبد ثلثا ك ثلثين سنة فقد بلغ اشدق ك اذا بلغ اربعين سنة فقد

بلغ منتهاق فاذا طعن في كاحد ك اربعين فهو في النقصاف ك ينبغي لصاحب الخمسين
اف يكوف كمن كاف في النزع انتهي.
بالجملة اف االنساف اذا كقع نطفته في الرحم تعلق به الركح النباتية الػي اف يػتم
بدنه ثم يتعلق به الركح الحيوانية بعد اربعة اشهر ثػم يتعلػق بػه الػركح الناطقػة اكؿ
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تولدق في الدنيا ك يترقي شيئا بعد شيء ك يزداد فهما ك ادراكا الي اف يبلغ فيتعلػق بػه
العقل فيترقي ك يزداد باتباع الشرع الي اف يبلغ اربعين فيبلغ منتهي عقله ثم يبدؤ فػي
النقصاف كما ازداد الي اف اليعلم شيئا ك يعود جاهال فيبقي فيه الناطقة الي اف يمػوت
فيخمد فاالربعوف هو منتهي الكماؿ فاف في ثلثين سنة يكمػل قابليتػه ك فػي اربعػين
يكمل مقبوله ك لذلك لما بلغ ظاهر النبي
علي

ثلثين استعد لظهور سػر الواليػة فتولػد

ك ظل معه عشرا فاستكمل اربعين فاذا ارتحل بقي صاحب الوالية التي هي

مقاـ نفس النبوة ك النبوة مقاـ عقلها ثلثين سنة فل يقب محمد
علي

بسيد المػيم ك خػص

بحرؼ الالـ لقواهما.
بالجملة اف االربعين سر من سر ا﵀ ك امر من امر ا﵀ به يستكمل كل ناقص ك فيه يبلغ

كل مجاهد سالك فينبغي اف يديم االنساف كل ما يلتزمه اربعين يوما اقال ك من زاد اسػتزاد ك
االربعوف االصغر هو اربعوف يوما ك االكسط اربعوف اربعينات ك االكبر اربعوف سنة.
ك قاؿ اهل الرياضة اف لكل نبي اربعين فػآلدـ

اربعػوف التوبػة ك الدريػس

اربعوف الرفعة ك لنوح اربعوف النجاة ك البرهيم اربعوف االستكراـ ك لصالال اربعػوف
االستكشػػاؼ ك للقمػػاف اربعػػوف الحكمػػة ك لػػداكد اربعػػوف االسػػتكماؿ ك لسػػليماف
اربعػػوف االسػػتعظاـ ك اليػػوب اربعػػوف االستشػػفاء ك ليوسػػف اربعػػوف االسػػتعظاـ ك
ليعقػػوب اربعػػوف االستبصػػار ك ليػػونس اربعػػوف االسػػتخالص ك لعيسػػي اربعػػوف
االستنجاح ك لمحمد صلي الله عليه ك اله ك علي ساير االنبياء اربعوف الوصاؿ.
اقوؿ اف االنبياء سالـ ا﵀ عليهم ك االكلياء مرتاضوف باشد الرياضة فػي جميػع
عمرهم فهم دائما في االربعين اليفيقوف ك من الذي يقدر علي تلك الرياضة الشػاقة
التػػي قػػد مػػر بعػػض ذكرهػػا ك ا﵀ يعلػػم حيػػث يجعػػل رسػػالته فهػػم مػػع ذلػػك المقػػاـ
الػذ الطعػاـ ك نلػبس انعػم
يرتاضوف تلك الرياضات الشاقة ك نحن نريد اف نشبع مػن ي
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الثياب ك نركب افرق الدكاب ك ننكال احسن النساء ك نستريال من كل تعب ك نبلغ مػع
ذلك اعلي درجات المقربين فاذا نحػن اشػرؼ مػن االنبيػاء ك المرسػلين ك االكليػاء
نحػن اف نبلػغ مػا بلغػوا
المكرمين اذ هم لميبلغوا ما بلغوا اال بتعب ك محنة ك نصػب ك ي
بلهو ك لعب ك ذلك اليكوف ك اعلم اف لهم اي الهل الرياضة ثلث اربعينػات اربعػوف
ترؾ العادة ك اربعوف تبػديل االخػالؽ ك اربعػوف تصػفية البػاطن ك المكاشػفة ك لهػم
اعماؿ ك اذكار في شركط ك اداب ك يشترطوف فيها اذف االسػتاد ك مراقبتػه للشػخص
ليأمن من اخطار ما يظهر له ك هو الحق الذي ال مرية فيػه فػاف االنسػاف اذا بنػي علػي
الرياضة ك الخلوة يظهر له بعض االشياء التي يدهش منها فلو كػاف بغيػر هػاد فلربمػا
يجن ك لربما يأخذق العجب ك االغترار ك يفسد عليه دينه ك لربما يسػوؿ لػه الشػيطاف
امورا منكرة ك يشتبه عليه امرق فيدعي ما ليس له ك مما نسب الي النبي

من تزهد

بغيرعلم جن في اخر عمػرق اك مػات كػافرا انتهػي ك لربمػا يجتمػع عليػه الشػياطين
ليزحزحوق عن الرياضة ك العمل ك يظهركف لػه بصػور منكػرة ك يلقػوف اليػه اقاكيػل
باطلة فالبد من استاد مطلع عليه يوقفه علي ما يظهر للسالك ممػا ال عبػرة بػه ك مػا بػه
عبرة ك يقوي قلبه ك يؤمنه من المخاكؼ ك يعلمه لكل داء دكاء ك في كل مقػاـ ذكػرا
ك عمال ك يعرفه ما يظهر له من الشياطين ك ما يكػوف مػن جهػة المالئكػة فايػاؾ ايػاؾ
افتقدـ علي امثاؿ هذق الرياضات من عند نفسك من غيػر اسػتاد علػيم خبيػر شػفيق
مراقب تبث اليه شكواؾ ك تطلعه علي ما يظهر لك يوما فيوما.
ك اعلػػم اف فػػي االذكػػار ك االكراد خػػواص لمتسػػطر فػػي كتػػاب ك لمتجػػر فػػي
خطاب ك انما تنتقل من صدر الي صدر اليطلع عليها كػل احػد فمػن لميفػز بمعرفػة
حملتها اليطلع عليها ك يخبط فيها خبط عشواء ك اليعرؼ ما يصلحه مما يفسػدق ك امػا
االستاد فهو الذي عرؼ تلك الخواص ك يحمل السالك كل يػوـ علػي مػا فيػه صػالحه ك
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يؤنسه في الوحشة ك يعلمه من الجهالة ك يوقفه علي الخطرات ك يؤمنه من المخاكؼ.
ك اعلم اف كراء هذا السػتر الظػاهر الػذي مػن قبلػه العامػة امػورا لمتػرق عػين ك
لمتخطر علي قلب بشر ك اليصدقها العواـ الذين يعلموف ظاهرا مػن الحيػوة الػدنيا ك
هم عن اآلخرة هم غافلوف البتة ك اليجوز للجاهل بها اف يقتحم مسػالكها ك اف يهجػم
مواردها من غير هاد خبير ك دليل بصير ك قػد سػمعت مػن اسػتادي العػالم اعلػي ا﵀
مقامه ك رفع في الخلد اعالمه انه قاؿ «لميجر عادة ا﵀ سػبحانه فػي خلقػه اف يترقػي
احد من غير استاد ك رفيق» انتهي ،اقوؿ اف االنساف هو امكاف ما يراد منه ك امكػاف كػل
صفة خير اك شر ك جميعها فيه بالقوة يوـ اكؿ ك القوي اعداـ ال تعين لها ك ليست تخرج
الي الفعلية اال بمكمل خارجي كما انه كاف فيه قػوة النطػق ك لمتخػرج الػي الفعليػة اال
بمعلم ك كاف فيه قوة العلوـ ك لمتخرج اال بمعلم ك فيه قوة الصػنايع ك ليسػت تخػرج اال
بمعلم ك كذلك فيه قػوة االيمػاف ك الكفػر ك السػعادة ك الشػقاكة ك االعمػاؿ الصػالحة ك
الطالحة ك قػوة الكشػف عػن الحقػايق ك مشػاهدة الػدقايق ك معاشػرة االركاح ك لػيس
يخرج شيء من ذلك الي الفعلية بنفسها ك ال بناقص عادـ لها فالبد من كامل فػي ذلػك
مكمل يخرج بقوة نور تكميله تلك الصفات من القوة الي الفعلية ك هو االستاد.
ك امػا الرفيػق فػاف اقػػرب مػا يكػوف الشػيطاف الػػي االنسػاف حػاؿ كحدتػه هػػذا
كالواحد يأخذق الكسالة ك الماللة ك الضجر ك الرفيق منشط مهيج مشػوؽ ك لالنسػاف
حوايج البد له منها ك البد له من اف يستعين فيها بغيرق ك يعاشرق فاف كاف غير مناسب
له ك غير سالك مسلكه يعوقه عن سلوكه فالبد ك اف يكوف له اخ مناسب له موافق لػه
هم ه متوجه الي مقصدق يتعاكناف علي حاجاتهم ك يسلكاف سػبل ربهمػا يهتػدياف
في ي
بهدي استادهما ك لتفصيل هذا المطلب مقاـ اخر ك لما كثػر حجػم الكتػاب رأينػا اف
نختم هذا المجلد هنا ك اسأؿ ا﵀ اف يعينني علي ختم جميع ما قصػدناق ك عزمنػا علػي
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رسمه في ساير المجلدات ك ا﵀ هو المستعاف ك عليه الػتكالف ك اسػأؿ ا﵀ المنػاف اف
يجعله ذخيرتي ك يوفقني للعمل بما فيه ك القياـ بما انطوي عليه ك يوفػق سػاير اخواننػا
المؤمنين علي العمل بما فيه ك معرفة ما انطوي عليه في ظاهرق ك خافيػه ك كػاف الفػراغ
من رسمه ضحوة يوـ االثنين السابع ك العشرين من شهر ذيالقعدة الحراـ مػن شػهور
سنة ثلث ك سبعين بعد المأتين ك االلف ك انا اقوؿ الحمد ﵀ الػذي هػدانا لهػذا ك ماكنػا
لنهتدي لوال اف هدانا ا﵀ ك صػلي ا﵀ علػي سػيدنا البشػير النػذير الهػادي محمػد ك الػه
الطيبين ك استغفر ا﵀ من زلة االقداـ ك ضلة االحالـ انه غفور رحيم ،تمت.
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