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﴿ح ﴾

الحمد ﵀ رب العالمين ك صلي ا﵀ علي محمد ك اله الطاهرين ك لعنة ا﵀ علػي
اعدائهم اجمعين.
ك بعػػد يقوؿ العبد االثيم كريم بن ابرهيم اف هذا هو المجلد الثاني من كتػاب
«طريقالنجاة» في علم الطريقة ك قد تم المجلد االكؿ في اكاسط الكػالـ فػي الػذكر
اللساني ك قػد شػرح فيػه الػذكر اللسػاني بمعنػي التمجيػد ك التسػبيح ك التقػديس ك
التهليل ك التكبير ك امثالها ك نبدؤ في هذا المجلػد بػذكر قػراءة القػراف ك فضػله ك مػا
يتعلق به الي ما يشاء ا﵀ ك ال حوؿ ك ال قوة اال با﵀.

المطلب الثانى

من المقصد الثالث فى الذكر اللسانى
من الباب االول من ابواب الكتاب فى الذكر المطلق
فى قراءة القرآن و ما يتعلق به و في هذا المطلب فصول

فصل :في االشارة الي شأف القراف ك فضله ك قد فصلنا ذلػ فػي سػاير كتبنػا ك
انما نذكر هنا قليال من كثير لئاليخلو كتابنا هذا مػن االشػارة اليػه ك ليكػوف السػال
علي بصيرة من امرق .اعلم اف البياف صفة ما في النفس ك شبحه المنفصل ك نػورق قػد
اشرؽ علي االت النطق فحركها علي حسبه حتي حصل بينها في الهواء صػوت علػي
حسب تل الحركة التي هي علي حسب صفة ما في النفس فالجل ذلػ تػدؿ تلػ
االصوات علي ما في النفس ك تظهرق للسامع ك تل االصوات هي الكالـ المسػموع
ك الجل ذل يدؿ كل كالـ علي عقل المتكلم ك يكػوف علػي حسػب علمػه ك صػفة
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نفسه فيدؿ علي حبه ك بفضه ك رضاق ك سخطه ك علمه ك جهله ك غير ذل من صفات
نفسه المتعلقة بذل الكالـ فهػو فػي الحقيقػة مجلػي الػنفس تتجلػي فيػه للسػامعين ك
تظهر به للمدركين ك الظاهر فيه هو نفس مسموعة ك علم مکتسب مشركح في صورة
الحركؼ ك الكلمات فانه شيء مركب علي صفة النفس ك صػورتها ك المػادة ال تمػايز
لها ك ال خصوصية ك خصوصية االشياء اك (ك خؿ) تميزها عن غيرها بصورها ك تسػمي
االشياء باسمائها لصورها أالتري ان تسمي ما في المراة من شبح عين بػالعين ك مػن
شبح انف باالنف ك شبح كجه بالوجه غاية االمر انه كجػه شػبحي ك كجػه جسػدؾ
الخارجي كجه اصلي ك الصورتاف متطابقتاف ك المادة لوجهػ ك لػه ال عبػرة بهػا فػي
التسمية فالذي في المراة كجه الظػاهر ك ظػاهر كجهػ البتػة ك كػذل لمػا كػاف
الكالـ مجلي صفات النفس قد ظهرت فيػه فمػا يػدرؾ فيػه ظػاهر الػنفس ك الػنفس
الظاهرة ك لما كاف القراف كػالـ ا﵀ جػل جاللػه انزلػه بعلمػه فهػو مجلػي نفػس ا﵀
القائمة فيه بالسنن ك مظهر علمه سبحانه فكما اف نفسه سبحانه عالمة بجميع ما كػاف
ك ما يكوف يكوف في القراف شػرح مػا كػاف ك مػا يكػوف ك لػذل قػاؿ ا﵀ تعػالي فيػه
كلقد جئناهم بكتاب فصلناق علي علم ك قػاؿ تبيانػا لكػل شػيء ك قػاؿ لقػد
ضربنا للناس في هذا القراف من كل مثل ك قاؿ مافرطنا في الكتاب مػن شػيء
فعرفنا اف صفة كل شيء ك بيانه فػي القػراف ك بػذل عجػزت الخاليػق عػن االتيػاف
بمثله فاف كالـ كل ناطق علي حسب علمػه ك اليػوازي علػم احػد علػم ا﵀ سػبحانه
فاليوازي كالـ احد كالمه ك فضل كالـ ا﵀ علي كالـ خلقه كفضل ا﵀ علػي خلقػه
ك قد تجلي ا﵀ سبحانه في كالمه لعبادق كما اشرنا اليه فالظاهر فيه هو الرب الظػاهر
اك ظاهر الرب جل جالله كما قاؿ هذا بالغ للناس ك لينذركا به ك ليعلموا انمػا هػو
اله كاحد ك ليذكر اكلوا االلباب فانه اليدؿ اال عليه ك اليدعو اال اليه المتمسػ بػه
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متمس با﵀ ك المتخلي عنه متخل عن ا﵀ ك الراد عليه راد علي ا﵀ ك القابل منه قابل
من ا﵀ ك المستهدي به مستهد با﵀ ك المقبل اليه مقبػل الػي ا﵀ ك المػدبر عنػه مػدبر
عن ا﵀ ك قد كرد عن اؿمحمد
ففي البحار عن الرضا

عن ابائه

في فضله اخبار كثيػرة نػذكر بعضػها اف شػاء ا﵀
قاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀

كػأني قػد دعيػت

فاجبت ك اني تارؾ فيكم الثقلين احدهما اكبر من اآلخر كتاب ا﵀ تبػارؾ ك تعػالي
حبل ممدكد من السماء الي االرض ك عترتي اهل بيتػي فػانظركا كيػف تخلفػوني
فيهما ك عنه

من اعطاق ا﵀ القراف فرأي اف احدا اعطي شيئا افضل مما اعطي فقد

صفر عظيما ك عظم صفيرا ك من خطبة فاطمة

في امر فدؾ ﵀ فيكم عهػد قدمػه

اليكم ك بقية استخلفها عليكم كتاب ا﵀ بينة بصائرق ك اي منكشفة سرايرها ك برهاف
متجلية ظواهرق مديم للبرية استماعه ك قايدا الي الرضواف اتباعه ك مؤديا الي النجاة
اشياعه فيه تبياف حجج ا﵀ ال منيرة ك محارمه المحرمة ك فضػائله المدكنػة ك جملػه
الكافية ك رخصه الموهوبة ك شرايعه المكتوبة ك بيناته الجالية ك عن الرضا

هػو

حبل ا﵀ المتين ك عركته الوثقي ك طريقته المثلي المؤدي الي الجنة ك المنجي من
النار ك اليخلق من االزمنة ك اليفث علي االلسنة النه لميجعل لزماف دكف زماف بل
جعل دليل البرهاف ك حجة علي كل انساف اليأتيه الباطل من بين يديه ك ال من خلفه
تنزيل من حكيم حميد ك عن النبي

في كالـ له اذا التبست عليكم الفتن كقطػع

الليل المظلم فعليكم بالقراف فانه شافع مشفع ك ماحل مصدؽ من جعله امامػه قػادق
الي الجنة ك من جعله خلفه ساقه الي النار ك هو الدليل يدؿ علػي خيػر سػبيل ك هػو
كتاب تفصيل ك بياف ك تحصيل ك هو الفصل ليس بالهزؿ ك له ظهر ك بطن فظػاهرق
حكمة ك باطنه علم ظاهرق انيق ك باطنه عميق له نجوـ ك علي نجومه نجوـ التحصي
عجايبه ك التبلي غرايبه فيه مصابيح الهدي ك منار الحكمة ك دليل علػي المعػركؼ
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لمن عرفه ك في حديث سلماف بعد ثواب كثير قاؿ

ليس شيء بعػد تعلػم العلػم

احب الي ا﵀ من قراءة القراف ك اف اكرـ العباد الي ا﵀ تعالي بعد االنبياء العلماء ثم
حملة القراف الخبر ،ك عنه
ك عنه

فضل القراف علي ساير الكالـ كفضل ا﵀ علي خلقه

القراف غني ال غني دكنه ك ال فقر بعدق ك عنػه

القراف افضل كل شيء

دكف ا﵀ فمن كق ر القراف فقد كق ر ا﵀ ك من لميوق ر القراف فقد استخف بحرمة ا﵀
حرمة القراف علي ا﵀ كحرمة الوالد علي كلدق ك عنه

قراءة القراف في الصػلوة

افضل من قراءة القراف في غير الصلوة ك قراءة القراف في غير الصلوة افضل من ذكر
ا﵀ تعالي ك ذكر ا﵀ تعالي افضل من الصدقة ك الصدقة افضل من الصػياـ ك الصػياـ
جنة من النار انتهي ،اقوؿ فاحسن االذكار ما استخرج من القراف فيكوف الذاكر تاليا
للقراف ايضا ك ينويهما معا فسئل رسوؿ ا﵀

اي االعماؿ افضل عند ا﵀ قاؿ قػراءة

القراف ك انت تموت ك لسان رطب من ذكر ا﵀ ك عن علػي

فػي خطبػة لػه ثػم

انزؿ عليه الكتاب نورا التطفأ مصابيحه ك سراجا اليخبو توق دق ك بحرا اليدرؾ قعرق
ك منهاجا اليضل نهجه ك شعاعا اليظلم ضوؤق ك فرقانا اليخمد برهانه ك تبيانا التهدـ
اركانه ك شفاء التخشي اسقامه ك عزا التهزـ انصػارق ك حقػا التخػذؿ اعوانػه فهػو
معدف االيماف ك بحبوحته ك ينابيع العلم ك بحورق ك رياض العدؿ ك غدرانه ك اثافي
االسالـ ك بنيانه ك اكدية الحق ك غيط انه ك بحر الينزفه المستنزفوف ك عيوف الينضبها
الماتحوف ك مناهل اليفيضه ا الواردكف ك منازؿ اليضل نهجها المسػافركف ك اعػالـ
اليعمي عنه السائركف ك اكاـ اليجوز عنها القاصدكف جعله ا﵀ ري ا لعطش العلماء ك
ربيعا لقلوب الفقهاء ك محاج لطرؽ الصلحاء ك دكاء ليس بعدق داء ك نورا ليس معه
ظلمة ك حبال كثيقا عركته ك معقال منيعا ذركته ك عزا لمن توالق ك سلما لمن دخله ك
هدي لمن ائتم به ك عذرا لمن انتحله ك برهانا لمن تكلم به ك شاهدا لمن خاصم به
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ك فلجا لمن حاج به ك حامال لمن حمله ك مطي ة لمن اعمله ك اية لمػن توسػم ك جنػة
لمػػن اسػػتؤلـ ك علمػػا لمػػن كعػػي ك حػػديثا لمػػن ركي ك حكمػػا لمػػن قضػػي كعػػن
ابيعبدا﵀

اف القراف تبياف كل شيء حتي كا﵀ ماترؾ ا﵀ شيئا يحتاج العباد اليه

حتي اليستطيع عبد يقوؿ لو كاف هذا نزؿ في القػراف اال ك قػد انػزؿ ا﵀ فيػه ك عػن
ابيجعفر

اف ا﵀ لميدع شيئا تحتاج اليه االمة الي يوـ القيمة اال انزله في كتابه ك

بي نه لرسوله ك جعل لكل شيء حدا ك جعل عليه دليال يدؿ عليه انتهي.

فصل :في فضل القراءة ك ما يتعلق بختمه ك احاديث فضل قراءة القراف كثيػرة

نكتفي منها بواحد عن النبي

يا سلماف علي بقراءة القراف فػاف قراءتػه كفػارة

للذنوب ك ستر في النار ك اماف من العذاب ك يكتب لمن يقرأ بكل ايػة ثػواب مائػة
شهيد ك يعطي بكل سورة ثواب مائة نبي ك ينزؿ علي صاحبه الرحمة ك يستففر لػه
المالئكة ك اشتاقت اليه الجنة ك رضي عنه المولي ك اف المؤمن اذا قرأ القراف نظػر
ا﵀ اليه بالرحمة ك اعطاق بكل اية الف حور ك اعطاق بكل حرؼ نورا علي الصراط
فاذا ختم القراف اعطاق ا﵀ ثواب ثلثمائة ك ثلثةعشر نبيا بل فوا رساالت ربهم ك كأنما
قرأ كل كتاب انزؿ ا﵀ علي انبيائه ك حرـ ا﵀ جسدق علي النار ك اليقوـ من مقامػه
حتي يففػر ا﵀ لػه ك البويػه ك اعطػاق ا﵀ بكػل سػورة فػي القػراف مدينػة فػي جنػة
الفردكس كل مدينة من درة خض راء في جوؼ كل مدينة مائةالف دار في كل دار
مائةالف حجرة في كل حجرة مائة الف بيت من نور علي كل بيت مائةالف بػاب
من الرحمة علي كل باب مائة الف بواب بيد كل بواب هدية من لوف ك علي رأس
كل بواب منديل من استبرؽ خير من الدنيا ك ما فيها ك في كل بيت مائةالف دكاف
م ن العنبر سعة كل دكاف ما بين المشرؽ ك المفرب ك فوؽ كل دكاف مائةالف سرير
ك علي كل سرير مائة الف فراش من الفراش الي الفػراش الػف ذراع ك فػوؽ كػل
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فراش حوراء عيناء استدارة عجيزتها الف ذراع ك عليهػا مائػةالف حلػة يػري مػخ
ساقيها من كراء تل الحلل ك علي رأسها تاج من الع نبر مكلػل بالػدر ك اليػاقوت ك
علي رأسها ستوف الف ذكابة من المس ك الفالية ك في اذنيها قرطاف ك شنفاف ك في
عنقها الف قالدة من الجوهر بين كل قالدة الف ذراع ك بين يدي كل حوراء الف
خادـ بيد كل خادـ كأس من ذهب في كل كأس مائػة لػوف مػن الشػراب اليشػبه
بعضه بعضا ك في كل بيت الف مائدة ك مائةالف قصعة في كل قصعة مائةالف لوف
من الطعاـ اليشبه بعضه بعضا يجد كلي ا﵀ من كل لوف مائة لذة يا سلماف المؤمن اذا
قرأ القراف فتح ا﵀ عليه ابواب الرحمة ك خلق ا﵀ بكل حرؼ يخرج من فمه ملكػا
يسبح له الي يوـ القيمة ك انه ليس شيء بعد تعلػم العلػم احػب الػي ا﵀ مػن قػراءة
القراف ك اف اكرـ العباد الي ا﵀ تعالي بعد االنبياء العلماء ثم حملة القراف يخرجوف
من الدنيا كما يخرج االنبياء ك يحشركف من قبػورهم مػع االنبيػاء ك يمػركف علػي
الصراط مع االنبياء ك يأخذكف ثواب االنبياء فطوبي لطالب العلم ك حامل القراف مما
لهم عند ا﵀ من الكرامة ك الشرؼ ك عن ابيعبدا﵀

قػاؿ القػراف عهػد ا﵀ الػي

خلقه فقد ينبفي للمرء المسلم اف ينظر في عهدق ك اف يقرأ منه كل يوـ خمسين اية
كعن الرضا

ينبفي للرجل اذا اصبح اف يقػرأ بعػد التعقيػب خمسػين ايػة ك قيػل

البيعبدا﵀

اقرأ القراف في ليلة فقاؿ اليعجبني اف تقرأق في اقل من شهر ك قيػل

له

في كم اقرأ القراف فقاؿ اقرأق اخماسا اقرأق اسباعا اما اف عندي مصحفا مجزأ

اربعةعشر جزءا ك قيل له

اقرأ القراف في ليلػة فقػاؿ ال قيػل ففػي ليلتػين فقػاؿ ال

حتي بلغ ست لياؿ فاشار بيدق فقاؿ هػا ثػم قػاؿ يػا با محمػد اف مػن كػاف قػبلكم مػن
اصحاب محمد كاف يقرأ القراف في شهر ك اقل اف القػراف اليقػرء هذرمػة ك لكػن
يرت ل ترتيال اذا مررت باية فيها ذكر النار كقفت عندها ك تعوذ با﵀ من النار قيل اقرأ
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القراف في رمضاف في ليلة فقاؿ ال قيل ففي ليلتين فقاؿ ال فقيل ففي ثلػث فقػاؿ هػا ك
اكمئ بيدق نعم شهر رمضاف اليشبهه شي ء من الشػهور لػه حػق ك حرمػة اكثػر مػن
الصلوة ما استطعت ك عن ابرهيم بن العباس قاؿ كاف الرضا

يختم القراف في كل

ثلث ك يقوؿ لو اردت اف اختمه في اقل من ثلث لختمته ك لكن مامررت باية قط اال
فكرت فيها ك في اي شيء انزلت ك في اي كق ت فلذل صرت اختم في ثلثػة ايػاـ
اي االعماؿ افضل قاؿ الحاؿ المرتحل

كعن الزهري قاؿ قلت لعلي بن الحسين

قلت ك ما الحاؿ المرتحل قاؿ فتح القراف ك ختمه كل ما حػل فػي اكلػه ارتحػل فػي
اخرق ك عن السكوني عن ابيعبدا﵀

قاؿ قيل يا رسوؿ ا﵀ اي الرجػاؿ خيػر قػاؿ

الحاؿ المرتحل قيل يا رسوؿ ا﵀ ك ما الحاؿ المرتحل قاؿ الفاتح الخاتم الذي يفػتح
القراف ك يختمه فله عند ا﵀ دعوة مستجابة ك عن ابيعبدا﵀

انه كاف مػن دعائػه

اذا اخذ مصحف القراف الجامع قبل اف يقرأ القراف ك قبل اف ينشرق يقوؿ حين يأخػذق
بيمينه بسم ا﵀ الل هم اني اشهدؾ اف هذا كتاب المنػزؿ مػن عنػدؾ علػي رسػول
محمد بن عبدا﵀

ك كالم الناطق علي لساف رسول ك فيه حكم ك شػرايع

دين انزلته علي نبي ك جعلته عهدا من الي خلق ك حبال متصال فيما بين ك بين
عبادؾ الل هم اني نشرت عهدؾ ك كتاب الل هم فاجعل نظري فيه عبادة ك قراءتي فيه
فكرا ك فكري فيه اعتبارا ك اجعلني ممن ات عظ ببياف مواعظ فيه ك اجتنب معاصي
ك التطبع عند قراءتي كتاب علي قلبي ك ال علػي سػمعي ك التجعػل علػي بصػري
غشاكة ك التجعل قراءتي قراءة ال تدب ر فيها بل اجعلني اتدب ر اياته ك احكامه اخػذا
بشرايع دين ك التجعل نظري فيه غفلة ك ال قراءتػي هذرمػة انػ انػت الػرءكؼ
الرحيم فيقوؿ عند الفراغ من قراءة بعض القراف العظيم الل هم اني قرأت مػا قضػيت
لي من كتاب الذي انزلته علي نبي محمد صلوات عليه ك رحمت فلػ الحمػد
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ربنا ك ل الشكر ك المنة علي ما قدرت ك كف قت الل هم اجعلني ممن يحل حالل ك
يحر ـ حرام ك يجتنب معاصي ك يؤمن بمحكمه ك بمتشابهه ك ناسخه ك منسوخه
ك اجعله لي شفاء ك رحمة ك حرزا ك ذخرا الل هم اجعله لي انسا في قبري ك انسا في
حشري ك انسا في نشري ك اجعله لي بركة بكل اية قرأتها ك ارفع لػي بكػل حػرؼ
درسته درجة في اعلي عليين امين يا رب العالمين الل ه م صل علػي محمػد نبيػ ك
صفي ك نجي ك دليل ك الداعي الي سبيل ك علي اميرالمؤمنين كلي ك خليفت
من بعد رسول ك علي اكصيائهما المستحفظين دين المستودعين حق صلوات
(صػػػلوات ا﵀ ظ ) عليػػػه ك علػػػيهم اجمعػػػين ك رحمػػػة ا﵀ ك بركاتػػػ ك عػػػن
اميرالمؤمنين

قاؿ حبيبي رسوؿ ا﵀

امرني اف ادعو بهن عنػد خػتم القػراف

الل ه م اني اسئل اخبات المخبتين ك اخالص الموقنين ك مرافقة االبرار ك استحقاؽ
حقايق االيماف ك الفنيمة من كل بر ك السػالمة مػن كػل اثػم ك كجػوب رحمتػ ك
عزائم مففرت ك الفوز بالجنة ك النجاة من النار.

فص :في بعض ما يتعلق بالقراءة ففي البحار عن القمي في قوله تعالي ك

رت ل القراف ترتيال قاؿ بي نه تبيانا ك التنثرق نثر الرمل ك التهذق هذ الشعر ك لكن
اقرع به القلوب القاسية ك من احتجاج موسي بن جعفر علي الرشيد انه

لما اراد

اف يستشهد باية قاؿ اعوذ با﵀ من الشيطاف الرجيم بسم ا﵀ الرحمن الرحيم ثم قرأ
اآلية ك عن رجاء بن الضحاؾ قاؿ كاف الرضا

في طريق خراساف يكثر بالليل في

فراشه من تالكة القراف فاذا مر باية فيها ذكر جنة اك نار بكي ك سأؿ ا﵀ الجنة ك تعوذ
به من النار ك عن الثمالي عن ابيجعفر

قاؿ قػاؿ اميرالمؤمنين

أالاخبركم

بالفقيه حقا قالوا بلي يا اميرالمؤمنين قاؿ من لميقن ط الناس من رحمة ا﵀ ك
لميؤمنهم من عذاب ا﵀ ك لميرخص لهم في معاصي ا﵀ ك لميترؾ القراف رغبة عنه
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الي غيرق اال ال خير في علم ليس فيه تفهم اال ال خير في قراءة ليس فيها تدبر اال
الخير في عبادة ليس فيها تفقه ك عن عمرك بن جميع عن الصادؽ عن ابائه
قػاؿ رسوؿ ا﵀
الصادؽ

قاؿ

تعل موا القراف بعربيته ك اياكم ك النبر فيه يعني الهمز ك قاؿ

الهمز زيادة في القراف اال الهمز االصلي مثل قوله عز ك جل

االيسجدكا ﵀ الذي يخرج الخبء في السموات ك االرض ك مثل قوله عز ك جل
لكم فيها دؼء ك مثل قوله عز ك جل ك اذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ك عن جابر
قاؿ قلت له اف قوما اذا ذكركا بشيء من القراف اك حدثوا به صعق

عن ابيجعفر

احدهم يري انه لو قطعت يداق ك رجالق لميشعر بذل فقاؿ سبحاف ا﵀ ذل من
ا لشيطاف ما بهذا امركا انما هو اللين ك الرقة ك الدمعة ك الوجل ك عن السكوني عن
الصادؽ عن ابائه

قاؿ قػاؿ علي

سبعة اليقرأكف القراف الراكع ك الساجد ك

في الكنيف ك في الحماـ ك الجنب ك النفساء ك الحايض ك عن جابر عن
ابيجعفر

قاؿ لكل شيء ربيع ك ربيع القراف شهر رمضاف ك عن ابيعثمن

العبدي عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه عن علي

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

قراءة القراف في الصلوة افضل من قراءة القراف في غير الصلوة ك ذكر ا﵀ كثيرا من
افضل الصدقة ك الصدقة افضل من الصوـ ك الصوـ جنة من النار ك في ركاية ك قراءة
القراف في غير الصلوة افضل من ذكر ا﵀ تعالي ك ذكر ا﵀ تعالي افضل من الصدقة
ثم ساؽ الخبر نحو ما مر ك عن النبي

نظفوا طريق القراف قيل يا رسوؿ ا﵀ ك ما

طريق القراف قاؿ افواهكم قيل بما ذا قاؿ بالسواؾ ك عن ابيعبدا﵀

في قوؿ ا﵀

يتلونه حق تالكته فقاؿ الوقوؼ عند ذكر الجنة ك النار يسئل في االكلي ك يستعيذ
من االخري ك عن النبي
سماعة عن ابيعبدا﵀

اني العجب كيف الاشيب اذا قرأت القراف ك عن
في قوؿ ا﵀ ك اذا قرأت القراف فاستعذ با﵀ من الشيطاف
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الرجيم قلت كيف اقوؿ قاؿ تقوؿ استعيذ بالسميع العليم من الشيطاف الرجيم كقاؿ
اف الرجيم اخبث الشياطين ك عن موسي بن جعفر
ا﵀

عن ابائه

قاؿ سئل رسوؿ

عن قوله تعالي ك رت ل القراف ترتيال قاؿ بي نه تبيانا ك التنثرق نثر الرمل ك

التهذق هذ الشعر قفوا عند عجايبه ك حركوا به القلوب ك اليكوف هم احدكم اخر
السورة ك ركي انه نهي علي

قاؿ

عن قراءة القراف عريانا ك عن ابيعبدا﵀

اذا مررت باية فيها ذكر الجنة فاسئل ا﵀ الجنة ك اذا مررت باية فيها ذكر النار فتعوذ
با﵀ من النار ك عن الزهري قاؿ سمعت علي بن الحسين

يقوؿ ايات القراف

خزائن العلم فكلما فتحت خزانة فينبفي ل اف تنظر فيها ك عن الصادؽ

اغلقوا

ابواب المعصية باالستعاذة ك افتحوا ابواب الطاعة بالتسمية ك عن اميرالمؤمنين
اذا قرأتم من المسبحات االخيرة فقولوا سبحاف ا﵀ االعلي ك اذا قرأتم اف ا﵀ ك
مالئكته يصل وف علي النبي فصل وا عليه في الصلوة كنتم اك في غيرها ك اذا قرأتم
ك التين فقولوا في اخرها ك نحن علي ذل من الشاهدين ك اذا قرأتم قولوا امنا
با﵀ فقولوا امنا با﵀ حتي تبلفوا الي قوله مسلمين ك كاف الرضا

يجهر ببسم ا﵀

الرحمن الرحيم في جميع صلوته بالليل ك النهار ك كاف اذا قرأ قل هو ا﵀ احد قاؿ
سرا ا﵀ احد فاذا فرغ منها قاؿ كذل ا﵀ ربنا ثلثا ك كاف اذا قرأ سورة الجحد قاؿ في
نفسه سرا يا ايها الكافركف فاذا فرغ منها قاؿ ربي ا﵀ ك ديني االسالـ ثلثا ك كاف اذا
قرأ ك التين ك الزيتوف قاؿ عند الفراغ منها بلي ك انا علي ذل من الشاهدين ك كاف
اذا قرأ الاقسم بيوـ القيمة قاؿ عند الفراغ منها سبحان الل هم ك بلي ك كاف يقرؤ
في سورة الجمعة قل ما عند ا﵀ خير من اللهو ك من التجارة للذين اتقوا ك ا﵀
خير الرازقين ك كاف اذا فرغ من الفاتحة قاؿ الحمد ﵀ رب العالمين ك اذا قرأ
سبح اسم رب االعلي قاؿ سرا سبحاف ربي االعلي ك اذا قرأ يا ايها الذين امنوا
﴿﴾15

قاؿ لبي الل هم لبي سرا ك ركي اف ابابكر قاؿ يا رسوؿ ا﵀ اسرع الي الشيب قاؿ
شي بتني هود ك الواقعة ك المرسالت ك عم يتساءلوف ك عن اميرالمؤمنين

في صفة

المتقين اما الليل فصاف وف اقدامهم تالين الجزاء القراف يرت لونه ترتيال يحزنوف به
انفسهم ك يستثيركف به تهييج احزانهم بكاء علي ذنوبهم ك كجع كلوـ جراحهم ك
اذا مركا باية فيها تخويف اصفوا اليها مسامع قلوبهم ك ابصارهم فاقشعرت منها
جلودهم ك كجلت قلوبهم فظنوا اف صهيل جهنم ك زفيرها ك شهيقها في اصوؿ
اذانهم ك اذا مركا باية فيها تشويق ركنوا اليها طمعا ك تطلعت انفسهم اليها شوقا ك
ظنوا انها نصب اعينهم ك سمع ابوعبدا﵀
بمشقة منه ك قلة حفظ له اجراف ك قاؿ
يسر عليه كاف مع االكلين ك قاؿ

يقوؿ اف الذي يعالج القراف ك يحفظه
من شدد عليه القراف كاف له اجراف ك من

في حديث من قرأ القراف ك هو شاب مؤمن

اختلط القراف بلحمه ك دمه ك جعله ا﵀ مع السفرة الكراـ البررة الخبر ،ك عن
اميرالمؤمنين

اف ا﵀ ليهم بعذاب اهل االرض جميعا حتي اليحاشي منهم احدا

اذا عملوا بالمعاصي ك اجترحوا السيئات فاذا نظر الي الشيب ناقلي اقدامهم الي
الصلوات ك الولداف يتعلموف القراف رحمهم فاخر ذل عنهم ك عن النبي

اف

احق الناس بالتخشع في السر ك العالنية لحامل القراف ك اف احق الناس في السر ك
العالنية بالصلوة ك الصوـ لحامل القراف ثم نادي باعلي صوته يا حامل القراف تواضع
به يرفع ا﵀ ك التعزز به فيذل ا﵀ يا حامل القراف تزي ن به ﵀ يزي ن ا﵀ به ك
التزي ن به للناس فيشين ا﵀ به من ختم القراف فكأنما ادرجت النبوة بين جنبيه ك
لكنه اليوحي اليه ك من جمع القراف فنوله اليجهل مع من يجهل عليه ك اليفضب
فيمن يفضب عليه ك اليجد فيمن يجد ك لكنه يعفو ك يصفح ك يففر ك يحلم لتعظيم
القراف ك من اكتي القراف فظن اف احدا من الناس اكتي افضل مما اكتي فقد عظم ما
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حقر ا﵀ ك حقر ما عظم ا﵀ ك عن ابيجعفر

قاؿ قراء القراف ثلثة رجل قرأ القراف

فاتخذق بضاعة ك استدر به الملوؾ ك استطاؿ به علي الناس ك رجل قرأ القراف فحفظ
حركفه ك ضي ع حدكدق ك اقامه اقامة القدح فالكث ر ا﵀ ه ؤالء من حملة القراف ك
رجل قرأ القراف فوضع دكاء القراف علي داء قلبه فاسهر به ليله ك اظمأ به نهارق ك قاـ
به في مساجدق ك تجافي به عن فراشه فباكلئ يدفع ا﵀ البالء ك باكلئ يديل ا﵀
من االعداء ك باكلئ ينزؿ ا﵀ الفيث من السماء فوا﵀ لهؤالء في قراء القراف اعز
من الكبريت االحمر ك عن النبي

من قرأ القراف ثم شرب عليه حراما اك اثر عليه

حب الدنيا ك زينتها استوجب عليه سخط ا﵀ اال اف يتوب اال ك انه اف مات علي غير
توبة حاجه يوـ القيمة فاليزايله اال مدحوضا ك عن النبي

من تعل م القراف

فلميعمل به ك اثر عليه حب الدنيا ك زينتها استوجب سخط ا﵀ ك كاف في الدرجة مع
اليهود ك النصاري الذين ينبذكف كتاب ا﵀ كراء ظهورهم ك من قرأ القراف يريد به
سمعته ك التماس الدنيا لقي ا﵀ يوـ القيمة ك كجهه عظم ليس عليه لحم ك زج القراف
في قفاق حتي يدخله النار ك يهوي فيها مع من هوي ك من قرأ القراف ك لميعمل به
حشرق ا﵀ يوـ القيمة اعمي فيقوؿ يا رب لم حشرتني اعمي ك قد كنت بصيرا قاؿ
كذل اتت اياتنا فنسيتها ك كذل اليوـ تنسي فيؤمر به الي النار ك من قرأ القراف
ابتفاء كجه ا﵀ ك تفقها في الدين كاف له من الثواب مثل جميع ما اعطي المالئكة ك
االنبياء ك المرسلوف ك من تعلم القراف يريد به رياء ك سمعة ليماري به السفهاء ك
يباهي به العلماء ك يطلب به الدنيا بدد ا﵀ عظامه يوـ القيمة ك لميكن في النار اشد
عذابا منه ك ليس نوع من انواع العذاب اال سيعذب به من شدة غضب ا﵀ عليه ك
سخطه ك من تعلم القراف ك تواضع في العلم ك عل م عباد ا﵀ ك هو يريد ما عند ا﵀
لميكن في الجنة اعظم ثوابا منه ك ال اعظم منزلة منه ك لميكن في الجنة منزؿ ك ال درجة
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رفيعة ك ال نفيسة اال ك كاف له فيها اكفر النصيب ك اشرؼ المنازؿ ك في كصية النبي
لعلي

قاؿ ك علي بتالكة القراف علي كل حاؿ ك عن موسي بن جعفر

اف

درجات الجنة علي قدر ايات القراف يقاؿ له اقرأ ك ارؽ فيقرؤ ثم يرقي ك من
القدسي من شفل بقراءة القراف عن مسألتي اعطيته افضل ثواب الشاكرين ك عن
علي
العسكري

اليقرأ العبد القراف اذا كاف علي غير طهور حتي يتطهر ك عن
في تفسيرق اما قوله الذي ندب اليه ك امرؾ به عند قراءة القراف اعوذ

با﵀ السميع العليم من الشيطاف الرجيم الخبر ،ك عن اميرالمؤمنين

البيت الذي

يقرؤ فيه القراف ك يذكر ا﵀ عز ك جل فيه تكثر بركته ك تحضرق المالئكة ك تهجرق
الشياطين ك يضيء الهل السماء كما تضيء الكواكب الهل االرض ك اف البيت
الذي اليقرؤ فيه القراف ك اليذكر ا﵀ عز ك جل فيه تقل بركته ك تهجرق المالئكة ك
تحضرق الشياطين ك عن النبي

نوركا بيوتكم بتالكة القراف ك التتخذكها قبورا

كما فعلت اليهود ك النصاري صل وا في الكنايس ك البيع ك عطلوا بيوتهم فاف البيت اذا
كثر فيه تالكة القراف كثر خيرق ك اتسع اهله ك اضاء الهل السماء كما تضيء نجوـ
السماء الهل الدنيا ك عن النبي

من قرأ عشر ايات في ليلة لميكتب من الفافلين ك

من قرأ خمسين اية كتب من الذاكرين ك من قرأ مائة اية كتب من القانتين ك من قرأ
مائتي اية كتب من الخاشعين ك من قرأ ثلثمائة اية كتب من الفائزين ك من قرأ
خمسمائة اية كتب من المجتهدين ك من قرأ الف اية كتب له قنطار القنطار
خمسةعشرالف مثقاؿ من ذهب المثقاؿ اربعة ك عشركف قيراطا اصفرها مثل جبل
احد ك اكبرها ما بين السماء ك االرض ك عن ابيعبدا﵀

من قرأ في المصحف

مت ع ببصرق ك خفف علي كالديه ك اف كانا كافرين ك عن النبي
علي الشيطاف من القراءة في المصحف نظرا ك عن النبي
﴿﴾12

ليس شيء اشد

اقرءكا القراف بالحاف

العرب ك اصواتها ك اياكم ك لحوف اهل الفسق ك الكباير فانه سيجيء من بعدي اقواـ
يرجعوف القراف ترجيع الفنا ك النوح ك الرهبانية اليجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة ك
قلوب من يعجبه شأنهم ك عن ابيجعفر

اقرأ قراءة ما بين القرائتين تسمع

اهل ك رجع بالقراف صوت فاف ا﵀ عز ك جل يحب الصوت الحسن يرجع فيه
ترجيعا انتهي ،اقوؿ ال منع من مطلق الترجيع ك انما الممنوع ترجيع الفنا ك لحوف
اهل الفسق ك الكباير ك عن النبي

حسنوا القراف باصواتكم فاف الصوت الحسن

يزيد القراف حسنا.

فصل :اعلم انه سن في القػراف القػراءة لفوايػد شػتي :هٌها انهػا عبػادة

لللساف ك هو بضعة من االنساف ك ينبفي اف تكػوف مشػفولة بالعبػادة كسػاير االعضػاء
كهٌه اف اللساف فيه اية من مشية ا﵀ جل ك عز ليست في غيرق ك قد كضع ا﵀ فيه
تأثيرا ليس لساير االعضاء ذل التأثير ك لذل يسمي اثرق بالكالـ لتأثيرق في الفير ك
من المشاهد المحسوس قوة اثر الكالـ في القلوب حتػي اف الكػالـ المكػذكب مػع
العلم بمكذكبيته يؤثر في القلب ك له كقع في القلب فاذا قرأ القراف بلسانه صار اكقع
في القلب البتة ك هٌه اف كقوع شبح القراءة ك الصوت فػي الهػواء ك الجػدراف ك
ساير االجساـ مجذبة لالمداد ك سبب الستففارها لالنسػاف ك فيهػا سػركر المالئكػة
الموكلين بها ك يشهد يوـ القيمة جميع ما كقع شبحها عليه لػه ك هٌه انػه اف رفػع
به صوته يكوف قراءته مطردة للشياطين ك لعله يستمع قراءته احد ك يتػذكر ك الجػل
اف الملكين يكتبانػه فػي كتػاب عملػه الجػل اف الملكػين اليكتبػاف اال مػا ظهػر مػن
االنساف ك اليطلعاف علي ما في نفس االنساف فاذا قرأ بلسػانه يملػي عليهمػا فيكتبانػه
كهٌه اف لالنساف مراتب من عقله الي جسمه ك اليكمػل بػاطن اال بظػاهرق ك ال
ركح اال بجسدق ك عمل الركح ركح عمل الجسد فاذا تم مراتب العمل كمػل تػأثيرق
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في النفس ك في المراتب االخر ك تمت مسئلته ك قابليته لالمداد المقدرة لها الي غير
ذل من الوجوق فالجل ذل شرعت قراءة القراف ك فيها اجر عظيم قد ذكرنا بعضها
اختصارا ك الجل اف يكوف عمل خالصا لوجه ا﵀ ال الجل المنافع.
ك ينبفي للقاري اف يتوخي لقراءته كقتا ك مكانا يتخلي فيه عن الموانع ك يتوجه
بقلبه الي ا﵀ سبحانه معرضا عن نفسه ك عن غيرها ك يتوجه الػي االحػد الطػاكي لمػا
سواق ك يتمس بمعانيه ك يقصد بابه ك يسمعه من لسانه تعالي فيري انه المخاطب له
اآلمر اياق الناهي له القاص عليه المصرؼ لالمثاؿ ك المعب ر عن ارادتػه ك عػن حقػايق
االشياء المذكر للعبرة ك يقرع به القلب القاسي فيلب ي نداءق ك يمتثػل امػرق ك نهيػه ك
يعتبر بقصصه ك يتنبه بامثاله ك يستعرؼ مراداته ك اليول ي عنه كجهػه حػاؿ مكالمتػه
اياق ك مخاطبته معه ك يعزـ علي التسليم ك الطاعة ك يردد مػا لميفهمػه اك مػا لميكمػل
توجهه فيه ك اليكوف همه اخر السورة ك اخر الجزء فاف القليل مػع التوجػه خيػر مػن
كثير من غير توجه يقػوؿ ا﵀ سػبحانه أفاليتػدبركف القػراف ك عػن الزهػري فػي
حديث قاؿ كاف علي بن الحسين
افيموت ك ركي عن بعضهم

اذا قرأ مل يػوـ الػدين يكررهػا حتػي يكػاد

ما معناق مازلت اردد هذق اآلية حتي سمعتها من قائلها

ك رأيت في التنبيهات العلية في اسػرار الصػلوة للشػهيد الثػاني كالمػا ال بػأس بػه احػب
افاذكرق بلفظه تكريما لمصنفه قاؿ في معني قراءة القراف « فلنذكر مهم كظائفه ملخصػا
ك هو امور:

االوّل :حضور القلب ك ترؾ حػديث الػنفس قيػل فػي تفسػير قولػه تعػالي يػا

يحيي خذ الكتاب بقوة اي بجػد ك اجتهػاد ك اخػذق بالجػد اف يتجػرد عنػد قراءتػه
بحذؼ جميع المشفالت ك الهموـ عنه.

الثانى :التدبر ك هو طور كراء حضور القلب فاف االنساف قد اليتفكػر فػي غيػر
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القراف ك لكنه يقتصر علي سماع القراف ك هو اليتدبرق ك المقصود من التالكة التػدبر
قاؿ سبحانه أفاليتدبركف القراف اـ علي قلوب اقفالها أفاليتدبركف القراف ك لو
كاف من عند غير ا﵀ لوجدكا فيه اختالفا كثيرا ك قاؿ تعالي ك رت ل القراف ترتيال
الف الترتيل يمكن االنساف من تدبر الباطن ك قاؿ النبي

ال خير في عبادة ال تفقػه

فيها ك ال خير في قراءة ال تدبر فيها ك اذا لميمكن التػدبر اال بالترديػد فليػردد قػاؿ
ابوذر

قاـ رسوؿ ا﵀

ليلة يردد قوله تعػالي اف تعػذبهم فػانهم عبػادؾ ك اف

تففر لهم فان انت العزيز الحكيم .

الثالث :التفهم ك هو اف يستوضح من كل اية ما يليق بها اذ القراف يشػتمل علػي

ذكر صفات ا﵀ ك افعاله ك احواؿ انبيائه

ك المكذبين لهم ك احواؿ ملئكته ك ذكر

اكامرق ك زكاجرق ك ذكر الجنة ك النار ك الوعد ك الوعيد فليتأمل معاني هذق االسماء ك
الصػػفات لينكشػػف لػػه اسػػرارها فػػاف تحتهػػا اسػػرار الػػدقايق ك كنػػوز الحقػػايق قػػاؿ
ابنمسعود من اراد اف يعلم علم االكلين ك اآلخرين فعليه بالقراف قاؿ ا﵀ تعالي قػل
لو كاف البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل اف تنفد كلمػات ربػي ك لػو جئنػا
بمثله مددا قاؿ علي

الف شئت الكقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب

فمن لميتفهم معاني القراف في تالكته ك سماعه ك لػو فػي ادنػي المراتػب دخػل فػي
قوله تعالي اكلئ الذين طبع ا﵀ علي قلػوبهم ك قولػه أفاليتػدبركف القػراف اـ
علي قلوب اقفالها .

الرابع  :التخلي عن موانع الفهم فاف اكثر الناس منعوا من فهم القراف السػباب ك

حجب اسدلها الشيطاف علي قلوب فحجبت عن عجايب اسرارها قاؿ النبي

لوال

اف الشياطين يحوموف علي قلوب بني ادـ لنظركا الي الملكوت ك معػاني القػراف ك
اسرارق من جملة الملكوت ك الحجػب الموانػع منهػا االشػتفاؿ بتحقيػق الحػركؼ ك
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اخراجها عن مخارجها ك التشدؽ بها من غير مالحظة المعني ك قيل المتػولي بحفػظ

ذل شيطاف وكل بالقراءة ليصرؼ عن معاني كالـ ا﵀ تعالي فاليزاؿ يحملهم علػي
ترديد الحركؼ ك يخي ل اليهم انه لميخرج من مخرجه فيكوف تأملػه مقصػورا علػي
مخارج الحركؼ فمتي تنكشف له المعاني ك اعظم مضحكا للشيطاف من كاف مطيعا
بمثل هذا التلبيس ك منها اف يكوف مبتلي من الدنيا بهوي مطاع فاف ذل سبب لظلمة
القلب كالصدا علي المراة فمنع جلية الحق اف تنجلي فيه ك هو اعظم حجػاب للقلػب
ك به حجب االكثركف ك كلما كانت الشهوات اكثر تراكمػا علػي القلػب كػاف البعػد
عن اسرار ا﵀ اعظم ك لذل قاؿ

الدنيا ك اآلخػرة ضػر تاف بقػدر مػا يقػرب عػن

احديهما يبعد عن االخري.

الخامس :اف يخصص نفسه بكل خطاب في القراف من امر اك نهػي اك كعػد اك

كعيد ك يقدر انه هو المقصود ك كذل اف سمع قصص االكلين ك االنبياء

علم انه

مجرد القصة غير مقصود ك انما المقصود االعتبار ك اليعتقػد اف كػل خطػاب خػاص
في القراف فالمراد به الخصوص فاف القػراف ك سػاير الخطابػات الشػرعية كاردة مػن
باب اياؾ اعني ك اسمعي يا جارة ك هي كلها نور ك هدي ك رحمػة للعػالمين ك لػذل
امر تعالي الكافة بشكر نعمة الكتاب فقاؿ ك اذكػركا نعمػة ا﵀ علػيكم ك مػا انػزؿ
اليكم من الكتاب ك الحكمة يعظكػم بػه ك اذا قػدر انػه المقصػود لميتخػذ دراسػة
القراف عمال بل قرأق كقراءة العبػد كتػاب مػوالق الػذي كتػب اليػه ليتػدبرق ك يعمػل
بمقتضاق قاؿ حكيم :هذا القراف اتانا من قبل ربنا بعهودق نتدبرها في الصلوة ك نقف
عليها في الخلوات ك نعدها في الطاعات بالسنن المتبعات.

السادس :التػأثر ك هػو اف يتػأثر قلبػه باثػار مختلفػة بحسػب اخػتالؼ اآليػات

فيكوف له بحسب كل فهم حاؿ ك كجد يتصف به عند ما يوجه نفسػه فػي كػل حالػة
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الي الجهة التي فهمها من خوؼ اك حزف اك رجاء اك غيرق فليسػتعد لػذل ك ينفعػل ك
يحصل له التأثر ك الخشية مهما قويت معرفته كانت الخشية اغلب االحواؿ علي قلبه
فاف التضيق غالب علي العارفين فالتري ذكر المففرة ك الرحمة اال مقركنا بشػركط
يقصر العارؼ عن نيلها كقوله تعالي ك اني لففار لمن تاب ك امن ك عمل صالحا ثم
اهتػدي فانػػه قػػرف المففػػرة بهػػذق الشػركط االربعػػة ك كػػذل قولػػه ك العصػراف
االنساف لفي خسر الي اخػر السػورة ك ذكػر فيهػا اربعػة شػركط ك حيػث اكجػز ك
اختصر ذكر شرطا كاحدا جامعػا للشػرايط فقػاؿ تعػالي اف رحمػة ا﵀ قريػب مػن
المحسنين اذ كاف االحساف جامعػا لكػل الشػرائط ك تػأثر العبػد بػالتالكة اف يصػير
بصفة اآلية المتلوة فعند الوعيد تضاءؿ من خشية ا﵀ ك عند الوعد يستبشر فرحا بػا﵀
ك عند ذكر ا﵀ تعالي ك اسمائه يتطأطأ خضوعا لجالله ك عند ذكر الكفار في حػق ا﵀
تعالي ما يمتنع عليه كالصاحبة ك الولد يفض صوته ك ينكسر في باطنه حياء مػن قػبح
افعالهم ك يكب ر ا﵀ ك يقدسه عما يقػوؿ الظػالموف ك عنػد ذكػر الجنػة ينبعػث بباطنػه
شػػوقا اليهػػا ك عنػػد ذكػػر النػػار ترعػػد فرائصػػه خوفػػا منهػػا ك لمػػا قػػاؿ رسػػوؿ ا﵀
البنمسعود اقرأ علي ففتحت سورة النساء فلما بلفت فكيف اذا جئنا من كػل امػة
بشهيد ك جئنا ب علي هؤالء شهيدا رأيت عيناق تذرفاف من الػدمع فقػاؿ لػي حسػب
اآلف ك ذل السػتفراؽ تلػ الحالػة لقلبػه بالكليػة ك القػراف انمػا يػراد لهػذق االحػواؿ ك
استجالبها الي القلب ك العمػل بهػا قػاؿ رسػوؿ ا﵀

اقػرأكا القػراف مػا ائتلفػت عليػه

قلوبكم ك النت عليه جلودكم فاذا اختلفتم فلستم تقرأكنه ك قػاؿ ا﵀ تعػالي الػذين اذا
ذكػر ا﵀ كجلػػت قلػػوبهم ك اذا تليػت علػػيهم اياتػػه زادتهػػم ايمانػا ك اال فالمـ ݘـ ـونة فػػي
تحري اللساف خفيفة ك ركي اف رجال جاء الي النبي

ليعلمه القراف فانتهي الي قولػه

تعالي فمن يعمل مثقاؿ ذرة خيرا يرق ك من يعمل مثقاؿ ذرة شرا يػرق فقػاؿ يكفينػي
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هذا ك انصرؼ فقاؿ رسوؿ ا﵀

انصرؼ الرجل ك هو فقيػه ك امػا التػالي باللسػاف

المعرض عن العمل فجدير اف يكوف المراد بقوله تعالي ك من اعرض عن ذكػري
فاف لػه معيشػة ضػنكا ك نحشػرق يػوـ القيمػة اعمػي ك انمػا حػظ اللسػاف تصػحيح
الحركؼ بالترتيل ك حػظ العقػل تفسػير المعػاني ك حػظ القلػب االتعػاظ ك التػأثر ك
االنزجار ك االيتمار.

الساب  :الترقي (الترقب ظ) ك هو اف يوجػه قلبػه ك عقلػه الػي القبلػة الحقيقيػة

فيسمع الكالـ من ا﵀ تعالي ال من نفسه ك درجات القراءة ثلثة ادناها اف يقػدر العبػد
كأنه يقرأ علي ا﵀ عز ك جل كاقفا بين يديه ك هو ناظر اليه ك مستمع منه فيكوف حالػه
عند هذا التقدير السؤاؿ ك التضرع ك االبتهاؿ ك الثانيػة اف يشػهد بقلبػه كأنػه سػبحانه
يخاطبه بالطافه ك يناجيه بانعامه ك احسانه ك هو في مقاـ الحياء ك التعظػيم لمػنن ا﵀ ك
االصفاء اليه ك الفهم منه ك الثالثة اف يري في الكالـ المتكلم ك في الكلمات الصفات
فالينظر الي قلبه ك ال الي قراءته ك ال الي التعلق باالنعاـ من حيث هو مػنعم عليػه بػل
يقصر الهم علي المتكلم ك يوقف فكرق عليه ك يستفرؽ في مشػاهدته ك هػذق درجػة
المقربين ك عنها اخبر جعفر بن محمد الصادؽ

بقوله لقد تجلػي ا﵀ لخلقػه فػي

كالمه ك لكن اليبصركف ك قاؿ ايضا ك قد سألوق عن حالة لحقته في الصلوة حتي خر
مفشيا عليه فلما افاؽ قيل له في ذل فقاؿ مازلت ارد د هػذق اآليػة علػي قلبػي حتػي
سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي بمعاينة قدرته.

الثامن :التبري ك المراد به اف يبرأ من حوله ك قوته فاليلتفػت الػي نفسػه بعػين

الرضا ك التزكية فاذا تػال ايػات الوعػد ك مػدح الصػالحين حػذؼ نفسػه عػن درجػة
االعتبار ك شهد فيها الموقنين ك الصديقين ك يتشوؽ الػي اف يلحقػه ا﵀ بهػم ك اذا تػال
ايات المقت ك الذـ للمقصرين شهد نفسه هناؾ ك قدر انه المخاطب خوفػا ك اشػفاقا
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كالي هذق المرتبة اشار اميرالمؤمنين ك سيد الوصػيين فػي الخطبػة التػي يصػف بهػا
المتقين بقوله اذا مركا باية فيها تخويف اصفوا اليها مسامع قلػوبهم فظنػوا اف زفيػر
جهنم ك شهيقها في اذانهم الي اخرق ك من رأي نفسػه بصػورة التقصػير فػي القػراءة
كاف ذل سبب قربه ك من شاهد نفسه بعين الرضا فهو محجوب بنفسػه فهػذق نبػذة
من كظائف القراءة ك اسرارها كفقنا ا﵀ لتلقي االسرار ك الحقنا بعبػادق االبػرار» الػي
اخر كالمه ك قاؿ في موضع اخر «ك من كظايف القراءة من االثر قوؿ الصادؽ
من قرأ القراف ك لميخضع ك لميرؽ له ك لمينشئ حزنا ك كجال في سرق فقد استهاف
بعظم شأف ا﵀ ك خسر خسرانا مبينا فقارئ القراف يحتاج الي ثلثة اشياء قلب خاشع ك
بدف فارغ ك موضع خاؿ فاذا خشع ﵀ قلبه فر من الشيطاف الرجيم ك اذا تفرغ نفسػه
من االسباب تجرد قلبه للقراءة فاليعترضه عارض فيحرمه نور القراف ك فوائدق ك اذا
اتخذ مجلسا خاليا ك اعتزؿ من الخلق بعد اف اتي بالخصلتين االكليين استأنس ركحه
ك سرق با﵀ ك كجد حالكة مخاطبات ا﵀ عبادق الصالحين ك عظم لطفػه بهػم ك مقػاـ
اختصاصه لهم بقبوؿ كراماته ك بدايع اشاراته فاذا شرب كأسا مػن هػذا المشػرب
اليختار علي ذل الحاؿ حاال ك ال علي ذل الوقت كقتا بل يؤثرق علي كل طاعة ك
عبادة الف فيه المناجات مع الرب بال كاسطة فانظر كيف تقرأ كتاب رب ك منشور
كاليت ك كيف تجيب اكامرق ك نواهيه ك كيف تمتثػل حػدكدق فانػه كتػاب عزيػز
اليأتيه الباطل من بين يديه ك من خلفه تنزيل من حكيم حميد فرت له تػرتيال ك قػف
عند كعدق ك كعيدق ك تفكر في امثا له ك مواعظه ك احذر اف يقع من اقامت حركفػه
في اضاعة حدكدق» ك قاؿ قبيل ذل «فاعلم اف كل ما يشفل عن فهم معاني قراءت
فهو كسواس فاف حركة اللساف غيرمقصودة بل المقصود معانيها كما مر ك الناس في
القراءة علي ثالثة اقساـ فمنهم من يتحرؾ لسػانه بهػا ك اليتػدبر قلبػه لهػا ك هػذا مػن
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الخاسرين الداخلين في توبيخ ا﵀ سبحانه ك تهديدق بقوله أفاليتدبركف القػراف اـ
علي قلوب اقفالها ك دعاء نبيه

بقوله كيل لمن الكها بين لحييه ثػم اليتػدبرها

ك منهم من يتحرؾ لسانه ك قلبه يتبع اللساف فيسمع ك يفهم منه كأنه يسمعه من غيرق ك
هذق درجة اصحاب اليمين ك منهم من يسبق قلبه الي المعاني اكال ثػم يخػدـ اللسػاف
قلبه فيترجمه ك هذق درجة المقػربين ك فػرؽ جلػي بػين اف يكػوف اللسػاف ترجمػاف
القلب كما في هذق الدرجة ك بين اف يكوف معلمه كما في الدرجة الثانية فالمقربوف
لسانهم ترجماف يتبع القلب ك اليتبعه القلب» الي اخر كالمه ك انما ذكرناق بطولػه
الجل اشتماله علي العظة ك االخبار ك كونه مما البأس به ك اف لميشتمل علػي حكػم
هي غاية منيتنا في اغلب االحواؿ.
ك مثله ما ذكرق الديلمي في ارشادق قاؿ «قػاؿ رسوؿ ا﵀

اف هػذق القلػوب

لتصدي كما يصدي الحديد ك اف جالءها قراءة القراف ك قاؿ ابنعباس قارئ القراف
التابع له اليضل في الدنيا ك اليشقي في اآلخرة ك قاؿ ينبفي لحامل القراف اف يعػرؼ
بليله اذا الناس نػائموف ك بنهػارق اذا النػاس غػافلوف ك ببكائػه اذا النػاس ضػاحكوف ك
بورعػػه اذا النػػاس يطمعػػوف ك بخشػػوعه اذا النػػاس يمرحػػوف ك بحزنػػه اذا النػػاس
يفرحوف ك بصمته اذا الناس يخوضوف ك قػاؿ النبػي

القػراف علػي خمسػة اكجػه

حالؿ ك حراـ ك محكم ك متشابه ك امثاؿ فاعملوا بالحالؿ ك اجتنبوا الحراـ ك اتبعػوا
المحكم ك امنوا با لمتشابه ك اعتبركا باالمثاؿ ك ماامن بالقراف من استحل محارمه ك
شر الناس من يقرأ القراف ك اليرعوي عن شيء به ك عن جعفر بػن محمػد

فػي

قوله تعالي الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تالكته قاؿ يتلوف اياتػه ك يتفقهػوف
فيه ك يعملوف باحكامه ك يرجػوف كعػدق ك يخػافوف كعيػدق ك يعتبػركف بقصصػه ك
يأتمركف باكامرق ك يتناهوف عن نواهيه مػا هػو كا﵀ حفػظ اياتػه ك درس حركفػه ك
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تالكة سورق ك درس اع شارق ك اخماسه حفظوا حركفه ك اضاعوا حدكدق ك انما هػو
تدبر اياته ك العمل باحكامه قاؿ ا﵀ تعالي كتاب انزلناق الي مبارؾ ليدب ركا اياته
ك اعلموا رحمكم ا﵀ اف سبيل ا﵀ سػبيل كاحػد ك جماعهػا الهػدي ك مصػير العػالم
العامل بها الي الجنة ك المخالف النار ك انما اال يماف ليس بالتمني ك لكن ما ثبت في
القلب ك عملت به الجوارح ك صدقته االعماؿ الصالحة ك اليوـ فقد ظهر الجفاء ك قل
الوفاء ك تركت السنة ك ظهرت البدعة ك تواخا الناس علي الفجور ك ذهب منهم الحيا
ك زالت المعرفة ك بقيت الجهالة مػاتري اال مترفػا صػاحب دنيػا لهػا يرضػي ك لهػا
يفضب ك عليها يقاتل ذهب الصالحوف ك بقيت ثفالة كثفالة الشعير ك حثالة التمر ك
قاؿ الحسن

مابقي في الدنيا بقية غير هذا القػراف فاتخػذكق امامػا يػدل كم علػي

هديكم ك اف احق الناس بالقراف مػن عمػل بػه ك اف لم يحفظػه ك ابعػدهم عنػه مػن
لم يعمل به ك اف كاف يقرؤق ك قاؿ من قاؿ في القراف برأيه ك اصاب فقد اخطأ ك قػاؿ
اف القراف يجيء يوـ القيمة قائدا اك سائقا يقود قوما الي الجنة احلوا حالله ك حرموا
حرامه ك امنوا بمتشابهه ك يسوؽ قوما الي النار ضيعوا حدكدق ك احكامه ك استحلوا
محارمه ك قاؿ النبي

رت لوا القراف ك التنثركق نثرا ك التهذكق هذ الشعر قفوا عنػد

عجايبه ك حركوا به القلوب ك اليكن هم احدكم اخر السػورة ك خطػب

ك قػاؿ

ال خير في العيش اال لعالم ناطق اك مستمع كاع ايها الناس انكم في زماف هدنة ك اف
السير بكم سريع ك قد رأيتم الليل ك النهار كيف يبلياف كل جديد ك يقرباف كل بعيد
ك يأتياف بكل موعود فقاؿ له المقداد يا نبي ا﵀ كما الهدنة فقػاؿ دار بػالء ك انقطػاع
فاذا التبست عليكم االمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقراف فانه شػافع مشػفع ك
شاهد مصدؽ من جعله امامه قادق الي الجنة ك من جعله خلفه ساقه الي النػار ك هػو
اكضح دليل الي خير سبيل ظ اهرق حكم ك باطنه علم التحصي عجايبه ك التنقضػي
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غرايبه هو حبل ا﵀ المتين ك صراطه المستقيم من قاؿ به صدؽ ك من حكم به عدؿ ك
من عمل به فاز ك اف المؤمن الذي يقرأ القراف كاالريحة طعمها طيب ك ريحها طيب
ك اف الكافر كالحنظلة طعمها م ر ك ريحها كريهة» الي اخر الباب.

فصل :في بياف اف قراءة القراف افضل اـ الذكر فمنهم من فصل ك قاؿ اف قراءة

القراف للمبتدي افضػل ك الػذكر للمنتهػي ك الػذي يسػاعدق الػدليل العقلػي ك الػنص
الوارد عن اهل بيت العصمة ك الطهارة اف قراءة القراف افضل امػا الػنص الػداؿ علػي
ذل ما ركاق الديلمي عن النبي

قراءة القراف في الصلوة افضل من قراءة القراف

في غير الصلوة ك قراءة القراف في غير الصلوة افضل من ذكر ا﵀ تعالي ك ذكػر ا﵀
تعالي افضل من الصدقة ك الصدقة افضل من الصياـ ك الصياـ جن ة من النار انتهي ،ك
اليعارضه شيء مما كرد في اف الذكر اكبر اك افضل شيء فاف القراف ذكػر ك افضػل
الذكر ك ليس كل ذكػر بقػراف قػاؿ ا﵀ سػبحانه ا﵀ نػزؿ احسػن الحػديث كتابػا
متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشوف ربهم ثم تلين جلودهم ك قلوبهم الي
ذكر ا﵀ ذل هدي ا﵀ يهدي به من يشاء ك من يضلل ا﵀ فما له من هاد ك سر ذل
اف الذكر هو كجداف المذكور ك في الظاهر ما تنتقل منه الي المػذكور ك القػراف هػو
كذل فانه سبحانه قد تجلي لعبادق في كالمه كما عرفػت ك انػ اذا قػرأت القػراف
ذكرت ا﵀ ك توجهت اليه هذا ك القراف يذكرؾ بمعاقد ايمان اجمع ك يعرف عراق
ك يعظ ك يعل م ك يضرب ل االمثاؿ ك يكشف ل عن العبػر ك عػن سػبب هػالؾ
من هل ك سبب نجاة من نجي ك يخوف ك يمن ي ك يعرف رب ك نبي ك كليػ ك
اخوانػ ك شػػرايع دينػ ك يرغبػ ك يرهبػ ك هػػو كػػالـ ا﵀ ك فيػػه شػػفاء لمػػا فػػي
الصدكر ك تأثير كامل ليس في غيرق ك كشف تفصػيلي ك تنبيػه ك تعلػيم ك هػو ناصػح

شفيق ك كاعظ رفيق ك اَ نَیَ الحد بمؤث ر مثل القراف ك ليس لفاقػدق غنػي ك ال لواجػدق
َ

﴿﴾32

فقر ك لذا ركي عن النبػي

من اعطاق ا﵀ القراف فرأي اف احدا اعطي شيئا افضػل

مما اعطي فقد صفر عظيما ك عظم صفيرا ك قيل لعلي بن الحسين اي االعماؿ افضل قػاؿ
ك علي بتالكة القراف علي كل حاؿ.

الحاؿ المرتحل ك في كصية النبي لعلي

فتبين ك ظهر لمن نظر ك ابصر اف قراءة القراف افضل من الذكر بػل هػو افضػل
الذكر اذا قرأق االنساف بشركطه من التدبر ك التفكر فيه ك التذكر به ك االعتبار منػه ك
قرأق بحيث يسمعه من قائله ك يري نفسه في حضورق ك هو يخاطبه ك يهددق ك يقربػه
ك يعل مه ك يقص عليه القصص ك يتلو عليه احكامه ك امرق ك نهيه فيتوجػه اليػه بكلػه ك
يقبل خطابه بالسمع ك الطاعة ثم يترقي من ذل المقاـ حتػي يفنػي مػن نفسػه ك مػن
درؾ الخطاب ك المخاطب فيه سبحانه كجدانا فاليجد اال اياق ك اليشعر بسػواق ك هػو
منتهي اماؿ اآلملين ك غاية منية المريدين ك علي ما ذكرنا مػن اسػتخرج اذكػارا مػن
القراف ك ذكر ا﵀ بها بنية القراءة ك الذكر كاف له ثواب القراءة ك ثواب الػذكر معػا ك
اف كاف يحرـ من ساير ما ينطوي عليه القراف من الحكم ك العلوـ ك االمثػاؿ ك العبػر ك
المواعظ فانه افضل من ذكر غير مستخرج من القراف ك له تاثير اخر البتة فػاف فضػل
كالـ ا﵀ علي ساير الكالـ كفضل ا﵀ علي خلقه فله فعالية ك تأثير اليوجد في غيػرق
البتة ك الجل ذل هو شفاء ك رحمة ك بصر من العمي ك علػم مػن الجهػل ك دكاء مػن
الداء ك غني من الفقر ك فيما ذكرنا في هذا المطلب كفاية ك بالغ.
المطلب الثالث

فى الصلوة على محمد و آلمحمد

و فى هذا المطلب ايضا فصول

فصل :في حقيقة معني الصلوة اعلم اف الصلوة في ظاهر اللفة بمعني الػدعاء ك
التعظيم ك الرحمة ك البركة ك االستففار ك حسن الثناء من ا﵀ عػز ك جػل ك الفعػل منػه
صل ي ك هي تقرف بعلي ك قد يكوف المعني بػالالـ فػاف قولػ صػل ي عليػه دعػا لػه اك
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استففر له ك قد يكوف بعلي ايضا فاف قول صل ي عليه اي بػارؾ عليػه اك اثنػي عليػه ك
قد يكوف بفير حرؼ كقول صل ي ا﵀ عليه اي رحمه اك عظمه ك ركي في البرهػاف
عن عمر بن ابرهيم االكسي قاؿ ركي عن النبي

انه قػاؿ لمػا كانػت الليلػة التػي

اسري بي الي السماء كقف جبرئيل في مقامه ك غبت عن تحية كل مل ك كالمه ك
صرت بمقاـ انقطع عني فيه االصوات ك تساكي عندي االحياء ك االموات اضطرب
قلبي ك تضاعف كربي فسمعت مناديا ينادي بلفة علي بن ابيطالب قف يا محمػد
فاف رب يصل ي قلت كيف يصل ي ك هو غني عن الصلوة الحد ك كيف بلغ علي هذا
المقاـ فقاؿ ا﵀ تعالي اقرأ يا محمد هو الذي يصل ي عليكم ك ملئكته ليخرجكم من
الظلمات الي النور ك صلوتي رحمة ل ك المت فاما سماع صػوت علػي فػاف
اخاؾ موسي بن عمراف لما جاء جبل طور ك عاين ما عاين من عظيم االمور اذهله ما
راق عما يلقي اليه فشفلته عن الهيبة بذكر احب االشياء اليه ك هي العصاء اذ قلت له
ك ما تل بيمين يا موسي ك لما كاف علي احػب النػاس اليػ نادينػاؾ بلفتػه ك
كالمه ليسكن ما بقلب من الرعب ك لتفهم ما يلقي الي ك عن ابنبابويه بسندق عن
ابنحمزة عن ابيه قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن قوؿ ا﵀ عز ك جػل اف ا﵀ ك ملئكتػه

يصل وف علي النبي يا ايها الذين امنوا صل وا عليه ك سل موا تسليما فقاؿ الصلوة من ا﵀
عزكجل رحمة ك من المالئكة تزكية ك من الناس دعاء ك اما قوله ك سل موا تسليما
فانه يعني التسليم له فيما كرد عنه ك عن القمي قاؿ

صلوة ا﵀ عليه تزكية له ك ثناء

عليه ك صلوة الملئكة مدحهم له ك صلوة النػاس دعػاؤهم لػه ك التصػديق ك االقػرار
بفضله ك قوله ك سل موا تسليما يعني سل موا له بالوالية ك بما جاء به ك في المجمع
عن ابيبصير قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن هذق اآلية اي اف ا﵀ ك ملئكته يصػل وف

اآلية ،فقلت فكيف صلوة ا﵀ علي رسوله فقاؿ يا ابامحمد تزكية له فػي السػموات
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العلي فقلت قد عرفت صلوتنا فكيف التسليم فقاؿ هو التسليم له في االمور انتهػي،
ك يدؿ علي اف الصلوة من ا﵀ رحمة قوله ك كاف بالمؤمنين رحيما بعد قوله هػو
الذي يصل ي عليكم ك ملئكته ك اما قوله تعالي اكلئ عليهم صلوات من ربهػم ك
رحمة فيحتمل اف يكوف بمعني الثنػاء علػيهم كمػا فػي ركايػة القمػي ك يحتمػل اف
يكوف بمعني التزكية يعنػي يػزكيهم ا﵀ ك يػرحمهم ك يػدؿ علػي انهػا مػن الملئكػة
تزكية ك مدح قوله تعالي الذين يحملوف العرش ك من حوله يسب حوف بحمد ربهم
ك يؤمنوف به ك يستففركف للذين امنوا فلميذكر لهم شيئا ثالثا فالتسبيح بحمد ربهم
المرب ي لهم هو تقديسه بثنائه ك مدحػه فػاف التزكيػة بمعنػي التطهيػر ك تطهيػر اهػل
الطهارة تقديسهم ك تسبيحهم عن مجانسػة المخلوقػات ك مماثلػة المػذركءات فهػو
غاية التزكية ك كذا االستففار الهػل االدنػاس ك المعصػية تزكيػة لهػم ك تطهيػر عػن
لوثها فاذا صل وا علي اهل الطهػارة قدسػوهم طاعػة لقولػه تعػالي سػب ح اسػم ربػ
االعلي الف ا﵀ اذهب عنهم الرجس ك طهرهم تطهيرا فهم يتبعوف ا﵀ فػي االقػرار
بنزاهتهم ك قدسهم ك اذا استففركا للمؤمنين فقد زكوهم ك طهركهم عػن الػرجس ك
ادناس المعاصي ك تفصيل تزكيتهم قولهم فاغفر للذين تابوا ك اتبعوا سبيل ك قهم
عذاب الجحيم ربنا ك ادخلهم جنات عدف التي كعدتهم ك مػن صػلح مػن ابػائهم ك
ازكاجهم ك ذرياتهم ان انت العزيز الحكيم ك قهػم السػيئات ك مػن تػق السػيئات
يومئذ فقد رحمته ك ذل هو الفوز العظيم ك هو صلوات من الملئكػة علػيهم ك امػا
قوله

ك من الناس دعاء يعني اذا قالوا الل هم صل علي محمد ك اؿمحمد فقد دعػوا

لهم بالرحمة من ا﵀ ك لكن ا﵀ اذا استجاب لهم ك صل ي عليهم فقػد رحمهػم فصػلوة
ا﵀ رحمة ك صلوة المؤمنين استرحاـ ك طلب تزكية ك طلب ثناء علػيهم فعلػي معنػي
﵀ المؤمن اف يػرحم محمػدا ك اؿمحمػد برحمتػه المكتوبػة التػي
االسترحاـ يسأؿ ا ه
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اشار اليها بقوله كتب علي نفسه الرحمػة ك هػم نفػس ا﵀ القائمػة فيػه بالسػنن ك
المفعوؿ في قول رحم ا﵀ محمدا ك اؿمحمد هػو المفعػوؿ المطلػق كقولػ خلػق
ا﵀ السموات ك االرض اذ ليس قبل خلقه سموات يقع الفعل عليها ك انمػا السػموات
اسم المفعوؿ المطلق ك كذل رحم ا﵀ محمدا ك اؿمحمد فانهم صلوات ا﵀ علػيهم
هم الرحمة المكتوبة علي االبرار في مقاـ القطبية ك التشريع ك هم الرحمػة الواسػعة
علي االبرار ك الفجار فػي مقػاـ التكػوين فقولػ رحمهػم ا﵀ اي جعلهػم رحمتػه ك
امدهم بما يجانسهم ك ما يجانسهم هو الرحمة فحفظهم عليهم بامػدادق لهػم ك جعلػه
اياهم اياهم فقول الل هػم صػل علػي محمػد ك اؿمحمػد اي اجعلهػم رحمتػ علػي
االبرار مثل ساير ما تدعو لهم ك اما علي معني تزكية ا﵀ في قولػ الل هػم صػل علػي
محمد ك اؿمحمد فتدعو ا﵀ اف يزكيهم ك يطهرهم كما قاؿ انما يريػد ا﵀ ليػذهب
عنكم الرجس اهل البيت ك يطهركم تطهيرا فصلوت دعػاء لهػم بالتزكيػة لهػم ك
تطهير ا﵀ اياهم عن مجانسػة المخلػوقين ك مماثلػة المبػركئين ك تطهيػرق ايػاهم عػن
رجس لحقهم مما حملوق من معاصي شيعتهم كما يأتي ك اما علي معني الثناء فتػدعو
ا﵀ باف يثني عليهم ك يمجدهم ك يبلغ بهم المقاـ المحمػود ك يعطػيهم لػواء الحمػد ك
يجعلهم صفة تعريفه ك تعرفه ك يجعلهم الثناء عليه ك هو اعظػم ثنػاء ا﵀ علػيهم الثنػاء
الفعلي ففي كل ذل الصلوة منػ دعػاء ك مسػئلة مػن ا﵀ اف يػرحمهم ك يػزكيهم ك
يثني عليهم ك ينوق بفضلهم بين العالمين ك كذل قول صػلوات ملئكتػه ك انبيائػه ك
رسله ك جميع خلقه عليهم فتدعو ا﵀ باف يجعػل صػلوات الملئكػة علػيهم اي يجعػل
استففارهم ك تزكيتهم علي ما عرفت لهم ك يجعل اسػتففارهم ك تػزكيتهم ك حطهػم
السيئات لشيعتهم ك باف يجعل صلوات االنبياء ك المؤمنين عليهم اي يجعػل دعػاءهم
جميعا لهم ك يوصل اليهم ك الي انوارهم ثمرات دعاء المؤمنين ك يستجيبه لهم ك فػي
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حقهم ك سيأتي مزيد تحقيق في ذل اف شاء ا﵀.
ثم الصلوة في االشتقاؽ الكبير اما مػأخوذة مػن الوصػل بمعنػي الضػم فقولػ
الل هم صل علي محمد ك اله دعاء من تػدعو ا﵀ لهػم اف يصػلهم بكػل خيػر ك بػامرق
سبحانه ك مشيته ك بسرمدق ك ازليته االكلػي ك يصػل بعضػهم بػبعض اي يصػل النبػوة
بالوالية ك يصلهما بالعصمة حتي يكوف بعضها من بعض ك يضمهم به فاليفرؽ بينه ك
بينهم كما فعل كما قاؿ ال فرؽ بين ك بينها ك قػاؿ فػي ذـ قػوـ اليصػل وف عليػه بهػذا
المعني اف الذين يكفركف با﵀ ك رسػله ك يريػدكف اف يفرقػوا بػين ا﵀ ك رسػله ك
يقولوف نؤمن ببعض ك نكفر ببعض ك يريدكف اف يتخذكا بين ذل سبيال ك ذم هم
بقوله ك يقطعوف مػا امػر ا﵀ بػه اف يوصػل فاليصػل وف عليػه اي اليػدعوف ا﵀ لػه
بالوصل اك يصل وف عليه ك اليصل وف علي اهله اي اليدعوف ا﵀ لهم بوصلهم باصػلهم
ك بوصلهم با﵀ كما كصل في قوله ك قضي رب اف التعبػدكا اال ايػاق ك بالوالػدين
احسانا ك قوله ك اتقوا ا﵀ الذي تسػاءلوف بػه ك االرحػاـ فهػذا نحػو المعنػي اف
كانت مأخوذة من الوصل.
ك اما هي مأخوذة من الصلة بمعني العطية فاذا قلت الل هم صل علي محمد ك اله
تدعو ا﵀ لهم باف يعطيهم ربهم حتي يرضوا ك اليرضوف من انفسهم حتي يصلهم ا﵀
بجميع صنوؼ االمداد الخلقية ك الرزقية ك الحيوية ك الموتية لهم ك لجميػع الملػ ك
يصلهم بالفضل ك الرحمة ك الحوؿ ك القوة ك القدرة ك بكل خير بمقتضػي قػوابلهم ك
بدعاء كل من لهم عليه نعمة الهداية ك التعليم ك التأييد ك التسديد ك غيرها من النعم.
اك هي مأخوذة من الوصلة بمعني الذريعة ك هي السبب بين المتصػلين فتػدعو
ا﵀ لهػم اف يجعػل لهػم كصػػلة اليػه اك يجعلهػم الوصػلة بينػػه ك بػين خلقػه يتوصػػلوف
بػػواليتهم الػػي ا﵀ سػػبحانه ك يتصػػلوف بهػػم بػػا﵀ سػػبحانه ففػػي العػػوالم نقػػال مػػن
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كنزالكراجكي في حديث طويل اخذ اميرالمؤمنين
اخذت بيدؾ كما اخذ بيدي رسوؿ ا﵀

بيد الحارث ك قاؿ يا حػارث

فقاؿ لي ك قد اشتكيت اليه حسدة قريش

ك المنافقين اذا كاف يوـ القيمة اخذت بحجزة من ذي العرش تعالي ك اخذت يا علي
بحجزتي ك اخذت ذريت بحجزت ك اخذ شيعتكم بحجزتكم فما ذا يصنع ا﵀ بنبيه ك
ما ذا يصنع نبيه بوصيه ك ما ذا يصنع كصيه باهل بيته ك شيعتهم خذها الي يا حار قصيرة
من طويلة انت مع من احببت ك ل ما اكتسبت قالها ثلثا فقاؿ الحارث ك قػاـ يجػر رداءق
جذال ماابالي ك ربي بعد هذا ألقيت الموت اك لقيني انتهي ،فاذا صليت علػيهم دعػوت
ا﵀ لهم اف يصلهم بتل الحجزة ك هي الوصلة بينهم ك بين ا﵀ ك هي حقيقتهم التػي ظهػر
ا﵀ لهم بها ك كصف نفسه لهم بها ك اف يجعلهم حجزة بينه ك بين خلقه الي غير ذلػ مػن
الوجوق التي ليس هيهنا موضع ذكرها فهذق ك امثالها مثل االشتقاؽ الكبيػر ك هػو اشػتقاؽ
علػػي خػػالؼ ظػػاهر العربيػػة ك تحتػػه اسػػرار جم ػة ك هػػو فػػي كلمػػات اهػػل العصػػمة ك
الطهارة

كثير.

فصل :اف هيهنا اشكاال معركفا ك هو اف الرعية كائنا مػن كػاف رتبػتهم دكف رتبػة

سادتهم اليصل مدد كوني ك ال شرعي اليهم اال بهم فما معني الصلوة علػيهم ك الػدعاء
لهم بصنوؼ الدعوات كما كرد في ادعية كثيرة ك الداعي هو الشػفيع ك الواسػطة بػين
ا﵀ ك بين المدعو له فكيف يمكن تقدـ الرعية عليهم اك انتفػاعهم مػن دعػاء الرعيػة ك
عملهم بل في ظاهر الحيوة الدنيا ازراء بحق الوزير اف يسأؿ السلطاف سوقي له عػزا اك
منصبا ك مقاما ك نقص في حقه فما معني مسألتنا اف يرحم ا﵀ محمدا ك اؿمحمد

.

اعلم اف الجواب عن هذق المسئلة بوجوق منها اف ا﵀ سػبحانه كػاف اذ ال كػاف ك
كوف محمدا ك اؿمحمد ال من شيء كاف فافتتح بهم االيجاد ثم بهػم صػنع مػا صػنع ك
جعػػل سػػاير مخلوقاتػػه ظهػػورهم ك نػػورهم ك صػػفاتهم ك فضػػلهم ك تمػػثلهم بجهػػات
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العبودية كما يتمثل ركح في العين بالباصرة ك في االذف بالسامعة فجركا فػي كػل
تمثل بمػا فيػه رضػاء ا﵀ سػبحانه كونػا ك امػا فػي الشػرع فػالمؤمنوف هػم نػورهم ك
ظهورهم ك تمثلهم بجهات العبودية ك اما الكفار فهم ظػل اعػدائهم ك النػور فػي كػل
مقاـ شبح المنير ك مثاله ك صفته المنفصلة ك فعله ك عملػه ك عبادتػه لربػه ك امتثػاؿ مػا
كل ف بػه ك طاعػة ﵀ سػبحانه ك اف كػاف لتلػ االنػوار مػن حيػث انفسػها جهػة انيػة
بمقتضي يا ادـ ركح من ركحي ك طبيعت علي خالؼ كينػونتي فمػا صػدر مػن
الخلق من خير ك طاعة ك حسنة فهي من جهة ربهم ك هي فعل الرب ظهر علػيهم ك جػري
عليهم ال اله اال انا خلقت الخير ك الشر طوبي لمن اجريت علي يديه الخير ك كيل لمػن
اجريت علي يديه الشر ما اصاب من حسنة فمن ا﵀ ك ما اصاب من سيئة فمن نفس
فكما اف ذكات الخلق ك ذكات المؤمنين عملهم ك طاعتهم ﵀ كذل اعمػاؿ الخلػق بكػم
سكنت السواكن ك تحركت المتحركات ،اشهد ان قد اقمت الصلوة ك اتيت الزكوة ك
امرت بالمعركؼ ك نهيت عن المنكر ،انا صلوة المؤمنين ك صيامهم ،نحن اصػل كػل
خير ك من فركعنا كل بر فهم

هم الداعوف علػي لسػاف المػؤمن بقػوؿ اللهػم صػل

علي محمد ك اؿمحمد اف لنا مع كل كلي اذنا سامعة ك عينا ناظرة ك لسانا ناطقا ،اف كاف
الناطق ينطق عن ا﵀ فقد عبػد ا﵀ فػاذا كػانوا هػم الػداعين السػائلين كمػا انػ تسػأؿ
بلسان انتفعوا بعملهم صلوات ا﵀ عليهم ك يلحقهم االجابة ك كذل االمر فػي جميػع
حسنات الشيعة جميعها عملهم ك طاعتهم ك لهم المن علي اف اجػركا ذلػ علػي ايػدينا
فعلي ذل هم سالـ ا﵀ عليهم ينتفعوف بجميع اعماؿ الشيعة ك يحصل لهم الترقػي بهػا
النها اقداـ سلوكهم الي ا﵀ سبحانه كما ينتفعوف بصػلوتهم ك صػيامهم بػال تفػاكت ك اذا
عػػرفتهم بالكليػػة ك االحاطػػة بجميػػع الخلػػق لػػزاؿ عجبػ ك انمػػا يصػػعب عليػ انػ
تزعمهم شخصا مثل في عرض فتتعجب من اف يكوف عمل عملهم.
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ك منها اف ا﵀ سبحانه عرؼ نفسه لمحمد ك اله سالـ ا﵀ علػيهم بهػم ك جعلهػم
اية تعريفه ك تعرفه ك كصف نفسه لهم بهػم ثػم خلػق مػن شػعاع انػوارهم شػيعتهم ك
عرؼ نفسه لهم بمحمد ك اؿمحمد سالـ ا﵀ عليهم بهم ك عرفهم محمدا ك اؿمحمد
بهم اذ اليتجاكز شيء مقامػه ك تحػد ادكات كػل شػخص انفسػها ك تشػير االتػه الػي
نظائرها فهم اليعرفوف من ربهم اال مػا ظهػر لهػم منػه بهػم بواسػطة اؿمحمػد

ك

اليعرفوف من نبيهم اال ما ظهر لهم بهم فهم اليفهموف منهما اال ما ظهػر لهػم منهمػا ك
اليشيركف اال اليه ك اليقصدكف اال اياق فاذا قالوا الل هم صػل علػي محمػد ك اؿمحمػد
يدعوف ما ظهر لهم بهم لما ظهر لهم بهم بما ظهر لهم فاليصل نفػع ذلػ اال الػيهم ك
اليسػػتكمل بػػذل اال نػػورهم فيترقػػوف فػػي مػػدارج قػػربهم ك هػػذا ينفػػع محمػػدا ك
اؿمحمد

الف الشيعة شعاعهم ك نػورهم ك بهػاؤهم ك جمػالهم ك جاللهػم فكلمػا

صار شعاعهم انور ك اكمل كاف جمالهم يوـ القيمة اكثر قاؿ رسوؿ ا﵀

تزكجػوا

فاني مكاثر االمم غدا في القيمة حتي اف السقط يجيء محبنطئػا علػي بػاب الجنػة
فيقاؿ له ادخل الجنة فيقوؿ ال حتي يدخل ابواي الجنة قبلي ك ركي في البصاير عن
سالـ بن المسػتنير قػاؿ سػألت ابػاجعفر

عػن قػوؿ ا﵀ تبػارؾ ك تعػالي شػجرة

مباركة اصلها ثابت ك فرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذف ربها قاؿ الشجرة
رسوؿ ا﵀ نسبه ثابت في بني هاشم ك غصن الشجرة فاطمػة ك فػرع الشػجرة علػي
اميرالمؤمنين

ك اغصاف الشجرة ك ثمرها االئمة

ك كرؽ الشجر الشيعة ك اف

الولد ليولد فتورؽ كرقة ك اف الرجل من الشػيعة ليمػوت فتسػقط كرقػة قػاؿ قلػت
جعلت فداؾ تؤتي اكلها كل حين باذف ربها قاؿ ما يفتي االئمة شيعتهم في كػل
حج ك عمرة من الحالؿ ك الحراـ ك في ركاية شب ه االئمة باالغصاف ك علمهم بػالثمر
بالجملة اف الشيعة بمنزلة االكراؽ التي هي فضوؿ الشجر ك فاضله ك ليس مػن اصػل
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الشػػجر ك مػػن البػػين اف نضػػارة االكراؽ ك طراكتهػػا كلمػػا كانػػت اقػػوي كػػاف جمػػاؿ
الشجرة اكثر ك اذا اصفرت االكراؽ اك سقطت حصل للشجرة نقػص البتػة فالشػيعي
اذا اطاع ربه فيما امر ك نهي ك اعتدؿ ك صفي كاف سبب مباهاة الشجرة ك كلما دن ػس
نفسه ك اقذرها صار عيبا علي الشجرة فاذا صل ي المؤمن عليهم هي عبػادة لػه تقػرب
بها الي ا﵀ سبحانه ك استنار ك اعتدؿ ك صفي ك لطف ك كمل ك عين هذق الخصاؿ في
الورؽ كماؿ الشجرة ك بهاؤها ك جمالها ك بما فيها تباهي ساير االشجار فافهم.
ك منها اف االعماؿ صعودا جػواذب لالمػداد ك السػنة سػائلة عػن ربهػا االمػداد
ك ذل اف المدد الواصل بالعمل ينحل ك يصفو ك يلطف ك كلما صػفا ك لطػف ك اخػذ
منه اعطيه من اعلي مما كاف اعطيه اكؿ هػذا ك اعمػاؿ العبػاد كلهػا انفعاليػة مطاكعيػة
لتقليب المقلب كحركة العصا عند حركة اليد ك كلها انجذاب نحو الجاذب العالي ما
اصاب من حسنة فمػن ا﵀ فبمطاكعتػه لجػذب الجػاذب يصػعد منجػذبا فاالعمػاؿ
حقيقة قبوؿ الصعود الي ا﵀ ك انما تكوف سبب الترقي في الصػعود قػاؿ ا﵀ سػبحانه
اذكركني اذكركم مع انه ما لميذكر ا﵀ العبد لميذكرق العبد كما اف الصورة في
المراة التنظر الي حتي تنظر اليها فاالعماؿ صعودا سبب الترقي ك التقػرب الػي ا﵀
سبحانه ك الشيعي كينونته بالنسبة الي كينونة سادته كقيام ك كالم بالنسبة الي
فانهم خلقوا من اثرهم ك نورهم فانت ك جميع ما من عملهػم ك عبادتػ عبػادتهم ك
معصيت معصيتهم امػا معصػيت فقػد غفػرت لهػم السػتففارهم لػ ك النفسػهم مػا
اليعقل فوقه كما تري في دعواتهم ك مناجاتهم فبذل االستففار الحثيػث اسػتففركا
لذنوب التي هي ذنوبهم فففر ا﵀ لهم ك هو قوله سبحانه انا فتحنػا لػ فتحػا مبينػا
ليففر ل ا﵀ ما تقدـ من ذنب ك ما تأخر فعن الصادؽ

انه سئل عن هػذق اآليػة

فقاؿ ماكاف له ذنب ك الهم بذنب ك لكنه حم له ذنوب شػيعته ثػم غفرهػا لػه ك فػي
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الظاهر هو من باب اياؾ اعني ك اسمعي يا جارة فاف القراف نزؿ عليه فوجػه الخطػاب
الي رسػوؿ ا﵀

ك المػراد شػيعته النػه معصػوـ قطعػا ك ال ذنػب لػه فتعػين توجػه

الخطاب الي شيعته كقوله لئن اشركت ليحبطن عمل

ك في الباطن لػه ذنػوب ك

هي ذنوب شيعته التي هي عمله فتعود الذنوب اليه ك استففر عنها امتثاال لقوله تعالي
ك استففر لذنب ك للمؤمنين ك المؤمنػات فففػر ا﵀ لػه تلػ الػذنوب كمػا قػاؿ
ليففر ل ا﵀ ما تقدـ من ذنب

في االمم السالفة في المؤمنين ك ما تػأخر فػي

هذق االمة فالمؤمنوف مففور لهػم كعػدا مػن ا﵀ ك امػا طاعتػ فهػي كلهػا طػاعتهم ك
عملهم الذي هم يستحقوف به الثواب من ا﵀ ك هم يترقػوف فػي مػدارج القػرب فػاذا
كاف كينونت ك عمل كلها عملهم ك فعلهم فهػم ينتفعػوف بطاعػات العػالمين لكػن فػي
العالمين كما ان اذا اغتسلت ببدن عن الجنابة فقد امطػت االذي عػن جسػدؾ ك زكاؿ
االذي هو ثواب في بدن ك الذي يلحق ركح من الثواب هو بانه مبدؤ كل عمل لػ
ك بقصدق ك نيته الي الخير ك كذل هم يثػابوف بعملهػم فػي شػيعتهم النهػم محػل ثػواب
اعمالهم ك في انفسهم النهم المبدء ك اليهم المنتهي ك هم قاصدكا كل خير ك مجركا كػل
بر علي ايدي شيعتهم فلهم ثواباف كما اف ل بكل عمل ثوابين بالجملة العبد ك ما يملػ
لموالق ك هو ضامن جريرته ك كذل الدابة علي علفها ك انػت ضػامن فسػادها ك البػد ك
افتجبر كسػرها فػي زيػارة رجػب الػيكم التفػويض ك علػيكم التعػويض ك بكػم يجبػر
المهيض ك عندكم ما تزداد االرحاـ ك ما تفيض.
بالجملة اذا قلت الل هم صػل علػي محمػد ك اؿمحمػد تػدعو ا﵀ بػاف يػرحمهم
برحم شيعتهم التي هي منهم ك اليهم فاذا رحم شيعتهم فقػد رحمهػم ك بػاف يػزكيهم
بتزكية شػيعتهم ك تطهيػرهم مػن الػذنوب ك اف يثنػي علػيهم بتنويػه ذكػرهم ك نشػر
نورهم ك فضلهم ك فاضلهم ك كل ذل عايػد اليػ ك تػدعو ا﵀ اف يصػلهم ك يعطػيهم
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حتي يرضوا كلسوؼ يعطي رب فترضي ك اليرضوف اال بمففػرة جميػع شػيعتهم
المضافين اليهم المنقطعين عن غيرهم ك اف يجعلهم كصلة بينه ك بػين خلقػه ليتصػلوا
بهم الي ا﵀ سبحانه ك جميع ذل راجع الي شيعتهم ثم اليهم اف شاء ا﵀ ك فيما ذكرنا
كفاية ك بالغ.

فصل :اعلم اف ا﵀ سبحانه اباف نبيه عن ساير الخلق بفضائل جمة منها ما فػرؽ

بين تسميته ك تسمية سػاير النػاس فنهػي عبػادق اف يػدعوق كمػا يػدعوف غيػرق فقػاؿ
التجعلوا دعاء الرسوؿ بينكم كدعاء بعضكم بعضا ك امر بالصلوة عليػه تكريمػا
لنفسه المقدسة ك تعظيما له فقاؿ اف ا﵀ ك ملئكته يصل وف علي النبي يا ايهػا الػذين
امنوا صل وا عليه ك سل موا تسليما فكل ف علي بريته بالصػلوة عليػه

ك نهػي عػن

تسويته بفيرق في دعائه ك ذكر اسمه فاالمر بالصلوة عليػه مجمػل كمػا قػاؿ اقيمػوا
الصلوة ك اتوا الزكوة فاآلية مجملة في حػدكدها ناصػة علػي رجحانهػا ك هػي مػن
تعظيم اعظم شعاير ا﵀ ك قاؿ ا﵀ سبحانه ك مػن يعظػم شػعائر ا﵀ فانهػا مػن تقػوي
القلوب فراجعنا اؿمحمد

الشارحين للقراف المتكفلين البياف فرأيناهم قد قالوا

سالـ ا﵀ عليهم في عدة اخبار صل علي النبي

كلما ذكرته اك ذكرق ذاكر عنػدؾ

فقد ركي في الوسائل بسندق عن زرارة عن ابيجعفر
النبي

في حػديث ك صػل علػي

كلما ذكرته اك ذكرق عندؾ ذاكر في اذاف اك غيرق ك عن الكليني مرفوعػا

عن النبي

من ذكرت عندق فلميصل علي فدخل النار فابعدق ا﵀ ك عنه

مػن

ذكػػرت عنػػدق فنسػػي الصػػلوة علػػي خطػػئ بػػه طريػػق الجنػػة ك عػػن ابيبصػػير عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قػػاؿ رسوؿ ا﵀

من ذكرت عندق فنسي اف يصل ي علي خطأ

ا﵀ به طريق الجنة انتهي ،اقوؿ الظاهر اف النسػياف بمعنػي التػرؾ اك المػراد النسػياف
الذي من التهاكف ك عدـ االعتناء ك من كصية النبي
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قاؿ يا علي من نسػي الصػلوة

علي فقد اخطأ طريق الجنة ك عن الفضل بن شػاذاف عػن الرضػا

فػي كتابػه الػي

المػأموف ك الصلوة علي النبي كاجبة في كل موطن ك عند العطاس ك الذبايح ك غيػر
ذل ك عن النبي

البخيل حقا من ذكرت عندق فلميصل علي ك عن النبي

قاؿ

قاؿ لي جبرئيل من ذكرت عندق فلميصػل عليػ فابعػدق ا﵀ قلػت امػين الخبػر ،ك
عنه
علي

البخيل كل البخيل الذي اذا ذكرت بين يديه لميصل علي ك في خطبة عػن
في صفة النبي

فقد اكجب الصلوة عليه ك اكرـ مثػواق لديػه ك عنػه

اجفا الناس رجل ذكرت بين يديه فلميصل علي الي غير ذلػ مػن االخبػار ك هػي
كما تػري ضػيئة المنػار صػريحة فػي الوجػوب موافقػة للكتػاب ك تمسػ مػن قػاؿ
بالوجوب من اصحابنا بها ك ال ش في ظهور اكثرها في الوجوب ك اف كاف يستشػم
من بعضها رايحة االستحباب ك ذهب الي الوجوب من اصحابنا علي ما نقل المقػداد
في كنزق ك المحدث البحراني فػي الحػدايق ك الشػيخ البهػائي ك الشػيخ عبػدا﵀ بػن
صػػالح البحرانػػي ك القاشػػاني فػػي بعػػض كتبػػه ك المازنػػدراني فػػي شػػرحه علػػي
اصوؿالكافي ك صاحب الوسائل ك صاحب الدرر ك االردبيلػي ك شػيخنا االجػل فػي
شرحالزيارة ك نسبه صػاحب حيوةالقلػوب الػي شػيخه ك المشػهور بػين االصػحاب
االستحباب بل ادعي عليه االجماع ك استدؿ ه ؤالء علي االستحباب ب الصا ك
االنصاؼ انه مدخوؿ الف االصل اليعارض ظاهر الكتاب ك السػنة ك ب الجو ع
ك الحق انه حجة لمحصله فانه ليس محصال عاما بت ا ك ب لسارة ك االنصػاؼ
انها لمتتحقق علي االستحباب عند جميع انحػاء الػذكر ك لمتبلػغ مبلفػا يعػارض بهػا
ظاهر الكتاب ك السنة ك بخلى االدعية ك االخبار عنهػا غالبػا ك االنصػاؼ اف كثيػرا
من االخبار ك االدعية يخلو عنها بعضها مع ذكر االسػم ك بعضػها مػع ذكػر االلقػاب ك
الضماير ك االشارات ك اما اف اغلبها خاؿ فاليمكن تصديقه لنا اما االخبػار ك الخطػب
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فيحتمل فيها اف الكت اب اكتفوا فيها بالرمز كمػا هػو العػادة ثػم تػرؾ بطػوؿ االيػاـ ك
مساهلة المستنسخين ك امػا االدعيػة فلضػبطها بالفاظهػا هػذا االحتمػاؿ فيهػا ضػعيف
انصافا ك ب ًاه لو كاف كػذل الشػتهر حتػي صػار اشػد ضػركرة مػن كجػوب
الصلوات الخمس لشدة تكررها ك كثرة التلفظ بها ك هذا انصافا دليل كاضح فانها لو
كانت فريضة متعينة لصارت من ضركريات االسالـ ك اشػد ضػركرة مػن الصػلوة ك
الصوـ ك الحج لشدة تكرر ذكر االسم في اغلػب االكقػات ك لمػا خفػي امرهػا علػي
اساطين العلماء حتي يدعوا االجماع علي خالفه ك بعدم تعليمه للمػؤذنين اقػوؿ
قد مر الخبر في االمر بالصلوة عند ذكرق في االذاف ك غيرق لكن االنصاؼ يقتضي اف
يقاؿ انها لو كانت كاجبة من عصر النبي كعػدؿ سػاير الفػرايض لماكػاف يوجػد فيػه
حديث كاحد عن البػاقر

ك لكػاف يتكػرر السػؤاؿ عنهػا ك الجػواب فػي احاديػث

كثيرة كالصلوة ك الصوـ ك غيرها من الفرايض.
ك االحاديث الػواردة كمػا ذكرنػا يستشػم منهػا رايحػة االسػتحباب ك كػم مػن
مستحب شددكا فيه حتي يظن لحوقه بالفرايض ك امثاله كثيرة في االخبػار ك حصػل
لي قراين اخر علي االستحباب قطعية ك هػي انػه ال شػ اف النػاس كػانوا يخػاطبوف
النبي

بيا رسوؿ ا﵀ ك غيرق ك يسلموف عليه ك في مخاطبتهم اشارات ك ضماير لػه

ك من المقطوع به انهم ماكانوا يصل وف بعػد كػل ذكػر لهػا ك اال لكػاف اكثػر كالمهػم
صلوة عليه ك لو كاف كذل لماخفي علي المسلمين حتي يختلفوا في كجوبهػا حتػي
يدعوا االجماع علي االستحباب ك كػذا كػانوا يخػاطبوف االئمػة بيػابن رسػوؿ ا﵀ ك
يسلموف عليهم ك لو كانوا يصػل وف عليػه لنقػل كمػا نقػل سػاير تحيػاتهم كفػديت ك
جعلػػت فػػداؾ ك اصػػلح ا﵀ ك غيرهػػا ك كػػذا يسػػل م علػػي النبػػي فػػي الصػػلوة ك مػػن
الضركريات عدـ الصلوة عليه بعدق ك كذا بعد ضمير ك تقب ل شفاعته في امته ك ارفع
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درجته ك اف مقتضي اطالؽ االخبار ك عمومها انها كاجبة عنػد كػل ذكػر سػواء كػاف
باالسم اك اللقب اك الكناية اك الضمير اك التوجه اك التأكيل اك الباطن ك باي نحو ذكػر
ك االجماع منعقد علي انها التجب عند كل نحو ذكر ك اف اردنا تخصيص العمومات
ليس له حد يوقف عليه ك لميضبط الي اآلف ك لميعرؼ حد التخصػيص بػدليل احػد
من العلماء ك الفرض المعين ليس يخفي في االسالـ هذا الخفاء ك هػذا عنػدي اصػل
يتفرع عليه فركع كثيرة ك اف مقتضي اخبار االجتػزاء بالشػهادتين فػي التشػهد كلهػا
معارضة لالحاديث الدالة علي الوجوب انصػافا ك فيػه االسػم الشػريف ك كثيػر مػن
االدعية خالية عن الصلوة مع ذكرق له باسمه اك لقبه اك كنيته اك االشػارة اليػه ك هػي ك
اف كاف يحتمل فيها ما ذكرنا اال انه ضعيف ك االدعيػة مضػبوطة غالبػا بالجملػة هػذق
القػػراين دل تنػػا ك حملتنػػا علػػي اف نحمػػل االخبػػار علػػي االسػػتحباب المؤكػػد ك تلػ
العقوبات علي من تركها رغبة عنها اك تهاكنا بحق النبي
االئمة

فانه قد كقػع تركهػا عػن

في ادعية كثيرة مضبوطة في غاية الضبط كادعية الصػحيفة السػجادية اك

استكبارا عن تعظيم النبي

هذا ك علػي فػرض الوجػوب لػيس الوجػوب بفػوري

قطعا لشهادة التشهدات الواردة المجمع عليها ك شهادة الدعوات المضبوطة ك يجػوز
التداخل عند سماع ذكرق مرات عديدة كما قد كقع في التشهد الكبير ك الدعوات ك
لقوؿ ابيجعفر

النهما حرمتاف اجتمعتا في حرمة كاحدة فاذا صل ي علي محمػد

ك اؿ محمد مرة بعد اف ذكر مرات باسمه اك لقبػه اك اشػارة اك ضػمير جػاز ك اف كػاف
يستحب التكرار لقوؿ ابيجعفر

كلما ذكرته اك ذكرق ذاكر عنػدؾ فػي اذاف اك

غيرق ك لفظة «كلما» تفيد التكرار ك االحوط اف يكوف ناكيا للتداخل فانػه ال عمػل اال
بالنية ك اف يكوف يحتمل عدـ كجوب النية اي نية التداخل كالوضوء ك الفسػل علػي
االصح بالجملة هذا مجمل من احكاـ الصلوة علي محمد ك اؿمحمد
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.

فصل :في ذكر بعض االخبار في فضػل الصػلوة علػي محمػد ك اؿمحمػد
ففي الوسائل عن الكليني بسندق عن محمد بن مسلم عػن احػدهما

قػاؿ مػا فػي

الميزاف شيء اثقل من الصلوة علي محمد ك اؿ محمد ك اف الرجل لتوضع اعماله في
الميزاف فتميل به فيخرج

الصلوة عليه فيضعها في ميزانه فترجح ك عن عبػدا﵀

علػي
بن سناف عن ابيعبدا﵀ قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀ ارفعوا اصواتكم بالصلوة ه
علي ك علي اهل بيتي تػذهب بالنفػاؽ ك عػن
فانها تذهب بالنفاؽ ك عنه الصلوة ه
ابيبصير عن ابيعبدا﵀
صل ي علي النبي

قاؿ اذا ذكر النبي

فاكثركا الصػلوة عليػه فانػه مػن

صلوة كاحدة صل ي ا﵀ عليه الف صػلوة فػي الػف صػف مػن

الملئكة ك لميبق شيء مما خلقه ا﵀ اال صل ي علي العبد لصلوة ا﵀ ك صػلوة ملئكتػه
فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مفركر قد برئ ا﵀ منه ك رسوله ك اهل بيته ك عن
عبدالسالـ بن نعيم قاؿ قلت البيعبدا﵀

اني دخلت البيت ك لميحضرني شيء

من الدعاء اال الصلوة علي محمد ك اله فقاؿ اما انه لميخرج احد بافضل مما خرجت
به ك عن ابيالقداح عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

علي صل ي
من صل ي ه

ا﵀ عليه ك ملئكته فمن شاء فليقل ك من شاء فليكثر ك عن ابنبابويه بسندق عن علػي
بن الحسن بن فضاؿ عن ابيه قاؿ قػاؿ الرضػا

فػي حػديث مػن لميقػدر علػي مػا

يكف ر به ذنوبه فليكثر مػن الصػلوة علػي محمػد ك الػه فانهػا تهػدـ الػذنوب هػدما
كقاؿ

الصلوة علي محمد ك الػه تعػدؿ عنػد ا﵀ عػز ك جػل التسػبيح ك التهليػل ك

التكبير ك عن عبدالعظيم الحسني قاؿ سمعت علي بن محمد العسػكري يقػوؿ انمػا
اتخذ ا﵀ عز ك جل ابرهيم خليال لكثرة صلوته علي محمد ك اهل بيتػه صػلوات ا﵀
عليهم ك عن علي

قاؿ الصلوة علي النبي ك اله امحػق للخطايػا مػن المػاء للنػار ك

السالـ علي النبي ك اله افضل من عتق رقاب ك عن ابيحمزة في حديث في تفسػير
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قوله اف ا﵀ ك مالئكته اآلية ،الػي اف قػاؿ فكيػف نصػل ي علػي محمػد ك الػه قػاؿ
تقولوف صلوات ا﵀ ك صلوات ملئك ته ك انبيائه ك رسله ك جميع خلقه علي محمػد ك
اؿ محمد ك السالـ عليه ك عليهم ك رحمة ا﵀ ك بركاته قاؿ فقلت فما ثواب من صل ي
علي النبي

بهذق الصلوة قاؿ الخركج من الذنوب كهيئة يػوـ كلدتػه امػه ك عػن

كعب بن عجزة قاؿ قلت يا رسوؿ ا﵀ قد علمنا السالـ علي فكيػف الصػلوة عليػ
فقاؿ قولوا الل هم صل علي محمد ك اؿمحمد كما صليت علي ابػرهيم ك اؿابػرهيم
ان حميػد مجيػد ك بػارؾ علػي محمػد ك اؿ محمػد كمػا باركػت علػي ابػرهيم ك
اؿابرهيم ان حميد مجيد ك عن عبدا﵀ بن جعفر بسندق عػن بكػر بػن محمػد قػاؿ
سػػمعت اباعبػػدا﵀

يقػػوؿ ك قػػد قػػاؿ بعػػض اصػػحابه الل هػم صػػل علػػي محمػػد ك

اؿمحمد كما صػل يت علػي ابػرهيم فقػاؿ ابوعبػدا﵀

ال ك لكػن قػل كافضػل مػا

صل يت ك باركت علي ابرهيم ك اؿ ابرهيم ان حميد مجيد ك عن الكليني بسندق عن
ابيبصػػير عػػن ابيعبػػدا﵀

قػػاؿ مػػااجتمع فػػي مجلػػس قػػوـ لميػػذكركا ا﵀ ك

لميذكركنا اال كاف ذل ال مجلس حسرة عليهم يوـ القيمة ثم قاؿ قػاؿ ابوجعفر
ذكرنا من ذكر ا﵀ ك ذكر عدكنا من ذكر الشيطاف ك عن ابنبابويه بسندق عػن داكد
بن القاسم الجعفري عن ابيجعفر محمد بن علػي

فػي حػديث اف الحسػن

اجاب السائل الذي سأله عن الذكر ك النسياف فقاؿ اف قلب الرجل في حػق ك علػي
الحق طبق فاف صل ي الرجل عند ذل علي محمد ك اؿ محمد صلوة تامػة انكشػف
ذل الطبق عن ذل الحق فاضاء القلب ك ذكر الرجل ما كاف نسي ك اف هو لميصل
علي محمد ك اؿ محمد اك نقص من الصلوة عليهم انطبق ذل الطبق علي ذل الحق
فاظلم القلب ك نسي الرجل ما كاف ذكرق ك عن الرضا عن ابائه عن علي
النبي

قاؿ قػاؿ

علي ك علي علي دخػل الجنػة ك عػن الكلينػي
من كاف اخر كالمه الصلوة ه
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بسندق عن اسحق بن فركخ عن ابيعبدا﵀

مػن صػل ي علػي محمػد ك اؿمحمػد

عشرا صل ي ا﵀ عليه ك ملئكته الفا أماتسمع قوؿ ا﵀ عػز ك جػل هػو الػذي يصػل ي
عليكم ك ملئ كته ليخرجكم من الظلمات الي النور ك كاف بالمؤمنين رحيما ك سأؿ
الرضا

رجال ما معني قوله ك ذكر اسم ربه فصل ي قاؿ كلما ذكر اسم ربػه قػاـ

فصل ي فقاؿ له لقد كل ف ا﵀ عزكجل هذا شططا فقاؿ جعلت فداؾ ك كيف هو فقاؿ
كلما ذكر اسم ربه صل ي علي محمد ك اؿمحمػد ك عػن ابيعبػدا﵀

سػمع ابػي

رجال متعلقا بالبيت ك هو يقوؿ الل هم صل علػي محمػد فقػاؿ لػه ابػي

التبترهػا

التظلمنا حقنا قل الل هم صل علي محمد ك اهل بيته ك عن النبي

من قاؿ صل ي ا﵀

علي محمد ك لميصل علي اله لم يجد ريح الجنة ك ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة
عاـ ك عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀

ذات يػوـ الميرالمػؤمنين

أالابشرؾ قاؿ بلي الي اف قاؿ قػاؿ اخبرني جبرئيل اف الرجل من امتي اذا صل ي علي
ك اتبع بالصلوة علي اهل بيتي فتحت له ابواب السماء ك صل ت عليه الملئكة سبعين
صلوة ك انه لمذنب خطأ ثم تحات عنه الذنوب كما يتحات الورؽ من الشجر يقوؿ
ا﵀ تبارؾ ك تعالي لبي عبدي ك سعدي يا ملئكتي انتم تصل وف عليه سبعين صلوة ك
انا اصل ي عليه سبعمائة صلوة ك اذا صل ي علي ك لم يتبع بالصلوة علي اهل بيتي كاف
بينها ك بين السموات سبعوف حجابا ك يقوؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي ال لبي ك ال سعدي يا
ملئكتي التصعدكا دعاءق اال اف يلحق بالنبي عترته فاليزاؿ محجوبا حتي يلحق بي
اهل بيتي ك من ثواباالعماؿ عن عمار بػن موسػي قػاؿ كنػت عنػد ابيعبػدا﵀
فقاؿ رجل الل هم صل علي محمد ك اهل بيت محمد فقاؿ ابوعبدا﵀

يا هػذا لقػد

ضي قت علينا أماعلمت اف اهل البيت خمس اصػحاب الكسػاء فقػاؿ الرجػل كيػف
اقوؿ فقاؿ قل الل هم صل علي محمد ك اؿ محمد فنكوف نحن ك شيعتنا قد دخلنا فيػه
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كعن المرتضي نقال من تفسػير النعمػاني باسػنادق اآلتػي عػن علػي
ا﵀

عػن رسػوؿ

قاؿ التصل وا علي صلوة مبتورة بل صل وا علي اهل بيتي ك التقطعػوهم فػاف

كل نسب ك سبب منقطع يوـ القيمة اال نسبي ك عن ابنبابويه عن ابيعبدا﵀

اذا

ذكر احد من االنبياء فابدء بالصلوة علي محمد ك اله ثم عليه صل ي ا﵀ علي محمد ك
اله ك علي جميع االنبياء ك عن ابيعبدا﵀

اف الصلوة علي النبي من تماـ الصلوة

ك ال صلوة له اذا ترؾ الصلوة علي النبي ك عن الكليني بسندق عن ابيجعفػر

مػن

قاؿ في ركوعه ك سجودق ك قيامه صل ي ا﵀ علي محمد ك اله كتب له بمثل الركوع ك
السجود ك القياـ ك عن ابنبابويه باسنادق عن عبدا﵀ بن سناف قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀
اذا كاف عشية الخميس ك ليلة الجمعة نزلت ملئكة من الس ماء ك معها اقالـ الذهب ك
صحف الفضة اليكتبوف عشية الخميس ك ليلة الجمعة ك يوـ الجمعة الي اف تفيػب
الشمس اال الصلوة علي النبي ك اله

ك عن الكليني بسندق عن عمر بن يزيد نحوق

ك قاؿ في اخرق يا عمراف من السنة اف تصل ي علي محمد ك اهل بيته في كػل جمعػة
الف مرة ك في ساير االياـ مائة مرة ك عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀

اكثركا من الصلوة علي الليلة الفراء ك اليوـ االزهر ليلة الجمعة ك يوـ الجمعة فسئل
الي كم الكثير قاؿ الي مائة ك ما زادت فهو افضػل ك عػن ابيجعفػر

قػاؿ مػا مػن

شيء يعبد ا﵀ به يوـ الجمعة احب الي من الصلوة علي محمد ك اؿمحمد الي غيػر
ذل من االخبار.
ك من البين اف االنسػاف فػي دعائػه امػا يػدعو لنفسػه اك الحػد مػن اخوانػه فػي
حاجات جزئية ك اي من يدعو له افضل من محمد ك اؿمحمد
من تزكية ا﵀ لمحمد

ك اي دعػاء افضػل

ك رحمته لػه ك آللػه الطيبػين صػلوات ا﵀ علػيهم اجمعػين

ففضل الصلوة عليهم علي ساير الػدعاء كفضػل محمػد ك اؿمحمػد
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علػي سػاير

الخلق البتة ك هو اليحصي ك اليستقصي ك من البين اف من احسػن الػي كػريم يكافيػه
باحسن ما يمكنه ك اي كريم اكػرـ مػن محمػد ك اؿمحمػد صػلوات ا﵀ علػيهم ك اي
متمكن اشد تمكنا منهم صلوات ا﵀ عليهم فال جرـ يكافونػه عليهػا بمػا الغايػة لػه ك
النهاية ،ك الخسارة ك الندامة ك الغرامة في المعاملة مع الكريم ك الواجب اف تكوف
علي توجه الي ا﵀ سبحانه فالتخاطبه ك انت متوجه الي غيػرق ك التػدعوق ك انػت الق
سػػاق ك علػػي تعظػػيم للنبػػي

ك تعظػػيم الػػه

ك الجػػل الشػػكر ﵀ بانعامػػه علي ػ

بوجودهما ك الشكر لهم بانعامهم علي جميع ذات ك صفات ك افعال ك جميع ما

يــ ݘــول الي مما هو ل ك ب ك من ك الي ك مع فتصل ي عليهم صلوة شاكر

لنعمتهم فانهم اكلياء النعم متوجها الي اف هذق الصلوة ايضا من نعمتهم علي ك
فضلهم فالتقدر علي اداء حقهم ك شكر نعمتهم البتة ك تتوجه الي ا﵀ حين صلوت
عليهم بهم ك فيهم ك تتوجه بوجههم ك تسأؿ بلسانهم حتي يستجاب ل ك يجيء
تفصيل هذا المقاـ في محله اف شاء ا﵀.

المطلب الرابع

فى الدعاء و هو احد انحاء الذكر

ك لما كاف مػن شػأننا ك الحمػد ﵀ اف نشػرح كػل مطلػب علػي حقيقتػه ك نبػي ن
اسرارق كجب علينا اف نرت ب هذا المطلب ايضا علي فصوؿ.

فصل :اعلم اف الدعاء لفة طلب االقباؿ يقاؿ دعوت زيدا اي طلبت اقبالػه الػي

ك دعوته الي فالف طلبت اقباله الي فالف ك منه ادع الي سبيل رب

اي اطلػب مػن

المكلفين اقبالهم الي سبيل رب ك دعوت ا﵀ اي طلبت اقباله الػي ك سػألته اف يقبػل
الي فاذا دعوته في امر خاص طلبت اقباله الي من ذل الوجه ك من ذل الباب كما
توجهت اليه من ذل الباب فاذا اقبل ا﵀ الي عبد من كجه العافيػة القػي مثػاؿ كجهػه
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ذل عليه فعافاق ك عوفي ك اذا اقبل اليه من كجه الفني القػي مثػاؿ كجهػه ذلػ عليػه
فاغناق ك غني ك هكذا فاف ا﵀ سبحانه اليقبل علي عبػد بذاتػه المقدسػة ك انمػا يقبػل
عليػػه بمشػػيته الماضػػية ك لهػػا رءكس ك كجػػوق بحسػػب ذرات الموجػػودات ك لتلػ
الرءكس مظاهر ك مجاؿ هي ابواب ظهور اثار تل الرءكس منهػا علػي حسػبها فلهػا
كجه ظاهر من بػاب الفنػي ك كجػه ظػاهر مػن بػاب العافيػة ك كجػه ظػاهر مػن بػاب
المففرة ك كجه ظاهر من باب العفو ك كجه ظاهر مػن بػاب الرحمػة ك هكػذا ك تلػ
االبواب هي مجاؿ ك مظاهر لمحل المشية الكلي فانه الباب الكلػي ك تلػ المجػالي
شئونه ك اطوارق فانه اصل كل خير ك معدنه ك مأكاق ك منتهاق فانت اذا قرعت بابػا مػن
تل االبواب ك كقفت عليه مبتهال خالصا في التوجه منقطعا عن غيرق ك دعوته اف يقبػل
علي من ذل الباب اقبل علي ك فتحػه علػي كجهػ فػاذا فػتح بػاب المففػرة علػي
كجه فاض علي المففرة ك اذا فتح علػي كجهػ بػاب العافيػة فػاض علػي كجهػ
العافية لنفوذ مشػيته الكليػة عنػه ك انصػباغها فيػه ك ذلػ البػاب الخػاص مكنػوف فيػ
مخزكف عندؾ ك مفتاحه الدعاء فاذا صورت نفس بصورة المففرة فهػي منػ طلػب
مففرة ك منه سبحانه عطاء المففرة ك تصويرؾ نفس بػالمففرة اف يتوجػه نفسػ الػي
االسم الففار العاـ الكلػي حتػي يقػع شػبحه فيهػا فتتصػور بصػورة الففػار فتصػير بػاب
المففرة ك يتوجه خيال الي مثاؿ ذل االسم في عالم المثاؿ فيقع شػبحه فيػه فيتصػور
بصورته كما يتصور المراة بصورة زيػد الواقعػة فيػه ك عالمػة صػدؽ ذلػ افيصػير
نفس ك خيال منشأ اثر المففػرة فتففػر الخوانػ ك لمػن اسػاء اليػ كمػا اف المػراة
تضيء الحيطاف اذا صدقت انه كقع شعاع الشمس فيها فاذا فاض من ركح المففػرة ك
غفرت للناس كما قاؿ ا﵀ سبحانه قل للذين امنوا يففركا للذين اليرجوف ايػاـ ا﵀
صدقت في توجه الي االسم الففار ك يتوجه اليه بدن حتي يقع عليه شػبحه فيظهػر
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منه اثار المففرة في الظاهر بالنسبة الي الناس المستحقين حاشا من عودي فيػه فػاف ا﵀
اليففر اف يشرؾ به ك من توجه البدف الي العزيز الففار جػري لسػان بػدعوة الففػار ك
ندائه ك طلب المففرة منه ك استقباؿ كجه الي الففار لهذق الجهة ك ارتفػاع يػدؾ الػي
السماء لطلب المففرة ك هكذا جري كل عضو من مجراق حاؿ الدعوة فػاذا توجهػت
هكذا الي العزيز الففار ك دعوته فقد قرعت بابه هذا ك طلبت منه المففػرة فيتوجػه ا﵀
جل ك عز من هذا الباب بمشيته في محلها في توجه الخاص الذي هو الباب الخػاص
الم هعد ل فهو من باب طلب ك منػه بػاب عطػاء يهػديهم ربهػم بايمػانهم ،بكفػرهم
لعن اهم ك هذا سر سار في جميع ذرات الوجود فانها كلها من حيث االعلي كجوق فعػل
ك رءكس مشية ﵀ سبحانه ك من حيث هي هػي مفاعيػل ك مخلوقػات ك مشػاءات ك ا﵀
سبحانه يخلق كل شيء به فنفس ذل التصور من حيث عملػ ك طلبػ ك قرعػ ك
من حيثه فضله ك جودق ك عنايته الشاملة ل ك توجهه الي ك مػا لميتوجػه هػو اليػ بػه
لمتتوجه انت اليه به ك ذل علم صعب اليمكن شرحه هنا كما ينبفػي ك اف اشػرنا الػي
بعض جهاته بقدر الكفاية ك االحسن اف نتكلم بلساف اكضح.
فاقوؿ اف ا﵀ سبحانه خلق المشية بنفسها ثم خلق االشياء بالمشية ك صفة خلقه
لها اف ا﵀ سبحانه انشأ سحاب مشيته علي ارض االمكاف ك امطػر منهػا مطػر الوجػود
مطرا مطبقػا عامػا شػامال عرصػة االمكػاف ك لميكػن فػي ذلػ المػاء النػازؿ تعػين ك
تخصػػص بشػػيء دكف شػػيء ك انمػػا نػػزؿ ذلػ المػػاء العػػاـ اكال لسػػبق دعػػوة عمػػوـ
االمكاف خصوصه ك الجتماع القوابل طرا علي ذل الدعاء العاـ ك احتياج الكل اليػه
علي نحو العموـ فاستجاب ا﵀ لهم ذلػ ك افػاض علػيهم ذلػ المػاء الشػامل العػاـ
فاقتسموق بينهم ك اغترؼ كل من ذل البحػر الزخػار بحسػب انائػه فسػالت اكديػة
بقدرها ك عمل كل علي شاكلته صنواف ك غير صنواف يسقي بمػاء كاحػد،كال نمػد
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ه ؤالء ك ه ؤالء من عطاء رب ك هو ذل الماء ك ماكاف عطاء رب محظػورا فتعػين
حصة من ذل الماء المتشاكل االجزاء في انػاء كػل قابليػة علػي حسػبه ك تخصػص
بخصوصيته ك تشكل بشػكله ك تطب ػع بطبعػه ك انصػبغ بصػبفه كمػا لػو قابلػت مرايػا
مختلفة شكال ك صبفا بجدار ابيض متشاكل االجزاء يتهيأ مثاله الوحداني فػي بطػوف
تل المرايا علي حسػبها فتلػ االختالفػات منهػا ال منػه ك علػي ذلػ جػري جميػع
مراتب االيجاد بحيث التجد فيها اختالفا انظر اف ا﵀ سبحانه كيف ينزؿ ماء مباركػا
متشاكال فيقع في بطوف بقاع االرض فيخرج من كل بقعة زرع مختلف الوانه فمنهػا
يخرج منها انوارا ك منها اثمارا ك منها ريحانا ك منها حبا ك منها عشبا ك منها التنبت شيئا
ك هي سػبخة ك المػاء النػازؿ كاحػد ال اخػتالؼ فيػه ك كػذل االمػر فيمػا افػاض ا﵀
بمشػػيته علػػي القوابػػل االمكانيػػة ك هػػو عطػػاء غيرمجػػذكذ ك غيرمحظػػور ك لمينػػزؿ
بخصوص احد دكف غيرق ك ليس لرب قرابة مع احد ك ال له خصوصية باحد ك لػيس فيػه
منع عن احد ك انما هو عطاء شامل علي البر ك الفاجر فمػن اغتػرؼ مػن ذلػ البحػر نػاؿ
نصيبه منه علي حسب اغترافػه ك سػعة انائػه ك ضػيقه ك سػرعته ك بطئػه ك مػن لميفتػرؼ
لمينل منه شيئا ك ليس ﵀ خصوصية ك قرابة مع احػد ك لمينػزؿ مػن السػماء شػيء باسػم
احد قل اليعبأ بكم ربي لوال دعاؤكم ك طلب العطاء مػن غيػر مسػئلة ك اغتػراؼ امنيػة ك
ليس بامانيكم ك ال اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به.
ك اعلم اف الدنيا ك اآلخرة علي نمط كاحد ماتري في خلق الرحمن من تفػاكت
ك قد علم اكلوا االلباب اف االستدالؿ علي ما هنال اليعلم اال بمػا هيهنػا اف ا﵀ خلػق
من جودق الماء من شرب ركي ك مػن لميشػرب لميػرك ك خلػق الهػواء فمػن تػنفس
حيػي ك مػن لميتػػنفس لميحػي ك خلػق المعػػدف مػن عمػل اسػػتخرج الجػوهر ك مػػن
لميعمل لميخرج ليس لالنساف اال ما سعي ك اف سعيه سوؼ يري ك من يعمل مثقاؿ
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ذرة خيرا يرق ك من يعمل مثقاؿ ذرة شرا يرق ك كذل اف ا﵀ سبحانه انزؿ من السماء
عطاء عاما شامال يعم الدنيا ك اآلخرة ك الجواهر ك االعراض فليفترؼ مفتػرؼ بقػدر
ما يشتهي ك ليرج ربه اف اليمنعه العطػاء ك انػه اذا اغتػرؼ يمتلػي انػاؤق مػن فضػله ك
يعطي ما يسأؿ ثم ليعمل علي حسب رجائه كما يرجو في امػور دنيػاق ك يعمػل لهػا بقػدر
رجائه حرفا بحرؼ ك ليحسن ظنه بربػه فػي فضػله ك جػودق ك ليػؤمن بػه ك بقولػه ك اذا
سأل عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاف فليستجيبوا لي ك ليؤمنوا بي
لعلهم يرشدكف ك قوله ادعػوني اسػتجب لكػم اف الػذين يسػتكبركف عػن عبػادتي
سيدخلوف جهنم داخرين ك ذل اف من لميدع لميفترؼ كمن لميفترؼ لمينل مػاء ك
من لمينل ماء مات ك هل ك كقع في نار العذاب ك العطش االليم.
ك لما كاف لالنساف مراتب من بدء كجودق الي منتهي شهودق ك كل مرتبػة منػه
علي حسب عالم من العػوالم كػاف لكػل مرتبػة منػه طريقػة اغتػراؼ ك هػي عبادتػه
الموظفػػة فػػي الشػػرع التػػي دعػػت اليهػػا االنبيػػاء ك المرسػػلوف ك نزلػػت بهػػا الكتػػب
السماكية ك الشرايع االلهية فجميع صنوؼ العبادة من جميع جهاتها كجوق االغتراؼ
من بحر عطاء ا﵀ ك العامل بها سائل جميع جهات الخير ك الفضل من ا﵀ في الػدنيا ك
اآلخرة ك يناله نصيبه منه البتة اليخيب ك اليخزي ك اليرد ك اليمنع البتة كرما مػن ا﵀
ك جودا ك اي شيء اعظم من ذل في سببية حسن الظن بػا﵀ ك صػدؽ الرجػاء اليػه ك
يسمي ذل البحر المبذكؿ باسػماء علػي حسػب االغترافػات كمػا كرد فػي الػدعاء
الل ه م اف قلوب المخبتين الي كالهة ك سبل الراغبين الي شارعة ك اعالـ القاصدين
الي كاض حة ك افئدة العارفين من فازعة ك اصوات الداعين الي صاعدة ك ابواب
االجابة لهم مفت حة ك دعوة من ناجاؾ مستجابة ك توبة من اناب الي مقبولة ك عبرة
من بكي من خوف مرحومة ك االعانة لمػن اسػتعاف بػ موجػودة ك االغاثػة لمػن
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استفاث ب مبذكلة ك ع دات لعبادؾ منجػزة ك زلػل مػن اسػتقال مقالػة ك اعمػاؿ
العاملين لدي محفوظة ك ارزاق من لدن الي الخاليػق نازلػة ك عوائػد المزيػد
اليهم كاصلة ك ذنوب المستففرين مففورة ك حوائج خلق عندؾ مقضية ك جػوايز
السائلين عندؾ موف رة ك عوائد المزيد متواترة ك موائد المستطعمين معدة ك مناهل
الظماء مترعة الدعاء ،ك جميع ذل هو ذل البحر الزخار المحػيط المطيػف بعػالم
االمكاف ك يسمي عند اختالؼ القوابل باسماء عندها فهػو اسػتجابة للػدعاء ك قبػوؿ
للتوبة ك رحمػة للعبػرة ك اعانػة للمسػتعين ك اغاثػة للمسػتفيث ك هكػذا فػاذا عرفػت
فصدؽ اف ما من ا﵀ موجود ال تعطيل فيه ك ال امتناع ك ال تأخر له ك انمػا النقصػاف فػي
االخذ منه ك التقل اني دعوت ك لميستجب لي فانه محاؿ في عرصة الفضل ك الوعد
بعد المنحة العامة ك انما النقصاف منػ ك طلبػ ك مػن طلبػه كجػدق البتػة ك هػو قبػل
الدعاء ك مع الدعاء ك بعد الدعاء حاضر عتيد سل تعط ادع تجػب ك فػي الػدعاء رب
من ذا الذي دعاؾ فلم تجبه ك من ذا الذي سأل فلمتعطه الدعاء فاذ لمتعط لمتسئل
ك اذ لمت هجب لمتدع البتػة ك التحسػبن ا﵀ مخلػف كعػدق رسػله ك الوجػه انػ ربمػا
لميسأؿ احدي مراتب ك احدي ذرة من ذرات كجودؾ اك سػألت خػالؼ مػا تسػأله
بلسان ك انما السائل من لسان كحدق بالعرض ك كل مرتبػة مػن مراتبػ ك سػاير
اعمال ك اخالقػ يػدعو بخالفػه اك هػي معرضػة مػدبرة فلمتعػط الحاجػة فتقػوؿ
دعوت ك لميستجب لي أالتري ان لو زرعت ك لمينبت يكػوف التقصػير منػ فامػا
اثرت االرض بعد الزرع ك افسدته ك اما لمتثر االرض قبله ك اما كاف الحب فاسػدا اك
كاف في غير اكانه اك كاف االرض سبخة اك لمتسقه ماء اك لمتمنع عنه ساير اآلفػات ك
اليكوف خلف في الوعد ك ال نقض في حكم ازرع ينبت البتة ك صح قوؿ القائػل مػن
ذا الذي زرع ك لمينبت اذا زرع حقيقة ك اقاـ بشركطه ك كذل ك ا﵀ الحكم في امػر
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الباطن لميوجد ك لنيوجد من دعا ا﵀ ك لميجبه ك سأله فلميعطه ابدا ابدا ك مػن رأي
خالؼ ذل من نفسه فليعلم اف النقص من الدعاء ك المسػئلة فليصػلحهما ك الييػأس
من ا﵀ ك من عطائه ك جودق فمن اغترؼ بالمنخل ك لميصب مػاء فالينبفػي اف يقػنط
من البحر ك ييأس منػه ك يعتقػد انػه ال مػاء فيػه ك انمػا ينبفػي اف يعتقػد اف العيػب فػي
المفرفة ك يبادر الي اصالحها فاف اصلحتها ك اال فعجزؾ عن اصالحها ك جزع علي
ذل ك انكسارؾ ك سخط علي نفس مفرفة كاسعة تسع كثيرا من الماء اف شاء ا﵀
ك بشر المخبتين قاؿ ا﵀ سبحانه قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم التقنطػوا
من رحمة ا﵀ اف ا﵀ يففر الذنوب جميعا انه هو الففور الرحيم ك قاؿ انه الييأس
من ركح ا﵀ اال القوـ الكػافركف ك لميقػل التقنطػوا مػن انفسػكم ك التيأسػوا مػن
انفسكم بل المؤمن قانط من نفسه اف تعمل بنفسها خيرا اك تقدر علي مػا يرضػي ا﵀
ايس منها معتمد علي ا﵀ سػبحانه راج منػه محسػن ظنػه بػه ك لمػا كػاف االيػاس مػن
النفس الينافي الرجاء من ا﵀ ك حسن الظن به فعالمة ذل اف اليترؾ العمػل اآليػس
من نفسه ك اف اليترؾ السخط علي نفسه ك الخضوع ك التضرع ك االبتهاؿ ك االعتػذار
ك االقرار ك االزدراء علي نفسه ابدا ك السعي فػي اصػالح الػنفس ك ال شػ انػه لػوال
فضل ا﵀ سبحانه لمتقدر علي خيػر ابػدا بػل لمتكػن شػيئا اذ بفضػله ك جػودق كجػد
الموجودات فال ش انه مع قطع النظر عن فضله يجب االياس من الػنفس ك القنػوط
من خيرها من حيث نفسها اذ ال خير لها فمن اخبت ك خضع ك عجز ك اظهػر العجػز ك
جزع ك سخط علي نفسه عالما باف ا﵀ جواد كريم راضيا عنه محسنا ظنه به كفي في
نجاته البتة ففي الكافي عن ابيعبدا﵀

قاؿ اكحي ا﵀ عز ك جل الي موسي صل ي

ا﵀ عليه يا موسي اشكرني حق شكري فقاؿ يا رب ك كيف اشكرؾ حق شكرؾ ك
ليس من شكر اشكرؾ به اال ك انت انعمت به علي قاؿ يا موسي اآلف شكرتني حين
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علمت اف ذل مني ك عن ابيجعفر

قاؿ ال كا﵀ مااراد ا﵀ من الناس اال خصلتين

اف يقر كا له بالنعم فيزيدهم ك بالذنوب فيففرها لهػم بالجملػة العجػز ك االخبػات ك
االنكسار بنفسه من اعظم المفارؼ من بحر رحمة ا﵀ عز ك جل.
فلنرجع الي ما كنا بصػدد بيانػه ك هػو اف لجميػع مراتػب االنسػاف اعمػاال هػي
دعواتها من ا﵀ سبحانه ما لها منه ك له في الظاهر اخػالؽ ك اقػواؿ ك افعػاؿ ك اعمػاؿ ك
قرانات ك اضافات كلها دعوات من ا﵀ سبحانه ما لها منه فاف كافقػت جميػع ذلػ ك
دعػػوت ا﵀ سػػبحانه بلسػػاف كاحػػد فػػي امػػر كاحػػد قرنػػت باالجابػػة فػػي اف كاحػػد ك
لمتتخلف عنها ك اف اختلفت في الدعوة فيعطي كػل مػن المقتضػي ك المػانع حقػه ك
اليظهر من بينهما اال الفالب مػثال اذا دعػوت بلسػان بطػوؿ العمػر ك زرت ببػدن
الحسين

ك تصدقت بصدقة ك اجتنبت السػموـ ك المضػار ك االشػياء الممرضػة ك

هكذا ساير ما هو من اسباب طوؿ العمر عملت به يستجاب ل في اف كاحد ك امػا اذا
دعوت بلسان بطوؿ العمر ك قطعت االرحاـ ك تركت زيارة الحسين

مع المكنة

اك شربت سما اك اكقعت نفس من جبل فانمػا يعطػي ا﵀ الجػواد كػل دعػاء اجابتػه
فاليكوف الحاصل اال حكم الفالػب فػافهم مػا اقػوؿ لػ فالػدعاء بجميػع الجهػات ك
المراتب هو االسم االعظم االعظم فمن قدر عليه ك اتي به هو الذي اليرد له دعػوة ك
اليخيب له طلبة ك من نقص عنه نقص عنه بقػدرق ك جمػاع ذلػ كلػه االخػذ بسػنن
االنبياء ك المرسلين ك العمل بشرايعهم في جميػع المراتػب ك بػذل يصػير االنسػاف
ممن يستجاب دعوته ك يعطي مسألته ك يقضي حاجته علي حسب مػا يشػاء ك يكػوف
ا﵀ له كما كاف ﵀ ك من قصر في ذل ينقص عنه ك ينحط درجته بحسبه في الػدنيا ك
اآلخرة فعن الصادؽ

الدعاء استجابة الكل من للحػق ك تػذكيب المهجػة فػي

مشاهدة الرب ك ترؾ االختيار جميعا ك تسليم االمور كلها ظاهرها ك باطنها الي ا﵀
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فاف لمتأت بشرط الدعاء فالتنتظر االجابة فانه يعلم السر ك اخفي الخبر.
ك اف قلت فما باؿ المشركين ك الكفار قد يستجاب لهم دعوة ك هم غير اخػذين
بشرايع االنبياء اقىل انهم اذا دعوا قد اخذكا بشريعة االنبياء في الجملػة ك كػل
ما بهم من خصاؿ الخير ك لو بالعرض اخػذ بشػرايع االنبيػاء فػي الجملػة ك لهػم ايضػا
اقتضاءات كونية ك في اجابتهم قد يكوف مصالح ملكية فلذل يستجاب لهم ك ذلػ
حظهم من انتحالهم بعض الخير ك اليضيع في باب عظمة ا﵀ ك جالله عمػل عامػل ك
كل يناله نصيبه ك هذا الذي يزيد في رجاء الراجين ك احساف ظن المػؤمنين ك مػثلهم
ساير االطفاؿ ك المستضعفين فافهم راشدا موفقا.

فص :في الحث علي الػدعاء ك الترغيػب فيػه اعلػم اف ا﵀ سػبحانه غنػي عػن

خلقه بالكلية ال حاجة به الي شيء مػن خلقػه ك ال انتسػاب لػه مػع احػد مػن خلقػه ك
الارتباط ك ال قرابة ك ال مماثلة ك ال مشاكلة ك ال مجانسة ك ال اقتضػاء فػي ذاتػه لشػيء
من خلقه ك ال شهوة فيه تبعثه علي شيء ك ال طبيعة تهيجه الي شيء ك اليقترف بشيء
من خلقه ابدا ابدا بوجه من الوجوق فاليعطي بمقتضي ذاته ك اليمنع ك اليخص احدا
بشيء ك اليعم ك اليقرب ك اليبعد ك اليعز ك اليذؿ ك اليعذب ك الينعم ك هكذا جميع
ما هو سوي ذاته اليصدر من ذاته شيء منه بمقتضي ذاته اي ذات ا﵀ ابدا ابدا اذ كل
ذل يستلزـ الحدكث ك ما يوصف به ا﵀ سبحانه انػه المبتػدي بػالنعم ك انػه البػادي
بالنعم فانه المبتدي بالنعم قبل اف تسأله بلسػان ك تطلػب منػه فػي التشػريع ك لكػن
البد ك اف يكوف لػه اقتضػاء فػي التكػوين ك اال فاليعقػل قضػاء بػال اقتضػاء ك مقبػوؿ
بالقابل ك عطاء بالسائل نعم ما مػن ا﵀ سػبحانه اعلػي ك مػا مػن العبػد ادنػي ك ذلػ
الش فيه ك اذا الحظت اف الكل نػورق ك ظهػورق فهػو باجمعػه منػه اليػه فػذل غيػر
حيث النعمة ك انما هو حيث انه كماله ك جماله ك نػورق ك بهػاؤق فػافهم مػا قلػت لػ
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فاليمك ن اف يصدر من مشيته سبحانه امر من غير اقتضاء ك طلب من خلقه فانه الفني
القدكس المنزق عن مماثلة خلقه ليس كمثله شيء ك هو السميع البصير فاذ لميعػط ك
لميتوجه الي احد من اقتضاء من نفسه ك بػال اقتضػاء فالبػد مػن اقتضػاء ك طلػب مػن
العبد باف يدعوق ك يرفع اليه اكف حاجته ك يتوجه اليه بكله بوجه حاجته حتي يقػدر
له ك يقضػي حاجتػه ك يعطاهػا ك يخػتص بػه الفػيض العػاـ الكامػل ك الفضػل الشػامل
الموجود الدائم المتواصل ك يظهر فيه ك عليه ك له ك لػوال هػذا الػدعاء ك هػذا التوجػه
لميختص به شيء ك لميظهر عليه ك لميقػع فػي كفػه عطػاء ابػدا ابػدا قػاؿ ا﵀ تعػالي
ادعوني استجب لكم ك قاؿ قل مايعبأ بكم ربي لػوال دعػاؤكم فمػن لميػدع
لمينل شيئا في الدنيا ك اآلخرة ك في التشريع ك التكوين ك هذا الدعاء في الحقيقة هػو
تخطيطات العبودية في التكوين ك التشريع فاف لميكن عبػد فػال عبػد ك اف كػاف فهػو
داع بنفس العبوديػة ك للعبوديػة مقامػاف كػوني ك شػرعي فمػن لميػدع فػي الكػوف
لميوجد ك من لميدع في الشرع لميعط ك جميع الشرايع حدكد العبوديػة ك العبوديػة
هي االنقياد للرب ك االنقطاع اليه عن نفسه ك ما سواق ك ذل االنقياد ك االنقطػاع هػو
مجلبة كل خير ك مدفعة كل شر ك دعاء كل حاجة فمػن خػص دعػاءق تخصػص ك اال
عم ك شمل فالدعاء هو تخطيطات العبودية ك حدكدها ك تاركه خارج عن حد العبيػد
فهو للشيطاف مصيد قاؿ ا﵀ سبحانه اف الذين يستكبركف عػن عبػادتي سػيدخلوف
جهنم داخرين فسمي الدعاء عبادة ك تاركه مستكبرا ك جزاؤق جهػنم ك سػيدخلوف
جهنم داخرين فكلما يكمل العبد في مقاـ العبودية يكثر دعاؤق ك تضرعه ك مسألته ك
كلما كثر دعاؤق كثر اجابته ك كثر مسػئوالته ك مطلوباتػه ك ملكػه ك بسػطه ك ثوابػه ك
اتسع جنته ك كفر خيرق ك ظهر عليه اثار الربوبية حتي تحققت فيه ك كل ذل بالدعاء
ك هو كما ذكرنا بجميع المراتب ك جميع االلسن الكونيػة ك الشػرعية ك منهػا الػدعاء
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باللساف كجزء من مائةالفالف جػزء ك علػي اي حػاؿ هػو مػن متممػات القابليػة ك
مكمالتهػػا ك التقػػولن كػػبعض الكسػػالنين المفتنمػػين للكسػػالة اف ا﵀ هػػو الػػرءكؼ
الرحيم ك ابر من الوالد الشفيق ك خبير عليم يعلم حاجتي ك صػالحي فيػدب ر امػري ك
الحاجة الي المسئلة بل هو سوء ادب فاف ا﵀ هو الفني القدكس ايضا ك هو قػد كعػد
االجابة للداعين ك عد التارؾ مستكبرا ك كعدق جهنم ك قاؿ الاعتني بكم اف لمتػدعوا
ك دؿ العقل ك النقل علي انه اليناؿ احػد مػن ا﵀ شػيئا اال بالػدعاء فهػو رءكؼ رحػيم
بالداعين ك بر بالسائلين ال بالمستكبرين عن عبادته ك خبير عليم بالحاجة ك الصػالح
ك قادر علي التدبير ك لكن اليفعل ك اليقتضي مػن حيػث ذاتػه شػيئا فهػذا القػوؿ هػو
تسويل الشيطاف ك شيمة البطالين الذين اعيػػٰهم الػدعاء ك العبػادة ك يحبػوف الفػراغ ك
الففلػػة ك اف الػػدعاء هػػو شػػيمة االنبيػػاء ك سػػيرة االكليػػاء ك طريقػػة االتقيػػاء ك سػػبيل
الحكماء ك منهج العرفاء ك الينافي الرضا بالقضاء بوجه من الوجوق فػانهم يعرضػوف
الحاجة ك راضوف بما فعل ا﵀ بهم ك قضي عليهم كما قاؿ الشيخ االكحد
فػػاف كفػػي ك اف جفػػا ك اف صػػفا
ففي الوسائل عن ابيعبدا﵀

:

هػػو الحبيػػب اي حػػاؿ ارتضػػي
اف الدعاء هو العبادة اف ا﵀ عز ك جػل يقػوؿ

اف الذين يستكبركف عن عبػادتي سػيدخلوف جهػنم داخػرين ك قػاؿ ادعػوني
استجب لكم ك قاؿ في حديث ك لو اف عبدا سد فاق ك لميسػأؿ لميعػط شػيئا فسػل
تعط ك قاؿ من لميسأؿ ا﵀ عز ك جل من فضله افتقر ك عن ابيجعفر
ابرهيم هالكاق حليم قاؿ االكاق هو الدعاء ك عن ابيعبدا﵀
كما اف السحاب كهف المطر ك قاؿ

انه قيل له اف

الدعاء كهف االجابػة

الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرـ ابراما فاكثر

من الدعاء فانه مفتاح كل رحمة ك نجاح كل حاجة ك اليناؿ ما عند ا﵀ عز ك جل اال
بالدعاء ك انه ليس باب يكثػر قرعػه ا ال يوشػ اف يفػتح لصػاحبه ك عػن النبػي
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الدعاء مخ العبادة ك ما من مؤمن يدعو ا﵀ اال استجاب له اما اف يعجل له في الدنيا اك
يؤجل له في اآلخرة ك اما اف يكف ر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لميدع بمأثم ك عػن
الباقر

التمل من الدعاء فانه من ا﵀ بمكاف ك عن علي

الدعاء ك يفلق عليه باب االجابة ك عن الصادؽ

ماكاف ا﵀ ليفتح باب

من اعطي ثلثة لميحرـ ثلثػة مػن

اعطي الدعاء اعطي االجابة ك من اعطي الشكر اعطي الزيادة ك من اعطي التوكػل
اعطي الكفاية فاف ا﵀ يقوؿ في كتابه ك من يتوكل علي ا﵀ فهو حسػبه ك يقػوؿ
لئن شكرتم الزيدنكم ك يقوؿ ادعوني استجب لكم ك في ركاية عد اربعة ك
عد من اعطي االستففار لم يحرـ التوبة ك من اعطي الصبر لميحرـ االجر ك لميذكر
التوكل ك سئل ابوجعفر

اي العبادة افضل فقاؿ ما من شيء افضل عنػد ا﵀ عػز ك

جل من اف يسئل ك يطلػب مػا عنػدق ك عػن ابيعبػدا﵀
التقربوف بمثله ك عن الباقر

علػيكم بالػدعاء فػانكم

انه سئل كثرة القػراءة افضػل اـ كثػرة الػدعاء فقػاؿ

كثرة الدعاء افضل ثم قرأ قل مايعبؤ بكم ربي لوال دعاؤكم ك عن ابيعبدا﵀
في رسالة طويلة قاؿ ك عليكم بالدعاء فاف المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج عند
ربهم بافض ل من الدعاء ك الرغبة اليػه ك التضػرع الػي ا﵀ ك المسػئلة فػارغبوا فيمػا
رغبكم ا﵀ فيه ك اجيبوا ا﵀ الي ما دعاكم لتفلحوا ك تنجوا من عذاب ا﵀ ك عنػه
قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

اف ا﵀ احب شيئا لنفسه ك ابفضه لخلقه ابفض لخلقه المسئلة

ك احب لنفسه اف يسئل ك ليس شيء احب الي ا﵀ عز ك جل من اف يسأؿ فاليستحيي
احدكم اف يسأؿ ا﵀ من فضله ك لو شسع نعله ك في القدسي يا موسػي سػلني كلمػا
تحتاج حتي علف شات ك ملح عجين ك عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ يػا ميسػر ادع ك

التقل قد فرغ من االمر فاف الدعاء هو العبػادة الػي اف قػاؿ اف ا﵀ يقػوؿ ادعػوني
استجب لكم ك عن ابيالحسن موسي

عليكم بالدعاء فاف الدعاء ﵀ ك الطلػب
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الي ا﵀ يرد البالء ك قد ق در ك قضي ك لم يبق اال امضاؤق فاذا دعا ا﵀ عز ك جل ك سأؿ
صرؼ البالء صرفه ك سمع ابوالحسػن

يقػوؿ اف الػدعاء يػرد مػا قػد قػدر ك مػا

لميقػػدر قيػػل ك مػػا قػػد ق ػدر قػػد عرفتػػه فمػػا لميقػػدر قػػاؿ حتػػي ال يكػػوف ك قػػاؿ
ابوعبدا﵀

اف ا﵀ عز ك جل ليدفع بالدعاء االمر الذي علمه اف يدعا له فيستجيب

ك لوال ما كف ق العبد من ذل الدعاء الصابه منه ما يجتث ه من جديد االرض انتهي ،ك
شرح ذل اف الحوادث التي ترد علي الناس ك توجد في الدنيا البد لها من مقػدمات
ينبفي اف توجد قبل حدكث الحدث باربعين اك خمسػين سػنة اك ازيػد اك اقػل حتػي
تتوارد علله ك اسبابه ك يتم اجزاؤق الي يوـ الوقت المعلوـ فيظهر في عرصة الوجػود
ك لوال ذل لميظهر في اليوـ المخصوص علػي الصػفة الخاصػة ك اف ا﵀ سػبحانه اذا
علم من مؤمن انه يدعو بعد خمسين سنة برد الحادثػة لعلػه يقطػع مػن اليػوـ اسػباب
كجودها فاليشػاؤق ك اليريػدق ك اليقػدرق ك اليقضػيه اصػال فيػدفع عػن المػؤمن بػذل
الدعاء ك ربما يعلم ا﵀ اف فالنا المؤمن يحتاج الي شيء معين بعد ستين سنة ك يدعو فلمػا
علم ا﵀ دعاءق يهيئ له اسبابه قبل كجودق بستين سنة اك سبعين سنة حتي اذا دعػا الػداعي
بذل الشيء اتاق بحاجته من فورق فيتعجب الناس من سرعة اجابته فلوال ما يعلم ا﵀ مػن
المؤمن انه يدعو لقدر له اسباب بالء بحسب اقتضاء العالم ما يجتثه من جديد االرض.

فصلل :فػػي ذكػػر شػػركط الػػدعاء ك قػػد قػػاؿ ا﵀ سػػبحانه فػػي كتابػػه المحكػػم

ادعوني استجب لكم فقرف االستجابة بالدعاء ظاهرا ك ربما يظنه الظاف انه مطلق
الشركط له ك سنذكر بتأييدق عز ك جل ما يمكننا اسػتخراجه مػن القيػود ك الشػركط
حتي تعلم انه ليس بمطلق كما يظن في بادي الرأي.

فعاالول :انه قاؿ ادعوني ك مػن البػين اف قػوؿ افعػل اذا اقتػرف باالسػتعالء ك

صدر عن غير رقة ك تذلل ك صدر بالبػت ك الطلػب الحثيػث يسػمي بػاالمر ك لػذل
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يمكن اف يأمر الفقير السلطاف بػامر ك يسػيء االدب ك اذا اقتػرف بالتػذلل ك التحقػر ك
صدر عن رقة ك تخشع ك بكاء اك تبػاؾ اك تخضػع ك رقػة ك رفػع يػد ك اشػخاص بصػر
يسمي بالدعاء ك لذل يمكن اف يدعو السلطاف سػوقيا ك يخػرج عػن زي ػه ك اف كػاف
بين بين يسمي التماسا ك هو يحصل بين متساكيين ك بين العػالي ك الػداني ايضػا فلمػا
رأينا ا﵀ سبحانه قاؿ ادعوني ك لميقل مركنػي ك ال التمسػوا منػي عرفنػا انػه قي ػد
الطلب منه بالتخشع ك التخضع ك التذلل فمن لميفعل ك دعا بقلب قاس ك حكػم علػي
ا﵀ ك امرق ك نهاق اليستجاب له ك اليستحق االستجابة النه لميدع ك انمػا حكػم ك امػر
غير مطيع له ك بهذق الشركط كردت اخبار فعن ابيعبدا﵀
اليستجيب دعاء بظهر قلب قاس ك عنه

قاؿ اف ا﵀ عز ك جػل

اذا اقشعر جلدؾ ك دمعت عيناؾ ك كجل

قلب فدكن دكن فقد قصدؾ قصدؾ ك عنه

في حػديث ك مػن لميشػهد ذلػة

نفسه ك قلبه ك سرق تحت قدرة ا﵀ حكم علي ا﵀ بالسؤاؿ ك ظػن اف سػؤاله دعػاء ك
الحكم علي ا﵀ من الجرأة علي ا﵀ انتهي ك عن الباقر
من الرب ك هو ساجد باؾ ك عن ابيعبدا﵀

اف اقرب ما يكػوف العبػد

اف لم يجئ البكاء فتباؾ فاف خػرج

من مثل جناح الذباب فبخ بخ انتهي ك يقوؿ ا﵀ سبحانه يدعوننا رغبا ك رهبػا ك
يقػػوؿ ك تبت ػل اليػػه تبتػػيال ك يقػػوؿ ك مااسػػتكانوا لػػربهم ك مايتضػػرعوف فعػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ الرغبة اف تستقبل ببطن كفي الػي السػماء ك الرهبػة اف تجعػل

ظهر كفي الي السماء ك قوله ك تبت ل اليه تبتيال قاؿ الدعاء باصبع كاحدة تشير
بها ك التضرع تشير باصبع ك تحركها ك االبتهاؿ رفع اليدين ك تمدهما ك ذل عند
الدمعة ك ركي التضرع تحرؾ السبابة اليمني يمينا ك شماال ك التبتل تحػرؾ السػبابة
اليسري ترفعها في السماء رسال ك تضعها ك ركي التعػوذ اف تسػتقبل القبلػة ببػاطن
كفي ك تستقبل بهما كجه ك ركي اف البصبصة اف ترفع سػبابتي الػي السػماء ك
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تحركهما ك تدعو ك ركي انه

دعا فرفع يديه ك كضعهما علي منكبيه ثػم بسػطهما

ثم دعا بسبابته فقيل له فرفع اليدين ما هو قاؿ االبتهاؿ قيل فوضػع يػدي ك جمعهمػا
قاؿ التضرع قيل فرفع االصبع قاؿ البصبصة ك ركي اذا سألت ا﵀ فاسئله ببطن كفي
ك اذا تعوذت فبظهر كفي ك اذا دعوت فباصبع انتهي فالبد فػي الػدعاء اف يػري
بوجه حالة تري بوجه الفقير بالفقر المدقع حين يتذلل ك يسأؿ ك اال فلسػت بػداع
ك مادعوت ك انما امرت ك حكمت ك اليطيع ا﵀ ك ليس بعبدؾ ك يأتي فػي الشػرط
الثامن ما يدؿ عليه فهذا قيد ظاهر في نفس اآلية.

الثعانى :انه يقوؿ ادعػوني ك تمػاـ الػدعاء اف تػذكر حاجتػ باللسػاف فانػه

كماؿ الدعوة من الفقير السائل ك الدعوة في الظاهر هي النداء باللساف فركي لػذل
عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي يعلم ما يريد العبد اذا دعاق ك لكنه يحب

اف تبث اليه الحوائج فاف دعوت فسم حاجت انتهي.

الثالعث :اف امتثاؿ االمر يحتاج الي نية ك عزيمة فلو اتي انسػاف بوفػق مػا امرتػه

في المناـ اك ساهيا اك الهيا اليقاؿ انه امتثل ك اطاع ك المقصػود مػن االمػر االمتثػاؿ ال
اتياف المأمور به كيف ما اتفق فمقتضػي قولػه تعػالي ادعػوني االمتثػاؿ ك النيػة ك
العزيمة ك القصد قػل كػل يعمػل علػي شػاكلته ك ال عمػل اال بالنيػة ك انمػا االعمػاؿ
بالنيات بل اليسمي نداء الساهي ك الالهي في الحقيقة دعاء ك نداء أالتري لو خػرج
من فم زيد في المناـ يا عمرك اليقاؿ انه دعاق ك لو اراد اف يقوؿ يا بكر ك قاؿ يا عمػرك
سهوا اليقاؿ انه ناداق ك دعاق فصوت السػاهي ك الالهػي فػي الحقيقػة لػيس بػدعاء ك
النداء ك ركي لذل في كصية النبػي لعلػي
علي

اليقبػل ا﵀ دعػاء قلػب سػاق ك عػن

اليقبل ا﵀ عز ك جل دعاء قلب الق ك ركي في استسقاء انػه قيػل للنبػي

استسقيت لنا فلمنسق ثم استسقيت لنا فسقينا قاؿ اني دعوت ك ليس لي في ذل نية
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ثم دعوت ك لي في ذل نية ك عن ابيعبدا﵀

اذا دعوت فاقبل بقلب ك ظن اف

حاجت بالباب.

الراب  :اف االمر علي المذهب الحق للتكرار اال اف يقوـ قرينة ك قد حققنا ذلػ

في االصوؿ فقوله (تعالي خؿ) ادعوني يفيػد التكػرار فينبفػي تكريػر الػدعاء ك
المراجعة ك االلحاح الف النفوس معرضة نافرة عن ا﵀ عز ك جل ك انها هػي محتاجػة
الي تكرير الدعاء حتي تتنبه ك تتوجه علي ما ينبفي كمػا تحتػاج الػي تكريػر الػدكاء
الواحد في ايػاـ حتػي تنتفػع ك لػيس ذلػ مػن نقػص فػي المجيػب ك الػدكاء ك انمػا
النقصاف في النفػوس ك الطبػايع ك لػيس مصػلحة النفػوس مباغتتهػا بحاجاتهػا فلعلهػا
تهل ك تفسد بالكلية كزجاجة حارة باغتتها بركدة فتنفطر البتة ك كذا العكػس ك لػو
اف الفقير المسكين فاجأق دكلة غزيرة في اف كاحد فلعله يمػوت فرحػا ك اف لميمػت
فلعله اليطيقه ك يخرج عن زي ه ك يرتكب المعاصي ك الفسوؽ ك الفساد بحيث يكوف
فيه هالكه ك هالؾ عشيرته كما هو مجرب ك لو اف مسكينا سل ط علي الناس ك نصبوق
سلطانا بفتة اليدري ما يصنع فلعله اهل الحػرث ك النسػل كمػا هػو مجػرب فلػيس
صالح العبد اف يعطي كل ما يسأؿ في اكؿ سؤاله حتي يراكد ك يكرر ك يلح ك يسأؿ ك
يتعب ك يعجز فيعطي منه قليال قليال حتػي اليفسػد عليػه دينػه ك دنيػاق فلػو اسػتجيب
للمؤمن الضعيف اكؿ ما يدعو فلعله يزعم لنفسه مقاـ النبػوة اك الواليػة اك يػزعم انػه
يقدر علي تقدير ما يشاء ك تفيير ما يريد ك لعله يأخذق النزؽ ك االشر ك البطػر فيػدعو
علي من اساء اليػه بػادني اسػاءة ك يقتػل رجػاال ك يخػرب بيوتػا ك يزيػل دكال فلػيس
مصلحة العالم ك ال مصلحة المػؤمن اف يسػتجاب لػه اكؿ مػرة ك اف الحكػاـ الضػعاؼ
اليلتزموف في امورهم الجزئية االصفاء الي كل سوقة فكيف الرب جل جالله ك لػو
اجاب ا﵀ كل من دعاق اليعلم أهو عبد مطيع اك رب مطاع ك لو اتبع الحػق اهػواءهم
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لفسدت السموات ك االرض ك لكن ينزؿ بقدر ما يشػاء بالجملػة بتكريػر الػدعاء ك
االلحاح يسػتعد النفػوس ك تطمػئن ك تسػتأنس بالحاجػة ك تقػدر قػدرها ك يسػتأنس
المرء بانه لو اعطيها ما يصنع بها ك لربما يلتفت في عرض اكقات الػدعاء الػي بعػض
االشياء فيفيرها اك يري غلطه في السؤاؿ فيرتدع عنه ك يرجع ك يندـ ك يتركػه ك ركي
لتكرير الدعاء عن ابيجعفر
له ك عن ابيعبدا﵀

كا﵀ اليلح عبد مؤمن علي ا﵀ في حاجة اال قضاها

اف ا﵀ عز ك جل كرق الحاح الناس بعضهم علػي بعػض فػي

المسئلة ك احب ذل لنفسه اف ا﵀ عز ك جل يحب اف يسأؿ ك يطلب ما عنػدق ك عػن
النبي

رحم ا﵀ عبدا طلب من ا﵀ عز ك جل حاجة ف هألح في الدعاء استجيب له اك

لميستجب ك تال هذق اآلية ك ادعو ربي عسي اف الاكوف بدعاء ربي شقيا حتي انه
ركي عن ابيعبدا﵀

اف ا﵀ جبل بعض المؤمنين علي االيماف فاليرتدكف ابدا ك

منهم من اعير االيماف عارية فاذا هو دعا ك الح في الدعاء مات علػي االيمػاف ك مػن
الزبور يابن ادـ تسألني ك امنع لعلمي بما ينفع ثم تلح علي بالمسئلة فاعطي ما
سألت انتهي .اقوؿ الجل هػذا الخبػر ك لمػا جػرب ينبفػي للملػح اف يشػترط الخيػر
لنفسه ك لمن يريد ك اال فلربما يعطي الحاجة بالحاحػه ك اليصػيب فيػه خيػرا ك ذلػ
مجرب ك عن ابيجعفر

اف المؤمن ليسأؿ ا﵀ عز ك جل فيؤخر عنه تعجيل اجابته

حبا لصوته ك استماع نحيبه ثم قاؿ كا﵀ ما اخر ا﵀ عز ك جل عن المؤمنين ما يطلبوف
من هذق الدنيا خير لهم مما عجل لهم فيها ك اي شػيء الػدنيا اف ابػاجعفر

كػاف

يقوؿ ينبفي للمؤمن اف يكوف دعاؤق في الرخاء نحوا من دعائه في الشدة لػيس اذا
اعطي فتر فالتمل الدعاء فانه من ا﵀ عز ك جل بمكاف ك عن ابيعبدا﵀

اف العبد

الولي ﵀ يدعو ا﵀ عز ك جل في االمر ينوبه فيقاؿ للمل الموكل به اقض لعبػدي
حاجته ك التعجلها فاني اشتهي اف اسمع صوته ك نداءق ك اف العبد العدك ﵀ عز ك جل
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يدعو ا﵀ عز ك جل في االمر ينوبه فيقاؿ للمل الموكل به اقػض حاجتػه ك عجلهػا
فاني اكرق اف اسمع نداءق ك صوته قاؿ فيقوؿ الناس م ااعطي هذا اال لكرامته ك المنع
هذا اال لهوانه انتهي ،اقوؿ اذا عرفت مضار سرعة االجابة فالتقنطن من بطئهػا فانػه
خير ل من تعجيلها ك التعجبن من سرعتها فانها ضارة ب ك هي عقوبة عجلػت لػ
هذا ك ما يلحق المؤمن من االنكسار في بطئ االجابة خير له من الدنيا ك ما فيهػا ك لػو
اعطي ك اخذق البطر فانه شر له ك فيه فساد دينه ك ما يصنع المؤمن بما يفسد عليه دينه
ك ركي عن ابيعبدا﵀

اف العبد المؤمن ليدعو ا﵀ عز ك جل في حاجتػه فيقػوؿ

ا﵀ عز ك جل اخركا اجابته شوقا الي صوته ك دعائه فاذا كاف يوـ القيمة قاؿ ا﵀ عز ك
جل عبدي دعوتني فاخ رت اجابت ك ثواب كذا ك كذا ك دعوتني في كذا ك كػذا
فاخ رت اجابت ك ثواب كذا ك كذا قاؿ فيتمني المؤمن انه لميستجب له دعوة في
الدنيا مما يري من حسن الثواب بالجملة يستنبط من اآلية تكرير الدعاء ك االلحاح ك
انه يستجاب المحالة مع التكرير ك االلحاح فينبفي اف يراكد المؤمن ربه فػي الػدعاء
ك يعاكد حتي يطمئن نفسه بالحاجة ك اليحتم علي ربه االجابة بل يسأله ك يقوؿ له اف
رأيت صالح ديني ك دنياي ك اخرتي فػي التعجيػل فعجلػه لػي ك اال فػادخرق ليػوـ ال
فساد لي في شيء من نعمائ .

الخامس :قوله ادعوني يفيد دعوتػه سػبحانه كحػدق ك انػزاؿ الحاجػة اليػه

دكف غيرق ك االعراض عما سواق ك االنقطاع عن غيرق ك االخالص فػي التوجػه اليػه ك
قطع النظر عن غيرق فاف ذل هو المقصود مػن حػرؼ المػتكلم أالتػري انػه لػو قػاؿ
السلطاف لعبدق توجه الي فالمعني اعرض عما سواي ك انقطع عن كػل احػد غيػري ك
التػر معػي غيػري فػاف كػل ذلػ
اخلص في النظر الي ك التلتفت يمينا ك ال شػماال ك ه
معني توجه الي حقيقة فا﵀ تعالي يقوؿ ادعػوني ك شػرط ك قػاؿ اجيػب دعػوة
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الداع اذا دعاف يعني اخلص في التوجه الي ك انقطػع عػن غيػري ك علػم اف حاجتػه
بيدي ك انا القاضي له حاجته فدعاف منقطعا الي فقد ركي عن ابيعبدا﵀
رؽ احدكم فليدع فاف القلب اليرؽ حتي يخلػص ك عنػه

قاؿ اذا

اف اميرالمػؤمنين

قاؿ ك باالخالص يكوف الخالص فاذا اشتد الفزع فالي ا﵀ المفزع ك قاؿ في كصيته
لمحمد بن الحنفية قاؿ ك اخلص في المسئلة لرب فاف بيدق الخير ك الشر ك االعطاء
ك المنع ك الصلة ك الحرماف ك عن ابيعبدا﵀

قاؿ اذا اراد احدكم اف اليسأؿ ربه

شيئا اال اعطاق فلييأس من الناس كلهم ك اليكوف له رجاء اال من عند ا﵀ فاذا علم ا﵀
ذل من قلبه لميسأؿ ا﵀ شيئا اال اعطاق ك ركي اف ا﵀ اكحي الي عيسي

ادعنػي

دعاء الحزين الفريق الذي ليس له م فيث يا عيسي سلني ك التسأؿ غيػري فيحسػن
من الدعاء ك مني االجابة ك اكحي ا﵀ الي موسي يا موسي ما دعوتني ك رجػوتني
فاني ساغفر ل علي ما كاف من ك عن ابيالحسن الرضا

اف اميرالمػؤمنين

كاف يقوؿ طوبي لمن اخلص ﵀ العبادة ك الدعاء ك لم يشفل قلبه بمػا تػري عينػاق ك
لميػػنس ذكػػر ا﵀ بمػػا تسػػمع اذنػػاق ك لم يحػػزف صػػدرق بمػػا اعطػػي غيػػرق ك عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ االبقاء علي العمل حتي يخلص اشد من العمل ك العمل الخالص

الذي التريد اف يحمدؾ عليه احد اال ا﵀ عز ك جل ك سئل عن قوؿ ا﵀ عز ك جل اال
من اتي ا﵀ بقلب سليم قاؿ السليم الذ ي يلقي ربه ك ليس فيه احد سواق قاؿ ك كل
قلب فيه ش اك شرؾ فهو سػاقط ك انمػا ارادكا بالزهػد فػي الػدنيا لتفػرغ قلػوبهم
لآلخرة ك قاؿ في قوؿ ا﵀ حنيفا مسلما قاؿ خالصا مخلصا اليشػوبه شػيء ك عػن
ابيجعفر

قاؿ ما بين الحق ك الباطل اال قلة العقل قيل ك كيف ذل يا بن رسػوؿ

ا﵀ قاؿ اف العبد يعمل العمل الذي هو ﵀ رضا فيريد به غير ا﵀ فلػو انػه اخلػص ﵀
لجاءق الذي يريد في اسرع من ذل ك سمع ابوعبدا﵀
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يقوؿ قاؿ ا﵀ عػز ك جػل

انا خير شري من اشرؾ معي غيري في عمله لماقبله اال ما كاف لي خالصا الي غير
ذل من االخبار ك هي كثيرة.

السادس :تدؿ اآلية الهل الدراية الي امر باطن اخر ك هو اف ا﵀ سػبحانه ذات

احديػػة مسػػتعلية عػػن عرصػػة المخلوقػػات فاليصػػل اليػػه شػػيء ك اليقارنػػه شػػيء ك
اليواجهه شيء ك اليقصدق شػيء اذ كػاف التدركػه االبصػار ك التحػيط بػه خػواطر
االفكار ك التمث له غوامض الظنوف في االسػرار ال الػه اال هػو الملػ الجبػار فاليسػع
احدا من خلقه اف يشير اليه بالطف اشارة اك يعبر عنه بادؽ تعبير التدركه االبصػار ك
هو يدرؾ االبصار ك هو اللطيف الخبير ،كلما ميزتموق باكهامكم في ادؽ معانيه فهو
مخلوؽ مثلكم مردكد اليكم ،انتهي المخلوؽ الي مثله ك الجأق الطلػب الػي شػكله
فاليمكن التوجه الي مػن عػم نػورق ك ظهػورق المتوجػه ك التوجػه ك المتوجػه اليػه ك
القصد ك الفعل ك كل موجود ك اليمكن االخػالص لػه ك انمػا جعػل ا﵀ لنفسػه جهػة
توجه ك خطاب ك كسيلة ك بابا ك هو اشرؼ خلقه ك اكرمه ك اسبقه ك هو من منه البػدء
فانهم كجػه ا﵀ الػذي يتوجػه اليػه االكليػاء

ك اليه االياب ك هو محمد ك اؿمحمد
كما في دعاء ندبة المركي عن الصادؽ

اين باب ا﵀ الذي منه يػؤتي ايػن كجػه

ا﵀ الذي يتوجه اليه االكلياء اين السبب المتصل بين اهل االرض ك السماء ك كما في
زيارة الفدير اشهد ان جنب ا﵀ ك ان باب ا﵀ ك ان كجه ا﵀ الذي اليؤتي اال منه
ك ان سبيل ا﵀ الزيارة ،ك بذل تواتر االخبار ك الزيارات فهم سالـ ا﵀ عليهم كجه
ا﵀ الذي اظهرق في عبادق ك جعلهم جاهه ك جهته فاليمكن الوصوؿ اليه اال بالتوسػل
بهم ك االستشفاع بحقهم ك التقرب بهم ك لعمري ذل من المتواترات في االخبار ك
اآلثار ك قد خفي عن االغيار النه قد غشي اعينهم الفبػار ك اال فػاالمر اكضػح مػن نػار
علي علم فقوله ادعوني نػص للحكمػاء ك العرفػاء فػي التوسػل الػي ا﵀ سػبحانه
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باؿمحمد

ك التقرب بهم اليه ك جعلهم اماـ طلبته فاف الياء لػنفس المػتكلم ك هػم

نفس المتكلم السالـ علي نفس ا﵀ القائمة فيه بالسنن ك هم لساف ا﵀ الناطق عنه في
عبادق فهم المراد من الياء التي لنفس المتكلم فكما اف من احبهم فقد احب ا﵀ ك مػن
ابفضهم فقد ابفض ا﵀ ك من عرفهم فقد عرؼ ا﵀ ك من جهلهػم فقػد جهػل ا﵀ ك اف
معرفتهم معرفة ا﵀ كذل االمر في الدعاء ك االرادات ك االقباؿ ك غيػر ذلػ فقولػه
ادعوني حاصله توسلوا الي بمحمد ك اؿمحمد

ك ادخلوا الي من بػابي حتػي

استجيب لكم ك االخبار في هذا الشرط كثيرة فمػن تفسيرالعسػكري
عن النبي

عػن ابائػه

قاؿ اف ا﵀ سبحانه يقوؿ عبادي من كانت له اليكم حاجة فسألكم بمن

تحبوف اجبتم دعاءق اال فاعلموا اف احب عبادي الي ك اكرمهم لدي محمػد ك علػي
حبيبي ك كليي فمن كانت له الي حاجة فليتوسل الي بهما فاني الارد سػؤاؿ سػائل
يسألني بهما ك بالطيبين من عترتهما فمن سألني بهم فاني الارد دعاءق ك كيػف ارد
دعاء من سألني بحبيبي ك صفوتي ك كليي ك حجتي ك ركحي ك نوري ك ايتي ك بابي
ك رحمتي ك كجهي ك نعمتػي اال ك انػي خلقػتهم مػن نػور عظمتػي ك جعلػتهم اهػل
كرامتي ك كاليتي فمن سألني بهم عارفا بحقهم ك مقامهم اكجبت له مني االجابة ك
كاف ذل حقا عله ي ك االخبار التي كردت في قبػوؿ دعػوات االنبيػاء بالتوسػل بهػم
متجاكزة حد االستفاضة ك هي مذكورة في محالها شايعة ك الحمد ﵀ ك هم الكلمات
التي تلقاها ادـ من ربه ك ابتلي ابرهيم ربه بكلمات ك ما توسل بػه جميػع انبيػاء ا﵀ ك
رسله ك استفتحوا بهم صلوات ا﵀ عليهم ك عن ابيعبدا﵀

كػل دعػاء يػدعي بػه

ا﵀ عزكجل محجوب من السماء حتي يصلي علي محمد ك اؿمحمػد ك عنػه
رجال اتي النبي

اف

فقاؿ يا رسوؿ ا﵀ اجعل ل ثلث صلوتي ال بل اجعل ل نصف

صلوتي ال بل اجعلها كلها ل فقاؿ رسوؿ ا﵀
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اذا تكفي مػػػونة الدنيا ك اآلخرة

ك في حديث اخر سئل ابوعبدا﵀

ما معني اجعل صلوتي كلها ل قاؿ يقدمه بين

يدي كل حاجة فاليسأؿ ا﵀ عز ك جل شيئا حتي يبدء بالنبي فيصلي عليه ثم يسػأؿ
ا﵀ حوائجه ك عنه

من كانت له الػي ا﵀ عزكجػل حاجػة فليبػدأ بالصػلوة علػي

محمد ك اله ثم يسأؿ حاجته ثم يختم بالصلوة علي محمد ك اؿمحمد فػاف ا﵀ عػز ك
جل اكرـ من اف يقبل الطرفين ك يدع الوسط اذا كانت الصػلوة علػي محمػد ك الػه
التحجب عنه الي غير ذل مػن االخبػار المتكػاثرة المتػواترة فصػرؼ قولػه تعػالي
ادعوني استجب لكم دؿ علػي اف المػراد توسػلوا الػي بمحمػد ك اؿمحمػد
فانهم نفسي ك لساني الذي اتكلم بهم ك انهم ترجماني ك قػد امػرتكم اف تػدعوني ك
هم معني ياء المتكلم فاف الياء اسمي ك هم معاني اسػمائي كمػا ركي ك امػا المعػاني
فنحن معانيه ك في الدعاء الل ه م اني اسأل بمعاني جميع ما يدعوؾ به كالة امرؾ ك
الدعاء صريح في انها هم.

الساب  :اصل قولػه سػبحانه ادعػوني يػدؿ علػي اف الػداعي صػفير خاشػع

متذلل ك المدعو كبير سلطاف جليل فاف الدعاء من الداني الي العػالي ال غيػر ك رسػم
كالـ الداني مع العالي غيػر رسػم كػالـ الػداني مػع الػداني اك العػالي مػع العػالي اك
العالي مع الداني ك رسػم تكلػم الػداني مػع العػالي رسػم معػركؼ مػع السػالطين ك
االكابر ك االشراؼ ك له اداب فكيػف اليكػوف فػي الػتكلم مػع ا﵀ اداب فلػو دخػل
سوقة علي السلطاف بفتة ك قاؿ بال تأمل ك مراعاة ادب يا فالف اعطني دينارا ك خرج ك
ذهب اليعطي ابدا ك يستقبح حركته ك قوله البتة ك يكوف مستهجنا بال ارتياب ك اما لو
دخل بادب ك توجه ك تنظيف من ثيابه ك قدـ السػالـ علػي السػلطاف ك المدحػة لػه ك
تقرب اليه باحب عبيدق اليه ك دخل معه ك جلس قريبا منه فػي ظػل حمايتػه ثػم اثنػي
علي السلطاف ك ذكر تقصيرق في خدمته ك اعتػذر ك تػذلل ثػم ذكػر بعػد المقػدمات
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المعدة حاجته ك فقرق ك نعماء السلطاف السابقة ك شكرق ثم قاؿ اني اآلف احتجت الي
دينار ك اريد اف اصرفه في خدمات ك صدقه شفيعه ك سأؿ السلطاف اف يعطيػه التػرد
حاجته البتة ك يعطيه مسئوله بال ش بل لو سأله رياسة ك امارة بادابه اعطاق البتة كمػا
يعطوف فاذا كاف السلطاف الضػعيف هكػذا اداب مسػألته فكيػف اليكػوف لػدعاء ا﵀
الجليل القهار الجبار المقتدر اداب فنفس قوله تعالي ادعوني يعني تكلموا معي
كما ينبفي اف يكلم العبد ربه ك يدعوق فانه الدعاء ك اال فهو ليس بػدعاء ك انمػا امػر ك
حكم اك هزؿ ك لهػو اك غيػر ذلػ ك لػذل ركي عػن ابيعبػدا﵀

ايػاكم اذا اراد

احدكم اف يسأؿ من ربه شيئا من حوايج الدنيا ك اآلخرة حتي يبدأ بالثناء علي ا﵀ عز
ك جل ك المدح له ك الصلوة علي النبػي

ثػم يسػأؿ ا﵀ حوايجػه ك قػاؿ اذا طلػب

احدكم الحاجة فليثن علي ربه ك ليمدحه فاف الرجل اذا طلب الحاجة من السلطاف
هي أ له من الكالـ احسن ما يقدر عليه فاذا طلبتم الحاجة فمجدكا ا﵀ العزيز الجبار ك
امدحوق ك اثنوا عليه تقوؿ يا اجود من اعطي ك يا خير من سئل ك يا ارحم من استرحم
يا احد يا صمد يا من لميلد ك لميولد ك لميكن له كفوا احد يا من لميتخذ صػاحبة ك
الكلدا يا من يفعل ما يشاء ك يحكم ما يريد ك يقضي ما احب يا من يحوؿ بين المرء ك
قلبه يا من هو بالمنظر االعلي يا من ليس كمثله شيء يا سميع ي ا بصػير ك اكثػر مػن
اسماء ا﵀ عز ك جل فاف اسماء ا﵀ عز ك جل كثيرة ك صل علي محمد ك اؿمحمػد ك
قل الل هم اكسع علي من رزق الحالؿ ما اكف به كجهي ك اؤدي به عني امػانتي ك
اصل به رحمي ك يكوف عونا لي علي الحج ك العمرة ك قاؿ اف رجال دخل المسػجد
ثم سأؿ ا﵀ عز ك جل فقاؿ رسوؿ ا﵀

عجل العبد ربه ك جاء اخر فصلي ركعتين

ثم اثني علي ا﵀ عزكجل ك صلي علي النبي فقػاؿ رسػوؿ ا﵀
كتاب علي

سػل تعػط ك مػن

اف الثناء علي ا﵀ ك الصلوة علي رسوله قبػل المسػئلة ك اف احػدكم
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ليأتي الرجل يطلب الحاجة فيحب اف يقوؿ لػه خيػرا قبػل اف يسػأله حاجتػه ك عػن
ابيعبػدا﵀

انما هي المدحة ثم الثناء ثم االقرار بالػذنب ثػم المسػئلة انػه كا﵀
اذا اردت اف تدعو ا﵀ فمجدق ك احمدق ك

ماخرج عبد من ذنب اال باالقرار ك قاؿ
سب حه ك هل له ك اثن عليه ك صل علي النبي

ثم سل تعط ك قيػل البيعبػدا﵀

قلت ايتاف في كتاب ا﵀ عز ك جل اطلبهما فالاجدهما قاؿ ك ما هما قيل قوؿ ا﵀ عز ك
جل ادعوني استجب لكم فندعوق ك النري اجابة قاؿ أفتري ا﵀ عز ك جل اخلف
كعدق قيل ال قاؿ فمم ذل قيل الادري قاؿ لكني اخبرؾ من اطاع ا﵀ عز ك جل فيما
امرق ثم دعاق من جهة الدعاء اجابه قيل ك ما جهة الدعاء قاؿ تبدأ فتحمد ا﵀ ك تذكر
نعمه عندؾ ثم تشكرق ثم تصلي علي النبي

ثم تذكر ذنوب فتقر بها ثم تستففر

منها فهذا جهة الدعاء ثم قاؿ ك ما اآلية االخري قيل قوؿ ا﵀ عز ك جل ك مػا انفقػتم
من شي ء فهو يخلفه ك هو خير الرازقين ك اني انفق ك الاري خلفػا قػاؿ أفتػري ا﵀
عز ك جل اخلف كعدق قيل ال قاؿ فمم ذل قيل الادري قاؿ لو اف احدكم اكتسػب
الماؿ من حل ه ك انفقه في حل ه لمينفق درهما اال اخلف ك عن ابيعبػدا﵀

كػل

دعاء اليكوف قبله تحميد فهو ابتر انما هو التحميد ثم الثناء قيل ماادري ما يجزي من
التمجيد ك التحميد قاؿ تقوؿ الل هم انت االكؿ فليس قبل شيء ك انت اآلخر فليس
بعدؾ شي ء ك انت الظاهر فليس فوق شي ء ك انت الباطن فلػيس دكنػ شػيء ك
انت العزيز الحكيم ك مػن كتػاب اميرالمػؤمنين

اف المدحػة قبػل المسػئلة فػاذا

دعوت ا﵀ عز ك جل فمجدق قيل كيف امجدق قاؿ تقوؿ يا مػن هػو اقػرب الػي مػن
حبل الوريد يا فعاال لما يريد يا من يحوؿ بين المرء ك قلبه يا من هو بالمنظر االعلي
يا من ليس كمثله شيء انتهي ،اقوؿ ك اني ك الحمد ﵀ جربت هذق اآلداب ك راعيتها
في بعض دعواتي فلماقم من مجلسي اال باالستجابة ك الحمد ﵀ رب العالمين.
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الثعامن :تحصيل المعرفة با﵀ عز ك جل فانه يقػوؿ ادعػوني فمػن اليعرفػه
كيف يدعوق ك هو ضاؿ جاهل فلعله يدعو غيرق فكيف يسػتجاب لػه ك هػو اليػدري
من يدعو ك ما صفته ك نعته ك اليدري الي من يتوجه ك الي من يتقرب ك اغلب ما يػرد
من الدعاء الجل عدـ المعرفة با﵀ ك اف ﵀ عػز ك جػل طريػق معرفػة مػن عرفػه مػن
طريقها فقد عرفه ك من عرفه من غير طريقها لميعرفه ك مػن لميعرفػه لميقػدر علػي
التوجه اليه ك من لميتوجه اليه اليستحق االستنارة ك االستفاضة ك من لميستنر بنػورق
ك لميسػػتفض مػػن فضػػله اليسػػتحق االسػػتجابة ك اليسػػتجاب لػػه البتػػة فػػركي اف
الصادؽ

قرأ أمن يجيب المضطر اذا دعاق فسئل ما بالنا ندعو فاليسػتجاب لنػا

فقاؿ النكم تدعوف من التعرفوف ك تسأ لوف ما التفهموف فاالضطرار عين الػدين ك
كثرة الدعاء مع العمي عن ا﵀ من عالمات الخذالف ك من لميشهد ذلة نفسه ك قلبه ك
سرق تحت قدرة ا﵀ حكم علي ا﵀ بالسؤا ؿ ك ظن اف سؤاله دعاء ك الحكم علي ا﵀
من الجرأة علي ا﵀ انتهي ،ك المعرفة معرفتاف عامة ك خاصة اما العامة فهي مػا يظنػه
اليهود ك النصاري ك الناصب انه عرفه بانه الخالق الػرازؽ هكػذا عميانػا ك اف هػي اال
محض توصيف لفظي ك خيالي ك هي الشػايعة فػي جميػع االعصػار ك االمصػار ك امػا
المعرفة الخاصة فهي المخصوصة بالمؤمنين العػارفين ك هػي نحػو معرفػة محمػد ك
اؿمحمد

ركي في الكافي عن ابيجعفر

انه قاؿ انما يعبد ا﵀ من يعرؼ ا﵀

فاما من اليعرؼ ا﵀ فانما يعبدق هكذا ضالال قيل جعلت فػداؾ فمػا معرفػة ا﵀ قػاؿ
تصػػديق ا﵀ عػػز ك جػػل ك تصػػديق رسػػوله ك مػػواالة علػػي ك االئتمػػاـ بػػه ك بائمػػة
الهدي

ك البراءة الي ا﵀ من عدكهم هكذا يعرؼ ا﵀ عز ك جل ك عن علػي

نحػػن االعػػراؼ الػػذين اليعػػرؼ ا﵀ عزكجػػل اال بسػػبيل معرفتنػػا ك فيػػه عػػن
ابيعبدا﵀

بعبادتنا عبد ا﵀ ك لوال نحن ماعبد ا﵀ ك عن ابيجعفر
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بنا عبد ا﵀

ك بنا عرؼ ا﵀ ك بنا كحد ا﵀ تبارؾ ك تعالي ك محمد حجاب ا﵀ تبارؾ ك تعالي انتهي
الي غير ذل من االخبار ك صريح اآلثار الهل االعتبار فمن دعا ا﵀ كمػا عاهػد عليػه
ا﵀ يوـ الذر ك امتثل امرق ك اتي البيوت من ابوابها يستجاب له فػاف ا﵀ سػبحانه كمػا
قاؿ ادعوني استجب لكم قاؿ اكفوا بعهدي اكؼ بعهدكم فمن كفي ﵀ كفي
انه قيل له اف ا﵀ يقوؿ ادعوني استجب لكم ك انا

ا﵀ له ك اال فال فعن الصادؽ

ندعو فاليستجاب لنا فقاؿ النكم التوفوف بعهدق ك اف ا﵀ يقوؿ اكفوا بعهدي اكؼ
بعهدكم كا﵀ لو كفيتم ﵀ لوفي لكػم انتهػي ،ك اي عهػد كػاف اعظػم مػن معرفتػه
سبحانه ك هي اكؿ العبادة ك اشرفها ك اعظمها ك معرفته سبحانه الذي اخذ عليه العهػد
هكذا كما كرد عن اهل البيت
ا﵀ في ارضه فعن علي

فانه قاؿ ك أتوا البيوت من ابوابها ك هم ابواب

نحن البيوت التي امر ا﵀ اف يؤتي ابوابها نحن باب ا﵀ ك

بيوته التي يؤتي منه فمن تابعنا ك اقر بواليتنا فقد اتي البيوت من ابوابها ك من خالفنا
ك فض ل علينا غيرنا فقد اتي البيوت من ظهورها اف ا﵀ لو شاء عػرؼ النػاس نفسػه
حتي يعرفوق ك يأ توق من بابه ك لكن جعلنا ابوابه ك صراطه ك سبيله ك بابه الذي يؤتي
منه قاؿ فمن عدؿ عن كاليتنا ك فضل علينا غيرنا فقد ا تي البيوت من ظهورها ك انهم
عن الصراط لناكبوف انتهي فالمعرفة المأخوذ الميثاؽ عليها هي مػا يعػرؼ ا﵀ بهػم
كما في الزيارة من اراد ا﵀ بدء بكم ك من كح دق قبل عنكم ك من قصدق توجه بكم
كفي اخري من عرفهم فقد عرؼ ا﵀ ك من جهلهػم فقػد جهػل ا﵀ فمػن عػرؼ ا﵀
هكذا ك دعاق علي ما مر ك يأتي يستحق االجابة ك اليخلف ا﵀ كعدق ك اال فاليسػتحق
فاف استجاب له فاستدراج ك ابػتالء خػارج قػرف بدعوتػه فتنػة ك اف لميسػتجب فهػو
الذي اليستحق شيئا.
ك سبيل معرفة ا﵀ بمحمد ك اؿمحمد
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هو ما مػن ا﵀ عػز ك جػل علػي اهػل

هػػذق االعصػػار باقامػػة المنػػار ك بػػث االنػػوار باظهػػار صػػفوة العلمػػاء االخيػػار ك قػػادة
الحكماء االبرار ك نقػاكة العرفػاء ك اهػل االسػرار الشػيخ االكحػد الشػيخ احمػد بػن
زينالدين االحسائي اعلي ا﵀ مقامه ك رفع في الخلد اعالمه فشرح ك اكضح ك بي ن ك
افصح ك من بعدق من تالمذته كث ػر ا﵀ امثػالهم فجػزاق ا﵀ عػن االسػالـ ك المسػلمين
خير جزاء المحسنين ها ك كتبنا فػي اآلفػاؽ مشػهورة ك اثارنػا فػي االطػراؼ منثػورة
يتصػػفحها العػػالم ك الجاهػػل ك النػػاقص ك الكامػػل ك يعرفػػوف انػػا نحػػن مشػػي دكا هػػذق
المباني ك المعربوف عن هذق المعاني فلل ه الحمد ك له الشكر علي ما من علينػا ك اليػه
هدانا ك ماكنا لنهتدي لوال اف هدانا ا﵀ ك صلي ا﵀ علي محمد ك اؿمحمػد الطيبػين ك
ال حوؿ ك ال قوة اال با﵀ العلي العظيم بالجملة من اراد تلػ المعرفػة فعليػه بمطالعػة
تل الكتب الموضوعة لهذا الفن ك ليس هيهنا موضع تفصيلها ك هػذق المعرفػة هػي
التي افصح عنه اميرالمؤمنين

في حديث النورانيػة فقػاؿ اف معرفتػي بالنورانيػة

هي معرفة ا﵀ عز ك جل ك معرفة ا﵀ عز ك جل معرفتػي الخبػر ،فالشػرط الثػامن اف
يدعو من يعرؼ فانه اليمكن دعوة من اليعرفػه ك مػن دعػا مػن اليعػرؼ اليسػتحق
اجابة البتة فالبد من تحصيل المعرفة با﵀ عز ك جل اكال ثم معرفة معاني ما يدعو به ثانيػا
ثم معرفة االبواب التي يدخل الي ا﵀ منها ثالثا ثم معرفة االماـ الػذي يقتػدي بػه ك يأخػذ
عنه رابعا ك لو عددت ل االركاف ك النقباء ك النجباء لماتعديت ك لكن لكل كػالـ كقػت
ك اهل الكل ما يعلم يقاؿ ك ال كل ما يقاؿ حاف كقته ك ال كل ما حاف كقته حضر اهله.

فاقولّالتاس  :نفس قولػه ادعػوني ك طلػب االمتثػاؿ مػن العبػد ك كجػوب

االمتثاؿ عليه تقتضي اف يعرؼ الداعي معاني ما يدعو به ربه من االسماء ك الصػفات
فلو لميعرؼ معاني ما يدعو به ك دعا هكذا عميانا اليستحق من ا﵀ االجابة ك ليسػت
لػػه بحػػتم فػػاف اسػػتجاب ا﵀ تعػػالي فمػػن فضػػل اك اسػػتدراج ك اف لميسػػتجب لػػه
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فباستحقاؽ ك انا قد شرحنا هذا المقاـ في ساير كتبنػا كالفوايػد ك الفطػرة السػليمة ك
غيرها ك البد ك اف نشير هيهنا الي ما يتيسر.
اعلم اف المعني بمعني ما يظهر مػن الشػيء ك معنػي اللفػظ مػا يظهػر منػه عنػد
التنطق ك يقاؿ للنبات معني االرض النه يظهر منها ك يشير الػي هػذا المعنػي مػا ركي
في الحديث اما المعاني فنحن معانيه ك ظاهرق فيكم فػالمعني هػو الػذي يظهػر مػن
الشيء ك معاني ا﵀ ظواهرق في الخلق ك معاني اسمائه ما يظهػر مػن اسػمائه تعػالي ك
يراد منه ك يقصد ك يكػوف فػي االسػم كػالركح فػي الجسػد فػاف المعنػي فػي اللفػظ
كالركح في الجسد ك ذات ا﵀ عز ك جل اليكوف فػي اللفػظ كػالركح فػي الجسػد ك
الركح جسد رقيق ك الجسد ركح غليظ ك البد فيما بينهما من المناسػبة ك االرتبػاط ك
ا﵀ سبحانه اجل مػن جميػع ذلػ فهػم سػالـ ا﵀ علػيهم معػاني ا﵀ الف ا﵀ سػبحانه
احتجب بهم ك اظهرهم خليفة لػه فػي ارض االمكػاف كمػا ركي ك هػو المحتجػب ك
نحن حجبه ك ركي في صفة النبي اقامه مقامه فػي سػاير عوالمػه فػي االداء اذ كػاف
التدركه االبصار الخطبة ،فهم ظواهر ا﵀ في خلقه بهم ظهر لعبػادق ك بهػم تجلػي ك
منهم نطق ك نظر ك سمع ك بطش ك اعطي ك منع ك هم معاني اسمائه فػاف اللفػظ صػفة
المعني ك تنزله ك البد لللفظ من معنػي يناسػبه ك يصػدؽ عليػه ك ذات ا﵀ عػز ك جػل
اجل من ذل فهم معاني االسماء ك الصفات كما في دعاء رجب الل هػم انػي اسػأل
بمعاني جميع ما يدعوؾ به كالة امرؾ الي اف يقوؿ يعرف بهػا مػن عرفػ الفػرؽ
بين ك بينها اال انهم عبادؾ ك خلق فتقها ك رتقها بيدؾ بدؤها من ك عودها اليػ
فهم سالـ ا﵀ عليهم معاني جميع ما يدعي ا﵀ عز ك جل به كما قاؿ ابوجعفر

في

حديث جابر اما المعاني فنحن معانيه ك نحن جنبه ك يدق ك لسانه ك امرق ك حكمػه ك
علمه ك حقه اذا شئنا شاء ا﵀ ك يريد ا﵀ ما نريػدق فػنحن المثػاني الػذي اعطانػا ا﵀
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نبينا

ك نحن كجه ا﵀ الذي يتقلب في االرض بين اظهػركم فمػن عرفنػا فامامػه

اليقين ك من جهلنا فامامه سجين ك لو شئنا خرقنا االرض ك صعدنا السماء ك اف الينػا
اياب هذا الخلق ثم اف علينا حسابهم الخبر.
ك المراد بمعاني االسماء ك معػاني ا﵀ علػي نهػج االجمػاؿ اف للشػيء مقػامين
مقاـ عين ك حقيقة ك مقاـ ظهور ك صفات كما اف زيدا له ذات ك عين ك حقيقة بها هػو
هو اليذكر معه فيها غيرق ك له صفات ك معاف ك ظواهر ككتابتػه ك خياطتػه ك علمػه ك
قدرته ك ساير صػفاته ك لػذل اصػطلح فػي هػذق االلفػاظ انهػا اسػماء معػاف ال ذات
مستقلة ك اما زيػد فهػو اسػم ذات يػدؿ علػي ذات مسػتقلة ك كػذل ﵀ تعػالي معػاف
ظاهرة ك هي رحمته التي كسعت كل شيء ك قدرتػه المسػتطيلة علػي كػل شػيء ك
علمه الذي احاط بكل شيء ك جودق الذي عػم كػل شػيء ك هكػذا ك هػم سػالـ ا﵀
عليهم هم تل المعاني فانهم التجلي االعظم ك الخلق االكؿ االكرـ اليفوقهم فايق ك
اليلحقهم الحق ك اليسبقهم سابق ك اليطمػع فػي ادراؾ مقػامهم طػامع فػال معنػي ﵀
سبحانه يسبقهم ك ال ظاهر يفوقهم فهم معاف ا﵀ ك كجهه الظاهر بين ظهرانػي الخلػق
علي تفصيل ليس هيهنا مقاـ بيانه ك المعوؿ علي ساير كتبنا فمن لميعػرؼ معنػي مػا
يدعو ك اليعرؼ مواقع الصفات ك اليعرؼ معني قوله يا رحمن يا رحيم يا رازؽ مثال
كيف يستحق االجابة فاف استجاب ا﵀ فانما هو من فضله ك جودق ال من حيث الوعد
ك االستحقاؽ الذي حكم به في كتابه فصرؼ قوله ادعوني يدؿ علي اف يشعركا
ك يفهموا معني ما يدعوف ك يقولوف فلو قاؿ سلطاف لعبػدق سػلني اعطػ لػيس معنػاق
اذكر كلمات التعرفها ك التدري معناها فافهم فانت اذا قلت يا رحيم ينبفػي اف تعلػم
اف المراد منه هو ا﵀ كحدق ال شري له اال اف هذا االسم من اسماء المعػاني ك موقعػه
الرحمة الشاملة للمؤمنين ك هي هم ك بػالمؤمنين رءكؼ رحػيم كمػا انػ تقػوؿ يػا
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قاعد ك تعني زيدا ال غيرق اال اف هذا االسم من اسماء المعػاني ك موقعػه قعػود زيػد ك
فوؽ القعود ال قاعد ك ال قعود ك انما زيد قاعػد عنػد القعػود ك فػي حػدق ك علػي هػذق
فقس ما سويها.

العاشعر :نفس قوله ادعوني يدؿ علي لزكـ معرفة االبواب فاف السلطاف اذا

قاؿ سلوني اعطكم ك ادعوني اجبكم نفس امرق يػدؿ علػي اف ايتػوني ك قفػوا ببػابي
الذي فتحت علػي كجهكػم يخػرج منػه الػيكم عطايػاكم فانػه المعتػاد المعػركؼ ك
اليسئل السلطاف ك اليؤتي من غير بابه ك اليعطي من غير بابه الذي جعله لعطاق حتي
انه لو جعل السلطاف لقصرق ابوابا ك ينفق من باب الدراهم ك من باب االكسػية ك مػن
باب االطعمة ك هكذا ك قاؿ سلوني الدرهم اعطكم فمعناق المعػركؼ فػي العػادة اف
قفوا علي باب الدراهم ك سلوني اعطكم الدراهم ك لو قاؿ سلوني االكسػية اعطكػم
فمعناق المعركؼ في العادة اف قفوا علػي بػاب االكسػية ك اسػألوني اياهػا اعطكػم ك
هكذا فانه عي ن لكل عطاء بابا معينا ك كذل اذا قاؿ ا﵀ تعالي ادعوني يريد به اف
قفوا علي بابي الذي فتحت عموما ك خصوصا ك اسألوني اعطكػم هػذا ك يػنص عليػه
في موضع اخر ك يقوؿ ك أ توا البيوت من ابوابها فالبد ك اف تعرؼ بػاب العطيػة ك
االستجابة ك هو هم سالـ ا﵀ عليهم بال ش فانهم السبب االعظم ك الباب المبتلي به
الناس ك النبي هو السور الػذي ضػرب بػين الخلػق ك بػين ا﵀ فانػه المحتجػب ك هػو
حجابه ك له باب قاؿ انا مدينة العلم ك علي بابها ك باب ذل السور بػاب ا﵀ المبتلػي
به الناس ك الباب الذي خرج منه الي عالم االمكاف جميع مػا بػرز مػن امػر االزؿ ،اف
ذكر الخير كنتم اكله ك اصله ك فرعػه ك معدنػه ك مػأكاق ك هػم اكليػاء الػنعم ك البػاب
االكسع االعظم فاليخرج من ا﵀ شيء الي خلقه اال مػنهم ك اليصػعد الػي ا﵀ تعػالي
شيء اال بهم فمن لميعرؼ باب المراد فهو من اهل االلحاد ك اليناؿ مطلبه من خالق
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العباد علي نهج االستحقاؽ ك الوعد الذي ال خلف فيه فلربمػا ينػاؿ مػا كعػد ك لربمػا
لمينل النه لميوؼ بعهد ا﵀ الذي عاهد به خلقه يوـ الذر حيث اخذ علػيهم الميثػاؽ
افيوحدكق ك يعرفوا معانيه ك ابوابػه ك يػدعوق كمػا امػر ك يػذكركق كمػا هػدي فلمػا
لميػػوؼ بعهػػد ا﵀ اليجػػب كفػػاء ا﵀ لػػه بمػػا كعػػد فانػػه قػػاؿ اكفػػوا بعهػػدي اكؼ
بعهدكم فينبفي اذا قلت يا رازؽ اف تعرؼ انهم الباب الذي يخػرج ا﵀ منػه ارزاؽ
الخاليق اليهم فتتوجه الي الباب ك تذكر اسػم الػرازؽ ك تعػرؼ البػاب بشخصػه ثػم
تعرؼ معني الرازؽ ثم تتوجه الي ا﵀ ك تنقطع اليه عن نفس ك حاجت ك من سػوي
ا﵀ سبحانه فتطلب الرزؽ من باب الرزؽ من ا﵀ سبحانه ك تصػفه بمعنػي الػرازؽ ك
تثني عليه به ك تسأله منه فح ترزؽ البتػة علػي نهػج االسػتحقاؽ ك اذا قلػت يػا رحػيم
تعرؼ انهم الباب الػذي باطنػه فيػه الرحمػة ك انػه اليصػل الػي احػد رحمػة اال بهػم
فتتوجه الي الباب ك تذكر اسم الػرحيم فتعػرؼ البػاب ك تقصػد المعنػي ك تريػد ا﵀
سبحانه فح ترحم علي نهج االستحقاؽ ك التحسبن ا﵀ مخلف كعدق رسله ك هكذا.

ىعشر :لما كجدنا ا﵀ سبحانه يقوؿ ادعوني اسػتجب لكػم اف الػذين
الحاد ّ

يستكبركف عن عبادتي عرفنا اف الدعاء المأموربػه هػو العبػادة فالبػد ك اف تقصػد
بدعائ عبادة ا﵀ سبحانه ك تقصد به التقرب الي ا﵀ سبحانه ك التجعػل ا﵀ كقػدح
الراكب يعل قه علي داب ته يشربه اذا عطػش ك اف لميعطػش يتركػه كراء ظهػرق فانػت
تدعو ا﵀ اذا كاف ل حاجة ك اال فالتذكرق ابدا ك التدعوق أالتسػمعه اطلػق القػوؿ ك
لميقل ادعوني عند حاجتكم فاذ لميقيد عرفنا انه يريد دكاـ الدعاء ك استمرارق علي
جهة العبادة ك قصد القربة فاذا كاف قصدؾ العبادة ك القربة تسأله دائما سواء كاف ل
المسئوؿ اـ لميكن استجاب ل اـ لميستجب أالتري النبي

يقوؿ دائما اهػدنا

الصراط المستقيم مع انه مهدي ك انما كاف ذل الجل العبػادة ك الجػل اف تعػرؼ
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النفس انها محتاجة الي ربها فيما تملكه ك فيما التملكػه ك هػو المالػ لمػا مل كهػم ك
القادر علي ما اقدرهم عليه فالبد ك اف تجعل الدعاء عبػادة ك تجعلهػا خالصػة ﵀ رب
العالمين ك اليكوف قصدؾ من دعائه حصوؿ الحاجة مطلقا فاف من كاف قصػدق ذلػ
يترؾ الدعاء بعد حصوؿ الحاجة ك قد جعػل ا﵀ جهػة عبادتػه ال معبػودق فلػو حصػل
مطلوبه من غير ا﵀ لدعا غير ا﵀ ك من كاف قصدق العبادة يسأؿ قربة الي ا﵀ ما يملكه
ك ما اليملكه علي نهج سواء ك اليبػالي اسػتجاب ا﵀ لػه اـ لميسػتجب فانػه قػد دعػا
الجل العبادة ال االجرة ك يدؿ علي هذق الجملة من االخبار ما ركاق في الوسػائل عػن
ابيجعفر

في حديث ك ما احد ابفض الي ا﵀ عز ك جل ممن استكبر عن عبادته

ك اليسأؿ ما عندق ك عن النبػي

لتسػئلن ا﵀ اك ليفضػبن علػيكم ك عػن البػاقر

التمل من الدعاء فانه من ا﵀ بمكاف ك قيل البيجعفر
من شيء افضل عند ا﵀ من اف يسأؿ ك يطلب ما عندق ك قاؿ
ك عن ابيعبدا﵀

اي العبادة افضل فقاؿ مػا
افضل العبادة الدعاء

عليكم بالػدعاء فػانكم التتقربػوف بمثلػه ك التتركػوا صػفيرة

لصفرها اف تدعوا بها اف صاحب الصفار هو صاحب الكبار ك عن النبي

الػدعاء

مخ العبادة ك ما من مؤمن يدعو ا﵀ اال استجاب له اما اف يعجل له في الدنيا اك يؤجل
له في اآلخرة ك اما اف يكف ر عنػه مػن ذنوبػه بقػدر مػا دعػا مػا لميػدع بمػأثم ك قػاؿ
ابوعبدا﵀

لميسر ادع ك التقل اف االمر قد فرغ منه اف عند ا﵀ عز ك جػل منزلػة

التناؿ اال بمسئلة ك قاؿ
ابيعبدا﵀

ادع ك التقل قد فرغ من االمر فاف الدعاء هو العبادة ك عن

من تقدـ في الدعاء اسػتجيب لػه اذا نػزؿ بػه الػبالء ك قيػل صػوت

معركؼ ك لم يحجب عن السماء ك من لميتقدـ في الدعاء لميستجب له اذا نزؿ به
البال ء ك قالت الملئكة اف ذا الصوت النعرفه انتهي ،بأبي هم ك امي من ذكي بالغػة
اليقدر احد اف يعبر عن المطالػب مثػل مػا عبػركا ك قػاؿ
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اف الػدعاء فػي الرخػاء

يستخرج الحوائج في البالء ك قاؿ من سر ق اف يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء
في الرخاء ك قاؿ من تخوؼ بالء يصيبه فتقدـ فيه بالدعاء لميرق ا﵀ ذل البالء ابدا
ك عن النبي

احفظ ا﵀ يحفظ احفظ ا﵀ تجدق امام تعرؼ الي ا﵀ في الرخاء

يعرف في الشدة ك عن علي

ما المبتلي الذي اشتد به البالء باحق الػي الػدعاء

من المعافي الذي اليأمن البالء ك عن علي بػن الحسػين

لػمار مثػل التقػدـ فػي

الدعاء فاف العبد ليس تحضرق االجابة في كل ساعة ك عن ابيعبدا﵀

انػه سػئل

أليس يقوؿ ا﵀ ادعوني استجب لكم ك قد نري المضطر يدعوق ك اليجػاب لػه ك
المظلوـ يستنصرق علي عدكق فالينصرق قاؿ كيح مايدعو احد اال استجاب لػه امػا
الظالم فدعاؤق مردكد الي اف يتو ب ك اما المحق فاذا دعاق استجاب له ك صرؼ عنه
البالء من حيث اليعلمه اك ادخر له ثوابا جزيال ليوـ حاجته ك اف لميكن االمر الذي
سأؿ العبد خيرا له اف اعطاق امس عنه ك المػؤمن العػارؼ بػا﵀ ربمػا عػز عليػه اف
يدعوق فيما اليدري أصواب ذل اـ خطاء ك عنه

اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي ليمن علي

عبدق المؤمن يوـ القيمة فيأمرق اف يدنو منه فيدنو حتي يضع كفه عليه ثم يعرفه مػا
انعم به عليه يقوؿ له ألم تدعني يوـ كذا ك كذا فاجبت دعوت ألمتسألني يوـ كذا ك
كذا فاعطيت مسألت ألم تستفث بي يوـ كذا ك كذا فاغثت ألمتسأؿ ضػر كػذا ك
كذا فكشفت ضرؾ ك رحمػت صػوت ألمتسػألني مػاال فمل كتػ ألمتسػتخدمني
فاخدمت ألم تسألني اف ازكج فالنة ك هي منيعة عنػد اهلهػا فزكجناكهػا فيقػوؿ
العبد بلي يا رب اعطيتني كل ما سألت ك كنت اسأل الجنة فيقوؿ ا﵀ فاني كاهب
ل ما سألتنيه الجنة ل مباحا ارضيت فيقوؿ المؤمن نعػم يػا رب ارضػيتني ك قػد
رضيت فيقوؿ ا﵀ له عبدي اني كنت ارضي اعمال ك انا ارضي ل احسن الجزاء
فاف افضل جزائي عندؾ اف اسكن الجنة ك هو قوله ادعوني استجب لكم اآلية،
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ك عن ابيعبدا﵀

اليزاؿ المؤمن بخيػر ك رجػاء رحمػة مػن ا﵀ مػا لميسػتعجل

فيقنط ك يترؾ الدعاء قيل كيف يستعجل قاؿ يقػوؿ قػد دعػوت منػذ كػذا ك كػذا ك
مااري االجابة ك عنه

اف العبد اذا دعا لميزؿ ا﵀ تبػارؾ ك تعػالي فػي حاجتػه مػا

لميستعجل ك عن زينالعابدين

الذنوب التػي تػرد الػدعاء سػوء النيػة ك خبػث

السػػريرة ك النفػػاؽ مػػع االخػػواف ك تػػرؾ التصػػديق باالجابػػة ك تػػأخير الصػػلوات
المفركضات حتي تذهب اكقاتها ك ترؾ التقرب الي ا﵀ عز ك جل بالبر ك الصدقة ك
استعماؿ البالء ك الفحش في القوؿ ك سئل الباقر

كثػرة القػراءة افضػل اـ كثػرة

الدعاء فقاؿ كثرة الدعاء افضل ثم قرأ قل مايعبؤ بكم ربي لوال دعاؤكم .

بالجملة الػدعاء بنفسػه عبػادة ك ينبفػي اف تػدعو ا﵀ الجػل انػه رب ينبفػي اف
يتذلل العبد عندق ك التقصد بدعائ ان تعلمه حاجت بل تقصد بػذكر الحػوائج ك
بث ها اف التطفي نفس ك تتذكر فقرها ك حاجتها الي ما لها ك ما ليس لها ك انها التمل
مع ا﵀ شيئا ك تقصد بدعائ الخضوع ك الخشوع فاف اعطي ما سألت فله الحمد علي
ما انعم ك اف لميعط فله الحمد علي ما لميعط ما يضرؾ ك الينفع فانه اعلم بضػرؾ ك
نفع فقد ركي عن علي

رب امر حرص االنساف عليه فلما ادركه كد اف لميكن

ادركه ك ركي عن احمد بن محمد بػن ابينصػر قػاؿ قلػت البيالحسػن الرضػا
جعلت فداؾ اني قد سألت ا﵀ حاجة منذ كذا ك كذا سنة ك قد دخل قلبي من ابطائهػا
شػيء قػاؿ يػػا احمػد ايػػاؾ ك الشػيطاف اف يكػوف لػػه عليػ سػػبيل حتػي يقنطػ اف
اباجعفر

كاف يقوؿ اف المؤمن يسأؿ ا﵀ عز ك جػل حاجػة فيػؤخر عنػه تعجيػل

اجابته حبا لصوته ك استماع نحيبه ثم قػاؿ كا﵀ ما اخر ا﵀ عز ك جل عن المؤمنين ما
يطلبوف من هذق الدنيا خير لهم مما عجل لهم فيها ك اي شيء الدنيا اف اباجعفر
كاف يقوؿ ينبفي للمؤمن اف يكوف دعاؤق في الرخاء نحوا من دعائه في الشدة ليس
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اذا اعطي فتر فالتمل الدعاء فانه من ا﵀ عز ك جل بمكاف ك علي بالصػبر ك طلػب
الحالؿ ك صلة الرحم ك ا ياؾ ك مكاشفة الناس فانا اهل بيت نصل من قطعنا ك نحسن
الي من اساء الينا فنري كا﵀ في ذل العاقبة الحسنة اف صاحب النعمة في الدنيا اذا
سأؿ فاعطي طلب غير الذي سأؿ ك صفرت النعمة في عينه فاليشبع من شيء ك اذا
كثرت النعم كاف المسلم من ذل علي خطر للحقوؽ التي تجب عليه ك مػا يخػاؼ
عليه من الفتنة فيها اخبرني عن لو اني قلت ل قوال أكنت تثق به منػي فقلػت لػه
جعلت فداؾ اذا لماثق بقول فبمن اثق ك انت حجة ا﵀ علػي خلقػه قػاؿ فكػن بػا﵀
اكثق فان علي موعد من ا﵀ أليس ا﵀ عز ك جل يقوؿ ك اذا سػأل عبػادي عنػي
فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاف ك قاؿ التقنطوا من رحمة ا﵀ ك قاؿ ك
ا﵀ يعدكم مففرة منه ك فضال فكن با﵀ عز ك جل اكثق من بفيرق ك التجعلوا في
انفسكم اال خيرا فانه مففور لكم ك قيل البيعبدا﵀
يؤخر قاؿ نعػم عشػرين سػنة ك قػاؿ

يستجاب للرجل الدعاء ثم

كػاف بػين قػوؿ ا﵀ عزكجػل قػد اجيبػت

دعوتكما ك بين اخذ فرعوف اربعوف عاما ك قاؿ

اف المؤمن ليدعو فيؤخر اجابته

الي يوـ الجمعة انتهي ،ك لعل قد سمعت تأخر ظهور حاجة نػوح

سػنين ك هػو

مستجاب الػدعوة ك كػذا تػأخر ظهػور حاجػات االنبيػاء ك االكليػاء ك هػم مسػتجابوا
الدعوة فالينبفي للمؤمن اف يترؾ الدعاء اذا لمير استجابة اك يتوقع حصػوؿ الحاجػة
في مكاف هذا.
ك لنا في ذل تحقيق اخر ك هو اف المػؤمن حاجاتػه مختلفػة فلػرب حاجػة قػد
تعلق بها المشية ك االرادة ك القدر ك القضاء ك هي كاقفة في باب االمضاء ك لميتحقػق
مقتضيها فاذا دعا المؤمن لها كقعت فػي سػاعته ك لػرب حاجػة هػي كاقفػة فػي بػاب
القدر ك لميتحقق مقتضيها فاذا دعا المؤمن ك تحقق المقتضي تعلق بها القػدر ك البػد
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من دكراف افالؾ االقدار عليها حتي تتم مقاديرها ك تصلح لتعلق االمضاء بهػا ك لػرب
حاجة هي كاقفة في باب االرادة اك المشية ك لمتتعلق بها مشية اصال فاذا سػأؿ العبػد
ربػػه البػػد ك اف يػػدكر عليػػه افػػالؾ المشػػية ك االرادة ك القػػدر ك القضػػاء حتػػي تصػػلح
للظهور في عرصة االمضاء ك لكل دكر بحسب العادة اكقػات معلومػة ك اجػاؿ معينػة
البد ك اف تتأخر الحاجة حتي تدكر عليها فالجػل ذلػ تتػأخر الحاجػات فػي العػادة
أالتري انه اذا سألت رب كلدا البد ك اف يزكج ا﵀ زكجة ك يوفقػ للوقػاع معهػا
ثم يخلق في رحمها كلدا ك يبقي فيها الي تسعة اشهر حتي يصلح للخركج في عرصة
االمضاء ك يكوف ل كلد فاذا تػأخر عنػ حصػوؿ الولػد اليجػوز لػ القنػوط ك ا﵀
سبحانه متوجه الي قضاء حاجت ك ادارة افالؾ مشيته ك ارادته ك قدرق ك قضائه عليها
فثق بوعد ا﵀ سبحانه ك اعلم انه اليخلف الميعاد ك اذا دعوت فهو متوجه الػي قضػاء
حاجت اال اف لكل شيء في تماـ كينونته اجال اليعػدكق ك كقتػا اليتجػاكزق بحسػب
العادة ك احسن ظنػ بربػ بػل اقػوؿ حصػوؿ الحاجػات بالػدعوات بػال مهلػة مػن
خوارؽ العادات ك اليقع اال من نبػي اك كصػي نبػي الل هػم اال فػي الشػق االكؿ الػذي
ذكرنا من كوف الشيء كاقفا في باب االمضػاء فانػه لعلػه يقػع بػال مهلػة فاليقنطن ػ
الشيطاف ك احسن الظن بالواهب المناف ك نفصل ذل في عنواف اخر.

ىعشعر :نفس قوله سبحانه ادعوني استجب لكػم يقتضػي حسػن الظػن
الثان ّ

باالجابة النه ا﵀ الجليل ك يعد العبد الذليل ك هو اكفي من كفػي بوعػد ك التحسػبن ا﵀
مخلف كعدق رسله ك هو يقوؿ ك اذا سأل عبادي عنػي فػاني قريػب اجيػب دعػوة
الداع اذا دعاف فليستجيبوا لي ك ليؤمنوا بي لعلهم يرشدكف فيقع الكالـ في مقامين:
االول في السبب الذي قيل الجله حسن الظن ك لميقل حسػن اليقػين اعلػم
انه اليحصل لعقل الحكيم اليقين بشػيء اال اف يػري كجػودق كاجبػا ك عدمػه ممتنعػا
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فيكوف للشيء طرؼ كاحد فيحصل له اليقين بانه كذا اك يكوف كذا ك اليتخلف كما
يحصل لالنساف اليقين باف المعدكـ اليوجد نفسه ك اليوجدق معدكـ مثله ك البد في
ايجادق من موجود قائم حتي يوجدق فػذل شػيء اذا نظػر اليػه االنسػاف يػري اف لػه
طرفا كاحدا فيحصل له اليقين ك اليقين هو الذي له طرؼ كاحد ك اما اذا كاف للشػيء
طرفاف فالنفس مترددة في كجودق شاكة حتي يأتي دليل يخرجه الي حػد الوجػوب
فحينئذ يحصل لها القطع ك اليقين ك اف جاء دليالف احدهما ارجػح مػن اآلخػر حصػل
لها الظن ك ذل اف ما في النفس شبح منفصل عن الدليل فاف كاف ذا طرؼ كاحد فما
فيها ذك طرؼ كاحد ك اف كاف ذا طرفين فما فيها ذك طرفين فاف كاف احػدهما ارجػح
كاف احد ما فيها ارجح.
فػاذا عرفػت ذلػ فػاعلم اف ا﵀ سػبحانه هػػو المتعػالي عػن جميػع خلقػه غيػػر
مجانس لشي ء منها ك المتعالي عن اشياء غير مقيد بتل االشياء ك غير ملتػزـ بواحػد
منها البتة كما اف الخارج عػن السػماكات لػيس بشػرقي ك ال غربػي ك ال جنػوبي ك ال
شػػمالي ك ال فػػوقي ك ال تحتػػي البتػػة ك الخػػارج عػػن الطبػػايع لػػيس بحػػار ك ال بػػارد ك
الرطب ك ال يابس فلما كاف خارجا عن جميػع خلقػه لػيس بمقيػد ملتػزـ بصػفة مػن
صفاتها فيظهر ما يشاء من ايها شاء ك ليس بينه ك بين احد قرابة ك ال بينػه ك بػين شػيء
مناسبة فيفعل ما يشاء بما يشاء كيف يشاء ك يحكم ما يريػد بمػا يريػد كيػف يريػد ك
هذا هو معني اختيارق المطلق جل عالق فما اسخف قوؿ من قاؿ ليس ﵀ اف شاء فعػل
ك اف شاء ترؾ نظرا منهم اف مشيته تابعة للعلم ك العلم تابع للمعلػوـ ك المعلػوـ انػت ك
احوال ك انت انت ال غيرؾ فليس له اف شاء فعل ك اف شاء ترؾ ك ذل القوؿ خػارج
عن مػذهب اؿمحمػد

ك خػارج عػن كتػاب رب العػالمين قػاؿ ك لػو يشػاء ا﵀

النتصر منهم ك لو يشاء ا﵀ لهدي الناس جميعا ك لو نشاء الريناكهم أكلميهد
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للذين يرثوف االرض من بعد اهلها اف لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ك نطبع علي قلػوبهم
فهم اليسمعوف ك في الدعاء يفعل ا﵀ ما يشاء بقدرته ك يحكم ما يريد بعزته.
بالجملة اف ا﵀ سبحانه مختار اعظم االختيار ك ليس بملتزـ بشيء مػن االشػياء
فقدرته ليست مقيدة بطرؼ خاص ك انما تعم اطرافػا التحصػي ك التتنػاهي فكيػف
يسع احدا اف يقوؿ اف ا﵀ يفعػل ذلػ حتمػا ك اليخػالف ذلػ ك هػو الػرب المختػار
القادر علي ما يشاء فتسػوية قدرتػه علػي االشػياء اكقفػت النفػوس موقػف الشػ ك
التردد ك التقدر علي الحتم علي ا﵀ ك قػد قػاؿ رسػوؿ ا﵀

ألـ سػعد حػين قالػت

هنيئا ل يا سعد يا اـ سعد التحتمي علي ا﵀ مع انه شيع سعدا سبعوفالف مل ك من
الكافي عن الصادؽ

ما معناق اف النبي الياس سجد ك تضػرع الػي ا﵀ فػاكحي ا﵀

اليه ارفع رأس فاني الاعذب فقاؿ ي ا رب اف قلت الاعػذب ثػم عػذبتني ألسػت
عبدؾ فقاؿ ا﵀ تعالي اني اذا كعدت الاخلف الميعاد فتل القدرة المطلقة اكقفػت
النفوس في الدنيا ك اآلخرة موقف الظن فاليمكػن اليقػين بشػيء مػن االشػياء ك لػو
قارف الوقوع حتي انه لو رأيت حجرا تدحرج من جبل اليمكػن اليقػين بنزكلػه الػي
االرض ك لو رأيت النار قد كقعت فػي قطػن اليمكػن القطػع بػاالحراؽ ك لػو رأيػت
جري الماء علي ارض اليمكن القطع بنفوذق فيها ك قد اري ا﵀ خلقه امثػاؿ ذلػ هػا
اف حجر بنياسرائيل لميقع عليهم ك اف نار ابرهيم لمتحرقه ك اف الماء قد حار حػوؿ
قبر ابيعبدا﵀

فعموـ قدرته تعالي ك كماؿ اختيارق ازاؿ القطػع عػن الخلػق فػي

الدنيا ك اآلخرة حتي انه يقوؿ فرأي المجرمػوف النػار فظنػوا انهػم مواقعوهػا ك
ذاالنػػوف اذ ذهػػب مفاضػػبا فظػػن اف لننقػػدر عليػػه ك قػػاؿ انهػػا لكبيػػرة اال علػػي
الخاشعين الذين يظنوف انهم مالقوا ربهم ك انهم اليه راجعوف ك قاؿ الذين يظنوف
انهم مالقوا ا﵀ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة الي غير ذل فالمؤمن باختيار ا﵀
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المطلق ك عدـ تقيدق بشيء من االشياء اليسعه القطع ك الحتم علي ا﵀ فاعظم النػاس
تحيرا ك تزلزال في جنب ا﵀ االنبياء ك الرسل ك هذا هو سر البداء ك االيماف بػه اعظػم
مراتب االيماف اذ هو اعتراؼ بقدس ا﵀ ك تعاليه عما سواق ك كػل مػن يكػوف اعظػم
تقديسا ك تسبيحا ﵀ يكوف اشد اقرارا بالبداء ﵀ البتة فالبداء لميدع الحػد يقينػا نعػم
اذا نظر المؤمن الي كعد ا﵀ سبحانه انبياءق ك رسله ك ما اجري ا﵀ عادتػه عليػه يظػن
اف االمر اليتفير ك انه يقع.
ك اف قلت أليس خلف الوعد قبيحا ك أليس اليجوز علي ا﵀ القبيح اقوؿ نعم اف
عقولنا تحكم بذل ك هو المستعلي علي العقوؿ يجعلها كيف يشػاء هػذا ك قػد كعػد
ا﵀ كعدا ك لكن لقوابل ك اشخاص فاف شاء ك غي ر القوابل فال قابل ك ال موقػع للوعػد
فاليجري الوعد أليس انه حكم ك قػاؿ انمػا يتقبػل ا﵀ مػن المتقػين ك امػا اذا زاؿ
تقواؾ بخذالنه فال تقوي ك ال قبوؿ ك كذل يقع الوعد اذا كاف المقتضػي موجػودا ك
المانع مفقودا ك مػن الموانػع السػيئات التػي يعملهػا االنسػاف ك مػن الػذي يخلػو مػن
المعاصي حتي اف ا﵀ لو شاء اف يأخذ عبدا بمعاصيه لمينج احد فػاف احػدا اليقػوـ
بحقه في ملكه فافهم ك هذا سبب قوله استعينوا بالصبر ك الصلوة ك انها لكبيرة اال
علي الخاشعين الذين يظنوف انهم مالقوا ربهم اآلية ،فانهم اليدركف بماذا يختم
عملهم فالمؤمن اذا مات مؤمنا فله ما كعد له ك اما موته مؤمنا فهو محل االضطراب
ك عدـ اليقين.
بالجملة الجل ذل اليمكن للعبد اليقين ك كماله فػي اضػطرابه ك حسػن ظنػه
لما رأي من اثار االحساف ك دكاـ االكراـ ك كرد االخبار فػي االسػتجابة بػالظن فعػن
ابيعبدا﵀
موسي

اذا دعػوت فاقبػل بقلبػ ك ظػن حاجتػ بالبػاب ك اكحػي ا﵀ الػي
ما دعوتني ك رجوتني فػاني سػامع لػ ك عػن ابيجعفػر
﴿﴾85

قػاؿ قػػاؿ

رسوؿ ا﵀

قاؿ ا﵀ تبػارؾ ك تعػالي اليت كػل العػاملوف لػي علػي اعمػالهم التػي

يعملونها لثوابي فانهم لو اجتهدكا ك اتعبػوا انفسػهم اعمػارهم فػي عبػادتي كػانوا
مقصرين غير بالفين في عبادتهم كنه عبادتي فيمػا يطلبػوف عنػدي مػن كرامتػي ك
النعيم في جناتي ك رفيع الدرجات العلي فػي جػواري ك لكػن برحمتػي فليثقػوا ك
فضلي فليرجوا ك الي حسن الظن بي فليطمئنوا فاف رحمتي عنػد ذلػ تػدركهم ك
مني يبلفهم رضواني ك مففرتي تلبسهم عفوي فاني انا ا﵀ الرحمن الرحيم ك بذل
تسميت ك عنه

كجدنا في كتاب علي

اف رسوؿ ا﵀

قاؿ ك هو علي منبػرق

ك الذي ال اله اال هو مااعطي مؤمن قط خير الدنيا ك اآلخػرة اال بحسػن ظنػه بػا﵀ ك
رجائه له ك حسن خلقه ك الكف عن اغتياب المؤمنين ك الذي ال اله اال هو اليعذب
ا﵀ مؤمنا بعد التوبة ك االستففار اال بسوء ظنه با﵀ ك تقصير من رجائه ك سوء خلقه ك
اغتيابه للمؤمنين ك الذي ال اله اال هو اليحسن ظن عبد مؤمن با﵀ اال كػاف ا﵀ عنػد
ظن عبدق المؤمن الف ا﵀ كريم بيدق الخيرات يستحيي اف يكوف عبدق المؤمن قػد
احسن به الظن ثم يخلف ظنػه ك رجػاءق فاحسػنوا بػا﵀ الظػن ك ارغبػوا اليػه ك عػن
ابيالحسن الرضا

قاؿ احسن الظن با﵀ فاف ا﵀ عز ك جل يقوؿ انا عند ظن عبدي

المؤمن اف خيرا فخيرا ك اف شرا فشرا انتهي ك قد فسر الصادؽ

معني حسن الظن

با﵀ فقاؿ حسن الظن با﵀ اف الترجو اال ا﵀ ك التخػاؼ اال ذنبػ انتهػي ك معنػاق اف
التري المانع من نيل ما عندق سبحانه من نقصانه سبحانه في الكماؿ ك الخير ك النػور
ك تري المانع من نفس ك ذنب ك اف ا﵀ سبحانه ك اف كػاف مػن حيػث قػدس ذاتػه ك
استعالء كنهه عما سػواق غيرمقيػد بشػيء اال انػه مػن حيػث التجلػي قػد تجلػي اآلف
بالكماؿ ك الخير ك النور ك اجري اسػباب الخلػق اآلف هكػذا اف مػن تقػرب اليػه مػن
حيث امر ناؿ من كماله ك خيرق ك نورق علي حسب تقربه فذل سبب الظن ك ال مانع
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اآلف من الوصوؿ الي ذل اال نفس ك عمل فخف نفس ك ظػن بربػ الخيػر ك ال
منافاة بينهما ك خوف بنفسػه طاعػة يرجػي معهػا النجػاة قػاؿ ابوعبػدا﵀

اف مػن

العبادة شدة الخوؼ من ا﵀ عز ك جل انتهي قاؿ ا﵀ سبحانه من خاؼ مقاـ ربػه ك
نهي النفس عن الهوي فاف الجنة هي المأكي ك لميقل عز من قائل نهي النفس عن
الهوي فانتهت بالجملة هذا سبب قوؿ الظن دكف اليقين.
ك الث ًى السبب الذي قيل حسن الظن ك قد قػدمنا فػي المجلػد االكؿ
تفصيل حسن الظن فنشير هنا اشارة ك هو اف العبد اذا كاف كافرا بربػه منكػرا جاحػدا
فاليصفي الي نبي ك ال الي كصي ك اليراعي حسن ظن ك ال قنوطا ك ليس الكالـ معػه
ك هو في الحقيقة ليس بمذنب ك ال خػاطي ك انمػا جميػع اعمالػه كفػر ك امػا اذا كػاف
مؤمنا با﵀ فذل هو الخاطي المذنب فانه الذي يكوف عملػه علػي خػالؼ ايمانػه ك
اليرضي به فيقاؿ اخطأ ك اساء ك اذنب ك اسرؼ فذل الرجل يكفيه في حسػن ظنػه
ايمانه بربه ك فيه قوله تعالي يا عبادي الػذين اسػرفوا علػي انفسػهم التقنطػوا مػن
رحمة ا﵀ اف ا﵀ يففر الذنوب جميعا انه هو الففور الرحيم ك لميستثن تعالي شأنه
ك عظم االئه ك جل ثناؤق ك قاؿ فيومئذ اليسأؿ عػن ذنبػه انػس ك ال جػاف ك الػذي
تواتر به االخبار ك يعرؼ منها بال غبار اف االعتبار يػوـ القيمػة بااليمػاف ك اف الػذنب
مففور ك االعمػاؿ التػي التففػر اعمػاؿ صػدرت عػن غيػر المػؤمنين فهػي محسػوبة
موزكنػػة مجزيػػة ك امػػا المػػؤمن فهػػو مػػن ا﵀ ك بػػا﵀ ك ﵀ ك الػػي ا﵀ ك اف ا﵀ يجازيػػه
بسيئات اعماله اف لميففر في الدنيا ك في البرزخ فذل مػا يحسػن الظػن بػا﵀ الػذي
انعم عليه بااليماف ك جعله منه ك له ك اليه ك معه ك قد مػر فػي المجلػد االكؿ مػن هػذا
الباب ما يفني ك كعود ا﵀ سبحانه عبادق المؤمنين في انواع الخير كافية فػي حسػن
ظنهم با﵀ جل جالله ففي كنزالدقايق نقال من كماؿالدين ك تماـالنعمة باسنادق الي
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الثمالي عن الصادؽ

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

حدثني جبرئيل عن رب العزة جل

جالله انه قاؿ من علم انه ال اله اال انا كحدي ك اف محمدا عبدي ك رسولي ك اف علي
بن ابيطالب خليفتي ك االئمة من كلدق حججي ا دخله الجنة برحمتي ك انجيه مػن
النار بعفوي ك ابحت له جواري ك اكجبت له كرامتي ك اتممت عليه نعمتي ك جعلته
من خاصتي ك خالصتي اف ناداني لب يته ك اف دعاني اجبتػه ك اف سػألني اعطيتػه ك اف
سكت ابتدأته ك اف اساء رحمته ك اف فر مني دعوته ك اف رجع الػي قبلتػه ك اف قػرع
بابي فتحته ك من لم يشهد اف ال اله اال انا كحدي اك شهد بذل ك لميشهد اف محمدا
عبدي ك رسولي اك شهد بذل ك لميشهد اف علي بػن ابي طالػب خليفتػي اك شػهد
بذل ك لميشهد اف االئمة من كلدق حججي فقد جحد نعمتي ك صفر عظمتي ك كفر
باياتي ك كتبي اف قصدني حجبته ك اف سألني حرمته ك اف ناداني لماسمع نداءق ك اف
دعاني لماستجب دعاءق ك اف رجاني خي بته ك ذل جزاؤق مني ك ما انا بظالـ للعبيد
الخبر فذل ك امثاله من اسباب حسن الظن با﵀ ك الذي يزيد في حسن الظن مطالعة
اخبػػار اؿمحمػػد

فػػي المػػؤمنين ك المػػوالين ك فػػي ثػػواب محبػػتهم ك البػػراءة مػػن

اعدائهم ك علم اف اليهم االياب ك عليهم الحساب ك بيدهم مقاليد الجنة ك النػار ك هػم
الحكاـ في الدنيا ك اآلخرة ك محبهم منهم ك من طينتهم ك لحمه من لحمهم ك دمه مػن

دمهم هو جزء منهم كما ركي ك عين رجائه اليهم ك نسبته اليهم فاليــ ݘــول اال الي ما

يــ ݘــولون اليه فافهم ك احسن الظن بهم فاف االمر في الواقع هكذا فاسع كل السعي في

تشييد مباني ايمان ك تقوية اركانه ك داكـ علي حفظه ك راقبه في اناء الليل ك النهار
كما يراقب المطفل طفلها الضعيف بالجملة نفس قوؿ المل الجليل ادعوني
استجب لكم يفيد لزكـ التصديق ك حسن الظن به تعالي شأنه ك عال برهانه ك ذل
قوله فليستجيبوا لي ك ليؤمنوا بي لعلهم يرشدكف .
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الثالثعشر :يظهر من اآلية الشريفة ك من قوله ك اذا سأل عبادي عني فاني
ّ
قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاف اآلية ،اف الدعاء كهف االجابػة ك كػل مػن دعػا
قائما بشركطه يستجاب له ك ليس ﵀ سبحانه قرابة مع احد من خلقػه ك كػل مػن هػو
اقوـ بشركط الدعاء ك اقرب الي ا﵀ سبحانه هو اكلي باالستجابة من ا﵀ سبحانه فلو
دعوت ك دعا علي عكس ما تدعو يستجاب دعاؤق دكن فانه اكلي ك اقرب من ا﵀
ك اسبق ك احق ك استجابته تقتضي حرمان عن ا﵀ فقػد ركي عػن الصػادؽ

اذا

ظلم الرجل فظل يدعو علي صاحبه قاؿ ا﵀ عز ك جل اف هيهنا اخر يػدعو عليػ
يزعم انػ قػد ظلمتػه فػاف شػئت اجبتػ ك اجبػت عليػ ك اف شػئت اخرتكمػا
فيوسعكما عفوي.
فاذا عرفت ذل فاعلم اف الدعاء ليس مخصوصا باللساف كحدق ك انمػا الػدعاء
استعداد القابليػة لالستفاضػة مػن ا﵀ سػبحانه ك توجػه القابليػة اليػه بتطورهػا بطػور
مبػػادي العلػػل ك ذلػػ يحصػػل بػػالقوؿ ك الفعػػل ك الكػػوف فصػػلة الػػرحم ك زيػػارة
الحسين

دعاء بطوؿ العمر ك اف لميدع االنساف بلسانه كما اف شرب الدكاء دعاء

لرفع الداء ك اف لميدع بلسػانه ك قطػع الػرحم ك تػرؾ الزيػارة دعػاء ببتػر العمػر ك اف
لميدع بلسانه كما اف شرب السم دعػاء ببتػر العمػر ك اف لميػدع بلسػانه فػاذا جميػع
اعضػائ ك جوارحػ الظػاهرة ك الباطنػػة ك جميػع اعمالػ ك اخالقػ ك علومػ ك
عقايػػدؾ ك مراتبػ كلهػػا السػػنة داعيػػة مػػن ا﵀ سػػبحانه شػػيئا يناسػػبه ك مػػن البػػين اف
الطاعات ك الحسنات تدعو ا﵀ بػالخير ك الثبػات ك الػدكاـ ك العافيػة ك كػل محبػوب
مطلوب ك المعاصي ك السيئات تدعو ا﵀ بالشر ك االنقراض ك الفناء ك المرض ك كل
مبفوض مرغوبعنه البتة فلربما يقتضي عمل اك خلق شيئا يقتضي عمل اخػر منػه ك
خلػػق اخػػر منػػه خالفػػه ك اف ا﵀ سػػبحانه يػػوزف القوابػػل فايهػػا رجػػح يكػػوف ظهػػور
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االستجابة له البتة ك اف كاف ينقص منه بقدر الداعي فاف ا﵀ سبحانه اليحرـ من دعاق
ك لكل كافد حق ك لكن ظهور االستجابة للفالب ك اف تكافئا يتأخر االجابة الي ما شاء
ا﵀ فمقتضي قوله سبحانه في خطابه اياؾ ادعوني اف تدعوق بجميع جوارحػ ك
اعضائ ك اعمال ك اخالق ك علومػ ك عقايػدؾ ك مراتبػ حتػي تكػوف بجميػع
ذل داعيا بلساف كاحد فيسػتجاب لػ فػي الفػور أالتػري لػو قلػت بلسػان الل هػم
ارزقني ك اقطع رزقي لمت داعيا ك لو قلت بلسان تعاؿ ك اشػرت بيػدؾ اف التجػئ
لمتكن داعيا فكذل قاطع الرحم الذي يدعو بطوؿ العمر بلسانه ليس بػداع البتػة ك
اللساناف له ك منه فيستجاب للفالب ك هذا معنػي مػا ركي عػن ابيجعفػر

قػاؿ اف

العبد يسأؿ ا﵀ الحاجة فيكوف من شأنه قضاؤها الي اجل قريب اك الػي اجػل بعيػد
فيذنب العبد ذنبا فيقوؿ ا﵀ تعالي لل مل التقض حاجته ك احرمه اياها فانه تعرض
لسخطي ك استوجب الحرماف مني ك عن الصادؽ

الداعي بفيػر عمػل كػالرامي

بالكتر انتهي ك هو قوله سبحانه اليه يصعد الكلم الطيب ك العمل الصالح يرفعػه
كمن القدسي اليحجب عني دعوة اال دعوة اكل الحراـ ك ركي قاؿ رجل يا رسػوؿ
ا﵀ احب اف يستجاب دعائي فقاؿ طهػر مأكلػ ك التػدخل بطنػ الحػراـ ك ركي
اكحػػي ا﵀ الػػي موسػػي

قػػل لظلمػػة بني اسػػرائيل التػػدعوني ك السػػحت تحػػت

اقدامكم ك االصناـ في بيوتكم فاني اليت اف اجيب من دعاني ك اف اجابتي لهم لعنا
عليهم حتي يتفرقوا ك عن النبي
حاجته ك هو ساجد فقاؿ

قاؿ مر موسي برجل ك هو ساجد فانصرؼ من

لو كانت حاجت في يدي لقضيتها ل فاكحي ا﵀ اليه

يا موسي لو سجد حتي ينقطع عنقه ماقبلته اك يتحوؿ عما اكرق الػي مػا احػب ك فػي
ركاية يا موسي انه يدعوني ك قلبه مشفوؿ بفنم فلو سجد الخبر ك عن ابيعبدا﵀
قاؿ قػاؿ ا﵀ عز ك جل الاستجيب دعوة المظلوـ دعاني في م ظلمة ك الحد عندق مثل
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تل المظلمة ك عنه

من سرق اف يستجاب دعوته فليطيب مكسبه ك عن النبي

يا اباذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعاـ من الملح يا اباذر مثل الذي يػدعو
بفير عمل كمثل الذي يرمي بفير كتر الخبر ك عن النبي اف العبد ليرفع يديه الي ا﵀
ك مطعمه ح راـ ك ملبسػه حػراـ فكيػف يسػتجاب لػه ك هػذق حالػه ك ركي انػه قيػل
للصادؽ

انا ندعو ا﵀ فاليستجيب لنا فقاؿ انكم تدعوف من التهابونه ك تعصػونه

فكيف يستجيب لكم بالجملة اذا دعوت ا﵀ بجميع جوارح ك اعمال ك اخالقػ
ك مراتب كينونت يستجاب ل ك اذا خالفت هذق االعضاء ك المقامات بعضها بعضػا
فالتستحق االجابة فان كمن قاؿ بلسانه تعاؿ ك اكمأ بيدق التجئ فافهم المثل.

الراب ّعشعر :نفس اآلية المػذكورة تػدؿ علػي تػرؾ التعجيػل لالنصػراؼ فانػه

سبحانه هو السلطاف المقتدر القاهر بيدق ازمة جميع االمور ك اليتحرؾ شيء اال بػه ك
اليسكن شيء اال به ك هو خالق كل شيء ك معطي كل نحلة فالذي يخاطبػه اليجػوز
له اف يكوف مستعجال ك همه اتماـ دعائه ك ذهابه ك يسػتعجل ا﵀ فػي قضػاء حاجتػه ك
هو اعلم بمصلحته ك اكثر من يدعو ك يستعجل الرجوع اليناؿ خيرا ممػا رجػع اليػه ك
اذا استعجل ا﵀ لمير خيرا فيما اعطي فاالكلي التوكل عليه ك قصد العبػادة بالػدعاء ك
عرض الحاجة ك المسكنة لئالتنسي نفسه مسكنتها ك تتذكر عجزها ك فاقتها ثم يكل
االمر الػي مػدبرق فعػن ابيعبػدا﵀

اف العبػد اذا عجػ ل فقػاـ لحاجتػه يقػوؿ ا﵀

عزك جل أمايعلم عبدي اني انا ا﵀ الذي اقضي الحوائج ك قاؿ

اف العبػد اذا دعػا

لميزؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي في حاجته ما لميستعجل انتهي فالواجػب اف يكػوف العبػد
حاؿ الدعاء ساكن القلب مطمئن االعضاء فارغ الفؤاد ك اليهتم بشيء ابػدا غيػر ربػه
حتي يمكنه التوجه فاف كاف كذل فليدع ك اال فليؤخر الدعاء الػي زمػاف سػكونه ك
اليكوف كالذي ربط حمارق خارج الكت اب ك دخل علي المعلػم ك قػاؿ انػي اريػد اف
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اصير عالما قاؿ اجلس فوضع عندق حركفا ك عل مه االلف ك الباء فقاؿ يا معلم اجعلني
عالما فاف حماري ذهب ك اريد اف امشي فاف المستعجل اليسعه التوجػه كالمشػوش
الباؿ ك المضطرب القلب ك المهتم بشيء اخر غاية االهتماـ فانػه اليمكنػه التوجػه ك
احضار النية في شيء من هذق االحواؿ هػذا ك ذلػ غايػة تهػاكف ك اسػتخفاؼ لحػق
السلطاف ك احتقار ك استصفار له اف يدخل علي السلطاف غلقا مضطربا كالحػاقن غيػر
المستمس نفسه يرفع رجال ك يضع اخري ك يريد اف يرجع اك يعتذر ك يقوؿ اعفنػي
فاني اريد اف ارجع ك لي هم ك شفل اعظم من ك اهم ك اريد اف ارجع من حضرت ك
اتوجه اليه فانه اعظم ك اكلي فاعطني سريعا ك عجل فاني في هم ك اريد اف ارجع الي
ما هو اعظم اذ لو لميكن عندؾ اعظم لماكاف قلب متعلقا به اكثػر مػن توجهػ الػي
رب ك تبصبص لديه ك العبد المشتاؽ المحب يفتنم الباعث علي اقباله الي مػوالق ك
الدخوؿ عليه ك المكالمة معه فكيف يستعجل الرجوع ك كذل التسػتعجل االجابػة
فان التدري خيرؾ من شرؾ ك نفع من ضرؾ ك عسي اف تحبوا شيئا ك هو شر لكم
ك عسي اف تكرهوا شيئا ك هو خير لكػم ك ا﵀ اعلػم بكػم اذ انشػأكم مػن االرض ك اذ
انػػتم اجنػػة فػػي بطػػوف امهػػاتكم أاليعلػػم مػػن خلػػق ك هػػو اللطيػػف الخبيػػر ك فػػي
ارشادالديلمي فيما اكحي ا﵀ تعالي الي موسي

ماخلقػت خلقػا احػب الػي مػن

عبدي المؤمن ك اني انما ابتليته لما هو خير له ك اعافيه لما هو خير له ك انا اعلم بمػا
يصلح عبدي فليصبر علي بالئي ك ليشكر نعمائي اثبته في الصديقين عندي اذا عمل
برضائي ك اطاع امري ك عن اميرالمؤمنين

يقوؿ ا﵀ عز ك جل يا عبادي اطيعوني

فيما امرتكم ك التعل موني بما يصلحكم فانا اعلم ك الابخل عليكم بمصالحكم اقوؿ
اطيعوني فيما امرتكم هو قولػه ادعػوني ك التعل مػوني بمػا يصػلحكم اي يكػوف
قصدكم امتثا ؿ الدعاء ال اخذ مطالبكم عني فاف اعطيتكم سررتم ك اف منعتكم قنطتم
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ك عػػن النبػػي

يػػا عبػػاد ا﵀ انػػتم كالمرضػػي ك رب العػػالمين كالطبيػػب فصػػالح

المرضي فيما يعلمه الطبيب ك يدبرق ال فيما يشتهيه المريض ك يقترحه اال فسل موا ﵀
امرق تكونوا من الفايزين اقوؿ ال ش انا نحن مرضي بمرض الذنوب ك انها ابعدتنا
عن مبدء الكماؿ ك العلػم ك الخيػر ك القػوة ففػورت مشػاعرنا ك شوشػت خواطرنػا ك
غي رت طبايعنا فالنميز الشيء علي ما هو عليه فلربما ندرؾ الحلو مرا ك المػر حلػوا ك
الخير شرا ك الشر خيرا بل ذل هو الفالب علينا قطعا الف الػذنوب قطعيػة ك تبعيػدها
قطعي ك تفير الفطرة قطعي فنري كل شيء علي خالؼ مػا هػو عليػه ك البػد لػه مػن
الميزاف ك لذل منعنا نحن مػن اسػتعماؿ الػدليل العقلػي غيػر المػوزكف فػي الػدين
فالش في انا النعلم خيرنا من شرنا فاليجػوز لنػا الحػتم علػي ا﵀ ك اسػتعجاله فيمػا
رأينا خيرنا فيه فلذل اليجوز اقتراح العجلة علي ا﵀ عز ك جل ك اسػتبطاء االجابػة ك
ركي عن اميرالمؤمنين

رب امر حرص االنساف عليه فلما ادركه كد اف لميكػن

ادركه انتهي فليدع داع ك ليكثر ك ليلح امتثاال لالمر ك النه عبػادة منػدكب اليهػا فػاف
اجابه فليحمدق مسركرا ك اف منعه فليحمػدق مسػركرا راضػيا بمػا صػنع فػاف دفػع مػا
يضرؾ عن ليس ادني موقعا من جلب ما ينفع الي فاحمد ا﵀ مسركرا بما صنع ك
اعلم اف دعاءؾ مستجاب ك الرب الرءكؼ الرحيم لما لمير خيػرؾ فيمػا سػألت غي ػر
االجابة الي ما هو خير ل .
ك سػػر ذل ػ ان ػ قػػد توجهػػت ك اسػػتمددت ك االمػػداد ك االجابػػة موجػػوداف
حاضراف معداف عند من ال تعطيل له فلما كاف قابليت المؤمنة سائلة من ا﵀ صالحها
ك خير دنياها ك اخرتها فقد حصل الشرطاف الفاعل ك القابل فتقع االجابة علػي معنػي
الصالح ك اف سألت بلسان جهال ما هو شر لػ فػاف كرامػة ايمانػ عنػد ا﵀ تمنػع
كقوع شػر سػألته جهػال ك تسػتدعي الخيػر ك اف لمتسػأله فعػن الصػادؽ
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عجبػت

للمؤمن اليقضي ا﵀ بقضاء اال كاف خيرا له ك اف قرض بالمقاريض كاف خيرا له ك اف
مل مشارؽ االرض ك مفاربها كاف خيرا له ك في الكافي عن ابيجعفر
رسوؿ ا﵀

قاؿ قػاؿ

قاؿ ا﵀ عز ك جل اف من عبادي المؤمنين عبادا اليصلح لهم امر دينهم

اال بالفني ك السعة ك الصحة في البدف فابلوهم بالفني ك السعة ك الصحة فػي البػدف
فيصلح عليهم امر دينهم ك اف من عبادي لعبادا اليصلح لهم امر ديػنهم اال بالفاقػة ك
المسكنة ك السقم في ابدانهم فابلوهم بالفاقة ك المسكنة ك السقم فيصلح عليهم امر
دي نهم ك انا اعلم بما يصلح عليه امر دين عبادي المؤمنين ك اف من عبادي المػؤمنين
لمن يجتهد في عبادتي فيقوـ من رقادق ك لذيذ كسادق فيتهجد لػي الليػالي فيتعػب
نفسه في عبادتي فاضربه بالنعاس الليلة ك الليلتين نظرا مني لػه ك ابقػاء عليػه فينػاـ
حتي يصبح فيقوـ ك هو ماقت لنفس ه زارئ عليها ك لو اخلي بينه ك بين ما يريػد مػن
عبادتي لدخله العجب من ذل فيصي رق الع جب الي الفتنة باعماله فيأتيه من ذل ما
فيه هالكه لع جبه باعماله ك رضاق عن نفسه حتي يظن انه قد فاؽ العابدين ك جاز في
عبادته حد التقصير فيتباعد مني عنػد ذلػ ك هػو يظػن انػه يتقػرب الػي فاليت كػل
العاملوف لي علي اعمالهم التي يعملونها لثوابي فانهم لو اجتهدكا ك اتعبوا انفسهم ك
افنوا اعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالفين في عبادتهم كنه عبادتي فيما
يطلبوف عندي من كرامتي ك النعيم في جناتي ك رفيع الدرجات العلي في جواري ك
لكن فبرحمتي ف ليثقوا ك بفضلي فليفرحوا ك الػي حسػن الظػن بػي فليطمئنػوا فػاف
رحمتي عند ذل تداركهم ك مني يبلفهم رضواني ك مففرتي تلبسهم عفوي فػاني
انا ا﵀ الرحمن الرحيم ك بذل تسميت ك عن ابيالحسن االكؿ

قاؿ ينبفي لمػن

عقل عن ا﵀ اف اليستبطيه في رزقه ك اليتهمه في قضػائه ك عػن ابيعبػدا﵀

اف

فيما اكحي ا﵀ عز ك جل الي موسي بن عمراف يا موسي بن عمراف ماخلقػت خلقػا
﴿﴾82

احب الي من عبدي المؤمن فاني انما ابتليه لما هو خير له ك اعافيه لما هو خير له ك
ازكي عنه لما هو خير له ك انا اعلم بما يصلح عليه عبدي فليصبر علي بالئي ك ليشكر
نعمائي ك ليرض بقضائي اكتبه في الصديقين عندي اذا عمل برضائي ك اطاع امري
ك عنه

قاؿ لقي الحسن بن علي

عبدا﵀ بن جعفر فقاؿ يا عبدا﵀ كيف يكوف

المؤمن مؤمنا ك هو يسخط قسمه ك يحقر منزلته ك الحاكم عليه ا﵀ ك انا الضامن لمن
لم يهجس في قلبه اال الرضا اف يدعو ا﵀ فيستجاب له انتهي.
بالجملة ينبفي للمؤمن اف يكوف راضيا بما عامله ا﵀ داعيا امتثاال ك عبادة ال نيال
لمطلوبه فاف طالب المطلوب قد جعل ا﵀ جهة العبادة فاف كاف له مطلػوب دعػا ك اال
ترؾ فاف دعا ك اعطي سر ك اال قنط ك ترؾ الدعاء ك يراق مما الفائػدة فيػه ك هػو شػرؾ
صراح فالالزـ للداعي اف اليستعجل ك اليستبطي فعػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ اليػزاؿ

المؤمن بخير ك رجاء رحمة من ا﵀ عز ك جل ما لم يستعجل فيقنط ك يتػرؾ الػدعاء
قيل كيف يستعجل قاؿ يقوؿ قد دعوت منذ كذا ك كذا ك مااري االجابة.

الخامسعشعر :ك من الشركط الالزمة ما يسػتنبط مػن قولػه ادعػوني ك هػو
ّ

االخفاء ك االخفات ك خفض الصػوت ك تػرؾ رفعػه ك ذلػ انػه امػرؾ بدعائػه ك هػو
المل العزيز الجبار ك انت العبد الذليل المسػكين العاصػي اآلبػق فالواجػب عليػ
غض الصوت كالخايف الفاقد نفسه أالتري انه قػد كصػف ا﵀ اصػوات العبػاد يػوـ
القيمة عند مشػاهدتهم انػوار عظمتػه ك موبقػات اثػامهم ك شػدة سػطوة جبركتػه ك
خشعت االصوات للرحمن فالتسمع اال همسا ك امر بذل في قوله ادعوا ربكم
تضرعا ك خفية ك دكف الجهر من القوؿ بالفدك ك اآلصاؿ ك قاؿ مصدقا لعبدق لقمن
ك اغضض من صوت اف انكر االصوات لصوت الحمير ك لمػا كػاف ذلػ سػيرة
الخاضعين الخاشعين امر في تعظيم نبيه

بذل فقاؿ الترفعػوا اصػواتكم فػوؽ
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صوت النبي ك التجهركا له بالقوؿ كجهر بعضكم لبعض ك قاؿ اف الذين يفضوف
اصواتهم عند رسوؿ ا﵀ اكلئ الذين امتحن ا﵀ قلوبهم للتقوي لهم مففػرة ك اجػر
عظيم فتبين اف غض الصوت سبيل الخاضعين الخاشعين ك الواجػب علػي العبػد اف
يكوف خاضعا خاشعا عند ربه ميت الصوت كالراهب الخائف الضعيف الذي انحلػه
الخوؼ من سيدق ك لذل ركي عن النبي

انه سمع اقواما يجاهركف بالدعاء فقاؿ

الترفعوا باصواتكم فاف ربكم ليس باصم ك عنه

انه كاف في غزاة فاشرفوا علػي

كاد فجعل الناس يهللوف ك يكبركف ك يرفعوف اصواتهم فقاؿ ايها الناس اربعوا علػي
انفسكم اما انكم التدعوف اصم ك ال غائبا ك انما تدعوف سميعا قريبا معكم انتهػي ك
مدح نبيه زكريا ك قاؿ اذ نادي ربه نداء خفيا ك عن اميرالمؤمنين

من ذكر ا﵀

عز ك جل في السر فقد ذكر ا﵀ كثيرا اف المنػافقين كػانوا يػذكركف ا﵀ عالنيػة ك
اليذكركنه في السر فقاؿ ا﵀ عز ك جل يراءكف الناس ك اليذكركف ا﵀ اال قليال
ككما يمدح االخفات يمدح االخفاء ايضا فانه اقرب الي الخلوص ك ابعد عن الريػاء
ك الداعي اقوي علي التوجه ك االنقطاع ك اكمل االخفاء الليل ك اكمل الليل سػحرا ك
الناس نياـ فركي انه قاؿ ا﵀ لعيسي في حديث يا عيسي الن لي قلب ك اكثر ذكري
في الخلوات ك اعلم اف سركري اف تبصبص الي ك كن في ذل حيػا ك التكػن ميتػا
كعن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ ا﵀ عز ك جل من ذكرني سرا ذكرته عالنية ك عنه

قاؿ قػاؿ ا﵀ عز ك جل اف من اغبط اكليائي عنػدي عبػدا مؤمنػا ذا حػظ مػن صػالح
احسن عبادة ربه ك عبػد ا﵀ فػي السػريرة ك كػاف غامضػا فػي النػاس فلميشػر اليػه
باالصابع ك كاف رزقه كفافا ك صبر عليه فعجلت به المنية ك قل تراثه ك قل ت بواكيه
كقاؿ

يا عمار الصدقة كا﵀ في الس ر افضل من الصدقة في العالنية ك كذل كا﵀

العبادة في السر افضل منها في العالنية ك عن النبي
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اعظم العبػادة اجػرا اخفاهػا

الي غير ذل من االخبار ك ذلػ اف دعػاء السػر ك عبػادة الخفيػة ابعػد عػن الريػا ك
اقرب الي الخلوص ك ركي عن الرضا

دعوة العبػد سػرا دعػوة كاحػدة تعػدؿ

سبعين دعوة عالنية هذا ك لنفوس الخلق تأثير عظيم في اختراـ ما اطلعوا عليه مػن
العبادات ك سلب التوفيق ك عدـ استمرارها فماداـ االنساف يخفي الخير يوفق لػه ك
يقدر اف يديم عليه ك اذا اطلع الناس عليه يحسدق الحاسدكف ك يمدحػه المػادحوف
فيكملوف عجبه في عجب بنفسه فيسلب التوفيق ك يؤدي ذل الي التػرؾ فاالحسػن
االكلي اخفاؤها ما استطاع الل هػ م اال الفػرايض فانػه ال بػأس باظهارهػا ك ذلػ انػه
اليستطيع تركها ك اليمدح احد بمداكمتها ك فيه تشييد الدين ك اشاعة الشرع المبين
ك ترغيب الكسالنين.

السادسعشعر :ال ش في انه اذا اذف المل لعبدق في الدعاء ك امرق به ك كعدق
ّ

االجابة يجب علي العبد اف اليقترح عليه ما ليس له ك اليطلب منه ما اليجوز لػه فػاف
نفس سػؤاؿ مػا اليجػوز تمنػع االجابػة ك توجػب الحرمػاف ك اف ا﵀ سػبحانه اليفي ػر
حكمته الوسائل فاذا كاف الحاجة مما يجوز عطاؤق للسػائل يعطيهػا ك اال فػال أالتػري
انه اليجوز للعبد الذليل اف يسأؿ المل الجليل ملكه اك سلطانه اك مقاـ ابنه اك كزيرق
اك منصبا ك مقاما اليليق به كذل في باب المل العزيز الجبار لكل مػن عبيػدق مقػاـ
معلوـ ك حد مركـ فاليجوز اف يسأؿ احد اف يجعله ملكا اك نبيا اك مػا اليجػوز لػه مػن
امثاؿ ذل ك هو االنصاؼ في المسئلة الوارد في حػديث اميرالمػؤمنين

للػدعاء

شركط اربعة االكؿ احضار النية ك الثاني اخالص السريرة الثالث معرفة المسػئوؿ
الرابع االنصاؼ في المسئلة انتهي ،ك ذل اف ا﵀ سبحانه اجري حكمته علي عػادة
معركفة ك هي ما جعل لكل شيء حدا ك مكانة ك العادة جاريػة بتػرؽ جزئػي ك تنػزؿ
جزئي ك اف كاف الكلي منهما ايضا ممكنا اال انه علي خالؼ العادة المستمرة مثال انه
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سبحانه جعل في عادته اف يصير المستوفي كزيػرا اذا ترقػي ك اف يصػير الػوزير فػي
عرض كت اب الديواف اذا تنزؿ فاذا دعا المستوفي اف يصير سػلطانا ك لػيس مػن بيػت
السلطنة ك الاراق ا﵀ مباديها في تقديرق فقد تعػدي فػي المسػئلة ك ماانصػف ك امػا اذا
دعا ا﵀ اف يجعله المستوفي االعظم اك يجعله كزيرا فقد انصػف فانػه مػن الكت ػاب ك
اراق ا﵀ مباديها في تقديرق ك هي هأ له االسباب السابقة ك اذا دعا كلد السػلطاف اف يصػير
سلطانا فقد انصف فانه من العػادة ك اراق ا﵀ مباديهػا فػي تقػديرق ك هي ػأ لػه االسػباب
فاليبعد ك كذل اذا دعوت علي شيء فانصف ك ادع بما يقػرب مػن مقامػ ك اراؾ
ا﵀ اسبابه فلو دعوت علي سلطاف بػاف يجعلػه ا﵀ سػوقة فلمتنصػف ك دعػوت بػامر
صعب في العادة ك لو دعوت باف يمرضه ا﵀ اك يميتػه اك يعميػه اك يبتليػه فهػي امػور
عادية ممكنة سريعة الي الفعلية ك تناسب قوة نفس فاف االمر كلما كاف اقػرب الػي
الوصوؿ ك الحصوؿ اليحتاج الي زيادة قوة نفس ك اما اذا كاف بعيدا عن الفعلية ك عن
العادة يحتاج الي زيادة قوة نفس حتي اف خارؽ العادة اليستجاب اال لنبػي اك كصػي
نبي فالتدعوف علي زكاؿ جبل من موضعه فاف ابطأ علي االجابة تقنط من اجابة ا﵀
بل ان انت ماانصفت اذ لو كاف نفس بقوة نفس النبي بحيث تقػدر علػي تقريػب
البعيد ك تبعيد القريب ك تهيئة االسباب كاف يجوز ل ك اما اذا كػاف نفسػ علػي مػا
انت عليه فاليجوز ل التعػدي فػي المسػئلة فػاف ا﵀ سػبحانه يقػوؿ ادعػوا ربكػم
تضرعا ك خفية انه اليحب المعتدين ك االعتداء تجاكز الحد فلو اذف سلطاف لرعيته
اف يسألوق يكوف االنصاؼ اف يسأله الراعي ما يناسبه ك الجماؿ ما يناسػبه ك الحطػاب
يشكو اليه كل حاله فلو تعدي الراعػي ك سػأؿ السػلطاف اف يضػرب عنػق
ما يناسبه ك
ه
الوزير ك يقيمه مقامه اليسمع منه بل يعاقب فػاذا كػاف ا﵀ اليحػب المعتػدين فكػاف
يبفض ك اذا ابفض عبدا يعاقبه البتة فمن الشػركط المسػتنبطة مػن قولػه ادعػوني
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االنصاؼ في المسئلة كما ذكرنا ك ليس مدلوؿ هذا االمر االعتداء في المسػئلة فػاف
مدلوؿ كل لفظ ما جرت العادة به ك يتبادر الي االذهاف ك هذا هو المتبادر منه.

الساب ّعشر :مالحظة االعراب ك عدـ اللحػن اللفظػي ك المعنػوي فػي الػدعاء

فاف من جبلة الخلق اف يتفكركا فػي تحسػين الكػالـ اذا قصػدكا سػلطانا بحػاجتهم ك
يهيئوا له كلمات بليفة حسنة كما قاؿ ابوعبدا﵀

في حديث اف الرجل اذا طلػب

الحاجة من السلطاف هي هأ له من الكالـ احسن ما يقدر عليه فاذا طلبتم الحاجة فمجدكا
ا﵀ العزيز الجبار ك امدحوق ك اثنوا عليه الخبر ك عن ابيجعفر

مااستوي رجالف

في حسب ك دين قط اال كاف افضلهما عند ا﵀ عزكجل ادبهما قيل جعلت فداؾ قد
عرفت فضله عند الناس في النػادي ك المجػالس فمػا فضػله عنػد ا﵀ عػز ك جػل قػاؿ
بقراءة القراف كما انزؿ ك دعائه ا﵀ عز ك جل من حيث اليلحػن ك ذلػ اف الػدعاء
الملحوف اليصعد الي ا﵀ عز ك جل انتهي ك هذا هو الظػاهر مػن الخبػر بالشػ فمػا
ذكرق ابنفهد عن الناس بعيد غاية البعد ك ما اكلػه هػو بنفسػه نػاقص فانػه قػاؿ مػا
ملخصه انا نري كثيرا من اجابة الدعوات غير المعربات ك اذا كاف دعاء الالحن غيػر
مسموع فال فائدة فيه ك ال يتوجه االمر اال الي حذاؽ النحاة بل النحوي ربمػا يلحػن ك
اف االئمة ذكركا شركط الػدعاء ك لميػذكركا االعػراب ك ال معرفػة النحػو ثػم ذكػر
معاني للخبر عن الناس فوٌهن من قاؿ انه دعاء االنساف حاؿ الضػجر ك هٌهن
من قاؿ انه دعاء الوالد علي كلدق ك هٌهن من قاؿ انه الذي اليجػامع الشػرايط ثػم
رد جميع ذل ك فسر الخبر باف الدعاء الملحوف اليصعد الي ا﵀ ملحونػا ك اليجازيػه
علي ظاهر لفظػه بػل يجازيػه علػي حسػب قصػدق ك استشػهد بقولػه

اف الرجػل

االعجمي من امتي ليقرأ القراف بعجميته فترفعه الملئكة علي عربيته انتهي ،ك كػل
ما حكي فهو كما تري تفسير بفير ظػاهر اللفػظ ك تأكيػل بمػا اليرضػي بػه صػاحب
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الكالـ فالكل لفظ يأكؿ الي كل معني ك لو جاز ذل لميبق للدين عمود ك الاخضػر
له عود ك الذي ذكرق ك اف كاف قريبا اال انه ناقص يحتاج الي تماـ.
فػػالمعني مػػا ابػػي ن لػ اف شػػاء ا﵀ ك هػػو اف اللحػػن بحسػػب اللفػػة الحضػػرمة ك
الخطاء في االعراب ك مخالفة الصػواب فالػدعاء الملحػوف المعػرب بػالفلط ك غيػر
الصواب اليصعد الي ا﵀ ك الذي يحفظ االعراب ك يدعو صحيحا هو اآلدب االفضل
عنػد ا﵀ ك اذا كػاف الفػرض اف الػدعاء اليصػػعد الػي ا﵀ ملحونػا ك يسػتجيب ا﵀ نيػػة
الدعاء ماكاف يقتضي ذل مدح اآلدب هيهنا ك لميكن له مناسبة فػال شػ اف ظػاهر
الخبر ما ذكرنا.
ك اما الوجه في ذل فهو اف المعني في اللفظ كالركح في الجسػد فقػد يكػوف
الجسد علي حسب الركح مطابقا له ك قد يكوف مخالفا بسػبب االعػراض ال بالػذات
كالجسد الكريه للمؤمن الوجيه عند ا﵀ ك الجسد المريض العليل للمؤمن الممػتحن
الصحيح االيماف ك الجسد اذا تنجس بالعرض ك ركحه مؤمن طاهر بطهارة االيماف ك
كذل اللفظ ك المعني فقد يكوف اللفظ خاليا عن االعراض ك يكػوف مطابقػا للػركح
بال تفاكت كالناطق الفصيح البليغ الذي يعب ر عما في قلبه علي ابلغ كجه ك قػد يكػوف
مخالفا لالعراض ك االمراض كتكلم الفأفاء ك االلثػغ ك امثالهمػا ك قػد يكػوف مخالفػا
الجل قلة المعرفة كتكلم االعاجم بالعربية فلربما يلحن في اعراب انا جئت بفتح اك
في جوهر اللفظ فيقوؿ انا يجيء بالياء اك غير ذل فيتكلم هكذا مع العػرب ك يبيػع ك
يشتري ك يعامل ك يعاشر ك يتكلم في حوايجه ك يجيبونه علي حسب نيته ك لػذا ركي
عن الصادؽ

ان قد تري من المحرـ من العجم اليراد منػه مػا يػراد مػن العػالم

الفصيح ك كذل االخرس في القراءة في الصلوة ك التشػهد ك مػا اشػبه ذلػ فهػذا
بمنزلة العجم ك المحرـ اليراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ك عنه
﴿﴾25

قاؿ

قػاؿ النبي

اف الرجل االعجمي من امتي ليقرأ القراف بعجميته فترفعػه الملئكػة

علي عربيته انتهي فالذي يخالف لفظػه معنػاق لالعػراض فػالعبرة علػي مػرادق ك امػا
المتكلم العالم الفصيح فالعبرة علي لفظه ك يعرؼ منه مرادق فلو قاؿ الفصيح فػي الزيػارة
اشهد ان ظلمت ػ معركفا ػ يحكم بكفرق ك اما االعجمي فيحكم منه بايمانه الف غرضػه
ان مظلوـ ك اف لحن فيه جهال بالعربية فيعذر فيما اليعذر فيه الفصيح البتة.
فاذا عرفػت ذلػ فػاعلم اف اللفػظ الملحػوف بػالعرض اليصػعد الػي ا﵀ كمػا
اليدخل قلوب الناس ك اليعبأكف به ك اليؤاخذكف عليه ك اليعتنػوف بػه ك انمػا يعتنػي
ا﵀ بمرادق كما يعتني الناس بمرادق المعػركؼ بػالقراين ال بمػدلوؿ اللفػظ فػاللفظ
الملحوف اليصعد ك اليصل الي المبدء ك اليعبأ بػه ك ذلػ فػي حػدق نقػص لللفػظ ك
الالفظ البتة ك انما الكماؿ في صعود اللفظ ك المعنػي معػا فلػيس معنػي الحػديث اف
الدعاء الملحوف اليستجاب ك لميقل انه اليستجاب ك لميعب بذل علػي المقصػود
ك انمػػا عػػاب بػػذل علػػي اللفػػظ ك حػػرض علػػي تعلػػم العربيػػة ك االدب كمػػا قػػاؿ
ابوعبدا﵀

تعلموا العربية فانها كالـ ا﵀ الذي كل م به خلقه ك نطق به للماضين ك

عن النبي

تعلموا القراف بعربيته فػالمراد تشػديد االمػر علػي الػذين اليتعلمػوف

العربيػػة ك يلحنػػوف ك الش ػ اف بػػاللحن يفػػوت كثيػػر مػػن مػػرادات ا﵀ ك مػػرادات
حججه

من الكتاب ك السػنة ك فيػه بػوار الػدين فػاللحن شػيء مبفػوض الػي ا﵀

سبحانه ك الشيء المبفوض ليس من ا﵀ ك ال اليه فاليصعد الي ا﵀ سبحانه ك اف كػاف
الػػدعاء النفسػػي مػػن الػػداعي المػػؤمن العػػاجز عػػن الفصػػاحة مسػػتجابا ك امػػا الػػدعاء
الملحوف من العالم الفصيح فليس يصعد الي ا﵀ سبحانه البتػة ك اف كػاف اللحػن ممػا
يفي ر المعني بما الينبفي يؤاخذ عليه ك اف كاف اليفي ر فيهمل لفظػه فاليصػعد ك ينظػر
الي مرادق مع نقصاف حظ لقلة اعتنائه بتحسين اللفظ مع قدرته عليه.
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ك اعلم اف شيخنا االجػل

قػاؿ فػي اللحػن كالمػا ملخصػه اف اللحػن علػي

قسمين لفظي ك معنوي ك اللفظي قسماف جلػي ك خفػي فػالجلي هػو تفييػر الكلمػة ك
تفيير اعرابها ك الخفي ترؾ حقوؽ الكلمات ك هو مخل باللفظ دكف المعني كتكرير
الػراءات ك تفلػيظ الالمػات ك تفخػيم االلفػػات ك تطنػين النونػات ك قلقلتهػا ك امثالهػػا
كالمعنوي قسماف لحن ك اهماؿ فاللحن عدـ االعتقاد لمعاني ما يتلػوق ممػا يظهػر لػه
انه من ا﵀ اما لتجويز ضد يلقيه الشيطاف في قلوب الفافلين اك سقطة عادية نبتت مػن
ذل التجويز اك يذكرق الخبيث ضد الحق ك قائله فيفرضه بين التفاته للضػد ك لقائلػه
فيشفله باالقباؿ اليها ال من جهة االنكار بل من جهة تفهم ما قد فهمه فيشتفل بػه عػن
ا﵀ فينتج من الفرض االكؿ الفرض الثاني ك من الثاني الريب ك منه الشػ فيسػتولي
علي القلب ك اليظهر علي اللساف فيقوؿ باللساف ما لػيس بالقلػب قػاؿ ا﵀ تعػالي ك
لتعرفنهم في لحن القوؿ فلسانه قد يتلو علي خالؼ ضميرق ك يشهد ا﵀ علي مػا
في قلبه ك هو الد الخصاـ ك لكم الويل مما تصفوف فيكوف هذا سػيماء يعرفػه بػه
االكلياء .ك االهماؿ عدـ االقباؿ علػي مػا يقػراؤق فلسػانه يػتلفظ بػالمواعظ علػي قلبػه
الفافل ك يقرأ أفاليتدبركف القراف اـ علي قلوب اقفالها بل قلوبهم في غمرة من هذا
ك لهم اعماؿ من دكف ذل هم لها عاملوف الي اخر كالمه رفع ا﵀ في الخلد اعالمه.
فالدعاء الملحوف باللحن اللفظي بنفسه اليصػعد الػي ا﵀ ك انمػا يسػتجيب ا﵀
دعاءق النفسي علي ما مر ك اما اللحن المعنوي النفسي فهو ايضا يمنع من الصعود الػي
ا﵀ سبحانه ك اليستجاب له البتة فانه اذا دعا ك اليعتقد معاني ما يدعو اك قلبه مشػفوؿ
الق مهمل للتوجه فذل الدعاء نازؿ الػي سػجين محجػوب عػن رب العػالمين البتػة
عصمنا ا﵀ عن الزلػل ك امننػا مػن الخطػل بحػق محمػد ك الػه سػادة االكاخػر ك االكؿ
صلوات ا﵀ عليهم اجمعين فجميػع هػذق الوجػوق مسػتخرج مػن نفػس قولػه تعػالي
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ادعوني استجب لكم فمن كفي بما امر كما امر استجاب له البتة ك كفي بما كعػد
كالتحسبن ا﵀ مخلف كعدق رسػله ،اكفػوا بعهػدي اكؼ بعهػدكم ك لمػا طػاؿ بنػا
المقاؿ في هذا الباب احببنا االختصار لئاليلزـ الكالؿ.

فصل :رأيت اف اذكر هنا بعض االخبار المتعلقة بالدعاء من دكف تعػرض الػي

شرح ك تفصيل فعن ابيعبدا﵀
قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

قاؿ الدعاء انفذ من السػناف الحديػد ك عنػه

الدعاء سالح المػؤمن ك عمػود الػدين ك نػور السػموات ك

االرض ك عن اميرالمؤمنين

الدعاء مفاتيح النجاح ك مقاليد الفالح ك خير الدعاء

ما صدر عن صدر تقي ك قلب نقي ك في المناجاة سبب النجاة ك باالخالص يكػوف
انه كاف يقػوؿ الصػحابه

الخالص فاذا اشتد الفزع فالي ا﵀ المفزع ك عن الرضا

عليكم بسالح االنبياء فقيل ك ما سالح االنبياء قاؿ الدعاء ك عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ

هل تعرفوف طوؿ البالء من قصرق قيل ال قػاؿ اذا الهػم احػدكم الػدعاء عنػد الػبالء
فاعلموا اف البالء قصير ك قاؿ

عليكم بالدعاء فانه شفاء من كػل داء ك سػئل

عن سبب رفع االيدي ك عدـ خفضها فقاؿ ابوعبدا﵀

ذل في علم ا﵀ ك احاطته

سواء ك لكنه عز ك جل امر اكلياءق ك عبادق برفع ايديهم الي السماء نحو العرش النه
جعله معدف الرزؽ فاثبتنا ما اثبته القراف ك االخبار عن رسوؿ ا﵀

حين قاؿ ارفعوا

ايديكم الي ا﵀ انتهي اقوؿ اثبات القراف قوله ك في السماء رزقكم ك ما توعدكف
ك قوله فمااستكانوا لربهم ك مايتضرعوف قاؿ ابوعبدا﵀
ك قوله تعالي ادعوا ربكم تضرعا ك خفية اآلية ك عنه

التضرع رفع اليدين
ماابرز عبد يدق الػي ا﵀

العزيز الجبار اال استحيي ا﵀ عز ك جل اف يردها صفرا حتي يجعل فيهػا مػن فضػل
رحمته ما يشاء فاذا دعا احدكم فاليرد يدق حتي يمسح علي كجهه ك رأسػه ك قيػل
البيالحسن

جعلت فداؾ اني قد سألت ا﵀ حاجة منذ كذا ك كذا سنة ك قد دخل
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قلبي من ابطائها شيء فقاؿ يا احمد اياؾ ك الشيطاف اف يكوف له عليػ سػبيل حتػي
يقنط اف اباجعفر

كاف يقوؿ اف المؤمن يسأؿ ا﵀ عز ك جل حاجة فيؤخر عنػه

تعجيل اجابتها حبا لصوته ك استماع نحيبه ثم قاؿ كا﵀ مػا اخػر ا﵀ عػز ك جػل عػن
المؤمنين ما يطلبوف من هذق الدنيا خير لهم مما عجل لهم فيها ك اي شيء الػدنيا اف
اباجعفر

كاف يقوؿ ينبفي للمؤمن اف يكوف دعاؤق في الرخاء نحوا من دعائه في

الشدة ليس اذا اعطي فتر فالتمل الػدعاء فانػه مػن ا﵀ عػز ك جػل بمكػاف ك عليػ
بالصبر ك طلب الحالؿ ك صلة الرحم ك اياؾ ك مكاشفة الناس فانا اهل بيت نصل من
قطعنا ك نحسن الي من اساء الينا فنري كا﵀ في ذل العاقبة الحسنة صاحب النعمػة
في الدنيا اذا سأؿ فا عطي طلب غير الذي سأؿ ك صفرت النعمة في عينه فاليشبع من
شي ء ك اذا كثرت النعم كاف المسلم من ذل علي خطر للحقوؽ التي تجب عليه ك
ما يخاؼ عليه من الفتنة فيها اخبرني عن لو اني قلت ل قوال أكنت تثق بػه منػي
فقاؿ احمد جعلت فداؾ اذا لماثق بقول فبمن اثق ك انت حجة ا﵀ علػي خلقػه قػاؿ
فكن با﵀ اكثق فان علي موعد مػن ا﵀ ألػيس ا﵀ عػز ك جػل يقػوؿ ك اذا سػأل
عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاف ك قاؿ التقنطػوا مػن رحمػة
ا﵀ ك قاؿ ك ا﵀ يعدكم مففرة منه ك فضال فكن با﵀ عز ك جل اكثق من بفيرق ك
التجعلوا في انفسكم اال خيرا فانه مففور لكم ك عن ابيعبدا﵀
ا﵀

اذا دعا احدكم فليعم فانه اكجب للدعاء ك عنه

قاؿ قػاؿ رسوؿ

ما من رهط اربعين رجال

اجتمعوا فدعوا ا﵀ عز ك جل في امر اال استجاب لهم فاف لم يكونوا اربعين فاربعػة
يدعوف ا﵀ عز ك جل عشر مرات اال استجاب ا﵀ فاف لم يكونوا اربعة فواحد يدعو
ا﵀ اربعين مرة فيستجيب ا﵀ العزيز الجبار له ك عن ابيجعفر
علي ا﵀ عز ك جل اال استجاب له ك عن ابيعبدا﵀
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كا﵀ اليلػح عبػد

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

رحم

ا﵀ عبدا طلب من ا﵀ عز ك جل حاجة ف هألح في الدعاء استجيب له اك لميسػتجب ك
تال هذق اآلية ك ادعو ربي عسي اف الاكوف بدعاء ربي شقيا ك عن ابيعبدا﵀
من دعا الخيه المؤمن ظهر الفيب ناداق ملػ مػن السػماء الػدنيا يػا عبػد ا﵀ ك لػ
مائة الف ضعف مما دعوت ك ذكر انه يناديه مل من كل سماء ك يزيدق مائةالف ثم
يناديه ا﵀ تعالي انا الفني الذي الافتقر ل يا عبدي الفالػف ضػعف ممػا دعػوت
كفي طب االئمة عن الوشا قاؿ حدثنا عبدا﵀ بن سناف عن اخيه محمد بن سػناف قػاؿ
قػاؿ جعفر بن محمد

ما من احد يخوؼ بالبالء فيقدـ فيه بالدعاء اال صرؼ ا﵀

منه ذل البالء أماعلمت اف اميرالمؤمنين سالـ ا﵀ عليه قاؿ اف رسوؿ ا﵀

قاؿ

يا علي قاؿ لبي يا رسوؿ ا﵀ قاؿ اف الدعاء يرد البالء ك قد ابػرـ ابرامػا قػاؿ الوشػا
فقلت لعبدا﵀ بن سناف هػل فػي ذلػ دعػاء موقػت قػاؿ امػا انػي سػألت عػن ذلػ
الصادؽ

فقاؿ نعم اما دعاء الشيعة المستضعفين ففي كػل علػة مػن العلػل دعػاء

موقػػت ك امػػا دعػػاء المستبصػػرين فلػػيس فػػي شػػي ء مػػن ذل ػ دعػػاء موقػػت الف
المستبصػػرين البػػالفين دعػػاؤهم اليحجػػب ك فػػي الوسػػائل عػػن زرارة قػػاؿ قلػػت
البيعبدا﵀

عل مني دعاء فقاؿ اف افضل الدعاء ما جري علي لسان ك كذا ركي

انه سأله سائل اف يعل مه دعاء فقاؿ ا ف افضل الدعاء ما جري علي لسان .
ك اعلم اف االخبػار فػي هػذا البػاب كثيػرة ك ذكرهػا ك ذكػر مػا يتعلػق بالػدعاء
يقتضي رسم كتاب كبير كما كتبوا ك غرضنا في هػذا الكتػاب ذكػر مػا اهملػوق مػن
اسرار االخالؽ فلنقتصر علي ما ذكرنا ك من اراد شػركط االسػتجابة ك المتممػات ك
المكمالت الخارجية ك ساير ما يتعلػق بالػدعاء فليراجػع الكتػب المدكنػة فػي هػذا
الباب فانها كافية اف شاء ا﵀.

فص :اعلم انه من االمور التي يجب التنبيه عليها ك قد سنح لي هنا فاحببػت اف
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اذكرق تنبيها للفافلين هو اف كل احد يرفع حاجتػه الػي السػلطاف فانمػا يرفعهػا علػي
حسب حالته ك مقامه ك يكملها علي مقتضي حاله ك يذكر للسلطاف ما يعرفه منها فلػو
قاؿ احد من السوقة له كم من مل فتحته ل ك كم من جيش سقته ل ك كم من بناء
بنيته ل ك امثاؿ ذل ك لميفعل شيئا من ذل فانما يحكم السلطاف بجنونه اك كذبه ك
يطردق اك اذا كاف كاقفا بين يديه ك ينظر الي يمينه ك شماله ك يلعػب بمػا فػي يديػه اك
يعدك ك يولي عنه ك يضح ثم يقوؿ له ارحم يا سلطاف توجهي الي ك صرؼ نظري
عػػن غيػػرؾ ك خضػػوعي لػػدي ك بكػػائي مػػن خشػػيت فانمػػا يحكػػم لػػه بػػالجنوف اك
السخرية ك االستهزاء بالسلطاف ك هكذا امثاؿ ذل ك تعرؼ مما ذكرنا نوعه فكذل
كل داع ينبفي اف يدعو ا﵀ بمقتضي حاله ك مقامه ك معرفته ك خصوصيته ك اخالصػه
ك حبه ك خوفه ك رجائه فلو دعا بخالؼ ذلػ كػاف كالمسػتهزئ بػا﵀ ك السػاخر بػه
نعوذ بػا﵀ ك اي تقػرب فػي الكػذب بػين يػدي ا﵀ ك القػوؿ بمػا لػيس فيػه ك كيػف
يستجاب له ك نفسه تأباق فما كرد في ادعية اؿمحمد

فانما هو بالنسبة الي حالهم

ك مقػػامهم مػػع ا﵀ عزكجػػل اك بالنسػػبة الػػي حػػاؿ مػػن علمػػوق اك ذكػػركق الف يتخلػػق
االنسػاف بتلػ االخػػالؽ ثػم يػدعو بػػه ك التقػل انػه تعب ػدي فػاف ا﵀ لميتعب ػد عبػػادق
بالكذب ك البهتاف ك السخرية ك االستهزاء اف ا﵀ يأ مر بالعػدؿ ك االحسػاف ك ايتػاء
ذي القربي ك ينهػي عػن الفحشػاء ك المنكػر ك البفػي فمحػاؿ اف يتعبػد ا﵀ عبػادق
بالفحشاء هو الذي حبب اليكم االيماف ك زينه في قلوبكم ك كرق الػيكم الكفػر ك
الفسوؽ ك العصياف اكلئ هم الراشدكف فضال من ا﵀ ك نعمة ك قاؿ قػل أبػا﵀ ك
اياته ك رسله كنتم تستهزءكف فالالزـ اف تراجع دعاء اردت تالكته اكال فػاف كػاف
مناسبا لحال فاتله ك اال فعد الي غيرق أالتستحيي من رب اف تقوؿ ارحم تضرعي ك
كجيب قلبي ك ارتعاش اعضائي ك قلقي ك اضطرابي ك لميكن ل شيء من ذل بػل
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يكوف ل اضداد ذل ك هكذا ألست تستحيي اف تدعي حبه ك الولػه اليػه اك الشػوؽ
اليه اك غير ذل مما ليس في عشر من معشارق بين يديه ك تريد مع تل الفاحشػة اف
يستجاب ل ك لربما يأخذؾ العجب انػي قػرأت فػي هػذق الليلػة الػدعاء الفالنػي ك
الفالني ك عبدت ا﵀ أتحسب الدعوات رق يػة اليػراد منهػا معنػي اك يػراد اك تحسػب
الكذب بين يدي ا﵀ جائزا ك االستهزاء بػه مباحػا نعػوذ بػا﵀ ك لكػن قػد شػاع ك ذاع
حتػػي مػػؤل االصػػقاع ك فشػػا فػػي المشػػاهد ك المسػػاجد ك ارتفػػع االصػػوات بػػدعوات
كاذبات ك مناجاتات مفتريات حتي كأنها صارت من سيرة المؤمنين فلو نطق نػاطق
عليهم فلربما قالوا ارأيت الذي ينهي عبدا اذا صلي ارأيت لو كاف علي الهدي اك امػر
بالتقوي أاليتفكركف اف االماـ يكالم ا﵀ سبحانه علي حسػب شػأنه ك مقامػه ك لػيس
ذل الحد دكنهم ك لميطلقوا للناس اف يدعوا بكل دعاء ذل ظػن الػذين اليوقنػوف
أليس قد ذكر الكفعمي احتجابػات عػن االئمػة ك منهػا احتجػاب الحجػة

الل هػم

احجبني عن عيوف اعدائي ك اجمع ب يني ك بػين اكليػائي ك انجػز لػي مػا كعػدتني ك
احفظني في غيبتي الي اف تأذف لي في ظهوري ك احي بي ما درس من فركضػ ك
سنن ك عجل فرجي ك سهل مخرجي الدعاء ،فهل تقػدر اف تقػرأق ك منػدكب لػ
قراءته اـ كيف تقرأ دعاء الحسين

غيرضنين بنفسي فيما يرضي عني اذ به قػد

رضيتني ك ال ق اصر بجهدي عما اليه ندبتني مسارع لما عرفتني شارع فيما اشرعتني
مستبصر ما بصرتني مراع ما ارعيتني الدعاء ،ك انت لمتفعل ك لنتفعل شيئا من ذل
اـ كيف تقرأ قنوت الرضػا

ك انتقم لي ممن ظلمني ك استخف بي ك طرد الشيعة

عن بابي ك اذقه مرارة الذؿ الدعاء ،ك كيف تقرأ دعػاء الصػحيفة الل هػم صػل علػي
محمد ك اؿمحمد ك تولني في جيراني ك موالي العارفين بحقنا المنابذين العػدائنا
بافضل كاليت الي اف قاؿ ك زدهم بصيرة في حقي ك معرفة بفضلي حتي يسػعدكا
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بي ك اسعد بهم امين رب العالمين ك هذق امثلة كاضحة اتيػت بهػا فمػا يشػتمل علػي
حاالت ك معارؼ اليناسب حال ك حػاؿ امثالػ فػاكثر مػن اف تحصػي فػالالزـ اف
تراجع الدعاء اكال بنظر الدقة فاف كاف يناسب حال فادع به ك اال فاف كػاف يمكنػ
تطبيق حال عليه علي كجه الصرؼ ك التأكيل فػاقرأق ك اقصػد التأكيػل ك اال فاتركػه
فانه ل شر سبيل اف تقوـ بين يدي الجليل ك تكذب ك تدعي ما ليس فيػ ك تسػخر
به اك تستهزئ اك تتهاكف بمقدارق ك لذل ركي افضل الدعاء ما جري علػي لسػان
فالمؤمن المستبصر ك غير المستبصر افضل دعائه ما كافق حاله مػن المػأثورات ك اف
لميجد فما جري علي لسانه البتة.
ك اعجب من ذل عواـ العجم الذين اليعرفوف العربيػة ك اليعرفػوف انهػم ألي
شيء يدعوف ك هل يناسػب حػاجتهم اـ ال ك الاري لهػم اجػرا فػي ذلػ اال لمحػض
توجههم ك قصدهم اف يدعوا ك االحسن لهػم ايضػا اف يػدعوا بعجميػتهم ك لسػانهم ك
البأس اذا انشأ عالم كل زماف لكل من يطلب منه دعاء يناسب حاله ك مقامه ك حاجته
ك اما ما ركي اف عبدالرحيم القصير قاؿ البيعبدا﵀

جعلت فداؾ اني اخترعػت

دعاء فقاؿ دعني من اختراع اذا نزؿ بػ حاجػة فافعػل كػذا ك كػذا فالظػاهر انػه
اخترع طورا للدعاء ك قانونا ك لذل زبرق ك عل مه طريق الدعاء اك كاف مخصوصا بػه
النه اخترع علي غير الوجه المحبوب ﵀ ك لرسوله ك الكليائه

ك الظاهر من لفػظ

االختراع هو االكؿ فاف جواز الدعاء بما جري علي اللساف من ضركريات المػذهب
ك الملة بل الملل بالجملة قد تبين مما ذكرنا انه ال كل احد يجوز اف يقػرأ كػل دعػاء
ما لميكن مطابقا لحاله ظاهرا اك تأكيال.

فص :اعلم انه من عجايب علم اؿمحمد

انهػم اسػتنبطوا جميػع دعػواتهم

مثل ساير احكامهم من القراف اما من ظاهرق ك اما من باطنه ك اما مػن تأكيلػه ك الجػل
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ذل يفوؽ دعواتهم دعوات جميع الداعين ك يكوف لها اثار عظيمة ليست في غيرها
كما قاؿ ا﵀ سبحانه ك لو اف قرانا سيرت به الجباؿ اك قطعت به االرض اك كلم بػه
الموتي فمن اقتدر علي فهم كوف دعواتهم من القراف ك كجد مبدأها منػه فقػد فػاز
بعلم رسم انشاء الدعوات ك قدر علي تأليف الدعوات النافعة المنجحة المستجابة ك
هم

اليتجػاكزكف الفػاظ القػراف بنظمهػا مػا امكػن فػاف لميمكػن فاليتجػاكزكف

الفاظها ابدا فانها افصح االلفاظ فاف لميمكن فاليتجاكزكف معانيها البتة اما ظاهرها ك
اما باطنها ك اما تأكيلها فيدكركف مدار القػراف ك هػم عػالموف بتػأليف يسػتجاب معػه
الدعاء ك يسمع به الثناء ك يدفع به البالء ك يكشف به الؤلكاء ك باسماء سػريعة التػأثير
ك االجابة فيؤلفوف علي ما يركنه من المصػلحة فيػؤثر تػأثيرا كحي ػا ك لكػن لمػا كػاف
القػػراف قػػد سػػرؽ منػػه كثيػػر قػػد اليوجػػد بعػػض فقػػرات الػػدعوات فػػي المصػػحف
المعركؼ ك قد يكوف من تأكيالته اك بواطنه التي يقصر علمنا عػن بلوغهػا ك المػثلن
ل علي سبيل االشارة كيفية االستنباط حتي تعرؼ سبيلها مثال من الػدعوات دعػاء
مركي عن النبي

في بلداالمين بسم ا﵀ الرحمن الرحيم الل هم ان حميد مجيد

مأخوذ من قوله سبحان الل هم ك انه حميد مجيد كدكد شكور مأخوذ من قوله
هو الففور الودكد ك انه غفور شكور كريم هكفي ملػي مػأخوذ مػن قولػه مػا
الملػي بمعنػي الثقػة ك
غرؾ برب الكريم ك من قوله من اكفي بعهدق من ا﵀ ك ه
ليس هذا بلفظه في القراف المعركؼ ك اف اخذ معنػاق فهػو بمعنػي الثقػة ك مػن اكثػق
ممن ليس منه اصدؽ ك من اصدؽ مػن ا﵀ حػديثا ك ال اكفػي بالعهػد الل هػم انػ
تواب كهاب سريع الحساب ك توصيف ا﵀ بها في الكتاب كثير نحػو فتػاب عليػه
انه هو التواب الرحيم ك ان انت الوهػاب ك ك ا﵀ سػريع الحسػاب جليػل
عزيز متكبر خػالق بػارئ مصػور كاحػد احػد قػادر قػاهر الجليػل مشػتق مػن ذي
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الجالؿ ك العزيز المتكبر الخالق البارئ المصور مذكورة في اخر سورة الحشر ك
انما الهكم اله كاحد ك قل هػو ا﵀ احػد ك هػو القػادر علػي اف يبعػث علػيكم
عذابا ك هو القاهر فوؽ عبادق الل هم الينفد ما كهبت مأخوذ مػن قولػه اف هػذا
لرزقنا ما له من نفاد ك اليرد ما منعت مأخوذ من معني قوله ك ما يمس فال مرسل
له من بعدق ك من قوله ك اف يردؾ بخير فال راد لفضله فل الحمد كما خلقت ك
صورت ك قضػيت مػأخوذ مػن قولػه الحمػد ﵀ ك خلقنػاكم ثػم صػورناكم ك
قضي اجال ك ك ا﵀ يقضي بالحق ك اضللت ك هديت مأخوذ من قولػه يضػل
من يشاء ك يهدي مػن يشػاء ك اضػحكت ك ابكيػت مػأخوذ مػن قولػه اضػح ك
ابكي ك امت ك احييت مأخوذ من قوله ثم يميتكم ثم يحييكم ك افقرت ك اغنيت
مأخوذ من قوله ك لو بسط ا﵀ الرزؽ لعبادق لبفوا في االرض ك لكن ينزؿ بقدر مػا
يشاء ك الذي هو اغني ك اقني ك االفقار ليس بلفظه في المصػحف المعػركؼ ك
قوله انتم الفقراء الي ا﵀ ك امرضت ك اشفيت مأخوذ من قوله ك اذا مرضت فهو
يشفين ك اطعمت ك سقيت مأخوذ من قوله يطعمني ك يسقين ك ل الحمد فػي
كل ما قضيت مأخوذ من قوله ك قضي بينهم بالحق ك قيل الحمد ﵀ رب العالمين
ك ال ملجأ من اال الي مأخوذ من قوله من قبل اف يأتي يوـ ال مرد له من ا﵀ ما لكم
من ملجأ يومئذ ك ما لكم من نكير يا كاسع النعماء مأخوذ من قولػه اسػبغ علػيكم
نعمه ظاهرة ك باطنة يا جزيل العطاء مأخوذ من قوله انػا اعطينػاؾ الكػوثر فػاف
الكوثر هو الخير الكثير ك من عطاء غيرمجذكذ فانه ال اجزؿ من هذا العطاء ك من
اجر عظيم يا قاضي القضاة مأخوذ من قوله اذا قضي امػرا فانمػا يقػوؿ لػه كػن
فيكوف ك ا﵀ يقضي بالحق ك الذين تدعوف من دكنػه اليقضػوف بشػيء فمثػل
ذل قاضي القضاة يا باسط الخيرات مأخوذ من قوله ك لو بسط ا﵀ الرزؽ لعبادق
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ك ا﵀ يبسط الرزؽ لمن يشاء بل يداق مبسوطتاف ينفق كيف يشاء يػا كاشػف
الكربات مأخوذ من قوله ينجيكم منها ك من كػل كػرب ك نجينػاق ك اهلػه مػن
الكرب العظيم ك كشفنا ما بػه مػن ضػر ك اـ مػن يجيػب المضػطر اذا دعػاق ك
يكشف السوء يا مجيب الدعوات من قوله اجيب دعوة الداع اذا دعاف يا كلػي
الحسنات من قوله ما اصاب من حسنة فمن ا﵀ يا رافع الدرجات من قوله رفيع
الدرجات ذك العرش يا منزؿ البركات ك اآليات من قوله فتحنا عليهم بركات من
السماء ك االرض ك کتاب مبارؾ انزلنػاق الل هػم انػ تػري ك التػري مػن قولػه
التدركه االبصار ك هو يدرؾ االبصار ك انت بالمنظر االعلي مػن قولػه لننظػر
كيف تعملوف ك سبح اسم رب االعلي ك ل الحمد في االخرة ك االكلػي مػن
قوله له الحمد في االكلي ك اآلخرة ك له الحكم ك اليه ترجعوف الل هم انػ غػافر
الذنب ك قابل التوب شديد العقاب ذك الطوؿ ال اله اال انت الي المصير مػن قولػه
غافر الذنب ك قابل التوب شديد العقاب ذي الطوؿ ال الػه اال هػو اليػه المصػير
كسعت كل شيء رحمت من قوله ك رحمتي كسعت كل شيء ك ال راد المػرؾ
من قوله ك اف يردؾ بخير فال راد لفضػله ك كػاف امػر ا﵀ مفعػوال ك ال معقػب
لحكم من قوله ال معقب لحكمه ك هو سريع الحساب بلفت حجت من قولػه
﵀ الحجة البالفة ك نفذ امرؾ من قوله انما امػرق اذا اراد شػيئا اف يقػوؿ لػه كػن
فيكوف ك بقيت انت كحدؾ من قوله ك يبقي كجه رب ذك الجػالؿ ك االكػراـ
الشري ل في امرؾ من قوله له الخلق ك االمر ك اال الي ا﵀ تصير االمػور ك
امثالها ك اليخيب سائل اذا سأل من قوله ادعوني استجب لكم ك اسػألوا ا﵀
من فضله انه كاف بكل شيء عليما اسأل بحق السائلين الي ك الطالبين ما عندؾ ك
هو االستجابة الموعودة ،ك اسأل يا رب باحب السائلين الي هػو لقولػه فػابتفوا
﴿﴾151

اليه الوسيلة ك هػو مػن قػوـ يحػبهم ك يحبونػه اذلػة علػي المػؤمنين اعػزة علػي
الكافرين ك هم اؿمحمد

ك باسمائ التي اذا دعيت بها اجبت ك اذا سئلت بها

اعطيت من قوله ﵀ االسماء الحسني فادعوق بها اسأل اف تصلي علي محمػد ك
اؿمحمد من قوله اف ا﵀ ك ملئكته يصلوف علػي النبػي اآليػة ،ك اسػأل باسػم
العظيم االعظم من قوله فسبح باسم رب العظيم الذي اذا سئلت بها اعطيت ك اذا
اقسم علي به كفيت اسأل اف تصلي علي محمد ك اؿ محمد ك اف تكفينا ما اهمنا ك
ما لميهمنا من امر ديننا ك دنيانا ك اخرتنا من قوله أليس ا﵀ بكاؼ عبدق ك تعفو عنا
ك تففر لنا ك تقضي حوائجنا من قوله ك اعف عنا ك اغفر لنػا ك ارحمنػا انػت مولينػا
فانصرنا علي القوـ الكافرين ك حاجة في نفس يعقوب قضاها الل هم اجعلنا من
الذين اذا حدثوا صدقوا من قوله ك من اصدؽ من ا﵀ حديثا ك اذا اساءكا استففركا
من قوله ك الذين اذا فعلوا فاحشة اك ظلموا انفسهم ذكركا ا﵀ فاستففركا لذنوبهم
ك اذا سلبوا صبركا من قوله التأسوا علي ما فاتكم ك ا﵀ مع الصابرين ك بشر
الصابرين الذين اذا اصابتهم مصػيبة اآليػة ،ك اذا عاهػدكا كفػوا مػن قولػه اكفػوا
بعهدي اكؼ بعهدكم ك اذا غضبوا غفركا من قوله ك اذا ما غضبوا هم يففركف ك
اذا جهلوا رجعوا من قوله من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعدق ك اصلح فانه
غفػػور رحػػيم ك اذا ظلمػػوا لميظلمػػوا مػػن قولػػه ك الػػذين اذا اصػػابهم البفػػي هػػم
ينتصركف ك جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفي ك اصلح فاجرق علي ا﵀ انه اليحػب
الظالمين اآليات الي عزـ االمور ك اذا خاطبهم الجاهلوف الػي قولػه مسػتقرا ك
مقاما الل ه م اجعلنا من الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا اآلية ،الل هػم انػي اسػأل مػن
علم لجهلنا اكائلها بانفسها ايات ك االخيرة من قوله ك ا﵀ يعلم ك انتم التعلموف
ك سبحان ال علم لنا اال ما علمتنا ك قل رب زدني علما ك من قوت لضعفنا مػن
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قوله ا﵀ خلقكم من ضعف ك اف ا﵀ قوي عزيػز ك مػن غنػاؾ لفقرنػا مػن قولػه
انتم الفقراء الي ا﵀ ك ا﵀ هو الفني الحميد الل هم التكلنا الي انفسػنا طرفػة عػين ك
الاقل من ذل من قوله اف يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدق ك التردنا علي
اعقابنا ك التزؿ اقدامنا ك التزغ قلوبنا من قوله ك نرد علي اعقابنا بعد اذ هدانا ا﵀ ك
من قوله فتزؿ قدـ بعد ثبوتها ك من قوله ربنا التزغ قلوبنا ك التدحض حجتنا من
قوله حجتهم داحضة عند ربهم ك التمح معذرتنا من قوله فيومئػذ الينفػع الػذين
ظلموا معذرتهم ك ال هم يستعتبوف ك يوـ الينفع الظالمين معذرتهم ك لهم اللعنػة ك
لهم سوء الدار ك التعسر علينا سعينا من قوله ك الترهقني من امػري عسػرا ك مػن
قوله ك سنيسرق للعسري ك التشمت بنا اعداءنا من قوله فالتشمت بي االعداء ك
التجعلني مع القوـ الظالمين ك التسلط علينا سلطانا مخيفا مػن قولػه ك لػو شػاء ا﵀
لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ك من قوله عذابا من فوقكم اك مػن تحػت ارجلكػم ك
هب لنا من لدن رحمة اآلية ،ربنا هب لنا من ازكاجنا ،الل هم ال تؤمن ا مكرؾ من قوله
أفامنوا مكر ا﵀ فاليأمن مكر ا﵀ اال القوـ الخاسركف ك التكشف عنػا سػترؾ مػن
قوله يوـ تبلي السراير ك من تكفير السيئات الف التكفير هػو السػتر ك مػن قولػه ك
التخزني يوـ يبعثوف ك التصرؼ عنػا كجهػ مػن قولػه اليكلمهػم ا﵀ ك الينظػر
اليهم ك التحلل علينا غضب من قوله ك من يحلل عليه غضبي فقد هوي ك التػنح
عنا كرم من قوله ك لوال فضل ا﵀ عليكم ك رحمته لكنػتم مػن الخاسػرين ك مػن
قوله ك لقد كرمنا بنيادـ ك اجعلنا الل هم من الصالحين االخيار من قوله ك بشرناق
باسحق نبيا من الصالحين ك من قوله ك اذكر اسمعيل ك اليسع ك ذاالكفل ك كل مػن
االخيار ادخلني في زمرة االنبياء ك ارزقنا ثواب دار القرار مػن قولػه ك اف اآلخػرة
هي دار القرار ك اجعلنا من االتقياء االبرار من قوله ك ما عند ا﵀ خير لالبرار ك ما
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في كصف المتقين فكثير ظاهر ك كفقنا في الدنيا ك اآلخرة من قوله ك مػا تػوفيقي اال
با﵀ ك اجعل لنا مودة في قلوب المؤمنين امين يا رب العالمين من قولػه اف الػذين
امنوا ك عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن كدا الل هم كما اجتبيت ادـ ك تبت عليه
تب علينا من قوله ثم اجتبيه ربه فتاب عليه فهدي ك كما رضيت عن اسحق فارض
عنا من قوله ك بشرناق باسحق نبيا مػن الصػالحين ك لعػل فػي بػاقي الكتػاب مػا هػو
اصرح ك كما صب رت اسمعيل علي البالء فصب رنا من قوله ستجدني اف شاء ا﵀ مػن
الصابرين ك كما كشفت الضر عن ايوب فاكشف عنا ضرنا من قوله فكشفنا ما بػه
من ضر ك كما جعلت لسليماف زلفي ك حسن ماب فاجعل لنا من قوله ك اف له عندنا
لزلفي ك حسن ماب ك كما اعطيت موسي ك هركف سػؤلهما فاعطنػا مػن قولػه قػد
اكتيت سؤل يا موسي ك كما رفعت ادريس مكانا علي ا فارفعنا من قوله ك رفعنػاق
مكانا علي ا ك كما ادخلت الياس ك اليسع ك ذاالكفل ك ذاالقرنين في الصالحين فادخلنا
من قوله ك من ذريته داكد ك سليمن ك ايوب ك يوسف ك موسػي ك هػركف ك كػذل
نجزي المحسنين ك زكريا ك يحيي ك عيسي ك الياس كل من الصػالحين ك اسػمعيل ك
اليسع ك يونس ك لوطا ك كال فضلنا علي العالمين ك من قوله ك اسمعيل ك ادريس ك
ذاالكفل كل من الصابرين ك ادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين ك لػيس فيمػا
كصلنا من الكتاب ذكر ذيالقرنين بالصالح فلعله في باقي الكتاب اك اخذ مػن دفػع
فساد يأجوج ك مأجوج فانهم مفسدكف في االرض كما فػي الكتػاب ك كمػا ربطػت
علي قلوب اصحاب الكهف اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات ك االرض اآلية ،من
قوله ك ربطنا علػي قلػوبهم اذ قػاموا اآليػة ،ك كمػا دعػاؾ زكريػا فاسػتجبت لػه
فاستجب لنا من قوله عبدق زكريا اذ نادي ربه نػداء خفيػا ك كمػا ايػدت عيسػي
بركح القدس فايدنا بما تحب ك ترضي من قوله ك اتينا عيسي بن مريم البينػات ك
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ايدناق بركح القدس ك كما غفرت لمحمد

فاغفر لنا ذنوبنا ك كفر عنا سيئاتنا ما

قدمنا ك ما اخرنا ك ما اسررنا ك ما اعلنا ان علي كل شيء قدير من قوله ليففر ل
ا﵀ ما تقدـ من ذنب ك ما تأخر ك قوله فاغفر لنا ذنوبنا ك كفر عنا سيئاتنا ك توفنػا
مع االبرار ك قوله يعلم ما يسركف ك ما يعلنوف ك اخر الفقرة بنفسػه ايػة ك اجعلنػا
الل ه م ك جميع المؤمنين من عبادؾ العالمين العاملين الخاشعين المتقين المخلصػين
الذين ال خوؼ عليهم ك ال هم يحزنوف ك الحمد ﵀ رب العالمين ك صػلي ا﵀ علػي
محمد ك اله ك سلم تسليما كثيرا انتهي ،ك استخراج ذل من ايات مدح ا﵀ بها عبادق
ظاهر ك ذكرنا ذل بطوله لتػتعلم كيفيػة تػأليف الػدعاء ك اسػتخراجه مػن القػراف ك
لتعلم اف ادعيتهم ك كلماتهم كلها من الكتاب من لفظه اك معناق اك هي تفصيل اجمػاؿ
الكتاب اك من افراد عمومه اك تأكيله اك باطنه اك باطن باطنه فمنها ما نحيط به علمػا ك
لعل كثيرا منها في سور ك ايات محذكفة من الكتاب ك هي عندهم ك لو تػدبرت فيمػا
ذكرت لتمكنت من تأليف الدعاء الصحيح المقبوؿ المؤثر البتة.

فصلل :ك لمػػا بلػػغ الكػػالـ هنػػا احببػػت اف اذكػػر بعػػض الػػدعوات الكتابيػػة اي

الواردة في التنزيل فانها خير دعوات البتة يدعي بها في الحاجػات ك لقاريهػا ثػواب
قراءة القراف ك ثواب الدعاء ك هي احب الػدعاء الػي ا﵀ البتػة فوٌها

الل هػم

فاطر السموات ك االرض عالم الفيب ك الشهادة انت تحكم بين عبادؾ فيما كػانوا
فيه يختلفوف ك هٌه

ربنا كسعت كل شيء رحمة ك علما فاغفر للذين تابوا ك

اتبعوا سبيل ك قهم عذاب الجحيم ربنا ك ادخلهم جنات عدف التي كعدتهم ك مػن
صلح من ابائهم ك ازكاجهم ك ذرياتهم ان انت العزيز الحكيم ك قهم السيئات ك من
تق السيئات يومئذ فقد رحمته ك ذل هو الفػوز العظػيم ك هٌه
بربي ك ربكم من كل متكبر اليؤمن بيوـ الحساب ك هٌه
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انػي عػذت

رب اكزعنػي اف

اشكر نعمت التي انعمت علي ك علي كالدي ك اف اعمل صالحا ترضاق ك اصلح لي
في ذريتي اني تبت الي ك اني من المسػلمين ك هٌه
الي انبنا ك الي المصير ك هٌه

ربنا التجعلنا فتنة للذين كفػركا ك اغفػر لنػا

ربنا ان انت العزيػز الحكػيم ك هٌه
الراحمين ك هٌه

ربنػا عليػ توكلنػا ك

رب انػي مسػني الضػر ك انػت ارحػم

رب التذرني فردا ك انت خير الوارثين ك هٌه

انصرني بما كذبوف ك هٌه

رب

رب اما تريني ما يوعدكف رب فالتجعلنػي فػي

القوـ الظالمين ك هٌه

رب اعوذ ب من همزات الشياطين ك اعوذ بػ رب

اف يحضركف ك هٌه

ربنا امنا فاغفر لنا ك ارح منػا ك انػت خيػر الػراحمين ك

هٌه

رب اغفر ك ارحم ك انت خير الراحمين ك هٌه

رب اكزعنػي اف

اشكر نعمت التي انعمت علي ك علي كالدي ك اف اعمل صالحا ترضػاق ك ادخلنػي
برحمت في عبادؾ الصالحين ك هٌه

ربنا التؤاخذنا اف نسينا اك اخطأنا ربنا

ك التحمل علينا اصرا كما حملته علي الذين من قبلنا ربنا ك التحملنا ما ال طاقة لنا به
ك اعف عنا ك اغفر لنا ك ارحمنا انت مولينا فانصرنا علي القوـ الكافرين ك هٌه
ربنا التزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ك هب لنا من لدن رحمة انػ انػت الوهػاب ك
هٌه

ربنػا انػ جػامع النػاس ليػوـ ال ريػب فيػه اف ا﵀ اليخلػف الميعػاد ك

هٌه

ربنا امنا بما انزلت ك اتبعنا الرسوؿ فاكتبنا مع الشػاهدين ك هٌها

ربنا اغفػر لنػا ذنوبنػا ك اسػرافنا فػي امرنػا ك ثبػت اقػدامنا ك انصػرنا علػي القػوـ
الكافرين ك هٌه

ربنا ماخلقت هذا باطال سبحان فقنا عذاب النار ربنا ان

من تدخل النار فق د اخزيته ك ما للظالمين من انصار ربنػا اننػا سػمعنا مناديػا ينػادي
لاليماف اف امنوا بربكم فا مناربنا فاغفر لنا ذنوبنا ك كفر عنا سيئاتنا ك توفنا مع االبرار
ربنا ك اتنا ما كعدتنا علي رسل ك التخزنػا يػوـ القيمػة انػ التخلػف الميعػاد ك
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هٌه

رب احكم بالحق ك ربنا الرحمن المستعاف علي ما تصفوف ك هٌه

ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ك ما لنا النؤمن با﵀ ك ما جاءنا من الحػق ك نطمػع اف
يدخلنا ربنا مع القوـ الصالحين ك هٌه

اغفر لنا ك ارحمنا ك انت خير الفافرين

ك اكتب لنا في هذق الدنيا حسنة ك في اآلخرة ك هٌه

ربنا اصرؼ عنا عذاب

جهنم اف عذابها كاف غراما انها ساءت مستقرا ك مقاما ك هٌه

ربنا هب لنا من

ازكاجنا ك ذرياتنا قرة اعين الي غير ذل فانها دعوات موجزات مستجابات ينبفي
اف يدعي بها في الحاالت المناسبة ك قد ذكرنا فػي الػذكر اللفظػي التمجيػدي ايضػا
اذكارا تنزيلية فراجعها اف شئت.

المطلب الخامس

ف للى االستغفل ل ل لار و الشك ل ل ل لر

اعلم اني لما رأيت ما ركاق في الكػافي بسػندق عػن ابيجعفػر

قػاؿ ال كا﵀

مااراد ا﵀ من الناس اال خصلتين اف يقر كا له بالنعم فيزيدهم ك بالذنوب فيففرها لهم
احببت اف اذكر هنا مطلبا اختم بها هذا المقصد اذكر فيه ما يسنح من امر االستففار ك
الشكر ففيه مورداف:

المورد االول
فى االستغفل لار و التوب لة

و نقدمهما الن التخلية مقدمة على التحلية
و ما لميتطهر االنسان من ادناس المعاصى و الذنوب اليسعه انيطأ بساط االنس
و يدخ :حظيرة القدس و يثنى على ملك الجن و االنس ففى هذا المورد ايضا فصول

فص :اعلم اف االستففار هو طلب الففر ك هو الستر ك التفطيػة فالعبػد يسػتففر
ا﵀ لذنبه ك من ذنبه لنفسه اي يطلب مػن ا﵀ اف يفطػي عليػه ك اليخزيػه ك اليفضػحه
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علي رءكس االشهاد ك اليحشرق متلبسا بذنوبه متصفا بها ك قلنا لذنبه اشعارا بػاف مػن
منع من االستففار للذنب ك زعم انه غلط ك الصواب االستففار من الذنب خطػاء لمػا
ركي عػػن االئمػػة الػػذين هػػم امػػراؤ الكػػالـ علػػيهم الصػػلوة ك السػػالـ فػػي ادعيػػتهم
االستففار للذنب كثيرا ك اما التوبة فهي الرجوع الي ا﵀ سػبحانه ك التوجػه اليػه بعػد
االباؽ عن خدمته ك االعراض عنه بالرجوع الصادؽ ك هػو التوبػة النصػوح ك سػيأتي
تفصيلها اف شاء ا﵀ بالجملة لما كاف بناء كتابنا هذا كساير كتبنا علي تحقيق المسائل
البد ك اف نشرح معني هذا الستر ك ضدق الذي هو الكشف.
اعلم اف كل ذي فعلية كامل من حيث انه بالفعل ك الكامل له نور ك شعاع فكل
ذي فعلي ة له نور ك شعاع ك شػبح ك مثػاؿ سػواء كػاف قابػل يقػع ذلػ المثػاؿ عليػه اـ
لميكن أالتري اف شبح السراج صادر عن السراج راجع اليه قائم به سواء كػاف مػراة
يظهر فيها اـ لمتكن ك ذل اف المراة ليست بموجدة للشبح ك انمػا هػي مظهػرة لػه ك
هو من عالم االظلة يرتبط اسفله باالجساـ ك يتعلق بهػا ك لػو كنػت عالمػا لعلمػت اف
مثال الذي علي من قياـ ك قعػود ك غيرهمػا كلهػا مػن عػالم االظلػة ارتػبط اسػفلها
ببدن العنصري ك سينكسر هذق المراة ك يعود النور الي شمسػه ك كػذل اذا زالػت
المقابلة اك منعت يعود الشبح الي صاحبه ك يبقي المراة بال نور ك هكػذا جميػع هػذق
الصور التي تظهر علي بدن هي افعاؿ نفسػ ك مثلهػا قائمػة بهػا فمادامػت المػادة
الجسمانية مقابلة للنفس ك لو من هذا الشأف ظهر عليها الصفة فاذا زالت زالت عنها ك
مثل بدن عند النفس كالمفتاح في يدؾ ك حركته حركت ك فعل يظهػر عليػه ك اف
كاف مانع عن تحريكه اليظهر فيه حركة ك يبقي ساكنا ك يرجع الحركة الي ك تقػوـ
ب النها من راجعة الي غاية االمر انه قد حصػل لهػا انصػباغ فػي بطػن المفتػاح ك
الشاهد علي اف تل الحركة ليست من المفتاح اف الحركة اف كانت ارادية فهػي مػن
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الركح الحيواني ك اف كانت غير ارادية بل هي طبيعية فهي من الشػيء الػي حيػزق ال
غير ك حركة المفتاح ليست بارادية ك ال طبيعية ك انما هي حركػة يػدؾ ظهػرت علػي
المفتاح ك انصبفت فيه ك حركة المفتاح كػاحمرار المػراة ك اصػفرارها بعينػه فػافهم
فالحركة فعل نفس قائمة بها ظػاهرة ببػدن فػاذا تفػرؽ بػدن اك زاؿ مقابلتػه لهػا
بقيت الحركة قائمة بنفسػ فليسػت هػذق االفعػاؿ صػورة لبػدن حقيقػة ك ليسػت
عرضا لبدن قائما به قياـ صدكر ك انما هي عرض قائم به قياـ ظهور بالجملة جميع
ما صدر من من االفعاؿ ك االعماؿ م ث ل من قائمة ب سايرة مع سير نور الشمس
مع الشمس ك من كاف له عين يػراؾ فػي تلػ المث ػل ك االشػباح فػاف كانػت اشػباحا
مطابقة المر ا﵀ التشريعي موافقػة لمحبػة ا﵀ فتلػ االشػباح صػور عليينيػة ك صػور
انسانية مستقيمة فتكوف صور ثواب علي ما حقق في محله ك اف كانت مخالفة المػر
ا﵀ التشريعي مخالفة لمحبته موافقػة لسػخطه فهػي صػور سػجينية ك صػور حيوانيػة
منكوسة فتكوف صور عقاب فما كاف منهما جمادية يظهػر فيهػا جمػادات ثوابػ ك
عقاب ك ما كاف منها نباتية فنباتياتهما اك حيوانية فحيوانياتهما اك انسانية فانسانياتهما
ك انت معركؼ مصور بتل الصور التي تصورت بهػا أمػاتعرؼ فػي كجهػ نضػرة
النعيم ك أماتعرؼ نفحة الجحيم نعوذ با﵀ فالعاصي مصور بصػور عصػيانه ك اعمالػه
دائما ليس كهذا البدف تذهب عنػه الصػور فانػه يزنػي فيػزكؿ عنػه صػورة الزنػا ثػم
يتصور بصورة اخري فيخفي عن االعين صورة زناق بل في الدهر التػزكؿ الصػور ك
هو ابدا مصور بصورة الزنا مرتكب بها مباشر لها ك كذل يشػهد علػيهم جلػودهم ك
اسماعهم ك ابصارهم ك جوارحهم فيحضػركف فػي المجمػع عنػد حضػور االنبيػاء ك
المرسلين ك الملئكة اجمعين ك جميع المؤمنين ك غيرهم من االناسي اجمعػين ك هػو
خزي يومئذ نعوذ با﵀ ك افتضاحه علي رءكس االشهاد ك هو المشار اليه بقوله يػوـ
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تبلي السرائر فما له من قوة ك ال ناصر ك كذل يشاد بذكر المؤمنين ك يرفع ك ينوق
باسمهم بمدح ا﵀ علػيهم ك ثنائػه ك يشػهر فػي الجمػع انػه اطػاع ا﵀ ك رسػوله

ك

احبهما ك احباق ك امثاؿ ذل فػالمؤمن اذا تفكػر فػي هػذا الخػزي العظػيم ك فػي هػذا
االبالء ك االفتضاح ك رأي انه متلبس مصور باعمالػه السػيئة مشػهر عنػد الجمػع بػاف
فالف بن فالف ارتكب مساخط ربه فسخطه ك سخطته الملئكة المقربوف ك االنبيػاء ك
المرسلوف ك المؤمنوف اجمعوف خاؼ ك اضطرب ك لميحب لنفسه هذا الخزي بػادر
الي ربه ك سأله الستر عليه باف يستر تل الصور القبيحة عن انظار الجمع في الػدنيا ك
اآلخرة اما الستر في الدنيا فبأف اليطلع علػي قبػايح اعمالػه احػدا مػن الخاليػق حتػي
اليفتضح عند معاريفه ك اخوانه ك اصحابه كاما السػتر فػي اآلخػرة فبػأف يمحػو تلػ
الصور عنه ك يمحو اسمه اي صفته مػن ديػواف االشػقياء اي سػجين فاليكػوف ملبسػا
بالقبايح مكتوبا في ديواف االشقياء مع الفجار ك يكتبه مع االبرار بهذا االسػتففار فػي
ديػػواف السػػعداء ك هػػو تكفيػػر الػػذنوب مػػن ا﵀ سػػبحانه بالسػػتر ك المففػػرة فعػػن
ابيعبدا﵀

اذا تاب العبد توبة نصوحا اجله ا﵀ فستر عليه في الدنيا ك اآلخرة قيل

ك كيف يستر عليه قاؿ ينسي ملكيه ما كتبا من الذنوب ك يوحي الي جوارحه اكتمي
عليه ذنوبه ك يوحي الي بقاع االرض اكتمي ما كاف يعمل علي من الذنوب فيلقي
ا﵀ حين يلقاق ك ليس شيء يشهد عليه بشيء مػن الػذنوب ك ركي اكحػي ا﵀ الػي
داكد النبي يا داكد اف عبدي المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع ك تاب من ذل الذنب ك
استحيي مني عند ذكرق غفرت له ك انسيته الحفظة ك ابدلتػه الحسػنة الابػالي ك انػا
ارحم الراحمين ك عن اميرالمؤمنين

من تاب تاب ا﵀ عليه ك امرت جوارحه اف

تستر عليه ك بقاع االرض اف تكتم عليه ك نسيت الحفظة ما كانت كتبت عليه ك قػد
يكوف الكفارة من كضػعت عليػ فػاذا اتيػت بالكفػارة يمحػي ذنبػ ك صػورت
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السيئة عن فتري يوـ القيمة ك انت غيرمتلبس بتل القبايح ك قد زالت عن بالكلية
رزقنا ا﵀ ك جميع المؤمنين غفراف الػذنوب ك تكفيػر السػيئات ك ذلػ اليحصػل اال
باالقباؿ الي ا﵀ تعالي ك التوجه الي عليين ك االعراض عن سجين ك البػراءة مػن اهلػه ك
صفاتهم ك اف المؤمن لو عاش مائة الف سنة ك ارتكب الموبقات في جميػع عمػرق ثػم
استففر ربه مرة كاحدة استففارا تاما حقيقيا غفر له ك محي اسمه عن ديواف االشػقياء ك
العصاة ك كتب في ديواف السعداء كعدا من ا﵀ جل جالله ك عػم نوالػه فهػذا قليػل مػن
كثير من تحقيق التكفير ك الففراف ك قد اشرنا الي كثير من المطالب في ضمنه.

فصل :اعلم اف االعمػاؿ الصػادرة عػن النفػوس علػي نػوعين فامػا تصػدر مػن

ذاتيات النفوس ك منهػا مػن حيػث هػي هػي كامػا تصػدر منهػا مػن حيػث االعػراض
الالحقة بها من الخارج ك شرح ذل اف ا﵀ سبحانه لما خلق النفوس فػي عػالم الػذر
خلقها علي ما هي عليه ثم كسرها في عالم الطبايع فدفنوا فػي ارضػها فػاختلط طينػة
المؤمن بالكافر ك الكافر بالمؤمن فهناؾ جاء الخلط ك اللطخ ثم صاغهم صيفة اخري
في عالم االظلة فكانوا هناؾ متلطخين مختلطين يستشم من المؤمن رايحػة الكػافر ك
من الكافر رايحة المؤمن ثم انزلهم فػي طبػايع هػذا العػالم ك كسػرهم فيهػا فػاختلط
الفريقاف اختالطا اخر فلما اخرجهم من هذق الطبايع خرجوا ك عليهم اللطخ ك الخلػط
مرتين فمن هنا اذا صدر عنهم االفعاؿ تصدر مرة من صرؼ النفوس ك ذاتيتها ك مػرة
من هذا اللطخ ك الخلػط العارضػين ك عالمػة هػذين اف هػذا اللطػخ ك الخلػط مػرض
عارض ينافي ذاتية كل من الفريقين فيتألم اصل ذاتهما عػن ذلػ العػارض ك يتبػرؤ
منه ك اليحبه ك اليهواق ك اليسكن اليه البتة ك يزكؿ عنػه المػرض عػن قريػب ك يعػود
الي ذاتيته عن قليل ك يسكن الي ما كاف من ذاتيته ك يفػرح بػه ك يلتػذ منػه ك هػذا هػو
عالمة اللطخ ك الذاتي ك انما ذل كصاحب اللقوة الذي كاف خطيبا مصقعا قبل ذلػ
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ك ابتلي باللقوة فانه ي تكلم من غيػر افصػاح للحػركؼ ك يتبػرؤ مػن تكلمػه ك يقليػه ك
يشنأق ك يضجر عنه فاذا زاؿ عنػه فهػو كمػا كػاف خطيػب مصػقع ك امػا غيػر المفصػح
بالذات ك بالطبع كالحيوانػات فلػيس يتػألم مػن عػدـ افصػاحه ك عػدـ تكلمػه ك هػو
فرحاف راض بما هو عليه البتة فافهم.
ك قد ركي هنا حديث شريف احب اف اشرؼ كتابي به ك هو ما ركاق في العلل
عن ابياسحق الليثي قاؿ قلت البيجعفر محمد بن علي الباقر

يا ابن رسػوؿ ا﵀

اخبرني عن المؤمن المستبصر اذا بلغ في المعرفػة ك كمػل هػل يزنػي قػاؿ الل هػم ال
قلت فيلوط قاؿ الل هم ال قلت فيسرؽ قاؿ ال قلت فيشرب الخمر قػاؿ ال قلػت فيػأتي
بكبيرة من هذق الكباير اك فاحشة من هذق الفواحش قاؿ ال قلت فيذنب ذنبا قاؿ نعػم
هو مؤمن مذنب ملم قلت ما معني ملم قاؿ الملم بالذنب اليلزمه ك اليصبر عليه قاؿ
فقلت سبحاف ا﵀ ما اعجب هػذا اليزنػي ك اليلػوط ك اليسػرؽ ك اليشػرب الخمػر ك
اليأتي بكبيرة من الكباير ك الفاحشة فقاؿ ال عجب من امر ا﵀ اف ا﵀ عزكجل يفعل
ما يشاء ك اليسأؿ عما يفعل ك هم يسألوف فمم عجبت يا ابرهيم سل ك التستنكف ك
التستحي فاف هذا العلم اليتعلمه مستكبر ك ال مستحي قلت يػا ابػن رسػوؿ ا﵀ انػي
اجد من شيعتكم من يشرب ك يقطع الطريق ك يخيف السبيل فيزني ك يلػوط ك يأكػل
الربوا ك يرتكب الفواحش ك يتهاكف بالصػلوة ك الصػياـ ك الزكػوة ك يقطػع الػرحم ك
يأتي الكباير فكيف هذا ك لم ذاؾ فقاؿ يا ابرهيم ك هل يختلج في صدرؾ شيء غير
هذا قلت نعم يا ابن رسوؿ ا﵀ اخري اعظم من ذل قػاؿ ك مػا هػو يػا بػا اسػحق قػاؿ
فقلت يا ابن رسوؿ ا﵀ ك اجد من اعدائكم ك مػن ناصػبيكم مػن يكثػر الصػلوة ك مػن
الصياـ ك يخرج الزكوة ك يتابع بين الحج ك العمرة ك يحرص علي الجهاد ك يأثر علػي
البر ك علي صلة االرحاـ ك يقضي حقوؽ اخوانه ك يواسيهم من ماله ك يتجنب شػرب
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الخمر ك الزنا ك اللواط ك ساير الفواحش فمم ذاؾ ك لم ذاؾ فسرق لػي يػا ابػن رسػوؿ
ا﵀ ك برهنه ك بي نه فقػد كا﵀ كثػر فكػري ك اسػهر ليلػي ك ضػاؽ ذرعػي قػاؿ فتبسػم
صلوات ا﵀ عليه ثم قاؿ يا ابرهيم خذ الي بيانا شافيا فيما سألت ك علما مكنونا مػن
خزائن علم ا﵀ ك سرق اخبرني يا ابرهيم كيف تجد اعتقادهما قلت يا ابن رسوؿ ا﵀
اجد محبيكم ك شيعتكم علي ما هم فيه مما كصفته من افعػالهم لػو اعطػي احػدهم مػا
بين المشرؽ ك المفرب ذهبا ك فضػة اف يػزكؿ عػن كاليػتكم ك محبػتكم الػي مػواالة
غيركم ك الي محبته مازاؿ ك لػو ضػربت خياشػيمه بالسػيوؼ فػيكم ك لػو قتػل فػيكم
ماارتدع ك الرجػع عػن محبػتكم ك كاليػتكم ك اري الناصػب علػي مػا هػو عليػه ممػا
كصفته من افعالهم لو اعطي احدهم ما بين المشرؽ ك المفرب ذهبا ك فضة اف يػزكؿ
عن محبة الطواغيت ك مواالتهم الي مواالتكم مافعل ك الزاؿ ك لو ضػربت خياشػيمه
بالسيوؼ فيهم ك لو قتل فيهم ماارتدع ك الرجع ك اذا سمع احدهم منقبة لكم ك فضػال
اشمأز من ذل ك تفير لونه ك رأي كراهية ذل فػي كجهػه بفضػا لكػم ك محبػة لهػم
فتبسم الباقر

ثم قاؿ يا ابرهيم ك من هيهنا هلكت العاملة الناصبة تصلي نارا حامية

تسقي من عين انية ك من اجل ذل قاؿ ا﵀ عزكجل ك قدمنا الي ما عملوا من عمل
فجعلناق هباء منثورا كيح يا ا برهيم أتدري ما السبب ك القصة في ذل ك ما الذي
قد خفي علي الناس منه قلت يا ابن رسػوؿ ا﵀ فبي نػه لػي ك اشػرحه ك برهنػه قػاؿ يػا
ابرهيم اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي لميزؿ عالما قديما خلق االشياء ال من شيء ك من زعم
اف ا﵀ عزكجل خلق االشياء من شيء فقد كفر النه لو كاف ذل الشيء الذي خلق
منه االشياء قديما معه في ازليته ك هويته كاف ذل الشيء ازليا بل خلق ا﵀ عزكجل
االشياء كلها ال من شيء فكاف مما خلق ا﵀ عزكجل ارضا طيبػة ثػم فجػر منهػا مػاء
عذبا زالال فعرض عليها كاليتنا اهل البيت فقبلتها فاجري ذل الماء عليها سبعة اياـ
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ثم طبقها ك عمها ثم نضب ذل الماء عنها فاخذ من صفوة ذل الطين طينػا فجعلػه
طين االئمة

ثم اخذ ثفل ذل الطين فخلق منه شيعتنا ك لو ترؾ طينتكم يا ابرهيم

علي حاله كما ترؾ طينتنا لكنتم ك نحن شيئا كاحدا قلت يا ابن رسػوؿ ا﵀ فمػا فعػل
بطينتنا قاؿ اخبرؾ يا ابرهيم خلق ا﵀ عزكجل بعد ذل ارضا سبخة منتنػة ثػم فجػر
منها ماء اجاجا اسنا مالحا فعرض عليها كاليتنا اهل البيت فلمتقبل فاجري ذل الماء
عليها سبعة اياـ حتي طبقها ك عمها ثم نضب ذل الماء عنهػا ثػم اخػذ ذلػ الطػين
فخلق منه الطفاة ك ائمتهم ثم مزجػه بثفػل طيػ نكم ك لػو تػرؾ طيػنهم علػي حالػه ك
لميمزج بطينتكم لم يشهدكا الشهادتين ك الصلوا ك الصاموا ك الزكوا ك الحجػوا ك
الاد كا امانة ك الشبهوكم في الصور ك ليس شي ء اكبػر علػي المػؤمن مػن اف يػري
صورة عدكق مثل صورته قلت يا ابن رسوؿ ا﵀ فما صنع بالطينتين قاؿ مػزج بينهمػا
بالما ء االكؿ ك الماء الثاني ثم عركهما عرؾ االديم ثم اخذ من ذل قبضة فقاؿ هذق
الي الجنة ك الابالي ك اخذ قبضة اخري ك قاؿ هذق الي النار ك الابالي ثم خلط بينهما
فوقع من سنخ المؤمن ك طينته علي سنخ الكافر ك طينته ك كقػع مػن سػنخ الكػافر ك
طينته علي سنخ المؤمن ك طينته فما رأيته من شيعتنا من زناء اك لواط اك ترؾ صلوة اك
صياـ اك حج اك جهاد اك خيانة اك كبيرة من هذق الكبػاير فهػو مػن طينػة الناصػب ك
عنصرق الذي قد مزج فيه الف من سنخ الناصب ك عنصرق ك طينته اكتساب الماثم ك
الفواحش ك الكباير ك ما رأيت من الناصب مواظبة علي الصلوة ك الصياـ ك الزكوة ك
الحج ك الجهاد ك ابواب البر فهو من طينة المؤمن ك سنخه الذي قد مزج فيه الف من
سنخ المؤمن ك عنصرق ك طينته اكتساب الحسنات ك استعماؿ الخير ك اجتناب الماثم
فاذا عرضت هذق االعماؿ كلها علي ا﵀ عز ك جل قاؿ انػا عػدؿ الاجػور ك منصػف
الاظلم ك حكم الاحيف ك الاميل ك الاشطط الحقوا االعماؿ السػيئة التػي اجترحهػا
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المؤمن بسنخ الناصب ك طينته ك الحقوا االعماؿ الحسنة التي اكتسبها الناصب بسنخ
المؤمن ك طينته رد كها كلها الي اصلها فاني انا ا﵀ ال اله اال انا عالم السر ك اخفي ك انا
المطلع علي قلوب عبادي الاحيف ك الاظلم ك الالزـ احدا اال ما عرفته منه اف اخلقه
ثم قاؿ الباقر

يا ابرهيم اقرأ هذق اآلية قلت يا ابن رسوؿ اية اية قػاؿ قولػه تعػالي

معاذ ا﵀ اف نأخذ اال من كجدنا متاعنا عندق انػا اذا لظػالموف هػو فػي الظػاهر مػا
تفهمونه هو كا﵀ في الباطن هذا بعينه يا ابرهيم اف للقراف ظاهرا ك باطنا ك محكما ك
متشابها ك ناسخا ك منسوخا ثم قاؿ اخبرني يا ابرهيم عن الشػمس اذا طلعػت ك بػدا
شعاعها في البلداف أهو بائن من القرص قلت في حػاؿ طلوعػه بػائن قػاؿ ألػيس اذا
غابت الشمس اتصل ذل الشعاع بالقرص حتي يعود اليه قلت نعم قاؿ كذل يعود
كل شيء ا لي سنخه ك جوهرق ك اصله فاذا كاف يوـ القيمة نزع ا﵀ عز ك جػل سػنخ
الناصب ك طينته مع اثقاله ك اكزارق من المؤمن فيلحقها كلها بالناصب ك ينزع سنخ
المؤمن ك طينته مػع حسػناته ك ابػواب بػرق ك اجتهػادق مػن الناصػب فيلحقهػا كلهػا
بالمؤمن أفتري هيهنا ظلما اك عدكانا قلت ال يا ابن رسوؿ ا﵀ قاؿ هػذا كا﵀ القضػاء
الفاصل ك الحكم القاطع ك العدؿ البين اليسأؿ عما يفعل ك هم يسألوف هذا يا ابرهيم
الحق من رب فالتكن من الممترين هذا من حكم الملكوت قلت يا ابن رسوؿ ا﵀
ك ما حكم الملكوت قاؿ حكم ا﵀ ك حكم انبيائه ك قصة الخضر ك موسي

حػين

استصحبه فقاؿ ان لنتستطيع معي صبرا ك كيف تصبر علي ما لمتحط به خبرا
افهم يا ابرهيم ك اعقل انكر موسي علي الخضر ك استفظع افعاله حتي قاؿ له الخضر
يا موسي مافعلته عن امري انما فعلته عن امػر ا﵀ عزكجػل مػن هػذا كيحػ يػا
ابرهيم قراف يتلي ك اخبار تؤثر عن ا﵀ عز ك جل من رد منها حرفا فقد كفر ك اشرؾ
ك رد علي ا﵀ عز ك جل قاؿ الليثي فكأني لماعقل اآليات ك انا اقرأها اربعين سػنة اال
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ذل اليوـ فقلت يا ابن رسوؿ ا﵀ ما اعجب هذا تؤخذ حسنات اعػدائكم فتػرد علػي
شيعتكم ك تؤخذ سيئات محبيكم فترد علي مبفضيكم قاؿ اي كا﵀ الذي ال اله اال هو
فالق الحبة ك بارئ النسمة ك فاطر االرض ك السماء مااخبرت اال بالحق ك ماانبأت
اال الصدؽ ك ماظلمهم ا﵀ ك ما ا﵀ بظالـ للعبيد ك اف ما اخبرت لموجود في القراف
كله قلت هذا بعينه يوجد في القراف قاؿ نعم يوجد في اكثر مػن ثلثػين موضػعا فػي
القراف أتحب اف اقرأ ذل علي قلت بلي يا ابن رسوؿ ا﵀ فقاؿ قاؿ ا﵀ عػز ك جػل
ك قاؿ الذين كفركا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ك لنحمل خطاياكم ك ما هم بحػاملين
من خطاياهم من شيء انهم لكاذبوف ك ليحملن اثقالهم ك اثقاال مع اثقالهم اآليػة،
ازيدؾ يا ابرهيم قلت بلي يا ابن رسوؿ ا﵀ قاؿ ليحملوا اكزارهم كاملة يوـ القيمة
ك من اكزار الذين يضلونهم بفير علم اال ساء ما يزركف أتحب اف ازيدؾ قلت بلي
يا ابن رسوؿ ا﵀ قاؿ فاكلئ يبدؿ ا﵀ سيئاتهم حسنات ك كاف ا﵀ غفورا رحيمػا
يبدؿ ا﵀ سيئات شيعتنا حسنات ك يبدؿ ا﵀ حسنات اعػدائنا سػيئات ك جػالؿ ا﵀ ك
كجه ا﵀ اف هذا لمن عدله ك انصافه ال راد لقضائه ك ال معقب لحكمه ك هو السميع
العليم ألمابين ل امر المزاج ك الطينتين من القراف قلت بلي يا ابػن رسػوؿ ا﵀ قػاؿ
اقرأ يا ابرهيم الذين يجتنبوف كبػائر االثػم ك الفػواحش اال اللمػم اف ربػ كاسػع
المففرة هو اعلم بكم اذ انشأكم مػن االرض يعنػي مػن االرض الطيبػة ك االرض
المنتنة فالتزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقي يقوؿ اليفتخر احدكم بكثرة صلوته
ك صيامه ك زكوته ك نسكه الف ا﵀ عز ك جل اعلم بمن اتقي منكم فاف ذل من قبل
اللمم ك هو المزاج ازيدؾ يا ابرهيم قلت بلي يػا ابػن رسػوؿ ا﵀ قػاؿ كمػا بػدأكم
تعودكف فريقا هدي ك فريقا حق عليهم الضاللة انهم اتخذكا الشػياطين اكليػاء مػن
دكف ا﵀ يعني ائمة الجور دكف ائمة الحق ك يحسبوف انهم مهتدكف خذها الي
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يا ابااسحق فوا﵀ انه لمن غرر احاديثنا ك باطن سرا يرنا ك مكنوف خزائننا ك انصرؼ
ك التطلع علي سرنا احدا اال مؤمنا مستبصرا فان اف اذعت سرنا بليت في نفس ك
مال ك اهل ك كلدؾ.
ك في الكافي بسندق عن علي بن الحسين

قاؿ اف ا﵀ تعالي خلق النبيين من

طينة عليين قلوبهم ك ابدانهم ك خلق قلوب المؤمنين من تل الطينػة ك جعػل خلػق
ابداف المؤمنين من دكف ذل ك خلق الكفار من طينػة سػجين قلػوبهم ك ابػدانهم ك
خلط بين الطينتين فمن هذا يلد المؤمن الكافر ك يلػد الكػافر المػؤمن ك مػن هيهنػا
يصيب المؤمن السيئة ك من هيهنا يصيب الكافر الحسنة فقلوب المؤمنين تحن الي
ما خلقوا منه ك قلوب الكافرين تحن الي ما خلقوا منه ك عػن عبدا﵀ بن كيساف عػن
ابيعبدا﵀

الي اف قاؿ اخالط الرجل فاري له حسن السػمت ك حسػن الخلػق ك

كثرة امانة ثم افتشه فاتبينه عن عداكتكم ك اخالط الرجل فاري منه سوء الخلق ك قلة
امانة ك زعارة ثم افتشه فاتبينه عن كاليتكم فكيف يكوف ذل قاؿ فقاؿ لي أماعلمت
يا ابنكيساف اف ا﵀ عز ك جل اخذ طينة من الجنة ك طينة من النار فخلطهما جميعا ثم
نزع هذق من هذق ك هذق من هذق فما رأيت من اكلئ من االمانة ك حسػن الخلػق ك
حسن السمت فمما مسهم من طينة الجنة ك هم يعودكف الي ما خلقوا منه ك ما رأيت
من ه ؤالء من قلة االمانة ك سوء الخلق ك الزعارة فمما مسهم مػن طينػة النػار ك هػم
يعودكف الي ما خلقوا منه ك عػن ابرهيم عن ابيعبدا﵀
اراد اف يخلق ادـ بعث جبرئيل

قاؿ اف ا﵀ جل ك عز لمػا

في اكؿ ساعة من يوـ الجمعة فقبض بيمينه قبضة

بلفت قبضته من السماء السابعة الي السماء الدنيا ك اخذ من كل سماء تربة ك قبض
قبضة اخري من االرض السابعة العليا الي االرض السابعة القصوي فػامر ا﵀ عػز ك
جل كلمته فامس القبضة االكلي بيمينه ك القبضػة االخػري بشػماله ففلػق الطػين
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فلقتين فذراق من االرض ذركا ك من السماكات ذركا فقاؿ للذي بيمينه من الرسل
ك االنبياء ك االكصياء ك الصديقوف ك المؤمنوف ك السعداء ك من اريد كرامته فوجب
لهم ما قاؿ كما قاؿ ك قاؿ للذي بشماله من الجباركف ك المشركوف ك الكػافركف ك
الطواغيت ك من اريد هوانه ك شقوته فوجب لهم ما قاؿ كما قاؿ ثم اف الطينتين خلطا
جميعا ك ذل قوؿ ا﵀ عز ك جل اف ا﵀ فالق الحب ك النوي فالحب طينة المؤمنين
التي القي ا﵀ عليها محبته ك النوي طينة الكافرين الذين نأكا عػن كػل خيػر ك انمػا
سمي النوي من اجل انه نأي عن كل خير ك تباعد عنه ك قاؿ ا﵀ جل ك عز يخػرج
الحي من الميت ك يخرج الميت من الحي فالحي المؤمن الذي يخرج طينته مػن
طينة الكافر ك الميت الذي يخرج من الحي هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن
فالحي المؤمن ك الميت الكافر ك ذل قوله عز ك جل أكمػن كػاف ميتػا فاحيينػاق
فكاف موته اختالط طينته مع طينة الكافر ك كاف حيوته حين فرؽ ا﵀ عز ك جل بينهما
بكلمته كذل يخرج ا﵀ جل ك عز المؤمن في الميالد من الظلمة بعد دخوله فيهػا
الي النور ك يخرج الكافر من النور الي الظلمة بعد دخوله الي النور ك ذل قوله عز
ك جل لينذر من كاف حيا ك يحق القوؿ علي الكافرين .

ك عن صالح بن سهل قاؿ قلت البيعبدا﵀

جعلت فداؾ من اي شيء خلق

ا﵀ عز ك جل طينة المؤمن فقاؿ من طينة االنبياء فلنتنجس ابدا ك عػن ابيجعفر
اف ا﵀ عز ك جل خلق الخلق فخلق من احب مما احب فكاف ما احػب اف خلقػه مػن
طينة الجنة ك خلق من ابفض مما ابفض ك كاف ما ابفض اف خلقه من طينة من النار ثم
بعثهم في الظالؿ فقلت ف هأي شيء الظالؿ فقاؿ ألمتر الي ظل في الشػمس شػيئا ك
ليس بشي ء ثم بعث منهم النبيين فدعوهم الي االقرار با﵀ عز ك جل الخبر.
ك قد ذكرنا هذق االخبار لتعلم اف في النفوس ذاتية ك عرضية ك لكل منهما اثػار
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اال اف اآلثار الذاتية محبوبػة للػذات ك الػذات تسػكن اليهػا ك اآلثػار العرضػية منافيػة
للذات فتشنأها ك تقليها ك تتأذي منهػا ك تضػطرب لصػدكرها عنهػا فاالسػتففار ينفػع
المؤمن المتلطخ بطينة الكافر فانه باستففارق ك توبته يتبرؤ من االعػراض فيلقيهػا ا﵀
عز ك جل عنه ك يبدؿ سيئاته حسنات ك اما الكافر المشرؾ بالذات فال غفػراف لػه ك ال
توبة اف ا﵀ ال يففر اف يشرؾ به ك ال الذين يموتوف ك هم كفار.
ك اما االشارة الي معاني االحاديث علي كجه االختصار فاف هيهنا لػيس موضػع
بياف هذق المسائل اف المراد بالماء العػذب هػو نػور امػر الشػارع ك المػراد بػاالرض
الطيبة هو امتثاؿ العبد له ك طينة المؤمن هي المركب منهما فاف المؤمن خلق كصػفي
مادته نور الشارع ك صورته من قابلية العبد ك عكس ذل في الكػافر فػاف مادتػه مػن
ظلمة عكس نور الشارع ك صورته من مخالفة الشارع ك عدـ قبوؿ امػرق فػاف الكػافر
خلق شرعي ك كاف ذل في عالم الذر ثم كسرها في عالم الطبيعة كما ذكرنػا ك هػو
المزج بين الطينتين ك هيهنا التطخ كل كاحدة منها باالخري فما صدر من المؤمن من
قبيح فهو من سنخ الكافر كما اذا خلطت الفلفل بالكافور فما يستشم من الكافور مػن
رايحة الفلفل فمن لطخ الكافور ك ليست مػن الكػافور ك ال الػي الكػافور فػاذا رد ا﵀
كل شيء الي اصله ك رد لطخ الفلفل الي اصله رد رايحة الفلفػل الػي الفلفػل ك غفػر
للكافور ك كفر عنه سيئته عدال من ا﵀ ك الكافور بريء من رايحػة الفلفػل ك كػذل
يستشم من الفلفل من رايحة الكافور لمػا الػتطخ بػه مػن الكػافور فػاذا رد ا﵀ اجػزاء
الكافور الي اصلها بقي الفلفل بال رائحة كافور فحمل اعماؿ الكافور العرضية عليػه ك
حمل اعماله العرضية علػي الكػافور عػدال مػن ا﵀ سػبحانه ك هػذا الكسػر ك المػزج ك
االلتطاخ نزكلي كاما في الصػعود فػالنفوس تنتػزع مػن الطبػايع فمنهػا مػا هػي مناسػبة
للشارع مشاكلة مع طباعه فتقبل منه ك تستخرج منها نفس مؤمنة ك منها ما هػي مخالفػة
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منافية فتستخرج منها نفس منػافرة ثػم لكػل كاحػدة منهمػا اعػراض طبيعيػة الخػتالط
الطبايع بعضها ببعض عند ما دارت االفالؾ علػي المحػور فبتلػ االعػراض يسػتخرج
النفوس منها مشوبة في الجملة في الظهور ال في الذات اك ك في الذات فػي الجملػة اذا
لمتكمل المفارقة ك قل ما يوجد في المؤمنين ذل ك لذل اغلب معاصيهم فػي الػدنيا
ك البرزخ ك في اآلخرة يكفر عنهم سيئاتهم بشفاعة ساداتهم الذين مادتهم مػن نػورهم
ك خرجوا من بحر القوة باغترافهم ففي الصعود النفوس تسل مػن االعػراض ك امػا فػي
النزكؿ فػالنفوس مقدمػة اي اقػرب الػي المبػدء ك اعلػي فلمػا كسػرهم ا﵀ بعػد اخػذ
الميثاؽ ك التمايز في النفوس في الطبايع احضرهم فػي الظػالؿ اي عػالم المثػاؿ ك لهػم
اعراض برزخية ك اعماؿ ذاتية ك عرضية كما عرفت في الخبر ثػم كسػرهم فػي عػالم
المثاؿ ك دفنهم في ارض الدنيا ك التطخت الطين ثانيا ك حصل فيها اعراض ثانية ماديػة
زمانية فالجل ذل صارت الطاعات ثلثة اقساـ ك المعاصي ايضا ثلثػة اقسػاـ دنياكيػة ك
برزخية ك اخركية فالنفوس علي ثمانية اقساـ :هي له عرض دنيػاكي فقػط ك هي لػه
عرض دنياكي ك برزخي ك هي له عرض دنياكي ك برزخي ك اخركي ك هي ليس لػه
عرض فهذق االربعة في الفريقين فهي ثمانية اما من ليس له عػرض فػي السػعداء فهػو
مخصوص بالمعصوـ الكلي ك اما في االشقياء فهػو مخصػوص برؤسػاء الشػقاكة ك امػا
من له عرض من السعداء فالمؤمنوف ك اما من له عرض من االشقياء فاتباع الرؤساء.
ك اف قلت فاذا كاف ذنوب المؤمن من اعراضه ك ليست منه ك ال اليه فلم يعػذب
بالذنوب في الدنيا ك البرزخ ك يصيبه المصائب قلت انما تصيبه الستخالصػه مػن
االعراض ك لركونه اليها ك لتخللها في طينته الدنياكية اك البرزخيػة اك االخركيػة فمػا
لميفتن بنار المصائب ك حل العقوبات لمتخرج االعراض منه البتة ك عظم المصائب
بقدر عظم التخلل ك يعرؼ عظم التخلل بعظم الركوف ك غلبػة الففلػة ك بطػئ التبػري
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من الذنب ك قلة التألم.
ك اعلم اف من كاف حكيمػا رأي عيانػا انػه كمػا يعػرض االعػراض علػي البػدف
فيري العين الواحد اثنين ك يحصل في االذف طنػين لػيس فػي الخػارج ك فػي اللسػاف
طعم ليس في الماء ك في االنف نتن ليس في الهواء ك في البػدف حػرارة ليسػت فػي
الدنيا ك هكذا للمبرسم يحصل متخيالت ك لصاحب السرساـ مشهودات ليست فػي
الخارج ك لربما يبلغ به العرض مبلفا يبقي الذاتي شػاعرا بنفسػه ك بػالعرض فيتػألم ك
ربما يبلغ مبلفا يفطي الذاتي فاليشعر بنفسه ك بالعرض ك لكن المفطػي عػرض فػاذا
زاؿ العرض يعود الػي حالػه ك لربمػا يعػرض المػرض قطػب الزمػاف ك يفشػي عليػه
فاليشعر باكقات الصلوة ك اليتكلم ك اليصلي ثم يصح ك يعود اليه شعورق ك هو عػالم
كامل كذل الشيعي ذاتيه شيعي ك قد حصل له االعراض في الخلط ك اللطػخ فربمػا
التفطي شعورق فتتألم ك ربما تفطي فاليحس بالحق ك اليتألم سنين ثم يزكؿ اك يقػل
فيشعر ك يتألم ك يتحسر علي ما فرط فاذا زاؿ عرضه هو نور من النػور ك الػي النػور ك
لما كاف لكل دهري في ثباته يحتاج الي صورة متممة ك ظهور في الزمػاف البػد ك اف
يصدر منه في عمرق ما يكوف اثر ذاتيه ك اال فليس له شيء ك كله من جنس الظلمػة ك
الذي اري انه يكفي حسنة كاحدة في الداللة علي الػذات ك ثبوتهػا ك كجودهػا كمػا
ركي عن ابيعبدا﵀

من قبل ا﵀ منه صلوة كاحدة لميعذبػه ك مػن قبػل ا﵀ منػه

حسنة لميعذبه انتهي ،ك ذل انه يكفػي فػي تقييػد المطلػق فػرد كاحػد أالتػري اف
االسالـ يجب ما سلف فلو اسلم ك مات من ساعته دخل الجنة فاذا كاف اسػالـ سػاعة
يجب ما سلف ك يدخل الجنة فما ظن باسالـ خمسين سنة ك اذا كاف بحسنة كاحدة
يقبلهػػا ا﵀ لميعػػذب صػػاحبها فمػػا ظن ػ بحػػب اؿمحمػػد

ك لػػذا ركي العامػػة ك

الخاصة بالفاظ مختلفة اف حب علي حسنة التضر معها سػيئة ك بفضػه سػيئة التنفػع
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معها حسنة ك ركي لو مات المؤمن ك عليه مثل ذنوب الثقلين لكاف الموت كفارة له
انتهي ك كذا ركي ما معناق اف النبي

اخذ يدق اليمني فقاؿ أتدركف ما فيها قالوا ا﵀

ك رسوله اعلم قاؿ اسماء اهل الجنة ك اسماء ابائهم فلربما يعصي الرجل حتي يقاؿ
انه ليس احد اعصي منه فيتوب عند موته ك يدخل الجنة الخبػر ،ك التوبػة فػي اخػر
العمر ايضا من باب الحسنة الواحدة المقبولة التي اليعذب صاحبها ابدا.
ك اعلم اف الموت كفارة اكثر اعراض المؤمن فػاف اكثػر اعراضػه مػن جسػدق
النباتي ك الجمادي ك هو يلقيهما ك قلما يكوف له عرض حيواني فاف كاف فيطهػر فػي
البرزخ ك يأتي اآلخرة ك ال عرض له ك لذا ركي ما معناق اسعوا في عػدـ عػذابكم فػي
البرزخ ك اخرتكم علينا نشفعكم ك لربمػا اليكػوف فػي الشػيعة اال احػاد تحتػاج الػي
تعذيب اآلخرة فػاف كانػت فتعػذب فػي اعلػي دركػات النػار ثػم تخػرج ك ذلػ اف
لمتتب ك المؤمن جميع حسناته مكفرة ك توبة كما تواتر في االخبار في بػاب ثػواب
االعماؿ فهم اهل النجاة القطعية اف شاء ا﵀ فػافهم فػاني قػد اشػرت لػ الػي جميػع
اطراؼ المسئلة بقدر تحمل هذا الكتاب ك بقدر ما يليق به.

فصل :اعلػػم اف االسػػتففار لػػيس محػػض قػػوؿ المػػذنب اسػػتففر ا﵀ فانػ قػػد

عرفت اف االستففار هو التبري من الذنب ك التعري عنه باالعراض عنه ك االقباؿ الي
ا﵀ جل ك عز بصدؽ النية فالواجب اف اليكوف المسػتففر حػين اسػتففارق مسػتظهرا
بذنبه متمسكا به معتمدا عليه متوجها اليه فاف ذل ارتكاب ذنب ال استففار ك اظهار
التكفير ك ستر فذل يتحقق بشركط االول الندـ عما سلف ك التبري عما فعػل ك
االدبار عنها بالكلية ك الث ًي العزـ علي الترؾ فيما بقي من عمرق فيعزـ علػي
اف اليرتكب ذنبا ك اف عاش عمر الدنيا اذ لو كاف له عزـ علػي العػود لميعػرض عػن
الذنب بنفسه الدهرية ك اف اعرض ببدنه اآلف في الزماف الث لث اف يتدبر فػي
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ذنوبه التي ارتكبها قبل ك اعرض عنها اآلف هل لها اثػار باقيػة اـ ال فػاف كػاف لهػا اثػار
باقية ينبفي رفعها بمػا جعلػه الشػارع رافعػا لهػا فػاف كػاف ذنبػه السػابق بالنسػبة الػي
المخلوقين ك لزمه حقػوؽ بسػببه فليسػع فػي ادائػه ليػزكؿ عنػه كصػمته ك اف كػاف
بالنسبة الي ا﵀ جل
جالله ك يلزمه امر بسببه من قضػاء اك كفػارة فليبػادر اليػه ك يؤديػه فانػه صػفة النػادـ
الصادؽ علي ندمه هػذا ك العػزـ علػي تػرؾ الحقػوؽ ك اآلثػار الالزمػة بنفسػه ذنػب
مستمر ك هو ينافي التوبة أالتري اف رجال لو احتم بسبب السػكوف فػي مكػاف نػدي
كبي يجب عليه التحوؿ عنه ك االعراض فانه سبب الحمي ك بعد ازالة السػبب يجػب
ازالة االثر الباقي ك هو الحمي ك من البين اف بعد ازالة الحمي للمريض نقاهػة يجػب
تربيته حتي يعود الي حاؿ الصحة بالكلية ك قػد ركي الرضػي فػي نهجالبالغػة اف
قائال قاؿ بحضرة اميرالمػؤمنين

اسػتففر ا﵀ فقػاؿ

ثكلتػ امػ أتػدري مػا

االستففار اف االستففار درجة العليين ك هو اسم كاقع علي ستة معاف اكلها الندـ علي
ما مضي ك الثاني العزـ علي ترؾ العود اليه ابدا ك الثالث اف تؤدي الػي المخلػوقين
حقوقهم حتي تلقي ا﵀ املس ليس علي تبعة ك الرابع اف تعمػد الػي كػل فريضػة
علي ضيعتها فتؤدي حقوقها ك الخامس اف تعمد الي اللحم الذي نبت علي السحت
فتذيبه باالحزاف حتي يلصق الجلد بالعظم ك ينشأ بينهما لحم جديػد كالسػادس اف
تذيق الجسم الم الطاعة كما اذقته حػالكة المعصػية فعنػد ذلػ تقػوؿ اسػتففر ا﵀
انتهي ،ك قد ركي كالـ عظيم عن النبي

انػه قػاؿ التائػب اذا لميسػتبن عليػه اثػر

التوبة فليس بتائب يرضي الخصماء ك يعيد الصلوة ك يتواضع بين الخاليػق ك يقػي
نفسه عن الشهوات ك يهزؿ رقبت ه بصياـ النهار ك يصفر لونه بقياـ الليػل ك يخمػص
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بطنه بقلة االكل ك يقوس ظهرق من مخافة النار ك يذيب عظامه شػوقا الػي الجنػة ك
يرؽ قلبه من هوؿ مل الموت ك يجفف جلدق علي بدنه بتفكر اآلخػرة فهػذا اثػر
التوبة فاذا رأيتم العبد علي هذق الصفة فهو تائب ناصح لنفسه.
ك عن الصادؽ

التوبة جذب( )1ا﵀ ك مدد عنايته ك البد للعبد مػن مداكمػة

التوبة علي كل حاؿ ك كل فرقة من العباد لهم توبة فتوبة االنبياء من اضطراب السر
ك توبة االكلياء من تلوين الخطرات ك توبة االصفياء من التنفيس ك توبة الخاص من
االشتفاؿ بفير ا﵀ ك توبة العاـ من الذنوب ك لكل كاحد منهم معرفة ك علم في اصل
توبته ك منتهي امرق ك ذل يطوؿ شرحه هيهنا فاما توبة العاـ فاف يفسػل باطنػه مػن
الذنوب بماء الحسرة ك االعتراؼ بجنايته دايمػا ك اعتقػاد النػدـ علػي مػا مضػي ك
الخوؼ علي ما بقي من عمرق ك اليستصفر ذنوبه فيحمله ذل علي الكسل ك يديم
البكاء ك االسف علي ما فاته من طاعة ا﵀ ك يحبس نفسه من الشػهوات ك يسػتفيث
الي ا﵀ تعالي ليحفظه علي كفاء توبته ك يعصمه من العود الػي مػا سػلف ك يػركض
نفسه في ميداف الجهد ك العبادة ك يقضي عن الفوائت من الفرايض ك يرد المظالم ك
يعتزؿ قرناء السوء ك يسهر ليله ك يظمأ نهارق ك يتفكر دائما في عاقبته ك يستعين با﵀
سائال منه االستعانة في سرائه ك ضرائه ك يثبت عند المحن ك الباليا كياليسقط عن
درجة التوابين فاف في ذل طهارة من ذنوبه ك زيادة في عمله ك رفعة في درجاتػه
قاؿ ا﵀ تعالي ك ليعلمن ا﵀ الذين صدقوا ك ليعلمن الكاذبين .
ك في الوسائل عن ابيجعفر

قاؿ الظلم ثلثة ظلم يففرق ا﵀ ك ظلم اليففػرق

ا﵀ ك ظلم اليدعه ا﵀ فاما الظلم الذي اليففرق فالشرؾ ك اما الظلم الذي يففرق فظلم

( )1في مصباح الشريعة :التوبة حبل ا﵀.
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الرجل نفسه فيما بينه ك بين ا﵀ ك اما الظلم الذي اليدعه فالمداينة بين العباد ك عػن
شيخ من النخع قاؿ قلت البيجعفر

اني لمازؿ كاليا منذ زمن الحجاج الي يػومي

هذا فهل لي من توبة قاؿ فسكت ثم اعدت عليه فقاؿ ال حتي تؤدي الي كل ذي حق
حقه ك عػن النبي

من ظلم احدا ك فاته فليستففر ا﵀ فانه كفارة له ك عػنه

من

اقتطع ماؿ مؤمن غصبا بفير حقه لميزؿ ا﵀ معرضا عنه ماقتا العماله التي يعملها من
البر ك الخير اليثبتها في حسناته حتي يػرد المػاؿ الػذي اخػذق الػي صػاحبه ك عػػن
ابيعبدا﵀

كاف رجل في الزمن االكؿ طلب الدنيا من حالؿ فلميقػدر عليهػا ك

طلبها من حراـ فلم يقدر عليها فاتاق الشيطاف فقاؿ له أالادل علي شػيء تكثػر بػه
دنياؾ ك تكثر به تبع فقاؿ بلي قاؿ تبتدع دينا ك تدعو الناس اليه ففعل فاستجاب له
الناس ك اطاعوق فاصاب من الدنيا ثم انه فكر فقاؿ ما صنعت ابتدعت دينا ك دعوت
الناس اليه مااري لي من توبة اال اف اتي من دعوته اليه فاردق عنه فجعل يأتي اصحابه
الذين اجابوق فيقوؿ اف الذي دعوتكم اليػه باطػل ك انمػا ابتدعتػه فجعلػوا يقولػوف
كذل هو الحق ك لكن شككت في دين فرجعت عنه فلما رأي ذل عمػد الػي
سلسلة فوتد لها كتدا ثم جعلها في عنقه ك قاؿ الاحل ها حتي يتوب ا﵀ عز ك جل علي
فاكحي ا﵀ عز ك جل الي نبي من االنبياء قل لفالف ك عزتي لو دعوتني حتي تنقطع
اكصال مااستجبت ل حتي ترد من مات علي ما دعوتػه اليػه فيرجػع عنػه ك عػػن
النبي

اف ا﵀ غافر كل ذنب اال من احدث دينػا ك مػن اغتصػب اجيػرا اجػرق اك

رجل باع حرا انتهي.
فتبين ك ظهر من هذق االخبػار ك غيرهػا مػن اآلثػار اف االسػتففار لػيس محػض
تح ري اللساف ك الشفتين ك انما هو تعبير عما في النفس من الندـ ك الرجوع الػي ا﵀
سبحانه ك طلب الستر منه علي عيوبه فاف كاف في نفسه ندامة علػي مػا مضػي ك عػزـ
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علي تركه فيما سيأتي ك اشتفل بنتايجه ك ثمراته ك لوازمه الشرعية ثم عبػر عػن تلػ
الحالة باالستففار فهو حق ك جسد له ركح ك اال فهو جسد ميت اليثمر ثمرا بػل لعلػه
يكوف استففارق استهزاء ك سوء ادب بالنسبة الي حضػرة القػدس جػل عػالق فكيػف
يرجي المففرة بذل نعوذ با﵀ ك قد كاف االمم السالفة ك اكائل هذق االمػة اذا اذنبػوا
ذنبا ذهبوا الي الجباؿ ك اصحركا ك بقوا اياما يبكوف جوعانين عطشػانين حتػي تكل ػح
كجػػوههم بحػػر الهػػاجرات ك يصػػبحوف ك يمسػػوف فػػي االكتػػاد ك الػػتالؿ ك الفلػػوات
يبكوف ك يتضرعوف اياما حتي ينزؿ تػوبتهم ك نحػن اليػوـ اكتفينػا بقػوؿ نلوكػه بػين
لهواتنا ك تحري اللحيين ك هػو ذنػب اليقايسػه ذنػب ك الاقػوؿ بوجػوب مػا كػانوا
يفعلوف ك لكن كاف يحملهم علي ذل شدة خوفهم ك قلقهم ك تفكرهم في نار جهنم
ك قرب االجل فكانوا يبادركف الي ما يطمئن به نفوسهم ك يتداركوف به ما فات منهم
ك كذل لو بلغ خوفنا خوفهم لعملنا مثل ما عملوا ك لكن اين ك متي ك قد غلبت علينػا
شقوتنا ك التهينا بالدنيا عن اآلخرة فقست القلوب ك جفت الدموع ك سػكنت الزفػرات
ك رقت العبرات ك عن النبي

أتدركف من التائب قالوا اللهم ال قاؿ اذا تػاب العبػد ك

لميرض الخصماء فليس بتائب ك من تاب ك لميفير لباسه فليس بتائب ك مػن تػاب ك
لميفير مجلسه ك طعامه فليس بتائب ك من تاب ك لميفير فراشه ك كسادته فليس بتائب
ك من تاب ك لميفير خلقه ك نيته فليس بتائب ك من تاب ك لميفتح قلبه ك لميوسع كفه
فليس بتائب ك من تاب ك لميقصر امله ك لميحفظ لسانه فلػيس بتائػب ك مػن تػاب ك
لميقدـ فضل قوته من بدنه فليس بتائب ك اذا استقاـ علي هذق الخصاؿ فذل التائب
انتهػػي ،ك يظهػػر مػػن هػػذا الخبػػر اف عالمػػة صػػحة التوبػػة ك الرجػػوع الػػي ا﵀ ك صػػدؽ
االستففار القياـ علي باب المولي بالخدمة ك ايثػارق علػي مػا سػواق ك مباشػرة اكامػرق ك
اجتناب مساخطه ك ليس محض القوؿ بتوبة ك ليس محض ميل الػنفس الػي ا﵀ لمحػة
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بتوبة ك اف لميتدارؾ ما فات ك لميجبر كسرق بما جعله ا﵀ جبرا فتدبر.

فصل :اعلم اف كجوب التوبة ك االستففار من الواجبػات الشػرعية ك الفػرائض

العقلية التي ليس عنها محيص لعبد ك كجوبهما من بديهيات المذهب بػل ك كجػوب
فوريتهما من البديهيات قاؿ ا﵀ تعالي توبوا الي ا﵀ جميعا ايهػا المؤمنػوف لعلكػم
تفلحوف ك في هػذا المعنػي ايػات كثيػرة ك تأخيرهمػا ذنػب ك مخػاطرة بػالنفس ك
تحقير ﵀ ك عدـ اعتناء به فمسوؼ التوبة ك االسػتففار مػذنب فػي كػل طرفػة عػين
مزيدا علي الذنب السابق الذي ارتكبه قبل قاؿ ا﵀ تعالي يا ايها الذين امنػوا توبػوا
الي ا﵀ توبة نصوحا فعن ابيالحسػن االخيػر

ك قػد سػئل عػن التوبػة النصػوح

فكتب اف يكوف الباطن كالظاهر ك افضل من ذل ك عن الصادؽ

لما نزلت هذق

اآلية ك الذين اذا فعلوا فاحشة اك ظلموا انفسهم ذكركا ا﵀ فاسػتففركا لػذنوبهم
صعد ابليس جبال بمكة يقاؿ له ثور فصرخ باعلي صوته بعفاريته فاجتمعوا اليه فقاؿ
نزلت هذق اآلية فمن لها ف قاـ عفريت من الشياطين فقاؿ انا لهػا بكػذا ك كػذا فقػاؿ
لست لها ثم قاـ اخر فقاؿ مثل ذل فقاؿ لست لها فقاؿ الوسواس الخناس انا لها قاؿ
بما ذا قاؿ هاعدهم ك امن ػ يهم حتػي يواقعػوا الخطيئػة فػاذا كاقعػوا الخطيئػة انسػيتهم
االستففار فقاؿ انت لها فوكله بها الي يوـ القيمة ك عنه

ال كا﵀ اليقبل ا﵀ شػيئا

من طاعته علي االصرار علي شيء مػن معاصػيه ك عػن ابيجعفػر

فػي قػوؿ ا﵀

عزكجل ك لم يصركا علي ما فعلوا ك هم يعلموف قاؿ االصػرار اف يػذنب الػذنب
فاليستففر ا﵀ ك اليحدث نفسه بالتوبة فذل االصرار ك عن النبػي

مػن اذنػب

ذنبا ك هو ض اح دخل النار ك هو باؾ فتبين اف ترؾ التوبة ك االستففار بنفسػه ذنػب
في كل طرفة عين يؤخرها فيجب المبادرة اليهما مهما تذكر.
ك اف قلت فعلي هذا امثالنا اليخلوف من ذنب حقيقة فاف الذنب الحقيقي الػذي
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هو اصػل جميػع الػذنوب هػو االعػراض عنػه تعػالي شػأنه ك انمػا حرمػت الػذنوب
لحصوؿ االعراض ك هو حاصل المثالنا دائما فنحن بترؾ التوبة ك االستففار مػذنبوف
دائما ك يجب علينا اف نشتفل بهما عن جميع االمور ك لسنا بفاعلين بػل عنػد الحقيقػة
نحن عند استففارنا يجب علينا االستففار فانا لسنا بمقبلين اليه حػاؿ االسػتففار ايضػا
كما ينبفي فما المخلص من ذل .
قلت االمر كما ذكرت ك يجب ذل دائما اال انهم سالـ ا﵀ علػيهم من ػوا علينػا
باخبار ك هي كقوؿ ابيجعفر

كفي بالندـ توبة ك الندامة المستمرة ال شػ فػي

كجوبها ك هي التمنع عن ساير مشاغل ك مع ذل كماؿ الندـ في الػتكلم بالتوبػة
ك االستففار فاف الندـ للتوبة ك االستففار كالركح للجسػد ك معلػوـ اف كمػاؿ الػركح
بالجسد ك حيوة الجسد ك قوامه بالركح ك الجل ذل كػاف الحجػج سػالـ ا﵀ علػيهم
يكثركف االستففار حتي ركي اف النبي

لميكن يجلس مجلسا ك لو كاف خفيفػا اال

استففر خمسا ك عشرين مرة ك احب اف اتبرؾ هنا بذكر بعض االخبار في االسػتففار
فعػن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

اربػع مػن كػن فيػه لميهلػ علػي ا﵀

بعدهن اال هال يهم العبد بالحسنة فيعملها فاف هػو لميعملهػا كتػب ا﵀ لػه حسػنة
بحسن نيته ك اف هو عملها كتب ا﵀ له عشرا ك يهم بالسيئة اف يعملها فاف لميعملهػا
لميكتب عليه شيء ك اف هو عملهػا اجػ ل سػبع سػاعات ك قػاؿ صػاحب الحسػنات
لصاحب السيئات ك هو صاحب الشماؿ التعجل عسي اف يتبعها بحسنة تمحوها فاف
ا﵀ عز ك جل يقوؿ اف الحسنات يذهبن السيئات اك االستففار فاف قػاؿ اسػتففر ا﵀
الذي ال اله اال هو عالم الفيب ك الشهادة العزيز الحكيم الففو ر الرحيم ذا الجػالؿ ك
االكراـ ك اتوب اليه لميكتب عليه شي ء ك اف مضت سبع ساعات ك لميتبعها بحسنة
ك استففار قاؿ صاحب الحسنات لصاحب السيئات اكتب علي الشػقي المحػركـ ك
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عػن ابيعبدا﵀

من عمل سيئة اج ل فيها سبع ساعات من النهار فاف قاؿ استففر

ا﵀ الذي ال اله ا ال هو الحي القيوـ ك اتوب اليه ثلث مرات لمتكتب عليه ك في ركاية
اجل من غدكة الي الليل ك ركي انه اتاق العباد البصري فقاؿ له بلفنا ان قلت مػا مػن
عبد يذنب ذنبا اال اجله ا﵀ سبع ساعات من النهار فقػاؿ لػيس هكػذا قلػت ك لكنػي
قلت ما من مؤمن ك كذل كاف قولي ك ركي انه سئل رسوؿ ا﵀

عن خيار العباد

فقاؿ الذين اذا احسنوا استبشركا ك اذا اساءك ا استففركا ك اذا اعطوا شكركا ك اذا ابتلوا
صبركا ك اذا غضبوا غفركا ك عػن ابيعبدا﵀

قاؿ ما من مؤمن يقترؼ في يػوـ ك

ليلة اربعين كبيرة فيقوؿ ك هو نادـ استففر ا﵀ الذي ال اله اال هو الحي القيوـ بديع
السموات ك االرض ذا الجالؿ ك االكراـ ك اسأله اف يتوب علي اال غفرها ا﵀ له ثػم
قاؿ ك ال خير في من يقارؼ كل يوـ ك ليلة اربعين كبيرة ك عنه

اذا اراد ا﵀ بعبد

خيرا فاذنب ذنبا اتبعه بنقمة ك يذكرق االستففار ك اذا اراد ا﵀ بعبد شرا فاذنب ذنبا
اتبعه بنعمة فينسيه االستففار ك يتمادي به ك هو قوؿ ا﵀ عز ك جل سنستدرجهم من
حيػػث اليعلمػػوف بػػالنعم عنػػد المعاصػػي ك عػػػن النبػػي
الذنوب االستففار ك عػن ابيجعفر

قاؿ كاف رسػوؿ ا﵀

لكػػل داء دكاء ك دكاء
ك االسػتففار لكػم

حصنين حصينين من العذاب فمضي اكبر الحصنين ك بقي االستففار فػاكثركا منػه
فانه ممحاة للذنوب قاؿ ا﵀ عز ك جل ك ماكاف ا﵀ ليعذبهم ك انت فػيهم ك ماكػاف
ا﵀ معذبهم ك هم يستففركف ك كتب الي ابيجعفر الثػاني

علمنػي شػيئا اذا انػا

قلته كنت معكم في الدنيا ك اآلخرة فكتب بخطه اكثر من تالكة انا انزلنػاق ك رطػب
شفتي باالستففار ك عػن النبي

طوبي لمن كجد في صحيفة عمله يػوـ القيمػة

تحت كل ذنػب اسػتففر ا﵀ ك عػػن اميرالمػؤمنين
الممحاة قيل ك ما الممحاة قاؿ االستففار ك عػنه
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العجػب ممػن يقػنط ك معػه
تعط ركا باالستففار التفضحنكم

ركايح الذنوب ك عػن ابيجعفر

التائب من الذنب كمػن ال ذنػب لػه ك المقػيم

علي الذنب ك هو مستففر منه كالمستهزئ ك ركي عن النبي

ا﵀ باسط يدق عند

كل فجر لمذنب الليل هل يتوب فيففر له ك يبسط يدق عند مفيب الشمس لمذنب
النهار هل يتوب فيففر له ك عػن النبي

مثل المؤمن عند ا﵀ كمثل مل مقرب ك

اف المؤمن عند ا﵀ العظم من ذل ك ليس شيء احب الي ا﵀ تعالي من مؤمن تائب
ك مؤمنة تائبة ك عنػه

التائب من الذنب كمن ال ذنب له ك عػن ابيعبدا﵀

ال

خير في الدنيا اال لرجلين رجل يزداد فػي كػل يػوـ احسػانا ك رجػل يتػدارؾ ذنبػه
بالتوبة ك اني له بالتوبة كا﵀ لو سجد حتي ينقطع عنقه ماقبل ا﵀ منه اال بواليتنا اهل
البيت ك عػن محمد بن مسػلم عػن ابيجعفػر

قػاؿ يػا محمػد بػن مسػلم ذنػوب

المؤمن اذا تاب منها مففورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة ك المففرة اما
كا﵀ انها ليست اال الهل االيماف قلت فاف عاد بعد التوبة ك االستففار من الػذنوب ك
عاد في التوبة فقاؿ يا محمد بن مسلم أتري العبد المؤمن يندـ علي ذنبه ك يسػتففر
منه ك يتوب ثم اليقبل ا﵀ توبته قلت فانه فعل ذل مرارا يذنب ثم يتوب ك يسػتففر
فقاؿ كلما عاد المؤمن باالستففار ك التوبػة عػاد ا﵀ عليػه بػالمففرة ك اف ا﵀ غفػور
رحيم يقبل التوبة ك يعفو عن السيئات فاياؾ اف تقنط المؤمنين من رحمة ا﵀ انتهي ك
قد اشعر بجواز تعدد االستففار ك التوبة ك اف نقض ما مر عن النبػي

طػوبي لمػن

كجد في صحيفة عمله يوـ القيمة تحت كل ذنب استففر ا﵀ ك عػن ابيعبدا﵀
اف ا﵀ يحػػب العبػػد المفػػتن التػػواب ك مػػن ال يكػػوف ذلػ منػػه كػػاف افضػػل ك عػػػن
ابيعبدا﵀

في حديث اف المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتي يستففر ربه

فيففر له ك اف الكافر لينساق من ساعته ك سػئل

عػن االسػتدراج فقػاؿ هػو العبػد

يذنب الذنب فيملي له ك يجدد له عندها النعم فيلهيه عن االستففار فهو مسػتدرج
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من حيث اليعلم ك عػن ابيجعفر
كفي بالندـ توبة ك قاؿ

كا﵀ ماينجو من الذنب اال من اقر به ك قاؿ

ال كا﵀ مااراد ا﵀ مػن النػاس اال خصػلتين اف يقػركا لػه

بالنعم فيزيدهم ك بالذنوب فيففرها لهم ك عػن ابيعبدا﵀
ذنب باصرار ك ماخرج عبد من ذنب اال باقرار ك عنػه

كا﵀ ماخرج عبد من

اف ا﵀ اليففر اف يشرؾ به

ك يففر ما دكف ذل لمن يشاء الكباير فما سواها قيل دخلت الكباير في االستثناء قاؿ
نعم ك عػن ابيعبدا﵀

قاؿ ما من مؤمن يقارؼ في يومػه ك ليلتػه اربعػين كبيػرة

فيقوؿ ك هو نادـ استففر ا﵀ الذي ال اله اال هو الحي القيوـ بديع السموات ك االرض
ذا الجالؿ ك االكراـ ك اسأله اف يصلي علي محمد ك اله ك اف يتوب علي اال غفرها ا﵀
له ك ال خير فيمن يقارؼ في يومه اكثػر مػن اربعػين كبيػرة ك عػػن النبػي
شفاعتي الهل الكباير من امتي ك عػن الصادؽ

انمػا

شفاعتنا الهل الكباير من شيعتنا

فاما التائبوف فاف ا﵀ يقوؿ ما علي المحسنين من سػبيل ك عػػن اميرالمػؤمنين

ال

شفيع انجح من التوبة ك عػن محمد بن ابيعمير قاؿ سمعت موسػي بػن جعفػر
يقوؿ اليخلد ا﵀ في النار اال اهل الكفر ك الجحود ك اهػل الضػالؿ ك الشػرؾ ك مػن
اجتنب الكباير من المؤمنين لميسأؿ عن الصفاير قاؿ ا﵀ تعالي اف تجتنبوا كباير ما
تنهوف عنه نكفر عنكم سيئاتكم ك ندخلكم مدخال كريمػا قػاؿ فقلػت لػه يػا ابػن
رسوؿ ا﵀ فالشػفاعة لمػن يجػب مػن المػذنبين فقػاؿ حػدثني ابػي عػن ابػائي عػن
علي

قاؿ سمعت رسوؿ ا﵀

يقوؿ انما شفاعتي الهل الكباير من امتي فامػا

المحسنوف منهم فما عليهم من سبيل قاؿ ابن ابيعمير فقلػت لػه يػا ابػن رسػوؿ ا﵀
كيف تكوف الشفاعة الهل الكباير ك ا﵀ تعالي ذكػرق يقػوؿ ك اليشػفعوف اال لمػن
ارتضي ك من يرتكػب الكبػاير اليكػوف مرتضػي فقػاؿ يػا بااحمػد مػا مػن مػؤمن
يرتكب ذنبا اال ساءق ذل ك ندـ عليه ك قد قاؿ النبي
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كفي بالندـ توبة ك قاؿ

من سر ته حسنته ك ساءته سيئته فهو مؤمن فمن لم يندـ علػي ذنػب يرتكبػه فلػيس
بمؤمن ك لمتجب له الشفاعة ك كاف ظالما ك ا﵀ تعالي ذكرق يقوؿ ما للظالمين من
حميم ك ال شفيع يطاع فقلت له يابن رسوؿ ا﵀ ك كيف اليكوف مؤمنػا مػن لمينػدـ
علي ذنب يرتكبه فقاؿ يا ابااحمد ما من احد يرتكب كبيرة من المعاصي ك هو يعلم
انه سيعاقب عليها اال ندـ علي ما ارتكب ك متي ندـ كاف تائبا مستحقا للشفاعة ك متي
لميندـ عليها كاف مصرا ك المصر اليففر له النه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكػب ك لػو
كاف مؤمنا بالعقوبة لندـ ك قد قاؿ النبي

ال كبيرة مع االستففار ك ال صػفيرة مػع

االصرار ك اما قوؿ ا﵀ عز ك جل ك اليشفعوف اال لمن ارتضي فانهم اليشفعوف اال
لمن ارتضي ا﵀ دينه ك الدين االقرار بالجزاء علي الحسنات ك السيئات فمن ارتضي
ا﵀ دينه ندـ علي ما ارتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيمة ك عػن الرضا
في حديث ك المستففر من ذنب ك يفعله كالمستهزئ بربػه ك عػػن النبػي
الدعاء االستففار ك عػن ابيعبدا﵀

خيػر

من اعطي اربعػا لميحػرـ اربعػا مػن اعطػي

الدعاء لم يحرـ االجابة ك من اعطي االستففار لم يحرـ المففرة ك من اعطي التوبػة
لميحرـ القبوؿ منػه ك مػن اعطػي الشػكر لم يحػرـ الزيػادة ك ذلػ فػي كتػاب ا﵀
عزكجل ك ركي عن بعضهم

اكثركا االستففار اف ا﵀ لميعل مكم االستففار اال ك

هو يريد اف يففر لكػم ك عػػن ابيعبػدا﵀

اف رسػوؿ ا﵀

مجلس ك اف خف حتي يستففر ا﵀ خمسا ك عشػرين مػرة ك عػػنه
ا﵀

كػاف اليقػوـ مػن
كػاف رسػوؿ

يستففر ا﵀ عز ك جل كل يوـ سبعين مرة ك يتوب الي ا﵀ عز ك جل سبعين

مرة قيل كاف يقوؿ استففر ا﵀ ك اتوب اليه قػاؿ كػاف يقػوؿ اسػتففر ا﵀ اسػتففر ا﵀
سبعين مرة ك يقوؿ اتوب الي ا﵀ اتوب الي ا﵀ سػبعين مػرة ك عػػن النبػي

ايهػا

الناس توبوا الي ا﵀ توبة نصوحا قبل اف تموتوا بادركا باالعمػاؿ الصػالحة قبػل اف
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تشتفلوا ك اصلحوا بينكم ك بين ربكم تسعدكا ك اكثركا من الصدقة ترزقوا ك أمػركا
بالمعركؼ تحصنوا ك انهوا عن المنكر تنصركا ايها الناس اف اكيسكم اكثركم ذكرا
للموت ك اف احزمكم اكثركم استعدادا له ك اف من عالمات العقل التجافي عػن دار
الفركر ك االنابة الي دار الخلود ك التزكد لسكني القبػور ك التأهػب ليػوـ النشػور ك
ركي انه قاؿ رجل يا رسوؿ ا﵀ اني اذنبت فقاؿ استففر ا﵀ فقاؿ اني اتوب ثم اعػود
فقاؿ كلما اذنبت استففر ا﵀ فقاؿ اذا تكثر ذنوبي فقػاؿ لػه عفػو ا﵀ اكثػر فالتػزاؿ
تتوب حتي يكوف الشيطاف هو المدحور كعنػه

ما من عبد اذنب ذنبا فقاـ فتطهر

ك صلي ركعتين ك استففر ا﵀ اال غفر له ك كاف حقا علي ا﵀ اف يقبله النه سبحانه قاؿ
ك من يعمل سوءا اك يظلم نفسه ثم يستففر ا﵀ يجد ا﵀ غفػورا رحيمػا ك قػاؿ اف
العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة فقيل ك كيف ذل يا رسوؿ ا﵀ قاؿ يكوف ذل
نصب عينيه اليزاؿ يستففر منه ك يندـ عليه فيدخله ا﵀ به الجنة ك لمار احسػن مػن
حسنة حدثت بعد ذنب قديم اف الحسنات يذهبن السيئات ذل ذكري للذاكرين ك
عنػه

اذا اذنب العبد ذنبا كاف نكتة سود اء علي قلبه فاف هو تاب ك اقلع ك استففر

صفا قلبه منها ك اف هو لميتب ك لم يستففر كاف الذنب علي الػذنب ك السػواد علػي
السواد حتي يفمر القلب فيموت بكثرة غطاء الذنوب عليه ك ذل قوله تعالي كال
بل راف علي قلوبهم ما كانوا يكسبوف ك ركي فػي جامعاالخبػار قػاؿ قػػاؿ رسػوؿ
ا﵀

المؤمن اذا تاب ك ندـ فتح ا﵀ عليه في الدنيا ك اآلخرة الف باب من الرحمة

ك يصبح ك يمسي علي رضاء ا﵀ ك كتب ا﵀ له بكل ركعة يصليها من التطوع عبادة
سنة ك اعطاق ا﵀ بكل اية يقرؤها نورا علي الصراط ك كتب ا﵀ له بكػل يػوـ ك ليلػة
ثواب نبي ك له بكل حرؼ من استففارق ك تسبيحه ثواب حجة ك عمرة ك له بكل اية
من القراف مدينة ك نور ا﵀ قبرق ك بي ض كجهه ك له بكل شعرة علي بدنه نور ك كأنما
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تصدؽ بوزنه ذهبا ك كأنما اعتق بعدد كل نجم رقبة ك اليصيبه شدة القيمة ك يونس
في قبرق ك كجد قبرق ركضة من رياض الجنة ك زار قبرق كل يوـ الف مل يونسونه
في قبرق ك حشر في قبرق ك عليه سبعوف حلة ك علي رأسه تاج من الرحمػة ك يكػوف
تحت العرش مع النبيػين ك الشػهداء يأكػل ك يشػرب حتػي يفػرغ ا﵀ مػن حسػاب
الخاليق ثم يوجهه الي الجنة الي غير ذلػ مػن االخبػار فتبػين ك ظهػر انػه اليجػوز
المثالنا الفتور في االستففار فانا النفتر نعوذ با﵀ عػن المعصػية ك انػه المثالنػا افضػل
االعماؿ ك اذ لمنقدر علي االعماؿ الصالحة فلنشتفل برفع فساد الطالحة اقال ك لنكثر
من الندـ ك السخط علي انفسنا ك اللوـ لها لعل ا﵀ يرضي عنا بفضله ك جودق ك كرمػه
انه جواد كريم.

فصل :اني كلما اتفكر في نفسي الشقية ك في اعمالي القبيحة ك افعالي السػيئة

اكاد ايئس عن نجاتها فػاف تلػ االحػواؿ ك االعمػاؿ هػي بعينهػا نػار قػد احػاط بهػا
سرادقها ك ليس لي مستمس اال امرين:
االكؿ هػػو انػػي علمػػت اف ا﵀ سػػبحانه خلقنػػي غيرمعصػػوـ عػػن القبػػايح علػػي
حسب سابق علمه بقابليتي ك حدي فػاذ لميخلقنػي معصػوما لميػرد منػي العصػمة ك
لميرد مني ما اراد مػن انبيائػه ك حججػه المعصػومين ك اف امرنػي ك نهػاني فانػه قػاؿ
اليكلف ا﵀ نفسا اال كسعها ك لػيس فػي كسػعي العصػمة يقينػا فػاذ لميػرد منػي
العصمة علم انه يصدر مني الذنوب ك الخطايا علي حسب بعدي عن درجة العصػمة
ك مع ذل خلقني ك لميخلقني ليهلكني ك يشفي عني غيظه ك انمػا خلقنػي ليرحمنػي
قاؿ اال من رحم رب ك لذل خلقهم ك في القدسي ماخلقتكم الربػح علػيكم ك
انما خلقتكم لتربحوا علي ك لعلي نقلته بالمعني فالبد ك اف يخلق لذنوبي ك ادكائػي
دكاء ك قد فعل ك هو االستففار ك التوبة فقدر اف اكػوف مػع التوبػة ك االسػتففار كمػن
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الذنب له حتي يرحمني ك انزؿ في كتابه يا عبػادي الػذين اسػرفوا علػي انفسػهم
التقنطوا من رحمة ا﵀ اف ا﵀ يففر الذنوب جميعا انه هو الففور الرحيم ك قاؿ اف
ا﵀ اليففر اف يشرؾ به ك يففر ما دكف ذل لمن يشاء ك قاؿ مػن يعمػل سػوءا اك
يظلم نفسه ثم يستففر ا﵀ يجد ا﵀ غفورا رحيما ك قاؿ ك ماكاف ا﵀ معذبهم ك هم
يسػػتففركف كرأيتػػه جػل االؤق ك عظػػم نعمػػاؤق يقػػوؿ جنػػة عرضػػها السػػموات ك
االرض اعدت للمتقين الذين ينفقوف فػي السػراء ك الضػراء ك الكػاظمين الفػيظ ك
العافين عن الناس ك ا﵀ يحب المحسنين ك الذين اذا فعلوا فاحشة اك ظلموا انفسهم
ذكركا ا﵀ فاستففركا لذنوبهم ك من يففر الذنوب اال ا﵀ ك لميصركا علي ما فعلوا ك
هم يعلموف اكلئ جزاؤهم مففرة مػن ربهػم ك جنػات تجػري مػن تحتهػا االنهػار
خالدين فيها ك نعم اجر العاملين ك قوله ك الذين اما صفة المتقين بعد صفة فيعلم اف
ارتكاب الفواحش ك ظلم النفس مع االستففار الينافي التقوي الموعػود بهػا الجنػة ك
اما عطف علي المتقين فيعلم اف الجنة التي عرضها السماء ك االرض معدة لهػم ايضػا ك
اما مبتدأ ك جزاؤهم خبر فجزاؤهم مففرة مػن ربهػم ك جنػات اآليػة ،ك حالهػم بحليػة
العػػاملين فبعػػد مالحظػػة سػػابق علػػم ا﵀ ك تهيئتػػه هػػذق االسػػباب ك فػػتح بػػاب التوبػػة ك
االستففار ك توفيقه لهما لميبق لي مجاؿ اليأس ك لو اف تاجرا من التجار المعتبرين ك لػو
كاف مجوسيا ضمن لي في صكه هكذا لركنت اليه فكيػف بػرب العػالمين فػي كتابػه
علي لساف نبيه ك قاؿ ايضا ك مايقنط من رحمة ربه اال الضالوف ك قاؿ التيأسوا من
ركح ا﵀ انه الييأس من ركح ا﵀ اال القوـ الكافركف فهػذا التفكػر يمسػ الرمػق ك
ينشط القوي ك يقوي القلب ك ا﵀ كلي التوفيق.
ك الثاني ما كرد من االخبار المؤيدة بصحيح االعتبار المتجاكزة حد التػواتر اف
كالية اؿمحمد

هي من اسباب المففرة ك التوبػة معهػا مقبولػة ك االسػتففار معهػا
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مستجابة ك ما كرد مػن ثػواب سػاير االعمػاؿ حتػي اف الػذكر الواحػد يكػوف سػبب
كجوب الجنة ك غفراف الذنوب ك جميع هذق االعماؿ الحسنة لهػا مثوبػات جزيلػة ك
شرط قبولها الوالية ك من كرائنا الشفاعة ك كػرـ ا﵀ ك عفػو ا﵀ ك نحػن مػن احبائػه ك
اكليائػػه ك المعػػادين العدائػػه ك المتمسػػكين بنبيػػه ك عترتػػه ك المقػػرين باالسػػاءة ك
الساخطين علي انفسنا في اساءتها ك المستففرين التائبين ك هذا منتهػي جهػدنا ك قػد
ك القبوؿ منهم ك هػذا افضػل مستمسػكنا ك

تواتر االخبار بففراف محبي اؿمحمد

اكثق عركتنا نسأؿ ا﵀ الثبات علػي الػدين انػه الموفػق المعػين فلمثػل هػذا فليعمػل
العاملوف ك بهذا فليتمس المتمسكوف ك بهذا فليأمل اآلملوف الل هم يا مقلب القلػوب
ك االبصار صل علي محمد ك اؿمحمد ك ثبت قلبي علي دين ك ديػن نبيػ ك التػزغ
قلبي بعد اذ هديتني ان انت الوهاب.

فصل :بقي هنا مسئلة كاحدة طاؿما تكلم فيها الناس ك كقعوا فيها في االلتبػاس

ك كثر عنها السؤاؿ ك قل عنها الجواب اال ما سألونا فاجبنا في كتبنا بػانواع الجػواب ك
احب اف اليخلو منه هذا الكتاب ك هي كجه استففار المعصػومين سػالـ ا﵀ علػيهم ك
اقرارهم بالذنوب العظاـ ك توبتهم عن المعاصي ك اصرارهم في التوبػة ك التضػرع ك
االستففار اناء الليل ك النهار ك هم معصوموف مطهركف فاجبنا كال علي حسب ما قدر
ا﵀ ك نذكر هنا اف شاء ا﵀ علي حسب ما شاء ا﵀.
اعلم اف ا﵀ جل جالله نور ال ظلمة فيه ك كماؿ ال نقص فيه احد اليثنػي كاحػد
اليجزي فهو هكذا ك ال هكذا غيرق ك جميع مػا خلػق مػن مبػدء الوجػود الػي منتهػي
الشهود مركب من جهتين جهة رب ك جهة نفػس حتػي ركي عػن الرضػا

اف ا﵀

لميخلق شيئا فردا قائما بذاته فكل ما سواق لػه جهػة ربوبيػة ك جهػة عبوديػة فجهتػه
الربوبية نور ك خير ك كماؿ تدؿ علي الػرب اذ كصػف للعبػد نفسػه بهػا ك امػا جهتػه
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العبودية فهو علي خالؼ جهػة الربوبيػة كمػا فػي القدسػي ركحػ مػن ركحػي ك
طبيعت علي خالؼ كينونتي فهػي ظلمػة ك شػر ك نقػص فكػل مخلػوؽ فيػه هاتػاف
الجهتػػاف غايػػة االمػػر اف درجػػات هػػاتين الجهتػػين مختلفػػة اذ قاعػػدة النػػور ك رأس
مخركط الظلمة عند المبػدء ك قاعػدة الظلمػة ك رأس مخػركط النػور عنػد المنتهػي
فكلتاهما في كل مخلوؽ ك التفػاكت فػي الزيػادة ك النقيصػة ك لمػا كانػت الثانيػة ضػد
االكلي ك علي خالفها كانت بنفسها عصػيانا ك ذنبػا كيػف ال ك العمػل بمقتضػاها ك هػو
اثرها عصياف فالمؤثر اصل العصياف ك مبدؤق ك كل مخلوؽ يري في نفسه تلػ الجهػة
سارية في جميع مراتبه ك اعضائه فيقر علي نفسه اني عصيت بعيني ك اذني ك لسػاني ك
يدي ك فرجي ك رجلي ك ركحي ك نفسي ك هكذا فكل احد يري في نفسه هػذق الجهػة
مخالفة لجهته االكلي التي هي محبوبة الرب فيريها مبفوضػة فيعتػذر منهػا ك انمػا مثػل
هذق الجهة ك هأف يكوف مع احد نجاسة ك يدخلها المسجد فاف اثرت فػي المسػجد فهػو
ذنب ك ذنب ك اف لمتؤثر فوجودها ذنب كذل حاؿ النفس ك لنعم ما قاؿ الشاعر:
كجودؾ ذنب اليقاس به ذنب

اذا قلت مااذنبت قالػت مجيبػة

هذا ك اف كاف جهة نفس المقرب انور من جهة رب االبعػد منػه كمػا قيػل حسػنات
االبرار سيئات المقربين ك هذا كجه كاقعي صدؽ ك بتضرعهم ك بكػائهم ك تػوبتهم ك
استففارهم يرققوف دائما هذق الجهػة ك يلطفونهػا ك يجعلونهػا مطيعػة للجهػة العليػاء
حتي يرتضيها ا﵀ سبحانه في الدعاء غيرضنين بنفسي فيما يرضي عنػي اذ بػه قػد
رضيتني فهذا كجه كاقعي ال احد االحتماالت.
ك كجه اخر اف ا﵀ جل ك عز خلق شيعتهم من شعاعهم كمػا ركي انمػا سػميت
الشيعة شيعة النهم خلقوا من شعاع نورنا ك الشعاع ال كجود له اال بػالمنير يعنػي انػه
نور اذا رأي فيه المنير ك اال فهو ظلمة ك عبارة اخري اف النور بنفسػه ظهػور المنيػر ك
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الاعتبار له اال باعتبار المنير اذ هو بنفسه كماؿ المنير ك تمثله ك كجودق الثاني بحيػث
يصح للمنير اف ينسب النور الي نفسه ك يقوؿ انا هو كما ركي عن علي

انا اآلمػل

ك المأموؿ ك اال ك انا نحن النذر االكلي ك نذر اآلخرة ك االكلي ك نػذر كػل زمػاف ك
اكاف ك من هذا الباب امثاؿ ما صدر عنهم انا ادـ ك شيث ك انا نوح ك ساـ ك انا ابرهيم ك
اسمعيل ك هكذا ك من هذا الباب اف ذكر الخير كنتم اكله ك اصله ك فرعه ك معدنػه ك
مأكاق ك منتهاق ك كذا انا صلوة المؤمنين ك صيامهم ك كذا اف لنا مع كل كلي اذنا سامعة
ك عينا ناظرة ك لسانا ناطقا فليس اال هم ك ظهورهم الػذي ال اعتبػار لػه اال مػن حيػث
الظاهر ك الظاهر اكلي بالظهور من نفس الظهور ك الظهور منطو تحت احدية الظاهر
فليس اال الظاهر اذ ذاؾ ظاهر فاذا جميع ما يصدر من شيعتهم من طاعة هػو عملهػم ك
طاعتهم ك لهم ثوابه ك هذا معني قوله اليكم التفويض ك عليكم التعويض ك معنػي مػا
تقوؿ في الزيػارة اشهد ان قد اقمت الصلوة ك اتيت الزكوة ك امرت بالمعركؼ ك
نهيت عن المنكر ك اطعت ا﵀ ك رسوله حتي اتاؾ اليقين فجميع الطاعات عملهػم ك
هم مثابوف به ك انما يتفضلوف علي شيعتهم بمػا شػاءكا فػاف علػيهم التعػويض تفضػال
الاستحقاقا كقوله تعالي هل جزاء االحساف اال االحساف اي هل جزاء من انعمنػا
عليه بالتوحيد اال المففرة ك كػذل مػن كػاف لػه الفػنم عليػه الفػرـ فجميػع معاصػي
شيعتهم محمولة عليهم ك اف ا﵀ سبحانه حمل جميع ذنوب الشػيعة علػي رسػوله ثػم
قاؿ ليففر ل ا﵀ ما تقدـ من ذنب

من الشيعة السالفين ك ما تأخر من الشػيعة

الالحقين فاذا هم يستففركف للشيعة الذين يحملوف العرش ك من حولػه يسػبحوف
بحمد ربهم ك يستففركف للذين امنوا ربنا كسعت كل شيء رحمػة ك علمػا فػاغفر
للذين تابوا ك اتبعوا سبيل ك قهم عذاب الجحيم ربنا ك ادخلهم جنػات عػدف التػي
كعدتهم اآلية ،ك هم سالـ ا﵀ عليهم حملة العرش ك من حوله االنبيػاء ك االكصػياء
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يستففركف لذنوب شيعتهم ك النبي

يستففر للكل ك استففر لذنب ك للمؤمنين

ك المؤمنات فجميع الذنوب التي ينسبونها الي انفسهم ذنػوب شػيعتهم فمػا صػدر
عن عينهم صادر عن عيػنهم فػانهم اكلػي بعػين شػيعتهم مػن انفسػهم النبػي اكلػي
بالمؤمنين من انفسهم ك من كنت موالق فهذا علي موالق ك ما صدر عن اذنهم فهػو
الصادر عن اذنهم ك ما صدر عن لسانهم فهو الصادر عن لسانهم ك هكذا ك هم الػذين
يجب عليهم اف يستففركا من تل الذنوب فالعبد ك ما يمل لموالق ضرب ا﵀ مثال
عبدا مملوكػا اليقػدر علػي شػيء ك هػو كػل علػي مػوالق ففػي كنزالػدقايق عػن
ابيالحسن الثالث انه سئل عن قوؿ ا﵀ ليففر ل ا﵀ ما تقدـ من ذنب ك ما تأخر
فقاؿ

ك اي ذنب كاف لرسوؿ ا﵀ متقدما اك متأخرا ك انما حمله ا﵀ ذنوب شػيعة

علي

ممن مضي منهم ك بقي ثم غفرها ا﵀ له.
ات اف المػػؤمن اليتػػرؾ
ك اف قلػػت فػػاف غفرهػػا لػػه فمػػا كجػػه االسػػتففار قلا

االستففار لذنب غفرها ا﵀ له ك اف ترؾ االستففار اثبت لنفسػه ثانيػا ان ي ػة هػي اصػل
ذنب ثاف ك الجل ذل قاؿ علي

لقد كاف

يبكي حتي يفشي عليه فقيل له يػا

رسوؿ ا﵀ أليس ا﵀ قد غفر ل ما تقدـ من ذنب ك ما تأخر قاؿ بلي أفالاكوف عبػدا
شكورا انتهي ،كهذا ايضا من مبشرات الشػيعة ك ممػا يزيػد فػي رجػائهم ك كثػوقهم
بالمففرة فاف ذنوبهم محمولة علي رسوؿ ا﵀

ك هو مففور لػه فعػن الصػادؽ

كا﵀ ماكاف له ذنب ك لكن ا﵀ ضمن له اف يففػر ذنػوب شػيعة علػي مػا تقػدـ مػن
ذنوبهم ك ما تأخر انتهي ،قل بفضل ا﵀ ك برحمته صلي ا﵀ عليهمػا ك الهمػا فبػذل
فليفرحوا هو خير مما يجمعوف من االعماؿ ك التوبة ك االستففار.
ك كجه اخر اف العبد كائنا ما كاف بالفا ما بلغ في الترقي ك السير الػي ا﵀ باقػداـ
االمتثاالت ك بكل امتثاؿ يتقرب الي ا﵀ سبحانه علي حسب سعة امتثاله ك خلوصه ك
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كماؿ توحيدق فاسرع السائرين الي ا﵀ سبحانه محمد ك اؿمحمد

يسػيركف فػي

كل خطوة ما ال نهاية له ك يتقربوف الي ا﵀ سبحانه بما ال نهاية ك كلما تقربوا الػي ا﵀
جل ك عز اشتد استنارتهم ك توحيدهم ك توحدهم فيركف ما كانوا عليه بعدا ك ظلمة ك
كثػػرة ك خػػالؼ محبػػة ا﵀ ك رضػػاق ك كينونتػػه ك تخلقػػا بفيػػر اخالقػػه فيسػػتففركف ك
يتضرعوف الي ا﵀ سبحانه في غفرانه لهم ك ازالة مقتضيات ذل البعػد عػنهم فبكػل
خطوة اسػتففارهم يشػتد نػورهم ك بكػل اشػتداد يػركف مػا كػانوا عليػه اشػد ظلمػة
فيعيػػدكف االسػػتففار ك يلح ػوف فػػي التضػػرع ك االسػػتعفاء ك التوبػػة اعظػػم مػػن االكؿ
فيتزايػػد تضػػرعهم ك هكػػذا ك فػػي الػػدعاء تػػدلج بػػين يػػدي المػػدلج مػػن خلق ػ
فاليخرجوف مػن هػذا التقصػير ابػدا فػي الػدعاء الل هػ م التجعلنػي مػن المعػارين ك
التخرجني مػن حػد التقصػير بػل هػم فػي كػل اف يػركف انفسػهم اشػد ذنبػا ك هػذا
محسوس اف الكاتب مثال كلما يشتد سعيه في حسن الخط ك يحسن خطه اشػد يطلػع
علي معائب خطوطه السابقة اكثر ك هكذا ك كذا االنساف اذا كاف في قبة يريها ضػيئة
فاذا ذهب في الشمس ك رمق اليها ثم نظر الي القبة يريها ظلمانية اليميز مػا فيهػا مػن
متاع اذا اخرج يدق لميكد يريها فهذا ايضا كجػه كجيػه فػي اصػرارهم فػي العبػادة ك
الطاعة ك االنابة ك االستففار.
ك كجه اخر انهم سالـ ا﵀ عليهم اليعبػدكف ا﵀ خوفػا مػن النػار ك ال طمعػا فػي
الجنة ك انما يعبدكنه حبػا ك المحبػة انمػا تتحقػق بػين شػيئين بالمناسػبة ك كلمػا يقػل
المناسبة يقل المحبة ك كلما يزداد المناسبة يزداد المحبة ك الشيئاف ليسا بشيئين اثنين
اال باالمتياز ك ال امتياز اال بالمخالفة ك المخالفة تخػالف المحبػة ك توجػب المباينػة ك
المشاق ة فالحبيب كلما يجد في نفسه ان ي ة ك لها كجودا يعتذر عنػد الحبيػب ك ينسػب
الي نفسه المخالفة ك المشاق ة ك المعصية كما قاؿ الشاعر *كجودؾ ذنب اليقاس بػه
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ذنب* فيستففر حبيبه كي يفني باستففارق انيته ك يطلب ستر الحبيب اياها بافنائهػا ك
اعدامها ك لما كانوا سالـ ا﵀ عليهم اليتحػدكف مػع ا﵀ ابػدا ك اليخرجػوف عػن مقػاـ
العبودية ابدا ك يمتنع اف يصير الحادث قديما يركف في انفسهم مشػاق ة ﵀ ك محػادة ك
هي اـ المعاصي ك رأس كل خطيئة عنػدهم فيػديموف االسػتففار ك طلػب التكفيػر ك
االستعفاء ك التوبة لكي يفنوا جهة المشػاق ة ك يرققوهػا ك يلطفوهػا ك يػركف انهػم لػو
امسػػكوا عنهػػا غلظػػت المشػػاقة ك البينونػػة ك ذل ػ اف الماهيػػة التضػػعف اال بالعمػػل
بمقتضي الوجود فاليزالوف في تشديد العمل بمقتضاق ك اليألوف جهػدا فػي نفيهػا ك
ينسبوف انفسهم الي النقصاف في المحبة ك الي المعاصي الموبقة المهلكة مػن جميػع
جهات كجودهم اذ لكلها انية ك ماهية هػي اصػل المشػاقة فلػذل يقولػوف عصػيت
بعيني ك اذني ك لساني ك يدي ك فرجي ك هكذا ك مع ذل سيئاتهم حسنات جميع من
سواهم ك ال حبيب اال هو ك اهله فػافهم فبهػذق الوجػوق ك امثالهػا يػديموف االسػتففار
صلوات ا﵀ عليهم مدي الليػل ك النهػار ك مػن اكلػي بػذل مػنهم ك مػن ابصػر مػنهم
بجهات االنية ك دقػايق الماهيػة اللهػم انػي اسػال بحػق محمػد هػذا ك اهػل بيتػه الطيبػين
الطاهرين صلوات عليه ك عليهم اف تففر لي ذنوبي ك تستر علي عيػوبي ك التسػترها عنػي
ك التفضحني بين الخاليق فان اهل االحساف ك الجود ك المففرة يا ارحم الراحمين.
المورد الثانلى

فى الشكر و هو ايضا من اصول العبادات و امهات االعمال
كما نبهنا عليلله فى اول المقصللد ففى هذا المورد ايضا فصلول

فص :اعلم اف الشكر بحسب اللفة عرفاف االحساف ك نشرق ك يؤيد ما قػالوق مػا
ركاق في الكافي عن ابيعبدا﵀

من انعم ا﵀ عليه بنعمة فعرفهػا بقلبػه فقػد ادي

شكرها ك بحسػب االصػطالح هػو صػرؼ النعمػة فػي سػبيل المػنعم ك هػذا اقصػي
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درجاتػػه ك يؤيػػد هػػذا المعنػػي مػػا ركي عػػن ابيعبػػدا﵀

شػػكر النعمػػة اجتنػػاب

المحارـ ك تم اـ الشكر قوؿ الرجل الحمد ﵀ رب العالمين ك ما ركي عن علػي
انه كاف رسوؿ ا﵀

يبكي حتي يفشي عليه فقيل له يا رسوؿ ا﵀ أليس ا﵀ قد غفر

ل ما تقدـ من ذنب ك ما تأخر قاؿ بلي أفالاكوف عبدا شكورا ك عن ابيجعفر
قاؿ كاف رسوؿ ا﵀

عند عايشة ليلتها فقالت يا رسوؿ ا﵀ لم تتعب نفس ك قد

غفر ل ما تقدـ من ذنب ك ما تأخر فقاؿ يا عايشة أالاكوف عبدا شكورا قاؿ ك كاف
رسوؿ ا﵀

يقوـ علي اطراؼ اصابع رجليه فػانزؿ ا﵀ سػبحانه طػه ماانزلنػا

علي القراف لتشقي انتهي ،فالشكر هو اف تصػرؼ جميػع مػا انعػم ا﵀ عليػ مػن
عقل ك ركح ك نفس ك حواس ك جوارح ك قواؾ ك جميع ما خول رب مػن
نعمة في سبيل طاعته فتستعملها في مرضاته ك تجتنب بها عػن مسػاخطه فػاف فعلػت
ذل فقد اديت شكر نعمه علي فلو انعم سلطاف علي عبد بجايزة فاشتري العبد بهػا
سهاما ك اسلحة ك حارب بها السلطاف اليقاؿ انه شكر احسانه ك نعمتػه بػل هػو كػافر
حقه ك اما اذا صرفها في طريػق رضػاء السػلطاف ك محبتػه فقػد ادي حقيقػة الشػكر ك
استحق المزيد من السلطاف فانه جعل ما كاف منه اليه ك له فمن اكلي بالمزيد من هػذا
العبد فعلي ذل جميع العبادات العلمية ك العملية من حدكد الشكر ك عرفػاف النعمػة
بالقلػػب بعػػض حػػدكد الشػػكر ك كػػذا قػػوؿ الحمػػد ﵀ رب العػػالمين بعػػض حػػدكدق
اللسانية فما ركي عن ابيعبدا﵀

شكر كل نعمة ك اف عظمت اف يحمد ا﵀ عز ك

جل انتهي ،اي شكرق اللساني ك كذا ما ركي عن ابيالحسن

من حمػد ا﵀ علػي

النعمة فقد شكرق ك كاف الحمد افضل من تل النعمة انتهي ،اي الحمد بنفسه نعمة
افضل من النعمة المحمود عليها تستوجب حمدا اخر ك ال ش اف احدا اليقدر علػي
شكر ا﵀ كما ينبفي بجميع ما له ك منه ك بػه ك اليػه مثػل محمػد ك اؿمحمػد
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ك قػد

شكر ا﵀ محمد

حتي مل الحمد اي حمد ا﵀ عز ك جل بذاته ك صػفاته ك افعالػه

ك مضافاته ك انوارق ك اشعته حتي انه هو الحامد ﵀ عز ك جل من كل حامد ك مػن كػل
لساف ك هو الصارؼ كل نعمة انعمها ا﵀ عز ك جل علي احد من خلقه في سبيله فهػو
الحامد المطلق المال لواء الحمد ﵀ عز ك جل فمشي في هذا السبيل ك حمد ا﵀ عز
ك جل حتي فني في ا﵀ عز ك جل ك صار بكله ﵀ كحدق كحدق فصعد مقػاـ المحمػود
كما قاؿ ا﵀ سبحانه عسي اف يبعث رب مقاما محمودا فمل لواء الحمد باف رجػع
اليه حمد كل حامد ك صار كلي نعمة كل منعم عليه ك صار منعما علي كل مخلػوؽ ك
رجع اليه حمد كل حامد اذ جميع عبادات العابدين كاف بامتثاؿ امرق ك السلوؾ اليه ك
التقرب منه من اراد ا﵀ بدء بكم ك من كح دق قبل عنكم ك من قصدق توجه بكم ك اما
جميع من سواهم فهم مقصركف في حمد ا﵀ عاجزكف عػن شػكرق ك لػو مػن جهػة ك
لذل اجابوا الناس سالـ ا﵀ عليهم علي حسب طاقتهم ك معرفتهم ك علػي مقػدار اف
الييئسوا من انفسهم في شكر ربهم ك هان ٰي للمخلوؽ العاجز الضعيف اف يشكر ربه ك
اليمل الشكر ك انما هو ايضا من فضله ك جودق أالتري اف الشبح في المػراة اليقػدر
علي النظر الي اال باف تنظر اليه فكيف يقدر علي مكافات بالتوجه اليػ ك توجهػه
الي من توجه اليػه فعػن سيدالسػاجدين

فػي مناجاتػه فكيػف لػي بتحصػيل

الشكر ك شكري اياؾ يفتقر الي شكر فكلما قلت ل الحمد كجب علػي لػذل اف
اقوؿ ل الحمد ك عن ابيعبدا﵀

قاؿ اكحي ا﵀ عػز ك جػل الػي موسػي

يػا

موسي اشكرني حق شكري فقاؿ يا رب ك كيف اشكرؾ حق شكرؾ ك لػيس مػن
شكر اشكرؾ به اال ك انت انعمت به علي قاؿ يا موسي اآلف شكرتني حين علمػت
اف ذل مني ففي الحقيقة ليس المطلوب من العبد اال الفنػاء فػي ربػه بعرفانػه انػه ك
جميع ما له ك به ك منه ك اليه من ا﵀ سبحانه فيضمحل لدي سطوع انوارق بنفػي نفسػه
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ك اثبات ربه ك لعل هذا احد كجوق معني قوؿ ابيعبدا﵀

من انعم ا﵀ عليه بنعمة

فعرفها بقلبه فقد ادي شكرها ك جميع ما للعبد من ا﵀ فالمطلوب منه اف يري نفسه ك
جميع ماَيــ ݘــول اليها منه ك له ك اليه تعالي ك ساير االعماؿ ك االقواؿ في الحقيقة فركع

هذق الحالة ك تمامها ك ظهورها في عالم الشهادة ك هذق الحالة تحصل لالنساف
بالتفكر في ايات اآلفاؽ ك االنفس ك مشاهدة انه ال محرؾ في الوجود اال ا﵀ ك اف
الكل مفتقر اليه راجع اليه ك كجودق منه ك باالنتساب اليه فلو قطعت النسبة لعدـ فاف
داكـ في هذا التفكر حتي بلغ مقاـ المشاهدة اك اليقين فقد ادي شكر ا﵀ حق شكرق
علي ما انعم عليه ك علي كل احد ممن كاف اك يكوف الي يوـ القيمة ك هو الشاكر حقا
ك اما من يري لفيرق سبحانه تحريكا اك بسطا اك قبضا فهو مشرؾ با﵀ عز ك جل شرؾ
االفعاؿ ال شاكر ك الشكر فرع التوحيد فافهم راشدا موفقا مؤيدا.

فصل :في سر صيركرة الشكر سبب المزيد ك لما كاف غرضنا في هذا الكتاب

شرح حقايق االشياء احببنا اف نذكر ذل ايضا هيهنا ك ال قوة اال با﵀.
اعلم اف ا﵀ جل جالله غني عما سواق من حيث ذاتػه ال حاجػة لػه الػي عطػاء ك
المنع ك احدي المعني اليثني ك اليجزي فليس في ذاته معني غير ذاته فليس فيها من
نفسها اقتضاء لشيء من االشياء سواء الجود ك العطاء ك المنع فا﵀ سػبحانه بميػل مػن
ذاته ك اقتضاء اليخلق شيئا ك اليعطي احدا شيئا ك اليمنع احدا شيئا بوجه مػن الوجػوق
ك لو كاف شيء باقتضاء من ذاته لكاف القاضي بذل فوقه ك كػاف هػو القابػل اك كػاف

المقتضَیَ بالفتح قديما لقدـ المقتضـیَ بالكسر ك كذل اليمكن اف يوجػد الشػيء
بال اقتضاء مطلقا فػاف ذلػ تػرجيح بػال مػرجح ك هػو محػاؿ اف يصػدر مػن الحكػيم
فوجب اف يكوف باقتضاء من الخلق ك هو قوله سبحانه قػل مايعبػأ بكػم ربػي لػوال
دعاؤكم فاذا صار عطاؤ ا﵀ جل جالله باقتضاء من الخلق فكلما كاف االقتضاء اكثر
﴿﴾112

كاف العطاء اكثر ك كلما كاف اقل كاف اقل فالجل ذل بعث ا﵀ النبيين حتي يكملػوا
بفضل كمالهم القوابل ك يوسعوها حتي تسع من فضل ا﵀ ك جودق اكثػر ممػا كانػت
تسع ك يعدلوها حتي تقتضي ما يوافق محبػة ا﵀ جػل جاللػه ك اعظػم تلػ االسػباب
الموسعة المعدلة بل كلها الشكر علي اف الشكر اسػتعماؿ النعمػة فػي سػبيل المػنعم
جل جالله ك في طريق رضاق فيشمل جميع الطاعات ك العبادات التػي هػي االسػباب
المعدلة الموسعة للقوابل فاذا عمل العبد بالشكر علي ما كصفنا اسػتحق المزيػد مػن
ا﵀ علي قدر توسعه ك تعدله فكلما يسلط العبد نار الشكر علػي مولػود قابليتػه ك فيػه
رطوبة الميل الي الشارع ك االنقياد ك المطاكعة له ازداد انحالال ك كلما انحػل تسػفل
ك رسب عنه ارمدة االعراض المكدرة المفلظة المثقلة ك ازداد صفاء ك بهاء ك لطافػة
ك نفوذا ك فعلية فاذا انعقد علي ذل كسع من ماء المزيد اكثر ثم اذا حل ه مرة اخػري
ازداد سعة ك كلما ازداد سعة كسع من ذل الماء االلهي اي ماء المزيد اكثػر قػاؿ ا﵀
سبحانه لئن شكرتم الزيدنكم ك لئن كفرتم اف عذابي لشديد ك من ذل علم اف
ا﵀ سبحانه اذا انعم علي عبد بنعمػة لػيس يسػلبها عنػه ابػدا اال بػالكفراف ك هػو ضػد
الشكر فهو صرؼ النعمة في غير اطاعػة المػنعم قػاؿ ا﵀ سػبحانه اف ا﵀ اليفيػر مػا
بقوـ حتي يفيركا ما بانفسهم .

ك اف قلػػت فعلػػي مػػا ذكػػرت مػػا معنػػي اف ا﵀ سػػبحانه مبتػػدئ باالحسػػاف قبػػل
االستحقاؽ ك هو ليس يعطي باقتضاء من ذاته قلت احد معػاني هػذق الفقػرة اف ا﵀
سبحانه ينعم علي عبادق بنعم كونية ك هو لميسأله بلسانه الشرعي مثال ربما زكجػه ك
لميدع في عمرق بطلب زكجة ك يرزقه ك لميدع في عمرق لطلب الػرزؽ ك يحفظػه ك
لميدع في عمرق بطلػب الحفػظ كمػا يفعػل ا﵀ سػبحانه باالطفػاؿ ك لميػدع الطفػل
بشيء من نعم تناله فا﵀ سبحانه مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها بسؤاؿ ك دعػاء شػرعي
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ك اما القابلية الكونية فقد اقتضت ذل ك الجل ذل قػد اعطػاق ك اخػر مػن معانيػه اف
العبد باقتضائه ك قابليته ك استعدادق اليوجب علي ا﵀ سبحانه عطاء ك انمػا هػو لسػاف
داع فالذي اليجب عليه العطاء اذا اعطي هو المبتدئ بالنعمػة ك لميسػتحق منػه احػد
ذل استحقاؽ صاحب الماؿ ماله عن المديوف فال احد يستحق منه شػيئا فكػل نعمػه
ابتداء ك كل احسانه تفضل أليس اذا اعطيت احدا شيئا اليطلب اياق ابتدأته بالتفضػل
ك االحساف فكذل قوابل المخلوقات التوجب علي ا﵀ شػيئا ك هػذا معنػي مػا ركي
في الدعاء في السجدة بعد الثامنة من صلوة الليل الهي ك عزت ك جالل ك عظمت
لو اني منذ بدعت فطرتي من اكؿ الدهر عبدت دكاـ خلود ربوبيت بكػل شػعرة
في كل طرفة عين سرمد االبد بحمد الخاليق ك شكرهم اجمعين لكنت مقصرا في
بلوغ اداء شكر خفي نعمة من نعم علي ك لػو انػي كربػت معػادف حديػد الػدنيا
بانيابي ك حرثت ارضها باشفار عيني ك بكيت من خشيت مثل بحػور السػموات ك
االرضين دما ك صديدا لكاف ذل قليال في كثير ما يجب من حق علػي ك لػو انػ
الهي عذ بتني بعد ذل بعذاب الخاليق اجمعين ك عظمت في النار خلقي ك جسمي
ك مؤلت طبقات جهنم مني حتي اليكوف في النار معذب غيػري ك اليكػوف لجهػنم
حطب سواي لكاف ذل قليال فػي كثيػر مػا اسػتوجبه مػن عقوبتػ ك انػت ارحػم
الراحمين ك لو ان تدبرت في هذق الفقرات لعرفت حد مقاـ الشكر ك مقاـ العبػادة
ك اف جميع نعمه ابتداء ك كل احسانه تفضل ك سر ذل ما ذكرته ل من عػدـ التػزاـ
ا﵀ جل ك عز بشيء بسبب كجود القابلية ك االستعداد فتدبر.

فصل :اعلم اف حسن شكر المنعم مما يحكم به جميع العقوؿ من غير اختالؼ

ك جبلت علي استحسانه كما انها قد جبلت علي معرفة قبح كفراف النعمػة ك اسػخاط
المنعم بما انعم ك من البين اف شكر المنعم اليمكن اال بمعرفػة المػنعم فالجػل ذلػ
﴿﴾151

اذا تفكرت العقوؿ فيما علي االنساف من النعمة ك انفمارق في النعماء التي اليحصػيها
المحصوف ك اليعدها العادكف استوجبت معرفة المنعم حتي تشكرق عليهػا ك التكفػر
اياها فتطلػب معرفػة المػنعم اكؿ شػيء اذ اليمكػن الشػكر اال بهػا ك كػذا تسػتوجب
معرفة االسباب ك االبواب التي بها ك منها جرت عليه النعمػة ك جعلهػا المػنعم اكليػاء
نعمته ك المباشػرة الدرارهػا عليػه بػل جعلهػا اركػاف توحيػدق ك ايػات تفريػدق التػي
اليعرؼ ا﵀ اال بها فالجل ذل كجب معرفة ا﵀ ك معرفػة رسػوله ك اكصػيائه سػالـ
ا﵀ عليهم ك معرفة اف جميع تل النعم منهم ك بهػم ك الػيهم سػالـ ا﵀ علػيهم فالجػل
ذل حػث ا﵀ فػي كتابػه علػي شػكر الوالػدين فقػاؿ اشػكر لػي ك لوالػدي الػي
المصير ك انت تعلم اف محمدا ك عليا ابػوا هػذق االمػة فشػكرهما مػن اللػوازـ فمػن
لميعرفهمػػا لميشػػكرهما ك مػػن لميشػػكرهما لميشػػكر ا﵀ ك الجػػل ذلػػ كردت
ركايات عديدة في لزكـ شكر كسايط النعمة فعن ابيعبدا﵀
ا ف تشكر من اجري تل النعمة علي يدق ك عن النبي
الناس ك عن الرضا

من حق الشكر ﵀

اليشػكر ا﵀ مػن اليشػكر

من لم يشكر المنعم من المخلوقين لميشػكر ا﵀ عػز ك جػل

كانت تعلم اف عرفت محمدا ك اؿمحمد

انهم اكلياء النعم ك جميع مػا جػرت مػن

النعم علي اهل الفالف عالم فانما جرت علي ايديهم ك بفضل جودهم ك لقػد اجػاد
الشيخ

حيث يقوؿ:
مملوءتػػػاف ك مػػػا للفػػػيض تعطيػػػل

فراحتا الدهر من فضفاض جودهم

فيجب شكرهم بمعرفة اف النعم مػنهم ك بنشػر ثنػائهم ك فضػائلهم ك مػدايحهم ك
باالمتناف منهم ك بمعرفة العجػز عػن اداء حقهػم ك بصػرفها فػي طػاعتهم ك فػي طريػق
محبتهم ك االنفاؽ علي اكليائهم ك صرؼ جميع ما ل ك ب ك من ك الي فػي سػبيلهم
ك سبيل اكليائهم فاذا فعلت ذل فلهػم المػن حيػث اجػركا علػي لسػان ك جوارحػ
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شكرهم ك يكوف معرفة عجزؾ عن شكرهم هو شكرهم اف شاء ا﵀ فاف شكرتهم فقد
شكرت ا﵀ عز ك جل فاف شكرق اليتحقق اال بشكرهم فافهم راشدا موفقا اف شاء ا﵀.

فص :ك كما يجب شكر اعظم االسػباب ك اكلهػا يجػب شػكر سػاير االبػواب

الجزئية التي اجري ا﵀ نعمه علي بمحمد ك اؿمحمد

ك بهم ك هي ساير النػاس

الذين يجري نعم ا﵀ في الظاهر علي ايديهم فان اف عرفػت ا﵀ بتوحيػد االفعػاؿ ك
عرفت محمدا ك اؿمحمد

بالكلية ك النورانية ك انهم اصػل كػل خيػر ك معدنػه ك

مأكاق ك منتهاق ك اف كل بر منهم ك اف صدر عن يػدي غيػرهم عرفػت اف جميػع االت
الخير االتهم ك اسباب افعالهم ك كما يجب شكرهم الجػل شػكر ا﵀ كػذل يجػب
شكر تل اآلالت ك االسباب الجل شكرهم صلوات ا﵀ عليهم (اجمعين خؿ) فعػن
علي بن الحسين

اف ا﵀ يحب كل قلب حزين ك يحب كل عبد شكور يقوؿ ا﵀

تبارؾ ك تعالي لعبد من عبيدق يوـ القيمة أشكرت فالنا فيقوؿ بل شػكرت يػا رب
فيقػػوؿ لمتشػػكرني اذ لم تشػػكرق ثػػم قػػاؿ اشػػكركم ﵀ اشػػكركم للنػػاس ك عػػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ مكتوب في التورية اش كر من انعم علي ك انعم علي من شكرؾ

فانه ال زكاؿ للنعماء اذا شكرت ك ال بقاء لها اذا كفرت الشكر زيادة في النعم ك اماف
من الفير ك عػن النبي

يؤتي العبد يوـ القيمة فيوقف بين يدي ا﵀ عز ك جل فيأمر

به الي النار فيقوؿ اي رب امرت بي الػي النػار ك قػد قػرأت القػراف فيقػوؿ ا﵀ اي
عبدي اني قد انعمت علي ك لمتشكر نعمتي فيقوؿ اي رب انعمت علػي بكػذا ك
شكرت بكذا ك انعمت علي بكذا ك شكرت بكذا فاليزاؿ يحصي النعمة ك يعدد
الشكر فيقوؿ ا﵀ صدقت عبدي اال ان لم تشكر من اجريت ل النعمة علي يديه ك
اني قد اليت علي نفسي اف الاقبل ش كر عبد لنعمة انعمتهػا عليػه حتػي يشػكر مػن
ساقها من خلقي اليه انتهي ،ك مػن البػين اف مأكلػ ك مشػرب ك ملبسػ اذا كانػت
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نعمة ك كجب شكر من جرت علي يديه كاف اعظم النعماء العلوـ التي تهتػدي بهػا ك
تعرؼ بها رب ك نبي ك امام ك شرايع دين ك تحيي بها حيوة االبد ك تحصػل بهػا
الجنة خالدا فيها فالعلماء الذين اجري ا﵀ تل العلوـ علي السػنتهم ك انعػم بهػا عليػ
بواسطتهم احق الناس بشكرؾ ك نشػر الثنػاء ك االحسػاف ك اسػتعماؿ تلػ النعمػاء فػي
رضػػاهم ك اجتنػػاب سػػخطهم فمػػن لميشػػكر العلمػػاء لميشػػكر اؿمحمػػد

ك مػػن

لميشكرهم لميشكر ا﵀.

فصل :كمػػا اف حسػػن الشػػكر ك كجوبػػه مػػن البينػػات قػػبح الكفػػراف ايضػػا مػػن

بديهيات العقوؿ ك قد كرد في قبحه اخبار فعن ابيعبدا﵀

قػاؿ لعػن ا﵀ قػاطعي

سبيل المعركؼ قيل ك ما قاطعوا سبيل المعركؼ قاؿ الرجل يصػنع اليػه المعػركؼ
فيكفرق فيمتنع صاحبه من اف يصنع ذل الي غيػرق ك عػػن النبػي

مػن اتػي اليػه

معركؼ فليكاؼ به فاف عجز فليثن عليه فاف لم يفعل فقد كفػر النعمػة ك عنػػه
ثلث من الذنوب تعجل عقوبتها ك التؤخر الي اآلخرة عقوؽ الوالدين ك البفي علي
الناس ك كفر االحسػاف ك عنػػه
ابيعبدا﵀

اسػرع الػذنوب عقوبػة كفػراف النعمػة ك عػػن

المؤمن مكفر ك ذل اف معركفه يصعد الي ا﵀ عز ك جل فالينشر في

الناس ك الكافر مشكور ك ذل اف معركفه للناس ينتشر فػي النػاس ك اليصػعد الػي
السماء ك عػن النبي
عػن اميرالمؤمنين

يد ا﵀ عزكجل فوؽ رءكس المكفرين ترفرؼ بالرحمة ك
كاف رسػوؿ ا﵀

مكفػرا اليشػكر معركفػه ك لقػد كػاف

معركفه علي القر شي ك العربػي ك العجمػي ك مػن كػاف اعظػم مػن رسػوؿ ا﵀
معركفا علي هذا الخلق ك كذل نحن اهل البيت مكفركف اليشكر معركفنا ك خيار
المػػؤمنين مكفػػركف ك اليشػػكر معػػركفهم ك عػػػن الصػػادؽ
المعركؼ الي غير ذل من االخبار.
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مػػا اقػػل مػػن شػػكر

ك من البين اف العبد باب الرب ك يدق في سوؽ النعمػة اليػ فانػت تثنػي علػي
المعطي ك تقطع يدق اك تػذمها ك تػزعم انػ شػكرته اليكػوف ذلػ ابػدا فالمتصػف
بصفاتهم صلوات ا﵀ عليهم البد ك اف يعرؼ احساف كل محسػن ك يظهػر احسػانه ك
اليسترق فاف ذل ستر نعمة الرب ك قد قاؿ ك اما بنعمة رب فحدث ك تضييع حق
المؤمن ك ايذاؤق ك قد قاؿ ا﵀ سػبحانه لػئن شػكرتم الزيػدنكم ك لػئن كفػرتم اف
عذابي لشديد ك لميقيد الشكر ك الكفر با﵀ سبحانه ك انما اطلق فهو اعم من شػكر
ا﵀ ك شكر الخلق ك كفراف نعمة ا﵀ ك كفراف نعمة الخلق فايهما كقع فقػد هػددق ا﵀
باف عذابه شديد نعوذ با﵀ الل هم اغفر لمن انعم علينا باحساف ك اجعل ذلػ شػكرا ك
مكافاة الحسانه ان غفور شكور.

فص :اعلم اف كل طبيعة ابي ة ك سػجي ة مسػتقيمة ك عقػل مسػتنير تحكػم بقػبح

الذؿ ك ثقله ك كراهتػه ك حسػن العػز ك خفتػه ك محبوبيتػه ك تحكػم اف للمعطػي اليػد
العلياء ك مقػاـ االسػتعالء ك الشػرؼ ك العػز ك الػذكورة ك لآلخػذ اليػد الػدنيا ك مقػاـ
الصفار ك الذؿ ك االنوثة فالنفس االبي ة التستحسن لها الذؿ ك تحب العػز فتسػتوجب
المكافاة لمن احسن اليها مع المزيد ليكوف يػدها العليػاء ك اف عجػزت فػال اقػل مػن
المساكات لرفع استعالئه عليها ك صفارها عندق ك ذل امػر طبيعػي للكرمػاء الينكػر
حتي اف النفس االبي ة تحب اف تحسػن ابػدا ك التكافػا باالحسػاف اليهػا ليكػوف يػدها
العلياء ك التسفل ابدا.
بالجملة قد كرد حث اكيد عن ا﵀ الكػريم ك عػن محمػد ك اؿمحمػد الكرمػاء
سالـ ا﵀ عليهم اجمعين قاؿ ا﵀ سػبحانه اذا حييػتم بتحيػة فحيػوا باحسػن منهػا اك
ردكها ك قاؿ هل جزاء االحساف اال االحساف ك عن اميرالمؤمنين

من صػنع

بمثل ما صنع اليه فانما كافاق ك من اضعفه كاف شكورا ك من شكر كاف كريما ك من
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علم اف ما صنع انما صنع الي نفسه لم يستبطي الناس في شكرهم ك لميستزدهم في
مودتهم ك التلتمس من غيرؾ شكر ما اتيت الي نفس ك كقيت به عرض ك اعلم اف
الطالب الي الحاجة لم يكرـ كجهه عػن كجهػ فػاكرـ كجهػ عػن ردق ك عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ اية من كتاب ا﵀ سبحانه قيل ما هي قاؿ هل جزاء االحساف اال

االحساف جرت في المؤمن ك الكافر ك البر ك الفاجر من صنع اليه معركؼ فعليه اف
يكافي ك ليست المكافاة اف يصنع كما صنع به بل يري مع فعله لذل اف له الفضػل
المبتدأ ك فػي ركايػة ليس المكافاة اف يصنع كما صنع حتي يربي عليه فػاف صػنعت
كما صنع كاف له الفضل باالبتداء ك عػن النبي

من سػألكم بػا﵀ فػاعطوق ك مػن

اتاكم معركفا فكافوق ك اف لمتجدكا ما تكافونه فادعوا ا﵀ له حتي تظنػوا انكػم قػد
كافيتموق ك عػنه

كفاؾ بثنائ علي اخي اذا اسدي الي معركفػا اف تقػوؿ لػه

جزاؾ ا﵀ خيرا ك اذا ذكر ك ليس هو في المجلس اف تقوؿ جزاق ا﵀ خيرا فاذا انػت
قد كافيته ك عػن اميرالمؤمنين

انه قاؿ اليزهدن في المعركؼ مػن اليشػكرق

ل فقد يشكرؾ عليه من اليستمتع بشي ء منه ك قد يدرؾ من شكر الشاكر اكثر مما
اضاع الكافر ك ا﵀ يحب المحسنين ك عػن اميرالمؤمنين

حق مػن انعػم عليػه اف

يحسن مكافاة المنعم فاف قصر عن ذل كسعه فاف عليه اف يحسن معرفػة المػنعم ك
محبة المنعم بها فاف قصر عن ذل فليس للنعمة باهل انتهي.
فتبين للكريم االبي اف من كرامة النفس مكافاة المنعم اكال بالمساكي ك لػيس
المساكي ما يساكي تحيته بل يبقي له الفضل باالبتػداء فالبػد ك اف تزيػد شػيئا بػازاء
ابتدائه فهو المكافاة ك اما االحساف فهو اف تربي عليه ك تزيدق حتي يكوف يدؾ العليػا
عليه ك التفعل ذل لمحػض علػو اليػد فانػه ربمػا يكػوف معصػية اذا اردت بػه اذالؿ
مؤمن ل ك استعالئ عليه ك امتنانه ل بل تزيد ذل الجل اف ا﵀ يحػب الزيػادة ك
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امر بها ك اراد اثابة المبتدي في الدنيا ك فػػي الوسػائل عػن حسػين بػن ابػيالعال قػاؿ
خرجنا الي مكة نيفا ك عشرين رجال فكنت اذبح لهم في كل منػزؿ شػاة فلمػا اردت
اف ادخل علي ابيعبدا﵀

قاؿ يا حسين ك تذؿ المؤمنين قلت اعوذ با﵀ من ذل

فقاؿ بلفني ان كنػت تػذبح لهػم فػي كػل منػزؿ شػاة فقلػت مػااردت اال ا﵀ قػاؿ
أماعلمت اف منهم من يحب اف يفعل مثل فعال فالتبلغ مقدرته فتقاصر اليه نفسػه
قلت استففر ا﵀ ك الاعود ك عػن شهاب بػن عبدربػه قػاؿ قلػت البيعبػدا﵀

قػد

عرفت حالي ك سعة يدي ك توسعي علي اخواني فاصحب النفر منهم في طريق مكة
فاكسع عليهم قاؿ التفعػل يػا شػهاب اف بسػطت ك بسػطوا اجحفػت بهػم ك اف هػم
امسكوا اذللتهم فاصحب نظراءؾ انتهي ،فتبين اف كثيػرا مػن االنفػاؽ يصػير سػبب
اذالؿ المؤمنين ك اليحبه ا﵀ فػاف اردت الزيػادة فػي احسػاف مػؤمن فاجعلػه بحيػث
التصفر اليه نفسه ك اليتذلل ك التقصد االستعالء عليه اف شاء ا﵀.

فصل :ك من االمور المندكب اليها المحبوبة ﵀ سبحانه الموجبة للتقػرب اليػه ك

الخضوع ك الخشوع ل هو السجدة ﵀ شكرا عند كركد نعمة اك تذكرها ك اعلم انا قػد
ذكرنا سابقا اف االنساف مركب من جهتين جهة الي ربه ك جهة الي نفسه اما جهتػه الػي
ربػػه فليسػػت اال ذكػػر ربػػه ك صػػفته ك نػػورق ك امػػا جهتػػه الػػي نفسػػه فهػػي مقػػاـ ادعائػػه
االستقالؿ ك الربوبية ك القيومية باالمور ك هي كلها ظلمة ك شر ك نقص ك زكاؿ ك عجػز
ك ايتهما غلبت تضعف االخري ك تضمحل ك تنقص فػاف غلبػت جهػة الػنفس ك كانػت
االعماؿ ك االفعاؿ باشارتها ك اقتضائها جرت معها جهة الرب خذالنا ك تضعف بقوتهػا
فالتجري اثارها باقتضائها ك تصير جهة الرب منقادة طائعة لها جارية قهرا مجريها كما
كاف اهل الحق يطيعوف اهل الباطل قهرا ك اليفػارقونهم كياليهلكػوا ك انمػا يطيعػونهم
اطاعة فيخفي نور اهل الحق ك يظهر ظلمة اهل الباطل فيكوف اهػل الحػق فػي دكلػتهم
﴿﴾151

مفلوبين مقهورين مضمحلين اليكونػوف منشػأ اثػر ابػدا ك امػا اذا غلػب جهػة الػرب ك
استولت ك بدت انوارق ك جرت االعضاء ك الجػوارح ك الحػواس بطاعتهػا ك اشػارتها ك
امرها تضعف جهة النفس ك تضمحل ك تتالشي ك التقدر علي االستمسػاؾ ك تخضػع ك
تذؿ كما اف اهل الباطل يضمحلوف ك يخضعوف في دكلة الحق.
فاذا عرفت ذل فاعلم اف العبد اذا نظر بعين ا﵀ التي اعارهػا ايػاق ك هػي جهتػه
الي ربه الي عظمة ربه ك كبريائه ك جالله اك االئه ك نعمائه انطبػع فيهػا ذلػ النػور ك
تؤلألت ك استنارت ك استضػاءت ك ظهػر عليهػا اثػار العظمػة ك الجػالؿ ك الكبريػاء ك
القدرة ك الفلبػة ك القهػر لمتسػطع جهػة الػنفس علػي االستمسػاؾ ك القيػاـ بنفسػها ك
اضمحلت ك تالشت ك اندكت اندكاكا فخرت علي كجهها فاذا صارت كذل صار
البدف بتبعيتها ملقي علي كجهه ساجدا خاضعا خاشػعا غيرمستمسػ بنفسػه فالجػل
ذل قاؿ ا﵀ سبحانه ك اسجد ك اقترب ك ركي اقرب ما يكوف العبد الي ا﵀ ك هو
سػػاجد ك انمػػا صػػار فػػي هػػذا الحػػاؿ اقػػرب الف نفسػػه الحاجبػػة بينػػه ك بػػين ربػػه قػػد
اضمحلت ك تالشت فاتصلت بجهة الرب اتصاال ك اال فالرب جػل جاللػه لػيس فػي
مكػػاف حتػػي يتقػػرب اليػػه العبػػد ك يػػدنو منػػه فػػاين يػػذكر التقػػرب فهػػذا معنػػاق فعػػن
الصادؽ

ماخسر كا﵀ من اتي بحقيقة السجود ك لو كاف في العمر مرة كاحػدة ك

ماافلح من خال بربه في مثل ذل الحاؿ تشبيها بمخادع نفسه غافل الق عما اعد ا﵀
للساجدين من البشر العاجل ك راحة اآلجل ك ال بعد عن ا﵀ ابدا من حسن تقربه في
السجود ك ال قرب اليه ابدا من اساء ادبه ك ضيع حرمته بتعلق قلبه بسػواق فػي حػاؿ
سجودق فاسجد سجود متواضع ﵀ ذليل علم انه خلق من تػراب يطػأق الخلػق ك انػه
اتخذؾ من نطفة يستقذرها كل احد ك كوف ك لميكن ك قد جعل ا﵀ معني السػجود
سبب التقرب اليه بالقلب ك السر ك الركح فمن قرب منه بعد عن غيرق أالتري فػي
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الظاهر انه اليستوي حاؿ السجود اال بالتواري عن جميع االشياء ك االحتجاب عػن
كل ما تراق العيوف كذل امر الباطن فمن كاف قلبه متعلقا في صلوته بشيء دكف ا﵀
فهو قريب من ذل الشي ء بعيد عن حقيقة ما اراد ا﵀ منه في صلوته قاؿ ا﵀ تعالي
ماجعل ا﵀ لرجل من قلبين في جوفه ك قاؿ رسوؿ ا﵀

قػاؿ ا﵀ تعالي الاطلع

علي قلب عبد فاعلم منه حب االخالص لطاعتي لوجهي ك ابتفاء مرضاتي اال توليت
تقويمه ك سياسته ك تقربت منه ك من اشفل في صلوته بفيري فهو من المسػتهزئين
بنفسه مكتوب اسمه في ديواف الخاسرين ك عػن الرضا

السجدة بعػد الفريضػة

شكرا ﵀ عز ك جل علي ما كفق له العبد من اداء فرائضه ك ادني ما يجػزي فيهػا مػن
القوؿ اف يقاؿ شكرا ﵀ شكرا ﵀ شكرا ﵀ ثلث مرات قيل فما معني قوله شػكرا ﵀
قاؿ يقوؿ هذق السجدة مني شكرا ﵀ علي ما كفقني له مػن خدمتػه ك اداء فرضػه ك
الشكر موجب للزيادة فاف كاف في الصلوة تقصير لميتم بالنوافل تم بهذق السجدة ك
عػن ابيعبدا﵀

قاؿ سجدة الشكر كاجبة علػي كػل مسػلم تػتم بهػا صػلوت ك

ترضي بها رب ك تعجب الملئكة من ك اف العبد اذا صلي ثم سجد سػجدة الشػكر
فتح الرب تبارؾ ك تعالي الحجاب بين العبد ك بين الملئكة فيقوؿ يا ملئكتي انظركا
الي عبدي ادي قربتي ك اتم عهدي ثم سػجد لػي شػكرا علػي مػا انعمػت بػه عليػه
ملئكتي ما ذا له عندي قاؿ فتقوؿ الم لئكة يا ربنا رحمت ثم يقػوؿ الػرب تبػارؾ ك
تعالي ثم ما ذا له فتقوؿ الملئكة يا ربنا جنت فيقوؿ الػرب تعػالي ثػم مػا ذا فتقػوؿ
الملئكة يا ربنا كفاية مهمه فيقوؿ الرب تعالي ثم ما ذا فاليبقي شيء من الخيػر اال
قالته الملئكة فيقوؿ ا﵀ تعالي يا ملئكتي ثم ما ذا فتقوؿ ال ملئكػة يػا ربنػا العلػم لنػا
فيقوؿ ا﵀ تعالي أل شكرنه كما شكرني ك اقبل اليػه بفضػلي ك اريػه كجهػي ك قيػل
البيعبػػدا﵀

ل ػ هم اتخػػذ ا﵀ ابػػرهيم خلػػيال قػػاؿ لكثػػرة سػػجودق علػػي االرض ك
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عنػه

اكحي ا﵀ الي موسي أتدري لم اصطفيت بكالمي دكف خلقي قاؿ يا رب

ك لم ذاؾ قاؿ فاكحي ا﵀ عز ك جل اليػه يػا موسػي انػي قلبػت عبػادي ظهػرا لػبطن
فلماجد احدا اذؿ لي نفسا من يػا موسػي انػ اذا صػليت كضػعت خػدي علػي
التراب اك قاؿ علي االرض ك في ركاية نحوق ثم قاؿ فخر موسي ساجدا ك عفر خديه
في التراب تذلال منه لربه عز ك جل فاكحي ا﵀ اليه ارفع رأسػ ك امػر يػدؾ علػي
موضع سجودؾ ك امسح بها كجه ك ما نالته من بدن فانه اماف من كل سقم ك داء
ك افة ك عاهة ك عنػه

اذا نزلت برجل نازلػة اك شػديدة اك كربػة فليكشػف عػن

ركبتيه ك ذراعيه ك ليلصقهما باالرض ك ليلزؽ جؤجؤق باالرض ثم ليدع بحاجته ك
هو ساجد ك عنػه

قاؿ اذا ذكر احػدكم نعمػة ا﵀ عػز ك جػل فليضػع خػدق علػي

التراب شكرا ﵀ ك اف كاف راكبا فلينزؿ فليضع خدق علي التراب ك اف لميكن يقدر
علي النزكؿ للشهرة فليضع خدق علي قربوسه فاف لم يقدر فليضع خدق علي كفه ثم
ليحمد ا﵀ علي ما انعم عليه ك عنػه

اف رسوؿ ا﵀

كاف في سفر يسير علي ناقة

له اذ نزؿ فسجد خمس سجدات فلما ركب قالوا يا رسوؿ ا﵀ انا رأيناؾ صنعت شيئا
لمتصنعه فقاؿ نعم استقبلني جبرئيل فبشرني ببشارات من ا﵀ عػز ك جػل فسػجدت
شكرا ﵀ لكل بشري سجدة ك كاف يسير ابوالحسػن

فػي بعػض طػرؽ المدينػة اذ

ثني رجليه عن دابته فخػر سػاجدا فاطػاؿ ك اطػاؿ ثػم رفػع رأسػه ك ركػب دابتػه فقيػل
جعلت فداؾ قد اطلت السجود فقاؿ اني ذكرت نعمة انعػم ا﵀ بهػا علػي فاحببػت اف
اشكر ربي ك عنػه

اذا ذكرت نعمػة ا﵀ عليػ ك كنػت فػي موضػع اليػراؾ احػد

فالصق خدؾ باالرض ك اذا كنت في مؤل من الناس فضػع يػدؾ علػي اسػفل بطنػ ك
اخرف ظهرؾ ك ليكن تواضعا ﵀ عز ك جل فاف ذل احب ك تري اف ذل غمز كجدته
في اسفل بطن ك عػن ابيجعفر

اف ابي علي بن الحسين ماذكر ﵀ عز ك جل نعمة
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اال سجد ك القرأ اية من كتاب ا﵀ عز ك جل فيها سجود اال سجد ك الدفع ا﵀ عنػه
سوء يخشاق اك كيد كايد اال سجد ك الفرغ من صلوة مفركضة اال سػجد ك الكفػق
الصالح بين اثنين اال سجد ك كاف اثر السجود في جميع مواضع سػجودق فسػمي
جاء رجل الي رسوؿ ا﵀

السجاد لذل ك عػن الصادؽ

كثرت ذنػوبي ك ضػعف عملػي فقػاؿ رسػوؿ ا﵀

فقاؿ يا رسػوؿ ا﵀

اكثػر السػجود فانػه يحػط

الذنوب كما تحط الريح كرؽ الشجر.

فص :ك لنختم هذا المورد بػبعض فضػايل الشػكر ففػي الكػافي باسػنادق عػن

النبي

الطاعم الشاكر له من االجر كاجر الصائم المحتسب ك المعافي الشاكر له

من االجر كاجر المبتلي الصابر ك المعطي الشاكر لػه مػن االجػر كػاجر المحػركـ
القانع ك عػنه
ابيعبدا﵀

مافتح ا﵀ علي عبد بػا ب شػكر فخػزف عنػه بػاب الزيػادة ك عػػن
ثلث اليضر معهن شي ء الدعاء عند الكرب ك االستففار عند الذنب

ك الشكر عند النعمة ك عنػه

من اعطي الشكر اعطي الزيادة يقوؿ ا﵀ عز ك جػل

لئن شكرتم الزيدنكم ك عنػه

ماانعم ا﵀ علي عبد من نعمة فعرفهػا بقلبػه ك

حمد ا﵀ ظاهرا بلسانه فتم كالمه حتي يؤمر له بالمزيد ك عنػه
اف عظمت اف يحمد ا﵀ عز ك جل ك قيل له

شكر كل نعمة ك

هل للشػكر حػد اذا فعلػه العبػد كػاف

شاكرا قاؿ نعم قيل ما هو قاؿ يحمد ا﵀ علي كل نعمة عليه في اهل ك ماؿ ك اف كاف
فيما انعم عليه في ماله حق اداق الخبر ك عنػه
فقد ادي شكرها ك عنػه

من انعم ا﵀ عليه بنعمة فعرفها بقلبه

اف الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب ا﵀ له

بها الجنة ثم قاؿ انه ليأخذ االناء فيضعه علي فيه فيسمي بسم ا﵀ ثم يشرب فينحيه ك
هو يشتهيه فيحمد ا﵀ ثم يعود فيشرب ثم ينحيه فيحمػد ا﵀ ثػم يعػود فيشػرب ثػم
ينحيه فيحمد ا﵀ فيوجب ا﵀ عز ك جل بها له الجنة ك قيل له اني سألت ا﵀ عز ك جل
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اف يرزقني ماال فرزقني ك اني سألت ا﵀ اف يرزقني كلدا فرزقني ك سألته اف يرزقني
دارا فرزقني ك قػد خفػت اف يكػوف ذلػ اسػتدراجا فقػاؿ امػا كا﵀ مػع الحمػد فػال
كخرج

من المسجد ك قد ضاعت دابته فقاؿ لئن ردها ا﵀ علي الشكرف ا﵀ حق

شكرق فمالبث اف اتي بها فقاؿ الحمػد ﵀ فقػاؿ قائػل لػه جعلػت فػداؾ ألػيس قلػت
الشكرف ا﵀ حق شكرق فقاؿ ابوعبدا﵀
كاف رسوؿ ا﵀

ألمتسمعني قلت الحمد ﵀ ك عنػػه

اذا كرد عليه امر يسرق قاؿ الحمد ﵀ علي هذق النعمة ك اذا كرد

عليه امر يفتم به قاؿ الحمد ﵀ علي كل حاؿ ك عػن ابيجعفر

تقوؿ ثلث مرات

اذا نظرت الي المبتلي من غير اف تسمعه الحمد ﵀ الذي عافاني مما ابتالؾ به ك لو
شاء فعل قاؿ من قاؿ ذل لميصبه ذل البالء ابدا ك ركي في ذلػ مػرة الحمػد ﵀
الذي عدؿ عني ما ابتالؾ به ك فضلني علي بالعافية اللهم عػافني ممػا ابتليتػه بػه ك
ركي تقوؿ عشرا صباحا ك مساء الل ه م ما اصبحت بي من نعمة اك عافية فػي ديػن اك
دنيا فمن كحدؾ ال شري ل ل الحمد ك ل الشكر بها علي يا رب حتي ترضي
ك بعد الرضا فا ن اذا قلت ذل كنت قد اديت شكر ما انعم ا﵀ به علي في ذلػ
اليوـ ك في تل الليلة ك اف نوحا سمي شكورا بهذا الػدعاء ك ركي اف ا﵀ مػن علػي
قوـ بالمواهب فلم يشكركا فصارت عليهم كباال ك ابتلي قومػا بالمصػائب فصػبركا
فصارت عليهم نعمة الي غير ذل من االخبار.
ك اما فضل الحمد فقد ركي انه قيل البيعبدا﵀

جعلت فداؾ عل مني دعاء

جامعا فقاؿ احمد ا﵀ فانه اليبقي احد يصلي اال دعا ل يقوؿ سمع ا﵀ لمن حمدق ك
قيل له
ا﵀

اي االعماؿ احب الي ا﵀ عز ك جل فقاؿ اف يحمد ك قاؿ

كاف رسػوؿ

يحمد ا﵀ كل يوـ ثلثمائة ك س تين مرة عدد عركؽ الجسد يقػوؿ الحمػد ﵀

رب العالمين كثيرا علي كل حاؿ ك ركي ذل صػباحا ك مسػاء ك عنػػه
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مػن قػاؿ

اربع مرات اذا اصبح الحمد ﵀ رب العالمين فقػد ادي شػكر يومػه ك مػن قالهػا اذا
امسي فقد ادي شكر ليلته الي غير ذل من االخبار.
ك اعلم اف ا﵀ سبحانه غني عما سواق ك ليس له قرابة مع احد ك لػيس هػو اكلػي
باحد من احد ك ليس احد اكلي بػه مػن احػد هػو رب كػل احػد ك الكػل عبػدق علػي
السواء ك ليس يعطي احدا شيئا بمقتضي ذاته ك انما يعمل بقابلية الخلػق فمػن توجػه
اليه استنار ك من ادبر عنه اظطلم كائنا من كاف بالفا ما بلغ ك قد ركي عن النبي

لو

عصيت لهويت ك اف التوجه اليه هو التوجه الي كجهه ك اتيانه من بابػه ك قػد ثبػت اف
كجهه ك بابه هو محمد ك اؿمحمد

فمن توجه اليه ك اتاق من بابه يستنير كائنا مػن

كاف فلو فرض اف احدا عصي الفالف سنة فتوجه اليه من بابه استنار ك هو االسػالـ
الذي يجب ما سلف ك هو االيماف الذي يقوؿ ا﵀ ا﵀ كلي الذين امنوا يخرجهم من
الظلمات الي النور ك هو التوبة التي من تاب قبل موته قبل اف يعاين اآلخػرة طرفػة
عين غفر ا﵀ له جميع ذنوبه ك هػو العمػدة فػي كػل عمػل ك التقػوي التػي يقػوؿ ا﵀
سبحانه انما يتقبل ا﵀ من المتقين فمن توجه اليه من بابه استنار فاف لميعمل شيئا
دخل الجنة ك اف عمل عمال كاحدا استوجب الجنػة ك اف عمػل اعمػاال كثيػرة حسػنة
استوجب الجنة ك لكل درجات مما عملوا.
بالجملة الشيعي هو اهل التقوي ك اهل المففػرة ك اهػل النجػاة ك اف كػاف عليػه
اعراض ثقيلة فانها تزكؿ ك اف تألم في تماـ عمرق من سيئاته لمحة كاحدة ك ندـ فهػو
تائب مففور له مستحق للجناف بالندـ في تل اللمحة ك اما من كػاف يػداكـ فػي كػل
يوـ علي انواع الطاعات خائفا كجال كما قاؿ ا﵀ ك الذين يؤتوف مػا اتػوا ك قلػوبهم
كجلة انهم الي ربهم راجعوف ك لػيس مػن الخػوؼ اف اليػري االنسػاف االسػالـ ك
االيماف ك الوالية سبب النجاة ك ليس الخوؼ اف يكوف اليدري هل ينفعػه االيمػاف ك
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العمل اـ ال فاف ذل ضعف في اليقين بل المؤمن الخائف يري اف االيماف نافع قطعػا
ك االعماؿ الصالحة نافعة قطعا ك هو خائف كجل النه يدري اف ذل ليس منه ك انمػا
هو من ا﵀ ك لو عامله ا﵀ بعدله ك هو ليس منه شيء ابدا لهل ك هو خائف من عظمة
السلطاف الجليل ك هي مخيفة بال فكر في سخطه ك هو خائف مػن اف اعمالػه ضػعيفة
ليست بالئقة ك لميؤد حق ا﵀ كما ينبفي ك اما اف االسالـ ك العمػل الصػالح نافعػاف اـ
ال فلعمري التردد في ذل من ضعف اليقين ك كذا الش في انه هل مسػلم اك مػؤمن
اـ ال ك التشكي في ذل من الشيطاف ك كذل ال شػ فػي انػ صػليت ك صػلوت
كما امر الشارع ك انها مقبولة تكالنا علي كالية اؿمحمد

ك انما تخػاؼ انػ قػد

قصرت في حقه فالتكن ائسا من رحمته ك ال شاكا في نفع ما انت عليه فاستدـ علػي
الوثوؽ بصحة اعمال ك مقبوليتها بفضل ا﵀ ك جودق كمػا اخبػرق فػي كتابػه ك اخبػر
الحجج في سننهم ك من ذل الشكر فادني مقامه اف تعػرؼ فػي قلبػ انػه مػن ا﵀ ك
باؿمحمد

فهو من شكر مقبوؿ ك اعلي منه اف تضم اليه قوؿ الحمػد ﵀ ك اعلػي

منه اف تؤدي حق مال ك اعلي منه اف تجتنب المحرمات ك اعلي منػه اف تعمػل معهػا
بجميع الطاعات فكلها شكر مقبوؿ من الشيعي ك لكػن لكػل درجػات ممػا عملػوا ك
ادني ادني طاعة الشيعي يوجب له الجنة فافهم ك تدبر راشدا موفقا ك الحمػد ﵀ رب
العالمين ك استففرق ك اتوب اليه.

المقصد الرابع

فى الذكر النفسى و الخيالى و الحسى
و ما يتعلق به من التوجه و المراقبة و النية و االخالص و غيرها
و فى هذا المقصد ايضا مقدمة و فصول

المقدمل ل لة
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فى بيان معنى الذكر النفسى و الخيالى و الحسى و فيها مطالب

االول اعلػػم انػػا قػػد قػػدمنا فػػي المجلػػد االكؿ اف الػػذكر ذكػػراف :االول
استحضار الشخص للشيء فهو فعله يرجع اليه ك الث ًي مػا حضػر لديػه ك هػو
شبح منفصل عن المذكور كاقع في مراة مشعر الذاكر فهو المذكور الظاهر ك ظػاهر
المذكور ك القائم مقامه ك خليفته لديػه ك جاهػه عنػدق ك جهتػه فيػه مثػاؿ ذلػ انػ
تتوجه بخيال الي زيد فيقع مثاله في ذهن كمػا يقػع فػي المػراة حػين توجػه اليهػا
فينصبغ هو اي المثاؿ في ذهن ك يتأثر ذهن منه ك يستنير بنورق فانه يكمػل الخيػاؿ
تكميال كما يصبفه الخياؿ صبفا كما في المراة أالتري ان تتوجه الي امػرأة حسػناء
بخيال فيقع مثالها في ذهن فكما ينصػبغ المثػاؿ فيػه فيكػوف علػي حسػبه يتكمػل
الخياؿ ايضا منه فيتحرؾ شهوت ك ميل اليها ك تشتاؽ اليها ك يتحرؾ اعضاؤؾ اليها ك
يحمر كجنت في بريق ك ينفتح فمػ بضػح ك سػركر ك كػذل اذا توجهػت الػي
مبفوض ك كقع مثاله في خيال فان تجد نفس تنفعػل عػن ذلػ المثػاؿ ك تتػأثر ك
يهيج غضبها ك كراهتها ك تنفرها ك يظهر عليها اثار الفضب فيحمػر كجنتػ ك يرتفػع
صوت ك يدؾ ك يجحظ عين ك يرتعش اعضاؤؾ ك ذل كله من تػأثير ذلػ المثػاؿ
الواقع في خيال فكما ينصبغ المثاؿ في الخياؿ يتكمل الخياؿ من المثاؿ ك ذل غير
منكور ك ما يقاؿ اف الصور المثالية الخيالية غير مؤثرة ك اال لكاف تصػور النػار يحػرؽ
فكالـ خاؿ عن الحكمة فاف الذي يقع في الخياؿ ضوؤها ك ضوء النار غيػر محػرؽ ك
انما المحرؽ حرها فلو تصور حرها ك اداـ فػال شػ انػه يسػخن بدنػه ك مثػل الػذي
لميصح التصور ك لميخلصه كمثل الذي يالقي النار من البعيد فاليتأثر منهػا ك الػذي
يصح التصور ك يمحضه فهو كمن يالقيها من القريب فتحرقه ال محالة ك ذل انػه مػا
لميكن علي الخياؿ اغشية مانعة عن التصور الصحيح لميضعف التخيػل فػاذا كانػت
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منع بردها حر النار ك كاف كالذي بينه ك بين النار استار اك يد رطبة باردة جدا ك القت
النار فانها التتأثر غاية االمر انه يري شيئا ضعيفا ك هو غيرمؤثر ك اما اذا لميكن مانع ك
ض تصور الحر ك تصور مالقاته تأثر منه ال محالػة ك قػد خب ػرت مػرات اف اكلػي
م هح ه
البنج يقوي خيالهم بحيث كلما يقاؿ لهم يتصوركف كقوعه تصورا مسػتحكما فيقػاؿ
لهم ما اسخن اليوـ فيشتد الحر عليهم بحيث ينزعوف لباسهم ك لعلهم يتصاب وف عرقػا
ثم يقاؿ ما ا شد البرد فيبرد لهم فلعلهم يرجفوف من شدة البػرد ك ذلػ امػر كاقعػي ك
مشهود اف االنساف بخياؿ المرض يمرض ك من شدة الرعػب فػي ايػاـ الوبػاء يبتلػي
بالوباء ك بخياؿ الصحة يصػح ك يقػوي بالبداهػة ك لقػد سػمعت اك رأيػت فػي بعػض
الكتػػب اف بعػػض مرتاضػػي الهنػػد يقػػاؿ لهػػم النقشبنديػػة اذا مرض ػوا يجلسػػوف ك
يتصوركف الصحة مدة فيصحوف ألمتجرب اف من اكل الفذاء خائفا من ضػرق تضػرر
ك اذا اكل عن جرأة لميتضرر ك تأثير الظنوف كلها جميعػا مػن هػذا البػاب ك مػن هػذا
الباب ما ركي اف ا﵀ عند ظن عبدق اف خيرا فخيرا ك اف شرا فشػرا ك مػن هػذا البػاب
تأثير الرجاء ك الخوؼ ك التوكل ك الطيرة كما ركي عن الصػادؽ

الطيرة علي مػا

تجعلها اف هونتها تهونت ك اف شددتها تشددت ك اف لمتجعلهػا شػيئا لمتكػن شػيئا
انتهي ك كذل جميع ما يتعلق بالنفس من امر الػدنيا ك اآلخػرة ك لػو قلػت اف الخيػاؿ
اقوي من السم النقيػع ك مػن الػدرياؽ الصػحيح فصػدقني فػاف االنسػاف لعلػه يمػوت
بالتوهم في طرفة عين ك ينجو بحسن الظن من العذاب االليم ك االمراض العظيمة.
فتبين مما ذكرنا اف الخياؿ كما يصبغ المثاؿ يتأثر عػن المثػاؿ فػاذا كػاف االمػر
علػػي هػػذا المنػػواؿ فالتصػػورات الحسػػنة المرضػػية ممػػا يػػؤثر فيػػه مػػا يرضػػي ا﵀ ك
التصورات المسخوطة مما يؤثر فيه ما يسخط فكل من اداـ خيػاؿ شػيء تػأثر خيالػه
منه ثم كقع شبحه في الحس المشترؾ ثم كقع الشبح منه في الركح البخاري ثػم كقػع
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منه في االعضاء ك تحركت علي حسبه ك جرت علي نحوق البتة ك مػن هػذا البػاب مػا
ركي عن ابيعبدا﵀

انه اجتمع الحواريوف الي عيسي

ارشدنا الي اف قالوا يا ركح ا﵀ زدنا فقاؿ اف موسي نبي ا﵀

فقالوا له يا معلم الخير
امركم اف التزنػوا ك

انا امركم اف التحدثوا انفسكم بالزنا فضال عن اف تزنوا فاف من حدث نفسه بالزنػا
كاف كمن اكقد في بيت مزكؽ فافسد التزاكيق الدخاف ك اف لميحترؽ البيت ك من
هذا الباب قوله

ملعوف من حدث نفسه بالرياسة ك امثاؿ ذلػ ك امػا مػا ركي اف

االنساف اذا تفكر في الذنب ك لميعمل به لميكتب عليه فالمعني انه لميكتب عليػه
عقاب العمل ك لميكتب عليه عقاب التفكر اذا حجػزق التقػوي عػن العمػل ك سػخط
علي نفسه بذل التفكر فينحي سخطه ذلػ العقػاب عنػه ك امػا اذا كػاف سػاكنا اليػه
راضيا به فيكتب عليه البتة ك ذل قوله تعالي اف تبػدكا مػا فػي انفسػكم اك تخفػوق
يحاسبكم به ا﵀ ك قد حققنا ذل في موضػعه مشػركحا مبرهنػا عليػه فالتصػورات
مؤثرات في النفس ك مصورات لها علي هيئتها ك مورثات لهػا الملكػات ك معػودات
لها فالواجب المتحتم اجتنػاب الخيػاالت الفاسػدة ك التصػورات الكاسػدة ك تعويػد
النفس بالتصورات المرضية ك الخياالت الحسنة فانها تبعث االنسػاف علػي مراضػي
ا﵀ ك علي المحاسن ك علي االعماؿ الصالحة ك االخالؽ الزكية ك يشوؽ االنساف الي
الخيرات ك الطاعات ك يأتي تماـ الكالـ في باب التفكر اف شاء ا﵀.

الثلانى اعلم اف ا﵀ سبحانه لما قدر اف يكوف االنسػاف انمػوذج جميػع العػوالم

جعل فيه من كل عالم حصة يدرؾ بتل الحصة ذل العالم علي اف اآلالت تشير الي
نظايرها فلما انزله الي عالم البرزخ ك هورقليا جعل فيه مشاعر من جنسه ليػدرؾ بهػا
ما فيه كما انه لما انزله الي هذا العالم عالم الػدنيا جعػل فيػه مشػاعر مػن جػنس هػذا
العالم حتي يدرؾ بها ما فيه فجعل فيه حواس خمسا يدرؾ بها االلواف ك االصػوات ك
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الركايح ك الطعوـ ك الكيفيات االخر ك جعل بػدؿ ذلػ لػه خيػاال فػي عػالم البػرزخ
يدرؾ به الواف عالم البرزخ ك اصواته ك ركايحه ك طعومػه ك سػاير كيفياتػه ك يسػمي
فعله بالتخيل ك التصور ك المدرؾ هو النفس ك انما الخياؿ كجههػا ك عينهػا المفتوحػة
في عالم البرزخ كما اف الحواس مشاعرها المفتوحة الي عػالم الػدنيا ك المػدرؾ بهػا
كلها النفس ك صفة ادراكها بها انها خلقػت ناعمػة رقيقػة صػافية سػريعة التكيػف ك
المطاكعة مما يالقيها كل في حدق ك مقامه ك معلوـ اف لكل موجود مثاال منفصال عنػه
علي طبعه ك صفته ك فضال منتشرا من كماالته فاذا كاجػه المشػعر الشػيء كقػع مثالػه
علي المشعر ك لما كاف المشعر بقدرة القػدير اغلػظ منػه فػي الجملػة ك اف كػاف ممػا
يناسبه يتفلظ فيه اثر المثاؿ ك ما كمله يعني اف المثاؿ يكمله علي نحػوق فهػو يتكمػل
علي نحوق يعني علي نحو المشعر فاف كل فاعل يفعل علي نحوق ك كل منفعل ينفعل
علي نحو المنفعل فيظهر اثر المثاؿ علي المنفعل منصبفا بصبفه متهيئا بهيئته فيسػمي
علي صفة االنصباغ ال علي صفة المثاؿ ك كػذل االشػياء تسػمي باسػماء صػورها ك
يجري عليها االحكاـ علي حسػب اسػمائها ال علػي صػفة موادهػا أالتػري اف الشػبح
المستقيم في المراة العوجاء يري اعوج فيسمي باعوج ال بمستقيم ك الشبح االبػيض
في المراة الحمراء يري احمر ك يسمي باحمر ال بابيض فالجػل ذلػ حكػم المثػاؿ
حكم ما كساق المشعر من كمه ك كيفه ك الجل ذل يري الواحػد فػي عػين االحػوؿ
متعددا ك في العين المصبوغة مصبوغا ك في االذف ذات الدكي علي حسػب دكي هػا ك
في االنف ذي النتن علي حسب نتنه ك في الفم ذي الطعم علػي حسػب طعمػه ك فػي
اللمس ذيكيفية علي حسب كيفيته فيسػمي الكػل علػي مػا ظهػر لػه فػي مشػعرق ك
العلم له بالواقع اال من طريق المثاؿ ك يري منه صورته فيحكم علي الواقػع بهػا ال بػه
فانه غير كاصل اليه اال فيها ك منها ك بها الل هم اال اف يطلع علي الواقػع مػن طريػق اخػر
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فيحكم عليه كمػا بلفػه مػن تلػ الطريػق فهػي ايضػا طريػق كػالطريق االكؿ فػافهم
ككذل امر الخياؿ ك ماتري في خلق الرحمن من تفاكت يعني استواء الرحمن علي
العرش اقتضي اف اليكوف بين الخلق تفاكت فلو كاف قريبا من شيء بعيدا عن شػيء
لعله كاف يتفاكت فالخياؿ ايضا مشعر مفتػوح الػي عػالم البػرزخ ك المتخيػل منػه هػو
الػػنفس ك الخيػػاؿ هػػو فعػػل الػػنفس فتتوجػػه بالتهػػا التػػي هػػي صػػفو البخػػار التػػي فػػي
التجويف الثاني من الدماغ الذي هو بمنزلة العين مثال فتتخيل بها كمػا تػري بػالعين
يعني يقع شبح الصور البرزخية في ذل البخار الصافي كما يقػع فػي المػراة فينطبػع
فيه فيؤديه الي النفس فتدركه النفس كما هو بذل البخار الصافي ك مرادي بالبخار
الصافي هو الصافي عن االلواث الدنياكية المتمحض في البرزخية ثم اف كاف لػذل
البخار اعوجاج اك صبغ يتهيؤ ذل الشبح فيه فيكوف علي خالؼ الشاخص كما انػ
ربما تخيلت زيدا قاعدا ك هو قائم اك قائما ك هػو قاعػد ك هكػذا ك هػذق الصػور تػأتي
الخياؿ من ثلث طرؽ فاما تأتيه من االجساـ الظاهرة يعني يدركها حواس الظػاهرة
فتؤديها الي الحس المشترؾ فيتلقيها بوجهه االسفل ثػم يؤديهػا الػي الخيػاؿ بوجهػه
االعلي فتنطبع في مراته علي حسبها ك اما تأتيه من العالم البرزخ من الصور البرزخية
مما في صقعه ك ذل كتصورؾ ما في االزمنة السػابقة ك امػا تأتيػه مػن الػنفس مثػل مػا
يفاض عليه من الواردات الفيبية مما لميرق بعينه ك لميرق في سالف الزماف بػل لميكػن
ك كيفية فيضاف تل الواردات مثل ما يفػاض علػي البػدف مػن الخيػاؿ فيفضػب البػدف
بفضبه ك يستر بسركرق ك يتحرؾ بحركته ك يسكن بسكونه ك هكذا ك لسػنا اآلف بصػدد
بيانه ك قد ذكرناق في ساير كتبنا السيما «تأكيلاالحاديث» فالصػورة التػي فػي الخيػاؿ
هي ذكر الشاخص ك ما منه عندؾ ك هي مذكورؾ فهي ذكرؾ علي اف المصدر بمعني
المفعوؿ ك اما استحضارؾ له ك اطالع عليه فهو ذكرؾ ك هو صنع ك عمل .
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الثالث اعلم اف الخياؿ الة كونيػة تصػلح الف تتوجػه الػي عليػين ك ينطبػع فيهػا
صور عليػين ك تتوجػه الػي سػجين ك تنطبػع فيهػا صػور سػجين ك تصػلح الف تتصػور
بصورة حقة ك تتصور بصػورة باطلػة ك المػراد بعليػين ك سػجين هنػا اللػوح الكػوني
البرزخي الذي كتب عليه بالرسم الكوني الصور المحبوبة ﵀ سبحانه ك هػي الحقػة
اك الصور المبفوضة له جل ك عز ك هي الباطلة فالصور الحقة هي المكتوبة في الواح
السموات سػموات البػرزخ ك هػي المسػمات بعػالم هورقليػا ك الصػور الباطلػة هػي
المكتوبة في لوح طبايع البرزخ حيث فيه المػدينتاف المنكوسػتاف جابلقػا ك جابرسػا
فعل ي وف في السموات مواضع الجنة ك جهة الرب كال اف كتاب االبرار لفي عليػين ك
سجين في االرض مواضع النار جهة النفس كال اف كتاب الفجار لفػي سػجين ك ذلػ
الخياؿ بنفسه ايضا اذا تصور بصور حقة فهو عليوني ك سماكي ك اال فهو سجيني مخلػد
في االرض فمثله كمثل الكلب اف تحمل عليه يلهث اك تتركه يلهث فاف توجه الخياؿ
بعزيمته ك ارادته الي عليين ك توجه الػي كلمػة مكتوبػة هنػاؾ انطبػع فيػه صػورة تلػ
الكلمة علي ما هي عليه اف كاف صافيا اك ما هو عليه اف كاف فيه مخالفةما ك لكنه متوجػه
الي تل الكلمة العليينية ك اف توجه بعزيمته ك ارادتػه الػي سػجين ك توجػه الػي كلمػة
مكتوبة هناؾ انطبع فيه صورتها علي ما هي عليه اف كاف صافيا ك اال فعلي ما هو عليه.
ك اعلم اف االنساف في هذق الصورة قد يكػوف علػي شػبهة ك خطػاء فقػد يػزعم
كلمة سجين كلمة عليين ك كلمة عليين كلمة سجين ك بزعمه ذل يكسو مثالها فػي
خياله صورة عليين فيسميها باسمه ك يناؿ منها مطلوبه فاف صورة خياله عليوني ة ك قػد
يزعم كلمة عليين كلمة سجين فيكسو مثالها في خيالػه صػورة سػجين فتكػوف عليػه
كباال ك ربما يتضرر من قربها ك يراها حيث يبفض ك ذل قػوؿ ابيجعفػر

لػو اف

رجال احب رجال ﵀ الثابه ا﵀ علي حبه اياق ك اف كاف المحبوب في علم ا﵀ من اهل
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النار ك لو اف رجال ابفض رجال ﵀ الثابه ا﵀ علي بفضه اياق ك اف كاف المػبفض فػي
علم ا﵀ من اهل الجنة انتهي ك ذل اف االشياء تسمي بصورها فلو ان قابلت المراة
المصورة بصورة كلب حايطا ابيض لرأيت فيها صورة كلب ك سميتها بالكلػب ك لػو
قابلت المراة المصورة بصورة ادمي كلبا لرأيت فيها صورة ادمػي ك سػميتها صػورة
اد مي بل اقوؿ اف المواد تستحيل في بطوف الصور الي طبعها فالمادة التي في خيال
ايضا تستحيل الي جنس الصورة التي فيه ك مػن هػذا البػاب اف مػن رأي النبػي

اك

احدا من االئمة اك احدا من الشػيعة فػي منامػه فانمػا راهػم دكف غيػرهم ك لميتصػور
الشيطاف بصورهم ك اف كاف الف نفس كل كاحد منهم رأي كاحدا مػن اكلئػ معينػا
بصورة ك اف رأكا النبي
نبي

مثال في ليلة كاحدة في اف كاحد بالف صػورة فكلهػا هػو

ك يناؿ االنساف منه مطلوبه البتة ك ذل اف الرائي حػين مػا توجػه الػي النبػي

رسوؿ ا﵀

فانما توجه الي عليين ك دار قرب ا﵀ جل جالله ك لما اعتقد فيػه كمػا

يحب ا﵀ راق علي ما رأي فكاف ما في الخياؿ من مػادة عليينيػة ك صػورة عليينيػة ك اف
ذكر الخير كنتم اكله ك اصله ك فرعه ك هم اصل كل خيػر هػذا ك مػادة الخيػاؿ سػبيل
المتخيل الي الشاخص بل هي الشاخص الظاهر له فهو هو ال محالة ك اال لمتكن انت
انت ك اف اعتقد فيه خالؼ الحق صور ذهنه بصورة سجينية ك توجػه اليػه فاخػذ منػه
مادة عل ي ينية ك صورها بصورة سجينية فكانت عندق علي مػا هػو عليػه ك هػو سػجيني
فنبي ه سجيني ك من االلواح الباطلة ك لذل يكلمه علي ما يريد فذل كجه رؤية كػل
من اهل الحق ك الباطل النبي فلعل سنيا يري النبي بزعمه ك يوصيه بوالية ابيبكػر ك
الشيعي يراق

ك يوصيه بوالية علي

ك البراءة من اعدائه ك لكن شأنهما علي ما

بي نت ل ك هو مما تحير فيه الناس ك لميعرفوا المخلص منه.
بقي هنا شيء ك هو انه ربما يري زيد عمرا في منامه ك يكلمه ك يخبػرق بشػيء
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حق اك علم اك كاقعة اك يضربه اك يقتله ك يصبح ك اليدري عمرك ك لعلػه جاهػل بتلػ
المسئلة اك الواقعة ك لميتوجع بضربه فاف كػاف زيػد يتوجػه الػي عمػرك حقيقػة كمػا
يتوجه اليقظاف ك يراق بخياله كما يراق بعينه فل ػ هم اليطلػع عمػرك برؤيتػه ك مكالمتػه ك
ضربه ك من المكل م زيدا ك المخبر له ك المعلم اياق ك اال فما معني من راني فقد رانػي
ك كل احد يقوؿ بالفطرة رأيت زيدا في منامي ك اليقوؿ رأيت شبيه زيد ك مثلػه فػي
منػامي ك االمػور التػي تجػري علػي السػنة النػاس ك ايػديهم بػالفطرة اغلبهػا اك كلهػػا
صحيحة نشأت من اصل الكينونة ك هذق ايضا مشكلة عظيمة.
اعلم اف النفوس ربما تكوف معتدلة ك ربما تكوف منحرفػة فػاف كانػت معتدلػة
جرت مع االقدار ك مصادر االنػوار فػي الليػل ك النهػار فتكػوف كمػا شػاء ا﵀ ال كمػا
شاءت ك ذل اف نفس زيد تمثل من النفس الكلية االلهية كما اف جسػم زيػد تمثػل
من الجسم الكلي ك كما اف الجسػم اذا اعتػدؿ يجػري علػي نهػج التقػدير ك مجػاري
التدبير ك يجري علػي نهػج الحكمػة كػذل الػنفس اذا اعتػدلت جػرت علػي نهػج
االعتداؿ ك علي طبق عالم النفوس ك سماكاتها ك ارضيها فكلما جري عليهػا مػن غيػر
تعمد االنحراؼ يكوف حقا صدقا موافقا للواقػع ك مجػاري التقػدير سػواء كػاف ممػا
مضي اك ما هو كاين اك مما سيكوف فهي ملهمة بالصواب ك الحق اف تتقوا ا﵀ يجعػل
لكم فرقانا فتل النفس يرد عليها الشيء بعد الشيء ك االمر بعد االمػر علػي مػا فػي
الواقع ك هو العلم كل العلم ك الكماؿ كل الكماؿ ك اف كانت منحرفة تجري االقػدار
ك هي تجري بمشايعتها ك التوافقها فتخالف الواقع فيرد عليها ابػدا كاردات منحرفػة
معوجة ك امثل ل مثالين اذا كاف في الجو بخػار صػاؼ صػالح لطيػف بػراؽ تجػري
االفالؾ ك الكواكب ك تطرح عليه انوارها ك تدبرق ك تديرق علي ما هي عليه فتحركػه
اذا تحركت ك تسكنه اذا سكنت ك تسخنه اذا سخنت ك تبردق اذا بردت ك تديرق كمػا
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تدكر ك تظهر فيه كما هي ك هكذا ك اذا كاف بخار غلػيظ كػدر اليطاكعهػا ك اليكػوف
علي حسب ارادتها فيمكن االسػتدالؿ مػن البخػار االكؿ علػي مبػادي االفػالؾ دكف
البخار الثاني فصورة البخار االكؿ ابدا صورة االفالؾ ك اما صورة البخار الثاني فعلػي
خالفهػػا أالتػػري الريشػػة فػػي الريػػاح كيػػف تتحػػرؾ بحركتهػػا ك تسػػكن بسػػكونها ك
تضطرب باضطرابها ك تسرع بسرعتها ك تبطئ ببطئها ك هكذا الػركح الحيوانيػة عنػد
كركر االفالؾ ك عند القاء شعالتها ك انوارها ك قراناتها ك اكضاعها فتؤثر في الركح ك
ت صورق علي حسب صورتها فيكوف الػركح ايضػا لػوح القػدر مختصػرا ،فػي الخبػر
الصورة االنسانية هي المختصر من اللوح المحفوظ،
ب احرفػػػه يظهػػػر المضػػػمر

ك انت الكتاب المبين الذي

ك انما ذل بايصػاؿ الملئكػة الموكلػة باالقػدار النازلػة بهػا فيتلقػوف الػركح ك
يسلموف عليه ك يسلموف اليه فيطلع علػي مجػاري القػدر اف جزئيػا فجزئيػا ك اف كليػا
فكليا اف كاف صافيا فصرفا محضا ك اال فمشيبا متبدال فافهم ك اف كاف الػركح منكوسػا
يقع فيه ما يوحي الشياطين بعضهم الي بعض ك يناجي بعضهم بعضا ك يكوف ذل في
االرضين ك ربما يسترؽ السمع فيتبعه شهاب مبين فهػذا اليطػاكع االفػالؾ لفلظتػه ك
انما يحركه االبخرة الفليظة الكدرة االرضية التػي هػي مػأكي الشػياطين ك مسػاكنها
فتحركه حركات غيرمنتظمة ك غيرحكمية ك تصورق بصور مشوهة باطلة فيتقلب في
االباطيل المتشاكسة ك الصور غير المرتبطة ك كذل حاؿ النفس عند افالؾ النفوس
ك ارضيها ك حاؿ العقل عند افالؾ العقل ك ارضيه ك الشياطين ك اف لميكونوا في عػالم
العقوؿ اال اف االمر في كل مقاـ بحسبه أالتري اف العقل من حيث نفسه مػن ميػادين
توحيد الهالكين ك من حيث االعلي من ميادين توحيد الناجين.
بالجملة الفرض اف نبين ل اف الخياؿ مشعر باطني ك هو في الجسػمانية بخػار
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صاؼ مراكي يظهر فيه االشباح العليونية الحقة اك السػجينية الباطلػة ك المػدرؾ منػه
هو فعل النفس الظاهر فيه ك االدراؾ ذكرؾ الفعلي ل ك الشبح ذكػرؾ المفعػولي ك
ذل الذكر المفعولي يؤثر في ذل البخار تػاثيرا فيتطبػع بطبعػه سػالفته الدهريػة ك
تتكسب منه ك هو الذي يلحق النفس من االعماؿ فتجيئ معها في اآلخرة فافهم.

الرابع اعلػم اف الصػور تلحػق الخيػاؿ مػرة مػن الخػارج بػاف تنصػبغ الحػواس

الظاهرة بالصورة فينصبغ منها الحس المشترؾ من حيث اسفله فيصػبغ عليػه الخيػاؿ
من حيث اعالق فيصعد منه الي النفس ك التقف ما ليس ل به علم اف السمع ك البصر
ك الفؤاد كل اكلئػ كػاف عنػه مسػئوال ك مػرة تلحػق الصػورة الخيػاؿ مػن االبخػرة
الصاعدة المتصورة بالصور المختلفة مػن حيػث نفسػها ك بمسػاعدة الخيػاؿ فينطبػع
صورها في الخياؿ كما يراق المبرسم من الخياالت ك قد تلحقػه بحسػب عادتػه فانػه
اعتاد التصور بصورة ك العادة هي الطبيعة الثانية ك قد تلحقه بحسب طبعه فاف الػركح
البخاري اذا غلب عليه طبػع يتصػور بصػورة ذلػ الطبػع ك يعينػه فعػل الػنفس ك قػد
يتصور بتوجهه الي السموات كما مر ك قد يتصور بتوجهه الي االرضين كما مر ك قد
يتصور بالواردات النفسية التي اكتسبتها من سمواتها اك ارضيها فتصورت في عالمها
فاشرقت علي ذل البخار ففلظ اشراقها فيه فتصور صورة خيالية.
فاذا عرفت ذل فاعلم اف الخياؿ دهػري مجػرد عػن المػادة ك المػدد الزمانيػة
الجسمانية ك ليس ادراكه الصور بفلظة الصػور الزمانيػة ك ال البرزخيػة الحسػية فػاذا
انطبع في الخياؿ صورة دهرية جزئية انعكست منه الي الحػس المشػترؾ ففلظػت ك
صارت مثل ما يراق النائم ذات كم ك كيف ك جهة ك رتبػة ك كقػت ك مكػاف ك كضػع ك
اجل ك كتاب ك مثل خياالت مصرحة تحصل للفائص في بحر الخياؿ فاذا جاءت الي
الحس فلعلها تسري الي اسفله ك ادت الي اعلي الحواس شيئا فلعلها تسمع فػي اذنهػا
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ك يدعي االنساف انه سمعها باذنه ك تري في عينها ك يدعي انه راها بعينه ك ربما يػؤثر
ذل في االخالط ك ظاهر البدف ك يحركه علي حسبه ك يحفظه ك يمسكه ك يمرضه ك
يصحه مثل ما يحصل للمجنوف فيؤذكنه ك يضربونه ك يحركونه ك يسكنونه علي ما هػو
مشاهد ك ذل هو مقاـ انكشاؼ الفيوب الهله فيركف المطالب الفيبية ثم ربما يلحقهػا
في طريقها اعراض فيتفير صورتها ك ربما لميلحقها شيء فظهرت علي ما هػي عليػه ك
ذل يحصل بالمواظبة ك هو مجرب لكل احد ك كل احػد قػد جربػه فػي خيػاؿ اك امػر
حين تمحض فيه ك ال اقل من المناـ ك هذا االنكشاؼ هو الطيف المصػطلح عنػد اهػل
الكشف اذ هو ك الرؤيػا مػن بػاب كاحػد بػال اخػتالؼ ك لهػذا البػاب تػأثيرات عجيبػة
الينكرها اال اهل الفباكة ك الناس متقلبوف في تأثيرات خياالتهم ك هم اليشعركف.

فصل :فاذ قد فرغنا من المقدمة في االشػارة الػي مػا ينبفػي علػي نحػو الكليػة

فلنبين اآلف ما كاف في النفس اف نذكرق ك ندرجه في هػذا الكتػاب فػاعلم اف الػذكر
النفسي يقػع علػي معػاف االكؿ اخطػار الفػاظ الػذكر الخػاص فػي الخيػاؿ ك الحػس
المشترؾ ك التوجه الي معناق بالنفس ك العقػل كمػا تحػدث نفسػ فػي انػاء الليػل ك
النهار ك تكالم الناس فيها ك تباحث ك تنقض ك تحل ك تورد ك تجيب ك تسأؿ ك تطلػب
مما جميع الخلق مبتلوف به في تماـ عمرهم فيحدثوف في انفسهم ك يفهمػوف معػاني
ذل الحديث بنفوسهم ك عقولهم ك يؤثر ذل الحديث في نفوسهم تأثيرات كاقعية
عجيبة فاذا حدثوا انفسهم بمكالمات عدك لهم يهيج غضبهم ك يػرتعش اعضػاؤهم ك
يضطرب قلوبهم ك يحمر كجناتهم ك اذا حدثوا انفسهم بمكالمات محبوب لهم يلين
جانبهم ك يسػكن نفوسػهم ك يلتػذكف كمػاؿ اللػذة ك يسػتركف ك ي ػري البشاشػة فػي
كجوههم ك اذا حدثوا نفوسهم بالمواعظ ك العبر تورث لهم الزهػد ك االعػراض عػن
الدنيا ك السماحة ك اذا حدثوا انفسهم بالمعاصػي تحػرؾ شػهواتهم ك زاد اشػتياقهم ك
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هاجوا الي نحو االعماؿ الشنيعة ك رأي اثارها فػي عيػونهم ك كجػوههم بمػا الاحػب
ذكرق ك هكذا ك ال ش في تأثيرات حديث النفس في النفوس ك االبداف فمرة يقػاؿ
الذكر النفسي ك يراد به حديث النفس باسم من اسماء ا﵀ سبحانه ك مداكمػة تخيلػه
بحيث يففله ذل الخياؿ عن ساير الخياالت ك يشفله ذلػ الحػديث عػن غيػرق مػن
االحاديث ك يداكـ علي ذل في اناء الليل ك النهار حتي يعتاد خياله ذل الحديث ك
يتطبع عليه فيشتفل به يقظة ك نوما ك في حاؿ الحركة ك السكوف ك المعالجات البدنية
حتي ينقلب طباعه الي طباع ذل الحديث بحيث انه اذا اراد خياؿ شيء اخر البد له
من التكلف ك التجشم كما اف غيرق اذا اراد اف يحدث بذل الحديث اك حديث غيػر
معتاد له احتاج الي التكلف ك هػذا الحػديث ال شػ انػه فػي عػرض سػاير احاديػث
الخياؿ ك يمانعها ك اليجتمعاف في اف كاحػد فػي خيػاؿ كاحػد كمػا اف قولػ المػاء ك
قول الخبز مثال اليجتمعاف علي لسان فػي اف كاحػد ك ذلػ اف ا﵀ تعػالي ماجعػل
لرجل من قلبين في جوفػه ك اف القلػب كحػداني التوجػه ك الخيػاؿ الػذي هػو لسػانه
الفيبي كحداني التكلم ك اليقدر اف يتكلم في اف كاحد بكالمين مختلفػين فكمػا انػه
يمنع تذكر لفظ زيد تذكر لفظ عمرك في اف كاحػد يمنػع ذكػر اسػم مػن اسػماء ا﵀
ساير احاديث النفس ك لكن كما انه اليمنع ذكر قوؿ بلسػان حركػة بيػدؾ اك نظػرا
بعين كذل اليمنع قوؿ بلسان حديثا بنفس كما ان تصػلي ك تقػرأ ك انػت فػي
قلب تحدث باحاديث شتي ك كذل اليمانع احاديث نفس عملػ بجوارحػ ك
استعمال حواس كما ان تحدث نفس دائما باشياء حاؿ استعمال جوارح ك
ادكات فانها ليست في عرض كاحػد ك ذلػ انػه يمكػن الػنفس اف تسػتعمل بعػض
جوارحها بتوجه ناقص ظلي ك عادتها في جريها مجراها ك يكوف اصػل توجههػا الػي
جهة اخري فقراءة المصلي مع اف قلبه مشفوؿ بحديث نفسه بتوجػه نػاقص ك بعػادة
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الركح الحيوانية ك اللساف اف يقرأ ك اما اصل توجهه ك عمدته الي حديث نفسه هذا ك
اف كاف في الحقيقة انه لو توجه النفس بكلها الي الخيػاؿ تعطػل اللسػاف عػن الػتكلم
النها كحدانية التوجػه اال اف الػركح الحيوانيػة عػوادة ك يكفيهػا فػي جريهػا مجراهػا
توجه ظلي كما انها تتنفس بعادتها ك طبيعتهػا ك الػنفس االنسػانية غيرمتوجهػة اليهػا
بتوجه اصلي ك انما يكفيها التوجه الظلي ك ذل كحيوة النائم ك تنفسه ك حركته يمينا
ك شماال بل ربما يتكلم النائم ك يمشي ك يضرب ك هػو نػائم غيػر شػاعر ك انمػا ذلػ
بالطبع ك العادة من الحيوانية ك التوجه الظلي من النفس فاذا توجهػت الػنفس توجهػا
ظليا الي اللساف قرأ ك نفسػه متوجهػة الػي حػديث نفسػها ك لػيس كػذل االمػر فػي
حديثين نفسيين فاذا حدث االنساف نفسه بحديث اليمكنه التحديث بحػديث اخػر
كما اليمكنه التكلم بكالمين ك الحركػة فػي جهتػين فػي اف كاحػد فتبػين ك ظهػر اف
تحديث النفس بحديث معين يمنع الخياؿ عن التحديث بفيػرق فػاذا بحسػب العػادة
اليمنع الذكر اللساني النفس عن كساكسها ك هواجسها ك احاديثها.
ك اف قلت اف الذكر اللساني اليمنع عن ذل اذا كاف مػع سػهو القلػب ك امػا اذا
كاف مع توجه يمنع قلت اف كالمي في اف نفس الذكر اللساني بنفسه ليس بشاغل
ك مانع للنفس عن احاديثها ك انما المانع علي قول التوجه ك ذل ال ش فيه فػاف ا﵀
ماجعل لرجل من قلبين في جوفه بل التوجه الي ا﵀ بدكف الذكر اللساني ايضا يمنػع
فاف القلب اذا توجه الي جهة يتعوؽ المشاعر عػن التوجػه الػي غيرهػا البتػة فالػذكر
اللساني بنفسه لعدـ اتحاد الصقع اليمانع النفس عن احاديثها عادة البتة ك امػا الػذكر
النفسي بنفسه يمانع ك اف جاء معه توجه فيكوف اقوي ك اكمل هذا ك اف الشػيطاف قػد
دبر هذا التدبير لمنع التوجه ك لقد صدؽ عليهم ابليس ظنه فاتبعوق فمنع النػاس مػن
التوجه ك اني يمكن لصاحب الوساكس التوجه ك نفسه تهػيم فػي كػل كاد ك مشػتفلة
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بكل شػيء دكف ا﵀ عػز ك جػل ك انمػا التػدبير كػل التػدبير الجػل تحصػيل التوجػه
فالذكر النفسي يمنع النفس عن الهيماف في كل كاد ك االقتحاـ في التالؿ ك الوهػاد ك
يصرفها قهرا الي التوجه فتبػين انػه ال عػالج لهػا اال دكاء مػن صػقع احاديػث نفسػها
اليجامعها البتة ك هو الذكر النفسي.
ك لكن هنا دقيقة غفػل عنهػا االكثػركف ك هػي انػه قػد يشػتفل بالػذكر الحػس
المشترؾ ك الخياؿ ساير في غير ذل الوادي فلعله يذكر ساعات بحسػه المشػترؾ ك
قلبه ك خياله في مكاف اخر ك ذل اليتفاكت مع الذكر اللسػاني ابػدا ك الػذي قلتػه اف
الذكر في اي رتبة كاف يمانع ما في صقعه فالذكر اللساني الخاص يمنع اللسػاف عػن
غيرق ك الحػس المشػترؾ اذا ذكػر ا﵀ يمنعػه ذكػرق عػن ذكػر حسػي اخػر ك الػذكر
الخيالي يمنع الخياؿ عن غيرق في عرضه ك الذكر النفسي يمنع النفس عن ذكر غيرق
ك هكذا فمن اشفل حسه المشترؾ بذكر نقشا اك حركػة اك سػماعا اك غيرهػا ك خيالػه
متوجه الي غيرق الينفعه البتة ك اليدفع هواجسه ك امػا اذا ذكػر بخيالػه باشػارة نفسػه
منع خياله عن كل شيء سواق البتة في انه ك ساعته ك هو ممنوع ماداـ يذكر فاذا غفػل
عادت الهواجس علي عادته فاذا اداـ الذكر اعتادت النفس فذكرت من غير قصد ك
عزيمة ك فنيت هواجسها فاذا اداـ تطبع عليه النفس حتػي اذا صػار مػن طباعهػا تنفػر
الشياطين ك طردت عنه بالكلية فيئست منه فلمتعد ك اما قبله فليسوا بمأيوسين منػه ك
يذهبوف ك يجيئوف ك اما قبل المداكمة فهم سكنة البالد المسػتولوف علػي العبػاد انمػا
سلطانه علي الذين يتولونه ك الذين هم به مشركوف ك قد امر ا﵀ عبادق فقػاؿ ك امػا
ينزغن من الشيطاف نزغ فاستعذ با﵀ ك االستعاذة تصور نفس بصورة ما تستعيذ
به ك احتجاب بتل الصورة فتل الصورة من الجنة ك اليطاؤها الشيطاف ك هي نور ك
الشيطاف ظلمة فاليجتمعاف في محل ك قاؿ ا﵀ سػبحانه انػه لػيس لػه سػلطاف علػي
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الػػذين امنػػوا ك علػػي ربهػػم يتوكلػػوف ك االيمػػاف هػػو التلػػبس بصػػورة التوحيػػد ك
االعتراؼ بالنبوة ك الوالية ك االعماؿ الصالحة ف هأنَیَ يقربه الشيطاف ك لػذل اليتمثػل

الشيطاف بصورة المؤمنين ففي تفسيرالعسكري

عػن النبػي

فػي حػديث اال

فاذكركا يا امة محمد محمدا ك اله عند نوائبكم ك شدايدكم لينصر ا﵀ به ملئكتكم
علي الشياطين الذين يقصدكنكم فاف كل كاحد منكم معه مل عػن يمينػه يكتػب
حسناته ك مل عن يسارق يكتب سيئاته ك معه شيطاناف من عند ابليس يفويانه فػاذا
كسوسا في قلبه ذكر ا﵀ ك قاؿ ال حوؿ ك ال قوة اال با﵀ العلي العظيم ك صلي ا﵀ علي
محمد ك اله الطيبين خنس الشيطاناف ثم صارا الي ابليس فشكواق ك قاال له قد اعيانا
امرق فامددنا بالمردة فاليزاؿ يمدهما بالمردة حتي يمػدهما بػالف مػارد فيأتونػه
فكلما راموق ذكر ا﵀ ك صلي علي محمد ك اله الطيبػين لميجػدكا عليػه طريقػا ك ال
منفذا قالوا البليس ليس له غيرؾ تباشرق بجنودؾ فتفلبه ك تفويػه فيقصػدق ابلػيس
بجنودق فيقوؿ ا﵀ تعالي للملئكة هذا ابليس قػد قصػد عبػدي فالنػا ك امتػي فالنػة
بجنودق اال فق اتلوهم فيقاتلهم بازاء كل شػيطاف رجػيم مائػةالف ملػ ك هػم علػي
افراس من نار بايديهم سيوؼ من نار ك رماح من نار ك قسي ك نشاشيب ك سكاكين
ك اسلحة من نار فاليزالػوف يجرحػونهم بهػا ك يقتلػونهم بهػا ك يأسػركف ابلػيس ك
يضعوف عليه تل االسلحة فيقوؿ يا رب كعدؾ قد اجلتني الي يوـ الوقت المعلوـ
فيقوؿ ا﵀ تعالي للملئكة كعدتػه اف الاميتػه ك لم اعػدق اف الاسػلط عليػه السػالح ك
العذاب ك اآلالـ استشفوا منه ضربا باسلحتكم فاني الاميته فيثخنونه بالجراحات ثم
يدعونه ك اليزاؿ سخين العين علي نفسه ك اكالدق المقتولين ك اليندمل شػيء مػن
جراحاته اال بسماع اصوات المشركين بكفرهم فاف بقي هذا المؤمن علي طاعة ا﵀
ك ذكرق ك الصلوة علي محمد ك اله بقي علي ابليس تل الجراحات ك اف زاؿ العبد
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عن ذل ك انهم في مخالفة ا﵀ عز ك جل ك معاصيه اندملت جراحات ابليس ثػم
قوي علي ذل العبد حتي يلجمه ك يسرج علي ظهرق ك يركبه ثم ينزؿ عنه ك يركب
علي ظهرق شيطانا من شياطينه ك يقوؿ الصحابه أماتذكركف ما اصابنا من شأف هذا
ذؿ ك انقاد لنا اآلف حتي صار يركبه هذا ثم قاؿ رسوؿ ا﵀

فاف اردتم اف تػديموا

علي ابليس من سخنة عينيه ك الم جراحاته فدكموا علي طاعة ا﵀ ك ذكرق ك الصلوة علي
محمد ك اله ك اف زلتم عن ذل كنتم اسراء ابليس فيركب اقفيتكم بعض مردته الخبر.
ك الفرض من هذا الخبر الشريف اف الذكر يلػبس الػنفس صػورة نورانيػة لهػا
اشراقات ك اشعة ك انوار موكل بكل نور ك اشراؽ منها مل ذاب عن حرـ الػذاكر ك
الشياطين ظلمات ك اخابيث اليجامعوف الملئكة ك االنوار ك االطياب في مقاـ كاحػد
فهم مطركدكف مذبوبوف منحوف عن حرـ الذاكر ك لكن يعالجونه بكل عالج حتػي
يداخلوق في امرق ك يلبسوق ثوب المذلة فيتعلقوا به فاذا صار الذكر عػادة ك ملكػة لػه
يصدر منه من غير قصد خاص انتقص طمعهم عنه ك لكػنهم يرجونػه فػاذا اداـ حتػي
صار طباعه يئسوا منه فانهم اليقدركف عليه فيرفعوف طمعهم عن اغوائػه ك اضػالله ك
يذهبوف ك يشتفلوف بفيرق ك هو قوله تعالي الذين امنوا ك تطمئن قلوبهم بػذكر ا﵀
اال بذكر ا﵀ تطمئن القلوب الل هم اجعلنا ممن يئس ابليس مػن اغػوائهم ك احجبنػا
بحجاب الرفيع ك حصن ا بحصن المنيع عن شرق يا اقدر القادرين.

فصل :هذا الذي ذكرنا من حيث االثػر ال شػ فيػه ك ال ريػب يعتريػه ك لكػن

الكالـ كل الكالـ في شرعية هذا الذكر النفسي ك جػوازق هػل يجػوز ذلػ اـ ال امػا
الصوفية الذين رأيناهم ك سمعناهم فيجوزكف ذل ك عليه عملهم ك يسمونه بالػذكر
الخفي ك لكن رأيناهم مع ذل اخواف الشػياطين ك حلفػاء ابلػيس اللعػين اليرعػوكف
عن منكر ك اليجتنبوف عن شػر يقرنػوف اذكػارهم بػالرقص ك التػرنم ك همهػم ابػدا
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الرياسة ك التحكم يتجوعوف للتلذذ ك التنعم ك كثيػر مػنهم يشػربوف الخمػور ك يتفنػوف
بالتار ك الطنبور فمانفعهم ذكرهم الخفي ك الجلػي النهػم مجػانبوف للنبػي ك مخػالفوف
للولي بالجملة كجدنا هؤالء يداكموف بذل ك يأمركف بالمداكمػة عليػه ك لهػم اذكػار
مخترعة ك اكراد مبتدعة فمانفعهم شيئا ك لكن ذهابهم هذا المذهب مػن مطلػق الػذكر
الخفي اليمنع اهل الحق عن متابعته ك البد من النظر في المسػئلة ك تحقيػق الصػواب ك
لما لمنشرح هذق المسئلة في كتاب ك ال خطاب البد لنا اف نشرح حقيقة الحاؿ هنا.
اما من اصحابنا المتشرعين فلماجد قوال في ذل اال ما كجدته من شيخنا احمد
بن فهد حيث يقوؿ في كتابه «عدةالداعي» حيث قاؿ« :ك اذا قد عرفت فضل الدعاء
ك الذكر ك عرفت اف االفضل كلما كاف سرا ك انه يعدؿ سبعين ضعفا من الجهر فاعلم
اف قوؿ احدهما

فيما ركاق زرارة فاليعلم ثواب الذكر في نفس الرجل غير ا﵀

بعظمته ايماء الي قسم ثالث من اقساـ الذكر اعلي من االكلين اعني الجهر ك السػر ك
هو الذي يكوف في نفس الرجل اليعلمه غير ا﵀ ثم اعلم اف كراء هذق االقسػاـ الثلثػة
قسما رابعا من اقساـ الذكر ك هو افضل منهػا باجمعهػا ك هػو ذكػر ا﵀ عنػد اكامػرق ك
نواهيه فيفعل االكامر ك يترؾ النواهي خوفا ك مراقبة له» الي اخر كالمػه قػدس سػرق
كرأيت ايضا في كتاب «خالصةاالذكار» للقاشػاني (رق) كالمػا ك هػو« :ثػم اعلػم اف
للذكر قسما ثالثا غير السر ك الجهر اعلي منهما ك هو الػذكر فػي الػنفس ركي زرارة
عن احدهما

قاؿ اليكتب المل اال ما سمع ك قاؿ ا﵀ ك اذكر رب في نفس

تضرعا ك خيفة فاليعلم ثواب ذل الذكر في نفس الرجل غير ا﵀ لعظمتػه» الػي
اخر كالمه (رق) ك قد عقد صاحب الوسائل بابا في استحباب ذكػر ا﵀ فػي الػنفس ك
في السر ك استحباب اختيارق علي الذكر عالنية ك هو فتواق ك كذل عقد الكليني
بابا في ذكر ا﵀ عز ك جل في السر ك ذكر فيه اخبار الػنفس ك كأنػه جعلػه مػن افػراد
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ذكر السر ك نبه بذل صاحب الوافي حيث عقد بابا في ذكػر ا﵀ تعػالي فػي السػر ك
قاؿ فيه« :ذكر ا﵀ في السر يشمل الذكر في النفس الذي في مقابلة الففلػة ك الػذكر
علي اللساف باالخفات الذي يقابل الجهر».
اقوؿ ك قد كرد في الكتاب ك السنة بذل شواهد اما الكتاب فمػا مػر مػن قولػه
ك اذكر رب في نفس تضرعا ك خيفة ك دكف الجهر من القوؿ بالفدك ك اآلصاؿ
كالظاهر من الذكر هو ذكر اسم من اسػماء ا﵀ ك اف كػاف لػه معػاف اخػر ايضػا ك هػذا
المعني ك اف لميكن اظهر يكوف من بعػض معانيػه البتػة ك قػاؿ تعػالي ك التطػع مػن
اغفلنا قلبه عن ذكرنا ك اتبع هواق ك قاؿ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر ا﵀ اكلئ
فػػي ضػػالؿ مبػػين ك ال شػ اف ذكػر اسػػماء ا﵀ فػػي القلػػب ذكػػر قلبػػي ك هػػو مػػن
مدلوالت اللفظ ك قد ركي صاحب الوسائل بابا في استحباب ذكر ا﵀ في الػنفس ك
في السر ك اختيارق علي الػذكر عالنيػة فػركي عػن الكلينػي بسػندق عػن زرارة عػن
احدهما

قاؿ اليكتب المل اال ما سمع ك قاؿ ا﵀ عز ك جل ك اذكر ربػ فػي

نفس تضرعا ك خيفة فاليعلم ثواب ذل الذكر في نفس الرجل غير ا﵀ لعظمته
ك عن الكليني ايضا بسندق عن ابنفضاؿ رفعه قاؿ قػ اؿ عزكجل لعيسي اذكرني فػي
نفس اذكرؾ في نفسي ك اذكرني في مالئ اذكرؾ في مؤل خير من مؤل اآلدميين
يا عيسي هال ن قلب ك اكثر ذكري في الخلوات ك اعلم اف سركري اف تبصبص الي ك
كن في ذل حيا ك التكن ميتا ك في نسخة الزمنػي قلبػ ك فػي تفسػيرالبرهاف عػن
الحسين بن سعيد في كتاب الزهد بسندق عن زرارة عن احدهما

قػاؿ اليكتػب

المل اال ما يسمع قاؿ ا﵀ عز ك جل ك اذكر رب في نفس تضرعا ك خيفة قػاؿ
اليعلم ثواب ذل الػذكر اال ا﵀ ك عػن العياشػي عػن زرارة عػن احػدهما

قػاؿ

اليكتب المل اال ما اسمع نفسه ك قاؿ ا﵀ ك اذكر رب في نفس تضرعا ك خيفة
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قاؿ اليعلم ثواب ذل الذكر في نفس العبد لعظمته اال ا﵀ ك قاؿ اذا كنت خلف اماـ
تأتم به فانصت ك سب ح في نفس انتهي ،تذييل االماـ حديثػه بػذل دليػل علػي اف
المراد الذكر باللفظ الخيػالي الػوهمي ك كقػوع اآليػة بعػد قولػه ك اذا قػرء القػراف
فاستمعوا له ك انصتوا لعلكم ترحموف ك اذكر رب في نفس

مضموما بالحديث

يعرؼ منه انه الذكر اللفظي الوهمي فتدبر ك انصف ك علي ما ركي في قولػه تعػالي
ك المجمػع عنهمػا

يعلم السر ك اخفي من المعاني عن الصػادؽ

السػر مػا

اكننته في نفس ك اخفي ما خطر ببال ثم انسيته يكوف احاديث السر ايضا من هذا
الباب فيكوف ذكر النفس احد افراد ذكر السر اك ذكػر السػر مخػتص بػذكر الػنفس
كما يظهر من الخبر السابق فعن الكليني ايضا بسندق عن ابيعبدا﵀
عز ك جل من ذكرني سرا ذكرته عالنية ك عن اميرالمؤمنين

قاؿ قػاؿ ا﵀

من ذكر ا﵀ عػز ك

جػػل فػػي السػػر فقػػد ذكػػر ا﵀ كثيػػرا اف المنػػافقين كػػانوا يػػذكركف ا﵀ عالنيػػة ك
اليذكركنه في السر فقاؿ ا﵀ عز ك جل يػراءكف النػاس ك اليػذكركف ا﵀ اال قلػيال
كفي العدة قاؿ رسوؿ ا﵀

البيذر يا اباذر اذكر ا﵀ ذكرا خامال قلت مػا الخامػل

قاؿ الخفػي ك فػي مناجػاة زينالعابػدين

فالهمنػا ذكػرؾ فػي الخػالء ك المػؤل ك

االعالف ك االسرار ك في السراء ك الضراء ك انسنا بالذكر الخفي ك استعملنا بالعمػل
الزكي الدعاء ك في الدرر ك الفرر عن علي

من عمر قلبه بدكاـ الػذكر حسػنت

افعاله في السر ك الجهر الي غير ذل من االخبار فهي ايضػا تشػهد بالػذكر النفسػي
السري ك ال اقل من اف الذكر القلبي احد افػراد الػذكر فػي السػر ك الػذكر الخفػي ك
الذكر في النفس ك امثاؿ ذل فوجدنا االخبار مطابقة للقراف يشهد بعضها لػبعض ك
قد اجازق بعض علمائنا ك اما من لميذكرق فلميكن من فرساف هذا الميداف ك لميكػن
له عناية بالتبياف فسكوتهم غيرمضر في المقاـ البتة.
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ك اما المجلسي فقد انكر علي الصوفية الذكر الخفي بتلػ الكيفيػات التػي
يعملونها مجمال ك لميبين انه كرق الذكر مطلقا اـ كرق تل الكيفيػات المبهمػة التػي
لميبين شيئا منها بل سجل مجمال علػي اف الػذكر الخفػي بتلػ الكيفيػات مػذموـ ك
ذكرهم الخفي هو الذكر المربع الذي قد مػر فػي المجلػد االكؿ ك انهػم اقتػدكا فيػه
بالمهاباديين ك هو ذكر باللساف في مقابلة الجهر فاليتوجه منعه الي الذكر القلبي ثم
رأينا انه يؤيد معني الذكر في النفس ك ذكر االسماء فيها بعض االخبار التي تعب د ا﵀
خلقه بمضامينها كما ركاق في الوسائل بسػندق عػن زرارة عػن احػدهما

قػاؿ اذا

كنت خلف اماـ تأتم به فانصت ك سبح في نفس انتهي ،ك النصتة السكوت فتبػين
اف الذكر في النفس عمل مشركع ك يجوز شرعا التسػبيح فػي الػنفس ك تعب ػد ا﵀ بػه
خلقه في موضع ك يكوف ذل من معاني الذكر في النفس فاذا كرد الندبة اليه عموما
عرفنا استحبابه ك عن ابيعبدا﵀

قاؿ يجزي اذا كنػت معهػم مػن القػراءة مثػل

حديث النفس ك عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر قاؿ سألته عػن الرجػل
يصلح له اف يقرأ في صلوته ك يحرؾ لسانه بالقراءة في لهواته من غير اف يسمع نفسه
قاؿ ال بأس اف اليحرؾ لسانه يتوهم توهما ك في ركاية اخري انه سػأله عػن الرجػل
يقرأ في صلوته هل يجزيه اف اليحرؾ لسانه ك اف يتوهم توهما قػاؿ ال بػأس انتهػي،
فامثاؿ هذق العبادات المشركعة مما يؤيد باف ذكػر االسػماء ك التسػابيح فػي الػنفس
ليس بعمل منكر في الشرع ك امثاله كاقعة ثم لما امركنا بالػذكر فػي الػنفس ك انػزؿ
ا﵀ به قرانا قلنا بانه مندكب اليػه سػائغ ال مػانع منػه البتػة هػذا ك يؤيػد ذلػ الوجػوق
العقلية التي منها ما مر.

وّمنهععا اف ا﵀ سبحانه تعب د كل عضو بما يليػق بػه ك يمكنػه االتيػاف بػه ك خلػق

الجله فتعب د العين بالنظر النها خلقت الجله ك يتأت ي منها ك تعب د االذف بالسػمع النهػا
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خلقت الجله ك يتأت ي منها ك تعب د اللساف بالنطق النه خلق الجله ك يتأت ي منػه ك نحػن
اذا تدبرنا في الخياؿ رأيناق يتأت ي منه الحديث ك هو فػي جميػع يومػه ك ليلػه مشػفوؿ
بالحديث ك التكلم ك خلق الجله ك اال لماكاف يتأت ي منه فهذا المشعر ايضػا ينبفػي اف
يتأت ي من انواع الحػديث مػا هػو مػن ا﵀ ك الػي ا﵀ ك هػو محبػوب ﵀ ك يجتنػب مػن
انواعها ما هو من الشيطاف ك الي الشيطاف ك هو مبفوض ﵀ سبحانه ك ال ش اف شتيمة
المؤمنين مثال ك كلمات الكفر مبفوضػة ﵀ ك ال شػ اف الخيػاؿ بادامتػه شػيئا يعتػادق
فادامة تخيل هذق الكلمات مفسدة للخياؿ ك جاعلة اياق معتػادا انسػا بهػذق الكلمػات
غيرمسػتوحش فيفسػػد البتػػة اذا اسػػتأنس بػالكفر ك الفسػػق ك اذا اسػػتحكم ذلػ فيػػه
يسري الي حسه المشترؾ ثم الي اعضائه البتة ك لذل قيل اذا اردت اف التفشي سرا
فانسه ك اال اذا كنت تحػدث بػه نفسػ سػتظهرق ال محالػة ك تفشػيه ك ذلػ مجػرب
محسوس ك اما اذا انست نفس بالذكر ك التوجه الي ا﵀ حتي سكنت اليػه تسػتأنس
بااليماف ك االقباؿ الي ا﵀ سػبحانه ك سػينطبع شػبحها فػي الحػس المشػترؾ ثػم الػي
االعضاء ك يحمل علي الخير فتبين ك ظهر ان مأمور بتخيل ما هو ﵀ رضا اف تبػدكا
ما في انفسكم اك تخفوق يحاسبكم به ا﵀.

وّمنهعععا انه ال ش اف الكلمات الطيبة من عليين ك الكلمات الخبيثة من سػجين

ك ما لميتوجه الخياؿ الي عليين الينطبع فيه صورق ك ما لميتوجه الػي سػجين الينطبػع
فيه صورق فالخياؿ الػذي فيػه صػور سػجين منكػوس مػدبر عػن مبدئػه متوجػه الػي
الشياطين فيلعبوف به ك يوحوف اليه زخاريف القوؿ ك يلقػوف اليػه الكفػر ك الفسػوؽ
حتي يستأنس بها ك يسػكن أالتػري اف المػؤمن اذا كسػوس فػي قلبػه مػا يكرهػه ا﵀
يستوحش ك يتأذي ك اذا اداـ ذل يسكن ك يستأنس نعوذ با﵀ ك اما الخياؿ الذي فيػه
صور عليين متوجه الي ا﵀ سبحانه منور بانوار ا﵀ معمػور بػذكر ا﵀ ك يكػوف منبػرا
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للملئكة فينزلوف اليه ك يصعدكف عنه ك يلهمونػه الزهػد ك الػورع ك التقػوي ك اعمػاؿ
البر ك الخير ك ما غاب عنه ك يسددكنه فالجل ذل يجب للمؤمن اف يوجه قلبػه الػي
عليين حتي ينطبع فيه صور الحق ك ما يحبه ا﵀ ك يرضاق بالجملة االدلة العقلية كثيػرة
ك كلها تؤيد ك تساعد جواز ذل ك مشركعيته ك نحػن ك اف كنػا النعػوؿ علػي االدلػة
العقلية اال اذا كانت مما تعرؼ العقوؿ عدله اك توافق الكتاب ك السنة اال انا نتأيد بهػا
ك المعوؿ علي نص الكتاب ك السنة الواردة عن االطياب ك عدـ كجود مػانع شػرعي
ال من االخبار ك ال من كلمات العلماء االخيار ك الاذكر مانعا مػنهم فيمػا اعلػم فػاذا كرد
الكتاب ك السنة ك دليل العقل المؤيد بهما علي شيء ك ال مانع بل فػي االصػحاب قائػل
بجوازق فال مانع من االخػذ هػذا ك التسػامح فػي ادلػة السػنن مػن سػيرة العلمػاء ك كرد
احاديث متضافرة في اف من بلفه شيء من الثواب علي عمل فعمله رجاء ذل الثواب
اعطيه فال مانع منه اف شاء ا﵀ ك التجربة ك التأثير التاـ ايضا اقوي شاهد في المقاـ.
ك اف قلت اف الرشػد فػي مخالفػة الصػوفية قلات الصػوفية ايضػا يصػلوف ك
يصوموف ك اليجػوز لنػا مخػالفتهم اذا ادانػا الػدليل الشػرعي الػي شػرعيتهما ك نحػن
لمنأخذ بذل موافقين لهم بل اخذين بكتاب ا﵀ ك سنة نبيه

.

فص :ك يناسب هذا المقاـ ذكر سهو القلب اعلم انه قد يتفق بل كثيرا ما يتفػق

اف القلب يتوجه الي امور مباحة ليست من االيماف ك الكفر فػي شػيء ك يتقلػب فػي
تل الخياالت ك اف كاف ذل للعارفين الكاملين غيػر جػائز ك انهػم يػركف االشػتفاؿ
بفير ا﵀ اعراضا عن ا﵀ ك يػركف انفسػهم عنػد ذلػ مسػتحقين للعقػاب كمػا ذكػرق
شيخنا االكحد

في فوائدق ك هو كالـ صعب مستصعب قاؿ

« :اف المقربين

قرأكا قولػه تعػالي قػل انظػركا مػا ذا فػي السػموات ك االرض فنظػركا فلميخػل
كجودهم في حاؿ عن كارد باية من ايات ا﵀ ك قرأكا قوله تعالي ك مايأتيهم من ايػة
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من ايات ربهم اال كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوؼ يأتيهم
انباء ما كانوا به يستهزءكف فعرفوا اف من غفل عن مراداتػه مػن تلػ اآليػات فقػد
اعرض عنها ك من اعػرض فقػد كػذب بػالحق لمػا جػاءق ك مػن كػذب فقػد اسػتهزأ
بالوحي ك استحق كعيد ذل فشفلهم بما عرفهم من نفسه ك صفته ك فعله عما سواق ك
هم في ذل علي مراتب ذكاتهم فظهر من ذل عصمة االنبياء ك الحجج

ك ظهػر

الجواب عما كرد عنهم من نسبة المعصية باف المعصية معصية حقيقة في مقامها ك قد
تكوف طاعة فيما دكنها فيعاتبوف عليها فيما بينه ك بينهم ك يثنػي علػيهم بالثنػاء الخالػد
فتكوف المعصية عند ترقيهم عن مقاـ هم فيه ك ما تحته ابدا معصوموف ابدا الػي مقػاـ
لميصلوا اليه فاذا اراد ا﵀ نقلهم الي االعلي بانه لهم اظهر لهػم التقصػير فػي االسػفل
فهم ابدا مقصركف من نحوق تاموف من نحوهم ك اف شئت قلت بالعكس ك في الدعاء
تدلج بين يدي المدلج من خلق » انتهي كالمه رفع ا﵀ في جناف الخلد اعالمه.
اقوؿ اف الكاملين اذا سمعوا قوله من اعرض عن ذكري فاف له معيشة ضػنكا
ك نحشرق يوـ القيمة اعمي قاؿ رب لم حشرتني اعمي ك قد كنت بصيرا قاؿ كذل
اتت اياتنا فنسيتها ك كذل اليوـ تنسي ك اذا سمعوا ك من يعش عن ذكر الرحمن
نقيض له شيطانا فهو له قرين عرفوا انه اليجوز لهم التوجه الي شيء غيػر ا﵀ ك اف
كل شيء دكف ا﵀ شيطاف ك صػنم ك اف التوجػه هػو العبػادة ك قػد قػاؿ ا﵀ عػز ك جػل
ألماعهد اليكم يا بني ادـ االتعبدكا الشيطاف انه لكم عدك مبين ك اف اعبدكني هذا
صراط مستقيم فاليجوز لهم عبادة غير ا﵀ ك التوجه الي سواق اال اف عامة المكلفين
محركموف عن هذا الحرـ االمين فلهم خياالت ليست بايماف ك الكفر لهم ك هي فػي
حالة سهوهم عن ا﵀ ك اياته ك انوارق ك اسمائه ففي تلػ الحالػة اليسػتحقوف مػن ا﵀
اف يكتب االيماف في قلوبهم في اآلف الجديد العراضهم كما اف المدبر عن الشمس
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اليستحق منها االنػارة فلػو جػاء الشػمس حتػي كاجهتػه ك انارتػه فػذل فضػل منهػا
فليخػػف مػػن ذلػ خػػائف ك مػػا امنػػه عػػن ا﵀ عزكجػػل ك اليػػأمن مكػػر ا﵀ اال القػػوـ

الخاسركف ك مػاادري ـَه اف ا﵀ يمنحػه االيمػاف ثانيػا ك يتفضػل عليػه ك هػو لميسػأله ك
لميطلبه منه ك لميستحقه نعوذ بػا﵀ ك ذلػ ممػا غفػل عنػه االكثػركف ك تسػاهل فيػه
المسلموف ك كأنهم امنوا مكر ا﵀ ك اليأمن مكػر ا﵀ اال القػوـ الخاسػركف فقػد ركي
في الكافي عن ابيبصير ك غيرق عن ابيعبػدا﵀

اف القلػب ليكػوف السػاعة مػن

الليل ك النهار ما فيه كفر ك ال ايماف كالثوب الخل ق قاؿ ثم قاؿ لي أماتجد ذلػ مػن
نفس قاؿ ثم تكوف النكتػة مػن ا﵀ فػي القلػب بمػا شػاء مػن ايمػاف ك كفػر ك عػن
ابيبصير قاؿ سمعت اباجعفر

يقػوؿ يكوف القلب مػا فيػه ايمػاف ك ال كفػر شػبه

المضػػفة أمايجػػد احػػدكم ذاؾ ك عػػن الكلينػػي بسػػندق عػػن ابياسػػامة قػػاؿ زاملػػت
اباعبدا﵀

قاؿ فقػاؿ لي اقرأ ففتحت سورة من القراف فقرأتهػا فبكػي ثػم قػاؿ يػا

ابااسامة ارعوا قلوبكم ذكر ا﵀ عز ك جل ك احذركا النكت فانه يػأتي علػي القلػب
تارات اك ساعات الش من صباح الراكي عن ابياسامة لػيس فيػه ايمػاف ك ال كفػر
شبه الخرقة البالية ك العظم النخر يا ابااسامة ألست ربما تفقدت قلب فالتذكر بػه
خيرا ك ال شرا ك التدري اين هو قلت له بلي انػه ليصػيبني ك اراق يصػيب النػاس قػاؿ
اجل ليس يعري منه احد فاذا كاف ذل فاذكر ا﵀ عز ك جل ك احذر النكت فانه اذا
اراد بعبد خيرا نكت ايمانا ك اذا اراد به غير ذل نكت غير ذل الي غير ذلػ مػن
االخبار فاحذر يا اخي كل الحذر من اف تففل ك التستحق مػن ا﵀ ايمانػا ك ا﵀ يقػوؿ
يهديهم ربهم بايمانهم فاذ لميكن في قلب ايماف ليس في ما به تستحق الهداية
فاف نكت ا﵀ في قلب االيماف بعد ذل فابتداء منه بتفضػل فاشػكر ا﵀ عنػدق علػي
عدـ معاملته مع كما انت اهله ك مستحقه ك ال حوؿ ك ال قوة اال با﵀.
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فصل :فلما كصل الكالـ الي هذا المقاـ ناسب اف نذكر حاؿ اصحاب االيماف
المستقر ك المستودع ك انها مسئلة لطيفة دقيقة.
اعلم اف ا﵀ سبحانه خلػق الخلػق حػين خلػق خلقػا صػالحا لاليمػاف ك الكفػر ك
الطاعة ك المعصية ك السعادة ك الشقاكة فانه خلقهم امكانػا للصػور الػواردة عليػه ممػا
دكف صورته كما تري من اف يدؾ صالحة الف تحركها ك الف تسكنها ك عين صػالحة
الف تفتحها ك تنظر بها اك تفمضها ك التنظر ك هكذا كل اعضائ ك بػدن صػالح الف
تقوـ به ك تقعد ك تتحرؾ ك تمشػي ك تػذهب ك تجػيء ك هكػذا ك كمػا تػري ظػاهرؾ
امكانا لهذق االمور صالحا لها باطن ايضا صالح لجميع ما دكف صػورته ك قػد كل فػ
ا﵀ سبحانه بما هو دكف صورت ك لميكلف بما انت عليه ك قضاق عليػ ك امضػاق ك
هذا معني ما ركي اف ا﵀ يسأؿ العباد عما كلفهم ك اليسألهم عما قضي عليهم انتهي
كذل انه سبحانه اليكلف نفسا اال ما اتيها ك امكن بػه فيهػا ك مكنهػا منػه ك اليكلػف
نفسا اف تكوف هي هي اك هي غيرها ك من الصور التي امكن بهػا فيػ ك مكنػ منهػا
صورة االيماف ك الكفػر ك السػعادة ك الشػقاكة ك الطاعػة ك المعصػية ك ذلػ قولػه ك
هديناق النجدين ك قوله قد افلح من زكيها ك قػد خػاب مػن دسػيها فلمػا امكػن
بذل في ك جعله في قوت خلق الخراج ذل مػن قوتػ الػي الفعليػة اسػبابا مػن
نفس ك من الخارج فامػا االسػباب الخارجيػة فالقػدر ك القضػاء ك كجػود االنبيػاء ك
االكلياء ك الكتاب ك السػنة ك سػاير اسػباب السػموات ك االرض ك القػدر ك القضػاء ك
كجػػود الشػػياطين ك الػػدعاة الػػي الضػػاللة ك سػػاير اسػػباب السػػموات ك االرض ك امػػا
االسباب التي من نفس فصحة المشاعر ك التمكن ك العزـ ك االرادة ك ساير مػا فيػ
ثم دعاؾ علي السنة حججه الي االيماف ك دعا الشيطاف الػي الكفػر ك انػت بػين هػذق
االسباب ك انت مستطيع علي االخذ بايهما شئت بحوؿ ا﵀ ك قوته انا هديناق السػبيل
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اما شاكرا ك اما كفورا فمن الناس من اخذ طريق الخير ك مشي فيػه حتػي خػرج مػن
كموف امكانه صورة االيماف ك اداـ علي ذل حتي صار طباعه ك تصػور نفسػه بتلػ
الصورة ك فارقػت الجماديػة ك النباتيػة ك الحيوانيػة ك اسػتولت علػي االمػارة فكأنهػا
عرت عن المواد ك علت علي القوة ك االستعداد ك استخلصت في الصػورية الملكيػة
ك ا تصلت بمبدء النور فيئس منها الشياطين ك علت عليهم ك عن مقامهم انػه لػيس لػه
سلطاف علي الذين امنوا ك علي ربهم يتوكلوف  ،الغوينهم اجمعين اال عبادؾ مػنهم
المخلصين النهم فوؽ مقاـ الشياطين فاليصلوف اليهم بسوء ابدا فهم في مقعد صدؽ
عند ملي مقتدر ك ال خوؼ عليهم ك ال هم يحزنوف فهؤالء قػد اسػتقر ايمػانهم ك ا﵀
اليضيع ايمانهم ابدا ك اليخذلهم ك اليطردهم ك ما انا بطارد الذين امنوا انهم مالقػوا
ربهم ك منهم من اخذ طريق الخير ك مشي فيه حتي خرج مػن كمػوف امكانػه صػورة
االيماف اال انهم لميفارقوا طبايع الجمادية ك النباتية ك الحيوانيػة مسػاكن الشػياطين ك
اماكن االبالسة الماردين فيقع تارة ك يقوـ اخري ك لمتصر نفوسهم مفارقػة مسػتقرة
في ظل ا﵀ مقاـ االمن فهم مترددكف في تجاذب الػدكاعي ك تػداعي االسػباب فقػد
ينجذبوف مع ه ؤالء ك قد ينجذبوف مع ه ؤالء ك قد يتصػوركف بصػورة االيمػاف ك قػد
يتصوركف بصورة الكفر فهم موقوفوف حتي يري ا﵀ بماذا يختم عملهم ك علي مػا ذا
يموتوف ك يفارؽ نفوسهم اجسامهم نعوذ بػا﵀ فكػم مػن مػؤمن غيرمفػارؽ للطبػايع
اصبح مؤمنا ك امسي مرتدا كافرا ك كػم مػن كػافر غيرمفػارؽ اصػبح كػافرا ك امسػي
مؤمنا فلذل يجب للمؤمنين الناقصين مواظبة االيماف ك الطاعة ك التقوي ك الػدعاء ك
الحذر من اف ينقلبوا فيصيركا كافرين نعوذ با﵀ ك من اسباب االنقالب سػهو القلػب
علي ما مر في الفصل السابق هذا مجمل االشارة علي ما يليق بهذا الكتػاب ك لنػذكر
بعض االحاديث الشاهدة علي ذل .
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ففي الكافي بسندق عن حسين بن نعيم الصحاؼ قاؿ قلت البيعبدا﵀

بػم

يكوف الرجل عند ا﵀ مؤمنا قد ثبػت لػه االيمػاف عنػد ا﵀ ثػم ينقلػه ا﵀ مػن بعػد مػن
االيماف الي الكفر قاؿ فقػاؿ اف ا﵀ عزكجل هو العدؿ انما دعا العباد الي االيماف به
ال الي الكفر ك اليدعو احدا الي الكفر به فمن امن با﵀ ثم ثبت له االيماف عنػد ا﵀
لمينقله ا﵀ عز كجل من االيماف الي الكفر قلت له فيكوف الرجل كافرا قد ثبػت لػه
الكفر عند ا﵀ ثم ينقله ا﵀ بعد ذل من الكفر الي االيماف قاؿ فقػاؿ اف ا﵀ عزكجػل
خلق الناس كلهم علي الفطرة التي فطرهم عليها اليعرفوف ايمانا بشريعة ك ال كفرا
بجحود ثم بعث ا﵀ الرسل يدعو العباد الي االيماف به فمنهم من هػدي ا﵀ ك مػنهم
من لميهدق ا﵀ ك عػن محمد بػن مسػلم عػن احػدهما

قػاؿ سػمعته يقػوؿ اف ا﵀

عزكجل خلق خلقا لاليماف ال زكاؿ له ك خلق خلقا للكفر ال زكاؿ له ك خلق خلقا بين
ذل ك استودع بعضهم االيماف فاف يشأ اف يتمه لهم اتمه ك اف يشػأ اف يسػلبهم ايػاق
سلبهم ك كاف فالف منهم معارا انتهي ك الظاهر اف المراد ابوالخطاب ك عػن اسحق بن
عمار عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف ا﵀ جبل النبيين علي نبوتهم فاليرتدكف ابدا ك جبل

االكصياء علي كصاياهم فاليرتػدكف ابػدا ك جبػل بعػض المػؤمنين علػي االيمػاف
فاليرتدكف ابدا ك منهم من اعير االيماف عارية فاذا هو دعا ك الح فػي الػدعاء مػات
علي االيماف ك عػن يونس عن بعض اصحابنا عػن ابيالحسػن

قػاؿ اف ا﵀ خلػق

النبيين علي النبوة فاليكونوف اال انبياء ك خلق المؤمنين علي االيماف فاليكونوف اال
مؤمنين ك اعار قوما ايمانا فاف شاء تممه لهم ك اف شاء سلبهم اياق قاؿ ك فيهم جػرت
فمستقر ك مستودع ك قاؿ اف فالنا كاف مستودعا ايمانه فلمػا كػذب علينػا سػلب
ايمانه ذل ك عػن المفضل الجعفي قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

اف الحسػرة ك الندامػة ك

الويل كله لمن لم ينتفع بما ابصرق ك لميد ر باالمر الذي هو عليه مقيم أنفع له اـ ضر
﴿﴾121

قلت فبما يعرؼ الناجي من ه ؤالء جعلت فداؾ قاؿ من كاف فعله لقوله موافقا فاتت
له الشهادة بالنجاة ك من لميكن فعله لقوله موافقا فانما ذل مستودع ك عػن علي بن
حنظلة عن ابيعبدا﵀

انه قاؿ يسل بالسعيد فػي طريػق االشػقياء حتػي يقػوؿ

الناس ما اشبهه بهم بل هو منهم ثم يتداركه السػعادة ك قػد يسػل بالشػقي طريػق
السعداء حتي يقوؿ الناس ما اشبهه بهم بل هو منهم ثم يتداركه الشقاكة اف من كتبه
ا﵀ سعيدا ك اف لميبق من الدنيا اال فواؽ ناقة ختم له بالسعادة ك عػن منصور بن حػازـ
عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف ا﵀ خلق السعادة ك الشقاكة قبل اف يخلق خلقه فمػن خلقػه

ا﵀ سعيدا لميبفضه ابدا ك اف عمل شرا ابفض عمله ك لميبفضه ك اف كاف شقيا لميحبه
ابدا ك اف عمل صالحا احب عمله ك ابفضه لما يصير اليه فاذا احب ا﵀ شػيئا لميبفضػه
ابدا ك اذا ابفض شيئا لميحبه ابدا الي غير ذل من االخبار ك سر جميعها ما ذكرت.
ك اعلم اف كل شيء في الدنيا له اثر النه اثر الكامػل المػؤثر فلػه اثػر ك يسػتدؿ
باالثر المشهود علي كجود المؤثر الفايب عن درؾ االبصار فاذ ال اثر فال مػؤثر كمػا
انه اذ ال مؤثر ال اثر ك هما متضايفاف متالزماف كالسراج ك النور فاف لمتر سػراجا فػاف
رأيت نورا حكمت بوجود السػراج ك اال فحكمػت بعدمػه البتػة فايمػاف المػرء امػر
مخفي غايب عن درؾ االبصار ك انما يستدؿ عليه باثارق ك اثار االيماف ما يظهػر علػي
الجوارح فاف جرت الجوارح علي صفة االيماف يعلم اف لهذق اآلثار مؤثرا ك هو ركح
االيماف ك اال فال فركح االيماف اف كاف قد استخلص من طبايع نجم الجماديػة ك قمػر
النباتية ك شمس الحيوانية التي هي مقامػات االدبػار ك االعػراض عػن ا﵀ ك مسػاكن
الشياطين ك ركح الكفر ك كل ي عنها مدبرا ك قاؿ يا قوـ اني بريء ممػا تشػركوف انػي
كجهت كجهي للذي فطر السموات ك االرض حنيفا مسلما ك ما انا من المشػركين اف
صلوتي ك نسكي ك محياي ك مماتي ﵀ رب العالمين ال شري له ك بذل امرت ك انا
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من المسلمين ك تصفي من اغشيتها يصػير منشػأ اثػار ك يبػدك علػي الجػوارح اثػارق ك
يستولي علي ساير المراتب ك يجريها مجري الطاعة ك العبوديػة ك اف لميسػتخلص ك
لميفارقها ك بقي بعد مشوبا بها فقد يظهر اثارق ك قد يظهػر اثارهػا حتػي يػري بمػا ذا
يختم عمله ك مثل هذا االستخالص ك الشوب ان تدري اف اللبن امكاف الدهن ك هو
في قوته فماداـ اللبن علي صرافته فالدهن معدكـ ك ال دهن فاذا مخػض حتػي رغػا ك
خثر ظهر فيه اثار الدهن ك يكوف فيه اثار اللبن موجودة فاف امس عن المخػض عػاد
الرغوة الي اللبن ك صارت لبنا علي ما كاف ك اف اديم المخض رغا ك ازبػد ك اجتمػع ك
خلص الزبد ك ظهر اثارق ك دهن ما القاق فكػذل الػنفس تخػرج مػن الجسػد ك ركح
االيماف من االنساف فمػن تخلػص ركح ايمانػه عػن شػوائب جسػدق ك فارقهػا كمػل
ايمانه ك امن من شر الشياطين ك احتجب بحجاب ا﵀ ك اعتصم بعصػمته ك الشػياطين
اليصعدكف حيث هو ك من بقي مخلوطا بجسدق يظهر منػه اثػر ك مػن ضػدق اثػر فهػو
متردد مذبذب فاما اف يخلص بالموت االضطراري علي االيماف ك يمحػض االيمػاف
محضا اك علي الكفر فيمحض الكفر محضا اك يبقي اياـ البرزخ مخلوطػا فاليػتخلص
الي نار اك الي جنة بل يبقي في قبرق كالحجر فهو مستضػعف يبقػي الػي يػوـ القيمػة
فيخلص هناؾ بنار الفلق بالجملة المعار هو المختلط فاف اعانه ا﵀ ك رحمػه ك اتػم لػه
االيماف فبفضله ك اال فبعدله فافهم.

فصل :ك لما ذكر حاؿ القلب ك الذكر القلبي ك اطميناف القلػب بػه احػب اف اذكػر

حاؿ كسوسة القلب ك حديثه ك اثارها ك دكاءها علي كجه ينبفي لنا من التحقيق.
اعلم اف القلب اذا حدث ك كسوس حدث بخياله كما انه اذا حدث في الظػاهر
حدث بلسانه فالوساكس موقعها الخياؿ ك هي حديثه ك لػو احطػت خبػرا بمػا قػدمنا
علمت اف حديث الخياؿ اما يأتيه من قبل الظاهر فيقع االحاديػث فػي االذف مػثال ثػم
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تنطبع منها في الحس المشترؾ ثم منه في الخياؿ ك قد تنطبع فيه مػن قبػل العػادة فػاذا
تطبع الخياؿ بطبع حديث اك احاديث يتصور بصورته في اغلب حاالته ك قػد يتصػور
بصورة بسبب الهمة ك االهتماـ بػامر ك قػد يتصػور بسػبب الطبػع فالصػفراكي اكثػر
حديثه الفضب ك البلفمي اكثر حديثه الشهوة ك هكذا أالتػري انػ لػو صػرت بعيػد
العهد بالنكاح ك زاد في بػدن المػاء صػار اغلػب حػديث مػا يتعلػق بالنكػاح ك قػد
يتصور بسبب االمراض ك االعراض فاي خلط غلب ك فسد ك بخر ك صعد الي الدماغ
ك اشرؽ عليه شعاع النفس ك حيي حدث النفس بما يناسبه ك في هذا البػاب تفاصػيل
عجيبة يطوؿ بذكرها البياف ك شرحناها ك مباديها ك اصػوؿ ابوابهػا فػي سػاير كتبنػا ك
جميع هذق االسباب اسباب الشياطين ك سػبلها ك طرقهػا ك مسػاكنها ك سػالليمها الػي
الخياؿ فيصلوف بها اليه ك يوحوف اليه ك يكالمونه ك لما كاف هذق االبخرة ك االسػباب
تخالط الركح البخاري ك تنطق من جوفه ك به كػالجن الػداخل فػي بػدف المصػركع
يحسب االنساف انه هو بنفسه يحدث بهذا الحديث ك ليس كذل بل هػذا الحػديث
من قبل البخار الذي خالطه ك مازجه فاذا خرج ليس في اصل الركح شيء ك كػذل
سبب العادة ك التطبع فان لو عودته بفير ذل رجع عما هو عليه ك التطبع امر عارض
ك اصعب ذل ما كاف من قبل الطبع الذاتي ك الفرؽ بين االحاديث الذاتية ك العرضية
اف االنساف يستر باالحاديث الحاصػلة مػن السػبب الػذاتي ك يتلػذذ بهػا ك يرضػاها ك
يسكن اليها ك يطمئن بال اكتراث ك اما التي باسباب عارضية فهي ما يتأذي منه الركح
ك يتعب ك يمرض ك يأخذق الكرب ك الماللة ك السامة ك يضيق صػدرق ك لربمػا يريػد
اف يقتل نفسه حتي ينجو منها فذل من غير طبع الركح الذاتي البتة ك من الوسػواس
الخنػػاس الخػػارجي المتعلػػق بتلػ االسػػباب ك لتسػػتيقن اف الشػػيء يتقػػوي بمثلػػه ك
يضعف بضدق فلو كاف الوسواس الذي تتأذي منه من طباع ركح لكنت تتقوي بػه
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ك تطمئن ك تستر فمهما تأذيت فػاعرؼ انػه مػن قبػل المػرض العػارض عليػ النػار
التحترؽ من نفسها ك بنفسها ك التتألم ك انما يحترؽ بها الماء ك يجف ك يتألم فتأذي
بشارة من ا﵀ سبحانه الي بشرؾ بحسن طبيعت ك طهارة ذاتيتػ فاستبشػر ببشػارة
ا﵀ ك احمد ا﵀ عز ك جل ك في لفة المواعظ اف البدف بمنزلة بلدة عامرة فيها مؤمنوف
ك كفار ك كالب ك جميع اصناؼ الخلق ك ال ش اف الكلب يعوي في البلػد ك الكفػار
يتكلموف بكفرهم ك المؤمنوف بايمانهم ك االنساف المؤمن الساكن فػي البلػد يتػأذي
من تكلم الكفار ك عواء الكلب ك لكن الكلػب اليتػأذي مػن عػواء صػاحبه ك الكػافر
اليتأذي من تكلم صاحبه ك الجنس الػي الجنػيس مايػل فانػت يػا هػذا اذا رأيػت فػي
نفس كسوسة تكرهها فاحمد ا﵀ علي حسن طويتػ ك اعتػداؿ سػريرت ك اعلػم
ان غير مجانس لتل الوساكس ك ليست اثارؾ ك المؤثر اليتػأذي مػن اثػرق ك النػار
التتأذي من حر نفسها ك هي مؤثرته فاذا تأذيت فليس باثرؾ يقينا.
ك اف قلت لعلي اتأذي بالعرض ك تل الوسوسة مػن ذاتيتػي قلت اف الػذاتي
يتبين عن العرضي في اختالؼ الحػاالت ك عػرض الػنفس علػي كاليػة ا﵀ ك كاليػة
رسوله ك كالية االئمة

ك كالية المؤمنين ك محبة االعماؿ الحسنة جميعػا ك محبػة

المحسػػنين ك البػػراءة مػػن اضػػداد ذلػ جميعػػا فػػاف كجػػدت نفسػ كػػذل ك رأيػػت
اعمال لقول موافقة ك تأذي دائما فاعلم اف ذاتيت الخيػر ك الوسػاكس بػالعرض ك
العرضي اليكوف في جميع الجهات ك الحيوث ك يتخلف ك يتفاكت في المواضع ك في
تقلب االحواؿ قاؿ علي

في تقلب االحواؿ علم بجواهر الرجاؿ ك المرض يزيد ك

ينقص ك يختلف في الموارد ك الذاتي بخالؼ ذل ك في الحقيقة اف االنساف اليخفػي
علي نفسه امر نفسه فمن غلب تأذيػه ك تنفػرق علػي كسوسػته بػال رضػا فػي حػاؿ مػن
االحواؿ فهو الذي يكوف ذاتيته الخير البتة ك اال فيشػكل امػرق ك يصػعب معرفتػه فلعلػه
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بعد من المعارين الي اف يري بما يختم عمله هذا هو سر المرض علي سبيل االشارة.
ك اما عالج ذل فاالعراض عنها فانها حية ناطقة بتوجه اليهػا فػاف اعرضػت
عنها ماتت ك لمتتحرؾ فمادمت مصفيا الي احاديث نفس كانت حية قائمة ك تنطػق
فاف صدقت ك انت متأذ ك تريد االستخالص منهػا فػاعرض عنهػا ك عالجهػا الفاصػل
ذل اال اف االعراض عنها علي قسمين فمرة تعرض عنها ك تتوجه الي امػر اخػر غيػر
ا﵀ ك تشتفل به فيذهب عن الوسواس ك لكن تبتلي بشيطاف اخر مثله فػاف كػل مػا
هو اليدعو الي ا﵀ صنم ك شيطاف فهنال انت كمن ابتلي بلص فاستفاث بلص اخػر
فجاء فاخذق من يدق ك قي دق هو ك سلبه فالمناص ل اك كفريسة عليهػا كػالب فجػاء
اسد ك طرد الكالب ك اكلها بنفسه فالنجاة ك انما النجاة اف تتوكل علي ا﵀ ك تعتصػم
به ك تستفيث به ك تتوجه اليه ك تذكرق حتي تففل عن الشياطين ك يموتوف باعراض
عنهم ك يحترقوف بنور الذكر ك اسلحة الملئكػة المػوكلين بػذل االسػم ك الػذكر ك
انوارق فتبين اف العالج الفاصل له الذكر ك لذل ركي في احاديث عديػدة االمػر بػه
ففي الكافي بسندق عن محمد بن حمراف قاؿ سألت اباعبػدا﵀

عػن الوسوسػة ك

اف كثػػرت فقػػاؿ ال شػػي ء فيهػػا تقػػوؿ ال الػػه اال ا﵀ ك عػػػن جميػػل بػػن دراج عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قلت البيعبدا﵀ انه يقع في قلبي امر عظيم فقاؿ قل ال اله اال ا﵀

قاؿ جميل فكلما كقع في قلبي شيء قلت ال اله اال ا﵀ فيذهب عني ك عػن محمد بػن
مسلم عن ابيعبدا﵀
فقاؿ له

قاؿ جاء رجل الي النبػي

فقػاؿ يػا رسػوؿ ا﵀ هلكػت

اتاؾ الخبيث فقاؿ ل من خلق فقلت ا﵀ فقاؿ ل ا﵀ من خلقه فقاؿ

اي كالذي بعث بالحق لكاف كػذا فقػاؿ رسػوؿ ا﵀
كركي عن ابيعبدا﵀

ذاؾ كا﵀ محػض االيمػاف

في تفسيرق انما عني بقوله هذا كا﵀ محض االيماف خوفه

اف يكوف قد هل حيث عرض له ذل في قلبه ك عػن علػي بػن مهزيػار قػاؿ كتػب
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رجل الي ابيجعفر

يشكو اليه لمما يخطر بباله فاجابػه فػي بعػض كالمػه اف ا﵀

عز ك جل اف شاء ثب ت فاليجعل البليس علي طريقا قد شكي قوـ الػي النبػي
لمما يعرض لهم الف تهوي بهم الريح اك يقطعوا احب اليهم من اف يتكلموا به فقاؿ
رسوؿ ا﵀

أتجدكف ذل قالوا نعم فقاؿ كالػذي نفسػي بيػدق اف ذلػ لصػريح

االيماف فاذا كجدتموق فقولوا امنا با﵀ ك رسوله ك الحػوؿ ك ال قػوة اال بػا﵀ ك عػػن
حمراف عن ابيجعفر

قاؿ اف رجال اتي رسوؿ ا﵀

فقاؿ يػا رسػوؿ ا﵀ اننػي

نافقت فقاؿ كا﵀ مانافقت ك لو نافقت مااتيتني تعلمني ما الذي رابػ اظػن العػدك
الحاضر اتاؾ فقاؿ ل من خلق فقلت ا﵀ خلقني فقاؿ لػ مػن خلػق ا﵀ قػاؿ اي
ك الذي بعث بالحق لكاف كذا فقػاؿ اف الشػيطاف اتػاكم مػن قبػل االعمػاؿ فلميقػو
عليكم فاتاكم من هذا الوجه لكي يستزل كم فػاذا كػاف ذلػ فليػذكر احػدكم ا﵀
كحدق ك فػي فقهالرضا

اركي انه سئل العالم

عػن حػديث الػنفس فقػاؿ مػن

يطيق اف اليحدث نفسه ك اركي اذا خطر ببال في عظمته ك جبركته اك بعض صفاته
شي ء من االشياء قل ال اله اال ا﵀ محمد رسوؿ ا﵀ علػي اميرالمػؤمنين كلػي ا﵀ اذا
قلت ذل عدت الي محض االيماف ك ركي انه يأتي علي الناس زماف ال نجاة الحد
اال من تمس بدعاء الفريق فسئل عنه فقاؿ يا ا﵀ يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب
ثب ت قلبي علي دين ك عػن النبي

فػي كسوسػة الصػدر ك الػدين توكلػت علػي

الحي الذي اليموت ك الحمد ﵀ الذي لميتخذ صاحبة ك ال كلدا ك لميكن له شري
في المل ك لم يكن له كلي من الذؿ ك كبرق تكبيرا ك عػن الصادؽ
صدرؾ ك قل بسم ا﵀ ك با﵀ محمد رسوؿ ا﵀

مر يدؾ علي

ك الحوؿ ك ال قوة اال بػا﵀ العلػي

العظيم الل هم امسح عني ما احذر ثلثا بعد اف تمر يدؾ علػي بطنػ فػاف ا﵀ يػذهب
الوسوسة ك التمني عن ك عػػنه شكا ادـ علي نبينا ك اله ك عليه السالـ الي ا﵀ كثرة
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الوسوسة فامرق اف يكثر من الحولقة ففعل فزالت عنه ك عػن علي

فػي حػديث

االربعمائة اذا كسوس الشيطاف الي احدكم فليتعوذ با﵀ ك ليقل امنت با﵀ ك برسوله
مخلصا له الدين ك مػر في حديث العسكري

لدفع الشيطاف الحػوؿ ك ال قػوة اال

با﵀ العلي العظيم ك صلي ا﵀ علي محمد ك اله الطيبين انتهي.
ك اعلم اف ا﵀ سبحانه قاؿ ك اما ينزغن من الشػيطاف نػزغ فاسػتعذ بػا﵀ انػه
سميع عليم ك قاؿ انه ليس له سلطاف علي الذين امنػوا ك علػي ربهػم يتوكلػوف
فالواجب في دفعه االستعاذة با﵀ ك االيمػاف ك التوكػل ك معنػي االسػتعاذة اف تتوجػه
الي ا﵀ سبحانه حتي يستنير نفس بنػور التوحيػد فتحتجػب بشػعاع نػورق فاليقػدر
الشيطاف اف يدنو من ك يحترؽ بشعاع نور التوحيد ك اال فلمتكن مسػتعيذا فااليمػاف
الذي هو فػي االخػري هػو االسػتعاذة ك االيمػاف هػو حػرز ا﵀ الحريػز ك حصػن ا﵀
الحصين ك ذماـ ا﵀ التي التخفر ك حجابه الذي اليهت ك حبل ا﵀ المتين ك جوار ا﵀
المنيع فلو تصور نفس بصورة االيماف ك حدكدق هرب من الشيطاف ال محالػة فػاذا
اردت االمتناع من كيدق ك شرق ك التنزق عن خبثه ك التقػدس عػن حديثػه ك كسوسػته
فتحصن بحصن االيماف ك ل ػذ بجػدار االذعػاف ك تػذكر حػدكد االيمػاف ك جميػع مػا
ذكركا سالـ ا﵀ عليهم هػو مػن هػذا البػاب اال انهػم اجػابوا كػل احػد بمػا يتحمػل ك
يقتضيه حاله ك اما انت اذا كمػل فيػ المعػارؼ ك عرفػت حػدكد االيمػاف ك الينبفػي اف
يخفي عن شيء ك اليتقػي منػ فقػل اذا عػرض فػي قلبػ شػيء ال الػه اال ا﵀ محمػد
رسوؿ ا﵀ ك علي ك احدعشر من كلدق اكلياء ا﵀ اكالي من كاالهم ك اعػادي مػن عػاداهم
صلوات ا﵀ ك سالمه عليهم ك اختالؼ االذكار من باب مػا ركي انكػم تلقنػوف موتػاكم
بالاله اال ا﵀ ك نحن نلقن موتانا محمد رسوؿ ا﵀ انتهي فالشيعة ينبفػي اف تلقػن موتاهػا
علي ك احدعشر من كلدق اكلياء ا﵀ ك ينبفي لمواليهم اف يلقنوا موتاهم اكالي مػن كاالهػم
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ك اعادي من عاداهم فافهم اف كنت تفهم ك هذا هو التوكل الحق ك االستعاذة الصدؽ.
ك اعلم انه لما كاف عرصة الوسو سة عرصػة الخيػاؿ فػاالنجح فػي طردهػا مػا
كاف في عرضها ك هو الذكر النفسػي الػذي يشػفل الػنفس ك اليػدعها تتوجػه الػي
غيرق ك ذل اف النفس اذا تعودت اف تحد ث نفسها مع اشػتفاؿ لسػانها ك جوارحهػا
بالذكر ك االعماؿ التنتفع بالذكر اللساني فاللسػاف يشػتفل بالػذكر ك هػي تػذهب
حيث شاءت فالتنتفع به.
ك اف قلت سبب عدـ االنتفاع عدـ التوجه فلو توجه االنساف الي الذكر منع من
الوسوسة قلت اف الكالـ كل الكالـ في تحصيل التوجه فهو غاية المراد فلو امكنه
التوجه لكاف بنفسه كافيا له ك لكن الداء العضاؿ في اف الوسػاكس اذا اسػتولت تمنػع
النفس عن التوجه ك تصير النفس كالدابة الشموس التمشي في الطريق ابدا ك تريػد
اف تركض ابدا في التالؿ ك الوهاد ك تقتحم في كػل كاد ك العقػل المسػكين كراكػب
ضعيف عليها اليقدر علي امساؾ لجامها ك ال صرفها عن تل المهالػ ففايػة المػراد
في تدبير تصرؼ النفس عن عادتها ك شماستها ك ال دكاء لها اال الذكر الخفػي الػذي
يشفل النفس ك يصورها بصورته ك يوجهها اليه فالتقدر علي الشماسة ك االنحػراؼ
يمينا ك شماال اذ ماجعل ا﵀ لرجل من قلبين في جوفه ك التباؿ اذا لميكن ل في اكؿ
االمر توجه اذ لما انصرفت النفس عن التوجه الي الصور الباطلة ك تصورت بصػورة
الحق سهل عليها التوجه من اللفظ الي المراد.
ك اعلم انه البد في دفع الوساكس من ادامة الذكر ك اكثػارق حتػي يفلػب علػي
النفس ك تنسي عادتهػا فانػ لسػت اعظػم مػن ابيػ ادـ صػفي ا﵀ ك قػد امػر لػدفع
الوساكس باكثار الحولقة فالبد من االكثار ك حدق تعود النفس ك نسياف الوسوسػة ك
التستوحش فانها سريعة التعود ك تترؾ شماسػتها سػريعا نعػم تتفػاكت النفػوس فػي
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اسػػتحكاـ االحاديػػث ك ضػػعفها فالسػػال اذا عرضػػه كسوسػػة تػػزكؿ بػػادني ذكػػر ك
المبتدي البد له من مداكمػة ك انمػا يبلػغ اعتيػاد الػنفس بالػذكر مبلفػا التقػدر علػي
التحديث في المناـ فضال عن اليقظة فيكوف حديث نفسها في المناـ ايضػا الػذكر ك
تريها تداكـ الذكر في اليقظة ك المناـ ك لػذل قلنػا لالخػواف اال اف نفوسػكم عػوادة
فعودكها بالخير ك اف ا﵀ جبل خلقه جبلة يسهل عليها الطاعة ك التباين الطاعػة ابػدا ك
التعاديها يريد ا﵀ بكم اليسر ك اليريد بكم العسر ،ماجعل علػيكم فػي الػدين مػن
حرج ك اليكلف ا﵀ نفسا اال كسعها فالفطرة االلهية الكونية فطرة عوادة اف عودتهػا
بالخير تعودت حتي تطبعت عليه ك اف عودتها بالشػر تعػودت حتػي تطبعػت عليػه ك
الحوؿ ك ال قوة اال با﵀.

فصل :اعلم اف الخياؿ مشعر كلي في حدق يبصر االلواف ك االشكاؿ الدهرية ك

يسمع اصواتها ك يستشم ركايحهػا ك يػذكؽ طعومهػا ك يلمػس كيفياتهػا ك هػو مشػعر
كاحد ك الجل ذل تدرؾ بخيال ما تدرؾ بجميع حواس الظػاهرة ك لربمػا تصػور
في الحس المشترؾ بصورة هذا البػدف بعينػه بجميػع اعضػائه ك جوارحػه فيكػوف ذا
عين ك اذف ك انف ك فم ك يد ك رجل ثم يظهر قواق من كل عضو مشاكل فيري بعينه ك
يسمع باذنه ك يستشم بانفػه ك يػذكؽ بلسػانه ك يلمػس باخماسػه ك هكػذا كمػا تػري
نفس في المناـ ك لكن الخياؿ بنفسه مدرؾ كلي فانه هو الذي يدرؾ من كػل ذلػ
ك لما كاف معتادؾ باف تكلم بلسانه ك تنظر بعينه الي شيء مقابل كما انػ تػتكلم مػع
زيد ك تنظر اليه ك لعل تتكلم مع زيد ك تتوجه الي جدار فلربما يذكر بلسانه الفيبػي
اك يصفي الي الذكر باذنه الفيبية ك لكػن عينػه الفيبيػة متوجهػة الػي غيػر المخاطػب
بالذكر ك الموصوؼ به كأف تنظر الي عمرك ك تقوؿ يا زيد اك تنظر الي قاعد ك تقوؿ
يا قائم فكثيرا ما يتفق اف النفس بعينها الفيبية تنظر الي غير مخاطبهػا ك تػتكلم بشػيء
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اخر فتذكر ا﵀ ك هي متوجهة الي غير ا﵀ من ساير خلقه ك البػد مػن تػدبير يصػرؼ
نظرها ايضا عن غير مطلوبها كما دبرنا فػي صػرفها عػن احاديثهػا ك مػن البػديهي اف
ذل ايضا كالحديث اليشفلها عما توجهت اليه اال جاق فػي عرضػه يمكنهػا التوجػه
اليه ك االشتفاؿ به ك هذا هو القسم اآلخر من الذكر النفسي فانه لو تمثل ل زيد فػي
خيال تقوؿ ذكرت زيدا ك اذا خطر ببال اسمه تقوؿ ايضػا ذكػرت زيػدا فحضػور
مثاؿ زيد في خيال ذكرق بل هو اعظم الذكر ك اكبرق ك اكالق ك اشهاق بل هو الػذكر
االصلي ك الذكر اللفظي االسمي ذكر ظلي كصفي له ك ان ي ك ان ي ك ذل بحػر ضػل
فيه السوابح ك شرح حقيقة ذل مما يطوؿ به البياف ك يضيق الصدر بتبيانه ك اليضػيق
بكتمانه ك لكن لما كاف هذق المسئلة ال مبي ن لها علي كجه االرض غيرنا فيما اعلػم ك
لميبي نها المشايخ

اال في زكايا كالمهم ك لميعثر عليه احد مػن تالمػذتهم فبقػي

في كسر الخفا ك انا اآلف حيراف ك ما اجاد شعر دي الجن:
اصػػبحت جػػم بالبػػل الصػػدر

ك ابيػػت منطويػػا علػػي جمػػر

اف بحػػت يومػػا طػل فيػػه دمػػي

ك لئن كتمت يضيق به صدري

رأيت اف ابين ذل بحيث يطلع عليه من كتب له ك سبقت له من ا﵀ الحسني ك
يعمي عنه االجنبي ك الحوؿ ك ال قوة اال با﵀ فاف فهمته فانت انت فاني افرقه تفريقػا
ك امزقه تمزيقا اذ هو مخزف الحكماء ك مخبأ العلماء فابين ذل في ضمن عنوانات.

تلويح اعلم اف ا﵀ سػبحانه احػد غيػر مفتقػر الػي مكػاف ك ال زمػاف ك هػو غيػر

محدكد بحد ك الزـ جميع خلقه التثنية ك المكاف ك الزماف ك الحد فكل خلقه في حدق
ك مقامه موجود ك في غيرق معدكـ الف ا﵀ الذي خلقه ال من شػيء الزمػه حػدق ك هػو
تأكيل قوله تعالي ك لكل منا مقاـ معلوـ فلما كاف لكل خلق حػد اخػذ مادتػه مػن
ذل الحد ك كذا صورته ك ليس له من غير ذل الحد مػادة ك ال صػورة ك ال كجػود ك
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الماهية ك لما كاف الوجود اكؿ اذكار الشيء ك لػيس لػه قبلػه تحقػق ك ال كجػود ك مػا
فوقه معدكـ امكاني ليس له من جنس ما فوقه رتبة ك ال مشعر ك ليس لػه ادراؾ فيمػا
فوقه بوجه من الوجوق ك ال تجػويز مػن التجػويزات ك ال احتمػاؿ مػن االحتمػاالت ك
الاعتبار من االعتبارات ك ال بخائنة من االشارات ك اليقدركف علي التعبير عنػه بالعبػارات

ك اليوم ـ ݘ ـون اليه بالكنايات ك ذل بحر ضل فيه السوابح اذ اكثر الناس علي انهػم يقػدركف

علي ادراؾ العالي اذ اغلب مػدركات النػاس خياليػة ك كػاف مشػاعرهم مختصػة بهػا
فيحسبوف العالي اذا سمعوا به انه كالسػماء ك هػم ادنػي منػه كػاالرض فيػركف انهػم
يدركوف السماء فينكركف اف الداني كيف اليقدر علػي درؾ العػالي ك هػم غػافلوف
من اف السماء ك االرض كلتيهما جسػم ك العػين مػن سػنخهما ك فػي عرصػتهما ك فػي
عرضهما فليس من باب ادراؾ العالي بل اف شئت اية ادراؾ الداني للعالي فانظر في
ان تقدر اف تػري العقػوؿ بعينػ اـ ال ك تسػمع الػركح باذنػ اـ ال ك تشػم الػنفس
بانف اـ ال ك تقدر اف تبصر الملئكة ك الجػن اـ ال ك مػنهم مػن يظػن انػه يمكػن درؾ
الذات بالوجه فنسأله أتقدر اف تصل الي الػذات بسػبب الوجػه فيقػع ادراكػ علػي
الذات بعينها اـ ال فاف قاؿ نعم فقد كذب قوؿ علػي

انما تحد االدكات انفسػها ك

تشير اآلالت الي نظائرها ك مػدارك ليسػت مػن جػنس الػذات فكيػف تقػع علػي
الذات ك لو بسبب الوجه ك اف كنػت التتجػاكز الوجػه فتػدرؾ الوجػه ال غيػر ك درؾ
الوجه بالذات غير درؾ الذات ففي الكافي بسندق عن منصػور بػن حػازـ قػاؿ قلػت
البيعبدا﵀

اني ناظرت قوما فقلت لهم اف ا﵀ اجل ك اكرـ من اف يعرؼ بخلقه

بل العباد يعرفوف با﵀ فقاؿ رحم ا﵀ انتهي ك منهم من ترقي عن ذلػ ك زعػم انػه
يصل الي ا﵀ ك يتصل به فيت حد معه فالجل ذل يدعوف االلوهية ك يقولػوف انػا ا﵀ ك
ليس في جبتي سوي ا﵀ نعوذ با﵀ من بوار العقػل ك قػبح الزلػل ك بػه نسػتعين ك مػن
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ذل يقوؿ مرشدهم لمريدق ان مبتدئ ك لمتصػل الػي ا﵀ ك التقػدر علػي التوجػه
اليه ك اني قد كصلت اليه ك ات حدت به فتوجه الي ك اعبدني اذ يمكن التوجه الػي ك
الوصوؿ فالواجب اف تفني اكال في الشيخ حتي تفنػي فػي ا﵀ فيػأمركف مريػدهم اف
يصور صورة المرشد اماـ كجهه اك في قلبػه ابػدا فػي صػلوته ك غيرهػا ك يوقػع عليػه
االذكار ك يقصدق باال ا﵀ ك باياؾ نعبد ك اياؾ نستعين فمن محض توجهه الي مرشدق
يسمونه موحدا خالصا ك اليعلموف لعنهم ا﵀ اف ا﵀ سبحانه اليتصور بالتخطيطػات ك
للمػدرؾ ك المػدرؾ
اليتحيز في مكاف ك اليحاط بادراؾ االنساف ك كل مدرؾ محاط
ه
اعظم منه ك اف الخلق الفاني اليت حد مع ا﵀ ك اليصل اليه ك لو كاف خاتم االنبيػاء فانػه
ماعرؼ ا﵀ حق معرفته اال من حيث كصف نفسه له ك انه لميصل الي ا﵀ ك لميت حػد
به ك اليجوز عبادته ك تصويرق في القلب ك ايقػاع الخطابػات اليػه ك اف هػذا اال عبػادة
صنم نحتوق علي هواهم أالتري اف المريد مسلط علي صػورة المرشػد فػي ذهنػه اف
شاء كبرها ك اف شاء صفرها ك اف شاء حركها ك اف شاء سػكنها ك اف شػاء سػودها ك اف
شاء بي ضها فاف هي اال صنم ينحته ك يعبدق ك كل ذل متفرع علي اصلهم غير االصيل
كحدة الوجود ك قولهم لعنهم ا﵀:
ك انػػػا عينػػػه فػػػاعلم

اذا مػػػا قلػػػت انسػػػانا

فكن حقا ك كن خلقا

تكػػن بػػا﵀ رحمانػػا

ك قولهم:
انظر فمارأيت سوي البحػر اذ رأيػت

مػػوج بػػدا ك منػػه بػػدا فيػػه مػػا بػػدا

ك ذل كله شرؾ ك كفر عند اؿمحمػد

فػانهم يقولػوف رجػع مػن الوصػف الػي

الوصف ك عمي القلب عن الفهم ك الفهم عن االدراؾ ك االدراؾ عن االستنباط ك داـ
المل في المل ك انتهي المخلوؽ الي مثله ك الجأق الطلب الي شػكله ك هجػم بػه
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الفحص الي العجز ك البياف علي الفقد ك الجهد علي اليأس ك الػبالغ علػي القطػع ك
السبيل مسدكد ك الطلب مردكد دليلػه اياتػه ك كجػودق اثباتػه ك معرفتػه توحيػدق ك
توحيدق تنزيهه من خلقه ك يقولوف كل موهوـ موصوؼ ك ا﵀ سبحانه فات الػوهم
نيله ك جاكز الفاية قدرق ك الظن حقيقته ك االغيار كنهه ك القياس عظمتػه ك التشػبيه
تنزيهه اذ كل مشعور به غيرق ك كل متصور له سواق الي غير ذل من االخبار ك مػن
راجعها عرؼ ذل بال غبار اف مذهب اهل البيت

اف كنه ا﵀ تفريػق بينػه ك بػين

خلقه ك غيورق تحديد لما سواق ك اف كل ما ميزتموق باكهامكم فػي ادؽ معانيػه فهػو
مخلوؽ مثلكم مردكد اليكم فمذهب الصوفية ك اصحاب كحدة الوجود ك مصػوري
صورة المرشد ك عبادتها حتي يفني المريد فيها ليس من مػذهب اؿمحمػد
طػػريقتهم اسػػاس فػػي مقابلػػة اهػػل البيػػت

ك اف

ك مضػػادة لهػػم ك اصػػلها مػػن مػػذهب

النصاري ك قولهم بوحدة الوجود ك كوف عيسي هو ا﵀ الجل ذل ك اصل التصػوؼ
ك لبس الصوؼ ك السياحة ك الطلب ك ترؾ التزكج ك الرهبانية ك السػير فػي الفلػوات
جا ء من طريقتهم فسري في االسالـ فتري هػذق القلنػدرين ك الػدراكيش ك السػياح
طالبين للحق علي قولهم في االسػالـ علػي حػذك طػريقتهم ك جميػع ذلػ زخػرؼ
القوؿ غركرا ك لتصفي اليه افئدة الذين اليؤمنوف باآلخرة ك ليرضوق ك ليقترفػوا مػا
هم مقترفوف ك بينهم ك بين اؿمحمد

بوف بعيد ها اخبارهم ك اثػارهم ك احػوالهم

ك زهدهم ك كرعهم ك عباداتهم ك بكاؤهم ك خوفهم ك شدة رياضػاتهم مسػطورة فػي
اخبارهم فلنتجد احدا منهم صاحب بوؽ ك خالخل ك اساكر ك عقاؿ ك تػاج ك خرقػة
ك ال صاحب طار ك طنبور ك دؼ ك رقص ك غلماف ك اشعار ك ذكر جلي ك غشي ك زبد
ك صفق ك صياح ك طفرات ابدا ابدا ك اي دليل اكضح مػن ذلػ علػي بطػالف طريقػة
المتصوفة خذلهم ا﵀ فاف شئت النجاة فاحذر عقايدهم ك سننهم ك ادابهم ما اليوافػق
﴿﴾351

طريقة اهل البيت

ك اليساعدق كتاب ك ال سنة ك ال دليل عقل مستنير.

تللويح اعلم اف ا﵀ سبحانه خلق الخلق حيث خلقهم من غير فاقة منه اليهم بػل

خلقهم كرما ك جودا فخلقهم بحيث يت هأت ي منهم افعاؿ ك اكصاؼ فػامكن بهػا فػيهم ك
جعلها في قوتهم ثم خلق الخراج تلػ القػوي عػن ذلػ االمكػاف اسػبابا سػماكية ك
ارضية ك عرضية ك جعل تل االسباب االت صنعه ك ايدي مشيته ك اكماـ ارادته بهػا
يمدهم ك يعينهم علي اخراج تل القوي من كمونهم ك لوال اصحاب مشيته لميقػدر
احد علي فعل شيء فبعد ذل بعث اليهم الرسل ك انزؿ عليهم الكتب ك كلفهػم بمػا
امكن به في كينوناتهم ك جعله في قوتهم القريبة ك لميكلفهم بفير ذلػ مػثال اف ا﵀
سبحانه لما خلق زيدا ك امكػن فيػه بالقيػاـ ك القعػود ك االقبػاؿ ك التػولي ك الحركػة ك
السكوف امرق ببعضها ك نهاق عن بعضها ك اما ما لميمكن به فيه كصػيركرته حجػرا اك
مدرا اك الطيػراف اك طػي االرض ك شػق القمػر اك غيػر ذلػ ممػا لػيس فػي قدرتػه ك
لميخلق في قوتػه فلميكلفػه بػه ابػدا ك التسػتخرجه منػه االسػباب الحاملػة للمشػية
فكيف يكلفه بما لميتعلق به مشػيته ك لميتهيػأ اسػبابه ك لميمكػن بػه فػي امكػانهم ك
التكليف به خالؼ العدؿ ك الجود ك الكرـ ك اللطف ك اليصدر ذل منه تعػالي عمػا
يقوؿ الظالموف علوا كبيرا ك ذل قوله ك ما انا بظالـ للعبيد ك تأكيل قولػه معػاذ
ا﵀ اف نأخذ اال من كجدنا متاعنا عندق ك قوله ك اليكلف ا﵀ نفسا اال كسػعها ك
اليكلف ا﵀ نفسا اال ما اتيها ك قوله يريد ا﵀ بكم اليسر ك اليريد بكم العسر
ك قوله ماجعل عليكم في الدين من حرج ك مع ذلػ فمػن حصػل لػه عػذر فيمػا
امكن به فيه نوعا عذرق ا﵀ فركي اف ا﵀ عزكجل امر ك نهي فمن كاف له عذر عذرق
ا﵀ ك ركي كلما غلب ا﵀ علي امرء فهػو اكلػي بالعػذر ك هػو موضػوع عػنهم ك مػن
المرفوعات عن هذق االمة ما اليطيقوف ك ما اليعلموف ك ما اكرهوا عليه ك ما اضػطركا
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اليه ك النسياف ك امثاؿ ذل فتبين اف ا﵀ سبحانه يسأؿ العبػاد عمػا كلفهػم ك اليسػألهم
عما قضي عليهم ك لميكلفهم اال بما جعل في امكانهم ك قوتهم ك اليمكن فيهم اال مػا
يمكن بين طرفيهم فافهم راشدا.

تلويح اعلم اف هذا العالم اي عالم االجساـ مبػدؤق العػرش ك منتهػاق الفػرش ك

كلها جسم ك الجسم المطلق صادؽ علي كل ذرة ذرة من عالم االجساـ يعطيها اسػمه
ك حدق ك كل كاحد من هذق االجساـ مركب من مادة ك صورة مادته حصة من الجسم
ك صورته ما مي ز به عن غيرق فهذق االجساـ مميػزة عرشػها غيػر كرسػيها ك همػا غيػر
افالكها ك هي غير ارضها بل كل ذرة غير ذرة اخري مباينة عنها بينونة عزلة خارجػة
عن حدكدها ك لها كضع بالنسبة اليها ك اما الجسم المطلق فليس له كضع بالنسبة اليهػا
ك ليس بداخل فيها دخوؿ شيء في شػيء ك ال خػارج عنهػا خػركج شػيء عػن شػيء ك
اليقاؿ له غيرها ك غيورق تحديد لما سواق فليس لها دركه بمدرؾ من مداركها ك التقػدر
علي االشارة اليه بالة من اآلالت ك التقابله بحيث من حيوثها ك ذل ما اردنا ايرادق.

تلللويح اعلػػم اف زيػػدا لػػه حقيقػػة كحدانيػػة بالنسػػبة ك هػػي مبػػراة عػػن جميػػع

السبحات التي غير ما هي به هي ك هي الػنفس القدسػية التػي لػه ك هػو بهػا هػو ك لػه
مراتب خارجة عن ذاتهػا مػن نفسػه الحيوانيػة العارضػية ك مػن نفسػه النباتيػة ك مػن
جماديته العارضيتين ك هذا الزيد المحسوس بدف جمادي عرضي ك في جوفػه بػدف
نباتي عرضي ك فػي جوفػه بػدف حيػواني عرضػي ك كلهػا خارجػة عػن ذات زيػد ك
حقيقته ك هي في عالم الدهر التدرؾ باالبصار ك التمثلها دقايق االفكػار ك لػ ايضػا
هذق المراتب ك اذا اردت مخاطبػة زيػد تقابػل بػدن الجمػادي ببدنػه الجمػادي ك
لعلػ تصػػافحه بوضػػع يػػدؾ الجماديػػة فػػي يػػدق الجماديػػة ك تقب لهػػا بوضػػع شػػفت
الجمادية علي يدق الجمادية ك تقابل بدنه النباتي ببدن النباتي فتميػل اليػه بطبعػ
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في بدن الجمادي ك تقابل بدنه الحيواني ببدن الحيواني فتنظر اليه ك تصفي اليػه
ك تلمسه ببدن الحيواني في بػدن النبػاتي فػي بػدن الجمػادي ك تقابػل حقيقتػه
بحقيقت فتميل اليه ك تكل مػه ك تحب ػه ك تهػواق فػي بػدن الحيػواني ثػم النبػاتي ثػم
الجمادي ك في جميع هذق االحواؿ صافحته ك ملت اليه ك رأيتػه ك سػمعته ك كل متػه ك
احببته بال ش ك بال ريب فلميتجاكز شيء من من رتبتػه ك مقامػه ك لمتخلػق علػي
غير ذل ك لمتجبل علي غير هذق الصفة ك كما انت جئت فػي جميػع المراتػب جػاء
زيد ايضا في جميع المراتب ظاهرا محسوسا ك انت تقوؿ لػه يػا قػائم ك يػا قاعػد ك يػا
متحػػرؾ ك قػػد انتصػػب اعضػػاء بدنػػه الجمػػادي ك اجتمعػػت ك انتقلػػت اعضػػاء بدنػػه
الجمادي البتة ك تقوؿ له كبرت ك ذبلت ك نموت ك قد صػدر جميػع ذلػ مػن بدنػه
النباتي ك تقوؿ له نظرت ك سمعت ك رضيت ك غضبت ك قػد صػدر جميػع ذلػ مػن
بدنه الحيواني ك تقوؿ علمت ك احببت ك ادركت ك قد صدر جميػع ذلػ مػن بدنػه
االصلي ك حقيقته ك انت تضيف كل ذل اليػه بػال اكتػراث ك اف كػل ذلػ لمػا انػه
الظاهر بها ك المحرؾ لها ك المستعمل اياها ك الفاعل منها ك انها االته ك ادكاته ك هي له
كالمراة في الحكاية ك كاآللة في يد الصػانع ك كالػدخاف عنػد النػار ك كالميػت بػين
يدي الفساؿ ك كالظل للشاخص فليست معه بشيء ك هو اظهر منها فيها بسبعين مػرة
بل باربعة ك ثلثينالفا ك ثلثمائة مرة فهي مستهلكة في ظهورق خفيػة فػي تؤللػؤ نػورق
فماصافحت اال زيدا ك مارأيت اال زيدا ك الكلمت اال زيدا ك ال احببت اال زيدا ك هذا
من اعجب العجائب.
ك اعلم انه فرؽ كثير بين بدف زيد ك عضو زيد ك بدف الفير بالنسبة الي زيد امػا
بدف زيد فانه حاؾ جميع شئونه ك اطوارق الظاهرة في الزماف اليفادر منػه شػيئا ك امػا
عضو زيد فهو يحكي شأنا من شئوف زيد الظاهر في الزماف بواسطة القلب ك اما بدف
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غير زيد فاليحكي زيدا الل هم اال اف يكوف االمر كالجسػم المطلػق ك سػاير االجسػاـ
فاف كل جسم جسم يحكي الجسم المطلق كما اف المجموع يحكي بال تفػاكت نعػم
مواد االشياء بانفرادها ك صورها بانفرادها التحكي الجسم فػاف الجسػم مركػب مػن
المادة ك الصورة ك يصدؽ علي كل مركب.

تللويح اعلم انه ال افتخار لجسم من االجساـ علي اآلخر بحكايتػه الجسػم فػاف

جميع االفراد الطيبة ك القذرة تحكي الجسم الكبيرة ك الصفيرة ك الوضيعة ك الشريفة
ك انما االفتخار في الصفاء ك الرقة ك الخفػة ك االسػتعالء ك سػرعة الحركػة ك العظػم ك
هي الوجود الشرعي فال جسم اعظم من العرش ك اعلي منه ك اخػف ك ارؽ ك اصػفي
فالشرؼ كل الشرؼ ك الفخر كل الفخر له ك له العلو االعلي فوؽ كل عاؿ ك الجالؿ
االمجد فوؽ كل جالؿ كل شريف دكف شرفه كضيع ك كل عزيز دكف عزته ذليػل ك
هكذا له الرفعة في جميع الحيوث فظهر فيه مما احتواق الجسم ما لميظهػر مػن غيػرق
البتػة فكمػاالت الكلػي ك معانيػه ك انػوارق غيػرق ك حكايػة الكلػي كحػدها التػػوازي
حكايته ك حكاية انوارق ك معانيه ك ظواهرق ك هيهنا فاز السابقوف ك هلػ المتخلفػوف
فافهم فقد ركي اف المؤمن ملجم.

تلويح اعلم اف ا﵀ سبحانه خلق كل شيء من مخلوقاته في حد ك مقػاـ خػاص

به ك هو تأكيل قوله تعالي ك لكل منا مقاـ معلوـ ك قوله عزكجل ك لكل درجات
مما عملوا

ماتري في خلق الرحمن من تفػاكت ك مػا خلقكػم ك البعػثكم اال

كنفس كاحدة ك قد علم اكلوا االلباب اف االستدالؿ علي مػا هنالػ اليعلػم اال بمػا
هيهنا ك ذل انها اثر االمر ك ما امرنا اال كاحدة فمن ذل البدف فقػد خلػق ذا احنػاء ك
كصوؿ ك اعضاء ك فصوؿ ك رأس ك رجل ك يمين ك يسار ك كجه ك ظهر علػي مػا تػري
فخلق في عالم االجساـ المجانس له فهو ايضا له سماء عليا ك ارض سػفلي ك شػرؽ ك
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غرب ك شماؿ ك جنوب علي ما تري ك لو قطعت النظر عن ركح الجسم ك نظرت الي
محضه تراق اذا كجه كجهه الي المشرؽ فالبد ك اف يول ي ظهرق المفػرب ك بػالعكس
ك اذا كجه الي الشماؿ فالبػد ك اف يػول ي ظهػرق الجنػوب ك بػالعكس ك اذا كجػه الػي
السماء فالبد ك اف يولي ظهرق االرض البتة ك البد له من ذل فهو مضػطر الػي ذلػ
مجبوؿ عليه لميؤت غيرق ك لميسعه سػواق ثػم لػه عػين تػدرؾ االلػواف ك االشػكاؿ ك
التػػدرؾ فػػي الحقيقػػة اال االضػػواء المنصػػبفة ك اذف تػػدرؾ االصػػوات ك شػػم يػػدرؾ
الركايح ك ذكؽ يدرؾ الطعوـ ك لمس يدرؾ الكيفيػات الخاصػة اليتػأت ي مػن كاحػد
منها غير ما جبل عليه ك اكتيه ك اليسعه سواق ك قد عرفػت اف ا﵀ تعػالي عػن مجانسػة
مخلوقاته ك تقدس عن مماثلة مذركءاته فليس بسماكي ك ال ارضػي ك ال شػرقي ك ال
غربي ك ال شمالي ك ال جنػوبي ك ال ضػوء ك ال صػوت ك الريػح ك ال طعػم ك ال كيفيػة
ملموسة فقد عجزت االجساـ بذل عن دركه في الػدنيا ك اآلخػرة ك قػد قػاؿ ك هػو
اصدؽ قائل التدركه االبصار ك هو يدرؾ االبصار ك هو اللطيف الخبير ك قاؿ ك
هو اعػدؿ حكػيم اليكلػف ا﵀ نفسػا اال مػا اتيهػا ك قػاؿ اليكلػف ا﵀ نفسػا اال
كسعها ك قاؿ ك هو اعلم المخبرين ماخلقت الجن ك االنػس اال ليعبػدكف ك مػن
خلقه الجسم فخلقه للعبادة ك البد في العبادة من التوجػه الػي المعبػود ك قػد عرفػت
امتناع مقارنة الجسم معه ك مقابلته له فاصطفي ا﵀ الرءكؼ الػرحيم العلػيم الحكػيم
جهة من الجهات التي هو فيها فجعلها جاهه ك اضافه اليه ك بني فيهػا بيتػا ك نسػبه الػي
نفسه فجعله علما لتل الجهة ك اية لذل الجاق ك ذل اف البيت لػو كػاف بنفسػه قبلػة
لبطل صلوة المستعلي علػي ابػيقبيس اك المتسػفل تحػت بئػر عميقػة ك الحػاؿ انهػا
صحيحة الف القبلة تل الجهة من تخػوـ االرض الػي اعنػاف السػماء ك البيػت عالمػة
الجهة فاذا رفع البيت ك خرب تكوف القبلػة باقيػة ك يصػلي الػي الجهػة ك هػي القبلػة
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فالبيت كناية عن الجهة فهو قبلة الهل المسجد النهم يشاهدكنه عيانا ك اما اهل مكػة
فاليشاهدكف الكعبة فجعل قبلتهم المسجد الحي بوجود البيػت فيػه المشػتعل بنػارق
المتشرؼ بشرفه فالبيت اذا بمنزلػة القلػب ك المسػجد بمنزلػة البػدف الحػي بحيػوة
القلب فكله يحيي بالحيوة النافذة من القلب فالمسجد ظاهر الكعبة ك القائم مقامها ك
خليفتها ك المؤدي عنها الي اهل مكة فهم يصلوف الي المسجد ال الجل المسػجد مػن
حيث انه مسجد بل الجل كوف الكعبة التػي هػي قبلػة االسػالـ فيػه ثػم تحيػي مكػة
بحيوة المسجد ك تتشرؼ بشرفه ك تشتعل بنػارق ك تصػير جاهػا ك قبلػة الهػل الحػرـ
المحجوبين عن رؤية المسجد فاذا مكة قبلتهم ال من حيث انهػا مكػة بػل مػن حيػث
المسجد ال من حيث انه مسجد بل من حيث الكعبة ك في الحقيقػة ال مػن حيػث انهػا
كعبة بل علي ما يأتي فاذا حيي الحرـ بحيوة مكة ك اشتعل بنارهػا ك تشػرؼ بشػرفها
صار قبلة الهل الدنيا ك انما اكتفي بالحرـ ليكوف حدا محدكدا ك جهػة معركفػة ك اال
ففي الحقيقة يشتعل بنار الحرـ كل شطر ك كل جهة ك كػل مػا بينػ ك بينػه ك يحيػي
بحيوته ك يتشرؼ بشرفه حتػي انػ لػو كنػت فػي مسػجد بلػدؾ يكػوف المحػراب
مشتعال بنار الحرـ حيػا بحيوتػه متشػرفا بشػرفه فالتتفػل اليػه ك التوليػه ظهػرؾ فػي
الصلوة ك تبطل اذا كل يته دبرؾ ك تذبح اليه ك التجامع في تجاهه ك التبػوؿ اليػه ك كػل
ذل الجل اشتعاله بنار الحرـ ك لو بوسائط ال الجػل نفسػه أالتػري انػ لػو ذهبػت
كراء الجدار جدار قبلة المسجد كجب اف تولي المحراب دبرؾ في الصلوة ك توليػه
دبرؾ حاؿ الذبح ك تتفل اليه ك ال حرمة لػه ابػدا فجميػع ذلػ الشػرؼ الجػل رؤيػة
الحرـ فيه ك ما اشبه ذل بنظرؾ الي السػراج فمػن حيػث نظػرت الػي السػراج فػاف
رأيت السراج كاف بين ك بينه نيرا ك اف كليته ظهرؾ اظطلمت ك اما اذا تقدمت علػي
جزء فلو توجهت الي ذل الجزء اظطلمت فان حينئذ بينه ك بين السػراج بالجملػة
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متي ما رأيت السراج فبين ك بينه نير ك له شرؼ النور ك اف لمتر السراج فػال شػرؼ
له ك ال نور كذل اذا كاجهت الػي جػدار اك جهػة ك رأيػت فػي تجاهػ الحػرـ فلػه
شرؼ القبلة ك يجب حرمته ك اال فال شرؼ له البتة فعلي هذا جعل الحرـ قبلة الػدنيا
معركفػػا مش ػهورا ك سػػاير الجهػػات حكػػاة ك ركاة عنػػه ك ال شػػرؼ فيهػػا بخصوصػػها
بخالؼ الحرـ فله شرافةما شرفه ا﵀ بهػا حيػث اتخػذق حرمػا امنػا ك نهػي اف يصػاد
صيدق ك يختلي خالق ك كذل بالطريق االكلي مكة ك المسػجد ك الكعبػة فلكػل مػن
هذق االربعة فضل علي حسب درجته ك اف كاف فضل الحرـ بسبب مكة ك فضل مكة
بسبب المسجد ك فضل المسجد بسبب الكعبة لكن هذق االربعة مما نػوق ا﵀ باسػمها
ك شرفها ك عظمها ك كرمها ك فضلها علي ساير الجهات ك االمكنة فهػذق االربعػة جػاق
العػػالم معلومػػة مشػػهورة معركفػػة محػػدكدة فػػي العػػالمين ك امػػا سػػاير المحاريػػب ك
الجدراف ك الجهات فكلها شريفة اف رأي الحػرـ فيهػا ك كانػت كاسػطة بينػ ك بػين
الحرـ ك اال فال فانت اشرؼ منها اف كنت الواسطة.
فبعد اذ عرفت ذل فاعلم اف ا﵀ لما خلق كمػا عرفػت ك كػاف كمػا ذكػرت
اصطفي الكعبة من بػين اجػزاء االرض فجعلهػا جاهػه ك كجهػه الػذي بػين ظهرانػي
االرضين ك خليفته ك القائم مقامه ك ظاهرق في االرض فجعل التوجه اليها توجها اليػه
ك رفع اليد اليها رفعا اليه ك القياـ بين يديها قياما بين يديه ك الركوع اليها ركوعا اليػه ك
السجود اليها سجودا اليه كما سجد نبي ا﵀ يعقوب ك زكجته ك بنوق كلهم ليوسف ك
هو نبي ا﵀ المعصوـ الذي اليشرؾ با﵀ طرفة عين ك لكن اتخذ يوسف جهة العبػادة
ك سجد شػكرا ﵀ النػه رأي يوسػف حيػا صػحيحا ك عػرؼ انػه عبػد صػالح شػريف
معصوـ منقطع الي ا﵀ معرض عما سواق فاتخذق جهػة كمػا تسػجد الػي المحػراب ك
لست متخذا المحراب الها ك انما تأخذق جهػة سػجدت اذ بػدن ذك كجػه ك ظهػر ك
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مفاصل التلتوي اال الي جهة كجه فالبد ك اف تسػجد الػي جهػة فخيػر الجهػات مػا
رأي الحرـ فيه النه مشرؼ مكرـ من ا﵀ ك كذل اتخذ يعقػوب نبػي ا﵀ المعصػوـ
عن الشرؾ يوسف عبد ا﵀ ك نبيه جهة لسجدة بدف اليلتػوي مفاصػله اال الػي جهػة ك
اي حجر ك مدر كاف اشرؼ من يوسف ك اي جهة اشرؼ من جهة هو فيها ك اف كػاف
ا﵀ كما قاؿ اينما تولوا فثم كجه ا﵀ فاذا استوي الجهات بالنسبة اليه بقي شرافة
الشريف مرجحا خارجيا فجهة يوسف كانػت اشػرؼ الجهػات أرأيػت اف ا﵀ يػأمر
بالشرؾ ك هو عز من قائل يقوؿ اف ا﵀ يأمر بالعدؿ ك االحساف ك ايتاء ذي القربي ك
ينهي عن الفحشاء ك المنكر ك البفي

اف ا﵀ اليرضي لعبادق الكفر ك اف تشكركا

يرضه لكم فكيف امر ملئكته المعصػومين عػن الكفػر ك الشػرؾ بالسػجود آلدـ ك
كرر هذق القصة في كتابه ليعتبركا ك مػا يعتبػر اال االقلػوف فػانهم اقػل مػن الكبريػت
االحمر فامرهم بالسجود آلدـ علي نبينا ك اله ك عليه السالـ ك كذل عهػدنا الػي ادـ
من قبل فنسي فلمنجد له عزما فهل تري امرهم بالشػرؾ ك اليجػوز السػجود اال ﵀ ك
من كاف يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا ك اليشرؾ بعبادة ربه احػدا كػال مػاامر
بالشرؾ ك انما امر بالتوحيد الصرؼ ك مااشركوا ك انما كحدكا ا﵀ جػل ك عػز ك ذلػ
انه امرهم بالسجود له عزكجل ك لكن الملئكة ذككا جهات ك كجوق ك ظهػور ك البػد
لهم من السجود الي جهة ك اف ا﵀ سبحانه منزق عن الجهات ك انما سجدكا الػي جهػة
ادـ تكريما ك تعظيما له كما يسجدكف الي البيت المعمور حرفا بحرؼ ك عجبا لقوـ
يرضوف بالشرؼ لجمادات ك احجار ك اليرضوف لنبي ا﵀ ادـ ك يوسف علػي نبينػا ك
اله ك عليهما السالـ فاخبرهم اكال اني جاعل في االرض خليفػة فلمػا خلقػه قػاؿ
اسجدكا له ليتحقق انه خليفة ا﵀ ك جاهه ك كعبته ك قبلته لهم ك القائم مقامػه ك معانيػه
ك ظاهرق فيهم كما جعل البيت المعمور خليفة ك جاهػا ك قبلػة الهػل السػماء ك جعػل
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الكعبة خليفة ك جاها ك قبلة الهل االرض ك الفرض اف ذكي الجهػات البػد لهػم مػن
التوجه الي جهػة ك الجهػة الشػرف ٰي اكلػي مػن الجهػة الخسػ ٰي ك الكعبػة هػي الجهػة
الشػػرفي بػػين جهػػات االرض ك البيػػت المعمػػور هػػو الجهػػة الشػػرفي بػػين جهػػات
السموات ك اف ا﵀ سبحانه عاقب انبياءق بترؾ االكلػي فكيػف يتػرؾ االكلػي ك فعلػه
اليتعلق اال باالكلي النه الفني المطلق ك العالم الحػق ا﵀ يعلػم حيػث يجعػل رسػالته
فوجب علي اهل العالم اف يتوجهوا شطر المسجد الحراـ كما نص عليه فػي كتابػه ك
ابانه بالتكرير فقاؿ قد نري تقلب كجه في السماء فلنولين قبلة ترضيها فػوؿ
كجه شطر المسجد الحراـ ك حيث ما كنتم فولػوا كجػوهكم شػطرق ك اف الػذين
اكتوا الكتاب ليعلموف انه الحق من ربهم ك ما ا﵀ بفافل عما يعملوف ك ال شػ اف
النبػػي

اليرضػػي بػػالكفر الف ا﵀ اليرضػػي لعبػػادق الكفػػر فرضػػي بالكعبػػة النهػػا

مرتضي ا﵀ ك اف ا﵀ ارتضاها له من قبػل ك ذكػرق فػي الكتػب السػالفة ك اف الػذين
اكتوا الكتاب ليعلموف انه الحق من ربهم ليس بباطل ك من كضع الناس ك اتفػاقهم
كانما هو من الرب منصوص من قبله من قبل ك في القراف ثم قاؿ ك لئن اتيت الذين
اكتوا الكتاب اي المتهودين ك المتنصرين بكل اية ك دليػل ك برهػاف مػاتبعوا
قبلت

التي ارتضيتها ك ما انت بتابع قبلتهم ك ما بعضهم بتابع قبلة بعض الف لهم

اراء مختلفة ك اهواء متشتتة ك كسائل متكثػرة ك شػركاء متشاكسػين ك لػئن اتبعػت
اهواءهم ايها المطلع علي كتابي هذا ك حكمي من بعد ما جاءؾ من العلػم فػي
الكتاب ببياف ا﵀ ك بيناته ان اذا لمن الظالمين المشركين با﵀ فاف الشرؾ لظلػم
عظيم ثم قاؿ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه اي امر القبلة ك شأنها ك فضلها ك انها
خليفتي في ارضي ك جاهي بين عبادي ك قبلتي كما يعرفػوف ابنػاءهم اقػرانهم ك
امثالهم ك اف فريقا منهم ليكتموف الحق ك هم يعلموف انه مػع الحػق ك الحػق معػه
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النه منصوص من ا﵀ في الكتب السالفة ك في هذا الكتاب ك علػي لسػاف االنبيػاء ثػم
قاؿ الحق من رب

اي القبلة المذكورة فالتكونن من الممترين

ك لكػل

اي من اهل الجهات اك االعصار كجهة ك جاق ك هاد فاباف اف القبلة هػي الوجهػة ك
الجاق هو اي ا﵀ موليهػا اي جعػل الوجهػة كاليػا علػيهم اك مكػنهم مػن توليػة
كجوههم اليها علي ما رأي المصلحة فاستبقوا الخيرات بتولية كجوهكم الوجهة
المجعولة لكم اينما تكونوا يأت بكم ا﵀ جميعػا اليػه ك تجتمعػوف لديػه كمػا اف
اهل الشرؽ ك الفرب اذا توجهوا الي الكعبة يجتمعػوف اليهػا ك اليتفرقػوف عنهػا ك اذا
حجوها اتوها جميعا فاجتمعوا بعد تفرقة االماكن ك بها تمت الكلمة ك ائتلفت الفرقة
اف ا﵀ علي كل شيء قدير .ك من حيػث خرجػت فػوؿ كجهػ شػطر المسػجد
الحراـ ك هو نص في ان لػو كنػت فػي مقػاـ ك بلػد ك خرجػت منػه كؿ كجهػ ك
اتباع ك شيعت شطر المسجد الحراـ ك م رهم اف يول وا بعدؾ كجػوههم الػي شػطر
المسػػجد الحػػراـ الحػػاؼ بالمسػػجد الحػػاؼ بالكعبػػة ك هػػو كقول ػ ك مػػن اي بلػػد
خرجت فأمر قوم اف يصرفوا كجوههم نحو فالف ك لمار مػن المفسػرين مػن تنبػه
بهذا المعني بل كلهػم قػالوا انهػا فػي حكػم السػفر ك لميتنبهػوا بػاف حكػم المسػافر
اليؤدي هكذا بل يقاؿ ك حيث خرجت فوؿ كجه ك لما قاؿ من حيث خرجت
عرفنا انه حكم ما خرج منه ال حكم ما خرج اليه ك اما تفسير الوجػه باالتبػاع فالجػل
انه من قبيل اياؾ اعني ك اسمعي يا جػارة نحػو يػا ايهػا النبػي اذا طلقػتم ك كجهػه
ظهورق ك نورق كما انهم كجه ا﵀ ك شيعتهم نورهم ك كجههم يفصل نورنػا مػن نػور
ربنا كما يفصل نور الشمس من الشمس ك شيعتنا منا كشعاع الشمس مػن الشػمس
فالشيعة كجه النبي الذي من راق فقد راق فقػاؿ ك مػن اي بلػد خرجػت يػا محمػد فػي
الػػدنيا اك اذا خرجػػت مػػن الػػدنيا اكص امت ػ المرحومػػة اف يولػػوا كجػػوههم شػػطر
﴿﴾311

المسجد ك خلفه عليهم النه القبلة التي ارتضاها ا﵀ ل ك المت ك كعػدؾ اف يوليػ
قبلة ترضيها ك هو لميرض اال شطر المسجد الحػراـ النػه محتػدق ك مولػدق ك بلػدق ك
مسقط رأسه ك قبلة ابائه ابرهيم ك اسمعيل ك انه اي اف شطر المسجد اك المسػجد
اك التولي اليه ك الكل مراد للحق من رب
مربي المت

حق نازؿ من عند رب ك مربي ل اك

ك ما ا﵀ بفافل عما تعملوف ثم قػاؿ ك مػن حيػث خرجػت فػوؿ

كجه شطر المسجد الحراـ ثم كرر القوؿ ليقرف به العلة ك يستدؿ عليه ك يؤكدق
عليهم فكأنه قػاؿ انػا حكمنػا بػاف تػولي كجهػ شػطر المسػجد الحػراـ مػن حيػث
خرجت ك اف تولوا كجوهكم اليه حيث ما كنتم لئاليكوف للنػاس علػيكم حجػة
باف ه ؤالء مثلنا ك ليس لهم قبلة منصوبة من عند ا﵀ عز ك جػل اك يقولػوا لػو صػدقتم
في انه يجب اف يكوف ذل بنصػب النبػي ك نصػه ك نصػب ا﵀ ك نصػه فػاين قبلػتكم
المنصوبة من ا﵀ عز ك جل ها قد امرناؾ بذل لقطع اعذارهم فبين هذا الحكم بثلثػة
الفاظ :االول فوؿ كجه شطر المسجد الحراـ يعني مر امتػ حػين تكػوف
فيهم ك معهم اف يتبعػوق ،الث ًي ك مػن حيػث خرجػت فػوؿ كجهػ شػطر
المسجد الحراـ اي من اي بلد ك مقاـ مػن الػدنيا اك غيرهػا خرجػت ك فارقػت مػر
امت اف يتبعوق بعدؾ ،الث لث ك حيث ما كنتم فول وا كجػوهكم شػطرق ك
هذا الخطاب الي االئمة االمراء الػذين هػم بعػد النبػي فبعػد مػا قػاؿ يػا محمػد فػوؿ
كجه شطر المسجد الحراـ خاطب االئمة ك قاؿ ك حيث ما كنتم يا اكصػياء محمػد
الػػذين حكمهػػم كحكػػم محمػػد فػػي فػػرض الطاعػػة فولػػوا كجػػوهكم ك شػػيعتكم ك
اتباعكم شطرق فحاصل االكامر الثلثة انه قاؿ مر امت اف يتبعوا شطر المسجد الحراـ
ك اذا خرجت من بينهم اكصهم بذل ك مركا ايها االكصػياء فػي كػل زمػاف الػي يػوـ
القيمة شيعتكم اف يتبعوا شطر المسجد الحراـ فانه امر حتمػي كاقعػي اكلػي اليقبػل
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النسخ ك يجب العمل به دائما.
بالجملة اف ا﵀ سبحانه لما جبل هػذا الخلػق الظػاهر جبلػة جسػمانية بنػي لهػم
هيكال جسمانيا ك اتخذق بيتػه ك جعلػه جاهػه ك خليفتػه ك القػائم مقامػه ك كجهػه بػين
ظهراني العباد ك قبلته ك كعبته ك امر خلقه الجسمانيين اف يولوا كجػوههم نحػوق فػي
الحاالت ك يرفعوا اليػه ايػديهم بالػدعوات ك يركعػوا لديػه بالخشػوع ك يسػجدكا لػه
بالخضوع ك يعبدكا ا﵀ بامتثالهم امرق ك يجعلوق جهة العبادة ك لوال ذل المتنػع ايقػاع
ذل كله الي ذات ا﵀ فانها خارجة عن حد مشاعر العباد فافهم.

تلويح اعلم اف ا﵀ سبحانه اختص الكعبة بهذا الشرؼ العظػيم النػه حػين اراد

اف يخلق العالم خلق نطفته ك هو الماء الذي منه كل شيء حي فسلط عليػه ريحػا مػن
جميع جهاته فموجه ك ضرب بعضه ببعض حتي رغا ك ازبد ك كلما ازبد صار لطايف
ذل الزبد صاعدة ك غاليظه هابطة علي التػداخل ك لكػن كػاف اللطػائف تفػور مػن
موضع معين ك الكثائف تدحي من تحته علػي نحػو التػداخل فكانػا دائمػين كػالنهر
الجاري فصار ذل الموضع ك تل الجهة قلب االرض ك قطبها ك لػيس القبلػة الهػواء
الذي علي الكعبة صاعدا الي السماء فانه يتبدؿ ك ال احجار الكعبة ك اتربتها فانهػا لػو
حولت عن ذل الموضع مازاؿ القبلة ك ال االرض التػي تحػت الكعبػة فػاف الصػاعد
علي ابيقبيس يصلي الي الهواء ال االرض فتبين اف الجهة هػي القبلػة ك الكعبػة هعلهػم
الجهة فتل الجهة موضع اجتماع الزبػد فكػاف الػريح دائمػة الهبػوب ك الزبػد دائػم
التكوف ك االجتماع في تل الجهة دائما ك اللطائف دائمة الصعود ك الكثػائف دائمػة
التدحي فبذل صار تل الجهة اـ القري ك قلبها ك ساير القػري المدحيػة مػن تحتهػا
اكالدها ك اعضاؤها كما اف االنساف اذا اراد ا﵀ خلقه خلق اكال ماء ثم سلط عليه ريحا
فضربت بعضه ببعض فاحدثت فيه نفاخات ثم عين موضػعا معينػا هػو قلبػه ك اصػعد
﴿﴾311

لطائف اجزاءق الي االعلي فاحدث منها دماغه ك دحي من تحته كثائفه ك هػي كبػدق
ك ساير بدنه ك كما اف القلب الظاهر كرسي الركح البخاري ك مهبطه ك مأكاق ك منزله
كذل الكعبة كرسي الركح الفلكي ك مهبطه ك مأكاق ك منزله ك كما اف جميػع اكامػر
ركح تنزؿ الي قلب ك منه تنتشر الي ساير بدن ك علي جميع اعضائ اف يتصلوا
ك يتوجهوا الي قلب في االستحياء ك االستمداد ك االستفاضة ك لو اعرضوا عنه لماتوا
كذل يجب علي القري اف يتوجهوا الي الكعبة من جميع اطرافها ك يستمدكا منها ك
يستحيوا ك يستفيضوا منها ك يمدها ا﵀ بكل مدد بها ينزؿ اليها اكؿ مرة ثم منها ينتشػر
الي ساير القري ك البالد فبذل صار تل الجهة قبلة االنػاـ ك جػاق الخػاص ك العػاـ ك
كجهة االبداف الجسمانية ك لكن الواجب اف يوجه ركح بدن الي الكعبة ك يول ي
كجهه اليه امتثاال المرق تعالي فوؿ كجه شطر المسجد الحراـ ثػم يػذهب الػي
حيث ينبفي له ك الينكس رأسه الي االسفل ك يجعل ظهرق الػي مبدئػه فعلػي الػركح
اف يول ي كجه بدنه الجسماني الجمادي الذي فيه تأكيػل ك تحسػبهم ايقاظػا ك هػم
رقود ك نقلبهم ذات اليمين ك ذات الشماؿ الي جهة الكعبة ك يأمرق بالمواجهة ك اما
تكليفه بنفسه اف يتوجه الػي كعبػة ركحانيػة ك علػي ذلػ اكلنػا قولػه تعػالي فػوؿ
كجه شطر المسجد الحراـ انه امرق اف يولي امته ك شيعته شطر المسجد الحػراـ
لقوله ك لكل كجهة هو موليها فاف الشيعة ظاهر االماـ ك كجهه ك مخاطبيته ك جهة
خطابه ك نورق ك شعاعه فوؿ كجه

اي شيعت ك امتػ ك الفػرض انػه لمػا كػاف

الكعبة اكؿ بيت كضع للناس ك اكؿ جهة احدثت فػي الػدنيا ك هػي العػرش االسػفل
المستوي عليه الرحمن ك مصعد لطائف الزبد الي السماء ك مهبط االكامػر السػماكية
ك امدادها ك افاضاتها صارت قبلة ك هي قبلة االجسػاـ ال االركاح ك اليجػوز اف يػول ي
ركحه نحو الكعبة أالتري انه لو كل ي ركحه نحو الكعبة تنكس رأسه ك قصد الكعبػة
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في تعظيمه ك ركوعه ك سجودق ك دعائه ك خطابه ك صار مشركا با﵀ فتوجه البدف الي
الكعبػػة عبػػادة ك توجػػه الػػركح اليهػػا شػػرؾ ك الواجػػب علػػي كػػل رتبػػة مػػن مراتبػ
االلفالف اف يول ي الي كعبة هي اكؿ بيت كضع له ك هو قبضة مما دحػي مػن تحتػه
كما اف االرض دحيت من تحت الكعبة ك بدن قبضة مػن التػراب ك كػذل ركحػ
من ارض عالم االركاح ك لها كعبة دحيػت مػن تحتهػا ك ذلػ الػركح قبضػة مػن تلػ
االرض فيجب عليه التوجػه الػي كعبتهػا ك اكؿ جػزء خلػق منهػا ك هػو قطبهػا ك قلبهػا ك
كذل عقل قبضة من ارض عالم العقوؿ ك لها كعبة دحيت من تحتهػا ك تلػ الكعبػة
اكؿ بيت ك اكؿ جزء خلق منها ك ساير العقوؿ اعضػاؤها ك اكالدهػا ك عقلػ جػزء منهػا
فيجب عليه التوجه الي كعبتها ك لكػل عػاؿ اف يػولي كجهػه االدنػي الػي كعبػة مسػاكقة
لالدني ثم يذهب الي عالمه في عالمه ك يتوجه الي كعبته ك هكذا الػي اف الواجػب علػي
الحقيقة اف تولي جميع ما دكنها كال الي كجهتها بمقتضػي تأكيػل قولػه تعػالي ك لكػل
كجهة هو موليها اي تل الحقيقة ك الواجب عليها اف تتولي الي ظهور الحق لها بها كما
ركي تجلي لها بها ك بها امتنع منها ك هو مقاـ اعرفوا ا﵀ با﵀ ك لػنعم مػا قػاؿ الشػاعر فػي
الشعر المعركؼ:
رأيت بعينها ك رأت بعيني

كالنػػا نػػاظر قمػػرا ك لكػػن
ك قاؿ اآلخر:

فكػػاف البصػػير بهػػا طرفهػػا

اعارتػػػه طرفػػػا راهػػػا بػػػه

ك ذل انها هي ما عرؼ ا﵀ لها نفسه بها ك كصف لها بهػا نفسػه ك هػي ظػاهرق
لديها ك تعرفه اليها ك ذل منتهي الفاية ك غاية النهاية في السير الي ا﵀ سبحانه ك هػي
مرحلة ال غاية لها ك ال نهاية ك اليصل سالكها الي ذات ا﵀ جػل جاللػه ابػدا ابػدا بػل
علي حذك ما قاؿ الشاعر:
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قد طاشت النقطة في الدائرة

فلمتػػزؿ فػػي نفسػػها حػػائرة

محجوبػػة االدراؾ عنهػػا بهػػا

منهػػػا لهػػػا جارحػػػة نػػػاظرة

فافهم.

شاهدّصدق :قاؿ شيخنا االكحػد

فػي شػرح الزيػارة عنػد شػرح قولػه:

مستشػفع الػي ا﵀ عزكجػل بكػػم «يػراد باالستشػفاع بهػػم اف يتوجػه الػي ا﵀ تعػػالي
باحضار صورهم اماـ قلبػه المتوجػه الػي ا﵀ ك هػم امػاـ توجهػه متوجهػوف الػي ا﵀
تعالي له فيدعو ا﵀ بتوجههم الي ا﵀ في استجابة دعائه ك قبوؿ توبته ك اف يقبله علػي
ما هو عليه من تقصيرق ك يدخله في عبادق الصػالحين» الػي اف قػاؿ «ك مقػدمكم امػاـ
توجهي ك ارادتي في كل احوالي ك امػوري يػراد مػن التقػديم معنػي االستشػفاع ك
التقرب بهم كما ذكرنا سابقا ك معني اخػر سػنذكرق بعػد ال انػه يتخيػل عنػد العبػادة
صورهم ك يتمثلهم كما يفعلونه اهػل التصػوؼ الػذين يػأمركف مريػديهم بػه يقػوؿ
الشيخ لمريدق اذا اردت اف تصلي فرض الظهر تتصػور صػورتي امػاـ نيتػ ك تمثػل
هيأتي عند قصدؾ الن قاصد الي معبود بين ك بينه مسافة طويلة ك انت التقطعها ك
انا قطعتها ك كصلت اليه ك انػت تػابع لػي ك سػال مسػلكي التصػل اال باتبػاعي فػاذا
تخيلت صورتي اماـ قصدؾ ك صورتي في خيال هي حقيقة ظاهري الذي تشاهدق
ببصرؾ الف الخياؿ هو اصل الوجود ك الظاهر من اثارق قائم به ك حقيقتي قد اتصػلت
بمعبػػودؾ ك انػػت بخيال ػ اذا اتصػػلت بحقيقتػػي كصػػلت الػػي معبػػودؾ بػػداللتي ك
هدايتي ك كذب لعنه ا﵀ الف مريػدق اذا تخيػل صػورته امػاـ قصػدق كانػت الصػورة
المحدكدة باالبعاد هي معبودق المقصود بعبادته اك كجه معبودق فاف قيػل انػه يػدعي
انها ليست مقصودة بالعبػادة قلنػا اذا لمتكػن مقصػودة بالعبػادة فهػي امػا دليػل علػي
المقصود بالعبادة اكال فاف كانت دليال فهي اما تدؿ بهيئتها فيلزمه اف يكوف مػدلولها
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علي تل الهيئة من التحديد ك التخطيط ك اف لميكن مدلولها كذل فباي شيء تدؿ
عليه اذا لمتدؿ بهيئتها ك اف لمتكن دليال ك ال مدلوال فهي صورة شيطانية تشػفله عػن
التوجه الي معبودق الذي ليس كمثله شيء بمالحظتها ك انمػا المػراد بتقػديمهم
امامه في كل احواله الف المعبود الحػق جػل ك عػال هػو المقصػود بالعبػادة كحػدق ك
المطلوب منػه كػل خيػر كحػدق ال شػري لػه ك لمػا كػاف سػبحانه اليشػبهه شػيء ك
اليعرؼ كيف هو في سر ك عالنية اال بما دؿ علي نفسه ك اليػدؿ علػي نفسػه بفيػرق
الف ذل يضل المدلوؿ فان لو دللت علي الطويل بالقصػير لضػل المػدلوؿ ك انمػا
يدؿ علي نفسه بما يهدي المدلوؿ ك ذلػ اليكػوف اال باسػمائه ك صػفاته ك هػم
اسماؤق ك صفاته ك الذات اليمكن القصد اليها ك االرادة لهػا اال باسػمائها ك صػفاتها ك
مع هذا فاليجوز اف تتصور صورة النبي

ك علي ك االئمػة

عنػد توجهػ الػي

ا﵀ تعالي الف هذا شػرؾ ك كفػر الف مػا تتصػور اليػدؿ عليػه ك مػا يػدؿ عليػه تعػالي
اليمكن تصورق اذ ال صورة له ك اال لعرؼ تعالي بصػورة فلػيس معنػي التقػديم لهػم
اماـ كل شيء ﵀ تعالي من عبادة ك دعاء ك ذكر ك غيرها اال اف تدعوق كحدق باسمائه
ك هم

تل االسماء أالتري ان اذا اردت اف تخاطب زيدا ك تقصدق ك هو متعػين

قاعد عندؾ لمتقدر علي ذل اال باسمائه ك صفاته فتقوؿ يػا زيػد ك التريػد االسػم ك
التتصورق ك انما تعني المعني المدعو ك لكن التقدر اف تتوصػل الػي جهػة توجهػه ك
اقباله الي اال باسػمه اك صػفته فتقػوؿ يػا قاعػد ك لسػت تريػد القعػود ك التالحظػه ك
التتصورق اال اف مقصودؾ هذا المعني المعلوـ عندؾ بصػفة القعػود اك باالشػارة اليػه
فتقوؿ هذا غير ناظر الي االشارة فاذا دل االسم ك الصػفة ك االشػارة علػي زيػد فػي
حاؿ من قد خلي كجدان منها ك مالحظت ك نظرؾ فهي اسماؤق ك صػفاته ك اياتػه
الدالػػة عليػػه ك اليػػدؿ شػػيء منهػػا عليػػه حػػين كجدانػػه النػػه حينئػػذ حجػػاب جػػالؿ
﴿﴾335

لوجدان » الي اف قاؿ بعد ذكر مخازي الصػوفية لعػنهم ا﵀ «ك نحػن مرادنػا بتقػديم
ائمتنا

اماـ عبادتنا ك ذكرنا ك دعائنا انا نعبد ا﵀ علي نحو عبادتهم ك بمػا عبػدكق ك

نعرفه بما عرفوق ك نصفه بما كصفوق ك ندعوق تعالي باسمائه ك صػفاته ك معانيػه كمػا
مثلنا سابقا ك معني ذل انا مثال اذا قلنا يا رحيم فانا ندعو معبودا كصف نفسه برحمػة
حادثة خلقها ك اشتقها من لطفه ك هم

تل الرحمة الحادثة ك النريد بهػا الرحمػة

التي هي ذاته الف تل ال عبارة لها ك ال كيف النها هي هو بال اعتبار تعدد ك ال كثرة ك
ال مفػػائرة فالتقػػع عليػػه العبػػارة ك الت عي نػػه االشػػارة ك التميػػزق الصػػفات ك التكتنفػػه
االكقات ك انما الرحمة التي هي معني من معاني اسمائه احدثها ك تعب د بها خلقه قػاؿ
تعالي ك ﵀ االسماء الحسني اي ملكه ك خلقه فادعوق بها فنقػوؿ يػا كػريم يػا
رحيم يا غفور ك هكذا الي ساير اسمائه ك هي هم ففي تفسيرالعياشي عنه

قاؿ اذا

نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا علي ا﵀ ك هو قوؿ ا﵀ تعالي ك ﵀ االسماء الحسػني
فادعوق بها قاؿ نحن كا﵀ االسماء الحسني التي اليقبل ا﵀ عمال اال بمعرفتنا ك في
التوحيد عن ابيعبدا﵀

قاؿ ا﵀ غاية من غي اق ك المفي ٰي غير الفاية ك كصف نفسه

بفير محدكدية فالذاكر ا﵀ غير ا﵀ ك ا﵀ غير اسمائه ك كل شيء كقع عليه اسم شيء
سواق فهو مخلوؽ أالتري الػي قولػه العػزة ﵀ العظمػة ﵀ كقػاؿ ك ﵀ االسػماء
الحسني فادعوق بها ك قاؿ قل ادعوا ا﵀ اك ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله االسماء
الحسني ك االسماء مضافة اليه ك هو التوحيد الخالص».

شاهدّصعدق :قاؿ اعلي ا﵀ مقامه ك رفع في الخلد اعالمػه فػي رسػالة اخػري

له« :اعلم اف ا﵀ سبحانه اليدرؾ من نحو ذاته بكل اعتبار ك انما يدرؾ بما تعػرؼ بػه
لعبدق فكل شيء يعرؼ بمػا تعػرؼ بػه فتشػير العبػارات اليػه بمػا اكجػدها ك تشػير
القلوب اليه بما ظهر لها به ك ال سبيل اليه اال بما جعل من السبيل اليه ك هو جػل شػأنه
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يظهر لكل شيء بنفس ذل الشيء كما انه يحتجب عنه ك الي ذلػ االشػارة بقػوؿ
علي

التحيط به االكهاـ بل تجلي لها بها ك بها امتنع منها ك اليها حاكمهػا ك كػل

مظهر ل به فهو مقاـ من مقامات ذاته في ك حرؼ من حركؼ ذات به فمن كصل
الي رتبة قد ظهر سبحانه ك تعالي له فيها تبين اف المطلوب كراء ذل ك اف هذا الػذي
حسبه اياق لميجدق شيئا ك كجد ا﵀ عندق فوفيه حسابه ك هو سريع الحساب ك هكذا ك
اليه االشارة بقوؿ الحجة

في دعاء شهر رجب ك مقامات التي ال تعطيل لهػا فػي

كل مكاف يعرف بها من عرف ال فرؽ بين ك بينها اال انهم عبادؾ ك خلق فهػذق
المقامات هي التي دعاؾ اليها فيتوجػه اليهػا قلبػ فيجػدق عنػدها كمػا يتوجػه كجػه
جسدؾ الي بيته الكعبة فيجدها عندها ك تعب دؾ باف تدعوق بها ك تعبدق فيها بال كيػف
ك ال كجداف اال ما اكجدؾ من ظهورق ل ك انه في كل مقاـ اقرب الي مػن نفسػ ك
ليس ما كجدته ذاتا بحتا ك لو كاف ذاتا بحتا لجػاز اف تػدرؾ الػذات البحػت ك الػذات
البحت في االزؿ ك انت في االمكاف فيكػوف مػا فػي االمكػاف يػدرؾ االزؿ ك مػا فػي
االزؿ مدركا للممكن في االمكاف تعالي ا﵀ عن ذل علوا كبيػرا ك الػي ذلػ اشػار
اميرالمؤمنين
الرضػا

انمػا تحػد اال دكات انفسػها ك تشػير اآلالت الػي نظائرهػا ك قػوؿ

ك اسػماؤق تعبيػر ك صػفاته تفهػيم ك قػوؿ الصػادؽ

كػل مػا ميزتمػوق

باكهامكم في ادؽ معانيه فهو مخلوؽ مثلكم مردكد اليكم ك ذل الف ا﵀ سبحانه هو
المجهوؿ المطلق ك المعبود الحق فاذا قلت اياؾ نعبد لكنت قد قصدت شيئا مخاطبػا
ك قد كقع الخطاب ذل علي مخاطػب ك المخاطػب اليػدرؾ اال مػن جهػة الخطػاب
كقول يا قاعد اليدرؾ من ذل المدعو اال جهة القعود ك اف كنت تعني الموصوؼ
بالقعود الف الموصوؼ غي ب الصفة عند الواصػف حتػي انػه عنػدق اقػرب اليػه مػن
الصفة ك اظهر منها له لكن الواصف اليدرؾ جهػة الصػفة مػن الموصػوؼ كمػا قػاؿ
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الرضا

ك اسماؤق تعبير ك صفاته تفهيم ك بالجملػة كػل شػيء اليػدرؾ اعلػي مػن

مبدئه ك انت خل قت بعد اشياء كثيرة من خلقه فالتػدرؾ مػا كراء مبػدئ ك مػع هػذا
تدرؾ ان مخلوؽ ك تػدرؾ اف للمخلػوؽ خالقػا ك تػدرؾ اف الخػالق اكجػدؾ بفعلػه
الذي كصفت به ك قلت خالق ك تدرؾ اف الخلق ايجاد ك حركة ك تػدرؾ انهػا حػدثت
من الفاعل ك تػدرؾ اف الفاعػل هػو المحػدث للفعػل ك تػدرؾ اف الحركػة االيجاديػة
لمتكن قديمة ك لمتنفصل من الذات بل انمػا احػدثت بنفسػها فتكػوف جهػة الصػفة
صفة الجهة ك ال شيء مما ذكر قديم فالتدرؾ اال نظائرؾ في المخلوقية ك هي اآلثػار
ك مع هذا فهي ال شيء اال به فهو اظهر منها أيكوف لفيرؾ مػن الظهػور مػا لػيس لػ
حتي يكوف هو المظهر ل فهو اقرب الي من نفسػ فػاذا قلػت يػا زيػد كنػت قػد
خاطبت شخصا ك دعوته باسمه ك هو غيرق ك اشرت اليه ك االشارة كجهتها غيػر ذاتػه
الف ذاته ليس حيوانا ناطقا ك اشارة ك اسما ك دعاء بل هذق غيرق ك هو غيرها مػع انػ
تخاطبه ك الخطاب ك جهتػه غيػرق فػافهم مػا كػررت ك رددت قػاؿ الرضػا

كنهػه

تفريق بينه ك بين خلقه ك غيورق تحديد لما سواق فانظر في زيد فانه حيواف ناطق الي
غير ذل ك التدركه بػنفس الحيوانيػة ك نفػس النطػق ك انمػا تدركػه بمظػاهرق مػن
الخطاب ك النداء ك االشارة ك غير ذل ك كله غيرق ك مع هذا فالتلتفت الي شيء منها
ك انما يتعلق قلب بذات زيد ك لكن تل االشياء التي قلنا انهػا غيػرق هػي جهػة تعلػق
قلب به ك جهة ظهورق ل فاذا عرفت هذا عرفػت مطلوبػ مػن عػرؼ نفسػه فقػد
عرؼ ربه  ،سنريهم اياتنا ف ي اآلفاؽ ك في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق فاذا قلت
اياؾ نعبد فانت تعبد ا﵀ ك تقصدق لعبادت ال غير علػي نحػو مػا قلنػا لػ ك هػو قولػه
تعالي ك ﵀ االسماء الحسني فادعوق بها هذا اذا توجهت ك اما اذا غفلت ك ذهلػت
فانه سبحانه لميففل ك لميذهل قاؿ تعالي ك ماكنا عن الخلق غافلين ك ذل انػ
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اذا غفلت ك ذهلت فانت حينئذ قد توجهت الي شيء مػن احػواؿ الػدنيا ك اآلخػرة ك
كلها بالحقيقة ليست شيئا اال بظهورق فيها فاذا غفلت عنه لمتفب عنه ك لميفب عنػ
قاؿ الصادؽ
قاؿ

في قوله تعػالي اكلم يكػف بربػ انػه علػي كػل شػيء شػهيد

يعني موجود في غيبت ك حضرت فصلوت صحيحة بمعني انها مجزيػة ك

قد تكوف غيرمقبولة بمعني غيرموجبة للجنػة كحػدها بػدكف غيرهػا مػن االعمػاؿ ك
كجه صحتها ان قد دخلت في الصلوة ك انت مقبل عليه بنيت عند اكؿ التكبير ك اال
لميصح اصال فاف قلت قد اتوجه الي النية المعتبػرة عنػد الفقهػاء غيرملتفػت الػي مػا
يقصد العارفوف قلت اف فعل لما امرؾ به يلزم منه التقرب اليه بذل العمل ك لػو
اجمػػاال ك كػػل ذل ػ توجػػه اليػػه مػػن حيػػث امػػر اال اف مقػػاـ العابػػدين تحػػت مقػػاـ
الموحدين ك كلها مقامات المعبود سبحانه فهذا القصد في الحقيقػة ال غفلػة فيػه ثػم
في باقي الصلوة يستمر القصد حكما ك اختلف الفقهاء في معناق فقاؿ بعضػهم هػو اف
اليحػػدث نيػػة تنػػافي الصػػلوة ك قػػاؿ اخػػركف هػػو العػػزـ ك تجديػػدق كلمػػا ذكػػرت ك
الخالؼ مبني علي الخالؼ في اف الوجود الحادث الباقي هل يحتاج في بقائػه الػي
المؤثر اـ ال ك الحق االكؿ في المسئلة الكالمية فاالصح الثاني في المسئلة الفقهيػة ك
كجه عدـ مقبوليتها اف النية التي هي ركح العمل كانت في االبتداء فعليػة فػاف اقبػل
علي كل صلوته كانت بمنزلة توجه الركح الي الجسد في تػدبيرق فهػو حػي مشػعر
مدب ر المورق كما هو حاؿ اليقظة ك اذا كانت في باقي االفعاؿ حكمية كانت بمنزلػة
ركح النائم في جسدق هي مجتمعة في القلب فبشعاعها االسفل الػذي هػو كراءهػا ك
خلفها كانت متعلقة بالبدف ك اما كجهها فهو متوجه الػي جابلسػا ك جابلقػا ك هورقليػا
فمن جهة انها في القلب كالنية الفعلية في التكبير ك شعاعها االسفل في سػاير البػدف
حالة النوـ كالنية الحكمية قلنا اف الصلوة صػحيحة مجزيػة كمػا اف االنسػاف يصػدؽ
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عليه انه حي ك من جهة غفلته عن النية فعال في ساير الصلوة ك انما في البػاقي القصػد
االكؿ كالنائم قلت انها لمتستقل بالمقبولية الموجبة للجنة بل البد من انضمامها الي
ما يكملها كما اف النائم يحكم له بالحيوة التي ينتفع بها بانضمامها الػي حيػوة اليقظػة
فافهم» انتهي كالمه

ك قد ذكرته بطوله لكثرة محصوله ك؛

اذا قال ػت حػػزاـ فصػػدقوها

شاهدّصعدق :قد ذكر الشيخ االكحد

فػاف القػوؿ مػا قالػت حػػزاـ
كالما في بعػض فوائػدق احػب اف

اذكرق هنا قاؿ« :اف ﵀ ذاتا ك صفة فاذا قلػت يػا ا﵀ دعػوت الصػفة ك عنيػت الػذات ك
لهذا تقوؿ للرجل القاعد يا قاعد ك التقوؿ له يا قائم ك اذا قػاـ علػي العكػس ك الصػفة
هػي االلوهيػة ك هػػي جميػع الصػػفات ك مظهرهػا الوجػود المطلػػق بجميػع انحائػػه ك
الوجود المقيد كذل ك التطلق هذق الصفة اال علي من يشتمل جميػع الصػفات بػاف
كل ما سوي ا﵀ به ك هذا الذي اشرنا اليه هو الصفة ك الػذات التطلػق عليػه العبػارة ك
التجػػدق االشػػارة ك امػػا مػػن نقػػص عػػن جميػػع الصػػفات فالتطلػػق عليػػه االلوهيػػة اي
فالتكوف ذاته قرينة االلوهية التي هي صفة الحق سبحانه ك تعالي قػاؿ ا﵀ التفلػوا
في دينكم ك التقولوا علي ا﵀ اال الحق فاف الحق الػذي يشػتمل مػن الموجػودات
كل ما سوي الذات يطلق علي الذات اي يكوف صفة الذات ك الحق هػو المشػار اليػه
بقوله تعالي تعلم ما في نفسي ك الاعلم ما في نفس
ما فيها عيسي

ك هو نفس ا﵀ الذي اليعلم

فاليصح اف تطلق عليه االلوهية ك ذل هو الظاهر برحمة ا﵀ تعالي

المكتوبة قاؿ ا﵀ تعالي كتب علي نفسه الرحمة في باطنػه ك بالرحمػة المطلقػة
التي استوي بها الرحمن سبحانه علي العرش في كله ك هو البػاب بػين الخلػق ك بػين
رب االربػػاب بػػاب باطنػػه فيػػه الرحمػػة ك ظػػاهرق مػػن قبلػػه العػػذاب فػػذل الظػػاهر
بالرحمة المكتوبة في باطنه ذات اليمين ك هو اذ ذاؾ يمين ك بالعػدؿ فػي ظػاهرق ذات
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الشماؿ ك لػيس هػو اذ ذاؾ شػماال اذ اليشػار اليػه بهػو اذ العػدؿ صػفته ذات الشػماؿ ك
المكتوبة صفته ذات اليمين ك الفػرؽ اف باطنػه منػه ك ظػاهرق ال منػه ك همػا معػا ظهػور
الرحمن علي العرش ك ذل الظهور هو الحق بقوؿ مطلق الذي اشرنا اليه سابقا ك الػي
ما ذكرنا في هذق االبحوثة االشارة بقوؿ علي

انا صاحب االزلية االكلية ك قاؿ

في هذق الخطبة ك ال اله اال ا﵀ ربي ك رب ابائي االكلين فافهم» انتهي كالمه

.

ك له كالـ اخر في معني استجابة الدعاء يناسب المقاـ ك بػه الختػاـ قػاؿ جػزاق
ا﵀ عن االسالـ ك المسلمين خير جزاء المحسنين« :ك اما كيفية استجابة الػدعاء فػاف
تعرؼ الواحد ثم معناق ثم بابه ك لتلحظ فقرؾ لحاجت فتقصد بابػه ك تػدعو كاحػدا
طوي بوحدته ذات ك حاجت ك قصدؾ ك دعاءؾ فيظهر معناق من بابه بحاجتػ مػن
بابها ك الي هذق المراتب الثلث اشار علي بن الحسين

في الحديث المشػار اليػه

سابقا بقوله المعرفة اثبات التوحيد اكال ثم معرفة المعاني ثانيا ثم معرفػة االبػواب
ثالثا » الي اخر كالمه

.

اعتضاد :قد ركي في بلداالمين في دعاء ذكرق بعد االقامة با﵀ استفتح ك با﵀

استنجح ك بمحمد رسوؿ ا﵀

اتوجه ك في دعاء تعقيب الظهر اسػأل بػاؿ يػس

خيرت من خلق ك صفوت من بريت ك اقدم هم بين يدي حاجتي ك رغبتي الي
كمن دعاء لدفع الفم بعد صلوة في يػوـ الجمعػة اتوجػه اليػ بنبيػ نبػي الرحمػة
محمد

يا رسوؿ ا﵀ اني اتوجه ب الي ا﵀ ربي ك رب لينجح ب طلبتي ك اقض

حاجتي بتوجهي الي بنبي محمد
اتوجه الي بنبي نبي الرحمة

ك من دعاء اكؿ ليلػة مػن رجػب الل هػم انػي
يا محمد يا رسوؿ ا﵀ انػي اتوجػه بػ الػي ا﵀

رب ك ربي لينجح لي ب طلبتي ك من دعاء ليلػة المبعػث بعػد الرفػع مػن السػجود
الل ه م اني قصدت بحاجتي ك اعتمدت علي بمسألتي ك توجهت اليػ بػائمتي ك
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سادتي ك من دعاء بعد صلوة العيد الل هم اني توجهت الي بمحمد هامامي ك علي من
خلفي ك ائمتي عن يميني ك شمالي اسػتتر بهػم مػن عػذاب ك منػه توجهػت اليػ
بمحمد ك اؿمحمد صلي ا﵀ عليهم ك قدمتهم الي امامي ك اماـ حاجتي ك طلبتي ك
تضرعي ك مسئلتي فاجعلني بهم عندؾ كجيها في الدنيا ك اآلخػرة ك فػي دعػاء يػوـ
عرفة الل ه م انا نتوجه الي في هذق العشية التي شرفتها ك عظمتها بمحمد رسول ك
خيرت من خلق ك من دعاء في يوـ الفدير مخاطبا للنبي ك الولي

بكما اتوجه

الي ا﵀ ربي ك ربكما في نجاح طلبتي ك قضاء حوائجي ك تيسير اموري ك من دعػاء
يوـ المباهلة الل هػم صػل علػي محمػد ك علػ ي اخيػه ك صػنوق اميرالمػؤمنين ك قبلػة
العارفين ك علم المهتدين ك من زيارة للنبي

اتيت مستففرا تائبا من ذنوبي ك اني

اتوجه ب الي ا﵀ ربي ك رب لتففر لي ذنوبي ك من زيػارة الحسػين يػوـ المبعػث
اشهد ان نور ا﵀ الذي لميطفء ك اليطفأ ابدا ك انػ كجػه ا﵀ الػذي لميهلػ ك
اليهل ابدا ك من دعاء الحريق ك اشهد اف كل معبػود ممػا دكف عرشػ الػي قػرار
ارض السابعة السفلي باطل مضمحل ماخال كجه الكريم فانه اعز ك اكرـ ك اجل
ك اعظم من اف يصف الواصفوف كنه جالله اك تهتدي القلوب الي كنه عظمته ك في
زيارة اميرالمؤمنين

يوـ الفدير اشهد ان جنب ا﵀ ك ان باب ا﵀ ك ان كجػه

ا﵀ الذي اليؤتي اال منه ك ان سبيل ا﵀ ك منها الل هم التخيب توجهي الي برسول
ك اؿ رسول ك استشفاعي بهم الي ك من الجامعة المشهورة من اراد ا﵀ بدء بكم ك
من كحدق قبل عنكم ك من قصدق توجه بكم ك في دعاء السجود بعد دعػاء العبػرات
فاني استشفع الي بكرامت ك الصفوة من انام الذين انشأت لهم ما تظل ك ما تقل
ك برأت ما يدؽ ك ما يجل اتقرب الي باكؿ من تو جتػه تػاج الجاللػة ك احللتػه مػن
الفطرة الركحانية محل الساللة ك منه ك بمن جعلته لنورق مفربا ك عن مكنػوف سػرق
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معربا ك من دعاء في الصحيفة السجادية في دفاع كيد االعػداء الل هػم فػاني اتقػرب
الي بالمحمدية الرفيعة ك العلوية البيضاء ك اتوجه الي بهما اف تعيذني من شر كذا
ك كذا ك في مهجالدعوات مػن حػرز لزينالعابػدين
استنجح ك بمحمد عبدؾ ك رسول

الل هػم بػ اسػتفتح ك بػ

الي اتوجه ك من دعاء له

الهي اتقػرب

الي بالمحمدية الرفيعة ك اتوجه الي بالعلوية البيضاء ك فػي زادالمعػاد فػي دعػاء
اـداكد الل ه م ب استفتح ك ب استنجح ك بمحمد عبدؾ ك رسول ك اله اتوجه الي
ك في دعاء كل يوـ من شهر رمضاف اتوجه الي بمحمد نبي نبي الرحمة ك اقدمػه
بين يدي حوائجي يا محمد يا رسوؿ ا﵀ بابي انت ك امي اتوجه ب الي رب ك ربي
ك اقدم بين يدي حوائجي يا رباق يا رباق يا رباق اسأل ب فليس كمثل شيء ك
اتوجه الي بمحمد حبيب ك بعترته الهادية ك اقدمهم بين يدي حوائجي ك في دعاء
بعد صلوة صبح يوـ الفطر الل هم اني توجهت الي بمحمد امامي ك علي من خلفي ك
عن يميني ك ائمتي عن يساري ك استتر بهم من عذاب ك اتقرب الي زلفي الاجػد
احدا اقرب الي منهم فهم ائمتي ك فيه فقػد توجهػت اليػ بمحمػد ك اؿمحمػد ك
قدمتهم الي امامي ك اماـ حاجتي ك طلبتي ك تضرعي ك مسألتي فاجعلني بهم كجيها
في الدنيا ك اآلخرة ك من المقربين فانػ مننػت علػي بمعػرفتهم ك فػي زيػارة يػوـ
المولود متوجها الي بنبي نبي الرحمة صلوات عليه ك اله فاجعلني الل هم بمحمد
ك اهل بيته عندؾ كجيها في الدنيا ك اآلخرة ك من المقربين يا محمػد يػا رسػوؿ ا﵀
بابي انت ك امي يا نبي ا﵀ يا سيد خلق ا﵀ اني اتوجه ب الي ا﵀ رب ك ربي ليففر
لي ذنوبي ك في دعاء بعد صلوة زيارة فاطمة

الل ه م اني اتوجه الي بنبينا محمد

ك اهل بيته صلوات عليهم ك في الجامعة الكبيرة مستشفع الي ا﵀ تعالي عػز ك جػل
بكم ك متقرب بكم اليه ك مقدمكم اماـ طلبتي ك حوائجي ك ارادتي في كل احوالي
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ك اموري ك في دعاء الندبة اين باب ا﵀ الذي منه يؤتي اين كجه ا﵀ الذي اليه يتوجه
االكلياء اين السبب المتصل بين اهل االرض ك السماء ك في مزار البحار فػي زيػارة
للنبي

اني اتوجه الي بنبي نبي الرحمة محمد

يا محمد اني اتوجه الي ا﵀

ربي ك ربػ ليففػر لػي ذنػوبي ك فػي زيػارة اخػري لػه فػاني اتوجػه اليػ بنبيػ
محمد

نبي الرحمة في قضاء حوائجي صفيرها ك كبيرها ك في دعاء بعد صػلوة

الزيارة الل ه م اني اتوجه الي بنبي نبي الرحمة ك باهل بيته حجج علي خلق ك
امنائ علي بالدؾ ك من دعاء اخر بعد صلوة الزيػارة متوجهػا بنبيػ نبػي الرحمػة
صلوات عليه ك اله فاجعلني الل هم بمحمد ك اهػل بيتػه عنػدؾ كجيهػا فػي الػدنيا ك
اآلخرة ك من المقربين يا محمد يا رسوؿ ا﵀ بابي انت ك امي يا نبي ا﵀ يا سيد خلق
ا﵀ انػػي اتوجػػه بػػ الػػي ا﵀ ربػػ ك ربػػي ليففػػر لػػي ذنػػوبي ك مػػن زيػػارة
اميرالمؤمنين

الل هػم التخيػب تػوجهي اليػ برسػول ك اؿ رسػول ك التػرد

شفاعتي بهم ك من زيارة له السالـ علي اسم ا﵀ الرضي ك كجهه المضيئ ك صراطه
السوي ك في دعاء بعد زيارته ك زيارة ابيعبدا﵀

اتيتكما زائرا ك متوسال الي ا﵀

ربي ك ربكما ك متوجها الي ا﵀ بكما ك مستشػفعا بكمػا الػي ا﵀ فػي حػاجتي هػذق
فاشفعا لي فاف لكما عند ا﵀ المقػاـ المحمػود ك الجػاق الوجيػه ك المنػزؿ الرفيػع ك
الوسيلة ك في اخري له اشهد ان جنب ا﵀ ك ان كجه ا﵀ الذي يػؤتي منػه ك انػ
سبيل ا﵀ ك من زيارة القائم عجل ا﵀ فرجه السالـ عليكم انػتم نورنػا ك انػتم جاهنػا
اكقات ص لوتنا ك عصمتنا بكم لدعائنا ك صلوتنا ك صيام نا ك استففارنا ك ساير اعمالنا
كمنها موالي انت الجاق عند ا﵀ رب ك ربي انه حميد مجيد ك في زيػارة اخػري لػه
السالـ علي يا كجه ا﵀ المتقلب بين اظهر عبادق سالـ من عرف بما تعرفت به اليه
ك نعت ببعض نعوت انت اهلها ك فوقها ك قد تكرر فػي دعػاء التوسػل يػا سػيدنا ك
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موالنا انا توجهنا ك استشفعنا ك توسلنا ب الي ا﵀ ك قػدمناؾ بػين يػدي حاجاتنػا يػا
كجيها عند ا﵀ اشفع لنا عنػد ا﵀ ك فػي زيػارة ابيمحمػد عػثمن بػن سػعيد العمػري
االسدي السالـ علي يا قرة العيوف ك السر المكنوف السالـ علي يا فرج القلوب ك
نهاية المطلوب الي اف قاؿ اتوسل الي ا﵀ بالشفاعة اليه ليشفع الػي شػفعائه ك اهػل
مودته ك خلصائه اف يستنقذكني من مكارق الدنيا ك اآلخرة الل هم اني اتوسػل اليػ
بعبدؾ عثماف بن سعيد ك اقدمه بين يدي حوائجي ك في كتػاب فقهالرضػا

فػي

دعاء التوجه با﵀ اسػتفتح ك بمحمػد اسػتنجح ك اتوجػه الل هػم صػل علػي محمػد ك
اؿمحمد ك اجعلني بهم كجيها في الدنيا ك اآلخرة ك من المقربين ك قاؿ فػي موضػع
اخر منه ك انو عند افتتاح الصلوة ذكر ا﵀ ك ذكر رسوؿ ا﵀ ك اجعل كاحدا من االئمة
نصػػب عيني ػ ك التجػػاكز بػػاطراؼ اصػػابع شػػحمة اذني ػ ك فػػي الكػػافي عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ كاف اميرالمؤمنين

يقوؿ من قاؿ هذا القوؿ كاف مع محمد ك

اؿ محمد اذا قاـ من قبل اف يستفتح الصلوة الل هم اني اتوجه الي بمحمد ك اؿمحمد
ك اقدمهم بين يدي صلواتي ك اتقرب بهم الي فاجعلني بهػم كجيهػا فػي الػدنيا ك
اآلخرة ك من المقػربين مننػت علػي بمعػرفتهم فػاختم لػي بطػاعتهم ك معػرفتهم ك
كاليتهم فانها السعادة ك اختم لي بها فانػ علػي كػل شػي ء قػدير ثػم تصػلي فػاذا
انصرفت قلت الل هم اجعلني مع محمد ك اؿ محمد في كل عافية ك بالء ك اجعلني مع
محمد ك اؿ محمد في كل مثوي ك منقلػب الل هػ م اجعػل محيػاي محيػاهم ك ممػاتي
مماتهم ك اجعلني معهم في المواطن كلها ك التفرؽ بيني ك بينهم ان علي كل شيء
قدير ك فيه عن بعض اصحابنا رفعه قاؿ تقوؿ قبل دخول في الصلوة الل هم اني اقدـ
محمدا نبي بين يدي حاجتي ك اتوجه به الي في طلبتي فاجعلني بػه كجيهػا فػي
الدنيا ك اآلخرة ك من المقربين الدعاء ،الي غيػر ذلػ مػن الػدعوات ك الزيػارات ك
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االخبار الساطعة المنار المتجاكزة حد االستفاضة البالفة حد التواتر ك المػراد هػو مػا
ذكرق الشيخ االكحد اعلي ا﵀ مقامه ك رفػع فػي الخلػد اعالمػه ك مػا ذكرنػاق ك اردنػا
شرحه ك المقطوع انهم صػلوات ا﵀ علػيهم لميريػدكا بػذل احضػار صػورهم فػي
الخياؿ حاؿ الصلوة ك جعلهػا صػنما تعبػد مػن دكف ا﵀ سػبحانه كمػا يفعلػه الصػوفية
لعػػنهم ا﵀ ك يتصػػوركف صػػورة المرشػػد فػػي صػػلوتهم ك يخاطبونهػػا اك يخاطبونػػه ك
يركعوف لها ك يسجدكف ك يزعموف انهم يمكنهم الوصوؿ اليه بها ك هو الواصػل الػي
ا﵀ سبحانه فاذا كصلوا اليه كصلوا الي ا﵀ بل هو الوصوؿ الػي ا﵀ عنػد بعضػهم فػاف
المرشد هو ا﵀ ك قد خلع عن نفسه اثار االنية ك مقتضياتها فهو ا﵀ علي معنػي كحػدة
الوجود ك لذل من فني في تصور الشيخ يقولوف هو موحد حقا فػال شػ ك ال ريػب
اف اؿمحمػػد

لميريػػدكا بتلػ اآلثػػار هػػذا المعنػػي ك ماكػػاف لبشػػر اف يؤتيػػه ا﵀

الكتاب ك الحكم ك النبوة ثم يقوؿ للناس كونوا عبػادا لػي مػن دكف ا﵀ ك انهػم هػم
الدعاة الي ا﵀ ك الي قوؿ ال اله اال ا﵀ فاليػدعوف النػاس الػي عبػادة انفسػهم ك جعػل
صورهم معبودة فالبد ك اف يكوف لتل االخبار معني صحيحا يطابق الكتاب ك السنة
ك يوافق اركاف التوحيد ك مقامات التفريد ال اف تحمل عليه ك تأكؿ كما يقوله الجهاؿ
ك يفعلوف فاذا كردت اخبار مختلفة يأكلوف المرجوح اذا عجزكا عن كضػعه موضػعه
ك ذل غلط باطل ك زبد مجتث زايل فػاف الهػادي مػن عنػد ا﵀ المبعػوث للهدايػة ك
الناطق للناس علي قدر عقولهم المتفوق بلساف القوـ ليبين لهم اليخاطبهم بما ظاهرق
باطل اك كفر من غير بياف تأكيله فيفريهم علي الباطل ك يردهم قهقري عػن ديػنهم ك
يبقي ازيد من الف سنة حتي يأكله رجل اليوـ ك اي حاجة الي القاء الكفر بين الناس
ثم تأكيله بعد قركف ك لو فعل ذل رجل اليوـ مػن عػرض العلمػاء لكفػركق ك لقػالوا
بجهله ك حمقه فما بالهم يدحضوف حججهم في ائمتهم ك يأكلوف اقوالهم اذا خػالف
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ظواهر ما في ايديهم ك انكار صدكر الخبر عنهم اقرب سبيل ك اذا كاف الخبر بحيػث
اليمكن ردق لصحته فػالقوؿ بكونػه تقيػة اقػرب سػبيل ك اف كػاف مضػمونه مخالفػا
لموضػع التقيػة فطلػب معرفػػة مضػمونه اقػرب سػػبيل فػاف لميعػرؼ فليسػػأؿ ا﵀ اف
يصحح كجدانه فانػه ال اخػتالؼ فػي اخبػارهم ك لعلهػم يخبػركف عػن شػيء كاحػد
باسماء مختلفة اك يتكلموف بالكلمة ك يريدكف منها احدا من سػبعين كجهػا لهػم مػن
كلها المخرج ك تل الوجوق ليست من باب التأكيل بال مناسػبة بػل يشػهد لهػا سػاير
الظواهر ك يطابق الكتاب ك السنة ايضا.
ك اعلم ان لو قدرت علي حمل اخبار اؿ ا﵀ الهداة كلها علي الحقيقػة لفػزت
بباطن الباطن باقسامه فالتعود نفس علي صرؼ كلماتهم الػي المجػاز بمحػض مػا
خالفت قواعدؾ ك ترؾ القواعد اكلي من ترؾ ظواهر اخبػارهم فػانهم نطقػوا الجػل
الهداية ك الهادي اليتكلم بالمجاز من غير نصب قرينة ك اليتكلم علي التأكيػل بفيػر
دليل من الظواهر بالجملة انهم ال اختالؼ في كلماتهم ك انما الناس اليعرفوف لفتهم
فيزعموف انهم اذا عرفػوا كجهػا كاحػدا منهػا عرفػوا جميعهػا فيقبلػوف مػا يعرفػوف ك
ينكركف ما يجهلوف فافهم ك التكن من الجاهلين ك مػن ذلػ هػذق االخبػار السػاطعة
المنار البالفة اقصي غاية االعتبار فاليجوز تأكيله بما اليطابق الظواهر ك لو فتح بػاب
التأكيل لميبق لالسالـ عمود ك لميخضػر لػه عػود ك امكػن تأكيػل جميػع الشػرايع ك
االحكاـ كما يفعله الصوفية الطفاـ ك فيما ذكرنا في هذق الفصوؿ لمن يراجعه كفاية
ك بالغ ك اف قدرت علي فهمها بحيػث التنػافي ظػواهر الكتػاب ك السػنة ك الشػريعة
البيضاء فانت انت ك ا﵀ كلي التوفيق قاؿ الشاعر ك ﵀ درق:
اخاؼ علي من غيػري ك منػي

ك من ك من مكان ك الزمػاني

ك لػػو انػػي جعلتػ فػػي عيػػوني

الػػػي يػػػوـ القيمػػػة ماكفػػػاني
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فافهم راشدا موفقا.

فص :في مراقبة ا﵀ عز ك جل ك هي استشعار العبد اطالع الرب عليه في

كل حاالته ك تقلباته في اناء ليله ك نهارق ك هي من اعظم مصالح العبد ك اسها ك
عمودها بل اليصلحه اال هذق فاحببنا اف نذكر هنا فصال لشرح هذا المطلب
العظيم ك التنبيه عليه.
اعلم اف ا﵀ سبحانه احػد اليثنػي اذ كػل مثنػي حػادث ينطػوي اجػزاؤق تحػت
احدية االحد جل ك عز ك اف الي رب المنتهي فاليتناهي فاليحويه مكػاف ك اليخلػو
منه مكاف ك هو معكم اينما كنتم معية التتناهي ك هو اكلي ب ك بظػاهرؾ ك بباطنػ
من ك شاهد لما اعلنت ك ما اسررت اف تبدكا ما في صدكركم اك تخفوق يعلمػه ا﵀ ك
يعلم ما في قلوبكم ك ما منه بدأتم ك اليه تعودكف اليعػزب عػن علمػه مثقػاؿ ذرة فػي
السموات ك ال في االرض ما من نجوي ثلثة اال هو رابعهم ك ال خمسة اال هو سادسهم
ك ال ادني من ذل ك ال اكثر اال ك هو معهم قػل اي شػيء اكبػر شػهادة قػل ا﵀ شػهيد
بيني ك بينكم أكلميكف برب انه علي كل شيء شهيد اال انهػم فػي مريػة مػن لقػاء
ربهػػم اال انػػه بكػػل شػػيء محػػيط ك مػػاكنتم تسػػتتركف اف يشػػهد علػػيكم سػػمعكم ك
الابصاركم ك ال جلػودكم ك لكػن ظننػتم اف ا﵀ اليعلػم كثيػرا ممػا تعملػوف ك ذلكػم
ظنكم الذي ظننتم بربكم اردي ٰػكم فاصبحتم من الخاسرين فػاذا كػاف ا﵀ جػل ك عػز
اقرب الي من ك اعلم ب من ك اكلي ب من ك مع معية التتناهي كجب علي
استحضارق ابدا ك استشػعار حضػورؾ لديػه ك اطالعػه عليػ ك استشػعار انػه الملػ
العظيم الجليل القاهر القادر الشديد العقاب الذي الينجو من هل عليه ك اليعػز مػن
عاداق ك اليذؿ من كاالق ك تنبه انه يراؾ ك يسمع ك اليخفي منػ عليػه خافيػة ك هػو
علػػيم بػػذات الصػػدكر ك باطنػ ظػػاهر عليػػه ك مشػػهود لػػه ك يحاسػػب عليػػه ك يعلػػم
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خطػػرات قلبػ ك هػػواجس صػػدرؾ ك كسػػاكس خيالػ ك فكػػرؾ ك يؤاخػػذؾ علػػي
سيئاتها ك يجازي علي حسناتها ك انت ما لمتراقبػه لمتخفػه ك لمترجػه ك لمتحبػه ك
لمتستحي منه ك لمتقبل اليه ك لمتخلػص فيػه ك لمتعمػل بطاعػة ك لمتتػرؾ معصػية ك
اليصلح دين ك دنياؾ اال بذل ك اف ما صلح من الناس ك لميصػلح مػنهم اال قليػل مػا
صلح اال بلفظ يلوكونه بػين السػنتهم مػن اطالعػه فانػت لػو استحضػرته فػي جميػع
انفاس صلح ل الدين ك الدنيا ك صلح ل ذات في ترقياتها ك صلح ل اخالقػ ك
اعمال ك اثارؾ ك جميع ما من ك ل ك الي ك دفع عن شر كل ذي شػر بتحصػن
بحصنه ك جلب الي خير الدنيا ك اآلخرة بالجملة الاعلم شيئا يصلح جميع االمػور اال
دكاـ المراقبة ك هي الذكر الحقيقي ك ال شيئا يفسد جميع االمور اال الففلة عنه تعػالي
شأنه ففي الكافي عن ابيجعفر

قاؿ مكتوب في التورية التي لمتفير اف موسػي

سأؿ ربه فقاؿ يا رب أقريب انت مني فاناجي اـ بعيد فاناديػ فػاكحي ا﵀ عػز ك
جل اليه يا موسي انا جليس من ذكرني فقاؿ موسي فمن في سترؾ يػوـ ال سػتر اال
سترؾ فقاؿ الذين يذكركنني فاذكرهم ك يتحاب وف في فػاحبهم فاكلئػ الػذين اذا
اردت اف اصيب اهل االرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم ك عن ابيعبدا﵀
قاؿ ال بأس بذكر ا﵀ ك انت تبوؿ فاف ذكر ا﵀ عزكجل حسن علي كل حاؿ فالتسأـ
من ذكر ا﵀ ك عنه

اكحي ا﵀ الي موسي يا موسي التفرح بكثرة الماؿ ك التدع

ذكري علي كل حاؿ فاف كثرة الماؿ تنسي الذنوب ك ترؾ ذكري يقسي القلوب ك
عن ابيجعفر

قاؿ مكتوب في التورية التي لم تفير اف موسي سأؿ ربه فقاؿ الهي

انه يأتي علي مجالس اعزؾ كاجل اف اذكرؾ فيها فقاؿ يا موسي اف ذكري حسن
علي كل حاؿ ك عن ابيعبدا﵀

قاؿ ا﵀ عز ك جل لموسي اكثر ذكري بالليػل ك

النهار ك كن عند ذكري خاشعا ك عند بالئي صابرا ك اطمئن عند ذكري ك اعبدني ك
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التشرؾ بي شيئا الي المصير يا موسػي اجعلنػي ذخػرؾ ك ضػع عنػدي كنػزؾ مػن
الباقيات الصالحات كعنه

قاؿ ا﵀ عز ك جل لموسي اجعل لسان من كراء قلب

تسلم ك اكثر ذكري بالليل ك النهار ك التتبع الخطيئة في معدنها فتندـ فاف الخطيئػة
موعد اهل النار ك قاؿ فيما ناجي ا﵀ سبحانه به موسي قاؿ يا موسػي التنسػني علػي
كل حاؿ فاف نسياني يميت القلب ك عن ابيعبدا﵀

سيد االعماؿ ثلثػة انصػاؼ

الناس من نفس حتي الترضي بشي ء اال رضػيت لهػم مثلػه ك مواسػات االخ فػي
الماؿ ك ذكر ا﵀ علي كل حاؿ ليس سبحاف ا﵀ ك الحمػد ﵀ ك ال الػه اال ا﵀ فقػط ك
لكن اذا كرد علي شيء امر ا﵀ عزكجل به اخذت به ك اذا كرد علي شػيء نهػي
ا﵀ عزكجل عنه تركته ك بذل كردت ركايات مستفيضة ففػي بعضػها انهػا اشػد مػا
فرض ا﵀ علي خلقه ك في بعضها ما ابتلي المؤمن بشيء اشد عليه مػن خصػاؿ ثلػث
يحرمها فهي تؤمي باف الخصاؿ الثلث المذكورة من المكتوبات فػاف عفػي ا﵀ عػن
تاركها فهو فضل منه جل شأنه فعلي ذل المراقبػة فريضػة مكتوبػة ك هػي ذكػر ا﵀
علي كل حاؿ ك استشعار شهادته علي في كل حاؿ ك توقيرق ك تعظيمه حتي اليهوف
امرق علي ك يذهب نورق عن قلب ك عظمته عن نفس فتجتري عليه ك ترتكب فػي
حضورق مساخطه بال اكتراث بػل البػد للسػال مػن استشػعار عظمتػه ك حضػورق ك
اطالعه دائما ك العمل بما يرضيه ملتفتا الي انه في حضػرته فػاذا كػاف مػثال فػي حػاؿ
المشي يلتفت انه يمشي قدامه ك بين يديه ك هو يراق فيمشي قصدا ك هونػا ال مرحػا ك
اختياال ك فخرا ك اليمشي الي ما يكرهػه مػن ابػواب المعصػية بػل يمشػي الػي جهػة
الطاعة ك يلتفت في حاؿ التكلم الي انه متكلم بين يديه ك هو يراق ك يسمعه فاليػتكلم
هجرا ك ال كذبا ك ال غيبة ك ال فرية ك ال بمسب ة ك شتيمة بػل يػتكلم بمػا يحػب ا﵀ مػن
االمر بصدقة اك معركؼ اك اصالح بين الناس اك بتعلم اك بتعليم ك هكػذا يلتفػت فػي
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حاؿ نظرق الي انه بين يديه يري خائنة االعين ك ما تخفي الصدكر فالينظر الػي غيػر
محرـ ك الي شيء اليجوز له النظر اليه بل ينظر الي ما يحب ا﵀ من كتػاب اك سػنة اك
ما يهتدي به ك امثاؿ ذلػ ك كػن فػي جميػع الحػاالت كمػن هػو بػين يػدي سػلطاف
عسوؼ شاهد ناظر اليه فاليقدر رفع صوت بكالـ ك ال ضح ك ال حركة عنيفػة ك ال
قوؿ بما اليليق ك ال عمل ما الينبفي يتوجه الي نفسه لمحػة ك الػي السػلطاف اخػري ك
هو خائف معظم له مرتعش من سطوته ك عظمته فورب لو الزمػت المراقبػة لتػري
اثرها في اقرب زماف انها قد زادت في خوف ك رجائ ك حب ك اصلحت علم ك
عمل ك انكشف ل عظمته سبحانه ك كقارق قاؿ ا﵀ سبحانه ما لكم الترجػوف ﵀
كقارا ك قد خلقكم اطوارا .
ك ما اعجب ما ذكرق ابنبابويه في العلة التي كانت مػن اجلهػا عػرؼ يوسػف
اخوته ك لميعرفوق لما دخلوا عليه قاؿ فاني سمعت محمد بن عبدا﵀ بػن محمػد بػن
طيفور يقوؿ في قوؿ ا﵀ عز ك جل ك جاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم ك هم
له منكػركف اف ذلػ لتػركهم حرمػة يوسػف ك قػد يمػتحن المػرء بتركػه الحرمػة
أالتري اف يعقوب

حين ترؾ حرمته غي بػوق عػن عينػه ك امػتحن مػن حيػث تػرؾ

الحرمة بعينه عن عينه ال عن قلبه عشرين سنة ك ترؾ اخوة يوسف حرمته في قلوبهم
حيث عادكق ك ارادكا القطيعة للحسد الذي في قلوبهم فػامتحنوا فػي قلػوبهم كػأنهم
يركنه ك اليعرفونه ك لميكن الخيه من امه حسد مثػل مػا كػاف الحسػد الخوتػه فلمػا
دخل قاؿ اني انا اخوؾ علي يقين عرفه فسلم من المحن فيه حػين لميتػرؾ حرمتػه ك
هكذا العباد انتهي ك ما قاله حكيم متين مجرب فاف من لميراع حرمة شػيء اليعتنػي
به ك يمتحن بفوته عنه المحالة فمن لميراع حرمة شهادة ا﵀ ك اطالعه ك لميراقبػه اك
راقبه ك لميعتن به ك لميراع حرمتػه فػي تػرؾ مسػاخطه هػاف عليػه خطبػه ك ارتكػب
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القبايح في حضرته حتي صار جري ا فاجتري علي ا﵀ ك اذا امػالق ا﵀ زادت جرأتػه ك
ضعف اعتقادق بوعيدق فكذب االنبياء ك الكتب ثم كذب ا﵀ فػوؽ عرشػه ك اف تػرؾ
المراقبة اؿ الي اف نسي ا﵀ عزكجل ك حسبه كأف لميكن ك حسب نفسه مستقلة بػال
رب ك هل بحيث ال نجاة له.
ك كذل اذا لميراع المرء حرمػة الحجػج الشػهداء

فيهػوف عليػه خطػبهم

حتي نتج له انكارهم رأسا كما عرفت ك كذل الخطب فػي المػؤمنين فػاذا لميػراع
حرمتهم عاد الي عدـ االعتناء بهػم فقصػر عػن حقػوقهم الػي اف ظلمهػم حقػوقهم ك
غصبهم ك اذاهم ك ضربهم ك شتمهم ك قتلهم بالجملة الينشؤ خير الػدنيا ك اآلخػرة اال
من مراعاة الحرمة ك الينشؤ شرهما اال من تضييعها ك ال حرمة مع عدـ المراقبة فعػود
نفس يا اخي من مراقبة ا﵀ ك استشعر دائما انػ امامػه ك هػو جػالس علػي كرسػي
ملكه ك عرش سلطانه فػي غايػة الجػالؿ ك العظمػة ك الكبريػاء ك انػت كالعبػد اآلبػق
العاصي المسترد الي موالق العسوؼ الواقف بحضػرته بػين يديػه ك هػو نػاظر اليػ
رقيب علي يلتفت الي خائنة عينػ ك هاجسػة صػدرؾ فػراع حرمتػه ك اليتحػركن
عضو من في مسخطه البتة ك داكـ علي ذل ك اف سقط من سقطة فتػدارؾ بالتوبػة
ك االنابة ك االعتذار ك جميع اعضائ حينئذ في خدمته ك اليلتفت منكم احد ك امضوا
حيث تؤمركف فقد ركي في االرشاد عن النبي

انه قاؿ لػبعض اصػحابه اعبػد ا﵀

كأن تراق فاف لمت تراق فهو يراؾ قاؿ ك قاؿ لقمن البنه يا بني اذا اردت اف تعصي
ا﵀ فاطلب مكانا اليراؾ فيه ك ما احسن ما ركي عن شاب حسػن العبػادة ك االجتهػاد
فقيل له يا فتي علي ما بنيت امرؾ فقاؿ علي اربع خصاؿ علمػت اف رزقػي اليفػوتني
منه شيء ك اف كعد ا﵀ حق ك صدؽ فاطمأننت الي كعدق ك الثانيػة علمػت اف عملػي
اليعمله غيري فانا مشفوؿ به ك الثالثة علمت اف اجلي يأتيني بفتة فبادرتػه ك الرابعػة
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علمت اني الاغيب عػن نظػر ا﵀ تعػالي فػي سػري ك عالنيتػي فانػا مراقبػه فػي كػل
احوالي ك في الكافي عن اسحق بن عمار قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

يا اسحق خػف ا﵀

كأن تراق ك اف كنت التراق فانه يراؾ ك اف كنت تري انه اليراؾ فقد كفػرت ك اف
كنت تعلم انه يراؾ ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من اهوف الناظرين الي ك عن
داكد الرقي عن ابيعبػدا﵀

فػي قػوؿ ا﵀ عػز ك جػل ك لمػن خػاؼ مقػاـ ربػه

جنتاف قاؿ من علم اف ا﵀ يراق ك يسمع ما يقوؿ ك يعلػم مػا يعملػه مػن خيػر اك شػر
فيحجزق القبيح من االعماؿ فذل الذي خاؼ مقاـ ربه ك نهي النفس عن الهوي.

فصل :اف المراقبة التنحصر باستشعار اطالع ا﵀ تعالي عليه بل استشعر انه قد

اطلع علي ا﵀ جل جالله ك اطلع عليػ االنبيػاء ك االكليػاء ك المؤمنػوف قػل اعملػوا
فسيري ا﵀ عملكم ك رسوله ك المؤمنوف ك اطلع علي الملئكة الكركبيػوف ك سػاير
المقربين ك ثبت اعمال في اللػوح المحفػوظ ك علػي الػواح السػموات ك االرض ك
نفوس الملئكة ك العلل ك الشهود ك انػت علػي مػا انػت عليػه مكشػوؼ الحػاؿ بػارز
السريرة يركن ك يسمعون ك يطلعوف علػي ظػاهرؾ ك باطنػ فمػن تنبػه بػذل ك
استشعر حضورق عند محمد ك اؿمحمد

ك هم ناظركف اليه مصفوف نحػوق ائتمػر

اكامرهم ك انتهي عن زكاجرهم في حضورهم البتة ففي الكػافي عػن بريػد العجلػي
قاؿ سألت اباعبدا﵀

عػن قػوؿ ا﵀ عػز ك جػل ك كػذل جعلنػاكم امػة كسػطا

لتكونوا شهداء علي الناس فقاؿ نحن االمة الوسطي ك نحن شهداء ا﵀ علي خلقه
ك حججه في ارضه الي اف قاؿ ليكوف الرسوؿ عليكم شهيدا فرسوؿ ا﵀ الشهيد علينا
بما بلفنا عن ا﵀ عز ك جل ك نحن الشهداء علي الناس فمن صدقنا صدقناق يوـ القيمة
ك من كذب كذبناق ك في العوالم عن محمد بن خالد عن صفواف عن ابيعبدا﵀
قاؿ اف ا﵀ اجل ك اعظم من اف يحتج بعبد من عبادق ثم يخفػي عنػه شػيئا مػن اخبػار
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السػماء ك االرض ك علػي هػذا المعنػػي اخبػار متضػافرة ك عػػن جماعػة انهػم سػػمعوا
اباعبدا﵀

يقوؿ اني العلم ما في السموات ك ما في االرضين ك اعلم ما في الجنة

ك اعلم ما في النار ك اعلم ما كاف ك ما يكوف الخبػر ك علػي هػذا المعنػي ايضػا اخبػار
متضافرة ك عن عبدالعزيز الصايغ قاؿ قػاؿ لي ابوعبػدا﵀

أتػري اف ا﵀ اسػترعي

راعيا ك استخلف خليفة ثم يحجب عنه شيئا من امورهم ك عن النضري ك الحضرمي
عن ابيعبدا﵀
قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

قاال قػاؿ مايحدث ق بلكم حدث اال علمنا به الخبر ك عن النضري
اتقوا الكالـ فانا نػؤتي بػه ك عػن رميلػة قػاؿ كعكػت كعكػا
لػيس مػن مػؤمن يمػرض اال مرضػنا

شديدا الي اف قاؿ فقػاؿ اي اميرالمػؤمنين

بمرضه ك اليحزف اال حزن ا لحزنه ك اليدعو اال ام ن ا لدعائه ك اليسكت اال دعونا لػه
فقلت يا اميرالمؤمنين جعلني ا﵀ فداؾ هذا لمن مع في القصر أرأيت من كاف فػي
اطراؼ االرض قاؿ يا رميلة ليس يفيب عنا مؤمن في شرؽ االرض ك ال فػي غربهػا
كفي ركاية ك ال مؤمن ك ال مؤمنة في المشارؽ ك المفارب اال ك نحن معه ك قد تػواتر
االخبار باف االعماؿ تعرض عليهم كل خميس ك كل يوـ ك ليلػة ك كػل صػباح ك فػي
يشاهدكف الخاليق ك اعمالهم ك حركػاتهم

كل حين بل قد جاكز حد التواتر فهم

ك سكناتهم ك يسمعوف كلماتهم ك يعلموف ضػمايرهم ك جميػع اخالقهػم ك احػوالهم
علم مشاهدة ك عياف كيف ال ك هػم محػاؿ مشػية ا﵀ ك تراجمػة ارادة ا﵀ الػذين بهػم
خلق ا﵀ ما خلق ك من اياته اف تقوـ السػماء ك االرض بػامرق ك هػم امػرق ك حكمػه ك
مشيته ك هم اعين ا﵀ الناظرة ك شهود ا﵀ الحاضرة بهم صنع ا﵀ ما صنع ك هػم شػهادة
ا﵀ ك ظاهرق في بالدق ك بجميع ذلػ قػد تػواتر االخبػار ك ضػي قت مجػاؿ االنكػار ك
ساير كتبنا مشحوف بادلة ذل ك شواهدق.
فاذف ينبفي للمؤمن السال الػي ا﵀ سػبحانه اف يستشػعر دائمػا فػي انػاء ليلػه ك
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اطراؼ نهارق انه في حضورهم ك هم الناظركف اليه المطلعوف عليه يسػوءهم سػيئاته ك
يسرهم حسناته ك يستشعر عظمتهم ك جالؿ كبريػائهم ك انهػم السػالطين الملػوؾ فػي
الدنيا ك اآلخرة ك بيدهم امر الجنة ك النار ك مقاليػدهما ك اف عقػابهم شػديد ك رحمػتهم
قريبة ك يستشعر اخالقهم ك احػوالهم ك محاسػنهم ك كمػاالتهم ك يستشػعر اف حضػورق
لديهم هو حضورق لدي ا﵀ سبحانه بعينه ك بالعكس ك اف ا﵀ نػاظر اليػه بهػم ك فػيهم ك
منهم حاضر لديه بهم ك شاهد عليه بهم مطلع عليه بهم من غير حاجة منه الػيهم بػل قػد
اجتباهم ك جعلهم هكذا ك ا﵀ اعلم حيث يجعل رسالته النهم ظاهر ا﵀ ك عينه ك لسػاف
ا﵀ ك جنب ا﵀ ك يد ا﵀ ك امر ا﵀ باالخبار المتواترة فتديم استشعار ذلػ فتػزداد يومػا
فيوما خوفا منهم ك رجاء اليهم ك حبا لهم ك شوقا اليهم ك تعظيما ك تكريمػا لهػم ك تحػذر
عما يسخطهم ك تبادر الي ما يرضيهم فتبلغ بذل درجػة الكػاملين فػي اسػرع كقػت ك
اعلم اف ذل مؤثر في اصػالح الػنفس تػأثيرا اليبلفػه شػيء ك قػد شػرحنا ذلػ سػابقا
مفصال فراجع.
ك اعلم انه يجب المداكمة علي العالج حتي يزكؿ الخلط الفاسد من المػزاج ك
يحدث فيه اخالط صالحة ك عالمة ذلػ اف اليظهػر منػ بعػد مقتضػيات االخػالط
الفاسدة طبعا ك يصدر من مقتضيات االخالط الصالحة طبعا من غير تكلف ك عسػر
ك هذا هو معني قوؿ رسوؿ ا﵀

علي كل حق حقيقة ك علي كػل صػواب نػور ك

هذا هو عالمة صدؽ كل دعوي عندنا ك نحن النش اف مداكمة مجالسة الفضوب ك
رؤية الفضب تهيج الصفراء ك تثير داعي الفضب ك كذا مداكمػة خيػاؿ الفضػب تهػيج
الصفراء ك تثير الفضب البتة فيصدر عن االنساف غضب نستدؿ به علي ثوراف صػفرائه
فكذل دكاـ استحضار محمػد ك علػي ك الحجػج

يجعػل االنسػاف محمػديا علويػا

حجيا معصوميا بال ش ك كل قليل يستحيل فػي الكثيػر ك كػل مفلػوب يتبػع الفالػب ك
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ذل حكم من ا﵀ سبحانه اليتخلف قل اف كنتم تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببكم ا﵀
من تبعني فانه مني ك من يتػولهم مػنكم فانػه مػنهم ك كػذل كا﵀ مػن اداـ
استحضار اعدائهم ك صفاتهم راكنا اليهم تجعله بكريا عمريا عثمانيا علي مػا شػرحنا
من يتول هم منكم فانه منهم ك هذا هو السر في العهد المأخوذ المشار اليه بقوله تعالي
ألماعهد اليكم يا بني ادـ االتعبدكا الشيطاف انه لكم عػدك مبػين ك اف اعبػدكني
فافهم ما لماعرب عنه بما لوحت عليه فانه من مكنوف االمر ك مستورق ك كذل ينفػع
مجالسة االخواف المؤمنين الكاملين فاف الطبع مكتسػب مػن الطبػع ك الفالػب يفلػب
المفلوب ك المرء مع من احب ك لو اف رجال احب حجرا حشرق ا﵀ معه ك المرء علي
دين خليله فينفع مجالستهم ك مساكرتهم ك مالزمتهم ظاهرا ك باطنا كما هو محسوس
مجرب الينكر ك لذل كردت ركايات متواترة في المنع عن معاشرة نػاس ك الحػث
علي معاشرة ناس فانظر من تجالس اذا كػاف تصػور مهيػب يرعػب ك تصػور جميػل
يشهي فما ظن بمعاشرة الكاملين البالفين المتقػين الصػالحين الػداعين الػي الخيػر
المالزمين له ك الناهين عن الشر المنتهين عنه مع مراعات الحرمة كما عرفت فانػ
اف لمتراع حرمتهم هانوا علي ك ليسوا باعظم من ا﵀ ك قد هاف علي حتي ترتكػب
عندق الموبقات بال اكتراث فافهم راشدا موفقا ثبتنا ا﵀ ك ايػاكم بػالقوؿ الثابػت فػي
الحيوة الدنيا ك في اآلخرة.

فصل :ك لما كاف من اثار المراقبة الحياء احببنا اف نذكر هنا شيئا من امر الحيػاء

ك اعلم اف الحياء هو الحشمة ك الخجلة ك هي حركة من الركح الي الداخل ك اسػتتارق
عن التبرز بما اليحب اف يراق عليه احد فالجل ذل يستتر الركح بالدـ ك يحتجب به
فيقدـ الدـ الي الخارج ك يتأخر عنه الي الداخل محتجبا به ك الجل ذل يعرؽ عرقػا
ك لعله اليكتفي بذل فيدلي برأسه ايضا ك لعله اليكتفي بذل ايضػا فيسػتتر بيػدق ك
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لعله اليكتفي بذل ايضا فينهزـ ك يتسػتر ببيػت ك حصػن ك اذا اشػتد الحيػاء ك انهػزـ
الركح الي الداخل فلعله يحتقن في القلب فيموت ك اصل الحياء ينشػؤ مػن الخػوؼ
مع رجاء الصفح فانه يخاؼ عن الفير اف يطلع علي عيبه فيعاتبه اك يشػينه ك مػع ذلػ
يرجو صفحه فبرجائه الصفح يقدـ الدـ ك يتوجػه الػي الخػارج ك بخوفػه يحتجػب ك
يتحرؾ الي الداخل ك لو كاف الخوؼ صرفا النهزـ الدـ ايضا ك احػتقن فػي القلػب ك
ابيض اللوف ك كمد بعدق ك الموت الي الخائف اسرع مػن المسػتحيي الجػل ذلػ ك
اليحتشم االنساف اال عند من يستعظمه ك يراق شػاهدا متوجهػا اليػه ك يرجػو مدحػه ك
يخاؼ ذمه فاذا كػاف االنسػاف ممػن يستشػعر شػهادة ا﵀ ك عظمتػه ك شػهادة النبػي ك
االئمة

ك عظمتهم ك تحقق ذل في نفسه حقيقة اكرث له الحيػاء البتػة فاليتبػرز

اليهم بما يسوؤهم ك ما يسخطهم البتة ك يستحيي منهم كاقعػا حقيقػة ك لػو صػدر عنػه
خالؼ رضاهم ظهر عليه اثار الحياء ك الجل ذل ركي فػي الكػافي عػن ابيعبيػدة
الحذاء عن ابيعبدا﵀

قاؿ الحياء من االيماف ك االيماف في الجنة ك عنه

رؽ كجهه رؽ عمله ك عن احدهما
احدهما ذهب اآلخر ك عنػه

مػن

الحياء ك االيماف مقركناف في قرف فاذا ذهب

ال ايمػاف لمػن ال حيػاء لػه ك عػن النبػي

الحيػاء

حياءاف حياء عقل ك حياء حمق فحياء العقل هػو العلػم ك حيػاء الحمػق هػو الجهػل
كقاؿ

اربع من كن فيه ك كاف من قرنه الي قدمه ذنوبا بدلها ا﵀ حسنات الصدؽ

ك الحياء ك حسن الخلق ك الشكر ك في االرشاد قاؿ رسوؿ ا﵀

الصحابه استحيوا

من ا﵀ حق الحياء قالوا ما نصنع يا رسوؿ ا﵀ قاؿ اف كنتم فػاعلين فلػيحفظ احػدكم
الرأس ك ما كعي ك البطن ك ما حوي ك ليذكر الموت ك البالء ك من اراد اآلخرة ترؾ
زينة الحيوة الدنيا فمن فعل ذل فقد استحيي من ا﵀ حق الحياء ك ركي اف ا﵀ يقوؿ
عبدي اذا استحييت من ي انسيت الناس عيوب ك بقاع االرض ذنوب فمحوت من
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الكتاب زال ت ك الاناقش الحساب يوـ القيمة ك ركي اف ا﵀ تعالي يقػوؿ عبػدي
ان اذا استحييت مني ك خفتني غفرت ل ك من بعض كتب ا﵀ ماانصػفني عبػدي
يدعوني فاستحيي اف ارد ق ك يعصيني ك اليستحيي مني.
ك اعلم يا اخي اف من عالمػات الحيػاء اف اليػراؾ ا﵀ حيػث يسػخط ك هػو فػرع
مراقبة ا﵀ ابدا مع العلم بانػه مطلػع عليػ قػادر عليػ مػنعم لػ لػه حػق االيجػاد ك
الربوبية ك االنعاـ ك الهداية ك تهيئة االسباب علي فاذا حصل ل هػذا العلػم ك علمػت
انه نهاؾ عن شي ء استحييت اف ترتكب بين يديه ما يك رهه البتة فالجل ذل صار
الحياء من االيماف النه اثر االيماف بما ذكرنا ك من ال حياء له ال ايماف لػه فػاف عػدـ
االثر دليل عدـ المؤثر كما اف كجودق دليل كجودق فػاذا كػاف الحيػاء اثػر االيمػاف
باطالع ا﵀ القادر الرب المنعم الهادي الموفق العظيم فػاذا كػاف االيمػاف موجػودا
كاف منشأ اثر ك اذ ال اثر فال مػؤثر ك اعلػم اف بالحيػاء يصػلح امػر الػدنيا ك اآلخػرة ك
بالوقاحة يفسد امر الدنيا ك اآلخرة.
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الباب الثانلى

من ابواب الكتاب فى الفكر
و ما يتعلق به من البيان و ما يتفرع عليه و فى هذا الباب مقدمة و فصول

المقدم ل لة
فى بيان حقيقة الفكر و مبدجه و منشأه و آثاره و فيها مقاصد ثلثة

المقصد االول

اعلم اف الفكر قوة من قوي النفس الناطقة القدسية ك فعل من افعالهػا قػد ظهػر
في القبضة الفلكية العطاردية التي في االنساف ك تعلق بالنسب ك انصبغ فيها فهػو مػن
حيث النسب تفكرات جزئية خاصة متعلقة بامور خاصػة ك مػن حيػث صػدكرق عػن
النفس له ابهاـ نوعي ك له مادة صادرة عن النفس نوعية يشترؾ مع الخياؿ ك الوهم ك
العلم ك التعقل ك صورة نوعية يمتاز بها عن اخوانه ك هي خصػوص درؾ النسػبة بػين
صػػورتين اك معنيػػين اك معنػػي ك صػػورة فهػػو قػػد يخػػدـ الخيػػاؿ فيػػدرؾ النسػػبة بػػين
الصورتين الحاصلتين فيه ك قد يخدـ الوهم فيدرؾ النسبة بين المعنيين الػذين فيػه ك
قد يخدمهما معا فيدرؾ النسبة بين معني مدرؾ للوهم ك صورة مدركػة للخيػاؿ فهػو
خادـ الذاكرة بقوؿ مطلق فاليقدر علػي الفكػر مػن اليػذكر صػورة ك ال معنػي فػاذا
استحضرت صور االشياء اك معانيها امكن التفكر فيها ك درؾ النسب بينها.
ك االشارة الي ذل علي نحو االجمػاؿ اف ا﵀ سػبحانه خلػق االنسػاف انمػوذج
هذا العالم ك جعل فيه مما جعل في هذا العالم الذي هو االنساف الكبير حقيقػة فخلػق
فيه حصة من العرش ك جعلها قلبه اي عقله الجسماني ك حصة مػن الكرسػي فجعلهػا
صػػدرق الجسػػماني ك مػػن فل ػ الشػػمس حصػػة فجعلهػػا طبعػػه ك كجػػودق الثػػاني اي
الشخصي ك ذل اف الطبع كاحد فهو قبػل التلػبس بصػورة طبػع ك بعػد التلػبس مػادة
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شخصية ك يعرض عليها الصورة المثالية الشخصية ك حصة من فل زحل ك بها تعقلػه
ك حصة من فل المشتري ك منها عالمته ك حصة مػن فلػ المػريخ ك منهػا كاهمتػه ك
حصة من فل الزهرة ك بها خياله ك حصة من فلػ عطػارد ك بهػا فكػرق ك حصػة مػن
فل القمر ك بها حيوته ك ليس مرادي بالحصة انه عزكجل نزع قطعة مػن االفػالؾ ك
جعلها في االنساف بل احػدث مثلهػا ك مشػاكلها ك مسػاكيها فػي الدرجػة ك اللطافػة ك
احدثها من ماء نطفتها اك الماء الذي منه مددها ك غذاؤها كما خلق االفػالؾ يػوـ اكؿ
من لطايف الماء ك من الماء كل شيء حي ك قد شرحنا ذل مفصال في محله الاليػق
به فاذا صعد بخار الدـ الصافي الذي في القلب الي الدماغ ك كصل الي مقاـ الفكػر ك
هو علي ما قالوق التجويف االكسط لطف لطافة حكي فعل الػنفس ك لػه صػبغمػا مػن
طبعه ك خصوص المحل فانصبغ مثػاؿ الػنفس فيػه انصػباغا ادركػت بػه فيػه النسػب
الفكرية كما انصبغ مثاؿ النفس في الخياؿ انصباغا ادركت به فيه الصور الفكريػة ك
قد يسموف المتفكرة المتخيلة يعني تل القوة فػي االنسػاف متفكػرة ك فػي الحيػواف
متخيلة ك علي اي حاؿ هي قوة تخدـ الواهمة ك الخياؿ ك كرسيها علي الماء ك شػفلها
درؾ النسب بين الصورتين اي ما ينطبع في هذق الصورة مػن هػذق الصػورة ك مػا فػي
هذق من هذق ك بين المعنيين كذل ك بين الصورة ك المعنػي ك عكسػه كػذل ك هػو
ناظر ابدا في لوح الخياؿ اك الوهم ك يتفكر في نسب مػا فيهػا ك يػدركها ثػم يعرضػها
علي العالمة فتجردها العالمة عن عرض اقترانها ك ارتباطها بػالمواد ك يعرضػها علػي
العاقلة كما كاف الخياؿ يعرض الصور التي فيه علي الواهمة فتػدرؾ العاقلػة مػا فيهػا
من المعني المجرد الكلي كما كاف الواهمة تدرؾ ما في الخياؿ من المعاني الجزئية
ك المدرؾ لجميع ذل هو النفس ك لكنها تنظر مػن هػذق المنػاظر ك مػن كػل منظػرة
تدرؾ ما يشاكلها ك يناسبها.
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بالجملة ك انما عي ن القوـ التجويفات النهػم رأكا اف االنسػاف اذا اصػاب مقػدـ
دماغه افة فسد خياله ك اذا اصاب كسػط دماغػه افػة فسػد فكػرق ك اذا اصػاب مػؤخر
دماغه افة فسد حفظه ك الحق اف الحس المشترؾ جسم مثل هذا الجسػد داخلػه كػل
عضو منه في عضو مشاكل من هذا الجسد عينه في العين ك اذنه فػي االذف ك هكػذا ك
كل عضو احس بشيء يؤدي اليه علي نحو السػراية فيػدرؾ الحػس المشػترؾ ك هػو
سريع النسياف فيؤديه سريعا الي الخياؿ ك هو احفظ منه فيكػوف الخيػاؿ عينػا للػنفس
تنظر بها في لوح الحس المشترؾ كما كػاف الفكػر عينػا للػنفس تنظػر بهػا فػي لػوح
الخياؿ ك الوهم ك كذل الوهم عين تنظر النفس بها في لػوح الخيػاؿ ك العالمػة عػين
تنظر بها في لوح المتفكرة ك في لوح الواهمة ك في لػوح الخيػاؿ ك تػدرؾ جميػع مػا
فيها مجردة فما فيها فذلكة جميع ما في دكنها ثم العاقلة عين تنظر بها الػنفس مػا فػي
العالمة ك تلطفه ك تأخذ معناق.
قالوا ك الحافظة قوة في التجويف اآلخر من الدماغ ك هو كالـ الاري لػه معنػي
اذ نقوؿ ما المراد بانها حافظة يعني تحفظ ما يصل اليهػا ففيهػا صػور عديػدة منطبعػة
سواء كاف االنساف ذاكرا لها اـ ال اـ ليس فيها جميع تل الصور التػي ادركهػا بسػاير
حواسه فاف لمتكن فيها فكيف تكوف حافظة لما ادت الحواس اليها ك اف كانػت فيهػا
بالفعل فالبد الف يكوف االنساف شاعرا ابدا لجميع ما ادركػه بحواسػه ممػا يحفظػه ك
ذل خالؼ البداهة بل الحافظة عندي هي النفس الملكوتية المهيمنة علػي الصػور
المثالية ك امكنتها ك حدكدها ك مقاماتها ك قراناتها فهي تعلم كل ما تعلم في حدق فػاذا
شاءت اف تذكرق في بدنه القت شبح ما انطبع فيها في العالمة ثم في الخيػاؿ قهقػري
فيراق االنساف حاضرا لديه ك كل ما يحضر في خيال اك في حسػ ك لمتدركػه فػي
الظاهر اك االسباب البدنية فانما يأتي من النفس قهقري ك الػنفس التحتػاج الػي اف
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تحفظ الصور دائما بل كلما نظرت الي شيء في محلػه ك مقامػه كجدتػه كمػا هػو ك
انطبع فيها شبحه كما ان التحتاج الي اف تحفظ شبح كل شيء في عين بػل تفػتح
عين ك تنظر الي اي شيء شئت متي شئت ك الذاكرة هػي الػنفس ايضػا ك الحػواس
البرزخية ليس لها اف تدرؾ ك تحفظ اال ما حضرت لػديها حػين هػو حاضػر ك هػو حػاؿ
المقابلة كالمراة ك اما النفس فهي ملكوتية مهيمنة علي المثل تنظر الػي اي مثػاؿ شػاءت
حين تشاء ك تجدق في حدق ك مقامػه اف علمتػه ك اال فػال اال بعنايػة ربانيػة ك لسػنا فػي هػذا
الكتاب بصدد ازيد من ذل .

المقصد الثانى

اعلم اف ا﵀ سبحانه كاحد التدركه االبصار ك هو يدرؾ االبصار ك هو اللطيػف
الخبير فعرؼ نفسه بنفس االنساف فجعلها كاحدة احدا فػردة صػمدية لػيس كمثلهػا
شيء ك لذل قاؿ سنريهم اياتنا في اآلفاؽ ك في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق
ك قاؿ ك في االرض ايات للموقنين ك في انفسكم أفالتبصركف ،
تػػدؿ علػػي انػػه كاحػػد

ففػػي كػػل شػػيء لػػه ايػػة

فػػنفس االنسػػاف ايػػة الواحػػد االحػػد الفػػرد فتكػػوف كاحػػدة كاحديػػة الػػذات ك
كاحدية التوجه ك كاحدية الفعل ك هو قوله سبحانه ماجعل ا﵀ لرجل من قلبين في
جوفه فالقلب الواحد مستقر الػنفس الواحػدة ك كرسػيها ك هػي كحدانيػة التوجػه
التقدر اف تتوجه في اف كاحد الي شيئين ابدا الل هم اال اف تتعاقب عليهما سػريعا ك اال
فهي كاحدة ك كجهها كاحد ك توجهها كاحد ك اليسعها درؾ شيئين في اف كاحد يعني
الدرؾ الصحيح ك ذل اف القلب يحتاج في درؾ الشػيء الػي لبػث حتػي ينطبػع فيػه
صفة ما يريد دركه ك يتأمل فيه فاف تعاقب علي شيئين سريعا يدركهما دركا ناقصا ك
لربما يبلغ سرعة التعاقػب مبلفػا اليػدرؾ شػيئا بوجػه فػاذا اليقػدر الشػيء الجزئػي
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المحصور المحدكد اف يدرؾ شيئين في اف كاحد اك يتوجه الي جهتين فػي اف كاحػد
حتي انه اليمكنه اف يتوجه من عينين الي شيء كاحد ك اليمكنه اف يتوجه الي العين
ك االذف في اف كاحد فضال عن اف يتوجه الي الباطن ك الظاهر فاذا توجه االنساف الػي
الحواس الظاهرة اليمكنه التوجه الي الحواس الباطنة ك اف تعاقب عليهمػا فاليػدرؾ
بواحد منهما كما هو أالتري ان اذا توجهت الي خيال في حػاؿ اليقظػة التدركػه
صريحا كما تدركه في حاؿ النوـ ك ذل ان في حاؿ اليقظة تعاقب علػي الحػواس
الظػػاهرة ايضػػا فالتػػدرؾ مػػا فػػي الخيػػاؿ كاضػػحا بػػل حػػين تتخيػػل التػػدرؾ مػػا تػػراق
بالحواس الظاهرة ايضا كاضحا اال انه اكضح من خيالػ الف توجهػ اليػه اشػد فلػو
تعطل حواس الظاهرة ادركت ما في الخياؿ كاضحا بوضػوح هػذق الػدنيا كمػا فػي
حاؿ النوـ حرفا بحرؼ ك ذل سبيل اصحاب الكشف حيث يختاركف موضعا مظلما
حتي اليري عينهم شيئا ك خاليا عن متكلم حتي اليسمع اذنهم شيئا ثم يتوجهوف الػي
عالم الخياؿ ك هم مشفولوف بعملهم فيظهر بعد الممارسة لهم عالم الخيػاؿ ك لكػنهم
حين يلتفتوف الػي عػالم الخيػاؿ يتعطػل مشػاعرهم الظػاهرة ك اف لميكونػوا نػائمين
أالتري انه قد يفرؽ رجل في بحر التفكر فكلما تناديػه اليسػمع ك هػو يقظػاف لػيس
بنائم ك لربما يصير االنساف في فكرق ك خياله كأنػه يػري احػدا فيكلمػه ك يشػير اليػه
بيدق كل ذل لتمحض التوجه الي عرصة البرزخ فكل من تمحض الي مشػعر يػري
ما به يشعر ك يدرؾ متمحضا خالصا الل هم اال اف يكوف معورا.
فنتج مما ذكرنا اف االنساف ماداـ متوجها الي العين ك ما تري ك االذف ك ما تسمع
ك الحواس الظاهرة ك ما تدرؾ اليتمكن من الخياؿ الصريح الواضح البين ك اليتمكن
من فكر كاضح يدرؾ اطراؼ الشيء ك يشق فيه الشعر ك يتبين دقايقه بل ك اليػتمكن
من درؾ خياؿ كاحد ما لميخلص التوجػه اليػه فػاذا تعاقػب االنسػاف علػي خيػالين اك
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فكرين اك خياالت اك افكار اليكاد اف يدرؾ كاحدا منها صريحا ك من ذلػ قػد علػم
عيانا اف من اراد التمكن من الفكر البد له من التوجه الػي عرصػة الفكػر ك الخيػاؿ ك
الوهم ك االعراض عن الحواس الظاهرة ك عما تدركه ك االعراض عن ساير االفكػار
ك الخياالت الدنياكية المعتادة ك التخلص الي تل المسئلة التي يريد اف يتفكػر فيهػا فػاف
فعل ذل كفق للفكر ك اال فاليكاد يمكنه التفكر علػي مػا ينبفػي البتػة ك اف تفكػر تفكػرا
ناقصا فاليكاد يجديه شيئا ك الينتفع به البتػة ك لمػا كػاف غرضػنا فػي هػذا الكتػاب تفهػيم
االصحاب نتعب انفسنا بشرح كل مسئلة كما ينبفي حتي يصيركا علي بصيرة.
المقصد الثالث

اعلم انه قد يكوف المشاعر من ذات نفسها منصبفة باصباغ ك كل ما ينطبع فيهػا
ينصبغ فيها فيتفير عن صفة الشاخص الخارج فيحكم عليػه المشػعر علػي خػالؼ مػا
ينبفي كما اذا نظرت الي مراة حمػراء رأيػت كجهػ فيهػا احمػر اك عوجػاء رأيػت
كجه فيها اعوج حتي انه قد بلفنا اف االفرنج صنعوا مراة للمسخرة اذا نظر االنساف
فيها رأي كجهه فيها علي هيئة كلب اك خنزير فاذا كانت كذل تتبرأ مما تري فيها اذ
ليس يشبه ك ليس يناسب فكذل مشاعر االنساف فاف االحوؿ يري الواحد اثنػين
ك الذي في عينه خياالت يري علي الشيء شامات سود اك غيرها ك ليس في الخػارج
شيء من ذل ك الذي في اذنه دكي ك طنين يسمع دكيا ك صوتا من غير اف يكوف في
الخارج صوت ك صاحب المرار يجد طعم التمر مرا ك هكذا ساير المشػاعر الظػاهرة
ك كالحواس الظاهرة الباطنة فاذا كانت متلونػة مصػبوغة مشػكلة بػالواف ك اصػباغ ك
اشكاؿ تدرؾ الشيء علي خالؼ الواقع ك لربما تمحض في النظر بها ك انكشػف لػه
صريحا ك مع ذل هػو معػوج مصػبوغ علػي حسػب اعوجاجػه ك صػبفه فمثػل ذلػ
اليكاد يصدؽ من ينكر عليه ك يدعي الكشف ك العياف نعوذ با﵀ ك اصػباغ المشػاعر
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تأتي من قبل الجمود ك االستيناسات ك العادات ك مػن قبػل الطبػايع ك غلبػة االخػالط
الفاسدة الممرضة ك من قبل الشهوات ك من قبل النواميس ك من قبػل الفضػب ك مػن
قبل االلحاد ك من قبل الشقاكة ك كل الحق اشد من سابقه ك زكاله اصعب ك قد فصػلنا
ذل في ساير كتبنا كالفطرة السليمة ك كتبنا االصولية.
فمن راـ التفكر ك االصػابة البػد لػه اف يخلػي مشػاعرق عػن تلػ االعػراض ك
االمراض ك ينظر في االشياء بفطرته االكلية التي فطر ا﵀ النػاس عليهػا فانهػا خلقػت
علي كفػق المشػية ك لػيس يخطػي حكمهػا فتػري السػليم سػليما ك السػقيم سػقيما ك
المعوج معوجا ك المستقيم مستقيما ك لوال ذل لميكن ﵀ علي احد حجة ك لمػا علػم
الشيطاف ذل قاؿ آلمرن هم فليفيرف خلق ا﵀ مع انه قاؿ تعالي فطػرة ا﵀ التػي فطػر
الناس عليها ال تبديل لخلق ا﵀ اي التبدلوا خلق ا﵀ فمن نظر بعين ا﵀ التي اعػارق
اياها ك هي فطرته التي جعلها علي كفق مشيته الحكػم العػدؿ القسػط فنظػر بهػا الػي
االشياء راها علي ما خلقها ا﵀ عليه ك رأي حقايقها ك اما اذا نظر بمشاعر مشوبة بتلػ
االعػػراض اليكػػاد يصػػيب شػػيئا ك جميػػع اختالفػػات الػػدنيا ك تشػػاجرها ك نزاعهػػا ك
تسويدها القراطيس ك جميع القاؿ ك القيل من اجل انهم في عرصة الفطرة المبدلػة ك
لو نظركا بالفطرة االلهية لماكقع بينهم اختالؼ ك لماكجدهم ا﵀ كذل جعل بيػنهم
حكما باقيا ثابتا حاكما علي الفطرة ك امرهم بطاعته ك هو نبي كل عصر ك كليه الػذي
هو الحجة من ا﵀ علي الخلق ك اليمشي اال علػي كفػق مشػية ا﵀ ك اليحكػم اال علػي
طبق رضاء ا﵀ ك محبته النه علي الفطرة االلهيػة لميسػتفزهم الشػيطاف ك لميفي ػرهم
عن خلق الرحمن ثم امن بهم من ساير الخلق من لميتفير عػن الفطػرة تفيػرا يبػاينهم
معها ك اف انحرؼ في الجملػة فعػن هشػاـ بػن سػالم عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قلػت

فطرة ا﵀ التي فطر الناس عليها قاؿ التوحيد ك فػي ركايػة فطػرهم جميعػا علػي
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التوحيد ك في ركاية فطرهم علي المعرفة ك ركي هي الوالية ك عن عبدا﵀ بن سناف
عن ابيعبدا﵀

قاؿ سألته عن قوؿ ا﵀ عػز ك جػل فطػرة ا﵀ التػي فطػر النػاس

عليها ما تل الفطرة قاؿ هي االسالـ فطرهم ا﵀ حين اخذ ميثاقهم علػي التوحيػد
قاؿ ألست بربكم ك فيه المؤمن ك الكافر ك عن عبدالرحمن بن كثير مولي ابيجعفر
عػػن ابيعبػػدا﵀

فػػي هػػذق اآليػػة قػػاؿ التوحيػػد ك محمػػد رسػػوؿ ا﵀ ك علػػي

اميرالمؤمنين كعن زرارة في هذق اآلية قاؿ فطرهم علي التوحيد عند الميثاؽ علػي
معرفته انه ربهم قلت ك خاطبوق قاؿ فطأطأ رأسه ثم قاؿ لوال ذل لميعلموا من ربهم
ك ال من رازقهم ك عن الهيثم بن عبدا﵀ الرماني قاؿ حدثنا علي بن موسي الرضا عن
ابيه عن جدق محمد بن علي

في هذق اآلية قاؿ هي ال اله اال ا﵀ محمد رسوؿ ا﵀

علي اميرالمؤمنين كلي ا﵀ الي هيهنا التوحيد ك عن الطبرسي قوله

كػل مولػود

يولد علي الفطرة حتي ليكػوف ابػواق همػا اللػذاف يهودانػه ك ينصػرانه بالجملػة اف
استطعت افتنظػر بنظػر الفطػرة تصػيب الحػق ك اف نظػرت بعػين هػذق العػوارض ك
االصباغ فالتكاد تدرؾ حقا.
ك اف قلت نحن ننظر نظرا ك كل احد ينظر نظرا ك كػل احػد يقػوؿ لفيػرق انػت
ماانصفت ك انت نظرت بالعين المفيرة ك انا نظرت بػالفطرة اقاىل للكػالـ
مقاماف مقاـ تحاكم بين الخصوـ ك مقاـ نتكلم في قلػب كػل احػد لكػل احػد ك هػذا
المقاـ هو المقاـ الثاني فانا نتكلم مع ك نعلمػ الحػق لكػي تسػتقيم علػي الحػق ك
االنساف علي نفسه بصيرة ك لو القي معاذيرق ك انت بين ك بين ا﵀ تعرؼ نفسػ اف
نظرؾ حػين تنظػر بعػين الفطػرة اك االنػس ك العػادة ك الشػهوة ك الفضػب ك تقػدر اف
تجاهد نفس حتي تتعري عن كل ذل ك لو في اف كاحد ك لو لميكػن يمكػن ذلػ
لماكل ف ا﵀ عبادق بذل ك مرادي من هذا الكالـ اف تعالج نفس حين طلب الحػق
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ك التخاطر بها ك التخونها ك تعريها حين تريد الفكر عن جميع االعراض ك االمراض
ثم تنظر في المسئلة بنظر االنصاؼ ك تعلم انه يحاكم ا﵀ فالتجور في الحكم.
ك اما المقاـ االكؿ ك هو مقاـ التحاكم بين الخصوـ فاعلم اف ا﵀ سبحانه اضػطر
خلقه علي االجتماع علي بعض االمور ك االتفاؽ عليها ك ذل االجتماع ناشئ مما بػه
اشتراكهم ك هو الفطرة ك فيهم مػن جهػة اصػباغهم اختالفػات ك تنػازع فػاذا تنػازعوا
نحملهػػم علػػي مػػا بػػه اجتمػػاعهم ك مػػا اتفقػػوا عليػػه فكػػل مػػن كاف ػق االجماعيػػات ك
الضركريات فهو الحق ك كل من خالفها فهو علي الباطل ك اف ا﵀ سبحانه اجل من اف
اليجعل الهل االختالؼ هح هكما مما به اتفاقهم سواء كاف في تلػ المسػئلة بعينهػا اك
في مقدماتها اك مقدمات مقػدماتها ك هكػذا ك البػد ك اف يكػوف مػن ا﵀ حكػم حتػي
يحملهم الحاكم بيػنهم علػي الحػق بالجملػة مػا لمتخػل عػن االغػراض ك االمػراض
جميعا ك تنظر بنظر الفطرة معرضا عن كل شيء سوي تل المسػئلة التكػاد تصػيب
الحق ثم اف حصل ل شيء فػي تخليتػ اك اعراضػ فشػككت فػي المسػئلة زنهػا
بالموازين القسط من االجماعيات ك الضركريات اك ما ثبت ل بها فاف كافقتهػا فهػو
ك اال فاعلم اف العيب في مشاعرؾ فعالجها فافهم راشدا موفقا.

فصل :قد كردت ركايات في فضل التفكر احب اف اتبرؾ ببعض ما يتيسر منها

فعن الصادؽ

اعتبركا بما مضي من الدنيا هل بقي علي احد ك هل احد فيها بػاؽ

من الشريف ك الوضيع ك الفني ك الفقير ك الولي ك العدك ك كذل ما لميأت منها بما
مضي اشبه من الماء بالماء ك قاؿ رسوؿ ا﵀

كفي بالموت كاعظا ك بالعقل دليال

ك بالتقوي زادا ك بالعبادة مشفال ك با﵀ مونسا ك بالقراف بيانػا ك قػاؿ
الدنيا اال بالء ك فتنة ك مانجي من نجي اال بصدؽ االلتجاء ك قاؿ نػوح

لميبػق مػن
كجػدت

الدنيا كبيت له باباف دخلت من احدهما ك خرجت من اآلخر هػذا حػاؿ صػفي ا﵀
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فكيف حاؿ من اطمأف فيها ك ركن اليها ك اضاع عمرق في عمارتها ك مزؽ دينه فػي
طلبها ك الفكرة مراة الحسنات ك كفارة السيئات ك ضياء للقلوب ك فسػحة للخلػق ك
اصابة في اصالح المعاد ك اطالع عل ي العواقب ك استزادة في العلم ك هي اليعبد ا﵀
تعالي بمثلها ك قاؿ رسوؿ ا﵀

تفكر ساعة خير مػن عبػادة سػنة ك الينػاؿ منزلػة

التفكػر اال مػػن خصػػه ا﵀ تعػالي بنػػور التوحيػػد ك المعرفػة ك عػػن علػػي

ال علػػم

كالتفكر ك عنه

الفكرة مراة صافية ك عن السكوني عن ابيعبدا﵀

اميرالمؤمنين

يقوؿ نبه بالتفكر قلب ك جاؼ عن الليل جنبػ ك اتػق ا﵀ ربػ

كعن الحسن الصيقل قاؿ سألت اباعبدا﵀

قاؿ كػاف

عما يركي الناس تفكر ساعة خير مػن

قياـ ليلة قلت كيف يتفكر قاؿ يمر بالخربة اك بالدار فيقوؿ اين ساكنوؾ اين بانوؾ
ما ل التتكلمين ك عنه

افضل الع بادة ادماف التفكر فػي ا﵀ ك فػي قدرتػه ك عػن

معمر بن خالد قاؿ سمعت اباالحسن الرضا

يقوؿ ليس العبػادة كثػرة الصػلوة ك

الصوـ انما العبادة التفكر في امر ا﵀ عز ك جل ك عن ربعي قاؿ قػػاؿ ابوعبػدا﵀
قاؿ اميرالمؤمنين

التفكر يدعو الي البر ك العمل به ك عن اسمعيل بن بشػير قػاؿ

كتب هركفالرشيد الي ابيالحسن موسي بن جعفر

عظني ك اكجػز قػاؿ فكتػب

اليه ما من شيء يراق عين اال ك فيه موعظة ك عن ابيعبدا﵀
ابيذر التفكر ك االعتبار ك عن النبي

قاؿ كاف اكثر عبادة

في حديث ال عبادة مثل التفكر ك من كتاب

ابيعبدا﵀ السياري صاحب موسي ك الرضػا

قػاؿ سػمعته يقػوؿ لػيس العبػادة

كثرة الصياـ ك الصلوة ك انما العبادة الفكر في ا﵀ تعػالي ك ركي المػال محسػن فػي
خالصةاالذكار تفكر ساعة خير من عبادة سػتين سػنة الػي غيػر ذلػ مػن االخبػار
المؤيدة بصحيح االعتبار.
ك قد حث ا﵀ سبحانه في كتابػه فػي اي كثيػرة فقػاؿ كػذل يبػين ا﵀ لكػم
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اآليات لعلكم تتفكركف في الدنيا ك اآلخػرة ك قػاؿ قػل هػل يسػتوي االعمػي ك
البصير أفالتتفكركف ك قاؿ أكلم يتفكركا ما بصاحبهم مػن جنػة اف هػو اال نػذير
مبين

أكلم ينظركا فػي ملكػوت السػماكات ك االرض ك اف عسػي اف يكػوف قػد

اقترب اجلهم فباي حديث بعدق يؤمنوف ك قاؿ أكلم يتفكركا في انفسهم ماخلق
ا﵀ السموات ك االرض ك ما بينهما اال بالحق ك اجل مسػمي ك اف كثيػرا مػن النػاس
بلقاء ربهم لكافركف

أكلم يسيركا في االرض فينظركا كيف كاف عاقبة الذين من

قبلهم كانوا اشد منهم قوة ك اثاركا االرض ك عمركها اكثر مما عمركهػا ك جػاءتهم
رسلهم بالبينات فماكاف ا﵀ ليظلمهم ك لكن كانوا انفسهم يظلموف ك قاؿ بعد اي
ك من اياته اف خلق لكم من انفسكم ازكاجا لتسكنوا اليهػا ك جعػل بيػنكم مػودة ك
رحمة اف في ذل آليات لقوـ يتفكركف ك قاؿ ك انزلنا الي الذكر لتبين للناس
ما نزؿ اليهم ك لعلهم يتفكػركف ك قػاؿ ا﵀ يتػوفي االنفػس حػين موتهػا ك التػي
لم تمت في منامها فيمس التي قضػي عليهػا المػوت ك يرسػل االخػري الػي اجػل
مسمي اف في ذل آليات لقوـ يتفكركف ك قاؿ الذين يذكركف ا﵀ قياما ك قعودا
ك علي جنوبهم ك يتفكركف في خلق السموات ك االرض ربنا ماخلقػت هػذا بػاطال
سبحان فقنا عذاب النار ك قاؿ ك سخر لكم ما فػي السػموات ك مػا فػي االرض
جميعا منه اف في ذل آليات لقوـ يتفكركف ك قاؿ ك اكحي رب الي النحػل اف
اتخذي من الجباؿ بيوتا الي اف قاؿ اف في ذل آلية لقوـ يتفكركف ك قاؿ انما
مثل الحيوة الدنيا كماء ان زلناق من السماء فاختلط به نبات االرض مما يأكل الناس ك
االنعاـ حتي اذا اخذت االرض زخرفها ك ازينت ك ظن اهلها انهم قادركف عليها اتيها
امرنا ليال اك نهارا فجعلناها حصيدا كأف لم تفن باالمس كذل نفصل اآليات لقػوـ
يتفكركف ك قاؿ هو الذي انزؿ من السماء ماء لك م منه شػراب ك منػه شػجر فيػه
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تسيموف ينبت لكم به الزرع ك الزيتوف ك النخيل ك االعناب ك من كػل الثمػرات اف
في ذل آلية لقوـ يتفكركف الي ايات عديدة ك قػاؿ ك هػو الػذي مػد االرض ك
جعل فيها ركاسي ك انهارا ك من كل الثمرات جعل فيها زكجين اثنين يفشػي الليػل
النهار اف في ذل آليات لقوـ يتفكركف ك قاؿ لو انزلنا هػذا القػراف علػي جبػل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية ا﵀ ك تل االمثاؿ نضربها للناس لعلهم يتفكركف
ك كذل جميع اآليػات المادحػة للنظػر ك اآلمػرة بػه كاردة فػي هػذا البػاب ك تركنػا
ذكرها خوؼ االطالة ك هي معركفة مشهورة تتلي عليهم اناء الليل ك اطراؼ النهار.
فاذا كاف هذق العبادة الشريفة بهذق المثابة محبوبػة ﵀ سػبحانه نافعػة للمػؤمن
فالينبفي اهمالها كيػف ك المعرفػة ك االيمػاف ليسػت بػامر طبيعػي يكػوف فػي بػدف
االنساف قهرا ك انما هي امر كسبي ك اليحصل المعرفة اال بالتفكر في اياتها ك اسبابها
فمن ال تفكر له ال ايماف له البتة ك علي هذا هو اكؿ فريضة من ا﵀ سػبحانه ك اعظمهػا
فمن اخل بها فقد اخل بجميع فرايض ا﵀ ك شرايعه ك احكامه ك دينػه ك مػن اتػي بهػا
يرجي له كصوؿ ما كتب له منها ك لما كاف الشيطاف عالما بمسال االغواء منع الناس
يومنا هذا التفكر حتي اف الرجل يعمر ستين سنة ك لميتفكر في امر نفسػه سػاعة مػن
النهار ك لعل كل الناس اال قليال منهم كذل اليترؾ الشيطاف لهم فرصة يمكنهم فيها
التفكر بل ك اليريدكف اف يتفكركا ك الجل ذل سػلبوا الػدين ك االيمػاف فلػيس فػي
ايديهم من االيماف اال اسمه ك ال من القراف اال رسمه ك انما صػار االسػالـ يومنػا هػذا
اسما كاسماء القبائل كربيعة ك مضر فقوـ يسػموف بالمسػلم كمػا يسػموف بربيعػة ك
قػػوـ يسػػموف بنصػػاري ك هكػػذا ك اذا سػػئل الرجػػل مػػن اي النػػاس انػػت يقػػوؿ مػػن
المسلمين ك اال فاسالـ يكوف صادرا عن نظر ك تفكر في اآلفاؽ ك االنفػس ك اآليػات
ك اآلثار فال ك هذا من البديهيات يومنا هذا اليحتاج الي شرح ك بياف فلنقبض العناف.
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فص :اعلم انه اليمكن فهم امر نظري اال بالتفكر ك النظر فيه كما انه اليمكػن
رؤية شيء اال بالنظر الظاهري اليه ك اليمكن التفكر فػي الشػيء اال بعػد االعػراض
عما سواق كما ان اليمكن النظر الي شيء حتي تعرض عما سواق ك يعبر عن ذلػ
االعراض بالصمت اذ صمت كل شيء بحسبه ك ابينه صمت اللسػاف فمػا لميصػمت
حواس ك جوارح بل ك ساير حواسػ الباطنػة عػن افعالهػا اليمكنػ النظػر فػي
الشيء الذي تريد كما ركي عن اميرالمؤمنين

فاذا صمت عن الخلق تمكػن مػن

النظر فاكؿ الفرض ك اف كاف التفكر ك لكن الصمت اسػبق منػه ك مقدمتػه ك لػذا كرد
الحث االكيد في الصمت ك لنذكر بعػض االخبػار الػواردة فػي المضػمار ثػم نتبعهػا
ببياف ما يلهم ا﵀ سبحانه ففي ارشادالديلمي قاؿ الرضا

من عالمات الفقه الحلم

ك الحياء ك الصمت اف الصمت باب مػن ابػواب الحكمػة ك انػه ليكسػب المحبػة ك
يوجػػب السػػالمة ك راحػػة الكػػراـ الكػػاتبين ك انػػه لػػدليل علػػي كػػل خيػػر ك قػػاؿ
اميرالمؤمنين

اليزاؿ الرجل المسلم سالما ماداـ ساكتا فاذا تكلم كتب محسنا اك

مسيئا ك قاؿ رسوؿ ا﵀

أالادل علي امر يدخل به الجنة قاؿ بلي يا رسػوؿ ا﵀

قاؿ هان ل مما انال ا﵀ قاؿ فاف لميكن لي قاؿ فانصر المظلوـ قاؿ اف لماقدر قاؿ قػل
خيرا تفنم اك اصمت تسلم ك قاؿ رجل للرضا

اكصني فقاؿ احفظ لسان تعػز ك

التمكن الشيطاف (الناس خؿ) من قيادؾ فتذؿ ك قاؿ اميرالمؤمنين

فػي كصػيته

البنه محمد بن الحنفية اعلم يا بني اف اللساف كلب عقػور ا ف ارسػلته عقػرؾ ك رب
كلمة سلبت نعمة ك جلبت نقمة فاخزف لسان كما تخزف ذهبػ ك كرقػ ك مػن
سي ب عذار لسانه ساقه الي كل كريهة ك قاؿ رسػوؿ ا﵀

ك هػل يكبػت النػاس

علي مناخرهم في النار اال حصايد السنتهم ك من اراد السالمة في الدنيا ك اآلخرة قي د
لسانه بلجاـ الشرع فالي طلقه اال فيما ينفعه في الدنيا ك اآلخرة ك قاؿ رسػوؿ ا﵀
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من صمت نجا ك قاؿ عقبة بن عامر قلت يا رسػوؿ ا﵀ فيمػا النجػاة قػاؿ املػ عليػ
لسان ك ليسع بيت ك اب علي خطيئت ك قػاؿ

من ك قي شر قبقبه ك لقلقػه ك

ذبذبه فقد كقي الشر كله فالقبقب البطن ك اللقلق اللساف ك الذبػذب الفػرج ك قػاؿ
اليستقيم ايماف عبد حتي يستقيم قلبه ك اليستقيم قلبه حتي يستقيم لسانه الف لساف
المؤمن كراء قلبه اذا اراد اف يتكلم تدبر الكالـ فاف كاف خيرا ابداق ك اف كػاف شػرا
كاراق ك المنافق قلبه كراء لسانه يتكلم بما اتي علي لسانه ك اليبالي ما عليه مما له ك
اف اكثر خطايا ابن ادـ من لسانه ك قاؿ من كف لسػانه سػتر ا﵀ عورتػه ك مػن ملػ
غضبه كقاق ا﵀ عذابه ك من اعتذر الي ا﵀ قبل عذرق ك قاؿ اعرابي يا رسوؿ ا﵀ دل ني
علي عمل انجو به فقاؿ اطعم الجايع ك ارك العطشاف ك أمر بالعرؼ ك انه عن المنكر
فاف لمتطق فكف لسان فان بذل تفلب الشيطاف ك قاؿ اف ا﵀ تعالي عند لسػاف
كل قائل فليتق ا﵀ امرء ك ليعلم ما يقوؿ ك قاؿ اذا رأيتم المؤمن صموتا كقورا فادنوا
منه فانه يلقي الحكمة ك قاؿ عيسي بن مريم

العبادة عشرة اجزاء تسعة منها فػي

الصمت ك احد في الفرار من الناس كفي حكمة اؿ داكد علي العاقل اف يكوف عارفا
بزمانه حافظا للسانه مقبال علي شأنه مستوحشا من اكثق اخوانػه ك مػن اكثػر ذكػر
الموت رضي باليسير ك هاف عليه من االمور الكثير ك من عد كالمه مػن عملػه قػل
كالمه اال مػن خيػر ك قػاؿ رسػوؿ ا﵀

البػيذر

أالاعل مػ عمػال ثقػيال فػي

الميزاف خفيفا علي اللساف قاؿ الصػمت ك حسػن الخلػق ك تػرؾ مػا اليعنيػ ك عػن
ابيحمزة قاؿ سمعت اباجعفر
ابيعبدا﵀

يقوؿ انما شيعتنا الخرس ك عػن ابنالقػداح عػن

قاؿ قاؿ لقمن البنػه يػا بنػي اف كنػت زعمػت اف الكػالـ مػن فضػة

فالسكوت من ذهب ك عن النبي

امس لسان فانهػا صػدقة تصػدؽ بهػا علػي

نفس ثم قاؿ ك اليعرؼ عبد حقيقة االيماف حتي يخزف لسانه ك عنه
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في معنػي

الزاهد يتحرج عن الكالـ كما يتحرج من الميتة التػي قػد اشػتد نتنهػا الخبػر ك عػن
ابيعبدا﵀

في قوؿ ا﵀ عزكجل ألمتر الي الذين قيل لهم كفوا ايديكم قػاؿ

يعني كفوا السنتكم ك عن النبي
سمعت اباجعفر

نجاة المؤمن من حفظ لسانه ك عن ابيبصير قاؿ

يقوؿ كاف ابوذر يقوؿ يا مبتفي العلم اف هذا اللساف مفتاح خير

ك مفتاح شر فاختم علي لسان كما تختم علي ذهب ك كرق ك عن عمرك بن جميع
عن ابيعبدا﵀

يقوؿ التكثركا الكالـ في غير ذكر ا﵀ فاف

قاؿ كاف المسيح

الذين يكثركف الكالـ قاسية قلوبهم ك لكن اليعلموف ك عنه

ما من يوـ اال ك كل

عضو من اعضاء الجسد يكفر لللساف يقوؿ نشدت ا﵀ افنعذب في ك كذل ركي
عن علي بن الحسين

قاؿ اف لساف ابػنادـ يشػرؼ علػي جميػع جوارحػه كػل

صػػباح فيقػػوؿ كيػػف اصػػبحتم فيقولػػوف بخيػػر اف تركتنػػا ك يقولػػوف ا﵀ ا﵀ فينػػا ك
يناشدكنه ك يقولوف انما نثاب ك نعاقب ب ك عن ابيعبدا﵀
ا﵀

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿ

من لم يحسب كالمه من عمله كثرت خطاياق ك حضر عذابه ك عن السكوني

عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

يعذب ا﵀ اللساف بعػذاب اليعػذب بػه

شيئا من الجوارح فيقوؿ اي رب عذبتني بعذاب لمتعذب به شيئا فيقاؿ له خرجت
من كلمة فبلفت مشارؽ االرض ك مفاربها فسف بها الػدـ الحػراـ ك انتهػب بهػا
الماؿ ال حراـ ك انته بها الفرج الحراـ ك عزتي العذبن بعذاب لماعذب به شػيئا
من جوارح ك عن النبي

اف كاف في شيء شوـ ففي اللسػاف ك عػن الرضػا

كاف الرجل من بني اسرائيل اذا اراد العبػادة صػمت قبػل ذلػ عشػر سػنين ك عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

فيما يعنيه ك عن النبي

من رأي موضع كالمه من عمله قل كالمه اال

راحة االنساف في حبس اللساف ك قاؿ حبس اللساف سالمة

االنساف ك قاؿ بالء االنساف من اللساف ك قاؿ البالء موكل بالمنطق ك عن الصادؽ
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الصمت شعار المحقين بحقايق ما سبق ك جف به القلم ك هو مفتاح كػل راحػة مػن
الدنيا ك اآلخرة ك فيه رضي الرب ك تخفيف الحساب ك الصوف من الخطايا ك الزلل ك
قد جعله ا﵀ سترا علي الجاهل ك زينا للعالم ك ف يه عػزؿ الهػوي ك رياضػة الػنفس ك
حالكة العبادة ك زكاؿ قسوة القلب ك العفاؼ ك المركة ك الصػلف (ك الظػرؼ خؿ)
فاغلق باب لسػان عمػا لػ بػد السػيما اذا لمتجػد اهػال للكػالـ ك المسػاعد فػي
المذاكرة ﵀ ك في ا﵀ ك كاف الربيع بن خيثم يضع قرطاسا بين يديه فيكتب كل مػا
يتكلم به فيحاسب نفسه عشية ما له ك ما عليه ك يقوؿ اق اق نجي الصػامتوف ك بقينػا ك
كاف بعض اصحاب رسوؿ ا﵀

يضع حصاة في فيه فاذا اراد افيتكلم بما علم انه

﵀ ك في ا﵀ ك لوجه ا﵀ اخرجها فاف كثير اصحابه رضي ا﵀ عنهم كػانوا يتنفسػوف
تنفس الفرقي ك يتكلموف شبه الم رضي ك انما سبب هالؾ الخلق ك نجاتهم الكالـ ك
الصمت فطوبي لمن ر زؽ معرفة عيب الكالـ ك هوانه ك علم الصمت ك فوايدق فاف
ذل من اخالؽ االنبياء ك شعار االصفياء ك من علم قدر الكالـ احسن صحبة الصمت
ك من اشرؼ علي لطائف الصمت ك ائتمنه علي خزائنه كاف كالمه ك صمته كله عبادة
ك اليطلع علي عبادته هذق اال المل الجبار ك عنػه

مػا معنػاق النػوـ راحػة البػدف ك

الكالـ راحة الركح ك الصمت راحة العقل.

فصل :اعلػػم انػػه ال شػ اف فضػػل االنسػػاف علػػي الحيػػواف ك النبػػات ك الجمػػاد

بالنطق ك انما السكوت ك الصموت من صفات الجماد ك النبات ك الحيواف ك لقد كرـ
ا﵀ عزكجل بنيادـ ك فضلهم عليها بالنطق ك لقد كصف ا﵀ نفسه بالقوؿ حيػث قػاؿ
انما امرق اذا اراد شيئا افيقوؿ له كن فيكوف ك مػن صػفاته المػتكلم ك لميصػف
نفسه بالساكت ك الصامت ك تكلم بالقراف ك بساير الكتب السماكية ك االمر ك النهػي
ك االنذار ك االعذار ك خلػق الملئكػة فػي صػنوفها متكلمػين بالتسػبيح ك التقػديس ك
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النزكؿ علي االنبياء باالمر ك النهي ك ارسل رسال فامرهم بالكالـ باالنذار ك االعػذار
ك االمر ك النهي ك العظة ك القضاء ك سياسة المدف ك سوؽ العسػاكر ك تعميػر الػبالد ك
اصالح العباد ك امر المؤمنين بالقوؿ الحسن ك الذكر ك تالكة الكتاب ك تعلم العلوـ ك
تعليمها ك االمر ك النهي ك االصالح بين الناس ك التحدث ك حفػظ الشػرايع ك اآلثػار ك
ايصالها الي من بعدهم ك كل ذل بػالكالـ ك اليسػتقيم شػيء مػن ذلػ بالصػمت ك
اليعمر العالم بالصمت بل ك اليصلح بيت ك اليربي كلد ك اليحفػظ اهػل اال بػالكالـ
فاليكوف الصمت افضل من الكالـ ابدا ك قوؿ لقمن اف كنت زعمت اف الكالـ مػن
فضة فالسكوت من ذهب فهذا فيما كاف فوؽ الكالـ مناص احسن فالسكوت فوقػه
ك اما اذا كجب الكالـ اك استحب فاليكوف السكوت احسن منػه ابػدا أالتػري اف ا﵀
امر بالذكر الكثير فالمراد من هذق االخبار الصمت عن الكالـ المبػاح اك المرجػوح
فحينئذ يكوف الصمت عنه اكلي ك احسن ك هػو عبػادة اليعلػم قػدرها اال ا﵀ سػبحانه
فانه امر عدمي بالنسبة الي الكالـ ك اليطلع علي خير السكوت احد ك اما شر الكػالـ
فظاهر يعرفه كل احد.
ك اعلم اف هذق االخبار قد جرت علي الفالب الشايع ك اكثػر كػالـ النػاس فيمػا
اليعنيهم بل فيما يضرهم ك يوقعهم في المهال ك مثػل هػذا الكػالـ يقسػي القلػب ك
يمنع عن الذكر ك الفكر ك العبادات ك ربما يهل صاحبه بػل ك قومػا فالسػكوت عػن
مثل هذا الكالـ الزـ ك اما اذا اشتفلت بالذكر اذا خلوت ك بالحػديث اذا زرت اخػاؾ
ك بالسؤاؿ اذا لقيت عالما ك بػالقوؿ الحسػن اذا لقيػت النػاس ك بالصػدؽ اذا كسػبت
الرزؽ ك بالشكوي اذا كجدت من يػداكي ك بػادالء الحجػة اذا كجػدت القاضػي ك
باالصالح اذا كجدت متنازعين ك باالمر بالمعركؼ اذا ظننػت االجابػة ك االمتثػاؿ ك
بالنهي عن المنكر اذا زعمت االنزجػار ك امثػاؿ ذلػ فػانطق ك تكلػم ك لكػن بقػدر
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الحاجػػة ال ازيػػد ك ال اقػػل فان ػ اف تجػػاكزت عػػن ذل ػ ك زعمػػت اف الكػػالـ فضػػة
فالسكوت ذهب.
ك اعلم اف السكوت يجػم القلػب ك يقػوي الحػرارة الفريزيػة ك يجمػع اللػب ك
يسكن الفؤاد ك يدق ق النظر ك يصحح الفكر ك يمكن منه ك هو ادعي شيء للفكر فػاف
االنساف غالبا اذا سكت يشتفل بالفكر ك قل من يسكت ك اليتفكر اال اف من الفكر مػا
يكوف فيما يعنيه ك منه فيما اليعنيه ك هو اكثر فالجل اف الكالـ امنع شيء عػن الفكػر
قلنا اف الفكر موقوؼ علي الصػمت ك اعظمػه صػمت اللسػاف فػاف االشػتفاؿ بسػاير
الجوارح اليمنع عن الفكر مثل مػا يمنػع اللسػاف ك اف كػاف صػمت جميػع الجػوارح
اكمل ك اعظم ك من اراد الدرجػة القصػوي فػي الفكػر فالبػد لػه مػن صػمت جميػع
االعضاء ك رفع ما يشفلها عنه ك لما كاف الفكر ايضا من العبادات الالزمة ك اليتأتي اال
بالصمت فقد يصير الصمت احسن من كثير من الكػالـ المسػتحب بػل مػن كلػه اذا
كاف الفكر الزما كاجبا بل اذا كاف الفكػر مسػتحبا ك الكػالـ مسػتحبا اري الرجحػاف
كلية للفكر ك لما كاف هو اليتأتي اال بالصػمت ك تركػ الكػالـ فػيمكن اف يقػاؿ اف
االنساف اذا اشتفل بالفكر الذي يعنيه يكوف صمته افضل من كالمه المسػتحب ك امػا
اذا لميكن ذل فالكالـ افضل من الصمت فسئل علي بن الحسين

عن الكػالـ ك

السكوت ايهما احسن فقاؿ ما معناق لكل منهما افة فاف سلما من اآلفة فالكالـ افضل
فاف ا﵀ عزكجل لميبعث االنبياء ك االكصياء بالسكوت الاقابل القمر بالشمس ابدا
اف تبين فضل السكوت بالكالـ ك التبين فضل الكالـ بالسكوت انتهي فاذا لميكن
السكوت الجل الفكر اك غاية اخري علػم فضػلها علػي الكػالـ فػالكالـ افضػل ك اال
فالسكوت اجمل فعن اميرالمؤمنين

ما معنػاق كػل الخيػر فػي ثلثػة فػي النظػر ك

السكوت ك الكالـ فال فائدة في نظر ليس فيه عبرة ك كل سكوت ليس فيػه تفكػر
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غفلة ك كل كالـ ليس فيه ذكر ا﵀ فهو لفو انتهي.
فاذا اردت اف تتكلم فتدبر فيػه اكال ك تفكػر فيػه بالموعظػة الحسػنة فػاف كػاف
يحتمل في كالم ضرر فاتركه ك من الضرر فوت مسػتحب عنػ ك منػه اسػتحباب
السكوت ك الصمت ك الفكر ك اف كاف اليحتمل فيه ضرر ك ذلػ حينئػذ فػي الكػالـ
الواجب اك المستحب المؤكد الذي هو اشد تاكيدا من الصمت ك النظر فػتكلم بػه ك
اال فالصمت اكلي ك كذل اف اشتبه االمر علي ك لمتدر هل فيه ضرر اـ ال فالتبػدؿ
حسن السكوت القطعي بكالـ التدري أضار هو اـ نافع.
ك اعلم اف ثلثة الفي شيء في الدنيا ك اكثر عمال ك اقل طاعة ك هي العين ك
اللساف ك الخياؿ فانها ابدا اال قليال في الحركة ك الجوالف ك اشدها الخياؿ فانه
اليتفاكت له نوـ ك ال يقظة فعالج يا اخي لسان

بالصمت ك اختم عليه بخاتم

الصمت ك هو اسهلها ك اما العين ففض طرف عما كرهه ا﵀ ك امرق اصعب من
اللساف اال ان اذا غضضت طرف عما كرهه ا﵀ ك اشتفلت في اغلب كقت بقراءة
القراف ك النظر في اثار اؿمحمد

ك النظر في اآلفاؽ ك في االنفس ك لزمت بيت

كفيت كثيرا من مـ ݘــونتها ك لمتفلبها ك هي الفالبة علي فان التقدر علي كفها عن

النظر المباح اقال ك التقهرها ك اما الخياؿ فاشتفل بالفكر في العلوـ ك في ايات اآلفاؽ
ك االنفس ك في ذكر اؿمحمد

ك النظر في امرهم ك انهم صاحب المرأي ك

المسمع ك اذكر الموت كثيرا فان اف فعلت ذل كفيت مـ ݘــونة كثير منه ك هو
الفالب علي ك علي كل احد اال من عصمه ا﵀ ك الينجو من شرق اال المعصوـ الكلي
اك من عص موق بعصمتهم فاني كجدت بعض االنبياء شكوا من الوسوسة فما ظن
بساير الخلق فقد ركي عن ابيعبدا﵀

ثلثة لمينج منها نبي فمن دكنه التفكر في

الوسوسة في الخلق ك الطيرة ك الحسد اال اف المؤمن اليستعمل حسدق انتهي نعم اف
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للذكر النفسي اثرا عظيما في دفع الوساكس فمن عود نفسه به امن من كثير من
الوساكس اف شاء ا﵀ ك ليس ذل االثر في الذكر اللساني كما هو ظاهر للسالكين ك
المعتبرين ك قد مر ما يدؿ عليه في باب الذكر فراجع.

فصل :اعلم اف التفكر علي قسمين تفكر في مػا يوجػب العلػم ك تفكػر فػي مػا

يحث علي العمل .اما التفكر في ما يوجب العلم فعلي اقساـ:
منها التفكر في كتاب ا﵀ سبحانه ك التدبر فيه كما قاؿ سبحانه أفاليتدبركف
القراف اـ علي قلوب اقفالها فتقرأ القراف ك تتدبر فػي اياتػه فتػتعظ مػن مواعظػه ك
تنزجر من زكاجرق ك تتفكر فيما بي ن من احكامه ك اكضح مػن اثػار توحيػدق ك ايػات
تفريدق ك شرح من صفاته ك اسمائه ك افعاله ك حكمه ك احواؿ رسله ك كفي في منظر
يقوؿ ا﵀ سبحانه فيػه تبيانا لكل شػيء ك مافرطنػا فػي الكتػاب مػن شػيء ك
الرطب ك ال يابس اال في كتاب مبين فتنظر فيه نظر مسػلم مػتعلم مػتفهم فكلمػا
فهمته منه تعرضه علي احاديث اؿمحمد

فاف كافقها فهو ك اف خالفها ترجػع الػي

احاديثهم فانهم اعلم بمداليل الكتاب ك اف لمتجدق فيهػا فتصػبر حتػي يأتيػ البيػاف
بالجملة الكتاب اعظم المناظر ك اكبرها ك امرت بتالكته ك التفكػر فيػه ك قػد شػرحنا
ذل في محله ك الحمد ﵀ مبسوطا.
ك منها التفكر ك التدبر في سنة الرسوؿ ك اثار االئمة الطاهرين صػلوات ا﵀ علػيهم
اجمعين ك تكرر النظر فيها نظر مستهد مسترشد مسلم ك تكثػر التتبػع فيهػا ك التصػفح لهػا
فاف كالمهم نور ك امرهم رشد ك كصيتهم التقػوي ك فعلهػم الخيػر ك عػادتهم االحسػاف ك
سجيتهم الكرـ ك شأنهم الحق ك الصدؽ ك الرفػق ك قػولهم حكػم ك حػتم ك رأيهػم علػم ك
حلم ك حزـ اف ذكر الخير كانوا اكله ك اخرق ك اصله ك فرعػه ك معدنػه ك مػأكاق ك منتهػاق ك
الحق معهم ك فيهم ك منهم ك بهم ك اليهم اينما كاف ك ليس في يػد احػد علػم صػحيح اال مػا
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خرج من عندهم

فقد سمع ابوجعفر

يقوؿ ليس عند احػد مػن النػاس حػق ك ال

صواب ك ال احد من الناس يقضي بقضاء حق اال ما خرج منا اهلالبيػت ك اذا تشػعبت
بهم االمور كاف الخطاء منهم ك الصواب من علي

كقػاؿ

فػي حػديث فليػذهب

الحكم يمينا ك شماال فوا﵀ اليؤخذ العلم اال من اهل بيت نزؿ عليهم جبرئيل

ك في

ركاية فليشرؽ الحكم ك ليفرب اما كا﵀ اليصيب العلم اال من اهل بيػت نػزؿ علػيهم
جبرئيل

ك في ركاية خاطػب سػلمة بػن كهيػل ك الحكػم بػن عتيبػة شػرقا ك غربػا

فالتجداف علما صحيحا اال شيئا خرج من عندنا اهلالبيت ك قاؿ فػي ركايػة انػه لػيس
احد عندق علم شيء اال خرج من عند اميرالمؤمنين

فليذهب الناس حيث شػاءكا

فوا﵀ ليس االمر اال من هيهنا ك اشار بيدق الي بيته.
بالجملة اف احاديثهم خزانة العلم ك مستقاق ك فوارة النور مػن قصػدها ك توجػه
اليها استفاد ك استنار ك لكن البد من التسليم ك النظر اليها بالفطرة ك عدـ التأكيل فيهػا
الي اآلراء الفاسدة ك االهواء الكاسدة ك القواعد القاعػدة ك لينظػر فيهػا نظػر مسػتمد
مستفيد معتقد مسلم حتي ينتفع بها ك لػيعلم انهػم معصػوموف مػأموركف مػن عنػد ا﵀
بابالغ ما يصلح العباد ك ما يفسدهم ك هم لميقصركا فيما امرهم ا﵀ عز ك جل فجميػع
ما كصل منهم كاؼ شاؼ في علم ك عمل في دنياؾ ك اخرت ك ال خير لػ فيمػا
نهوؾ عنه ك كل الخير فيما امركؾ به أليس تقرأ فيما تقرأ من الزيارة بينتم فرايضه ك
اقمتم حدكدق ك نشرتم شرايع احكامه ك سننتم سنته حتي صرتم في ذل منػه الػي
الرضا ك سلمتم له القضاء ك صدقتم من رسله مػن مضػي فالراغػب عػنكم مػارؽ ك
الالزـ لكم الحق ك المقصر في حقكم زاهق ك الحق معكم ك فيكم ك منكم ك اليكم
ك انتم اهله ك معدنه ك ميػراث النبػوة عنػدكم ك ايػات ا﵀ لػديكم ك عزائمػه فػيكم
الزيارة فهذا ايضا احد اقساـ النظر ك التفكر.
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ك منها النظر في كتب العلماء الربانيين ك الحكماء الصمدانيين الماحضين فػي
االخػػذ عػػن االئمػػة الطػػاهرين علػػيهم صػػلوات المصػػلين المعرضػػين عػػن اعػػدائهم
اجمعػػين علػػيهم لعنػػة الالعنػػين النػػافين عػػن هػػذا الػػدين تحريػػف الفػػالين ك انتحػػاؿ
المبطلين ك تأكيل الجاهلين ك هم العدكؿ المشار الػيهم فػي حػديث الصػادؽ

اف

العلماء كرثة االنبياء ك ذل اف االنبياء لميورثػوا درهمػا ك ال دينػارا ك انمػا اكرثػوا
احاديث من احاديثهم فمن اخذ شيئا منها فقد اخذ حظا كافرا فانظركا علمكم هػذا
عمن تأخذكنه فاف فينا اهل البيت في كل خلػف عػدكال ينفػوف عػن ديننػا تحريػف
الفالين ك انتحاؿ المبطلين ك تأكيل الجاهلين ك حديث النبي

يحمل هذا الدين في

كل قرف عدكؿ ينفوف عنه تأكيل المبطلين ك تحريف الفالين ك انتحاؿ الجاهلين كما
ينفي الكير خبث الحديد انتهي ك قد قاؿ ا﵀ سبحانه أفمن يهدي الي الحق احػق اف
يتبع اـ من اليهدي اال افيهدي فما لكم كيف تحكموف ك قػاؿ ك اتبػع سػبيل مػن
اناب الي كقاؿ اكلئ الذين هدي ا﵀ فبهديٰهم اقتدق الي غير ذل من اآليات ك
االخبار التي تأتي في باب العلم اف شاء ا﵀ تعالي فترقبها فاذا كجدت علماء هكذا فػاعلم
اف مراجعة كتبهم نظر فيما احب ا﵀ ك تفكر فػي شػرح الكتػاب ك السػنة ك هػي مراجعػة
الي ا﵀ ك رسوله ك اله

حقيقة ك مراجعة كتبهم من اسباب العوف علػي التفكػر ك فهػم

الكتاب ك السنة ك تقوـ الذهن ك تعلم االنساف طريق االستنباط ك تسددق.
ك منها التفكر فػي ايػات اآلفػاؽ ك النظػر فػي ملكػوت السػموات ك االرض ك لػذل
طريق اليمكن الوصوؿ اليه اال به فلنعنوف لذل فصال يستقل ببيانه ك يعرؼ به موضعه.

فص :اعلم انه اليمكن ل التفكر الصحيح ك النظر المعتبػر حتػي تتخلػي فػي

مكاف التسمع فيه صوت احد ك اليكوف فيػه مرئيػات معجبػة رائقػة مػن متػاع الػدنيا
فتشفل ك تكوف في حاؿ معتدؿ ال شبعاف مػثقال ك ال جوعػاف متبلػبال ك ال مهمومػا ك
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المفموما ك ال كسالف ك ال نعساف ك ال خائفا من عدك ك ال عاشقا كلعا بشيء من حطػاـ
الدنيا ك اهلها ك ال متعلػق القلػب باهػل ك ال عيػاؿ ك يكػوف الوقػت غيرحػار شػديد ك
البارد ك ال في كقت تريد التهيؤ لصلوة ك التكػوف مريضػا ك ال غالبػا عليػه خلػط مػن
االخالط علي حد المرض ك افساد الخياؿ السيما السوداء بالجملة البػد ك اف تكػوف
فارغا من جميع ما يشفل ك يصرف عن النظػر طبعػا ك قهػرا سػاكن القلػب مطمػئن
الباؿ فتقعد في زاكية ك لو كاف البيت غير ضيئ شديد ك ال مظلم شديد لكػاف احسػن
فتنظر في ملكوت السموات ك االرض ك تتعجػب مػن هػذا الوضػع العجيػب ك البنػاء
الفريب ك تنظر الي كل شيء ك تقوؿ في نفس كيف صار هكذا ك مػن ايػن جػاء ك
الي اين يذهب ك باي شيء يقوـ ك هكذا تنظر في كل شيء شيء فاف انفتح ل فػي
شيء باب ك طريق تدخل منه ك تمشي فيه من غير تكلف ك من غير انس بمػا تعلػم ك
بالقواعد المسلمة عندؾ ك بالنواميس المعتبرة ك باالساتيذ الذين كنت تحسن الظػن
بهم فتنظر بفطرة ا﵀ التي فطرؾ ا﵀ عليها ك تنظر ما يلقي في ركع من كل شػيء ك
بعد ما فرغت من التفكر اعرض ما فهمته علي اجماع الشيعة ك الكتاب المجمع علي
تأكيله ك السنة الجامعة ك اتفاؽ العقالء فاف خالفها اتركه فانه اي ما فهمته باطل ك عػن
حلية االعتبار عاطل ك انما هو من كحي الشيطاف ك اف كافقهػا فخػذق فانػه نفػث ركح
القدس ك اف لمتجدق فيها فذرق حتي يأتي البياف ك تعيػد التفكػر ك كلمػا فهمتػه فػي
شيء فحصله في غيرق ايضا فاف كل شيء فيه معني كل شيء فاف كجدت ما فهمػت
في كل شيء بحيث نطق به جميع ايات اآلفاؽ صريحا اجماال ك تفصػيال فهػو ك قلمػا
يخطي مثل ذل ك قل اف اليكوف ذل في كتاب ك سنة بالجملػة هػذا مجمػل القػوؿ
في اداب التفكر ك اجعل ذكر الموت ل سابقا لفكرؾ ك قائدا كلما تفػرؽ فكػرؾ ك
ذهب يمينػا ك شػماال فاصػرفه بػذكر المػوت فانػه يػذؿ بهػذا ال بفيػرق ك ينقػاد ك اف
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لمتقدر في االكائل علي جمع الباؿ فالتتضجر فانػ اذا تعػودت الفكػر تقػدر علػي
جمعه ك يجتمع لب ك يقل كسوست ك اف غلب النوـ في االكائػل حػين جمػع البػاؿ
فنب ه قلب بذكر الموت فاف لميتنبه قم من مقامػ ك امػش قلػيال ك اغسػل كجهػ ك
يدؾ ثم عد ك اقطع اسباب غلبة النوـ ك هو النوـ الكثير ك كثػرة شػرب المػاء ك كثػرة
االكل ك التعب الشديد ك تبي غ الدـ ك سػخونة البيػت ك امثػاؿ ذلػ ك اسػع دائمػا فػي
تعديل المزاج ك قطع االسباب المحرفة فانه العمدة في الباب فان اذا داكمت علػي
ما ذكرنا ينفتح ل ابواب من العلم لميخطر علي احد من غير اهل التفكػر ك تشػاهد
ما لم يشاهدق غيرؾ ك غير اخوان ك اعلم اف اآلف قد اظلم لػ عرصػة الخيػاؿ النػ
متوجه الي الحواس الظاهرة فتري الدنيا ضيئة ك عرصة الخياؿ مظلمة كمن هو قاعد
فػي ضػياء فيػري داخػػل البيػت مظلمػا ك امػا اذا توجهػػت الػي الخيػاؿ ك انسػت بػػه ك
تمحضت في النظر اليه انكشف ل عرصة الخيػاؿ ظػاهرا بػاهرا ك اظلػم لػ الػدنيا
عكس الحالة االكلي ك لما بلغ الكػالـ الػي هيهنػا احػب اف اذكػر لػ شػيئا مػن امػر
الكشف لتعلم طريقه فانه مهم.

فصل :اعلم اف ا﵀ سبحانه خلق االركاح قبل االبداف باربعةاالؼ عاـ ثم خلػق

االبػػداف ك جعػػل تلػ االركاح متعلقػػة بتلػ االبػػداف ك مػػدبرة لهػػا ك مربيػػة اياهػػا ك
متصرفة فيها فجعل الركح الكلي مدبرا لبدف هذا العػالم الكلػي ك االركاح الجزئيػة
مدبرة البدانها الجزئية ك صفة ذل التعلق اف ا﵀ سبحانه امر تلػ االركاح باالدبػار
فماتت ك دفنت في ارض الطبايع ك صارت فيها بالقوة ثم نزلت في المادة الكلية ثػم
في المثاؿ الكلي ثم في جسم الكل ثم في العرش ثم في الكرسي ثم في االفالؾ ثػم
في العناصر ك التراب ك تلػ االركاح فػي جميػع هػذق المراتػب كانػت بػالقوة غيػر
متعينة ك ال متشخصة فلما امر ا﵀ الخلق باالقباؿ ك دعاق اليه صػعد الػي اف كصػل الػي
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رتبة النطفة ك العلقة ك المضفة ك العظاـ ك اكساء اللحم ك هي في جميع هذق االحػواؿ
ميتة بالية ك بالقوة ممتزجا بعضها ببعض ال تعين لواحد منها فلما كمل بدنه ك اعتػدؿ
اخالطه ك صفا مزاجه ببخر الدـ االصفر تنبه باشعة االحياء الممازجة مع ذل البخار
ك اكلئ االحياء االفالؾ ك االـ فانتعش صرعة الركح ك تنبه غافله ك اسػتيقظ نائمػه ك
حيي ميته مصبوغا بصبغ ذل البخار النباتي المنصبغ بصبغ االخػالط الجماديػة كمػا
حيي ميت النار فػي الػدهن ك الػدخاف بشػعاع حػي اي شػعلة اخػري الممػازج معػه
منصبفا بصبغ ذل الدخاف فظهرت صفراء ك خضراء ك حمراء فكػذل حيػي ذلػ
البخار فظهر حيوانا ناطقا اك سبعا اك بهيمة اك حشارا علي حسب اعتداؿ ذل البخػار
ك انحرافه حتي اذا خرج الي الدنيا فاف كاف حيوانا ناطقا تعلق به نفس ناطقة انسػانية
يعني تنبه ما فيه من الػنفس الناطقػة االنسػانية باشػعة االفػالؾ الحيػة ك بتربيػة سػاير
االناسي حيث يعلمونه شيئا بعد شيء ك يربونه علػي االنسػانية فيتػأدب حيوانيتػه ك
تعتدؿ حتي يحيي ما كاف فيه من االنسانية الميتة الصايرة بالقوة فيصير انسانا بالفعل
منصبفا بصبغ تل الحيوانية ك تل النباتية البخارية ك تلػ الجماديػة فيكػوف انسػانا
ظاهريا جوادا اك بخيال بليدا اك ذكيا فطنػا غضػوبا اك شػهويا فلربمػا يكػوف فيػه صػبغ
الجمادية غليظا غالبا اك النباتية اك الحيوانية فايهػا غلػظ ك كثػف ك غلػب البػاقي تبعػه
الباقي ك مشي بسيرته ك انصبغ جميع مشاعرق ك افعاله فػي ذلػ الفالػب ثػم اف كفػق
بهاد كامل مكمل ك معلم رباني معتدؿ ك توجه اليه ك اشرؽ نػورق عليػه مػازج نػورق
انسانية هذا االنساف ك غاص في اعماقه فنب ه ما فيه من غافل العقل ك احيي ما فيػه مػن
ميته ك ذكر ما كاف من غافله فصار عقال بالفعل بعد اف كاف عقال بػالقوة ك حيػي بعػد
اف كاف ميتا ك ذل ايضا يظهر عليه بالفعل بحسب قابليتػه منصػبفا بصػبفه فػاف غلػب
العقل ك رؽ الصبغ سعد ك اف صػار مفلوبػا ك صػار الصػبغ غالبػا اسػتعمله فػي هػواق ك
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خالف به موالق فاستحاؿ العقل في ذل الصبغ جهال ك كػاف الرجػل جػاهال ال عػاقال
كمػػا اف الناطقػػة االنسػػانية اذا صػػارت مفلوبػػة للبهيميػػة بهيمػػة ال انسػػاف اف هػػم اال
كاالنعاـ بل هم اضل اكلئ هم الفافلوف  ،الناس كلهم بهائم اال المػؤمن ك كػذل
الحيوانية المنصبفة المطيعة للنباتيػة نبػات كػأنهم خشػب مسػندة ك كػذل النباتيػة
المنصبفة في الجمادية فهي كالحجارة اك اشد قسوة فافهم ك اما في العقل فقد ركي
عن ابيعبدا﵀

كل ذنب عمله العبد ك اف كاف به عالما هو جاهػل حػين خػاطر

بنفسه في معصيته ك قد قاؿ في ذل تبارؾ ك تعػالي يحكػي قػوؿ يوسػف الخوتػه
هػػل علمػػتم مػػا فعلػػتم بيوسػػف ك اخيػػه اذ انػػتم جػػاهلوف فنسػػبهم الػػي الجهػػل
لمخاطرتهم بانفسهم في معصية ا﵀ انتهي فالعاقل اليعصػي ك انمػا يعصػي الجاهػل
المتبع لهواق المدبر عن موالق فاليكوف عقله عقػال شػرعيا ايمانيػا ك اف كػاف تكليفيػا
فهو جهل فهو جاهل ك عن ابيالحسن

اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي اي د المػؤمن بػركح

يحضرق في كل كقت يحسن فيه ك يتقي ك يفيب عنه فػي كػل كقػت يػذنب فيػه ك
يعتدي فهي معه تهتز سركرا عند احسانه ك تسيخ في الثري عند اسػاءته فتعاهػدكا
عباد ا﵀ نعمه باصالحكم انفسكم تزدادكا يقينا ك تربحوا نفيسا ثمينا رحم ا﵀ امرءا
هم بخير فعمله اك هم بشر فارتدع عنه ثم قاؿ نحن نزيد الركح بالطاعة ﵀ ك العمل
له ك من هذا الباب ما ركي عن ابيجعفر

قاؿ ما من عبد اال ك في قلبه نكتة بيضاء

فاذا اذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء فاف تاب ذهب ذل السواد ك اف تمادي
في الذنب زاد ذل السواد حتي يفطي البياض فاذا غطي البياض لميرجػع صػاحبه
الي خير ابدا ك هو قوؿ ا﵀ عزكجل كال بل راف علي قلوبهم ما كػانوا يكسػبوف
كعن ابيجعفر

في قوؿ رسوؿ ا﵀

اذا زني الرجل فارقه ركح االيمػاف قػاؿ

هو قوله ك اي دهم بركح منه ذل الذي يفارقه ك عن ابيعبدا﵀
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يسػلب منػه

ركح االيماف ماداـ علي بطنها فاذا نزؿ عاد االيماف قيػل أرأيػت اف هػم قػاؿ ال قػاؿ
أرأيت اف هم اف يسرؽ أتقطع يدق ك ركي انه جاء رجل الي اميرالمؤمنين

فقػاؿ

يا اميرالمؤمنين اف ناسا زعموا اف العبد اليزني ك هو مؤمن ك اليسرؽ ك هػو مػؤمن ك
اليشرب الخمر ك هو مؤمن ك اليأكل الربوا ك هو مؤمن ك اليسف الدـ الحراـ ك هو
مؤمن فقد ثقل علي هذا ك حرج منه صدري حين ازعم اف هذا العبد يصلي صػلوتي
ك يدعو دعائي ك يناكحني ك اناكحه ك يوارثني ك اكارثه ك قد خرج من االيماف الجل
ذنب يسير اصابه فقاؿ اميرالمػؤمنين

صػدقت سػمعت رسػوؿ ا﵀

يقػوؿ ك

الدليل عليه كتاب ا﵀ ثم قسػم النػاس ثلثػة اقسػاـ السػابقين ك اصػحاب الميمنػة ك
اصحاب المشأمة ثم شرح

اف في السابقين خمسػة اركاح ركح القػدس ك ركح

االيماف ك ركح القوة ك ركح الشهوة ك ركح البدف ك في اصحاب الميمنة اربعة دكف
ركح القدس ك في اصحاب المشأمة ثلثػة دكف ركح االيمػاف انتهػي اقػوؿ اف ركح
القدس هي العقل الكلي ك ركح االيماف هي العقل الجزئي ك ركح القوة هي الػركح
الحيوانية الفلكيػة ك ركح الشػهوة هػي الػنفس النباتيػة ك ركح البػدف هػي الفريزيػة
الحافظة للبدف فالمؤمن فيه العقل الجزئي المخصػوص بػه ك الكػافر لػيس لػه ذلػ
كقيل البيالحسن
رسوؿ ا﵀

الكباير تخرج من االيماف قاؿ نعم ك ما دكف الكباير قػاؿ قػاؿ

اليزني الزاني ك هػو مػؤمن ك اليسػرؽ السػارؽ ك هػو مػؤمن ك فػي

العوالم في باب االركاح عن ابيعبدا﵀ جعفر بػن محمػد

فػي حػديث خمسػة

اركاح ركح االيماف يالزـ الجسد ما لميعمل بكبيرة فاذا عمل بكبيرة فارقه الركح ك
ركح القدس من سكن فيه فانه اليعمل بكبيرة ابدا انتهي.
بالجملة اف العقل عقل اذا صػفي عػن شػوائب المراتػب الدانيػة ك اال فهػو فػي
االكؿ عقل مصبوغ ثم يعود جهال قاؿ ا﵀ سبحانه الذين امنوا ك لميلبسػوا ايمػانهم
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بظلم اكلئ لهم االمن ك هم مهتدكف ك قاؿ ك كاف عاقبة الذين اساءكا السوأي اف
كذبوا بايات ا﵀ ك كانوا بها يستهزءكف فكل تل المراتب له مقاـ استخالص عن
شوائب االكدار الدانية ك مقاـ انهمػاؾ فيهػا ثػم امػا اف يشػتد االنهمػاؾ حتػي يتطبػع
العالي بطبع الداني ك يتفير ك يستحيل بمقتضػي فآلمرنهم فليفيرف خلػق ا﵀ بحيػث
اذا زاؿ عنه الصبغ بقي له ذل الطبع ك اما اف يضعف فيكوف غير متطبع بالطبع ك غيػر
متفير فاذا زاؿ عنه الصػبغ زاؿ عنػه الصػفة ك لهػذين عالمػة امػا عالمػة المتطبػع فهػو
افيحب صفة الداني ك يشتهيها ك يكرق ما سواها نعوذ با﵀ ك ذل كالحطب اذا كضع
في النار يجزع اكال ك يتألم من النار ك يزفر بالدخاف الف طباع الحطػب علػي خػالؼ
طباع النار ك الحطبية باقية فمقتضاها ثابت ك له اثر ك امػا اذا اسػتحاؿ نػارا ك كػاف نػارا
فانه يكرق خالؼ النار ك يشنأق البتػة نعػوذ بػا﵀ فمػاداـ المػؤمن يػبفض المعاصػي ك
الباطل ك يشمئز من كركدق بخاطرق فالوارد له بالعرض ك يزكؿ بفنػاء البػدف ك موتػه
النه مع البدف ال مع الركح ك اما اذا كاف يحبه ك يهػواق ك يكػرق مػا سػواق فهػو المتطبػع
الذي اذا زاؿ ك فني بدنه يبقي هو علي ذل الطبع ك اليتفير عما هو عليه فافهم.
فاذا عرفت هذق المقدمة النافعة فاعلم اف حاصل الرياضات ك المجاهدات هو
انقالع النفس عن البدف ك مقتضياته ك عودها صػرفة ملكوتيػة كمػا خلقػت اكؿ مػرة
لتكوف مستولية علي البدف قادرة علي التصرؼ فيه كما شاءت ك ارادت مربية له بل
اذا تجردت الػنفس كمػا ينبفػي تقػدر علػي التصػرؼ فػي غيػر بػدنها علػي حسػب
تجردها ك ارائة الكلي ك قد تتصرؼ اذا فارقت البدف فراقا اختياريا اك اضطراريا فػي
ساير امور الدنيا ك موجوداتها بالجملة هم جميع اصػحاب الرياضػات االنقػالع عػن
المواد الدنياكية ك االنزجار عن الخصاؿ النباتية ك الحيوانية علي اف المنهمكين فيهػا
اخس الناس همة ك هم اضل من البهائم ك اذؿ البتة فهػم لمػا همػوا بػذل سػعوا فػي
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تضعيف جانب النباتية ك الحيوانية بتقليل امدادهما بمشاكلهما فضعفتا حتي عجزتػا
عن صرؼ النفس عن مقتضاها فاستقلت النفس في شأنها ك نظػرت فػي ملكوتهػا ك
استذلت الحيوانية ك استولت علي النباتية ك كطأت الجمادية فاطاعتها الكػل فنجػت
عن التخصص ك التقيد ك الكػدكرات المعميػة لهػا عػن مشػاهدة ملكوتهػا ك محػض
نجاتها عن هذق الكدكرات اليفيدها شيئا من الحق ك الباطل ك هي علي مػا هػي عليػه
فاف كانت متوجهة الي سػجين ك الشػياطين تػتمحض فػي توجههػا كمػا كانػت ك اف
كانت متوجهة الي عليين ك الملئكة تتمحض في توجهها كما كانت كمػا اف الػنفس
تنقلع عن الجسد عند النػوـ ك تتوجػه الػي عالمهػا سػواء كانػت شػقية اـ سػعيدة ا﵀
يتوفي االنفس حين موتها ك التي لمتمت في منامها فالنوـ ك الوفاة متساكياف ك الوفاة
سواء كانت اختيارية اك اضطرارية سبب تجرد النفس عن هػذق االعػراض فكمػا اف
النػػوـ اليسػػعد الشػػقي ك الوفػػاة التسػػعد الشػػقي كػػذل الرياضػػة ك االعػػراض عػػن
الخصاؿ الجماديػة ك النباتيػة ك الحيوانيػة اليوجبػاف السػعادة للػنفس ك لػيس جميػع
اسباب شقاكة النفس من االنصباغ العرضي في هذق االصباغ بل قد يكوف من الحػاد
ك شقاكة نفسانية اذ قد تنصبغ من االسفل ك لكن تصير بحيث التزكؿ عنه الصفة ك لو
زاؿ السبب أالتري انه قد ينقلب االنساف بمعاشرة رجل انقالبػا يكػوف علػي صػفته
بالتبع ماداـ هو معه ك هو لها كارق فاذا فارقه عاد الي طباعه ك فارؽ صػفة خليلػه ك قػد
ينقلب انقالبا يبقي فيه الصفة ك لو فارؽ خليله ك كذل حػاؿ الػنفس فحينئػذ يكػوف
شقاؤها من نفسها في الميثاؽ فػي عػالم الػذر فػاف ا﵀ جػل ك عػز خلقهػا قبػل البػدف
باربعةاالؼ عاـ كما عرفت ك اخذ عليها الميثاؽ ك هػو قولػه عػز ك جػل ك ماكػانوا
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل اي في عالم الذر ك ذل اف الدهر مقدـ علػي الزمػاف
باربع مراتب برزخية ك يعبر عن كل مرتبة بالف عاـ فمثػل هػذق الػنفس شػقي فػي
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عالمه ك لو زالت االعراض.
فاف عرفت ما شرحنا ك بي نا عرفػت اف المكاشػفات اليجػب اف توافػق الحػق ك
اليجوز االتكاؿ عليها ك االعتناء بها ك الترجح علي االدلة القطعية الحقة ك انما يعتبػر
مكاشفة نفس كافقت الحق ك كانت علي الحق ك علي صراط مستقيم ك من عليػين ك
متوجهػػة الػػي لػػوح االبػػرار ك كتػػابهم فػػي عليػػين ك مػػع ذلػ اف كافقػػت اقػػواؿ مػػن
مكاشفاتهم قطعية فهي حق ك اال فهي باطل ك اليكتفي بمحض كوف االنساف مسػلما
اك شيعيا فاف المأموف من اصباغ الػنفس كمػال هػو المعصػوـ الحػق ك امػا غيػرق فقػد
يكػػوف فيػػه بعػػض االصػػباغ فيحتػػاج الػػي ميػػزاف يعػػرض عليػػه ك نحػػن اذا لمنعتبػػر
المكاشفات فما ظن باالدلة العقلية ما لمتكن مما تعرؼ العقوؿ عدله ك كانت مػن
الخالفيات اك كافقت الكتاب ك السػنة ك ايػات اآلفػاؽ ك االنفػس ك الجػل مػا ذكرنػا
ينكشف لجميع اصناؼ المرتاضين علػي طػريقتهم التػي يأتلفونهػا حتػي اف السػني
ينكشف له حسن حاؿ ابيبكر ك عمر ك الصوفي ينكشف له حسػن حػاؿ مرشػدق ك
اليهودي ك النصراني ك المجوسي ك اهل كػل مػذهب ينكشػف لػه حسػن مذهبػه ك
يري امورا معجبة في طريقته فاي عبرة بالكشف حينئذ ما لميوافق المػوازين الحقػة
ك كل مراة من حمراء ك بيضاء ك مستقيمة ك عوجاء ينكشف فيها الشػاخص علػي حسػبها
بالبداهة هذا قليل من كثير في معني الكشف ك اليناسب الكتاب ازيد مما ذكرنػا ك انػت
اذا قعدت في زاكية كما ذكرنا ك تفكرت في امرؾ فارغ الباؿ من كل ما يشػفل ك انػت
علي طريقة الهادين ارجو اف ينكشف ل امػور توافػق الحػق ك لػو تعػودت ذلػ تكثػر
علي هذق الحاؿ حتي جاءت في اغلب االحواؿ بعوف ا﵀ المتعاؿ.

فص :ك من التفكر التفكر في ايات النفس التي هي اقرب اليػ مػن غيرهػا ك

تػري جميػع مػػا فيهػا ك ظواهرهػػا ك خوافيهػا ك تشػاهد فيهػػا مػا كػػاف عليػ اف تجػػدق
﴿﴾312

باالستدالؿ في غيرها ك هػو مػا قػاؿ ا﵀ سػبحانه سػنريهم اياتنػا فػي اآلفػاؽ ك فػي
انفس هم حتي يتبين لهػم انػه الحػق ك قػاؿ ك فػي االرض ايػات للمػوقنين ك فػي
انفسكم أفالتبصركف كقاؿ ك من اياته اف خلقكػم مػن تػراب ثػم اذا انػتم بشػر
تنتشركف .ك من اياته اف خلق لكم من انفسكم ازكاجا لتسكنوا اليها ك جعل بيػنكم
مودة ك رحمة اف في ذل آليػات لقػوـ يتفكػركف .ك مػن اياتػه خلػق السػموات ك
االرض ك اختالؼ السنتكم ك الػوانكم اف فػي ذلػ آليػات للعػالمين .ك مػن اياتػه
منامكم بالليل ك النهار ك ابتفاؤكم من فضله اف في ذل آليات لقوـ يسمعوف الي
غير ذل من اآليات الباهرات الدالة علي كوف ايات ا﵀ في خلػق االنسػاف ك اآلمػرة
بالنظر ك التفكر فيها ك االعتبار منها ك اف كاف هذق العبادات مترككة منسية في زماننػا
هذا كأف لمتكن من الشرايع بالجملة حق ك باطل ك لكل اهل فلنشرح اآلف شيئا مػن امػر
التفكر في االنفس.
اعلم اف ا﵀ جل ك عز خلق االنساف انموذج العالم االكبر فخلقه حفنة مػن كقػر
ك سنبلة من بيدر يعني خلقه من قبضات من كليات هذا العالم فخلق له من قبضة مػن
العرش قلبا ك من قبضة من الكرسي صدرا ك من قبضػة مػن فلػ زحػل تعقػال ك مػن
قبضة من فل المشتري عالمة ك من قبضة من فل المريخ كهما ك من قبضة من فل
الشمس مادة ثانية ك من قبضة من فل الزهػرة خيػاال ك مػن قبضػة مػن فلػ عطػارد
فكرا ك من قبضة من فل القمر حيوة ك من قبضة من كرة النار صفراء ك من قبضة من
الهواء دما ك من قبضة من الماء بلفما ك من قبضة من التراب سوداء ك كذل خلػق لػه
اعضاء فخلق من العرش قلبه الصنوبري ك من الكرسي دماغه ك مػن زحػل طحالػه ك
من المشتري كبدق ك من المريخ مرارته ك كليتيه ك مػن الشػمس فمػه ك مػن الزهػرة
اعضاء تناسله ك من عطارد اللساف ك من القمر ريته ك صػدرق ك كػذل خلػق منهػا لػه
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حواسه الظاهرة فمن زحل سمعه ك من المشتري لمسػه ك مػن المػريخ بصػرق ك مػن
الشمس حسه ك من الزهرة شمه ك من عطارد ذكقه ك من القمر حيوته بالجملة خلقػه
عالما صفيرا كما ينسب الي اميرالمؤمنين

هذق االشعار:

دكاؤؾ فيػػػػ ك ماتبصػػػػر

ك داؤؾ منػػػػ ك ماتشػػػػعر

ك انت الكتاب المبين الذي

باحرفػػػه يظهػػػر المضػػػمر

أتػػزعم انػػ جػػرـ صػػفير

ك في انطوي العالم االكبر

ك العالم االكبر ك اف كػاف مشػركحا مفصػال اال انػه مشػركح الظػاهر خفػي البػاطن ك
االنساف ك اف كاف مجمال بالنسبة اليه اال انػه كاضػح البػاطن فكلمػا خفػي فػي العػالم
يصاب في االنساف ك كلما يشتبه في االنساف يستوضح في العالم فهما مقركنػاف كمػا
قرنهما ا﵀ سبحانه ك قاؿ سنريهم اياتنا في اآلفاؽ ك في انفسهم حتي يتبين لهم انه
الحػق فللتفكر في النفس كجوق منها اف تتفكر في كمها ك كيفػها ك صفػة بػدؤها ك
عودها ك ش ـ ݘ ـونها ك اطوارها ك ظواهرها ك خوافيها ك اتقاف الصنع فيها ك كوف كل جزء

منها علي نهج الحكمة ك الصواب بحيث يتحير العقل فيهػا ك يظهػر لكػل كضػع منػه
حكم بعد سنين ك دهػور بحيػث قػد عجػز الحكمػاء عػن درؾ حقيقػة الصػنع فيهػا ك
قدخلقها ا﵀ سبحانه في ظلمات ثلث من غير الة ك معاناة ك عالج نطفة ثػم علقػة ثػم
مضفة ثم عظاما ثم لحما فاتم بدنها ثم انشأ في ذل البدف خلقا اخػر ك نفػخ فيػه مػن
الركح ك رباق حاال بعد حاؿ الي اف اخرجه فجعله كليدا ثم رضيعا ثم فطيمػا ثػم يافعػا
ثم ناشئا ثم مترعرعا ثم هحز هكرا ثم مراهقا ثم محتلما ثم بالفا ثم امرد ثم طارا ثم بػاقال
ثم مسبطرا ثم مطرخما ثم مختطا ثم صمال ثم ملتحيا ثم مستويا ثم مصعدا ثم مجتمعػا
ثم شابا ثم ملهوزا ثم كهال ثم اشمط ثم شيخا ثم اشيب ثم حوقال ثم صػفتاتا ثػم همػا
ثم هرما ثم ميتا ثم مقبورا ثم باليا ثم رميما ثم يعػود ترابػا كمػا كػاف اكؿ مػرة ك يعػود
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نسيا منسيا ك معدكما في الدنيا كما كاف من اكؿ الدنيا الػي يػوـ تولػدق فتتعجػب مػن
هػػذق الحػػاالت ك مػػن غفالتػػه فػػي هػػذق االيػػاـ القالئػػل ك كبػػرق ك فخػػرق ك ادعائػػه
االستقالؿ ك امرق ك نهيه ك تدبيرق ك طوؿ امله ك امانيه ك شهواته ك معاداته ك مواالته ك
حبه الماؿ ك االكالد ك االهل ك الػدنيا ك الرياسػة ك امثػاؿ ذلػ فمػن تفكػر فػي هػذق
االمور ك غاص في بحرها دهش عقله ك تحير لبه ثم يتفكر في نفسه مػن انػت ك مػن
اين انت ك الي اين ك لم ك ما ذا ك كيف ك عليـ ك فيم ك هكذا مما التسعه الدفاتر ك قد
ذكر بعض ذل االمػاـ النػاطق جعفػر بػن محمػد الصػادؽ

فػي حػديث مفضػل

فراجعه فانه من اسباب التفكػر فػي اآلفػاؽ ك االنفػس ك يفػتح لػ ابوابػه ك يعل مػ
طريقه كما اف حديث االهليلجة معين له جدا.
ك اعلم ك تيقن اف االنبياء اعلم العلماء ك احكم الحكمػاء ك قػد جػاءكا مػن عنػد
العليم الحكيم ا اليعلػم مػن خلػق ك هػو اللطيػف الخبيػر فقػد دعػوا اكلئػ العلمػاء
الحكماء الخلق الي ا﵀ سبحانه بهذق الطريقة ك من هذا البػاب ك لمينطػق احػد مػنهم
بالتدقيقات الحكمية ك التحقيقات الفلسفية فلو كانت هػي اقػرب الطػرؽ الػي ا﵀ ك
اقوـ السبل ك امن المناهج لسلكوها ك دعػوا العبػاد اليهػا ك دلػوهم عليهػا ك قػد امػركا
بتسيير العباد ك ايصالهم الي الرشاد ك هم معصوموف غير مقصرين فػاذا تبػين اف هػذا
الطريق اقرب ك امن ك اسهل فما بال تتيه في مهامػه تحقيقػات الحكمػاء ك تفػوص
في لجج تدقيقات المتكلمين ك اف هػي كا﵀ اال طػرؽ ضػاللة كمػا قػاؿ ا﵀ سػبحانه
فما ذا بعد الحق اال الضالؿ

فاني تؤفكوف ك انػي تصػرفوف ك لمػا ذا عػن

الحق تعدلوف فعليكم يااخواني بسلوؾ هػذق الطػرؽ أمػاتعتبركف مػن الحكمػاء مػن
انفسهم في اختالؼ مذاهبهم ك لميمنعهم حكمتهم عن عبادة االكثاف ك شد الزنػانير
ك شرب الخمور ك التار ك الطنبور ك مواالة اهل الفجػور ك ارتكػاب الزنػا ك اللػواط ك
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قوؿ الزكر ك اتخاذ االرباب ك اآللهة اك انكار الرب ك االنبياء ك الحجج ك هم مع ذلػ
يدعوف انهم يشقوف الشعر ك الحكمة هي العلم بحقايق االشياء علي ما هي عليه فػي
نفس االمر فلو كاف طريقتهم طريقة تكميل النفس ك تعديلها ك استخراج كػوامن مػا
اخفاق ا﵀ فيهػا ك العقػل لكػاف الػالزـ اف يهتػدكا الػي الحػق ك الػي طريػق مسػتقيم ك مػن
العجب اف مشاعرهم صاحية في جميع االمور فاذا ذكر الدين تفيمػت ك هػم اذكيػاء فػي
ساير االشياء فاذا ذكر المذهب تبلدكا ك عػزب عػنهم افهػامهم فقػالوا باشػياء مسػتهجنة
يتعجب اللبيب من صدكرها منهم ك ظهورها عنهم ك خفاء الحق فيها عليهم بالجملػة هػذا
كجه من كجوق التفكر في النفس لتحصيل العلم ك اقوؿ كما كاف يقوؿ الصادؽ

:

علػػم المحجػػػة كاضػػح لمريػػػدق

ك اري القلوب عن المحجة في عمي

ك لقػػد عجبػػت لهالػػ ك نجاتػػه

موجودة ك لقد عجبت لمن نجػي

فص :اعلم اف القوة المفكرة بمنزلة المراة كلما كاجهػت بهػا شػيئا ادركتػه ك
تفكرت فيه فهػي تختلػف بحسػب الصػفا ك الكػدكرة فكلمػا كانػت اصػفي كانػت
احكػي ك كلمػػا تكػػدرت لمتحػ ك خفػػي عنهػا دقػػايق االمػػر حتػػي اذا غلػػب عليهػػا
الكدكرة خفي عنها الفكر ك لمتحضرها النسب الفكرية كما اف الحيوانات لكػدكرة
قوتها المفكرة ليس لها فكر فانت لو مشيت كما يمشي الحيػواف تكػدر مفكرتػ ك
لمتفهم النسب بين االشياء كالحيواف ك كلما صفت ك لطفت ك اشتد صػقالتها كانػت
حكايتها اصح ك ادؽ فانت اذا قعدت للتفكر ك قابلت بمراة فكػرؾ االشػياء ك رأيػت
انه الينطبع فيه شيء فاعلم انه كدر فاسع في صػقالته بالرياضػات الملطفػة المرققػة
للدـ حتي يقل رطوبات ك يلطف دم فيلطف بخػارق ك يقػل االبخػرة المتصػاعدة
الي دماغ فيصحو فضاء دماغ من تل االبخرة فيظهػر فيػه االفكػار علػي مػا فػي
الواقع ك لذل قلنا انه ينبفي اف التكوف حاؿ الفكر شبعاف ك ال نعساف ك ال مريضا ك ال
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في كقت حار ك اذا رأيت انه قد غلب علي الوسوسػة ك الشػياطين فػاترؾ التفكػر ك
اشتفل بالذكر ك ذكر الموت حتي يزكؿ عن الوسوسة فتعود الػي فكػرؾ ك هكػذا
تدبر امرؾ ك تعالج نفس ك تعدلها.
ك اعلم اف كثرة الفكر في اكؿ االمر تحرؽ االخالط ك تزيد في السوداء ك

يـ ݘــول امرؾ الي فساد الدماغ فاف الفكر مسخن للدماغ لتوجه الركح الي الدماغ

فيجفف الدماغ ك يفلب عليه الحرارة فاليجوز االكثار ك انما يكفي في اكؿ االمر
كل يوـ ساعة حتي تتعود ذل ك يتعود دماغ ك كلما احسست بتعب الدماغ ك عي ه
ك كسالته فاترؾ فاذا استرحت ك نشطت فعد ك هكذا حتي يعود امرؾ في اخر االمر
ان في اغلب االكقات متفكرا ك يرد علي ما لميخطر علي قلب بشر ك يأنس ب
الملئكة الثلثة الموكلوف باالفكار ك هم شمعوف ك سيموف ك زيتوف ك اعوانهم
فيأتون باالفكا ر الحقة الصحيحة الموزكنة بالكتاب ك السنة فاذا اعتدؿ خيال ك
فكرؾ ك انست بعالمهما كثر رؤياؾ ك ثبتت ك صرحت ك كضحت ك اعتبرت فتلهم
في المناـ بامور معتبرة كثيرة.
بالجملة التفكر عبادة عظيمة قد غفل عنه النػاس ك قػد قػاؿ اميرالمػؤمنين
الفكر يهدي ك الصدؽ ينجي ك قاؿ الفكر عبادة العفاؼ زهادة ك قاؿ التدبير بالرأي
الرأي بالفكر ك قاؿ الفكر يهدي الي الرشاد ك في اخر الي الرشد ك قاؿ الفكر يفيد
الحكمة ك االعتبار يثمر العصمة ك قاؿ الفكر جػالء العقػوؿ ك قػاؿ الفكػر فػي غيػر
الحكمة هوس الصمت بفير تفكر خرس ك قاؿ التفكػر فػي ملكػوت السػموات ك
االرض عبادة المخلصين ك قاؿ الفكر في االمػر قبػل مالبسػته يػؤمن الزلػل ك قػاؿ
المؤمن دائم الذكر كثير الفكر علي النعماء شاكر ك في البالء صابر ك قاؿ المػؤمن
اذا نظر اعتبر ك اذا تكلم ذكر ك اذا سكت تفكر ك اذا اعطي شكر ك اذا ابتلػي صػبر
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الي غير ذل مػن االخبػار ك ينبفػي للسػال الطالػب للعلػم اف يػداكـ عليػه كمػا ذكرنػا ك
اليزعمن انه يشتفل به عن العبادة فانه افضل العبادة ك ركي ال خير في عبادة ال تفكر فيها.

فص :ك اما التفكػر العملػي فعلػي اقسػاـ عديػدة :فمنهػا اف تتفكػر فػي قػرب

االجل ك فناء الدنيا فتقعد في زاكيػة ك تحضػر فػي خيالػ ابػاؾ ك امػ ك اخوانػ ك
اعمام ك اخوال ك اقارب ك اصحاب ك معاريف ك تتفكر في اياـ حيػوتهم ك فػي
تنافسهم ك تعاديهم ك تباغضهم ك حسدهم ك حرصهم ك حبهم للػدنيا ك جمػع المػاؿ ك
حبهم لالهل ك الولد ك العػزة ك االعتبػار ك كلعهػم فػي جميػع ذلػ ك طػوؿ امػالهم ك
عداتهم ك ما فعلوا ك ما بنوا ك ما جمعوا ثم تتفكر في بفتة االجل اياهم ك حلوله علػيهم
في مأمنهم ثم تتفكػر فػيهم محتضػرين ملقػين علػي المفسػل مسػجين فػي مكفػنهم
مكفنين محمولين علي النعوش ك االكتاؼ مقبػورين مسػتورين بػالتراب فػي ذلػ
البيت المظلم قد اكلهم الديداف ك لذعهم الحيػات ك العقػارب ثػم تتفكػر فػي تقطػع
اكصالهم ك ترمم عظامهم ك صيركرتهم ترابا فلعل قبورهم حرثت ك زرعت قد عمل
في عيونهم ك افواههم ك بطونهم المساحي ك المعاكؿ ك لعلهم صنعوا كيزانا ك طبخوا
في اتوف الفواخير ثم تتفكر ان مثلهم ك يعود عما قريب حال مثل حالهم فتتصػور
نفس مريضا ثم محتضرا ثم محموال الي المفسل ثم مفسوال ثم محموال ثػم مقبػورا
ثم مأكوال ثم رميما ك تجزـ بذل حتي ييأس ركح عن جسػدؾ ك اليهػتم بػه فػاذا
صنعت ذل حتي جزـ به ركح ك عقل جزما مقركنا بالعمل هاف عليػ الػدنيا ك
ما فيها ك ملػ قيصػر ك كسػري ك صػدقت انمػا الحيػوة الػدنيا كمػاء انزلنػاق مػن
السماء فنبت به نبات ثم يبس ك هشم تذركق الرياح فالتعتني بشيء من الدنيا ك مػا
فيهػػا ك التبػػاؿ بعريػ ك جوعػ ك عزتػ ك ذلتػ ك يصػػفر عنػػدؾ المصػػائب فعػػن
الصادؽ

اف صاحب الدين فكر فعلته السكينة ك استكاف فتواضع ك قنع فاستفني ك
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رضي بما اعطي ك انفرد فكفي االحزاف ك رفض الشهوات فصار حرا ك خلع الدنيا
فتحامي الشركر ك طرح الحسد فظهػرت المحبػة ك لميخػف النػاس فلميخفهػم ك
لم يذنب اليهم فسلم منهم ك سخط نفسه عن كل شػي ء ففػاز ك اسػتكمل الفضػل ك
ابصر العاقبة فامن الندامة انتهي ك جميع هذق النعم يحصل له من التفكر الغيػر فقػد
ركي عن الصادؽ

ذكر الموت يميت الشهوات في النفس ك يقلع منابت الففلة

ك يقوي القلب بمواعد ا﵀ تعالي ك يرؽ الطبع ك يكسر اعػالـ الهػوي ك يطفػي نػار
الحرص ك يحقر الدنيا ك هو معني ما قاؿ النبي

فكر ساعة خير من عبادة سػنة ك

ذل عند ما تحل اطناب خياـ الدنيا ك تشدها في اآل خرة ك التشكن نزكؿ الرحمػة
علي ذكر الموت بهذق الصفة ك من اليعتبر بالموت ك قلػة حيلتػه ك كثػرة عجػزق ك
طوؿ مقامه في القبر ك تحيرق في القيمة فال خير فيػه قػاؿ النبػي

اذكػركا هػادـ

اللذات قيل ك ما هو يا رسوؿ ا﵀ قاؿ الموت فماذكر عبد علي الحقيقة في سػعة اال
ضاقت عليه الدنيا ك ال في شدة اال اتسعت عليه ك الموت اكؿ منزؿ من منازؿ اآلخرة
ك اخر منزؿ من منازؿ الدنيا فطوبي لمن اكرـ عنػد النػزكؿ باكلهػا ك طػوبي لمػن
احسن مشايعته في اخرهػا ك المػوت اقػرب االشػياء مػن بنػيادـ ك مػا بعػدق ابعػد
فما اجرئ االنساف علي نفسه ك ما اضعفه من خلق ك في ا لموت نجػاة المخلصػين ك
هالؾ المجرمين لذل اشتاؽ من اشتاؽ الي الموت ك كرق من كرق قػاؿ النبػي
من احب لقاء ا﵀ احب ا﵀ لقاءق ك من كرق لقاء ا﵀ كرق لقاءق ك عن النبي

افضل

الزهد في الدنيا ذكر الموت ك افضل العبػادة ذكػر المػوت ك افضػل التفكػر ذكػر
الموت فمن اشفله ذ كر الموت كجد قبرق ركضة من رياض الجنة ك عن النبػي
اكثركا من ذكر هادـ اللذات فانكم اف كنتم في ضػيق كسػعه علػيكم فرضػيتم بػه
فاثبتم ك اف كنتم في غني بف ضه الػيكم فجػدتم بػه فػاجرتم ك قيػل البيجعفػر
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حدثني ما انتفع به فقاؿ اكثر ذكر الموت فانه لميكثر ذكرق انساف اال زهد في الدنيا
ك شكي رجل الي الصادؽ

الوسػواس فقػاؿ اذكػر تقطػع اكصػال فػي قبػرؾ ك

رجوع احباب عن اذا دفنوؾ في حفرت ك خركج بنات الماء من منخري ك اكل
الدكد لحم فاف ذل يسػلي عنػ ك عػن اميرالمػؤمنين

مػن علػم اف المػوت

مصدرق ك القبر موردق ك بين يدي ا﵀ تعالي موقفه ك جوارحه شاهدة عليػه طالػت
حسرته ك كثرت عبرته ك دامت فكرته ك عنه

مػن علػم انػه يفػارؽ االحبػاب ك

يسكن التراب ك يواجه بالحسػاب كػاف حريػا بقطػع االمػل ك حسػن العمػل ك عػن
النبي

أتدركف من اكيسكم قالوا ال يػا رسػوؿ ا﵀ قػاؿ اكثػركم ذكػرا للمػوت ك

احسنكم استعدادا له قالوا ك ما عالمة ذل يا رسوؿ ا﵀ قػاؿ التجافي عن دار الفركر
ك االنابة الػي دار الخلػود ك التػزكد لسػكني القبػور ك التأهػب ليػوـ النشػور ك عػن
ابيجعفر

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

الموت المػوت اال ك البػد مػن المػوت جػاء

الموت بما فيه جاء بالركح ك الراحة ك الكرة المباركػة الػي جنػة عاليػة الهػل دار
الخلود الذين كاف لها سعيهم ك فيها رغبتهم ك جاء الموت بما فيه بالشقوة ك الندامة ك
بالكرة الخاسرة الي نار حامية الهل دار الفركر الذين كاف لها سعيهم ك فيها رغبتهم
ثم قاؿ ك قػاؿ اذا استحقت كالية ا﵀ ك السعادة جاء االجل بين العينين ك ذهب االمل
كراء الظهر قاؿ ك سػئل رسػوؿ ا﵀

اي المػؤمنين اكػيس فقػاؿ اكثػرهم ذكػرا

للموت ك اشدهم له استعدادا ك عن عجالف بن ابيصالح قاؿ قػاؿ لي ابوعبدا﵀
يا باصالح اذا انت حملت جنازة فكن كأن انت المحموؿ ك كأنػ سػألت ربػ
الرجوع الي الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف قاؿ ثم قاؿ عجبت لقوـ حػبس اكلهػم
عن اخرهم ثم نودي فيهم الرحيل ك هم يلعبوف ك سمع علي بن الحسين

يقػوؿ

عجب كل العجب لمن انكر الموت ك هو يري من يموت كل يوـ ك ليلة ك العجب
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كػػل العجػػب لمػػن انكػػر النشػػأة االخػػري ك هػػو يػػري النشػػأة االكلػػي ك مػػن عهػػد
الميرالمؤمنين

الي محمد بن ابيبكػر فاحذركا عباد ا﵀ الموت ك قربه ك اعدكا

له عدته فانه يأتي بامر عظيم ك خطػب جليػل بخيػر اليكػوف معػه شػر ابػدا اك شػر
اليكوف معه خير ابدا فمن اقرب الي الجنة من عاملهػا ك مػن اقػرب الػي النػار مػن
عاملها ك انكم طرداء الموت اف اقمتم له اخذكم ك اف فررتم منه ادرككم ك هو الزـ
لكم من ظلكم الموت معقود بنواصيكم ك الدنيا تطوي من خلفكم ك احػذركا نػارا
قعرها بعيد ك حرها شديد ك عذابها جديد دار ليس فيها رحمة ك التسمع فيها دعوة ك
التفرج فيها كربة ك قاؿ

في كصيته للحسن

يا بني اكثر ذكر الموت ك ذكػر

ما تهجم عليه ك تفضي بعد الموت اليه حتي يأتي ك قد اخذت منه حذرؾ ك شددت
له ازرؾ ك اليأتي بفتة فيبهرؾ الي غير ذل مما ال نهاية له ك لميقصر فيػه حجػج ا﵀
سالـ ا﵀ عليهم فانت لو داكمت علي ذكر الموت صلح ل امر الدنيا ك اآلخػرة ك عػولج
كثير من امراض ك مقت الدنيا التػي حبهػا رأس كػل خطيئػة ك يػئس منػ الشػيطاف اذا
انقطع عن مواد اغوائه ك محاؿ تعلقه فهذا كجه مػن كجػوق الفكػر ك اعظػم الخطػب فيػه
ربنا عز ك جل حيث قاؿ أكلمينظركا في ملكػوت السػموات ك االرض ك اف عسػي اف
يكوف قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعدق يؤمنوف .

فصل :ك منها اف تتفكػر فػي االحػواؿ بعػد المػوت ك اهػواؿ البػرزخ ك القيمػة

فتتصور تل االحواؿ ك االهواؿ ك ما اخبرت من احواؿ بعد الموت ك معاينة اآلخػرة
ك هوؿ المطلع ك جنة البرزخ ك نارق ك النشر ك الحشػر ك الحسػاب ك الميػزاف ك تطػاير
الكتب ك الجثي تحت منبر الوسيلة ك الصػراط ك دقتػه ك ميدانػه علػي النػار ك عقباتػه
نستعين ا﵀ علي جميعها فتمثل كل ذل ك تستحضر تل االهواؿ ك انه قد ذهب ب
الملئكة فػي موقػف الحسػاب ك اكقفػوؾ عنػد رسػوؿ ا﵀
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ك الشػهود صػفوؼ ك

الملئكة حضور ك االنبياء كقوؼ ك ساير الخلق علي قدر درجاتهم بين قريب ك بعيد
ينظػػركف اليػ ك قػػد قػػدمت للحسػػاب فػػاخرجوا كتػػب اعمالػ فيخرجػػوف كتػػب
طاعت فاذا فيها قد عمر فالف ستين اك سبعين سنة ك ماعبد ربه كما امرق طرفة عين ك
مااخلص ﵀ ابدا بل صلي صػلوة مسػتهزء بربػه ك صػاـ صػياـ الكلػب عػن الطعػاـ ك
الشراب ك افسدق بانواع المعاصي بالجملة تتصفحها فالتجد فيها عمال كاحدا خالصا
بريئا من العيوب يكوف علي حسب محبة ا﵀ عز ك جل ثػم يسػتخرج كتػب سػيئات
فيستخرج مػرة فػرد غيبتػ للمسػلمين مجموعػة علػي الػف كػركر ك فػرد تهمتػ
مجموعة علي الف كركر ك فرد اذي للمػؤمنين مجموعػا علػي الفالػف كػركر ك
هكذا لكل نوع معصية يخرج فرد ك قد جمع فيه اعداد افراد ذل النوع ك قػد بػذلت
فيها الػنفس ك المػاؿ ك االهػل ك الولػد ك اخلصػت فيهػا ك اهتممػت بهػا نعػوذ بػا﵀ ك
حاسب نفس علي النقير ك القطمير محاسبة الشري السيئ الحساب.
ك اعلػػم اف هػػذق المحاسػػبة خيػػر عمػػل للعبػػد كمػػا ركي عػػن ابيالحسػػن
الماضي

ليس منا من لميحاسب نفسه في كل يوـ فاف عمل حسنا اسػتزاد ا﵀ ك

اف عمل سيئا استففر ا﵀ منه ك تاب ك عن النبي

حكاية من صحف ابػرهيم علػي

العاقل ما لميكن مفلوبا اف تكوف له ساعات ساعة يناجي فيها ربه ك ساعة يحاسػب
فيها نفسه ك ساعة يتفكر فيها صنع ا﵀ اليه ك ساعة يخلو بها بحظ نفسه من الحػالؿ
فاف هذق الساعة عوف لتل الساعات ك استجماـ للقلػوب ك تفريػغ لهػا ك عنػه

يػا

اباذر حاسب نفس قبل اف تحاسب فانه اهوف لحساب ك زف نفس قبل اف توزف ك
تجهز للعرض االكبر يوـ تعرض التخفي علي ا﵀ خافية الي اف قاؿ يا اباذر اليكوف
الرجل من المتقين حتي يحاسب نفسه اشد من محاسبة الشري شػريكه فػيعلم مػن
اين مطعمه ك من اين مشربه ك من ايػن ملبسػه أمػن حػالؿ اك مػن حػراـ الخبػر ك عػن
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علي

عن النبي

قاؿ اكيس الكيسين من حاسب نفسه ك عمل لما بعػد المػوت

فقاؿ رجل يااميرالمؤمنين كيف يحاسب نفسه قػاؿ اذا اصبح ثم امسي رجع الي نفسه
ك قاؿ يا نفسي اف هذا يوـ مضي علي اليعود الي ابدا ك ا﵀ يسأل عنه بما افنيته فما
الذي عملت فيه أذكرت ا﵀ اـ حمدته اـ قضيت حوائج مػؤمن فيػه أنفسػت كربتػه
أحفظته بظهر الفيب في اهله ك كلدق أحفظته بعد الموت في مخلفيه أكففت عن غيبة
اخ مؤمن أاعنت مسلما ما الذي صنعت فيه فيذكر ما كاف منه فاف ذكر انه جري منػه
خير حمد ا﵀ ك كبرق علي توفيقه ك اف ذكر معصية اك تقصيرا استففر ا﵀ ك عزـ علي
ترؾ معاكدته انتهي.
بالجملة هكذا استحضر افراد اعمال ك انظر فيها فردا فردا ك استحضػر كثػرة
ذنوب ك قلة حسػنات بػل عػدمها عنػد الدقػة فػي الحسػاب ك استحضػر اف رسػوؿ
ا﵀

قد الم عليها فقاؿ يػا فػالف مػا هػذا الصػنيع ك هػل قصػرت فػي شػيء مػن

حقوق ففعلت كذل اك فرطت في تكريم ك هدايت ك هكذا تتفكػر فػي امثػاؿ
ذل فيستولي علي الحياء ك الندامة ك الحسرة علي ما فرطت ك يفلب عليػ البكػاء
الصادؽ الناشئ عن حرقة ثم تتفكر ان كلما تستففر ذل اليوـ يقولوف ل قد مضػي
زماف االستففار ك كلما تتوب يقولوف ل قد انقضي اكانه ك كلما تتضرع ك تبكي يقاؿ
ل قد تقضي كقته ك كلما تلتجي باحد من الشفعاء يقوؿ كاف ينفع لو التجأت بنا في
الدنيا ك اما هنا مع تباين عنا في الدنيا فالينفع ك اذا قلت ارجعوني اعمل صالحا فيمػا
تركت يقاؿ ل كػال انهػا كلمػة انػت قائلهػا هيهػات هيهػات انػي لػ الرجػوع ك قػد
استوفيت عمرؾ ك رزق أكلمنعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ك جاءكم النذير.
ثم بعد ذل تفكر فػي انػه اسػتجيب لػ اتفاقػا ك ردكؾ الػي الػدنيا فاسػتأنف
العمل اف كنت صادقا ك اغتنم فرصة اعطيتها فاشتفل باالسػتففار الصػادؽ ك التوبػة ك
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التضرع ك االلتجاء ك التوسل ك قدـ اماـ قلب ذنبا ذنبا اك نوعا نوعا ك استففر ا﵀ لكل
كاحد كاحد ك تب اليه منه ك اعزـ علي اف التفعله ك لو استمر تفكرؾ قػوي عزمػ ك
تقػػدر علػػي التػػرؾ اف شػػاء ا﵀ ك اعلػػم اف مثػػل هػػذا االسػػتففار ك التوبػػة هػػو المكفػػر
للذنوب البتة ك اف ا﵀ يففرها ل لقوله ك اني لففار لمن تاب ك امن ك عمل صالحا
ثم اهتدي كتدخل في قوؿ رسوؿ ا﵀

طوبي لمن كجد في صحيفة عمله يوـ

القيمة تحت كل ذنب استففر ا﵀ انتهي فعلي بتكرار هذا الفكر فانػه مقػدـ علػي
كل فكر فاف قصر ب النفس عنه ففكر في حلوؿ الموت ك سرعة بفتة االجل حتػي
تنشط لهذا الفكر.
ك قد خطر ببالي هنا مسئلة احببت اف اذكرها هنا ك هي اف االنساف سػبب بعػدق
عن المبدء الذنوب ك علػي حسػب االدلػة كثيػر مػن االعمػاؿ يكػوف مػن موجبػات
المففػػرة فمابالنػػا بعػػد غفػػراف الػػذنوب النصػػير مػػن المقػػربين ك الينكشػػف لنػػا مػػا
ينكشف لهػم اقاىل اعلػم اف للمػؤمنين درجػات عنػد ا﵀ سػبحانه ك اهػل كػل
درجة مكلفوف علػي حسػب مقػامهم ال علػي حسػب مقػاـ االعلػين فمػنهم ضػعيف
االيماف ك منهم قوي االيماف علي حسب ما تري من اختالؼ االبداف في االعتػداؿ ك
االنحراؼ ك الذنوب هي امراض النفػوس ك موجبػات المففػرة ادكيػتهم كمػا قػاؿ
النبي

لكل داء دكاء ك دكاء الذنوب االستففار فاذا استففرت تعود النفوس الػي

صحتها الاليقة بحالها ال الي صحة من هو اقوي منها كما اف الطفل اذا مرض ك عػولج
عاد طفال صحيحا ك الشاب اذا مرض ك عولج عاد شابا صػحيحا ك ضػعيف المػزاج اذا
مرض ك عولج عاد ضعيفا صحيحا ك القوي بحسبه فمن ذل يففػر لػه ذنوبػه ك لػيس
يتجاكز مقامه ك ما قصر به عن حد االعلين فانما هو مػرض ذاتػي لػه اليػزكؿ اال فػي
مدة مديدة فانما هو كجعل المحركري الصحيح مبركديا ك المبركدي محركريا.
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ك امثل ل مثال اخر تفهم منه ل هم يعود االنسػاف بعػد االسػتففار اك البكػاء علػي
االئمة

علػي مػا كػاف ك هػو اف قطعػة لحػم علقتهػا يجتمػع عليهػا الزنػابير فتقػوـ

فتشردها ك تنحيها عنها فتبعد ك تذهب عنها لكن اذا جلست عادت النهػا لحػم ك هػي
محل اجتماع الزنابير ك مطمعها فكلما قمت ك طردت الزنابير ذهبت ك لكػن عػادت ك
كذل المؤمن الضعيف يففر له ذنوبه بموجبات المففرة ك لكن كلما امس عادت
الشياطين اليه كمػا كػاف ك يجػب عليػه المداكمػة ك تقويػة البنيػة حتػي اليطمػع فيهػا
الشياطين ك اال فماداـ الضعف باقيا يكػوف هػذا حالػه ك ذلػ الضػعف مػن الػذنوب
الذاتية ك يحتاج الي عمل كثير ك جد طويل ك شيخ ك دليل حتي يحملػ علػي سػواء
السبيل بالجملة هذا قسم اخر من التفكر ك هكذا ك لو اردنػا اف نػذكر جميػع جهػات
انواع التفكر يطوؿ بنا الكالـ ك اليكفيػه العمػر ك هػذا الكتػاب ك لكػن نعطيػ نػوع
العمل ك علي بتفصيله.

فص :ك منها اف تتفكر في جالئل نعم ا﵀ سبحانه ك عطاياق ك مراقبتػه ك تربيتػه

ك بوادئ احسانه من غير استحقاؽ من فانشأ خلق ك لمت شيئا مػذكورا فخلقػ
نطفة كجعل في قرار مكين ثم علقة ثم مضفة ثم عظاما ثم لحما ثم انشأؾ خلقا اخر
ك نفخ في الركح ك صورؾ ك سوي في تل الظلمات الثلث مػن لحػم ك جلػد ك دـ
ثم غذاؾ في ذل المحل الذي لمتصػله االيػدي ك فػي ذلػ الوقػت الػذي لمتقػدر
علي معالجة ك تدبير ك كسب ثم اخرج الي الدنيا تاـ االعضاء سويا ك قػد هيػأ لػ
جميع ما ينبفي ل ك تحتاج اليه ك عل ق ل مزادتاف مػن لػبن مػريء ك عطػف عليػ
قلوب الحواضن ك كفل االمهات الرحائم ك كؤلؾ من طوارؽ الجاف ك سػل م مػن
الزيادة ك النقصاف ك عالج امراض ك لمتقدر علػي الشػكوي عنهػا ك ال االفصػاح بهػا
حتي عل م النطق ك اتم علي النعمة ك رب ػاؾ فػي غايػة الشػفقة ك الرحمػة حتػي اذا
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بلفت ك تكمل فطرت ك اعتدؿ سريرت الهم معرفته ك فهم ما جاءت به رسله
ك عرف الصالح ك الفساد ك الخير ك الشر ك ما ينتظم عليػه امػرؾ ك مػا يصػلح بػه امػر
دنياؾ ك اخرت ثم رزق من انواع المعػاش ك صػنوؼ الريػاش ك حفظػ فػي انػاء
الليل ك النهار من شر السام ة ك الهام ة ك الالم ة ك العامة ك الخاصة ك اعزؾ علي حسػب
رتبت كلما افقرت جبر كسرؾ ك كلمػا ركبػ الػدين ادي دينػ ك كلمػا مرضػت
عالج مرض ك كلما صرعت نعش صرعت ك كلما ضاؽ بػ فسػح عليػ ك هكػذا
لمتخل في اف من اآلنات من نعمه ك احسانه بل لو تفكرت رأيػت فػي سػوابغ نعمػه
علي بالسماكات ك االرضين ك الشمس ك القمر ك النجوـ ك الليل ك النهار ك الجبػاؿ ك
البحار ك الوهاد ك التالؿ ك جميع صػنوؼ النبػات ك الحيػواف ك جميػع افػراد االنسػاف
رأيت كلها نعمة علي ك شرطا في حيوت ك تري نفس منفمسة في بحر نعمائػه ك
االئه كيف ال ك كجودؾ من جودق ك تري انه لو قطع نظرق عن طرفة عين لعدمت ك
كيف ككل ب اسباب السماكات ك االرض ك الملئكػة ك سػاير الخلػق حتػي تعػيش
كل ذل رحمة منه ك جودا ك اليأتي يوـ جديد اال ك يأتي منػه نعمػة جديػدة سػابفة
هنيئة ك ما من ليل اال ك يصعد من اليه كفراف نعمػة ك معصػية ك اعػراض فيعفػو عػن
جميع ذل ك اليخلي من نظر عنايتػه ك لػو عاملػت امػ مثػل مػا عاملتػه لمقتتػ ك
تركت ك خذلت ك تبرأت من ك هو جل ك عػز الطفػ ك سػتر عليػ ك سػامح ك
انعم علي كأن لمتعصه ك لمتخالفه طرفة عين فمػا اعظػم نعمػه عنػدؾ ك مػا اكثػر
حقه علي فتتفكر في هذق ك امثالها فيفلب علي الخضوع ك الحيا ك تتفطن اف جميع
ما ل ك ب ك من ك الي ك في ك جميع ما انت له ك به ك منه ك اليه ك فيػه منػه جػل ك
عز ك له ك هو اكلي به ك تري انه يجب علي شكرق ك صرفه في سبيله جل ك عز ك في
رضاق ك في طاعته فتحمد ا﵀ سبحانه عليه ك تثني عليه ك يعظم عندؾ مننه ك االؤق.
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فاذا اتيت انت بهذين الفكرين فقد حػزت خيػر الػدنيا ك اآلخػرة ك اتيػت بمػا
علي ك بما فيه رضاق سبحانه لما ركي عن ابيجعفر

قاؿ ال كا﵀ مػااراد ا﵀ مػن

الناس اال خصلتين اف يقر كا له بالنعم فيزيدهم ك بالذنوب فيففرهػا لهػم ك قػاؿ
كا﵀ مػػاينجو مػػن الػػذنب اال مػػن اقػػر بػػه ك قػػاؿ
ابيعبدا﵀

كفػػي بالنػػدـ توبػػة ك عػػن

اف الرجل ليذنب الذنب فيدخله ا﵀ به الجنة قيل يدخله ا﵀ بالذنب

الجنة قاؿ نعم انه يذنب الذنب فاليزاؿ منه خائفا ماقتا لنفسه فيرحمػه ا﵀ فيدخلػه
الجنة ك قاؿ
ك قاؿ

كا﵀ ماخرج عبد من ذنب باصرار ك ماخرج عبد من ذنب اال باقرار

من اذنب ذنبا فعلم اف ا﵀ مطلع عليه اف شاء عذبه ك اف شاء غفر له غفر له

ك اف لميستففر كعنه
تركه ك عنه

قاؿ قػاؿ اميرالمؤمنين

اف الندـ علي الشػر يػدعو الػي

مامن عبد اذنب ذنبا فندـ عليه اال غفر ا﵀ له قبل اف يستففر ك ما من

عبد انعم ا﵀ عليه نعمة فعػرؼ انهػا مػن عنػد ا﵀ اال غفػر ا﵀ لػه قبػل اف يحمػدق ك
عنه

اف العبد اذا اذنب ذنبا اجل من غدكة الي الليل فاف استففر ا﵀ لميكتب عليه

ك عنه

من عمل سيئة اج ل فيها سبع ساعات من النهار فاف قاؿ استففر ا﵀ الذي ال

اله اال هو الحي القيوـ ثلث مرات لمتكتب عليه الي غير ذل من االخبار ك قػد مػر
في الذكر اللساني ما فيه كفاية ك بالغ.

فص :ك منها اف تقعد في زاكية ك تتفكر انػ الػي متػي ك حتػي متػي مستسػلم

للنقصاف ك تسفل المقاـ ك التترقي الي الدرجات العلي ك التستبق االقراف في خدمة
المولي ك اف االجل ياتي بفتة ك العمر قصير ك الطريق طويل ك الزاد قليل ك البػد مػن
السعي في الترقي ك التقدـ الي ا﵀ جل ك عز فتتفكر في معوقات عن التقدـ ك السير
الي ا﵀ سبحانه فتجهد في تبعيدها عن نفس فاف كجدتها كثرة االكل فقلل اك كثرة
الشرب فقصر اك كثرة النوـ فاتركها اك بعض االشفاؿ التي ال طائل تحتهػا فاتركهػا اك
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بعض العاليق التي هي غير الزمة فتنح عنها ك هكذا ك لكن قد يأتي الشيطاف ك يقػوؿ
اف زكجت معوقة ل فذرها كالمعلقة ك عيال مانع عن السػلوؾ فضػيعه ك هكػذا ك
يريد اف يوقع في معاص اخر ك اعلم اف الشيطاف علي كل مرصد فاياؾ ك اياق كاعلم
اف الميزاف ل ما سنه ا﵀ ك رسوله فما سنه رسوؿ ا﵀ هو بنفسه عبػادة يجػب عليػ
االخالص فيه ك التقرب الي ا﵀ به ك ان لمتؤت من حيث السػنة ك انمػا اكتيػت مػن
حيث ما غيرتها عن حدكدها فالضيافة مثال عبادة ك سػنة ك التمنعػ عػن طاعػة ا﵀ ك
انما يعوق حب تعدد االلواف ك ا هالكاني فالتترؾ الضيافة ك اترؾ االلواف ك االكاني ك
علي هذق فقس ما سواها فانت تتفكر في جميع امورؾ ك توازنها بالسػنة فمػا كافقهػا
فخذق ك ما خالفها فاترؾ ك التوازف با﵀ شيئا فال كا﵀ اليعادلػه ملػ الػدنيا ك اآلخػرة
كالبد لالنساف من هذا الفكر فاف احدا من اهل الصػنايع ك الحػرؼ مػا لميتفكػر فػي
امرق ك ما يحسنه ك يفسدق اليحسنه البتة حتي اف البناء اذا امسي تفكر في ما يبنيه غػدا
ك كيف ينبفي ك ما يسهله ك ما يعسرق ك ما يؤيدق ك ما يقويه ك مػا يهينػه فبػذل يكػوف
غدا استاذا يعلم ماذا يصنع ك اجػراؤق النػائموف بالليػل فػي غفلػة جهلػة اليػدركف مػا
يصنعوف فانت يا هػذا امامػ طريػق كعػر ك فيػه قطػاع الطريػق ك لصػوص كثيػرة ك
مخاكؼ ك ظلمات ك رعد ك برؽ اذا اخرجت يدؾ لمتكد تراها فتفكر فػي مشػي ك
راحلت ك بدرقت ك زادؾ ك طريق ك مقصدؾ ك رفقت ك اختر من جميع ذلػ مػا
يسهل علي الطريق ك يؤمن من المخاكؼ ك يونس في الطريق ك ما يكوف بلفتػ
ك هذا ايضا مهم مهم ك بالتوجه اليه حري حري.

فص :ك منها اف تتفكر في الدنيا ك فنائها ك بلوائها ك ضرائها ك بأسائها ك شػحنها

باآلالـ ك االسقاـ ك اآلفات ك العاهات ك بشوب سركرها بػالفموـ ك اخػتالط راحتهػا
بالتعب ك امتزاج صحتها بالمرض ك اقتراف اتصالها بالفراؽ ك االنفصاؿ ثم في تعادي
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اهلها ك تجبرهػا ك تكبرهػا ك تفاخرهػا ك تكالبهػا ك تنافسػها عليهػا ك غفالتهػم ك انهػم
كسباع مسرحة بين اغناـ ك بهائم يفترسونها ك يتعاككف بعضهم علػي بعػض ك جميػع
مالذهم في طبخ العذرة ك ادخاؿ مباؿ في مباؿ ك انهم عما قليل يفنوف بحيث اليبقػي
لهم اسم ك ال رسم اين الجبابرة اين االكاسرة اين الملوؾ ك ابناؤ الملوؾ فقد فنوا عػن
اخرهم ك عدموا ك ضلوا في االرض فال عين ك ال اثر فتتفكر في مقابح الػدنيا ك تمثػل
معايبها حتي تشنأها كاقعا حقا فتقتدي بسادات ك اما من يحب الدنيا فػاف لميكػن بػه
اال تعظيمه ما صفر ا﵀ ك حبه ما ابفض ا﵀ لكفي به شقاقا ﵀ ك محادة لرسوؿ ا﵀
نعوذ با﵀ فاف تحقق في نفس بفض الدنيا امنت من كثيػر مػن المعاصػي فػاف حػب
الدنيا رأس كل خطيئة ك احب اف اذكر هنا ندبػة لموالنػا زينالعابػدين

بطولهػا

فاف فيها عبرة لمن اعتبر ك تذكرة لمن تذكر ك تفكر لمن نظر.
قاؿ

حتػاـ الػي الحيػوة
علي ما ركاق الزهري علي ما في بلػداالمين يػا نفػس ه

سكون ك الي الدنيا ك عمارتها ركون أمااعتبرت بمػن مضػي مػن اسػالف ك مػن
كارته االرض من االف ك من فجعت به من اخوان ك نقلت الي دار البال من اقران
فهم في بطوف االرض بعد ظهورها

محاسػػػنهم فيهػػػا بػػػواؿ دكاثػػػر

خلتدكرهمعنهمك اقوت عراصهم

ك سػػاقت هم نحػػو المنايػػا المقػػادر

ك خل وا عن الدنيا ك ما جمعػوا لهػا

تحت التػراب الحفػائر
ك ضمتهم ه

كم اخترمت ايدي المنوف من قركف بعد قركف ك كم غيرت االرض ببالها ك غيبت
في ثراها ممن عاشرت من صنوؼ الناس ك شيعتهم الي االرماس
ك انت علي الػدنيا مكػب منػافس

لخطابهػػػا فيهػػػا حػػػريص مكػػػاثر

علي خطر تمسػي ك تصػبح الهيػا
ݩ
ك اف امرّأ يسعي لدنياق جاهدا

ػت تخػػاطر
أتػػدري بمػػاذا لػػو عقلػ ه
ك يذهل عن اخراق ال شػ خاسػر
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فحتاـ علي الدنيا اقبال ك بشهوتها اشتفال ك قػد كخطػ القتيػر ك كافػاؾ النػذير
كانت عما يراد ب ساق ك بلذة يوم الق
ك فيذكرهوؿالموتك القبر ك البلي

عن اللهو ك اللػذات للمػرء زاجػر

هأبعػ هػد اقتػػراب االربعػػين تػػرب ص

ك شػػيب القػػذاؿ منػػذ ذل ػ ذاعػػر

ك هأن ػػػ معنػػػي بمػػػا هػػػو ضػػػائر

لنفس عمدا اك عن الرشػد جػاير

انظر الي االمم الماضية ك القركف الفانية ك الملوؾ العاتيػة كيػف انتسػفتهم االيػاـ
فافناهم الحماـ فامتحت من الدنيا اثارهم ك بقيت فيها اخبارهم
ك اضحوا رميما في التراب ك اقفرت

مجػػالس مػػنهم عطلػػت ك مقاصػػر

ك حل ػػػوا بػػػدار التػػػزاكر بيػػػنهم

ك هانّّیٰ لسػػػك اف القبػػػور التػػػزاكر

فما اف تري اال جثي قػد ثػوكا بهػا

مسػػنمة تسػػفي عليهػػا االعاصػػر

كم عاينت من ذي عز ك سلطاف ك جنود ك اعواف تمكن من دنياق ك ناؿ منها مناق فبني
الحصوف ك الدساكر ك جمع االعالؽ ك الذخاير
ػف المنيػػة اذ اتػػت
فماصػػرفت كػ ه

مبػػػادرة تهػػػوي اليػػػه الػػػذخاير

ك الدفعت عنه الحصوف التي بني

ك جػػف بهػػا انهارهػػا ك الدسػػاكر

ك القارعػػػت عنػػػه المني ػػػة خيلػػػه

ك الطمعت في الذب عنه العسػاكر

اتاق من امر ا﵀ ما اليرد ك نزؿ به من قضائه ما اليصد فتعالي المل الجبار المتكبػر
القهار قاصم الجبارين ك مبير المتكبرين
مليػػػ عزيػػػز مػػػايرد قضػػػاؤق

علػػيم حكػػيم نافػػذ االمػػر قػػاهر

عنػػا كػػل ذي عػػز لعػػزة كجهػػه

فكػػػل عزيػػػز للمهػػػيمن صػػػاغر

لقد خشعت ك استسلمت ك تضاءلت

لعز ة ذي العرش الملػوؾ الجبػابر
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فالبدار البدار ك الحذار الحذار من الدنيا ك مكائدها ك ما نصبت ل من مصائدها ك
تجلي ل من زينتها ك استشرؼ ل من فتنتها
ك في دكف ما عاينت فػي فجعاتهػا

الػػي رفضػػها داع ك بالزهػػد امػػر

فجػػد ك التففػػل فعيشػػ زايػػل

ك انػػػت الػػػي دار المني ػػػة صػػػاير

ك التطلػػػب الػػػدنيا فػػػاف طالبهػػػا

ك اف نلػػت منهػػا غب ػػه لػػ ضػػاير

فهل يحرص عليها لبيب اك يسر بلذتها اريب ك هو علي ثقة من فنائها ك غيرطامع في
بقائها اـ كيف تناـ عين من يخشي البيات اك تسكن نفس من يتوقع الممات
هاال ال ك لكنػػػػػا تفػػػػػر نفوسػػػػػنا

ك ت شػػػفلنا اللػػػذات عمػػػا نحػػػاذر

ك كيف يلذ العيش من هػو مػوقن

بموقف عدؿ حين تبلي السػرائر

ك هأن ػػػ ا نػػػري اف ال نشػػػور ك اننػػػا

سػػدي مػػا لنػػا بعػػد الفنػػاء مصػػاير

ك ما عسي اف يناؿ طالب الدنيا من لذتها ك يتمتع به من بهجتها مع فنػوف مصػائبها ك
اصناؼ عجايبها ك كثرة تعبه في طال بهػا ك تكادحػه فػي اكتسػابها ك مػا يكابػد مػن
اسقامها ك اكصابها
ك مػا اف بنػي فػي كػل يػوـ ك ليلػػة

يػػػركح علينػػػا صػػػرفها ك يبػػػاكر

تعػػػػػاكرق افاتهػػػػػا ك همومهػػػػػا

ك كم ما عسي يبقي لهػا المتعػاكر

فػػػال هػػػو مفبػػػوط بػػػدنياق امػػػن

ك ال هو عن تطالبها النفس قاصػر

كم غرت من مخلد اليها ك صرعت من مكب عليها فلمتنعشه من صرعته ك لمتقلػه
من عثرته ك لمتداكق من سقمه ك لمتشفه من المه
بلػػي اكردت ػػه بعػػد عػػز ك منعػػة

مػػػوارد سػػػوء مػػػا لهػػػن مصػػػادر

فلمػػػػ ا رأي اف ال نجػػػػػاة ك انػػػػػه

هو الموت الينجيػه منػه المػوازر

تنػػػد ـ لػػػو يفنيػػػه طػػػوؿ ندامػػػة

عليػػه ك ابكت ػػه الػػذنوب الكبػػاير
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بكي علي ما اسلف من خطاياق ك تحسر ما خلف من دنياق حيث الينفعه االستعبار ك
الينجيه االعتذار من هوؿ المنية ك نزكؿ البلية
احاطػػػت بػػػه افاتػػػه ك همومػػػه

ك ابلػػس لمػػا اعجزت ػػه المعػػاذر

فليس له من كربة المػوت فػارح

ك لػػػيس لػػػه ممػػػا يحػػػاذر ناصػػػر

ك قد جش هأت خوؼ المني ػة نفسػه

ترد دهػػػا دكف اللهػػػات الحنػػػاجر

هنال خف عنه عوادق ك اسلمه اهله ك اكالدق ك ارتفعت الرن ة ك العويل ك يئسوا من
برء العليل غضوا بايديهم عينيه ك مدكا عند خركج نفسه رجليه
فكػػم موجػػع يبكػػي عليػػه تفجعػػا

ك مسػػتنجد صػػبرا ك مػػا هػػو صػػابر

ك مسػػترجع داع لػػػه ا﵀ مخلػػػص

يعػػد د منػػه خيػػر مػػا هػػو ذاكػػر

ك كػػم شػػامت مستبشػػر بوفاتػػه

ك عم ػا قليػػل كالػػذي صػػار صػػاير

شق جيوبها نساؤق ك لطم خدكدها اماؤق ك اعوؿ لفقدق جيرانه ك توجع لرزئه اخوانه
ثم اقبلوا علي جهازق ك تشمركا البرازق
فظػػل احػػب القػػوـ كػػاف لقربػػه

يحػػػث علػػػي تجهيػػػزق ك يبػػػادر

ك شػػم ر مػػن قػػد احضػػركق لفسػػله

ك كجػػػ ه لمػػػا فػػػاظ للقبػػػر حػػػافر

ك كفن فػي ثػوبه ي ن فاجتمعػت لػه

مشػػػػػيعة اخوانػػػػػه ك العشػػػػػاير

فلو رأيت االصفر من اكالدق ك قد غلب الحزف علي فؤادق ففشي من الجزع عليػه ك
قد خضب الدموع خديه ثم افاؽ ك هو يندب اباق ك يقوؿ بشجو كاكيالق
البصرت مػن قػبح المني ػة منظػرا

يهػػػػاؿ لمػػػػراق ك يرتػػػػاع نػػػػاظر

اكػػػػابر اكالد يهػػػػيج اكتيػػػػابهم

اذا مػػػا تناسػػػاق البنػػػوف االصػػػاغر

ك رن ػػػ ة نسػػػواف عليػػػه جػػػوازع

مػػدامعها فػػوؽ الخػػدكد غزايػػر
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ثم اخرج من سعة قصرق الي ضيق قبرق فحثوا بايديهم التراب ك اكثركا التلػدد( )1ك
ا النتحاب ك كقفوا ساعة عليه ك قد يئسوا من النظر اليه
فول ػػػوا عليػػػه معػػػولين ك كل هػػػم

لمثػػل الػػذي الق ػ ٰي اخػػوق محػػاذر

كشػػػاء رتػػػاع امنػػػات بػػػدا لهػػػا

بمذئبػػة بػػادي الػػذراعين حاسػػر

فريعت ك لمترتع قليال ك اجفلػت

فلم ا انتجي منها الػذي هػو حػاذر

عادت الي مرعاها ك نسيت ما في اختها دهاها أفبافعاؿ البهائم اقتدينا ك علي عاداتها
جرينا عد الي ذكر المنقوؿ الي الثري ك المدفوع الي هوؿ ما تري
هوي مصرعا في له حدق ك توزعت

مواريثػػػػه ارحامػػػػه ك االكاصػػػػر

ك انحػػوا علػػي اموالػػه يخضػػمونها

فمػػا حامػػد مػػنهم عليهػػا ك شػػاكر

ػامر الػػدنيا ك يػػا سػػاعيا لهػػا
فيػػا عػ ه

ػدكر الػػدكائر
ك يػػا امنػػا م ػػن اف تػ ه

كيف امنت هذق الحالة ك انت صاير اليها ال محالػة اـ كيػف تتهنػأ بحيوتػ ك هػي
مطيت الي ممات اـ كيف تسيغ طعام ك انت تنتظر حمام
ك لمتتػػػزك د للرحيػػػل ك قػػػد دنػػػا

ك انت علػي حػاؿ كشػيكا مسػافر

فيا كيح نفسي كم اسػوؼ تػوبتي

ك عمري فػاف ك الػرد ٰي لػي نػاظر

ككل الذياسلفت في الصحف مثبت

يجازي عليه عػادؿ الحكػم قػاهر

فكم ترقع بدين دنياؾ ك تركب في ذل هواؾ اني الراؾ ضعيف اليقػين يػا راقػع
الدنيا بالدين أبهذا امرؾ الرحمن اـ علي هذا دل القراف؟
تخػػرب مػػا يبقػػي ك تعمػػر فانيػػا

فػػػال ذاؾ موفػػػور ك ال ذاؾ عػػػامر

ك هل لػ اف كافػاؾ حت فػ بفتػة

ك لمتكتسب خيرا لدي ا﵀ عػاذر

أترضي باف تفني الحيوة ك تنقضي

ك دين ػ منقػػوص ك مالػػ كافػػر

( )1تلدد :تلفت يمينا ك شماال ك تحير .ؽ
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فب ال ٰهنا نستجير يا عليم يا خبير من نؤم ل لفكاؾ رقابنا غيرؾ ك من نرجو لففػراف
ذنوبنا سواؾ ك انت المتفضل المناف القائم الدي اف العايد علينا باالحساف بعد االساءة
منا ك العصياف يا ذا العزة ك السلطاف ك القوة ك البرهػاف اجرنػا مػن عػذاب االلػيم ك
اجعلنا من سكاف دار النعيم يا ارحم الراحمين انتهي.
ك كفا بهذق الندبة الشريفة لنا زاجػرا ك الػي االعػراض عػن الػدنيا الفانيػة امػرا
كف قنا ا﵀ ك اياكم لمراضيه بجاق محمد ك اله ك مواليه صلوات ا﵀ عليهم اجمعين.
فص :ك منها اف تتفكر في محمد ك اؿمحمد

ك في مكارمهم ك فضػائلهم ك

ما خصهم ا﵀ به ك ابانهم عن ساير خلقه ك محاسنهم ك جاللهم ك جمػالهم ك عظمػتهم
ك احاطتهم ك كونهم صاحبي كل مرأي ك مالزمي كػل مسػمع ك حضػور كػل مػؤل ك
جليسي كل منفرد ك المطلعػين علػي السػراير ك الضػماير ك فػي سػيرهم ك ادابهػم ك
مجالسهم ك خلواتهم ك تضرعهم ك بكائهم ك دعائهم ك عبادتهم ك خوفهم ك تقػريبهم
انفسهم في سبيل ا﵀ قربانا ك ساير كلماتهم ك علػومهم ك اخالقهػم ك صػفاتهم ك مػن
نظر في ساير الفرؽ ك الملل في العالم علم انهم بهائم جهاؿ ك ليس االنسػانية اال فػي
االسالـ ك التشيع ك ليس فيهما شيء اال منهم ك الػيهم يعػود بالبداهػة فاالنسػانية فػي
الدنيا منهم ك العلوـ النافعة كلها مػنهم صػدر ك الػيهم يعػود ك امػا علػوـ سػاير الملػل
فعلوـ ناقصة اك ما ال طائل تحته ك صنايع ظاهرة ملهية عن ا﵀ ك عن الدار اآلخػرة بػل
كا﵀ لو تفكرنا رأينا اف هذق الصنايع التي تداكلت ك تسهلت اآلف فيها فسػاد الملػ ك
خراب العباد اما دينا اك دنيا ك هم اليشعركف ك اف الحجج قػد اظهػركا مػا فيػه صػالح
الخلق ك اخفوا ما فيه فسادهم.
ك امثل ل مثاال اذ ربما تصور الجهاؿ اف مثػل منجنػق الحياكػة التػي اخترعهػا
االفرنج بحيث يلقوف من جانب القطن ك يخرجوف مػن جانػب اخػر خامػا محوكػا ك
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يصرفوف كل يوـ فيها مأتي من قطنا لميأت بمثله االنبيػاء ك الحجػج

ك لعػل هػذا

عندهم من كماؿ الدنيا ك ترقي االفهاـ ك اف الحجج ماكانوا يعرفوف امثاؿ ذلػ ك اف
ذل تعمير الدنيا ك كا﵀ اف في ذل فساد الدنيا ك لذل لميأت بػه الحجػج

فػاف

مثل ذل منفعة رجل كاحد ك خراب الفالف امرأة ك رجل فػاف ا﵀ سػبحانه ابتلػي
العباد بالكسب حذرا عن الفراغ المفسد للدنيا ك الدين الموقع في كػل معصػية ك اف
ه ؤالء دبركا تدبيرا علي خػالؼ تػدبير ا﵀ ك اسػتأثر رجػل المنفعػة لنفسػه ك طفػي
لحصوؿ الفني له ك هل بالطفياف ك الفني ك اهل الفالف نفس بػالفقر ك الفػراغ ك
الوقوع في المعاصي ك الحراـ ك النبي ابو االمة ك عامر الدنيا ك اليريد هالؾ اكالدق ك
اليستأثر الدنيا لنفس ه ك اليريدها لفيرق ك اليوقع امته فػي الهػالؾ ك المعصػية ك علػي
هذق فقس ما سواها ك كذا مػن صػنايعهم صػنايع ملهيػة معجبػة جاذبػة للنفػوس الػي
الففلة ك االشتفاؿ بالدنيا المانعة للترقيات فاي فائدة كانت في تل الصػنايع الباطلػة
بل اصل كجودها ك اختراعها يدؿ علي عدـ حكمة مخترعها ك علي غفلته عػن ا﵀ ك
اصلها ك النبي هو الذي كاف علي باب بيته ستر فيه بعض التصاكير فقاؿ لبعض نسائه
غيبيه عني فاني كلما رأيتها ذكرت الدنيا ك زخارفها بل لو اتي بها اي بتلػ الصػنايع
رجل ك ادعي النبوة فهو كاذب فانه بدع من الرسل ك لو ادعػي االمامػة فهػو كػاذب
مفتر فانه داع الي الدنيا ك زخارفها ال الي باريها ك انما الحجػة مػن يػدعو الػي الزهػد
في الدنيا ك االعراض عنها ك عن زخارفها فعلم اف هذق العلوـ التي تداكلت فانما هي
علوـ ملهية مفسدة ك هي احاديث لهو تترؾ القلب قاسػيا ك الجػل ذلػ لميػأت بهػا
الحجج ك انما اتوا سالـ ا﵀ عليهم بعلم التوحيد ك صفات ا﵀ ك اسمائه ك عدله ك علػم
المعاد ك علم الشرايع ك االحكاـ ك علم المبدء ك المعاد ك ذل هػو مػا يصػلح العبػاد ك
يعمر البالد فتبين اف الحق لهم ك منهم ك بهم ك اليهم ك هم اهله ك معدنه.
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بالجملة اذا تفكرت فيما ذكرنا من جمالهم ك جاللهم ك محاسػنهم تػزداد لهػم
شوقا ك لهم حبا ك كالية ك يعظم امرهم في نفس ك تعرؼ جاللػتهم ك عظمػتهم ك اف
الزمت التفكر في كونهم صاحبي المرأي ك المسمع حتي رأيت اآلثار ك العالمػات
ك االمارات ك تيقنت بػه نػاجيتهم حيػث انػت ك التجػأت الػيهم ك عرضػت حاجاتػ
عليهم ك اجابوؾ فيما رأكا فيه صالح ك اما ما لميركا فيه المصػلحة فيبقػي لػ لػذة
المناجػػاة كالتقػػرب الػػيهم ك حػػالكة مكػػالمتهم ك االنػػس بهػػم كالرجػػوع الػػيهم
ففيكشفالمحجة البنطاكس عن محمػد بػن يعقػوب مػن كتابػه كتابالرسػائل
عمن سماق قاؿ كتبت الي ابيالحسن

اف الرجل يحب اف يفضي بامامه مػا يحػب

اف يفضي به الي ربه قاؿ فكتب اذا كانت ل حاجػة فحػرؾ شػفتي فػاف الجػواب
يأتي ك من ذل ما ركاق من هبةا﵀ بػن سػعيد الراكنػدي فػي كتػاب الخػرايج عػن
محمد بن الفرج قاؿ قػاؿ لي علي بن محمد

اذا اردت اف تسأؿ مسألة فاكتبها ك

ضع الكتاب تحت مصالؾ ك دعه ساعة ثم اخرجه فانظر فيه قػاؿ ففعلػت فوجػدت
جواب ما سألت عنه موق عػا فيػه انتهػي فػالطريق الػي امامػ مفتػوح اال اف يحجبػ
ضعف اليقين كما في الدعاء ان التحتجب عن خلق اال اف تحجبهم اآلماؿ دكن
ك في زيارة اؿ يس الكبيػرة الخارجػة الػي ابيجعفػر محمػد بػن عبػدا﵀ الحميػري
السالـ علي يا صاحب المرأي ك المسمع الذي بعين ا﵀ مواثيقه ك بيد ا﵀ عهودق ك
بقدرة ا﵀ سلطانه الزيارة ك عن ابيعبدا﵀

اف ا﵀ احكم ك اكرـ ك اجل ك اعلػم

من اف يكوف احتج علي عبادق بحجػة ثػم يفي ػب عنػه شػيئا مػن امػورهم ك عنػه
مايحدث قبلكم حدث اال علمنا به قيل ك كيف ذل قاؿ يأتينا به راكػب يضػرب ك
قاؿ

في حديث يا بابكر مايخفي علي شيء من بالدكم ك عن رميلة قاؿ كعكت

كعكا شديدا في زماف اميرالمؤمنين

فوجدت من نفسي خفة في يػوـ الجمعػة ك
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قلت الاعرؼ شيئا افضل من اف افيض علي نفسي الماء ك اصلي خلف اميرالمؤمنين
ففعلت ثم جئت الي المسجد فلمػا صػعد اميرالمػؤمنين
الوع فلما انصرؼ اميرالمؤمنين

المنبػر عػاد علػي ذلػ

دخػل القصػر ك دخلػت معػه فقػاؿ يػا رميلػة

رأيت ك انت تشب بعض في بعض فقلت نعم ك قصصت عليه القصػة التػي كنػت
فيها ك الذي حملني علي الرغبة في الصػلوة خلفػه فقػاؿ يػا رميلػة لػيس مػن مػؤمن
يمرض اال مرضنا بمرضه ك اليحػزف اال حزن ػا بحزنػه ك اليػدعو اال ام ن ػا لدعائػه ك
اليسكت اال دعونا له فقلت له يا اميرالمؤمنين جعلني ا﵀ فداؾ هذا لمػن معػ فػي
القصر أرأيت من كاف في اطراؼ االرض قاؿ يا رميلة لػيس يفيػب عنػا مػؤمن فػي
شرؽ االرض ك ال في غربها كعن ابيالربيع الشامي قاؿ قلت البيعبدا﵀

بلفني

عن عمرك بن الحمق حديث فقاؿ اعرضه قاؿ دخل علي اميرالمؤمنين فرأي صػفرة
في كجهه الي اف قػاؿ فقػاؿ لػه علػي

انػا لنفػرح لفػرحكم ك نحػزف لحػزنكم ك

نمرض لمرضكم ك ندعو لكم ك تدعوف فنؤم ن قاؿ عمرك قد عرفت ما قلت ك لكن
كيف ندعو ك تؤم ن فقاؿ انا سواء علينا البادي ك الحاضر فقاؿ ابوعبدا﵀

صػدؽ

عمرك انتهي ك االحاديث في انهم يعلموف الفيب ك يشاهدكنه ك يعلموف الضػماير ك
يركف اعماؿ الخاليق تزيد علي حد التواتر ماتركناها اال خوؼ االطالة.
فانت اذا داكمت في هذا التفكر ك سجلت علي نفسػ انهػم يركنػ ترعػوي
عن القوؿ الباطل ك العمل الطػالح ك الحركػات القبيحػة ك تصػير مراعيػا لػالدب فػي
الخػػالء ك المػػؤل خائفػػا مػػنهم كجػػال ك تعلػػم ان ػ لسػػت بمهمػػل بػػال راع ك اف اليػػوـ
اليتفاكت مع زماف حضورهم ك اصل كقوع مثلهم في قلب يسػخن قلبػ ك يجمػه ك
يذهب باعراض المعوقة ك ي عػد نفسػ للترقيػات ك نػزكؿ االمػداد ك كػل مكمػل
يكمل متكمله الي نحو مثلػه فػبخ بػخ لػو تكملػت بكمػالهم ك تخلقػت بػاخالقهم ك
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اتصفت بصفاتهم اف كنتم تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببكم ا﵀ ،اف لكم في رسوؿ ا﵀
اسوة حسنة  ،من تبعني فانه مني فطوبي ل ك طوبي ك اعلم اف الػذهن مػراة صػافية
ليس فيها عكس شيء ك انما ينطبع فيها كل ما قابلتها بػه ك اف اؿمحمػد

عنػد ا﵀

في عليين ك ما لمتتوجه الي ما عند ا﵀ ك الي عليين لمينطبع مثالهم في ك فػي ذهنػ
ك اف مثالهم ك نػورهم لػيس باقػل اثػرا مػن الشػمس المسػخنة لػالرض المربيػة لهػا
المرقية اياها الي الذهب ك الفضة ك اليػاقوت ك المػاس ك انػواع النبػات ك الحيػواف ك
قلب ايضا ليس باقسي من االرض فلو داكمت التوجه الستكمل استعدادؾ ك ذهػب
اعراض ك تكمل قابليت ك تصػلح لالستفاضػة مػنهم ك لػذل جػاءكا ك تحملػوا مػا
تحملوا ك ليس في امثاؿ الحكمة مناقشة ان لتديم الفكر في رجل مبفػوض لػ يهػيج
في الفضب ك يثور دم ك يرتعش اعضاؤؾ ك يحمر كجه ك ليس في الخػارج شػيء
ك تتصور حسناء ك تتفكر فيها يتحرؾ شهوت ك يحصل ل ما يحصل ك لربما امػرء ينػزؿ
له فاذا كاف التفكر في امرءة يفعل ببدن في دقايق هذا العمل فكيف اذا كػاف مػا تتفكػر
فيه بنفسه مكمال قويا ك هاديا معلما صاحب نفس مؤثرة قوية ك انت تػديم التفكػر
فيه ك في صفاته بل كا﵀ هذا اسرع شي ء في ترقي المؤمن بحيػث اليوازيػه عمػل
ستين سنة ك هذا هو التفكر الذي ساعته تساكي ستين سنة بل ذل محض تكثيػر ك
اال فاف كاف عمل في ستين سنة بال تفكر فقد ركي عن اميرالمؤمنين

ال خيػر

في عبادة ال تفكر فيها ك اف كاف مع التفكر فكيف يوازي تفكر ساعة سػتين سػنة.
بالجملة هذا التفكر انجح من عمل عمػر الػدنيا ك الػي هػذا اشػار اميرالمػؤمنين يػا
كميل مات خزاف االمواؿ ك هم احيػاء ك العلمػاء بػاقوف مػا بقػي الػدهر اعيػانهم
مفقودة ك امثالهم في القلوب موجودة انتهي.
ك اعلم اف هذا التفكر حيػوة لمػوات القلػوب ك علػم لجهلهػا ك نػور لظلمتهػا ك
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هداية لضال ها ك بصيرة لعميانها ك انتعاش لصرعتها ك قوة لضعفها ك كماؿ لنقصػانها ك
طريػق لسػػالكها فمػن سػػلكه هػدي ك مػػن لميسػػلكه ضػل ك هػػوي ك انػت لػػو كنػػت
بحضرتهم لكاف حضورؾ محضرهم ك قصر نظػرؾ الػيهم ك الػي صػفاتهم اكمػل اال
ان اذا حرمت من ذاؾ كفقت لذل فالتتركه قاؿ اميرالمػؤمنين

التفكػر حيػوة

قلب البصير كما يمشي الماشي في الظلمات بالنور بحسن التخلص ك قلة التربص
انتهي ك كذل ينتفع بالتفكر فػي امػر اكليػائهم ك اخالقهػم ك احػوالهم ك صػفاتهم ك
ادابهػػم ك تضػػرعهم ك عبػػاداتهم ك خػػوفهم مػػن ا﵀ ك حػػبهم ﵀ ك ايثػػارهم ا﵀ ك بػػذؿ
نفوسػػهم فػػي ا﵀ ك فػػي عظمػػتهم ك جاللهػػم ك جمػػالهم التػػي جعلهػػا ا﵀ لهػػم ك فػػي
معاشراتهم ك ادابهم ك كقػارهم ك جػودهم ك سػيرتهم فمػن اداـ التفكػر فػي ذلػ اف
لميمكنه حضورهم تكمل ك تقوي ك السيما اذا كاف المتفكػر فيػه حيػا مػأمورا باصػالح
العباد ك تعمير البالد ك اما اذا امكن الحضور فذل احلي ك اشهي.
ك الي ذل اشار الشيخ االكحد

في توبليتػه حيػث قػاؿ« :اف االنسػاف لمػا

كاف منذ استحق االنسػانية انمػا هػو يػتخلص مػن المركبػات االرضػية ك المعدنيػة ك
النباتية ك الحيوانية مترقيا شيئا فشيئا فكاف السابق عليه فػي الوجػود الزمػاني دكاعػي
الجهل ك الكثرة ك االنية النه اذ ذاؾ في اسفل انعطاؼ قوس االدبار فيكوف تحصػيل
مقدمات العلم اللدني الذي نحن بصددق متعذرا اك متعسرا فػاذا تعلػم عنػد مػن تهيػأ
باستعدادق من التعلم ك المجاهدة حتي شاهد اليقين اشرؽ من نورق عليه فاخذق بيػدق
ك قوي فكرق بخطابه ك اسػتنار عقلػه ببيانػه ك ثبػت قلبػه بهػداق ك عملػه باالقتػداء بػه
فينفتح له ما انفتح لشيخه ك هذا احد طرؽ المجاهدة النها تدعو الػي المشػاهدة نعػم
لو اف شخصا اعتدؿ مزاجه في اصل خلقته ك كافق التوفيػق اسػتفني عػن الػتعلم كمػا
في االنبياء ك االكصياء بل قد يوجد في بعض افراد الناس من اليحتاج الػي الػتعلم اال
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الي التنبيه ك االشارة ك ليس في كل ما علم بل في بعض ك هذا غيػر خفػي ك لمػا كػاف
الفالب علي الخلق عدـ اعتداؿ المزاج من النطف الػي االجنػة الػي الػدنيا ك كػذل
في الدنيا في الماكل ك المشارب ك اسػتعماؿ العػادات ك ركػوب الشػهوات ك تقليػد
علػي

اآلباء ك اتباع االهواء حتي غلب عليهم طبايع المركبات الخبيثات دلهم الشارع

التعلم من العلماء ليكونوا معينين لهم ك ليشػفلوا حواسػهم الباطنػة مػن دكاعػي الجهػل ك
المعاصي باشتفالهم حواسهم الظاهرة معهم بنظائرها في النوع المفػايرة لهػا بالمجاهػدة
ك المشاهدة حتي تضعف تعلقات نفوسػهم بتلػ العػادات ك تػتخلص مػن اشػراؾ تلػ
المركبات شيئا فشيئا ك تػأنس بظػواهر االخػالؽ االلهيػة حتػي اذا انصػبفوا بػذل انفػتح
الباب ك سمعوا الخطاب ك هذا ايضا من المجاهدة كما قلنا» الي اخر كالمه

.

ك لقد اكضح عن ذل السيد الجليل اشاد ا﵀ برهانه فػي شرحالقصػيدة حيػث
قاؿ بعد بيانه اف االفالؾ برازخ معدة بين االرض ك الكرسي ت عػد قوابػل االرضػيات
لالستفاضة من الكرسي ك العرش قاؿ« :فاذا عرفت هذق المقدمة النافعة تبين ل اف
ه ػػؤالء العػػارفين الكػػاملين سػػتر ك حجػػاب لكػػنهم يربػػوف قوابػػل االسػػتعدادات ك
ينضجوف غرايز طبايع الماهيات ك يأهلونهم الستشراؽ نور الولي ك يتحملوف لذل
االشراؽ ك اليحترقوف لما فيهم من االكدار ك اليضطربوف لمزج االغيار ك يصلحوف
قوابػػل نفوسػػهم ك عقػػولهم ك يخرجػػوف تل ػ الفرايػػب عػػنهم ليتػػأهلوا ك يسػػتحقوا
لالستفاضة من االسم االعظم ك النور االقوـ فلوال الشيخ الواصػل ك المرشػد الكامػل
الموصوؼ بما ذكرنػاق لميحصػل للقلػوب الضػعيفة ك االنفػس النحيفػة ك االركاح
الخسيسػػة اف تترقػػي الػػي عػػالم االنػػوار ك تسػػتحق لتحمػػل االسػػرار ك هػػؤالء االنجػػاب
االطياب المرشدكف الي الحق ك الصواب منهم ظػاهر مشػهور مبتليػا باالذيػات ك غرضػا
لسػػهاـ البليػػات ك موضػػعا لمطػػاعن اهػػل القسػػاكات ك موصػػال للطػػالبين المنصػػفين الػػي
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اشرؼ السعادات ك مبينا لهػم طريػق الرشػاد ك الهػدايات ك منقػذا مػنهم ك لػو قلػيال ك لػو
كاحدا من الهلكات ك بذل امرهم رب االرضػين ك السػماكات ك خػالق الموجػودات ك
مدبر الكاينات» الي اخر كالمػه ك هػو طويػل الػذيل ك لقػد سػمعت منػه اجػل ا﵀ شػأنه
شفاها انه قاؿ« :لميجر عادة ا﵀ اف يتكمل احد من الناقصين اال بشيخ ك رفيق» انتهي.
ك انما ذكرت ما ذكرت خالفا لعادتي في كتبػي حيػث الاستشػهد ابػدا بقػوؿ
احد سوي اؿمحمػد

فػاف كثيػرا مػن تالمػذتهما ينكػركف علػي هػذق االقػواؿ ك

يزعموني مبدعا فيها ك لػيس ذلػ مػن طريقتهمػا فالجػل ذلػ ذكػرت ليتنبهػوا ك
يرعوكا عن ظنهم بػي ذلػ ك انػي ارجػو ا﵀ اف ارد حيػث كردا ك اصػدر مػن حيػث
صدرا ك ال قوة اال با﵀ ك الواجب علي المؤمن اف يعرؼ الرجاؿ بالمقػاؿ ال العكػس
ك ال ش انهم اتبعوا المشايخ لمساعدة البرهاف اقوالهم فاذا سػاعد البرهػاف قػوؿ غيػرهم
فعليهم اف يتبعوق فاف البرهاف سلطاف من ا﵀ مطاع من رد عليه فقد رد علي ا﵀ ك مػن قبلػه
فقػػد قبػػل ا﵀ ك مػػن اطاعػػه فقػػد اطػػاع ا﵀ ك مػػن عصػػاق فقػػد عصػػي ا﵀ فقػػد قػػاؿ ا﵀
عزكجل قل هاتوا برهانكم اف كنتم صادقين ك قاؿ قد جاءكم برهاف من ربكم .

فص :بقي هنا قسم اخر من التفكر هو احسن ك اشهي مػن جميػع اقسػاـ التفكػر ك

هو اف تقعد في مكاف مناسػب كمػا ذكرنػا ثػم تستحضػر انػ جػالس امػاـ ربػ اذ هػو
جليس من ال جليس له ك تستحضر انه يري ك يسمع ك هو ابر ب مػن ابيػ ك امػ ك
معلم ك استادؾ ك تستحضر فقرؾ اليػه ك فاقتػ لديػه ثػم تسػأؿ بلسػاف سػرؾ ك تقػوؿ
سبحان ال علم لنا اال ما علمتنا ان انت العليم الحكيم ثم تستحضػر اؿمحمػد

ك هػو

من تماـ االستحضار االكؿ ك اركانه ك تستحضر اف الحػق معهػم ك مػنهم ك الػيهم ك بهػم ك
انهػػم هػػم العلمػػاء ك شػػيعتهم المتعلمػػوف ك تستحضػػر جػػودهم ك كػػرمهم ك هػػدايتهم ك
قدرتهم ك اطالعهم ك انهم صاحبوا المرأي ك المسمع فتفوض االمر اليهم ك تتكل علػيهم
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عالما بانهم الناطقوف من كل لساف ك في كل جناف ك من كل سر ك اف لهػم مػع كػل كلػي
اذنا سامعة ك عينا ناظرة ك لسانا ناطقا ك تقعد بين يديهم قعود التلميذ بػين يػدي اسػتادق
قاصرا نظرؾ اليهم التلتفت بقلب الي شيء غيرهم منتظرا صدكر نطػق مػنهم بسػرؾ
صامتا بقلب ك جوارح فتنظر ما يقع في قلب ك اياؾ اف تمنع من خاطرؾ خطور حػق
يرد علي فانه درسهم ل ك تعليمهم اياؾ ك اف قصرت النظر اليهم فاليجيئ الشيطاف
ابدا ك لكن اف التفت ك جاءؾ الشػيطاف ك كسػوس فػي قلبػ مػا التحػب فػاذكر قولػه
تعالي اف الذين اتقوا اذا مسهم طػائف مػن الشػيطاف تػذكركا فػاذا هػم مبصػركف
فاذكر ا﵀ عز ك جل كما مر يخنس عن الخناس ك توجه الػي ربػ ك التجػئ اليػه ك عػذ
به ك لذ به ك احتجب بعصمته ثم اقصر النظر ثانيا اليػه ك رح حيػث يسػوق ك اقتػد لػه ك
التصرؼ فكرؾ عما يلقي فيه فانه رد علي الملقي ك امتنػاع مػن االنقيػاد لػه ك اعلػم اف
الخاطر الحق هو نطقهم بالحق ك هػو مػنهم ك الػيهم ك اف جلسػت مػدة فلميحػدث فػي
قلبػ حػػادث فقػػم ك التتكلػػف ك كػم كػػاف يػػذهب الػػذاهب فػي ايػػاـ ظهػػورهم الػػي
حضرتهم فاليكلمونه ك يرجع فعد الي حال في كقػت اخػر ك اف لميكلمػوؾ اال كلمػة
كاحدة فحسب فانها نصيب ك حظ ك اف زادكؾ فمن فضلهم ك ان لػو داكمػت علػي
ذل سهل علي ك كثر ل التلقي ك االستمداد ك االستفاضة ك اعلم انهم ناطقوف بكل
حق ك بكل علم خير دائما بصوت عاؿ جلي مستمر ك انما العلػة فػي اآلذاف فمػنهم مػن
يسمع ك منهم من اليسمع في الدعاء اليري فيها نور اال نورؾ ك اليسمع فيها صوت اال
صوت ك اعلم ان حين التوجه الي ا﵀ ك اليهم متوجه الي عليين كتاب االبرار ك كلمػا
ينزؿ الي خاطرؾ فهو من صور عليػين الحقػة فهػو حػق ك اذا نظػرت الػي غيػرهم مػن
حيث نفسه فقد توجهت الي سجين ك كلما يقع في نفسػ فانمػا هػو كحػي شػيطاف ك
القاؤق ك هو باطل البتة ك اف كاف في صورة الحق اال انه من ذل الحيث باطل.
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بالجملة في هذا القسم من التفكر يقع الشيء في قلب انػه كػذا ك كػذا ك كػذا
النه بياف االستاد ك في ساير االقساـ فانت سائل كيف هذا ك كيف هذا ك كيػف هػذا
ك ربما تكوف مع جهل مبينا كاشفا لما التعلم متكلفػا فالتػأتي بػالحق ك ا﵀ اليحػب
المتكلفين الف التكلف خالؼ صفة الحبيب الذي قػاؿ ك مػا انػا مػن المتكلفػين
كهو

كاف اذا سئل ما ليس عندق اليجيب ك ينتظر الػوحي ك الػوحي هػو مػن هػذا

الباب ك هو التحديث المذكور في االخبار ك النكػت فػي القلػب ك الػرجم ك االلهػاـ
فعن الكشي عن ابيبصير عػن ابيعبػدا﵀

محػدثا ك كػاف
قػاؿ كػاف كا﵀ علػي ه

محدثا قلت اشرح لي قاؿ يبعث ا﵀ اليه ملكا ينقر فػي اذنيػه كيػت ك كيػت
سلماف ه
انتهي اقوؿ اف ابابصير ماكاف يتحمل السر كفيرق من اهل السر ك الجل ذل قػاؿ لػه
كذل ك اما ابطن من ذل فما ركاق عن احمد بن حماد المػركزي عػن الصػادؽ
محدثا عن امامػه
محدثا قاؿ انه كاف ه
انه قاؿ في الخبر الذي ركي فيه اف سلماف كاف ه
ال عن ربه النه اليحدث عن ا﵀ عزكجل اال الحجة ك في ركاية قيل من كاف يحدثه
فقاؿ رسوؿ ا﵀

ك اميرالمؤمنين

محػدثا دكف غيػرق ممػن كانػا
ك انما صػار ه

يحدثانه النهما كانا يحدثانه بما اليحتمله غيرق من مخزكف علم ا﵀ ك مكنونه انتهي
ك هذا الخبر ظاهرق ارفػق مػن االكؿ ك باطنػه اصػعب فػاف اهػل الظػاهر يحملونػه اف
عليا

كاف يحدثه في الظاهر ك لذا سمي محدثا ك لكنه في الباطن ما نحػن بصػددق

فاف امامه يحدثه فيه منه به اين ما كاف ك يقوؿ له كيػت ك كيػت اذ هػو لسػاف ا﵀ ك اف
شئت اف تقوؿ في الحديث االكؿ اف ذل المل من العالين فيوافق الحديث الثاني.
ك اعلم اف هذا الحػديث ك امثالػه تػؤذف بػاف سػلماف مػن جػنس االنبيػاء ك فػي
عرصة المؤثر لالناسي اك هو من البػرازخ النػه ركي فػي شػأنه عػن علػي
العلم االكؿ ك اآلخر ك هو بحر الينزح ك هو منا اهل البيت ك عنه
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ادرؾ

بخ بػخ سػلماف

منا اهل البيت ك من لكم بمثل لقماف الحكػيم علػم علػم االكؿ ك علػم اآلخػر ك فػي
ركاية عن ابيعبدا﵀

سلماف خير من لقماف ك عن ابيعبدا﵀

االيماف عشػر

درجات المقداد في الثامنة ك ابوذر في التاسعة ك سلماف في العاشرة ك ذكرت التقية
يوما عند علي بن الحسين
اخا رسوؿ ا﵀

فقاؿ كا﵀ لو علم ابوذر ما في قلب سلماف لقتله ك لقد

بينهما فما ظنكم بساير الخلق اف علم العلماء صػعب مستصػعب

اليحتمله اال نبي مرسل اك مل مقرب اك عبد امتحن ا﵀ قلبه لاليمػاف فقػاؿ ك انمػا
صار سلماف من العلماء النه امرء منا اهل البيت فلػذل نسػبته الػي العلمػاء ك هػذا
الحديث مما يفهم منه اف رتبته فوؽ رتبة الرعية ك انه مػن الػراعين حيػث جعلػه مػن
العلماء ك قاؿ اف اباذر لو علم ما في قلبه لقتله فانهما اف كانا في عرض كاحد لماكاف
ابوذر بقتله اياق مثابا مصيبا فانهما اف كانا في عرض كاحد لكاف مػا عنػد سػلماف ممػا
يمكن نيله البيذر ك يمكن سلماف اقامة البرهاف عليه فظهر انه لميكن البيذر نيػل
درجته كما اخبر اف سلماف في العاشرة ك ابيذر في التاسعة ك كذا كوف سلماف خيرا
من لقماف مع كوف لقماف من البرازخ الذين عرض عليهم النبػوة فلميقبػل ك يحتمػل
اف يقاؿ لقتله اي لقتل العلم اباذر لعدـ تحمله ك مأموريته بالكتماف ك يؤيػدق مػا ركي
عن ابيعبدا﵀

علم سلماف علما لو علمه ابوذر كفػر ك سػئل اميرالمػؤمنين

عن سلماف الفارسي رحمة ا﵀ عليه ما تقوؿ فيه فقاؿ مػا اقػوؿ فػي رجػل خلػق مػن
طينتنا ك ركحه مقركنة بركحنا خصه ا﵀ تبارؾ ك تعالي من العلوـ باكلها ك اخرها ك
ظاهرها ك باطنها ك سرها ك عالنيتها ك لقد حضرت رسوؿ ا﵀
فدخل اعرابي فنحاق عن مكانه ك جلس فيه ففضب رسوؿ ا﵀

ك سلماف بين يديه
حتي در العػرؽ

بين عينيه ك احمرتا ثم قاؿ يا اعرابي أتنحي رجال يحبه ا﵀ تبارؾ ك تعالي في السماء
ك يحبه رسوؿ ا﵀ في االرض يا اعرابي أتنحي رجال ماحضرني جبرئيل اال امرنػي
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عن ربي عز ك جل اف اقرئه السالـ يا اعرابي اف س لماف مني من جفاق فقد جفاني ك
من اذاق فقد اذاني ك من باعدق فقد باعدني ك من قربه فقد قربني يا اعرابي التفلطن
في سلماف فاف ا﵀ تبارؾ ك تعالي قد امرني اف اطلعػه علػي علػم المنايػا ك الباليػا ك
االنساب ك فصل الخطاب قاؿ فقاؿ االعرابي ماظننت اف يبلغ مػن فعػل سػلماف مػا
ذكرت أليس كاف مجوسيا ثم اسلم فقاؿ النبي

يا اعرابي اخاطب عػن ربػي ك

تقاكلني اف سلماف ماكاف مجوسيا ك لكن كاف مظهرا للشرؾ مبطنا لاليماف الخبر،
كعن ابيجعفر

انه قاؿ لفضيل بن يسار تركي ما يركي النػاس اف عليػا قػاؿ فػي

سلماف ادرؾ علم االكؿ ك علم اآلخر قاؿ نعم قاؿ فهل تدري ما عني قاؿ يعني علػم
بنياسرائيل ك علم النبي قاؿ ليس هكذا ك لكن علم النبي ك علم علي ك امػر النبػي ك
امر علي صلوات ا﵀ عليهما ك ركي انه قاؿ الحسػن بػن منصػور للصػادؽ

أكػاف

محدثا قاؿ نعم قاؿ من كاف يحدثه قاؿ مل كريم قاؿ فاذا كاف سػلماف كػذا
سلماف ه
فصاحبه اي شيء هو قاؿ اقبل علي شأن انتهي.
بالجملة اف هذق االخبار تفيد اف له صلي ا﵀ عليه شأنا عظيمػا ك انػه مػن جملػة
طينة االنبياء اي هو من اكصيائهم فاف االكصياء من طينة االنبياء اك هو مػن البػرازخ ك
االكؿ عندي اقرب لحديث انه خير من لقمػاف ك انػه مػن العلمػاء ال المتعلمػين ك ا﵀
اعلم بحاله ك انما ذكرت ما ذكرت مع خركجنا به عما كنا بصددق حبا لسلماف صػلي
ا﵀ عليه ك اظهارا لشأنه حيث جري ذكرق ك الناس في زماننا هذا عنػه غػافلوف حتػي
جعلوا اسمه الشريف اسم عبيدهم يسمونهم بػه دكف االحػرار نعػوذ بػا﵀ مػن بػوار
العقل ك قبح الزلل ك به نستعين.
بالجملة اذا داكمت علي هذا القسم من التفكر ك كنت من اهلػه يرجػي لػ اف
تحدث من امام فاف هذا باب التحديث كفقنا ا﵀ ك اياكم لما يحب ك يرضي.
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الباب الثالث

من ابواب الكتاب فى العلم و ما يتعلق به و يرتبط من البيان و ما يتفرع عليه
و هو ايضا كساير االبواب يقتضى رسم مقدمة و فصول

المقدمل لة
فى بيان حقيقة العلم و مقامه و منشأه و فيه مطالب

االول اعلم اف العلم كما فسرق مشايخنا رضواف ا﵀ عليهم هو حضػور المعلػوـ
عند العالم ك انكشافه له ك ال شػ انهػم مصػيبوف الحػق ك صػادقوف ك لكػن كالمهػم
غامض ك البػد مػن شػرحه ك كجػه االشػكاؿ الظػاهر اف حضػور المعلػوـ هػو صػفة
المعلوـ ك العلم صفة العالم فكيف ينطبق ذل حتي يصدؽ المقاؿ.
اعلم انه اذا حضر شيء في محضرؾ ك كقف علي باب مدرؾ من مدارك هو
بمعزؿ عن ك انت بمعزؿ منه ليس شيء من فيه ك ال شيء منه في ك لكػن لػذل
الشيء شبح ك مثاؿ متصل بمادته به يمتاز عن غيرق ك هو اي ذل المثاؿ فعليته اذ بػه
هو هو ك المادة قوته صالحة لذل المثاؿ ك لفيرق كالحصة من المداد صالحة لاللػف
ك الباء ك الجيم ك غيرها ك اما صورة االلف ففعلية التصلح لفيرها ك هي كجود االلػف
ك تمثلها ك به االلف الف ال بالمادة ك اف كانت الصػورة قائمػة بالمػادة قيػاـ تحقػق ك
المادة قائمة بالصورة قياـ ظهور ك االلف قائمة بهما قياـ ركن ك الشػيء شػيء بهمػا
لوال احديهما لميكن ك لكن االسم تابع للصورة ك كجود االلف في الخارج بهػا فػاف
ذهبت ذهب االلف ك اف كاف المادة باقية ك اما اذا كانت الصورة ك بدلت الحصة من
المداد بحصة من الخشب لكاف االلف الفا من الخشب بالجملة للشيء شػبح متصػل
بمادته هو فعليته ك لكل فعلية مثاؿ لكماله ك شػبح منفصػل ك ذلػ اف الفعليػة كمػاؿ
االحد الذي ال نهاية له فالبد ك اف يكوف لها كماؿ ك لكمالها كماؿ ك لكمػاؿ كمالهػا
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كماؿ فاف جماؿ الجميل جميل ك له جماؿ ك جماؿ جماله ايضا جميل ك لػه جمػاؿ ك
هكذا ك السر ما ذكرنا من اف الفعلية كماؿ االحد بالفعل فال نهاية لها ك ال غاية.
فللشبح المتصل شبح منفصل قائم بذل المتصل صدكرا فانه ليس اال ظهػورق
ك هو من عالم المثاؿ لطيف غائب عػن درؾ المػدارؾ اال اف يتعلػق بمػادة جسػمانية
زمانية فيتكثف فيها ك عالم المثاؿ برزخي اسفله مرتبط بالزمانيات قائم بها ك لوالها
لميكن له استقرار فيتعلق بالجسم المتصل بالشيء اكؿ مرة فػاف كػاف ذلػ الجسػم
لطيفا نفذ فيه الي اف يصل الػي حاجػب فيقػف عنػدق ك لػيس المػراد بػالنفوذ قطعػه
المسافة بل ين طبع في اكؿ جزء من الجسم المتصل ك ينطبع في الجزء الثاني مثػاؿ مػا
انطبع في الجزء االكؿ ك هكذا ك شاهد ذل انه لو كاف بلورة بكبر بيت ك في كسػطه
ثقبة بقدر شعلة ك كاف فيها شعلة استنارت البلورة بكلها علي صفة الشعلة اما اذا كاف
قطعة من اكساط البلورة حمراء ياقوتية كاف النػور الػذي كرائهػا احمػر ك فػي سػاير
الجهات علي صفرته فتبين اف ما كراء القطعة الحمراء شبح القطعة ك هكذا اذا كانت
قطعة صفراء ثم بفصل قطعة زرقاء ثم بفصل قطعة حمراء فتري النور امػاـ الصػفراء
علي لوف السراج ك في الفصل بعدها اصفر ك في الفصل بعػد الزرقػاء اخضػر ك بعػد
الحمراء بنفسجيا فعلم من ذل اف مثاؿ السراج االكؿ الينفذ بنفسه الي غاية البعػد ك
انما ينفذ ظهورق ك ظهور ظهورق ك هكػذا الػي اف يػأتي الكثيػف فيرجػع مثػاؿ النػور
حينئذ اماـ الكثيف.
بالجملة مثاؿ كل كاحد من هذق المراتب من عالم المثػاؿ ك ال ظهػور لػه بفيػر
كثيف ك لذل التري االمثلة في الهواء اللطيف فعلي اي حاؿ يأتي مثاؿ الشيء الػي
العين فينطبع فيها كما في المراة ثم ينطبع من العين ك الة االبصار الي الركح البخاري
فينصبغ الركح البخاري بصبغ ذل المثاؿ فيسري منه كما مػر فػي الحػس المشػترؾ
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فينصبغ بصبفه ك يتشكل بشكله فيسػري منػه الػي الخيػاؿ فينصػبغ بصػبفه ك يتشػكل
بشكله فيصعد المثاؿ من البرزخ الي الملكوت فاف الخياؿ مػن عرصػة الملكػوت ك
الحس من عرصة البرزخ فلما كصل الي الخياؿ انقطع عن المواد الزمانية ك اليحتاج
اليها في قيامه بل يدركه الخياؿ من غير مادة ك علي غير مادة ك هو مقاـ صػور عاريػة
عن المواد خالية عن القوة ك االستعداد فهو فعلية محضة دهريػة ك الػذي فػي الخيػاؿ
الطف من الذي في الحس فاف الحس اليقدر علي ضبطه لوال ضبط المػادة لػه ك امػا
الخياؿ فهو يحفظ الصورة من غير مادة ك هي لطيفة غنية عن المواد الزمانيػة ك لػيس
بها مددها ك الخياؿ هو فعل النفس تػدرؾ الصػور ك عينهػا ك مشػعرها بهػا تنظػر الػي
الصور الملكوتية كما اف الركح الحيوانية بالعين تنظر الػي الصػور الزمانيػة ك الفعػل
صادر عن النفس من حيث صدكرق كلػي ك لكنػه يتعػين فػي المشػاعر كمػا اف درؾ
الحيواف كلي ك انمػا يتعػين فػي المػدارؾ ك مشػاعرها افػالؾ الػنفس ك مقػاـ الػنفس
الجزئية مقػاـ فلػ المشػتري كمػا اف مقػاـ الػنفس الكليػة الكرسػي ك مقػاـ العقػل
الجزئي فل زحل ك مقاـ العقل الكلي مقاـ العرش ك لػذل يكػوف سػدرة المنتهػي
في الكرسي ك لميطأق قبل نبينا
ك اله

احد ك فيه جنة عدف التي هي مخصوصة بمحمػد

ك هو ذهب في معراجه الي العرش ك توضأ من بحر صاد.
فالرعية اليتجاكزكف فل زحل ك نفس الرعية العالمة ك فيها الصػور المجػردة

عن المواد ك المدد الزمانية ك عينها الخياؿ تنظػر بهػا الػي الصػور التػي اتاهػا الحػس
المشترؾ ك يؤدي الخياؿ بعد ما انصبفت بصبفه ك تشكلت بشػكله ك لكػن فػي غايػة
اللطافة الملكوتية ك في غاية التجرد الي العالمة فانطبع فػي العالمػة صػورته ك هنػاؾ
مجمع الصور ففي ذات النفس تجتمع الصور ك تحصل لها صورة جامعة بها تتعػين ك
بها تتصػور ك بهػا تمتػاز عػن نفػس غيػرق ك هػي شخصػيتها ك لوالهػا لكانػت نوعيػة
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غيرمخصصة بزيد اك عمرك اك بكػر فػنفس زيػد هػي تلػ الصػورة الجامعػة ك هػي
تحصل من االدني ك لذل تتفير باعمالها ك علومها فتكتب مرة في ديواف االشػقياء ك
مرة في ديواف السعداء ك عالما ك جػاهال ك مؤمنػا ك فاسػقا ك الػدنيا مزرعػة اآلخػرة ك
قيمة كل امرء ما يحسنه كما اف العقل الخاص بزيد هو المعني الكلي الحاصل لزيػد
به يمتاز عن عمرك ك لوال ذل المعني لميكن لزيد عقل ك لكاف النػوع علػي حالػه ك
ال شخص فاذا حصل المعني المستنبط من الصورة النفسية تعين فيه النوع ك ظهر فػي
مراته فتجلي له فاشرؽ ك طالعه فتؤلأل فالقي في هويته مثاله فاظهر عنه افعاله.
بالجملة الصورة الكلية الحاصلة في النفس هي نفػس الشػخص الخاصػة بػه ك
ليس فيها من حيث ذاتهػا كثػرات ك انمػا تتكثػر علومهػا فػي الخيػاؿ كمػا اف الػركح
الحيوانية في ذاتها مجمع الصور علي نحو االتحػاد ك تكثػر علومهػا ك تمتػاز افرادهػا
عند المدارؾ الظاهرة فالنفس بخيالها تدرؾ الصور المثالية المثبتة فػي لػوح الحػس
المشترؾ ك ينصبغ الخياؿ بصبغ ذل المثاؿ ك يعرض ما عنػدق علػي الػنفس فيحصػل
فيها ملكوتيته ك يكوف ما حصل عندها صورتها ك صفتها ك صػبفها كمػا يصػبغ المثػاؿ
المراة فتتصف به ك الذي تدركه النفس بذاتها هو ما عندها من الصورة الملكوتيػة ك
هي منطبقة علي ما في الخياؿ ك الذي تدركه بخيالهػا هػو مثػاؿ مجػرد عػن المػادة ك
ا لمدة الزمانية ك هو صبغ خيالها ك تعينها ك صفتها كما عرفت ك الذي تدركػه بحسػها
المشترؾ هو صبفه ك صفته الحاصلة له ك الذي تدركه بالعين هو ما انصبغ به العصػبة
الرائية الجوفاء التي تحت بيضة العين ك كما ينطبع مثاؿ المرئي في مػا ذكرنػا ينطبػع
ايضا اسباب ب عدق فالجل ذل تحسب ما تػري فػي الخػارج كمػا ينطبػع فػي المػراة
اسباب القرب ك البعد فتري فيها القريػب قريبػا ك البعيػد بعيػدا مػع انهمػا فػي سػطح
كاحد فالمعلوـ الحاضر في نفس نفس تل الصورة التػي فيهػا ك المعلػوـ الحاضػر
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في خيال نفس تل الصورة فيه ك المعلوـ لحس نفس تل الصورة فيه ك المرئػي
المعلوـ لعين نفس تل الصورة التي في العصبة الجوفاء ك هكذا دأب كػل مػدرؾ
في تأديته الي النفس.
فصح قوؿ المشايخ اف العلم هو حضور المعلوـ عند العػالم ك تبػين اف المعلػوـ
هو تل الصورة التي عندؾ ك لذا اذا ذهب زيد ك تفير صورة انت عالم بما عندؾ من
تل الصورة التي انتزعتها ك هي علم ك هي معلوم تعلمه به فػافهم ك لػيس هػذا
الكتاب مقاـ ازيد من ذل ك اف كنا اتينا بما فيه الكفاية ك البالغ.

الثانى ك من المطالب المشكلة معرفػة مػا ينطبػع فػي الخيػاؿ ك تتخيلػه ك ال ذك

مثاؿ في الخارج بالفعل سواء رأيت ذا المثاؿ قبل اك لمترق ك تتصػور فػي خيالػ مػا
لم يكن ك ليس في الخارج ك احب اف اشير الي ذل هنا فاف المكتوب في ساير كتبنا
ظواهرق ك اسأؿ ا﵀ العليم الحكيم اف يلهمني كنػه هػذا المطلػب علػي مػا احػب انػه
قريب مجيب.
اعلم اف الزماف هو هػذا االمتػداد المعػركؼ الػذي اليجتمػع جػزءاف منػه فػي
الوجود الخارجي ك انما الموجود منه هو اآلف ك ما مضي معدكـ ك مػا سػيأتي معػدكـ
اي في قوة المادة الزمانية بالنسبة الي الحاؿ ك ذل اآلف ايضا غير قار ك ال ماكث فػي
عرصة الوجود الخارجي ك ذل االمتداد هو نسبة الصور الزمانية الحاصلة من امتناع
اجتماع صورتين منها علي المادة فاليتمثل المادة ابدا بفعليتػين فػي فعليػة كاحػدة ك
البد لها من خلع فعلية ك لبس اخري ك هكذا فنسبة هذا الخلػع ك اللػبس هػي الزمػاف
فنسػػبة المخلوعػػات الػػي الملبػػوس مػػاض ك الملبػػوس حػػاؿ ك نسػػبة مػػا يلػػبس الػػي
الملبوس استقباؿ.
ك اف قلت ما الفرؽ بين الماضي ك المستقبل ك همػا فػي القػوة ك ال تمػايز بينهػا
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قلت اف الماضي قد لبس اذ لبس ك المستقبل لميلبس فالزمػاف بقػوؿ مطلػق نسػبة
فعلية الي اخري ك نسبة صفة الي صفة ك امػا الػدهر فهػو نسػبة الصػفة الػي الػذات ك
الصورة الي المػادة فانػت اذا نظػرت بعػين المػادة تػري كػل فعليػة فػي محلهػا فػاف
االمتداد لميمر علي المادة ك انما مر علػي الصػورة فهػذق الصػورة ليسػت عنػد تلػ
الصورة ك لكن المادة عند كل صورة ك المػراد بهػذق المػادة هػي المػادة الدهريػة ال
الزمانية ك الفرؽ بينهما كالفرؽ بين االهبية ك الطبيعة فاالهبيػة ليسػت عنػد اقترانهػا
بصورة مقركنػة بػاخري ك امػا الطبػع فلػيس كػذل ك مثلهمػا ايضػا الخشػب ك قطػع
السرير فهي ليست في غير السرير ك اما الخشب فهو في جميع ما يصنع منه ك ما صنع
قبل ك ما يصنع بعد أليس كل موجود من لدف ادـ الي يوـ القيمة كلها جسما ك هو في
كلها بخالؼ االهبية الزمانية فلعلها لمتكن موجػودة ابػدا ك امػا الجسػم فقػد كػاف ك
يكوف بال نهاية فاف نظرت بعين الجسم الذي تصور بجميع الصور منػذ ادـ الػي يػوـ
القيمة رأيت جميع الفعليات في امكنتها ك اكقاتها ليس صورة اقرب اليه مػن صػورة
اخري ك ال اكلي به من اخري ك ال تخصص له بشيء دكف اآلخر ك اليمتنع من حيػث
هو هو عن شيء من تل الصور في حالها التي هي فيها ك في انها المناسبة لػه ك تلػ
الصور لمتمح من حيث رسػمت النهػا فعليػات ك الفعليػة بعػد مػا رسػمت محػاؿ اف
التكوف رسمت ك محاؿ اف تمحي النه اليمر عليها اناف تثبت في كاحد ك تمحي فػي
اخػػر ك انمػػا اسػػتمرارها اثباتهػػا اف اكؿ ك اثباتهػػا اف اكؿ خلقهػػا اذ خلقػػت ك محػػاؿ اف
التكوف خلقت اذ هي خلقػت فانػت اذا صػنعت السػرير ك امضػيت صػنعه محػاؿ اف
التكوف صنعته ك اف شئت كسرته في اآلف الثاني الف السرير موجود زمػاني يمضػي
عليه اآلنات ك اما ما لميمض عليػه اآلنػات ك انمػا هػو فػي ذلػ اآلف االكؿ ابػدا فػاف
امضي فمحػاؿ اف اليكػوف امضػي ك لػذا لػيس فيػه بػداء ك محػو ابػدا فالصػور التػي
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خرجت الي الوجود هي موجودة حيث هي موجودة ابػدا التمحػي اليضػل ربػي ك
الينسي ك هي صفحة اـ الكتاب التي عنػدق جػل عػالق ك ذلػ الكتػاب دكف عرصػة
المادة اذ هي المداد الجاري في تل الصػور المكتػوب بػه ذلػ الكتػاب فانػت مػا
دمت في عرصة االلػف كجػدتها غيػر بػاء ك لمتػر البػواقي ممػا كتػب ك محػي ك مػا
لميكتب ك اما اذا صعدت الي المػداد الػدهري ال الزمػاني ك نظػرت بعينػه كجػدت
الكتاب تحته منشورا تقرأق متي ما شئت كل حػرؼ فػي محلػه ك حػدق فهػذق المثػل
مرسومة في عرصة اللوح الدهري ك هو كتاب ابرار ك في عليين ك ام ا كتاب فجػار ك
في سجين ك هذا في الصػور الماضػية التػي خرجػت الػي عرصػة الفعليػة ك امضػيت
ظاهر فانه امضي ك كتب في اللوح ك اما ما لميأت بعد الي عرصة الفعلية ك هو بعد فػي
قوة المادة فهو غير مثبت في هذا اللوح ك انمػا هػو مثبػت فػي العلػم االمكػاني ك العلػم
االزلي اللذين منهما البػداء كمػا ركي عػن ابيعبػدا﵀

اف ﵀ تعػالي علمػين علػم

مكنوف مخزكف اليعلمه اال هو من ذل يكوف البداء ك علػم علمػه ملئكتػه ك رسػله ك
انبياءق فنحن نعلمه انتهي فما علمه الملئكة ك رسمه فػي الػواح انفسػهم قسػماف قسػم
ماض ك قسم اخبرهم انه اليبدك له فيه ك يدؿ علي ذل ايضا ما ركي عن ابيجعفر
العلم علماف فعلم عند ا﵀ مخزكف لميطلع عليه احدا من خلقه ك علم علمػه ملئكتػه ك
رسله فما علمه مالئكته ك رسله فانه سيكوف اليكذب نفسه ك ال ملئكته ك ال رسػله ك
علم عندق مخزكف يقدـ منه ما يشاء ك يؤخر منه ما يشاء ك يثبت ما يشاء انتهي فلو كاف
جميع ما مضي ك ما سيأتي في هذا اللوح مثبتا لميكن يجري فيه بداء ك لعلمه ملئكتػه ك
انسد باب البداء ك الدعاء ك دعوة االنبياء ك المحػو ك االثبػات بالجملػة مػا اليكػوف ك
لميكن هو في حيز القوة ك ليس له في لوح من االلواح ذكر عيني الل هم اال باالمكاف
ك االزلية ك اما الذكر الكوني العيني فليس له في لوح الي اف يخلق.
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فاذا عرفت هذق المقدمة فاعلم اف النفس هي في عالم الدهر ك خيالهػا فعلهػا ك
هو ايضا دهري النه من فل زهرة عالم النفوس ك هي توجه خيالها الي ذلػ اللػوح
فكل كلمة علمت موضعها ك حصل لنفسها كماؿ العلم بها ك حفظتها اي صػارت لهػا
ملكة ثابتة انطبع في خيالها مثالها كما ينطبع مثاؿ الشاخص فػي المػراة ك كػل كلمػة
لمتحفظها ك لميصر العلم بها ملكة لها لمتعرؼ موضعها من اللوح فليس ينطبػع فػي
خيالها شيء ك قد نسيته ك ليست الحافظة فػي الػدماغ كمػا زعمػه اقػواـ ك لػيس فػي
الدماغ انبار يجتمع فيها الصور ك تنبر البتة ك ال معني لهذا القوؿ بوجه ك انما قالوق من
غير تعقل معناق بالجملة الحافظة هي في الػنفس تحصػل مػن رسػوخ الصػور فيهػا ك
ملكتها فاذا شاءت احضار صورة كجهت خيالها الي موضع الصورة مػن اللػوح النهػا
مهيمنة علي اللوح ك الجل ذل يمكن لكل نفس اف توجه خيالهػا الػي مػا رأتػه فػي
الخارج ك ما لمترق لمتقدر علي احضار صػورته ك امػا الشػخص الكلػي فهػو مشػاهد
بكليته جميع ما مضي ك حاصل له جميع تل الصور ك صارت له ملكة فيوجػه خيالػه
الػػي اي شػػيء كػػاف ك يخبػػر بكػػل ذرة ذرة ك يػػري مػػا فػػي الضػػمير ك يسػػمع جميػػع
االصوات ك يطلع علي جميع الحاجات ك اما علم الكلي بما يكوف فليس علػم كجػود
يري الشيء في محلػه ك حػدق ك انمػا هػو علػم سػيوجد الف الكلػي علػة ك جميػع مػا
سيكوف في محله موجود في نفسه بوجهه كمػا انػ موجػود فػي نفسػ مػا تريػد اف
تكتبه ك لماتكتب فاف علم هذا علم سيوجد ال علػم كجػود بخػالؼ علمػ بمػا قػد
كتبت فانه علم كجود ك الذي في نفسه ايضا يحتمل فيه البداء ﵀ سػبحانه فانػه اذا شػاء
تفيير شيء غير ما في نفسه قبل اف يوجد الشيء به فيقاؿ بدا له ك هو البداء ﵀ سػبحانه
حقيقة فاف ما يضاؼ اليه هو مضاؼ الي ا﵀ سبحانه في الدعاء جعلت قلوب اكليائػ
مسكنا لمشيت ك ممكنا الرادت ك جعلت عقولهم مناصب اكامرؾ ك نواهي فانت
﴿﴾211

اذا شئت ما تشاء حركت من اسرارهم كوامن ما ابطنت فػيهم ك ابػدأت مػن ارادتػ
علي السنتهم ما افهمتهم به عن في عقودهم بعقوؿ تدعوؾ ك تدعو الي بحقايق ما
منحتهم الدعاء ك في زيارة اؿ يس الكبيرة القضاء المثبت ما اسػتأثرت بػه مشػيتكم ك
الممحو ما الاستأثرت به سنتكم ك فيها ك من تقديرق منايح العطاء بكم انفاذق محتوما
مقركنا فما شيء منا اال ك انتم له السبب ك اليه السبيل الزيارة ك في زيارة الحسين
ارادة الرب في مقادير امورق تهبط اليكم ك تصدر من بيوتكم ك الصادر عما فصل من
احكاـ العباد ك فيها بكم يمحو ا﵀ ما يشاء ك بكم يثبت فالكلي كجوق االشياء عندق في
نفسه يعنػي هػي كمالػه ك جمالػه يتجلػي بهػا متػي شػاء فػي امكنػة حػدكدها ك محػاؿ
كجودها ك يقدـ مػا يشػاء ك يػؤخر مػا يشػاء كمػا عرفػت ك امػا الجزئػي فبقػدر كمالػه
الحاصل له يعلم من علم اللوح ك يمكن له توجيه خياله اليه ال غير ك الجل ذلػ نفػس
زيد دهرية ك التعلم مػا كػاف ابػدا فػافهم فػاذا ارادت نفػس زيػد اف تستحضػر صػورة
كجهت عينها ك هي الخياؿ الي لوح االرتساـ ك محله اسفل الدهر ك كجهتػه الػي ذلػ
الموضع الذي تعرفه ك حصلت لها ملكة به فينطبع فيه مثاؿ ذل المثاؿ المحفػوظ فػي
حدق ك مقامه فينصبغ به ثم يعرضه ثانيا علي النفس فتستكمل الملكة به.
بقي شيء ك هو انه قد يكوف الخياؿ مصبوغا بعلة عادية اك طبيعيػة اك شػهوانية
اك غضبانية اك غيرها فاذا توجه الي لوح االرتساـ كقع فيه الشبح علي صػبفه اي صػبغ
الخياؿ ك علي شكله كما اذا كاف المػراة حمػراء اك خضػراء اك عوجػاء غيػر شػبح
فيظهر علي خالؼ ما انت عليه فكذل الخياؿ فلعلػه توجػه الػي المثػاؿ ك كقػع فيػه
شبحه منصبفا فيعرضه علي النفس فتجدق علي ما في الخياؿ ك لعلهػا جاهلػة اك غافلػة
من صبغ الخياؿ فتحكم علي الخارج كما تجدق ك هو قد خانها ك كػذبها ك نعػوذ بػا﵀
اف كانت النفس بنفس ها مصبوغة معوجة ذات الحاد اك شقاكة فيتفير االشػباح فيهػا ك
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تعوج ك اعلم انه قد ينعكس االمر ك يقع من نفس العلة في نفس المعلػوؿ شػيء ممػا
سيأتي ثم يقع منها في الخياؿ ك منه في الحس فيعلم الجزئي شيئا من العلػوـ اآلتيػة ك
يخبر عما يكوف اك يقع من النفس الجزئية شػيء ممػا صػار فيهػا ملكػة ك حصػل لهػا
قدرة علي ابرازق في الخياؿ مما كاف اك لميكن فتحدث فيه صورا ك لعلها لمتأت في
الخارج ك التكوف ابدا فتصور خيالها علي تل الهيئة ثم ينطبع في الحػس فيشػعر بػه
االنساف في يقظته اك منامه ك لربما ت وجه النفس خيالها الي لوح التقدير ك ما يتحدث
به الملئكة المقدرات اك تنزؿ به الملئكة الرابطة فيقع فيه اشػباح ثػم تنطبػع منػه فػي
الحس فيراها في المناـ ك لماتكن في الخارج ك لعلها تقع بتفيير فاف لوح القضػاء قػد
يخالف لوح التقدير لجواز البداء ك قد ت وجهه الي لوح القضاء الواقػع فيػري الشػيء
الواقع قبل اف يطلع به ظاهرا بالجملة ذل بعض ما يلزـ ذكرق هنا من كجوق حصػوؿ
الصورة ك كيفكاف العلم هو حضػور المعلػوـ عنػد العػالم ك العلػم هػو صػفة العػالم
فالعلم من مقولة االنفعاؿ كما عرفت ك اما علم ا﵀ سبحانه بالنسبة اليه فعلػي ال انفعػالي
ك ال اكتسابي ك اف كاف علم االكلياء في كجه علمه جل جالله ك قػد كتبنػا لػ هيهنػا كػل
شيء تريد من مسئلة العلم فتدبر.

الثالث اعلم اف العلم من الفضايل الجليلة ك قد خص ا﵀ به االنساف دكف سػاير

خلقه من الحيوانات ك ابانه به عنها ك هو علي نوعين نوع يمتاز به االنساف الظػاهري
عن الحيوانات ك نوع يمتاز به االنساف الشرعي عن االنعاـ الشرعية.
اما االكؿ فهو هذق العلوـ المتعارفة ك قد عدها الحكماء من كماالت الػنفس ك
زعموا انها مما يرق يهم الػي الػدرجات العاليػة ك زعموهػا مػن فضػائل الػنفس ك لػذا
فسركا الحكمة بانها العلم بحقايق االشياء علػي مػا هػي عليػه بقػدر الطاقػة البشػرية
سواء طابق الشرع اـ لميطابق فعلي زعمهم اذا علم االنساف كيفية تكػوف السػحب ك
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الشهب ك حالػة القمػر ك ذكات االذنػاب اك الهيئػة ك الهندسػة ك الحسػاب ك الطػب ك
النجوـ ك امثالها يحصل للنفس فضػيلة تتػنعم بهػا اذا فارقػت البػدف ك تتكمػل حتػي
يحصل لها ربوبية ك هيمنة ك ترقيات في درجات الجنات ك تقرب من خالق البريات
الذي هو مبدء المبادي ك علة العلل ك اصػل كػل كمػاؿ ك ذلػ خيػاؿ مػنهم فاسػد ك
مذهب كاسد فاف هذق العلوـ يشترؾ فيها كل كافر ك جاحػد ك مشػرؾ ك مػارد ك مػن
البين انهم ناكسوا رءكسهم عند ربهم مخلدكف في نػار جهػنم ك قػد بػين ا﵀ حػالهم
انهم لهم قلوب اليفقهوف بها ك لهم اذاف اليسمعوف بها ك لهم اعين اليبصركف بها
اكلئ كاالنعاـ بل هػم اضػل اكلئػ هػم الفػافلوف ك اي فضػيلة للػذي يقػرف مػع
الشيطاف ك كالب النار علي صفة السباع ك البهايم ك االنعػاـ ك كيػف يتقػرب الػي ا﵀
تعػػالي مػػن لعنػػه ا﵀ ك غضػػب عليػػه ك جعػػل مػػنهم القػػردة ك الخنػػازير ك هػػذا منتهػػي
حكمتهم ك مبلفهم من العلم فمثل ذل جهل ك حمق نعم يبينهم عػن سػاير البهػائم ك
يجعلهم اضل ك يخرجهم عن االستضعاؼ ك يحكم غضب ا﵀ عليهم فهذا القسم مػن
العلم يحصل للذي يكوف جسمه علي هيئة االنساف ك يسمي باالنساف ظػاهرا ك ذلػ
اف ركحهم البخاري اذا صعد الي ادمفتهم ك تلطف حتي صار دخانػا بلطافػة االفػالؾ
تعلق به اركاحها ففي مقدـ دماغهم يتعلق به الحس المشترؾ ك يليه ما يتعلق بػه ركح
فل الزهرة ثػم يتعلػق بػه ركح فلػ عطػارد ثػم ركح فلػ المػريخ ثػم ركح فلػ
المشتري ثم ركح فل زحل كالمدارؾ الظػاهرة العػين ك االذف ك الشػم ك الػذكؽ ك
اللمس فانها مدارؾ كونية التوجب للمرء سعادة ك قربا الي ا﵀ سبحانه ك اي سػعادة
للعػػين اذا رأت ك لػػالذف اذا سػػمعت ك لالنػػف اذا شػػم ك لللسػػاف اذا ذاؽ ك للجلػػد اذا
لمس ك كذل ال سعادة للركح اذا تخيػل ك تفكػر ك تػوهم ك علػم ك عقػل مػن حيػث
درؾ فاذا نظر العين الي القراف ك الحديث فلها
انفسها ك انما السعادة لها من حيث الم ه
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سعادة ك اذا نظر الي غير محرـ فلها شقاكة ك كذل العالمة اذا علمت ربهػا ك صػفاته
ك اسمائه ك علمت نبيها ك سنته سػعدت ك اذا علمػت مػا كرهػه ا﵀ ك اشػفلها عػن ا﵀
شقيت فالمشاعر الباطنة امكاف للسعادة ك الشقاكة كما اف المػدارؾ الظػاهرة امكػاف
للطاعة ك المعصية فقبضات االفالؾ التي في االنساف اما ابواب جهنم لها سبعة ابواب
لكل باب جزء مقسوـ ك اما ابواب الجناف يقاؿ لهػم اذا دخلوهػا سػالـ علػيكم طبػتم
فادخلوها خالدين فتبين ك ظهر اف القوـ في ضالؿ مبين ك اليحصل لهم بهذق العلػوـ
ما لمتكن ﵀ ك في ا﵀ ك في سبيل ا﵀ تقرب الي ا﵀ سبحانه ك ال استكماؿ نفس نعػم
بهذق العلوـ يمتاز االنساف الكوني عن ساير البهايم.
ك اما النوع الثاني من العلم فهو الذي يمتاز به االنسػاف عػن االنعػاـ الشػرعية ك
الحيوانػػات الناطقػػة التػػي تمشػػي علػػي رجلػػين ك هػػو المعػػارؼ الربانيػػة ك الحقػػايق
الالهوتية ك االمثلة الملقاة في هويات االشياء علي ما هي عليه في نفس االمػر بقػدر
الطاقة البشرية علي النهج المقرر من مبادينا ك اكائل جواهر عللنػا ك هػو علػم يػورث
الخشية من ا﵀ ك الهرب مما يبعد عن ا﵀ ك العمل بما يحػب ا﵀ ك يرضػاق ك هػو علػم
يستقيم به االنساف علي بساط االنػس بػا﵀ ك الوحشػة ممػا سػواق ك هػو علػم يعػرؼ
االنساف به ربه ك نبيه ك حجته ك ما يصلحه ك ما يفسدق ك ما يسل به مرضات ا﵀ جػل
ك عز ك يستخرج به الفاية المقصودة من االيجاد ك يزكو به اعماله ك اخالقػه فيترقػي
به الي الدرجات العالية ك اليه اشار اميرالمؤمنين

خلق االنساف ذا نفس ناطقة اف

زك اهػػا بػػالعلم ك العمػػل فقػػد شػػابهت اكائػػل جػػواهر علله ػا ك الػػي صػػنوفه اشػػار
الصادؽ

نجوي العارفين تدكر علي ثلثة الخػوؼ ك الرجػاء ك الحػب فػالخوؼ

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
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خاؼ ك اذا صح الخوؼ هرب ك اذا هرب نجا ك اذا اشرؽ نػور اليقػين فػي القلػب
شاهد الفضل ك اذا تمكن من رؤية الفضل رجا ك اذا كجد حالكة الرجاء طلب ك اذا
كفق للطلب كجد ك اذا تجلي ضياء المعرفة في الفؤاد هاج ريح المحبػة ك اذا هػاج
ر يح المحبة استأنس في ظالؿ المحبوب ك اثػر المحبػوب علػي مػا سػواق ك باشػر
اكامرق ك اجتنب نواهيه ك اختارهما علي كل شي ء ك اذا استقاـ علي بسػاط االنػس
بالمحبوب مع اداء اكامرق ك اجتناب نواهيه كصل الي ركح المناجاة ك القرب ك مثاؿ
هذق االصوؿ الثلثة كالحرـ ك المسجد ك الكعبة فمن دخل الحرـ امن من الخلػق ك مػن
دخل المسجد امنت جوارحه اف يستعملها في المعصية ك من دخػل الكعبػة امػن قلبػه اف
يشفل بفير ذكر ا﵀ عز ك جل الخبر.

الرابلع اعلم اف للخلق مراتب ثلث صورة ك معني ك حقيقة ك الناس افترقوا فػي

هذق المراتب فوي الناس من يكوف مػن اهػل الصػورة ك الجسػمانية بمراتبهػا مػن
النفس بنت العقل الي منتهي االجساد ك هي عشػركف مرتبػة علػي حسػب اخػتالؼ
مراتبهم فهؤالء لهم مشاعر صورية جسمانية يدركوف بها مقادير االشياء الهندسية ك
ظواهرها ك هٌهن من يكوف من اهل المعنػي اي الجبركتػي العقلػي ال الػذي فػي
النفوس ك المشاعر الباطنة ك هو امر كلي معنوي معري عن الصور المقركنة بػالمواد
ك المجردة عن االستعداد ك مثلػه النػوع فػي افػرادق ك الجػنس فػي انواعػه ك الجسػم
الكلي في هذق االجساـ الجزئية فالمعني الجبركتي هو المعني الكلػي السػاري فػي
جميع الملكوت ك المل في كل بحسبه ك هو جػنس االجنػاس ك حقيقػة الحقػايق ك
كلي الكليات فمن كاف من هذا المقاـ له مشعر يري امرا كليػا فػي جميػع االشػياء ك
يشاهد الجميػع بعػين كاحػدة ك معنػي كاحػد فهػو مقػاـ الواحديػة ك مشػاهدة االمػر
الواحػدة ك هٌهن مػن يكػوف مػن اهػل الحقيقػة الالهوتيػة ك نػور ا﵀ ك مثػاؿ ا﵀
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الملقي في هويات االشياء ك النفس التي من عرفها عػرؼ ربػه ك ذلػ مقػاـ معػري
عن الصورة ك المعني ك الكلية ك الجزئية ك الخلق ك االمر ك هو النور الذي اشرؽ مػن
صبح االزؿ فيلوح علي هياكل التوحيد اثارق ك هذا المقاـ لػيس مػن الخلػق ك ال الػي
الخلق ك انما هو ما عرؼ ا﵀ نفسه به ك ما كصف له نفسه به فهو كصف ا﵀ بدؤق من
ا﵀ ك اليه يعود فمن كاف من اهل هذا المقاـ يري ا﵀ كحدق كمػا فػي الػدعاء اليػري
فيها نور اال نورؾ ك اليسمع فيها صوت اال صوت ك قد قاؿ علي

مارأيت شيئا اال

ك رأيت ا﵀ قبله اك معه اك بعدق ك في الدعاء أيكوف لفيرؾ من الظهور مػا لػيس لػ
الدعاء فهذق العين اذا نظػرت الػي االعلػي التػري اال ا﵀ كحػدق كحػدق كحػدق ك اذا
نظرت الي االسفل التػري اال انػوار ا﵀ ك كمػاالت ا﵀ ك صػفات ا﵀ ك اسػماء ا﵀ ك
التري اال الحقايق الالهوتية ك االمثلة الملقاة فػي هويػات االشػياء ك ظهػورات ا﵀ ك
ذل اف االدكات تحد انفسها ك اآلالت تشير الي نظائرها فلما كاف الناس مرتبين في
هذق المراتب امر ا﵀ جل ك عز نبيه البعيث الي الكل اف يدعو الي سبيل ربه كال بمػا
يناسبه ك ينتفع به ك يهتدي ك يقنع فقاؿ ادع الي سبيل ربػ بالحكمػة ك الموعظػة
الحسنة ك جادلهم بالتي هي احسن فخص اكلي االفئدة بالحكمة ك اكلػي االلبػاب
بالموعظة الحسنة ك اصحاب الصدكر ك النفػوس بالمجادلػة بػالتي هػي احسػن ك ذـ
الذين يخرجوف عن رسم ه ؤالء فقاؿ ك من الناس من يجادؿ فػي ا﵀ بفيػر علػم ك
الهدي ك ال كتاب منير فالعلم هو ما يحصل الرباب الصدكر ك الهػدي مػا يحصػل
الرباب االلباب ك الكتاب المنير هو ما يحصل الكلي االفئدة ك هذا باعتبار ك باعتبػار
ينعكس االخيراف ك لكل من هذق المراتب اقتضاء ك هو ما اشار اليه الصادؽ

فػي

الحديث السابق فاذا حصل العلم في الصدر خاؼ ك اذا اشرؽ نور اليقين في القلب
شاهد الفضل ك اذا تمكن من رؤية الفضل رجا ك اذا تجلي ضياء المعرفة في الفؤاد
﴿﴾235

هاج ريح المحبة فالجل ذل صار مدار العارفين علي ثلثة يعني مػن كػاف مػن اهػل
العلم منهم هو صاحب خوؼ ك خشية ك من كاف صاحب يقين فهو صػاحب رجػاء ك
من كاف من اهل المعرفة فهو صاحب محبة بالجملة لكل من اهل هذق المراتب علم
بالمعني االعم ك لعلمه اثار ك كل علم منها يقتضي عمال خاصا به مناسبا له فاصػحاب
المجادلػػة طػػريقتهم االسػػتدالؿ ك االلػػزاـ فاينمػػا اكقفهػػم الػػدليل كقفػػوا عرفػػوا اـ
لميعرفوا تيقنوا اـ لميتيقنوا ك اصحاب الموعظة طػريقتهم تحصػيل اليقػين ك االخػذ
بما هو يقين عرفوا حقيقته اـ لميعرفوا ك اصحاب الحكمة طريقتهم المعرفػة ك درؾ
حقيقة الشيء من مبدئه الي منتهاق فالجل ذل صػار ضػد العلػم الػذي هػو الصػورة
الحاصلة عدـ الصورة ك هو الجهل ك ضد اليقين الػذي هػو الثبػات الشػ الػذي هػو
التردد ك االضطراب ك ضد المعرفة التي هي الوصوؿ الي حقيقة االمر االنكار ك فػي
الحقيقة ال ضد لها ك انما ذكرنا ضدها استطرادا الل هم اال اف نفس المعرفػة بااليمػاف
ك التصديق ك ليس بذل البعيد اذ ليس هناؾ موضػع غيػر االيمػاف ك التصػديق فمػن
كصل الي هناؾ كصل الي مقاـ االتحاد بالحق فال مجاؿ لفيرق هنػاؾ اال اف ينكػر بعػد
االيماف قاؿ ا﵀ سبحانه هل علمتم ما فعلتم بيوسف ك اخيه اذ انتم جاهلوف ك قاؿ
اف نظن اال ظنا ك ما نحن بمستيقنين ك قػاؿ يعرفػوف نعمػة ا﵀ ثػم ينكركنهػا
كالعلم له اطالقاف فمرة يطلق العلم علي الثلثة ك جميعهػا علػم بػالمعني االعػم ك مػرة
يطلق علي ما يقابل الجهل ك المقصود في هذا الباب العلم المطلػق فػاف جميعهػا مػن
عالمات االنسانية ك من خصاؿ الناطقة القدسية التي هي حقيقة االنساف فتنبه.

الخلامس احب اف اشرؼ كتابي هػذا بػذكر بعػض مػا كرد مػن االخبػار فػي

فضل العلم ك فرضه ك الحث عليه فعػن اميرالمػؤمنين
عنه

الشرؼ كالعلم ك عنه

ال كنػز انفػع مػن العلػم ك

تعلموا العلم فاف تعلمه حسنة ك مدارسته تسبيح ك
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البحث عنه جهاد ك تعليمه لمن اليعلمه صدقة ك بذله الهله قربة النه معالم الحالؿ
ك الحراـ ك سال بصاحبه الي الجنة ك هو انيس في الوحشة ك صاحب في الوحدة ك
دليل علي السراء ك الضراء ك سالح علي االعداء ك زين االخالء يرفع ا﵀ به اقوامػا
يجعلهم في الخير يقتدي بهم ترمق اعمالهم ك تقتبس اثارهم ك ترغب المالئكة في
خلتهم يمسحونهم باجنحتهم ك يستففر لهم كل شيء حتي حيتاف البحور ك هوامها ك
سباع البر ك انعامها الف العلم حيوة القلوب ك نور االبصار من العمي ك قوة االبػداف
من الضعف ك ينزؿ ا﵀ حامله منازؿ االخيار ك يمنحه مجالسة االبػرار فػي الػدنيا ك
اآلخرة بالعلم يطاع ا﵀ ك يعبد ك بالعلم يعرؼ ا﵀ ك يوحد ك بالعلم توصل االرحاـ ك
به يعرؼ الحالؿ ك الحراـ ك العلم اماـ العقل ك العقػل تابعػه يلهمػه ا﵀ السػعداء ك
يحرمه ا﵀ االشقياء ك عنه

العلم كراثة كريمػة ك االدب حلػل حسػاف ك الفكػرة

مراة صافية ك االعتذار منذر ناصح ك كفي ب ادبا لنفس ترك ما كرهته لفيرؾ ك
عن النبي

فضل العلم احب الي ا﵀ من فضػل العبػادة ك افضػل ديػنكم الػورع ك

عنه

خلتاف التجتمعاف في منافق فقه في االسالـ ك حسن سمت في الوجه ك عن

النبي

اعلم الناس من جمع علم الناس الي علمه ك اكثر الناس قيمة اكثرهم علما

ك اقل الناس قيمة اقلهم علما ك عنه

من سل طريقا يطلب به علما سل ا﵀ بػه

طريقا الي الجنة ك اف الملئكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضي بػه ك انػه ليسػتففر
لطالب العلم من في السموات ك من في االرض حتػي الحػوت فػي البحػر ك فضػل
العالم علي العابد كفضل القمر علػي سػاير النجػوـ ليلػة البػدر ك اف العلمػاء كرثػة
االنبياء اف االنبياء لميورثوا دينارا ك ال درهما ك لكن كرثوا العلم فمن اخذ منه اخذ
بحػظ كافػر ك عنػه
كعنه

ال خيػر فػي العػيش اال لػرجلين عػالم مطػاع اك مسػػتمع كاع

من خرج من بيتػه يطلػب علمػا شػيعه سػبعوفالف ملػ يسػتففركف لػه
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كعنه

العالم بين الجهاؿ كالحي بين االموات ك اف طالب العلم ليستففر له كػل

شي ء حتي حيتاف البحر ك هوامه ك سباع البر ك انعامه فاطلبوا العلم فانه السبب بينكم
ك بين ا﵀ عز ك جل ك اف طلب العلم فريضة علي كل مسلم ك عنػه
فريضة علي كل مسلم اال ك اف ا﵀ يحب بفاة العلػم ك عنػه

طلػب العلػم

مػن خػرج مػن بيتػه

ليلتمس بابا من العلم لينتفع به ك يعلمه غيرق كتب ا﵀ له بكل خطوة عبادة الف سنة
صيامها ك قيامها ك حفته الملئكة باجنحتها ك صلي عليه طيور السماء ك حيتاف البحر ك
دكاب البر ك انزله ا﵀ منزلة سبعين صديقا ك كاف خيرا له من اف كانت الدنيا كلها له
اؼ لكل مسلم اليجعل في كل جمعة يوما يتفقػه فيػه

فجعلها في اآلخرة ك عنه

في امر دينه ك يسأؿ عن دينه ك عنه

مخاطبا البيذر يا اباذر مػن خػرج مػن بيتػه

يلتمس بابا من العلم كتب ا﵀ عز ك جل له بكل قدـ ثواب نبي من االنبياء ك اعطاق
ا﵀ بكل حرؼ يسمع اك يكتب مدينػة فػي الجنػة ك طالػب العلػم احبػه ا﵀ ك احبػه
النبيوف ك اليحب العلم اال السعيد فطوبي لطالب العلم يوـ القيمة ك من خرج من بيته
يلتمس بابا من العلم كتب ا﵀ له بكل قدـ ثواب شهيد من شهداء بدر ك طالب العلم
حبيب ا﵀ ك من احب العلػم كجبػت لػه الجنػة ك يصػبح ك يمسػي فػي رضػاء ا﵀ ك
اليخرج من الدنيا حتي يشرب من الكوثر ك يأكل من ثمرة الجنة ك يكوف في الجنة
رفيق خضر

ك هذا كله تحت هذق اآلية يرفع ا﵀ الػذين امنػوا مػنكم ك الػذين

اكتوا العلم درجات ك عنه
علي كل مسلم ك عنه

اطلبوا العلم ك لو بالصين فػاف طلػب العلػم فريضػة

من تعلم مسئلة كاحدة قلدق ا﵀ يوـ القيمة الف قالئد من

النور ك غفر له الف ذنب ك هيئ له مدينة من ذهػب ك كتػب لػه بكػل شػعرة علػي
جسدق حجة ك عنه

من تعلم بابا من العلم عمل به اك لميعمل كاف افضل مػن اف

يصلي الف ركعة تطوعا ك عن اميرالمؤمنين
﴿﴾232

اعلموا اف كماؿ الدين طلب العلم

ك العمل به ك اف طلب العلم اكجب عليكم من طلب الماؿ اف المػاؿ مقسػوـ بيػنكم
مضموف لكم قد قسمه عادؿ بينكم ك ضمنه ك سيفي لكم ك العلم مخزكف عليكم عند
اهله قد امرتم بطلبه منهم فاطلبوق ك اعلمػوا اف كثػرة المػاؿ مفسػدة للػدنيا مقسػاة
للقلوب ك اف كثرة العلم ك العمل به مصلحة للدين سبب الي الجنة ك النفقات تنقص
الماؿ ك العلم يزكو علي االنفاؽ ك انفاقه بثه الي حفظته ك ركاته ك اعلموا اف صحبة
العالم ك اتباعه دين يداف ا﵀ به ك طاعة مكسبة للحسنات ممحاة للسيئات ك ذخيػرة
للمؤمنين ك رفعة في حيوتهم ك جميل االحدكثة عنهم بعد موتهم اف العلم ذك فضائل
كثيرة فرأسه التواضع ك عينه البراءة من الحسد ك اذنه الفهم ك لسانه الصدؽ ك حفظه
الفحص ك قلبه حسن النية ك عقله معرف ة االشػياء ك االمػور ك يػدق الرحمػة ك همتػه
السالمة ك رجله زيارة العلماء ك حكمته الورع ك مسػتقرق النجػاة ك قائػدق العافيػة ك
مركبه الوفاء ك سالحه لين الكالـ ك سيفه الرضا ك قوسه المداراة ك جيشه مجػاكرة
العلماء ك ماله االدب ك ذخيرته اجتناب الذنوب ك زادق المعركؼ ك مأكاق الموادعة
ك دليله الهدي ك رفيقه صحبة االخيػار ك عػن ابيعبػدا﵀

لسػت احػب اف اري

الشاب اال غاديا في حالين اما عالما اك متعلما فاف لم يفعل فرط فاف فرط ضػيع فػاف
ضيع اثم ك اف اثم سكن النار ك الذي بعث محمدا بالحق ك قيل له

جعلػت فػداؾ

رجل عرؼ هذا االمر لزـ بيته ك لميتعرؼ الي احد من اخوانه فقاؿ كيف يتفقه هذا
في دينه ك عنه

اذا اراد ا﵀ بعبد خيرا فقهػه فػي الػدين ك عنػه

ال خيػر فػيمن

اليتفقه من اصحابنا يا بشير اف الرجل منهم اذا لم يسػتفن بفقهػه احتػاج الػيهم فػاذا
احتاج اليهم ادخلوق في باب ضاللتهم ك هو اليعلم.

السادس احب اف اذكر شطرا من االخبار في فضل العلماء االخيار ك

عالمتهم قاؿ ا﵀ تعالي يرفع ا﵀ الذين امنوا منكم ك الذين اكتوا العلم درجات ك
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قاؿ انما يخشي ا﵀ من عبادق العلماء ك عن الصادؽ

الناس ثلثة عالم ك متعلم ك

ساير الناس همج ك الهمج في النار ك ركي انه اخذ علي

بيد كميل ك اخرجه الي

ال هجب اف ك جلسا ثم رفع رأسه اليه فقاؿ يا كميل احفظ عني ما اقوؿ ل الناس ثلثة
عالم رباني ك متعلم علي سبيل نجاة ك همج رعاع اتباع كل ناعق يميلوف مع كل ريح

لميلج ّ ݘّّوا الي ركن كثيق فينجوا يا كميل العلم
لميستضيّ ݘّّوا بنور العلم فيهتدكا ك ٰ
ٰ
خير من الماؿ العلم يحرس ك انت تحرس الماؿ ك الماؿ تنقصه النفقة ك العلم
يزكو علي االنفاؽ يا كميل محبة العالم دين يداف ا﵀ به تكسبه الطاعة في حيوته ك
جميل االحدكثة بعد كفاته فمنفعة الماؿ تزكؿ بزكاله يا كميل مات خزاف االمواؿ ك
هم احياء ك العلماء باقوف ما بقي الدهر اعيانهم مفقودة ك امثالهم في القلوب
موجودة اق اق اف هيهنا ك اشار بيدق الي صدرق لعلما لو اصبت له حملة بلي اصيب له
له قنا غيرمأموف يستعمل الة الدين في طلب الدنيا ك يستظهر بحجج ا﵀ علي خلقه ك
بنعمه علي عبادق ليتخذق الضعفاء كليجة من دكف كلي الحق اك منقادا لحملة العلم
البصيرة له في احنائه يقدح الش في قلبه باكؿ عارض من شبهة اال ال ذا ك ال ذاؾ
اك منهوما باللذات سلس القياد للشهوات اك مفر( )1بالجمع ك االدخار ليسا من دعاة
الدين في شيء اقرب شبها بهم االنعاـ السائمة كذل يموت العلم بموت حامليه
الل هم بلي التخلو االرض من قائم ﵀ بحجة ظاهر اك خاؼ مفمور لئالتبطل حجج
ا﵀ ك بيناته ك كم ك اين اكلئ االقلوف عددا االعظموف خطرا بهم يحفظ ا﵀ حججه
حتي يودعوها نظراءهم ك يزرعوها في قلوب اشباههم هجم بهم العلم علي حقايق
االمور فباشركا ركح اليقين ك استالنوا ما استوعرق المترفوف ك انسوا بما استوحش
منه الجاهلوف ك صحبوا الدنيا بابداف اركاحهم معلقة بالمحل االعلي يا كميل اكلئ
خلفاؤ ا﵀ ك الدعاة الي دينه هاي هاي شوقا الي رؤيتهم ك استففر ا﵀ لي ك لكم كعن
( )1في نسخ الحديث :مفرما ػ مفري
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النبي
كعنه

اغد عالما اك متعلما اك مستمعا اك محبا لهم ك التكن الخامس فتهل
اف الناس اربعة رجل يعلم ك يعلم انه

النظر في كجه العالم عبادة ك عنه

يعلم فذاؾ مرشد عالم فاتبعوق ك رجل يعلم ك اليعلم انه يعلم ك ذاؾ غافل فايقظوق ك
رجل اليعلم ك يعلم انه اليعلم فذاؾ جاهل فعل موق ك رجل اليعلم ك يعلم انه يعلم
فذاؾ ضاؿ فارشدكق ك عن الصادؽ

العلماء كرثة االنبياء ك ذل

اف االنبياء

لميورثوا درهما ك ال دينارا ك انما اكرثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشيء منها
فقد اخذ حظا كافرا فانظركا علمكم هذا عمن تأخذكنه فاف فينا اهل البيت في كل
خلف عدكال ينفوف عن ديننا تحريف الفالين ك انتحاؿ المبطلين ك تأكيل الجاهلين ك
عنه

العلماء امناء ك االتقياء حصوف ك االكصياء سادة ك عنه

افضل من سبعين عابدا ك قيل له

عالم ينتفع بعلمه

رجل راكية لحديثكم يبث ذل في الناس ك

يشددق في قلوبهم ك قلوب شيعتكم ك لعل عابدا من شيعتكم ليست له هذق الركاية
ايهما افضل قاؿ الراكية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من الف عابد ك عن
علي

طلبة العلم ثلثة اصناؼ فاعرفوهم بصفاتهم ك اعيانهم صنف منهم يتعلموف

للمراء ك الجدؿ ك صنف منهم يتعلموف لالستطالة ك الختل ك صنف منهم يتعلموف
للفقه ك العمل فاما صاحب المراء ك الجدؿ تراق موذيا مماريا للرجاؿ في اندية
المقاؿ قد تسربل بالتخشع ك تخلي من الورع فدؽ ا﵀ من هذا حيزكمه ك قطع منه
خيشومه ك اما صاحب االستطالة ك الختل فانه يستطيل علي اشباهه من اشكاله ك
يتواضع لالغنياء من دكنهم فهو لحلوائهم هاضم ك لدينه حاطم فاعمي ا﵀ من هذا
بصرق ك قطع من اثار العلماء اثرق ك اما صاحب الفقه ك العمل تراق ذا كابة ك حزف قد
قاـ الليل في حندسه ك قد انحني في برنسه يعمل ك يخشي خائفا كجال من كل احد
اال من كل ثقة من اخوانه فشد ا﵀ من هذا اركانه ك اعطاق يوـ القيمة امانه ك عنه
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من عالمات الفقه الحلم ك العلم ك الصمت ك عنه

اليكوف الرجل فقيها حتي

اليبالي اي ثوبيه ابتذؿ ك بما سد فورة الجوع ك عن ابيجعفر
الزاهد في الدنيا الراغب في اآلخرة المتمس بسنة النبي

في حديث الفقيه
ك عنه

من حرـ

الخشية اليكوف عالما ك اف شق الشعر في متشابهات قاؿ ا﵀ عز ك جل انما يخشي
ا﵀ من عبادق العلماء ك عن النبي

علماء هذق االمة رجالف رجل اتاق ا﵀ علما

فطلب به كجه ا﵀ ك الدار اآلخرة ك بذله للناس ك لميأخذ عليه طمعا ك لميشتر به
ثمنا قليال فذل يستففر له من في البحور ك دكاب البحر ك البر ك الطير في جو
السماء ك يقدـ علي ا﵀ سيدا شريفا ك رجل اتاق ا﵀ علما فبخل به علي عباد ا﵀ ك
اخذ عليه طمعا ك اشتري به ثمنا قليال فذل يلجم يوـ القيمة بلجاـ من النار ك ينادي
مل من الملئكة علي رءكس االشهاد هذا فالف بن فالف اتاق ا﵀ علما في دار الدنيا
فبخل به علي عبادق حتي يفرغ من الحساب ك عنه

اطلبوا العلم ك تزينوا معه

بالحلم ك الوقار ك تواضعوا لمن تعلمونه العلم ك تواضعوا لمن طلبتم منه العلم ك
التكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم ك قاؿ في قوله تعالي انما يخشي
ا﵀ اآلية يعني بالعلماء من صدؽ فعله قوله ك من لميصدؽ فعله قوله فليس بعالم
كقاؿ اليكوف السفه ك الفرة في قلب العالم ك عن علي

نعم كزير االيماف العلم ك

نعم كزير العلم الحلم ك نعم كزير الحلم الرفق ك نعم كزير الرفق الصبر.

السابع كما ذكرنا شيئا في شأف العلماء االخيار ناسب اف نذكر شيئا في شػأف

بعض المنتحلين االشرار الذين لبسوا لباس الضأف علي قلب الذئاب نعوذ بػا﵀ فعػن
اميرالمؤمنين

العلماء رجالف رجل عالم اخذ بعلمه فهذا ناج ك عالم تارؾ لعلمه

فهذا هال ك اف اهل النار ليتأذكف بريح العالم التارؾ لعلمه ك اف اشد اهل النار ندامة
ك حسرة رجل دعا عبدا الي ا﵀ عزكجل فاستجاب له ك قبل منه ك اطاع ا﵀ عزكجل
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فادخله ا﵀ الجنة ك ادخل الداعي النار بتركه عمله ك اتباعه الهػوي ك عنػه

قطػع

ظهري رجالف من الدنيا رجل عليم اللساف فاسق ك رجل جاهل القلب ناسػ هػذا
يصد بلسانه عن فسقه ك هذا بنسكه عن جهله فاتقوا الفاسق من العلماء ك الجاهل من
المتعبدين اكلئ فتنة كل مفتوف فاني سمعت رسوؿ ا﵀
كل منافق عليم اللساف ك عنه

هالؾ امتي علي يدي

اف في جهنم رحي تطحن أفالتسألوني مػا طحنهػا

فقيل له ما طحنها يا اميرالمؤمنين قاؿ العلمػاء الفجػرة ك القػراء الفسػقة ك الجبػابرة
الظلمة ك الوزراء الخونة ك العرفاء الكذبة ك عنػه

اذا رأيػتم العػالم محبػا للػدنيا

فاتهموق علي دينكم فاف كل محب يحوط ما احب ك عنه
داكد

اكحي ا﵀ عزكجل الي

التجعل بيني ك بين عالما مفتونا بالدنيا فيفسدؾ عن طريق محبتػي فػاف

اكلئ قطاع طريق عبػادي المريػدين اف ادنػي مػا انػا صػانع بهػم اف انػزع حػالكة
مناجاتي من قلوبهم ك عنه

في قوؿ ا﵀ عزكجل ك الشعراء يتػبعهم الفػاككف

قاؿ هل رأيت شاعرا يتبعه احد انما هم قوـ تفقهػوا لفيػر ديػن ا﵀ فضػلوا ك اضػلوا
كعنه

اف من العلماء يحب اف يخزف علمه ك اليؤخذ عنه فذاؾ في الػدرؾ االكؿ

من النار ك من العلماء من اذ ا كعظ انف ك اذا كعظ عنف فذاؾ في الدرؾ الثاني من
النار ك من العلماء من يري اف يضع العلم عند ذي الثركة ك الشرؼ ك اليري لػه فػي
المساكين كضعا فذاؾ في الدرؾ الثالث من النار ك من العلماء من يذهب في علمه
مذهب الجبابرة ك السالطين فاف رد عليه شيء من قوله اك قصر في شيء من امػرق
غضب فذاؾ في الدرؾ الرابع من النار ك من العلماء مػن يطلػب احاديػث اليهػود ك
النصاري ليفزر علمه ك يكثر به حديثه فذاؾ فػي الػدرؾ الخػامس مػن النػار ك مػن
العلماء من يضع نفسه للفتياء ك يقػوؿ سػلوني ك لعلػه اليصػيب حرفػا كاحػدا ك ا﵀
اليحب المتكلفين فذاؾ في ا لدرؾ السادس من النار ك من العلماء من يتخػذ علمػه
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مركة ك عقال فذاؾ في الدرؾ السابع من النار ك عنه

اذا ظهر العلم ك احترز العمل

ك ائتلفت االلسن ك اختلفت القلوب ك تقاطعت االرحاـ هنال لعنهم ا﵀ فاصمهم ك
اعمي ابصارهم ك عن النبي

سيأتي علي امتي زماف اليبقي من القراف اال رسمه

ك ال من االسالـ اال اسمه يسموف به ك هم ابعد الناس منه مسػاجدهم عػامرة ك هػي
خراب من الهدي فقهاء ذل الزماف شر فقهاء تحػت ظػل السػماء مػنهم خرجػت
الفتنة ك اليهم تعود ك عنه

الفقهاء امناء الرسػل مػا لميػدخلوا فػي الػدنيا قيػل يػا

رسوؿ ا﵀ ك ما دخولهم في الدنيا قاؿ اتباع السلطاف فاذا فعلوا ذل فاحذركهم علي
دينكم ك قاؿ من تعلم علما ليماري به السفهاء اك ليباهي بػه العلمػاء اك يصػرؼ بػه
الناس الي نفسه يقوؿ انا رئيسكم فليتبوء مقعدق مػن النػار اف الرياسػة التصػلح اال
الهلها فمن دعا الناس الي نفسه ك فيهم من هو اعلم منه لمينظر ا﵀ اليه يوـ القيمػة
كعن علي

اف ابفض الخاليق الي ا﵀ رجالف رجل ككله ا﵀ الي نفسه فهو جاير

عن قصد السبيل مشعوؼ بكالـ بدعة ك دعاء ضاللة فهو فتنة لمن افتتن به ضاؿ عن
هدي من كاف قبله مضل لمن اقتدي به في حيوته ك بعد كفاته حمػاؿ خطايػا غيػرق
رهن بخطيئته ك رجل قمش جهال موضع في جهاؿ االمة غاد في اغباش الفتنػة عػم
بما في عقد الهدنة قد سماق اشباق الناس عالما ك ليس به بكر فاستكثر من جمع ما قل
منه خير مما كثر حتي اذا ارتوي من اجن ك اكثر من غير طائػل جلػس بػين النػاس
قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس علي غيرق فاف نزؿ به احدي المبهمات هيأ لها حشوا
رثا من رأيه ثم قطع به فهو من لبس الشػبهات فػي مثػل نسػج العنكبػوت اليػدري
اصاب اـ اخطأ فاف اصاب خاؼ اف يكوف قػد اخطػأ ك اف اخطػأ رجػا اف يكػوف قػد
اصاب جاهل خباط جهاالت عاش ركاب عشوات لميعض علي العلم بضرس قاطع
يذري الركايات اذراء الريح الهشيم ال ملي كا﵀ باصدار ما كرد عليػه اليحسػب العلػم
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في شيء مما انكرق ك اليري اف من كراء ما بلغ منػه مػذهبا لفيػرق ك اف اظلػم عليػه امػر
اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه تصرخ من جور قضائه الدماء ك تعج منه المواريث الي
ا﵀ اشكو من معشر يعيشوف جهاال ك يموتوف ضالال ليست فيهم سلعة ابور من الكتاب
اذا تلي حق تالكته ك ال سلعة انفق بيعا ك ال اغلي ثمنا من الكتاب اذا حرؼ عن مواضعه
ك ال عندهم انكر من المعركؼ ك ال اعرؼ مػن المنكػر ك قػاؿ

تػرد علػي احػدهم

القضية في حكم من االحكاـ فيحكم فيها برأيه ثم ترد تل القضػية بعينهػا علػي غيػرق
فيحكم بخالؼ قوله ثم تجتمع القضاة بػذل عنػد االمػاـ الػذي استقضػاهم فيصػوب
اراءهم جميعا ك الههم كاحد ك نبيهم كاحد ك كتابهم كاحد هأ فامرهم سبحانه باالختالؼ
فاطاعوق اـ نهاهم عنه فعصوق اـ انزؿ ا﵀ دينا ناقصا فاستعاف بهم علػي اتمامػه اـ كػانوا
شركاء ﵀ فلهم اف يقولوا ك عليه اف يرضي اـ انزؿ ا﵀ سبحانه دينا تاما فقصػر الرسػوؿ
عن تبليفه ك ادائه ك ا﵀ سبحانه يقوؿ مافرطنا في الكتاب من شيء ك فيه تبياف كل
شيء ك ذكر اف الكتاب يصدؽ بعضه بعضا ك انه ال اختالؼ فيه فقاؿ سػبحانه ك لػو
كاف من عند غير ا﵀ لوجدكا فيه اختالفا كثيرا .

الثامن ك لما عرفت العلماء االخيار ك صفاتهم ك االشػرار ك عالمػاتهم يناسػب

اف نذكر ما كرد في سؤاؿ العالم ك تذاكرق ك مجالسته ك الحضور في مجلسه ك ما فػي
ذـ مخالطة العلماء السوء فعن ابيجعفر

العلم خزائن ك المفاتيح السؤاؿ فاسألوا

يرحمكم ا﵀ فانه يوجر في العلم اربعة السائل ك المتكلم ك المستمع ك المحب لهم
ك عن النبي

المؤمن اذا مات ك ترؾ كرقة كاحدة عليها علم تكػوف تلػ الورقػة

يوـ القيمة سترا فيما بينه ك بين النار ك اعطاق ا﵀ تبارؾ ك تعالي بكل حرؼ مكتوب
عليها مدينة اكسع من الدنيا س بع مرات ك ما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم اال ناداق
ربه عزكجػل جلسػت الػي حبيبػي ك عزتػي ك جاللػي السػكنت الجنػة ك الابػالي
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كعنه

مػن جلػس

مجالسة اهل الدين شرؼ الػدنيا ك اآلخػرة ك عػن الرضػا

مجلسا يحيي فيه امرنا لم يمت قلبه يوـ يموت القلوب ك عن ابيعبدا﵀

يا داكد

ا بلغ موالي عني السالـ ك اني اقوؿ رحم ا﵀ عبدا اجتمع مع اخر فتذاكر امرنػا فػاف
ثالثهما مل يستففر لهمػا ك مػااجتمع اثنػاف علػي ذكرنػا اال بػاهي ا﵀ تعػالي بهمػا
الملئكة فاذا اجتمعتم فاشتفلوا بالذكر فاف في اجتماعكم ك مػذاكرتكم احياؤنػا ك
خير الناس من بعدنا من ذاكر بامرنا ك دعا الي ذكرنا ك عن النبي
ك الفقهاء قادة ك الجلوس اليهم عبادة ك عنه

المتقوف سادة

بادركا الي رياض الجنة فقالوا ك مػا

رياض الجنة قاؿ هحلهػق الػذكر ك عػن ابيعبػدا﵀

تالقػوا ك تحػادثوا العلػم فػاف

بالحديث تجلي القلوب الراينة ك بالحديث احياؤ امرنا فرحم ا﵀ من احيػي امرنػا
كعنه

اف ا﵀ عزكجل يقوؿ لملئكته عند انصراؼ اهل مجالس الػذكر ك العلػم

الي منازلهم اكتبوا ثواب ما شاهدتموق من اعمالهم فيكتبوف لكل كاحد ثواب عمله
ك يتركوف بعض من حضر معهم فاليكتبونه فيقوؿ ا﵀ عز ك جل ما لكػم لػمتكتبػوا
فالنا أليس كاف معهم ك قد شهدهم فيقولوف يا رب انػه لميشػرؾ معهػم بحػرؼ ك
التكلم معهم بكلمة فيقوؿ الجليل جل جالله أليس كاف جليسهم فيقولوف بلػي يػا
رب فيقوؿ اكتبوق معهم انهم قوـ اليشقي بهم جليس فيكتبونه معهم فيقوؿ تعالي
اكتبوا ثوابا مثل ثواب احدهم ك عنه

قاؿ الحواريوف يا ركحا﵀ من نجالس قاؿ

من يذكركم ا﵀ رؤيته ك يزيد في علمكم منطقه ك يرغبكم في اآلخرة عمله ك عػن
النبي

يا اباذر الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم احب الي ا﵀ من قياـ الف ليلػة

يصلي في كل ليلة الف ركعة ك الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم احب الي ا﵀ من
الف غزكة ك قراءة القراف كله قاؿ يا رسوؿ ا﵀ مذاكرة العلم خير من قراءة القػراف
كله فقاؿ رسوؿ ا﵀

يا اباذر الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم احب الي ا﵀ من
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قراءة القراف كله اثني عشرالف مرة علػيكم بمػذاكرة العلػم فػاف بػالعلم تعرفػوف
الحالؿ ك الحراـ يا اباذر الجلوس ساعة عند مذاكرة العل م خير ل من عبػادة سػنة
صياـ نهارها ك قياـ ليلها ك النظر الي كجه العالم خير ل من عتق الػف رقبػة ك قيػل
له

اذا حضرت جنػازة ك مجلػس علػم ايهمػا احػب اليػ اف اشػهد فقػاؿ رسػوؿ

ا﵀

اف كاف من يتبعها ك يدفنها فاف حضور مجلس عالم افضل من حضور الػف

جنازة ك من عيادة الف مر يض ك من قياـ الف ليلة ك من صياـ الف يوـ ك مػن الػف
درهم يتصدؽ بها علي المساكين ك من الف حجة سوي الفريضة ك من الف غػزكة
سوي الواجب تفزكها في سبيل ا﵀ بمال ك نفس ك اين تقػع هػذق المشػاهد مػن
مشهد عالم أماعلمت اف ا﵀ يطاع بالعلم ك يعبد بالعلم ك خير الدنيا ك اآلخرة مع العلم
ك شر الدنيا ك اآلخرة مع الجهل ك عنه

اعلموا ايهػا النػاس انػه لػيس بعاقػل مػن

انزعج من قوؿ الزكر فيه ك البحكيم من رضي بثناء الجاهػل عليػه النػاس ابنػاء مػا
يحسنوف ك قدر كل امرء ما يحسن فتكلموا بالعلم تبين اقداركم ك عنه

التجلسوا

الي كل عالم اال كل عالم يدعوكم من الخمس الي الخمس من الش الي اليقين ك
من الكبر الي التواضع ك من الرياء الي االخالص ك من العداكة الي النصػيحة ك مػن
الرغبة الي الزهد.

التاسع ك اذ قد عرفت فضل طلب العلم حاف اف تعرؼ مػن يجػوز اخػذ العلػم

عنه ك من اليجوز فعػن الصػادؽ

اعرفػوا منػازؿ شػيعتنا بقػدر مػا يحسػنوف مػن

محدثا فقيل هأكيكػوف المػؤمن
ركاياتهم عنا فانا النعد الفقيه منهم فقيها حتي يكوف ه
محدثا قاؿ مفهما ك المفهم محدث ك عن علي بن سػويد قػاؿ كتػب الػي ابوالحسػن
ه
االكؿ

ك هو في السجن ك اما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دين التأخػذف

معالم دين عن الخائنين الذين خانوا ا﵀ ك رسوله ك خانوا امانػاتهم انهػم اكتمنػوا
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علي كتاب ا﵀ جل ك عال فحرفوق ك بػدلوق فعلػيهم لعنػة ا﵀ ك لعنػة رسػوله ك لعنػة
ملئكته ك لعنة ابائي الكراـ البػررة ك لعنتػي ك لعنػة شػيعتي الػي يػوـ القيمػة ك عػن
ابيعبدا﵀

اياؾ اف تنصب رجال دكف الحجة فتصدقه في كل ما قػاؿ ك عنػه

كذب من زعم انه يعرفنا ك هو متمس بعركة غيرنا ك عن النبي

اف ا﵀ اليقبض

العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ك لكن يقبضه بقبض العلماء فاذا لمينػزؿ عػالم الػي
عالم يصرؼ عنه طالب حطاـ الدنيا ك حرامها ك يمنعوف الحق اهله ك يجعلونه لفير
اهلػػه ك اتخػػذ النػػاس رؤسػػاء جهػػاال فػػافتوا بفيػػر علػػم فضػػل وا ك اضػػل وا ك عػػن
اميرالمؤمنين

يا معشر شيعتنا المنتحلين مودتنا ايػاكم ك اصػحاب الػرأي فػانهم

اعداؤ السنن تفلتت منهم االحاديث اف يحفظوها ك اعيتهم السنة اف يعوها فاتخذكا
عباد ا﵀ خوال ك ماله دكال فذلت لهػم الرقػاب ك اطػاعهم الخلػق اشػباق الكػالب ك
نازعوا الحق اهله ك تمثلوا باالئمة الصادقين

ك هم من الكفار المالعين فسػئلوا

عما اليعلموف فانفوا اف يعترفوا بانهم اليعلموف فعارضوا الػدين بػارائهم فضػلوا ك
اضلوا ك عن علي بن الحسين

اذا رأيتم الرجل قد حسن سمته ك هدؤق ك تماكت

في منطقه ك تخاضع في حركاته فركيدا اليفرنكم فما اكثر من يعجزق تناكؿ الدنيا ك
ركوب الحراـ منها لضعف نيته ك مهانته ك جبن قلبػه فنصػب الػدين فخػا لهػا فهػو
اليزاؿ يختل الناس بظاهرق فاف تمكن من حراـ اقتحمه ك اذا كجدتموق يعػف عػن
الماؿ الحراـ فركيدا اليفرنكم فا ف شهوات الخلق مختلفة فما اكثػر مػن ينبػو عػن
الماؿ الحراـ ك اف كثر ك يحمل نفسه علي شػوهاء قبيحػة فيػأتي منهػا محرمػا فػاذا
كجدتموق يعف عن ذل فركيدا اليفرنكم حتي تنظركا ما عقدة عقله فما اكثر من
ترؾ ذل اجمع ثم اليرجع الي عقل متين فيكوف ما يفسدق بجهله اكثر مما يصلحه
بعقله فاذا كجدتم عقله متينا فركيدا اليفرنكم حتي تنظركا أمع هػواق يكػوف علػي
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عقله اك يكوف مع عقله علي هواق ك كيف محبته للرياسة الباطلة ك زهدق فيها فاف في
الناس من خسر الدنيا ك اآلخرة ي ترؾ الدنيا للػدنيا ك يػري اف لػذة الرياسػة الباطلػة
افضل من لذة االمواؿ ك النعم المباحة فيترؾ ذل اجمع طلبا للرياسة حتي اذا قيل له
اتق ا﵀ اخذته العزة باالثم فحسبه جهنم ك لبئس المهػاد فهػو يخػبط خػبط عشػواء
يقودق اكؿ باطل الي ابعد غايات الخسارة ك يمدق ربه بعد طلبه لما اليقدر عليه في
طفيانه فهو يحل ما حرـ ا﵀ ك يحرـ ما احل ا﵀ اليبالي بما فات من دينه اذا سلمت
له رياسته التي قد يتقي من اجلها فاكلئ الذين غضب ا﵀ عليهم ك لعنهم ك اعد لهم
عذابا مهينا ك لكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواق تبعا المػر ا﵀ ك
قواق مبذكلة في رضا ا﵀ يري الذؿ مع الحق اقرب الي عز االبد من العز في الباطل ك
يعلم اف قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه الي دكاـ النعيم في دار التبيد ك التنفد ك اف
كثير ما يلحقه من سرائها اف اتبع هواق يؤديه الي عذاب ال انقطاع له ك اليزكؿ فذلكم
الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا ك بسنته فاقتدكا ك الي ربكم به فتوسلوا فانه الترد له
دعوة ك التخيب له طلبة ك عػن ابيمحمػد العسػكري

فػي قولػه تعػالي ك مػنهم

اميوف اليعلموف الكتاب اال اماني اآلية ،في حديث طويل الي اف قاؿ
للصادؽ

قاؿ رجل

فاذا كاف ه ؤالء القوـ من اليهود اليعرفوف الكتاب اال بما يسػمعونه مػن

علمائهم ال سبيل لهم الي غيرق فكيف ذمهم بتقليدهم ك القبػوؿ مػن علمػائهم ك هػل
عواـ اليهود اال كعوامنا يقلدكف علمائهم فػاف لميجػز الكلئػ القبػوؿ مػن علمػائهم
لميجز لهؤالء القبوؿ من علمائهم فقاؿ

بين عوامنا ك علمائنا ك بين عواـ اليهػود ك

علمائهم فرؽ من جهة ك تسوية من جهة اما من حيث اسػتوكا فػاف ا﵀ قػد ذـ عوامنػا
بتقليدهم علماءهم كما ذـ عوامهم ك اما من حيث افترقوا فال قاؿ بين لي يا ابن رسوؿ
ا﵀ قاؿ

اف عواـ اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح ك باكل الحراـ
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ك الرشا ك بتفيير االحكاـ عن كاجبها بالشفاعات ك العنايات ك المصانعات ك عرفوهم
بالتعصب الشديد الذي يفارقوف به اديانهم ك انهم اذا تعصبوا ازالوا حقوؽ من تعصبوا
عليه ك اعطوا ما اليستحقه من تعصبوا له من امػواؿ غيػرهم ك ظلمػوهم مػن اجلهػم ك
عرفوهم يقارفوف المحرمات ك اضطركا بمعارؼ قلوبهم الي اف من فعل ما يفعلونػه
فهو فاسق ك اليجوز اف يصدؽ علي ا﵀ ك ال علي الوسائط بين الخلق ك بين ا﵀ فلذل
ذمهم لما قلدكا من عرفوا ك من قد علموا انه اليجػوز قبػوؿ خبػرق ك ال تصػديقه فػي
حكاية ك ال العمل بما يؤديه اليهم عمن لميشاهدكق ك كجب عليهم النظر بانفسهم في
امر رسوؿ ا﵀

اذا كانت دالئله اكضح من اف تخفي ك اشػهر مػن اف التظهػر لهػم

ككذل عواـ امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر ك العصبية الشديدة ك التكالب
علي حطاـ الدنيا ك حرامها ك اهالؾ من يتعصبوف عليه ك اف كاف الصالح امرق مستحقا
ك بالترفرؼ بالبر ك االحساف علي من تعصبوا له ك اف كاف لالذالؿ ك االهانة مسػتحقا
فمن قلد من عوامنا مثل ه ؤالء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم ا﵀ بالتقليد لفسقة
فقهائهم فاما من كاف من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواق مطيعا المر
موالق فللعواـ اف يقلدكق ك ذل اليكوف اال بعض فقهاء الشػيعة ال جمػيعهم فامػا مػن
ركب من القبايح ك الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فالتقبلػوا مػنهم عنػا شػيئا ك
الكرامة ك انما كثر التخليط فيما يتحمل عنا اهل البيت لذل الف الفسقة يتحملوف عنا
فيحرفونه باسرق لجهلهم ك يضعوف االشياء علي غير كجوهها لقلة معرفتهم ك اخرين
يتعمدكف الكذب علينا ليجركا من عرض الدنيا ما هو زادهم الي نار جهنم ك منهم قوـ
نصاب اليقدركف علي القدح فينا فيتعلموف بعض علومنا الصحيحة فيتوجهوف به عند
شيعتنا ك ينتقصوف بنا عند نصػابنا ثػم يضػيفوف اليػه اضػعافه ك اضػعاؼ اضػعافه مػن
االكاذيب علينا التي نحن براء منها فيقبله المستسلموف من شيعتنا علي انه من علومنا
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ف ضلوا ك اضلوا ك هم اضػر علػي ضػعفاء شػيعتنا مػن جػيش يزيػد علػي الحسػين بػن
علػػي

ك اصػػحابه فػػانهم يسػػلبونهم االركاح ك االمػػواؿ ك ه ػػؤالء علمػػاء السػػوء

الناصبوف المتشبهوف بانهم لنا موالوف ك العدائنا معادكف يدخلوف الش ك الشبهة علي
ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ك يمنعونهم من قصد الحق المصيب ال جرـ اف مػن علػم ا﵀
من قلبه من ه ؤالء العواـ انه اليريد اال صيانة دينه ك تعظيم كليه لميتركه في يػد هػذا
الملبس الكافر ك لكنه يقيض له مؤمنا يقف به علي الصواب ثم يوفقه ا﵀ للقبوؿ منه
فيجمع ا﵀ له بذل خير الدنيا ك اآلخرة ك يجعل علي من اضله لعػن الػدنيا ك عػذاب
اآلخرة كقيل لعلي

من خير خلق ا﵀ بعد ائمة الهدي ك مصابيح الدجي قاؿ العلماء

اذا صلحوا قيل فمػن شػر خلػق ا﵀ بعػد ابلػيس ك فرعػوف ك نمػركد ك بعػد المتسػمين
باسمائكم ك بعد المتلقبين بالقابكم ك اآلخذين المكنتكم ك المتػأمرين فػي ممػالككم
قاؿ العلماء اذا ف سدكا هم المظهػركف لالباطيػل الكػاتموف للحقػايق ك فػيهم قػاؿ ا﵀
عزكجل اكلئ يلعنهم ا﵀ ك يلعنهم الالعنوف اال الذين تابوا ك عن الحجة

ك اما

الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي ركاة حديثنا فانهم حجتي علػيكم ك انػا حجػة ا﵀
كعن النبي

يحمل هذا الدين في كل قرف عدكؿ ينفػوف عنػه تأكيػل المبطلػين ك

تحريف الفالين ك انتحاؿ الجاهلين كما ينفي الكير خبث الحديد ك عن ابيجعفر
من اطاع رجال في معصية فقد عبدق ك عن ابيعبدا﵀
قاؿ قوـ في دين ا﵀ ليس له برهاف ك عنه

فدع الػرأي ك القيػاس ك مػا

في حديث ينظراف من كػاف مػنكم قػد

ركي حديثنا ك نظر في حاللنا ك حرامنا ك عرؼ احكامنا فليرضوا به حكما فػاني قػد
جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلميقبل منه فانما استخف بحكم ا﵀ ك علينػا
رد ك الراد علينا الراد علي ا﵀ ك هو علي حد الشرؾ با﵀ ك عن ابيجعفر
تعالي فلينظر االنساف الي طعامه قاؿ الي العلم الذي يأخذق عمن يأخذق.
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في قولػه

فصل :اعلم اف العالم صفة من صفات ا﵀ جل ك عز ك معناق اف امرق ك خلقه جار
جرياف المعلوـ ك الندرؾ منه جل ك عال شيئا ك هذا هو حقيقة معاني جميع اسػمائه ك
صفاته فالحكيم معناق اف امػرق ك خلقػه جػار علػي نهػج الحكمػة ك الصػواب ك خلػق
الحكمة ك الحكماء ك اما كيف هو في ذاتػه فلسػنا ندركػه بوجػه ك هكػذا هػو بصػير
معنػاق اف جميػع مػا سػواق جػار جريػاف المبصػر ك المرئػي ك غيػر المبصػر ك المرئػي
اليكوف كذل ك قد خلق البصر ك البصير ك اما كيف هو في ذاته فلسنا نعرفه ك هكذا
ك لو سلكت هذا المسل نجوت حيث كقعت علػي الواقػع ك اخرجتػه عػن الحػدين
حد التعطيل ك حد التشبيه ك جميع ما سوي ذل نفخ في غير ضراـ ك ال طائػل تحػت
الكالـ في مجهوؿ الكنه.
بالجملة العالم االكؿ المطلق هو ا﵀ الحق جل ك عال ثم اكرث علمػه االنبيػاء ك
االكصياء

يعني اف جعلهم مهيمنين علػي سػاير الخلػق ك علػل سػاير الكاينػات ك

سػببها بػاف جعػل نفوسػػهم علػي كمػاؿ مسػتجمع ك جمػػاؿ جػامع جميػع مػا سػػواهم
ظهورات ذل الكماؿ ك م ث ل ذل الجماؿ فهػم يعلمػوف جميػع مػا سػواهم بعلمهػم
بانفسهم علما اجماليا كحػدانيا ك فػي خيػالهم علمػا تفصػيليا كجهيػا يعنػي اف مػا فػي
خيالهم من الصور مبادي الكائنات ك كجوق الموجودات التي بها يذكركف عند العلة
ك هي حيث كونهم معلومين قبل اف يكونوا كائنين ك اما في رتبة اكوانهم ك اعيػانهم
فبانطوائهم تحت احدية العلة هم حضور عنػدق غيػر غي ػب بوجػه مػن الوجػوق فهػم
يعلمونهم في امكنتهم ك حدكدهم بهم ك علي هذا الوجه يعلم كل علة معلوله ك كػل
عاؿ ما هو ادني منه ك اما ما لميكن علة لما دكنه فهو يعلم ما في عرضه باالنطباع ك مػا
دكنه من المراتب التنزلية باالكتساب ك لسنا اآلف بصدد شػرح هػذق االمػور ك لػيس
هذا الكتاب محله.
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بالجملة العلم علي اي حاؿ هو حضور الشيء عند العالم فاما اف يكوف النفس
مت وجهة الي عليين يعني موضع كتاب االبرار يعني لوح ارتساـ الصور الجارية علي
كفق محبة ا﵀ التشريعية يعني الصور المطابقة لصفة المبدء التشريعي الحاكية له

الكائنة شــ ݘــون ظهوراته ك جهات تجلياته اف كنتم تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببكم ا﵀ ك

هي الصور المطابقة للوحدة ك االرتباط ك االنتظاـ ك ظهور الفاية االيجادية التي هي
التوحد ك التفرد ﵀ الواحد القهار فاف كانت متوجهة الي عليين انطبع فيها م ث ل ما فيه
فهذق الصور هي المعلومة الحاضرة عندها ك هي نور قذفه ا﵀ في قلبها ك قد احبها
بتوجهها الي الوجه الذي يتوجه اليه االكلياء ك بتصورها بصورة الحبيب فتنشرح
فتشاهد الفيب ك تنفسح فتحتمل البالء ك تورث لها التجافي عن دار الفركر ك االنابة
الي دار الخلود ك االستعداد للموت قبل حلوله فاليحصل هذا النور في قلب امرء اال
بالتوجه الي مبدء الخير ك النور ك الكماؿ ك الي عليين.
ك اما اف تكوف النفس متوجهة الي سجين يعني موضع كتاب الفجار يعني لػوح
ارتساـ الصور الجارية علي خالؼ محبة ا﵀ التشريعية اي علي خالؼ صفة المبػدء
التشريعي فمن شرب منه فليس مني ك هي صفات المنتهي المضاد للمبػدء المنػافي
للوحدة ك االرتباط ك االنتظاـ ك ظهور الفاية االيجادية ك الوحػدة الوصػفية ﵀ تعػالي
فاذا كانت النفس متوجهة الي هذا اللوح انطبع فيها صورق ك م ث ل ما فيه ك هػي ظلمػة
غاسقة التسكن اال في تل النفوس المعرضة عن ا﵀ المعاديػة الكليػاء ا﵀ المواليػة
العداء ا﵀ ك هي توجب تثقلها ك تسفلها ك تنزلها ك تكثرها ك تقطعهػا ك صػاحبها مػن
الذين قاؿ ا﵀ فيهم ك لو شئنا لرفعناق بها ك لكنه اخلد الي االرض ك اتبع هواق فمثله
كمثل الكلب اف تحمل عليه يلهث اك تتركه يلهث ك اما المتوجهوف الي عليين فقد
قاؿ فيهم يرفع ا﵀ الذين امنوا منكم ك الذين اكتوا العلم درجات فمن عرؼ هذق
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الدقايق الينظ ر الي ما قاؿ ك انما ينظر الي من قاؿ فاف الكلمة الطيبة كشػجرة طيبػة ك
الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة ك كلتاهما شجر ك كلتاهما كلمة فػنحن ننظػر الػي مػن
صدر عنه فاف كاف ناطقا عن التوجه الي عليين فمدلوله حق ك اتباعػه خيػر ك اف كػاف
ناطقا عن التوجه الي سجين فمدلوله باطل ك اتباعه شر فقد ركي عن ابيجعفػر
من اصفي الي ناطق فقد عبدق فاف كاف الناطق عن ا﵀ فقد عبد ا﵀ ك اف كاف الناطق
ينطق عن لساف ابليس فقد عبد ابليس ك ركي اف ابليس قاؿ لنبي من االنبياء ك اظنػه
عيسي قل ال اله اال ا﵀ قاؿ كلمة حق الاقولها بقول فالبد اف تنظر الي مػن قػاؿ فػاف
كاف من اهل الحق ك عليين فقوله حق ك اف كاف من اهل الباطل ك سجين فقوله باطػل
ك اف كاف علي صورة الحق نعم قد يأخذ اهل الباطػل كػالـ اهػل الحػق ك ينسػبه الػي
نفسه اك الي باطل غيرق فانت اذا اخذت قوله ك صفيته عن اكدار النسبة اليه جاز لػ
االخذ به اذا اخذت به من حيث انه من عليين ك اهلػه ك كػاف عنػد غيػرق كلؤلػؤة فػي
عنق خنزير ك من هذق الجهة قيل انظر الي ما قػاؿ ك التنظػر الػي مػن قػاؿ ك فػي هػذا
المقاـ ركي ما معناق اف لنا اكعية من العلم نمالؤهػا علمػا لتحملػه الػيكم فخػذكق ك
صفوق ك اياكم ك االكعيػة فتنكبوهػا ك ركي مػا معنػاق ال حكمػة ضػالة المػؤمن اينمػا
كجدها اخذها ك ال اختالؼ بين ما قلنا من قولنا انظر الي من قاؿ ك التنظر الي ما قػاؿ
ك بين ما كاف يقاؿ انظر الي ما قاؿ ك التنظر الي من قاؿ فاف مورد ما قلت كاالماـ
فاذا عرفته باالمامة فسل م لكل ما يقوؿ ك التنظر الي ما يقوؿ فتقوؿ هػذا ينقػاد ك هػذا
الينقاد فتقبل مسئلة ك ترد مسئلة ك مورد ما كاف يقاؿ اف تسمع قوال ك التعػرؼ قائلػه
فتنظر الي اصل القوؿ ك تعرضه علي كالـ من تعرفه بالحق فاف كافقه تقبػل القػوؿ ك
اال فتردق فهيهنا يعرؼ الرجاؿ بالمقاؿ ال المقاؿ بالرجاؿ ك علي اي حاؿ العلم الحػق
نور يقذفه ا﵀ في قلب من يحب اي فػي قلػب مػن توجػه الػي الحبيػب ك اتبعػه فػي
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صفاته فانػه مػن يحبػه ا﵀ ال غيػر ك لعلػ عرفػت مػن ذلػ اف مػن اخػذ علمػه عػن
اؿمحمد

فهو المتعلم من العالم اذ قالوا نحػن العلمػاء ك شػيعتنا المتعلمػوف فهػو

المستنير من النور الف كالمهم نور ك امرهم رشد ك من اخذ علمه عن اعػدائهم فهػو
المظطلم من الظلمة ك المتجهل من الجاهل الف ا﵀ خلق الجهل في مقابلة العقل ك کما

اف كل حق يــ ݘــول الي العقل كذل كل باطلَيــ ݘــول الي الجهل فاهل الباطل هم اهل

الجهل ك اف شق وا الشعر ك سفهاء ك اف عرفوا علي زعمهم حقايق االشياء ك كل ما
يقولوف خبط عشواء؛
فػػدع عن ػ قػػوؿ الشػػافعي ك مال ػ

ك احمد ك المركي عن كعباالحبار

ك خػػذ عػػن انػػاس قػػولهم ك حػػديثهم

ركي جدنا عن جبرئيل عػن البػاري

فصل :اعلم اف ا﵀ جل ك عز خلق السموات ك االرض بالحق ك ماخلقهما باطال
قاؿ تعالي ماخلقنا السموات ك االرض ك ما بينهما اال بالحق ك قاؿ ربنا ماخلقت
هذا باطال فبناء العالم علي الحق ك جميع ما فيه من حيث صنعه جل ك عز حق ك هػو
الواقع الخارج.
ك كذل خلق االنساف انموذج هذا العػالم ك هػو المختصػر مػن المطػوؿ كمػا
ركي عن اميرالمؤمنين

ما معناق الصورة االنسانية هي اكبر حجة ا﵀ علي خلقػه

ك هي الكتاب الذي كتبه بيدق ك هي المختصر من اللوح المحفػوظ ك هػي الجسػر
الممدكد بين الجنة ك النػار ك هػي مجمػوع صػور العػالمين الخبػر ،ك فػي االشػعار
المنسوبة اليه

:

دكاؤؾ فيػػػػ ك ماتبصػػػػر

ك داؤؾ منػػػػ ك ماتشػػػػعر

ك انت الكتاب المبين الذي

باحرفػػػه يظهػػػر المضػػػمر

أتػػزعم انػػ جػػرـ صػػفير

ك في انطوي العالم االكبر
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فاالنساف هو العالم الصفير ك هو ايضا هو الحق الواقع بال نكير ك مطابق للعػالم الكبيػر
كما مر ك لذا قاؿ سنريهم اياتنا في اآلفاؽ ك في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق .
ك كػػذل خلػػق االنسػػاف الوسػػيط ك العػػالم الوسػػيط بػػالحق ك هػػو مطػػابق للعػػالمين
مشركح العلل مبين االسباب كاضح المبدء اليػح المنتهػي مفصػل االجػزاء مشػهود
االحناء يظهر فيه جميع ما خفي في العالمين السابقين ك ينشرح فيه الكيف ك الكػم ك
اللم بما ال مزيد عليه ك لذا سمي بمراة الحكماء اذ كانوا يستكشفوف به المسػتورات
ك يستوضحوف به المبهمػات ك يسػتظهركف بػه الخفيػات ك يستسػهلوف بػه المعضػالت ك
استجمع جميع ما في العالمين من باب *كل شيء فيه معني كل شيء* ك هػو اخػت
النبوة ك عصمة المركة ك دليل علي كل غايب ك حجة علي كل جاحد ك عين الهل الرين.
ك كذل اف القراف هو الكتاب التدكيني الموافق لكتػاب ا﵀ التكػويني لقولػه
سبحانه مافرطنا في الكتػاب مػن شػيء ك تبيانػا لكػل شػيء ك الرطػب ك
اليابس اال في كتاب مبين ك دؿ االخبار علي اف فيه تبياف كػل شػيء يختلػف فيػه
اثناف حتي انه قاؿ سبحانه ك كل شيء احصيناق في اماـ مبين فاذا هػو علػي طبػق
العوالم الثلثة الواقعية الخارجية ال تفاكت بينها ك ال اختالؼ فػاف اصػاب امػرء الحػق
مػػن كاحػػد منهػػا البػػد ك اف يشػػهد لػػه البػػواقي ك مػػا لميشػػهد لػػه كاحػػد منهػػا هػػو مػػن
المتشابهات ال المحكمات ك ينبفي ردق الي المحكمات.
ك كذل اف السنة ك احاديث اؿمحمد

هي الحق الواقع المطػابق للواقػع ك

العوالم االربعة المذكورة ك هي شرح معضالت تل العوالم ك مبهمات تل االمػور
المذكورة ك قد اعطوا كليات ك اصػوال للحػق يعػرؼ بهػا ك ذلػ ايضػا كاضػح بػين
السترة عليه ثم بعد ذل اف ا﵀ سبحانه اعطي العبد عقال دراكا محيطا يدرؾ الشػيء
قبل كونه ك حين كونه ك بعد كونه يدرؾ علله ك اسبابه ك مبدأق ك منتهاق ك ما يتوقػف
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به ك ما يتوقف عليه ك ما يرتبط بػه ك مػا يػرتبط هػو بػه ك هػو النبػي البػاطن ذك السػنة
المحكمة ك حقيقة الكتاب الذي اليأتيه الباطل من بين يديػه ك ال مػن خلفػه ك مبػدؤ
العوالم الذي خلقه ا﵀ ثم قاؿ له ادبػر فػادبر فظهػرت العػوالم بادبػارق ك ظهوراتػه ك
انوارق فهو الشاهد علي الكل ك الكل مشهود لػه ك لػه فػي االدراكػات ثلثػة مقامػات
درؾ الصور ك درؾ المعاني ك درؾ الحقػايق ك كمػا مػر يسػمي ادلتػه فػي المقامػات
بالمجادلة ك الموعظة ك الحكمة ك لكل شيء هػذق المقامػات الثلثػة فالعػالم الكامػل
من يستخرج مطلبه من جميع هذق الوجوق فيستدؿ علي مطلبه من اآلفػاؽ ك االنفػس
ك الفلسفة ك الكتاب ك السنة ك دليل العقل المجادلي ك المػوعظي ك الحكمػي فػذل
ثمانية كجوق الزمة للذي يدعي العلم فاف كجد في شيء من هذق الوجوق ما اليوافػق
اك يخالف كجب عليه شرحه بحيث يطابق الكل ك يوافػق بعضػه بعضػا اذ الكػل مػن
عند ا﵀ ك لو كاف من عند غير ا﵀ لوجدكا فيه اختالفا كثيرا ك هذق الثمانية هي اصوؿ
االستدالالت ثم اف استكثرته بضرب اك تفصيل فل ك تماـ عري الحق التػي جعلهػا
مستمس عبادق ك اسباب هدايته هي ما ذكرنا.
ك هنا ختاـ يختتم به المطلب ك هو اف هذق الكتب الثمانية يطػابق بعضػها بعضػا
فكما اف في الكتػاب التػدكيني محكمػا ك متشػابها ك نصػا ك ظػاهرا ك مػأكال ك عامػا ك
خاصا ك مجمػال ك مبينػا ك مطلقػا ك مقيػدا ك منطوقػا صػريحا بالمطابقػة ك غيرصػريح
بالتضمن ك االلتزاـ باقسامه من داللة التنبيه ك االقتضاء ك االشػارة ك مفهومػا باقسػامه
من لحن الخطاب ك دليل الخطاب ك غيرها فكذل في ساير الوجػوق جميػع ذلػ ك
ينبفي للعالم اف يتبع ما داللته قطعية ناصة علي المراد بعد االجتهاد ك اليتبع الظنوف ك
المتشابهات ك ما اليشهد بعضها لبعض ك يخالف بعضها بعضا ك هذا النحػو مػن العلػم
ليس بالتعلم ك انما هو نور موهوبي من ا﵀ عزكجل يقذفه في قلب من يحب ك ذل
﴿﴾213

انه اذا فتح ا﵀ عين قلب المرء ك صارت رائية مبصرة دراكة تدرؾ جميع ما تواجهػه
السيما اذاكاف المرء ساكن القلب مطمئنالنفس عميقالنظر دائم الفكر غيرمعرض
عن ايات ا﵀ مراقبا لما يريه ا﵀ فاف ساعدق التقدير عرؼ بفضل القدير ما اشرنا اليػه
ك صار عليما خبيرا ك من يؤت الحكمة فقد اكتي خيرا كثيرا ك ذل فضل ا﵀ يؤتيه
من يشاء ك ا﵀ ذك الفضل العظيم ك ذل اليمكن عادة اال بامور ثلثة.
االول االجتماع بمرشد هاد ك استاد سناد كاصل قوي الػنفس فانػه الكامػل
المكمل مسػتخرج الكمػاؿ المسػتجن فػي كينونػة الناقصػين كمػا عرفػت ك العػادـ
اليقدر علي االيجاد من نفسه لنفسه شيئا البتة.
الث ًي رفيق موافق يسالكه ك يحفظ له ما يشرؽ عليهما االستاد ك ينعشه
دائما ك البد ك اف يكوف اكمل منه اك مساكيه اف اضطر.
الث لث العمل ك االخالص ك رياضة النفس ك ترقيق القابلية ك تعػديلها ك
تصفيتها ك االتياف بما يأمرق االستاد من اخلص ﵀ اربعين صباحا جري من قلبه علػي
لسانه ينابيع الحكمة فمن كفقه ا﵀ جل ك عز لهذق الثلثة ك كاف ممن سبق لػه مػن ا﵀
الحسني ينفتح عين بصيرته ك قلبه ك يمكنه مشاهدة تلػ الوجػوق الثمانيػة ك اال فهػو
علي خالؼ العادة ك اليقع اال في نبي اك كصي نبي ك من طلب ذل المقاـ مػن غيػر
الباب الذي فتحه ا﵀ فقد تمني النبوة ك الوالية ك االعجاز ك ليس بامانيكم ك ال اماني
اهل الكتاب من يعمل سوء يجز بػه فكمػا انػه لميجػر العػادة باسػتكماؿ شػيء مػن
االرضيات اال باشراؽ السموات ك تكميلها ك تمكينها ك اف ا﵀ اذا اراد احداث شػيء
اكحاق الي ركحالقدس فالقاق في النجوـ فجرت به ك حػدث فػي االرض مػا اراد ا﵀
لميجر عادة ا﵀ باستخراج كمػاؿ مػن ارض قوابػل الناقصػين اال بواسػطة سػماكات
الكاملين الوسايط بين االرض ك كرسي الوالية ك عرش النبوة ك هي القري الظػاهرة
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المجعولة بينهم ك بين القري المباركات المقدر فيها السير ليالي ك اياما امنين فبدكف
هذق السموات اليستكمل ناقص ابػدا اللهػم اال اف يكػوف نبيػا اك كصػي نبػي ك ذلػ
كجود خارج عن عادة الدنيا البتة ك اري الناس يومنػا هػذا اعرضػوا عػن السػموات ك
نكسوا رءكسهم الي المنتهيات أفمن يمشي مكب ا علي كجهه اهػدي اـ مػن يمشػي
سويا علي صراط مستقيم فحرموا من فيوض خالق البريات حتي صاركا اصال فاضال
ك دليال كػامال علػي اف مػن اجتمعػوا عليػه لػيس مػن الوسػايط بػين الخلػق ك القػري
المباركػػات بػػل هػػو مػػن الصػػادين عػػن طريػػق خػػالق البري ػات ك القػػاطعين لطػػرؽ
الهدايات ك المنافقين الملبسين علي عباد ا﵀ المحكمات بالمتشابهات فػاف الجػنس
الي الجنيس مايل ك كل مع الفه مماثل فنحن نعرؼ المتبوعين باجتماع الهمج عليهػم

اذ اليــ ݘــولون الي خير ابدا اف هم اال كاالنعػاـ بل هم اضػل اكلئ هم الفافلوف فالشػاة
تميل الي قطيعها ك الجمل الي صرمته ك الفرس الػي رعيلػه ك السػبع الػي عرجلتػه ك
الظبي الي سربه البتة فاف لمتعرؼ الجماعة فانظر الي من يلحقها ك يحن اليهػا فكػل
الي كل مضاؼ ك منسوب فعن اميرالمؤمنين

ما معناق اليستوحشن فػي طريػق

الحق قلة اهله فاف الناس اجتمعوا علي مائدة شبعها قليػل ك جوعهػا طويػل قػاؿ ا﵀
تعالي ك ما اكثر الناس ك لو حرصت بمؤمنين ك في الخبر الناس كلهم بهػائم اال
المؤمن المؤمن قليل المؤمن قليل المؤمن قليل المؤمن اقل من الكبريت االحمر ك
هل رأي احدكم الكبريت االحمر فالمؤمنوف يستدلوف علي بينونتهم مع البهػائم ك
انسانيتهم بػاعراض النػاس عػنهم ك يفرحػوف باستيحاشػهم مػن النػاس ك اسػتيحاش
الناس منهم ك يحزنوف اذا اجتمعوا عليهم ك يستوحشوف من انثيػالهم علػيهم ك يػركف
اف ذل من عصياف صدر عنهم قربهم مػن البهػائم ك شػب ههم بهػا حيػث مالػت الػيهم
نعوذ با﵀ قاؿ ا﵀ سبحانه اكثرهم اليعقلوف ك اكثرهم اليعلموف ك قليل من
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عبادي الشكور ك قليػل مػا هػم فػاذا اقػوؿ اسػبر نفسػ كلمػا كجػدتها تفػرح
باجتماع الناس ك تستوحش من تفرقهم ك من الوحدة فاعلم يقينا انه قد صدر من ما
قد شوق خلق ك قرب مػن صػفات البهػائم فاسػتففر ا﵀ فقػد ركي اف الصػبر علػي
الوحدة عالمة قوة العقل ك من البين اف العقل اليضعف اال بالذنب ك المػؤمن متنفػر
عن الخلق تنفر االنسػاف مػن الحشػرات ك الموذيػات السػامة ك الهامػة ك مػن السػباع
الضارية ك البهائم ك الركاتع البتة ك اليهنأ له عيش معهم ك انما راحته في الخلػوة فعػن
علي بن الحسين

الناس في زما ننا هذا علي ست طبقات اسد ك ذئب ك ثعلػب ك

كلب ك خنزير ك شاة فاما االسد فملوؾ الدنيا يحب كل كاحد اف يفلب ك الي فلب ك
اما الذئب فتجاركم يذموف اذا اشتركا ك يمػدحوف اذا بػاعوا ك امػا الثعلػب فهػؤالء
الذين يأكلوف باديانهم ك اليكوف في قلوبهم مػا يصػفوف بالسػنتهم ك امػا الخنزيػر
فهؤالء المخنثوف ك اشباههم اليدعوف الي فاحشة اال اجابوا ك اما الكلب يهػر علػي
الناس بلسانه ك يكرمه الناس من شر لسانه ك امػا الشػاة فػالمؤمن تجػز شػعورهم ك
تؤ كل لحومهم ك يكسر عظمهم فكيف يصنع الشاة بين اسد ك ذئب ك ثعلب ك كلب
ك خنزير ك انما مثل للمؤمن بالشاة من جهة مقهوريته في ايػدي اكلئػ اك مػن جهػة
كونه من رعايا راعيه ذلوال منقػادا لػه ال انػه ايضػا حيػواف ك فػي العػوالم بسػندق عػن
ابيبصير قاؿ قلت البيجعفر

انا موالؾ ك من شيعت ضعيف ضرير اضػمن لػي

الجنة قاؿ اكالاعطي عالمة االئمة قلت ك ما علي اف تجمعها لي قاؿ كتحػب ذلػ
قلت كيف الاحب فمازاد اف مسح علي بصري فابصرت جميع ما في السػقيفة التػي
كاف فيها جالسا قػاؿ يػا بامحمػد هػذا بصػرؾ فػانظر مػا ذا تػري بعينػ قػاؿ فػوا﵀
ماابصرت اال كلبا اك خنزيرا اك قردا قلت ما هذا الخلق الممسوخ قاؿ هذا الذي تري
هذا السواد االعظم ك لو كشف الفطا ء للناس مانظر الشيعة الي من خػالفهم اال فػي
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هذق الصورة ثم قاؿ يا بامحمد اف احببت تركت علي حال هكذا ك حساب علػي
ا﵀ ك اف احببت ضمنت ل علي ا﵀ الجنة ك رددت علي حال االكؿ قلت ال حاجة
لي الي النظر الي هذا الخلق المنكوس ردني فما للجنة عوض فمسح يدق علي عيني
فرجعت كما كنت ك عن ابيبصير ايضا عن الصادؽ

قاؿ قلت له ما فضلنا علي ما

خالفنا فوا﵀ اني الري الرجل منهم ارخي باال ك انعم عيشا ك احسن حاال ك اطمع فػي
الجنة قاؿ فسكت عني حتي كنا باالبطح من مكة ك رأينا الناس يضػجوف الػي ا﵀ قػاؿ
ما اكثر الضجيج ك العجيج ك اقل الحجيج ك الػذي بعػث بػالنبوة محمػدا

ك عجػل

بركحه الي الجنة مايتقبل ا﵀ اال من ك من اصحاب خاصة ثم مسح يدق علي كجهػي
فنظرت فاذا اكثر الناس خنازير ك حمير ك قردة اال رجل بعد رجػل ك فػي الكػافي عػن
كامل التمػار قػاؿ سػمعت ابػاجعفر

يقػوؿ النػاس كلهػم بهػائم ثلثػا اال قليػل مػن

المؤمنين ك المؤمن غريب ثلث مرات ك في نسخة بدؿ غريب ،عزيز ك عن النبي
اليفقه الرجل كل الفقه حتي يري الناس في جنب ا﵀ تعالي امثاؿ االباعر ثم يرجػع
الي نفسه فيكوف هو احقر حاقر اليها يا باذر التصيب حقيقة االيماف حتي تري الناس
كلهم حمقي في دينهم عقالء في دنياهم فاذا كاف هذا حاؿ الناس فمن ماؿ اليهم فهػو
منهم قاؿ ا﵀ عز ك جػل ك مػن يتػولهم مػنكم فانػه مػنهم ك مػن اسػتوحش مػنهم ك
استوحشوا منه دؿ علي اف الرجل هو انساف الف الناس بهائم قطعػا ك البهيمػة تنفػر عػن
االنساف ك االنساف ينفر من البهيمة لعدـ المجانسة.

فص :اعلم اف االزؿ جل جالله هو االحد اي الفعليػة المحضػة بػال نهايػة فهػو

كجود صرؼ ك الجل ذل كجب كجودق ك امتنع عدمه فلو لميمتنػع عدمػه امكػن ك
اذا امكن عدمه امكن كجودق فاذا امكنا امكن تعقل كجودق ك عدمه ك العقل اليتعقػل
ما ليس بموجود ك لو امكانا فامكاف عدمه موجػود فػي الخػارج ك امكػاف العػدـ هػو
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امكاف الوجود فاذا كاف ممكنا مسبوقا باالمكاف فكاف مركبا من فعليػة ك قػوة ال فعليػة
محضة ك كاف كساير الخلق فما سواق ممكن مسبوؽ بامكانه ك امكانه صلوح كجودق
ك قوة كجودق ك هو في االمكاف معدكـ عدـ الكوز في الطين ك الحركؼ فػي المػداد
ك ليس فيه تميز بين زيد ك عمرك ك نبي ك شيطاف ك انسػاف ك حيػواف ك نبػات ك جمػاد
ابدا فهو اي االمكاف امر كحداني متشاكل االجزاء ك هو صلوح ما برز منه فاذا ما فيػه
اليخرج بنفسه الي عرصة الفعلية ك ليس شيء مػن قػواق اكلػي بػالخركج مػن شػيء
اخر ك نسبة الكل الي الفعلية علي حد سواء فلػوال مػرجح خػارجي ف علػي لميخػرج
شيء منه الي عرصة الفعلية ابدا ابدا ك البد ك اف يكوف المػرجح الخػارجي موجػودا
بالفعل فلو كاف هو ايضا بالقوة لكاف عدما ك المعدكـ غير المميز اليوجد ما سواق من
المعدكمات ك هذا هػو شػرح مػا ركي فػي االسػتدالؿ علػي الصػانع انػ ماكونػت
نفس ك الكون همن هػو مثلػ اي انػ حػين لمتكػن ماكونػت نفسػ ك لمتخػرج
نفس من عرصة القوة الي الفعلية ك الكون همن كػاف معػدكما ك بػالقوة مثلػ فالبػد
في اخراج من القوة مػن موجػود بالفعػل ك هػذا اكضػح االدلػة علػي اثبػات الصػانع
الموجود قبل كجود مصنوعه ك ابينها اليقدر احد علي جحودق فهذا شأف كل معدكـ.
فاذا عرفت ذل فاعلم اف الموجػد المخػرج للشػيء مػن العػدـ الػي الوجػود
يجب اف يكوف فاضال في جهة ما يريد اف يوجدق فلو كاف ناقصػا فػي تلػ الجهػة اك
تاما غير كامل فاضل لميقدر علي ايجاد المعدكـ ك ذلػ اف الموجػودات علػي ثلثػة
اقساـ :قسن منها موجود في ساير الجهات غير اف الجهة المقصودة بعػد فػي قوتػه
لمتخرج الي عرصة الفعلية كالخشب الموجود ك النار فيػه بػالقوة يمكػن اف تخػرج
الي عرصة الفعلية فهذا الخشب اليمكنػه االضػاءة ك االنػارة ك اليقػدر علػي اخػراج
منير من العدـ الي الوجود بالبداهة فاليصػلح للصػناعة ك قسن منهػا موجػود ك فيػه
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الجهة المقصودة بالفعل ك لكنها ضعيفة ك ليس له فضل ك كماؿ ك نشر في غير حدها
لضعف سر االحدية فيه في تل الجهة كالجمرة فذل ايضا عاجز عن التصرؼ في
الفير ك تكميل الفير البتة ك قسن منها لطيفته اي سر االحديػة فيػه فاضػلة فػي تلػ
الجهة فتكوف موجودة في ذاتها ك لها احدية تظهر بها في غيػر حػدها الػذاتي ايضػا ك
هو حد الكماؿ الثاني ك الوجود الثاني ك تمثل العالي ك توصيفه نفسه لفيرق كالشػعلة
ك ذل اف االحد هو ما اليقف علي حد فاف كاف حقيقيا فاليقػف فيمػا اليتنػاهي بمػا
اليتناهي ك اف كاف اضافيا فعلي حسبه فالماء اليقف في امواجه ك المداد في حركفػه
ك هكذا بالجملة الجهة الفاضلة هي مػا فيػه سػر االحديػة الصػانعية بالفعػل ك الجهػة
التامة هي ما فيه سػر الصػنع بالفعػل ك الجهػة الناقصػة مػا فيػه سػر المصػنوع بالفعػل
فالموجود بالفعل الصانع للشيء المخرج له من العدـ الي الوجػود يجػب اف يكػوف
في تل الجهة المقصودة موجودا فاضال احديا ذا صنع ك فعل ك تأثير ك مثاؿ ينتشػر ك
ينبسط علي القوابل ك يقع علي امكانها ك يفوص في اعماقها حتي يصل الػي اجزائػه
المستعدة فيقوي ما فيها من جنسه ضعيفا ك يضعف ما فيها من ضػدق شػيئا بعػد شػيء ك
ذل اف هذا االمكاف لػيس بػامر احػدي بسػيط ك انمػا هػو مركػب مػن الطبػايع العامػة
الشايعة بحسب مقامه ك البد فيه من اختالؼ االجزاء اللهم اال االمكػاف االكؿ الػراجح
فليس فيه اختالؼ اجزاء اال انه بكله كاف صالحا لقبوؿ الوجود الراجح فصار كمػا هػو
ك اما ساير االمكانػات فهػي علػي حسػب اختالفهػا مختلفػة االجػزاء متفاكتػة القابليػة
لزيادة الكثرة فيها حتي اف منها التراب المشهود في اختالؼ اجزائه بالجملة لمػا كقػع
مثاؿ الفاضل الكامل علي ارض قابلية االمكاف تربي ك تكمل اشد اجزائهػا اسػتعدادا ك
غلب عليه شكل ذل المثاؿ ك طبعه ك صفته ك صبفه فخرج الػي عرصػة الفعليػة شػيء
كذل الموجود الصانع بزيادة ما حمله من اصػباغ تلػ االرض ك شػكلها اف كانػت ك
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اف كانت بيضاء نقيػة فيخػرج كػذل الموجػود الصػانع كمػا اذا اخػذت مػراة صػافية
بقرب الشعلة.
بقي شيء ك هو انه البد ك اف يكوف فضل الصانع من عرصة االمكاف ك مصاقعه
حتي يمكن لالمكاف االنفعػاؿ منػه ك يمكػن لػه الفعػل فيػه بػال كاسػطة ك اال لميقػع
التكميل ك التكمل البتة ك لميوجد بفضل الصانع االكؿ شيء ك بقي ايضا شػيء اخػر
ك هػػو انػػه اف كػػاف االمكػػاف بعيػػد االسػػتعداد ك القبػػوؿ يحتػػاج اكال الػػي التمكػػين ك
التقريب ليسػتعد نحػو القبػوؿ مػن فضػل الفاضػل ك ذلػ ممكػن بػاجزاء منفعلػة ك
كجودات مستخرجة متكملة فهي انسب االشػياء بهػا ك اصػواتها اجهػر بالنسػبة الػي
اذاف تل االجزاء ك انوارها اظهر بالنسبة الي اعينها فيجب اكال اقترانها بهػا لتقريػب
البعيد ك تليين الشديد ك تخفيف الثقيل ك التهبئػة ك الترقيػق ك الحػل ك التصػفية حتػي
يقبل االثر من الفاضل كما ينبفي االتري انػ لػو مكنػت النحػاس ك اعددتػه بتليػين
صالبته ك ازالة اكساخه ك ظله ك تبييضه ك ازالة رايحته ك نتانته ثم القيت عليػه اكسػير
البياض انفعل ك قبل اكثر ك احسن حتي اف النحاس غير المنق ٰي اليكاد يقبل ك اف قبل
اليكاد اف يكوف فضة تامة ك اف كاف قبل عشر منه من الواحد مثال ك اما المنقػي فلعلػه
يقبػػل المائػػة منػػه مػػن الواحػػد السػػتعدادق ك قربػػه مػػن المػػؤثر فتلػ التنقيػػة ليسػػت
باالكسير ك انما هي بمعدات خارجيػة ك امػالح ك صػوابين غاسػلة داخلػة خارجػة ك
دخولها بتشاكلها ك تجانسها البتػة ك خركجهػا ببينونتهػا البتػة ك انمػا الصػانع الكامػل
اليكوف بالفتح قبل اف يمكن لبعد المناسبة.
اليكوف قبل اف يمكن الف االمكاف
ه
ك لو عرفت هذق الكلمات العجيبة الفريبػة عرفػت اف الوجػودات ك الفعليػات
الشرعية ك االخالؽ الزكية ك الصور المستقيمة الحسنة الكامنة فػي كجػود االناسػي
الكونية الذين هم امكاف الصور الشرعية التخرج الي عرصة الفعليػة مػن غيػر مػؤثر
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خارجي ك ذات اكلئ االناسي هي بنفسها االمكاف المتساكي فالتقدر اف تخرج من
انفسها شيئا من تلػ الوجػودات المتسػاكية ك البػد لهػا مػن كامػل فاضػل فػي تلػ
الجهات خارجي ك هو كجود النبي ك الحجة المعصوـ من عند ا﵀ جل جالله ك البػد
بينهم ك بين شيعتهم الضعفاء من ممكنين م عدين مقربين من التأثر ك هم الكمػل مػن
شيعتهم فهم القري الظاهرة الواقعة المجعولة بينهم ك بين القري التي بػارؾ ا﵀ فيهػا
ك صارت قري النها بصفاء قابليتها صارت قري كما اف المباركات قري ثم قػدر ا﵀
فيها السير للتمكن ك االستعداد ك التقرب فالبد ك اف يسيركا فيها ليالي ك اياما امنين ك
سيرهم هذا هو رياضتهم ك عبادتهم ك اشد اعمالهم ك اكملهػا كيػف ال ك قػد عرفػت
في ما سبق اف من خرج من بيته ليلتمس بابا من العلم لينتفع بػه ك يعل مػه غيػرق كتػب
ا﵀ له بكل خطوة عبادة الف سنة صيامها ك قيامها ك انزله ا﵀ منزلة سػبعين صػديقا ك
كاف خيرا له من اف يكوف له الدنيا كلها فجعلها في اآلخرة ك اعطػاق ا﵀ بكػل حػرؼ
مدينة في الجنة ك له بكل قدـ ثواب شهيد من شػهداء بػدر ك كتػب لػه بكػل شػعرة
علي جسدق حجة ك ذل في مسئلة كاحدة ك اف تعل م بابا من العلم كاف افضػل مػن اف
يصلي الف ركعة تطوعا فبالبداهة السير في القري الظاهرة افضل العبادات ك اعظػم
المجاهدات فاف ذل تكمل بكامل ك ساير الحركات حركػة النػاقص فػي نقصػانه ك
هي التنفع اال بعلم ففي الحقيقة جميػع تلػ المثوبػات تمثيػل ك ال نسػبة بػين طلػب
العلم ك العبادة ابدا فطلب العلم ساعة كاحدة بل خطوة كاحدة في طلب العلم افضػل
من اف تعمر عمر الدنيا ك تصلي ليله ك تصوـ نهارق ك التنطق اال بقراءة القراف ف هان ٰي ك
ان ٰي ك ذل انه لميجر عادة ا﵀ في تكمل ناقص من ذات نفسه ك حدكث اثر من غير
مؤثر ك المؤثر هو صاحب الشرع ك االمر ك الحكم ك البد من تمكين القوابل بكملي
شيعتهم ك بالفي مواليهم المتبعين ك بفير التمكين اليتعلق بهم التػأثير البتػة االتػدري
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اف كل فاعػل يجػري فعلػه علػي شػكله ك مثلػه فالنػار تسػخن ك الػثلج يبػرد ك هكػذا
فالناقص حاؿ نقصانه افعاله ناقصة النها اشػباحه بػل هػي اضػعف منػه بسػبعين مػرة
فكيف تصير هذق االفعاؿ سبب ترقي الناقص ك كيف تستخرج صورة الكماؿ بهػذق
االسباب الناقصة من القوة الي الفعلية قل كل يعمل علي شاكلته هذا ك افعػاؿ العبػاد
كلها انفعاليات ك االنفعاالت الناقصة اما من قصور القابل اك قصور الفاعػل فػاف كػاف
الفاعل قاصرا كيف يستخرج من امكاف العبد صورة كماؿ بفاعػل قاصػر ك اف كػاف
القابل قاصرا فكيف يكمل من ذات نفسه ما لميكملػه غيػرق فثبػت احتياجػه بفاعػل
مكمل خارجي ك هو المطلوب هذا ك ذل من المجربػات المشػهودة لكػل احػد اف
المجانس يتكمل بالمجانس الكامل ك يتقوي مكنوف قواق به حتي اف الشاة تطفر من
النهر اذا رأت شاة اخري تطفر ك تميل اينما تميل مجانستها البتة ك االنساف يكتسػب
الجود من معاشرة الجواد ك البخل من معاشػرة البخيػل ك اللػؤـ مػن معاشػرة اللئػيم ك
الشجاعة من معاشرة الشجاع ك الجبن من معاشرة الجباف ك ذل بي ن ظػاهر فكػذل
االنساف يتكمل بمعاشرة الكامل ك يكتسب االخالؽ الزكية بمعاشػرة ذي االخػالؽ
الزكية ك يكتسب العلػم بمعاشػرة العػالم ك الزهػد بمعاشػرة الزاهػد ك هكػذا ك هػذا
االكتساب اعظم مما يستفيدق الرجل من االمػر ك النهػي االتػري كعػظ غيػر المػتعظ
ليس له موقع في قلوب الناس ك اما كجود المتشرع ك مداكمته علػي التشػرع ك رؤيػة
الناس له تميلهم الي التشرع اعظم ك اعظم ك هذا معني قوؿ الصادؽ

كونوا دعػاة

الي انفسكم بفير السنتكم ك قوله كونوا دعاة للناس بفير السنتكم ليركا منكم الورع
ك االجتهاد ك الصلوة ك الخير فػاف ذلػ داعيػة بالجملػة المػرء علػي ديػن خليلػه ك
مكتسب من جليسه ك عن اميرالمؤمنين

الينبفي للمرء المسلم اف يؤاخي الفاجر

فانه يزي ن له فعله ك يحب اف يكوف مثله ك عن ابيالحسػن
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قػاؿ قػاؿ عيسػي بػن

مريم

اف صاحب الشػر يعػدي ك قػرين السػوء يػردي فػانظر مػن تقػارف ك عػن

النبي

ثلثة مجالستهم تميت القلب الجلوس مع االنذاؿ ك الحديث مع النسػاء ك

الجلوس مع االغنياء ك عن النبي

المرء علي دين خليله ك قرينه ك ركي انػه قػاؿ

لقمن البنه يا بني التقرب فيكوف ابعد ل ك التبعد فتهاف كل دابة تحب مثلها ك اف
ابن ادـ يحب مثله ك التنشر بزؾ اال عند باغيه كما ليس بين الذئب ك الكبش خل ة
كذل ليس بين البار ك الفاجر خل ة من يقترب من ا لزفت يعلق به بعضه كذل من
يشارؾ الفاجر يتعلم من طرقه من يحب المراء يشتم ك مػن يػدخل مػداخل السػوء
يتهم ك من يقارف قرين السوء اليسلم ك من اليمل لسانه يندـ ك عن ابيجعفر

يا

صالح اتبع من يبكي ك هو لػ ناصػح ك التتبػع مػن يضػحك ك هػو لػ غػاش ك
ستردكف الي ا﵀ جميعا فتعلمػوف ك عػن علػي

قػاؿ رسػوؿ ا﵀

انظػركا مػن

تحادثوف فانه ليس من احد ينزؿ به الموت اال مث ل له اصحابه الي ا﵀ اف كانوا خيارا
فخيار ك اف كانوا شرارا فشرار ك ليس احد يموت اال تمثلت له عند موته ك ركي انه
قالت الحواريوف لعيسي بػن مػريم

يػا ركحا﵀ مػن نجػالس قػاؿ جالسػوا مػن

يذكركم ا﵀ رؤيته ك يزيد في علمكم منطقه ك يرغبكم في اآلخرة عمله ك ركي انه
سئل رسوؿ ا﵀

اي الجلساء خير قاؿ من يذكركم ا﵀ رؤيته الخبر كما مر ك عػن

الرضا

من استفاد اخا في ا﵀ اسػتفاد بيتػا فػي الجنػة ك عػن ابيعبػدا﵀

النبي

مااستف اد امرؤ مسلم فائدة بعد االسالـ مثل اخ يسػتفيدق فػي ا﵀ ثػم قػاؿ

ابوعبدا﵀

قػاؿ

التزهدكا في فقراء شيعتنا فاف الفقير ليشفع يوـ القيمة في مثل ربيعة

ك مضر ثم قاؿ يا فضل انما سمي المؤمن مؤمنا النه يؤمن علي ا﵀ فيجيز امانه ثم قاؿ
اماسمعت ا﵀ يقوؿ في اعدائكم اذا رأكا شفاعة الرجل منكم لصديقه يػوـ القيمػة
فما لنا من شافعين ك ال صديق حميم .
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بالجملة المعاشرة مكسبة شديدة ك مؤثرة عظيمة فهي مكملة للمرء ك ممكنػة
لقابليته ك بدكنها اليكاد يتمكن قابليته للتأثر من العالي ابػدا االتػري اف ا﵀ سػبحانه
كيف اجري حكمته ك خلػق بػين العػرش ك الكرسػي الفػاعلين ك االرض المفعولػة
ممكنات ك هي السموات المخلوقة من اشعة الكرسي فهػي ت عػد االرض ك تصػلحها
الف يتعلق نفس الكرسي ك تصير انسانا ك لوال تمكين السموات لػالرض لماناسػبت
اشعة الكرسي ك انوارق حتي تنفعل منها فهي اي السػموات بمنزلػة القػري الظػاهرة
بين القػري المباركػة التػي هػي العػرش ك الكرسػي ك بػين االرض التػي هػي مقػاـ
الضعفاء ك كذل جعل ا﵀ تعالي بين اؿمحمد

الذين هػم مػن اعػالي الوجػود ك

بين الشيعة الضعفاء علماء هم خزنة علومهم ك مستودع اسرارهم ك عرفاء بمراداتهم
كما قاؿ ابػوجعفر

نحن خزاف ا﵀ فػي الػدني ا ك اآلخػرة ك شػيعتنا خزاننػا انتهػي

فاكلئ العلماء هم المجانسوف مع الرعية الضعفاء الممكنوف قابليتهم لالستفادة مػن
اؿمحمػػد

فػػي زمػػاف ظهػػورهم ك غيػػابهم ك لػػوال اكلئػػ لمينتفػػع احػػد مػػن

اؿمحمد

لبعد المشاكلة ك المناسبة االتري اف صػبيا اذا رأي كبيػرا يصػنع صػنعة

اليميل الي تل الصنعة ك اليحتمل في نفسه انه يقدر علي ذل ك لعله يري تل من
خواص الكبار اما اذا رأي صفيرا مثله يعمل عمال يميل اليه ك يظن انه ايضا يقدر عليه
ك يكتسب منه فهكذا اذا رأت الضعفاء بعػض الشػيعة الػذين هػم فػي عرضػهم علػي
صفة يظنوف انهم قادركف عليها فيميلوف الي العمل بهػا فػاذا داكمػوا صػاركا مػثلهم ك
قاموا مقامهم ك استعدكا لما يستعدكف له ك يتعلق بهم مػا كػاف يتعلػق بهػم مػن الحجػة
فيودع فيهم ما كاف يودع فيهم ك انما مثل هؤالء الضعفاء عند االقوياء مثػل الضػوء مػن
الضوء االتري اف الدهن مايع مركب من العناصر ك النار فيه بالقوة اذ ليس فيػه نػار بينػة
فاذا قربته مػن جمػرة اك سػراج طػرح حرارتػه التػي هػي مثالػه عليػه اي علػي الػدهن
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ففاصت فػي اعماقػه فلمػا كانػت الحػرارة مائلػة الػي االنبسػاط ك االنتشػار بطباعهػا ك
تعلقت بالدهن اذا غلبت مالت الي االنبساط ففرقت اجزاء الدهن ك رققتػه ك هبأتػه ك
جعلته قريبا من جسم النار في اللطافة فاستعد لما يستعد له جسم النار ك قػوت الحػرارة
ما فيه من االجزاء النارية ك احالت اجزاءق الي النار ك جففت رطوباتػه المطفيػة للنػار ك
سخنته بطرد البركدات حتي ظهر عليػه النػار ك اشػتعل ك صػار مثػل السػراج االكؿ ك
صار عرش استواء النار الفيبية كالسراج االكؿ ك لوال مماسة هذق النار الظػاهرة التػي
هي السراج االكؿ الذي هو القرية الظاهرة بين االدهاف ك بين القرية المباركػة التػي
هي النار الفيبيػة لماناسػب الػدهن المرطػوبي السػياؿ المػايع البػارد النػار الفيبيػة ك
الحكاها ك ال دؿ عليها فالسراج االكؿ يمكن قابلية الدهن حتي يصير قػابال فيشػتعل
النار الفيبية فيه فكملوا الشيعة كثر ا﵀ امثالهم هم السرج الموقدة المشتعلة ك جعلهم
ا﵀ ممكنة قوابل الضعفاء حتي يطػردكا عػنهم االعػراض ك يزيلػوا عػنهم االمػراض ك
يصفوا قوابلهم عن الكدكرات حتي يبلفوهم مبالغ انفسهم ك يسوكهم في االستعداد
بانفسهم فاذا صاركا مثلهم صاركا قابلين لما كػاف الكملػوف قػابلين لػه فحكػوا انػوار
الحجج ك اشتعلوا باسمائهم ك صفاتهم ك انوارهم ك قػاموا مقػامهم فػي االداء ال فػرؽ
بينهم ك بينهم اال انهم عبيدهم فهم سالـ ا﵀ عليهم اذا تكلموا تكلموا عػن انفسػهم ك
ه ؤالء اذا تكلموا رككا عن امامهم ك حكوا عنه قاؿ

اعرفػوا منػازؿ شػيعتنا بقػدر

ركايتهم عنا فهم اي الشيعة علي درجات ك مراتب علػي حسػب الركايػة ك الحكايػة
الناشئة من صفاء قوابلهم ك كدكرتها فافهم.

فص :هنا شبهة عظيمة تعرض لمنتحلي الحكمة ك العرفاف غيػر المسػتكملين

ك هي اف الحجج

قد نزلوا الي مقاـ البشرية ك الجسمانية فراهم الناس كما يػري

بعضهم بعضا ك عاشركهم كمعاشرة بعضهم بعضا فهم قد جانسوا سػاير الرعيػة فػي
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البشرية ك هم كاملوف مكملوف من كل جهة فمع كجودهم اي حاجة الػي كامػل مػن
الشيعة ك يمكن االكتفاء بهم كما كاف النػاس يأخػذكف عػن النبػي ك االئمػة

فػي

زمنهم من غير حاجة الي غيرهم ك هذق شبهة عظيمة عرضت لهػم الجػل عػدـ اخػذ
المسئلة عن اهلها.
فاقوؿ ك ال قوة اال با﵀ ال شػ انهػم سػالـ ا﵀ علػيهم قػد مػاثلوا الرعيػة لقولػه
تعالي انا بشر مثلكم ك المماثلػة تتحقػق فػي النػوع ك لػيس المػراد انػا بشػر مثػل
اشخاصكم الستلزامه التضاد فػاف مػن االشػخاص ابػيض ك احمػر ك مػنهم صػحيح ك
مريض ك منهم سفيه ك حليم ك منهم عالم ك جاهل ك منهم ناقص ك كامل ك منهم عادؿ
ك فاجر فليس المراد المشابهة في الشخص ك انما المراد المماثلة في نوع االنسػاف ك
المماثلة في النوع ليست توجب المشاكلة ك التقارب في الشكل فهم لكونهم اكؿ ما
خلق ا﵀ ك اشرؼ ما برأ ا﵀ في جميع العوالم اشرؼ من اهل ذل العػالم ك الطػف ك
اصفي ك اكمل ك اكبر ك اجل ك اقوي ك انبل من جميع افراد البشػر بحيػث اليفػوقهم
فائق ك اليسبقهم سابق ك اليلحقهم الحق ك اليطمع في ادراكهم طامع ففػي حػديث
طارؽ بن شهاب عن اميرالمػؤمنين

االمػاـ المطهػر مػن الػذنوب المطلػع علػي

الفيوب االماـ هو الشمس الطالعة علي العباد باالنوار فالتناله االيدي ك االبصار الي
اف قاؿ فهم رأس دايرة االيماف ك قطب الوجود ك سماء الجود ك شرؼ الموجود الي
اف قاؿ مطهر من الذنوب مبرؤ من العيوب مطلع علي الفيوب ظاهرق امر اليمل ك
باطنه غيب اليدرؾ كاحد دهرق ك خليفة ا﵀ فػي نهيػه ك امػرق اليوجػد لػه مثيػل ك
اليقوـ له بديل فمن ذا يناؿ معرفتنا اك يعػرؼ درجتنػا اك يشػهد كرامتنػا اك يػدرؾ
منزلتنا حارت االلباب ك العقوؿ ك تاهت االفهػاـ فيمػا اقػوؿ تصػاغرت العظمػاء ك
تقاصرت العلماء ك كل ت الشعراء ك خرسػت البلفػاء ك لكنػت الخطبػاء ك عجػزت
﴿﴾255

الفصحاء ك تواضعت االرض ك السماء عن كصػف شػأف االكليػاء ك هػل ي عػرؼ اك
يوصف اك يعلم اك يفهم اك يدرؾ اك يمل من هو شػعاع جػالؿ الكبريػاء ك شػرؼ
االرض ك السماء جل مقاـ اؿ محمد عػن كصػف الواصػفين ك نعػت النػاعتين ك اف
يقاس بهم احد من العالمين الي اف قاؿ ك االماـ يا طارؽ بشر ملكي ك جسد سماكي
ك امر الهي ك ركح قدسي ك مقاـ علي ك نور جلي ك سر خفي فهو ملكي الذات الهي
الصفات زايد الحسنات عالم بالمفي بات الي اف قاؿ فهم سر ا﵀ المخزكف ك اكلياؤق
المقربوف ك امرق بين الكاؼ ك النوف الي اف قاؿ فهػم الكواكػب العلويػة ك االنػوار
العلوية المشػرقة مػن شػمس العصػمة الفاطميػة فػي سػماء العظمػة المحمديػة ك
االغصاف النبوية النابتة في الدكحة االحمدية ك االسرار االلهية المودعة في الهياكل
البشرية ك في حديث عبدالعزيز عن الرضا

االماـ كالشمس الطالعة للعالم ك هي

في االفق بحيث التناله االيدي ك االبصار الي اف قاؿ االماـ كاحد دهرق اليدانيه احد
ك اليعادله عالم ك اليوجد منه بدؿ ك ال له مثل ك ال نظير الي اف قاؿ فمن ذا الذي يبلغ
معرفة االماـ ك يمكنه اختيػارق هيهػات هيهػات ضػلت العقػوؿ ك تاهػت الحلػوـ ك
حػػارت االلبػػاب ك حس ػ رت العيػػوف ك تصػػاغرت العظمػػاء ك تحيػػرت الحكمػػاء ك
تقاصرت الحلماء ك حصرت الخطباء ك جهلت االلب اء ك كل ػت الشػعراء ك عجػزت
االدباء ك عييت البلفاء عن كصف شأف من شأ نه اك فضيلة من فضائله فأقرت بالعجز
ك التقصير ك كيف يوصف اك ينعت بكنهه اك يفهم شي ء من امرق اك يوجد من يقوـ
مقامه ك يفني غناق ال كيف ك ان ٰي ك هو بحيث النجم من ايدي المتناكلين ك كصػف
الواصفين الي غير ذل من االخبار المتواترة الدالة علي ارتفاع مقامهم عن كصػف
الواصفين ك نعت الناعتين ك ادراؾ المدركين فهم ك اف كػانوا فػي الهياكػل البشػرية
اال انهم اسرار ربانية ك مثلهم فػي البشػرية العػرش فػي الجسػمانية فمػا يفنػي كػوف
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العػرش جسػما المخلػوقين مػن التػراب ك ايػن التػراب ك رب االربػاب ك ان ػ ٰي ينالػه
ايديهم اك يدركه اعينهم اك يمكنهم االنتفاع منػه فاالمػاـ ك اف كػاف بشػرا اال انػه فػي
اعلي درجات البشرية ك ارفع مقامات االنسانية ك ال مناسبة بينػه ك بػين سػاير الرعيػة
ممن اليليهم فػي المقػاـ ك اي عجػب فػي مػا قلنػا ك مػن البػين اف رجػال مػن السػوقة
اليناسب العالم النحرير الفاضل ك الولي الزاهد الكامل ك اليستأنس به ك الينتفع من
صحبته ك اليقدر علي الصبر معه ك المماشاة معه يومػا كاحػدا فكيػف يناسػب سػاير
الناس االماـ الذي هو في اعلي مقامات الكماؿ ك هو اكؿ ما خلق ا﵀ في كػل رتبػة ك
اكضح من ذل اف الصبي يستأنس بالصبي ك اليكاد يقدر اف يجػالس كالديػه فضػال
عن غيرهما ك لو حبساق معهما لخمل ك صار مكركبػا مفمومػا حزينػا حصػيرا ك يمنػع
نماق ك نضارته البتة كل ذل انه اليطيق حرارة تأديب الوالػدين ك ادبهمػا ك البػد لػه
من اف يالعب اقرانه حتي يعػيش فرحػا ناضػرا ك كػذل الرجػل الػداني اليقػدر اف
يماشي الكامل فانه يحترؽ من نار ادبه ك زهػدق ك يفسػد ك يسػتولي عليػه الجنػوف ك
المرة ك البد له من اف يجالس اقرانه ك يحاكي امثاله حتي ينمو ك يعػيش ك اصػل سػر
ذل اف البني مركبة في هذا العالم من اصوؿ ك فضوؿ ك البد في بقائهػا مػن االمػداد
لكل منهما فلو مشي االنساف بالكلية بمقتضي الفضػوؿ فسػد مزاجػه ك بنيتػه ك بطػل
اصوله بالكلية ك هػو خػالؼ الحكمػة ك لػو مشػي بمقتضػي االصػوؿ بالكليػة ك فيػه
الفضوؿ الضمحل ك تالشي ك فسد ك البد من االمداد لكػل مػن االصػوؿ ك الفضػوؿ
اكال حتي انه لو كاف فضوله اكثر من اصوله البد من تكثيػر امػداد الفضػوؿ ك تقليػل
امداد االصوؿ اكال ثم التدرج في تقليل الفضػوؿ ك تكثيػر االصػوؿ شػيئا بعػد شػيء
حتي اليحس بنيته بذل ك يتعػود لتػرؾ الفضػوؿ ك االخػذ باالصػوؿ ك الجػل ذلػ
يترؾ الطفل الذي فضوله اكثر من اصوله حتي يلعب بمقتضي فضوله سبع سنين ثػم
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يؤخذ بالتاديب قلػيال قلػيال حتػي يقػل فضػوله ك يكثػر اصػوله االتػري اف الزجاجػة
الساخنة اذا القيت في الماء البارد انكسرت ك اما اذا بردتها شػيئا بعػد شػيء تعػودت
ثم اذا القيتها في الثلج ماانكسرت البتة ك الطالع من الحماـ الحار اذا اصاب بدنه ريح
بارد استحصف بدنه ك اما اذا تعود شيئا بعد شيء ك القي البػرد بالتػدريج ماتضػرر ك
مشي في الثلج ك كذل اليمكن دفع الفضػوؿ مػن البنػي مػرة كاحػدة ك امػا اذا كػاف
بالتدريج يمكن دفعها بحيث يعيش سالما ك كذل بني هذا الناس فيها فضوؿ كثيرة
فلو عاشرت الكامل الذي اليمد اال االصوؿ لهل في اسرع كقت ك لػو امػد الكامػل
الفضوؿ لكاف نقصا فيه ك ذل كأب ركض مع الطفل ك لعب بالتراب ك الدكارات ك
الل عب فذل نقص في االنساف العاقل ك يعد من المجانين فلػو بنػي الكامػل علػي اف
يمد فضوؿ الناس لزمه مػداهنات ك ارتكابػات للمكركهػات ك المعاصػي ك رخػص
منكرة ك ذل نقص في حقه ك اف اخذ الناقص علي مر الحق لميطق ك فسد مزاجػه ك
تالشي بنيته فالجل ذل اليسع الناقص اف يماشي ك يسال الكامل ابػدا فالبػد ك اف
يكوف بين الخصيصين ك العواـ كسائط يتدرجوف في السلوؾ معهم حتي يترقوا شػيئا
بعد شيء ك انت لو ادركت ما ذكرت من م ر الحكمة لعرفت سر سكوت االكصػياء
سالـ ا﵀ عليهم ك غلبة دكلة الباطل فاف بنية العالم التطيق حكمهم ك شمس تػأديبهم
ك البد من عركض هذا الفيم المتراكم ك حيلولته بيػنهم ك بينهػا حتػي يشػرؽ نورهػا
عليهم من كراء حجػاب شػيئا بعػد شػيء ك ترقػق الحجػاب ك تكشػط النقػاب حتػي
تطيقوا رؤية شمس كجودهم سػالـ ا﵀ علػيهم حتػي انػه لػو لميفصػب خالفػتهم ك
لميفلب دكلة الباطل لدؿ علي بطالف الحكمة ك بطػالف امػر االكصػياء نعػوذ بػا﵀ ك
هػػذا الفصػػب ك غلبػػة الباطػػل هػػو الػػدليل علػػي اشػػتداد نػػور هػػدايتهم ك علػػو مقػػاـ
اؿمحمد

ك كماؿ حقيتهم ك غاية حكمتهم سالـ ا﵀ علػيهم فػاذا البػد ك اف يكػوف
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بين الناقصين ك بينهم كسائط عديدة ك ذل ما ابانػه ا﵀ عزكجػل فػي كتابػه ك قػاؿ ك
جعلنا بينهم ك بين القري التي باركنا فيها قري ظاهرة ك قدرنا فيها السير سػيركا فيهػا
ليالي ك اياما امنين ك قد علمت ما ركي في تفسيرها اف القري المباركة هم سالـ ا﵀
عليهم ك القري الظاهرة حملة علومهم ك يقوؿ الجبار جل جالله ك قدرنا فيها السير
فذل هو مقتضي التقدير علي نهج الحكمة ك الصػواب ك تقػديم الجػار يفيػد الحصػر
يعني اليمكن السير في القري المباركة ك انما المقدر السير فيهػا خاصػة ثػم امػر علػي
مقتضي الحكمة ك التقدير سيركا فيها ك حكم فاليجوز التخلػف عنػه بػل اقػوؿ اف
القري الظاهرة متعددة ك هي ست قري قريػة النجبػاء الجػزئيين ك النقبػاء الجػزئيين ك
النجبػػاء الكليػػين ك النقبػػاء الكليػػين ك قريػػة االركػػاف ك دكف اكلئػػ جميعػػا العلمػػاء
الظاهريوف ثم االخواف من ساير المؤمنين ك اليقدر الناقص في اكؿ سػيرق علػي السػير
في القرية العلياء ما لميقطع الدنيا ك لميػدخل فيهػا ك لميصػر مػن اهلهػا ك مػن البػين اف
فضوؿ كل قرية دنيا ك اعراضها اكثر مػن العليػاء ك امػدادق للفضػوؿ ك االعػراض اكثػر
فالناقص ذك الفضوؿ يمكنه اكؿ مرة اف يسير في الدنيا حتي يقل فضوله ك يساكيها فػي
الدرجة فاذا ساكاها اطاؽ السير في سػابقها فيسػير حتػي يقػل فضػوله ك يفلػب اصػوله
حتي يساكيها ك غاية قوة كل قرية اف يكمل الناقص حتي يجعله مثله ال ازيد فلو سػايرق
الناقص صار مثله ك بلغ مقامه ثم يسايراف معا في القرية العليػاء ك هكػذا ك ذلػ تقػدير
العزيز الحكيم في كل شيء فكيف يقدر االمة الناقصة اف تنتفع من النبي الكامػل اكؿ
كهلة نعم يمكنها المجالسة الظاهرة ك المكالمة الظاهرة ك من الذي بلػغ الكمػاؿ مػنهم
اال االقلين ك قد جالسهم ك كالمهم ك حدثهم ك علمهم ثلثا ك عشػرين سػنة فػبمحض اف
غمض عينه ارتدكا علي اعقابهم اال اربعة منهم اك ثلثة ك قد كاف امر ادناهم بالسػير فػي

اعالهم ك كذل َترقَیَ من ترقَیَ ك ليس االمر بمحض الرؤية العرضية ك اسػتماع كػالـ
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النبي ك الجلوس معه ك انما االمر بالتقارب البػاطني فلػرب مجوسػي كػاف يجلػس مػع
النبي ك سلماف في ابعد مكاف منه فما ظن باقربهم منه هل هو المجوسػي اك سػلماف ك
كذل يسمع ذل المجوسي حديثػه ك يحملػه الػي سػلماف فايهمػا كػاف افقػه بمعنػي
كالمه ك عناية النبي بايهما اشد ك تربيته اليهمػا اقػوي ك لػذل قػاؿ رب حامػل فقػه ك
ليس بفقيه ك رب حامل فقه الي من هو افقه منه أليس اذا كضعت اجرة بقرب السراج
ك مراة بالبعد منه كانت المراة اقػرب منهػا فػال عبػرة بهػذق العشػرة الظاهريػة ك لػيس
المراد بالترقي ك التكمل االسالـ الظػاهري ك اخػذ الحػديث ك مػن الػذي تكمػل فػي
عصرهم اال من اتي البيوت من ابوابها ك سار بمقتضي التقدير الحكمي االلهػي ألػيس
قد ركي في الكافي ليس كل من يقوؿ بواليتنا مؤمنا ك انما جعلوا انسا للمؤمنين ك لػو
كاف الترقي بذل لماكاف المؤمن اقل من الكبريت االحمر فػالمؤمن فػي كػل عصػر
عزيز كاحد بعد كاحد ك هو الذي ترق ٰي في درجات الكماؿ علي حسب تقدير العزيز
الحكيم ك سار في القري المقدر السير فيها ك اتي البيوت من ابوابها.
ك اف قلت فلم لميفسد بني معاشري اؿمحمد

من قوة حرارتهم قلت من

سار فيهم ك من عاشرهم ك انما كانوا يعاشػركف ظػاهرا ك بػالعرض ك اذا خرجػوا مػن
عندق ذهبوا الي قرنائهم ك امثالهم ك سايركهم ك سكنوا اليهم ك متي عزـ عامة النػاس
علي الترقي ك السير ك انما اسلم الناس بلسانهم ثػم ذهبػوا الػي مكاسػبهم ك يعملػوف
بعض االعماؿ الشرعية بابدانهم ك قلوبهم هواء نعم هذا القسم من المعاشرة اليضػر
اذا عاشر االنساف ك لكن كذل الينفع كل النفع اال اف يأتي بالشػركط ففػي الكػافي
عن سالـ بن المستنير قاؿ كنت عند ابيجعفر

فدخل عليػه حمػراف بػن اعػين ك

سأله عن اشياء فلما هم حمراف بالقياـ قاؿ البيجعفر

اخبرؾ اطاؿ ا﵀ بقاؾ لنػا ك

امتعنا ب انا نأتي فمانخرج من عندؾ حتي ترؽ قلوبنا ك تسػلو انفسػنا عػن الػدنيا ك
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يهوف علينا ما في ايدي الناس من هذق االمواؿ ثػم نخػرج مػن عنػدؾ فػاذا صػرنا مػع
الناس ك التجار احببنا الدنيا قاؿ فقاؿ ابوجعفر
مرة تسهل ثم قاؿ ابوجعفر

انما هػي القلػوب مػرة تصػعب ك

اما اف اصحاب محمد

قالوا يا رسوؿ ا﵀ نخػاؼ

علينا النفاؽ قاؿ فقاؿ لهم ك لم تخافوف ذل قالوا اذا كنػا عنػدؾ فػذكرتنا ك رغبتنػا
كجلنا ك نسينا الدنيا ك زهدنا حتي ك هأن ا نعاين اآلخرة ك الجنة ك النار ك نحن عندؾ فاذا
خرجنا من عندؾ ك دخلنا هذق البيوت ك شممنا االكالد ك رأينا العياؿ ك االهل يكػاد
اف نحوؿ عن الحالة التي كنا عليها عندؾ ك حتي كأنا لمنكػن علػي شػيء افتخػاؼ
علينا اف يكوف ذل نفاقا فقاؿ لهم رسوؿ ا﵀

كػال اف هػذق خطػوات الشػيطاف

فيرغبكم في الدنيا كا﵀ لو تدكموف علي الحاؿ التي كصفتم انفسكم بها لصافحتكم
الملئكة ك مشيتم علي الماء ك لوال انكم تذنبوف فتستففركف ا﵀ لخلق ا﵀ خلقا حتي
يذنبوا ثم يستففركا ا﵀ فيففر ا﵀ لهم اف المؤمن مفػتن تػواب اماسػمعت قػوؿ ا﵀
عزكجل اف ا﵀ يحب التوابين ك يحب المتطهرين ك قاؿ اسػتففركا ربكػم ثػم
توبوا اليػه انتهػي فكػذل كػانوا يعاشػركف الحجػج ثػم اذا رجعػوا الػي اشػكالهم
يعودكف الي ما كانوا اليه ك يستمدكف لفضولهم ك اما الذين كػانوا يػدخلوف البيػوت
من ابوابهػا ك يسػيركف فػي السػبيل اي القػري الوسػائط علػي نظػم التقػدير فلميػ
يتفاكت لهم القرب الظاهري ك البعد الظاهري ك اينما كانوا هم االقربوف فعن مهػزـ
االسدي قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

يا مهزـ شيعتنا من اليعدك صوته سمعه ك ال شػحناق

يديه ك اليمتدح بنا معلنا ك اليجالس لنا عائبا ك اليخاصم لنا قاليا اف لقي مؤمنا اكرمه
ك اف لقي جاهال هجرق قلت جعلت فداؾ فكيف اصنع بهؤالء المتشػيعة فقػاؿ فػيهم
التمييز ك فيهم التبديل ك فيهم التمحيص تأتي عليهم سنوف تفنيهم ك طاعوف يقتلهم ك
اختالؼ يبددهم شيعتنا من اليهر هرير الكلب ك اليطمع طمػع الفػراب ك اليسػأؿ
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عدكنا ك اف مات جوعا قلت جعلت فداؾ فاين اطلب ه ؤالء قاؿ في اطراؼ االرض
اكلئ الخفيض عيشهم المنتقلة ديارهم اف شهدكا لميعرفوا ك اف غابوا لميفقدكا ك
من الموت اليجزعوف ك في القبور يتزاكركف ك اف لجأ اليهم ذك حاجة منهم رحموق
لنيختلف قلوبهم ك اف اختلف بهم الدار ثم قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

أنا مدينة العلم ك

علي الباب ك كذب من زعم انه يدخل المدينة ال من قبل الباب ك كذب من زعم انه
يحبني ك يبفض عليا ك عن ابيعبدا﵀

المؤمنة اعز من المؤمن ك المؤمن اعز من

الكبريت االحمر فمن رأي منكم الكبريت االحمر ك عن ابيجعفر

الناس كلهم

بهائم ثلثا اال قليل من المؤمنين ك المؤمن غريب ثلػث مػرات ك قػاؿ ابوعبػدا﵀
البيبصير اما كا﵀ لو أ ني اجد منكم ثلثة مؤمنين يكتموف حػديثي مااسػتحللت اف
اكتمهم حديثا ك عن سدير الصيرفي قاؿ دخلت علي ابيعبدا﵀

فقلػت لػه كا﵀

مايسع القعود فقاؿ ك لم يا سدير قلت لكثرة موالي ك شػيعت ك انصػارؾ كا﵀ لػو
كاف ألميرالمؤمنين ما ل من الشيعة ك االنصار ك الموالي ماطمع فيػه تػيم ك ال عػدي
فقاؿ يػا سػدير ك كػم عسػي اف يكونػوا قلػت مائػةالف قػاؿ مائػةالف قلػت نعػم ك
مائتيالف فقاؿ ك مائتيالف قلت نعم ك نصف الدنيا قاؿ فسكت عني ثم قاؿ يخف
علي اف تبلغ معنا الي ينبع قلت نعم فامر بحمار ك بفل اف يسػرجا فبػادرت فركبػت
الحمار فقاؿ يا سدير تري اف تؤثرني بالحمار قلت البفل ازين ك انبػل قػاؿ الحمػار
ارفق بي فنزلت فركب الحمار ك ركبت البفل فمضينا فحانت الصالة فقاؿ يا سػدير
انزؿ بنا نصلي ثم قاؿ هذق ارض سبخة اليجوز الصلوة فيها فسرنا حتػي صػرنا الػي
ارض حمراء ك نظر الي غالـ يرعي جداء فقاؿ

كا﵀ يا سدير لو كػاف لػي شػيعة

بعدد هذا الجداء ماكسعني القعود ك نزلنا ك صلينا فلما فرغنا من الصلوة عطفت الػي
الجداء فعددتها فػاذا هػي سبعةعشػر ك عػن سػماعة بػن مهػراف قػاؿ لػي عبدصػالح
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ياسماعة أمنوا علي فرشهم ك اخافوني اما كا﵀ لقد كانت الدنيا ك ما فيهػا اال كاحػد
يعبد ا﵀ ك لو كاف معه غيرق الضافه ا﵀ عزكجل اليه حيث يقوؿ اف ابرهيم كاف امة
قانتا ﵀ حنيفا ك لمي من المشركين ففبر بذل ما شاء ا﵀ ثم اف ا﵀ انسه باسمعيل
ك اسحق فصاركا ثلثة اما كا﵀ اف المؤمن لقليل ك اف اهل الكفر لكثير أتدري لم ذاؾ
فقلت الادري جعلت فداؾ فقاؿ صي ركا انسا للمؤمنين يبثوف اليهم ما في صدكرهم
فيستريحوف الي ذل ك يسكنوف اليه ك عن حمراف بن اعين قاؿ قلت البيجعفر
جعلت فداؾ ما اقلنا لو اجتمعنا علي شاة ماافنيناها فقاؿ أالاحدث باعجب من ذلػ
المهاجركف ك االنصار ذهبوا اال ك اشار بيدق ثلثة قاؿ حمراف فقلت جعلػت فػداؾ مػا
حاؿ عمار قاؿ رحم ا﵀ عمار ابااليقظاف بايع ك قتل شهيدا فقلت في نفسي ما شػيء
افضل من الشهادة فنظر الي فقاؿ لعل تري انه مثل الثلثة ايهات ايهات ك عػن علػي
بن جعفر قاؿ سمعت اباالحسن

يقوؿ ليس كل من يقوؿ بواليتنا مؤمنػا ك لكػن

جعلوا انسا للمؤمنين الي غير ذل من االخبار.
فتبين اف المؤمنين السايرين في سبيل ا﵀ علػي منهػاج اؿمحمػد

فػي كػل

عصر قليلوف ك اف اغلب الناس عن الصراط لناكبوف قاؿ ا﵀ تعالي ك ما اكثر الناس
ك لو حرصت بمؤمنين ك قاؿ ك مايؤمن اكثرهم با﵀ اال ك هم مشػركوف ك قػاؿ
اكثرهم اليعقلوف

اكثرهم اليعلموف

ك قليل من عبادي الشكور

ك قليل

ما هم الي غير ذل من اآليػات السػاطعة المنػار فتبػين اف رؤيػة المعصػوـ مػاتفني
عنهم ما لميسلكوا علي منهاج المعصوـ ك هم قد جعلوا لبيػوت علػومهم ابوابػا فمػن
اراد البيوت فليأتها من ابوابها ك هم الذين قدر ا﵀ السير فيهم ك اكجب االخذ عنهم ك
قد عرفت اف لهم ايضا درجات ك ليس للناقصين مناسبة العػاليهم حتػي يسػيركا فػي
االدنين قرية بعد قرية فالبد للسال من االبتداء بقرية تليه فيسير فيها باخػذ العلػم ك
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العمل ك التكمل بالمعاشرة معها ك المالزمة لخدمتها حتي يساكيها ثم يسيراف معػا اك
يسير كحدق في التي تليه ك هكذا علي الترتيب الطبيعي ك ذلػ امػر محتػوـ ك حكػم
معلوـ فمن تخلف عنه لميجر عادة ا﵀ بكماله فهو خارؽ للعػادة ك لػيس بامػانيكم ك
ال اماني اهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ك الجل ذل قلنػا انػه يحتػاج مػع كجػود
شيخ هاد الي رفيق في عرضه حتػي يسػايرق ك اليحتػرؽ بحػرارة االسػتاد ك اف كػاف
مقارنا فاف االستاد كامل تل الرتبة ك هػو ناقصػها فاليطيقػه كمػا ينبفػي نعػم يسػاير
رفيقه في اناء الليل ك النهار ك يردكف الي االستاد كلما اشكل علػيهم ك يسػتهدكنه اذا
ضلوا ك يسألونه اذا جهلوا ك لكن السير معه فال فانهمػا اليطيقانػه ك يفسػد بنيتاهمػا ك
هذا ما اردنا االشارة اليه هنا.

فص :اعلم اف لتحصيل العلم طرقا عديدة نذكر هنا ما يتيسر؛

منه ععععا مػػا هػػو الطريػػق المعػػركؼ الشػػايع بػػين النػػاس ك هػػو اف يبتػػدي بػػتعلم

الحركؼ ثم القراءة ثم علم االلفاظ ثم علم البياف ك المعاني ك البديع ثم علم المنطػق
ثم علم الحديث ك التفسير ك علم االصوؿ ك الفقه ك علم الرجاؿ ك الكػالـ ك الحكمػة
ك امثاؿ ذل مما هو المتعارؼ بين اهػل الزمػاف فػاذا علمػوا ذلػ يسػموف بالعلمػاء
سواء كاف لهم التقوي ك الزهد ك الورع اـ لميكن ك لما كاف قبل ازماننا الدكلة الهػل
الباطل ك كاف الشايع في الػبالد التسػنن ك العلمػاء مػن اهلػه ك كػاف كتػب العلػم مػن
تصانيفهم ك اكتفي الشيعة بها زعما منهم اف العلوـ اللفظية ال دخػل لهػا بالمػذهب ك
انما هي ركاية سنن العرب في تكلمهم ك العلوـ العقلية ايضػا ليسػت بنقليػة تقليديػة
تحتاج الي كتاب ك سنة ك انما يجب اف نتدبر فيهػا بعقولنػا كمػا اخػذكا فػي تعريػف
الحكمة سواء طابق الشرع اـ لميطابق ك امػا الكػالـ ك اف اخػذكا فيػه ذلػ ك لكػنهم
لميفوا به ابدا فال ضير اذا كاف الكتب من تصانيف الخارج عػن المػذهب ك امػا علػم
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المنطق فال دخل له بالمذهب ك يجوز اف يكوف للنصاري ايضا ك كذل ساير العلػوـ
الفريبة اف احتيج اليها نعم اف القراف ك الحديث من ا﵀ ك رسوله ك هما مػن المػذهب
ك اما الرجاؿ فسواء كاف من السنية اـ الزيدية اـ الفطحية اك غيػرهم اليتفػاكت فانهػا
قرائن ظنية اجتهادية فالجل ذل خاضوا في كتب العامة ك اكتفوا بها ك من البػين اف
االنسػػاف فػػي اكؿ دخولػػه فػػي علػػم يكتفػػي بسػػطوح ذلػ العلػػم ك متونػػه ك اليسػػعه
االستدالؿ اال اف يصير ماهرا في ذل العلم ك كاظب عليه ك المقرر في اعصارنا انهم
اليحصلوف مهارة اال في االصوؿ ك الفقه ك قد يتكلموف في الكالـ بكلمػات ك مػنهم
من له مهارة فيه ك اما ساير العلوـ فيأخذكف عن تقليد محض ك يفحصوف فحصػا عػن
بعض المسائل الخالفية بزعمهم فبذل يصير مبني علومهم علي تقليد العامة.
ك اف قيل اف ساير العلوـ نقلية ك اليضر التقليد فيها مع كثاقة النقلة فانها مأخوذة
عن العرب تقليدا قلت ليس االمر بكله كذل بل ثلث كل علم من علوـ االلفػاظ
نقلية ك ركاية تقريبا ك البواقي اجتهادية ك دراية منهم كما هو ظاهر لمن نظر ك تػدبر
ك القوـ ك اف بلفوا مبلغ االجتهاد يقلدكف علماء االلفاظ في درايػاتهم مػن غيػر ركيػة
فاذا اساس علومهم علي التقليد ثم يبنوف عليه البواقي ك السيما اذا قرأكا فػي الكتػب
الكالمية منهم سطحا ك لميكملوق حتي يستدلوا فينتقش في اذهانهم ك سجية النػاس
اذا قرأكا في كتاب تبجيل صاحبه ك تعظيمه ك حسن الظن به كائنا من كػاف ك السػيما
اذا كاف ميتا ك السيما اذا كاف من المتقدمين فيشتد حسن الظن به ك التعظيم له فبذل
فسد كثير من امر العلوـ من حيث اليشعركف حتي انه لػو نطػق امػرء فػي غيػر ذلػ
رجموق بانه قادح في العلماء ك متكلم علي خالؼ االجماع ك يستدلوف علػي بطػالف
قوله بكتب اللفظيين مع انهم من العامة ك يستوجبوف علما ك عمال اتبػاع درايػاتهم اال
قليل من العلماء الكاملين فال المر ا﵀ يعقلوف ك ال مػن اكليائػه يقبلػوف حكمػة بالفػة
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فماتفن النذر عن قػوـ اليؤمنػوف ك هػذق المخالفػة اعظػم ذنوبنػا فػي اخػر الزمػاف ك
يرموننا بانكم قدحتم العلماء ك خرجتم عن االجماع بػل لػو ازري امػرء اليػوـ بعلػم
المنطق مثال رموق بالخركج عن االجماع كما رمػوني بػه ك ازركا علػي ك هػذا سػبيل
اكثر طلبة العلوـ في زماننا هذا فانظر لنفس ك ا﵀ الموفق للصواب.

وّمنهععععا طريقػػة المتقػػين ك اربػػاب اليقػػين ك اصػػحاب القلػػوب ك ذكي العلػػم ك

العمل ك هم لما سمعوا قوؿ ا﵀ سبحانه اف تتقػوا ا﵀ يجعػل لكػم فرقانػا ك قولػه
عزكجل فاتقوا ا﵀ ك يعلمكم ا﵀ ك قوؿ ابيعبدا﵀

العلم مقركف الي العمل

فمن علم عمل ك من عمل علم ك العلم يهتف بالعمل فاف اجابه استقر ك اال ارتحػل
مكتػوب فػي االنجيػل التطلبػوا علػم مػا

عنه ك ما ركي عن علػي بػن الحسػين

التعلموف ك لم اتعملوا بما علمتم فاف العلم اذا لميعمل به لميزدد صاحبه اال كفرا ك
لميزدد من ا﵀ اال بعدا كعن ابيعبدا﵀

قيل له بم يعرؼ الناجي قػاؿ مػن كػاف

فعله لقوله موافقا فانما ثبت له الشهادة ك من لميكن فعله لقوله موافقػا فانمػا ذلػ
مستودع ك عن اميرالمؤمنين

الدنيا كلها جهل اال مواضع العلم ك العلم كله حجة

اال ما عمل به ك العمل كله رياء اال ما كاف مخلصا ك االخالص علي خطر حتي ينظر
العبد بما يختم له ك عن اميرالمؤمنين

من خطبة له ايها الناس اذا علمتم فػاعملوا

بما علمتم لعلكم تهتدكف اف العالم العامل بفيرق كالجاهل الحاير الػذي اليسػتفيق
عن جهله بل قد رأيت اف الحجة عليه اعظم ك الحيرة ادكـ علي هذا العالم المنسلخ
من علمه منها علي هذا الجاهل المتحير في جهلػه ك كالهمػا حػاير بػاير الترتػابوا
فتشكوا ك التشكوا فتكفركا ك الترخ صوا النفسكم فتدهنوا ك التػدهنوا فػي الحػق
فتخسركا ك اف من الحق اف تفقهػوا ك مػن الفقػه اف التفتػركا ك اف انصػحكم لنفسػه
اطوعكم لربه ك اغش كم لنفسه اعصاكم لربه ك من يطػع ا﵀ يػأمن ك يستبشػر ك مػن
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يعص ا﵀ يخب ك يندـ ك عن ابيعبػدا﵀

اليقبل ا﵀ عمال اال بمعرفة ك ال معرفة

اال بعمل فمن عرؼ دلته المعرفة علي العمػل ك مػن لم يعمػل فػال معرفػة لػه اال اف
االيماف بعضه من بعض ك عن ابيجعفػر

اذا سػمعتم العلػم فاسػتعملوق كلتتسػع

قلوبكم فاف العلم اذا كثر في قلب رجل اليحتمله قدر الشيطاف عليه فاذا خاصمكم
الشيطاف فاقبلوا عليه بما تعرفوف فاف كيد الشيطاف كاف ضعيفا فقيل ك ما الذي نعرفه
قاؿ خاصموق بما ظهر لكم من قدرة ا﵀ عزكجل ك عن الصادؽ

ال قوؿ اال بعمل

ك ال قوؿ ك عمل اال بالنية ك القوؿ ك عمل ك نية اال باصابة السنة ك عنػه

العلمػاء

رجالف رجل عالم اخذ بعلمه فهذا ناج ك عالم تارؾ لعلمه فهذا هال ك اف اهل النار
ليتأذكف من ريح العالم التارؾ لعلمه ك اف اشد اهل النار ندامة ك حسػرة رجػل دعػا
عبدا الي ا﵀ فاستجاب له ك قبل منه فاطاع ا﵀ فادخله الجنة ك ادخل الػداعي النػار
بترؾ عمله ك اتباعه الهوي ك طوؿ االمل اما اتباع الهوي فيصد عن الحق فطوؿ االمل
ينسي اآلخرة ك قاؿ الصادؽ
لذل قاؿ النبي
قاؿ علي

العلم اصل كل حاؿ سني ك منتهي كل منزلة رفيعة

العلم فر يضة علي كل مسلم ك مسلمة اي علم التقوي ك اليقين ك

اطلبوا العلم ك لو بالصين ك هو علم معرفة النفس ك فيه معرفة الرب جل

ك عز قاؿ علي

من عرؼ نفسه فقد عرؼ ربه ثم عليػ مػن العلػم بمػا اليصػح

العمل اال به ك هو االخالص قاؿ النبي

نعوذ با﵀ م ن علم الينفع ك هو العلم الذي

يضاد العمل باالخالص ك اعلم اف قليل العلم يحتاج الي كثير العمل الف علم سػاعة
يلزـ صاحبه استعماله طوؿ دهرق قاؿ عيسي بن مريم

رأيت حجرا عليه مكتوب

اقلبني فقلبته فاذا علي باطنه من اليعمل بما علم شوـ عليه طلب ما اليعلم ك مردكد
عليه ما علم اكحي ا﵀ تعالي الي داكد

اف اهوف ما انا صانع بعالم غير عامل بعلمه

اشد من سبعين عقوبة باطنيػة اف اخػرج مػن قلبػه حػالكة ذكػري ك لػيس الػي ا﵀
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عزكجل طريق يسل اال بعلم ك العلم زين المرء في الدنيا ك سائقه الي الجنػة ك بػه
يصل الي رضواف ا﵀ تعالي ك العالم حقا هو الذي ين طق فيه اعماله الصالحة ك اكرادق
الزاكية ك صدقه ك تقواق الػ لسانه ك تصاكله ك دعواق ك لقد كاف يطلب هذا العلم في
غير هذا الزماف من كاف فيه عقل ك نس ك حكمة ك حياء ك خشية ك انا نػري طالبػه
اليوـ من ليس فيه من ذل شيئا ك المعلم يحتاج الي عقل ك رفق ك شفقة ك نصػح ك
حلم ك صبر ك قناعة ك بذؿ ك المتعلم يحتاج الي رغبة ك ارادة ك فراغ ك نس ك خشية
ك حفظ ك حزـ الي غير ذل من االخبار.
فهؤالء لما سمعوا هػذق اآليػات ك االخبػار ك السػيما مػا ركي لػيس العلػم فػي
السماء فينزؿ اليكم ك ال في االرض فيصعد اليكم بل مكنوف فيكم مخزكف عندكم
تخل قوا باخالؽ الركحانيين يظهر لكم ك ما ركي انه ليس العلم بالتعلم ك انما هو نور
يقذفه ا﵀ في قلب من يحب فينشرح فيشاهد الفيب ك ينفسح فيحتمػل الػبالء قيػل
فهل لذل من عالمة يا رسوؿ ا﵀ قاؿ

التجافي عن دار الفركر ك االنابة الي دار

الخلود ك االستعداد للموت قبل حلوله لعلي نقلتهمػا بػالمعني فبػادركا الػي تزكيػة
النفس ك تصفية القلب ك تنقية الصدر ك قابلوا بها االشياء فانطبع فيها االشياء كما هي
ك عرفوا اللم ك الكيف ك الموصوؿ ك المفصوؿ ك كلما غم علػيهم شػيء مػن حقػايق
االشياء علموا اف ذل من كدكرة في قلوبهم فبادركا الي ازالتها حتي ينطبع فيها كما
هو ك ذل ديدنهم في تحصيل العلوـ فجعل ا﵀ بتقويهم لهم فرقانػا فرقػوا بػين كػل
حق ك باطل ك خير ك شر ك فازكا باليقين ك صاركا من اصحاب الكشف ك المشاهدة ك
ه ؤالء هم اكلوا االلباب ك اهل الموعظة الحسنة كما ركي عن النبي

العقػل نػور

في القلب يفرؽ به بين الحق ك الباطل ك لمينالوا هذا المقاـ اال علي جناح الموعظػة
الحسنة ك بسوقه ك قودق ك داللتػه ك ارشػادق ك امثػاؿ ه ػؤالء اقػل قليػل فػي عصػرنا ك
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نواحينا ك معاريفنا ك من اطلعنا عليه هيهات هيهات اين هم ك كم هػم اكلئػ االقلػوف
عددا االعظموف خطرا اكلئ هم صػفوة البرايػا ك عمػاد الرعايػا بهػم يػدفع ا﵀ عػن
البالد ك يرزؽ العباد رزقنا ا﵀ مجاكرتهم ك شرفنا بمعاشرتهم ك جعلنا في زمػرتهم ك
حشرنا معهم بجاق محمد ك اؿمحمد

فمثل االكلين كاعمي يسأؿ بصيرا عن لوف

كل فرد فرد من االشياء ك عن شكله ك صفته ك الواجب عليػه تعلػم الجزئيػات طػوؿ
الدهر ك كلما تفير شيء عما كاف عليه جهله بعد ك تعلم مثل هذا الرجل الينتهي ك لو
تعلم عمر الدنيا ك مثل اآلخرين كمن سعي في تقوية بصرق ك تجلية عينه حتي شاهد
االشياء دفعة كاحدة ك صار بصيرا ك اف دؽ عليه شػيء ك لميميػزق ببصػرق سػعي فػي
تقوية بصرق حتي يدرؾ الدقايق ايضا ك مثل هذا اليحتاج الي تعلم نعم كػاف محتاجػا
الي تعلم مداكاة العين ك تجلية البصر عن طبيب مداك ك ليس بمحتاج الػي مخبػر عػن
شيء فشيء ك الي قائد يقودق ك شتاف بينهما ك الجل ذل جاء االنبياء بطب النفػوس
ك اصػػالح البصػػاير ك لميقعػػدكا كػػالمعلمين فػػي مػػدارس يعل مػػوف النػػاس جزئيػػات
االشياء ك تفاصيلها ك ما حث وا بػالتعلم فهػو علػي معنيػين احػدهما تعلػم مػداكاة ادكاء
النفوس ك ثانيهما تعلم العميانين جزئيات االشياء اذ لكل مقاـ اهل ك االعمػي العػالم
خير من االعمي الجاهل ك اعطوا ه ؤالء عصي المجادلة بالتي احسن فهم يمشوف بها
ك يستدلوف علي االشياء التي اليركنها ك اليعرفػوف حقايقهػا ك المصػيب مػن ه ػؤالء
قليل قليل ك طريقهم كثير االشواؾ ك االخطار ك القطاع ك التشعب ك قػل مػن يهتػدي
منهم الي المقصود اعاذنا ا﵀ من شر هذا الطريق ك شر ضالله ك مضل يه ك قطاعه.

وّمنهع عا طريقة المحبين ك ارباب المعرفػة ك اصػحاب االفئػدة فهػؤالء قصػركا

النظر الي كجه المحبوب ك استأنسوا فػي ظاللػه ك اثػركق علػي مػا سػواق حتػي علػي
انفسػػهم ففػػدكا لمحبػػوبهم ك للػػتمكن مػػن النظػػر اليػػه جميػػع مػػا سػػواق ك اهػػوائهم ك
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مراداتهم ك لذاتهم ك علمهم ك عملهم فلميحبوا شيئا سواق ك لميطلبوا عداق ك لػنعم مػا
قاؿ الشاعر:
كانػػػػت لنفسػػػػي اهػػػػواء مشػػػػتتة

فاستجمعت اذ رأت النفس اهػوائي

تركػػػت للنػػػاس دنيػػػاهم ك ديػػػنهم

شػػفال بػػذكرؾ يػػا دينػػي ك دنيػػائي

فصار يحسػدني مػن كنػت احسػدق

ك صرت مولي الوري اذ صرت موالئي

ك ما اجل موقع الحديث الذي ركي عن يونس بن ظبياف عن الصػادؽ

فػي

حديث اف اكلي االلباب الذين عملوا بالفكرة حتي كرثوا منه حب ا﵀ فاف حب ا﵀
اذا كرثه القلب استضاء به ك اسرع اليه اللطف فاذا نزؿ منزلة اللطف صار من اهػل
الفوايد فاذا صار من اهل الفوايد تكلم بالحكمة فصار صاحب فطنة فاذا نزؿ منزلة
الفطنة عمل بها في القدرة فاذا عمل بها في القدرة عمل بها في االطباؽ السبعة فاذا
بلغ هذق المنزلة صار يتقلب في لطف ك حكمة ك بياف فاذا بلغ هػذق المنزلػة جعػل
شهوته ك محبته في خالقه فاذا فعل ذل نزؿ المنزلة الكبري فعاين ربه في قلبػه ك
كرث الحكمة بفير ما كرثته الحكماء ك كرث العلم بفير ما كرثتػه العلمػاء ك كرث
الصدؽ بفير ما كرثه الصديقوف اف الحكماء كرثوا الحكمة بالصػمت ك اف العلمػاء
كرثوا العلم بالطلب ك اف الصديقين كرثوا الصدؽ بالخشػوع ك طػوؿ العبػادة فمػن
اخذق بهذق السيرة اما اف يسفل ك اما اف يرفػع ك اكثػرهم الػذي يسػفل ك اليرفػع اذا
لميرع حق ا﵀ ك لميعمل بم ا امرق به فهػذق صػفة مػن لميعػرؼ ا﵀ حػق معرفتػه ك
لم يحبه حق محبته فالتفرن صلوتهم ك صيامهم ك ركاياتهم ك علومهم فانهم حمر
مستنفرة ثم قاؿ يا يونس اذا اردت العلم الصحيح فعندنا اهل البيػت فانػا كرثنػاق ك
اكتينا شرح الحكمة ك فصل الخطػاب الخبػر ك قػد قػاؿ الصػادؽ

فػي ه ػؤالء اذا

تجلي ضياء المعرفة في الفؤاد هاج ريح المحبة ك اذا هاج ريح المحبة استأنس في
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ظالؿ المحبوب ك اثر المحبوب علي مػا سػواق ك باشػر اكامػرق ك اجتنػب نواهيػه ك
اختارهما علي كل شي ء غيرهما ك اذا استقاـ علي بساط االنس بالمحبوب مع اداء
اكامرق ك اجتناب نواهيه كصل الي ر كح المناجاة ك القرب الخبر.
فاذا كصل االنساف الي قرب المحبوب ك قصر نظرق في مشاهدة جمالػه لميػر
ابدا غير جماله ك نورق ك بهائه ك كماله الذي قد احاط بكل شػيء ففػاز بنقطػة العلػم
التي كث رها الجهاؿ ك نظر بعينها في كل شيء فلمير سواها شػيئا فبػذل اطلػع علػي
االمثلة الملقاة في هويات االشياء التي هي حقايقها من حيث ربهػا ففػاز بالحقػايق ك
اطلع علي الدقايق بقدر الطاقػة البشػرية فلميػر نػورا اال نػورق ك لميػدرؾ ظهػورا اال
ظهورق ك لميسمع صوتا اال صوته ك كقف موقف مارأيت شيئا اال ك رأيت ا﵀ قبلػه ك
قرأ كيف يستدؿ علي بما هو في كجودق مفتقر الي أيكوف لفيرؾ من الظهور مػا
ليس ل حتي يكوف هو المظهر ل متي غبت حتي تحتاج الي دليل يدؿ عليػ ك
متي بعدت حتي يكوف اآلثار هي التي توصلني الي عميت عين التراؾ ك التػزاؿ
عليها رقيبا كخسرت صفقة عبد لمتجعل له من حب نصيبا الهي امػرت بػالرجوع
الي اآلثار فارجعني الي بكسوة االنوار ك هداية االستبصار حتي ارجع اليػ كمػا
دخلت الي منها مصوف السر عن النظر اليها مرفوع الهمة عن االعتماد عليها انػ
علي كل شيء قدير.
بالجملة هذا مقاـ المقربين ك اصحاب مشاهدة المؤثر في اآلثػار ك المنيػر فػي
االنوار ك ارباب الوصوؿ الي دار القرار ك مركز االستقرار فاليخرجوف منه الي غيرق
ك هم المرادكف بالقدسي يا احمد اف في الجنة قصرا من لؤلؤة فوؽ لؤلؤة ك درة فوؽ
درة ليس فيها فصم ك ال كصل فيها الخواص انظر اليهم كل يوـ سبعين مرة فاكل مهم
كل ما نظرت اليهم ك ازيد في ملكهم سبعين ضعفا ك اذا تلذذ اهػل الجنػة بالطعػاـ ك
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الشراب تلذذ اكلئ بذكري ك كالمي ك حديثي الخبر بالجملة ه ؤالء االقلوف عددا
االعظموف خطرا ك اكثر اهل عصرنا بل اغلػب االعصػار يطلبػوف العلػم علػي الػنهج
االكؿ ك طريق المجادلة.
ك اعلم اف هذق القلوب مدارس فمن طلػب العلػم لفيػر ا﵀ فالسػاكن فػي قلبػه
شيطاف ك يتعلم الشيطاف ك يقرأ علي استادق الشيطاف فيزداد كل يػوـ تجبػرا ك كبػرا ك
نخوة ك مماراة ك فخرا ك حبا للمفالبة ك الجداؿ كالجمل المستفحل ك اف كػاف يػتعلم
﵀ عزكجل فالساكن في قلبه المل ك يتعلم المل ك يقرأ علي استادق المل فيػزداد
خوفا من ا﵀ ك رجاء اليه ك حبا له ك خضوعا ك خشوعا ك رفقا ك حلما ك صمتا ك فكرة ك
ان ٰي ك ان ٰي قاؿ علي

طلبة العلم ثلثة اصػناؼ اال فػاعرفوهم بصػفاتهم ك اعيػانهم

صنف منهم يتعلموف العلم للمراء ك الجػدؿ ك صػنف مػنهم يتعلمػوف لالسػتطالة ك
الختل ك صنف منهم يتعلموف للفقه ك العقل فاما صاحب المراء ك الجدؿ تراق موذيا
مماريا للرجاؿ في اندية المقاؿ قد تسربل بالتخشع ك تخلي من الورع فدؽ ا﵀ من
هذا حيزكمه ك قطع منه خيشومه ك اما صاحب االستطالة ك الختل فانه يستطيل علي
اشباهه من اشكاله ك يتواضع لالغنياء من دكنهم فهو لحلوائهم هاضم ك لدينه حاطم
فأعمي ا﵀ من هذا بصرق ك قطع من اثار العلماء اثرق ك اما صاحب الفقه ك العقل تراق
ذا كابة ك حزف قد قاـ الليل في حندسه ك قد انحني في برنسه يعمل ك يخشي خائفا
كجال من كل احد اال من كل ثقة من اخوانه فشد ا﵀ من هذا اركانػه ك اعطػاق يػوـ
القيمة امانه ك عن ابيعبدا﵀

الناس علي اربعة اصػناؼ جاهػل متػردي معػانق

لهواق ك عابد متقوي كلما ازداد عبادة ازداد كبرا ك عالم يريد اف يوطأ عقباق ك يحب
محمدة الناس ك عارؼ علي طريق الحق يحب القياـ به فهو عاجز اك مفلوب فهػذا
امثل اهل زمانه ك ارجحهم عقال ك عن النبي
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من طلب العلم لميصب منػه «بابػا

ظ» اال ازداد في نفسه ذال ك في الناس تواضعا ك ﵀ خوفا ك في الدين اجتهادا ك ذل
الذي ينتفع بالعلم فليتعلمه ك من طلب العلم للدنيا ك المنزلة عند النػاس ك الحظػوة
عند السلطاف لميصب منه بابا اال ازداد في نفسه عظمة ك علي الناس استطالة ك با﵀
اغترارا ك من الدين جفاء فذل الذي الينتفع بالعلم فليكف ك ليمس عػن الحجػة
علي نفسه ك الندامة ك الخزي يوـ القيمة.

تفصي :فيه تحصي:

ك اذ قد بلغ الكالـ الي هنا ناسب اف نذكر اداب التعلم ك طلب العلػم فانهػا ممػا
قد انطمس اليوـ اثارها ك اندرس اعالمها ك ضلوا الطريػق ك اليعرفػوف سػبيل الػتعلم
علي التحقيق ك اري اليوـ طلبة العلم شرار خلق ا﵀ قد جعلػوا المػدارس دكػاكين ك
طلب العلم صناعة ك العمائم ك االردية شبكات لصػيد الضػعفاء ك ارادكا الفقػه لفهػم
الحيل علي ابطاؿ حقوؽ الناس ك تحليل ما حرـ ا﵀ ك تحريم مػا احػل ا﵀ ك يريػدكف
االجتهاد للرياسة ك الحكم فػي الػدماء ك االمػواؿ كيفمػا يشػاءكف ك االسػتعالء علػي
الخلق ك التقرب الي السالطين ك اخذ القطايع ك المراسم فبذل اشتد بينهم التكالب
ك التحاسد ك التباغي يكفر بعضهم بعضػا ك يلعػن بعضػهم بعضػا ك يتبػرأ بعضػهم مػن
بعض ك الحوؿ ك ال قوة اال با﵀ العلي العظيم ك من البين اف بفساد العال م يفسد العػاله م
ك جميع ما في الدنيا من الفساد فانما هو بفساد ه ػؤالء ك قػد بلػغ امػرهم فػي زماننػا ك
نواحينا انهم صاركا بذل اذؿ من اليهود ك النصاري ك المجوس ك الهل الذمة حرمة
عند االكابر ك لميبق لهم حرمة لما دفػع ا﵀ بعضػهم بػبعض نقمػة علػيهم ك كػاف ا﵀
بعبادق خبيرا بصيرا ففي هذا التفصيل مقدمة ك ثمانية مطالب:
المقدم لة

اعلم اف العلم كما عرفت اعظم فرايض ا﵀ ك اسناها اذ به يعرؼ ا﵀ ك يعرؼ
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رسوله ك حججه

ك به يعبد ا﵀ ك به يعمر الدنيا ك اآلخرة ك به تسػاس المػدف ك

تعمر المنازؿ فال فريضة اعظم منه ك ال ش انه لوال العلم لكاف كل الػدنيا جهػال ك
بالجهل يفسد العالم ك يذهب الحق ك يخسف اذا االرض ك تهاؿ السموات فػاف ا﵀
ماخلقهما اال بالحق ك البد للعلم من متحمل فلو لميخلق ا﵀ نفوسا متحملة مستعدة
للعلم لكاف كل الخلق عبثا لفوا فانه لوال تل النفوس لم يكن للعلم محل ك لميظهر
اذا في الدنيا فكاف الدنيا كلها جهال ك كاف الخلق عبثا ك لفوا فالبد في الحكمة ك اف
يكوف ا﵀ قد خلق نفوسا مستعدة للعلم فيهم يسكن العلم ك اليه يسكنوف ك كمػا اف
االسد الذي خلق للتفػرس يكػوف التفػر س ميسػورق يػأتي منػه مػن غيػر تكلػف ك
الفرس الذي خلق لل هعدك يكوف ال هعد ك ميسورق ك يػأتي منػه مػن غيػر كلفػة كػذل
الذي خلق للعلم من يوـ اكؿ يكوف العلػم ميسػورق يقػدر علػي طلبػه ك حفظػه بػال
تكلف ك يري من نفسه انه يفهمه من غير تعب ك اليمل منه ك اليسػأـ كمػا اليمػل
االسد من تفر سه النه مقتضي طباعه ك اما من لم يخلق الجػل ذلػ فاليتيسػر لػه ك
يتعب ك يكسل ك يمل ك ينضجر ك اليترقي ك تراق ربما يقرأ ستين سنة ك لميتجػاكز
علم النحو ك لميقدر علي ترجمػة ايػة اك ركايػة ك تػراق معػوج الػذهن يفسػر اآليػة
بتفاسير التناسب ابدا ك يفسر الخبر بمعاف ركيكة ك هكذا فانه لميخلق لذل فلػو
طلبت ال هعد ك من الجمل البختي لرأيت كلفػة عجيبػة مضػحكة فػاف العػدك ميسػور
الفرس ك البختي ميسورق الحمل الثقيل ك هذا هو حديث النبي

كل ميسػ ر لمػا

خلق له فامتحن نفس فاف كنت خلقت للعلم فاسع في طلبه ك اال فالتتكلػف فػاف
ا﵀ سبحانه يقوؿ ك ما انا من المتكلفين ك اف اردت اف تمتحن نفس فاعتبر من
شبل االسد فانه من يوـ يولد يصدر عنه االفعاؿ االسدية ك كلد السنور فانه من يوـ
يولد يصدر عنه االفعاؿ السنورية ك كذل من خلق للبناء فانه من اياـ صباق يسػعي
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في اللعػب بػالطين ك بنػاء البيػوت الصػفيرة ك الػذي خلػق للحياكػة فانػه مػن ايػاـ
طفوليته يسػعي فػي اللعػب بػالخيوط ك النسػج ك عمػل الصػفايف بحسػب كسػعه
كذل من خلق الجل العلم يكوف لعبه من يوـ اكؿ بالقراطيس ك المحابر ك صػنعة
الكتب الصفار ك يكوف غاية شوقه في امثاؿ ذل ك من تدبر في احواؿ نفسه يجػد
جميع احواله التي في ك برق قد كاف في صفرق اال انه كػاف فػي الصػفر هػزال ك فػي
الكبر جدا ك ذل مجرب في كل احد فمن راـ اف يعرؼ هل خلق الجػل العلػم اـ
ال فليمتحن نفسه ك يعتبر من حاؿ صفرق فاف كاف لعبه بالعلم ك ما يتعلق به ك يشتاقه
ك يرتجيه ك كلما يسمع شيئا يعقله ك يضبطه فليعلم انه خلػق للعلػم فليسػع فيػه ك اف
كاف اليجد من نفسه ذل ك لميكن في صفرق مائال الي العلم ك لم يكن لعبه ك لهوق
في العلم فليس من اهله ك لم يخلق له فاليتعب نفسه ك ال ساير الناس ك اف تكلف ك
طلب اليكاد يبلغ مبلفا يعتني به بل الذي لم يخلق للعلم اليكاد يميل اليػه اال الجػل
حطا ـ الدنيا اك خوؼ من الناس ك بالعرض ك اليحتاج من خلق للعلم الي تحػريص
ك ترغيب شديد ك لكن الدنيا دار اعراض ك امراض ك دار لطخ ك خلط ك دار حػق ك
باطػػل فلػػرب مسػػتعد للعلػػم منكػػوس القلػػب قػػد خلػػق لتصػػفي اليػػه افئػػدة الػػذين
اليؤمنوف باآلخرة ك ليرضوق ك ليقترفوا ما هم مقترفوف ك الف يػدعو الػي الباطػل ك
يفتتن به الناس ك لرب مستعد للعلم منصوب القلب قد خلق لله داية ك الدعوة الػي
الحق ك الي صراط مستقيم ك لربما يكوف في اصل الخلق مستعدا للعلم ك لكػن قػد
عرضه عوائق الدهر ك لربما اليكوف مستعدا ك هيأ له اسباب العلػم ك لػرب مسػتعد
لعلم الحق ق د التطخ به بعض اعراض المستعدين للعلم الباطل ك لربمػا كػاف االمػر
بالعكس فالجل ذل احتجنا الي رسم فصػل فػي اداب المتعلمػين ك بيػاف اسػباب
التمكين ك ما يتم به قابلية المبتػدئين لالستفاضػة مػن رب العػالمين فالجػل ذلػ
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احتجنا الي رسم ثمانية مطالب.

المطلب االول

فيما يرجع الى نية الطالب و ما يجب عليه من االخالص هّلل عزوج:

اعلم اف من البين اف ا﵀ سبحانه مبدأ كل خير ك اصل كل كمػاؿ ك مرجػع كػل
حق ك مصدر كل صدؽ فمن توجه اليه باالخالص له ك االعػراض عمػا سػواق ك سػار
باقداـ الطاعات ك االمتثاالت اليه سػبحانه ك حصػل لػه الػتمكن بمجػاكرة المقػربين
تقرب يوما فيوما اليه سبحانه ثم هو ك بطؤ سػيرق ك سػرعة مشػيه كػل علػي حسػبه ك
كلما يتقرب العبد الي ا﵀ سبحانه يشتد فيه صفات االلوهيػة ك اخػالؽ الربوبيػة مػن
الخير ك الكماؿ ك النور ك العلم ك القدرة ك االحاطة ك امثػاؿ ذلػ ك ذلػ اف الماشػي
الي المنير يشتد استنارته كلما يقرب الي المنير ك كلمػا يبعػد يقػل اسػتنارته ك ذلػ
مشهود ك الش اف ا﵀ سبحانه علم ال جهل فيه ك قد كصػف نفسػه بػالعلم بمشػيته ك
امرق فمن يركـ العلم الحق فليسر اليه باقداـ االمتثاؿ ك يتوجه اليػه بػاالخالص حتػي
يكوف علي صراط مستقيم ك يحصل له العلم ك ذل اف العلم نور يقذفه ا﵀ فػي قلػب
من يحب كما ركي ك اليحب اال من كػاف متصػفا بصػفة حبيبػه كمػا قػاؿ اف كنػتم
تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببكم ا﵀ فمن تأسػي بالحبيػب

بالطاعػة ك االخػالص

احبه ا﵀ ك من احبه ا﵀ قذؼ في قلبه نور العلم فصار بصػيرا ذا عػين كلمػا نظػر الػي
شيء علمه ك عرفه ك قد مر ما ركي اف من اخلص ﵀ اربعين صباحا جػري مػن قلبػه
علي لسانه ينابيع الحكمة فاف اردت العلػم الحػق الصػحيح فتوجػه الػي ا﵀ سػبحانه
باالخالص التشرؾ به شيئا ك امش اليه باقداـ الطاعة ك االمتثاؿ حتػي تتقػرب اليػه ك
هو العلم الذي ال جهل فيه ك كلما تقربت شبرا ازددت علمػا حقػا ك هػذا هػو طريػق
التكسب ك انما االستاد ممكن قابليت ك ليس بموجد العلم فيػ قػاؿ ا﵀ تعػالي ك
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ذك ر فاف الذكري تنفع المؤمنين فاالستاد مذكر ك م عد لقابليت ك ممكن لها حتي
يسهل ل االستفاضة ك تستعد الفاضة ا﵀ سبحانه علي ك لالستاد دخل عظيم عظيم
ك معاشرته اقرب الطاعات ك اعظم العبادات لػ كيػف ك جلػوس سػاعة لػ عنػدق
يوازي قراءة القراف اثنيعشرالف مرة ك هو يزيد في اخالص ك اقبال كما يأتي ك
مر فاكؿ ما ينبفي لطالب العلم االخالص قاؿ رسوؿ ا﵀

ال قوؿ اال بعمل ك القوؿ

ك ال عمل اال بنية ك ال قوؿ ك العمل ك ال نية اال باصابة السنة ك عن ابيعبدا﵀

قاؿ

اف ا﵀ عزكجل يقوؿ اني لست كل كالـ الحكمة اتقبل انما اتقبل هواق ك همه فاف
كػاف هػواق ك همػه فػي رضػاي جعلػػت همػه تقديسػا ك تسػبيحا ك عػن حفػص عػػن
ابيعبدا﵀

يا حفص ماانزلت الدنيا من نفسي اال بمنزلة المي تة اذا اضطررت

اليها اكلت منها يا حفص اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي(ظ) علم ما العباد عاملوف(ظ) ك الي
ما هم صايركف فحلم عنهم عند اعمالهم السيئة لعلمه السابق فيهم فاليفرن حسن
الطلب ممن اليخاؼ الفوت ثم تال قوله تل الدار اآلخرة اآلية ك جعل يبكػي
ك يقوؿ ذهبت كا﵀ االماني عند هذق اآلية ثم قاؿ فاز كا﵀ االبرار أتدري من هػم
هم الذين اليؤذكف الذر كفي بخشية ا﵀ علمػا ك كفػي بػاالغترار بػا﵀ جهػال يػا
حفص انه يففر للجاهل سبعوف ذنبا قبل اف يففر للعالم ذنب كاحد ك مػن تعلػم ك
عمل ك علم ﵀ دعي في ملكوت السموات عظيما فقيل تعلم ﵀ ك عمل ﵀ ك علػم
﵀ قلت جعلت فداؾ فما حد الزهد في الدنيا فقاؿ فقد حد ا﵀ في كتابه فقاؿ عز ك
جل لكيالتأسوا علي ما فػاتكم ك التفرحػوا بمػا اتػيكم اف اعلػم النػاس بػا﵀
اخوفهم ﵀ ك اخوفهم له اعملهم به ك اعملهم به ازهدهم فيها فقاؿ له رجل يا بػن
رسوؿ ا﵀ اكصني فقاؿ اتق ا﵀ حيث كنت فانػ التسػتوحش ك قػد مػر حػديث
الرضا عن ابيه عن ابائه عن اميرالمؤمنين
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انه قاؿ الدنيا كلها جهػل اال مواضػع

العلم ك العلم كله حجة اال مػا عمػل بػه ك العمػل كلػه ريػاء اال مػا كػاف مخلصػا ك
االخالص علي خطر حتي ينظر العبد بما يختم له ك عن الرضا

اركي من تعلم

العلم ليماري به السفهاء اك يباهي به العلماء اك يصرؼ كجوق الناس اليه ليرأسوق ك
يعظموق فليتبوأ مقعدق من النار ك في خطبة لعلي

ايها الناس اني ابن عم نبيكم ك

اكالكم با﵀ ك رسوله فاسألوني ثم اسألوني ك كأنكم بالعلم قد نفد ك انه اليهل
عالم اال يهل بعض علمه ك انما العلماء في الناس كالبدر في السماء يضيء نورق
علي ساير الكواكب خذكا من العلم ما بدا لكم ك اياكم اف تطلبػوق لخصػاؿ اربػع
لتباهوا به العلماء اك تماركا به السفهاء اك تراءكا به في المجالس اك تصرفوا كجوق
النػاس الػيكم للتػػرأس اليسػتوي عنػػد ا﵀ فػي العقوبػة الػػذين يعلمػوف ك الػػذين
اليعلموف نفعنا ا﵀ ك اياكم بما علمنا ك جعله لوجهه خالصا انه سميع مجيب ك قد
مر تقسيمه صلوات ا﵀ عليه طلبة العلم الي ثلثة فراجع الي غير ذل من االخبػار ك
قد مر ايضا ما يدؿ عليه.
فمن اخلص طلب العلم ﵀ ك عمل بما علم تقرب الي ا﵀ جل شأنه يومػا فيومػا
ك يزداد علمه حينا بعد حػين ك امػا مػن كػاف منكػوس القلػب متوجهػا الػي ابلػيس ك
جنودق طالبا للعلم للدنيا فذل مفتوف يلقي حجته ك يكوف علمه حجة عليه ك هو فتنة
لمن افتتن مضل لمن اقتدي به مهل من استمع اليه عابػد للشػيطاف مػن اصػفي اليػه
نعوذ با﵀ ك اغلب اهل زماننا اليػوـ مػن هػذا القبيػل قػاؿ اميرالمػؤمنين
الجهاؿ من المتعبدين ك الفجار من العلماء فانهم فتنػة كػل مفتػوف ك قػاؿ

ايػاكم ك
قطػع

ظهري رجالف من الدنيا رجل عليم اللساف فاسق ك رجل جاهل القلب ناسػ هػذا
يصد بلسانه عن فسقه ك هذا بنس كه عن جهله فاتقوا الفاسق من العلمػاء ك الجاهػل
من المتعبدين اكلئ فتنة كل مفتوف فاني سمعت رسوؿ ا﵀
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يقوؿ هالؾ امتي

علي يدي كل منافق عليم اللساف ك قد مر ما يدؿ علي ذل .
المطلب الثانى

فيملا يرجلع اللى اخالقل ل له

اعلم انه كما عرفت اف العلم نور يقذفه ا﵀ في قلب من يحب ك اليحب ا﵀ اال
من زكت اخالقه ك حسنت صفاته فالبػد لطالػب العلػم جميػع المكػارـ ك االخػالؽ
عموما ك بعض االخالؽ خصوصا ك لسنا هنا اال بصدد االخالؽ الخاصة التي لها تعلػق
خاص بالعلم ك بطالبه؛

فمنه عا انه يجب علي طالب العلم الزهد فػي الػدنيا ك االعػراض عنهػا بالكليػة

فاف ا﵀ سبحانه لميجعل لرجل من قلبين في جوفه ك اف القلب اذا كػاف متوجهػا الػي
الدنيا الدنية اليقدر علي التخلص للعلػم فقػد قيػل مػا لمتعػط كلػ العلػم لميعطػ
بعضه ك كذل هو فرأس جميع االخالؽ الالزمة في طلب العلم االعراض عما سواق
ك التوجه اليه بكل فحينئذ يمكن فهمه ك تحصيله ك قد مث ل السيد االستاد

في

هذا المقاـ بماء خزانػة فانػه حػين اضػطرابه ك تموجػه ك تالطمػه اليكػاد يتبػين فيػه
الزجاجات المنصوبة علي سقفها ك اما اذا كاف ساكنا تتبين فيه كما هي كػل زجاجػة
علي شكلها ك في موضعها حرفا بحرؼ ك كذل قلب طالب العلم اذا كػاف مضػطربا
متوجها الي كل جهة اليكاد ينطبع فيه نقش العلم ابدا ك يشوش عليه ك يلتبس عليه ك
يورث له شكوكا ك شبهات النه اليتحققه كما هو ك اما اذا كاف القلب سػاكنا مطمئنػا
معرضا عما سوي العلم متوجهػا بكلػه اليػه يتحققػه كمػا هػو ك يضػع كػل شػيء منػه
موضعه البتة ك يفوز باليقين ك االطمينػاف فتبػين اف رأس جميػع اخالقػه الالزمػة فػي
طلب العلم بعد اخالص النية الزهػد فػي الػدنيا ك االعػراض عنهػا بالكليػة فقػد قػاؿ
ابوعبدا﵀

من زهد في الدنيا اثبت ا﵀ الحكمة في قلبه ك انطق بها لسانه ك بصرق
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عيوب الدنيا داءها ك دكائها ك اخرجه ا﵀ سالما الي دار السالـ انتهي ك انما امر ا﵀
الناس بالزهد في الدنيا ليتمكنوا من المعرفة به ك العمل له ك عػن ابيعبػدا﵀

اذا

رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموق علي دينكم فاف كل محب يحوط مػا احػب ك قػاؿ
اكحي ا﵀ الي داكد

التجعل بيني ك بين عالما مفتونا بالدنيا فيصدؾ عن طريق

محبتي فاف اكلئ قطاع طريق عبادي المريدين اف ادني ما انا صػانع بهػم اف انػزع
حالكة مناجاتي من قلوبهم نعوذ با﵀ ك عن النبي

تفرغػوا مػن همػوـ الػدنيا مػا

استطعتم فانه من كانت الدنيا همته قسي قلبه ك كاف فقرق بين عينيػه ك لميعػط مػن
الدنيا غير ن صيبه المكتوب له ك من كانت اآلخرة همته جمع ا﵀ له امرق ك جعل غناق
في قلبه ك اتته الدنيا راغمة ك عنه

الزاهد في الدنيا يريح قلبه ك بدنه ك الراغب

فيها يتعب قلبه ك بدنه ك عن ابيعبدا﵀

حراـ علػي قلػوبكم اف تعػرؼ حػالكة

االيماف حتي تزهد في الدنيا ك عن اميرالمػؤمنين
الدين الزهد في الدنيا ك عن ابيعبدا﵀

اف مػن اعػوف االخػالؽ علػي

كل قلب فيه ش اك شرؾ فهو ساقط ك

انما ارادكا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم لآلخرة ك عنه

اذا اراد ا﵀ بعبد خيػرا

زهدق في الدنيا ك فقهه في الدين ك بص رق عيوبها ك من اكتيهن فقد اكتي خير الدنيا ك
اآلخرة ك قاؿ لم يطلب احد الحق بباب افضل من الزهد في الدنيا ك هو ضد لما طلب
اعداء الحق قيل جعلت فداؾ مما ذا قاؿ من الرغبة فيها ك قاؿ اال من صبار كريم فانما
هي اياـ قالئل اال انه حراـ عليكم اف تجدكا طعم االيماف حتي تزهػدكا فػي الػدنيا
كقاؿ اذا تخلي ا لمؤمن من الدنيا سما ك كجد حالكة حب ا﵀ ك كاف عند اهل الدنيا
كأنه قد خولط ك انما خالط القوـ حالكة حب ا﵀ فلميشتفلوا بفيرق ك قاؿ اف القلب
اذا صفا ضاقت به االرض حتي يسمو ك عن ابيعبدا﵀

قػاؿ كػاف ابػوذر يقػوؿ

يامبتفي العلم كاف شيئا من الدنيا لميكن شيئا اال ما ينفع خيرق ك يضػر شػرق اال مػن
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رحم ا﵀ يا مبتفي العلم اليشفل اهل ك ال ماؿ عن نفس انت يوـ تفارقهم كضيف
ب ت فيهم ثم غدكت عنهم الي غيرهم الي غير ذل من االخبار ك سيأتي فػي محلػه
مفصال اف شاء ا﵀.
بالجملة ما لميفرغ القلب بالكلية عػن الػدنيا اليقػدر علػي التفػرغ للعلػم ك اف
لميطاكع قلب للتفرغ فأدـ عليه ذكر هػادـ اللػذات حتػي يػذؿ قػاؿ ابوعبػدا﵀
اكثر ذكر الموت فانه لم يكثر انساف ذكر الموت اال زهد في الدنيا انتهي ك الزاهد
في ساير الموارد من الييأس علي ما فاته ك اليفرح بما اتاق ك ذل الينػافي اف يكػوف
له امواؿ كثيرة ك اهلوف ك بنوف ك هو غير متعلق القلػب بهػا ك امػا طالػب العلػم ينػافي
طلبه اف يكوف له متعلقات كثيرة ك اف لميتعلق قلبػه بهػا فػاف االهػل ك المػاؿ ك الولػد
تحتاج الي تربية ك توجه ك مهنة ك خدمة ك اف لميتعلق قلب بهػا ك تربيتهػا ك خػدمتها
تنافي طلب العلم السيما في زماف الفيبة ك المثالنا فانه قد صعب االمر علينا فػي هػذق
الطخية العمياء ك البد لنا من صرؼ جميع العمر في طلب العلم حتي اف طالب العلػم
في اياـ الفيبة محػركـ عػن كثيػر مػن العبػادات ك االكراد ك الزيػارات ك الػدعوات ك
الصلوات اذ العمر قليل ك الطريق صعب ك الدنيا مظلمة ك الشكوؾ ك الشػبهات غالبػة
فمن راـ العلم كما ينبفي اليسع كقته لساير العبادات ك التحسبن طلبه هذا غير عبادة
بل هو اعظم العبادات ك اال لميكن فضػله علػي العابػد كفضػل رسػوؿ ا﵀

علػي

ادني الخلق فاذا كاف طالب العلم اليقدر علي اتياف ساير العبادات فما ظنػ بخدمػة
الماؿ ك مرمة المعاش ك التوجػه الػي الضػياع ك العقػار ك االهػل ك الخػدـ ك الحشػم ك
البنين ك ما يعتريهم الي اف يستقلوا ك اف االئمة الذين كانوا يشتفلوف بالناس ك سياسػة
المدف كانت علومهم لدنية ال كسبية ك اف الصحابة كاف علومهم اخبارا يسػمعونها ك
كلما اشكل عليهم يسألوف شفاها ك يسػمعوف صػراحا ثػم يػذهبوف الػي مكاسػبهم ك
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سوقهم ك اما نحن اليوـ فمبتلوف محركموف عن جميع ما سوي العلم ك مع ذل يضيق
كقتنا عنه فكيف نقدر علي الكسب اك مرمة المعػاش اك اصػالح اثػاث البيػت ك غيػر
ذل فانت يا اخي اف اردت العلم فالبد ل من الزهد عن الدنيا بالمعني الثػاني ك اف
كانت مقبلة الي فاتركها ك هاجر لما ركي في القدسي اني كضعت العلم في الجوع ك
الفربة ك الناس يطلبونه في الشبع ك الوطن فلنيجدكق ابدا فاف رفع اثػاث البيػت ك
كضع اياق موضعه ك تنضيدق مانع عن طلب العلم ك لو كاف ل دنانير موجودة فعدها
ك ضبطها مانع ل عن علم فاف كنت خلقػت للعلػم فػوؿ عػن الػدنيا ك مػا يتعلػق بهػا
بالكلية ك اعط العلم كل حتي يعطي بعضه فان التحيط بجميعػه ابػدا ك االسػلم اف
يخلقنا ا﵀ فقيرا حتي نتوجه الي العلم قهرا ك اال فنفوسنا ليست بػالتي تتػرؾ الػدنيا عػن
عمد الجل العلم ﵀ ك في ا﵀ ك اما الشايع في زماننا اف طلب العلم اسباب معيشة ك اكػل
امواؿ اليتامي ك االيامي ك المساكين ك الركوب علي اعناؽ النػاس فػال جػرـ ابتلػوا بمػا
اكعدكا في الخبر المأثور عن النبي

من لميتورع في ايػاـ تعلمػه ابػتالق ا﵀ باحػد

ثلثة اما يميته في شبابه اك يوقعه في الرساتيق اك يبتليه بخدمة السلطاف انتهي ك ذل انه
اف كاف قانعا بقليل الدنيا يبلفه امله ك يوقعه فػي الرسػاتيق ك يتكفػل شػرعياتهم حقػا اك
باطال ك اف كانت همته عالية اليقنع بالعيش النكد يبلفه امله ك يبتليه بخدمة السػلطاف ك
اف كانت همته التقف علػي الػدنيا ك يريػد التصػرؼ فػي الػدين يميتػه ا﵀ فػي شػبابه
بالجملة طالب العلم كثير ك رعاته قليل قليل ك هذا احد شركط تحصيل العلم.

وّمنه عا اف يكوف قانعا بما يسد جوعته ك يستر عريته ك يظل رأسه ك في الحقيقة

من اكتي ذل فال حاجة له الي سلطاف الزماف فمن دكنه ك القناعة الزمة للزهػد كمػا
مر ك القانع اغني من السلطاف الذي مل الرقاب ك خضػع لػه اهػل الػدنيا االتػري اف
الذي ليس له عطش ك هو في قفر من االرض اركي من العطشاف الذي عنػدق البحػار
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ك كلما يشرب يزداد عطشػه فػاف اردت الػدنيا لحيوتػ فػاقنع ك اسػترح ك اف اردت
حيوت للدنيا تخدمها فاتعب نفس حتي تهل ثم يقوـ مقام اخر مثلػ بالجملػة
القناعة راحة لمن يطلب الراحة ك الناس عجيب امرهم فانهم يتعبػوف طػوؿ عمػرهم
لطلب الراحة ك يفتقركف لطلب الفني ك يذلوف لطلب العز ك يحزنوف لطلب الفرح ك
هكذا فعن ابيعبدا﵀

قاؿ كاف اميرالمؤمنين

يقوؿ ابػن ادـ اف كنػت تريػد

من الدنيا ما يكفي فاف اي سر ما فيها يكفي ك اف كنت انما تريد ما اليكفي فاف كل
ما فيها اليكفي ك عنه

من قنع بما رزقه ا﵀ فهو من اغني الناس انتهي ك من البين

بعد ما بينا في الزهد انه ما لميكن طالب العلػم قانعػا لميقػدر علػي طلػب العلػم ك اف
لميكن قانعا كاف راغبا حريصا ك عمر الدنيا لميكػف طالبيػه ك لميبلفػوا منهػا منػاهم
فكيف يكفي طالب العلم ك الدنيا معا ك ذل كاضح اف شاء ا﵀.

وّمنه عا ينبفي اف يكوف طالب العلم متوكال علػي ا﵀ سػبحانه اليهػتم بشػيء ك

يكل االمر الي مدبرق فاف الذي خلقه للعلم ك امرق به ك علم اف طلػب العلػم اليجػامع
طلب الدنيا هو يكفي بنفسه ك اليخػذل ك اي مػولي يبعػث عبػدق الػي خدمػة ثػم
اليرزقه ما يعيش به ك يبقي حيا في اياـ الخدمة فتوكل علي ا﵀ انه بعبادق خبير بصير
عليم قدير رءكؼ رحيم قاؿ ا﵀ تعالي ك من يتوكػل علػي ا﵀ فهػو حسػبه فعػن
ابيجعفر

قػاؿ اف ا﵀ عزكجػل يقػوؿ ك عزتػي ك جاللػي ك عظمتػي ك علػوي ك

ارتفاع مكاني اليؤثر عبد مؤمن هواي علي هوي نفسػه اال كففػت عليػه ضػيعته ك
ضمنت السػموات ك االرض رزقػه ك كنػت لػه مػن كراء تجػارة كػل تػاجر ك عػن
النبي

لو اف العبد يتوكل علي ا﵀ حق توكله لجعله كالطير تفدك خماصا ك تركح

بطانا ك قاؿ من انقطع الي ا﵀ تعالي كفاق ا﵀ تعالي كل مّّ ݘّّونة ك من انقطع الي الدنيػا

ككله ا﵀ اليها ك من اراد اف يرزقه ا﵀ من حيث اليحتسب فليتوكل علػي ا﵀ ك عػن
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علي

ايها الناس اليشفلنكم المضموف من الرزؽ عن المفػركض علػيكم ك عػن

ابيالحسن االكؿ

قاؿ سألته عن قوؿ ا﵀ عزكجل ك مػن يتوكػل علػي ا﵀ فهػو

حسبه فقاؿ التوكل علي ا﵀ درجات منها اف تتوكل علي ا﵀ في امورؾ كلها فمػا
فعل ب كنت عنه راضيا تعلم انه اليألوؾ خيرا ك فضال ك تعلم اف الحكم في ذل له
فتوكل علي ا﵀ بتفويض ذل اليه ك ث ق به فيها ك في غيرها انتهي ك ليس التوكل اف
تقعد في كسر ك تفلق علي الباب ك لكن التوكل اف التدبر لنفس تػدبيرا برأيػ ك
تطيع في جميع امورؾ ككيل فاف قػاؿ لػ قػل فقػل اك اسػكت فاسػكت اك اذهػب
فاذهب اك ارجع فارجع فهذا هو التوكل ثم كلما يأتيه من ا﵀ ليكن به راضػيا ك يعلػم
انه خيرق فيه ك لو قرض بالمقاريض فليس التوكػل تػرؾ الحركػة اك تػرؾ الكسػب ك
امثاؿ ذل بل هو رد االمور الي ا﵀ ك امتثاؿ امرق فطالب العلم توكله امتثاله المػر ا﵀
ك قد امرق بطلب العلم ك اليقدر معه اف يشتفل بالمكاسب ك التجارات ك الزراعات ك
علي ا﵀ رزقه يؤتيه ا﵀ من حيث يشاء ك في االرشػاد ركي اف ا﵀ تعػالي يقػوؿ مػن
اعتصم بي دكف خلقي ضمنت السػموات ك االرض رزقػه فػاف دعػاني اجبتػه ك اف
استعطاني اعطيته ك اف استكفاني كفيته ك من اعتصم بمخلوؽ دكني قطعت اسباب
السموات ك االرض دكنه ك اف دعاني لماجبه ك اف سألني لماعطػه ك اف اسػتكفاني
لماكفه ك عن محمد بن عجالف نزلت بي فاقة عظيمػة ك لزمنػي ديػن لفػريم ملػح ك
ليس للمضيق صديق فتوجهت فيه الي الحسن بن زيد ك كػاف اميػر المدينػة لمعرفػة
كانت بيني ك بينه فلقيني في طريقي محمد بن عبدا﵀ بن الباقر

فقاؿ قػد بلفنػي

ما انت فيه من الضيق فمن ام لت لمضيق قلػت الحسػن بػن زيػد فقػاؿ اذا التقضػي
حاجت فعلي بمن هو اقدر االقدرين ك اكرـ االكرمين فاني سمعت عمػي جعفػر
بن محمد

يقوؿ اكحي ا﵀ تعالي الي بعض انبيائه فػي بعػض كحيػه ك عزتػي ك
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جاللي ك عظمتي ك ارتفاعي القطعن امل كل مؤمل غيري باليأس ك الكسون ه ثوب
المذلة في الناس ك البعدن ه من فرجي ك فضلي يؤمل عبدي في الشػدايد غيػري ك
الشدايد بيدي ك يرجو سواي ك انا الفنػي الجػواد ابػواب الحػوائج عنػدي ك بيػدي
مفاتيحها ك هي مفلقة فما لي اري عبدي معرضا عني ك قد اعطيته بجودي ك كرمي
ما لم يسألني فاعرض عني ك سأؿ في حوايجػه غيػري ك انػا ا﵀ ال الػه اال انػا ابتػدي
بالعطية من غير مسألة افأساؿ فالاجود كال اليس الجود ك الكرـ لي اليس الػدنيا ك
اآلخرة بيدي فلػو اف كػل كاحػد مػن اهػل السػموات ك االرض سػألني مثػل ملػ
السموات ك االرض ك اعطيته مانقص ذل من ملكي مثل جناح بعوضة فيا بؤسا لمن
اعرض عني ك سأؿ في حوايجه ك شدايدق غيري قاؿ فقلت له اعد علي هذا الكػالـ
فاعادق ثلث مرات فحفظته ك قلت في نفسي ال كا﵀ الاسػأؿ احػدا حاجػة ثػم لزمػت
بيتي فمالبثت اياما اال ك اتاني ا﵀ برزؽ فقضيت مني ديني ك اصلحت به امر عيالي ك
الحمد ﵀ رب العالمين ك في حديث عنواف البصري بعد ما انصػرؼ عػن مالػ بػن
انس ك رجع الي ابيعبدا﵀

قاؿ

يا اباعبدا﵀ ما حاجت قاؿ قلت سػألت ا﵀

تعالي اجابتي في الشريف ما سألته فقاؿ يا اباعبدا﵀ ليس العلم بالتعلم انما هو نػور
يقع في قلب من يريد ا﵀ تبارؾ ك تعالي اف يهديه فاف اردت العلم فاطلب اكال مػن
نفس حقيقة العبودية ك اطلب العلم باستعماله ك استفهم ا﵀ بفهم قلت يا شريف
فقاؿ قل يااباعبدا﵀ قلت يػا اباعبػدا﵀ مػا حقيقػة العبوديػة قػاؿ

ثالثػة اشػياء اف

اليري العبد لنفسه فيما خوله ا﵀ ملكا الف العبيد يركف الماؿ ماؿ ا﵀ يضعونه حيث
امرهم ا﵀ ك اليدبر العبد لنفسه تدبيرا ك جملة اشفاله فيما امرق ا﵀ تعالي ك نهاق عنه
فاذا لمير العبد لنفسه فيما خوله ا﵀ ملكا هاف عليه االنفاؽ فيما امر ا﵀ تعالي اف ينفق
فيه ك اذا فوض العبد تدبير نفسه الي مدبرق هاف عليػه مصػائب الػدنيا ك اذا اشػتفل
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العبد بما امر ا﵀ تعالي ك نهاق اليتفرغ منها الي المراء ك المباهػات مػع النػاس فػاذا
اكرـ ا﵀ تعالي العبد بهذق الثلثة هاف عليه الدنيا ك النفس ك الخلق ك اليطلب الػدنيا
تكاثرا ك تفاخرا ك اليطلب ما عند ا﵀ عزا ك علوا ك اليدع ايامه باطال فهذا اكؿ درجة
المتقين قاؿ ا﵀ تعالي تل الدار اآلخرة نجعلها للذين اليريدكف علوا في االرض
ك ال فسادا ك العاقبة للمتقين قلت يا اباعبدا﵀ اكصني فقػاؿ اكصػي بتسػعة اشػياء
فانها كصيتي لمريد الطريق الي ا﵀ عزكجل ك ا﵀ اسأؿ اف يوفق الستعمالها ثلثة
منها في رياضة النفس ك ثلثة منها في الحلم ك ثلثة منها في العلم فاحفظهػا ك ايػاؾ ك
التهاكف بها قاؿ فرغت قلبي لػه فقػاؿ امػا اللػواتي فػي الرياضػة فايػاؾ اف تأكػل مػا
التشتهيه فانه يورث الحماقة ك البله ك التأ كل اال عند الجوع ك اذا اكلت فكل حالال
ك سم ا﵀ ك اذكر حديث الرسوؿ

مامؤل ادمي كعاء ا شر من بطنػه فػاف كػاف ك

البد فثل ث لطعام ك ثلث لشراب ك ثلث لنفس ك اما اللواتي في الحلم مػن قػاؿ
ل اف قلت كاحدة سمعت عشرا فقل اف قلت عشرا لم تسمع كاحدة ك مػن شػتم
فقل اف كنت صادقا فيما تقوؿ فا﵀ اسأؿ اف يففرها لي ك اف كنت كاذبا فاسأؿ ا﵀ اف
يففرها ل ك من اكعدؾ الجفاء فعدق بالنصيحة ك الػدعاء ك امػا اللػواتي فػي العلػم
فاسأؿ العلماء ما جهلت ك اياؾ اف تسألهم تعن تا ك تجربة ك اياؾ اف تعتمد برأي شيئا
ك خذ باالحتياط في جميع ما تجد اليه سبيال ك اهرب عن الفتيا هرب مػن االسػد ك
التجعل رقبت جسرا للناس فافهم عني يا اباعبدا﵀ فقد نصحت ل ك التفسد علي
كردي فاني امرؤ ضنين بنفسي انتهي ك لعل فيه بعػض الكلمػات نقػل بػالمعني الف
النسخة كاف فيه بعض الفلط.
بالجملة الالزـ لطالب العلم اف يعرض عما سوي العلم ك يتوكل علي ا﵀ ك
يمتثل اكامرق ك يجتنب نواهيه حتي يتقرب الي ا﵀ ك يرزقه ا﵀ خالفته الف العلم
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خالفة ا﵀ العليم الحكيم في االرض فعن النبي

الله م ارحم خلفػائي قيػل يػا

رسوؿ ا﵀ ك من خلفاؤؾ قاؿ الذين يأتوف من بعدي يرككف حديثي ك سنتي ثػم
يعل مونها انتهي.

تنبيعه :لعل زعمت مما قدمنا في الزهػد ك مػا قػدمنا فػي التوكػل انػه الينبفػي

لطالب العلم طلب رزؽ مطلقا ك ليس االمر كذل بل المراد ان لو قنعت بما يقػوـ
ظهرؾ ك يقي من الحر ك البرد شفال بالعلم التحتاج الي زيادة طلب بل هذا المقدار
يحصل لالنساف بادني طلب ك باقل حيلة في رزقػه ك اليحتػاج الػي صػرؼ العمػر ك
جميع تعبنا في الدنيا ك عطبنا من الفضوؿ ك لو اقتصرنا علي الواجب لماتعبنا ابدا قػاؿ
ا﵀ سبحانه ك من يتعد حدكد ا﵀ فقد ظلم نفسه ك قاؿ اف ا﵀ اليظلم الناس شيئا
ك لكن الناس انفسهم يظلموف ك لما لمنقنع بالواجب ك اشتهينا فضػوؿ المعػاش ك
المالذ احتجنا الي كل هذق المهػن ك المصػائب ك الكسػب المجػد ك الػذؿ المهػين ك
تملػق اربػاب الػػدنيا الدنيػة ك التػػذلل عنػد اللئػاـ ك محنػػة االسػفار فػػي البػر ك البحػػر
كالعجب من االنساف انه يطلب الراحة بالتعب ك الفني بالفقر ك العز بالذؿ ك السػركر
بالحزف ك هكذا فال جرـ اليجدها ابدا ك كاف غرضي مما تقدـ اف الالزـ علي طالػب
العلم االقتصار علي الواجب ك قدر الواجػب اقػل قليػل فانػ يكفيػ خمسػوف منػا
حنطة اك شعيرا في كل سنة ك يزيد علي في حد االعتداؿ ك يمكن الصدقة منه بػل
ك الضيافة احيانا ك اربعة اطواب خاما ك ذل بقيمة بالدنا العادلة يحصػل بتومػانين ك
افرض لسػاير الحػوائج ايضػا تومػانين فػذل اربعػة تػوامين ك هػذا المقػدار يسػهل
تحصػيله بػادني حيلػة هػػذا ك قػد تكفػل ا﵀ رزؽ طالػب العلػػم النػه مػأمور مشػػفوؿ
بخدمته اليقدر علي قلة المباالة به فعلػي ا﵀ رزقػه فػاف اتػاق مجانػا فلػه الحمػد ك اال
فيحتاج الي ادني تدبير فاالحػب اف يكػوف لطالػب العلػم قليػل تجػارة اك صػناعة اك
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كتابة يقدر علي استخراج حد الواجب منه فػاف حصػل فػي كقػت فليتػرؾ الكسػب
كليشتفل بطلب العلم ك اال فيصرؼ بعض اكقاته في ذاؾ ك بعضا في ذاؾ ك ليس هػذا
القدر من الطلب مضرا بحاله في عرض السنة بل هو تفرج عن كسالة طلب العلم.
ك اف قلت اف هذا المقدار يكفي االنساف لنفسه ك اما العياؿ فذل الداء العضاؿ
ك اـ االشكاؿ قلت اف فساد امورنا من يوـ اكؿ ك في جميػع جهػات امورنػا ك لػيس
اصل اساس بنائنا علػي االعتػداؿ ك لػذل كقعنػا فػي االشػكاؿ ك الػذي خلػق للعلػم
اليرفع لقمة اليسيفها ك اليحمل حمال اليطيقه ك يجتنب عن كل ما يعوؽ ك لي كالـ
اخر ك هو اف ا﵀ خلقنا للعبادة بنص الكتاب ك انا نري هذا النسج الػذي نسػجناق علػي
انفسنا ك هذق المصيبة التي اقمناها اليكفي لحمل اعبائها عشرة اعمار فضال عن عمر
كاحد ك اف هذا العمر القليل اليكفي الصالح كػل هػذا العيػاؿ ك هػذا الوبػاؿ ك هػذا
الداء العضاؿ الذي جمعناق ك هذق الشهوات ك المالذ التي طلبناها ابدا فمتي نعبػد ا﵀
ك متي نفرغ للتوجه اليه الذي هو غايػة خلقتنػا فتبػين اف هػذق االكضػاع ك االشػفاؿ ك
االحماؿ ك االثقاؿ علي خالؼ غرض ا﵀ ك تنافي مشية ا﵀ ك محبته اق اق،
ظفر الطالبوف ك اتصػل الوصػل

ك فػػػاز االحبػػػاب باالحبػػػاب

ك بقينػػػػا مذبػػػػذبين حيػػػػاري

بػػين حػػد الوصػػاؿ ك االجتنػػاب

فاسقنا من شربة تذهب الفػم

ك تهػػدي الػػي طريػػق الصػػواب

فالاقوؿ ل افعل كذا ك افعل كذا الني مبتل مثل ك لكني اقوؿ لمنخلق لهػذا
ك لمنخلق للدنيا ك انما خلقت الدنيا لنا ك لمنخلق لحس الحمار ك انمػا خلػق الحمػار
لنا ك الواجب للعاقل اف يتخلي عن كل ما يعوقه عن خدمته التي امر بهػا ك عػن االمػر
الذي خلق الجله فالعمر قليػل ك الطالػب حثيػث ك السػايق مجػد ك القايػد سػاحب ك
الموت امامنا ك الدنيا تطوي من كرائنا ك عما قريػب نػرد الحسػرة االبديػة ك الندامػة
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االبدية نعوذ با﵀ اللهم عون عون اللهم نصرؾ نصرؾ بالجملػة مػن يتعػد حػدكد
ا﵀ فقػػد ظلػػم نفسػػه ك اال فػػا﵀ لميظلػػم احػػدا ابػػدا ك الػػالزـ علػػي طالػػب العلػػم اقػػال
االعراض عن الفضوؿ ك االقتصار باالصوؿ ك الفالب انه يأتيه االصوؿ مػن غيػر كػد
كعن ابيابرهيم

قاؿ قاؿ ابوذر جزي ا﵀ الدنيا عني مذمة بعػد رغيفػين مػن

الشعير اتفدي باحدهما ك اتعشي باآلخر ك بعد شػملتي الصػوؼ اتػزر باحػدهما ك
ارتدي باآلخر ك عن ابيعبدا﵀ من رضي من ا﵀ بالقليل من الرزؽ قبل ا﵀ منػه
اليسيػر مػن العمل ك من رضي باليسيػر من الحالؿ خفت مّ ݘّّٰونته ك زكت مكسبتػه ك
خرج من حد الفجور ك قاؿ رجل البيعبدا﵀

عل مني شيئا انتفع به فقػاؿ

اف

كاف ما يكفي يفني فادني ما فيها يفني ك اف كاف ما يكفي اليفني فكل ما فيها
اليفني ك في القدسي ك عزتػي ك جاللػي ك كبريػائي ك نػوري ك علػوي ك ارتفػاع
مكاني اليؤثر عبد هواق علي هواي اال شتت عليه امرق ك لبست عليه دنياق ك شفلت قلبه
بها ك لماكته منها اال ما قدرت له ك عزتي ك جاللي ك عظمتي ك نوري ك علوي ك ارتفاع
مكاني اليؤثر عبػد هػواي علػي هػواق اال اسػتحفظته مالئكتػي ك كفلػت السػموات ك
االرضين رزقه ك كنت له من كراء تجارة كل تاجر ك اتته الدنيا ك هي راغمة.

وّمنهعا التقوي ك الورع فاف المعاصي تكدر القلب ك تصػير سػبب الخػتم علػي

القلب ك الطبع عليه ك الرين ك يعوج ادراكه فيػري الحػق بػاطال ك الصػحيح سػقيما ك
القريب بعيدا ك ذل اف قلب العاصي منكوس متوجه الي سجين ك الصور الحقة فػي
عليين ك الباطلة في سجين فكلما ينطبع في ادراكه صور باطلػة مػن سػجين فاليفػوز
بالعلم الحق اليس اف الحق مع اؿمحمد ك فيهم ك بهم ك مػنهم
الناس من حق فهو مػن عنػدهم

ك كلمػا فػي ايػدي

ك هػم سػالـ ا﵀ علػيهم اصػل عليػين فمػن كػاف

متوجها اليهم مقبال اليهم انطبع في قلبه انوار العلوـ الحقة ك كػذل اعػداؤهم اصػل
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كل باطل ك فرية ك هم اصل سجين فمن توجه اليهم انطبع في قلبه ظلمات الجهػل ك
الباطل ك المطيع متوجه الي المطاع االمػين فػي عليػين ك هػو اصػل كػل حػق ك خيػر
فيستنير قلبه بنور الحكمة ك العلم ك العاصي متوجه الػي المطػاع الخػائن فػي سػجين
فيظطلم قلبه بظلمة الجهل فالجل ذل قاؿ ا﵀ عزكجػل اف تتقػوا ا﵀ يجعػل لكػم
فرقانا اي نورا تفرقػوف بػه بػين الحػق ك الباطػل ك عػن علػي بػن ابػرهيم اي العلػم
تفرقوف به بين الحق ك الباطل ك قاؿ فاتقوا ا﵀ ك يعلمكم ا﵀ ك قػد مػر فػي ذلػ
كالـ طويل قبل هذا الفصل ك قد مر ايضا حديث الرسوؿ

من لميتورع في ايػاـ

تعلمه ابتالق ا﵀ باحد ثلثة ام ا يميته في شبابه اك يوقعه في الرساتيق اك يبتليه بخدمة
السػػػلطاف فالبػػػد لطالػػػب العلػػػم مػػػن التقػػػوي ك الػػػورع ك طهػػػارة القلػػػب ك عػػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ لعيسي بن عبدا﵀ يا عيسي بن عبدا﵀ ليس منػا ك ال كرامػة مػن

كاف في مصر فيه مائػة الف اك يزيػدكف ك كػاف فػي ذلػ المصػر اكرع منػه ك عػن
ابيالحسن االكؿ

قاؿ كثيرا ما كنت اسمع ابي يقوؿ ليس من شيعتنا من التتحدث

المخدرات بورعه في خدكرهن ك ليس من اكليائنا من هو في قرية فيها عشرة االؼ
رجل فيهم خلق ﵀ اكرع منه ك عن ابيجعفر

ما من عبادة افضل عند ا﵀ من عفػة

بطن ك فرج انتهي ك لما اف مر شطر من هذا الباب سابقا اليحتاج الي تفصيل.

وّمنهعا المواظبة ك الحرص علي طلب العلم ك ذل اف العلػم ك اف كػاف مكنونػا

مخزكنا في الصػدكر اال انػه اليخػرج الػي عرصػة الظهػور اال بػالتعلم ك المواظبػة ك
التوجه الي العلم ك المعلم ك ذل اف العلم نور يقذفه ا﵀ في قلب مػن يحػب ك النػور
البد له من منير فماداـ االنساف متوجها الي المنيػر يسػتنير ك اذا اعػرض عنػه اظطلػم
اللهم اال اف يتكمل ك يبلغ مرتبة الكماؿ ك يصير كسراج اشتعل من سػراج فػاف باعػد
السراج االكؿ يبقي ضوؤق ك نورق النه يستمد ممػا اسػتمد منػه السػراج االكؿ فالبػد
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لطالب العلم ما لميستكمل كل الكماؿ اف يكوف دائما التوجه الي العلم ك الي المعلم
حريصا علي ضبط ما يسمعه ك لذل ركي عن ابيعبػدا﵀

طلػب العلػم فريضػة

في كل حاؿ ك قيل اطلب العلم مػن المهػد الػي اللحػد ك عػن ابيعبػدا﵀

لسػت

احب اف اري الشاب اال غاديا في حالين اما عالما اك متعلما فػاف لميفعػل فػرط فػاف
فرط ضي ع فاف ضي ع اثم ك اف اثم سكن النار كالذي بعث محمػدا بػالحق ك قػاؿ
منهوماف اليشبعاف منهوـ علم ك منهوـ ماؿ ك االخبار في اف طلب العلم فريضة علػي
كل مسلم غيرمقيدة بقيد ك كقت ك حاؿ فتفيد االطالؽ فيجب عليه طلب العلػم ابػدا
كعن النبي

العلم مخزكف عند اهله ك قد امرتم بطلبه منهم ك عنه

طلب العلم

فريضة علي كل مسلم فاطلبوا العلم من مظان ه ك اقتبسوق من اهله الخبر فيجب علي
طالب العلم اف يكوف جميع اكقاتػه مصػركفا للعلػم اك للتقػوي علػي العلػم فالينػاـ ك
اليأكل ك اليشرب ك اليتمدد اال للتقوي علي العلم ك من باب المقدمة حتػي يصػدؽ
عليه انه طلب العلم فػي كػل حػاؿ حتػي انػه لػو مػل عػن علػم فعليػه بتفػرج القلػب
بالرجوع الي فن اخر ك علم اخر كما قاؿ اميرالمؤمنين
االبداف فابتفوا لها طرائف الحكمة ك نهوا
ثلث مواضع منها طلب العلم فعن النبي

اف القلوب تمل كما تمل

عن السهر في جميع المواضع اال في
ال سهر اال في ثلث متهجد بالقراف ك في

طلب العلم اك عركس تهدي الي زكجها انتهي بل ينبفي لطالب العلم اف اليسافر اال
بكتبه بقدر الضركرة ك اليذهب الي موضػع يطػوؿ لبثػه فيػه اال بكتػاب ك اليػذهب
حيث يذهب اال بمحبرة ك بياض ليكتب ما يسمعه مما يستحسنه فاف النػاس يصػفوف
الي احسن ما يذكرق الذاكركف ك يكتبوف احسن ما سػمعوا ثػم يػرككف فػي المجػالس
احسن ما كتبوا فركايات الناس نقاكة جميع ما عنػدهم ك لػذا ركي عػن النبػي
العلم من افواق الرجاؿ ك اما ما ركي عن اميرالمؤمنين
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خػذكا

من اخذ دينه من افواق الرجاؿ

ازالته الرجاؿ الخبر فهو اف يكوف الرجل امعة ال درية له فيتبع كل ناعق ك يميػل مػع كػل
ريح ك اما الحديث االكؿ فهو اف يكوف الرجػل ذا دريػة ك بصػيرة ك ينظػر الػي مػا يركيػه
الرجاؿ ك ينقدق ك يأخذق المتسمع اخر الخبر من اخذ دينػه عػن الكتػاب ك السػنة زالػت
الجباؿ ك لميزؿ ك هل يعرؼ السنة اال باالخذ من افواق الرجاؿ اك المراد اف ما في صػدكر
الرجاؿ لميلعب به ايدي المحرفين ك اما الكتب فقد لعبػوا بهػا فالجػل ذلػ قػاؿ خػذكا
العلم من افواق الرجاؿ فافهم.
بالجملة فليكن دائما عند طالب العلم بياض ك محبرة يقيد جميع ما سػمعه فػاف
العلم طائر فاذا قيد ثبت ك لذا ركي عن ابيعبدا﵀
تكتبوا ك قاؿ

القلب يت كل علي الكتابة ك قاؿ

تحتاجوف اليها ك قاؿ

اكتبوا فانكم التحفظوف حتي
احتفظوا بكتبكم فانكم سوؼ

اكتب ك ب ث علم في اخوان فاف مػت فػاكرث كتبػ

بني فانه يأتي علي الناس زماف حرج اليأنسوف فيه اال بكتػبهم ك عػن عبػدا﵀ بػن
عمر قلت يا رسوؿ ا﵀ اقي د العلم قاؿ نعم قيل ك ما تقييػدق قػاؿ كتابتػه ك قيػل لػه
اكتب كلما اسمع من قاؿ نعم قيل في الرضا ك الفضب قػاؿ نعػم فػاني الاقػوؿ فػي
ذل كله اال الحق ك البد لطالب العلم اف يكوف كثير التفكر في امرق عن ظهر القلب
ك اف طالع الك تاب فليطلب ذلػ المطلػب ك مقارناتػه ك مقدماتػه فػي كتػب عديػدة
ليجد مطلبه بعبارات مختلفة ك ادلػة متفاكتػة ليسػهل عليػه فهمػه ك ينبفػي االجتنػاب
للمبتدي عن فحػص االقػواؿ فػي المسػئلة ك المػذاهب ك اآلراء المتشػتتة فػاف ذلػ
يشوش قلبه ك يزيل ثباته ك يزيد في حيرته ك يذهب بوثوقه بالعلم ك الػدين فيقتصػر
علي ما يراق االستاد صالحا له فالجل ذل االقتصار علي المتوف له احسن ك االكتفاء
بالمختصرات اكلي ك يبتدي بسطح الكتب من غير استدالؿ فاذا قوي يطلب الػدليل
علي تل السػطوح ك الجػل ذلػ اليجػوز اف يقػرأ فػي كتػب المخػالفين المتعلقػة
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بالمذهب فانػه يرسػخ فػي قلبػه ثػم يشػكل ازالتػه عنػه ك الواجػب االقتصػار بعلػوـ
اؿمحمػد

ك شػيعتهم اآلخػذين عػنهم ك لػذا ركي عػن ابيعبػدا﵀

انػا نػأتي

ه ؤالء المخالفين فنسمع منهم الحديث يكوف حجة لنا عليهم قاؿ التأتهم ك التسػمع
منهم لعنهم ا﵀ ك لعن مللهم المشركة ك عنه
يسبقكم اليهم المرجئة ك قاؿ

بادركا احداثكم بالحديث قبػل اف

لبشير الدهاف ال خير فػيمن اليتفقػه مػن اصػحابنا

يا بشير اف الرجل منهم اذا لم يستفن بفقهه احتاج اليهم فاذا احتاج اليهم ادخلوق في
باب ضاللتهم ك هو اليعلم ك يأتي ما يدؿ علي ذل في اصناؼ العلوـ فالجػل ذلػ
اليجوز اف يبتدي المبتدي بكتب الضػالؿ ػ السػيما ك ترتيػب الحكمػة اف يقػرأ اكال
سطح المتوف ثم يثن ي باألخػذ فػي االسػتدالؿ عليػه ثػم يثل ػث فػي طلػب االقػواؿ ػػػ
فيرسخ في قلبه الضاللة حاؿ خلوق ك يقسو ك اليكاد يػذؿ للحػق بعػد ذلػ كمػا هػو
مشاهد من كثير من الطلبة ك الداء العضاؿ اف العامة كانت قبل ذل غالبة علػي بػالد
الشيعة ك كانت المدارس ك القضاء بيدهم ك الشيعة خاملوف ك السػلطاف مػع العامػة ك
العزة ك الفلبة لهم فكتبوا كتبا في اصناؼ العلوـ ك عظموا فيها مشايخهم ك ائمتهػم ك کل

مسئلة ي ـ ـ ݘ ـول الي المذهب في اآلخر كتبوق هنا علي ما يوافق ك ينتج تل النتيجػة ك الناس
عنه غافلوف ك اكتفي الشيعة بها ك قرأكا عليها ك شاعت تل الكتب ك بقيت الػي اآلف
ك لذل التجد كتابا في مقدمات العلوـ للشيعة اال نػادرا فػي بعػض الػبالد ك الشػيعة
الي اآلف يقرأكف تل الكتب ك اليدركف ما فيها من الضرر العظيم ك ماذا يتفرع عليهػا
ك يأتي ذل مفصال اف شاء ا﵀ ك الفرض هنا مواظبة طالػب العلػم ك حرصػه علػي مػا
يسمع ك احسن كقت للمطالعة ك المراجعة لمن يريد الحفظ ساعة قبل المنػاـ بالليػل
الي اف يفلب عليه النوـ فاف من كرر شيئا في ذل الوقت ينتقش في خاطرق ك قلبه ك
يذكرق اذا قاـ من نومه اف شاء ا﵀ ك يأتي ما يدؿ علي ما يزيد في الحفظ اف شاء ا﵀ ك
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ليجعل كقت تدرسه ك مطالعته في اكقات اجتماع قلبه ك عدـ كسالته بشبع اك ري اك
نوـ ك ليتوجه الي العلم حين اخذق اياق بكله حتي ينتقش في قلبه كمػا هػو ك اذا سػمع
فاليت كلن علي فهمه اياق بل ليكرر النظر فيػه ك الفكػر فػي اطرافػه ك اف كػاف لػه مػن
يباحث معه فليباحث بشركط تأتي في المجادلة بالتي هي احسن ك اف كاف الػدرس
اسػػتدالليا فالبػػد ك اف يكتػػب رءكس مطالػػب يقولهػػا االسػػتاد ثػػم يسػػتمع الػػي اخػػر
المطلب ليفهم ما يقوؿ ك اذا اتفق في اثناء المطلب امر اعجبه اك بياف غريب اك شاهد
اليدريه فليقيدق سريعا باالجماؿ ثم ليستمع الي اف يشرع فػي مطلػب اخػر فليكتػب
رأس المطلب ثم ليعد فػي االسػتماع ك هكػذا الػي اف يػتم الػدرس فػاذا تػم فلػيقم ك
ليرجع الي منزله ثم ليأخذ كراسا ك ليفصل تل المجمالت علي ما سمع مػا لمينسػه
فيحصل له درس مضبوط مقيد له ك الخوانه الي ما شاء ا﵀ مػن المػدي فػاذا كاظػب
علي ذل يحصل له في كل يوـ فائدة منقحة ك في االسبوع خمػس اك سػت فوائػد ك
في الشهر عشركف فائدة اك اربع ك عشركف ك هو كتاب مستقل كامل ك يحصػل لػه فػي
السنة اثناعشر كتابا كلمػا يراجعهػا كأنػه فػي مجلػس اسػتادق ك اف نسػي شػيئا اك تعايػا
فليسأؿ استادق ثانيا حتي يستحكمه فمن قرأ هكذا علي استاد اليمضي كثير زمػاف اال ك
هو عالم السيما اذا كاف مخلوقا للعلم ك يكوف العلم ميسورق.

وّمنه عا مالزمة الخلػوة ك اجتنػاب مجػالس البطػالين ك الالغػين فػاف ذلػ هػو

العمدة ك من علم اف العمر قليل ك ربه لبالمرصاد ك طلب العلم فريضة بػل هػو اعظػم
الفرايض ك اف معاشرة البطالين مميتة للقلب مشوشة للذهن مانعػة عػن التوجػه الػي
العلم كما ينبفي فليختر لنفسه كسرا ك ليسػد عليػه بػاب حجرتػه ك لينكػر معاريفػه ك
الجل صعوبة ذل صارت الفربة اكلي به فانه ال معاريف له هناؾ ك اف لميعاشر مػن
اكؿ كهلة يقل معاريفه البتة ك يسهل عليه انكار من عرؼ ايضا ك اعظم اسباب موت
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القلب معاشرة النساء فاف احاديثهن التسمن ك التفني من جوع َالي ـ ـ ݘ ـول الي دنيػا ك ال اخرة
فالجل ذل ركي عن النبي

انه قاؿ اربع يمتن القلب الذنب علي الذنب ك كثرة

منافسة النساء ك مماراة االحمق يقوؿ ك يقوؿ ك اليرجػع الػي خيػر ابػدا ك مجالسػة
المػػوتي فقيػػل لػػه يػػا رسػػوؿ ا﵀ ك مػػا المػػوتي قػػاؿ كػػل غنػػي متػػرؼ ك عػػن
اميرالمؤمنين

تبذؿ التشتهر ك كار شخص التػذكر ك تعل ػم ك اكػتم ك اصػمت

تسلم ك اكمي بيدق الي صدرق فقاؿ يسر االبرار ك يفيظ الفجار ك قد مػر فػي المجلػد
االكؿ ما يكفي في امر الخلوة ك لو لميكن فيها اال حفظ ثلث دينػ كفػي بهػا فضػال
فاف دين اثالث ثلث بين ك بين مبادي ك ثلث بين ك بين نفسػ ك ثلػث بينػ ك
بين الخلق فاذا تخل يت عنهم ك جعلت نفس فػي عػرض المػوتي سػقط عنػ ثلػث
دين دفعة ك هو غنيمة اليستقصي فضلها ك اليقدر قدرها ك من استوعب ثلػث دينػه
قدر علي ثلث اخر ثم ثلث اخر اف شاء ا﵀ بالجملة البد لطالب العلػم خاصػة العزلػة
عػػن جميػػع النػػاس ك تػػرؾ الػػذهاب الػػي المجػػالس ك زيػػارات اخػػواف المكاشػػرة ك
الذهاب الي مجالس الضيافة ك متفرج طالب العلم مجلس استادق ك معاشركق العلماء
الماضوف فاف راجع كتبهم فهو كأنه مجالسهم ك محادثهم ك هم يذكركنه ك يعلمونػه
ك يصدقونه ك يؤيدكنه ك يقوكنه فاليشقي بهم جليس ك اما ساير المجالس فال طائػل
فيها اللهم اال رفيق مصادؽ معين لدين ك علمػ فػذل مسػتثني كمػا مػر ك يػأتي ك
عالمته اف التحتاج الي كلفة في عشرته ك اليصرف عن شفل ك شأن بل هو ايضا
متوجه حيث تتوجه ك ليس هيهنا موضع بسط هذق المسئلة ك من كاف ذا حػس ذكػي
يعرؼ مرارة الم المعاشرات ك غيرق الينتفع بالعبارات.

وّمنه عا التواضع ك الخضوع ك ترؾ الكبر فاف حب العلم ينبت فػي ارض سػهلة

لينة مثارة ك الينبػت علػي الصػفا البتػة ك القلػب القاسػي المتكبػر ينبػو عنػه الحػب ك
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اليستقر عليه ابدا ك لذل قاؿ بلوهر ليوذاسف علي نبينا ك الػه ك عليهمػا السػالـ فػي
بعض امثاله اف الزارع خرج ببذرق الطيب ليبذرق فلما مؤل كفه من البذر ك بذرق كقع
بعضه علي حافة الطريق فلم يلبث اف التقطه الطير ك كقع بعضه علي صفاة قد اصابها
ندي ك طين فمكث حتي اهتز فلما صارت عركقه الي يبس الصػفا مػات ك يػبس ك
كقع بعضه بارض ذات شوؾ فنبت حتي سنبل ك كاد يثمر عن ه الشوؾ فابطله ك اما ما
كاف منه كقع في االرض الطيبة ك اف كاف قليال فانه سػلم ك طػاب ك زكػي فػالزارع
حامل الحكمة ك اما البذر فصور الكالـ ك اما ما كقع علي حاف ة الطريق فالتقطه الطير
فما اليجاكز السمع منه حتي يمر صفحا ك اما ما كقع علي الصخرة فيبس حين بلفت
عركقه اليها فما استخالق صاحبه ساعة يسمعه بفراغ قلبه ك عرفه بفهمه فلميضبطه ك
لميملكه ك اما ما نبت منه فكاد يثمر فعن ه الشوؾ فاهلكه فما كعاق صػاحبه حتػي اذا
كاف عند العمل به حف ته الشهوات فاهلكته ك اما ما زكي ك طاب ك سلم منه ك انتفع به
فما راق البصر ك كعاق الحفظ ك انفذق العزـ بقمػع الشػهوات ك تطهيػر القلػوب مػن
دنسها الخبر ك في الكافي عن محمد بن سناف رفعه قاؿ قػاؿ عيسي بن مريم يا معشر
الحواريين لي اليكم حاجة اقضوها لي قالوا قضيت حاجت يا ركحا﵀ فقػاـ فقب ػل
اقدامهم ك في نسخة غسل فقالوا كنا نحن احق بهذا يا ركحا﵀ فقاؿ اف احق النػاس
بالخدمة العالم انما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم
ثم قاؿ عيسي

بالتواضع تعمر الحكمة ال بالتكبر ك كذل في السهل ينبت الزرع

ال في الجبل ك عػن ابيعبػدا﵀

اطلبػوا العلػم ك تزي نػوا معػه بػالحلم ك الوقػار ك

تواضعوا لمن تعل مونه العلم ك تواضػعوا لمػن طلبػتم منػه العلػم ك التكونػوا علمػاء
جبارين فيذهب باطلكم بحقكم ك عنه

من التواضع اف ترضي بػالمجلس دكف

المجلس ك اف تسل م علي من تلقي ك اف تترؾ المراء ك اف كنت محقػا ك التحػب اف
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تحمد علي التقوي ك عن ابيالحسن

التواضع اف تعطي الناس ما تحب اف تعطاق

ك في حديث اخر قيل ما حد التواضع الذي اذا فعله العبد كاف متواضعا فقاؿ التواضع
درجات منها اف يعرؼ المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم اليحب اف يأتي
الي احد اال مثل ما يؤتي اليه اف رأي سيئة درأها بالحسػنة كػاظم الفػيظ عػاؼ عػن
الناس ك ا﵀ يحب المحسنين.

وّمنهععا تػػرؾ التػػزكج مػػا اسػػتطاع اف منعػػه عػػن تحصػػيل العلػػم الواجػػب بػػل

المستحب فاف اكثر محنة الدنيا ك تعبه ا ك ذلتها ك عاليقها ك اشػفالها يػأتي مػن قبػل
التزكج ك اال فلو كنت كحػدؾ تنػاـ فػي كسػر كػل مسػجد اك زاكيػة كػل مدرسػة
التبالي اين امسيت ك اين اصبحت ك اي شيء اكلت ك اي شػي ء لبسػت ك االنسػاف
لو لميكن طالب علػم ك صػرؼ جميػع عمػرق فػي الكػد علػي العيػاؿ مااشػبعهن ك
ماكسػػاهن اال اف يعينػػه علػػي ذل ػ اعػػواف السػػيما نسػػاء اخػػر الزم ػاف ك التعػػدي ك
االسراؼ الذي شاع بين عامػة الخلػق فمحػاؿ اف يقنعػوا بالكفػاؼ ابػدا فػاذا كػاف
االنساف الفارغ اليكفي كد ق شبع العياؿ ك كسوتهم فما ظنػ بطالػب العلػم الػذي
لوال اجتماع حواسه ماامكنه تحصيل العلم بوجه من الوجوق فالالزـ لطالػب العلػم
اف اليحوـ حوؿ هذا الحمي ك اف هػاج بػه الشػهوة ك منعػه عػن االقبػاؿ فليخمػدها
بالصوـ فانه كجأق فعن عثمن بن مظعوف قاؿ قلت لرسوؿ ا﵀

اردت يا رسػوؿ

اف اختصي قاؿ التفعل يا عثمن فاف اختصػاء امتػي الصػياـ ك عػن احػدهما

يػا

معشر الشباب عليكم بالباق فاف لم تستطيعوق فعليكم بالصياـ فانه كجاق انتهي.
ك اف قلت اف هذا القوؿ ينافي مػا ركي مػن شػدة اسػتحباب التػزكج ك كراهػة
تركه قلت نعم مػا ركي حػق ك لكػن ارأيػت اف عرضػ امػراف شػرعياف احػدهما
فرض علي ك اآلخر مستحب ايهما اقدـ فال ش اف تقديم الفػرض محػل اجمػاع ك
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اتفاؽ فاف كاف تزكج الطالب مما يمنعػه عػن تحصػيل العلػم الواجػب فػال شػ فػي
كجوب ترؾ التزكج عليه ك اما ساير العلوـ المسػتحبة فػال شػ فػي رجحػاف طلػب
العلم فانه خالفة ا﵀ ك رسوله ك اليوازي هذا المقاـ شيء فترؾ االكلػي مػذموـ عنػد
جميع العقالء اللهم اال اف يكوف تركه النكاح مما يشوش ذهنه فحينئذ يجػب ك لكػن
ليقتصر

علي قدر الواجب فاليتزكجن بحسناء ك ال كلود ك ال من لها مــ ݘــونة زائدة ك ال من
يفتتن بها فاف طلب العلم فرض ك ما ركي في اختيار صفات النساء فعلي االستحباب
ك اليعارض الواجب فلو كجأ نفسه بالصياـ فاحسن ك احسن فانه يصفي فكرق ك ينير

قلبه فضال عن كجأق ك اف تزكجت حين احتياج فاياؾ ك اياؾ اف تتزكج بمرأتين
فانهما تمنعان عن خير الدنيا ك اآلخرة ك تخسر نفس فضال عماَي ـ ـ ݘ ـول اليها.

ك اعلم اف ما كرد من المدح له في االخبار حق ك لكن لكل اهػل االتػري اف مػا
كرد من المدح في الرماف مثال حق ك لكن ال كػل احػد يقػدر علػي اكلػه فػالمريض
ممنوع عنه محركـ من هذا الثواب فكذل للنكاح اهل من الشب اف البطالين الشػبقين
ك المترفين ك الفارغين عن التحصيل ك ارباب الوسعة الذين اليحتاجوف الي كد ك اما
طالب العلم المسكين المعرض عن الدنيا ك ما فيها المقبل الي طلب العلػم فلػيس لػه
القدكـ علي مثل هذق المصػيبة العظمػي ك المحنػة الكبػري ك انػي اسػأؿ ا﵀ االعانػة
علي ما دهاني فاني مأخوذ بالعلم ك كتب اجوبة المسائل ك الدرس العاـ ك الخاص ك
قد التم علي قريب ثلثين نفسا من العياؿ في دار كاحدة ك يطلبوف مني ارغػد عػيش ك
اهنأ مأكل ك اهيأ ملبس ك انا الضعيف في جسػمي الجاهػل بطلػب الػدنيا األبػي عػن
التذلل عند ابناء الزماف ك لوال رحمة ربي لكنت من الهالكين فيا ابناء العلػم انػي اب
شفيق مجرب التحوموا حوؿ التزكج فتحرموا خير الدنيا ك خيػر اآلخػرة ك راحتهمػا
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كاعلموا اف من ازكاجكم ك اكالدكم عدكا لكم فاحذركهم ك اف ابتلي الطالب بمػرأة
سوء ك اغلبهن سوأي فنعوذ با﵀ فاليمكنه تحصيل العلم ابدا ك قد قاؿ ابوعبدا﵀
اغلب االعداء للمؤمن زكجة السوء ك اف كانػت حسػنة فهػي العائقػة الصػارفة عػن
الخيرات فعن اميرالمؤمنين

حب النساء سػيف الشػيطاف ك عػن ابيعبػدا﵀

اكؿ ما عصي ا﵀ بست خصاؿ منهػا حػب النسػاء بالجملػة احػذركا مػن خيػارهن ك
شرارهن ك انما رضي الشارع بهذق المحنة العظيمة المتػه لبقػاء النسػل ك المنػع عػن
الوقوع في الزنا ك اما منعنا عن التزكج فليس مطلقا ك انما ذل عند معارضة الواجػب
ك اف كاف مع ذل حاؿ طلب الواجب بحيث اليمنعه عن طلب العلم الجل المكنػة ك
الدار ك السعة ك من يتكفل امرها فليفعل فانه سنة رسوؿ ا﵀

ك ال ش في ذل ك

امػػا ذلػ مػػن االفػػراد النػػادرة الوقػػوع ك كفػػي فػػي فضػػلهن مػػا ركي عػػن النبػػي
اعصوهن في المعركؼ قبل اف يأمرنكم بػالمنكر ك تعػوذكا بػا﵀ مػن شػرارهن ك
كونوا من خيارهن علي حذر ك عن اميرالمؤمنين

اتقوا شرار النساء ك كونوا من

خيا رهن علي حذر ك اف امرنكم بالمعركؼ فخالفوهن كياليطمعن منكم المنكر ك
عن ابيعبدا﵀

تعوذكا با﵀ من طالحات نسػائكم ك كونػوا مػن خيػارهن علػي

حذر ك التطيعوهن في المعركؼ فيأمرنكم بالمنكر ك عن اميرالمؤمنين

معاشر

الناس التطيعوا النساء علي حاؿ ك التأمنوهن علػي مػاؿ ك التػذركهن يػدبرف امػر
العياؿ فانهن اف تركن ك ما اردف اكردف المهال

ك عدكف امر المال فانا كجدناهن

ال كرع لهن عند حاجتهن ك ال صبر لهن عند شهوتهن التبرج لهن الزـ ك اف كبرف ك
العجب لهن الحق ك اف عجزف اليشػكرف الكثيػر اذا مػنعن القليػل ينسػين الخيػر ك
يحفظن الشر يته افتن بالبهتاف ك يتمادين في الطفياف ك يتصدين الشيطاف فداركهن
علي كل حاؿ ك احسنوا لهن المقاؿ لعلهن يحسن الفعاؿ ك قاؿ
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في خالؼ النساء

البركة كقاؿ

كل امرء تدبرق امرأته فهو ملعوف ك عن ابيجعفر

في النجوي ك التطيعوهن في ذي قرابػة ك عنػه
اميرالمؤمنين

التشاكركهن

اكثػرهن مػن اهػل النػار ك عػن

غيرة المرأة كفر ك غيرة الرجل ايماف ك ذكرنا هذق االخبار ليقػل

ميل طلبة العلوـ اليهن ك يعلموا ما فيهن من التعويق عليهم فيقل رغبتهم اليهن.
المطلب الثالث

فيم ل لا يرج لع اللى اعمالله

اعلم انه البد لطالػب العلػم اف يسػتعمل جميػع مػا يػتعلم ك ذلػ اف العلػم مػن
صفات النفس ك هي التستقر في غير بدف ك التظهر اال ببدف فمػا لمينػزؿ العلػم الػي
البدف ك الي اعضائ ك جوارح ك تجري بمقتضاق كما نزلت الػنفس الػي البػدف ك
ظهرت به فثبتت ك استقرت اليثبت العلم ك اليستقر ك لذا ركي العلم يهتف بالعمػل
فاف اجابه ك اال ارتحل فكل مسئلة من المسائل يتعلمه ك يتقنه ينبفي اف يكػوف همتػه
في العمل به بجوارحه حتي يكوف كامل الباطن ك الظاهر ك العمل هو العلم المجسد
كما اف العلم هو العمل المركح ك العلم بزر العمل يفػرس فػي ارض صػدر االنسػاف
فاف نبت ك سنبل سنبلة العمل ك ربي ك راع فهو ك اال فيتفسػخ ذلػ البػذر ك يػتعفن ك
يصير مأكي الشياطين ك يبطل صورته الحقة ك يعوج ك يصير سبب شكوؾ ك شػبهات
في الػدين ك يقويهػا الشػياطين ك يسػتعينوف بػذل العلػم علػي الباطػل ك يتمسػكوف
بمتشابهاته ك يفسدكف عليه يقينه ك اما اذا غرس العلم في الصدر ك نبت ك سػنبل فػي
جميع اعضائه ك جوارحه فذل الذي يتعلق به الملئكة ك يصير علمه الفيبي شهاديا ك
يستنير ظاهرق ك باطنه به ك اري اليوـ اغلب طالب العلػم اليريػدكف بػه عمػال ك انمػا
غرضهم محػض تحصػيل العلػم للتقػرب الػي السػالطين ك لػبس الشػبهات علػي مػا
يريدكف ك تحصيل الدنيا الدنية ك لذل صاركا يفار بعضهم علي بعض كفيرة النساء
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فكأنهم نساء ك الدنيا زكجهم يفاركف عليها حتػي يكفػر بعضػهم بعضػا ليسػقطه عػن
اعين الناس ك يخلص توجه الناس اليه كحدق نعوذ با﵀.
بالجملة ك مما طاؿ مشايخنا رضواف ا﵀ عليهم يقولوف اف السلوؾ العملي ركح
السلوؾ العلمي ك ربما يمثلوف بػاف المػدلج اذا كػاف بيػدق شػمعة ينتشػر نورهػا الػي
مسافة محدكدة فيري ما كقع عليه النور ك اليػري مػا كراء النػور فكلمػا يضػع خطػوة
امامه يمشي النور خطوة امامه فيري ما في عرض تل الخطوة لما كقع النػور عليػه ك
هكذا كلما يمشي يمشي النور امامه ك يػزداد علمػه بمػا يقػع عليػه النػور ك اذا كقػف
اليزداد علما بما كراء النور ك اف رجع رجع النػور معػه ك يخفػي عنػه مػا كػاف يػراق ك
هكذا االنساف اذا عمل بما علم ازداد علما بما لمي يعلم فاعلم اف سر ذل اف العلػم
هو حضور المعلوـ عند العالم ك للنفس علماف علم بالمعلوـ عند المعلوـ فذل عين
حضورق لها اذا كانت مؤثرة لمعلومها علة له ك علػم بػه فػي نفسػها فهػو علػم احػدي
بالنسبة ك هو كماؿ حاصل لها فاف كانت علة لمعلوماتها فذل الكماؿ مبػدؤ كجػود
المعلومات كما اف هيئة السراج علة هيئة االشباح ك اال فػذل الكمػاؿ هػو اكتسػاب
حاصل لها من انطباع صور المعلومات في مشاعرها ك ادائها اليها صورتها الملكوتيػة
فهي مميزة مشخصة عن غيرها بصورتها اي علمهػا النفسػاني فاالنسػاف اذا عمػل ﵀
سبحانه تقدـ اليه ك تقرب باقداـ اعماله ك امتثاالتػه رتبػة بعػد رتبػة ك يتلطػف كلمػا
يتقرب ك يتوسع ك يستنير ك يتوحد بال ش ك انا لما كجػدنا العمػل تػأخر عػن العلػم
ظهورا علمنا انه مقدـ عليه كجودا فالمقدـ علي العلم النفساني هو العقل الجبركتػي
الذي يعبد به الرحمن ك يكتسب به الجناف ففي الحقيقة يكوف العقل كبذر زرع فػي
ارض النفس فاثمر علما فتلبس بصورة العلم ك غرس في ارض الجسد فاثمر عمال ك
حبة هذا العمل هو العقل المقدـ كجودا اذ هو حقيقة العبد القائم بوظيفة العبوديػة ك
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انما يعرؼ عقل الرجل من قيامه بطاعة موالق كما ركي يقين المؤمن يري في عمله
فكماؿ العمل دليل كماؿ العقل ك نقصانه دليل نقصانه فكلمػا يعمػل االنسػاف عمػال
يتقرب به الي مبدئه ك يقربه الي مبدئه يزيد عقله ك يلطف ك يصفو ك هو ركح العلػم
فاذا صفا العقل ك زكا ازداد العلم ك كلما ازداد العلم ك ازداد العمل صفا العقػل ك زكػا
ك هكذا كما ركي عن اميرالمؤمنين

بالحكمػة اسػتخرج غػور العقػل ك بالعقػل

استخرج غور الحكمة ك بحسن السياسة يكوف االدب الصالح ك كاف يقوؿ التفكػر
حيوة قلب البصير كما يمشي الماشي في الظلمات بػالنور بحسػن الػتخلص ك قلػة
التربص بالجملة بالعمل الظاهري يكمػل العقػل الػذي هػو اصػل العمػل ك كجػودق
المقدـ ك هو ركح العلم فافهم ك الجل ذل اف االعماؿ الشرعية هي ظهػور العقػل ك
المتشرع هو العاقل ك لذل صارت الخيرات جنود العقل ك الشركر جنػود الجهػل ك
ركي اكمل الناس عقال احسػنهم خلقػا ك عػن اميرالمػؤمنين

ماعبػد ا﵀ بشػيء

افضل من العقل ك ركي في خطاب ا﵀ العقل اياؾ امر ك ايػاؾ انهػي ك ايػاؾ اثيػب ك
اياؾ اعاقب ك عن موسي بن جعفر

ال نجاة اال بالطاعة ك الطاعػة بػالعلم ك العلػم

بالتعلم ك التعلم بالعقل يعتقل ك ال علم اال مػن عػ الم ربػاني ك معرفػة العلػم بالعقػل
كقاؿ

كفي ب جهال اف تركب ما نهيت عنه بالجملة الشرع هو صػورة العقػل ك

المتشرع متصور بصورة العقل ك حقيقة هذق الصورة هي العقل ك العقػل ركح العلػم
به يحيي ك لوال العقل لكاف العلم صورة بال معني فهذا مراد مشػايخنا مػن اف السػلوؾ
العملي ركح السلوؾ العلمي.
ك اني ساضرب ل مثال في العمل بالعلم فمثل العلم هػو الفػذاء الػذي يفتذيػه
االنساف ك مثل العمل هو عمل الطبع فيه ك حله ك جعله جزءا للبدف فاالنساف اذا اكػل
غذاء بعد غذاء ك لمايصر الفذاء االكؿ جزء بدنػه يفسػد االغذيػة فػي بدنػه ك تصػير
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منشأ امراض ك اما اذا صار االكؿ جزء للبدف ك خال المعدة احتاجػت الػي غػذاء اخػر
فاذا كرد عليها غذاء اخر لميضرق اف شاء ا﵀ ك كذل اذا اكردت علي صػدرؾ علمػا
بعد علم ك لماتعمل باالكؿ فسد العلم ك صار محل تشبث الشياطين ك اكرثت امراضػا
ك شكوكا ك شبهات في صدرؾ ك قلب ك اهلك فاف التخمة رأس كل داء ك الحمية
رأس كل دكاء ك الظاهر عنواف الباطن بل انػي قلبتهمػا ظهػرا لػبطن فوجػدت العلػم
كالسم القتاؿ ك كجدت العمل كالدرياؽ المخل ص فمن اخذ العلم ك لميعمل به قتلػه
ك بذل هل جميع الحكمػاء ك المتكلمػين ك الفقهػاء ك العلمػاء اال كػل عامػل تقػي
فاياؾ ك اياؾ بعد ما رأيت الوفا هلكوا بهذا السم النقيع اف تدنوق اال بدرياؽ مخل ص ك
اف استعملته بدرياقه اكرث في النور حتػي ادخلػ فػي عرصػة السػركر ك جعلػ
كاالنبياء ك االكصياء كما يأتي فقد ركي انػه جػاء رجػل الػي علػي بػن الحسػين
فسأله عن مسائل ثم عاد ليسأؿ عن مثلها فقػاؿ علػي بػن الحسػين

مكتػوب فػي

االنجيل التطلبوا علم ما التعلموف ك لم اعملتم بما علمتم فاف العالم اذا لميعمػل بػه
لميزدد من ا﵀ اال بعدا ك جاء رجل الي النبػي

فقػاؿ يػا رسػوؿ ا﵀ مػا العلػم قػاؿ

االنصات له قاؿ ثم مه قاؿ االستماع له قاؿ ثم مه قاؿ ثم الحفظ له قاؿ ثم مه قػاؿ ثػم
العمل به قاؿ ثم مه قاؿ ثم نشرق ك عن ابيجعفر

اشد الناس حسرة يػوـ القيمػة

الذين كصفوا العدؿ ثم خالفوق ك هو قوؿ ا﵀ عزكجل اف تقػوؿ نفػس يػا حسػرتي
علي ما فرطت في جنب ا﵀ ك عن النبي
ارتحل ك عن النبي

العلػم يهتػف بالعمػل فػاف اجابػه ك اال

العلماء رجالف رجل عالم اخذ بعلمه فهو نػاج ك رجػل تػارؾ

لعلمه فهذا هال ك اف اهل النار ليتأذكف من ريح العالم التارؾ لعلمػه ك اف اشػد اهػل
النار ندامة ك حسرة رجل دعا عبدا الي ا﵀ سبحانه فاستجاب له ك قبل منه فاطػاع ا﵀
فادخله ا﵀ الجنة ك ادخل الداعي النار بتركػه علمػه ك عػن ابيجعفػر
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اذا سػمعتم

العلم فاستعملوق ك لتتسع قلوبكم فاف العلػم اذا كثػر فػي قلػب رجػل اليحتملػه قػدر
الشيطاف عليه فاذا خاصمكم الشيطاف فاقبلوا عليه بما تعرفوف فاف كيد الشيطاف كػاف
ضعيفا فقيل ك ما الذي نعرفه قاؿ خاصموق بما ظهر لكم من قدرة ا﵀ عزكجل انتهي.
ك اعلم اف من اقساـ االحتماؿ العمل به فمن لميعمػل بمػا علػم لميحتملػه حػق
احتماله ك لميصبر علي ثقل العمل به فهذا احد معػاني اليحتملػه اال ملػ مقػرب اك
نبي مرسل اك مؤمن ممتحن فاف العمل باسرارهم صعب مستصعب ك لذل لما قلت
للسيد االستاد اجل ا﵀ شأنه ك انار برهانػه اف تلػ الكلمػة التػي يقولهػا الحجػة
فيجفلوف عنه اجفاؿ الفنم ما سبب اجفالهم عنها مع قوة ايمػانهم ك انػا بهػذا الضػعف
امنت بها ك اقررت قاؿ انهم اليطيقوف العمل بها ك اال فالعلم بها ليس بصعب.
بالجملة الذي يلزـ طالب العلم اف يكوف حريصا علي تقييد ما يقتنصه ك تثبيت
ما يتعلمه بالعمل ك اال فمثله كمثل من يجمع القمح في انبار مفأر ك لمايدفع عنه الفار
فيذهب كلما يأتي به ضياعا المتسمع قوله تعالي ك اتل عليهم نبػأ الػذي اتينػاق اياتنػا
فانسلخ منها فاتبعه الشيطاف فكاف من الفاكين ك لو شئنا لرفعناق بها ك لكنػه اخلػد الػي
االرض ك اتبع هواق فمثله كمثل الكلب اف تحمل عليه يلهث اك تتركه يلهث ذل مثل
القوـ الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكركف سػاء مػثال القػوـ الػذين
كذبوا باياتنا ك انفسهم كانوا يظلموف فهذق اآلية في بلعم باعورا ك نقل انه كػاف فػي
مجلس درسه اثنتاعشرة الف محبرة يكتبوف علمه ك عمله فلما لميعمػل بمػا علمػه ا﵀
نسبه ا﵀ الي الفواية ك مثل له بالكلب ك نسبه الي تكذيب اآليات ك دخل حمارق الجنػة
ك هو الي النار.
ك اعلم اف العمل بالعلم علي ثلثة اقساـ معاملت مع رب في عباداتػه ك طاعاتػه ك
معاملت مع نفس في تربيتها ك رياضتها ك معاملت مع الخلق.
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امػػا المعاملػػة مػػع الػػرب فكأنػ اذا عرفػػت انػػه االحػػد الػػذي ال شػػري لػػه اف
التشرؾ به شيئا ك اذا عرفت انه معطي كل نعمة اف الترجو معه سواق ك اذا عرفت انه
محػػرؾ كػػل متحػػرؾ اف التخػػاؼ احػػدا دكنػػه ك اذا عرفػػت انػػه الشػػاهد المطلػػع اف
تستحيي منه في العالنية ك السػر ك اذا عرفػت كبريائػه ك عظمتػه ك جاللػه اف تتػذلل
عندق ك تتخضع لديه دائما ك اف عرفته بالهيمنة علي الكػل تعبػدق ك تطيعػه دائمػا ك اف
عرفت انه الظاهر في كل شيء التففػل عنػه ابػدا ك هكػذا امثػاؿ ذلػ فكػل مسػئلة
حققتها اذا عملت بها ك كاظبت ثبتت عندؾ ك اف تركت العمل بها ذهبت ك تحتػاج اف
تحصلها مرة اخري ك يزداد شبهات فيها.
ك اما المعاملة مع النفس فاذا عرفت داءهػا ك دكاءهػا اف تجتنػب مػا يمرضػها ك
تعالجها بدكائها فػاف عرفػت اف الكبػر داءهػا تجتنبػه ك اف عرفػت اف الهػوي يعميهػا
تجتنبه ك اف عرفت اف الطمع يذلها تتركه ك اف عرفت اف الففلة تقسي القلب تعػرض
عنها ك اف عرفت اف الشبع يضرها تجوع ك اف عرفت اف النػوـ يففلهػا تسػهر ك هكػذا
فمن اعتني بعلمه هذا ك عمل به ثبت له ك انتفع به ك اال اهلكه اخالقه الرديػة بعػد مػا
علم انها مضرة ك تم الحجة عليه ك نسي كجوق تل الحكم ك اختبط فػي الجهػاالت ك
اعمته الشبهات ك تردي في الهلكات.
ك اما المعاملة مع الخلق فلمػا علػم اف ا﵀ خلػق الخلػق لحكمػة ك انهػم مظػاهر
اسماء ا﵀ ك صفاته ك اف المؤمنين هم اكالد محمد ك علي صلوات ا﵀ عليهما ك الهمػا
ك قػػد خلقػػوا مػػن طينػػة اؿمحمػػد

ك مػػن شػػعاعهم اف يحػػبهم ك يحسػػن الػػيهم ك

اليكذبهم ك اليخػونهم ك اليظلمهػم ك اليفصػبهم ك اليػتهمهم ك اليػؤذيهم ك اف يبػر
اليهم ببر كالديهم ك اف يداري االعداء في دار الهدنة حفظػا علػي المػؤمنين ك صػونا
لعرضهم بالجملة الكتاب ك السنة مشحوناف بهذق المعامالت علي اكمل كجػه فمػن
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عمل بهما فقد قيد ما اقتنص من العلم ك ثبػت لػه ك انتفػع بػه ك اال كػاف حجػة عليػه ك
اهلكه كالسم النقيع ك فيما ذكرنا علي كجه االختصار كفاية ك بالغ.
المطلب الرابع

فيم ل لا يرج لع اللى بدنله

اعلم اف ا﵀ سبحانه من بديع فطرته خلق االنساف من ساللة مػن المػاء المهػين
الذي قد تركب من الماء ك الطين ك رباق حاال بعد حاؿ الػي اف اخرجػه مػن بطػن امػه
بقدرته ك جعله محتاجا فقيرا الي اكل ك شرب ك احتباس ك استفراغ ك نػوـ ك يقظػة ك
حركة ك سكوف ك التنفس في الهواء ك اليخلو مػن اعػراض نفسػانية تصػله فػي هػذق
الدار المشحونة بالهموـ ك الفموـ ك اآلفات ك المصيبات ك الباليا ك النكبات فالبد له
من مزاكلة هػذق االمػور طػوؿ عمػرق فػاذا كردت هػذق االمػور علػي نهػج االعتػداؿ
المناسب لمزاجه صح مزاجه ك اعتدؿ مشاعرق ك حصل من كل عضو ك مشعر منه مػا
خلق الجله علي حسب ما جعل له فاذا كرد شيء منها علي خالؼ االعتداؿ انحرؼ
المزاج عن طريق االعتداؿ ك لميتأت من كػل عضػو كصػل االخػتالؿ اليػه مػا خلػق
الجله ك جري علي خالؼ الواقع المطلوب منه ذل ك ذل حػتم ك مجػرب ال شػ
فيه ك ال ريب يعتريه ك لما كاف طالب العلم طالبا لوصوؿ الواقع الحق دائمػا فػي كػل
شي ء ك ذل اليمكن له اال اف يكوف مشاعرق معتدلة صػافية خاليػة عػن كػل صػبغ ك
اعوجاج ك مرض يجب عليه مراعاة حفػظ الصػحة ك مالزمػة االعتػداؿ دائمػا ليفػوز
بذل بخير الدنيا ك اآلخرة ففي هذا المطلب مقاصد.

االول في تدبير االكل ك الشرب علي نهج االجماؿ اعلم اف لالكل ك الشػرب

اثرا عظيما في المشاعر فاف الفذاء اذا كرد البدف ك صار كيموسا ك كيلوسا حصل منه
الدـ في الكبد ك جري الي القلب فبخر ك صار محل الركح الحيوانيػة ثػم صػعد الػي
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الدماغ ك جري في تجاكيفه ك صار في كل مقاـ محل قوة من قوي الػركح النفسػانية
فالركح ك القوي كلها ينصبغ بحسب صبغ ذل البخار ك يتهيأ بحسب هيئته فاف كػاف
البخار معتدال صافيا رقيقا شافا ظهر اثار الركح ك القػوي علػي مقتضػاها ذكيػة حػادة
خالصة نافذة دراكة ك اف كاف منحرفا كدرا غليظا حاجبا لمتظهر اثارها علي مػا هػي
عليه ك لمتنفذ في االشياء ك لمتميزها علي ما هي عليه ك عميت عن الواقػع بػل ربمػا
ادركت خالؼ الواقع فمن راـ من الطالب درؾ حقايق االشياء ك سػرعة االنتقػاؿ ك
ضبط العلوـ فليراقب مأكلػه ك مشػربه كمػا ك كيفػا ك ليػراع اعتػداؿ مزاجػه دائمػا ك
ميزاف الكػم اف ينسػي بطنػه فاليكػوف ممتليػا بحيػث يثقػل عليػه فيتوجػه اليػه لثقلػه ك
اليكوف خاكيا فيتوجه اليه لمضض الجوع ك اف يقدر تقديرا يجػوع جوعػا صػادقا قبػل
موعد الفػذاء بسػاعتين لينقػي الجػوع معدتػه فػي هػاتين السػاعتين عػن الرطوبػات ك
اللزكجات ك تحرص علي الطعاـ فاذا اكل فليأكل ما اعتاد بدنه به ك جرب انه امرأ في
بدنه ك اهنأ له ك ليرفع يدق قبل اف يشبع شبعا بينا ك ليطػل االكػل ك ليجػود المضػغ حػين
يأكل ك يجتنب الحراـ ك ليذكر ا﵀ كثيرا ك ليحمدق ك ليقلل شػرب المػاء مػا اسػتطاع ك
من اكل الثمار ك ليراع اآلداب المركية في االخبػار ك قػد اشػبعنا البحػث عػن االكػل ك
الشرب في المجلد االكؿ فراجع ك كذل كتبنػا فػي «حقايقالطػب» ك «دقػايقالعالج»
ما فيه كفاية ك بالغ فمن شاء فعليه بهما فانهما كافياف في ذل الفن ك ال قوة اال با﵀.

الثلانى ك مما يلزـ عليه مراعاته امر االحتباس ك االستفراغ فمن انواعه الفصػد

ك الحجامة ك ارساؿ العلق ك شرب المسهل ك الحقنة ك القيء فاياؾ ثػم ايػاؾ اف تعػود
بدن شرب الدكاء لما ركي النهي الشديد عػن ذلػ فعػن ابيعبػدا﵀
الدكاء ما احتمل بدن الداء ك قاؿ ابوالحسن موسي

اجتنػب

ادفعوا معالجة االطبػاء مػا

اندفع الداء منكم فانه بمنزلة البناء قليله يجػر الػي كثيػرق ك عػن اميرالمػؤمنين
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امش بدائ ما مشي ب انتهي ك كذل التخرج الػدـ عبثػا فانػه مركػب ركحػ ك
عمود بدن فالتلعب به ك منها الجماع فالتقربه ما لميحمل نفس عليه ك اهم ك
اشفل ك التشوؽ نفس اليه بالفكر فيه ك النظر ك المالعبة فانه يضعف ك اعلم خير
الػػدكاء الحميػػة فانهػػا رأس كػػل دكاء ك اف اردت العػػالج فعػػالج بتفييػػر الفػػذاء مػػا
استطعت ك اف اضطررت فال بأس باستعماؿ الدكاء.
ك اعلػم اف البػدف صػنع صػػانع حكػيم اليشػارؾ فػي علمػػه ك اليعلػم احػد كنػػه
صالحه ك فسادق اال ا﵀ ك ليس ل بدناف يخلف احػدهما اآلخػر فالتلعػب ببػدن ك
التبذؿ به لكل من يريد تصرفا فيه ك كل تدبيرق الػي صػانعه ك لػو اف سػاعة فسػدت
اليقدر علي اصالحها غير صانعها ك كل من يتصرؼ فيها يفسد منها اكثر مما يصػلح
فما ظن ببدن الذي لميعرؼ جميع اسرارق احد من االكلين ك اآلخرين فالتلعػب
به ك اعرؼ قدرق ك كله الي صانعه يدبرق ك يعالجه ك لما لميكن هذا الكتػاب موضػع
استقصاء هذق المباحث نكتفي باالشارة ك التفصيل محوؿ علي كتب الطػب السػيما
الحقايق ك الدقايق فاف فيهما كفاية ك بالغ.

الثالث في امر النوـ ك اليقظة ك اعلم انه البد لهذا البدف من نػوـ ك يقظػة ك مػن

راـ اعتداؿ بدنه البد له من استعماؿ هذين علي نهػج االعتػداؿ ك ايهمػا غلػب فسػد
البدف ك اذا فسد البدف فسد القوي ك اذا فسد القوي لمتصب حقايق العلم فراع فيهمػا
االعتداؿ ك قد اشبعنا القوؿ في امر النوـ ك اليقظة في الجلد االكؿ فراجػع ك اف نمػت
فنم علي كضوء ك اف استيقظت فتوضأ سريعا ك خير اكقات النػوـ بعػد العشػاء ك قبػل
الظهر ك ساير االكقات مذموـ ك كذل فصلنا ذلػ فػي الحقػايق تفصػيال فمػن شػاء
فليراجع فالنطيل الكالـ هنا.

الرابلع في الحركة ك السػكوف ك ممػا يصػير سػبب انحػراؼ البػدف عػن قصػد
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االعتداؿ افراط الحركػة ك السػكوف ك خركجهمػا عػن المعتػاد فػاف الحركػة العنيفػة
تحدث في البدف حرارة مفرطة ك تجفػف الرطوبػات ك تحػدث العػي ك الكسػالة ك
اعراض الركح عن الظاهر ك كالؿ الحواس ك السػكوف المفػرط يحػدث فػي البػدف
رطوبات كثيرة ك اخالط فجة ك بالدة ك كسالة ك كل ذل ينافي طلب العلم فالبد له
من استعماؿ رياضة معتدلة اي نحو كاف ك االنسب باهػل التقػوي ك طػالب العلػم اف
يجعلوا حركتهم في المشي الي مواضع العلم ك الي المسجد ك الي زيارة اهل العلػم ك
الصلوة ك امثاؿ ذلػ ك سػكونهم فػي الجلػوس للفكػر ك مطالعػة كتػب اؿمحمػد

ك

كتب الشيعة ك لما كنا قد كتبنا االمر في هذق في الحقايق مفصال اكتفينا بهذا القدر هنا.

الخلامس في الهواء ك قد اشبعنا في ذل القػوؿ فػي كتػاب «حقايقالطػب» ك

االشارة الي القدر الاليق هنا اف للهػواء تصػرفا عظيمػا فػي البػدف فػاف الهػواء الحػار
المفرط يحلل رطوبات البػدف ك يبخرهػا ك يصػعدها الػي الػدماغ ك يصػير اكال سػببا
لفركب الفهم ك كدكرة الحواس ك اخيرا سبب جفاؼ الدماغ ك البدف ك فساد القلب
ك الفكر ك البارد المفػرط يجمػد الػدـ ك االخػالط ك يفلػظ الػركح ك يكػدر الفهػم ك
الهواء المتعفن يصػير سػبب تعفػن االخػالط ك فسػاد الػركح ك فسػاد الفكػر ك تعلػق
الشياطين ك اعراض الركح عن الظاهر ك جميػع ذلػ منػاؼ لطلػب العلػم ك كػذل
الرياح الكثيرة تضعف البػدف ك تفػرؽ الػركح ك تجفػف البػدف ك الػدماغ ك تشػوش
الذهن ك طالب العلم يحتاج الي تدبير المنزؿ بحيث يكوف معتدال في فصػوؿ السػنة
ك لو بالعالج قليل الرياح حتي يكػوف معتػدؿ المػزاج صػافي الفكػر مجتمػع القلػب
حتي يوافق افكارق الواقع ك كػل ذلػ مجػرب بػديهي ك االحسػن لػه المسػكن فػي
البيوت القليلة الضوء الصفيرة الف الحواس فيها اجمع ك اف اليكوف مسػكنه مزخرفػا
مزكقا مبي ضا بالجص ك امثاله ك االحسػن اف يكػوف مطي نػا بػالطين غيػر حػار كثيػرا ك
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البارد كثيرا ك ال مجػاكر للمسػتراح ك ال قريػب مجػامع النػاس بحيػث يسػمع دائمػا
لفطهم ك جلبهم ك ضوضاءهم فيتفرؽ حواسه ك يمنع عن نفسه كلما يفرؽ حواسػه ك
يقسم قلبه فاف كل ذل مناؼ لما يطلبه البتة ك في ذل هنا كفاية.

السادس االعراض الواصلة ك تل اعظم امر يجب مراعاته لطالب العلم فاف

ما سبق من االمور الخمسة امور بدنية ت ـ ـ ݘ ـول الي ركحه في العاقػبة ك االعراض تصل الي

الركح ك تتعلق به اكؿ كهلة ك تتشبث به ك تفيرق ك تخرجػه عػن االعتػداؿ فػي طرفػة
عين ك هي مثل الفم علي ما فات ك الهم علي ما هو ات ك الفضب المفػرط ك السػركر
المفرط ك امثاؿ ذل فانها هي كالسػم النقيػع لطالػب العلػم تبطػل اجتمػاع قلبػه فػي
لمحة ك يبقي اثرها اياما فالالزـ اكال المالحظة في اسبابها الخارجة فيسعي في رفعها
اف امكنه حتي يفرغ لمطلبه ك اف لميمكن رفع مػا فػي الخػارج فليتفكػر ك ليسػع فػي
اصالح نفسه ك عالجها دكاـ ذكر المػوت ك فنػاء الػدنيا ك تقويػة جانػب الزهػد فػاف
اغلب تل االعراض من حػب الػدنيا ك متاعهػا ك اهلهػا فيفػتم لمػا فاتػه منهػا ك يهػتم
لتحصيل ما يأمل منها ك يفضب علي من يريد سلبها عنه فاذا زهد في الػدنيا ك حسػب
نفسه في عرض الموتي اليبالي ما فات منها ك اليستر بما هو ات ك يجمػع ذلػ كلػه
قوله تعالي لكيالتأسوا علي ما فاتكم ك التفرحوا بما اتػيكم ك مػالؾ ذلػ كلػه
جعل الموت نصب العين ك حسباف النفس في عرض الموتي فاذا صرت في عػرض
الموتي فكل من مات فليمت ك كلما فات فليفت ك اينما خرب فليخػرب ك كػل مػن
قاؿ ما قاؿ فليقل ك كلما لميصل فلنيصل ك كيفما صار الدنيا ك اهله فليصػر ك قػد مػر
في باب الفكر شطر طويل في هذا الباب فراجعه ك ادـ التفكر في الموت فانه شػفاء
من كل داء ك امػاف مػن كػل خػوؼ ك حفػظ مػن كػل سػوء ك اليصػلح هػذق الػنفس
الجموح ك اليؤدبها ك اليعكمها اال ذل فواظب عليػه ك اسػتمع منػي فالينبئػ مثػل
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خبير ك لما كاف قد مر القوؿ فيه بليفا فلنكتف هنا بما ذكرنا.

السلابع اذا عرض لطالب العلم مرض مفسد للمزاج مولم شاغل له ك لميقػدر

علي عالجه بالتدابير في الستة المذكورة فليراجع الطبيػب الحػاذؽ ك ليعػالج نفسػه
حتي يرجع الي االعتداؿ ك اعظم االمراض له ما يفسد اخالطػه ك يصػعد منهػا ابخػرة
ردية الي دماغه ك يفسد فكرق فذل اكلي بالمبادرة الي العالج فانػه يضػاد مطلبػه ك
اعظم من جميع االمراض له الماليخوليا فانه اعدي عدكق ك اضر شػيء بحالػه ك هػذا
المبحػػث لحػػري ببسػػط القػػوؿ فيػػه فػػي الجملػػة ك اف كنػػا بسػػطنا القػػوؿ فيػػه فػػي
«دقايقالعالج» ك لكن لما كاف هذا المرض موجودا فػي اكثػر طػالب العلػم ك لكػن
اليشعركف كجب علينا بسطه في الجملة.
اعلم انه ربما يستولي علي البدف حػرارة غريبػة بسػبب االعػراض الواصػلة اك
بسبب فكر زايد اك رياضة شاقة اك استعماؿ اغذية حارة اك ادكية حارة حادة فيحترؽ
بسبب ذل اخالط البدف ك يحدث منها سوداء غيػر طبيعيػة ك يبخػر فػي البػدف فػاف
كانت من السوداء المحترقة كاف بخارها اسود ك اف كانت من البلفم المحترؽ كػاف
اكمد ك من الػدـ فرفيػري ك مػن الصػفراء اخضػر فيصػعد الػي الػدماغ ك يػدكر فػي
تجاكيفه ك يتهيأ بهيات علي حسب طبايعهػا ك يصػبغ الػركح ك يشػكله علػي حسػب
طبايعه فيسػري الصػبغ ك الشػكل الػي الحػس المشػترؾ ك يسػرياف منػه الػي الخيػاؿ
فيتجسم له هيات ك صور عجيبة ك ربمػا تشػكل ذلػ البخػار بتبعيػة الخيػاؿ فحينئػذ
يتشكل علي هيات كاف الخياؿ معتادا بها فيتجسم له فيتولػد لػه مػن بػين طبػاع ذلػ
البخار ك تشكيل الخياؿ له امور عجيبة ك الجل ذل يخص فساد كل قوـ بما كاف في
خيالهم قبل المرض ك يتأكد ك يتجسم لهم ذل المعتاد حتي انػي رأيػت كاحػدا مػن
المتفقهة بعد ما ابتلي بهذا المرض كاف يقعد في السوؽ علي بعض الحوانيت اك في
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المسجد فيصيح باعلي صوته كهيئة الفضباف متفير االحواؿ ك يبين المسػائل الفقهيػة
ك يحمي عن علم االصوؿ ك يدعو الي االصػوليين ك لربمػا كػاف يصػيح مترسػال مػن
الصبح الي الزكاؿ من غير فترة ك رأيت كاحدا اخر كاف همه المعارؼ فػابتلي بهػذا
المرض ادعي النبوة ك كاف يدعي انه مهدي الزماف ك اراد الخػركج فجػاء يشػاكرني
في الخركج ك استنصرني علي دعوته فزبرته ثم عالجته فافاؽ فػي الجملػة ك عنػدي
اف هذا المػدعي الػذي خػرج فػي زماننػا ك ادعػي البابيػة ثػم المهديػة ثػم النبػوة ثػم
االلوهية ك اتي بقراف انه ايضا كاف مجنونا مبتلي بهذا المرض ك لب اق الناس من حيػث
اليشعركف ك اخبرني ثقة عالم فقيه انه ابتلي رجل بهذا المرض فكاف يري فػي كػل
شيء ابرة ك لذا كاف يمتنع عن االكل حتي ضعف ك كاف يتهم الناس انكػم تريػدكف
قتلي فتجعلوف في طعامي ابرة فقالوا له يوما فالف اي رجل فأطري عليػه فقػالوا هػل
يقدـ علي قتل امرء مسلم فتحشي فقالوا اف اتاؾ بطعاـ اتتهمه قاؿ ال فجاءكا بػه فاتػاق
بطعاـ فاقبل اليه فقاؿ ك مثل ايضا يريد قتلي ك بلفني اف اخر ابتلي بهذا المرض فبلغ
امرق انه كاف يفمس يدق في الماء فاليستيقن دخوؿ يدق في الماء فيلتمس مػن يقػف
عليه اف يخبرق بانفماس يدق في الماء ك من هػذا البػاب ه ػؤالء المبتلػوف بالوسػواس
حتي انه بلفني اف الرجل الفقيه ارتمس في خزانة الحماـ قريبا مػن مائػة ك عشػرين
مرة فلميستيقن انه ارتمػس ك كاحػد اخػر كػاف يػدخل الخزانػة الحػارة قبػل الفجػر
فيرتمس مترسال حتي يطلع الشمس فلربما يسود بدنه من شدة الحر ك يفشػي عليػه
ك يطفو علي الماء كالميت فيخرجونه ك يرشوف عليه الماء البارد حتػي يفيػق فيسػأؿ
هل اغتسلت اـ ال كهكذا كل كاحد منهم يتصور له ما اعتادق حتي اف الفػاخور يػزعم
انه صار خزفا فيتوقي الجدراف لكي الينكسر ك صاحب الدكاجن يزعم انه صار شاة
ك صاحب الكلب انه صار كلبا فينبح ك البلوي اف هذا المرض في اكؿ االمػر ضػعيف
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اليخرج بصاحبه عن االعتداؿ كثيرا فاليمكن اف يقاؿ له ابتليت ك هو بنفسػه اليعلػم
فيمشي علي كجهه فيزداد يوما فيوما فيزخرؼ خياله الفاسد بساير خياالته الفاسػدة
ك يموق علي الناس ك لربما ازداد تل الخياالت الفاسدة غلظة ك تجسما حتػي ادعػي
الكشف ك المعاينػة كمػا هػو المعػركؼ مػن ابنالعربػي ك اضػرابه مػن مزخرفػات
الكشف من اني رأيت منازؿ القمػر ابكػارا فصػعدت اليهػا ك افتضضػتها ففػي االكؿ
يدعي الكشف ك يأكؿ تل الخرافات هػو ك اصػحابه ك لربمػا يتاكػد بػذل عقايػدق
الفاسدة فانه ربما يري في كشفه اك في منامه المؤمن الممتحن علي صورة القػردة ك
الخنازير لسوء ظنه بهم ك الكافر الزنديق علي صورة االنساف لحسن ظنه بهم فلربما
ينكشف له ائمة الحق علي اقبح صورة ك ائمػة الجػور علػي احسػن هيئػة كػل ذلػ
لسبق ظنه ك انصباغ خياله فيتاكد بذل اعتقادق ك هو اليعلم انه من مرضه ك عنػد مػن
يعرؼ االمزجة اغلب السالكين من المتصوفة ك المرتاضين بفير هػاد ك المتزهػدين
المقدسػين بفيػػرعلم ك الطػػالب المتعمقػػين فػي العلػػوـ الدقيقػػة بفيػػر كرع ك ال هػػاد
مرشد مبتلوف بهذا المرض ك لكن اليشعركف ك ما لميشػتد مرضػهم اليعػرؼ فسػاد
فكػػرهم ك اليظػػن بهػػم الظػػاف فيزعمػػوف انهػػم سػػالموف ك ا﵀ يعلػػم انهػػم لمبتلػػوف
فالواجػػب لمػػداكلي العلػػوـ ك مسػػتعملي الرياضػػات ك المتزهػػدين اف يراعػػوا ابػػدا
اعتداؿ المزاج ك ال تدرج في عملهم ك رياضتهم ك تزهػدهم ك اليشػتفلوا برياضػة اال
بعد الظفر باستاد ماهر يربيهم ك يحملهم علي الرياضة شيئا بعد شػيء فػاف االمػر لػو
كاف بالتدريج اليفسد المزاج ك اف المباغتة ك التشديد فانه مفسػد للمػزاج بػال شػ
هذا ك انت تري الناس اليقدركف علي طبخ من من اللحم علي نهج االعتداؿ من غير
استاد فكيف يقدركف علي نضج موادهم ك تصفية مزاجهم ك تعديله الذي هو اعظػم
من تحصيل االكسير الف مرة بفير استاد فالتلعب بركح ك بػدن فانػه لػيس لػ
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ركح ك ال بدف ازيد مػن كاحػد تفسػد كاحػدا ك تجػرب آلخػر ك رأيػت مرفوعػا الػي
النبي

من تزهد بفيرعلم جن في اخر عمرق اك مػات كػافرا ك ال شػ فػي ذلػ

فالحذر الحذر من االشتفاؿ بالرياضات من غير استاد ماهر فاف الجنػوف مػن كرائػ
بال ش فاذا هاج في بدنه السوداء التي هي االرض غلب علػي بدنػه سػكنة االرض
من الشياطين ك برية سجين فيموهػوف لػه خيػاالت ك عقايػد فاسػدة ك لربمػا يصػدؽ
بعض خياالته ك كشفه الظاهر فيري اف احدا جاء فجاء اك ذهب فذهب فيفتػر بامثػاؿ
ذل ك هو اليعلم اف امثاؿ هذق االشياء كثيرة في السجين ك اهله ك ليست بشػيء فمػا
لمتفز باستاد دليل ك هاد فالتخالف ركية المؤمنين الظاهريين ك الزـ الشرع الظػاهر
ك استعمل السنن ك اآلداب حتي يقدر ا﵀ ل استادا ك ا﵀ يهدي من يشاء الي صراط
مستقيم فالذي اليقدر اف يمشي مرحلتين مػن االرض المحسوسػة بفيػر دليػل علػي
غير سبيل فكيف يقدر علي سلوؾ طريق البػاطن مػن غيػر هػاد ك ال دليػل يدلػه الػي
سواء السبيل بالجملة الالزـ علي طالػب العلػم مراعػات اصػالح المػزاج اذا فسػد ك
حفظ االعتداؿ ك الصحة دائما ك اعلم اف هذا المرض يحصل من غلبة الحرارة ك هػي
تحصل بطوؿ الفكر ك الرياضة الشاقة ك استعماؿ االدكية الحارة ك تقليل شرب الماء
جدا ك الجوع الطويل ك السهر المفرط ك اني قد كتبت في «حقايقالطب» مػا يكتفػي
به المكتفي ك اني اكصي في حفظ االعتػداؿ بكلمػة كاحػدة ك هػي اف التكثػر مػن
شيء ابدا ك قد قاؿ خير القائلين عليه ك اله صلوات المصلين خيػر االمػور اكسػطها ك
مدح ا﵀ قوما ك مػن علػيهم بقولػه ك كػذل جعلنػاكم امػة كسػطا ك ركي نحػن
النمرقة الوسطي ك في ما ذكرت كفاية ك بالغ.

الثامن اف من اعظم ما يحتاج اليه طالب العلم الحفظ ك هو عندي نصف العلػم

ك هو الركاية ك النصف اآلخر الدراية فلو حفػظ االنسػاف جميػع الػذي يسػمع لصػار
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بحرا اليساحل ك اف لميدر ما يركي ك رب حامل فقه ك ليس بفقيه ك رب حامػل فقػه
الي من هو افقه منه ك الحافظ كتاب مػدكف ك الػداري عػالم حكػيم فػاذا كػاف صػدر
االنساف كتابا حاضرا ك نفسػه عالمػة تػم عليػه النعمػة ك العػالم بػال كتػاب كالسػميع
بالصوت ك الكتاب بال عالم كالصوت بال سامع ك ال خير كامال في كاحد منهما ك اف
كاف ك البد من تفرد احدهما فالدراية فاف حديثا كاحدا تدريه خير مػن الػف تركيػه
فالداري اليمر بشيء اال ك يدريه ك اما الراكي فال ك لكػن ينتفػع بػه اهػل الدرايػة اذا
جالسوق ك الركاية فضل ظاهر عند العواـ ك الدراية فضل باطن عند االعػالـ بالجملػة
نعمت النعمة الحفظ ك البد من االهتماـ لطالب العلم ك اعلم اف الدراية مػن الحػرارة
ك اليبوسة ك سرعة االنتقاؿ من الحرارة ك الرطوبة ك الحفظ من البػركدة ك اليبوسػة ك
لذل قلما يجتمع الحفظ مع سرعة االنتقاؿ فػاف الػذهن مػا لميكػن متحجػرا لميبػق
عليه النقش زمانا ك الحجر بطيئ االنتقاش بطيئ االنمحاء ك الهػواء سػريع االنتقػاش
سريع االنمحاء ك كذا النار ك الماء فلذل قلمػا يوجػد حػافظ سػريع االنتقػاؿ غزيػر
الفهم ك قلما يوجد سريع االنتقاؿ الفهيم حافظا ضابطا ك لكن يجمع بينهمػا المعتػدؿ
فيستعمل اي خلط يشاء ك لما كػاف الحفػظ مػن المػرة السػوداء ك منهػا العصػمة عػن
الخطاء ك السهو ك النسياف ك ترؾ مػا امػر بػه كصػف ا﵀ نبيػه بػالمرة فقػاؿ ذك مػرة
فاستوي اي لميكن منحرفا فاسدا فيكوف صاحب ماليخوليا ك لذا ركي مابعػث ا﵀
نبيا اال ك هو ذك م رة سوداء صافية هػ ك انما ذل لحفظ الوحي علي ما نزؿ ك ايصػاله
الي الناس من غير سهو ك ال نسياف فاذا كاف المزاج حافظا يحفػظ علمػه ك عملػه ك اف
لميكن حافظا ينسي في علمه ك عمله ك اف كاف الحفظ في مرتبة العصمة عن النسياف
كاف في العلم ك العمل فتفريق الصدكؽ بين تجويز السهو في ما يشترؾ النبي

مع

الرعية ك عدـ تجويزق فيما يخصه خطاء ك سهو منه فاف الطبع المجبػوؿ علػي الحفػظ
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حفيظ لعلمه ك عمله معا ك النسيي ينسي فيهمػا معػا ك الطبػع اليقبػل التقسػم بالجملػة
يكوف الحفظ من المرة السوداء ك سػرعة االنتقػاؿ مػن الػدـ ك التعمػق ك النفػوذ مػن
الصفراء ك ما زعم بعضهم اف السوداكي متعمق دقيق اشتباق بل السوداكي بليد جماد
كالحجر اذا كقع علي شيء اليكاد يزكؿ منه ك اليحػوؿ ابػدا ك كػذا يكػوف البلفمػي
مسلوب خير الطرفين فانه يكوف نسي ا الجل الرطوبة ك بليدا الجل جمػود الػبلفم اف
لميكن حرارة ك يكوف عديم التعمق ك النفوذ مبهوتا.
فاذا عرفت ذل فاعلم اف من كاف حافظا ك صار نسي ا بسبب عركض عارض
يمكن معالجته ك ينتفع بالحفظ ك من لميكن حافظا قبل يعسر جدا تحصيل الحفظ له
ك اف حصل له شي ء يتضرر ك يكثر همه ك غمه بحيث يرضي بقلة حفظه اذا زالت
عنه الهموـ فمن لميكن حافظا فاليسعين في تحصيله ك كفاق السعي في اف اليصير
نسي ا اكثر مما كاف ك اسباب زيادة الحفظ كثيرة احسنه الدعوات الواردة
فوٌه ما ركاق الشيخ االكحد

عن النبي

يقرؤق كل يوـ يا عزيز يا جبار

يا متكبر يا قهار اجعل نفسي طيبة طايعة حافظة حاذقة مؤمنة مطمئنة ذات انباط في
الحفظ ك الخير تؤمن بلقائ ك تقنع بعطائ ك ترضي بقضائ ك تصبر علي قسمت
يا كريم بحق محمد ك اله الطاهرين ك فااي بلداالمين عن النبي

باسناد

صحيح انه من اراد حفظ القراف ك العلم فليكتب هذا الدعاء في اناء نظيف بزعفراف
ك عسل ماذي ثم يفسله بماء المطر يؤخذ قبل اف ينزؿ الي االرض ثم يشربه علي
الريق يفعل ذل ثلثة اياـ يحفظ ما يريد حفظه اف شاء ا﵀ ك هو اللهم اني اسأل

فانت مسّ ݘّّول ك لميسأؿ مثل اسأل بحق محمد نبي ك رسول ك ابرهيم خليل ك
صفي ك موسي كليم ك نجي ك عيسي كلمت ك ركح ك اسأل بصحف
ابرهيم ك تورية موسي ك انجيل عيسي ك زبور داكد ك قراف محمد صلي الله عليه ك
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اله ك عليهم اجمعين ك اسأل بكل كحي اكحيته ك بكل حرؼ انزلته ك بكل قضاء
قضيته ك بكل سائل اعطيته ك اسأل باسم الذي اذا دعاؾ به انبياؤؾ ك اصفياؤؾ ك
احباؤؾ استجبت لهم ك اسأل بكل اسم انزلته في كتاب من كتب ك اسأل باالسم
الذي اثبت به ارزاؽ العباد ك اسأل باالسم الذي استقل به عرش ك اسأل باالسم
الذي كضعته علي االرضين فاستقرت ك اسأل باالسم الذي دعوت به السماكات
ف استقلت ك اسأل باالسم الذي كضعته علي النهار فاستنار ك اسأل باالسم الذي
كضعته علي الليل فاظلم ك اسأل باالسم الذي كضعته علي الجباؿ فرست ك اسأل
باسم

الواحد االحد الفرد الصمد الوتر العزيز الذي مؤل االركاف كلها الطهر

الطاهر المطهر يا ا﵀ يا رحمن يا رحيم يا مهيمن يا قدكس يا حي يا قيوـ يا ذا الجالؿ
ك االكراـ اف تصلي علي محمد ك اؿمحمد ك اف ترزقني حفظ القراف العزيز ك العلم
ك الحكمة برحمت يا ارحم الراحمين اللهم ارحمني ك اكفني يا كافي كل شيء
بقدرت علي كل شيء اكفني كل شيء ك اصرؼ عني شر كل ذي شر برحمت
يا ارحم الراحمين ك عاي النبي

اهدي الي جبرئيل

هدية ك قاؿ اكتب

علي الطست بالزعفراف الحمد ك المعوذتين ك التوحيد ك القارعة ك تبارؾ ك الحشر ك
يس ثم اكتب ال اله اال ا﵀ المعبود في رءكس الجباؿ ال اله اال ا﵀ المعبود في
االرضين القفار ال اله اال ا﵀ المعبود في لجج البحار ال اله اال ا﵀ المعبود في االكدية
ك اآلكاـ ال اله اال ا﵀ المعبود في كل اكاف ال اله اال ا﵀ المذكور في كل لساف ال اله

اال ا﵀ المسّ ݘّّول مع كل شدة ك رخاء ال اله اال ا﵀ المعركؼ باالحساف ال اله اال ا﵀
الفعاؿ لما يريد ال اله اال ا﵀ الحي الدائم الذي اليزكؿ سبحاف ذي المل

ك

الملكوت سبحاف ذي العزة ك الجبركت سبحاف الحي الذي اليموت سبحاف الحي
الدائم الذي اليزكؿ ثم اغسل المكتوب بماء زمزـ اك بماء المطر من الطست ك
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اشربه كقت السحور ليلة االثنين اك ليلة الخميس اك ليلة الجمعة مع ثلث اكاؽ كندر
ك ثلث مثاقيل سكر طبرزد ك عشرة مثاقيل عسل ثم صل ركعتين تقرأ في كل ركعة
بالحمد مرة ك االخالص خمسين مرة ثم تصبح صائما ك اليمضي علي اربعوف يوما
اال ك تصير حافظا قاؿ علي

ك ابن عباس ك جماعة من الصحابة فعملنا ذل

فمافرحنػا
في االسالـ كفرحنا به ك هو ينفع لمن دكف الستين عمرق فػاذا بلػغ السػتين قػل نفعػه
قاؿ الزهري كتبته ك انا ابن ستين سنة فلميأت علي شهراف اال ك كجػدت فػي نفسػي
من الزيادة ما الاقدر عليه ك كاف يكتبه ك يسقيه لولدق انتهي .االكاقي جمع اكقية قػاؿ
في المصباح المنير هي عند العرب اربعوف درهما قػاؿ ك قػاؿ االزهػري قػاؿ الليػث
الوقية سبعة مثاقيل ك قاؿ في الصحاح ك االكقية في الحديث اربعوف درهما ك كذل
كاف فيما مضي فاما اليوـ فيما يتعارفها الناس ك يقدر عليػه االطبػاء فاالكقيػة عنػدهم
كزف عشرة دراهم ك خمسة اسباع درهم ك هو استار ك ثلثا اسػتار ك الجمػع االكاقػي ك
قاؿ في النهاية االكقية اسم الربعوف درهما ك قاؿ في القاموس ك االكقية بالضم سبعة
مثاقيل كالوقية ك اربعوف درهما جمع اكاقي ك اكاؽ اقوؿ فعلي معني اربعػين درهمػا
يكوف الوزف ثلثا ك ستين مثقاال ك ابػدا اليجسػر علػي ذلػ فػاف شػربته عنػد االطبػاء
نصف درهم الي درهم ك بينهما بوف بعيد ك علي معني سبعة مثاقيل احػدا ك عشػرين
مثقاال ك هو ايضا بعيد الف بين قدر شربته ك بين هذا مسافة ك ذكر االطبػاء اف اكثػارق
محرؽ للدـ مورث للجنوف ك الجذاـ ك البهق االسود ك امراض اخػر فالاظػن امكػاف
استعماؿ ذل اال لمثل رجل كاف في زماننا يسمي بالشيخ جعفر ك كاف معتػادا باكػل
الكندر ك القرنفل معا يدقهما معا ك يأكل كل يوـ ك قد بلغ به العادة انه كاف يأكل في
سنة كزنة كندر بالوزف العطاري ببفداد ك هي اثناعشر منا تبريزيا تخمينا مع مػا كػاف
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يلحق به من قرنفل ك كاف جسدق يستشم منػه رايحػة الكنػدر نعػم مثػل هػذا الرجػل
يقدر علي هذا الدكاء ك انا جسػرت علػي ذلػ علػي اف راكي كػل علػم مػن االمػاـ
ينبفي اف يكوف من اهل ذل العلم ك اال يخبط خبطا بينا كمػا هػو مشػاهد مػن جميػع
ثلثة دراهم ك سهي الراكي اك ثلثػة مثاقيػل

الناس ك اني احتمل اف كاف قوؿ النبي

كالسػكر اك ثلػػث اكاؽ فػػي مػػدة اربعػػين يومػػا فكػل يػػوـ ثلثػػة دراهػػم ك يؤيػػد ذلػ
االحتماؿ ساير االخبار الدكائية ك يحتمل اف كاف لالكقية معنػي اخػر قػد هجػر ك ا﵀
اعلم بالجملة ال اعتماد علي ركاية غير اهل الفن اك هو من بػاب المعجػز ك ذلػ امػر
فوؽ الطبايع ك عاي ابنفهد اف النبي

قاؿ يػا علػي اذا اردت اف تحفػظ كػل مػا

تسمع فقل في دبر كل صلوة سبحاف من اليعتدي علػي اهػل مملكتػه سػبحاف مػن
اليأخذ اه ل االرض بالواف العذاب سبحاف الرءكؼ الرحيم اللهػم اجعػل لػي فػي
قلبي نػورا ك بصػرا ك فهمػا ك علمػا انػ علػي كػل شػيء قػدير ك هااي كتػاب
جمعالشتات عن الصادؽ

اذا اردت اف تحدث عنػا بحػديث فانسػاكه الشػيطاف

فضع يدؾ علي جبهت ك قل صلي ا﵀ علي محمد ك اله اللهم اني اسأل يػا مػذكر
الخير ك اآلمر به ذكرني ما انسانيه الشيطاف فانه يذكرق اف شاء ا﵀ تعػالي ك هاي
كتاب مناليحضرق الفقيه من كثر عليه السهو في الصلوة فليقل اذا دخل الخالء بسم
ا﵀ ك با﵀ اعوذ با﵀ من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطاف الرجيم ك فاي
جنةاالماف نقال عن الطوسػي فػي متهجػدق انػه مػن اراد حفػظ القػراف فليصػل ليلػة
الجمعة اربع ركعات االكلي بالحمػد ك يػس ك الثانيػة بالحمػد ك الػدخاف ك الثالثػة
بالحمد ك سجدة ك لقمن ك الرابعة بالحمد ك المل فاذا سلم حمد ا﵀ ك اثني عليه ك
صلي علي النبي

ك استففر للمؤمنين ك قاؿ اللهم ارحمني بترؾ المعاصي ابدا ما

ابقيتني ك ارحمني من اف اتكلف ما اليعنيني ك ارزقني حسن النظػر فيمػا يرضػي
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عني الله م بديع السموات ك االرض ذا الجالؿ ك االكراـ ك العزة التي التراـ اسأل
يا ا﵀ يا رحمن بجالل ك بنور كجه اف تلزـ قلبي حفظ كتابػ كمػا علمتنػي ك
ارزقني اف اتلوق علي النحو الذي يرضي عني ك اسأل اف تنور بكتاب بصػري ك
تطلق به لساني ك تفرح به قلبي ك تشرح به صدري ك تستعمل بػه بػدني ك تقػويني
علي ذل ك تعينني عليه فانه اليعين علي الخير غيرؾ ك اليوفق له اال انت ك زاد في
ركاية ال اله اال انػت ك فاي عدةالػداعي عػن اميرالمػؤمنين
ا﵀

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿ

اعلم دعاء التنسي القراف قل اللهم ارحمني بترؾ معاصي ابدا ما ابقيتني

ك ارحمني من تكلف ما اليعنيني ك ارزقني حسن النظر فيما يرضػي عنػي ك الػزـ
قلبي حفظ كتاب كما عل متني ك ارزقني اف اتلوق علي النحو الػذي يرضػي عنػي
اللهم نو ر بكتاب بصري ك اشرح به صدري ك اطلق به لساني ك استعمل به بدني ك
قوني علي ذل ك اعن ي عليه انه اليعين عليه اال انت يا ال اله اال انت انتهي ك ليس فيه
ذكر صلوة ك فاي الوسائل عن ابيجعفر

فػي حػديث اف الحسػن

اجػاب

السائل الذي سأله عن الذكر ك النسياف فقاؿ اف قلب الرجل في حػق ك علػي الحػق
طبق فاف صلي الرجل عند ذل علي محمد ك اؿ محمد صلوة تامػة انكشػف ذلػ
الطبق عن ذل الحق فاضاء القلب ك ذكر الرجل ما كاف نسي ك اف هو لميصل علي
محمد ك اؿ محمد اك نقص من الصلوة عليهم انطبق ذلػ الطبػق علػي ذلػ الحػق
فاظلم القلب ك نسي الرجل ما كاف ذكرق انتهي.
ك اما ما يورث الحفظ من العقاقير فوٌها مػا ركاق فػي بلػداالمين عػن
ابنمسعود عن النبي

لحفظ القػراف ك الحػديث ك يقطػع البػوؿ ك الػبلفم ك يقػوي

الظهر تؤخذ عشرة دراهم قرنفل ك كذل من الحرمل ك من الكندر االبيض ك مػن
السكر االبيض يسحق الجميع ك يخلط اال الحرمل فانه يفرؾ ك يأكل منه غدكة كزف
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درهم ك كذا عند النوـ ك عاي ابيبصير عػن الصػادؽ

قػاؿ قلػت للصػادؽ

كيف يقدر علي هذا العلم الذي فرغتموق الينا فقاؿ خذ كزف عشرة دراهم قرنفػل ك
مثلها كندر ذكر ك دقهما ناعما ثم استف علي الريق كل يوـ قليال ك عاي علي
من اخذ من الزعفراف الخالص جزءا ك من السػعد جػزءا ك يضػيف اليهمػا عسػال ك
يشرب منه مثقالين في كل يوـ فانه يتخوؼ منه من شدة الحفظ اف يكػوف سػاحرا
ك هٌه ما ذكرق لمن يكوف بعيد الػذهن قليػل الحفػظ يؤخػذ سػنا مكػي ك سػعد
هندي ك فلفل ابيض ك كندر ذكر ك زعفراف خالص اجزاء سواء يدؽ ك يخلط بعسػل
ك يشرب منه كزف مثقاؿ كل يوـ سبعة اياـ متواليػة فػاف فعػل ذلػ اربعةعشػر يومػا
خيف من شدة الحفػظ اف يكػوف سػاحرا ك عااي ابنفهػد دكاء للحفػظ شػهدت
التجربة بصحته ك هو كندر ك سعد ك سػكر طبػرزد اجػزاء متسػاكية يسػحق ناعمػا ك
يستف منه علي الريق كل يوـ خمسة دراهم تسػتعمل ثلثػة ايػاـ ك تقطػع خمسػة ثػم
تستعمل كذل ثلثة اياـ ك تقطع خمسة ك هكذا ك هاي كتاب لقط الفوايد مػن اراد
اف يكثر حفظه ك يذهب نسيانه فليأكل كل يوـ مثقاال من زنجبيل مرب ػا قا ل ك
مما جرب للحفظ اف تأخذ زبيبا احمر منػزكع العجػم عشػرين درهمػا ك مػن السػعد
الكوفي مثقاال ك من اللباف الذكر درهمين ك من الزعفراف نصف درهم تدؽ الجميع
ك يعجن بماء الرازيانج حتي يبقي في قواـ المعجوف ك يستعمل علي الريق كػل يػوـ
كزف درهم ق ل ك من اخذ الفستق المقشػر ك الزبيػب االسػود ك السػعد ك الكنػدر
الذكر من كل كاحد جزءا ك تناكؿ من ذل بعد السحق ك المزج كل يوـ مثقاال بعػد
لزكـ الرياضة ك اصالح الفذاء فانه مهما سمعه حفظه ق ل ك من ادمػن مػن اكػل
الزبيب علي الريق رزؽ الفهػم ك الحفػظ ك الػذهن ك نقػص مػن الػبلفم ك هااي
كتاب طريقالنجاة ثلثة تذهب البلفم ك تزيد الحفظ الصوـ ك السواؾ ك قراءة القػراف
﴿﴾131

ك هاي بعض االخبار يورث الحفظ اكػل اللحػم ممػا يلػي العنػق ك اكػل الحلػواء ك
العدس ك الخبز البارد ك قراءة اية الكرسي ك فاي الفصػوؿالمهمة عػن جعفػر بػن
محمد عن ابائه في كصية النبي

يا علي تسعة اشياء تورث النسػياف اكػل التفػاح

الحامض ك اك ل الكزبرة ك الجبن ك سؤر الفأرة ك قراءة كتابة القبور ك المشي بػين
امرأتين ك طرح القملة ك الحجامة في النقرة ك البوؿ في الماء الراكد انتهي ك لنعم ما
نظمه السخاكي:
توؽ خصاال خوؼ نسياف ما مضي

قػػػراءة الػػػواح القبػػػور قػػػديمها

ك اكلػػػ للتفػػػاح مػػػاداـ حامضػػػا

ك كزبػػرة خضػػراء فيهػػا سػػمومها

كذا المشي ما بين القطار ك حجمة

قفػػاق ك منػػه الهػػم ك هػػو عظيمهػػا

ك من ذاؾ بوؿ المرء في الماء راكػدا

ك اكل سػؤر الفػأر ك هػو تميمهػا

ك اعلم انه ينفع من النسياف كج مربي ك دارفلفل مربي ك كذا كندر سعد فلفػل
ابيض زعفراف مر مكي اجزاء سواء يعجن بعسل ثػم يتنػاكؿ كػل يػوـ كزف درهػم ك
ايضا فلفل كموف من كل جزء سكر طبرزد ثلثة ايضا كندر ثلثػة اربػاع درهػم فلفػل
ربع درهم ك هو شربة كاحدة يسقي كل يوـ علي الريق.
ك ما اعجب ما نقل عن ابنسينا انه قاؿ من شرب هذا المعجوف اسبوعا حفظ ما
يسمعه ك لو شربه اسبوعين تذكر ما نسيه ك لو شربه ثلثػة اسػابيع صػدؽ حدسػه فػي
غالب االكقات صفته فلفل ابيض كج مر صاؼ كندر سعد كوفي زعفػراف بالسػوية
يعجن بعسل ثلثة اكزانه ك يتناكؿ كل يوـ درهمػين ك يجتنػب اللبنيػات ك الػدرهماف
في غير المرطوبين زايد السيما في مثل بالدنا ك زماننا ك القياس يقتضي دانقين الػي
ثلثة ك اما المرطوبوف في البالد الرطبة فال بأس ك بالتػدريج يمكػن الزيػادة ك اعظػم
اسباب النسياف عدـ اتحاد الهم ك ترؾ التوجه التاـ الي العلم ك تقسم القلب ففي هػذق
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الحاؿ اليمكن الحفظ ك اما اذا كاف هم االنساف كاحدا معرضا عما سوي العلم قائال:
شفال بذكرؾ يا ديني ك دنيائي

تركت للناس دنيػاهم ك ديػنهم

ك كاف عاشق العلم فيزداد حفظه يوما فيوما ك التكرار ايضا مما يؤكد الحفػظ ك
مما جرب اف ما كرر قبيل النوـ مرات يبقي في الذهن ك من اسباب الحفظ اف يكوف
طالب العلم في كل كقت مشتفال بعلم كاحػد معطيػا كلػه لػه فػاذا فػرغ منػه ك كملػه
اشتفل بعلػم اخػر ك اليتػرؾ العلػم بالكليػة ك يراجعػه احيانػا فانػه يبقػي فػي الػذهن
افشاءا﵀ ك المشتفل بعلوـ كثيرة اليكاد يكمل علما ك اليكاد يتوجه بكله الػي علػم
ك قلبه احري بالتقسم ك ذهنه اكلي بالتموج فالينطبع فيه علم علي مػا ينبفػي فػالالزـ
االشتفاؿ بعلم كاحد ك المشتفل بعلم كاحد ليال ك نهارا ينهيه اسرع ك يكمله فػي اقػل
كقت ثم بعدق يشتفل بما يشاء ك كل ذي فن في فنه يفلػب ذا الفنػوف البتػة ك ال بػأس
في اثناء تحصيله علما اف يراجع طريفا لتركيح النفس فقد قاؿ علػي

اف القلػوب

تمل كما تمل االبداف فابتفوا لها طرائف الحكمة انتهي ك عندي اذا كاف ذك الفنوف
جامعا لكليات كل فن كاف احسن ك افضل من اف يكوف منهمكا في علم كاحد غائصا
في جزئياته فاف ذا الفنػوف علػي مػا كصػفت لػه نحػو احاطػة باكضػاع العػالم ك نحػو
انبساط في ايات ا﵀ ك ذا الفن غافل عن جميع الدنيا بل يفقد بذل معرفة كثيػر مػن
مسائل فنه فاف العلوـ في الحقيقة من عند الواحد ك مرتبط بعضه ببعض السيما الفقه
فانه مرتبط باغلب العلوـ ك يخبط االنسػاف اذا لميعلػم شػيئا مػن العلػوـ ك االكلػي اف
يكوف في فن ماهرا ك عندق من ساير الفنوف كليات كافيػة ك اف لميكػن متبحػرا فيهػا
بالجملة كاف غرضػنا ذكػر الحافظػة التػي هػي خزانػة طالػب العلػم ك قػد اتينػا عليػه
كالحمد ﵀ ك لكن اليستعملن احد من الطالب من هذق االدكية اال بعد عرض نفسػه
علي طبيب فاف جوز له كاحدا من هذق العقاقير فليستعمله علي كزف يأذف له فيه ك اما
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من غير مشاكرة طبيب فػاني اخػاؼ عليػه غلبػة الحػرارة ك الماليخوليػا فػاف العلػم ك
الفكر بانفسهما مسخناف للمزاج فاذا استعمل هذق االدكية ايضا اخشي عليه احتػراؽ
اخالطه ك الماليخوليا فليحتط طالب العلم ك ليراع اعتداؿ المزاج البتة.

التاسع ك من االمور الالزمػة مراعػات السػنن الػواردة فػي تنظيػف اللبػاس ك

تسريح اللحية ك المسواؾ ك الكحل ك االستحماـ ك غسل الجمعة ك التطيب ك التػزيين
بقدر ما يستطيع ك اليكوف كبعض الطالب قػاذكرا قمػال متعفنػا شػعثا محلػوؿ العقػد
منحل العمامة ساقط الرداء منخرؽ الثياب كأنه صػاحب مصػيبة اليرغػب احػد فػي
مداناته لصناف ابطيه ك ال في مكالمته لنكهة فمه ك ال في النظر اليه لقذارتػه ك رمػص
عينه ك قذارة خيشومه ك كما اليجوز اف يتخذ ا﵀ نبيا قاذكرة كذل اليجوز اف يتخذ
ا﵀ مستودع علمه قاذكرة فانه خليفة رسوؿ ا﵀
العبد القاذكرة ك عن ابيعبػدا﵀

فقػد قػاؿ رسػوؿ ا﵀

بػئس

اياؾ اف تزين اال في احسػن زي قومػ انتهػي

هذا كيخصنا حديث اخر قاله ابوالحسػن

انكػم قػو ـ اعػداؤكم كثيػرة عػاداكم

الخلق يا معشر الشيعة قد عاداكم الخلق فتزينوا لهم بما قدرتم عليػه انتهػي ك العبػد
القاذكرة مأكي الشياطين ك بفيض ا﵀ ك العلم نور يقذفػه ا﵀ فػي قلػب مػن يحػب ال
قلب من يبفض ك الاقوؿ اف طالب العلم يتكسب ك يحصل البسة ناعمة عالية ك لكني
اقوؿ اف يكوف نظيفا ك اف كاف خلق الثياب ك يكوف علي هيئة االنسػاف ال المختبطػين
المجانين ك علي هيئة االحياء ال االموات ك اليكوف ادني مػن هػر فانػه اذا اصػبح بػل
يديه ك مسح كجنتيه ك لحس شعرق ك نفض جلدق ك استنجي ك نظف بدنه ثم مشػي ك
اري كثيرا يخرجوف من منازلهم ك العمامة منحلة ك االزرار محلولة ك العين رمصاء ك
اللحية غير مسرحة ك الخيشوـ غير منظف ك االسناف قلحة ك الفم ذك نكهػة ك الحػزاـ
قلق ك الثياب دكناء غبراء ذات فتوؽ ك خرؽ كأنما اصابته مصيبة اك خرج من قبػر اك
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تخبطه الشيطاف من المس.

المطلب الخامس

فيما يرجع الى شيخه و فى هذا المطلب ايضا مقاصد

االول اعلم اف ا﵀ عزكجل خلق االنساف خلقة ادرج فيها جميػع مػا فػي العػالم
كما ركي عن اميرالمؤمنين

:

دكاؤؾ فيػػػػ ك ماتبصػػػػر

ك داؤؾ منػػػػ ك ماتشػػػػعر

ك انت الكتاب المبين الذي

باحرفػػػه يظهػػػر المضػػػمر

أتػػزعم انػػ جػػرـ صػػفير

ك في انطوي العالم االكبر

ك كذل ركي عنه

الصورة االنسانية هي اكبر حجة ا﵀ علي خلقه ك هي

الكتاب الذي كتبه بيدق ك هي الهيكػل الػذي بنػاق بحكمتػه ك هػي مجمػوع صػور
العالمين ك هي المختصر من اللوح المحفوظ ك هي الشاهد علي كل غايػب ك هػي
الحجة علي كل جاحد ك هي ال صراط المستقيم ك هي الصراط الممدكد بين الجنة ك
النار انتهي فجعله مظهر جميػع اسػمائه ك صػفاته ك انػوارق ك كماالتػه بػل جعلػه ايػة
تعريفه ك تعر فه مما في عليين ك لكن جعل جميع ذل فػي االنسػاف حػين خلقػه فػي
هذق الدنيا دار االدبار ك االختبػار بػالقوة ك جعلػه صػالحا لظهػور جميػع ذلػ منػه ك
كذل جعله قوة اضداد تل االنوار ك خالؼ تل االسرار مما في سجين ك لما كاف
خلق االمكاف الجل الكوف ك هو العلة الفائية في خلقه جعل الخراج تل القوي مػن
كمونه اسبابا ك امتحنه بالطاعة فاف اطاع اسباب عليين اخرج من كمونه تل االنػوار
ك االسرار ك جعله مظهر انوارق ك اسمائه ك صفاته بالفعل ك جعله اية تعريفػه ك تعرفػه
ك خليفته في بالدق ك المؤدي عنه في عبادق كما قاؿ اميرالمؤمنين

خلق االنسػاف

ذا نفس ناطقة اف زك اها بالعلم ك العمل فقد شابه اكائل جػواهر عللهػا ك اذا اعتػدؿ
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مزاجها ك فارقت االضداد فقد شارؾ بها السبع الشداد انتهي ك هػو قولػه تعػالي ك
نفس ك ما سويها فالهمها فجورها ك تقويها قد افلح من زكيها ك قد خاب من دسيها
اي من زكيها ا﵀ ك من دسيها ا﵀ ك اف اطاع اسباب سجين خرج من قوته الي الفعليػة
ظلمات سجين ك صفاته ك خصاله نعوذ با﵀ فلوال تل االسباب لميخرج شػيء منهػا
الي عرصة الفعلية ك كاف خلقه عبثا ك الحكيم اليفعل العبث فجعل من اسباب عليػين
نفسا كاف فيها كماالت عليين بالفعل اذ لو لمتكن فيها بالفعل لكانت عادمة لها مثػل
ساير الخلق ك احتاجت الي شخص اخر يكوف فيه تل الصفات بالفعل فننقل الكالـ
الي ذل الشخص فكاف االمر يتسلسل فالبد ك اف يكوف في الخلق نفس يكوف فيهػا
جميع تل الكماالت بالفعل ك تكوف هي المبدء ك تكػوف هػي المشػية التشػريعية ك
كما اف ا﵀ خلق المشية اكال بنفسها ثم خلق االشياء بالمشػية ك لميكػن كامػل سػابقا
علي المشية توجد به كذل البد ك اف يخلق في عرصػة االناسػي الػذين هػم امكػاف
الكماؿ ك الػنقص ك النػور ك الظلمػة ك السػعادة ك الشػقاكة ك العلػم ك الجهػل ك هكػذا
شخصا يكوف كامال بنفسه ك بالفعل بنفسه غير مستفيد من غيرق يكػوف هػو المبػدأ ك
مكمل الكل ك كذل في طرؼ المقابل يكوف شخص كامل في الشقاء بالفعل غيػر
ضاؿ بفيرق بل بنفسه فيكوناف هذاف في الخلق مشيتين محبوبة ك مبفوضة ﵀ سبحانه
ك توفيقيػػة ك خذالنيػػة فيهػػدي بالمحبوبػػة التوفيقيػػة مػػن يشػػاء ك يضػػل بالمبفوضػػة
الخذالنية من يشاء ك اليهػدي اال مػن امػن كمػا قػاؿ يهػديهم ربهػم بايمػانهم ك
اليضل اال من كفر كما قاؿ بكفرهم لعناهم ك جعلنا قلوبهم قاسية

افرأيت من

اتخذ الهه هواق ك اضله ا﵀ علي علم ك ختم علي قلبه ك سػمعه ك جعػل علػي بصػرق
غشاكة فمن يهديه من بعد ا﵀ افالتػذكركف ك ذلػ المبػدأ هػو المهتػدي بنفسػه
الهادي لفيرق ك هو الذي يجب طاعته علي ما سواق من اهل االمكاف كما قاؿ سػبحانه
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ا فمن يهدي الي الحق احق اف يت بع اـ من اليهدي اال اف يهدي .
بالجملة فهنال جعل الخلق علي صنفين مطػاع ك مطيػع ك نبػي ك امػة ك امػاـ ك
مأموـ ك عالم ك متعلم ك كبير ك صفير ك هكذا فكل بالفعل يد ا﵀ في اصػالح الفيػر ك
كجه ا﵀ لمن هو بالقوة يجب عليه اتباعه ك االهتداء بػه ك التوجػه اليػه كائنػا مػا كػاف
بالفا ما بلغ فاذا اقترف بالكامل احد من اهل االمكاف الناقصين اشرؽ من نور نار فعلية
الكامل شعاع ك كقع علي زيت قابلية ذل الناقص االمكاني ك خالطه ك نفذ في اقعار
ركحه لما يري منه ك يدرؾ فيقع شبحه علي مشاعرق الظاهرة ثم يقع في حسه ثم فػي
خياله ثم في نفسه فاذا اداـ التوجه اليػه ك المعاشػرة معػه ك المحبػة لػه ك السػعي فػي
امتثاؿ اكامرق التي هي صفاته ك تهيأ بتل الهيات حتي صارت ملكة له يشتعل زيػت
قابليته بتل النار فيتنبػه راقػدق ك يحيػي ميتػه ك يتقػوي ضػعيفه ك يسػتكمل ناقصػه ك
يخرج الي الفعلية ما كاف فيه بالقوة من جنس تلػ المػدركات ك الصػفات فيشػتعل
حتي يصير سراجا كهاجا مثله اك ادكف منه اف كاف زيته اكثف من زيػت قابليػة ذلػ
الكامل ك هذا صفة االهتداء بالكامل في الهداية ك كذا صفة الضالؿ بواسػطة عشػرة
الضاؿ بنفسه فالمرء مع من احب ك المرء علي دين خليله فلينظر االنساف من يعاشرق
فاف الطبع مكتسب من الطبع اكتساب الدهن من السراج قطعا ك ذل مجرب مشهود
ك لذل كرد االمر بمعاشرة اقواـ ك النهي عن معاشرة اقواـ ك هذق العشرة هػي اصػل
الدين ك اساسه ك سنخه ك الباقي اقواؿ من تعاشر ك افعاله ك ال طريػق الػي التكمػل اال
هػػذق فمػػن اتقػػن ذل ػ فقػػد اتقػػن اسػػاس التػػدين ك حقيقتػػه ك سػػرق ك اصػػله ففػػي
مجالسالصدكؽ بسندق عن المفضل بن عمر قاؿ قػاؿ الصادؽ جعفر بن محمد
من لم يكن له كاعظ من قلبه ك زاجر من نفسه ك لم يكن لػه قػرين مرشػد اسػتمكن
عدكق من عنقه انتهي.
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بالجملة ذل الواحد الذي اشرنا اليه في مل ا﵀ عزكجل هػو محمػد

بػه

يتكمل كل من يتكمل ك في كل عصر حجة ذل العصر من نبي اك كصي ك في نػوع
االنساف الظاهري كاف هو ادـ علي نبينا ك اله ك عليه السالـ حيػث يقػوؿ ا﵀ سػبحانه
ك علم ادـ االسماء كلها ثم عرضهم علي الملئكة فقاؿ انبئوني باسماء ه ػؤالء اف
كنتم صادقين فتكمػل بػه كلػدق ك باكصػيائه الػي اف جػاء نػوح
باكصيائه الي اف جػاء ابػرهيم
باكصػػيائه المعصػػومين
االئمة
ا﵀

ك هكػذا الػي اف جػاء محمػد

فكػػاف محمػػد

فتكملػوا بػه ك
فتكملػوا بػه ثػم

اصػػل شػػجرة المشػػية الشػػرعية ك

اغصانها كما ركي في احاديث مستفيضة فػي الشػجرة الطيبػة اف رسػوؿ
جذرها ك علي فرعها ك االئمة اغصانها ك علمنػا ثمرهػا ك شػيعتنا كرقهػا ك قػد

تعلق كل كاحد بعصر يليه ك اشرؽ منه ك نزؿ ماء نور كماله فكل مػن اتبعػه ك توجػه
اليه خالط ارض امكانه ذل النور ك الماء فاثارها ك احياها حتي اخػرج مػن كمونهػا
نبات المػؤمنين كمػا قػاؿ سػبحانه ا﵀ انبػتكم مػن االرض نباتػا ك ال طريػق الػي
االستكماؿ غير هذا الطريق ابدا ك ليس صرؼ االعماؿ يكمل الناقصػين مػا لميكػن
االنساف عارفا بالكامل متوجها اليه ابػدا ابػدا ك لػذل ركي فػي اخبػار مستفيضػة اف
االعماؿ التقبل اال بوالية اؿمحمد
ابيعبدا﵀

ك داللتهم اليها فمنها ما ركي عػن ميسػر عػن

في حديث قاؿ اي البقاع اعظم حرمة قاؿ ا﵀ ك رسوله ك ابن رسوله

اعلم فقاؿ يا ميسر بين الركن ك المقاـ ركضة من رياض الجنة ك ما بين القبر ك المنبر
ركضة من رياض الجنة كا﵀ لو اف عبدا عمرق ا﵀ ما بين الػركن ك المقػاـ ك مػا بػين
القبر ك المنبر يعبدق الف عاـ ثم ذبح علي فراشه مظلوما كما يذبح الكبش االملح ثم
لقي ا﵀ بفير كاليتنا لكاف حقا علي ا﵀ عزكجل اف يكبه علي منخريه في نار جهنم
كعن زرارة عن ابيجعفر

في حديث لو اف رجال قاـ ليله ك صاـ نهارق ك تصدؽ
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بجميع ماله ك حج جميع دهرق ك لميعرؼ كاليػة كلػي ا﵀ فيواليػه ك يكػوف جميػع
ا عماله بداللته اليه ماكاف له علي ا﵀ حق في ثوابه ك الكاف من اهل االيمػاف ك عػن
عبدالحميد بن ابيالعالء عن ابيعبدا﵀

في حديث قاؿ كا﵀ لو اف ابليس سجد

﵀ بعد المعصية ك التكبر عمر الدنيا مانفعه ذل ك القبله ا﵀ ما لميسػجد آلدـ كمػا
امرق ا﵀ عزكجل اف يسجد ك كذل هذق االمة العاصية المفتونة بعد نبيها
تركهم االماـ الذي نصبه نبيهم

بعػد

لهم فلنيقبل ا﵀ لهم عمال ك لنيرفع لهم حسنة

حتي يأتوا ا﵀ من حيث امرهم ك يتولوا االماـ الذي امرهم ا﵀ بواليته ك يدخلوا من
الباب الذي فتحه ا﵀ ك رسوله لهم الحديث الي غير ذل من االخبار المتكثرة.
ك الفرض اف محض االعماؿ التضر ك التنفع ما لمتؤخذ من الباب الػذي فتحػه
ا﵀ علػػي عبػػادق ك اراد الػػدخوؿ اليػػه منػػه المتسػػمع فػػي دعػػاء االعتقػػاد فػػي صػػفة
اميرالمؤمنين

الاثق باالعماؿ ك اف زكت ك الاريهػا منجيػة لػي ك اف صػلحت اال

بواليته ك االيتماـ به ك االقرار بفضائله ك القبوؿ من حملتها ك التسليم لركاتها الدعاء
فتبين اف االعماؿ بانفسها غيرمنجحة ما لمتؤخذ من الباب الذي فتحه ا﵀ علي العبػاد
هذا ك غايػة االيجػاد طاعػة االدانػي لالعػالي فػاف ا﵀ سػبحانه اليطػاع اال فػي طاعػة
االعػػالي قػػاؿ ا﵀ عزكجػػل مػػن يطػػع الرسػػوؿ فقػػد اطػػاع ا﵀ ك ركي عػػنهم
بعبادتنا عبد ا﵀ ك لوالنا ماعبد ا﵀ انتهي ك اف ا﵀ سبحانه اليدرؾ مػن حيػث ذاتػه ك
الينفعه شيء ك اليضرق شيء ك ليس كمثله شيء ك اليناسبه شيء ك اليخالفػه شػيء
ك انما يطاع في طاعة اكليائه فمن اطاع اكلياءق فقد اطاعػه ك مػن عصػي اكليػاءق فقػد
عصي ا﵀ ك بالعكس ك قاؿ ا﵀ عزكجل ماخلقت الجن ك االنس اال ليعبدكف فاذا
كاف االمر كذل كجب طاعة الكاملين الذين هم باب التكميل المفتوح من عند ا﵀
ك هم في هذق االمة اؿمحمد

كما هو كاضح في هذا المذهب ثم لهم
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ابواب

فتحوها علي شػيعتهم ك امػركا بالػدخوؿ علػيهم منهػا كمػا قػاؿ ا﵀ سػبحانه كأتػوا
البيوت من ابوابها ك تل االبواب هي المشار اليها في الكتػاب ك جعلنػا بيػنهم ك
بين القري التي باركنا فيها قري ظاهرة ك قدرنا فيها السير سيركا فيها ليالي ك ايامػا
امنين ك قد ركي في تفسير القري الظاهرة ا نهم هم الرسل ك النقلة عنا الي شيعتنا ك
فقهاء شيعتنا ك كتب الحجة

في التوقيع الرفيع ك اما الحػوادث الواقعػة فػارجعوا

فيها الي ركاة حديثنا فانهم حجتػي علػيكم ك انػا حجػة ا﵀ ك ركي عػن ابيالحسػن
االكؿ

التأخذف معالم دين عن غير شيعتنا فان اف تعديتهم اخذت دين عن

الخائنين الذين خانوا ا﵀ ك رسوله ك خانوا اماناتهم انهم اؤتمنوا علي كتاب ا﵀ جل
ك عال فحرفوق ك بدلوق فعليهم لعنة ا﵀ ك لعنػة رسػوله ك لعنػة ملئكتػه ك لعنػة ابػائي
الكراـ البررة ك لعنتي ك لعنة شيعتي الي يوـ القيمة ك كتػب ابوالحسػن الثالػث
الي رجلين من شيعته فهمت ما ذكرتما فاعمدا في دينكما علي كل مسن في حبنا ك
كل كثير القدـ في امرنا فانهم كافوكما ك عن الصادؽ

اف العلماء كرثة االنبياء ك

ذل اف االنبياء لميورثوا درهما ك ال دينارا ك انما اكرثوا احاديث من احاديثهم فمن
اخذ شيئا منها فقد اخذ حظا كافرا فانظركا علمكم هذا عمن تأخذكنه فاف فينا اهػل
البيت في كل خلف عدكال ينفوف عنه تحريف الفالين ك انتحاؿ المبطلين ك تأكيػل
الجاهلين ك عن ابيجعفر الثاني

من اصفي ال ي ناطق فقد عبدق فاف كاف النػاطق

عن ا﵀ فقد عبد ا﵀ ك اف كاف الناطق ينطق عن لساف ابليس فقد عبػد ابلػيس ك قػاؿ
ابوعبدا﵀

من داف ا﵀ بفير سماع من صادؽ الزمه ا﵀ التيه الي الفناء ك من ادعي

سماعا من غير الباب الذي فتحه ا﵀ فهو مشرؾ ك ذل الباب هػو االمػين المػأموف
علي سر ا﵀ المكنوف ك عن ابيجعفػر
شيعتنا خزاننا ك عن علي بن الحسين

نحػن خػزاف ا﵀ فػي الػدنيا ك اآلخػرة ك
اذا رأيتم الرجل قد حسن سمته ك هدؤق ك
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تماكت في منطقه ك تخاضع في حركاته فركيدا اليفرنكم فما اكثر من يعجزق تناكؿ
الدنيا ك ركوب الحراـ منها لضعف بنيته ك مهانته ك جبن قلبه فنصب الدين فخا لها
فهو اليزاؿ يختل الناس بظاهرق فاف تمكن من حراـ اقتحمه ك اذا كجدتموق يعػف
عن الماؿ الحراـ فركيدا ال يفرنكم ف اف شهوات الخلق مختلفة فما اكثر من ينبو عن
الماؿ الحراـ ك اف كثر ك يحمل نفسه علي شػوهاء قبيحػة فيػأتي منهػا محرمػا فػاذا
كجدتموق يعف عن ذل فركيدا اليفر نكم حتي تنظركا ما عقدة عقله فما اكثر من
ترؾ ذل اجمع ثم اليرجع الي عقل متين فيكوف ما يفسدق بجهله اكثر مما يصلحه
بعقله فاذا كجدتم عقله متينا فركيدا اليفرنكم حتي تنظركا أمع هػواق يكػوف علػي
عقله اك يكوف مع عقله علي هواق ك كيف محبته للرياسة الباطلة ك زهدق فيها فاف في
الناس من خسر الدنيا ك اآلخرة يترؾ الدنيا للػد نيا ك يػري اف لػذة الرياسػة الباطلػة
افضل من لذة االمواؿ ك النعم المباحة فيترؾ ذل اجمع طلبا للرياسة حتي اذا قيل له
اتق ا﵀ اخذته العزة باالثم فحسبه جهنم ك لبئس المهاد فهو يخبط خػبط عشػواء ك
يقودق اكؿ باطل الي ابعد غايات الخسارة ك يمدق ربه بعد طلبه لما اليقدر عليه في
طفيانه فهو يحل ما حرـ ا﵀ ك يحرـ ما احل ا﵀ اليبالي بما فات من دينه اذا سلمت
له رياسته التي قد يتقي من اجلها فاكلئ الذين غضب ا﵀ عليهم ك لعنهم ك اعد لهم
عذابا مهينا ك لكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواق تبعا المر ا﵀ ك
قواق مبذكلة في رضي ا﵀ يري الذؿ مع الحق اقرب الي عز االبد من العز في الباطل
ك يعلم اف قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه الي دكاـ النعيم في دار التبيد ك التنفد ك
اف كثير ما يلحقه من سرائها اف اتبع هواق يؤديه الي عذاب ال انقطػاع لػه ك اليػزكؿ
فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا ك بسنته فاقتدكا ك الي ربكم به فتوسلوا فانه
الترد له دعوة ك التخيب له طلبة ك عن الصادؽ
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في حديث التقليد فاما من كػاف

من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هػواق مطيعػا المػر مػوالق فللعػواـ
اف يقلدكق ك ذل اليكوف اال بعض فقهػاء الشػيعة ال جمػيعهم فامػا مػن ركػب مػن
القبايح ك الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فالتقبلوا منهم عنا شػيئا ك ال كرامػة
كقاؿ

قبل هذق الفقرات ك اضطركا بمعارؼ قلوبهم الي اف من فعل مػا يفعلونػه

فهو فاسق ك اليجوز اف يصدؽ علػي ا﵀ ك ال علػي الوسػائط بػين الخلػق ك بػين ا﵀
فلذل ذمهم لما قلدكا من عرفوا ك من قد علموا انه اليجوز قبوؿ خبرق ك التصديقه
في حكاية ك ال العمل بمػا يؤديػه الػيهم عمػن لم يشػاهدكق ك كجػب علػيهم النظػر
بانفسهم الخبر ك عن النبي

يحمل هذا الدين في كػل قػرف عػدكؿ ينفػوف عنػه

تأكيل المبطلين ك تحريف الفالين ك انتحاؿ الجاهلين كما ينفي الكير خبث الحديد
ك عن ابيجعفر

من داف ا﵀ بفير سماع من صادؽ الزمه ا﵀ التيه الي يوـ القيمة

ك في الحنظلية المعركفة ينظراف من كاف منكم قد ركي حديثنا ك نظر في حاللنػا ك
حرامنا ك عرؼ احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكػم
بحكمنا فلميقبل منه فانما استخف بحكم ا﵀ ك علينا رد ك الراد علينا الراد علي ا﵀ ك
هو علي حد الشرؾ با﵀ ك عن ابيجعفر

في قوله تعالي فلينظػر االنسػاف الػي

طعامه قاؿ الي العلم الذي يأخذق عمن يأخذق الي غير ذل مػن االخبػار ك ه ػؤالء
هم الشيعة االخيار الذين جعلهم ا﵀ ظواهر االئمة االبرار عليهم صػلوات ا﵀ الملػ
الجبار كما هم ظواهر ا﵀ القهار ك ذل اف شيعتهم منهم كمػا هػم مػن ا﵀ كمػا ركي
شيعتنا منا كشعاع الشمس من الشمس ك ركي يفصل نورنا من نور ربنا كما يفصل
نور الشمس من الشمس فكما هم ظواهر ا﵀ عزكجل ك مشياته في تكميل نػواقص
االمكاف كذل شيعتهم الكملوف ظػواهرهم ك مشػياتهم فػي تكميػل مػن يلػيهم مػن
الناقصين ك الطفرة باطلة الجل عدـ استعداد االبعد للتلقي من المبػدء بفيػر كسػاطة
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االكسط كما اف نور السراج اليصل الي االبعد ما لميتجاكز االكسط.
فاذا اردت التكمل فاطلب لنفس باب ا﵀ فػي تكميػل العبػاد ك اسػتخراج مػا
فيهم من قوي عليين حتي تتكمل ك تخرج ما فيػ مػن قػوي عليػين ك اليجػوز خلػو
العالم عن امثاؿ اكلئ فاف بخلػوق عػنهم التخػرج تلػ القػوي الػي الفعليػة ك يصػير
الخلق عبثا ك اليعبد ا﵀ في ارضه ك لذا ركيت ركايػات متضػافرة اف االرض التخلػو
من عالم ك لوال ذل اللتبس علي المسلمين امور دينهم ك لميعرؼ الحق من الباطػل
ك من طلب شيئا ك جد كجد فاطلب العلم ك لو بالصين فافهم اف كنت تفهم.

الثانى اعلم اف افراد االناسي كما تعدد صورهم تعدد نفوسػهم ك كمػا اف كػل

هيئة في فرد بالفعل ك في غيرق بالقوة كذل كل صفة نفسانية في فرد بالفعل ك فػي
غيرق بالقوة ك بذل امتازت االفراد بعضها مػن بعػض ك اف اشػترؾ فػرداف فػي نػوع
صػػفة امتػػازا فػػي خصوصػػياتها ك بػػذل تعػػددا ك الفعليػػة كمػػاؿ ك القػػوة نقػػص ك
الموصوؼ بالفعلية فيها كامل ك الموصوؼ بالقوة فيها نػاقص ك الكامػل لػه فضػل ك
ظل كائنا ما كاف بالفا ما بلغ ك هو منشأ اثر ك تأثير ال محالة فاي ناقص قارف كامال فػي
اي صفة كانت يؤثر ذل الكامل في ذل الناقص ك يقوي ما فيه من جنسه ك يخرجه
من القوة الي الفعلية اللهم اال اف يكوف في الناقص ضد تل الصفة اقوي فيمنعػه عػن
التأثر ك ذل ك هأف يكوف جسماف احدهما فيه الحرارة بالفعل ك اآلخر هي فيه بػالقوة
فاذا قارنا كقع ظل الحار علي ذل اآلخر ك اخرج ما فيه من قوة الحرارة الػي الفعليػة
بقدر كماله المحالة اللهم اال اف يكػوف اآلخػر بػاردا ببػرد اقػوي مػن حػرارة اآلخػر
فحينئذ يمتنع عن التسخن بل يبرد اآلخر ك يخرج بكماؿ بردق ما في اآلخػر مػن قػوة
البرد ك ذل تقدير العزيز الحكيم ك جرت حكمته علي ذل فانظر يا طالب الكماؿ
فيما تطلب ك اطلبه ممن هو فيه بالفعل ك احذر من الذين ضد مػا تريػد فػيهم بالفعػل
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حذارؾ من االسد الضاري فاف قرين السػوء يػردي ك الخلػق السػيئ يعػدي ك المػرء
علي دين خليله فاياؾ ثػم ايػاؾ اف تطلػب لنفسػ اسػتادا كػامال فػي خػالؼ اخػالؽ
االنبياء ك االكلياء ك االتقياء ك الصلحاء فانه يكمل علي نحو كماله ال محالة ك لذل
حذر اؿمحمد

الهداة الي الحق ك الي طريق مستقيم شيعتهم عن معاشرة العلماء

السوء ك ساير الكاملين في الشر ك مجالستهم ك مساكرتهم ك مقارنتهم فمػن ذلػ مػا
قاؿ علي

اياكم ك الجهاؿ من المتعبدين ك الفجػار مػن العلمػاء فػانهم فتنػة كػل

مفتوف ك قاؿ قطع ظهري رجالف من الدنيا رجل عليم اللساف فاسق ك رجػل جاهػل
القلب ناس هذا يصد بلسانه عن فسقه ك هذا بنسكه عن جهله فاتقوا الفاسػق مػن
العلماء ك الجاهل من المتعبدين اكلئ فت نة كل مفتوف فاني سمعت رسوؿ ا﵀
هالؾ امتي علي يدي كل منافق عليم اللساف ك قاؿ

اذا رأيتم العالم محبػا للػدنيا

فاتهموق علي دينكم فاف كل محب يحوط ما احب ك قاؿ
داكد

اكحي ا﵀ عزكجل الي

التجعل بيني ك بين عالما مفتونا بالدنيا فيصدؾ عن طريػق محبتػي فػاف

اكلئ ق ط اع طريق عبػادي المريػدين اف ادنػي مػا انػا صػانع بهػم اف انػزع حػالكة
مناجاتي من قلوبهم ك قاؿ

في قوله تعالي ك الشعراء يتبعهم الفاككف هل رأيت

شاعرا يتبعه احد انما هم قوـ تفقهوا لفير الدين فضل وا ك اضل وا ك عن النبي

سيأتي

علي الناس زماف اليبقي من القراف اال رسمه ك ال من االسالـ اال اسمه يسموف به ك هم
ابعد الناس منه مساجدهم عامرة ك هي خراب من الهدي فقهاء ذل الزماف شر فقهاء
تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة ك اليهم تعود ك قاؿ

الفقهاء امناء الرسػل مػا

لميدخلوا في الدنيا قيل يا رسوؿ ا﵀ ك ما دخولهم في الػدنيا قػاؿ اتبػاع السػلطاف فػاذا
فعلوا ذل فاحذركهم علي دينكم الي غير ذل من االخبار فلينظر االنساف الي طعامه
اي الي علمه عمن يأخذق فاف في كل عصر دعػاة هدايػة لتكميػل المسػتهدين ك دعػاة
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ضاللة لتكميل الفاكين ك كل الي كل مضاؼ ك منسوب ك هما بابػاف فتحهمػا ا﵀ علػي
كجه خلقه ليهل من هل عن بينة ك يتهيػأ اسػبابه ك يحيػي مػن حػي عػن بينػة ك يتهيػأ
اسبابه ك لوال ذل لميستخرج مستجن ات الصدكر ك لماخرجت البػواطن الػي عرصػة
الظهور كال نمد ه ؤالء ك ه ؤالء من عطاء رب ك ماكاف عطاء رب محظورا.

الثالث اعلم اف الكامل من كاف فيه الصفة بالفعل ك كل مػا بالفعػل لػه شػعاع ك

نور النه في تل الجهة رأس من رءكس المشية التي هي فعليػة جميػع كمػاالت ا﵀
عزكجل ك ذل الشعاع ك النور يقع علي زيت قابلية الناقص ك يلطفػه ك يرق قػه حتػي
يخرج من كمونه الي ظاهرق ما يشاكله فذل الكامػل بمنزلػة االب ك ذلػ الشػعاع
بمنزلة النطفة ك القابلية بمنزلة االـ ك لطايفها المنفعلة بمنزلة نطفة االـ فنطفػة االب
العاقدة لنطفة االـ تعقدها ك تصورها علي حسبها ك علي حسب القابلية فيحصػل مػن
بينهما كلد له مادة من قبل االب ك صورة مػن قبػل االـ ك قػد يفلػب عليػه جهػة االب
فيشبه االب ك قد يفلب جهة االـ فيشبه االـ فالجل ذل كػل كامػل اب للمتكمػل ك
لذل ركي انا ك علي ابوا هذق االمة ك يكوف لالستاد منزلة االبوة فالولد اي الكمػاؿ
المستخرج كلد حقيقي للكامل ك اف لميكن ابا جسمانيا ك هػو اكلػي بالمتكمػل مػن
االب الجسماني فالحجة هو االب الحقيقػي االكلػي بكػل مػؤمن مػن نفسػه قػاؿ ا﵀
تعالي النبي اكلي بالمؤمنين من انفسهم ك ذل اف مػادة المػؤمن مػن نػورق قػاؿ
الصادؽ

اف ا﵀ خلق المؤمن من نورق ك صبفه في رحمته فالمؤمن اخو المؤمن

البيه ك امه ابوق النور ك امه الرحمة انتهي فجميع المتكملين مػن كامػل كلػدق ك هػم
اخوة من اب كاحد ك اـ كاحدة ك هػي نػوع القابليػة التػي هػي رحمػة ا﵀ النهػا مقػاـ
االمكاف لذل الولد ك االمكاف مقاـ الرحمة ك اما كجه كوف علي

ام ػا فالجػل اف

القابلية ك االمكاف من ظله ك نورق حيثما كاف كما اف المقبوؿ حيثما كاف مػن نػور
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محمد

ك ظله ك لهما سػالـ ا﵀ عليهمػا ابوتػاف ك امومتػاف االولاي االبػوة

المنيرية ك امومتها ك هي اعظم االبوات ك االمومات اذ محمد

من حيث المنيريػة

قد ظهر باالبوة القطبية ك هي اكلي بها منها ك اكجد فػي مكانهػا منهػا ك علػي

مػن

حيث المنيرية قد ظهر باالمومة القطبية ك هو اكلي بها منها ك اكجد فػي مكانهػا منهػا
فػػػابوة المنيػػػر ك امومتػػػه اعظػػػم االبػػػوات ك االمومػػػات ك الصػػػقهما ك اقربهمػػػا ك
الث ًرة االبػوة القطبيػة النبويػة ك البشػرية حيػث قػاـ بػين ظهرانػي العبػاد
للتكميل فكمل مادة المؤمنين ك االمومة الولوي ة حيث انه كاقف في عرض الرعية ك
كاف اقبل قابل ك صفوة جميع القوابل ك الطفهػا ك اكلهػا ك اصػلها ك مكػنهم مػن قبػوؿ
تكميل النبوة ك عل مها صفة القبوؿ ك رب اها ك تعلمت منه ك اهتدت به انما انت منػذر
ك لكل قوـ هاد فهو

بهذا اللحاظ اـ عطوؼ رءكؼ اـ تربية ال اـ كالدة ك اما االـ

الوالدة فهي قوابلهم التي هي ظهورق
اف تقوؿ اف عليا

ك هو اكلي بها منها فافهم ك الجل ذل لػ

بعد النبي اب للرعية فانػه المكمػل بعػدق ك الممكػن عنػد ذلػ

اكابر الشيعة فتدبر ككذل اكابر الشيعة اي النقباء بعدهم ك في غيبتهم ابػاء للرعيػة
فانهم المكملوف ك النجباء امهاتهم ك كػذل النجبػاء حػاؿ غيبػة النقبػاء ابػاء ك سػاير
العلماء امهات ك بلحاظ اخر اباء للمتعلمين المهتدين منهم فاف بنور علمهم يتعلموف
ك يهتدكف ك لهم حق االبوة ك في جميع هذق المراتب يجري بالوجه االكمل مػا نػزؿ
في الكتاب من بر الوالدين ك ما كرد في الركايات ك الجػل ذلػ قػرف ا﵀ الوالػدين
بنفسه حيث قاؿ ك قضي رب اف التعبدكا اال اياق ك بالوالدين احسانا ك قاؿ اف
اشكر لي ك لوالدي الي المصير ك قاؿ ك كصينا االنساف بوالديه احسانا فاعظم
الوالدين اللذين يجب حقهما ك شكرهما محمد ك اؿمحمد

ثم بعدهما النقبػاء ك

النجباء ثم بعدهما العلماء المعلموف للرعية الهادكف ايػاهم ك يحػرـ عقػوقهم اعظػم
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من عقوؽ الوالدين الجسمانيين بقدر اعظمية الركح مػن الجسػم الظػاهر ك اعظميػة
االيماف من االبداف ك لمػا عرفػت اف المكمػل هػو االب فػاذا كػاف المكمػل مكمػل
الشقاكة ك الكفر كاف هو االب الركحاني لركح الكفر ك هو المشار اليه بقولػه تعػالي
ك اف جاهداؾ علي اف تشرؾ بي ما ليس ل به علم فالتطعهما ك هما المكمػالف
لركح النفاؽ ك الكفر ك الشرؾ ك ابوة مكمل الكفر ايضا اعظم من ابوة مكمل الجسد
بقدر اعظمية الكفر علي الجسد ك اما قوله تعالي ك صاحبهما فػي الػدنيا معركفػا
فهو في االبوة الجسمانية الدنياكية ك امومتها ك هما ينقطعاف في اآلخرة فالرجػل فػي
اآلخرة ابن من كمله لاليماف اك الكفر فيومئذ ال انساب بينهم اي االنساب الدنياكيػة
فكل سبب ك نسب ينقطع يوـ القيمة اال سبب النبػي

ك نسػبه ك كػذا سػبب رأس

الضاللة ك نسبه من باب المقابلة يوـ يفر المرء من ابيه ك امه ك بنيه فيرجع كل شػيء
الي اصله ك يلحق كل احد الي مبدئه كما عرفت ظاهرا مشركحا اف شػاء ا﵀ فلنػزين
كتابنا ببعض االخبار في شأف العلماء االخيار ك جاللة قدرهم حتي تعرؼ قلػيال مػن
كثير عظمتهم لعل تؤدي اليهم حقوقهم التي فرضها ا﵀ علي ك حاشا اف يقدر احد
علي ذل اال افيعامله ا﵀ بعفوق فقد ركي عن رسوؿ ا﵀

انػه قػاؿ اشػد مػن يػتم

ال يتيم الذي انقطع عن ابيه يتم يتيم انقطع عن امامه ك اليقدر علػي الوصػوؿ اليػه ك
اليدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرايع دينه اال فمن كػاف مػن شػيعتنا عالمػا
بعلومنا ك هذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجرق اال فمن هداق ك
ارشدق ك علمه شريعتنا كاف معنا في الرفيػق االعلػي ك عػن علػي

مػن كػاف مػن

شيعتنا عالما بشريعتنا فاخرج ضعفاء شيعتنا من ظلم جهل الي نور العلم الذي حبونا
به جاء يوـ القيمة ك علي رأسه تاج من نور يضيء الهل جميع العرصات ك عليه حلة
اليقوـ القل سل منها الدنيا بحذافيرها ثم ينادي منػاد يػا عبػاد ا﵀ هػذا عػالم مػن
﴿﴾121

تالمذة بعض علماء اؿ محمد اال فمن اخرجه في الدنيا مػن حيػرة جهلػه فليتشػبث
بنورق ليخرجه من حيرة ظلمة هذق العرصات الي نزق الجناف فيخرج كل من علمه
في الدنيا خيرا اك فتح عن قلبه من الجهل قفال اك اكضح له عن شبهة ك حضرت امرأة
عند الصديقة فاطمة الزهراء

فقالت اف لي كالدة ضعيفة ك قد لبس عليها في امػر

صلوتها شيء ك قد بعثتني الي اسأل فاجابتها فاطمة

عن ذلػ فثن ػت فاجابػت

ثم ثل ثت الي اف عشرت فاجابت ثم خجلت من الكثرة فقالػت الاشػق عليػ يػا ابنػة
رسوؿ ا﵀

قالت فاطمة هاتي ك سلي عما بدا ل أرأيت من اكتري يوما يصػعد

الي سطح بحمل ثقيل ك كراق مائةالف دينار يثقل عليه قالت ال فقالت اكتريت انػا
لكل مسئلة باكثر من ملئ الثري الي العرش لؤلؤا فاحري اف اليثقل علػي سػمعت
ابي

يقوؿ اف علماء شيعتنا يحشركف فيخلع عليهم من خلع الكرامات علي قدر

كثرة علومهم ك جدهم في ارشاد عباد ا﵀ حتي يخلع علي الواحد مػنهم الفالػف
حلة من نور ثم ينادي منادي ربنا عزكجل ايها الكافلوف أليتاـ اؿمحمد صلوات ا﵀
عليه ك اله الناعشوف لهم عند انقطاعهم عن ابائهم الذين هم ائمتهم ه ؤالء تالمذتكم
ك االيتاـ الػذين كفلتمػوهم ك نعشػتموهم فػاخلعوا علػيهم خلػع العلػوـ فػي الػدنيا
فيخلعوف علي كل كاحد من اكلئ االيتاـ علي قدر ما اخػذكا مػن العلػوـ حتػي اف
فيهم يعني في االيتاـ لمن يخلع عليهم مائة الف خلعة ك كذل يخلع ه ؤالء االيتػاـ
علي من تعلم منهم ثم اف ا﵀ تعالي يقوؿ اعيدكا علي ه ؤالء العلماء الكافلين لاليتاـ
حتي تتموا لهم خل عهم ك تضعفوها لهم ك كذل من يليهم ممن خلع علي من يليهم ك
قالت فاطمة يا امة ا﵀ اف سلكة من تل الخلػع أل فضػل ممػا طلعػت عليػه الشػمس
الف الف مرة ك ما فضل فانه مشوب بالتنفيص ك الكدر ك عن الحسن بػن علػي
فضل كافل يتيم اؿ محمد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة الجهل يخرجػه مػن
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جهله ك يوضح له ما اشتبه عليه علي فضل كافل يتيم يطعمه ك يسقيه كفضل الشمس
علي السها كعن الحسين

من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساق من

علومنا التي سقطت اليه حتي ارشدق ك هداق قاؿ ا﵀ عزكجل يا ايهػا العبػد الكػريم
المواسي انا اكلي بالكرـ من اجعلوا له يا ملئكتي في الجناف بعدد كل حرؼ عل مه
الف الف قصر ك ضموا اليها ما يليق بها من ساير النعم ك عػن علػي بػن الحسػين
اكحي ا﵀ تعالي الي موسي حب بني الي خلقي ك حب ب خلقي الي قاؿ يا رب كيػف
افعل قاؿ ذكرهم االئي ك نعمائي ليحبوني فلئن ترد ابقا عن بابي اك ضاال عن فنائي
افضل ل من عبادة مائة سنة بصياـ نهارها ك قياـ ليلها قاؿ موسي ك مػن هػذا العبػد
اآلبق من قاؿ العاصي المتمرد قاؿ فمن الضاؿ عن فنائ قاؿ الجاهل باماـ زمانػه
تعرفه ك الفائب عنه بعد ما عرفه الجاهل بشريعة دينه تعرفه شريعته ك ما يعبد به ربه
ك يتوصل به الي مرضاته قاؿ علي بن الحسين
االعظم ك الجزاء االكفر ك عن الباقر

فابشركا علمػاء شػيعتنا بػالثواب

العالم كمن معه شمعة تضيء للناس فكػل

من ابصر شمعته دعا له بخير كذل العالم معه شمعة تزيل ظلمة الجهػل ك الحيػرة
فكل من اضاءت له دعا له فخرج بها من حيرة ا ك نجا بها من جهل فهو من عتقائه من
النار ك ا﵀ يعوضه من ذل بكل شعرة لمن اعتقه ما هو افضل له من الصدقة بػالف
قنطار علي غير الوجه الذي امر ا﵀ عزكجل بل تل الصدقة كباؿ علي صاحبها لكن
يعطيه ا﵀ ما هو افضل من مائةالف ركعة بين يدي الكعبة ك عن الصادؽ

علماء

شيعتنا مرابطوف علي الثفر الذي يلي ابليس ك عفاريته يمنعونهم عن الخركج علي
ضعفاء شيعتنا ك عن اف يتسلط عليهم ابليس ك شيعته النواصب اال فمن انتصب لذل
من شيعتنا كاف افضل م من جاهد الركـ ك الترؾ ك الخزر الفالف مرة النه يدفع عن
ادياف محبينا ك ذل يدفع عن ابدانهم ك عن موسي بن جعفر
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فقيػه كاحػد ينقػذ

يتيما من ايتامنا المنقطعين عنا ك عن مشاهدتنا بتعليم ما هػو محتػاج اليػه اشػد علػي
ابليس من الف عابد الف العابد همه ذات نفسه فقط ك هذا همه مع ذات نفسه ذات
عباد ا﵀ ك امائه لينقذهم من ابليس ك مردته فذل هو افضل عند ا﵀ من الفالػف
عابد ك الفالف عابػدة ك عن الرضا

يقاؿ للعػابد نعػػم الرجل كنت همػ ذات

نفسػ ك كفيت الناس مّ ݘّّونتك فادخل الجنة علي اف الفقيػػه من افاض علػي الناس

خيرق ك انقذهم من اعدائهم ك كف ر عليهم نعم جنػاف ا﵀ ك حصػل لهػم رضػواف ا﵀
الهػادي لضػعفاء محبػيهم ك

تعالي ك يقاؿ للفقيه يا ايها الكافل اليتػاـ اؿمحمػد

مواليهم قف حتي تشفع لكل من اخذ عن اك تعل م من فيقف فيدخل الجنػة معػه
فئاما ك فئاما حتي قاؿ عشرا ك هم الذين اخذكا عنه علومه ك اخذكا عمن اخذ عنه الي
مػن تكفػل بايتػاـ اؿمحمػد

يوـ القيمة فانظركا كم بين المنزلتين ك عن الجواد

المنقطعين عن امامهم المتحيرين في جهلهم االسػراء فػي ايػدي شػياطينهم ك فػي
ايدي النواصب من اعدائنا فاستنقذهم منهم ك اخرجهم من حيرتهم ك قهر الشياطين
برد كساكسهم ك قهر الناصبين بحجج ربهم ك دليل ائمتهم ليفضلوف عند ا﵀ تعالي
علي العباد بافض ل المواقع باكثر من فضل السماء علي االرض ك العرش ك الكرسي
ك الحجب ك فضلهم علي العابد كفضل القمر ليلة البػدر علػي اخفػي كوكػب فػي
السماء ك عن الهادي

لوال من يبقي بعد غيبة قائمنا

من العلماء الداعين اليه ك

الدالين عليه ك الذابين عن دينه بحجج ا﵀ ك المنقذين لضعفاء عبػاد ا﵀ مػن شػباؾ
ابليس ك مردته ك من فخاخ النواصب لمابقي احد اال ارتد عػن ديػن ا﵀ ك لكػنهم
الذين يمسكوف ازمة قلوب ضعفاء الشيعة كمػا يمسػ صػاحب السػفينة سػكانها
اكلئ هم االفضلوف عنػد ا﵀ ك عػن العسػكري

عػن ابيػه

قػاؿ تػأتي علمػاء

شيعتنا القواموف بضعفاء مح بينا ك اهل كاليتنا يوـ القيمة ك االنوار تسطع من تيجانهم
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علي رأس كل كاحد منهم تاج ك بهاء قد انبث تل االنوار فػي عرصػات القيمػة ك
دكرها مسيرة ثلثمائة الف سنة فشعاع تيجانهم ينبث فيها كلها فاليبقي هناؾ يتيم قد
كفلوق ك من ظلمة الجهل انقػذكق ك مػن حيػرة التيػه اخرجػوق اال تعلػق بشػعبة مػن
انوارهم فرفعتهم الي العلو حتي يحاذي بهم فوؽ الجناف ثم ينزلهم علػي منػازلهم
المعدة في جوار استاديهم ك معلميهم ك بحضرة ائمتهم الذين كانوا يدعوف اليهم ك
اليبقي ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تل التيجاف اال عميت عينه ك صػمت
اذنه ك اخرس لسانه ك تحوؿ عليه اشد من لهب النيراف فيحتملهم حتي يدفعهم الي
الزبانية فيدعوهم الػي سػواء الجحػيم ك عػن ابيمحمػد العسػكري
فاطمة

قػاؿ قالػت

ك قد اختصم اليها امرأتاف فتنازعتا فػي شػي ء مػن امػر الػدين احػديهما

معاندة ك االخري مؤمنة ففتحت علي المؤمنة حجتهػا فاسػتظهرت علػي المعانػدة
ففرحت فرحا شديدا فقالت فاطمة

اف فرح الملئكة باستظهارؾ عليها اشد من

فرح ك اف حزف الشيطاف ك مردتػه بحزنهػا اشػد مػن حزنهػا ك اف ا﵀ تعػالي قػاؿ
لملئكته اكجبوا لفاطمة بما فتحت علي هذق المسكينة االسيرة من الجناف الفالف
ضعف مما كنت اعددت لها ك اجعلوا هذق سنة ف ي كل من يفتح علي اسير مسكين
فيفلب معاندا مثل الفالف ما كاف معدا له من الجناف ك عن ابيمحمد
الحسن بن علي بن ابيطالب

قاؿ قػاؿ

ك قد حمل اليه رجل هدية فقاؿ له ايما احب الي

اف ارد علي بدلها عشرين ضعفا عشرينالف درهم اك افتح ل بابا من العلم تقهر
فالنا الناصبي في قريت ت نقذ به ضعفاء اهل قريت اف احسػنت االختيػار جمعػت
االمرين ك اف اسئت االختيار خيرت لتأخذ ايهما شئت فقاؿ يا ابن رسوؿ ا﵀ فثوابي
في قهري ذل الناصب ك استنقاذي الكلئ الضعفاء مػن يػدق قػدرق عشػرينالف
درهم قاؿ بل اكثر من الدنيا عشرينالفالف مرة فقاؿ يػا ابػن رسػوؿ ا﵀ فكيػف
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اختار االدكف بل اختار االفضل الكلمة التي اقهر بها عدك ا﵀ ك اذكدق عن اكلياء ا﵀
فقاؿ الحسن بن علي

قد احسنت االختيار ك عل مه الكلمة ك اعطاق عشرينالف

درهم فذهب فافحم الرجل فاتصل خبرق به فقاؿ له اذ حضرق يا عبد ا﵀ ماربح احد
مثل ربح ك الاكتسب احد من االكداء ما اكتسبت اكتسبت مودة ا﵀ اكال ك مػودة
ك علي ثانيا ك مودة الطيبين من الهما ثالثا ك مودة ملئكة ا﵀ رابعا ك مػودة

محمد

اخوان المؤمنين خامسا فاكتسبت بعدد كل مؤمن ك كافر ما هو افضل مػن الػدنيا
الف مرة فهنيئا ل هنيئا ك مػن االمػالي بسػندق عػن ابيعبػدا﵀ الصػادؽ جعفػر بػن
قاؿ اذا كاف يوـ القيمػة جمػع ا﵀ عزكجػل النػاس فػي صػعيد كاحػد ك

محمد

كضعت الموازين فتوزف دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلمػاء علػي
دماء الشهداء ك عن عبدالعظيم الحسني عن علي بػن محمػد الهػادي عػن ابائػه عػن
علي

قاؿ لما كلم ا﵀ موسي بن عمراف

قاؿ موسي الهي مػا جػزاء مػن دعػا

نفسا كافرة الي االسالـ قاؿ يا موسي اذف له فػي الشػفاعة يػوـ القيمػة لمػن يريػد
كركي في البحار عن عبدالعظيم الحسني ايضا عن عمر بن رشيد عن داكد بػن كثيػر
عن ابيعبدا﵀

في قوؿ ا﵀ عزكجل قل للذين امنوا يففركا للػذين اليرجػوف

اياـ ا﵀ قاؿ قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا اف يعرفوا الذين اليعلموف فاذا عرفوهم
فقد غفركا لهم ك عن النبي

قاؿ ثلثة يشفعوف يوـ القيمػة فيشػفعهم االنبيػاء ثػم

العلماء ثم الشهداء ك قيل البيعبدا﵀

انزؿ ا﵀ عزكجل من قتل نفسا فكانمػا

قتل الناس جميعا ك من احياها فكانما احيا الناس جميعا قاؿ من اخرجها من ضالؿ
الي هدي فقد احياها ك من اخرجها مػن هػدي الػي ضػالؿ فقػد كا﵀ اماتهػا ك عػن
اميرالمػػؤمنين
ابيعبدا﵀

قػػاؿ فقيػػه كاحػػد اشػػد علػػي ابلػػيس مػػن الػػف عابػػد ك عػػن
قاؿ اذا كاف يوـ القيمة بعث ا﵀ عزكجل العالم ك العابد فاذا كقفا بين
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يدي ا﵀ عزكجل قيل للعابد انطلق الي الجنة ك قيل للعالم قف تشفع للناس بحسن
تأديب لهم ك عن النبػي

اف ا﵀ عزكجل يجمع العلماء يوـ القيمػة ك يقػوؿ لهػم

لم اضع نوري ك حكمتي في صدكركم اال ك انا اريد بكم خير الدنيا ك اآلخرة اذهبوا
قاؿ قػاؿ اميرالمؤمنين

فقد غفرت لكم علي ما كاف منكم ك عن ابيعبدا﵀

المؤمن العالم اعظم اجرا من الصائم القائم الفازي في سبيل ا﵀ ك اذا مات ثلم فػي
االسالـ ثلمة اليسدها شيء الي يوـ القيمة ك عن ابيجعفر
افضل من عبادة سبعينالف عابد ك عن ابيعبػدا﵀
من سبعينالف ركعة يصليها العابد ك عن النبي
يصليها العابد ك عنه

قاؿ عالم ينتفع بعلمه

ركعة يصليها الفقيػه افضػل
نوـ العالم افضل من الف ركعة

علماء امتي كانبياء بنياسرائيل كعنه

سػاعة مػن عػالم

يتكي علي فراشه ينظر في علمه خير من عبادة العابد سبعين عاما الي غير ذل من
االخبار المنوهة بفضل العلماء االخيار الصادرة عن ساداتهم االئمػة االطهػار علػيهم
صلوات ا﵀ ما اختلف الليل ك النهار فػاذ قػد انتهػي بنػا التحريػر الػي ذكػر فضػائلهم
ناسب اف نذكر كيفية السلوؾ معهم ك التأدب لهم.

الرابع في ذكر حق العالم علي المتعلم ك ما يجػب مػن اكرامػه ك التػأدب معػه

اعلم اف العلماء اذا كانوا علي ما كصفنا ك قدمنا هم كرثة االنبياء ك خلفػاء رسػل ا﵀ ك
حجج اؿا﵀

ك ابواب ا﵀ في االرض ك القري الظاهرة للسير الي القػري الباطنػة

المباركة ك حكاـ ا﵀ في ارضػه ك الوسػائط بػين الحجػج
الذين ينزؿ اليهم كل فيض نزؿ من ا﵀ الي الحجج

ك بػين ضػعفاء الشػيعة

اكؿ ثم منهم ينزؿ الي سػاير

الضعفاء فبهم يرزؽ ا﵀ العباد ك بهم يدفع عن البالد ك بهم ينزؿ القطػر مػن السػماء ك
بهم يحفظ ا﵀ العبيد ك االماء ك لوالهم لماقامت االرض ك السماء ك ذل اف ا﵀ خلق
السموات ك االرض بالحق ك اليعرؼ الحق اال بالعلم ك الدنيا كلهػا جهػل اليقػوـ بػه
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حق اال مواضع العلم ك هو مخزكف عند العلماء فهم الذين بهم يسكن االرض ك يدكر
السماء ك لوال عمل الخلق بالحق لساخت بهم االرض ك اليعملوف بالحق اال بػالعلم ك
اليعلموف العلم اال بالتعلم من العالم بالحق فببركاتهم يعػيش اهػل الحػق ك ببركػاتهم
يعيش اهل الباطل.
فاذا كجدت عالما ربانيا عالما بعلوـ اؿمحمد

فػاعلم انػ حػي ببركاتػه ك

ترزؽ ببركاته ك تحفظ عن العاهات ك اآلفات ببركاته ك تدخل الجنة ببركاته ك يكفػر
عن السيئات ببركاته ك تفػوز بسػعادة االبػد ببركاتػه ك تحػوز خيػر الػدنيا ك اآلخػرة
ببركاته ك ذل اف ا﵀ جل ك عز يقوؿ هل يستوي الذين يعلموف ك الذين اليعلموف
انما يتذكر اكلوا االلباب ك نفي االستواء بينهما ك ليسا بمساكيين البتة فاما اف يكوف
غير العالم اعلي ك العالم ادني اك بػالعكس فوجػدنا ا﵀ جػل ك عػز يقػوؿ يرفػع ا﵀
الذين امنوا منكم ك الذين اكتوا العلم درجات فالعالم رفيع الدرجات ك هو اقػرب
الي ا﵀ سبحانه من لرفعته التي هي من التقرب الي ا﵀ ك يقوؿ ا﵀ سبحانه ألكػم
الذكر ك له االنثي تل اذا قسمة ضػيزي فاليمكػن اف يصػل كمػاؿ الػي االبعػد ك
لمايصل الي االقرب فجميع الكماالت ك الفيوض ك االمداد يصل اليهم اكؿ ثم منهم
يصل الي الضعفاء ك هو تأكيل قوله تعالي ك فاكهة ك ابا

متاعا لكم ك النعامكم

فجميع ما ب من نعمة كائنة ما كانت فانما هو ببركاته ك توسطه ك هو بػاب المػنعم ك
سبيل النعمة ك طريقها فاف شكرته لزادؾ ا﵀ ك اف كفرته لسػلب ا﵀ فمػن لميشػكر
المنعم من المخلوقين لميشكر رب العالمين البتة ك قد مضي في بػاب الشػكر ذلػ
مستوفي فراجع فيجب شكر هذا المنعم الذي اجري ا﵀ جميع ما ب بػه ك بوسػاطته
ك شكرق اتباع مراضيه ك اجتناب مساخطه ك استعماؿ ما ب من نعمة في سبيل رضػاق
ك تنشر فضله ك تستر جهله ك توق رق ك تبجله ك تكرمه ك تجل ه ك اف لميكن عل م شيئا
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سابقا فانه اسبق من الي االيماف ك اقرب الي الرحمن كائنا ما كاف ك ينبفػي اف تعلػم
اف حقه اعظم علي من ابي ك ام سػبعينالف مػرة فانهمػا كالػدا بػدن ك اسػباب
حصوؿ جسدؾ ك هو كالد ركح ك سبب حصوؿ عقل ك ايمان به تعبد الػرحمن
ك تكتسب الجناف ك ببدن تبقي سنين معدكدة ثم تمػوت ك يتفػرؽ بػدن ك ينقطػع
نسب ك اما نسبه باؽ ك الذي حصل من بسببه باؽ بقاء االبد ك كالدؾ رقيب يحفظ
بدن عن الحر ك البرد ك العػالم شػفيع يقيػ عػن نػار جهػنم فػاذا كػاف مخالفتػ
البي عقوقا ك ادني العقوؽ اف تقوؿ له اؼ فما ظن بأب عقلػ ك ايمانػ فعقػوؽ
االستاد اعظم من عقوؽ الوالدين سبعينالف مرة ك هو من اعظم الكباير بعد الشػرؾ
ك هو التأكيل االعظم آليات احكاـ الوالدين ك قد قرنه ا﵀ بتوحيدق ك قػاؿ ك قضػي
رب اف التعبدكا اال اياق ك بالوالدين احسانا ك قرف شكرق بشكرق ك قاؿ اف اشكر
لي ك لوالدي الي المصير فالجل ذل كرد اخبار في السلوؾ مػع العػالم اسػردها
ل هنا لتكوف علي بصيرة ك لوال اف الحق البد ك اف يظهر لماذكرت شػيئا مػن ذلػ
هنا مخافة اف يظن الظانوف ظن السوء اني اريد اف ادعػو النػاس الػي اكرامػي ك لكػن
الحق البد ك اف يذكر ك كضع الكتاب علػي بيػاف تزكيػة االخػالؽ ك قػد ذكػر سػاير
العلماء في كتبهم ما يكتفي به اهل الظاهر ك غرضي سر حقايق تل االمػور فالجػل
ذل ذكرت قليال من كثير ك ما في الصدكر اعظم مما في السطور ك ال قوة اال با﵀.
ففي مجالس الصدكؽ في حديث الحقوؽ عن علػي بػن الحسػين

ك حػق

سايس بالعلم التعظيم له ك التوقير لمجلسه ك حسن االستماع اليه ك االقباؿ عليػه ك
اف الترفع عليه صوت ك التجيب احدا يسأله عن شي ء حتي يكوف هو الذي يجيب
ك التحدث في مجلسه احدا ك التفتاب عندق احػدا ك اف تػدفع عنػه اذا ذكػر عنػدؾ
بسوء ك اف تستر عيوبه ك تظهر مناقبه ك التجالس له عػدكا ك التعػادي لػه كليػا فػاذا
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فعلت ذل شهد ل مالئكة ا﵀ بان قصدته ك تعلمت علمه ﵀ جػل اسػمه ك عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ كاف علي

يقوؿ اف من حق العالم اف التكثر عليػه السػؤاؿ ك

التجر بثوبه ك اذا دخلت عليه ك عندق قوـ فسل م عليهم جميعا ك خصه بالتحية دكنهم
ك اجلس بين يديه ك التجلس خلفه ك التفمز بعين ك التشر بيدؾ ك التكثر من قوؿ
قاؿ فالف ك قاؿ فالف خالفا لقوله ك التضجر بطوؿ صػحبته فانمػا مثػل العػالم مثػل
النخلة تنتظر بها متي يسقط علي منها شيء ك العالم اعظم اجرا من الصػائم القػائم
الفازي في سبيل ا﵀ ك اذا مات العالم ثلم في االسالـ ثلمة اليسدها شيء الػي يػوـ
القيمة ك قيل البيعبدا﵀
في الدين كعن اميرالمؤمنين

من قاـ من مجلسه تعظيما لرجل قاؿ مكركق اال لرجل
اذا جلست الي عالم فكن علي اف تسػمع احػرص

من علي اف تقوؿ تعلم حسن ا الستماع كما تعلم حسن القوؿ ك التقطع علي حديثه
ك عن اميرالمؤمنين

من حق العالم اف اليكثر عليه السؤاؿ ك اليعنت في الجواب

ك اليلح عليه اذا كسل ك اليؤخػذ بثوبػه اذا نهػض ك اليشػار اليػه بيػد فػي حاجػة ك
اليفشي له سر ك اليفتاب عندق احد ك يعظم كما حفػظ امػر ا﵀ ك يجلػس المػتعلم
امامه ك اليعرض من طوؿ صحبته ك اذا جاء طالب علم ك غيرق فوجػدق فػي جماعػة
عمهم بالسالـ ك خصه بالتحية ك ليحفظ شاهدا ك غائبا ك ليعرؼ له حقه فاف العػالم
اعظم اجرا من الصائم القائم المجاهد في سبيل ا﵀ فاذا مات العالم ثلم في االسالـ
ثلمة اليسدها اال خلف منه ك طالب العلم يستففر له كل الملئكة ك يدعو له من فػي
السماء ك االرض ك من كتاب غوالياللئالي قاؿ الصادؽ

من اكػرـ فقيهػا مسػلما

لقي ا﵀ يوـ القيمة ك هو عنه راض ك من اهاف فقيها مسلما لقي ا﵀ يوـ القيمة ك هػو
عليه غضباف ك ركي عن النبي

انه قاؿ من عل م شخصا مسئلة فقد مل رقبته فقيل

يا رسوؿ ا﵀ ايبيعه فقاؿ ال ك لكن يأمرق ك ينهاق انتهي.
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ك انت تعلم اف العالم ايا كاف ليس بمعصوـ ك ليس بعػالم بمػا كػاف ك مػا يكػوف
فله مجهوالت ك فلتات لساف ك خطايا ك زالت ك من الواجب اف اليعنػت ك اليحصػي
عليه زالته ك يففر خطاياق ك ليس من االنصاؼ طلبه بالعصمة ك اسقاطه عن محلػه اذا
رأي منه ما ينافي العصمة البتة فانه ليس بمػدع لػذل ك المعصػوـ مػن عصػمه ا﵀ ك
الخطاء مقسوـ بين الناس ك اذا كاف الزالت تصدر عنه ك هو مقدـ علي فانت اكلػي
بها فالتعب عليه بما انت مفمور فيه فعن النبي

غريبتاف كلمة حكمة مػن سػفيه

فاقبلوها ك كلمة سفه من حكيم فاغفركها فانه ال حكيم اال ذك عثرة ك ال سفيه اال ذك
تجربة ك عنه

انما الخوؼ علي امتي من بعدي ثلث خالؿ اف يتأكؿ القراف علي

غير تأكيله اك يتبعوا زلة العالم اك يظهر فيهم الماؿ حتي يطفوا ك يبطركا الخبر.
بالجملة ك انت تعلم اف النبي

قاؿ انا ك علي ابػوا هػذق االمػة ك هػو حػديث

موافق للكتاب حيث يقوؿ ا﵀ جل ك عز النبي اكلي بالمؤمنين من انفسهم ك في
قراءة اهل البيت

زادكا ك هو اب لهم ك ازكاجه امهاتهم فعلي ذل قاؿ ا﵀ تعالي

انما المؤمنوف اخوة فجميػع المػؤمنين اخػوة ك معلػوـ عنػدؾ اف االخ علػي ثلثػة
اقساـ اخ اكبر من ك اخ ترب ل ك اخ اصفر من فاالخ االكبر لػ بمنزلػة ابيػ ك
الترب هو اخوؾ ك قرين ك االصفر بمنزلة ابن ك لما كانت االخوة ايمانية فػاالكبر
من هو اعظم من ايمانا ك علما ك عمال ك الترب مساكي في االيماف ك العلم ك العمل
ك االصفر من هو اضعف من ايمانا ك علما ك عمػال ك لالخػواف حقػوؽ علػي حسػب
درجات ايمانهم فاالكبر هو اكلي ب في جميػع مػا لػ ك بػ ك منػ ك اليػ لقػوة
ايمانه ك هو محل االيثار كما قاؿ تعػالي ك يػؤثركف علػي انفسػهم ك لػو كػاف بهػم
خصاصة فاف نبي اكلي ب من ك مػن كػاف هػو اكلػي بػه مػن نفسػه فعلػي

ك

االئمة اكلي به من نفسه ك اخوؾ االكبر قائم مقػامهم ك خليفػتهم ك حجػتهم عليػ ك
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كصيهم ك كافل يتاماهم كما عرفت في االخبار ك اما اتراب فهم اهػل المواسػاة فػي
جميع ما ذكرنا فتواسيهم في جميع ذل النهم قرناؤؾ ك امثال ك لست بشيء اكلي
منهم به ك ليسوا بشي ء اكلي من به فواسهم بجميع ما تقدر عليه ك اما االصفركف
فتنفق عليهم بفضل مال ك قوت ك جميع ما يــ ݘــول الي امرق علي حسب ايمانػه فاف

الكل من الولي ك يقسم علي مظاهرق علي حسب قوة الظهور ك ضعفه ك بذل يشهد
حديث الطبيب اليوناني الذي اسلم علي يػد علػي
قاؿ

فػالقي اليػه شػركط االسػالـ

ك امرؾ اف تواسي اخوان المطابقين ل علي تصديق محمد ك تصديقي ك

االنقياد له ك لي مما رزق ا﵀ ك فضل علي من فض ل به منهم بسد فاقتهم ك بجبر
كسرهم ك خل تهم ك من كاف منهم في درجت في االيماف ساكيته فيما ل بنفس ك
من كاف منهم فاضال علي في دين اثرته بمال علي نفس حتي يعلم ا﵀ من اف
دينه اثر عندؾ من مال ك اف اكلياءق اكرـ علي من اهل ك عيالػ الخبػر ك نحػن
نذكر ما كقع الينا من االخبار من حقوؽ االخواف علػي نحػو االقتصػار علػي صػرؼ
الحق اختصارا فانظر ما ذا تري ك الاستقصػي فػي هػذا الكتػاب النػي كتبػت رسػالة
منفردة في حقوؽ االخواف سميته «ابوابالجناف» ك هػو كتػاب لماسػبق بمثلػه فمػن
راـ تل الحقوؽ ك اطاؽ اداءها فليراجع ذل الكتاب فمختصر حقوؽ االخواف التي
تستنبط من االحاديث مائة ك خمسوف خصلة ك هػي المواسػات معػه فػي المػاؿ ك اف
تكوف عينه ك مراته ك دليله ك خادمه ك اف تشػبع جوعتػه ك اف تػركي ظمأتػه ك تػواري
عورته ك تفرج كربته ك تقضي دينه ك تخلفه بعد موته في اهله ك كلدق ك تحػب لػه مػا
تحب لنفس ك تكرق له ما تكرق لنفس ك تجتنب سخطه ك تتبع مرضاته ك تطيع امرق
ك تعينه بنفس ك مال ك لسان ك يدؾ ك رجلػ ك اف تبعػث خادمػ اف لميكػن لػه
خادـ اف يخدمه ك تبر قسمه ك تجيب دعوته ك تعود مرضته ك تشػهد جنازتػه ك تبػادر
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بحاجته قبل سؤاله ك تنفذ امورق كلها فتحصلها ك اف ترضي له بما ترضي لنفس منػه
ك اف تعطيه اذا سأل ك تسأله اذا احتجت ك اف التمل ه ك اف تكػوف لػه ظهػرا ك تحفظػه
في غيبته ك تزكر شهادته ك التفارقه اذا عتب علي حتػي تسػتعفيه ك افتحمػد ا﵀ اف
اصابه خير ك تعضدق اذا ابتلي ك تعينػه اف تمحػل لػه امػرق ك تسػلم عليػه اذا لقيتػه ك اف
تسمته اذا عطس ك تودق في صػدرؾ ك تنصػرق ظالمػا ك مظلومػا ك نصػرت لػه ظالمػا
منع اياق عن ظلمه ك اف تاخذ حصته من االنفاؿ اف كاف غائبا ك تزكر قبرق اذا مػات ك
اف تناصحه الوالية ك تجاكز عن اساءته ك تواصله ك تعاقدق علػي التعػاطف ك اف تفػتم
لما لمتشهد من امرق ك تعلمه اذا سافرت ك تأتيه اف رجع مػن سػفرق ك تظهػر حسػنه ك
تجل ه في عين ك تحرـ غيبته ك التقوؿ فيه بعد موتػه اال خيػرا ك تففػر زل تػه ك تػرحم
عبرته ك تقيل عثرته ك تقبل معذرتػه ك تػرد غيبتػه ك تػديم نصػيحته ك تحفػظ خل تػه ك
ترعي ذمته ك تقبل هديته ك تكافي صلته ك تشػكر نعمتػه ك تحسػن نصػرته ك تحفػظ
حليلته ك تقضػي حاجتػه ك اف تشػفع مسػألته ك ترشػد ضػالته ك تػرد سػالمه ك تطيػب
كالمه ك تبر انعامه ك تصػدؽ اقسػامه ك تػوالي كليػه ك اف تحسػن جػوارق ك عشػرته ك
تفض عنه ك التطلبه باالنصاؼ ك تصافي من صافاق ك تعادي من عاداق ك تكتم سػرق ك
تكنيه في حضرته ك التسميه اال في غيبتػه ك التنقػبض منػه ك التخونػه ك التخدعػه ك
التظلمه ك التكذبه ك التتهمه ك التفشه ك التخذله ك التعاديه ك التسلمه ك التقوؿ لػه
اؼ ك اف التقوؿ له انت عػدكي ك تقبػل عتابػه ك تتقػي فراسػته ك تػوقرق ك تكرمػه ك
تمشي معه اذا دخل بيت ك اذا خرج ك تأتمر امرق اذا دخلت بيته ك اف تجلس في بيته
حيثما يأمرؾ ك تتبسم في كجهه ك ترفق به فػي السػفر ك الحضػر ك تشػيعه اذا فارقػ
هنيئة ك تكاتبه في السفر ك تبدأ باسمه في الكتاب ك تسابقه في صلته ك التمد الرجل
بين اخوان ك اف تخالق اخي ك تؤالفه ك تلقاق بالبشر ك طالقػة الوجػه ك تعفػو عنػه ك
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اف ظلم ك اف تصله ك اف قطع ك تحسن اليه ك اف اساء اليػ ك تعطيػه ك اف منعػ ك
تراحمه ك تالطفه ك تزاكرق ك تصافحه اذا لقيته في الحضر ك اف قرب عهد اللقاء ك لػو
فارقته بقدر دكر نخلة ك تعانقه اذا سافر عند المفارقة ك تسػتقبله اذا قػدـ ك تشػيعه اذا
سافر ك التترؾ السالـ عليه ك لو في التقية ك اف التناجي بحضرته غيرق اذا كنتم ثلثة ك
التعترضه في حديثه ك التذهب الحشمة بينكما بالكليػة ك التماريػه ك التخاصػمه ك
التهجرق فوؽ الثلػث ك التسػلم عليػه اف كػاف فقيػرا بخػالؼ الفنػي ك التحدثػه بمػا
ائتمن ك اف التحجبه ك التمكر به ك التحسدق ك التقوؿ لػه زعمػت ك التكػوف لػه ذا
كجهػػين ك لسػػانين ك التؤذيػػه ك التهينػػه ك التذل ػه ك التحتقػػرق ك التحصػػي عثراتػػه ك
عوراته لتعيرق بها يوما ما ك التستخف به ك التعي رق ك التؤن به ك التبهته ك التذيع سػرق
ك التركي عليه ما يعيبه ك التصدؽ ما يركي عليه ك التسب ه ك التعرض عرضه ك ماله ك
دمه ك التطعن عليه ك الترد عليه قوله ك التضمر السوء له ك التلعنه ك تحزف لحزنػه ك
تفرح لفرحه ك التسيء الظن به ك التخيفه ك لو بالنظر ك التعين علي اذاق ك لػو بشػطر
كلمة ك التحاكيه ك التنقل حديثه بفير اذنه فهذا فذلكة ما كجػدناق فػي االخبػار مػن
حقوؽ االخواف ك من العجايب اف ا﵀ جل ك عز جعػل نفػس االنسػاف ميزانػا لجميػع
ذل ففذلكة ذل كله اف تحب له ما تحب لنفس ك تكرق له ما تكرق لنفس .
بالجملة اذا كاف هذا حقػوؽ اخوانػ االتػراب فمػا ظنػ بػالكبراء االطيػاب
الذين تقدموا علي في كل باب ك هم اقرب من الي اؿمحمػد

ك كػل فػيض ك

مدد ينزؿ منهم الي فهم اعظم حقا ك اعظم ك اعظم فانهم اكلي ب ك بجميع ما ل ك
بػ ك منػ ك الي ػ فػػانهم اكصػػياء اكليائػ ك خلفػػاؤهم ك ايػػاتهم ك ظػػواهرهم قػػد
مل كوهم رقبت كما عرفت ك لكن يصعب علي جدا اف ابالغ في هذا البػاب فاقتصػر
علي ما ذكرت خوفا من التهمة.
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ك اعلم مجمال اف استادؾ الحق اقرب من الػي امامػ ك بػاب فيضػه عليػ ك
طريق امدادق اياؾ ك جميع ما بػ مػن نعمػة مػن ا﵀ فبوسػاطته ك هػو اكلػي بهػا فػاف
شكرته فقد شكرت رب ك اف كفرتػه فقػد كفػرت ربػ ك جميػع معامالتػ معػه
معامالت مع ا﵀ فانظر كيف تحب اف تعامل رب فعامله علي حسبه ك لكػن النػاس
كما حادكا عن ربهم فقد حادكا عن نبيهم ك كما حادكا عن نبيهم حادكا عن امامهم ك
كما حادكا عن امامهم حادكا عن العلماء فلميبق لهم مقدار عند الناس بل يومنػا هػذا
في بالدنا يرجح المجوسي علي العالم الرباني بمرات ك يهػاف ذلػ العػالم الكػراـ
المجوسي فعن ابيعبدا﵀

قاؿ اني أل رحػم ثلثػة ك حػق لهػم اف يرحمػوا عزيػز

اصابته مذلة بعد العز ك غني اصابته حاجة بعػد الفنػي ك عػالم يسػتخف بػه اهلػه ك
الجهلة ك عن النبي
عن ابيعبدا﵀

ارحموا عزيزا ذؿ ك غنيا افتقر ك عالما ضاع في زماف جهاؿ ك
قاؿ ثلثة يشكوف الي ا﵀ عزكجل مسجد خراب اليصلي فيه اهله

ك عالم بين جهاؿ ك مصحف معلق قد كقع عليه غبار اليقرؤ ك عػن الرضػا

ثلثػة

موكل بها ثلثة تحامل االياـ( )1علي ذكي االدكات الكاملة ك استيالء الحرماف علػي
المتقدـ في صنعة ك معاداة العواـ علي اهل المعرفة.
بالجملة لميبق في هػذا الزمػاف العضػوض حرمػة للعلمػاء ك عػزة للحكمػاء ك
العمدة في ذل دخوؿ بعض الفسقة الفجرة من طالب حطاـ الدنيا فػي زي العلمػاء
ك تسميتهم انفسهم بالعالم ثم ظهر منهم بواطنهم علي اف،
فاذا التحفت به فان عاري

ثوب الرياء يشف عما تحته

فاتخذكا ماؿ ا﵀ دكال ك عبادق خوال ك تقربوا الي السالطين بمتابعػة اهػوائهم ك
تحببوا الي الجبارين بتزيين ظلمهم ك تصديق حسن تعدياتهم علي االنػاـ ك داللػتهم
( ) 1تحامل االياـ اي تكليف اهل الدنيا بما اليطاؽ ك ذكي االدكات الكاملة اي ذكي العقوؿ ك االحالـ .منه
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علي كجوق تحصيل الحراـ ك بحسب اهوائهم ك ميولهم اجػركا االحكػاـ حتػي انهػم
كانهم من عمالهم الطفاـ ك سلكوا مع ضعفة االناـ بالتخويف ك الترهيب كالجبػابرة
اللئاـ ك سموا الرشا باالجرة ك الهدايا ك اجركا بما لمينزؿ ا﵀ القضايا ك تحػاببوا علػي
العطايا ك تعػاكنوا علػي تحصػيل الجبايػا ك تػذللوا للجبػارين ك تفرعنػوا للمسػاكين ك
شػبهوا اآليػات ك االخبػار علػي الفػافلين ك اكلوهػا علػي غيػر الحػق للجػاهلين حتػػي
كجدهم الناس افسق الفاسقين ك قل حياؤهم شيئا فشيئا بػين العػالمين حتػي اظهػركا
بواطنهم ساكني القلوب مطمئني الخواطر فقاس الناس العلماء االخيػار ك الحكمػاء
االبرار ك حملة االسػرار بهػم ك اجػركا الجميػع مجػري كاحػدا ك لمػا رأكا الحكػاـ ك
السالطين من اكلئ الفاسقين ذل التػذلل لهػم ك لميػركا مػن ه ػؤالء االعػالـ مثلػه
عادكهم ك عدكهم متكبرين ك معاندين لهم ك ظنوهم مخػربين لػدكلتهم فسػعوا فػي
تحقيرهم ك عمدكا علي تذليلهم حتي بلغ االمر الي اف قصدكا دمػائهم ك نفػيهم عػن
بالدهم ك صدقهم اكلئ اشباق العلماء حسدا ك بفيا ك زعمػا مػنهم اف بوجػود اكلئػ
يفتضحوف فال المر ا﵀ يعقلوف ك ال من اكليائه يقبلوف حكمػة بالفػة فمػاتفن النػذر ك
اآليات عن قوـ اليؤمنوف فالي ا﵀ المشػتكي ك منػه المسػتعاف ك الحػوؿ ك ال قػوة اال
با﵀ رضينا بقضاء ا﵀ ك اسلمنا المر ا﵀ ك توكلنا علي ا﵀.

الخامس اعلم يا طالب العلم اف لطلب العلم من االستاد بعد ذل حتػي تنتفػع

به ك يحمل علي البػذؿ اداب اف ركعيػت اقبػل نفػس االسػتاد علػي بػذؿ العلػم ك اال
اعرضت فلميمكنها بذله ك تعليمه للمتعلم فبذل يحرـ اكثر المتعلمػين عمػا خػزف
ا﵀ في صدر االستادين الف االستادين اليركنهم قابلين لتوديع العلم في صدكرهم ك
قد نبه ا﵀ جل جالله علي ذل في كتابه في اي فقاؿ ك اذ قاؿ موسي لفتاق الابػرح
حتي ابلغ مجمع البحرين اك امضي حقبا الي اف قاؿ ذل ما كنا نبغ فارتػدا علػي
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اثارهما قصصا
علما

فوجدا عبدا من عبادنا اتيناق رحمة من عندنا ك علمنػاق مػن لػدنا

قاؿ له موسي هل اتبع علػي اف تعلمػن ممػا علمػت رشػدا

لنتستطيع معي صبرا

ك كيف تصبر علي ما لمتحط به خبرا

شاء ا﵀ صابرا ك الاعصي ل امرا
احدث ل منه ذكرا

قاؿ فاف اتبعتني فالتسػألني عػن شػيء حتػي

قػاؿ الماقػل انػ لنتسػتطيع معػي صػبرا

التؤاخذني بما نسيت ك الترهقني من امري عسرا

قػاؿ

فانطلقا حتي اذا لقيػا غالمػا

فقتله قاؿ اقتلت نفسا زكية بفير نفس لقد جئت شيئا نكرا
لدني عذرا

قاؿ ستجدني اف

فانطلقا حتي اذا ركبا في السفينة خرقها قاؿ اخرقتها لتفرؽ

اهلها لقػد جئػت شػيئا امػرا

لنتستطيع معي صبرا

قػاؿ انػ

قاؿ الماقل ل انػ

قاؿ اف سألت عن شي ء بعدها فالتصاحبني قد بلفت من

فانطلقا حتي اذا اتيا اهػل قريػة اسػتطعما اهلهػا فػابوا اف يضػيفوهما

فوجدا فيها جدارا يريد اف ينقض فاقامه قاؿ لو شئت التخذت عليه اجرا

قػاؿ هػذا

فراؽ بيني ك بين سانبئ بتأكيل ما لمتستطع عليه صبرا ثم اخذ في تأكيل ما صنع الي
اخر اآليات فيستنبط من هذق اآليات الشريفة احكاـ منيفة نذكرها علي نهج االختصار.

االول :قوله تعالي اذ قاؿ موسي لفتاق يستنبط منه اف طالب العلم البد له من

رفيق موافق ك معين مناسب له فاف الواحد هي ن العزيمة قليل الجػد فػي االمػور ك يػد
ا﵀ علي الجماعة ك سيأتي اف شاء ا﵀ في ذل مزيد تحقيق.

الثانى :قوله تعالي الابرح حتي ابلغ مجمع البحرين اك امضي حقبا يستنبط

منه انه ينبفي اف يطلب العلم ك لو باف يسافر من بلد الي بلد ك لو كاف بعيدا.

الثالعث :يستنبط منه العزـ الجازـ ك الجهد في الطلب ك لو طاؿ الطلػب حقبػا ك

ركي اف الحقب سنة ك ركي انػه ثمػانوف سػنة فالينبفػي اف يبػرح عػن الطلػب ك لػو
لميبلغ اليه ثمانين سنة.
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الراب  :قوله فوجدا عبدا من عبادنا يستنبط منه انه ينبفي اف يكػوف االسػتاد
عابدا منقادا ﵀ ك اليكوف من مظاهر الشيطاف ك هياكله لقوله تعالي اف عبادي ليس
ل عليهم سلطاف فوجب اف يكوف االسػتاد عبػدا ﵀ هػيكال للتوحيػد ال للشػيطاف
المريد ك قد ركي من اصفي الي ناطق فقد عبدق فاف كاف الناطق ينطق عن ا﵀ فقػد
عبػد ا﵀
عبد ا﵀ ك اف كاف الناطق ينطق عن الشيطاف فقد عبد الشيطاف انتهػي فعبػد ه
عبد الشيطاف عبدالشيطاف فاالستاد يجب اف يكوف داعيا الي ا﵀ جػل ك
عبدا﵀ ك عبد ه
عز اليقدر علي شيء اال با﵀ ضرب ا﵀ مثال عبدا مملوكا اليقدر علي شيء فافهم.

الخعامس :قوله اتيناق رحمة مػن عنػدنا يسػتنبط منػه انػه ينبفػي اف يكػوف

رحيما علػي تلميػذق كليػا لرحمػة ا﵀ علػي االبػرار شػيعيا ك رحمػا البويػه محمػد ك
علي

ك هما علي اكالدهما ذكا رحمة متصال بهما ك ممن يجب كصله ك صلته.

السادس :قوله ك علمناق من لدنا علما يستنبط منه انه يجب اف يكوف عالما

بعلوـ اؿمحمد

الذين هم لدف ا﵀ ك عندق ك من عندق اليستكبركف عن عبادته ك

اليستحسركف ك يكوف علمه مستندا الي الوحي ك هػو كتػاب ا﵀ ك سػنة نبيػه ال الػي
العامة العمياء ك اليونانيين ك اليهود ك النصاري ك امثالهم ك قد ركي علمػوا صػبيانكم
احاديثنا قبل اف يسبق اليهم المرجئة ك ركي التأخذ اال عنا تكن منا.

السعاب  :قوله هل اتبع علي اف تعلمن يستنبط منه انه ينبفي المشاكرة مع

االستاد ك االستيذاف منه في اخذ العلم عنه فانه اذا اذف له يتحقق له العناية به ك يتوجه
اليه نفس االستاد ك يجري منها الفيوض ك االمداد عليػه بخػالؼ مػن اخػذ منػه بفيػر
رضاق ك مشورته ك صالحه فانه كالسارؽ ك لربما يكوف نفػس االسػتاد معرضػة عنػه
فاليجري اليه فيض علومه ك لربما اليرضػي بحضػورق مجلسػه ك يكػوف كالفاصػب
فالينتفع بعلمه ك هػو لػه كػارق ك فػي االسػتيذاف ادب اليخفػي ك تكػريم لػه ظػاهر ك
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استمالة لقلب االستاد ك اذا اذف له يلزمه االعتناء به ك ذكر ما فيه صالحه ك تعليمػه مػا
هو خير له بخالؼ من يدخل عليه بفير اذنه بػل علػي كراهتػه فاليبػالي االسػتاد بػه
سمع ما يضرق اك ينفعه.

الثعامن :ك يستنبط منه انه ينبفي متابعة االستاد ك السلوؾ ك السير معه ك االقتػداء

به علي االطالؽ ك التأسي به حتي يصير عالما نحو عالميته فانه بسلوكه مسلكه صار
عالما علي ما هو عليه فمن شاء نحػو علمػه فينبفػي اف يتأسػي بػه فػي جميػع احوالػه
الصالحة حتي يحصل له ما حصل له قاؿ ا﵀ عز ك جل من تبعني فانه منػي ك قػاؿ
اف كنتم تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببكم ا﵀ .

التاسع  :قوله مما علمت يستنبط منه اف من االدب اف اليطلب جميػع علػم

المعلم بل يطلب البعض ك يكل ذل ايضا اليه ك اليعي ن عليه شيئا معي نا بخصوصه.

العاشعر :قوله عزكجل رشدا يستنبط منه انه ينبفػي اف يطلػب العلػم الجػل

االهتػػداء الػػي الحػػق ك طلػػب الصػػواب ك بصػػارة الحػػق ك الصػػالح ال الجػػل الفػػي ك
الضاللة ك الباطل فيكوف طلبه ﵀ ك في ا﵀ ك االسترشاد الي طريق الحق.

ىعشر :قوله عز من قائل ان لنتستطيع معي صبرا يستنبط منه مع مػا
الحاد ّ

قد باف بعد انه يجب تصديق االستاد المرشد الهادي اذا قػاؿ لػيس صػالح فػي هػذا
العلم اك في هذق المسئلة فاليلح عليه بعد كما نهي ا﵀ عنػه فػي ايػة اخػري التسػألوا
عن اشياء اف تبد لكم تسؤكم السيما اذا قاؿ االستاد لنتستطيع علي تأبيد النفي.

الثانىّعشر :ك كيف تصبر علي ما لمتحط به خبرا يستنبط منه انه اليجوز

السؤاؿ عن علم ليس في حدق ك لميبلغ هو درجته ك ليس كل من تعلم السؤاؿ ك سأؿ
يقدر علي فهم الجواب ماداـ هو في تل الرتبة ك اري اغلب الناس تعلموا السؤاؿ
عن االشكاؿ لحضورهم مجالس العلماء ك طرقه اذانهم فيسألوف ك لمايحصلوا
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مباديه ك مقدماته فاليجيبهم َالمســ ݘــول فيحملوف ذل علي عجزق اك بخله ك لعل
السائل ليس له باهل اك يجيبه علي حسب درجته فيحدث له الشبهات ك الشكوؾ ك
اليقدر علي التفصي عنها ك ذل من اعظم حيل الشيطاف حيث يسلس للناس حتي
يصفوا الي الشبهات ثم يشنق عن طلب الجواب ك الدخوؿ من بابه فيرسخ الشبهة
في قلوبهم ك يبقوف ابدا في غي هم ك بذل اضل كثيرا من ارباب الفهم ك ردهم عن
دينهم قهقري نعوذ با﵀.

الثالثعشر :ك يستفاد ايضا من قوله هل اتبع
ّ

انه اليجوز للجاهل بالشيء

اف يستنكف عن الطلب ك عن متابعة من يعلم ما يجهلػه هػو فػاف ذؿ الجهػل االبػدي
اكثر من ذؿ الطلب ساعة البتػة ك بػذؿ الجهػل يقصػي العبػد عػن حظيػرة القػدس ك
بالتواضع بذؿ الطلب ك قرع بػاب ا﵀ يقػرب الػي ا﵀ سػبحانه ك بينهمػا بػوف بعيػد ك
طالب العلم ينبفي اف يطلب العلم اينما كجدق ك لو كاف عند احقر الخلق بل ك لو كاف
عند طفل فاف العالم من حيػث العلػم مرفػوع ك الجاهػل عػن حػرـ القػرب ممنػوع ك
موسي علي نبينا ك اله ك عليه السالـ كاف اعلم من خضر

النه كاف من اكلي العزـ

ك مع ذل تواضع لتعلم ما لميعلم ك اظهر جهله ك استرشػد الخضػر

ك قػاؿ هػل

اتبع علي اف تعلمن مما علمت رشدا .

الراب ّعشر :قوله ستجدني اف شاء ا﵀ صابرا يستنبط منه اف االستثناء الينفع

اذا اخبر االستاد الكامل بان التتحمل هذا العلم ك الينبفػي تكػذيب االسػتاد ك ظػن
عدـ كقوع ما يقوؿ ك لو معلقا علي االستثناء فانه اعلم بمشػية ا﵀ ك بانهػا تجػري فػي
االشياء علي حسب القوابل ك االسباب فاذا لميػر القابليػة علػم انهػا التتعلػق فينبفػي
تصديقه ك اليجوز الرد عليػه ك لػو تعليقػا علػي المشػية ك لعػل هػذا القػوؿ كػاف مػن
موسي

ترؾ االكلي ك لذل لمينفعه هذا االستثناء.
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الخامسعشعر :قوله ك الاعصي ل امرا يستنبط منه انه ينبفي اف اليعصػي
ّ
المتعلم امرا من اكامر االستاد ك يتبعه فػي كػل مػا امػر بػه ك يمتثػل اكامػرق ك يجتنػب
نواهيه ك ينبفي اف يوطن المتعلم نفسه علي االتباع ك عدـ عصياف امر االستاد ك ذلػ ممػا
يميل قلب االستاد الي التلميذ ك يجعله برا رءكفا به ك يجعله متوجها اليه معتنيا به فيجػري
االمداد ك الفيوض منه عليه هذا ك االستاد اب ركحاني ايماني ك لنعم ما قاؿ الشاعر:
ذاؾ اب الركح ال اب النطف

من عل م العلػم كػاف خيػر اب

ك قد قاؿ ا﵀ سبحانه في الوالدين التقل لهما اؼ ك التنهرهما ك قل لهما قوال
كريما ك اخفض لهما جنػاح الػذؿ مػن الرحمػة ك قػل رب ارحمهمػا كمػا ربيػاني
صفيرا ك قاؿ بالوالدين احسانا ك قاؿ ك صاحبهما في الدنيا معركفا ك عقوؽ
الوالدين من الكباير فاالستاد اكلي بجميع ذل سبعين مرة.

السادسعشر :فاف اتبعتني فالتسألني عن شيء حتي احدث ل منه ذكرا
ّ

يستنبط منه انه ينبفي صبر التلميذ اذا رأي من استادق ما ينكر ك يستوحش ما يجػد لػه
محمال ك يحتمل اف له عليه كجه صحة ك اليسارع الػي االنكػار بمحػض مػا رأي منػه
شيئا يخالف ما عندق اك سمع منه ما يخالف قواعدق ك يصبر حتي يري متي يشػرح لػه
ك لكن هذا في استاد عل م قبل التعلم منه انػه علػي الحػق فػاذا رأي منػه شػيئا يخػالف
قواعدق اليجوز االنكار عليػه ك يجػب الصػبر حتػي يشػرح لػه مػا شػرح لػه ك امػا اذا
لميعرفه علي الحق فالينبفي الركوف اليه ك االعتمػاد عليػه ك الػتعلم منػه اال مػن بػاب
اخذ الدر من قالدة الخنزير ك من باب خذكها ك صفوها ك اياكم ك االكعية فتنكبوها
فانها اكعية سوء.

الساب ّعشعر :يستنبط منه ايضا كراهة كثػرة السػؤاؿ ك حسػن تخليػة االسػتاد ك

طبعه حتي يقوؿ كل مسئلة في كقت يري الصالح فػي الشػرح ك البيػاف فػاف السػائل
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الجاهل ربما يسأؿ ما لميأت اكاف شرحه له اك في غير المحل ك ال كل ما يعلم يقػاؿ ك
ال كل ما يقاؿ حاف كقته ك ال كل ما حاف كقته حضر اهله فاالحسن اف يترؾ االسػتاد ك
طبعه حتي يقوؿ في كل كقت ما يري الصالح في اظهارق ك لنعم ما قاؿ الشاعر:
ك دعػػه يهدمػػه طػػورا ك يبنيػػه

اعدـ كجودؾ التشهد له اثرا

ك سؤاؿ الجاهل كاقتراح المريض علي الطبيب فلربما يطلب منه شػيئا يضػرق
بل يقتله فاف سقاق اياق مات ك اف لميسقه يسوؤق ك ينكر عليه فاالكلي القاء نفسه بػين
يديه ك التفويض اليه فكل ما سقاق يشرب ك كل ما زكاق اليطلب.

الثامنّعشر :قوله ا خرقتها لتفرؽ اهلها فيستنبط منه كراهة المبادرة الػي

الرد ك كراهة االستنتاج ك االستلزاـ علي حسب ما عندق فلرب نتيجػة يظػن الظػاف
انها تتولد من شي ء ك التتولد منه ك لو علم انها التتولػد منػه اسػتقر ك لكػن يسػتنتج
علي حسب ظنه فيستوحش ك ينكر فاليجوز اذا سمع من االستاد كالمػا اف ينكػرق
لما يظن انه يلزمه كذا ك يتفرع عليه كذا فلعل االستاد سد طريػق المالزمػة ك بػي ن
بعد بحيث لم ينتج ما يظن انه نتيجته كما ظن موسي

اف نتيجة الخرؽ الفػرؽ ك

لم يفرقوا بل نتج بالعكس.

التاس ّعشعر :قوله لقد جئت شيئا امرا يستنبط منه كراهة اف يقوؿ لالسػتاد

قوال غيركريم ك قاؿ ا﵀ سبحانه ك قل لهما قػوال كريمػا ك لعػل جميػع ذلػ مػن
موسي

خالؼ االكلي اك له تأكيل اخر كأنه لعله اراد علي حسب ظػاهر شػرعي

ك علي حسب ديني اك غير ذل .

العشعوو  :قوله عزكجل الماقل ان لنتستطيع معي صبرا يستنبط منه انػه

اذا اخطأ التلميذ ينبفي توقيفه علي خطائه ك نهيه عنه علي نحو المػداراة حتػي يتػرؾ
ذل ك يتحفظ بعد عن مثل ذل الخطاء.
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ىوالعشوو  :قوله عز من قائل قاؿ التؤاخذني بما نسيت ك الترهقني
الحاد ّ
من امري عسرا يستنبط منه انه ينبفي اعتذار التلميذ اذا صدر منه خالؼ مػا عاهػد
االستاد عليه من اتباع امرق ك االعتراؼ بالتقصير ك الظػاهر اف نسػيت بمعنػي تركػت
اي بما تركت االكلي ك رددت علي علي حسب ما عندي من القواعد مع علمي باف
عندؾ علم ليس عندي ك ان مأمور بخالؼ ما امرت به ك لعل تعجيل موسػي بػالرد
من شدة تشرعه بشرعه ك كجوب انكار المنكر الظاهري في دينه فلميطق رؤيػة مػا
خالف شرعه الذي امر به مع اف االكلي له الصبر لعلمه باف علمه علػم لػدني ك اكتػي
من عند ا﵀ رحمة ك انه عبد مطيع ﵀ ك لعله يشير الػي عػدـ طاقتػه رؤيػة مػا يخػالف
شرعه قوله ك الترهقني من امري عسرا فكػاف الصػبر عسػيرا عليػه ك كػذل مػا
يستنبط من الفقرة الثانية.

ىوالعشوو  :قوله تعالي فانطلقا حتي اذا لقيػا غالمػا الفقػرة ،يسػتنبط
الثان ّ

منه انه ينبفي عفو العالم عن زلة المتعلم ك االغماض عن خطائه ك عدـ منعه العلػم مػا
يعتذر ك يقر بالخطاء ك ترؾ حمله علي العسر.

الثالثوالعشعوو  :قوله عز ك جل اف سألت عن شيء بعدها فالتصاحبني
ّ

يستنبط منه انه خجل موسي

حتي رضي بترؾ صػحبته ك حيػي مػن عػدـ تحملػه

لعلمه ك لعله لو لميسأله ترؾ الصحبة لميترؾ صحبته فصػار الحيػاء هنػا مانعػا لػرزؽ
العلم فتفويض االمر الي المعلم في كل امر اكلي.

الراب ّوالعشعوو  :يستنبط من مجموع ذل اف فوؽ كػل ذي علػم علػيم ك ال

كل احد يتحمل كل علم فاذا كاف موسي مع انه من اكلػي العػزـ لم يتحمػل علػم
الخضر ك لم ي من اكلي العزـ فلعل عنػد عػالم يكػوف مػا لػيس عنػد عػالم ا خػر
فالينبفي علي العلماء الظاهريين اف ينكركا علي اهل الباطن ك اصحاب االسػرار
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ك الحكماء الربػانيين االخيػار مػا اليتحملػوف مػن علػومهم فلعػل عنػدهم علومػا
اليطيقونه ك لنعم ما قاؿ الشاعر:
ك ينكر العين ضوء الشمس من رمد

قد ينكر الفم طعم الماء من مرض

فلعل الظاهريين من شدة انهماكهم فػي العلػوـ الظػاهرة اليػدركوف الحقػايق
الباطنة ك اليتحملونها ك الالزـ عليهم عدـ التعرض لما لميحيطػوا بعلمػه ك لمايػأتهم
تأكيله كما قاؿ ك كيف تصبر علي ما لمتحط به خبرا فتدبر.
الخامسوالعشوو  :قوله تعػالي هذا فػراؽ بينػي ك بينػ
ّ

يسػتنبط منػه اف

التلميذ اذا لميتحمل علم االستاد ك طلب المفارقة ينبفي مفارقته ك عدـ سػلوكه معػه
فاف معه يؤذي االستاد ك الينتفع بعلمه ك لربما يفسد عليه امر دينه فينبفي مفارقته.

السادسّوالعشعوو  :قوله عػز ك جػل سػانبئ بتأكيػل مػا لم تسػتطع عليػه

صبرا يستنبط منه انه اذا كقع الشبهة في قلب طالب العلم ينبفي لالستاد اف يزيػل
عن ذهنػه الشػبهة ببيػاف كػاؼ شػاؼ كاؼ ح تػي التبقػي فػي الػذهن فيػأكي اليػه
الشيطاف ك يعشش فيها ثم يزي نها ك يقو يها ك يعسر ازالتها فينبفي اف يسػعي االسػتاد
في ازالة شبهات التلميذ.

السعاب ّوالعشعوو  :يظهػػر مػػن مشػػاكرة موسػي

ك اعتػػذارق بعػػد انػػه ينبفػػي

للتلميذ افيراعي ادب االستاد في كػل حػاؿ ك تعظيمػه ك تػوقيرق ك اف صػدر منػه مػا
يخالف االدب يبادر الي جبر كسرق ك االعتذار من االسػتاد سػريعا ك اسػتعطافه فػاف
في اقباؿ االستاد ك محبته اثرا عظيما في ترقي المتعلم ك في اعراضه اثػرا عظيمػا فػي
سقوطه عن درجة اصػحاب الفهػم ك الكمػاؿ حتػي اف كراهػة االسػتاد ربمػا تختػرـ
العمر ك تميت المتعلم في شبابه ك اف لميمت يسلب عنه ما تعلػم مػن اسػتادق فينبفػي
مراعاة ادب االستاد ك استرضائه في كل حاؿ ك االعتذار اليه من فلتات المقاؿ هذا ك
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من المجرب اف من لميراع حرمػة شػيء يسػلبه ا﵀ عنػه ك يػزكي عنػه تلػ النعمػة
لكفرانه حقها فمن لميراع ادب االستاد البد ك اف يفارقه ذل االستاد ك ينضجر عنػه
ك يسلبه ا﵀ نعمة مالقاته.

الثامنوالعشوو  :يظهر من تكرار قوله فانطلقا ك من قوله عز ك جػل هػل
ّ

اتبع

انه الزمه حضرا ك سفرا ك برا ك بحرا ك كذل ينبفي اف يالزـ التلميذ استادق

سفرا ك حضرا ك يالحظ حركاته ك سكناته ك معاشراته ك يكتسب منه علم السلوؾ مع
الخلق ك الرياسة بين الناس الضعفاء ك ذل اليمكن اال بمعاشرة تامة ك مالزمة دائمة
ك توجه تاـ اليه فاف بذل يشتد المواخاة ك المحبة بينهما ك يكوف االستاد فػي اغلػب
االكقات في خاطر المتعلم ك المتعلم في اكثر االحواؿ في خػاطر المعلػم ك فػي كػل
ذل استمداد ك امداد اليخفي ك اما من تخلف عنه في سفر اك غػاب عنػه فػي حضػر
فاف اداـ علي ذل يمحي عن خاطر كل كاحد منهما ذكر اآلخر في اغلػب االحػواؿ
فاليتحقق االمداد ك االستمداد كما ينبفي ك لذل قل من يترقي من غيػر المالزمػين
ك اشتهر من بين المسلمين االصحاب ك شرفوا الجل المصاحبة ك المالزمة.

التاس ّوالعشوو  :يظهر من طلب موسػي الخضػر ك هػو نبػي مػن اكلػي العػزـ

لتحصيل المسايل الباطنية ك سفرق الجل ذل اف العالم ك اف بلغ المنتهي بزعمػه فػي
علمه الينبفي اف يكف عن طلب العلم ك اليقتنع بمػا عنػدق فػاف طلػب العلػم فريضػة
علي كل حاؿ ك االحالـ تترقي ك االفهاـ تتزايد ك العقوؿ تنبسط فالتكتفي بما كنت
تعلمه حتي تستزيد العلم ك مػا ذكػرق بعػض اهػل العلػم مػن اف ادنػي المعرفػة ك هػو
ظواهر اقواؿ المسلمين يكفي للمسلم ك هو الواجب ك ما كراء ذل فضل فانما ذلػ
كهم منهم فاف من لميعمل بما علم يكفيه مػا علػم ك امػا مػن عمػل بمػا علػم ك ترقػي
اليكفيه ما علم ك اليقنع بما كاف يعلمه فانػه بعملػه ترقػي ك بترقيػه تلطػف ك بتلطفػه
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ازداد بصارة ك بازديادق البصارة رأي ما علمه اكؿ مرة كسراب بقيعة يحسبه الظمػاف
ماء حتي اذا جاءق لميجدق شيئا ك لو شػئت االعتبػار فػانظر فيمػا يقتنػع بػه الجبلػي اك
القركي من االدلة علي دينه ك ما تستدؿ له ك ما يلتذ به ك ما يحصػل لػه االطمينػاف بػه
من ما تعطيه من جراب النورة ك لو كاف فهمه ازيد لماقنع بما اتيته ك لو ذهػب ك صػار
فهمه ازيد كلما تفكر فيما استدللت له لراق اكهن من بيوت العنكبوت فيطلب دليال
اقوي البتة ففي كل كقت ادني درجة الوجوب شيء ك الجل ذل صار طلػب العلػم
فريضة علي كل حاؿ ك كذل يجد العالم من نفسه اف ما اطمئن به عاـ اكؿ اليطمئن
به العاـ ك يطلػب دلػيال اعلػي ك ادؽ ك هكػذا تػدلج بػين يػدي المػدلج مػن خلقػ
بالجملة الجل ذل طلب موسي

مع انه نبي ك من اكلي العزـ ما لميكػن عنػدق ك

لميستنكف ك لميستكبر علي ادني منه في الرتبة ك طلب منه ما لػيس عنػدق بػادب ك
تذلل ك اعتذار فذل فيه اسوة لمن تأسي به

.

الثلثو  :قد ظهر من مصاحبته لفتاق مع انه كاف ادني منه رتبة انه ينبفػي لطالػب

العلم اذ لميجد من في عرضه اك اعلي منػه قلػيال اف يكتفػي بمػن هػو ادنػي منػه فػاف
االكمل االكلي اف يكوف الرفيق اسبق من قدما في العلم ك االيماف قليال لتتقػوي بػه
ك يكوف خليفة للشيخ عنػد غيػاب الشػيخ ك تسػتكمل بػه فػي الجملػة فػاف عػز ذلػ
فالمساكي الذي تستفيد منه ك يستفيد منػ ك امػا اف عػز ذلػ ايضػا فػال اقػل مػن اف
يكوف ادني من ك تمدق حتي يفاض علي بانفاق عليه ك يأتيػ الخلػف مػن عنػد
ا﵀ بسبب االنفاؽ ك يظهر منه ايضا انه اليتكمل متكمل اال بشيخ ك رفيق ك ذل سػنة
ا﵀ التي قد خلت من قبل ك لنتجد لسنة ا﵀ تبديال ك لنتجد لسنة ا﵀ تحػويال ك هػذا
هو طريق االهتداء ك سبيل التعلم فمن سل غير هذا المسل فاليكاد يصػل الػي مػا
يكتفي به المتدين فطالػب العلػم ك اف كػاف نبيػا مػن اكلػي العػزـ يحتػاج الػي رفيػق
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فصػػاحبه ك شػػيخ فطلبػػه حتػػي كجػػدق ك الفنػػي ك الوحػػدة كمػػاالف مػػن كمػػاالت ا﵀
الينازعه في كماالته احد اال ذؿ فاطلب لنفس يا طالب العلم رفيقا موافقػا ك اسػتادا
مطاعا حتي يحصل ل الترقي فذل ثلثوف كجها استخرجت من هذق اآليات ك لعػل
غيري تدبر فيها ك عرؼ ازيد من ذل ك مااردنا اال النصح ك تلػ بضػاعتنا ك الحمػد
﵀ اكال ك اخرا ك اكلئ الذين هدي ا﵀ فبهداهم اقتدق.

السادس اعلم اف هنا ادابا اخر تستنبط مػن المطلقػات ك العمومػات نػذكرها

هنا لكي تكوف علي بصيرة ك تنتفع بها اف شاء ا﵀ ك االصل في ذل ما كررنػا عليػ
اف للمؤمنين درجات ك لكل درجات مما عملوا ك ذل اف ا﵀ غني عن طاعة خلقػه ك
امن بمعصيتهم التنفعه طاعة من اطاعػه ك التضػرق معصػية مػن عصػاق فػامر بمػا امػر
ليتقرب عبادق اليه ك هػو الملػ القػدكس السػالـ المػؤمن المهػيمن العزيػز الجبػار
الدائم القائم ك نهي عما نهي لئاليقعوا في مهاكي البعد ك الهالؾ فمن امتثل ما امر بػه
تقرب اليه ك ناؿ منه انوارق ك فيوضه ك امدادق علي قدر امتثالػه فالكػاملوف مػنهم هػم
اقرب الي ا﵀ جل جالله من الناقصين البتة ك جميع االمػداد النازلػة كائنػة مػا كانػت
انما تصل الي االقربين قبل االبعدين ك تبقي عند االقربين ك لهم صوافيها ك لطائفها ك
ينزؿ عنهم الي االبعدين قشورها ك كثائفها ك كذل يكػوف درجػاتهم فػي الجنػاف ك
هو تأكيل قوله تعالي ك ما منا اال له مقاـ معلػوـ

ك لكػل درجػات ممػا عملػوا

فالكاملوف هم منازؿ االمداد ك مهابط الفيوض ك الصفوة ك اهل الصفوة ك منهم تنػزؿ
الي الناقصين فمن توجه اليهم ك اداـ التوجه استنار بتل االنوار النازلة علػي حسػب
باطن الباب ك علي طبق محبة ا﵀ ك من اعرض عنهم نزلت اليهم االمداد علي حسب
يمد لكن هكذا فيكوف المدد
يمد بما ه
ظاهر الباب ك من قبله ك كل ه
ك فػػي فػػم االفػػاعي صػػار سػػما

كقطر الماء فػي االصػداؼ در
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ك اف قلت هل يعلم الوسائط بما ينزؿ من المػدد بسػببهم ك بمػن يتوجػه الػيهم
قلت اف كانت الوسػائط مػن الكليػين البػد ك اف يعلمػوا كمحمػد ك اؿمحمػد
فانهم يعلموف باالمداد ك المستمدين كما يظهر من االخبار بػال غبػار ك امػا اف كػانوا
جزئيين فاليجب فانهم ليسوا بمؤثرين لمن دكنهػم االتػري اف القلػب هػو اكؿ مػن
يحيي من بدن ك منه ينتشر الحيػوة الػي جميػع بػدن ك اي عضػو كػاف بينػه ك بػين
القلب حاجز مات ك مات ما يليػه ك مػع ذلػ اليعلػم القلػب عػدد عػركؽ بدنػه ك مػا
يعرض احشاءق بل اليعلم جميػع ظػاهر بدنػه ك ذلػ اف القلػب لػيس بمػؤثر لسػاير
االعضاء ك كذل كملوا المؤمنين ك اف كاف الفيض ينػزؿ الػيهم اكال ثػم مػنهم ينػزؿ
الي ساير الناس ك من انقطع عنهم مات بموت نزع االيماف ك لكنه اليجب اف يعلمػوا
بمن يستفيض منهم ك باالمداد النازلة منهم فتدبر ك لنعد الي ما كنا فيه ك ذكرنا ذلػ
استطرادا.
فاذا كاف الكامل كاسطة ما يصل الي من الفيض ك هػو المػنعم عليػ فشػكرق
الزـ علي ك اف لمتشكرق لمتشػكر ربػ ك اسػتحققت بػالكفراف العػذاب الشػديد
كما قاؿ ا﵀ جل ك عال لئن شكرتم الزيدنكم ك لػئن كفػرتم اف عػذابي لشػديد
فشكر االستاد من اعظم اسباب الترقي ك كذا ميل االستاد ك محبته للمتعلم فاف بميلػه
ك توجهه الي المتعلم يسهل كصوؿ االمداد اليه ك بميل المتعلم ك توجهه الػي المعلػم
يسهل االستمداد فالواجب محبة المتعلم للمعلم ك خلوصه في المحبة ك عدـ كونهػا
لحطاـ الدنيا ك جلب المنافع الدنيوية ك كلما يشػتد محبتهمػا يشػتد انتفػاع المػتعلم ك
الف المحبة التقع اال بالمناسبة ك كلما اشتد مناسبة المتعلم للمعلم تقارب اليه ك لحق
شيئا بعد شيء به ك من البي ن اف العضو كلما كاف اشد شبها بالقلب كاف اشػد حيػوة ك
اشد استمدادا منه فاذا كجب المحبة بينهما كجب العمل بمقتضاها ك مػن مقتضػياتها
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ما مر ك المقصود في هذا الفصل ذكر بعض اخر ك هو امور.

االول :لما كاف المعلم من الرعية ك غير المعصومين الكليين المحيطين بجميػع

ما كاف ك ما يكػوف فالبػد ك اف يجهػل امػورا ك اليحػيط بكػل شػيء علمػا فاليكلفػه
المتعلم شططا ك اليتوقع منه العلػم بجميػع االشػياء حتػي اذا ظهػر منػه جهػل بشػيء
يسقطه عن قلبه ك عينه فاف الذي يسػقط بالجهػل بشػيء هػو الػذي يػدعي العصػمة
الكبري ك الكلية ك اال فاالنبياء السلف كانوا يجهلوف اشياء ها اف موسي جهل ما عنػد
الخضر ك هما جهال ما عند الصياد ك سليمن جهػل مػا عنػد الهدهػد ك جهػل مػا علمػه
النملة ك هكذا فاذا كاف االنبياء حتي اكلي العزـ يجهلوف امورا فما ظن بالرعية فػاذا
جهل استادؾ شيئا التستحقرق ك كفػاق فضػال ك انصػافا افيعتػرؼ بجهلػه ك اري بعػض
الناس في هذا الزماف يطلبوف من المشايخ ما ليس عندهم فاف اقركا بالجهل فمنهم مػن
يسقطه من عينه ك يستحقرق ك منهم من يأكؿ قوله ك يحمله علي بعض المحامل ظنا منػه
انه اليجهل شيئا ك كالهمػا جػايراف عػن قصػد السػبيل ك الصػواب اف الرعيػة التحػيط
بجميع العلوـ بل ربما يفوتها بعض البديهيات ك يففل ك يخطي ك ينسي ك يسهو.

الثعانى :انه اذا ظهر من االستاد خطاء اك نسياف اك سهو اك غفلة اك جهل فاليؤن به

المتعلم ك اليجهر بتخطيته ك اظهار خطائه اك جهله علي رءكس االشػهاد فػاف جميػع
ذل نقص ك يكوف سبب تأذيه اذ عػدـ حػب ظهػور الػنقص سػجية ابػن ادـ ك يػذؿ
المعلم بذل ك ال احد يحب ذلتػه ك احتقػارق ك ﵀ العػزة ك لرسػوله ك للمػؤمنين فػاذا
صدر منه هفوة يطلعه المتعلم عليها خفاء ك اف احتاج الي تدارؾ بين الناس فليتدارؾ
المعلم بنفسه ال اف يجهر باظهار نقصه المتعلم ك يذل ه ك يخجله.

الثالث :ك لما كاف المعلم غيرمعصوـ فاليخلو من خلق سي ئ اك فعل قبيح فلعله

يظهر منه احيانا زعارة في خلق اك شح اك لؤـ اك جفػاء اك هجػراف اك تقصػير فػي اداء
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الحقوؽ ك المعصوـ من عصمه ا﵀ فمػن حػق المعلػم اف يعفػو المػتعلم عنػه ك يقابػل
اساءته اليه باحسانه ك يعفو عن شرق لكرامة خيرق ك يفمض عن تقصيرق لمكاف ساير
مكارمه ك اليسقطه بذل عن عينه فانه ليس بمدع للعصمة ك الينافي صػدكر بعػض
تل الصفات مقامه ك من الذي اليصدر منه شيء مػن ذلػ هػذا ك الكامػل يتػدارؾ
هفواته ك تقصيراته باالستففار ك التضرع ك االعتذار بالجملة يجػب علػي المػتعلم اف
اليأخذ االستاد بالعصمة ك يصبر عليه ك يعفو عنه كما يصػبر االسػتاد علػي اكثػر مػن
ذل من هفوات التلميذ ك زالته.

الرابع  :اذا سأؿ االستاد عن مسألة فاخبرق بها فاليقولن بعد ذل انا كنػت اعلػم

ذل ك انا كنت فهمت ذل قبل هذا فيضيع سػعيه ك اف كػاف كاقعػا علمهػا فػاف ذلػ
سوء ادب ك معناق انه كقع كالم عبثا ك سعي ضايعا ك كذا اف شػرع بػذكر حػديث
فاليقولن انا سمعنا ذل قبل بل يسكت حتي ياتي علي كالمه فاف كاف يعلمػه كاقعػا
فقوؿ المعلم تأكيد ك تذكرة له ك اال فتعليم.

الخامس :اف اليذكر عندق عيب ساير التالميذ فاف في ذلػ صػرؼ قلبػه عػن

اكلئ ك ذؿ له حقيقة فاف التالميذ ابنػاؤق حقيقػة ك عيػب االبػن عيػب لػالب حقيقػة
فاليحزنه بذكر عيوب ساير التالميذ مع ما فيه من غيبػة المػؤمنين ك بعصػيان لديػه
ينصرؼ قلبه عن ايضا ك هو ضار بحال .

السادس :اف التخاصمه عن الخائنين ك المخالفين ك المنػافقين ك المشػركين ك

الكافرين باف تجادؿ عن لسانهم ك تنزؿ نفس عندق بمنزلتهم ك قد قاؿ ا﵀ جلكعز
ك التكن للخائنين خصيما فاف ذل نقص بحال ك اذيػة لػه بػل اف جهلػت شػيئا
بنفس فاسأله ك اذا اجاب بما يلزم فػي مػذهب االقػرار بػه فسػلم ك التنكػر بمػا
علمته في مذهب لما يجهله اك ينكرق مخالف ل في مذهب .
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السعاب  :ك التكثر في حضورق اف فالنا يكفرؾ اك يعادي اك يقوؿ فيػ كػذا ك
كذا اك يشتم فاف في ذل سوء ادب ك فيه حزنه بما اليجب ك ماللته تكػدر قلبػه ك
يقل اقباله الي بث العلم ل ك كذا اف فالنا يقوؿ بخالؼ قول ك فالنا يرد علي .

الثامن :اف التجادله ابدا ك التسأله تعنتا ك تجربة فاف جهلػت شػيئا فاسػأله فػاف

اجاب بما قنعت ك اال فقل اعد علي اك مافهمت فزدني بيانا فاف اتي بما اكتفيت فهو
ك اف تعايا ك عجز فاتركه ك التسأله عن شيء تعلمه ابدا.

التاس  :اف سألته عن شيء في كقت اك مكاف ثػم سػمعت انػه يسػأله اخػر عػن

ذل الشيء بعينه ك رأيته اجػاب بجػواب غيػر مػا اجابػ اك اجابػه بجػواب قشػري
ظاهري فاياؾ اف تقوؿ قد اجبتني كذا ك كذا اك تسػارع فتجيػب السػائل بمػا اجابػ
اظهارا للفضل فانه اعلم بامزجة الناس ك مقػدار تحملهػم فيجيػب كػال علػي حسػب
فهمه ك الذي قاؿ ل هو علي حسب فهم فالتتعرض عليه ك اتركه ك مػا يقػوؿ بػل
تعلم الجواب الثاني ايضا فعسي اف سأل كاحد يناسبه هذا الجواب.

العاشعر :اذا رأيت االستاد قد كسل ك مل عن الجواب فالتلح عليػه فانػه انسػاف

يأخذق الكسالة ك الماللة فاذا كسل ك مل انصرؼ قلبه ك اليقدر علي اعطاء الجػواب
حقه فاتركه ك شأنه حتي ينشط.

ىعشر :اف التسأله حػين هػو فػي مسػئلة عػن مسػئلة مباينػة لهػا بالكليػة
الحاد ّ

فتصرفه عن كجهه بالكلية كما اذا كاف في بياف مسألة فقهية تسأله في اثناء البياف عن
مسئلة نجومية.

ىعشر :اف اغلب المعلمين يحتاجوف الي مطالعة الدرس ك تنقيحػه بالليػل
الثان ّ

ثم بياف ذل بالنهار ك من اليحتاج الي ذل اكحدي الزماف فالذي لميطػالعوق لػيس
بحاضر لديهم منقحا مشركح العلػل مبػين االسػباب فاالحسػن فػي امثػاؿ اكلئػ اف
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يتركوا حتي يدرسوا ما نقحوق ك اليسألوا عما ليسوا بصددق فانهم يعجزكف عن بيانػه
ك لعلهم يخبطوف فيه ك كذل الفقه لجل العلماء فانه علم سماعي ال عقلي فالبد فيػه
من المطالعة فالتطالب االستاد فيه ببياف ما لميطالعه ك كفاق فضال اف يطالع ك يػنقح ك
يقوؿ ك طلب ما لميطالع ينافي االنصاؼ فانه ليس باماـ معصوـ محيط.

الثالثعشر :اذ رأي االستاد صالح في علم فالتكلفه غير ذلػ العلػم فانػ
ّ

كالمريض ك هو كالطبيب ك هو اعلم بصالح فما عالجػ بػه فالتتجػاكزق ك اصػبر
علي ما رأي صالح فيه ك انت الجل مرض ربما تشتهي علما التنتفع بػه ك هػو اذا
جرب فهم ك سليقت يعلم ما يتيسر ل فاتبعه فيما اشار الي البتة.

الراب ّعشعر :اعلم اني مانلت ما نلت من استادي السيد السند اعلػي ا﵀ مقامػه ك

رفع في الخلد اعالمه اال بجعلي عندق كالخادـ اخدمه كبعض خدمه ك كنت اخلػص
لػػه المحبػػة ك لميكػػن غرضػػي مػػن خدمتػػه حطػػاـ الػػدنيا ك ال الرياسػػة العلميػػة ك ال
الدنياكية ك ماكنت اريد اف اصير قاضيا ك ال مجتهػدا ك ال رئيسػا بػل خػدمتي لػه عػن
صرؼ المحبة ك االخالص في كالئه ك قد قلت فيما قلت في محبته:
اخلصت حبي في كال كاظم

ك اف لحػػػاني فيػػػه مػػػن فيػػػه

احبػػه حبػػا علػػي رغػػم مػػن

قػػد بػػدت البفضػػاء مػػن فيػػه

ك اني ماقرأت عليه ازيػد مػن سػنتين ك نصػف تقريبػا ك القػرأت ايػاـ قراءتػي
كساير الطالب فالطالعت ك التفكرت فيمػا يقػوؿ ك الباحثػت كثيػرا ك كػاف حظػي
حضور مجلسه فقط بل لماصغ كما ينبفي فلمانل منه بشدة التحصيل ك انمػا نلػت مػا
نلت لمحض الخدمة ك صرافة المحبة ك الحمد ﵀ ك الانزلػت نفسػي منزلػة جلسػائه
بل منزلة الواقفين علي ارجلهم من الطػوافين عليػه ك الخػداـ ك كػاف سػاير التالميػذ
جلوسا ك انا اخدمهم بحضرته ك اني كنت قبل كصولي الي خدمته قػرأت قلػيال فػي
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الصرؼ ك قليال في النحو ك قليال في المنطق ك لما كصلت الي خدمته نسيت ما كنت
اعلمه ايضا علي حذك ما قاؿ الشاعر:
كانػػػت لنفسػػػي اهػػػواء مشػػػتتة

فاستجمعت اذ رأتػ الػنفس اهػوائي

تركػػت للنػػاس دنيػػاهم ك ديػػنهم

شػػػفال بػػػذكرؾ يػػػا دينػػػي ك دنيػػػائي

فصار يحسدني من كنػت احسػدق

ك صرت مولي الوري اذ صرت موالئي

بالجملة نسيت ما كنت قرأت ك كاف درسه

في الحكمة ك كاف في بعػض

االكقات يقوؿ في شرحاللمعة ك انا قليل التوجه الي الفقه غيرضػابط لػه ك مػع ذلػ
حصل لي من بركاته في تل االياـ القالئل قوة ماراجعت شػيئا ك ارجػع خائبػا اال قلػيال ك
حصل لي نفاذ في اكثر العلوـ حتي انه

قد شهد لي اف فالنا اطلػع علػي نقطػة العلػم

كالفرض من ذكر ذل اف محبة االستاد ك خدمته هما المرقيتاف بالبرهاف ك العياف.

الخامسعشعر :ينبفي للمتعلم اف يكوف معه اذا حضر مجلس المعلم سواء كاف
ّ

في الدرس اـ غيرق محبرة ك بياض ليقيد ما يعجبػه مػن كػالـ المعلػم ممػا اليعلمػه ك
بذل امركنا

ك قد مر ما يدؿ عليه ثم اذا خال بنفسه يفصل ذل االجمػاؿ مبرهنػا

مشركحا ك اذا كاف في اثناء الدرس يقيد رءكس المطالب ثم يصفي الي مقاله تفهمػا
ك كلما مر مطلب اليعلمه اك يخاؼ اف ينساق يقيد رأسه علي نحػو االشػارة ثػم اذا تػم
الدرس ك ذهب الي خلوته يفصل ذل االجماؿ علي نحو التفصيل ك االستدالؿ فلػو
كاظب علي ذل يحصل له في كل اسبوع خمس اك ست فوايد ك في شػهر عشػركف
اك اربع ك عشركف فائدة ك هو كتاب كاؼ شاؼ ك في السنة يصػنف مػن غػرر العلػم
اثنيعشر كتابا اف لميعق عائق اف شاء ا﵀ فاذا كاظب علػي ذلػ يحصػل لػه الترقػي
الكامل في اياـ قالئل ك ليكن همه دائما فػي التفصػيل ك انػي اري اف فػوارة االمػداد
تفور في اثناء التصنيف ما التفور في غيرق اللهم اال عند الدرس ك البيػاف فػاف ابػواب
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الفيض تنفتح علي المعلم ك المتعلم فيلهم المعلم ك المتعلم ما اليعلمانه ك مػا ذلػ اال
لنزكؿ الرحمة ك المالئكة ك نزكؿ الخلف علي المنفق ك الفيض علي المنفقعليػه ك
الجل ذل يزكؿ عن التلميذ في مجلس الدرس اكثر كساكسه ك شبهاته ك اليرد في
قلبه اعتراض علي ما يقولػه االسػتاد غالبػا اذا كػاف مػن اهػل المحبػة ك التسػليم ك امػا
غيرهم فليسوا كذل ك اليصفوف الي ما يقوله االستاد بل هم متوجهوف الػي قلػوبهم
ال منكوسة ك يركف ما ينطبع فيها من سجين من الشبهات ك الشكوؾ .بالجملة اآلداب
كثيرة ك تفاصيلها علي النفس عسػيرة فاالكتفػاء بمػا ذكرنػا احػري ك مػن خلقػه ا﵀
الجلها يهديه سبيلها ك من خلقػه ال الجلهػا يضػله عػن دليلهػا ك القػوة اال بػا﵀ العلػي
العظيم بقي شيء اختم به هذا المطلب.

السابع اعلم اف ا﵀ سبحانه لما خلق الخلق خلقهم علي ما هم عليه فمػنهم مػن

كاف من اهل عليين ك منهم من كاف من اهل سجين فجعػل اهػل عليػين اهػل النػور ك
الخير ك الحق ك العلم ك اهل سجين اهل الظلمة ك الشر ك الباطل ك الجهل ك كانوا فػي
العالم االكؿ يعرؼ كل منهم بسيماهم كما قاؿ ا﵀ عزكجل ك لو نشػاء الرينػاكهم
فلعرفتهم بسيماهم ك قاؿ سيماهم في كجوههم من اثر السجود ك لمػا انػزلهم
الي دار البالء ك االختبار اختلط كل طائفة منهما بطينة ضدق فصار في ه ػؤالء مسػحة
من ه ؤالء ك في ه ؤالء مسحة من ه ؤالء فما كػاف فػي اهػل عليػين جهػل اك خطػاء اك
سهو اك نسياف فمن مسحة اكلئ فالجل ذل تعرض عنهػا ك التأخػذ بهػا ك التعتمػد
عليها النها من سجين ك الي سجين فكذل بحكم المقابلة ما كاف في اهل سجين من
كثاقة اك صدؽ اك علم اك خير اك كماؿ اك ضبط اك حفظ فمػن مسػحة اكلئػ فينبفػي
افتأخذ بها النها من ك ل ك عند اهل سجين عارية ك انت طالػب للحػق ك الصػواب
النه من موالؾ ك الي موالؾ فاينما تجدق تأخذ به فبمقتضي هذق القاعدة السديدة اذا
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كجدت علما حقا عند غير متصف بصفة الشيخوخة كما ذكرنا تأخذق ك تصػفيه عػن
كدكراته فاذا جاء عنػدؾ طهػر ك نظػف ك صػار خيػرا ك انمػا مثػل ذلػ كمصػحف
كجد ته علي يد يهودي فمايمنع يهوديته اف تأخذ المصحف ك تنظفػه ك تحفظػه اك
كدرة في فم خنزير ك انما تأخذها ك تطهرها ك تحفظها فالتباؿ من جمػع الحػق اينمػا
كجدته غاية االمر ان تزف ما تسمع من غير اصحاب بميزاف الحق فاف كافقه تأخػذ
به ك اال تتركه له ك لكن ذلػ رخصػة لمػن يقػدر علػي التػوزين ك النقػد ك امػا الػذي
اليميز الفث من السمين فانما يجتنبهم الف االجتناب عن الشػبهة خيػر مػن االقتحػاـ
في الهلكة اما ما يدؿ علي الرخصة ففي البحار عن ابيمسػعود الميسػري رفعػه قػاؿ
قػاؿ المسيح

خذكا الحق من اهل الباطل ك التأخذكا الباطل من اهل الحق كونوا

نقاد الكالـ فكم من ضاللة زخرفت باية من كتاب ا﵀ كمػا زخػرؼ الػدرهم مػن
نحػػاس الفضػػة المموهػػة النظػػر الػػي ذلػػ سػػواء ك البصػػراء بػػه خبػػراء ك عػػن
ابيعبدا﵀

عن رسوؿ ا﵀

قاؿ غريبتػاف كلمػة حكػم مػن سػفيه فاقبلوهػا ك

كلمة سفه من حكيم فاغفركها ك عن علػي بػن سػيف قػاؿ قػػاؿ اميرالمػؤمنين
خذكا الحكمة ك لػو مػن المشػركين ك عػن ابيجعفػر

قػاؿ قػاؿ المسػيح معشػر

الحواريين لم يضركم نتن القطراف اذا اصابكم سػراجه خػذكا العلػم ممػن عنػدق ك
التنظركا الي عمله ك عن علي بن سيف رفعه قاؿ سػئل اميرالمػؤمنين

مػن اعلػم

الناس قاؿ من جمع علم الناس الي علمػه ك عػن ابيعبػدا﵀

اف كلمػة الحكمػة

لتكوف في قلب المنافق فتجلجل حتي يخرجها ك عن الرضا

الهيبة

عن ابائه

خيبة ك الفرصة خلسة ك الحكمة ضالة المؤمن فاطلبوها ك لو عند المشػرؾ تكونػوا
احق بها ك اهلها ك عن علي بن الحسين

التحقر اللؤلؤة النفيسة اف تجتنبها( )1من

( )1في نسخ الحديث :تجتلبها.
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الكبا الخسيسة فاف ابي حدثني قاؿ سمعت اميرالمؤمنين

يقوؿ اف الكلمػة مػن

الحكمة ليتلجلج في صدر المنافق نزاعا الي مظانها حتي يلفظ بها فيسمعها المؤمن
فيكوف احق بها ك اهلها فيلقفها ك اما ما يدؿ علػي اف مػن كػاف يخػاؼ عليػه اليجػوز لػه
الرجوع الي غير الشيعة ففي البحار عن هركف بن خارجة قاؿ قلػت البيعبػدا﵀

انػا

نأتي هػؤالء المخػالفين فنسػمع مػنهم الحػديث يكػوف حجػة لنػا علػيهم قػاؿ التػأتهم ك
التسمع منهم لعنهم ا﵀ ك لعن مللهم المشركة انتهي بالجملة انت تطلب الحق الذي مػن
موالؾ اينما كجدته اخذته ثم انت احق به ك اهله كعن ابيجعفر

ليس عند احػد

من الناس حق ك ال صواب اال شي ء اخذكق منا اهل البيت ك ال احد من الناس يقضي
بحػػق ك عػػدؿ ك صػػواب اال مفتػػاح ذل ػ القضػػاء ك بابػػه ك اكلػػه ك سػػببه علػػي بػػن
ابيطالب

فاذا اشتبهت عليهم االمور كاف الخطاء من قبلهم اذا اخطأكا ك الصواب

من قبل علي بن ابيطالب الي غير ذل من االخبار ك قد ركي ما معناق اف لنا اكعية من
العلم نمؤلها علما لتحمله اليكم فخذكق فصف وق ك ايػاكم ك االكعيػة فتنكبوهػا فانهػا
اكعية سوء فافهم ك تدبر فيما مر.

المطلب السادس

فيما يرجع الى رفيقه و فى هذا المطلب ايضا مقاصد

االول اعلم انه قد جرت عادة ا﵀ باف يجري االشػياء باسػبابها كمػا ركي ابػي
ا﵀ اف يجري االشياء اال باسبابها ك سر ذل انه لما اقتضت العدؿ ك الحكمة اف يخلق
ا﵀ كل شي ء هو هو ك كثرة االشياء ك تدرجها ك ترتبها ك تركيبهػا ك تكثرهػا امتنعػت
عن قبوؿ الوجود اال بعد حصوؿ اسباب هي بهػا هػي خلػق ا﵀ لكػل شػيء اسػبابا ك
المسػب بات بػالفتح ال مػن نقػص المسػب ب
اجري كل شيء باسبابه ك ذل من نقػص
ه
بالكسر ك عجزق ك مثاؿ ذل اذا كاف بدف االنساف بدنا جسمانيا هكذا اذا كاف مركبػا
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من عناصر ك مربي بدكراف افالؾ ك تربية نجػوـ ك حاصػال مػن نطفػة ذكػر ك انثػي ك
مفذي بدـ ك لبن ك ساير االغذية الي غير ذل مما به هو هو بحيث لو تخلػف كاحػد
من تل االسباب لميكن البدف هو هو فالبد ك اف يخلػق العػادؿ الحكػيم اسػبابه اكال
اذا اراد اف يخلقه هو هو فلو لميخلق سػببا مػن تلػ االسػباب لماصػار هػو هػو البتػة
فبذل ابي اف يجري االشياء اال باسػبابها ك لمػا كػاف النػاقص اي الكػامن فػي القػوة
اليخرج الي الفعلية ك اليكمل اال بذي فعلية كامل يستخرج تل القوة بفضل كماله
من االمكاف الي الكوف لزـ في الحكمة اف يهيئ ا﵀ الستخراج القػوي الشػرعية مػن
امكاف االشخاص الكائنة اسبابا كاملة اي اشخاصا كػاملين فػي الصػفات الشػرعية ك
تل االسباب كما ب ينا هم االنبياء ك الرسل ك االكصياء ك الحكماء ك العلماء ك اف كاف
بعضهم تكمل ببعض ك خرج من القوة الي الفعلية ببعض اخر ك ينتهي االمر الػي امػر
كاحدة شرعي ك ما امرنا اال كاحدة ك هو محمد

ك اله االطهار الذين هم من نورق

ك طينته ك هم الذين كملوا بانفسهم ثم بهم تكمل ما سواهم من االنبياء ك االكصػياء ك
الحكماء ك العلماء ك غيرهم.
بالجملة الحكمػاء ك العلمػاء بعػد مػا تكملػوا هػم مػن اسػباب التكميػل فالبػد
للناقصين اف يتصلوا ك يقترنوا بشيخ كامل حتي يشرؽ علي زيت قوابلهم نار كمالػه
فيتكلس ك يشتعل بفضل حرارته ك كماله ك هدايته ك قد جرت العػادة بػاف اليكمػل
احد بفير هذا الوجه ك في الحقيقة طلػب الكمػاؿ مػن غيػر هػذا الوجػه طلػب خػرؽ
العادة ك هو اليحصل اال لالمر االكؿ الكامل بالنفس ك قد قاؿ ا﵀ عػز ك جػل لػيس
البر باف تأتوا البيوت من ظهورها ك لكن البر من اتقي ك أ توا البيوت من ابوابها اي
من كجوهها التي جعلها ا﵀ لها ك مػن راـ دخػوؿ البيػوت مػن الظهػور فهػو سػارؽ ك
بيوت ا﵀ حصينة منيعػة اليمكػن السػرؽ منهػا فبػذل قلنػا بوجػوب اتصػاؿ المػرء
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المستكمل بشيخ كامل ك استاد عالم عامل ك مرشد فاضل باذؿ ك اال فهو محركـ مػن
الكماؿ مطركد من فيض قرب ذي الجالؿ البتة.
ك من تل اال سباب الالزمة كجود رفيق يستعين به االنساف اذ الواحد شيطاف ك
قد قيل الرفيق ثم الطريق ك سل عن الرفيق قبل الطريق ك الوحدة الحػق مػن صػفات
ا﵀ جل جالله ك الوحدة الباطل من دعاكي ابلػيس اللعػين فػي السػجين ثػم قػاؿ ا﵀
سبحانه ك من كل شيء خلقنا زكجين ك قاؿ الحكماء «كل ممكن زكج تركيبي»
ك قاؿ الرضا
ا﵀

اف ا﵀ لميخلق شيئا فردا قائما بنفسه دكف غيرق ك قػد اخػي رسػوؿ

بين اصػحابه ك اخػي بينػه ك بػين علػي

ك نػدب الػي المؤاخػاة ك قػاؿ ا﵀

سبحانه انما المؤمنوف اخوة ك هذا السر جار في كل مفعػوؿ ك نػاقص ك داف فػي
التشريع ك االكواف من الدرة الي الذرة فالبد للناقص اف يكوف مثني اك مثلثا اك مربعػا
حتي يقوـ ك يتكمل بل البد ك اف يكوف مثلثا اك مربعا ك غاية الكثػرة سػبعة ك مايزيػد
هسفر علي السبعة اال ك زاد لفطهم ك كثػر االخػتالؼ فػيهم ك الينبفػي فقػد ركي عػن
النبي

الرفيق ثم السفر ك قاؿ

الرفيق ثم الطريق ك قاؿ

ا﵀ اربعة ك مازاد قوـ علي سبعة اال زاد لفطهم ك قاؿ
بلي قاؿ من سافر كحدق ك منع رفدق ك ضرب عبدق ك قاؿ

احب الصحابة الي

االانبئكم بشر النػاس قيػل
يػا علػي التخػرج فػي

سفر كحدؾ فاف الشيطاف مع الواحد ك هو من االثنين ابعد يا علي اف الرجل اذا سافر
كحدق فهو غاك ك االثناف غاكياف ك الثلثػة نفػر ك ركي هسػفر ك قػاؿ

لعػن ا﵀ ثلثػة

اآلكل زادق كحدق ك النائم في بيت كحدق ك راكب الفالة كحدق ك عن الصػادؽ
كاحد شيطاف ك اثناف شيطاناف ك ثلثة صحب ك اربعة رفقاء ك ركي البائت فػي بيػت
كحدق ك الساير كحدق شيطاناف ك االثناف لمة ك الثلثة انس ك عنه

من صحب اخاق

المؤمن في طريق فتقدمه بقدر ما يفيب عنه بصرق فقد اشاط بدمه ك اعاف عليه الي
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غير ذل من االخبار ك هي بعضها عامة ك بعضػها ك اف كػاف مخصوصػا بالسػفر اال اف
السفر مطلق ك السفر الي ا﵀ ك السلوؾ اليه اعظم االسفار ك اطولها ك ك اهولها ك ذلػ
اف ا﵀ سبحانه خلق االنساف مدنيا بالطبع ك سمي االنس انسا النس بعضهم بػبعض ك
لزكـ استيناس بعضهم ببعض فاينما تفػرد االنسػاف ك توحػد اغتػنم عػدكق الفرصػة ك
تعلق به ك اذاق بما يقدر عليه ك قد جعل ا﵀ االستيحاش من الوحػدة طبيعػي االنسػاف
الف االستيناس ك التمدف من ضركريات كجػودق كمػا جعػل الجػوع فػي طباعػه الف
االكل مػن ضػركرياته حتػي اف استصػحاب حيػواف احسػن لالنسػاف مػن توحػدق ك
استصحاب عصا احسن من توحدق ك يستأنس بعصػاق بػالطبع حتػي اف الشػارع انػس
الميت بالجرايد لئاليكوف كحدق فيستوحش ك ذل شيء مجرب حتػي اف الحيػواف
يستأنس بالحيواف ك يستوحش من فقدق البتة ك لوال انه يلزـ في كجودق االستيناس ك
االنس لماجعل في طباعه بهذق الشدة ك كل هػذا ك لمػا اعتنػي الشػارع بػه كػل هػذا
االعتناء ك سر ذل ك حقيقته اف الشيء يتقوي بمثله ك يضعف بضدق حتي انػه خػرج
من االمكاف الي الكوف بمشاكل قوي ك اليعود الي العدـ اال بمنافر قػوي االتػري اف
الحرارة تخرج من كموف الحديدة بحار قوي كالنار فانها تكمل ما فيها من الحػرارة
الكامنة الضعيفة ك اذا استولي عليها البرد يطفي حرارتهػا ك يبطلهػا ك يفنيهػا فالشػيء
الموجود بصفة يتقوي بمشػاكله ك يضػعف بضػدق فهػو يحػب مشػاكله الف بػه قػوة
كجودق ك دكامه ك يبفض منافرق الف به ضعف كجودق ك قصػر دكامػه ك سػرعة فنائػه
فاذا كلما يشتد المشاكلة يشتد التقوي ك يشتد الميل ك المحبة ك االنػس ك كلمػا تقػل
تقل حتي انه اذا كاف المشاكل مشاكال من جميع الجهات بحيث اليكػوف فيػه جهػة
منافرة يبلغ الميل ك المحبة ك االنس اقصي الفاية ك تبلغ رتبػة العشػق ك كلمػا جػاءت
منافرة من جهة قل ت المحبة الي اف يبلغ المنافرة في جميع الجهات فيشػتد الػبفض ك
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الوحشة الي اقصي الفاية ك من ذل علم اف المحبة التامة في المشاكلة فػي الػذات ك
الصفات جميعا ك البفض التاـ في المنافرة الذاتية ك هي التناقض في الوجود ك العػدـ
فابفض االشياء للشيء الموجود العػدـ ك الفنػاء ك المنػافرة فػي الصػفات اهػوف مػن
المنافرة في الذات ك في بعض الصفات اهػوف مػن كػل الصػفات فاالسػتيناس التػاـ
للمؤمن العادؿ العالم بالمؤمن العادؿ العالم ك بالجاهل اقل ك بالفاسق اقل ك بالكػافر
اقل النه فػي صػورة االنسػاف اقػال ك اف لميكػن انسػاف فحيػواف اقػال للمشػاكلة فػي
الحيوانيػػة ك اف لميكػػن حيػػواف فنبػػات اقػػال حتػػي اف االنسػػاف فػػي سػػفرق يسػػتأنس
باالشجار اذا كصل اليها ك اف لميكن نبات فجماد اقال حتي اف االنساف اذا كصػل الػي
ماء في طريقه يستأنس به النه مادة الحيوة ك لذل يستأنس الميت بصػب المػاء علػي
قبرق ك بقدر منافرة هذق االشياء يحصل االستيحاش فاذا عرفت السر ك الحقيقة علمػت
حد الرفيق ك من الذي ينبفي اف تصحبه ك من الذي يدكـ الخلة بينكما ك مػن اليػدكـ ك
لنعم ما قاؿ العباس بن االحنف:
ك قائػػػل كيػػػف تهاجرتمػػػا

فقلػػت قػػوال فيػػه انصػػاؼ

لمي من شػكلي فهاجرتػه

ك النػػػاس اشػػػكاؿ ك االؼ

ك لو عرفت هذا السر لزاؿ عجب من اف الناس كيف عدلوا عػن الػولي الحػق
الي اكلئ الحمير ك الثيراف فانهم كا﵀ لميكونوا من جنسه فعدلوا عنه الي جنيسػهم
ك قد قلت سابقا في اشعار:
ال غػػػرك اذا تخلفػػػوا عنػػػ

الجنس الي الجنػيس مايػل

الثلانى اذا عرفت هذا السر فاعلم انػ عرفػت بعقػد عزيمػة ايمانػ اف فيػ
بعػػض اعػػراض مكركهػػة ك شػػهدت علػػي نفسػ بػػاالنحراؼ عػػن نهػػج االعتػػداؿ
فالينفع اف تأخذ رفيقا ل موافقا ل في جميع الصػفات فانػه يعػين انحرافاتػ ك
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ذل خالؼ حكم ايمان علي ك انما يحكم االيماف اف ترافق من يوافق اهل الحػق
ك حجج ا﵀ علي الخلق ك تصبر علي كراهة االم ػارة ايػاق بقػوة ايمانػ ك تسػعي فػي
تفيير اخالق بمجاكرته حتي تعتػدؿ ك توافػق الحػق فػي جميػع صػفات ك كػذل
رفيقػ يعتػػدؿ بصػػفات المعتدلػػة فتراعيػػاف فػػي ذلػ الحػػق ك تزنػػاف بالقسػػطاس
المستقيم فالتطلب من يوافق في كل باب ك يزي ن ل ما انت عليػه بػل اطلػب مػن
يزين ل الشرع ك يدعوؾ الي سنة محمد ك اؿمحمد

ك من تفػرد عػن مثػل هػذا

الرفيق اي الرفيق االيماني ك لميكن له رفيػق ايمػاني يحشػر مػع اهػل ضػد االيمػاف
المحالة ك هم الشياطين الذين استولوا عليه ك يضلونه ك يحرفونه عن الحق ك يضعف
ركح ايمانه بمجاكرتهم ك مساكرتهم ك معاشػرتهم ال محالػة لمكػاف المضػادة ك فػي
ضعف االيماف غلبة الشيطاف ك في نقصاف النور غلبة الظلمة ال محالػة فقػد ركي فػي
المجالس عن المفضل بن عمر قاؿ قػاؿ الصادؽ جعفر بن محمد

من لميكن

له كاعظ من قلبه ك زاجر من نفسه ك لم يكن له قرين مرشد استمكن عدكق من عنقه
انتهي ،كذل العدك هو كل من هو خالؼ القرين المرشد ك غيرق فانه غيػر مناسػب
لاليماف فيكوف عديل الشيطاف ك هذا في الباطن ظاهر ك اما فػي الظػاهر فقػد قلنػا اف
الشي ء يتقوي بجنسه ك يضعف بضدق فاذا كاف االنساف فػي سػفر ك ال انسػاف معػه اك
فػػي بيػػت كحػػدق فانػػه يكػػوف معػػه مػػن لػػيس بانسػػاف ال محالػػة فيضػػعف انسػػانيته ك
يستوحش ك يقل نورانيته فيستولي عليه الشيطاف الساكن في غير االنساف مػن ذلػ
البيت ك الجػدراف ك االرض ك الفضػاء ك هكػذا الشػياطين الػذين هػم فػي الفيػافي ك
الحشايش ك اف كاف البعض اهوف من بعض كما ذكرنا بالجملة الشيطاف يقػرب مػن
االنساف حاؿ كونه كحدق ك يجتري عليه ك اصل كحشة االنساف في الوحدة ك خوفػه
علي نفسه الحاصل من غير المجانس يضعف بنيته ك يشجع الشيطاف عليه ك يقويػه ك
﴿﴾111

يجريه ك ذل من المجربات ك من اليخاؼ هو امػن مػن الػذي يخػاؼ البتػة فينبفػي
كثرة الذكر في تل الحاؿ ك التوجه الي ا﵀ ك االلتجاء اليػه ك استشػعار انػ حاضػر
بحضرة ا﵀ ك محضػر اكليائػه ك ملئكتػه ك انهػم معػ حتػي تسػتأنس بهػم ك يتقػوي
انسانيت ك نورانيت ك اليستولي علي الشيطاف فقد ركي من خرج في سفر كحدق
فليقل اللهم انس كحشتي ك اعن ي علي كحدتي ك اد غيبتي ك من بات في بيت كحدق
اك في دار اك في قرية كحدق فليقل اللهم انس كحشتي ك اعني علي كحدتي هػ ك انما
ذل لتقوي جهػة انسػانيته حتػي ينهػزـ عنهػا الشػيطاف ك اعلػم اف كػل احػد اذا فقػد
المجانس المقوي لصفة يضعف منه تلػ الصػفة حتػي اف الحػارث اذا فقػد الرفيػق
يهن عزمه عن الحرث ك يتكاهل ك يتكاسل عن حرثػه ك ينسػي كثيػرا مػن قوانينػه ك
الصائغ اذا لميجد من يعاضدق يكسل عن الصياغة بل ينسػي كثيػرا منهػا ك هكػذا الف
تل الصفة التستمد اال من المجانس ك ليست تضعف اال من الضد ك هو كثير فالبػد
ك اف يضعف فاذا البد لطالب العلم اف يكوف له رفيق طالػب علػم حتػي يزيػد شػوقه
شيئا فشيئا ك لو رافق جنديا كهن عزمه عن طلب العلم في اياـ قالئل بال ش ك تقوي
جنديته ال محالة ك كذل ينبفي اف يكوف رفيقه مؤمنا متقيا خالصا ذا اخػالؽ زكيػة ك
خصاؿ حسنة ك نية خالصة حتي يتقوي في جميع تل الجهػات ك لػذا قيػل اف المػرء
علي دين خليله فانظر مػن ترافػق ك نحػن قػد كتبنػا فػي ذلػ كتابػا منفػردا سػميناق
بػ«ابوابالجناف» ك اليقبل نفسي الي التكرير السيما ك اري الدكاعي الي طلب هػذق
االمور في نفوس الناس قليلة حتي اف الذي انا كاتب اآلف الاظن اف يمػر عليػه احػد
اال قلػػيال مػػن المػػؤمنين فلػػذل ال اقبػػاؿ لػػي الػػي التفصػػيل اال انػػي اذكػػر علػػي نحػػو
االختصار فذلكة ما في االخبار.
فالصفات التي ينبفي اف يكػوف منزهػا عنهػا هػي اربعػوف اف اليصػف ا﵀ بمػا
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اليليػػق ك اف اليكػػوف جاحػػدا للحػػق ك منكػػرا لفضػػائل اؿمحمػػد
اليكوف مفتيا بفير ما انزؿ ا﵀ اك راغبا عن ذكر اؿمحمػد
صادا عن اؿمحمػد

ك الهػػداة ك اف

الػي ذكػر اعػدائهم اك

بباطلػه اك ناصػبا لمػواليهم ك اف اليكػوف مػن اهػل البػدع اك

الريب ك اف اليكوف من اهػل التهمػة ك الريبػة ك اف اليكػوف تاركػا للجماعػة ك اتيػاف
المساجد من غير عذر ك غير حافظ لمواقيت الصلوات ك تاركػا للبػر بػاالخواف ك اف
اليكوف من التنتفع بدينه ك ال دنياق ك اف اليكوف فاجرا ك ال احمق ك كػذابا ك ماجنػا ك
اف اليكوف بخيال ك ال قاطع الرحم ك اف اليكػوف عبػدا ك ال مػن السػفلة ك اف اليكػوف
جبانا ك ال من االنذاؿ ك ال من االغنياء ك المن النساء ك اف اليكوف مجذكما ك ال ابرص
ك ال مجنونا ك ال كلد الزنا ك ال االعرابي ك اف اليكوف غاشا ك اف اليكوف مػن االشػرار
ك اف اليكوف محػدثا ال عهػد لػه ك ال امػاف ك ال ذمػة ك ال ميثػاؽ ك اف اليكػوف شػارب
الخمر ك ال صاحب شػطرنج ك نػرد ك بػربط ك طنبػور ك ال مخنثػا ك ال شػاعرا يقػذؼ
المحصنات ك ال عامال للتماثيل اجمل ل القػوؿ بمػا اجملػه العزيػز الجبػار اف ا﵀
يأمر بالعدؿ ك االحساف ك ايتاء ذي القربي ك ينهي عن الفحشػاء ك المنكػر ك البفػي
يعظكم لعلكم تذكركف كقاؿ حب ب اليكم االيماف ك زي نػه فػي قلػوبكم ك كػرق
اليكم الكفر ك الفسوؽ ك العصياف اكلئ هم الراشدكف فمن عرفته كامال في صفة
مكركهة قويا فيها فاهرب منها هربػ مػن االسػد ك مػن رأيتػه قويػا فػي صػفة خيػر
صاحبه فان تستكمل بػه ك تهتػدي بهػداق ك تنتفػع بلقيػاق هػذا هػو الميػزاف القػويم
المعادؿ بالميزاف المستقيم فطالب العلم البد له من رفيػق متػق عػادؿ ذكػور فكػور
مقبل علي شأنه معرض عن اهل زمانه طالب للعلم مشتاؽ اليػه فػاف كػاف اسػبق منػه
قدما فاحسن ك احسن ك اال فكفاق التسوية ك اف عازق ذلػ فلػيكن دكينػه ك التكػونن
متوحدا فتهل ك تهل نعوذ با﵀.
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الثاللث اذا رأيت رفيقا صػالحا ك اسػتفدت اخػا علػي مػا كصػفنا فاجعلػه منػ
بمنزلة نفس ك سمع ك بصرؾ ك يدؾ فاحفظه ك اد اليه حقوقه علي مػا كصػفنا فػي
المطلب السابق انفا ك اجعلػه ردأؾ ك عونػ علػي تحصػيل العلػم ك اعلػم انػه اعظػم
حقوقه علي اف التزكي عنه علما ينتفع به في دينه ك دنيػاق ك تواسػيه بعلمػ فتلقػي
اليه في غاية الرفق ما حزته من معلمكما ك يلقي الي ما حاز ك توقفػه علػي خطائػه ك
يوقف علي خطائ فيقبػل منػ ك تقبػل منػه ك اذا اشػكل عليكمػا امػر تردانػه الػي
االستاد ليفتح عليكما ك احذر اف تخاصمه في مسألة اك تجادله لما يأتي اف شػاء ا﵀ ك
اف سفه علي يوما ما فتحمل منه ك اصرفه برفق ك لين ك التنضجر عن صحبته بػذل
فاف المعصوـ من عصمه ا﵀ ك ليس من االنصاؼ مطالبة االخ باالنصاؼ ك هذا القدر
ايضا كاؼ في امر الرفيق هيهنا اذ قػد كتبنػا نحػن كتابػا مسػتقال فػي امػر االخػواف ك
سميناق بػ«ابوابالجناف» ك ا﵀ المستعاف.

المطلب السابع

فيما يرجع الى علمه و فى هذا المطلب ايضا مقاصد

االول اعلم اف حقيقة العلم كماؿ حاصل للعػالم مػن حضػور المعلػوـ لديػه اك
احضارق كما في ركاية هشاـ بن الحكم عن ابيعبدا﵀

قاؿ العلم هو مػن كمالػه

انتهي ك اما قولنا انه حاصل للعالم من حضور المعلوـ لديه فالنه مطابق للمعلوـ ك اما
اف كاف من احضارق فهو كاقع عليه ك ليس هيهنا مقاـ تحقيق هذق المسئلة اال انه البػد
من مجمل القوؿ فيها حتي يوضع كل شيء منها في محله.
اعلم اف ا﵀ سبحانه ذات احدية يمتنع معها ما سػواها فاليعقػل اف تكػوف علمػا
بشيء بل اليعقل اف تكوف علما بنفسها فضال عن غيرها اذ هي ذات احديػة قدكسػة
عن الحيوث فػاف شػئت فسػمها علمػا ك اف شػئت فسػمها معلومػة ك لمػا كػاف جميػع
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مخلوقاته بامرق ك مشيته ك مشيته بعلمه فعلمه بخلقه كماؿ له بػه احضػر المعلومػات
لديه فلميستفد العلم من معلوماته تعالي عما يقوؿ الظالموف علوا كبيرا فلػيس علمػه
تابعا لمعلومػه بػل معلومػه تػابع لعلمػه ك كػذل حػاؿ علػم كػل علػة بمعلولػه فعػن
الكاظم

بعلمه كانت المشية ك عن الصادؽ

االشياء بالمشية ك قاؿ

خلق ا﵀ المشية بنفسػها ك خلػق

فلما احدث االشياء ك كاف المعلوـ كقػع العلػم منػه علػي

المعلوـ الخبر هذا حاؿ علم العالي بالداني ك اما حػاؿ علػم المصػاقع بالمصػاقع فهػو
كماؿ مستفاد من حضور المعلوـ يعني لما حضر المعلوـ لديه ك انطبػع فػي مشػاعرق
شبحه صعد الي النفس جوهرية ذل الشبح فكانت كماال لهػا مسػتفادا ك هػو صػفة
حاصلة للنفس مكتسبة من شبح المعلوـ ك ذلػ كاضػح اف شػاء ا﵀ ك جميػع مػا فػي
مل ا﵀ سبحانه علوـ له قد كتبها في اللوح ك معلوـ له قاؿ فما باؿ القركف االكلي
قاؿ علمها عند ربي في كتاب ك قاؿ كل شيء احصيناق في اماـ مبين ك جميػع
هذق العلوـ منطوية تحت ذل العلم السابق الذي اشرنا اليه علي حذك قوؿ الشاعر:
قد طوتها كحدة الواحد طػي

كثػػػػرة التتنػػػػاهي عػػػػددا

ك ذل العلم السابق اي الكماؿ االعظم االعظػم االعظػم هػو نقطػة العلػم التػي
كث رها جهاؿ القوابل ك ظهرت في كل قابلية علي حسػبها ك هػي النقطػة تحػت البػاء
التي فيها جميع علم الكتاب المشار اليها بالنبوية ظهرت الموجودات مػن بػاء بسػم
ا﵀ الرحمن الرحيم ك اليصل الي تل النقطػة كصػوال احػد مػن الخلػق الف الخلػق
كلهم بالمشية ك المشية بها فكيف يصل اليها احد فهي العلم الذي اليحيطوف بشػيء
منه اال بما شاء نعم يمكن الوصوؿ الي ايتها التي في حد المخلوقات ك معرفة كجهها
فالنقطة التي يطلع عليها الخلق انما هي كجػه تلػ النقطػة ك ايتهػا ك ظهورهػا ال غيػر
فلهذق النقطة مالحظات فمرة ينظر اليها من حيث ذاتها ك مػرة ينظػر اليهػا مػن حيػث
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ظهورها ك مرة ينظر اليها من حيث مظهرها.
فمن النظر الي ذاتها يحصل للعالم علم البيػاف ك علػم الكػاف ك علػم االحديػة ك
علم الظاهر ك علم الفيب االكؿ ك علم العماء المطلق ك علم الحق ك علػم االزؿ ك علػم
الوجػوب ك علػم الفنػاء ك علػم الوصػاؿ ك علػػم الطػي ك النفػوذ ك علػم التحيػر ك علػػم
اليتناهي ك علم الالتعين ك علم الوجود البحت ك امثاؿ ذل .
ك من النظػر الػي ظهػورق يحصػل لػه علػم المعػاني ك السػر االمكػاني ك االمػر
االعياني ك علم االطالؽ ك سر التالؽ ك علػم القػوي ك علػم االتحػاد ك علػم القػبض ك
البسط ك علم الخزائن التي التنفد ك علم القدرة ك الهيمنة ك علم الواليػة ك السػلطنة ك
علم االختراع ك علم االبتداع ك علم االلف ك علم الواحدية ك المعية ك علم الرحمانية
ك علػػم االزؿ الثػػاني ك الفيػػب الثػػاني ك علػػم التعػػين االكؿ ك علػػم الالهػػوت ك علػػم
الماهوت ك علم السرمد ك العلم االلهي الخاص ك علم الالكيف ك علم الجمػع ك علػم
النفي ك العدـ ك علم الموجود ك المفقود ك امثاؿ ذل مما اليخفي علي اهله.
ك من النظر الي المظاهر تكثر لهم العلوـ ك هنا انشعبت لهم العلوـ:
فوي نظػرهم الػي ذكات الػدهريات ك حقايقهػا حصػل لهػم العلػم االلهػي
بػػالمعني االعػػم ك علػػم االطػػوار ك االدكار ك االكػػوار ك علػػم االنػػوار ك اآلثػػار ك علػػم
العنواف ك علم االسرار ك االعالف ك علم المحبة ك الوالية ك علم االسماء ك الصػفات ك
علم الحقايق ك الهويات ك علػم الجبػركت ك الملكػوت ك الناسػوت ك علػم الكليػة ك
الجزئية ك علم الجوهرية ك العرضية ك علػم الثبػات ك الػدكاـ ك علػم الحقػائق ك علػم
الصور ك الرقايق ك علم الحل ك العقد ك امثاؿ ذل ك هاي حيث نظرهم الي صفاتها
ك حاالتها يحصل لهم علم النشػر ك الحشػر ك علػم المػوت ك القبػر ك علػم الصػراط ك
الميزاف ك علم الجنة ك النيراف ك علم العدؿ ك المجازات ك علم عود الكائنػات ك علػم
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الحساب ك الكتاب ك الشهود ك الفياب ك السؤاؿ ك الخطػاب ك علػم القصػاص ك علػم
االبتالء ك الخالص الي غير ذل من العلوـ ك هاي حيث نظرهم الي طريق اهتداء
الفؤاد ك استنباطه يحصل لهم علم الحكمة بالمعني االخص ك علم المحبة ك علم حػق
اليقين ك علم معرفة ا﵀ عزكجل ك اسمائه ك صفاته ك انوارق ك افعاله ك علم الحقيقػة ك
علم حقايق االشياء من حيث االمثلة الملقاة في هوياتها ك امثاؿ ذلػ ك هاي حيػث
نظرهم الي طريق اهتداء العقل ك استنباطه يحصل لهم علم الموعظة الحسػنة ك علػم
الرجػػاء ك مشػػاهدة الفضػػل ك علػػم الكليػػات ك علػػم اليقػػين ك علػػم الطريقػػة ك تزكيػػة
االخالؽ ك امثاؿ ذل ك هاي حيث نظرهم الػي طػرؽ اهتػداء الػنفس ك اسػتنباطها
يحصل لهم علم المجادلة بػالتي هػي احسػن ك علػم الجزئيػات ك علػم الخػوؼ ك علػم
التخلية عن الرذائل ك العلوـ التخيلية ك علم المثل ك االشػباح ك علػم المحػو ك االرتسػاـ ك
علم مبادي االنطباعات ك علم مبادي العلوـ اللفظية ك علم الحقيقػة ك الطريقػة ك الشػريعة
الرسمية ك علم الكػالـ المعػركؼ ك علػم الحكمػة المعركفػة ك علػم مبػادي االجسػاـ ك
اكائل االرتساـ ك علم الجواهر ك امثاؿ ذل .
ك من نظرهم الي االجساـ ينشعب لهم علوـ التحصي كثرة:
فا ى نظركا الي طػرؽ كصػولهم اليهػا حصػل لهػم علػم الميػزاف ك علػم
البرهػػاف ك علػػم المحػػاكرات ك المخاطبػػات ك علػػم المباحػػث ك المنػػاظرات ك اى
نظركا الي الذكات الشهودية حصل لهم علم المواد ك علم القػوة ك االسػتعداد ك علػم
الطبيعيات ك الصناعيات ك علػم الطبػايع ك االمزجػة ك علػم القرانػات ك علػم الضػم ك
االستنتاج ك علم التركيب ك التوليد ك علم االتصاؿ ك االفتراؽ ك المباعػدة ك الػتالؽ ك
علم الصعود ك النزكؿ ك علم الخركج ك الحلػوؿ ك علػم الجػواهر ك االعػراض ك علػم
الموت ك الحيوة ك علم مبادي الحركات ك السكنات ك امثاؿ ذلػ ك اى نظػركا الػي
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المقادير حصل لهم علم الرياضي بفركعه من علم المقػادير المتصػلة ك المنفصػلة ك
علم الجسم التعليمي ك علم المساحات ك علم التأليفات ك االيقاعات ك علم الحسػاب
ك علم استخراج المجهوالت ك علم الحركات ك السكنات ك علم االرثماطيقي ك علم
الهيئة ك علم جفرافيا ك امثػاؿ ذلػ ك اى نظػركا الػي الكيفيػات حصػل لهػم علػم
الفعل ك االنفعاؿ ك علم االمزجة ك علم االنوار ك الظلمات ك علم االصباغ ك علم الحل
ك العقد ك علم الحر ك البرد ك التلطيػف ك التكثيػف ك الرطوبػات ك اليبوسػات ك علػم
الجذب ك الدفع ك ما يتعلق بذل ك العلوـ الحاصلة من هذا النظػر التحصػي كثػرة ك
اى نظركا الي الوقت حصل لهم علم الزماف ك علوـ تحديداته الصناعية ك المقػادير
ك علم امتداد ما بين الكوف ك الفساد ك علم اآلجاؿ ك امثػاؿ ذلػ ك اى نظػركا الػي
المكاف حصل لهم علم االحياز ك علم االكضاع ك علم اللبث ك االنتقاؿ ك علم القػرب
ك البعد ك ما يتعلق باالته الصناعية ك علم الرفع ك الخفض ك علم العلو ك الػدنو ك امثػاؿ
ذل ك اى نظركا الي الجهة حصػل لهػم علػم المبػدء ك المنتهػي ك علػم الحجػب ك
الحكاية ك علػم العلػة ك المعلػوؿ ك السػبب ك المسػبب ك علػم الفاعػل ك المنفعػل اي
الذكر ك االنثي ك علم القابل ك المقبوؿ ك امثاؿ ذل ك اى نظركا الي الرتبػة حصػل
لهم علػم تعػدد الكػرات ك علػم نضػد الموجػودات ك علػم ترتػب الكائنػات ك علػم
الترقيات ك التنزالت ك علم االدبار ك االقباؿ ك علم الطفرة ك االتصاؿ ك امثػاؿ ذلػ ك
اى نظركا الي نسبة الذكات الكاملة الي الناقصة حصػل لهػم علػم الكيميػاء ك علػم
التركيبػػات ك علػػم الترقيػػات ك علػػم التكميػػل ك االسػػتكماؿ ك علػػم مػػا يحصػػل مػػن
االقترانات ك علم القوي ك الفعليات ك علم االسػباب ك المسػببات ك علػم التمكػين ك
امثاؿ ذل ك اى نظركا الي االنطباعات حصل لهم علوـ التحصي من علم االحكػاـ
ك علم الرمل ك علم الحصيات ك علم الخيوط ك علم الحب ات ك علم اسػتنباط االحكػاـ
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من المجالس ك التكلمات ك االكضاع ك االراضػي ك الجبػاؿ ك االكديػة ك االكتػاؼ ك
علم الن هفس بفػتح الفػاء ك علػم االلػواح ك القيافػة ك علػم الطلسػمات ك امثػاؿ ذلػ ك
هاي نظرهم الي نسب االكضاع الفلكية ك مقتضياتها حصل لهم علم النجوـ ك علػم
التقدير ك علم االحكاـ ك علم استنباط الخبايا ك الضماير ك الدفاين ك علػم المالحػم ك
الوقايع ك علم المنايا ك الباليا ك امثاؿ ذل .
ثم اف نظركا الي الصفات المنفصلة يحصل لهم علوـ كثيرة:
فوي نظرهم الي داللتها يحصل لهم علم اللفة ك هاي نظرهم الي هيئاتهػا ك
صفة ادائها يحصل لهم علم القراءة ك التجويد ك هاي نظرهم الػي طبايعهػا ك قواهػا
يحصل لهم علم الجفر ك علم االكفاؽ ك علم السؤاؿ ك الجػواب ك علػم التصػريفات ك
علم الهيميا ك امثاؿ ذل ك هاي نظرهم الي مواد الكلمات ك اشتقاقاتها يحصل لهم
علم التصريف كهاي نظرهم الي احواؿ حركاتهػا ك سػكناتها ك اقتراناتهػا يحصػل
لهم علم النحو ك هاي نظرهم الي حسن السب ك التأدية ك التعبير يحصل لهػم علػم
البياف ك المعاني ك هاي نظرهم الي تأليف الكلمػات ك تناسػبها ك موافقتهػا للمػوازين
يحصل لهم علم العركض كهاي نظرهم الي كيفيػة اسػتنباط المعػاني منهػا يحصػل لهػم
علم االصوؿ اي اصوؿ الفقه كعلم اللحن ك المعاريض.
ثم اف نظركا الي اسباب التصفية ك الترقي حصل لهم علوـ شتي:
فوي نظرهم الي التكاليف السرية يحصل لهم علم الحقيقة ك علػم المحبػة
بمقتضي ظاهر هذا العالم ك هاي نظرهم الػي التكػاليف القلبيػة يحصػل لهػم علػم
الطريقة ك هاي نظرهم الي تكاليف االجساـ يحصل لهم علم الشريعة ك يمكن اف
يلحق بهذا النظر ك يتفرع عليه علم الكيميا ك سػاير الصػنايع كأخػذ الجػواهر ك تنقيػة
المعادف ك النباتات ك ساير الجمادات ك امثاؿ ذل .
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ثم اف نظركا الي تدابير المقترنات ك المؤتلفػات الدنياكيػة حصػل لهػم علػوـ
كثيرة :فوي نظرهم الي مصالح االهل ك االكالد ك العبيد ك تدبير معاشػهم يحصػل
لهػم علػم تػػدبير المنػزؿ ك هااي حيػػث نظػرهم الػي تػػدبير المدينػة ك اسػػباب
االيتالفات بين اهلها حصل لهم علم سياسة المدف ك هاي حيث نظرهم الػي امالػة
القلوب ك تنفيرها بالسلوؾ حصل لهم علم عظػيم ك هػو علػم المعاشػرة ك هااي
حيث نظرهم الي استمالة القلوب بالكالـ حصل لهػم علػم المحػاكرات ك هػو ايضػا
علم عظيم شريف اليعلمه اال االقلوف ك هاي حيػث نظػرهم الػي طريػق التفهػيم ك
تمكين القوابل ك الترقية ك التعليم حصل لهم علم البياف ك التقرير ك هػو علػم عجيػب
اليعرفه اال الحكيم الماهر.
ثم اف نظركا الي صالح االبداف ك فسادها ك ما يتعلق بها حصل لهم علوـ كثيرة:
ف ى نظركا الي معرفة العقاقير ك االدكيػة حصػل لهػم علػم الصػيدلة ك اى
نظركا الي معرفة طبايعها حصل لهػم علػم المفػردات ك اى نظػركا الػي تراكيبهػا ك
موازينها حصل لهم علم القرابادين ك المعاجين ك الشربات ك الحبوب ك امثاؿ ذل ك
اى نظركا الي تركيبها بحيث تجذب من االفالؾ اركاحا رافعػة اك خافضػة اك دافعػة
اك جاذبة اك مفرقة اك موصلة ك امثالها من اشباق المعجزات حصػل لهػم علػم الليميػا ك
اى نظػػركا الػػي حفػػظ الصػػحة ك دفػػع المػػرض حصػػل لهػػم علػػم الطػػب فػػاف تعلػػق
بالجركح حصل لهػم علػم الجراحػة اك بػالعين حصػل لهػم علػم الكحالػة اك بتفػرؽ
االعضاء حصل لهم علم الخلع ك الكسر الي غير ذل من فنوف الطب.
ك اف نظركا الي اسباب استيالء النفس علي غيرها يحصل لهم علوـ كثيرة:
فوي نظػرهم الػي تسػخير مالئكػة فلػ عطػارد ك حملتػه حصػل لهػم علػم
السيميا ك هي نظرهم الي تسخير االركاح السفلية حصل لهم علم العزايم ك االقسػاـ
﴿﴾181

ك هي نظرهم الي تسخير ذكات الحمة ك السموـ من الحيوانية ك النباتية حصػل لهػم
علم الرقي ك المناطر ك اى نظركا الي سػرعة الحركػات ك الحيػل فػي اظهػار اشػباق
المعجزات حصػل لهػم علػم الريميػا ك علػم الحقػق ك اى نظػركا الػي مػا اكدع فػي
النباتات ك كيفية تنميتها ك ريعها ك تفييرها ك سرعة انباتها حصل لهم علػم الفالحػة ك
اى نظركا الي كيفية نزكؿ االشػياء فػي خزائنهػا ك تصػورها فػي كػل خزانػة علػي
حسبها حصل لهم علم الرؤيا ك التعبير ك هكذا يحصل لهم من كل نظػر فػي الجهػات
الخلقية علوـ التحصي قل لو كاف البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل اف تنفد
كلمات ربػي ك لػو جئنػا بمثلػه مػددا ك االنسػاف اذا كجػد فيػه االنسػانية اي الػنفس
القدسية يلزمها القوة العالمة ك هي مشعر كالباصرة التػي اذا كجػدت يػري االنسػاف
بها كل ذي لوف ك شكل ك اليحتاج الي اف يسأؿ غيرق في لوف كل شػيء ك شػكله ك
يعرؼ جميعها من غير مسألة كذل اذا حصل في االنساف العالمة فانها قوة دراكة
يدرؾ بها االنساف كلما كاجهها ك قابلها فالي اي جهة توجه االنساف يعرفها علي مػا
ينبفي ك اليحتاج الي تعلم ك لذا ركي ليس العلم بالتعلم ك انما هو نػور يقذفػه ا﵀
في قلب من يحب كما اف الباصرة نور غير مكتسب فاذا حصل ذل النور في قلب
االنساف يعرؼ كل شيء توجه اليه.
ك احب اف اذكر هنا حديثا ركاق البهائي في كشكوله ك الظاهر انػه نقلػه مػن
مشكوةاالنوار عن عنواف البصري ك كاف شيخا كبيرا اتي عليػه اربػع ك سػبعوف سػنة
قاؿ كنت اختلف الي مال بن انس في طلب العلم فلما قػدـ جعفػر بػن محمػد
المدينة اتيت اليه فاحببت اف اخذ عنه كما اخذت عن مال فقاؿ لي يوما اني رجػل
مطلوب ك مع ذل لي اكراد فػي كػل سػاعة مػن سػاعات الليػل ك النهػار قػم عنػي
التشفلني عن كردي ك رح الي مال ك اختلف اليه كما كنت تختلف فاغتممت من
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ذل ك خرجت من عندق ك قلػت فػي نفسػي لػو تفػرس فػي خيػرا لمػا زجرنػي عػن
االختالؼ اليه ك االخذ عنه فدخلت مسجد النبي

ك سلمت عليه ثػم رجعػت مػن

الفد الي الركضة ك صليت فيها ركعتين ك قلػت اسػأل يػا ا﵀ اف تعطػف علػي قلػب
جعفر بن محمد ك ترزقني من علمه ما اهتدي بػه الػي الصػراط المسػتقيم ك رجعػت
الي داري مفتما ك لماختلف الي مال بن انس لما شرب قلبي مػن حػب جعفػر
فماخرجت من داري اال للصػلوة المكتوبػة حتػي عيػل صػبري فلمػا ضػاؽ صػدري
تنعلت ك ترديت ك قصدت جعفرا

فلما حضرت باب دارق استأذنت عليه فخػرج

خادـ له فقاؿ ما حاجتػ فقلػت السػالـ علػي الشػريف فقػاؿ هػو قػائم فػي الصػلوة
فجلست بحذاء بابه فمالبثت اال يسيرا اذ خرج خادـ اخر فقاؿ ادخل علػي بركػة ا﵀
فدخلت ك سلمت عليه فرد علي السالـ ك قاؿ اجلس غفر ا﵀ ل فاطرؽ مليا ثم رفع
رأسه ك قاؿ ابو من قلت ابوعبدا﵀ قاؿ ثبت ا﵀ كنيت ك كفق لكل خير فقلت في
نفسي لو لميكن من زيارته ك التسليم عليه اال هذا الدعاء لكاف كثيػرا ثػم رفػع رأسػه
فقاؿ ما مسألت قلت سألت ا﵀ اف يعطف علي قلب ك يرزقني من علم ك ارجو اف
ا﵀ تعالي اجابني في الشريف ما سألته فقاؿ يا اباعبدا﵀ ليس العلم بكثرة التعلم انما
هو نور يضعه ا﵀ في قلب من يريد اف يهديه فاف اردت العلم فاطلب في نفس اكال
حقيقة العبودية ك اطلب العلم باستعماله ك استفهم ا﵀ بفهم قلت يا شريف فقػاؿ
قل يا اباعبدا﵀ قلت يا اباعبدا﵀ ما حقيقة العبودية فقاؿ ثلثة اشػياء اف اليػري العبػد
في نفسه فيما خوله ا﵀ ملكا الف العبد اليكوف له مل يػري المػاؿ مػاؿ ا﵀ يضػعه
حيث امرق ا﵀ ك اليدبر العبد لنفسه تدبيرا ك جملة اشفاله فيما امرق ا﵀ تعالي ك نهاق
عنه فاذا لمير العبد فيما خوله ا﵀ ملكا هاف عليه االنفاؽ فيما امػرق ا﵀ تعػالي اف
ينفق فيه ك اذا فوض العبد تدبير نفسه الي مدب رق هانت عليه المصايب ك اذا اشتفل
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العبد بما امرق ا﵀ تعالي ك نهاق عنه اليتفرغ منها الي المراء ك المب اهاة مع الناس ك
اذا اكرـ ا﵀ تعالي العبد بهذق الثلثة هانت عليه الدنيا ك المسيس بالخلق فاليطلب
الدنيا تكاثرا ك تفاخرا ك اليطلب عند الناس عزا ك علوا ك اليدع ايامه باطال فهػذا
اكؿ درجة المتقين قاؿ ا﵀ تعالي تل الدار اآلخرة نجعلها للذين اليريدكف علوا
في االرض ك الفسادا ك العاقبة للمتقين قلت يا اباعبػدا﵀ اكصػني قػاؿ اكصػي
بتسعة اشياء فانها كصيتي لمريػد الطريػق الػي ا﵀ تعػالي ك ا﵀ اسػأؿ اف يوفقػ
الستعمالها ثلثة منها في رياضة النفس ك ثلثة منها في الحلم ك ثلثة منها فػي العلػم
فاحفظها ك اياؾ ك التهاكف بها قاؿ عنواف ففرغت قلبي فقاؿ اما اللواتي في الرياضة
فاياؾ اف تأكل ما تشتهيه( )1فانه يورث الحمق ك البله ك التأكل اال عند الجوع فػاذا
اكلت فكل حالال ك سم ا﵀ تعالي ك اذكر حديث النبي

مامؤل اآلدمي كعاء اشد

شرا من بطنه فاف كاف ك البد فثلث لطعامه ك ثلث لشرا به ك ثلث لنفسه ك اما اللواتي
في الحلم فمن قاؿ ل اف قلت كاحدة سمعت عشرا فقل اف قلػت عشػرا لمتسػمع
كاحدة ك من شتم فقل اف كنت صادقا فيما تقوؿ فاسأؿ ا﵀ اف يففر لي ك اف كنت
كاذبا فاسأؿ ا﵀ اف يففر ل ك من كعدؾ بالخيانة فعػدق بالنصػيحة ك الػدعاء ك امػا
اللواتي في العلم فاسأؿ العلماء ما جهلت ك اياؾ ك اف تسألهم تعنتا ك تجربة ك اياؾ اف
تعمل برأي شيئا ك خذ باالحتياط في جميع امورؾ ما تجد اليه سبيال ك اهرب مػن
الفتيا فرارؾ من االسد ك الذئب ك التجعل رقبت جسرا للناس قم عني يا اباعبدا﵀
فقد نصحت ل ك التفسد علي كردي فاني رجل ضػنين بنفسػي ك الحمػد ﵀ رب
العالمين ذكرته بطوله لكثرة محصوله ك اف كاف من طرؽ العامة ك احاديث الحكمة
مؤيػػدة باالدلػػة العقليػػة ك المػػراد مػػن قولػػه

ك اسػػأؿ العلمػػاء اي االئمػػة ك التتجػػاكز

()1ما تشتهيهايمادمتتشتهياألکلاي التشبعكل الشبعكالتأكلحتي ينقطعالشهوة بل امس ك انت تشتهيه .منه
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نصوصهم الي الترائي ك التظني ك اعتبارات عقل كما هو دأب كثير من منتحلي العلم.

الث لانى اعلم اف العلم علي ما عرفت له اقساـ كثيرة ك تحصيله للمكلفػين علػي

اقساـ فمنها ما هو كاجب ك منها ما هو مستحب ك منها ما هو حراـ ك منها ما هو مكركق
ك منها ما هو مباح ك البد ك اف نشير الي اقسامه علي نهج االختصػار ك علػي مػا ينبفػي
افنذكرق في هذا الكتاب فلنعنوف لها انواعا.

النوعّاالول :هو الواجب ك من البين اف العلم الواجب هو الذي اليعذر احد فػي

تركه ك بني عليه االسالـ فهو كعلم معرفة ا﵀ عزكجل بقدر اف يحصل له اليقين بػاف
لجميع العالم صانعا قديما احديا في ذاته كما قاؿ ا﵀ جل جالله في كتابػه قػل هػو
ا﵀ احد ك كاحدا في صفاته كما قاؿ ليس كمثله شيء ك كاحدا في افعاله كمػا
قاؿ هذا خلق ا﵀ فاركني ماذا خلق الذين من دكنه ك قاؿ ا﵀ الذي خلقكم ثم
رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شػركائكم مػن يفعػل مػن ذلكػم مػن شػيء
سبحانه ك تعالي عما يشركوف ك كاحدا في عبادته كما قاؿ من كػاف يرجػو لقػاء
ربه فليعمل عمال صالحا ك اليشرؾ بعبادة ربه احدا ال شري له في شيء من ذل
ك يعترؼ بجميع صفاته التي كصف نفسه بها في كتابه ك علي السػنة رسػله صػلوات
ا﵀ عليهم اجمعين ك اف لميفهم كنهها ك ما يبحث الحكمػاء فيهػا ك اختلفػوا فيهػا فػاف
رسوؿ ا﵀

ك االئمة

كانوا يكتفوف بها عن من كاف يػدخل فػي االسػالـ نعػم

لما كاف جميع ما اختلف الحكماء فيها من معارؼ ا﵀ سػبحانه باطػل اقػوالهم ينػافي
االلوهية ك االحدية ك القدـ ك حقها من لوازمها فػاذا عػرؼ منافػاة قػوؿ لالحديػة اك
القدـ يجب عليه االعراض عنه ك القػوؿ بمػا يوافػق ك الينػافي البتػة ك لمػا كػاف حػد
الواجب من ذل حصوؿ اليقين يختلف مراتب مقدار الواجػب مػن تحصػيل العلػم
فانه ربما يحصل اليقين لرجل بشيء اليحصل لفيرق به فاذا كاف الحد حصوؿ اليقين
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يجب علي كل مكلف اف يحصل العلم حتي يحصل له اليقين ك اذا حصػل لػه اليقػين
يوما بدليل ثم دؽ فهمه ك لطف بحيث لميػرق دلػيال ك ارتػاب كجػب عليػه تحصػيل
دليل اخر ك هكذا يجب عليه دائما تحصيل اسباب اليقين ك من اسباب اثبػات اليقػين
العمل بما علم فاف العلم يهتف بالعمل فاف اجابه ك اال ارتحل ك هػل يحصػل اليقػين
بفير برهاف كما زعم بعضهم اـ ال فالظاهر انه اليحصل ك الػذي يشػاهد مػن سػكوف
بعض القلوب فانما هو من جهة قلة االعتناء بالدين ك عدـ االلتفات اليػه ك اال جبلػت
القلوب علي عػدـ السػكوف علػي غيػر البػديهيات ك مػاخفي علػيهم اال بػدليل نعػم
يختلف القلوب في القناعة باالدلة فاف غير الملتفت الػي الشػبهات ك الشػكوؾ يقنػع
ببعض الظواهر ك الملتفت اليها اليسكن قلبه اليه ابدا حتي يرفػع عػن طريقػه جميػع
شوؾ الشبهات ك لذل قاؿ ا﵀ سبحانه ادع الي سبيل رب بالحكمػة ك الموعظػة
الحسنة ك جادلهم بالتي هي احسن ك كب خ قوما ك قاؿ ك من الناس من يجادؿ في
ا﵀ بفير علم ك ال هدي ك ال كتاب منير ك طلب البرهاف من قوـ ك قاؿ قػل هػاتوا
برهانكم اف كنتم صادقين فجعل اية الصػدؽ البرهػاف ك لػذل ركي فػي الكػافي
بسندق عن ابيالحسن موسي

قاؿ يقاؿ للمؤمن في قبرق من رب قاؿ فيقوؿ ا﵀

فيقاؿ له ما دين فيقوؿ االسالـ فيقاؿ من نبي فيقوؿ محمد فيقاؿ لػه مػن امامػ
فيقوؿ فالف فيقاؿ له كيف علمت بذل فيقوؿ امر هداني ا﵀ له ك ثبتني عليه فيقاؿ
نم نومة ال حلم فيها نومة العركس الي اف قاؿ ك يقاؿ للكافر من رب فيقوؿ ا﵀ ربػي
فيقاؿ من نبي فيقوؿ محمد فيقاؿ ما دين فيقوؿ االسالـ فيقاؿ من اين علمت ذل
فيقوؿ سمعت الناس يقولوف فقلته فيضػربانه بمرزبػة الخبػر ك قػاؿ الصػادؽ

دع

الرأي ك القياس ك ما قاؿ قوـ في دين ا﵀ ليس له برهاف ك لعلي نقلته بالمعني فعلم من
ذل انه الينفع اف يكوف االنساف امعػة ك يجػب اف يكػوف علػي بصػيرة ك هدايػة ك هػو
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الذي له علػي عقػد دينػه برهػاف يسػكن قلبػه ك يثبػت عليػه ك محػض اف النػاس كػانوا
يقولوف بذل فقلت به الينفع ك اليكوف ايمانا بل سماق كافرا مع شهادته بالحق.
ك كذل يجب معرفة النبي

ك معرفة كونه كاسػطة بػين ا﵀ ك بػين خلقػه ك

انه معصوـ مطهر من كل ذنب صادؽ مصدؽ علي ا﵀ سبحانه في جميع ما جاء بػه ك
اف له جميع الفض ائل التي اعترؼ بها الشيعة اك دؿ عليه الكتػاب ك السػنة الجامعػة اك
دؿ عليه الدليل القاطع ك انه معصوـ من الخطاء ك السهو ك النسياف ك الصفات الرذيلػة
ك ما اجمعت الشيعة علي تنزهه عنه اك دؿ عليه الدليل القاطع.
ك كذل يجب معرفة االئمة

علي حذك معرفة النبي

فانهم مثله اال في النبوة.

ك كذل يجب االعتػراؼ بالمعػاد ك لػو بمحػض تقليػد الحجػج

ك يجػب

االعتراؼ بجميع ما نطق به الكتاب ك السنة من امر المعاد ك ما يتعلق به مػن الصػراط
ك الميزاف ك الحساب ك الكتاب ك غير ذل ك اف لميعرؼ عللها ك حقايقها.
ك كذل يجب االقرار بظهور القائم عجل ا﵀ فرجه ك رجعػة اؿمحمػد
لو تقليدا للحجج

ك

ك يجب االعتراؼ بجميع ما نطقوا به من امرهما ك لو اجمػاال ك

يجب معرفة فقه الشرايع ك السنن الواجبة الػواردة عػن الشػرع ك معرفػة المحرمػات
الواردة بل بعض المستحبات ك المكركهات فانه اليجوز ترؾ جميع المسػتحبات ك
فعل جميػع المكركهػات فانػه مػؤد الػي االسػتخفاؼ ك عػدـ االعتنػاء بالشػرع ك اف
لميمكػػن معرفػػة الواجبػػات ك المحرمػػات اال بػػالفحص فػػي سػػاير المسػػتحبات ك
المكركهات الجل التمييز بينها كجب الكل من باب المقدمة.
ك كذا يجب معرفة مػا يتوقػف عليػه العلػم بهػذق االمػور مػن بػاب المقدمػة ك
اليجػػب علػػي المكلػػف عينػػا علػػم غيػػر ذل ػ ك بػػذل كػػاف يكتفػػي رسػػوؿ ا﵀ ك
االئمة

من االمة ك يجركف علي العالم بها احكاـ االسالـ ك االيماف.
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ك يجب كفاية تحمل علم جميع اصوؿ الدين ك فركعها لحفظ ثفػر الػدين عػن
الشياطين ك دفع شبهات المشبهين ك تاكيػل الجػاهلين ك انتحػاؿ المبطلػين ك اضػالؿ
المضلين ك حفظ قلوب المستضعفين ك لوال ه ؤالء لمابقي احػد اال ارتػد عػن الػدين
كما مر في الخبر ك يجب تصدي قوـ بذل حتي يبلغ من كتب له هذا المقاـ اذ لػوال
تصديهم لمايعرؼ اكؿ مرة من هو القابل لهػذا المقػاـ ك كػذل يجػب كفايػة علػم
الفقه ك االحكاـ الشرعية للقضػاء ك الفتيػاء بػين النػاس ك اجػراء االحكػاـ فػي زمػاف
الفيبػػة اذ فػػي زمػػاف الظهػػور يكػػوف االمػػاـ هػػو المرجػػع ك يمكػػن القػػوؿ بػػالوجوب
الكفػػائي الهػػل الػػبالد البعيػػدة اذ لػػوال ه ػػؤالء لميقػػم للمسػػلمين سػػوؽ ك لميخضػػر
لالسالـ عود ك لما اسػتقر مدينػة االسػالـ ك كػذل يجػب تصػدي الكػل بػذل اف
لميكن كاصل بالغ حتػي ينػاؿ مػن كتػب لػه درجتػه اذ اليعػرؼ مػن هػو اهػل تلػ
الدرجة ك يدؿ علي ذل قوله تعالي فلوالنفر من كل فرقة مػنهم طائفػة ليتفقهػوا
في الدين ك لينذركا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذركف ك اآليات الدالػة علػي
تصدي من يستجمع الشرايط لالمر بالمعركؼ ك النهػي عػن المنكػر كقولػه تعػالي
ك لتكن منكم امة يدعوف الي الخير ك يأمركف بػالمعركؼ ك ينهػوف عػن المنكػر
اكلئ هم المفلحوف ك في الوسػائل بسػندق عنهمػا

كيػل لقػوـ اليػدينوف ا﵀

بػػاالمر بػػالمعركؼ ك النهػػي عػػن المنكػػر ك عػػن ابيالحسػػن الرضػػا

لتػػأمرف

بػػالمعركؼ ك لتػػنهن عػػن المنكػػر اك ليسػػتعلن علػػيك م شػػراركم فيػػدعوا خيػػاركم
فاليستجاب لهم ك عن ابيجعفر

في حديث اف االمر بالمعركؼ ك النهػي عػن

المنكر فريضة عظيمة بها تقػاـ الفػرايض الخبػر ك سػئل ابوعبػدا﵀

عػن االمػر

بالمعركؼ ك النهي عن المنكر أكاجب هو علي االمة جميعا فقاؿ ال فقيل له ك لم قاؿ
انما هو علي القوي المطاع العالم بالمعركؼ عن المنكػر ال علػي الضػعيف الػذي
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اليهتدي سبيال الي اي من اي يقوؿ من الحق الي الباطل ك الدليل علي ذل كتاب
ا﵀ عزكجل قوله ك لتكن منكم امة يػدعوف الػي الخيػر ك يػأمركف بػالمعركؼ ك
ينهوف عن المنكر فهذا خاص غير عاـ كما قاؿ ا﵀ عزك جل ك من قوـ موسي امة
يهدكف بالحق ك به يعدلوف ك لم يقل علي امة موسػي ك ال علػي كػل قومػه ك هػم
يومئذ امم مختلفة ك االمة كاحد فصاعدا كما قاؿ ا﵀ عز ك جل اف ابرهيم كاف امة
قانتا ﵀ يقوؿ مطيعا ﵀ عز ك جل ك ليس علي من يعلم ذل فػي هػذق الهدنػة مػن
حرج اذا كاف ال ق وة له ك ال عدد ك ال طاعة ك سئل ابوعبدا﵀
جاء عن النبي

عن الحديث الػذي

اف افضل الجهاد كلمة عدؿ عند اماـ جاير ما معناق قاؿ هػذا علػي

اف يامرق بعد معرفته ك هو مع ذل يقبػل منػه ك اال فػال الػي غيػر ذلػ مػن االخبػار
في حػديث طويػل

الجارية في هذا المضمار ك عن ابيالحسن موسي بن جعفر

ال نجاة اال بالطاعة ك الطاعة بالعلم ك العلم بالتعلم ك التعلم بالعقل يعتقد ك ال علم اال
من عالم رباني ك كذل يدؿ علي ذل مطلقات تدؿ علي فرض العلم كما قػاؿ
طلب العلم فريضة علي كل مسلم اال ك اف ا﵀ يحب بفاة العلم ك قاؿ
ك لو بال صين فاف طلب العلم فريضة علي كل مسلم ك قاؿ علػي

اطلبوا العلم
اف طلػب العلػم

اكجب عليكم من طلب الماؿ اف الماؿ مقسوـ بينكم مضموف لكم قد قسمه عػادؿ
سي في لكم ك العلم مخزكف عليكم عند اهله ك قد امرتم بطلبه منهم
بينكم ك ضمنه ك ه
فاطلبوق ك عنه

سمعت رسوؿ ا﵀

يقوؿ طلب العلم فريضة علي كػل مسػلم

فاطلبوا العلم من مظانه ك اقتبسوق من اهله الخبر ك كاف حديث طلب العلػم فريضػة
علي كل مسلم كػالمتواترات المعنويػة ك قػاؿ ابوعبػدا﵀
كقػاؿ

طلب العلم فريضة في كػل حػاؿ ك قػاؿ

طلػب العلػم فريضػة

تفقهػوا فػي الػدين فػاف مػن

لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي اف ا﵀ يقوؿ في كتابه ليتفقهوا فػي الػدين ك
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لينذركا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذركف ك قاؿ عليكم بالتفقه فػي الػدين ك
التكونوا اعرابا فانه من لميتفقه في دين ا﵀ لمينظر ا﵀ اليه يوـ القيمة ك لميزؾ له
عمال ك قاؿ

لوددت اف اصحابي ضربت رءكسهم بالسياط حتي يتفقهوا كقاؿ

ال خير فيمن اليتفقه من اصحابنا يا بشير اف الرجل مػنهم اذا لميسػتفن بفقهػه احتػاج
اليهم فاذا احتاج اليهم ادخلوق في باب ضاللتهم ك هو اليعلم الي غير ذل من االخبار
ك هي امرة لعامة الخلق بطلب العلم مطلقا ك دائما ك علي كل حاؿ ك لو ابقينػا االخبػار ك
اآليات علي اطالقها ك علي حقيقتها التصح اال علي معنػي الكفايػة ك يجػب ابقاؤهػا مػا
كاف له مخرج فذل في المسائل العلمية كلها من باب الكفاية ك خاطبوا الكػل بػذل
النه يجب علي الكل المبادرة الي طلب العلم ما لميقم احد باعبائه ك اذا قػاـ قػوـ بػه اك
طائفة سقط عن الباقي لالجماع علي عدـ كجوبه علي الكل عينا ك يختص كػل نفػس
بعد بما يجب عليه في نفسه بالجملة ما ذكرناق هو الواجب من العلم.
النوعّالثعانى :العلم المستحب فهو ساير علوـ اؿمحمد

اذا قاـ بها احد بػين

االمة ك كاف لها حامل فاف في العلم فضال اليضاهي حتي انه قاؿ ا﵀ تعالي يرفع ا﵀
الذين امنوا منكم ك الذين اكتوا العلم درجات ك عن النبي

فضػل العػالم علػي

العابد كفضلي علي ادناكم انتهي ك كفاؾ بذل فخػرا ك هػو علػي اقسػاـ كمػا كرد
عنهم في تفسير القراف باقسامه ك ما كرد عنهم في العلم االلهي ك في معرفة مقاماتهم
ك فضائلهم ك في معرفة االحكاـ الشرعية ك ما كرد عنهم في علم الحقيقػة ك فػي علػم
الطريقة ك علم حقائق االشياء بالجملة هذق العلوـ كلها مستحبة ك مػا كجػد مػن علػم
حق مؤيد بكتاب اك سنة اك اجماع العقػالء فػذل ايضػا اخػذق مػن المسػتحبات لمػا
ركي عن علي

العلم ضال ة المؤمن ك قد مر ما يدؿ عليه فاينما يجدق يأخػذق النػه

احق به ك اهله ك هو له ك منه ك اليه ك كلمػا كػاف فػي ايػدي النػاس مػن حػق فهػو مػن
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اؿمحمػػد

ك الػػيهم فيسػػتحب اخػػذ ذل ػ ايضػػا ك عػػن اميرالمػػؤمنين

عل مػػوا
قػاؿ

صبيانكم ما ينفعهم ا﵀ به اليفلب عليهم المرجئة برأيها ك عن ابيعبػدا﵀

تعلموا العربية فانها كالـ ا﵀ الذي كل م به خلقه ك نطق به للماضين ك ركي تعلمػوا
العربية فانها كالـ ا﵀ الذي يكلم به خلقه.

النوعّالثالث :العلم المحػرـ فهػو كػل علػم لميخػرج مػن بيػت اؿمحمػد

ظاهرا اك لميوافق ما خرج عنهم فانهم

اصل كل خيػر ك مػن فػركعهم كػل بػر ك

اعداؤهم اصل كل شر ك من فركعهم كل فاحشة فعن هركف بػن خارجػة قػاؿ قلػت
البيعبدا﵀

انا نأتي ه ؤالء المخػالفين فنسػمع مػنهم الحػديث يكػوف حجػة لنػا

عليهم قاؿ التأتهم ك التسمع منهم لعنهم ا﵀ ك لعن مللهم المشركة انتهي فػاذا كػاف
هذا حكم سماع الحديث منهم فما ظن بساير كتبهم ك سػاير بػدعهم التػي اهلكػوا
بسببها االسالـ ك خربوا بناء االيماف ك عن ابيعبدا﵀

انػه قيػل لػه انػي سػمعت

تنهي عن الكالـ ك تقوؿ كيل الصحاب الكالـ يقولوف هذا ينقاد ك هذا الينقاد ك هذا
ينساؽ ك هذا الينساؽ ك هذا نعقله ك هذا النعقله فقاؿ ابوعبدا﵀

انمػا قلػت كيػل

لهم اف تركوا ما اقوؿ ك ذهبوا الي مػا يريػدكف ك ذكػر مؤمنالطػاؽ عنػدق

فقػاؿ

بلفني انه جدؿ قيل اجل قاؿ اما لو شاء طفػل مػن مخاصػميه اف يخصػمه فعػل قيػل
كيف قاؿ يقوؿ اخبرني عن كالم هذا من كالـ امام فاف قاؿ نعم كذب علينا ك
اف قاؿ ال قاؿ له كيػف تػتكلم بكػالـ اليػتكلم بػه امامػ ك قػاؿ ابوعبػدا﵀ يهلػ
اصػػحاب الكػػالـ ك ينجػػو المسػػلموف اف المسػػلمين هػػم النجبػػاء ك كتػػب الػػي
ابيالحسن

انهػم نهػوا عػن الكػالـ فػي الػدين فتػأكؿ

انػه ركي عػن ابائػ

موالوؾ المتكلموف بانػه انمػا نهػي مػن اليحسػن اف يػتكلم ك مػن يحسػن اف يػتكلم
فلمينهه فهل ذل كما تأكلوا اـ ال فكتب

المحس ن ك غير المحسن اليػتكلم فيػه
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فاف اثمه اكبر من نفعه ك عن ابيعبدا﵀
منهم ك عن ابيجعفر

متكلموا هذق العصابة من شرار من هم

اياؾ ك اصحاب الكػالـ ك الخصػومات مجالسػتهم فػانهم

تركوا ما امركا بعلمه ك تكلفوا ما لم يؤمركا بعلمه حتي تكلفوا علم السماء ك عنه
تكلموا في خلق ا﵀ ك التتكلموا في ا﵀ فاف الكالـ في ا﵀ اليزداد صاحبه اال تحيرا
ك قاؿ ابوعبدا﵀

اف ا﵀ يقوؿ ك اف الي رب المنتهي فاذا انتهي الكػالـ الػي

ا﵀ تعالي فأمسكوا ك قاؿ لرجل اف الناس اليزاؿ بهم المنطق حتي يتكلموا فػي ا﵀
فاذا سمعتم ذل فقولوا ال اله اال ا﵀ الواحد الذي ليس كمثله شيء ك قػاؿ
نظر في ا﵀ كيػف هػو هلػ ك قػاؿ

مػن

المػنجم كالكػاهن ك الكػاهن كالسػاحر ك

الساحر كالكافر ك الكافر في النار ك عن علي

من تعلم شيئا من السػحر قلػيال اك

كثيرا فقد كفر ك كاف اخر عهدق بربه ك حدق اف يقتل اال اف يتوب انتهي.
ك كذل علم الفنا فانه محرـ اليجوز تحصيله ك تعليمه كما ركاق فػي الوسػائل
انػه حمػػل ثمػن مفنيػػات الػػي ابيالحسػن

فقػػاؿ ال حاجػػة فيػه اف هػػذا سػػحت ك

تعليمهن كفر ك االستماع منهن نفاؽ ك ثمنهن سحت ك عن ابيعبدا﵀

انه سئل

عػػن بيػػع الجػػواري المفنيػػات فقػػاؿ شػػراؤهن ك بػػيع هن حػػراـ ك تعلػػيمهن كفػػر ك
اسػػتماعهن نفػػاؽ انتهػػي ك كػػذل علػػم النجػػوـ مؤمنػػا باسػػتقاللها فقػػد ركي عػػن
ابيعبدا﵀

المنجم ملعوف ك الكاهن ملعوف ك الساحر ملعوف ك المفنية ملعونة ك

من اكاها ملعوف كاكل كسبها ملعوف ك في حديث اف رسوؿ ا﵀

نهي عن اتيػاف

العراؼ ك قاؿ من اتاق ك صدقه فقد برئ مما انزؿ ا﵀ عزكجل علي محمد انتهي فعن
بعضهم انه المنجم ك عن بعضهم انه الكػاهن ك قيػل انػه الػذي يخبػر عػن الماضػي ك
الكاهن يخبر عن الماضي ك المستقبل.
ك كذل علم القمػار للكتػاب ك السػنة ك كػذل تعلػيم اشػعار ك عبػارات فيهػا
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هجاء المؤمنين ك تزيين الفحشاء ك المنكر ك تحثيث عليهما ك ترغيب فيهما ك كذل
تعلم احاديث اليهود ك النصاري لتفزيػر العلػم ك تكثيػر الحػديث النػه ركي انػه فػي
الدرؾ الخامس مػن النػار ك يعلػم مػن ذلػ اف علػوـ الفالسػفة ك اليونػانيين ك سػاير
النصاري اك المجوس اك الهنود اك الصوفية اك العامة ك النواصب الجل تفزير العلػم ك
تكثير الحديث ك اظهار الفضل حراـ محرـ ك هو الشايع في زماننا هػذا نعػوذ بػا﵀ ك
كػػذل علػػوـ العامػػة التػػي كضػػعوها مأخػػذا السػػتنباط االحكػػاـ اذ اعرضػػوا عػػن
اؿمحمد

ك احتاجوا الي المأخذ فوضعوها كالقواعد االصولية غير المنصوصة ك

القياس ك االستحساف ك المصالح المرسلة ك اآلراء المردية ك ساير الماخػذ المبدعػة
فذل كلها حراـ محرـ تعليمه ك تعلمه.
ك اف قيل ربما يتعلم ذل الجل الرد عليهم فذل تخصيص للنصػوص بالعقػل
فانه اذا ظهر بطالف اصل ملة اليحتاج الي رد فركعها ك بهذا التخصيص تعلم بعضػا ك
حصل الشبهة في ذهنه فاجريها في مذهب الحق فكل ما ليس عن اؿمحمد هو باطل
اليجوز اف يحوـ حوله ك عمود ذل كله اف كل علم فيه صػرؼ عػن الحػق اك حمػل
علي باطل ك هو فاسد ك باطل فهو حراـ محرـ تعليمه ك تعلمه ك يدؿ علي ذل قػوؿ
الصادؽ

في حديث انما حرـ ا﵀ الصناعة التي هي حراـ كلها التي يجيء منهػا

الفساد محضا نظير البرابط ك المزامير ك الشطرنج ك كل ملهو به ك الصلباف ك ما اشبه
ذل من صناعات االشربة الحراـ ك ما يكوف منه ك فيه الفساد محضا ك اليكوف منه ك
ال فيه شي ء من كجوق الصالح فحراـ تعليمه ك تعلمه ك العمل به ك اخذ االجر عليه ك
جميع التقلب فيه من جميع كجوق الحركات كلها اال اف تكوف صناعة قػد تنصػرؼ
الي جهات المنافع ك اف كاف قد يتصرؼ بها ك يتناكؿ بها كجه من كجوق المعاصػي
فلعلة ما فيه من الصالح حل تعلمه ك تعليمه ك العمل به ك يحرـ علي من صرفه الػي
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غير كجه الحق ك الصالح الخبر.
ك من ذل يعلم اف كثيرا من العلوـ المحللة اذا قصد بتعلمها الرياسات الباطلػة
اك المجادالت المحرمة ك المراء ك الخصومات اك الرياء ك السمعة كلها حراـ محػرـ
من تل الحيثية ك ما قيل من اف تعلم السحر ك الكهانة ك بعض العلوـ الفريبػة كاجػب
كفائي لدفع من يتنبي اك يدعي امامة فهو كالـ باطل ك عن حلية االعتبػار عاطػل الف
من امن باف محمدا خاتم االنبيػاء يعلػم انػه اليػأتي بعػدق نبػي ك مػدعي النبػوة كػافر
مكذب لمحمد

فاليحتاج الي ردق بسحر مثل سحرق ك كػذل ائمتنػا محصػورة

اليزيػد علػي عػػددهم ك القػائم عجػػل ا﵀ فرجػه لػػه عالمػات التخفػػي ك امػا مػػدعي
االرشاد ك الشيخوخة فميزاف حقيته الشريعة المقدسة ك االسالـ ك االيماف ك العدالػة
ك التقوي ك الزهد ك اقتفاء الكتاب ك السنة فمن ظهر منه ذل يجب مواالته ك التأسي
به ك اليحتاج الي تعلم سحر ك كهانة ك نجوـ حتي يعػرؼ صػدقه ك كذبػه ك اليفلػح
الساحر حيث هأتي ك اف ا﵀ اليصلح عمل المفسدين.

النوعّالرابع  :العلوـ المكركهة فقد ركي عن ابيالحسن موسػي بػن جعفػر

عن ابائه

المسجد فاذا جماعة قد اطافوا برجل فقاؿ ما

قاؿ دخل رسوؿ ا﵀

هذا قالوا عالمة قاؿ ك ما العال مة قالوا اعلم الناس بانساب العػرب ك كقايعهػا ك ايػاـ
الجاهلية ك باالشعار ك العربية فقاؿ النبي

ذاؾ عل م اليضر من جهله ك الينفع من

علمه انما العلم ثلثة اية محكمة اك فريضة عادلة اك سنة قائمة ك ماخالهن فهو فضل
كعنه عن ابائه

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

الخشوع ك قيل البيعبدا﵀

من انهم فػي طلػب النحػو سػلب منػه

اف الناس يقولوف اف النجوـ اليحل النظر فيها ك هػي

تعجبني فاف كانت تضر بديني فال حاجة لي في شيء منػه يضػر بػديني ك اف كانػت
التضر بديني فوا﵀ اني الشتهيها ك أشتهي النظر فيها فقاؿ ليس كما يقولوف التضػر
﴿﴾122

بدين ثم قاؿ انكم تنظركف في شي ء منها كثيرق اليدرؾ ك قليله الينتفع به انتهي،
كهذا الخبر يدؿ بداللة التنبيه علي اف كل علم اليدرؾ كثيرق ك الينفع قليلػه مكػركق
ما لميكن منهيا عنه نهي حراـ كعلم الرمل ك الجفػر ك الزجػر ك التفػأالت ك القيافػة ك
الحصيات ك علم اكضاع الجباؿ ك الػتالؿ ك الخيػوط ك الحبػات ك الكتػف ك الػنفس ك
امثاؿ ذل كلهػا مكػركق مرغػوبعنػه الف كثيػرق اليػدرؾ فضػال عػن كلػه ك قليلػه
اليعتمد عليه ك اليحصل اليقين منه ك االستدالؿ علػي الواقػع فػال فائػدة فيػه ألغلػب
الناس اال صػرؼ العمػر ك االشػتفاؿ بػه عػن الطاعػات ك العبػادات ك الػذكر ك كلهػا
احاديث لهػو يتػرؾ القلػب قاسػيا اللهػم اال لحكػيم يسػتدؿ بالقليػل منػه علػي سػاير
المطالب ك يحصل منه العلم بارتباط بعض العالم ببعض ك ينظر فيهػا مػن حيػث انهػا
ايات اآلفاؽ ك ينظر فيها من حيػث االمثلػة الملقػاة فػي هوياتهػا فػذل ينتفػع بقليلػه
لحصوؿ المقصود له من قليله ك عدـ التهائه عن ذكر ا﵀ فمن ذل النظر تدخل هذق
العلوـ ك امثالها في باب العلم المستحب لقوله تعالي قل انظركا ما ذا في السموات
ك االرض ك امثالها من اآليات ك االخبار الدالة علي الفكر ك النظر ك االعتبار.
ك اما النجوـ فقد قلنا بكراهته اذ لميكن عن ايمػاف بػالنجوـ ك اال فيحػرـ فهػو ايضػا
مكركق للمنجمين ك اما للحكيم المعتبر فهو مستحب كساير اآليات ك كذل يكػرق علػم
الصناعات الملهية عن ا﵀ المففلة عنه ك علػم االشػعار ك دكاكيػن الشػعراء ك كتػب اهػل
االدب ك امثالها ك اساطيرهم لقوؿ علي
لما ركي عن النبي

كلما الهي عن ذكر ا﵀ فهو ميسر ك لما مػر ك

الف يمتلي جوؼ الرجل قيحا خير له من اف يمتلي شػعرا انتهػي

اللهم اال اف يتعلمه لكسب الحالؿ ك اليكوف مما نهي عنه كعمل التصاكير ك امثالها.

النوعّالخامس :العلوـ المباحة فكل علػم يكتسػبه االنسػاف ممػا ينتفػع بػه فػي

معاشه ك يقوـ به امر المدينة كالحساب ك الكتاب ك امثالها لقػوؿ الصػادؽ
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كلمػا

يتعلم العباد اك يعلمونه غيرهم مػن اصػناؼ الصػناعات مثػل الكتابػة ك الحسػاب ك
التجارة ك الصياغة ك السراجة ك البناء ك الحياكة ك القصارة ك الخياطة ك صنعة صنوؼ
التصاكير ما لم يكن مثل الركحاني ك انواع صنوؼ اآلالت التي يحتاج اليهػا العبػاد
منها منافعهم ك فيها بلفة حوائجهم فحالؿ فعله ك تعليمه ك العمل به ك فيػه لنفسػه اك
لفيرق الخبر ،كمن هذا البػاب علػم الصػيدلة ك الطػب ك الكحالػة ك الجراحػة ك علػم
اتخاذ جواهر العقاقير ك االدكية ك علػم الكيميػا ك امثػاؿ ذلػ فكلهػا مباحػة ك لربمػا
يدخل في المستحب اذا كاف الفرض االعتبار ك النظر في ايات ا﵀ ك مشػاهدة اآلثػار
ك امثاؿ ذل ك نحن ك اف لمنستوؼ هنا ذكر اصناؼ العلوـ لكن ذكرنا دستورا علي
نحو التمثيل يعرؼ به ساير العلوـ ك فيه الكفاية اف شاء ا﵀.

الثللالث اعلػػم انػػه ربمػػا يعػػرض فػػي بعػػض القلػػوب مػػن كسوسػػة ابلػػيس اف

النبي

ك االئمة

لم لميأتوا بهذق التسهيالت التي ظهرت في اخر الزمػاف فػي

المكاسب من الفلكات ك المنجنقات التي يعملها االفرنج لتسهيل انػواع المكاسػب
من الحياكة ك الخياطة ك الصياغة ك غيرها من الصنايع العجيبة ك اآلالت الفريبػة التػي
ظهرت في اخر الزماف من طوؿ االفكار ك التجارب ك كػذا التسػهيالت العلميػة فػي
الرياضيات ك الطبيعيات ك استخراج هذق الفرائب منها ك لم لميعل موا رعيتهم ذل ك
كيف ظهر هذق البدايع من االفرنج ك ساير الكفار ما اعجب اصػحاب االنظػار حتػي
انه ربما يوسوس انهم لعلهم ربمػا ماكػانوا يعلمونػه نعػوذ بػا﵀ ك

القاىم

غافلوف انهم سالـ ا﵀ عليهم همتهم صرؼ القلوب الي ا﵀ سبحانه ك الي الزهد فػي
الدنيا الدنية ك التوجه الي اآلخرة ك ازكاء االمور الرائقة المعجبة عن االمة لئاليلتهػوا
بها عن ا﵀ ك عن ذكرق كما التهي به ه ؤالء ك انهم سالـ ا﵀ عليهم الفقر خير عنػدهم
من الفني للناس ك المرض خير عندهم لهم من الصحة ك البالء عندهم خير لهػم مػن
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العافية ك العجز خير عندهم من القدرة ك التعسير خير عندهم من التيسير ك لذل قاؿ
رسوؿ ا﵀

خير االمور خيرها عاقبة ك ما قل ك كفي خير مما كثر ك الهػي ك قػاؿ

ا﵀ تعالي اف االنساف ليطفػي اف راق اسػتفني ك لػذل تػري شػدة رياضػتهم فػي
المأكل ك الملبس ك كثرة صيامهم ك قيامهم ك امرهم بػذل ك انهػم لميػأتوا ليشػفلوا
الخلػػق بالػػدنيا بػػل ليصػػرفوهم ك اف الػػدنيا بجميػػع اقاليمهػػا اليسػػوي عنػػدهم جنػػاح
بعوضة فكيف كاف يجوز اف يعل موا الناس مايلهيهم عن ذكػر ا﵀ ك عػن الصػلوة بػل
مرادهم اف يكتفي الناس بالبلفة من جميع امور الدنيا ك من تدبر في سيرتهم يعػرؼ
انهم كانوا يشنأكف هذق االمور ك يشنأكف من يلتهي بها ك يقلونه ك احب الناس لديهم
من يكتفي بالقوت من المأكل ك الساتر من الملبس ك الظػل مػن المسػكن ألمتسػمع
اف النبي

كاف علي باب بيته ستر فيه بعض التصػاكير فقػاؿ لػبعض نسػائه غي بيػه

عني فاني كلما رأيتهػا ذكػرت الػدنيا ك زخارفهػا ك ذكرنػا فػي المجلػد االكؿ مػن
زهدهم ك رياضتهم ما يتعجب منه المتعجب ك اف الناس لما افكوا عن سيرة االنبياء ك
االكلياء اشتفلوا بهذق المالعب ك هذق الزخػارؼ ك خيػر الكسػب مػا يقوتػ ك خيػر
العلم ما يرغب في اآلخرة ك ما سواهما كله من كساكس الشػيطاف ك اغوائػه ك الهائػه
فاياؾ اف ترخص لنفس في هذق الوساكس.
ك لربما يوسوس الشيطاف ايضا لطالب العلػم المتحيػرين فػي كثػرة اخػتالؼ
الحكماء في اصوؿ العقايد ك اختالؼ العلماء في اصوؿ الفقه ك في المسائل الفقهيػة
ك كثرة التنازع بين العلماء حتي انهم جعلوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بمػا لػديهم
فرحوف اف النبي

اك االئمة

لم لميصنفوا كتابا في السنة كما انزؿ ا﵀ كتابػا ك

لو انهم صنفوا كتابا مستقال فػي العقايػد ك الفقػه ك كػاف بػين االمػة متػواترا كػالقراف
مقبوال عند الكل كاف يجتمع عليه جميع االمة ك لميقع بعد اختالؼ بينهم بل اكتفػي
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النبي

بذكر حديث بعد حديث في مجػالس شػت ي لرجػل بعػد رجػل لحػافظ ك

ناس ك ساق ك بذل قد كثر عليه الكذابة ك لػو انػه صػنف كتابػا ك اشػاعه فػي عصػرق
لتواتر حتي انه لميجمع القراف في عصرق ك كاف عند كل احد سورة اك ايػة ك كػذل
االئمة مع رؤيتهم االختالؼ ك كثرة الكذابين ك دس الداسين ك تحريف المحػرفين
ك كذب الكاذبين فلميقدموا علي تصنيف كتاب ليتواتر ك يزكؿ هذق البلية العامػة ك
يرتفع هذق الجهالة بل اف القائم عجل ا﵀ فرجه لميلػق الػي شػيعته كتابػا بعػد اف عػزـ
علي الفيبة مع علمه بانها تطوؿ ك يقع الناس بعدق في هذق الطخية العمياء بل لميجعلػوا
بينهم قواعد متواترة ك اصوال كاضحة ال في العقايد ك ال في علػم اصػوؿ الفقػه ك ال فػي
الفقه ك انهم غافلوف عن انه اليصلح الناس اال ذل ك الينبفي اال كذل .
اما سر عدـ كضع النبي

كتابا متواترا بين االمة فانه لػو كضػع كتابػا اللتجػأ

الناس الي االجتماع عليه ك لميبق لمنافق مفر اذا اراد االعراض عن الحػق اال بػالكفر
البي ن ك هو

غرضه امور:

احدها كجود المسل لمن اراد اف يسل الي الباطل ليهل مػن اراد اف يهلػ
ك له مستمس من ظاهر االسالـ فيذهب حيث يريد ك الينهت حجاب االسػالـ مػع
ذل ك اليمحو صورة االسػالـ عػن االمػة ك اف التػدبير الػذي ظننػتم تػدبير الحكػيم
الفقير ال تدبير الحكيم الفني الذي يريد استنطاؽ صوامت القوابػل ك اظهػار كػوامن
القلػػوب مػػع عػػدـ هتػ الحجػػاب ففػػرؽ الشػػرع فػػي ايػػدي الحػػافظين ك الناسػػين ك
الساهين ك المأكلين ك المحرفين مع كثرة الكػذابين ليكػوف لكػل احػد بينػة ك حجػة
علي مرادق ك يهل من هل عن بينة ك يحيي من حي عن بينة ك بهذا التػدبير تفرقػوا
ثلثا ك سبعين فرقة ك اال الجتمع الكل التجاء ك قهرا ك هو غير مقصود االتري انه حػين
قاؿ اتوني بدكاة ك قرطاس اكتب لكم كتابا لنتضلوا بعدي ك قاؿ ذل الرجل كلمة
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الكفر فاعرض عنهم ك لميكتب ك لو كاف غرضه عدـ ابقائهم علي االختيار لمػاترؾ
جميع االمة بقوؿ كافر كلمة الكفر حتي يضلوا الي ظهور القائم فتبين انه عن عمد ك
ذل تدبير الفني الحكيم ك كذل اؿمحمد

لميكتبوا كتابا الستخراج الضػماير

ك استنطاؽ القلوب مع عدـ هت الحجاب.
ك اآلخر اف اليقع الحق في ايدي الذين يريدكف سرعة بػوارهم الجػل عملهػم ك
بقائهم علي الباطل ك لئاليعرؼ الشيعة بطريقػة مخصوصػة فيؤخػذ برقػابهم ك لػذل
استفاض عنهم سالـ ا﵀ عليهم اف االختالؼ من قبلهم ك ذل ابقي لهم ك انهم تعمػدكا
ذل فلو خلفوا كتابا بينهم لتواتر ك لميحصل هذق الفوائد العظيمة ك ذل ايضػا تقػدير
الفني الحكيم ك الرءكؼ الرحيم ك العزيز العليم ك هكذا ينبفػي ك الينبفػي غيػرق ك هػم
معصوموف مطهركف اليتركوف االكلي ابدا ك اال كاف عندهم كتب موجودة مػن امػالء
رسوؿ ا﵀

ك خط علي

فيها جميع ما يحتاجوف اليه الي يوـ القيمة ك قػد يركنهػا

بعض الشيعة ك مع ذل لميلقوها اليهم لينتسخوا عليها ك يرتفع بها الخالؼ من بيػنهم ك
فرقوا الدين في ايدي الراكين من الشػيعة ك الزيديػة ك الفطحيػة ك الواقفيػة ك السػني ك
غيرهم حفظا لهم ك ليهل من هل عن بينة ك يحيي من حي عن بينة.
ك سر اخر اف النبي اك االماـ

لو القيا الي الشيعة كتابا ناقصا لكاف االمر كما

هو اليوـ ك لو القيا كتابا جامعا كامال الستفنت الشيعة عػن االخػتالؼ الػي ابػوابهم ك
الرجوع اليهم ك في ذل بوارهم ك اف الخير لهم في دينهم ك دنياهم اف يركا انفسػهم
جػػاهلين محتػػاجين الػػيهم دائمػػا ك يػػرد الػػيهم مػػا يجهلونػػه كمػػا لميفػػن ا﵀ خلقػػه ك
لميعطهم جميع ما يحتاجوف اليه ك قاؿ اف االنساف ليطفي اف راق اسػتفني ك انػزؿ
الكتاب معمي ك كاف يقدر اف ينزؿ كتابا كاضحا جامعا لجميع ما يحتاجوف اليػه علػي
الوضوح فاراد بتعميته اف يركا انفسهم ابدا محتاجة فػي فهمػه الػي خلفائػه ك حملتػه
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فالجل ذل لميكتبوا هم ايضا كتابا جامعا يستفنوف به عػن االخػتالؼ الػي ابػوابهم
فيطفوا ك يهلكوا ك ذلػ الجػل اف االمػاـ يكمػل الرعيػة ال الكتػاب ك كتػاب الطػب
اليعالج المرضي بل يعالجهم الطبيب المداكي ك يجب الرجوع اليه.
ك سر اخر اف االحكاـ التتناهي ك اليمكن احتػواء كتػاب علػي جزئياتهػا ك لػو
كاف كتاب محتو علي الكليات لماقدرت الرعيػة الناقصػوف علػي اسػتخراج جميػع
الفركع منها ك كقع االختالؼ في االستخراج كما هو اآلف فػي اسػتخراجهم الفػركع
من االصوؿ فلمينفع من هذق الحيثية ك كاف ساير المضار فيه موجودا.
ك سر اخر انه لو كاف كتاب كاضػح مشػتمل علػي جميػع مػا يحتػاج اليػه علػي
التفصيل الستوي فيه جميع الرعيػة ك لػميبػق فػيهم تفػاكت بػين العػالم ك الجاهػل ك
لم يبق فضل الحد علي اآلخر ك صالح الرعية في اف يكوف فيهم عالم ك جاهل ك تابع
ك متبوع ك كبير ك صفير فالجل ذلػ جعلػوا االحكػاـ فػي اخبػارهم بحيػث يفهمهػا
المحدثوف بالفتح دكف غيرهم فيضػطر غيػرهم بػالرجوع
ه
العلماء العارفوف باللحن ك
الي علماء الشػيعة ك طػاعتهم ك متػابعتهم حتػي ينػتظم مػدينتهم الػي غيػر ذلػ مػن
االسرار ك لو عملػت الشػيعة اليػوـ باالخبػار ك لمتعمػل بػاآلراء الكاسػدة ك االهػواء
المردية لكانت معذكرة في االختالؼ فانه شيء القوق بينهم عن عمد كما كانوا في
عصػرهم يأخػػذكف عػنهم ك يخرجػػوف مػن عنػػدهم مختلفػين ك فػػي ذلػ صػػالحهم
فاليضطربن طالب علم من اختالؼ الشيعة اليوـ ك اليزعمن انػه مػن نقصػاف تػدبير
فػػي السياسػػة مػػن السػػايس نعػػوذ بػػا﵀ اك ذل ػ كلػػه مػػن دس الداس ػين ك تحريػػف
المحر فين حاشا ك كال نعم ليسع في اف يدخل في االخبار كما امركا ك يستخرج منهػا
االحكاـ كما قرركا ك اليقوؿ في شػيء جزئػي اك كلػي مػن عنػدق شػيئا ك الحػوؿ ك
القوة اال با﵀ العلي العظيم ك اف اكتفػي الشػيعي باالخبػار ك تػرؾ مػن عنػدق النظػر ك
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االعتبار ك استند في كل امػر الػي اثػر مػن اآلثػار لمػاكقع االخػتالؼ اال قلػيال ك جػل
اختالؼ فقهائنا من اختالؼ انظارهم رضي ا﵀ عنهم ال من اآلثار المركية هذا ك قػد
ركي انهم خالفوا بين الشيعة فيما يسعهم االختالؼ كاالخذ بالتقية ك بمقتضي االمر
ك النهي ك االخذ بالرخصة فيهما فانه ال اختالؼ حقيقة بينهما اذا كاف االمر امر فضل
ك النهي نهي اعافة غاية االمر انهم اخبركا كاحدا بػاالمر اك النهػي مػن غيػر رخصػة ك
اخبركا كاحدا بالرخصة ك اجتمعػا عنػدنا فيحسػبهما المطلػع عليهمػا انهمػا مختلفػاف
.

حاشا ك يدؿ علي ذل حديث الرضا

بالجملة عدـ تصنيفهم كتابا لحكم عديدة منها ما ذكرنػا ك الجػل ذلػ تأم لنػا
نحن في كتاب فقهالرضا ك كتاب بحرالعلوـ المنسػوب الػي الصػادؽ

ك كتػاب

مصباحالشريعة فلو كانت هذق الكتب من تصانيفهم لشػاع االمػر ك ذاع حتػي طػرؽ
االسماع ك مؤل االصقاع ك لكانت اصح اآلثار ك ارجح االخبػار بػين الشػيعة االخيػار ك
لميختلف فيها علماؤنا االبرار مع ما فيها اآلف من طور غير طور االئمة

في سػاير

كلماتهم بالجملة فيما ذكرنا كفاية ك بالغ.

الرابلع اعلم اف الطالب اليعلموف رسم التعليم ك ال رسم التعلم علي مػا نشػاهد

في بالدنا فبعد ما علموا الصبياف الحركؼ ك االباجػاد ك علػم القػراءة يػامركنهم فػي
العجم بقراءة كتاب جلستاف مثال ك هو من السنية ثػم يػأمركنهم بالنصػاب ك هػو مػن
السنية ثم بصرؼ المير السيد شػريف السػني ثػم بكتػاب الزنجػاني اك التفتػازاني ك
امثالهما ثم بالفية ابنمال ك السيوطي ك شرحالجامي ك امثالها ك كلها من السػنية ثػم
بالمختصر اك المطوؿ ك امثالهما في المعاني ك البياف ثم بالكبري ك امثالها في المنطق
ك هذق الكتب ك امثالها من السػن ي ة ك كثيػر منهػا علػي مػذهب البصػريين اتبػاع الناقػة
اعداء اميرالمؤمنين

ك لما كاف علي

بالكوفة ك كاف اصػل علػم العربيػة ك قػد
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اخذ عنه اهل الكوفة ك مشوا علي منهاجه في الفالب عكس اهل البصرة حنقا ك غيظا
علي علي

ك علي اهل الكوفة ك سعوا في اف يقولوا بخالؼ ما يقولوف ك تمسػكوا

بكػل شػػبهة ك خرجػػوا مػػن كػػل مخػػرج ك لمػػا كػػاف ميػػل السػػالطين ك الحكػػاـ الػػي
البصريين اكثػر عػداكة الميػر المػؤمنين

ك حنقػا لػه اشػاعوا ارائهػم فػي اللفػة ك

الصرؼ ك النحو ك المعاني ك البياف ك القػراءة ك االصػوؿ ك غيرهػا ك مػاؿ النػاس الػي
ارائهم ك انتشػر كتػبهم ك اراؤهػم حتػي مػؤل االصػقاع ك طػرؽ االسػماع ك هػذق هػي
الكتب التي انتشرت فػي هػذق الػبالد التػي تلػي العػراؽ فالتخلػو هػذق الكتػب مػن
مخالفة الميرالمؤمنين

هذا ك الكالـ اثر النفس ك حيوته ظل النفس ك المؤثر منه

هو النفس ك الجل ذل تأثير كل كالـ بحسب نفػس المػتكلم فمػن عمػل بػالكالـ
اتباعا لصاحب الكالـ فقد عبد صاحب الكػالـ كائنػا مػا كػاف بالفػا مػا بلػغ فلػو قػاؿ
الشيطاف ل قل ال اله اال ا﵀ ك قلته فقد عبدت الشيطاف ك اف قاؿ لػ الػرحمن قػل ال
اله اال ا﵀ ك قلته فقد عبدت الرحمن ك لذا يركي اف الشيطاف قاؿ لنبي من االنبياء قل
ال اله اال ا﵀ فقاؿ له كلمة حق الاقولها بقولػ فػالمعتبر فػي كػل عمػل نيػة الوجػه
االتري اف صورة صلوة المرائي مع صلوة المخلص كاحػدة ك صػلوة المرائػي عبػادة
شيطاف ك صلوة المخلص عبادة رحمػن ك كػذل قػوؿ ال الػه اال ا﵀ بطاعػة الشػيطاف
كفر ك بطاعة الرحمن ايماف ك لذا ركي من اصفي الػي نػاطق فقػد عبػدق فػاف كػاف
الناطق ينطق عن ا﵀ فقد عبد ا﵀ ك اف كػاف النػاطق ينطػق عػن الشػيطاف فقػد عبػد
الشيطاف فمن اخذ بهذق الكتب اتباعا لمصنفيها فقد عبد الشيطاف حقا كانت اك باطال
ك اغلب الناس حتي من بلغ مبلغ الطالب الكبار يأخذكف بهذق الكتب اتباعا لهم علي
انهم هم علماء الفن ك هم متبعوف مصدقوف ك هم غافلوف عما يلزمهم من ذل ثػم اذا
بنوا عليها ك هػي مشػحونة بمخالفػات الميرالمػؤمنين يتأكػد عبػادة الشػيطاف هػذا ك
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للكالـ اثار النطباع م ث ػل الػنفس فيػه ك لكػالـ السػني اثػر المحالػة ك يػورث قسػاكة
القلػػب ك ضػػعف الواليػػة المحالػػة ك هػػذا مجػػرب الينكػػر ك اثػػر كػػل كػػالـ مشػػاهد
محسوس فكما اف مجالسة العامة ك حضور مدارسهم يفسد القلب ك يورث الشبهات
ك يضعف االيمػاف ك لػذل نهػوا عنهػا صػلوات ا﵀ علػيهم كػذل مطالعػة كتػبهم ك
الرجوع اليها ك لربما بعض االستادين ك الطلبة يعظمػوف اصػحاب الكتػب فػي مقػاـ
الدرس ك يكرمونهم ك يلقبونهم بالقاب حسنة علي اف العػالم ينبفػي اف يكػرـ نعػوذ
با﵀ ك يقعوف في محػذكر تكػريم مػن اهانػه ا﵀ ك تعظػيم مػن حقػرق ا﵀ ك كفػي بػه
مضادة ﵀ ك محادة لرسوؿ ا﵀

ك نهانا االماـ

عن مجالسػهم ك اخػذ الحػديث

عنهم كما سمعت عن هركف بن خارجة قاؿ قلت البيعبػدا﵀

انػا نػأتي ه ػؤالء

المخالفين فنسمع منهم الحديث يكوف حجة لنا عليهم قاؿ التػأتهم ك التسػمع مػنهم
لعنهم ا﵀ ك لعن مللهم المشركة ك سمعت انه قاؿ

علموا صبيانكم ما ينفعهم ا﵀

به قبل اف يفلبهم المرجئة بارائها ك ركي كا﵀ لم يبق في ايديهم اال استقباؿ القبلة ك
ركي ما انتم كا﵀ علي شي ء مما هم فيه ك ال هم علي شي ء مما انتم فيػه فخػالفوهم
فما هم من الحنيفية علي شيء.
بالجملة فمن راجع كتبهم من غير نية االتباع لها فلهػا اثػر صػدكرها عػن تلػ
النفوس الشقية فاف االثر تابع لصفة المػؤثر ك اف اخػذ بهػا بنيػة االتبػاع فهػو علػي مػا
سمعت من االخبار عبادة شيطاف نعوذ با﵀ ك لكن من راجعها من غير نية االتبػاع بػل
بنية االطالع علي االقواؿ ك النقد ك اخذ الجيد ك ترؾ الردي فال بأس به للقػوي ك امػا
الضػػعيف فػػال ك ابيػ فاالحسػػن مراجعػػة كتػػب الشػػيعة المستبصػػرين مهمػػا امكػػن
للمبتدئين ك اف كاف القوـ يستوحشوف من مقالي ك لعل منهم من يحسبه كالـ سفاهة
اك خرؽ اجماع ك لكني اعلم من ا﵀ ما اليعلموف اف افتريته فعلي اجرامي ك انا بريء
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مما تجرموف هذا ك هذا هين ك سهل ك الداء العضاؿ ك غاية االشكاؿ في ساير العلػوـ
العامية التي تعلمها الشيعة ك كتبوها في كتبهم اغترارا باقوالهم فيحسػب النػاظر انهػا
اقواؿ الشيعة ك علي كفق مذهب الشيعة فياخذ بها اتباعػا لهػم ك لهػا تاثيراتهػا العاميػة
البتة كما جربنا ك شاهدنا ك نشػاهد دائمػا اف المػراجعين الخبػار اؿمحمػد

ارؽ

قلوبا ك ادكـ ذكرا ك اكثر زهدا ك الين جانبا ك اف الذين يراجعوف تل الكتب اخشػن
جانبا ك قوال ك اقل عمال بالمنػدكبات ك اكثػر حرصػا فػي الػدنيا ك اجػرأ علػي انكػار
الفضائل ك اشد تجبرا ك هكذا.
بالجملػػة اذا فػػرغ المبتػػدي مػػن المقػػدمات يشػػرع فػػي التفسػػير ك لعلػػه يقػػرأ
الكشاؼ اك البيضاكي اك ساير التفاسير التي تحكي عن مفسري العامة غالبا ثػم يقػرأ
شرحالعضدي ك امثاله في االصوؿ اك يقرأ في الكالـ شرحالتجريد للقوشػجي مػثال
ك امثالها ك هكذا افتح عين ك انظر ما ذا تري فاذا جمع كثيرا من ذلػ يسػمي نفسػه
عالما ثم يبني علػي هػذق االصػوؿ الفػركع ك يحمػل اتباعػه عليػه ك االمػر ﵀ العزيػز
الحكيم بالجملة لوال خوفي من تشنيع المشن عين الذنت لجواد اليراعػة بجػوالنين اك
ثلثة ك لكن الكتماف اكسع لي ك اسلم ك لقػد قػاؿ ا﵀ سػبحانه فػي كتابػه ك اذا كقػع
القوؿ عليهم اخرجنا لهم دابة من االرض تكلمهم اف الناس كانوا باياتنا اليوقنوف
ككفاؾ انه ذهب من ذهب الي اؿمحمد

الي عيوف صافية تجري بامر ا﵀ النفػاد

لها ك ذهب من ذهب الي غيرهم الي عيوف كدرة يفرغ بعضػها فػي بعػض ك تنصػب
الي قعر الجحيم ك لعمري يكوف عػارا علػي اؿمحمػد

معػادف الحكػم ك مخػازف

العلم اف يذهب كليهم اك موالهم ك يتكفف علي نواصػبهم ليهتػدي بهػديهم ك انهػم
اجل من اف يحوجوا شيعتهم الي اعػدائهم مػع نهػيهم عػن مجالسػتهم ك محػادثتهم ك
مصاحبتهم ك االخذ عنهم ك الرد اليهم.
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ك اف قلت فما طريق التعلم قلت امػا العربيػة فهػي لسػاف يحصػل بالمعاشػرة
معاشرة العرب في المساجد ك االسواؽ ك المجػالس ك لسػت تتبػع فػي تعلػم اللسػاف
سنيا ك ال شيعيا ك اف لميمكن ل المعاشرة فتراجع الكتب بقصد اف تتعلم ما يرككنػه
من العرب ال ما يركنه كما ركي في كتب ابن ابيعذافر ك كتب بنيفضاؿ خذكا بما
رككا ك ذركا ما رأكا ك مع ذل اف كانت الكتب من الشيعة كانت احسن ك اكلي فمػا
نقلوق عن العرب ركاية ال بأس بػه ك لسػت باخػذ الركايػة متبعػا لهػم ك امػا درايػاتهم
فالينبفي اف تأخذها فان تتبعهم حينئػذ المحالػة فخػذ بركايػات اهػل اللفػة ك اهػل
الصػػرؼ ك النحػػو ك اكتػػف منهػػا بقػػدر تعلػػم االلفػػاظ ك طػػرؽ اسػػتعماالتها ك ايػػاؾ ك
االنهماؾ فيها ك الفوص فيها فتصرؼ عمرؾ في اسػاطير اهػل االدب ك خػزعبالتهم
فكلها احاديث لهو تترؾ القلب قاسيا فاذا صرت بهذق المنزلػة تصػير كاحػد العػرب
فيجب علي حينئذ اف تراجع اخبار اؿمحمد

ك تالزـ اثارهم فػي جميػع مػا يػرد

علي ك تحتاج اليه في كل حاؿ ك تجتنب غيرهم ك يدؿ علي ذل اخبار كثيػرة فعػن
الحجة

اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي ركاة حديثنا فانهم حجتي عليكم ك

انا حجة ا﵀ ك عن الصادؽ

اف العلما ء كرثة االنبياء ك ذل اف االنبيػاء لميورثػوا

درهما ك ال دينارا ك انما اكرثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ شيئا منها فقػد اخػذ
حظا كافرا فانظركا علمكم هذا عمن تأخذكنه فاف فينا اهل البيػت فػي كػل خلػف
عدكال ينفوف عنه تحريػف الفػالين ك انتحػاؿ المبطلػين ك تأكيػل الجػاهلين ك عػن
ابيجعفر الثاني

من اصفي الي ناطق فقد عبدق فاف كاف الناطق من ا﵀ فقد عبد

ا﵀ ك اف كاف الناطق ينطق عن لساف ابليس فقد عبد ابليس ك قاؿ ابوعبدا﵀

كا﵀

لنحبكم اف تقولوا اذا قلنا ك تصمتوا اذا صمتنا ك نحن فيما بينكم ك بين ا﵀ ماجعل ا﵀
الحد خيرا في خالؼ امرنا ك قاؿ

حسبكم اف تقولػوا مػا نقػوؿ ك تصػمتوا عمػا
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نصمت انكػم قػد رأيػتم اف ا﵀ عزكجػل لميجعػل الحػد خيػرا فػي خالفنػا ك قػاؿ
الرضا

في حديث يا ابنمحمود اذا اخذ الناس يمينا ك شماال فالزـ طريقتنػا فػاف

من لزمنا لزمناق ك من فارقنا فارقناق فاف ادني م ا يخرج به الرجل عن االيماف اف يقوؿ
يػا معشػر

للحصاة هذق نواة ثم يدين بذل ك يبرأ ممن خالفه ك قػاؿ ابوعبػدا﵀

االحداث اتقوا ا﵀ ك التأتوا الرؤساء دعوهم حتي يصيركا اذنابا التتخذكا الرجػاؿ
كاليج من دكف ا﵀ انا كا﵀ خير لكم منهم ك ضرب بيدق علي صدرق ك قاؿ
الواليج فاف كل كليجة دكننا فهي طاغوت اك قاؿ ند ك عن ابيجعفر

اياكم ك

قاؿ ياجابر انا

لوكنا نحدثكم برأينا ك هوانا لكنا من الهالكين ك لكنا نحدثكم باحاديث نكنزها عن
رسوؿ ا﵀

كما يكنزكف ه ؤالء ذهبهم ك فضتهم ك عنه

لو انا حدثنا برأينا ضللنا

كما ضل من كاف قبلنا ك لكن حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينه لنا ك قاؿ

في قوله

تعالي يحل لهم الطيبات اخذ العلم من اهله ك يحرـ عليهم الخبائث ك الخبائث
قوؿ من خالف ك قاؿ ابوعبدا﵀

يفدكا الناس علي ثلثة اصناؼ عالم ك متعلم ك غثاء

فنحن العلماء ك شيعتنا المتعلموف ك ساير الناس غثاء ك قاؿ

فػي حػديث اف اردت

العلم الصحيح فعندنا اهل البيت فانما كرثناق ك اكتينا شرع الحكمة ك فصل الخطاب ك
قاؿ ابوجعفر

كل ما لميخرج من هذا البيت فهو باطل ك عػن ابيعبػدا﵀

فػي

الرسػػالة المعركفػػة المشػػهورة اتبعػػوا اثػػار رسػػوؿ ا﵀ ك سػػنته فخػػذكا بهػػا ك التتبعػػوا
اهوائكم ك اراءكم فتضلوا فاف اضل الناس عند ا﵀ من اتبع هواق ك رأيه بفير هدي من
ا﵀ ك قاؿ ايتها العصابة عليكم باثار رسوؿ ا﵀
بيت رسوؿ ا﵀

ك سنته ك اثار االئمة الهداة من اهل

من بعدق ك سنتهم فانه من اخذ بذل فقد اهتدي ك من ترؾ ذل

ك رغب عنه ضل النهم الذين امػر ا﵀ بطػاعتهم ك كاليػتهم ك قػاؿ ابوعبػدا﵀

دع

الرأي ك القياس ك ما قاؿ قوـ في دين ا﵀ ليس له برهػاف الػي غيػر ذلػ مػن االخبػار
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الحاثة علي الرجػوع الػي اثػار االئمػة الهػداة سػالـ ا﵀ علػيهم اجمعػين فػاذا حصػلت
العربية صرت كبعض العرب الذين كانوا في عصرهم ك كاف الواجب عليهم الرجػوع
الي اؿمحمد

في كل علم ك كػل مػا يحتػاجوف اليػه ك كػاف يجػب علػيهم اجتنػاب

اليهود ك النصاري ك المجوس ك المذاهب الباطلة الحادثة في االسالـ ك اجتنػاب اآلراء
ك االهواء ك المقائيس ك المصالح فارجع الي اثار ائمت التػي هػي خليفػتهم بعػدهم ك
خلفوها بػين الرعيػة ك لميتركوهػا سػدي مهملػين ففايػة مػا يػراد منػ اف تسػعي فػي
تصحيح نسبة االخبار اليهم حتي يحصل في يدؾ اخبار صحيحة النسبة ثػم تسػعي فػي
تصحيح معناها ك لحديث كاحد تاخذق عن صادؽ خير ل من الػدنيا ك مػا فيهػا ك نحػن
قد كتبنا طريق تصحيح الخبر في كتبنا «القواعد» ك «السػوانح» ك «علماليقػين» ك غيرهػا
بما ال مزيد عليه فاف شئت فراجعها تجدها كافية كافية اف شاء ا﵀.
ك اما ساير العلوـ المباحة كالحساب ك الهندسة ك غيرها مما دالئلها محسوسػة
ك لػػيس ينػػافي الكتػػاب ك السػػنة فػػال بػػأس بهػػا اذا حص ػلت منهػػا بقػػدر الضػػركرة ك
لمتنهم فيها بحيث تنصرؼ عما به اصالح معادؾ بأف يصير هم هما كاحدا فيهػا
ك تعرض عن اخبار اؿمحمد

ك اما ما كاف دالئلها معقولة فايػاؾ ك اياهػا اف تسػتبد

فيها برأي غير المعصوـ ك تعمل فيها بمؤدي نظػرؾ اك نظػر غيػرؾ سػواء كػاف علػم
كالـ اك حكمة اك اصوؿ فقه اك فقه اك شيء مما كقع فيه االختالؼ فاف ا﵀ يقوؿ اف
تنازعتم في شي ء فردكق الي ا﵀ ك الرسوؿ ك قاؿ ك لو ردكق الي ا﵀ ك الرسوؿ
ك الي اكلي االمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ك قاؿ فال ك رب اليؤمنوف
حتي يحكموؾ فيما شجر بينهم ثػم اليجػدكا فػي انفسػهم حرجػا ممػا قضػيت ك
يسلموا تسليما ك اني ماكجدت قوما هلكػوا ك ضػلوا اال باسػتبدادهم بعقػولهم ك
تكالنهم علي ادلتهم العقلية ك لو انهم رجعوا الي من جعله ا﵀ هعله مػا بػين الخلػق ك
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ميزانا ك هح هكما آللوا الي الحق ك اهتدكا اليه ك علة كضع الحكاـ الحجج رفع النػزاع
عن مدينة بني ادـ ك ال حكم فيما اختلفوا فيه ك لو رضي ا﵀ عن الخلق باالختالؼ ك
استبداد كل احد برأيه لمابعث الرسل ك لماانزؿ اليهم الكتب فاي دليل اكضح من
بعث الرسل ك ارساؿ الكتب داؿ علي عدـ رضي ا﵀ سبحانه باسػتبداد كػل احػد
فاياؾ اف تعتمد علي رأي في امر غير محسوس الدليل كائنا ما كاف بالفا مػا بلػغ ك
اما محسوس الدليل فاليكاد يقع فيه التنازع ك عليه اجماع العقػالء ك هػو احػد ادلػة
ا﵀ ك حججه بين خلقػه ك يجػوز االعتمػاد عليػه ك فيمػا ذكرنػا مػن امػر العلػم ك مػا
يحصله ك ما يجتنبه كفاية ك بالغ.

المطلب الثامن

فيما يرجع الى مجادلته و مباحثته و تكلمه فى العلم و فيه مساج:

االولى اعلم اف طالب العلم اليخلو اما اف يعلم الحق ك هو كاصل اليػه اك يجهلػه ك
هو طالب فاف كاف عالما بالحق كاصال اليه فاليحتاج الي الفحػص ك البحػث عػن تلػ
المسئلة لنفسه ك الالزـ عليه االعراض عن الفحص ثانيا ك صػرؼ العمػر فيمػا اليفيػدق
شيئا ك االشتفاؿ بالعمل بمقتضاق اك طلب ما يجهله اللهػم اال اف يطلػب منػه طالػب علػم
صادؽ في الطلب فيهديه ك يرشدق علي حسب ما علم من غير مجادلػة ك مباحثػة اك يػري
احدا مقيما علي بدعة في تل المسئلة ك هو يحتمػل عنػدق اف يقػدر علػي ردعػه فيػأمرق
بالمعركؼ ك ينهاق عن المنكر بشركطهما ك اال فال امر ك ال نهي ك اف كػاف جػاهال بػالحق
طالبا له فعليه اف يطلبه ممن يري انه عالم بتل المسئلة فاف اتاق بحػق قبػل منػه ك اف اتػاق
بباطل فاليقبل منه ك اف اتاق بشبهة توقف حتي يقوـ عليه برهاف قػيم قػاؿ ابوعبػدا﵀
امر بين رشدق فيتبع ك امر بين غيه فيجتنب ك امر مشكل يرد حكمه الي ا﵀.
ك اعلم اف البرهاف الذي تلقيه الي خصم ك يجب عليه القبوؿ اك يلقيه اليػ ك
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يجب علي القبوؿ هو اآليػة المحكمػة اك السػنة القائمػة اك دليػل عقػل عليػه يجمػع
العقالء بال اختالؼ اك ينتهي الي شيء من ذل بالبينات فاف اتيت بػذل لػه اك اتػي
بذل ل كجب القبوؿ بالسمع ك الطاعة ك ال نزاع بعػد فػي مثػل هػذا البرهػاف ك اف
لمتأت به اك لم يأت فال سلطاف الحدكما علي صػاحبه ك ال حجػة ك اياكمػا مػن قػوؿ
هذا ينقاد ك هذا الينقاد ك هذا ينساؽ ك هذا الينساؽ ك هذا نعقله ك هذا النعقلػه ك هػذا
مسػػلم ك هػػذا غيػػر مسػػلم فػػاف عقػػولكم ليسػػت بحجػػة علػػيكم مػػا لمتكػػن موزكنػػة
بالموازين االلهية ك اف ا﵀ لميبعث الي اهل مدينػة حججػا يخػالف بعضػهم بعضػا ك
يكفر بعضهم بعضا ك يلعن بعضهم بعضا ك يخطئ بعضهم بعضا ك عقوؿ الرعية هكذا
فالتكوف حججا علي عباد ا﵀ ك اليرفع بها النزاع عن اهل المدينة ك اليقػوـ لهػم بػه
سوؽ ابػدا فايػاكم اف تشػاجركا ك تنػازعوا ك بيػنكم حكػم ك انػتم قػادركف اف تػدلوا
بنزاعكم اليه ك هو ما ذكرت لكم مػن الكتػاب ك السػنة ك ضػركرة العقػالء فػارجعوا
اليها ك خذكا بما كافقها ك اتركوا ما خالفها ك توقفوا عند الشبهات فاف ا﵀ جػل جاللػه
لميحتم في قضائه اف يطلعكم علي كل معلوـ فاليبقي لكػم مجهػوؿ بػل مجهػولكم
اكثر من معلومكم ك لػو اف النػاس علمػوا اف البرهػاف هػو الكتػاب المحكػم ك السػنة
القائمة ك العقل المجمععليه لماتنازعوا اال في فهم البرهاف ك هو اقل قليػل اك ينتهػي
الي البػي ن عػن قريػب ك علػي فػرض اف الينتهػي فهػو مػن الشػبهات ك يجػب عنػدق
الوقػػوؼ حتػػي ياتينػػا البيػػاف ك لكػػن بنػػاء العلػػم فػػي هػػذا الزمػػاف علػػي االخػػذ فيػػه
بالمتشابهات ك االنقياد لكل خياؿ ك الركوف الي ما انقطع الخياؿ لديه ك اخذق معتقدا
ك قد قل اهل التسليم ﵀ ك لرسوله ك للحجج سالـ ا﵀ عليهم ك المسل موف هم النجبػاء
ك اعلم انػه ال تكليػف اال بالبيػاف ك ال بيػاف اال بالبرهػاف ك ال برهػاف اال فػي القػراف اك
اخبار حجج ا﵀ المن اف اك اجماع جميػع افػراد االنسػاف اك ضػركري اهػل االسػالـ ك
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االيماف ك ما سوي ذل شبهات الينبفي الركوف اليها حتي يأتينا البياف من عند المل
المناف ك اما ساير المجادالت بالبراهين العقليات فعندي التصػدر اال عػن مضػطرب فػي
اعتقادق شاؾ في مذهبه فيتحاكؿ تحاكؿ الفريق ليتشبث بكػل حشػيش دكف حبػل كثيػق
اك موذ مراء يريد التدليس علي عواـ الخلق في انادي الرجػاؿ حتػي يرتفػع ذكػرق بحػل
المشكالت ك ايضاح المعضالت نعوذ با﵀ من بوار العقل ك قبح الزلل ك به نستعين.

الثانية اعلػم اف ممػاراة الرجػاؿ ك مخاصػمتهم ك مبػاحثتهم عنػدي مػن اعظػم

الفسوؽ ك هي حراـ علي المؤمنين كشرب الخمر ك اكل لحم الخنزير ك الميتة ك قػد
شاع ك ذاع هذا المحرـ في كل مسجد ك حرـ حتي ظنوق عبادة ك طلب علػم ك سػموا
انفسهم طالب علم ك هم طالب حطاـ الدنيا ك قد كرد النهي الشديد عن سادة العبيد
في ذل فمنها ما ركي عن النبي
كعنه

اكرع الناس مػن تػرؾ المػراء ك اف كػاف محقػا

لعن ا﵀ المجادلين في دين ا﵀ علي لساف سبعين نبيا ك من جادؿ في ايات

ا﵀ كفر قاؿ ا﵀ مايجادؿ في ايات ا﵀ اال الذين كفركا ك عن الرضا
في كتاب ا﵀ كفر ك عن ابيجعفػر

المػراء

ايػاؾ ك الخصػومات فانهػا تػورث الشػ ك

تحبط العمل ك تردي صاحبها ك عسي اف يتكلم الرجل بالشػيء فاليففػر لػه ك عػن
الصادؽ

اياكم ك الخصومة في الدين فانها تشفل القلب عن ذكػر ا﵀ ك تػورث

النفاؽ ك تكسب الضفائن ك تستجيز الكذب ك عن علي

لعن ا﵀ الذين يجادلوف

في دينه اكلئ ملعونوف علي لساف نبيه ك عن الصادؽ

انه قاؿ الصػحابه اسمعوا

مني كالما هو خير لكم من الدهم الموقفة اليتكلم احدكم بما اليعنيه ك ليدع كثيرا
من الكالـ فيما يعنيه حتي يجد له موضعا فرب متكلم في غير موضػعه جنػي علػي
نفسه بكالمه ك التمارين احدكم سفيها ك ال حليما فاف من ماري حليما اقصاق ك من
ماري سفيها ارداق ك اذكركا اخاكم اذا غاب عنكم باحسن ما تحبوف اف تذكركا بػه
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اذا غبتم عنه ك اعملوا عمل من يعلم انه مجازي باالحسػاف مػأخوذ بػاالجراـ ك عػن
رسوؿ ا﵀

اياكم ك ا لجداؿ كل مفتوف ملقن حجته الي انقضاء مدته فاذا انقضت

مدتػه احرقتػػه فتنتػػه بالنػػار ك عػػن ابيعبػدا﵀

يهلػ اصػػحاب الكػػالـ ك ينجػػو

المسل موف اف المسل مين هم النجباء يقولوف هذا ينقاد ك هذا الينقاد اما كا﵀ لو علموا
اصل الخلق مااختلف اثناف ك عن ابيعبدا﵀

اجعلوا امركم ﵀ ك التجعلوق للناس

فاف ما كاف ﵀ فهو ﵀ ك ما كاف للناس فاليصعد الي ا﵀ فالتخاصموا الناس لدينكم
فاف المخاصمة ممرضة للقلب اف ا﵀ قاؿ لنبيه

ان التهدي من احببت ك لكن

ا﵀ يهدي من يشاء ك قاؿ أفانػت تكػرق النػاس حتػي يكونػوا مػؤمنين ك ذركا
النا س فاف الناس اخذكا عن الناس ك انكم اخذتم عن رسوؿ ا﵀
ك عنػه

ك علي ك السواء

التخاصػموا النػاس فػاف النػػاس لػو اسػتطاعوا اف يحبونػا ألحبونػا ك عػػن

ابيجعفػر

اف شػيعتنا الخػرس ك ركي اف رجػال قػاؿ للحسػين

اجلػس حتػي

نتناظر في الدين فقاؿ يا هذا انا بصير بديني مكشوؼ علي هداي فاف كنت جػاهال
بدين فاذهب ك اطلبه ما لي ك للمماراة ك اف الشيطاف ليوسوس الرجل ك يناجيػه ك
يقوؿ تناظر الناس في الدين كياليظنوا ب العجز ك الجهل ك عن ابيجعفر

اياؾ

ك اصحاب الكالـ ك الخصومات مجالستهم فانهم تركوا ما امركا بعلمه ك تكلفوا مػا
لميؤمركا بعلمه حتي تكلفوا علم السماء الخبر ك عػن ابيعبػدا﵀

قيػل لػه انػي

سمعت تنهي عن الكالـ ك تقوؿ كيػل الصػحاب الكػالـ يقولػوف هػذا ينقػاد ك هػذا
الينقاد ك هذا ينساؽ ك هذا الينساؽ ك هذا نعقله ك هػذا النعقلػه فقػاؿ ابوعبػدا﵀
انما قلت كيل لهم اف تركوا ما اقػوؿ ك ذهبػوا الػي مػا يريػدكف ك ذكػر مؤمنالطػاؽ
عندق

فقاؿ بلفني انه جدؿ قيػل اجػل قػاؿ امػا لػو شػاء طفػل مػن مخاصػميه اف

يخصمه فعل قيل كيف قاؿ يقوؿ اخبرني عن كالم هذا من كالـ امام فاف قاؿ
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نعم كذب علينا ك اف قاؿ ال قاؿ له كيػف تػتكلم بكػالـ اليػتكلم بػه امامػ ك قػاؿ
ابوجعفر

الخصومة تمحو الدين ك تحبط العمل ك تورث الش ك قاؿ اليخاصم

اال رجل ليس لػه كرع اك رجػل شػاؾ ك قػاؿ ابػوجعفر يػا باعبيػدة ايػاؾ ك اصػحاب
الخصومات ك الكذابين فانهم تركوا ما امركا بعلمه ك تكلفوا علم السماء ك كتب الي
ابيالحسن انه ركي عن ابائ

انهم نهوا عن الكػالـ فػي الػدين فتػأكؿ موالػوؾ

المتكلموف بانه انما نهي من اليحسن اف يتكلم ك من يحسن اف يػتكلم فلمينهػه فهػل
ذل كما تأكلوا اـ ال فكتب
من نفعه ك قاؿ

المحسن ك غير المحسن اليتكلم فيه فاف اثمه اكبر

لعلي بن يقطين مر اصحاب اف يكف وا السنتهم ك يدعوا الخصومة

في الدين ك يجتهدكا في عبادة ا﵀ عزكجل ك قاؿ ابوعبدا﵀

اليخاصم اال شػاؾ

اك من ال كرع له ك عن عبدا﵀ بن سناف قاؿ اردت الدخوؿ علي ابيعبدا﵀ فقاؿ لػي
مؤمنالطاؽ اسػتأذف لػي علػي ابيعبػدا﵀

فػدخلت عليػه فاعلمتػه مكانػه فقػاؿ

التأذف له علي فقلػت جعلػت فػداؾ انقطاعػه الػيكم ك كالؤق لكػم ك جدالػه فػيكم ك
اليقدر احد من خلق ا﵀ اف يخصمه فقاؿ بلػي يخصػمه صػبي مػن صػبياف الكتػاب
فقلت جعلت فداؾ هو اجدؿ من ذل ك قػد خاصػم جميػع اهػل االديػاف فخصػمهم
فكيف يخصمه غالـ من الفلماف ك صبي من الصبياف فقاؿ يقوؿ لػه الصػبي اخبرنػي
عن امام امرؾ افتخاصم الناس فاليقدر اف يكذب علي فيقوؿ ال فيقوؿ له فانت
تخاصم الناس من غير اف يأمرؾ امام فانت عاص له فيخصمه يا ابنسناف التأذف له
علػػي فػػاف الكػػالـ ك الخصػػومات تفسػػد النيػػة ك تمحػػق الػػدين ك فػػي البحػػار سػػئل
الصادؽ

عن الخمر فقاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

اف اكؿ ما نهاني عنه ربي عز ك جل

عن عبادة االكثاف ك شرب الخمر ك مالحاة الرجػاؿ ك عنػه
ذهبت مركته ك عن النبي

مػن الحػي الرجػاؿ

انا زعيم ببيت في ربض الجنة ك بيت في كسط الجنة
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ك بيت في اعلي الجنة لمن ترؾ المراء ك اف كاف محقا ك لمن ترؾ الكذب ك اف كاف
هازال ك لمن حسن خلقه ك عن ابيعبدا﵀

قاؿ من يضمن لي اربعة باربعة ابيات

في الجنة من انفق ك لميخف فقرا ك انصف النػاس مػن نفسػه ك افشػي السػالـ فػي
العالم ك ترؾ المراء ك اف كاف محقا ك عنه

قاؿ قػػاؿ رسػوؿ ا﵀

اربػع يمػتن

القلب الذنب علي الذنب ك كثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن ك مماراة االحمػق
تقوؿ ك يقوؿ ك اليرجع الي خير ك مجالسة الموتي فقيل له يا رسوؿ ا﵀ ك ما الموتي
قاؿ كل غني مترؼ ك عنه

قػاؿ كػاف علػي بػن الحسػين

يقػوؿ اف المعرفػة

بكماؿ دين المسلم تركه الكالـ في ما اليعنيه ك قلة المراء ك حلمه ك صبرق ك حسن
خلقه ك عنه

ا تري هذا الخلق كله من النػاس فقػاؿ الػق مػنهم التػارؾ للسػواؾ ك

المتربع في موضع الضيق ك الداخل فيما اليعنيػه ك الممػاري فيمػا ال علػم لػه بػه ك
المتمرض من (غيرظ) علة ك المتشعث من غير مصيبة ك المخالف علي اصحابه في
الحق ك قد اتفقوا عليه ك المفتخر يفتخر بابائه ك هو خلػو مػن صػالح اعمػالهم فهػو
بمنزلة الخلنج يقشر لحا عن لحػا حتػي يوصػل الػي جوهريتػه ك هػو كمػا قػاؿ ا﵀
عزكجل اف هم اال كاالنعاـ بل هم اضل سبيال ك من كصية اميرالمؤمنين
كفاته دع المماراة ك مجاراة من ال عقل له ك ال علػم ك عػن النبػي
الناس فانها تظهر العرة ك تدفن الفرة ك عن ابيعبدا﵀

عػن ابائػه

عند

ايػاكم ك مشػارة
قػاؿ اف مػن

التواضع اف يرضي الرجل بالمجلس دكف المجلس ك اف يسػلم علػي مػن يلقػي ك اف
يترؾ المراء ك اف كاف محقا ك اليحب اف يحمد علي التقوي ك عن الصادؽ

المراء

داء ردي ك ليس لالنساف خصلة شر منه ك هو خلق ابليس ك نسبته فاليمػاري فػي اي
حاؿ كاف من كاف جاهال بنفسه ك بفيرق محركما عن حقايق الدين ك عن الحسػين
المراء اليخلو من اربعة اكجه اما اف تتماري انت ك صاحب فيما تعلماف فقػد تركتمػا
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بذل النصيحة ك طلبتما الفضيحة ك اضعتما ذل العلم اك تجهالنه فاظهرتما جهػال ك
خاصمتما جهال اك تعلمه انػت فظلمػت صػاحب بطلبػ عثرتػه اك يعلمػه صػاحب
فتركت حرمته ك لمتنزله منزلته ك هذا كله محػاؿ فمػن انصػف ك قبػل الحػق ك تػرؾ
المماراة فقد اكثق ايمانه ك احسن صحبة دينه ك صاف عقله ك عن الرضا
العلماء فيرفضوؾ ك التمارين السفهاء فيجهلوا علي ك عن النبي

التمارين

اكؿ ما نهاني عنه

ربي جل جالله عن عبادة االكثاف ك شرب الخمر ك مالحاة الرجاؿ.
فمن راجع هػذق االخبػار ك جػاس خػالؿ الػديار عػرؼ بػال غبػار اف المػراء ك
الجداؿ ك الخصومة ك المالحاة محرمة علي المؤمن كشرب الخمػر ك لحػم الميتػة ك
الخنزير فاليجوز للمؤمن اف يحوـ حوؿ هذق المعصية العظيمة ك فيها اذي المؤمن ك
حدكث الضفاين ك الرياء ك السمعة ك حدكث الشػ ك الشػبهة فػي قلبػه ك قلػب مػن
يجاريه ك قلب من يستمع اليهمػا ك سػوء الخلػق ك عػداكة المػؤمنين ك انكػار الحػق ك
الكبر عن قبوله ك الرد علي ا﵀ ك علي رسوله ك السعي في اخماد نػور الحػق ك اقامػة
الحجج الباطلة علي ابطاؿ الحق ك القوؿ بالباطل ك ايذاء ا﵀ ك ايػذاء رسػوله ك افسػاد
النفس ك اللجاج ك اخماد نور العقل ك الحكم بفيػر مػا انػزؿ ا﵀ ك مخالفػة الكتػاب ك
السنة ك ارتكاب المنهي فكفي بػه اثمػا ك فسػقا ظػاهرا ك الينبفػي للمػؤمن اف يحػوـ
حوؿ مثل هذق المعصية ك الذي علي طالب العلم اف كػاف جػاهال الطلػب عػن العػالم
طلب المسكين قوته عن الواجد ك هل رأيت مسكينا فقيرا يالحي الفنػي فػي سػؤاله
اياق قوته ك اف كاف عالما بالمسئلة فعليه السكوت ك العمل بما علم ك االشتفاؿ به ك ما
عليه من اظهار الفضل ك طلب الشهرة بين الخلق فاف كاف جػاهال ك طلػب العلػم مػن
عالمه فعلي العالم اقامة البرهاف علي ما يقوؿ ك البرهاف كتاب مستجمع علػي تأكيلػه
اك سنة جامعة غيرمتفرقة اك دليل عقل تعرؼ العقوؿ عدله فمن جاء بذل فال مجاؿ
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لالنكار ك الرد عليه رد علي ا﵀ ك علي رسوله ك هو علي حد الشرؾ با﵀ ك اف لميأت
بها فال برهاف له به ك اليقبل منه ك اليحتاج ايضا الي جداؿ ك نزاع فاف كاف ل شػيء
من ذل علي خالفه يجب عليه القبوؿ من من غير نزاع ك جداؿ بالجملة هذا حػاؿ
المؤمن الطالب للدين قربة الي ا﵀ ك طلبا لمرضاته المعرض عن هواق ك المقبل الػي
مػػوالق ك المريػػد للحػػق الخاضػػع لػػه فعػػن ابيعبػػدا﵀

قػػاؿ قػػاؿ رسػػوؿ ا﵀

لنيدخل ا لجنة عبد في قلبه مثقاؿ حبة من خردؿ من كبر ك اليدخل النار عبد فػي
قلبه مثقاؿ حبة من خردؿ من ايماف قيل جعلت فداؾ اف الرجل ليلبس الثوب اك يركػب
الدابة فيكاد يعرؼ منه الكبر قاؿ ليس بذل انما الكبر انكار الحػق ك االيمػاف االقػرار
بالحق ك عنه

اليدخل الجنة من في قلبه مثقاؿ حبة من خردؿ من الكبػر ك اليػدخل

النار من في قلبه مثقاؿ حبة من خردؿ من ايماف فاسترجع الراكي فقاؿ
تذهب انما اعني الجحود انما هو الجحود ك عنػه
الحق ك عنه عن ابائه

قاؿ قػاؿ رسوؿ ا﵀

ليس حيػث

الكبػر اف يفمػص النػاس ك يسػفه
اف اعظم الكبر غمػص الخلػق ك سػفه

الحق قاؿ ك ما غمص الخلق ك سفه الحق قاؿ يجهل الحق ك يطعن علػي اهلػه ك مػن فعػل
ذل فقد نازع ا﵀ عزكجل في ردائه انتهػي فالجػداؿ ك الخصػومة يػؤدي الػي الكبػر ك
غمص اهل الحق ك سفه الحق ك اليليق شيء من ذل بػالمؤمن ك اريػد اف اعنػوف عنوانػا
اخر في معني المجادلة المرضية ك غيرالمرضية لتكوف علي بصيرة.

فالثالثلة في تعريف المجادلة الجايزة ك غير الجايزة اعلم اف الػذي يظهػر مػن

الكتاب ك السنة اف المجادلة علي قسمين مجادلة بالتي هػي احسػن ك مجادلػة بػالتي
هي اسوء ك كذا اما تصدر عن العػالم المػؤمن القػوي اك عػن الجاهػل الضػعيف فػاف
كانت بالتي هي احسن ك عن عالم هي من العبادات الجليلة ك هي من خصاؿ االنبياء
ك االكلياء

ك سننهم ك هي عبادة عظيمة ك مقػاـ عظػيم ك مكػاف عل ػي ك اف كانػت
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بالتي هي اسوء فهي معصية كبيرة ك ذنب عظيم ك لما كاف مرجع كثير مػن شػركطها
الي النية ك القلب فلربما يشتبه االمر علي االنساف ك اف كاف علي نفسه بصيرا ك يزعم
نفسه طالبة للدين فاحصة عن حقيقة الحق فيه ك ليسػت منػه فػي شػيء ك هػي تريػد
بذل االستعالء ك الشهرة ك لتعرؼ بالفضل عنػد السػالطين ك الحكػاـ ك االشػراؼ
ليعظموق ك يوقركق ك لعلها تجادؿ حسدا علي خصمها فيمػا اتػاق ا﵀ مػن قبػوؿ العامػة
فتريد بذل اسقاطه عن اعين الناس ك اظهار جهلػه ك تضػييعه اك يحملهػا علػي ذلػ
الكبر ك االسػتكبار ك االنفػة عػن قبػوؿ الحػق بالجملػة كثيػرا مػا يلتػبس االمػر علػي
االنساف فلربما يحسب نفسه امرة بالمعركؼ ناهية عن المنكر معينػة للحػق ناصػرة
للدين ك ليست بها ابدا ك اف في صدرها اال الكبر ك مايحملها علي ذلػ اال الحسػد اك
حػب الشػهرة ك الفخػر اك غيػر ذلػ نعػوذ بػا﵀ فيجػب تػدقيق النظػر فػي الػنفس ك
اغراضها ك حيل الشيطاف لئاليقع في المعصية الكبيرة ك هو يحسب انه يحسػن صػنعا
فالجل ذل نهي ا﵀ جل جالله عن المجادلة اكال ثم رخص لمن يجادؿ بػالتي هػي
احسن فقاؿ التجادلوا اهل الكتاب اال بالتي هي احسن ك امر في اية اخري بالتي
هي احسن ك قاؿ ك جادلهم بػالتي هػي احسػن ك ذـ قومػا يجػادلوف فػي الحػق ك
بالباطل ك في ايات ا﵀ ك قاؿ يجادلون في الحق بعد ما تبين ك قػاؿ ك يجػادؿ
الذين كفركا بالباطل ليدحضوا به الحق ك قاؿ مايجادؿ في ايات ا﵀ اال الػذين
كفركا ك قاؿ الذين يحاجوف في ا﵀ من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند
ربهم ك عليهم غضب ك لهم عذاب شديد ك ذـ قوما يجادلوف بفير برهاف فقاؿ ك
من الناس من يجادؿ في ا﵀ بفير علػم ك ال هػدي ك ال كتػاب منيػر ك قػاؿ ك مػن
الناس من يجادؿ في ا﵀ بفير علم ك يتبع كل شيطاف مريد ك قاؿ الذين يجادلوف
في ايات ا﵀ بفير سلطاف اتي ٰهم كبر مقتا عند ا﵀ ك عند الذين امنوا ك في اخري بعد
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سلطاف اف في صدكرهم اال كبر .
فتبين من هذق اآليات اف المجادلة منهي عنها كلها اال بالتي هػي احسػن ك كػذا
اليجىز المجادلة فػي الحػق بعػد الوضػوح ك اليجاىز المجادلػة بالباطػل ك
اليجىز المجادلة في ايات ا﵀ المستجمع علي تأكيلها ك اليجاىز المجادلػة
من بعد ما اقاـ الحجة ك استجيب له ك اليجىز المجادلة بفير علم مستفاد من ا﵀ ك
رسوله ك ال هدي ك ال كتاب منير فان اف تجاكزت المستفاد من ا﵀ ك رسوله فالبقية
ظن اليفني من الحق شيئا ك ال برهاف ك ال سلطاف اال ما جاء من عند ا﵀ ك عند رسػوله
يقينا فال مجادلة باالدلة العقليػة التػي تختلػف العقػوؿ فيهػا ك قػوؿ هػذا ينقػاد ك هػذا
الينقاد ك هذا نعقله ك هذا النعقله ك اما من احتج بالكتػاب المسػتجمع علػي تأكيلػه ك
السنة الجامعة ففيهما الحجة سواء عقلتها اك لمتعقلها ك هي تنقاد كائنة مػا كانػت ك ال
سلطاف اال ما كاف هكذا ك قد كشف امام الصػادؽ
ركي عن ابيمحمد العسكري
رسوؿ ا﵀

عػن حقيقػة المجادلػة كمػا

قاؿ ذكر عند الصادؽ

ك االئمة المعصومين

الجداؿ في الدين ك اف

قد نهوا عنه فقاؿ الصػادؽ

لمينػه عنػه

مطلقا لكنه نهي عن الجداؿ بفيرالتي هي احسن اماتسمعوف ا﵀ يقوؿ ك التجادلوا
اهل الكتاب اال بالتي هي احسن ك قوله تعالي ادع الي سبيل ربػ بالحكمػة ك
الموعظة الحسنة ك جادلهم بالتي هي احسن قد قرنه العلمػاء بالػدين ك الجػداؿ
بفير التي هي احسن محرـ ك حرمه ا﵀ تعالي علي شيعتنا ك كيف يحرـ ا﵀ الجداؿ
جملة ك هو يقوؿ ك قالوا لنيدخل الجنة اال مػن كػاف هػودا اك نصػاري قػاؿ ا﵀
تعالي تل امانيهم قل هاتوا برهانكم اف كنتم صػادقين فجعػل علػم الصػدؽ ك
االيماف بالبرهاف ك هل ي ؤتي بالبرهاف اال في الجداؿ بالتي هي احسن قيػل يػا ابػن
رسوؿ ا﵀ فما الجداؿ بالتي هي احسن ك التي ليست باحسن قاؿ اما الجػداؿ بفيػر
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التي هي احسن اف تجادؿ مبطال فيورد علي باطال فالتػردق بحجػة قػد نصػبها ا﵀
تعالي ك لكن تجحد قوله اك تجحد حقا يريد ذل المبطل اف يعين به باطله فتجحد
ذل الحق مخافة اف يكوف له علي فيه حجة الن التػدري كيػف المخلػص منػه
فذل حراـ علي شيعتنا اف يصيركا فتنة علي ضعفاء اخوانهم ك علػي المبطلػين امػا
المبطلوف فيجعلوف ضعف الضعيف منكم اذا تعاطي مجادلته ك ضعف في يدق حجة
له علي باطله ك اما الضعفاء منكم فتفم قلوبهم لما يركف من ضعف المحػق فػي يػد
المبطل ك اما الجداؿ بالتي هي احسن فهو ما امر ا﵀ تعالي به نبيه اف يجادؿ به مػن
جحد البعث بعد الموت ك احياءق له فقاؿ ا﵀ حاكيا عنه ك ضرب لنا مػثال ك نسػي
خلقه قاؿ من يحيي العظاـ ك هي رميم فقاؿ ا﵀ في الػرد عليػه قػل يػا محمػد
يحييها الذي انشأها اكؿ مرة ك هو بكل خلق عليم الػذي جعػل لكػم مػن الشػجر
االخضر نارا فاذا انتم منه توقدكف فاراد ا﵀ من نبيه اف يجادؿ المبطل الػذي قػاؿ
كيف يجوز اف يبعث هذق العظاـ ك هي رمػيم فقػاؿ ا﵀ تعػالي قػل يحييهػا الػذي
انشأها اكؿ مرة افيع جز من ابتدأ به ال من شي ء اف يعيدق بعد اف يبلي بػل ابتػداؤق
اصعب عندكم من اعادته ثم قاؿ الذي جعل لكم من الشجر االخضر نارا اي اذا
كمن النار الحار ة في الشجر االخضر الرطب يستخرجها فعرفكم انه علي اعادة ما
بلي اقدر ثم قاؿ ا كليس الذي خلق السموات ك االرض بقادر علي اف يخلق مثلهم
بلي ك هو الخالؽ العليم اي اذا كاف خلػق السػموات ك االرض اعظػم ك ابعػد فػي
اكهامكم ك قدركم اف تقدركا عليه من اعادة البالي قاؿ الصادؽ

فهػذا الجػداؿ

بالتي هي احسن الف فيه قطع عذر الكافرين ك ازالة شبههم ك اما الجداؿ بفير التػي
هي احسن باف تجحد حقا اليمكن اف تفرؽ بينه ك بين باطل من تجادله ك انما تدفعه
عن باطله باف تجحد الحق فهذا هو المحرـ الن مثله جحد هو حقا ك جحػدت انػت
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حقا اخر فقاـ اليه رجل فقاؿ يا ابن رسوؿ ا﵀ افجادؿ رسوؿ ا﵀
مهما ظننت برسوؿ ا﵀

فقاؿ الصادؽ

من شيء فالتظن بػه مخالفػة ا﵀ اكلػيس ا﵀ تعػالي قػاؿ ك

جادلهم بالتي هي احسن ك قاؿ قل يحييها الذي انشأها اكؿ مرة لمن ضرب ﵀ مثال
افتظن اف رسوؿ ا﵀

خالف ما امرق ا﵀ به فلميجادؿ بما امرق ا﵀ به ك لميخبر عػن ا﵀

بما امرق اف يخبر به الخبر فتبين اف المجادلة بالتي هي احسن اقامة الحجة بما قػد نصػبه ا﵀
في الكتاب اك السنة اك محكمات ايات اآلفاؽ ك االنفس اك ما يعرؼ العقػوؿ عدلػه ك عػدـ
جحود الحق ك اما المجادلة بالتي هي اسػوء فهػي اف تنكػر حقػا يقولػه الخصػم نعػوذ بػا﵀
مخافة العجز عن رد باطله.
ك قد قاؿ الشيخ االستاد االكحد الشيخ احمد االحسائي اعلي ا﵀ مقامه ك رفع
في الخلد اعالمه في االدلة كالما جامعا احب نقله النه المبتكر بشرحه ك تفصيله ك
منه بدئ فاليه يعود قاؿ« :اعلم اف االدلة ثلثة كما قاؿ سبحانه لنبيه ادع الي سبيل
رب

بالحكمة ك الموعظة الحسنة ك جادلهم بالتي هي احسن ك االكؿ دليل

الحكمة ك هو الة للمعارؼ الحقية ك به يعرؼ ا﵀ ك يعرؼ ما سواق ك مستندق الفؤاد
ك النقل اما النقل فهو الكتاب ك السنة ك اما الفؤاد فهو اعلي مشاعر االنساف ك هو نور
ا﵀ الذي ذكرق في قوله اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور ا﵀ ك هو الوجود الف
الوجود ه و الجهة العلياء من االنساف يعني كجهه من ربه الف الوجود الينظر الي
نفسه ابدا بل الي ربه كما اف الماهية التنظر الي ربها ابدا بل الي نفسها ك اما شرطه
فهو اف تنصف رب الن حين تنظر بدليل الحكمة انت تحاكم رب فهو يحاكم
الي فؤادؾ كما قاؿ سيد الوصيين التحيط به االكهاـ بل تجلي لها بها ك بها امتنع منها
ك اليها حاكمها فرب يخاصم عندؾ فزف بالقسطاس المستقيم ذل خير ك احسن
تأكيال ك تقف عند بيان ك تبين ك تبيين علي قوله تعالي ك التقف ما ليس ل به
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ا

علم اف السمع ك البصر ك الفؤاد كل اكلئ كاف عنه مسّ ݘّّّو ٰل ك تنظر في تل
االحواؿ كلها بعينه تعالي ال بعين لقوله تعالي ك التمش في االرض مرحا ان
لنتخرؽ االرض ك لنتبلغ الجباؿ طوال فهذا نمط دليل الحكمة.
ك اما دليل الموعظة الحسنة فهو الػة لعلػم الطريقػة ك تهػذيب االخػالؽ ك علػم
اليقين ك التقوي ك اف كانت هذق العلوـ تستفاد من غيرق ك لكن بػدكف مالحظػة هػذا
الدليل التقف علي اليقين النه اقل ما قسم ا﵀ بين العباد ك مسػتندق القلػب ك النقػل ك
شرطه انصاؼ عقل بمعني اف التظلمه ما يستحقه ك ما يريد من من الحػق ك مثالػه
قوله تعالي قل ارأيتم اف كاف من عند ا﵀ ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاؽ
بعيد ك قوله تعالي قل ارأيتم اف كاف من عند ا﵀ ثم كفرتم به ك شهد شاهد مػن
بنياسرائيل علي مثلػه فػامن ك اسػتكبرتم اف ا﵀ اليهػدي القػوـ الظػالمين ك كقػوؿ
الصادؽ

لعبدالكريم بن ابيالعوجاء حين انكر علي الطائفين بالبيت الحػراـ قػاؿ مػا

معناق اف كاف االمر كما تقولوف ك ليس كما تقولوف فانتم ك هم سواء ك اف كاف االمر كما
يقولوف ك هو كما يقولوف فقد نجوا ك هلكتم فهذا نمط دليل الموعظة الحسنة.
ك اما دليل المجادلة بالتي هي احسن فهو الة لعلػم الشػريعة ك مسػتندق العلػم ك
النقل ك شرطه انصاؼ الخصم ك اال لمتكن المجادلة بالتي هي احسن ك هػو مثػل مػا
قررق اهل المنطق من المقدمات ك كيفية الدليل ك ما ذكػرق اهػل االصػوؿ ك غيػرهم
من االدلة ك كيفية االستدالؿ علي نحو اليكوف فيه انكار حق ك اف كاف من خصػم
المبطل في مطلبه ك ال استدالؿ بباطل علي حق ك ال علي ابطاؿ باطل ك اليحتاج هػذا
الي تمثيل الف الكتب مشحونة بػه بػل التكػاد تجػد غيػرق اال نػادرا ك ذلػ لضػعف
المستدلين ك المستدؿ لهم ك عليهم ك لكن التففل عن اخذ حظ مػن دليػل الموعظػة
الحسنة فانه بشرطه طريق السالمة ك الراحة في الدنيا ك النجاة فػي اآلخػرة ك هػذا اذا
لمتنل دليل الحكمة ك اال فخذق ك كن من الشاكرين فلػيس كراء عبػاداف قريػة ك ا﵀
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فانت لو حفظت حدكد هذا الكالـ ك عرفت الة اسػتنباط كػل مػراـ ك احطػت
خبرا بشركط كل مقاـ لنجوت عن المجادلػة بػالتي هػي اسػوء اف شػاء ا﵀ فػاف مػن
اسباب المجادلة بالتي هي اسوء اف تنظر في كل مطلب بفير مشعرق ك تسػتدؿ عليػه
بفير دليله اك ترد علي المستدؿ بدليله بفير دليله اك بنحػو دليلػه لكػن ال علػي النحػو
المقرر في ذل المقاـ ففي جميع هذق االحواؿ تكوف مجادال بالتي هػي اسػوء غيػر
عارؼ بالمراد ك ال مهتد الي سبيل الرشاد ك علي ا﵀ االعتماد.
ك اعلػػم فذلكػػة اف االنسػػاف اذا حكػػي فعليػػه الصػػحة ك اف ادعػػي فعليػػه الحجػػة
الواضحة فمعها اليجوز الجػداؿ ك بفيرهػا الينبفػي المقػاؿ ك شػرح ذلػ اف المػراد
بالصحة الصحة في النقل بػاف يكػوف صػادقا فػي ركايتػه ثػم مػا كػاف مػن عيػب فػي
المطلب فعلي المحكيعنه ال عليه ك اف كاف الينبفي لالنساف اف يػركي كلمػا سػمع
فال كل ما يعلم يقاؿ ك ال كل ما يقاؿ حاف كقته ك ال كل ما حاف كقته حضر اهله فالبػد
من مالحظة حاؿ المستمعين فاف كاف يجوز عندهم تل الركاية فليرك ك اال فاف كاف
فيها ضرر علي نفسه اك علي المركي عنه اك علي ساير اخوانه فاليركين بالجملػة اف
الذي علي اذا حكيت الصحة ك اذا ادعيت فعليػ الحجػة الواضػحة ك ال حجػة فػي
الدنيا اال في قػوؿ ا﵀ الحػق ك يكشػف عنػه ضػركرة العقػالء اك ضػركرة المليػين اك
ضركرة االسالـ اك ضركرة المػذهب فهػذق الضػركرات االربػع هػي حجػة ا﵀ فػي
عصرنا علي متعلقاتها ك علي لوازـ تل المتعلقات اك ما يتفرع عليها اك ما يرجع اليهػا
اذا كانت الزمة اك متفرعة اك راجعة اليها بالضركرة ك اما الكتاب فهػو حجػة اذا كػاف
معناق ضػركريا ك كػذا السػنة فانػ اف تعػديت الضػركري جػاء االخػتالؼ ك ذهػب
الحجية اللهم اال اف يقػاـ علػي شػيء منهػا حجػة ضػركرية فيؤخػذ بهػا ك اف لمتكػن
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بنفسها ضركرية ك اف حجة ا﵀ هي الحجة الواضحة ك ﵀ الحجة البالفة فلػيس الحػد
من القائلين بطرؼ من طرفي االختالؼ حجػة علػي اآلخػر اال بالضػركري قػاؿ ا﵀
تعالي ك اف تنازعتم في شيء فردكق الي ا﵀ ك الرسوؿ فػالرد الػي ا﵀ الػرد الػي
كتابه المستجمع علي تأكيله ك الرد الي السنة السػنة الجامعػة غيػر المختلػف فيهػا ال
غير نعم اذا قامت الحجة الضركرية علي جػواز االخػذ بشػيء يجػب االخػذ بػه ك اف
لميكن ذل الشيء ضركريا ففيه الحجة فاف ادعيت مسئلة ك اقمت عليه الحجة مػن
احد الضركريات االربعة كجب علي خصم التسليم كائنة ما كانت ك اف لمتقم فال
حجة ل عليػه ك يجػوز لػه مخالفتػ اذ ال حجػة لػ عليػه ك التحتػاج الػي جػداؿ ك
خصومة ك اف لميكن ل برهاف علػي مػدعاؾ بخصوصػه ك لػ برهػاف علػي طاعػة
رجل اك موافقة امر ينظر ثانيا في صحة الركاية عن ذل الرجل اك في الموافقػة فػاف
صحت كجب القبوؿ بال منازعة ك اال فال حجة ل ك الاجوز ل المخاصمة مػن غيػر
برهاف فاف ا﵀ قد ذـ قوما يجادلوف من غير علػم ك ال هػدي ك ال كتػاب منيػر فايػاؾ ك
اياها ك علي ما ذكرنا بطل التنازع ك جػاء االتفػاؽ ك التوافػق ك اف ا﵀ عزكجػل كضػع
الحكم لرفع التنازع ك قاؿ كضع الميزاف اف التطفوا في الميزاف ك قػاؿ اطيعػوا
ا﵀ ك اطيعوا الر سوؿ ك اكلي االمر منكم ك قػاؿ ك لػو ردكق الػي الرسػوؿ ك الػي
اكلي االمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمع الحاكم بالحق اليجوز الجداؿ
ك انما القوؿ قوؿ مػن يوافقػه الحػاكم ك الحػاكم اليػوـ هػو الضػركرات االربػع ك اف
غركما الشيطاف ك تنازعتما في كوف ما يدعي من الضػركريات فػذل مػن تفريػرق ك
نزغه فالتطيعاهما فاف االمور الضركرية بديهية ك التحتاج الػي نػزاع فمػا يمكػن اف
يشتبه االمر فيه فليس بضركري ك ما ليس بضركري فليس بحجة عامة ك لست بنبػي
مطاع يجب اف تطاع في كل ما تقوؿ فالتتوقع اف تطاع بال حجة ك ال حجة اال مػا كػاف
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من ا﵀ علي يقين عاـ ك تبين من ذل انػه ال حاجػة الػي الجػداؿ فػي كػل حػاؿ فمػع
الحجة المسل مة فال جداؿ ك بال حجة فال مقاؿ ك الحػوؿ ك ال قػوة اال بػا﵀ المتعػاؿ ك
فيما ذكرنا كفايػة حػذرا عػن الكػالؿ ك لمػا كصػل الكػالـ الػي هنػا رأيػت اف اقطػع
التحرير لهذا المجلد لما طاؿ بي المقاؿ مع كثرة االشفاؿ ك حدكث عزـ علي سفػػر
فقد ختم علي هذا المقاـ مصنفه ك كاتبه كريم بن ابرهيم
لخمس بقين من الجمادي االكلي من شهور سنة
ست ك سبعين من المائة الثالثةعشرة
حامدا مصليا مستففرا
تمػػػت
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