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﴿ق﴾

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 الثالث من كتاب
طريقالنجاة في علم الطريقة ك قد تم الباب الثالث مػن ابػواب الاتػاب فػي المجلػد
الثاني علي ما شاء ا﵀ ك اشػرع انف بحػوؿ ا﵀ ك قوتػه فػي البػاب الرابػ مػن ابػواب
الاتاب فاقوؿ:

الباب الرابع

من ابواب الكتاب فی الحلم و فيه مقدمة و فصول

المقدمة
فی بيان حقيقة الحلم و فيه مقاصد

االول :اعلم اف الحلػم لػػة الصػح ك التػتر ك االنػاة ك العقػر ك رزانتػه ك ػدق
التحه ك هو خحة العقر علي ما في المعيار كلان ػدق التػحه اذا كػاف بمعنػي رزانػة
العقر ك اما اذا كاف بمعني الصح فضدق االنتقاـ ك اذا كاف بمعني التتر فضدق الهتك
ك اذا كاف بمعني االناة فضدق التترع ك اذا كػاف بمعنػي العقػر فضػدق الجهػر ك لعػر
معناق الظػاهر المتبػادر رزانػة العقػر فػاف فػي نػديث جنػود العقػر ك ا ػدادق قػاؿ
ابوعبدا﵀

الحلم دق التحه ك الصح

ػدق االنتقػاـ ك التػ دة ػدها التتػرع

فيظهر من هذا الخبر الشريف اف المعني المتبادر الشاي من الحلم هػو رزانػة العقػر
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فاف التحه خحته ك علي اي ناؿ يلزمها الصح ك التتر ك االناة فانها مػن فػركع العقػر
الاامر ك شعبه ك ذلك انه اذا كاف االنتاف عاقل كاف له استعلء علي من ليس بعاقػر
مثله ك كاف متنزها عن الختايس ك الرذائر متحليا بالحضائر عالما بلوازـ كػر مرتبػة
كريم النحس جلير القدر فليتارع الي االنتقاـ عمن اساء اليه بمقتضي دناءة رتبتػه
عالما باف االنتقاـ من لوازـ تتاكي الرتبة ك هو متتعر علػي مػا سػواق فيصػح عمػن
اساء اليه تارما ك يػمػ

عػن اسػاءته لتنػزق سػانته عػن التضػرر بهػا ك يتػتر علػي

االدنين عيوبهم ك اليهتك نجبهم ك كذا ياوف العاقر عالما بعػدـ الحػوات متيقنػا اف
من دخر عرصة الوجود اليخرج عنها ك انه كما بدأكم تعودكف ك ما يعمله العػاملوف
يحضر يوـ القيمة ك يلزمهم كما قاؿ تعالي ك كر انتاف الزمناق طائرق في عنقه ك
اف من يعمر مثقاؿ ذرة خيرا يرق ك من يعمر مثقاؿ ذرة شػرا يػرق فػيعلم اف كػر انػد
ملزـ به مأخوذ بعمله فليعجر ك اليتارع في الماافاة ك ينشأ من ذلك االناة ك الت دة
كما في الدعاء في صحة ا﵀ ذي انػاة اليعجػر ك فػي اخػر ك انمػا يعجػر مػن يخػاؼ
الحوت فالتأني في االمور ك عدـ المبػادرة يػورث لػه العلػم باالصػل ك قػدكثر فػي
االخبار ك كلمات االكابر االبرار قرف العلم بالحلم فعن اميرالمػ منين فػي علمػات
الم ػ من يمػػزج الحلػػم بػػالعلم ك العقػػر بالصػػبر ك عػػن ابيعبػػدا﵀
رسوؿا﵀

قػػاؿ ق ػػاؿ

نعم كزير االيماف العلم ك نعم كزير العلم الحلم ك نعػم كزيػر الحلػم

الرفق ك نعم كزير الرفق الصػبر ك عػن ابيعبػدا﵀

اطلبػوا العلػم ك تزينػوا معػه

بالحلم ك الوقار ك تو ا عوا لمن تعلمونه العلم ك توا ػعوا لمػن طلبػتم منػه العلػم ك
التاونوا علماء جبارين فيذهب باطلام بحقام ك عن ابيالحتن الر ا

اف من

علمات الحقه الحلم ك الصمت الي غير ذلك من االخبار المتاثرة ك لمار من كشف
عن سر ذلك من العلماء.
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ك سر ذلك اف للنتاف مقامين مقاـ طبيعة ك هوية ك مقاـ ركح ك هو من امػر ا﵀
ك اية ا﵀ ،في القدسييا ادـ ركنك من ركنػي ك طبيعتػك علػي خػلؼ كينػونتي
كمرادي بالركح هنا الػنحس الناطقػة القدسػية التػي هػي ايػة ا﵀ ك عنوانػه ك مػرادي
بالطبيعة القابلية الحيوانية ك النباتية ك الجمادية التػي هػي م لحػة مػن الطبػاي االربػ
المتضادة فحػي عرصػة الطبػاي ياػوف بػين االشػياء تعػاد ك تضػاد الف تاثػر االشػياء
باختلفها في الام ك الايف فمن غلب عليه النار يضاد من غلب عليه الماء ك يعاديػه
ك ينافيه ك يتنافر منه ك بالعاس ك من غلب عليه الهواء يضاد من غلب عليػه التػراب ك
يعاديه ك ينافيه ك بالعاس فلجر ذلك ياوف دار الطباي دار التعػادي ك التضػاد فػاف
ت الف شيئاف من جهة تخالحا من جهات ك تعاديهم تعػاد طبيعػي مػن غيػر ركيػة ك اف
ت الحوا في جهة يوماما ت الحوا بالطب من غير ركية ك هو قوله تعػالي ك اف كثيرا من
الخلطاء ليبػي بعضهم علي بع

اال الذين امنوا ك ذلك انه قد اكجد ا﵀ في الذين

امنوا ركح االيماف ك النحس الناطقة القدسية اية الواند جرشأنه ك هي فػوؽ الطبػاي
ك الػالب عليها جهة الرب ك ال تعادي بين الم منين ك ال تنػافر انمػا الم منػوف اخػوة
كاذكركا اذ كنتم اعداء اي في الطباي فأل ف بين قلوبام فاصػبحتم بنعمتػه اخوانػا
بايجاد ركح االيماف فيام ك كنتم علي شحا نحرة من النار فانقذكم منها علي اف ا﵀
خلق الم من من نورق ك صبػه في رنمته فالم من اخو الم من البيه ك امه ابوق النور
ك امه الرنمة فالذين هم في عرصة الطباي ك التضاد اذا نصلوا العلػم ينصػبع علمهػم
في طبايعهم ك يجري مجري طبايعهم فيعادي صانب العلم المصبوغ بالصحراء مػثل
صانب العلم المصبوغ بالبلػم ك يحاسدق ك يتابر عليه ك يتطاكؿ عليػه ك يخاصػمه ك
يجادله ك يتاب ه ك يشاتمه ك يأنف عن االخذ عنه ك الرجوع اليه فيما يجهػر كهاػذا ك
بالعاس ك كذا صانب العلم المصبوغ بالدـ بالنتػبة الػي صػانب العلػم المصػبوغ
﴿﴾3

بالتوداء فلجر ذلك ياوف بػين هػذا النػوع مػن العلمػاء غايػة اللجػاج ك التعػادي ك
التخاصم ك التخاذؿ ك التجادؿ ك التحاسد ك التاحير ك التبري ك التنافر ك هم بمقتضػي
قوله تعالي بر هم ا ر صاركا اسوء في كر عيب من الجهاؿ ك هم انتػن نػاال
من العلماء باثير ك لذلك قاؿ الصادؽ

يػحر للجاهر سػبعوف ذنبػا قبػر اف يػحػر

للعالم ذنب فه الء هم العلماء التوء الذين قد مر ذمهم في باب العلم ك انمػا يماػن
ه الء طلب العلم النهم خلقوا الجر االيماف ك االنتانية فهػم متػتعدكف مػن نيػث
القابلية للػتعلم فيتعلمػوف كلاػن ينصػبع العلػم فػي طبػايعهم فيصػير كانػد الطبػاي
فليثمر العلم لهم ثمرا ك اليحدث لهم خوفا من ا﵀ ك ال خضوعا الجر انػه لهػم علػم
طبيعي غير ناصر لهم عن شعور ألمتتم قوله تعالي لهم قلوب اليحقهوف بهػا ك
لهم اذاف اليتمعوف بها ك لهم اعين اليبصركف بها كر ذلك يعني به الحق ك اال فهم
يحقهوف ك يتمعوف ك يبصركف بمقتضي الحيوانية الناطقة.
ك اما النحس الناطقة القدسية االنتانية االيمانيػة فانهػا اذا كملػت ك نصػر لهػا
العلػم فعلمهػا يثمػر لهػا ثمػر الخػػوؼ ك الهػرب مػن المعاصػي ك الرجػاء ك اليقػػين ك
مشاهدة الحضر ك المعرفة ك المحبة ك ايثار المحبوب علي ما سواق ك يورث له التودد
م اخوانه ك الحلم الذي هو الصح ك التارـ عن اهر الطباي ك التتر عليهم ك الت دة
ك االناة في نقهم لعدـ المضػادة بينػه ك بيػنهم فػذلك العلػم هػو مقػارف مػ الحلػم ك
ملزـ له فهو العلم الذي زانه الحلم ك ذلك هو قوؿ اميرالم منين

الياوف التحه

ك الػرة في قلب العالم فهذا العالم هو العالم الم من العامر بعلمه ال العػالم الطبيعػي
الذي ال عقر له فالعلماء الطبيعيوف سحهاؤ اخحاء العقػوؿ ك امػا العلمػاء الصػمدانيوف
فهم علماء نلماء كادكا من الحامة اف ياونوا انبياء فاكلئك الػذين كرد فػي شػأنهم
ذلك الحضر الجزير الذي سػمعته فػي بػاب العلػم ك منػه فضػر العػالم علػي العابػد
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كحضر القمر علي ساير النجوـ ليلػة البػدر ك اف العلمػاء كرثػة االنبيػاء اف االنبيػاء
لميورثوا دينارا ك ال درهما كلان كرثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ كافر انتهي،
فمن علمات العلم االيماني اف ي ثر له التأثيرات التي ذكرناها نتي يتػعد بعلمػه ك
ياوف مقركنا بالحلم ك الورع ك التقوي ك ساير الصػحات الحميػدة بالجملػة هػذا هػو
سر اقتراف العلم بالحلم.
ك له ايضا كجه ظاهر ك هػو اف العػالم البػد ك اف ياػوف فػي عػالم الطبػاي نػار
المزاج اذ العلم اليحصر اال من نرارة لطيحػة نافػذة فػي االعمػاؽ ك لػه تأكيػر قولػه
تعالي يرف ا﵀ الذين امنوا منام ك الذين اكتوا العلم فاذا كاف نار المزاج كاف ذا
ندة ك عجلة ك طيش ك خرؽ ك تهور ك تابر ك استعلء ك غضػب ك جػداؿ ك سػحك ك
سب ك امثاؿ ذلك ك اما الحلم فلياوف اال من البركدة ك اليبوسػة ك يعينهػا الرطوبػة ك
منها التحمر ك الصبر ك الرفق ك البشاشة ك اللينة ك مزاجه ػد مػزاج العلػم فػاذا قػرف
العلم بالحلم اعتدؿ ك زاف كر انخر ك اذا كاف العلم بػل نلػم لمياػن لػه موقػ فػي
القلوب ك الي ثر فيها م تلك الصػحات الرديػة ك اليقػرب انػد منػه ك اليقػدر علػي
التعلم منه ك يذهب ياعا ك انما خلػق العػالم لهدايػة النػاس ك تعلػيمهم ك تقػريبهم ك
الناس متنحركف عن تلك الصحات اللزمة للعلم لوال الحلم فلجر ذلك اليزين العلم
شيء مثر الحلم فافهم قاؿ ا﵀ تعالي لو كنت فظا غليظالقلب النحضوا من نولك
فاعف عنهم ك استػحر لهم انية كلنختم هذا المقصد بػذكر نػديث شػريف ك اف
كاف طويل فحي الاافي عن ابيعبدا﵀

قاؿ طلبة العلم ثلثة فاعرفهم باعيانهم ك

صحاتهم صنف يطلبه للجهر ك المراء ك صنف يطلبه للسػتطالة ك الختػر ك صػنف
يطلبه للحقه ك العقر فصانب الجهر ك المراء موذ ممار متعرض للمقاؿ فػي انديػة
الرجاؿ بتذاكر العلم ك صحة الحلم قد تتربر بالخ شوع ك تخلي من الورع فدؽ ا﵀
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من هذا خيشومه ك قط به نيزكمه ك صػانب االسػتطالة ك الختػر ذك خػب ك ملػق
يتتطير علي مثله من اشباهه ك يتوا

للغنياء من دكنه فهػو لحلػوائهم ها ػم ك

لدينه ناطم فاعمي ا﵀ علي هذا خبرق ك قط من اثار العلماء اثرق ك صانب الحقه ك
العقر ذك كأبة ك نزف ك سهر قد تحنك في برنته ك قاـ اللير في نندسػه يعمػر ك
يخشي كجل داعيا مشحقا مقبل علي شأنه عارفا باهػر زمانػه متتونشػا مػن اكثػق
اخوانه فشد ا﵀ من هذا اركانه ك اعطاق يوـ القيمة امانه انتهي فهذا االخير هو الذي
قد تعلم نحته الناطقة القدسية ك هي التػتعلم ك التعلػم ك التعمػر اال ﵀ ك امػا االكالف
فهم اهر الطبيعة ك المار ك الخدع ك التعادي فل نلم الكلئك ك اف نلمػوا يومػا فهػو
مار ك خديعة ك سيحضحهم ا﵀ تعالي بعلمة اخري ك اال فل نلم لهم ك هم اهر بػي
ك عدكاف نعوذ با﵀ ك اعلم اف من الطباي االرض ك التػوداء ك هػي تػورث الػبلدة ك
الجمود ك ليس اهلها متتعدين لتحصير العلم نعم هم اهر نحظ لما انطب فػي نجػر
طبيعتهم بعد جد جهيد ك منها البلػم ك هو بليد ناس اليتتعد لشيء ك منها الػدـ ك هػو
متتعد للشهوات ك االهواء قلير الححظ ك اف كاف متتعدا لشيء مػن العلػم ك انتػن
من ال طبعين المتقدمين ك منهػا الصػحراء ك هػي متػتعدة للعلػم ك الػػوص ك النحػوذ ك
الدقة ك شق الشعر ك الححػظ كلاػن لهػا نػزؽ ك طػيش ك خػرؽ ك عجلػة ك تتػارع ك
تخاصم ك تحاسد ك ظلم ك غشم ك هتك ك جداؿ فقلما يخلو العالم الطبيعػي مػن هػذق
الصحات فمن مزج بعلمه الوقار ك الحلم ك الرفق ك الت دة ك االناة ك التوادد ك الارـ ك
العدؿ ك التتر ك العحة فذلك الذي ليس علمه من الطباي بر علمه مػن ركح االيمػاف
المتتعلي عليها الخارج عن ندكدها فيتتعمر الصحراء في العلم ك الدـ في التودد ك
التارـ ك البلػم في اللين ك الرفق ك التوداء فػي الحلػم ك الصػبر ك الوقػار ك التػاوف
كهاذا فذلك العالم كػر العػالم فبػه فتشػبثوا ك بعػركة كاليتػه فتمتػاوا فػافهم فقػد
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اناشف الػماـ عن كجه المراـ ببركة ائمة االناـ عليهم صلوات ا﵀ العلـ.

الثاا ی :اعلم اف الحلم كمػا قػدمنا فػي اكؿ الاتػاب هػو قػوة مػن قػوي الػنحس

كالذكر ك الحار ك العلم ك متتقرق القبضة التي في االنتاف من فلك زنر فانػه فلػك
العاقلة ك الحلم هػو رزانػة العقػر ك كقػارق ك اناتػه ك ت دتػه ك سػاونه فهػو اي الحلػم
متتقرق تلك القبضة فاذا تجلي ياء النحس الوندانية التػي هػي ايػة الػرب الوانػد
علي فلك الزهػرة ك المػريا انػدثت فيهمػا ذكػرا ك اذا اشػرقت علػي فلػك عطػارد
اندثت فيه فارا ك اذا اشرقت علي فلك المشتري انػدثت فيػه علمػا ك اذا اشػرقت
علي فلك زنر اندثت فيه نلما ك اذا اشرقت في فلك الشمس انػدثت فيػه نباهػة
كما اف الركح الحيوانية الواندية بالنتبة اذا اشرقت علي العين اندثت فيها ابصػارا
ك اذا اشرقت علي االذف اندثت فيها سمعا كهاذا ساير الحواس ك امػانحس الػركح
في عالمهػا فوانػدة دراكػة مطلقػة ك يقػاؿ فيهػا مػن اجػر ذلػك االشػراؽ فػي تلػك
الحواس انها اي اف الركح بصيرة سػميعة شػامة ذائقػة المتػة ك يتػدارؾ ذلػك بانهػا
بصيرة بالها سميعة بالها ال اف ذلك الار له بع

بر يراد به التعبير عن كمالها فػي

كندتها ك قياـ الحواس باشراقها ك كذلك ناؿ النحس الناطقة بر هي اعظم ك اعظػم
ك اشد توندا فهي الذاكرة الحاػورة العليمػة الحليمػة النبيهػة ذاكػرة بالهػا فاػورة
بالها كهاذا اال اف هذق القوي تظهر منها في افػلؾ بػدف االنتػاف فهػي نليمػة فػي
فلك زنر ياوف في بدف االنتػاف ك هػي عاقلتػه ك كػذلك االمػر فػي جميػ اخلقهػا ك
صحاتها فهي تػضػب فػي الصػحراء ك تحػب فػي الػدـ ك تشػهو فػي الػبلػم ك تخػاؼ فػي
التوداء كهاذا ساير خصالها فجميعها فػي مراتػب القابليػة ك هػي فػي عالمهػا كانديػة
بالنتبة كندة قد كصف ا﵀ نحته لها بها اذ من عرؼ نحته عرؼ ربه ك انت لو راجعػت
الي نحتك لوجدتها كندانية ليس فيها تاثر اجزاء ك الصحات ك ال افعػاؿ ك انمػا تحصػر
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لها في مظاهر قوابلها ك هذا اصر لو نحظته الهتديت به الي كثير من المتائر.

الثالث :اعلم اف الحلم كما عرفت هو رزانة العقػر فهػو فػرع العقػر ك اذا رزف

العقر ك كمر تحرع منه فركع ك تشعب منه خيرات كثيرة اذ هي من لوازـ الرزانػة ك
لذا اختارق االئمة

قرينا للعلم ك قرنوق به ك مدنوا العلم ك اهلػه بمقارنتػه ك فػي

الزيارة في صحتهم ك خزاف العلم ك منتهي الحلم ك في نديث ابيعبدا﵀
زينالعابدين
عليا

عن الحتين

عػن

نيث قاؿ للعتار انشدكم با﵀ هر تعلموف اف

كاف اكلهم اسلما ك اعلمهم علما ك اعظمهم نلما ك انه كلي كر م من ك

م منة قالوا اللهم نعم ك في نديث هماـ قػاؿ

فػي صػحة المػ من كثيػر علمػه

عظيم نلمه.
فاما الصحات التي تتشعب من الحلم فتعرؼ مما ذكرق النبي
الكي بن يهودا من نواري عيتي

لشػمعوف بػن

نين سأله عن العقر الي اف قػاؿ

فتشػعب

من العقر الحلم ك من الحلم العلم ك من العلػم الرشػد ك مػن الرشػد العحػاؼ ك مػن
العحاؼ الصيانة ك من الصيانة الحياء ك من الحياء الرزانة ك من الرزانة المداكمة علي
الخير ك من المداكمة علي الخير كراهة الشر ك من كراهة الشر طاعة الناص فهذق
عشرة اص ناؼ مػن انػواع الخيػر ك لاػر كانػد مػن هػذق العشػرة االصػناؼ انػواع
فاما الحلم فمنه ركوب الجمير ك صحبة االبرار ك رف من الضعة ك رف مػن
الختاسة ك تشهي الخير ك تقرب صانبه من معالي الػدرجات ك العحػو ك المهػر ك
المعركؼ ك الصمت فهذا ما تشعب للعاقر بحلمػه ك امـا العلػم فيتشػعب منػه
الػني ك اف كاف فقيرا ك الجود ك اف كاف بخيل ك المهابة ك اف كاف هينا ك التلمة ك اف
كاف سقيما ك القرب ك اف كاف قصػيا ك الحيػاء ك اف كػاف صػلحا ك الرفعػة ك اف كػاف
ك يعا ك الشرؼ ك اف كاف رذال ك الحامة ك الحظوة فهذا ما يتشعب للعاقر بعلمػه
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فطوبي لمن عقر ك علػم ك امـا الرشػد فيتشػعب منػه التػداد ك الهػدي ك البػر ك
التقوي ك المنالة ك القصد ك االقتصاد ك الثػواب ك الاػرـ ك المعرفػة بػدين ا﵀ فهػذا مػا
اصاب العاقر بالرشد فطوبي ( لهم خؿ) لمن اقاـ علي منهػاج الطريػق ك امــا
العحاؼ فيتشعب منه الر ا ك االسػتاانة ك الحػظ ك الرانػة ك التحقػد ك الخشػوع ك
التذكر ك التحار ك الجود ك التخا فهذا مػا يتشػعب للعاقػر بعحافػه ك ر ػي بػا﵀ ك
بقتمه ك امـا الصيانة فيتشعب منها الصلح ك التوا ػ ك الػورع ك االنابػة ك
الحهم ك االدب ك االنتاف ك التحبب ك الخير ك اجتناب الشر فهذا ما اصػاب العاقػر
بالصيانة فطوبي لمن اكرمه موالق بالصيانة ك امـا الحياء فيتشعب منه اللين ك
الرأفة ك المراقبة ﵀ فػي التػر ك العلنيػة ك التػلمة ك اجتنػاب الشػر ك البشاشػة ك
التمانة ك الظحر ك نتن الثناء علي المرء في الناس فهذا ما اصاب العاقر بالحيػاء
فطوبي لمن قبر نصيحة ا﵀ ك خاؼ فضػيحته ك امـا الرزانػة فيتشػعب منهػا
اللطف ك الحزـ ك اداء االمانة ك ترؾ الخيانػة ك صػدؽ اللتػاف ك تحصػين الحػرج ك
استصلح الماؿ ك االستعداد للعدك ك النهي عن المنار ك ترؾ التحه فهذا ما اصاب
العاقر بالرزانة فطوبي لمن توقر ك لمن لم تان له خحة ك ال جاهلية ك عحا ك صح ك
امـا الم داكمة علي الخير فيتشعب منه ترؾ الحػوانش ك البعػد مػن الطػيش ك
التحرج ك اليقين ك نب النجاة ك طاعة الرنمن ك تعظيم البرهاف ك اجتناب الشيطاف
ك االجابة للعدؿ ك قوؿ الحق فهذا ما اصاب العاقر بمداكمة الخير فطوبي لمن ذكر
ما امامه ك ذكر قيامه ك اعتبر بالحناء ك امـا كرا هية الشر فيتشعب منه الوقار ك
الصدؽ ك النصر ك الصبر ك االستقامة علي المنهاج ك المداكمة علي الرشاد ك االيماف
با﵀ ك التوفر ك االخلص ك ترؾ ما اليعنيه ك المحافظة علي ما ينحعه فهذا ما اصػاب
العاقػػر بالاراهػػة للشػػر فطػػوبي لمػػن اقػػاـ الحػػق ﵀ ك تمتػػك بعػػري سػػبير ا﵀ ك
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امـا طاعة الناص فيتشعب منها الزيػادة فػي العقػر ك كمػاؿ اللػب ك محمػدة
العواقب ك النجاة من اللوـ ك القبوؿ ك المودة ك االسراج ك االنصػاؼ ك التقػدـ فػي
االمور ك القوة علي طاعة ا﵀ فطوبي لمن سلم من مصارع الهوي فهذق الخصاؿ كلها
تشعبت من العقر الحديث.
اما قوله

فتشعب من العقر الحلم فؤلف من عقر ارتح درجتػه علػي جميػ

من سواق النه اكؿ ما خلق ا﵀ فيتارـ عن الجهػاؿ ك اصػحاب الطبػاي ك مجػادلتهم ك
مخاصمتهم ك االنتقاـ منهم ك يختار االنتن ك االفضر ك يعلم اف مػا ينالػه بالصػح ك
االناة اليناله بػيرق لقوؿ ابيعبدا﵀

كحي بالحلم ناصرا ك ألف جميػ النػاس نصػار

الحليم ك الئموف للتحيه البذي الحانش ك لقوؿ النبي

مااعز ا﵀ بجهر قط ك الاذؿ

بحلم قط ك ألنه من صحات ا﵀ الػحور الحليم ك لما في التأني من تبصر العواقب.
ك قوله

ك من الحلم العلم فؤلف بالحلم ك الت دة يػتمان االنتػاف مػن النظػر ك

الحار في العواقب ك تبصر مواطئه ك ألف العلماء يتنحركف من التحاهة ك يقلػوف التػحيه
ك يحرمونه من علومهم ك يمن ا﵀ فيو ه من التحيه فليجعله مودع اسػرارق ك علومػه
لعدـ بطه ك نحظه ك خرقه ك نزقه ك النه يطػػي اف راق اسػتػني ك يترتػب علػي تعليمػه
المحاسد فمن كاف نليما كاف قابل لجمي ذلك متتعدا متحمل للعلوـ ك االسرار.
ك قوله

ك من العلم الرشد فالرشد الصلح ك هو خػلؼ الػػي ك الضػلؿ ك

اصابة الصواب ك االهتداء كما فػي المعيػار ك مػن البػين اف بػالعلم يهتػدي الػي كػر
صواب ك صلح ك لوال العلم لمااهتدي اند الي صواب ابدا.
ك قوله

ك من الرشد العحاؼ فالعحاؼ هو االمتناع عن محارـ ا﵀ ك ال شػك

انه يحصر بالرشػد ك االهتػداء الػي الخيػر ك الشػر ك الخطػاء ك الصػواب ك الحػراـ ك
الحلؿ فما لميرشد االنتاف الي الشر لميقدر علي التعحف عنه.
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ك قوله

ك من العحاؼ الصيانة فهي الححظ فمن عف عػن المحرمػات فقػد

صاف نحته عما يضرها ك عما يهلاها ك عما يذل ها في الدنيا ك انخرة فاف ا﵀ جركعز
مامن العباد من شيء اال ك هو ار به في الدنيا ك انخرة فمػن عػف عنهػا فقػد صػاف
عر ه في الدنيا ك انخرة ك ماله ك اهله ك كلدق ك جمي ما خوله ا﵀.
ك قوله

ك من الصيانة الحياء فؤلف من صػاف عر ػه ك اهلػه ك كلػدق ك تعػود

ذلك لميتتأنس بالخل ك االنتزاع الي القباي بر ينزكي عنها جميعػا ك االنػزكاء هػو
الحياء فمن صاف نحته فقد زكاها ك االنتاف يتتحيي عما اليعتادق فػاذا نصػر العػادة
بترؾ الشر نصر الحياء عن فعله ك اذا اكثر من الشر ذهب الحياء.
ك قوله

ك من الحياء الرزانة فذلك ألف من نيي من ا﵀ فلميخل عندق ستر

الطاعة من نحته ك نيي من الرسوؿ ك الحجج

فلميخػالحهم ك لميعصػهم ك نيػي

من الناس فانزكي عن كر قبي فهو من ارزف الناس ك اكقرهم ك اجلهم ك اعظمهػم ك
ذلك اف ما امر ا﵀ به ك نهي عنه هي من مقتضػيات مشػيته الثابتػة الدائمػة التػاكنة ك
هي مطابقة م صحاته فمن كافقها فهو ارزف الناس ك اكقرهم ك اكثرهم تأنيا ك تثبتػا ك
ت دة ك ياوف كالجبر التحركه العواصف ك التزيلػه القواصػف النػه اصػله ثابػت ك
فرعه في التماء فلينزعج بار داع ك اليتب كر نػاعق ك اليتزلػزؿ فػي كػر فتنػة ك
اليخاؼ من كر داهية ك اليضطرب فػي الحقػر ك المػرض ك الػبلء ك المصػيبة ك هػو
كاثق بربه متوكر عليه ك يتتحيي من ربه اف ينزعج بشيء من ذلػك فػي نضػورق ك
هو نافظه ك كاليه ك ناصرق ك رزاقه ك شافيه ك ربه.
ك قوله

ك من الرزانة المداكمة علي الخير فاف الرزين مديم ما اشتػر بػه ك

ليس به خحة ك تنقر بر هو ثابت ك فعر الطاعات خير ك تػرؾ المعاصػي ايضػا خيػر ك
هو رزين ثابت علي الخير فيديمها.
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ك قوله

ك من المداكمة علي الخير كراهة الشر فلجر اف من عمر بػالخير

زمانا ك ذاؽ نلكته ك رأي سلمته ك عرؼ محاسنه ك شاهد اثػارق كػرق الشػر ك قػلق
البتة كما يارق المرارة من كاف ذائقته مشػولة بالحلكة.
ك قوله

ك من كراهة الشر طاعة الناص فاف من ذاؽ نلكة الدرياؽ ك كرق

التم ك عرؼ كخامة عاقبته ك انب نحظ نحته اطاع من اخبرق بالتم في طعامه ك لػو
نصر له الظن من كلمه ابقاء علي نحته ك خوفا عليها منه ك كر من اليطيػ الناصػ
اما اف يظنه كاذبا اك اليبالي بشر يخبرق ك المحركض صدؽ الناصػ فمػن كػرق الشػر
اطاع الناص الصادؽ المحالة بابي هو

من عالم بحقايق االمور هػاد الػي الحػق ك

الي صراط متتقيم.
ك اماقوله

فاما الحلم فمنه ركوب الجمير اي ارتااب الجمير م التحهاء

ك المجاملة معهم ك هي اللين م الناس فالحليم يركػب الجميػر اي يليػن التػحهاء ك
صحبة االبرار النهم يصانبوف الحلماء دكف التحهاء ك رفػ مػن الضػعة ك رفػ مػن
الختاسة لما فيه من العزة ك الترف عن مقاـ االرذاؿ ك التنزق عػن الخػرؽ ك التػحاهة
كتشهي الخير لما مر من اف الرزانة يتشعب منه المداكمة علي الخير ك من داكـ علي
شيء استأنته ك تشهاق ك تقرب صانبه من معالي الدرجات لرفعة شأنه عند النػاس
ك نبهم له ك نصػرتهم لػه ك بػضػهم لمػن جهػر عليػه ك العحػو ك المهػر ك هػو ظػاهر
كالمعركؼ اي يعاشر الناس بما يعرفونه ك يتانوف لػه ك يعرفونػه مػن الحػق ك هػو
ظاهر ك الصمت اي عن جواب التحيه ك الرد عليه ك عند التلقػي ممػن فوقػه علمػا اك
غيرق فليتحه عليه نتي يحوزق منه.
ك اما قوله

ك اما العلم فيتشعب منه الػني ك اف كاف فقيرا النه يتتػني بعلمه

عن الدنيا ك ما فيها ك يجد منه لذة ك قوة يػحر معهما عن كر طعاـ ك شػراب فليبػالي
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ك اليعتني بشيء من الدنيا اف كاف علمه لػير الدنيا ك الجود ك اف كاف بخػيل اي فػي
اصر طبعه فانه اف كجد ما هو اشرؼ اليبالي بما هو ارذؿ السيما اف كجدق مانعا عػن
نير االشرؼ ك المهابة ك اف كاف هينا الستعلء نحته علي نحػوس الجهػاؿ ك اتصػافه
بصحة ا﵀ ك انتياج الناس اليه ك التلمة ك اف كاف سقيما فانه يعرؼ الضار من الناف
ك يمشي بحامة اؿمحمد

ك فيها سلمة الدنيا ك انخرة فيص بدنػه ك القػرب ك

اف كػاف قصػػيا اي يقػرب مػػن كػر انػػد ك مػن ا﵀ ك مػػن رسػله ك نججػػه

ك مػػن

الم منين ك اف كاف غير ذي رنم ك بعيدا في النتب ك بعيدا قبر العلم فيقرب بػالعلم
اليهم ك يقربونه منهم ك الحياء ك اف كاف صلحا فالصػلف هػو مػن يػتالم بمػا يارهػه
صانبه فمن علم يحصر له الحيػاء مػن الػتالم بمػا يقػب ك اف كػاف فػي طبعػه صػلحا
خبيثالقوؿ ك الرفعة ك اف كاف ك يعا لقوله تعالي يرف ا﵀ الػذين امنػوا مػنام ك
الذين اكتوا العلم درجات كيف ال ك العلماء نااـ ا﵀ في الخلق ك كرثة االنبيػاء ك
مرج الخلق ك انمركف الناهوف ك خلحػاؤ ا﵀ ك خلحػاء رسػوله ك خلحػاء نججػه
كالشرؼ ك اف كاف رذال فينتي ا﵀ الناس نتبه فعين جمي الناس مادة الػي علمػه ك
نتبه غافلوف عن نتبه ك الحامة فهػي ظػاهرة ك الحظػوة بالحػاء المهملػة ك الظػاء
المعجمة ك هي الرفعة ك المنزلة ك الشػرؼ عنػد النػاس ك تحيػتهم لػه ك جميػ ذلػك
بالنتبة الي العلماء في ند الاماؿ.
ك اماقوله

ك اما الرشد فيتشعب منه التداد ك هو الصواب من القوؿ ك الحعر

ك الهدي اي الداللة علي الحق ك البر ك التقوي ك هو ظػاهر ك امػا قولػه

كالمنالػة

فيحتمر فيه التحريف ك لعلهػا كانػت ك التألػه بمعنػي التنتػك ك التعبػد ك هػو يليػم
الرشد ك يتشعب منه ك اما المنالة فلاعرفها ك اماقوله

ك القصد ك االقتصاد فالحرؽ

بينهما اف القصد هػو العػدؿ ك عػدـ الجػور ك بمعنػي االعتمػاد ك االقتصػاد هػو عػدـ
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االفراط ك كلهما تابعاف للرشد يتشعباف منه ك اماقوله

ك الثواب ك الاػرـ فلعػر

المراد اف الراشد يثيب من انتن اليه ك يجزيه ماافاة النتانه ك ي يدق الاػرـ بعػدق
ك يحتمر التحريف ك اماقوله
ك اماقوله

ك المعرفة بدين ا﵀ فهو كا

.

ك العحاؼ فيتشعب منه الر ا فاف ذا العحاؼ عن الحراـ ك الشبهة

ير ي بما قتم ا﵀ له فليحوـ نولهما ك االستاانة لعدـ تطاكلػه علػي مػن سػواق ك
عدـ طػيانه بجم ماؿ ك اكر الحػلؿ يرقػق القلػب ك يػورث الخضػوع ك التػذلر ﵀
سبحانه ك لمن هو اقدـ عليه في الدين البتة ك الحظ ك الرانة اي النصيب من الػرزؽ
في الدنيا ك انخرة فاف من عف عن الحراـ ك تورع يحت ا﵀ عليه من الحػلؿ ابػواب
الرزؽ ك من عف بطنػه ك فرجػه اسػتراح مػن عنائهمػا ك دكاعيهمػا فػي الػدنيا ك مػن
مقتضيات شهواتهما في انخرة ك التحقد ك هو الطلب بعد الػيبة ك لعر المراد منػه اف
صانب العحة يحصر له الحراغ ك يتمان من تحقػد نػاالت نحتػه بعػد غحلتػه عنهػا ك
اعرا ػها ك امرا ػها اك يتحقػد دينػػه ك معرفػة الحػلؿ ك الحػػراـ اك يتحقػد نقيقػة مػػا
يتتعمله خوؼ الوقوع في الحراـ ك الخشػوع ك هػو الزـ اكػر الحػلؿ فػاف التهتػك
يورث القتوة ك التػذكر ك التحاػر لحراغػه ك تمانػه ك لنػور اكػر الحػلؿ ك صػحائه
كالجود ك التخاء ك لعر الحرؽ بينهما اف الجود هو بذؿ المػاؿ فيمػا نػدب ا﵀ اليػه ك
التخاء هو بذؿ النحس في ر اء ا﵀ اك هو مػن سػخا فػلف اذا سػان نركتػه ك لعلػه
انتب فانه بالعحة يتان عن كثير من نركاته في جم الماؿ ك علي اي ناؿ هما من
لوازـ العحة فاف من عالج نحته نتي اعر ػت عػن الحػراـ ك جمػ المػاؿ ك الػدنيا ك
عف عن الشبهات يصير غير محب لجمػ المػاؿ ك يتػخو نحتػه بػه لطلبػه ك العحػة
نقيقة اس الجود ك التخا ك العحيف عن الحراـ اليمن الخمػس ك الزكػوة فػاف مػاؿ
الحقراء ك التادة عليه نراـ ك من بذؿ ما افترض ا﵀ عليه فهو من اجود الناس.
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ك اماقوله

ك اما الصيانة فيتشعب منها الصلح فاف من صاف نحته عما كػرق

ا﵀ لمتحتد ك نصر لها الصػلح ك التوا ػ ﵀ ك رسػوله ك نججػه
التوا

فػاف اعظػم

االنقياد المر انمر ك نهي الناهي ك اجتناب ما يارهه ك الورع ك هو التقوي ك

اجتناب المحارـ ك صانب الصيانة يحصر له الورع المحالة ك االنابة ك هي التوبػة ك
الرجوع الي ا﵀ فاف ا﵀ مانهي اال عما يبعد منه ك صانب الصيانة عن المحارـ ينوب
الػي ا﵀ ك يرجػ اليػه ك يتقػرب منػه ك الحهػػم فػاف مػن صػاف نحتػه عػن المحرمػػات
المادرة للقلب المظلمة له استنار قلبه ك ذكا نواسه البتة ك ازداد فهمػه فػاف الػبلدة
عن الحق من ارتااب المحرمات ك االدب اذ كر االدب في اجتناب مػا نرمػه ا﵀ ك
كرهه بالنتػبة اليػه ك الػي رسػوله ك الػي نججػه

ك الػي اكليػائهم ك االنتػاف ك

التحبػب ك الخيػر فػاف مػن لميتػ يحتػػن ك مػن لميرتاػب مػن ا﵀ ك مػن رسػػله ك
نججه

ك الم منين ما يارهونه يحبونه ك من لميصدر منه الشر صدر منه الخيػر

ك اجتناب الشر فاف من صاف نحته عن المحرمات اجتنب الشركر.
ك اما قوله

ك اما الحياء فيتشعب منه اللين ك الرأفة فاف من نيي من ا﵀ ك من

خلقه ك لميرتاب المناهي الف جانبه للخلق ك رؤؼ بهم ك المراقبة ﵀ فاف من نيي
من ا﵀ ك علم انه رقيبػه لمينتػه ك راقبػه دائمػا ك التػلمة ك اجتنػاب الشػر فػاف مػن
استحيي من ا﵀ ترؾ ما يارهه فتلم من مقتضيات المناهي ك ترؾ الشركر كالبشاشة
ك التمانة فاف الحيي يتتحيي عن العبوس في كجه الخلق ك يلطػف فػي المتػألة ك
يبذؿ في العتر ك اليتر النه يتتحيي من من التائلين ك االعتذار اليهم ك ممن بذؿ مػاء
كجهه له اف اليعطيه ما سأؿ ك الظحر فاف من نيي من ارتااب انثاـ يظحر بخير الدنيا ك
انخػػرة ك نتػػن الثنػػاء اذ هػػو الزـ الحيػػاء مػػن اتيػػاف القبػػاي ك التػػيئات ك الخصػػاؿ
المذكورة تتعة ك لعله

جعر المراقبة في التر ك العلنية خصلتين.
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ك اماقوله

ك اما الرزانة فيتشعب منه اللطف فػذلك اف الػرزين غيػر النػزؽ

المتأني في االمور يتمان من اللطف ك هو الرفق ك الدنو ك العلم بالػدقايق ك الخحايػا
بخلؼ النػزؽ الخحيػف المتػتعجر ك الحػزـ ك هػو االخػذ بالثقػة ك ػبط االمػر ك
االتقاف ك هو الزـ الرزانة ك النزؽ اليمانه ذلك ك اداء االمانة ك ترؾ الخيانػة فانهمػا
يصدراف ممن له نزـ ك كذا صدؽ اللتاف فاف الاذب قوؿ اسحه الخلق ك ارذلهػم ك
كذا تحصين الحرج ك اما استصلح الماؿ فهو من التأني ك اللطف ك كػذا االسػتعداد
للعدك من اللطف ك الحزـ ك اما النهػي عػن المناػر ك لعػر المػراد نهػي الػنحس عػن
الهوي اك نهي االهر ك الولد لئليظهر منهم ما يخالف الرزانة اك هو عػاـ فػاف النػزؽ
المتتعجر اليتم منه اند ك ليس لالمه كق ك اما الػرزين الوقػور العظػيم الػنحس
فيتتمعوف له قهرا فهو يتمان من النهي عن المنار ك ترؾ التحه ظاهر فاف التحه هو
خحة العقر ك هي د الرزانة.
ك اماقوله

ك اما المداك مة علي الخير فيتشعب منه ترؾ الحػوانش ك البعػد

من الطيش ك هو الخحة ك ذلك ظاهر ك التحرج ك هو ترؾ االثم ك اليقين ألف بمداكمة
الخير يتتنير القلب ك يذهب رجز الشيطاف ك الوساكس ك الريب ك النجوي فيحصػر
له اليقين ك نب النجاة ك طاعة الرنمن ظاهراف ك تعظيم البرهاف هو الرسوؿ من ا﵀
ك الاتاب المنزؿ ك سنة الرسوؿ ك اخبار الحجج ك العقر التليم المػوزكف فالمػداكـ
علي الخير هو منقاد البرهاف اينما قادق يذهب ك اليخالف ما دؿ عليه البرهاف القػاط
من ا﵀ ك اجتناب الشيطاف اي الداعي الػي خػلؼ البرهػاف الحػق ك انمػر بػالمنار
الناهي عن المعركؼ ك مخالحة الرنمن ك االجابػة للعػدؿ ك قػوؿ الحػق ظػاهراف ك
يمان رف القوؿ ك خحضه.
ك اماقوله

ك اما كراهية الشر فيتشعب منه الوقار الي اخر فظاهر فاف ا داد
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الخصاؿ المذكورة كلها شر ك التوفر رعي الحرمات ك ما اليعنيه اي اليهمه.
ك اماقوله

ك اما طاعة الناص فيتشعب منها الزيادة في العقر ك كماؿ اللب

فانه يضم عقله ك لبه الي عقله ك لبه ك محمدة العواقب ك النجػاة مػن اللػوـ فظػاهراف
كالقبوؿ اي عندا﵀ فيقبله ك يقبر اعماله ك قبوؿ الخلق له لحتن اعماله ككذا المودة
ك اما االسراج فاف لميان مصححا فهو تحتين الوجه ك تبهيجه اي يحتن الوجه عنػد
الناس ك ياوف نير الوجه عندهم ك لعله تصحيف االسترانة اك االنشراح ك االنصاؼ
ك هو المعاملة بالعدؿ م الخلق ك التقدـ في االمور الف من عمر بقوؿ الناص الحػق
يتقدـ علي الناس في جمي االمور ك القوة علي الطاعة العانػة قػوة نحػس الناصػ ك
ذلك مجرب مشهود اف االستاد الناص اذا امر بامر ياوف اكق فػي الػنحس ك ياػوف
االنتاف اشد مواظبة عليه من اف يتخير بنحته لنحته شيئا ك ذكػرت الحػديث بطولػه
م االشارة الي بع

بياناته لاثرة محصوله ك كر هذق الخصاؿ يتشػعب مػن الحلػم

كما عرفت ك هو يتشعب من العقر ك العقر اصر كر خير.

الراباع :اعلم اف اصر الحلم هو صحة ا﵀ جرجلله كما قاؿ ك كػاف ا﵀ عليمػا

نليما ك قاؿ انه كاف نليمػا غحػورا ك هػو بمعنػي االنػاة فانػه جػركعػز ذك انػاة
اليعجر ك يداري عبدق برفػق لعلػه يتػذكر اك يخشػي ك مػن نلمػه تقليبػه عبػدق فػي
المرض ك الصحة ك الخوؼ ك االمن ك الجػوع ك الشػب ك الحقػر ك الػنػي ك التػنق

ك

التوفر ك امثاؿ ذلك نتي ينزجر عن الدنيا ك ينزعج عػن مقتضػيات الطبػاي ك يتوجػه
اليه ك يشتاؽ الي لقائه ك هو معني قوله في القدسػي مػاترددت فػي شػيء انػا فاعلػه
كترددي في قب

ركح عبدي الم من يارق الموت ك اكرق متاءته فالما يظهر منه

المير الي الدنيا ك زخارفها يشدد عليه نتي ينزجر فاذا خاؼ عليػه اليػأس ك القنػوط
ارخي باله ك اسبر عليه نواله نتي اذا خاؼ منه الطػياف ك الػحلة عنه سلب عنه بع
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نعيمه كهاذا يتردد معه نتي يعالجه ك يصل باله ك يوجهه اليه ك يعرفه فناء الػدنيا ك
بقاء انخرة ك يشوقه الي لقائه ك هذا من نلمه سبحانه بعبدق الم من ك كذا هو نليم
بالعصاة فليعاجلهم بالعقوبة فانما يعجػر مػن يخػاؼ الحػوت فػيمهلهم نتػي ينػالوا
نصيبهم من الاتاب ك يدركوا ثواب بع

اعمالهم الحتنة ثم ي اخذهم بما كتػبت

ايديهم ك بعصيانهم بالجملة اف ا﵀ هو الحليم ك كصف نحته بذلك فػي كتابػه ك قػاؿ
ك ا﵀ غحور نليم

ك ا﵀ غني نليم ثم كصف به انبياءق

ألكاق نليم ك قاؿ فبشرناق بػلـ نليم ك كصف نبيه

ك قاؿ اف ابرهيم
بما يجم ذلك ك غيرق

نيث قاؿ انك لعلي خلق عظيم ك قاؿ لو كنت فظا غلػيظالقلػب النحضػوا مػن
نولػػك فػػاعف عػػنهم ك اسػػتػحر لهػػم ك كصػػف المتقػػين مػػن عبػػادق بػػذلك فقػػاؿ
ك سارعوا الي مػحرة من ربام ك جنة عر ها التموات ك االرض اعدت للمتقين
الذين ينحقوف اموالهم في التراء ك الضراء ك الاا ظمين الػيظ ك العافين عن النػاس
كا﵀ يحب المحتنين فتمي الااظمين العافين الذين هم الحلماء محتنين ك اخبر
بحبه لهم فمن اتصف بصحة الحلم ك عامر النػاس بػالحلم فقػد صػار مظهػر اسػم ا﵀
الحليم ك مراة نبيه الاريم ك ناؿ بذلك المقاـ العظػيم ك ملػك زمػاـ تلػك الخيػرات ك
الخصاؿ التي عرفتها ك صار كامل فهو اصر كر خير بعػد العقػر ك سػنا كػر نتػن
فلجر ذلك ذكر اميرالم منين

انه من خػواص االنتػانية هػذا ك الحلػم هػو مػن

خواص االنتاف النه الػذي يعحػو بعػد القػدرة ك يصػبر علػي الماػركق ك امػا الػنحس
الحيوانية فاف كانت سبعية فهي بالطب محترسة اليتعها الحلم ك الرفق ك التأني النهػا
مقهورة في الطباي ك كما اليت النار الحلم عن االنراؽ ك الرفق ك العحػو فلتحػرؽ
كذلك التب اليتعه العحو ك الصػح ك االغمػاض ك االنػاة ك اف كانػت بهيمػة فعػدـ
انتقامها ليس مػن بػاب التػأني ك العحػو فانمػا طباعهػا عػدـ الم اخػذة كمػا الي اخػذ
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الحجر من يشتمه اك يتي اليه ك ليس ذلك من نلمه ك تأنيه في االمػور فػالحلم بعػد
القػدرة علػػي االنتقػػاـ ك االنػػاة بعػد القػػدرة علػػي العجلػػة ك العحػو بعػػد القػػدرة علػػي
الم اخذة من صحات االنتاف المتتعلي علي الطباي غير المقيد بشيء منهػا فلجػر
ذلك اخبر

باف الحلم من قوي النحس الناطقة القدسية هذا ك هػو اكؿ كلػد يتولػد

من العقر ك يصير اصر ساير الصحات الحميدة فافهم.
فصا ::في ذكر بع

االخبار الواردة في فضر الحلم فحي الاافي بتػندق عػن

محمد بن عبيدا﵀ قاؿ سمعت الر ا

يقوؿ الياوف الرجر عابػدا نتػي ياػوف

نليما ك اف الرجر كاف اذا تعبد في بنياسرائير لميعد عابدا نتي يصمت قبر ذلك
عشر سنين ك عن ابينمزة قاؿ الم من خلط علمػه بػالحلم يجلػس لػيعلم ك ينطػق
ليحهم اليحدث امانة االصدقاء ك الياتم شهادته االعداء ك اليحعر شػيئا مػن الحػق
رياء ك اليتركه نياء اف زكي خاؼ مما يقولوف ك استػحر ا﵀ مما اليعلموف اليػػرق
قوؿ من جهله ك يخشي انصاء ما قد عمله ك عن زرارة عن ابيجعحر
علي بن الحتين
جػػابر عػػن ابيجعحػػر
رسوؿا﵀

قػاؿ كػاف

يقوؿ انه ليعجبني الرجر اف يدركه نلمه عنػد غضػبه ك عػن
قػػاؿ اف ا﵀ عزكجػػر يحػػب الحيػػي الحلػػيم ك قػػاؿ ق ػػاؿ

مااعز ا﵀ بجهر قط ك الاذؿ بحلم قط ك عن ابيعبػدا﵀

كحي بالحلم ناصرا ك قاؿ اذا لمتان نليما فتحل م ك عنه

انػه قػاؿ

قاؿ اذا كق بين رجلين

منازعة نزؿ ملااف ف يقوالف للتحيه منهما قلت ك قلت ك انت اهر لما قلت ستجزي
بما قلت ك يقوالف للحليم منهما صبرت ك نلمت سيػحر ا﵀ لك اف اتممت ذلك قاؿ
فاف رد الحليم عليه ارتح الملااف ك عن نح
ناجة فابطأ فخرج ابوعبدا﵀

قاؿ بعث ابوعبدا﵀

غلما له في

علي اثرق لما ابطأ فوجدق نائما فجلػس عنػد رأسػه

يركنه نتي انتبه فلما انتبه قاؿ له ابوعبدا﵀
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يا فلف كا﵀ ما ذلك لك تناـ اللير ك

النهار لك اللير ك لنا منك النهار ك من مجموعةالوراـ عن علي

اكؿ عوض الحليم

من نلمه اف الناس كلهم اعوانه ك في مصباح الشريعة عن الصادؽ

الحلم سراج

ا﵀ يتتضي به صانبه الي جػوارق ك الياػوف نليمػا اال الم يػد بػانوار المعرفػة ك
التونيد ك الحلم يدكر علي خمتة اكجه اف ياوف عزيزا فيذؿ اك ياوف صادقا فيتهم
اك يدعو الي الحق فيتتخف به اك اف ي ذي بل جرـ اك اف يطالب بالحق فخالحوق فيه
فاذا اتيت كل منها نقه فقد اصب ت ك قابر التحيه باالعراض عنػه ك تػرؾ الجػواب
يان الناس انصارؾ ألف من جاكب التحيه فاأنه قد ك
رسوؿا﵀

الحطب علػي النػار قػاؿ

مثر الم من مثر االرض منافعهم منها ك اذاهػم عليهػا ك مػن اليصػبر

علي جحاء الخلق اليصر الي ر ي ا﵀ الف ر اء ا﵀ تعالي مشوب بجحاء الخلػق ك
ناػػي اف رجػػل قػػاؿ للننػػف بػػن قػػيس ايػػاؾ اعنػػي قػػاؿ ك انػػا عنػػك انلػػم قػػاؿ
رسوؿا﵀

بعثت للحلم مركزا ك للعلم معدنا ك للصبر متانا ك في الوسائر بتندق

عن ابن ابييعحور عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف شيعة علي كانوا خمػ

البطػوف ذبػر

الشحاق اهر رأفة ك علم ك نلم يعرفوف بال رهبانية فاعينوا علي ما انتم عليه بالورع ك
االجتهاد ك عنػه

الم من نليم اليجهر ك اف جهر عليه يحلم ك اليظلم ك اف ظلػم

غحػػر ك اليبخػػر ك اف بخػػر عليػػه صػػبر ك عػػن ابيعبػػدا﵀
الحتين

قػػاؿ كػػاف علػػي بػػن

يقوؿ اف المعرفة باماؿ دين المتلم تركه الالـ فيمػا اليعنيػه ك قلػة

مرائه ك نلمه ك صبرق ك نتن خلقه ك عن النبي
من نلم الي علم ك عنه

ماجم شيء الي شػيء افضػر

اف لمتان نليما فتحل م فانه قر من تشبه بقوـ اال اكشك

اف ياوف منهم ك عن التاوني عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

ثلث مػن

لميان فيه لم يتم له عمر كرع يحجزق عن معاصي ا﵀ ك خلق يػداري بػه النػاس ك
نلم يرد به جهر الجاهر ك عن الحلبي عن ابيعبدا﵀
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التتػحهوا فػاف ائمػتام

ليتوا بتحهاء ك قاؿ ابوعبدا﵀

من كافي التحيه بالتحه فقد ر ي بمثر مػا اتػي

اليه نتي انتذي مثاله ك قاؿ اميرالم منين
ك عن ابيعبدا﵀

الياوف التحه ك الػرة في قلب العالم

التحه خلق لئيم يتتطير علي من دكنه ك يخض لمن فوقه.

فص ::ك لما كاف الحلم من الصحات الاريمة العظيمة ك اصر خيرات كثيرة ك
االمر به كر التأثير ك لذلك

ما لمير االنتاف نلم الحلماء اك يتم لمي ثر فيه مح

امر الناس بمعاشرة الااملين نتي يتأثر طباعهم من طباعهم فاف الطب ماتتب من
الحعاؿ ما الياتتب من االقواؿ انببت اف اذكر شطرا من نلمهم صلوات ا﵀ عليهم
مما يتيتر لي بتهولة جمعها فاف اخبار ذلك ليتت بمذكورة في مو
ذلك ما ركاق في نليةاالبرار بتندق عن موسي بن جعحر
عن اميرالم منين

كاند فمن

عن ابيه عن ابائه

قاؿ اف يهوديا كاف له علي رسوؿا﵀

دنانير فتقا اق فقاؿ

له يا يهودي ما عندي ما اعطيك قاؿ فاني الافارقك يا محمد نتي تعطيني فقاؿ
اذا اجلس معك فجلس

نتي صلي في ذلك المو

ك العشاء انخرة ك الػداة ك كاف اصحاب رسوؿا﵀
رسوؿا﵀

الظهر ك العصر ك المػرب
يتهددكنه ك يتواعدكنه فنظر

فقاؿ ما الذي تصنعوف به فقالوا يا رسوؿا﵀ يهودي يحبتك فقاؿ

لميبعثني ربي عزكجر اف اظلم معاهدا ك ال غيرق فلما عل النهار قاؿ اليهودي
مافعلت الذي فعلت اال ألنظر الي نعتك في التورية محمد بن عبدا﵀ مولدق بماة ك
مهاجرق بطيبة ل يس بحظ ك ال غليظ ك ال سخاب ك ال متزين بالححش ك ال قوؿ الخنا
اشهد اف ال اله اال ا﵀ ك انك رسوؿا﵀ ك هذا مالي فانام بما انزؿ ا﵀ عزكجر ك
كاف اليهودي كثيرالماؿ ك عن زرارة عن ابيجعحر
باليهودية التي سمت الشاة للنبي

اف رسوؿا﵀

اتي

فقاؿ لها ما نملك علي ما صنعت فقالت قلت

اف كاف نبيا لميضرق ك اف كاف ملاا رانت الناس منه قاؿ فعحي رسوؿا﵀ عنها ك عن
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جابر بن عبدا﵀ اف النبي

نزؿ تحت شجرة فعلق بها سيحه ثم ناـ فجاء اعرابي

فاخذ التيف ك قاـ علي رأسه فاستيقظ

فقاؿ يا محمد من يعصمك انف مني قاؿ

ا﵀ تعالي فرجف ك سقط التيف من يدق ك في خبر انه بقي جالتا ك لميعاقبه
عن ابيبصير عن ابيعبدا﵀

قاؿ نزؿ رسوؿا﵀

ك

في غزاة ذاترقاع تحت

شجرة علي شحير كاد فأقبر سير فحاؿ بينه ك بين اصحابه فراق رجر من المشركين ك
المتلموف قياـ علي شحير الوادي ينتظركف التير فقاؿ رجر من المشركين لقومه
انا اقتر محمدا فجاء فشد علي رسوؿا﵀

بالتيف ثم قاؿ من ينجيك مني يا

محمد فقاؿ ربي ك ربك فنتحه جبرئير

عن فرسه فتقط علي ظهرق فقاـ

رسوؿا﵀

فاخذ التيف ك جلس علي صدرق ك قاؿ من ينجيك مني يا غورث

فقاؿ جودؾ ك كرمك فتركه ك قاـ قاؿ كا﵀ النت خير مني ك اكرـ ك عن نريز عن
ابيعبدا﵀

قاؿ لما قدـ رسوؿا﵀

ماة يوـ افتتحها فت باب الاعبة فامر

بصور في الاعبة فطمتت ثم اخذ بعضادتي الباب فقاؿ ال اله اال ا﵀ كندق ال شريك
له صدؽ كعدق ك نصر عبدق ك هزـ االنزاب كندق ما ذا تقولوف ك ما ذا تظنوف قالوا
نظن خيرا ك نقوؿ خيرا اخ كريم ك ابن اخ كريم ك قد قدرت قاؿ فاني اقوؿ كما قاؿ
اخي يوسف ال تثريب عليام اليوـ يػحر ا﵀ لام ك هو ارنم الرانمين ك عن انس
قاؿ كنت امشي م رسوؿا﵀ ك عليه برد نجراني غليظ الحاشية فادركه اعرابي
فجذبه بردائه جذبة شديدة نتي نظرت الي صححة عنق رسوؿا﵀ قد اثرت بها
ناشية البرد من شدة جذبته قاؿ يا محمد مر لي من ماؿ ا﵀ الذي عندؾ فالتحت اليه
رسوؿا﵀ ثم حك ثم امر له بعطاء ك قد مر في الباب المتقدـ ذكر نلم
ابيعبدا﵀

عن غلمه ك عن صحواف بن جماؿ قاؿ كق بين ابيعبدا﵀ ك بين

عبدا﵀ بن الحتن كلـ نتي كق الضو اء بينهم ك اجتم الناس فافترقا عشيتهما
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بذلك ك غدكت في ناجة فاذا بابيعبدا﵀

علي باب عبدا﵀ بن الحتن ك هو

يقوؿ يا جارية قولي البيمحمد قاؿ فخرج فقاؿ يا باعبدا﵀ ما بار بك قاؿ اني
تلوت من كتاب ا﵀ عزكجر البارنة اية فاقلقتني قاؿ قوؿ ا﵀ عزكجر ذكرق
الذين يصلوف ما امر ا﵀ به اف يوصر ك يخشوف ربهم ك يخافوف سوء الحتاب
فقاؿ صدقت لاأني لماقرأ هذق انية من كتاب ا﵀ قط فاعتنقا ك بايا كفيه اف رجل
من كلد عمر بن الخطاب كاف بالمدينة يوذي اباالحتن موسي
يشتم عليا

قاؿ له بع

ك يتبه اذا راق ك

جلتائه يوما دعنا نقتر هذا الحاجر فنهاهم عنه اشد نهي ك

زجرهم اشد زجر ك سأؿ عن العمري فذكر انه يزرع بنانية من نواني المدينة
فركب فوجدق في زرعه فدخر المزرعة بحمارق فصاح به العمري اال التوط
زرعنا فتوطاق ابوالحتن

بالحمار نتي كصر اليه فنزؿ ك جلس عندق ك باسطه ك

اناه ك قاؿ له كم غرمت في زرعك هذا فقاؿ مائة دينار قاؿ ككم ترجو
افتصيب فيه قاؿ لتت اعلم الػيب قاؿ انما قلت كم ترجو افنجيبك فيه قاؿ ارجو
فيه مائتي دينار فاخرج له ابوالحتن صرة فيها ثلثمائة دينار ك قاؿ هذا زرعك علي
ناله ك ا﵀ يرزقك فيه ما ترجو قاؿ فقاـ العمري فقبر رأسه ك سأله افيصح عن
فارطته فتبتم اليه ابوالحتن

ك انصرؼ قاؿ ك راح الي المتجد فوجد العمري

جالتا فلما نظر اليه قاؿ ا﵀ اعلم نيث يجعر رسالته قاؿ فوثب اصحابه اليه فقالوا ما
قصتك كنت تقوؿ غير هذا قاؿ فقاؿ لهم قد سمعتم ما قلت انف ك جعر يدعو
البيالحتن

فخاصموق ك خاصمهم فلما رج ابوالحتن الي دارق قاؿ لحاشيته

الذين سألوق في قتر العمري ايما كاف خيرا ما اردتم اك ما اردت انني اصلحت امرق
بالمقدار الذي عرفتم ك كحيت به شرق ك عن معتب قاؿ كاف ابوالحتن موسي
في نائط له يصرـ فنظرت الي غلـ له قد اخذ كارة من تمر فرمي بها كراء الحائط
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فاتيته فاخذته ك ذهبت به اليه فقلت له جعلت فداؾ اني كجدت هذا ك هذق الاارة
فقاؿ للػلـ فلف قاؿ لبيك قاؿ أتجوع قاؿ ال يا سيدي قاؿ فتعري قاؿ ال يا سيدي قاؿ
فؤلي شيء اخذت هذا قاؿ اشتهيت ذلك قاؿ اذهب فهي لك ك قاؿ خلوا عنه ك في
البحار متندا انه كقف علي علي بن الحتين

رجر من اهر بيته فاسمعه ك شتمه

فلميالمه فلما انصرؼ قاؿ لجلتائه لقد سمعتم ما قاؿ هذا الرجر ك انا انب اف
تبلػوا معي اليه نتي تتمعوا مني فقالوا له نحعر ك لقد كنا نحب اف تقوؿ له ك تقوؿ
فاخذ عليه ك مشي ك هو يقوؿ ك الااظمين الػيظ ك العافين عن الناس ك ا﵀ يحب
المحتنين فعلمنا انه اليقوؿ له شيئا قاؿ فخرج نتي اتي منزؿ الرجر فصرخ به
فقاؿ قولوا له هذا علي بن الحتين قاؿ فخرج الينا متوسما للشر ك هو اليشك انه انما
جاء ماافئا له علي بع

ما كاف له منه فقاؿ له علي بن الحتين يا اخي انك كنت قد

كقحت علي انحا ك قلت ك قلت فاف كنت قلت ما في فاستػحر ا﵀ منه ك اف كنت
قلت ما ليس في فػحر ا﵀ لك قاؿ فقبر الرجر بين عينيه ك قاؿ بر قلت فيك ما ليس
فيك ك انا انق به ك ركي انه جعلت جارية لعلي بن الحتين

تتاب الماء عليه ك

هو يتو أ للصلوة فتقط االبريق من يد الجارية علي كجهه فشجه فرف علي بن
الحتين

رأسه اليها فقالت الجارية اف ا﵀ عزكجر يقوؿ الااظمين الػيظ

فقاؿ لها قد كظمت غيظي قالت ك العافين عن الناس قاؿ لها قد عحي ا﵀ عنك
قالت ك ا﵀ يحب المحتنين قاؿ اذهبي فانت نرة ك عن معوية بن عمار عن
ابيعبدا﵀

قاؿ كاف بالمدينة رجر بطاؿ يضحك الناس منه فقاؿ قد اعياني هذا

الرجر اف ا حاه يعني علي بن الحتين

قاؿ فمر علي

ك خلحه مولياف له

قاؿ فجاء الرجر نتي انتزع رداءق من رقبته ثم مضي فلميلتحت اليه

فاتبعوق ك

اخذكا الرداء منه فجاءكا به فطرنوق عليه فقاؿ لهم من هذا فقالوا هذا رجر بطاؿ
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يضحك اهر المدينة فقاؿ قولوا له اف ﵀ يوما يختر فيه المبطلوف كاركي انه شتم
بعضهم زينالعابدين

فقصدق غلمانه فقاؿ دعوق فاف ما خحي منا اكثر مما قاؿ ثم

قاؿ له ألك ناجة يا رجر فاستحيي الرجر فاعطاق ثوبه ك امر له بالف درهم
فانصرؼ الرجر صارخا يقوؿ اشهد انك ابن رسوؿا﵀ ك شتمه اخر فقاؿ يا فتي اف
بين ايدينا عقبة ك ـ ݘــودا فاف جزت منها فلابالي بما تقوؿ ك اف اتحير فيها فانا شر مما
تقوؿ ك سب ه

رجر فتات عنه فقاؿ اياؾ اعني فقاؿ

ك عنك اغضي ك ركي اف

مولي لعلي بن الحتين يتولي عمارة يعة له فجاء ليطلعها فاصاب فيها فتادا ك
تضييعا كثيرا غا ه من ذلك ما رأي ك غمه فقرع المولي بتوط كاف في يدق ك ندـ
علي ذلك فلما انصرؼ الي منزله ارسر في طلب المولي فاتاق فوجدق عاريا ك
التوط بين يديه فظن انه يريد عقوبته فاشتد خوفه فاخذ علي بن الحتين التوط ك
مد يدق اليه ك قاؿ يا هذا قد كاف مني اليك ما لميتقدـ مني مثله ك كانت هحوة ك زلة
فدكنك التوط ك اقت

مني فقاؿ المولي يا موالي كا﵀ اف ظننت اال انك تريد

عقوبتي ك انا استحق للعقوبة فايف اقت

منك قاؿ كيحك اقت

قاؿ معاذ ا﵀ انت

في نر ك سعة فارر ذلك عليه مرارا ك المولي كر ذلك يتعاظم قوله ك يحلله فلما
لميرق يقت
انتهي

قاؿ له اما اذا ابيت فالضيعة صدقة عليك ك اعطاق اياها كاركي انه
الي قوـ يػتابونه فوقف عليهم فقاؿ لهم اف كنتم صادقين فػحر ا﵀ لي ك

اف كنتم كاذبين فػحر ا﵀ لام ك ركي انه كاف عندق قوـ ا ياؼ فاستعجر خادما له
بشواء كاف في التنور فاقبر به الخادـ مترعا فتقط التحود منه علي رأس بني لعلي
بن الحتين

تحت الدرجة فاصاب رأسه فقتله فقاؿ علي للػلـ ك قد تحير الػلـ

ك ا طرب انت نر فانك لمتتعمدق ك اخذ في جهاز ابنه ك دفنه ك عن ابيجعحر
قاؿ اف ابي رب غلما له قرعة كاندة بتوط ك كاف بعثه في ناجة فابطأ عليه
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فباي الػلـ ك قاؿ يا علي بن الحتين تبعثني في ناجتك ثم تضربني قاؿ فباي ابي
ك قاؿ يا بني اذهب الي قبر رسوؿا﵀ ك صر ركعتين ثم قر اللهم اغحر لعلي بن
الحتين

خطيئته يوـ الدين ثم قاؿ للػلـ اذهب فانت نر لوجه ا﵀ قاؿ

ابوبصير فقلت جعلت فداؾ كاف العتق كحارة الضرب فتات ك ركي انه اذنب
غلـ لعلي بن الحتين

ذنبا استحق به العقوبة فاخذ له التوط ك قاؿ قر للذين

امنوا يػحركا للذين اليرجوف اياـ ا﵀ فقاؿ الػلـ ك ما انا كذلك اني الرجو رنمة
ا﵀ ك اخاؼ عذابه فالقي التوط ك قاؿ انت عتيق ك ركي انه دعا علي بن الحتين
عبدا له فلميجبه مرات فقاؿ له ما منعك من جوابي قاؿ امنت عقوبتك فقاؿ ام
فانت نر لوجه ا﵀ ك عن الصادؽ
رسوؿا﵀

قاؿ جاء الي النبي

سائر يتأله فقاؿ

هر من اند عندق سلف فقاـ رجر من االنصار من بنيالجبلي فقاؿ

عندي يا رسوؿا﵀ قاؿ فاعط هذا التائر اربعة اكساؽ تمر قاؿ فاعطاق قاؿ ثم جاء
االنصاري بعد الي النبي

يتقا اق فقاؿ ياوف اف شاء ا﵀ ثم عاد اليه فقاؿ ياوف

اف شاء ا﵀ ثم عاد اليه الثالثة فقاؿ ياوف اف شاء ا﵀ فقاؿ قد اكثرت يا رسوؿا﵀ من
قوؿ ياوف اف شاء ا﵀ فضحك رسوؿا﵀

ك قاؿ هر من رجر عندق سلف قاؿ

فقاـ رجر فقاؿ له عندي يا رسوؿا﵀ قاؿ ك كم عندؾ قاؿ ما شئت قاؿ فاعط هذا
ثمانية اكسق من تمر فقاؿ االنصاري ان ما لي اربعة يا رسوؿا﵀ قاؿ رسوؿا﵀

ك

اربعة ايضا ك ركي اف اعرابيا دخر المتجد متقلدا بتيحه فقاؿ يا محمد انك سانر
كاذب فاراد االصحاب قتله فزبرهم رسوؿا﵀

ك قاؿ يا اخا العرب من تريد قاؿ

محمدا التانر الااذب فقاؿ انا محمد ك لتت بتانر ك ال كذاب بر رسوؿا﵀ فقاؿ
االعرابي كاللت ك العزي لوال جماؿ كجهك لمؤلت سيحي منك كاللت الاكمن
نتي ي من بك هذا الضب ك رمي بضب معه فقاؿ له رسوؿا﵀
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يا ب قاؿ لبيك

يا رسوؿا﵀ فقاؿ من انا قاؿ انت رسوؿا﵀ فقاؿ االعرابي اشهد اف ال اله اال ا﵀ ك
اشهد اف محمدا رسوؿا﵀ ك عن رجر من اهر الشاـ قاؿ دخلت المدينة ك كنت
امشي يوما في بع

سااها فرأيت رجل جميل علي بػلة فتألت عنه فقالوا

الحتن بن علي فدنوت منه فقلت انت ابن علي بن ابيطالب قاؿ نعم فشتمته ك
شتمت اباق ك كاف ساكتا نتي نييت فلما تم مقالي حك فقاؿ انتبك شاميا غريبا
قلت نعم قاؿ فمر معي اف انتجت الي منزؿ انزلناؾ اك الي ماؿ ارفدناؾ اك الي
ناجة عاكناؾ فحييت منه ك دخر نبه في قلبي كفي البحار في نديث انه اتي
الحتن

رجر فقاؿ اف فلنا يق فيك فقاؿ القيتني في تعب اريد انف اف استػحر

ا﵀ لي ك له ك ركي اف غلما له

جني جناية توجب العقاب فامر به اف يضرب

فقاؿ يا موالي ك العافين عن الناس فقاؿ عحوت عنك قاؿ يا موالي ك ا﵀ يحب
المحتنين قاؿ انت نر لوجه ا﵀ ك لك عف ما كنت اعطيك الي غير ذلك من
نلمهم صلوات ا﵀ عليهم ك نتن اخلقهم ك لو اف ما في االرض من شجرة اقلـ ك
البحر يمدق من بعدق سبعة ابحر مانحدت كلمات ا﵀ فلناتف بورؽ من شجر ك
نحنة من بيدر ك صلي ا﵀ علي محمد ك اله الطاهرين.

فصا ::قد سػن لػي هنػا خػاطر اف اذكػر مطلبػا شػريحا ك سػرا لطيحػا فػي بػاب

االخلؽ ك هو اف ا﵀ سبحانه قد خلػق الػنحس الناطقػة االنتػانية ظػر ربوبيتػه ك ايػة
سلطنته ك خلق لها ملاا قد جعر فيه اسباب انداث جمي ما اكدع فيها من الاماالت
ك لوال تلك االسباب لمتقدر اف تبػرز الػي عرصػة الحعليػة مػا اكدع فيهػا مػن القػوة ك
لميودع ا﵀ ما فيها من القوي فيها اال لتاوف اية له جرشأنه في قوته ك قدرته علي مػا
يشاء ك جعر ملاها اية ملاه ك اسباب ملاها ايػة اسػباب ملاػه ك كمػا انػه جػرذكرق
يجري مقدكراته باسباب هيأها في ملاه كذلك تحعر النحس ما تشاء ممػا اكدع فيهػا
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من القدرة عليه باسباب هيأها ا﵀ في ملاها ك امرها بالطاعة في جمي تلك القػوي ك
بجمي تلك االسباب النه خلقها للطاعػة ك العبػادة ك مانهػا فػي ذلػك الملػك الجػر
العبادة ك هي تقدر اف تطي ا﵀ بجمي تلك القوي ك االدكات ك انالت فانهػا خلقػت
للعبادة اكال ك بالذات ك انما جعلها صالحة للمعصية الجر اثبػات االختيػار فلميخلػق
في ملاها شيئا من تلك االدكات ك انالت غير صال للطاعة اطاعػت بػه اك عصػت ك
ليس شيء منها في خلقه مذموما اك اذا استعمر في محلػه مػن الطاعػة مبػو ػا فمػن
تلك االسباب مناش االخلؽ ك مباديها ك البد من كجودها ك لو لمياػن كانػد منهػا
في االنتاف لااف ناقصا رديا مذموما اذ اليقدر علي الطاعة فػي تلػك الجهػة ك اف ا﵀
يحب لعبدق اف يعبدق بجمي جهات العبودية نتي يحوز بػه جميػ انػوار الربوبيػة ك
بذلك يزدادكف الناس ايمانا ك ينتقصوف فمن تلػك المبػادي مبػدأ الػضػب مػثل فلػو
لمياػن فػي االنتػاف مبػػدأ الػضػب لميقػدر االنتػاف علػػي الجهػاد فػي سػػبير ا﵀ ك
لميقدر علي النهي عن المنار ك ازالتػه ك لميقػدر علػي كراهػة اعػداء ا﵀ ك كراهػة
صحاتهم ك اخلقهم ك امثاؿ ذلك فقد خلق مبدأ الػضب الجر الػضب ك امر االنتػاف
بالعبادة به في هذق الوجوق فمن لميان فيه مبدأ الػضب يحوت عنه هذق العبػادات ك
ياوف ناقصا فايف ياوف الػضب من االخلؽ الردية ك من لميان فيه غضػب فهػو
من البهائم اك النباتات اك الجمادات ك ال كماؿ للضػأف ك الشػجر ك الحجػر فػي عػدـ
غضبها ك كذلك منها مبدأ الحرص مثل فلو لميان في االنتاف مبدأ نػرص لماقػدر
اف يحرص علي العلم ك علي العبػادة ك علػي اكثػار الخيػر ك امثػاؿ ذلػك ك منهػا مبػدأ
الجبن فمن لميان فيه مبدأ جبن اليخػاؼ مػن ا﵀ ك ال مػن رسػوله ك نججػه

ك

اليخاؼ من الهلؾ بالمعاصي ك ال من النار ك ال من اذيػة االخيػار ك غضػب الجبػار ك
منها مبدأ الشػهوة فمػن لمياػن فيػه مبػدأ الشػهوة اليػتمان مػن تشػهي الطاعػات ك
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الخيرات ك الجنة ك الحورالعين ك محبة االخيار ك صحاتهم ك اخلقهم كهاػذا ك علػي
هذق فقس ما سػواها ك المػذموـ اسػتعماؿ تلػك المبػادي ك االسػباب فػي غيػر كجػه
الطاعة ك في غير ر اء ا﵀ جرشأنه فالبخر في ا﵀ ك ﵀ علي الناصب فليقطر في
نلقه قطرة من الماء ك لػو مػات عطشػا ممػدكح ك بػذؿ المػاؿ لػه مػذموـ كهاػذا
الػضب علي كلي ا﵀ مذموـ ك اللين علي عدك ا﵀ مذموـ ك لتت اقوؿ كمػا يقػوؿ
اهر العلوـ الظػاهرة الػػافلوف عػن هػذق االسػرار اف كػر صػحة افراطػه ك تحريطػه
مذموماف ك الوسط بينهما ممدكح فافراط الػضب تهو ر ك تحريطه جػبن ك الوسػط
ممدكح ك هػو الشػجاعة ك افػراط البػذؿ مػثل تبػذير ك اسػراؼ ك تحريطػه بخػر ك
الوسط ممدكح ك هو الارـ ك التخاكة مثل ك سموا هذا الوسػط اعتػداال ك صػانبه
عادال ك انا الاعرؼ ذلك فاف تلك كلمات لم يذكر اسم ا﵀ عليها ك اقتحػوا فيهػا اثػر
الحاماء المتتػنين بحامتهم عن االنبياء فتالموا في االشياء من نيث هػي ك امػا
االنبياء فيتالموف في االشياء من نيث الرب فاقوؿ اف الػضب افراطػه ك كسػطه ك
تحريطػػه اف كانػػت لػيػػر ا﵀ فهػػي مذموم ػ ة ك اف كانػػت ﵀ ك فػػي ر ػػاء ا﵀ فهػػي
ممدكنة ك اليجوز لك اف تبػ

عدك ا﵀ قليل الجر اف الصحات افراطه ك تحريطه

مذموماف ك الوسط اعتداؿ ك اليجوز لك اف التبخر بدينك علي الشيطاف اك بمالك
علي الناصب علي اف البخر تحريط ك العادؿ ينبػي اف الياػوف محرطػا ك ال محرطػا
بر ذلػك مػن مزخرفػات الحامػاء نيػث انقطعػوا عػن الػرب جرجللػه فجميػ
الصحات يجب في الطريقة االفراط فيها اذا امػرؾ ا﵀ بػاالفراط ك التوسػط فيهػا اذا
امرؾ ا﵀ بالتوسػط ك التحػريط فيهػا اذا امػرؾ ا﵀ بػالتحريط ذلػك ك هػذق الجهػات
الثلث من اسباب الملك التي قد خلقت لطا عة النحس نتي التاػوف معػذكرة فػي
ترؾ طاعة فايف ياوف شيء منها مذموما فتدبر ك انصف.
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نعم اذا شئت اف اقوؿ بلتاف الحامػة اقػوؿ اف الػنحس خلقػت مػن نيػث هػي
متوندة مجردة عن جمي الخصوصيات ك خلػق ا﵀ لهػا هػذا البػدف مظهػرا ك مركبػا ك
ركبه من اخلط ك جعر كر خلط مبدأ صحة ك مراة خلق فاذا اشػرؽ نػور الػنحس علػي
الصحراء مثل انياها ك نركها فظهػر مػن كرائهػا الػضػب ك يقػاؿ غضػبت الػنحس ك اذا
اشرؽ علي البلػم مثل ك انياها ك نركها فظهر من كرائه الشهوة ك يقاؿ شػهيت الػنحس
ك انما مثلهما كنور الشمس ك المرايا الصحر ك الخضر ك التود ك البي

ك ظهور االنػوار

المصبوغة من كرائها ك ليس من امامها الواف فاذا كػاف فػي البػدف خلػط مػن االخػلط
غالبا ك دق مػلوبا مضمحل لميظهر نور علي صحة المػلوب ك يصدر دائما علي صحة
ك مذموـ ك اما من كاف فيه جميػ االخػلط متاافيػة صػافية امانػت

الػالب فهو ناق

النحس من الظهور من باب كر خلط ك دق فامانها الػضب كيحما امرت به في محله
ك الشهوة كيحما امرت به في محله ك الحب كيحما امرت به في محلػه ك الػبػ

كيحمػا

امرت به في محله بل اكتراث فيحصػر التوسػط للػنحس نيػث تاػوف متػتوية علػي
عرش االخلط ليس شيء منها اقرب اليها من شيء اخر ك تطي ا﵀ في كػر جهػة مػن
جهات تلك المظاهر علي ند سواء فلو مزج الصحراء ك البلػم مثل بحيث كتر الػبلػم
سورة الصحراء ك اطحاها ك كترت الصحراء سػورة الػبلػم ك جححتػه قلػيل فحصػر مػن
بينهما شيء ثالث ليس بصحراء مح
الصحراء المح

ك عن مقتضي البلػم اذ ليس في بدنه شيء منهما ك لااف دائما عػامل

بامر متوسط فيػبػ
مشوبا بالبػ

ك ال ببلػم محػ

لعجػز االنتػاف عػن مقتضػي

الناصػب قلػيل بػضػا مشػوبا بالشػهوة ك يحػب الػولي قلػيل نبػا

نعوذ با﵀ من هذا الرأي الحاسد ك القوؿ الااسد.

فتبين اف الواجب اف ياوف فيه مبادي جمي الصحات كائنة مػا كانػت بالػػة مػا
بلػت ك ينبػي للم من اف ياوف كاقحا موقف الطاعة فاف امرق الشارع باالفراط يرفػ
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الته ك يحرط ك اف امرق بالتحريط يرف التػه ك يحػرط ك اف امػرق بالتوسػط يرفػ التػه ك
يتوسط ك ليس اف الشارع امر في كر شيء بالتوسط االتري انه لميأمر بالتوسط فػي
نبه ك االخلص له ك االيماف به ك تونيدق ك تصديقه ك امثاؿ ذلك ك لميأمر بالتوسط
في محبة محمد ك اؿمحمد

ك تصديقهم ك االيماف بهػم ك طػاعتهم ك لػيس الػلػو

افراطا في محبتهم ك التقصير تحريطػا فيهػا ك اف كػاف ظػاهرا كػذلك ك اي نػب لمػن
ياذب عليا

اذ هو يدعي العبودية ك هو ياذبه ك يدعي في نقه الربوبية ك كيف

يحب عليا ك علي بريء الي ا﵀ منه ك القلوب مرتبطػة ك شػواهد كلاػن الواجػب اف
تض عليا في مو عه الذي ك عه ا﵀ فيه ك تحبه نبا ال غاية له ك ال نهاية ك ليس ذلك
بمذموـ ك سبب هلؾ البتة.
بالجملة ليس جمي ما امر الشارع به متوسطا اللهم اال ما كاف التوسط فيه خيػرا
كقوله تعالي التجعر يدؾ مػلولػة الػي عنقػك ك التبتػطها كػر البتػط ك نحػو
التجهر بصلوتك ك التخافت بها فمعني عليك بالحتنة بين التيئتين ياوف فػي
مو

طرفاق سيئة ال مطلقا ك معني خير االمور اكسطها اشرفها فاف االكسػط بمعنػي

االشػػرؼ فػػاذ لمياػػن التوسػػط ف ػي كػػر شػػيء ممػػدكنا فايػػف ياػػوف الصػػحات
المتوسطة هي المعتدلة ك صانبها هو العادؿ فالحق ما ذكرنا.
ك اف قلت كيف يػحر الار عن ذلك ك كيف تناػر ذلػك ك قػد مػؤل القػوـ منػه
كتبهم قلت:
أيعمي الناظركف عن الضياء

فهب اني اقوؿ الصػب ليػر

ك بناء اكثر المصنحين علي تقليد التلف ك ترؾ الركيػة ك التػوزين بميػزاف ا﵀
فلجر ذلك يمشي اخرهم نذك اكلهم كلان الم من اذا راج كلماتنػا تنبػه انػا فػي
ذلك علي الحق ك غر نا في هذا الحصػر اف جميػ الصػحات مخلػوؽ مػن ا﵀ خلقػه
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للطاعة ك مانه منها ك من المعصية اتمامػا للختيػار ك جميعهػا الزـ فػي المملاػة اي
مملاة بدف االنتاف ك من عدمها ناق
المعصية ك ما كرد من الذـ في بع

ك انما العيب ك النق

علي من يتتعملها فػي

الصحات فانما هو فيما اسػتعملت فػي المعاصػي

ال مػػا اسػػتعملت فػػي الطاعػػات ك مثػػر الصػػحات جميػ االعيػػاف فالػػدنيا مػػثل ليتػػت
بمذمومة ك ال ملعونة ك انما الذـ ك اللعن علي مػن يتػتعملها لػيػر ا﵀ ك المػدح لمػن
يتتعملها في ر اء ا﵀ ك طاعته فالدنيا الملعونة كر دنيا استعملت فػي معصػية ا﵀ ك
الدنيا البلغ كر دنيا استعملت في بلوغ درجات انخرة فافهم راشدا موفقا.

فص ::اعلم اف النحس االنتانية كما بينا لاونها اية ا﵀ الذي ليس كمثله شػيء

لػيس لهػػا فػػي نحتػها بػػداكات ك اعػػراض تشػاهد منهػػا بحتػػب الظػاهر ك انمػػا هػػذق
البداكات ك االعراض تعرض مركبها ك منشأها ك مبدأها النحس الحيوانية ك النباتيػة ك
الجمادية فمػن تلػك االعػراض مػا لػيس للشػعور ك االرادة فيهػا مػدخر كػالجوع ك
العطش ك امثاؿ ذلك ك اف كاف ادراكها بالشعور فانها امػور طبيعيػة تعػرض ادركتهػا
النحس اك لمتدرؾ كما اف الزرع يعطش ك ليس يدرؾ العطػش فامثػاؿ ذلػك مباديهػا
من الجمادية ك النباتية ك منهػا مػا للشػعور ك االرادة فيهػا مػدخر كالر ػا ك الػضػب
فمبدأهما من الػنحس الحيوانيػة ك لػذلك قػاؿ اميرالمػ منين

انهمػا مػن خػواص

الحيوانية ك الحواس الخمس قويها ك هي فػرع الشػعور ك االرادة فػالنحس الحيوانيػة
النهماكها في الطباي نصر لها اصباغ ك تعينات ك خواص فػاذا كػاف نحػس نيوانيػة
مشاكلة نحس اخري في الطب ك الصورة الماتتبة من الطباي تتتأنس ك تميػر الػي
مشاكلتها كما يمير الحماـ الػي الحمػاـ ك الصػقر الػي الصػقر ك تنحػر عػن مخالحتهػا
كماتنحر الشاة عن الذئب ك البقر عن االسػد ػركرة اف االشػياء تتقػوي باشػاالها ك
اندادها ك تتضعف با ػدادها كمػا تتقػوي النػار بالنػار ك تضػعف بالمػاء فػاذا مالػت
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النحس الي ما يقويها من شالها يقاؿ ر يته ك اذا تنحػرت عمػا يضػعحها يقػاؿ كرهتػه
فهي دائرة بين الر ا ك الػضب دائما فلجر ذلك قاؿ

اف مػن خواصػها الر ػا ك

الػضب اي المير ك التنحر ك المحبة ك الاراهة ك االقباؿ ك االعراض ك عبػر الحامػاء
عنهما بالشهوة ك الػضب ك اصلهما الحب ك الػبػ
الشخ

ك جميػ الخصػاؿ التػي تعػرض

ناؿ االقتراف بالػير فركع هاتين الخاصػتين ك لاػر منهمػا اف تاونػا تحػت

سلطاف االيماف مقاـ قوة ك مقاـ ػعف فالشػهوة اذا ػعحت بلػػت مقػاـ الخمػود ك
عدـ المير الي شيء ك اذا قويت بلػت مقػاـ الشػرق ك شػدة الميػر الػي المجػانس ك
الػضب اذا عف بلع مقاـ الاراهة من غير دف للمنافر ك هػو الجػبن ك اذا قػوي بلػع
مقاـ الدف بل تأمر ك هو التهور ك بين المقامين فػي كػر منهمػا مراتػب التحصػي ك
جمي الخصاؿ االقترانيػة راجعػة الػي مراتػب هػاتين الخصػلتين منحػردة ك مجتمعػة
فالتي تتعلق بمراتب القوة الشهوية فهي كحب الدنيا ك نب الػنا ك الحرص ك االكر
ك الشرب ك الجماع ك الملبس ك المراكب ك الزينة ك طلب الماؿ ك القوؿ التوء قاؿ
ا﵀ سبحانه زين للناس نب الشهوات من النتاء ك البنين ك القناطير المقنطرة من
الذهب ك الحضة ك الخير المتومة ك االنعاـ ك الحرث ك التي تتعلق بالقوة الػضبية
فهي كالخوؼ ك االمن ك الخيبة ك اليأس ك عف النحس ك قوتها ك دناءتها ك شرافتها
ك الحمية ك الػيػرة ك عػدمهما ك العجلػة ك التػ دة ك سػوء الظػن ك نتػنه ك الػضػب ك
الحلم ك كظم الػيظ ك العحو ك االنتقاـ ك الحظاظة ك الػلظة ك اللين ك الرفق ك العداكة ك
نتن الخلق ك سوئه ك التوء من القوؿ ك العجب ك الابر ك تزكية الػنحس ك الػصػب
ك كتمػػاف الحػػق ك قتػػاكة القلػػب ك امثػػاؿ ذلػػك ك التػػي تحػػدث مػػن تركيبهمػػا فهػػي
كالحتد ك االهانة ك العدكاف ك اعانة اهله ك الخذالف ك المتامحة ك مباعػدة النػاس ك
القط ك العقوؽ ك التعيير ك طلب العيب ك النمامة ك افشاء التر ك االفتاد ك الشػماتة ك
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المػػراء ك االسػػتهزاء ك الػيبػػة ك الاػػذب ك الريػػا ك النحػػاؽ ك الػػػركر ك طػػوؿ االمػػر ك
االصرار ك الػحلة ك عدـ الر ا ك الحػزف ك الاحػراف ك الجػزع ك امثػاؿ ذلػك فجميػ
الخصاؿ المذمومة راجعة الي هاتين الخاصتين اذا كانتا امرتين غالبتين علي الناطقػة
القدسية التي هي العالمة ك اما اذا كانتا مطػاكعتين للناطقػة القدسػية التػي هػي علػي
صحة الشارع الذي هػو علػي صػحة مشػية ا﵀ كانتػا نتػنتين ك مػن اسػباب الطاعػة ك
مباديها ك مناشئها ك ينبػي كجود جمي فركعها فػي الحامػة ك جريانهػا فػي موا ػ
الطاعة فاف ا﵀ سبحانه لميخلق التػموات ك االرض ك مػا بينهمػا اال بػالحق ك مػاخلق
الجن ك االنس ك ما فيهما من الخصاؿ ك القوي ك الخواص اال ليعبػدكق ك انمػا يحصػر
العصياف بو عها في غير مو عها ك اف شػئت اف تػري مػا اخترنػاق مػن اخبػار العتػرة
االطهار صلوات ا﵀ عليهم فانظر الي ما ركاق في الاافي بتندق عن االصبع بػن نباتػة
قاؿ جاء رجر الي اميرالم منين

فقاؿ يػا اميرالمػ منين اف ناسػا زعمػوا اف العبػد

اليزني ك هو م من ك اليترؽ ك هو م من ك اليشرب الخمػر ك هػو مػ من ك اليأكػر
الربوا ك هو م من ك اليتحك الدـ الحراـ ك هو م من فقد ثقر عل ي هذا ك نػرج منػه
صدري نين ازعم اف هذا العبد يصلي صلوتي ك يدعو دعائي ك ينػاكحني ك اناكحػه
ك يػػوارثني ك اكارثػػه ك قػػد خػػرج مػػن االيمػػاف الجػػر ذنػػب يتػػير اصػػابه فقػػاؿ
اميرالم منين

صدقت سمعت رسوؿا﵀

يقوؿ ك الدلير عليه كتاب ا﵀ خلق

ا﵀ عزكجر الناس علي ثلث طبقات ك انزلهم ثلث منازؿ ك ذلك قوؿ ا﵀ عزكجػر
في الاتاب اصحاب الميمنة ك اصحاب المشأمة ك التابقوف فامػا مػا ذكػر مػن امػر
التابقين ف انهم انبياء مرسلوف ك غير مرسػلين جعػر ا﵀ فػيهم خمتػة اركاح ركح
القدس ك ركح االيماف ك ركح القوة ك ركح الشهوة ك ركح البػدف فبػركح القػدس
بعثوا انبياء مرسلين ك غير مرسلين ك بها علموا االشياء ك بركح االيماف عبدكا ا﵀ ك
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لميشركوا به شيئا ك بركح القوة جاهدكا عدكه م ك عالجوا معايشهم ك بركح الشهوة
اصابوا لذيذ الطعاـ ك ناحوا الحلؿ من شباب النتاء ك بركح البدف دبوا ك درجػوا
فيها فه الء مػحور لهم مصحوح عن ذنوبهم ثم قاؿ قػاؿ ا﵀ عزكجر تلك الرسػر
فضلنا بعضهم علي بع

منهم من كلم ا﵀ ك رف بعضهم درجات ك اتينا عيتي بػن

مري م البينات ك ايدناق بركح القدس ثم قاؿ في جماعتهم ك ايدهم بركح منػه
يقوؿ اكرمهم بها فحضلهم علي من سواهم فه الء مػحور لهم مصحوح عن ذنوبهم
ثم ذكر اصحاب الميمنة ك هم الم منوف نقا باعيانهم جعر ا﵀ فػيهم اربعػة اركاح
ركح االيماف ك ركح القوة ك ركح الشهوة ك ركح البدف فليزاؿ العبد يتتامر هذق
االركاح االربعػة نتػي يػأتي عليػه نػاالت فقػاؿ الرجػر يػا اميرالمػ منين مػا هػذق
الحاالت فقاؿ اما اكلهن فهو كما قاؿ ا﵀ عزكجر ك منام من يرد الي ارذؿ العمر
لايليعلم من بعد علم شيئا فهذا ينتق

منه جمي االركاح ك ليس بالذي يخرج

من دين ا﵀ الف الحاعر به ردق الي ارذؿ عمرق فهو اليعرؼ للصلوة كقتا ك اليتتطي
التهجد باللير ك ال بالنهار ك ال القياـ في الصػف مػ النػاس فهػذا نقصػاف مػن ركح
االيماف ك ليس يضرق شيئا ك فيهم من ينتق

منه ركح القوة فليتتطي جهاد عدكق

ك اليتتطي طلب المعيشة ك منهم من ينتق

منه ركح الشهوة فلو مرت بػه اصػب

بنات ادـ لميحن اليها ك لم يقم ك يبقي ركح البدف فيه فهو يدب ك يدرج نتي يأتيه
ملك الموت فهذا بحاؿ خير الف ا﵀ عزكجر هو الحاعر به ك قد يأتي عليه نػاالت
في قوته ك شبابه فيهم بالخطيئة فيشجعه ركح القوة ك يزين له ركح الشهوة ك يقودق
ركح البدف نتي يوقعه في الخطيئة فاذا المتها نق

من االيماف ك تحصي منه فليس

يعود فيه نتي يتوب فاذا تاب تاب ا﵀ عليه فاف عاد ادخله ا﵀ نار جهنم فاما اصحاب
المشأمة فهم اليهود ك النصاري يقوؿ ا﵀ عزكجر الذين اتيناهم الاتاب يعرفونه
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كما يعرفوف ابناءهم يعرفوف محمدا ك الوالية في التورية ك االنجير كما يعرفوف
ابناءهم في منازلهم ك اف فريقا منهم لياتموف الحق من ربك انك الرسوؿ اليهم
فلتاونن من الممترين فلما جحػدكا مػا عرفػوا ابػتلهم بػذلك فتػلبهم ركح
االيماف ك اسان ابدانهم ثلثػة اركاح ركح القػوة ك ركح الشػهوة ك ركح البػدف ثػم
ا افهم الي االنعاـ فقاؿ اف هم اال كاالنعاـ الف الدابة انما تحمر بركح القوة ك
تعتلف بػركح الشػهوة ك تتػير بػركح البػدف فقػاؿ التػائر انييػت قلبػي بػاذف ا﵀
يااميرالم منين ك في نديث جابر الجعحي قاؿ قػػاؿ ابوعبػدا﵀

فالتػابقوف هػم

رسر ا﵀ ك خاصة ا﵀ ك جعر فيهم خمتة اركاح ايدهم بركح القػدس فبػه عرفػوا
االشياء ك ايدهم بركح االيماف فبه خافوا ا﵀ عزكجر ك ايدهم بركح القوة فبه قدركا
علي طاعػة ا﵀ ك ايػدهم بػركح الشػهوة فبػه اشػتهوا طاعػة ا﵀ عزكجػر ك كرهػوا
معصيته ك جعر فػيهم ركح المػدرج الػذي يػذهب النػ اس ك يجيئػوف ك جعػر فػي
الم منين اصحاب الميمنة ركح االيماف فبه خافوا ا﵀ ك جعر فيهم ركح القوة فبػه
قوكا علي طاعة ا﵀ ك جعر فيهم ركح الشهوة فبه اشتهوا طاعة ا﵀ ك جعر فيهم ركح
المدرج الذي به يذهب الناس ك يجيئوف ك فػي نديثػه عػن ابيجعحػر

فبػركح

القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش الي ما تحت الثري ثم قػاؿ يػا جػابر اف هػذق
االربعة يصيبها الحدثاف اال ركح القدس فانها التلهو ك التلعب ك في نديث محضر
بن عمر عن ابيعبدا﵀

اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي جعر في النبي خمتة اركاح ركح

الحيوة فبه دب ك درج ك ركح القوة فبه نه

ك جاهػد ك ركح الشػهوة فبػه اكػر ك

شرب ك اتي النتاء من الحلؿ ك ركح االيماف فبه امن ك عػدؿ ك ركح القػدس فبػه
نمر النبوة الخبر فالمراد بركح البدف في هذق االخبار النيرة ركح الحيوة اي الركح
الحيوانية فانها منشأ الحركة االرادية ك بها يدب ك يدرج صانبها ك بػركح القػوة هػو
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القوة الػضبية اذ بها يجاهد العدك ك منها المرة التي بها يعػالج المعػاش ك ذكػر بعػ
الصحات من باب التمثير ك بركح الشهوة هو القوة الشهوية ك بها المير الي الطاعػة ك
االكر ك الشرب ك الجماع ك تخصيصها بالذكر تمثيػر ك بػركح االيمػاف هػو الػنحس
الناطقة القدسية االنتانية فاف النػاس كلهػم بهػائم اال المػ من ك بػركح القػدس هػو
العقر الذي في جناف الصاقورة ذاؽ من ندايقهم الباكورة ك هي اعظم مػن الملئاػة
ك غيرهم ك رئيتهم فالخمتة االت لركح ا﵀ ك االربعة االت للقدسػية ك الثلثػة االت
للنتانية ك االثناف التاف لركح الحيػواف فهاتػاف تصػرفاف الػي ناجػات الحيوانيػة اف
كاف االمير عليهما الحيوانية فتصرؼ ركح القوة في نمر االثقاؿ ك الظلم ك الػشم ك
ما يناسبها ك ركح الشهوة في االعتلؼ ك النزك علي االنثػي ك الحنػين علػي كلػدها ك
امثالها مما يناسبها ك اما اذا صارت الثلثة االت النحس الناطقػة القدسػية تصػرؼ كػر
كاندة منها في ناجات النحس الناطقة فتتتعملها فيمػا يناسػبها فتتػتعمر الحيوانيػة
في الحركة الي صنوؼ الطاعات ك مرا ي ا﵀ سػبحانه ك لػوال امػر الناطقػة لاانػت
تتحرؾ علي رأسها بمقتضي طبعهػا سػواء كانػت مػن مرا ػي ا﵀ اك متػاخطه ك اذا
انقادت للناطقة فهي تمشي الي جهات الطاعات علػي كجػه الطاعػة ك تتػتعمر ركح
القوة فػي الجهػاد فػي سػبير ا﵀ ك بػػ

اعػداء ا﵀ ك نصػرة اكليػاء ا﵀ ك نمػر اعبػاء

الطاعات ك غيرها مما يناسب القوة ك القدرة ك لوال انقيادها لاانت مصركفة في نمػر
الحموؿ ك الظلم ك الػشم ك الع

ك الرفث سػواء كانػت فػي كجػه طاعػة اك معصػية ك

تتتعمر ركح الشهوة في نب ا﵀ ك نب رسػوله ك نججػه ك نػب الطاعػات ك نػب
الجنة ك دار القرب ك امثاؿ ذلك ك ذلك اف نور الناطقة نور ادراؾ ك انقياد ﵀ علي كجه
التعقر ك التعمد ك هذا النور اذا كق في مراة ركح الشهوة ك ركح القوة انصػبع فيهمػا
فلما انعاس عنهما انعاس منصبػا بصبػهما ك ياوف الصبع المنعاس متتنيرا بنػور
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الناطقة فياوف المنعاس شيئا مركبا منهما فلذلك قلنا اف النحس تصرفهما في طاعتها
ك علي ما يناسبها فتاوف الحيوانية نيوانيػة االنتػاف ك القػوة قوتػه ك الشػهوة شػهوته
النيوانية الحيواف ك قوته ك شهوته فافهم.
ك اما االربعة فهي االت لركح القدس فاذا اشرؽ عليها تتتعمر كر كاندة في
االمور النبويػة الف نػور ركح القػدس ينصػبع فػي مراياهػا ثػم يػنعاس منهػا فػركح
االيماف هو ايماف النبي ك هو غير ايمػاف الرعيػة ك ركح الحيػواف هػو نيػواف النبػي ك
نيوته غير نيوة االنتاف ك نيوة الحيواف ك ركح القوة هو قوة النبػي ك هػو غيػر قػوة
االنتػػاف ك الحيػػواف ك ركح الشػػهوة هػػو شػػهوة النبػػي ال شػػهوة االنتػػاف ك الحيػػواف
الستشػػراقها باشػػراؽ ركح القػػدس ك جريهػػا مجػػري ارادتػػه فيصػػرفها فيمػػا يناسػػبه
فلجر ذلك يحضر جمي اعماؿ النبي علي اعماؿ ساير الناس فبركح االيماف يػ من
ايمانا اليوازيه ايماف ك بركح الحيوة يتحرؾ نركة اليوازيه نركة متحػرؾ ك بػركح
القوة يجاهد جهادا اليوازيه جهاد اند ك بركح الشهوة يشتهي ك يحب الطاعة بحيث
اليوازيه شيء.
فتبين ك ظهر من هػذا الحػديث الشػريف اف ركح الشػهوة ك ركح القػوة التػاف
تابعتاف صالحتاف لخدمة الحيواف ك االنتاف ك النبي فػايهم اسػتعملهما تنصػرفاف فػي
خدمته ك ليس خلقهما عبثا ك ال لػوا ك ليتت القوة الحيوانية عاصية دائمػا ك مذمومػة
ك كذلك ساير الخصاؿ الجزئية التي هي من فركعهما فجميعها محتاج اليه امػا للنبػي
ك اما للنتاف فلبد في النبي ك االنتاف من البخر الشديد نتي اليقطر به قطػرة مػاء
في نلق ا لناصب ك اليصرؼ ماله في سػبير الشػيطاف ك لػوالق لماقػدر علػي ذلػك ك
البد فيهما من الشرق نتي يتوؽ الي الطاعات ك العبػادات فلوالهمػا لمانرصػا علػي
طاعة ا﵀ ك البر ك االنتاف ك علي هذق فقس ما سواها فػل ذـ علػي خصػاؿ جبػر ا﵀
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االنتاف عليها ك انما الذـ علي استعمالها في غير مرا ي ا﵀ ك ليس كاندة منهػا فػي
نحتها ممدكنة ك انما المدح علي استعمالها في مرا يه جر ك عل فليس كر نلم ك
كر شجاعة ك كر سخاكة ك عحو ك صح ممدكنة ك انما هي اذا استعملت في محالها
في ر اء ا﵀ فهي ممدكنة ك اال فهي مذمومة ك من اخلؽ اهر سجين ك ت دي الػي
نار جهنم فاف هي اال كالعين ك االذف ك اليد ك الرجر ليس لهػا فػي نحتػها سػعادة ك ال
شقاكة كلان اذا استعملت في كجه الطاعة تصورت بصػورة الطاعػة ك اف اسػتعملت
في كجه المعصية تصورت بصورة المعصية فافهم.

فصا ::مما يناسب الحلم من الصحات هو كظم الػيظ فل علينا اف نػذكر شػطرا

من امرق اعلم انه لما نصر الدـ في الابد ك صار منها الي القلب ك نصر فػي القلػب
قتط من الدـ االصحر ك عمر فيه نرارة القلب بمعونة شػعلت االفػلؾ بخػر ذلػك
الدـ بخارا اسافله اغلظ ك اشبه بالدـ ك متصلة به ك اعاليه الطف ك ارؽ ك اقر شبها بػه
علي انا نققنا في محله اف البخار هو االجزاء الرشية من الجتم الرطػب تتحػرؽ فػي
الهواء ك ذلك البخار هو انحلؿ الدـ ك قد ثبت في الحلتحة اف كر جتم انحػر ظهػر
علي ظاهرق سر باطنه كما اف الزيبق مثل ظػاهرق بػارد رطػب ك باطنػه نػار يػابس ك
اليظهر الحرارة ك اليبوسة اال اف ينحر فاذا انحر ظهر عليه الحػرارة ك اليبوسػة ك اثػر
في ما يلقيه الحرارة ك اليبوسة دكف البركدة ك الرطوبة فاذا انحػر الػدـ ظهػر باطنػه
الذي هو الحلاية علي اف جمي الطباي ظواهرهػا طبػاي ميتػة ك بواطنهػا اركاح نيػة
كيف تاحركف با﵀ ك كنتم امواتا فانياكم فاذا انحلت الطباي االنحلؿ التاـ ظهر ما
كاف كامنا فيها من الركنانية الحلاية ك نييػت ك فػي الحقيقػة كػر داف بالنتػبة الػي
العالي كذلك العبودية جػوهرة كنههػا الربوبيػة فػاذا اشػتد انحػلؿ العبػد بحػرارة
التاليف ك رطوبة االمتثاؿ ظهر عليه باطن الربوبية فلما بخر الدـ ظهر عليػه الحيػوة
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الحيوانية منصبػة بصبع ذلك البخػار انصػباغ النػار بصػبع الػدخاف المشػتعر ك ذلػك
البخار تاب لطباي ذلك الدـ في االعتداؿ ك االنحراؼ مرتبط بػه فاينمػا يميػر ذلػك
الركح يمير ذلك البخار ك اينما يمير ذلك البخار يمير الدـ هذا فػي الظػاهر كلاػن
في الحقيقة مير الركح تاب للبخار الحي به ك مير البخار تاب لطبػاي الػدـ الحيػة بػه
فالركح يمير بالبخار ك البخار بالدـ كما قدمنا االشػارة اليػه فالثلثػة تميػر معػا اينمػا
مالت فلجر ذلك اذا توج عضو ماؿ الركح ك البخار ك الدـ اليه فػاذا للػركح الجػر
التناسب ك التخالف ك الدف ك الهرب نركات ك هو ساكن في اقليم البدف ك ثػر هذا
االقليم الجلد ك هو الطرؼ الخارج من البػدف ك دار الواليػة ك التػلطنة القلػب ك هػو
ادخر عضو في البدف فالركح اذا انػس بمنػاؼ تنحػر عػن ظػاهر الجلػد الػي داخػر
القلب ك اذا انس بمناسب اك اراد دفعا ماؿ من داخر القلػب الػي ظػاهر الجلػد فػاذا
ماؿ الي ظاهر الجلد ماؿ بالبخار ك الدـ فتهلر الوجه ك اشػرؽ بتػبب ميػر الػركح ك
البخار ك انبتاط الجلد ك ترطبه بتبب البخار ك الدـ ك انمر الوجػه ك اذا تحػرؾ الػي
الداخر ك ماؿ الي القلب ماؿ معه البخػار ك الػدـ فيناتػف الوجػه ك يصػحر ك يامػد
علي لوف الميت ك هاتاف الحركتاف هما االصر فالحركػة الػي ظػاهر الجلػد تنشػأ مػن
الشهوة ك الحركة الي الداخر تنشأ من الاراهة ثم كر منهما قدياوف بالتدريج شػيئا
بعد شيء ك قدياوف بػتة ك دفعة فبذلك تنقتم الحركة الػي اربعػة فػاذا مػاؿ الػركح
الي الخارج شيئا بعد شيء ك ذلك عند انتاس الملئم المقوي فهو التركر فيتهلػر
الوجه ك يشرؽ ك اذا ماؿ الي الداخر شيئا بعد شيء عند انتاس المنػافي فهػو الهػم
اف كاف لما يتوقػ ك الػػم اف كػاف لمػا كقػ فيامػد الوجػه ك يتػيػر الػي الامػودة اك
الصحرة ك قد يحس بمنافر فينحر ك يشمئز ثم يري في نحته غلبػة عليػه ك قػدرة علػي
دفعه فيمير دفعة الي الخارج فهو الػضب ك اذا ماؿ الػي البػاطن دفعػة فهػو الخػوؼ
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فهذق االرب هي االصوؿ ك ساير الحركات يدكر عليهػا ك يختلػف بحتػب اخػتلؼ
القوة ك الضعف ك التحذذ ك التركيب ك من كر نركة يحصر صحة من الصحات.
ك اذا قلت ما باؿ الحيي يحمر كجهه ك يعرؽ قهت اف الحيػي يلتحػت الػي
منافر من نحته ال من الخارج فيهػرب الػي الػداخر كالخػائف ك اليػري مناسػبا فػي
الخارج فيمير الي الخارج فيريد اف يختحػي بعيبػه فليطلػ عليػه غيػرق فيتػتتر مػن
ظاهر الدـ الي باطن الدـ فيحمر الوجه بظهور الدـ لتػتر الػركح ك الجػر ذلػك قػد
الياحيػػه هػػذا االسػػتتار فيطػأمن رأسػػه ك قػػد الياحيػػه فػػيػم

عينػػه ك قػػد الياحيػػه

فيتتترباحه ك قد الياحيه فيقوـ ك يذهب ك يتتتر بالجدر ك البيوت بالجملػة الػركح
يلتحف بالدـ عند الحياء فؤلجر ذلك يحمر الوجه ك يعرؽ االنتػاف برطوبػة الػدـ ك
نرارته بالجملة الػيظ هو الػضب ك الػضب هو بحركػة الػركح الػي الخػارج دفعػة
الجر دف المنافر عند مشاهدة القوة من نحته علي الدف ك الجػر دفعيػة الحركػة ك
البطش ك الدف يحتاج الي مزج الصحراء لترقيق الػدـ ك اماػاف الػدف فيشػتعر الػدـ
بحرارة الصحراء ك يترع نركتػه ك يميػر دفعػة الػي الخػارج ك يػدف المنػافي بقػوة
الصحراء ك هذا الدف دف انراؽ ك افناء ك اهلؾ ك هو بالنػار ال بالمػاء فعنػد الػضػب
يشتعر االنتاف نارا ك يتت عينه ك فمػه ك منػاخرق ك ننجػرق ك يحمػر كجهػه ك لربمػا
يصير من تراكم الػدـ بنحتػجيا ك يأخػذق االرتعػاش اذا تػردد الػركح بػين االقبػاؿ ك
االدبار ك يعلو صوته ك يشتد تنحتػه ك يتػواتر ك يرتحػ يػدق ك ياثػر البخػار فػي بدنػه
فينتحا كجهه ك اعضائه ك يعمر غلبة الحرارة في رطوبات بدنه فتػدخنها ك يتصػاعد
االدخنة الي دماغه ك نواسه فاأنه من تراكم االدخنة اليااد يري عينه شيئا ك يتم
اذنه شيئا بر اليااد يعقر شيئا ك ربما يتعلق بتلك االدخنة الشياطين ك يصػعدكف فػي
سل مها الي سموات دماغه فاف لميجدكا رجوما من توجهات العقر ك العلم يصعدكف
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الي دماغه فيأمركنه بالمنارات فلربما يتب ا﵀ ك الحجج اك يتب اباق ك امه ك لربما
يقتر نحته ك لربما يخرؽ علي نحته ثيابه ك يصير كالذي يتخبطه الشيطاف من المس
مجنونا اليعقر شيئا كلان اف كػاف فػي سػماكات دماغػه عقػر ك كانػت الحيوانيػة ك
قواها تابعة له تحركت علي نتب االيماف ك الطاعة ك اف اشتد الػضب في الم من ك
نصر ادخنة اليتعلق بها الشيطاف لطهارة تلك االدخنة ك صحائها ك اعتػدالها ك يػرجم
الشيطاف بنػور كواكػب يقينيػات مراتػب ايمانػه اف تعلػق انيانػا فليتخػبط ك يبقػي
سمواته صانية صافية فهو شاعر فػي اثنػاء الػضػب ملتحػت الػي امػر ا﵀ ك نهيػه فلػو
كصر اليه نهي في اثناء شدة غضبه يتان فورا الف سماكات مشاعرق صافية ك عقلػه
ظاهر ال متتور ك لميتراكم الدخاف في فضاء دماغه نتي يحوؿ بػين شػمس عقلػه ك
ارض بدنه فبدنه دائما مشرؽ بنور العقر ك زماـ نيوانيته بيدق ك هي مطيعػة منقػادة
له فمتي ما اراد كظمه اي تجرعه اي صرؼ الركح ك الدـ الي الداخر فعػر ك سػان
عنه فورة الػضب بالالية فليس الػضب مطلقا بمذموـ عند الحايم ك انمػا الػذـ فػي
عدـ كوف رجوـ نجوـ االيماف في سماء الدماغ ك عدـ بتط عدؿ االيماف في طباي
البدف ك كثافة اخلطػه بعػدـ االعتػداؿ ك نجاسػتها بأكػر المحرمػات نتػي ناسػبتها
الشياطين ك ركبوا علي تلػك االدخنػة ك صػعدكا فػي سػل مها الػي سػموات دماغػه ك
تخبطوها ك لذلك ياوف الػضب اصعب مطايا الشيطاف ك اجمحها ك اشمتها ك اما في
الم من ك اف كاف شديدا ياوف ذلوال يركبػه ملئاػة غػلظ شػداد اليعصػوف ا﵀ مػا
امرهم ك يحعلوف ماي مركف ك لو نظرت الي مطاكي عباراتي بعين االنصػاؼ لرأيػت
اف شدة الػيظ ليس بمذموـ ك ليس شدة الػضب تهورا ك انما التهور جنوف شػيطاني
مذموـ ك ليس توسط الػضب محمودا اذا امر ا﵀ بالػضب الشديد فتدبر ك انصف.
فصا ::ينبػي اف اشرؼ كتابي هذا بذكر بعػ
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االخبػار فػي ذـ الػضػب فػي

غير محاؿ الطاعة ك مدح كظم الػيظ فقد مدح ا﵀ سػبحانه قومػا ك قػاؿ ك سػارعوا
الي مػحرة من رباػم ك جنػة عر ػها التػموات ك االرض اعػدت للمتقػين الػذين
ينحقوف اموالهم في التراء ك الضراء ك الااظمين الػيظ ك العافين عػن النػاس ك ا﵀
يحب المحتنين فبين اف الجنة اعدت للمتقين ك الاػاظمين الػػيظ ك العػافين عػن
الناس ك سماهم محتنين ك اثبت محبته لهم ك ذلك فضر اليتاكيه فضر ك فػي ذلػك
فليتنافس المتنافتوف فحي الوسائر بتندق عن صحواف الجماؿ قاؿ قػاؿ ابوعبػدا﵀
انما الم من الذي اذا غضب لميخرجه غضبه من نق ك اذا ر ي لميدخله ر اق في
باطر ك اذا قدر لميأخذ اكثر مما له ك عن التػاوني عػن ابيعبػدا﵀
رسوؿا﵀

الػضب يحتد االيماف كما يحتد الخر العتر ك عن داكد بن فرقد قاؿ

قػاؿ ابوعبدا﵀
ابيجعحر

قػاؿ قػػاؿ

الػضػب محتػاح كػر شػر ك عػن ميتػر قػاؿ ذكػر الػضػب عنػد

قاؿ اف الرجر ليػضب فما ير ي ابدا نتي يدخر النػار فايمػا رجػر

غضب علي قوـ ك هو قائم فليجلس من فورق ذلك فانه يذهب عنه رجز الشيطاف ك
ايما رجر غضب علي ذي رنم فليدف منه فليمته فاف الرنم اذا متت سانت ك عن
ابينمزة عن ابيجعحر

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

مػن كػف نحتػه عػن اعػراض

الناس اقاؿ ا ﵀ نحته يوـ القيمة ك من كف غضبه عن الناس كف ا﵀ تبارؾ ك تعالي
عنه عذاب يوـ القيمة ك سم ابوعبدا﵀

يقوؿ من كف غضبه سػتر ا﵀ عورتػه

كعن نبيب التجتتاني عن ابيجعحر

قاؿ ماتوب في التورية فيما ناجي ا﵀ به

موسي
ابيعبدا﵀

يا موسي امتك غضبك عمن مل اتػك عليػه اكػف عنػك غضػبي ك عػن
الػضب ممحقة لقلب الحايم ك قػاؿ مػن لميملػك غضػبه لميملػك

عقله ك عن ابينمزة الثمػالي عػن ابيجعحػر

قػاؿ اف هػذا الػضػب جمػرة مػن

الشيطاف توقد في قلب ابن ادـ ك اف اندكم اذا غضػب انمػرت عينػاق ك انتحخػت
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اكداجه ك دخر الشيطاف فيه فاذا خاؼ اندكم ذلك من نحتػه فليلػزـ االرض فػاف
رجز الشيطاف ليذهب عنػه عنػد ذلػك ك عػن ابيعبػدا﵀
لعيتي

قػاؿ قػاؿ الحواريػوف

ا ي االشياء اشد قاؿ اشػد االشػياء غضػب ا﵀ عزكجػر قػالوا بمػا نتقػي

غضب ا﵀ قاؿ اف التػضبوا قالوا ك ما بدك الػضب قاؿ الابر ك التجبر ك محقرة الناس
ك عن عبدا﵀ بن سناف قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

اكني ا﵀ عزكجر الي بعػ

انبيائػه

يا ابن ادـ اذكرني في غضبك اذكرؾ في غضبي الامحقك فيمن امحق ك ارض بي
منتصرا فاف انتصاري لك خير من انتصارؾ لنحتك ك في الاافي بتػندق عػن هشػاـ
الحام عن ابيعبدا﵀

قاؿ كاف علي بن الحتين

يقوؿ ماانب اف لي بػذؿ

النحس نمر النعم ك ماتجرعت جرعة انب الي من جرعة غيظ الاكافي بها صانبها
ك عن زيد الشحاـ عن ابيعبدا﵀

قاؿ نعم الجرعة الػػيظ لمػن صػبر عليهػا فػاف

عظيم االجر لمن عظيم البلء ك ماانب ا﵀ قوما اال ابتلهم ك عن عمػار بػن مػركاف
عن ابيالحتن االكؿ

قاؿ اصبر علي اعداء النعم فانك لنتاافي مػن عصػي ا﵀

فيك بافضر من اف تطي ا﵀ فيه ك زاد في ركايػة اف ا﵀ اصػطحي االسػلـ ك اختػارق
فانتنوا صحبته بالتخاء ك نتن الخلق ك عن نريز عن ابيعبدا﵀

قػاؿ كظػم

الػيظ عن العدك في دكالتهم تقية نزـ لمن اخذ به ك تحرز من التعرض للبلء فػي
الدنيا ك معاندة االعداء في دكالتهم ك مماظتهم من غير تقية تػرؾ امػر ا﵀ فجػاملوا
الناس يتمن ذلك لام عندهم ك التعادكهم فتحملوهم علي رقابام فتػذلوا ك عػن
التاوني قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

ما من عبد كظم غيظا اال زادق ا﵀ عزكجر عزا في

الدنيا ك انخرة ك قد قاؿ ا﵀ عزكجر ك الااظ مين الػيظ ك العافين عن الناس ك ا﵀
يحب المحتنين ك اثابه ا﵀ مااف غيظه ذلك ك سم ابوعبدا﵀

يقوؿ من كظم

غيظا ك لو شاء اف يمضيه امضاق مؤل ا﵀ قلبه يوـ القيمػة ر ػاق ك عػن الوصػافي عػن
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ابيجعحر

قاؿ من كظم غيظا ك هو يقدر علي امضائه نشي ا﵀ قلبه امنا ك ايمانػا

يوـ القيمة ك عن ابينمزة عن علي بػن الحتػين

قػاؿ قػاؿ رسػوؿا﵀

مػن

انب التبر الي ا﵀ عزكجر جرعتاف جرعة غيظ تردها بحلم ك جرعة مصيبة تردها
بصبر ك عن ابينمزة قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

ما من جرعة يتجرعها العبد انب الي

ا﵀ من جرعة غيظ يتجرعها عن ترد دها في قلبه اما بصبر ك اما بحلم انتهػي المػراد
بالصبر تتلية النحس عند عدـ القدرة علػي الػدف ك تػرؾ الجػزع ك الحلػم هػو تػرؾ
الطيش عند القدرة علي الدف ك مػن الخصػاؿ ثلػث مػن كػن فيػه اسػتامر خصػاؿ
االيماف من صبر علي الظلم ك كظم غيظه ك انتتب ك عحي ك غحر كاف ممن يدخله
ا﵀ تعالي الجنة بػيرنتاب ك يشحعه في مثر ربيعة ك مضر ك في جام االخبػار قػاؿ
رسوؿا﵀

من كظم الػيظ ك هو يقدر علي اف ينحذق دعػاق ا﵀ يػوـ القيمػة علػي

رءك س الخليق نتي يخير من اي الحور شاء.

فصا ::ك مما يناسب هذا الباب من الصحات ك ينخرط في نظامػه العحػو الف ا﵀

سبحانه قرنه باظم الػيظ ك قاؿ ك الااظمين الػيظ ك العػافين عػن النػاس ك هػو
خصلة محمودة عند جمي العقلء ك اصله بمعني المحو يقػاؿ عحػوت عػن نقػي اذا
اسقطته فانك محوته عن الذي هو عليه ك الصح ك ترؾ عقوبة المتتحق فتقػوؿ عحػا
عنه ذنبه ك عحا له ذنبه ك عن ذنبه فاف قلت عحا عنه اك له ذنبه فتريد به محػا ك اف قلػت
عحا عن ذنبه تريد صح عن ذنبه ك قد كرد الحث االكيد علي ذلػك فػي كتػاب ا﵀ ك
االخبار المأثورة عن انؿ عليهم صلوات ا﵀ ذي الجػلؿ فقػد قػاؿ ا﵀ سػبحانه كمػا
سمعت ك العافين عن النػاس ك ا﵀ يحػب المحتػنين ك قػاؿ خػذ العحػو ك أمػر
بالعرؼ ك قاؿ لو كنت فظا غلػيظ القلػب النحضػوا مػن نولػك فػاعف عػنهم ك
استػحر لهم ك قاؿ فليعحوا ك ليصححوا ك قاؿ ك اف تعحوا اقرب للتقوي ك قاؿ
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فمن عحي ك اصل فاجرق علي ا﵀ ك فػي الاػافي عػن ابيعبػدا﵀
رسوؿا﵀

قػاؿ قػاؿ

في خطبته االاخبركم بخير خلئ ق الدنيا ك انخرة العحو عمن ظلمك ك

تصر من قطعك ك االنتاف الي من اساء اليك ك اعطاء من نرمك ك عن نمراف بن
اعين قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

ثلث من ماارـ الدنيا ك انخػرة تعحػو عمػن ظلمػك ك

تصر من قطعػك ك تحلػم اذا جهػر عليػك ك عػن ابينمػزة الثمػالي عػن علػي بػن
الحتين

قاؿ سمعته يقوؿ اذ ا كاف يوـ القيمة جم ا﵀ تبارؾ ك تعالي االكلػين ك

انخرين في صعيد كاند ثم ينادي مناد اين اهر الحضر قاؿ فيقوـ عنق مػن النػاس
فتلقاهم الملئاة فيقولوف ك ما كاف فضلام فيقولوف كنا نصر من قطعنا ك نعطي من
نرمنا ك نعحو عمن ظلمنا قاؿ فيقاؿ لهم صدقتم ادخلوا الجنة ك عػن التػاوني عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

عليام بالعحو فاف العحو اليزيد العبد اال عػزا

فتعافوا يعزكم ا﵀ ك عن نمراف عن ابيجعحر

قاؿ الندامة علػي العحػو افضػر ك

ايتر من الندامة علػي العقوبػة ك عػن ابنفضػاؿ قػاؿ سػمعت اباالحتػن
ماالتقت فئتاف قط اال نصر اعظمهما عحوا ك عن جػابر عػن ابيجعحػر

يقػوؿ
قػاؿ ثلػث

اليزيد ا﵀ بهن المرء المتلم اال عزا الصح عمن ظلمه ك اعطاء من نرمه ك الصلة
لمن قطعه ك عن علي بن الحتين
من غير عتاب ك عن علي
عليه ك قاؿ

في قوله فاصح الصح الجمير قاؿ العحو

اذا قدرت علي عدكؾ فاجعر العحو عنه شارا للقدرة

اكلي الناس بالعحو اقدرهم علي العقوبة ك عن ابيجعحر

قاؿ ثلث

اليزيد ا﵀ بهن المرء المتلم اال عزا الصح عمن ظلمه ك اعطاء من نرمه ك الصلة
لمن قطعه ك ركي في جام االخبار اذا كاف يوـ القيمة نادي مناد من كاف اجرق علي
ا﵀ ف ليدخر الجنة فيقاؿ من هم فيقاؿ العافين عن الناس يدخلوف الجنة بلنتػاب
كفي الوسائر عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ النبي
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ا الاخبركم باشػبهام بػي قػالوا

بلي يا رسوؿا﵀ قاؿ انتنام خلقا ك الينام كنحػا ك ابػركم بقرابتػه ك اشػدكم نبػا
الخوانه في دينه ك اصبركم علي الحق ك اكظمام للػيظ ك انتنام عحوا ك اشدكم
من نحته انصافا في الر ا ك الػضب ك في مصباحالشػريعة قػاؿ الصػادؽ

العحػو

عند القدرة من سنن المرسلين ك المتقين ك تحتػير العحػو اف التلػزـ صػانبك فيمػا
اجرـ ظاهرا ك تنتي من االصر ما اصبت منه باطنا ك تزيد علي االختيارات انتانا ك
هر يجد الي ذلك سبيل اال من قدعحي ا﵀ عنه ك غحر له ما تقدـ من ذنبه ك ما تأخر ك
زينه بارامته ك البته من نور بهائه الف العحو ك الػحراف صحتاف من صحة ا﵀ عزكجر
اكدعها في اسرار اصحيائه ليتخلقوا م الخلق باخلؽ خالقهم ك جاعلهم لذلك قػاؿ
ا﵀ عزكجر ك ليعحوا ك ليصححوا ا التحبوف اف يػحر ا﵀ لام ك ا﵀ غحور رنيم ك
من اليعحو عن بشر مثله كيف يرجو عحو ملك جبار قاؿ النبي

ناكيػا عػن ربػه

يأمرق بهذق الخصاؿ قاؿ صر من قطعك ك اعف عمن ظلمك ك اعػط مػن نرمػك ك
انتن الي من اساء اليك ك قد امرنا بمتابعته بقوؿ ا﵀ عزكجر ما اتيام الرسػوؿ
فخذكق ك مانهيام عنه فانتهوا ك العحو سر ا﵀ في القلوب قلوب خواصه فمن يتر
له سرا ك كاف رسوؿا﵀

يقوؿ ايعجز اندكم اف ياػوف كأبي مضػم كػاف اذا

اصب يقوؿ اللهم اني قد تصدقت بعر ػي علػي النػاس عامػة الػي غيػر ذلػك مػن
االخبار ك اعلم اف العحو بمعني المحو فالمراد منه اف تمحو ذنب المػذنب اليػك عػن
لوح خاطرؾ ك تنتاق فلتعامله معاملة المذنب ك مح

ترؾ االنتقاـ م تػذكر ذنبػه

ك الاراهة عنه عحو ظاهري ال نقيقي فالعحو الاامر هو المحو عن لوح النحس باطنػا
ك ترؾ العتاب ك االنتقاـ ظاهرا.

فصا ::قدتذكرت هنا مطلبا كليا شريحا ك لمارض باف اتجاكزق ك اهمػر ذكػرق

فاعلم اف العبد اذا اخل

﵀ العبودية ك ائتمر اكامرق ك اجتنب نواهيػه ك اعػرض عمػا
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سواق باله ك توجه الي ربه باله استنار بانوار ربه نتي اف يحنيه من نحته ك يبقيػه بػه
ك يخحيه بالالية ك يبدي نحته منه الي اف يصر الي مقاـ ياػوف مػراق مػراق ك متػمعه
متمعه قاؿ تعالي في القدسي انما يتقرب الي العبد بالنوافر نتي انبه فاذا انببتػه
كنت سمعه الذي يتم به ك بصرق الذي يبصر به ك يدق التي يبطش بها اف دعػاني
اجبته ك اف سات عني ابتدأته ك قاؿ علي

تجلي لها فاشرقت ك طالعها فػتؤلألت

فالقي في هويتها مثال ه فاظهر عنها افعاله خلق االنتاف ذا نحس ناطقة اف زكيها بالعلم
ك العمر فقد شابهت جواهر اكائر عللها ك اف اعتدؿ مزاجها ك ص منهاجها ك فارقت
اال داد فقد شارؾ بها التب الشداد فػاية االيجاد العبادة كما قاؿ ماخلقت الجن
ك االنس اال ليعبدكف ك غاية العبادة التقرب قاؿ تعالي ك اسجد ك اقترب ك غاية
االقتراب االتصاؼ بصحات الربوبية ك االشػتعاؿ بػانوار االلوهيػة ك االتحػاد بظهػور
انوار الحي القديم القاهر القادر الذي يحعر ما يشاء بقدرته ك يحام مػا يريػد بعزتػه
قاؿ تعػالي لهم ما يشاءكف فيها ك لدينا مزيد ك فيهػا مػا تشػتهي االنحػس ك تلػذ
االعين فاذا تمح

العبد في الرب ك اخل

ك تزكي ك تصحي ناي انػوار الػرب

فاشرؽ منه تلك االنوار ك ظهر منه انثار فظهور اثار االنوار منه دلير الحاايػة ك هػي
دلير تعلق االنوار به ك اشراقه بتجليها ك تؤللئه بمطالعتها ك عدـ ظهور انثار منه دلير
عدـ الحااية ك هو دلير عدـ التعلق به ك عدـ اشراقه بتجليها ك عدـ تؤللئه بمطالعتها
ك ذلك مشهود لمن له عيناف انظر الي المراة اذا كاف لها لحك اليس هذا اللحك دليػر
توجهها الي الشمس ك صػحائها ك خلوصػها فػي الشػمس نتػي ناتهػا ك الػيس هػذا
اللحك دلير اف الشمس متجلية لها مشرقة عليها متوجهة عليهػا فاػذلك االنتػاف اذا
ظهر منه العحو عمن اساء اليه ك ظلمه تقربا الي ا﵀ ك مداراة ك ترنما علي عبػاد ا﵀ ك
تحننا عليهم ﵀ ك في ا﵀ ك رعاية الف ا﵀ خلقهم لحائدة ك ينبػي بقاؤهم الي افيبلػػوا
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تلك الحائدة ك ليس من اسباب ذلك االنتقاـ ك انما من اسبابه العحو نتي يبلع الاتػاب
اجله ك يظهر ما ارادق ا﵀ من خلقه فاذا عحا عن الخلق بهذق النيات ك العحو من صػحات
ا﵀ ك هو العحو الػحور ك يعحػو عػن كثيػردؿ ذلػك العحػو علػي انػه تعلػق بػه عحػو ا﵀
جركعز ك تجلي له به نتي اشرؽ ك طالعه به نتي تؤلأل ك القي في هويته مثاؿ اسػمه
العحو فلجر ذلك اظهر منه فعله فحي الحقيقة ما لميعف ا﵀ عن عبدق اليقػدر العبػد
علي العحو عن الخلق ك ما لميصح ا﵀ عن ذنب عبدق اليقدر العبد علي الصػح عػن
ذنوب العباد ك ما لميرنمه ا﵀ اليقدر علي الرنم علي الخلق كهاػذا الػيس انػه اذا
كاف لحك المراة كاالنتاف دؿ علي انه قابلػه انتػاف ك اذا كػاف لحاهػا علػي صػورة
نيواف دؿ علي انه قابلها نيواف ك اذا كاف لحاها علي صورة شجر دؿ علي انه قابلها
شجر فاذلك نور اي فعر يتط من االنتاف يدؿ علي انه قابله منير كذلك فاف كاف
الظاهر منه من االخلؽ الزكية ك الصحات الحتنة التي ير اها ك يحبها دؿ علػي انػه
تعلق به افعاؿ ا﵀ ك اسماؤق ك صحاته ك اف كاف الظاهر منه االخلؽ التيئة ك الصػحات
القبيحة التي يتخطها ا﵀ سبحانه دؿ علي انه قد تعلق به صحات الشيطاف ك اظللػه ك
ارجاسه ك ذلك محتوس مشهود عند من له عيناف فار محتن مظهر الرنمن ك كر
متػي مظهػر الشػيطاف فلجػر ذلػك امػر االنبيػاء

رعيػتهم باكتتػاب الصػحات

الحتنة ك االخلؽ الزكية ك الماػارـ ك المحاسػن ك نهػوهم عػن االخػلؽ الرديػة ك
االخػػلؽ التػػيئة اف ا﵀ يػأ مر بالعػػدؿ ك االنتػػاف ك ايتػػاء ذي القربػػي ك ينهػػي عػػن
الححشاء ك المنار ك البػي يعظام لعلام تذكركف ك من البػين اف الححػم اذا توجػه
الي النار ك جاكرها ك اداـ التوجه اليها يحتمي شيئا بعد شيء نتي يحمر ك يصير نػارا
ك يتمي بالنار ك يصدر منه افعاؿ النار ك يصػير مػراق ك مخبػرق مػرأي ك مخبػر النػار ك
يصير خليحة النار ك القائم مقامها في االداء ك لػيس يبلػع هػذا المقػاـ اال بالتوجػه الػي
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النار ك دكاـ التوجه ك ليس رب االرباب جرشأنه با عف تاثيرا من النار فػاذا توجػه
العبد اليه ك اداـ التوجه ك تخلق باخلقه ك تشبه بػه فيوشػك افيشػتعر بنػور تجليػه ك
يحتمي بحرارة انوارق ك يصير خليحته في ار ه ك لتانه المعبر عنه ك عينػه النػاظرة ك
اذنه الواعية ك كجهه الظاهر ك يدق الباطشة المتتم قوله تعالي ك من يتولهم منام
فانه منهم ك قوله من تبعني فانه مني ك قوله

من تشبه بقوـ اكشك افياوف

منهم ك ارساؿ الرسر ك انزاؿ الاتب الجر ذلػك ال غيػر ك العبوديػة جػوهرة كنههػا
الربوبية ك اذا اعتدؿ مزاجها ك ص منهاجها ك فارقت اال داد فقد شػارؾ بهػا التػب
الشداد اال اف االشتعاؿ التاـ بجميػ االسػماء ك الصػحات فػي كػر مقػاـ لميحصػر اال
لمحمد ك اؿمحمد

ك من يقر منهم اني اله مػن دكنػه فػذلك نجزيػه جهػنم ك امػا

التايركف فار بقدر سعة مراة قابليته ك صػحائها ك مػا توجػه اليػه فػافهم فانػه اليماػن
االفصاح بازيد من ذلك فػي ماػاف ك انمػا ينبػػي ذكػر الحامػة متحرقػا كمػا فعػر ا﵀
سبحانه في كتابه ك صنعه الحجج في سػننهم ك اخبػارهم ك هػذا هػو التػر فػي تحريقنػا
الحامة في الاتب العديدة ك انمػا يجمعهػا مػن سػبق لػه مػن ا﵀ الحتػني ك كتػب لػه
افياوف من اخواننا.
بالجملة من تلك الصحات العحو ك الصح الذي نحن بصددق فالعحو هػو صػحة ا﵀
جركعز ك هو عحو غحور ك هو صحة مظاهر صحاته قاؿ ا﵀ تعالي لو كنػت فظػا غلػيظ
القلب النحضوا من نولك فاعف عػنهم فمػن توجػه الػي ا﵀ ك الػيهم ك اخلػ

فػي

التوجه ك اداـ نتي انحعر باسمه العحو ك اشتعر بنارق قدر علػي االنػارة بػالعحو ك اظهػار
العحو ك اال فل فالعحو عن الخلق دلير عحو ا﵀ عن عبدق ك دلير تعلق العحو به نتي صػار
معحػػوا كمػػا اف ا ػػاءة التػػراج دليػػر تعلػػق النػػار المضػػيئة نتػػي استضػػاء فػػاذا كمػػر
االستضاءة ا اء ك اال فل فمن كاف منام طالبا لعحو ا﵀ جركعز افيتعلق به ك يعحػو ا﵀
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عن ذنوبه فليعف عن المتلمين كما امر ا﵀ رب العالمين ك ليصح عنهم فػاذا عحػوت
عن الناس ك يضرؾ ظلمهم فا﵀ اكلي بالعحو عنك ك اليضرق ظلمػك كفقنػا ا﵀ ك ايػاكم
بالتخلق باخلقه ك االتصاؼ بصحاته انه رءكؼ رنيم.
ك اف قلت اذا كاف عحوي عن الخلق بعد اشتعالي باسم ا﵀ العحو ك هو بعد عحػو
ا﵀ عن ذنبي فايف ياوف عحوق عن ذنبػي جػزاء عحػوي عػن النػاس كهاػذا سػاير
الصحات ك كيف اكتتب العحو عن النػاس ك لميتعلػق بػي عحػوق قهتت انػك اذا
نظرت الي المراة نظر الشب اليك ك اف اعر ت عنه اعرض عنك ك ال شك في ذلك
كلاػػن اذا كػػاف النظػػر نزكليػػا رأي تقػػدـ نظػػر الشػػاخ
الصادؽ

علػػي نظػػر الشػػب قػػاؿ

ما لم يذكر ا﵀ العبد بالتوفيق لذكرق اليقدر العبد علي ذكرق هػ .ك امػا

اذا نظرت صعودا فياوف ذكرؾ مقدما ك ذكرق جزاء م خرا قاؿ تعػالي اذكركنػي
اذكركم ك كذلك ناؿ هذق الصحات فحي النظر النزكلي ما لميعػف ا﵀ عػن عبػدق
اليقدر العبد علي العحو عن عباد ا﵀ ك اما صعودا فاذا عحوت عن العباد عحػا ا﵀ عنػك
جزاء لعحوؾ ك فيالحقيقة هما معا ك لميعف ا﵀ عنك اال الجػر عحػوؾ عػن الخلػق ك
لمتعف عن الخلق اال الجر عحوق عنك فهما كالاتر ك االناتار ك هو سػر االختيػار
ك ثمرة سابق علم ا﵀ باالخيار ك االشرار.

فص ::ك من االخلؽ الزكية التي ينتظم في هذا النظاـ الصبر ك هو اصػر كثيػر

من الماارـ ك الخصاؿ ك من عزايم ا﵀ جرجلله فانببت اف اشرنه في هذا المقػاـ
تذكيرا لنحتي ك الخواني الم منين.
اعلم اف الصبر لػة هو نبس الػنحس عػن الجػزع علػي الماػركق ك الجػزع هػو
عف المتن عن نمر ما نزؿ فاذا له اقتاـ ثلثة :صبر علي الطاعػة فانهػا ثقيلػة علػي
النحس مضػعحة لهػا ك منافيػة لمػا بػه قوتهػا ك اشػار ا﵀ جرشػأنه اليػه ك أمػر اهلػك
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بالصلوة ك اصطبر عليها ك التر ػي علػي تحملهػا فهػي ماركهػة لهػا ك صػبر عػن
المعصية فاف ترؾ المعصية شاؽ علي النحس ثقيػر عليػه الف مػددها مػن المعصػية ك
عدـ كصوؿ المدد مضعف لها ك لربما يقتلها فيثقر عليها الترؾ ك تارهه ك عليه يػدؿ
قوله تعالي ستجدني اف شاء ا﵀ صابرا ك الاعصي لك امرا ك صبر علي المصائب
ك البليا النازلة فانها ماركهة للبنية البشرية ك التطيقها اك تقدر عليهػا فهػي مشػقة ك
عليه يدؿ قوله تعالي ك بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم انية ك جميعها ماركهة
ك االنتاف في جمي الحػاالت اليخلػو مػن شػيء مػن هػذق الحػاالت قػاؿ ا﵀ تعػالي
ك الصابرين في البأساء ك الضراء ك نين البأس اكلئك الذين صدقوا ك اكلئػك هػم
المتقوف فالصبر في االعماؿ علمة الصدؽ في العلوـ ك علمة التقوي فلبد له من
الصبر اذ به نجاة الدنيا ك انخرة ك بتركه هلؾ الدنيا ك انخرة اذ بتركه يتػرؾ الطاعػة
ك يرتاب المعاصي ك يجزع عن نزكؿ البلء ك في ذلك كلػه هػلؾ الػدنيا ك انخػرة
فتبين انه من الصحات الاريمة ك يجب االهتماـ في تحصيله.
ك الصػػابركف ثلثػػة فمػػنهم مػػن يصػػبر علػػي الماػػركق تجلػػدا ك اظهػػارا لتحمػػر
الماارق ك التثب ت في النوائب ك هو صػبر المػرائين ينػاؿ بػه ثػواب الػدنيا مػن نحػظ
الماؿ ك البدف ك العز ك ذلك اف اكامر ا﵀ سبحانه فيها خير الدنيا ك انخرة فمػن عمػر
بها للدنيا ناؿ بها خير الدنيا ك من عمر بها لآلخرة ناؿ بها ثػواب انخػرة ك مػنهم مػن
يصبر طلب االجر ك الثواب ك هو يجد مرارة الماركق ك مضضه كلان يتحمػر علػي
مشقته علما بانه يوفي الصابركف اجرهم بػير نتاب فذلك يناله ثواب انخرة ك ا﵀
اكرـ من اف يعد عبدق علي عمر ثم يعمر ذلك العبد ذلك العمر رجاء ذلػك الثػواب
فلميعطه ك لانه عبادة االجراء كمنهم من يصبر صبر االكارـ علما بػاف الػبلء هديػة
من ا﵀ سبحانه اليه ك انزله عليه من جهة محبته اياق فيصبر فرنا متػركرا بمػا اختػارق
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ا﵀ له قاؿ ا﵀ سبحانه بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا ﵀ ك انا اليه
راجعوف اكلئك عليهم صلوات من ربهم ك رنمة ك اكلئك هم المهتػدكف فػذلام
الرجر نعم الرجػر فبػه فتمتػاوا ك بتػنته فاقتػدكا ك الػي ا﵀ سػبحانه بػه فتقربػوا ك
سنذكر اف شاء ا﵀ بعد ذلك شرح انػواؿ الػبلء نتػي تتلقػاق را ػيا متػركرا فهػذا
الرجر يصبر علي الطاعة فانها قرة عينه ك عن المعصية الف فيها سخط محبوبه ك علي
البلء النها هدية ربه اليه ك الجر شرافة هذق الخصلة الشريحة قد نث ا﵀ عليػه فػي
كتابه ما لميحث مثله علي ساير الخصاؿ ك امر به في موا

من كتابػه ك كعػد عليػه

ثواب الدنيا ك انخرة فقاؿ ك اتب ما يوني اليك ك اصبر نتي يحام ا﵀ فوعػدق
الحام له بصبرق في الدنيا ك انخرة ك قاؿ ك اصبر علي ما يقولوف في اي عديػدة
ك قاؿ ك اصبر فاف ا﵀ اليضي اجر المحتنين فتػمي الصػابر محتػنا ك كعػدق اف
اليضي اجرق ك قاؿ ك اصبر لحام ربك فانك باعيننا ك قاؿ ك اصبر نحتػك مػ
الذين يدعوف ربهم انية ك قاؿ ك اف عاقبتم فعػاقبوا بمثػر مػا عػوقبتم بػه ك لػئن
صبرتم لهو خير للصابرين
في يق مما يماركف

ك اصبر ك ما صبرؾ اال با﵀ ك التحزف عليهم ك التػك

اف ا﵀ م الذين اتقوا ك الذين هػم محتػنوف فػاخبر اف

الصبر اك ا﵀ هو خير للصابرين من المعاقبة ك سمي الصابر متقيا ك محتػنا ك اخبػر اف
ا﵀ م المتقين المحتنين كما قاؿ ك اصبركا اف ا﵀ م الصابرين ك ذلػك شػرؼ
للصابرين اليضاهي ك فخر اليتاكي اذ معي ة ا﵀ م عبدق اليتناهي ك هو االجػر بػيػر
نتاب نيث يقوؿ انما يوفي الصابركف اجرهم بػير نتاب ك قاؿ ك اصػبركا
اف االرض ﵀ يورثهػػا مػػن يشػػاء مػػن عبػػادق ك العاقبػػة للمتقػػين فوعػػدهم بالعاقبػػة
المحمودة بعد ما سماهم المتقين ك كعدهم استيراث االرض ك قاؿ يػا ايهػا الػذين
امنوا اصبركا ك صابركا ك رابطوا ك اتقوا ا﵀ لعلام تحلحوف فوعدهم الحلح ك قاؿ
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ك أمر اهلك بالصلة ك اصطبر عليها ك قػاؿ فاعبػدق ك اصػطبر لعبادتػه ك قػاؿ
فاصبر كما صبر اكلوا العزـ مػن الرسػر ك التتػتعجر لهػم ك قػاؿ فاصػبر اف
العاقبة للمتقين ك قاؿ فاصبر اف كعد ا﵀ نق ك قاؿ فلربػك ك اصػبر ك قػاؿ
فاصبر لحام ربك ك قاؿ فاصبر صبرا جمػيل ك قػاؿ ك اسػتعينوا بالصػبر ك
الصلوة اف ا﵀ م الصابرين فامرهم باالستعانة بالصبر علي كر صػعب ك كعػدهم
الظحر بالمطلوب بدلير اف ا﵀ م الصابرين ك اليمتن عػن نامػه شػيء ك قػاؿ
اـ نتبتم اف تدخلوا الجنة ك لمايعلم ا﵀ الذين جاهدكا منام ك يعلم الصابرين
كقاؿ لنبلونام نتي نعلم المجاهدين منام ك الصابرين فوعد الصابرين الجنػة
كقاؿ ك اف تصبركا خير لام ك ا﵀ غحور رنيم فوعدهم المػحرة ك الرنمة ك قاؿ
ك اف تصبركا ك تتقوا اليضركم كيدهم شيئا اف ا﵀ بما يعملوف محػيط فوعػدهم
الححظ من كيد االعداء ك قاؿ فاف ياػن مػنام مائػة صػابرة يػلبػوا مػأتين انيػة
فوعػػدهم الػلبػػة علػػي االعػػداء كمػػا قػػاؿ ك تمػػت كلمػػة ربػػك الحتػػني علػػي
بني اسرائير بما صبركا ك دمرنا ما كاف يصن فرعوف ك قومه ك ما كانوا يعرشػوف
كقاؿ سلـ عليام بمػا صػبرتم فػنعم عقبػي الػدار فوعػدهم دار التػلـ ك قػاؿ
كلنجزين الذين صبركا اجرهم بانتن ما كانوا يعملوف فوعدهم االجر االنتن
من غير ند ك قاؿ اني جزيتهم اليوـ بما صبركا انهم هػم الحػائزكف فػاخبر انهػم
الحائزكف المجزيوف بصبرهم ك قاؿ ك جزاهم بمػا صػبركا جنػة ك نريػرا ك قػاؿ
اكلئك ي توف اجرهم مرتين بما صػبركا فوعػدهم تثنيػة االجػر بصػبرهم ك قػاؿ
اكلئك يجزكف الػرفة بما صبركا ك يلقوف فيها تحية ك سلما ك قػاؿ ثػواب ا﵀
خير لمن امن ك عمر صالحا ك اليلقيها اال الصابركف ك قاؿ بشر الصابرين الذين
اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا ﵀ ك انا اليه راجعوف اكلئك عليهم صلوات مػن ربهػم ك
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رنمة ك اكلئك هػم المهتػدكف فوعػدهم الصػلوات ك الرنمػة ك الهدايػة ك سػمي
انبياءق بالصابرين ك قاؿ ك اسمعير ك ادريس ك ذاالاحر كر من الصابرين ك قاؿ
في اسمعير ستجدني اف شاء ا﵀ من الصابرين ك قػاؿ فػي ايػوب انػا كجػدناق
صابرا نعم العبد انه اكاب ك قاؿ في موسي ستجدني اف شاء ا﵀ صابرا ك اخبػر
عن انبيائه قاؿ ك لقدكذبت رسر من قبلك فصبركا علي مػا كػذبوا ك اكذكا نتػي
اتيهم نصرنا ك قاؿ ك ما لنا اف النتوكر علي ا﵀ ك قد هدانا سبلنا ك لنصبرف علي ما
اذيتمونا ك علي ا﵀ فليتوكر المتوكلوف ك اخبر عن قوـ صالحين قالوا ربنا افرغ
علينا صبرا ك توفنا متلمين ك كذا ربنا افرغ علينا صبرا ك ثبت اقػدامنا ك انصػرنا
علي القوـ الاافرين ك قاؿ ك تواصوا بالحق ك تواصوا بالصبر ك ذكر اف الصػبر
من عزائم االمور ك قاؿ ك اف تصبركا ك تتقػوا فػاف ذلػك مػن عػزـ االمػور ك قػاؿ
ك اصبر علي مػا اصػابك اف ذلػك مػن عػزـ االمػور اي مػن االمػور المحامػة اك
اللزمة ك قاؿ ك لمن صبر ك غحر اف ذلك لمن عزـ االمور ك قاؿ في اي اف فػي
ذلك نيػات لاػر صػبار شػاور فػاخبر اف الصػابرين اهػر االستبصػار ك النظػر ك
المعرفة بانيات ثم ما مدح الصابرين في اصػحاب سػاير الصػحات الحميػدة فاثيػر
اعر نا عنها خوؼ االطالة.
فلو تدبرت فيما نوق ا﵀ سبحانه باسمهم ك مدنهم ك كعػدهم لعلمػت انػه مػن
عزائم االمور ك كرائم الخصاؿ ك اف ا﵀ سبحانه مامػدح صػحة مػن الصػحات مثػر مػا
مدنه كيف ك بالصبر يبقي االنتػاف مونػدا ك متػلما ك عابػدا ك تاركػا للمعاصػي ك
الشهوات ك تاركا للدنيا ك ظافرا علي اعدائه ك نافظا لماله ك بدنه ك ركنه ك نواسػه
ك مشاعرق ك عقله ك يحوز به بعاقبة الدار ك الجنة ك االجر بػير نتاب ك يصير من اهر
الصلوات ك الرنمة ك الهداية ك يصػير مػ ا﵀ ك ا﵀ معػه ك يػدخر فػي المقتحػين اثػر
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االنبياء ك الرسر ك الصالحين فاي عمر يتاكي هذا العمر ك اي خصلة تضاهيه كيف
الياوف كذلك ك كػر خصػلة تنحػ اف صػبرت عليهػا ك صػارت ملاػة لػك ك اغلػب
الخصاؿ من نقيقة الصبر كلان يتمي باسم اخر فاف صبر عن الشهوة يتمي عحػة ك
اف كاف عن الػػيظ يتػمي كظمػا ك اف كػاف عػن التػحه يتػمي نلمػا ك اف كػاف فػي
الحرب يتمي شجاعة ك اف كػاف علػي التػر يتػمي كتمانػا ك اف كػاف فػي النوائػب
يتمي سعة الصدر ك اف كاف عن الدنيا يتمي زهػدا ك اف كػاف عػن الحضػوؿ يتػمي
قناعة ك اف كاف عن طيش يتمي كقارا كهاذا ك اجمر لك القوؿ اف كر صحة قبيحػة
يضادها صحة نتنة فمن صبر عن القبيحة يتصف بتلك الحتنة فهي في الحقيقة مػن
نقيقة الصبر فلجر ذلك امر ا﵀ به كػر هػذا ك نػث عليػه ك مػدح بػه ك كعػد عليػه
االجر ك الظحر ك الحػوز ك الحػلح ك الػلبػة ك التػلمة ك العاقبػة ك الجنػة ك الػدرجات
العالية ك مضاعحة االجر ك االجر بػير نتاب ك كوف ا﵀ معه ك هػو رأس كػر خيػر ك
لميحث علي غيرق كر هذا فينبػي للمرء الم من اف يحصله ك لو بشق االنحس.
كاعلم اف فضيلة الصبر تختلف بحتب ما يصػبر عليػه اك عنػه اك فيػه ك بحتػب
مدة الصبر ك نيته فليس الصبر علي طاعة كالصبر علي طاعات ك تختلف ايضا ك ليس
الصبر عن اللػو كالصػبر عػن الاػذب ك تختلػف المعاصػي ايضػا ك لػيس صػبر يػوـ
كصبر يومين ك ليس الصػبر بنيػة االجػر كالصػبر علػي كجػه الر ػا ك التػركر ك لػو
تدبرت فيما ذكرت لقدرت علي معرفة مراتب الصبر اف شاء ا﵀ ك جزئيات مػوارد
الصبر التااد تحصي كالصبر علي العلم فلتدعي ما لػيس لػك مػن نبػوة اك امامػة اك
كالية ك علي العافية فلتبطر ك علي الماؿ فلتطػي ك علي االكالد ك الخػدـ فلتبػػي
ك علي الطاعات فتديمها ك بعدها فلتحرقها ك تمحوها ك عػن المعاصػي فلتحعلهػا ك
عن الشهوات فلترتابها ك عن الدنيا فلتطلبها ك علي الحق فلتتجاكزق كهاذا ك اف
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تحارت بعد ما نبهناؾ تقدر علي استخراج امثالها.
ك اعلم اف الصبر منك علي المصيبة مصيبة لعػدكؾ ك فػرح لصػديقك ك الجػزع
مصيبة ثانية عليك ك علي صديقك ك فرح لعدكؾ اذ به نػبط اجػرؾ ك ػرر مالػك ك
بدنك ك شماتة عدكؾ ك سخط ربك ك في الحقيقة الصبر ر اء عػن الػرب فير ػي
ا﵀ به عنك ك الجزع سخط عليػه فيتػخط ا﵀ بػه عليػك فػانظر لنحتػك ك تػدبر هػر
يبلػك الجزع الي مأمولك في الدنيا ك انخرة اـ ال فاف لميبلػك الي مأمولك فعليػك
بالصبر فاف ا﵀ كعدؾ اند االمرين اما الظحر بمطلوبك ك هػو نظػك االنتػن ك امػا
االجر الجزير ك الصلوات ك الرنمة ك الهدايػة ك كونػه معػك ك كحػي بػه نظػا ك لػو
تمانت ك ر يت بتلف نحتك ك اهلػك ك كلػدؾ ك مالػك رجػاء اف ياػوف ا﵀ معػك
لااف قليل في كثير ما ترجوق في كونه معك بل نهاية ك انت لػو كػاف معػك ناصػر اك
ناصركف لرجوت اف تناؿ بػيتك فايف ك اف ا﵀ رب العالمين يعدؾ اف ياوف معك.
فصا ::انب اف ازين كتابي بذكر بع

االخبار في مدح الصبر ك فضله نتػي

تعػػرؼ فضػػله ك فضػػر الصػػابرين فحػػي الاػػافي بتػػندق عػػن ابػػن ابييعحػػور عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ الصبر رأس االيماف ك عن العلء بن فضػير عػن ابيعبػدا﵀

قاؿ الصبر من االيماف بمنزلة الرأس مػن الجتػد اذا ذهػب الػرأس ذهػب الجتػد
كذلك اذا ذهب الصبر ذهب االيماف هػ ك سر ذلك ما عرفػت مػن انػك تبقػي علػي
جمي مراتب االيماف بالصبر فمن ال صبر له ال ايماف له ك عن نح
قػػاؿ ابوعبدا﵀

بػن غيػاث قػاؿ

اف من صبر صبر قليل ك من جػزع جػزع قلػيل ثػم قػاؿ عليػك

بالصبر في جمي امورؾ فاف ا﵀ عزكجر بعث محمدا

فػامرق بالصػبر ك الرفػق

فقػاؿ ك اصػبر علػػي مػا يقولػػوف ك اهجػرهم هجػرا جمػػيل ك ذرنػي ك الماػػذبين
اكليالنعمة ك قاؿ تبارؾ ك تعالي ادف بالتي هي انتن التيئة فاذا الذي بينك ك
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بينه عداكة كأنه كلي نميم ك مايلقيها اال الذين صبركا ك مايلقيها اال ذك نظ عظيم
فصبر

نتي نالوق بالعظائم ك رموق بها فضاؽ صدرق فانزؿ ا﵀ عزكجر ك لقػد

نعلم انك يضيق صدرؾ بما يقولوف فتب بحمد ربك ك كػن مػن التػاجدين ثػم
كذبوق ك رموق فحزف لذلك فانزؿ ا﵀ عزكجر قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولوف
فانهم الياذبونك كلان الظالمين بايات ا﵀ يجحدكف ك لقد كذبت رسر من قبلك
فصبركا علي ما كذبوا ك اكذكا نتي اتيهم نصػرنا فػالزـ النبػي

نحتػه الصػبر

فتعد كا فذكركا ا﵀ تبارؾ ك تعالي ك كذبوق فقاؿ قد صػبرت فػي نحتػي ك اهلػي ك
عر ي ك ال صبر لي علي ذكر الهي فانزؿ ا﵀ عزكجر ك لقد خلقنػا التػموات ك
االرض ك ما بينهما في ستة اياـ ك مامتنا من لػوب فاصبر علي ما يقولوف فصبر
في جمي انواله ثم بشر في عترته باالئمة ك كصحوا بالصبر فقاؿ جر ثناؤق ك جعلنا
منهم ائمة يهدكف بامرنا لما صبركا ك كانوا باياتنا يوقنوف فعند ذلك قاؿ

الصبر

من االيماف كالرأس من الجتد فشػار ا﵀ عزكجػر ذلػك لػه فػانزؿ ا﵀ عزكجػر
ك تمت كلمة ربك الحتني علي بني اسرائير بما صبركا ك دمرنػا مػا كػاف يصػن
فرعوف ك قومه ك ما كانوا يعرشوف فقاؿ

انه بشري ك انتقاـ فاباح ا﵀ عزكجر

لػػه قتػػاؿ المشػػركين فػػانزؿ اقتلػػوا المشػػركين نيػػث كجػػدتموهم ك خػػذكهم ك
انصركهم ك اقعدكا لهم كر مرصد ك اقتلوهم نيػث ثقحتمػوهم فقػتلهم ا﵀
علي يدي رسوؿا﵀

ك انبائه ك جعر له ثواب صبرق م ما ادخر له في انخػرة

فمن صبر ك انتتب لم يخرج من الدنيا نتي يقر ا﵀ عينه في اعدائه م ما يدخر له
في انخرة ك عن ابيبصير قاؿ سمعت اباعبػدا﵀

يقػوؿ الحػر نػر علػي جميػ

انواله اف نابته نائبة صبر لها ك اف تداكت عليه المصائب لمتاترق ك اف اسر ك قهر ك
استبدؿ باليتر عترا كمػا كػاف يوسػف الصػديق االمػين
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لميضػرر نريتػه اف

استعبد ك قهر ك اسر ك لميضررق ظلمة الجػب ك كنشػته ك مػا نالػه اف مػن ا﵀ عليػه
فجعر الجبار العاتي له عبدا بعد اذ كاف مالاا فارسله ك رنم به امة ك كذلك الصبر
يعقب خيرا فاصبركا ك كطنوا انحتام علي الصبر توجركا ك عن نمزة بػن نمػراف
عن ابيجعحر

قاؿ الجنة مححوفة بالماارق ك الصبر فمن صبر علي الماارق فػي

الدنيا دخر الجنة ك جهنم مححوفة باللذات ك الشهوات فمن اعطي نحتػه لػذتها ك
شهوتها دخر النار ك عن ابيسيار عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ اذا دخػر المػ من قبػرق

كانت الصلوة عن يمينه ك الزكوة عن يتارق ك البر مطر عليه ك يتنحي الصبر نانية
فاذا دخر عليه الملااف اللذاف يلياف متػائلته قػاؿ الصػبر للصػلوة ك الزكػوة ك البػر
دكناػػم صػػانبام فػػاف عجػػزتم عنػػه فانػػا دكنػػه ك عػػن سػػماعة بػػن مهػػراف عػػن
ابيالحتن

في نديث اف تصبر تػتبط ك اف التصبر ينحذ ا﵀ مقاديرق را يا كنت

اـ كارها ك عن االصبع عن اميرالم منين

الصبر صبراف صبر عند المصيبة نتن

جمير ك انتن من ذلك الصبر عند ما نرـ ا﵀ عزكجر عليك ك الذكر ذكراف ذكر
ا﵀ عزكجر عند المصيبة ك افضر من ذلك ذكر ا﵀ عند ما نرـ ا﵀ عليػك فياػوف
ناجزا ك عن العرزمي عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

سيأتي علي الناس

زماف اليناؿ الملك فيه اال بالقتر ك التجبر ك ال الػني اال بالػصب ك البخر ك ال المحبة
اال باستخراج الدين ك اتباع الهوي فمن ادرؾ ذلك الزماف فصبر علػي الحقػر ك هػو
يقدر علي الػني ك صبر علي البػضة ك هو يقدر علي المحبة ك صبر علي الذؿ ك هو
يقدر علي العز اتاق ا﵀ ثواب خمتين صديقا ممن صدؽ بي ك عػن ابينمػزة قػاؿ
قػاؿ ابوجعحر

لما نضرت ابي علي بن الحتين

الوفاة مني الي صدرق ك

قاؿ يا بني اكصيك بما اكصاني به ابي نين نضرته الوفاة ك بما ذكر اف اباق اكصاق به
يا بني اصبر علي الحق ك اف كاف مرا ك عن عمرك بن شمر اليماني يرف الحديث الي
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علي

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

الصبر ثلثة صبر عند المصيبة ك صبر علي الطاعة ك

صبر عن المعصية فمن صبر علي المصيبة نتي يردها بحتن عزائهػا كتػب ا﵀ لػه
ثلثمائة درجة ما بين الدرجة الي الدرجة كما بين التماء الػي االرض ك مػن صػبر
علي الطاعة كتب ا﵀ له ست مائة درجة ما بين الدرجة الي الدرجة كما بين تخوـ
االرض الي العرش ك من صبر عن المعصػية كتػب ا﵀ لػه تتػ مائػة درجػة مػابين
الدرجة الي الدرجة كما بين تخػوـ االرض الػي منتهػي العػرش ك عػن ابينمػزة
الثمالي قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

م ن ابتلي من الم منين ببلء فصبر عليه كاف له مثػر

اجر الف شهيد ك عن سماعة عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف ا﵀ عزكجر انعم علي قػوـ

فلم يشاركا فصارت عليهم كباال ك ابتلي قوما بالمصائب فصبركا فصػارت علػيهم
نعمة ك عنه

في قوله يا ايها الذين امنوا اصبركا ك صابركا قػاؿ اصػبركا علػي

المصائب ك عن عبدا﵀ بن سناف عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

قاؿ ا﵀

عزكجر اني جعلت الدنيا بين عبادي قر ا فمن اقر ني منها قر ا اعطيتػه باػر
كاندة عشرا الي سبعمائة عف ك ما شئت من ذلك ك من لميقر ني منهػا قر ػا
فاخذت منه شيئا قترا اعطيته ثلث خصاؿ لو اعطيت كاندة منهن ملئاتي لر ػوا
بها مني قاؿ ثم تل ابوعبدا﵀

قوؿ ا﵀ تعالي الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انػا

﵀ ك انا اليه راجعوف اكلئك عليهم صلوات من ربهم فهذق كاندة من ثلث خصاؿ
ك رنمة اثنتاف ك اكلئك هم المهتدكف ثلث ثم قاؿ ابوعبدا﵀
اخذ ا﵀ منه شيئا قترا ك عن جابر بن يزيد عن ابيجعحر

هػذا لمػن

قػاؿ مػركة الصػبر فػي

ناؿ الحاجة ك الحاقة ك التعحف ك الػناء اكثر من مركة االعطاء ك عن جابر قاؿ قلػت
البيجعحر

يرنمك ا﵀ ما الصبر الجمير قاؿ ذلك صبر لػيس فيػه شػاوي الػي

النػػاس ك عػػن عبػػدالرنمن بػػن سػػيابة عػػن ابػػيالنعمن عػػن ابيعبػػدا﵀
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اك

ابيجعحر

قاؿ من اليعد الصبر لنوائب الدهر يعجز ك عن ابيعبػدا﵀

نحػن

صبر ك شيعتنا اصبر منا قير جعلت فداؾ كيف صػار شػيعتام اصػبر مػنام قػاؿ النػا
نصبر علي ما نعلم ك شيعتنا يصبركف علي مػا اليعلمػوف ك فػي الوسػائر بتػندق عػن
ربعي بن عبدا﵀ عن ابيعبػدا﵀

فػي نػديث اف الصػبر ك الػبلء يتػتبقاف الػي

الاافر فيأتيه البلء ك هو جزكع ك عن اسحق بػن عمػار عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ يػا

اسحق التعدف مصيبة اعطيت عليها الصبر ك استوجبت عليها من ا﵀ عزكجر الثواب
انما المصيبة التي يحرـ صانبها اجرها ك ثوابها اذا لميصبر عند نزكلها ك عن فضير
بن ميتر قاؿ كنا عند ابيعبدا﵀
له ابوعبدا﵀

فجاءق رجر فشاي اليه مصيبة اصيب بها فقػاؿ

اما انك اف تصبر توجر ك االتصبر يمضي عليك قدر ا﵀ الذي قدر

عليك ك انت مأزكر ك عن ابيعبػدا﵀
محمد اني اقب

اف ملػك المػوت قػاؿ لرسػوؿا﵀

يػا

ركح ابن ادـ فيجزع اهله فاقوـ في نانية من دارهم فاقوؿ ما هذا

الجزع فوا﵀ ماتعجلنا قبر اجله ك ماكاف لنا في قبضه من ذنب فاف تحتبوق ك تصبركا
توجركا ك اف تجزعوا تأثموا ك توزركا ك قاؿ جاء اميرالم منين

الي االشعث بن

قيس يعزيه باخ له فقاؿ اف جز عت فحق الرنم اتيت ك اف صبرت فحػق ا﵀ اديػت
علي انك اف صبرت جري عليك القضاء ك انت محمود ك اف جزعت جػري عليػك
القضاء ك انت مذموـ ك عنه

الصبر علي قدر المصيبة ك من رب يدق علي فخذق

عند مصيبة نبط اجرق ك عن جابر عن ابيجعحر

قاؿ قلت له ما الجزع قػاؿ اشػد

الجزع الصر اخ بالوير ك العوير ك لطم الوجه ك الصدر ك جز الشعر من النواصػي ك
من اقاـ النوانة فقد ترؾ الصبر ك اخذ في غير طريقػه ك عػن جػراح المػدايني عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ اليصل الصياح علي الميت ك الينبػي كلان الناس اليعرفونه ك

الصبر خير ك عن قتيبة االعشي فػي نػديث ذكػر فيػه اف اباعبػدا﵀
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كػاف مهتمػا

نزينا علي ابن له مري
في ذلك فقاؿ

فلما مات اسحر كجهه ك ذهب التػير ك الحزف منػه فقيػر لػه

انا اهر بيت انما نجزع قبر المصيبة فاذا كق االمر ر ينا بقضائه

ك سلمنا المرق ك كذلك كق من ابيجعحر

فقاؿ انا لنحب اف نعافي فيمن نحػب

فاذا جاء امر ا﵀ سلمنا فيما انب ك عن محمد بن عبدا﵀ الاوفي قػاؿ لمػا نضػرت
اسمعير بن ابيعبدا﵀
دعا بقمي

الوفاة جزع ابوعبدا﵀

جزعا شػديدا فلمػا اف غمضػه

غتير اك جديد فالبته ثم تترح ك خرج به يأمر ك ينهي فقير له لقد ظننا

اف الننتح بك زماننا لما رأينا له جزعك فقاؿ انا اهر بيت نجزع ما لمتنزؿ المصػيبة
ك اذا نزلت صبرنا ك عن زرارة قاؿ ثقر ابن لجعحر ك ابوجعحر جالس الي اف قاؿ فلما
اف قضي قاؿ لنا اف الجزع ما لم ينزؿ امر ا﵀ فاذا نزؿ امر ا﵀ فليس لنا اال التتليم ثػم
دعا بدهن فادهن ك اكتحر ك دعا بطعاـ فاكر هو ك من معػه ثػم قػاؿ هػذا هػو الصػبر
الجمير ثم امر به فػتر ك لبس جبة خز ك مطرؼ خز ك عمامػة خػز ك خػرج فصػلي
عليه ك عن ابيعبدا﵀

في نديث اذا اصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسوؿا﵀

فاف الخلق لميصابوا بمثله قط ك عنه

من عظمت عندق مصيبة فليذكر مصيبته بي

فانها ستهوف عليه ك ركي في ارشاد الديلمي عنه
عن اميرالم منين
عنه

الصبر مطية التاب بصانبها ك

انا كجدنا الصبر علي طاعة ا﵀ ايتر من الصبر علي عذابػه ك

اصبركا علي عمر ال غني لام عن ثوابه ك اصبركا عػن عمػر ال طاقػة لاػم

علي عقابه قاؿ ك قير اكني ا﵀ الي داكد

تخلق باخلقي فاف من اخلقي اني انا

الصبور ك الصابر اف مات م الصبر مات شهيدا ك اف عاش عاش عزيػزا قػاؿ ك ركي
انه لما اشتد بايوب البلء قالت له امرأته يوما اف دعاء االنبياء متتجاب فلو سػألت
ا﵀ كشف ما بك فقاؿ لها يا هذق قد متعنا ا﵀ بالنعم سبعين سنة فدعينا نصػبر علػي
بلئه مثر ذلك قاؿ ك قاؿ رسوؿا﵀

الصبر نصف االيماف ك اليقين االيماف كله ك
﴿﴾62

في جام االخبار قاؿ رسوؿا﵀

ناكيا عػن ا﵀ تعػالي اذا كجهػت الػي عبػد مػن

عبادي مصيبة في بدنه اك ماله اك كلدق ثم استقبر ذلك بصبر جمير استحييت له اف
انصب ميزانا اك انشر له ديوانا ك سئر محمد بن علي

عن الصػبر الجميػر فقػاؿ

شيء ال شاوي فيه ثم قاؿ ك ما في الشاوي من الحرج ك انما هو يحزف صػديقك ك
يحرح عدكؾ ك عن اميرالم منين

اف الصبر ك نتػن الخلػق ك البػر ك الحلػم مػن

اخلؽ االنبياء ك في القدسي من لميرض بقضائي ك لميصبر علي بلئي فليتخذ ربا
سوائي ك عن الصادؽ

الصبر يظهر ما فػي بػواطن العبػاد مػن النػور ك الصػحاء ك

الجزع يظهر ما في بواطنهم من الظلمة ك الونشة ك الصبر يدعيه كر اند ك مايثبت
عندق اال المحبوف ك الجزع ينارق كر انػد ك هػو ابػين علػي المنػافقين الف نػزكؿ
المحنة ك المصيبة يخبر عن الصادؽ ك الااذب ك تحتير الص بر ما يتتمر مذاقه ك مػا
كاف عن ا طراب اليتمي صبرا ك تحتير الجزع ا طراب القلب ك تحزف الشخ
ك تػير اللوف ك تػير الحاؿ ك كر نازلة خلت اكائلها من االخبات ك االنابة ك التضرع
الي ا﵀ فصانبها جزكع غير صابر ك الصبر ما اكله مر ك اخرق نلو لقوـ ك لقوـ اكله ك
اخرق نلو فمن دخر من اكاخرق فقد دخر ك من دخر من اكائلػه فقػد خػرج فمػن
عرؼ قػدر الصػبر اليصػبر عمػا منػه الصػبر قػاؿ ا﵀ عزكجػر فػي قصػة موسػي ك
الخضر

ك كيف تصبر علي ما لمتحط به خبرا فمن صبر كرها ك لميشك الي

الخلق ك لم يجزع بهتك سرق فهو من العاـ ك نصيبه مما قاؿ ا﵀ ك بشر الصػابرين
اي بالجنة ك المػحرة ك من استقبر البلء بالرنب ك صبر علي ساينة ك كقار فهو من
الخاص ك نصيبه مما قاؿ ا﵀ عزكجر اف ا﵀ مػ الصػابرين ك فػي الوسػائر عػن
اميرالم منين

في كصػيته لمحمػد بػن الحنحيػة قػاؿ الػق عنػك كاردات الهمػوـ

بعزائم الصبر عود نحتك الصبر فنعم الخلق الصبر ك انملهػا علػي مػا اصػابك مػن
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اهواؿ الدنيا ك همومها ك عن النبي

اف استطعت اف تجمر بالصبر م اليقين فافعر

فاف لمتتتط فاصبر فاف في الصبر علي ما تارق خيػرا كثيػرا ك اعلػم اف النصػر مػ
الصػػبر ك اف الحػػرج م ػ الاػػرب فػػاف م ػ العتػػر يتػػرا اف م ػ العتػػر يتػػرا ك عػػن
اني الصبر من غلمي هذا ك من اهلي علي ما هو امر من الحنظر انػه

ابيجعحر

من صبر ناؿ بصبرق درجة الصائم القائم ك درجة الشهيد الذي قد رب بتيحه قداـ
محمد
ك عنه

ك عن اميرالم منين

انه قاؿ اليعدـ الصبور الظحر ك اف طاؿ به الزماف

من لمينجه الصبر اهلاه الجزع ك عنه

الصبر ينا ر الحدثاف ك الجزع

من اعواف الزماف ك من ارشاد الديلمي انه جاءت اليه امرأة فقالت اف ابني سافر عني
ك قد طاؿ غيبته عني ك اشتد شوقي اليه فادع ا﵀ لي فقاؿ عليك بالصبر فاستعملته ثػم
جاءت بعد ذلك فشات فقاؿ لها ألماقر عليك بالصبر فقالت يا ابػن رسػوؿا﵀ كػم
الصبر فوا﵀ لقد فني الصبر فقاؿ ارجعي الي منزلػ ك سػتجدي كلػدؾ قػد قػدـ مػن
سحرق فنهضت فوجدته قد قدـ فاتت به اليه فقالت ا كني بعد رسوؿا﵀

قػاؿ ال

كلان عند فناء الصبر يأتي الحرج فلما قلت فني الصبر عرفت اف ا﵀ قد فرج عنك
بقدكـ كلدؾ الي غير ذلك من االخبار الاثيرة التي من تتبعها كجدها.
ك قوله

الصبر نصف االيماف فلعله الجر اف االيماف اعتقاد بالجناف ك عمر

باالركػػاف ك القػػوؿ بع ػ

ذلػػك العمػػر ك العمػػر باالركػػاف فعػػر الطاعػػات ك تػػرؾ

المعاصي ك هما تدكماف ك تصيراف ملاة بالصبر فعلي ذلك الصبر علي الطاعة ك عػن
ال معصية نصف االيماف اك المراد اف جمي ما يرد علػي االنتػاف امػا نعمػة مػن ا﵀ اك
نقمة ك االنتاف ينبػي اف يقابر النعم بالشار ك جميػ الطاعػات مػن الشػار ك الػنقم
بالصبر اك الجر اف فعر الطاعات شار ك ترؾ المعاصي صبر ك بهذق الوجوق ك غيرها
الصبر نصف االيماف ك اما اليقين فهو االيماف كله فػاف االيمػاف عقػد بالجنػاف ك هػو
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اليقين الظاهر ك عمر باالركاف ك هو ظاهر اليقين لقولػه
عمله ك ألف العمر تجتم العلم ك اما ما ركي انه

يقػين المػرء يػري فػي

سئر عن االيماف فقاؿ هو الصػبر

فلعله اخذق بالمعني االعػم اي الصػبر علػي العلػم ك عػدـ االلتحػات الػي الشػبهات ك
الشاوؾ ك الشياطين ك علػي العمػر بحعػر الطاعػة ك تػرؾ المعصػية ك للنػاطق العػالم
المالك لزماـ الالـ م كر سائر مقاـ.
ك اعلم اف مقاـ الصبر يحصر للنتاف بتبب العلم با﵀ ك بحامته ك بالعلم بػاف
هذا االمر المحام ك الخلق المتقن ليس فيه ذرة علي خػلؼ الحامػة ك الصػواب ك
كلها ظهور الرب الواند الحػرد ك كلهػا علػي كجػه االكمػر ك االصػوب ك االكلػي ك
ذلك اف ا﵀ سبحانه لميخلق شيئا بمقتضي ذاته اذ ال اقتضاء لهػا ك انمػا خلػق مػا خلػق
بمقتضي القوابر ك كر اكلي اسرع قبوال ك اسبق دعوة فليتجاكزق صنعه جػركعز ك
هو جرجلله خالق الخلق ال من شيء ك ال علي انتػذاء شػيء فليتػرؾ االكلػي الػي
غير االكلػي ك جميػ القوابػر ك المقبػوالت مػن كمالػه جػركعز فهمػا علػي الػنهج
االكمر ك االصوب علي ما يليق بحضرة االند القديم الػدائم القػادر القػاهر فليقػ
شيء في الدنيا اال ك هو االصل ك االصوب ك االنتن ك االكمر فلتجزع من كقػوع
االصل ك االصوب ك االنتن ك االكمػر ك التطلػب غيػرق ك سػلم ﵀ سػبحانه فرنػا
متركرا متتبشرا بحصوؿ ما هو االصل لك فمػا امػرؾ بػه مػن الطاعػات فػاعلم انػه
اختار لك االكمر فاصبر عليه ك ما نهاؾ عنه فاعلم انه قػد زكي عنػك مػا فيػه فتػادؾ
فاصبر عنه ك ما اكرد عليػك فػاعلم انػه فعػر بػك مػا هػو االصػل فاصػبر عليػه فرنػا
متركرا شاكرا النعمه ك فيما ذكرنا كحاية ك بلغ.

فص ::ك لما اف اتينا علي ما اردنا من امر الصبر ك لو علي نهج االشارة ك تهذيب

العبارة اذ لو اردنا البتط في كر متئلة لحني العمر قبر اف تحني المتػائر فالمناسػب
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اف نذكر شطرا من امر البلء ك هو من المهمات للم من.
اعلم اف اصر البلء من بلوته بخيػر اك شػر كػدعا بلػوا ك بػلء كحلػس ك سػماء
امتحنته ك اختبرته ك االسم البلوي كتاري ك البلوة كعصمة ك البلء كتماء ك البليػة
كػنية كابليته ك ابتليته ك ابػلء ا﵀ عبػدق ك ابػتلؤق اي امتحانػه ك اختبػارق فالتػر فػي
ابتلء ا﵀ اف ا﵀ سبحانه انشأ االنتاف من ظر ربوبيته ك صحة مشيته ك جعلػه تعرفػه ك
اية تعريحه نتي جعر معرفة نقيقته معرفته ك جهلها جهله ثم جعر له مركبػا نيوانيػا
راتعا في المرت النباتي النابػت فػي ارض الجمػاد ك قػدر فػي نامتػه اف يخلػق اكال
االرض الجمادية ثم ينبت فيها المرت النباتي ثم يتتخرج منه المركب الحيواني ثػم
يتتخرج منه النحس الناطقة االنتانية ك كما اف نشأ النبات ظهورا من الجماد ك ياوف
في بدء نشئه جماديا ثم يصحي شيئا فشيئا ك يػزكؿ عنػه جمػود الجمػادي ك كثافتػه ك
يقوي فيه النحس النباتية شيئا بعد شيء نتي يصير النباتية فيػه بالحعػر ك يصػير منشػأ
اثار النبات فيصير جاذبا ك ماساا ك ها ػما ك دافعػا ك مربيػا بالحعػر ك يزيػد ك يػنق
بالحعر ك هذق الحعليات في بدء امرق بالقوة ك ياوف جمادا بالحعر ثػم تتقػوي الػنحس
النباتية فيه شيئا بعد شيء نتػي يصػير نباتػا بالحعػر كػذلك الػنحس الحيوانيػة نباتيػة
المبدء في الظهور ك هي في النبات بالقوة ثم تشتد شيئا فشيئا ك يتصحي النبات ك يرؽ
ك يظهر اثار النحس الحيوانية الي اف يظهر عليه الحيوة ك يصير نيوانا بالحعر ك يصػير
منشأ اثار الحيوانية فيصير سميعا بصيرا ذائقا شاما المتا بالحعر ك يظهػر منػه الر ػا ك
الػضب بالحعػر كػذلك ياػوف نحتػه االنتػانية نيوانيػة المبػدء فتاػوف فػي االكؿ
نيوانا بالحعر ك انتانا بالقوة ثم يترقي شيئا بعد شػيء ك يتصػحي الػي افيظهػر عليػه
نحس انتانية عيحة جدا ثػم يتقػوي شػيئا بعػد شػيء ك يػتخل
االكدار الي افيتخل

مػن شػوائب تلػك

ك يصير منشأ اثار خاصة فيصػير عالمػا نليمػا ذكػورا فاػورا
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نبيها ك يظهر منه النزاهة ك الحامة بالحعر فياػوف انتػانا خالصػا بالحعػر ك هػو قولػه
تعالي يا ايها الناس اف كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطحة
ثم من علقة ثم من مضػة مخلقة ك غير مخلقة لنبين لام ك نقر في االرناـ مػا نشػاء
الي اجر متمي ثم نخرجام طحل ثم لتبلػوا اشدک م ك منام من يتوفي ك منام من
يرد الي ارذؿ العمر لايليعلم من بعد علم شيئا ك تػري االرض هامػدة فػاذا انزلنػا
عليها الماء اهتزت ك ربت ك انبتت من كر زكج بهػيج ك قػاؿ ك ا﵀ انبػتام مػن
االرض نباتا الي غير ذلك من انيات فالنحس االنتانية كما عرفت ظهورا جمادية
المبدء ك نباتيته ك نيوانيته ك الػالب عليها صحاتها ك اثارها ثم تظهر الػنحس االنتػانية
بواسطة الماملت الخارجية كما اف الحيوانية خرجػت مػن النباتيػة بواسػطة انػوار
االفػػلؾ ك نيػػوة االـ كػػذلك الػػنحس االنتػػانية الاامنػػة فػػي الحيوانيػػة التخػػرج اال
بواسطة الماملت الخارجية ك هي كجود االنبياء ك االكلياء ك الحاماء ك الصلحاء ك
االتقياء ك الم منين ك ي يدهم الملئاػة فهػ الء للحيوانيػة كالنػار الخارجيػة للػدهن
نيث تتخنه ك تجححػه ك تالتػه ك تدخنػه ك تشػعله ك تقويهػا نتػي يظهػر عليػه نػار
بالحعر راكبة علي ذلك الدخاف ك تلك النار في بػدء التاػوف ػعيحة جػدا ك تتقػوي
شيئا بعد شيء ك ما لميدف الدهن من النػار اليتامػر مػا فيػه مػن النػار قػاؿ

انػت

ماكونت نحتك ك الكونك من هو مثلك فاالنتاف الظػاهري اذا عاشػر الماملػين ك
اتصف بصحاتهم ك امتثر اكامػرهم ك اجتنػب نػواهيهم صػار انتػانا تامػا بالحعػر ك اذا
خالف الماملين ك عمػر بمقتضػي الجماديػة يػلػب عليػه صػحة الجمػاد ثػم قتػت
قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة اك اشد قتوة ك اذا عمر بمقتضي النباتية يػلب
عليه صحة النبات ك اذا رأيتهم تعجبك اجتامهم ك اف يقولػوا تتػم لقػولهم كػأنهم
خشب متندة ك اذا عمر بمقتضي الحيوانية يػلب عليه صحة الحيػواف ك ياػوف لهػم
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قلوب اليحقهوف بها ك لهم اعين اليبصركف بهػا ك لهػم اذاف اليتػمعوف بهػا اكلئػك
كاالنعاـ بر هم ا ر اكلئك هم الػافلوف ،الناس كلهم بهػائم اال المػ من المػ من
قلير الم من قلير الم من قلير ك يضعف في هذق االنواؿ انتانيته الي اف تمػوت ك
تدفن في ارض بدنه انك التتم من في القبور اف انت اال نذير ،لتنذر من كاف نيا
ك يحق القوؿ علي الاافرين ،استجيبوا ﵀ ك للرسوؿ اذا دعاكم لما يحييام.
فاذاكاف االنتاف كاقحا بين هذق الدعاة ك كلما ماؿ الي داع يتقػوي فيػه جهتػه ك
يضعف فيه دها الف االشياء تتقوي باشاالها ك تتضعف با دادها ك كر نيث فيػه
يمير الي مشاكله فاذا كاف نيث غالبا يمير الي شاله ك يتػوؽ البػاقي اليػه فيتقػوي
هو باالستمداد منه ك يتضعف البواقي بوصوؿ المدد المنافي ك بضعحها يتقوي ذلػك
الحيث ايضا كما قاؿ الشاعر:
لوال مشيبي ماجحا لوال جحػاق لماشػب

متئلة الدكر جرت بيني ك بين من انب

فلجر ذلك نام ا﵀ علي من سبق له منه الحتني اف يبتلي ببليا في جماديتػه ك نباتيتػه
ك نيوانيته نتي يضعف فيه هذق الجهات ك يضعف دعوتها ك قوة جذبها كما اف الطبيػب
يحمي المري

ليضعف مر ه فاف الػػذاء المقػوي كمػا يقػوي البػدف يقػوي المػرض

فيحميه الطبيب لاي يضعف مر ه ك يتهر دفعػه ك كػذلك الػرب العطػوؼ الػرءكؼ
يحمي عبػدق المػ من عمػا يقػوي فيػه الجماديػة ك النباتيػة ك الحيوانيػة لاػي تعجػز عػن
االسػػتيلء علػػي االنتػػانية ك يضػػعف دكاعيهػػا ك اليميػػر اليهػػا االنتػػانية ك التتػػتمد مػػن
امدادها فتضعف ك تقوي انتانيته باالمداد المناسبة النازلة من سماء كجود الماملػين اليػه
وايا الاحار فيزين لهم تلك الجهات ك يقويها ك ياملها بواسطة المامػلت ك
االمداد المشاكلة ك يمنعهم من االمداد االنتانية ك جعلنا علي قلوبهم اكنة اف يحقهوق
ك في اذانهم كقرا ك باحرهم لعناهم ك جعلنا قلوبهم قاسية ك لوال اف ياوف الناس امة
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كاندة لجعلنا لمن ياحر بالرنمن لبيوتهم سقحا من فضة ك معارج عليها يظهركف ك
لبيوتهم ابوابا ك سررا عليها يتائوف ك زخرفا ك اف كر ذلك لما متاع الحيوة الدنيا ك
انخرة عند ربك للمتقين ك اليحتبن ال ذين كحركا انما نملي لهم خير النحتهم انما
نملي لهم ليزدادكا اثما ك لهم عذاب مهػين ك كمػا اف الطبيػب لػوال انػه يخػاؼ مػن
انهداـ البنية بالالية لحمي المري

عن الػذاء بالالية كلانه كلما يخاؼ مػن غلبػة

المرض يحميه ك كلما يخاؼ من انهداـ البدف يػذيه كػذلك الػرب العطػوؼ كلمػا
ينظر بعين عطوفته اف االمداد من العوائق الثلثة يزيد في قوتها ك يقػر ميلػه الػي لقػاء
ا﵀ يحمي االنتاف ك يبتليه ببلء فيها ك كلما نظر ك خشي انهداـ البنية بالاليػة يمػدق
بشيء منها كهاذا يتردد في تدبير عبدق الم من الي اف يأتيه اجله ك هو قولػه تعػالي
في القدسي ماتر ددت في شيء انا فاعله كترددي في قػب

ركح عبػدي المػ من

يارق الموت ك اكرق متاءته ك لوال خوؼ اف ييػأس العبػد المػ من مػن رنمػة ربػه
لمااذاقه قطرة من ماء الػدنيا ك لماسػاؽ اليػه نعمػة مػن نعمائهػا ك لمػااركي عطشػه ك
لمااشب جوعته ك لما كتي عريته ابدا كلان كلما ينظر الي عف عبدق عن تحمػر
ذلك يرزقه متاعا قليل منها.
ك نق علي من عرؼ هذا التر الشريف اف يتلقي البليا بصػدر كاسػ ك قلػب
بارد مشتاقا اليها اشتياؽ العطشاف الي الزالؿ ك الصائم الػي الهػلؿ فػاف فيهػا نجاتػه ك
في الرخاء خوؼ هلكته ك بوارق فمتي مػا رأيػت الػبلء مقػبل ك انػت فػي طاعػة اك
معصية فاعلم اف عناية ربك الممرض لك ك الطبيب لدائك قد توجهت اليك فانمػد
ا﵀ ك اسأله الصبر ك اذا رأيت الرخاء ك النعمة مقبلة اليك ك انت في معصية فاعلم انػه
استدراج من ا﵀ كما قاؿ سنتتدرجهم من نيث اليعلموف ك املي لهم ك قاؿ ك
اليحتبن الذين كحركا انم ا نملي لهم خير النحتهم انما نملي لهم ليزدادكا اثمػا
﴿﴾69

كقاؿ فلما نتوا ما ذكركا به فتحنا عليهم ابواب كر شيء نتي اذا فرنوا بما اكتوا
اخذناهم بػتة فاذا هم مبلتوف .
بالجملة اف البلء رنمة عظيمة من ا﵀ سبحانه اخت

ا﵀ بها انبػاءق ك انبيػاءق ك

اكلياءق ك زكاها عن اعدائه ك من ليس له به ناجة فلجر ذلك كػاف االنبيػاء ك االكليػاء
يحصػػلونه النحتػػهم بتقليػػر المأكػػر ك المشػػرب ك المػػنا ك المركػػب ك المتػػان ك
الملبس ك المنظر ك المتم ك سػاير متػاع الػدنيا فيزككنهػا عػن انحتػهم باختيػارهم ك
ينزلوف انحتهم ابدا فػي الػبلء ك المحنػة ك التعػب ك يختػاركف دائمػا مػا هػو االصػعب
معاملة من يعلم اف هذا المشركب فيه سم مهلك ك البد له مػن شػربه فيشػرب منػه مػ
كجر ك خوؼ بقدر المتمي ك هم يلتذكف من هذق الحميػة التػذاذ مػري

يػري رأي

العين اف كر ما يحتمي من الػذاء المنافي يتقوي ك ينشط ك ال شك اف المخػتلط جاهػر
ك تلذذق من اختلطه من غاية جهله فانه يزداد مر ه بار اكلػة ك هػو اليشػعر ك لعمػري
لو دعي الداعي برف البلء بحصوؿ الصبر ك الر ا لااف له اكلػي كلاػن البنيػة الضػعيحة
االنتانية تضعف عن تحمر اعباء البليا ك المصائب اسأؿ ا﵀ العوف علي الصػبر كالر ػا
فانه قادر علي ما يشاء ك اني لو دكنت كتابا في فضر الػبلء ك شػرفه علػي الرخػاء لاػاف
قليل في كثير ما له من الحضر كلان فيما ذكرنا للعاقػر الحاػيم كحايػة ك بػلغ فلنتبػرؾ
بذكر بع

االخبار في فنوف البلء لتاوف تتلية للقلوب ك عونا علي الصبر ك الر ا.

فصا ::في معني مطلق البلء فحي الوسائر بتندق عن عبدالرنمن بن الحجاج

قاؿ ذكر عند ابيعبدا﵀

البلء ك ما يخ

ا﵀ به الم من فقاؿ سئر رسػوؿا﵀

من اشد الناس بلء في الدنيا فقاؿ النبيوف ثم االمثر فاالمثر ك يبتلي المػ من بعػد
علي قدر ايمانه ك نتن اعماله فمن ص ايمانه ك نتػن عملػه اشػتد بػلؤق ك مػن
سخف ايمانه ك عف عمله قر بلؤق ك عن فضير بن عثمن عن ابيعبدا﵀
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قاؿ

اف في الجنة منزلة اليبلػها عبد اال بالبلء فػي جتػدق ك عػن يػونس بػن ربػاط قػاؿ
سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ اف اهر الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة اما اف ذلك الي

مدة قليلة ك عافية طويلة ك عن سليماف بن خالد عن ابيعبدا﵀

قػاؿ انػه لياػوف

للعبد منزلة عند ا﵀ فماينالها اال باندي خصلتين اما بذهاب ماله اك ببلية في جتدق
يقوؿ الم من اليمضي عليه اربعوف

ك عن محمد بن متلم قاؿ سمعت اباعبدا﵀

ليلة اال عرض له امر يحزنه يذكر بػه ك عػن نمػراف عػن ابيجعحػر

قػاؿ اف ا﵀

ل يتعاهد الم من بالبلء كما يتعاهد الرجر اهله بالهدية من الػيبة ك يحميه الدنيا كما
يحمي الطبيب المري

ك عن زيد الشحاـ عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف عظػيم االجػر

لم ػ عظػػيم الػػبلء ك ماانػػب ا﵀ قومػػا اال ابػػتلهم كعػػن الحتػػين بػػن علػػواف عػػن
ابيعبدا﵀

انه قاؿ ك عندق سدير اف ا﵀ اذا انػب عبػدا غتػه بػالبلء غتػا ك انػا ك

اياكم يا سدير لنصب به ك نمتي ك عن محمد بػن بهلػوؿ عػن ابيعبػدا﵀

انمػا

الم من بم نزلة كحة الميزاف كلما زيد في ايمانه زيد فػي بلئػه ك عػن عبػدا﵀ بػن
ما القي من االكجاع ك كػاف متػقاما فقػاؿ

ابييعحور قاؿ شاوت الي ابيعبدا﵀

لي لو يعلم الم من ما له من االجر في المصائب لتمني انه قرض بالمقاري

ك عن

قاؿ اف ﵀ عزكجر عبادا في االرض من خال

عبػادق

ابيبصير عن ابيعبدا﵀

ماينزؿ من التماء تححة الي االرض اال صرفها عنهم الي غيرهم ك ال بلية اال صرفها
اليهم ك عن نماد عن ابيه عن ابيجعحر

قاؿ اف ا﵀ اذا انب عبدا غته بالبلء غتػا

ك شجه بالبلء شجا فاذا دعاق قاؿ لبيك عبدي لئن عجلت لك مػا سػألت انػي علػي
ذلك لقادر ك لئن اذخرت لك فما اذخرت لك خير لك ك عن ابنبايػر قػاؿ سػألت
اباعبدا﵀

أيبتلي الم من بالجذاـ ك البرص ك اشػباق هػذا قػاؿ فقػاؿ ك هػر كتػب

البلء اال علي الم من ك عن علي بن محمد عن ابائه
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عن موسػي بػن جعحػر

قاؿ اي من صحت له دنياق فاتهمه علي دينه ك في الاافي بتندق عػن داكد بػن فرقػد
عن ابيعبدا﵀

قاؿ اخذ ا﵀ ميثاؽ الم من علي اف اليصدؽ مقالته ك الينتصػف

من عدكق ك ما من مػ من يشػحي نحتػه اال بحضػيحتها الف كػر مػ من ملجػم ك عػن
ابينمزة الثمالي عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

اف ا﵀ اخػذ ميثػاؽ

الم من علي بليا ارب ايترها عليه م من يقوؿ بقوله يحتدق اك منافق يقحو اثرق اك
شيطاف يػويه اك كافر يري جهادق فما بقاء الم من بعد هذا ك عػن ابنمتػااف عػن
ابيعبدا﵀
اما بػ

قاؿ ماافلت الم من من كاندة من ثلث ك لربما اجتمعت الثلثة عليه

من ياوف معه في الدار يػلق عليه بابه ي ذيه اك جار ي ذيه ك من في طريقه

الي نوايجه ي ذيه ك لو اف م منا علي قلة جبر لبعث ا﵀ عزكجر عليه شيطانا ي ذيه
ك يجعر له من ايمانه انتا اليتتونش معه الي اند كعػن سػماعة بػن مهػراف عػن
ابيعبػػدا﵀

اف ا﵀ جعػػر كليػػه فػػي الػػدنيا غر ػػا لعػػدكق كعػػن شػػعيب عػػن

ابيعبػدا﵀

اف الدنيا سجن الم من فاي سػجن جػاء منػه خيػر كعػن جػابر عػن

ابيجعحر قاؿ سمعته يقوؿ اذا مات الم من خلي علي جيرانػه مػن الشػياطين عػدد
ربيعة ك مضر كانوا مشتػلين به ك عن اسحق بن عمار عن ابيعبدا﵀

قاؿ ماكاف

ك الياوف ك ليس بااين م من اال ك له جار ي ذيه ك لو اف م منا في جزيرة من جزاير
البحػػر البتعػػث ا﵀ مػػن ي ذيػػه ك عػػن زيػػد الػػزراد عػػن ابيعبػػدا﵀
رسوؿا﵀

قػػاؿ قػػاؿ

اف عظيم البلء ياافي به عظػيم الجػزاء فػاذا انػب ا﵀ عبػدا ابػتلق

بعظيم البلء فمن ر ي فله عند ا﵀ الر ا ك من سخط البلء فله عند ا﵀ التخط ك
عن محمد بن بهلوؿ العبدي قاؿ سمعت اباعبػدا﵀

يقػوؿ لميػ من ا﵀ المػ من

من هزاهز الدنيا ك لانػه امنػه مػن العمػي فيهػا ك الشػقي فػي انخػرة كعػن ذريػ
المحاربي عن ابيعبدا﵀

قاؿ كاف علي بن الحتين
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يقوؿ اني الكرق للرجر

اف يعافي في الدنيا فليصيبه شيء من المصائب ك عػن النبػي
لميرزء فما ﵀ فيه ناجة ك عن ابيعبدا﵀

فػي نػديث مػن

اف ا﵀ عزكجر يبتلي الم من بار بلية

ك يميته بار ميتة ك اليبتليه بذهاب عقلها اماتري ايوب كيف سلط عليه ابليس علي
ماله ك علي كلدق ك علي اهله ك علي كر شيء منه ك لميتلط علي عقله ترؾ له ليوند
ا﵀ به ك عن ابياسامة عن ابيعبدا﵀

قاؿ قاؿ ا﵀ عزكجػر لػوال اف يجػد عبػدي

الم من فػي قلبػه لعصػبت رأس الاػافر بعصػابة نديػد اليصػدع رأسػه ابػدا ك عػن
ابيبصير عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

مثر الم من كمثر خامة الػزرع

تاحيها الرياح كذا ك كذا ك كذلك الم من تاحيه االكجاع ك االمراض ك مثر المنافق
كمثر االرزة المتتقيمة التي اليصيبها شيء نتي يأتيه الموت فيقصحه قصػحا ك عػن
متعدة بن صدقة عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ النبي

يوما الصحابه ملعوف كر ماؿ

اليزكي ملعوف كر جتد اليزكي ك لو في كر اربعين يوما مرة فقير يا رسوؿا﵀ اما
زكوة الماؿ فقد عرفناها فما زكوة االجتاد فقاؿ لهػم اف يصػاب بافػة قػاؿ فتػيػرت
كجوق الذين سمعوا ذلك منه فلما راهم قد تػيرت الوانهم قػاؿ لهػم هػر تػدركف مػا
عنيت بقولي قالوا ال يا رسوؿا﵀ قاؿ بلي الرجر يخدش الخدشة ك يناػب النابػة ك
يعثر العثرة ك يمرض المر ة ك يشاؾ الشوكة ك ما اشبه هػذا نتػي ذكػر فػي نديثػه
اختلج العين ك عن سماعة عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ اف فػي كتػاب علػي

اف اشػد

الناس بلء النبيوف ثم الوصيوف ثم االمثر فاالمثر ك انما يبتلي الم من علي قدر اعماله
الحتنة فمن ص دينه ك نتن عمله اشتد بلؤق ك ذلك اف ا﵀ عزكجر لميجعر الدنيا
ثوابا لم من ك ال عقوبة لاافر ك من سخف دينه ك عف عمله قر بػلؤق ك اف الػبلء
اسرع الػي المػ من التقػي مػن المطػر الػي قػرار االرض ك فػي مصباحالشػريعة عػن
الصادؽ

البلء زين الم من ك كرامة لمن عقر الف في مباشػرته ك الصػبر عليػه ك
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الثبات عندق تصحي نتبة االيماف قاؿ النبي

نحن معاشر االنبياء اشد الناس بلء ك

الم منوف االمثر فاالمثر ك من ذاؽ طعم البلء تحت سر نحظ ا﵀ له تلذذ به اكثر من
تلذذق بالنعمة ك اشتاؽ اليه اذا فقدق الف تحت نيراف الػبلء ك المحنػة انػوار النعمػة ك
تحت انوار النعمة نيراف البلء ك المحنة ك قد ينجو من البلء كثير ك يهلك في النعمة
الي محمد

كثير ك الاثني ا﵀ علي عبد من عبادق من لدف ادـ

اال بعد ابتلئه ك

كفاء نق العبودية فيه فارامات ا﵀ فػي الحقيقػة نهايػات بػداياتها الػبلء ك بػدايات
نهاياتها البلء ك من خرج من سػاة «سػبياة خؿ» البلػوي جعػر سػراج المػ منين ك
مونس المقربين ك دلير القاصدين ك ال خير في عبد شػاي مػن محنػة تقػدمها االؼ
نعمة ك اتبعها االؼ رانة ك من اليقضي نق الصبر في البلء نرـ قضػاء الشػار فػي
النعماء كذلك من الي دي نق الشار في النعماء يحرـ عن قضاء الصبر في الػبلء ك
من نرمهما فهو من المطركدين ك قاؿ ايوب

في دعائه اللهم قد اتي علي سبعوف

في الرخاء ك اتي علي سبعوف في البلء ك قاؿ كهب البلء للم من كالشااؿ للدابة ك
العقاؿ للبر ك قاؿ اميرالم منين

الصبر من االيماف كالرأس مػن الجتػد ك رأس

الصبر البلء ك مايعقلها اال العالموف ك في ارشاد الديلمي عػن النبػي
اهر العافية يوـ القيمة اف لحومهم قر ت بالمقاري
ك عنه

انػه قػاؿ يػود

لما يركف من ثواب اهر البلء

انه قاؿ يوما الصحابه ايام يحب اف يص فليتقم قالوا كلنػا يػا رسػوؿا﵀

فقاؿ افتحبوف اف تاونوا كالحمير الضالة االتحبوف اف تاونػوا اصػحاب كحػارات ك
الذي نحتي بيدق اف الرجر لتاوف له الدرجة في الجنة مايبلػها بشيء من عمله كلان
بالصبر علي البلء ك عظيم الجزاء لعظيم البلء ك اف ا﵀ تعػالي اذا انػب عبػدا ابػتلق
بعظيم البلء فاف ر ي فله الر ا ك اف سخط فله التخط الي غير ذلك مػن االخبػار ك
هي تتجاكز ند التواتر ك منها يظهر نقية ما استدللنا عليه من اف االنتاف الينقط نحتػه
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عن الدنيا اال بالبلء ك هػو اعظػم نعػم ا﵀ علػي خلقػه ك تححتػه الػي عبػادق المػ منين ك
انبائه ك اصحيائه ك لذلك كاف اعظم الناس بلء االنبياء ثم االكصياء ثم االكليػاء االمثػر
فاالمثر ك نحن لو شئنا اف نذكر بػلء االنبيػاء ك االكصػياء ك االكليػاء القتضػي ذلػك اف
ناتب كتابا كبيرا متتقل ك م ذلك اليمان استقصاؤها فانهػا اكثػر مػن اف تحصػي ك
اكفر من اف تتتقصي ك اكثرها شايعة معركفة ك كحي بوقعة الطحوؼ عبرة لمػن اعتبػر
ك تذكرة لمن تذكر نيث ساؽ ا﵀ اعظم بليا الػدنيا ك اكفرهػا علػي اكلئػك النحػر مػن
اصحيائه ك خلصائه ك انبائه ك اكدائه فضل عن ساير االئمة ك النبي

ك مػن راـ التتبػ

في ذلك فليراج تواريا االنبياء ك تاريا نبينا ك اله

فل ناجة الي ذكر شيء منها.

المرض تتلية لمر ي الم منين ك ناتحي بذكر بع

االخبار فاف ما ذكػر فػي سػر

فص ::ك لما ذكرنػا شػيئا مػن امػر الػبلء كليػة ناسػب اف نػذكر شػيئا مػن امػر

البلء كاؼ في االعتبار فحي الوسائر عن عبدا﵀ بن سناف عػن ابيعبػدا﵀
اف رسوؿا﵀

قػاؿ

رف رأسه الي التماء فتبتػم فتػئر عػن ذلػك قػاؿ نعػم عجبػت

لملاين هبطا من التماء الي االرض يلتمتاف عبدا صػالحا م منػا فػي مصػلي كػاف
يصلي فيه لياتبا له عمله في يومه ك ليلته فلم يجداق في مصلق فعرجػا الػي التػماء
فقاال ربنا عبدؾ فػلف المػ من ال تمتػناق فػي مصػلق لناتػب عملػه ليومػه ك ليلتػه
فلم نصبه فوجدناق في نبالك فقاؿ ا﵀ عزكجر اكتبا لعبدي مثر ما كاف يعمر فػي
صحته من الخير في يومه ك ليلته ماداـ في نبالي فاف علي اف اكتب له اجر ما كػاف
يعمر اذا نبتته عنه كعن ابيالصباح قاؿ قػاؿ ابػوجعحر
افضر من عبادة سنة كعن عبدا﵀ بن سػناف عػن ابيعبػدا﵀

سػهر ليلػة مػن مػرض
قػاؿ سػمعته يقػوؿ

الحمي رائد الموت ك هو سجن ا﵀ في االرض ك هو نظ الم من من النار ك زاد في
نديث بعد في االرض ك فورها من جهنم ك عن درست قاؿ سػمعت ابػاابرهيم
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يقوؿ اذا مرض الم من اكني ا﵀ تعالي الي صانب الشماؿ التاتب علي عبػدي
ماداـ في نبتي ك كثاقي ذنبا ك يوني الي صانب اليمين اف اكتب لعبدي ما كنت
تاتب له في صحته من الحتنات ك عن محمد بن مػركاف عػن ابيعبػدا﵀
نمي ليلة كحارة لما قبلها ك لما بعدها ك عن ابينمزة عن ابيجعحر

قػاؿ

قاؿ نمػي

ليلة تعدؿ عبادة س نة ك نمي ليلتين تعدؿ عبادة سنتين ك نمي ثلث لياؿ تعدؿ عبادة
سبعين سنة قاؿ قلت فاف لميبلع سبعين سنة قاؿ فلبيه ك المه قاؿ قلػت فػاف لميبلػػا
قاؿ فلقرابته قاؿ قلت فاف لميبلع قرابته قاؿ فلجيرانه انتهػي ،المػراد انػه ياتػب لػه
ثواب سنة اك سنتين اك سبعين سنة عبد ا﵀ فيها فلذلك سأؿ التائر ما سأؿ فقاؿ بقدر
ثواب ابيه ك امه في سػبعين سػنة كهاػذا الػي اخػر مػا سػأؿ ك عػن الصػادؽ
ابائه

في كصية النبي

عػن

قاؿ يا علي انين الم من تتبي ك صيانه تهلير ك نومه

علي الحراش عبادة ك تقلبه من جنب الي جنب جهاد في سبير ا﵀ فاف عوفي مشي
في الناس ك ما عليه ذنب ك عن جابر عن ابيجعحر

قاؿ اذا انػب ا﵀ عبػدا نظػر

اليه فاذا نظر اليه اتححه بواندة من ثلػث امػا صػداع ك امػا نمػي ك امػا رمػد ك عػن
النبي

اف الم من اذا نم نماة كاندة تناثرت الذنوب منه كػورؽ الشػجر فػاف

صار علي فراشه فانينه تتبي ك صيانه تهلير ك ت قلبػه علػي فراشػه كمػن يضػرب
بتيحه في سبير ا﵀ فاف اقبر يعبد ا﵀ بين اخوانه ك اصحابه كاف مػحورا فطوبي له اف
تاب ك كير له اف عاد ك العافية انب الينا انتهي ،ك اماقوله

ك العافيػة انػب الينػا

فلجر اف المرض كحارة للذنب اذا تذكر االنتاف ك تاب فاف لمياػن ذنػب يحتػاج
الي كحارة اك كاف ذنب ك ذهب اثرق بالتوبة قبر نزكؿ العقوبة فهو انب البتة ك ليس
في المرض ثواب ك انما الثواب علي الصبر فمن كاف في نحته صابرا فله ثوابػه ك اف
لم يبتر فلجر هذق االسباب العافية انب هذا ك المرض عقوبة ك من اظلؿ جهػنم ك
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الينبػي اف ياوف االنتاف محبا لها ك جهنم انب اليه من الجنة فتدبر ك عػن الزهػري
قاؿ سمعت علي بن الحتين

يقوؿ نمي ليلة كحارة سنة ك ذلك الف المها يبقي

في الجتد سنة كعن محمد بن سناف عن الر ا

قاؿ المػرض للمػ من تطهيػر ك

رنمة ك للاافر تعذيب ك لعنة ك اف المرض اليزاؿ بالم من نتي الياوف عليه ذنب
ك عن سعداف بن متلم عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ صػداع ليلػة تحػط كػر خطيئػة اال

الاباير ك عن درست بػن عبدالحميػد عػن ابيابػرهيم
للمري

قػاؿ قػاؿ رسػوؿا﵀

ارب خصاؿ يرف عنه القلم ك يامر ا﵀ الملك فياتب لػه كػر فضػر كػاف

يعمر في صحته ك يتب مر ه كر عضو في جتدق فيتتخرج ذنوبه منه فػاف مػات
مات مػحورا له ك اف عاش عاش مػحورا له ك عن النبي

انه تبتم فقير له ما لك يا

رسوؿا﵀ تبتمت فقاؿ عجبت للم من ك جزعه من التقم ك لو يعلم ما له في التقم
من الثواب النب اف اليزاؿ سػقيما نتػي يلقػي ربػه عزكجػر ك فػي االرشػاد قػاؿ
رسوؿا﵀

يوما الصحابه ايام يحب اف يص فليتػقم قػالوا كلنػا يػا رسػوؿا﵀

فقاؿ اتحبوف افتاونوا كالحمير الضالة ا التحبوف اف تاونػوا اصػحاب كحػارات ك
قاؿ

لو يعلم الم من ما له في التقم ماانب اف يحارؽ التقم ابدا ك قاؿ

اهر العافية يوـ القيمة اف لحومهم قر ت بالمقاري
البلء قاؿ موسي

يػود

لمػا يػركف مػن ثػواب اهػر

يا رب ال مرض يضنيني ك ال صحة تنتػيني كلاػن بػين ذلػك

امرض تارة فاذكرؾ ك اص تارة فاشارؾ ك عن الصادؽ عن ابائه عن علي

انػه

عاد سلماف الحارسي فقاؿ له يا سلماف ما من اند من شيعتنا يصيبه كج اال بذنب قد
سبق منه ك ذلك الوج تطهير له قاؿ سلماف فليس لنا في شػيء مػن ذلػك اجػر خػل
التطهير قاؿ علي

يا سلماف لام االجر بالصبر عليه ك التضرع الي ا﵀ ك الدعاء ﵀

بهما تاتب لام الحتنات ك ترف لام الدرجات فاما الوج خاصػة فهػو تطهيػر ك
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كحارة انتهي كهذا الخبر شرح ك تحتير للخبػار التػابقة ك يتبػين منػه اف المثوبػات
المذكورة في ساير االخبار ليتت للمرض نحته بر هي لػه اذا صػبر ك دعػا ك توجػه
الػػي ا﵀ سػػبحانه ك كجػػه ذلػػك اف المػػرض هػػو تعػػذيب ك تضػػعيف للجتػػم ك متػػبب
للعراض عن المبدء الواند جر ك عل ك مقتضي له ك الجر ذلػك نهػي ا﵀ عنػه نتػي
اليصله مقتضاق فاذا اعرض االنتاف عن المبدء ناله مقتضاق ك سػبب صػيركرته كحػارة
اف النحس االنتانية اذا اصابته العقوبة ك علمػت بتػخط ا﵀ عليػه رجعػت الػي ربهػا ك
تابت ك تذكرت ما ارتابت فتتحات عنها ذنوبها باعرا ها عن الذنب ك رجوعهػا الػي
ربها ك هو قوؿ النبي

فطوبي له اف تاب ك كير له اف عاد فمن لميتذكر في مر ػه

ك لميتب فليس الذنب باحػارة لػه المتتػم قولػه تعػالي المتػر انهػم يحتنػوف اي
يمر وف في كر عاـ مػرة اك مػرتين ثػم اليتوبػوف ك ال هػم يػذكركف ك اال اصػر
المرض مقتضي الذنب ك اليوجب سقوط الػذنب عػن االنتػاف اف كػاف الػذنب ثابتػا
باقيا كما اف النار هي مقتضي ذنوب الاحار ك التوجب سقوط الذنب عػنهم فػالمرض
كحارة لمن تذكر ك تنبه ك لمن لميان الذنب من ذاتيته ك كػاف مػن اعرا ػه الجتػدية
فاذا كاف الذنب من اعرا ه الجتدية يلحق جتدق مقتضاق ك هو جزاء ذنبه فػاذا فػارؽ
ركنه جتدق ياوف مػحورا له ال ذنب له ك اف عاش فقد لحقػه جػزاء ذنبػه العر ػي ك
بقي ركنه ك ال ذنب له ك انما يتوب من كاف هاذا ك يتذكر فليس المرض باحػارة اال
للتائبين المتذكرين ك كذلك ال اجر له بمر ه فانه مقتضي ذنبه ك انما االجر لصػبرق ك
ر اق بما فعر ا﵀ به لتطهيرق ك بدعائه ﵀ سػبحانه ك بتوجهػه اليػه فػاف االجػر مقتضػي
هذق الحتػنات ك التوجهػات الػي ا﵀ سػبحانه ك هػو قػوؿ ابيعبػدا﵀

ايمػا رجػر

اشتاي فصبر ك انتتب كتب ا﵀ له من االجر اجر الف شػهيد ك عػن علػي

فػي

المػػرض الػػذي يصػػيب الصػػبي قػػاؿ كحػػارة لوالديػػه ك عػػن محمػػد بػػن متػػلم عػػن
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ابيجعحر

من لقي ا﵀ ماحوفا محتتبا مواليا نؿمحمد لقي ا﵀ ك ال نتاب عليػه

قاؿ ك ركي انه اليتلب ا﵀ عبدا م منا كريمتيه اك انديهما ثم يتأله عن ذنب انتهي.
ك اعلم انه مما يزيد في اجر المشتاي كتمانه للشاوي ك صبرق عليػه ك الر ػا
به من ا﵀ سبحانه ك اما من شاا ربه الي عبيدق ك كرق تطهير ا﵀ لػه ك سػخط عليػه بػه
فهو متخوط ناله المرض في الدنيا ك سيناله التخط في انخرة ك يدؿ علي ذلػك مػا
ركاق عن بشير الدهاف عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ ا﵀ عزكجر ايما عبد ابتليته ببلية

فاتم ذلك عوادق ثلثا ابدلته لحما خيرا من لحمه ك دما خيرا من دمه ك بشرا خيرا من
بشرق فاف ابقيته ابقيته ك ال ذنب له ك اف مات مات الػي رنمتػي ك فتػر الخيػر فػي
نديث بلحم ك دـ ك بشر لميذنب فيها ك عن العرزمي عػن ابيػه عػن ابيعبػدا﵀
قاؿ من اشتاي ليلة فقبلها بقبولها ك ادي الي ا﵀ شارها كانت كعبادة ستين سنة قاؿ
فقلت له ما قبولها قاؿ يصبر عليها ك اليخبر بما كاف فيها ف اذا اصب نمد ا﵀ علي مػا
كاف ك عن النبي

من مرض يوما ك ليلة فلم يشك الي عوادق بعثه ا﵀ يوـ القيمة م

خليله ابرهيم الخلير نتي يجوز علي الصراط كالبرؽ اللمػ ك عػن علػي

مػن

كتم كجعا اصابه ثلثة اياـ من الناس ك شاا الي ا﵀ عزكجػر كػاف نقػا علػي ا﵀ اف
يعافيه منه ك عن ابيعبدا﵀

اظهار الشي ء قبر اف يتتحام محتػدة لػه انتهػي ك

هي كلمة جامعة كلية صدرت من مخزف علم النبوة فلينبػي اظهار علم ك ال صنعة ك
ال تدبير ك ال مرض ك ال محنة ك ال بلء قبر اف يتتحام ك يشتد ك يقوي فانػه محتػدة
للدين ك الدنيا فتدبر ك عن جمير بن صال عػن ابيعبػدا﵀
الشااة للمري

قػاؿ سػئر عػن نػد

فقاؿ اف الرجر يقوؿ نممت اليوـ ك سهرت البارنة ك قد صدؽ ك

ليس هذا شااة ك انما الشاوي اف يقوؿ العبد ابتليت بما اليبتلي به اند ك يقوؿ لقد
اصابني ما لميصب اندا ك ليس الشاوي اف يقوؿ سهرت البارنة ك نممت اليوـ ك
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نحو هذا انتهي يعني ليس هذا هو الشااية المذمومة ك اال فهو شاوي الف الشػاوي
هػػو االخبػػار بتػػوء كق ػ ك هػػو اخبػػار ك ي يػػد ذلػػك مػػا ركي عػػن عبدالحميػػد عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ اذا صعد ملاا العبد المري

الي التماء عنػد كػر متػاء يقػوؿ

الرب تبارؾ ك تعالي ما ذا كتبتما لعبدي في مر ه فيقوالف الشااية فيقوؿ ماانصحت
عبدي اف نبتته في نبس من نبتي ثم امنعه الشااية اكتبا لعبدي مثر مػا كنتمػا
تاتباف له من الخير في صحته ك التاتبا عليه سيئة نتي اطلقه من نبتػي فانػه فػي
نبس من نبتي انتهي ك علي اي نػاؿ اليجػوز الشػاوي الػي المخػالف لػك فػي
المػػذهب فانػػه ال فائػػدة فيػػه اال سػػركرق بشػػااءؾ ك شػػماتته ك يجػػوز الشػػاوي الػػي
الم من بما ال بأس به ك ليس فيه اظهار كراهة من ا﵀ جركعز اك من نتن قضائه اك
كذب فانه شاوي الي ا﵀ جركعز اف راعػي فيػه كجػه ايمانػه بػا﵀ فقػد ركي عػن
يونس بن عمار قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ ايما م من شاا ناجته اك رق الػي

كافر اك الي من يخالحه علي دينه فانما شاا ا﵀ عزكجر الي عدك من اعداء ا﵀ ك ايما
رجر م من شاا ناجته ك رق الي م من مثله كانت شاواق الي ا﵀ ك عن الحتػن
بن راشد قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀
اهر الخلؼ كلان اذكرها لبع

يا نتن اذا نزلت بك نازلة فلتشاها الي اند من
اخوانك فانك لن تعدـ خصلة من خصاؿ ارب اما

كحاية ك اما معونة بجاق اك دعوة تتتجاب اك مشورة برأي ك عن ابيعبدا﵀

مػن

شاا الي م من فقد شاا الي ا﵀ عزكجر ك من شػاا الػي مخػالف فقػد شػاي ا﵀
عزكجر انتهي ك سر ذلك ظاهر لمػن كػاف مػن ابنػاء الحامػة ك ذلػك اف الممػرض
المبتلي هو ا﵀ جركعز بل شك ك قد ابتلؾ ببع

ذنوبك ليطهرؾ فاف شاوت مػن

تطهير ا﵀ ك انتانه اليك الي مخالف مظهر للشيطاف ك عدك للػرنمن فقػد شػاوت
ا﵀ عزكجر ك صنيعه الي الشيطاف كارها للنتػاف ك اذا شػاوت الػي مػ من مظهػر
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للرنمن فقد شاوت الي ا﵀ ك فررت منه اليه كما اف جمي ما يضػاؼ الػي المػ من
مضػاؼ الػػي ا﵀ االتػري اف سػػركرق سػركر ا﵀ ك اذاق اذي ا﵀ ك زيارتػػه زيػػارة ا﵀ ك
قر ه قرض ا﵀ فهاذا الشااة اليه شااة الي ا﵀ ك فرار منه اليػه ك التجػاء منػه اليػه ك
ذلك غير اير اف شاوت اليه من هذا الحيث متتشحعا به الي ا﵀ ك عن يػونس قػاؿ
قػاؿ ابوالحتن

اذا مرض اندكم فليأذف للناس يدخلوف عليه فانه ليس من اند

اال ك له دعوة متتجابة ك في ركاية عن الوشا عن الر ا

بعد ذلك ثم قاؿ اتػدري

من الناس قلت امة محمد قاؿ النػاس هػم شػيعتنا ك عػن عبػدا﵀ سػناف قػاؿ سػمعت
اباعبدا﵀

يقوؿ ينبػي للمري

منام اف ي ذف اخوانه بمر ه فيعودكنه فيوجر

فيهم ك يوجركف فيه فقير له نعم هم يوجركف فيه لممشاهم اليػه فايػف يػوجر هػو
فيهم فقاؿ باكتتابه لهم الحتنات فيوجر فيهم فياتب لػه بػذلك عشػر نتػنات ك
يرف له عشر درجات ك يمحي بها عنه عشر سيئات.

فص ::ك مما يجري هذا المجري بلء الحقر بر لعله اشدها فػل علينػا اف نػذكر

هنا شطرا في فضر الحقر ك سر ابتلء ا﵀ بػه عبػادق المػ منين تتػلية لقلػوب اخواننػا
الحقراء ك تصبيرا لهم علي محنته.
اعلم اف ا﵀ سبحانه لميجعر هذق الدنيا دار ثواب ك ال عقاب ك انمػا جعلهػا دار
عمر ك جعر الثواب ك العقاب اللذاف هما ثمرتا االعماؿ في انخرة التػي هػي ثمػرة
شجرة الدنيا ك انما انزؿ ا﵀ العبيد الي هػذق الػدنيا للعمػر ك االكتتػاب ك جعػر فػي
تقػػديرق اف ياػػوف الم منػػوف مػػنهم فػػي هػػذق الػػدنيا محتػػاجين الػػي غيػػرهم لياػػوف
انتياجهم معينا لهم علي عبػوديتهم ك خشػوعهم ك خضػوعهم لػربهم ك استشػعارهم
الحقر ك الحاقة الي مػن لهم ك علي دعائهم ك تبصبصهم ك تضرعهم ك س الهم ربهػم ك
ياونوا بذلك دائمي التوجه الػي ربهػم ك ياونػوا فػارغين عػن كػد الػنػي ك مشػقته
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لطاعػة ربهػم ك خلػق فيهػا اسػباب غنػاء ك طػيػاف ك نتػياف للػرب ك تػرؾ للتضػرع ك
التبصب

ك الخضػوع ك الخشػوع لعبػادق الاػافرين نتػي يتػتدرجهم ك يملػي لهػم

ليزدادكا اثما ك ليشتػلوا بها عػن ا﵀ ك التوجػه اليػه ك الػدعاء لػه ك قػاؿ اف االنتػاف
ليطػي اف راق استػني فقاؿ للم منين ك التمدف عينيك الي مػا متعنػا بػه ازكاجػا
منهم زهرة الحيوة الدنيا لنحتنهم فيه ك رزؽ ربك يعني االخركي ك رزؽ االيمػاف
خير ك ابقي ثم لما اختلط ه الء بهػ الء ك ه ػ الء بهػ الء اخػتلط الػنػي بػالحقير
فوجد في الم منين غني ك فقير ك في الاافرين غني ك فقير ك اال فحػي االصػر الحقػر
شعار الصالحين ك صحة النبيين ك شيمة الوصيين ك الػناء صحة الاافرين فلجر ذلػك
قالوا صلوات ا﵀ عليهم الدنيا سجن الم من ك جنة الاافر فهر تري في التجن سعة
ك غني لمتجوف هذا ك في الحقر رانة عن كد الدنيا ك محنها في طلبها ك فراغ له الػي
العبادة ك تحصير العلم ك العمػر ك فػي الػنػاء كا﵀ اشػتػاؿ بضػبط االمػواؿ ك مشػارة
الرجاؿ ك كثرة المقاؿ ك االسحار مػ تبلبػر البػاؿ ك ايػن فػراغ الحقيػر الػذي اليبػالي
بشيء من الماؿ ك اليبػالي اي قرصػيه اكػر اك اي طمريػه لػبس ك فػي اي جحػر نػاـ
يصب طاكيا ك يمتي شبعانا اليبالي بشيء من امر الدنيا ك اهلها هاق هاق كا﵀ لو يعلػم
الم من ما له في الحقر لتمني من ا﵀ اف اليرزقه ازيد مػن قػوت يومػه ك سػتر بدنػه ك
الجر ذلك امر ا﵀ االنبياء اممهم بالزهد في الدنيا ك بػذؿ الحا ػر ك تػرؾ الاػد فػي
الطلب ك القناعة بر ك الريا ة ك ترؾ ملذ الدنيا نتي يتحرغوا لما خلقوا الجلػه ك لػو
بني االنتاف علي الطلب ك جم الماؿ ك اصػلنه لمايزيػد كقتػه علػي خدمػة نحتػه
فمتي يخدـ ربه هذا م ما فيه من التولي عن ا﵀ ك االناباب علي الػدنيا ك االعػراض
عن اكلياء ا﵀ ك التوجه الي نطاـ الدنيا ك نصوؿ الطػياف ك اي عبرة اعظم لتوء الػنا
ك الماؿ من سوء ناؿ االغنياء ك كثرة معاصيهم ك غحلتهم ك طػيانهم ك عػدـ تحػرغهم
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لعبادة ربهم ك تحصير دينهم فمن طلبه م ما يري منهم فهو مػن قلػة عقلػه ك ػعف
ايمانه فالم من العاقر يرج الحقر علي الػناء ك البلء علي الرخاء ك يتأؿ ا﵀ الصبر
عليهما ك اعلم اف الحقر م الصبر غناء ال عدير له ك البلء م الصبر رخػاء ال نظيػر لػه
فاف كنت سائل ك ظننت استجابة الدعاء فاسػأؿ ا﵀ اف يرزقػك الصػبر تحػز بػه خيػر
الدنيا ك انخرة.
ك اعلم اف الحقر فقراف فقر الي ا﵀ سبحانه باف تجد نحتك عادمة كػر شػيء ك
ربك كاجد كر شيء ك تري في نحتك ناجة اليه عزكجر ال غير في كر شيء ك اف
كاف لك كر شيء ك تاوف كاجد كر شيء بحتب الظاهر ك هذا هو الحقر المحمود
ك هو فخر للم من ك كماؿ ك غناء عن العالمين ك فقر الي الدنيا ك هو اف تجػد نحتػك
عادـ بع

متاع الدنيا ك غيرؾ كاجدق فتتذلر له ك تتملق لطلبه ك تتوؽ نحتك الي مػا

في يديه فيشػلك ذلك عن ا﵀ سبحانه ك يتعلق قلبك ابدا به ك بما في يديػه فهػذا هػو
سواد الوجه في الدارين ك الي هذا الحقر اشار فيمػا ركي انػه اكنػي ا﵀ تعػالي الػي
ابرهيم فقاؿ يا ابرهيم خلقتك ك ابتليتك بنار نمركد فلو ابتليتك بالحقر ك رفعت عن
عينيك الصبر فما تصن قاؿ ابرهيم يا رب الحقر الي اشد من نار نمركد قاؿ ا﵀ تعالي
كعزتي ك جللي ماخلقت في التماء ك االرض اشد من الحقر ك قػاؿ
اف ياوف كحرا ك قاؿ

كاد الحقػر

الحقر الموت االكبر ك لنتبرؾ بذكر شيء من االخبػار فػي

فضر الحقر ك الحقراء تتلية للقلوب ك ترغيبا للمػ منين الػي الر ػا بػالحقر ك تحريجػا
لاربهم ك تحريحا عن همهم فلنعنوف لذلك فصل.

فص ::في الاافي بتندق عن ابن ابييعحور عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ اف فقػراء

الم منين يتقلبوف في رياض الجنة قبر اغنيائهم باربعين خريحا ثم سا رب لك مثر
ذلك انما مثر ذلك مثر سحينتين مر بهما علي عاشر فنظر الي انديهما فلميػر فيهػا
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شيئا فقاؿ اسربوها ك نظر في االخري فاذا هي موقرة فقاؿ انبتوها ك عن سػعداف
قػػاؿ قػػػاؿ ابوعبػػدا﵀
ابيعبدا﵀

المصػػائب مػػن ا﵀ ك الحقػػر مخػػزكف عنػػد ا﵀ ك عػػن

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

يا علي اف ا﵀ جعر الحقر امانة عند خلقه فمن

سترق اعطاق ا﵀ مثر اجر الصائم القائم ك من افشاق الي من يقدر علي قضػاء ناجتػه
فلميحعر فقد قتله ام ا انه ماقتله بتيف ك ال رم ك لانه قتله بما ناأ مػن قلبػه كعػن
محضػر قػػاؿ قػػاؿ ابوعبػػدا﵀
كعنه

كلمػػا ازداد العبػػد ايمانػػا ازداد ػػيقا فػػي معيشػػته

لوال الحاح الم منين علي ا﵀ في طلب الرزؽ لنقلهم من الحاؿ التػي هػم

فيها الي ناؿ ا يق منها ك عنه
اختبارا ك عنه

مااعطي عبد من الدنيا اال اعتبارا ك الزكي عنه اال

ليس لمصاص شيعتنا في دكلة الباطر اال القوت شرقوا اف شئتم اك

غربوا لنترزقوا اال القوت ك عػن سػعداف قػاؿ قػاؿ ابوعبػدا﵀

اف ا﵀ عزكجػر

يلتحت يوـ القيمة الي فقراء الم منين شبيها بالمعتذر اليهم فيقوؿ ك عزتي ك جللي
ماافقرتام في الدنيا من هواف بام علي ك لتركف ما اصن بام اليوـ فمن زكد منام
في دار الدنيا معركفا فخذكا بيدق ك ادخلوق الجنة قاؿ فيقوؿ رجر مػنهم يػا رب اف
اهر الدنيا تنافتوا في دنياهم فناحوا النتاء ك لبتوا الثياب اللينة ك اكلوا الطعػاـ ك
سانوا الدكر ك ركبوا ا لمشهور من الدكاب فاعطني مثر ما اعطيتهم فيقوؿ تبارؾ ك
تعالي لك ك لار عبد منام مثر مػا اعطيػت اهػر الػدنيا منػذ كانػت الػدنيا الػي اف
انقضت الدنيا سبعوف عحا ك عن ابيعبدا﵀
ك ال كافر اال غنيا نتي جاء ابرهيم

ماكاف من كلد ادـ م من اال فقيرا

فقاؿ ربنا التجعلنا فتنة للذين كحركا فصير ا﵀

في ه الء امواال ك ناجة ك في ه الء امواال ك ناجػة ك عػن نحػ
ابيعبدا﵀

قاؿ في مناجات موسي

بػن غيػاث عػن

يػا موسػي اذا رأيػت الحقػر مقػبل فقػر

مرنبا بشعار الصالحين ك اذا رأيت الػني مقػبل فقػر ذنػب عجلػت عقوبتػه ك عػن
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التاوني عن ابيعبدا﵀

قاؿ قاؿ النبي

يركف ملاوت التموات ك االرض ك عنه

طوبي للمتاكين بالصبر ك هم الذين
يا معشر المتاكين طيبوا نحتا ك اعطوا

ا﵀ الر ا من قلوبام يثبام ا﵀ عزكجر علي فقركم فاف لمتحعلوا فل ثػواب لاػم
كعن محمد بن الحتين بن كثير الخزاز عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ لػي امػا تػدخر

التوؽ اما تري الحاكهة تباع ك الشيء مما تشتهيه فقلت بلي فقاؿ اما اف لك بار ما
تراق فلتقدر علي شراق نتنة ك عن هشاـ بػن الحاػم عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ اذا

كاف يوـ القيمة قاـ عنق من الناس نتي ياتوا باب الجنة فيضربوا باب الجنة فيقػاؿ
لهم من انتم فيقولوف نحن الحقراء فيقاؿ لهم أقبر الحتػاب فيقولػوف مااعطيتمونػا
شيئا تحاسبونا عليه فيقوؿ ا﵀ عزكجػر صػدقوا ادخلػوا الجنػة ك عػن مبػارؾ غػلـ
شعيب قاؿ سمعت اباالحتن موسػي

يقػوؿ اف ا﵀ عزكجػر يقػوؿ انػي لماغػن

الػني لارامة به علي ك لم افقر الحقير لهواف به علي ك هػو ممػا ابتليػت بػه االغنيػاء
بالحقراء ك لوال الحقراء لميتتوجب االغنياء الجنة كعن اسحقبنعمار ك المحضربن
عمر قاال قػاؿ ابوعبدا﵀

مياسير شيعتنا امناؤنا علي محاكيجهم فانحظونػا فػيهم

يححظام ا﵀ ك عن هشاـ بن سالم عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قػػاؿ اميرالمػ منين

الحقر از ين للم من من العذار علي خد الحرس ك عن سعيد بن المتيب قػاؿ سػألت
علي بن الحتين

عن قوؿ ا﵀ عزكجر ك لوال اف ياوف الناس امة كاندة قاؿ

عني بذلك امة محمد

اف ياونوا علي دين كاند كحارا كلهم لجعلنا لمن ياحر

بالرنمن لبيوتهم سقحا من فضة ك لو فعر ا﵀ ذلك بامة محمػد لحػزف الم منػوف ك
غمهم ذلك ك لمينػاكحوهم ك لميوارثػوهم ك عػن ابيعبػدا﵀
موسر الي رسوؿا﵀

نقي الثوب فجلس الي رسوؿا﵀

درف الثوب فجلس الي جنب الموسر فقب
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قػاؿ جػاء رجػر
فجاء رجػر معتػر

الموسر ثيابه من تحت فخذيػه فقػاؿ

اخحت اف يمتك من فقرق شي ء قاؿ ال قاؿ فخحت اف يصيبه من غناؾ

رسوؿا﵀

شي ء قاؿ ال قاؿ فخحت اف يوسا ثيابك قاؿ ال قاؿ فما نملك علي ما صنعت فقاؿ يا
رسوؿا﵀ اف لي قرينا يزين لي كر قبي ك يقب لي كر نتن ك قد جعلت له نصف
مالي فقاؿ رسوؿا﵀

للمعتر اتقبػر قػاؿ ال فقػاؿ لػه الرجػر ك لػم قػاؿ اخػاؼ

افيدخلني ما دخلك ك في جام االخبار سػئر رسػوؿا﵀

مػا جػزاء مػ من فقيػر

يصبر علي فقرق قاؿ اف في الجنة غرفة من ياقوتة نمراء ينظر اليها اهر الجنػة كمػا
ينظر اهر االرض الي نجوـ التماء اليدخلها اال نبي فقير اك شػهيد فقيػر اك مػ من
فقير ك ثانيها يدخر الحقراء الجنة ق بر االغنياء بخمتمائة عاـ ك ثالثها اذا قاؿ الػنػي
سبحاف ا﵀ ك الحمد ﵀ ك ال اله اال ا﵀ ك ا﵀ اكبر ك قاؿ الحقػراء مثػر ذلػك لميلحػق
الػني الحقير ك اف انحق فيها عشرة االؼ درهم ك كذلك اعماؿ البر كلها فقالوا ر ينا
ك عنه

انه قاؿ كلمني ربي فقاؿ يا محمد اذا انببت عبدا اجعر معػه ثلثػة اشػياء

اكلها اجعر قلبه نزينا ك بدنه سقيما ك يدق خالية من نطاـ الدنيا ك اذا ابػضت عبدا
اجعر معه ثلثة اشياء اجعر قلبه متركرا ك بدنه صحيحا ك يدق مملوة من نطاـ الدنيا
ك قاؿ النبي

من جاع ك انتاج فاتمه عن الناس ك افشاق الي ا﵀ كاف نقا علي ا﵀

اف يرزقه رزؽ سنة من الحلؿ ك قاؿ

اللهػم انينػي متػاينا ك امتنػي متػاينا ك

انشرني في زمرة المتاكين ك قاؿ

الحقراء ملػوؾ اهػر الجنػة ك النػاس كلهػم

مشتاقوف الي الجنػة ك الجنػة مشػتاقة الػي الحقػراء ك قػاؿ ابوالحتػن موسػي

اف

االنبياء ك اكالد االنبياء ك اتباع االنبياء خصػوا بثلػث خصػاؿ التػقم فػي االبػداف ك
خوؼ التلطاف ك الحقر ك عن النبي

اطلعػت علػي الجنػة فوجػدت اكثػر اهلهػا

الحقراء ك المتاكين ك اذا ليس فيها اند اقر من االغنياء ك النتاء ك في عدةالػداعي
عن عيتي علي نبينا ك اله ك عليه التلـ بحق اقوؿ لام اف اكناؼ التماء لخالية مػن
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االغنياء ك لدخوؿ جمر في سم الخياط ايتر من دخوؿ غني الجنة.
ك كاف في ارشاد الديلمي عبارة بليػة في معني الحقر انب اف اذكرهػا بلحظهػا
اال ما اتركه من بع

الحاظه ك نقلناق م انه ليس من ديػدننا النقػر اال مػن امػاـ عػادؿ

النها كاف متتنبطا من االخبار ك توافق انثار قاؿ :الشاهد علػي فضػيلة الحقػراء علػي
االغنياء قوؿ النبي

تدخر الحقػراء الجنػة قبػر االغنيػاء بنصػف يػوـ ك مقػدارق

خمتمائة عاـ ك عن ابيعبدا﵀

اف فقراء الم منين يتقلبوف في رياض الجنة قبر

اغنيائهم باربعين خريحا ثم ذكر الحديث كما مر من الاافي ك عػن ابيعبػدا﵀
قاؿ اذا كاف يوـ القيمة كقف عبداف م مناف للحتاب كلهما من اهر الجنة فقير ك
غني فيقوؿ الحقير يا رب علي ما اناسب فوعزتك لقد علمت انػي ماكليػت كاليػة
فاعدؿ فيها اك اجور ك لمتملاني ماال فاعطي نقه اك امنعه ك لقد كاف يأتيني رزقي
كحافا فيقوؿ ا﵀ تعال ي صدؽ عبدي ادخر الجنة ك يبقي الػني نتي يتير منه العرؽ
ما لو شرب منه اربعوف بعيرا الصدرها ثم يدخر الجنة فيقوؿ لػه الحقيػر مػا اخػرؾ
عني فيقوؿ طوؿ الحتاب مازاؿ يحاسبني بالشػيء بعػد الشػيء ك يػحػر ا﵀ لػي ثػم
يحاسبني باخر نتي تػمدني ا﵀ برنمته فمن انت فيقوؿ له انا الحقيػر الػذي كنػت
كاقحا معك في الحتاب فيقوؿ له الػني لقد غيرؾ النعيم بعدي ك هذا من اعظػم نعػم
ا﵀ علي الحقير خحة نتابه ك دخوله الجنة قبر الػني ك من سػعادة الحقيػر ك رانتػه انػه
اليطالب في الدنيا بخراج ك ال في انخرة بحتاب ك اليشػر قلبه عن ا﵀ تعالي بهموـ
الػني من نراسة الماؿ ك الخوؼ عليه من التلطاف ك اللصوص ك الجاسة كيف يػدبرق
ك كيف ينميه ك مقاسات عمارة االملؾ ك الاػؤل ك االكػاري ك قتػمة الػزركع ك تعػب
االسحار ك غرؽ المراكب ك تمني الوارث موته ليرثه ك اذا خل من افة تذهبه فػي نػاؿ
نيوته كاف نترة له عند الموت ك طوؿ الحتاب في انخرة ك يرثه منه اما من يتػزكج
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بامرأته اك امرأة ابنه اك زكج ابنتػه البػد مػن انػد ه ػ الء يرثػه ك يحصػر هػو التعػب ك
الهموـ ك شػله به عن العبادة ك تحظػي بػه اعػداؤق الػذين اليػنػوف عنػه شػيئا ك اليػزاؿ
الػني مخاطرا بنحته ك بالماؿ في البراري ك القحار اف كاف في بحر غرؽ هػو ك المػاؿ ك
اف كاف في بر نتي اخذ منه القطاع ك قتلوق ثم اليزاؿ علي خطر به ك بنحته ك الحقير قػد
انقط الي ا﵀ ك قن بما يتد فورته ك يواري عورته ك قاؿ بع

العلماء اسػتراح الحقيػر

من ثلثة اشياء ك بلي بها الػني قير ك ما هن قاؿ جور التلطاف ك نتػد الجيػراف ك تملػق
االخواف ك قاؿ بعضهم اختار الحقير ثلثة اشياء اليقين ك فػراغ القلػب ك خحػة الحتػاب ك
اختار االغنياء ثلثة اشياء تعب النحس ك شػر القلب ك شدة الحتاب ك ال شػك اف الحقػر
نلية االكلياء ك شعار الصالحين ك فيما اكني ا﵀ الي موسي

اذا رأيت الحقػر مقػبل

فقر مرنبا بشعار الصالحين ك اذا رأيت الػني مقبل فقر ذنب عجلت عقوبته ثم انظر
في قص

االنبياء ك خصايصهم ك ما كانوا من يق العيش؛

فهذا موسي كليم ا﵀ الذي اصطحاق ا﵀ بونيه ك كلمه يري خضرة البقػر مػن
صحاؽ بطنه من هزاله ك ما طلب نين اكي الي الظر بقوله رب اني لمػا انزلػت الػي
من خير فقير اال خبزا يأكله النه كاف يأكر بقلة االرض ك ركي انه

قػاؿ يومػا يػا

رب اني جائ فقاؿ تعالي انا اعلم بجوعك قاؿ رب اطعمني قاؿ الي اف اريد ك فيما
اكني ا﵀ الي موسي

يا موسي الحقير من ليس له مثلػي كحيػر ك المػري

مػن

ليس له مثلي طبيب ك الػريب من ليس له مثلي مونس يا موسي ارض باترة مػن
شعير تتد بها جوعتك ك بخرقة تواري بهػا عورتػك ك اصػبر علػي المصػائب ك اذا
رأيت الدنيا مقبلة عليك فقر انا ﵀ ك انا اليه راجعوف عقوبة عجلت في الػدنيا ك اذا
رأيت الدنيا مدبرة عنك فقر مرنبا بشعار الصالحين يا موسي التعجبن بمػا اكتػي
فرعوف ك ما مت به فانما هي زهرة الحيوة الدنيا.
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ك اما عيتي بن مريم

ركح ا﵀ ك كلمتػه فانػه كػاف يقػوؿ خػادمي يػداي ك

دابتي رجلي ك فراشي االرض ك كسادي الحجر ك كقاي في الشػتا مشػارؽ االرض
ك سػػراجي بالليػػر القمػػر ك ادامػػي الجػػوع ك شػػعاري الخػػوؼ ك لباسػػي الصػػوؼ ك
فاكهتي ك ريحانتي ما انبتت االرض للونػوش ك االنعػاـ ابيػت ك لػيس لػي شػيء ك
اصب ك ليس لي شيء ك ليس علي كجه االرض اند اغني مني.
ك اما نوح

م كونه شػيا المرسػلين ك عمػر فػي الػدنيا مديػدا فحػي بعػ

الركايات انه عاش الحي عاـ ك خمتمائة عاـ ك مضي مػن الػدنيا ك لميػبن فيهػا بيتػا ك
كاف اذا اصب يقوؿ الامتي ك اذا امتي يقوؿ الاصب ك كذلك نبينا محمػد
خرج من الدنيا ك لميض لبنة علي لبنة ك رأي رجل مػن اصػحابه يبنػي بيتػا بجػ

فانػه
ك

اجر فقاؿ االمر اعجر من هذا.
ك اما ابرهيم

ابو االنبياء فقد كاف لباسه الصوؼ ك اكله الشعير.

ك اما يحيي بن زكريا
ك اما سليماف

فااف لباسه الليف ك اكله كرؽ الشجر.

فقد كاف م ما هو فيه من الملك يلبس الشػعر ك اذا جنػه الليػر شػد

يديه الي عنقه فليزاؿ قائما نتي يصب باكيػا ك كػاف قوتػه مػن سػحايف الخػوص يعملهػا
بيدق ك انما سأؿ الملك الجر القوة علي ملوؾ الاحار ليقهرهم بذلك ك قير سأؿ القناعة.
انه

ك اما سيد البشػر محمػد

فقػد عرفػت مػا كػاف مػن لباسػه ك طعامػه ك ركي

اصابه يوما الجوع فو

صخرة علي بطنه ثم قاؿ اال رب مارـ لنحته ك هػو

لها مهين اال رب مهين لنحته هو لها ماػرـ اال رب نحػس جايعػة عاريػة فػي الػدنيا
طاعمة في انخرة ناعمة يوـ القي مة اال رب نحس كاسية ناعمػة فػي الػدنيا جايعػة
عارية في انخرة اال رب متخوض متنعم فيما افاء ا﵀ علي رسوله ما له في انخػرة
من خلؽ اال اف عمر الجنة نبة بربوة اال اف عمر النػار كلػه سػهلة بشػهوة اال رب
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شهوة ساعة اكرثت نزنا طويل يوـ القيمة.
ك اما علي سيد الوصيين ك تاج العارفين ك صنو رسوؿ رب العالمين فحالػه فػي
الزهد ك التقشف اظهر من اف يحاي قاؿ سويد بن عحلة دخلت علػي اميرالمػ منين
بعد ما بوي بالخلفة ك هو جالس علي نصير صػير ليس في البيػت غيػرق فقلػت يػا
اميرالم منين بيدؾ بيت الماؿ ك لتػت اري فػي بيتػك شػيئا ممػا يحتػاج اليػه البيػت
فقاؿ

يا بن عحلة اف البيت اليتأثث في دار النقلة ك لنا دار قد نقلنا اليه خير متاعنا ك

انا عن قلير اليه صايركف ك كاف

اذا اراد اف ياتتي دخر التوؽ فيشتري الثوبين

فيخير قنبرا في اجودهما ك يلبس انخر ثم يأتي النجار فيمػد لػه انػد كميػه ك يقػوؿ
خذق بقدكمك فيقوؿ هذق تخرج في مصلحة اخري ك يبقي الام االخػري بحالهػا ك
فلينظر العاقر بعين صػافية ك

يقوؿ هذق نأ خذ فيها من التوؽ للحتن ك الحتين

فارة سليمة ك يتحقق انه لػو ياػوف فػي الػدنيا ك االكثػار منهػا خيػر لميحػت ه ػ الء
االكياس الذين هم خلصة الخلق من خلقه ك نجج ا﵀ تعالي علي سػاير النػاس بػر
تقربوا الي ا﵀ بالبعد عنها نتي قاؿ اميرالم منين
قاؿ رسوؿا﵀

قد طلقتك ثلثا ال رجعة فيهػا ك

مايعبد ا﵀ تعالي بشي ء مثر الزهد في الدنيا فركي اف ا﵀ تعػالي

يقوؿ للحقراء يوـ القيمة لمافقركم لهوانام علي كلان لما هو خير لام في بعػ
كتبه اني لم اغن الػني لارامته علػي ك لم افقػر الحقيػر لهوانػه علػي ك انمػا ابتليػت
االغنياء بالحقراء ك لو لميان الحقراء لمتتتوجب االغنياء الجنة.
ثم ذكر اخبارا في مدح صلة الحقراء ك بعػ

مػا اكردنػا مػن االخبػار ثػم قػاؿ:

اعلم اف انياء دين ا﵀ ك اعزاز كلمته ك امتثاؿ اكامر الرسر ك الشراي ك نصرة االنبياء
ك انتشار دعوتهم من لػدف ادـ الػي زمػاف نبينػا محمػد
المتانة اكالتتم الي ما ق

لميقػم اال بػاكلي الحقػر ك

ا﵀ سبحانه ك تعالي في كتابه العظيم علي لتػاف نبيػه
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الاريم ك بين لك اف المتصدي الناار الشػراي هػم االغنيػاء المترفػوف ك االشػراؼ
المتابركف فقاؿ سبحانه مخبرا عن قوـ نػوح

اذا عيػركق انػ من لػك ك اتبعػك

االرذلوف ك مانريك اتبعك اال الذين هم اراذلنا يعني بذلك الحقراء هنا ك قالوا
لشعيب انا لنريك فينا عيحا اي فقيرا ك لوال رهطك لرجمناؾ ك ما انػت علينػا
بعزيز ك قاؿ المتتابركف من قوـ صػال للػذين استضػعحوا اتعلمػوف اف صػالحا
مرسر من ربه قالوا انا بما ارسر به م منوف قاؿ الذين استابركا انا بالذي امنتم بػه
كافركف ك قاؿ فرعوف مزدريا لموسي
من ذهب ك قالوا لمحمد

محتخرا عليه فلوال القي عليػه اسػورة

لوال القي عليه كنز اك ياوف له جنة يأكر منهػا ك

كحي بهذا كله مدنا للحقراء الرا ػين ك ذمػا للغنيػاء المتابػرين .انتهػي كلمػه ك
ذكرناق في تلو االخبار لما فيه من بع

انثار.

ك اعلم اف الحقر ك العدـ بنحته ال كماؿ فيه فاف ا﵀ هو الػنػي ال الحقيػر ك كمػاؿ
الم من في االتصاؼ بصحات ا﵀ فل كماؿ في الحقر الند ك انما هو دكاء ذعػاؽ مػر
المذاؽ يختارق الم من الند امور ك يختارق ا﵀ لعبدق الم من الند تلك االمور:
فاما يجعله ا﵀ عقوبة نا رة في الدنيا لما ارتاب الم من في الدنيا من ذنػب
فيأخذق ا﵀ بذهاب ماله فياوف كحارة له فينبػي اف يشار ا﵀ عزكجر عليه باف قػدـ
ا﵀ عقوبته في الدنيا ليطهرق ك ينبػي اف يصبر عليه لما يعلػم انػه دكاؤق المػر الػذعاؽ
يتقيه ا﵀ لمعالجته ك تخلي

ركح ايمانه من شوائب تلك االكدار.

ك اما اف يبتليه ا﵀ بالحقر نحظا عليه ايمانه لما يعلػم ا﵀ انػه لػو اسػتػني طػػي ك
ا ر بايمانه ك ازكاء متاع قلير من الدنيا عنه ليناؿ به الدرجات العلػي انػب الػي ا﵀
سبحانه فينبػي له اف يصبر عليه لمػا يعلػم اف فيػه صػلح نالػه كمػا يحمػي الطبيػب
االنتاف من غذاء اذا علػم اف فيػه ػررق ك هلكػه ك ينبػػي اف يشػار ا﵀ علػي هػذق
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النعمة العظيمة نيث نحظه من الهلؾ بازكاء الػني المطػي لػه ك ابدالػه عنػه بنعػيم
انخرة المتعد له فيختػارق المػ من خوفػا علػي نحتػه نيػث سػم ربػه يقػوؿ اف
االنتاف ليطػي اف راق استػني فيحمي نحته عنه كما يحمي نحته عن التم.
ك اما اف يبتليه بالحقر ليتحرغ لعبادة ربه ك التوجه اليه ك عػدـ االشػتػاؿ بالطاعػة
الدنيا عن الطاعة العليا فاف درجات الطاعة مختلحة ك بعضها اعظػم مػن بعػ
ا﵀ بو

فطاعػة

متاع الدنيا موا عها ليس كالتحرغ لعبادته ك االبتهاؿ لػه بالليػر ك النهػار ك

لذلك كاف االنبياء ك االكلياء يختاركف النحتهم الحقر ك الخلوة ك االنزكاء ك االصحار
م انهم لو كانوا اغنياء ك عوا الماؿ موا عه ك لو عاشركا عاشركا علي مػا يحػب ا﵀
ك م ذلك كانوا يختاركف الحقر ك الخلوة فمن ابتلق ا﵀ بذلك ينبػي له اف يصبر عليه
لما يعلم من عظيم فائدته ك يشار عليه لما يعلم اف ذلك من انالء الجليلة عليه.
ك اما اف يبتليه به لتهوين الحتاب عليه يوـ القيمة فاف نللها نتاب ك نرامها
عقاب ك ال شك اف ذلك ايضا نعمة عظيمة ينبػي للنتاف اف يشار ا﵀ عليػه ك يصػبر
علي عدمه ك فقرق ك يعلم اف ذلك موجب لترعة قطعه مواقف القيمة ك كصػوله الػي
الجنة ك نجاته من اهواؿ العرصات.
ك اما اف يبتليه ا﵀ به ليتعػب فػي الػدنيا فيمقتهػا ك يمقػت العػيش فػي الػدنيا ك
يشتاؽ الي الموت ك الرانة من الاد ك الجهد ك العدـ ك الحاجة ك نك العيش ك في
ذلك ايضا نعمة جليلة ينبػي اف يشار عليها ك يصبر علي مرارته علما باف ذلك خيػرق
ك هو اند اسباب تػردد ا﵀ فػي قػب

ركح عبػدق المػ من نتػي ير ػي بػالموت ك

يشتاؽ الي لقاء ا﵀ ك الجنة.
ك لربمايختارق الرئيس ك االماـ لنحته ليقتدي به الحقراء ك المتػاكين ك اليحتقػركا
في اعين الناس ك يتلوا انحتهم بحقر رئيتهم ك له في ذلك ثواب عظيم ك درجة كبيرة.
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ك لربمايختارق الم من ريا ة لنحته ك قطعا لعليقها ك تصحية لها عػن شػوائب
التعلقات بمتاع الدنيا ك تخحيحا الثقالها المهبطة اياها الي مقامات البعد الي غير ذلػك
من الوجوق ك علي اي ناؿ يجب علي الم من الصبر عليه ك الشار ﵀ فػاف فيػه خيػرا
كثيرا له ك اختيارق ك الر ا به ك التركر ك لما كػاف الحقػر االختيػاري هػو الزهػد فػي
الدنيا انب اف اعنوف فصل في الزهد ك فوائدق ك فضله.

فص ::اعلم اف الزهد هو د الرغبة ك االنتن اف يقاؿ هو الرغبة عن الشيء

فمن رغب عن الدنيا فهو الزاهد ك من رغب الي الدنيا فهو الطالب المائر المريد
كالواجب علي الم من اف ياوف راغبا الي كر شيء يــ ݘــوؿ الي ا﵀ ك يرغب عن كر
شيء ي ـ ݘــوؿ الي غيرق فمن فعر ذلك دؿ علي اف نحته ربانية رنمانية فاف كر شيء
يمير الي ندق ك ينحر عن دق فمن كاف نحته من انوار ا﵀ جرجلله كما ركي اف
ا﵀ خلق الم من من نورق ك صبػه في رنمته فهو مائر ابدا الي التوجه الي ا﵀ ك
راغب اليه ك الي جمي ما ي ـ ݘــوؿ اليه ك ينحر من كر ما يحجب الرب عنه ك يمنعه عن
التوجه اليه فالزهد سجية لمن خلق من انوار ا﵀ جرجلله ك الرغبة الي ما سوي ا﵀
من سجية من خلق من الظلمة ك انما امر الناس بالزهد ك منعوا من الرغبة الي الدنيا ك
كذلك كر صحة هو من سجية االيماف ك الاحر ليهيئوا قوابلهم بالهيئة الااملة لتاوف
سائلة من ربها ركح االيماف ك ركح االنتاف االتري انه اذا انعقد في الرنم بدف علي
هيئة كلب نحا فيه ركح الالب ك اذا انعقد علي هيئة انتاف نحا فيه ركح االنتاف
فاذلك اذا تهيأ االنتاف في الدنيا علي هيئة االيماف الاامر باتباع الشارع صلوات
ا﵀ عليه نحا فيه ركح االيماف ك هو قوله تعالي يهديهم ربهم بايمانهم ك اذا تهيأ
في الدنيا علي هيئة الاحر بمخالحة الشارع صلوات ا﵀ عليه نحا فيه ركح الاحر ك
هو قوله باحرهم لعناهم ك جعلنا قلوبهم قاسية ك هذا هو سر التاليف ك به يظهر
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تقلب الخلق ماداموا في الدنيا في االيماف ك الاحر فلربما يصب ك اسمه في ديواف
االشقياء ك يمتي ك اسمه في ديواف التعداء ك لربما يصب ك اسمه في ديواف
التعداء ك يمتي ك اسمه في ديواف االشقياء ك هو سر االستثناء في قوله تعالي فاما
الذين شقوا فحي النار خالدين فيها مادامت التموات ك االرض اال ما شاء ربك اف
ربك فعاؿ لما يريد ك اما الذين سعدكا فحي الجنة خالدين فيها مادامت التموات ك
االرض اال ما شاء ربك عطاء غير مجذكذ ك هو سر ما في دعاء ليلة القدر اف كنت
من االشقياء فامحني من االشقياء ك اكتبني من التعداء فانك قلت في كتابك المنزؿ
علي نبيك صلواتك عليه ك اله يمحو ا﵀ ما يشاء ك يثبت ك عندق اـ الاتاب ك هذا
هو سر جمي الدعوات ك الصدقات ك دعاء االنبياء الي االيماف ك امرهم ك نهيهم ك
قد مان ا﵀ جرجلله خلقه من هذا التهي ك جعلهم مختارين بقوته ك قدرته نيث
خلقهم بقدرته ك جعلهم علي صحة مشيته فهم متمانوف من التهي بالهيئات الحتنة
ك التيئة فمن تهيأ بهيئات االيماف نحا فيه ركح االيماف فاف انتلا عنها سلب عنه
ركح االيماف ك اذا تهيأ بهيئات الاحر نحا فيه ركح الاحر فاف انتلا عنها سلب عنه
ركح الاحر فلجر ذلك امركا صلوات ا﵀ عليهم رعيتهم بالزهد م انه من سجايا
ركح االي ماف فمن زهد بتالف ك مشقة هو ريا ة له نتي يتهيأ بهيئة االيماف نتي
اذا نحا فيه الركح سهر عليه الزهد ك صدر عنه بيتر االتري اف النبات اذا اراد
اف يحصر خصاؿ الحيواف يحصلها بتالف ك مشقة نتي اذا نحا فيه ركح الحيواف
ابصر ك سم ك شم ك ذاؽ ك لمس ك تحرؾ ك اراد بتهولة علي يتر النها سجيته ك
كذلك اذا اراد الحيواف اف يتصف بصحات االنتاف ياوف له مشقة ك كلحة ك تعب
نتي اذا نحا فيه ركح االنتاف صار عليما نليما ذكورا فاورا نبيها من غير كلحة ك
تاوف ميتورة له النها سجيته ك من ذلك يعلم اف االنتاف ماداـ في الدنيا ك دار
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الطبيعة التي هي علي خلؼ كينونة ا﵀ ياوف في دار التاليف ك ياوف امتثاؿ
الشارع له تالحا ك اذا مات ك دخر الجنة فياوف في غير دار التاليف النه ياوف
نينئذ علي نتب الاينونة فيعمر بمرا ي ا﵀ جرجلله بتجيته ك طبيعته ك ياوف
لذته منه كما ياوف التتبي طعاـ الملئاة ك شرابهم ك به قوامهم ك كذلك الم من في
الجنة ياوف لذته في امتثاؿ اكامر ا﵀ ك تقويه به دعويهم فيها سبحانك اللهم ك تحيتهم
فيها سلـ ك اخر دعويهم اف الحمد ﵀ رب العالمين ،كجوق يومئذ نا رة الي ربها
ناظرة بالجملة الزهد كلحة ك مشقة لػير االنتاف اي النحس الحيوانية فيصعب عليها
افتمنعها من تناكؿ ما شاءت ك التصرؼ فيما شاءت ك تحصير ما شاءت فاما اذا تعلق بها
ركح االنتاف ك االيماف هو بنحته زاهد في الدنيا راغب في انخرة زاهد فيما سوي ا﵀
راغب اليه جرجلله بطباعه ك سجيته من غير كلحة ك لذلك امر الناس بتارير الطاعات
نتي تصير لهم ملاة تصدر عنهم بتهولة من غير تعب ك مشقة فافهم.
ك اعلم اف للزهد فوايد جمة ك اليماننػي انصػاؤها كلاػن يحصػيها الزاهػد ك
يعرفها عند توارد الحاالت عليه فًٍ فوائدق الحراغ لعبادة ا﵀ ك تعمير انخرة فػاف
الراغب في الدنيا التاعي في تعميرها يضيق كقته عن عمارتها فمتي يتحػرغ لتعميػر
انخرة فتعمير انخرة ك عبادة الػرب مخصػوص بالزاهػدين ك يُهتتا صػدؽ
المحبة ﵀ ك لرسوله ك نججه صلوات ا﵀ عليهم ك اكليائهم نيث ابػ
كرق ما يحوؿ بينه ك بين محبوبه ك لو لميان للراغب اال نبه ما ابػػ
ما صػر ا﵀ لاحي بػه شػقاقا ﵀ ك محػادة لرسػوؿا﵀

ما ابػضوا ك
ا﵀ ك تعظيمػه

ك يُهتتا العػزة فانػه

بزهػػدق يتػػتػني عػػن التملػػق عنػػد اللئػػاـ ك معاشػػرة الطػػػاـ ك التػػذلر لػػدي العػػواـ ك
يُهتا الػني فاف الزاهد اغني من جمي سلطين الدنيا ك هػم مػ مػا لهػم فقػراء
متاكين يتتعينوف بجيوشهم ك نلحائهم علي ما يريدكف ك الزاهد اليريد شػيئا نتػي
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يتػػتعين بانػػد ك يُه تتا رانػػة البػػدف عػػن كػػد سػػحر البحػػر ك البػػر ك ركػػوب
المخاكؼ ك اهواؿ قطاع الطريق ك التهر الجر نتاب الماؿ ك نحظػه ك يُهتا
توفير نعيم انخرة فليقاؿ له اذهبتم طيباتام في نيوتام الدنيا ك اسػتمتعتم بهػا ك
يُهتا تخحيف الحتاب ك عدـ الوقوؼ الطوير في عرصات القيمػة للحتػاب
ك اف الراغب يماث ما شاء ا﵀ نتي يخرج من عهدة ما نصػله ك طلبػه ك يُهتا
الحراغ لطلب العلوـ اذ الراغب المتاين ليس له فراغ نتي يطلب فيه دينػه ك يقػدر
اف يخلو ساعة فيتحار في ايات انفاؽ ك االنحس ك يُهتا تمانه من التوجه الي
ا﵀ سبحانه لخلو باله عػن همػوـ الػراغبين ك افاػار الطػالبين ك تمانػه مػن الػذكر ك
الصلوة م نضػور القلػب ك يُهتا اف الػدنيا ك انخػرة ػرتاف تضػر انػديهما
باالخري ك المقبػر الػي الػدنيا يحػرـ عػن تحصػير االخػري ك تثقيػر الجتػد يمنػ
تخحيف الركح ك المنهمك في الدنيا منهمك في نار جهػنم ك المنهمػك فػي انخػرة
منهمك في الجنة ك يُهتتا اف الرغبػة تاثػف القابليػة ك تػلظهػا ك تبعػدها مػن
الرنمن فيقر نبه ﵀ ك نب ا﵀ له ك الزهػد يلطػف القابليػة ك يرققهػا ك يقربهػا مػن
الرنمن فياثر نبه ﵀ ك نب ا﵀ لػه ك كػذلك يزيػد بالزهػد كاليػة اؿمحمػد

ك

تقر بالرغبة لبعد المجانتة ك المشابهة فالزاهدكف هم اهر الواليػة ك الراغبػوف هػم
المدعوف ك يُهتا اف الراغػب مشػاكر لجميػ الاحػار ك الحجػار ك المنػافقين ك
اينما بلع في الدنيا يوجد كافر اك منافق هو اقوي منه ك اعلي ك اما الزاهػد فهػو مبػاين
لهم ك مجانس للنبياء ك يُهتا اف الزاهد يأمن نتد الحاسدين ك بػػي البػاغين
ك كيد الاايدين من جهة طلب الدنيا فانػه يػري محبػوبهم الػيهم ك امػا الراغػب فهػو
مبتر بالتعاند ك التحاسػد ك التبػاغي ك التمػاكر نعػوذ بػا﵀ ك يُهتتا اف الزاهػد
اليحتاج ابدا الي اعواف ك انصار ك خدـ ك نشم ك دكاب ك سحن ك بيوت ك غيػر ذلػك
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من متاع الراغبين ك الراغب المتاين مبتر بجمي ذلػك يحتػاج الػي كلهػا الػي غيػر
ذلك من الحوايد الاثيرة التي يطل عليهػا االنتػاف فػي انػاء الليػر ك النهػار ك تعاقػب
االعصار ك ما ذكرناق كاؼ للعتبار ك ربما يظهر من خلؿ االخبار فوايد اخر.
ك اعلم اف للزهد درجػات :االوني اف يزهػد فػي الػدنيا ك نحتػه مشػتاقة
اليها طالبة لها غيرمطمئنة في االعراض عنها فيزهد فيها خوفػا مػن عػذاب ا﵀ ك مػن
االغترار بهػا ك الف نبهػا رأس كػر خطيئػة فهػذا زهػد المجاهػدين ك المرتا ػين ك
يخاؼ عليه اف يػلب عليه نحته ك توقعه في الدنيا يومػا مػا انثاَية اف يزهػد
في الدنيا لما عرؼ من نعيم انخرة ك جلير االء الجنة ك علم اف الدنيا نقيػرة زهيػدة
ك متاع قلير اف رغب اليها من من انخرة ك نرـ عظيم اجرها فلجر ذلك يزهد فػي
الدنيا ليناؿ به انخرة ك ذلك كرجر يجد علي مائدته غذائين متنافيين اندهما غذاء
ختيس ك انخر غذاء لذيذ ك يعلم انه لو اكر الختيس من من اللذيذ فيتػرؾ الػػذاء
الختيس ليقدر علػي تنػاكؿ اللذيػذ انثانثتة اف يزهػد فػي الػدنيا النهػا
مبػو ة ا﵀ ك مبػو ة رسله ك اكليائه ك يزهد في انخرة النهػا غيػر ا﵀ ك فيهػا نػظ
النحس ك لذتها ك النها تمن عن التوجه الي ا﵀ تعالي فيتركها نتي اليشػتػر بهػا عػن
محبوبه ك هذا الرجر في الحقيقة زاهد فيما سوي ا﵀ راغب الي ا﵀ كنػدق ك هػو اف
رغب الي الجنة ك نعيمها فانما يرغب اليهػا النهػا محبػوب ا﵀ ك دار ر ػاق ك قربػه ك
لوال ذلك لميان يمير اليها ك الجر ذلك يرغب الي كر شػيء كػاف فيػه ر ػا ا﵀ ك
محبته ايضا فيتتوي عندق الدنيا ك انخرة ك مدارق علي محبػة محبوبػه اينمػا كجػدها
طلبها ك هذا هو اعلي درجات الزهد ك علي ذلك ليس الزهد هو ترؾ الدنيا باسرها ك
انما الزهد هو الرغبة عما يلهي عن ا﵀ فما امر ا﵀ سبحانه به من استعماؿ الدنيا فهػو
الزـ عليه فيحصله طاعػة ﵀ جرجللػه اال انػه يقتصػر علػي مػدلوؿ امػر ا﵀ ك علػي
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نتب ما ير اق ا﵀ لقد كاف لام في رسوؿا﵀ اسوة نتنة فانه كاف يأكر ك يشرب
ك يلبس ك يركب ك ينا ك يتان ك هو ازهد الخلق النه كاف يحعر جمي ذلػك ﵀ ال
لنحته ك المر ا﵀ ال لشهوة نحته ك الجر ذلك كاف اليلهيه شيء من ذلك عن ا﵀ كما
قاؿ تعػالي رجػاؿ التلهػيهم تجػارة ك ال بيػ عػن ذكػر ا﵀ ك اقػاـ الصػلوة ك ايتػاء
الزكوة فمن تحتير النعماني باسنادق عػن علػي

قػاؿ اف جماعػة مػن الصػحابة

كانوا نرموا علي انحتهم النتاء ك االفطار بالنهار ك النوـ باللير فاخبرت اـسػلمة
رسوؿا﵀

فخرج الي اصحابه فقاؿ اترغبوف عن النتاء اني اتي النتػاء ك اكػر

بالنهار ك اناـ باللير فمن رغب عن سنتي فليس مني ك انزؿ ا﵀ التحرموا طيبات ما
انر ا﵀ لام ك التعتدكا اف ا﵀ اليحب المعتدين ك كلوا مما رزقام ا﵀ نلال طيبا
ك اتقوا ا﵀ الذي انتم به م منوف ك عن ساين النخعي ك كاف تعبد ك تػرؾ النتػاء ك
الطيب ك الطعاـ فاتب الي ابيعبدا﵀ يتػأله عػن ذلػك فاتػب اليػه امػا قولػك فػي
النتاء فقد علمت ما كاف لرسوؿا﵀ من النتاء ك اما قولك في الطعاـ فااف رسوؿا﵀
يأكر اللحم ك العتر ك عن العباس بن هلؿ الشامي مولي ابيالحتن

قاؿ قلت لػه

جعلت فداؾ ما اعجب الي الناس من يأكػر الجشػب ك يلػبس الخشػن ك يتخشػ فقػاؿ
اماعلمت اف يوسف نبي ابن نبي كاف يلبس اقبية الديباج مزركرة بالذهب ك يجلس
في مجالس اؿ فرعوف الي اف قاؿ اف ا﵀ لميحرـ طعاما ك ال شرابا من نلؿ انما نرـ
الحراـ قر اك كثر ك قد قاؿ جركعػز قػر مػن نػرـ زينػة ا﵀ التػي اخػرج لعبػادق ك
الطيبات من الرزؽ انتهي ك كاف علي بن الحتين يلبس ثوبين في الصػيف يشػترياف
بخمتمائة درهػم ك كػاف رسػوؿا﵀
علي

يلػبس التػاج ك الطػاؽ ك الخمػاي

م زهدق ذاؾ نلة قيمتها الف دينار ك كاف رسوؿا﵀

ك لػبس

كتاق اياها نعم كاف

يقتصر غالبا من الدنيا باقر ما ياحيه فانه كجد ر ا ا﵀ في ذلك فاف االنتاف فػي الػدنيا
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عابر سبير ياحيه البلػة ك ما يتػد جوعتػه ك يتػتر عورتػه ك كػذلك كػاف سػليماف نبيػا
زاهدا ك كذا يوسف كاف نبيا زاهدا ك كاف ذكالقرنين زاهدا تقيػا مػ مػا كػاف لهػم مػن
الملك فاف ذلك كاف منهم ﵀ ك في ا﵀ فليلهيهم عن ا﵀ ك كانوا زهادا عن غير ا﵀.
ك اعلم انه باعتبار اخر ينقتم الزهد الي اقتاـ :فادَي اقتامه اف يزهد في
نراـ الدنيا ك ما كرهه ا﵀ منها ك اليرغب عما سواق لعدـ النهي التحريمي عنها ك هو
علي سبير نجاة ك اعهي من ذلك اف يزهػد فػي المحرمػات ك الشػبهات فيرغػب
عنها ك يقتصر علػي المحلػلت ك اعهتي مػن ذلػك اف يزهػد فػي المحرمػات ك
الشبهات ك الماركهات ك يقتصر علي المبانات ك يناؿ منها نصيبا كافػرا ك اعهي
من ذلك افيزهد فيما ذكر ك في كثير من المحللت من فضولها ك يتتري من تعبهػا
فاف جر عناء ابن ادـ من تحصير الحضوؿ ك لنعم ما قير:
فضوؿ العيش اعناؽ الرجاؿ

لقد ذلت ك دقت ك استدقت

كلان يناؿ من االصوؿ نظا كافيا ك اعهي من ذلك اف يزهػد فيمػا تقػدـ ك يتػرؾ
من االصوؿ كثيرا ك ياتحي بقدر مػا يقػيم ظهػرق ك يقتصػر علػي مػا يقوتػه ك ياتػي
عورته ك ذلك هو اعلي درجات هذق االقتاـ ك قد سػمعت عػن عيتػي

انػه قػاؿ

خادمي يداي ك دابتي رجلي ك فراشي االرض ك كسادي الحجر ك كقاي في الشتاء
مشارؽ االرض ك سراجي باللير القمر ك ادامي الجوع ك شعاري الخوؼ ك لباسػي
الصوؼ ك فاكهتي ك ريحانتي ما انبتت االرض للونوش ك االنعاـ ابيت ك ليس لي
شيء ك اصب ك ليس لي شي ء ك ليس علي كجه االرض انػد اغنػي منػي انتهػي ك
علي اي ناؿ يجب اف ياوف المقصود التحرغ ﵀ في جمي االنػواؿ فلينػر مػن كػر
شيء بقدر ما ينتيه الدنيا ك بدنه ك ياوف ذاكرا ﵀ جركعز عامل له ك اليحتػاج الػي
تحصير ك كتب االخلؽ ببع

التحاصير مشحونة.
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فص ::في ذكر بع

االخبار الواردة في هذا المضمار فاف كلمهم نور ك

امرهم رشد ك كصيتهم التقوي ك الف فيها شواهد جمي ما قلنا ك نث علي الزهد
علي اكمر كجه فحيالاافي بتندق عنالهيثم بن كاقد الحريري عن ابيعبدا﵀
قاؿ من زهد في الدنيا اثبت ا﵀ الحامة في قلبه ك انطق بها لتانه ك بصرق عيوب
الدنيا داءها ك دكاءها ك اخرجه من الدنيا سالما الي دار التلـ ك عن نح
غياث عن ابيعبدا﵀

بن

قاؿ سمعته يقوؿ جعر الخير كله في بيت ك جعر محتانه

الزهد في الدنيا ثم قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

اليجد الرجر نلكة االيماف نتي يزهد
قاؿ قػاؿ اميرالم منين

في الدنيا ك عن ابينمزة عن ابيجعحر

االخلؽ علي الدين الزهد في الدنيا ك سئر علي بن الحتين

اف من اعوف
عن الزهد فقاؿ

عشرة اجزاء فاعلي درجة الزهد ادني درجة الورع ك اعلي درجة الورع ادني
درجة اليقين ك اعلي درجة اليقين ادني درجات الر ا اال ك اف الزهد في اية من
كتاب ا﵀ لايل تأسوا علي ما فاتام ك التحرنوا بما اتيام ك عن سحياف بن عيينة
قاؿ سمعت اباعبدا﵀

ك هو يقوؿ كر قلب فيه شك اك شرؾ فهو ساقط ك انما

ارادكا بالزهد في الدنيا لتحرغ قلوبهم لآلخرة ك عن محمد بن متلم عن
ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ اميرالم منين

اف علمة الراغب في ثواب انخرة زهدق

في عاجر زهرة الدنيا اما اف زهد الزاهد في هذق الدنيا الينقصه مما قتم ا﵀
علي عاجر زهرة الدنيا اليزيدق فيها

عزكجر له فيها ك اف زهد ك اف نرص الحري

ك اف نرص فالمػبوف من نرـ نظه عن انخرة ك عن طلحة بن زيد عن
ابيعبدا﵀

قاؿ ما اعجب رسوؿا﵀ شيء من الدنيا اال اف ياوف فيها جايعا خائحا

ك عن عبدا﵀ بن سناف عن ابيعبدا﵀

قاؿ خرج النبي

ك هو محزكف فاتاق

ملك ك معه محاتي خزاين االرض فقاؿ يا محمد هذق محاتي خزاين االرض يقوؿ
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لك ربك افت ك خذ منها ما شئت من غير اف تنق

شيئا عندي فقاؿ رسوؿا﵀

الدنيا دار من ال دار له ك لها يجم من ال عقر له فقاؿ الملك ك الذي بعثك بالحق لقد
سمعت هذا الالـ من ملك يقوؿ في التماء الرابعة نين اعطيت المحاتي ك عن
عبدا﵀ بن القتم عن ابيعبدا﵀

قاؿ اذا اراد ا﵀ بعبد خيرا زهدق في الدنيا ك

فقهه في الدين ك بص رق عيوبها ك من اكتيهن فقد اكتي خير الدنيا ك انخرة ك قاؿ
لم يطلب اند الحق بباب افضر من الزهد في الدنيا ك هو د لما طلب اعداء الحق
قلت جعلت فداؾ مما ذا قاؿ من الرغبة فيها ك قاؿ اال من صبار كريم فانما هي اياـ
قلئر اال انه نراـ عليام اف تجدكا طعم االيماف نتي تزهدكا في الدنيا قاؿ ك
سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ اذا تخلي الم من من الدنيا سما ك كجد نلكة نب ا﵀

ك كاف عند اهر الدنيا كأنه قد خولط ك انما خالط القوـ نلكة نب ا﵀ فلميشتػلوا
بػيرق قاؿ ك سمعته يقوؿ اف القلب اذا صحا اقت به االرض نتي يتمو ك عن
الزهري محمد بن متلم بن شهاب قاؿ سئر علي بن الحتين

اي االعماؿ

افضر عند ا﵀ عزكجر فقاؿ ما من عمر بعد معرفة ا﵀ جركعز ك معرفة رسوله
افضر من بػ

الدنيا ك اف لذلك لشعبا كثيرة ك للمعاصي شعبا فاكؿ ما عصي ا﵀ به

الابر ك هو معصية ابليس نين ابي ك استابر ك كاف من الاافرين ك الحرص ك هي
معصية ادـ ك نوا نين قاؿ ا﵀ عزكجر لهما كل من نيث شئتما ك التقربا هذق
الشجرة فتاونا من الظالمين فاخذا ما ال ناجة بهما اليه فدخر ذلك علي ذريتهما
الي يوـ القيمة ك ذلك اف اكثر ما يطلب ابن ادـ ما ال ناجة به اليه ثم الحتد ك هي
معصية ابن ادـ نيث نتد اخاق فقتله فتشعب من ذلك نب النتاء ك نب الدنيا ك
نب الرياسة ك نب الرانة ك نب الالـ ك نب العلو ك الثركة فصرف سب خصاؿ
فاجتمعن كلهن في نب الدنيا فقاؿ االنبياء ك العلماء بعد معرفة ذلك نب الدنيا
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رأس كر خطيئة ك الدنيا دنياءاف دنيا بلغ ك دنيا ملعونة ك عن ابيعبيدة الحذاء قاؿ
قلت البيجعحر

ندثني بما انتح به فقاؿ يا باعبيدة اكثر ذكر الموت فانه

لمياثر انتاف ذكر الموت اال زهدق في الدنيا ك عن الوشا قاؿ سمعت الر ا
للحواريين يا بنياسرائير التأسوا علي ما فاتام من

يقوؿ قاؿ عيتي بن مريم

الدنيا كما اليأسي اهر الدنيا علي ما فاتهم من دينهم اذا اصابوا دنياهم كعن عمرك
بن هلؿ قاؿ قػاؿ ابوجعحر
قاؿ ا﵀ عزكجر لنبيه

اياؾ اف يطم بصرؾ الي من هو فوقك فاحي بما
ك التعجبك اموالهم ك ال اكالدهم ك قاؿ التمدف

عينيك الي ما متعنا به ازكاجا منهم زهرة الحيوة الدنيا فاف دخلك من ذلك شيء
فاذكر عيش رسوؿا﵀

فانما كاف قوته الشعير ك نلواق التمر ك كقودق التعف اذا

كجدق ك في جام االخبار عن علي بن موسي الر ا
عن النبي

باسنادق عن اميرالم منين

قاؿ اتاني جبرئير فقاؿ يا محمد اف ا﵀ يقرئك التلـ ك يقوؿ اف شئت

جعلت لك بطحاء ماة ذهبا فرف رأسه الي التماء ك قاؿ يا رب اشب يوما ك اجوع
يومين فاذا شبعت فانمدؾ ك اذا جعت فاسالك ك عن جابر بن عبدا﵀ عن النبي
انه قاؿ يا علي من عر ت له دنياق ك اخرته فاختار انخرة ك ترؾ الدنيا فله الجنة ك
من اخذ الدنيا استخحافا باخرته فله النار ك قاؿ اميرالم منين

من جم ست

خصاؿ لميدع للجنة مطلبا ك ال عن النار مهربا اكلها عرؼ ا﵀ فاطاعه ك عرؼ
الشيطاف فعصاق ك عرؼ الدنيا فرفضها ك عرؼ انخرة فطلبها ك عرؼ الباطر فاتقاق
ك عرؼ الحق فاتبعه ك قير لمحمد بن علي

من اعظم الناس قدرا قاؿ من لميباؿ

الدنيا في يد من كانت فمن كرمت عليه نحته صػرت الدنيا في عينيه ك من هانت
عليه نحته كبرت الدنيا في عينيه ك قاؿ علي بن ابيطالب

من اشتاؽ الي الجنة

سارع الي الخيرات ك من اشحق عن النار انتهي عن الشهوات ك من راقب الموت
﴿﴾112

ترؾ اللذات ك من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ك في الوسائر عن النبي
من اصب معافي في جتدق امنا في سربه عندق قوت يومه فاأنما نيزت له الدنيا يا
بنجعشم ياحيك منها ما سد جوعتك ك كاري عورتك فاف يان بيت يان ك فذاؾ ك
اف يان دابة تركبها فبا با ك اال فالخبز ك ماء الجرة ك ما بعد ذلك نتاب عليك ك
عذاب ك عن علي
قاؿ

يا ابن ادـ ما كتبت فوؽ قوتك فانت فيه خازف لػيرؾ ك

كر مقتصر عليه كاؼ ك قاؿ الزهد بين كلمتين من القراف لايلتأسوا

علي ما فاتام ك التحرنوا بما اتيام من لميأس علي الما ي ك لميحرح بانتي
فقد استامر الزهد بطرفيه ك قاؿ الصادؽ

اغني الػني من لميان للحرص

اسيرا ك قاؿ التشعرف قلوبام االشتػاؿ بما قد فات فتشػلوا اذهانام عن االستعداد
لما لميأت ك قاؿ ابعد ما ياوف العبد من ا﵀ عزكجر اذا لميهمه اال بطنه ك فرجه ك
قاؿنرـ الحري

خصلتين ك لزمه خصلتاف نرـ القناعة فافتقد الرانة ك نرـ

الر ا فافتقد اليقين ك في ارشاد الديلمي قاؿ النبي

البيذر كن في الدنيا كأنك

غريب ك اعدد نحتك من الموتي فاذا اصبحت التحدث نحتك بالمتاء ك اذا
امتيت التحدث نحتك بالصباح ك خذ من صحتك لتقمك ك من شبابك لهرمك ك
من نيوتك لحواتك فانك التدري ما اسمك غدا قاؿ سعد لتلماف

في مر ه

كيف تجد نحتك فباي فقاؿ ما يبايك فقاؿ كا﵀ مااباي نزنا علي الدنيا كلان
اباي الف رسوؿا﵀

قاؿ ليان بلغ اندكم من الدنيا كزاد الراكب فاخاؼ اف

اكوف قد تجاكزت ذلك ك ليس نوله في بيته غير مطهرة ك اجانة ك قصعة ك قاؿ
ثوباف لرسوؿا﵀ يا رسوؿا﵀ ما ياحيني من الدنيا فقاؿ ما سد جوعتك ك كاري
عورتك ك اف كاف لك بيت يظلك فبا با ك انت مسـ ݘ ـول عما بعد ذلك ك قاؿ تحرغوا
من هموـ الدنيا ما استطعتم فانه من كانت الدنيا همته قتي قلبه ك كاف فقرق بين
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عينيه ك لمي عط من الدنيا غير نصيبه الماتوب له ك من كانت انخرة همته جم ا﵀
له امرق ك جعر غناق في قلبه ك اتته الدنيا راغمة ك قاؿ موسي بن جعحر

اهينوا

الدنيا فانها اهنأ ما ياوف لام اهوف ما ياوف عليام فانه مااهاف قوـ الدنيا اال هنأهم
ا﵀ العيش ك مااعزها قوـ اال ذلوا ك تعبوا ك كانت عاقبتهم الندامة ك قاؿ

البيذر

يا اباذر اف الدنيا سجن الم من ك القبر امنه ك الجنة مأكاق ك اف الدنيا جنة الاافر ك
القبر عذابه ك النار مثواق ك قاؿ الزاهد في الدنيا يري قلبه ك بدنه ك الراغب فيها
يتعب قلبه ك بدنه ك قاؿ الم من يتزكد ك الاافر يتمت يا ابن ادـ عف عن محارـ ا﵀
تان عابدا ك ارض بما قتم ا﵀ لك تان غنيا ك انتن جوار من جاكرؾ تان متلما
ك صانب الناس بما تحب اف يصحبوؾ تان منصحا انه قد كاف قبلام قوـ جمعوا
كثيرا ك بنوا مشيدا ك املوا بعيدا فاصب جمعهم بورا ك متاكنهم قبورا يا ابن ادـ انك
مرتهن بعملك متعرض علي ربك فجد بما في يديك لما بين يديك ك ط االرض
بقدمك فانها عن قلير متانك ك لمتزؿ في هدـ عمرؾ منذ سقطت علي االرض
من بطن امك ك قاؿ من استػني با﵀ انوج ا﵀ الناس اليه كفي الوسائر عن
ابيعبدا﵀

ما اقب بالم من اف ياوف له رغبة تذله ك عن علي بن الحتين

رأيت الخير كله قد اجتم في قط الطم عما في ايدي الناس كسئر ابوعبدا﵀
عن الذي يثبت االيماف في العبد قاؿ الورع ك الذي يخرجه منه الطم ك قاؿ
علي

اكثر مصارع العقوؿ تحت بركؽ المطام ك قير لرسوؿا﵀

اكصني ك

اقله لعلي انحظه فقاؿ اكصيك بخمس باليأس مما في ايدي الناس فانه الػني
الحا ر ك اياؾ ك الطم فانه الحقر الحا ر ك صر صلوة مودع ك اياؾ ك ما تعتذر منه
ك انب الخيك ما تحب لنحتك ك قاؿ اميرالم منين

الدنيا منتهي بصر االعمي

اليبصر مما كراءها شيء ك البصير ينحذها بصرق ك يعلم اف الدار كراءها فالبصير منها
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شاخ

ك االعمي اليها شاخ

ك قاؿ الزهد قصر االمر ك الشار علي النعم ك الورع

عن المحارـ فاف عزب ذلك عنام فليػلب الحراـ صبركم ك التنتوا عند النعم
شاركم فاف ا﵀ تعالي قد اعذر اليام بحجج ظاهرة متتقرة ك كتب بارزة ظاهرة ك
قاؿ

الزاهدكف في الدنيا ملوؾ الدنيا ك انخرة ك من لميزهد في الدنيا ك يرغب

فيها فهو فقير الدنيا ك انخرة ك من زهد في الدنيا ملاها ك من رغب فيها ملاته ك قاؿ
دارق فلمار في البيت شيئا فقلت فاين

سويد بن عحلة دخلت علي اميرالم منين

االثاث يا اميرالم منين فقاؿ يا ابنعحلة نحن اهر بيت النتأثث في الدنيا نقلنا اجر
متاعنا الي انخرة انما مثلنا كراكب ظاؿ تحت شجرة ثم راح ك تركها ك في
مصباحالشريعة الزهد محتاح باب انخرة ك البراءة من النار ك هو تركك كر شيء
يشػلك عن ا﵀ من غير تأسف علي فوتها ك االعجاب في تركها ك ال انتظار فرح منها
ك ال طلب محمدة عليها ك ال عرض لها بر تري فوتها رانة ك كونها افة ك تاوف ابدا
هاربا من انفة معتصما بالرانة ك الزاهد الذي يختار انخرة علي الدنيا ك الذؿ علي
العز ك الجهد علي الرانة ك الجوع علي الشب ك عافية العاجر علي محنة انجر ك
الذكر علي الػحلة ك ياوف نحته في الدنيا ك قلبه في انخرة الخبر ك في الوسائر
بتندق عن التاوني عن ابيعبدا﵀

قاؿ قير الميرالم منين

الدنيا قاؿ تناب نرامها ك عن اميرالم منين

ما الزهد في

يقوؿ الزهد في الدنيا قصر االمر ك

شار كر نعمة ك الورع عما نرـ ا﵀ عليك ك عن اسمعير بن متلم قاؿ قػاؿ
ابوعبدا﵀

ليس الزهد في الدنيا با اعة الماؿ ك ال بتحريم الحلؿ بر الزهد في

الدنيا اف التاوف بما في يدؾ اكثق منك بما في يد ا﵀ عزكجر ك عن نح
غياث قاؿ سمعت موسي بن جعحر

بن

عند قبر ك هو يقوؿ اف شيئا هذا اخرق لحقيق

اف يزهد في اكله ك اف شيئا هذا اكله لحقيق اف يخاؼ من اخرق ك عن الحتن بن علي
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العتاري عن ابائه عن الصادؽ

انه سئر عن الزاهد في الدنيا قاؿ الذي يترؾ

نللها مخافة نتابه ك يترؾ نرامها مخافة عقابه ك في كصية النبي لعلي

قاؿ يا

علي اف الدنيا سجن الم من ك جنة الاافر يا علي اكني ا﵀ الي الدنيا اخدمي من
خدمني ك اتعبي من خدمك يا علي اف الدنيا لو عدلت عند ا﵀ جناح بعو ة لماسقي
الاافر منها شربة من ماء يا علي ما اند من االكلين ك انخرين اال ك هو يتمني يوـ
القيمة انه لميعط من الدنيا اال قوتا ك قاؿ
كصية علي

ما قر ك كحي خير مما كثر ك الهي ك في

لمحمد بن الحنحية ال ماؿ اذهب للحاقة من الر ا بالقوت ك من

اقتصر علي بلػة الاحاؼ فقد انتظم الرانة ك تبوأ خح

الدعة الحرص داع الي

التقحم في الذنوب ك االخبار في هذا الباب تزيد علي ند الحصر ك اليمانني
جمعها في هذا المختصر فناتحي بما ذكرنا ك فيها كحاية ك بلغ.

فص ::لعلك تزعم انه يناؿ اند ما عند ا﵀ اال بطاعة ا﵀ ك اتيانه مػن بابػه الػذي

فتحه علي عبادق ك الجر ذلك كاف انبياؤ ا﵀ ك نججه صلوات ا﵀ عليهم اعبد النػاس
ك ازهدهم ك اتقاهم ك اكرعهم ك لمينالوا تلك الدرجة اال بالطاعة ك التبق علي الناس
في االجابة ك قد كاف لهم زهد ك ريا ة يقصػر دكنهمػا همػم سػاير الخلػق ك اليتػ
اندا من الخلق اف يرتاض مثر ريا تهم اك يلحق بهم في زهػدهم ك انػب اف اذكػر
هنا شيئا مػن زهػدهم ك ريا ػتهم لياػوف مشػوقا لشػيعتهم ناثػا لهػم علػي الزهػد ك
الريا ة فاف من سجية االنتاف اف يتهر عليه االمر اذا رأي انتانا اخػر يعمػر عمػل
السيما اذا رأي عػدـ تضػررق بػه بػر انتحاعػه بػه كلاػن اذكػر القصػ

مػ نػذؼ

االسانيد اختصارا النها اكثر من اف تحصي.
فاف اردت زهد رسوؿا﵀

فانه مااكر خبز بر قط ك كاف طعامػه الشػعير اذا

كجدق من غير ادـ ك ماشب من خبز شعير قط ك نلواق التمر ك كقودق التػعف مػ انػه
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كاف يجيز الرجر الواند بالمائة من االبر ك عر ت عليه بطحاء ماة ذهبػا فقػاؿ يػا
رب اشب يوما ك اجوع يوما فاذا شبعت نمدتك ك شارتك ك اذا جعػت دعوتػك ك
ذكرتك ك جاع يوما جوعا شديدا فاتي الاعبة ك تعلػق باسػتارها فقػاؿ يػا ا﵀ التجػ
محمدا اكثر مما اجعته ك افطر عشية خميس في متجد قبا فقاؿ هر من شراب فاتػاق
اكس بن خولي االنصاري بعس مخي

بعتر فلمػا ك ػعه علػي فيػه نحػاق ثػم قػاؿ

شراباف ياتحي باندهما من صانبه الاشربه ك الانرمه كلان اتوا
توا

﵀ فػاف مػن

﵀ رفعه ا﵀ ك من تابر خحضه ا﵀ ك من اقتصد في معيشته رزقه ا﵀ ك من بذر

نرمه ا﵀ ك من اكثر ذكر الموت انبه ا﵀ ك دخر علي اـسلمة فقربت اليػه كتػرة
فقاؿ هر عندؾ اداـ فقالت ال يا رسوؿا﵀ ما عنػدي اال خػر فقػاؿ نعػم االداـ الخػر
ماافقر بيت فيه خر ك خرج يوما قبر الػداة ك معه كترة خبز قد غمتها فػي اللػبن ك
هو يأكر ك يمشي ك بلؿ يقيم الصػلوة فصػلي بالنػاس ك مااكػر متائػا منػذ بعثػه ا﵀
عزكجر الػي اف قبضػه ك كػاف يأكػر اكلػة العبػد ك يجلػس جلتػة العبػد توا ػعا ﵀
عزكجر ك يأكػر بثلػث اصػاب ال كمػا يحعلػه الجبػاركف باصػب كانػد ك مػن طريػق
المخالحين كاف جاعه ( جعته خؿ) من ادـ محشو ليحا ك ماشب اؿمحمد منذ قػدـ
المدينة من طعاـ البر ثلث لياؿ تباعا نتي قب

ك كاف يبيت الليالي المتتابعة طاكيا ك

اهله اليجدكف عشػاء ك كػاف اكثػر خبػزهم خبػز الشػعير ك لمػا نحػر هػو ك اصػحابه
الخندؽ اصابهم جهد شديد نتي ربط النبي

علي بطنه نجرا من الجػوع ك كػاف

يمر هلؿ ك هلؿ مايوقد في بيت مػن بيػوت رسػوؿا﵀ نػار ك كػانوا يعيشػوف علػي
االسودين التمر ك الماء ك قب

ك اف درعه لمرهونة عند رجر من يهػود علػي ثلثػين

صاعا من شعير ك ركي بعشرين اخذها رزقا لعياله ك مارف قط غداء لعشاء ك ال عشاء
لػداء ك الاتخذ من شيء زكجين ك ال قميصين ك ال ردائين ك ال ازارين ك ال من النعػاؿ
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ك الرأي قط فارغا في بيته اما يخصف نعل لرجر متاين اك يخيط ثوبػا الرملػة ك اف
فقاؿ ما هذق الاترة يا فاطمة قالت قػرص

فاطمة جاءت باترة خبز الي النبي

خبزته فلم تطب نحتي نتي اتيتك بهذق فقاؿ اما انه اكؿ طعاـ دخػر فػم ابيػك منػذ
ثلث لياؿ ك من طرقنا انه دخر علي ابنته فاطمة ك اذا في عنقهػا قػلدة فػاعرض عنهػا
فقطعتها ك رمت بها فقاؿ رسوؿا﵀
القلدة ك كاف رسوؿا﵀

انت منػي يػا فاطمػة ثػم جػاء سػائر فناكلتػه

اذا قدـ مػن سػحر بػدأ بحاطمػة ك اطػاؿ عنػدها الماػث

فخرج مرة في سحرق فصنعت متاتين من كرؽ ك قلدة ك قرطين ك ستر باب البيػت
لقدكـ ابيها ك زكجها فلما قدـ رسوؿا﵀

دخر عليهػا فوقػف اصػحابه اليػدركف

يقحوف اك ينصرفوف لطوؿ ماثه عندها فخرج رسوؿا﵀
كجهه نتي جلس عند المنبر فظنت فاطمة

ك قد عرؼ الػضب فػي

انه انما فعر ذلك رسػوؿا﵀

لمػا

رأي مػػن المتػػاتين ك القػػلدة ك القػػرطين ك التػػتر فنزعػػت قلدتهػػا ك قرطيهػػا ك
متاتيها ك نزعت التتر فبعثت به الي رسوؿا﵀

ك قالػت للرسػوؿ قػر لػه تقػرأ

عليك التلـ ك تقوؿ ابنتك اجعر هذا في سبير ا﵀ فلما اتاق قاؿ فعلت فداؤها ابوها
ثلث مرات ليتت الدنيا من محمد ك ال من اؿمحمد ك لو كانت الدنيا تعدؿ عند ا﵀
من الخير جناح بعو ة ماسقي منها كافرا شربة ماء ثم قاـ فدخر عليها ك دخر رجر
عليه ك هو علي نصير قد اثر في جتمه ك كسػادة ليػف قػد اثػرت فػي خػدق فجعػر
الرجر يمت ك يقوؿ مار ي بهذا كتري ك ال قيصػر انهػم ينػاموف علػي الحريػر ك
الديباج ك انت علي هذا الحصير فقاؿ رسوؿا﵀

النا خير منهمػا كا﵀ النػا اكػرـ

منهما كا﵀ ما انا ك الدنيا انما مثر الدنيا كمثر رجر راكب مر علي شجرة ك لها فيء
فاستظر تحتها فلما اف ماؿ الظر عنها ارتحر فذهب ك تركها ك كاف

يجلس علي

االرض ك يأكر علي االرض ك يعتقر الشاة ك يجيب دعوة المملوؾ علي خبز الشػعير
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ك كاف يحلب عنز اهله ك كاف فراشه عباءة ك مرفقته ادـ نشوها ليف فثنيػت لػه ذات
ليلة فلما اصب قاؿ لقد منعني الحراش الليلة عن الصلوة فامر اف يجعر بطاؽ كاند ك
صاعا من رطػب فقػاؿ رسػوؿا﵀

اف رجل من االنصار اهدي الي رسوؿا﵀

للخادـ التي جاءت به ادخلي فانظري هر تجدين في البيت قصعة اك طبقا فاتيني به
فدخلت ثم خرجت اليه فقالت مااصبت قصعة ك ال طبقا فانس رسوؿا﵀
من االرض ثم قاؿ لها عيه هيهنا علي الحضي

ماانا

ثم قاؿ كالذي نحتي بيدق لو كانت

الدنيا تعدؿ عند ا﵀ جناح بعو ة مااعطي كافرا ك ال منافقا منها شيئا ك جاء رجر اليه
فشاي اليه الجوع فبعث رسوؿا﵀
فقاؿ رسوؿا﵀
فاتي فاطمة

من لهذا الرجر الليلة فقاؿ علي بن ابيطالب

انا يػا رسػوؿا﵀

فقاؿ لها ما عندؾ يا ابنة رسوؿا﵀ فقالت ما عندنا اال قػوت الصػبية

لانا ن ثر يحنا فقاؿ علي
اصػػب علػػي

الي بيػوت ازكاجػه فقلػن مػا عنػدنا اال المػاء

يا ابنة محمػد نػومي الصػبية ك اطحػ المصػباح فلمػا

غػػدا علػػي رسػػوؿا﵀

فػػاخبرق الخبػػر فلميبػػرح نتػػي انػػزؿ ا﵀

عزكجر ك ي ثركف علي انحتهم ك لو كػاف بهػم خصاصػة ك مػن يػوؽ شػ نحتػه
فاكلئك هم المحلحوف ك ماشب اؿمحمد
ك مااعجب رسوؿا﵀

ثلثة اياـ تباعا نتي لحق با﵀ عزكجر

شيء مػن الػدنيا اال اف ياػوف جايعػا خايحػا ك قػاؿ خمػس

الادعهن نتي الممات االکر علي الحضي

م العبيد ك ركوب الحمػار م كحػا ك

نلب العنز بيدي ك لبس الصوؼ ك التتليم علي الصبياف لياوف ذلك سنة من بعدي
ك كاف اليثبت عندق دينار ك ال درهم فاف فضر ك لميجد من يعطيه ك يجنه اللير لميأك
الي منزله نتي يتبرأ منه الي من يحتاج اليه اليأخذ مما اتاق ا﵀ اال قوت عامه فقط من
يتير ما يجد من التمر ك الشعير ك يضػ سػاير ذلػك فػي سػبير ا﵀ ك اليتػأؿ شػيئا اال
اعطاق ثم يعود الي قوت عامه في ثر منه نتي ربما انتاج قبر انقضاء العػاـ اف لميأتػه
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شيء ك كاف يجلس علي االرض ك يناـ عليها ك يأكر عليها ك يخصػف النعػر ك يرقػ
الثوب ك يحت الباب ك يحلب الشاة ك يعقر البعير فيحلبها ك يطحن م الخػادـ اذا اعيػا
ك يض طهورق باللير بيدق ك اليجلس متاأ ك يخدـ في مهنة اهله ك يقطػ اللحػم ك اذا
جلس علي الطعاـ جلس محقرا ك كاف يلط اصابعه ك لميتجشػأ قػط ك يجيػب دعػوة
الحر ك العبد ك لػو علػي ذراع اك كػراع ك يقبػر الهديػة ك لػو انهػا جرعػة لػبن ك كػاف
يعصب الحجر علي بطنه من الجوع يأكر ما نضر ك اليرد ما كجد ك اليلػبس ثػوبين
ك اذا لبس جديدا اعطي خلق ثيابه متاينا ك كاف له عباء يحرش له نيث ما ينقر تثني
ثنيتين يردؼ خلحه عبدق اك غيرق يركب ما امانه من فرس اك بػلة اك نمػار ك يركػب
الحمار بل سرج ك عليه العذار ك يمشي راجل ك نافيا بل رداء ك العمامة ك ال قلنتوة
ك يجالس الحقراء ك ي اكر المتاكين ك يناكلهم بيدق اليرتح علي عبيدق ك امائػه فػي
مأكػػر ك ال ملػػبس ك كػػاف يأكػػر مػ خدمػػه ك اهلػػه اذا اكلػػوا اك مػ مػػن يػػدعوق مػػن
المتلمين علي االرض ك علي ما اكلوا عليه ك مما اكلوا.
ك اماعلي

فااف يجلس جلتة العبد ك يأكر اكلة العبد ك يطعم الناس الخبػز

ك اللحم ك في ركاية خبز البر ك اللحم ك يرج الي اهله فيأكر الخػر ك الزيػت ك كػاف
يشتري القمي

التػنبلنيين ثػم يخيػر غلمػه خيرهمػا ثػم يلػبس انخػر فػاذا جػاز

اصابعه قطعه ك اف جاز كعبه نذفه ك ماكرد امراف كلهما ﵀ ر ا اال اخػذ باشػدهما
علي بدنه ك لقد كلي الناس خمس سنين ماك

اجرة علي اجػرة ك ال لبنػة ك القطػ

قطيعة ك الاكرث بيضاء ك ال نمراء اال سبعمائة درهم فضلت من عطائه اراد اف يبتاع
بها الهله خادما ك كاف طوير التهاد قلير الرقاد يحػب ا﵀ بمهجتػه ك يواليػه بعبرتػه
التػلق له التور ك اليػدخر عػن اصػحابه البػدكر ك اليتػتلين االتاػاء ك اليتتحتػن
الجحا ء ك لو رأيته اذ مثر في محرابه ك قد ارخي اللير سدكله ك غػارت نجومػه ك هػو
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قاب

علي لحيته يتملمر تملمر التليم ك يباي باػاء الحػزين ك يقػوؿ يػا دنيػا أبػي

تعر ت اـ الي تشوقت هيهات ال ناجة لي فيك ابنتك ثلثا ال رجعة لػي عليػك ثػم
يقوؿ كاق كاق لبعد التحر ك قلة الزاد ك خشونة الطريق ك اشتري ثلثػة اثػواب بػدينار
القمي

الي فوؽ الاعب ك االزار الي نصف التاؽ ك الرداء مػن يديػه الػي ثدييػه ك

من خلحه الي اليتيه ثم رف يدق الي التػماء فلميػزؿ يحمػد ا﵀ علػي مػا كتػاق نتػي
دخر منزله ثم قاؿ هذا اللباس الػذي ينبػػي للمتػلمين اف يلبتػوق ك كػاف اذا لػبس
القمي

مد يدق فاذا طل علي اطراؼ االصاب قطعػه ك لقػد اعتػق الػف مملػوؾ مػن

صلب ماله كر ذلػك يححػي فيػه يػداق ك يعػرؽ جبينػه التمػاس كجػه ا﵀ عزكجػر ك
الخلص من النار ك ماكاف قوته اال الخر ك الزيت ك نلواق التمر اذا كجػدق ك ملبوسػه
الارابيس فاذا فضر من ثيابػه شػيء دعػا بػالجلم فجػزق ك كػاف اشػبه النػاس طعمػة
برسوؿا﵀ كاف يأكر الخر ك الزيت ك يجعػر نحقتػه تحػت طنحتػته ك اتػي بخبػي
فابي اف يأكله فقالوا اتحرمه قاؿ ال كلانني اخشي اف تتوؽ اليه نحتي فاطلبه ثم تػل
هذق انية اذهبتم طيباتام في نياتام الػدنيا ك اسػتمتعتم بهػا ك كػاف الير ػي
بنخر دقيق الشعير ك يقوؿ ذلك انري اف يذؿ النحس ك يقتدي بي الم منوف ك الحق
باصحابي ك اتي يوما البزازين فقاؿ لرجر بعني ثوبين فقاؿ الرجر يا اميرالمػ منين
عندي ناجتك فلما عرفه مضي عنه فوقف علي غػلـ ك اخػذ ثػوبين انػدهما بثلثػة
دراهم ك انخر بدرهمين فقاؿ يا قنبر خذ الذي بثلثة قاؿ فانت اكلي به تصعد المنبر
ك تخطب الناس قاؿ ك انت شاب فلك شرق الشباب ك انا استحيي من ربي اف اتحضر
عليك سمعت رسوؿا﵀
فلما لبس القمي

يقوؿ البتوهم مما تلبتوف ك اطعمػوهم ممػا تػاكلوف

مد كم القمي

فامر بقطعه ك اتخاذق قلنس للحقراء فقػاؿ الػػلـ

هلم اكحه قاؿ دعه كما هو فاف االمر اسرع من ذلك فجػاء ابػو الػػلـ فقػاؿ اف ابنػي
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لميعرفك ك هذاف درهماف ربحهما فقاؿ ماكنت الفعػر قػد ماكتػت ك ماكتػني ك
اتحقنا علي ر ا ك كاف يجعر خبزق في جراب ك يختم عليه خوفػا مػن اف يجعػر فيػه
شيء طيب ك ربما يحت جرابه ك يخرج الخبز ك يحت ه في قصعة ك يصب عليه الماء ثم
يذر عليه المل ك يقوؿ لقد خابت هذق ك يمد يدق الػي محاسػنه ك ختػرت هػذق اف
ادخلها النار من اجر الطعاـ ك هذا يجزيني ك قاؿ ادركت رسوؿا﵀

ياكر ايبس

من هذا ك يلبس اخشن من هذا فاف انا لماخذ به خحت اف ال الحق به ك يقوؿ:
طلبت منك فوؽ ما ياحيهػا

علػػر الػػنحس بػػالقنوع ك اال

ك كاف يحتطب ك يتتتقي ك يانس ك كانت فاطمػة تطحػن ك تعجػن ك تخبػز ك كػاف
يشتري تمرا بالاوفة فيحمله علي طرؼ ردائه فيبادر الناس الػي نملػه فيقػوؿ رب
العياؿ انق بحمله ك يقوؿ:
الينق

ما جػر مػن نحػ الػي عيالػه

الاامر من كمالػه

ك كاف يمشي نافيا ك يعلق نعليه بيدق اليتػري يػوـ الحطػر ك النحػر ك الجمعػة ك عنػد
العيادة ك تشيي الجنازة ك يقوؿ انػه توا ػ ﵀ تعػالي ك انػب اف اكػوف فيهػا نافيػا
كمشي اصحابه معه ك هو راكب فالتحت اليهم ك قاؿ ا لام ناجة قالوا ال كلانا نحػب
افنمشي معك فقاؿ لهم انصرفوا فاف خحػق النعػاؿ خلػف اعقػاب الرجػاؿ محتػدة
قلوب النػوكي ك نػزؿ لػه دهػاقين االنبػار ك اشػتدكا بػين يديػه فقػاؿ مػا هػذا الػذي
صنعتموق قالوا خلق منا نعظم به امراءنػا فقػاؿ كا﵀ مػاينتح بهػذا امػراؤكم ك اناػم
لتشقوف به علي انحتام ك تشقوف به في اخرتام ك ما اختر المشقة كراءها العقاب
ك ماارب الرانة معهػا االمػاف مػن النػار ك اف رجػل ك ابنػه كردا عليػه فقػاـ اليهمػا ك
اجلتهما في صدر مجلته ك جلس بين ايديهما ثم امر بطعاـ فانضػر فػاكل منػه ثػم
اخذ االبريق ليصب علي يد الرجر فتمرغ الرجر في التراب فقػاؿ يػا اميرالمػ منين
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كيف ا﵀ يراني ك انت تصب علي يدي قاؿ اقعد ك اغتر فاف ا﵀ يراني اخاؾ الذي
اليتميز منك ك الينحصر عنك ك يزيد بذلك في خدمه في الجنة عشرة ا عاؼ عدد
اهر الدنيا ك علي نتب ذلك في ممالاه فيها فقعد الرجػر ك غتػر يػدق فلمػا فػرغ
ناكؿ االبريق محمد بن الحنحية ك قاؿ يا بني لو كاف هػذا االبػن نضػرني دكف ابيػه
لصببت علي يدق كلان ا﵀ يابي اف يتوي بين ابن ك ابيه اذا جمعهما مااف قد صب
االب علي االب فليصب االبن علي االبن ك لقد رق

مدرعته نتي استحيي مػن

راقعها ك كاف يقوؿ اف امامام قد اكتحي من دنياق بطمريه يتد فورة جوعه بقرصيه
اليطعم الحلذة في نوله اال في سنة ا حيته ك لن تقدركا علي ذلك فاعينوني بورع ك
اجتهاد ك نظر الي فقير انخرؽ كم ثوبه فخرؽ كم قميصه ك القاق اليػه ك ماكػاف لػه اال
اهاب كبش يبيت م فاطمة باللير عليها ك يعلف عليهػا النا ػ بالنهػار ك ماكػاف لػه
ليلة اهدي اليه فاطمة اال جلد كبش ك كاف يقوؿ من يشػتري سػيحي هػذا ك لػو كػاف
عندي ثمن ازار مابعته ك قاؿ اف ا﵀ جعلني اماما لخلقػه فحػرض علػي التقػدير فػي
نحتي ك مطعمي ك مشربي ك ملبتي كضعحاء الناس كػي يقتػدي الحقيػر بحقػري ك
اليطػي الػني غناق ك قاؿ

كا﵀ لدنياكم هذق اهوف في عيني من عراؽ خنزير في

يد مجذكـ ك دخر رسوؿا﵀
النبي

علي علي فوجدق ك فاطمة يطحناف الجاكرس فقاؿ

اياما اعيي فقاؿ علي

فجلس النبي

فاطمة يا رسوؿا﵀ فقاؿ لها قومي يا بنية فقامت

مو عها م علي فواساق في طحن الحب.

ك امػا فاطمػة ك علػي

ك الحتػناف مجتمعػين فقصػ

جػوعهم ك ايثػػارهم ك

لباسهم ك فرشهم التحصي من الاثرة ك اليتحمر قلب استماعها نذكر منها بع
يتيتر مختصرا ك هي كما اصب علي بن ابيطالب

مػا

ذات يوـ قاؿ يا فاطمػة عنػدؾ

شيء تػذينيه قالت ال كالذي اكرـ ابي بالنبوة ك اكرمك بالوصػية مااصػب الػػداة
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عندي شيء ك ماكاف شيء اطعمناق مذ يومين اال شي ء كنت اكثرؾ به علي نحتي ك
علي ابني هذين الحتن ك الحتين فقاؿ علي يا فاطمة االكنت اعلمتني فابػيام شيئا
فقالت يا اباالحتن اني الستحيي من الهي اف اكلف نحتك ما التقدر عليػه فخػرج
علي

ك قصته م مقداد معركفة ك في نديث جابر انه دخر رسػوؿا﵀

ك اذا كجهها اصحر كأنه بطن جرادة فقاؿ رسػوؿا﵀
قالت يا رسوؿا﵀ الجوع فدعا لها النبي

عليهػا

مػا لػي اري كجهػك اصػحر

ك في نػديث اخػر لجػابر اف النبػي

اقاـ اياما لميطعم طعاما نتي شق ذلك عليه ك طاؼ في منازؿ ازكاجه فلميصب عنػد
كاندة منهن شيئا فاتي فاطمة فقاؿ يا بنية هر عندؾ شيء اكلػه فػاني جػاي فقالػت
الكا﵀ بابي انت ك امي ك تلك قصة مأثورة ك في نديث االعرابي قاؿ النبي

من

يزكد االعرابي ا من له علي ا﵀ عزكجر زاد التقوي فمضػي سػلماف نتػي طػاؼ
تتعة ابيات من بيوت رسوؿا﵀

فلميجد عندهن شيئا فلمػا اف كلػي راجعػا نظػر

الي نجرة فاطمة فقاؿ اف ياػن خيػر فمػن منػزؿ فاطمػة بنػت محمػد فقػرع البػاب
فاجابته من كراء الباب من بالباب فقاؿ لها انا سلماف الحارسي فقالت له يا سػلماف ك
ما تشاء فشرح قصة االعرابي ك الضب م النبي

قالت له يا سلماف كالػذي بعػث

محمدا بالحق نبيا اف لنا ثلثا ماطعمنا ك اف الحتن ك الحتين قد ا طربا علي من شدة
الجوع ثم رقدا كأنهما فرخاف منتوفاف كلان الارد الخير فاعطته درعها ليرهنها عند
شمعوف اليهودي بصاع من الشعير ك قصته معركفة ك تقا ا علػي ك فاطمػة سػلـ ا﵀
عليهما الي رسوؿا﵀
قضي علي علي

في الخدمة فقضػي علػي فاطمػة بخدمػة مػا دكف البػاب ك

بما خلحه قالت فاطمة فليعلػ م مػا داخلنػي مػن التػركر اال ا﵀

باكحائي رسوؿا﵀ تحمر رقاب الرجاؿ ك دخر عليها رسوؿا﵀ ك في عنقهػا قػلدة
من ذهب فقاؿ لها رسوؿا﵀ يا فاطمة اليقوؿ النػاس اف فاطمػة بنػت محمػد تلػبس
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لبػػاس الجبػػابرة فقطعتهػػا ك باعتهػػا ك اشػػترت بهػػا رقبػػة فاعتقتهػػا فتػػر بػػذلك
رسوؿا﵀

ك انها استتقت بالقربة نتي اثػرت فػي صػدرها ك طحنػت بػالرني

نتي مجلت يداها ك كتحت البيت نتي اغبرت ثيابها ك اكقدت النػار تحػت القػدر
نتي دكنت ثيابها فلما شات الي ابيها علمها تتبي الزهراء ك راها النبي
عليها كتاء من اجلة االبر ك هي تطحن بيديها ك تر

يومػا ك

كلدها فػدمعت عينػاق فقػاؿ يػا

بنتاق تعجلي مرارة الدنيا بحلكة انخرة فقالت يا رسوؿا﵀ الحمد ﵀ علي نعمائػه ك
الشار ﵀ علي االئه فانزؿ ا﵀ ك لتوؼ يعطيك ربك فتر ػي ك التحػت ذات يػوـ
بشملة لها من صوؼ خلقة قد خيطت في اثنيعشر ماانا بتعف النخر ك نظر سػلماف
الحارسي الي الشملة ك باي ك قاؿ كانزناق اف قيصر ك كتري لحي التندس ك الحريػر
ك ابنة محمد عليها شملة صوؼ خلقة قد خيطت فػي اثنيعشػر ماانػا ك لمياػن لهػا ك
لعلي خمس سنين اال متك كبش تعلف بالنهار عليها بعيرهم فاذا كاف الليػر افترشػوق
ك مرفقتهما لمن ادـ نشوها ليف ك لعلك عرفت اف جهازها يوـ عرسها قمي

بتػبعة

دراهم ك خمار باربعة دراهم ك قطيحػة سػوداء خيبريػة ك سػرير مزمػر ك فراشػين مػن
خيش مصر نشو اندهما ليف ك نشو انخر مػن جػز الػػنم ك اربػ مرافػق مػن ادـ
الطايف نشوها اذخر ك ستر من صوؼ ك نصير هجري ك رنا لليػد ك مخضػب مػن
نحاس ك سقاء من ادـ ك قعب لل ػبن ك شػن للمػاء ك مطهػرة مزفتػة ك جػرة خضػراء ك
كيزاف خزؼ ك هذق كانت لعرسها ثم بليت ك فنيت ك في ركاية كػاف فػراش علػي ك
فاطمة

نين دخلػت عليػه اهػاب كػبش اذا ارادا اف ينامػا عليػه قلبػاق فنامػا علػي

صوفه ك كاف صداقها درع نطمية تتاكي ثلثين درهما ك كػاف مػن تجهيػز علػي
دارق انتشار رمر لين ك نصب خشبة من نائط الي نائط للثياب ك بتط اهاب كػبش
ك مخدة ليف ك كاف اميرالم منين

يحتطب ك يتتتقي ك يانس ك كانػت فاطمػة
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تطحن ك تعجن ك تخبز.
ك امػا الحتػػن ك الحتػين صػػلوات ا﵀ عليهمػػا فاانػا يمشػػياف الػي الحػػج علػػي
اقدامهما ك يتنابػاف الطريػق لئليشػق علػي النػاس فيمشػوا الجػر نرمتهمػا ك نػج
الحتن

عشرين نجة ماشيا ك في ركاية خمتة ك عشرين ك قاسم ا﵀ ماله مػرتين

ك ركي ثلث مرات نتي تصدؽ بحرد نعله.
ك اما علي بن الحتين

فمااتي بطعاـ نهارا قط ك ال فرش له فراش بلير قط

ك رأي ليلة باردة مطيرة ك علي ظهػرق دقيػق ك نطػب ك هػو يمشػي فقيػر لػه يػا ابػن
رسوؿا﵀ ما هذا قاؿ اريد سحرا اعد له زادا ك انمله الي مو

نريز فقاؿ له الػذي

راق هذا غلمي يحمله عنػك فػاف قبلػت فانػا انملػه عنػك فػاني ارفعػك عػن نملػه
فقاؿ

ك لانني الارف نحتي عما ينجيني في سحري ك يحتػن كركدي علػي مػا

اكردق عليه ك لما ك

علي الترير ليػتر رأي علي ظهرق مثر ركب البعير مما كاف

يحمر علي ظهرق الي منازؿ الحقراء ك المتاكين ك كػاف فػي يػوـ صػومه يػأمر بشػاة
فتذب ك تقط اعضاء ك تطبا فاذا كاف عند المتاء اكب علي القدر نتػي يجػد ريػ
المرؽ ك هو صائم ثم يقوؿ هاتوا القصاع اغرفػوا نؿ فػلف ك اغرفػوا نؿ فػلف ثػم
ي تي بخبز ك تمر فياػوف ذلػك عشػاؤق ك لمػا مػات نظػركا فػاذا يعػوؿ فػي المدينػة
اربعمائة بيت من نيث لمتقف الناس عليػه ك كصػله يزيػد بعػد الوقعػة بمػأتيالف
مثقاؿ من الذهب االنمر فمافارؽ دمشق نتي فرؽ ذلك علي الحقػراء ك المتػاكين
ك باقيه علي اهر المدينة ك كاف يخرج في الليلة الظلماء فيحمر الجراب فيػه الصػرر
من الدنانير ك الدراهم نتي يأتي بابا بابا فيقرعه ثم ينير مػن يخػرج اليػه فلمػا مػات
علموا اف عليا

كاف يحعله ك اعطي رجل قرصػين مػن خبػز طعامػه فزهػد الرجػر

فيهما ك عو هما بتماة بايرة ك مل فردهمػا عليػه بػاي التػماة ك قػاؿ يػا عبػدا﵀
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جهدنا اف نأكر نحن اك اند من عيالنا هذا القرص فلمتعمر فيه اسناننا ك مانظنػك اال
ك قد تناهيت في سوء الحػاؿ ك مرنػت علػي الشػقا قػد رددنػا اليػك هػذا الخبػز فلمػا
اخذهما ك استقر اتاق رسوؿ علي بن الحتين

اردد الينا طعامنا فانه اليأكله غيرنػا

ك قصة الل ل تين معركفة ك مافقد صدقة التر نتي مػات

ك كػاف اليتػافر اال مػ

رفقة اليعرفونه ك يشترط عليهم اف ياوف من خدـ الرفقة ك مر

علػي مجػذكمين

ك هو راكب نمار ك هم يتػدكف فدعوق الي الػداء فقاؿ اما لوال صػائم لحعلػت فلمػا
صار الي منزله امر بطعاـ ك امر اف يتنوقوا فيه ثم دعاهم فتػدكا عندق ك تػدي معهم.
ك اما ابوعبدا﵀

فانه كاف اذا اعتم ك ذهب من اللير شػطرق اخػذ جرابػا فيػه

خبز ك لحم ك الدراهم فحمله علي عنقه ثم ذهب به الي اهر الحاجة من اهر المدينة
فقتمه فيهم ك اليعرفونػه فلمػا مضػي ابوعبػدا﵀

فقػدكا ذلػك فعلمػوا انػه كػاف

ابوعبدا﵀ ك كاف يأكر الخر ك الزيت ك يقوؿ اف هػذا طعامنػا طعػاـ االنبيػاء ك كػاف
يعمر في نايط له بالمتحاة ك عليه قمػي

شػبه الاػرابيس كأنػه مخػيط عليػه مػن

يقه ك عليه ازار غليظ ك العرؽ يتصاب عن ظهرق ك كاف ياير التمر بيػدق ك اصػاب
اهر المدينة غلء ك قحط ك كاف عند ابيعبدا﵀

طعاـ جيػد فقػاؿ لػبع

مواليػه

اشتر لنا شعيرا فاخلط بهذا الطعاـ اك بعه فانا نارق اف نأكر جيدا ك يأكر الناس رديا
ك تزيد التعر مرة بالمدينة فباع طعامه ك اشتري م النػاس يومػا بيػوـ ك رأي ك عليػه
قمي

غليظ خشن تحت ثيابه ك فوقه جبة صوؼ ك فوقها قمي

غلػيظ فقيػر لػه اف

الناس يارهوف لباس الصوؼ فقاؿ كل كاف ابي محمد بن علي يلبتها ك كاف علي
بن الحتين يلبتها ك كانوا يلبتوف اغلظ ثيابهم اذا قاموا الي الصػلوة ك نحػن نحعػر
ذلك ك كاف يلبس لباسا غليظا تحت لباسه لنحته ك يجيد االعلي الجر الناس.
ك كاف يعمر ابوالحتن موسي بن جعحػر
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فػي االرض نتػي يعػرؽ ك كػاف

يقوؿ قد عمر باليد من هو خيػر منػي فػي ار ػه ك مػن ابػي فقيػر ك مػن هػو فقػاؿ
رسوؿا﵀

ك ابائي كلهم قد عملوا بايديهم ك هو من عمر النبيين ك المرسلين ك

االكصياء ك الصالحين.
ك كاف جلوس الر ا

في الصيف علي الحصير ك في الشتاء علػي المتػ ك

لبته الػليظ من الثياب نتػي اذا بػرز للنػاس تػزين لهػم ك كػاف يجمػ علػي مائدتػه
التوداف ك غيرهم نتي البواب ك التائس ك كاف قلير النوـ باللير كثير التهر يحيػي
لياليه من اكلها الي الصب ك كاف كثير الصياـ ك كاف اذا خل جم نشمه كلهػم عنػدق
الصػير ك الابير فيحدثهم ك يأنس بهم ك يونتهم.
ك في نديث مرض المتوكر ك نذر امه للهادي
فهجم عليه باللير فوجدق

ماال انه بعث سعيد خادمػه

ك عليه جبة صوؼ ك قلنتوة منها ك سجادة علي نصػير

بين يديه فحتش البيت فلميجد فيه شيئا اال البدرة التي ارسلها اـ المتوكر ك سيحا فػي
جحن غير ملبس فاخذهما ك ذهب بهما الي المتوكر.
بالجملة زهد االئمة

مشهور معركؼ بػين الخاصػة ك العامػة ك زهػد كبػار

اصحابهم اظهر من الشمس ك ابين من االمس.
هذا سلماف فقد ركي انه مثر لقماف الحايم ك ادرؾ العلم االكؿ ك انخر ك هو
بحر الينزح ك هو منا اهر البيت فدعا سلماف اباذر رنمة ا﵀ عليهما الي منزله فقدـ
اليه رغيحين فاخذ ابوذر الرغيحين يقلبهما فقاؿ لػه سػلماف يػا بػاذر ألي شػيء تقلػب
هذين الرغيحين قاؿ خحت اف الياونا نضيجين فػضب سلماف من ذلك غضبا شديدا
ثم قاؿ ما اجراؾ نيث تقلب هذين الرغيحين فوا﵀ لقػد عمػر فػي هػذا الخبػز المػاء
الذي تحت العرش ك عملت فيه الملئاة نتي القػوق الػي الػري ك عملػت فيػه الػري
نتي القته الي التحاب نتي امطػرق الػي االرض ك عمػر فيػه الرعػد ك الملئاػة نتػي
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ك عوق موا عه ك عملت فيه االرض ك الخشب ك الحديد ك البهائم ك النار ك الحطػب ك
المل ك ما الانصيه اكثر فايف لك اف تقوـ بهذا الشار فقػاؿ ابػوذر الػي ا﵀ اتػوب ك
استػحر ا﵀ مما اندثت ك اليك اعتذر مما كرهت ك دعا سلماف اباذر رنمة ا﵀ عليهمػا
ذات يوـ الي يافة فقدـ اليه من جرابه كتػرا يابتػة ك بلهػا مػن ركوتػه فقػاؿ ابػوذر
مااطيب هذا الخبز لو كاف معه مل فقاـ سلماف ك خػرج فػرهن ركوتػه بملػ ك نملػه
اليه فجعر ابوذر يأكر ذلك الخبز ك يذر عليه ذلك المل ك يقوؿ الحمد ﵀ الذي رزقنا
هذق القناعة فقاؿ سلماف لو كانت قناعة لمتاػن ركػوتي مرهونػة ك ابػوذر زهػدق ايػة
زهد عيتي

فما ناؿ سلماف ك كاف علي سلماف كتاء من صوؼ فيػه طعامػه ك هػو

دثارق ك رداؤق فدخر عيينة بن نصن علي النبي

ك سلماف عندق فتأذي عيينة بػري

كتاء سلماف ك قد كاف معرقا ك قد كاف يػوـ شػديد الحػر فعػرؽ فػي الاتػاء فقػاؿ يػا
رسوؿا﵀ اذا نحن دخلنا عليػك فػاخرج هػذا ك اصػرفه مػن عنػدؾ فػاذا نحػن خرجنػا
فادخر من شئت فانزؿ ا﵀ ك التط من اغحلنا قلبه انية ك دخر سعد علػي سػلماف
رنمة ا﵀ عليه يعودق فجعر يباي ك يقػوؿ الاباػي جزعػا مػن المػوت اك نزنػا علػي
الدنيا كلاػن رسػوؿا﵀

عهػد الينػا لػيان بلػػة انػدكم مثػر زاد الراكػب ك هػذق

االساكر نولي ك ما نوله اال مطهرة ك اجانػة ك جحنػة ك تػزكج سػلماف رنمػة ا﵀ عليػه
امرأة من كندة فدخر عليها فاذا لها خادمة ك علي بابها عباءة فقاؿ سلماف اف في بيػتام
لمريضا اك قدتحولت الاعبة فيه فقير اف المرأة ارادت اف تتتر علي نحتها فيه قاؿ فما
هذق الجارية قالوا كاف لها شيء فارادت اف تخدـ قاؿ اني سمعت رسوؿا﵀ يقوؿ ايما
رجر كانت عندق جارية فلميأتها اك لميزكجها من يأتيها ثم فجػرت كػاف عليػه كزر
مثلها ك ذهب ابوكائر ك صانب له الي سلماف فجلتا عندق فقاؿ لوال اف رسػوؿا﵀
نهي عن التاليف لتالحت لام ثم جاء بخبز ك مل ساذج ال ابزار عليػه فقػاؿ صػانبي
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لو كاف لنا في ملحنا هذا سعتر فبعث سلماف بمطهرته فرهنها علي سعتر فلما اكلوا قػاؿ
صانبه الحمد ﵀ الػذي قنعنػا بمػا رزقنػا فقػاؿ سػلماف لػو قنعػت بمػا رزقػك لمتاػن
مطهرتي مرهونة.
ك قير البيذر عند الموت ما مالك قاؿ عملي قالوا انما نتألك عػن الػذهب ك
الحضة قاؿ مااصب ك الامتي ك ماامتي ك الاصب لنػا كنػدكج فيػه نػر متاعنػا سػمعت
خليلي رسوؿا﵀

يقوؿ كندكج المرأ قبرق ك قاؿ جزي ا﵀ الدنيا عني مذمة بعد

رغيحين من الشعير اتػػدي بانػدهما ك اتعشػي بػانخر ك بعػد شػملتي الصػوؼ اتػزر
بانديهما ك ارتدي باالخري ك قاؿ رسوؿا﵀

من اراد اف ينظر الي زهد عيتي بن

مريم فلينظر الي ابيذر ك كاف عليه جبة كاندة الي اف نحي الي ربذة ك باي من خشية
ا﵀ عزكجر نتي اشتاي بصرق فقير له يا اباذر لو دعػوت ا﵀ اف يشػحي بصػرؾ فقػاؿ
اني عنه لمشػوؿ ك ما هو اكبر همي قالوا ك ما يشػلك عنه قاؿ العظيمتاف الجنة ك النار .
ك ركي في نديث اف عياؿ علػي

لمياػن عنػدهم شػيء يػومين فخػرج ك

استقرض دينارا فعرض له مقداد بن االسود في يوـ شديد الحر قػد لونتػه الشػمس
من فوقه ك اذته من تحته فلما رأي علي

ذلك انار شأنه فقاؿ يا مقداد ما ازعجك

هذق التاعة من رنلك فقاؿ يا اباالحتػن خػر سػبيلي ك التتػألني عمػا كرائػي قػاؿ
يااخي اليتعني اف تجاكزني نتي اعلم علمػك فقػاؿ يػا اباالحتػن رغبػت الػي ا﵀
عزكجػر ك اليػػك اف تخلػػي سػػبيلي ك التاشػػحني عػػن نػػالي قػػاؿ يػػا اخػػي اليتػػعك
افتاتمني نالك فقاؿ يػا اباالحتػن امػا اذا ابيػت فػو الػذي اكػرـ محمػدا بػالنبوة ك
اكرمك بالوصػية مػاازعجني مػن رنلػي اال الجهػد ك قػد تركػت عيػالي جياعػا فلمػا
سمعت بااهم لمتحملني االرض فخرجت مهموما راكبا رأسي هػذق نػالي ك قصػتي
فهملت عينا علي بالباػاء نتػي بلػت دموعػه لحيتػه فقػاؿ انلػف بالػذي نلحػت بػه
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ماازعجني اال الذي ازعجك ك قد اقتر ت دينارا فهاؾ هو فقد اثرتػك علػي نحتػي
فدف الدينار اليه ك رج نتي دخر المتجد الي اخر الخبر ك هو معركؼ.
بالجملة هاذا كاف انباؤ ا﵀ ك انبياؤق ك نججه ك الم منػوف فػي زهػدهم فػي
الدنيا ك عدـ الول في تحصيلها ك عدـ االعتناء بهػا ك االخبػار فػي ذلػك اكثػر مػن اف
تحصي ك ازيد من اف تتتقصي ك من عرؼ انه مركب من جتػد ك مػن ركح ايمػاف ك
عرؼ اف الدنيا مدد جتدق ك االعمػاؿ الصػالحة مػدد ركح ايمانػه ك شػاهدق علنيػة
انهما متنافياف كلما ثقر الدنيا خف االخري ك كلما ثقر االخري خف الدنيا ك كلمػا
غلظ الجتد رؽ االيماف ك اذا رؽ الجتد غلظ االيماف زكي نحته عن تقويػة الجتػد
ك تاثير امدادق ك اعرا ه ك شدق بحباؿ التعلقات ك اخلدق الي االرض ك كلما يزكي
عنه الدنيا يتتبشػر ك يحػرح بتقويػة ركح ايمانػه ك اسػتاماؿ انتػانيته ك انمػا امركنػا
بالزهد الجر رف التعلق عن البدف ك الحػراغ لتحصػير االيمػاف ك التقػرب الػي ا﵀ ك
اناشاؼ الػيوب ك انما ينهمك في الدنيا من لميعػرؼ لػذة الزهػد ك لميػذؽ رانػة
الحقر ك نلكتهما ك لميعرؼ نحعهما ك ا﵀ المتتعاف.

فص ::اعلم اف الزهد ك اف كاف جميعه فػي كلمتػين مػن القػراف لايلتأسػوا

علي ما فاتام ك التحرنوا بما اتيام ك يتحقق الزهد باف اليحػب االنتػاف الػدنيا ك
اليتتر باقبالها ك اليحزف بادبارها بوجه من الوجوق ك الينافي الزهد كثرة االمػواؿ ك
االكالد ك الحشم كما كاف ذلك لتليماف بن داكد
ك للئمة
كاف االئمة

من بعد علي

ك لػذيالقرنين ك ليوسػف

ك م ذلك كر كاند منهم زاهد علي نتب درجتػه ك

ازهػد الخلػق كلاػن لػيس الصػبر علػي الزهػد مػ كثػرة االمػواؿ ك

االكالد ك الخدـ ند كر اند ك ال كر اند يقدر اف يمتك نحته عن المير الي الدنيا
ك اليػتر بزخارفها ك اف لميان ذلك فلميجعر ا﵀ لرجر من قلبين في جوفػه يتوجػه
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بواند الي الدنيا ك بواند الي انخرة ك اليخحي انتياج بط الدنيا الي التوجه التػاـ
ك تعب اللير ك النهار ك سحر البر ك البحػر ك معاشػرة النػاس ك مزاكلػة الوسػواس ك اف
لميان ذلك فليخلو من رر قوله تعالي اذهبتم طيباتام فػي نيػوتام الػدنيا ك
استمتعتم بها فينبػي للم من افيجتنب من تاثيػر االمػواؿ ك االكالد ك العيػاؿ ك اف
جم له شيء من ذلك فلي د شارق ك ليضعه نيث امرق ا﵀ ك يقن بالاحاؼ ك يححظ
ركح ايمانه ك اف راض نحته ك قتر عليها في المأكر ك المشػرب ك الملػبس فػبا بػا
فهو انلي ك انتن كلاػن العيػاؿ اليطيقػوف ذلػك ك اليقبلونػه فػاف كػاف ك البػد فليػدبر
معيشتهم بادني ما ير وف به ك ليري

نحته ما امانه ك ليت في عدـ تعلػق قلبػه بشػيء

من نطاـ الدنيا ك ياوف كجودهػا ك عػدمها عنػدق سػواء ك اعلػم اف كػر هػذق النصػاي ك
المواعظ لريا ة النحس الحيوانية ك امػا الناطقػة القدسػية فػاذا جػاءت فجميػ الماػارـ
سجيتها ك طباعها فلو ملك الشرؽ ك الػرب هو زاهد في الػدنيا غيػر راغػب اليهػا ك يتنػزق
عنها كلاػن الخطػب كػر الخطػب فػي تعػدير الحيوانيػة ك رفػ جمحهػا ك شماسػتها ك
ريا تها ك كيف كاف فاف انرز نػر مالػه ك جيػاد متاعػه فػي ماػاف نريػز ليػوـ ناجتػه
فانتن ك انتن ك مرادي التصدؽ بار ما يزيد عن كحافه ك ما يعجبػه ايػاق متابعػة لقولػه
تعالي لنتنالوا البر نتي تنحقوا مما تحبوف فذلك ارغػم النػف الشػيطاف ك الػنحس ك
اعوف علي الزهد في الباقي الحاني ك لما بلع الالـ الي هنا فل علينا اف نذكر فصػلين فػي
االنحاؽ ك الجود لعلك تجػود بمػا تجػد كثوقػا بمػا جعػر ا﵀ فيػه مػن الحضػر ك تحصػيل
لدرجات جعلها ا﵀ جزاء للجود ك التخاء ك االنحاؽ في سبير ا﵀ عزكجر.

فصا ::في معني الجود ك التخاء ك الارـ اعلم اف ا﵀ جرجلله خلػق االنتػاف

في قدس ملاوته ثم انزله الي هذا العالم ليتجر فيه ك ياتتب ما ينحعػه اذا رجػ الػي
الملاوت ك ذلك اف سعادته ك شقاكته بمػا ياتتػب مػن هػذق الػدنيا فمػن نػزؿ الػي
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الدنيا ك اكتتب فيها مما ينح ركح ايمانه من طاعة ا﵀ ك طاعة رسله ك نججه الػذين
هػػم علػػي صػػحة محبػػة ا﵀ جرجللػػه ك مظػػاهر اسػػمائه ك صػػحاته سػػعد ك رجػ الػػي
ملاوته قرير العين ك نجا ك فاز بجوار اكلئك الرسر ك الحجج ك اكلئك م الذين انعم
ا﵀ عليهم من النبيين ك الصديقين ك الشهداء ك الصالحين ك نتن اكلئك رفيقا ك من
نزؿ الي الدنيا ك استحلها ك اتخذها دار قرار ك لمياتتب ما ينح ركح ايمانػه ك اداـ
في تعمير ممرق ك ترؾ تعمير مقرق فاكلئك الذين ختركا انحتهم فلتعجبك اموالهم
ك ال اكالدهم انما يريد ا﵀ ليعذبهم بهػا فػي الحيػوة الػدنيا ك تزهػق انحتػهم ك هػم
كافركف فالدنيا لمتخلق مقصودة بالذات ك انما خلقت للتزكد لآلخرة ك التركي لهػا
ك ينبػي اف يحصر االنتاف منها بلػته ك فيها زادق ك الزاد لآلخرة االعمػاؿ الصػالحة ك
االخلؽ الزكية ك البلػة منها مػا تعػيش الػي منتهػي اجلػك فمػا توجهػت الػي الػدنيا
لتحصير البلػة فانت معاؼ اذ ما لمتعػش لمتتػزكد ك كلمػا توجهػت اليهػا لمػا كراء
اجلك فانت عامر غيػرؾ ك تػارؾ تػزكدؾ الجػر غيػرؾ ك مػا اشػد نمقػك اف تتػرؾ
تزكدؾ نخرتك ك تتعي ليلك ك نهارؾ لتعمير دنيا غيرؾ نعوذ با﵀ من بوار العقر ك
قب الزلر ك به نتتعين ك اما البلػة فهو ما يتد جوعتك ك يتتر عورتك ك يان جثتػك
ك ما كراء ذلك فهو فضر ك اني كجدت جمي تعب الناس من اجر تحصير الحضػوؿ
ك اال فيواري عورتك طمراؾ ك يتد جوعتك قرصاؾ ك كلما تصرؼ من عمػرؾ فػي
تحصير الحضوؿ تنق

من تزكدؾ لدار الخلود قطعا ك تتحمػر المشػاؽ لػيػرؾ فامػا

يتعد به ك لك الحترة ك اما يشقي به ك لك االسف ك اما االصوؿ فانت معذكر ك انت
لمتخلق لتعمير الدنيا ك نير شهواتها ك االنهماؾ فيهػا كمػا قػاؿ ا﵀ جرجللػه ك لػو
شئنا لرفعناق بها ك لانه اخلد الي االرض ك اتب هواق فمثله كمثر الالب اف تحمػر
عليه يلهث اك تتركه يلهث ك قاؿ تلك الدار انخرة نجعلها للذين اليريدكف علوا
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في االرض ك ال فتادا ك العاقبة للمتقين .
فالذي ينبػي للم من اف يقن بتحصير االصوؿ ك هو نينئذ اشد الناس رانػة ك
اليبالي م ن اكر فضوؿ الدنيا ك يتركها فهو نينئذ اغني الناس ك اعزهم ك اف اجتم له
الدنيا فليأخذ منها مقدار بلػته كليبػذؿ البػاقي علػي المتػتحقين ك هػو نينئػذ اجػود
الناس ك ازهدهم ك من لميبذؿ ماله في سبير محبوبػه فهػو ببػذؿ نحتػه اشػ ك عػن
درجة االنباء ساقط قاؿ علي بن الحتين

لين حق الرجر بالقتط ك بلػة الاحػاؼ

ك يقدـ منه الحضر نخرته فاف ذلك ابقي للنعمة ك اقرب الي المزيد من ا﵀ ك انحػ
في العاقبة ك من علمة الجود ترؾ طلب الحراـ ك الر ا باف ياػوف مػاؿ النػاس لهػم
فمن لميرض باف ياوف ماؿ الناس في ايديهم ك هو في ايديهم فهو بمنعها عن الناس
اشد ك اكلي اذا كق في يديه فػاكؿ درجػات الجػود اف تتػخو نحتػك عػن الحػراـ ك
تريد اف ياوف ماؿ الناس لهم فتتورع عن الحراـ ثم تبذؿ ما فػي يػديك مػن الحػلؿ
كما قاؿ ابوعبدا﵀

التخاء اف تتخو نحس العبد عن الحراـ اف تطلبه فاذا ظحػر

بالحلؿ طابتنحته افينحقه فيطاعةا﵀ عزكجر ك رأيت كلما الميرالم منين
ينبػي اف ياتب بالنور علي صححات الصدكر ك هو قوله اعط من شئت تان اميرق ك
سر من شئت تان اسيرق ك استػن عمن شئت تان نظيرق ك قاؿ من جاد ساد.
بالجملة ك لما كاف الماؿ ماؿ ا﵀ ك انت عبد ا﵀ يجب اف تضعه نيث امػر ا﵀ ك
اف خالحت عصيت ك اف بذلت في غير محله فخترت الدنيا ك انخرة ك تصرفت فػي
ماؿ ا﵀ بػير اذنه ك ليس هذا عند اهر البصيرة جودا بر هو اسراؼ ك تبذير ك الجػود
اف ترد ماؿ ا﵀ اليه ك التمتاه عنه ك ايدي اخذ ا﵀ من امػر ا﵀ باعطػاء المػاؿ لهػم ك
التنة مطالبة ا﵀ رسله ك نججه ك في الحقيقػة ال جػود للعبػد غيػر ذلػك فػاف الجػود
الحقيقي اف يجود االنتاف بماله ك العبد ال ماؿ له ك انما الماؿ ماؿ المولي فاذا رد ماؿ
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المولي اليه فقد انتن ك ليس متلف ماؿ المولي بانتن من ممتك ماؿ المولي عنه
اذ في الحالين لميرد الماؿ اليه فتواء اذا طالبتك مالي الػذي فػي يػدؾ اف تمنعنيػه اك
ترميه في البحر فاف االسراؼ اند المنعين عن رب الماؿ ك هذا الذي قد اشتبه علػي
كثير من الناس فالمترؼ بخير اذ بخػر بمػاؿ الػيػر ك لميػردق اليػه كمػا ركي عػن
ابيعبدا﵀

اف الشحي من من نق ا﵀ ك انحق في غير نق ا﵀ ك قػاؿ اف البخيػر

من كتب ماال من غير نله ك انحقه في غير نقه ك الجواد مػن رد مػاؿ الػيػر اليػه اذا
طالبه فالواجب علي الم من اف يري الماؿ ماؿ ا﵀ ك يضعه نيث امرق ا﵀ فػاف العبػد
ك ما يملك لموالق ك اعلم اف ك

الماؿ نيث امر رب الماؿ دلير الطاعة لرب الماؿ

ك محبته ك العبودية ك الش عليه دلير نب الماؿ ك االعػراض عػن ربػه ك العصػياف ك
ايداع ا﵀ عبادق االغنياء ماله ثم طلبه منهم امتحاف منه ك فتنة كما ركي عن جمير بػن
دراج عن ابيعبدا﵀
الدرهم فمن تخل
الموند المخل

مابلي ا﵀ عزكجر العباد بشػي ء اشػد علػيهم مػن اخػراج
من هذا االمتحاف ك لميزك عن رب الوديعػة كديعتػه فهػو العبػد

ك من اناب عليها ك منعهػا ربهػا فهػو المشػرؾ بربهػا شػرؾ طاعػة

سواء امتاها اك اتلحها ك من كطن نحته علي ما ذكرنا ك اقتصد علػي مػا شػرننا فهػو
العبد الجواد الممتحن المخل

الموند ك يجب اف ياوف المػ من فػي غيػر المحػر

ابخر الناس ك انحظهم علي الماؿ فليبذؿ منه درهمػا النػه مػاؿ الػيػر ال مالػه ك فػي
المحر اجود الناس بحيث اليخطر بباله تعلق به ك يردق بل تالف هذا ك االنتاف فػي
ناؿ ك

الماؿ نيث امر رب الماؿ يد ا﵀ الباسػطة بػالجود ك خليحتػه فػي االنحػاؽ

علي عياله ك تربيتهم ك في ناؿ امتاكه عن غير المحر امين ا﵀ علػي مالػه ك نافظػه
لقنية عياله ك هو خطب جتيم ك مقاـ عظيم ك التزعمن ايها العبد الحقير الذي اليقدر
علي شيء انك مختار ك تملك جتػدؾ االتػري انػك التقػدر علػي قطػ يػدؾ ك قلػ
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عينك اك تملك كلدؾ ك اهلك فانك التقدر اف تقتلهم ك تجرنهم ك ت ذيهم اك تملػك
مالك فانك ليس لك المن عما امرت باالنحاؽ عليهم ك االنحاؽ علػي مػن نهيػت عػن
االنحاؽ عليه اك نبذق في اليم اك انحاقه علي نحتك بػير ما امرت به فاني لك الملػك ك
انت مملوؾ ك اني لك التصرؼ علي ما شئت ك انت مأمور ك منهي.
بالجملة اف الجود من اشرؼ الخصاير ك الجواد نبيب ا﵀ ك نبيػب رسػوله ك
نججػػه ك نبيػػب ملئاتػػه ك نبيػػب اهػػر االرض كلهػػم ك اليػػبػ

الجػػواد انػػد اال

الشحي بر ك لعله يحبه نظرا الي اف يعطيه شيئا فيضمه اليه ك يبخػر بػه ك هػو كرامػة
للنحس التخحي ك دلير استعلء للنحس عن الركوف الي متاع الػدنيا ك انقطػاع الػنحس
الػػي ا﵀ اذا كػػاف جػػودق ﵀ ك فػػي محلػػه ك دليػػر نبػػه ﵀ ك لرسػػوله اذا اعػػرض عػػن
محبوب اهر الدنيا لهما ك لعمري هو خلق ينبػي اف يري

االنتاف نحته نتي يصير

سجية له ك نتبك انه من اشهر خصاؿ االنبياء ك االكليػاء ك يمدنػه كػر انػد ك يػذـ
البخر كر اند نتي اف البخيػر اذا قيػر لػه انػك جػواد يحػرح ك اذا قيػر انػك بخيػر
يتوؤق ذلك فاذ قد عرفت ما ذكرنا فلنذكر شواهدق من االخبار لتعلم انها من ينبػوع
علم االئمة االطهار.

فص ::في نبذة من االخبار الواردة في فضر الجود ك شرنه فحي الوسائر عػن

متعدة بن صدقة قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

لبع

جلتائه االاخبرؾ بشيء يقرب من

ا﵀ ك يق رب من الجنة ك يباعد من النار فقاؿ بلي فقاؿ عليك بالتخاء فػاف ا﵀ خلػق
خلقا برنمته لرنمته فجعلهم للمعركؼ اهل ك للخير مو عا ك للناس كجهػا يتػعي
اليهم لاي يحيوهم كما يحيي المطر االرض المجدبة اكلئك هم الم منوف انمنػوف
يوـ القيمة ك عػن ابيجعحػر المػدايني عػن ابيعبػدا﵀

شػاب سػخي مرهػق فػي

الذنوب انب الي ا﵀ من شػيا عابػد بخيػر ك عػن اميرالمػ منين
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انػه قػاؿ البنػه

الحتن ما التمانة قاؿ البذؿ فػي العتػر ك اليتػرك عػن الحتػن بػن علػي الوشػا قػاؿ
سمعت اباالحتن

يقوؿ التخي قريب من ا﵀ قريب من الجنة قريب مػن النػاس

كقاؿ التخاء شجرة في الجنة من تعلق بػصن من اغصانها دخر الجنػة ك عػن مهػدي
عن ابيالحتن موسي

قاؿ التخي الحتن الخلق في كنػف ا﵀ اليتخلػي ا﵀ منػه

نتي يدخله ا﵀ الجنة ك مابعث ا﵀ نبيا ك ال كصيا اال سخيا ك ماكاف اند من الصالحين
اال سخيا ك مازاؿ ابي يوصيني بالتخا نتي مضي ك قاؿ من اخرج من ماله الزكوة تامة
فو عها في مو عها لميتأؿ من اين اكتتبت مالك ك عن النبي

التػخي محبػب

في التموات محبب في االرض خلق من طينة عذبة ك خلق ماء عينيه مػن الاػوثر ك
البخير مبػ

في التموات مبػ

في االر ين خلق من طينة سػبخة ك خلػق مػاء

عينيه من ماء العوسػج ك عػن ابيعبػدا﵀

فػي قولػه تعػالي كػذلك يػريهم ا﵀

اعمالهم نترات عليهم قاؿ هو الرجر يدع ماله ك الينحقه في طاعة ا﵀ بخل ثػم
يموت فيدعه لمن يعمر فيه بطاعة ا﵀ اك في معصية ا﵀ فاف هو عمر فيه بطاعة ا﵀ راق
في ميزاف غيرق فراق نترة ك قد كاف الماؿ له فاف كاف عمر بػه فػي معصػية ا﵀ قػواق
بذلك الماؿ نتي عمر به فػي معصػية ا﵀ عزكجػر ك عػن ابيالحتػن
رسوؿا﵀

من ايقن بالخلف سخت نحته بالنحقة ك قاؿ

قػاؿ قػػاؿ

االيػدي ثلثػة سػائلة ك

منحقة ك ممتاة فخير االيدي منحقة ك عن نتػين بػن ايمػن عػن ابيجعحػر

قػاؿ

يانتين انحق ك ايقن بالخلف من ا﵀ فانه لميبخر عبد ك ال امة بشيء فيما ير ي ا﵀
اال انحق ا عافه فيما يتخط ا﵀ ك دخر علي ابيالحتن الر ا

مولي له فقػاؿ هػر

انحقت اليوـ شيئا قاؿ ال كا﵀ قاؿ فمن اين يخلف ا﵀ علينػا انحػق ك لػو درهمػا كانػدا
كعن معوية بن كهب عن ابيعبدا﵀

قاؿ من يضمن لي اربعػة باربعػة ابيػات فػي

الجنة انحق ك التخف فقرا ك انصف الناس من نحتك ك افش التلـ في العالم ك اترؾ
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المراء ك اف كنت محقا ك عن ابيالحتن االكؿ

في نديث الجواد الذي ي دي ما

افترض ا﵀ عليه ك البخير من بخر بما افترض ا﵀ عليه ك سئر ابوعبدا﵀

عن ند

التخا فقاؿ تخرج من مالك الحق الذي اكجب ا﵀ عليك فتضػعه فػي مو ػعه ك قػاؿ
التخاء افتتخو نحسالعبد عنالحراـ افتطلبه فاذا ظحر بالحلؿ طابت نحته افينحقه
في طاعة ا﵀ عزكجر ك عن الصادؽ

التخاء من اخلؽ االنبياء ك هو عماد االيماف

ك الياوف م من اال سخيا ك الياوف سخي اال ذك يقين ك همة عالية الف التخاء شعاع
نور اليقين من عرؼ ما قصد هاف عليه ما بذؿ ك قاؿ النبي

ماجبر كلي ا﵀ اال علي

التخاء ك التخاء ما يق علي كر محبوب اقله الدنيا ك من علمة التخاء اف اليبالي من
اكر الدنيا ك من ملاها م من اك عاص كافر اك مطي شريف اك ك ي فػيطعم غيػرق ك
يجوع ك ياتو غيرق ك يعري ك يعطي غيرق ك يمتن مػن قبػوؿ عطػاء غيػرق ك اليمػتن
بذلك ك اليمن ك لو ملك الدنيا باجمعها ك لمير نحته اال اجنبيا ك لو بذلها في ذات ا﵀
التػخي قريػب مػن ا﵀ قريػب مػن

تعالي في ساعة كاندة ما مر قاؿ رسوؿا﵀

الناس قريب من الجنة بعيد من النار ك البخير بعيد من ا﵀ بعيد مػن النػاس بعيػد مػن
الجنة قريب من النار ك اليتمي سخيا اال باذؿ في طاعة ا﵀ ك لوجهه ك لو كاف برغيف
اك شربة ماء قاؿ النبي

التخي بما يملك ك اراد بػه كجػه ا﵀ ك امػا المتتػخي فػي

معصية ا﵀ فحماؿ سخط ا﵀ ك غضبه ك هو ابخر الناس لنحته فايف غيرق نيث اتب
هواق ك خالف امر ا﵀ قاؿ ا﵀ عزكجر ك ليحملن اثقالهم ك اثقاال م اثقالهم ك قاؿ
النبي

يقوؿ ا﵀ تعالي ابن ادـ ملاي ملاي ك مالي مالي يا متاين اين كنػت ايػن

كنت نيث كاف الملك ك لمتان ك هر لك اال ما اكلت فافنيػت اك لبتػت فابليػت اك
تصدقت فابقيت اما مرنوـ به اك معاقب عليه ،فاعقر اف الياوف مػاؿ غيػرؾ انػب
اليك من مالك فقد قاؿ اميرالم منين علي

ما قدمت فهو للمالاين ك ما اخرت فهو
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للوارثين ك ما معك ليس لك عليه سبير سوي الػركر به كم تتعي في طلب الػدنيا ك
كم ترعي افتريد اف تحقر نحتك ك تػني غيرؾ ك االخبار في ذلػك التحصػي ك كحػي
بنحس هذا الخلق الشريف دليل علي نتنه ك اليحتاج الي دلير اخر ك ما كرد من جود
االنبياء ك االكلياء اكثر من اف تحصي ك هي في محالها مذكورة.

فص ::ك لما ذكرنا شيئا من التخا فلنذكر ايضا شيئا من البخر ك الشػ اعلػم اف

البخر ك الش من ارذؿ الخصائر فانه ينب بشدة تعلق المرء بالدنيا ك نطامهػا نتػي
رج جمادات علي ربه ك علي دينه ك علي نحته فيهلك نحته الجػر انجػار جمعهػا
فليضعها نيث امرها ا﵀ فيهلك نحته في الدنيا ك انخرة ك يححظ االنجار ك يحػب
الجمادات ك يخالف رب البريات ك البخير يعيش دائمػا فيمػا يحػر منػه فانػه يخػاؼ
الحقر ك ابدا هو فقير اليأكر ك الينحق ك يبػ

نحته عند عشيرته ك انبابه ك يقطعهػم

عن صلته ك يقط عنهم يدا كاندا ك يقطعوف عنه ايػديا كثيػرة ك ال خليػر لبخيػر قػط
يمقته االنباب المتاؾ يدق عنهم ك يمقته االهر لعدـ انحاقه عليهم يتمنوف موته عػن
قريب ليتوس عليهم الدنيا بعدق ك يمقته ا﵀ ك رسوله ك نججه لعدـ ادائػه نقػوقهم
الواجبة يعيش عيش الحقراء ك يحاسب نتاب االغنياء ذليػر عنػد االعػداء ختػيس
عند االكلياء يتحمر كر ذلة خوفا علي ماله ك يصبر علي كر نابة.
ك اعلم اف الش شيطاف امار بالتوء يأمر صانبه بتوء الظن با﵀ ك بمعصػية ا﵀
ك بمعصية رسوله ك اكليائه ك بالاذب ك الظلم ك عقػوؽ الوالػدين ك قطيعػة الػرنم ك
من الزكوة ك من الخمس ك من اداء الحقوؽ ك منػ االنحػاؽ فػي سػبير ا﵀ ك تضػيي
العياؿ ك الذلة بػين النػاس ك مقػت التػائلين ك االسػتخحاؼ بػالحقراء ك المتػاكين ك
مقت ا﵀ ك رسله الداعين الي االنحاؽ ك الحقر العاجر ك مقت جمي الناس ك الحرص
علي الدنيا ك نبها الذي هو رأس كر خطيئة ك التهر الدائم ك التعب مػاداـ الحيػوة ك
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امثاؿ ذلك ك اليزاؿ في هم نراسة الماؿ ك يشقي نحته باللير ك النهار ليتعد ماله.
بالجملة هو خلق رذير ك كحي بما ذكرق الحجػج
عن اميرالم منين

فػي ذمػه فحػي الوسػائر

انه سم رجل يقوؿ اف الشحي اعذر من الظالم فقػاؿ كػذبت

اف الظالم قد يتوب ك يتتػحر ك يرد الظلمة علي اهلها ك الشحي اذا ش من الزكوة
ك الصدقة ك صلة الرنم ك قر ي الضيف ك النحقة في سبير ا﵀ ك ابواب البر ك نػراـ
علي الجنة افيدخلها شحي ك عن جابر عن ابيجعحر

قاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

ليس البخير من ادي الزكوة المحرك ة من ماله ك اعطي النائبة في قومه انما البخير
نق البخير من لم ي د الزكوة المحرك ة من ماله ك لميعط الن ائبػة فػي قومػه ك هػو
يبذر فيما سوي ذلك ك عن النبي

مامحق االسلـ محق الشػ شػيء ثػم قػاؿ اف

لهذا الش دبيبا كدبيب النمر ك شعبا كشعب الشرؾ ك سػأؿ علػي

الحتػن

قاؿ ما الش قاؿ اف تري ما في يديك شرفا ك ما انحقت تلحا ك عن ابيعبػدا﵀

فػي

نديث الشحي اشد من البخير اف البخير يبخر بما في يديه ك اف الشحي يشػ بمػا
في ايدي الناس ك علي ما في يديه نتي اليري بايدي الناس شيئا اال تمني اف ياوف له
بالحر ك الحراـ ك اليشب ك اليقن بما رزقه ا﵀ تعالي ك عن الصػادؽ

اف ﵀ بقاعػا

تتمي المنتقمة فاذا اعطي ا﵀ عبدا ماال لميخرج نق ا﵀ منه سلط ا﵀ عليه بقعة من
تلك البقاع فاتلف ذلك الماؿ فيها ثم مات ك تركها ك عن النبي
في متلم البخر ك سوء الخلق ك عنه
كعن ابيعبدا﵀

خصلتاف التجتمعاف

اليجتم الش ك االيماف في قلػب عبػد ابػدا

الي من رجر فيه الش ك الحتد ك الجبن ك الياوف الم من جبانا

ك ال نريصا ك ال شحيحا ك عن النبي

اياكم ك الش فانما هلك من كاف قبلام بالش

امرهم بالاذب فاذبوا ك امػرهم بػالظلم فظلمػوا ك امػرهم بالقطيعػة فقطعػوا كقػاؿ
ابوعبدا﵀

ما من رجر يمن درهما في نقه اال انحق اثنين في غيػر نقػه ك مػا مػن
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رجر يمن نقا من ماله اال طوقه ا﵀ به نية من نار يوـ القيمة اقػوؿ هػو قولػه تعػالي
اليحتبن الذين يبخلوف بما اتػيهم ا﵀ مػن فضػله هػو خيػرا لهػم بػر هػو شػر لهػم
سيطوقوف ما بخلوا به يوـ القيمة ك سم الر ا

يقػوؿ اف صػانب النعمػة علػي

خطر انه يجب عليه نقوؽ ا﵀ فيها كا﵀ انه لتاوف علي النعم من ا﵀ عزكجر فماازاؿ
منها علي كجر ك نرؾ يدق نتي اخرج من الحقوؽ التي تجب ﵀ علي فيها.

فص ::ك لما ذكرنا شطرا مػن معنػي الجػود ك شػطرا مػن معنػي البخػر ناسػب

افنذكر شيئا من معني االسراؼ ك التبذير ك هر لذلك ند اـ ال.
اعلم اف االسراؼ لػة مجاكزة القصد ك التبذير هو التحريق من غير قصد كما
يبذر الزارع الحب من غير اف يلنظ المو

ك هما يجتمعاف ك يحترقاف فار مبذر

مترؼ ك ال كر مترؼ مبذر ك نحن نذكرهما في معني كاند الف علم الذـ فيهما
كاند فهو خلق مذموـ الف العبد اليملك في الدنيا شيئا ك انما الماؿ ماؿ ا﵀ يجب
افيضعه نيث امرق ا﵀ فيصرفه علي نحته بقدر ما امرق ا﵀ ال ازيد ك علي كاجب
النحقة بقدر ما امر ا﵀ ال ازيد ك علي اصحاب الحقوؽ بقدر ما ك عه ا﵀ ك رخصه ال
ازيد ك علي الحقراء ك المتاكين بقدر ما امر ا﵀ ال ازيد فمن فعر ذلك فهو جواد ك
من قصر عن ذلك فهو بخير ك من زاد علي ذلك فهو مترؼ ك ليس اقوؿ كما يقوؿ
اصحاب علم االخلؽ اف الممدكح من كر صحة ما كاف بين االفراط ك التحريط
مطلقا فاف القصد اف لميان ﵀ فهو اسراؼ ك يجب اف ياوف ﵀ ك في ا﵀ ك بامر ا﵀
فذلك المحبوب ارأيت من كاف مالك بيدق ك انحقه بالقصد من غير اسراؼ ك ال بخر
بػير اذنك هو محمود ناشا ك انما المحمود من يصرفه باذنك فاف امرته بتحريق
الار فحعر فليس بمترؼ ك اف امرته بامتاؾ الار فحعر فليس ببخير ك اف امرته
بالقصد فحعر فهو محمود ك اال فهو مذموـ كاالكلين بل تحاكت فلتنظركا الي
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الصحات من نيث ه ي فاف جميعها من الطباي ك ال خير فيها ك اغلب من تراق من اهر
الدنيا ك اف كانوا ذكي خصاؿ نميدة في الظاهر فهي فيهم من اجر طبايعهم فلرب
طب له اعتداؿ ما فيظهر منه صحات معتدلة ك ال خير فيها نعم هو في الدنيا في رانة ك
هو ثوابه ك يتتري من يعاشرق في الدنيا ك اما الثواب االخركي ك كماؿ النحس
الناطقة فانما هو بحعر ﵀ ك في ا﵀ ك صحة اتصف بها ﵀ ك في ا﵀ فافهم فليس
االسراؼ بذؿ الار ك ال البخر امتاؾ الار بر االسراؼ تعدي ندكد ا﵀ في الماؿ
ك البخر التحريط في نق ا﵀ في الماؿ ك هذا منظورنا هنا ك في كر صحة كما اشرنا
اليه سابقا فلتػحر فلبد من النظر في ندكد ا﵀ فلنذكر اكال شيئا من االخبار في
مدح مطلق االقتصاد ك ذـ مطلق التقتير ك االسراؼ ثم ننظر في كجوق االنحاؽ قاؿ
ا﵀ سبحانه ك يتألونك ماذا ينحقوف قر العحو قاؿ ابوعبدا﵀

العحو الوسط

ككحي في ذـ االسراؼ قوله تعالي ك اف المترفين هم اصحاب النار ك في
فرعوف انه كاف عاليا من المترفين ك التترفوا انه اليحب المترفين ك في
قاؿ اف القصد امر يحبه ا﵀ عزكجر ك

الوسائر عن داكد الرقي عن ابيعبدا﵀

اف الترؼ امر يبػضه ا﵀ عزكجر نتي طرنك النواة فانها تصل لشيء ك نتي
صبك فضر شرابك ك عن اميرالم منين
مدرؾ بن الهزهاز عن ابيعبدا﵀

القصد مثراة ك الترؼ متواة ك عن

قاؿ سمعته يقوؿ منت لمن اقتصد اف

اليحتقر ك عن نماد اللحاـ عن ابيعبدا﵀

قاؿ لو اف رجل انحق ما في يديه في

سبير من سبر ا﵀ ماكاف انتن ك الكفق اليس ا﵀ يقوؿ ك التلقوا بايديام الي
التهلاة ك انتنوا اف ا﵀ يحب المحتنين يعني المقتصدين اقوؿ يعني صورته
صورة سبير ا﵀ فاف ما نهي ا﵀ اندا عنه فليس بتبير ا﵀ له ك اف امر به اخر ك كاف
له سبير ا﵀ ك عن ابيعبدا﵀

يا عبيد اف الترؼ يورث الحقر ك اف القصد يورث
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قاؿ اذا جاد ا﵀ تبارؾ ك تعالي عليام فجودكا

الػني ك عن رفاعة عن ابيعبدا﵀

ك اذا امتك عنام فامتاوا ك التجاكدكا ا﵀ فهو اجود ك عن موسي بن بار قاؿ
سألت اباالحتن

يقوؿ الرفق نصف العيش ك ماعاؿ امرؤ في اقتصاد ك عن

عبدا﵀ بن اباف قاؿ سألت اباالحتن االكؿ
االسراؼ ك االقتار ك عن ابيعبدا﵀

عن النحقة فقاؿ ما بين الماركهين

اربعة اليتتجاب لهم اندهم كاف له ماؿ

فافتدق فيقوؿ يا رب ارزقني فيقوؿ المامرؾ باالقتصاد ك عن محمد بن سناف عن
ابيالحتن

في قوؿ ا﵀ عزكجر ك الذين اذا انحقوا لميترفوا ك لميقتركا ك

كاف بين ذلك قواما قاؿ القواـ هو المعركؼ علي الموس قدرق ك علي المقتر
قدرق علي قدر عياله ك مـ ݘ ـونته التي هي صلح له ك لهم اليالف ا﵀ نحتا اال ما اتيها
ك عن ابيعبدا﵀

ليس فيما اصل البدف اسراؼ ك قاؿ انما االسراؼ فيما افتد

الماؿ ك ا ر بالبدف قير فما االقتار قاؿ اكر الخبز ك المل ك انت تقدر علي غيرق
قير فما القصد قاؿ الخبز ك اللحم ك اللبن ك الخر ك التمن مرة هذا ك مرة هذا اقوؿ
المراد من اكر المل اف ياوف بخل اك المراد باالكر هو االنحاؽ كما قاؿ ا﵀
الذين يأكلوف امواؿ اليتامي اي ينحقونها في مصارفهم فمن االقتار افتطعم
اهلك الخبز ك المل ك انت تقدر علي غيرق ال اكلك بنحتك فانك لعلك تأكر ذلك
ريا ة للنحس كما اف االئمة

كانوا يأكلوف خبز الشعير ك الخر ك الزيت ك هم

يقدركف علي غيرق كلان يطعموف االهر ك الضيف غير ذلك علي نتب االقتصاد
فل بأس بالتقتير علي النحس ريا ة لها ك عن عبدا﵀ بن سناف عن ابيعبدا﵀
في قوؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي ك الذين اذا انحقوا لميترفوا ك لميقتركا ك كاف بين ذلك
قواما فبتط كحه ك فرؽ اصابعه ك نناها شيئا ك عن قوله تعالي ك التبتطها كر
البتط فبتط رانتيه ك قاؿ هاذا ك قاؿ القواـ ما يخرج من بين االصاب ك يبقي في
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قاؿ رب فقير هو اسرؼ من الػني اف الػني

الرانة منه شيء ك عن ابيعبدا﵀

ينحق مما اكتي ك الحقير ينحق من غير ما اكتي ك تل ابوعبدا﵀

هذق انية

كالذين اذا انحقوا لميترفوا ك لميقتركا ك كاف بين ذلك قواما قاؿ فاخذ قبضة من
نصي فقبضها بيدق فقاؿ هذا االقتار الذي ذكرق ا﵀ في كتابه ثم اخذ قبضة اخري ك
ارخي كحه كلها ثم قاؿ هذا االسراؼ ثم اخذ قبضة اخري فارخي بعضها ك امتك
بعضها ك قاؿ هذا القواـ.
بالجملة يظهر من هذق االخبار اف خًيع ما هو افتاد المػاؿ ك اتلفػه بحيػث
الينتح هو ك ال غيرق به هو اسراؼ مح
اسراؼ مح

اليجوز ك كذا جمي ما يضر بالبدف هػو

اليجوز ك كتذا االنحػاؽ علػي الػنحس اك العيػاؿ علػي خػلؼ مػا

يقتضيه القصد كأف يشتري بجمي ماله شملة غالية يلبتها هو اك عياله اك دابػة فارهػة
يركبها ثم اليبقي في يدق شيء ك يحتاج الي الت اؿ ك لو فرقه فيما يحتاج من مأكلهم
ك ملبتهم لاػاف ياحػيهم فػي غيػر سػرؼ فػذلك متػرؼ نقػا ك ذلػك مػا ركاق فػي
كنزالدقايق من تحتيرالعياشي عن ابيعبدا﵀

قاؿ اتري ا﵀ اعطي من اعطي من

كرامته عليه ك من من من من هواف به عليه ال كلان الماؿ ماؿ ا﵀ يضعه عند الرجر
كداي ك جوز لهم اف يأكلوا قصدا ك يشربوا قصدا ك يلبتوا قصدا ك يناحوا قصدا ك
يعودكا بما سوي ذلك علي فقراء الم منين ك يلموا به شعثهم فمن فعر ذلك يأكػر
نلال ك يشرب نلال ك يركب ك ينا نلال ك من عدا ذلك كاف عليه نراما ثم قاؿ
ك التترفوا انه اليحب المترفين اتري ا﵀ ائتمن رجل علي ما خوله له اف يشػتري
فرسا بعشرة االؼ درهم ك يجزيه فرس بعشػرين درهمػا ك يشػتري جاريػة بػالف
دينار ك يجزيه بعشرين دينارا ك قاؿ ك التتػرفوا انػه اليحػب المتػرفين ك عػن
ابيعبدا﵀

للمترؼ ثلث علمات يشتري ما ليس له ك يلبس ما ليس له ك يأكر
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ما ليس له ك كذا استعماؿ ما به تصوف عر ك في غير محر الحاجة الي الصيانة ك
في محر المهنة ك الصنعة التي يحتد فيها الثياب الجيػاد ك امثالهػا فػي سػاير االمػور ك
يػػدؿ علػػي ذلػػك مػػا ركاق مػػن الاػػافي بتػػندق عػػن سػػليماف بػػن صػػال قػػاؿ قلػػت
ادنػي مػا يجػيء مػن نػد االسػراؼ فقػاؿ بػذلك ثػوب صػونك ك

البيعبدا﵀

اهراقك فضر انائك ك اكلك التمر ك رميك بالنوي هيهنا ك هيهنا.
بالجملة جمي ما فيه اتلؼ ماؿ ا﵀ ك لو نبة من خردؿ فهػو اسػراؼ نتػي اف
اك االناء مػتلطا بػبع

الطعاـ متعلق بيدؾ فتػتلها من غير م

الػػذاء فتػتػله مػن

غير لط اك تترؾ فتاة الطعاـ في البيت ك يدؿ علػي ذلػك مػا ركي عػن ابيعبػدا﵀
كاف رسوؿا﵀
ابيعبدا﵀

يلط القصعة ك يقوؿ من لط القصعة فاأنما تصدؽ بمثلها ك عن
اني اللعق اصابعي نتي اري اف خادمي يقوؿ مااشػرق مػوالي ك عػن

محمد بن الوليد الارماني قاؿ اكلت بين يدي ابيجعحر الثاني نتي اذا فرغت ك رفػ
الخواف ذهب الػلـ يرف ما كق من فتاة الطعاـ فقاؿ له ما كاف في الصحراء فدعه ك لو
فخذ شاة ك ما كاف في البيت فتتبعه ك القطه ك عػن عبػدا﵀ االرجػائي قػاؿ كنػت عنػد
ابيعبدا﵀

ك هو يأكر فرأيته يتتب مثر التمتمة من الطعاـ ما يتقط مػن الخػواف

فقلت جعلت فداؾ تتب هذا قاؿ يا عبد ا﵀ هذا رزقك فلتدعه لػيرؾ اما اف فيه شػحاء
من كر داء ك من ذلك التقاط ما كجد من كترة اك تمرة ك اكلهػا ك لػو كانػت فػي قػذر
استحب له غتلها ك اكلها فعن ابيعبدا﵀

انه قاؿ في التمرة ك الاتػرة تاػوف فػي

االرض مطركنة فياخذها انتاف ك ياكلها التتتقر في جوفه نتي تجب له الجنة ك قاؿ
رسوؿا﵀

من كجد كترة فاكلها كاف له نتنة ك من كجدها في قذر فػتػلها ثػم

رفعها كاف له سبعوف نتنة ك دخر علي عايشة فرأي كترة كػاد اف يطأهػا فاخػذها ك
اكلها ك قاؿ يا نميرا اكرمي جوار نعم ا﵀ عليك فانها لمتنحر عن قػوـ فاػادت تعػود
﴿﴾135

اليهم ك يتٍ االسراؼ االكر ازيػد مػن الحاجػة ك االكػر علػي الشػب لقولػه تعػالي
كلوا ك اشربوا ك التترفوا ك قوله
قوؿ النبي

اف االسراؼ ما اتلف الماؿ ك ا ر بالبدف ك

يا علي اربعة يذهبن ياعا االكر علي الشػب ك التػراج فػي القمػر ك

الزرع في التبخة ك الصنيعة عند غير اهلهػا ك ركي عػن ابيعبػدا﵀

االكػر علػي

الشب يورث البرص ك يتتٍ االسػراؼ تعػدي االعطػاء عنػد الحصػاد ك الجػذاذ ك
االعطاء بالاحين بر يعطي باف كاندة مرة اك مرارا ك يدؿ علي ذلك ما ركاق عن ابػن
ابينصر عن ابيالحتن

قاؿ سألته عن قوؿ ا﵀ تعالي ك اتوا نقه يػوـ نصػادق ك

التترفوا قاؿ كاف ابي يقوؿ من االسراؼ في الحصاد ك الجذاذ افيصػدؽ الرجػر
باحيه جميعا ك كاف ابي اذا نضر شيئا من هذا فرأي اندا من غلمانه يتصػدؽ باحيػه
صاح به اعط بيد كاندة القبضة بعد القبضة ك الضػث بعد الضػث من التػنبر ك عػن
محمػػد بػػن متػػلم عػػن ابيجعحػػر

فػػي قولػػه تعػػالي ك التتػػرفوا انػػه اليحػػب

المترفين قاؿ كاف فلف بن فلف االنصاري سماق كاف له نرث ك كاف اذا جذق
تصدؽ به ك بقي هو ك عياله بػير شي ء فجعر ا﵀ ذلك سرفا ك يتٍ ذلك تاثيػر
االنحاؽ بحيث يحقر كحه ك عياله كما ركي عن ابيعبدا﵀

قاؿ لو اف رجل انحق

ما في يديه في سبير من سبر ا﵀ ماكاف انتن ك الكفق اليس ا﵀ يقوؿ ك التلقوا
بايديام الي التهلاة ك انتنوا اف ا﵀ يحب المحتنين يعني المقتصدين ك عػن
ابيعبدا﵀

في قوله عزكجر ك يتألونك ما ذا ينحقوف قر العحو قاؿ العحػو

الوسط ك كر ذلك اسراؼ.
ك اعظم االسراؼ اف ياوف الرجر فقيرا ال شيء له ك له جاق فيتتقرض بجاهػه ك
ال كفاء له ثم ينحقه في غير الوجوق الذي يحبها ا﵀ اك يػصب مػاؿ المتػلمين ثػم ينحقػه
في ما اليحر فػذلك لػه عقػاب االسػراؼ ك اتػلؼ مػاؿ المتػلمين ك هػذا النػوع مػن
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االسراؼ غالب علي ابناء زماننا علي اف جمي المعاصي قد ترقي في زماننا ك هو قػوؿ
ابيعبدا﵀

رب فقير هو اسرؼ من الػني اف الػني ينحق مما اكتي ك الحقير ينحػق

من غير ما اكتي.
ك ركي الرخصة في توسي االنحاؽ في سحر الحػج النػه مو ػوع لبػذؿ المػاؿ
في سبير ا﵀ ك ذلك ما ركي عن ابيعبدا﵀
انب الػي ا﵀ عزكجػر مػن نحقػة قصػد ك يػبػ

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

ما مػن نحقػة

االسػراؼ اال فػي نػج اك عمػرة

ككذنك الاسراؼ في انحاؽ فضوؿ الماؿ في الصدقات بعد رف ناجة مػن يجػب
عليك االنحاؽ عليه ك يدؿ علي ذلك قوؿ النبي

الميرالم منين

اكصػيك فػي

نحتك بخصاؿ انحظها عني ثم قاؿ اللهم اعنػه الػي اف قػاؿ ك امػا الصػدقة فجهػدؾ
جهدؾ نتي تقوؿ قد اسرفت ك لمتترؼ ك كذنك ال اسراؼ في الطعاـ اذا كػاف
بقدر الحاجة اي ناجة نحته ك عياله ك يحه ك يتعي فػي تنويقػه ك تجويػدق ك ذلػك
مشركط باف اليتجػاكز نػدؾ ك يػدؿ علػي ذلػك مػا ركاق صػانب كنزالػدقايق مػن
الخصاؿ عن ابيعبدا﵀

ليس في الطعاـ من سرؼ ك يجػوز اف ياػوف الحػديث

بلحظ الخبر ك المعني نهي ك ما ذكرناق بذلك الشركط ليس بترؼ لوقػوع االمػر بػه
فعن ابيعبدا﵀

اعمر طعاما ك تنػوؽ فيػه ك ادع عليػه اصػحابك ك قػاؿ اذا اتػاؾ

اخوؾ فأته بما عندؾ ك اذا دعوته فتالف له ك كذا ال اسراؼ في تعدد اللباس كما
قير البيعبدا﵀

ياوف للم من عشرة اقمصة قاؿ نعم قير عشركف قاؿ نعم قيػر

ثلثوف قاؿ نعم ليس هذا من الترؼ انما الترؼ افتجعر ثوب صونك ثوب بذلتك
ك سئر

عن الرجر الموسػر يتخػذ الثيػاب الاثيػرة الجيػاد ك الطيالتػة ك القمػ

الاثيرة يصوف بعضها بعضا يتجمر بها اياوف مترفا قػاؿ ال الف ا﵀ عزكجػر يقػوؿ
لينحق ذك سعة من سعته انتهي ك ذلك انه ليس تضيي ماؿ ك انما هي ماؿ مو وع
﴿﴾137

لان ذلك اذا كاف موسرا ك اما الحقير فليجوز له اف يجعر ما في يدق ثيابا ثم يتاحػف
لمأكله فيجب مراعاة يتارق اف كس ا﵀ عليه يوسػ ك اف ػيق يضػيق بػر يتػتحب
للموسر التوسي علي نحته ك عياله ك انه التحدث بنعمة ا﵀ بالحعر فعن الصادؽ
اف ا﵀ يحب الجماؿ ك التجمر ك يبػ

الب س ك التباؤس فاف ا﵀ اذا انعم علي عبدق

بنعمة انب اف يري عليه اثرها قير كيف ذلك قػاؿ ينظػف ثوبػه ك يطيػب ريحػه ك
يجص

دارق ك يانس افنيته نتي اف التراج قب ر مػيب الشمس ينحي الحقر ك يزيد

في الرزؽ انتهي ك الينبػي بعد ارخاء الػدنيا عزاليهػا ك نصػوؿ التػعة فػي االسػلـ
افيتشػػعث الم ػ من ك يػػزعم انػػه ينبػػػي اف يقتػػدي بػػاميرالم منين
االئمة

فانه

دكف سػػاير

كاف في زماف مقتر ك في االسلـ يق ك اكثػر المتػلمين فقػراء

فااف يضيق علي نحته لضيق الزمػاف ك تتػلية لحقػراء المتػلمين ك امػا بعػد نصػوؿ
التعة فلميحعر ساير االئمة مثر فعله ك ينبػي االقتداء بهم لمشاكلة الزمػاف بزمػانهم
دكف زمانه نعم ينبػي لريا ة النحس اف ياوف له تحػت ثيابػه ثػوب خشػن ك الػػذاء
الخاص به غير جيد ك البيت الخاص به في خلوته غيػر منجػد خضػوعا ﵀ سػبحانه ك
تعويدا للنحس رسم العبودية ك لئلتطػي في نحته ك يدؿ علي هذق الجملة انه دخػر
سحياف الثوري علي ابيعبدا﵀

فرأي عليه ثيابا بي

كأنها غرق البي

فقاؿ لػه

اف هذا اللباس ليس من لباسك فقاؿ له اسم مني ك ع مػا اقػوؿ لػك فانػه خيػر لػك
عاجل ك اجل اف انت مت علي التنة ك لم تمت علي بدعة اخبرؾ اف رسوؿا﵀
كاف في زماف مقحر جدب فاما اذا اقبلت الدنيا فانق الناس بها ابرارها ال فجارها ك
م منوها ال منافقوها ك متلموها ال كحارها فما انارت يا ثوري فػوا﵀ انػي لمػ مػا
تري مااتي عل ي مذ عقلت صباح ك ال متاء ك ﵀ في مالي نق امرني اف ا عه مو عا
اال ك عته ك مرسحياف الثوري في متجد الحراـ فرأي اباعبدا﵀ ك عليه ثياب كثيػرة
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القيمػػة فقػػاؿ كا﵀ نتينػػه ك ألكب خنػػه فػػدنا منػػه فقػػاؿ يػػا ابػػن رسػػوؿا﵀ كا﵀ مػػالبس
رسوؿا﵀ مثر هذا اللباس ك ال علي ك ال اند من ابائك فقػاؿ لػه ابوعبػدا﵀

كػاف

رسوؿا﵀ في زماف قتر مقتر ك كاف يأخذ لقترق ك اقتارق ك اف الدنيا بعد ذلك ارخت
عزاليها فانق اهلها بها ابرارها ثم تل قر من نرـ زينػة ا﵀ التػي اخػرج لعبػادق ك
الطيبات من الرزؽ فنحن نأخذ منها ما اعطانا ا﵀ غير اني يا ثوري ما تري علي من
ثوب انما لبتته للناس ثم اجتذب يد سػحياف فجرهػا اليػه ثػم رفػ الثػوب االعلػي ك
اخرج ثوبا تحت ذلك علي جلدق غليظا فقػاؿ هػذا لبتػته لنحتػي غليظػا ك مػا رأيتػه
للناس ثم جذب ثوبا علي سحياف اعلق غليظ خشػن ك داخػر ذلػك ثػوب لػين فقػاؿ
لبتت هذا االعلي للناس ك لبتت هذا لنحتك تترها ك عػن كامػر بػن ابػرهيم انػه
دخر علي ابيمحمد

فنظر الي ثياب بياض ناعمة قاؿ فقلت في نحتػي كلػي ا﵀

ك نجته يلبس الناعم من الثياب ك يأمرنا نحػن بمواسػاة االخػواف ك ينهانػا عػن لػبس
مثله فقاؿ مبتتما يا كامر ك نتر عن ذراعيه فاذا مت اسود خشن علي جلدق فقاؿ
هذا ﵀ ك هذا لام انتهي.
ك اعلم انه اليجوز للنتاف اف يلبس لباسا يشتهر به ك يق علػي التػن النػاس ك
ذلك بثلثة انواع :االول اف يلبس الرجر التري لباسا خشػنا خلقػا ك انثاَي
اف يلبس الرجر الدني لباسا ليس مػن زيػه ك رتبتػه ك انثانت اف يتهيػأ بهيئػة
عجيبة يصير به مطم االنظار ك يذكر به في المجام ك االنتػن اف ياػوف االنتػاف
في الناس كاند من الناس فليتوجه اليه اند ك بذلك يتلم دينه ك دنياق ك يدؿ علػي
ذلك ما ركي عن ابيعبدا﵀
يركب دابة تشهرق كقاؿ

قاؿ كحػي بػالمرء خزيػا اف يلػبس ثوبػا يشػهرق اك
الشهرة خيرها ك شرها في النار ك عن الحتين

لبس ثوبا يشهرق كتاق ا﵀ يوـ القيمة ثوبا من النار ك قاؿ
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مػن

بينا انا في الطواؼ ك اذا

برجر يجذب ثوبي ك اذا عباد بن كثير البصري فقاؿ يا جعحر تلبس مثر هذق الثياب
في مثر هذا المو
ك كاف علي

م المااف الذي انت فيه من علي فقلت فرقبي اشتريته بدينار

في زماف يتتقيم له ما لبس فيه ك لو لبتػت مثػر ذلػك اللبػاس فػي

زماننا لقاؿ الناس هذا مرائي مثر عباد ك قاؿ له رجر اصلحك ا﵀ ذكرت اف علي بن
ابيطالب كاف يلبس الخشن كاف يلبس القمي

باربعة دراهم ك ما اشبه ذلك ك نػري

عليك اللباس الجيد فقاؿ له اف علي بن ابيطالب كاف يلبس ذلك في زماف الينار ك
لو لبس مثر ذلك اليوـ لشهر به فخير لباس كر زماف لباس اهله غير اف قائمنا اذا قاـ
لبس لباس علي ك سػار بتػيرته ك عػن الحتػن الزيػات البصػري قػاؿ دخلػت علػي
ابيجعحر

انا ك صانب لي فاذا هو في بيت منجد ك عليه ملححة كردية ك قد نف

لحيته ك اكتحر فتألنا عن متائر فلما قمنا قاؿ لي يا نتػن قلػت لبيػك قػاؿ اذا كػاف
غدا فأتني انت ك صانبك فقلت نعم جعلت فداؾ فلما كاف من الػػد دخلػت عليػه ك
اذا هو في بيت ليس فيه اال نصير ك اذا عليه قمي

غليظ ثم اقبر علي صانبي فقػاؿ

يا اخا اهر البصرة انك دخلت علي امس ك انا في ب يت المرأة ك كاف امػس يومهػا ك
البيت بيتها ك المتاع متاعها فتزينت لي علي اف اتزين لها كما تزينت لي فليػدخر
قلبك شيء فقاؿ له صانبي جعلت فداؾ قد كاف كا﵀ دخر فػي قلبػي فامػا انف فػل
فقػػد كا﵀ اذهػػب ا﵀ مػػا كػػاف ك علمػػت اف الحػػق فيمػػا قلػػت انتهػػي ك كػػاف جلػػوس
الر ا

في الصيف علي نصير ك في الشتاء علي مت ك لبته الػلػيظ مػن الثيػاب

نتي اذا برز للناس تزين لهم ك ي يد ذلك مػا ركي عػن علػي

كػن عنػد ا﵀ خيػر

الناس ك كن عند نحتك شر الناس ك كن عند الناس كاندا من الناس.

فصا ::لما اف عرفت معني الجود ك االسراؼ ك البخر انب اف اذكر شػيئا مػن

امر االقتصاد ك انه من المطالب الجليلة.
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اعلم اف االقتصاد مجمل هو ما شرنه ا﵀ سبحانه في كتابه ك قاؿ التجعر
يدؾ مػلولة الي عنقك ك التبتطها كر البتط فتقعد ملوما محتورا ك قاؿ الذين
اذا انحقوا لميترفوا ك لميقتركا ك كاف بين ذلك قواما ك قد مث ر االماـ

للتقتير

باف تجم اصابعك فلينزؿ منها شيء ك للسراؼ باف تحتحها فينزؿ جمي ما فيها ك
للقواـ باف تحتحها قليل فينزؿ شيء ك يبقي شيء ك اعلم اف ذلك عاـ في االنحاؽ علي
النحس ك العياؿ ك االرناـ ك علي ساير الم منين فحي جمي هذق المراتب يجب
االقتصاد ك التوسط ك لعلك تلتحت اف التوسط يختلف في كر اند بحتب سعة ذات
يدق ك يقها فتوسط الػني غير توسط الحقير فلو ذهب الػني يتوسط كالحقير فهو
مقتر ك لو ذهب الحقير يتوسط كالػني فهو مترؼ قاؿ ا﵀ سبحانه لينحق ذك سعة
من سعته ك قاؿ رسوؿا﵀

اف الم من يأخذ باداب ا﵀ اذا كس ا﵀ عليه اتت ك

اذا امتك عنه امتك ك قاؿ الر ا

صانب النعمة يجب عليه التوسعة علي عياله

انتهي فتبين اف كر اند توسطه يختلف بحتب انواله ك كذلك يختلف التوسط
بحتب البلداف فاف سعة بلد يق بلد اخر فينبػي اف يراعي ايضا ناؿ البلد ك
االيشتهر في ذلك البلد اما باالسراؼ اك بالتقتير ك الشهرة خيرها ك شرها في النار ك
كذلك يختلف بحتب شرؼ عياله ك ختاستهم فاف كانت اهله من بيت عز ك
شرؼ اك من اكساط الناس فتختلحاف قاؿ ا﵀ سبحانه ك عاشركهن بالمعركؼ ك
قاؿ فامتاؾ بمعركؼ اك تتري بانتاف ك قاؿ ابوالحتن

في قوؿ ا﵀

عزكجر ك الذين اذا انحقوا لميترفوا ك لميقتركا ك كاف بين ذلك قواما قاؿ القواـ
المعركؼ علي الموس قدرق ك علي المقتر قدرق علي قدر عياله ك مـ ݘ ـونته التي هي
صلح له ك لهم اليالف ا﵀ نحتا اال ما اتيها فتبين انه ينبػي اف ياوف انحاؽ الرجر
في كجوق االنحاؽ علي نتب منزلته التي انزله ا﵀ فيها ك علي نتب زيه ك ماله ك
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اليجوز له اف يترؼ في تلك المنزلة فيتجاكز االقتصاد ك اليجوز اف يقتر في تلك
المنزلة فيذؿ نحته بين االكحاء ك ﵀ العزة ك لرسوله ك للم منين قاؿ علي بن
الحتين

لينحق الرجر بالقتط ك بلػة الاحاؼ ك يقدـ منه الحضر نخرته فاف

ذلك ابقي للنعمة ك اقرب الي المزيد من ا﵀ ك انح في العاقبة ك ركي عن
الصادؽ

في قوؿ ا﵀ عزكجر ك يتألونك ماذا ينحقوف قر العحو قاؿ العحو

الوسط ك ركي الاحاؼ ك ركي الذين اذا انحقوا لميترفوا ك لميقتركا ك كاف بين
ذلك قواما قاؿ نزلت هذق بعد هذق هي الوسط ك عن النبي

من المنجيات

القصد في الػنا ك الحقر ك اما اذا اختلف شرؼ الرجر ك ماله فالمدار علي الماؿ فاف
ا﵀ يقوؿ لينحق ذك سعة من سعته ال ذك شرؼ علي نتب شرفه ك عرفت من
الحديث اف المدار علي الماؿ ك ركي عن اميرالم منين

للمترؼ ثلث علمات

يأكر ما ليس له ك يشتري ما ليس له ك يلبس ما ليس له انتهي ك االئمة

كانوا

يراعوف مالهم يوسعوف متي كس ا﵀ عليهم ك يمتاوف متي ما امتك ا﵀ عليهم هذا
ك الشريف الذي ال ماؿ له اذا اراد االنحاؽ بمقتضي شرفه البد من اف يتأؿ الناس اك
يتتدين ما ال كفاء له ك كلهما مذموماف فالواجب عليه االقتصار علي ما يمانه من
منت علي ربي انه اليتأؿ اند من

غير ارتااب محرـ ك قاؿ علي بن الحتين

غيرناجة اال ا طرته المتئلة يوما الي اف يتأؿ من ناجة ك عن ابيعبدا﵀

من

سأؿ الناس شيئا ك عندق ما يقوت يوما فهو من المترفين ك سم رسوؿا﵀
يقوؿ اعوذ با﵀ من الاحر ك الدين قير يا رسوؿا﵀ ا تعدؿ الدين بالاحر قاؿ نعم ك
قاؿ ابوعبدا﵀

اليتتقرض علي ظهرق اال ك عندق كفاء ك لو طاؼ علي ابواب

الناس فردكق باللقمة ك اللقمتين ك التمرة ك التمرتين اال اف ياوف له كلي يقضي
دينه من بعدق الخبر ك قاؿ ابوالحتن

من طلب هذا الرزؽ من نله ليعود به
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علي نحته ك عياله كاف كالمجاهد في سبير ا﵀ فاف غلب عليه فليتتدف علي ا﵀ ك
علي رسوله ما يقوت بهعياله الحديث ك اعلم اف ناجة الناس الي الت اؿ ك الدين
فانما هي للحضوؿ من المعاش ك ترؾ االقتصاد ك اال فقد منوا صلوات ا﵀ عليهم
علي من اقتصد االيحتقر شعر:
فضوؿ العيش اعناؽ الرجاؿ

لقد ذل ت ك دق ت ك استدقت
ك اما كجوق االنحاؽ فعن الصادؽ

انه قاؿ ك اما الوجوق التي امر فيها اخػراج

االمواؿ في جمي كجوق الحلؿ المحترض عليهم ك كجػوق النوافػر كلهػا فاربعػة ك
عشركف كجها من ها سبعة كجوق علي خاصة نحته ك خمتة كجػوق علػي مػن يلزمػه
نحقته ك ثلثة مما يلزمه فيها من كجوق الدين ك خمتة كجوق مما يلزمه فيها من كجوق
الصلت ك اربعة اكجه مما يلزمه النحقة من كجوق اصطناع المعركؼ فامػا الوجػوق
التي يلزمه فيه النحقة علي خاصة نحته فهي مطعمه ك مشػربه ك ملبتػه ك مناحػه ك
مخدمه ك عطاؤق فيما يحتاج اليه من االجراء علي مرمة متاعه اك نملػه اك نحظػه ك
معني ما يحتاج اليه فبي ن نحو منزله اك الة من انالت يتتعين بها علي نوائجه ك اما
الوجوق الخمس التي تجب عليه النحقة لمػن يلزمػه نحقتػه فعلػي كلػدق ك كالديػه ك
امرأته ك مملو كه الزـ له ذلك في العتر ك اليتر ك اما الوجوق الثلث المحرك ة من
كجوق الدين فالزكوة المحرك ة الواجبة في كر عاـ ك الحج المحػركض ك الجهػاد
في ايامه ك اما الوجوق الخمس من كجػوق الصػلت النوافػر فصػلة موقوفػة ك صػلة
القرابة ك صلة الم منين ك التنحر في كجوق الصدقة ك البر ك العتق كاما الوجوق االرب
فقضاء الدين ك العارية ك القرض ك اقراء الضيف كاجبات في التنة انتهي الحديث
الجام الشريف ك يجب عليك في جمي ذلك االقتصاد اال الحج فقد ركي فيػه نحػي
االسراؼ ك لعر المراد منه التوسعة فاف االسراؼ محرـ مطلقا فانه ما يضر بالبػدف ك
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يتلف الماؿ ك ال شك انه ال يجوز اف ينحق الحاج جمي بلػته فػي يػوـ ثػم يبقػي علػي
االرض اليقدر علي المتير.
ك اعلم اف كجوق االنحاؽ المتتحب كثيرة ك لو شئنا اف نحصلها يطوؿ بنا المقػاؿ
ك هي علي االجماؿ الصدقة علي الحقراء ك المتاكين سواء سألوا اك لميتألوا ك قبػر
س الهم اف ضر ك اليحتشم من القلير فاف المن اقر ك الهديػة ك هػي مجلبػة المحبػة ك
ركي انها انب من الصدقة ك الضيافة ك لها فضر عظيم ك الحػق المعلػوـ ك هػو شػيء
يحر ه الرجر علي نحته في ماله علي قدر طاقته ك سػعة مالػه فيػ دي الػذي فػرض
علي نحته اف شاء في كر يػوـ ك اف شػاء فػي كػر جمعػة ك اف شػاء فػي كػر شػهر ك
اقراض المحتاج ك له فضر عظيم ك الماعوف ك هو المتاع يعيرق ك المعركؼ يصػنعه ك
صلة االرناـ ك لها فضر عظيم جتيم ك مواساة االخواف بالماؿ ك ايثارهم بشػيء هػم
انوج اليه منه ك صلة الجار المتلم ك نق الحصاد ك الجذاذ ت تيه الحقراء الحا ػرين
ك االكقػػاؼ يوقحهػػا الرجػػر علػػي الحقػػراء الم ػ منين ك بنػػاء المتػػاجد ك الخانػػات ك
الجتور ك اصلح الطرؽ ك االنحاؽ في اقامة عزاء الحتػين
االئمة

ك اسػتنابة مػن يػزكر

اك يحج لنحته اك لوالديه اك الند من الم منين ك استيجار من يقرأ القػراف

له اك المواته اك الموات العلماء ك الم منين ك االنحػاؽ فػي انقػاذ غريػق اك رفػ بػلء
مبتر ببلء اك قبوؿ دين مديوف ال كفاء له ك االنحػاؽ فػي معالجػة مػري

ال شػيء لػه

يداكي به نحته اك ايصاؿ منقط عن بلدق اك شراء اسير ك فداء اسير متلم بيد كافر اك
عتق رقبة ك امثاؿ ذلك من كجوق المعركؼ يعمر بما شاء من ذلك علي نتب سػعة
ذات يدق ك ا﵀ المتتعاف.

فصا ::ك لما بلع الالـ الي هنا انب اف اذكر شيئا مػن امػر المواسػاة ك االيثػار

فاف امرهما كاكثر االمور مشتبه.
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اعلم اف المواساة لػة هي التتوية فمن سوي اخاق بنحته في ماله ك جاهػه فقػد
كاساق ك انما ذلك من الاحاؼ فمن اناؿ اخاق من فضػر مالػه فلميواسػه ك االيثػار هػو
افتختار اخاؾ علي نحتك فتنيله من النصف انخر ك اصر ذلك اف تعلم اف الماؿ ماؿ
ا﵀ كندق ال شريك له خزنه عند عبادق ك ينبػي اف يصرؼ فػي سػبيله ك الجلػه فمػن
كاف يتاكيك في قوة االيماف ك مقدار العلم ك العمر فنتبته في العبوديػة كنتػبتك ك
ليس اندكما اكلي با﵀ من اخيه فليس اندكما اكلي بمػاؿ ا﵀ مػن صػانبه فينبػػي
افتجريا في ذلك الماؿ الذي هو ماؿ ا﵀ كندق الشريك له كحرسػي رهػاف اليتػبق
اندکما صانبه بل اكلوية ك كونك خازنا للماؿ ال عبرة به بر هو فتنة ك امتحػاف مػن
ا﵀ ك اف كاف اخوؾ اكلي با﵀ ك رسوله ك هو اقػوي ايمانػا ك اكثػر علمػا ك عمػل فهػو
اكلي بالماؿ منك النه ماؿ من هو اكلي به فت ثرق علي نحتك ك تنػاؿ مػن فضػر مالػه
كما اذا كاف اخوؾ ا عف منك ايمانا ك اقر علما ك عمل فتنيله من فضر مالك ك هػذا
هو الذي امر اميرالم منين

الطبيب اليونػاني الػذي امػن فقػاؿ امػرؾ اف تواسػي

اخوانك المطابقين لك علي تصديق محمد ك تصديق كصيه ك االنقياد له ك لي ممػا
رزقك ا﵀ ك فضلك علي من فضلك به منهم تتد به فػاقتهم ك تجبػر بػه كتػرهم ك
خلتهم ك من كاف منهم في درجتك ساكيته في مالك بنحتك ك من كاف منهم فا ل
عليك في دينك اثرته بمالك علي نحتك نتي يعلم ا﵀ منك اف دينه اثر عندؾ مػن
مالك ك اف اكلياء ا﵀ اكرـ عليك من اهلػك ك عيالػك الخبػر ك هػذا هػو ناػم عػدؿ
الم منين العارفين ك ليس فيه كرامة كلان الارامة اف ت ثر علػي نحتػك مػن ينبػػي
اف تواسيه اك تواسي من ينبػي اف تنيله فضل فمػن فعػر ذلػك فلػه كرامػة ك سػخاء ك
زهد في الدنيا هذا هو نام العقػر التػليم فػي الواقػ كلاػن اختلحػت االخبػار فػي
نام نحس االمر فلنترد االخبار اكال ثم ننظر فيما تقتضيه فحي الوسائر بتػندق عػن
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ابيعبدا﵀

في نديث قاؿ اف من اشد ما افترض ا﵀ علي خلقػه ثلثػا انصػاؼ

المرء من نحته نتي الير ي الخيه من نحته اال بما ير ػي لنحتػه منػه ك مواسػاة
االخ في الماؿ ك ذكر ا﵀ علي كر ناؿ ليس سبحاف ا﵀ ك الحمد ﵀ كلان عنػد مػا
نرـ ا﵀ عليه فيدعه انتهي ك هذا الخبر يعطي كجوب المواساة كاختيها ك عػن ابػاف
بن تػلب عن ابيعبدا﵀

في نديث انه قاؿ لػه اخبرنػي عػن نػق المػ من علػي

الم من فقاؿ يا اباف دعه التردق قلت بلي جعلت فداؾ فلمازؿ اردد عليه فقاؿ يا اباف
تقاسمه شطر مالك ثم نظر الي فرأي ما دخلني فقاؿ يا اباف ا مػاتعلم اف ا﵀ قػد ذكػر
الم ثرين علي انحتهم قلت بلي جعلت فداؾ فقاؿ اذا انت قاسػمته فلمتػ ثرق بعػد
انما انت ك هو سواء انما ت ثرق اذا اعطيته من النصف انخر ك عن ابياسػمعير قػاؿ
قلت البيجعحر

جعلت فداؾ اف الشيعة عندنا كثير فقاؿ فهر يعطف الػني علي

الحقير ك هر يتجاكز المحتن عن المتيء ك يتواسوف فقلػت ال فقػاؿ لػيس ه ػ الء
في نديث قاؿ ثلث دعوات اليحجبن

شيعة الشيعة من يحعر هذا ك عن الصادؽ

عن ا﵀ منها رجر م من( )1كاساق فينا ك دعاؤق عليه اذا لم يواسه مػ القػدرة عليػه ك
قاؿ قػاؿ لي ارايػت مػن قػبلام اذا

اال طرار اليه ك عن الوصافي عن ابيجعحر
كاف الرجر ليس عليه رداء ك عند بع

اخوانه رداء يطرنه عليه قػاؿ قلػت ال قػاؿ

فاذا كاف ليس عندق ازار يوصر اليه بع

اخوانه بحضر ازارق نتي يجد له ازارا قاؿ

قلت ال قاؿ فضرب بيدق علي فخذق ثم قاؿ ما ه الء باخوة ك عن اسحق بن عمار قاؿ
كنت عند ابيعبدا﵀

فذكر مواساة الرجر الخوانه ك ما يجب له عليهم فدخلني

من ذلك امر عظيم فقاؿ انما ذلك اذا قاـ قائمنا كجب عليهم اف يجهػزكا اخػوانهم ك
افيقوكهم ك عنه

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

ثلثة التطيقها هذق االمة المواساة للخ

( )1فی االمالی :رجر م من دعا الخ له م من
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في ماله ك انصاؼ الناس من نحته ك ذكػر ا﵀ علػي كػر نػاؿ لػيس سػبحاف ا﵀ ك
الحمد ﵀ ك ال اله اال ا﵀ ك ا﵀ اكبر فقط كلان اذا كرد علي ما يحرـ خاؼ ا﵀ ك عن
متعدة بن صدقة عن الصادؽ

قاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

للمػ من علػي المػ من

سبعة نقوؽ كاجبة من ا﵀ عزكجر االجلؿ لػه فػي عينػه ك الػود لػه فػي صػدرق ك
المواساة له في ماله ك اف يحرـ غيبته ك اف يعودق في مر ه ك اف يشي جنازتػه ك اف
اليقوؿ فيه بعد موته اال خيرا.
ك االخبار في باب المواساة كثيرة فلننظر في المراد منها ك مو ػعها ك نػدها ك
انت تعلم اف الم منين الحقراء كثيركف فلػو كػاف يجػب عليػه اف يواسػي الاػر كػاف
يجب اف يواسي م منا اكال في مائة دينارق ثم في خمتين دينارق م منػا اخػر ثػم فػي
خمتة ك عشرينه م منا اخر ثم في اثنيعشرق مثل ثم في ستته ثػم فػي ثلثتػه ثػم فػي
ديناريه مثل ثم في دينارق كهاذا فيمتي ك لػيس عنػدق درهػم كانػد ك اليعػود الػي
دارق اال بعد التاحف فلبد ك اف ياوف له ند محدكد اليبلع العتر ك الحػرج ك الػذي
يتػػتنبط مػػن االخبػػار اف االئمػػة

ماكػػانوا يصػػنعوف كػػذلك ك كبػػار اصػػحابهم ك

زهادهم ك عبادهم ماكانوا يصنعوف كذلك ك اف ا﵀ سبحانه انما اكجب علي االنتاف
نحقة كالديه اف كانا فقيرين ثم نحقة كلدق ثم نحقة زكجته ثم نحقة مملوكه ثم مػا بعػد
ذلك اف كاف بقدر الحج يجب عليه اف يحج بماله ك اف كاف عليه نذر اك انحاؽ كاجب
اك كحارة يجب عليه صرفه فيه فاف فضر شيء فارنامػه ك قراباتػه اف كػانوا مػ منين
يصلهم به لما قرف ا﵀ صلة االرناـ بتونيدق ك لعن قاطعه فاف فضر مػن ذلػك شػيء
يحتن له اف ينحقه فػي سػبر ا﵀ ك يواسػي بػه اخوانػه اك يػ ثرهم علػي نحتػه فيػه ك
اليجوز له اليوـ اف ينحق ما في يديه علي اخوانه ك يتاحف بعػد ذلػك لنحتػه ك عيالػه
فاف ا﵀ الذي خوله ماله ك اكدعه عندق خوله امػر جمػ مػن عبيػدق ك امائػه ك اكجػب
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عليه االنحاؽ عليهم ك الواجب مقدـ علي المندكب فاذا ادي اكال من الزكوة الواجبػة
ك الخمس الواجب يعود بالبقية علي نحته من غير اسراؼ ثػم علػي عيالػه مػن غيػر
تبذير ثم علي ارنامه لما ندب ا﵀ اليه مػن صػلة الػرنم ك لعػن قػاط الػرنم ثػم اف
فضر فهو محر البذؿ به في التبر المندكبة اليها فليانزق ك اليمنعه عباد ا﵀ ك عياله
من ماله ك الظاهر اف المواساة مندكب اليه ايضا م االخ الذي كاخاق ك هو في درجتػه
كما يظهر من نديث الطبيب اليوناني ك لحن اناديث نقوؽ االخواف بر صػريحها
ال م كر م من ك انما يتاعد ساير الم منين بحضر ماله ك اليمان مواساة الجميػ ك
لمتنقر من اند من االكلياء كتلماف ك ابيذر ك غيرهما ك ال من اند مػن االئمػة
فليس المراد بالمواساة اف يحرؽ فضر ماله في جمي المػ منين البتػة فهػي فػي بعػ
الم منين ك قد ظهر من خبر اليوناني ك كثير من االخبػار انػه فػي االخ المتػاكي ك هػو
الذي يقتضيه صري االعتبار.
ك اما االيثار فهو بالطريق االكلي فليجوز للنتاف اف يهلك نحته اك من يجػب
عليه نحقته ك ي ثر الػير عليهم فاف ا﵀ فػرض عليػه انحاقػات ك نػدب الػي انحاقػات ك
الاقربة بالنوافر اذا ا رت بالحراي

ك يدؿ علي ذلك ما ركاق في الاػافي فػي بػاب

دخػػػوؿ الصػػػوفية علػػػي ابيعبػػػدا﵀
ابيعبدا﵀

ك ذكػػػر دخػػػوؿ سػػػحياف الثػػػوري علػػػي

كما ذكرناق الي اف قاؿ ك اتاق قوـ ممن يظهػر التزهػد ك يػدعو النػاس

افياونوا معهم علي مثر الذي هم عليه من التقشف فقالوا له اف صػانبنا نصػر عػن
كلمك ك لمتحضرق نججه فقاؿ لهم فهاتوا نججام فقالوا له اف نججنا من كتاب
ا﵀ فقاؿ لهم فادلوا بها فانها انق ما اتب ك عمر بػه فقػالوا يقػوؿ ا﵀ تبػارؾ ك تعػالي
مخبرا عن قوـ من اصحاب النبي

ي ثركف علي انحتهم ك لو كاف بهم خصاصة

ك من يوؽ ش نحته فاكلئك هم المحلحوف فمدح فعلهم ك قاؿ في مو
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اخر ك

يطعموف الطعاـ علي نبه متاينا ك يتيما ك اسيرا ك نحن ناتحي بهذا فقاؿ رجر من
الجلتاء انا رأيناكم تزهدكف في االطعمة الطيبة ك م ذلك تأمركف الناس بػالخركج
من اموالهم نتي تمتعوا انتم منها فقاؿ له ابوعبدا﵀

دعػوا عػنام مػا الينتحػ بػه

اخبركني ايها النحر ا لام علم بناسا القراف ك منتوخه ك محامه من متشابهه الذي
في مثله ر من ر ك هلك من هلك من هذق االمة فقالوا له اك بعضه فامػا كلػه فػل
فقاؿ لهم فمن هيهنا اتيتم ك كذلك اناديث رسوؿا﵀

فاما ما ذكرتم من اخبػار

ا﵀ عزكجر ايانا في كتابه عن القوـ الذين اخبر عنهم بحتن افعالهم فقدكاف مبانا
جايزا ك لم ياونوا نهوا عنػه ك ثػوابهم منػه علػي ا﵀ عزكجػر ك ذلػك اف ا﵀ جػر ك
تقدس امر بخلؼ ما عملوا به فصار امرق ناسخا لحعلهػم ك كػاف نهػي ا﵀ تبػارؾ ك
تعالي رنمة منه للم منين ك نظرا لاي اليضركا بانحتهم ك عياالتهم منهم الضعحة
الصػار ك الولداف ك الشيا الحاني ك العجوز الابيرة الذين اليصبركف علػي الجػوع
فاف تصدقت برغيحي ك ال رغيف لػي غيػرق ػاعوا ك هلاػوا جوعػا فمػن ثػم قػاؿ
رسوؿا﵀

خمس تمرات اك خمس قرص اك دنانير اك دراهم يملاها االنتاف ك

ه و يريد اف يمضيها فافضلها ما انحقه االنتاف علي كالديه ثم الثانية علي نحته ك عياله
ثم الثالثة علي قرابته الحقراء ثم الرابعة علي جيرانه ثم الخامتة في سبير ا﵀ ك هو
اختها اجرا ك قاؿ

للنصار نين اعتق اندهم عند موته خمتة اك ستة من الرقيق

ك لميان يملك غيرهم ك له اكالد صػار لو اعلمتموني امرق ماتركتام تدفنونه مػ
المتلمين ترؾ صبية صػارا يتاححوف الناس ثم قاؿ ندثني ابي اف رسػوؿا﵀
قاؿ ابدأ بمن تعوؿ االدني فاالدني ثم هذا ما نطق به الاتاب ردا لقولام ك نهيا عنه
محرك ا من ا﵀ العزيز الحايم قاؿ ك الذين اذا انحقوا لميترفوا ك لميقتركا ك كاف
بين ذلك قواما ا فلتركف اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي قاؿ غير ما اراكم تدعوف الناس اليه
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من االثرة علي انحتهم ك سمي ما تدعوف اليه سرفا في غير ايػة مػن كتػاب ا﵀ انػه
اليحب المترفين فنهاهم عن االسراؼ ك نهاهم عن التقتير كلان امر بػين امػرين
اليعطي جمي ما عندق ثم يدعو ا﵀ اف يرزقه فليتتجيب له للحديث الذي جاء عن
النبي

اف اصنافا من امتي اليتتجاب لهم دعاؤهم ك هم رجر يدعو علي كالديه

ك رجر يدعو علي غريم ذهب له بماؿ فلمياتب عليه ك لم يشهد عليه ك رجر يدعو
علي امرأته ك قدجعر ا﵀ تخ لية سػبيلها بيػدق ك رجػر يقعػد فػي بيتػه ك يقػوؿ رب
ارزقني ك اليخرج ك اليطلب الرزؽ فيقػوؿ ا﵀ عزكجػر لػه عبػدي الماجعػر لػك
التبير الي الطلب ك الضرب في االرض بجوارح صحيحة فياوف قد اعذرت فيما
بيني ك بينك في الطلب التباع امري ك لايلتاوف كل علي اهلك فاف شئت رزقتك
ك اف شئت قترت عليك ك انت معذكر عندي ك رجر رزقه ا﵀ عزكجر ماال كثيػرا
فانحقه ثم اقبر يدعو يػا رب ارزقنػي فيقػوؿ ا﵀ عزكجػر المارزقػك رزقػا كاسػعا
فهلاقتصدت فيه كما امرتك ك لم تترؼ ك قد نهيتك عن االسراؼ ك رجر يػدعو
في قطيعة رنم ثم عل م ا﵀ عزكجر نبيه

كيف ينحق ك ذلك انه كانت عندق اكقية

من الذهب فارق اف تبيت عندق فتصدؽ بها فاصب ك ليس عندق شيء ك جػاءق مػن
يتأله فلم يان عندق ماؿ يعطيه فلمه التائر ك اغتم هو نيث لميان عندق ما يعطيه
ك كاف رنيما رفيقا

فادب ا﵀ عزكجر نبيه

بػامرق فقػاؿ ك التجعػر يػدؾ

مػلولة الي عنقك ك التبتطها كر البتط فتقعد ملوما محتورا يقوؿ اف الناس قد
يتألونك ك اليعذركنك فاذا اعطيت جمي ما عندؾ من الماؿ كنت قد نترت من
الماؿ فهذق اناديث رسوؿا﵀

يصػدقها الاتػاب ك الاتػاب يصػدقه اهلػه مػن

الم منين ك قاؿ ابوبار عنػد موتػه نيػث قيػر لػه اكص فقػاؿ اكصػي بػالخمس ك
الخمس كثير فاف ا﵀ عزكجر قد ر ي بالخمس فاكصي بالخمس ك قد جعر ا﵀
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عزكجر له الثلث عند موته ك لو علم اف الثلث خير له اكصي به ثػم مػن قػد علمػتم
بعدق في فضله ك زهدق سلماف الحارسي

ك ابوذر

فاما سلماف فاػاف اذا اخػذ

عطاءق رف منه قوته لتنته نتي يحضر عطاءق من قابر فقير له يا باعبدا﵀ انت في
زهدؾ تصن هذا ك انت التدري لعلك تمػوت اليػوـ اك غػدا فاػاف جوابػه اف قػاؿ
مالام الترجوف لي البقاء كما خحتم علي الحنػاء ا مػاعلمتم يػا جهلػة اف الػنحس قػد
تلتاث علي صانبها اذا لم يان لها من العيش ما تعتمد عليه فاذا هي انرزت معيشتها
اطمأنت ك اما ابوذر

فااف له نويقات ك شويهات يحلبها ك يذب منها اذا اشتهي

اهله اللحم اك نزؿ به يف اك رأي باهر الماء الذين هػم معػه خصاصػة نحػر لهػم
الجزكر اك من الشاء علي قدر ما يذهب عنهم بقرـ اللحم فيقتمه بينهم ك يأخذ هو
كنصػػيب كانػػد مػػنهم اليتحضػػر علػػيهم ك مػػن ازهػػد مػػن ه ػ الء ك قػػد قػػاؿ فػػيهم
رسوؿا﵀

ما قاؿ ك لم يبلع من امرهما اف صارا اليملااف شيئا البتة كما تأمركف

الناس بالقاء امتعتهم ك شيئهم ك ي ثركف به علي انحتهم ك عيػاالتهم ك اعلمػوا ايهػا
النحر اني سمعت ابي يركي عن ابائه

عن رسوؿا﵀

قاؿ يوما ماعجبت من

شيء كعجبي من الم من اف قرض جتدق في دار الدنيا بالمقاري

كاف خيرا له ك

اف ملك ما بين مشارؽ االرض ك مػاربها كاف خيرا له ك كر ما يصن ا﵀ عزكجر به
فهو خير له فليت شعري هر يحق فيام ما قد شرنت لام منػذ اليػوـ اـ ازيػدكم
اماعلمتم اف ا﵀ عزكجر قد فرض علي الم منين فػي اكؿ االمػر اف يقاتػر الرجػر
منهم عشرة من المشركين ليس له اف يولي كجهه عنهم ك من كليهم يومئذ دبرق فقد
تبوء مقعدق من النار ثم نولهم عن نالهم رنمة منه لهم فصار الرجػر مػنهم عليػه
اف يقاتر رجلين من المشركين تخحيحا من ا﵀ عزكجر للمػ منين فنتػا الػرجلف
العشرة ك اخبركني ايضا عن القضاة أجورة هم نيث يقضػوف علػي الرجػر مػنام
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نحقة امرأته اذا قاؿ اني زاهد ك اني ال شي ء لي فاف قلتم جورة ظلمتم اهر االسلـ ك
اف قلتم بر عدكؿ خصمتم انحتام ك نيث يردكف صدقة من تصدؽ علي المتاكين
عند الموت باكثر من الثلث اخبركني لو كاف الناس كلهم كالذين تريدكف زهػادا
الناجة لهم في متاع غيرهم فعلي من كاف يتصدؽ باحػارات االيمػاف ك النػذكر ك
الصدقات من فرض الزكوة من الذهب ك الحضة ك التمر ك الزبيب ك سائر ما كجب
فيه الزكوة من االبر ك البقر ك الػنم ك غير ذلك اذا كاف االمر كما تقولػوف الينبػػي
الند افيحبس شيئا من عرض الدنيا اال قدمه ك اف كاف به خصاصة فبئس ما ذهبتم
اليه ك نملتم الناس عليه للجهر باتػاب ا﵀ عزكجػر ك سػنة نبيػه ك اناديثػه التػي
يصدقها الاتاب المنزؿ ك ردكم اياها بجهالتام ك تركام النظر في غرايب القراف
من التحتير بالناسا من المنتوخ ك المحا م ك المتشابه ك االمر ك النهي ك اخبركني
اين انتم عن سليماف

نين سأؿ ا﵀ ملاا الينبػي الند من بعدق فاعطاق ا﵀ جػر

اسمه ذلك ك كاف يقوؿ الحق ك يعمر به ثم لمنجد ا﵀ عزكجر عاب عليه ذلك ك ال
اندا مػن المػ منين ك داكد النبػي
النبي

قبلػه فػي ملاػه ك شػدة سػلطانه ثػم يوسػف

نيث قاؿ لملك مصر اجعلني علي خزائن االرض انػي نحػيظ علػيم

فااف من امرق الذي كاف اف اختار مملاػة الملػك ك مػا نولهػا الػي الػيمن ك كػانوا
يمتاركف الطعاـ من عندق لمجاعة اصابتهم ك كاف يقوؿ الحق ك يعمػر بػه فلمنجػد
اندا عاب ذلك عليه ثم ذكالقرنين عبد انب ا﵀ فانبه ا﵀ طوي له االسباب ك ملاه
مشارؽ االرض ك مػاربها ك كاف يقوؿ الحق ك يعمر به ثم لمنجد اندا عػاب ذلػك
عليه فتأدبوا ايها النحر باداب ا﵀ عزكجر للم منين ك اقتصركا علي امر ا﵀ ك نهيه ك
دعوا عنام ما اشتبه عليام مما ال علػم لاػم بػه ك ردكا العلػم الػي اهلػه تػوجركا ك
تعذركا عند ا﵀ تبارؾ ك تعالي ك كونوا في طلب علم ناسا القراف مػن منتػوخه ك
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محامه من متشابهه ك ما انر ا﵀ فيه مما نرـ فانه اقرب لام من ا﵀ ك ابعد لام من
الجهر ك دعوا الجهالة الهلها فاف اهر الجهر كثير ك اهر العلم قليػر ك قػد قػاؿ ا﵀
عزكجر ك فوؽ كر ذيعلم عليم انتهي.
فهذا الخبر الشريف شارح لتلػك االخبػار ك دسػتور للمػرء المػ من فلينػافي
الزهد ترؾ االسراؼ ك ليس من علماته التقتير بر الزهد هو ما فتركق بػاف التاػوف
بما في يدؾ اكثق مما في يد ا﵀ ك فترق ا﵀ في اية من كتابػه لايلتأسػوا علػي مػا
فاتام ك التحرنوا بما اتاكم ك اف تري الماؿ ماؿ ا﵀ ك تضعه نيث امر ا﵀ ك ما امػر
ا﵀ االنحاؽ علي نحتك ك من يجب عليك االنحاؽ عليػه علػي الموسػ قػدرق ك علػي
المقتر قدرق متاعا بالمعركؼ ك تلبس ك تلبتهم لبػاس اهػر زمػانهم ك بقػدر سػعتك
نتػػي التشػػتهر فػػي التػػن النػػاس باالقتػػار ك التضػػييق ك التتجػػاكز قػػدرؾ فتشػػتهر
باالسراؼ ك التضيي بر تقتصد علي نتب نالك ثم تتػاعد اخوانػك ك تواسػيهم ك
ت ثرهم ال بار مالك بر بحيث تمتثر امر ا﵀ التجعر يػدؾ مػلولػة الػي عنقػك ك
التبتطها كر البتط فتقعد ملوما محتورا ك تأس بائمتك سػلـ ا﵀ علػيهم نيػث
كاف لهم امواؿ كثيرة ك ماكانوا يبذركنها علي الحقراء ك المتاكين في ساعة كانػدة
ك اما ما سمعت من امر النبي

في اكؿ االمر ك من امر اميرالم منين فانهما كانا في

بدء االسلـ ك كاف تاليحهم ذلك الف اغلب اهر االسلـ فقراء ك ليميلوا قلوب اهػر
الدنيا الي الدين ك ي لحوا قلوبهم ك قد نتا ذلك التلوؾ بر لميان تاليف كر اهر
زمانهم ذلك المتتم انتجاج اميرالم منين

علػي عاصػم بػن زيػاد نػين لػبس

العباء ك ترؾ الملء ك شاا اخوق الربي بن زياد الي اميرالم منين
ك انزف كلدق بذلك فقاؿ اميرالم منين

انه قد غم اهلػه

عل ي بعاصم بن زياد فجيػ بػه فلمػا راق

عبس في كجهه فقاؿ اما استحييت من اهلك اما رنمت كلدؾ اتػري ا﵀ انػر لػك
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الطيبات ك هو يارق اخذؾ منها انت اهوف علي ا﵀ من ذلػك اكلػيس ا﵀ يقػوؿ ك
االرض ك عها للناـ فيهػا فاكهػة ك النخػر ذات االكمػاـ اكلػيس يقػوؿ مػرج
البحرين يلتقياف بينهما برزخ اليبػياف الي قوله يخرج منهما الل ل ك المرجاف
فيا ﵀ البتذاؿ نعم ا﵀ بالحعاؿ انب اليه من ابتذاله لها بالمقاؿ ك قػد قػاؿ عزكجػر
كاما بنعمة ربك فحػدث فقػاؿ عاصػم يػا اميرالمػ منين فعلػي مػا اقتصػرت فػي
مطعمك علي الخشونة ك في ملبتػك علػي الجشػوبة فقػاؿ كيحػك اف ا﵀ عزكجػر
فرض علي ائم ة العدؿ اف يقدركا انحتهم بضػعحة النػاس كيليتبيػع بػالحقير فقػرق
فالقي عاصم بن زياد العباء ك لبس الملء اك ماسمعت ما ركي الوليد بػن صػبي قػاؿ
كنت عند ابيعبدا﵀

ك عندق جحنة من رطب فجاءق سائر فاعطاق ثػم جػاءق اخػر

فاعطاق ثم جاءق اخر فاعطاق ثم جاءق اخر فقاؿ يت ا﵀ عليك ثم قاؿ اف رجل لو كاف
له ماؿ يبلع ثلثين اك اربعين الف درهم ثم شاء اف اليبقي منها اال ك عها في نق لحعر
فيبقي ال ماؿ له فياوف من الثلثة الذين يرد دعاؤهم قاؿ من هم قاؿ انػدهم رجػر
كاف له ماؿ فانحقه في كجهه ثم قاؿ يا رب ارزقني فيقاؿ له الماجعر لك سػبيل الػي
طلب الرزؽ ك قاؿ

اطعموا ثلثة ك اف شئتم اف تزدادكا فازدادكا ك اال فقد اديتم نق

يومام بر يظهر من االخبار اف المواساة بالتتوية كق منهم مرات عديدة ك لمياونػوا
يحعلوف ذلك في كر مالهم في كر يوـ كما ركاق في نليةاالبرار من التهػذيب بتػندق
عن الحلبي قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن فضر المشي فقاؿ الحتن بن علي قاسم ربػه

ثلث مرات نتي نعل ك نعل ك ثوبا ك ثوبا ك دينارا ك دينارا ك نج عشػرين نجػة علػي
قدميه انتهي ك انما ذلك جايز اذا كاف النصف الباقي كافيا لمعاش الرجػر ك مػ ذلػك
عد من فضله

انه قاسم ربه ثلث مرات فعلم انه لميان ذلػك فعلػه دائمػا ك لمياػن

يبذؿ جمي فضر ماله دائما بالبداهة.
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فتبين ك ظهر لمن نظر ك ابصر اف الطريق المندكب اليه هػو االقتصػاد فػي كػر
ناؿ ك هو الحتنة بين التيئتين ك ينبػي التلوؾ بالمعركؼ ك اصلح النحس ك امتثاؿ
االمر ك النهي في كر ناؿ ك قد اشبعنا البحث في ذلك لنخرج اخواننا عن االفػراط ك
التحريط فلنعد الي ما كاف كلمنا فيه من متعلقات الحلم ك مناسباته.

فص ::اعلػم اف الػذي ينتػاؽ مػن االخػلؽ متػاؽ الحلػم ك هػو مػن االخػلؽ

الاريمة التي بها يعمر الدنيا ك انخرة الرفق ك المداراة.
اعلم اف ا﵀ جرجلله لعلمه بنقصاف القوابر الخلقية ك قصورها اف يتلقين عػن
مشيته تعالي قدرق ما يحتجن اليه لشدة لطافػة المشػية ك كثػرة كثافػة القوابػر ك بعػد
المناسبة خلق علي نتب استدعائها بينها ك بين مشيته اسبابا جعلهػا اكمػاـ مشػيته ك
نجب ارادته نتي يطقن تحمر انوارها ك يقدرف علي تلقي الحػي
قوؿ ابيعبدا﵀

منهػا ك هػذا هػو

ابي ا﵀ افيجري االشياء اال باسباب فجعر لاػر شػيء سػببا ك

جعر لار سبب شرنا ك جعر لار شرح علما ك جعر لار علم بابا ناطقا عرفه من
عرفه ك جهله من جهله ذاؾ رسوؿا﵀

ك نحن انتهي بالجملة لاػر شػيء سػبب

به يمان ا﵀ سبحانه كر قابلية من تلقي الحي

من ا﵀ جرجلله ك االشياء تختلػف

في سرعة التمان ك بطئه لصحائها ك كدكرتها ك ما لميػتمان شػيء مػن قبػوؿ شػيء
اليااد يقبله م انه في قابليته فلجر ذلك رفق ا﵀ سػبحانه بخلقػه ك هي ػأ لػه اسػباب
التماػين ك التقريػب ك ادارهػا عليػػه شػيئا بعػد شػيء نتػػي هي ػأق للقبػوؿ ك التلقػػي ك
استنطق صامته ك استخرج كامنه المتعتبر باف ا﵀ سبحانه كاف قادرا اف يخلػق العػالم
في طرفة عين ك انما خلق التموات ك االرض في يومين ك قدر فيها اقواتها في اربعة
اياـ رفقا بها ك هو قادر افيخلق االنتاف في اف كاند كلان خلقه اطوارا في ستة ايػاـ
يوـ نطحة ك يوـ علقة ك يوـ مضػة ك يوـ اكتػاء لحػم ك يػوـ انشػاء خلػق اخػر ك يػوـ
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اخراج ك كذلك رفق بعبادق في هدايتهم فارسر اليهم الرسر ك انزؿ عليهم الاتب ك
اقاـ فيهم الحجج ك لميعاجلهم بالعقوبة ك امهر االمم المشركة ك الحرؽ الاافرة مػدة
مديدة نتي يتزيلوا ك ي من منهم من ي من نتي اذا صاركا لني من مػنهم اال مػن قػد
امن ك اليلدكف اال فاجرا كحارا نححهم بتيف عذابه ك متحهم باليم عقابه نعوذ بػا﵀
ك لو يعجر ا﵀ للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي الػيهم اجلهػم ك لػو ي اخػذ ا﵀
الناس بظلمهم ماترؾ عليها من دابة كهاذا جري في خلػق جميػ مػا خلػق ك تػييػر
جمي ما قدر فجري في جميعها بالرفق ك المداراة ك االملء ك االمهاؿ ك امػر رسػله ك
نججه

الذين هم ايدي ارادته ك التنة مشيته بالرفق ك المػداراة فاػانوا رفيقػين

بالخلق بحيث اليدرؾ شأك رفقهم ك اليشػق غبػار مػداراتهم فرفقػوا بعبػاد ا﵀ نتػي
ك يػتخل

يتنبه راقد ك يقوي عاجز ك يقػوـ مػري

مقيػد ك يتػتعد غافػر ك بػالرفق

اكصلوا العباد الي درجاتهم ك كسػعوا دائػرة االسػلـ ك لػو كنػت فظػا غلػيظالقلػب
النحضوا مػن نولػك فػاعف عػنهم ك اسػتػحر لهػم ك الجػر ذلػك نػدبوا المػ منين
المقتحين اثارهم بالرفق ما امانهم ك بالمداراة مػا اسػتطاعوا ك بػالرفق ينضػج النػي ك
يابر الصػير ك يقرب البعيد ك يصعد النازؿ ك ينزؿ الصاعد ك يشهد الػايػب ك يػيػب
الشاهد ك من ال رفق له اليهنأق عيش ابدا فلجػر ذلػك كردت اخبػار عديػدة ك اثػار
اكيدة في الحث عليه ك االمر به فمن ذلك ما ركاق في الاافي بتػندق عػن التػاوني
عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

ثلث من لميان فيه لميتم له عمػر كرع

يحجزق عن معاصي ا﵀ ك خلق يداري به الناس ك نلم يرد به جهر الجاهػر ك جػاء
جبرئير الي النبي
قاؿ

فقاؿ يا محمد ربك يقرئك التلـ ك يقػوؿ لػك دار خلقػي ك

امرني ربي بمداراة الناس كما امرنػي بػاداء الحػراي

الناس نصف االيماف ك الرفق بهم نصف العيش ك قاؿ ابوعبدا﵀
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ك قػاؿ

مػداراة

خالطوا االبرار

سرا ك خالطوا الحجار جهارا ك التميلوا عليهم فيظلموكم فانه سػيأتي علػيام زمػاف
الينجو فيه من ذكي الدين اال من ظنوا انه ابله ك صبر نحته علي اف يقاؿ ابله ال عقر
له ك سم ابوعبدا﵀

يقوؿ اف قوما من الناس قل ت مػداراتهم للنػاس فػالقوا مػن

قريش ك ايم ا﵀ ماكاف بانتابهم بأس ك اف قوما من غير قريش نتنت مػداراتهم
فالحقوا بالبيت الرفي ثم قاؿ من كف يدق عن الناس فانما ياف عنهم يدا كاندة ك
ياحوف عنه ايدي كثيرة ك قاؿ ابوجعحر
ك قاؿ ابوعبدا﵀

اف لار شيء قحل ك قحر االيماف الرفق

اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي رفيق يحب الرفق فمن رفقه بعبادق تتليله

ا ػانهم ك مضادتهم لهواهم ك قلوبهم ك من رفقه بهم انه يدعهم علي االمػر يريػد
ازالتهم عنه رفقا بهم لايليلقي عليهم عري االيماف ك مثاقلته جملة كاندة فيضعحوا
فاذا اراد ذلك نتا االمر بانخر فصار منتوخا ك قاؿ رسػوؿا﵀
الخرؽ شوـ ك قاؿ ابوجعحر

الرفػق يمػن ك

اف ا﵀ عزكجر رفيق يحب الرفق يعطي علي الرفق

ما اليعطي علي العنف ك عن النبي

اف الرفق لميو

علي شيء اال زانه ك النزع

من شيء اال شانه ك قاؿ اف في الرفق الزيادة ك البركة ك من يحرـ الرفق يحرـ الخير
ك قاؿ لو كاف الرفق خلقا ي ري ماكاف مما خلق ا﵀ شيء انتن منػه ك قػاؿ لػو كػاف
الخرؽ خلقا يري ماكاف في شيء من خلق ا﵀ اقب منه ك قاؿ مااصػطحب اثنػاف اال
كاف اعظمهما اجرا ك انبهما الي ا﵀ عزكجر ارفقهما بصانبه ك قاؿ ابوعبدا﵀
ايما اهر بيت اعطوا نظهم من الرفق فقد كس ا﵀ عليهم في الػرزؽ ك الرفػق فػي
تقدير المعيشة خير من التعة في الماؿ ك الرفق اليعجز عنه شيء ك التبذير اليبقي
معه شيء اف ا﵀ عزكجر رفيق يحب الرفق ك قاؿ من كاف رفيقا في امرق ناؿ ما يريد
من النػاس ك قػاؿ مػازكي الرفػق عػن اهػر بيػت اال زكي عػنهم الخيػر ك قػاؿ قػػاؿ
رسوؿا﵀

اف ا﵀ يحب الرفق ك يعين عليه فاذا ركبتم الدكاب العجف فانزلوها
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منازلها فاف كانت االرض مجدبة فانجوا عنها ك اف كانت مخصبة فانزلوها منازلها ك
في الوسائر قاؿ

يااسحق صػان للمنػافق بلتػانك ك اخلػ

جالتك يهودي فانتن مجالتته ك عن اميرالمػ منين

كدؾ للمػ من ك اف

فػي كصػيته لمحمػد بػن

الحنحية قاؿ ك انتن الي جمي الناس كمػا تحػب اف يحتػن اليػك ك ارض لهػم مػا
تر اق لنحتك ك استقب لهم ما تتتقبحه من غيرؾ ك نت ن م الناس خلقك نتي اذا
غبت عنهم ننوا اليك ك اذا مت باوا عليك ك قالوا انا ﵀ ك انا اليه راجعوف ك التان
من الذين يقاؿ عند موته الحمد ﵀ رب العالمين ك اعلم اف رأس العقر بعد االيماف
با﵀ عزكجر مداراة الناس ك ال خير فيمن اليعاشر بالمعركؼ من البد من معاشرته
نتي يجعر ا﵀ الي الخلص منه سبيل فاني كجدت جمي ما يتعايش به الناس ك به
يتعاشركف مؤل ماياؿ ثلثاق استحتاف ك ثلثه تػافر ك عنه

قاؿ لبنيه يا بني ايػاكم ك

معاداة الرجاؿ فانهم اليخلوف من ربين عاقر يمار بام اك جاهر يعجر عليام ك
الالـ ذكر ك الجواب انثي فاذا اجتم الزكجاف فلبد من النتاج ثم انشأ يقوؿ:
سليم العرض من نذر الجوابػا

ك من داري الرجاؿ فقد اصػابا

ك مػػن هػػاب الرجػػاؿ تهيبػػوق

ك من نقػر الرجػاؿ فلػن يهابػا

ك قير للزهري لقيت علي بن الحتين

قاؿ نعم لقيته ك مالقيت اندا افضر منػه ك

ماعلمت له صديقا في التر ك ال عدكا في العلنية فقير لػه ك كيػف ذلػك قػاؿ النػي
لمار اندا ك اف كاف يحبه اال ك هو لشدة معرفته بحضله يحتػدق ك الرايػت انػدا ك اف
كاف يبػضه اال ك هو لشدة مداراته له يداريه ،الي غير ذلك من االخبار.
ك اعلم اف الرفق ك المداراة ليتا من خواص المعاشػرة مػ االناسػي بػر ينبػػي
مراعاتهما في جمي االمور نتي العبادات ك الصناي نتي م النحس فيداري نحته ك
يرفق بها ك الياوف كالتاير المجد ال ظهرا يبقي ك ال ار ا يقط ك ذلك اف االسػباب
﴿﴾158

مو وعة في اكقات متعاقبة ك ما لميأت سبب انداث شيء ك ابرازق لميحدث ذلك
الشيء ك لميبرز من الاموف الي العيػوف فالمتػتعجر يريػد نػدكث الحػادث قبػر
كجود سببه ك ذلك غيرممان ك اما الرفيق فيداري بالشيء ك ينتظر نػدكث التػبب
فاذا ندث التبب ك نضػر كقتػه نصػر لػه المطلػوب باسػهر كجػه فػالرفق الرفػق
فالمداراة المداراة قاؿ ا﵀ تعالي قر فانتظركا اني معاػم مػن المنتظػرين ك قػاؿ
اتي امر ا﵀ فلتتتعجلوق ك قاؿ ك اصبر علي ما يقولوف ك اهجرهم هجرا جميل
ك ذرني ك الماذبين اكلي النعمة ك مهلهم قليل ك قاؿ ادف بالتي هي انتن فاذا
الذي بينك ك بينه عداكة كأنه كلي نميم ك مايلقيها اال الذين صػبركا ك مايلقيهػا اال
ذكنظ عظيم ك في الاافي بتندق عن عمرك بن جمي عن ابيعبدا﵀
رسوؿا﵀

يا علي اف هذا الدين متين فاكغر فيه برفق ك التبػ

قػاؿ قػػاؿ

الي نحتك عبادة

ربك اف المنبت يعني المحرط ال ظهرا ابقي ك ال ار ا قط فاعمر عمر من يرجو اف
يموت هرما ك انذر نذر من يتخوؼ اف يموت غدا انتهي ك قد مػر الرفػق بالدابػة ك
في تدبير المنزؿ ك في المعاش ك في الوسائر قاؿ رسوؿا﵀

اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي

يحب العبد ياوف سهر البي سهر الشراء سهر القضاء سهر االقتضاء ك عن ابينمزة
الثمالي عن ابيجعحػر

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

فػي نجػة الػوداع اال اف الػركح

االمين نحث في ركعي انه التموت نحس نتي تتتامر رزقها فاتقوا ا﵀ ك اجملوا في
الطلب ك اليحملنام استبطاء شيء من الرزؽ اف تطلبوق بمعصية ا﵀ فاف ا﵀ تبارؾ ك
تعالي قتم االرزاؽ بين خلقه نلال ك لميقتػمها نرامػا فمػن اتقػي ك صػبر اتػاق ا﵀
برزقه من نله ك من هتك نجاب التتر ك عجر فاخذق من غير نله ق
الحلؿ ك نوسب عليه يوـ القيمة ك عن ابيعبدا﵀
كتب المضي ك دكف طلب الحػري

به من رزقه

لػيان طلبػك للمعيشػة فػوؽ

الرا ػي بػدنياق المطمػئن اليهػا كلاػن انػزؿ
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نحتك من ذلك بمنزلة المنصف المتعحف ترف نحتك عن منزلة الواهن الضعيف ك
تاتب ما البد للم من منه اف الذين اعطػوا المػاؿ ثػم لميشػاركا ال مػاؿ لهػم ك فػي
الوسائر بتندق عن عمر بن ننظلة عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ يػا عمػر التحملػوا علػي

شيعتنا ك ارفقوا بهم فاف الناس اليحتملوف ما تحملػوف ك عػن الزهػري عػن علػي بػن
الحتين

قاؿ كاف اخر ما اكصي به الخضر موسي

قاؿ التعي رف اندا بذنب ك

اف انب االمور الي ا﵀ ثلثة القصد في الجد ك العحو في المقدرة ك الرفػق بعبػاد ا﵀ ك
مارفق اند باند فػي الػدنيا اال رفػق ا﵀ بػه يػوـ القيمػة ك رأس الحامػة مخافػة ا﵀
عزكجر ك في المحاسن عن ابيباػر الحضػرمي قػاؿ قػاؿ علقمػة البيجعحػر

اف

ابابار يقاتر الناس في علي فقاؿ لي ابوجعحر اني اراؾ لو سػمعت انتػانا يشػتم عليػا
فاستطعت اف تقط انحه فعلت قلت نعم قاؿ فلتحعر ثم قاؿ اني السم الرجر يتػب
عليا ك استتر منه بالتارية فاذا فرغ اتيته فصافحته الي غير ذلك من االخبار الدالة علي
الرفق في جمي االمور ك في ما ذكرنا كحاية ك بلغ.

فص ::ك لما ذكرنا شيئا من امر المداراة ك الرفق كاف كماله اف نذكر شػيئا مػن

امر التقية ك مداراة الناس في غلبة الجهاؿ ك دكؿ الضلؿ.
اعلػػم اف ا﵀ سػػبحانه اكؿ مػػا خلػػق خلػػق العقػػر ك كهبػػه جميػػ الخيػػرات ك
الاماالت فااف منػه العلػم ك النػور ك الحيػوة ك الخيػر ك الطاعػة ك االيمػاف ك قػاؿ لػه
كعزتي ك جللي ماخلقت خلقا انب الي منك ك الاكملتك اال فيمن انػب فػالعقلء
انباؤ ا﵀ عاملوف بما يحب ا﵀ ثم قاؿ له ادبر فادبر الي اف هبط الي التػراب فػاظطلم
نورق ك خمد ذكرق ك فنيت نيوته ك عحت قوته ك خحيت فعليته فػلب علي التػراب
ا داد صحات العقر فااف منه الجهر ك الظلمة ك الموت ك الشر ك العصػياف ك الاحػر
ك استجمعت فيه جمي العوالم التابقة كلاػن بػالقوة فهػو صػال الف يتػتخرج منػه
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جمي تلك العوالم ثم دعا العقر الي االقباؿ اليه ك خلق من التراب الخلػق ك هيػأ لهػم
اسباب استخراج العقر من الرسر ك الاتػب ك الحجػج ك انيػات الدالػة ك االعانػة ك
التتديد ك التأييد ك قدر اف ياػوف ذلػك بتػدريج فخػرج الخلػق منػه علػي اخػتلؼ
قوابر نصصه ك رب لبلوغ جملة الخلق نوعػا الػي مبػدء نػزكلهم اي مقػاـ العقػر
اجل ك ما لمينق

ذلك االجر ك لميبلػوا ذلك المقاـ ياوف الدكلة ك الػلبة للجهر ك

الظلمة ك اهله نوعا كلان جعر في طخياء ظلمات اعصارهم نجوما المعػة اي رجػاال
صار فيهم العقر بالحعر فهم اهر الخير ك النور ك الامػاؿ ك االيمػاف ك اظهػرهم امانػا
الهر الظلمة ك قواما لهم كما اف النجوـ امػاف الهػر التػماء ك ذلػك اف التػماكات ك
االرض التدكراف علي الباطر المحػ

اذ خلقتػا للحػق ك اهلػه ربنػا ماخلقػت هػذا

باطل ،ماخلقنا التموات ك االرض ك ما بينهما اال بالحق ك هو العلة الػائية ك لها تبقي
التماء ك االرض ك لو لمتان تلك النجوـ في ظلمات طخياء لير اعصار اهر الجهػر
ك الباطر لختحت االرض بهم ك اهيلت التماكات عليهم فتلك النجوـ الزاهرة بنػور
االيماف امػاف لهػم ك بنػورهم يماػن الحركػة فػي لػيلهم ك اال لماكػاف يماػن النػد
افيمشي خطوة ك اذا اخرج يدق لمياد يراها قاؿ ا﵀ تعالي ك بالنجم هم يهتدكف
كقاؿ رسوؿا﵀

مثر اصحابي كالنجوـ بايهم اقتديتم اهتديتم ك جمي الم منين

اصحابه ك قاؿ يا علي لوال ا نت ك شيعتك ماقاـ ﵀ دين ك لوال من فػي االرض مػنام
لمانزؿ من التماء قطر ك قاؿ علي

كا﵀ لوال من في االرض مػنام لمػاانعم ا﵀

علي اهر الخلؼ انتهي فلجر ما ذكرنا تقدـ دكلة الجهر ك اهله علي دكلة العقػر
ك اهله كما تري في االنتاف انه من نػين تولػدق ياػوف جػاهل ك ياػوف عقلػه خحيػا
مػلوبا مقهورا ك يظهر اثار العقر شيئا بعد شيء الي اف يتػحر الحجػاب مػن كجهػه ك
يظهر بعد خحائه ك ياوف االمر ك الحام له هذا ك اف للعقر نرارة عظيمػة لقربػه مػن
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نركة الحاعر ك جزما ك عزما ك جدا اليطيقها بدف الطحر لضعحه ك لما كاف ك البد فيػه
من رطوبة بها ينمو ك يابر ك لو سلط عليه نار العقر لجف ك ذبر ك انترؽ ك لميػنم ك
لميعش ك لميبلع منتهي اجله ك ما اريد منػه نجػب ا﵀ مػا بػين شػمس عقلػه ك ارض
بدنه بتحب ابخرة ك رطوبة في دماغه تتتر نورها ك نرها ك كهجها عن البدف نتي
تشرؽ شمس عقله من كراء تلك الحجػب شػيئا بعػد شػيء ك ترقػق بحرارتهػا تلػك
التػػحب يومػػا فيومػػا ك يتػػتأنس ارض البػػدف بنورهػػا ك يعتػػاد بحرارتهػػا فيطيقهػػا ك
يتحملها كما اف ا﵀ سبحانه لما علم اف النباتات الػضة جديدة لطيحة ػعيحة فػي اكؿ
نباتها في فصر الربي ك التطيق كهج نر الشمس نجب بينها ك بينها بتحب متواترة
ك غيوـ متااثرة نتي تنشأ النباتات ك يتحملن نرها من كراء تلك الحجب ك الشمس
ترقق تلك الحجب بحرها شيئا بعد شيء ك يشتد ظهورهػا شػيئا بعػد شػيء ك يقػوي
بني تلك النباتات شيئا بعد شيء الي اف يصحو الهػواء بالاليػة ك يظهػر نػور الشػمس
علي ما هو عليه ك تطيق النباتات ملقاته خالصا مػن شػوب االكػدار فهنالػك ينتضػج
الثمار ك يظهر الوانها ك طعومها ك كماالتها ك لو كشحت الشمس عن كجههػا فػي اكؿ
نجومها من االرض لجحت ك ذبلت ك انترقت ك صارت هشيما تػذركق الريػاح قبػر
اف تبلع منتهي كمالها ك كذلك تقدير العزيز العليم لما علم اف الناس جديػدكا العهػد
بااليماف اف كانوا صادقين ك اال فجديدكا العهد باالسلـ ك اليطيقوف نمر امر الولي
ك نهيه ك امتثالهما ك اليطيقوف جدق ك عزمه ك جزمه ك نامػه ك عدلػه ك انصػافه ابػدا
ابدا فلو اسحر الولي عن كجهه ك جري بعدله في الناس لتحرقوا ايػدي سػبا ك ارتػدكا
عن الدين قهقري النهم اليتحملوف انصافه ك عدله ك اجراءق الحػدكد ك ايصػاله نػق
كر ذي نق اليه ك لو جري مجري النبي

في التأليف ك التقريب ك المداراة لبقي

الاحػػر ك النحػػاؽ فػػي قلػػوبهم ك لميخرجػػا امػػر نبيػػه
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اف يوصػػي كصػػيه بالصػػبر ك

االنتجاب بحجب ظلمات غاصبي نقه ك ارخاء عنانهم قلػيل ك تحمػر االذي مػنهم
نتي يحعلوا ما فعلوا ك يصعد سحب كحرهم ك يحوؿ بين شػمس كجػه الػولي ك بػين
اكلئك الجديدين ك اليقدر بحتب الظاهر اجراء نامه كلان يظهر بمح
منػػه شػػيئا بعػػد شػػيء ك كػػذلك االئمػػة

القػوؿ

يتػػلاوف متػػلاه فػػي الصػػبر ك الرفػػق ك

المداراة ك اظهار االمر شيئا بعد شيء نتي اليتم الناس شيئا اكؿ مػرة ثػم يتػمعوا
بع

ما يمان اظهارق من غير االخذ باظمهم علي العمر بمر الحػق ك يشػتد ظهػور

الحق شيئا بعد شيء الي اف يحني الولي تلػك الحجػب شػيئا بعػد شػيء ك يتػحر عػن
كجهه المبارؾ علي ما ينبػي ك يأخذ بالجزـ في جمي االمور ك يحمر الناس علي مر
الحق ك يحني عن جديد االرض من ينبػي افناؤق ك يبقػي مػن ينبػػي بقػاؤق ك يمل هػا
عدال ك قتطا كما ملئت ظلما ك جورا فلجر هذق الحام نام ا﵀ في محام قضػائه
علي اف ياوف الدكلة قبر بلوغ االجر الهر الجهػر ك الباطػر ك ياػوف نػور الحػق ك
اهله خحيين اللهم اال بقدر اف يري الماشي اماـ قدمػه ك لمػا كػاف العػالم لػيس يػدكر
علي الباطر ك انما خلق للحق ك بالحق قدـ ا﵀ عزكجر ايجػاد انػاد مػن المػ منين فػي
كر عصر علي رأسهم يدكر هذق االفلؾ ك تتتقر االرض ك تنزؿ االرزاؽ ك تدف البليػا
ك لػػوالهم لتػػاخت االرض ك اهيلػػت التػػماء كمػػا ذكرنػػا فالواجػػب علػػي الم ػ منين
المتتضعحين اف يتبعوا مشية ا﵀ ك يتلاوا بالمداراة م اهر الباطر ك الرفػق بهػم ك التقيػة
منهم نتي يبلع الاتػاب اجلػه ك اليتػتعجر امػر ا﵀ عزكجػر ك يصػبر فػي هػذق الطخيػة
العمياء ك ينتظر الحرج.
ك اعلم اف مبدء دكلة الجهر مػن نػين قتػر قابيػر هابيػر ك منتهػاق ظهػور قػائم
اؿمحمد

ك قد نتم ا﵀ اف ياوف الدكلة لهم علي الم منين ك اف ياوف الم منوف

في اعصارهم مظلومين ك مقهورين اذالء فقراء يحنوف من البلد ك يعذبوف ك يحتنػوف
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ك يقتلوف ك يحرقوف ك يتلب اموالهم ك يػصب ازكاجهم البد من ذلك قضاء نتمػا ك
امرا جزما فاصبر كما صبر اكلوا ا لعزـ من الرسر ك التتتعجر لهم كأنهم يوـ يركف
ما يوعدكف لم يلبثوا اال عشية اك حيها فهنالك تقر االعين ك تثلج االفئدة ك اف خحت
الموت قبر ذلك فارج الرجػوع بعػد ذلػك فػاف ذلػك كعػد موعػود ك التحتػبن ا﵀
مخلف كعدق رسله.
فاذا عرفت اف في هذق االياـ ياوف الدكلة لهم فاقتضاؤق غلبػتهم ك طاعػة اهػر
الحق لهم فاف اظهرت خلفهم تذؿ ك تقهر ك تقتر ك تحني ك اف اتقيػت ك اظهػرت مػا
ير وف به ك اخحيت االيماف فقد عملت بما شاء ا﵀ ك اعػززت نحتػك ك اخوانػك ك
امامك ك ﵀ العزة ك لرسوله ك للم منين ك نحظت بذلك بنيػة العػالم اذ يػدكر العػالم
علي رأسك ك رأس امثالك ك لو فنيتم لحني العالم فالتقية في دكلة اهػر الباطػر نػرز
من نرز ا﵀ ك ستر من ستر ا﵀ ك سػر مػن سػر ا﵀ فيهػا صػلح عبػاد ا﵀ ك هػي التػد
المضركب بين بني ادـ ك هم الم منوف ك بين يأجوج ك مأجوج ك هم اهر الباطػر فػاذا
جاء كعد ربي جعله دكاء ك كاف كعد ربي نقا فاياؾ ثم اياؾ اف تترؾ التقية في مو
يجب فيه التقية ك التقية في مو

الناجػة اليهػا طمعػا فػي نطػاـ الػدنيا فتاػوف مػن

كاتمي امر ا﵀ ك مضيعي نق ا﵀ ك تشارؾ اهر الاحر في كحر نق ا﵀ ك سترق فلنػذكر
شيئا من االخبار في معني التقية نتي يظهر لك صدؽ ما شرنناق ك بيناق.
فص ::قد ركي في الوسائر بتندق عن ابيعبدا﵀

في قوله تعالي اكلئك

ي توف اجرهم مرتين بما صبركا قاؿ بما صبركا علي التقية ك يدرءكف بالحتػنة
التيئة قاؿ الحتنة التقية ك التيئة االذاعة ك قوله ادف بػالتي هػي انتػن قػاؿ
التي هي انتن التقية ك عن ابيعمر االعجمي عن ابيعبدا﵀

يا باعمر اف تتعة

اعشار الدين في التقية ك ال دين لمن ال تقيػة لػه ك عػن معمػر بػن خػلد قػاؿ سػألت
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اباالحتن

عن القياـ للوالة فقاؿ قػاؿ ابوجعحر

التقية من ديني ك دين ابائي ك

ال دين لمن ال تقية له ك عن محمد بن مركاف عن ابيعبدا﵀

قػاؿ كػاف ابػي

يقوؿ ك اي شيء اقر لعيني من التقية اف التقية جن ة الم من ك عن عبدا﵀ متااف عن
ابن ابييعحور قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ التقيػة تػرس المػ من ك التقيػة نػرز
قػاؿ اتقػوا

الم من ك ال ايماف لمن ال تقية له ك عن ابن ابييعحور عن ابيعبدا﵀

علي دينام ك انجب وق بالتقية فانه ال ايماف لمن ال تقية له انما انتم في الناس كالنحر
في الطير فلو اف الطير يعلم ما في اجواؼ النحر مابقي منها شيء اال اكلتػه ك لػو اف
الناس علموا ما في اجوافام انام تحبونا اهر البيت الكلوكم بالتنتهم ك لنحلوكم
في التر ك العلنية رنم ا﵀ عبدا منام كاف علي كاليتنا ك عن نبيب بػن بشػر قػاؿ
قػاؿ ابوعبدا﵀

سمعت ابي يقوؿ ال كا﵀ ما علي كجه االرض شيء انػب الػي

من التقية يا نبيب انه من كانت له تقية رفعه ا﵀ يا نبيب من لمتان له تقية ك عه
ا﵀ يا نبيب اف الناس انما هم في هدنة فلو قد كاف ذلك كاف هذا كعنه

في قوله

تعالي ك التتتوي الحتنة ك ال التيئة قاؿ الحتنة التقية ك التػيئة االذاعػة ك عػن
ابيعمر الاناني عن ابيعبدا﵀

قاؿ يا اباعمر ابي ا﵀ افيعبػد اال سػرا ابػي ا﵀

عزكجر لنا ك لام في دينه اال التقية ك عن محمد بن متلم عن ابيعبػدا﵀
ك لما تقارب هذا االمر كاف اشد للتقيػة ك فػي رسػالة ابيعبػدا﵀

قػاؿ

الػي اصػحابه

عليام بمجاملة اهر الباطر تحملوا الضيم منهم ك اياكم ك مماظتهم دينوا فيما بينام
ك بينهم اذا انتم جالتتموهم ك خالطتموهم ك نازعتموهم الالـ بالتقية التي امركم
ا﵀ اف تأخذكا بها فيما بينام ك بينهم ك قاؿ ابوعبدا﵀

الم من علوي الي اف قاؿ

ك الم من مجاهد يجاهد اعداء ا﵀ عزكجر في دكلة الباطر بالتقية ك في دكلة الحق
بالتيف ك عن الحتين بن خالد عن الر ا
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قاؿ ال دين لمن ال كرع له ك ال ايمػاف

لمن ال تقية له ك اف اكرمام عند ا﵀ اعملام بالتقية قير يا ابن رسػوؿا﵀ الػي متػي
قاؿ الي قياـ القائم فمن ترؾ التقيػة قبػر خػركج قائمنػا فلػيس منػا ك عػن علػي بػن
محمد

لو قلت اف تارؾ التقية كتارؾ الصلوة لانت صادقا ك عنػه

قاؿ قػاؿ الصادؽ

عػن ابائػه

ليس منا من لم يلزـ التقية ك يصوننا عن سحلة الرعية ك عن جابر

عػػن ابػػيعبػػدا﵀

اجعػػر بيننػػا ك بيػػنهم سػػدا

فمااسػػطاعوا اف يظهػػركق ك

مااستطاعوا له نقبا قاؿ هو التقية ك عن المحضر قاؿ سػألت الصػادؽ

عػن قولػه

اجعر بينام ك بينهم ردما قاؿ التقية فمااسطاعوا اف يظهركق ك مااستطاعوا له
نقبا قاؿ اذا عملت بالتقية لميقدركا لك علي نيل ة ك هو الحصن الحصػين ك صػار
بينك ك بين اعداء ا﵀ سد اليتتطيعوف له نقبا قاؿ ك سألته عن قوله فاذا جػاء كعػد
ربي جعله دكاء قاؿ رف التقية عند الاشف فػانتقم مػن اعػداء ا﵀ ك عنػه

ك

التلقوا بايديام الي التهلاة قاؿ هذا في التقية ك في المحاسػن بتػندق عػن ثابػت
مولي اؿجرير قاؿ سمعت اباعبدا﵀

كظم الػيظ عن العػدك فػي دكالتهػم تقيػة

نزـ لمن اخذ بها ك تحرز من التعرض للبلء في الدنيا ك عن الحتن العتاري
في تحتيرق قوله تعالي ك عملوا الصالحات قاؿ قضوا الحراي

كلها بعد التونيد

ك اعتقاد النبوة ك االمامػة قػاؿ ك اعظمهػا فر ػاف قضػاء نقػوؽ االخػواف فػي ا﵀ ك
استعماؿ التقية من اعداء ا﵀ قاؿ ك قػاؿ رسوؿا﵀
جتد ال رأس له ك قاؿ ك قػاؿ اميرالمػ منين

مثر م من ال تقيػة لػه كمثػر

التقيػة مػن افضػر اعمػاؿ المػ من

يصوف بها نحته ك اخوانه عن الحاجرين ك قاؿ قػاؿ الحتن بػن علػي

اف التقيػة

يصل ا﵀ بها امة لصانبها مثر ثواب اعمالهم فاف تركها اهلك امة تاركها شريك من
اهلاهم ك قاؿ قػاؿ الحتين بن علي
قػاؿ علي بن الحتين

لوال التقية ماعرؼ كلينا من عػدكنا ك قػاؿ

يػحر ا﵀ للمػ من كػر ذنػب ك يطهػرق منػه فػي الػدنيا ك
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انخرة ماخل ذنبين ترؾ التقيػة ك تضػيي نقػوؽ االخػواف ك قػاؿ قػػاؿ محمػد بػن
علي

اشرؼ اخلؽ االئمة ك الحا لين من شيعتنا استعماؿ التقية ك اخذ النحس

بحقوؽ االخواف قاؿ ك قير لعلي بن محمد

من اكمر الناس قاؿ اعملهم بالتقية ك

اقضاهم لحقوؽ اخوانه الي اف قاؿ في قوله تعالي ك الهاػم الػه كانػد ال الػه اال هػو
الرنمن الرنيم قاؿ الرنيم بعبادق الم منين من شيعة اؿمحمد كس لهم في التقية
يجاهركف باظهار مواالة اكلياء ا﵀ ك معاداة اعدائه اذا قدركا ك يتركف بها اذا عجػزكا
ثم قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

ك لو شاء لحرـ عليام التقية ك امركم بالصبر علي ما ينالام

من اعدائام عند اظهاركم الحق اال فاعظم فراي

ا﵀ عليام بعد فػرض مواالتنػا ك

معاداة اعدائام استعماؿ التقية علي انحتام ك اموالام ك معػارفام ك قضػاء نقػوؽ
اخوانام ك اف ا﵀ يػحر كر ذنب بعد ذلك ك اليتتقصي ك امػا هػذاف فقػر مػن ينجػو
منهما اال بعد مس عذاب شػديد اال افياػوف لهػم مظػالم علػي النواصػب ك الاحػار
فياوف عقاب هذين علي اكلئك الاحار ك النواصب قصاصا بما لام عليه من الحقوؽ
ك ما لهم اليام من الظلم فاتقوا ا﵀ ك التتعر وا لمقت ا﵀ بترؾ التقية ك التقصير فػي
اخوانام الم منين الي غير ذلك من االخبار ك هػي كثيػرة لمػن جػاس خػلؿ الػديار
فتبين ك ظهر لمن نظر ك ابصر اف التقية ك مداراة اعداء ا﵀ من اعظم الحػراي

ك يجػب

مراعاتها ك معرفة ندكدها نتي التتقط عن الم من في محلها ك اليتتعملها فػي غيػر
محلها اذ كما اف استعمالها في محلها نحظ لػدين ا﵀ اسػتعمالها فػي غيػر محلهػا اطحػاء
لنور ا﵀ نعوذ با﵀.

فص ::اعلم انا قد شرننا في ساير كتبنا اف جمي امور الدين امػراف امػا معرفػة

ذكات ك اما معرفة اقوالهم ك افعالهم ك العمر بهػا ك االمتثػاؿ لهػا ايتتا معرفػة
الذكات فهي معرفة ا﵀ ك معرفػة رسػوله ك معرفػة نججػه
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ك معرفػة اكليػائهم ك

معرفة اعدائهم ك ايتتا معرفةالصحات اي معرفة اقوالهم ك افعالهم ك العمر بها
فهػػي علػػم اخبػػارهم ك اثػػارهم ك سػػننهم ك االمتثػػاؿ الكامػػرهم ك نػػواهيهم فمعرفػػة
الذكات هي اصر الدين ك معرفة الصػحات هػي فرعػه ك تاػاليف اليخلػو امػا تتعلػق
بػػاداء نقػػوؽ ا﵀ جرجللػػه ك المعاملػػة معػػه ك امػػا تتعلػػق بػػاداء نقػػوؽ الرسػػوؿ ك
الحجج

ك المعاملة معهم ك اما تتعلق باداء نقوؽ االكليػاء ك االعػداء ك امػا تتعلػق

باداء نقوؽ النحس ك امػا تتعلػق بالتػمويات ك امػا تتعلػق بالحيوانػات ك امػا تتعلػق
بالنباتات ك اما تتعلق بالجمادات ك الشك اف اشرؼ ذلك ك افضلها بعد اداء نقوؽ
ا﵀ ك نقوؽ رسوله ك نججه
من الحراي

اداء نقوؽ الموالين ك المعادين ك اليعادله شيء

ك الحضائر بر البواقي بالنتبة الي هذا فرع اال قلير منها م انها ادنػي

رتبة منه ك لذلك قاؿ االماـ

اعظمها فر اف قضػاء نقػوؽ االخػواف فػي ا﵀ ك

استعماؿ التقية من اعداء ا﵀ عزكجر اما قضاء نقوؽ االخواف فظاهر في الجملة ك
لتنا بصدد بيانه هيهنا.
ك اما استعماؿ التقية فاعلم اف العداء ا﵀ نقين نقا عند غلبة الحق علي الباطر
ك نقا عند غلبة الباطر علي الحق ايتتا عند غلبة الحق علي الباطر فحقهػم
الذي يجب اداؤق افناؤهم عن جديد االرض ك تطهير البلد من لوثهم ك ارانة العبػاد
من شرهم ك ايتتا عند غلبة الباطر علي الحق فالواجب علي كر نػاؿ افنػاء
باطلهم اف لميمان افناء ذكاتهم ك معني افناء باطلهم اف تعمػر عمػل ك تػدبر تػدبيرا
اليظهر معه خبث بػاطنهم ك نجاسػة سػرايرهم االتػري انػه اذا كػاف بجنبػك كنيػف
فينبػي اف تتعي في طمه اف امان ك اف لميمان ينبػي اف تدبر تدبيرا اليخػرج معػه
نتنه ك عحونته فلو قمت ك ادخلت فيه خشػبة ك سػطت ه ك قلبتػه ظهػرا لػبطن زاد نتنػه ك
ا ر بمجاكريه ك افتد امزجتهم فاما طم البئر ك اما ردمها ك امػا تػطيتهػا ك ال اقػر مػن
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ترؾ اثارة ما فيها ك كذلك اف تلك االبداف الخبيثة الملعونة هي اكعية كحر ك فتوؽ ك
ا رار بالم منين ك ظلم ك اذي ك اطحاء للحق ك كر منار فيجب اكال طمهػا اف اماػن
ك افناؤهػػا ك تتػػويتها مػ سػػط االرض ك اف لميماػػن فيجػػب ردمهػػا اف اماػػن ك اال
فتػطيتها بشيء ك اف لميمان شيء من ذلك فل اقر من تػرؾ اثػارة مػا فيهػا فيتخػبط
االدمػة ك المراد بردمها اف تتلك معهم سلوكا تتد به افواههم اليحتحونها فيحتػدكا
بنتنها امرؾ ك امر اخوانك الم منين ك يهلاػونام ك ذلػك بػاف تتبػ ر ػاهم ك تتػير
بتيرتهم نتي انه ركي عن ابيعبدا﵀

كمػا يظهػر مػن خبػر قػاؿ تنظػركف الػي

ائمتام الذين تقتدكف بهم فتصنعوف ما يصنعوف فوا﵀ انهػم ليعػودكف مر ػاهم ك
يشهد كف جنائزهم ك يقيموف الشهادة لهم ك عليهم ك ي دكف االمانة اليهم ك قاؿ
عليام بالصلوة في المتاجد ك نتن الجوار للناس ك اقامة الشهادة ك نضور الجنايز
انه البد لام من الناس اف اندا اليتتػني عن الناس نيوته ك الناس البػد لبعضػهم
من بع

ك قاؿ اميرالم منين

ليجتم ف ي قلبك االفتقار الي النػاس ك االسػتػناء

عنهم ياوف افتقارؾ اليهم في لين كلمك ك نتن سيرتك ك ياوف استػناؤؾ عنهم
في نزاهة عر ك ك بقاء عزؾ ك قاؿ

خالطوا الناس مخالطة اف مػتم معهػا باػوا

عليام ك اف غبتم ننوا اليام الي غير ذلك من االخبار فحتن العشرة ردـ افواههم ك
اليخرج نتن خبث سرايرهم المتتم قوله تعالي التتبوا الذين يدعوف مػن دكف
ا﵀ فيتبوا ا﵀ عدكا بػير علم ك قاؿ ادف بالتي هي انتن التيئة فالتيئة خبثهم
الباطن ك التي هي انتن التقية ك كذلك ك يدرءكف بالحتنة التيئة فالحتنة هي
التقية ك من التيئة سيئة باطنهم ك سوء سريرتهم فانت تردـ ثلمتهم بحتن سػلوكك
ك اما عدـ اثارتها فبأف التتعرض لهم فاف لمتوافق لمتخالف فتهيج غضبهم فياحركف
با﵀ جهرة ك يتبوف ا﵀ ك رسوله ك نججه ك اكلياءق ك يتعوف في اهلكهم فهػذا هػو
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سر كجوب التقية ك افضليته من ساير االعماؿ.
ك اعلم اف بالتقية تححظ نرمة ا﵀ ك عرض رسولك ك نججك ك اعراض اخوانػك
ك عر ك ك نرمة دين ا﵀ ك تاوف من المجاهدين في ردـ ثلمتهم ك فػي نحػي الباطػر ك
اطحاء نائرة الاحر فهي نقيقة اند الجهادين ك باالذاعة تنهك نرمة ا﵀ ك نرمة رسػوله
ك نججه ك تنهك نرمة اخوانك ك تهتك ستر عر ك ك تشي الباطػر ك الاحػر فػي ديػن
ا﵀ ك تاوف بذلك اند التاعيين في اطحاء نور ا﵀ ك ازهاؽ دين ا﵀ فاختر لنحتك مػا يحلػو
ك اي شيء انتن من التقية فيها مر اة الػرب ك سػركر الرسػوؿ ك مػودة الحجػج

ك

نحظ االخواف ك نحظ النحس ك االهر ك الماؿ ك الولد ك رف الحوائج ك نصرتهم لػك فػي
النوائب فأي شيء اقر منها لعين الم من ك اي منحعة في الدين ك الدنيا ابلع منها.

فصا ::ك البد مػن معرفػة محلهػا فقػد يتتمتػك بهػا اهػر طمػ نطػاـ الػدنيا

فيوافقوف الظلمة ك الحتقة ك المنافقين ك يصدقوف باطلهم ك يقتحوف اثرهم ك يتبعػوف
مر اتهم لجلب المناف ك نذرا من ػرر عػدـ كصػوؿ المنػاف الػيهم ك ذلػك غيػر
جايز لهم البتة ك ه الء شركاء اكلئك الظلمة في ظلمهم ك يعدكف من اعػوانهم ك مػن
التاعين في اطحاء نور دين ا﵀ ك لو بنوا جمي الم منين علي ذلك في جمي الموارد
لماقاـ للدين عمود ك لمااخضر له عود ك اًَا محر التقية كأف ياوف دكلة غالبة
باطلة يدينوف بينهم بالباطر ك ياوف الم من في اهلها مػلوبا مقهػورا اذا اخػرج يػدق
لم ياد يراها ك لو ابرز نقه لماانج فيهم ك ماقدر علي اقامته بر يهلك فيهػا نحتػه ك
ماله فهنالك معذكر اف يجاملهم ك يعاشرهم بالمعركؼ بينهم علػي مػا سػمعت ك امػا
اذا كاف بناء قوـ علي الحق ك دينهم ك شرعهم هو الحق ك فيهم بع

الحتقة يعصػوف

ا﵀ في ذلك الدين الحق ك عملهم منار عند اهر ذلك الدين فيعرفوف بالحتق فليس
هنالك محر التقية بر هنالك محر االمر بالمعركؼ ك النهػي عػن المناػر بػالقوؿ اف
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ظن التاثير ك اال فاالناار بالقلب ك هجرهم ما اسػتطاع اللهػم اال اف ياػوف بحيػث اذا
لم يوافقهم اك يصدقهم قتلوق اك ربوق اك هتاوا عر ه اك سلبوق ماله فذلك معحو لػه
ك هنالك ايضا محر التقية ك له اف يظهر من الموافقة بقدر اف يدف من نحته ػررهم
ال ازيد فاف كانوا ياتحوف منه باتم الحق كتم ك اف كاف الياتحػوف بػذلك ك يطلبػوف
م نه الموافقة فيظهر الموافقة بقدر ما يدف الضػرر عػن نحتػه ك اخوانػه ك امػا اظهػار
موافقة الحتقة لجلب المناف اك لخوؼ عدـ كصوؿ المناف منهم فذلك نراـ محرـ
البتة ك فاعلها فاسق مثلهم ك ياشف من ذلك قولػه تعػالي فمػن ا ػطر غيػر بػاغ ك
العاد فل اثم عليه ك قوله تعالي اال من اكرق ك قلبه مطمئن بااليمػاف ك مػا ركاق
زرارة عن ابيجعحر

التقية في كر ركرة ك صانبها اعلم بها نين تنػزؿ بػه ك

عن زرارة ايضا ك جماعة قالوا سمعنا اباجعحر

يقوؿ التقية في كر شػيء يضػطر

اليه ابن ادـ فقػد انلػه ا﵀ لػه انتهػي ك يظهػر مػن هػذين الخبػرين اف معرفػة محػر
اال طرار موكوؿ اليه فاينما يضطر االنتاف ك اليجد لنجػاة نحتػه اك مالػه اك عر ػه
بدا اال اف يرتاب المحذكر ارتابه منارا له في القلب ك ي يػد ذلػك مػا ركي اف ا﵀
سبحانه امر ك نهي فمن كاف له عذر عذرق ا﵀ ك ما ركي ما من شيء نرمه ا﵀ اال ك
قد انله لمن ا طر اليه ك ما ركي من المرفوعات عن هذق االمػة ك منػه مػا اكرهػوا
اليه ك ما ا طركا اليه ك ما اليطيقوف ك هذق االخبار موافقة للاتاب ك لمتلم ال رر
ك ال رار فمهما ا طر االنتاف الي شيء يأتي به كلان ليس مػن اال ػطرار طلػب
المناف ك خوؼ عدـ كصولها فتنبه ك عن متعدة بن صدقة عػن ابيعبػدا﵀

فػي

نديث اف الم من اذا اظهر االيماف ثم ظهر منه ما يدؿ علي نقضه خرج مما كصف
ك اظهر ك كاف له ناقضا اال اف يدعي انه انما عمر ذلك تقية ك م ذلك ينظر فيه فػاف
كاف ليس مما يمان اف تاوف التقية في مثله لم يقبر منه ذلك الف للتقية موا
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من

ازالها عن موا عها لم تتتقم له ك تحتير مػا يتقػي مثػر اف ياػوف قػوـ سػوء ظػاهر
نامهم ك فعلهم علي غيرنام الحق ك فعله فار شي ء يعمر الم من بينهم لمااف
التقية مما الي دي الي الحتاد في الػدين فانػه جػايز انتهػي ك اف مػا ذكػرق
موا

انػد

التقية ك تمثير لل طرار ك اما ما ي دي الي الحتػاد فػي الػدين كقتػر امػاـ اك

م من اك ك

بدعة اك تشييد مباني كحر ك امثػاؿ ذلػك فػاف ذلػك غيرجػايز ك التقيػة

لححظ الدين ك اهله فما يحتد الدين ك يهلك اهر الدين فليس من التقية ك ي يد ذلػك
ما ركاق في الوسائر بتندق الي محمد بػن متػلم عػن ابيجعحػر

قػاؿ انمػا جعػر

التقية ليحقن بها الدـ فاذا بلع الدـ فليس تقية ك اما ما ركي عن ابيعمػر االعجمػي
عن ابيعبدا﵀

في نديث انه قاؿ ال دين لمن ال تقية له ك التقية في كر شيء اال

في النبيذ ك المت علي الخحين فلعله كاف يمان االعتػذار بضػرر النبيػذ بمزاجػه ك
كاف له محي

عن شربه ك كانوا اليتتوجبوف المت علػي الخحػين ك ماكػاف ينػافي

ر اهم نزع الخف اك هو مخصوص باشػخاص اك عصػر كمػا ركي عػن زرارة قػاؿ
قلت له في مت الخحين تقية فقاؿ ثلثة الاتقي فيهن انػدا شػرب المتػار ك متػ
الخحين ك متعػة الحػج قػاؿ زرارة ك لميقػر الواجػب علػيام اف التتقػوا فػيهن انػدا
بالجملة اذا ا طر االنتاف الي اي شيء كاف مما اليوجب الحتػاد فػي الػدين يجػوز
التقية فيه ك ي يد ذلك ما قاؿ ابوالحتن موسي
فػػاالف صػػرت الػػي اميػػة

لاميت بن زيد انت الذي تقوؿ:
ك االمػػػور لهػػػا مصػػػاير

قاؿ قلت ذاؾ كا﵀ مارجعت عن ايماني ك اني لام لمػواؿ ك لعػدككم لقػاؿ ك لانػي
قلته علي التقية فقاؿ اما لئن قلت ذلك اف التقية تجوز في شرب الخمر انتهي.
ك اما التقية باظهار كلمة الاحر كتب االنبياء ك االئمة

ك البراءة مػنهم فقػد

كرد فيها اخبار متعار ػة بحتػب الظػاهر فمنهػا مػا ركي عػن هشػاـ بػن سػالم عػن
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ابيعبدا﵀

قاؿ اف مثر ابيطالب مثر اصحاب الاهف اسر كا االيماف ك اظهركا

الشرؾ فاتاهم ا﵀ اجرهم مرتين ك عن متعدة بن صدقة قاؿ قلت اف النػاس يػرككف
اف عليا قاؿ علي منبر الاوفة ايها الناس انام ستدعوف الي سب ي فتب وني ثم تػدعوف
الي البراءة مني فلتبرأكا مني فقاؿ ما اكثر ما ياذب الناس علػي علػي

ثػم قػاؿ

انما قاؿ انام ستدعوف الي سب ي فتب وني ثم تدعوف الي البراءة منػي ك انػي لعلػي
دين محمد

ك لميقر ك التبرأكا مني فقاؿ له التائر ارايت اف اختػار القتػر دكف

البراءة فقاؿ كا﵀ ما ذلك عليه ك ما له اال ما مضي عليه عمار بن ياسر نيػث اكرهػه
اهر ماة ك قلبه مطمئن بااليماف فانزؿ ا﵀ عزكجر فيه اال من اكرق ك قلبه مطمئن
بااليماف فقاؿ له النبي

عندها يا عمار اف عػادكا فعػد فقػد انػزؿ ا﵀ عػذرؾ ك

امرؾ اف تعود اف عػادكا انتهػي ك قػد ركي ركايػات اخػر بػالنهي عػن البػراءة ك مػد
الرقاب للقتر ك يظهر منها ايضا التقية ك لعر العامة ك عوا هذا الخبر بعد ما علمػوا اف
معوية يأخذهم بالبراءة اك يقتلػوف فػارادكا نيلػة نتػي اليبػرأكا اف اخػذكا فيقتلػوا ك
يتتأصلوا فو عوا ذلك الخبر ك اشاعوق نتي الجأكا اؿمحمد

الي التقية فيه كما

ركي بار بن متلم المجهوؿ عن محمد بن ميموف العامي عن جعحر بن محمػد عػن
ابيه عن جدق قاؿ قاؿ اميرالم منين

ستدعوف الػي سػبي فتػبوني ك تػدعوف الػي

البراءة مني فمدكا الرقاب فاني علي الحطرة ك انػت تعلػم اف هػذا الخبػر لػيس بخبػر
يحدث بها التني ك محمد بن ميموف عامي ك لذلك سمي االماـ تصريحا فهذا الخبػر
ايضا ي يد التقية ك كذا خبر متعدة اف الناس يرككف ك تاذيب االماـ

له ك امػا مػا

ركي عن اسماعير بن علي الدعبلي عن علي بن علي اخي دعبر بن علي الخزاعػي
عن الر ا

عن ابيه عن ابائه عن علي بن ابيطالب انه قاؿ انام ستعر وف علػي

سػبي فػاف خحػتم علػػي انحتػام فتػبوني اال ك اناػم ستعر ػػوف علػي البػراءة منػػي
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فلتحعلوا فاني علي الحطرة فاسمعير ك علي كلهما مجهػوالف ك ي يػد اف الحػديث
مو ػػوع مػػا ركي مػػن االنتجػػاج ك مػػن تحتيرالعتػػاري
اليوناني اف اميرالم منين

فػػي نػػديث الطبيػػب

قاؿ له ك امرؾ اف تصوف دينك ك علمنا الذي اكدعنػاؾ

فلتبد علومنػا لمػن يقابلهػا بالعنػاد ك التحػش سػرنا الػي مػن يشػن علينػا ك امػرؾ
افتتتعمر التقية في دينك فاف ا﵀ يقوؿ اليتخذ الم منوف الاػافرين اكليػاء مػن
دكف الم منين ك من يحعر ذلك فليس من ا﵀ في شي ء اال اف تتقوا منهم تقاة ك قد
اذنت لام في تحضير اعدائنا اف الجأؾ الخوؼ اليه ك في اظهار البػراءة اف نملػك
الوجر عليه ك في ترؾ الصلوات الماتوبات اف خشيت علي نشاشة نحتك انفات
ك العاهات فاف تحضػيلك اعػداءنا عنػد خوفػك اليػنحعهم ك اليضػرنا ك اف اظهػارؾ
براءتك منا عند تقيتك اليقدح فينا ك الينقصنا ك لئن تبرأ منا سػاعة بلتػانك ك انػت
مواؿ لنا بجنانك لتبقي علي نحتك ركنها التي بها قوامها ك مالها الذي به قيامهػا ك
جاهها الذ ي به تمتاها ك تصوف من عرؼ بذلك من اكليائنػا ك اخواننػا فػاف ذلػك
افضر من اف تتعرض للهلؾ ك تنقط بػه عػن عمػر فػي الػدين ك صػلح اخوانػك
الم منين ك اياؾ ثم اياؾ اف تترؾ التقية التي امرتك بها فانك شػائط بػدمك ك دمػاء
اخوانك معرض لنعمتك ك نعمتهم للزكاؿ مذؿ لهم في ايدي اع داء ديػن ا﵀ ك قػد
امرؾ ا﵀ باعزازهم فانك اف خالحت كصيتي كاف ررؾ علػي اخوانػك ك نحتػك
اشػػد مػػن ػػرر الناصػػب لنػػا الاػػافر بنػػا انتهػػي ك عػػن ابيباػػر الحضػػرمي عػػن
ابيعبدا﵀

في نديث انه قير له مد الرقاب انب اليك اـ البػراءة مػن علػي

فقاؿ الرخصة انب الي اماسمعت قوؿ ا﵀ عزكجر في عمار اال من اكرق ك قلبػه
مطمئن بااليماف ك عن عبدا﵀ بن عجلف عن ابيعبدا﵀

قاؿ سػألته فقلػت لػه

اف الضحاؾ قد ظهر بالاوفة ك يوشك اف ندعا الي البراءة من علي
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فايف نصػن

قاؿ فابرأ منه قلت ايهما انب اليك قاؿ اف تمضوا علي ما مضي عليه عمار بن ياسػر
ا خذ بماة فقالوا له ابرأ من رسوؿا﵀ فبرأ منه فانزؿ ا﵀ عزكجػر عػذرق اال مػن
اكرق ك قلبه مطمئن بااليماف ك عن عبدا﵀ بن يحيي عن ابيعبػدا﵀

انػه ذكػر

اصحاب الاهف فقاؿ لو كلحام قومام ما كلحهم قومهم فقير له ك ما كلحهم قومهم
فقاؿ كلحوهم الشرؾ با﵀ العظيم فاظهركا لهم الشرؾ ك اسر كا االيماف نتي جاءهم
الحرج ك في ركاية انهم كانوا يشدكف الزنانير ك يشهدكف االعياد فاتاهم ا﵀ اجرهم
مرتين ك في ركاية كانوا علي اجهار الاحر اعظم اجػرا مػنهم علػي اسػرار االيمػاف
انتهي ك كذلك كاف تقية ابيطالب

كاف يتػر االيمػاف ك يظهػر الشػرؾ فاتػاق ا﵀

اجرق مرتين ك ماخرج من الدنيا نتػي اتتػه البشػارة مػن ا﵀ بالجنػة ك كػذلك مػ من
اؿفرعوف ياتم ايمانه بالجملة اخبار الرخصة اخبػار موافقػة للاتػاب ك سػاير اخبػار
التقية ك االصوؿ المجم عليها ك العقػر التػليم ك اخبػار االمػر بمػد الرقػاب مخالحػة
للاتاب ك ساير اخبار التقيػة ك االصػوؿ فالرجحػاف الخبػار الرخصػة اعاذنػا ا﵀ مػن
الوقوع في تلك البلية ك اال طرار الي مثر تلك التقية.
ك علي ما عرفت يجوز التقية في الحتػوي اذا ا ػطر االنتػاف اليػه ك عليهػا بنػاء
اؿمحمد

ك يدؿ علي الرخصة خصوصا ما ركاق في الوسائر عن ابػاف بػن تػلػب

قاؿ قلت البيعبدا﵀

اني اقعد فػي المتػجد فيتػألوني فػاف لماجػبهم لميقبلػوا

مني ك اكرق اف اجيبهم بقولام ك ما جاء عنام فقاؿ لي انظر ما علمت انه من قػولهم
فاخبرهم بذلك ك عن معاذ بن متلم في نديث انه قػاؿ البيعبػدا﵀

انػي اقعػد

في المتجد فيجي الرجر فيتألني عن الشيء فاذا عرفته بالخلؼ لام اخبرته بمػا
يحعلوف ك يجي الرجػر اعرفػه بمػودتام فػاخبرق بمػا جػاء عػنام ك يجيػ الرجػر
الاعرفه ك الادري من هو فاقوؿ جػاء عػن فػلف كػذا ك جػاء عػن فػلف كػذا فادخػر
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قولام فيما بين ذلك قاؿ فقاؿ لي اصػن كػذا فػاني كػذا اصػن الػي غيػر ذلػك مػن
االخبار بر ينبػي ستر الحق عن االعداء ك اف لميان في اخبارهم محتػدة ظاهريػة ك
ذلك اف االعماؿ جواذب االمداد ك التنة االستمداد فاالعماؿ الحقة جػواذب امػداد
البقاء ك العافية ك الخير ك النعمة ك الثركة ك صلح الػدنيا ك االعمػاؿ الباطلػة جػواذب
امداد الحناء ك البلء ك الشر ك الشقاء ك الحقر ك ما يشاكلها فاذا عمر االنتاف باالعمػاؿ
الحقة تنحعه في دار الدنيا ك ينػاؿ بهػا ثػواب الػدنيا فػاف ا﵀ جػركعز لميػأمر النػاس
باالعمػػاؿ الصػػالحة اال ك كػػاف فيهػػا صػػلح الػػدنيا ك انخػػرة فلػػو اجمػ النػػاس علػػي
االعماؿ الصالحة لصل بها كا﵀ دنياهم ك عمر بها بلدهم ك زاد بها بركػاتهم ك طػاؿ
بها اعمارهم ك اف لمتان ﵀ عزكجر المتتم ما ركي عن النبي

من ترؾ الخمر

لػير ا﵀ سقاق ا﵀ من الرنيق المختوـ قير فيتركه لػير ا﵀ قاؿ نعم كا﵀ صيانة لنحته
فيشارق ا﵀ علي ذلك الي غير ذلك من االخبار ك كػر ذي متػاة يعػرؼ مػن هػذق
ا لشريعة المقدسة اف فيها صلح الدين ك الدنيا ك انخرة بالبداهػة ك االعمػاؿ التػيئة
تضر باالبداف ك االمواؿ ك تحتد العباد ك تخرب البلد ك تػذر الػديار بلقػ بالبداهػة
فعلي ذلك عدـ اخبارؾ اعداء ا﵀ بالحق الذي فيه صلح العباد ك البلد انتن نتػي
يعملوا بباطلهم ك ينقر وا سريعا ك يهلاوا عاجل ك يحتد ديارهم ك يخترـ اعمػارهم
فهذا جهاد نا ر من الم من العػداء ا﵀ قػاؿ الصػادؽ

نحػس المهمػوـ لظلمنػا

تتبي ك همه لنا عبادة ك كتماف سرنا جهاد في سػبير ا﵀ ك مػا ذكرنػاق معنػي بػدي
للخبر فاغتنمه ك جمي الحق سرهم ك التر ما يخحي عن الػير ك يشهد بػذلك مػا ركاق
في الوسائر بتندق عن خلف بن نماد الاوفي في نػديث سػأؿ اباالحتػن موسػي
بن جعحر

بمني عن الحرؽ بين دـ الحي

ك العذرة قاؿ فالتحت يمينا ك شماال في

الحتطاط مخافة اف يتم كلمه اند قاؿ فنهد الي فقاؿ يا خلف سر ا﵀ فلتذيعوق ك
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التعل موا هذا الخل ق اصوؿ دين ا﵀ بر ار وا لهم ما ر ي ا﵀ لهػم مػن ػلؿ ثػم
عل مه الحرؽ الي اخر الحديث فتبين اف جمي الشرع الحق سر عن االعداء ك الينبػي
اخبارهم ك ينبػي تركهم علي للهم نتي ياوف ذلك اسرع في فنائهم ك بوارهم ك
السيما اذا استونشوا من سماع الحق ك رموؾ بالباطػر ك سػلقوؾ بالتػنتهم ك سػطوا
عليك بايديهم فذركهم ك للهم نتي يموتوا علي كحرهم.
بقػػي شػػيءيجب التنبيػػه عليػػه ك هػػو اف التقيػػة فػػي كتمػػاف سػػر اؿمحمػػد
التنحصر في االعداء بر ربما ينبػي التقيػة عػن المػدعين للمػواالة غيػر المتحملػين
لبع

الحضائر ك المقامات بر المنارين لما خػ

ا﵀ اؿمحمػد

مػن انيػات ك

العلمات ك الدرجات الذين ظهػركا فػي هػذق االكقػات ك لهػم الػلبػة علػي العبػاد ك
االستيلء علي البلد قد بدت البػضاء من افواههم ك ما تخحي صػدكرهم اكبػر قػد
سموا انحتهم موالين ك هم يناركف فضايلهم كالمعادين ك يرموف المقرين بالاحر ك
الضلؿ ك يشهر كف ذلػك بػين الجهػاؿ نتػي صػرفوا النػاس عػن فطػرهم ك ردكهػم
قهقري الي فهرهم فحملػوهم علػي بػػ

المػوالين ك زادكا بػضػا بػر فػي قلػوبهم

مرض فزادهم ا﵀ مر ا فينبػي لمن ابتلي بهم من الم منين التقيػة عػنهم فػي ذكػر
الحضائر الخحية التي لمتبلع ركرة الشيعة ك اجماعهم اك قبولهم فػانهم اليتحملػوف
ك ياحركف المقر بها من غير جرـ ك عندهم دليلها بر كذبوا بما لميحيطػوا بعلمػه ك
لمايأتهم تاكيله فاف لهم الملك اليوـ ظاهرين فػي االرض ك قػد اؿ الػثػاء الػيهم فػي
الطػوؿ ك العػرض ك اهػر الحػػق قليلػوف ك فػي ايػديهم مػلوبػػوف ك الػي التقيػة عػػنهم
مضطركف ك التقية في كر شيء ا طر اليه ابػن ادـ كلاػن علػي مػا ذكرنػا فػي دفػ
الضرر ال جلػب المنحعػة ك عنػد الضػركرة ال عنػد التوهمػات الباطلػة ك يختلػف انػواؿ
االشخاص ك البلد ك االنادي ك الحضور ك صانبها اعلم بها اذا ا طر اليها.
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ك لمػػا بلػػع الاػػلـ الػػي هنػػا انػػب اف اذكػػر بع ػ
اؿمحمد

االخبػػار فػػي كتمػػاف اس ػرار

ك االناار ك النوؿ ك ال قوة اال با﵀ العلػي العظػيم فػا﵀ خيػر نافظػا ك هػو

ارنم الرانمين ك قد نحظني ا﵀ من شػرهم دائمػا ك ارجػو اف يقينػي مػن كيػدهم ابػدا
فاعنوف لذلك ايضا فصل.

فصا ::فػػي ذكػػر مػػا يتيتػػر مػػن اخبػػار اؿمحمػػد

فػػي مناػػري الحضػػائر ك

كاتميه ػا مػػن غيػػر تقيػػة فحػػي العػػوالم مػػن محاسػػن البرقػػي بتػػندق عػػن جػػابر عػػن
ابيجعحر

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

التاركوف كالية علػي

المناػركف لحضػله

المظاهركف اعداءق خارجوف عن االسلـ من مات منهم علي ذلك انتهي ك ال شػك
اف كتماف فضائلهم مظاهرة اعدائهم ك ترؾ لواليتهم كما يأتي ك فػي الاػافي بتػندق
عن محمد بن الحضير عن ابيالحتن

في قوله تعالي اـ يحتدكف الناس علػي

ما اتاهم ا﵀ من فضله قاؿ نحن المحتودكف ك قػد عقػد الالينػي فػي ذلػك بابػا ك
بتندق عن ابينمزة الثمالي قاؿ سمعت ابػاجعحر

يقػوؿ قػاؿ رسػوؿا﵀

اف

ا﵀ تبارؾ ك تعالي يقوؿ استاماؿ ن جتي علي االشقياء من امتك من ترؾ كالية علي
ك كالي اعداءق ك انار فضله ك فضر االكصياء من بعدق فاف فضلك فضلهم ك طاعتك
طاعتهم ك نقك نقهم ك معصيتك معصيتهم ك هم االئمة الهداة من بعدؾ جري فيهم
ركنك ك ركنك ما جري فيك من ربك ك هم عترتك من طينتك ك لحمك ك دمك ك
قد اجر ي ا﵀ فيهم سنتك ك سنة االنبياء قبلك ك هم خزاني علي علمي من بعدؾ نق
علي لقد اصطحيتهم ك انتجبتهم ك اخلصتهم ك ارتضيتهم ك نجا من انبهم ك كاالهم ك
سلم فضلهم ك لقد اتاني جبرئير باسمائهم ك اسماء ابائهم ك انبػائهم ك المتػلمين
لحضلهم ك بتندق عن اباف بن تػلب قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ قاؿ رسوؿا﵀

من اراد اف يحيي نيوتي ك يموت بميتتي ك يدخر جنة عدف التي غرسها ا﵀ ربػي
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بيدق فليتوؿ علي بن ابي طالب ك ليتوؿ كليه ك ليعاد عػدكق ك ليتػلم للكصػياء مػن
بعدق فانهم عترتي من لحمي ك دمي اعطاهم ا﵀ فهمي ك علمي الي ا﵀ اشػاو امػر
امتي المنارين لحضلهم القاطعين فيهم صلتي ك ايػم ا﵀ ليقػتلن ابنػي الانػالهم ا﵀
شحاعتي كبتندق عػن عبدالحميػد بػن ابيالػديلم عػن ابيعبػدا﵀

فػي نػديث

طوير يذكر فيه االكصياء الما ية الي اف قاؿ فلما بعث ا﵀ عزكجر محمدا

الي

اف قاؿثم انزؿ ا﵀ جرذكرق عليه اف اعلن فضر كصػيك فقػاؿ رب اف العػرب قػوـ
جحاة لميان فيهم كتاب ك لم يبعث اليهم نبي ك اليعرفوف فضر نبوات االنبياء ك ال
شرفهم ك الي منوف بي اف اخبرتهم بحضر اهر بيتي فقاؿ ا﵀ جرذكرق ك التحزف
عليهم

ك قر سلـ فتوؼ يعلموف فذكر من فضر كصيه ذكرا فوق النحاؽ في

قلوبهم فعلم رسوؿا﵀

ذلك ك ما يقولوف فقاؿ ا﵀ جرذكرق يا محمػد ك لقػد

نعلم انك يضيق صدرؾ بما يقولوف

فانهم الياذبونك كلان الظػالمين بايػات

ا﵀ يجحدكف لانهم يجحدكف بػير نجة لهم ك كاف رسولهم يتػألحهم ك يتػتعين
ببعضهم علي بع

ك اليزاؿ يخرج لهم شيئا بعد شي ء في فضر كصيه نتي نزلت

هذق التورة فانتج عليهم نين اعلم بموته ك نعيت اليه نحتػه فقػاؿ ا﵀ جػرذكرق
فاذا فرغت فانصب ك الي ربك فارغب يقوؿ فاذا فرغت فانصب علمك ك اعلن
كصيك فاعلمهم فضله علنية ثم ذكر فضائر كثيرة اعلنها النبي

في كصيه الي

اف قاؿ فلميزؿ يلقي فضر اهر بيتػه بػالالـ ك يبػين لهػم بػالقراف الحػديث ك عػن
ابيعبيدة الحذاء قاؿ سألت اباجعحر

عن االستطاعة ك قوؿ الناس الي اف قاؿ

ك القائم يأمرهم بالمعركؼ اذا قاـ ك ينهيهم عن المنار ك المنار من اناػر
فضر االماـ ك جحدق ك يحر لهم الطيبات اخذ العلم من اهلػه ك يحػرـ علػيهم
الخبائث ك الخبائث قوؿ من خالف ك يض عنهم اصرهم ك هي الذنوب التي
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كانوا فيها قبر معرفتهم فضر االماـ ك االغلؿ التي كانت عليهم ك االغػلؿ مػا
كانوا يقولوف مما لم ياونوا امركا به من ترؾ فضر االماـ فلما عرفػوا فضػر االمػاـ
ك

عنهم اصرهم ك االصر الذنب ك هي انصار الخبر ك فػي العػوالم مػن منتخػب

البصاير ك الخرايج بتندق عن جػابر قػاؿ قػػاؿ ابػوجعحر

قػػاؿ رسػوؿا﵀

اف

نديث اؿمحمد عظيم الي اف قاؿ ك انما الهالػك اف يحػدث انػدكم بالحػديث اك
بشي ء اليحتمله فيقوؿ كا﵀ ماكاف هذا ك االناار لحضائلهم هو الاحر ك عن محمػد
بػػن صػػدقة قػػاؿ سػػأؿ ابػػوذر الػحػػاري سػػلماف الحارسػػي
اميرالمػ منين بالنورانيػػة قػػاؿ يػػا جنػػدب فػػام
الحديث الي اف ذكر

يػػا باعبػػدا﵀ مػػا معرفػػة

بنػػا نتػػي نتػػأله عػػن ذلػػك ك سػػاؽ

لهما من فضائله قليل من كثير الي اف قاؿ

جندب قاال لبيك يا اميرالم منين صػلوات ا﵀ عليػك قػاؿ

يا سلماف ك يػا

مػن امػن بمػا قلػت ك

صدؽ بما بينت ك فتػرت ك شػرنت ك اك ػحت ك نػورت ك برهنػت فهػو مػ من
ممتحن امتحن ا﵀ قلبه لليماف ك شرح صدرق للسلـ ك هػو عػارؼ متتبصػر قػد
انتهي ك بلع ك كمر ك من شك ك عند ك جحد ك كقف ك تحير ك ارتاب فهو مقصػر ك
ناصػػب الػػي اف ذكػػر ايضػػا فضػػائر ثػػم قػػاؿ الويػػر كػػر الويػػر لمػػن اناػػر فضػػلنا ك
خصوصيتنا ك ما اعطانا ا﵀ ربنا الف من انار شيئا مما اعطانا ا﵀ فقد انار قػدرة ا﵀
عزكجر ك مشيته فينا ك من االختصاص بتندق عن اباف االنمر قاؿ قػاؿ الصادؽ
يا اباف كيف تنار الناس قوؿ اميرالم منين لما قاؿ لو شػئت لرفعػت رجلػي هػذق
فضربت بها صدر ابن ابي سحياف بالشاـ فناتػته عػن سػريرق ك اليناػركف تنػاكؿ
اصف كصي سليماف عرش بلقيس ك اتيانه سليماف به قبر اف يرتد اليه طرفه اليس
نبينا افضر االنبياء ك كصيه افضر االكصياء ا فلجعلوق كوصي سليماف نام ا﵀ بيننا
ك بين من جحد نقنا ك انار فضلنا ك من كنز الاراجاي عن جػابر بػن عبػدا﵀ فػي
﴿﴾181

نػػديث طويػػر قػػاؿ دخلػػت خلػػف اميرالمػ منين

الػػي المتػػجد فجعػػر يخطػػو

خطوات ك هو يقوؿ ال كا﵀ الفعلت كا﵀ الكاف ذلك ابدا فقلت يا موالي لمن تالم
ك لمن تخاطب ك ليس اري اندا فقاؿ يا جابر كشف لي عن برهوت فرأيت شيوبة
ك نبتر ك هما يعذباف في جوؼ تابوت في برهػوت فناديػاني يػا اميرالمػ منين يػا
اباالحتن يا اميرالم منين ردنا الي الدنيا نقر بحضلك ك نقر بالواليػة لػك فقلػت ال
كا﵀ الكاف ذلك ابدا ثػم قػرأ هػذق انيػة ك لػو ردكا لعػادكا لمػا نهػوا عنػه ك انهػم
لااذبوف يا جابر ك ما من اند خالف كصي نبي اال نشر اعمي يناب في عرصات
القيمة ك من تحتير الحرات عن ابيجعحر محمد بن علي

قاؿ قػاؿ ا﵀ تعالي فػي

كتابه ك اني لػحار لمن تاب ك امن ك عمر صالحا ثم اهتدي قاؿ كا﵀ لو انه تاب ك
امن ك عمر صالحا ك لم يهتد الي كاليتنا ك مودتنا ك يعرؼ فضلنا مػااغني عنػه ذلػك
شيئا ك من المجالس بتندق عن ابنعباس قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

الشػاؾ فػي فضػر

علي بن ابي طالب يحشر يوـ القيمة من قبرق ك في عنقه طوؽ مػن نػار فيػه ثلثمائػة
شعبة علي كر شعبة منها شيطاف يال في كجهه ك يتحر فيه ك عن ابنعباس قاؿ قػاؿ
رسوؿا﵀

من سرق افيحي ي نيوتي ك يموت ميتتي ك يدخر جنة عدف منزلي ك

يمتك قضيبا غرسه ربي عزكجر ثم قاؿ كن فااف فليتوؿ علي بن ابيطالب كليا ثم
االكصياء من كلدق فانهم عترتي خلقوا من طينتي الي ا﵀ اشػاو مػن اعػدائهم مػن
امتي المنارين لحضلهم القػاطعين فػيهم صػلتي ك ايػم ا﵀ ليقػتلن بعػدي الحتػين
الانالهم ا﵀ شحاعتي ك عن محمد بن علي بن ابيطالػب قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

مػن

سرق اف يحيي نيوتي ك يموت ميتتي ك يدخر جنة ربػي التػي كعػدني جنػة عػدف
منزلي قضيب من قضبانه غرسه ربي تبارؾ ك تعالي بيدق فقاؿ له كن فااف فليتوؿ
علي بن ابيطالب صلي ا﵀ عليه ك اله الي ا﵀ اشاو من امتي القاطعين صلتي كا﵀
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ليقػتلن ابنػي الانػالهم ا﵀ شػحاعتي ك مػن كامػر الزيػارة عػن سػعد االسػااؼ عػػن
ابيعبػػدا﵀
رسوؿا﵀

مثلػػه ك بتػػندق عػػن جػػابر عػػن محمػػد بػػن علػػي

قػػاؿ قػػػاؿ

من سر ق اف يحيي نيوتي ك يموت ميتتي ك يدخر جنتي جنػة عػدف

غرسها ربي بيدق فليتوؿ عليا ك يعرؼ فضله ك االكصياء من بعدق ك يتبرأ من عدكي
اعطاهم ا﵀ فهمي ك علمي هم عترتي من لحمي ك دمي اشاو اليك ربي عدكهم من
امتي المنارين لحضلهم القاطعين فيهم صلتي كا﵀ ليقتلن ابني ثم التنالهم شحاعتي
ك من بصائر الدرجات بتندق عن اباف بن تػلب عن ابيعبدا﵀
قػاؿ رسوؿا﵀

عن ابيه انػه قػاؿ

من اراد اف يحيي نيوتي ك يمػوت ميتتػي ك يػدخر جنػة عػدف

غرسه ربي فليتوؿ عليا ك يعاد عدكق ثم االكصياء من بعدق فػانهم ائمػة الهػدي مػن
بعدي اعطاهم ا﵀ فهمي ك علمي ك هم عترتي من لحمي ك دمي الي ا﵀ اشاو مػن
امتي المناري ن لحضلهم القاطعين فيهم صلتي ك ايم ا﵀ ليقتلن ابني يعنػي الحتػين
الانالهم ا﵀ شحاعتي ك من مشارؽاالنوار عن محمد بن سناف عن ابيعبدا﵀

قاؿ

نحن جنب ا﵀ ك نحن صحوة ا﵀ الي اف قاؿ فمن سم هذا الهدي فليتحقد فػي قلبػه
نبنا فاف كجد فيه البػ

لنا ك االناار ل حضلنا فقد ر عن سواء التبير النػا نجػة

المعبود ك ترجماف كنيه الخبر ك عن جابر بن يزيد الجعحي في نديث الخػيط عػن
زينالعابدين

بعد ذكر فضاير الي اف قاؿ ك نحن انلنػا عزكجػر هػذا المحػر ك

اصطحانا من بين عبادق ك جعلنا نجة في بلدق فمن انار شيئا ك ردق فقد رد علي ا﵀
جر اسمه ك كحر باياته ك انبيائه ك رسله يا جابر الخبر ك مػن منتخبالبصػائر بتػندق
عن ابنطريف قاؿ قلت البيجعحر

ما تقوؿ فيمن اخػذ عػنام علمػا فنتػيه قػاؿ

النجة عليه انما الحجة علي من سم منا نديثا فانارق اك بلػه فلمي من به ك كحػر
فاما النتياف فهو مو وع عنام ك في كنزالدقايق من تحتير علي بن ابػرهيم بتػندق
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عن ابينمزة الثمالي عن ابيجعحر

قاؿ يبعث ا﵀ يوـ القيمة قوما بػين ايػديهم

نور كالقباطي ثم يقوؿ له كن هباء منثورا ثم قػاؿ امػا كا﵀ يػا بػانمزة انهػم كػانوا
يصوموف ك يصلوف كلان كانوا اذا عرض لهم شيء من الحػراـ اخػذكق ك اذا ذكػر
لهم شيء من فضر اميرالم منين
عن ابيعبدا﵀

اناركق ك في المشارؽ عن المحضر بػن عمػر

انه قاؿ يا محضر اف العالم منا يعلم تقلب جناح الطير فػي الهػواء ك

من انار من ذلك شيئا فقدكحر با﵀ من فوؽ عرشه ك عن محمد بن سناف عن المحضر
عن ابيعبدا﵀

انه قاؿ يا محضر من زعم اف االماـ من اؿمحمد يعزب عنػه شػيء

من االمر المحتوـ يعني مما كتب القلم علي اللوح فقد كحر بما انزؿ علي محمد ك انا
لنشهد اعمالام ك اليخحي علينا شيء من امػركم ك اف اعمػالام لتعػرض علينػا ك مػن
كتاب انيات مرفوعا الي ابنعباس قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

اليعذب ا﵀ هذا الخلق اال

بذنوب العلماء الذين ياتموف الحق من فضر علي ك عترتػه اال ك انػه لميمػش فػوؽ
االرض بعد النبيين ك المرسلين افضر من شيعة علي ك محبيه الذين يظهركف امػرق ك
ينشركف فضله اكلئك تػشاهم الرنمة ك تتتػحر لهم الملئاة ك الوير كر الوير لمػن
ياتم فضائله ك ياتم امرق فما اصبرهم علػي النػار انتهػي الػي غيػر ذلػك مػن االخبػار
المتواترة اقتصرنا بما ذكرنا النها كانت في ابواب الاتب متحرقة ك كاف يصعب علػي
تصح الاتب ك ال شك اف منار الحضائر الظاهرة التي يشهد بها الاتاب ك التنة كػافر
فاف اندا من الشيعة اليثبت لهم الربوبية جزما ك الػالي فيهم كافر ك كػذا اليثبػت لهػم
النبوة بعد خاتم االنبياء صلوات ا﵀ عليه ك الػه ك مػا بعػد هػاتين الػرتبتين كػر فضػر ك
كماؿ ثابت لهم ك ال مان من كجودق فيهم ال من انحتهم فانهم معصػوموف مطهػركف ك
ال من ا﵀ جرجلله فانه جواد غني عدؿ قػادر مطلػ فػل كجػه الناػار فضػائر التبلػع
الربوبية ك النبوة لهم نعم اف بع

المقصرين فػي معرفػة التونيػد ك النبػوة يعػرؼ ا﵀
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بالتشبيه ك بصحات خلقه فاذا سم تلك الصحات الخلقية تضاؼ الي الخلػق اسػتونش
ك انار كرامػات ا﵀ لػذلك الخلػق ك كػذلك يعػرؼ النبػي بػبع

صػحات الواليػة اك

الرعية فاذا نتب تلك الصحات الي من دكنه اشمأز قلبه ك تنحر من قبولػه ك مػا القصػور
اك التقصير اال فيه ك ا﵀ سبحانه التدركه االبصار ك هػو يػدرؾ االبصػار ك هػو اللطيػف
الخبير ليس كمثله شيء ك هو التمي البصير ك النبي

اليقػاس بانػد مػن الخلػق ك

اليوصف ك اليعرؼ كنه معرفته فانه اكؿ من لبي دعوة ا﵀ ك امن به ك هو فػوؽ جميػ
الخلق ك لما لمنان بصدد بياف هذق المتئلة اقتصرنا بما ذكرنا ك استوفينا المتػئلة فػي
كتابنا «نعيماالبرار ك جحيمالحجار» فمن شاء فليراجعه فلنرج الي ما كنا فيه.

فصا ::ك لما اف بلع الالـ الػي هنػا ناسػب اف نػذكر شػيئا مػن امػر الاتمػاف ك

االذاعة ك ما جاء فيهما من االخبار.
اعلم اف ا﵀ سبحانه خلق الخلق للحػق ك بػالحق ك هػو ظهػور الحػق ك مايبػد
الباطر ك مايعيد قاؿ ا﵀ سبحانه الذين يذكركف ا﵀ قياما ك قعودا ك علي جنوبهم ك
يتحاركف في خلق التموات ك االرض ربنا ماخلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب
النار ك قاؿ خلق ا﵀ التموات ك االرض بالحق اف في ذلك نية للم منين ك قاؿ
ماخلقنا التموات ك االرض ك ما بينهما اال بالحق ك قاؿ خلػق ا﵀ التػموات ك
االرض بالحق تعالي عما يشركوف فالواجب فػي الحامػة بيػاف الحػق قػاؿ تعػالي
كماارسلنا من رسوؿ اال بلتاف قومه ليبين لهم ك اليمان بياف الحق اال باالظهػار
فاالصر االكلي اظهار الحػق ال كتمانػه ثػم اف ا﵀ سػبحانه لمػا قػدر فػي نامتػه اف
ياوف للباطر جولة ك للحق دكلة فقدر اف ياوف دكلة الباطر مقدمة علي دكلة الحق
ك اليتتقيم لهم دكلة تتتخرج بها كوامن ما استجن في قلوبهم اال بػاف ياػوف الحػق
مػلوبا مقهورا ماتوما كما انه اليتػتقيم دكلػة الظلمػة اال بػاف ياػوف النػور متػتورا
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رخ

ا﵀ جرجلله في كتماف الحق في اياـ دكلة الباطر اذا كاف فػي اظهػار الحػق

رر علي الحق ك اهله.
ك من لطيف نامته نمر اهر الباطر علي الحق في موارد ياوف فػي كتمػاف
اهر الحق له عليهم بوارهم ك هلكهم اك رر شديد فحمر اهر الباطر علػي الحػق
نحظا الهر الحق االتري اف العامة مجمعوف علي كجوب الصلوات الخمس ك علػي
الصياـ ك الحج ك غيرها من المتائر العظيمة التي اليت الشيعة خلفها ك اما فػي غيػر
ذلك ترؾ االعداء علي مقتضي طبايعهم فانحرفوا عن الحق ك يجب علػي الشػيعة اف
يتقيهم ك ياتم عنهم ايمانه نحظا لرقبتػه ك رقبػة اخوانػه ك يػوافقهم فهنالػك رخػ
للشيعي في الاتماف الي انقضاء دكلة الباطر ك نرـ عليه االذاعة اذ فيها بوارق ك بػوار
اخوانه ك انطماس اثار الحق ك ياوف كالتاعي علي اطحاء نور اؿمحمد

ك معػين

اعدائهم عليهم نعوذبا﵀ فلرب مذي يحتب انه من المحبػين المػوالين ك هػو شػريك
المعانػدين المقػػاتلين اسػػأؿ ا﵀ الححػظ ك التػػتر فلنػػزين كتابنػا بػػذكر بعػ

االخبػػار

الجارية في هذا المضمار.
اما االخبار التي تدؿ علي عدـ جواز الاتماف عند امااف البياف ك عدـ الخػوؼ
مػن سػئر عػن علػم فاتمػه نيػث

من اهر الطػياف فحي البحار بتندق عن النبي

يجب اظهارق ك تزكؿ عنه التقية جاء يوـ القيمة ملجما بلجاـ من النػار ك عػن زرارة
عن ابيجعحر

قاؿ قػاؿ اميرالم منين

قواـ الدين باربعة بعالم ناطق متتعمر

له ك بػني اليبخر بحضله علي اهر دين ا﵀ ك بحقير اليبي اخرتػه بػدنياق ك بجاهػر
اليتابر عن طلب العلم فاذا كتم العالم علمه ك بخر الػني بماله ك باع الحقير اخرته
بػدنياق ك اسػتابر الجاهػر عػػن طلػب العلػم رجعػت الػػدنيا الػي كرائهػا القهقػػري
فلتػرنام كثرة المتاجد ك اجتاد قوـ مختلحة قير يا اميرالم منين كيػف العػيش
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في ذلك الزماف فقاؿ خالطوهم بالبرانية يعني في الظػاهر ك خػالحوهم فػي البػاطن
للمرء ما اكتتب ك هو م من انب ك انتظركا م ذلك الحرج من ا﵀ عزكجر ك عن
اخي دعبر عن الر ا عن ابائه عن اميرالم منين

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

ال خيػر

في علم اال لمتتم كاع اك عالم ناطق كعنعبدا﵀ بن متعود قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀
ايما رجر اتاق ا﵀ علما فاتمه ك هو يعلمه لقي ا﵀ يوـ القيمة ملجما بلجػاـ مػن نػار
كعن النبي

اذا ظهرت البدعة في امتي فليظهر العالم علمه فػاف لميحعػر فعليػه

لعنة ا﵀ ك عن طلحة بن زيد عن ابيعبػدا﵀ عػن ابائػه

قػاؿ قػػاؿ

اف العػالم

الااتم علمه يبعث انتن اهر القيمة ريحا تلعنه كر دابة نتي دكاب االرض الصػار
ك عن النبي

من كتم علما نافعا الجمه ا﵀ يوـ القيمة بلجاـ من نار ك عن علي

مااخذ ا﵀ علي الجهاؿ اف يتعلموا نتي اخذ علي العلماء اف يعلموا ك عن الحتن بن
عمارة قاؿ اتيت الزهري بعد اف ترؾ الحديث ك الحتية( )1علي بابػه فقلػت اف رأيػت
اف تحدثني فقاؿ اماعلمت اني تركت الحديث فقلت اما اف تحدثني ك اما اف اندثك
فقاؿ ندثني فقلت ندثني الحام بن عيينة عن نجم الجػزار قػاؿ سػمعت علػي بػن
ابيطالب يقوؿ مااخذ ا﵀ علي اهر الجهر اف يتعلموا نتي اخذ علي اهر العلػم اف
يعل موا قاؿ فحدثني باربعين نديثا الي غير ذلك من االخبار ك هػي موافقػة للاتػاب
المتتطاب قاؿ ا﵀ تعالي اف الذين ياتموف ما انزلنا من البينات ك الهدي من بعد ما
بيناق للناس في الاتاب اكلئػك يلعػنهم ا﵀ك يلعػنهم اللعنػوف ك قػاؿ اف الػذين
ياتموف ما انزؿ ا﵀ من الاتاب ك يشتركف به ثمنا قليل اكلئك مايأكلوف في بطونهم
اال النار ك قاؿ يا اهر الاتاب لم تلبتوف الحق بالباطر ك تاتمػوف الحػق ك انػتم
تعلموف ك قاؿ ك اذ اخذ ا﵀ ميثاؽ الذين اكتوا الاتاب لتبيننه للناس ك التاتمونه
( )1فی الحديث :الحيته.
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فنبذكق كراء ظهورهم ك اشتركا به ثمنا قليل فبئس ما يشتركف ك ال شك اف كجوب
االظهار في مقاـ تحمر المتتم ك اما اذا لميتحمر لاحػرق اك لضػعحه فػل فائػدة فػي
االظهار بر فيه مضرة اما الاافر فيتطو عليه ك علي اخوانه ك يذلهم لػلبة دكلتػه ك امػا
الضعيف فيهلك باناارق ك ربما ياحر من نيث اليعلم.
اما ما يدؿ علي كجوب كتماف العلم في ناؿ التقية ك غلبة دكؿ الضلؿ فاثير
منها ما ركاق في البحار عن ابن تػلب عن ابيعبدا﵀

قاؿ نحس المهموـ لظلمنا

تتبي ك همه لنا عبادة ك كتماف سرنا جهاد في سبير ا﵀ ثم قاؿ ابوعبدا﵀

يجب

اف ياتب هذا الحديث بماء الذهب انتهي ك ذلك الشتماؿ هذا الحديث علي فضر
من ا﵀ اليحصي علي شيعة اؿمحمد
اؿمحمد

فانهم اذا كانوا مهمومين لمقهورية

ياوف انحاسهم في اناء اللير ك النهار تتبيحا ك هم في اكر ك شرب ك

نااح ك كلـ ك تجارة من غير اف يتبحوا بالتنتهم ك همه الجر اؿمحمد

عبادة

ك اف كاف مشتػل بػيرها فهو يمشي في عبادة ك يقعد في عبادة ك يتقلب في جمي
اناته في عبادة ك كتمانه لترهم جهاد فانه باتم العلم يذر االعادي في الجهر ك
ممشاهم في جهلهم يترع في بوارهم فاأنه هو قتلهم ك النه باتم العلم يجاهد
نحته التي تنازعه في اظهارق فيػالبها فيػلبها ك ياتب له ثواب الجهاد دائما ك عن
فقاؿ له رجر من اهر البصرة يقاؿ

عبدا﵀ بن سليماف قاؿ كنت عند ابيجعحر

له عثماف االعمي اف الحتن البصري يزعم اف الذين ياتموف العلم ت ذي ري
بطونهم من يدخر النار فقاؿ ابوجعحر

فهلك اذا م من اؿ فرعوف ك ا﵀ مدنه

بذلك ك مازاؿ العلم ماتوما منذ بعث ا﵀ عزكجر رسوله نونا فليذهب الحتن
يمينا ك شماال فوا﵀ مايوجد العلم اال هيهنا ك كاف

يقوؿ محنة الناس علينا عظيمة

اف دعوناهم لميجيبونا ك اف تركناهم لميهتدكا بػيرنا ك عن ابياسامة زيد الشحاـ
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قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

امر الناس بخصلتين فضيعوهما فصاركا منهما علي غير شيء

كثرة الصبر ك الاتماف ك عن معلي بن خنيس قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

يا معلي اكتم

امرنا ك التذعه فانه من كتم امرنا اعزق ا﵀ في الدنيا ك جعله نورا بين عينيه في
انخرة يقودق الي الجنة يا معلي من اذاع نديثنا ك امرنا ك لمياتمها اذله ا﵀ في
الدنيا ك نزع النور من بين عينيه في انخرة ك جعله ظلمة تقودق الي النار يا معلي اف
التقية ديني ك دين ابائي ك ال دين لمن ال تقية له يا معلي اف ا﵀ يحب اف يعبد في التر
كما يحب اف يعبد في العلنية يا معلي اف المذي المرنا كالجاند به ك عن المحضر
قاؿ دخلت علي ابيعبدا﵀

يوـ صلب فيه المعلي فقلت له يا ابن رسوؿا﵀

ا التري هذا الخطب الجلير الذي نزؿ بالشيعة في هذا اليوـ قاؿ ك ما هو قاؿ قلت
قتر المعلي بن خنيس قاؿ رنم ا﵀ المعلي قد كنت اتوق ذلك النه اذاع سرنا ك
ليس الناصب لنا نربا باعظم م ـ ݘ ـو نة علينا من المذي علينا سرنا فمن اذاع سرنا الي
غيراهله لميحارؽ الدنيا نتي يعضه التلح اك يموت بخبر ك عن داكد الرقي ك
محضر ك فضير قالوا كنا جماعة عند ابيعبدا﵀

في منزله يحدثنا في اشياء فلما

انصرفنا كقف علي باب منزله قبر اف يدخر ثم اقبر علينا فقاؿ رنمام ا﵀ التذيعوا
امرنا ك التحدثوا به اال اهله فاف المذي علينا سرنا اشد علينا م ݘــونة من عدكنا
انصرفوا رنمام ا﵀ ك التذيعوا سرنا ك عن اسحق بن عمار قاؿ تل ابوعبدا﵀
هذق انية ذلك بانهم كانوا ياحركف بايات ا﵀ ك يقتلوف النبيين بػير نق ذلك بما
عصوا ك كانوا يعتدكف فقاؿ كا﵀ ما ربوهم بايديهم ك القتلوهم باسيافهم كلان
سمعوا اناديثهم فاذاعوها فاخذكا عليها فقتلوا فصار ذلك قتل ك اعتداء ك معصية
كعن يونس بن يعقوب عمن ذكرق عن ابيعبدا﵀

قاؿ ماقتلنا من اذاع نديثنا

خطاء كلان قتلنا قتر عمد ك عن محمد الحداد قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀
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من اذاع

علينا نديثا هو بمنزلة من جحدنا نقنا ك عن ابنمتااف عن ابيعبدا﵀

قاؿ قوـ

يزعموف اني امامهم كا﵀ ما انا لهم باماـ لعنهم ا﵀ كلما سترت سترا هتاوق اقوؿ كذا
ك كذا فيقولوف انما يعني كذا ك كذا انما انا اماـ من اطاعني ك عن المحضر عن
ابيعبدا﵀

يا محضر اف هذا االمر ليس بالقوؿ فقط ال كا﵀ نتي تصونه كما صانه

ا﵀ ك تشرفه كما شرفه ا﵀ ك ت دي نقه كما امر ا﵀ الي غير ذلك من االخبار.
ك ال شك في كجوب الاتماف عن العامة العمياء ك تركهم في للهم نتي
يموتوا بػيظهم ك ياوف جهلهم اسرع في فنائهم ك عن عحاء الشيعة الذين
اليتحملوف ك اذا سمعوا شيئا فاما لميحهموق علي الحق ك زعموق علي غير كجهه
فانحرفوا عن الحق اك لميتحملوق فاناركق ك كحركا من نيث اليعلموف ك كحركا من
داف به فعلي اي ناؿ يجب الاتماف عنهم ك الرفق بهم ك يدؿ علي ذلك ايضا اخبار
يُها ما قد ركاق في البحار بتندق عن محمد بن عيتي بن عبيد عن اخيه جعحر
قاؿ كنا عند ابيالحتن الر ا
من اهر البصرة فاكمي ابوالحتن

ك عندق يونس بن عبدالرنمن اذ استأذف عليه قوـ
الي يونس ادخر البيت فاذا بيت متبر عليه

ستر ك اياؾ اف تتحرؾ نتي ي ذف لك فدخر البصريوف فاكثركا من الوقيعة ك القوؿ
في يونس ك ابوالحتن

مطرؽ نتي لما اكثركا فقاموا ك كدعوا ك خرجوا فاذف

يونس بالخركج فخرج باكيا فقاؿ جعلني ا﵀ فداؾ اني انامي عن هذق المقالة ك
هذق نالي عند اصحابي فقاؿ له ابوالحتن

يا يونس فما عليك مما يقولوف اذا

كاف امامك عنك را يا يا يونس ندث الناس بما يعرفوف ك اتركهم مما اليعرفوف
كأنك تريد اف تاذب علي ا﵀ في عرشه يا يونس ك ما عليك اف لو كاف في يدؾ
اليمني درة ثم قاؿ الناس بعرة اك بعرة ك قاؿ الناس درة هر ينحعك شيئا فقاؿ ال فقاؿ
هاذا اذا كنت علي الصواب ك كاف امامك عنك را يا لميضرؾ ما قاؿ الناس ك عن
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يونس قاؿ قػاؿ العبدالصال يا يونس ارفق بهم فاف كلمك يدؽ عليهم قاؿ قلت
انهم يقولوف لي زنديق قاؿ لي ك مايضرؾ اف تاوف في يدؾ ل ل ة فيقوؿ لك الناس
هي نصاة ك ماكاف ينحعك اذا كاف في يدؾ نصاة فيقوؿ الناس هي ل ل ة ك عن
جمير بن صال عن الصادؽ عن ابائه

عن النبي

قاؿ اف عيتي بن مريم قاـ

في بني اسرائير ك قاؿ التحدثوا بالحامة الجهاؿ فتظلموها ك التمنعوها اهلها
فتظلموهم ك التعينوا الظالم علي ظلمه فيبطر فضلام ك عن مدرؾ بن الهزهاز قاؿ
قاؿ ابوعبدا﵀ جعحر بن محمد

يا مدرؾ اف امرنا ليس بقبوله فقط كلان

بصيانته ك كتمانه عن غير اهله اقرأ اصحابنا التلـ ك رنمة ا﵀ ك بركاته ك قر لهم
رنم ا﵀ امرأ اجتر مودة الناس الينا فحدثهم بما يعرفوف ك ترؾ ما يناركف ك عن
ابيجعحر البصري قاؿ دخلت م يونس بن عبدالرنمن علي الر ا
ما يلقي من اصحابه من الوقيعة فقاؿ الر ا
عبدالعظيم الحتني عن محمد بن علي الر ا

فشاي اليه

دارهم فاف عقولهم التبلع ك عن
عن ابائه عن اميرالم منين

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀ انا امرنا معاشر االنبياء اف نالم الناس بقدر عقولهم ك عن محمد
بن عبيد قاؿ دخلت علي الر ا

فقاؿ لي قر للعباسي ياف عن الالـ في

التونيد ك غيرق ك يالم الناس بما يعرفوف ك ياف عما يناركف ك اذا سألوؾ عن
التونيد فقر كما قاؿ ا﵀ عزكجر قر هو ا﵀ اند ا﵀ الصمد لميلد ك لميولد ك
لميان له كحوا اند ك اذا سألوؾ عن الايحية فقر كما قاؿ ا﵀ عزكجر ليس
كمثله شيء ك اذا سألوؾ عن التم فقر كما قاؿ ا﵀ عزكجر هو التمي
العليم كلم الناس بما يعرفوف ك عن جابر الجعحي قاؿ دخلت علي ابيجعحر

ك

انا شاب فقاؿ من انت قلت من اهر الاوفة جئتك لطلب العلم فدف الي كتابا ك قاؿ
لي اف انت ندثت به نتي يهلك بنوامية فعليك لعنتي ك لعنة ابائي ك اف انت كتمت
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منه شيئا بعد هلؾ بنيامية فعليك لعنتي ك لعنة ابائي ثم دف الي كتابا اخر ثم قاؿ
كهاؾ هذا فاف ندثت بشيء منه ابدا فعليك لعنتي ك لعنة ابائي ك عن جابر قاؿ
ندثني ابوجعحر تتعينالف نديث لماندث بها اندا قط ك الاندث بها اندا ابدا
قاؿ جابر فقلت البيجعحر

جعلت فداؾ انك قد نملتني كقرا عظيما بما

ندثتني به من سركم الذي الاندث به اندا فربما جاش في صدري نتي يأخذني
منه شبه الجنوف قاؿ يا جابر فاذا كاف ذلك فاخرج الي الجباف فانحر نحيرة ك دؿ
رأسك فيها ثم قر ندثني محمد بن علي باذا ك كذا ك عن ابيبصير ك محمد بن
متلم عن ابيعبدا﵀

قاؿ خالطوا الناس بما يعرفوف ك دعوهم مما يناركف ك

التحملوا علي انحتام ك علينا اف امرنا صعب متتصعب اليحتمله اال ملك مقرب اك
نبي مرسر اك عبد م من امتحن ا﵀ قلبه لليماف ك عن داكد بن كثير قاؿ قػاؿ لي
ابوعبدا﵀

يا داكد اذا ندثت عنا بالحديث فاشتهرت فانارق ك عن علي بن

سويد قاؿ كتب الي ابوالحتن موسي

ك هو في الحبس التحش ما استاتمتك

اخبرؾ اف من اكجب نق اخيك اف التاتمه شيئا ينحعه ال من دنياق ك ال من اخرته
كعن ابيالطحير عامر بن كاثلة قاؿ قػاؿ اميرالم منين

اتحبوف اف ياذب ا﵀ ك

رسوله ندثوا الناس بما يعرفوف ك امتاوا عما يناركف ك عن علي بن الحتين
ندثوا الناس بما يعرفوف ك التحملوهم ما اليطيقوف فتػركهم بنا ك عن عمرك بن
سعيد عن اميرالم منين

انه قاؿ لحذيحة بن اليماف يا نذيحة التحدث الناس بما

اليعلموف فيطػوا ك ياحركا اف من العلم صعبا شديدا محمله لونملته الجباؿ عجزت
عن نمله اف علمنا اهر البيت يتتنار ك يبطر ك تقتر ركاته ك يتاء الي من يتلوق بػيا
ك نتدا لما فضر ا﵀ به عترة الوصي كصي النبي

ك عن مالك بن مرة قاؿ قػاؿ

اميرالم منين لشيعته كونوا في الناس كالنحر في الطير ليس شيء من الطير اال ك
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هو يتتضعحها ك لو يعلم ما في اجوافها لميحعر بها ما يحعر خالطوا الناس بابدانام ك
زايلوهم بقلوبام ك اعمالام فاف لار امرء ما اكتتب من االثم ك هو يوـ القيمة م
من انب اما انام لنتركا ما تحبوف ك ما تأملوف يا معشر الشيعة نتي يتحر بعضام
في كجوق بع

ك نتي يتمي بعضام بعضا كذابين ك نتي اليبقي منام علي هذا

االمر اال كالاحر في العين ك المل في الزاد ك هو اقر الزاد ك عن ابيسعيد
المدايني قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

اقرأ موالينا التلـ ك اعلمهم اف يجعلوا نديثنا في

نصوف نصينة ك صدكر فقيهة (نقية ظ) ك انلـ رزينة كالذي فلق الحبة ك برأ
النتمة ما الشاتم لنا عر ا ك الناصب لنا نربا اشد م ݘــونة من المذي علينا نديثنا عند
من اليحتمله ك عن ابيبصير قاؿ سمعت اباجعحر

يقوؿ سر اسرق ا﵀ الي جبرئير

ك اسرق جبرئير الي محمد ك اسرق محمد الي علي ك اسرق علي الي من شاء ا﵀ كاندا
بعد كاند ك انتم تتالموف به في الطرؽ الي غير ذلك من االخبار التي يوجر منها
االخيار ك اليعتني بها االشرار ك الواجب علي الم من اف يحذر من هتك ستر
اؿمحمد

عند اعدائهم ك عحة اكليائهم فيػري اكلئك ك يػوي اكلئك نعوذ با﵀

فعليام يا اخواني المتبعين لقادة الدين المتلمين للتادة الطاهرين بتتر االسرار ك
تتبير االستار علي الصعب من امر اؿمحمد المختار صلوات ا﵀ عليهم مدي
االعصار ك التحشوا اسرارهم عند من اليحتمر اثارهم ك اليحهم اخبارهم فتضلوهم
عن قصد الحق المصيب ك اياكم ك اظهار العلم بهتك االستار فتضلوا الضعحة ك ت ذكا
االئمة ك تذلوا الرقاب ك تحضحوا االخيار االطياب نتي تتودكا بذلك النوكي ك يشير
اليام بالتعظيم الحمقي بر انبذكا الي الناس نبذا فاف عرفوا فزيدكهم ك اف اناركا
فامتاوا ك درجوا الناس في العلم تدريجا ك اعتبركا بقاركرة نامية تناتر بادني ري
باردة ك اذا درجتها الي البرد تدريجا تحملت البرد الي غايته ثم اذا بػتتها بحرارة
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اناترت اال اف تتتدرجها الي الحر شيئا بعد شيء ك كذلك ناؿ الجهلة اليحتملوف
دقائق العلم ك تناتر قاركرة افهامهم ك تتحرؽ ك اما اذا درجتها علي ترتيب الحامة ك
القيت اليهم االدني فاالدني يتحملوف ك يحهموف ك يتانوف عندق ك التنحت ماذبا ﵀
فوؽ عرشه ك لمحمد ك اؿمحمد

فتعين عليهم ك كذلك يحهم من نديث

ابنمتااف اف التأكير الخبارهم بػير ن

ظاهر منهم غير مر ي لهم فانه اليخلو اما

انهم سلـ ا﵀ عليهم ارادكا معني اخر كلان المصلحة اقتضت اف يذكركق بلحظ اخر
قابر للتأكير فاظهار ما تعمدكا سترق غيرجايز ك اما اف المراد كاقعا ظاهرق فتأكير ما
ارادكا منه الظاهر غيرجايز البتة ك لو فت باب هذا التاكير لماقاـ للسلـ عمود ك كرد
عنه النهي االكيد ك انما جعر العدكؿ في كر عصر لنحي تأكير الجاهلين بالجملة
التأكير في كتاب ا﵀ ك سنة رسوله ك اخبار االئمة سلـ ا﵀ عليهم اجمعين بدكف
متتند ظاهر منهم ك شاهد من ظواهر اثارهم غيرجايز البتة ك ا﵀ خليحتي عليام ك
اسأله اف يػحر لي ك لام.

فص ::لما اف بلع الالـ الي هنا تذكرت اف الحلم الذي كاف بنػاء البػاب عليػه

علي ما فترنا هو رزانة العقر ك يناسب اف نذكر شطرا من امػر العقػر بعػد اف فرغنػا
من كثير مما يتحرع عن الحلم ك في الحقيقة معرفته اصر كثير من االخلؽ الزكيػة ك
الصحات الحميدة بر اصػر كثيػر مػن المتػائر الحاميػة ك لماستحتػن اف الياػوف
كتابي هذا مشحونا بذكرق ك م ذلك نذكرق علي ما يناسب ك

هذا الاتاب ك مػن

اراد ازيد من ذلك فليراج ساير كتبنا.
اعلم اف العقر علي مػا عرفػه سػيدنا اميرالمػ منين

فػي نػديث االعرابػي

جوهر دراؾ محيط باالشياء من جمي جهاتها عارؼ بالشي ء قبر كونػه فهػو علػة
الموجودات ك نهاية المطالػب هػػ ،ك قػد ذكػر صػلوات ا﵀ عليػه فػي ذكػر الػنحس
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اللهوتية الملاوتية قوة الهوتية جوهرة بتيطة نية بالذات اصلها العقر منه بدئت
ك عنه كعت ك اليه دلت فاشارت عودتها اليػه اذا كملػت ك شػابهت ك منهػا بػدئت
الموجودات ك اليها تعود بالاماؿ فهي ذات ا﵀ تعالي العليا ك شجرة طوبي ك سدرة
المنتهي ك جنة المأكي من عرفها لم يشق ك من جهلها ر ك غوي الخبر فتبػين مػن
هذا الخبر اف العقر هو مبدء المبادي ك علة العلر منه البدأ ك اليه المنتهي فهو االكؿ ك
انخر ك قد صدر من اؿ ا﵀ نصوص اف اكؿ ما خلػق ا﵀ العقػر ك لمػا كػاف هػو االكؿ
نزكال ياوف هو انخر صعودا ك يقتضي شرح انواله علي نهج الاماؿ كتابا متػتقل
اال انا نذكر هنا مايتيتر.
اعلم انك اذا نظرت الي كر كثيرين متعددين في ملػك ا﵀ ك لػو كػاف فػردين
اثنين كجدت بينهما امرا كاندا يشتركاف فيه ك ذلك االمر المشػترؾ فػي نحتػه مبػرأ
من خصوصية كر كاند منهما كما تري فػي التػرير ك البػاب مػثل خشػبا مبػرأ عػن
ندكد التريرية ك اال لميظهر بالبابية ك عن ندكد البابيػة ك اال لميظهػر بالتػريرية ك
ذلك الخشب محتوس كر عالم ك جاهر ك كبير ك صػير بر ك محتوس كر نيواف
ك اف لميقدر علي التعبير عنه االتري اف الحيواف يعرؼ كػر مػاء انػه مػاء ك يشػربه ك
كر مرعي انػه مرعػي ك يرعػاق فهػو امػر محتػوس ك يعػرؼ كػر انػد قدسػه عػن
خصوصية االفراد ك استعلءق علي الزماف فاف المػاء المطلػق هػو الظػاهر فػي الميػاق
الاائنة في جميػ انػات الزمػاف ك فػي جميػ االمانػة ك الخصوصػيات الشخصػية ك
اليأبي عن الظهور في شيء منها فبالحطرة كر اند يراق في جمي الميػاق رأي العػين
فليس في نحته من الزمانيات ك اف كاف في ظهورق منها فبالبداهة هو كلي اف لػونظ
فيه صدقه علي االفراد ك مطلق اذا لونظ قدسه في ذاته ك لػيس ذلػك بػامر اعتبػاري
موقوؼ علي اعتبار المعتبرين فاف كر مػاء مػاء فػي الخػارج قطعػا سػواء اعتبرتػه اـ
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لمتعتبرق ك ياوف في الواق شيئا غير الحػدكد الشخصػية اذ فػي الواقػ التثليػث غيػر
التربي م اف المثلث جتم مثل ك المرب جتم فحي كجه لهما اسم كاند ك في كجػه
لهما اسماف كاقعياف سواء اعتبرتػه اـ لمتعتبػرق نعػم اف سػميت عرصػة الشخصػيات
بالخارج فليس المطلق فػي الخػارج اي فػي عرصػة الشخصػيات اذ هػو فػي عرصػة
الدهر ك اما انه ليس بموجود اال في الذهن فليس كذلك بر هػو موجػود فػي الػدهر
المهيمن علي الزماف سواء اعتبرق ك انتزعه ذك ذهن اك لمينتزعه فػاذا نظػرت الػي مػا
في العالم من الاثرات تري فوؽ كر كلي كليا اخر يحتوي علي ذلك الالي ك علي
جمي ما في صقعه معه ك هذا االمر متراـ بالبداهة الػي كلػي كانػد ياػوف جميػ مػا
سواق تحته ك ليس معه غيرق نتي يندرجا تحت كلي اخر فػذلك الالػي الوانػد هػو
بالبداهة اكؿ ما خلق ا﵀ منه بدئت المخلوقات ك اليه ينتهي بالبداهة جمي الاثرات
ك هو الاائن االكؿ ك التابق في االجابة ك علة العلر ك هو المحيط بجميػ مػا سػواق ك
المهيمن علي جمي ما عداق ك به يقوـ جمي ما دكنه ك ذلك الالي الواند هو العقػر
الالي ك هو القلم االكؿ ك هو الركح االعظم ك الخلق االكرـ ك النور الػذي خلػق اكؿ
شيء ليس شيء اقرب الي ا﵀ منه ك ال انب اليه منػه ك هػو مبػدء الخيػرات ك اصػر
الاماالت ك عماد المذرءكات ك سناد المبرءكات ك جمي ما سػواق اثػارق ك انػوارق ك
اشعته ك ظهوراته ك هو اكلي بار شيء من كر شيء ك اقرب الي كر شيء من كػر
شيء ك هو اظهر من كر شيء بالجملة لت فيه الصحات التي في اثػارق ك تحتػخت
دكنه النعوت التي في انوارق ك انطمتت لديه الحدكد ك عحػت عنػدق الرسػوـ ك هػو
اكؿ كلمة نطق ا﵀ بها ك هي بػالحركؼ غيرمصػوتة ك بػاللحظ غيرمنطقػة ك بالتشػبيه
غيرموصوفة ك بالنهايات غيرمحدكدة ك بالايحيات غيػر مايحػة بريئػة عػن الحػدكد
منحية فيها االقطار ك هي الالمة التي انزجر لهػا العمػق االكبػر ك الالمػة التامػة التػي
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اليجاكزها بر ك ال فاجر الي غير ذلك من الصحات التي لو كاف البحر مػدادا لهػا لنحػد
البحر قبر اف تنحد ك لو جئنا بمثله مػددا ك هػذا الاػائن محتػوس مشػاهد لاػر انػد
نتي االطحاؿ في القمط بر الحيوانات الصوامت كما اشرنا اليه نتػي اليبقػي ملػك
مقرب ك ال نبي مرسر ك ال صديق ك ال شهيد ك ال عالم ك ال جاهر ك ال دني ك ال فا ر
ك ال م من صال ك ال فاجر طال ك ال جبار عنيد ك ال شيطاف مريد ك ال خلػق فيمػا بػين
ذلك شهيد اال عرفه ا﵀ جللة امرق ك عظم خطرق ك كبر شػأنه ك تمػاـ نػورق ك صػدؽ
مقعدق ك ثبات مقامه ك شرؼ محله ك منزلته عنػدق ك كرامتػه عليػه ك خاصػته لديػه ك
قرب منزلته منه فليجهله شيء مػن سػاير الخلػق اال اف يناػرق ك اليعرفػه اذا اتػي ك
ظهر في عرصة االفراد ك قاـ في صق االعداد ك اال فما كاف فػي ذلػك المقػاـ العلػي
لم ينارق فا ر ك ال دني ك توقف من توقف فػي شػهودق ك اال فهػو اظهػر كػائن فػي
كجودق بالجملة هذا هو العقر الالي ك الماء االكؿ الذي به نيوة كػر شػيء ك القلػم
االكؿ الذي به كتب كر شيء ك الركح الذي به كر شيء ني فاعرفه راشدا موفقا.

فصاا ::اعلػػم اف للعقػػر ظهػػورين ظهػػور كػػوني ك ظهػػور شػػرعي ايتتا

الظهور الاوني فهو ظاهر في كر شيء ك هو اية اياوف لػيرؾ من الظهػور مػا لػيس
لك ك ليس شيء في هذا المقاـ اكلي به من شيء اخر ك ال شيء اناي له مػن شػيء
اخر كما تري انه ليس شيء مػن االجتػاـ الظػاهرة اكلػي بصػدؽ الجتػم عليػه مػن
شيء اخر ك ليس شيء منها اقرب اليه من شيء اخر ك ال هو اظهر في شيء منها مػن
شيء اخر ك ايتا الظهور الشرعي الذي هو الحخػر ك الػذخر ك الشػرؼ فهػو
بػػاف يتبػػرأ شػػيء مػػن جمي ػ الامػػوـ ك الايػػوؼ ك االكقػػات ك االمانػػة ك الرتػػب ك
الجهات مهما امان بالتصحية ك التعدير ك الترقيػة ك التصػعيد نتػي يصػير فػي عػالم
الاثػرات اشػػبه شػيء بػػذلك الالػػي الخػارج عػػن نػػدكدها فيصػير نينئػػذ كرسػػي
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استقرارق ك عرش قرارق ك خليحته في الظاهر ك معناق في عالم الشهود ك القػائم مقامػه
في االداء كما قاؿ علي

خلق االنتاف ذا نحس ناطقة اف زكيها بالعلم ك العمر فقد

شابهت جواهر اكائر عللها ك اذا اعتدؿ مزاجها ك ص منهاجها ك فارقػت اال ػداد
فقد شارؾ بها التب الشػداد انتهػي اي اف زكػي االنتػاف نحتػه شػابهت نحتػه فػي
الصحاء ك اللطافة ك البراءة من الاثرات جوهر اكؿ العلر ك هو العقر فانه علة العلر ك
اذا اعتدؿ مزاج تلك النحس ك توسطت بين الطباي صارت فلاية ناكية لمػا كراءهػا
من العقػر ك شػارؾ اي االنتػاف بتػببها االفػلؾ اك شػركها االفػلؾ تشػرياا ك البػاء
للتعدية ك كذا قاؿ علي

في نديث الحلتحة من اعتدؿ طباعه صحا مزاجػه ك مػن

صحا مزاجه قوي اثر النحس فيه ك من قوي اثر النحس فيه سما الي ما يرتقيه ك من سما
الي ما يرتقيه فقد تخلق باالخلؽ النحتانية ك من تخلق باالخلؽ النحتانية فقد صار
موجودا بما هو انتاف دكف اف ياوف موجودا بما هو نيواف فقػد دخػر فػي البػاب
الملاي الصوري ك ليس له من هذق الػاية مػير الخبر ك امثر لك في ذلك مثاال ك هو
اف البدف مركب من طباي ارب فاذا صحت باف ذهب الدـ المركب منها الي القلػب ك
بخر هناؾ ك صار جتما رقيقا لطيحا خاليا عن صحات سػاير االخػلط المرئيػة منزهػا
عن غلظتها ك كثافتها ك صار رقيقا شحافا اصحي من الهواء الظػاهر ك صػار معتػدال بػاف
نصر فيه من كر طب جزء ك من البركدة ك الرطوبة جزءاف اذ هو اعتدالػه لمػا يػراد
اف يحايه فقػد شػابه نينئػذ جػرـ فلػك القمػر فػي اللطافػة ك الصػحا ك شػابه الػركح
الملاوتية الحيوانية في القدس ك كاجهها فظهرت عليػه ك اشػتعلت فيػه فصػار ذلػك
البخار مشتعل بنار تلك الحيوة ك كانت تلك الحيوة في كموف تلك الطباي ك غيبهػا ك
قد نجبها غلظة تلك االجتاـ فلما رقت ك لطحت ك اعتدلت ك شحت صػارت ناكيػة
لتلك الركح ك اشتعلت بها فحييت فتمي ذلك البخار بالركح ك كتػته الػركح ثػوب
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اسمها ك ندها ك رسمها ك جعلته خليحته فػي االجتػاـ الظػاهرة ك القػائم مقامهػا فػي
االداء ك سحيرها المبلع عنها ك ترجماف كنيها ك كرسي اقتدارها ك عرش اسػتقرارها
ك قبلة ساير رعيتها من االعضاء ك دار امارتها ك كجهها الذي تتوجه اليه االعضػاء الػي
غير ذلك من الصحات ك كذلك اذا بلع اعتداؿ الشػيء ك صػحاؤق مبلػػا ناسػب العقػر
اشتعر فيه نار العقر ك عقر بػذلك العقػر ك ناػاق ك صػار مظهػرق فصػار عػاقل دكف
ساير االشياء مما لميبلع مبلػه ك كذلك اذا بلع الشيء في اللطافة ك القدس مبلػا شابه
امر ا﵀ ك ناسبه نااق فصار ككرا الرادته ك ممانا لمشيته ك متانا لقدرق كهاػذا اذا
بلع مبلػا ناسب انوار ا﵀ ك صحاته ك اسمائه بالجملة هذا سبير نااية الػداني للعػالي
نااية شرعية التي هي الحخر ك الذخر فاالجتاـ بالحااية الاونيػة تحاػي الجتػم
المطلق ك جميعها في الحااية علي ند سواء سػواء كانػت لطيحػة اـ كثيحػة شػافة اـ
ناجبة ك اما اذا صحا جتم من االجتاـ نتي تبرأ عن جمي الحدكد ك لطف ك اعتػدؿ
ك شف شابه قدس الجتم ك تبريػه عػن نػدكد االجتػاـ الظػاهرة ك صػار فػي عػالم
الشهادة خليحة الجتم المطلق ك ظاهرق ك لعلك تحطنت مما ذكرنا اف للجتم مقػامين
مقاـ ذات هو فيه هو ك مقاـ صحات ك صدقه علي ما سػواق نيػث اطلقػه عػن القيػود
فالعرش ك الحرش ك ما بينهما كلها جتم علي نػد سػواء ك امػا صػدقه علػي اللطيػف
المعتدؿ الشاؼ فهو نيث صحاته فربوبيته ك قهاريته ك سلطنته ك غلبته كهاذا سػاير
الاماالت فلمتظهر اال في ذلك اللطيف المعتدؿ الشاؼ فلجر ذلك يظهػر منػه مػا
لميظهر من غيرق ك يصدر منه ما لميصدر من غيرق ك يتتولي بػذلك علػي البػواقي ك
نيث كوف البواقي رعية ايضا نيث كوف كر كاند ناكيا لشأف جزئي من شئونه ال
نيث كونه مصداؽ اسم الجتم فافهم هذق الدقائق العجيبة.
فللعقر ايضا مقاماف نيث ذات ك كينونة فهو يصػدؽ علػي الاػر ك يظهػر فػي
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الار اذ كر شيء كائن ك موجود ك ال فخر ك ال مزية لشيء علي شيء ك نيث اكليػة
ك اكلوية ك علية ك كماؿ ك خير ك اناطػة ك اسػتعلء ك م ثريػة ك علػم ك اطػلع فهػذق
الصػػحات لمتظهػػر اال فػػي ذلػػك اللطيػػف المعتػػدؿ الشػػاؼ ك فيػػه الحخػػر ك الػػذخر ك
الشرؼ ك العلو االعلي فوؽ كر عاؿ ك الجلؿ االمجد فوؽ كر جلؿ فمن ظهر فيػه
العقر من بين االناـ فهو كاند االياـ ك القدكة ك االسوة ك االمػاـ ك هػو الػذي معرفتػه
الامػػاؿ للعػػلـ ك الحخػػر الكلػػي االنػػلـ ك التقػػرب اليػػه سػػبب الحػػوز الػػي اعلػػي
الدرجات ك التباعد عنه سبب الخزي ك الهلاػات مػاادري مػا ذا اقػوؿ ك مػا ذا تتػم
كلحري اف تقوؿ:
ك نحػػػن النعػػػرؼ الحانػػػه

قد يطرب القمري اسػماعنا

بالجملة العاقر هو الذي بلع هذا المبلع ك الجاهر هو المحجوب عن مشػاهدة العقػر
ك التوجه اليه ك الحااية له علي ما عرفت.

فصا ::اعلم اف التصػحية تصػحيتاف تصػحية كونيػة بالنتػبة ك اف كانػت شػرعية

بالنتبة ك تصحية شرعية اما التصحية الاونية النتبية فاتصحية هذق االناسي الظاهريػة
فانهم بلػوا في الصحاء الاوني مبلػا لميبلػه ساير المواليد فظهر فيهم مػن الشػعور ك
االدراؾ للاليات ما لميظهر فيها فما ظهر فيهم هو العقر المطبوع ك به كق التاليػف
ك هذا هو عقر كوني صال الف يتوجه الي عليين ك يظهػر فيػه صػورة مبػدء الخيػر ك
افيتوجه الي سجين ك يظهر فيه صورة مبدء الشر ك الجر ذلك تجد كثيرا من الاحار
ك المنافقين ذكي فطنة ك ذكاكة فلعلهم يشقوف الشعر من دقتهم فاذا كق عليه صػورة
مبدء الخير ك تصور بالخير فهو عقر شرعي يعبد به الرنمن ك ياتتب بػه الجنػاف ك
اذا كق عليه صورة مبدأ الشر فهو جهر شرعي لهم قلػوب اليحقهػوف بهػا اي عقػوؿ
اليدركوف بهػا الحػق النهػم متوجهػوف بهػا الػي سػجين ك يػدركوف اباطيلػه فػافهم
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فمشعرهم شيطنة ك ناراء قير فما الذي في معاكية قاؿ تلك الشيطنة ك تلك الناػراء
ك هي شبيهة بالعقر ك ليتت به ك هنا عقر منطوؽ اخػر ك هػو مػا يػتالم بػه صػانب
العقػػر الشػػرعي فػػاف كػػلـ كػػر امػػرء دليػػر عقلػػه فالشػػريعة المقدسػػة هػػي العقػػر
العقػر

المتموع كلان الينحػ متػموع اذا لميػك مطبػوع كمػا ركي عػن علػي

عقلف مطبوع ك متموع ك الينح متموع اذا لم يك مطبوع كمػا التنحػ الشػمس ك
وء العين ممنوع ثم العلم علماف علم عقلي ك علم شرعي ك كر منهمػا يحتػاج الػي
انخر كحاجػة الػرأس الػي البػدف ك البػدف الػي الػرأس فػالعلم العقلػي يبػين صػحة
الشرعي ك العلم الشرعي يزيد العلم العقلي الحديث ك كما ركي بالحامة يتتخرج
غور العقر ك بالعقر يتتخرج غور الحامة انتهي ك الحامة هي العقر المتموع ك
الشريعة المقدسة ك يعلمهم الاتػاب ك الحامػة ،ذلػك مػا اكنػي اليػك ربػك مػن
الحامة فافهم فهذق الشريعة الطػاهرة هػي العقػر المتػتقيم المنطػوؽ فػاذا سػمعها
العاقر بالعقر المطبوع ك عقلها ك تصور بمحادها تصػور بصػورة االسػتقامة ك صػورة
عليين فصار عقل شرعيا ك اذا خالحها ك تصور بمخالحتها اعػوج ك صػار جهػل شػرعيا
فانه جهر الخير ك الحق ك االستقامة الذين قالوا ربنا ا﵀ ثػم اسػتقاموا تتنػزؿ علػيهم
الملئاة االتخػافوا ك التحزنػوا ك ابشػركا بالجنػة التػي كنػتم توعػدكف ،ك اف لػو
استقاموا علي الطريقة السقيناهم ماء غدقا ك هو العقر الشرعي فافهم.
فص ::انب اف اشرؼ كتابي هذا بذكر بع

االخبار الواردة في فضر العقر

ك العقلء كما هػو عػادتي فػي هػذا الاتػاب ك اسػتطرؼ مػن االخبػار الػواردة شػيئا
لاثرتها فحي البحار بتندق عن جمير عن الصػادؽ جعحػر بػن محمػد
اميرالم منين

قػاؿ كػاف

يقوؿ اصر االنتاف لبه ك عقله دينه ك مركته نيث يجعر نحتػه ك

االياـ دكؿ ك الناس الي ادـ شرع سواء ك عػن ابنمتػااف عػن ابيعبػدا﵀
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قػاؿ

لم يقتم بين العباد اقر من خمس اليقين ك القنوع ك الصبر ك الشار ك الذي يامر به
هذا كله العقر ك عن نمداف الديواني قاؿ قػاؿ الر ا

صديق كر امػرء عقلػه ك

عدكق جهله ك عن ابينمزة التعدي عػن ابيػه قػاؿ اكصػي اميرالمػ منين علػي بػن
ابيطالب

الي الحتن بن علي

فقاؿ فيما اكصي به اليه يا بني ال فقر اشد مػن

الجهر ك ال عدـ اشد من عدـ العقر ك ال كندة ك ال كنشػة اكنػش مػن العجػب ك
ال نتب كحتن الخلق ك ال كرع كالاف عن محػارـ ا﵀ ك ال عبػادة كػالتحار فػي
صنعة ا﵀ عزكجر يا بني العقر خلير المرء ك الحلم كزيرق ك الرفق كالدق ك الصػبر
من خير جنودق يا بني انه البد للعاقر من اف ينظر في شأنه فليححظ لتانه ك ليعرؼ
اهر زمانه يا بني اف من البلء الحاقة ك اشد من ذلك مرض البػدف ك اشػد مػن ذلػك
مرض القلب ك اف م ن النعم سعة الماؿ ك افضر من ذلك صػحة البػدف ك افضػر مػن
ذلك تقوي القلوب يا بني للم من ثلث ساعات ساعة يناجي ربه ك ساعة يحاسػب
فيها نحته ك ساعة يخلو فيها بين نحته ك لذتها فيما يحر ك يحمد ك ليس للم من بد
من اف ياوف شاخصا في ثلث مرمة لمعاش اك خطوة لمعاد اك لذة في غير محرـ هػ،
صلي ا﵀ عليه من ناطق عالم بحقيقة االشياء ك عن بع

اصحابنا عن ابيعبدا﵀

قاؿ دعامة( )1االنتاف العقر ك من العقر الحطنة ك الحهم ك الححظ ك العلػم فػاذا كػاف
تأييد عقله من النور كاف عالما نافظا زكيا فطنا فهما ك بالعقر يامر ك هػو دليلػه ك
مبصرق ك محتاح امرق ك عن بع

اصحابنا رفعػه قػاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

ماقتػم ا﵀

للعباد شيئا افضر من العقر فنوـ العاقر افضر من سهر الجاهر ك افطار العاقر افضر
من صوـ الجاهر ك اقامة العاقر افضر من شخوص الجاهر ك البعث ا﵀ رسوال ك ال
نبيا نتي يتتامر العقر ك ياوف عق له افضر من جمي امته ك مايضمر النبي
( )1الدعامة بالکتر عماد البيت.
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في

نحته افضر من اجتهاد المجتهدين ك ماادي العاقر فراي

ا﵀ نتي عقر منه ك البلع

جمي العابدين في فضر عبادتهم ما بلع العاقر اف العقلء هم اكلوا االلبػاب الػذين
قاؿ ا﵀ عزكجر انما يتذكر اكلوا االلباب ك من مصباحالشػريعة الجهػر صػورة
ركبت في بني ادـ اقبالها ظلمة ك ادبارها نور ك العبد متقلب معها كتقلب الظر مػ
الشمس االتري الي االنتاف تارة تجدق جاهل بخصاؿ نحته نامدا لها عارفا بعينها
في غيرق ساخطا لها ك تارة تجدق عالما بطباعه ساخطا لها نامدا لها في غيرهػا فهػو
منقلب بين ا لعصمة ك الخذالف فاف قابلته العصمة اصاب ك اف قابله الخذالف اخطأ ك
محتاح الجهر الر ا ك االعتقاد به ك محتاح العلم االستبداؿ م اصابة موافقة التوفيق ك
ادني صحة الجاهر دعواق العلم بل استحقاؽ ك اكسطه جهله بالجهر ك اقصاق جحودق
العلم ك ليس شي ء اثباته نقيقػة نحيػه اال الجهػر ك الػدنيا ك الحػرص فالاػر مػنهم
كواند ك الواند منهم كالار ك عن العلء عن محمد عن الباقر

قاؿ لما خلق ا﵀

العقر استنطقه ثم قاؿ له اقبر فاقبر ثم قاؿ له ادبر فادبر ثم قاؿ ك عزتػي ماخلقػت
خلقا هو انب الي منك ك الاكملك اال فيمن انب اما اني اياؾ امر ك اياؾ انهي ك اياؾ
اعاقب ك اياؾ اثيب ك عن العػلء عػن محمػد عػن ابيجعحػر ك ابيعبػدا﵀

قػاال

لماخلق ا﵀ العقر قاؿ له ادبر فادبر ثم قاؿ له اقبػر فاقبػر فقػاؿ كعزتػي ك جللػي
ماخلقت خلقا انتن منك اياؾ امر ك اياؾ انهي ك ايػاؾ اثيػب ك ايػاؾ اعاقػب ك عػن
هشاـ قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

لما خلق ا﵀ العقر قاؿ له اقبر فاقبر ثػم قػاؿ لػه ادبػر

فادبر ثم قاؿ كعزتي ك جللي ماخلقت خلقا هو انب الي منك بك اخذ ك بك اعطي
ك عليك اثيب ك في ركاية بك اثيب ك بك اعاقػب ك بػك اخػذ ك بػك اعطػي ك ركي
اعطي ا﵀ محمػدا تتػعة ك تتػعين جػزء ثػم قتػم بػين العبػاد جػزءا كانػدا ك مػن
االختصاص عن الصادؽ

خلق ا﵀ العقر من اربعة اشػياء مػن العلػم ك القػدرة ك
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النور ك المشية باالمر فجعله قائما بػالعلم دائمػا فػي الملاػوت ك عمػن ذكػرق عػن
ابيجعحر

قاؿ اف الػلظة في الابد ك الحياء فػي الػري ك العقػر متػانه القلػب

كباسناد علوي عن علي بن ابيطالب

اف النبي سئر مما خلق ا﵀ عزكجر العقر

قاؿ خلقه ملاا له رءك س بعدد الخليق من خلق ك من يخلق الي يوـ القيمة ك لاػر
رأس كجه ك لار ادمي رأس من رءك س العقر ك اسم ذلك االنتاف علي كجه ذلك
الرأس ماتوب ك علي كر كجه ستر ملقي الياشف ذلك التػتر مػن ذلػك الوجػه
نتي يولد هذا المولود ك يبلع ند الرجاؿ اك ند النتاء فاذا بلع كشف ذلك التػتر
فيق في قلب هذا االنتاف نور فيحهم الحريضة ك التنة ك الجيػد ك الػردي اال ك مثػر
العقر في القلب كمثر التراج في كسط البيت ك عن البرقي عن ابيه رفعه قاؿ قػاؿ
رسوؿا﵀

قتم العقر علي ثلثة اجزاء فمن كانت فيه كمر عقله ك من لمتاػن

فيه فل عقر له نتن المعرفة با﵀ عزكجر ك نتن الطاعة له ك نتن الصػبر علػي
امرق ك عن عياش بن يزيد بن الحتن بن علي الاحاؿ مولي زيد بػن علػي عػن علػي
عن موسي بن جعحر عن ابائه عن اميرالمػ منين علػي بػن ابيطالػب
رسوؿا﵀

قػاؿ قػػاؿ

اف ا﵀ خلق العقر من نور مخػزكف مانػوف فػي سػابق علمػه الػذي

لم يطل عليه نبي مرسر ك ال ملك مقرب فجعر العلم نحته ك الحهم ركنه ك الزهػد
رأسه ك الحياء عينيه ك الحامة لتانه ك الرأفة همه ك الرنمة قلبه ثػم نشػاق ك قػواق
بعشرة اشياء باليقين ك االيماف ك الصدؽ ك التاينة ك االخلص ك الرفق ك العطية ك
القنوع ك التتليم ك الشار ثم قاؿ عزكجر ادبر فادبر ثم قاؿ له اقبر فاقبر ثم قاؿ له
تالم فقاؿ الحمد ﵀ الذي ليس له د ك ال ند ك ال شبيه ك ال كحو ك ال عدير ك ال مثر
الذي كر شي ء لعظمته خا

ذلير فقاؿ الرب تبػارؾ ك تعػالي كعزتػي ك جللػي

ماخلقت خلقا انتن منك ك ال اطوع لي منك ك ال ارف منك ك ال اشرؼ منك ك الاعز
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منك بك اكند ك بك اعبد ك بك ادعي ك بك ارتجي ك بك ابتػي ك بك اخاؼ ك بك
انذر ك بك الثواب ك بك العقاب فخر العقر عند ذلك سػاجدا فاػاف فػي سػجودق
الف عاـ فقاؿ الرب تبارؾ ك تعالي ارف رأس ك ك سر تعط ك اشح تشح فرف العقر
رأسه فقاؿ الهي اسألك اف تشحعني في من خلقتني فيه فقاؿ ا﵀ جرجلله للملئاة
اشهدكم اني قد شحعته فيمن خلقته فيه ك عن ابن خالد (ابي ظ) عن ابيجعحػر
قاؿ قػاؿ رسػوؿا﵀

لميعبػد ا﵀ عزكجػر بشػي ء افضػر مػن العقػر ك الياػوف

الم من عاقل نتي تجتم فيه عشر خصػاؿ الخيػر منػه مػأموؿ ك الشػر منػه مػأموف
يتتاثر قلير الخير من غيرق ك يتتقر كثير الخير من نحته ك اليتأـ من طلب العلم
طوؿ عمرق ك اليتبرـ بطلب الحوائج قبله الذؿ انب اليه من العز ك الحقر انب اليه
من الػني نصيبه من الدنيا القوت ك العاشرة اليري اندا اال قاؿ هو خير مني ك اتقي
انما الناس رجلف فرجر خير منه ك اتقي ك اخر شر منه ك ادني فاذا رأي من هو خير
منه ك اتقي توا

له ليلحق به ك اذا لقي الذي هو شر منه ك ادني قاؿ عتي خير هذا

باطن ك شرق ظاهر ك عتي اف يختم له بخير فاذا فعر ذلك فقد عل مجدق ك ساد اهر
زمانه ك عن سماعة قاؿ كنت عند ابيعبدا﵀
ابوعبدا﵀

فجري ذكر العقػر ك الجهػر فقػاؿ

اعرفوا العقر ك جندق ك الجهػر ك جنػدق تهتػدكا قػاؿ سػماعة فقلػت

جعلت فداؾ النعرؼ اال ما عرفتنا فقاؿ ابوعبدا﵀

اف ا﵀ جر ثناؤق خلق العقر ك

هو اكؿ خلق خلقه من الركنا نيين عن يمين العرش من نورق فقاؿ له اقبر فاقبر ثم
قاؿ له ادبر فادبر فقاؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي خلقتك خلقا عظيما ك كرمتك علي جمي
خلقي قاؿ ثم خلق الجهر من البحر االجاج ظلمانيا فقاؿ له ادبر فادبر ثم قاؿ له اقبر
فلم يقبر فقاؿ له استابرت فلعنه ثم جعر للعقر خمتػة ك سػبعين جنػدا فلمػا رأي
الجهر ما اكرـ به العقر ك ما اعطاق ا مر له العداكة فقاؿ الجهر يػا رب هػذا خلػق
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مثلي خلقته ك كرمته ك قويته ك انا دق ك انا ال قوة لي به فاعطني من الجند مثػر مػا
اعطيته فقاؿ نعم فاف عصيت بعد ذلك اخرجتك ك جندؾ من رنمتي قاؿ قد ر يت
فاعطاق خمتة ك سبعين جندا فااف ما اعطي العقر مػن الخمتػة ك التػبعين الجنػد
الخير ك هو كزير العقر ك جعر دق الشر ك هو كزير الجهر ك االيماف ك دق الاحر
ك التصديق ك دق الجحود ك الرجا ك دق القنوط ك العدؿ ك دق الجور ك الر ا ك
دق التخط ك الشار ك دق الاحراف ك الطم ك ػدق اليػأس ك التوكػر ك ػدق
الحرص ك الرأفة ك دها الػرة (كافي :القتوة خؿ) ك الرنمة ك دها الػضب ك
العلم ك دق الجهر ك الحهم ك دق الحمق ك العحة ك دها الهتك ك الزهد ك ػدق
الرغبة ك الرفق ك دق الخرؽ ك الرهبة ك دها الجرأة ك التوا

ك دق التابر ك

الت دة ك ده ا التترع ك الحلم ك دق التحه ك الصمت ك دق الهذر ك االستتلـ ك
دق االستابار ك التتليم( )1ك دق التجبر ك العحو ك دق الحقد ك الرقػة ك ػدها
القتوة ك اليقين ك دق الشك ك الصبر ك دق الجػزع ك الصػح ك ػدق االنتقػاـ ك
الػني ك دق الحقر ك التحار (كافي :التذكر خؿ) ك دق التػهو ك الححػظ ك ػدق
النتياف ك التعطف ك دق القطيعة ك القنوع ك ػدق الحػرص ك المواسػاة ك ػدها
المن ك المودة ك دها العداكة ك الوفاء ك دق الػدر ك الطاعة ك دها المعصية ك
الخضوع ك دق التطاكؿ ك التلمة ك دها البلء ك الحب ك دق البػ

ك الصدؽ

ك دق الاذب ك الحق ك دق الباطر ك االمانة ك دها الخيانة ك االخلص ك دق
الشوب ك الشهامة ك دها البلدة ك الحهم ك دق الػباكة ك المعرفة ك دها االناار
ك المداراة ك دها المااشحة ك سلمة الػيب ك دها المماكرة ك الاتماف ك دق
االفشاء ك الصلوة ك دها اال اعة ك الصوـ ك دق االفطار ك الجهاد ك دق الناوؿ
( )1في الاافي :ك التتليم ك دق الشك ،ك اسقط ما بين الالمتين .منه
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ك الحج ك دق نبذ الميثاؽ ك صوف الحديث ك دق النميمة ك بر الوالػدين ك ػدق
العقوؽ ك الحقيقة ك دها الريا ك المعركؼ ك دق المنار ك التتر ك دق التبػرج ك
التقية ك دها االذاعة ك االنصاؼ ك دق الحمية ك المهنة (في الاافي :ك التهيئة خؿ)
ك دها البػي ك النظافة ك دها القػذر ك الحيػاء ك ػدق الخلػ ك القصػد ك ػدق
العدكاف ك الرانة ك دها التعب ك التهولة ك ػدها الصػعوبة ك البركػة ك ػدها
المحق ك العافية ك دها البلء ك القواـ ك دق المااثرة ك الحامة ك دها الهوي ك
الوقار ك دق الخحة ك التعادة ك دها الشقا (كافي :الشقاكة خؿ) ك التوبة ك دها
االصرار ك االستػحار ك دق االغترار ك المحافظة ك دها التهاكف ك الدعاء ك دق
االستنااؼ ك النشاط ك دق الاتر ك الحرح ك دق الحزف ك االلحة ك دها الحرقة
ك التخاء ك دق البخر فلتجتم هذق الخصاؿ كلها من اجناد العقر اال في نبػي اك
كصي نبي اك م من قد امتحن ا﵀ قلبه لليماف ك اما ساير ذلك من موالينا فاف اندهم
اليخلو من اف ياوف فيه بع

هذق الجنود نتي يتتامر ك يتقي من جنود الجهػر

فعند ذلك ياوف في الدرجة العليا م االنبياء ك االكصياء ك انما يدرؾ الحوز بمعرفة
العقر ك ج نودق ك مجانبة الجهر ك جنودق كفقنا ا﵀ ك اياكم لطاعته ك مر اته انتهي ك
هذق كاندة ك ثمانوف خصلة فتػتة منهػا زائػدة ك لعلهػا مػن تػداخر النتػا ك ادخػاؿ
االبداؿ في المتن ك علي ما في الاافي ثمانية ك سبعوف ك في امثاؿ هذق االمػور ياثػر
االشتباق ك عن محمد بن عبدالجبار عن بع

اصحابنا رفعه الي ابيعبػدا﵀

قػاؿ

قلت له ما العقر قاؿ ما عبد به الرنمن ك اكتتب به الجناف قاؿ قلت فالذي كاف في
معوية قاؿ تلك الناراء تلك الشيطنة ك هػي شػبيهة بالعقػر ك ليتػت بعقػر ك سػئر
ابوالحتػػن
اميرالم منين

مػػا العقػػر قػػاؿ التجػػرع للػصػػة نتػػي تنػػاؿ الحرصػػة ك فػػي اس ػ لة
الحتن

قاؿ يابني ما العقر قاؿ نحظ قلبك ما استودعه قاؿ فما
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الجهر قاؿ سرعة الوثوب علي الحرصة قبر االستمااف منها ك االمتناع عن الجواب
ك نعم العوف الصمت في مواطن كثيرة ك اف كنت فصيحا ك عن النبي

في جواب

شمعوف بن الكي بن يهودا من نواري عيتي نيث قاؿ اخبرني عن العقر مػا هػو ك
كيػػف هػػو ك مػػا يتشػػعب منػػه ك مػػا اليتشػػعب ك صػػف لػػي طوايحػػه كلهػػا فقػػاؿ
رسوؿا﵀

اف العقر عقاؿ من الجهر ك النحس مثر اخبث الدكاب فػاف لمتعقػر

نارت فالعقر عقاؿ من الجهر ك اف ا﵀ خلق العقر فقاؿ له اقبر فاقبر ك قاؿ له ادبر
فادبر فقاؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي كعزتي ك جللي ماخلقت خلقا اعظم منك ك ال اطوع
منك بك ابدي ك بك اعيد لك الثواب ك عليك العقاب فتشعب من العقر الحلم ك من
الحلم العلم ك ساؽ الحديث كما قدمنا في الحلم الي اف قػاؿ قػاؿ شػمعوف فػاخبرني
اف صػحبته عنػاؾ ك اف اعتزلتػه شػتمك ك اف

عن اعلـ الجهػر فقػاؿ رسػوؿا﵀

اعطاؾ من عليك ك اف اعطيته كحرؾ ك اف اسررت اليه خانك ك اف اسر اليك اتهمك ك
اف استػني بطر ك كاف فظا غليظا ك اف افتقر جحػد نعمػة ا﵀ ك لميتحػرج ك اف فػرح
اسرؼ ك طػي ك اف نزف ايس ك اف حك قهقه ك اف باي خار يقػ فػي االبػرار ك
اليحب ا﵀ ك اليراقبه ك اليتتحيي من ا﵀ ك اليذكرق اف ار يته مدنك ك قاؿ فيك
من الحتنة ما ليس فيك ك اف سخط عليك ذهبت مدنته ك كق فيك مػن التػوء مػا
ليس فيك فهذا مجري الجاهر الخبر ،ك عن النبي
جهر عليه ك يتجاكز عمن ظلمه ك يتوا

صػحة العاقػر اف يحلػم عمػن

لمن هو دكنه ك يتابق من فوقه في طلب

البر ك اذا اراد اف يتالم تدبر فاف كاف خيرا تالم فػنم ك اف كاف شرا سات فتلم ك
اذا عر ت له فتنة استعصم با﵀ ك امتك يػدق ك لتػانه ك اذا رأي فضػيلة انتهػز بهػا
اليحارقه الحياء ك اليبدك منه الحرص فتلك عشر خصاؿ يعرؼ بهػا العاقػر ك صػحة
الجاهر اف يظلم من خالطه ك ي تعدي علي من هو دكنه ك يتطاكؿ علي من هػو فوقػه
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كلمه بػير تدبر اف تالم اثم ك اف سات سها ك اف عر ت له فتنة سارع اليها فاردته
ك اف رأي فضيلة اعرض ك ابطأ عنها اليخاؼ ذنوبه القديمة ك اليرتدع فيما بقي من
عمرق من الذنوب يتواني عن البر ك يبط عنه غيرماترث لما فاته من ذلك اك يعه
فتلك عشر خصاؿ من صحة الجاهر الذي نرـ العقر ك عن ابيعبدا﵀
باتاب الرجر علي عقله ك مو

يتػتدؿ

بصيرته ك برسوله علي فهمه ك فطنته ك عنػه

العاقر من كاف ذلوال عند اجابة الحق منصحا بقوله جمونا عند الباطر خصما بقوله
يترؾ دنياق ك اليترؾ دينه ك دلير العاقر شيئاف صدؽ القوؿ ك صواب الحعر ك العاقر
اليتحدث بما ينارق العقر ك اليتعرض للتهمة ك اليدع مداراة من ابتلي به ك ياوف
العلم دليله في اعماله ك الحلم رفيقه في انواله ك المعرفة تعينه في مذاهبه ك الهوي
عدك العقر ك مخالف الحق ك قرين الباطر ك قوة الهوي من الشهوة ك اصر علمات
الشهوة من اكر الحراـ ك الػحلة عن الحراي
الملهي ك عن النبي

ك االسػتهانة بالتػنن ك الخػوض فػي

انه قاؿ رأس العقر بعد االيماف التودد الي الناس ك زاد في

ركاية ك اصطناع الخير الي كر اند بر ك فاجر ك قاؿ
ك اجهلهم متيء امن ك عن الصػادؽ

اعقر الناس محتن خائف

افضر طباي العقر العبادة ك اكثق الحديث

له العلم ك اجزؿ نظوظه الحامة ك افضر ذخايرق الحتنات ك قػاؿ
الرجر بعد االربعين الي خمتين ك ستين ثم يػنق

يزيػد عقػر

عقلػه بعػد ذلػك ك قػاؿ

اذا

اردت اف تختبر عقر الرجر في مجلس كاند فحدثه في خلؿ نديثك بما الياوف
فاف انارق فهو عاقر ك اف صدقه فهو انمق ك قاؿ

اليلت العاقر من جحر مرتين

ك في الاافي بتندق عن الحتن بن الجهم قاؿ سمعت الر ا
امرء عقله ك عدكق جهله كعنه قاؿ قلت البيالحتن

يقػوؿ صػديق كػر

اف عندنا قومػا لهػم محبػة ك

ليس لهم تلك العزيمة يقولوف بهذا القوؿ فقاؿ ل يس اكلئك ممن عاتب ا﵀ انما قػاؿ
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ا﵀ فاعتبركا يا اكلي االبصار ك عن ابيالجاركد عن ابيجعحر

قاؿ انما يداؽ

ا﵀ العباد في الحتاب يوـ القيمة علي قدر ما اتػيهم مػن العقػوؿ فػي الػدنيا ك عػن
عبدا﵀ بن سناف قاؿ ذكرت البيعبدا﵀
هو رجر عاقر فقاؿ ابوعبدا﵀

رجل مبتلي بالو وء ك الصلوة ك قلػت

ك اي عقػر لػه ك هػو يطيػ الشػيطاف فقلػت لػه ك

كيف يطي الشيطاف فقاؿ سله هذا الذي يأتيه من اي شي ء هو فانػه يقػوؿ لػك مػن
عمر الشيطافك عن سهر بن زياد رفعه قاؿ قػاؿ اميرالم منين

العقر غطاء ستير

ك الحضر جماؿ ظاهر فاستر خلر خلقك ب حضلك ك قاتػر هػواؾ بعقلػك تتػلم لػك
المودة ك تظهر لك المحبة ك عن الحتن بن علي بن فضاؿ عػن بعػ
ابيعبدا﵀

ماكلم رسوؿا﵀

اصػحابنا عػن

العباد بانه عقله قطك قاؿ قػاؿ رسػوؿا﵀

انا معاشر االنبياء امرنا اف نالم الناس علي قدر عقولهم ك عن التاوني عػن جعحػر
عن ابيه قاؿ قػاؿ اميرالم منين

اف قلوب الجهػاؿ تتػتحزها االطمػاع ك ترتهنهػا

المني ك تتتقلقها الخداي ك عػن ابػرهيم بػن عبدالحميػد قػاؿ قػػاؿ ابوعبػدا﵀
اكمر الناس عقل انتنهم خلقا ك عن ابيهاشم الجعحري قػاؿ كنػا عنػد الر ػا
فتذاكرنا العقر ك االدب فقاؿ يا باهاشػم العقػر نبػاء مػن ا﵀ ك االدب كلحػة فمػن
تالف االدب قدر عليه ك من تالف العقر لميزدد بذلك اال جهل ك عن اسحق بػن
عمار عن ابيعبدا﵀

قاؿ قلت له جعلت فػداؾ اف لػي جػارا كثيػر الصػلوة كثيػر

الصدقة كثير الحج ال بأس به قاؿ فقػاؿ يا اسحق كيف عقله قاؿ قلت جعلػت فػداؾ
ليس له عقػر قػاؿ فقػػاؿ اليرتحػ بػذلك منػه ك عػن ابنالتػايت فػي نػديث قػاؿ
البيالحتن

تا﵀ مارأيت مثلك قط فما الحجة علي الخلػق اليػوـ قػاؿ فقػػاؿ

العقػػر يعػػرؼ بػػه الصػػادؽ علػػي ا﵀ فيصػػدقه ك الاػػاذب علػػي ا﵀ فياذبػػه فقػػاؿ
ابنالتػػايت هػػذا كا﵀ هػػو الجػػواب ك عػػن انمػػد بػػن محمػػد مرسػػل قػػاؿ ق ػػاؿ
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ابوعبدا﵀

دعامة االنتاف العقر ك العقر منه الحطنة ك الحهم ك الححػظ ك العلػم ك

بالعقر يامر ك هو دليله ك مبصرق ك محتاح امرق فاذا كاف تأييد عقله من النور كػاف
عالما نافظا ذاكرا فطنا فهما فعلم بذلك كيف ك لم ك نيث ك عرؼ من نصحه ك من
غشه فاذا عرؼ ذلك عرؼ مجراق ك موصوله ك محصوله ك اخل

الوندانيػة ﵀ ك

االقرار بالطاعة فاذا فعر ذلك كاف متتدركا لما فات ك كاردا علي ما هو ات يعرؼ
ما هو فيه ك الي شي ء هو هيهنا ك من اين يأتيه ك الي ما هو صاير ك ذلك كله من تأييد
العقر ك عن اسمعير بن مهراف عن بع

رجاله عن ابيعبدا﵀

الم من ك عن محضر بن عمر عن ابيعبدا﵀

قاؿ العقر دليػر

قاؿ يا محضر اليحل من اليعقػر ك

اليعقر من اليعلم ك سوؼ ينجب من يحهم ك يظحر من يحلم ك العلم جنة ك الصػدؽ
عز ك الجهر ذؿ ك الحهم مجد ك الجود نج ك نتن الخلق مجلبػة للمػودة ك العػالم
بزمانه التهجم عليه اللوابس ك الحزـ متاءة الظن ك بين المرء ك الحامة نعمة العالم
ك الجاهر شقي بينهما ك ا﵀ كلي من عرفه ك عدك من تالحه ك العاقر غحور ك الجاهر
ختور ك اف شئت اف تارـ فل ن ك اف شئت اف تهاف فاخشن ك من كرـ اصله الف قلبه ك
من خشن عنصرق غلظ كبدق ك من فرط تورط ك من خاؼ العاقبة تثبت عن التوغر
في ما اليعلم ك من هجم علي امرء بػيرعلم جد ع انف نحته ك من لميعلم لميحهم ك
من لميحهم لميتلم ك من لميتلم لميارـ ك من لميارـ تهضم ك من تهضم كاف الوـ
ك من كاف كذلك كاف انري اف يندـ ك عن اميرالم منين

من استحامت لي فيه

خصلة م ن خصاؿ الخير انتملت عليها ك اغتحرت فقد ما سواها ك الاغتحر فقد عقر ك
ال دين الف محارقة الدين محارقة االمن( )1فليتهنأ بحيوة م مخافة ك فقد العقر فقد
( )1اي من عاملني بخصلة خير ر يت عنه بها ك قوله محارقة الدين الا ،اي من ال دين له ينبػي
.
افيخاؼ منه .منه
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الحيوة ك اليقاس اال باالموات ك قاؿ
عقله ك عن ابيعبدا﵀

اعجاب المرء بنحتػه دليػر علػي ػعف

ليس بين االيماف ك الاحر اال قلة العقر قير ك كيػف ذاؾ

ياابن رسوؿا﵀ قاؿ اف العبد يرف رغبته الي مخلوؽ فلو اخل
يريد في اسػرع مػن ذلػك ك كػاف اميرالمػ منين

نيته ﵀ التػاق الػذي

يقػوؿ بالعقػر اسػتخرج غػور

الحامة ك بالحامة استخرج غور العقر ك بحتن التياسة ياوف االدب الصال .
ك انب اف اختم هذا الحصر بوصية ابيالحتن موسي بن جعحر
الحام بطولها لاثرة محصولها قاؿ

لهشاـ بػن

ي ا هشاـ اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي بشر اهر العقر

ك الحهم في كتابه فقاؿ فبشر عبادي الذين يتتمعوف القوؿ فيتبعوف انتنه اكلئك
الذين هديهم ا﵀ ك اكلئك هم اكلوا االلباب يا هشاـ اف ا﵀ تبارؾ ك تعػالي اكمػر
للناس الحجج بالعقوؿ ك نصر النبيػين بالبيػاف ك دلهػم علػي ربوبيتػه باالدلػة فقػاؿ
ك الهام اله كاند ال اله اال هو الرنمن الرنيم اف في خلق التموات ك االرض ك
اختلؼ اللير ك النهار ك الحلك التي تجري في البحر بما ينح الناس ك ما انزؿ ا﵀ من
التماء من ماء فانيي به االرض بعد موتها ك بث فيها من كر دابة ك تصريف الرياح
ك التحاب المتخر بين التماء ك االرض نيات لقوـ يعقلوف يا هشاـ قد جعر ا﵀
ذلك دليل علي معرفته باف لهم مدبرا فقاؿ ك سخر لام اللير ك النهار ك الشمس ك
القمر ك النجوـ متخرا ت بامرق اف في ذلك نيات لقوـ يعقلوف ك قاؿ هو الذي
خلقام من تراب ثم من نطحة ثم من علقة ثم يخرجام طحل ثم لتبلػوا اشدكم ثػم
لتاونوا شيوخا ك منام من يتوفي من قبر ك لتبلػوا اجل متمي ك لعلام تعقلوف ك
قاؿ اف في اختلؼ اللير ك النهػار ك مػا انػزؿ ا﵀ مػن التػ ماء مػن رزؽ فانيػا بػه
االرض بعد موتها ك تصػريف الريػاح ك التػحاب المتػخر بػين التػماء ك االرض
نيات لقوـ يعقلوف ك قاؿ يحيي االرض بعد موتها قد بينا لاػم انيػات لعلاػم
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تعقلوف ك قاؿ ك جنات من اعناب ك زرع ك نخير صنواف ك غيرصنواف يتقي بماء
كاند ك نحضر بعضها علي بع

ف ي االكر اف في ذلك نيات لقوـ يعقلوف ك قاؿ

ك من اياته يريام البرؽ خوفا ك طمعا ك ينزؿ من التماء ماء فيحيي به االرض بعد
موتها اف في ذلك نيات لقوـ يعقلوف ك قاؿ قر تعالوا اتر ما نرـ ربام عليام
االتشركوا به شيئا ك بالوالدين انتانا ك التقتلوا اكالدكم من املؽ نحن نرزقام ك
اياهم ك التقربوا الحوانش ما ظهر منها ك ما بطن ك التقتلوا النحس التي نرـ ا﵀ اال
بالحق ذلام كصيام به لعلام تعقلوف ك قاؿ هر لام مما ملات ايمػانام مػن
شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيحػتام انحتػام كػذلك نحصػر
انيات لقوـ يعقلوف ي ا هشاـ ثم كعظ اهر العقر ك رغبهم في انخرة فقاؿ ك مػا
الحيوة الدنيا اال لعب ك لهو ك للدار انخرة خير للذين يتقوف افلتعقلوف يا هشاـ
ثم خوؼ الذين اليعقلوف عقابه فقاؿ جركعز ثم دمرنا انخرين ك انام لتمركف
عليهم مصبحين ك باللير افلتعقلوف ك قاؿ انا منزلوف علي اهر هذق القرية رجزا
من التماء بما كانوا يحتقوف ك لقد تركنا اية بينة لقوـ يعقلوف يا هشاـ اف العقر م
العلم فقاؿ ك تلك االمثاؿ نضربها للناس ك مايعقلها اال العالموف يا هشػاـ ثػم ذـ
الذين اليعقلوف فقاؿ ك اذا قير لهم اتبعوا ما انزؿ ا﵀ قالوا بر نتبػ مػا الحينػا عليػه
اباءنا اكلو كاف اباؤهم اليعقلوف شيئا ك اليهتػدكف ك قػاؿ ك مثػر الػذين كحػركا
كمثر الذي ينعق بما اليتم اال دعاء ك نداء صم بام عمي فهم اليعقلوف ك قػاؿ
ك منهم من يتتم اليك ا فانت تتم الصم ك لو كانوا اليعقلوف ك قاؿ اـ تحتب
اف اكثرهم يتػمعوف اك يعقلػوف اف هػم اال كاالنعػاـ بػر هػم ا ػر سػبيل ك قػاؿ
اليقاتلونام جميعا اال في قري محصػنة اك مػن كراء جػدر بأسػهم بيػنهم شػديد
تحتبهم جميعا ك قلوبهم شتي ذلك بانهم قوـ اليعقلوف ك قاؿ تنتوف انحتام ك
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انتم تتلوف الاتاب افلتعقلوف يا هشاـ ثم ذـ ا﵀ الاثرة فقاؿ ك اف تط اكثر من
في االرض يضلوؾ عن سػبير ا﵀ ك قػاؿ ك لػئن سػألتهم مػن خلػق التػموات ك
االرض ليقولن ا﵀ قر الحمد ﵀ بر اكثرهم اليعقلوف يا هشاـ ثم مدح القلة فقاؿ
ك قلير من عبادي الشاور ك قاؿ ك قلير ما هم ك قاؿ ك قاؿ رجر م من من
اؿ فرعوف ياتم ايمانه اتقتلوف رجل اف يقوؿ ربي ا﵀ ك قاؿ ك من امن ك ما امن
معه اال قلير ك قاؿ كلان اكثرهم اليعلموف ك قػاؿ ك اكثػرهم اليعقلػوف ك
قاؿ ك اكثرهم اليشعركف يا هشاـ ثم ذكر اكلي االلباب بانتن الذكر ك نلهم
بانتن الحلية فقاؿ ي تي الحامة من يشاء ك من ي ت الحامة فقػد اكتػي خيػرا
كثيرا ك مايذكر اال اكلوا االلباب ك قاؿ ك الراسخوف في العلم يقولوف امنا به كر
من عند ربنا ك مايذكر اال اكلوا االلباب ك قاؿ اف في خلق التموات ك االرض ك
اختلؼ اللير ك النهار نيات الكلي االلباب ك قاؿ ا فمن يعلم انما انزؿ اليك من
ربك الح ق كمن هو اعمي انما يتذكر اكلوا االلباب ك قاؿ اـ من هو قانػت انػاء
اللير ساجدا ك قائما يحذر انخرة ك يرجو رنمة ربه قر هر يتتوي الذين يعلموف
ك الذين اليعلموف انما يتذكر اكلوا االلباب ك قػاؿ كتػاب انزلنػاق اليػك مبػارؾ
ليدبركا اياته ك ليتذكر اكلوا االلباب ك قاؿ ك لقد اتينػا موسػي الهػدي ك اكرثنػا
بني اسرائير الاتاب هدي ك ذكري الكلي االلباب ك قاؿ ك ذكر فػاف الػذكري
تنح الم منين يا هشاـ اف ا﵀ يقوؿ في كتابه اف في ذلك لذكري لمن كػاف لػه
قلب يعني عقر كقاؿ ك لقد اتينا لقماف الحامة قاؿ الحهم ك العقر يا هشػاـ اف
لق ماف قاؿ البنه توا

للحق تان اعقر الناس ك اف الايس لدي الحق يتير يا بني

اف الدنيا بحر عميق قد غرؽ فيها عالم كثير فلتان سحينتك فيها تقوي ا﵀ ك نشوها
االيماف ك شراعها التوكر ك قيمها العقر ك دليلها العلم ك ساانها الصبر يػا هشػاـ اف
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لار شيء دليل ك دلير العق ر التحار ك دلير التحار الصمت ك لار شػيء مطيػة ك
مطية العقر التوا

ك كحي بك جهل اف تركب ما نهيت عنػه يػا هشػاـ مابعػث ا﵀

انبياءق ك رسله الي عبادق اال ليعقلوا عػن ا﵀ فانتػنهم اسػتجابة انتػنهم معرفػة ك
اعلمهم بامر ا﵀ انتنهم عقل ك اكملهم عقل ارفعهم درجة في الدنيا ك انخػرة يػا
هشاـ اف ﵀ علي الناس نجتين نجة ظاهرة ك نجة باطنة فاما الظػاهرة فالرسػر ك
االنبياء ك االئمة ك اما الباطنة فالعقوؿ يا هشاـ اف العاقر الذي اليشػر الحلؿ شارق
ك اليػلب الحراـ صبرق ياهشاـ من سلط ثلثا علي ثلث فاأنما اعاف علي هدـ عقله
من ا ظلم نور تحارق بطوؿ امله ك محا طرايف نامته بحضػوؿ كلمػه ك اطحػأ نػور
عبرته بشهوات نحته فاأنما اعاف هواق علي هدـ عقله ك من هدـ عقله افتد عليػه
دينه ك دنياق يا هشاـ كيف يزكو عند ا﵀ عملك ك انت قد شػلت قلبك عن امر ربك
ك اطعت هواؾ علي غلبة عقلك يا هشاـ الصبر علي الوندة علمة قوة العقػر فمػن
عقر عن ا﵀ اعتزؿ اهر الدنيا ك الراغبين فيها ك رغب فيما عند ا﵀ ك كاف ا﵀ انتػه
في الونشة ك صانبه في الوندة ك غناق في العيلة ك معزق من غير عشػيرة يػا هشػاـ
نصب الحق لطاعة ا﵀ ك ال نجاة اال بالطاعة ك الطاعة بالعلم ك العلم بالتعلم ك الػتعلم
بالعقر يعتقر (يعتقد خؿ) ك ال علم اال من عالم رباني ك معرفة العلم بالعقر يا هشاـ
قلير العمر من العالم مقبوؿ مضاعف ك كثير العمر من اهر الهوي ك الجهر مردكد
يا هشاـ اف العاقر ر ي بالدكف من الدنيا م الحامة ك لميرض بالدكف من الحامة
م الدنيا فلذلك ربحت تجارتهم يا هشاـ اف العقػلء تركػوا فضػوؿ الػدنيا فايػف
الذنوب ك ترؾ الدنيا من الحضر ك ترؾ الذنوب من الحرض يا هشاـ اف العاقر نظر
الي الدنيا ك الي اهلها فعلم انها التناؿ اال بالمشقة ك نظر الي انخرة فعلم انها التناؿ
اال بالمشقة فطلب بالمشقة ابقاهما يا هشاـ اف العقلء زهدكا في الدنيا ك رغبوا في
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انخرة النهم علموا اف الدنيا طالبة مطلوبة ك اف انخرة طالبة ك مطلوبة فمن طلػب
انخرة طلبته الدنيا نتي يتتوفي منها رزقه ك من طلب الدنيا طلبته انخػرة فياتيػه
الموت فيحتد دنياق ك اخرته يا هشاـ من اراد الػنا بل ماؿ ك رانة القلب من الحتد ك
التلمة في الدين فليتضرع الي ا﵀ عزكجر في متألته باف يامر عقله فمن عقر
قن بما ياحيه ك من قن بما ياحيه استػني ك من لميقن بما ياحيه لميدرؾ الػنا ابدا يا
هشاـ اف ا﵀ ناي عن قوـ صالحين انهم قالوا ربنا التزغ قلوبنا بعػد اذ هػديتنا ك
هب لنا من لدنك رنمة انك انت الوهاب نين علموا اف القلوب تزيع ك تعود الي
عماها ك رداها انه لميخف ا﵀ من لميعقر عن ا﵀ ك من لميعقر عن ا﵀ لميعقد قلبه
علي معرفة ثابتة يبصرها ك يجد نقيقتها في قلبه ك الياوف اند كذلك اال من كاف
قوله لحعله مصدقا ك سرق لعلنيته موافقا الف ا﵀ لميدؿ علي الباطن الخحي من العقر
اال بظاهر منه ك ناطق عنه يا هشاـ كػاف اميرالمػ منين

يقػوؿ ماعبػد ا﵀ بشػيء

افضر من العقر ك ما تم عقر امرء نتي ياوف فيه خصاؿ شػتي الاحػر ك الشػر منػه
مأموناف ك الرشد ك الخير منه مأموالف ك فضر ماله مبذك ؿ ك فضر قوله ماحػوؼ ك
نصيبه من الدنيا القوت اليشب من العلم دهرق الذؿ انب اليه مػ ا﵀ مػن العػز مػ
غيرق ك التوا

انب اليه من الشرؼ يتتاثر قلير المعركؼ مػن غيػرق ك يتػتقر

كثير المعركؼ من نحته ك يري الناس كلهم خيرا منه ك انه شرهم في نحتػه ك هػو
تماـ االمر يا هشا ـ اف العاقر الياذب ك اف كاف فيه هواق يا هشاـ ال دين لمن ال مركة
له ك ال مركة لمن ال عقر له ك اف اعظم الناس قدرا الذي اليري الدنيا لنحته خطػرا
اما اف ابدانام ليس لها ثمن اال الجنة فلتبيعوها بػيرها يا هشاـ اف اميرالم منين
كاف يقوؿ اف من علمة العاقر اف ياوف فيه ثلث خصاؿ يجيب اذا سئر ك ينطػق اذا
عجز القوـ عن الالـ ك يشير بالرأي الذي ياوف فيه صلح اهله فمن لميان فيػه
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من هذق الخصاؿ الثلث شيء فهو انمق اف اميرالم منين

قاؿ اليجلس في صدر

المجلس اال رجر فيه هذق الخصاؿ الثلث اك كاندة منهن فمػن لمياػن فيػه شػيء
م نهن فجلس فهو انمق ك قاؿ الحتن بن علي
اهلها قير يا ابن رسوؿا﵀ ك من اهلها قاؿ الذين ق

اذا طلبتم الحوايج فاطلبوها مػن
ا﵀ في كتابه ك ذكرهم فقػاؿ

انما يتذكر اكلوا االلباب قػاؿ هػم اكلػوا العقػوؿ ك قػاؿ علػي بػن الحتػين
مجالتة الصالحين داعية الي الصلح ك اد اب العلماء زيادة في العقر ك طاعػة كالة
العدؿ تماـ العز ك استثمار الماؿ تماـ المركة ك ارشاد المتتشير قضاء لحق النعمة ك
كف االذي من كماؿ العقر ك فيه رانة البدف عاجل يا هشاـ اف العاقر اليحدث من
يخاؼ تاذيبه ك اليتأؿ من يخاؼ منعه ك اليعد ما اليقدر عليه ك اليرجو ما يعنف
برجائه ك اليقدـ علي ما يخاؼ فوته بالعجز عنه الي هنا انتهي ما في الاافي كلاػن
علي ما في البحار يزيد علي ذلك ك كذلك ذكر في خلؿ ما ذكرنا فقرات لميذكرق
الاليني ك لما كاف بناء الاتاب علي بياف االخػلؽ ك التػذكر نػذكر زيػادات البحػار
ايضا فذكر بعد ذلك:
ك كاف اميرالم منين

يوصي اصحابه يقوؿ اكصيام بالخشية من ا﵀ في

التر ك العلنية ك العدؿ في الر ا ك الػضب ك االكتتاب في الحقر ك الػنا ك اف تصلوا
من قطعام ك تعحوا عمن ظلمام ك تعطحوا علي من نرمام ك ليان نظركم عبرا ك
صمتام فارا ك قولام ذكرا ك اياكم ك البخر ك عليام بالتخا فانه اليدخر الجنة
بخير ك اليدخر النار سخي يا هشاـ رنم ا﵀ من استحيي من ا﵀ نق الحيا فححظ
الرأس ك ما نوي ك البطن ك ما كعي ك ذكر الموت ك البلي ك علم اف الجنة مححوفة
بالماارق ك النار مححوفة بالشهوات يا هشاـ من كف نحته عن اعراض الناس اقاؿ
ا﵀ عثرته يوـ القيمة ك من كف غضبه عن الناس كف ا﵀ غضبه عنه يوـ القيمة
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ياهشاـ اف العاقر الياذب ك اف كاف فيه هواق يا هشاـ كجد في ذؤابة سيف
رسوؿا﵀

اف اعتي الناس علي ا﵀ من رب غير اربه ك قتر غير قاتله ك من

تولي غير مواليه فهو كافر بما انزؿ ا﵀ علي نبيه محمد ك من اندث نادثا اك اكي
محدثا لميقبر ا﵀ منه يوـ القيمة صرفا ك ال عدال( )1يا هشاـ افضر ما تقرب به العبد
الي ا﵀ بعد المعرفة به الصلوة ك بر الوالدين ك ترؾ الحتد ك العجب ك الحخر يا
هشاـ اصل ايامك الذي هو امامك فانظر اي يوـ هو ك اعد له الجواب فانك موقوؼ
ك مسـ ݘ ـو ؿ ك خذ موعظتك من الدهر ك اهله فاف الدهر طويله قصير فاعمر كأنك
تري ثواب عملك لتاوف اطم في ذلك ك اعقر عن ا﵀ ك انظر في تصرؼ الدهر ك
انواله فاف ما هو ات من الدنيا كما كلي منها فاعتبر بها ك قاؿ علي بن الحتين
اف جمي ما طلعت عليه الشمس في مشارؽ االرض ك مػاربها بحرها ك برها ك سهلها
ك جبلها عند كلي من اكلياء ا﵀ ك اهر المعرفة بحق ا﵀ كحيء الظلؿ ثم قاؿ اكال نر
يدع هذق اللماظة الهلها يعني الدنيا فليس النحتام ثمن اال الجنة فلتبيعوها بػيرها
فانه من ر ي من ا﵀ بالدنيا فقد ر ي بالختيس يا هشاـ اف كر الناس يبصر
النجوـ كلان اليهتدي بها اال من يعرؼ مجاريها ك منازلها ك كذلك انتم تدرسوف
قاؿ

الحامة كلان اليهتدي بها منام اال من عمر بها يا هشاـ اف المتي
للحواريين يا عبيد التوء يهولام طوؿ النخلة ك تذكركف شوكها ك م ݘــونة مراقيها ك

تنتوف طيب ثمرها ك مرافقتها كذلك تذكركف م ݘــونة عمر انخرة فيطوؿ عليام

امدق ك تنتوف ما تحضوف اليه من نعيمها ك نورها ك ثمرها يا عبيد التوء نقوا القم ك
طي بوق ك ادقوا طحنه تجدكا طعمه ك يهنئام اكله كذلك فاخلصوا االيماف ك اكملوق
تجدكا نلكته ك ينحعام غبه بحق اقوؿ لام لو كجدتم سراجا يتوقد بالقطراف في
( )1الصرؼ التتوية ك العدؿ الحدا.
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ليلة مظلمة الستضأتم به ك لميمنعام منه ري نتنه كذلك ينبػي لام اف تأخذكا
الحامة ممن كجدتموها معه ك اليمنعام منه سوء رغبته فيها يا عبيد الدنيا بحق
اقوؿ لام التدركوف شرؼ انخرة اال بترؾ ما تحبوف فلتنظركا بالتوبة غدا فاف
دكف غد يوما ك ليلة ك قضاء ا﵀ فيهما يػدك ك يركح بحق اقوؿ لام اف من ليس عليه
دين من الناس اركح ك اقر هما ممن عليه الدين ك اف انتن القضاء ك كذلك من
لميعمر الخطيئة اركح ك اقر هما ممن عمر الخطيئة ك اف اخل

التوبة ك اناب ك اف

صػار الذنوب ك محقرتها من ماايد ابليس يحقرها لام ك يصػرها في اعينام
فتجتم ك تاثر فتحيط بام بحق اقوؿ لام اف الناس في الحامة رجلف فرجر
اتقنها بقوله ك صدقها بحعله ك رجر اتقنها بقوله ك يعها بتوء فعله فشتاف بينهما
فطوبي للعلماء بالحعر ك كير للعلماء بالقوؿ يا عبيد التوء اتخذكا متاجد ربام
سجونا الجتادكم ك جباهام ك اجعلوا قلوبام بيوتا للتقوي ك التجعلوا قلوبام
مأكي للشهوات اف اجزعام عند البلء الشدكم نبا للدنيا ك اف اصبركم علي البلء
الزهدكم في الدنيا يا عبيد التوء التاونوا شبيها بالحداء الخاطحة ك ال بالثعالب
الخادعة ك ال بالذ ئاب الػادرة ك ال باالسد العاتية كماتحعر بالحراس كذلك تحعلوف
بالناس فريقا تخطحوف ك فريقا تخدعوف ك فريقا تػدركف بهم بحق اقوؿ لام اليػني
عن الجتد اف ياوف ظاهرق صحيحا ك باطنه فاسدا كذلك اليػني اجتادكم التي قد
اعجبتام ك قد فتدت قلوبام ك مايػني عنام اف تنقوا جلودكم ك قلوبام دنتة
التاونوا كالمنخر يخرج منه الدقيق الطيب ك يمتك النخالة كذلك انتم تخرجوف
الحامة من افواهام ك يبقي الػر في صدكركم يا عبيد الدنيا انما مثلام مثر
التراج يضيء للناس ك يحرؽ نحته يا بنياسرائير زانموا العلماء في مجالتهم ك
لو جثوا علي الركب فاف ا﵀ يحيي القلوب الميتة بنور الحامة كما يحيي االرض
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الميتة بوابر المطر يا هشاـ ماتوب في االنجير طوبي للمترانمين اكلئك هم
المرنوموف يوـ القيمة طوبي للمصلحين بين الناس اكلئك هم المقربوف يوـ
القيمة طوبي للمطهرة قلوبهم اكلئك هم المتقوف يوـ القيمة طوبي للمتوا عين في
الدنيا اكلئك يرتقوف منابر الملك يوـ القيمة يا هشاـ قلة المنطق نام عظيم فعليام
بالصمت فانه دعة نتنة ك قلة كزر ك خحة من الذنوب فحصنوا باب الحلم فاف بابه
الصبر ك اف ا﵀ عزكجر يبػ

الضحاؾ من غير عجب ك المشاء الي غير ارب ك

يجب علي الوالي اف ياوف كالراعي اليػحر عن رعيته ك اليتابر عليهم فاستحيوا
من ا﵀ في سرايركم كما تتتحيوف من الناس في علنيتام ك اعلموا اف الالمة من
الحامة الة الم من فعليام بالعلم قبر اف يرف ك رفعه غيبة عالمام بين اظهركم
يا هشاـ تعلم من العلم ما جهلت ك علم الجاهر مما علمت ك عظم العالم لعلمه ك دع
منازعته ك صػر الجاهر لجهله ك التطردق كلان قربه ك علمه يا هشاـ اف كر نعمة
عجزت عن شارها بمنزلة سيئة ت اخذ بها ك قاؿ اميرالم منين صلوات ا﵀ عليه اف ﵀
عبادا كترت قلوبهم خشيته فاساتتهم عن المنطق ك انهم لحصحاء عقلء يتتبقوف الي
ا﵀ باالعماؿ الزكية ك اليتتاثركف له الاثير ك الير وف له من انحتهم بالقلير يركف في
انحتهم انهم اشرار فانهم الكياس ك ابرار يا هشاـ الحياء من االيماف ك االيماف في الجنة ك
البذاء من الجحاء ك الجحاء في النار يا هشاـ المتالموف ثلثة فراب ك سالم ك شاجب فاما
الراب فالذاكر ا﵀ ك اما التالم فالتاكت ك اما الشاجب فالذي يخوض في الباطر اف
ا﵀ نرـ الجنة علي كر فانش بذي قلير الحياء اليبالي ما قاؿ ك ال ما قير فيه ك كاف
ابوذر

يقوؿ يا مبتػي العلم اف هذا اللتاف محتاح خير ك محتاح شر فاختم علي

فيك كما تختم علي ذهبك ك كرقك يا هشاـ بئس العبد عبد ياوف ذا كجهين ك ذا
لتانين يطري اخاق اذا شاهدق ك ياكله اذا غاب عنه اف اعطي نتدق ك اف ابتلي خذله
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اف اسرع الخير ثوابا البر ك اسرع الشر عقوبة البػي ك اف شر عباد ا﵀ من تارق
مجالتته لححشه ك هر ياب الناس علي مناخرهم في النار اال نصايد التنتهم ك من
نتن اسلـ المرء ترؾ ما اليعنيه يا هشاـ الياوف الرجر م منا نتي ياوف خائحا
راجيا ك الياوف خائحا راجيا نتي ياوف عامل لما يخاؼ ك يرجو يا هشاـ قاؿ ا﵀
جركعز كعزتي ك جللي ك عظمتي ك قدرتي ك بهائي ك علوي في مااني الي ثر
عبد هواي علي هواق اال جعلت الػني في نحته ك همه في اخرته ك كححت عليه
يعته ك منت التموات ك االرض رزقه ك كنت له من كراء تجارة كر تاجر يا
هشاـ الػضب محتاح الشر ك اكمر الم منين ايمانا انتنهم خلقا ك اف خالطت الناس
فاف استطعت اف التخالط اندا منهم اال كاف يدؾ العليا عليه فافعر يا هشاـ عليك
بالرفق فاف الرفق يمن ك الخرؽ شوـ اف الرفق ك البر ك نتن الخلق تعمر الديار ك
تزيد في الرزؽ يا هشاـ قوؿ ا﵀ هر جزاء االنتاف اال االنتاف جرت في
الم من ك الاافر ك الب ر ك الحاجر من صن اليه معركؼ فعليه اف ياافي به ك ليتت
الماافاة اف تصن كما صن نتي تري فضلك فاف صنعت كما صن فله الحضر
باالبتداء يا هشاـ اف مثر الدنيا مثر الحية متها لين ك في جوفها التم القاتر يحذرها
الرجاؿ ذكك العقوؿ ك يهوي اليها الصبياف بايديهم يا هشاـ اصبر علي طاعة ا﵀ ك
اصبر عن معاصي ا﵀ فانما الدنيا ساعة فما مضي منها فليس تجد له سركرا ك ال نزنا
ك ما لميأت منها فليس تعرفه فاصبر علي تلك التاعة التي انت فيها فاأنك قد
اعتبطت يا هشاـ مثر الدنيا كمثر ماء البحر كلما شرب منه العطشاف ازداد عطشا نتي يقتله
يا هشاـ اياؾ ك الابر فانه اليدخر الجنة من كاف في قلبه مثقاؿ نبة من كبر الابر
رداء ا﵀ فمن نازعه رداءق اكب ه ا﵀ في النار علي كجهه يا هشاـ ليس منا من
لميحاسب نحته في كر يوـ فاف عمر نتنا استزاد منه ك اف عمر سيئا استػحر ا﵀
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منه ك تاب اليه يا هشاـ تمثلت الدنيا للمتي

علي صورة امرأة زرقاء فقاؿ لها

كم تزكجت فقالت كثيرا قاؿ فار طلقك قالت ال بر كل قتلت قاؿ المتي فوي
ازكاجك الباقين كيف اليعتبركف بالما ين يا هشاـ اف وء الجتد في عينه فاف
كاف البصر مضيئا استضاء الجتد كله ك اف وء الركح العقر فاذا كاف العبد عاقل
كاف عالما بربه ك اذا كاف عالما بربه ابصر دينه ك اف كاف جاهل بربه لميقم له دين ك
كما اليقوـ الجتد اال بالنحس الحية فاذلك اليقوـ الدين اال بالنية الصادقة ك
التثبت النية الصادقة اال بالعقر يا هشاـ اف الزرع ينبت في التهر ك الينبت في
الصحا فاذلك الحامة تعمر في القلب المتوا
الف ا﵀ جعر التوا

الة العقر ك جعر التابر الة من الجهر المتعلم اف من شما

الي التقف برأسه شجه ك من خح
لميتوا

ك التعمر في قلب المتابر الجبار

﵀ خحضه ا﵀ ك من توا

رأسه استظر تحته ك اكنه فاذلك من

﵀ رفعه يا هشاـ ما اقب الحقر بعد الػني ك اقب

الخطيئة بعد النتك ك اقب من ذلك العابد ﵀ ثم يترؾ عبادته يا هشاـ ال خير في
العيش اال لرجلين لمتتم كاع ك عالم ناطق ياهشاـ ماقتم بين العباد افضر من
العقر نوـ العاقر افضر من سهر الجاهر ك مابعث ا﵀ نبيا اال عاقل نتي ياوف عقله
افضر من جمي المجتهدين ك ماادي العبد فريضة من فراي
هشاـ قاؿ رسوؿا﵀

ا﵀ نتي عقر عنه يا

اذا رأيتم الم من فادنوا منه فانه يلقي الحامة ك الم من

قلير الالـ كثير العمر ك المنافق كثير الالـ قلير العمر يا هشاـ اكني ا﵀ الي
داكد قر لعبادي اليجعلوا بيني ك بينهم عالما محتونا بالدنيا فيصدهم عن ذكري ك
عن طريق محبتي ك مناجاتي اكلئك قطاع الطريق من عبادي اف ادني ما انا صان بهم
اف انزع نلكة عبادتي ك مناجاتي من قلوبهم يا هشاـ من تعظم في نحته لعنته ملئاة
التماكات ك ملئاة االرض ك من تابر علي اخوانه ك استطاؿ عليهم فقد اد ا﵀ ك
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من ادعي ما ليس له فهو اعني لػيرق يا هشاـ اكني ا﵀ الي داكد نذر ك انذر
اصحابك عن نب الشهوات فاف المعلقة قلوبهم بشهوات الدنيا قلوبهم محجوبة
عني يا هشاـ اياؾ ك الابر علي اكليائي ك االستطالة بعلمك فيمقتك ا﵀ فلتنحعك بعد
مقته دنياؾ ك ال اخرتك ك كن في الدنيا كتاكن الدار ليتت له انما ينتظر الرنير يا
هشاـ مجالتة اهر الدين شرؼ الدنيا ك انخرة ك مشاكرة العاقر الناص يمن ك
بركة ك رشد ك توفيق من ا﵀ فاذا اشار عليك العاقر الناص فاياؾ ك الخلؼ فاف في
ذلك العطب يا هشاـ اياؾ كمخالطة الناس ك االنس بهم اال اف تجد منهم عاقل مأمونا
فأنس به ك اهرب من سايرهم كهربك من التباع الضارية ك ينبػي للعاقر اذا عمر
عمل اف يتتحيي من ا﵀ اذ تحرد له بالنعم اف يشارؾ في عمله اندا غيرق ك اذا
نزبك امراف التدري ايهما خير ك اصوب فانظر ايهما اقرب الي هواؾ فخالحه فاف
كثير الصواب في مخالحة هواؾ ك اياؾ اف تػلب الحامة ك تضعها في الجهالة قاؿ
هشاـ فقلت له فاف كجدت رجل طالبا غير اف عقله اليتت لضبط ما القي اليه قاؿ
فتلطف له في النصيحة فاف اؽ قلبه فلتعر ن نحتك للحتنة ك انذر رد
المتابرين فاف العلم يذؿ علي اف يحمر علي من اليحيق قلت فاف لماجد من يعقر
الت اؿ عنها قاؿ فاغتنم جهله عن الت اؿ نتي تتلم من فتنة القوؿ ك عظيم فتنة الرد
ك اعلم اف ا﵀ لميرف المتوا عين بقدر توا عهم كلان رفعهم بقدر عظمته ك
مجدق ك لمي من الخائحين بقدر خوفهم كلان امنهم بقدر كرمه ك جودق ك لميحرح
المحزكنين بقدر نزنهم كلان فرنهم بقدر رأفته ك رنمته فما ظنك بالرءكؼ
الرنيم الذي ي تودد الي من ي ذيه باكليائه فايف من ي ذي فيه ك ما ظنك بالتواب
الرنيم الذي يتوب علي من يعاديه فايف بمن ير اق ك يختار عداكة الخلق فيه يا
هشاـ من انب الدنيا ذهب خوؼ انخرة من قلبه ك مااكتي عبد علما فازداد للدنيا
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نبا اال ازداد من ا﵀ بعدا ك ازداد ا﵀ عليه غضبا يا هشاـ اف العاقر اللبيب من ترؾ ما
ال طاقة له به ك اكثر الصواب في خلؼ الهوي ك من طاؿ امله ساء عمله يا هشاـ لو
رأيت متير االجر أللهاؾ عن االمر ياهشاـ اياؾ ك الطم ك عليك باليأس مما في
ايدي الناس ك امت الطم من المخلوقين فاف الطم محتاح الذؿ ك اختلس العقر ك
اخلؽ المركات ك تدنيس العرض ك الذهاب بالعلم ك عليك باالعتصاـ بربك ك
التوكر عليه ك جاهد نحتك لتردها عن هواها فانه كاجب عليك كجهاد عدكؾ قاؿ
هشاـ فقلت له فاي االعداء اكجبهم مجاهدة قاؿ اقربهم اليك ك اعداهم لك ك
ا رهم بك ك اعظمهم لك عداكة ك اخحاهم لك شخصا م دنوق منك ك من يحرص
اعداءؾ عليك ك هو ابليس الموكر بوسواس القلوب فله فلتشد عداكتك ك
الياونن اصبر علي مجاهدتك لهلاتك منك علي صبرؾ لمجاهدته فانه ا عف
منك ركنا في قوته ك اقر منك ررا في كثرة شرق اذا انت اعتصمت با﵀ ك من
اعتصم با﵀ فقد هدي الي صراط متتقيم ياهشاـ من اكرمه ا﵀ بثلث فقد لطف له
عقر ياحيه م ݘــونة هواق ك علم ياحيه م ݘــونة جهله ك غني ياحيه مخافة الحقر يا هشاـ
انذر هذق الدنيا ك انذر اهلها فاف الناس فيها علي اربعة اصناؼ رجر مترد معانق
لهواق ك متعلم متقر كلما ازداد علما ازداد كبرا يتتعلن بقراءته ك علمه علي من هو
دكنه ك عابد جاهر يتتصػر من هو دكنه في عبادته يحب اف يعظم ك يوقر ك ذك بصيرة
عالم عارؼ بطريق الحق يحب القياـ به فهو عاجز اك مػلوب ك اليقدر علي القياـ بما
يعرؼ فهو محزكف مػموـ بذلك فهو امثر اهر زمانه ك اكجههم عقل يا هشاـ اعرؼ
العقر ك جندق ك الجهر ك جندق تان من المهتدين قاؿ هشاـ فقلت النعرؼ اال ما
عرفتنا فقاؿ

:

ي ا هشاـ اف ا﵀ خلق العقر ك هو اكؿ خلق خلقه ا﵀ من الركنانيين عن يمػين
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العرش من نورق فقاؿ له ادبر فادبر ثم قاؿ له اقبر فاقبر فقاؿ ا﵀ جركعز خلقتػك
خلقا عظيما ك كرمتك علي جمي خلقي ثم خلق الجهر من البحر االجاج الظلماني
فقاؿ له ادبر فادبر ثم قاؿ له اقبر فلم يقبر فقاؿ اسػتابرت فلعنػه ثػم جعػر للعقػر
خمتة ك سبعين جندا فلما رأي الجهر ما كرـ ا﵀ بػه العقػر ك مػا اعطػاق ا ػمر لػه
العداكة ك قاؿ الجهر يا رب هذا خلق مثل ي خلقته ك كرمته ك قويته ك انا دق ك ال قوة
لي به اعطني من الجند مثر ما اعطيته فقاؿ تبارؾ ك تعالي نعم فاف عصيتني بعد ذلك
اخرجتك ك جندؾ من جواري ك من رنمتي فقاؿ قد ر يت فاعطاق ا﵀ خمتػة ك
سبعين جندا :الخير ك هو كزير العقر الشر كزير الجهر ،االيماف الاحر ،التصديق
التاذيب ،االخلص النحاؽ ،الرجػاء القنػوط ،العػدؿ الجػور ،الر ػي التػخط،
الشار الاحراف ،اليأس الطم  ،التوكر الحػرص ،الرأفػة الػلظػة ،العلػم الجهػر،
العحة التهتك ،الزهد الرغبة ،الرفق الخرؽ ،الرهبة الجرأة ،التوا

الابر ،الت دة

العجلة ،الحلم التحه ،الصمت الهذر ،االستتلـ االستابار ،التتليم التجبر ،العحو
الحقد ،الرنمة القتوة ،اليقين الشك ،الصبر الجزع ،الصح االنتقاـ ،الػني الحقر،
التحار التهو ،الححظ النتياف ،التواصر القطيعة ،القناعة الشرق ،المواساة المنػ ،
المودة العداكة ،الوفاء الػدر ،الطاعة المعصية ،الخضوع التطاكؿ ،التلمة البلء،
الحهم الػباكة ،المعرفة االناػار ،المػداراة المااشػحة ،سػلمة الػيػب الممػاكرة،
الاتماف االفشػاء ،البػر العقػوؽ ،الحقيقػة التتػويف ،المعػركؼ المناػر ،التقيػة
االذاعة ،االنصاؼ الظلم ،النحػي الحتػد ،النظافػة القػذر ،الحيػاء القحػة ،القصػد
االسراؼ ،الرانة ا لتعب ،التهولة الصػعوبة ،العافيػة البلػوي ،القػواـ الماػاثرة،
الحامة الهوي ،الوقار الخحة ،التعادة الشقاء ،التوبة االصرار ،المخافة التهاكف،
الدعاء االستنااؼ ،النشاط الاتر ،الحرح الحزف ،االلحة الحرقة ،التخاء البخر،
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الخشوع العجب ،صدؽ الحديث النميمة ،االستػحار االغ ترار ،الاياسة الحمق،
يا هشاـ التجتم هذق الخصاؿ اال لنبي اك كصي نبي اك م من امتحن ا﵀ قلبه
لليماف ك اما ساير ذلك من الم منين فاف اندهم اليخلو من اف ياوف فيه بع
الجنود من اجناد العقر نتي يتتامر العقر ك يتخل
ياوف في الدرجة ا لعليا م االنبياء ك االكصػياء

هذق

من جنود الجهر فعند ذلك
كف قنػا ا﵀ ك ايػاكم لطاعتػه ك

اللتي في هذق الركاية من الخصاؿ سػبعوف ك قػد سػقط الخمػس االخػر البتػة مػن
النتا ك من الحقرات التي زاد المجلتي في ركايتػه مػن تحػف العقػوؿ اف قػاؿ
بعد قوله :ياهشاـ لار شيء دلير يا هشاـ لو كاف في يدؾ جوزة ك قاؿ الناس انها
ل ل ة ماكاف ينحعك ك انت تعلم انها جوزة ك لو كاف في يدؾ ل ل ة ك قػاؿ النػاس
انها جوزة ما رؾ ك انت تعلم انهػا ل لػ ة يػا هشػاـ مػا مػن عبػد اال ك ملػك اخػذ
بناصيته فليتوا

اال رفعه ا﵀ ك اليتعاظم اال ك عه ا﵀ ك ذكر بعد قوله :يا هشاـ

اف العاقر ر ي بالدكف يا هشاـ اف كاف يػنيك مػا ياحيػك فػادني مػا فػي الػدنيا
ياحيك ك اف كاف اليػنيك ما ياحيك فليس شي ء في الدنيا يػنيك ك ذكر بعد قوله:
يا هشاـ كاف اميرالم منين ،يا هشاـ من صدؽ لتانه زكي عمله ك من نتنت نيته
زيد في رزقه ك من نتن برق باخوانه ك اهلػه مػد فػي عمػرق يػ ا هشػاـ التمنحػوا
الجهاؿ الحامة فتظلموها ك التمنعوها اهلها فتظلموهم يا هشاـ كما تركػوا لاػم
الحامة فاتركوا لهم الدنيا ك فػي بعػ

االلحػاظ اخػتلؼ ك زيػادة ك نقيصػة بػين

الركايتين ك في ما ذكرنا من االخبار كحاية ك بلغ ك مزيد اعتبار فلنقتصر به.

فص ::اعلم انه يظهر من هػذق االخبػار ك سػاير االخبػار اف للعقػر اسػتعماالت

فمرة يتتعمر ك يراد به الحقيقة المحمدية صلوات ا﵀ عليهػا فانهػا اكؿ مػا خلػق ا﵀
الغير ك مرة يتتعمر ك يراد به نورق ك شعاعه الذي في قلوب المػ منين ك هػو الػذي
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يعبد به الرنمن ك ياتتب به الجناف ك مرة يطلق ك يراد به الشػعور الػذي هػو منػاط
التاليف في مقابلة المجنوف الذي رف القلم عنه ك مرة يطلق ك يراد به ركح القدس
الذي ايد به النبي ك االئمة

فلتػحر من مواق استعماالته.

فص ::اعلم اف العقر باي اعتبار هو مخلوؽ قبر البدف ك قبر جميػ االجتػاـ ك

المراد بالقبلية هو القبلية الرتبية فػالمعني انػه مخلػوؽ فػوؽ البػدف ك االجتػاـ قػائم
فوقها ك هو اقرب الي المبدأ من البدف ك كر في

يصر الي البدف يصػر الػي العقػر

اكؿ مرة ثم يصر الي البدف ك به قواـ البدف ك تدبيرق ك قدخلقه ا﵀ نين خلقه ك امػرق
باالقباؿ لقبوؿ االيجاد ثم امرق باالدبار فتنزؿ الي البدف ك لميان تنزله بتخلية ماانه
بر بظهور فعله ك تدبيرق في البدف كما ينزؿ الشمس الي المػراة فالمػا كػاف البػدف
اعدؿ ك اصحي يحاي نورق انتن ك ا وء ك كلما كاف منحرفػا عػن االعتػداؿ كػدرا
معوجا يعوج الظهور ك يحتدق الي اف يبلع انحرافه ك كدكرته مبلػا اليظهر عليه نػور
العقر كما كاف النطحػة يػوـ اكؿ لشػدة رطوباتػه ك لزكجاتػه ك عػدـ اعتدالػه ناجبػا
للعقر بالالية ك كلما صعد شيئا بعد شيء ك انتضج ك اعتدؿ ك تصحي ظهر اثار العقػر
شيئا بعد شيء فظهر فيه النما اكال ثم ترقیٰ نتػي ظهػر فيػه الحيػوة ثػم تولػد ك ترقػي
فظهر فيه النحس في غاية الضػعف ثػم تصػحي ك اعتػدؿ ك ترقػي بواسػطة االفػلؾ ك
الطباي ك تربية ارباب العقوؿ الي اف بلع الحلم فظهر فيه العقر ك هو معني ما سمعت
من خبر العلوي ك ربما قدـ في بع

االفراد علي ذلك ك ربما اخر في بع

ك كلمػا

كثر اعتداله ك صحاؤق ك نضجه قوي الظهور شيئا بعد شيء الي اف بلع خمتة ك ثلثػين
كما ركي عن اميرالم منين

يرؼ الصبي سبعا ك ي دب سبعا ك يتتخدـ سػبعا ك

منتهي طوله في ثلث ك عشرين سنة ك عقله في خمس ك ثلثين ك ما كػاف بعػد ذلػك
فبالتجارب انتهي ك منهم من يامر في االربعين فاذا بلػه كمر عقلػه ك ازداد كمػاال
﴿﴾226

الي اف بلع الخمتين اك التتين ك ذلك باختلؼ االفراد ثػم اذا انحػدر مػن التػتين ك
عحت البنية ك عجزت الطبيعة عن تحلير الرطوبات غلبت الرطوبات فػي رأسػه ك
بدنه ك نجبت ظهور العقر فشرع في النقصاف الي اف بلع مبلػا اليعلم بعد علػم شػيئا
فليميز بين االشياء ك اليعرؼ االكقات ك االشخاص ك ما كاف يعرفػه الػي اف يػلػب
عليه البرد فينطحي نرارته ك يموت ك هذا االختلؼ فػي جميػ هػذق الحػاالت فػي
البدف ك العقر علي مػا كػاف اكؿ مػرة فػوؽ البػدف اليتحػاكت كمػا اذا كػاف الشػمس
ظاهرة ك ك

تحتها جتم كثيف ثم صقلته شيئا بعد شيء الي اف صػار مػراة صػافية

ناكيػػة ثػػم غلػػب عليهػػا الصػػدا شػػيئا بعػػد شػػيء الػػي اف نجبػػت الشػػمس بالاليػػة
فلمتحاها فالشمس دائما علي نالها ك نصػر االخػتلؼ فػي المػراة فلجػر ذلػك
يزداد العقر بتعدير البدف بػانداب الشػرعية ك تصػحيته بالريا ػات ك المجاهػدات
الشرعية الي افيبلع مبلػا كتب له ك ينق

بتبب االمراض العار ة نتػي يختػبط ك

يخبر ك يجن ثم اذا عولج عاد اليه عقله ك شعورق فمن ذلك يعلم اف العقػر فػي مقامػه
علي ما هو عليه ك انما االختلؼ في الظهػور ك الخحػاء ك كمػاؿ الظهػور ك نقصػانه ك
اعلم اف لار امرء ما ظهر فيه من العقر ال ما العقر عليه في ملاوته فاف العقر الالػي
اليخت

باند دكف اند ك هو عقر االنتاف الالي

ك ساير الناس لهم منه ما ظهر

فيهم كما اف النار الالية في محلها ك ما للشػعلة المخصوصػة منهػا مػا ظهػر فيهػا ك مػا
اشتعلت به ك هو المخصوص المصبوغ المشار بها فيها ك هو يزيد ك ينق
ك ينحي ك كذلك عقر زيد هو ما ظهر فيه من نور العقر ك انصبع فيػه ك تخصػ

ك يثبػت
بػه ك

هو يتحاكت بحتب اعماله ك انواله فالذي كاف مجنونا من اكؿ مػا تولػد لميثبػت لػه
عقر عند ا﵀ ك من ظهر فيه ك ثبت له عقر يتحاكت بحتب اعماله ك افعاله ك صحائه ك
كدكرته فاما يثبت له عقر كػوني هػو شػرط التاليػف اك يعػدؿ نحتػه بالتعػديلت
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الشرعية ك يظهر فيه عقر شرعي ك لار درجات مما عملوا ك لار ما ظهر فيػه عنػد
ا﵀ سبحانه علي نتب ترقياته ك تنزالته.
ك اف قلػػت فعلػػي ذلػػك فػػالهم الػػذي يػػزكؿ فهمػػه ك عقلػػه ال عقػػر لػػه عنػػد ا﵀
قهت ليس كذلك بػر ا﵀ نحػيظ علػيم مػن ثبػت لػه عنػد ا﵀ عقػر يومػا مػا فهػو
مححوظ عندق فاف زاؿ بحتب االمراض الطبيعية التي هي االعراض العقلية لمينػف
عقله عند ا﵀ ك هو مححوظ اللهم اال اف ياوف عقله شرعيا ك يػأتي بمػا ينػافي العقػر مػن
صقعه ك اتب الجهر فينحي عند ا﵀ عقله ك يمحي من لونه ك ذلك كأف ي من رجػر بػا﵀
عزكجر فيثبت له عند ا﵀ عقر ك ركح ايماف فاذا اتي باحر ك هو من صق ايمانػه يمحػي
ركح ايمانه من لوح الم منين ك ياتب في لػوح الاػافرين ك يعلػم مػن ذلػك انػه انقلػب
باله عن التوجه الي العقر ك توجه الي الجهر فثبػت لػه الجهػر ك امػا اذا لمياحػر كلاػن
عرض له مرض طبيعي فخحػي عقلػه فليضػرق فانػه اذا عػولج رد الػي ايمانػه ك اعلػم اف
العقر اليظهر في البدف بل كاسطة ك اليتوجه البػدف الػي العقػر بػل كاسػطة بػر يتوجػه
البدف الي الركح الحيوانية ك هي تتوجػه الػي الػركح المثاليػة ك هػي تتوجػه الػي الػنحس
الملاوتية ك هي تتوجه الي العقر ك كر مرتبة يشتعر بنار فوقه فاذا كاف المرض المزيػر
للعقر من النحس الدهرية الملاوتية ثبت له الزكاؿ في الدهر ك اما اذا كػاف المػرض مػن
الجتد الزماني اك الجتم البرزخي ك بعرك ػه نجػب العقػر فليضػرق ك العقػر الػذي
يثبت للنتاف هو اشتعاؿ النحس الملاوتيػة ال اشػتعاؿ المثػاؿ ك البػدف الزمػاني فػافهم ك
التػحر.

فص ::اعلم انه ال شك ك ال ريب في اف مناط التاليف المعركؼ الشعور

للاليات ال النما ك الحيوة ك اصر الشعور العقر ك هو الذي عليه مناط االمر ك النهي ك
الخطاب ك العتاب ك الثواب ك العقاب ك هو المأمور بالمعرفة ك اليقين ك الثبات ك العلم
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ك العمر ك اليمان للنتاف تصديق شيء اال اذا صدقه عقله ك ال تاذيب شيء اال ما
كذبه عقله ك اليتعه اال ذلك ك اليالف اال بذلك فالعقر هو نجة ا﵀ علي خلقه ك
امينه في عبادق به يعرؼ ا﵀ ك يعرؼ رسوله ك نججه ك دينه ك ما كعد به عبادق ك
اكعد فل شك في اعتبارق ك صحة االعتداد بنظرق ك لميرسر ا﵀ الرسر اال اليه ك
لمينزؿ الاتب اال اليه ك لميخاطب اال اياق ك الكلف سواق ك هو في اصر الحطرة علي
صحة اذا عرض عليه الحق عرفه ك صدقه ك اذا عرض عليه الباطر انارق ك كذبه لان
اف بقي علي الحطرة االكلية ك اما اذا عر ه اصباغ ك هيئات غيرته عما خلق عليه لميبق
له اعتبار ك انتاج الي ميزاف يوازف به ما ادركه ك ذلك الميزاف هو الذي لميشبه شيء
من االعراض ك هو علي اصر الخلقة ك الجبلة ك الحطرة االلهية ك لذلك قاؿ ا﵀ سبحانه
ك التماء رفعها ك ك

الميزاف االتطػوا في الميزاف ك اقيموا الوزف بالقتط ك

التختركا الميزاف ك لما علم ا﵀ من خلقه تػيير الحطر لميرض لهم من انحتهم
بالنظر ك ارسر اليهم رسوال من البشر ك انزؿ اليهم النور االنور نتي يهتدكا في جمي
طرؽ الخير ك الشر ك صنوؼ تلك االصباغ اصباغ جهلنية ك اصباغ عادية ك اصباغ
طبعانية ك اصباغ شهوانية ك اصباغ غضبية ك اصباغ الحادية ك اصباغ شقائية ك كر منها
تصبع العقر ك تهيئه بهيئة منارة تعوجه عما فطر عليه كما اف العين مخلوقة في اصر
الخلقة للنظر ك نظرها معتبر اما اذا نصر فيها خياالت اك اتتاع ثقبة اك نزؿ اليها ماء اك
عر ها نوؿ يري االشياء علي خلؼ الواق فلجر ذلك ال عبرة برأي العقوؿ نتي
يوزف بالقتطاس المتتقيم ذلك خير ك انتن تأكيل فما ركي اف العقر نجة باطنة
فانما المراد شيئاف اندهما العقر التليم الخالي عن االصباغ ك االعوجاج فاف ا﵀
جرجلله الينصب علي خلقه نجة غيرمعصوـ ك غيرمطهر عما الير يه فانه يدعو
الي خلؼ ما ير يه ك ثانيهما انه نجة فيما يدركه كر العقوؿ ك هو من البديهيات
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العقلية فانها برأي العقوؿ بديهية ك لوال العقوؿ لمتان بديهية فما نام العقر به
بالبداهة ك هو ما اجم العقوؿ عليه فهو نجة ينبػي متابعته ك اما ما تختلف العقوؿ فيه
فحامه الي ا﵀ ك ما اختلحتم فيه من شيء فحامه الي ا﵀ ،ك اف تنازعتم في شيء
فردكق الي ا﵀ ك الرسوؿ ،ك لو ردكق الي الرسوؿ ك الي اكلي االمر منهم لعلمه الذين
يتتنبطونه منهم ك لو ر ي ا﵀ عنهم رأي عقولهم فيما اختلحوا لماارسر اليهم الرسر
ك لماانزؿ اليهم الاتب ك لما ذـ قوما نيث يقوؿ ك جعلوا امرهم بينهم زبرا كر
نزب بما لديهم فرنوف ك لماقاؿ فل ك ربك الي منوف نتي يحاموؾ فيما شجر
بينهم ثم اليجدكا في انحتهم نرجا مما قضيت ك يتلموا تتليما فلما سمعنا ذلك من
ا﵀ علمنا اف ا﵀ سبحانه الير ي برأي العقوؿ ك فهمها السيما اذا سمعناق يقوؿ ك من
لميحام بما انزؿ ا﵀ فاكلئك هم الظالموف ك هم الحاسقوف ك هم الاافركف
ك الحاكم برأي العقر ناكم بػير ما انزؿ ا﵀ اذ العقر غير ما انزؿ ا﵀ من كتاب ك سنة
فار نام يحام به فقيه ك ليس له عليه برهاف من كتاب ا﵀ اك سنة رسوؿا﵀
اثار اؿمحمد

اك

فهو نام بالرأي ك هو ظن لشوب العقوؿ غيرالمعصومة بما ذكرنا

من االعراض ك اف الظن اليػني من الحق شيئا ك ال علم اال ما خرج من عند اهر
البيت

فاذا ثبت الخبر عنهم يقينا ك هم المعصوموف المطهركف يقينا فهو علم يقيني

ك جمي ما سواق ظنوف ك اراء ك اهواء ك شاوؾ ك اكهاـ ال عبرة بها ك ذلك اف العقوؿ
الجزئية التقدر علي درؾ الجزئيات ك مو وعات االنااـ جزئيات فمرجعها الي
عقر الار العالم بالشيء قبر كونه المحيط باالشياء ك قد اشبعنا القوؿ في ذلك في
ساير كتبنا نعم الذي موكوؿ الي العقوؿ هو معرفة الصان ك ادلتها بديهية ك هي
انيات المشهودة في انفاؽ ك االنحس ك معرفة الرسوؿ ك ادلتها المعجزات المشهودة
م معرفة نامة الصان ك ادلة هذين مشهودة محتوسة ثم عليها الرجوع في الجر ك
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القر الي ذلك الرسوؿ ك كحاها ا﵀ مـ ݘـٰـونة االستدالؿ ك مازاغ قوـ عن الحق اال
باالستدالؿ في الجزئيات م عقولهم الناقصة كلنذكر قليل من كثير من ركايات
تناسب هذا المقاـ ك اف شئت التحصير فراج ساير كتبنا االصولية فانا اشبعنا القوؿ فيها.
فحي المحاسن بتندق عن نبيب عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف الناس اخذكا هاػذا

كهاذا فطائحة اخذكا باهوائهم ك طائحة قالوا بارائهم ك طائحة قػالوا بالركايػة ك اف ا﵀
هداكم لحبه ك نب من ينحعام نبه عندق ك بتندق عن زرارة عن ابيجعحػر

قػاؿ

ليس علي الناس اف يعلموا نتي ياوف ا﵀ هو المعلم لهم فاذا عل مهم فعليهم اف يعلموا
ك عن عبدالرنمن بن الحجاج عن ابيعبدا﵀

قػاؿ ايػاؾ ك خصػلتين مهلاتػين اف

تحتي الناس برأيك اك تقوؿ ما التعلم ك عن زرارة بن اعين قاؿ قلػت البيعبػدا﵀
ما نق ا﵀ علي خلقػه قػاؿ نػق ا﵀ علػي خلقػه افيقولػوا بمػا يعلمػوف ك ياحػوا عمػا
اليعلموف فاذا فعلوا ذلك فقػد كا﵀ ادكا اليػه نقػه ك بتػندق عػن ابيعبػدا﵀

فػي

رسالته الي اصحاب الرأي ك القياس اما بعد فانه مػن دعػا غيػرق الػي دينػه باالرتيػاء ك
المقائيس لمينصف ك لميصب نظه الف المدعو الي ذلك اليخلو ايضا من االرتياء ك
المقائيس ك متي لميان بالداعي قوة في دعائه علي المدعو لميػ من علػي الػداعي
افيحتاج الي المدعو بعد قلير النا قد رأينا المتعلم الطالب ربما كاف فايقا لمعلمه ك لو
بعد نين ك رأينا المعلم الداعي ربما انتاج في رأيه الي رأي مػن يػدعو ك فػي ذلػك
تحير الجاهلوف ك شك المرتابوف ك ظن الظانوف ك لو كاف ذلك عند ا﵀ جايزا لميبعث
ا﵀ الرسر بما فيه الحضر ك لمينه عن الهزؿ ك لميعب الجهر كلان الناس لما سحهوا
الحق ك غمطوا النعمة ك استػنوا بجهلهم ك تدابيرهم عن علم ا﵀ ك اكتحوا بذلك دكف
رسله ك القواـ بامرق ك قالوا ال شيء اال ما ادركته عقولنا ك عرفته البابنا فوالهم ا﵀ مػا
تولوا ك اهملهم ك خذلهم نتي صاركا عبدة انحتهم من نيث اليعلموف ك لو كاف ا﵀
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ر ي منهم اجتهادهم ك ارتياءهم فيما ادعوا من ذلك لميبعػث ا﵀ الػيهم فاصػل لمػا
بينهم ك ال زاجرا عن كصحهم ك انما استدللنا اف ر ا ا﵀ غير ذلك ببعثه الرسر باالمور
القيمة الصحيحة ك التحذير عن االمور المشالة المحتدة ثم جعلهم ابوابه ك صراطه ك
االدالء عليه بامور محجوبة عن الرأي ك القياس فمن طلب ما عنػد ا﵀ بقيػاس ك رأي
لميزدد من ا﵀ اال بعدا ك لميبعث رسوال قط ك اف طاؿ عمرق قابل من الناس ما جاء به
نتي ياوف متبوعا مرة ك تابعا اخري ك لمير ايضا فيما جاء به استعمر رأيا ك ال مقياسا
نتي ياوف ذلك كا حا عندق كالوني من ا﵀ ك في ذلك دلير لار ذي لب ك نجي
اف اصحاب الرأي ك القياس مخطئوف مدنضوف ك انما االختلؼ فيما دكف الرسر ال
في الرسر فاياؾ ايها المتتم اف تجم عليك خصلتين انديهما القذؼ بما جاش به
صدرؾ ك اتباعك لنحتك الي غير قصد ك ال معرفة ند ك االخري استػناؤؾ عمػا فيػه
ناجتك ك تاذيبك لمن اليه مردؾ ك ترؾ الحق سامة ك مللة ك انتجاعك الباطر جهل
ك للة النا لمنجد تابعا لهواق جايزا مما ذكرنا قط رشيدا فانظر في ذلك ك عن عبيد
بن زرارة عن رجر لميتمه انػه سػأؿ اباعبػدا﵀

رجػلف تػداريا فػي شػيء فقػاؿ

اندهما اشهد اف هذا كذا ك كذا برأيػه فوافػق الحػق ك كػف انخػر فقػاؿ القػوؿ قػوؿ
العلمػػاء فقػػاؿ هػػذا افضػػر الػػرجلين اك قػػاؿ اكرعهمػػا ك عػػن سػػماعة قػػاؿ قلػػت
البيالحتن

اف عندنا مػن قػد ادرؾ ابػاؾ ك جػدؾ ك اف الرجػر منػا يبتلػي بالشػيء

الياوف عندنا فيه شيء فيقيس فقاؿ انما هلك من كاف قبلام نين قاسوا ك عن محمد
بن نايم قاؿ قلت البيعبدا﵀

اف قوما مػن اصػحابنا قػد تحقهػوا ك اصػابوا علمػا ك

رككا اناديث فيرد عليهم الشيء فيقولوف بػرأيهم فقػاؿ ال ك هػر هلػك مػن مضػي اال
بهذا ك اشباهه ك عن محمد بن نايم ايضا قاؿ قلت البيالحتن موسي بن جعحػر
جعلت فداؾ فقهنا في الدين ك اغنانا ا﵀ بام عن النػاس نتػي اف الجماعػة منػا لياػوف
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في المجلس مايتأؿ رجر صانبه اال يحضػرق المتػئلة ك يحضػرق جوابهػا منػا مػن ا﵀
علينا بام فربما كرد علينا الشػيء لميأتنػا فيػه عنػك ك ال عػن ابائػك شػيء فننظػر الػي
انتن ما يحضرنا ك اكفق االشياء لما جاءنا منام فنأخذ بػه فقػاؿ هيهػات هيهػات فػي
ذلك كا﵀ هلك من هلك يا ابننايم ثم قاؿ لعن ا﵀ اباننيحة يقوؿ قاؿ علي ك قلت ك
زاد في ركاية اذا جاءكم ما تعلموف فقولوا ك اذا جاءكم ما التعلموف فهػا ك ك ػ يػدق
علي فيه فقلت ك لم ذاؾ قاؿ ألف رسوؿا﵀

اتي الناس بما اكتحوا به علي عهدق ك ما

يحتاجوف اليه من بعدق الي يوـ القيمة ك عن ابيبصير قاؿ قلت البيعبػدا﵀

يػرد

علينا اشياء ليس نعرفها في كتاب ك ال سنة فننظر فيها قاؿ ال اما انك اف اصبت لمتػ جر
ك اف كاف خطاء كذبت علي ا﵀ ك عن محمػد بػن الطيػار قػاؿ قػػاؿ لػي ابػوجعحر
تخاصم الناس قلت نعم قاؿ ك اليتألونك عن شيء اال قلت فيػه شػيئا قلػت نعػم قػاؿ
فاين باب الرد اذا ك عن محمد بن ابينصر قاؿ قاؿ رجر من اصحابنا البيالحتن
نقيس علي االثر نتم الركاية فنقيس عليها فابي ذلك ك قاؿ قد رج االمػر اذا الػيام
فليس معهم الند امر ك عن علي

قػاؿ تػرد علػي انػدهم القضػية فػي ناػم مػن

االنااـ فيحام فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها علي غيرق فيحام فيها بخػلؼ
قوله ثم تجتم القضاة بذلك عند االماـ الذي استقضاهم فيصػوب اراءهػم جميعػا ك
الههم كاند ك نبيهم كاند ك كتابهم كاند أ فامرهم ا﵀ سبحانه باالختلؼ فاطاعوق
اك نهاهم عنه فعصوق اـ انزؿ ا﵀ دينا ناقصا فاستعاف بهم علي اتمامه اـ كانوا شركاء
له فلهم اف يقولوا ك عليه اف ير ي اـ انزؿ دينا تاما فقصر الرسوؿ عن ابلغه ك ادائه
كا﵀ سبحانه يقوؿ مافرطنا في الاتاب من شيء ك فيه تبياف كر شيء ك ذكر اف
الاتاب يصدؽ بعضه بعضا ك انه الاختلؼ فيه فقاؿ سبحانه ك لو كاف من عند غير
ا﵀ لوجدكا فيه اختلفا كثيرا ك عن الصادؽ
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قاؿ سألني ابنشبرمة ما تقوؿ في

القتامة في الدـ فاجبته بما صن رسوؿا﵀

قاؿ ارأيػت لػو اف النبػي

هذا كيف كاف ياوف القوؿ فيه قاؿ قلت له اما ما صن النبي
لميصن فل علم به ك سئر

لميصػن

فقد اخبرتك ك اما مػا

عن متألة فاجاب فقػاؿ الرجػر ارأيػت اف كػاف كػذا ك

كذا ما كاف ياوف القوؿ فيه فقاؿ له مه ما اجبتك فيه من شيء فهو عن رسػوؿا﵀
لتنا من ارأيت في شيء ك قػاؿ اف ا﵀ فػرض كاليتنػا ك اكجػب مودتنػا كا﵀ مػانقوؿ
باهوائنا ك النعمر بارائنا ك النقوؿ اال ما قاؿ ربنا عزكجر ك عن علي بن الحتػين
اف دين ا﵀ اليصاب بالعقوؿ الناقصة ك انراء الباطلة ك المقائيس الحاسدة ك اليصاب
اال بالتتليم فمن سلم لنا سلم ك من اهتدي بنا هدي ك من داف بالقياس ك الرأي هلك ك
من كجد في نحته شيئا مما نقوله اك نقضي به نرجا كحر بالذي انزؿ التب المثاني ك
القراف العظيم ك هو اليعلم ك عن علي

في كصيته لاميػر بػن زيػاد قػاؿ يػا كميػر

الغزك اال م اماـ عادؿ ك ال نقر اال من اماـ فا ر يا كمير هي نبوة ك رسالة ك امامة ك
ليس بعد ذلك اال موالين متبعين اك معادين مبتدعين انما يتقبر ا﵀ من المتقين يا كمير
التأخذ اال عنا تان منا الي غير ذلك ك هي كثيرة اكردناها في فصرالخطاب ك غيػرق ك
من تتب فيها كجد بل غبار اف مػذهب اؿمحمػد

نرمػة القػوؿ بػالرأي فػي الػدين

كحرمة الخمر ك لحم الخنزير ك الميتر بر هو بمنزلة الشػرؾ بػا﵀ العظػيم ك اليجػوز
لشيعي اف يعتمد علي عقله في المتػائر الجزئيػة سػواء كػاف فػي الحػركع اك االصػوؿ
اصوؿ الحقه اك اصوؿ العقايد ك مردها الي كتاب ا﵀ ك سنة نبيه

فما اسػتنبطه العػالم

منا منهما فهو العلم ك هو الحق ك هو الصواب ك ما لميان منهما فػل عبػرة بػه ك اليجػوز
التدين به ك اف اتي عليه بالف دلير عقلي ك انهػاق علػي زعمػه الػي البػديهيات االكليػة
اكليس غيرق يقوؿ بػير قوله اكليس قػد جػاء االخػتلؼ ك التنػازع ك التشػاجر اكلػيس
الحام الي ا﵀ في ما اختلحوا فيه ك تنازعوا ك تشاجركا فيجب ترؾ التنػازع ك قػوؿ كػر
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برأيه ك الرجوع الي ا﵀ ك رسػوله ك الػي اكلػي االمػر فمػا اجػابوا فيػه فهػو المتبػ ك اف
ساتوا يجب التاوت فيه لما ركي مػن قػولهم اسػاتوا عمػا سػات ا﵀ ك ابهمػوا مػا
ابهمه ا﵀ اللهم اال اف ياوف المتألة مما ليس فيه اخػتلؼ فحينئػذ ياػوف الحجػة
ايضا في القائلين ك فيه الحجة فالذي هػو طريقتػي ك دينػي ك بػه اديػن ا﵀ فػي الػدنيا ك
ارجو اف اموت عليه ك انشر عليه انه يجب اثبػات الصػان الحاػيم القػادر اكال بالعقػر
بمشاهدة اياته ثم اثبات نبي بينه ك بين خلقه ثم اثبات نبي خاص شخصي ثػم الرجػوع
اليه من امر التونيد فما دكنه الي ارش الخدش فمػا فوقػه ك االخػذ بنصػوص اقوالػه ك
مطلقاته ك عموماته سواء فاف الار صادر من المعصوـ ك في الار نجة لمن انػتج بػه
ثم بعد ما تدينا بما قاؿ ال علينا اف نتحار في دلير ما قاؿ من العقر ك استنباط سر ما اخبر
به فاف عرفنا فهو من ا﵀ برسوله

ك اف لمنعرؼ رجعنا الي االمػر الثابػت مػن قولػه

ياا﵀ يا رنمن يا رنيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك.

الباب الخامس

من ابواب الكتاب فی النباهة و فيه ايضا مقدمة و فصول

المقدمة

فی بيان حقيقة النباهة و فيها مطالب

المطلب االول
اعلػػم اف النباهػػة كضػػخامة بمعنػػي الشػػرافة ك الشػػهرة يقػػاؿ نبػػه نباهػػة كضػػخم
خامة اذا شرؼ ك اشتهر فهو نبيه ك نابػه ك نبػه كتػبب ك هػو خػلؼ الخامػر ك عػن
بعضهم نبه مثلثة العين بمعني شرؼ ك هي من صحات االنتػانية الف االنتػاف مشػرؼ
من بين جمي المخلوقات ك اعلي من كلها ماانا ك ماانة ك قد سخر ا﵀ له جمي ما فػي
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التموات ك ما في االرض كما قاؿ ك سخر لام مػا فػي التػموات ك مػا فػي االرض
جميعا منه ك كرمه تاريما كما قاؿ ك لقد كرمنا بنيادـ ك نملناهم في البر ك البحر
ك رزقناهم من الطيبات ك فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تحضيل ك سر هذق النباهة ك
الشرافة اف االنتانية اي الناطقة القدسية ليس لها انبعاث من هذا البػدف فلتنبعػث مػن
الابد كالنباتية ك ال من القلب كالحيوانية ك ال من الدماغ كالنحتانية ك انمػا هػي ناشػئة
ارض العلم منها نشأت ك فيها استقرت ك هي فوؽ جمي هػذق التػموات ك االر ػين ك
خارجة من هذا الصق بالالية ك من زعم اف االنتانية من الدماغ فلجػر عػدـ معرفتػه
بلحػػن اؿمحمػػد

ك بتػػر قولػػه تعػػالي لهػػم قلػػوب اليحقهػػوف بهػػا ك لهػػم اعػػين

اليبصركف بها ك لهم اذاف اليتمعوف بها اكلئػك كاالنعػاـ بػر هػم ا ػر اكلئػك هػم
الػافلوف ك بتر قولػه

الناس كلهم بهائم اال قليػر مػن المػ منين المػ من عزيػز

الم من عزيز الم من عزيز ك في ركاية الم منة اعز من المػ من ك المػ من اعػز مػن
الابريت االنمر فمن رأي منام الابريت االنمر فلػو كػاف ه ػ الء االشػباح انتػانا
لماسماهم ا﵀ باالنعاـ ك لماسػماهم نجتػه بالبهػائم فهػم انعػاـ ك اف كػاف لهػم نحػوس
يشقوف بها الشعر فهذق التي فيهم هي لها انبعاث ك هو دماغهم ك اصػلها الارسػي ك امػا
االنتانية اي الناطقة القدسية فليتت من االفلؾ ك ليس منبعثها الػدماغ ك انمػا انبعاثهػا
من ارض العلوـ الحقة ك الشريعة المقدسة الطػاهرة التػي هػي شػعاع الشػارع ك نػورق
الذي بيانه في المنطوؽ كتاب ا﵀ ك سنة نبيػه

المتتػم موالنػا اميرالمػ منين

يقوؿ في صحتها قػوة الهوتيػة بػدء ايجادهػا عنػد الػوالدة الدنياكيػة مقرهػا العلػوـ
الحقيقية الدينية موادها التأييدات العقلية فعلها المعارؼ الربانية الخبر ك من البين
اف الاحار ك المنافقين ك النواصب ليس لهم علوـ نقيقيػة دينيػة ك معػارؼ ربانيػة ك اف
كانوا يشقوف الشعر في العلوـ التجينية التي لميػذكر اسػم ا﵀ عليهػا الػيس اف ابلػيس
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كامر في تلك العلوـ ك التنػافي شػيطنته فتػاير اشػباق النػاس انػاس كونيػة ظاهريػة ك
النظ لهم من االنتانية الشرعية ك انتانيتهم الاونية ناشية من الارسػي ك امػا انتػانية
الم منين فهي ناشئة من ارض الشريعة الطاهرة التي هي العلوـ الدينية المتتعلية علػي
جمي هذا العالم المحيطة به المخلوقة قبله باربعة االؼ سنة فمػن كػاف لػه نصػة مػن
تلك االرض فهو انتاف شرعي نقيقي ك من لميان فيه نصة منها فهو انتاف كػوني ك
الينافي البهيمية الشرعية ك النعمية بالجملة االنتانية الشرعية نور مهػيمن علػي جميػ
هذا العالم من سمواته ك ار ه قد سخر لػه جميػ مػا فػي هػذا العػالم ك اخػذ ا﵀ ميثػاؽ
جمي العالم بطاعته ك االنقياد له كما قػاؿ ك سػخر لاػم الليػر ك النهػار ك الشػمس ك
القمر ك النجوـ متخرات بامرق اف في ذلك نيات لقػوـ يعقلػوف ك مػا ذرأ لاػم فػي
االرض مختلحا الوانه اف في ذلك نية لقوـ يذكركف فهو شرؼ شػرفه ا﵀ بػه ك امػا
ساير االناسي الظاهرية فلميتخر لهم شيء ك لميتتلطوا علي شيء ك اليطيعهم شيء
اال بالتػلب الظاهري ك التصػرفات الظاهريػة بػر هػم متػخركف للنتػاف علػي رغػم
انافهم طوعا ك كرها ك اذالء منقادكف لهم المتتم الزيارة طأطأ كر شريف لشرفام
ك بخ كر متابر لطاعتام ك خض كر جبار لحضلام ك ذؿ كر شيء لام م انهم في
الظاهر كانوا مقهورين مظلومين ك كذلك نػاؿ سػاير االناسػي الحقيقيػة ك اكلئػك اي
االناسي الشرعية هم بنو ادـ

الشارع المتشرع فاف الولد جزء كالدق ك مػن سػنخه ك

البهائم ك االنعاـ ليتت من اكالد ادـ

بر هم من كلد الشيطاف لما فيهم مػن الشػيطنة

ك الناراء ك شاركهم في االمواؿ ك االكالد ،يا معشر الجن قد اسػتاثرتم مػن االنػس
فتبين معني قوله تعالي ك لقد كرمنا بني ادـ ك نملناهم في البر ك البحػر ك رزقنػاهم
من الطيبات ك فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تحضيل ك اف بني الشيطاف اهػوف علػي
ا﵀ تعالي من البهائم ك قاؿ فيهم كأنهم نمر متػتنحرة فػرت مػن قتػورة فايػف
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يارمهم ك ال كرامة فاف ا﵀ سبحانه كرـ بنيادـ نيػث ميػزهم عػن سػاير الحيوانػات
بالصحات االنتانية ك نملهم فػي البػر علػي الظهػور ك فػي البحػر علػي بطػوف التػحن
لتحمر اثقالهم الػي بلػد لمياونػوا بالػيػه اال بشػق االنحػس ك اكقحهػم علػي الظػاهر ك
الباطن ك سخر لهم النباتات ك الحيوانات ك في بر االمػن ك بحػر الحػتن ك فػي الظػاهر ك
الباطن ك الػيب ك الشهادة ك االرض ك التماء ك رزقهػم مػن طيبػات علػوـ اؿمحمػد

ك

جنبهم مػن خبائػث علػوـ اعػدائهم ك فضػلهم علػي كثيػر ممػا خلػق تحضػيل ك الاثيػر هػم
الجمػػادات ك النباتػػات ك الحيوانػػات ك االناسػػي الظاهريػػة ك الجػػن ك الملئاػػة ك امػػا مػػن
لميحضلوا عليه فهم االنبياء ك االكصياء هذا علي اف يراد من بني ادـ الشػيعة الم منػوف ك امػا
اذا اريد من ادـ ادـ االكؿ فمن لميحضر بنوق عليه هم االربعةعشر صلوات ا﵀ عليهم.
ك اف قلت كيف ياوف هذق النباهة من القوي ك هي صحات من صحات االنتاف
كالعزة ك الذلة ك الػنا ك الحقر مثل قهت اف المراد بػالقوة هػي الصػورة النوعيػة
الصالحة للظهور بجزئيات شخصية كالباصرة فانها صورة نوعية صػالحة الف تظهػر
بادراؾ كر لوف ك هي كماؿ من كمػاالت ركح الحيػواف ك لػه صػورة كليػة صػالحة
للظهور بتاير االنواع ك االشخاص فله القوة العظمي فوؽ جمي القوي فالنباهة هػي
صورة نوعية تصل للظهور بصحات ك كماالت ك انا قد قػدمنا فػي صػدر الاتػاب اف
النباهة هي قوة جامعة بين الذكر ك الحار ك العلم ك الحلم كما اف المربية قػوة جامعػة
بػػين الجاذبػػة ك الها ػػمة ك الدافعػػة ك الماسػػاة فامػػا اف الجاذبػػة مػػن طب ػ النػػار ك
الها مة من طب الهواء ك الدافعة مػن طبػ المػاء ك الماسػاة مػن طبػ التػراب فػاذا
تركبت هذق العناصر بعد تشاكلها ك تداخلها ك تمازجها ك تحاعلها ك اتحادهػا صػارت
مراة للنحس النباتية الرنمانية المهيمنة علي عرش تلك االرب ك هي مربية تتػتعمر
كل من تلك االرب في مقتضاها فتربي الجتم الظاهر ك تزيػد فػي اقطػارق ك تنميػه ك
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كذلك اللمتة هي قوة جامعػة لمقتضػي كػر مػن الطبػاي االتػري انػك تحػس بهػا
الحرارة ك البركدة ك الرطوبة ك اليبوسة ك الثقر ك الخحة ك الخشونة ك الملسػة ك فػي
الحقيقػػة سػػاير المشػػاعر االربعػػة جهػػات اللمتػػة اذ درؾ االصػػوات لمتػػها ك درؾ
االلواف لمتها ك درؾ الركاي ك الطعوـ لمتها غاية االمر اف الشػيء اللطيػف يلمػس
بعضو لطيف ك الشيء الاثيف بالعضو الاثيف فالطباي اذا تركبت تعلق بهػا الػنحس
الحيوانية الدراكة فادركت بالمركب كػر مػا يمتػها فاػذلك لمػا تتػوي االركػاف
االربعة اي الذكر ك الحار ك العلم ك الحلم تعلق بالمجموع المركػب الػنحس الناطقػة
القدسية التي من عرفها عرؼ ربه ك هي المعبػر عنهػا بػالح اد ك هػو المشػرؼ علػي
جمي مراتب الوجودات المقيدة ك ظهر من المجموع شرفها ك استعلؤها ك هيمنتها
ك شػػرفها بمعرفػػة ا﵀ ك معرفػػة رسػػوله

ك معرفػػة نججػػه ك اكليائػػه

ك كاليػػة

اكليائه ك البراءة من اعدائه ك االيماف باتبه ك شرايعه ك اسػتقامته ك اعتدالػه فػي كػر
من تلك االرب ك باستقامة اخلقه ك كرمػه ك زهػدق ك تقػواق ك فػي معارفػه ك يقينػه ك
نحظه ك اقواله ك افعاله ك ساير صحاته اذ جمي ذلك من الشرؼ ك العلو الذي للػنحس
الناطقة الرنمانية المتتوية علي عرش تلك االرب فهي قوة جامعة تصير بالحعر في
مواق الحعلية فبذلك االستعلء ك النباهة ياوف عارفا مواليػا عػامل معتػدال فهػي قػوة
جامعة مهيمنة علي جمي القوي مشػرفة علػي جميػ الموجػودات نػاظرة اليهػا مػن
اعلهػػا مطلػ علػػي نقايقهػػا متػػتعلية علػػي المثػػر الملقػػاة فػػي هوياتهػػا فلهػػا فػػركع
التحصي ك ظهورات التتتقصي اال اننا نذكر منها في هذا الاتاب مػا يتيتػر اف شػاء
ا﵀ تعالي فلبد من رسم فصوؿ.

المطلب الثا ی

اعلم اف هذا االنتاف هػو انتػاف كانػد فػي المنظػر ك لانػه انػاس عديػدة فػي
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المخبر فظاهرق انتاف جمادي قد تألف من عناصر هذا العالم ك ستتحرؽ ك يعود كػر
عنصر منها الي نيزق ك اصله ك في جػوؼ هػذا االنتػاف انتػاف نبػاتي قػد تػألف مػن
صوافي االغذية ك المركبات الدنياكية ك في هذا االنتاف النباتي انتاف اخر نيػواني
فلاي نتاس متحرؾ مريد ك في جوؼ هذا االنتاف الحيواني انتاف ظلي برزخػي
له فار ك خياؿ ك كهم ك علم ك عقػر بمقتضػي البػرزخ ك مدركاتػه مقركنػة بػالمواد
بدءا ك اف لمتان مقركنة بالحعر ك في جوؼ هػذا االنتػاف الظلػي البرزخػي انتػاف
ملاوتي دهري ك هو نقيقة االنتاف ك عينه ك كله ك نحته التي من عرفها عػرؼ ربػه
ك مػػن لميعرفهػػا لميعػػرؼ ربػػه ك مػػن كػػاف بهػػا اعػػرؼ كػػاف بربػػه اعػػرؼ ك هػػي
المشاراليها بانا ك المخاطب بانت ك هػو التػلطاف علػي الاػر المهػيمن علػي جميػ
اكلئك االناسي فالظلي ناملها ك الحيواني مركبها ك النباتي مرعي نيوانهػا ك مركبهػا
ك الجمادي منبت مرعيها ك انما الخطاب الي ذلك االنتاف ك العتػاب عليػه ك الثػواب
له ك العقاب عليه فذلك االنتػاف هػو صػانب العلػم ك الحلػم ك الػذكر ك الحاػر فػي
نامله ك صانب النباهة ك الشرؼ ك االستعلء في ظهور ذاته الالي فبنباهتػه يعلػم ك
بنباهته يحلم ك بنباهته يذكر ك يحار فالنباهة هػي الرنمانيػة المتػتوية علػي عػرش
اكلئك االرب ك التلطاف المتتعمر لها في محالها قد صدر عنها اي عن الذات شػعاع
كنداني ك فعر كاند قد اشرؽ علي مرايا عاقلتها فبها نلمت ك عالمتها فبهػا علمػت
ك ذاكرتها ك بها تخيلت ك فاكرتها فبها تحارت كػر ذلػك بحعلهػا الػدراؾ االطلقػي
كما اف النحس الحيوانية قد اشرؽ منها نور دراؾ ك كق علي باصرتها فبهػا بصػرت ك
علي سامعتها فبها سمعت ك علي شامتها فبها شمت ك علي ذائقتهػا فبهػا ذاقػت ك كػر
ذلك فعلها فهي الباصرة التامعة الشامة الذائقة ك جمي ذلػك بالتمػاس تلػك الػنحس
فانها الملتمتة من العين ك االذف ك االنف ك اللتاف ما تلتمس ك تػدرؾ فػافهم راشػدا
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موفقا ما شرنناق باك

بياف نتي كأننا اكصلناؾ الي العياف.
المطلب الثالث

اعلم اف هذق النحس االنتانية علػي مػا شػرننا هػي الػنحس االنتػانية الاونيػة
القابلة للتزكية ك التدسية المشاراليها بقوله ك نحس ك ما سويها فالهمها فجورهػا ك
تقويها قد افل من زكيها ك قد خاب من دسيها اي سػويها ا﵀ تتػوية علػي عػرش
ساير المشاعر فاستوت عليها فالهمها فجورها ك تقويها ك هديها النجدين نجد الخير
بواسطة الهداة الدعاة الي الخير ك نجد الشر بواسطة الهداة الدعاة الي الشر ك طريػق
جهنم فالهمها فجورها في سلوكها متلك االشرار ك اجابتها لدعاة الشر ك تقويها في
سلوكها متلك االخيار ك اجابتها لدعاة اهر التقوي ك اهر المػحرة قد افل من زكيها
ا﵀ بالتوفيق ك اصلحها باجراء الخير علي يديه ك قد خاب مػن دسػيها ا﵀ ك افتػدها
بالخذالف ك اجراء الشر علي يديه لتابق علمه فيها ك علمػه اكلػي بحقيقػة التصػديق
فهذق النحس امااف الصلح ك الحتاد ك الحجور ك التقػوي كلاػن تقويهػا نػور يشػرؽ
عليها من اهر التقوي ك فجورها ظلمة كقعت عليها من اهر الحجور ك ليتا سواء ك هو
قوله تعالي اـ نجعر المتقين كالحجار فالتقوي نور اشرؽ عليها من اهر التقوي ك
المػحرة فتتتنير بذلك النور ك تتصور بصورته كما تتصػور المػراة بشػب الشػاخ
الملقي فيها فلذلك الشب فيها مادتػاف ك صػورتاف مػادة نوعيػة ك صػورة نوعيػة همػا
صادرتاف من الشاخ

قائمتاف به سواء كانت مراة اك لمتاػن ك مػادة شخصػية هػي

نصة منهما قد كقعت فػي المػراة ك هػي علػي صػحة مػا صػدرت ك صػورة شخصػية
ماتتبة من هيئة المراة ك صبػها فذلك النور المشرؽ من اهػر التقػوي المنطبػ فػي
نحس الشخ

الاونية هو االنتاف الشرعي قد تشػخ

بخصوصػية تلػك الػنحس ك

تصورت تلػك الػنحس بػذلك االنتػاف الشػرعي ك تزكػت بػه ك صػلحت ك صػارت
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عليينية به ك صارت من اهر الجنة ك مجاكري اهر التقوي ك المػحػرة ك مػ النبيػين ك
الصديقين ك الشهداء ك الصالحين ك نتػن اكلئػك رفيقػا ك افلحػت ك تزكػت بػذلك
االنتػػاف ك اذا توجهػػت الػػي اهػػر الشػػر كقػ عليهػػا كػػذلك ظلهػػم ك تشػػخ

بهػػا ك

تصورت به ك تدست ك فتدت ك صارت سجينية ك من اهر النار.
بالجملػػة ذلػػك االنتػػاف الشػػرعي هػػو الػػنحس القدسػػية التػػي اشػػار اليهػػا
اميرالم منين

في هذا الذي نحن بصدد شػرنه ك هػي النبػات النابػت مػن ارض

العلم ك هي التي لها تلك القوي ك الخواص ك ليس لها منبعث من البدف اذ ليتت بامر
طبيعي ينشأ من البدف ك الطباي بر هي ظر الشارع ك نورق ك هي االنتاف الحقيقػي ك
علي صورة االنتاف التػي هػي اكبػر نجػة ا﵀ علػي خلقػه ك اذا توجػه تلػك الػنحس
الاونية الي مبدء الشر ك كق عليها ظله كاف ذلك النور علي هيئػة مبػدء الشػر ك لمػا
كاف مبدأ الشر في سجين ك انما يصعد ظله الي النحس من بطن الجمادات ك النباتات
ك الحيوانات ك الشياطين ياوف هيئػة ذلػك الظػر علػي هيئػة الػالػب عليػه مػن تلػك
المراتب ك يق في النحس ك تتخص

به فامػا ياػوف علػي هيئػة الجمػاد ك هػو قولػه

تعالي ثم قتت قلوبام من بعد ذلك فهي كالحجارة اك اشد قتػوة ك امػا ياػوف
علي هيئة النباتات كما قػاؿ سػبحانه ك اذا رأيػتهم تعجبػك اجتػامهم ك اف يقولػوا
تتم لقولهم كأنهم خشب متندة ك امػا ياػوف علػي هيئػة الحيوانػات كمػا قػاؿ
سبحانه اف هم اال كاالنعاـ بر هم ا ر اكلئػك هػم الػػافلوف ك امػا ياػوف علػي
صورة الشياطين كما قػاؿ سػبحانه شػياطين االنػس ك الجػن يػوني بعضػهم الػي
بع

ك شاركهم في االمواؿ ك االكالد ك الولد جزء كالدق ك علي صورته.
بالجملػػة تلػػك الػػنحس الاونيػػة لػػيس لهػػا صػػورة مػػن ذات نحتػػها ك انمػػا هػػي

كالمراة الصافية ك انما ياوف صورتها علي نتب المقابر كالعين الدراكة الباصػرة
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الصافية ليس فيها صبع ك ال شار ك انما هيئتها علي نتب ما يقابلها من صورة نتنة
ك قبيحة فنباهة تلك النحس ك شرفها بما يق فيهػا مػن مثػاؿ مبػدء الخيػر مػن العلػم ك
العمر ك االعتداؿ ك الصحات المحبوبة ﵀ جركعز فنباهػة الػنحس فػي معرفتهػا بػا﵀
سبحانه ك اسمائه ك صحاته ك تونيدها ﵀ سبحانه في ذاته ك صحاته ك افعالػه ك عبادتػه
ك معرفة رسوله

ك فضائله ك مقاماتػه فػي مراتػب البيػاف ك المعػاني ك االبػواب ك

االمامة ك تصديقه ك التتليم له في جمي ما صدر منه اك لميصدر ك بلػها اك لميبلػها ك
معرفة االئمة الطاهرين صلوات ا﵀ عليهم اجمعين ك معرفة مقامػاتهم فػي المراتػب
االرب ك االقرار بحضائلهم ك القبػوؿ مػن نملتهػا ك التتػليم لركاتهػا ك معػرفتهم فػي
المراتب االرب ك معرفة فضائلهم ك االخلؽ المعتدلػة الزكيػة ك الصػحات الاريمػة
الحتنة ك االعماؿ المعتدلة الصالحة علي نتب ما امر به نبيب ا﵀

فػاذا كانػت

مصورة بصورة مبدأ الخير كانت متصحة بهذق الصحات ك كاف لها النباهة ك الشرؼ ك
االستعلء ك اال ك كانت بعاس ذلك كاف لها الختاسة ك الدناءة ك الرذالة ك ليس لهػا
نباهة ك ال شرؼ ك اي نباهة لهم ك ا﵀ سبحانه يقوؿ اف هم اال كاالنعاـ بر هم ا ر
اكلئك هم الػافلوف ك يقوؿ كأنهم نمر متتنحرة فػرت مػن قتػورة فالنباهػة
التي هي الصورة الامالية الحاصػلة لهػا مػن ظػر العػالي الاليػة المجملػة فػي ذاتهػا
المحصلة في ساير مراتبها هي القوة الجامعة لها ك ساير القوي جهات كمالها فافهم.
المطلب الرابع

اعلم اف االنتاف الحقيقي علي ما عرفػت هػو المتػتعلي علػي جميػ الخلػق ك
اقرب الي المبدء من الجمي فهو المشرؼ المتػتعلي علػي مػا سػواق ك قػد خلػق ا﵀
جمي ما سواق من نورق ك شعاعه فهو ناظر اليه من االعلػي مطلػ علػي جميػ مػا فيػه
شاهد لظاهرق ك خافيه عارؼ بحقائقه عالم بدقائقه قادر علي التصرؼ فيه النػه مػن
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نورق ك شعاعه متحػرؾ بتحرياػه سػاكن بتتػاينه ك ذلػك اف ا﵀ سػبحانه لمػا خلػق
االنتاف ك علمه البياف جعله متان ارادته ك مماػن مشػيته ك القػي فػي هويتػه مثالػه
فاظهر عنه افعاله فاكمر نورق ك قوي ظهورق فخلق من شعاعه ك نورق ك فضر ظهورق
نقائق الجن ك من فضر نورهم الملئاة ك من فضر نػورهم الحيوانػات ك مػن فضػر
نورها النباتات ك من فضػر نورهػا الجمػادات فاالنتػاف هػو الػذي سػخر لػه مػا فػي

االرض ك التموات ك النور متخر للمنير مطي المرق منقاد لحامه ك ماادريـكاف مػا
تري من العجز ك الضعف ك المقهورية في نحتك ك الخوؼ نتي مػن بقػة فانمػا هػو
لعدـ تحقق االنتانية فيك فل كر من يمشي علي رجلين انتاف المتتم قوله تعالي
لهم قلوب اليحقهوف بها ك لهم اعػين اليبصػركف بهػا ك لهػم اذاف اليتػمعوف بهػا
اكلئك كاالنعاـ بر هم ا ر اكلئك هم الػافلوف فلجر تتحلنا ك اتباعنا مبدأ الشػر
هبطنا الي اقصػي البعػد مػن ا﵀ ك نصػر لنػا االفػوؿ ك غلػب علينػا الخمػوؿ قػاؿ ا﵀
سبحانه ك لو شئنا لرفعناق بها ك لانه اخلد الػي االرض ك اتبػ هػواق فمثلػه كمثػر
الالب اف تحمر عليه يلهث اك تتركه يلهث ذلك مثػر القػوـ الػذين كػذبوا باياتنػا
فاقص

القص

لعلهم يتحاركف فلجر ذلك يتتلط علينا نملة ك ت ذينا بعو ة ك

النقدر علي دفعها قاؿ ا﵀ تعالي ك اف يتلبهم الذباب شيئا اليتتنقذكق منه عف
الطالب ك المطلوب ك جمي ذلك الجر اعرا نا عن مبدء الخير ك عدـ توجهنا اليه
ك ايثارنا ما سواق عليه ك ال شك اف من عبد ا﵀ اعبػدق ا﵀ كػر شػيء ك مل اػه نواصػي
كر شيء قاؿ الصادؽ

العبودية جوهرة كنهها الربوبية ك مػن خػاؼ ا﵀ اخػاؼ

ا﵀ منه كر شيء قاؿ الصػادؽ

مػن خػاؼ ا﵀ اخػاؼ ا﵀ منػه كػر شػيء ك مػن

لم يخف ا﵀ اخافه ا﵀ من كر شػيء ك مػن انػب ا﵀ نببػه ا﵀ عنػد كػر انػد فعػن
النبي

اذا انب ا﵀ عبدا من امت ي قذؼ فػي قلػوب اصػحيائه ك اركاح ملئاتػه ك
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سااف عرشه محبته ليحبوق فذلك المحب نقا الخبر ككحي به فخرا اف المرء م من
انب ك من كاف ا﵀ معه كاف معه بل نهاية اذ ال نهاية له ك من كػاف ا﵀ معػه بػل نهايػة
لميأؿ عن شيء ك ما يري من تتلط بع

الجمػادات ك النباتػات ك الحيوانػات علػي

اكلياء ا﵀ فانما هو بتماينهم مجاري قدر ا﵀ ك عادة ايجاد ا﵀ لحام ارادق ا﵀ صػلي
ا﵀ عليهم من متل مين المر ا﵀ الرا ين بقضاء ا﵀.
بالجملة اف االنتاف الذي هو ركح االيماف قد صعد اعلػي درجػات االكػواف ك
اشرؼ علػي جميػ االعيػاف فهػو مػن اهػر المشػاهدة ك العيػاف ك القػدرة ك القػوة ك
االمتهاف قد ذؿ له كر شيء ك انقاد له كر شيء ك ك

علػي عنقػه نيػر طاعتػه كػر

شيء طوعا ك كرها ك من ليس كذلك فهو ليس ممػن هنالػك ك اف لمياػن بهالػك ك
انما مقاـ االنتاف مقاـ عاؿ ك هو كجه ذيالجلؿ ك يأتي في من الحصوؿ مػا يزيػر
عنك الالؿ اف شاء ا﵀ المتعاؿ.

فصا ::من نباهة االنتاف ك شرفه بلوغه مبلػع المعرفػة ك االيمػاف ك انػا ك اف كػاف

كتبنا مملوة من شرح معرفة ا﵀ سبحانه كلان فيها بياف نحػس المعرفػة ك امػا فضػلها ك
ثمرتها ك غايتها فما اتي لنا ذكرها في شيء منها ك ارجو ا﵀ سبحانه اف ياوف قػد اتػاح
لي ذكرها هنا فاذكر منه ما يناسب ك
اعلم اف موالنا اميرالم منين

هذا الاتاب ك فيه لعبرة الكلي االلباب.
قاؿ في خطبة له انما تحد االدكات انحتػها ك

تشير انالت الي نظائرها ك ذلك امر متلم في الحامة قد نققناق بما ال مزيػد عليػه
فلبد ك اف ياوف مشعر ادراؾ كر مدرؾ من عر ه ك جنته مصاقعا له نتي يدركػه
ك اال فػػل ادراؾ االتػػري انػػك التػػدرؾ بػػالعين االصػػوات ك بػػاالذف االلػػواف ك بهمػػا
الركاي ك باالنف االصوات ك االلواف ك بها الطعوـ ك باللتاف االصػوات ك االلػواف ك
الركاي كهاذا بالحواس الظاهرة التدرؾ االعياف البرزخيػة ك بالمشػاعر الصػورية
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التدرؾ المعاني الػيبية فلبد من المجانتػة ك المصػاقعة بػين المػدرؾ ك المػدرؾ ك
شرؼ كر م درؾ بقدر شرؼ م دركه ك مػن المػدركات الصػور الجزئيػة المقارنػة
بالمواد ك قد قدر ا﵀ لها الحواس الظاهرة ك منها الصور الجزئية المحارقة ك اف كانت
في بدء االمر مقارنة ك قػد قػدر ا﵀ لهػا الحػواس البرزخيػة ك منهػا الصػور المطلقػة
المحارقة المجردة ك قد قدر ا﵀ لها النحس ك منهػا المعػاني الاليػة ك قػد قػدر ا﵀ لهػا
العقر فبه تدرؾ ك التدرؾ بػيرق ك منها الحقػايق المجػردة عػن الصػورة ك المعنػي ك
الالية ك الجزئيػة ك الشػهادة ك الػيػب ك قػد قػدر ا﵀ لهػا الحػ اد ك هػو اعلػي مشػاعر
االنتاف ك اكؿ اذكارق ك اسني مراتبه فهو نقيقتػه ك مػن جػنس الحقػائق فبػه يػدرؾ
الحقائق ك جمي ذلك مراتب خلقية تعػرؼ الخلػق بالمجانتػة ك لػيس لوانػد منهػا
معرفػػة ا﵀ سػػبحانه فػػاف المشػػعر الخلقػػي اليعػػرؼ اال خلقػػا ك قػػد كلػػف ا﵀ عبػػادق
المعرفة بر خلقهم للمعرفة كما في القدسي المشهور كنػت كنػزا مخحيػا فانببػت
اف اعرؼ فخلقت الخلق لاي اعرؼ قاؿ الحتػين بػن علػي

ايهػا النػاس اف ا﵀

ماخلق العباد اال ليعرفوق فاذا عرفوق عبدكق فاذا عبدكق اسػتػنوا بعبادتػه عػن عبػادة
سواق فقاؿ له رجر يا ابن رسوؿا﵀ بابي انت ك امي فما معرفػة ا﵀ قػاؿ معرفػة اهػر
كر زماف امامهم الذي تجب عليهم طاعته انتهي فػاذا خلقهػم للمعرفػة كجػب فػي
الحامة اف يمنحهم مشعرا يدركوف به ما عرفهم من نحته ك يعرفوف به اياق ك البػد ك
اف ياوف ذلك المشعر من جنس ما ينبػي اف يدركوا به فلجر ذلك مػنحهم مشػعرا
منه ك عينا ك نورا منه يدركوف به ما يعرفهم من نحته ك لنعم ما قاؿ الشاعر:
اذا راـ عاشػػػقها نظػػػرة

ك لميتتطعها فمن لطحها

اعارتػػه طرفػػا راهػػا بػػه

فااف البصير بها طرفهػا

ك ذلك المشعر هو نور ا﵀ الذي خلق ا﵀ الم من منه المشار اليه فػي قولػه
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اتقػوا

فراسة الم من فانه ينظر بنور ا﵀ ك قاؿ الر ا

لتليماف بن جعحر يػا سػليماف اف

ا﵀ تبارؾ ك تعالي خلق الم منين من نورق ك صبػهم في رنمته ك اخػذ ميثػاقهم لنػا
بالوالية فالم من اخو الم من البيه ك امه ابػوق النػور ك امػه الرنمػة فػاتقوا فراسػة
الم من فانه ينظر بنور ا﵀ الذي خلق منه انتهي ك ذلك النػور هػو كصػف ا﵀ الػذي
كصف به نحته لػه لمػا ركي عػن النبػي
اميرالم منين

اعػرفام بنحتػه اعػرفام بربػه ك عػن

من عرؼ نحته فقد عرؼ ربه ك من االنجيػر يػا ابػن ادـ اعػرؼ

نحتك تعرؼ ربك ظػاهرؾ للحنػاء ك باطنػك انػا فلػو كػاف الوصػف مخالحػا لصػحة
الموصوؼ لااف كذبا ك تعالي ا﵀ من اف يخلق العبػد للمعرفػة ثػم يصػف نحتػه لػه
بخلؼ الواق فذلك النور هو علي ما اراد ا﵀ اف يعرفه العبد عليه ك يصحه به ك يعتقد
فيه فلبد ك اف ياوف علي مػا نػدب ا﵀ عبػدق مػن االيمػاف بتونيػدق فػي ذاتػه ك فػي
صحاته ك في افعاله ك في عبادته ك في جمي جماله ك كماله ك جللػه ك بهائػه ك سػنائه
الي غير ذلك من صحاته ك ذلك امر كاف يقاؿ ك ياتب كلان قر من يعقله ك يعتقد به
ك يعمر بمقتضاق.
ك هذا النور منحة من ا﵀ جركعز ليس للعبػاد فيهػا صػن كمػا قيػر البيعبػدا﵀
المعرفة من صن من هي قاؿ من صن ا﵀ عزكجر ك ليس للعباد فيها صن ك قاؿ
ليس ﵀ علي خلقه اف يعرفوا قبر اف يعرفهم ك ﵀ علي الخلق اذا عػرفهم اف يقبلػوق
كقير له اصلحك ا﵀ هر جعلت في الناس اداة ينالوف بها المعرفة فقاؿ ال فقيػر فهػر
كلحوا المعرفة قاؿ ال علي ا﵀ البياف اليالف ا﵀ نحتا اال كسعها ك اليالف ا﵀ نحتا
اال ما اتيها الخبر فقد بين ركني فداق في هذا الحػديث اف ا﵀ سػبحانه لميجعػر فػي
خلقه اداة ينالوف بهػا المعرفػة فلتدركػه االبصػار ك التحػيط بػه خػواطر االفاػار ك
التمثله غوام

الظنوف في االسرار ك التناله االكهاـ فار ما مي زكق بادؽ اكهامهم ك
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ادركوق بػوام

عقولهم ك عرفوق بحقايقهم هو مخلوؽ ك هو جركعز بخلفه فهػم

بمداركهم ك ادكاتهم الخلقية الياادكف يعرفوف ا﵀ سػبحانه اال اف يعػرفهم نحتػه ك
يبين لهم ك تعريحه ك بيانه هو ذلك النور الذي من عرفه عرؼ ربػه ك بػه انػتج علػي
خلقه فالخلق من نيث الخلق ليس في كسعه معرفة الػرب فليالحػه المعرفػة ك امػا
من نيث ما اتاق ا﵀ فيمانه فالحه بما اتاق ك قاؿ اليالف ا﵀ نحتا اال ما اتاها قػاؿ
الصادؽ

اف ا﵀ عزكجر انتج علي الناس بما اتاهم ك عرفهم الخبر ك اتاهم ذلك

النور الذي هػو الوصػف العنػواني ك التعريػف الححػواني لػه سػبحانه ك ذلػك النػور
يمانه معرفة ا﵀ جركعز علي ما ظهر له به ك علي ما كصف نحتػه لػه بػه ك هػذا هػو
معني قوؿ ابيعبدا﵀

قاؿ قػػػاؿ اميرالمػ منين

اعرفػوا ا﵀ بػا﵀ ك الرسػوؿ

بالرسالة ك اكلي االمر باالمر بالمعركؼ ك العدؿ ك االنتاف انتهي فمن عرؼ ا﵀
بما كصف نحته به فقد عرؼ ا﵀ با﵀ ك من عرفه بػيرق فقد شب هه ك من لميصحه بمػا
كصف به نحته فقػد عطلػه ك التونيػد اف تخرجػه مػن الحػدين نػد التعطيػر ك نػد
التشبيه ك سئر ابوجعحر الثاني

يجوز اف يقاؿ ﵀ انه شيء قػاؿ نعػم تخرجػه مػن

الحدين ند التعطير ك ند التشبيه انتهي فمن عرؼ ا﵀ بذلك النور فقد عرؼ ربػه
به ك كندق كما ينبػي ك ير ي فاذا جمي ما عرفت ك اعتقػدت مػن التونيػد هػو مػا
قرأته في لوح ذلك النور ليس عندؾ ذكر مػن ربػك غيػرق ك ال خبػر منػه سػواق ك مػا
ادركت من نحتك المخالحة فانت ناظر بمشاعرؾ الخلقية ك هي غير مدركػة لصػحة
الرب جر ك عل ك اف ادركت الموافقة فانت ناظر اليه بعينه ك تدرؾ ما اراد منك مػن
كصحه ك التزعم انك اذا نظرت الي نقيقتك من نيث انئية ادركت ما اريد منػك ك
كصلت اليه ناشا بر ك ال ذي انية فانه مضاؼ بر اذا رأيته جرجللػه بعينػه ك لمتػر
نحتك ك ال غيرها ك محوتها محو االمتناع فانت اذا بالع كامر فػي التونيػد فػافهم اف
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كنت تحهم ك اال فلتحتدنه ك اعط القوس باريها.

فصا ::اعلم اف هذا النور منحة من ا﵀ سبحانه في جمي خلقه ك ليس بػامر طبيعػي

ناش من الطباي الخلقيػة فػي رتبػة مػن المراتػب ك انمػا هػو موهبػة الهيػة خارجػة عػن
مقتضي الطباي الخلقية اال اف الطباي الخلقية تختلػف فػي المراتػب فحػي بعضػها تاػوف
الطبيعة رقيقة لطيحة بحيث قد فنيت في جنػب ذلػك النػور ك ال تحقػق لهػا اصػل بحيػث
التاوف منشأ اثر ك ال ظر لها ابدا ك تاوف فانية العػين مضػمحلة متلشػية بحيػث اليػري
منها عين ك ال ظهور ك ال تأصر ك ال تأثير اال من ذلك النور علي نذك ما قاؿ الشاعر:
رؽ الزجاج ك رقت الخمر

فتشػػػاكل فتشػػػابه االمػػػر

فاأنمػػػا خمػػػر ك ال قػػػدح

ك كأنمػػا قػػػدح ك ال خمػػػر

فياوف المخالحة المشار اليها في القدسي يا ادـ ركنك من ركني ك طبيعتػك علػي
خلؼ كينونتي فانية مضمحلة فتاوف في تلك الرتبة طبيعتهػا علػي كفػق الاينونػة
بتبب الحناء عند سطوع ذلك النور ك ال تحقق لها اال بقدر استمتاؾ ذلك النور ك في
بعضها تاوف اغلظ بدرجة ك في بعضػها بػدرجتين كهاػذا الػي اف تبلػع غايػة البعػد
فياوف تماـ التأصر ك التحقق لتلك الطبيعة ك ياوف ذلك النور فيهػا خامػدا خػامل ال
اثر له ك ال تأصر ك ال تحقق ك هذق الطبيعة ك ذلك النور هما المشار اليهما بجهة الرب
ك جهة النحس فذلك النور هو جهة الرب ك تلك الطبيعة هي جهػة الػنحس ك همػا فػي
مراتب الوجػود كػالمثلثين المتػداخلين رأس كػر مثلػث علػي قاعػدة
االخري كمػا تػري فػي الهػامش فػالنور فػي القػرب االقػرب غالػب ك
يضعف شيئا بعد شيء الي اف يبلع غاية البعد ك ينتهػي الػي نقطػة بقػدر
استمتاؾ الظلمة اذ لوال ذلػك النػور لميبػق لتلػك الظلمػة استمتػاؾ اذ
خلق ا﵀ الخلق لاي يعرؼ ك لوال المعرفة لميبق للخلق غايػة ك فائػدة ك لمياػن ا﵀
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الحايم يخلق خلقا بل غاية ك العلة الػائية هي المهيجة للحاعر علػي الحعػر ك لوالهػا
لميصدر منه فعر ك لميترج كجودق علػي عدمػه ك لػوال الحعػر لميصػدر محعػوؿ ك
الظلمة في البعد االبعد غالبة ك تضعف شيئا بعد شػيء الػي افتنتهػي الػي نقطػة فػي
القرب االقرب عند قاعدة النور بقدر ظهور النور اذ لوال الظلمة لميبق للنػور ظهػور
فعرصة النور نػق ك عرصػة الظلمػة خلػق امػا فػي الاػائن االكؿ فػي الرتبػة االكلػي
فخلقيته هو مادته ك صورته اللتاف منهما تركب كجودق ك هو مخلوؽ بمشيته سبحانه
مادته شب منحصر من المشية ك صورته نهايات ذلك الشب ك اما نقيته فهو نػور مػن
نار الاينونة المشتعلة في المشية المظهرة نحتها بها المحنية اياها عن نحتها فل ظاهر
في المنظر سوي تلك النار فلمػا اشػتعلت المشػية بهػا اشػرؽ منهػا نػور شعشػعاني ك
شعاع نقاني فلح علي هيار ذلك الخلق فاستضاء به ك استشرؽ نتي اشػتعر بػه ك
هو قوله

نور اشرؽ من صب االزؿ فيلوح علػي هياكػر التونيػد اثػارق ك قولػه

تعالي يااد زيتها يضي ك لو لمتمتته نار فذلك النػور الشعشػعاني هػو الػركح
الموني اليه في قوله ك كذلك اكنينػا اليػك ركنػا مػن امرنػا ماكنػت تػدري مػا
الاتاب ك ال االيماف كلان جعلناق نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ك انػك لتهػدي
الي صراط متتقيم ك هو نور علي نور يهدي ا﵀ لنورق من يشاء ك هو النور المشػار
اليه بقوله يتعي نورهم بين ايديهم ك قوله ك من لميجعر ا﵀ له نورا فما لػه مػن
نػور بالجملػة هػذا النػور الملقػي عليػػه هػو الحػق الملقػي عليػه ك الػركح ك التونيػػد
الموني اليه في قوله انما انا بشر مثلام يوني الػي انمػا الهاػم الػه كانػد ك هػو
الذي من عرفه فقد عرؼ ربه ك من انارق فقد انار ربه ك هو شيء خػارج عػن طبيعػة
الماوف ك المخلػوؽ ك ذلػك فضػر ا﵀ ي تيػه مػن يشػاء ك ا﵀ ذك الحضػر العظػيم فحػي
العوالم بتندق عن محمد بن مركاف عن ابيعبدا﵀
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قاؿ سمعته يقوؿ خلقنا ا﵀ مػن

نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزكنة مانونة من تحت العرش فاسػان ذلػك
النور فيه فانا نحن خلقا ك بشرا نورانيين لميجعر الند في مثر الذي خلقنا منه نصيبا
الخبر الي غير ذلك من االخبار الوافرة التي يعرفها العارؼ بالحػانهم ك لمػا اكمػر ا﵀
ذلك الخلق االكؿ ك اشرؽ عليه من نور الاينونة استضػاء ك استشػرؽ بػذلك النػور ك
اشتعر به نتي فني من نيث نحته ك كجد بذلك النور ك خحي نحته ك ظهر منه ذلػك
النور كالدخاف المشتعر بنور النار فا اء علي نقػايق الخلػق الثػاني اي الاػركبيين
اي االنبياء ك المرسلين فاستضاءكا به كما مر ثم ا اءت نقيقػتهم علػي مػن دكنهػم
مػػن مػ مني االنػػس ك نقيقػػتهم علػػي مػ مني الجػػن ك نقيقػػتهم علػػي الحيوانػػات ك
نقيقتها علي النباتات ك نقيقتها علي الجمػادات فاشػرؽ بنػورق تعػالي االر ػوف ك
التموات ك ذلك قوله تعالي ا﵀ نور التموات ك االرض انية فػذلك النػور فػي
كر مقاـ هو نور التونيد ك سر التحريد ك هو ركح االيماف في قوله كتب في قلػوبهم
االيماف ك ايدهم بركح منه ك اليه االشارة في قوؿ ابيعبدا﵀

نيػث سػأله فضػر

ابوالعباس البقباؽ عن قوله تعالي كتب في قلوبهم االيماف هر لهم في ذلك صػن
قاؿ الك عن الحتن بن زياد قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن االيماف هػر للعبػاد فيػه صػن

قاؿ ال ك ال كرامة بر هو من ا﵀ ك فضله انتهي.

فص ::اعلم اف ا﵀ سبحانه اند يمتن معه سواق ك محاؿ معه ذكػر غيػرق اذ كػر

شيء ذكر معه غيرق فهو مثني ك هو بخلؼ االند فهو اذ ذاؾ هو ال شيء سواق فعػن
المحضر بن عمػر الجعحػي عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ اف ا﵀ تبػارؾ ك تعػالي اليقػدر

قدرته ك ال يقدر العباد علي صحته ك اليبلػوف كنه علمه ك ال مبلع عظمته ك ليس شيء
غيرق هو نور ليس فيه ظلمة ك صدؽ ليس فيه كذب ك عدؿ ليس فيػه جػور ك نػق
لػػيس فيػػه باطػػر كػػذلك لم يػػزؿ ك اليػػزاؿ ابػػد انبػػدين الخبػػر ك عػػن جػػابر عػػن
﴿﴾251

ابيجعحر

قاؿ اف ا﵀ تبارؾ ك تعػالي كػاف ك ال شػيء غيػرق نػورا ال ظػلـ فيػه ك

صادقا ال كذب فيه ك عالما ال جهر فيه ك نيا ال موت فيه ك كذلك هو اليوـ ك كذلك
اليزاؿ ابدا انتهي فهو عزكجر ليس شيء غيرق معه يعرفه بر هو هػو كنػدق كنػدق
كندق فل عارؼ ك ال معركؼ ك ال معرفة ك ال كلـ ك ال موصوؼ ك ال صحة ك ال منير
ك ال نور ك ال ظاهر ك ال ظهور ك ال ستر ك ال متتور ك ال فاعر ك ال فعر ك ال محعػوؿ ك ال
نتبة ك ال اقتراف ك ال ا افة ك ال علة ك ال معلوؿ ك ال ك ال ك ال ،تعالي ربي عػن ذلػك ك
عمػػا سػػوي ذلػػك علػػوا كبيػػرا ك انمػػايتحقق المعػػركؼ ك العػػارؼ ك المعرفػػة ك
الموصوؼ ك الصحة ك غيرها من التعددات نيث يثبت مػ انػدهما انخػر ال نيػث
يمتن التعدد ك يمحو كجود اندهما انخر فانتهاء جمي االعداد الػي الوانػد الػذي
هو اكؿ االعداد ك يثبت م كجودق االثناف ك الثلثة ك االربعة ك غيرها من االعداد قػاؿ
ا﵀ تعالي ما من نجوي ثلثة اال هو رابعهم ك ال خمتة اال هو سادسهم ك ال ادني من
ذلك ك ال اكثر اال هو معهم اينما كانوا فمبدء االعداد الواند ك منتهاهػا اليػه ك هػو
المعبود الذي يثبت م كجودق العابد ك المتجود الذي يتماسك م كجػودق التػاجد
ك المعركؼ الذي يدركه العارؼ بالذات ك الموصػوؼ الػذي يقػوـ بػه الصػحات ك
التيد الذي يمتهن العبيد ك يقوموف بخدمته في القريب ك البعيد ك ذلػك الوانػد هػو
التجلي االعظم ك الظهور االكؿ االكرـ للند جرشأنه ك هو قػائم بنحتػه فػي نحتػه
للند من نيث ظهورق به ك كامر بنحته في نحته لذلك االند من نيث ظهورق بػه
ك كماله هذا مقدـ علي كينونته كجودا ك م خر عنها شهودا ك كماله المقػدـ كجػودا
هو كماؿ ا﵀ جركعز قد ظهػر لػه بػه ك هػو الوجػود الحػق ك الاينونػة الاائنػة غيػر
الماونة قد ظهرت في كجودق في نحته كما يظهػر نػور الشػمس فػي المػراة ك هػو
مقدـ عليها كجودا ك م خر عنها شهودا فلما اشتعر كجودق بتلك الاينونة صار كامل
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في نحته ك بشرا اكني اليه انما الهام اله كاند فاكني ا﵀ اليه ثانيا اف قر هػو ا﵀
اند ا﵀ الصمد لميلد ك لميولػد ك لمياػن لػه كحػوا انػد فقػاؿ امتثػاال المػر ا﵀
جركعز ك بلع عنه اذ كاف قائما مقامه في االداء اذ كاف التدركه االبصػار ك التحويػه
خواطر االفاار ك التمثله غوام

الظنوف في االسرار فلما بلػع تونيػد ا﵀ جػركعز

في الذات ك الصحات ك االفعاؿ ك العبادة تعلم منه ساير الخلق فمن كندق قبػر عنػه ك
تامر به ك اشتعر بحضر اشراقه فتط منه نور التونيػد ك الح علػي هياكػر الخلػق
فلميبق مخلوؽ اال ك تم عليه الحجة بذلك االشراؽ فحصر لار فرد من افراد الخلػق
جهتاف جهة من نحته ك جهة من ربه ك جهته من ربػه ذلػك النػور المشػرؽ عليػه مػن
الواند الاامر فذلك النور هو ركح االيماف الذي ي يد المػ من بػه ك المعرفػة التػي
هي من صن ا﵀ ك ليس للخلق فيها صن ك االيماف الذي هو من صػن ا﵀ ك الهدايػة ك
التعريف ك التأييد ك التتديد ك التوفيق ك المنحة ك التاينة التي ينزلها ا﵀ في قلػوب
المػػ منين ك كلمػػة التقػػوي التػػي الزمهػػا ا﵀ المػػ منين فعػػن جميػػر قػػاؿ سػػألت
اباعبدا﵀

عن قوله عزكجر هو الذي انزؿ التاينة في قلوب الم منين قاؿ

االيماف قاؿ قلت ك ايدهم بركح منه قاؿ هو االيماف ك عن قوله ك الزمهم كلمة
التقػػوي قػػاؿ هػػو االيمػػاف ك هػػو الػػنحس القدسػػية المشػػار اليهػػا فػػي نػػديث
اميرالم منين

ك هو النور الذي ينظر به الم من ك خلق المػ من منػه ك هػو ابػوق ك

امه الرنمة التي هي صحة ذلك النػور ك الشػتراؾ المػ منين فػي ذلػك النػور صػاركا
اخوة الب ك اـ ك هما ابوا هذق االمة الخلقية ك هو التعادة التػي يتػعد بهػا المػ من ك
التونيد الذي يوند به الم من ربه ك العين التي اعارق ا﵀ اياها ليراق بها ك يعرفػه بهػا
ك غاية معرفة هذا النور هي معرفة الواند من نيث ظهورق به ال غير ك الياػاد يصػر
ابدا ابدا الي الذات االندية التي اليثبت معها ك هذا الػذي ذكرنػا ك اف كػاف بالحػاظ
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ظػػاهرة اال انػػه سػػر مػػبهم ك رمػػز منمػػنم اليعرفػػه اال المونػػدكف العػػارفوف البػػالػوف
الااملوف الواصلوف ثبتنا ا﵀ ك اياكم بالقوؿ الثابت في الحيوة الدنيا ك في انخرة.

فصا ::اعلم اف الاماؿ كر الاماؿ في الحعلية ك اال فار شػيء فيػه معنػي كػر

شيء ك في كر شيء قػوة كػر شػيء ك لػو بػالقوة البعيػدة ك ال كمػاؿ فيهػا ك علمػة
الحعلية صدكر انثار فاف نق الحعلية ﵀ جركعز اذ هو الذات البتػيطة بالحعػر التػي
ليس فيها قوة ك من جهة فعليتها الااملة ظهرت بما ال نهاية له من التجليات ك انثار ك
االنوار فار شيء صار بالحعر صار منشأ اثار ك انوار ك هي علمة الحعليػة االتػري اف
الجماد فيه قوة النباتية ك ليس يظهر منه جذب ك ال دف ك ال هضم ك ال متػك ك ال ربػا
فاذا كجد فيه النحس النباتية ك صارت فيه بالحعر صارت جاذبة دافعة ها مة ماساة
رابية بالحعر ك ظهر منها اثر الجذب ك الدف ك الهضم ك المتك ك الربا
كذبتػػػه شػػػواهد االمتحػػػاف

فار من يدعي بما ليس فيه

ك كذلك النبات فيه قوة الحيوانية ك ليس يظهر منه انتاس ك ال نركة ك ال ارادة فػاذا
صار نيوانا بالحعر ك كجد فيه النحس الحيوانية بالحعر صار باصرا سػامعا شػاما ذائقػا
المتا متحركا مريدا بالحعر ك ظهر منه الر ا ك الػضب بحيث اليحتاج الي اكتتػاب
شيء من ذلك ك اليحتاج الي ريا ة في تحصير شيء من ذلػك ك انمػا ذلػك الجػر
صيركرة النحس الحيوانية فيه بالحعر فعلمة صدؽ كجود النحس الحيوانية في باطنه
كجود انثار في ظاهرق ك كذلك كر نيواف فيه قوة االنتػانية ك اليظهػر منػه ذكػر ك
فار ك ال علم ك ال نلم ك ال نباهة كلان اذا نصػر فيػه الػنحس االنتػانية صػار ذاكػرا
فاكرا عالما نليما نبها بالحعر ك تلك انثػار علمػة فعليتهػا فػاذا كجػدت فيػه بالحعػر
نصر منه هذق انثار من غير اكتتاب ك ال ريا ػة فاػر الريا ػة فػي اصػلح ذات
القوة نتي تصير قابلة لظهور تلك الحعلية فيه فاف ما لمتان القابلية صػالحة ك مراتهػا
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متتقيمة صافية لميظهػر عليهػا مثػاؿ الشػاخ

بالحعػر فالحػت القوابػر بالريا ػة

لحصوؿ االستقامة ك المواجهة فاذا جاء الشب ك ظهر بالحعػر رفعػت الالحػة ك صػار
نصوؿ انثار سجية منػه بػل كلحػة ك ال مشػقة ك الجػر ذلػك لػيس تاليػف فػي دار
انخرة ك الجنة ك انما يصدر منهم االعماؿ ك انثػار االنتػانية ك االيمػاف بػل كلحػة ك
يلتذكف منها التػذاذ الػنحس الحيوانيػة مػن االنتػاس ك الحركػة ك تصػدر عػنهم مػن
غيرمشقة فافهم سر اف الدنيا دار التاليف ك انخرة دار الثواب ك العقاب ك اال فالعبد
ماداـ عبدا ينبػي اف ياوف قائما بوظائف العبودية سواء كاف في الدنيا اك في البرزخ
اك في انخرة فالاماؿ كر الاماؿ في االيماف ك المعرفة اف ياوف بالحعر في جميػ
المراتػػب ك اال فقػػوة االيمػػاف فػػي كػػر كػػافر ك ال كرامػػة ك علمػػة فعليػػة االيمػػاف ك
المعرفة نصوؿ انثار فاف كاف بالحعر في الح اد فعلمته ظهور انثػار منػه بالحعػر ك
المعرفة البالػة ك المحبة الااملة ك ظهور افعاؿ الربوبية ك اف كاف بالحعػر فػي العقػر
فعلمته ظهور اليقين ك الرجاء ك مشاهدة الحضر ك اف كاف بالحعر في النحس فعلمته
ظهور العلم ك الخوؼ ك الهرب من الماارق ك االخلؽ الزكية ك اف كاف بالحعػر فػي
الجتػػد فعلمتػػه ظهػػور االعمػػاؿ الصػػالحة مػػن الجتػػد ك موافقػػة جمي ػ نركاتػػه ك
ساوناته م الشرع فاذا صار االيماف في جمي هذق المراتب بالحعر ظهر اثػارق فػاف
كر ما دخر عرصة الحعلية كاف قد رجػ كجػودق علػي عدمػه اي عدمػه الوصػحي ك
عف الوجود بمخالطة العدـ فاذا كاف العػدـ غالبػا كػاف الشػيء فػي القػوة ك كلمػا
رج الوجود ك غلب عف العدـ ك الوجود اذا كاف صرفا كاف غير متناق في الظهور
ك الاماؿ ك يتحدد الظهور بمخالطة العدـ فمهما كػاف العػدـ غالبػا كػاف الشػيء بػل
تأثير ك نور فاذا غلب الوجود ك رج كاف له تػأثير ك ظهػور المحالػة كهاػذا يػزداد
انبتاطا كلما يضعف جانب العدـ فافهم فعلمة صدؽ الحعلية ك قوتهػا اثارهػا ك هػي
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اصدؽ شاهد في المقاـ ك لذا ركي في اخبار عديدة اف االيماف قوؿ باللتاف ك اعتقاد
بالجناف ك عمر باالركاف ك كمػاؿ ذلػك عنػد كمػاؿ الحعليػة ك نقصػانه عنػد نقصػاف
الحعلية فالمعرفة اذا صارت في انتاف بالحعر ك ال معرفة اال بذلك النور االلهي الػذي
هو صحة ا﵀ ك تعريف ا﵀ البد ك اف يظهر من العارؼ اثار التونيػد ك انػوار التحريػد
في جمي مراتبه فياوف ينظر با﵀ ك يتم با﵀ ك يقوؿ بػا﵀ ك يعطػي بػا﵀ ك يمشػي
با﵀ ك يذكر ك يحار ك يعلم ك يعقر با﵀ ك يعػرؼ بػا﵀ ك يحعػر فػي جميػ المراتػب
با﵀ ك يترؾ با﵀ بر ياوف با﵀ ك ﵀ المتتم ما ركي في الجواهر التنية عػن نمػاد
بن بشير قاؿ سمعت اباعبدا﵀

قػاؿ ا﵀ جرجللػه مػن

يقوؿ قاؿ رسوؿا﵀

اهاف لي كليا فقد ارصد لي لمحاربتي ك ماتقرب الي عبدي بشيء انػب الػي ممػا
افتر ته عليه ك انه ليتقرب الي بالنافلة نتي انبه فػاذا انببتػه كنػت سػمعه الػذي
يتم به ك بصرق الذي يبصر به ك لتانه الذي ينطػق بػه ك يػدق التػي يػبطش بهػا اف
دعاني اجبته ك اف سألني اعطيته الخبر ك كذلك يصير عند ذلك زيارتػه زيػارة ا﵀ ك
كاليته كالية ا﵀ ك اذاق اذي ا﵀ ك اطعامه اطعاـ ا﵀ ك سػقيه سػقي ا﵀ ك عيادتػه عيػادة
ا﵀ ك جمي معاملته معاملت ا﵀ فعن ابيعبػدا﵀

مػن شػاي الػي مػ من فقػد

شاي الي ا﵀ عزكجر ك من شاي الي مخالف فقد شاي ا﵀ عزكجر ك عن جػابر
عن ابيجعحر

في نديث قاؿ الملك اف ا﵀ عزكجر يقوؿ ايما متلم زار متلما

فليس اياق زار اياي زار ك ثوابه علػي الجنػة ك عػن ابينمػزة الثمػالي قػاؿ سػمعت
اباجعحر

يقوؿ قاؿ رسوؿا﵀

من سر م منا فقد سرني ك من سرني فقد سػر

ا﵀ عزكجر ك عن عبدا﵀ بن سناف عن ابيعبدا﵀

قػاؿ مػن اتػاق اخػوق المتػلم

فاكرمه فانما اكرـ ا﵀ عزكجر ك عن ابيهريرة عن النبي

قػاؿ اف ا﵀ عزكجػر

يقوؿ ابن ادـ مر ت فلم تعدني قاؿ يا رب كيف اعودؾ ك انت رب العالمين قػاؿ
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مرض فلف عبدي ك لو عدته لوجدتني عندق ك استتقيتك فلمتتقني فقاؿ كيف ك
انت رب العالمي ن فقاؿ استتقاؾ عبدي فلف ك لو سػقيته لوجػدت ذلػك عنػدي ك
استطعمتك فلمتطعمنػي قػاؿ كيػف ك انػت رب العػالمين قػاؿ اسػتطعمك عبػدي
فلم تطعمه فلو اطعمته لوجدت ذلػك عنػدي الػي غيػر ذلػك مػن االخبػار التػاطعة
االنوار ك انها نادية باف المعاملة م الم من بالحعر ك هو ركح االيماف هػو معاملػة مػ
ا﵀ ك ليس ذلك اال الجر اف ركح االيماف ك المعرفة هي صحة تعريف ا﵀ ك تونيػدق
الذي اظهرق للخلق ك عرفه اياهم ك شهادته بالتونيد لهم كما قاؿ شهد ا﵀ انه الاله
اال هو فلما صار تلك الركح في الم من بالحعر صار معاملته معاملة ا﵀ الظاهر له به
ك لربما لػيرق ايضا بػه اذا كػاف اعلػي ك يعلػم مػن ذلػك اف لػزكـ نقػوؽ المػ منين ك
كثرتها بقدر قوة ايمانه ك كونه فيه بالحعػر ك الم منػوف فػي ذلػك مختلحػوف ك لاػر
درجات مما عملوا ك التحتبن اف هذا المقاـ الذي شرنناق علػي نحػو االيمػاء نػظ
كر من يقر بالدعوة العامة فاف الصادؽ

يقوؿ ال م منة اعز من الم من ك الم من

اعز من الابريت االنمر فمػن رأي مػنام الابريػت االنمػر ك قػاؿ ابػوجعحر
الناس كلهم بهائم ثلثا اال قليػر مػن المػ منين ك المػ من عزيػز ثلػث مػرات ك قػاؿ
عبدصال

في نديث اف الم من لقلير ك اف اهر الاحػر لاثيػر اتػدري لػم ذاؾ

فقلت الادري جعلت فداؾ فقاؿ صيركا انتا للم منين يبثوف اليهم ما في صدكرهم
فيتتريحوف الي ذلك ك يتػانوف اليػه ك قػاؿ ابوالحتػن

لػيس كػر مػن يقػوؿ

بواليتنا م منا كلان جعلوا انتا للم منين فعلم من هذق االخبار ك اي مػن كتػاب ا﵀
منها قلير من عبادي الشاور ك قلير ما هػم ك مػا ذـ الاثػرة ك مػدح القلػة اف
ركح االيمػاف الػػذي هػذا شػػأنه امػر عظػػيم ك خطػب جتػػيم لػيس منػػاؿ كػر انػػد ك
لميشرؼ به كر من يدعي االيماف قاؿ ا﵀ تعالي قالت االعراب امنا قر لمت منوا
﴿﴾257

كلان قولوا اسلمنا ك لمايدخر االيماف في قلوبام فلمثر هذا فليعمر العاملوف ك
اياق فليطلب الطالبوف ك الي تحصيله فليشتق المشتاقوف ك له الي ا﵀ فلينب المنيبوف.
فصا ::انب اف اشرؼ كتابي هذا كما هػو عػادتي بػذكر بعػ

االخبػار فػي

نقيقة االيماف ك اثارق ك علئمه لياوف تذكرة لمػن تػذكر ك عبػرة لمػن اعتبػر فحػي
الاافي بتندق عن اسحق بن عمار قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ اف رسوؿا﵀

صلي بالناس الصب فنظر الي شاب في المتجد ك هو يخحق ك يهوي برأسه مصحرا
لونه قد نحف جتمه ك غارت عيناق في رأسه فقاؿ له رسوؿا﵀
يا فلف قاؿ اصبحت يا رسوؿا﵀ موقنا فعجب رسوؿا﵀

كيف اصبحت

من قوله ك قاؿ اف لار

يقين نقيقة فما نقيقة يقينك قاؿ اف يقيني يا رسوؿا﵀ هو الػذي انزننػي فاسػهر
ليلي ك اظمأ هواجري فعزفت نحتي عن الدنيا ك ما فيها نتي كأني انظر الي عرش
ربي ك قد نصب للحتاب ك نشر الخليق لذلك ك انا فيهم ك كأني انظػر الػي اهػر
الجنة يتنعموف في الجنة ك يتعارفوف علي االرائك متاػػو ف ك كأني انظر الػي اهػر
النار ك هم فيها معذبوف مصطرخوف ك كأني انف اسم زفير النار يدكر في متامعي
فقاؿ رسوؿا﵀

الصحابه هذا عبد نو ر ا﵀ قلبه بااليماف ثم قاؿ له الزـ مػا انػت

عليػػه فقػػاؿ الشػػاب ادع ا﵀ لػػي يػػا رسػػوؿا﵀ اف ارزؽ الشػػهادة معػػك فػػدعا لػػه
رسوؿا﵀

فلميلبث اف خرج في بع

غزكات النبي

فاستشهد بعػد تتػعة

نحػػر ك كػػاف هػػو العاشػػر ك عػػن ابنعػػذافر عػػن ابيػػه عػػن ابيجعحػػر
رسوؿا﵀

في بع

قػػاؿ بينػػا

اسحارق اذ لقيه ركب فقالوا التلـ عليك يا رسوؿا﵀ فقاؿ

ما انتم فقالوا نحن م منوف يا رسوؿا﵀ قاؿ فما نقيقة ايمانام قالوا الر ا بقضاء ا﵀
ك التحوي

الي ا﵀ ك التتػليم المػر ا﵀ فقػاؿ رسػوؿا﵀

علمػاء نلمػاء كػادكا

اف ياونوا من الحامة انبياء فاف كنتم صادقين فلتبنوا ما التتانوف ك التجمعوا ما
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التأكلوف ك اتقوا ا﵀ الذي اليه ترجعوف ك عن جابر عػن ابيعبػدا﵀
اميرالم منين

قػاؿ سػئر

عن االيماف فقاؿ اف ا﵀ عزكجر جعر االيماف علي اربػ دعػائم

علي الصبر ك اليقين ك العدؿ ك الجهاد فالصبر من ذلك علي ارب شعب علػي
الشوؽ ك االشحاؽ ك الزهد ك الترقب فمن اشتاؽ الي الجنة سل عن الشهوات ك من
اشحق من النار رج عن المحرمات ك من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب ك من
راقب الموت سارع الي الخيرات ك اليقين علي ارب شعب تبصرة الحطنة ك
تأكؿ الحامة ك معرفة العبرة ك سنة االكلين فمن ابصر الحطنة عرؼ الحامة ك من
تأكؿ الحامة عرؼ العبرة ك من عرؼ العبرة عرؼ التنة ك من عرؼ التنة فاأنما
كاف م المهتدين ك اهتدي الي التي هي اقوـ ك نظر الي من نجػي بمػا نجػي ك مػن
هلك بما هلك ك انما اهلػك ا﵀ مػن اهلػك بمعصػيته ك انجػي مػن انجػي بطاعتػه ك
العدل علي ارب شعب غام

الحهم ك غمػر العلػم ك زهػرة الحاػم ك رك ػة

الحلم فمن فهم فتر جمي العلم ك من علم عرؼ شراي الحام ك من نلم لميحرط
في امرق ك عاش في الناس نميػدا ك الجهاد علػي اربػ شػعب علػي االمػر
بالمعركؼ ك النهي عن المنار ك الصدؽ في المواطن ك شنأ ف الحاسػقين فمػن امػر
بالمعركؼ شد ظهر الم من ك من نهي عن المنار ارغم انف المنافق ك امن كيدق ك
من صدؽ في المواطن قضي الذي عليه ك من شنأ الحاسقين غضب ﵀ ك من غضػب
﵀ غضب ا﵀ لػه فػذلك االيمػاف ك دعائمػه ك شػعبه ك عػن عبػدا﵀ بػن يػونس عػن
ابيعبػػدا﵀

قػػاؿ قػػاـ رجػػر يقػػاؿ لػػه همػػاـ ك كػػاف عابػػدا ناسػػاا مجتهػػدا الػػي

اميرالم منين

ك هو يخطب فقاؿ يا اميرالم منين صف لنا صػحة المػ من كأننػا

ننظر اليه فقاؿ يا هماـ الم من هو الايس الحطن بشرق في كجهه ك نزنه فػي قلبػه
اكس شيء صدرا ك اذؿ شيء نحتا زاجر عن كر فػاف نػاض علػي كػر نتػن ال
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نقود ك ال نتود ك ال كثاب ك ال سباب ك ال عياب ك ال مػتاب يارق الرفعػة ك يشػنأ
التمعة طوير الػم بعيد الهم كثير الصمت كقور ذكور صبور شاور مػموـ بحارق
متركر بحقرق س هر الخليقة لين العرياة رصػين الوفػاء قليػر االذي ال متأفػك ك ال
متهتك اف حك لميخرؽ ك اف غضب لم ينزؽ ػحاه تبتػم ك اسػتحهامه تعلػم ك
مراجعته تحهم كثير علمه عظيم نلمه كثير الرنمة اليبخر ك اليعجر ك اليضجر ك
اليبطر ك اليحيف في نامه ك اليجور في علمه نحته اصلب من الصلد ك ماادنته
انلي من الشهد ال جشػ ك ال هلػ ك ال عنػف ك ال صػلف ك ال متالػف ك ال متعمػق
جمير المنازعة كريم المراجعة عدؿ اف غضب رفيق اف طلب اليتهور ك اليتهتك ك
اليتجبر خال

الود كثيق العهد كفي العقد شحيق كصوؿ نليم خموؿ قلير الحضوؿ

راض عن ا﵀ عزكجر مخالف لهواق اليػلظ علي من دكنه ك اليخوض فيما اليعنيه
ناصر للدين محاـ عن الم منين كهف للمتلمين اليخرؽ الثنػاء سػمعه ك اليناػي
الطم قلبه ك اليصرؼ اللعب نامه ك اليطل الجاهر علمه قواؿ عماؿ عالم نازـ
ال بححاش ك ال بطياش كصوؿ في غير عنػف بػذكؿ فػي غيػر سػرؼ ال بختػاؿ ك ال
بػدار ك اليقتحي اثرا ك اليخيف بشرا رفيق بالخلق ساع في االرض عوف للضعيف
غوث للملهوؼ اليهتك سترا ك الياشف سرا كثير البلوي قلير الشػاوي اف رأي
خيرا ذكرق ك اف عاين شرا سترق يتتر العيب ك يححظ الػيب ك يقير العثػرة ك يػحػر
الزلة اليطل علي نص فيذرق ك اليدع جن نيف فيصلحه امين رصػين تقػي نقػي
زكي ر ي يقبر العذر ك يجمر الذكر ك يحتن بالناس الظن ك يػتهم علػي العيػب
نحته يحب في ا﵀ بحقه ك علم ك يقطػ فػي ا﵀ بحػزـ ك عػزـ اليخػرؽ بػه فػرح ك
اليطيش به مرح مذكر للعالم معلم للجاهر اليتوق له بائقة ك اليخاؼ له غائلة كر
سعي اخل

عندق م ن سعيه ك كر نحس اصل عندق من نحته عالم بعيبه شاغر بػمه
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اليثق بػير ربه قريب كنيد جريد يحػب فػي ا﵀ ك يجاهػد فػي ا﵀ ليتبػ ر ػاق ك
الينتقم لنحته بنحته ك اليواني في سخط مجالس الهر الحقر (الحقه خؿ) مصػادؽ
الهر الصدؽ موازر الهر الحق عوف للػريب اب لليتيم بعر للرملػة نحػي باهػر
المتانة مرجو لار كريمة (كريهة خ ؿ) مأموؿ لار شدة هشاش بشاش ال بعباس
ك ال بجتاس صليب كظاـ بتاـ دقيق النظر عظيم الحذر اليبخر ك اف بخر عليه صبر
عقر فاستحيي ك قن فاستػني نياؤق يعلو شهوته ك كدق يعلػو نتػدق ك عحػوق يعلػو
نقدق الينطق بػير صواب ك اليل بس اال االقتصاد مشيه التوا

خا

لربه بطاعته

راض عنه في كر ناالته نيته خالصة اعماله ليس فيها غش ك ال خديعة نظرق عبرة ك
ساوته فارة ك كلمه نامة مناصحا متباذال متواخيػا ناصػ فػي التػر ك العلنيػة
اليهجر اخاق ك اليػتابه ك اليمار به ك اليأسف علي ما فاته ك اليحزف علي ما اصابه ك
اليرجو ما اليجوز له الرجا ك اليحشر في الشدة ك اليبطر في الرخاء يمػزج الحلػم
بالعلم ك العقر بالصبر تراق بعيدا كتله دائما نشاطه قريبا املػه قلػيل زللػػه متوقعػا
الجله خاشعا قلبه ذاكرا ربه قانعة نحته منحيا جهله سػهل امػرق نزينػا لذنبػه ميتػة
شهوته كظوما غيظه صافيا خلقه امنا منه جارق عيحا كبرق قانعا بالذي قدر له متينػا
صبرق محاما امرق كثيرا ذكرق يخالط الناس ليعلم ك يصمت ليتلم ك يتأؿ ليحهم ك
يتجر ليػنم الينصت للخير ليحخر به ك اليتالم ليتجبر به علي من سواق نحته منه في
عناء ك الناس منه في رانة اتعب نحته نخرته فاراح الناس من نحته اف بػي عليػه
صبر نتي ياوف ا﵀ الذي ينتصر له بعدق ممن تباعد منه بػ

ك نزاهة ك دنوق ممن

دنا منه لين ك رنمة ليس تباعدق تابرا ك ال عظمة ك ال دنوق خديعػة ك ال خلبػة بػر
يقتدي بمن كاف قبله من اهر الخير فهو اماـ لمن بعدق من اهر البر قاؿ فصاح هماـ
صيحة ثم كق مػشيا عليه فقاؿ اميرالم منين
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اما كا﵀ لقد كنت اخافها عليه ك قاؿ

هاذا تصن المواعظ البالػة باهلها فقاؿ له قائر فما بالك يا اميرالم منين فقػاؿ اف
لار اجل لنيعدكق ك سببا اليتجاكزق فمهل التعد فانما نحث علي لتانك شيطاف ك
عن ابينمزة عن علي بن الحتين

قاؿ المػ من يصػمت ليتػلم ك ينطػق ليػػنم

اليحدث امانته االصدقاء ك الياتم شهادته من االعداء ك اليعمر شيئا من الخير رياء
ك اليتركه نياء اف زكي خاؼ ما يقولوف ك يتتػحر ا﵀ لما اليعلموف اليػرق قوؿ من
جهله ك يخاؼ انصاء ما عمله ك عن اندهما
من قريش فػاذا هػو بقػوـ بػي

قاؿ مر اميرالم منين

بمجلس

ثيػابهم صػافية الػوانهم كثيػر ػحاهم يشػيركف

باصابعهم الي من يمر بهم ثم مر بمجلس للكس ك الخزرج فػاذا اقػواـ قػد بليػت
منهم االبداف ك دقت منهم الرقاب ك اصحرت منهم االلواف ك قد توا ػعوا بػالالـ
فتعجب علي

من ذلك ك دخر علي رسوؿا﵀

فقاؿ بػابي انػت ك امػي انػي

مررت بمجلس نؿ فلف ثم كصحهم ك مررت بمجلس للكس ك الخزرج فوصحهم
ثم قاؿ ك جمي م منوف فاخبرني يا رسوؿا﵀ بصحة الم من فناس رسػوؿا﵀
ثم رف رأسه فقاؿ عشركف خصلة في الم من فاف لمتان فيه لميامر ايمانه اف من
اخلؽ الم منين يا علي الحا ركف الصلوة ك المتارعوف الي الزكوة ك المطعموف
المتاين الماسحوف رأس اليتيم المطهركف اطمارهم المتػزركف علػي اكسػاطهم
الذين اذا ندثوا لمياذبوا ك اذا كعدكا لميخلحوا ك اف ائتمنوا لميخونوا ك اف تالموا
صدقوا رهباف باللير اسد بالنهار صائموف النهػار قػائموف الليػر اليػ ذكف جػارا ك
اليتأذي بهم جار الذين مشيهم علي االرض هوف ك خطاهم الػي بيػوت االرامػر ك
علػػي اثػػر الجنػػايز جعلنػػا ا﵀ ك ايػػاكم مػػن المتقػػين( )1ك عػػن ابيالعبػػاس قػػاؿ قػػاؿ
( )1الصحات المذكورة في الخبر تت عشرة ك اف لميان في الخبر سقط فلعر العشركف التقوي
ك اشار اليها علي نحو الدعاء .منه
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ابوعبدا﵀

من سرته نتنته ك ساءته سيئته فهو مػ من ك عػن عمػرك بػن جميػ

العبدي عن ابيعبدا﵀

قاؿ شيعتنا الشانبوف الذابلوف النانلوف الذين اذا جنهم

اللير استقبلوق بحزف ك عن محضر قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

اياؾ ك التحلة فانما شػيعة

علي من عف بطنه ك فرجه ك اشتد اجتهادق ك عمر لخالقه ك رجا ثوابه ك خاؼ عقابه
فاذا رأيت ا كلئك فاكلئك شيعة جعحر ك عن صحواف الجماؿ قاؿ قػاؿ ابوعبػدا﵀
انما الم من الذي اذا غضب لميخرجه غضبه من نق ك اذا ر ي لميدخله ر اق في
باطر ك اذا قدر لميأخذ اكثر من ماله ك عن التاوني عن ابيعبدا﵀

قاؿ ثلثة من

علمات الم من العلم با﵀ ك من يحب ك من يارق ك عػن ابيالحتػن الل لػ ي عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ الم من من طاب ماتبه ك نتنت خليقته ك صحت سػريرته ك

انحق الحضر من ماله ك امتك الحضر من كلمه ك كحي النػاس مػن شػرق ك انصػف
الناس من نحته ك عن جابر قاؿ قػاؿ ابوجعحر

انما شػيعة علػي الحلمػاء العلمػاء

الذبر الشحاق تعرؼ الرهبانية علي كجوههم ك عن عمرك بػن ابيالمقػداـ عػن ابيػه
عػػن ابيجعحػػر

قػػاؿ ق ػػاؿ اميرالم ػ منين

شػػيعتنا المتبػػاذلوف فػػي كاليتنػػا

المتحابوف في مودتنا المتزاكركف في انياء امرنا الذين اف غضػبوا لميظلمػوا ك اف
ر وا لم يترفوا بركة علي من جاكركا سلم لمن خالطوا ك عن عيتػي النهػري عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀ من عرؼ ا﵀ ك عظمه من فاق من الالـ ك بطنػه

من الطعاـ ك عحي نحته بالصياـ ك القياـ قالوا بابائنػا ك امهاتنػا يػا رسػوؿا﵀ ه ػ الء
اكلياؤ ا﵀ قاؿ اف اكلياء ا﵀ ساتوا فااف ساوتهم ذكرا ك نظركا فااف نظرهم عبرة
ك نطقوا فا اف نطقهم نامة ك مشوا فااف مشيهم بين الناس بركة ك لوال انجاؿ التي
قد كتبت عليهم لمتقر اركانهم في اجتادهم خوفا من العذاب ك شوقا الي الثواب
ك ما اعظم موق ما ركي عن الحتن بن علي
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انه خطػب النػاس فقػاؿ ايهػا النػاس

انما اخبركم عن اخ لي كاف من اعظم الناس في ع يني ك كاف رأس ما عظػم بػه فػي
عيني صػر الدنيا في عينه كاف خارجا من سلطاف بطنه فليشتهي ما اليجد ك الياثر
اذا كجد كاف خارجا من سلطاف فرجه فليتتخف عقله ك ال رأيه كاف خارجػا مػن
سلطاف الجهالة فليمد يدق اال علي ثقة لمنحعة كاف اليتشهي ك اليتتخط ك اليتبرـ
كاف اكثر دهرق صماتا فاذا قاؿ بذ القائلين كاف اليدخر فػي مػراء ك اليشػارؾ فػي
دعوي ك اليدلي بحجة نتي يري قا يا ك كاف اليػحر عن اخوانه ك اليخ

نحته

بشيء دكنهم كاف عيحا متتضعحا فاذا جاء الجد كاف ليثا عاديا كاف اليلػوـ انػدا
فيما يق العذر في مثله نتي يري اعتذارا كاف يحعر ما يقوؿ ك يحعر ما اليقوؿ ككاف
اذا ابتزق امراف اليدري ايهما افضر نظر الي اقربهما الي الهوي فخالحه كاف اليشاو
كجعا اال عند من يرجو عندق البرء ك اليتتشير اال مػن يرجػو عنػدق النصػيحة كػاف
اليتبرـ ك اليتتخط ك اليتشاي ك اليتشهي ك الينتقم ك اليػحر عػن العػدك فعلػيام
بمثر هذق االخلؽ الاريمة اف اطقتموها فاف لم تطيقوها كلها فاخذ القلير خير من
ترؾ الاثير ك النوؿ ك ال قوة اال با﵀ ك عن مهزـ االسدي قػاؿ قػػاؿ ابوعبػدا﵀
يامهزـ شيعتنا مػن اليعػدك صػوته سػمعه ك ال شػحناق يديػه ك اليمتػدح بنػا معلنػا ك
اليجالس لنا عائبا ك اليخاصم لنا قاليا اف لقي م منا اكرمه ك اف لقػي جػاهل هجػرق
قلت جعلت فداؾ فايف اصن به الء المتشيعة فقاؿ فيهم التمييز ك فيهم التبػدير ك
فيهم التمحي

تأتي عليهم سنوف تحنيهم ك طاعوف يقتلهم ك اختلؼ يبددهم شيعتنا

من اليهر هرير الالب ك اليطم طم الػراب ك اليتأؿ عدكنا ك اف مات جوعا قلت
جعلت فداؾ فاين اطلب ه الء قاؿ فػي اطػراؼ االرض اكلئػك الخحػي

عيشػهم

المنتقلة ديارهم اف شهدكا لميعرفوا ك اف غابوا لم يحتقدكا ك من الموت اليجزعوف
ك في القبور يتزاكركف اف لجأ اليهم ذك ناجة منهم رنموق لنيختلف قلػوبهم ك اف
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اختلحت بهم الدار ثم قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

انا المدينة ك علي الباب ك كػذب مػن

زعم انه يدخر المدينة ال من قبر الباب ك كذب من زعم انه يحبني ك يػبػ
كعن ابيكالد الحناط عن ابيعبدا﵀

قاؿ كاف علػي بػن الحتػين

عليػا

يقػوؿ اف

المعرفة باماؿ دين المتلم تركه الالـ فيما الي عنيه ك قلة مرائه ك نلمه ك صبرق ك
نتن خلقه ك في جام االخبار قاؿ اميرالم منين

علمات المػ من اربعػة اكلػه

كأكر المر ي ك نومه كنوـ الػرقي ك بااؤق كبااء الثالي ك قعودق كقعود الواثب
ك عن النبي

الم من غر كريم ك الاافر خب لئيم الي غير ذلك من االخبار ك هي

التحصي اذا جاس الشخ

خلؿ الديار ك اجمر لػك القػوؿ اف كػر خيػر عملػي اك

علمي هو من فعر ركح االيماف ك دلير فعليتها ك شاهد كجودهػا ك لعلػك اذا نظػرت
الي كثرة الخيرات ك نظرت الي كثرة الشركر التي في نحتك يئتت من صلنك ك

قلت اٰنـیٰ لي باصلح هذق الصحات ك ترؾ ماركهاتهػا ك االخػذ بمحبوباتهػا ك لػيس
ذلك اال من غحلتك عن سر المتئلة فلو علمته السترنت ك هو اف البيت ماداـ مظلمػا
ال سراج فيه قلت اٰنٰیٰ لي بنور ينور هذق الجدراف التػي المتػها ك هػذق االمتعػة التػي
ادركها بملمتي ك اني لي بالواف مختلحة ك هيئػات نتػنة فػاذا جػاء التػراج رأيػت
البيت قد اس تضاء باله دفعػة كانػدة ك رأيػت االلػواف ك الهيئػات قػد ظهػرت دفعػة
كاندة بل كلحة ك ال ريا ة ك تعب ك كذلك ربما يتحيػر االعمػي ك يقػوؿ انػي لػو
ـ
عمرت عمر نوح ك سألت عن االلواف ك الهيئات مااتيت علػي جميعهػا ك اٰنٰیٰ لػي
بححظها ك معرفتها ك اما اذا فت عينػه ك رأي الجميػ دفعػ ة كانػدة اسػتراح ك ادرؾ
الار بل نطق ك سم ك كذلك النبات ربما يقاؿ فيه انه يتحير انه كيف لي ببصػر ك
سم ك شم ك ذكؽ ك لمس ك نركة ك ارادة ك ر اء ك غضب ك كم سنة اماػث فػي
الدنيا نتي انصر ذلك ك اليدري ما نقيقة هػذق الصػحات ك انمػا يػتالم اذا تالػم
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بالحاظ اليدرؾ معانيها ك اما اذا نحا فيه ركح الحيواف ابصػر ك سػم ك شػم ك ذاؽ ك
لمس ك تحرؾ ك اراد ك ر ػي ك غضػب دفعػة بػل كلحػة ك تعػب ك ريا ػة مػدركا
نقائقها بحقيقة االدراؾ.
فػػاقوؿ ك كػػذلك االمػػر فػػي ركح االيمػػاف ك اثارهػػا فانػػك تتحاػػر انف انػػي لػػو
عمرت عمر الدنيا ك اردت اصلح اخلقي ك صحاتي م كثرتها مػايمانني كيػف ك

اني اجاهد عمري في تحصير خصلة كاندة ليتت من طبيعتي ك الاقدر عليها فـاٰنـیٰ

لي باصلح جمي اخلقي ك هي التحصي كثرة ك اٰنٰیٰ لي اف الاغحر ك الاسهو فيها ك
استعمر كل في محله فتيأس من صلح نحتك ك انت غافر مػن اف الػركح االيمػاني
اذا دخر قلب امرء يحدث له جمي صػحات الامػاؿ دفعػة كانػدة مػن غيػر كلحػة ك

يظهر انوارق من عينه ك اذنه ك لتانه ك يدق ك رجلػه ك ظػاهرق ك باطنػه فػي اف كانػد ك
جمي الالحة عند عدـ دخوؿ ركح االيماف القلب فيحتػاج ركح الحيػواف افيحصػر
االخلؽ بالحة ك ريا ة ك تدرب ك مواظبة ك مراقبة ك م ذلك اليااد يدرؾ نقيقػة
ذلك الخلق كمػا اليػدرؾ النبػات نقيقػة التػم مػثل ك كمػا اف الجػذب ك الػدف ك
الهضم ك االمتاؾ من طباع ركح النبات ك اليحتاج الي تالف فػي تحصػيلها كػذلك
االخلؽ الحتنة ك الصحات الزكية من طبػاع ركح االيمػاف اليحتػاج الػي نصػيحة ك
تربية ك تعليم ك اف انتاج يوما ما الي تعليم فانما هػو لمػا يػشػاق االغشػية الحيوانيػة ك
لمتدعه نتي يصير صرفا خالصا ك تشتبه عليه االمر فيحتاج الي تنبيه ك لو صػار ركح
االيماف صرفا خالصا بالحعر لااف كر خير من طباعه ارأيػت اف ادـ
جمي العلوـ بمح

كيػف علػم

نحا الركح في بدنه لميعلم اال هاذا فاذا نحا فيه ركح القدس

قاؿ علم ادـ االسماء كلها ك جعله نبيا ك اجتباق ك هداق ك ارأيت اف من يتنبأ كيف يتنبػأ
ك كيف يبعث مهما نحا فيه ركحالقدس صار نبيا بل كلحة ك ريا ة ك مشقة ك كانت
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النبوة من طباعه ككذلك اكنينا اليك ركنا من امرنا ماكنت تدري ما الاتػاب ك ال
االيماف كلان جعلناق نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
بالجملة اذا دخر ركح االيماف قلب امرء متلم دخر بطباعه ك ظهػر اثػارق مػن
جوارنه فنظر بحق ك سم بحق ك نطق بحق ك عمر بحق ك علم بحػق كهاػذا يظهػر
منه الحق في جمي صحاته ك علومه ك اعمالػه بػل كلحػة ك ال ريا ػة ك اليتػهو فيهػا ك
اليػحر ك اليتعمد ارأيت اف جاذبتػك هػر سػهت يومػا فلمتجػذب ك باصػرتك هػر
غلطت يوما فلمتبصػر فاػذلك ركح االيمػاف التػلػط فػي طباعهػا ابػدا ك اف غلطػت
انيانػػا فبممازجػػة ركح الحيػػواف ك عػػدـ صػػرافتها ك تػطيػػة اغشػػية ركح الحيػػواف ك
كثافتها عليها فتضعحها عن مقتضياتها ك قد عرفت اف ركح االيماف موهبي ليس للعباد
فيها صن فا﵀ سبحانه يهبها لمن يشاء من عبادق ك عليه اف يقبر ك قد بتط نورها علي
جمي المالحين فمنهم من ياوف شافا ك يحاي ك مػنهم مػن ياػوف كثيحػا ك يحجػب
كبتتاف خلف جدار ك زجاجة فالزجاجة تحاي ك تري ما كرائها ك الجدار يحجب ك
اليري فافهم راشدا موفقا.

فصا ::لعلك تقوؿ اذا كاف االيماف موهبيا ليس للعبػاد فيػه صػن كمػا دؿ عليػه

االخبار ك صحي االعتبار فاٰنٰیٰ لنا به ك ما سر التاليف ك الوعد بقبوله ك الوعيد علػي
التخلف عنه فاذا ال مدح لمن امن ك ال لوـ علي من كحر قهت انا قد اشػرنا اليػه انحػا
اف هذق الموهبة نور متتطير قػد عمػت جميػ عرصػات االكػواف ك لميعزهػا بلػوغ
شيء ك لمتقصر عن شيء ك انما تحاكتت الاائنات بحتب القبػوؿ ك عدمػه ك بتػبق
االجابة ك تأخرها ك انما يمدح الم من بالقبوؿ ك يلـ الاػافر بعػدـ القبػوؿ ك كلحػوا
بالقبوؿ ك لميالف انػد مػنهم بايجػاد االيمػاف لنحتػه ك ذلػك اف ا﵀ سػبحانه كػوف
الاائنات تاوينا كاف صػالحا الف يعػرؼ االيمػاف اذا عػرض عليػه ك يقبلػه ك يعػرؼ
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الاحر اذا عرض عليه ك ينارق ك ذلك التاوين هو فطرة ا﵀ التي فطػر النػاس عليهػا ك
ذلك بمنزلػة العػين خلقهػا خلقػة اذا عػرض عليهػا االنمػر رأتػه ك اذا عػرض عليهػا
االصحر رأته ك كذلك اف ا﵀ سبحانه خلق االنتاف علي فطرة اذا عػرض عليهػا الحػق
عرفته ك اذا عرض عليها الباطر عرفته ثم هداها النجدين نجد الحق ك الباطر ك الخير
ك الشر فمن سلك نجد الخير امانه ا﵀ منه ك هيأ له اسبابه ك يمػدح بػه ك يثػاب ك مػن
سلك نجد الشر امانه ا﵀ منه ك هي أ له اسبابه فيلـ عليه ك يعاقب قاؿ الصػادؽ

اف

ا﵀ عزكجر انتج علي الناس بما اتاهم ك عرفهم ك قاؿ ليس ﵀ علي خلقه اف يعرفوا
قبر اف يعرفهم ك للخلق علي ا﵀ اف يعرفهم ك ﵀ علي خلقه اذا عػرفهم اف يقبلػوق ك
سئر ابوعبدا﵀

عن قوؿ ا﵀ عزكجر كاف الناس امة كاندة انية فقػاؿ كػاف

ذلك قبر نوح قير فعلي هدي كانوا قاؿ ال كانوا ػلال الػي اف قػاؿ الػراكي قلػت
افضلال كانوا قبر النبيين اـ علي هدي قاؿ لمياونوا علي هدي كانوا علي فطرة ا﵀
التي فطرهم عليها ال تبدير لخلق ا﵀ ك لمياون وا ليهتدكا نتي يهديهم ا﵀ المتتم
قوؿ ابرهيم لئن لم يهدني ربي الكونن من القوـ الضػالين اي ناسػيا للميثػاؽ ك
سئر ابوعبدا﵀

عن قوؿ ا﵀ عزكجر كاف الناس امة كانػدة قػاؿ كػاف هػذا

قبر نوح امة كاندة فبدا ﵀ فارسر الرسر قبر نوح قير أعلي هدي كػانوا اـ علػي
للة قاؿ بر كانوا لال ال م منين ك ال كافرين ك ال مشركين.
بالجملة اف ا﵀ سبحانه خلق الخلػق فطػرة صػالحة الدراؾ الحػق ك الباطػر ثػم
عليه اظهار الحق ك القاؤق عليهم ك لميالحوا بمعرفة الحػق مػن عنػد انحتػهم بعػد مػا
نزلوا الي التراب ك نتوا رب االرباب بر علػي ا﵀ تنبيػه غػافلهم ك تعلػيم جػاهلهم ك
هداية الهم ثم ﵀ عليهم اف يقبلوا اذا عرض عليهم الحق فػانهم فطػركا علػي خلقػة
يعرفوف الحق نقا ك الباطر باطل بر لو جهدكا اف يعرفوا الحق بػاطل ك الباطػر نقػا
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ماقدركا فعن ابيعبدا﵀

قاؿ ابي ا﵀ اف يعرؼ باطل نقا ابي ا﵀ اف يجعر الحق

في قلب الم من بػاطل الشػك فيػه ك ابػي ا﵀ اف يجعػر الباطػر فػي قلػب الاػافر
المخالف نقا الشك فيه ك لو لم يجعر هذا هاذا ماعرؼ نق من باطر ك عن ايوب
بن الحر بياع الهركي قاؿ قػاؿ لي ابوعبدا﵀

يا ايوب مػا مػن انػد اال ك قػد يػرد

عليه الحق نتي يصدع قلبه قبله اـ تركه ك ذلك اف ا﵀ يقوؿ في كتابه بر نقػذؼ
بالحق علي الباطر فيدمػه فاذا هو زاهق ك لام الوير ممػا تصػحوف نعػم اذا تػرؾ
االنتاف الحق بعد ما ظهر عليه ك سلك نجد الجحود ك االناار يراف علي قلبه ك يػلب
الحيوانية ك النباتية ك الجمادية علي قلبه فيقتو قلبػه ك يتصػدي ك يتػود فيزيػع ك لمػا
زاغوا ازاغ ا﵀ قلوبهم فيتػير تلك الحطرة ك تتبػدؿ ك ذلػك قولػه تعػالي ناايػة عػن
ابليس نمرنهم فليػيرف خلق ا﵀ ك قوله التبدير لخلق ا﵀ اي التبدلوا فػاذا
بدلوا الحطرة بتوء اختيارهم ك غي ركها تعمي عن رؤية الحق ك معرفة الباطر فلربمػا
يعرض عليه الحق نينئذ فلميعرؼ نقيته اك عرض عليه الباطػر فلميعػرؼ بطلنػه
كذائقة من اكر كرؽ العناب ك فتػدت ذائقتػه فلتػدرؾ مػا يػرد عليػه ك كػذلك اذا
عمي القلب عن االدراؾ لميدرؾ فيشتبه عليه كلاػن ﵀ عليػه الحجػة لمبػادي امػرق
نيث افتد فطرته باختيارق ك اغلب فتاد العالم من تػيير الحطػر ك لػو اف النػاس بقػوا
علي الحطرة لمينار منار منهم الحق ك انمػا يعػوج الحطػر بػلبػة الجماديػة ك النباتيػة
الحاصػػلتين مػػن ارض المػػوت ك بػلبػػة العػػادات ك الطبػػاي ك الشػػهوات ك الػضػػب ك
االلحاد ك الشقاكة فتعمي الحطرة ك تصم عن الحق فيشتبه عليها ك مػن اراد النجػاة مػن
ذلك فليت في ازانة هذق االمور ك ازالتها عن نحته كلينظر في الشيء قاطعػا نظػرق
عن ذلك كله ك لو بعد التبدير فانه يمانه نتي يعرؼ الحق كمػا هػو عليػه بالجملػة
اف ا﵀ سبحانه اليالف نحتا اال ما اتيها ك كسعها ك قد خلق الخلق خلقة يقدركف علي
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معرفة الحق ك الباطر ك قبوله ك لميلجػ انػدا الػي انػدهما ك خلػي سػربه ك هػداق
النجدين ك مانه من التلوؾ في كر كاند منهما ك هيأ له اسبابهما فمن امن فبتوفيقػه
سبحانه ك هدايته ك يثاب عليه ك من كحر فبخذالنػه سػبحانه ك ازاغتػه قلبػه ك يعاقػب
عليه فافهم اف كنت تحهم.
بقي هنا شيء ك هو انه كما ياوف علي كر نق نقيقة ك علي كر صواب نػور
ياوف لار باطر اجتثاث ك علي كر خطاء ظلمة فلو خلصا ك لزـ كر كانػد مقتضػاق
لميخحيا علي ذينجي ك اليت اندا اف يترؾ سبير الحق ك يتػلك سػبير الباطػر لمػا
يلحقه من الهلؾ ك البوار ك الدثور ك اال محلؿ ك لما يلزـ اسػباب كػر كانػد منهمػا
من مقتضاهما ك قد خلق ا﵀ الخلق فطرة اليتعهم معها اف يتمتػاوا بالباطػر معتػرفين
بانه باطر ك خطاء ك اف عر ها التػير ك االعوجاج ك العمي ك الصمم فػاف العػارض ك اف
عرض الحطرة لانه لميػيرها مػن ذاتهػا ك انمػا غي ػر بعػ

نػدكد صػورها االتػري اف

اعوجاج المراة ليس يػير الشب تػييرا يخرجه عن الشبحية فلياوف شبحا ك انما يػيػر
صورته فااف يبقي في كموف قابلية اهر الباطر كحػرهم ك شػقاؤهم ك لميظهػر مػ مػا
علم ا﵀ من بواطنهم من الاحر ك الشػقاء ك الميػر الػي طريػق الباطػر ك االعػراض عػن
طريق الحق فمزج ا﵀ كر كاند منهما في عالم اللطا ك الخلػط بضػدق نتػي يتمتػك
اهر كر كاند بما يجد فيه من الحق ك ياوف له كسيلة الي االخذ بػه ك مػن تمػاـ نجػة
ا﵀ علي خلقه اف جميعهم يدعوف الحقية ك يعترفوف باف الباطػر غيراليػق للخػذ بػه ك
يتتحتنوف الحق ك االخذ به ك يتتقبحوف الباطر ك االخذ بػه ك انمػا ذلػك لبقػاء ذاتيػة
الحطرة ك كليتها علي نالهػا ك اف تػيػرت تػيػرت فػي بعػ

اكصػافها فالهػم طػالبوف

للحق ك الخير معترفوف بلزكـ االخذ بهما معر وف عن الباطر ك الشر معترفػوف بقػب
االخذ بهما فلبقاء كلية الحطرة في الار ماكاف يت اندا االخذ بالباطر لو خلػ
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عػن

الحق ك ماكاف يت اندا ترؾ الحق لو خلػ

عػن الباطػر فمػزج ا﵀ مػن عظػيم فتنتػه

الحق بشيء من الباطر ك اف كاف ػعيحا ك الباطػر بشػيء مػن الحػق ك اف كػاف ػعيحا
ليتمتك اهر الحق بالحق االصلي ك هم اليعتنوف بشوب الباطر لضػعحه ك كػونهم مػن
جنس الحق ك سنخه فيميلوف الي الحق ك يتمتك اهػر الباطػر بػالحق العر ػي ك هػم
مائلوف الي الباطر االصلي لاونهم من جنته ك سنخه فيتمونه بالحق ك يتمتػاوف بػه
الف فطرتهم الالية التطاكعهم في االخذ بالباطر المح

ك ذلك فتنة عظيمػة مػن ا﵀

في خلقه ليهلك من هلك عن بينة اي بعػد البينػة النػه يػري مػن نحتػه انػه مػا لميتػم
الباطر بالحق التطاكعه نحته في االخذ به ك يحيػي مػن نػي عػن بينػة اي بعػد البينػة
كذلك قوؿ اميرالم منين

ايها الناس انما بدء كقوع الحػتن اهػواء تتبػ ك اناػاـ

تبتدع يخالف فيها كتاب ا﵀ يتولي فيها رجاؿ رجاال ك لو اف الباطر خل
علي ذي نجي ك لو اف الحق خل

لميخف

لميان اختلؼ كلان ي خذ من هذا ػػث ك

من هذا ػث فيمزجاف فيجيئاف معا فهنالك استحوذ الشيطاف علػي اكليائػه ك نجػا
الذين سبقت لهم من ا﵀ الحتني ك هذا هو قوله تعالي ك ما ارسلنا من رسػوؿ ك ال
نبي اال اذا تمني القي الشيطاف في امنيته فينتا ا﵀ ما يلقي الشيطاف ثػم يحاػم ا﵀
اياته ك ا﵀ عليم نايم ليجعر ما يلقػي الشػيطاف فتنػة للػذين فػي قلػوبهم مػرض ك
القاسية قلوبهم ك اف الظالمين لحي شقاؽ بعيد ك ليعلم الذين اكتوا العلم انه الحق من
ربك في منوا به فتخبت له قلوبهم ك اف ا﵀ لهادي الذين امنوا الي صراط متتقيم
كقاؿ ك كذلك جعلنا لار نبي عدكا شياطين االنس ك الجن يػوني بعضػهم الػي
بع

زخرؼ القوؿ غركرا ك لو شاء ربك مافعلوق فذرهم ك ما يحتػركف ك لتصػػي

اليه ا فئدة الذين الي منوف بانخرة ك لير وق ك ليقترفوا ما هم مقترفوف ك ذلك فتنة
من ا﵀ سبحانه في عبادق ك لوال ذلك لزاؿ االختيار ك جاء اال طرار ك مػاامان انػدا
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من اهر الباطر سلوؾ طريقه لما فيه من الهلؾ ك البوار فلميقم ا﵀ جرجلله نقا اال
ك اقاـ بازائه باطل ك لطا ظواهر ذلك الباطر ببع
خارجه ببع

الحق ك ظػواهر ذلػك الحػق مػن

الشبهات ليتمتك اهػر الباطػر بتلػك الشػبهات ك تاػوف لهػم عػركة

يتعلقوف بها ك ليعلم اهر الحق اهر الباطر ك يعرفوهم بحقايقهم.
ك اف قلت اف كاف م كر مػن الحػق ك الباطػر لطػا مػن غيػرق فمػا الحيلػة فػي
المعرفة ك عدـ الزيع قهت علي كر نق نقيقػة ك علػي كػر صػواب نػور ك اليشػتبه
الحق بالباطر فالحق العر ي يزكؿ ك يختلف ك الباطر العر ي يزكؿ ك يعلم عرك ه
ك زكاله ك يبقي الحق الذاتي معركفا لمن طلب ك الباطر الػذاتي معركفػا لمػن طلػب ك
ا﵀ كلي التوفيق فعن ابيعبدا﵀

قاؿ ليس مػن باطػر يقػوـ بػازاء الحػق اال غلػب

الحق الباطر ك ذلك قوله بر نقذؼ بالحق علي الباطر فيدمػه فاذا هو زاهق .

فصا ::ك لما اف اتينا علي ما تيتر من صحة االيماف اليخلو من مناسػبة اف نػذكر

ما يقدر ا﵀ من شرؼ الم من ك عظمته ك علو مقامه ك نباهته التي فضله ا﵀ بها.
اعلم اف الم من نقيقة هو ركح االيماف الذي يحاض علػي االنتػاف الاػوني ك
لوال ذلك الركح لااف انتانا كونيا ظاهريػا زيػدا اك عمػرا ال م منػا ك انمػا هػو مػ من
بركح االيماف ك هو امر خارج عن الاوف محاض عليه من ا﵀ سبحانه فاذا نظرت الي
زيد من نيث انه زيد فهو انتاف كوني ال م من ك ال كافر ك اذا نظرت اليه من نيػث
انه م من فانما نظرت الي ذلك الركح المحاضعليه فمهما عاملته من نيث انػه زيػد
اي انببته اك ابػضته ك اهنته اك اكرمته فانما ترج الي كينونته ك نيث هو هو ك انيتػه
ك ماهيته ك طبيعته ك اما اذا عاملته من نيث انه م من ك نظرت اليػه مػن نيػث ايمانػه
فانما ترج الي ربه فاف ركح االيماف متحة ربانية ك هو صحة ا﵀ ك تعريف ا﵀ نحته
لعبدق ك ايته ك مقامه ك علمته عند عبدق فلياوف اال علي صحته بر ليس اال ظهػورق ك
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كجهه ك نتبته ك جهته في عبدق فار ما عاملته به يرج الي ربه ال الي نحتػه فلجػر
ذلك صار زيارته من نيث ايمانه زيارة ا﵀ ك اكرامه اكراـ ا﵀ ك اطعامه اطعػاـ ا﵀ ك
سػػقيه سػػقي ا﵀ ك مر ػػه ك جوعػػه ك عطشػػه مػػرض ا﵀ ك جػػوع ا﵀ ك عطػػش ا﵀ ك
عيادته عيادة ا﵀ ك نبه نب ا﵀ ك بػضه بػ

ا﵀ ك لقاؤق لقاء ا﵀ كهاذا اذ هو نتبة

ا﵀ كر ذلك اذا كق من نيث ايمانه ك لما كاف هاتاف الجهتاف تختلحاف في المػ منين
فمنهم من ياوف جهة طبيعته غالبة علي ركنه ك منهم من تتتػاكياف فيػه ك مػنهم مػن
يػلب جهة ركنه عليه صار يختلف ظهور الركح منهم فمن ياوف الػالبة عليػه جهػة
طبعه فل بد في رؤية ركنه من تعمد زايد ك قصد خػاص ك مػن ياػوف الجهتػاف فيػه
متتاكيتاف فملنظتهما علي التواء ك اف كاف كػر كانػدة منهمػا تحتػاج الػي قصػد
خاص ك عمد ك من كاف فيه جهة الركح غالبة فلتحتاج ملنظتها الػي قصػد خػاص
بر ملنظة طبيعته ك انيته تحتاج الي قصد خاص ك مثر ذلػك كلمػات القػراف ك ايػه
فلو كاف كلمة «الذين» مثل ماتوبا علي لوح ليس لها نام القراف اال اف يقصػد منهػا
القػػراف فػػاف قصػػد منهػػا القػػراف التمػػس اال بطهػػارة ك اف لميقصػػد فهػػي كلمػػة مػػن
الالمات ك ال نرمة لها ك اما اف كتب الذين امنوا ك اتبعتهم ذريتهم بايمػاف مػثل
فهي كما تحتمر اف تاوف عبارة بشر ك كلمه تحتمر اف تاوف قرانػا فػاف قصػد بهػا
عبػارة بشػػر ال نرمػػة لهػا ك اف قصػػد بهػػا القػػراف لهػا نرمتػػه ك التمػػس اال بطهػػارة ك
االنتماالف متتاكياف ك اما اف كتب سورة التونيد فلتحتمػر اال القػراف لػلبػة جهػة
القراف عليها فمن استهاف بها ك استخف بحرمتها اليعذر ك اليقبر منه انه ماقصػد بهػا
القراف فاف سورة من القراف معجزة اليقدر عليها البشر ك كػذلك تربػة سيدالشػهداء
مثل فاف رف تربة من بعيد الحضرة المقدسة فاف قصد منها النتبة الػي سيدالشػهداء
فلها نرمة تربته ك اال فل ك اف رفعت مػن الحػاير فالجهتػاف فيهػا متتػاكيتاف ك امػا اف
﴿﴾273

رفعت من القبر المطهر فمن استهاف بها ك استخف بحرمتها كحر ك اليقبر منه العػذر
بعدـ قصد النتبة فاذلك ناؿ الم منين فمن كاف فيه جهة طبيعته غالبة فمػن قصػد
به ركنه االيماني ك عاداق نصب اك انبه فقػد انػب ا﵀ ك اال فػل ك علمػة مثػر هػذا
االيماف كوف اغلب افعاله ك علومه بمقتضي طبيعته ك اما من كاف متوسطا يصدر منػه
بع

االعماؿ بمقتضي طبيعته ك بع

االعماؿ بمقتضي ركنه فايتهمػا قصػد كػاف

لها نامها ك اما من كاف ركنه االيماني غالبا ك اغلب اعماله ك علومه بمقتضي تلػك
الركح فذلك اليحتاج الي قصػد خػاص فانػه معػركؼ بااليمػاف مشػهور بااليقػاف ك
االذعاف فليعذر من اساء اليه اف قاؿ اني ماقصدت ايمانه فمن ابػضه فقد ابػ
ك من اذاق فقد اذي ا﵀ ك من اهانه فقػد اهػاف ا﵀ فليعػذر انػد فػي بػػ

ا﵀

سػلماف ك

ابيذر ك ا رابهما مثل لاونهما معركفين بااليماف ك االنقطاع الي ا﵀ ك رسػوله فلػو
قاؿ رجر اني ابػ
قاؿ اني ابػ

سلماف نعوذبا﵀ ك يعتذر باني ابػضه من نيث نحته فهو كمػن

اميرالم منين ك يعتذر باني ماابػضه من نيػث االمامػة ك انمػا ابػضػه
لميبق من نيث نحتػه باقيػة ك ليتػت

من نيث نحته فليعذر الف اميرالم منين

منشأ اثر ك ليس لها فعلية تحمله علي غير مقتضي االمامة كػذلك مػن ابػػ

سػلماف

ليس بمعذكر النه لميبق لنحتػه باقيػة ك فعليػة تحملػه علػي غيػر التشػي ك المخالحػة
لتاداته بر هو منقط اليهم مخالف لهواق متب المر موالق في جمي اقواله ك افعالػه ك
انواله فاذ لميان لنحته فعليػة اليعػذر مبػضػه ك كػذلك مػن ابػػ
العاملين المتقين المنقطعين الي اؿمحمد

اليػوـ العلمػاء

الصارفين عمرهم في نشػر علػومهم ك

فضػائلهم التػاعين فػي متػابعتهم فػػي االقػواؿ ك االفعػاؿ ك االنػواؿ فمبػضػهم بعػػد
المعرفة ناصب كافر ك اليقبر له عذر ك هذا هو التر فيما ركاق في الوسػائر باسػانيد
عديدة منها ما ركاق عن عبدا﵀ بن سناف عن ابيعبدا﵀
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قػاؿ لػيس الناصػب مػن

نصب لنا اهر البيت النك التجد رجل يقوؿ انا ابػػ

محمػدا ك اؿمحمػد كلاػن

الناصب من نصب لام ك هو يعلم انام تتولونا ك انام من شيعتنا انتهي فناط النصب
بالعلم بانهم يتولونهم ك انهم من شيعتهم ال بالقصد ك البػ

من نيػث االيمػاف فػاف

القصد اليحتاج اليه في كر مااف فار من عرؼ بااليماف ك كاف فيه بالحعػر ك غالبػا
ك يعلم ذلك بموافقته لمحمد ك اؿمحمد

في اعماله فما عمر من طاعة فهػو ك مػا

عمػػر مػػن سػػيئة تػػاب ك اسػػتػحر ك رجػ ك اعتػػذر فهػػو المتبػ لقػػادة الػػدين ك سػػادة
المتلمين ك بػضه اليحتاج الي قصد ك اليعذر مبػضه البتػة كمػا ركي فػي سػلماف ك
امثاله ابػ

ا﵀ من ابػضه ك انب من انبه علي االطلؽ ك لمػا بلػع الاػلـ الػي هنػا

اشتقت اف اذكر فصل في فضر سلماف ك ا رابه من ساير المػ منين المعػركفين ثػم
اردفه بحصر اف شاء ا﵀ في عظمة نوع الم منين.

فصا ::فقد ركي في البحار بتندق عن المتيب بػن نجيػة عػن علػي صػلي ا﵀

عليه انه قير له ندثنا عن اصحاب محمد

ندثنا عػن ابػيذر الػحػاري قػاؿ علػم

العلم ثم اككاق ك ربط عليه رباطا شديدا قالوا فعن نذيحة قاؿ تعلم اسماء المنافقين
قالوا فعن عمار بن ياسر قاؿ م من مل مشاشه ايمانا نتي اذا ذكػر ذكػر قيػر فعػن
عبدا﵀ بن متعود قاؿ قرأ القراف فنزؿ عندق قالوا فحدثنا عن سػلماف الحارسػي قػاؿ
ادرؾ العلم االكؿ ك انخر ك هو بحر الينزح ك هو منا اهر البيت قالوا فحػدثنا عنػك
يااميرالم منين قاؿ كنت اذا سألت اعطيت ك اذا سات ابتديت ك عػن نذيحػة قػاؿ
سمعت رسوؿا﵀

يقوؿ ابواليقظاف علػي الحطػرة ثلػث مػرات لنيػدعها نتػي

يموت ك عن عايشة قالػت قػػاؿ رسػوؿا﵀

مػاخي ر عمػار بػين امػرين اال اختػار

اشدهما ك عن صحواف الجمػاؿ قػاؿ قػػاؿ ابوعبػدا﵀

قػاؿ رسػوؿا﵀

اف ا﵀

تبارؾ ك تعالي امرني بحب اربعة قالوا من هم يا رسوؿا﵀ قاؿ علي بػن ابيطالػب
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منهم ثم سات ثػم قػاؿ اف ا﵀ تبػارؾ ك تعػالي امرنػي بحػب اربعػة قػالوا مػن هػم
يارسوؿا﵀ قاؿ علي بن ابي طالب ك المقداد بن االسود ك ابوذر الػحاري ك سػلماف
الحارسي ك عن ابيالجاركد عن ابيجعحر

في قوله تعػالي ك اصػبر نحتػك مػ

الذين يدعوف ربهم بالػداة ك العشي يريدكف كجهه ك التعد عيناؾ عنهم تريد زينة
الحيوة الدنيا فهذق نزلت في سلماف الحارسي كاف عليه كتاء فيه ياوف طعامه ك
هو دثارق ك رداؤق ك كاف كتاؤق من صوؼ فدخر عيينة بن نصن علي النبي

ك

سلماف عندق فتأذي عيينة بري كتاء سلماف ك قد كاف معرقا ك قد كاف يػوـ شػديد
الحر فعرؽ في الاتاء فقاؿ يا رسوؿا﵀ اذا نحن دخلنا عليك فاخرج هذا ك اصرفه
من عندؾ فاذا نحن خرجنا فادخر من شئت فانزؿ ا﵀ ك التط من اغحلنا قلبه عن
ذكرنا ك هو عيينة بن نصن بػن نذيحػة بػن بػدر الحػزاري ك عػن ابيبصػير عػن
ابيعبدا﵀

في قوله تعالي اف الذين امنوا ك عملوا الصالحات كانت لهم جنات

الحردكس نزال قاؿ هذق نزلت في ابي ذر ك المقداد ك سلماف الحارسي ك عمار بن
ياسر جعر ا﵀ لهم جنات الحردكس نزال ك عن الحتن بن عبدا﵀ بن محمد الرازي
عن ابيه عن الر ا

عن ابائه

عن اميرالم منين

قاؿ قػاؿ النبي

الجنػة

تشتاؽ اليك يا علي ك الي عمار ك سلماف ك ابيذر ك المقداد ك في خبر االعمش في
فراي

االسلـ عن الصادؽ

بعد نبيهم

قاؿ الوالية للم منين الػذين لميػيػركا ك لميبػدلوا

كاجبة مثر سلماف الحارسي ك ابي ذر الػحاري ك المقداد بػن االسػود

الاندي ك عمار بػن ياسػر ك جػابر بػن عبػدا﵀ االنصػاري ك نذيحػة بػن اليمػاف ك
ابي الهيثم بن التيهاف ك سهر بن ننيف ك ابوايوب االنصاري ك عبدا﵀ بن الصامت
ك عبادة بن الصامت ك خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ك ابوسعيد الخدري ك من نحا
نحوهم ك فعر مثر فعلهم ك كذلك في نديث شراي االسلـ عن الر ػا
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ك عػن

عيتي بن عبدا﵀ العمري عن ابيػه عػن جػدق عػن جػدق عػن علػي

قػاؿ خلقػت

االرض لتبعة بهم يرزقوف ك بهم يمطركف ك بهم ينصركف ابوذر ك سلماف ك المقداد
ك عمار ك نذيحة ك عبدا﵀ بن متعود قاؿ علي
الصلوة علي فاطمة
بن ابيطالب
ابائه عن علي
ابيعبدا﵀

ك انا ام امهم ك هم الذين شػهدكا

ك ركي هذق الركاية عن ابيجعحر عن ابيه عن جدق عن علي

ك فيها اقت االرض بتبعة ك باسناد التميمػي عػن الر ػا
قاؿ قػاؿ النبػي

عػن

سػلماف منػا اهػر البيػت ك عػن ابيبصػير عػن

قاؿ كاف علي محدثا ك كاف سلماف محدثا قاؿ قلت فما اية المحدث

قاؿ يأتيه ملك فينات في قلبه كيت ك كيت ك في ركاية اخري يبعث ا﵀ اليػه ملاػا
ينقر في اذنيه كيت ك كيت ك من تحتير علي بػن ابػرهيم ك التػابقوف االكلػوف مػن
المهاجرين ك االنصار هم النقبا ك ابوذر ك المقداد ك سلماف ك عمار ك من امن ك صدؽ
ك ثبت علي كالية اميرالم منين صلوات ا﵀ عليه ك عن منصور بن بزرج قػاؿ قلػت
البيعبدا﵀ الصادؽ

ما اكثر ما اسم منك سػيدي ذكػر سػلماف الحارسػي فقػاؿ

التقر سلماف الحارسي كلان قر سلماف المحمدي اتدري ما ذكري له قلت ال قاؿ
لثلث خلؿ انديها ايثارق هوي اميرالم منين

علػي هػوي نحتػه ك الثانيػة نبػه

الحقراء ك اختيارق اياهم علي اهر الثركة ك العدد ك الثالثػة نبػه للعلػم ك العلمػاء اف
سلماف كاف عبدا صالحا ننيحا متلما ك ماكاف من المشركين ك عن العتاري
نديث قاؿ رسوؿا﵀

في

اف جبرئير عن ا﵀ يقوؿ يا محمد سلماف ك المقداد اخواف

متصافياف في كدادؾ ك كداد علي اخيػك ك كصػيك ك صػحيك ك همػا فػي اصػحابك
كجبرئير ك مياائير ك الملئاة عدكاف لمن ابػ

اندهما كلياف لمن كاالهما ك كاال

محمدا ك عليا عدكاف لمن عادي محمدا ك عليا ك اكلياءهما ك لو انػب اهػر االرض
سلماف ك المقداد كما تحبهمػا مل ئاػة التػموات ك الحجػب ك الارسػي ك العػرش
﴿﴾277

لمح

كدادهما لمحمػد ك علػي ك مواالتهمػا الكليائهمػا ك معاداتهمػا العػدائهما

لماعذب ا﵀ تعالي اندا منهم بعذاب البتة ك عن االصبع بن نباتة قاؿ سأؿ ابنالاوا
اميرالم منين

عن اصحاب رسوؿا﵀

فقاؿ عن اي اصػحاب رسػوؿا﵀

تتألني؟ قاؿ يا اميرالم منين اخبرني عن ابيذر الػحاري قاؿ سمعت رسوؿا﵀
يقػػوؿ مااظلػػت الخضػػراء ك الاقلػػت الػبػػراء ذا لهجػػة اصػػدؽ مػػن ابػػيذر قػػاؿ يػػا
اميرالم منين اخبرني عن سلماف الحارسي قاؿ با با سلماف منػا اهػر البيػت ك مػن
لام بمثر لقماف الحايم علم علم االكؿ ك علم انخر قاؿ يا اميرالم منين فػاخبرني
عن عمار بن ياسر قاؿ ذلك امرأ نرـ ا﵀ لحمه ك دمػه علػي النػار ك اف تمػس شػيئا
منهما قاؿ يا اميرالم منين فاخبرني عن نذيحة بن اليماف قاؿ ذلك امرأ علػم اسػماء
المنافقين اف تتألوق عػن نػدكد ا﵀ تجػدكق بهػا عارفػا عالمػا قػاؿ يػااميرالم منين
فػػاخبرني عػػن نحتػػك قػػاؿ كنػػت اذا سػػألت اعطيػػت ك اذا سػػات ابتػػديت ك عػػن
العتاري

قاؿ قدـ جماعة فاستاذنوا علي الر ا

ك قػالوا نحػن شػيعة علػي

فمنعهم اياما ثم لما دخلوا قاؿ لهم كيحام انما شيعة اميرالم منين الحتن ك الحتين
ك سلماف ك ابوذر ك المقداد ك عمار ك محمد بن ابيبار الذين لميخالحوا شيئا مػن
اكامرق ك من علرالشراي ركي اف سلماف الحارسي كاف محػدثا فتػئر الصػادؽ
من ذلك ك قير له من كاف يحدثه فقاؿ رسوؿا﵀

ك اميرالم منين

ك انما صار

محدثا دكف غيرق ممن كانا يحدثانه النهما كانا يحدثانػه بمػا اليحتملػه غيػرق مػن
مخزكف علم ا﵀ ك مانونه ك عن الحضر بن عيتي الهاشمي عن ابيعبدا﵀

فػي

نديث سلماف خير من لقمػاف ك عػن المحضػر قػاؿ عر ػت علػي ابيعبػدا﵀
اصحاب الردة فار ما سميت انتانا قاؿ اعزب نتي قلت نذيحة قػاؿ اعػزب قلػت
ابنمتعود قاؿ اعزب ثم قاؿ اما اف كنت تريد الذين لميدخلهم شيء فعليك به الء
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الثلثة ابوذر ك سلماف ك المقداد ك عن نناف بن سدير عن ابيه عن ابيجعحر
كاف الناس اهر ردة بعد النبي

قػاؿ

اال ثلثة فقلت ك من الثلثة قاؿ المقداد ك ابػوذر ك

سلماف الحارسي ثم عرؼ اناس بعد يتير فقاؿ ه الء الذين دارت علػيهم الرنػا ك
ابوا افيبايعوا نتي جاءكا باميرالم منين

مارهػا فبػاي ك ذلػك قػوؿ ا﵀ ك مػا

محمد اال رسوؿ قد خلت من قبله الرسر أفاف مات اك قتر انقلبتم علي اعقػابام ك
من ينقلب علي عقبيه فلنيضر ا﵀ شػيئا ك سػيجزي ا﵀ الشػاكرين ك مػن رك ػة
الواعظين قاؿ ابوعبػدا﵀

االيماف عشر درجات فالمقداد في الثامنة ك ابوذر في

التاسعة ك سلماف في العاشرة ك عن النبي

اف الجنة الشوؽ الي سلماف من سلماف

الي الجنة ك اف الجنة العشق لتلماف من سلماف للجنة ك عن ابيالحتن موسػي
اذا كاف يوـ القيمة نػادي منػاد ايػن نػواري محمػد بػن عبػدا﵀ رسػوؿا﵀ الػذين
لمينقضوا العهد ك م ضوا عليه فيقوـ سلماف ك المقداد ك ابوذر ثم ينادي اين نواري
علي بن ابيطالب كصي محمد بن عبدا﵀ رسوؿا﵀

فيقػوـ عمػرك بػن الحمػق

الخزاعي ك محمد بن ابي بار ك ميثم بن يحيي التمار مولي بنياسد ك اكيس القرني
ك عن النبي

مااظلت الخضراء ك الاقلت الػبراء ذا لهجة اصدؽ من ابيذر يعيش

كندق ك يموت كندق ك يبعث كندق ك يدخر الجنة كنػدق ك قػاؿ
ينظر الي زهد عيتي بن مريم
ابيعبدا﵀

مػن اراد اف

فلينظر الي ابيذر ك عن متػعدة بػن صػدقة عػن

قاؿ ذكرت التقية يوما عند علي بن الحتين

ابوذر ما في قلب سلماف لقتله ك لقد اخا رسوؿا﵀

فقاؿ كا﵀ لػو علػم

بينهما فما ظنام بتاير الخلق

اف علم العلماء صعب متتصعب اليحتمله اال نبػي مرسػر اك ملػك مقػرب اك عبػد
م من امتحن ا﵀ قلبه لليماف فقاؿ ك انما صار سلماف من العلماء النه امرأ منػا اهػر
البيت فلذلك نتبته الي العلماء ك عػن نمػراف بػن اعػين قػاؿ قلػت البيجعحػر
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جعلت فداؾ ما اقلنا لو اجتمعنا علي شاة ماافنيناها فقاؿ ا الاندثك باعجب مػن ذلػك
المهاجركف ك االنصار ذهبوا االك اشار بيدق ثلثة قاؿ نمراف فقلت جعلت فداؾ ما
ناؿ عمار قاؿ رنم ا﵀ عمارا ابااليقظاف باي ك قتر شهيدا فقلت في نحتي ما شػيء
افضر من الشهادة فنظر الي فقاؿ لعلك تري انه مثر الثلثة ايهات ايهات ك عن صال
االنوؿ قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ اخا رسػوؿا﵀

بػين سػلماف ك ابػيذر ك

اشترط علي ابيذر اف اليعصػي سػلماف ك عػن ابيبصػير عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ

سػػمعته يقػػوؿ اف سػػلماف علػػم االسػػم االعظػػم ك عػػن عيتػػي بػػن نمػػزة قػػاؿ قلػػت
البيعبدا﵀

الحديث الذي جػاء فػي االربعػة قػاؿ ك مػا هػو قلػت االربعػة التػي

اشتاقت اليهم الجنة قاؿ نعم منهم سلماف ك ابوذر ك المقداد ك عمار قلنا فايهم افضر
قاؿ سلماف ثم اطرؽ ثم قاؿ علم سلماف علما لو علمه ابوذر كحر ك عن ابننباتة قػاؿ
سألت اميرالم منين

عن سلماف الحارسي رنمػة ا﵀ عليػه ك قلػت مػا تقػوؿ فيػه

فقاؿ ما اقوؿ في رجر خلق من طينتنا ك ركنه مقركنػة بركننػا خصػه ا﵀ تبػارؾ ك
تعالي من العلوـ باكلها ك اخرها ك ظاهرها ك باطنها ك سرها ك علنيتها ك لقد نضرت
رسوؿا﵀

ك سلماف بين يديػه فػدخر اعرابػي فنحػاق عػن ماانػه ك جلػس فيػه

فػضب رسوؿا﵀

نتي در العرؽ بين عينيه ك انمر تا عيناق ثػم قػاؿ يػا اعرابػي

أتنحي رجل يحبه ا﵀ تبارؾ ك تعالي في التماء ك يحبه رسوله في االرض يا اعرابي
أتنحي رجل مانضرني جبرئير اال امرنػي عػن ربػي اف اقرئػه التػلـ يػا اعرابػي
سلماف مني من جحاق فقد جحاني ك من اذاق فقد اذاني ك من باعدق فقد باعدني ك من
قربه فقد قربني يا اعرابي التػلطن في سلماف فاف ا﵀ تبارؾ ك تعالي قد امرنػي اف
اطلعه علي علم المنايا ك البليا ك االنتاب ك فصر الخطاب قػاؿ فقػاؿ االعرابػي يػا
رسوؿا﵀ ماظننت اف يبلع من فعر سلماف ما ذكرت اليس كاف مجوسػيا ثػم اسػلم
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فقاؿ النبي

يا اعرابي اخاطبك عن ربػي ك تقػاكلني اف سػلماف ماكػاف مجوسػيا

كلانه كاف مظهرا للشرؾ مبطنا لليماف يا اعرابي اماسمعت ا﵀ عزكجر يقوؿ فل
ك ربك الي منوف نتي يحاموؾ فيما شجر بينهم ثم اليجدكا في انحتهم نرجا مما
قضيت ك يتلموا تتليما اماسمعت ا﵀ عزكجر يقوؿ ما اتاكم الرسوؿ فخذكق ك
ما نهاكم عنه فانتهوا يا اعرابي خذ ما اتيتك ك كن من الشاكرين التجحد فتاػوف
من المعذبين ك سلم لرسوؿا﵀ قوله تان من انمنين ك عػن محمػد بػن متػلم عػن
ابيجعحػػر البػػاقر
رسوؿا﵀

قػػاؿ سػػمعت جػػابر بػػن عبػػدا﵀ االنصػػاري يقػػوؿ سػػألت

عن سلماف الحارسي فقاؿ

سلماف بحر العلم اليقػدر علػي نزنػه

سلماف مخصوص بالعلم االكؿ ك انخر ابػ
قلت فما تقوؿ في المقداد قاؿ ذاؾ منا ابػ
تقوؿ في عمار قػاؿ ك ذاؾ منػا ابػػ

ا﵀ من ابػ

سلماف ك انب من انبه

ا﵀ من ابػضه ك انب من انبه قلت فما

ا﵀ مػن ابػضػه ك انػب مػن انبػه قػاؿ جػابر

فخرجت البشرهم فلما كليت قاؿ الي يا جابر الي يا جابر ك انت منا ابػػ

ا﵀ مػن

ابػضك ك انب من انبك قاؿ فقلت يا رسوؿا﵀ فما تقوؿ فػي علػي بػن ابيطالػب
فقاؿ ذاؾ نحتي قلت فما تقوؿ في الحتن ك الحتين قاؿ هما ركني ك فاطمة امهما
ابنتي يتوءني ما ساءها ك يترني ما سرها اشهد ا﵀ اني نرب لمن نػاربهم سػلم
لمن سالمهم يا جابر اذا اردت اف تدعو ا﵀ فيتتجيب لػك فادعػه باسػمائهم فانهػا
انب االسماء الي ا﵀ عزكجر ك من االختصاص بلػنا اف سلماف الحارسي
مجلس رسوؿا﵀

دخر

ذات يوـ فعظموق ك قدموق ك صػدركق اجػلال لحقػه ك اعظامػا

لشيبه ك اختصاصا بالمصطحي ك اله فػدخر عمػر فنظػر اليػه فقػاؿ مػن هػذا العجمػي
المتصدر فيما بين العرب فصعد رسوؿا﵀

المنبر فخطب فقاؿ اف الناس من ادـ

الي يومنا هذا مثر اسناف المشط ال فضر للعربي علي العجمػي ك ال للنمػر علػي
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االسود اال بالتقوي سلماف بحر الينزؼ ك كنز الينحد سلماف منا اهر البيت سلتػر
يمن الحامة ك ي تي البرهاف ك منه جري ذكر سلماف ك ذكر جعحر الطيار بين يدي
جعحر بن محمد

ك هو متا فحضر بعضهم جعحرا عليػه ك هنػاؾ ابوبصػير فقػاؿ

بعضهم اف سلماف كاف مجوسيا ثم اسلم فاستوي ابوعبدا﵀

جالتػا مػضػبا ك قػاؿ

يا بابصير جعله ا﵀ علويا بعد اف كاف مجوسيا ك قرشيا بعد اف كاف فارسيا فصلوات
ا﵀ علي سلماف ك اف لجعحر شأنا عند ا﵀ يطير م الملئاة في الجنة اك كلـ يشبهه ك
عن عبدالرنمن بن اعين قاؿ سمعت اباجعحر

يقوؿ كاف سلماف من المتوسمين

ك عن انمد بن نماد المركزي عن الصادؽ

انه قاؿ في الخبر الذي ركي فيػه اف

سلماف كاف محدثا قاؿ انه كاف محدثا عن امامه ال عن ربػه النػه اليحػدث عػن ا﵀
عزكجر اال الحجة ك عن الحضير بن يتار عن ابيجعحر
يركي الناس اف عليا

قاؿ قػاؿ لػي تػركي مػا

قاؿ في سلماف ادرؾ علم االكؿ ك انخر قلت نعم قاؿ فهر

تدري ما معني ما قاؿ قلت علم بنياسرائير ك علم النبي

قػاؿ فقػاؿ لػيس هاػذا

كلان علم النبي ك علم علي ك امر النبي ك امر علي صلوات ا﵀ عليهما ك عن الحتن
بن منصور قاؿ قلت للصادؽ

اكاف سلماف محدثا قاؿ نعػم قلػت مػن يحدثػه قػاؿ

ملك كريم قلت فاذا كاف سلماف كذا فصانبه اي شيء هو قاؿ اقبر علي شأنك الػي
غير ذلك من االخبػار التػي هػي سػاطعة المنػار ك تػدؿ علػي جللػة شػأف االخيػار ك
الػرض منها ذكر نباهة الم من ك شرفه ك انه يبلػه هذا المبلع ك يصػعد بػه الػي هػذق
الدرجة ك التحتبن هذا الشرؼ مخصوصا به الء المذكورين بر نظراؤهم في كر
عصر ك قواـ العالم بهم ك هم الم تموف باالمػاـ المقتػدكف بػه ك البػد لاػر امػاـ مػن
م تم به ك اال لميان االماـ اماما ك ركي في منتهيالمقػاؿ عػن الر ػا

ابػونمزة

الثمالي في زمانه كلقماف في زمانه ك ذلك انه خدـ اربعة من ا علػي بػن الحتػين ك
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محمد بن علي ك جعحر بن محمد ك برهة من عصر موسي بن جعحػر ك يػونس فػي
زمانه كتلماف الحارسي انتهي ك عن فضر بن شاذاف نػج يػونس بػن عبػدالرنمن
اربعا ك خمتين نجػة ك اعتمػر اربعػا ك خمتػين عمػرة ك ال ػف الػف جلػد ردا علػي
المخالحين ك يقاؿ انتهي علم االئمة الي اربعة نحػر اكلهػم سػلماف الحارسػي ك الثػاني
جابر ك الثالث التيد ك الراب يونس بن عبدالرنمن انتهي هاذا رأيت في نتػختين
ك الاعرؼ التيد من هو ك ركي عن ابيعبدا﵀

ارتد الناس بعد قتر الحتين

اال ثلثة ابوخالد الاابلي ك يحيي بن اـ الطوير ك جبير بن مطعم ثم اف الناس لحقوا ك
كثركا ك زاد في ركاية جابر بن عبدا﵀ االنصاري ك في ذلك فضر عظيم يبلػهم مبلع
االكلين ك عن ابيالحتن موسي بن جعحر

اذا كاف يػوـ القيمػة نػادي منػاد ايػن

نواري محمد بن عبدا﵀ الذين لمينقضػوا العهػد ك مضػوا عليػه فيقػوـ سػلماف ك
المقػػداد ك ابػػوذر ثػػم ينػػادي المنػػادي اي ػ ن نػػواري علػػي بػػن ابيطالػػب كصػػي
رسوؿا﵀

فيقوـ عمرك بن الحمق ك محمػد بػن ابي باػر ك ميػثم التمػار مػولي

بني اسد ك اكيس القرني ثم ينادي المنادي اين نواري الحتػن فيقػوـ سػحياف بػن
ابي ليلي الهمداني ك نذيحة بػن اسػيد الػحػاري ثػم ينػادي المنػادي ايػن نػواري
الحتين بن علي

فيقوـ كر من استشهد معه ك لم يتخلف عنه ثم ينادي المنادي

اين نواري علي بن الحتين

فيقوـ جبير بػن مطعػم ك يحيػي بػن اـالطويػر ك

ابوخالد الاابلي ك سعيد بن المتيب ثم ينادي المنادي اين نواري محمد بن علي
فيقوـ عبدا﵀ بن شريك العامري ك زرارة بػن اعػين ك بريػد بػن معويػة العجلػي ك
محمد بن متلم ك ابوبصير ليث بن البختري المرادي ك عبدا﵀ بن ابييعحور ك عامر
بن عبدا﵀ بن جذاعة ك نجر بن زائدة ك نمراف بن اعين ثم ينادي ساير الشيعة م
ساير االئمة

يوـ القيمة فه الء المتحورة اكؿ التابقين ك اكؿ المقػربين ك اكؿ
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المتحورين من التابعين انتهي ك انت تعلم انه من الابار جابر بن يزيد الجعحي ك هو
من كبار اصحاب ابيعبدا﵀ ك لميقدح فيه القادنوف اال مػن جهػة اعاجيػب امػرق ك
كذلك محضر بن عمر الجعحي ك اما التحراء المحمودكف اعلي ا﵀ مقاماتهم فشأنهم
اجر من اف يخحي ك فضلهم اكثر من اف يتتقصػي ك علػي جللػتهم اجمعػت الشػيعة
فاكلهم من نصبه ابوالحتن علي بن محمد العتاري ك ابومحمد الحتن بػن علػي ك
هػػو الشػػيا االجػػر االكػػرـ ابػػوعمرك عثمػػاف بػػن سػػعيد العمػػري االسػػدي التػػماف
العتاري ك ثانيهم ابوجعحر محمد بن عثماف ك ثالثهم الحتين بن ركح النػوبختي ك
رابعهم علي بن محمد التيمري اعلي ا﵀ مقامهم ك رفػ فػي الخلػد اعلمهػم ك فػي
تحتير العتاري

في تحتير قوله تعالي ك اتقوا يوما التجزي نحس عػن نحػس

شيئا قاؿ الصادؽ

ك هذا اليوـ يوـ الموت فاف الشحاعة ك الحداء التػني عنه فاما

في القيمة فانا ك اهلنا نجزي عن شيعتنا كر جزاء لناونن علي االعراؼ بين الجنة ك
النار محمد ك علي ك فاطمة ك الحتن ك الحتين ك الطيبػوف مػن الهػم فنػري بعػ
شيعتنا في تلك العرصات ممن كاف منهم مقصرا في بع

شدائدها فنبعث علػيهم

خيار شيعتنا كتلماف ك المقداد ك ابي ذر ك عمار ك نظرائهم في العصر الذي يليهم ثم
في كر عصر الي يوـ القيمة فينقضوف عليهم كالبزاة ك الصقور ك يتنػاكلونهم كمػا
يتناكؿ البزاة ك الصقور صيدها فيزف ونهم الي الجنة زف ا ك انا لنبعث علي اخرين من
محبينا خيار شيعتنا كالحماـ فيلتقطونهم من العرصات كما يلػتقط الطيػر الحػب ك
ينقلونهم الي الجناف بحضرتنا الخبر ،فظهر من هذا الخبر اف نظراء سلماف ياونوف
في كر عصر الي يوـ القيمة ك اف االرض التخلػو مػن كجػودهم المبػارؾ ك قػد اتينػا
علي ما اردنا من ذكر نباهة امثاؿ سػلماف ك ابػيذر ك ا ػرابهما ك الحمػد ﵀ فلنػذكر
فصل اخر في ذكر شرؼ نوع الم منين علي ما كعدنا.
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فص ::في ذكر عظمة نوع الم منين اعلم اف ا﵀ سػبحانه اكؿ مػا تجلػي تجلػي
بمحمد ك اله

فجعلهم ايته بهم تعرؼ لهم ك لػيرهم فجعلهػم علػي مػا اراد مػنهم

من تونيدق فعرفوق بما كجدكق من انحتهم فاعظم به مقاما ك ارف به شأنا فاانوا كما
كصف ا﵀ نحته به ك يعرفونه به ك كانوا شهادة ا﵀ باف ال اله اال هو كما قػاؿ شػهد
ا﵀ انه ال اله اال هو ثم امرهم صلوات ا﵀ عليهم بايصػاؿ التونيػد الػي مػن دكنهػم
فػانزؿ قػػر هػو ا﵀ انػػد ا﵀ الصػػمد لميلػد ك لميولػػد ك لمياػػن لػه كحػػوا انػػد
فاخبركهم باشراقهم انه هو ا﵀ اند ك قاؿ انتياطا لػلوهم انػا بشػر مػثلام يػوني
الي انما الهام اله كاند فمن كندق قبر عػنهم ك اخبػركهم باشػراقهم علػيهم بػاف
محمدا عبدق ك رسوله ك عليا ك اندعشر من كلػدق ك فاطمػة الصػديقة اكليػاؤق فاخػذ
منهم المواثيق باالقرار بالتونيد ك النبوة ك الوالية فاكؿ من اجػاب ك اذعػن ك اعطػي
الميثاؽ الرسر ثم االنبياء ثم االكصياء فعرفوا التونيد بما كصحوا ا﵀ لهم ك عرفوهم
بانحتهم ك عرفوا النبوة ك الوالية بمػا عرفػوهم فػي انحتػهم ك كجػدكق فػي انحتػهم
فصاركا موندين ك عارفين بالنبوة ك الوالية ك اعظم به نباهػة ك قػدرا فلمػا بلػػوا فػي
هذا االيماف مبلع الاماؿ لما صار فيهم بالحعر فاامل في كر بحتبه امركا بػالتبليع ك
االيصاؿ ك صاركا خلحػاء محمػد ك انؿ ك قػاموا مقػامهم فػي االداء فبلػػوا الػي سػاير
الم منين ما كصر اليهم من التونيػد ك النبػوة ك الواليػة ك اخػذكا الميثػاؽ عليهػا مػن
اممهم ك عرفوهم اياها بانحتهم فاانوا كما كصحوها لهم ك زادكا في الميثاؽ االقػرار
باالنبياء ك االكصياء فاقر بجميعها الم منوف ك لميناركا منها نرفا كاندا نتػي صػار
فيهم االيماف بالحعر فعرفوا التونيد ك النبوة ك الوالية ك شأف االنبياء ك االكصػياء بمػا
كجدكق في انحتهم كما كجدكق فاعظم بػه قػدرا ك اكػرـ بػه مقامػا فاػانوا مشػرفين
بشرؼ ا﵀ ك شرؼ رسوله ك نججه ك انبيائػه ك اكصػيائهم ك كحػي بػه شػرفا فصػار
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المعاملة معهم باي نحو كانت معاملة م ا﵀ ك رسوله ك نججه

اذ كانوا نػورهم

ك شعاعهم ك خزانهم ك ظواهرهم كما كاف سادتهم نور ا﵀ ك ظهور ا﵀ ك خزاف ا﵀ ك
امناؤ ا﵀ علي كماالته ك اسمائه ك صحاته ك انب اف اذكر هنا بع

شرؼ المػ منين

ك نباهتهم في العالمين علي مػا كصػر مػن سػادات الخلػق اجمعػين علػيهم صػلوات
المصلين فحي المحاسن بتػندق عػن سػليماف بػن جعحػر الجعحػري عػن ابيالحتػن
الر ا

قاؿ قاؿ لي يا سليماف اف ا﵀ تبارؾ ك تعػالي خلػق المػ منين مػن نػورق ك

صبػهم في رنمته ك اخذ ميثاقهم لنا بالوالية ف الم من اخو الم من البيه ك امه ابػوق
النور ك امه الرنمة فاتقوا فراسة الم من فانه ينظر بنور ا﵀ الػذي خلػق منػه ك عػن
المحضر بن عمر عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي خلق الم من من نور

عظمته ك جلؿ كبريائه فمن طعن علػي المػ من اك رد عليػه فقػد رد علػي ا﵀ فػي
عرشه ك ليس هو من ا﵀ في كالية ك انما هو شرؾ شيطاف ك عن محمد بن ابينمزة
الثمالي قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ لو كشػف الػطػاء عػن النػاس فنظػركا الػي

كصر ما بين ا﵀ ك بين الم من خضعت للم من رقابهم ك تتهلت له امورهم ك النت
طاعتهم ك لو نظركا الي مردكد االعماؿ من التماء لقالوا مايقبر ا﵀ من اند عمػل
كعن ابينمزة الثمالي قاؿ سمعت اباجعحر

يقوؿ اف ا﵀ تبػارؾ ك تعػالي خلقنػا

من اعلي عليين ك خلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منػه ك خلػق ابػدانهم مػن دكف ذلػك
فقلوبهم تهوي الينا النها خلقت مما خلقنا منػه ثػم تػل هػذق انيػة كػل اف كتػاب
االبرار لحي عليين ك ما ادريك ما علي وف كتػاب مرقػوـ يشػهدق المقربػوف ك عػن
صال بن سهر الهمداني قاؿ قلت البيعبدا﵀

جعلت فداؾ من اي شػيء خلػق

ا﵀ طينة الم من قاؿ من طينة االنبياء فلنينجس ابدا ك في العوالم عن ابنعباس انػه
قاؿ قػاؿ اميرالم منين

ات قوا فراسة المػ من فانػه ينظػر بنػور ا﵀ قػاؿ فقلػت يػا
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اميرالم منين كيف ينظر بنور ا﵀ قاؿ

النا خلقنا من نور ا﵀ ك خلػق شػيعتنا مػن

شعاع نورنا فهم اصحياء ابرار اطهػار متوسػموف نػورهم يضػيء علػي مػن سػواهم
كالبدر في الليلة الظلماء ك عػن المحضػر فػي نػديث عػن الصػادؽ

يػا محضػر

ا تدري لم سميت الشيعة شيعة يا محضر شيعتنا منا ك نحن مػن شػيعتنا امػاتري هػذق
الشمس اين تبدك قلت من مشرؽ قاؿ الي اين تعود قلػت الػي المػػرب قػاؿ هاػذا
شيعتنا منا بدأكا ك الينا يعودكف ك عن جابر الجعحي قاؿ كنت م محمد بن علي فقاؿ
يا جابر خلقنا نحن ك محبونا من طينة كاندة بيضاء نقية من اعلي عليين فخلقنا نحن
من اعلها ك خلق محبونا من دكنها فاذا كاف يوـ القيمة التقت العليػا بالتػحلي ك اذا
كاف يوـ القيمة ربنا بايدينا الي نجزة نبينا ك رب اشياعنا بايديهم الي نجزتنا
فاين تري يصي ر ا﵀ نبيه ك ذريته ك اين تري يصي ر ذريته محبيها فضرب جابر يػدق
علي يدق فقاؿ دخلناها ك رب الاعبة ثلثا ك في الاافي عن نصير ابيالحام الخثعمي
عن ابيعبدا﵀

قاؿ الم من م مناف فم من صػدؽ بعهػد ا﵀ ك كفػي بشػرطه ك

ذلك قوؿ ا﵀ عزكجر رجاؿ صدقوا ما عاهدكا ا﵀ عليه فػذلك الػذي اليصػيبه
اهواؿ الدنيا ك ال اهواؿ انخرة ك ذلك ممن يشح ك اليشح له ك م من كخامة الزرع
تعوج انيانا ك تقوـ انيانا فذلك ممن تصيبه اهواؿ الدنيا ك اهػواؿ انخػرة ك ذلػك
ممن يشح له ك اليشح ك في العيوف بتػندق عػن النبػي

اف المػ من يعػرؼ فػي

التماء كما يعرؼ الرجر اهله ك كلدق ك انه الكرـ علي ا﵀ تعالي من ملك مقػرب
كعنه

مثر الم من عند ا﵀ كمثر ملك مقرب ك اف المػ من عنػد ا﵀ اعظػم مػن

ذلك الخبر الي غير ذلك من االخبار الدالة علي شرفه في نحته ك لنعنوف فصل اخػر
في ذكر شرفه الذي يظهر من المعاملت معه ك نػذكر ذلػك علػي سػبير االختصػار
لعدـ امااف استيحاء جميعه لاثرته.
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فصا ::في الاافي بتندق عن جابر عن ابيجعحر

قاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

من زار اخاق في بيته قاؿ ا﵀ عزكجر انت يحي ك زايري عل ي قراؾ ك قد اكجبػت
لك الجنة بحبك اياق ك عػن عبػدا﵀ بػن محمػد الجعحػي عػن ابيجعحػر

قػاؿ اف

الم من ليخرج الي اخيه يزكرق فيوكر ا﵀ عزكجر به ملاا فيض جنانا في االرض
ك جنانا في التماء يظله فاذا دخر الي منزله نادي الجبار تبارؾ ك تعالي ايها العبػد
المعظم لحقي المتب نثار نبيي نػق عل ػي اعظامػك سػلني اعطػك ادعنػي اجبػك
اسات ابتدئك فاذا انصرؼ شيعه الملك ي ظله بجنانه نتي يدخله الػي منزلػه ثػم
يناديه تبارؾ ك تعالي ايها العبد المعظم لحقي نق علػي اكرامػك قػد اكجبػت لػك
جنتي ك شحعتك في عبادي ك عن زرارة عن ابيجعحر

قاؿ سػمعته يقػوؿ اف ا﵀

عزكجر اليوصف ك كيف يوصف ك قاؿ في كتابػه ك ماقػدركا ا﵀ نػق قػدرق
فليوصف بقدر اال كاف اعظم من ذلك ك اف النبي

اليوصف ك كيػف يوصػف

عبد انتجب ا﵀ عزكجر بتب ك جعر طاعته في االرض كطاعته في التماء فقػاؿ
ك ما اتيام الرسوؿ فخذكق ك ما نهيام عنه فانتهوا ك من اطاع هذا فقد اطاعني ك
من عصاق فقد عصاني ك فوض اليه ك انا النوصف ك كيف يوصف من رف ا﵀ عنهم
الرجس ك هو الشك ك الم من اليوصف ك اف الم من ليلقي اخاق فيصافحه فليزاؿ
ا﵀ ينظر اليهما ك الذنوب تتحات عن كجوههما كما تتحات الورؽ عن الشجر ك عن
عبدا﵀ بن محمد الجعحي عن ابيجعحر ك ابيعبدا﵀

قاؿ ايما م من خػرج الػي

اخيه يزكرق عارفا بحقه كتب ا﵀ له بار خطوة نتنة ك محيت عنه سيئة ك رفعت له
درجة فاذا طرؽ الباب فتحت له ابواب التماء فاذا التقيا ك تصافحا ك تعانقا اقبر ا﵀
عليهما بوجهه ثم باهي بهما الملئاة فيقوؿ انظركا الي عبدي تزاكرا ك تحاب ا فػي ك
نق عل ي اف الاعذبهما بعد ذا الموقف فاذا انصر ؼ شيعه ملئاة عدد نحته ك خطاق
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ك كلمه يححظونه من بلء الدنيا ك بوايق انخرة الي مثر تلك الليلة مػن قابػر فػاف
مات فيما بينهما اعحي الحتاب ك اف كاف المزكر يعرؼ مػن نػق الزايػر مػا عرفػه
الزاير من نق المزكر كاف له مثر اجرق ك عن اسحق بن عمػار عػن ابيعبػدا﵀
قاؿ اف ال م منين اذا اعتنقا غمرتهما الرنمة فاذا التزما اليريداف بذلك اال كجه ا﵀ ك
اليريداف غر ا من اغراض الدنيا قير لهما مػحور لامػا فاسػتأنحا فػاذا اقػبل علػي
المتائلة قالت الملئاة بعضها لبع

تنحوا عنهما فاف لهما سرا ك قد ستر ا﵀ عليهما

قاؿ اسػحق فقلػت جعلػت فػداؾ فلياتػب عليهمػا لحظهمػا ك قػد قػاؿ ا﵀ عزكجػر
مايلحظ من قوؿ اال لديه رقيب عتيد قاؿ فتنحس ابوعبدا﵀

الصعداء ثم باي

نتي اخضلت دموعه لحيته ك قاؿ يا اسحق اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي انما امر الملئاة اف
تعتزؿ عن الم منين اذا التقيا اجلال لهما ك انه ك اف كانت الملئاة التاتب لحظهما ك
التعرؼ كلمهمػا فانػه يعرفػه ك يححظػه عليهمػا عػالم التػر ك اخحػي ك ركي عػن
الااظم

انه قاؿ من لم يقدر اف يزكرنا فليزر صػالحي اخوانػه ياتػب لػه ثػواب

زيارتنا ك من لم يقدر اف يصلنا فليصر صالحي اخوانه ياتب له ثواب صػلتنا ك عػن
غياث بن ابرهيم عن ابيعبدا﵀

قػاؿ مػااجتم ثلثػة مػن المػ منين فصػاعدا اال

نضر من الملئاة مثلهم فاف دعوا بخير ام نوا ك اف استعاذكا من شر دعوا ا﵀ ليصرفه
عنهم ك اف سألوا ناجة تشحعوا الي ا﵀ ك سألوق قضاها ك مااجتم ثلثة من الجاندين
اال نضرهم عشرة ا عافهم من الشياطين فاف تالموا تالم الشيطاف بنحو كلمهم ك
اذا حاوا حاوا معهم ك اذا نالوا من اكلياء ا﵀ نالوا معهم فمن ابتلي من الم منين
بهم فاذا خا وا في ذلك فليقم ك اليان شرؾ شػيطاف ك ال جليتػه فػاف غضػب ا﵀
عزكجر اليقوـ له شيء ك لعنته اليردها شيء ثم قاؿ

فاف لميتتط فلينار بقلبه

كليقم ك لو نلب شاة اك فواؽ ناقة ك عن ابيالمعزا قاؿ سمعت اباالحتػن
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يقػوؿ

ليس شي ء اناأ البليس ك جنودق من زيارة االخواف في ا﵀ بعضهم لبع

قاؿ ك اف

الم منين يلتقياف فيذكراف ا﵀ ثم يذكراف فضلنا اهػر البيػت فليبقػي علػي كجػه
ابليس مضػة لحم اال تخدد نتي اف ركنه لتتػتػيث مػن شػدة مػا تجػد مػن االلػم
فتحس ملئاة التماء ك خزاف الجناف فيلعنونه نتي اليبقي ملك مقرب اال لعنه فيق
خاسئا نتيرا مدنورا ك عن ابينمزة الثمالي قاؿ سمعت ابػاجعحر

يقػوؿ قػاؿ

رسوؿا﵀

من سر م منا فقد سرني ك من سػرني فقػد سػر ا﵀ ك عػن جػابر عػن

ابيجعحر

قاؿ تبتم الرجر في كجه اخيه نتنة ك صػرفه القػذي عنػه نتػنة ك

ماعبد ا﵀ بشي ء انب الي ا﵀ من ادخاؿ التركر علي المػ من ك عػن عبيػدا﵀ بػن
الوليد الوصافي قاؿ سمعت اباجعحر

يقوؿ اف فيما ناجي ا﵀ عزكجػر بػه عبػدق

موسي علي نبينا ك اله ك عليه التلـ قاؿ اف لي عبادا ابيحهم جنتي ك انامهػم فيهػا
قاؿ يا رب ك من ه الء الذين تبيحهم جنتك ك تحا مهم فيها قػاؿ مػن ادخػر علػي
م من سركرا ثم قاؿ اف م منا كاف في مملاػة جبػار فولػ بػه فهػرب منػه الػي دار
الشرؾ فنزؿ برجر من اهر الشرؾ فاظله ك ارفقه ك ا افه فلما نضرق الموت اكني
ا﵀ عزكجر اليه ك عزتي ك جللي لو كاف لك في جنتػي متػان السػانتك فيهػا ك
لانها محرمة علي من مات بي مشركا كلان يا نار هيديه ك الت ذيه ك ي تي برزقػه
طرفي النهار قلت من الجنػة قػاؿ مػن نيػث يشػاء ا﵀ ك عػن محضػر بػن عمػر عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ اليري اندكم اذا ادخر علي م من سركرا انه عليه ادخله فقط

بػػر كا﵀ علينػػا بػػر كا﵀ علػػي رسػػوؿا﵀
اباعبدا﵀

ك عػػن ابػػاف بػػن تػلػػب قػػاؿ سػػألت

عن نق الم من علي الم من فقاؿ نق الم من علي الم من اعظم من

ذلك لو ندثتام لاحرتم اف الم من اذا خرج من قبرق خرج معه مثاؿ من قبرق يقوؿ
له ابشر بالارامة من ا﵀ ك التركر فيقوؿ له بشرؾ ا﵀ بخيػر قػاؿ ثػم يمضػي معػه
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يبشرق بمثر ما قاؿ ك اذا مر بهوؿ قاؿ ليس هذا لك ك اذا مر بخير قاؿ هذا لك فليزاؿ
معه ي منه مما يخاؼ ك يبشرق بما يحب نتي يقف معه بين يدي ا﵀ عزكجػر فػاذا
امر به الي الجنة قاؿ له المثاؿ ابشر فاف ا﵀ عزكجر قد امر بك الي الجنة قاؿ فيقوؿ
من انت رنمك ا﵀ تبشرني من نين خرجت من قبػري ك انتػتني فػي طريقػي ك
خبرتني عن ربي قاؿ فيقوؿ انا التركر الذي كنت تدخله علي اخوانك في الػدنيا
خلقت منه البشرؾ ك اكنس كنشتك ك عن ابنسػناف عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ مػن

ادخر التركر علي م من فقد ادخله علي رسوؿا﵀ ك من ادخله علي رسوؿا﵀ فقد
كصر ذلك الي ا﵀ ك كذلك من ادخر عليه كربا ك عن المحضر عن ابيعبدا﵀
قاؿ قاؿ يا محضر اسم ما اقوؿ لك ك اعلم انه الحق ك افعله ك اخبر به علية اخوانػك
قلت جعلت فداؾ ك ما علية اخواني قاؿ الراغبوف في قضاء نوائج اخوانهم قػاؿ ثػم
قاؿ ك من قضي الخيه الم من ناجة قضي ا﵀ عزكجر له يوـ القيمة مائةالف ناجة
من ذلك اكلها الجنة ك من ذلك اف يدخر قرابته ك معارفػه ك اخوانػه الجنػة بعػد اف
الياونوا نصابا ك كاف المحضر اذا سأؿ الحاجة اخا من اخوانػه قػاؿ لػه اماتشػتهي اف
تاوف من علية االخواف ك عن علي بن جعحر قاؿ سمعت اباالحتن

يقوؿ من اتاق

اخوق الم من في ناجة فانما هي رنمة من ا﵀ تبارؾ ك تعالي ساقها اليػه فػاف قبػر
ذلك فقد كصله بواليتنا ك هو موصوؿ بوالية ا﵀ ك اف ردق عن ناجتػه ك هػو يقػدر
علي قضائها سلط ا﵀ عليه شجاعا من نار ينهشه في قبرق الي يوـ القيمة مػحورا له اك
معذبا فاف عذرق الطالػب كػاف اسػوء نػاال ك عػن عبػدا﵀ بػن محمػد الجعحػي عػن
ابيجعحر

قاؿ اف الم من ليرد عليه الحاجة الخيه فلياوف عندق يهتم بهػا قلبػه

فيدخله ا﵀ تبارؾ ك تعالي بهمه الجنة ك عن ابيعبدا﵀

قاؿ الف امشي في ناجة

اخ لي متلم انب الي من اف اعتق الف نتمة ك انمر في سبير ا﵀ علي الف فرس
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مترجة ملجمة ك عن ابيايوب الخراز عن ابيعبدا﵀

قاؿ من سعي فػي ناجػة

اخيه المتلم طلب كجه ا﵀ كتب ا﵀ عزكجر له الفالف نتنة يػحر فيها القاربه ك
جيرانه ك اخوانه ك معارفه ك من صن اليه معركفا في الدنيا فاذا كاف يوـ القيمة قير
له ادخر النار فمن كجدته فيهػا صػن اليػك معركفػا فػي الػدنيا فاخرجػه بػاذف ا﵀
عزكجر اال اف ياوف ناصبيا ك عن زيد الشحاـ قاؿ سمعت اباعبػدا﵀

يقػوؿ مػن

اغاث اخاق الم من اللهحاف اللهثاف عند جهػدق فػنحس كربتػه ك اعانػه علػي نجػاح
ناجته كتب ا﵀ عزكجر له بذلك ثنتػين ك سػبعين رنمػة مػن ا﵀ يعجػر لػه منهػا
كاندة يصل بها امر معيشته ك يدخر اندي ك سبعين رنمة الفػزاع يػوـ القيمػة ك
اهواله ك عن بع

اصحابنا عن ابيعبدا﵀

قاؿ من اشب م منا كجبت له الجنة ك

من اشب كافرا كاف نقا علي ا﵀ اف يمؤل جوفه من الزقوـ م منا كاف اك كافرا ك عن
نتين بن نعيم الصحاؼ قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

اتحب اخوانك يا نتين قلت نعػم

قاؿ تنح فقراءهم قلت نعم قاؿ اما انه يحق عليك اف تحػب مػن يحػب ا﵀ امػا كا﵀
التنح منهم اندا نتي تحبه اتدعوهم الػي منزلػك قلػت مػا ا كػر اال ك معػي مػنهم
الرجلف ك الثلثة ك االقر ك االكثر فقاؿ ابوعبدا﵀

اما اف فضلهم عليك اعظم مػن

فضلك عليهم فقلت جعلت فداؾ اطعمهم طعامي ك اكطئهم رنلي ك ياػوف فضػلهم
عل ي اعظم قاؿ نعم انهم اذا دخلوا منزلػك دخلػوا بمػحرتػك ك مػحػرة عيالػك ك اذا
خرجو ا خرجوا بذنوبك ك ذنوب عيالك ك عن نصر بن قابوس عن ابيعبػدا﵀
قاؿ الطعاـ م من انب الي من عتق عشر رقاب ك عشر نجج قلػت عشػر رقػاب ك
عشر نجج قاؿ فقػاؿ يا نصر اف لمتطعموق مات اك تذل ونه فيجي الي ناصب فيتأله
ك الموت خير له من متألة ناصب يا نصر من انيي م منا فاأنما انيي الناس جميعا
فاف لمتطعموق فقد امت موق ك اف اطعمتموق فقد انييتموق ك عن يزيد بػن عبػدالملك
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عن ابيعبدا﵀

قاؿ من اطعم م منا موسرا كاف له بعدؿ رقبة مػن كلػد اسػمعير

ينقذق من الذب ك من اطعم م منا محتاجا كاف له بعدؿ مائة رقبة من كلػد اسػمعير
ينقذها من الذب ك عن عبدا﵀ بن سناف عن ابيعبدا﵀

انه كاف يقوؿ من كتػي

م منا ثوبا من عري كتاق ا﵀ من استبرؽ الجنة ك من كتا م منا ثوبا من غني لميزؿ
في ستر من ا﵀ ما بقي من الثوب خرقة ك عن عبدا﵀ بن سػناف عػن ابيعبػدا﵀
قػػاؿ مػػن اتػػاق اخػػوق المتػػلم فاكرمػػه فانمػػا اكػػرـ ا﵀ عزكجػػر ك عػػن جميػػر عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ سمعته يقوؿ اف مما خ

ا﵀ عزكجر بػه المػ من افيعرفػه بػر

اخوانه ك اف قر ك ليس البػر بػالاثرة ك ذلػك اف ا﵀ عزكجػر يقػوؿ فػي كتابػه ك
ي ثركف علي انحتهم ك لو كاف بهم خصاصة ثم قاؿ ك من يوؽ ش نحته فاكلئك
هم المحلحوف ك من عرفه ا﵀ عزكجر بذلك انبه ا﵀ ك من انبه ا﵀ تبارؾ ك تعالي
كفاق اجرق يوـ القيمة بػير نتاب ثم قاؿ يا جمير ارك هذا الحديث الخوانك فانػه
ترغيب الخوانك في البر ك عن ابيالمعتمر قاؿ سمعت اميرالم منين
رسوؿا﵀

يقوؿ قاؿ

ايما متلم خدـ قوما من المتلمين اال اعطاق ا﵀ مثر عػددهم خػداما
قاؿ اف ا﵀ ليدف بالم من الوانػد عػن

في الجنة ك عن ابينمزة عن ابيجعحر

القرية الحناء ك في ركاية عنه اليصيب قرية عذاب ك فيها سبعة من المػ منين ك عػن
هشاـ بن سالم قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقػوؿ قاؿ ا﵀ عزكجر ليأذف بحػرب منػي

من اذي عبدي الم من ك ليأ من غضبي من اكرـ عبػدي المػ من ك لػو لمياػن مػن
خلقي في االرض فيمػا بػين المشػرؽ ك المػػرب اال مػ من كانػد مػ امػاـ عػادؿ
الستػنيت بعبادتهما عن جمي ما خلقت في ار ي ك لقامت سب سموات ك ار ين
بهما ك لجعلت لهما من ايمانهما انتا اليحتاجاف الي انس سواهما ك عػن نمػاد بػن
بشير عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀
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قػ اؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي من اهاف لي

كليا فقد ارصد لمحاربتي ك عن محمد بن ابينمزة عمن ذكرق عن ابيعبدا﵀
قاؿ من نقر م منا متاينا اك غير متاين لميزؿ ا﵀ عزكجر ناقرا لػه ماقتػا نتػي
يرج عن محقرته اياق ك عن نماد بن بشػير قػاؿ سػمعت اباعبػدا﵀
رسوؿا﵀

يقػوؿ قػاؿ

قاؿ ا﵀ عزكجر من اهاف لي كليا فقد ارصد لمحاربتي ك ماتقرب الي

عبدي بشي ء انب الي مما افتر ت عليه ك انه ليتقرب الي بالنافلة نتي انبه فاذا
انببته كنت سمعه الذي يتم به ك بصرق الذي يبصر به ك لتانه الذي ينطػق بػه ك
يدق التي يبطش بها اف دعاني اجبته ك اف سألني اعطيته ك مػاترددت عػن شػيء انػا
فاعله كترددي عن موت الم من ياػرق المػوت ك اكػرق متػاءته ك عػن معلػي بػن
خنيس عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀ قػػاؿ ا﵀ عزكجر من اسػتذؿ عبػدي

الم من فقد بارزني بالمحاربة ك عػن زرارة عػن ابيجعحػر ك ابيعبػدا﵀

قػاؿ

اقرب ما ياوف العبد الي الاحر اف يواخي الرجر علي الدين فيحصي عليه عثراته ك
زالته ليعنحه بها يوما ما ك عن عبدا﵀ بن سناف عن ابيعبدا﵀

قاؿ من عي ر م منػا

بذنب لميمت نتي يركبه ك في ركاية من ان ب م منا ان به ا﵀ في الدنيا ك انخػرة ك
عن محضر بن عمر قاؿ قػاؿ لي ابوعبدا﵀

من ركي علي م من ركاية يريد بهػا

شينه ك هدـ مركته ليتقط من اعين الناس اخرجه ا﵀ من كاليته الي كالية الشيطاف
فليقبله الشيطاف ك عن ابيبصير عن ابيجعحر

قاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

سػباب

الم من فتوؽ ك قتاله كحر ك اكر لحمه معصية ك نرمة ماله كحرمة دمه ك عن جابر
عن ابيجعحر

قاؿ ماشهد رجر علي رجر بالاحر اال باء به اندهما اف كاف شهد

به علي كافر صدؽ ك اف كاف م منا رج الاحر عليه فاياكم ك الطعن علي الم منين ك
عن ابينمزة قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ اذا قاؿ الرجر الخيػه اؼ خػرج مػن

كاليته ك اذا قاؿ انت عدكي كحر اندهما ك اليقبر ا﵀ من م من عمل ك هو مضمر
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علي اخيه الم من سوء ك عن الحضير عن ابيجعحر

قاؿ ما من انتاف يطعػن فػي

عين م من اال مات بشر ميتة ك كاف قمنا اف اليرج الي خير ك عن عمر بن يزيد عن
يقوؿ من ات هم اخاق في دينه فػل نرمػة بينهمػا ك مػن

ابيه قاؿ سمعت اباعبدا﵀

عامر اخاق بمثر ما يعامر به الناس فهو بريء ممػا ينتحػر ك عػن ابػرهيم بػن عمػر
اليماني عن ابيعبدا﵀

قاؿ اذا ات هم اخاق انماث االيمػاف مػن قلبػه كمػا ينمػاث

المل في الماء ك عػن ابيبصػير قػاؿ سػمعت اباعبػدا﵀

يقػوؿ ايمػا رجػر مػن

اصحابنا استعاف به رجر من اخوانه في ناجة فلم يبالع فيها بار جهد فقد خاف ا﵀ ك
رسوله ك الم منين قاؿ ابوبصير قلت البيعبدا﵀
قاؿ من لػدف اميرالمػ منين

مػا تعنػي بقولػك ك المػ منين

الػي اخػرهم ك ركي مػن سػعي فػي ناجػة الخيػه

فلم ينصحه فقدخاف ا﵀ ك رسوله ك في ركاية مثله معنػي ك زاد ك كػاف ا﵀ خصػمه ك
عن هشاـ بن سالم قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ عدة الم من اخاق نذر ال كحارة له

فمن اخلف فبخلف ا﵀ بدأ ك لمقته تعرض ك ذلك قوله يا ايهػا الػذين امنػوا لػم
تقولوف ما التحعلوف كبر مقتا عنػد ا﵀ اف تقولػوا مػا التحعلػوف ك عػن محضػر عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ ايما م من كاف بينه ك بين م من نجاب ػرب ا﵀ بينػه ك بػين

الجنة سبعين الف سور غلظ كر سور متيرة الف عػاـ مػا بػين التػور الػي التػور
متيرة الف عاـ ك عن ابينمزة عن ابيجعحر

قاؿ قلت جعلػت فػداؾ مػا تقػوؿ

في متلم اتي متلما زايرا ك هو في منزله فاستأذف عليه فلميػأذف لػه ك لميخػرج اليػه
قاؿ يا بانمزة ايما متلم اتي متلما زايرا اك طالب ناجة ك هو فػي منزلػه فاسػتأذف
عليه فلميأذف له ك لميخرج اليه لم يزؿ في لعنة ا﵀ نتي يلتقيا فقلت جعلػت فػداؾ
في لعنة ا﵀ نتي يلتقيا قاؿ نعم يا بانمزة ك عػن ابيبصػير عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ

ايما رجر من شيعتنا اتي رجل من اخوانه فاستعاف به في ناجته فلميعنه ك هو يقدر
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اال ابتلق ا﵀ باف يقضي نوائج عدة من اعدائنا يعذبه ا﵀ عليهػا يػوـ القيمػة ك عػن
علي بن جعحر عن ابيالحتن
متتجيرا به في بع

قاؿ سمعته يقوؿ من قصد اليه رجػر مػن اخوانػه

انواله فلم يجرق بعد اف يقدر عليه فقد قط كالية ا﵀ عزكجر

ك عن فرات بن اخنف عن ابيعبدا﵀

قاؿ ايما م من من م منا شػيئا ممايحتػاج

اليه ك هو يقدر عليه من عندق اك من عند غيرق اقامػه ا﵀ يػوـ القيمػة متػودا كجهػه
مزرقة عيناق مػلولة يداق الي عنقه فيقاؿ هذا الخاين الذي خاف ا﵀ ك رسوله ثم ي مر
به الي النار ك عن يونس بن ظبياف قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

يا يونس مػن نػبس نػق

الم من اقامه ا﵀ عزكجر يوـ القيمة خمتمائة عاـ علي رجليه نتي يتير عرقه اك
دمه ك ينا دي مناد من عند ا﵀ هذا الظالم الذي نبس عن ا﵀ نقه قاؿ فيوبا اربعين
يوما ثم ي مر به الي النار ك عن محضر بن عمر قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

من كانت لػه

دار فانتاج م من الي ساناها فمنعه اياها قاؿ ا﵀ عزكجر ملئاتي أ بخر عبدي علي
عبدي بتاني الدنيا اال كعزتي ك جللي اليتان جناني ابدا ك عن بع
عن ابيعبدا﵀

الاوفيين

قاؿ من ركع م منا بتلطاف ليصيبه منه ماركق فلميصبه فهػو فػي

النار ك من ركع م منا بتلطاف ليصيبه منه ماركق فاصابه فهو م فرعوف ك اؿ فرعػوف
في النار الي غير ذلك من االخبار ك هي التحصي لمن جػاس خػلؿ الػديار ك غر ػنا
بياف نوع اف المعاملػة مػ المػ من بخيػر اك شػر هػي المعاملػة مػ ا﵀ سػبحانه ك اف ا﵀
سبحانه باي شرؼ شرفه ك باي كرامة كرمه ك اي نباهة منحه ك جمي ذلك مػن نباهػة
ركح االيمػػاف نيػػث انػػه مػػن ركح ا﵀ ك نػػورق ك متػػتعر علػػي جمي ػ مػػا سػػواق ثػػم اف
للم منين درجات في ظهور هذا الركح منه كامل اك تاما اك ناقصا ك لار درجات ممػا
عملوا كما قدمنا.

فصا ::ك اذ قد عرفت نباهة الم من ك شرفه ك عظمته عنػد ا﵀ سػبحانه ناسػب
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افنذكر اخوة الم منين بعضهم لبع

في فصر ثم نردفه بذكر نقوقهػا اف شػاء ا﵀

كلانا نذكر من ذلك علي سبير االختصػار فانػا قػد ك ػعنا فػي ذلػك كتابػا متػتقل
سميناق بػ «ابوابالجناف» في نقوؽ االخواف ك هػو كتػاب غيػر متػبوؽ بمثلػه ك مػ
ذلك نحب اف اليخلو كتابنا هذا منه.
اعلم اف للنتاف ثلث مقامات :االكؿ مرتبة كينونتػه الظػاهرة ك الثػاني مرتبػة
ايمانه اف امن اك عقله ك الثالث مرتبة كحرق نعوذ با﵀ اف كحر اك نحته.
اما االكؿ ك هو مرتبة كينونته فاف ا﵀ سػبحانه قػد قػدر اف يوجػد االنتػاف مػن
نطحة رجر ك امػرأة فنطحػة المػرأة هػي فيهػا القػوة المنحعلػة ك هػي منهػا مػادة الولػد
الظاهرة يعني اف الولد يخلق منها ك الصورة تخرج مػن كمونهػا ك تظهػر عليهػا بقػوة
نطحة ا لرجر ك فعلها ك اما نطحة الرجر فحيها القوة الحاعلية ك العاقدة ك ليس منها مػادة
الولد ك لذلك كق الولد من نطحة المرأة كندها اذا نصر القػوة العاقػدة بػيػر نطحػة
رجر كما في عيتي ك كمػا يػذكر مػن شػهر زنػاف انهػن يتػتعملن غصػن شػجرة ك
يحبلن فالماء الذي يقوؿ ا﵀ سبحانه ا﵀ خلق كر دابة من ماء ك يقوؿ خلق من
الماء بشرا هو نطحة المرأة الباردة الرطبة ك اما نطحة الرجر فهي نارة يابتة ك هي
النار ال الماء نعم منها القوة الحاعلة ك العاقدة المصػورة التػي بهػا الولػد كلػد ك ياػوف
علي نتبها فما به الولد كلد منها ك انما الماء الػذي مػن االـ محلػه ك مظهػرق كمػا اف
الخشب محر صورة الترير ك ما به الترير سرير فهي اكلي بالولد فاف الحاعر اكلػي
بمحعوله من مادة المحعوؿ كما اف النجار اكلي بالترير من الخشب اذ هو مصػنوعه ك
كذلك نطحة االب صانعة الولد ك هي اكلي بالولد فالولد له ك يػلػب جهػة االب فػي
مادة الولد ك جهة االـ في صورة الولد ك لذلك ينتب المادة الي االب ك الصورة الػي
االـ ك يقاؿ اف المادة هي اب الولد ك الصورة امه.
﴿﴾297

بالجملة للنتاف اب ك اـ كينوني ك الولد جزؤهما كمػا قػاؿ ا﵀ سػبحانه لمػن
جعر له كلدا ك جعلوا له من عبادق جزءا ك قػد كػاف فػي صػلب االب علػي نحػو
اال بهاـ ك تخص

في بطن االـ ك تشخ

علي نتب قابلية مائه ك لذلك قاؿ تبػارؾ

ك تعالي يصوركم في االرناـ كيف يشػاء ك كمػا انػه لاينونتػه اب ك اـ كػذلك
لركنه االيماني اب ك اـ ابػوق النبػي ك امػه الوصػي ك ذلػك اف الػولي نحػس النبػي ك
خلق لام من انحتام ازكاجا ك النبي اكلي بالم منين من انحتهم ك في قرائة
اهر البيت ك هو اب لهم ك ازكاجه امهاتهم فالولي نحس النبي ك صورته ك ظاهرق
ك النبي باطن الوصي ك به قيامه ك هما من نور كاند اال اف النبي مقامػه مقػاـ المػادة ك
الوصي مقامه مقاـ الصورة النػه نحتػه ك ركح االيمػاف شػعاعهما ك نورهمػا فمادتػه
تابعة لمادة الم ثر ك صورته تابعة لصورته كما اف نور التراج من نيث المػادة تػاب
لنور الشعلة ك من نيث الصورة تاب لهيئة الشعلة ك كذلك نور كر ذينور ك اثر كر
ذياثر فنورهما صلوات ا﵀ عليهما من نيث المادة تاب للنبي ك مػن نيػث الصػورة
تاب للوصي ك يصوركم في االرناـ كيف يشاء قاؿ

ليس االختلؼ في ا﵀ ك ال

في ك انما االختلؼ فيك يا علي ك هو قوله تعالي عم يتتاءلوف عػن النبػأ العظػيم
الذي هم فيه مختلحوف ك قاؿ

اي نبأ اعظم مني فالنبأ الذي هم فيه مختلحوف هو

الوصي الذي هو رنمة ا﵀ علي االبرار ك نقمته علي الحجار ك هو التور الذي باطنػه
فيه الرنمة ك ظاهرق من قبله العذاب ك هو قتيم الجنة ك النار فار من نجػا نجػا بػه ك
كر من هلك هلك به ك هو البينة المشاراليه في قوله ليهلػك مػن هلػك عػن بينػة ك
يحيي من ني عن بينة ك النبي هو علي بينة من ربه كما قاؿ افمن كاف علي بينػة
من ربه ك يتلوق شاهد منه ك في تحتير ظاهر الظاهر علي بينة من ربه بشد ياء علػي
فهو بينة اعطاها ا﵀ نبيه ليحقق بها التونيد ك الرسالة ك قد علم الموافػق ك المخػالف
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انه قد تحققا به ك بتيحه ك قدرته التي هي قدرة ا﵀ الجبار فالشعاع من نيػث المػادة
التي ال اختلؼ فيها تاب للنبي الذي ال اختلؼ فيه ك هػو الرنمػة الواسػعة ك فضػر
ا﵀ ك من نيث الصورة تاب للولي الذي هو نحس رسوؿا﵀

ك جمي االخػتلؼ

ك المشخصات ك المصورات منه فهما ابػواق ك لػذلك اسػتحاض ك قػرب التػواتر انػا ك
علي ابوا هذق االمة ك المراد بها المرنومة ك نقهما اعظم علي الم من من نق ابويه
الجتمانيين ك شرفهما عليهما بقدر شرؼ الركح علي الجتد فيجب مراعاة نقهمػا
باعظم من مراعاة الوالدين الجتمانيين ك هما الوالػداف اللػذاف قرنهمػا ا﵀ بتونيػدق
فقاؿ ك قضي ربك اف التعبدكا اال اياق ك بالوالدين انتػانا ك قػاؿ اشػار لػي ك
لوالديك ك قاؿ ك اعبدكا ا﵀ ك التشػركوا بػه شػيئا ك بالوالػدين انتػانا ك امػر
باالنتاف بهما علي االطلؽ فػي جميػ االنػواؿ كعػن االصػبع بػن نباتػة انػه سػأؿ
اميرالم منين

عن قوله تعػالي اف اشػار لػي ك لوالػديك الػي المصػير فقػاؿ

الوالداف اللذاف اكجب ا﵀ لهما الشار هما اللذاف كلدا العلم ك كرثا الحامة ك امر
الناس بطاعتهما ثم قاؿ ا﵀ الي المصير فمصير العباد الي ا﵀ ك الدلير علي ذلك
الوالداف ثم عطف القوؿ علي ابن ننتمة ك صانبه فقاؿ في الخػاص ك العػاـ ك اف
جاهػػداؾ علػػي اف تشػػرؾ بػػي يقػػوؿ فػػي الوصػػية ك تعػػدؿ عمػػن امػػرت بطاعتػػه
فلتطعهما ك التتم ق ولهما ثم عطف القوؿ علي الوالدين فقاؿ ك صػانبهما
في الدنيا معركفا يقوؿ عرؼ الناس فضلهما ك ادع الي سبيلهما ك ذلػك قولػه ك
اتب سبير من اناب الي ثم الي مرجعام فقاؿ الي ا﵀ ثم الينا فاتقوا ا﵀ ك التعصوا
الوالدين فاف ر اهما ر ا ا﵀ ك سخطهما سخط ا﵀.
ك اما النحس االمارة بالتوء فليتت من شػعاعهما البتػة فػاف الولػد جػزء الوالػد ك
الظلمة ك الخباثة التاوف جزء كالدي النور بر هػي ظػر كالػدي الظلمػة ك جزؤهمػا ك
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هما االكؿ ك الثاني مظهرا الجهر الالي ك هيالهما فاالكؿ مظهرق مػن نيػث مادتػه ك
الثاني مظهرق مػن نيػث صػورته ك االكؿ اب لولػدق ك الثػاني اـ لهػم لعػنهم ا﵀ ك همػا
مظهرا الجهػر الالػي ك االبلػيس االعظػم كمػا اف محمػدا ك عليػا صػلوات ا﵀ عليهمػا
مظهرا العقر الالي ك ركح القدس فهما ابوا الػنحس االمػارة التػي تػدعو اليهمػا ك هػي
متصحة بصػحتهما متهيئػة بهيئتهمػا مائلػة اليهمػا محبػة لهمػا ك النبائهمػا ك اخلقهمػا ك
صحاتهما ك هما الوالداف انمراف بالشرؾ كمػا قػاؿ ا﵀ سػبحانه ك اف جاهػداؾ علػي
افتشرؾ بي ما ليس لػك بػه علػم فلتطعهمػا ك امػا الوالػداف الجتػماني الاينػوني
الدنياكي فهما اللذاف قاؿ ا﵀ سبحانه ك صانبهما في الدنيا معركفػا ك هػذا النتػب
الدنياكي ينقط يوـ القيمة فل انتاب بينهم يومئذ ك اليتتاءلوف ،يوـ يحر المػرء مػن
اخيه ك امه ك ابيه ك صانبته ك بنيه ،لقد جئتمونا فرادي كما خلقنػاكم اكؿ مػرة فحػي
العوالم بتندق الي عمر بن الخطػاب قػاؿ سػمعت رسػوؿا﵀

يقػوؿ كػر سػبب ك

نتب ينقط يوـ القيمة ماخل سببي ك نتبي كر قوـ عصبتهم البيهم ماخل كلد فاطمة
فاني انا ابوهم ك عصبتهم ك بذلك استحا ػت االخبػار ك امػا نتػب ركح االيمػاف الػي
محمد ك علي

فذلك باؽ الينقط ك اما نتب ركح الاحر ك الػنحس االمػارة فػذلك

ايضا ك اف كاف باقيا اال انه يلعن بعضهم بعضا ك يتبرء بعضػهم مػن بعػ
من بع

ك يحػر بعضػهم

ك لشدة اختلفهم ك تعاديهم اليتواصلوف ك ينقطعػوف فػل كاليػة ك ال تواصػر

بيػػنهم ك يبقػػي نتػػب محمػػد ك علػػي صػػلوات ا﵀ عليهمػػا ك اكالدهمػػا متصػػلوف بهمػػا
ملحقوف بهما كما قاؿ ا﵀ تعالي الذين امنوا ك اتبعػتهم ذريػتهم بايمػاف الحقنػا بهػم
ذريتهم ك ماالتناهم من عملهم من شيء فشػيعتهم مػنهم ك الػيهم ك فػي العػوالم عػن
المحضر عن الصادؽ

في نديث يا محضر اتدري لم سميت الشيعة شيعة يا محضر

شيعتنا منا ك نحن من شيعتنا اماتري هذق الشمس اين تبدك قلت من مشرؽ قاؿ الي اين
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تعود قلت الي مػرب قاؿ

هاذا شيعتنا منا بدءكا ك الينا يعودكف ك عن ابننباتة قاؿ

دخر الحارث الهمداني علي اميرالم منين
ثم اخذ اميرالم منين
رسوؿا﵀

ك ذكر نديثا شريحا طويل الي اف قػاؿ

بيد الحارث ك قاؿ يا نارث اخذت بيػدؾ كمػا اخػذ بيػدي

فقاؿ لي ك قد اشتايت اليه نتػدة قػريش ك المنػافقين اذا كػاف يػوـ

القيمة اخذت بحجزة من ذي العرش تعػالي ك اخػذت يػا علػي بحجزتػي ك اخػذت
ذريتك بحجزتك ك اخذ شيعتام بحجزكم فما ذا يصػن ا﵀ بنبيػه ك مػاذا يصػن نبيػه
بوصيه ك ما ذا يصن كصيه باهر بيته ك شيعتهم خذها اليك يا نار قصػيرة مػن طويلػة
انت م من انببت ك لك ما اكتتبت قالها ثلثا فقػاؿ الحػارث ك قػاـ يجػر رداءق جػذال
ماابالي ك ربي بعد هذا لقيت الموت اك لقيني ك فػي العػوالم عػن جػابر الجعحػي قػاؿ
كنت م محمد بن علي

فقاؿ يا جابر خلقنا نحن ك محبونا من طينة كاندة بيضاء

نقية من اعلي عليين فخلقنا نحن من اعليها ك خلق محبونػا مػن دكنهػا فػاذا كػاف يػوـ
القيمة التقت العليا بالتحلي ك اذا كاف يوـ القيمػة ػربنا بايػدينا الػي نجػزة نبينػا ك
رب اشياعنا بايديهم الي نجزتنا فاين تري يصي ر ا﵀ نبيه ك ذريته ك اين تري يصير
ذريته محبيها فضرب جابر يدق علي يدق فقاؿ دخلناها ك رب الاعبة ثلثا انتهي.
فاذا فني الدنيا العر ية زالت النتب العر ية بزكالها ك تبقػي النتػب الذاتيػة ك
اصر جمي النتب الذاتيػة نتػب محمػد ك علػي

فشػيعتهما منتػوبة اليهمػا ك مػن

نتلهما نقيقة ك من اكالدهما نقيقة فهم اخوة الب ك اـ ابوهم النور نور محمػد

ك

امهم الرنمة الرنمة الماتوبة المشاراليها بقوله كتب علي نحتػه الرنمػة ك فػي
الزيارة التلـ علي نحس ا﵀ القائمة فيه بالتنن ك هو نحس ا﵀ النه نحػس محمػد
باالجمػػاع ك هػػو جهػػة نتػػبة ا﵀ ك نحتػػه نحػػس ا﵀ فػػافهم فػػالم منوف جميعػػا سػػادة
محمديوف علويوف نقيقيوف ك كحي بها نباهة ك شرفا ك فخرا فحي الوسائر عن الحتن
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بن علي العتاري في تحتيرق عػن ابائػه عػن النبػي

فػي نػديث انػه قيػر لػه مػن

يتتحق الزكوة فقاؿ المتتضعحوف من شيعة محمد ك اله الذين لمتقو بصػايرهم فامػا
من قويت بصيرته ك نتنت بالوالية الكليائه ك البراءة مػن اعػدائهم معرفتػه فػذلك
اخوكم في الدين امس بام رنما من انباء ك االمهػات امػا المخػالحوف فلتعطػوهم
زكوة ك ال صدقة فاف موالينا ك شيعتنا منا ك كلنا كالجتد الواند يحرـ علػي جماعتنػا
الزكوة ك الصدقة الخبر ك في امالي الشيا عن الصادؽ

شيعتنا جزء منا خلقػوا مػن

فا ر طينتنا يتوؤهم ما يتوؤنا ك يترهم ما يترنا ك كذلك اعداؤهم من اكالد االكؿ
ك الثاني ك اجزاء لهما نقيقة ك كحي به خموال ك ختاسة ك ذال.
ثم كما انه قد ياوف الولد في الظاهر من اب ك اـ كلان يتتر

له ظئر فير ػ

من لبنها فيتػير صورته ك يشابهها ك يشابه اكالدها ك يحرـ عليه النااح فيهم ك يعد منهم
كذلك في الباطن قد ياوف الولد من محمد ك علي

ك ير

من لبن ابػوي الػنحس

االمارة في ثر اللبن فيه ك يػير صػورته ك بتػيػر صػورته يػدخر فػي اكالدهمػا ك ياػوف
علي هيئتهما ك هيئػة اكالدهمػا ك قػدياوف الولػد مػن االكؿ ك الثػاني فير ػ مػن لػبن
محمد ك علي

في ثر اللبن فيه ك يػير صورته ك بتػير صورته يدخر في اكالدهما ك

يعػػد مػػنهم فػػي الظػػاهر ك لػػذا ركي فػػي الوسػػائر عػػن ابيعبػػدا﵀
اميرالم منين

انظركا من ير

قػػاؿ قػػػاؿ

اكالدكم فاف الولد يشب عليه ك عن ابيجعحر

التتتر عوا الحمقاء فاف اللبن يعدي ك اف الػلـ ينزع الي اللبن يعني الي الظئػر فػي
الرعونة ك الحمق ك عن علي
يػير الطباع ك عن ابيجعحر
قديعدي ك قاؿ ابوجعحر
جعحر بن محمد

تخيركا للر اع كما تخيركف للناػاح فػاف الر ػاع
استر

لولدؾ بلبن الحتاف ك اياؾ ك القباح فاف اللبن

لبن اليهودية ك النصرانية انب الي من كلػد الزنػا ك قػاؿ

ر اع اليهودية ك النصرانية خير من ر اع الناصبية بالجملة اف
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الر ػػاع يعػػدي ك يجعػػر الولػػد كالمر ػػعة سػػيرة ك صػػورة ك سػػجية ك طبيعػػة ك يػيػػر
صورته كما هو مشهود ك لذلك يدخر في اكالد المر عة ك كذلك االمػر فػي البػاطن
فمن ارتض بلبن االعداء ك استمد ممػا يمػدكف بػه ك جػاءق المػدد مػن بطػونهم فػتعلم
علومهم ك عمر باعمالهم تػير صورته البتة ك قد يرتض اكالد االعػداء بلػبن المػ منين
فيتعلموف من علوـ الولي ك يتالحوف بع

اعماله ك يتيركف ببع

سيرته فيتصوركف

بصورته ك صورة اكليائه ك يتطبعوف بطػبعهم فيعػدكف فػي الظػاهر مػنهم فػاذا رأيػتهم
تعجبك اجتامهم ك اف يقولوا تتم لقولهم كأنهم خشب متندة ،ك مػن النػاس مػن
يعجبك قوله في الحيوة الدنيا ك يشهد ا﵀ علي ما فػي قلبػه ك هػو الػد الخصػاـ ك قػاؿ
الصادؽ

في نديث ك منهم قوـ نصاب اليقدركف علي القدح فينا فيتعلموف بع

علومنا الصحيحة فيتوجهوف به عند شيعتنا ك ينتقصوف بنا عند نصابنا ثم يضيحوف اليػه
ا عافه ك ا عاؼ ا عافه من االكاذيب علينا التي نحن برءاء منها فيقبله المتتتلموف
من شيعتنا علي انه من علومنا فضل وا ك ا لوا ك هم ا ر علي شيعتنا مػن جػيش يزيػد
علي الحتين بن علي

ك اصػحابه فػانهم يتػلبونهم االركاح ك االمػواؿ ك ه ػ الء

علماؤ التوء الناصبوف المتشبهوف بانهم لنا موالوف ك العدائنا معادكف يدخلوف الشك
ك الشبهة علي عحاء شيعتنا فيضلونهم ك يمنعونهم عن قصد الحق المصيب الخبر.
بالجملة فه الء اخواف الر اعة من الطرفين فاذا ر

طحر من االعداء من لػبن

امك ك نشا عليه ك نبت فيه منه اللحػم ك الػدـ فهػو اخػوؾ مػن الر ػاعة ك انػت تراعػي
نرمة لبن امك فاف له نرمة ك تاثيرا البتة في الحيػوة الػدنيا فػي الػدعاء اف قومػا امنػوا
بالتنتهم ليحقنوا دماءهم فادركوا ما ام لوا ك انا امنػا بػك بالتػنتنا ك قلوبنػا لتعحػو عنػا
فادرؾ بنا ما ام لنا الدعاء ك هذق الر اعة هي اللطا ك الخلط المشار اليهما فػي االخبػار
ك في كلمات اصحابنا االبرار.
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فاالخواف ثلثة :اخ من ابيك ك امك ك لميرتض بلبن اعدائك فهو اخ الثقة
ك هو كنحتك ك ركنك ك هم اقر من الابريت االنمر ك اخ البيػك ك امػك كلانػه
ارتض بلبن عدكؾ فهو طيب الذات خبيث العمر كما ركاق زيػد النرسػي قػاؿ قلػت
لموالي موسي بن جعحر

يا ابػن بنػت رسػوؿا﵀ اف هيهنػا رجػاؿ مػن مػواليام

يشربوف الخمور ك يرتابوف الموبق من الذنب فيتوغ لنا افنقوؿ انهم فتػاؽ فجػار
فقاؿ ال يا زيد كا﵀ ما الحاسق الحاجر اال الناصب لنا نربا كلان قولوا م من الػنحس
خبيث الحعر طيب الركح كا﵀ لن يخرج كلينا من الدنيا اال ك ا﵀ ك رسوله ك نحن عنه
را وف ك ذلك اف ا﵀ يحشرق علي ما فيه من الذنوب مبيضا كجهه متػتورا عورتػه
امنة ركعته ك ادني ما يصحي به كلينا اف يريه ا﵀ رؤيا مهولة في منامه اك يلقاق ظلم من
دكلة الظالمين اك يشدد عليه عند الموت فياوف ذلك كحارة لذنبه فيخرج من الدنيا
بػيرذنب انتهي فه الء ك اف كانوا طيبوا الذات ك يجب كاليتهم من نيث الػذات اال
انه يجتنب عنهم لما عليهم من اللطا ك الخلط فيتنزق عنهم نتي يطهركا ثػم يواخػوف
ظاهرا ك اخ ليس البيك ك ال امك بػر هػو مػن اعػدائك اال انػه ارتضػ بلػبن امػك ك
يونتك بظاهرق ك نتن كصحه ك عمله فيصف ما انت تصف ك يعمر عملك ك له نق
اخوة البتة بقػدر مػا يظهػر لػك مػن االيمػاف ك التقػوي ك ه ػ الء خلقػوا الجػر انػس
الم منين ك قضاء نوائجهم ك بلوغهم مناهم بتببهم قاؿ موسي بن جعحػر
كر من يقوؿ بواليتنا م منا كلان جعلوا انتا للم منين ك قاؿ

لػيس

اما كا﵀ اف الم من

لقلير ك اف اهر الاحر لاثير اتدري لم ذاؾ فقاؿ صي ركا انتا للم منين يبثوف اليهم ما
في صدكرهم فيتػتريحوف الػي ذلػك ك يتػانوف اليػه انتهػي ك لػوال ذلػك لميهنػأ
لذيايماف عيش ك الستونش من جمي اهر الدنيا اال قليل مػنهم ك هػذا مجمػر امػر
االخوة ك اف شئت التحصير فراج كتابنا «ابوابالجناف».
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فص ::فيمن يليق باالخوة الحقيقية ك الظاهرة ك علماتهما اعلم اف ا﵀ سػبحانه
كاند اندي الذات ابدي ازلي مهيمن علي جمي ما سواق ك خلػق خلقػا فػي مراتػب
فما كاف من الخلق اقرب اليه فهو اشبه بصحته ك ما كاف ابعد فهو اقر شبها بها فما كاف
منه اقرب اليه ينبػي اف ياوف اكند ك اقرب الي الوندة ك لما كاف الخلػق البػد فيػه
من كثرة فاالقربوف منهم ينبػي اف ياونوا اشد ارتباطا ك اتصاال لياونػوا اقػرب الػي
االتحاد ك الوندة ك االبعدكف منهم ينبػي اف ياونوا اشد تحرقا ك تباينا ك تنافرا بعضها
من بع

فلجر ذلػك خلػق ا﵀ االنتػاف مػدنيي الطبػ يحتػاج بعضػهم الػي بعػ

اليقدركف افيعيشوا فػرادي اال اف يتمػدنوا ك يجتمعػوا فػي ماػاف ك يػرتبط بعضػهم
ك يتصر بعضهم ببع

ك ذلك لشدة قربهم الػي الوانػد الحػرد ك امػا الحيػواف

ببع

فهو اقر ناجة بعضه الي بع

ك النبات فهو اقر من ذاؾ ك اما الجماد فهو ابعدها مػن

المبدء فاأنه اليحتاج بعضه الي بع
بعضها الي بع

لخحاء سر الوندة فيه فانتػاج افػراد االنتػاف

لامالهم ك قربهم من المبدء فبعػد الحاجػة الػي االجتمػاع لػو كػاف

بناؤهم علي التعادي ك التباغ

ك التطػاكؿ ك التحاسػد ك التنػازع ك امثالهػا ألدي الػي

تحرقهم ك تنحر بعضهم من بع

فندبهم ا﵀ جرجلله علي التنة رسله الػي االخػوة

ك من عليهم في كتابه ك قاؿ ك اذكركا نعمة ا﵀ عليام اذ كنػتم اعػداء فػالف بػين
قلوبام فاصبحتم بنعمته اخوانا ك كنتم علي شحا نحرة من النار فانقػذكم منهػا ك
قاؿ انما الم منوف اخوة فاصلحوا بين اخويام ك كصف اهر الجنة فقاؿ اخوانا
علي سرر متقابلين ك خطب رسوؿا﵀

في متجد الخيف فقاؿ نضػر ا﵀ عبػدا

سم مقالتي فوعاها ك بل ػها من لم تبلػه يا ايها النػاس ليبلػع الشػاهد الػائػب فػرب
نامر فقه ليس بحقيه ك رب نامر فقه الي من هو افقه منه ثلث اليػر عليهن قلػب
امرء متلم اخلص العمر ﵀ ك النصيحة الئمة المتلمين ك اللزكـ لجمػاعتهم فػاف
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دعوت هم محيطة من كرائهم الم منوف اخوة تتاافا دماؤهم ك هم يد علي من سواهم
يتعي بذمتهم ادناهم انتهي فلجر قربهم من المبدء الواند يجب ارتباطهم ك اتصػالهم
ك اتحادهم نتي كأنهم يد كاندة ترتح اذا ارتحعت كلها ك تػنخح

اذا انخحضػت كلهػا

ك يجب اخوتهم اال اف مراتب االخوة ك االرتباط تختلف ك البد من الجمي .
منهػػػا االخوة العامة ك االرتباط العاـ بين جميػ المتػلمين نتػي ياونػوا يػدا
كاندة علي من سواهم من المشركين ك لهم الحقػوؽ العامػة مػن دفػ االذي ك انقػاذ
الػريق ك انجاء الحريق ك دف شر االعداء ك التلـ ك الالـ ك المعاملت ك التصادؽ
ك الترافق ك امثالها من الحقوؽ العامة التي التورث عترا ك النرجا ك انما ت دي عنػد
ما تنوب ك ذلػك كاجػب بػين جميػ افػراد المػ منين فاسػقهم ك عػادلهم جػاهلهم ك
عالمهم راغبهم ك زاهدهم عبدهم ك نرهم صػيرهم ك كبيرهم بل تحاكت في ذلػك
ك اداؤهم هذق الحقوؽ دلير تونيدهم ك كونهم دايرين نوؿ مركز كاند ك من طينة
كاندة ك دلير اجتماعهم في الجنة ك في مقاـ القرب ك اال الياػادكف يجتمعػوف فػي
مقاـ كاند نعوذ با﵀.
ك منهػػػا االخوة الخاصة مػ المػ منين المتصػحين بصػحات نتػنة المتخلقػين
باخلؽ زكية المتأدبين باداب معركفة فحي هذق الدرجة البد ك اف يجتنػب االنتػاف
من اناس ك يعاشر اناسا م اف من يجتنبه من اخوانه العامة الذين لهم نقوؽ عامػة اذا
نابت ك ذلك اف االنتاف خلق خلقا صالحا للتأدب باداب نتنة ك االتصػاؼ بصػحات
رذيلة في جمي مراتبه كما اف اليد صالحة الف تقنت بها ك تتصدؽ ك الف تلطػم كجػه
يتيم ك تتلب ماؿ ارملة فمنهم من اكتتب صػحة نتػنة نتػي صػارت فيػه بالحعػر ك
قوية ك منهم من اكتتػب صػحة رذيلػة نتػي صػارت فيػه بالحعػر ك قويػة فالمشػتعر
بالصحة الحتنة الاامر فيها ي ثر فػيمن هػي فيػه بػالقوة ك هػو صػال الف تصػير فيػه
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بالحعر فاذا قارنه القابر انحعر من مقارنته ك خرج تلك الصحة من كمونه الي البػركز
ك صارت فيه ايضا بالحعر ك كذا المشتعر بالصحة الرديػة اذا قارنػه القابػر اث ػر فيػه ك
اخرج من كمونه الي البركز نحو صحته ك ذلك مشهود مجرب الشك فيػه ك ال ريػب
يعتريه ك لذا ركي المرء علي دين خليله ك اخوؾ دينك فانتط لدينك ما استطعت ك
المرء م من انب فلجر ذلك اليجوز للنتاف اف يجالس كر اند ك لػو كػاف مػن
المتلمين ك يقارف كر اند ك يواخي ك يػلزـ كػر انػد فلبػد ك اف يتخيػر لصػحبته
الدائم الذين اتصحوا بالصحات الحتنة ك تخلقوا باخلؽ زكية ك تػادبوا بػاداب الهيػة
نتي ينتح من صحبتهم ك يخرج من كمونه الي البركز نحو صػحاتهم ك يجتنػب عػن
جماعة كانوا علي خلؼ ذلك نزاهة ك انتياطا علي نحته نتي اليتصف بصحاتهم ك
اليتخلق باخلقهم فحي االخواف العامػة يلحػظ االسػلـ فػي مقابػر الشػرؾ فيراعػي
نحظ االسلـ ك نرمته ك اما في االخواف الخاصة فيلحظ فيهم نرمػة تلػك الصػحات
الحتنة ك ي دي نقوقها ك ه الء ايضا كثيركف ك اليمان اداء اكثر الحقوؽ المأثورة
في االخواف االخصين بالنتبة اليهم االتري اف من نقوؽ االخواف االيثار ك المواساة
ك ترؾ الهجر فوؽ ثلثة اياـ فايف يمان اداء امثاؿ هذق الحقػوؽ بالنتػبة الػيهم نعػم
لهم نقوؽ ازيد من نقوؽ العامة كما يأتي.
ك منهػػػا االخوة الخصػا ك هػي للخصػين مػن المػ منين ك هػم الػذين اتصػحوا
باغلب الصحات الحتنة ك تركوا اغلب الصحات الردية بر الخير منهم مأموؿ ك الشػر
منهم مأموف ك هم الركح ك النحس ك افضر من الركح ك النحس ك اكلػي بجميػ مالػك
منك علي ما يأتي ك الي هذين اشار اميرالم منين

نػين قػاـ اليػه رجػر مػن اهػر

البصرة فقاؿ يا اميرالم منين اخبرنا عن االخواف فقاؿ االخواف صنحاف اخواف الثقة ك
اخواف المااشرة فاما اخواف الثقة فهم الاف ك الجناح ك االهر ك الماؿ فػاذا كنػت
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من اخيك علي ند الثقة فابذؿ له مالك ك بدنك ك صاؼ من صافاق ك عاد من عاداق ك
اكتم سرق ك ع يبه ك اظهر منه الحتن ك اعلػم ايهػا التػائر انهػم اقػر مػن الابريػت
االنمر ك اما اخواف المااشرة فانك تصيب لػذتك مػنهم فلتقطعػن ذلػك مػنهم ك
التطلبن من كراء ذلك من ميرهم ك ابذؿ لهم ما بػذلوا لػك مػن طلقػة الوجػه ك
نلكة اللتاف انتهي فالخواص هم اخواف المااشرة الذين اذا لقػوؾ سػررت بهػم ك
سركا بك ك فيهم بع

الصحات الحتػنة الػذي خصػهم بػاالخوة دكف غيػرهم ك امػا

االخصوف فهم اخواف المصادقة ك اخواف الثقة ك هم الااملوف فػي الصػحات الحتػنة
كما يأتي ك عن الر ا

االخ الذي يجب له هذق الحقوؽ الذي ال فرؽ بينك ك بينه

في جملة الدين ك تحصيله ثم ما ي جب لػه مػن الحقػوؽ علػي نتػب قػرب مػا بػين
االخواف ك بعدق بحتب ذلك الخبر ك منه يعلم اف االخ الػذي يجػب مراعػاة نقوقػه
كما يأتي هو تربك فػي الػدين المتػاكي معػك فػي العلػم ك العمػر ك امػا الػذي هػو
ا ػػعف منػػك فهػػو بمنزلػػة كلػػدؾ ك الػػذي هػػو اقػػوي منػػك بمنزلػػة ابيػػك كمػػا قػػاؿ
الر ا

االخ الابير بمنزلة االب ك قاؿ معلػم الخيػر ك الػدين يقػوـ مقػاـ االب ك

يجب له مثر الذي يجب له ك ي يد اف االخ هو المتاكي ما يأتي فػي نػديث ابػاف ك
قدكاف في الطواؼ ك طلبه رجر ك راق الصادؽ

فقاؿ هو علي مثر مػا انػت عليػه

قاؿ نعم قاؿ فاذهب اليه الخبر فاخواف المااشرة هم االصػركف ك اخػواف الثقػة هػم
المتاككف للم من المح

ك البد ك اف نذكر علمة كر كاند من النوعين.

اما علمات اخواف المااشرة يعني الذين ينبػي اف تواخيهم فهي علي مػا جمعنػا
من االخبار في بادي النظر اربعوف خصلة البد من اف تاوف فيمن تواخيه ك تعاشرق:
االكلي :اف اليصف ا﵀ بما اليليق فقد قاؿ ابوالحتن
عند فلف فقاؿ انه خالي فقاؿ ابوالحتن

لرجر ما لي رأيتػك

انه يقوؿ في ا﵀ قوال عظيما يصػف ا﵀
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ك اليوصف فاما جلتت معه ك تركتنا ك اما جلتت معنا ك تركته فقاؿ هو يقوؿ ما شاء
اي شيء عل ي منه اذا لماقر ما يقوؿ فقاؿ ابوالحتن

اماتخاؼ افتنػزؿ بػه نقمػة

فتصيبام جميعا.
الثانيػػػة ك الثالثػػػة ك الرابعػػػة :اف الياػػػوف جانػػػدا للحػػػق ك مناػػػرا لحضػػػائر
ك الهداة فقد قاؿ الصادؽ

اؿمحمد

في تحتير قوله تعالي ك قد نزؿ عليام

في الاتاب اف اذا سمعتم ايات ا﵀ ياحر بها ك يتػتهزأ بهػا انيػة انمػا عنػي بهػذا
الرجر الذ ي يجحد الحق ك ياذب به ك يق في االئمة فقػم مػن عنػدق ك التقاعػدق
كائنا من كاف ك قاؿ ابوعبدا﵀
مجلتا ينتق

مػن كػاف يػ من بػا﵀ ك اليػوـ انخػر فليجلػس

فيه اماـ اك يعاب فيه م من.

الخامتة ك التادسة ك التابعة ك الثامنة :اف الياػوف محتيػا بػيػر مػا انػزؿ ا﵀ اك
راغبا عن ذكر اؿمحمد
ناصبا لمواليهم

الي ذكر اعدائهم اك صػادا عػن اؿمحمػد

فقد قاؿ ابوعبدا﵀

بباطلػه اك

ثلثة مجالس يمقتهػا ا﵀ ك يرسػر نقمتػه

علي اهلها فلتقاعدكهم ك التجالتوهم مجلتا فيه من يصف لتانه كذبا في فتياق ك
مجلتا ذكر اعدائنا فيه جديد ك ذكرنا فيه رث ك مجلتا فيه من يصد عنا ك انت تعلم
كقاؿ

اذا ابتليت باهر النصب ك مجالتتهم فان كأنك علي الرصف نتي تقوـ

فاف ا﵀ يمقتهم ك يلعنهم ك قد علمت انه

قاؿ ليس الناصب مػن نصػب لنػا اهػر

البيت النك لنتجد رجل يقوؿ اني ابػ

محمدا ك اؿ محمػد ك انمػا الناصػب مػن

نصب لام ك هو يعلم انام تتولونا ك انام من شيعتنا.
التاسػػػعة ك العاشػػػرة :اف الياػػػوف مػػػن اهػػػر البػػػدع ك الريػػػب فقػػػد قػػػاؿ
ابوعبدا﵀

التصحبوا اهر البدع ك التجالتوهم فتصيركا عند النػاس كوانػد

منهم قاؿ رسوؿا﵀

المرء علي ديػن خليلػه ك قرينػه ك قػاؿ رسػوؿا﵀
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اذا

رأيتم اهر الريب ك البدع بعدي فاظهركا البراءة منهم ك اكثركا من سبهم ك القوؿ
فيهم ك بػاهتوهم كيليطمعػوا فػي الحتػاد ك فػي االسػلـ ك يحػذركهم النػاس ك
اليتعلموف من بدعهم.
الحاديةعشرة :اف الياوف من اهر الريبة ك التهمة فقد قػاؿ اميرالمػ منين
من كاف ي من با﵀ ك اليوـ انخر فليقومن مااف ريبة ك قاؿ علي

اياؾ ك مواطن

التهمة ك المجلس المظنوف به التوء.
الثانيةعشرة ك الثالثةعشرة ك الرابعةعشرة :اف الياوف تاركا للجماعػة ك اتيػاف
المتاجد من غير عذر ك غيرنافظ لمواقيت الصػلوات ك تاركػا للبػر بػاالخواف فقػد
نهػػي اميرالمػ منين

عػػن م اكلػػة التػاركين لمتػػاجد المتػػلمين ك مشػػاكرتهم ك

مناكحتهم فقد قاؿ اف قوما اليحضػركف الصػلوة معنػا فػي متػاجدنا فلي اكلونػا ك
اليشاربونا ك اليشاكركنا ك اليأخذكا من فيئنا شيئا اك يحضركا معنا صلوتنا جماعة ك
اني الكشك اف امر لهم بنار ك تشػعر فػي دكرهػم فانرقهػا علػيهم اك ينتهػوف قػاؿ
الصادؽ

فامتن المتلموف من م اكلتهم ك مشاربتهم ك مناكحتهم نتي يحضركا

الجماعة م المتلمين ك قاؿ ابوعبدا﵀

اختبركا اخوانام بخصػلتين فػاف كانتػا

فيهم ك اال فاعزب ثم اعزب ثم اعزب محافظة علي الصػلوات فػي مواقيتهػا ك البػر
باالخواف في العتر ك اليتر.
الخامتةعشرة :اف الياوف من التنتح بدينه ك ال دنياق فقد قػاؿ النبػي

مػن

التنتح بدينه ك ال دنياق فل خير لك في مجالتته.
التادسةعشرة ك التػابعة عشػرة ك الثامنةعشػرة ك التاسعةعشػرة :اف الياػوف
فاجرا ك ال انمق ك ال كذابا ك ال ماجنػا فقػد قػاؿ ابوعبػدا﵀
يواخ ي الحاجر ك ال االنمق ك ال الاذاب ك قاؿ علي
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الينبػػي للمتػلم اف

ينبػػي للمتػلم اف يجتنػب

م اخاة ثلثة الماجن ك االنمق ك الاذاب اما المػاجن فيػزين لػك فعلػه ك يحػب اف
تاوف مثله ك اليعينك علي امر دينك ك معادؾ ك مقاربته جحػاء ك قتػوة ك مدخلػه ك
مخرجه عليك عار ك اما االنمق فانه اليشير عليك بخير ك اليرجي لصرؼ التػوء
عنك ك لو اجهد نحته ك ربما اراد منحعتك فضرؾ فموته خير من نيوتػه ك سػاوته
خير من نطقه ك بعدق خير من قربػه ك امػا الاػذاب فانػه اليهنػأؾ معػه عػيش ينقػر
نديثك ك ينقر اليك الحديث كلما افني اندكثة مط هػا بػاخري نتػي انػه يحػدث
بالصدؽ فمايصدؽ ك يػري ب ين الناس بالعداكة فينبت التخائم في الصدكر فاتقوا
ا﵀ ك انظركا النحتام.
العشركف ك الحادية ك العشركف :اف الياوف بخيل ك ال قاط الرنم فقػد قػاؿ علػي
بن الحتين

في نديث يا بني انظر خمتة فلتصانبهم ك التحادثهم ك التػرافقهم

اياؾ ك مصانبة الاذاب فانه بمنزلة التراب يقرب لك البعيد ك يباعػد لػك القريػب ك
اياؾ ك مصانبة الحاسق فانه بايعك باكلة اك اقر من ذلػك ك ايػاؾ ك مصػانبة البخيػر فانػه
يخذلك في ماله انوج ما تاوف اليه ك اياؾ ك مصانبة االنمق فانه يريد اف ينحعك فيضرؾ
ك اياؾ ك مصانبة القاط لرنمه فاني كجدته ملعونا في كتاب ا﵀ في ثلثة موا .
الثانية ك العشركف ك الثالثة ك العشركف :اف الياػوف عبػدا ك ال مػن التػحلة فقػد
قاؿ الصادؽ

التتتشر العبيد ك التحلة في امرؾ فانػك اف ائتمنػتهم خػانوؾ ك اف

ندثوؾ كذبوؾ ك اف نابت خذلوؾ ك اف كعدكؾ موعدا لميصدقوؾ انتهي ك مػن
هذق صحاته اليليق باالخوة كما يظهر من ساير االخبار.
الرابعة ك العشركف ك الخامتة ك العشركف ك التادسة ك العشركف ك التابعة ك العشركف:
اف الياوف جبانا ك ال من االنذاؿ ك ال من االغنياء ك ال من النتاء فقد قاؿ البػاقر
ك التواخ اربعة االنمق ك البخير ك الجباف ك الاػذاب ك قػاؿ النبػي
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التقػارف

ثلػث مجالتػتهم

تميت القلب الجلوس م االنذاؿ ك الحديث م النتاء ك الجلوس مػ االغنيػاء انتهػي
كالذين مجالتتهم تميت القلب بعدهم خير من قربهم ك اليليقوف باالخوة بالبداهة.
الثامنة ك العشركف ك التاسعة ك العشركف ك الثلثوف ك الحادية ك الثلثوف ك الثانية ك الثلثػوف:
اف الياوف مجذكما ك ال ابػرص ك ال مجنونػا ك ال كلػد الزنػا ك ال االعرابػي فقػد نهػي
النبي

عن اقترابهم علي كر ناؿ.
الثالثة ك الثلثوف :اف الياوف غاشا فقد قاؿ ابوجعحر

اتب من يبايػك ك هػو

لك ناص ك التتب من يضحاك ك هو غاش ك ستردكف الي ا﵀ جميعا فتعلموف.
الرابعة ك الثلثوف :اف الياوف من االشرار فقد قاؿ اميرالم منين

انظػركا

من تحادثوف فانه ليس من اند ينزؿ به الموت اال مثر له اصحابه الي ا﵀ اف كانوا
خيارا فخيارا ك اف كانوا شرارا فشرارا ك ليس اند يموت اال تمثلت له عند موتػه
كقاؿ ابوالحتػن

قاؿ عيتي

اف صانب الش ر يعدي ك قرين التػوء يػردي

فانظر من تقارف.
الخامتة ك الثلثوف :اف الياوف محدثا ال عهد لػه ك ال امػاف ك ال ذمػة ك ال ميثػاؽ
فقد قاؿ ابوعبدا﵀

عليك بالتلد ك اياؾ ك كر محدث ال عهد له ك ال اماف ك ال ذمة

ك ال ميثاؽ ك كن علي نذر من اكثق الناس عندؾ انتهػي ك المػراد مػن اكثػق النػاس
اكثق اخواف المااشرة فاف امر اخواف الثقة اعظم من ذلك.
التادسة ك الثلثوف ك التابعة ك الثلثوف ك الثامنة ك الثلثوف ك التاسعة ك الثلثوف ك االربعػوف:
اف الياوف شػارب الخمػر ك ال صػانب الشػطرنج ك النػرد ك البػربط ك الطنبػور ك ال
مخنثا ك ال شاعرا يقذؼ المحصنات ك ال عامل للتماثيػر فانػا نهينػا مػن ائمتنػا

اف

نتلم علي ه الء فضل عن اقترابهم ك اخوتهم فهذق اربعوف خصلة يجػب اف ياػوف
من تواخيه منزها عنها التعدي اليك خصاله اك تتلوث به فاف امر االخوة مندكب اليػه
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للتعاكف علي البر ك التقوي ال االثم ك العدكاف ك من كاف فيػه صػحات رديػة بالحعػر ك
كاف له ملاػة فيهػا تػ ثر فيػك ك ترديػك اال اف تاػوف اقػوي منػه فػي الخيػر ك تريػد
اصلنه ك هو فػوؽ امػر االخػوة ك انمػا هػو كمعاشػرة االنبيػاء مػ الرعيػة الصػلح
نحوسهم ك هدايتهم ك اليتضرركف ك اما عحاء النحوس فانما هم يتضرركف من قرين
التوء فانظر من تواخي ك تجالس ك تلزـ ك تواظب علي لقائه فػاف كػاف لػيس خيػر
لك منه في دينك ك دنياؾ فذرق في االخواف العامة ك اد نقه اذا دهم االسلـ داهية اك
ناب له من نيث االسلـ نائبة فاد نقػه كمػا يػاتي ك امػا المرافقػة ك المواظبػة علػي
المعاشرة ك التزاكر ك المراكدة فل ك ابيك فانه ار.
ك اما علئم اخواف الثقة فاعلم اف اخ الثقة من تثق به فػي جميػ امػورق مطلقػا ك
التتقيه علي دينك ك نحتك ك مالك ك اهلك ك كلدؾ ك ظػاهرؾ ك باطنػك ك جميػ مػا
يػػوؿ اليك فعند ذلك ياوف كنحتك التي بين جنبيك ك التخػاؼ بائقتػه علػي شػيء
منك ابدا ك تتتأمنه فهو الم من فػاف المػ من مػن ائتمنػه الم منػوف علػي انحتػهم ك
اموالهم كما قاؿ رسوؿا﵀

الم من من ائتمنه الم منوف علي اموالهم ك امورهم

ك المتلم من سلم المتلموف عن لتانه ك يدق ك المهاجر من هجر التيئات ك ترؾ ما
نرـ ا﵀ انتهي ك من ائتمنه الم منوف علي امورهم مطلقا هػو الػذي يعمػر بحػراي
ا﵀ ك يهجر محارـ ا﵀ ك من كاف كذلك ثبػت فيػه ركح االيمػاف ك مػن اقػتحم اكديػة
المحرمات خرج ركح االيماف منه ك ليس بم من ك لذا قاؿ ا﵀ سبحانه افمن كػاف
م منػػا كم ػن كػػاف فاسػػقا فلميثبػػت االيمػػاف للحاسػػق ك خصػػه بالعػػادلين ك قػػاؿ
ابوعبدا﵀

من زني خرج من اال يماف ك من شرب الخمر خرج من االيماف ك من

افطر يوما من شهر رمضاف متعمدا خرج من االيماف ك قير البيالحتن

الاباير

تخرج من االيماف قاؿ نعم ك ما دكف الاباير الي غيػر ذلػك مػن االخبػار فمػن لػيس
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بم من ك هو فاسق الياوف اخا ثقة ك التثق به علي نحتك ك مالك لمااف فتقه ك مػن
اليبالي بػالرب اليبػالي بالعبػد ك مػن اليراعػي ميثػاؽ الػرب اليراعػي ميثػاؽ العبػد
فلياوف اخا ثقة اال اف ياوف عادال م منا متقيػا ك قػد قػدمنا لػك علمػات المػ منين
فراجػ ك المػ من اعػػز مػػن الابريػػت االنمػػر ثػػم تختلػػف درجػػاتهم علػػي نتػػب
اختلؼ درجات االيماف كما سمعت من اف سلماف في الدرجة العاشرة ك ابوذر مػ
ما هو عليه في الدرجة التاسعة ك المقداد م ما هو عليه في الدرجة الثامنػة ك ذلػك اف
لليماف درجات ك مراتب ك لار درجة علي نتب سبقه الي االيمػاف ك نحػوذق فػي
العلم ك اخلصه في العمر المتتم ما ركاق في الاافي عن ابيعمػرك الزبيػري عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قلت له اف االيماف درجات ك منازؿ يتحا ر الم منوف فيهػا عنػد

ا﵀ قاؿ نعم قلت صحه لي رنمك ا﵀ نتي افهمه قاؿ اف ا﵀ سبق بين الم منين كمػا
يتبق بين الخير يوـ الرهاف ثم فضلهم علي درجاتهم فػي التػبق اليػه فجعػر كػر
امر منهم علي درجة سبقه الينقصه فيها مػن نقػه ك اليتقػدـ متػبوؽ سػابقا ك ال
محضوؿ فا ل تحا ر بذلك اكائر هذق االمة ك اكاخرها ك لو لمياػن للتػابق الػي
االيماف فضر علي المتبوؽ اذا للحق اخػر هػذق االمػة اكلهػا نعػم ك لتقػدموهم اذا
لم يان لمن سبق الي االيماف الحضر علي من ابطأ عنه كلان بدرجات االيماف قدـ
ا﵀ التابقين ك باالبطاء عن االيمػاف اخػ ر ا﵀ المقصػرين النػا نجػد مػن المػ منين
انخرين من هو اكثر عمل من االكلين ك اكثر صلوة ك صوما ك نجا ك زكوة ك جهادا
ك انحاقا ك لو لميان سوابق يحضر بها الم منوف بعضهم بعضا عند ا﵀ لااف انخركف
باثرة العمر متقدمين علي االكلين كلان ابي ا﵀ عزكجر اف يدرؾ اخر درجػات
االيماف اكلها ك يقدـ فيها من اخ ر ا﵀ اك ي خر فيها من قػدـ ا﵀ قلػت اخبرنػي عمػا
ندب ا﵀ عزكجر الم منين اليه من االسػتباؽ الػي االيمػاف فقػاؿ قػوؿ ا﵀ عزكجػر
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سابقوا الي مػحرة من ربام ك جنة عر ها كعرض التماء ك االرض اعدت للذين
امنوا با﵀ ك رسله ك قاؿ التابقوف التابقوف اكلئك المقربوف ك قاؿ التابقوف
االكلوف من المهاجرين ك االنصار ك الذين اتبعوهم بانتاف ر ي ا﵀ عنهم ك ر وا
عنه فبدأ بالمهاجرين االكلين علي درجة سبقهم ثم ثني باالنصار ثم ثلث بالتابعين
لهم بانتاف فو

كر قوـ علي قدر درجاتهم ك منازلهم عندق ثم ذكر ما فضر ا﵀

عزكجر به اكلياءق بعضهم علي بع
علي بع

منهم من كلم ا﵀ ك رف بعضهم فوؽ بعػ

كقاؿ ك لقد فضلنا بع
بع

فقاؿ عزكجر تلػك الرسػر فضػلنا بعضػهم

النبيين علي بع

درجػات الػي اخػر انيػة

ك قاؿ انظر كيف فضلنا بعضهم علي

ك لآلخرة اكبر درجات ك اكبر تحضيل ك قاؿ هم درجات عند ا﵀ ك قاؿ

ك ي ت كر ذي فضر فضله ك قاؿ الذين امنوا ك هاجركا ك جاهدكا فػي سػبير
ا﵀ باموالهم ك انحتهم اعظم درجة عند ا﵀ ك قاؿ ك فضر ا﵀ المجاهدين علػي
القاعدين اجرا عظيما درجات منه ك مػحرة ك رنمة ك قاؿ اليتتوي مػنام مػن
انحق من قبر الحت ك قاتر اكلئك اعظم درجة من الذين انحقػوا مػن بعػد ك قػاتلوا
كقاؿ يرف ا﵀ الذين امنوا منام ك الذين اكتوا العلم درجات ك قاؿ ذلك بانهم
اليصيبهم ظمأ ك ال نصب ك ال مخمصة في سبير ا ﵀ ك اليطأكف موطأ يػيظ الاحار ك
الينالوف من عدك نيل اال كتب لهم به عمر صال

ك قاؿ ك ما تقػدموا النحتػام

من خير تجدكق عند ا﵀ ك قاؿ فمن يعمر مثقاؿ ذرة خيرا يرق ك من يعمر مثقاؿ
ذرة شرا يرق فهذا ذكر درجات االيماف ك منازله عند ا﵀ عزكجر ك عن عبدالعزيز
القراطيتي قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

يا عبدالعزيز اف االيماف عشػر درجػات بمنزلػة

التلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة فليقولن صانب االثنين لصانب الوانػد لتػت
علي شي ء نتي ينتهي الي العاشرة فلتتقط من هو دكنك فيتقطك من هو فوقك ك
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اذا رأيت من هو اسحر منك بدرجة فارفعه ا ليك برفق ك التحملن عليػه مػا اليطيػق
فتاترق فاف من كتر م منا فعليه جبرق.
بالجملة درجات االيماف مختلحة ك لار من الم منين مقػاـ ك نػق يجػب مراعاتػه
كما ياتي اف شاء ا﵀ ك قد مر علمات الم منين فاذا رأيت الم منين فاعلم انهم كػالنحس
اك اقرب اليك منها ك ركي عن ابيعبدا﵀

التاوف الصداقة اال بحدكدها من كانت

فيه هذق الحدكد اك شيء منها فانتبه الي الصداقة ك من لميان فيه شيء منها فلتنتػبه
الي شيء من الصداقة فاكله اف ياوف سريرته ك علنيته لػك كانػدة ك الثانيػة اف يػري
زينك زينه ك شينك شينه ك الثالثة اف اليػيرق عليك كالية ك الماؿ ك الرابعة اف اليمنعػك
شيئا تناله مقدرته ك الخامتة ك هي تجم هذق الخصاؿ اف اليتلمك عند النابات.
فص ::اعلم اف كر موجود مقت

لاونه هو هو ك اليقتضي اف ياوف غيػر نحتػه

فبذلك االقتضاء يحب نحته ك الي ثر علي نحته شيئا ك الجػر ذلػك يحػب كػر شػيء
يبقيه اك يقويه ك يبػ

كر شيء يحنيه اك يضعحه ك اليبقيه ك اليقويه اال ما هو من جنته

ك اليحنيه ك اليضعحه اال ما هو دق ك لػذلك قيػر االشػياء تتقػوي بانػدادها ك تتضػعف
با دادها ك هر يمان اف يحب االنتاف شيئا اكثر من نحته قيػر ال نتػي انػه لػو فػدي
نحته الند فانما يحػديها الجػر الوصػوؿ الػي الحيػوة االبديػة ك الػدرجات الرفيعػة ك
امثالها ك البد ك اف يراعي نحته في كر ما يحب ك قير نعم ك هو الحق فاف الػير اف كػاف
اصر كجودق ك م ثرق ك اكلي به منه يمان اف يحنػي نحتػه لػه ك يػ ثرق علػي كجػودق ك
لانه مقاـ عاؿ ك ليس مناؿ كر اند فعلي اي ناؿ كر اند يحب من هو من جنته فاف
قربه ك االتصاؿ به يمدق ك يقويه ك يتنحر من كر مػا هػو مػن ػدق النػه يضػعحه ك ربمػا
يحنيه فاذا المحبة دلير التجانس فاف كاف االنتاف محبا الكلياء ا﵀ ياوف هو مػن اكليػاء
ا﵀ المحالة ك اف كاف محبا العداء ا﵀ ياوف من اعداء ا﵀ المحالة فاذا كاف مػن اكليػاء
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ا﵀ ياوف نيزق نيزهم ك سيلحق بهم ك يصػعد الػيهم ك اذا كػاف مػن اعػداء ا﵀ ياػوف
نيزق نيزهم ك سيلحق بهم ك ينزؿ الػيهم نعػوذ بػا﵀ فاحػي بالحػب ك الػبػ

علمػة

للتجية ك اصر الطينة فطوبي لمن كاف محبػا لمحمػد ك اؿمحمػد ك اكليػائهم ك مبػضػا
العػػدائهم ك ب سػػا ك سػػحقا لمػػن كػػاف مبػضػػا لمحمػػد ك اؿمحمػػد ك اكليػػائهم ك محبػػا
العدائهم ك من البين اف قلة المحبة لوجود بع
مجانتا في بع

التنافي ك التنافر فاذا كػاف انػد النػد

الجهػات مضػادا فػي بعضػها يحبػه بقػدر المجانتػة ك يبػضػه بقػدر

المنافرة فاف ذلك الػير مقويه من جهة ك مضعحه من جهػة فقلػة الحػب نؿمحمػد
مػػن جهػػة كجػػود المنػػافرة مػػن مجػػالس الشػػيا عػػن جػػابربن يزيػػد الجعحػػي عػػن
ابيجعحر

جم بنيه فاكصاهم ثم قاؿ يػا بنػي اف

قاؿ لما انتضر اميرالم منين

القلوب جنود مجندة تتلنظ بالمودة ك تتناجي بها ك كذلك هي البػ

فاذا انببػتم

الرجر من غير خير سبق منه اليام فارجوق ك اذا ابػضتم الرجر من غير سوء سبق منه
اليام فانذركق انتهي ك من البين اف العبد كلما كاف اخل

في تونيد ا﵀ فػي الػذات

ك الصحات ك االفعاؿ ك العبادات ك اكثر اعتداال ياوف انتب بهم ك كلما كاف فيه بعػ
الشوب ك الشرؾ ك االنحراؼ فبقدر شركه ك انحرافه يباين محمدا ك اؿمحمػد فبقػدر
تلك المباينة يقر نبه لهم فاشتداد نبهم دلير قوة االيماف ك عحه دلير عحه ك كلمػا
كانت التيئات ك المعاصػي ك قبػاي االعمػاؿ اكثػر يقػر نبػه نؿمحمػد
كانت اقر ياثر نبه لهم فعن ابيعبدا﵀

ك كلمػا

انظر قلبك فاف انار صػانبك فػاعلم اف

اندکما قد اندث انتهي ك معلوـ انك اف انار قلبك اؿمحمد

فاالنداث منػك ك

دلير انك قد عصيت ك بذلك قلت المناسبة بينػك ك بيػنهم ك كلمػا ازددت نبػا فػاعلم
انك قد اندثت طاعػة تقربػت بهػا الػي ا﵀ اك عحػي ا﵀ عنػك ك تػاب عليػك بحضػله ك
قربك منه ك عن ابيعبيدة الحذاء عن ابيعبدا﵀
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قاؿ مػن انػب ﵀ ك ابػػ

﵀ك

اعطي ﵀ فهو ممن كمر ايمانه ك عن فضير بن يتػار قػاؿ سػألت اباعبػدا﵀
الحب ك البػ

امن االيماف هو فقاؿ ك هر االيماف اال الحب ك البػ

عػن

ثم تل هذق انية

نبب اليام االيماف ك زينه في قلوبام ك كرق الػيام الاحػر ك الحتػوؽ ك العصػياف
اكلئك هم الراشدكف ك عن عمرك بن مدرؾ الطػائي عػن ابيعبػدا﵀
رسوؿا﵀

قػاؿ قػػاؿ

الصحابه اي عري االيماف اكثق فقالوا ا﵀ ك رسوله اعلم ك قاؿ بعضهم

الصلوة ك قاؿ بعضهم الزكوة ك قاؿ بعضهم الصياـ ك قاؿ بعضهم الحج ك العمرة ك قاؿ
بعضهم الجهاد فقاؿ رسوؿا﵀
االيماف الحب في ا﵀ ك البػ
داكد بن فرقد عن ابيعبدا﵀
من يبػ

ك عن نح

لار ما قلتم فضر ك لػيس بػه كلاػن اكثػق عػري
في ا﵀ ك توالي اكلياء ا﵀ ك التبري من اعداء ا﵀ ك عن
ثلث من علمات الم من علمه با﵀ ك مػن يحػب ك

بػن البختػري عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ اف الرجػر ليحػبام ك

مايعرؼ ما انتم عليه فيدخله ا﵀ الجنة بحبام ك اف الرجر ليبػضام ك مايعرؼ ما انتم
عليه فيدخله ا﵀ ببػضام النار ك عن جابر الجعحػي عػن ابيجعحػر

قػاؿ اذا اردت

افتعلم اف فيك خيرا فانظر الي قلبك فػاف كػاف يحػب اهػر طاعػة ا﵀ ك يػبػ
معصيته فحيك خ ير ك ا﵀ يحبك ك اف كاف يبػ

اهػر

اهر طاعة ا﵀ ك يحب اهػر معصػيته

فليس فيك خير ك ا﵀ يبػضك ك المرء م من انب ك في العوالم عن ابيعبيدة الحذاء
قاؿ دخلت علي ابيجعحر

فقلت بابي انت ربما خل بػي الشػيطاف فخبثػت نحتػي

ثم ذكرت نبي اياكم ك انقطاعي اليام فطابت نحتي فقاؿ يا زياد كيحك ك مػا الػدين
اال الحب االتري الي قوؿ ا﵀ تعالي اف كنتم تحبوف ا﵀ فػاتبعوني يحبػبام ا﵀ ك
عن بريد بن معوية العجلي عن ابيجعحر

كا﵀ لو انبنا نجر نشرق ا﵀ معنا ك هر

الدين اال الحب انتهي.
ك اعلم انه قد يمان اف يحب رجر رجل لظن نتن منه فيه فيظنه اهر طاعة ا﵀
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فيحبه اك يبػ

رجل لتوء ظن منه فيه فيظنه اهر معصية ا﵀ فيبػضه ك ذلػك الجػر مػا

يراق فيه فهو محب مرئيه ك مبػ

مرئيه ك اف كػاف المحػر علػي خػلؼ المرئػي فػاف

ذلك اليضرق فانه ظن محبوبه فيه فحبه ك رأي مبػو ه فيه فبػضه ك ياشف عػن ذلػك
ما ركاق في الاافي عن الحتين بن اباف عمن ذكرق عن ابيجعحر

قاؿ لػو اف رجػل

انب رجل ﵀ الثابه ا﵀ علي نبه اياق ك اف كاف المحبوب في علم ا﵀ من اهر النار ك
لو اف رجل ابػ

رجل ﵀ الثابه ا﵀ علي بػضه اياق ك اف كاف المبػ

في علم ا﵀ من

اهر الجنة انتهي.
فاذا عرفت ذلك فاعلم انه اليمان اف يحب رجر رجل بالذات ك اليحب ذلػك
المحبوب محبه الف كر كاند منهما من جنس صػانبه ك البػد ك اف يحػب كػر كانػد
منهما صانبه نتي انه ربما يمان اف يعرؼ بذلك مقػدار محبػة صػانبه لػه نتػي انػه
يمان اف يحلف االنتاف علي ذلك كلان اذا كاف اندهما يحب صانبه لشيء خػارج
من ذاته كماؿ اك جماؿ اك علم اك شػيء اخػر يماػن اف اليحػب صػانبه ايػاق فلعبػرة
بذلك الحب ك يزكؿ بزكاؿ الباعث ك اما اذا كاف الحب للذات ك بالذات فػذلك ثابػت
بثبوت الذات اليزكؿ ك ياشف عنه ما ركاق بشػير الاناسػي عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ

قدياوف نب في ا﵀ ك رسوله ك نب في الدنيا فما كاف في ا﵀ ك رسوله فثوابه علي
ا﵀ ك ما كاف في الدنيا فليس بشيء ك في العػوالم بتػندق عػن علػي بػن الحتػين
قصيرة من طويلة من انبنا ال لدنيا يصيبها منا ك عادي عدكنا ال لشحناء كانػت بينػه ك
بينه اتي ا﵀ يوـ القيمة مػ محمػد ك ابػرهيم ك علػي
الحتين بن علي

ك عػن بشػر بػن غالػب عػن

قاؿ قػاؿ لي يا بشر بن غالب من انبنا اليحبنا اال ﵀ جئنا نحػن ك

هو كهاتين ك قدر بين سبابتيه ك من انبنا اليحبنا اال للدنيا فانه اذا قاـ قائم العدؿ كس
عدله البر ك الحاجر انتهي ك الدلير علي اف كل من المتجانتين يحب اندهما صػانبه
﴿﴾319

المحالة ما ركاق في المحاسن بتندق عن صػال بػن الحاػم قػاؿ سػمعت رجػل يتػأؿ
اباعبدا﵀ عن الرجر يقوؿ اني اكدؾ فايف اعلػم انػه يػودني قػاؿ امػتحن قلبػك فػاف
كنت تودق فانه يودؾ ك عن عبيدا﵀ بن اسحق المدايني قاؿ قلت البيالحتن موسػي
بن جعحر

اف الرجر من عرض الناس يلقاني فيحلف با﵀ انه يحبني فػانلف بػا﵀

انه لصادؽ فقاؿ امتحن قلبك فاف كنت تحبه فانلف ك اال فػل انتهػي ك كػذلك نبػك
لمحمد ك اؿمحمد

بر نبك ﵀ سبحانه فػاذا اردت اف تعػرؼ مقػدارؾ عنػد ا﵀ ك

مقػػدار نبػػه لػػك فػػانظر فػػي قػػدر ا﵀ عنػػدؾ ك نبػػك لػػه اك مق ػدارؾ عنػػد محمػػد ك
اؿمحمد

فانظر في مقدارهم عندؾ نرفا بحرؼ فاف التجانس من الطػرفين علػي

ند كاند ك ركي عن متعدة بن اليتػ قػاؿ قلػت البيعبػدا﵀

انػي كا﵀ النبػك

فاطرؽ ثم رف راسه فقاؿ صدقت يا بابشر سر قلبك عما لك في قلبي من نبػك فقػد
اعلمني قلبي عما لي في قلبك ك قير البيالحتن

التنتني من الدعاء قػاؿ اكتعلػم

اني انتاؾ قاؿ فتحارت في نحتي ك قلت هػو يػدعو لشػيعته ك انػا مػن شػيعته قلػت ال
التنتاني قاؿ ك كيف علمت ذلك قاؿ الرجر اني من شيعتك ك انػك تػدعو لهػم فقػاؿ
هر علمت بشيء غير هذا قاؿ الرجر ال قاؿ اذا اردت اف تعلم ما لك عندي فػانظر مػا
لي عندؾ ك قػاؿ ابوعبػدا﵀

انظػر قلبػك فػاف اناػر صػانبك فػاعلم اف انػدكما

قداندث ك عن الحتن بن جهم قػاؿ قلػت للر ػا

جعلػت فػداؾ اشػتهي اف اعلػم

كيف انا عندؾ قاؿ انظر كيف انا عندؾ.
بالجملة اذا اردت اف تعرؼ اف الرجر المتلم في الظاهر هر هو اخوؾ البيك ك
امك اـ هو لػير ابيك ك ر

من امك فانظر فاف كنت تحبه نبا من غير ملنظة مػاؿ اك

جماؿ اك كماؿ اك شيء من االشياء غير ذاته ك انت م من فهو البيك ك امك ك اف كنػت
تحبه لصحة خارجة عن ذاته ك التحب ذاتػه فػاف كػاف تلػك الصػحة نتػنة فهػو ر ػي
﴿﴾321

المك ك ليس من ابيك ك اف كنت تحبه لصحة سيئة فهو اما اخػوؾ مػن الر ػاعة ك انػت
سيء اك انت اخوق من الر اعة ك هو سيء اك كلكما اخػوا ر ػاعة لتػيء اخػر هػذا
مجمر االمر ك اف اردت التحصير فعليك باتابنا «ابوابالجناف».

فصا ::فػػي بيػػاف نقػػوؽ اخػػواف الثقػػة ك هػػذا الحصػػر قاصػػم الظهػػور ك مهلػػك

النحوس قد برؾ دكف نمله االكابر ك نصح

من ثقر اعبائه اكلوا القػوة ك البصػاير

ك اليقدر علي ادائها نق االداء اال الخصيصػوف ك هػي ك اف كانػت بالاتمػاف انػري
نحظا علي النحوس الضعيحة اال انها بعد مػا قػد كانػت فػي االناديػث منتشػرة ك فػي
كتب االصحاب مبددة اليبقي للاتماف كثير فائدة فنذكرها علػي نحػو االختصػار ك
النذكر جمي اخبار الباب لاثرتها ك تبددها في االماكن ك كحاؾ فػي عظمػة نقػوؽ
االخواف ك عجز النحوس عنها قوؿ جابر لعلي بن الحتين

كر من اليعػرؼ هػذا

االمر علي الوجه الذي صنعته ػ اي تجليه بصور مختلحة ػ ك بينتػه اال اف عنػدق محبػة ك
يقوؿ بحضلام ك يتبرأ من اعدائام ما ياػوف نالػه قػاؿ

ياونػوف فػي خيػر الػي

افيبلػوا قاؿ جابر قلت يا ابن رسوؿا﵀ هر بعد ذلػك شػيء يقصػرهم قػاؿ نعػم اذا
قصػركا فػػي نقػػوؽ اخػوانهم ك لم يشػػاركوهم فػػي امػوالهم ك فػػي سػػر امػػورهم ك
علنيتهم ك استبدكا بحطاـ الدنيا دكنهم فهنالك يتتلب المعركؼ ك ينتلا من دكنه
سلخا ك يصيبه من افات هذق الدنيا ك بلئها ما اليطيقه ك اليحتمله من االكجػاع فػي
نحته ك ذهاب ماله ك تشتت شمله لما قصر في نقوؽ اخوانه قػاؿ جػابر فاغتممػت
كا﵀ غما شديدا ك قلت يا ابن رسوؿا﵀ ما نق الم من علػي اخيػه المػ من قػاؿ
يحرح لحرنه اذا فرح ك يحزف لحزنه اذا نزف ك ينحذ امورق كلها فيحصلها ك اليػتنم
بشي ء من نطاـ الدنيا الحانية اال كاساق نتي يجرياف في الخير ك الشر في قرف كاند
قلت سيدي فايػف اكجػب ا﵀ كػر هػذا للمػ من علػي اخيػه المػ من قػاؿ
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ألف

الم من اخو الم من البيه ك امه علي هذا االمر الياوف اخاق ك هو انق بمػا يملاػه
قاؿ جابر سبحاف ا﵀ ك من يقدر علي ذاؾ قاؿ

من يريد اف يقرع ابواب الجنػاف ك

يعانق الحور الحتاف ك يجتم معنا فػي دار التػلـ قػاؿ جػابر هلاػت كا﵀ يػا ابػن
رسوؿا﵀ الني قصرت في نقوؽ اخواني انتهي ك جابر هذا نظير سلماف في عصرق
ك هو يقوؿ هلات كا﵀ يا ابن رسوؿا﵀ الني قصرت في نقوؽ اخػواني فمػا ظنػك
بتاير الناس ك الجر ذلك كاف الاتماف ك عدـ اعلنها اصل للنحوس لعذرها نينئػذ
بجهلها كلان كثرة كركدها في االخبار ك ذكرهػا فػي كتػب االخػلؽ اجرأنػا علػي
ذكرها هنا ك في كتابنا «ابوابالجناف».
فاعلم انك اذا عرفت اف االخوة الجر االيماف ك كوف ركح االيماف مػن شػعاع
محمد ك علي صلوات ا﵀ عليهما ك الهما تعرؼ اف مدار االخػوة علػي االيمػاف فمػن
كاف اقوي ايمانا ك اسبق اجابة فهو اكبر منػك سػنا ك اعلػي منػك درجػة ك هػو خليحػة
ابيك عليك ك كر من هػو متػاك لػك فػي االيمػاف ك االجابػة فهػو تربػك ك مػن كػاف
ا عف منك ايمانا ك متأخرا اجابة فهو اصػر منك سنا ك انت خليحة ابيه عليػه ك لاػر
كاند منهم نق يخصه اما الذين هم اكبر سػنا منػك فحقهػم عليػك اف تػ ثرهم علػي
نحتك في نحتك ك مالك ك خدمك ك بيتػك ك جميػ مػا خولػك ربػك فػي الظػاهر ك
الباطن فاف الم من يري الماؿ ك الملك ﵀ كندق ال شػريك لػه ك مػن اي محػر كػاف
جرجلله اظهر فهو اكلي بالماؿ ك الملك ك النحوس ك ما لها ك منها ك اليها ك اف رأيػت
نحتك اكلي بمالك من ربك فانت لتت مخاطبي في كتابي ك اف كنػت تػري ربػك
اكلي فمن اينما يظهر اكثر ياوف هو اكلي ك ياشف عن ذلك ما ركاق العتاري
في نديث الطبيب اليوناني ك اسلمه فقاؿ فػي ذلػك الحػديث فػي القػاء علػي
شركط االسلـ اليه ك اخذ العهد عليها ك امػرؾ اف تواسػي اخوانػك المطػابقين لػك
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علي تصديق محمد ك تصديقي ك االنقياد له ك لي مما رزقك ا﵀ ك فضلك علي مػن
فضلك به منهم بتد فاقتهم ك بجبر كترهم ك خلتهم ك من كاف منهم في درجتك في
االيماف ساكيته فيما لك بنحتك ك من كاف منهم فا ل عليك في دينك اثرته بما لك
علي نحتك نتي يعلم ا﵀ منك اف دينه اثر عندؾ من مالك ك اف اكلياءق اكرـ عليك
من اهلك ك عيالك الخبر فجعر

نق الحا ر عليك اف ت ثرق بما لك علي نحتػك

ك هذا االيثار دلير ايثارؾ دينك ك اكلياء ا﵀ ك عن اباف بن تػلب قاؿ كنت اطوؼ مػ
ابيعبدا﵀

فعرض لي رجر من اصحابنا كػاف سػألني الػذهاب معػه فػي ناجػة

فاشار الي فارهت اف ادع اباعبدا﵀
ايضا فراق ابوعبدا﵀

ك اذهب اليػه فبينػا انػا اطػوؼ اذ اشػار الػي

فقاؿ يا اباف اياؾ يريد هذا قلت نعم قاؿ فمن هو قلت رجر

من اصحابنا قاؿ هو علي مثر ما انت عليه قلػت نعػم قػاؿ فاذهػب اليػه قلػت فػاقط
الطواؼ قاؿ نعم قلت ك اف كاف طواؼ الحريضة قاؿ نعم قاؿ فذهبت اليه ثم دخلػت
عليه يعني ابيعبدا﵀

فتألته فقلت اخبرني عن نق الم من علي المػ من فقػاؿ

يا اباف دعه التردق قلت بلي جعلت فداؾ فلمازؿ اردد عليه فقاؿ يا اباف تقاسمه شطر
مالك ثم نظر الي فرأي مػا دخلنػي فقػاؿ يػا ابػاف امػاتعلم اف ا﵀ عزكجػر قػد ذكػر
الم ثرين علي انحتهم قلت بلي جعلت فداؾ فقاؿ اما انت اذا قاسمته فلمت ثرق بعد
انما انت ك هو سواء انما ت ثرق اذا انت اعطيته من النصف انخر انتهي فقد ذكر من
جمي نقوؽ الم من الاامر نقا كاندا نتي يقيس صعوبة البػاقي عليػه ك لػو اردنػا
اف نذكر اخبار نقػوقهم يطػوؿ بنػا المقػاؿ كلاػن نػذكر فػذلاتها فمػن نقوقػه اف
التاثر عليه الت اؿ ك اف التتبقه فػي الجػواب اذا سػئر ك التلػ عليػه اذا اعػرض ك
التأخذ بثوبه اذا كتر ك اذا دخلت عليػه ك عنػدق قػوـ فتػل م علػيهم جميعػا ك خصػه
بالتحية ك اجلس بين يديه ك التجلس خلحه ك التػمز بعينك له الػي شػيء ك التشػر
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بيدؾ ك التاثر من قوؿ قاؿ فلف ك قاؿ فلف خلفا لقوله ك التضجر بطوؿ صػحبته
فانما مثر العالم مثر النخلة تنتظرها متي يتقط عليك منها شيء ك التحش له سرا ك
التػتب عندق اندا ك انحظ لػه شػاهدا اك غائبػا ك التتػار ق فػي مجلتػه ك التطالػب
عوراته ك اف كانت له ناجة اسبق القوـ الي ناجته ك التػرد عليػه قولػه ك التطعػن
عليه ك التخالف نامه ك امرق ك التخالف مشاكرته ك اجلػه ك اكرمػه ك التضػحك
في مجلته فانه يعدؿ خمتا ك عشرين زنية هذق مزيػدا علػي مػا يػأتي مػن نقػوؽ
االخواف المتاكين ك االصػرين فيجب اف تراعي جميعها م االكبر مػ مػا يخصػه
من التعظيم ك التاريم.
بالجملة الم من سبير ا﵀ كما ركي عن العتاري

سبير ا﵀ شيعتنا ك هػو

خليحة الحجج ك مظهرهم كما عرفت اف جمي المعػاملت معػه هػو معاملػة معهػم ك
جمي المعاملت معهػم هػو معاملػة مػ ا﵀ جرجللػه ك فػي الحقيقػة يعتبػر تعظػيم
الشػػخ

لربػػه ك نبيػػه ك ذريتػػه بتعظيمػػه اخوانػػه االكبػػرين فػػانهم مظػػاهر ا﵀ رب

العالمين في ظلمات االر ين ك اليري ظهورق من شيء كما يري منهم ك ذاته جلت
عظمتها التري فل اعتبار لمقدار تعظػيم الشػخ

لربػه مثػر تعظيمػه الخيػه االكبػر ك

اليعتبر معاملته م ا﵀ اال بمعاملته م اخيه االكبر فعن عبدا﵀ بن ابييعحػور قػاؿ قػػاؿ
لي ابوعبدا﵀

انه من عظم دينه عظم اخوانه ك من استخف بدينه استخف باخوانه

يا محمد اخص

بمالك ك طعامك من تحبه في ا﵀ جػر ك عػل االتػري انػه لػو كػاف

سلطاف محجوب بحجب جلله ك عبد له مقرب يمشي بين الرعية الػيس تعظػيم ذلػك
العبد هػو تعظػيم التػلطاف ك توهينػه توهينػه ك يعتبػر مقػدار تعظػيم انػدهم للتػلطاف
بتعظيمه ذلك العبد فانػه ظػاهر التػلطاف بػين الرعيػة ك سػبيله ك خليحتػه ك هػر يماػن
افيدعي اند نب الشمس م بػضه لشبحها في المراة اك تعظيمه لهػا مػ توهينػه ايػاق
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كل هذا محاؿ ك كذلك الم من بالنتػبة الػي ا﵀ سػبحانه ك قػد قػاؿ ابوعبػدا﵀
ركح الم من الشد اتصاال بركح ا﵀ من اتصاؿ شػعاع الشػمس بهػا كقػاؿ

اف
اف ا﵀

تبارؾ ك تعالي خلق الم من من نور عظمته ك جلؿ كبريائه فمن طعن علي الم من اك
رد عليه فقد رد علي ا﵀ في عرشه ك ليس هو من ا﵀ في كالية ك انما هو شرؾ شيطاف
ك قاؿ

لو كشف الػطاء عن الناس فنظػركا الػي كصػر مػا بػين ا﵀ ك بػين المػ من

خضعت للم من رقابهم ك سهلت له امورهم ك النت طاعتهم ك لو نظركا الي مػردكد
االعماؿ من التماء لقالوا مايقبر ا﵀ من اند عمل ك قاؿ العتاري
موالينا ك شيعتنا منا ك كلنا كالجتد الواند ك قاؿ الصادؽ

في نديث اف

شيعتنا جزء منا خلقوا من

فضر طينتنا يتوؤهم ما يتوؤنا ك يترهم ما يترنا فاذا ارادنا اند فليقصػدهم فػانهم
الذي يوصر الينا ك قاؿ ابوعبدا﵀

لعمر بن يزيد يػا ابنيزيػد انػت كا﵀ منػا اهػر

البيت قلت جعلت فداؾ من اؿمحمد قاؿ اي كا﵀ من انحتهم قاؿ من انحتهم جعلػت
فداؾ قاؿ اي كا﵀ من انحتهم يا عمػر امػاتقرأ كتػاب ا﵀ عزكجػر اف اكلػي النػاس
بابرهيم للذين اتبعوق ك هذا النبي ك الذين امنوا ك ا﵀ كلي الم منين ا كمػاتقرأ قػوؿ
ا﵀ عز اسمه فمن تبعني فانه مني ك من عصاني فانك غحور رنػيم انتهػي فمقػدار
مراعاة االنتاف اخاق الم من االكبر هو ميزاف تونيدق ك اشراؾ نحته م ربه فػي ملاػه
ك تعظيمه ك توقيرق له التطلب له علمة اخري ك اف كانوا يقولوف بالتنتهم ما ليس فػي
قلوبهم ك يدعوف نب ا﵀ ك توقيرق ك تعظيمه ك من ذلك يعلم اف التونيد متػلوب عػن
اكثر الناس ك ماي من اكثرهم با﵀ اال ك هم مشركوف ك اف الناس يرجحوف علي ربهم
قيراطا كاندا بر كلمة كاندة طيبة فيبخلوف بها عن ربهم قاؿ ا﵀ سبحانه قر اف كاف
اباؤكم ك ابناؤكم ك اخوانام ك ازكاجام ك عشيرتام ك امػواؿ اقترفتموهػا ك تجػارة
تخشوف كتادها ك متاكن تر ونها انب اليام من ا﵀ ك رسوله ك جهاد فػي سػبيله
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فتربصوا نتي ياتي ا﵀ بامرق كا﵀ اليهدي القوـ الحاسقين ك من كػاف تلػك االمػور
انب اليه من اخيه الم من االكبر فقد اتخذها انب اليػه مػن ا﵀ ك رسػوله فػاف جميػ
المعاملت م الم من معاملة م ا﵀ جركعز كما عرفت ك قصر الالـ علػي مػا ذكػر
في المقاـ اكلي اذ فيه هلؾ االناـ ك علي مراعي الحقوؽ التلـ.
ك اما نقوؽ االتراب المتاككف لك في االيماف ك العلم ك العمر فلهم نقوؽ
دكف ادائها خرط القتاد فضل عن اداء نق االكبرين ك الي ه الء اشار اميرالم منين
نيث قاؿ ك من كاف في درجتك في االيماف ساكيته في ما لك بنحتك فالمواساة
مقامه هيهنا الف الماؿ ماؿ ا﵀ ك لتت انق به منه ك ال هو انق به منك فتواسياف في
جمي ما ل ك بحت اللـ ك كذا يواسيك اخوؾ في جمي ما ل ه بحت اللـ ك نتبرؾ
بذكر بع

االخبار ثم نترد الحقوؽ المتتنبطة من االخبار فعن معلي بن خنيس

قاؿ قلت البيعبدا﵀

ما نق المتلم علي المتلم قاؿ سب نقوؽ كاجبات ما

منهن نق اال ك هو كاجب اف ي منها شيئا خرج من كالية ا﵀ ك طاعته ك لميان ﵀
فيه من نصيب قلت له جعلت فداؾ ك ما هي قاؿ يا معلي اني عليك شحيق اخاؼ
افتضي ك التححظ ك تعلم ك التعمر قاؿ قلت ال قوة اال با﵀ قاؿ ايتر نق منها
اف تحب له ما تحب لنحتك ك تارق له ما تارق لنحتك ك الحق الثاني افتجتنب
سخطه ك تتب مر اته ك تطي امرق ك الحق الثالث اف تعينه بنحتك ك مالك ك لتانك ك
يدؾ ك رجلك ك الحق الراب افتاوف عينه ك دليله ك مراته ك الحق الخامس اف
التشب ك يجوع ك التركي ك يظمأ ك التلبس ك يعري ك الحق التادس اف ياوف لك
خادـ فواجب افتبعث خادمك فيػتر ثيابه ك يصن طعامه ك يمهد فراشه ك الحق
التاب اف تبر قتمه ك تجيب دعوته ك تعود مريضه ك تشهد جنازته ك اذا علمت اف له
ناجة تبادر الي قضائها ك التلجئه افيتألاها كلان تبادرق مبادرة فاذا فعلت ذلك
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كصلت كاليتك بواليته ك كاليته بواليتك ك عن عبداالعلي بن اعين قاؿ كتب
اصحابنا يتألوف اباعبدا﵀ عن اشياء ك امركني اف اسأله عن نق الم من علي اخيه
فتألته فلميجبني فلما جئت اليه الكدعه فقلت سألتك فلمتجبني فقاؿ اني اخاؼ
افتاحركا اف من اشد ما افترض ا﵀ علي خلقه ثلثا انصاؼ المرء من نحته نتي
الير ي الخيه من نحته اال بما ير ي لنحته منه ك مواساة االخ في الماؿ ك ذكر ا﵀
علي كر ناؿ ليس سبحاف ا﵀ ك الحمد ﵀ كلان عند ما نرـ ا﵀ عليه فيدعه
كقاؿ

نق المتلم علي المتلم اف اليشب ك يجوع اخوق ك اليركي ك يعطش

اخوق ك الياتتي ك يعري اخوق فما اعظم نق المتلم علي اخيه المتلم ك قاؿ انب
الخيك المتلم ما تحب لنحتك ك اف انتجت فتله ك اف سألك فاعطه التمله خيرا ك
اليمله لك كن له ظهرا فانه لك ظهر اذا غاب فانحظه في غيبته ك اذا شهد فزرق ك
اجل ه ك اكرمه فانه منك ك انت منه فاف كاف عليك عاتبا فلتحارقه نتي تتأؿ سميحته
ك اف اصابه خير فانمد ا﵀ ك اف ابتلي فاعضدق ك اف تمحر له فاعنه ك اذا قاؿ الرجر
الخيه اؼ انقط ما بينهما من الوالية ك اذا قاؿ انت عدكي كحر اندهما فاذا اتهمه
انماث االيماف في قلبه كما ينماث المل في الماء ك قاؿ

يحب المرء المتلم

الخيه ما يحب العز اهله ك يارق المرء المتلم الخيه ما يارق العز اهله ك يناصحه
الوالية ك قير البيجعحر

جعلت فداؾ اف الشيعة عندنا كثير فقاؿ هر يعطف

الػني علي الحقير ك هر يتجاكز المحتن عن المتي ك يتواسوف فقير ال فقاؿ ليس
ه الء شيعة الشيعة من يحعر هذا ك قاؿ ابوعبدا﵀

قػاؿ رسوؿا﵀

للم من

علي الم من سبعة نقوؽ كاجبة من ا﵀ عزكجر االجلؿ له في عينه ك الود له في
صدرق ك المواساة له في ماله ك اف يحرـ غيبته ك اف يعود مريضه ك اف يشي جنازته ك
اف اليقوؿ فيه بعد موته اال خيرا ك قاؿ علي
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قػاؿ رسوؿا﵀

للمتلم علي

اخيه ثلثوف نقا ال براءة له منها اال باالداء ك العحو يػحر زلته ك يرنم عبرته ك يتتر
عورته ك يقير عثرته ك يقبر معذرته ك يرد غيبته ك يديم نصيحته ك يححظ خلته ك
يرعي ذمته ك يعود مر ته ك يشهد ميتته ك يجيب دعوته ك يقبر هديته ك ياافي
صلته ك يشار نعمته ك يحتن نصرته ك يححظ نليلته ك يقضي ناجته ك يشح متألته
ك يتمت عطتته ك يرشد الته ك يرد سلمه ك يطيب كلمه ك يبر انعامه ك يصدؽ
اقتامه ك يوالي كليه ك اليعاديه ك ينصرق ظالما ك مظلوما فاما نصرته ظالما فيردق عن
ظلمه ك اما نصرته مظلوما فيعينه علي اخذ نقه ك اليتلمه ك اليخذله ك يحب له من
الخير ما يحب لنحته ك يارق له من الشر ما يارق لنحته ك عن الر ا

نق

االخواف فرض الزـ اف تحدكهم بانحتام ك اسماعام ك ابصاركم ك ايديام ك
ارجلام ك جمي جوارنام ك هم نصونام التي تلجأكف اليها في الشدايد في الدنيا
ك انخرة التباطـ ݘـ ـكهم ك التخالحوهم ك التػتابوهم ك التدعوا نصرتهم ك ال معاكنتهم
ك ابذلوا النحوس ك االمواؿ دكنهم ك االقباؿ علي ا﵀ عزكجر بالدعاء لهم ك
مواساتهم ك متاكاتهم في كر ما يجوز فيه المتاكات ك المواساة ك نصرتهم ظالمين
ك مظلومين بالدف عنهم الخبر الي غير ذلك من االخبار ك تركناها مخافة التارار ك
نعد الحقوؽ المذكورة فيها ك هي علي ما كفقت من جمعه مائة ك خمتوف خصلة:
ا المواساة معه في الماؿ ب اف تاوف عينه ج اف تاوف مراته د اف تاػوف دليلػه هت
اف تاوف خادمه و اف تشب جوعته ز اف تركي ظمأتػه ح اف تػواري عورتػه ط اف
تحرج كربته ي اف تقضي دينه يتا اف تخلحه بعد موته في اهلػه ك كلػدق ية اف
تحب له ما تحب لنحتك يح اف تارق له ما تارق لنحتك يد اف تجتنب سػخطه ك
تتب مر اته يته اف تطي امرق يتى اف تعينه بنحتك ك مالك ك لتػانك ك يػدؾ ك
رجلك يزاف تبعث خادمك اف لميان له خادـ اف يخدمه يح اف تبر قتػمه يت
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اف تجيب دعوته كت اف تعود مر ػته كا اف تشػهد جنازتػه كتة اف تبػادر
بحاجته قبر س اله ك تنحذ امورق كلها فتحصلها كتح اف تر ػي لػه مػن نحتػك بمػا
تر ي لنحتك منه كد اف تعطيه اذا سألك كه اف تتأله اذا انتجت كى اف التملػه
كز اف تاوف له ظهػرا كتح اف تححػظ غيبتػه كت اف تػزكر شػهادته ل اف
التحارقه اذا عتب عليك نتي تتتعحيه ال اف تحمد ا﵀ اف اصابه خيػر نة اف تعضػدق
اذا ابتلي نح اف تعينه اف تمحر له امر ند اف تتلم عليه اذا لقيتػه نه اف تتػمته
اذا عطس نى اف تودق في صدرؾ نز اف تنصػرق ظالمػا ك مظلومػا نتح اف تأخػذ
نصته من االنحاؿ اف كاف غائبا ن

اف تزكر قبػرق اذا مػات و اف تناصػحه الواليػة

يا اف تجاكز عن اساءته ية افتواصله ك تعاقدق علػي التعػاطف يح اف تػػتم لمػا
لمتشهد من امرق يد اف تعلمه اذا سافرت يه اف تأتيه اف رجػ مػن سػحرق يتى اف
تظهر نتنه يز اف تجله في عينك يح اف تحػرـ غيبتػه ي

اف التقػوؿ فيػه بعػد

موته اال خيرا ٌ اف تػحر زلته َا اف ترنم عبرته َة اف تتػتر عورتػه َح اف
تقير عثرته َد اف تقبر معذرته َه

اف ترد غيبته َى اف تديم نصيحته َتز

اف تححظ خلته َح اف ترعي ذمته َ

اف تقبر هديته س اف تاػافي صػلته سا اف

تشار نعمته سة اف تحتن نصرته سح اف تححظ نليلته سد اف تقضي ناجته سه
اف تشح متئلته سى اف ترشد الته سز اف تػرد سػلمه سح اف تطيػب كلمػه
س

اف تبر انعامه ع اف تصدؽ اقتامه عا اف توالي كليه عة اف تحتػن جػوارق

ك عشرته عح اف تػ

عنه عد اف التطلبه باالنصاؼ عه اف تصػافي مػن صػافاق

عى اف تعادي من عاداق عز اف تاتم سرق عح اف تانيه فػي نضػرته ك التتػميه اال
في غيبته ع

اف التنقب

عنػه ف اف التخونػه فااف التخدعػه فتة اف التظلمػه

فح اف التاذبه فد اف التتهمه فهاف التػشه فىاف التخذله فتز اف التعاديػه
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فح اف التتلمه ف

اف التقوؿ له اؼ ص افالتقوؿ له انػت عػدكي صا اف تقبػر

عتابه صة اف تتقي فراسته صح اف توقرق ك تارمه صتد اف تمشػي معػه اذا دخػر
بيتك ك اذا خرج صه اف تأتمر امرق اذا دخلت بيته صى اف تجلػس فػي بيتػه نيثمػا
يأمرؾ صز اف تتبتم في كجهه صح اف ترفق به في التػحر ك الحضػر ص اف تشػيعه
اذا فارقك هنيئة ق اف تااتبه في التحر قا

اف تبدء باسمه في الاتاب قتة اف

تتابقه في صلته قح اف التمد الرجر بين اخوانػك قد اف تخالقػه ك ت الحػه قته
اف تلقاق بالبشر ك طلقة الوجه قى اف تعحو عنه ك اف ظلمك قز اف تصػله ك اف قطعػك
قح اف تحتن اليه ك اف اساء اليػك ق اف تعطيػه ك اف منعػك قتي اف ترانمػه ك
تلطحه ك تزاكرق قيا اف تصافحه اذا لقيته في الحضر ك اف قػرب عهػد اللقػاء ك لػو
فارقته بقدر دكر نخلة قية اف تعانقه اذا سافر عند المحارقػة قتيح اف تتػتقبله اذا
قدـ قيداف تشيعه اذا سافر قيه اف التترؾ التلـ عليه ك لو فػي التقيػة قيتى
اف التناجي بحضرته غيرق اذا كنتم ثلثة قيز اف التعتر ه فػي نديثػه قيح اف
التذهب الحشمة بيناما بالالية قي

اف التماريػه ك التخاصػمه قك اف التهجػرق

فوؽ الثلث قكا اف التتلم عليه اف كاف فقيرا بخػلؼ الػنػي قكة اف التحػدث
بما ائتمنك عليه قكح اف التحجبه قكد اف التمار بػه قكته اف التحتػدق
قكى اف التقوؿ له زعمت قكز اف التاوف له ذا كجهين ك لتػانين قكتح اف
الت ذيه قك

اف التهينه قم اف التذله قال اف التحتقرق قهة اف التحصي

عثراته ك عوراته لتعيرق بها يوما ما قهح اف التتتخف به قهد اف التعيرق ك الت نبػه
قهه اف التبهته قهى اف التذي سرق قهز اف التركي عليه مػا يعيبػه قهح
اف التصدؽ ما يركي عليه قه

اف التتػبه قى اف التعػرض عر ػه ك مالػه ك دمػه

قًا اف التطعن عليه قًة اف التػرد عليػه قولػه قًتح اف التضػمر التػوء لػه
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قًد اف التلعنه قًه اف تحزف لحزنه ك تحرح لحرنػه قًى اف التتػي الظػن بػه
قًز اف التخيحه ك لو بالنظر قًح اف التعين علي اذاق ك لو بشطر كلمػة قً اف
التحاكيه قٍ اف التنقر نديثه بػير اذنه.
فهذق مائة ك خمتوف نقا منصوصا ك ذكرنػا مػا تيتػر لنػا جمعػه ك اف كػاف بعضػها
داخل في بع

فلجر انا اردنا اتباع النصوص ك م ذلك ال ير اذ يجم ذلك اف تحػب

له ما تحب لنحتك ك تبػ

له ما تػبػ

لنحتػك ك البػواقي تحصػير ذلػك ك مػن عجيػب

اتماـ الحجة اف ا﵀ جركعز جعر ميزاف ذلك نحتك التي بين جنبيػك لػيس ببعيػد عنػك
نتي التقوؿ انا كنا عن هذا غافلين ك ماعلمنا الخير ك الشر فحي كر معاملة قولي اك فعلػي
م اخيك اعر ه علي نحتك فاف كنت تحبه لنحتك من اخيك فعامله به ك اال فاتركه.
ك اف قلت ك اين لي القدرة علي اداء جميػ هػذق الحقػوؽ ك عػدـ الػحلػة عنهػا
اقىل لك اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي جعر ذلك في طباع الحػب فػاف كنػت التحػب
اخاؾ فانت ساقط من كالية ا﵀ ك ال كػلـ معػك ك اف كنػت تحبػه فػذلك كلػه طبػاع
الحب ك سجيته االتري اف االـ الشحيقة بولدها ماتعلمت من اند علػم نقػوؽ الولػد
بر هي لما انبت كلدها نقيقة كاف من طباع نبها اف تعامله بما تعامله فتتهر لينػاـ ك
تجوع ليشب ك تعري لتاتوق ك تظمأ لتركيه ك توق نحتها في النػار ك المػاء لتنجيػه ك
التقدر افتتم له عيبا ك التنقصه عند انػد تباػي مػن كػر عيػب فيػه يضػحك منػه
غيرها ك تحرح لحرنه ك تحزف لحزنه ك تمرض لمر ه ك ت ثرق علي نحتها فػي كػر
ناؿ من غير اف تاوف تعلمت من عالم نقوؽ الولد ك لو لمتاػن فػي سػجية نبهػا ك
كانت تعلمت لماعملت ك لو عملت لتوانت اك الخطأت ك لذلك قلػت بعػد تػدرب
االمور اف اردت اسوة في نب االكلياء فعليك باالمهات ك اف اردت اسوة فػي بػػ
االعداء فعليك بالضرات ك اف اردت اسوة في التقوي في الدين فعليػك باهػر الػدنيا
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في دنياهم ك اف اردت االسوة في تحصير العلم فعليك بطلب الماؿ بالجملػة مػدار
جمي ذلك الحب فاف كنت تحػب اخػاؾ بحػب صػادؽ فهػو لػه طبػاع قهػري ك هػو
يقتضي جمي ذلك ك يحملك عليه عالما كنت اك جاهل ك اال فل فائدة في تعليمػك ك
لتت من فرساف هذا الميداف ك لنعم ما قاؿ الشاعر:
هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوي سهر

ك ما اختػارق مضػني بػه ك لػه عقػر

ك عش سػالما فالحػب رانتػه عنػا

ك اكلػػػػه سػػػػقم ك اخػػػػرق قتػػػػر

كلاػػن لػػدي المػػوت فيػػه صػػبابة

نيوة لمن اهػوي عليػه بػه الحضػر

نصحتك علما بالهوي ك الذي اري

مخالحتي فػاختر لنحتػك مػا يحلػو

ك اف شئت اف تحيي سعيدا فمػت بػه

شػػػهيدا ك اال فػػػالػراـ لػػػه اهػػػر

فهذق نقوؽ االخواف الذين هم اترابك ك نظراؤؾ فما ظنك بحقوؽ الذين هم اكمػر
منػػك ايمانػػا ك اعظػػم شػػأنا هيهػػات هيهػػات تلػػك نقػػوؽ الت ػ دي ك امػػور اليماػػن
افتصػػدي اال اف يعاملونػػا بالمتػػامحة ك العحػػو اللهػػم انػػي اسػػألك بحػػق محمػػد ك
اؿمحمد

اف ترزقني العحو ك العافية ك المعافاة في الػدنيا ك انخػرة اللهػم انػي اف

كاف لي نق علي اترابي ك من هػو دكنػي فػاني تصػدقت بػه علػيهم ك عحػوتهم عمػا
قصركا فيه من نقي فارزقني عحو من هو فوقي من اكليائك فانهم اكلي بالعحو.
ك اما الذين هم اصػر سنا منك يعني ا عف ايمانا ك اقر بصيرة منك فلهم ايضػا
نػػق بقػػدر مػػا ظهػػر فػػيهم مػػن نػػور ابويػػك ك نػػور ربػػك ك هػػم الػػذين اشػػاراليهم
اميرالم منين

في نديث مر ك امرؾ اف تواسػي اخوانػك المطػابقين لػك علػي

تصديق محمد ك تصديقي ك االنقياد له ك لي مما رزقك ا﵀ ك فضلك علي من فضلك
به منهم بتد فاقتهم ك بجبر كترهم ك خلتهم الخبر انظر الي قوله

في التابقين

نيث قاؿ اثرته بمالك ك في المتاكين قاؿ ساكيتهم فػي مالػك بنحتػك ك قػاؿ فػي
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االدنين اف تواسي اخوانك مما رزقك ا﵀ الداؿ علي التبعي

ك ذلك اف له الء جبر

الاتر ك سد الحاقة ك االنحاؽ من فضػوؿ المػاؿ بقػدر قػوة ايمػانهم ك كػذلك ينبػػي
افياوف علومك ك سرايرؾ ك اسرارؾ في نق هذق الحرؽ فت ثر من هػو اعلػي منػك
فلتاتمه نديثا ك تتاكي من هو مثلك فتعلمه شطر علمك ك اما االدنوف فلهم بقػدر
قابليتهم ك تحملهم فت دي اليهم جمي الحقوؽ المتتحبة التي مرت علػي نتػبهم ك
اما المحرمات منها فلتتتعملها فيهم ايضػا بالاليػة ك كػذا الواجبػات منهػا فلتتػرؾ
فيهم ايضا ك اما المتتحبات فت دي منها اليهم علي نتب ظهور نور ا﵀ ك نور ابويك
مػػنهم ك هػػذا مجمػػر نقػػوؽ اخػػواف الثقػػة ك اف اردت التحصػػير فعليػػك باتابنػػا
«ابوابالجناف» فانه كتاب محرد في نقوؽ االخواف.
ك امانقوؽ اخواف المااشرة ك هم اخوانك من ابيك ك امػك المرتضػعوف مػن
ثدي نبتر لعنه ا﵀ اك مػن غيػر ابيػك ك امػك ك لاػنهم ر ػعوا مػن ثػدي امػك ك امػا
بنوالعلت فلتوجد هنا فهنا مقاماف ك انب اف افردهم بحصر اخر.

فصا ::اعلم اف االشياء علي ثلثة اقتاـ فاما اف ياوف لطيحة الشيء اي جهة ربػه

اكثر من كثيحته ك انيته فتاوف فيه اللطيحة قوية ك منشأة اثار ك اثار كثيحته عيحة ك اما
افتاوف لطيحته متاكية النيته ك لار منهما اثار ك هػي متاافئػة ك امػا اف تاػوف انيتػه
غالبة ك منشأة اثار قوية ك لطيحته عيحة لهػا اثػار ػعيحة مػلوبػة ك كػذلك الصػحات
علي قتمين صػحات ذاتيػة ك هػي اذا كػاف ذاتيػة الشػيء غالبػة علػي اعرا ػه غالبػة
فليبدك من اعرا ه صحات يعتني بها ك صحات عر ية ك هي اذا كاف عر ية الشيء
غالبة علي ذاتيته فليبدك من ذاتيته صحات يعتني بها ك هذا العػالم عػالم االعػراض ك
كر من نزؿ اليه لحقه اعراض كما قػاؿ علػي

كلمػا بالجتػم ظهػورق فػالعرض

يلزمه ك انما الاماؿ كر الامػاؿ فػي غلبػة الذاتيػة النوريػة علػي االعػراض بحيػث
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تاوف االعراض مضمحلة متلشية النام لها ك ال اثر م تلك الذاتيػة ك الػنق
النق

كػر

في غلبة الذاتية الظلمانية علي االعػراض بحيػث تاػوف االعػراض متلشػية

عندها النام لها ك ال اثر ك بين هذين مراتػب مػن زيػادات االعػراض شػيئا فشػيئا ك
مدار هذق الدنيا علي الصحات الظاهرة من االشخاص فمن كاف صػحاته الظػاهرة مػن
صحات ذاتيته النورانية ك اليظهر من اعرا ه صحات فبا با له هو الاامر نقا ك مػن
كاف صحاته الظاهرة من صحات ذاتيته الخبيثة فتحقا سحقا لػه هػو الشػرير المحػ
نقا ك من كاف ذاتيته نورانية لانهػا مػلوبػة العرا ػه بحيػث اليظهػر لذاتيتػه صػحة
يعتني بها اك كثيرة فب سا له في الدنيا ك اف كاف يطهػر فػي الػدنيا ك انخػرة ك يػدخر
الجنة بذاتيته ك من كػاف ذاتيتػه ظلمانيػة لانهػا مػلوبػة العرا ػه فػي الػدنيا بحيػث
اليظهر لذاتيته صحات يعتنػي بهػا فمرنبػا بػه فػي الػدنيا ك اف كػاف فػي انخػرة مػن
االخترين فالم من يتضرر من عشرة م ن صحاته سيئة قوية ك اف كاف في ذاته طيبػا ك
انما رجوعه الي ربه ك نتابه عليه ك اما في الدنيا فضػرر عشػرته ظػاهر بػين فينبػػي
المباعدة عنه الي اف تزكؿ اعرا ه ك انما مثلهم كاافور اصػابه رايحػة الحلحػر نتػي
اخحت رايحة الاافور فلينتح بشمه من يحتاج الي شػم الاػافور ك يتضػرر برايحػة
الحلحر بر يتضرر به البتة ك ينتح الم من من عشرة م ن صحاته نتنة قويػة ك اف كػاف
في ذاته خبيثا اذ نتابه علػي ربػه اذ رجػ اليػه ك مػدار الػدنيا علػي الظػاهر ك ينتحػ
بصحاته كحلحر غلب عليه رايحة الاافور فمن يحتاج الي رايحة الاػافور ينتحػ بػه ك
من يتضرر برايحة الحلحر اليتضرر به الي اف يزكؿ عنه رايحة الاافور ك يظهر رايحة
الحلحر فعند ذلك يجتنب المتضرر من رايحة الحلحر.
فاذا عرفت ذلك فاعلم اف اخواف المااشرة هم الذين غلب عليهم االعراض ك
هم علي قتمين فمنهم من هو من ابيك ك امػك لانػه غلػب علػيهم لػبن نبتػر الػذي
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ر عوا به ك بدا منهم صحات قبيحة مناػرة فهػ الء اليماػن تػركهم بالاليػة لماػاف
ذاتهم ك اليمان معاشرتهم لمااف صحاتهم ك في الحقيقة انت متقرب الػي كالػديك
ك مجتنب عن اعدائهما ك منهم من هو من غير ابيػك ك امػك ك لاػنهم ر ػعوا بثػدي
امك فليمان مودتهم لمااف ذاتهم ك ينبػي معاشرتهم اداء لحق امك ك نرمػة لػبن
امك اما الذين هم من ابيػك ك امػك ك لاػنهم ر ػعوا بلػبن نبتػر لعنػه ا﵀ فلينبػػي
مجالتتهم ك متاكرتهم ماداـ فيهم رايحة االعداء غالبة بر ينبػػي اظهػار الاراهػة ك
البراءة من اعمالهم ك التقب

عنهم ك نهيهم عن المنار قاؿ ا﵀ سػبحانه ك اخحػ

جنانك للم منين فاف عصوؾ فقر انػي بػريء ممػا تعملػوف ك فػي الوسػائر عػن
الحرث بن المػيرة قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

نخذف البري ء منام بذنب التقيم ك لم

الافعر ك يبلػام عن الرجر ما يشينام ك يشينني فتجالتػونهم ك تحػدثونهم فيمػر
بام المار فيقوؿ ه الء شر من هذا فلو انام اذا بلػام عنه ما تارهوف زبرتموهم ك
نهيتموهم كػاف ابػر باػم ك بػي ك فػي ركايػة بمعنػاق ثػم قيػر اذا اليقبلػوف منػا قػاؿ
فاهجركهم ك اجتنبوا مجالتهم ك في ركاية اخري لو اناػم اذا بلػاػم عػن الرجػر
شيء تمشيتم اليه فقلتم يا هذا اما اف تعتزلنا ك تجتنبنا ك اما اف تاف عن هذا فاف فعر
ك اال فاجتنبوق ك قد مر اخبار عديدة في الذين الينبػي م اخاتهم من اهر المعاصي ك
هي جارية في ه الء كلان ينبػػي مػودة ذاتػه اذا ظهػر ايمانػه ك طيػب ذاتػه بمػودة
محمد ك اؿمحمد

ك مودة اكليائهم ك مودة الصالحات ك سركرق اذا اطاع ك نزنػه

ك سخطه علي نحته اذا عصي فحينئذ ينبػي مػودة ذاتػه ك االجتنػاب عنػه مػاداـ منتنػا
انظر الي ما ركاق يعقوب بن ميثم التمار مولي علي بن الحتين
ابيجعحر

قاؿ دخلت علػي

فقلت جعلت فداؾ يا ابن رسوؿا﵀ اني كجدت في كتب ابي اف عليػا

قاؿ البي ميثم انب نبيػب اؿمحمػد

ك اف كػاف فاسػقا زانيػا ك ابػػ
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مػبػ

اؿمحمد

ك اف كاف صواما قواما فاني سمعت رسوؿا﵀

ك هو يقػوؿ الػذين

امنوا ك عملوا الصالحات اكلئك هم خير البرية ثم التحت الي ك قاؿ هم كا﵀ انػت ك
شيعتك يا علي ك ميعادهم الحوض غدا غرا محجلػين متػوجين فقػاؿ ابػوجعحر
هاذا هو عيانا في كتاب علي
موسي بن جعحر

ك انظر الي ركاية زيد النرسي قاؿ قلػت لمػوالي

يا ابػن بنػت رسػوؿا﵀ اف هيهنػا رجػاؿ مػن مػواليام يشػربوف

الخمور ك يرتابوف الموبق من الذنب فيتوغ لنا اف نقوؿ انهػم فتػاؽ فجػار فقػاؿ ال
يازيد كا﵀ ما الحاسق الحاجر اال الناصب لنا نربا كلان قولوا م منوا النحس خبيػث
الحعر طيب الركح كا﵀ لن يخرج كلينػا مػن الػدنيا اال ك ا﵀ ك رسػوله ك نحػن عنػه
را وف ك ذلك اف ا﵀ يحشرق علي ما فيه من الذنوب مبيضا كجهه متتورا عورته ك
ادني ما يصحي به كلينا اف يريه ا﵀ رؤيػا مهولػة فػي منامػه اك يلقػاق ظلػم مػن دكلػة
الظالمين اك يشدد عليه عند الموت فياوف كحارة لذنبه فيخرج من الدنيا بػير ذنب
ك في العلر بتندق عن اسحق القمي قاؿ دخلت علي ابيجعحػر البػاقر

فقلػت لػه

جعلت فداؾ اخبرني عن المػ من يزنػي قػاؿ ال قلػت فيلػوط قػاؿ ال قلػت فيشػرب
المتار قاؿ ال قلت فيذنب قاؿ نعم قلت جعلت فداؾ اليزني ك اليلوط ك اليرتاب
التيئات فاي شيء ذنبه فقاؿ يا اسحق قاؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي الذين يجتنبوف كبائر
االثم ك الحوانش اال اللمم ك قد يلم الم من بالشي ء الػذي لػيس فيػه مػراد قلػت
جعلت فداؾ اخبرني عن الناصب لام يطهر بشيء ابدا قاؿ ال قلت جعلت فداؾ قػد
اري الم من الموند الذي يقوؿ بقػولي ك يػدين ا﵀ بػواليتام ك لػيس بينػي ك بينػه
خلؼ يشرب المتار ك يزني ك يلوط ك اتيه في ناجة كاندة معػبس الوجػه كػال
اللوف ثقيل في ناجتي بطيئا فيها ك قد اري الناصب المخالف لما اتي عليه ك يعرفنػي
بذلك فاتيه في ناجة فاصيبه طلق الوجه نتن البشر متترعا في نػاجتي فرنػا بهػا
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يحب قضاءها كثير الصلوة كثير الصوـ كثير الصدقة ي دي الزكوة يتتودع فيػ دي
االمانة قاؿ يا اسحق ليس تدركف مػن ايػن اكتيػتم قلػت ال كا﵀ جعلػت فػداؾ اال اف
تخبرني فقاؿ يا اسحق اف ا﵀ عزكجر كاف متحردا بالوندانية ابتػدأ االشػياء ال مػن
شي ء فاجري الماء العذب علي ارض طيبة طاهرة سبعة اياـ مػ لياليهػا ثػم نضػب
الماء عنها فقب

قبضة من صحاكة ذلك الطين ك هي طينتنا اهر البيت ثم قب

قبضة

من اسحر تلك الطينة ك هي طينة شيعتنا ثم اصطحانا لنحته فلو اف طينة شيعتنا تركت
كمػػا تركػػت طينتنػػا لمػػازني انػػد مػػنهم ك السػػرؽ ك ال الط ك الشػػرب المتػػار ك
الاكتتب شيئا مما ذكرت كلان ا﵀ عزكجر اجري الماء المال علي ارض ملعونة
سبعة اياـ ك لياليها ثم نضب الماء عنها ثم قب

قبضة ك هي طينة ملعونة مػن نمػاء

متنوف ك هي طينة خباؿ ك هي طينة اعدائنا فلو اف ا﵀ عزكجػر تػرؾ طينػتهم كمػا
اخذها لم تركهم في خلق اندميين ك لم يقركا بالشهادتين ك لميصوموا ك لميصلوا ك
لميزكوا ك لميحجوا البيت ك لمتركا اندا منهم بحتن خلق كلان ا﵀ تبارؾ ك تعالي
جم الطينتين طينتام ك طينتهم فخلطهما ك عركهما عرؾ االديم ك مزجهما بالمائين
فما رأيت من اخيك الم من من شر لحظ اك زنا اك شيء مما ذكرت من شرب متار
اك غيرق فليس من جوهريته ك ال من ايمانه انما هػو بمتػحة الناصػب اجتػرح هػذق
التيئات التي ذكرت ك ما رأيت من الناصب من نتن كجه ك نتن خلق اك صوـ اك
صلوة اك نج بيت اك صدقة اك معركؼ فليس من جوهريته انما تلك االفاعيػر مػن
متحة االيماف اكتتبها ك هو اكتتاب متحة االيماف قلت جعلت فداؾ فاذا كاف يوـ
القيمة فمه قاؿ لي يا اسحق ا يجم ا﵀ الخير ك الشر في مو ػ كانػد اذا كػاف يػوـ
القيمة نزع ا﵀ عزكجر متحة االيماف منهم فردها الي شيعتنا ك نزع متحة الناصب
بج مي ما اكتتبوا من التيئات فردها علي اعدائنا ك عاد كر شيء الي عنصرق االكؿ
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الذي منه ابتدأ اما رأيت الشمس اذا هي بدت االتػري لهػا شػعاعا زاجػرا «زاخػرا»
متصل بها اك بائنا منها قلت جعلت فداؾ الشمس اذا هي غربت بدا اليها الشعاع كمػا
بدا منها ك لو كاف بائنا منها لمابدا اليها قاؿ يا اسحق كر شي ء يعود الي جوهرق الذي
منه بد قلت جعلت فداؾ ت خذ نتناتهم فترد الينا ك ت خذ سيئاتنا فترد اليهم قػاؿ
اي كا﵀ الذي ال اله اال هو قلت جعلت فداؾ اخذتها من كتاب ا﵀ عزكجر قاؿ نعػم
يا اسحق اماتتلو هذق انية اكلئػك يبػدؿ ا﵀ سػيئاتهم نتػنات ك كػاف ا﵀ غحػورا
رنيما فلم يبدؿ ا﵀ سيئاتهم نتنات ،لام كا﵀ يبدؿ انتهي ك شػاهد ذلػك قولػه
تعالي الخبيثات للخبيثػين ك الخبيثػوف للخبيثػات ك الطيبػات للطيبػين ك الطيبػوف
للطيبات اكلئك مبرءكف مما يقولوف ك من الخبيثات ك الطيبات االعماؿ ك االقواؿ ك
االنواؿ فهي خبيثة للخبيثين ك طيبة للطيبين فاعماؿ اخيك الخبيثػة مػن لػبن نبتػر ك
لطا طينة االعداء فماداـ ذلك اللطا منه ظاهرا تجتنبه كأف يتلوث يد اخيك الم من
بالنجاسة فتجتنبها المحالة ك انت تحبه ك تهواق ك انما امػر النػاس بمجانبػة المػاجن ك
الحاسق خوؼ سراية فتقه اليهم كما قاؿ ا﵀ جركعز ك التركنوا الي الذين ظلموا
فتمتام النار فتراية فتقه اليك ك اخراجه ما في قوتػك منػه هػو مػس النػار ايػاؾ
فنهيت عن معاشرتهم الجر ذلك ك اما مودتهم في القلب ك عػدـ قطعهػم عػن بعػ
البر ك الصلة من الحقوؽ العامة فلبد منه فػانهم ارنامػك مػن اؿمحمػد

ك صػلة

ارنامػػك االيمػػاني اكجػػب مػػن صػػلة ارنامػػك الجتػػماني فقػػد قػػاؿ علػػي بػػن
الحتين

في نديث الحقوؽ ك اما نق اخيك فاف تعلم انه يدؾ ك عزتك ك قوتك

فلتتخذق سلنا علي معصية ا﵀ ك ال عدة للظلػم لخلػق ا﵀ ك التػدع نصػرته علػي
عدكق ك النصيحة له فاف اطاع ا﵀ ك اال فلي ان ا﵀ اكرـ عليك منه ك ال قوة اال بػا﵀ ك
عن عبدا﵀ بن سناف عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀
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اف القػوـ لياونػوف

فجرة ك الياونوف بررة فيصلوف ارنامهم فتنمي اموالهم ك تطوؿ اعمارهم فايف
فقاؿ يا رسوؿا﵀ اهر بيتي ابوا

اذا كانوا ابرارا بررة ك ركي اف رجل اتي النبي

اال توثبا علي ك قطيعة لي ك شتيمة فارفضهم قػاؿ اذا يرفضػام ا﵀ جميعػا ك عنػه
من مشي الي ذي قرابة بنحته ك ماله ليصر رنمه اعطاق ا﵀ عزكجر اجر مائة شهيد
ك له بار خطوة اربعوف الف نتنة ك محي عنػه اربعوف الػف سػيئة ك رفػ لػه مػن
الدرجات مثر ذلك ك كاف كأنما عبد ا﵀ عزكجر مائة سنة صابرا محتتبا انتهي فاذا
كاف هذا ناؿ قرابات النتب الجتماني المنقط يػوـ القيمػة فمػا ظنػك بالقرابػات
الدينية الباقية ابد االبد فعن العتاري

في تحتيرق عن النبي

مػن رعػي نػق

قرابات ابويه اعطي في الجنة الفالف درجة بعد ما بين كر درجتين نضر الحرس
الجواد المضمر مائة سنة اندي الدرجات من فضة ك االخري من ذهب ك االخري
من ل ل ك االخري من زمرد ك االخري من زبرجد ك اخري من متك ك اخري مػن
عنبر ك اخري من كافور فتلك الدرجات من هذق االصناؼ ك من رعي نػق قربػي
محمد ك علي اكتي من فضائر الدرجات ك زي ادة المثوبات علي قدر زيػادة فضػر
محمد ك علي علي ابوي نتبه كقالت فاطمة

لبع

النتاء ار ػي ابػوي دينػك

محمدا ك عليا بتخط ابوي نتبك ك التر ي ابوي نتبك بتخط ابوي دينػك فػاف
ابوي نتبك اف سخطا ار ياهما محمد ك علي بثواب جزء من الفالف جػزء مػن
طاعة من طاعاتهما ك اف ابوي دينك اف سخطا لميقدر ابوا نتبك اف ير ياهما الف
ثواب طاعات اهر الدنيا كلهم التحي بتخطهما ك قاؿ الحتن بػن علػي

عليػك

باالنتاف الي قرابات ابوي دينك محمد ك علي ك اف ا عت قرابات ابوي نتبك ك
اي اؾ ك ا اعة قرابات ابوي دينك بتلفي قرابات ابوي نتبك فاف شار ه الء الي
ابوي دينك محمد ك علي اثمر لك من شار ه الء الي ابوي نتبك اف قرابات ابوي
﴿﴾339

دينك اذا شاركؾ عندهما باقر قلير فنظرهما لك يحبط عنك ذنوبك ك لػو كانػت
مؤل ما بين الثري الي العرش ك اف قرابات ابوي نتػبك اف شػاركؾ عنػدهما ك قػد
يعت قرابات ابوي دينك لميػنيا عنػك فتػيل ك قػاؿ علػي بػن الحتػين

نػق

قرابات ابوي ديننا محمد ك علي ك اكليائهما انق من قرابات ابوي نتػبنا اف ابػوي
ديننا ير ياف عنا ابوي نتبنا ك ابوا نتبنا اليقدراف اف ير يا عنا ابوي ديننا محمد ك
علي صلوات ا﵀ عليهما ك قػاؿ محمػد بػن علػي
علي

مػن كػاف ابػوا دينػه محمػد ك

اثر لديه ك قرابتهما اكرـ من ابػوي نحتػه ك قراباتهمػا قػاؿ ا﵀ عزكجػر

فضلت االفضر الجعلنك االفضر ك اثرت االكلي بااليثار الجعلنك بدار قػراري ك
منادمة اكليائي االكلي ك قاؿ جعحر بن محمد

من ػاؽ عػن قضػاء نػق قرابػة

ابوي دينه ك ابوي نتبه ك قدح كر كاند منهما في انخر فقدـ قرابة ابوي دينه علي
قرابة ابوي نتبه قاؿ ا﵀ عزكجر يوـ القيمة كما قدـ قرابة ابوي دينه فقدموق الي
جناني فيزاد فوؽ ما كاف اعد له من الدرجات الفالف ػعحها ك قػاؿ موسػي بػن
جعحر

ك قد قير له اف فلنا كانت له الف درهم عر ت لػه بضػاعتاف يشػتهيهما

التتت بضاعته لهما فقاؿ ايهما ارب لي فقير له هذا يحضػر ربحػه علػي هػذا بػالف
عحه قاؿ اليس يلزمه في عقله افي ثر االفضر قػالوا بلػي قػاؿ فهاػذا ايثػار قرابػة
ابوي دينك محمد ك علي افضر ثوابا باكثر من ذلك الف فضله علي قدر فضر محمد
ك علي علي ابوي نتبه ك قير للر ا

االنخبرؾ بالخاسر المتخلػف قػاؿ مػن هػو

قالوا فلف باع دنانيرق بدراهم اخذها فرد ماله من عشرةاالؼ دينار الػي عشػراالؼ
درهم قاؿ بدرة باعها بالف درهػم المياػن اعظػم تخلحػا ك نتػرة قػالوا بلػي قػاؿ
االانبئام باعظم من هذا تخلحا ك نترة قالوا بلي قاؿ ا رأيتم لو كاف له الف جبر من
ذهب باعها بالف نبة من زيف الميان اعظم تخلحا ك اعظم من هػذا نتػرة قػالوا
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بلي قاؿ من اثر بالبر ك المعركؼ قرابة ابوي نتبه علي قرابة ابػوي دينػه محمػد ك
علي الف فضر قرابات محمد ك علي ابوي دينه علي قرابات ابوي نتبه افضر مػن
فضر الف جبر ذهب علي الف نبة زائف ك قػاؿ محمػد بػن علػي الر ػا

مػن

اختار قرابات ابوي دينه محمد ك علي علي قرابػات ابػوي نتػبه اختػارق ا﵀ علػي
رءك س االشهاد يوـ القيمة ك شهرق بخل كراماته ك شػرفه بهػا علػي العبػاد اال مػن
ساكاق في فضائله اك فضله ك قاؿ علي بن محمد

اف مػن اعظػاـ جػلؿ ا﵀ ايثػار

قرابة ابوي دينك محمد ك علي علي قرابة ابوي نتبك ك اف من التهاكف بجلؿ ا﵀
ايثار قرابة ابوي نتبك علي قرابة ابوي دينك محمد ك علي
علي

ك قاؿ الحتػن بػن

اف رجل جاع عياله فخرج يبػي لهم ما ياكلوف فاتػب درهمػا فاشػتري

خبزا ك اداما فمر برجر ك امرأة من قرابات محمد ك علي فوجػدهما جػائعين فقػاؿ
ه الء ان ق من قراباتي فاعطاهما اياق ك لم يدر بماذا يحتج في منزله فجعر يمشػي
ركيدا يتحار فيما يعتر به عندهم ك يقوله لهم ما فعر بالدرهم اذ لميجػئهم بشػيء
فبينما هو متحير في طريقه اذا بحيج يطلبه فدؿ عليه فاكصر اليه كتابػا مػن مصػر ك
خمتمائة دينار في صرة ك قاؿ هذق بقية ن ملته اليك من ماؿ ابن عمك مات بمصر ك
خلف مائةالف دينار علي تجار ماة ك المدينة ك عقارا كثيرا ك ماال بمصر با عاؼ
ذلك فاخذ الخمتمائة دينار ك كس علي عيالػه ك نػاـ ليلػه فػرأي رسػوؿا﵀
عليا

ك

فقاال له كيف تري اغناءنا لك لما اثػرت قرابتنػا علػي قرابتػك ثػم لميبػق

بالمدينة ك ال بماة ممن عليه شيء من المائة الف دينار اال اتاق محمػد ك علػي فػي
منامه ك قاال له اما بارت بالػداة علي فلف بحقه من ميػراث ابػن عمػه ك اال بارنػا
عليك بهلكك ك اصطلمك ك ازالة نعمك ك ابانتك من نشمك فاصػبحوا كلهػم ك
نملوا الي الرجر ما عليهم نتي نصر عندق مائة الف دينار ك مػاترؾ انػد بمصػر
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ممن له عندق ماؿ اال ك اتاق محمد ك علي في منامه ك امػراق امػر تهػدد بتعجيػر مػاؿ
الرجر اسرع ما يقدر عليه ك اتي محمد ك علي

هذا الم ثر لقرابة رسوؿا﵀

في منامه ك قاال له كيف رأيت صن ا﵀ لك ك قد امرنا من بمصر اف يعجر اليك مالك
ك امرنا ناكمها باف يبي عقارؾ ك املكك ك يتحتج اليك باثمانها لتشتري بدلها من
المدينة قاؿ بلي فاتي محمد ك علػي نػاكم مصػر فػي منامػه فػامراق ببيػ عقػارق ك
التحتجة( )1بثمنه اليه فحمر اليه من تلك االثماف ثلثمائة الف دينار فصار اغني مػن
بالمدينة ثم اتاق رسوؿا﵀

فقاؿ يا عبد ا﵀ هػذا جػزاؤؾ فػي الػدنيا علػي ايثػار

قرابتي علي قرابتك ك العطينك في انخرة بدؿ كر نبة من هذا الماؿ فػي الجنػة
الف قصر اصػرها اكبر من الدنيا مػرز ابرة منها خير من الدنيا ك ما فيها الخبػر كانػت
تعلم اف قرابة ابويك محمد ك علي الم منوف فانه كمػا ياونػاف ابويػك ياونػاف ابػوي
غيرؾ من الم منين فالم منوف اخوة ابػوهم محمػد ك امهػم علػي فػالم منوف قرابػات
محمد ك علي ك اف كاف لم من م االيماف نتب ظاهري معهما فهو نور علي نور.
بالجملة الم منوف ارنامك في الدين ك ينبػي تقديم نقهما بقدر تقدـ الػدين
علي الدنيا ك الجتد الدنياكي فاذا كاف ارنامك من اهر المعصية اليتقط عنك نػق
رنمهػم ك انمػػا يتػػقط نػق البػػررة فلتعػػاملهم كمػػا تعامػر االبػػرار كلاػػن تصػػلهم
لرنمهم ببع

الحقوؽ ك اف كاف ابرار قرابتك من دينك اقرب اليػك ك اكلػي بػاداء

الحق ك بالمراقبة فاذا كجدت رجل من اهر دينك يصػف مػا تصػف ك يظهػر منػه اف
ذاتيته االيماف ك علمة ذلك اف تحبه م معاصيه لذاته كما مر بعد مػا كازنػت نحتػك
بحب اكلياء اؿمحمد

ك هو م تلك المعاصػي يػوالي محمػدا ك اؿمحمػد

ك

اكليائهم ك اهر الطاعة ك يقر بحضائلهم ك يذعن بوجػوب طػاعتهم ك يتػر باطاعتػه ك
( )1التحتجة :اف تعطي ماال في بلد الند ك تأخذ في بلد اخر لتأمن خوؼ الطريق.
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يتوؤق عصيانه ك هو ساخط علي عصيانه ك علي نحته به كلان يصدر منه ما يارهػه
الم منوف فاعلم انه اخوؾ الحاسق العمر الحػاجر القػوؿ الطيػب الػذات فلنػظ فيػه
قرابة محمد ك علي

ك صله ببع

الحقوؽ ك اجتنب معاشرته ك مراكدته اف كػاف

قويا في معصيته ك تخاؼ علي نحتك منه اف يزين لك عمله ك من اداء نقػه اف تػأمرق
بالمعركؼ ك تنهاق عن المنار ك تعبس له كجهك ك تهددق ك توعػدق بعقػاب ا﵀ فػاف
رج عن غي ه ك اال تهجػرق لعلػه يتػذكر اك يخشػي ك اف اجتنبتػه فلتجتنبػه عجبػا مػن
نحتك انك بريء من عيوبه هيهات هيهات ما اصابك من نتنة فمن ا﵀ ك ما اصابك
من سيئة فمن نحتك فاف نحظػك ا﵀ لحامػة ك خذلػه لحامػة ك صػدر منػه بعػ
القباي ك لم يصدر منك بححظه فليس يدؿ علي براءتك ك قدسك منه بر لػو ككلػك
ا﵀ عزكجر الي نحتك طرفة عين لظهر منك جمي الابائر فانهػا كلهػا فػي قوتػك ك
انما لمتظهر الي الحعلية بححظ ا﵀ ك قط اسباب بركزها عنك فانمد ا﵀ علػي عػدـ
بركزها منك ك ترنم عليه نيث ابتلي ك ككػر الػي نحتػه ك ادع لػه نتػي يوفقػه ا﵀
علي الترؾ ك فعر الخيرات ك اعلم انه رب عاص جرق عصيانه الي الجنة ك رب مطي
ساقه طاعته الي النار فرب عاص نادـ علي ما فرط خجػر ممػا قػدـ كجػر ممػا فعػر
يتوب ك يتعد بدخوؿ الجنة ك رب مطي معجب بطاعته ماف علي ربه ك علي اكليائػه
متدلر بين الناس بطاعته تتوقه الي النػار نعػوذ بػا﵀ قػاؿ ابوعبػدا﵀

اف الرجػر

ليذنب الذنب فيدخله ا﵀ به الجنة قير يدخله ا﵀ بالذنب الجنة قاؿ نعم انه ليذنب
فليزاؿ منه خائحا ماقتا لنحته فيرنمه ا﵀ فيدخلػه الجنػة ك عػن انػدهما

قػاؿ

دخر رجلف المتجد اندهما عابد ك انخر فاسق فخرجا مػن المتػجد ك الحاسػق
صديق ك العابد فاسق ك ذلك انه يدخر العابد المتجد مدال بعبادته يدؿ بها فتاوف
فارته في ذلك ك تاوف فارة الحاسق في التندـ علي فتقه ك يتتػحر ا﵀ عزكجػر
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مما صن من الذنوب انتهي فاذا جانبت اهر المعاصي فجانبهم خوفا علي نحتك من
اف يتري اليك سوء فعلهم فيظهر منك كما ظهر مػنهم ك مػن اف تتػتأنس بالمعصػية
فتهوف عليك ك تنبيها ك زجرا لهم عما يحعلوف ك من باب النهي عن المنار هػذا ك مػن
الذي يخلو من الذنب ك الجرأة علي ا﵀ في الصػير ك الابير كانػدة هػذا ك اف كنػت
تتتصػر ذنبك فهو اعظم جرـ ك اف كنت تتتعظمه فانت مثله في الذنب العظيم قاؿ
ابوعبدا﵀

اتقوا المحقرات من الذنوب فانها التػحر قيػر ك مػا المحقػرات قػاؿ

الرجر يذنب الذنب فيقوؿ طوبي لي لو لميان لي غير ذلك.
بالجملة االخواف الذين تحػبهم مػن غيػر علػة ك قػد جربػت نحتػك فػي نػب
االكلياء ك بػ

االعداء فهو اخوؾ البيك ك امك ك لػه نػق الواليػة ك اف كػاف ينبػػي

اجتنابه الي اف يطهر كالم من المجذكـ تواليه بوالية االيمػاف ك تتباعػد منػه لماػاف
مر ه الي اف يبرأ افشاءا﵀ ك اما الذين هػم ليتػوا مػن ابويػك كلاػنهم ر ػعوا مػن
ثدي امك ك هم الاحار الذين تلطا طينهم بطينة الم منين فظهر منهم اثارها فحتػن
اخلقهم ك زكا صحاتهم ك كثرت عبادتهم ك انبتطت ايديهم ك علمة ذلػك انػك مػ
هذق الصحات الحتنة تبػضه بعد ما كازنت نحتػك بحػب االكليػاء ك بػػ

االعػداء

فتبػضه من غير جهة ك التدخر اعمالػه قلبػك ك اليلتصػق بػك فحينئػذ يجػب عليػك
افتراعي نرمة لبن امك ك تعلم اف تلك انثار من لبن امك ك اف لميان فيػه موجػودا
لماظهر منه تلك االعماؿ فتراعيه ك تعاشرق ك تواخيه بقدر ما يظهر منه ك تبػضػه فػي
ذاته الي اف يزكؿ عنه عر يته ك يحارقػه لػبن امػك فيعػود الػي اصػله ك يظهػر كحػرق
البػػاطن فيتػػقط عنػه التاليػػف ك فػػي الحقيقػػة كػػر الالحػػة ك المشػػقة فػػي اداء هػػذق
الحقوؽ فاف االنتػاف يعلػم انػه منػافق ملعػوف ك متبػر منػه ك مػ ذلػك يجػب عليػه
افيواخيه ك يخالله ك يخالقه ك يجامله ك يعاشرق ك يعاكنه لحرمة لبن امه ك لربما ينتح
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االنتاف في الدين ك الدنيا بمجالتته ما يحوح منه الرايحػة الطيبػة رايحػة لػبن امػك ك
ياوف فيه الخير قويا غالبا ك لربما تنتح بعلومه ك اعماله ك اخلقه ك نصايحه ك نامه
فلتتباعد منه فانك اخذ عن محمد ك علي

فعن المتي

خذكا الحق من اهر

الباطػػر ك التاخػػذكا الباطػػر مػػن اهػػر الحػػق كونػػوا نقػػاد الاػػلـ الخبػػر ك عػػن
ابيجعحر

يقوؿ ليس عند اند من الناس نق ك ال صػواب ك ال انػد مػن النػاس

يقضي بقضاء نق اال ما خرج منا اهر البيت ك اذا تشعبت بهم االمػور كػاف الخطػاء
منهم ك الصواب من علي
فهو من عند علي

انتهي فجمي ما عندق من نق ك صواب علمي اك عملي

ك انت تحب علم علي ك عمله ك تراعي نػورق ك صػحته ك لػذلك

بني االسلـ علي العمر بظاهر المنافقين ك الحام باالسلـ عليهم ك مواخاتهم ماداـ
عليهم لطا االيماف فعن معوية بن كهب قاؿ قلت البيعبدا﵀

كيػف ينبػػي لنػا

اف نصن فيما بيننا ك بين قومنا ك فيما بيننا ك بين خلطائنا من الناس قػاؿ فقػاؿ تػ دكف
االمانػػة الػػيه م ك تقيمػػوف الشػػهادة لهػػم ك علػػيهم ك تعػػودكف مر ػػاهم ك تشػػهدكف
جنايزهم ك قاؿ

في نديث اخر لزيد الشحاـ اقرأ علي من تعلم انه يطيعني منهم

ك ياخذ بقولي التلـ اكصيام بتقوي ا﵀ عزكجر ك الورع في دينام ك االجتهاد ﵀
ك صدؽ الحديث ك اداء االمانة ك طوؿ التجود ك نتن الجوار فبهذا جاء محمد
ادكا االمانة الي من ائتمنام عليها برا ك فاجرا فػاف رسػوؿا﵀

كػاف يػأمر بػاداء

الخيط ك المخػيط صػلوا عشػايركم ك اشػهدكا جنػايزهم ك عػودكا مر ػاهم ك ادكا
نقوقهم فاف الرجر منام اذا كرع في دينه ك صدؽ الحديث ك ادي االمانة ك نتن
خلقه م الناس قير هذا جعحري فيترني ذلك ك يدخر علي منه التركر ك قير هذا
ادب جعحر ك اذا كاف علي غير ذلك دخر علي بلؤق ك عارق ك قير هذا ادب جعحػر
كا﵀ لحدثني ابي

اف الرجر كاف ياوف في القبيلة من شػيعة علػي
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فياػوف

زينها اد اهم للمانة ك اقضاهم للحقوؽ ك اصػدقهم للحػديث ك سػم يقػوؿ علػيام
بالورع ك االجتهػاد ك اشػهدكا الجنػايز ك عػودكا المر ػي ك انضػركا مػ قػومام
متاجدكم ك انبوا للناس ما تحبوف النحتام ا مايتػتحي الرجػر مػنام اف يعػرؼ
جارق نقه ك اليعرؼ نق جارق ك قاؿ

علػيام بالصػلوة فػي المتػاجد ك نتػن

الجوار للناس ك اقامة الشهادة ك نضور الجنايز انه البػد لاػم مػن النػاس اف انػدا
اليتتػني عن الناس نيوته ك الناس البد لبعضهم من بع

ك قاؿ اكصػيام بتقػوي

ا﵀ ك التحملوا الناس علي اكتافام فتذلوا اف ا﵀ عزكجر يقوؿ في كتابه ك قولوا
للناس نتنا ثم قاؿ عودكا مر اهم ك انضركا جنايزهم ك اشهدكا لهم ك عليهم ك
صلوا معهم فػي متػاجدهم نتػي ياػوف التمييػز ك تاػوف المباينػة مػنام ك مػنهم
كقاؿ

صلوا في عشايركم ك عودكا مر اكم ك اشهدكا جنايزكم ك كونوا لنا زينا

ك التاونوا علينا شينا نببونا الي الناس ك التبػضونا اليهم فجر كا الينػا كػر مػودة ك
ادفعوا عنا كر شر ك قاؿ كاف اميرالم منين

يقوؿ ليجتم في قلبك االفتقار الي

الناس ك االستػناء عنهم ياوف افتقارؾ اليهم فػي لػين كلمػك ك نتػن سػيرتك ك
ياوف استػناؤؾ عنهم في نزاهة عر ك ك بقاء عزؾ ك قاؿيا شيعة اؿمحمد اعلموا
انه ليس منا من لم يملك نحته عند غضبه ك من لم يحتن صحبة من صحبه ك مخالقة
من خالق ه ك مرافقة من رافقه ك مجاكرة من جاكرق ك ممالحة من مالحه ك قػاؿ كطن
نحتك علي نتن الصحبة لمن صحبت في نتن خلقػك ك كػف لتػانك ك اكظػم
غيظك ك اقر لػوؾ ك تحرش عحوؾ ك تتخو نحتك ك قاؿ ابػوجعحر

مايعبػأ بمػن

سلك هذا الطريق اذا لم يان فيه ثلث خصاؿ كرع يحجزق عػن معاصػي ا﵀ ك نلػم
يملك به غضبه ك نتن الصحبة لمن صحبه ك قاؿ اميرالم منين

خػالطوا النػاس

مخالطة اف مت م باوا عليام ك اف غبتم نن وا اليام ك عن اندهما

االنقباض عن
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الناس ماتبة للعداكة ك قاؿ رسوؿا﵀

التودد الػي النػاس نصػف العقػر ك قػاؿ

تحبب الي الناس يحبوؾ ك قاؿ ابوعبدا﵀

من كف يدق عن الناس فانمػا ياػف

عنهم يدا كاندة ك ياحوف عنه ايديا كثيرة ك قاؿ

ك اما اخػواف المااشػرة فانػك

تصيب منهم لذتك التقطعن ذلك منهم ك التطلبن ما كراء ذلك من ميرهم ك ابذؿ
لهم ما بذلوا لك من طلقة الوجه ك نلكة اللتاف الي غير ذلػك مػن االخبػار ك هػي
كثيرة لمن جاس خلؿ الديار.

فص ::اعلم اف ا﵀ سبحانه كاند اند متحرد غني عػن جميػ مػا سػواق التنحعػه

طاعة من اطاعه ك التضرق معصية من عصاق ك لميخلػق مػا خلػق ليػرب علػيهم ك انمػا
خلقهم ليربحوا عليه ك كما انػه التلحقػه جػركعز فائػدة مػن ايجػادهم التصػر اليػه
اعمػػالهم بخيػػر اك شػػر ك انمػػا يلحقهػػم الحائػػدة ك يعػػود الػػيهم االعمػػاؿ فلميالحهػػم
جركعز بعمر يصر الي ذاته اك يلحقه فائدة منهػا فانػه الػنػي البحػت ك انمػا كلحهػم
باعماؿ تصر الي ذكاتهم ك تلحقهم منافعهػا ك نهػاهم عػن اعمػاؿ تصػر الػي ذكاتهػم
مضرتها ال غير فاذا نظرنا الي صنوؼ الخلق رأينا صنحا منهم محمػدا ك اؿمحمػد
فرأيناهم في مقاـ المنير ك جميػ الخلػق انػوارهم ك اثػارهم فهػم ايضػا صػلوات ا﵀
عليهم اجر ك اعظم من اف يصر اليهم اعماؿ ساير الخلق ك ينتحعوف فما من شيء مػن
الخلق اال ك هم له التبب ك له العلة فايف ينتحعوف بما هو منهم ك اليهم نعم اعمػالهم
في مقامهم يلحقهم اثارها دكف ا﵀ عزكجر ك كذلك االنبياء بعػدهم فهػم ايضػا فػي
مقاـ اعلي من ساير الم منين فليلحقهم ثمرات اعماؿ ساير الم منين نعػم يلحقهػم
ثمرات اعمالهم انحتهم كما مر فما كلف الم منوف من بع
ا﵀ اك الي محمد ك اؿمحمد

االعمػاؿ بالنتػبة الػي

اك الي االنبياء فانما هو لحاجػة المػ منين الػي تلػك

االعمػػاؿ ال لحػػاجتهم ك هػػم اغنيػػاء عػػن الم ػ منين ك عػػن اعمػػالهم فانحصػػر اعمػػاؿ
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الم ػ منين فػػي اف تصػػر هػػي ك فوايػػدها الػػي انحتػػهم دكف اكائػػر العلػػر ك دكف ا﵀
عزكجر فهي منهم ك اليهم ك لهم.
فاذا نظرنا الي تااليف الم منين فمنها ما ياوف متعلقها االفلؾ ك منها ما ياوف
متعلقها العناصر ك منها ما ياوف متعلقها الجمادات ك منها ما ياوف متعلقها النباتػات ك
منها ما ياوف متعلقها الحيوانات ك منهػا مػا ياػوف متعلقهػا االناسػي فمنهػا مػا ياػوف
متعلقها انحتهم ك منها مػا ياػوف متعلقهػا اخػوانهم ك يلحػق فوائػد جميػ ذلػك الػي
انحتهم ليتتاملوا ك يبلػوا مقاـ الرباح علي ا﵀ ك من البػين اف االنتػاف اشػرؼ مػن
جمي تلك المتعلقات ك اعظم فاشرؼ التااليف ك افضلها مػا تعلػق باالناسػي هػذا ك
جمي ما سويهم خلق خلق لهم ك الجلهم ك اليتتوي المالك ك المملوؾ ك المتػخر ك
المتػػخر لػػه ك افضػػر االناسػػي الم منػػوف فالتاػػاليف المتعلقػػة بػػالم منين افضػػر
التااليف ك اشرفها ثم التااليف المتعلقة باالخواف مػنهم الموثػوؽ بهػم افضػر مػن
الجمي لحضر متعلقها علي غيرها ك اليتػاكيها شػيء مػن التاػاليف ك امػا مػا يتعلػق
بنحس الم من من اصلح نحته في نحته كندها فمتي يتػاكي التاػاليف المتعلقػة
بالم منين اذ في التااليف المتعلقة بالم منين اصلح النحس ك اصلح العباد ك البلد
ك مثر من يشتػر باصلح نحته ك من يشتػر بالم منين نبػي مرسػر الػي قػوـ ك نبػي
غيرمرسر ك شتاف بينهما ك عالم مشػوؿ باصلح العباد ك البلد ك عابد مشػوؿ بنحته
ك شتاف بينهما ك من ياكر زادق لححظ نحته ك من ينحق ماله في سبير ا﵀ فاني ك اني.
فتبين ك ظهر لمن نظر ك ابصر ك انصف ك اعتبر اف اداء نقوؽ االخواف افضر
من الصلوة ك الصياـ ك الزكوة ك الحج ك الجهاد ك جمي العبادات ك الطاعات ك
االعماؿ ك اليتاكيها شيء ك فيه ارتباط الخلق الذي به يظهر التونيد ك سر التحريد ك
يعلم انهم عبيد ا﵀ الواند الحرد المجيد ك لذلك ارخي للناس ابليس في جمي
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التااليف ك اشنق لهم في ذلك فمنعهم من ادائه نتي كأنه من المنتوخات اك
لميشرع بر لو قاؿ قائر انه لميبعث الرسر ك لمينزؿ الاتب اال الجر ذلك فاف فيه
االئتلؼ ك رف االخت لؼ ك اصلح العباد ك نظم البلد ك ساير المتعلقات قد خلق
لهم فتعود م تااليحها اليهم ك ا﵀ جرجلله غني عنهم ك عن اعمالهم ك عن فوائدها
لميقر شططا هذا ك قد عرفت اف الم منين مظاهر نجج ا﵀ علي العالمين ك هم
مظاهر ا﵀ جركعز في االر ين ك الم منوف هم ظاهر الظاهر المنب ݘــوف عن باطن
الباطن ك الجر ذلك قد قدمنا اف جمي المعاملت معهم يعود الي ا﵀ ك الي محمد ك
اؿمحمد

ك ركي سبير ا﵀ شيعتنا ك ال شك اف الم منين هم اقرب الطرؽ الي ا﵀

ك الي رسوله ك الي اكليائه صلوات ا﵀ عليهم فما لحقهم فقد لحق ا﵀ ك رسوله ك
نججه

ك ما عاملتهم به فقد عاملت ا﵀ جركعز به بر ال معاملة م ا﵀ سبحانه

اال معاملة الم منين كر علي نتب مقامه ك رتبته فجمي ما تريد اف توقعه علي ا﵀
جركعز فاكقعه عليهم ك ال سبير لك غيرهم ك جمي ما تريد اف توقعه علي محمد ك
اؿمحمد

فاكقعه عليهم فاذا قد عاد جمي االعماؿ اليهم فاداء نقوقهم افضر

االعماؿ ك اشرؼ الحعاؿ ك اقرب القربات الي ا﵀ المتعاؿ ك اف اردت الشاهد فاصع
لما اقوؿ ك من ا﵀ المأموؿ قاؿ الحتن بن علي العتاري
الذين امنوا ك عملوا الصالحات شيعة علي

في تحتير قوله تعالي

هم الذين ي ثركف اخوانهم علي

انحتهم ك لو كاف بهم خصاصة ك هم الذين اليريهم ا﵀ نيث نهاهم ك اليحقدهم من
نيث امرهم ك شيعة علي

هم الذين يقتدكف بعلي

في اكراـ اخوانهم

الم منين ما عن قولي اقوؿ لك هذا بر اقوله عن قوؿ محمد عليه ك اله التلـ فذلك
قوله ك عملوا الصالحات قضوا الحراي

كلها بعد التونيد ك اعتقاد النبوة ك

االمامة ك اعظمها قضاء نقوؽ االخواف في ا﵀ ك استعماؿ التقية من اعداء ا﵀
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عزكجر قاؿ رسوؿا﵀

مثر م من ال تقية له كمثر جتد ال رأس له ك مثر م من

اليرعي نقوؽ اخوانه الم منين كمثر من نواسه كلها صحيحة فهو اليتأمر بعقله
ك اليبصر بعينه ك اليتم باذنه ك اليعبر بلتانه عن ناجته ك اليدف الماارق عن
نحته باالدالء بحججه ك اليبطش بشيء بيديه ك الينه

الي شيء برجليه فذلك

قطعة لحم قد فاتته المناف ك صار غر ا لار الماارق فاذلك الم من اذا جهر
()1

نقوؽ اخوانه فانه يحوت نقوقهم

فااف كالعطشاف بحضرة الماء البارد

فلميشرب نتي طح ك بمنزلة ذي الحواس لميتتعمر شيئا منها لدفاع ماركق ك ال
النتحاع محبوب فاذا هو سليب كر نعمة مبتلي بار افة ك قاؿ اميرالم منين
التقية من افضر اعماؿ الم من يصوف بها نحته ك اخوانه من الحاجرين ك قضاء
نقوؽ االخواف اشرؼ اعماؿ المتقين يتتجلب مودة الملئاة المقربين ك شوؽ
الحورالعين ك قاؿ الحتن بن علي

اف التقية يصل

ا﵀ بها امة لصانبها مثر

ثواب اعمالهم ك اف تركها ربما اهلك امة تاركها شريك من اهلاهم ك اف معرفة
نقوؽ االخواف تحبب الي الرنمن ك تعظم الزلحي لدي الملك الدياف ك اف ترؾ
قضائها يمقت الي الرنمن ك يصػر الرتبة عند الاريم المناف ك قاؿ الحتين بن
علي

لوال التقية ماعرؼ كلينا من عدكنا ك لوال معرفة نقوؽ االخواف ماعرؼ

من التيئات شيء اال عوقب علي جميعها لان ا﵀ عزكجر يقوؿ ك ما اصابام من
مصيبة فبما كتبت ايديام ك يعحو عن كثير ك قاؿ علي بن الحتين
زينالعابدين

يػحر ا﵀ للم من كر ذنب ك يطهرق منه في الدنيا ك انخرة ماخل

ذنبين ترؾ التقية ك تضيي نقوؽ االخواف ك قاؿ محمد بن علي

اشرؼ اخلؽ

االمة الحا لين من شيعتنا استعماؿ التقية ك اخذ النحس بحقوؽ االخواف ك قاؿ جعحر
( )1فی التحتير :فاته ثواب نقوقهم .ك فی البحار :فانه فوات نقوقهم.
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بن محمد

استعماؿ التقية لصيانة االخواف فاف كاف هو يحمي الخائف فهو من

اشرؼ خصاؿ الاراـ ك المعرفة بحقوؽ االخواف من افضر الصدقات ك الزكوات ك
الصلوات ك الحج ك المجاهدات ك قاؿ موسي بن جعحر

ك قد نضرق فقير م من

يتأله سد فاقته فضحك في كجهه ك قاؿ اسألك متألة فاف اصبتها اعطيتك عشرة
ا عاؼ ما طلبت ك اف لمتصبها اعطيتك ما طلبت ك كاف قد طلب منه مائة درهم
يجعلها في بضاعته يتعيش بها فقاؿ الرجر سر فقاؿ موسي

لو جعر اليك التمني

لنحتك في الدنيا ما ذا كنت تتمني قاؿ كنت اتمني اف ارزؽ التقية في ديني ك قضاء
نقوؽ اخواني قاؿ فما بالك لم تتأؿ الوالية لنا اهر البيت قاؿ ذلك قد اعطيته ك هذا
لماعطه فانا اشار علي ما اعطيت ك اسأؿ ربي عزكجر ما منعت فقاؿ انتنت
اعطوق الحي درهم ك قاؿ اصرفها في كذا يعني العح

فانه متاع باير ك سيقبر بعد ما

ادبر فانتظر به سنة ك اختلف الي دارنا ك خذ االجر في كر يوـ فحعر فما تمت له
سنة اذ قد زاد في ثمن العح

للواند خمتةعشر فباع ما كاف اشتري بالحي درهم

ثلثينالف درهم ك كاف علي بن موسي

بين يديه فرس صعب ك هناؾ را ة

اليجتر اند منهم اف يركبه فاف ركبه لميجتر اف يتيرق مخافة اف يثب به فيرميه ك
يدكسه بحافرق ك كاف هناؾ صبي ابن سب سنين فقاؿ يا ابن رسوؿا﵀ اتأذف لي
افاركبه ك اسيرق ك اذلله قاؿ انت قاؿ نعم قاؿ لما ذا قاؿ الني استوثقت منه قبر
افاركبه باف صليت علي محمد ك اله الطيبين مائة مرة ك جددت علي نحتي الوالية
لام اهر البيت قاؿ اركبه فركبه فقاؿ سي رق فتي رق ك مازاؿ يتي رق ك يعديه نتي
اتعبه ك كدق فنادي الحرس يا ابن رسوؿا﵀ قد المني منذ اليوـ فاعحني منه ك اال
فصبرني تحته قاؿ الصبي سر ما هو خير لك اف يصبرؾ تحت م من قاؿ الر ا
صدؽ اللهم فصبر فلف الحرس ك سار فلما نزؿ الصبي قاؿ سر من دكاب داري ك
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عبيدها ك جواريها ك من امواؿ خزانتي ما شئت فانك م من قد شهرؾ ا﵀ بااليماف
في الدنيا قاؿ الصبي يا ابن رسوؿا﵀ ك اسأؿ ما اقترح قاؿ يا فتي اقترح فاف ا﵀
يوفقك القتراح الصواب فقاؿ سر لي ربك التقية الحتنة ك المعرفة بحقوؽ
االخواف ك العمر بما اعرؼ من ذلك قاؿ الر ا قد اعطاؾ ذلك لقد سألت افضر
شعار الصالحين ك قير لمحمد بن علي

اف فلنا نقب في جوارق علي قوـ

فاخذكق بالتهمة ك ربوق خمتمائة سوط قاؿ محمد بن علي

ذلك اسهر من

مائةالف الف سوط في النار نبه علي التوبة نتي ياحر ذلك قير ك كيف ذلك يا ابن
رسوؿا﵀ قاؿ انه في غداة يومه الذي اصابه ما اصابه ي نق اخ م من ك جهر
بشتم ابيالحصير ك ابيالدكاهي ك ابيالشركر ك ابيالملهي ك ترؾ التقية ك
لم يتتر علي اخوانه ك مخاطبيه ك مخالطيه فاتهمهم عند المخالحين ك عر هم للعنهم
ك سبهم ك ماركههم ك تعرض هو ايضا فهم الذين بهتوا عليه البلية ك قذفوق بهذق
التهمة فوجهوا اليه ك عرفوق ذنبه ليتوب ك يتلفي ما فرط منه فاف لميحعر فليوطن
نحته علي رب خمتمائة سوط ك نبس في مطبق اليحرؽ فيه بين اللير ك النهار
فوجه اليه فتاب ك قضي نق االخ الذي كاف قد قصر فيه فمافرغ من ذلك نتي عثر
بالل
محمد

فاخذ منه الماؿ ك خلي عنه ك جاءق الوشاة يعتذركف اليه ك قير لعلي بن
من اكمر الناس في خصاؿ الخير قاؿ اعملهم بالتقية ك اقضاهم لحقوؽ

اخوانه ك قاؿ الحتن بن علي

اعرؼ الناس بحقوؽ اخوانه ك اشدهم قضاء لهم

اعظمهم عند ا﵀ شأنا ك من توا

في الدنيا الخوانه فهو عند ا﵀ من الصديقين ك

من شيعة علي بن ابيطالب نقا ك لقد كرد علي اميرالم منين

اخواف م مناف اب

ك ابن فقاـ اليهما ك اكرمهما ك اجلتهما في صدر مجلته ك جلس بين ايديهما ثم امر
بطعاـ فانضر فاكل منه ثم جاء قنبر بطشت ك ابريق خشب ك مندير لينشف ك جاء
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ليصب علي يدي الرجر فوثب اميرالم منين

فاخذ االبريق ليصب علي يدي

الرجر فتمرغ الرجر في التراب ك قاؿ يا اميرالم منين ا﵀ يراني ك انت تصب علي
يدي قاؿ اقعد ك اغتر فاف ا﵀ عزكجر يراؾ ك اخوؾ الذي اليتميز منك ك اليحضر
عنك يزيد بذلك في خدمه في الجنة مثر عشرة ا عاؼ عدد اهر الدنيا ك علي
نتب ذلك في ممالياه فيها فقعد الرجر فقاؿ له علي

اقتمت عليك بعظيم

نقي الذي عرفته ك نحلته ك توا عك ﵀ نتي جازاؾ عنه باف ندبني لما شرفك به
من خدمتي لك لما غتلت مطمئنا كما كنت تػتر لو كاف الصاب عليك قنبرا فحعر
الرجر ذلك فلما فرغ ناكؿ االبريق محمد بن الحنحية ك قاؿ يا بني لو كاف هذا االبن
نضرني دكف ابيه لصببت علي يدق كلان ا﵀ عزكجر يأبي اف يتوي بين ابن ك ابيه
اذا جمعهما في مااف لان قد صب االب علي االب ك ليصب االبن علي االبن
فصب محمد بن الحنحية علي االبن قاؿ الحتن بن علي

فمن اتب عليا

علي

ذلك فهو الشيعي نقا انتهي.
ك انما قرنوا

التقيػة بحقػوؽ االخػواف الف التقيػة مػن االعػداء مػن نقػوؽ

االخواف الف فيها نحظ اموالهم ك ازكاجهم ك اكالدهم ك رقػابهم ك دمػائهم ك المػذي
يذؿ نحته اك يهلاها ك يذؿ اخوانه اك يهلاهم ك يذؿ امامه اك يصػير سػبب قتلػه فهػي
الجر نحظ االخواف ك من جملة لوازـ محبتهم ك اخوتهم ك اف شئت قػر اف المػ من
ينبػي اف يعطػي كػر ذي نػق نقػه ك نػق المػ من مػا علمػت ك امػا نػق الاػافرين
المتػلبػػين علػػي الملػػك الظػػاهرة دكلػػتهم اف يػػداري الم ػ من معهػػم ك اليخػػالحهم ك
يماشيهم الي اف يشاء ا﵀ غير ذلك فما يشاء ا﵀ قواـ دكلتهم اليجوز اف يخالف مشية
الم منين مشية ا﵀ عزكجر ك قد اراد ا﵀ من اعزازهم ك غلبتهم شػيئا فلي ػرد المػ من
ذلك الشي ء ك ليعاملهم بما يناسب غلبػتهم ك دكلػتهم فهػو نقهػم فػافهم كفقنػا ا﵀ ك
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اياكم علي هذين االمػرين العظيمػين المنتػيين كػأف لمياونػا مػن الػدين اللهػم اال
افيخاؼ بعضهم علي دمه فيتقيهم الجر نحظ نحته ال الجر امتثػاؿ امػر ا﵀ بحيػث
لو امرق بتر سيحه عليهم لتر بالجملة ليس في جمي عري االيماف عركة اكثػق مػن
نب اكلياء ا﵀ ك بػ

اعدائه ك ليس عمر اعظم ك ال اشد تقربا الي ا﵀ جركعز مػن

اداء نقوؽ االخواف هذا ك ساير االعماؿ لها شركط دقيقة خحيػة اليماػن كػر انػد
االتياف بها ك للشيطاف فيها نير كثيرة ك اما اداء نقوؽ االخواف فهو اقرب الي ر ػاء
ا﵀ المناف فانه اف شاب عملك شيء ينقصه من نيث صدكرق منك فليشوب انتحاع
االخ شيء ك سركرق بادائك نقه ك دعائه لك مثل اذا كصػلت اخػاؾ بشػيء ريػاء اك
سمعة ك كانت من نيث الصدكر منك غيرخالصة فليان كذا ك امػا نصػوؿ انتػداد
خلة اخيك ك قضاء دينه ك استقامة ظهرق ك سركر قلبه ك دعاؤق في غيبك ك انتحاعه بها
ك توسعته علي عياله بها فذلك ناصر ك الم من غر كػريم ك الاػافر خػب لئػيم فػاف
لمتنتح بعملك صدكرا منك فلتعدـ النح كقوعا فاف المػ من كػريم يتلفػي ك يقػ
عليه نق منك ك اف فعلت ذلك ﵀ ك في ا﵀ فبا با فانػك تنتحػ بػه صػدكرا ك كركدا
كالحاصر اف الم من اناي الخلق ﵀ جركعز ك اقربهم منػه ك اشػدهم اتصػاال بػه ك
اشدهم اظهارا له ك كر شػيء اردت اف توصػله الػي يػد ا﵀ جػركعز ك كػر معاملػة
اردت اف تعامر بها ا﵀ تبارؾ ك تعالي فأت به الي الم من ك اعملػه بالنتػبة اليػه فانػه
التبير االقوـ ك الطريق االقرب ك هو شهادة ا﵀ في خلقه ك ظاهرق في عبادق ك الجر
ذلك صار سركرق سركر ا﵀ ك اكرامه اكػراـ ا﵀ ك اذاق محاربػة ا﵀ كهاػذا علػي مػا
عرفت انحا فحي الخصاؿ بتندق عن يونس بن ظبياف قػاؿ قػػاؿ ابوعبػدا﵀ يػا يػونس
اتقوا ا﵀ ك امنوا برسوله قاؿ قلت امنا با﵀ ك برسوله فقاؿ المحمديػة التػمحة اقػاـ
الصلوة ك ايتاء الزكوة ك صياـ شهر رمضاف ك نج البيت الحػراـ ك الطاعػة للمػاـ ك
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اداء نقوؽ الم من فاف من نبس نق الم من اقامه ا﵀ يوـ القيمة خمتػمائة عػاـ
علي رجليه نتي يتير من عرقه اكدية ثم ينادي مناد مػن عنػد ا﵀ جرجللػه هػذا
الظالم الذي نبس من ا﵀ نقه قاؿ فيوب ا اربعين عاما ثم ي مر بػه الػي نػار جهػنم
انتهي فحقوؽ الم من هي نقوؽ ا﵀ ك اداؤها اداؤ نقوؽ ا﵀ النه مظهر نور ا﵀ فاذا
مقدار تونيد كر اند علي نتب ادائه نقوؽ اخوته فافهم ذلك راشػدا موفقػا ك اف
اردت التحصير فعليك باتابنا «ابوابالجناف» في نقوؽ االخواف ك الػرض في هػذا
الاتاب بياف شرؼ الم من ك نباهته فلناتف بما ذكرنا.

فص ::لما اف قد ذكرنا امر الوالدين الباطنيين سن لنا اف نذكر كلمات في امر

الوالدين الظاهريين فاف الشارع صلوات ا﵀ عليه ك اله قد عظم امرهما فػي الشػريعة
المقدسة ك قرنه بالتونيد ك ذلك اف ا﵀ سبحانه قػد خلػق جتػد الولػد مػن نطحتهمػا
التي هي جزؤهما ك انشأ ركنه من ركنهمػا فهمػا التػبباف االعظمػاف فػي انشػائه ك
ايجادق اللذاف ابي ا﵀ اف يوجدق اال بهما فهما يدا الخالق المتعاؿ فػي ايجػادق ك محػل
مشيته في انشائه ك ككرا ارادته في تدبير امرق ثم لما خلقه من جزئهمػا ابرهمػا بػه ك
اعطحهما به اعطافهما علي انحتهما بر جعلهما ي ثرانه علػي انحتػهما فيطويػاف كػي
يشػبعانه ك يظمػاف كػػي يركيانػه ك يعريػػاف كػي ياتػيانه ك يتػػهراف كػي ينومانػػه ك
يقتحماف المهالك كي ينجيانه ك يػحلف عن انحتهما كي يححظانه ك يتلماف للعيػب
كي يبرءانه ك يمر انه كي يصححانه ك يعالجانه ك يحتميػاف كػي يتػوغانه ك ربمػا
يعاملف ا﵀ فػي مر ػه اف يعافيػه ا﵀ ك يتػلبهما عينهمػا اك اذنهمػا اك نيوتهمػا كمػا
شاهدنا نحوها ك يتعباف كي يريحانه ك يتذللف كي يعزانػه ك يحقػراف كػي يػنيانػه ك
يضحياف كي ي كيانه ك يعانياف كي يخدمانه كهاذا ي ثرانه علي انحتػهما مػن كػر
نيث ك جهػة ك ذكػرت رنمػة ا﵀ هنػا بعبػدق اذ هػذاف عبػداف مػن عبيػد ا﵀ الػذين
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اليحصي عددهم اال ا﵀ ك خلقاف من ساير خلق ا﵀ الذين اليعلم عددهم اال ا﵀ ك قد
جعلهما محر مشيته في ايجاد عبد لميعبدق في سابق امرق ك لميعرفه ك هو فػي عػداد
الحيوانات ك في تربيته نتي يتتقر فظهر من رنمته بعبدق فيهما م كثافة قابليتهمػا
ك نقصاف صلنيتهما هذا المقدار من الرنمة فما مقدار رنمته الظاهرة في القوابر
الصالحة الااملة صلوات ا﵀ عليها ك هذق مقدار رنمته فػي الػدنيا الاثيحػة الػاسػقة
فما مقدار رنمته جركعز في انخرة اذا زالت الموان ك ظهرت علػي مػا هػي عليػه
فهذا من اعظم اسباب الر ا فمن عرؼ ذلك ك علم يقينػا اف الوالػدين محػل مشػيته
جركعز ك ظهر فيهما من رنمتػه هػذا المقػدار نتػي انهمػا يهلاػاف انحتػهما لاػي
ينجياف كلدهما فما ناؿ مشية ا﵀ جركعز ك رنمته بعبدق ك كيف يحتمػر اف يقػدر
ا﵀ لعبدق غير الخير اك يريد لعبدق غير الصلح ك كيف ير ي لعبدق اف يعذب بالنػار
مػ االشػػرار مػػا اماػػن اللهػػم اجعلنػػا لقػػدرؾ ك قضػػائك مػػن الرا ػػين ك المػػرؾ مػػن
المتلمين ك اليك من المحو ين ك صلي ا﵀ علي محمد ك اله الطاهرين.
ك كذلك اذا كاف هذا ناؿ الوالدين الجتمانيين فما ناؿ الوالػدين االيمػانيين
محمد ك علي صلوات ا﵀ عليهما ك الهما ك ما مقدار رنمتهما بهذق االمػة المرنومػة
ك ما مقدار عطحهما بهم صلوات ا﵀ عليهما ك الهما قاؿ العتػاري صػلوات ا﵀ عليػه
قاؿ اميرالم منين

من رنمته انه خلق مائة رنمة جعر منها رنمة كانػدة فػي

الخلػػق كلهػػم فبهػػا يتػػرانم النػػاس ك تػػرنم الوالػػدة كلػػدها ك تحنػو االمهػػات مػػن
الحيوانات علي اكالدها فاذا كاف يوـ القيمة ا اؼ هذق الرنمة الواندة الي تت ك
تتعين رنمة فيرنم بها امة محمد ثم يشحعهم فيمن يحبوف لػه الشػحاعة مػن اهػر
الملة نتي اف الواند ليجي الي م من من الشيعة فيقوؿ اشح لي فيقوؿ ك اي نػق
لك عل ي فيقوؿ سقيتك يوما فيذكر ذلك فيشح له فيشح فيه ك يجيئه اخر فيقوؿ اف
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لي عليك نقا فاشح لي فيقوؿ ك ما نقك عل ي فيقوؿ استظللت بظر جداري ساعة
في يوـ نار فيشح له ك اليزاؿ يشح نتي يشح في جيرانه ك خلطائه ك معارفه فاف
الم من اكرـ علي ا﵀ ممػا تظنػوف ك عنػه

قػا ؿ ا﵀ تعػالي لموسػي بػن عمػراف

ياموسي ا كتدري ما بلػت برنمتي اياؾ فقاؿ موسي انت ارنم بي من امي قاؿ ا﵀
يا موسي ك انما رنمتك امك لحضر رنمتي انا الذي رققتها عليػك ك طيبػت قلبهػا
لتترؾ طيب كسن ها لتربيتك ك لػو لمافعػر ذلػك بهػا لاانػت ك سػاير النتػاء سػواء
ياموسي اتدري اف عبدا من عبادي ياوف لػه ذنػوب ك خطايػا تبلػع اعنػاف التػماء
فاغحرها له ك الابالي قاؿ يا رب ك كيف التبالي قاؿ لخصلة شريحة تاوف في عبدي
انبها بحب اخوانه الحقراء الم منين يتعاهدهم ك يتاكي نحته بهم ك اليتابر عليهم
فاذا فعر ذلك غحرت له ذنوبه ك الابالي الخبر ك كيف يماػن اليػأس مػن رنمتػه ك
قاؿ في كتابه الصادؽ يا عبادي الذين اسرفوا علي انحتهم التقنطوا من رنمة ا﵀
اف ا﵀ يػحر الذنوب جميعا انه هو الػحور الرنيم ك جمي مػا علػي المػ من ذنػب
بخلؼ ما علي الاافر فانه كحر ك اثار كحر ال ذنب ك اما الم من فاػر مػا يحعلػه مػن
سيئة فهو ذنب ك قد اخبر ا﵀ عن نحته انه يػحر الذنوب جميعا من غير استثناء كيف
ال ك قد اخبر الصادؽ االمين عن ابيه عن جػدق قػاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

مػن مػات ك

اليشرؾ با﵀ شيئا انتػن اك اسػاء دخػر الجنػة ك قػاؿ ابوعبػدا﵀

فػي قػوؿ ا﵀

عزكجر هو اهر التقوي ك اهر المػحرة قاؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي انا اهر اف اتقي ك
اليشرؾ بي عبدي شػيئا ك انػا اهػر اف لميشػرؾ بػي عبػدي شػيئا اف ادخلػه الجنػة
كقاؿ

اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي اقتم بعزته اف اليعذب اهر تونيدق بالنار ابدا انتهي

ك من البين اف اهر التونيد من لميجحد محمدا ك اؿمحمػد

ك الجػر ذلػك صػار

نب علي نتنة التضر معها سيئة ك بػضه سيئة التنح معها نتػنة ك كيػف يماػن
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اليأس ك ركي نذيح ة بن اليماف قػاؿ رأيػت رسػوؿا﵀
علي

اخػذا بيػد الحتػن بػن

ك هو يقوؿ ايها الناس هذا ابن علي فاعرفوق فو الذي نحس محمد بيػدق

انه لحي الجنة ك محبوق في الجنة ك محبوا محبيه في الجنة ك في ركاية مرت محب
محب شيعة علي

في الجنة ك عن صباح بن سػيابة عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ اف

الرجر ليحبام ك مايدري ما تقولوف فيدخله ا﵀ الجنػة ك اف الرجػر ليبػضػام ك
مايدري ما تقولوف فيدخله ا﵀ النار بالجملة جري ذكر رنمة ا﵀ لما تػذكرتها ك
في البحار بتندق عن زيد الشحاـ عن ابيعبدا﵀

في نػديث الينػا الصػراط ك

الميزاف ك نتاب شيعتنا كا﵀ ان ا الرنم بام منام بانحتام الخبر ك لنرج الي ما
كنا فيه من امر الوالدين.
فلما اف كانا هما سبب ايجاد الولػد ك يػدا الػرنمن فػي خلقػه ك تربيتػه الػي اف
يتتقر كجب اداء نقوقهما علي كر من يعرؼ ﵀ نقا ك اف اداء نقهما من اداء نق
ا﵀ ك عقوقهما من المعاصي الابيرة التي توجب النار ك عن الر ا

مػن لميشػار

المنعم من المخلوقين لميشار ا﵀ عزكجر ك هما اعظم المنعمين علي االنتاف بعد
ا﵀ ك رسوله ك اكليائه ك قاؿ علي بن الحتين
النبي

اشاركم ﵀ اشاركم للناس ك قاؿ

اليشار ا﵀ من اليشار الناس هذا ك اف كانا متلمين فلهما م نق الوالدة

نق االسلـ ك اف كانا مػ منين فمػ نػق الػوالدة ك االسػلـ نػق االيمػاف ك اف كانػا
عالمين فم نق الوالدة ك االسلـ ك االيماف نق العلم ك لهمػا مػ ذلػك نػق اجػلؿ
الابير ذي الشيبة ك نق التابق الي االيماف ك ما ذا تصػن نتػي تػ دي نقهمػا ك همػا
سببا ايجادؾ ك انت التقدر اف تاوف سبب ايجادهما ك كحي بتبقهما عليك فػي هػذا
الحق الذي ليس لك مثلػه ك التقػدر علػي اداء شػارق ثػم اف ربيػاؾ علػي االسػلـ ك
االيماف ك الوالية ك العلم ك ادباؾ بانتن االدب فاعظم بحقهما ك اعظم فػذلك نعمػة
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الي دي شارها ك التاافي بر اف دخلت الجنة ك نلػت المػحػرة ك بلػػت الػدرجات
الرفيعػػة مػػن جػػوار ا﵀ ك قربػػه ك رزقػػت المعػػارؼ ك الحاػػم ك تشػػرفت بواليػػة
اؿمحمد

ك كصلت الي كر خير من الدنيا ك انخرة فجمي ذلك بتػببهما فانػك

اف لمتان لميان شيء من ذلك ك جميعها فرع كجودؾ ك كجودؾ منهما فمػا اعظػم
نقهما عليك ك اكجب نرمتهما عليك قػاؿ علػي بػن الحتػين

ك امػا نػق امػك

اف تعلم انها نملتك نيث اليحتمر اند ك اعطتك من ثمرة قلبهػا مػا اليعطػي انػد
اندا ك كق ت ك بجمي جوارنها ك لم تباؿ اف تجوع ك تطعمك ك تعطش ك تتػقيك ك
تعري ك تاتوؾ ك تضحي ك تظللك ك تهجر النػوـ الجلػك ك كق ت ػك الحػر ك البػرد
لتاوف لها فانك التطيق اال بعوف ا﵀ ك توفيقه ك اما نق ابيك فػاف تعلػم انػه اصػلك
فانك لوالق لم تان فمهما رأيت من نحتك ما يعجبك فػاعلم اف ابػاؾ اصػر النعمػة
عليك فيه فانمد ا﵀ ك اشارق علي قدر ذلك ك ال قوة اال با﵀ ك قد كرد فػي الحػث
علي برهما اخبار كما في الاافي عن ابيكالد الحناط قاؿ سألت اباعبػدا﵀

عػن

قوؿ ا﵀ عزكجر ك بالوالدين انتانا ما هذا االنتاف فقػاؿ االنتػاف اف تحتػن
صحبتهما ك اف التالحهما اف يتأالؾ شيئا مما يحتاجاف اليه ك اف كانا متتػنيين اليس
يقوؿ ا﵀ عزكجر لن تنالوا البر نتي تنحقوا مما تحبوف قاؿ ثم قاؿ ابوعبدا﵀
ك اما قوؿ ا﵀ عزكجر اما يبلػن عندؾ الابر اندهما اك كلهما فلتقر لهما اؼ ك
التنهرهما قاؿ اف ا جراؾ فلتقر لهما اؼ ك التنهرهما اف ػرباؾ قػاؿ ك قػر
لهما قوال كريما قاؿ اف رباؾ فقر لهما غحر ا﵀ لاما فذلك منك قوؿ كريم قاؿ
ك اخح

لهما جناح الذؿ من الرنمػة قػاؿ التمػر عينػك مػن النظػر اليهمػا اال

برنمة ك رأفة ك الترف صوتك فوؽ اصػواتهما ك ال يػدؾ فػوؽ ايػديهما ك التقػدـ
قدامهما ك عػن محمػد بػن مػركاف قػاؿ سػمعت اباعبػدا﵀
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يقػوؿ اف رجػل اتػي

النبي

فقاؿ يا رسوؿا﵀ اكصني فقاؿ التشرؾ بػا﵀ شػيئا ك اف انرقػت بالنػار ك

عذبت اال ك قلبك مطمئن بااليماف ك كالديك فاطعهما ك برهما نيين كانا اك ميتين ك
اف امراؾ اف تخرج من اهلك ك مالك فافعر فاف ذلك من االيماف ك عػن منصػور بػن
نػازـ عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قلػت اي االعمػاؿ افضػر قػاؿ الصػلوة لوقتهػا ك بػػر

الوالػػدين ك الجهػػاد فػػي سػػبير ا﵀ ك عػػن درسػػت بػػن ابيمنصػػور عػػن ابيالحتػػن
موسي

ما نق الوالد علي كلػدق قػاؿ اف اليتػميه

قاؿ سأؿ رجر رسوؿا﵀

باسمه ك اليمشي بين يديه ك اليجلس قبله ك اليتتتب له ك عن محمػد بػن مػركاف
قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

مايمن الرجر مػنام اف يبػر كالديػه نيػين ك ميتػين يصػلي

عنهما ك يتصدؽ عن هما ك يحج عنهما ك يصوـ عنهما فياوف الذي صن لهما ك له مثر
ذلك فيزيد ا﵀ عزكجر ببرق ك صلته خيرا كثيػرا ك عػن معمػر بػن خػلد قػاؿ قلػت
البيالحتن الر ا

ادعو لوالدي اذا كانا اليعرفاف الحق قاؿ ادع لهمػا ك تصػدؽ

عنهما ك اف كانا نيين اليعرفاف الحق فدارهما فاف رسوؿا﵀
بالرنمة ال بالعقوؽ ك عن هشاـ بن سالم عػن ابيعبػدا﵀
النبي

قاؿ اف ا﵀ بعثنػي
قػاؿ جػاء رجػر الػي

فقاؿ يا رسوؿا﵀ من ابر قاؿ امك قاؿ ثم من قاؿ امك قاؿ ثم من قاؿ امك

قاؿ ثم من قاؿ اباؾ ك عن ابرهيم بن شعيب قاؿ قلت البيعبدا﵀

اف ابي قدكبر

جدا ك عف فنحن نحمله اذا اراد الحاجة فقاؿ اف استطعت اف تلي ذلك منه فافعػر
ك لقمه بيدؾ فانه جنة لك غدا ك عن جابر قاؿ سمعت رجل يقػوؿ البيعبػدا﵀
اف لي ابوين مخالحين فقاؿ تبرهما كما تبر المتلمين ممن يتوالنا ك عػن عنبتػة بػن
مصعب عن ابيجعحر

قاؿ ثلث لميجعػر ا﵀ عزكجػر النػد فيهػا رخصػة اداء

االمانة الي البر ك الحاجر ك الوفاء بالعهد للبر ك الحاجر ك بر الوالػدين بػرين كانػا اك
فاجرين ك عن سدير قاؿ قلت البيجعحر

هر يجزي الولد كالدق فقػاؿ لػيس لػه
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جزاء اال في خصلتين ياوف الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ك ياػوف عليػه ديػن
فيقضيه عنه ك عن محمد بن متلم عن ابيجعحر

قاؿ اف العبد لياوف بارا بوالديه

في نيوتهما ثم يموتاف فليقضي عنهما دينهما ك اليتتػحر لهما فياتبه ا﵀ عزكجر
عاقا ك انه لياوف عاقا لهما في نيوتهما غير بار بهما فاذا ماتا قضي دينهما ك استػحر
لهما فياتبه ا﵀ عزكجر بارا ك في جام االخبػار قػاؿ رسػوؿا﵀

رقػودؾ علػي

الترير الي جنب كالديك في برهما افضر من جهادؾ بالتيف في سبير ا﵀ ك قاؿ
رسوؿا﵀
كقاؿ

ر ا ا﵀ كلػه فػي ر ػاء الوالػدين ك سػخط ا﵀ كلػه فػي سػخطهما
يقاؿ للعاؽ اعمر ما شئت فاني الاغحر لك ك يقاؿ للبار اعمر ما شئت فاني

ساغحر لك ك قاؿ

اكرـ الجار ك لو كاف كافرا ك اكرـ الضيف ك لو كاف كافرا ك

اط الوالدين ك لو كانا كافرين ك الترد التائر ك اف كاف كػافرا ك قػاؿ

يػا علػي

رأيت علي باب الجنة ماتوبا انت محرمة علي كر بخير ك م راء ك عاؽ ك نماـ ك في
االنوار النعمانية قاؿ ركي اف رجل اتي الصادؽ

فقاؿ له اني خدمت ابػوي نتػي

كبر سنهما فصرت اخػدمهما كمػا تخػدـ االطحػاؿ فهػر اتيػت بحقهمػا فقػاؿ

ال

ك ذلك انهما خدماؾ ك هما يحباف بقػاءؾ ك انػت تخػدمهما ك تاػرق بقاءهمػا ك فػي
كنزالدقايق ركي ابواسيد االنصاري قاؿ بينا نحن عند رسوؿا﵀

اذ جػاءق رجػر

من بنيسلمة فقاؿ يا رسوؿا﵀ هر بقي من بر ابوي شيء ابر بهما بعػد موتهمػا قػاؿ
نعم الصلوة عليهما ك االستػحار لهما ك انحاذ عهدهما من بعدهما ك اكراـ صديقهما ك
صلة الرنم التي التوصر اال بهما ك قاؿ في خبر اخر فليعمر العاؽ ما شاء اف يعمػر
فلنيدخر الجنة ك في الصحيحة التجادية دعائه

لوالديه اللهم صر علي محمػد

عبدؾ ك رسولك ك اهر بيته الطاهرين ك اخصصهم بافضػر صػلواتك ك رنمتػك ك
بركاتك ك سلمك ك اخص

اللهم كالدي بالارامة لديك ك الصلوة منك يػا ارنػم
﴿﴾361

الرانمين اللهم صر علي محمد ك اله ك الهمني علم ما يجب لهما علي الهاما ك اجم
لي علم ذلك كله تماما ثم استعملني بما تلهمني منه ك كفقني للنحوذ فيما تبصػرني
من علمه نتي اليحوتني استعماؿ شي ء علمتنيه ك التثقر اركاني عن الححوؼ فيما
الهمتنيه اللهم صر علي محمد ك اله كما شرفتنا به ك صػر علػي محمػد ك الػه كمػا
اكجبت لنا الحق علي الخلق بتببه اللهم اجعلني اهابهما هيبة التلطاف العتػوؼ ك
ابرهما بر االـ الرءك ؼ ك اجعر طاعتي لوالدي ك بري بهمػا اقػر لعينػي مػن رقػدة
الوسناف ك اثلج لصدري من شربة الظماف نتي اكثر علي هواي هواهما ك اقدـ علي
ر اي ر اهما ك استاثر برهما بي ك اف قر ك اسػتقر بػري بهمػا ك اف كثػر اللهػم
خح

لهما صوتي ك اطب لهما كلمي ك الن لهما عرياتي ك اعطف عليهما قلبي ك

صيرني بهما رفيقا ك عليهما شحيقا اللهم اشار لهما تربيتي ك اثبهما علي تارمتي ك
انحظ لهما ما نحظاق مني في صػري اللهم ك ما متهما مني من اذي اك خل

اليهما

عني من ماركق اك اع قبلػي لهمػا مػن نػق فاجعلػه نطػة لػذنوبهما ك علػوا فػي
درجاتهما ك زيادة في نتناتهما يا مبدؿ التيئات با عافها من الحتنات اللهم ك ما
تعديا علي فيه من قوؿ اك اسرفا علي فيه من فعر اك يعاق لي من نق اك قصرا بػي
عنه من كاجب فقد كهبته لهما ك جدت به عليهما ك رغبت اليػك فػي ك ػ تبعتػه
عنهما فاني الاتهمهما علي نحتي ك الاستبطئهما في بري ك الاكرق ما تولياق من امري
يا رب فهما اكجب نقا علي ك اقدـ انتانا الي ك اعظم منػة لػدي مػن اف اقاصػهما
بعدؿ اك اجازيهما علي مثر اين اذا يا الهي طوؿ شػلهما بتربيتي ك اين شدة تعبهما
في نراستي ك اين اقتارهما علي انحتهما للتوسعة علػي هيهػات مايتػتوفياف منػي
نقهما ك الادرؾ ما يجب علي لهما ك ال انا بقاض كظيحة خدمتهما فصر علي محمد
ك اله ك اعني يا خير من استعين به ك كفقني يا اهدي من رغب اليه ك التجعلنػي فػي
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اهر العقوؽ لآلباء ك االمهات يوـ تجزي كر نحس بما كتبت ك هم اليظلموف اللهم
صر علي محمد ك اله ك ذريته ك اخص

ابوي بافضر ما خصصػت بػه ابػاء عبػادؾ

الم منين ك امهاتهم يا ارنم الرانمين اللهم التنتني ذكرهما في ادبار صػلواتي ك
في كر انا من اناء ليلي ك في كر ساعة من ساعات نهاري اللهم صر علي محمد ك
اله ك اغحر لي بدعائي لهمػا ك اغحػر لهمػا ببرهمػا بػي مػحػرة نتمػا ك ارض عنهمػا
بشحاعتي لهما ر ي عزما ك بلػهما بالارامػة مػواطن التػلمة اللهػم ك اف سػبقت
مػحرتك لهما فشحعهما في ك اف سبقت مػحرتك لػي فشػحعني فيهمػا نتػي نجتمػ
برأفتك في دار كرامتك ك محر مػحرتك ك رنمتك انك ذك الحضر العظيم ك المػن
الق ديم ك انت ارنم الرانمين الي غير ذلك مػن االخبػار ك كحػي عنهػا مػا نػزؿ مػن
الحث االكيد في الاتاب المجيد ك هو قوله تعالي ك اذ اخػذنا ميثػاؽ بنياسػرائير
التعبدكف اال ا﵀ ك بالوالدين انتانا ك ذي القربػي ك اليتػامي ك المتػاكين ك قولػوا
للناس نتنا ك قوله ك اعبدكا ا﵀ ك التشركوا به شيئا ك بالوالدين انتػانا ك قولػه
قر تعالوا اتر ما نرـ ربام عليام اف التشركوا به شيئا ك بالوالدين انتانا كقوله
ك قضي ربك اف التعبدكا اال اياق ك بالوالدين انتانا اما يبلػن عندؾ الابر اندهما اك
كلهما فلتقر لهما اؼ ك التنهرهما ك قر لهما قوال كريما ك اخح

لهما جناح الذؿ

من الرنمة ك قر رب ارنمهما كما ربياني صػيرا ك قاؿ ك كصينا االنتاف بوالديه
نتنا ك اف جاهداؾ لتشرؾ بي ما ليس لك به علم فلتطعهما الي مرجعام فانبئام بما
كنتم تعملوف ك قاؿ ك كصينا االنتاف بوالديه انتانا نملتػه امػه كرهػا ك ك ػعته
كرها تدبر في هذق انيات ك ما تتضمن من الحث االكيد ك التحري

الشػديد نتػي

تعرؼ عظمة امرهما ك كحي بقرف ا﵀ امرهما بتونيدق.
ك اعلػػم اف لبرهمػػا ك اداء نقهمػػا فوائػػد كثيػػرة :يُهتتتا ر ػػاء ا﵀
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جرجلله كما سمعت اف ر ا ا﵀ كله في ر ا الوالدين ك يُهتا المػحرة كما
سمعت انه يقاؿ للبار بوالديه اعمر ما شئت فاني ساغحر لك ك يقاؿ للعاؽ اعمر مػا
شئت فاني الاغحر لك ك اعظم من ذلك ما ركي من بع

التماكيات اف ا﵀ سبحانه

قاؿ من بر كالديه ك عقني اكتبه بارا ك من بر بي ك عق كالديه اكتبه عاقا ك منه يعلم اف
برهما نتنة التضر معها سيئة ك عقوقهما سيئة التنح معها نتنة ك يُهتا طػوؿ
العمػػر لمػػا يػػأتي فػػي صػػلة الػػرنم ك همػػا مػػن اعظػػم ارنامػػك ك ركي انػػه قػػاؿ
رسوؿا﵀

ركنه فجػاءق بػرق

رأيت في المناـ رجل قد اتاق ملك الموت لقب

بوالديه فمنعه منه ك يُهتا تخحيف سارات الموت لما ركي عن الصػادؽ
من انب اف يخحف ا﵀ عنه سارات الموت فليان بقرابته كصوال ك بوالديه بػارا
فػػاذا كػػاف كػػذلك هػػو ف ا﵀ عليػػه سػػارات المػػوت ك لم يصػػبه فػػي نيوتػػه فقػػر ك
يُهتا الػنا في الدنيا الف االنحاؽ عليهما من انتن االنحػاؽ ك اقربػه الػي ر ػاء
ا﵀ فيزيد له ا عافا مضاعحة ك لما مر من الخبر عن الصادؽ

انحػا ك يُهتا اف

البار ياوف دائما في افضر العبادة كما مر ك يُهتا اف البر بهما فت سبر الخير ك
تاثير النتر ك اقباؿ انباء ك االمهات علي االكالد ك لػوال بػر الولػد ك تشػريعه لمااقبػر
اب ك ال اـ علي كلد ليأسهما من نحعهما ك برهما ك يُهتا اف برؾ بوالػديك سػبب
بر كلدؾ بك الف ا﵀ ياافي عبدق بمثر ما يعمر ك كما تدين تداف.
ك اعلم كفقك ا﵀ انه كما ياوف برهما من الطاعػات العظيمػة ك البػار ابػدا فػي
الطاعة ياوف عقوقهما من المعاصي الابيرة ك العاؽ ابدا في المعصية فعن عبيػد بػن
زرارة قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن الاباير فقاؿ هن في كتاب علي

سب الاحػر

با﵀ ك قتر النحس ك عقوؽ الوالدين ك اكر الربا بعد البينة ك اكر ماؿ اليتيم ظلمػا ك
الحرار من الزنف ك التعرب بعد الهجرة ك عػن ابيالحتػن
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التػب الموجبػات

قتر النحس ك عقوؽ الوالدين ك عد الباقي كما مر ك بدؿ الاحر بػػقػذؼ المحصػنة،
الي غير ذلك من االخبار الاثيرة ك عػن نديػد بػن ناػيم عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ

ادني العقوؽ اؼ ك لو علم ا﵀ عزكجر شيئا هو اهوف منه لنهي عنػه ك فػي نػديث
االربعمائة عن علي
ابيالحتن

من انزف كالديه فقد عقهما ك عن عبدا﵀ بػن المػيػرة عػن
كن بارا ك اقصر علي الجنػة ك اف كنػت عاقػا

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

فاقصر علي النار ك عن يعقوب بن شعيب عن ابيعبدا﵀

قاؿ اذا كاف يوـ القيمة

كشف غطاء من اغطية الجنة فوجد ريحها من كاف له ركح من متيرة خمتمائة عاـ
اال صػػنف كانػػد قلػػت مػػن هػػم قػػاؿ العػػاؽ لوالديػػه ك عػػن سػػيف بػػن عميػػرة عػػن
ابيعبدا﵀

قاؿ من نظر الي ابويه نظر ماقت ك همػا ظالمػاف لػه لميقبػر ا﵀ لػه
قاؿ لو علم ا﵀ شيئا ادني من اؼ لنهي عنه

صلوة ك عن ابيالبلد عن ابيعبدا﵀

ك هو من ادني العقوؽ ك من العقوؽ اف ينظر الرجر الي كالديه فيحد النظػر اليهمػا
كعن عبدا﵀ بن سليماف عن ابيجعحر

قػاؿ اف ابػي نظػر الػي رجػر ك معػه ابنػه

يمشي ك االبن متك علي ذراع االب قاؿ فماكلمه ابي مقتا له نتي فارؽ الدنيا ك عن
الر ا

نرـ ا﵀ عقوؽ الوالدين لما فيه من الخركج مػن التػوقير ﵀ عزكجػر ك

التوقير للوالدين ك تجنب كحر النعمة ك ابطاؿ الشار ك ما يدعو ذلك من قلة النتر ك
انقطاعه لما في العقوؽ من قلة توقير الوالدين ك العرفاف بحقهما ك قط االرنػاـ ك
الزهد من الوالدين في الولد ك ترؾ التربية لعلػة تػرؾ الولػد برهمػا ك فػي االنػوار
النعمانية عن الزهري قاؿ كاف علي بن الحتين

الياكر م امه ك كاف ابر الناس

بامه فقير له في ذلك فقاؿ اخاؼ اف اكر معها فتتبق عينها الي شيء من الطعاـ ك انا
الاعلم فاكله فاكوف قد عققتها ك من االناديث القدسية ما معناق انػه قػاؿ جرجللػه
ك عزتي كجللي ك علو شأني لو اف العػاؽ لوالديػه عبػدني كعبػادة جميػ االنبيػاء
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الاتقبر منه ك اكؿ ما كتب في اللوح اني انا ا﵀ ال اله اال انا مػن ر ػي عنػه ابػواق فانػا
راض عنه ك من سخط عليه ابواق فانا ساخط عليه ك عن النبي

جمي الناس يركنني

يوـ القيمة اال العاؽ لوالديه ك شارب الخمر ك من سم اسمي ك لميصر علي.
اعلم اف العقوؽ هو العصياف ك ترؾ االنتاف ك هما محرماف بالن

من الاتاب

ك التنة فاف امرا بترؾ كاجب عيني فل طاعػة لهمػا لمػا فيػه مػن عقػوؽ كالػدي دينػه
محمد ك علي صلي ا﵀ عليهما ك الهما اللذاف امػراق بػذلك الواجػب العينػي ك نرمػة
عقوقهما مقدمة فاذا منعاؾ عن الصػلوة ك الصػوـ ك الحػج ك تحصػير العلػوـ الواجبػة
اصوال ك فركعا ك امثالها فل طاعة لهما في معصية الخالق ك في تحتير االمػاـ
الحتن بن علي

قػاؿ

من اثر طاعة ابوي دينه محمد ك علي علي طاعة ابوي نحته قاؿ

ا﵀ عزكجر الكثرنك كما اثرتني ك الشرفنك بحضػرة ابػوي دينػك كمػا شػرفت
نحتك بايثار نبهما علي نػب ابػوي نتػبك ك ايتتا الواجػب الاحػائي فحيػه
الخلؼ ك عن جم اشتراط ر اهما ك هو الظاهر من االخبػار كمػا ركي عػن جػابر
عن ابيعبدا﵀

قاؿ اتي رجر رسوؿا﵀

الجهاد نشيط قاؿ فقاؿ النبي

فقاؿ يا رسوؿا﵀ انػي راغػب فػي

فجاهد في سبير ا﵀ فانك اف تقتر تان نيا عند ا﵀

ترزؽ ك اف تمت فقد كق اجرؾ علي ا﵀ ك اف رجعػت رجعػت مػن الػذنوب كمػا
كلدت قاؿ يا رسوؿا﵀ اف لي كالدين كبيرين يزعماف انهما يأنتاف بي ك يارهاف
خركجي فقاؿ رسوؿا﵀

فقر م كالديك فو الذي نحتي بيدق ألنتهما بك يوما

ك ليلة خير من جهاد سنة ك ركي في معراجالتعادة ما معناق اف رجل مػن الػيمن جػاء
الي رسوؿا﵀

ليجاهد معه فقػاؿ لػه

ارجػ ك اسػتأذف ابويػك فػاف اذنػا لػك

فجاهد ك اال فبرهما ما استطعت فذلك افضر من جمي ما امر ا﵀ بػه بعػد التونيػد
كجاءق رجر اخر للجهاد فقاؿ

ألك اـ قاؿ نعم قاؿ اذهب فان معهػا فػاف الجنػة
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تحت قدمها ك ايتا المتتحبات فل شك اف طاعتهمػا كاجبػة ك عقوقهمػا محػرـ
فلتص بدكف ر اهما ك علي كراهتهما ك يدؿ علي ذلك ما ركاق فػي الوسػائر عػن
النبي

في نديث من بر الوالدين اف اليصوـ تطوعا اال باذف ابويه ك امرهما ك اال

كاف الولد عاقا ك في ركاية ك من بر الوالدين اف اليصوـ تطوعػا ك اليحػج تطوعػا ك
اليصلي تطوعا اال باذف ابويه ك امرهما ك اال كاف الولد عاقا ك في ركايات عديدة ال
يمين لولد م كالدق ك تطلق اليمين علي النػذر ايضػا ك ايتتا المبانػات فعلػي
االنري الف البر بهما كاجب ك عصيانهما نراـ فلو كرها عمر مباح منك فليجوز ك
ايتا الماركهات ك المحرمات فامرهما ظاهر بالجملة طاعتهما كاجبة ك امػا اذا
امراؾ بما التطيقه ررا فل رر ك ال رار في االسلـ كلان ار هما بمػا امانػك
لما ركي اف امراؾ اف تخرج من اهلك ك مالك فافعر فاف ذلك من االيماف.
بقي هنػاكلـ ك هػو اف ابويػك اللػذين همػا اصػر جتػدؾ اذا كػاف نقهمػا مػا
سمعت ك عقوقهما علي ما ذكر فما ناؿ ابوي علمك اللذين هما اصل علمك ك بهمػا
علمت ك عل ماؾ الاتاب ك الحامة ك فهماؾ االنتانية ك عرفاؾ ربك ك نبيك ك ائمتك
سلـ ا﵀ عليهم اجمعين ك بهمػا نلػت درجػات قػرب المنػاف ك تصػر الػي الجنػاف ك
تعانق الحور الحتاف فحقهما اعظم من نق ابػوي الجتػد بقػدر فضػر الػركح علػي
الجتد ك اعظم من جمي ذلك نقوؽ محمد ك اؿمحمد

كما مر فراج .

فصا ::ك لما اف ذكر امر كالديك الجتماني ك نقوقهما فليخلو من مناسبة بر

من لزكـ اف نذكر ما يتيتر من امر صلة االرناـ ك نقوقها ك ثمراتها.
اعلم اف للرناـ نقوقا الجتماعهم معك في رنم امػك ك النهػم اجػزاء ابيػك
الذي تجتم معهم فيه كما انت جزؤق فهم اعضاؤؾ ك اعضادؾ ك اعوانك ك انصػارؾ
ك انتم كبدف كاند ك ينبػي في البدف الواند اف يدف اليد عن الار ك ينظر العين عن
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الار ك يتم االذف عن الار ك ينطق اللتاف عن الار كهاذا يعين كر عضػو سػاير
االعضاء بما يتأتي منه ك اال فليتت اعضاء بدف كاند ك كذلك االرناـ كلهم اعضػاء
بدف كاند فاذا اعاف كر كاند منهم رنمه بما يتأتي منه فيتماسك بدنهم ك يعتػدؿ ك
يجلب اليه كر خير ك يدف عنه كر شر ك يػلػب سػواق ك اذا لميػدف كػر عضػو عػن
الباقي هجم علي البدف كر شر ك خر صريعا عن قلير ك العجب من االنتاف انه كلوع
بما فيه فتادق ك متنحر عما فيه صلنه ك نق اف النحس المارة بالتوء اال ما رنم ربي
فمن اجػر ذلػك تػري جػر التبػاغ

ك التحاسػد ك التحػاخر ك التتػالب ك التمػاكر ك

التعادي ك التباغي في االرناـ م انه يجب اف ياوف عاػس ذلػك فػيهم ك مػن ذلػك
يعلم اف الػنحس داعيػة الػي الهػلؾ ك قػد جػاء نجػج ا﵀ سػلـ ا﵀ علػيهم لينقػذكها
كاذكركا نعمة ا﵀ عليام اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبام فاصبحتم بنعمته اخوانػا
ك كنتم علي شحا نحرة من النار فانقذكم منها فالواجب علي الم من المتلم الطالب
للنجاة افيصر ارنامه ما استطاع طاعة ﵀ ك لرسوله ك نججه سلـ ا﵀ عليهم مػ مػا
فيه من تعمير البيوت ك تاثير االعواف ك ترهيب االعداء ك تقوية الظهر ك طوؿ العمر
ك توفير االنباء ك االخواف هػذا مػ مػا فػي االرنػاـ مػن عػرؽ ياونػوف اسػرع الػي
االيتلؼ ك اقرب الي االنصاؼ ك اكلي باالخوة ك انري بالمحبة ك هم اكثر اغما ا
عن العيوب ك اشد نمية للقريب فهم اكلي بالصلة من ساير الم منين ك انري بػالبر
مػػن بػػاقي المتػػلمين اللهػػم اال اف ياػػوف غيػػرهم اكثػػر ايمانػػا ك اكلػػي بمحمػػد ك
اؿمحمد

فيقدـ رنمهما االكلي علي رنم النتب االبعػد عنهمػا لقلػة ايمانهمػا

كما يأتيك اف شاء ا﵀ من االخبار فاف كاف ارنامك م منين فلهم نقػاف نػق الػرنم
الباطن االيماني ك نق الرنم الظاهر الجتػماني ك اف كػانوا غيرمػ منين فلهػم نػق
الرنم الظاهري الجتماني ك الم من اليضي نق ذي نق ك لو راعي الناس بعضػهم
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نق بع

لعمرت الديار ك عبد الجبار ك لانهم ال خيػر فػيهم ك هػم الػي مػا يضػرهم

اسرع منهم الي ما يػنحعهم كليػة ك قػد عظػم ا﵀ امػر االرنػاـ فػي كتابػه نيػث قػاؿ
فاتقوا ا﵀ الذي تتػاءلوف بػه ك االرنػاـ ك قػاؿ اذ اخػذنا ميثػاؽ بنياسػرائير
التعبدكف اال ا﵀ ك بالوالدين انتانا ك ذي القربػي ك اليتػامي ك المتػاكين ك قولػوا
للناس نتنا ك قاؿ الذين يصلوف ما امر ا﵀ به اف يوصر ك قاؿ ك هر عتيتم اف
توليتم اف تحتدكا في االرض ك تقطعوا ارنامام ك قاؿ ك اعبدكا ا﵀ ك التشركوا
به شيئا ك بالوالدين انتانا ك بذي القربي ك قاؿ الذين ينقضوف عهد ا﵀ من بعد
ميثاقه ك يقطعوف ما امر ا﵀ به اف يوصر ك يحتدكف في االرض اكلئك لهم اللعنػة ك
لهم سوء الدار ك في الاافي بتندق عن جمير بن دراج قػاؿ سػألت اباعبػدا﵀
عن قوؿ ا﵀ جرذكرق ك اتقوا ا﵀ الذي تتاءلوف به ك االرناـ اف ا﵀ كاف علػيام
رقيبا قاؿ فقاؿ هي ارناـ الناس اف ا﵀ عزكجر امر بصلتها ك عظمهػا االتػري انػه
جعلهػا منػػه ك عػن اسػػحق بػن عمػػار قػاؿ بلػنػي عػػن ابيعبػدا﵀
النبي

اف رجػػل اتػػي

فقاؿ يػا رسػوؿا﵀ اهػر بيتػي ابػوا اال توث بػا علػي ك قطيعػة لػي ك شػتيمة

فارفضهم قاؿ اذا يرفضام ا﵀ جميعا قاؿ فايف اصن قاؿ تصر من قطعك ك تعطي
من نرمك ك تعحو عمن ظلمك فانك اذا فعلت ذلك كاف ذلك من ا﵀ عليهم ظهيرا
كعن انمد بػن محمػد بػن ابينصػر عػن محمػد بػن عبيػدا﵀ قػاؿ قػػاؿ ابوالحتػن
الر ا

ياوف الرجر يصر رنمه فياوف قد بقي من عمرق ثلث سنين فيصػيرها

ا﵀ ثلثين سنة ك يحعر ا﵀ ما يشاء ك عن ابينمزة قاؿ قػاؿ ابوجعحر

صلة االرناـ

تزكي االعماؿ ك تنمي ا المواؿ ك تدف البلوي ك تيتر الحتاب ك تنتي االجر ك عن
جابر عن ابيجعحر

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

اكصي الشػاهد مػن امتػي ك الػائػب

منهم ك من في اصلب الرجاؿ ك ارناـ النتاء الي يوـ القيمة اف يصر الػرنم ك لػو
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كانت منه علي متيرة سنة فاف ذلك من الدين ك عن ابينمزة عػن ابيعبػدا﵀
قاؿ صلة االرناـ تحتن الخلق ك تتم الاف ك تطيب النحس ك تزيد في الرزؽ ك
تنتي االجر ك عن انمد بن محمد بن ابينصر عن ابيالحتن الر ا
ابوعبدا﵀

قػاؿ قػػاؿ

صر رنمك ك لو بشربة من ماء ك افضر ما توصػر بػه الػرنم كػف

االذي عنهػا ك صػلة الػرنم منتػاة فػي االجػػر محبػة فػي االهػر ك عػن سػدير عػػن
ابيجعحر

قاؿ قاؿ ابوذر

سمعت رسوؿا﵀

يقػوؿ نافتػا الصػراط يػوـ

القيمة الرنم ك االمانة ك اذا مر الوصوؿ للرنم الم دي للمانة نحذ الي الجنة ك اذا
مر الخاين للمانة القطوع للرنم لم ينحعه معهما عمر ك تاحأ به الصراط فػي النػار
كعن الحام الخياط قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

صػلة الػرنم ك نتػن الجػوار يعمػراف

الديار ك يزيداف في االعمار ك عن ابيعبيػدة الحػذاء عػن ابيجعحػر

قػاؿ قػػاؿ

رسوؿا﵀

اف اعجر الخير ثوابا صػلة الػرنم ك عػن اسػحق بػن عمػار قػاؿ قػػاؿ

ابوعبدا﵀

مانعلم شيئا يزيد في العمر اال صلة الرنم ن تي اف الرجر ياوف اجله

ثلث سنين فياوف كصوال للرنم فيزيد ا﵀ في عمرق ثلثين سنة فيجعلها ثلثا ك ثلثين
سنة ك ياوف اجله ثلثا ك ثلثين سنة فياوف قاطعا للرنم فينقصه ا﵀ ثلثين سنة ك يجعر
اجله الي ثلث سنين ك عن يحيػي عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قػػاؿ اميرالمػ منين

لنيرغب المرء عن عشيرته ك اف كاف ذا مػاؿ ك كلػد ك عػن مػودتهم ك كػرامتهم ك
دفاعهم بايديهم ك التنتهم هم اشد الناس نيطة من كرائه ك اعطحهم عليه ك المهػم
لشعثه اف اصابته مصيبة اك نزؿ به بع
فانما يقب

عنهم يدا كاندة ك يقب

ماارق االمور ك من يقب

يدق عن عشيرته

عنه من هم ايد كثيرة ك من يلن ناشيته يعرؼ

صديقه منه المودة ك من بتط يدق بالمعركؼ اذا كجدق يخلف ا﵀ له مػا انحػق فػي
دنياق ك يضاعف له في اخرته ك لتاف الصدؽ للمرء يجعله ا﵀ في الناس خيػرا مػن
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الماؿ ياكله ك يورثه اليزدادف اندكم كبرا ك عظما في نحته ك نأيا عن عشػيرته اف
كاف موسرا في الماؿ ك اليزدادف اندكم في اخيه زهدا ك ال منه بعدا اذا لمير منػه
مركة ك كاف معوزا في الماؿ اليػحر اندكم عن القرابة بها الخصاصة اف يتدها بما
الينحعػػه اف امتػػاه ك اليضػػرق اف اسػػتهلاه ك عػػن سػػليماف بػػن هػػلؿ قػػاؿ قلػػت
البيعبدا﵀

اف اؿ فلف يبر بعضهم بعضا ك يتواصلوف فقػاؿ اذا تنمػي امػوالهم ك

ينموف فليزالوف في ذلك نتي يتقاطعوا فاذا فعلوا ذلك انقش عنهم ك عن عبدا﵀
بن سناف عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

اف القػوـ لياونػوف فجػرة ك

الياونوف بررة فيصلوف ارنامهم فتنمي اموالهم ك تطوؿ اعمارهم فايف اذا كانوا
ابرارا بررة ك عن ابيبصير عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قػػاؿ اميرالمػ منين

صػلوا

ارنامام ك لو بالتتليم يقوؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي ك اتقػوا ا﵀ الػذي تتػاءلوف بػه ك
االرناـ اف ا﵀ كاف عليام رقيبا ك عن صحواف الجماؿ قاؿ كق بين ابيعبدا﵀
ك بين عبدا﵀ بن الحتن كلـ نتي كقعت الضو اء بيػنهم ك اجتمػ النػاس فافترقػا
عشيتهما بذلك ك غدكت في ناجة فاذا انػا بابيعبػدا﵀

علػي بػاب عبػدا﵀ بػن

الحتن ك هو يقوؿ يا جارية قولي البيمحمد قاؿ فخرج فقاؿ يػا اباعبػدا﵀ مػا باػر
بك قاؿ اني تلوت اية في كتاب ا﵀ عزكجر البارنة فاقلقتني قاؿ ك ما هي قاؿ قوؿ
ا﵀ عز ك جر ذكرق الذين يصلوف ما امر ا﵀ به اف يوصر ك يخشوف ربهم ك يخافوف
سوء الحتاب فقاؿ صدقت لاأني لماقػرأ هػذق انيػة مػن كتػاب ا﵀ قػط فاعتنقػا
فبايا ك عن عبدا﵀ بن سناف قاؿ قلت البيعبدا﵀

اف لي ابنعم اصله فيقطعني ك

اصله فيقطعني نتي لقػد هممػت لقطيعتػه ايػاي اف اقطعػه قػاؿ اف كصػلته ك قطعػك
كصلام ا﵀ جميعا ك اف قطعته ك قطعك قطعام ك عن داكد بػن فرقػد قػاؿ قػػاؿ لػي
ابوعبدا﵀

اني انب اف يعلم ا﵀ اني قد اذللت رقبتي في رنمي ك انػي البػادر
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اهػػر بيتػػي اصػػلهم قبػػر اف يتػػتػنوا عنػػي ك عػػن الجهػػم بػػن نميػػد قػػاؿ قلػػت
البيعبدا﵀

تاوف لي القرابة علي غير امري ألهم علي نق قاؿ نعم نق الػرنم

اليقطعه شي ء ك اذا كانوا علي امرؾ كاف لهم نقاف نق الرنم ك نق االسلـ ك عن
اسحق بن عمػار قػاؿ سػمعت اباعبػدا﵀

يقػوؿ اف صػلة الػرنم ك البػر ليهونػاف

الحتاب ك يعصما ف من الذنوب فصلوا ارنػامام ك بػركا بػاخوانام ك لػو بحتػن
التلـ ك رد الجواب ك في الوسائر عن ميتر عػن انػدهما قػاؿ قػػاؿ يػا ميتػر انػي
الظنك كصوال لبني ابيك قلت نعم جعلت فداؾ لقد كنت فػي التػوؽ ك انػا غػلـ ك
اجرتي درهماف ك كنت اعطي كاندا عمتي ك كاندا خالتي فقػاؿ اما كا﵀ لقد نضر
اجلك مرتين كر ذلك ي خر ك في الوسائر عن النبي

من مشػي الػي ذي قرابػة

بنحته ك ماله ليصر رنمه اعطػاق ا﵀ عزكجػر اجػر مائػة شػهيد ك لػه باػر خطػوة
اربعوفالف نتنة ك محي عنه اربعوف الف سيئة ك رف له من الدرجات مثر ذلك ك
كاف كمن عبد ا﵀ عزكجر مائة سنة صػابرا محتتػبا ك عنػه

الصػدقة بعشػرة ك

القرض بثمانية عشػر ك صػلة االخػواف بعشػرين ك صػلة الػرنم باربعػة ك عشػرين
كسئر

اي الصدقة افضر قاؿ علي ذي الرنم الااش ك قاؿ علػي

ال صػدقة ك

ذك رنم محتاج الي غير ذلػك مػن االخبػار ك هػي كثيػرة لمػن جػاس خػلؿ الػديار ك
كجوب صلة االرناـ ك تحريم قطيعتها مما ال شك فيه ك ال ريب يعتريػه ك مزيػدا علػي
ثواب انخرة يتتحاد من االخبار اف لها في الدنيا خواص اليرغػب عنهػا اال االنمػق ك
هي كوف ظهير من ا﵀ لك ك تطويػر العمػر ك تزكيػة االعمػاؿ ك تنميػة االمػواؿ ك دفػ
البلوي ك تحتين الخلق ك اسماح الاف ك تطييب الػنحس ك زيػادة الػرزؽ ك صػلة ا﵀ ك
محبة في االهر ك تعمير الديار ك الخلف من ا﵀ ك نماء العدد ك العصمة مػن الػذنوب ك
كقاية مصارع التوء ك مما جرب اف اهر بيت اذا كانوا متواصلين مظػاهرين لنيتتػلط
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عليهم عدك ك اليق عليهم داهية اال ك تزكؿ عنهم سريعا لتعػاكنهم فػي دفعهػا ك يعتمػد
عليهم الناس ك يتتعينوف بهم ك يخاؼ منهم االعػداء ك اليقػ بػين اهػر بيػت شػقاؽ ك
نحاؽ ك تقاط اال ك تحرقوا ك انقر وا ك تتلط عليهم العػدك ك تلحػت امػوالهم ك خربػت
بيوتهم ك ذلك محتوس مشاهد ك من العجب اف الشػيطاف اكثػر همػه القػاء العػداكة ك
البػضاء ك التحاسد بين االرناـ ليحرقهم ك كػأف االرنػاـ اشػد نرصػا علػي التقػاط ك
التحاسد ك التماكر من الشيطاف نتي كأنه ارتحػ هػذا االمػر مػن بػين النػاس فػي اخػر
الزماف ك لميبعث به النبي

ك ليس قطعه من المحرمات ك شػاع

ك ليس من الحراي

ك ذاع في الديار بين الحجار ك االبرار نتي انه اليعد في منافيات العدالة ك اليتنػاكركف
عليه ابدا ابدا ك لذلك قصرت اعمارهم ك خربت ديػارهم ك فتػد ػياعهم ك ختػرت
صحقاتهم ك تتلط عليهم اعداؤهم ك فتحت قلعهم ك نقصت عػنهم بركػات التػماء ك
االرض ك هم اليشعركف هذا ك من العجايب اف ثمػرة صػلة االرنػاـ اعجػر مػن سػاير
الخيرات كما قاؿ رسوؿا﵀

اف اعجر الخيػر ثوابػا صػلة الػرنم انتهػي ك كػذلك

بشقاؽ اهر بيت يترع فيهم االنقراض ك الزكاؿ جعلنا ا﵀ بحق محمد ك اؿمحمد
من الذين يصلوف االرناـ ك يطيعوف رسوؿ االناـ صلوات ا﵀ عليه ك اله.
ك اعلم بعد ما عرفت اف صلة الرنم كاجبة اف المراد بالرنم هػي التػي تعػرؼ
اف بينك ك بينها قرابة ك لو كانت بعيدة لما ركاق فػي الوسػائر عػن الحتػن بػن علػي
الوشا عن ابيالحتن الر ا

عن ابائه

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

لما اسري بػي

الي التماء رأيت رنما متعلقة بالعرش تشاو الي ا﵀ رنما لها فقلت كم بينػك ك
بينها من اب فقالت نلتقي في اربعين ابا انتهي فار من عرؼ انه يلتقي م ابائػك ك
لو في اربعين ابا هو رنمك بر لو قاؿ قائر اف بنػي ادـ كلهػم ارنػاـ اال اف درجػات
الصلة تختلف بحتب قرب االلتقاء ك بعدق لميقر بعيدا فلار نق بحتػبه ك بحيػث
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اليلزـ منه عتر فقد عرفت اف من صػلة الػرنم التػلـ ك سػقي المػاء ك امثػاؿ ذلػك
فجمي بني ادـ ارناـ ناشا من عػودي فػي ا﵀ ك نهػي ا﵀ عػن صػلته فػاف ا﵀ يقػوؿ
انما ينهيام ا﵀ عن الذين قاتلوكم في الدين ك اخرجوكم من دياركم اف تبركهم
ك تقتطوا اليهم ك اما من لمينه ا﵀ عن صلته فهو علي نقه اال اف المعركؼ بالقرابة
العرفية اشدها نقا ك هو المراد من الرنم في االخبار ك يجب صلته ك لمي حد لها فػي
الشرع ند يعرؼ اال انه ند جانب ها االقر ك هو قوله

صر رنمك ك لو بشربة من

ماء ك افضر ما توصر به الرنم كف االذي عنها ك قوله صلوا ارنامام ك لو بالتتليم
ك قوله فصلوا ارنامام ك بركا ب اخوانام ك لو بحتن التلـ ك رد الجواب ك ال شك
اف معني الصلة جذبها اليك ك التودد اليها نتي تتصػر بهػا ك تتصػر بػك نتػي تصػيرا
كاندا ك القط هو فصر مػا بينػك ك بينػه نتػي تاػوف ك هػو اثنػاف ك علمػة الونػدة
افيوجعك ما يوجعها ك تهتم لهمها ك تتر لتركرها ك تدف عنها بلية اذا نل ت عليها ك
ترد عنها عادية عدك اذا نزلت عليها ك تاوف جن تها ك سيحها ك عينها ك دليلها ك الشػحيق
بها كعضو ك عضو ك افضر من جمي ذلك اف تهديها من للها ك تعلمها من جهلها ك
تامرها بالخير ك المعركؼ ك تنهاها عن الشر ك المنار فاذا فعلت ذلك صػدؽ عليػك
الوصوؿ لرنمه مطلقا ك اما اذا كصلتها من جانب ك قطعتها من جانػب صػدؽ عليػك
االسماف كأف تتلم عليها اذا لقيتها ك اذا هجم عليهػا عػدك تركتهػا ك انػت تقػدر علػي
دفعه فاف ص عليك اسم الوصػوؿ بالتػلـ كيػف اليصػ عليػك اسػم القػاط عنػد
اتلفها فليس معني قوله صر رنمك ك لو بشربة من ماء اف تتقيها يوما ماء ثم تتركها
الي اخر عمرها مقطوعة منحردة متلمة لار هلاة فػافهم فالتػقي ك التتػليم مػثلف
لتحهم اف معني الصلة تتحقق بمثر هذا فلتتتحقرق ك افعله فلبد مػن كصػر الػرنم
نتي تتحد معها ك يعرؼ عػدككما انامػا يػد كانػدة ترتحعػاف معػا ك تنخحضػاف معػا
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فلبد من عيادة مريضهم ك فك اسيرهم ك اقالػة عثػرتهم ك العحػو عػن متػيئهم ك سػد
فاقتهم ك رف ناجتهم ك دف الػوائر عنهم ك امثاؿ ذلك بقدر ما يمانك ك اليبلع نػد
العتر ك تقدـ ايهم اقوي دينا ك اكثر تقوي ك ذلك كأنه من اشد مػا افتػرض ا﵀ علػي
الخلق بعد اداء نقوؽ االخواف االباعد فاف الرنم قد ترقق القلػب ك تتػهر البػذؿ ك
الصلة ك اما االباعد في النتب فاف اداء نقوقهم اشد شيء كما مػر فػي بػاب نقػوؽ
االخواف ك ال قوة اال با﵀ ك اعلم اف االرناـ اذا كانوا اخوانك في الدين فحقهم اعظم
ك اعظم اذ هم يجمعوف االمرين ك اف لمياونوا فلهػم نػق الػرنم فتصػلهم بقػدر مػا
اليضر بالدين.
ك اعلم انه اذا كاف هذا ناؿ قرابات ابػوي نتػبك فػي الجتػد فقرابػات ابػوي
ايمانك اعظم نقا عليك ك اكثر نرمة ك شرفا بقػدر فضػر االيمػاف علػي البػدف فػاذا
كجب صلة ارناـ نتبك فصلة ارنػاـ ابػوي ايمانػك اكجػب ك اعظػم ك اف تعار ػتا
يوماما فينبػي اف تقدـ ارناـ ابوي ايمانػك نتػي يعلػم ا﵀ انػك تػ ثر انخػرة علػي
الدنيا ك ايمانك علي جتدؾ ك نبيك ك كليك علي كالديك ك قد كرد في هػذا المعنػي
اخبار نتبرؾ بذكرها فحي تحتيرالعتاري قاؿ رسوؿا﵀

من رعي نق قرابات

ابويه اعطي في الجنة الفالف درجة بعد ما بين كر درجتين نضر الحرس الجواد
المضمر مائة سنة اندي الدرجات من فضة ك االخري من ذهب ك االخري من ل ل
ك االخري من زمرد ك االخري من زبرجد ك اخري من متك ك اخػري مػن عنبػر ك
اخري من كافور فتلك الدرجات من هذق االصناؼ ك من رعي نق قربي محمد ك
علي اكتي من فضائر الدرجات ك زيادة المثوبات عل ي قدر زيادة فضػر محمػد ك
علي علي ابوي نتبه ك قالت فاطمة

لبع

النتاء ار ي ابوي دينك محمػدا ك

عليا بتخط ابوي نتبك ك التر ي ابوي نتبك بتخط ابوي دينك فاف ابوي نتبك
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اف سخطا ار ياهما محمد ك علي بثواب جزء مػن الف الػف جػزء مػن طاعػة مػن
طاعاتهما ك اف ابوي دينك اف سخطا لم يقػدر ابػوا نتػبك اف ير ػياهما الف ثػواب
طاعات اهػر الػدنيا كلهػم التحػي بتػخطهما ك قػاؿ الحتػن بػن علػي

عليػك

باالنتاف الي قرابات ابوي دينك محمد ك علي ك اف ا عت قرابات ابوي نتبك ك
اياؾ ك ا اعة قرابات ابوي دينك بتلفي قرابات ابوي نتبك فاف شار ه الء الي
ابوي دينك محم د ك علي اثمر لك من شار ه الء الي ابوي نتبك اف قرابات ابوي
دينك اذا شاركؾ عندهما باقر قلير فنظرهما لك يحبط عنك ذنوبك ك لػو كانػت
مؤل ما بين الثري الي العرش ك اف قرابات ابوي نتػبك اف شػاركؾ عنػدهما ك قػد
يعت قرابات ابوي دينك لميػنيا عنك فتػيل ك قػاؿ علػي بػن الحتػين

نػق

قرابات ابوي ديننا محمد ك علي ك اكليائهما انق من قرابات ابوي نتػبنا اف ابػوي
ديننا ير ياف عنا ابوي نتبنا ك ابوا نتبنا اليقدراف اف ير يا عنا ابوي ديننا محمد ك
علي صلوات ا﵀ عليهما ك قاؿ محمػد بػن علػي
علي

مػن كػاف ابػوا دينػه محمػد ك

اثر لديه ك قرابتهما ا كرـ من ابػوي نحتػه ك قراباتهمػا قػاؿ ا﵀ عزكجػر

فضلت االفضر الجعلنك االفضر ك اثرت االكلي بااليثار الجعلنك بدار قػراري ك
منادمة اكليائي االكلي ك قاؿ جعحر بن محمد

من ػاؽ عػن قضػاء نػق قرابػة

ابوي دينه ك ابوي نتبه ك قدح كر كاند منهما في انخر فقدـ قرابة ابوي دينه علي
قرابة ابوي نتبه قاؿ ا﵀ عزكجر يوـ القيمة كما قدـ قرابة ابوي دينه فقدموق الي
جناني فيزاد فوؽ ما كاف اعد له من الدرجات الفالف عحها ك قػاؿ موسػي بػن
جعحر

ك قد قير له اف فلنا كانت له الف درهم عر ت عليه بضاعتاف يشتهيهما

التتت بضاعته لهما فقاؿ ايهما ا رب لي فقير له هذا يحضر ربحه علي هػذا بػالف
عحه قاؿ ا ليس يلزمه في عقله اف ي ثر االفضر قالوا بلي قػاؿ فهاػذا ايثػار قرابػة
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ابوي دينك محمد ك علي افضر ثوابا باكثر من ذلك الف فضله علي قدر فضر محمد
ا النخبرؾ بالخاسر المتخلف قاؿ مػن هػو

ك علي علي ابوي نتبه ك قير للر ا

قالوا فلف باع دنانيرق بدراهم اخذها فرد ماله مػن عشػرة االؼ دينػار الػي عشػرة
االؼ درهم قاؿ بدرة باعها بالف درهم الميان اعظم تخلحا ك نترة قالوا بلي قاؿ
االانبئام باعظم من هذا تخلحا ك نترة قالوا بلي قاؿ ا رأيتم لو كاف له الف جبر من
ذهب باعها بالف نبة زيف الميان اعظم تخلحا ك اعظم من هذا نترة قػالوا بلػي
قاؿ من اثر بالبر ك المعركؼ قرابة ابوي نحته علي قرابة ابوي دينه محمد ك علػي
الف فضر قرابات محمد ك علي ابوي دينه علي قرابات ابوي نتبه افضر من فضر
الف جبر ذهب علي الف نبة زيف ك قاؿ محمد بػن علػي الر ػا

مػن اختػار

قرا بات ابوي دينه محمد ك علي علي قرابات ابوي نتػبه اختػارق ا﵀ علػي رءكس
االشهاد يوـ التناد ك شهرق بخل كراماته ك شرفه بها علي العبػاد اال مػن سػاكاق فػي
فضائله اك فضله ك قاؿ علي بن محمد

اف من اعظاـ جلؿ ا﵀ ايثار قرابة ابػوي

دينك محمد ك علي علي قرابة ابوي نتبك ك اف من التهاكف بجلؿ ا﵀ ايثار قرابػة
ابوي نتبك علي قرابة ابوي دينك الي غير ذلك من االخبار ك قد مر كثير منهػا فػي
نقوؽ االخواف.
ك اعلم اف قرابات ابوي دينك علي ثلػث طبقػات :طبقتة ك هػي الحضػلي
بحيث التماثر ك التشػابه هػي طبقػة اؿمحمػد

ك االئمػة الطػاهركف فهػم اكلػوا

االرنػػاـ علػػي الحقيقػػة االكليػػة ك علػػي االطػػلؽ ك لهػػم الحقػػوؽ العليػػا العظمػػي ك
طبقة هي دكنهػا ك هػي طبقػة التػادة مػن اكالد الرسػوؿ
النبي

ك هػم ايضػا ارنػاـ

ك اجزاؤق ك لهم نق دكف نقوؽ االئمة سلـ ا﵀ علػيهم اجمعػين ك ينبػػي

رؤية محمد ك علي فيهما ك تعظيمهما ك تبجيلهما ك تاريمهما ك اعانتهما ك نصػرتهما
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علي ما سمعت من نقوؽ االخواف ك لهم الحقوؽ العظمي بالنتػبة الػي العػواـ فمػن
ي نرمتهم فقد ي نرمة محمد ك اؿمحمد

فاف كانوا صالحين فلهػم نقػاف

ك اال فلهم نق كانػد ك طبقتة هػي دكنهػا فػي الظػاهر مػن جهػة ك هػي طبقػة
الم منين الذين هم من اؿمحمد في الباطن ك من نيث االيماف فقػد مػر فػي فصػوؿ
نقوؽ االخواف فه الء هم ارناـ محمػد ك علػي ك قراباتهمػا ك يجػب اداء نقػوقهم
علي نتب درجتهم ك ايثارهم علي ارناـ نتػبك اف لمياونػوا مػ منين فػاف كػانوا
م منين فهم ارنامك من كجهين ك لهم نقاف بالجملة ينبػي ايثار الركح علي الجتد
ك اختيار االيماف علي البدف ك ترجي ارنامػك الركنػاني االيمػاني علػي ارنامػك
الجتداني ك تحضيلهم عليهم بقدر تحضيلك ايمانك علي جتدؾ ك تحضيلك انخػرة
علي االكلي ك ميزاف تحضيلك انخرة علػي االكلػي تحضػير اهػر انخػرة علػي اهػر
االكلي.

فص ::فاذ قد عرفت ما تيتر من امر صلة االرناـ فن كدق بػذكر كلمػات فػي

قطيعتها اعلم اف كر خير عرفته فػي صػلة االرنػاـ ياػوف ػدق فػي قطيعتهػا ك ممػا
جرب ك ص في التجربة ك ظني انه اليخحي علي ذي متػاة انػه لمينقػرض سلتػلة
اهر بيت اال بما كق فيهم من النحاؽ ك الشقاؽ ك التحاسد ك التباغ

ك التػداف ك مػن

العجب نرص الناس علي جم المػاؿ ك سػعيهم فػي اتلفػه ك نرصػهم علػي طػوؿ
البقاء في الدنيا ك سعيهم في افناء نيوتهم ك نرصهم علي العزة ك سعيهم في الذلة ك
نرصهم علي زيادة االعواف ك سعيهم في تحريق الناس ك طردهم من نولهم كهاذا
ك ليس ذلك اال اف الشيطاف علم من اين يأتيهم نتي يخػرب علػيهم الػدين ك الػدنيا ك
انخرة فبذلك امػرهم بقطيعػة االرنػاـ اذ رأي فػي صػلتها تعميػر الػدين ك الػدنيا ك
انخرة ك نري لمن عرؼ فضر صلة االرناـ ك محاسد القطيعػة اف يبػادر بصػلتهم ك
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يراقبهم ليل ك نهارا فاف كصوؿ الرنم ابدا في الطاعة اما ما يدؿ علي نرمػة القطيعػة
ك ذمها فمنها ما ركاق عن نذيحة بن منصور قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

اتقوا الحالقة فانها

تميت الرجاؿ قلت ك ما الحالقة قاؿ قطيعة الرنم ك عػن متػم بػن عبػدالملك عػن
فػي نػديث اال اف فػي التبػاغ

الحالقػة

ابيعبدا﵀

قػاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

الاعني نالقة الشعر كلان نالقة الدين ك عن عثمن بن عيتي عػن بعػ

اصػحابنا

عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قلػت لػه اف اخػوتي ك بنػي عمػي قػد ػيقوا علػي الػدار ك

الجأكني الي بيت ك لو تالمت اخذت ما فػي ايػديهم قػاؿ فقػاؿ الػي اصػبر فػاف ا﵀
سيجعر لك فرجا قاؿ فانصرفت ك كق الوباء فػي سػنة انػدي ك ثلثػين فمػاتوا كا﵀
كلهم فمابقي منهم اند قاؿ فخرجت فلما دخلت عليه قاؿ فما ناؿ اهػر بيتػك قػاؿ
قلت قد ماتوا كا﵀ كلهم فمابقي منهم اند فقاؿ هو بما صنعوا بك ك بعقوقهم اياؾ ك
قط رنمهم بتركا ا تحب انهم بقوا ك انهػم ػيقوا عليػك قػاؿ قلػت اي كا﵀ ك عػن
ابيعبيدة عن ابيجعحر

قاؿ في كتاب علي

ثلث خصاؿ اليموت صػانبهن

ابدا نتي يري كبالهن البػي ك قطيعة الػرنم ك اليمػين الااذبػة يبػارز ا﵀ بهػا ك اف
اعجر الطاعة ثوابػا لصػلة الػرنم ك اف القػوـ لياونػوف فجػارا فيتواصػلوف فينمػي
اموالهم ك يثركف ك اف اليمين الااذبة ك قطيعة الرنم لتذراف الديار بلق من اهلها ك
ينػر الرنم ك اف نػر الرنم انقطاع النتر ك عن عنبتة العابد قاؿ جاء رجر فشاي
الي ابيعبدا﵀

اقاربه فقاؿ له اكظم غيظك ك افعر فقاؿ انهم يحعلػوف ك يحعلػوف

فقاؿ ا تريد اف تاوف مثلهم فلينظػر ا﵀ الػيام ك عػن ابينمػزة الثمػالي قػاؿ قػػاؿ
اميرالم منين

في خطبة اعوذ با﵀ م ن الذنوب التي تعجر الحناء فقاـ اليه عبدا﵀

بن الاوا اليشاري فقاؿ يػا اميرالمػ منين اكتاػوف ذنػوب تعجػر الحنػاء فقػاؿ نعػم
كيلك قطيعة الرنم اف اهر البيت ليجتمعوف ك يتواسوف ك هم فجرة فيرزقهم ا﵀ ك
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اف اهػػر بيػػت ليتحرقػػوف ك يقط ػ بعضػػهم بعضػػا فيحػػرمهم ا﵀ ك هػػم اتقيػػاء ك عػػن
ابينمزة عن ابيجعحر

اذا قطعػوا االرنػاـ جعلػت

قاؿ قػاؿ اميرالم منين

االمواؿ في ايدي االشرار انتهي ك اذا كػاف هػذا نػاؿ قطيعػة ارنػاـ نتػبك فايػف
ياوف ناؿ قطيعة ارناـ دينك ك المحالة تاوف اعظم ك اعظػم بقػدر عظمػة دينػك ك
فضله علي جتدؾ.

فص ::ك لما اف بلع الاػلـ الػي هنػا تػذكرت امػرا ياػوف اف شػاء ا﵀ ذكػرق ك

بطه هنا من صلة ارناـ ديني ك فيه ر ا ابػوي ك ارجػو مػن فضػلهما اف يوفقػاني ك
يتدداني ك يلما لي شعثه ك يجمعا لي متحرقػه ك يػدالني علػي شػواردق فػي االمانػة
المتحرقة نتػي ا ػبطه علػي مػا ير ػياف ك لماجػدق مضػبوطا فػي كتػاب ك الاعلمػه
مجتمعا في فصر اك باب ك هو امر التادة االجلء مػن اكالد الرسػوؿ

ك نقهػم ك

نرمتهم ك صلتهم ك كيحية المعاملة م فرقهم ك ذلك اني اجد في اخر الزمػاف لميبػق
لهم نرمة ك ال شرؼ ك انما يعدهم الناس في عػرض الحقػراء ك المتػاكين ك ياػوف
تتليمهم علي الناس ثقيل فضل عن غيرق لما يتوهموف من س الهم شيئا من نقهػم ك
اليعتنوف بهم في المحافر ك اليراعوف لهم نرمة في المجػالس ك كػاف مػن قصػدي
افاكتب في ذلك كتابا محردا لما صعب عل ي هوانهم علي اهر الزماف ك لميتيتر لػي
الي اف بلع الالـ الي هيهنا فانببت اف اكتب هنا ما يتيتر م انه لميضبط اخبارق في
باب مخصػوص فيمػا اعلػم ك لػذلك يصػعب عل ػي التتبػ فػي كتػب االخبػار الجػر
تحصير اخبارق م كثرة اشػالي كلان رجائي كاس اف الهم ببع

مواقعها ك يتيتػر

لي بط شواردها ك ال قوة اال با﵀ العلي العظيم.
اعلم اف ذرية النبي

الوا بعػد جػدهم االقػدس

م منوف باقوف علي دين جدهم موالوف نؿمحمد
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علػي ثلثػة اقتػاـ مػنهم

ك متشيعوف سواء كانوا علماء

ك

عدكال اك جهاال ك عصاة ك مػنهم معػادكف للحػق ك اهلػه ك مناػركف نؿمحمػد

فضائلهم ك امامتهم كمنهم متتضعحوف ليتوا علي بصيرة مػن امػر ديػنهم ك امػامهم ك
انمػػا يمشػػوف علػػي كجههػػم فػػي اي قػػوـ كػانوا عميانػػا ك لاػػر مػػنهم ناػػم فنػػذكر
اناامهم في ثلثة مطالب.

المطلب االول
فی المؤمنين الموالين منهم

اعلم اف الولد كما عرفت جزء كالدق ك قد كاف فػي صػلب كالػدق فانتقػر الػي
رنم امه ك للتادة المػ منين نتػباف الػي النبػي

نتػب دنيػاكي عر ػي ك نتػب

اخػػركي دينػػي امػػا فػػي الػػدنيا فلهػػم شػػرؼ النتػػب الػػدنياكي النهػػم كػػانوا اجػػزاء
النبي

يشػتملهم

ك من لحمه ك دمه ك كانوا برهة من الدهر فػي صػلب النبػي

انوارق ك يتشرفوف بشرفه ك ينزؿ عليهم ما ينزؿ عليه من بركات ا﵀ ك فيو ه ك كحػي
بذلك فخرا ك عزا ك شرفا في الدنيا ك اف الناس يحتخركف باف ياونوا من نتػر بعػ
الجبػابرة الحتػقة ك يعتػػزكف بػذلك فايػػف الياػوف فخػػرا الكالد محمػد

خيػػر

النبيين ك سيد المرسلين ك اكؿ الخلق اجمعػين ك مظهػر صػحات رب العػالمين فلهػم
الحخر االعلي ك الشرؼ االسني في الدنيا ك اف كاف هػذا النتػب ينقطػ يػوـ القيمػة
النه عر ي قاؿ ا﵀ سبحانه انه ليس من اهلك انه عمر غير صال

فنحاق عنه ك اف

كاف بالنتب الدنياكي كلدق فذلك يدؿ علي انقطاع النتب العر ي ك قوله

كر

سبب ك نتب ينقط يوـ القيمة اال سببي ك نتػبي فػالمراد بػه هػو النتػب االصػلي
الديني الذي يشتركوف ساير الم منين فيه فهو نتب اخركي ديني كما شرننا ك بينػا
فالتادة الم منوف قد نازكا شرؼ الدنيا ك انخرة ك اتصلوا بػالنبي

فػي الػدنيا ك

انخرة فلجر نورانية طينهم ك شدة اختيارهم استحقوا بالحتنة نتػنتين ك بالتػيئة
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سيئتين فحي البحار عن الر ا

قاؿ كػاف علػي بػن الحتػين

يقػوؿ لمحتػننا

نتنتاف ك لمتيئنا ذنباف فلهم نقاف ثابتاف فػي اعنػاؽ المػ منين ك يجػب اداؤهمػا ك
مراعاتهما ك الذي يظهر من االخبار اف ه الء جميعهم فػي الجنػة ك يجػب تػوليهم ك
اليمػػوت انػػد مػػن ه ػ الء اال علػػي كاليػػة اؿمحمػػد

ك فػػيهم يجػػري مػػا يػػركي

الصالحوف ﵀ ك الطالحوف لي ك ينبػي التحمر منهم ك االغماض عن متػيئهم كرامػة
للنبي

ك تاريم محتنهم ك ال شػك فػي اف النبػي

يتػر بتاػريمهم ك ير ػي

عمن يعظمهم ك يعززهم ك يراعي لحمته فيهم ك يري شأنه فيهم ك ال شك اف النبي اذا
ر ي من اند ياافيه ك يشح له ك يتجاكز عن سيئته ك يدؿ علي هذق الجملػة اطػلؽ
قوله تعالي قر الاسألام عليه اجرا اال المودة في القربي ك هي في اؿمحمد
خاصة ك في ساير الذرية عامة فحي البحار بتندق عن ابيجعحر
قاؿ لزيد بن علي بن الحتين

فػي نػديث انػه

اف الطاعة محرك ة من ا﵀ عزكجر ك سنة امضاها

في االكلين ك كذلك يجريها في انخرين ك الطاعة لواند منا ك المودة للجمي ك امر
ا﵀ يجري الكليائه بحام موصوؿ ك قضاء محصوؿ ك نتم مقضي ك قػدر مقػدكر ك
اجر متمي لوقت معلوـ فليتتخحنك الذين اليوقنػوف الخبػر فتبػين اف انيػة فػي
جمي الذرية الم منين عامة بعد اف كانت في االئمػة سػلـ ا﵀ علػيهم خاصػة فلهػم
نقوؽ ساير الم منين ك نق القرابة ك الرنم الموصولة بالنبي

ك فيه بتػندق عػن

ابنباير عن زيد بن علي قاؿ ندثني ابي عن ابيه عن جدق قاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀
اربعة انا لهم الشحي يوـ القيمة المارـ لذريتي ك القا ي لهم نوائجهم ك التاعي
لهم في امورهم عند ا طرارهم اليه ك المحب لهم بقلبه ك لتانه ك عن المحضر بن
عمر قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن قوؿ ا﵀ ك اف من اهر الاتاب اال لي منن به قبػر

موته فقاؿ هذق نزلت فينا خاصة انه ليس رجر من كلد فاطمة يموت ك اليخػرج
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من الدنيا نتي يقر للماـ ك بامامته كما اقر كلد يعقوب ليوسف نين قالوا تا﵀ لقد
اثػػرؾ ا﵀ علينػػا ك بتػػندق عػػن سػػليماف الجعحػػري عػػن ابيالحتػػن

فػػي نػػديث

يا سليماف اف علي بن عبيدا﵀ ك امرأته ك كلدق من اهر الجنة يا سليماف اف كلد علي ك
فاطمة اذا عرفهم ا﵀ هذا االمر لمياونوا كالناس ك في العوالم عن ابيهريػرة عػن
النبي

ما باؿ اقواـ ي ذكف نتبي ك رنمػي اال مػن اذي نتػبي ك ذا رنمػي فقػد

اذاني ك من اذاني فقد اذي ا﵀ ك يدؿ علي جللة شأنهم انهم خيرة ا﵀ في الدنيا من
ساير الشعوب ك القبائر ك لوال ما فيهم من الامػاؿ ك الشػرؼ مااختػارهم ا﵀ ك يػدؿ
عليه ما ركاق في العوالم بتندق عن المحضر بن صال عن جعحر بن محمػد قػاؿ قػػاؿ
رسوؿا﵀

خلق ا﵀ الخلق قتمين فالقي قتما ك امتك قتما ثم قتم ذلك القتم

علي ثلثة اثلث فالقي ثلثين ك امتك ثلثا ثم اختار من ذلك الثلث قريشا ثم اختار من
قريش بنيعبدالمطلب ثم اختار من بنيعبدالمطلب رسوؿا﵀ فنحن ذريته فاف قاؿ
الناس لميان لرسوؿا﵀ ذرية جحدكا ك لقد قاؿ ا﵀ ك لقد ارسلنا رسل من قبلك ك
جعلنا لهم ازكاجا ك ذرية ك عن ابنعمر قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

لما خلق ا﵀ الخلق

اختار العرب فاختار قريشا ك اختار بنيهاشم فانا خيرة من خيرة اال فانبوا قريشا ك
التبػضوها فتهلاوا اال كر سبب ك نتب منقط يوـ القيمة اال سببي ك نتبي اال ك اف
علي بن ابيطالب من نتبي ك نتبي فمن انبه فقد انبني ك من ابػضه فقد ابػضني
فتبػػين اف التػػادة االجػػلء خيػػرة ا﵀ فػػي االرض ك لهػػم شػػرؼ بنيهاشػػم ك شػػرؼ
بنيعبػدالمطلب ك شػػرؼ محمػػد

ك شػػرؼ االسػػلـ ك شػػرؼ االيمػػاف فلػػو زاد

اندهم العلػم ك التقػوي فيػزداد بػذلك كرامػة ك شػرفا هػذا ك اف ا﵀ سػبحانه نحػظ
الػلمين لصلح ابويهما ك كاف بينهما ك بينه سبعمائة سنة ك سبعة اباء فما باؿ التػادة
االجلء اليححظ نرمتهما لصلح جدهما االطهػر
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ك صػلح االئمػة

ك ركي

عن الصادؽ
ك قاؿ

انحظوا فينا ما نحظ العبد الصال في اليتيمين ك كاف ابوهما صالحا

اف ا﵀ يصل بصػلح الرجػر المػ من كلػدق ك كلػد كلػدق ك يححظػه فػي

دكيرته ك دكيرات نوله فليزالوف في نحظ ا﵀ لارامته علي ا﵀ ثم ذكر الػلمين
فقاؿ ك كاف ابوهما صالحا الم تر اف ا﵀ شار صلح ابويهما لهما انتهي ك ال شك اف
رسوؿا﵀ صلنه اعظم الصلح ك يقتضي اف يححظ له في ذريتػه الػي يػوـ القيمػة ك
في العوالم عن ابيالجاركد قاؿ قاؿ زيد بن علي ك قرأ انية ك كاف ابوهما صالحا
قاؿ نحظهما ا﵀ بصلح ابيهمػا ك مػا ذكػر منهمػا صػلح فػنحن انػق بػالمودة ابونػا
رسػػوؿا﵀ ك جػػدتنا خديجػػة ك امنػػا فاطمػػة الزهػػراء ك ابونػػا اميرالمػ منين علػػي بػػن
ابيطالب

ك لقد اجاد

في ما قاؿ ك كذلك اف ا﵀ يقوؿ الذين امنوا ك اتبعػتهم

ذريتهم بايماف الحقنا بهم ذريتهم ك ماالتناهم من عملهم من شػيء فػاذا كػاف مػن
الذرية الطاهرة علي االيماف يلحق بابيه المحالة ك ابوق خير المرسلين ك خاتم النبيين
ك فيه الحخر الذي اليضاهي ك الشرؼ الذي اليباري اف يلحق رجػر برسػوؿا﵀
ك باالئمة الطاهرين بالجملة اذا كانوا م منين صالحين فلهم الشرؼ االشػرؼ فػوؽ
كر شريف ك المقاـ االعلي فوؽ كر عاؿ نتي انه ركي في الحصػوؿالمهمة بتػندق
عن الحتين بن خالد عن ابيالحتن الر ا
النظر الي االئمة منام اك النظر الي ذرية النبي
النبي

قػاؿ النظػر الػي ذريتنػا عبػادة قلػت
قػاؿ بػر النظػر الػي جميػ ذريػة

عبادة ما لميحارقوا منهاجه ك لميتلوثوا بالمعاصي ك بتندق عن عيتي بػن

عبدا﵀ عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

من صن الي اند من اهػر بيتػي

يدا كافيته يوـ القيمة ك اذاكانوا م منين في عقايدهم كلان يرتابػوف الموبقػات ك
ي توف التيئات ك يعملوف الاباير فهم عصاة الذرية يجب امػرهم ك نهػيهم بشػركطه
فاف فاءكا الي الحق فهو ك اال فخلهم م ربهم ك لهػم نػق التػيادة ك شػرؼ النتػب ك
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كجوب المواالة القلبي ك اف لمتعاشرهم لمااف الاباير كيف ال ك قد بشركا شيعتهم
بػحراف الذنوب ك نط التيئات ك اكالدهم الموالػوف لهػم مػن شػيعتهم ك هػم اكلػي
بػػذلك فقػػد ركي الشػػيا
الر ا

عػػن زكريػػا بػػن ادـ قػػاؿ دخلػػت علػػي ابيالحتػػن

فقاؿ يا زكريا بن ادـ شيعة علي

رف عنهم القلم قلػت جعلػت فػداؾ

فمن اي العلة في ذلك قاؿ انهم اخػركا الػي دكلػة الباطػر يخػا فوف علػي انحتػهم ك
اموالهم ك يحذركف علي امامهم يا زكريا بن ادـ ما من اند مػن شػيعة علػي اصػب
صبيحة اتي بتيئة ك ارتاب ذنبا اال امتي ك قد ناله غم نط عنه سيئته فايف يجري
عليهم القلم انتهي فرف القلم عن ذريػة فاطمػة

اكلػي ك اكجػب فػانهم لميزالػوا

مطركدين مشركدين مػصوبين نقوقهم منذ مات جػدهم صػلوات ا﵀ عليػه ك الػه ك
لها نرمتها العظمػي ك عزتهػا الابػري ك نقهػا علػي ا﵀ اف يتػرها بانجػاء ذريتهػا ك
اكالدها من النار ك نتبها ما ثالت بابنائها يوـ الطحوؼ ك عن عمر النيتػابوري قػاؿ
قلت البيعبدا﵀

اني الري من اصحابنا من يرتاػب الػذنوب الموبقػة فقػاؿ لػي

ياعمر التشن علي اكلياء ا﵀ اف كلينا ليرتاب ذنوبا يتتحق بها العذاب فيبتليه ا﵀ في
بدنه بالتقم نتي يمح

عنه الذنوب فاف عافاق ابتلق في كلدق فاف عافاق ابتلق فػي

اهله فاف عافاق في اهله ابتلق بجار سوء ي ذيه فاف عافاق من بوائق الػدهر شػدد عليػه
خركج نحته نتي يلقاق ك هو عنه راض قد اكجب له الجنة ك عن ابيالصباح الانػاني
قاؿ كنت انا ك زرارة عند ابيعبدا﵀

قاؿ اليطعم النار من كصف هذا االمر انتهػي

فاذا كاف هذا ناؿ شيعتهم فايف ناؿ نتلهم الذين هم من لحمهم ك دمهم مػ نقهػم
ك نرمتهم علي ا﵀ عزكجر ك شحاعتهم الهر الاباير ك ذريتهم اكلي بها.
فاما ما ركي في ذمهم عند ارتااب الموبقات فانما هو تأديب لهػم كمػا ادبػوا
شيعتهم في ساير االخبار فمن ذلك ما ركاق في البحار قاؿ دخر زيػد بػن موسػي بػن
﴿﴾385

جعحر

علي المأموف فاكرمه ك عندق الر ا

ابن ابيك ك الترد سلمي فقاؿ

فتلم زيد عليه فلميجبه فقػاؿ انػا

انت اخي ما اطعػت ا﵀ فػاذا عصػيت ا﵀ ال اخػاء

بيني ك بينػك ك بتػندق عػن ياسػر قػاؿ خػرج زيػد بػن موسػي اخػو ابيالحتػن
بالمدينة ك انرؽ ك قتر ك كاف يتمي زيد النار فبعث اليه المأموف فاسر ك نمر الػي
المػػأموف فقػػاؿ المػػأموف اذهبػػوا بػػه الػػي ابيالحتػػن قػػاؿ ياسػػر فلمػػا ادخػػر قػػاؿ لػػه
ابوالحتن

يا زيد أغرؾ قوؿ سحلة (نقلػة ظ) اهػر الاوفػة اف فاطمػة انصػنت

فرجها فحرـ ا﵀ ذريتها علي النار ذاؾ للحتن ك الحتين خاصة اف كنت تري انك
تعصي ا﵀ ك تدخر الجنة ك موسي بن جعحر

اطاع ا﵀ ك دخػر الجنػة فانػت اذا

اكرـ علي ا﵀ عزكجر من موسي بن جعحر كا﵀ مايناؿ اند ما عند ا﵀ عزكجر اال
بطاعته ك زعمت انك تناله فقاؿ زيد انا اخوؾ ك ابن ابيك فقاؿ له ابوالحتن
اخي ما اطعت ا﵀ عزكجر اف نونا

انت

قاؿ رب اف ابنػي مػن اهلػي ك اف كعػدؾ

الحق ك انت انام الحاكمين فقاؿ ا﵀ عزكجر يا نوح انه ليس مػن اهلػك انػه
فاخرجه ا﵀ عزكجر من اف ياوف من اهله بمعصيته ك عن محمد

عمر غير صال

بن مركاف قػاؿ قلػت البيعبػدا﵀

هػر قػاؿ رسػوؿا﵀

اف فاطمػة انصػنت

فرجها فحرـ ا﵀ ذريتها علي النار قاؿ نعم عني بذلك الحتن ك الحتين ك زينػب ك
اـكلثوـ ك كذا قاؿ نماد بػن عيتػي البيعبػدا﵀
رسوؿا﵀

جعلػت فػداؾ مػا معنػي قػوؿ

اف فاطمػة انصػنت فرجهػا فحػرـ ا﵀ ذريتهػا علػي النػار فقػاؿ

المعتقوف من النار كلد بطنهػا الحتػن ك الحتػين ك زينػب ك اـكلثػوـ ركاهمػا فػي
معانياالخبار ك عن الحتن بن موسي الوشاء البػدادي قاؿ كنت بخراساف م علػي
بن موسي الر ا

في مجلته ك زيد بن موسي نا ر قػد اقبػر علػي جماعػة فػي

المجلس يحتخر عليهم ك يقوؿ نحن ك نحن ك ابوالحتن
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مقبر علي قوـ يحػدثهم

فتم مقالة زيد فالتحت اليه فقاؿ يا زيد أغرؾ قوؿ ناقلي الاوفة اف فاطمة انصنت
فرجها فحرـ ا﵀ ذريتها علي النار كا﵀ ما ذاؾ ا ال للحتػن ك الحتػين ك كلػد بطنهػا
خاصة ك اما اف ياوف موسي بن جعحر

يطي ا﵀ ك يصػوـ نهػارق ك يقػوـ ليلػه ك

تعصيه انت ثم تجيئاف يوـ القيمة سواء النت اعز علي ا﵀ عزكجر منه اف علي بػن
الحتين

كاف يقوؿ لمحتننا كحلف من االجر ك لمتيئنا عحاف من العذاب قاؿ

الحتن الوشاء ثم التحت الي فقاؿ تقرءكف هذق انية قاؿ يا نوح انه ليس من اهلك
فقلت من الناس من يقرأ انه عمر غيرصال فمن قرأ انػه عمػر

انه عمر غيرصال

غيرصال نحاق عن ابيه فقاؿ

كل لقد كاف ابنه كلان لما عصي ا﵀ عزكجر نحػاق

عن ابيه كذا من كاف منا لميط ا﵀ عزكجر فل يس منا ك انت اذا اطعت ا﵀ عزكجر
فانت منػا اهػر البيػت ك فػي العيػوف بتػندق عػن ابيالصػلت الهػركي قػاؿ سػمعت
الر ا

يحدث عن ابيه اف اسمعير قاؿ للصادؽ

منا ك من غيرنا فقاؿ

يا ابتاق ما تقػوؿ فػي المػذنب

ليس بامانيام ك ال اماني اهر الاتاب من يعمر سوء يجز

به ك عن الحتن بن الجهم قاؿ كنت عند الر ا

ك عندق زيد بن موسػي اخػوق ك

هو يقوؿ يا زيد اتق ا﵀ فانا بلػنا ما بلػنا بالتقوي فمن لميتق ا﵀ ك لميراقبه فليس منا
ك لتنا منه يا زيد اياؾ اف تهين من به تصوؿ من شيعتنا فيذهب نورؾ يا زيد اف شيعتنا
انما ابػضهم الناس ك عادكهم ك اس تحلوا دماءهم ك اموالهم لمحبتهم لنا ك اعتقادهم
لواليتنا فاف انت اسأت اليهم ظلمت نحتك ك ابطلت نقك قاؿ الحتن بن الجهم ثم
التحت

الي فقاؿ يا ابن الجهم من خالف دين ا﵀ فابرأ منه كائنا من كاف مػن اي

قبيلة كاف ك من عادي ا﵀ فلتواله كائنا من كاف من اي قبيلة كاف فقلت لػه يػا ابػن
رسوؿا﵀ ك من الذي يعادي ا﵀ قاؿ من يعصيه ك عن ابرهيم بن محمد الهمداني قاؿ
سمعت الر ا

يقوؿ من انب عاصيا فهو عاص ك من انب مطيعا فهو مطي ك من
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اعاف ظالما فهو ظالم ك من خذؿ عادال فهو خاذؿ انه ليس بين ا﵀ ك بين اند قرابة ك
الي ناؿ اند كالية ا﵀ اال بالطاعة ك لقد قاؿ رسوؿا﵀

لبني عبدالمطلب ائتػوني

باعمػػالام ال بانتػػابام ك انتػػابام قػػاؿ تبػػارؾ ك تعػػالي فػػاذا نحػػا فػػي الصػػور
فلانتاب بينهم يومئذ ك اليتتاءلوف فمن ثقلت موازينه فاكلئك هػم المحلحػوف ك
من خحت موازينه فاكلئك الذين ختركا انحتهم في جهنم خالدكف ك عن محمػد
بن سناف قاؿ قػاؿ ابوالحتن الر ا
اخذ برسوؿا﵀

انا اهر بيت كجب نقنا برسوؿا﵀

فمن

نقا ك لم يعط الناس من نحته مثله فل نق له ك عن ابػرهيم بػن

العباس قاؿ سمعت علي بن موسي الر ا

يقوؿ نلحت بالعتق اال انلف بػالعتق

اال اعتقت رقب ة ك اعتقت بعدها جمي ما املك اف كنت اري اني خير من هذا ك اكمي
الي عبد اسود من غلمانه بقرابتي من رسوؿا﵀

اال اف ياػوف لػي عمػر صػال

فاكوف افضر به منه الي غير ذلك من االخبار ك في الاافي بتندق عػن نمػاد اللحػاـ
عن ابيعبدا﵀

اف اباق قاؿ يا بني انك اذا خالحتني في العمر لمتنزؿ معي غدا في

المنزؿ ثم قاؿ ابي ا﵀ عزكجر اف يتولي قوـ قوما يخالحونهم في اعمػالهم ينزلػوف
معهم يوـ القيمة كل ك رب الاعبة ك جميعهػا نػق ك كػذلك غيػر التػادة اذا عصػوا
كلان هذا نام العصياف ك مقتضاق اذا لميشمر العحو ك الشحاعة ك لمياػن المعاصػي
بالعرض ك اما اذا كانت بالعرض يمحوها الشحاعة ك النتبة ك الحتنات ك الوالية كما
يظهر من االخبار المتواترة ك جمي ما ركي في غحراف الشػيعة يشػمر التػادة النهػم
من الشيعة ك لهم مزيد شرؼ النتبة فحي العيوف عن موسػي بػن علػي القرشػي عػن
ابيالحتن الر ا

قاؿ رف ا﵀ القلم عن شيعتنا فقلت يػا سػيدي كيػف ذاؾ قػاؿ

النهم اخذ عليهم العهد بالتقية في دكلة الباطر يأمن الناس ك يخوفوف ك ياحركف فينا
ك الناحر فيهم ك يقتلوف بنا ك النقتر بهم ما من اند من شيعتنا ارتاب ذنبا اك خطاء
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اال ناله في ذلك غم يمح

عنه ذنوبه ك لو انه اتي بذنوب بعدد القطػر ك المطػر ك

بعدد الحصي ك الرمر ك بعدد الشوؾ ك الشجر فاف لم ينله في نحته فحي اهله ك ماله ك
اف لمينله في امر دنياق ما يػتم به تخاير له في منامه ما يػتم به فياوف ذلك تمحيصا
لذنوبه الي غير ذلك من االخبار التػي التحصػي فالتػادة العصػاة مػاؿ عصػيانهم الػي
ربهم ك نرجو لهم المػحرة ك دخوؿ الجنة ك لهم نق النتبة ك قد ذكرنػا نقػوؽ الشػيعة
العصاة في باب اخواف المااشرة فراج .

المطلب الثا ی

ك امػػا التػػادة المعػػادكف للحػػق ك اهلػػه الخػػارجوف عػػن المػػذهب الناصػػبوف
الجدادهم المناركف المامتهم ك فضلهم اك الخارجوف عن االسلـ بالشرؾ ك الاحػر
اك المبدعوف بدعػة ك المػدعوف امامػة ك غيػر ذلػك ممػا يوجػب الاحػر فالعمومػات
الاتابية ك التنية جميعها متحقة علي كجػوب البػراءة مػنهم كتػاير الاحػار مػن غيػر
التادة ك ي يدها بالخصوص ما مضي انحا من االخبار في من خػالف ا﵀ ك عصػاق مػن
التادة ك خصوص ما ركي في البحار من التوقي الرفي اما ما سألت عنه ارشػدؾ ا﵀
ك ثبتك من امر المنارين من اهر بيتنا ك بني عمنا فاعلم انه ليس بين ا﵀ عزكجر ك
بين اند قرابة ك من انارني فليس مني ك سبيله سبير ابن نػوح ك امػا سػبير عمػي
جعحر ك كلدق فتبير اخوة يوسف

ك قد مر ركاية الحتن بن الجهم مػن خػالف

دين ا﵀ فابرأ منه كائنا من كاف من اي قبيلة كاف ك من عادي ا﵀ فلتواله كائنا مػن
كاف من اي قبيلة كاف فقلت له يا ابن رسوؿا﵀ فمن الذي يعادي ا﵀ قاؿ من يعصػيه
ك في العوالم بتندق عن سورة بن كليػب عػن ابيجعحػر البػاقر

فػي قولػه تعػالي

يوـ القيمة تري الذين كذبوا علي ا﵀ كجوههم متودة الػيس فػي جهػنم مثػوي
للمتابرين قاؿ من قاؿ اني اماـ ك ليس باماـ قلت ك اف كاف علويا فاطميا قػاؿ ك اف
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كاف علويا فاطميا قلت ك اف كاف من كلد علي بن ابيطالب قاؿ ك اف كاف من كلد علي
بن ابيطالب ك عن ابيالمعزا عن ابيعبدا﵀

فػي قولػه تعػالي ك يػوـ القيمػة

انية قاؿ من ادعي انه اماـ ك ليس باماـ قلت ك اف كاف علويػا فاطميػا قػاؿ ك اف كػاف
علويا فاطميا ك في البحار بتندق عن نمراف عن ابيعبدا﵀

مد المطمر بينػك ك

بين العالم قلت يا سيدي ك ما المطمر فقاؿ انتم تتمونه خيط البنا فما خالحػك علػي
هذا االمر فهو زنديق فقاؿ نمراف ك اف كاف علويا فاطميا فقػاؿ ابوعبػدا﵀
كاف محمديا علويا فاطميا ك عن عبدا﵀ بن سناف قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

ك اف

ليس بينام

ك بين من خالحام اال المطمر قلت ك اي شيء المطمر قاؿ الذي تتمونه التػر فمػن
خالحام ك جازق فابرأكا منه ك اف كاف علويا فاطميا ك من االنتجاج قير للصادؽ
مايزاؿ يخرج رجر منام اهر البيت فيقتر ك يقتر معه بشر كثير فػاطرؽ طػويل ثػم
قاؿ اف فيهم الاذابين ك في غيرهم الماذبين ك ركي عنه

ليس منا اند اال ك لػه

عدك من اهربيته فقير له بنوالحتن اليعرفوف لمن الحػق قػاؿ بلػي كلاػن يمػنعهم
الحتد الي غير ذلك من االخبار الم يػدة بالمطلقػات ك العمومػات فػي الناصػبين ك
المنافقين ك المشركين ك الاافرين ك لزكـ البراءة منهم ك الاحر بهم كلاػن ركي هنػا
ركايات اخر تدؿ علي لزكـ ساوت الرعية عن التادات كما ركي فػي البحػار عػن
ابيسعيد المااري قاؿ كنا عند ابيعبدا﵀
اصحاب المجلس اف يتناكله فانتهرق ابوعبدا﵀

فذكر زيد ك من خرج معه فهم بع
قاؿ مهل لػيس لاػم اف تػدخلوا

فيما بيننا اال بتبير خير انه لم تمت نحس منا اال ك تدركػه التػعادة قبػر اف يخػرج
نحته ك لو بحواؽ ناقة قاؿ قلت ك ما فواؽ ناقة قاؿ نلبها ك عن ابن الوليد بػن صػبي
قاؿ كنا عند ابيعبدا﵀ صلوات ا﵀ عليه في ليلة اذا طرؽ الباب طارؽ فقاؿ للجاريػة
انظري من هذا فخرجت ثم دخلت فقاؿ هذا عمك عبدا﵀ بن علي فقاؿ ادخليه قاؿ
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لنا ادخلوا البيت فدخلنا بيتا فتػمعنا منػه نتػا ظننػا اف الػداخر بعػ
بعضنا ببع

نتػائه فلصػق

فلما ادخر اقبر علي ابيعبدا﵀ فلميػدع شػيئا مػن القبػي اال قالػه فػي

ابيعبدا﵀ ثم خرج ك خرجنا فاقبر يحدثنا من المو

الذي قط كلمه فقاؿ بعضنا

لقد استقبلك هذا بشيء ماظننا اف اندا يتتقبر به اندا نتي لقد هم بعضنا اف يخرج
فيق به فقاؿ مه التدخلوا فيما بيننا فلما مضي من اللير ما مضي طػرؽ البػاب طػارؽ
فقاؿ للجارية انظري من هذا فخرجت ثم عادت فقالت هذا عمك عبدا﵀ بػن علػي
قاؿ لنا عودكا الي موا عام ثم اذف له فدخر بشهيق ك نحيب ك بااء ك هػو يقػوؿ يػا
ابن اخي اغحر لي غحر ا﵀ لك اصح عني صح ا﵀ عنك فقػاؿ غحر ا﵀ لك يا عػم مػا
الذي انوجك الي هذا قاؿ اني لما اكيت الي فراشي اتػاني رجػلف اسػوداف فشػدا
كثاقي ثم قاؿ اندهما لآلخر انطلق به الي النار فانطلق فمررت برسوؿا﵀ فقلػت يػا
رسوؿا﵀ الاعود فامرق فخلي عني ك اني الجد الم كثاقي فقاؿ ابوعبػدا﵀

اكص

قاؿ ب م اكصي ما لي ماؿ ك اف لي عياال كثيرا ك عل ي دي ن فقػاؿ ابوعبػدا﵀

دينػك

عل ػي ك عيالػػك الػػي عيػػالي فاكصػػي فماخرجنػػا مػػن المدينػػة نتػػي مػػات ك ػػم
ابوعبدا﵀

عياله اليه ك قضي دينه ك زكج ابنه ابنته فامثاؿ هذين الخبػرين تجػري

في رجر منهم لميبلع امرق مبلع الاحر ك الشرؾ ك انما كاف قلير المعرفة بحػق االمػاـ
ك يحتب نحته مثله اال انه عالم ك فقيه ك ينبػػي االخػذ عنػه ثػم اذا لميحصػر لػه مػن
االماـ ما عتي اف يتوق كاف يق فػي االمػاـ ك يػتالم علػي نتػب قولػه تعػالي اف
اعطوا منها ر وا ك اف لم يعطوا منها اذا هم يتخطوف اك ربما كاف يحب الرياسة ك
انتشاد الناس نوله ك يمنعه االماـ فيأخذق الحتػد ك يػتالم بػبع

مػا الينبػػي لقلػة

المعرفة ثم مرة اخري يرج ك يندـ ك يتوب كمػا يتنػازع اخ ك اخ ك قريػب ك قريػب
فيتنازعاف صبانا ك يتصالحاف متاء ك اذا اراد اجنبي الوقيعػة فيهمػا يتػوازراف عليػه ك
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يتظاهراف ك يتركاف تنازعهما بالجملػة مػا كقػ مػن التػادات خػلؼ لميبلػع الاحػر
ينبػي التاوت عنهم ك عػدـ الػدخوؿ فػي امػرهم ك يرجػي لهػم الخيػر فػي عاقبػة
امرهم كما عرفت ك لقوله تعالي ك اف من اهر الاتاب اال لي منن به قبر موتػه ك
النهم بنو سلطاننا ك بنو موالينػا ك بنػو سػاداتنا ك نحػن خػدامهم ك رعيػتهم ك عبيػدهم
صلوات ا﵀ عليهم ك ليس ينبػػي للعبيػد اف يػدخلوا فػي بنػي سػيدهم ك يقعػوا فػيهم
بقبي القوؿ ك يجب التتر عليهم ك التاوت عػنهم ك نهػيهم عػن المناػر بػاالدب ك
الرفػػق ك المػػداراة نتػػي يرجعػػوا الػػي امػػر ابػػيهم ك قػػدركي فػػي كنزالػػدقائق مػػن
تحتيرالعياشي عن الصادؽ

انه سئر عن هذق انية اي ك اف من اهػر الاتػاب

فقاؿ هذق نزلت فينا خاصة انه ليس رجر مػن كلػد فاطمػة يمػوت ك اليخػرج مػن
الدنيا نتي يقر للماـ ك بامامته كما اقر كلد يعقوب ليوسف نػين قػالوا تػا﵀ لقػد
اثرؾ ا﵀ علينا انتهي ك يشهد بحقيته رجوع عبدا﵀ بن علػي كمػا سػمعت ك كػذلك
ي يد ما جمعنا به االخبار االخبار الواردة في تحتير قوله تعالي ثػم اكرثنػا الاتػاب
الذين اصطحينا من عبادنا فمنهم ظالم لنحته ك منهم مقتصد ك منهم سابق بالخيرات
بػاذف ا﵀ ذلػك هػو الحضػر الابيػر جنػات عػدف يػدخلونها انيػة فمػن انتجػػاج
الطبرسي عن ابي بصير قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن هذق انية ثم اكرثنػا الاتػاب

الذين اصطحينا من عبادنا قاؿ اي شيء تقوؿ قاؿ اقوؿ انها خاصة لولد فاطمػة
فقاؿ

اما من سر سيحه ك دعا الناس الي نحته الي الضلؿ من كلػد فاطمػة

ك

غيرهم فليس بداخر في هذق انية قلت من يػدخر فيهػا قػاؿ الظػالم لنحتػه الػذين
اليدعوف الناس الي لؿ ك ال هدي ك المقتصد منا اهر البيت العارؼ نق االماـ ك
التابق بالخيرات االماـ ك عن سليماف بن خالد عن ابيعبػدا﵀

قػاؿ سػألته عػن

قوله تعالي ثم اكرثنا الاتاب انيػة فقػاؿ اي شػيء تقولػوف انػتم قلػت انهػا فػي
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الحاطميين قاؿ ليس نيث تذهب ليس يدخر في هذا من اثار بتػيحه ك دعػا النػاس
الي خلؼ فقلت اي شيء الظالم لنحته قاؿ الجالس في بيته اليعرؼ نق االماـ ك
المقتصد العارؼ بحق االماـ ك التػابق بػالخيرات االمػاـ فتبػين مػن هػذا الخبػر اف
المدعي للمامة لػيس مػن كرثػة الاتػاب المصػطحين المبشػرين بالجنػة ك اماسػاير
التادات كثرهم ا﵀ ك اعزهم هم من المصطحين ك اهػر الجنػة كمػا قػاؿ ا﵀ اف ا﵀
اصطحي ادـ ك نونا ك اؿ ابرهيم ك اؿ عمراف علي العالمين ك هم من اؿ ابػرهيم اف
اتبعوق لقوله من تبعني فانه مني ك من خالحه فليس منه لقوله انه ليس من اهلك
انه عمر غيرصال فااف مدار التيادة ك الشرؼ علي االيماف بهم فمن كاف م منػا
بهم فله الشرؼ ك اف كاف عاصيا بجوارنه فانه يـ ݘـٰوؿ امرق الي خير ك مػن كػاف كػافرا
فليس له شرؼ ك ليس من اهلهم ك اكالدهم ك منحي عنهم فينبػي البراءة منه ك اف ا﵀
سبحانه لما شرؼ فاطمة لما انصنت فرجهػا نػرـ ذريتهػا االصػلية علػي النػار ك اف
كانوا ظالمين النحتهم ك ند الظلم اف اليخرجه من االيماف ك ركي فػي معنػي انيػة
اف التابق بالخيرات االماـ ك المقتصد العارؼ للماـ ك الظالم لنحته الذي اليعرؼ
االماـ ك ليس المراد من عدـ المعرفة االناػار بػر عػدـ التصػديق التػاـ باالركػاف ك
ارتااب الموبقات ك يشهد بذلك ما ركي اما التابق بالخيرات فعلي بن ابيطالػب ك
الحتن ك الحتين ك الشهيد منا ك المقتصد فصائم بالنهار ك قائم باللير ك امػا الظػالم
لنحته فحيه ما في الناس ك هو مػحػور لػه ك مػا ركي اف الظػالم يحػوـ نػوؿ نحتػه ك
المقتصد يحوـ نوؿ قلبه ك التابق يحوـ نوؿ ربه ك ركي الظالم لنحته من استوت
نتناته ك سيئاته منا اهر البيت ك المقتصد العابد ﵀ في الحالين نتي يأتيه اليقين ك
التابق من دعا ربه ك امر بالمعركؼ ك نهي عن المنار ك لميان للمضلين عضدا ك
ال للخائنين خصيما ك لم يرض بحام الحاسقين اال مػن خػاؼ علػي نحتػه ك دينػه ك
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لميجد له اعوانا ك ركي اف التابق يدخر الجنة بػير نتاب ك اما المقتصد فيحاسب
نتابا يتيرا ك اما الظالم لنحته فيحبس في المقاـ ثم يدخر الجنة فهم الذين قػالوا
الحمد ﵀ الذي اذهب عنا الحزف ك ركي الظالم لنحته هػو الهالػك ك المقتصػد
الصالحوف ك التابق بالخيرات علي

ك ي يد ذلك ما ركي اف الظالم هػو الجانػد

للماـ ك المقتصػد هػو المقػر باالمػاـ ك التػابق هػو االمػاـ انتهػي فػاف اخػذ كنايػة
يدخلونها عبارة عن الحرؽ الثلث فليمان اف ياوف الظالم هالاػا ك جانػدا بػر هػو
العاصي المقترؼ الضعيف غير العارؼ المامه ك اف كانت عبارة عػن المقتصػدين ك
التػػابقين صػػل اف ياػػوف الظػػالم هػػو الهالػػك كمػػا ركي فػػي ركايػػة جنػػات عػػدف
يدخلونها يعني المقتصد ك التابق فعلي ذلػك فمػنهم ظػالم لنحتػه اي مػن عبادنػا ك
المراد بني فاطمة ك المصطحين من بنػي فاطمػة هػم التػابقوف ك هػم كرثػة الاتػاب
الجمي التادات كما قاؿ ابوالحتن االكؿ

في نديث نحن الذين اصػطحانا ا﵀

ك اكرثنا الاتاب فيػه تبيػاف كػر شػيء ك اليخػالف كجػه كجهػا فػاف القػراف ذلػوؿ
ذككجوق فوجه منها ثم اكرثنا الاتاب االئمة الذين اصطحيناهم من بنػي فاطمػة فمػن
بني فاطمة ظالم لنحته كػافر بامامػه ك مػنهم مقتصػد معتػرؼ بامامػه ك مػنهم االمػاـ
التابق بالخيرات ك قوله جنػات عػدف يػدخلونها اي التػابق ك المقتصػد ك هػذا
االصطحاء هو اصطحاء االمامة ك كجه منها ثم اكرثنا الاتاب الذين اصطحينا ك هػم بنػو
فاطمة من عبادنا من بني ادـ فمن بني فاطمة المصطحين مػنهم عػاص ظػالم لنحتػه ك
منهم متق مطي لربه ك منهم االماـ ك كر الحرؽ الثلث يدخر الجنة لان يدخر االماـ
بػيرنتاب ك المقتصد بحتاب يتير ك الظالم يحػبس نتػي يطهػر ثػم يطلػق عنػه ك
يػػدخر الجنػػة ببركػػة شػػحاعة فاطمػػة ك جػػدق
اؿمحمد

بالجملػػة الاػػافر مػػنهم لػػيس مػػن

ك يجب البراءة منهم كما نطق به اخبػار خاصػة ك عمومػات الاتػاب ك
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التنة ك اما غير الاػافر سػواء كػاف ػعيحا اك قويػا فلػه الشػرؼ ك لاػر بحتػبه مػن
الارامة ك هم مػحور لهم ذنوبهم ك سيتوبوف ك ليتوا كتاير النػاس فحػي البحػار مػن
الخػػرايج ركي الحتػػن بػػن راشػػد قػػاؿ ذكػػرت زيػػد بػػن علػػي فتنقصػػته عنػػد
ابيعبدا﵀

فقاؿ التحعر رنم ا﵀ عمي اتي الي فقاؿ انػي اريػد الخػركج علػي

هذق الطاغية فقلت التحعر ف اني اخػاؼ اف تاػوف المقتػوؿ المصػلوب علػي ظهػر
الاوفة ا ماعلمت يا زيد انه اليخرج اند من كلد فاطمة علي اند من التلطين قبر
خركج التحياني اال قتر ثم قاؿ اال يػا نتػن اف فاطمػة انصػنت فرجهػا فحػرـ ا﵀
ذريتها علي النار ك فيهم نزلت ثم اكرثنا الاتاب الذين اصطحينا من عبادنا فمنهم
ظالم لنحته ك مػنهم مقتصػد ك مػنهم سػابق بػالخيرات فػاف الظػالم لنحتػه الػذي
اليعرؼ االماـ ك المقتصد العارؼ بحق االماـ ك التابق بالخيرات هو االماـ ثم قاؿ
يا نتن انا اهر بيت اليخرج اند منا من الدنيا نتي يقر لار ذي فضر فضله.
المطلب الثالث

ك اما المتتضعحوف الذين اليتتطيعوف نيلة ك اليهتدكف سبيل ك هم علي ديػن
من عاشوا بينهم فمقتضي االخبار انهم نين موتهم يقركف للماـ بامامته ك هو الظالم
لنحته الذي اليعرؼ االماـ ك مالهم الي الجنة ك لهم مػ ذلػك شػرؼ التػيادة ك لهػم
نرمة التادة ك فضيلة االنتتاب الي القػادة اجمػر لػك القػوؿ اف اؿمحمػد

هػم

سلطين الدنيا ك انخرة ك اكليػاء نعػم الخلػق ك هػداة طػرؽ الحػق ك اكالدهػم اكالد
التلطين ك ساير الناس رعاياهم المتربوف بنعمتهم المهتدكف بهػديهم ك مػن شػار
نعمتهم ك معرفة كر امر قدرق اف يخض لهم ك ي دي نقوقهم ك يراعي نرمتهم ك
يري لحمة جدهم فيهم ك يعحو عن متيئهم ك يصر قاطعهم ك يعطي نػارمهم ك يقيػر
عثرتهم ك ينظػر الػيهم بعػين الرنمػة ك الرأفػة ك يػ ثرهم مهمػا اماػن علػي نحتػه ك
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يختارهم للتقدـ مهما امان في صلوة اك تعليم اك مجلس اك مشي اك غير ذلك ك يري
فػيهم ك يطلػب

في كر ذلك لحمة جدهم فيهم ك يقصد تعظيم نرمة رسػوؿا﵀

سركر جدهم في تعظيمه اياهم فحي التحتير المبػارؾ قػاؿ رسػوؿا﵀

مػن رعػي

نق قربي محمد ك علي اكتي من فضائر الدرجات ك زيػادة المثوبػات علػي قػدر
زيادة فضػر محمػد ك علػي علػي ابػوي نتػبه ك عػن الحتػن بػن علػي

عليػك

باالنتاف الي قرابات ابوي دينك محمد ك علي ك اف ا عت قرابات ابػوي نتػبك
ك اياؾ ك ا اعة قرابات ابوي دينك بتلفي قرابات ابوي نتبك فاف شار ه الء الي
ابوي دينك محمد ك علي اثمر لك من شار ه الء الي ابوي نتبك اف قرابات ابوي
دينك اذا شاركؾ عندهما باقر قلير فنظرهما لك يحط عنك ذنوبك ك لو كانت مؤل
ما بين الثري الي العرش ك اف قرابات ابوي نتبك اف شاركؾ عندهما ك قد يعت
قرابات ابوي دينك لميػنيا عنك فتيل ك قاؿ علي بن الحتين

نق قرابات ابوي

ديننا محمد ك علي ك اكليائهما انق من قرابات ابوي نتبنا اف ابوي ديننا ير ياف عنا
ابوي نتبنا ك ابوا نتبنا اليقدراف اف ير يا عنا ابوي ديننا محمد ك علي صلوات ا﵀
عليهما ك قاؿ محمد بن علي

من كاف ابوا دينػه محمػد ك علػي

اثػر لديػه ك

قرابتهما اكرـ من ابوي نحته ك قراباتهما قاؿ ا﵀ عزكجر فضلت االفضر الجعلنك
االفضر ك اثرت االكلي بااليثار الجعلنك بػدار قػراري ك منادمػة اكليػائي االكلػي
كقاؿ جعحر بن محمد

م ن اؽ عن قضاء نق قرابة ابوي دينه ك ابػوي نتػبه ك

قدح كر كاند منهما في انخر فقدـ قرابة ابوي دينه علي قرابة ابوي نتبه قاؿ ا﵀
عزكجر يوـ القيمة كما قدـ قرابة ابوي دينه فقدموق الي جناني فيزاد فوؽ ما كاف
اعد له من الدرجات الفالف عحها ك قاؿ الر ا

في نػديث فضػر قرابػات

محمد ك علي ابوي دينه علي قرابات ابوي نتبه افضر من فضر الف جبػر ذهػب
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علي الف نبة زائف ك قاؿ محمد بن علي الر ا

من اختار قرابات ابػوي دينػه

محمد ك علي علي قرابات ابوي نتبه اختارق ا﵀ علي رءكس االشهاد يوـ التنػاد ك
شهرق بخل كراماته ك شرفه بها علي ا لعباد اال من ساكاق في فضائله اك فضله ك قػاؿ
اف من اعظاـ جلؿ ا﵀ ايثار قرابة ابوي دينك محمد ك علي علي

علي بن محمد

قرابة ابوي نتبك ك اف من التهاكف بجلؿ ا﵀ ايثار قرابة ابػوي نتػبك علػي قرابػة
ابوي دينك محمد ك علي
ابيعبدا﵀

ك فػي الوسػائر بتػندق عػن عيتػي بػن عبػدا﵀ عػن

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

يوـ القيمة ك عن بع

من صن الي اند من اهر بيتي يدا كافيته به

اصحابنا عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

انػا شػاف

يوـ القيمة الربعة اصناؼ ك لو جاءك ا بذنوب اهر الدنيا رجر نصر ذريتي ك رجر
بذؿ ماله لذريتي عند الضيق ك رجر انب ذريتي باللتاف ك القلب ك رجر سعي في
نوائج ذريتي اذا طردكا اك شردكا ك قاؿ الصادؽ

اذا كاف يوـ القيمة نادي منػاد

ايها الخليق انصتوا فاف محمدا يالمام فتنصت الخليػق فيقػوـ النبػي فيقػوؿ يػا
معشر الخليق من كانت له عندي يد اك منة اك معركؼ فليقم نتي اكافيه فيقولوف
بابائنا ك امهاتنا ك اي يد ك اي منة ك اي معركؼ لنا بر اليد ك المنة ك المعػركؼ ﵀ ك
لرسوله علي جمي الخليق فيقوؿ لهم بلي من اكي اندا من اهر بيتي اك بػرهم اك
كتاهم من عري اك اشب جائعهم فليقم نتي اكافيه فيقوـ اناس قد فعلوا ذلك فيأتي
النداء من عند ا﵀ تعالي يا محمد يا نبيبي قد جعلت ماافاتهم اليك فاسػانهم مػن
الجنة نيث شئت قاؿ فيتانهم في الوسيلة نيث اليحجبوف عن محمد ك اهر بيته
ك عن داكد بن سليماف عن علي بن موسي الر ا عن ابيه عن ابائه عن علػي
قػاؿ رسوؿا﵀

قػاؿ

اربعة انا الشحي لهم يوـ القيمة ك لو اتوني بذنوب اهر االرض

معين اهر بيتي ك القا ي لهم نوائجهم عند ما ا طركا اليه ك المحب لهم بقلبػه ك
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لتانه ك الداف الماركق عنهم بيدق ك عن نتين بن موسي بن جعحر عن اخيػه علػي
بن موسي بن جعحر عن ابائه

قاؿ ايما رجر اصطن الي رجػر

اف رسوؿا﵀

من كلدي صنيعة فلمياافه ع ليها فانا الماافي لػه عليهػا ك عػن ابػاف بػن تػلػب عػن
ابيجعحر محمد بن علي الباقر عن ابيه عن جدق

من اراد

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

التوسر الي ك اف ياوف له عندي يد اشح له بها يوـ القيمة فليصر اهر بيتي ك يدخر
التركر عليهم ك عن الصادؽ

عن ابائه

مػن كصػر

قاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

اندا مػن اهػر بيتػي فػي دار الػدنيا بقيػراط كافيتػه بقنطػار ك عػن ابينمػزة عػن
ابيجعحر

قاؿ اذا كاف يوـ القيمة جم ا﵀ االكلين ك انخرين فينادي منػاد مػن

كانت له عند رسوؿا﵀ يد فليقم فيقوـ عنق من الناس فيقوؿ ما كانت اياديام عند
رسوؿا﵀

فيقولوف كنا نصر اهر بيته من بعدق فيقاؿ لهػم اذهبػوا فطوفػوا فػي

الناس فمن كانت له عندكم يد فخذكا بيدق ك ادخلوق الجنة ك قاؿ ابوعبدا﵀
كصلنا كصر رسوؿا﵀ ك من كصر رسوؿا﵀

من

فقد كصر ا﵀ تبارؾ ك تعالي ،الي

غير ذلك من االخبار ك قد ذكرنا شطرا منها في باب اخواف دينك فراج .
بالجملة للتادة االجلء نقاف النتبة الي محمد ك علي

في النتب الظػاهر

ك االسلـ ك ينبػي مراعاتهما فاف نقصوا في االيماف ك االسلـ لمينقصوا فػي النتػب
الظاهر ك لار ذي فضر فضله ك ا﵀ اسأؿ اف يوفقني الداء الحقوؽ فاف اداء الحقػوؽ
اعظم ك اصعب ما شرع في االسلـ ك النػوؿ ك ال قػوة اال بػا﵀ العلػي العظػيم ك انػي
اري في زماني هذا اف التادة اجلهػم ا﵀ مػن اذالء الخلػق تػزدريهم اعػين الخلػق ك
يثقر علي الخلق كر شيء منهم نتي رد سلمهم خوفا لت الهم شيئا من نقػوقهم ك
ما ذلك اال اف الناس كما بقي فيهم كثير من صحات التتنن النهم قريبوا عهد به بقػي
فيهم هػذق الخصػلة مػن اكؿ ظػالم ظلػم نػق محمػد ك اؿمحمػد
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فانػه اهػانهم ك

نقرهم ك زكي عنهم نقهم ك ازالهم عن مراتب شرفهم ك عزتهم ك اكق بهم ما اكق
فاكرث تلك الخصاؿ انباءق ك اتباعه ثم الشيعة المعاشركف لهم اكتتػبوا مػنهم تلػك
الخصاؿ ك كذا من تشي بعد للة بقي فيه بع

ما كاف عليه من ذلك فلجر ذلػك

ذؿ التادة االجلء بين هذق االمة الجافية ك اؿ امرهم الي مػا اؿ ك الظػاهر انػه اليعػود
العزة اليهم نتي يظهر سيدهم ك سندهم الحجة

ك يرج الحق الػي اهلػه فهنالػك

يعود العزة اليهم اف شاء ا﵀.
ك من عجايب البركة التي جعلها ا﵀ في هذا النتر المبارؾ انه الينعقد مجلػس
في بلد االسلـ اال ك جميعهم من هذا النتر امػا مػن جهػة االب اك مػن جهػة االـ اك
اكثرهم ك اليخلو مجلس منهم اال قليل ك انتشركا في جمي البلد ك القػري ك الجبػاؿ
م ما جهدت الجبابرة في اطحاء نورهم ك انقراض نتلهم ك اخماد ذكرهم ك قتلوهم
كر مقتر ك شػردكهم ك سػلبوهم ك مػ ذلػك بػارؾ ا﵀ علػيهم نتػي مػؤلكا العػالم ك
سمعت سيدي ك شيخي اجر ا﵀ شأنه ك نور رمته انه قاؿ الذي اري انػه يقػر نتػر
ساير العواـ يوما فيوما ك ينمو هذا النتر المبارؾ الي اف يصير في الرجعة جمي اهػر
االرض من ذرية محمد

بالجملة هذق قلير من كثيػر مػن هػذا االمػر المػذكور ك

انما كانت نحثة مصدكر ك النوؿ ك ال قوة اال با﵀.

فصا ::لما فرغنا مما قدر ا﵀ ك قضي مما سػن بخاطرنػا ك اعتػرض بالنػا اردنػا

افنرج الي ما كنا فيه من امر االيماف ك شرفه ك نباهتػه فمػن اسػباب تلػك النباهػة ك
الشرؼ امر العلم ك اليقين ك المعرفة ك الحرؽ بينهػا ك بيػاف اصػلها ك فرعهػا ك اسػباب
نصولها ك لو علي نحو االختصار.
اعلم اف الصادؽ

قاؿ نجوي العارفين تدكر علػي ثلثػة الخػوؼ ك الرجػاء ك

الحب فالخوؼ فرع العلم ك الرجاء فرع اليقين ك الحب فرع المعرفة فدلير الخوؼ
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الهرب ك دلير الرجاء الطلب ك دلير الحب ايثار المحبوب علي ما سػواق فػاذا تحقػق
العلم في الصدر خاؼ ك اذا ص الخوؼ هرب ك اذا هرب نجا ك اذا اشرؽ نور اليقين
في القلب شاهد الحضر ك اذا تمان من رؤية الحضر رجا ك اذا كجد نلكة الرجاء طلب
ك اذا كفق للطلب كجد ك اذا تجلي ياء المعرفة في الح اد هاج ري المحبة ك اذا هاج
ري المحبة استانس في ظلؿ المحبة ك اثر المحبوب علي ما سواق ك باشر اكامػرق ك
اجتنب نواهيه ك اختارهما علي كر شػيء غيرهمػا ك اذا اسػتقاـ علػي بتػاط االنػس
بالمحبوب م اداء اكامرق ك اجتناب نواهيه كصر الي ركح المناجاة ك القرب الخبر.

فص ::في العلػم اعلػم اف ا﵀ جػركعز خلػق العػالم فػي ثلػث مراتػب :مرتبػة

صورة ك لها مرتبتاف مرتبة صورة مقترنة بالمواد ك مرتبة صورة مجردة عنها ك مرتبػة
معني ك مرتبة نقيقػة مقدسػة عػن المعنػي ك الصػورة ك المعنػي مقػاـ برزخػي بػين
الحقيقة ك الصورة فمن نيث االعلي يػرتبط بالحقيقػة ك مػن نيػث االسػحر يػرتبط
بالصورة كما اف الركح برزخ بين االمر ك الجتم فمن نيث االسحر مرتبط بالجتػم
متعلق به ك من نيث االعلي صػادر مػن االمػر مػرتبط بػه قػر الػركح مػن امػر ربػي
فالمعني في الصورة كالركح في الجتد ك منشأق ك مصدرق الحقيقة ك لما اف خلق ا﵀
االنتاف كلمة جامعة لحركؼ هذا العالم ك انموذجا له جعر فيه من كر مرتبة نرفػا
ك جعر كر نرؼ الة لتوصله الي رتبة تناسبه كما قاؿ اميرالمػ منين

انمػا تحػد

االدكات انحتها ك تشير انالت الي نظائرها فخلق في االنتاف رتبة صػورية ك هػي
نحته بها يدرؾ الصور ك جعر لها مرتبتين مرتبة مجردة ك هي نحته ك مرتبػة مقارنػة
ك هي جتدق ك بين المقارف ك المجرد مرتبة اخري برزخية ظليػة فمػدركاتها ماديػة
المبدء مجردة المنتهي ك رتبة معنوية ك هػي عقلػه بػه يػدرؾ المعػاني الاليػة ك مثػر
المرتبتين انك تدرؾ العصا مثل بعينك فتدرؾ صػورة مقارنػة بالمػادة ك تنتػزع تلػك
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الصورة فتدركها بخيالك فهي ماديػة المبػدء مجػردة المنتهػي ك اف نظػرت بنحتػك
ادركت العصا مجردة عن المادة ك هي العصا المطلقة التارية في جمي العصػي فػي
العالم ليس عليها شوب االقتراف بالمادة ك اذا نظرت بعقلك رأيت معني كليا نحو مػا
يتوكأ عليه فهو اذا معنوي كلي ك هناؾ رتبة اخري فوقهما ك هي رتبة الحقيقة ك هػي
ف ادق ك به يدرؾ الحقيقة مجردة عن المعنوية ك الصورية فاذا هي الوجػود الخػال
معري عن الحدكد المعنوية ك الصورية ك الالية ك الجزئية ك لما كػاف مراتػب النػاس
مختلحة في فعلية هذق المقامات فيهم فمنهم من اهر العلم ك الػالب علػيهم الػنحس ك
منهم من اهر اليقين ك الػالب عليهم العقر ك منهم من اهر المعرفػة ك الػالػب علػيهم
الح اد امر ا﵀ سبحانه نبيه اف يدعو الناس بثلثة انواع دعوة ك يخػ

كػر نػوع مػنهم

بواندة فقاؿ ادع الي سبير ربك بالحامة ك الموعظة الحتنة ك جادلهم بالتي هي
انتن فامرق اف يدعو اهر العلم بالمجادلة ك اهر اليقين بالموعظة الحتػنة ك اهػر
المعرفة بالحامة ثم ذـ قوما يجادلوف بالتي هي اسوء ك اليعملػوف بشػيء مػن ادلػة
الحق فقاؿ ك من الناس من يجادؿ في ا﵀ بػير علػم ك ال هػدي ك ال كتػاب منيػر
فالعلم هو ظاهر ك الهدي هو الحامة ك الاتاب المنير هو اليقين ك نريد اف نذكر فػي
هذا المقاـ شرح انواؿ العلم علي ما يناسب هذا الاتاب ك هذا الباب اذ قد مر ذكرق
محصل في الباب الثالث.
اعلم انه قد يطلق العلم ك يراد به اعم مػن اليقػين ك المعرفػة كمػا قػد يتػتعمر
اليقين اعم من العلم ك المعرفة ك يتتعمر المعرفة اعم مػن العلػم ك اليقػين كلاػن اذا
اجتمعت افترقت كما في الصادقي الشريف فيخت

العلم بما فػي الصػدر ك المػراد

به النحس كما قد يطلق القلب ك يراد به العقر ك لما كانت النحس كعاء العقػر سػمي
بالصدر تتمية الباطن بالظاهر فجميػ المشػاعر النحتػية مقامهػا الصػدر كالعاقلػة ك
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العالمة ك الواهمة ك المتخيلة ك المتحارة ك الحػس المشػترؾ ك الباصػرة ك التػامعة ك
الشامة ك الذائقة ك اللمتة فما يحضر في هذق المشػاعر مػن االشػباح المنحصػلة مػن
االشياء ك تنصبع به فهو العلم ك هو المعلوـ ف انما تحد االدكات انحتها ك تشير انالت
الي نظائرها فهذق المشاعر اف كانت متوجهة الػي عليػين ينطبػ فيهػا الصػور الحقػة
النورانية فتتتنير ك اف كانت متوجهة الي سجين ينطب فيها الصور الباطلػة الظلمانيػة
فليس كر علم من الاماؿ ك مما يقرب النحس من ا﵀ المتعاؿ ك العلم المندكب اليػه
الذي للعالم به الحضر ك خلفة ا﵀ ك خلفة رسوله ك اكليائه
العلييني ك هو المشار اليه بما ركي عن النبي

هو العلػم النػوراني

ليس العلم باثرة التعلم ك انما العلم

نور يقذفه ا﵀ في قلب من يحب فينحت فيشاهد الػيب ك ينشرح فيحتمر البلء قير
فهر لذلك علمة يا رسوؿا﵀ قاؿ التجافي عن دار الػركر ك االنابة الي دار الخلود ك
االستع داد للموت قبر نزكله ك لعلي نقلته بالمعني ك فػي نػديث العنػواف البصػري
عن الصادؽ

ليس العلم باثرة التعلم انما هو ن ور يضعه ا﵀ فػي قلػب مػن يريػد

اف يهديه فاف اردت العلم فاطلب في نحتك نقيقة العبودية ك اطلب العلم باستعماله
ك استحهم ا﵀ بحهمك الخبر ك عن علي

ليس ا لعلم في التماء فينػزؿ الػيام ك ال

فػػي االرض فيصػػعد الػػيام كلاػػن العلػػم مجبػػوؿ فػػي قلػػوبام تخلقػػوا بػػاخلؽ
الركنانيين يظهر لام انتهي ك قاؿ ا﵀ سبحانه في عيتي ك لما بلع اشدق ك استوي
اتيناق ناما ك علما ك كذلك نجزي المحتنين فمن انتن اكتي الحام ك العلػم ك
هذا العلم اليحصػر اال بالتوجػه الػي عليػين ك التوجػه الػي عليػين لػيس توجهػا الػي
االرض اك التماء اك الشهادة اك الػيب اك الصورة اك المػادة اك الصػحات اك الػذكات ك
انما يتوجه الي عليين بالتوجػه الػي مبػادي الخيػر الػذين هػم اصػر كػر خيػر ك مػن
فركعهم كر بر فمن توجه اليهم في كر شيء ك من كر شيء فقد توجه الػي عليػين
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فليس التوجه الي عليين اال التوجه الي المثاؿ اي مثالهم الملقي في هويػات االشػياء
ك من ذلك علم اف العلم الحق هو ما صدر مػنهم ك ال علػم اال مػا صػدر مػنهم ك البػاقي
جهر في صورة العلم ك اف شق فيه الشعر ك لذلك قاؿ ابوجعحر

لتلمة بػن كهيػر

ك الحام بن عتيبة شرقا ك غربػا التجػداف علمػا صػحيحا اال شػيئا خػرج مػن عنػدنا
اهرالبيت ك في ركاية اخري عنه
جبرئير ك في ركاية اخري عنه

كا﵀ الي خذ العلم اال من اهر بيت نزؿ عليهم
قاؿ

ليس عند اند من الناس نق ك ال صواب

ك ال اند من الناس يقضي بقضاء نق اال ما خرج منا اهر البيػت ك اذا تشػعبت بهػم
االمور كاف الخطاء منهم ك الصواب من علي
علم شي ء اال خرج من عند اميرالم منين

ك في ركاية قاؿ

ليس عند اند

فليذهب النػاس نيػث شػاءكا فػوا﵀

ليس االمر اال من هيهنا ك اشار بيدق الي بيته ك عن ابيعبدا﵀

يػدك النػاس علػي

ثلثة اصناؼ عال م ك متعلم ك غثاء فنحن العلماء ك شيعتنا المتعلموف ك ساير الناس غثاء
ك عنه

التػرنك صلوتهم ك صومهم ك كلمهم ك ركاياتهم ك علومهم فانهم نمر

متتنحرة ثم قاؿ يا يونس اف اردت العلم الصحي فعندنا اهػر البيػت فانػا كرثنػاق ك
اكتينا شرع الحامة ك فصر الخطاب ك عن ابيجعحر
البيت فهو باطر ك ياحي ما ركي عن النبي

كر ما لميخػرج مػن هػذا

انا مدينة العلم ك علي بابها مػن اراد

المدينة فليأتها من بابها انتهي.
فاذا عرفت اف العلم نور يقذفه ا﵀ في قلب مػن يحػب فػل نػور اال مػن منيػر ك
المنير هو محمد ك اؿمحمد

كما قاؿ تعالي انا ارسلناؾ شاهدا ك مبشرا ك نذيرا

ك داعيا الي ا﵀ باذنه ك سراجا منيرا ك اهر بيته نحتػه ك مػن طينتػه ك كػذلك لػيس
العلم اال من العالم ك هم العلماء ك شيعتهم المتعلموف ك ساير الناس غثػاء فمػن توجػه
اليهم باطنا ك ظاهرا نصر له العلم الحق النػوراني الػذي هػو الامػاؿ ك مػن اعػرض
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عنهم فل علم له ك انما هو جاهر خابط خبط عشواء ك ليس عندق اال ظلمػة ك سػواد ك
هذا اند محامر االخبار الواردة في العمر بالعلم ك اف من لميعمػر بػالعلم ك لميحػت
به لعنته ملئاة الرنمة ك ملئاة العذاب البالػة مبلػع التػواتر فػاف مػا خػرج عػنهم هػو
العلم ك االخذ به اخػذ بػالعلم ك مػا لميخػرج مػنهم فانمػا هػو ظنػوف ك اهػواء ك اراء ك
شاوؾ ك شبهات ليس من الحق ك ال الي الحػق ك اف اسػتدؿ عليػه بادلػة عقليػة علػي
زعمه محامة ك انهاها الي البديهيات فجميػ ذلػك جهػر ك خػبط اليجػوز التعويػر
عليه ظلمات بعضها فوؽ بع

اذا اخرج يدق لمياد يراها ك من لميجعر ا﵀ له نورا
مػن داف ا﵀ بػيػر سػماع الزمػه ا﵀

فما له من نور فحي العيوف بتندق عن النبػي

عزكجر التيه الي الحناء ك من داف بتماع من غير الباب الذي فتحه ا﵀ لخلقػه فهػو
مشرؾ ك الباب المأموف علي كني ا﵀ تعالي محمد

ك هذا شيء اليدخر اغلب

متام العالمين اال الم منين المتلمين فالعلم هو ما خرج عػنهم ك هػو النػور الناشػ
من المنير ك هو الذي يقذفه ا﵀ في قلب من يحب من الشيعة المتلمين.
ك اف قلت لميصػدر مػن اؿمحمػد

جميػ العلػوـ ك جميػ المتػائر فايػف

الطريق فيها قهت اف ما لميصدر منهم فمنها علوـ ماتومة كاف فػي كتمانػه صػلح
الخلق ك في اظهارق فتادهم ك بوارهم ك هلكهم ك الواجب في سياسة الػدين ك الػدنيا
كتمانها ك المن من طلبهػا ك انمػا الخلػق يتالحػوف فيهػا ك يتػعوف فػي ا ػرار انحتػهم
كالتحر ك الشعوذة ك التيميا ك الريميا ك الليميا ك امثاؿ ذلك فيقعوف فيما ررق علػيهم
اكثر من نحعه ك الواجب التػاوت عمػا سػاتوا عنػه ك منهػا علػوـ اظهػركا منهػا قلػيل
الخبار النػاس اف هنػاؾ شػيء ك الف فػي قليلهػا صػلنهم دكف كثيرهػا ك سػاتوا عػن
تحصيلها الجر صلح الخلق كالنجوـ ك الجحر ك الايميا ك علم الرؤيػا ك امثالهػا فمػا زاد
علي ما صدر منهم غيرصال للخلػق محتػد لهػم ك انمػا هػم يتالحػوف ك اليظحػركف اال
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بظنوف ك اهواء ك خياالت فاسدة فيها تضيي المػاؿ ك العمػر ك يحتػبوف انهػم يحتػنوف
صنعا ك هم الهوف به كلعوف بحهمه من غيرناجة ك من غير امااف كصولهم اليه فهػي ك
اف لميصدر عن اؿمحمد

فليس في ايدي الناس ايضا اال خياالت ك ظنوف ك اهػواء

التتػمن ك التػنػي مػن جػوع ك منهػا علػوـ طبيعيػة ك صػناعات عجيبػة ك اعمػاؿ يديػة
لمتصدر منهم صػلوات ا﵀ علػيهم اذ لميػك فيهػا صػلح هػذا الخلػق كا﵀ ك كػاف فػي
اظهارها فتادهم ك اشتػالهم بطلب الدنيا ك غحلتهم عن انخرة كلان الشيطاف اغػواهم
ك شػلهم بما ليس فيه صلنهم بر فيه فتػادهم ك فتػاد مػدينتهم كلاػن اكثػر النػاس
اليعلموف ك اما ما فيه صلح هذا الخلق ك البد لهم من علمه في اصلح دينهم ك دنيػاهم
فقد صدر منهم ك فصلوق ك شػرنوق ك اف اتحػق متػئلة لميظهركهػا فحػي عػدـ اظهػارق
صلنهم فهم اطباء النحوس ك كر ما صدر منهم فحيه صلح الخلق ك كػر مػا لميصػدر
لميك في اظهارق صلنهم عيانا بتة ك الناس تالحوق فمنه ما ظحركا به عن يقػين ك كػاف
فيه المضرة ك منه ما لميظحركا به ك يعوا في طلبه العمر.
فتبين اف العلم الحق هو ما صدر منهم صلوات ا﵀ عليهم ك يجػب فيػه الرجػوع
اليهم ك االخذ عنهم بل كاسطة اك بواسطة الثقات ك مشعر هذق العلوـ االكتتابية كما
عرفت النحس ك دليلها فيها المجادلة بالتي هي انتن ك هي االسػتدالؿ بالمقػدمات
الصحيحة ك استنتاج النتايج منها علي النحو المقرر في علم الميػزاف ك متػتندق النقػر
عن محمد ك اؿمحمد

ك الاتاب ك البػديهيات التػي تتحػق عليهػا العقػوؿ بػاذنهم

صلوات ا﵀ عليهم فالبديهيات هي نقيقة من مو وعات اناامهم فلػو نهونػا عنهػا
النتهينػػا ك شػػرطه انصػػاؼ الخصػػم باالسػػتدالؿ بػػاالمور الثابتػػة ك تػػرؾ االسػػتدالؿ
بالباطر علي باطر اك علي نق ك ترؾ اناار الحق ك لو توسر به الخصم الػي باطلػه ك
مراتب هذا العلم ثلث علم استنباطي باالستدالؿ ك علم عادي ك علػم شػرعي ك البػد
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في كر علم اف ياوف دليله من جنته.
اما االكؿ فدليله مقدمات قطعيػة منتهيػة الػي الضػركريات القطعيػة ك اليجػوز
االستناد فيه الي الظنوف ك الشاوؾ لقوؿ الصػادؽ

مػن شػك اك ظػن فاقػاـ علػي

اندهما فقد نبط عمله اف نجة ا﵀ هي الحجػة الوا ػحة ك عنػه

لػو اف العبػاد

كصػػحوا الحػػق ك عملػػوا بػػه ك لم يعقػػد قلػػوبهم علػػي انػػه الحػػق مػػاانتحعوا ك عػػن
ابيالحتن

قاؿ قاؿ لي الرشيد انببت اف تاتب لي كلمػا مػوجزا لػه اصػوؿ ك

فركع يحهم تحتيرق ك ياوف ذلك سماعك عػن ابيعبػدا﵀

فاتبػت :بتػم ا﵀

الرنمن الرنيم امور االدياف امراف امر ال اخػتلؼ فيػه ك هػو اجمػاع االمػة علػي
الضركرة التي يضطركف عليها ك االخبار المجتم عليها المعركض عليها كر شبهة ك
المتتنبط عنها كر نادثة ك امر يحتمػر الشػك ك االناػار ك سػبير استيضػاح اهلػه
الحجة عليه فما ثبت لمنتحليه من كتاب متتجم علي تأكيله اك سنة عن النبي
ال اختل ؼ فيها اك قياس تعرؼ العقوؿ عدله اؽ علي من استو

تلػك الحجػة

ردها ك كجب عليه قبولها ك االقرار ك الديانة بها ك ما لم يثبت لمنتحليػه مػن كتػاب
متتجم علي تأكيله اك سنة عن النبي

ال اختلؼ فيها اك قياس تعػرؼ العقػوؿ

عدله كس خاص االمة ك عامها الشك فيه ك االناار له كذلك هذاف االمراف من امر
التونيد فما دكنه الي ارش الخدش فما فوقه فهذا المعركض الذي يعرض عليه امر
الدين فما ثبت لك برهانه اصطحيته ك ما غم

عنك وؤق نحيته ك ال قوة اال با﵀ ك

نتبنا ا﵀ ك نعم الوكير انتهي فالذي يعرؼ بالدلير فلبد فيػه مػن مقػدمات ثابتػة
بعقو ؿ متتنيرة بنور الاتاب المتتجم علي تأكيله اك سنة جامعة ك اما ما اعتمد عليه
القوـ من االدلة التي سموها عقلية ك ال شاهد عليها من كتاب متتجم علي تأكيله اك
سنة عن النبي

ال اختلؼ فيها فػل عبػرة بهػا اصػل ك ال تعويػر عليهػا عنػدنا فػاف
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العقػػوؿ المشػػوبة التػػدرؾ الجزئيػات بالػػدلير العقلػػي اللهػػم اال باخبػػار مػػن يحػػيط
بالجزئيات ك هو العقر الالي ك قد مر عن النبي
التيه الي الحناء الخبر فل دين للشخ

من داف ا﵀ بػير سماع الزمه ا﵀

الجزئي اال بالتم ك النطػق ك الاليػات التػي

تعرفها العقوؿ التتمشي في عػالم اللطػا ك الخلػط ك اليماػن التعويػر عليهػا ك انمػا
كقعت الحاماء تحت كر كوكب الستبدادهم بعقولهم الناقصة ك كر يػدعي انهػاء
مقدماته الي البديهيات ك اذا كػاف عقػوؿ الحامػاء كػذلك فمػا ظنػك بعقػوؿ سػاير
الناس ك اذا كاف عقولهم في ساير انواؿ العالم كذلك فما ظنك بهم فػي فهػم الػدين ك
قد ركي الناس في الدنيا اكياس ك في الدين نمقي ك اما القيػاس المػذكور فهػو مػن
باب التقية ك اليمان العلم بما اشترط فيه من معرفة جمي العقوؿ عدله م اختلفها.
ك اما الثاني فمرجعه العاديات التي جبر االنتاف علي اف يتان قلبػه عنػدها ك
يركن اليها كالقط الحاصر بالتواتر ك باخبار الثقات فبه يثبت لك ما غاب عنػك مػن
الجزئيات ك كالمحتوسات بالحواس الظػاهرة فانهػا ايضػا مػن العاديػات ك يتػان
القلب الي ما انتت ك اف لميان له دلير عقلي عليه يمتن عند العقر خلفه فهذا هو
علم معتبر طبعا ك شرعا لما قرر الشارع الناس عليػه ك دليػر ذلػك المقػدمات الثابتػة
عادة التي تتان اليها النحوس ك التضطرب.
ك اما الثالث فدليله الشرعيات اي ما ثبت مػن الشػرع عػادة كجػوب االخػذ بػه ك
العمر بمقتضاق فاذا قاـ ذلك الدلير الشرعي كجػب االخػذ بػه ك اف لمياػن لػك عليػه
دلير علمي اك دلير عادي كما اذا ثبت عادة من الشرع االخذ بقوؿ الثقة ثم اخبرؾ ثقة
بخبر فذلك الخبر معلوـ شرعا ك اف لميحصر لك به قط عادي ك ال علمػي ك كطهػارة
ثوبك اذا كاف طاهرا ك ظننت كصوؿ النجاسة اليػه فهػو طػاهر شػرعي قػاـ عليػه دليػر
شرعي ك ليس بطاهر عادي ك ال علمي ك انما دليله التنة ك ليس هيهنا مو
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ازيػد مػن

ذلك ك معوله علي كتبنا االصولية.
بالجملة اذا نصر العلم في صدر االنتاف اي علم ما صدر من اؿمحمػد

مػن

ذكر الجنة ك النار ك اهواؿ القيمة ك البرزخ كخواص االعماؿ ك شرح االخلؽ الحتػنة
ك الردية ك صحة العبودية ك ذكر عظمة ا﵀ جركعز ك رسػوـ عبوديتػه ك معنػي التوجػه
اليه ك شرح انواؿ الحجج ك صحة االخلص لهػم ك شػرح نقػوؽ االخػواف ك انبػاء ك
االمهات ك علػم بهػا ثػم نظػر الػي نحتػه ك غلبػة الشػيطاف ك ماائػدق ك ػعف نحتػه ك
لميتوؿ لنحته كالجهػاؿ ك ناسػب نحتػه ك عػرؼ خطيئاتػه ك مقتضػياتها خػاؼ مػن
غضب ا﵀ جركعز ك اذا اشتد الخوؼ ك ص هرب من المعاصي ما امانػه ك اذا هػرب
نجا من غضب ا﵀ جركعز ك معلوـ اف االنتاف ما لميان لػه شػامة يشػم بهػا المنتنػات
لميجتنبها فاف شم ك انس بالنتن اجتنبه البتة فمن العلم له بالمعاصػي ك اثارهػا ياػوف
اجتنابها عن طب اك عن مشقة ك اما العالم الصحي الحواس فهو يجتنػب المعاصػي عػن
بصيرة ك قط بضررها ك ادراؾ لمرارتها ك نتنها ك االنتاف مجبوؿ علػي االجتنػاب عمػا
يتأذي منه ك اليتأذي من المعاصي اال العالم بالجملة من نباهة االنتػاف نصػوؿ العلػم لػه
كما قدمنا ك ليس هذا الشرؼ لػيرق من ساير الحيوانات ك ما دكنها ك لما اف شرننا سػابقا
مراتب العلم النطير الالـ بذكرق هنا.

فصاا ::فػػي اليقػػين ك هػػو مػػن كػػرائم مقامػػات التػػالاين ك شػػرايف درجػػات

المتقين ك الحايز به اقر االقلين ك اعػز المػ منين ك هػو مػن صػحات القلػب الػذي هػو
العقر فهو ثبات ك اطمئناف يحصر في العقر اذا كاف خالصػا عػن شػوائب االكػدار ك
الواث االغيار ك كاف علي الحطرة التػي فطػرق ا﵀ عليهػا ك ذلػك اف ا﵀ سػبحانه خلػق
عقر كر شيء اكؿ جمي مراتبه محيطا علػي جميػ مػا دكنػه خارجػا عػن االكقػات
ناظرا الي ما مضي ك ما هو ات ك لذلك قاؿ فيه علي اميرالم منين
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ك العقر كسػط

الار لايليعقر اندكم شيئا من الخير ك الشر اال بقياس معقػوؿ ك قػاؿ

العقػر

جوهر دراؾ محيط باال شياء من جمي جهاتها عارؼ بالشي ء قبر كونػه فهػو علػة
الموجودات ك نهاية المطالب انتهي فهػذا الجػوهر دراؾ بػالطب كلمػا يتوجػه اليػه
محيط باالشياء التي دكنه من جمي جهاتها فيعرفها بجمي نيوثها ك جهاتها اليخحػي
عليه خافية ك لخركجه عن االكقات مشرؼ علي جمي اننات ك يعرؼ الموا ػي ك
االكات بخػػلؼ المػػدارؾ التػػي تػػدرؾ االشػػباح الزمانيػػة فانهػػا تػػدرؾ الحػػاؿ ك امػػا
المدارؾ البرزخية فاسحلها مقترف بالحاؿ ك اعلها يدرؾ الموا ي فقط ك امػا العقػر
فانه يدرؾ مػا لميػأت ك اف اتػي كيػف ينبػػي اف ياػوف ك هػو علػة الموجػودات امػا
الحاعلية فلنه خلق ا﵀ االشياء به ك اما الػائية فانه قد خلػق جميػ االشػياء لظهػورق ك
بػػركزق ك امػػا الماديػػة ك الصػػورية فػػاف الاػػر مػػن شػػعاعه بمادتػػه ك صػػورته ك هػػذق
الاماالت علي االطلؽ للعقر الالي اال اف مػن ذلػك فػي كػر شػيء بحتػبه فهػذا
العقر اذا كاف علي الحطرة كػاف علػي نتػب مشػية ا﵀ صػافي االدراؾ نافػذ النظػر
يدرؾ كلما يقابله علي ما هو عليه ثابتا جازما اليتزلزؿ في ادراكه ك اما اذا كاف مشيبا
بشوائب الػنحس يعمػي عػن درؾ الحػق الواقػ ك يحصػر فيػه جهتػاف جهػة الحطػرة
االصلية ك جهة الحطرة المػيرة فيري بار جهة شيئا ك يلتبس عليه االمر ك يتردد فامػا
افيرج اند ي الجهتين فيظن ك يتوهم االخري اك يتتاكي فيشػك ك علػي اي نػاؿ
اليخلو االنتاف من يقين بشيء مما في الدنيا فمن عمر بمػا يتػيقن بػه يتتبصػر فيمػا
يشك فيه ك يزداد بصيرة فيما يتردد فيه ك يوفق لليقين ك من ترؾ ما يتيقن به لما يشك
فيه يعمي عن درؾ الحق ك يزكؿ يقينه ك كذلك يحتد العقر الوسوسة في التوهمات
ك التجويزات ك االماانات ك كلما يزداد كسوسته فيها تزداد قوة ك تقرب من الوقوع
عندق فتتاكي الواق ك يحصر الشك فالواجب اذا صار االنتاف علي يقين فػي شػيء
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اف يثبت عليه ك يعرض عن التجويزات ك يعمر به ك يديم عليه ك الينقضه بشػاه فػي
شيء اخر ابدا ك انما يزكؿ يقين الناس الجر انهم ينقضوف يقينهم بشيء بشاهم في
شيء اخر فيعر وف عنهما معا ك اكمر االت العقر في تحصير اليقػين فػي التػلوؾ
الي ا﵀ جركعز بعد شوبه ك تلوثه دلير الموعظة الحتنة ك هو اف تنظر في كر شيء
الي جهته التي ال شك فيه ك ال ريب يعتريه فتأخذ بػه ك تنظػر الػي جهتػه المشػاوكة
عندؾ فتتركه ك هو طريق االنتياط في كر شيء ك هو ما قاله النبي
الي ما اليريبك ك عن الصادؽ

دع ما يريبك

خذ باالنتياط في جمي امورؾ ما تجد اليه سبيل

ك مثاؿ ذلك ما ركاق في الاافي عن ابيعبدا﵀

انه قاؿ البن ابيالعوجاء اف ياػن

االمر علي ما يقوؿ ه الء ك هو علي ما يقولوف يعنػي اهػر الطػواؼ فقػد سػلموا ك
عطبتم ك اف يان االمر علي ما تقولوف ك ليس كما تقولوف فقد اسػتويتم ك هػم ك مػا
ركاق في العيوف عن الر ا

في ماالمة زنديق ارأيػت اف كػاف القػوؿ قػولام ك

ليس هو كما تقولوف ألتنا ك اياكم شرعا سواء ك اليضرنا ما صلينا ك صمنا ك زكينا ك
اقررنا فتات فقاؿ ابوالحتن

ك اف يان القوؿ قولنػا ك هػو قولنػا ك كمػا نقػوؿ

التتم قد هلاتم ك نجونا الخبر ك كقوله تعالي قر ا رأيتم اف كػاف مػن عنػد ا﵀ ثػم
كحرتم به من ا ر ممن هو في شقاؽ بعيد ك قوله تعالي قر ارأيتم اف كػاف مػن
عند ا﵀ ك كحرتم به ك شهد شاهد من بنياسرائير علي مثله فامن ك استابرتم اف ا﵀
اليهدي القوـ الظالمين فاذا فهمت اف شقا من االمر قطعي ال شػك فيػه ك شػق منػه
يحتمر الخلؼ فالعقر يحام نينئذ بلزكـ االخذ بالمقطوع به فاذا ناػم بوجػوب
االخذ بػه فشػرطه اف تنصػف عقلػك ك تصػدقه فػي نامػه ك تتػلم المػرق ك تعمػر
بمقتضاق ك متتندق القلػب فانػه مقػر اليقػين ك صػانبه الموصػوؼ بػه ك الحػافظ لػه
الاتاب ك التنة فانهما اصر كر خير ك بهما ي يد العقر ك يتػدد ك يوفػق ك يعتػدؿ ك
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يتتوي ك يعدؿ في قضائه ك بهذا الدلير يتتخرج متػائر علػم الطريقػة اي التػلوؾ
العملي ك تهذيب االخلؽ ك تعدير انواؿ النحس ك معرفة كيحية التخلق باخلؽ ا﵀
ك تجنب ما فيه الضرر ك امثر لك امثلة تعتبر بها ك تتتخرج الباقي علػي نػذكها فػاذا
اردت اف تتالم بالـ في مجلس مثل فانظر بعقلك هػر عليػك كصػمة اف لمتػتالم
بذلك الالـ في دينك فتري انه ال كصمة عليك في ذلك بوجه ثم تنظر اف تالمػت
فيحتمر افيترتب عليه اثر ردي فتتركه ك اف اردت اف تضرب اندا تنظر ك تري انك
لػػو لمتضػػربه الياػػوف عليػػك كصػػمة ابػػدا كلاػػن اف ػػربته يحتمػػر فيػػه ماػػركق
فلتضربه ك اذا اردت افتقوـ الي طاعػة فتنظػر ك تقػوؿ اف بػادرت الػي الطاعػة فػل
نق

فيه ابدا ك اف تثبطت يحتمر كقوع الماركق فبادر ك اف اردت اف تنحق في سبير

ا﵀ تنظر ك تقوؿ اف انحقت فلياوف علي منه رر ديني ك اف لمانحق يحتمر الضػرر
في ديني فانحق كهاذا فتدكر ابدا مدار القط ك اليقين ك من العجايب اف امور الدين
كلهػػا مو ػػوعة فػػي جانػػب االنػػوط المتػػلمي ك الحمػػد ﵀ ك بهػػذا الػػدلير يماػػن
االنتاف الوصوؿ الي اليقين في كر شيء ك هو اقوي عصػا للتػالك الػي ا﵀ سػبحانه
يتوكأ عليها ك يتتأنس بها ك يدف المضرة عن نحته ك اخوانػه بهػا ك مػن توكػأ عليهػا
اليخيب ك اليخزي ك اما المجادلة بالتي هي انتن فليحيد اليقين الف مػدارها علػي
االلحاظ ك دالالتها ك هي التخلو من االنتماالت نعم تحيد االلتػزاـ ك نصػوؿ صػورة
الملتزـ في النحس ك اما هذا الػدلير فلجػر انػه معنػوي اليتطػرؽ فيػه االنتمػاالت
اللحظية ك لما كاف مبناق علي االنتياط ك االخذ بما ال ريب فيه يأمن االنتػاف فيػه عػن
الشاوؾ ك اف كاف االنتاف في متألة اليعرؼ كجها ال ريب فيه فيها ك هو متردد فػي
جمي اطرافها فبحام الموعظة الحتنة ياوف ساوته عنها اكلػي ك فيػه يقػين النجػاة
فيذرها في سنبلها نتي يحصر له يقين بجهة فيمضي فيها ك يدع انخر.
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ثم قد ياوف متعلػق اليقػين الصػان جػركعز ك صػحاته ك اسػماؤق ك قػد ياػوف
متعلقه افعاؿ ا﵀ ك مقاديرق ك قد ياوف الرسوؿ

ك صحاته ك قد ياوف االمػاـ

ك

صحاته ك قد ياوف اكلياؤهم ك ما يتعلق بهم اك اعداؤهم ك ما يتعلػق بهػم ك قػد ياػوف
ساير متائر الدين الشرعية من الحلؿ ك الحراـ ك قد ياوف ساير متػائر الطريقػة ك
االخػػلؽ ك الصػػحات المحمػػودة ك المذمومػػة ك قػػد ياػػوف سػػاير متػػائر الحقيقػػة ك
المعاملت م ا﵀ سبحانه ك قد ياوف ساير امور العالم ك جميعه من خواص االنتاف
الاامر ك من نباهته ك شرفه ك ليس يوجد في شيء من الخلق الذين دكنه ك اليخحػي
ما فيه من الركح ك الرانة ك الحرح ك التركر فػي الػدين ك الػدنيا ك انخػرة ك مػا فػي
الظن ك الشك من الضنك ك الضيق ك الحرج ك التعب ك الهم ك الػػم الػدائم فمػن يػرد
ا﵀ اف يهديه يشرح صدرق للسلـ ك من يرد افيضله يجعػر صػدرق ػيقا نرجػا
كأنما يصعد في التماء كذلك يجعر ا﵀ الرجس علي الذين الي منوف.

فصا ::اعلم اف اليقين علي قتمين :قتم مقػركف بالعمػر ك قتػم غيػر مقػركف

بالعمر ك ذلك انه قد يحػوؿ انمػاؿ ك الشػهوات ك العػادات ك الطبػاي ك امثالهػا بػين
االنتاف ك يقينه فمتي ما يلتهي بهػذق الحجػب ك الموانػ ينتػي اليقػين فيصػير كأنػه
اليقين له ك في الواق له يقين بدلير انػه اذا خػرؽ الحجػب ك نظػر الػي يقينػه سػان
عندق ك ثبت عليه ك قد اليحوؿ شيء بين االنتاف ك يقينه فهو ملتحت اليه شاهد اياق.
اما االكؿ فااليقين بالموت فاف كر اند متيقن بالموت اليشك فيه كلاػن قػد
ناؿ بينه ك بين يقينه الشهوات ك العادات ك امثالها فهو م لته بها غافر عنه ك اذا ما رفػ
الحجب ك نظر الي اليقين راق ك علم انه يموت ك كر نحػس ذائقػة المػوت فػاذا رفػ
الحجاب ك فك الباب راق بل ارتياب ك اشرؽ نورق علي القلب ك االعضاء ك الجوارح
ك اعرض عن الدنيا ك زهد فيها ك لميتعلق بشيء منها ثم اذا عادت الحجػب ك ارخػي
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التجف توجه الي الدنيا ك مقتضياتها ك انما ذلك كمن يعلم يقينا اف له ماال كثيرا فػي
بيته فالما توجه اليه ك ذكرق سر به ك زاد اعتمادق ك اذا ما اشتػر بمصيبة من مصػائب
الدنيا نتيه ك اهتم لها فليس هذا القتم من جهة شك االنتاف في متعلػق يقينػه ك انمػا
فػدخر عليػه

هو الجر غحلته عنه فعن سلـ المتتنير قاؿ كنػت عنػد ابيجعحػر

نمراف بن اعين ك سأله عن اشياء فلما هم نمراف بالقياـ قاؿ البيجعحر

اخبػرؾ

اطاؿ ا﵀ بقاؾ لنا ك امتعنا بك انا نأتيك فمانخرج من عندؾ نتي تػرؽ قلوبنػا ك تتػلو
انحتنا عن الدنيا ك يهوف علينا ما في ايدي الناس من هذق االمواؿ ثم نخرج من عندؾ
فاذا صرنا م الناس ك التجار انببنا الدنيا قاؿ فقػاؿ ابػوجعحر
تصػػعب مػػرة ك تتػػهر ثػػم قػػاؿ ابػػوجعحر

انمػا هػي القلػوب

امػػا اف اصػػحاب محمػػد

قػػالوا يػػا

رسوؿا﵀ نخاؼ علينا النحاؽ قاؿ فقاؿ لهم ك لم تخافوف ذلػك قػالوا اذا كنػا عنػدؾ
فذكرتنا ك رغبتنا كجلنا ك نتينا الدنيا ك زهدنا نتي كأنا نعاي ن انخرة ك الجنة ك النار
ك نحن عندؾ فاذا خرجنا من عندؾ ك دخلنا هػذق البيػوت ك شػممنا االكالد ك رأينػا
العياؿ ك االهر يااد اف نحوؿ عن الحالة التي كنا عليها عندؾ ك نتػي كأنػا لمناػن
علي شيء افتخاؼ علينا افياوف ذلك نحاقا فقاؿ لهم رسػوؿا﵀

كػل اف هػذق

خطوات الش يطاف فيرغبام في الدنيا كا﵀ لو تػدكموف علػي الحالػة التػي كصػحتم
انحتػػام بهػػا لصػػافحتام الملئاػػة ك مشػػيتم علػػي المػػاء ك لػػوال اناػػم تػػذنبوف
فتتتػحركف ا﵀ لخلق ا﵀ خلقا نتي يذنبوا ثم يتتػحركا ا﵀ فيػحر ا﵀ لهم اف الم من
محػػت ن تػػواب اماسػػمعت قػػوؿ ا﵀ عزكجػػر اف ا﵀ يحػػب التػػوابين ك يحػػب
المتطهرين ك قاؿ استػحركا ربام ثم توبوا اليػه انتهػي ك ركي عػن النبػي
لوال اف الشياطين يحوموف علي قلوب بنػي ادـ لنظػركا الػي ملاػوت التػموات ك
االرض ك قاؿ اميرالمػ منين

مارأيت يقينا ال شك فيه اشبه بشك ال يقين فيه مػن
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الموت انتهي فهذق الػحلت التضر باليقين الذي من ا﵀ االنتػاف ايػاق نعػم اذا نػزؿ
نحس االنتاف الي دار الطباي ك انهمات فيها الي اف جمػدت ك تجتػمت ك صػارت
علي نتب مقتضيات تلك الحجب ك زاؿ عنها اليقين ك صارت في شك هلات.
ك اما الثاني فهو كاليقين الذي انت ذاكػرق متوجػه اليػه ك لميحػر بينػك ك بينػه
نجاب فصار منشأ اثار في نواسك ك مشػاعرؾ ك اعضػائك ك جوارنػك ك اسػتعمر
كػػل فػػي مقتضػػاق ك لميبػػق فػػي نحتػػك شػػيء يحػػوؿ بينػػك ك بينػػه ك ازلػػت جميعػػه
بالريا ات ك المجاهدات فهذا هو الاماؿ ك كر الاماؿ ك هذا هو المقػرب مػن ا﵀
المتعاؿ المرقي للنتاف الي درجات الاماؿ الباعث لمشاهدة فضر الرب الحضػاؿ
فلشك اف ذلك يحصر للنتاف اذا عمر بمقتضي يقينه ك اعرض عما سػواق ك سػعي
في تصحيته البدف ك تعديله ك مجانبة مقتضيات الجماديػة ك النباتيػة ك الحيوانيػة التػي
هي خطوات الشياطين نتي تػرؽ تلػك الحجػب ك تشػف عمػا كراءهػا ك اال فرفعهػا
بالالية مما اليمان ك انما المطلوب ترقيقها ك صيركرتها شػافة عمػا كراءهػا فػركي
عن ابيعبدا﵀

العلم يهتف بالعمر فاف اجابه ك اال ارتحر عنه ك هذا هػو اليقػين

بالحعر فهذا االنتاف هو الذي صار اليقين فيه بالحعر ك صار منشأ اثار فمن راـ الحػوز
الي مقاـ اليقين فليجانب اسباب الػحلة ك ما يحوؿ بينه ك بين يقينه ك ليدـ علي العمػر
بمقتضاق دائما نتي يثبت له ك ياػوف نصػب عينيػه دائمػا ك يصػير منشػأ اثػار فالمػا
عملت قوي اليقين ك كلما ازداد اليقين دعػا الػي العمػر كمػا قػاؿ اميرالمػ منين
بالحامػػة يتػػتخرج غػػور العقػػر ك بالعقػػر يتػػتخرج غػػور الحامػػة ك لػػذلك قػػاؿ
اميرالم منين

النتبن االسلـ نتبة لم ينتبه اند قبلي ك الينتبه اند بعػدي اال

بمثر ذلك اف االسلـ هػو التتػليم ك التتػليم هػو اليقػين ك اليقػين هػو التصػديق ك
التصديق هو االقرار ك االقرار هو العمر ك العمر هو االداء اف الم من لميأخذ دينه
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عن رأيه كلان اتاق من ربه فاخذ ق اف الم من يري يقينه فػي عملػه ك الاػافر يػري
اناارق في عمله فوالذي نحتي بيدق مػاعرفوا امػرهم فػاعتبركا اناػار الاػافرين ك
المنافقين باعمالهم الخبيثة انتهي فاليقين اذا صار بالحعر صار منشأ عمػر باالركػاف
بحتب مقتضاق كما اذا تيقن االنتاف اف من كرائػه عػدكا قػاهرا شػاهرا سػيحه عازمػا
علي قتله ك يدركه انف يحر منه المحالة ك يتػتعمر جميػ جوارنػه فػي النجػاة مػن
شرق ك اذا تيقن اف من امامه ملك جواد يعطي من سأله ك اليخيب امله ك هو فػي غايػة
الحاجة الي نائله يتتعمر يقينه جمي اعضائه في طلب نائلػه ك يتػعي فػي الوصػوؿ
اليه البتة ك لذلك قاؿ اميرالم منين

يزعم انه يرجو ا﵀ كػذب كالعظػيم مػا بالػه

اليتبين رجاؤق في عمله ك كر من رجا عرؼ رجاؤق في عمله يرجو ا﵀ في الابير ك
يرجو العباد في الصػير فيعطي العبد ما اليعطي الرب الخبر فاذا نصػر اليقػين فػي
القلب شاهد الحضر فانه ال مشاهدة بعد الوصوؿ اعظم من اليقين ك اذا شاهد الحضػر
رجا ك اذا رجا طلب ك اذا طلب كجد فػاف ا﵀ جػواد كػريم فعلمػة فعليػة اليقػين فػي
الباطن مشاهدة الحضر ك نصوؿ الرجا ك علمتهػا فػي الظػاهر الطلػب ك الوجػداف ك
اليصر االنتاف الي خير الدنيا ك انخرة اال باليقين فانه الحػاكم المتػلط المتػتعمر
للعضاء ك الجوارح في مقتضاق ك غيرق قد يتتعمر ك قد اليتتعمر لعدـ ثباته ك امالة
كر ري له فليثبت ك اليتتقر علي شيء ك ليس فيػه نجػاة قطعيػة ك كصػوؿ قطعػي
فقديصيب ك يصر ك قديخطي ك اليصػر ك ا﵀ سػبحانه دعػا عبػادق الػي اليقػين النػه
اليقين ك لما كاف متعلق اليقين امور عديدة يختلف اثارق علػي نتػب اختلفهػا فػاذا
كاف علي يقين باندية ا﵀ سبحانه ك كاف فيػه بالحعػر ياػوف بريئػا مػن الشػرؾ غيػر
متماسك النحس مضمحل متلشيا تحت سطوع انوارق ك اذا كاف علي يقػين بوندتػه
في صحاته فليرجو معه سواق ك اليخاؼ معه غيػرق ك يػري دائمػا نحتػه فػي نضػرة
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الجبار فيراعي رسم ادبه ك اليجتر علي عصياف بحضرته ك ال علي النظػر الػي غيػرق
في مشهدق ك يدعو موقنا بتماعه دعوته ك يتقلػب موقنػا برؤيتػه ايػاق ك يتػأله موقنػا
بقدرته علي قضاء ناجته ك ير ي ك يتر بما جري عليه موقنػا بحامتػه كهاػذا اذا
كاف موقنا بار صحة ك بوندته فيهػا يعمػر بمقتضػاق ك اليشػرؾ بػه انػدا ك اذا كػاف
موقنا بافعاله ك مجاري قدرق ك قضائه عالما بوندته فيها فليري محركا فػي الوجػود
سواق ك اليري خالقا غيرق ك يعلم اف جمي مػا يجػري مػن الحػوادث بػامرق ك نامػه
فليرجو سواق ك اليخاؼ غيرق ك اليتأؿ دكنه ك اليري الند استقلال معه ك يعلم اف
ما اصابه لميان ليخطئه ك اف ما اخطأق لميان ليصيبه فيتػان عنػد مجػاري القػدر ك
يحب ما يحبه ا﵀ ك يبػ

ما يبػضه ا﵀ كهاذا ك اذا كاف موقنػا بعظمتػه ك اسػتحقاقه

جرجلله للعبادة ك بمالايته الزم ة الخلق ك نواصيهم ك تحردق في جميػ الامػاالت
اخل

له العبادة ك لميشرؾ بعبادة ربه اندا ك قط النظر عما سواق ك اداـ التوجه اليه

ك اذا كاف موقنا برسوله

صدؽ اخبارق ك افترض طاعته ك اخل

في امتثاؿ اكامرق

ك اجتناب نواهيه ك صدؽ اناديثه من مقاماته ك فضائله ك صدقه في عترتػه ك فضػائلهم
ك في اخبػارق عػن البػرزخ ك يػوـ القيمػة ك الجنػة ك النػار ك غيػر ذلػك ك اذا كػاف موقنػا
باكصيائه سلـ ا﵀ عليهم توالهم ك تبرأ من عدكهم ك صدقهم في اناديثهم ك افتػرض
طاعتهم ك سلم لهم تتليما في جمي ما كرد عنهم ك اذا كػاف موقنػا باكليػائهم تػوالهم ك
تبرأ من مخالحيهم ك اعترؼ بحضائلهم ك ادي نقوقهم ك اثػر مػن ينبػػي ايثػارق مػنهم ك
كاسي من ينبػي مواساتهم منهم ك انحق علي من ينبػي االنحػاؽ علػيهم مػنهم كهاػذا ك
اذا كاف موقنا بشراي دينه ك بثمراتها عمر ثلج الح اد سػاكن القلػب عالمػا بػاف منحعتػه
في الدنيا ك انخػرة فػي العمػر بالطاعػات ك مضػرته فػي الػدنيا ك انخػرة فػي العمػر
بالمعاصي راغبا الػي الطاعػات مشػتاقا اليهػا اشػتياؽ التػليم الػي الػدرياؽ متنحػرا عػن
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المعاصي متأذيا منها تأذي الضل من التياؽ كهاذا ك علي هذق فقس ما سواها.
فبأي شيء نصر اليقين في القلب ك صار بالحعر اشرؽ نورق علػي االعضػاء ك
الجوارح ك ظهر اثارق ك مػن لميظهػر منػه اثػار اليقػين فلػيس يقينػه بالحعػر فامػا هػو
ذكيقين كلان ناؿ بينه ك بينه الحجب فتتر انػوارق كلاػن اذا توجػه الػي يقينػه هػو
متيقن ساكن مطمئن فذلك اذا مػات ك زاؿ عنػه االعػراض يعػود الػي اليقػين كلاػن
يقينه كأصر ال فركع له ك ال اكراؽ ك اما ليس له يقين ك اغلب المػ منين يقيػنهم مػن
القتم المتتور بالحجػب فليظهػر اثػارق اال بعػد رفػ الحجػب ك التػذكر ك كػذلك
اغلب اهر العلم ك االستدالؿ يقينهم مأخوذ من االدلة فليوجد في قلػوبهم يقػين اال
عند االلتحات الي االدلة فاذا اعر وا عػن االدلػة ك اشػتػلوا بػيرهػا فػل يقػين لهػم ك
المطلوب افيحصر في القلب نور يقين ك ثبات ك اطمئناف غيرمحتػاج الػي االدلػة ك
المقدمات نتي التشػله عن التوجه الي ربه ك االخلص في عبادته ك ذلػك يحصػر
بالمواظبة علي االدلة اكال ك مداكمة ذكػر المػوت ك قطػ العليػق ك هتػك الحجػب
نتي يصير اليقين متتقرا منقطعا عن المقدمات منحطما عن ابويه المنتجاف له محارقا
عما نشأ منه متتقل فهنالك ياوف سببا للوصوؿ الي الػدرجات ك الحػوز بالقربػات ك
تتمان معه من االخلص ك تحوز به بالخلص.
ك اعلػم انػه بعػد مػا عرفػت اف اليقػين هػو بصػيرة العقػر بالشػيء ك سػػاونه ك
اطمئنانه تعرؼ انه ال معني لزيادة نحس اليقػين كلاػن كمػا عرفػت قػد يحػوؿ بػين
اليقين ك بين القلب سػحب العػادات ك الشػهوات ك الطبػاي ك امثالهػا فليظهػر نػورق
بالالية ك قد يرؽ تلك الحجب فيظهر من كرائها كما يظهػر نػور الشػمس اذا جلل هػا
التحاب ك هذق الحجب رقتها تقبر الزيادة ك النقيصة ك كلما تزداد رقة يزداد ظهػور
النور ك ظهور اثار اليقين فمدار زيادة اليقين علي ترقيػق نجػاب االنيػة ك الػتمح
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في نور العقر ك لذلك ركي في نق عيتي لو زاد يقينه لمشي علي الهواء ك ذلػك اف
العقر هو صانب اليقين ك هو علة االشياء فلو صار في اند بالحعر لصار منشأ اثػار ك
يحعر با﵀ ما يشاء ك انما يعوؽ االنتاف عػن ذلػك الحجػب بينػه ك بينػه ك كلمػا تػرؽ
الحجب يزداد يقينا ك كلما يزداد يقينا يظهر منه المعجزات ك خوارؽ العػادات اكثػر
اذا كاف من اهر المعجز ك اال فالارامات فتنبه.
ك اعلم انه كق االصطلح علي تقتػيم مراتػب اليقػين علػي ثلػث :االكؿ علػم
اليقػػين ك هػػو االعتقػػاد الثابػػت الجػػازـ المطػػابق للواقػ ك الثػاني عػػين اليقػػين ك هػػو
مشاهدة المطلوب معاينة ك الثالث نق اليقين ك هو مقاـ اتحاد العاقر بػالمعقوؿ كػذا
قاؿ بعضهم ك الذي يدؿ عليه الخبر عن ائمة البشر اف علم اليقػين هػو المعاينػة ك فػي
نديث اخر انه نين يػ تي بالصػراط فينصػب بػين جتػري جهػنم ك ال مشػانة فػي
االصطلح اذا لميحتر به الاتاب.

فص ::ينبػػي اف ازي ػن كتػابي بػذكر اخبػار البػاب كمػا هػو عػادتي فػي هػذا

الاتاب فقد ركي الديلمي في االرشاد اف سعد بن معػاذ دخػر علػي رسػوؿا﵀
فقاؿ كيف اصبحت يا سعد فقاؿ بخير يا رسوؿا﵀ اصبحت با﵀ م منا موقنا فقاؿ يػا
سعد اف لار قوؿ نقيقة فما مصداؽ ما تقوؿ قاؿ يا رسوؿا﵀ مااصبحت فظننت اني
امتي ك الامتيت فظننت اني اصب ك المددت خطوة فظننت انػي اتبعهػا بػاخري ك
كأني بار امة جاثية ك كر امة معها كتابها ك نبيها ك امامها تدعي الي نتابها ك كأني
باهر الجنة ك هم يتنعموف ك باهر النار ك هم يعذبوف فقاؿ له رسػوؿا﵀
عرفت فالزـ ك عن النبػي
الصادؽ
رسوؿا﵀

يػا سػعد

الصػبر نصػف االيمػاف ك اليقػين االيمػاف كلػه ك عػن

اليقين يوصر العبد الي كػر نػاؿ سػني ك مقػاـ عجيػب كػذلك اخبػر
عن عظم شأف اليقين نين ذكر عندق اف عيتػي بػن مػريم
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كػاف

يمشػػي علػػي المػػاء فقػػاؿ لػػو زاد يقينػػه لمشػػي علػػي الهػػواء فػػدؿ بهػػذا اف رتػػب
االنبياء

م جللة محلهم من ا﵀ كانت تتحا ػر علػي نقيقػة اليقػين ال غيػر ك ال

نهاية بزيادة اليقين الي االبد ك الم منوف ايضا متحاكتوف في قوة اليقين ك عحه فمػن
قوي منهم يقينه فعلمته التبري من الحوؿ ك القوة اال با﵀ ك االستقامة علي امػر ا﵀ ك
عبادته ظاهرا ك باطنا قد استوت عندق نالتا العػدـ ك الوجػود ك الزيػادة ك النقصػاف ك
المدح ك الذـ ك العز ك الذؿ النه يري كلها من عين كاندة ك من ػعف يقينػه تعلػق
باالسباب ك رخ

لنحته بذلك ك اتب العادات ك اقاكير الناس بػيرنقيقة ك التػعي

في امور الدنيا ك جمعهػا ك امتػاكها مقػر باللتػاف انػه ال مػان ك ال معطػي اال ا﵀ ك اف
العبد اليصيب اال ما رزؽ ك قتم له ك الجهد اليزيد في الرزؽ ك يناػر ذلػك بقولػه ك
فعلػػه قػػاؿ ا﵀ عزكجػػر يقولػػوف بالتػػنتهم مػػا لػػيس فػػي قلػػوبهم ك ا﵀ اعلػػم بمػػا
ياتموف انما عطف ا﵀ بعبادق نيث اذف لهػم فػي الاتػب ك الحركػات فػي بػاب
العيش ما لميتعدكا ندكدق فليتركوا من فرايضه ك سنن نبيه

في جمي نركاتهم

ك اليعدلوا عن محجػة التوكػر ك اليقحػوا فػي ميػداف الحػرص ك امػا اذا ابػوا ذلػك ك
ارتبطوا بخلؼ ما ند لهم كانوا مػن الهػالاين الػذين لػيس معهػم فػي الحاصػر اال
الدعاكي الااذبة ك كر ماتتب الياوف موكل فليتتجلب من كتبه الي نحته اال
نراما ك شبهة ك علمته اف ي ثر ما يحصر من كتبه ك يجوع ك ينحق في سػبير الػدين
ك اليمتك ك المأذكف بالاتب من كاف بنحته ماتتبا ك بقلبه متوكل ك اف كثر الماؿ
عندق قاـ فيه كاالمين عالمػا بػاف كػوف ذلػك المػاؿ عنػدق ك فوتػه سػواء ك اف امتػك
امتك ﵀ ك اف انحق انحق فيما امرق ا﵀ عزكجر ك ياوف منعه ك اعطػاؤق فػي ا﵀ ك فػي
الاافي عن اسحق بن عمار قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ اف رسوؿا﵀

صػلي

بالناس الصب فنظر الي شاب في المتجد ك هو يخحق ك يهوي برأسه مصحرا لونه
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قد نح ف جتمه ك غارت عيناق في رأسه فقاؿ له رسوؿا﵀
فلف قاؿ اصبحت يا رسوؿا﵀ موقنا فعجب رسوؿا﵀

كيػف اصػبحت يػا
من قوله ك قػاؿ اف لاػر

يقين نقيقة فما نقيقة يقينك فقاؿ اف يقيني يا رسوؿا﵀ هو الذي انزننػي فاسػهر
ليلي ك اظمأ هواجري فعزفت نحتي عن الدنيا ك ما فيها نتي كأني انظر الي عرش
ربي ك قد نصب للحتاب ك نشر الخليق لذلك ك انا فيهم ك كأني انظػر الػي اهػر
الجنة يتنعموف في الجنة ك يتعارفوف علي االرائك متائوف ك كأني انظػر الػي اهػر
النار ك هم فيها معذبوف مصطرخوف ك كأني انف اسم زفير النار يدكر في متامعي
فقاؿ رسوؿا﵀

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

عليػػه فقػػاؿ الشػػاب ادع ا﵀ لػػي يػػا رسػػوؿا﵀ اف ارزؽ الشػػهادة معػػك فػػدعا لػػه
رسوؿا﵀

فلم يلبث اف خرج في بع

غزكات النبي فاستشهد بعد تتعة نحر ك

كاف هو العاشر اقوؿ الظاهر اف الرجر نارثة بن مالك النعمن االنصاري كما يظهػر
من خبر اخر ك عن ابيبصير عن ابيعبدا﵀

قاؿ ليس شيء اال ك له ند قاؿ قلت

جعلت فداؾ فما ند التوكر قاؿ اليقين قلت فما ند اليقين قػاؿ اف التخػاؼ مػ ا﵀
شيئا ك عن عبدا﵀ بن سناف عن ابيعبدا﵀

قاؿ من صحة يقين المرء المتػلم اف

ال ير ي الناس بتخط ا﵀ ك اليلػومهم علػي مػا لم ي تػه ا﵀ فػاف الػرزؽ اليتػوقه
نرص نري

ك اليردق كراهة كارق ك لو اف اندكم فػر مػن رزقػه كمػا يحػر مػن

الموت الدركه رزقه كما يدركه الموت ثم قاؿ اف ا﵀ بعدله ك قتطه جعر الركح ك
الرانة في اليقين ك الر ا ك جعر الهم ك الحزف في الشك ك التخط ك عن هشاـ بن
سالم قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقػوؿ اف العمر الدائم القلير علي اليقين افضر عند

ا﵀ من العمػر الاثيػر علػي غيػر يقػين ك عػن زرارة عػن ابيعبػدا﵀
اميرالم منين

قػاؿ قػػاؿ

علي المنبر اليجد اند طعم االيماف نتي يعلم اف ما اصابه لميان
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ليخطئػػه ك مػػا اخطػػأق لمياػػن ليصػػيبه ك عػػن زيػػد الشػػحاـ عػػن ابيعبػػدا﵀
اميرالم منين

اف

جلس الي نائط مائر يقضي بػين النػاس فقػاؿ بعضػهم التقعػد

تحت هذا الحايط فانه معور فقاؿ اميرالم منين

نػرس امػرءا اجلػه فلمػا قػاـ

سقط الحائط قاؿ ك كاف اميرالم منين

مما يحعر هذا ك اشباهه ك هػذا اليقػين ك

عن صحواف الجماؿ قاؿ سألت اباعبدا﵀

عػن قػوؿ ا﵀ عزكجػر ك امػا الجػدار

فااف لػلمين يتيمين في المدينة ك كاف تحته كنز لهما فقاؿ اما انه ماكاف ذهبا ك ال
فضة ك انما كاف ارب كلمات ال اله اال انا من ايقن بالموت لميضحك سنه ك من ايقن
بالحتاب لم يحرح قلبه ك من ايقن بالقدر لميخش اال ا﵀ ك عن علي بػن هاشػم بػن
البريد عن ابيه قاؿ قػاؿ علي بن الحتين

الزهد عشرة اجزاء اعلي درجة الزهد

ادني درجة الورع ك اعلي درجة الورع ادني درجة اليقين ك اعلي درجة اليقين ادني
درجة الر ا ك عن اميرالم منين

في نديث صحة االيمػاف ك اليقػين علػي اربػ

شعب تبصرة الحطنة ك تأكؿ الحامة ك معرفة العبرة ك سنة االكلين فمن ابصر الحطنة
عرؼ الحامة ك من تأكؿ الحامة عرؼ العبرة ك من عرؼ العبرة عػرؼ التػنة ك
من عرؼ التنة فاأنما كاف م االكلين ك اهتدي الي التي هي اقوـ ك نظر الػي مػن
نجي بما نجي ك من هلك بما هلك ك انما اهلك ا﵀ من اهلك بمعصيته ك انجي مػن
انجي بطاعته ك عن جابر قاؿ قػاؿ لي ابوعبدا﵀

يا اخا جعف اف االيمػاف افضػر

من االسلـ ك اف اليقين افضر من االيماف ك ما من شيء اعز من اليقين ك عػن الوشػا
عن ابيالحتن

قاؿ سمعته يقوؿ االيماف فوؽ االسػ لـ بدرجػة ك التقػوي فػوؽ

االيماف بدرجة ك اليقين فوؽ التقوي بدرجة ك ماقتم في الناس شيء اقر من اليقين
ك في ركاية بمعناق ثم قاؿ الػراكي قلػت فػأي شػيء اليقػين قػاؿ التوكػر علػي ا﵀ ك
التتليم ﵀ ك الر ا بقضاء ا﵀ ك التحوي

الي ا﵀ ك فػي المحاسػن عػن صػحواف بػن
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يحيي قاؿ سألت اباالحتن الر ا

عػن قػوؿ ا﵀ البػرهيم اكلمتػ من قػاؿ بلػي

كلان ليطمئن قلبي أكاف في قلبه شك قاؿ ال كاف علي يقين ك لانػه اراد مػن ا﵀
الزيادة في يقينه ك عن هشاـ بن سالم عن ابيعبدا﵀

في قػوؿ ا﵀ لػو تعلمػوف
قػاؿ قػػاؿ

علم اليقػين قػاؿ المعاينػة ك عػن عبػدا﵀ بػن سػناف عػن ابيعبػدا﵀
رسػػوؿا﵀

كحػػي بػػاليقين غنػػي ك بالعبػػادة شػػػل ك عػػن محمػػد الحلبػػي عػػن

ابيعبدا﵀

في قػوؿ ا﵀ الذين ي توف مػا اتػوا ك قلػوبهم كجلػة انهػم الػي ربهػم

راجعوف قاؿ يعملوف ما عملػوا مػن عمػر ك هػم يعلمػوف انهػم يثػابوف عليػه ك عػن
اميرالم منين

في خطبة ايها الناس سلوا ا﵀ اليقين ك ارغبوا اليػه فػي العافيػة فػاف

اجر النعمة العافية ك خير ماداـ في القلب اليقين ك المػبوف من غبن دينػه ك المػبػوط
من غبط يقينه قاؿ ك كاف علي بن الحتين
اليقين ك عن زرارة عن ابيعبدا﵀

يطير القعود بعػد المػػرب يتػأؿ ا﵀

قػاؿ لو اف العبػاد كصػحوا الحػق ك عملػوا بػه ك

لميعقد قلوبهم علي انه الحق ماانتحعوا ك عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ علي

اعلموا

انه اليصػر ما ر يوـ القيمة ك اليصػر ما ينح يوـ القيمػة فاونػوا فيمػا اخبػركم ا﵀
كمن عاين ك ي يد ذلك ما ركي عنه

ما من اند منام اال قد عاين الجنة ك النػار اف

كنتم تصدقوف بالقراف ك عن عبدا﵀ بن سناف قاؿ سمعت اباعبدا﵀
في القلب ك اليقين خطرات ك عن ابيبصير عن ابيعبدا﵀

يقوؿ االيماف

قاؿ اف القلب ليترجج

فيما بين الصدر ك الحنجرة نتي يعقد علي االيماف فاذا عقد علي االيماف قػر ك ذلػك
قوؿ ا﵀ ك من ي من با﵀ يهػد قلبػه قػاؿ يتػان ك عػن خضػر بػن عمػرك قػاؿ قػػاؿ
ابوعبدا﵀

اف الم من اشد من زبر الحديد اف الحديد اذا دخر النار الف ك اف الم من

لو قتر ك نشر ثم قتر لميتػير قلبه ك عن محمد الحلبي عن ابيعبدا﵀

قاؿ اف القلػب

ليتجلجر في الجوؼ يطلب الحق فاذا اصابه اطمأف ك قر ثم تل ابوعبدا﵀
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هذق انية

فمن يرد ا﵀ اف يهديه يشرح صدرق للسلـ الي قوله كأنما يصعد في التػماء
كعن علي بن جعحر عن ابيالحتن موسي

قاؿ اف ا﵀ خلق قلوب الم منين مطويػة

مبهمة علي االيماف فاذا اراد استثارة ما فيها نضحها بالحامة ك زرعها بالعلم ك زارعها ك
القيم عليها رب العالمين.

فصا ::اعلم اف اليقين تطوؿ من ا﵀ يتطوؿ به علي عبدق ك ليس لػه فيػه صػن ك

اليقدر انػد اف يحػدث لنحتػه يقينػا ك اف اكتتػب الفالػف دليػر فانػا نػري اناسػا
الياادكف يتيقنوف بالبديهيات فايف بالنظريػات فػاليقين بمنزلػة الصػحة ك الشػك
الركح نيوتها في علمها ك موتها في

بمنزلة المرض كما ركي عن اميرالم منين

جهلها ك مر ها شاها ك صحتها يقينها ك نومها غحلتهػا ك يقظتهػا نحظهػا ك كمػا انػه
اليقدر اند اف يصح نحته اال اف يرزقه ا﵀ الصحة ك يلبته العافيػة كػذلك اليقػدر
انػػد اف يحصػػر يقينػػا اال اف يرزقػػه ا﵀ اليقػػين ك لػػذلك كق ػ س ػ اله فػػي دعػػوات
اؿمحمد

فمن اسباب استزادة اليقين التػ اؿ مػن ا﵀ جرجللػه كمػا ركي فػي

تعقيب المػرب اللهم اني اسػألك بحػق محمػد ك اؿ محمػد عليػك اف تصػلي علػي
محمد ك اؿ محمد ك اف تجعر النور في بصري ك البصيرة في ديني ك اليقين في قلبي
ك االخلص في عملي ك التلمة في نحتي ك التعة في رزقي ك الشار لك ابػدا مػا
ابقيتني ك قد عرفت اف علي بن الحتين

كاف يطير القعود بعػد المػػرب يتػأؿ

ا﵀ اليقين ك هذا الستزادة اليقػين ال اصػر اليقػين فػاف المػرء مػا لمياػن علػي يقػين
اليتتجاب دعاؤق ك الذي يدؿ علي اف اليقين منحة من ا﵀ ما ركاق في المحاسن عػن
صحواف قاؿ قلت لعبدصال هر في الناس استطاعة يتعاطوف بها المعرفة قػاؿ ال انمػا
هو تطوؿ من ا﵀ قلت أ فلهم علي المعرفػة ثػواب اذا كػاف لػيس فػيهم مػا يتعاطونػه
بمنزلة الركوع ك التجود الذي امركا به فحعلوق قاؿ ال انما هو تطوؿ من ا﵀ علػيهم ك
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تطوؿ بالثواب ك عن الحتن بن زياد قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن االيماف هر للعباد

فيه صن قاؿ ال ك ال كرامة بر هو من ا﵀ ك فضله ك قد مػر مػا يػدؿ علػي ذلػك ك عػن
زرارة عن ابيجعحر

قاؿ ليس علي الناس اف يعلموا نتي ياوف ا﵀ هػو المعلػم

لهم فاذا علمهم فعليهم اف يعلموا ك عن سليماف بن خالد قاؿ قػاؿ لي ابوعبػدا﵀
ياسليماف اف لك قلبا ك متام ك اف ا﵀ اذا اراد اف يهدي عبدا فت متام قلبه ك اذا اراد
به غير ذلك ختم متام قلبه فليصل ابدا ك هػو قػوؿ ا﵀ عزكجػر اـ علػي قلػوب
اقحالها ك عن معوية االسدي قاؿ قػاؿ ابوعبػدا﵀

مػا انػتم ك النػاس اف ا﵀ اذا اراد

بعبد خيرا نات في قلبه ناتة بيضاء فاذا هو يجوؿ لذلك ك يطلبه فاصر اليقين موهبة
من ا﵀ يهبها من يشاء من عبادق ك هو قوله سبحانه من يرد ا﵀ اف يهديه يشرح صدرق
للسلـ ك من يرد اف يضله يجعر صدرق يقا نرجا كأنما يصعد في التماء كذلك
يجعر ا﵀ الرجس علي الذين الي منوف ك هو بمنزلة العين فليري من ال عين له.
ك اما في الظاهرفًٍ اسبابه النظر في التماكات ك االرض ك ايات انفاؽ ك
االنحس كما قاؿ ا﵀ سبحانه سنريهم اياتنا في انفاؽ ك في انحتهم نتي يتبين لهم
انه الحق ك قاؿ ك في االرض ايات للموقنين ك في انحتام افلتبصركف فلبد
لطالب اليقين اف ياثر النظر في انفاؽ ك االنحس كما قدمنا في بػاب الحاػر ك يعتبػر
عن االشياء نتي يصير الػيب له كالشهادة ك البعيد كالقريب ك النتيجة كالمقػدمات
ك ياثر النظر في هادـ اللذات ك يذكرق ك يعتبر بمن سبقوق الي دار انخرة ك هم فػي
بحػػار جػػزاء اعمػػالهم يػوصػػوف ك هػػو قولػػه سػػبحانه اكلمينظػػركا فػػي ملاػػوت
التموات ك االرض ك اف عتػي اف ياػوف قػد اقتػرب اجلهػم فبػأي نػديث بعػدق
ي منوف فاذا صار بهذق المنزلة قر قلبه ك اطمأف ك انما يحتاج االنتاف الي الػدلير ك
المقدمات اذا كاف المطلب بعيدا منه خحيا عنػه فػاذا اداـ النظػر نتػي قػرب البعيػد ك
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شاهد الخحي استػني عن الدلير ك استقر في مشاهدة المدلوؿ عليه ك يتٍ اسػبابه
تحصير البرهاف ك االدلة الوا حة البينة علي المطلوب ك يداكـ عليها ك ياثػر النظػر
فيها نتي يصير انتاجها للنتيجة بػديهيا ثػم يػديم العمػر بمقتضػاها ك يػذكرها دائمػا
بالعمر نتي تثبت ك تتتقر في قلبه ك ترسا ك يطمأف اف كتب له كما ركي اف العلػم
يهتف بالعمر فاف اجابه ك اال ارتحر عنه ك من لميعمر بمقتضاق ارتحر عنه ك بقي له
الشاوؾ ك الشبهات ك يٍ اسبابه اف يركن الي يقينه الذي نصػر لػه ك يعػرض عػن
الريب ك الشك ك الشبهة فاف نحس االنتاف اذا توجهػت الػي جهػة اك الػي خلػط مػن
اخلط بدنه اك الي صحة ك ادامت اشرقت عليها ك انياها ك قويها فاذا اداـ التحار فػي
الشبهة انياها المحالة ك قويها ك اعانه عليها الشياطين ك هيئوا لها مقربات ك م يدات
ك شواهد نتي يقوكها ك يقيموها في مقابلة اليقين كما يظهر مػن الوسػواس ك كثيػر
الشك من انه اليااد يتتيقن بشيء ك يقوي عندق الشك ك يجد له م يدات ك شػواهد
عديدة ما اليعتني به التػليم فالواجػب اف يتػعي االنتػاف فػي تحصػير اليقػين فػاذا
نصر له اليقين اخذ به ك اعرض عما سواق اعراض نتػياف ك اليلتحػت مػنام انػد ك
امضوا نيث ت مركف ك هذا هو الصراط المتػتقيم فػي االمػور الظػاهرة ك الباطنػة ك
الجر ذلك كق عليه التاليف كما قاؿ علي

الترتابوا فتشاوا فتاحركا ك يتٍ

اسباب تحصير اليقين المداكمة علي االعماؿ الصالحة ك االخلؽ الزكيػة ك اجتنػاب
العادات ك الشهوات ك الطباي ك عدـ تػليبها علي العقر ك نصرة العقر ك ما يقتضػيه ك
الحام له دائما اذا ظهر قوله ك ميلػه فػاف الحاػم لهػا ك عليػه يعمػي العقػر ك كػذلك
تصديق الحق من كر من ظهر ك ابطاؿ الباطر ك اناػارق مػن كػر مػن سػم ك تعويػد
النحس بذلك نتي تجري عليه في الظاهر ك الباطن ك ياوف دائما طالبا للحق مشػتاقا
اليه مبػضا للباطر مجتنبا عنه فمثر ذلك نري باف يشرؽ في قلبه نور اليقين ك يصػر
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الي مقاـ الركح ك الرانة ك برد القلب ك التاوف ك االطميناف قاؿ ا﵀ تعالي ك اعبد
ربك نتي يأتيك اليقين علي اف ياػوف نتػي تعليليػة ك ذلػك اف بالعبػادات تطػرد
الشياطين المشااة الموسوسة في الصدكر ك يطهر القلػب ك الصػدر عػن ارجاسػها
فيشرؽ نور اليقين الاامن فػي العقػر ك يظهػر ك ذلػك معنػي قولػه

االيمػاف فػي

القلب ك اليقين خطرات يعني كلما يراف علي القلب يخحي اليقػين ك يظهػر الشػك ك
كلما يجلو القلب يظهر اليقين كما اذا كػاف فػانوس فيػه سػراج فمهمػا طليػت سػترق
بحاجب خحي وء التراج ك اذا نظحته ظهر وؤق فافهم ك يتٍ اسػباب تحصػير
اليقين تعدير الطب بممارسة االدلة الحقة ك العلماء الربانيين ك مجالتتهم ك اسػتماع
ادلتهم ك الرجوع الي كتبهم ك اعظم من جمي ذلػك ممارسػة االخبػار فػاف كلمهػم
نور ك امرهم رش د ك كصيتهم التقوي ك لالمهػم اثػر خػاص عػن تجربػة فػي تنػوير
القلب ك ترقيقه ك امالته الي الحق ك الي صراط متتقيم ك ذلك مشهود مجرب ك كػذا
قراءة القراف بتدبر ك تذكر ك اعتبار فاف هذق االمور تعود النحس علي االخذ بػاليقين
ك يٍ اسػبابه مجالتػة اهػر اليقػين ك المضػاء فػي االمػور ك مجانبػة اهػر الهػوس ك
الوسوسة ك اهػر الشػبهات ك انراء ك البػدع ك كتػب الحامػاء ك المتالمػين ك اهػر
الملر الباطلة فاف كر ذي صحة قويػة يقػوي مػا فػي قػوة الػنحس مػن جػنس صػحته ك
يخرجه من القوة الي الحعليػة ك يػزين للنتػاف نػوع صػحته ك ذلػك مجػرب مشػهود
فالواجب اف يجالس اهر اليقين ك االيماف ك التقوي ك يجانػب اهػر البػدع ك انراء ك
االهواء ك اعظم من ذلك ترؾ مراجعة كتب الضلؿ ك اهر المذاهب الباطلة فل كػر
نحس يقدر علػي تمييػز الػػث مػن التػمين ك التػراب مػن المػاء المعػين فيقػ فػي
انتمػػاالت ك شػػاوؾ ك شػػبهات ك اف كسػػوس فػػي نحتػػك الوسػػواس اف المنػ مػػن
مراجعة المذاهب ك كتبهػا ك اهلهػا بتػبب عػدـ االطػلع علػي المػذاهب ك اغتػرار
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االنتاف بما في يدق ك جمودق عليه ك لعر في ساير المذاهب ايضا نقا قهتت انػا
النقوؿ افيهجر االنتاف قبر يقينه بمػذهب المػذاهب ك يأخػذ بمػذهب عميانػا بػر
نقوؿ اذا ظهر لك بالبرهاف الحق ك بايات ا﵀ ك بيناته اف االسػلـ مػثل نػق فػاعرض
عن كتب النصاري ك اليهود ك المجوس فانهػا نينئػذ كتػب ػلؿ ك مراجعتػك لهػا
صرؼ العمر في لؿ ك انياء للشبهات ك تقوية لها ك تضعيف اليمانك فاذا عرفت
الحق بالبينات فالزمه ك الزـ مقتضياته ك اعرض عما سواق ك هذا الزـ كاجب ك تركػه
محتد نتي في االمور المحتوسػة ك مػن تػردد فػي الريػب سػبقه االكلػوف ك لحقػه
اللنقوف ك كطئته سنابك الشياطين ك شابه المجانين ك فتد عليه دينه ك دنياق قر ا﵀
ثم ذرهم في خو هم يلعبوف.

فص ::اعلم اف من فضر ا﵀ علي الخلق اف خلق الخلق علي صحة مشيته ك طبػق

ارادته ك علي جبلة ك فطرة التااد تتتيقن الحق باطل ك الباطر نقػا ك هػذا مػن تمػاـ
نجة ا﵀ علي الخلق فل اند في الدنيا يتػتيقن الباطػر نقػا ابػدا انهػم اال يظنػوف اك
يتامحوف ك اليعتنوف ك اال فلو راجعوا انحتهم ك طالبوها بالجزـ لرأكا انه ال جزـ لهػا
علي نقية شيء هو في الحقيقة باطر ك علي بطلف شيء هو في الحقيقػة نػق ك لػو
كاف غير ذلك لميقم للحق عمود ك لميتم ﵀ نجة علي خلقػه ك لمياػن النػد علػي
اند نجة ك كاف يت كر كافر اف يقػوؿ انػي علػي يقػين مػن امػري فػل فائػدة فػي
دعوتك اياي الي دينك ك لميان الند اف يدعو اندا الي نػق فػاف ثمرتػه الوصػوؿ
الي اليقين ك هو كاصر هذا ك لميبق اطمئناف الند كصر الينق النه يجوز افياوف
ما كصر اليه ك تيقنه ك علػم انػه نػق فػي الواقػ بػاطل ك هػو علمػه نقػا اك بػالعاس
فلكاف لتحصير يقين فائدة ك الانقط كلـ اهر دين عن دين ك لميان الند فضػر
علي اند ك بذلك يدؿ الخبر كما ركاق خثيمة بن عبدالرنمن الجعحػي قػاؿ سػمعت
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اباجعحر

يقوؿ اف القلب ينقلب من لدف مو عه الي ننجرته ما لميصػب الحػق

فاذا اصاب الحق قر ثم م اصابعه ك قرأ هذق انية فمن يرد ا﵀ اف يهديػه يشػرح
صدرق للسلـ ك من يرد اف يضله يجعر صدرق يقا نرجا ك عن هشاـ بن سػالم
عن ابيعبدا﵀

في قوؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي ك اعلموا اف ا﵀ يحوؿ بػين المػرء ك

قلبه فقاؿ يحوؿ بينه ك بين اف يعلم اف الباطر نق ك عن عبدا﵀ بن ابييعحػور عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ ابي ا﵀ اف يعرؼ باطل نقا ابػي ا﵀ اف يجعػر الحػق فػي قلػب

الم من باطل ال شك فيه ك ابي ا﵀ اف يجعر الباطر في قلب الاافر المخالف نقػا
الشك فيه ك لو لم يجعر هذا هاذا ماعرؼ نق من باطر الي غير ذلك من االخبار ك
هي كثيرة لمن جاس خلؿ الديار فاهر الباطر كاذبوف في دعوي اليقػين ك انهػم اال
يظنوف الذين جاهدكا فينا لنهدينهم سبلنا ك من ذلك يعلم انواؿ الحاماء المختلحين
في المتئلة الواندة المدعي كر كاند منهم انه ينهي دليله ك برهانه الي البديهيات
االكلية ك يقوؿ اف دليلي قطعي فاف اندهم مصيب ك الباقوف مخطئوف ك لميجعر ا﵀
اف يصير المخطي قاطعا بحقية خطائه فانهم اال كاذبوف اك مقصركف اك اشػتبه علػيهم
االمر اك سامحوا ك ليتوا بمتتيقنين قطعػا ك الجػر ذلػك لميتػرؾ ا﵀ خلقػه سػدي ك
لميالهم الي عقولهم المختلحة ك ارسر اليهم رسل بالبينػات المحتوسػة المرئيػة ك
المعجزات الوا حة نتي اليبقي النػد علػي ا﵀ نجػة بعػد الرسػر فػاذا تبػين امػر
الرسر بالبينات الوا حة تبين كر سر خحي ك صار كا حا جليا باخبارق ك ثبػت كػر
ما يقوؿ بالبينات الوا حات فله الحمد من كريم ما اجودق ك مػن ناػيم مػا اعلمػه ك
من ذلك علم اف اهر الشرع انخذين بالاتاب ك التنة هم اشد يقينا علي امرهم مػن
الحاماء الذين يشقوف الشعر ك هم مختلحوف في المتػائر فانػا بػاختلفهم عرفنػا اف
المصيب كاند منهم ك الباقوف ناكموف بالظن فاف القلب اليمانه اف يتيقن بالباطػر
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قطعا فالحاماء ك المتالمػوف اهػر الظػن ك اهػر الشػرع اهػر اليقػين ك اف لميعرفػوا
نقيقة االشياء فافهم فاذا قد تبين اف اهر الباطر ليتوا علي يقين من امرهم فهم علي
ظن ك اف الظن اليػني من الحق شيئا ك قاؿ ابوعبدا﵀

من شك اك ظن فاقػاـ علػي

اندهما فقد نبط عمله اف نجة ا﵀ هي الحجة الوا حة ك لو كاف البناء علي الظن
جائزا لااف الهر الباطر عذر فػي ظػنهم بحقيػة طػريقتهم فلميقػم ﵀ علػي خلقػه
نجة ك علي كحاية الظن ك نصوله الهر الباطر كاف كامااف نصوؿ اليقين الهػر
الباطر علي نقيػة بػاطلهم فحينئػذ لم ياػن ﵀ علػي خلقػه نجػة ك غايػة البػراهين
انداث اليقين فاذا جاء اليقين ذهب فائدة اقامة البرهػاف علػي خلفػه فػافهم فانػه
مطلب شريف فما تيقنت بحقيته فاعلم انه نق ك ما تيقنت ببطلنه فاعلم انه باطػر
في الواق فاف ا﵀ لميجعر في نامته اف يظهر الباطر نقا ك الحق باطل باف يجعر
الباطر خالصا في العلئم الحقية ك الحق خالصػا فػي علئػم الػبطلف هػذا ك العقػر
صانب اليقين من نور مشية ا﵀ ك علي صحتها فليمان اف ياوف مجبػوال علػي اف
يعرؼ الحق باطل ك الباطر نقا ك اال لاانت المشية ايضا كذلك بر لااف علػم ا﵀
كذلك ك ما علمه ا﵀ نق ال باطر فيه ك ذلك من فضر ا﵀ علينا ك علي الناس كلان
اكثر الناس اليشاركف.

فصا ::اعلم اف لليقين فوايد جمة ك اثارا عديدة نذكر منها ما يتػن بالبػاؿ فػي

هذق الحاؿ ك ال قوة اال با﵀ المتعاؿ فًُها النجاة االخركية فانه ال نجػاة الهػر
الظن ك الشك كما سمعت من شك اك ظن فاقاـ علي اندهما فقد نبط عمله ك عػن
زرارة عن ابيعبدا﵀

لو اف العباد كصحوا الحق ك عملػوا بػه ك لميعقػد قلػوبهم

علي انه الحق ماانتحعوا ك عن بار بن محمد االزدي عػن ابيعبػدا﵀
علي

قػاؿ قػػاؿ

اف الشك ك ا لمعصية في النار ليتا منا ك ال الينا ك عن ابيعبيدة الحػذاء عػن
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ابيجعحر

بعػد مػا اسػلموا فقػالوا يػا رسػوؿا﵀

قاؿ اف اناسا اتوا رسػوؿا﵀

ا ي خذ الرجر منا بما عمر في الجاهلية بعد اسلمه فقاؿ من نتن اسػلمه ك صػ
يقين ايمانه لم يأخذق ا﵀ بما عمر في الجاهلية ك من سخف اسلمه ك لميص يقين
ايمانه اخذق ا﵀ باالكؿ ك انخر ك عن اميرالم منين

من عمي نتي الذكر ك اتب

الظن ك بارز خالقه الي اف قاؿ ك من نجا من ذلك فمن فضر اليقين.
ك منهػا التركر الدائم ك الركح ك الرانة النه اذا امن الرجر با﵀ ك شاهد فضػر
مػن نجػاة شػيعتهم ك لحػوقهم بهػم ك

ا﵀ ك سم كعد ا﵀ ك ما تواتر من اؿمحمد

كحايتهم امر دنياق ك اخرته ك تيقن بجميعها ك تيقن بما كعدق ا﵀ في كتابه مػن نتػن
الاحاية ك انه سبحانه اليقدر لعبدق اال ما هو خير له استراح ك سر ك فرح بحضػر ا﵀ ك
برنمته السيما اذا سم ما ركاق ابن ابييعحور عن ابيعبدا﵀

قاؿ عجبت للمرء

المتلم االيقضي ا﵀ عزكجر له قضاء اال كاف خيرا له اف قػرض بالمقػاري

كػاف

خيرا له ك اف ملك مشارؽ االرض ك مػاربها كاف خيرا له انتهي فهو ابدا في الػركح
كالرانة ك التركر ك انه في الجنة ك هو في الدنيا الف بنػاء الجنػة علػي اليقػين ك بنػاء
النار علي الشك ك الظن ك قاؿ ابوعبدا﵀

اف ا﵀ بعدلػه ك قتػطه جعػر الػركح ك

الرانػػة فػػي اليقػػين ك الر ػػا ك جعػػر الهػػم ك الحػػزف فػػي الشػػك ك التػػخط ك عػػن
اميرالم منين

انه قاؿ الصحابه اعلموا يقينا اف ا﵀ لم يجعػر للعبػد ك اف عظمػت

نيلته ك اشتد طلبه ك قويت ماائدق اكثر مما سمي له في الذكر الحايم ك العارؼ
بهذا العاقر له اعظم الناس رانة في منحعته ك التارؾ له اعظم الناس شػل في مضرته
ك الحمد ﵀ رب العالمين.
ك منهػا اسػتجابة الػدعاء ك بلػوغ المػارب ك عػدـ خيبتػه ك ذلػك انػه يػدعو ا﵀
عارفا باف بيدق مقاليد العطاء ك مػاليق المن ك ليس غيػرق نػاف ك ال ػار منقطعػا عػن
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الخلق الي ا﵀ جركعز داق ا باب فضله نازال بحنائه سائل اياق من بابه فليرد له نينئػذ
دعوة ك اليخيب له طلبة فعػن الحتػن بػن علػي

فػي نػديث انػا الضػامن لمػن

لم يهجس في قلبه اال الر ا اف يدعو ا﵀ فيتتجاب له.
ك منهػا كونه دائما في عبادة ك طاعة ليس فوقها عبادة ك طاعػة فانػه اصػر كػر
عبادة ك ثمرة جمي العبادات قاؿ ا﵀ تعالي ك اعبد ربك نتي يأتيك اليقػين علػي
اف ياوف نتي تعليلية ك صانب اليقين دائما في التوجه ك الذكر ك العمر الصال قاؿ
ابوعبدا﵀

اف العمر الدا ئم القلير علي اليقين افضر عند ا﵀ من العمػر الاثيػر

علي غير اليقين ك ركي عن النبي

ما معناق من اعطي نصيبه مػن اليقػين ك الصػبر

اليبالي بما فاته من صياـ النهار ك قياـ اللير ك قاؿ اليقين االيماف كله.
ك منهػا ظهور الارامػات ك خػوارؽ العػادات مػن صػانبه فانػه بيقينػه مػرتبط
بالمبدء محػوض ﵀ متػلم لػه راض بقضػائه متوكػر عليػه اليريػد اال مػا يريػد ا﵀ ك
اليحب اال ما يحب ا﵀ فياوف محر مشػيته ك مو ػ ارادتػه جرشػأنه ك لػذلك قػاؿ
النبي

في نق المتي

لػو زاد يقينػه لمشػي علػي الهػواء ك ناػي اف بعػ

االكلياء كاف في سحينة فاشتد بهم الموج ك اشرفوا علي الػرؽ فالتجأكا اليه اف يػدعو
ا﵀ فقاؿ ليس لي اف اعترض علي ربي فلما اشتد االمر جوا ك تضرعوا اليػه فحػرؾ
شحتيه فتان الموج علي الحور كأف لمياػن فقػاؿ لػه شػخ

كثيػر الملزمػة لػه ك

الخدمة اخبرني باي شيء دعوت ا﵀ فقاؿ انا نترؾ ما نريد لما يريد فاذا اردنػا تػرؾ
ما يريد لما نريد.
ك منهػا االمن من المخاكؼ ك االنقطاع من الخلق ك التاوف ك كحاية الشركر ك
انفات ك العاهات في الػدنيا ك انخػرة قيػر البيعبػدا﵀
التخاؼ م ا﵀ شيئا ك قاؿ

مػا نػد اليقػين قػاؿ اف

من صػحة يقػين المػرء المتػلم اف الير ػي النػاس
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بتخط ا﵀ ك اليلومهم علي ما لمي ته ا﵀ ك قاؿ علػي

علػي المنبػر اليجػد انػد

طعم االيماف نتي يعلم اف ما اصابه لم يان ليخطئه ك اف مػا اخطػأق لمياػن ليصػيبه
كجلس اميرالم منين

تحت نائط معور فقير لػه فػي ذلػك فقػاؿ نػرس امػرءا

اجله فلما قاـ سقط الحائط.
ك منهػا سرعة التير ك الترقي ك التقرب الي ا﵀ فاف صانب اليقين كالتاير في
متن الطريق يقرب الي مقصػدق باػر خطػوة بػر ك لػو مشػي شػعيرة اك شػعرة ك امػا
الحيراف المتردد في الريػب يبقػي دايػرا نػوؿ مركػزق ك يتػبقه التػابقوف ك يلحقػه
اللنقوف ك يطأق سنابك الشياطين الي غير ذلك من الحوائد ثبتنا ا﵀ ك ايػاكم بػالقوؿ
الثابت في الحيوة الدنيا ك في انخرة ك رزقنا ك اياكم العلم ك اليقػين ك المعرفػة بحػق
محمد ك اله صلوات ا﵀ عليهم اجمعين.

فص ::ك اذ قد اتينا علي ما قدر ا﵀ من امر اليقين ال علينا اف نذكر كلمات

مختصرة في امر الظن من باب المناسبة .اعلم اف الظن هو نالة في النحس يرج
اند طرفي الشيء من الوجود ك العدـ فاما يرج كجود شيء الجر ما يري من
امارات الوجود الػالبة ك اما يرج عدمه الجر ما يري من امارات العدـ الػالبة فقد
تاوف النحس سليمة ك تحام بحتب االمارات برجحاف اند طرفي الشيء ك اما
افتاوف مـ ݘــوفة ك في ادراكها مرض ك عوج ك ربما الياوف للشيء في الخارج اال
امارات جهة كاندة كلان لنقصاف مشاعرها تظن اذا التصرح لها االمر كخط دقيق
يركـ قراءتها عيف العين فيظن انه ماتوب كذا ك الخط جزـ ك ليس فيه من نحته
دلير خلؼ كلان المرض في العين فلتقط بالواق ك تظن ك ربما يبلع به المرض
مبلػا تشك فتبب الظن شيئاف اما من تعارض االمارات في الخارج ك اما من نق
في المشاعر يعارض الحق ك علي اي ناؿ الياوف ماشيا الي ا﵀ سبحانه متتمرا في
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مشيه بر اذا رف قدمين يرج قدما ك هو متردد في ريبه بخلؼ المتتيقن فانه
يتتمر في مشيه ك يختلف سرعته ك بط ق بحتب مضائه في يقينه ك قوته قاؿ
ابوجعحر

العامر علي غير بصيرة كالتاير علي غير الطريق اليزيدق سرعة التير

اال بعدا ك سبب الظن اف كاف من نحس الشيء في الواق ياوف من نق

الداعي ك

اف كاف من مرض في الناظر فهو نجة علي الناظر ك ا﵀ كامر ك فعله كامر ك دينه
كامر ك نعمته تامة ك له الحجة البالػة فلياوف الظن في شيء من دينه منه ك اليه ك
لذلك ذـ الظن ك الظانين في كتابه بابلع بياف ك قاؿ هر عندكم من علم فتخرجوق
لنا اف تتبعوف اال الظن ك اف انتم اال تخرصوف ك قاؿ ما لهم به من علم اف يتبعوف اال
الظن ك اف الظن اليػني من الحق شيئا ك قاؿ اف يتبعوف اال الظن ك ما تهوي
االنحس ك لقد جاءهم من ربهم الهدي الي غير ذلك من انيات ك ذـ الذين
اليعملوف بالعلم ك هو ما صدر من اهر اليقين ك الحجج ذكي البينات من ربهم ال غير
ك قاؿ انما نرـ ربي الحوانش ما ظهر منها ك ما بطن ك االثم ك البػي بػير الحق ك
افتشركوا با﵀ ما لمينزؿ به سلطانا ك اف تقولوا علي ا﵀ ما التعلموف اي ما
لم تأخذكق من العلماء ك الحجج هم العلماء ك انخذكف عنهم المتعلموف ك ساير
الناس غثاء ك قاؿ انما يامركم بالتوء ك الححشاء ك اف تقولوا علي ا﵀ ما التعلموف
ك قاؿ التقف ما ليس لك به علم الي غير ذلك من انيات ك قد بلع بها العد الي
سبعين فالعمر بالظن ليس من ا﵀ ك ال الي ا﵀ ك كيف يمان اف ياوف من ا﵀ ك
ليس هو المضاء الصرؼ الي ا﵀ ك البد في الظن من التولي ك االعراض ك التردد ك
ا﵀ اليأمر باالعراض عنه ك التولي ك الجر ذلك تواتر االخبار بالنهي عن العمر
بالظن ك بػير علم فعن النبي
ابوعبدا﵀

اذا تطيرت فام

ك اذا ظننت فلتق

ك قاؿ

من شك اك ظن فاقاـ علي اندهما فقد نبط عمله اف نجة ا﵀ هي
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الحجة الوا حة ك عن اميرالم منين

من عمي نتي الذكر ك اتب الظن ك بارز

خالقه الي اف قاؿ ك من نجا من ذلك فمن فضر اليقين ك قاؿ الصادؽ

من افتي

الناس برأيه فقد داف بما اليعلم ك من داف بما اليعلم فقد اد ا﵀ نيث انر ك نرـ
فيما اليعلم ك عن ابيالحتن

اذا جاءكم ما تعلموف فقولوا به ك اف جاءكم ما

التعلموف فها ك اهوي بيدق الي فيه هػ ،قوله

ما تعلموف يعني به ما ترككف من

العلماء فيه شيئا ك اال فلعلم ك الشاهد قوؿ الصادؽ

اليتعام فيما ينزؿ بام مما

التعلموف اال الاف ك التثبت ك الرد الي ائمة الهدي نتي يحملوكم فيه علي القصد
ك يجلو عنام فيه العمي ك يعرفوكم فيه الحق قاؿ ا﵀ فاسئلوا اهر الذكر اف كنتم
التعلموف ك عن علي بن الحتين

اف دين ا﵀ اليصاب بالعقوؿ الناقصة ك

انراء الباطلة ك المقائيس الحاسدة ك اليصاب اال بالتتليم فمن سلم لنا سلم ك من
اهتدي بنا هدي ك من داف بالقياس ك الرأي هلك ك من كجد في نحته شيئا مما نقوله
اك نقضي به نرجا كحر بالذي انزؿ التب المثاني ك القراف العظيم ك هو اليعلم ك عن
الصادؽ

اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي نصر عبادق بايتين من اف اليقولوا نتي يعلموا ك

اليردكا ما لميعلموا قاؿ ا﵀ عزكجر الم ي خذ عليهم ميثاؽ الاتاب اف اليقولوا
علي ا﵀ اال الحق ك قاؿ بر كذبوا بما لميحيطوا بعلمه ك لمايأتهم تأكيله ك عن
الر ا

يا ابنمحمود اذا اخذ الناس يمينا ك شماال فالزـ طريقتنا فاف من لزمنا

لزمناق ك من فارقنا فارقناق اف ادني اف يخرج الرجر من االيماف اف يقوؿ للحصاة
هذق نواة ثم يدين بذلك ك يبرأ ممن خالحه انحظ ما ندثتك به فقد جمعت لك فيه
خير الدنيا ك انخرة ك عن الر ا عن ابائه عن اميرالم منين

قاؿ قػاؿ

رسوؿا﵀

من افتي الناس بػير علم لعنته ملئاة التموات ك االرض ك عن

ابيجعحر

من افتي الناس بػير علم ك ال هدي لعنته ملئاة الرنمة ك ملئاة
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العذاب ك لحقه كزر من عمر بحتياق ك سئر

ما نق ا﵀ علي العباد قاؿ اف يقولوا ما

يعلموف ك ياحوا عن ما اليعلموف فاذا فعلوا ذلك فقد ادكا الي ا﵀ نقه ك عن
علي

في كصيته لامير بن زياد يا كمير ال غزك اال م اماـ عادؿ ك ال نقر اال من

اماـ فا ر يا كمير هي نبوة ك رسالة ك امامة ك ليس بعد ذلك اال موالين متبعين اك
معادين مبتدعين انما يتقبر ا﵀ من المتقين يا كمير التأخذ اال عنا تان منا الي غير
ذلك ك قد ذكرنا ما يتجاكز ند التواتر منها في كتابنا فصرالخطاب ك ساير الاتب ك
في جمي هذق االخبار المراد باالخذ بالعلم هو االخذ بما صدر عنهم ال بما نصر
العلم به بالرأي ك االستدالؿ فر ا علي ما يظنوف فانك لنتجد علما صحيحا اال ما
خرج من بيتهم ك هم العلماء ك يشهد بذلك اخبار اخر انه اليحر الند النظر في
الدين ك الرأي ك الهوي في شيء من االشياء فار ما صدر عنهم فهو علم ك هو نور
يقذفه ا﵀ في قلب من يحب ك اليحب اال من اتب محمدا ك اؿمحمد قاؿ فاتبعوني
يحببام ا﵀ فمن لميأخذ بالعلم فانما هو اخذ بالظن اف يتبعوف اال الظن ك اف الظن
اليػني من الحق شيئا فالواجب علي الم من اف ياوف في دينه علي بصيرة من ربه
عامل باليقين ك اليقين هو ما صدر منهم فانه دين ا﵀ يقينا.
ك اف قلت فما نصن اليوـ بعد انطماس انثار ك فتاد االخبػار بػدس االشػرار ك
تحريف الحجار ك سهو االخيار ك طوؿ الزماف ك اختلؼ اللػات ك انتداد باب العلم
ك عدـ نصوؿ غير الظن م بقاء التاليف قهت انا قد كتبنا في ذلك كتبػا عديػدة
ك هي المتاحلة ببياف ذلك محصل كلاني اقوؿ هنا اف االنصاؼ يقتضػي اف يقػاؿ انػه
لو كاف االمر كما يقولوف ك ليس كما يقولوف من صػدكر هػذق االخبػار عػن الحجػج
االطهار ك كقوعها في ايدي االشرار في جمي االدكار ك خحاء القرائن بتقلبات الليػر
ك النهار ك ساير ما ندث فيها فػي اثنػاء القػركف ك االعصػار ثػم ال نػافظ مػن كرائهػا
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لمانصر لنا اليوـ منها اال الشك ك اني لعمرؾ اعجب من ادعائهم نصوؿ الظػن منهػا
اذ اليحصر منها بنحتها ك عندنا قلوب كما هو عنػدهم ك تتبػ كمػا يتتبعػوف ك خبػرة
كخبرتهم ك اليحصر لنا من انحتها اال الشك فاالصوليوف القائلوف بالظن محرطوف ك
اذا كاف االمر كما نقوؿ ك هو كما نقوؿ فليقف علي الظن بر يحصر العلم.
ك اف قاؿ القائلوف بالظن انتم علي اشتباق ك اليحصر لام اال الظن ك تتمونه علمػا
فلقائر اف يقوؿ لهم انتم ايضا علي اشتباق ك ليس يحصر لام اال الشك ك تتمونه ظنػا ك
الجواب الجواب ك اف اردت اف تعلم انه كيػف يحصػر العلػم فراجػ كتبنػا االصػولية
السيما الدرةاليتيمة ك البينة نتي تصدؽ ك ليس هيهنا مو

ازيػد مػن ذلػك ك اعجػب

من ذلك انه اؿ ببعضهم الحاؿ الي اف جوز مطلق الظن اال مػا اخرجػه الػدلير ك اعجػب
من ذلك تجويز بعضهم الظن في اصوؿ العقائد ك المعصوـ من عصمه ا﵀ تعالي.

فصا ::ك اذ قد ذكرنا امر اليقين ك الظن اليخلو من مناسبة ذكر الشػك اعلػم اف

الشك تردد في اثبات الشيء يحصر في النحس من مشاهدة ادلة الوجػود ك العػدـ ك
التقدر علي ترجي انػديهما علػي االخػري فتبقػي متػرددة بينهمػا ك اكؿ التػردد ك
انتماؿ المخالف ريب فاذا قوي صار شاا ك الذي يتتنبط من االخبار اف الشك اعػم
من الظن اذا استعمر كندق ك اذا اجتمعا فلار معناق ك كذا الريب في اللػة يعم الشك
ك الظن كلان منحردا فاذا اجتم معهما فلار معناق الخاص به ك ربما ياوف االمر في
الخارج صرفا ك ليس اال دلير الوجود اك العدـ كلان مشػاعر الػنحس عليلػة التػدرؾ
الواق كما هو فتتردد كما اذا كاف الخط في الواقػ صػريحا ك العػين كليلػة فلتػري
فيشك االنتاف في الماتوب ك القصور من العين ال من الخط ك لذلك ربما يبلع االمر
فػػي الخػػارج التػػواتر ك ياػػوف كالشػػمس فػػي رابعػػة النهػػار كلاػػن الػػنحس متػػبوقة
بشبهات اك مصبوغة بامراض فليحصر لها اليقػين بػالمتواتر ك غيػرق اذا بلػػه االمػر
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قط به ك كذلك يتلب اليقين من اهر الوسواس نتي انػه ربمػا يػرتمس فػي المػاء
مائة ك عشرين مرة ك اليتيقن بانه ارتمس ك بلػنػي انػه ابتلػي انػدهم بهػذا المػرض
بحيث كاف يدخر يدق في الماء ثم يلتمس الناس اف اخبركني هر دخر يػدي المػاء
اـ ال ك ابتلي اندهم ايضا بحيث كاف يشك في طلوع الحجر ك يبقي متػرددا اليصػلي
الي قريب من طلوع الشمس ثم كاف يشك في طلوع الشمس ك اليدري ايصػلي اداء
اـ قضاء ك ربما يمر اندهم بالنجاسة ك بينه ك بينها متافة فيشك في كصوؿ النجاسػة
اليه ك امثاؿ ذلك من مرض في الػنحس ك يحصػر هػذا المػرض كثيػرا فػي ممارسػي
الشبهات ك االنتماالت ك ممارسي االقواؿ المختلحة ك المذاهب المتشتتة ك السػيما
كتب الحاماء في تشتت اقوالهم ك لذلك التشتهر في عصر اال ك يتزنػدؽ كثيػر مػن
اهله ك كذلك كتب اصحاب انراء كالعامة فاف انراء التقف علي ند فمن نظر فيها
اعوج نحته فتجوز االنتماالت البعيػدة ك الػنحس اذا توجهػت الػي جهػة ك اشػرقت
عليها ربتها ك انيتها ك اقامتها ك قوتها نتػي قامػت فػي مقابلػة سػاير الجهػات ك ربمػا
غلبت فلجر ذلػك ممارسػوا كتػب اصػحاب انراء تتشػوش اذهػانهم ك تضػطرب
نحوسهم ك ياثر في كر بديهي عندهم االنتماالت ما اليخطر بباؿ غيػرهم فلجػر
ذلك انتد باب العلم علي جماعة منا ك يحتملوف في كر كلمة انتمػاالت عديػدة ك
اما من خل منا ذهنه عن الشبهات ك الشاوؾ يتم الخبر ك يحهم معناق بل تأمػر كمػا
اذا سم تاريا اليميني يقرأ يحهم المراد كما هو المعتاد ك علي اي ناؿ سػبب الشػك
قد ياوف من المشاوؾ فيه ك قد ياوف من الشاؾ ك ا﵀ سبحانه اجر من اف يدع امرق
ك امر اكليائه ك امر دينه مشاوكا ك اما اف كاف النػاظر مريضػا فلل ػه عليػه الحجػة ال لػه
علي ا﵀ قاؿ الصادؽ

:
ك اري القلوب عن المحجة في عمي

علػػم المحجػػػة كا ػػ لمريػػػدق
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ك لقػػد عجبػػت لهالػػك ك نجاتػػه
ك قاؿ

موجودة ك لقػد عجبػت لمػن نجػي

في كصيته لمحضر بن عمر من شك اك ظن فاقاـ علي اندهما فقػد نػبط

عمله اف نجة ا﵀ هي الحجة الوا حة ك في الاافي بتندق عن الحتين بػن الحاػم
قاؿ كتبت الي العبد الصال

اخبرق اني شاؾ ك قد قػاؿ ابػرهيم رب ارنػي كيػف

تحيي الموتي فاني انب اف تريني شيئا من ذلك فاتب اليه اف ابرهيم كاف م منػا ك
انب اف يزداد ايمانا ك انت شاؾ ك الشاؾ ال خير فيه ك كتب انمػا الشػك مػا لميػأت
اليقين فاذا جاء اليقػين لميجػز الشػك ك كتػب اف ا﵀ عزكجػر يقػوؿ ك ماكجػدنا
الكثرهم من عهػد ك اف كجػدنا اكثػرهم لحاسػقين قػاؿ نزلػت فػي الشػاؾ ك عػن
ابياسحق الخراساني قاؿ كاف اميرالم منين

يقوؿ في خطبته الترتابوا فتشػاوا

فتاحركا هػ ،ك الريب اكؿ الشك عند ندكث االنتماؿ فاذا قوي االنتماؿ ك استوي
الطرفاف فهو الشك ك في اللػة يطلق الريب علي الظن ك الشك ك عن محمد بن متلم
قاؿ كنت عنػد ابيعبػدا﵀

جالتػا عػن يتػارق ك زرارة عػن يمينػه فػدخر عليػه

ابوبصير فقاؿ يا باعبدا﵀ ما تقوؿ فيمن شك في ا﵀ فقاؿ كافر يا بامحمد قػاؿ فشػك
في رسوؿا﵀

فقاؿ كافر ثم التحت الػي زرارة فقػاؿ انمػا ياحػر اذا جحػد ك عػن

ابيبصير قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن قوؿ ا﵀ عزكجػر الػذين امنػوا ك لميلبتػوا

ايمانهم بظلم قاؿ بشك ك عن بار بن محمد عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ اف الشػك ك

المعصػػية فػػي النػػار ليتػػا منػػا ك ال الينػػا ك عػػن عػػثمن بػػن عيتػػي عػػن رجػػر عػػن
ابيعبدا﵀
كعن ابيجعحر

قاؿ من شك في ا﵀ بعد مولدق علي الحطرة لميػفء الػي خيػر ابػدا
الينح م الشك ك الجحػود عمػر ك عػن اميرالمػ منين

فػي

نديث دعائم الاحر بني الاحر علي ارب دعائم الحتق ك الػلو ك الشك ك الشبهة الي
اف قاؿ ك الشك علي ارب شعب علي المرية ك الهوي ك التردد ك االستتلـ ك هو قوؿ
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ا﵀ عزكجر فباي االء ربك تتماري ك في ركاية اخري علي المرية ك الهوؿ مػن
الحق ك التردد ك االس تتلـ للجهر ك اهله فمن هاله ما بين يديه نا

علي عقبيه ك

من امتري في الدين تردد فػي الريػب ك سػبقه االكلػوف مػن المػ منين ك ادركػه
انخركف ك كطأته سنابك الشياطين ك من استتلم لهلاة الدنيا ك انخرة هلك فيما
بينهما ك من نجا من ذلك فمن فضر اليقين ك لميخلق ا﵀ خلقا اقػر مػن اليقػين ك
الشبهة علي ارب شعب اعجاب بالزينة ك تتػوير الػنحس ك تػأكؿ العػوج ك لػبس
الحق بالباطر ك ذلك باف الزينة تصدؼ عن البينة ك اف تتوير النحس يقحم علي
الشهوة ك اف العوج يمير بصانبه ميل عظيما ك اف اللبس ظلمات بعضها فوؽ بع
فذلك الاحر ك دعائمه ك شعبه ك عن منصور بن نازـ قاؿ قلػت البيعبػدا﵀
شك في رسوؿا﵀

مػن

قاؿ كافر قلت فمن شك في كحر الشاؾ فهو كافر فامتك عني

فرددت عليه ثلث مرات فاستنبطت في كجهه الػضػب ك عػن عبػدا﵀ بػن سػناف عػن
ابيعبدا﵀

من شك في ا﵀ ك في رسوؿا﵀

فهو كافر ك عن النبي

ناصب عليا نارب ا﵀ ك من شك في علي فهػو كػافرك عنػه

مػن

المخػالف لعلػي

بعدي كافر ك الشاؾ به مشرؾ مػادر ك المحب له م من صادؽ ك المبػ

له منافق

ك المحارب له مارؽ ك الراد عليه زاهق ك المقتحي الثرق النق الي غيػر ذلػك مػن
االخبار فالشك ليس من ا﵀ ك ال الي ا﵀ ك اليدع و ا﵀ عبادق الي الشػك ك الير ػي
منهم بالشك.

فص ::قد ذكر في االخبار التي ذكرنا اف الشػاؾ كػافر ك ليتػت علػي اطلقهػا

لمااف اخبار اخر ك ذلك اف الاافر بمعني التاتر للحق ك الشخ

الياوف كػافرا اال

اف ياػػوف جانػػدا للحػػق معانػػدا ك امػػا الشػػك ك الظػػن ك اليقػػين فهػػي نػػاالت قهريػة
اليمان للنتاف الحرار منها اذا نصلت ك ال تحصيلها اذا امتنعت فل معني الف ياوف
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الشك ما لميان جحود كحرا ك ذلك انه ربما اليطاكع نحس الرجر اياق في قبوؿ امػر
اك اليقين به لشبهات لها اك لنق

فػي االدلػة الواصػلة اليػه اك لمػرض ك ا﵀ سػبحانه

اجػر مػن اف يالػف بمػػا اليتػتطي هػذا ك اف كػػاف مػري
لتقصير منه لانه انف مري

ك ليس علي المري

الػنحس ك كليػػر االدراؾ

نرج فلربما ياوف الشخ

فػي

شك لعدـ استبانة الدلير له ك عدـ اطلعه التاـ ك لانه ذك نحس اذا ظهػر لهػا االمػر ك
استباف تقبر ك تتلم بل اكراق فايف ياوف كافرا مثر هذا الرجر نعم علي الشاؾ اف
اليجحد فاف الجحود اثر البت علي الخلؼ ك الشاؾ ليس ببات علػي الخػلؼ فػاذا
لميجحد لمياحر ك اذا جحد كحر فالشاؾ في علي ك لمايتبين لػه االمػر ك هػو امػرأ اذا
تبين له امرق قبله ك سلم بل اكتراث ليس باافر نعم اذا كػاف علػي شػك ك جحػد مػن
غير سبب فهو كافر نقػا اك كػاف علػي يقػين مػن النبػي
علي

ك م ذلك يشك في علي

علي يقين من نبوة النبي

ك مػن نصػه علػي امامػة

فهو كافر جاند في الواقػ ك كػذلك اذا كػاف

ثم يشك في كجوب ما صدر منػه اك تػواتر عنػه كجوبػه

يقينا ك امثاؿ ذلك مما مالػه الجحػود ك االناػار ك معانػدة الحػق ك بمػا ذكرنػا كردت
اخبار فمنها ما سمعت في الحصر التابق من نديث محمد بن متلم اف الشاؾ كػافر
اذا جحد ك ايضا عن محمد بن متلم قاؿ سمعت اباجعحر

يقػوؿ كر شيء يجػرق

االقرار ك التتليم فهو االيماف ك كر شي ء يجرق االناار ك الجحود فهو الاحرك عػن
ابيجعحر

لو اف العباد اذا جهلوا كقحوا ك لميجحدكا لمياحركا انتهػي ك كػذلك

يبلع االسػتخحاؼ ك التهػاكف نػد الاحػر النػه جحػود العظمػة ك الابريػاء ك كجػوب
الطاعة ك ركي في الاافي عن ابيعمرك الزبيري عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ قلػت لػه

اخبرني عن كجوق الاحر فػي كتػاب ا﵀ عزكجػر قػاؿ الاحػر فػي كتػاب ا﵀ علػي
خمتة اكجه فمنها كحر الجحود ك الجحود علي كجهين ك الاحر بترؾ ما امػر ا﵀ ك
﴿﴾441

كحر البراءة ك كحر النعم فاما كحر الجحود فهو الجحود بالربوبية ك هو قوؿ من يقوؿ
ال رب ك ال جنة ك ال نار ك هو قوؿ صنحين من الزنادقة يقاؿ لهم الدهرية ك هم الذين
يقولوف ك مايهلانا اال الدهر ك هو دين ك عوق النحتهم باالستحتاف منهم علي غير
تثبت منهم ك ال تحقيق بشيء مما يقولوف قاؿ ا﵀ عزكجر اف هم اال يظنػوف اف
ذلك كما يقولوف ك قاؿ اف الػذين كحػركا سػواء علػيهم ءانػذرتهم اـ لمتنػذرهم
الي منوف يعني بتونيد ا﵀ فهذا اند كجوق الاحر ك اما الوجه انخر من الجحػود
علي معرفة ك هو اف يجحد الجاند ك هو يعلم انه نق قد استقر عندق ك قػد قػاؿ ا﵀
عزكجر ك جحدكا بها ك استيقنتها انحتهم ظلما ك علػوا ك قػاؿ ا﵀ عزكجػر ك
كانوا من قبر يتتحتحوف علي الذين كحركا فلما جاءهم ما عرفوا كحركا به فلعنة ا﵀
علي الاافرين فهذا تحتير كجهي الجحود ك الوجه الثالث من الاحر كحر النعم ك
ذلك قوله تعالي يحاي قوؿ سليماف هذا من فضر ربي ليبلوني ءاشار اـ اكحر ك
من شار فانما يشار لنحته ك من كحر فاف ربي غني كريم ك قػاؿ الف شػارتم
الزيدنام ك لئن كحرتم اف عذابي لشديد ك قاؿ فاذكركني اذكركم ك اشاركا
لي ك التاحركف ك الوجه الراب من الاحر كحر ترؾ ما امر ا﵀ عزكجػر بػه ك هػو
قوؿ ا﵀ عزكجر ك اذ اخذنا ميثاقام التتحاوف دماءكم ك التخرجوف انحتام
الي قوله ا فت منوف ببع

الاتاب ك تاحركف بػبع

فمػا جػزاء مػن يحعػر ذلػك

منام فاحرهم بترؾ ما امر ا﵀ عزكجر به ك نتبهم الي االيماف ك لميقبله منهم ك
لمينحعهم عندق فقاؿ فما جزاء من يحعر انية ك الوجه الخامس من الاحػر كحػر
البراءة ك ذلك قوؿ ا﵀ عزكجر يحاي قوؿ ابرهيم كحرنا بام الي قوله با﵀
كندق يعني تبرأنا منام ك قاؿ يذكر ابليس ك تبريه مػن اكليائػه مػن االنػس يػوـ
القيمة اني كحرت بما اشركتموني من قبر ك قػاؿ انمػا اتخػذتم مػن دكف ا﵀
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اكثانا مودة بينام في الحيوة الدنيا ثػم يػوـ القيمػة ياحػر بعضػام بػبع
بعضام بعضا يعني يتبػرأ بعضػام مػن بعػ

ك يلعػن

انتهػي الحػديث الشػريف ك الثلثػة

الوجوق االخيرة التاوف سػبب الاحػر المعػركؼ ك انمػا الاحػر الػذي يجػري عليػه
انااـ الاحار هو كحر الجحود بقتميه.
فتبين ك ظهر اف الشػك لػيس باحػر مػا لميػ د الػي الجحػود النػه نالػة قهريػة
للنحس ك هو فان

طالب يريد الوصوؿ الي الحق ك لو كصػر ك عػرؼ لقبػر ك هػو

ساخط علي نحته النها شاكة فما باله ياحر ك اما الجحود فهو نالة اختياريػة ال كجػه
لها لمن اليعلم نقيقة شيء ك ليس اال من جهة المشاقة ك العناد ك اما الشػاؾ فػل عنػاد
له ك انمػا هػو طالػب بانػث المتتػم مػا ركاق العياشػي عػن محمػد بػن متػلم عػن
اندهما

قاؿ في ابرهيم

اذا رأي كوكبا قاؿ انمػا كػاف طالبػا لربػه ك لميبلػع

كحرا ك من فار من الناس في مثر ذلك فانه بمنزلته ك اما قػوؿ ابيعبػدا﵀

مػن

قاؿ هذا اليوـ فهو مشرؾ ك لم يان من ابرهيم شرؾ ك انما كاف في طلب ربه ك هػو
من غيرق شرؾ الخبر فانما هو بعد ك وح االمر ك تماـ الحجة فمن قاؿ مثر ذلك فهو
مشرؾ ك اما عند عدـ الو وح ك في اثناء الطلب ك تردد النحس في المحتملت مػن
غيرجحود فل بأس سواء اليوـ ك ذلك اليوـ ك لار اند المتتم قولػه تعػالي لػئن
لم يهدني ربي الكونن من القوـ الضالين ك امػا قػوؿ علػي

الترتػابوا فتشػاوا

فتاحركا فمعناق الترتابوا في ديام الي الشػك ك التشػاوا فيػ ديام الػي الجحػود ك
الاحر ال اف الريب شك ك الشك كحر.

فصا ::في المعرفة ك قد ذكرنا انها لػة اذا انحردت تطلػق علػي العلػم ك اليقػين

ايضا ك اذا اجتمعت فهي تخت

بالوصوؿ الي عػين المعػركؼ ك لػذلك اليقابلهػا اال

االناار ك ليس هناؾ محر ظن ك شك كقوله تعالي فعرفهم ك هػم لػه مناػركف ك
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قوله يعرفوف نعمػة ا﵀ ثػم يناركنهػا ك قػد يطلػق عػدـ المعرفػة علػي االناػار
كقوله

من لم يعرؼ اماـ زمانه فقد مات ميتة جاهلية اي من انار اماـ زمانه ك اما

من لميعرؼ ك لميجحد ك هو في الطلب ليعرؼ ك يأتم به فليس موتته ميتة جاهلية ك
هي اذا اجتمعت م اخويها تخت

بما يدركه االنتاف بح ادق فلمعرفته ثلثة مقامات

االكؿ معرفته بالعالي فهي بالوصوؿ الي صػحته التػي كصػف نحتػه لػه بهػا ك الثػاني
معرفته بنحته فهي باالعراض عػن جميػ مػا هػو غيػر ذاتػه ك ادراكهػا بهػا ك الثالػث
معرفته بتاير الحقايق التي دكنها فيري كر مػا يػري باالناطػة ك الواصػر الػي مقػاـ
الح اد قلير قلير ك هو اقر من الم من م اف الم من اقر من الابريػت االنمػر النػه
مقاـ الوصاؿ ك االتصاؿ بصحة ذي الجلؿ ك قط مراتػب الخلػق بالاليػة ك هػو مقػاـ
الحقيقة التي سأؿ عنها كمير اميرالم منين
علي ناقته فقاؿ يا موالي ما الحقيقة فقاؿ

ك هو انه كاف ذات يوـ رديحػا لػه
ما لك ك الحقيقةيا كمير فقاؿ كمير

اكلتت صانب سرؾ فقاؿ بلي كلان يرش عليك ما يطح مني قاؿ اكمثلك يخيب
سائل قاؿ

الحقيقة كشف سبحات الجلؿ من غير اشارة قاؿ زدني بيانا قاؿ

محو الموهوـ ك صحو المعلوـ قاؿ زدني بيانا قاؿ
التر فقاؿ زدني بيانا قاؿ

هتك التتر ك غلبة (لػلبة خؿ)

جذب االندية لصحة التونيد فقاؿ زدني بيانا قاؿ

نور اشرؽ من صب االزؿ فيلوح علي هياكر التونيد اثارق قاؿ زدني بيانا فقاؿ
اطح التراج فقد طل الصب انتهي ك هذق الحقيقة هي ذلك الح اد الذي اشار اليه
الصادؽ

في قوله اذا تجلي ياء المعرفة في الح اد هاج ري المحبة ك هي نور

ا﵀ المشار اليه في قوؿ النبي
المثاؿ الذي اشار اليه اميرالم منين

اتقوا فراسة الم من فانه ينظر بنور ا﵀ ك هي
تجلي لها فاشرقت ك طالعها فتؤلألت فالقي

في هويتها مثاله فاظهر عنها افعاله فذلك المقاـ اذا صار في انتاف بالحعر فله اثار في
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جمي المراتب فليتحرؾ ك اليتان اال با﵀ ك في ا﵀ ك ﵀ ك اليري اال ا﵀ ك
اليمشي اال اليه ك اليعطي اال اياق ك اليدعو سواق ك اليالم غيرق ك اليتم من دكنه ك
يهيج في قلبه ري المحبة فتنتشر في جمي اعضائه ك جوارنه ك ظواهرق ك بواطنه
فيتتأنس في ظلؿ المحبوب ك يتتقر في ظله اليخرج منه الي غيرق ك ي ثرق علي ما
سواق ك يباشر ليل ك نهارا اكامرق ك يجتنب نواهيه ك يقوؿ يا نعيمي ك جنتي ك يا دنياي
ك اخرتي ك ياوف جمي لذاته في النظر الي كجه محبوبه ك تحارق فيه ك ذكر اسمه
بلتانه ك جريه في خدماته متوجها اليه في جمي ناالته قاؿ الصادؽ

العارؼ

شخصه م الخلق ك قلبه م ا﵀ لو سهي قلبه عن ا﵀ طرفة عين لمات شوقا اليه ك
العارؼ امين كداي ا﵀ ك كنز اسرارق ك معدف انوارق ك دلير رنمته علي خلقه ك
مطية علومه ك ميزاف فضله ك عدله قد غني عن الخلق ك المراد ك الدنيا فل مونس له
سوي ا﵀ ك ال نطق ك ال اشارة ك ال نحس اال با﵀ ﵀ من ا﵀ م ا﵀ فهو في رياض
قدسه متردد ك من لطائف فضله اليه متزكد ك المعرفة اصر فرعه االيماف ك في الاافي
بتندق عن جمير بن دراج عن ابيعبدا﵀

قاؿ لو يعلم الناس ما في فضر معرفة

ا﵀ عزكجر ما مدكا اعينهم الي ما مت ا﵀ به االعداء من زهرة الحيوة الدنيا ك نعيمها
ك كانت دنياهم اقر مما يط ـ ݘــونه بارجلهم ك لن عموا بمعرفة ا﵀ جركعز ك تلذذكا بها
تلذذ من لميزؿ في رك ات الجناف م اكلياء ا﵀ اف معرفة ا﵀ عزكجر انس من
كر كنشة ك صانب من كر كندة ك نور من كر ظلمة ك قوة من كر عف ك شحاء
من كر سقم ثم قاؿ

ك قد كاف قبلام قوـ يقتلوف ك يحرقوف ك ينشركف بالمناشير

ك تضيق عليهم االرض برنبها فمايردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من غير ترة
كت ركا من فعر ذلك بهم ك ال اذي بر مانقموا منهم اال اف ي منوا با﵀ العزيز الحميد
فاسألوا ربام درجاتهم ك اصبركا علي نوائب دهركم تدركوا سعيهم ك عن
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انما يعبد ا﵀ من يعرؼ ا﵀ فاما من اليعرؼ ا﵀

ابينمزة قاؿ قػاؿ لي ابوجعحر

فانما يعبدق هاذا لال قلت جعلت فداؾ فما معرفة ا﵀ قاؿ تصديق ا﵀ عزكجر ك
تصديق رسوله

ك مواالة علي ك االئتماـ به ك بائمة الهدي

ك البراءة الي ا﵀

من عدكهم هاذا يعرؼ ا﵀ عزكجر ك في نديث الخيط عن علي بن الحتين
المعرفة اثبات التونيد اكال ثم معرفة المعاني ثانيا ثم معرفة االبواب ثالثا ثم معرفة
االماـ رابعا ثم معرفة االركاف خامتا ثم معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا
ك في تحتيرالبرهاف عن يونس بن ظبياف قاؿ دخلت علي الصادؽ جعحر بن
محمد

الي اف قاؿ قػاؿ

اف اكلي االلباب الذين عملوا بالحارة نتي كرثوا

منه نب ا﵀ فاف نب ا﵀ اذا كرثته القلوب استضاء به ك اسرع اليه اللطف فاذا نزؿ
منزلة اللطف صار من اهر الحوايد فاذا صار من اهر الحوايد تالم بالحامة ك اذا
تالم بالحامة صار صانب فطنة فاذا نزؿ منزلة الحطنة عمر بها في القدرة فاذا
عمر بها في القدرة عمر بها في االطباؽ التبعة فاذا بلع هذق المنزلة صار يتقلب في
لطف ك نامة ك بياف فاذا بلع هذق المنزلة جعر شهوته ك محبته في خالقه فاذا فعر
ذلك نزؿ المنزلة الابري فعاين ربه في قلبه ك كرث الحامة بػير ما كرثته الحاماء
ك كرث العلم بػير ما كرثته العلماء ك كرث الصدؽ بػير ما كرثه الصديقوف اف
الحاماء كرثوا الحامة بالصمت ك اف العلماء كرثوا العلم بالطلب ك اف الصديقين
كرثوا الصدؽ بالخشوع ك طوؿ العبادة فمن اخذ بهذق التيرة اما اف يتحر ك اما
اف يرف ك اكثرهم الذي يتحر ك اليرف اذا لميرع نق ا﵀ ك لميعمر بما امرق به
فهذق صحة من لميعرؼ ا﵀ نق معرفته ك لميحبه نق محبته فلتػرنك صلتهم ك
صيامهم ك ركاياتهم ك علومهم فانهم نمر متتنحرة الخبر ك في المحاسن بتندق عن
عبداالعلي قاؿ قلت البيعبدا﵀

هر جعر في الناس اداة ينالوف بها المعرفة قاؿ
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ال قاؿ فهر كلحوا المعرفة قاؿ ال اف علي ا﵀ البياف اليالف ا﵀ العباد اال كسعها ك
اليالف ا﵀ نحتا اال ما اتيها ك عن عمر بن اذينة قاؿ سألت اباجعحر

عن قوؿ

ا﵀ ننحاء غير مشركين به ما الحنيحة قاؿ هي الحطرة التي فطر ا﵀ الناس عليها
فطر ا﵀ الخلق علي معرفته ك عن زرارة قاؿ سألت اباجعحر

عن قوؿ ا﵀

عزكجر فطرة ا﵀ التي فطر الناس عليها قاؿ فطرهم علي معرفة انه ربهم ك لوال
ذلك لميعلموا اذا سئلوا عن (من ظ) ربهم ك ال من رازقهم ك عنه قاؿ سألت
اباعبدا﵀

عن قوؿ ا﵀ عزكجر ك اذ اخذ ربك من بني ادـ من ظهورهم

ذريتهم ك اشهدهم علي انحتهم التت بربام قالوا بلي قاؿ ثبتت المعرفة ك نتوا
الموقف ك سيذكركنه يوماما ك لوال ذلك لميدر اند من خالقه ك ال من رازقه ك عن
نتن الصيقر قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ اليقبر ا﵀ عمل اال بمعرفة ك ال

معرفة اال بعمر ك من عمر دل ته المعرفة علي العمر ك من لميعمر فل معرفة له انما
االيماف بعضه من بع

ك عن عبداالعلي مولي بنيساـ عن ابيعبدا﵀

قاؿ

لميالف ا﵀ العباد المعرفة ك لميجعر لهم اليه سبيل ك في الاافي بتندق عن مقرف
قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ جاء ابنالاوا الي اميرالم منين صلوات ا﵀ عليه

فقاؿ يا اميرالم منين ك علي االعراؼ رجاؿ يعرفوف كل بتيماهم فقاؿ نحن علي
االعراؼ نحن نعرؼ انصارنا بتيماهم ك نحن االعراؼ الذين اليعرؼ ا﵀ عزكجر
اال بتبير معرفتنا ك نحن االعراؼ يعرفنا ا﵀ عزكجر يوـ القيمة علي الصراط
فليدخر الجنة اال من عرفنا ك عرفناق ك اليدخر النار اال من انارنا ك انارناق اف ا﵀
عزكجر لو شاء لعرؼ العباد نحته كلان جعلنا ابوابه ك صراطه ك سبيله ك الوجه الذي
ي تي منه فمن عدؿ عن كاليتنا اك فضر علينا غيرنا فانهم عن الصراط لناكبوف فل
سواء من اعتصم الناس به ك ال سواء نيث ذهب الناس الي عيوف كدرة يحرغ بعضها
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ك ذهب من ذهب الينا الي عيوف صافية تجري بامر ربها ال نحاد لها ك ال

في بع

انقطاع ك عن الحضر بن التان عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ اميرالم منين

اعرفوا

ا﵀ با﵀ ك الرسوؿ بالرسالة ك اكلي االمر باالمر بالمعركؼ ك العدؿ ك االنتاف
كعنهم

بنا عرؼ ا﵀ ك لوالنا ماعرؼ ا﵀ ك في الزيارة من عرفهم فقد عرؼ ا﵀ ك

من جهلهم فقد جهر ا﵀ ك في نديث النورانية اف معرفتي بالنورانية هي معرفة ا﵀
عزكجر ك معرفة ا﵀ عزكجر معرفتي ك لعلي نقلته بالمعني الي غير ذلك من االخبار
ك هي كثيرة لمن جاس خلؿ الديار.
فص ::اعلم انه ليس ك

هذا الاتاب علي بياف العلوـ ك الحام ك اال الرخينا

عناف القلم ليجوؿ شيئا في هذا الميداف كلان بناءق علي بياف نقايق الطريقة ك ما
لميتاحر ببيانه ساير كتبنا فلجر ذلك اليمانني البتط في بياف المعرفة ك لاني
اقوؿ ما يناسب ك

هذا الاتاب اف المعرفة في اللػة هي المعركؼ تقوؿ عرفت

زيدا يعني رأيته ك علمت انه هو هو ك تقوؿ اعرؼ زيدا اي اينما اجدق اعلم انه هو
هو ك هي د االناار فاذا رأيت زيدا ك لمتعلم به من هو قلت انارته فاف علمت انه
ابن من ك ابو من ك من هو قلت عرفته فمعرفة ا﵀ عزكجر يتحقق لك اذا عرفت ما
تجلي لك به فاينما رأيت تجليه عرفت انه هو فمن بلع هذا المبلع عرؼ ا﵀ المتر
انك لو لمتر زيدا لمتعرفه م عاينة ك الذي تراق تجليه ك لونه ك هيئته ك صحته فاذا
رأيت صحته ك رأيته في صحته ك علمت به تقوؿ عرفته فمن اليعرؼ صحة ا﵀ ك
لميعلم بها اليعرؼ ا﵀ ك اما الذات فالنبي

م غيرق في نقها سواء اليعرفها ك

اليصر اليها نبي فمن دكنه فمعرفة ا﵀ المالفبها معرفة صحته القائمة مقامه في
االداء اذ كاف التدركه االبصار ك التحويه خواطر االفاار ك التمثله غوام

الظنوف

في االسرار فمن عرؼ تلك الصحة معاينة عرؼ ا﵀ ك اال فقد جهر ا﵀ ك انما يذكر
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لحظا اليتمن ك اليػني من جوع فالحرؽ بين الحايم ك العارؼ اف الحايم يصحه انه
هاذا كهاذا كلان اذا شاهدق لميعرفه ك اما العارؼ فانه يعرفه علنية ك معاينة ك
لعله اليقدر علي اف يصحه كذلك الحايم الذي يصحه ك اليعرفه ك قد نققنا في ساير
كتبنا اف ا﵀ جعر محمدا

خليحته ك القائم مقامه في خلقه ك ظاهرق في عبادق ك

كجهه الذي يتوجه اليه االكلياء ك صحته التي كصف بها نحته ك مثله االعلي الذي
مثر به لنحته فهو كجه المعرفة فمن عرفه فقد عرؼ ا﵀ ك من جهله فقد جهر ا﵀ ك
انما يعرؼ محمدا

بذلك فانهم انحته ك من نورق

كذلك من عرؼ عليا ك اله

ك من طينته ك من ركنه هم محمد ك محمد هم ك هم ابواب محمد

التي الي تي

اال منها ك سبيله الذي اليوصر اليه اال به ك ظاهرق ك صحته ك تجليه ك ليس معرفة
محمد معرفة جثته ك انما المراد معرفة نقيقته ك نقيقته التعرؼ اال في اله فانهم
ظواهرق صلوات ا﵀ عليهم فمن عرفهم فقدعرؼ محمدا
فقدجهر محمدا

ك من جهلهم

ك بذلك ك بما يلزمه تواتر االخبار عن االئمة االطهار صلوات

ا﵀ عليهم ك قد مؤلنا بها كتبنا ك مؤلت االقطار ك قد قاؿ ا﵀ تعالي ذرية بعضها من
بع
محمدا

ك كذب من زعم انه يعرؼ محمدا

ك اليحبه ك كذب من زعم انه يحب

ك اليحب اله ك كذلك اليعرؼ اؿمحمد

اكليائهم اذ ليس المراد معرفة جثث اؿمحمد

نق معرفتهم من لميعرؼ

ك انما المراد معرفة نقايقهم ك

انوارهم ك هي التعرؼ اال بصحاتها ك صحاتها اشعتها ك اشعتها شيعتهم صلوات ا﵀
عليهم اجمعين ك ذلك اف نقايقهم فوؽ مشاعر العباد ك اليمان اف تصر اليها اال الي
ما ظهر منها في رتبتهم فبذلك صارت المعرفة الحقيقية معرفة ا﵀ في محمد
معرفة محمد في اله صلوات ا﵀ عليهم ك معرفة اؿمحمد

ك

في شيعتهم ك اكليائهم

ك في جمي هذق المراتب ليس المراد معرفة الجثث ك انها التتوقف علي معرفة
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غيرها ك بذلك مؤلنا ساير كتبنا ك الجر ذلك مر في نديث جابر اف المعرفة هي
المعارؼ التب ك اال فل معرفة ك اف المعرفة معرفة ا﵀ ك معرفة رسوله ك معرفة اله
صلوات ا﵀ عليهم ك البراءة من عدكهم ك ركي اف اركاف االسم االعظم اربعة ال اله
اال ا﵀ محمد رسوؿا﵀ ك نحن ك شيعتنا ك ليس هيهنا مو

التحصير فمن عرؼ

مواق الصحة بلع قرار المعرفة ك مواق الصحة هي مظاهر اظهر ا﵀ صحاته فيها ك
تجلي بها ك اري نحته خلقه فيها ك الجر ذلك قاؿ اميرالم منين

لماعبد ربا

لمارق فرؤية ا﵀ رؤية مظاهرق ك مواق صحاته اذ هي منظرق ك مراق ك اعلم اف ا﵀
جركعز اند ليس شيء غيرق كذلك كاف ك كذلك ياوف ك هو اكلي بخلقه منهم ك
اكجد منهم في امانة كجودهم ك اقرب اليهم منهم كلان الخلق يحجبهم االعماؿ ك
انماؿ ك انياتهم عنه فمن رؽ نجاب انيته نتي شف يحاي ما كراءق ك من غلظ
نجاب انيته يشتػر به ك يػحر عنه ك اليشف عما كراءق ك علمة الرقة ظهور صحات
العالي ك افعاله ك انوارق منه فالخلق في ذلك مختلحوف فمنهم من يحاي شيئا ك منهم
من يحاي شيئين كهاذا ك انما الاماؿ كر الاماؿ لمن يحاي جمي ما كراءق ك هو
من لم يدع لنحته انية ك فني عبوديته في ربوبيته فاخحي نحته ك اظهر ربه ك فقد
نحته ك كجد ربه فذلك هو خليحة ا﵀ في االر ين ك القائم مقامه في االداء في
العالمين الذي من اراد ا﵀ بدأ به ك من كندق قبر عنه ك من قصدق توجه اليه ك هو
منظرق ك مراق ك دليله ك جهته ك ظهورق ك ايته ك كجهه ك سبيله ك بابه ك مناله ك متماق ك
اسمه ك ما يعبر عنه به منه ك ما يدرؾ اك يعقر منه ك ما يراد منه ليس للخلق شيء سواق
ك ال ملجأ دكنه ك كذلك المجلي الثاني عند المجلي االكؿ ك المجلي الثالث عند
الثاني فليس عند اهر كر رتبة من العالي اال مجلق الذي فيه فيركنه فيه ك يركمونه
منه قاؿ ا﵀ سبحانه ليس البر اف تولوا كجوهام قبر المشرؽ ك المػرب كلان
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البر من اتقي ك أتوا البيوت من ابوابها فمن زعم انه له سبير الي العالي من غير هذا
الباب فقد ر ك غوي ك كذب ك افتري ك من يقر منهم اني اله من دكنه فذلك
نجزيه جهنم ك ليس كر ما طلب كجد ك ا﵀ خليحتي عليك فذلك هو المعرفة التي
من تقدـ عليها مرؽ ك من تخلف عنها زهق ك من لزمها لحق ك من عرفها سبق ك ذلك
منتهي المعرفة التي اراد ا﵀ من خلقه ك بها نزؿ الاتاب ك جرت التنة ك اعلم انك
كلما تتعي ك تجهد التتجاكز رتبتك ك ندؾ كيحما كنت ك اينما كنت ك الذي هو
اكلي بربك اعلي منك رتبة ك درجة ك كر في

يصر اليك من ربك يصر اليه اكال

ثم يصر اليك من فا له ك قشورق علي نتب رتبتك ك ليس معني ذلك اف ياوف
اكلي بربك من نيث ك لعلك تاوف اكلي من نيث اخر كاللذين ياوف اندهما
اعرؼ بالحقه ك انخر اعرؼ بالنجوـ ك ياوف اندهما انذؽ في الطب ك ياوف
صانبه انام في الحلتحة فليس اند هذين كاسطة علي االطلؽ نعم كر كاند
باب يدخر منه انخر فار كاند من نيث كماله باب ينبػي نين طلب ذلك
الشي ء الرجوع اليه بر المراد اف الواسطة بينك ك بين ربك هو الذي هو اكلي بربك
منك من كر جهة ك انت تحتاج اليه من كر جهة فهو خليحة ربك عليك ك القائم
مقامه بين ظهرانيام فليذهبن بام المذاهب ك التتخذكا عباد ا﵀ اربابا ك التلج ݘــوا
الي كر قائم ك التأككا الي كر ركن ك التتخذكا من دكف ا﵀ ك دكف رسوله ك
اكليائه

كاليج فاف كجدت من ياوف اكلي بربك من كر جهة فهو من مراتب

المعرفة ك شركط التونيد ك اال فهو من انيات الجزئية التي اراؾ ا﵀ في انفاؽ ك
االنحس فاطلبها فيه من ذلك الحيث كما يطلبه فيك من نيث اخر نتي اف الحجر له
صلبة ليس لػيرق ك يلجأ اليه عند الحاجة ك المدار علي الحعلية،
ك ال لعداق التم لػيس بحيػة

ك ما ليس فيه خػرزة لمحبػه
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ك اليجوز بياف هذق المطالب باك

من ذلك ك اف كنت اك حت لمػن كػاف لػه عػين ك

ا﵀ يهدي التبير بالجملة العارؼ من يعرؼ ربه نيث يراق ك اال فليس بعارؼ ك المػراد
برؤية الرب رؤية مواق صحاته ك مجاليه ال غير فافهم اف كنت تحهم ك اال فاسلم تتلم.

فصا ::اعلم اف جمي ما في هذا العالم جتم مػن العػرش الػي الحػرش ال مزيػة

لواند مما بينهما علي انخر ك ليس شيء منها اقرب الي الجتم المطلق ك ال اناػي
له من انخر ك ال فخر لواند علي انخر ك منها العناصر االربعة النار ك الهواء ك المػاء
ك التراب ك كر كاند منها جتم اال اف النار جتم نار يابس ك قد تجلي الجتػم فيهػا
بصحة لميتجر بها في اخوتها فلها من نيث الحرارة ك اليبوسة مزية لػيس الخوتهػا ك
تلك المزيػة هػي مصػداؽ النػار ك المتػمي بػه ك كػذلك تجلػي الجتػم فػي الهػواء
بػػالحرارة ك الرطوبػػة ك خصػػه بػػه ك لػػه هػػذق المزيػػة ك هػػي مصػػداؽ الهػػواء كهاػػذا
اخواهما فهي من نيث الجتمية ال مزية لواند منها علي انخر ك انما يقػاس بعضػها
ببع

من نيث الحعليات التي ظهػرت بهػا فػاذا قتػنا الناريػة ك الهوائيػة ك المائيػة ك

الترابية فالنارية اشرؼ من الار ك هي سيدهم ك ملذهم ك ملجأهم ك مبدأهم يجػب
اف يرجعوا اليها نين دعواتهم ك نوايجهم ك اليتجاكزها ترقي مترؽ منهػا ثػم هاػذا
الهواء بالنتبة الي ما دكنه ك الماء بالنتبة الي التراب فالنار نوعػا اعلػي ك اقػرب مػن
ال مبدء ثم الهواء ثم الماء ثم التراب ك جمي ما ينزؿ من التماء يصر الي النار ثم الي
الهواء ثم الي الماء ثم الي التراب ك كر عاؿ منها بالنتػبة الػي الػداني قبلػة ك كجهػة
نػاؿ توجهػه الػي التػماء ك بػاب التػماء اليػه فػي االفا ػة ك بابػه الػي التػماء فػي
االستحا ة ك االعالي قري ظاهرة للتير الي القري المباركة التماكية ك مػا لميقطػ
التراب قرية الماء ثم قرية الهواء ثم قرية النار لميقدر اف يصر اك يتصر الػي التػماء
ك البد في الوجود من التدرجات الحامية صعودا كما خلق عليه نزكال.
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ثم اذا ركبت هذق العناصر تركيبا ك صنعت منها النباتات كػاف كػر نبػت مركبػا
من العناصر ك ال مزية ك ال فخر لواند من هذا الحيث علي انخر ك قد ظهر في الاػر
النحس النباتية التي هي مػن صػوافي العناصػر ك لطايحهػا فجميعهػا نػاـ جػاذب دافػ
ها م ماسك مرب يزيد ك ينق

بدكف تحاكت نعم كر ما كاف منها اعدؿ ك اصحي ك

انعم كاف افضر كهاذا االمثر فاالمثر فحضر نبات علي نبات بحعلية خاصة لػه دكف
غيرق ك تلك الحضيلة هي مصداؽ اسمه ك متماق فله الشرؼ االشرؼ ك لػيس لنبػات
دكنه اف يتابر عليه اك يتوي نحته به الني ايضا من العناصر كما انت منهػا ك ال فخػر
لك علي اذ له من اللطافة ك االعتداؿ ما ليس في غيرق ك تلػك الحعليػة هػي هػو ك هػي
مصداؽ اسمه فله الشرؼ الذي ليس لػيرق فعلي النباتات الػدنيا اف يتقربػوا بالنبػات
االعلي الي التماكات العلي ك يبتػوا به اليها الوسيلة ك يتخذكق سبيل ك قبلة ك كجهػة
ك بابا ك جنابا ك دليل ك نجابا ك اعدلها ك اصػحاها مػا هػو اقػرب الػي الحيوانيػة فلعلػه
النخر ك بورايا اك اشجار جزيرة كاؽكاؽ ك امثالهػا فالمػا ينػزؿ مػن سػماء الحيػوة
يطل عليها تلك االشجار قبر ساير النباتات ك تنتح منها قبر ساير النباتات بػر تنتحػ
منها بما الينتح به ساير النباتات لخحائػه عليهػا ك كونػه فػوؽ مشػاعرها فتاخػذ تلػك
االشجار صحايا الحيوض النازلة ك ترسر البواقي الي ساير النباتات الػاسقة المنحرفة
فتنتح بقشور ما انتحعت به تلك االشجار ك بعدها فتلػك االشػجار تحاػي مػن سػماء
الحيوة ما اليحايه ساير النباتات ك تحهم منهػا مػا التحهمػه ك اليماػن اف تصػر سػاير
النباتات الي سماء الحيوة اال اف تمر علي تلك االشجار ك تبلع درجتها ك لػيس لنبػات
كثيف افيتابر عليها باني نبات مثلام في ما فيام ك اف كاف فيام لطافة ليتػت فػي
فحي كثافة ليتت فيام النهم يقولوف اف نحن اال نبات مثلام كلان ا﵀ يمن علي مػا
يشاء من عبادق فمن علينا باف جعلنا صافية معتدلة ناكية للحيػوة التػماكية ك انػا ك اف
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كنا لطائف في كنهنا النحقد ما تجدكنه فػي ادنػي درجاتنػا فانػا نزلنػا الػيام ايضػا ك
اخذنا لصافي طويتنا لباسا غاسقا من جنتام فقمنا به في صحوفام فلنا مزيػة ليتػت
فيام ك قدرة ك عين ك سم ك بصر ك يد ليتت لام ك لنا سلطاف عليام فبذلك يجػب
عليام افتتبعونا ك تقركف بحضلنا.
ثم لما صحا النبػات ك اعتػدؿ مزاجػه ك لطػف طباعػه ك شػف عناصػرق اشػتعر
بشعاع الحلك ك صار نيوانا علي نتب ركنه الحلاي ك ركنه النباتي العنصػري مػادة
ك صورة ك جمي الحيوانات مشترؾ في هذين الركنين ليس لواند منهما فخػر علػي
انخر ك كلها متحركة مريدة نتاسة فمن هذا الحيث ليس لواند منها فخػر ك مزيػة
علي انخر نعم كر نيواف فيه فعلية زائدة له فخر علي الذي لػيس فيػه تلػك المزيػة
بالحعر ك تلػك الحعليػات هػي عرصػة التشػري ك الحتػن ك القػب ك العلػو ك الػدنو ك
الاماؿ ك النقصاف ك التعادة ك الشقاكة ك جمي اال داد من عرصة التشري فما كػاف
من الحيواف فيه لطافة موجودة ك صػحاء بالحعػر ك قػدرة ك ذكػاء نػواس ك اعتػداؿ ك
تعلم بشباهته االنتاف فله الحضر ك المزية ك الشرؼ علي غيرق االتري اف الديػداف ك
الخنافس ك اف كانت تشارؾ الدكاب في مح

الحيوة ك النما كلان للػدكاب فضػر

اعتداؿ ك ذكاء نواس ك قوة ك قدرة ليتت فيهػا البتػة ك بػذلك الحضػر مقدمػة رتبػة
عليها ك تحوز من امداد االفلؾ ما التحوزق الديداف فاذا نزؿ من االفػلؾ مػدد يصػر
الي الدكاب اكؿ ك المراد باالكؿ االكؿ الرتبي ال الزمػاني ك امثػر لػك لهػذق االكليػة
مثل اذا كاف مااف الهواء النار ك كاف علػي االرض شػجرتاف رطبػة ك يابتػة فتشػتعر
اليابتػػة بتلػػك النػػار ك تحػػس بهػػا ك تنحعػػر ك التحػػس بهػػا الشػػجرة الخضػػرة ابػػدا اال
اف تنصبع النار في اليابتة ك تػلظ نتي توافق نس الخضػرة فتػدركها فػي اليابتػة ك
باليابتة ك من اليابتة م قرب النار منهما معا ك اتصالها بهما ك كذلك االمر في جمي
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العوالم فما ينزؿ من مدد من التماء اليحس به الخنػافس بػر يدركػه الػدكاب ك مػا
يشاكلها ثم بعد تػلظه فيها تدركه الخنافس ك هذا معني توسط الحيوانات المعتدلػة
بين غير المعتدلة ك المبػدأ ك كصػوؿ االمػداد الػي المعتدلػة قبػر كصػولها الػي غيػر
المعتدلة ك عدـ امااف كصوؿ غير المعتدلة الي المبدأ اال بواسطة المعتدلة فاف نيز
المعتدلة اعلػي ك ناايتػه لحعليػات المبػدأ اكثػر ك ذلػك اف جميػ الشػهادة فعليػات
الػيب ك تمثلته ك بع

الحعليات اقدر ك اقوي ك اكمػر ك الطػف ك اعلػي ك اغنػي ك

اصحي ك اكفق بالمبدأ ك انتب لظهور كندانيته ك بعضها دكف ذلك ك مػا هػو كػذلك
فهو باب افا ة عر ية برانية علي الذي هو دكف ذلك كما اف التراج باب االفا ػة
البرانية ك اف كاف النار في جمي الحضاء مثل فالدكاب باب محتوح بين المبػدأ ك بػين
الديداف منه يخرج ما ينزؿ من العالي ك اليه يصعد ما يصعد الي العالي ك قلنػا انػه منػه
يخرج النه يتنبه قبر اف يتنبه غيرق فاأنه يحوزق ثم يصر القشور ك هي ما يخرج منػه
الي غيرق ك قلنا انه اليه يصعد فاف مشاعر الدكف اليتجاكزق ك اليدرؾ ما سواق ك لػيس
عندق من ذكر العالي اال ما ذكر في ذلك الباب ك سم مػن ذلػك الجنػاب االتػري اف
الشجرة الرطبة لمتتنبه بالنار الخحية ك لمتطل عليها كلان يتنبه بها الشجرة اليابتة ك
تشتعر بها فلما كثحت النار اللطيحة الخحية في بطن الشجرة اليابتة ادركتهػا نػواس
االشجار الرطبة ك استنارت بها بعػد فالشػجرة المشػتعلة بػاب كاسػط بػين االشػجار
الرطبة ك النار الخحية فالما ينزؿ من النار الي االشػجار الرطبػة مػن ػياء فمػن هػذا
الباب ك كلما يدرؾ االشجار الرطبة من النار فحي ذلك البػاب فهػو خليحػة النػار بػين
االشجار ك كجهتػه ك مػلذ االشػجار ك قبلػتهم اليػه يرفعػوف الحاجػات ك يشخصػوف
االبصػػار ك يمػػدكف االعنػػاؽ ك يبتػػطوف االيػػدي ك يوجهػػوف الػػدعوات فهػػو القريػػة
الظاهرة بينهم ك بين القرية المباركة ك التحير بينه ك بينهم ك النبػيء عنػه لهػم ينبػئهم
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عػػن القريػػة المباركػػة ك يعػػرض نػػوائجهم عليػػه بالجملػػة البػػد ك اف ياػػوف بػػين
الحيوانات الضعيحة ك بين االنتاف كاسطة هو اناػي لصػحات االنتػاف ك اعلػم بػه ك
اكلي يصر اليه الحيوض اكؿ ثم يصر منه الي الضعاؼ كما شرننا ك بينا.
ك كذلك البد ك اف ياوف بين الم منين ك بين االنبياء كسايط هم اشبه باالنبياء
ك اناي لصحاتهم ك اعمر بتنتهم ك سيرتهم ك اعلم باسرارهم ك نقيقتهم كمػا ركي
عن الر ا
النبي

منزلة الحقيه في هذا الوقت كمنزلة االنبياء فػي بنياسػرائير ك عػن
فضر العالم علي العابد كحضلي علي ادناكم فهم ياونوف كسػائط نػزكؿ

االمداد ك صعود نوايج االستعداد من اهر الوداد ك علػي ذلػك مػدار العػالم مػن ادـ
الي خاتم ك اف كانوا مشتركين م الجمادات في البدف الجمػادي ك مػ النباتػات فػي
البدف النباتي ك م الحيوانات فػي البػدف الحيػواني ك مػ سػاير االناسػي فػي البػدف
االنتاني ك ليس الند اف يتاجلهم في البدف االنتػاني ك يقػوؿ اي فخػر لاػم علينػا
تأكلوف ممػا نأ كػر منػه ك تشػربوف ممػا نشػرب منػه ك تناحػوف االزكاج ك تلبتػوف
اللباس ك تركبوف المراكيب ك تمشوف في االسواؽ مثلنا فاف لهم فعلية فوؽ ما فيهم ك
انما الشػرؼ كػر الشػرؼ لتلػك الحعليػة ك بهػا فضػلوا علػي مػن دكنهػم االتػري اف
الشمس ال فضر لها علي التجير من نيث كونها جوهرا ذا ابعاد كلان الحضر فػي
فعلية النور ك الحػرارة ك اللمعػاف ك اللطافػة التػي لهػا دكف التػجير ك بػذلك سػادت
الشمس علي التجير ك يجب اف يخض لها ك يتبعهػا ك ياتتػب منهػا فاػذلك افػراد
البشر كلهم ذك نحس ناطقة ال فضر الند منهم علي انخر من هذا الحيػث ك امػا مػن
فضله ا﵀ بالتقوي ك رفعػه بػالعلم ك زينػه بػالحلم ك منحػه ماػارـ االخػلؽ ك شػرفه
بالحام فذلك الذي ظهر بحعلية يحقدها مػن هػو دكنهػم ك اف النػار الػيبيػة المحيطػة
بالار التي عمي عنها اعين الناقصين ك لميطلعوا عليها قد اشتعلت في كجودق فا اء
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بنورها ك اشراقها فصار يئا مشرقا منبئا عػن النػار الػيبيػة مخبػرا بػذاتها ك صػحاتها ك
افعالها فار من راـ االطلع علي تلك النار الػيبية يجػب اف يراجػ هػذا المشػتعر ك
يتتبين منه ك يتتطل منه ك اال فهو محركـ عن درؾ النار الػيبية ك اليطلػ عليهػا ك اف
سماها يوماما فليس اال مح

لحظ اليحهم معناها بر نار الجدراف ليتت اال الشػعلة ك

انهم لعميانوف عن رؤية النار الػيبية محجوبػوف عػن دركهػا ممنوعػوف عػن ارادتهػا
فنارهم الشعلة المشتعلة بنور النار الػيبيػة ك اليخبػركف اال عنػه ك اليطلبػوف اال ايػاق ك
ليس ذلك بشرؾ بالنار فاف النار الػيبية هي اكلي بالشعلة من الشعلة ك اكجد منها فػي
ماانها ك اقرب اليها منها ك الشعلة هي مرأي النار ك ظهورها ك هي تري اذا رأي منهػا
الشعلة فليس ذلك اخذ شعلة دكف النار ك ال اخذ شعلة م النار بر هػو اخػذ النػار فػي
ظهورها ك صحاتها ك كماالتها قاؿ ابوعبػدا﵀

من عبد ا﵀ بالتوهم فقد كحر ك من

عبد االسم دكف المعني فقد كحر ك من عبد االسم ك المعني فقػد اشػرؾ ك مػن عبػد
المعني بايقاع االسماء عليه بصحاته التي كصف بها نحته فعقد عليه قلبه ك نطق بػه
لتانه في سر امرق ك علنيته فاكلئك اصحاب اميرالم منين نقا انتهي ،كالظاهر اف
المراد من عبػادة ا﵀ بػالتوهم اف يعبػدق مػن غيػر اف يتوسػر باسػمائه ك صػحاته التػي
كصف بها نحته فمن لميتوسر بالشعلة فقد توهم النار توهمػا ك لميرهػا بظهورهػا ك
اليصر الي شيء فقد كحر النار ك سػترها باناػارق الظهػور ك مػن توجػه الػي الشػعلة
غافل عن النار فقد كحر النار ك سترها ك من توجه الي النار ك الشعلة معا فقد اشرؾ بها
عبدها ك ظهورها ك من توجه الي النار في الشػعلة ك بالشػعلة فقػد فػاز برؤيػة النػار ك
اكلئك اصحاب الشعلة التي هي ظهور النار نقا فهم اصحاب النار نقا.
فاالناسي فػي رتبػتهم لهػم مراتػب فمػن كػاف مػنهم ذا فعليػات كاملػة ك هػي
الصحات العقلنية الركنانية التي عبر عنها الشرع فهو عقر ظػاهر مقػدـ علػي سػاير
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المراتب ك هو الواسػطة بػين الناقصػين االبعػدين ك بػين اكائػر جػواهر العلػر ك هػو
المحضر بصحاته علي الحاقدين لها ك من لميان فيه الصحات الركنانية بالحعر فليس
بشيء اذ كر شيء فيه معني كر شيء ك ال فخر ك ما لميتلطف القابلية لمتحػك عمػا
كرائها علي ما هو عليه فاذا تلطحت عل نيزها ك صعدت فيه ك ارتحعػت عػن البػواقي
الخوالف فتوسطت بينهم ك بين العلة فصارت بابا ينزؿ منػه جميػ فيػوض العػالي ك
امدادق اذ هو يطل عليها قبر الار ك يحوزها قبر الار ك يصػطحي منهػا مػا يناسػبها ك
ينزؿ الػلئظ الي الػلئظ لينالوا منهػا نظهػم ك لػتعلم اف الػلئػظ فيهػا تػتػلظ ك بهػا
تتاثف ك اال فمن العالي الينزؿ لطيف ك كثيف نتػي يتػتنقيها ك يصػطحي اللطيػف
لنحته ك يرسر الاثيف الي الباقين ك انمػا مثلهػا بيػنهم كمثػر الػركح البخػاري بػين
االعضاء نيث لطف ك رؽ نتي صار صحات الركح الملاوتي فيػه بالحعػر ك بػذلك
عل نيزق ك توسط بين الركح الملاػوتي ك بػين سػاير االعضػاء ك صػار نيػا بالحعػر
مشتعل بنار الركح الملاوتي متصحا بصحاته فبذلك تحضر علي من سواق ك صػار كعبػة
االعضاء ك كجهتهم ك امامهم ك مرجعهم اليه ايابهم ك عليه نتابهم ك امػرهم ك نهػيهم ك
هو معركفهم اليعرفوف سواق ك لميالحهم الركح الملاػوتي علػي لتػاف ذلػك الػركح
البخاري بػيرق ك ال معرفة له عندهم بػيرق بالجملة اي عضػو مػن االعضػاء تابػر علػي
الركح البخاري اك اعرض عنه اك ناؿ بينه ك بينه سػدة مػات ك انػتن ك يقطػ مػن سػاير
الجتد لئليحتد الباقي ك دلير كجود هذا البخار في البدف كجػود الاثػائف ك نيوتهػا
م عدـ استعدادها للتلقي عن الركح الملاوتي فلبد ك اف ياوف من هػو قابػر للتلقػي
من الركح الملاوتي ك االشتعاؿ بنارق هذا ك اك

دلير علي ذلك اف نيوة االعضاء ك

نورهػا برانيػة اشػػراقية مػن الخػارج ك الػػركح ملاػوتي فلبػد مػػن كاسػطة متتشػػرقة
بالجوانية مشرقة بالبرانية ك ذلك سر سار في كر غيب ك شهادة اكلمياف دليل علػي
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كجود المراة المقابلة للشمس خارجا وء المخزف غيرالمقابر للشمس ك ال شػك اف
االعضاء غير قابلة للتلقي من الركح الملاوتية فلبػد ك اف ياػوف بينهػا ك بينػه كاسػطة
قابلة متتشرقة فالدلير علي كجود اكابر الم منين كجود االصػاغر ك كصػوؿ االمػداد
اليهم م عدـ استعدادهم للتلقي عن االنبياء م بعد النتبة فافهم ك تدبر.
فصا ::ربما يتوهم بع

الناقصين غير المتدربين في الحامة انه اي ناجة الػي

الوسائط بين الجهاؿ ك بين النبػي
يتتحي

ك نحػن نػري انػه كػاف يأتيػه الجاهػر ك يتػأله ك

منه كما يأتيه العالم ك لميان يتوقف استحا ة الجاهر علي االخذ عن العػالم

ك اخذق عن النبي ك كذلك كاف الناس يأخذكف عن االئمة

عػالمهم ك جػاهلهم بػل

فرؽ فاي ناجة الي الوسائط فاقىل اف هذا العالم عالم االعراض ك لػيس شػيء
منه علي االصر الواق االتري انه ربما كاف علي

في بع

الػزكات ك منافق قاعػد

في جنب النبي

فل عبرة بهذا القرب ك ذلك البعد فليقػاؿ اف المنػافق اقػرب الػي

النبي من علي

اك سػلماف اك

ك كذلك ربما يرسر النبػي

يهوديػا الػي علػي

غيرق بامر اك نهي ك اليمان اف يقاؿ اف اليهودي هػو كاسػطة الحػي

بػين النبػي

ك

بين علي

ك م من قبي المنظر نتن الري ك كافر نتن المنظر طيب الري االتػري

اف النبي

تولد من امنة ك عبدا﵀ ك ليتا مقدمين عليه ك سببي كجودق ك كلد نوح في

الظاهر كلدق ك ليس بولدق في الواقػ كهاػذا فػل عبػرة بػامور هػذا العػالم فػي اجػراء
االنااـ االصلية ك في نظر الحاماء ك اما في نظر الحاماء فلو كاف طابوقة علػي رأس
جبر ك مراة في قعر بئر فالمراة اقرب الي الشمس لحاايتهػا اياهػا مػن الطابوقػة لعػدـ
ناايتهػػا فػػل عبػػرة بقػػرب المتػػافة العر ػػية ك بعػػدها ك كػػذلك االسػػتحادات ك
االستحا ات الظاهرية ك استماع كلـ النبي

المتتم النبػي

يقػوؿ انػا مدينػة

العلم ك علي بابها من اراد المدينة فلياتها مػن بابهػا مػ اف المنػافق كػاف يػدخر علػي
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في الظاهر من غير باب علػي

النبي

فالتػماع مػن النبػي

مػن غيػر كاسػطة

الوصي صوت يطرؽ اذنه من فم نبػي ظػاهر فػي اللبػاس العر ػي الػدنياكي ك امػا اذا
في كونه اكؿ المخلوقات ك رأيت سػاير الخلػق فػي درجػات

النظت مقاـ النبي
بعدهم لعرفت اف عليا
الواسطة بين النبي
يحس بها النبي

هو المتأخر عن النبي

ك المتقدـ علي ساير الرعيػة فهػو

ك بين ساير الرعية ك اللطػائف االلهيػة التػي تنػزؿ مػن عنػد ا﵀
ك اللطائف النازلة مػن النبػي

يحػس بهػا الوصػي دكف غيػرق ك

اليتنبه بها سواق ابدا اال ما انصبع بصبػه ك اتض بو ونه ك ايضػانه فعتػي اف يدركػه
ساير الرعية كما مثلنا انحا بالشجرتين ك لمػا نػزال فػي دار االعػراض فػي عػرض سػاير
الرعية سم النبي المنافق كما سمعه الموافق ك كلهما بػالعرض ك ال عبػرة بػه البتػة ك
ليس منافقوا عصر النبي

باقرب اليه من ساير االئمة

ك ال اكلي به منهم ك ال كسائط في

ك ال اسبق استحا ػة مػنهم

بينه ك بينهم ك انػك لػو ك ػعت اصػبعك مػن يػدؾ

اليمني علي ثػديك اليتػري لاػاف اصػبعك بػالعرض اقػرب الػي قلبػك مػن زنػدؾ ك
ساعدؾ كلان الحيوة تصر الي صدرؾ ثم الي كاهلك ثم الي كتحك ثػم الػي سػاعدؾ
ثم الي مرفقك ثم الي زندؾ ثم الي رسػك ثم الي كحك ثم الي اصبعك فافهم المثر.
فل عبرة باستماع الناس من النبي ك االماـ ك ممر الحي
ك الو

علي الترتيب الاػوني

االلهي فيصر من النبي الي االماـ ثم الي اكلي العزـ ثم الي الرسػر ثػم الػي

االنبياء ثم الي االكصياء ثم الي النقباء ثم الي النجباء ثم الي العلماء ثم الػي الصػلحاء
ثم الي ساير الرعية البتة ك لار درجات مما عملوا
علي بع

تلك الرسر فضلنا بعضػهم

هر يتتوي الذين يعلموف ك الذين اليعلمػوف

اـ نجعػر المتقػين

كالحجار افمن كاف م منا كمن كاف فاسقا اليتتوكف الي غير ذلك من انيات ك
ال شك اف الصالحات توجب القرب من ا﵀ ك ال شك انه ليس القرب بقػرب ماػاني
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الف ا﵀ سبحانه ليس في مااف فالمراد بالقرب تلطيف الطينة ك تصحية التريرة فػاذا
لطحت الطينة ك صحت التريرة تنبه بما اليتنبه به كثيف الطينة ك كدر التريرة فينتح
بامداد الينتح بها من دكنه ك اليطل عليها سواق ك اما الذي دكنػه ك ابعػد فلػه القشػور
الػلظ الادرة التي يمانه دركها ك يحيط بها مشاعرق ك تلػك االمػداد انمػا تاثحػت
من مجاريها ال من مصدرها التي صدر منها لطيحها ك مجاريها هي الخلق الذي جػرت
عليه ك فيه فجمي ما فيها من الادكرة فانما هو من المجاري كما تادر النػار ك تػلػظ
من الدهن ك في الدهن نتي ظهرت للبصار ك اما من نيث نحتها فل كػدكرة لهػا ك
التدركها االبصار فاػذلك االمػداد النازلػة مػن العػالي لطيحػة صػدكرا فتنصػبع فػي
الوسائط نتي تناسب االداني فتصر الػي االدانػي منصػبػة فػي االكسػاط مشػركنة
كما اذا صنف عالم ماهر كتابا غامضا ك شرنه من هو دكنه نتي افهمه االدنػين ك تبػين
الحق لذي عينين ك ا﵀ خليحتي عليك هػ.

فص ::اف الوسائط بين عحاء الشيعة المعركفين من جاهر ك عالم ك نايم ك

بين اؿمحمد

صنحاف صنف منهم يتموف بالنجباء ك صنف منهم يتموف بالنقباء

علي اصطلح اؿمحمد

ك ذلك اف عحاء الشيعة لهم مقاماف فمنهم من هو

كاقف موقف االجتاـ ك هم كالعواـ يعلموف ظاهرا من الحيوة الدنيا ك هم عن
انخرة هم غافلوف ك منهم كاقف موقف االظلة فهم اصحاب الحقه ك العلوـ ك الحام
الظاهرة علي ما في ايدي الناس ك اصحاب الشريعة ك الطريقة ك الحقيقة علي
المعركؼ بين الناس فه الء هم عحاء الشيعة لعدـ فعلية محادات علومهم فيهم
فهم اصحاب علم بل عمر ك قوؿ بل فعر ك اف بلػوا من العبادة اقصي الػاية ك م
ذلك يخبطوف في العلم من غير بصيرة خبط عشواء ك يمشوف فيه مشي العمياف بعصا
االستدالؿ ك سحب اهر الت اؿ ك ما يخط ـ ݘ ـوف اكثر مما يصيبوف ك لميصر شيء مما
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يقولوف فيهم بالحعر ك لميصر منشأ اثر فيهم فهم من الضعحاء المتاكين الحقراء
العميانين فالذين هم فوؽ ه الء بدرجة هم النجباء الذين قد صار فيهم النحس
الناطقة بالحعر ك صارت منشأ اثر ك علم ة ك هي الذكر ك الحار ك العلم ك الحلم ك
النباهة ك ظهر منه خاصيتاق ك هما النزاهة ك الحامة فه الء هم اصحاب العلم ك
العمر ليس علمهم علم استدالؿ ك ال علم تعلم بر علم مشاهدة ك عياف يركف جمي
ما يتالموف فيه ك يناشف لهم نقايق االشياء ك يطلعوف علي نقطة العلم ك يجركنها
نيث يشاءكف ك علمهم هذا هو نور يقذفه ا﵀ في قلب من يحب فينشرح فيشاهد
الػيب ك ينحت فيحتمر البلء فبين علمهم ك علم العلماء دكنهم فرؽ ما بين البصير ك
االعمي ك مايتتوي االعمي ك البصير ك ال الظلمات ك ال النور ك ال الظر ك ال الحركر
ك مايتتوي االنياء ك ال االموات اف ا﵀ يتم من يشاء ك ما انت بمتم من في
القبور اف انت اال نذير ك ليس عملهم كعمر اصحاب الجهد ك التالف ك الريا ة ك
انما عملهم من طباعهم يلتذكف به كما يلتذ اهر االجتاـ بطعامهم ك شرابهم ك
ناانهم ك يلتذكف بالتوجه الي ا﵀ سبحانه ك يػتذكف بالتتبي ك التهلير كالملئاة ك
ينموف بالعمر كما ينمو ساير الناس باكلهم ك شربهم ك يتالحوف التوجه الي الدنيا
كما يتالف اهر الدنيا التوجه الي انخرة ك يتأذكف منها ك من نطامها فاين ه الء
من الصلحاء ك الزهاد الذين يجاهدكف انحتهم ك يحملونها علي مشاؽ االعماؿ ك
يتالحوف ك ينحل وف من تعبها ك يضعحوف من ثقلها ك يتحملوف اعباءها ك التزعم
كالجهاؿ اف كر عمر كاف عليك اصعب كاف ثوابك عليه اعظم النك تجاهد نحتك
فتحعله فانه لميصعب عليك اال بمنافرة بين طبعك ك بين ذلك العمر ك بجماح
لنحتك ك شماس لمتتذلر للحق ك بػلظة ك كثافة فيها تمنعها عن المطاكعة ك عمر
كر ذي عمر اثرق ك علي طبق طباعه فايف ياوف هذا العمر اعظم اجرا ك لو كاف
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كذلك لااف يجب اف ياوف اعماؿ النبي

ك االئمة

ك االكلياء ر واف ا﵀

عليهم اقر ثوابا من اقر الجهاؿ الجامحين اك ياوف نحوس اكلئك اشد جمانا عن
الحق ك الطاعة ﵀ لهم اشد ك المعصية عندهم اسهر ك اهنأ من الطاعة نعوذ با﵀
فارما يتقرب العبد الي ا﵀ جركعز يصير انتب بطاعة ا﵀ ك ارغب اليها ك تاوف
عليه اسهر ك اهنأ نتي ياوف لذته في الذكر ك استهتارق بالطاعة فلو غحر ساعة
لتعذب ك تألم ك تضور من المها فمعني ما يقاؿ اف افضر االعماؿ انمزها اي امتنها ك
اقويها ك علي فرض اف ياوف المراد اشدها فالمعني اف العمر الذي هو علي البنية
البشرية اصعب افضر من العمر الذي هو اسهر ك لذا كانوا اذا ترددكا بين عملين
كانوا يختاركف اصعبهما كلان يحعله الولي بتهولة ك يتلذذ بحعله ك غيرق يصعب
عليه عمله ك مثر ذلك اف العاشق يقوـ بحضرة المعشوؽ من اكؿ اللير الي الحجر
اليناـ ك اليأكر ك اليزكؿ ك اليحس بتعب ك اليصعب عليه ابدا ك يلتذ منه كما يلتذ
اهر الرانة من رانتهم فعمله هذا افضر من ذكرق اسم المعشوؽ مثل ال اف افضر
اعماؿ العاشق ما يارق فعله ك يصعب عليه عمله ك يتعب فيه نحته فمن يارق عمل
للمعشوؽ فليس بعاشق ك انما هو اجنبي يعمر عمل للجرة فمعني افضر االعماؿ
انمزها اشدها علي البنية البشرية ال النحس الناطقة القدسية المشتاقة الي الطاعة
المتتقلة كر ما تحعله قاؿ النبي

افضر الناس من عشق العبادة فعانقها ك انبها

بقلبه ك باشرها بجتدق ك تحرغ لها فهو اليبالي علي ما اصب من الدنيا علي عتر اـ
علي يتر ك عن ابي عبدا﵀

العبادة ثلثة قوـ عبدكا ا﵀ عزكجر خوفا منه فتلك

عبادة العبيد ك قوـ عبدكا ا﵀ تبارؾ ك تعالي طلب الثواب فتلك عبادة االجراء ك
قوـ عبدكا ا﵀ عزكجر نبا له ف تلك عبادة االنرار ك هي افضر العبادة ك عنه
قاؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فانام
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تتنعموف بها في انخرة.
بالجملة اف النجباء هم اصحاب العلم ك العمر لان ليس علمهم كعلم ساير
العلماء ك ال عملهم كعمر ساير العاملين ك هم علي ما سمعت من الوصف فه الء هم
ادني الوسائط ك اعلي منهم النقباء ك هم الذين قد تحقق فيهم العقر ك صار فيهم
بالحعر فصار منشأ اثار فافادهم م العلم ك العمر ناما ك استيلء فاف العقر علة
الموجودات ك سببها ك مبدأها ك منشأها المحيط بها من جمي جهاتها ك هو ككر مشية
ا﵀ ك مهبط ارادة ا﵀ ك مظهر امر ا﵀ قد تجلي ا﵀ له فاشرؽ ك طالعه فتؤلأل فالقي في
هويته مثاله فاظهر عنه افعاله فحي نديث االعرابي قاؿ االعرابي ك ما العقر قاؿ
جوهر دراؾ محيط باالشياء من جمي جهاتها عارؼ بالشيء قبر كونه فهو علة
الموجودات ك نهاية المطالب انتهي فمن صار العقر فيه بالحعر يحيط باالشياء من
جمي جهاتها ك ياوف عارفا بالشيء قبر كونه ك ياوف علة الموجودات ك نهاية
المطالب ك ياوف ككر مشية ا﵀ ك محر ارادة ا﵀ ك بهذا المعني ياوف الشخ

اكؿ ما

خلق ا﵀ اذ هذق االكلية هي االكلية الدهرية ال الزمانية فاذا ظهر العقر في مخلوؽ
شخصي في اي جزء من اجزاء الزماف كاف ياوف هو اكؿ ما خلق ا﵀ اذ نقيقته فوؽ
جمي ما خلق ثم ه الء يختلحوف في مظهرية العقر فمنهم من يظهرق بشأف من شـ ݘــونه

ك منهم بشأنين ك منهم بشـ ݘــوف ك منهم من يظهرق باله فمن اظهرق باله فهو صانب
العقر الالي ك من اظهرق ببع شـ ݘــونه فهو صانب العقػر
الجزئي ك كذلك يختلحوف في خلوص االظهار ك عدـ الخلوص فمنهم مػن لميتصػف
كر التصحي فيظهرق مشيبا ببع

االصػباغ ك الهيئػات فيصػبػه قلػيل ك يعوجػه فلجػر

ذلك يحتاج في مػا يدركػه الػي ميػزاف ك مػنهم مػن اليصػبػه بوجػه مػن الوجػوق فهػو
المعصوـ المطهر ك ياوف نظرق نجة ك اناطته تامة كاملة ك معرفته باالشػياء صػحيحة
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عامة شاملة ك لما كاف العقر هػو انػب خلػق ا﵀ الػي ا﵀ ك اكؿ خلػق ا﵀ ك كػاف محػر
اسماء ا﵀ ك صحاته باجمعها فمن اظهرق ببع

جهاته ظهر فيػه بعػ

اسػمائه سػبحانه

بالحعر فقدر علي التصرؼ به في متعلقػه ك مػن اظهػرق بجهػات منػه ظهػر فيػه اسػماء
عديدة من اسمائه سبحانه علي نتبه ك تصرؼ بها ك من ظهر فيه جميػ جهاتػه بالػه
ظهر فيه جمي اسماء ا﵀ ك صحاته ك قدر علي التصرؼ بها في جمي جهػات متعلقاتهػا
فاذا ياػوف عػين ا﵀ النػاظرة ك اذنػه التػامعة ك يػدق الباسػطة ك لتػانه النػاطق ك كجهػه
الظاهر ك ظاهرق في خلقه ك الوصلة ك الوسػيلة بػين ا﵀ ك بػين خلقػه قػاؿ ا﵀ عزكجػر
فلل ه االسماء الحتني فادعوق بها ك ذركا الذين يلحدكف في اسمائه ك اذا غلب عليه
الباطن ك التر ك محا موهومه ك هتك سترق ك جذب انديته صحة التونيػد سػمي باسػم
ما غلب عليه كما سمي الجماد نباتا ك النبات نيوانا ك الحيواف انتػانا فػافهم ك انػب اف
اذكر هنا عبارة ذكرها التيد االجر

في شرح القصيدة في صحة الصنحين.

فص ::اعلم اف هذا العالم علي ما تري له مراتب :فًُها العرش فهػو يػدكر

في نيزق اليصعد عنه ك الينزؿ ك يُها الارسي ك هو ايضا يدكر في نيزق اليصعد
عنه ك الينزؿ ك اليصر الي العرش كلما دار في نيزق ك يُها االفلؾ فار فلك لػه
نيز خاص به يدكر ابػدا فػي نيػزق اليصػعد باثػرة الػدكراف ك الينػزؿ ك يُهتا
العناصر ك لار منه نيز معلوـ اليصعد عنه ك الينزؿ ك المبدأ جرجلله ليس من سػنا
كاند من هذق االجزاء ك تنزق عن مجانتة مخلوقاته ك مشاكلة مبركءاته فما صػدر مػن
مشيته ياوف صحة مشيته منزها عن الاثػرات ك الاػدكرات فليطلػ عليػه كانػد مػن
هذق االجزاء م تتاكي نتبته الي الار ك تتػوية قربػه ك بعػدق مػن العػرش ك الحػرش
فالذي يصدر منه الينحعر له ك اليحس بػه غيػر العػرش فيظهػر ذلػك عليػه دكف سػاير
االجزاء فينبأ عن المبدأ ك ينب هو دكف غيرق من االجزاء فاذا كق النبأ في قلبه ك جػري
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علي لتانه سمعه الارسي النه ناسب اذنه بعد جريه علي لتاف العرش كلاػن الصػبع
العرشي لميصبػه باكثر مما يتمعه الارسي فليتم االفلؾ صوت العػرش اال بعػد
جريه من نلقوـ الارسػي ك انصػباغه فيػه كهاػذا علػي هػذا الترتيػب الػي التػراب ك
كذلك نام االشخاص المخلوؽ منها فمن خلق مبدأق من التراب فليصر اليه النبأ اال
بواسطة من خلق من الماء ك كذلك من خلػق مبػدأق مػن العناصػر اليصػر اليػه النبػأ اال
بواسطة من خلق من االفلؾ ك كذلك من خلق من الارسي اال بواسطة مػن خلػق مػن
العرش فاف كر من خلق من رتبة هو بلطافة تلك الرتبة ك تنبهه مثر تنبه تلك الرتبة فمػا
يصدر من المبدأ جرشأنه المتتوي نتبته الي البر ك الحاجر ك العالي ك الداني اليحهمػه
ك الينحعر له ك اليشتعر به ك اليحس به اال الذي خلق من نصة عرشية ك نيزق العرش
ك لطافته بلطافة العرش فينزؿ اليه ما ينزؿ الي العرش فياوف بػاب علػم الػيػب ك علػم
الايف ك الاػوف ك القػدر ك الحػد ك االيػن ك المشػية ك صػحة االرادة ك علػم االلحػاظ ك
الحركات ك الترؾ ك علم العود ك البدأ كما ياوف العرش كذلك فيطل علي الػيب قبػر
اف يطل عليه اند من الخلق ك لو لميشرنه لبقي علم الػيب ابدا فػي نجػاب الػيػب ك
لميطل عليه اند ك لانه اذا شرنه ك ترجمه المخلوؽ من العرش سمعه المخلوؽ مػن
الارسي دكف غيرق ك لميطل عليه اند سواق فاف المخلوؽ من العرش اليصػبػه بػاكثر
من صبػه ثم يتم مػن المخلػوؽ مػن الارسػي المخلػوؽ مػن االفػلؾ كهاػذا الػي
افيتمعه المخلوؽ من التراب كر علػي نتػب رتبتػه ك كػذا االمػداد الوجوديػة فػاذ
لميحس الداني ما يصدر من االعلي الينحعػر بػه اال اف يػلظػه العػالي ك يجعلػه مناسػبا
للداني ك كذلك االمر في المراتب الباطنية من الحػ اد الػي الجتػم فالػذي فيػه العقػر
بالحعر ك هو مبدأق ك غايته اليحس بما يصدر من المشية المنزهػة اال بعػد كصػوله الػي
الذي فيه الح اد بالحعر ك انصباغه فيه كهاذا الذي فيػه الػنحس بالحعػر ك هػي مبػدأق ك
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غايته اليحس به اال بعد كصوله الي العقر ك انصباغه فيه ك علي هذق فقس مػا سػواها ك
لار منا مقاـ معلوـ ك انا لنحن الصافوف.
ك اف عرفػػت ذلػػك عرفػػت اف مػػا ينػػزؿ مػػن مشػػية ا﵀ مػػن االمػػداد الاونيػػة اك
الشرعية الينحعر بها ك اليتتمد منهػا اال الخلػق االكؿ مػ اسػتواء نتػبة المشػية الػي
الار كلان اليحس بها اال الخلق االكؿ اي محمد ك اؿمحمد

فاذا كصلت الػيهم

انصبػت فيهم ك غلظت ثم نزلت منهم فانحعر بها ك استمد منها االنبيػاء

ك بػدكف

ذلك اليطلعوف عليها ك اليحتوف بها البتة كهاذا اذا كصلت الػيهم انصػبػت فػيهم ك
غلظت نتي امان اف يدركها ك ينحعر بها ك يتػتمد منهػا النقبػاء ك اذا كصػلت الػيهم
انصبػت فيهم ك غلظت نتي امان اف يدركها ك ينحعر بها ك يتتمد منها النجباء ك اذا
كصلت اليهم انصبػت فيهم ك غلظت نتي امان اف يػدركها ك ينحعػر بهػا ك يتػتمد
منها العلماء كهاذا الي اخر درجات الخلق ك هذا هو نام نوعي يعني نوع االنبيػاء
مقدموف في الدرجة ك يصر المػدد الػيهم نوعػا ك ينصػبع فػي نػوعهم ثػم ينػزؿ مػن
نوعهم الي نوع النقباء ثم من نوعهم الي نوع النجباء ثم من نوعهم الػي نػوع العلمػاء
ثم من نوعهم الي نوع الضعحاء ك ليس ذلك نام كر فرد فرد فيحوز جمي ما ينػزؿ
من الخلق االكؿ موسي مثل اك عيتي اك غيرهمػا بػر ذلػك ناػم النػوع ك جميػ مػا
ينزؿ من الخلق االكؿ ينتشػر فػي االنبيػاء ك مػا ينػزؿ مػن نػوعهم ينتشػر فػي النقبػاء
فليحوز الار اال الواند االكؿ فػاذا نصػر التاثػر فػي رتبػة يحاػي جميػ اكلئػك
المتاثرين الواند االعلػي فعنػد كػر كانػد مػنهم جػزء منػه فلجػر ذلػك اختلػف
درجات االنبياء ك االكلياء في العلم ك العمر ك الحام علي نتب استعدادهم.
بقي شيء ك هو اف اختلؼ درجات النوع االعلي ياوف فيما بػين افػرادق فػي
رتبته ك الينافي شرفهم ك فضلهم علي من دكنهم فاذا كاف جماعة مبدأهم من العقػر
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ك لهم نص

منػه مختلحػة فجميػ تلػك الحصػ

مػن عرصػة الجبػركت ك نيزهػا

عرصة الجبػركت ك هػي اعلػي مػن عرصػة الملاػوت برمتهػا ك يطلػ اهػر عرصػة
الجبركت علي لطائف اليطل عليها اهر عرصة الملاوت ك يصر االمداد اليهم قبػر
اف يصر الي ه الء ك اف كػانوا فيمػا بيػنهم مختلحػين فػي درجػاتهم ك ذلػك كػاجزاء
العرش مثل اك اجزاء الارسي ك كواكبه فهي ك اف كانت مختلحة فيما بينها اال اف كر
كوكب منها نيزها محر الارسي فلو خلي ك طبعه صعد اليػه ك كقػف موقحػه ك هػو
بلطافة الارسي ك يدرؾ ما اليدركه ساير االفلؾ البتة فتحاكت الاواكب فيما بينهم
ال بالنتبة الي فلك ادني ك اعلم اف االنتاف بالنتبة كلمة تامػة لػيس علػي نػد سػاير
الموجودات فهو جام لجمي ما في العالم كما ينتب الي علي :
ك داؤؾ منػػػػك ك ماتبصػػػػر
دكاؤؾ فيػػػػك ك ماتشػػػػعر
بانرفػػػه يظهػػػر المضػػػمر
ك انت الاتاب المبين الذي
ك فيك انطوي العػالم االكبػر
ا تػػزعم انػػك جػػرـ صػػػير
ك عنه

ما معناق الصورة االنتانية هي اكبر نجػة ا﵀ علػي خلقػه ك هػي الاتػاب

الذي كتبه بيدق ك هي المختصر من اللوح المححوظ ك هو انموذج صور العالمين ك
هي الجت ر الممدكد بين الجنة ك النار انتهي فاالنتاف هو كلمة جامعة تحتوي علػي
انموذجات نركؼ جمي العالم فار فرد منه كلمة جامعة عندق جمي ما عند انخر
ك اف كاف بينهما تحاكت كاف في اللطافة ك الاثافة ك العلو ك الدنو ك اال فار كاند من
افرادق عندق من نوع ما عند انخر االتري اف كر كاند منهم يجب عليه اف يوند ا﵀
ك يعرؼ صحاته ك اسماءق ك يعرؼ النبي

ك صحاته ك يعرؼ الحجػج ك صػحاتهم ك

يعرؼ شراي دينه ك اناامه ك يعبد ا﵀ بها فلبػد ك اف ياػوف فػي كػر كانػد مػنهم
مشعر لار كاندة من هذق الحراي

يدركها بما يناسبها فار كاند منهم يوند ربػه

بح ادق ك الحرؽ اف ف اد كاند غليظ كثيف ك ف اد كاند اخر لطيف شػريف كهاػذا
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فحي كر كاند من الااملين ما في كر كاند منهم ك اف تحاكتوا فحي اللطافة ك الاثافة
ك العلو ك الدنو ك الرقة ك الػلظة كلان ادنػاهم اعلػي مػن الضػعحاء ك جميػ مػا عنػدق
اشرؼ مما عندهم فليضرق بالنتبة الي االدني ك التوسػط كونػه انقػ

مػن كانػد

اخر في عر ه فهما بمنزلة المصػن ك البحػر فاػر كانػد منهمػا يمػؤل الاػاس ك اف
تحاكتا عندهما فاف كاف الرجر كػامل قػد صػار فيػه المراتػب الوجوديػة ك الشػرعية
بالحعر فحيه غنية عن البواقي ك اف لميعرفهم الرجػر ارأيػت اف النبػي المبعػوث فػي
عصر اليس كاف ياحيهم ك الميان فيه غنية اذا كاف في االنبياء اند اكمػر منػه بلػي
في كر نبػي غنيػة عػن غيػرق فانػه ياحػي مػن دكنػه ك هػو كلمػة جامعػة فيػه جميػ
ك الحتػن

ادنػي

الحركؼ الاونية اكليس اف عليا

درجة من علي ك الحتين ادنػي درجػة مػن الحتػن ك علػي بػن الحتػين

ادنػي

درجة من الحتين

ادني درجة من النبػي

كهاذا ك م ذلك كر كاند مػنهم كػاف ياحػي مػن يليػه مػن

عصرق م انه ماكاف يدري ما يخ
افضر كلان فقداف الناق

به االفضر ك يحقد فضر االفضػر الػذي بػه كػاف

ليس بنقصاف نرؼ من الالمػة ك انمػا النقصػاف بػلظػة

الحركؼ ك كثافتها كما اذا كتبت زيدا ك قابلػت بػه المػراة فحػي الشػاخ

ك الشػب

كليهما زاء ك ياء ك داؿ اال اف ما في المراة تاب لما في الخارج فمػن هػذا اعتبػر امػرؾ
فاذا صار الرجر كامل ك ظهر عليه فعلية الاماؿ ك هو اسػتجماع المراتػب الثمػاني ك
العشرين الوجودية فيه غنية عن كامر اخر هػذا ك الاػاملوف مػن نػور كانػد ك ركح
كاند ك طينة كاندة طابت ك طهرت بعضها من بع

ك الػالب عليهم جهػة الونػدة ك

الرب ك انت اذا توجهت الي كاند لمتتوجه الي خصوصػية شخصػيته ك انمػا تاشػف
عنه سبحات الجلؿ فليبقي فيه اال مقاـ الونػدة ك ذلػك جػار فػي كػر كانػد ك علػي
ذلك مدار العالم من المبدأ الي الخاتم .قاؿ التيد التناد
﴿﴾468

« :اعلػم اف ابػواب البػاب

ك كجوق الجناب كلها كاندة اذا كاف االلتحات ك النظر الي ما في البيػت ك المدينػة ك اف
كاف النظر ك االلتحات الي نحس االبواب فارتح الباب ك انقطػ الجنػاب ك كػاف البػاب
عين البيت ك انقلب التافر عاليا ك لميان الباب باب نطة بر بيػت ارتحػ مػن غيػر اف
يرفعه ا﵀ بر ارتحاعه ادعاء ماانزؿ ا﵀ بها من سلطاف» انتهي كلمه
ك هنا شبهة تعترض بع

.

الخواطر ك هي انه هر يطل الجناب علي مػن كقػف بحنػاء

الباب اينما كاف اـ ال فاف كاف مطلعا فهو ك اف لميطل فايف يلتجي الي ما اليتػم ك
اليبصر ك اليػني عنك شيئا قهت اف الاامر هو الذي قد اشتعر بنور االيماف بػا﵀
عزكجر ك بنور معرفته ك معرفة رسوله ك نججه

ك صار المعرفة ك االيمػاف ك مػا

يعتقد ك يقوؿ فيه بالحعر ك ليس ايمانه ك معرفته با﵀ عزكجر مح

خيػاؿ اك الحػاظ

يقولها ك صار فيه االسماء الثمانية ك العشػركف فيػه بالحعػر ك هػي جميعهػا فػي غيػرق
بالقوة فاذا كاف علي ذلك الحد ك جمي ما يقوؿ ك هو فوؽ ما تقػوؿ فيػه بالحعػر فهػو
اعظم مما تقوؿ اال اف له مقامين مقاـ نقيقته اللهوتية التي هػي مظهػر اسػماء ا﵀ ك
صحاته ك مقاـ ظاهرق الزماني فاف لميتتجم الزماني جمي ما في الحقيقة ك لهػا فػي
كر اف فل ير فاف الظاهر الزماني اليت غير ذلك االتري اف اللتاف اليتالم في اف
بالمين ك اليد التتحرؾ في اف بحركتين كذلك الخيػاؿ اليتخيػر فػي اف بخيػالين ك
الحاكرة التتحار في اف بحاػرين ك ذلػك اف الجتػد ظػاهرق ك باطنػه زمػاني اليتػعه
االتصاؼ بصحتين في اف كاند نعم اذا كاف كامل يمان اف يجري عليه جمي ما فػي
نحته في انات فينطق بار علوـ نحته ك يصػن جميػ صػناي نحتػه ك النػاق
جمي ذلك في نحته ك ال فػي جتػدق ك كػذلك كػاف االنبيػاء ك الحجػج

لػيس
فلميػك

بدنهم الشخصي يحتوي في كر اف بجمي ما في انحتهم البتػة ك كػذلك االمػر فيمػا
نحن فيه فاف المحركض انه كامر قد صار ما يقوله فيه بالحعر فاذا كاف كػذلك ك بلػع
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هذا المبلع كاف عالما بمػن بحنػاء البػاب فػي نحتػه ك اف لمياػن عالمػا فػي شخصػية
ظػػاهرق ك لػػذلك اف شػػاء اف يعلػػم علػػم قػػر اعملػػوا فتػػيري ا﵀ عملاػػم ك رسػػوله ك
الم منوف نحن خزاف ا﵀ في الدنيا ك انخرة ك شيعتنا خزاننا فهم في مقػاـ نحتػانيتهم
كسائط ك انما نزؿ الحي
الحي

اليهم ك صدر منهم الي غيرهم فمن اعرض عنهم شرعا نرـ

الشرعي ك من اعرض عنهم كونا نرـ الحي

الاػوني بالجملػة جميػ مػا لػك

من مبدأؾ الي منتهاؾ منهم صدر ك اليهم يعود فاف استقبلتهم استمددت ك اف اعر ػت
عنهم نرمت ك هم في مقاـ دهريتهم ك نحتانيتهم مطلعوف ك اف كػانوا فػي شخصػيتهم
غافلين ك اليشترط اطلع الشخصية في االمداد ك انما المعتبر اطلع النحتانية.
فصا ::قاؿ التيد االستاد

في صحة الجناب ك عب ر عنه بالركاؽ فقاؿ« :هو

الجناب ك باب الباب ك نجاب الحجاب الموصر الي االنباب الدلير الػي الػدلير ك
التبير الي التبير ك الحجة من الحجة ك الداعي الي الخليحة ك هو سل م الطريق ك هو
اكؿ الرفيق ك الركن الوثيق ك الجار اللصػيق ك المرشػد علػي التحقيػق ك نػور النػور ك
نجاب الظهور التحينة في البحر القمقاـ ك التػانر للتيػار الطمطػاـ ك الػركن الػذي
يلجأ اليه االناـ ك القطب الذي يدكر عليه االياـ بدر الظلـ التػبب العػاـ ك التػلطاف
العاـ كهف الضعحاء ك عوف الحقراء منجي الهلاي منقػذ الػرقػي معػز االكليػاء مػذؿ
االعداء جام الالم علي التقوي ك العػدؿ الػذي ينحػي عػن الػدين القػويم تحريػف
الػالين ك انتحاؿ المبطلين ك الحاكم علي الرعية ك خليحة االماـ االمين الواقػف علػي
الثػر الذي يلي ابليس ك جنودق من الشياطين المامػر للسػحار االربعػة التػاير فػي
العوالم االربعة الشارب من نوض الوالية اكفي كأس الواقي لمن التجأ اليه من شػر
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدكر الناس الالمػة العليػا ك شػجرة التقػوي
من لوالق النطمتت اثار النبوة ك لوالق النهدمت اركاف بنيػاف ظهػور الواليػة النػاظر
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في االشياء بنػور التوسػم العػالم بػيػرالتعلم العػارؼ باسػرار الوجػود مػن الػيػب ك
الشهود ك المطل علي نقطة العلم التي كثرها الجاهلوف ك انارها الضالوف المضػلوف
ك اقر بها المخلصوف العالموف ك العالم بتر المذهب ك سر التونيػد ك سػر الواليػة ك
سر القيمة ك انااـ يوـ الطامة ك سر الجنة ك النار ك سػر الونػدة ك االخػتلؼ ك سػر
الاثرة ك االيتلؼ ك سر الجم ك جمػ الجمػ ك سػر الثػواب ك العقػاب ك سػر مبػدأ
المعاصي ك التيئات ك سر االقباؿ ك االدبار ك سػر االكػوار ك االدكار ك سػر اليمػين ك
اليتار ك سر الصػار ك الابار ك سر القلػب ك االطػوار ك سػر الػنحس التػي مػن عرفهػا
عرؼ ا﵀ ك سر الػنحس االمػارة ك سػر الػنحس الملهمػة ك سػر الػنحس اللوامػة ك سػر
النحس المطمئنة ك سر النحس الرا ية ك سر النحس المر ية ك سر الػنحس الااملػة ك
سػػر الػػنحس الناميػػة النباتيػػة ك سػػر الػػنحس الحيوانيػػة الحلايػػة ك سػػر الػػنحس الناطقػػة
القدسية بقواها ك اطوارها ك سر النحس الملاوتية االلهية التي هػي شػجرة طػوبي ك
سدرة المنتهي ك جنة المأكي من عرفها لميشق ابدا ك من جهلها ػر ك غػوي ك سػر
الركح من امر ا﵀ ك سر العقر المرتح ك سر العقر المتتوي ك سر العقر المػنخح
ك سر العقر بالملاة ك سر العقر بالمتتحاد ك سػر العقػر بالحعػر ك سػر الظهػورات ك
انيات ك سر المقامات ك العلمات ك سر انيات في قوله تعالي سنريهم اياتنػا فػي
انفاؽ ك في انحتهم نتي يتبين لهم انه الحػق فػاذا عػرؼ هػذق االسػرار ك جػاس
خلؿ تلك الديار فهػو العػركة الػوثقي ك النػور االعلػي ركاؽ مدينػة العلػم ك القريػة
الظاهرة للتير الي القري المباركة ك الحاكم الذي مػن اناػر نامػه كحػر ك اشػرؾ
فالعناية من الػوث انما تتوجه اليه ك به ك له تصر الحيو ات الي غيػرق فػاف كػاف مػ
علمه بهذق االسرار ك غيرها من االطوار خضعت لػه االشػياء ك انقػادت لػه االمػور ك
يترت له االسباب ك خشعت له الرقاب ك ذلت له الملػوؾ ك نزلػت عليػه الملئاػة ك
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بشرته بالمتاعدة ك المعاكنة كما في قوله تعالي الذين قالوا ربنا ا﵀ ثػم اسػتقاموا
تتنزؿ عليهم الملئاة اف التخافوا ك التحزنوا ك ابشرك ا بالجنة التي كنػتم توعػدكف
نحن اكلياؤكم في الحيوة الدنيا ك في انخػرة ك اعطػي االسػم االعظػم بالمعػاني
كلها السيما االسم اللحظي فاعطي به اجابة الدعاء متػي مػا اراد ك كػاف هػو المضػطر
الذي اذا دعي اجيب فتطوي له االرض ك تحملػه التػحاب ك الػدنيا كلهػا لػه خطػوة
كاندة ك يتصرؼ في الوجود كيحما شاء ك اراد بما شاء ك اراد فػاف ارادتػه التخػالف
ارادة ا﵀ كمشيته فياوف لهذا العالم نيابتاف عن الولي المطلق انديهما نيابة في بذؿ
العلػػوـ ك التصػػرؼ فػػي االسػػرار كيحمػػا يريػػد الػػولي المختػػار ك ثانيتهمػػا نيابػػة فػػي
التصرؼ في الوجود من الػيب ك الشهود ك انحعػاؿ االشػياء ك ذكات الموجػودات ك
صحاتها ك اعرا ها ك اطوارها له تمتثر امرق ك تنقاد بحامه ك تخبرق بخبرهػا ك تعلمػه
باثرها ك يشاهد الشعور ك االرادة فيها ك يعرؼ اللػات لػات الجمادات ك النباتػات ك
الحيوانات فاذا اجتمعت فيه النيابتاف ك تمت فيه الخصلتاف فذلك يتػمي فػي عػرؼ
اهر الحقايق ك الشهود نقيبا ك هػم ثلثػوف نحتػا كمػا نػ
ه الء عددهم الينق

عليػه اميرالمػ منين

ك

كلان اشخاصهم تتبدؿ ك لػذا سػموا باالبػداؿ اذ متػي مػات

كاند منهم جاء بدله مثله مػن اهػر الطبقػة الثانيػة فليػنق

عػددهم عػن قػوي الـ

التعريف النهم مصلحوا القوابر ك هي التصل اال بعػد ثلثػين دكرة كمػا اشػرنا اليػه
سابقا ك ربمػا نصػرح اليػه النقػا فػي مقػاـ يقتضػي ذلػك اف سػاعد القػدر ك ا﵀ هػو
المتاعد ك المعين ك هنا اشخاص موصوفوف بهذق الصحات المذكورة ك فوقها ك لهػم
الهيمنة علي ه الء النقباء ايضا يتموف باالركاف ك هم اربعة التتبدؿ اشخاصهم ك ال
صحاتهم فهم باقوف الي يوـ الوقت المعلوـ فاف كاف جامعا للعلػوـ خاصػة ك لػه نيابػة
في العلوـ ك االسرار يعطي مػن يشػاء ك يمنػ عمػن يشػاء فهػو المتػمي بالنجيػب ك
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االشخاص الذين في مقامهم يتموف بالنجباء ك ه الء يقػاؿ انهػم اربعػوف ك الػدلير
العقلي ك االعتبار االستحتاني ك اف كاف يتاعد مػا ذكػركا ك يقػوي مػا علمػوا اال انػا
ماكجػدنا بػػذلك نػديثا عػػن النبػػي ك اهػر بيتػػه ك خلحائػػه صػلي ا﵀ عليػػه ك علػػيهم ك
الكجدنا اية من الاتاب تدؿ علي هػذا العػدد ك لػذا توقحػت عػن العػدد ك اقتصػرت
بالصحة ك بالجملة فالركاؽ في هذا المقاـ ينقتم الي ثلثة اقتاـ:
اندها االركػاف ك هػم اربعػة موجػودكف باشخاصػهم ك اعيػانهم اليتػيػركف ك
اليتبدلوف ك اليختلحوف ك لهم الهيمنة علػي االشػياء كلهػا نتػي علػي النقبػاء ك ذلػك
اعلي المقامات ك اعلي الدرجات ك اقرب الي البيت.
ك ثانيها النقباء ك هم ثلثوف نحتا ك لهم هيمنة علي االشياء بطاعػة ا﵀ سػبحانه ك
ظهرت عليهم انااـ االسماء العظاـ الثمانية ك العشرين ك كػر اسػم لػه هيمنػة علػي
عالم من العوالم ك طور من االطوار كالبدي المربي لعالم العقوؿ ك قد ظهر عليه سر
هذا االسم فيتصرؼ في العقػوؿ كيػف شػاء ا﵀ مػن الزيػادة ك النقصػاف ك الصػحة ك
الحتػػاد ك الخلػػر ك الثبػػات ك كالباعػػث المربػػي لعػػالم االركاح ك النحػػوس بانوالهػػا
يتصرؼ في االركاح ك النحوس كيحما يريد مما اراد ا﵀ كهاذا الػي تمػاـ الثمانيػة ك
العشرين من االسماء المربية لقوسي النزكؿ ك الصعود ك المراتب كلها مجتمعة فػي
االنتاف الصػير لاونه انموذجا من العالم االنتاف الابير فاذا ظهرت عليه اثػار تلػك
االسماء تظهر تصرفاته لظهور تلك االسماء فيدعو ا﵀ سبحانه باالسم المربي لذلك
العالم فيق االمر كما يريد ك بالجملة فالنقباء قد كملوا االسحار االربعػة فػي مراتػب
التاوين ك الذكات ك كملوا االسحار االربعة فػي مقػاـ االسػماء ك الصػحات ك كملػوا
االسحار االربعة في مقاـ الحركؼ ك القوي ك االعداد فصاركا مظاهر للحػق سػبحانه
في كػر المقامػات فياػوف لهػم التصػرؼ فػي كػر الجهػات ك ه ػ الء الثلثػوف لهػم
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االتصاؿ بالػوث االكبر ك التر االعظم بواسػطة االركػاف ك يتصػلوف بػه مػا ارادكا ك
شاءكا في كر االنياف فار منهم االنتاف الاامر ك البشػر الواصػر قػد ظهػرت فيػه
النحس الناطقة القدسية التي من عرفها فقد عرؼ ا﵀ ك من جهلها فقد جهر ا﵀ ك من
تخلي منها فقد تخلي من ا﵀ قد ظهرت فيه القوي الخمػس ك الخاصػيتاف امػا القػوي
فهي علم ك نلم ك فار ك ذكر ك نباهة ك اما الخاصيتاف فالنزاهة ك الحامة فنزهوا عن

مقتضي الاثرات ك ٰامتلــ ݘٰــوا نامة من باري التموات ك سامك المتموكات ك
ه الء هم الركاؽ الثاني بعد الركاؽ االكؿ.
ك ثالثها النجباء ك هم اربعوف علي ما ذكركا ك قالوا ك ه الء هػم الػذين اكملػوا
االسحار االربعة في التاوين ك لميصلوا الي مقػاـ االسػماء ك الصػحات ك مقػاـ سػلب
القيػػود ك االنيػػات مهمػػا شػػاءكا ك ارادكا ك هػػم العلمػػاء االعػػلـ ك االمنػػاء ك القػػواـ ك
الححاظ ك الحااـ ك هم الػذين كلحػوا بححػظ الػدين ك سػد الثػػور التػي فيهػا طػرؽ
للشياطين ك نحػظ القلػوب عػن تطػرؽ ابلػيس اللعػين بجنػودق مػن الجػن ك االنػس
اجمعين ك علموا طريق التعليم بامارات الحق ك اليقين ك معاكنة الضعحاء ك المتاكين
في امر الدين من غير اف يتصرفوا في التاوين ك اليلزـ اف تنقاد االشياء ك تنحعر لهػم
ك للنقباء هيمنة ك استيلء عليهم ك نتبتهم الي النقباء نتبة النقباء الػي االركػاف ك هػم
الذين كرد فيهم عن طرؽ اهر البيت

اف لنا في كر خلف عدكال ينحوف عن ديننا

تحريف الػالين ك انتحاؿ المبطلين ك هم القري الظاهرة للتير الي القري المباركػة
في قوله تعالي ك جعلنا بينهم ك بين القري التي باركنا فيها قري ظاهرة ك قدرنا فيها
التير سيركا فيها ليالي ك اياما امنين اللير عبارة عن الظػن ك التخمػين ك اليػوـ عػن
العلم ك اليقين ك االماف عن الػلط ك الحتاد ك هػم الػذين فػي علػومهم متػتندكف الػي
كتاب ا﵀ ك سنة نبيه

ك الدلير العقلي الوا
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ك اية من العالم فانه الاتاب االكبر

من قوله تعالي سنريهم اياتنا في انفاؽ ك في انحتهم نتي يتبين لهم انه الحق ك
هم اصحاب الشريعة ك الطريقة ك الحقيقة ك ه الء اخر الػركاؽ اك الػركاؽ الثالػث ك
بع

المشايا قاؿ اف بعد النجباء قػوـ صػالحوف ك هػم ثلثمائػة ك سػتوف نحتػا ك هػم

العلماء اال اف مقامهم دكف مقاـ النجباء ك لميثبت لنا ذلك بوا

الػدلير ك الػذي دؿ

عليه الدلير من كسائط الخلحاء ك ركاؽ مدينة العلػم هػو الػذي ذكرنػاق ك نػ
سيد التاجدين ك زينالعابدين
الي اف قاؿ

عليػه

في كلـ له يخاطب جابر بن عبدا﵀ االنصػاري

ا تدري ما المعرفة المعرفة اثبات التونيد اكال ك معرفة المعاني ثانيا

ك معرفة االبواب ثالثا ك معرفة االماـ رابعا ك معرفة االركاف خامتا ك معرفة النقبػاء
سادسا ك معرفة النجباء سابعا ك الحديث طوير» .ك ذكر كلما طويل ثم قاؿ:
«اعلم اف الذي ذكرناق من بياف النقباء ك النجباء محصله اف الحرؽ بينهم باعتبار
صعودهم الكماؿ االسحار االربعة فمن سافر متصاعدا الي اف بلع مقاـ مبدأ تاوينه
ك قط المنازؿ ال ثمانية ك العشرين في التاوين ك المنازؿ الثمانية ك العشرين في
التدكين ك هو مراتب الحركؼ ثم صعد منها الي اف قط المنازؿ الثمانية ك العشرين
من منازؿ االسماء التي هي ارباب االنواع نافظة كجود كر مرتبة من مراتب
التاوين ك التدكين ك محيضة عليهما بالحي

المقدس من خزانة الحي

االقدس

فاذا قط تلك المنازؿ ك سري تلك المرانر فقد نصر االسم االعظم الجام الالي
بالنتبة الي جمي مراتب العوالم ك االسماء العظاـ المختصة كر اسم منها بمرتبة
من المراتب فعاؿ م ثر في جمي شـ ݘــو ف تلك المرتبة ك اطوارها ك انوالها ك كر ما
لها بها منها اليها عندها فهو الواقف علي فوارة القدر الجاري بامر متتقر ك يحي
علي كر مرتبة بحتب اطوارها ك شـ ݘــونها ما يناسب مقامها ك مرتبتها فقد بلع من المقاـ
الي اف نصر االسماء العظاـ ك االسم الجام الالي التاـ منحعر له االشياء لما عندق من
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تلك االسماء ك تخض لديه ك تخش عندق فهو الحعاؿ في مراتب الوجود مما يخت
بمرتبة في التلتلة العر ية ك هذا الواصر الاامر هو النقيب ك النجيب هو الذي اكمر
االسحار االربعة في مراتب التاوين ك التدكين ك لميقط منازؿ االسماء ك لميرنر اليها
فماداـ هو في هذا المقاـ نجيب ك اذا رنر عنه الي مرانر االسماء ك منازلها ك قط تلك
المرانر الي اف كصر الي مقاـ االسم الجام ياوف نقيبا فالنجيب قبر النضج التاـ ك
االعتداؿ العاـ ك النقيب هو المعتدؿ الحعاؿ فالنجباء يصلوف الي مقاـ النقباء ك النقباء هم
في كماؿ المرتبة ك اليصلوف الي رتبة االركاف الف سلتلة النقباء م االركاف طولية ك
م النجباء عر ية هذا ملخ

ما ذكرناق ك محصر ما بيناق ك لانه في هذق االياـ قد كرد

كارد غيبي من عالم اللهوت علي القلب ك عرفت اف النقباء ك النجباء هم قتماف
اليصر كر منهما الي ما يصر اليه انخر».
ثم قاؿ

بعد كلـ طوير في التمثير بتبق بع

سبق كجودي ال زماني ك سبق بع

كرات هذا العالم علي بعػ

المراتب الثمانية علي بع

سبق كجودي:

«فاف تحقق لك هذا المثاؿ ك عرفت نقيقة الحػاؿ فػاعلم اف العػالم ينحػر الػي
شيئين اندهما االجزاء ك الثاني الار فالموجودات لها مقاـ في الجزئيػة ك لهػا مقػاـ
في التمامية ك الجامعية فاما اف االجزاء تحتاج في تحققها الي كجػود مػا هػو اقػرب
منها كذلك الاليات ك مرادي بها الحقػايق الجامعػة كػافراد االنتػاف مػثل فػاف كػر
كاند تػاـ فػي الجامعيػة ك جػام للجػزاء الحقيقيػة ك تمػاـ هػذا النػوع اليتحقػق اال
بالوسايط كاالجزاء فحي االنتاف من هػو بمنزلػة القطػب الػذي يػدكر عليػه الاػوف
بتمامه ك هو الحقيقة المحمدية صلي ا﵀ عليهػا مػ مػا تشػتمر عليػه مػن المراتػب ك
المقامات التي ذكرها سيد التاجدين ك سند العابدين علي جدق ك عليه االؼ التحية
ك الثناء من مقاـ التونيد الذي هو مقاـ البياف ك مقاـ المعاني اركػاف التونيػد ك مقػاـ
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االبواب مقاـ االنبياء الذين هو سرهم ك مبػدأ تحققهػم ك كلهػم قطػرات مػن فا ػر
سبانته في ابحر التحريد ك التجريد ك لجة بحر االندية ك طمطاـ يم الوندانيػة كمػا
ذكرق الشيا االكبر ،في الدعاء رب ادخلني في لجػة بحػر انػديتك ك طمطػاـ يػم
كندانيتك ك لذا ركي انس بن مالك عن النبي

انه سئر عػن تحتػير قولػه تعػالي

اكلئك الذين انعم ا﵀ عليهم مػن النبيػين ك الصػديقين ك الشػهداء ك الصػالحين ك
نتن اكلئك رفيقا قاؿ

اما النبيوف فانا الا ،فهو

جام لمقاـ االبواب بعػد

مقاـ التونيد ك المعاني ك من مقاـ االماـ الذي هػو مقػاـ خلحائػه ك اكالدق الحقيقيػين
الذين من سنا ذاته ك نحته فهو

ك خلحاؤق ك اكالدق هو القطب الذي يدكر عليهم

الوجود من الػيب ك الشهود ك الموجود ك المحقود ك لػوال انػد مػن خلحائػه الحامػر
لواليته لتاخت االرض باهلها ك لذا اشتهر عند الناس كلمة صحيحة ك هي قولهم لػو
خليت لقلبت ك من هو بمنزلة العرش االركاف االربعة المذكورين ك من هو بمنزلػة
الارسي الحامر للمنازؿ التي بالتير فيهػا يامػر القمػر شػهرا تامػا ثلثػين يومػا هػم
النقباء ثلثين نحتا علي ما قاله اميرالم منين

ك من هو بمنزلة االفػلؾ التػبعة هػم

النجباء فعلي هذا البياف التاـ تبين لػك اف النجبػاء لهػم مركػز يػدكركف نولػه ك مقػاـ
يقحوف عندق اليصلوف الي مقاـ النقباء في ناؿ من االنواؿ ك كقت من االكقات كمػا
اف االفلؾ التبعة التصر الي العرش ك الارسي في ناؿ مػن االنػواؿ ك كقػت مػن
االكقات فالتبعة في مقامها تدكر ك تتتمد بل انقطاع ك الارسي في محله ك مركػزق
يدكر بل انقطاع ك العرش في محله ك مركزق يدكر بل انقطاع ك كر عػاؿ منهػا محػر
في

للتافر ك كذلك النجباء لهم مقاـ ك مرتبػة اليصػر اليهػا انػد ممػا تحػتهم مػن

الم منين ك غيرهم ك اف ترقوا ما ترقوا ك بلػوا ما بلػوا ك كصلوا الػي مػا كصػلوا ك هػم
قدامهم اينما ترقوا يدلجوف بين يدي المدلج من عباد ا﵀ ك خلقػه مػن الػذين تحػت
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مرتبتهم ك المتتقهرين لتلطانهم ك المحاطين تحت اناطتهم فهم اكملوا االسػحار ك
جاسوا خلؿ تلك الديار ك بلػػوا اعلػي مراتػب االنػوار ك كصػلوا الػي سػر االسػرار ك
ساركا ك قطعوا مرانر الثمانية ك العشرين من منازؿ االسماء ك بلػوا الي االسم االعظم
ك عرفوق بترهم المقدـ االقدـ ك استداركا علي نقطػة كجػودهم ك فنػوا عػن غيػبهم ك
شهودهم فاشرؽ عليهم الجبار مقدار سم االبرة من نػور عظمتػه فامػدكا ك اسػتمدكا ك
لميزؿ هذا شأنهم ك دأبهم الي ما ال نهاية له ك اليهم اشرت فيما قلت سابقا
فيػػا لهػػم بشػػرا عػػزت مػػدارجهم

نتي علػوا رتبػة االكهػاـ ك الحاػر

ساركا فطاركا فداركا اذ اناط بهم

لطػػف الحبيػػب بػػل عػػين ك ال اثػػر

فه الء هم النجباء تنحعر لهم االشياء ك تنقاد لهم االمور ك تخض لهػم الرقػاب
الصعاب ك هم من نيث اليشعركف ك امػا النقبػاء فهػم علػي كصػحهم المتقػدـ ك لهػم
رياسة عامة ك سلطنة تامة تصدر النجباء ك ترد عن امرهم ك ينحذ عليهم نامهم ك لذا
سموا بالنقباء ك النقيب انما سمي نقيبا لعلو شأنه ك نحوذ امرق ك نامػه ك هػم نافػذكا
الحام في االشػياء ممػا هػي تحػت رتبػتهم علػي جهػة العمػوـ ك ا﵀ سػبحانه يريػد
الرادتهم ك يشاء لمشيتهم علي ند ما قاؿ ذلك العارؼ الاامر الػذي لعلػه مػنهم انػا
نترؾ ما نريد لما يريد ا﵀ فهو سبحانه يترؾ ما يريد لما نريد ك اليريدكف اال ما يريػد
ا﵀ ك اليشاءكف اال ما يشػاء ا﵀ ك هػو قولػه تعػالي ك ماتشػاءكف اال اف يشػاء ا﵀ ك
ه ػ الء ك اف ظهػػركا بػػالثلثين عػػدد قػوي الـ التعريػػف ك عػػدد اكؿ ميقػػات موسػػي ك
لانهم اذا مات منهم كاند يقوـ بدله ما هو من سنخه ك رتبته ال انػه يترقػي انػد مػن
النجباء بر الذي يقوـ بدله شخ
من النجباء يقوـ شخ

من رتبته ك مقامه ك مرتبته ك كذلك اذا مات رجر

من سنخه ك مرتبته ك مقامه ال اف رجل من الم منين االتقيػاء

يترقي ك ياوف بدله ناشا ك كل الياوف ذلك ابدا».
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الي اف قاؿ

« :هذا مجمر انواؿ الركاؽ علػي مػا عنػد اهػر االشػراؽ مػن

اهر الوفاؽ ك االتحاؽ ك هػو ثلثػة فػي عػين كونهػا كانػدة الػركاؽ االكؿ االركػاف ك
الركاؽ الثاني النقباء ك الركاؽ الثالث النجباء فاالكؿ مظهر التونيد في مقػاـ التابعيػة
ك الثاني مظهر النبوة في ذلك المقاـ ك الثالث مظهر الوالية في ذلك المقاـ ك اف كػاف
الار مظهر التونيد ك الار مظهر النبوة ك الار مظهر الوالية ك الار مظهػر الػبع
ك الار مظهر الار قاؿ تعالي ك ما امرنا اال كاندة
تحاكت

ماتري في خلق الرنمن من

فلو كاف من عند غير ا﵀ لوجدكا فيه اختلفا كثيرا فالناظر الي الوجػه

الواند اعور ك الناظر الي الوجهين في الوجه الواند مػن نيػث هػو كانػد انػوؿ ك
الناظر الي الجمي بالوجه الواند ال من نيث هو كػذلك بصػير كامػر فػافهم ك ابػن
عليه امرؾ ك اعلم اف ابواب الباب ك كجوق الجناب كلهػا كانػدة اذا كػاف االلتحػات ك
النظر الي ما فػي البيػت ك المدينػة ك اف كػاف النظػر ك االلتحػات الػي نحػس االبػواب
فارتح البػاب ك انقطػ الجنػاب ك كػاف البػاب عػين البيػت ك انقلػب التػافر عاليػا ك
لميان الباب باب نطة بر بيت ارتح من غير اف يرفعه ا﵀ بر ارتحاعه ادعاء مػاانزؿ
ا﵀ بها من سلطاف لقد قاؿ موالنا ك سيدنا علي بن محمد الهادي عليهما االؼ التحيػة ك
الثناء في بع

اناديثه ك كلماتػه اذا صػرت بالبػاب فاشػهد الشػهادتين ك انػت علػي

غتر» الي اخر كلمه اعلي ا﵀ مقامه ك رف في الخلد اعلمه ك كاف غر ي مػن ذكػر
كلمه امور :منها اف يتلم له المتلموف منه المناػركف لػي مػا اقولػه زعمػا مػنهم انػي
مخالف له في ما اقوؿ ك منها اف عبارته اكمر العبارات ك كانت كافية محصلة فػذكرتها
بطولها ك منها اف ياوف ختم هذا المجلد ببيانه انار ا﵀ برهانه ك ظهر ممػا بينػا فػي هػذا
الباب نباهة االنتاف ك شرفه علي ساير المخلوقات بقدر استطاعة الزماف ك ناػتم انف
منه ما اليتتطيعه اهر الطػياف الي اف يشاء ا﵀ صلح االكاف ك النوؿ ك ال قػوة اال بػا﵀
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العلي العظيم فلنختم الباب ك نختم بختمه هذا المجلد ك ارجو ا﵀ جػركعز اف يػوفقني
التماـ المجلد الراب فانه الموفق المتدد فختم هذا المجلد علي يد م لحػػه ك مصنحػػه
كريم بن ابرهيم في قرية لنجر في الثامن ك العشرين من شهر صحر
من شهور التنة التاسعة ك التبعين من المائة الثالثةعشرة الهجرية
نامدا مصليا متتػحرا سائل افيوفقني ا﵀ للعمر به
ك يوفق اصحابي له
تمػػػت
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الحمد ﵀ رب العالمين ك الصلوة علي محمد ك اله الطيبين ك رهطه المخلصػين
ك لعنة ا﵀ علي اعدائهم اجمعين.
ك بعػػد يقوؿ العبد االثيم كريم بن ابرهيم اف هػذا هػو المجلػد الرابػ مػن
كتاب طريق النجاة في علم الطريقة ك قد مر منه ثلثة مجلدات تشتمر علي شػرح
الذكر ك الحار ك العلم ك الحلم ك النباهة في خمتة ابواب ك نشػرع هنػا فػي البػاب
التادس بحوؿ ا﵀ ك قوته.

الباب السادس

فی النزاهة و فيه علي العادة مقدمة و فصول

المقدماة
فی بيان معنی النزاهة و ما يجب تقديمه و فيها مطالب

المطلب االول
في بياف معني النزاهة ك المراد منها التباعػد عػن الماػارق مػأخوذ مػن نػزق الرجػر
كارـ اذا تباعد عن كر ماػركق فهػو نزيػه كػامير ك التنػزق مػن التحعػر التباعػد ك االسػم
النزهة ك يقاؿ رجػر نػزق الخلػق بػالحت ك كاتػف ك نػازق الػنحس عحيػف متاػرـ يحػر
كندق ك اليخالط البيوت بنحته ك ال مالػه ك االسػم نزاهػة كتػحابة كػذا ناصػر مػا فػي
المعيار فالنزاهػة التػي هػي خاصػة مػن خػواص االنتػاف اي الػنحس الناطقػة القدسػية ك
تتميتها في الخبر بالخاصية كما قاؿ

ك لها خاصيتاف النزاهة ك الحامػة كأنهػا نتػبة
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الي الخاص ك التاء للتأنيث اك الي الخاصة التي تاؤها للمبالػة فحذفت للنتبة ك اتي بالتػاء
بعد النتبة للخصلة فالنزاهة خاصػية للػنحس اي منتػوبة الػي خاصػة الػنحس ك هػي مػن
خواصها التي تخ

بها ك التوجد في غيرها من الحيواف ك النبػات ك الجمػاد ك بهػا تمتػاز

عن غيرها ك ترسم بها اذا رسمت ك اف لمتحد بها النها من صحاتها ك افعالها الخارجػة عػن
ذاتها اك الخاصيتاف تصحيف الخاصتاف ك صحف لما اشتهر من لحظ الخاصية م انه لػيس
في كتب اللػة ك علي اي ناؿ الخاصة ما يوجد في فػرد اك نػوع اك جػنس ك اليوجػد فػي
غيرق ك اما القوي فتوجد في جمي االفراد اف كانت نوعية ك في جمي االنػواع اف كانػت
جنتية فخاصتا االنتانية التوجداف في غير االنتاف ممن دكنه ك بهما يمتػاز عػن غيػرق ك
الخاصة تظهر من الشيء بعد تماـ كجودق ك كماله ك القوي ابعا ه في الظػاهر ك اجػزاؤق
بها جميعا هو هو ك اما الخاصة فهي تلزـ الشيء بعد تماـ كجودق من كر جهة.
المطلب الثا ی

اعلم اف النزاهة هي مػن خػواص الػنحس الناطقػة التػي التوجػد فػي غيرهػا مػن
الحيوانات ك النباتات ك الجمادات ايتا الجمادات فهي طباي كاقعة فػي غايػة
البعد عن المبدأ ك عف اختيارها نتي انها كأنهػا جبلػت علػي مػا هػي عليػه مجبػورة
عديمة االختيار التقدر علي التحوؿ عما جبلت عليه فنارها نػار التقػدر علػي التحػوؿ
عػػن الناريػػة فهػػي ابػػدا نػػار محرقػػة علػػي اي شػػيء كقعػػت مػػن متػػتحق للنػػراؽ ك
غيرمتتحق كائنا ما كاف بالػا مػا بلػع مػن غيػر ركيػة ك ملنظػة غايػة ك كػذلك سػاير
الطباي ك ايتا النباتات فهي ك اف كاف لها نحػوس كانديػة فػي الجملػة اال انهػا
سلفة الطباي ك صوافيها التقدر علي التحوؿ عنها ك هي بعد فػي بطنهػا لمتتولػد عنهػا
فهي نارة اف غلبت نارها ك باردة اف غلب ماؤها كهاذا فهي عبد الطباي تابعة لػلبتهػا
منهماة فيها بر هي منها فهي ايضا تمشي علي كجهها من غيػر ركيػة فمتػهلها متػهر
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لار اند كلي اك عدك ك منضجها منضج لار اند بل ركية التنتهي اذا نهيت ك التزيػد
اذا اسػػتزيدت ك التػػنق

اذا استنقصػػت ك هػػي علػػي مػػا جبلػػت عليػػه جامػػدة عليػػه ك

ايتا الحيوانات فهي ك اف كاف لها نحوس كاندة اقتلعت عن الطباي في الجملػة ك
تولدت عنها اال انها بعد في نضانتها ك ر اعها ترتض من ثػديها ك تنشػأ ك تنمػو علػي
لبنها ك تتصور بصورها فاف اللبن يعدي ك يخلق منه الصورة نتي انه يتػير خلق الولػد ك
خلقه علي نتب اللبن فياوف كػالظئر فػالحيواف ك اف تولػد عػن الطبػاي ك خػرج مػن
بطنها ك قط سرق اال انه يرتض طوؿ عمرق من ثديها ك ياوف في نضنها متوجهػا اليهػا
متتمدا منها تابعا لها متبعا اهواءها مقيدا بقيودها منجمػدا بجمودهػا ػعيف االختيػار
النهماكه فيها اليقدر علي التحوؿ عن مقتضياتها فيعامر علي نتبها م كر بر ك فاجر
ك م كر شيء ك في كر ناؿ من غير ركية ك تحار كما يمثر به الحرس يقولػوف لػيس
لدغ العقرب من جهة عداكة بينها ك بين اند ك انما هو مقتضي طبعهػا ك فػي المحاسػن
عن يعقوب بن شعيب عن ابيعبدا﵀

قاؿ لدغت رسوؿا﵀

عقرب فنحضها ك

قاؿ لعنك ا﵀ فمايتلم عليك م من ك ال كافر ثم دعا بمل فو عه علي مو

اللدغة

ثم عصرق بابهامه نتي ذاب قاؿ لو يعلم الناس ما في المل ماانتاجوا معه الي تريػاؽ
بالجملة اف الحيواف يمشي علي كجهه الطبعاني ك هو عبد الطب منقاد له.
ك امػا االنتاف فقد تولد في الظاهر عن الطباي ك خرج من بطنها ك قط سػرق ك
فطم من ر اعها ك فارؽ نضنها فليتحاكت عندق موتها ك نيوتها ك تػيرها ك تبدلها ك
دعاؤها ك ساوتها ك اما في الواق فلميك من نطحتها ك لميك جزءها ك انما كػاف كلػد
الػير قد ارقد في مهدها ك اسان في بيتها فلمػا انتبػه ك كبػر خػرج منػه ك ذهػب الػي
ابويه ك اتبعهما بانتاف ك اف كاف بع

االفراد يشتبه عليه االمر فيحتبها امها فيأنس

بحضنها ك لربما يرتض من لبنها في ثر فيه لبنها ك طبعها ك ليس كلمنا انف فيه ك انمػا
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الالـ في االنتاف المحارؽ فهػو لعػدـ جمػودق فػي الطبػاي ك انهماكػه فيهػا ك عػدـ
انقيادق للحيواف المنهمك في النباتية ليس مقيدا بػلبػة طبػ ك مقتضػاق بػر هػو منقػاد
كالديه تاب لهما ك انما مثر هذق المراتػب كانتػاف راكػب فرسػا راتعػة فػي مرعػي
نابت علي ارض فاالرض هي مثر الجمادية ك المرعػي مثػر النباتيػة ك الحػرس مثػر
الحيوانية ك االنتاف هو االنتاف المنظور فػالمرعي علػي نتػب االرض مػن كونهػا
سبخة اك طيبة ك الحيواف علي نتب المرعي طبعا ماب علػي كجهػه عليػه مشػػوؿ
باالكر ك االنتاف يػتذي بحارق ك علمه اليتحاكت عليه كوف االرض سػبخة اك طيبػة
ك المرعي كبي ا اك سليما ك الحيػواف جمونػا اك قػودا فانػه متوجػه الػي كجهػه قاصػد
مقصدق ناظر في امرق يقصد ما يقصػد عػن ركيػة ك فاػر ك لػيس يشػتهي مػا يشػتهي
الحيواف ك ال ما يشتهي النبات ك ال ما يشتهي االرض اليضػرق مػا ػرها ك الينحعػه مػا
نحعها فاف عمر بما يشػتهي االرض افتػد المرعػي ك اف عمػر بمػا يشػتهي المرعػي
افتد الحيػواف ك اف عمػر بمػا يشػتهي الحيػواف افتػد نحتػه ك اهلاهػا ك الػػرض اف
االنتاف هو منزق عن صحات الجماد ك النبات ك الحيػواف فػي اصػر الحطػرة ك الخلقػة
النه خلق من ارض العلم ك عناصرق من الملاوت ليس من طباي االجتػاـ بػدءا ك ال
عودا ك ال استمدادا قاؿ ا﵀ تعالي فلينظر االنتاف الي طعامه ركي اي الػي علمػه
هذا عمن يأخذق بخلؼ الحيواف فانه ك اف لميان من الطباي العنصرية بدءا ك عودا
ك لانه منه استمدادا ك انما مبدأق من االفلؾ ك بخلؼ النبات فانه من الطباي بدءا ك
عودا ك استمدادا فاالنتاف طبعا ك كونا ينبػي اف ياوف منزهػا عػن خصػاؿ الحيػواف ك
النبات ك الجماد ك اف اتبعها فقد غير فطػرة ا﵀ التػي فطػر النػاس عليهػا ك قػاؿ التبػدير
لخلق ا﵀ ذلك الدين القيم فالطاعة جريه مجري االنتػانية ك مػا امػر اال بػه ك المعصػية
افيجري مجري الحيوانية ك النباتية ك مانهي اال عنه فتدبر ك انصف ك اعتبر.
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المطلب الثالث
اعلم اف للنحس القدسية كتاير موجودات العالم جهتين جهة االثرية لم ثرها
ك جهة نحتها من نيث هي هي اما جهة اثريتها لم ثرها فهي نيث ائيتهػا لم ثرهػا ك
نيث تعريف الم ثر نحتها لها بها فهي اية قدسه ك تنزهه عػن صػحات خلقػه نيػث
اليجري عليه ما هو اجراق ك اليعود فيه ما هو ابداق فياػوف جهتهػا الػي م ثرهػا ايضػا
كذلك متنزهة مقدسة عن صحات ساير انثار بها تتتدؿ علي قدس م ثرها ك تنزهه
ك اما جهة نحته ك انيته فهي جهة عبوديته كمػا اف جهػة اثريتػه جهػة ربوبيتػه ك جهػة
العبودية اف كانت علي نتب محبة ا﵀ بحيث اليحقدها ا﵀ نيث يحب ك اليجػدها
نيث يارق خلصت ﵀ جركعز فيجري منها ينابي الحامة لمػا يحاػي مػن كرائهػا
من انوار العالي ك لما يتتعلي ك يشرؼ علي نقايق مػا دكنػه فيػدركها علػي مػا هػي
عليه فيحصر لها نامة علمية ك عملية فلجر ذلك صار لهذق النحس الطيبة القدسية
االنتانية خاصيتاف ناشئتاف من هاتين الجهتين النزاهة الناشئة من جهتهػا الػي ربهػا ك
الحامة الناشئة من جهتهػا الػي نحتػها ك لمننتػب الحامػة الػي الجهػة االكلػي الف
الحامة مقاـ الصورة ك العلم بحقايق االشياء ك العلم ك العمر ذلك مما اكنػي اليػك
ربك من الحامة كما اف النحس الالية االلهية لها جهتاف فينشأ من جهتهػا الػي ربهػا
الر ا لموافقتها التامة م مشية ا﵀ فماتشػاءكف اال اف يشػاء ا﵀ فبهػذق الجهػة اليػرد
اليهم ما اليحبوف ك يترهم ك اليحبوف ك اليترهم اال ما يرد عليهم ك مػن جهتهػا الػي
نحتها التتليم النها منقادة ﵀ سبحانه عبد رؽ تتقلب كما يقلبها ا﵀ ك كذلك للػنحس
الحيوانية جهتاف جهة مادة بها اشػتراكها ك توافقهػا ك تناسػبها بعضػها لػبع

ك جهػة

صورة بها امتيازها ك تباينها ك تنافرها كما تري في النار ك المػاء نيػث يشػتركاف فػي
الجتمانية ك يختلحاف في صورة الحرارة ك اليبوسة ك البركدة ك الرطوبة فيأتلحاف مػن
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نيث الجتمانية ك يختلحاف من نيث الصحة فاذلك انواع الحيواف تأتلف من نيػث
الحيوانية الجنتية ك تختلف في الذئبية ك الػنمية ك االسدية ك البقريػة كهاػذا فينشػأ
من نيث مادتها الر ا من بعضها لبع

ك مير بعضها الي بع

ك شهوتها للموافق ك

من نيث صورتها التنافر ك التناكر بقدر اختلؼ الصورة ك تبػاين بعضػها مػ بعػ
فلجػر ذلػك صػػارت الػنحس الحيوانيػة ذات خاصػػيتين ذات غضػب ك ذات شػػهوة
فػضبها من نيث صورتها ك شهوتها من نيػث مادتهػا ك اشػار اليهمػا االمػاـ

فػي

نديث االركاح بركح القوة ك ركح الشهوة ك القوة هي الػضػب الناشػ مػن دخػاف
الصورة ك الشهوة هي الناشئة مػن بخػار المػادة فػافهم ك كػذلك الػنحس النباتيػة لهػا
جهتاف جهة مادة ك هي تقتضي لها الزيادة ك جهة صورة هي تقتضي لها النقصػاف الف
جهة المادة هي جهة االفتقار الي العالي ك االستمداد فتمد فتزيد ك جهة الصورة هػي
جهة االستػناء عن العالي ك االعراض ك ترؾ االستمداد ك ادعػاء االسػتقلؿ فتػنق
بالجملة للنحس القدسية االنتانية كما عرفت جهتاف ك لار جهة اقتضاء مػن مبػدئها
فيقضػي لهػػا بمػػا اقتضػػت فيقضػػي لجهتهػػا الػي ربهػػا بالنزاهػػة ك لجهتهػػا الػػي نحتػػها
بالحامة ك سنشرح كر كاندة في بابها اف شاء ا﵀.
المطلب الرابع

اعلم اف ا﵀ سبحانه خلق االنتاف انموذج العالم الابير فجعله العالم الصػير قد
جعر فيه من كر شيء في العالم شيئا ك جعله الالمة التامة كما ينتب الي علي

ك عنه

دكاؤؾ فيػػػػك ك ماتشػػػػعر

ك داؤؾ منػػػػك ك ماتبصػػػػر

ك انت الاتاب المبين الذي

با نرفػػػه يظهػػػر المضػػػمر

ا تػػزعم انػػك جػػرـ صػػػير

ك فيك انطوي العػالم االكبػر

:

الصورة االنتانية هي اكبر نجة ا﵀ علي خلقه ك هي الاتاب الذي كتبه
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بيدق ك هي الهيار الذي بناق بحامته ك هي مجموع صور العالمين ك هي المختصر
من اللوح المححوظ ك هي الشاهد علي كر غايب ك هي الحجة علي كػر جانػد ك
هي الصراط المتتقيم الي كر خير ك هي الصراط الممدكد بين الجنة ك النار انتهي،
فجعر في االنتاف من كر جزء من العالم جزءا لياوف جامعا لجمي اجزاء العالم ثػم
قاؿ خلقنا االنتاف في انتػن تقػويم ك قػاؿ سػنريهم اياتنػا فػي انفػاؽ ك فػي
انحتهم فجعر جمي اياته في االنحس كمػا جعػر فػي انفػاؽ فجعػر فيػه جماديػة
كجمادية العالم ك نباتية ك نيوانية ك انتانية ك جعر في محام تػدبيرق اف يظهػر مػن
مراتبه الجمادية اكؿ في التراب ك الايموس ثم النباتية ناؿ كونه نطحة ثم علقػة ثػم
مضػة ثم عظاما ثم ماتيا ثم الحيوانية نين ينشأ خلقػا اخػر ثػم االنتػانية اذا تولػد ك
رب ي باالنتانية لان في غاية الضعف ثم تشتد ك تتتحام عند بلوغػه ك يصػير قػابل
للتاليف ك االمر ك النهي ك التعليم الي اف يبلع اربعين سنة ك يامر عقلػه ك لاػر مػن
هذق المراتب اقتضاء ك قوي تدعو الي نحتها ك تقوي ما يشاكلها ك تضعف ما ينافرها
ك ال شك اف اكؿ ما يبدك في االنتاف الجماد ك يتقوي يومػا فيومػا الػي اف يظهػر عليػه
دكلة النبات ك يتتولي علي اقتارق ك ينحذ نامه في جميػ اصػقاعه ك يجػري بػامرق
في كر جهة ثم يمر هاذا الي اف يتتولي عليه سػلطاف الحيػواف بجنػودق ك اعوانػه ك
ينحذ اناامه في جمي ممالػك النبػات ك الجمػاد ك يحاػم فيهػا بمػا يػري ك يحػب ك
يتملك الممالك بل منازع نتي يري انها طلق له ك يمر هاذا ك يتقػوي يومػا فيومػا ك
يتتاثر الجنود ك االعواف الي اف يأتي سلطاف االنتانية ػعيحا نقيػرا غريبػا كنيػدا
ليس له ناصر ك ال معين ك قد تملك القوـ البلد ك نحظػوا الثػػور ك جن ػدكا الجنػود ك
عتاركا العتاكر ك استقلوا بػاالمر فلميتػمعوا لػه كلمػة ك لمػاائتمركا لػه بػامر بػر
غلبوق ك قهركق ك اثبتوق ك ارادكا اف يقتلوق ك لوال اف تداركه رنمة من ربه لاػاف مػن
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المقتولين فظر في بلد الػربة مدنضا فقيرا متاينا خائحا مترقبا ساكتا متقيػا معتبػرا
متتحهما شيئا بعد شيء جاريا مجري القوـ في اناامهم ك انوالهم فتقوي شيئا بعػد
شيء ك ازداد فهما ك علما ك ذكاكة ك فطنة لان متبعا للقوـ سالاا في متػالاهم اال اف
القوـ لما رأكق ذا فهم ك رأي ك ركية اتخذكق كزيرا لهم يتتشيركف منه فػي االمػور ك
يجركف امورهم بتػدبيرق ك امػرق ك نامػه فهػو يػدين بػدينهم ك يعبػد سػلطانهم مػ
ذكاكة ك فطنة ك نزـ ليس لواند من القوـ مثله ك بقي هاػذا الػي اف صػحا مزاجػه ك
ذكا نته ك بلع اشدق ك استوي ك ظهر فيه العقر فايػدق ا﵀ بجنػود لمتركهػا ك ارسػر
اليه الرسر مهديين هادين له مبشػرين ك منػذرين ك انػزؿ معهػم الاتػاب ك الحامػة
فعلموق ك ذكػركق ك اعػانوق ك انػاركا برهانػه ك ايػدق ا﵀ بػالحجج كانػدا بعػد كانػد
معصومين مطهرين م يدين متددين مبينين له غوام

العلم ك متشابهات الاتاب ك

التنة عالمين معلمين ك ايدق باالخواف المػ منين المماشػين المتػالاين المعاهػدين
الناصرين الحافظين المراقبين الم انتين له اناء اللير ك النهار ك ايدق بدعاء االنبياء ك
المرسػػػلين ك االكصػػػياء المر ػػػيين ك االخػػػواف المػػػ منين ك الملئاػػػة الم يػػػدين
المتػػددين ك نملػػة العػػرش اجمعػػين ك رنمتػػه ك فضػػله فانػػه الػػػرض مػػن الخلػػق
اجمعين ك العلة الػائية لبناء العالمين فجعر كلمة الذين كحركا التػحلي ك كلمػة ا﵀
هي العليا علي نتب كعدق كتب ا﵀ الغلبن انا ك رسلي ك اف تنصركا ا﵀ ينصركم ك
نزب ا﵀ هم المحلحوف ك اف جندنا لهم الػالبوف فوهن بذلك اركاف دكلة الحيػواف
ك هدـ بنيانه ك غلب دكلة الحق ك جلػس سػلطاف العقػر علػي سػرير الملػك ك ربػط
الحيوانات في مرابطها ك انتضر الحشايش فػي نظائرهػا ك امػن المتػالك ك نحػظ
الثػور ك عمر الديار ك نادي باسم الجبار ك اقر كر شيء في مقرق ك استعمر كر اند
في خدمته ك صنعته ك امرق ك من التحاسد ك التبػاغي ك الظلػم ك الػشػم ك المعاصػي ك
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الحجور ك الدعاكي ك التعاكي ك نادي باسم الجبار في جمي الػديار فػي انػاء الليػر ك
النهار نتي استأصر شافة الاحر ك اطحأ نار الشرؾ ك ظهر امر ا﵀ ك هم كػارهوف هػذا
ك ارانا ا﵀ ذلك اليوـ اذا غلب العقر علي الجهر ك جنودق.
ك اما اذا غلب الجهر ك جنودق التي هي شػػوف الجماديػة ك النباتيػة ك الحيوانيػة علػي
البلد ك سخركا العباد ك رأي العقر عدـ المقاكمة معهػم فانتجػب بحجػاب الػيبػة ك
اخحي كجهه المبارؾ عػنهم ك تػركهم فػي ظلمػات اليبصػركف ك بقػي فػيهم الػنحس
االمارة بالتوء فاشارت لهم بتػدبيرها ك نزمهػا ك فهمهػا الػذي اعػدق ا﵀ لهػا لتطيػ
العقر ك تخدمه به فصارت تجري في مجاري الجهػر قػد غلػب عليهػا مػا غلػب مػن
الجمادية فاانت كما قاؿ ا﵀ ثم قتت قلوبام من بعد ذلػك فهػي كالحجػارة اك
اشد قتوة ك كما هو تأكير قوله تعالي قر كونوا نجارة اك نديػدا اك خلقػا ممػا
يابر في صػدكركم اك مػن النباتيػة فاانػت كمػا قػاؿ ا﵀ ك اذا رأيػتهم تعجبػك
اجت امهم ك اف يقولوا تتم لقولهم كأنهم خشب متندة اك من الحيوانية فاانػت
كما قاؿ ا﵀ تعالي لهم قلوب اليحقهوف بها ك لهم اعين اليبصركف بهػا ك لهػم اذاف
اليتمعوف بها اكلئك كاالنعاـ بر هم ا ػر اكلئػك هػم الػػافلوف ك قػاؿ اف شػر
الدكاب عند ا﵀ الصم البام الذين اليعقلوف ك ال شك اف مقتضيات هذق المراتب
كلها المعاصي ك العمر بالتيئات ك ذلك انها التعرؼ ربا ك تعمر بطبايعها ك ارائهػا ك
تمشي علي كجوهها ك من ذلك يعلم اف اصػر جميػ المعاصػي ك الشػرؾ ك الاحػر ك
النحاؽ العمر بػالرأي ك الهػوي ك تػرؾ االنقيػاد لطاعػة المػولي ك امػرق ك نهيػه فهػذق
المراتب جميعها تعمر بالرأي اما الجماد هو ابعدها عن المبدء ك اجهلهػا بػه ك اثبتهػا
علي ما هو عليه ميت ال نراؾ له اليشػعر بخػوؼ ك اليعقػر رجػاء ك اليعػرؼ نبػا ك
اليتعظ بوعظ ك اليتنبه بحقيقة شيء ك اليأتمر بػامر ك الينتهػي بزجػر ك اليػ ثر فيػه
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كلـ مطلقا ك اما النبات فهو ك اف ظهر عليه نحس اال انها جتمانية طبيعيػة ك هػو ايضػا
كالجماد اليشعر شيئا بوجه من الوجوق ك هذاف اموات غير انيػاء ك مايشػعركف ايػاف
يبعثوف ك سواء عندهم النص ك الػش ك الحق ك الباطر ك النور ك الظلمػة ك الصػدؽ ك
الاػػذب ك العػػدؿ ك الجػػور اليعرفػػوف نتػػن نتػن ك ال ق ػب قبػػي ك سػػواء علػػيهم
ءانذرتهم اـ لم تنذرهم الي منوف ك اذا رأيتهم تعجبك اجتامهم ك اف يقولوا تتػم
لقولهم كأنهم خشب متندة ك اما الحيواف فليعرؼ شيئا اال مػا ادركػه بحواسػه ثػم
اليعرؼ ما غاب عن نواسه ك اليعرؼ عاقبة ك اليخاؼ مػن امػر متػتقبر ك اليميػز
بين نق ك باطر ك نتن ك قبي ك اف كاف يري كر كاند علي خلؼ شار انخػر ك
اليقدر علي االعتبار ك ال االستدالؿ بشيء علػي شػيء ك لػه قلػب جتػماني كلاػن
اليحقه به نقا ك باطل ك له اذف كلان اليتم بها سم تمييز للحق ك الباطر ك له عين
كلان اليبصر به الحق نقا ك الباطر باطل ك اليرغب في طيب ك اليتنزق عػن رجػس
ك شأنه الجري علي مقتضي طبعه بالنتبة الي الولي ك العدك فهذق الثلثة نحوس امػارة
بالتوء داعية الي هويها ك طبعها ك مقتضاها ك ال ركية لها ك ال تدبر ك ال تحار فاذا كاف
المتتولي علي بدف هذق النحوس تأمرق ك تحمله علي مقتضاها.
ك اما االنتاف فهو المدرؾ للػيػب المميػز للتػلمة ك العيػب المحػرؽ بػين الحتػن ك
القبي المتنزق عن كػر رجػس العػادؿ الوا ػ كػر شػيء فػي محلػه المعطػي كػر
ذينق نقه التالك فػي المتػالك بركيػة الحػازـ المتػدبر فػي العواقػب المتػتدؿ
بالشاهد علي الػايب ك بالمعلوـ علػي المجهػوؿ المتػتنبط للػايػات مػن المبػادي ك
المتتنتج للنتػايج مػن المقػدمات المميػز بػين الصػدؽ ك الاػذب ك الحػق ك الباطػر
المختار للمور عن ركية الخارج عن سلطاف الطبػاي اف رأي نقػا اقتحمػه ك اف رأي
باطل اجتنبه فهو الجر(كػذا) صانب التنزق عن صحات الحيػواف ك النبػات ك الجمػاد ك
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هو النحس اللوامة البرزخ بين االمارة ك النحس المطمئنة التاكنة تحػت امػر هاديػه ك
م يدق ك متددق كما ركي في بحر العلوـ عن اميرالم منين

في نديث النحػوس

قػػاؿ االكالف اي النباتيػػة ك الحيوانيػػة االمارتػػاف بالتػػوء لػػيل ك نهػػارا لصػػانبهما ك
تحاماف له باالكر ك الشرب ك النوـ ك الحتاد ك الزنا ك اال عراض عن ا﵀ ك رسوله ك
الوصاؿ الي الشيطاف ك الي ما هو خلؼ دينه ك اسلمه ك الثالثة اللوامة لصانبها ليل
ك نهارا في كر عبادة ك قبلها ك بعػدها اداء ك قضػاء ك اعترفػت ك هػي نػري

فػي

العبادة ك قالت له اط ا﵀ ك رسوله ك اعبدق ك اسجد له ك اال التأكر من رزقه تعالي ك
التشرب من مائه تعالي ك اف طػيت عن اناامه ك عصيت عن امرق تعػالي فػاخرج
من ملاه ك الرابعة المطمئنػة ك هػي خالصػة ك مخلصػة ك عابػدة(ظ) ك را ػية علػي
تقديرق تعالي ك صابرة علي بلئه ك نامدة علي نعمائه ك تعذيبه ك المه عليه من ا﵀
تعالي ك شاكرة علي ما خلق ا﵀ ف يها ك فػي غيرهػا ك ا﵀ تعػالي راض عنهػا انتهػي،
بالجملة النحس القدسية االنتانية ليتت من الجتمانيات ك الطبيعيات ك من سلفتها
ك خلصتها ك ليس لها انبعاث من البدف ك انما هو نور العالم يق علػي المػتعلم ك مػن
لميجعر ا﵀ له نورا فما له من نور ك ذلك النور منحة من ا﵀ سبحانه يقذفه في قلب
من يشاء ك يحب فاذا جاء ذلك النور ك استولي علي الحيوانية ك النباتيػة ك اسػتعملهما
في طاعة منيرق ك ربه اف طاكعتاق فاانتا كالالب المعلم فصيدهما نػلؿ ك تصػيداف
من الملاوت ك اف لمتطاكعاق يلومهمػا علػي تركهمػا الطاعػة ك يبقػي مػا امانػه ك اف
غلبتا عليه يحر ك يتركهما قػاؿ ابوعبػدا﵀

العلػم يهتػف بالعمػر فػاف اجابػه ك اال

ارتحر فيتم الحجة عليهمػا بمػا امرهمػا ك نهاهمػا ك علمهمػا فلمتطاكعػاق ك لمتعمػل
بقوله ك نامه ك الجر عدـ كونها اي النحس القدسية من الجتمانيات تاوف منزهة
عن خصالهما ك سيئاتهما ك معاصيهما ك جهلهما ك كحرهما ك شركهما ك نحاقهما ك ظلمهمػا
﴿﴾494

ك غشمهما بعيدة عن مقتضاهما قريبة من ربها قاؿ الصادؽ

للعبد ثلثة انػرؼ العػين

علمه با﵀ ك الباء بونه من الخلق ك الداؿ دنوق من الخالق فافهم.

فص ::فاذ قد علمػت اف التػيئات مػا كػاف مػن خصػاؿ الجماديػة اك النباتيػة اك

الحيوانية فاالنري اف نقتم المعاصي علي ثلث تقتيمات ك نحصر كر قتم علي ما
يقتضيه رسم الاتاب بحوؿ ا﵀ ك قوته.
اعلم اف الجمادات كما شرنناق انحا ك تراق اجتاـ ميتة ال نراؾ لها ك ال شعور ك
النيػػوة فػػاذا غلبػػت الجماديػػة علػػي سػػاير النحػػوس جمػػدتها ك اماتتهػػا ك كػػر نحػػس
جمدت تنزؿ الي ادني مراتبها فتموت في ندها ك تتعوؽ عن افعالها بحتبها فلػيس
الحيوانية المنجمدة كالنباتية المنجمدة ك ال النباتية المنجمدة كالجمادات الخالصػة
ك ذلك اف النباتية اذا جمدت تقصر افعالها ك قواهػا ك تتبطػأ فػي افعالهػا فلتجػذب ك
التهضم ك التدف ك التمتك كما ينبػي ال انها تتقط قويهػا بالاليػة فتاػوف كحجػر
ملقي ليس فيه نحس نامية ك كذلك الحيوانية اذا جمدت تقصػر افعالهػا ك قواهػا عمػا
كانت عليه ك تتبطأ ك تثقر فتقصر في نواسها ك تضعف ادراكها ك تبطػ نركاتهػا ك
تهن اراداتها ك تثقر في افعالها ك شهواتها ك غضبها ك ميلهػا ك ننينهػا علػي اكالدهػا ك
نحارها ك فرارها عػن عػدكها كهاػذا ك كػذا االنتػانية اذا جمػدت فلتاػوف كحػد
الحيوانػػات الجامػػدة ك ال النباتػػات الجامػػدة ك ال سػػاير الجمػػادات ك انمػػا تقصػػر اذا
جمدت في علمها ك نلمها ك ذكرها ك فارها ك نباهتها فتتثبط عن طاعة ربه ك تاتر
عن المبادرة الي العبادات ك الطاعات ك تقصر عن درؾ الحق ك تمتن عن التأثر بقوؿ
ا﵀ ك قوؿ رسوله ك كعظ من يعظه ك يتلب الرنمة ك يقتو قلبه فليبالي ما فاتػه مػن
الدين ك الدنيا ك انخرة ك اليتعلق قلبػه بشػيء ك اليخػاؼ شػيئا ك اليرجػو ك اليحػب
شيئا ك اليحهم ما قاؿ ك ال ما قير له ك امثاؿ ذلك من الصحات ك انت لو ركبت الصحات
﴿﴾495

االنتانية م الجمادية عرفت صحات من غلبت عليػه الجماديػة ك انصػبػت انتػانيته
في جماديته ك استولت ك استولي الشياطين التاكنة فيها عليه.
فاللزـ علي من يريد االرتقاء الػي مػدارج القػرب ك االنتػانية اف يتػعي فػي
ازالة الصحات الجمادية عن نحته ك االتصاؼ بالصحات االنتانية ك اعلم اف من قػرع
بابا ك لج كلج ك من طلب شيئا ك جد كجد ك من تالف صحة ك تخلق بخلق نصر لػه
المحالة كما قاؿ علي

اف لمتان نليما فتحلم فانه قر من تشبه بقوـ اال ك اكشك

اف ياػوف مػػنهم انتهػػي ك سػػر ذلػػك اف الصػػور جػػواذب االمػػداد ك التػػنة القوابػػر ك
النوازؿ من ا﵀ ال تعين لها اال في بطوف القوابر فمن تالػف قابليػة ك تصػور بصػورة
انصبع االمداد النازلة في صورته ك نصر المطلوب ك هػذا هػو سػر اسػتحالة المػواد
الناقصة بعد اصلح الصورة ك تاميلها الي المواد الااملة ك الحقػايق الحا ػلة ك هػذا
هو سر اف النطحة اذا تصورت بصورة كلب افػي
بصورة شاة افي

عليهػا ركح كلػب ك اف تصػورت

عليها ركح شاة فمن تالف االخلؽ الاريمة فيوشك اف تصير لػه

سجية فقدقاؿ علي

الخير عادة فاذا اعتدت كرايم االخلؽ ك نزؿ عليك االمداد

انصبػت في بطنها فتحققت ك ثبتت فاذا تالحػت صػحات االنتػانية تحققػت فيػك ك
لذلك امر الشارع المالحػين بػاالخلؽ الاريمػة ك زجػرهم عػن تركهػا بػر ػرب
الحدكد علي كثير منها ك لوال اف تالف االخلؽ كاف ينح لماكلحهم ك لمازجرهم ك
انتقم منهم ك اف ا﵀ سبحانه قد مان االنتاف من اصلح اخلقه ك تحتين صحاته كما
مانك من اف تحرؾ يدؾ للنحاؽ في سبير ا﵀ ك لطم اليتػيم بالبداهػة فليقبػر عػذر
المعتذر اني الاقدر نعم اذا طاؿ باالنتاف االتصاؼ بصحة نتي صارت ملاة له عتر
عليه نزعها عنه ك االتصاؼ بضدها اال اف خركج قوة الي الحعلية اليمن خركج سػاير
القوي اذا قويت فحي الوسائر بتندق عن ابيخديجة قػاؿ دخلػت علػي ابيالحتػن
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فقاؿ لي اف ا﵀ تبارؾ ك تعالي ايد الم من بركح منه يحضرق في كر كقت يحتن فيه
ك يتقي ك يػيب عنه في كر كقت يذنب فيه ك يعتدي فهي معػه يهتػز سػركرا عنػد
انتانه ك تتيا في الثري عند اساءته فتعاهدكا عباد ا﵀ نعمه باصلنام انحتػام
تزدادكا يقينا ك تربحوا نحيتا ثمينا رنم ا﵀ امرءا هم بخير فعمله اك هم بشر فارتدع
عنه ثم قاؿ نحن نزيد الركح بالطاعة ﵀ ك العمر له ك عن انمد بن محمد بػن خالػد
رفعه قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

اقصر نحتك عما يضرها من قبر اف تحارقك ك اس في

فااكها كما تتعي في طلب معيشتك فاف نحتك رهينة بعملك ك عن التاوني عن
ابيعبدا﵀
الي بع

قاؿ قػاؿ اميرالم منين

كانت الحقهاء ك العلماء اذا كتب بعضهم

كتبوا بثلث ليس معهن رابعة من كانت همته اخرتػه كحػاق ا﵀ همػه مػن

الدنيا ك من اصل سريرته اصل ا﵀ علنيته ك من اصل ما بينه ك بين ا﵀ اصل ا﵀ ما
بينه ك بين الناس الي غير ذلك من االخبار.
فمن التيئات ك الصحات التي تنشأ من غلبة الجماديػة علػي االنتػاف الجهػر ك
هو رأسها ك الاحر ك الجحود ك القتوة ك الحمق ك الػباكة ك االمن من مار ا﵀ ك نػب
النوـ ك الرانة ك الضجر ك الاتر ك العمي ك الػحلة ك امثاؿ ذلػك ممػا ينشػأ مػن عػدـ
انحعاؿ النحس ك عدـ مطاكعتها لتأثير م ثر ك من التيئات ك الصػحات التػي ينشػأ مػن
غلبة النحس النباتية نب االكر ك الشرب ك نب النوـ ك الرانة ك نػب التػزيين ك اف
كانت من الحراـ ك الحرص ك نب الدنيا ك االمواؿ ك امثاؿ ذلك م الصحات التابقة
ك من التيئات ك الصحات التي تنشأ من غلبة الحيوانيػة القنػوط ك الجػور ك التػخط ك
الاحراف ك اليأس ك الػضب ك الحمق ك التهتك ك الرغبة ك الخرؽ ك الجرأة ك الابػر ك
التترع ك التحه ك الهذر ك التجبر ك الحقػد ك الجػزع ك االنتقػاـ ك التػهو ك النتػياف ك
القطيعة ك المن ك العداكة ك الػدر ك التطاكؿ ك البػ
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ك الاذب ك الخيانػة ك الشػوب

ك البلدة ك الػباكة ك االناار ك الخشونة ك المماكرة ك االفشاء ك اال اعة ك الناػوؿ ك
نبذ الميثاؽ ك النميمة ك عقوؽ الوالدين ك الرياء ك التبرج ك االذاعة ك الحمية ك البػػي
ك القذارة ك الخل ك العػدكاف ك الشػقاكة ك االصػرار ك التهػاكف ك االسػتنااؼ ك قتػر
النحس ك الحرار من الزنػف ك التعػرب بعػد الهجػرة ك قػذؼ المحصػنات ك الزنػا ك
اليمػػين الػمػػوس ك الػلػػوؿ ك منػ الحقػػوؽ ك كتمػػاف الشػػهادة ك التػػرقة ك اللػػواط ك
الاذب ك الػيبة ك البهتػاف ك الهجػاء ك المحاكػاة ك ايػذاء النػاس ك بخػس المايػاؿ ك
الميزاف ك معونة الظالمين ك الركوف اليهم ك نبس الحقوؽ من غير عتر ك االسػراؼ
ك التبذير ك الخيانة ك االستخحاؼ بالحراي

ك بػػ

اكليػاء ا﵀ ك كاليػة اعػداء ا﵀ ك

االشتػاؿ بالملهي الي غير ذلك مػن المعاصػي فػاف جميعهػا مػن غلبػة الحيوانيػة ك
ي يدها النباتية ك الجمادية ك اصر جمي ذلك غلبة الجماديػة فانهػا سػلطاف الجهػر ك
اليبعد النبات عن االعتداؿ ك الاماؿ اال بػلبة الجمادية ك كذا اليبعػد الحيػواف ايضػا
عن االعتداؿ ك الاماؿ اال بػلبة الجمادية ك كر شر في البعد عن المبدأ ك الجماد هو
البعيد االبعد ك متتقر الجهر ك كر خير في القرب من المبدأ ك العقر ك هػو القريػب
االقرب ك هو في االنتػاف نتػأؿ ا﵀ اف يامػر عقولنػا ك يحقػق فينػا االنتػانية بحػق
محمد ك اؿمحمد صلي ا﵀ عليه ك عليهم.

فصا ::اعلم اف كر م ثر ي ثر علي مقتضي كينونته ك ما هو به هو فليمػر مػن

اثرق ك اليشنأق بر يحبه ك يهواق النه منه ك اليػه ك علػي صػحته ك شػاله ك االشػياء انمػا
تحب اشاالها ك تبػ

ا دادها فالم ثر اليارق اثرق ك اليمػر مػن تػأثيرق فاالنتػاف

جماديته منشأ اثار ك كذا نباتيته ك نيوانيته ك انتانيته لار كانػدة منهػا اثػار تحبهػا ك
تهويها ك تتر بها كما تحب النار االنراؽ ك الماء التبريد فاف صدر من االنتػاف فعػر
ك كجد منه كراهة فليعلم اف ذلك من غير منشأ ذلك الحعر فالحعر من جزء اخر منه ك
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الاراهة من جزء اخر نتما ك ذلػك ممػا ال شػك فيػه ك ال ريػب يعتريػه فاالنتػاف اذا
ندث منه معصية اك قبي ك رأي في نحته التركر به ك التلذذ فليعلم انه منػه ك اليػه ك
اف كجد في نحتػه كراهػة ك تأذيػا منػه ك غمػا ك كربػا ك ػيق صػدر فلػيعلم اف هػذق
الخصاؿ من غير منشأ تلك المعصية فحيه منشأاف المحالة ك ال شك اف منشأ المعاصػي
من جانب الجهػر اي الجماديػة ك مػا يليهػا ك منشػأ الاراهػة مػن جانػب العقػر اي
االنتانية ثم قد يػلب الاارق للمعصية بحيث ي قهػر العاصػي ك يضػمحله ك اليدعػه
افيعصي ك يمنعػه فالمػا عػرض امػر تػدبرق الاػارق فػاف كرهػه لميػدع العاصػي
اف يقربه ك يديم علي ذلك فليصدر منه معصية ك قد يػلػب العاصػي علػي الاػارق
فيقتحم في الماركهات ك اف كرهه الاارق كحرس جموح يعدك ك يقتحم المهالك
ك المهاكي ك التلؿ ك الهضاب ك راكبه يخاؼ علي نحته ك يصي ك ياػرق عػدكق ك
اليقدر علي اشناقه ك هو له كارق.
فماداـ يوجػد كراهػة فػي االنتػاف ك اف كػاف مقتحمػا فػي المهالػك مقترفػا
للمعاصي يرجي له النجاة كحالج يجد االلم في اعضائه فيرجي له البرء لما علم اف
فيها الركح ك لم ييأس الركح منها ك هناؾ اعضاء ك ركح ك اما اذا لميجػد االلػم علػم
انه قد يأس الركح منها ك تركها ك تخلي عنهػا فهنالػك اعضػاء ك ال ركح كػذلك اذا
فقد االنتاف كارق المعصية في نحته فليعلم اف ركح االيماف قد تخلي منػه ك فارقػه
فليس من يتألم من المعصية ك اف كجدق فليعلم اف ركح االيماف فيه موجػود فليقػوق
قاؿ ابوعبدا﵀
رجر الي النبي

من سرته نت نته ك ساءته معصػيته فهػو مػ من ك عنػه
فقاؿ يا رسوؿا﵀ هلات فقاؿ له

جػاء

اتاؾ الخبيث فقػاؿ لػك

من خلقك فقلت ا﵀ فقاؿ لك ا﵀ من خلقه فقاؿ اي ك الذي بعثك بالحق لااف كذا
فقاؿ رسوؿا﵀

ذاؾ كا﵀ مح

االيماف ك في نديث اخػر اف رسػوؿا﵀
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انما عني بقوله هذا كا﵀ مح

االيماف خوفه اف ياوف قد هلك نيث عرض لػه

ذلك في قلبه انتهي فوجػداف الاراهػة مػن االعمػاؿ التػيئة ك االخػلؽ الرذيلػة ك
الوساكس اللمة انما هو دلير كجود ركح االيمػاف فليحمػد ا﵀ عليػه ك لػيعلم بعػد
ذلك اف ركح االيماف يزداد بالعمر الصال فاف ال عمر الصال عمر ركح االيماف ك
كلما عمر ركح االيماف في البدف قوي ك استولي لما ينزؿ عليه االمداد المجانتػة
ك عف ركح الحيواف ك ركح النبات ك الجماد لما ينزؿ اليها امداد غيػر مجانتػة ك
ػػعحها سػػبب تقػػوي ركح االيمػػاف ك اسػػتقلله ك كلمػػا عصػػي المػػرء ازداد ركح
الحيػػواف ك ركح النبػػات ك الجمػػاد قػػوة لنػػزكؿ االمػػداد المشػػاكلة ك يضػػعف ركح
االيماف لنزكؿ المدد غير المشاكر ك قد مػر عػن الصػادؽ

نحػن نزيػد الػركح

بالطاعة ﵀ ك العمر له ك لما كاف بنائي فػي هػذا الاتػاب علػي تحقيػق المتػائر ك
تحهيمها الشيرف الي سر ذلك ك التحصير يقتضي بتطا كثيرا.
اعلم ا ف الركح الحيوانية النازلة مػن التػماء ال خصوصػية لهػا بحيػواف دكف
نيواف ك انما تأتي علي اطلقها فاذا اشتعر الركح البخاري النبػاتي بهػا صػار ذلػك
االشتعاؿ هو الحيواف الخاص ك االسد الخاص فاذا نصر الحيواف الخاص فػالركح
االيماني الصادر عن اصر االيمػاف صػلوات ا﵀ عليػه ال تعػين لػه بانػد دكف انػد
كلان اذا اشتعر به ذلك الركح الحيواني ك اتصف به صار ذلك االشػتعاؿ المػ من
الخاص زيد اك عمرك فذلك االشتعاؿ هو الػركح االيمػاف الخػاص فالمػا يضػعف
الدخاف ك يصحو ك يرؽ ياوف الشعلة اصحي ك ا وء ك الطف ك كلما ياثػر الػدخاف
ك ياثف ك يشتد سوادق يخحػي ػوء النػار ك يقػر بريقػه ك لمعانػه نتػي ربمػا انػه
انطحي فلجر ذلك يضعف ركح االيماف بالمعاصي التي هػي صػحات المركػب ك
المظهر ك يقوي ركح االيماف بالطاعات المرققػة المصػحية للمظهػر فلجػر ذلػك
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نحن نزيد الركح بالطاعة ﵀ ك عجبا لمن يعمر ليل ك نهارا عمر الحيواف ك

قاؿ

يريد اف يزداد ركح االيماف نعوذ با﵀ من بوار العقر ك قب الزلر ك به نتتعين كاف
الصادؽ

كثيرا ما يقوؿ:

علػػم المحجػػػة كا ػػ لمريػػػدق

ك اري القلوب عن المحجة في عمي

ك لقػػػدعجبت لهالػػػك ك نجاتػػػه

موجودة ك لقػد عجبػت لمػن نجػي

بالجملة االنتػاف كشػعلة مركبػة مػن نػار ك دخػاف ك لاػر منهمػا مقتضػيات ك
صحات تضاد هذق هذق ك هذق هذق ك النار تتألم من خصاؿ الدخاف ك الدخاف يتألم من
صحات النار ك بػلبة كر كاندة تضعف االخري نتػي تحنػي مػن نحتػها فنػاء رقػة ك
خحاء ال فناء عدـ فيبطر التركيػب ك كػاف غر ػي فػي هػذا الحصػر اف اذكػر لػك اف
المعاصي الصادرة اف كانت من النباتية ك الحيوانية ك هناؾ ركح ايماف ك هو له كػارق
فاف هذق المعاصي معاص عر ية دنياكية ليتت منه ك ال اليه ك تتوؤق تلك المعاصي
البتة ك تارهها ك هو نادـ عليها معترؼ بتقصيرق ك عحه نيث عمػر مركوبػه ذلػك
العمر فهذا الرجر يأتي يوـ القيمة ك قد نزؿ مػن مركوبػه ك خػلق فػي سػبيله فلحػق
كوكبته ك اف كاف الرجر متركرا بها متتونشا من غيرها تتان اليها ك الػي ذكرهػا
ك تضطرب عند تركها ك نهي ناق عنهػا فهػو العاصػي بطباعػه الػذاتي ك ركح االيمػاف
اليعصي فليس فيه ركح االيماف ك انمػا هػو نيػواف كمػا قػاؿ ا﵀ تعػالي اف هػم اال
كاالنعاـ بر هم ا ر اكلئك هم الػافلوف ك ليس فيهم من االركاح اال ما في االنعاـ
كما ركي في خبر االركاح في الاافي بتندق عن االصبع بن نباتة قاؿ جاء رجر الػي
اميرالم منين

فقاؿ يا اميرالم منين اف ناسا زعموا اف العبد اليزني ك هو مػ من ك

اليترؽ ك هو م من ك اليشػرب الخمػر ك هػو مػ من ك اليأكػر الربػا ك هػو مػ من ك
اليتحك الدـ الحراـ ك هو م من فقد ثقر علي هذا ك نرج منه صػدري نػين ازعػم
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اف هذا العبد يصلي صلوتي ك يدعو دعائي ك يناكحني ك اناكحه ك يوارثني ك اكارثػه
ك قد خرج من االيمػاف الجػر ذنػب يتػير اصػابه فقػاؿ اميرالمػ منين
سمعت رسوؿا﵀

صػدقت

يقوؿ ك الدلير عليه كتاب ا﵀ خلق ا﵀ عزكجر الناس علػي

ثلث طبقات ك انزلهم ثلث منازؿ ك ذلك قػوؿ ا﵀ عزكجػر فػي الاتػاب اصػحاب
الميمنة ك اصحاب المشأمة ك التابقوف فاما ما ذكر من امػر التػابقين فػانهم انبيػاء
مرسلوف ك غيرمرسلين جعر ا﵀ فيهم خمتة اركاح ركح القدس ك ركح االيماف ك
ركح القوة ك ركح الشػهوة ك ركح البػدف فبػركح القػدس بعثػوا انبيػاء مرسػلين ك
غيرمرسلين ك بها علموا االشياء ك بركح االيماف عبدكا ا﵀ ك لميشػركوا بػه شػيئا ك
بركح القوة جاهدكا عدكهم ك عالجوا معايشهم ك بركح الشهوة اصابوا لذيذ الطعاـ
ك ناحػػوا الحػػلؿ مػػن شػػباب النتػػاء ك بػػركح البػػدف دبػػوا ك درجػػوا فيهػػا فهػ الء
مػحورلهم مصحوح عن ذنوبهم ثم قاؿ قاؿ ا﵀ عزكجر تلك الرسر فضلنا بعضهم
علي بع

منهم من كل م ا﵀ ك رف بعضهم درجات ك اتينا عيتي ابن مريم البينات ك

ايدناق بركح القدس ثم قاؿ في جماعتهم ك ايدهم بركح منه يقوؿ اكرمهم بها
فحضلهم علي من سواهم فه الء مػحور لهم مصحوح عن ذنوبهم ثم ذكر اصػحاب
الميمنة ك هم الم منوف نقا باعيانهم جعػر ا﵀ فػيهم اربعػة اركاح ركح االيمػاف ك
ركح القػػوة ك ركح الشػػهوة ك ركح البػػدف فليػػزاؿ العبػػد يتػػتامر هػػذق االركاح
االربعة نتي يأتي عليه ناالت فقاؿ الرجر يا اميرالم منين ما هذق الحاالت فقاؿ اما
اكلهن فهو قاؿ ا﵀ عزكجر ك منام من يرد الي ارذؿ العمر لايليعلم من بعد علم
شيئا فهذا ينتق

منه جمي االركاح ك ليس بالذي يخرج من دين ا﵀ الف الحاعر

به ردق الي ارذؿ عمرق اليعرؼ للصلوة كقتا ك اليتتط ي التهجد باللير ك ال بالنهار ك
ال القياـ في الصف م الناس فهذا نقصاف من ركح االيماف ك ليس يضرق شيئا ك فيهم
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من ينتق

منه ركح القوة فليتتطي جهاد عدكق ك اليتتطي طلب المعيشة ك منهم

من ينتق

منه ركح الشهوة فلو مرت به اصب بنػات ادـ لميحػن اليهػا ك لميقػم ك

يبقي ركح البدف فيه فهو يدب ك يدرج نتي يأتيه ملك الموت فهذا بحاؿ خير الف
ا﵀ عزكجر هو الحاعر به ك قد يأتي عليه ناالت في قوته ك شبابه فػيهم بالخطيئػة
فيشجعه ركح القوة ك يزين له ركح الشهوة ك يقػودق ركح البػدف نتػي يوقعػه فػي
الخطيئة فاذا المتها نق

من االيماف ك ت حصي منه فليس يعود فيه نتي يتوب فاذا

تاب تاب ا﵀ عليه فاف عاد ادخله ا﵀ نار جهنم فاما اصحاب المشأمة فهػم اليهػود ك
النصاري يقوؿ ا﵀ عزكجر الذين اتيناهم الاتاب يعرفونه كما يعرفوف ابناءهم
يعرفوف محمدا ك الوالية في التورية ك االنجير كما يعرفوف ابناءهم في منازلهم ك
اف فريقا منهم لياتموف الحق ك هم يعلموف ،الحق من ربك انػك الرسػوؿ الػيهم
فلتاونن من الممترين فلما جحػدكا مػا عرفػوا ابػتلهم بػذلك فتػلبهم ركح
االيماف ك اسان ابدانهم ثلثة اركاح ركح القػوة ك ركح الشػهوة ك ركح البػدف ثػم
ا افهم الي االنعاـ فقاؿ اف هم اال كاالنعاـ الف الدابة انما تحمر بركح القوة ك
تعتلف بركح الشهوة ك تتير بركح البػدف فقػاؿ التػائر انييػت قلبػي بػاذف ا﵀ يػا
اميرالم منين ك عن محمد بن عبيدة قاؿ قلت البيعبدا﵀

اليزني الزانػي ك هػو

م من قاؿ ال اذا كاف علي بطنها سلب االيماف فاذا قاـ رد اليه فاف عاد سلب قلت فانه
يريد اف يعود فقاؿ ما اكثر من يريد اف يعود فليعود ابدا ك عػن ابنبايػر قػاؿ قلػت
البيجعحر

في قوؿ رسوؿا﵀

اذا زني الرجر فارقه ركح االيمػاف قػاؿ هػو

قوله ك ايدهم بركح منه ذلك الذي يحارقػه ك عػن محمػد بػن ناػيم قػاؿ قلػت
البيالحتن

الاباير تخػرج مػن االيمػاف قػاؿ نعػم ك مػا دكف الابػاير قػاؿ قػػاؿ

رسوؿا﵀

اليزني الزاني ك هػو مػ من ك اليتػرؽ التػارؽ ك هػو مػ من ك عػن
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ابيخديجة قاؿ دخلػت علػي ابيالحتػن

فقػاؿ لػي اف ا﵀ تبػارؾ ك تعػالي ايػد

الم من بركح يحضرق في كر كقت يحتن فيه ك يتقي ك يػيب عنه في كػر كقػت
يذنب فيه ك يعتدي فهي معه تهتز سركرا عند انتانه ك تتيا في الثري عند اساءته
فتعاهدكا عباد ا﵀ نعمه باصلنام انحتام تزدادكا يقينا ك تربحوا نحيتا ثمينا رنم
ا﵀ امرءا هم بخير فعمله اك هم بشر فارتدع عنه ثم قاؿ نحن نريد الركح بالطاعة ﵀
ك العمر له انتهي ك الظاهر اف نريد تصحيف نزيد ك اف كاف له معني.
بالجملة العاصي ليس فيه نين ارتاابه بالمعصية ك اشػتػاله بهػا ركح االيمػاف
المشاراليه بقوله تعالي اكلئك كتب في قلوبهم االيمػاف ك ايػدهم بػركح منػه ك
اف هم اال كاالنعاـ بر هم ا ر كلان هنا دقيقة لوالها لمتشرح االناديث ك هي
اف النوع المتمي باالنتاف اف كاف كػافرا اك عاصػيا يشػارؾ الحيوانػات فػي شػيء ك
يحارقها في شيء اما من نيث يشاركها فهو فقداف ركح االيمػاف ك هػو ركح شػرعي
ناش من شعاع الشارع ك امتثاؿ المتشرع ك هذا هو الناش من ارض العلم ك ليس لػه
انبعاث من البدف ك هو الركح االنتاني الشرعي ك من اعرض من الشػارع ك لميقبػر
عنه فليس بانتاف بر هو بهيمة الناس كلهم بهائم اال الم من ك من توجه اليه ك اشرؽ
عليه نورق ك امتثر امرق تهيأ بهيأته ك تصور بصورته مػن تبعنػي فانػه منػي ،اف كنػتم
تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببام ا﵀ ،نحن الناس ك شيعتنا اشباق النػاس ك سػاير النػاس
نتناس ك اما من نيث يحارقها فهو كجداف ركح مدرؾ للاليات عالم بالمػيبات عن
الحواس الظاهرات ك ال شك اف الاافر ك العاصي فيه ركح كذلك ك هػذا الػركح هػو
الركح االنتاني الاوني الذي هو امااف الشرع كاليد الصالحة للنحاؽ ك لطم اليتػيم
فذلك االنتاف الاوني البد له من صورة يظهر بهػا كالجتػم الػذي البػد ك اف يظهػر
بصورة متممة في الخارج فاما يتصور بصورة االمتثاؿ ك الطاعة فياوف انتانا شػرعيا
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ك اما يتصور بصورة المخالحة ك العصياف فياوف غير انتاف علي نتب امتثاله امر من
امتثر امرق من جماد اك نبات اك نيواف اك شيطاف فانه يتصػور بصػورة امتثالػه امػرق ك
ذلك الف االنتاف الاوني ال صورة متممة له من ذات نحته خاصة به ك انما هػو علػي
نتب االمتثاالت ك هو المتمي بزيػد فامػا اف يػ من زيػد ك امػا اف ياحػر فػاف كحػر
ياوف صورته صورة الجهر ك جنودق فياوف علي صورة الحيواف ك الجر انه انتػاف
كوني ياوف ا ر ك اف تصور بصورة النبات ياوف كأنػه خشػب متػن د ك اف تصػور
بصورة الجماد ياوف كالحجارة بر اشد قتوة كر ذلك لقوة بنية االنتػانية الاونيػة
ك هذق االنتانية علي ما اري له منبعث ك هو الدماغ ك هو غيب غيب الركح الػدخاني
الذي في الدماغ فاف غيبه الركح الحيواني ك ظاهرق الػركح النبػاتي ك هػو مػن غيػب
غيب الارسي كما اف الركح الحيواني من غيب فلك القمر ك هذا الػركح موجػود فػي
الم من ك الاافر ك المطي ك العاصي بالبداهة ك اما النحس القدسػية التػي نحػن بصػدد
شرح انوالها ك اشار اليهػا اميرالمػ منين

فليتػت توجػد اال فػي المػ منين ك هػذق

الػػنحس مػػن خواصػػها النزاهػػة عػػن الػػدناءات ك مػػذاـ االخػػلؽ ك ارجػػاس االعمػػاؿ ك
المعاصي ك التيئات من صحات الجمادات ك النباتات ك الحيوانات ك الشياطين فافهم.

فصا ::اعلػػم اف ا﵀ سػػبحانه خلػػق االنتػػاف نيػػث خلقػػه فػػي دهػػرق ك نقيقتػػه

فاعطاق خلقه ك تماـ ما هو به هو ثم انزله الي عالم االظلة ك البته لباس االظلة ك خلػق
له في هذا العالم مشاعر ك نواس ظلية ك نحتا ظلية ثم انزله الي عالم الزماف ك البتػه
اللباس الزماني الدنياكي ك خلق له في هذا العالم نواس ك مشاعر ك نحوسا زمانية ثم
خوله اياها ك مل اه نواصيها ك اعطاق ازمتها ثم اختبرق بارساؿ الرسر ك انزاؿ الاتب ك
التاليف ك االمر ك النهي فمنهم من ائتمر بما امر ك انتهي عما نهي ك اسػتعمر مراتبػه
الظلية ك الزمانية في ما كلف به ك سعد بذلك ك منهم من تمرد عليه مراتبه الزمانيػة ك
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مراتبه الظلية ك نقيقتػه عنػه كارهتػاف فتطػػي عليػه مراتبػه الحيوانيػة ك النباتيػة ك
الجمادية ك التطاكعه فيما امر به فحصر منها بع

العصياف ك هو يتتػيث الػي ا﵀

منه ك يارهه ك يشنأق ك يتبرأ منه ك يتتعيذ با﵀ نتي انه ربما ير ي بقتر نحتػه لػو
كاف ﵀ فيه ر ا فهذا النوع من المعصية معصية دنياكية صادرة من اعرا ه ليتػت
منه ك ال اليه ك اف لم يعف عنه ك كرد ع ليه عقوباتها ترد عليػه فػي الػدنيا ك يمػوت ك
الذنب عليه ك اف اذنب ذنوب الثقلػين فػي الػدنيا فياػوف كراكػب فػرس جمػوح
طػي علي راكبه فعدا به في كر جانب ك علػي كػر تػر ك كهػدة ك فػي كػر كاد ك
هضبة ك هو يتتػيث برفقته ك يتتعيذ الػي اف اكقعػه ك ذهػب تائهػا فػي البػراري ك
القحار ك است راح منه الراكب ك جاءق رفقته ك طيبوا باله ك غمػزكا ايديػه ك ارجلػه ك
انتوق ك قالوا التثريب عليك اليوـ ك التخف نجوت من شرها ك نملوق معهم علي
دابة رهجوة فتر بذلك ك شار ا﵀ علي مػا نجػاق مػن شػر تلػك الدابػة الجمػوح ك
لم يلمه اند علي ما طػي به فرسه.
ك ربما يطػي عليه المتاين ناملػه الظلػي ك الػدنياكي علػي اف ناملػه الظلػي
اغتر بحامله الدنياكي ك ماؿ اليه ك الي ما يمير ك انبه ك انب سيرته فتػار بتػيرته ك
اشتهي بشهوته ك غضب بػضبه نتي صار من اكليائه متصحا بصحاته متخلقػا باخلقػه
كلان اشتد بذلك فزع نقيقته ك ا طرابها ك كنشتها ك استػاثتها ك استعاذتها بربها ك
تبر يها ك اشتد خوفها علي نحتها مػن قػرب اسػباب الهػلؾ اليهػا فيعػدك بهػا ناملهػا
الدنياكي الجموح في كػر كهػدة ك اكمػة كمػا سػمعت ك يػدبر لهػا الحامػر الظلػي
اسباب الهلؾ ك يزين لها نتن طػرؽ الضػللة ك بػوادي الهلكػة فػاف صػدقته ك اال
هيأت له اسباب التخويف ك الترهيب لعلها ترتدع عػن مخالحتػه فػاف ارتػدعت ك اال
شبه عليها االمر ك لبس عليها نتي يحيرها فاف تحيرت ك اتبعته في نػاؿ الحيػرة ك اال
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دبرت لها اسبابا يتتخرج جهلها بها من الشبهات العلميػة ك العمليػة نتػي يزلزلهػا ك
يوهن امرها ك يوهي بنيانها ك يحتد عقايدها نتي تتبعه ك ذلك اصػعب االمػور عليهػا
فلربما يبلع بها الحاؿ الي اف تر ي اف تلقي نحتها مػن جبػر ك تقتػر نحتػها اك تشػق
بطنها بتاين ك اليوسوس لها نامله الظلي بما يوسوس فاف كانت علي هذق الحالػة
ك لم يعف عنه نجاتها نحخة الصور ك المحشر ك الينجو صانبها من شرق في البرزخ ك
يبتلي بهوؿ المطل ك يعذب في البرزخ الي اف يطهػر مػن شػوب تلػك الوسػاكس ك
الخطرات التيئة كلان اذا مات بنحخة الصور ك بلي بين النحختين ك تحرؽ اكصػاله ك
تطهر من اعرا ه خػرج يػوـ القيمػة مبيضػا كجهػه سػاكنة جوارنػه مطمئنػة نحتػه
متتورة عورته ك ال ذنب عليه ك هو الذي يوني ا﵀ الي بقاع االرض اف استري علي
عبدي ما اكتتبه عليك من التيئات ك ينتي ا﵀ الححظػة اعمالػه التػيئة ك يػأتي يػوـ
القيمة ك ال ذنب عليه ك يدخر الجنة باعماله الحتنة ك هو المشار اليه فػي خبػر ركاق
معاكية بن كهب قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ اذا تاب العبد توبة نصونا انبه ا﵀

فتتر عليه في الدنيا ك انخرة فقلت ك كيف يتتر عليه قاؿ ينتي ملايه ما كتبا عليه
من الذنوب ك يوني الي جوارنه اكتمي عليه ذنوبػه ك يػوني الػي بقػاع االرض
اكتمي ما كاف يعمر عليك من الذنوب فيلقي ا﵀ نين يلقاق ك ليس شيء يشهد عليه
بشيء من الذنوب انتهي ك سر ذلك اف المعاصي من التائب عر ية فاذا خلػ البتػة
االعراض ك جاء بذاتيته يوـ القيمة يأتي طيبا طاهرا اليشػهد علػي ذاتيتػه شػيء مػن
اجزائه ك اجزاء العالم.
ك اما اذا ماؿ نقيقة االنتاف نعوذ با﵀ م ناملها الظلي ك الدنياكي ك انتػت بػه
ك بلع الحاؿ بها الي اف اشربت في قلبها نبػه ك نػب اعمالػه نعػوذ بػا﵀ ك طػػت بهػا
النباتية ك الحيوانية ك الظلية فاطاعتها في محبة ك ر ا فارهػت مػا كرهتػه ك ر ػيت
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بما ر يته فذلك الياحيػه نعػوذ بػا﵀ عقوبػات الػدنيا ك عقوبػات البػرزخ ك البػد ك
افيعذب في عرصات القيمة المصػاقعة مػ نقيقتػه اف لميلحقػه شػحاعة فػاف تطهػر
يدخر الجنػة فػي اخرهػا ك اال فلبػد ك اف يػدخر حضػاح جهػنم ك يبقػي فيػه الػي
افيطهر نعوذ با﵀ ثم يخرج ك يػتر بماء الحيواف ك يدخر الجنػة ك دار التػلـ هػذا
اذا كاف فيه سعادة ك جهة امتثػاؿ المػر الشػارع ك انتػانية شػرعية ك اال ك اناطػت بػه
خطيئته ك ليس فيه جهة امتثاؿ ك نورانية فهو من اصػحاب النػار االصػلية خالػدا فيهػا
نعوذ با﵀ ك اكثر الموالين المنتحلين من الصنف الثالػث الػذين معاصػيهم دنياكيػة ك
برزخية ك اخركية نعوذ با﵀ ك اقر منهم من ياوف معاصيه دنياكية ك ظليػة ك نقيقتػه
بريئة ك اقر منهم من ياوف معاصيه دنياكية ك ظله ك نقيقته بريئػاف ك اقػر مػنهم مػن
ياػػوف جميػ مراتبػػه بريئػػة طػػاهرة طيبػػة ك هػػم الشػػيعة الخػػواص بػػر الخصيصػػوف
المتبعوف لقادة الدين المشايعوف للئمة الطاهرين ك يػدؿ علػي هػذق الجملػة اخبػار
منها ما ركاق في تحتير االماـ

قاؿ رسوؿا﵀

اف كالية علي نتنة اليضر معها

سيئة من التيئات ك اف جل ت اال ما يصيب اهلهػا مػن التطهيػر منهػا بمحػن الػدنيا ك
ببع

العذاب في انخرة الي اف ينجو منها بشحاعة مواليه الطيبػين الطػاهرين ك اف

كالية ا داد علي

ك مخالحة علي سيئة التنح معها شي ء اال ما ينحعهم بطػاعتهم

في الدنيا بالنعم ك الصحة ك التعة فيرد انخرة ك ال ياوف لهم اال دائم العذاب ثم قاؿ
اف من جحد كالية علي اليري الجنة بعينه ابدا اال ما يراق مما يعرؼ به انه لػو كػاف
يواليه لااف ذلك محله ك مأكاق فيزداد نترات ك ندامات ك اف من توالي عليا ك بر
من اعدائه ك سلم الكليائه اليري النار بعينه ابدا اال ما يراق فيقاؿ له لو كنت علي غير
هذا لااف ذاؾ مأكاؾ ك اال ما يباشرق منها اف كاف مترفا علي نحته بما دكف الاحر الي
اف ينظف بجهنم كما ينظف القذر بدنه بالحماـ ثم ينقر عنها بشحاعة مواليه ثم قاؿ
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رسوؿا﵀

اتقوا ا﵀ معاشر الشيعة اف الجنة لن تحػوتام ك اف ابطػأت باػم عنهػا

قباي اعمالام فتنافتوا في درجاتها قير فهر يدخر جهنم اند من محبيك ك محبي
علي

قػاؿ مػن قػذر نحتػه بمخالحػة محمػد ك علػي ك كاقػ المحرمػات ك ظلػم

الم منين ك الم منات ك خالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوـ القيمة قذرا طحتا
يقوؿ محمد ك علي

يا فلف انت قذر طحس التصل لمرافقة مواليك االخيار ك

ال لمعانقة الحور الحتاف ك ال لملئاة ا﵀ المقربين التصر الي ما هناؾ اال باف يطهر
عنك ما هيهنا يعني ما عليك من الذنوب فيدخر الي الطبق االعلي من جهنم فيعذب
ببع

ذنوبه ك منهم من يصيبه الشدايد في المحشر ببع

ذنوبه ثم يلتقطه من هنا ك

من هنا من يبعثهم اليه مواليه من خيار شيعتهم فيلقطهم كمػا يلقػط الطيػر الحػب ك
منهم من تاوف ذنوبه اقر ك اخف فيطهر منها بالشدايد ك النوائب من التػلطين ك
غيرهم ك من انفات في االبداف في الدنيا ليدلي في قبرق ك هو طػاهر ك مػنهم مػن
يقرب موته ك قد بقيت عليه فيشتد نزعه ك ياح ر به عنه فاف بقي به شػيء ك قويػت
عليه ياوف له بطن اك ا طراب في يوـ موته قبر(ظ)( )1من يحضرق فيلحقه به الػذؿ
فياحر عنه فاف بقي شي ء اتي به ك لمايلحد فيو

فيتحرقوف عنه فيطهر فاف كانت

ذنوبه اكثر ك اعظم طهر منها بشدايد عرصات يوـ القيمة فاف كانت اكثػر ك اعظػم
طهر منها في الطبق االعلي من جهنم ك ه الء اشد محبينا عذابا ك اعظمهػم ذنوبػا ك
ليس ه الء يتموف شيعتنا ك لانهم يتموف محبينا ك الموالين الكليائنا ك المعػادين
العدائنا اف شيعتنا من شيعنا ك اتب اثارنا ك اقتدي باعمالنا قاؿ
اذهبي الي فاطمة بنت رسوؿا﵀
شيعتام فتألتها فقالت

ك قاؿ رجر المرأته

فاسأليها عنػي انػا مػن شػيعتام اـ لتػت مػن

قولي له اف كنت تعمر ما امرناؾ ك تنتهي عما زجرناؾ

( )1فی االصر :فيقر.
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عنه فانت من شيعتنا ك اال فل فرجعت فاخبرته فقاؿ يا كيلي ك من ينحك من الذنوب
ك الخطايا فانا اذا خالد في النار فاف من ليس من شيعتهم فهو خالد في النار فرجعت
فقالت المرأة لحاطمة ما قاؿ زكجها فقالت فاطمة قولي له لػيس هاػذا شػيعتنا مػن
خيار اهر الجنة ك كر محبينا ك موالينا ك موالي اكليائنا ك معػادي اعػدائنا ك المتػلم
بقلبه ك لتانه لنا ليتوا من شيعتنا اذا خالحوا اكامرنا ك نواهينا في سػاير الموبقػات ك
هم م ذلك في الجنة كلان بعد ما يطهركف مػن ذنػوبهم بالبليػا ك الرزايػا اك فػي
عرصات القيمة بانواع شدايدها اك فػي الطبػق االعلػي مػن جهػنم بعػذابها الػي اف
نتتنقذهم بحبنا منها ك ننقلهم الي نضرتنا الي غير ذلك من االخبار.
فمن كاف معاصيه باعرا ه الدنياكية ك لو كانت بقدر ذنوب الثقلػين فيجػزي
به في الدنيا اك يعحي عنه ك يأتي البرزخ امنا ركعته ك يدخر جنة البػرزخ ك مػن كػاف
معاصيه باعرا ه البرزخية ايضا فيجزي بها في البرزخ اك يعحي عنه بحضر ا﵀ ك مػن
كاف معاصيه بذاتيته االخركيػة فلبػد ك اف يجػازي اف جػوزي بهػا فػي انخػرة فػي
العرصات اك في الضحضاح علي نتب تعرؽ المعصية فيه ك علمة براءة العالي عن
مقتضيات الداني تبر يه عنها ك ا طرابه ك قلقه عند صدكرها اك بعد صدكرها غحلة ك
ندمه ك توبته ك اف لميتب ك لميضطرب فالذنب منه ك البد ك اف يطهر منػه بعػذاب اك
بشحاعة تلحقه ك الذي يتتحاد من الخبػر اف الشػحاعة مخصوصػة بػانخرة كمػا ركي
عن الصادؽ

كا﵀ ما اخاؼ عليام اال البرزخ فاما اذا صار االمر الينا فنحن اكلي

بام انتهي ك ي يد ذلك اف ا﵀ سبحانه الزـ كر مقػت

مقتضػاها ك البػد ك اف ينالػه ك

الذي يذنب ذنبا ك اليري مقتضاق فصرؼ العذاب منه بمقتضي عمر اخر منػه اقػوي
منه يقتضي صرفه فمن اذنب ذنبا في الدنيا اك في البرزخ ك ال صارؼ له جوزي به ك
اف كاف عر يا فمن يعمر مثقاؿ ذرة خيرا يرق ك من يعمر مثقاؿ ذرة شرا يػرق ك امػا
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في انخرة فاف كاف من الشيعة اك من اكليائهم فاف له عمل ماحػرا لذنوبػه االخركيػة
المحالة فيصرؼ مقتضي الذنب منه فالذنب االخركي موجػب للعقػاب االخػركي
اف جوزي به ك اليصرفه صارؼ عنه ك نظير ذلػك مػا ركي عػن ابيعبػدا﵀

فػي

قوله تعالي ك من يقتر م منا متعمدا فجزاؤق جهنم خالدا فيها قاؿ اف جازاق انتهي
كلان الموالي نؿمحمد

المعتقد بامامتهم ك المصدؽ لما جاءكا بػه يتػوب عػن

ذنوبه ك لو قبير موته ك اف لميتب يندـ اقل من افعاله القبيحة ك اف لمينػدـ نػدما قويػا
يعلم اقل بحا ر علومهم اف ا﵀ جركعز اف شاء اخذق ك بعدله ك اف شػاء عحػي عنػه ك
بحضله ك اف لميان عالما ك ال ملتحتا الي ذلك فهو محب نؿمحمد

اقل اك محػب

لمحبػػيهم اك لمحػػب مح ػب محبػػيهم ك اي ذلػػك اتحػػق فهػػو صػػارؼ عػػن العػػذاب
االخركي ك مصػاق للػذنوب االخركيػة ك متأصػر متػذكت فيصػرؼ عنػه العػذاب
االخػػركي ك مػػن كرائهػػم شػػحاعة سػػاداتهم ك دعػػائهم ك دعػػاء الملئاػػة ك االنبيػػاء ك
االكليػػاء ك االخػػواف ك شػػحاعتهم ك ا﵀ ذك الحضػػر العظػػيم فحػػي البحػػار بتػػندق عػػن
ابنابيعمير قاؿ سمعت موسي بن جعحػر

يقػوؿ اليخلػد ا﵀ فػي النػار اال اهػر

الاحر ك الجحود ك اهر الضلؿ ك الشرؾ ك من اجتنب الاباير من الم منين لميتأؿ
عن الصػاير قاؿ ا﵀ تعالي اف تجتنبوا كباير ما تنهوف عنه ناحر عنام سػيئاتام ك
ندخلام مدخل كريمػا قػاؿ فقلػت يػا ابػن رسػوؿا﵀ فالشػحاعة لمػن تجػب مػن
الم منين فقاؿ ندثني ابي عن ابائه عن علي

قاؿ سمعت رسوؿا﵀

يقػوؿ

انما شحاعتي الهر الاباير ك ا﵀ تعالي يقوؿ ك اليشحعوف اال لمن ارتضي ك هم من
خشيته مشحقوف ك من يرتاب الاباير الياوف مرتضي فقػاؿ يػا اباانمػد مػا مػن
م من يرتاب ذنبا اال ساءق ذلك ك ندـ عليه ك قد قاؿ النبي

كحي بالندـ توبة ك

قاؿ من سرته نتنته ك ساءته سيئته فهو م من فمن لم يندـ علي ذنب يرتابه فليس
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بم من ك لمتجب له الشحاعة فااف ظالما ك ا﵀ تعالي يقوؿ ما للظالمين من نميم
ك ال شحي يطاع فقلت له يا ابن رسوؿا﵀ ك كيف الياوف م منػا مػن لمينػدـ علػي
ذنب يرتابه فقاؿ يا اباانمد ما من اند يرتاب كبيرة من المعاصي ك هو يعلم انػه
سيعاقب عليها اال ندـ علي ما ارتاب ك متي ندـ كاف تائبا متتحقا للشحاعة ك متػي
لميندـ عليها كاف مصرا ك المصر اليػحر له النه غيرم من بعقوبة مػا ارتاػب ك لػو
كاف م منا بالعقوبة لندـ ك قد قاؿ النبي

ال كبيرة م االستػحار ك ال صػػيرة مػ

االصرار ك اما قوؿ ا﵀ ك ال يشحعوف اال لمػن ارتضػي فػانهم اليشػحعوف اال لمػن
ارتضي ا﵀ دينه ك الدين االقرار بالجزاء علي الحتنات ك التيئات ك من ارتضي ا﵀
دينه ندـ علي ما ي رتابه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيمة ك فػي الاػافي عػن
علػػي االنمتػػي عػػن ابيجعحػػر
كقاؿ

قػػاؿ كا﵀ مػػاينجو مػػن الػػذنب اال مػػن اقػػر بػػه

كحي بالندـ توبة ك عن ابنفضػاؿ عمػن ذكػرق عػن ابيجعحػر

ال كا﵀

مااراد ا﵀ من الناس اال خصلتين اف يقركا له بالنعم فيزيدهم ك بالذنوب فيػحرها لهم
ك عن عمرك بن عثمن عن بع

اصػحابه عػن ابيعبػدا﵀

قػاؿ سػمعته يقػوؿ اف

الرجر ليذنب الذنب فيدخله ا﵀ به الجنة قلت يدخله ا﵀ بالذنب الجنة قاؿ نعم انه
يذنب فليزاؿ منه خائحا ماقتا لنحته فيرنمه ا﵀ فيدخلػه الجنػة ك عػن يػونس بػن
يعقوب عن ابيعبدا﵀

قاؿ سمعته يقوؿ من اذنب فعلم اف ا﵀ مطل عليه اف شاء

عذبه ك اف شاء غحر له غحر لػه ك اف لميتػتػحر ك عػن ابػاف بػن تػلػب قػاؿ سػمعت
اباعبدا﵀

يقوؿ ما من عبد اذنب ذنبا فندـ عليه اال غحر ا﵀ له قبر اف يتتػحر ك ما

من عبد انعم ا﵀ عليه نعمة فعرؼ انها من عند ا﵀ اال غحر ا﵀ له قبر اف يحمدق ك في
العوالم من الاشاؼ باسنادق الي جريرابن عبدا﵀ البجلػي قػاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀
من مات علي نب اؿمحمد مات شهيدا اال ك من مات علػي نػب اؿمحمػد مػات
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مػحورا له اال ك من مات علي نب اؿمحمد مات م منا متتامر االيمػاف اال ك مػن
مات علي نب اؿ محمد بشرق ملك الموت بالجنة ثم منار ك نايػر اال ك مػن مػات
علي نب اؿ محمد يزؼ الي الجنة كما تزؼ العركس الي بيػت زكجهػا اال ك مػن
مات علي نب اؿ محمد جعر ا﵀ زكار قبرق الملئاة بالرنمة اال ك من مػات علػي
نب اؿمحمد مات علي التنة ك الجماعة اال ك من مات علي بػ

اؿمحمد جاء يوـ

القيمة ماتوبا بين عينيه ايس مػن رنمػة ا﵀ اال ك مػن مػات علػي بػػ

اؿمحمػد

لميشم رايحة الجنة الي غير ذلك من االخبار المتجاكزة نػد التػواتر قطعػا فالشػيعة
اليخلو من شيء من ذلك اك من بع

موجبات المػحرة في اعماله فيأتي يوـ القيمػة

ك يػلب نتناته سيئاته ك اف الحتنات يػذهبن التػيئات ذلػك ذكػري للػذاكرين،
اكلئك يبدؿ ا﵀ سيئاتهم نتنات فيرجي لهم اف يدخلوا الجنػة بػيػر نتػاب اللهػم
ك( )1اهر التونيد المجازكف باعمػالهم الػذين يماػن دخػولهم الجنػة يعػذبوف فػي
العرصات ك في الضحضاح ك اما القلير من عصاة الموالين فيعذبوف بعرصات القيمػة
ك اقر منهم من يعذب بالضحضاح فاف قلوبهم مححوظة بانوار ساداتهم غالبا اللهم اال
المػركر المائر الي اعدائهم في الجنة فهو الذي يخاؼ عليه عذاب حضػاح النػار
فحي البحار بتندق عن ميترة قاؿ سمعت الر ا

يقوؿ كا﵀ اليري في النار منام

اثناف ابدا كا﵀ ك ال كاند قاؿ قلت اصلحك ا﵀ اين هذا من كتاب ا﵀ قاؿ في سػورة
الرنمن ك هو قوله تعالي فيومئذ اليتأؿ عن ذنبه منکم(ظ) انػس ك ال جػاف قػاؿ
قلػػت لػػيس فيهػػا «مػػنام» قػػاؿ بلػػي كا﵀ انػػه لمثبػػت فيهػػا ك اف اكؿ مػػن غيػػر ذلػػك
البناركي( )2ك ذلك لام خاصة ك لو لمياػن فيهػا «مػنام» لتػقط عقػاب ا﵀ عػن
( )1اال .ظ
( )2اركي اسم امرأة ك معناق انثي الوعوؿ ك ابناركي كناية قاؿ المجلتي هو عثماف .منه
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الخلق ك عن ميتر قاؿ دخلت علي ابيعبدا﵀ فقاؿ كيػف اصػحابك فقلػت جعلػت
فداؾ لنحن عندهم شر من اليهود ك النصاري ك المجوس ك الذين اشركوا قاؿ ك كػاف
متائا ك استوي جالتا ثم قاؿ كيف قلت قلت كا﵀ لنحن عنػدهم اشػر مػن اليهػود ك
النصاري ك الذين اشركوا فقاؿ اما كا﵀ اليدخر النار منام اثنػاف ال كا﵀ ك ال كانػد
كا﵀ انام الذين قاؿ ا﵀ تعالي ك قالوا ما لنا النري رجاال كنا نعدهم من االشػرار
اتخػػذناهم سػػخريا اـ زاغػػت عػػنهم االبصػػار اف ذلػػك لحػػق تخاصػػم اهػػر النػػار
يتخاصموف فيام فيما كانوا يقولوف فػي الػدنيا ك بتػندق عػن ابنعبػاس قػاؿ قػػاؿ
رسوؿا﵀

كالذي بعثني بشيرا ك نذيرا اليعذب ا﵀ بالنار موندا ابدا ك اف اهػر

التونيد يشحعوف فيشحعوف الخبر.
فالشيعة بحوؿ ا﵀ ك قوته قلوبهم التخلو من موجب المػحرة ك بػه يتػتوجبوف
الشحاعة فيشح فيهم ساداتهم صلوات ا﵀ عليهم ك ال تنافي بين هذق االخبار ك بين ما
دؿ علي تعذيبهم في العرصػات ك فػي الضحضػاح امػا ألف المػراد مػن اخبػار النجػاة
النجاة في المػاؿ اك المػراد بالنػار التػي اليػدخلونها النػار االصػلية اك اف اسػتحقاقهم
التعذيب في العرصات ك الضحضاح اف جػوزكا باعمػالهم كلاػن اليجػازكف ببركػة
ساداتهم لما سمعت ك لػيرها من االخبار المتواترة ك ارجػو ا﵀ اف يػوفقني لتصػنيف
كتاب في نجاة الشيعة فانه يختلج ذكرق كثيرا في قلبي.

فصا ::لما جري ذكر المعاصي انببت اف اذكر شيئا فػي المعاصػي الابيػرة ك

الصػيرة فطاؿ ما تالم فيه العلماء ك اشتبه امرهما عليهم ك لميميزكا بينهما ثم نملػوا
ابهاـ االمر علي المصلحة ك قد اختلف االخبار ظاهرا ايضا فلميقدركا علي جمعهػا ك
استخراج جوهر الحق من بحرها فتركوها في سنبلها.
فاقوؿ قاؿ ا﵀ سبحانه اف تجتنبوا كباير ما تنهوف عنه ناحر عنام سيئاتام ك
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نػحر لام ك كرد اخبار كثيرة في اف الذنوب كباير ك صػاير ك يظهر منها اف الاباير
ما اكعد ا﵀ عليه النار ك تجب لها ك انا قد ذكرت في هذق المتئلة كتابا منحردا كبيػرا
ك سميته بػ« ياءالبصاير في تعيػين الابػاير» فمػن اراد تحصػير المتػئلة فليراجعػه ك
اذكر هنا بقدر ما يتيتر لئليخلػو كتػابي هػذا منػه .اعلػم اكال اف الػذنوب كائنػة مػا
كانت علي ثلثة اقتاـ:
ذنوب دنيوية صدرت من الجوارح عػن تتػوير اك اغػواء اك غحلػة اك شػبهة ك
امثاؿ ذلك مما لميعزـ عليه بصدر ك لميحبه بقلب كلان يق منه ك ليس مػن سػجيته
ك هذا هو المتمي باللمم فػي الاتػاب ك التػنة قػاؿ ا﵀ جػركعز الػذين يجتنبػوف
كباير االثم ك الحوانش اال اللمم ك سئر ابوعبدا﵀

عن ذلك قاؿ هو الذنب ي لم

به الرجر فيماث ما شاء ا﵀ ثم ي لم به بعد ك في ركاية عن اندهما
الهنة بعد الهنة اي الذنب بعد الذنب ي لم به العبػد ك سػم ابوعبػدا﵀

في تحتيرق
يقػوؿ اف

الم من الياوف سجيته الاذب ك البخر ك الحجور ك ربما الم من ذلك شيئا اليدكـ
عليه قير فيزني قاؿ نعم كلان اليولد له من تلك النطحة ك قاؿ

ما من ذنػب اال ك

قدطب عليه عبد م من يهجرق الزماف ثم يلم به ك هو قوؿ ا﵀ عزكجر ك قرأ انية ثم
قاؿ اللمم العبد الذي يلم بالذنب ب عد الذنب ليس من سليقته اي من طبعػه ك ركي
عنه

اللمم الرجر يلم بالذنب فيتتػحر ا﵀ منه قير بػين الضػلؿ ك الاحػر منزلػة

قاؿ ما اكثر عري االيماف ك قير للبػاقر

اخبرنػي عػن المػ من يزنػي قػاؿ ال قيػر

فيلوط قاؿ ال قير فيشرب المتار قػاؿ ال قيػر فيػذنب قػاؿ نعػم قيػر جعلػت فػداؾ
اليزني ك اليلوط ك اليرتاب التيئات فاي شيء ذنبه فقاؿ يا فلف قػاؿ ا﵀ الػذين
يجتنبوف كباير االثم ك الحوانش اال اللمم ك قد يلم الم من بالشيء الذي ليس فيه
مراد ك ركي عن الحقيه اللمم اف يحعر االنتاف الشيء في الحين الياوف له عادة الي
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غير ذلك من االخبار فهذا الذنب عر ي لػه لػيس مػن سػجيته ك سػليقته ك اال لاػاف
يلزمه ك اليهجرق زمانا ك اليتبرأ منه ك اليتأذي به نتي يدعه مدة فهذا الػذنب لػيس
من ذات العبد نتي يتتوجب بذلك النار ك يموت عنه ك ال اثر له معه في البرزخ.
ك ذنػوب برزخيػة صػدرت عػن المشػاعر ك الحػواس فتخيػر بخيالػه ك تحاػر
بحارق ك توهم بوهمه ك علم بعلمه ك عزـ عليػه ثػم اتاهػا بجوارنػه ك اظهرهػا فتلػك
ذنوب برزخية اليموت عنها بهذا الموت الػدنياكي فتلزمػه فػي البػرزخ ك يعػذب
عليه ك فيها قوله

كا﵀ مااخاؼ عليام اال البرزخ فاما اذا صار االمػر الينػا فػنحن

اكلي بام ك ما ركاق في الاافي عن عمرك بن يزيػد قػاؿ قلػت البيعبػدا﵀

انػي

سمعتك ك انت ندثت اف الشيعة كلهم في الجنة تقوؿ كر شيعتنا في الجنػة علػي مػا
كاف منهم قاؿ صدقت كلهم كا﵀ في الجنة قاؿ قلت جعلت فداؾ اف الذنوب كثيرة
كبار فقاؿ اما في القيمة فالام في الجنة بشػحاعة النبػي المطػاع اك كصػي النبػي ك
لاني كا﵀ اتخوؼ عليام في البرزخ قلت ك ما البرزخ فقاؿ القبر منػذ نػين موتػه
الي يوـ القيمة ك ركي من توالي عليا ك تبرأ من اعدائه ك انر نلله ك نرـ نرامػه
ثم دخر في الذنوب ك لم يتب في الدنيا عذب عليها في البرزخ ك يخرج يوـ القيمة
ك ليس له ذنب يتئر عنه يوـ القيمة ك منها هوؿ المطل كما في نديث الحتن
نيث كاف يباي فتئر عن ذلك قاؿ اباي لخصلتين هػوؿ المطلػ ك فػراؽ االنبػة
كفي كلـ ابيذر قاله علي قبرق بعد ما متحه ك لوال هوؿ المطل لترني اف اكوف
ماانك الي اخر كلمه ك المطل هو محػر االشػراؼ ك االطػلع فػاذا مػات االنتػاف
يطل علي البػرزخ فيػري مػا فيػه مػن اعمالػه علػي غيػر صػور الػدنيا ك مػن البػين اف
المعاصي علي صور مصادرها ك هي قوي الحيوانية فيري اعماله التيئة علي هيئػات
منارة علي هيئة قرد ك خنزير ك دب ك اسد ك كلب ك ثعلػب ك سػنور ك فػار ك نمػر ك
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خنافس كهاذا ك علي صور مركبة منها ك هي تلزمه ك تحمر عليػه ك تصػوؿ عليػه ك
تركعه ك يحزع ركنه من رؤيتها ك نملتها ك صوالتها نعوذ با﵀ ك قر من ينجػو منهػا
ك منها ما قاؿ ابوعبدا﵀

في ركح الاافر انه يو

في النار ثم لمتزؿ نححػة مػن

النار تصيب جتدق فيجد المها ك نرها في جتدق الي يوـ البعث ك يتلط علي ركنه
تتعة ك ستين تنينا تنهشه ليس فيها تنين ينحا علي ظهر االرض فينبت شيئا ك قاؿ
ايضا في الاافر يتلط ا﵀ عليه في قبرق الحي ات تنهشه نهشػا ك الشػيطاف يػمػه غمػا
الخبر ك في خبر يخلياف اي الملااف بينه ك بين الشيطاف فيتلط عليه في قبرق تتعة ك
تتعين تنينا لو اف تنينا كاندا منها نحا في االرض ماانبتت شجرا ابػدا ك فػي ركايػة
اخري يتلط ا﵀ عليه ني ات االرض ك عقاربها ك هوام ها فتنهشه نتي يبعثه ا﵀ مػن
قبرق ك انه ليتمني قياـ التاعة مما هو فيه من الشر الخبر بالجملة هو مػن ذنػوب قػد
ارادها ك عزـ عليها ك قدـ الحار فيها ثم عملها بجوارنه فرسا اصولها في مشاعرق ك
فركعها في بدنه اك بػالعاس باعتبػار ك لانهػا فػي المػ من نػوع مػن اللمػم يلػم بهػا
الم من زمانا ثم يتوب منها ك يتتػحر ا﵀ ك يتبرأ منهػا ك اليحبهػا ك اليهواهػا ك علمػة
اللمم انقلع المرء من عصيانه ك اف عاد ك لو كاف من ذاتيته لماكػاف ينقلػ النػه ظػر
ذاته ك ماداـ الجدار باقيا كاف الظر موجودا فاذا رأيت الرجر اذنب ذنبا ثم ارتػدع ك
قلق فاعلم انه لمم منه الم به ك لميك منه ك ال اليه فاف تاب منها ك اصػل بالػه ك خيالػه
يرجي له اف ي من من هوؿ المطل ك اال فلينجو منه اال االقلوف ك الخصيصوف ك لعػر
اغلب لمم الم منين من هذا القتم فانه قرما يتحق معصية الياوف للمرء فيهػا همػة ك
ركية ك عزيمة ك يشيرالي ذلك ما ركي اف اللمم مػا بػين الحػدين نػد الػدنيا ك نػد
انخرة فعلي ذلك هو المعاصي البرزخية التي هي من المشاعر الباطنة ك هي الحاػر
ك الخياؿ ك الوهم ك العلم ك هذا النوع من الذنب ايضا ليس من ذات العبد ك انمػا هػي
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مقتضيات اعراض برزخية تزكؿ عنه بنحا الصور بين النحختين ك اذا جاء يوـ القيمػة
جاء ك ال ذنب عليه نعم يحتػتن بعػذاب البػرزخ ك يعػذب عليهػا فهػذق الػذنوب ايضػا
ليتت مما يوجب النار اي نار انخرة اي ذنب كانت فانها ليتت في صق انخرة.
ك ذنوب تصدر من االنتاف نحته فيحبها بقلبه ك يحب اهلها ك يحػب مػن يػأمر
بها ك يعينه عليها ك يبػ

تركها ك من ينهاق عنها ك يحوؿ بينه ك بينها نعػوذ بػا﵀ فتلػك

ذنوب اخركية قد خالطت ركنه ك نحتػه ك تلػك توجػب النػار ك مثػر هػذق االنػواع
الثلثة كمراة عرض عليها غبار فتمتحها بمندير فتزيله عنهػا ك تعػود الػي صػقالتها ك
جلئها ك مراة اخري قد عرض عليها الصدأ ك تشبث بها فليزكؿ بالمت بر تحتػاج
الي دلك بالرماد ك الخرؽ الصحيقة بقوة نتي يزكؿ ك مراة اخري قد خالط جوهرها
من االجتاـ الادرة يوـ اذيب فاذيبت معه ك خالطته فلتحارقه بالمت ك الػدلك اال
افيذاب في النار نار التػبك نتػي تحارقػه ك تطهػر مػن ادناسػها فاػذلك المعاصػي
الدنيوية يطهر منها العبد بحتن الدنيا ك محنها ك المعاصػي البرزخيػة يطهػر منهػا بنػار
المشرؽ ك البرهوت ك عيوف بقر ك نضرموت ك جباؿ النار ك العيوف الحمئة ك امثالها
ك المعاصي االخركية يطهر منها بنار التبك نار القيمة فيذاب فيها نتي يخرج ما فيه
من الجوهر ك لو كاف مثقاؿ نبة من خردؿ فليترؾ تلك الحبػة ك تخػرج مػن النػار ك
تدخر الجنة ك التخلد في النار بػر التػدخر النػار االصػلية النػه اصػله طػاهر ك انمػا
اعرا ه دنتة طحتة فيدخر في النار العر ية االخركية كمػا قػاؿ الر ػا

اف ا﵀

اليدخر النار م منا ك قد كعدق الجنة ك اليخرج من النار كافرا ك قد اكعػدق النػار ك
الخلود فيها ك مذنبوا اهر التونيد يدخلوف النار ك يخرجوف منها ك الشحاعة جػايزة
لهم فحي البحار بتندق عن ابنفرقد عمن سم اباعبدا﵀

يقػوؿ اليػدخر الجنػة

من في قلبه مثقاؿ نبة من خردؿ من كبر ك اليدخر النار من في قلبه مثقاؿ نبة من
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خردؿ من ايماف فاسترجعت فقاؿ ما لك تتترج فقلت لما اسم منػك فقػاؿ لػيس
نيث تذهب انما اعني الجحود انما هو الجحود هػ ،اي المراد من الابر االسػتابار
من قبوؿ الحق كما قاؿ تعالي اذا قيػر لهػم ال الػه اال ا﵀ يتػتابركف ك اكثػر مػن
يػػدخر الضحضػػاح مػػذنبوا اهػػر التونيػػد الػػذين كنػػدكا ا﵀ ك صػػدقوا برسػػوله ك
لميعرفوا الحجػج

ك لميجحػدكهم ك لميعػادكهم ك تمتػاوا بالشػريعة فاخػذكا

باغصاف الشجرة ك جهلوا اصلها فاكلئك يحاسبوف باعمالهم ك يدخلوف الضحضاح اف
كانوا عصاة نتي يحترؽ ما فيهم من االرجاس ثم يخرجوف ك يػتلوف بماء الحيػواف
عند باب الجنة ك يذهب سوادهم ثم يدخلوف الجنة ك يعرفوف بػالجهنميين مػا فػيهم
اثر من البعد عن ا﵀ جركعز ثم يضجوف من هذق النتبة فينتي ا﵀ اهر الجنة فيزكؿ
منهم ذلك االثر فليري عليهم ك اليتموف به ك يدؿ علي ذلك مػا ركاق عػن نمػراف
قاؿ سمعت اباجعحر

يقوؿ اف الاحار ك المشركين يركف اهر التونيد فػي النػار

فيقولوف ما نري تونيدكم اغني عنام شيئا ك ما انتم ك نحن اال سواء قاؿ فيأنف لهم
الرب عزكجر فيقوؿ للملئاة اشحعوا فيشحعوف لمن شاء ا﵀ ك يقوؿ للم منين مثر
ذلك نتي اذا لم يبق اند تبلػػه الشػحاعة قػاؿ تبػارؾ ك تعػالي انػا ارنػم الػرانمين
اخرجوا برنمتي فيخرجوف كما يخرج الحراش قاؿ ثم قاؿ ابوجعحر

ثم مػدت

العمد ك اعمدت عليهم ك كاف كا﵀ الخلود ك عن ابيبصير قاؿ سمعت اباجعحر
يقوؿ اف قوما يحرقوف في النار نتي اذا صاركا نمما ادركتهم الشحاعة قاؿ فينطلق
بهم الي نهر يخرج من رش اهر الجنة فيػتتلوف فيه فتنبت لحػومهم ك دمػاؤهم ك
تذهب عنهم قشف النار ك يدخلوف الجنة فيتموف الجهنميوف فينػادكف بػاجمعهم
اللهم اذهب عنا هذا االسم قاؿ فيذهب عنهم ثم قاؿ يا بابصػير اف اعػداء علػي هػم
ا لخالدكف في النار التدركهم الشحاعة ك في ركاية يتمي ذلك النهر بالحيواف ك هو
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عند باب الجنة ك عن نمراف قاؿ قلت البيعبدا﵀

انهم يقولوف التعجبػوف مػن

قوـ يزعموف اف ا﵀ يخرج قوما من النار فيجعلهم من اصحاب الجنة م اكليائه فقػاؿ
ا مايقرأكف قوؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي ك من دكنهما جنتاف انها جنة دكف جنػة ك نػار
دكف نار انهم اليتاكنوف اكلياء ا﵀ ك قاؿ بينهما كا﵀ منزلة كلان الاستطي اف اتالم
اف امرهم ال يق من الحلقة اف القائم لو قاـ لبدأ به الء انتهي فاهر التونيد العصاة
اذا دخلوا النار يدخلوف النار التي هي دكف النار االصلية ك اذا اخرجػوا منهػا ك دخلػوا
الجنة يدخلوف الجنة التي هي دكف الجنة ك اليجامعوف اكلياء ا﵀ في جنػتهم ك يظهػر
من خبر اف فتاؽ الشيعة ايضػا اليجػامعوف الشػيعة المػ منين كمػا عػن القمػي سػئر
عن م مني الجن يدخلوف الجنة فقاؿ ال كلان ﵀ نظاير بين الجنة ك النار

العالم

ياوف فيها م منوا الجن ك فتاؽ الشيعة انتهي فليس يتوي ا﵀ سبحانه بين من عاش
عمرق في الدنيا في طاعة ا﵀ ك مجاهدة النحس مػ مػن عػاش فػي المعصػية ك ادخػر
النار بمعصيته فلهم درجة دكف درجػة فاهػر التونيػد يطهػركف فػي الضحضػاح ثػم
يدخلوف في نظاير الجنة.
ك اما من مح

الوالية نؿمحمػد

العدائهم ك الكليائهم ك يبػ

ك كػاف كليػا لهػم ك الكليػائهم ك معاديػا

المعصية ك اهلهػا ك انمػر بهػا ك المعػاكف لهػا ك يحػب

الطاعة ك اهلها ك انمر بها ك المعاكف لها كلان يصدر منه ذنوب ك اف كثرت فهو ك اف
فتن في الدنيا اك البرزخ اك فيهما لان يأتي القيمة مبيضا كجهه امنػة ركعتػه مػحػورة
ذنوبه ماحرة سيئاته ك يدؿ علي ذلك اخبار متواترة ك الحمد ﵀ فمنها ما ركاق شػيخنا
االكند

من رسالة ابرهيم بن سليماف القطيحي في رسػالته فػي الحرقػة الناجيػة

عن زكريا ابن ادـ قاؿ دخلت علي ابيالحتن الر ا

فقاؿ يا زكريا بن ادـ شيعة

علي رف عنهم القلم قلت جعلت فداؾ فمن اي العلة في ذلك قاؿ انهػم اخػركا الػي
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دكلة الباطر يخافوف علي انحتهم ك اموالهم ك يحذركف علي امامهم يا زكريا بن ادـ
ما اند من شيعة علي اصب صبحه اتي بتيئة ك ارتاب ذنبا اال امتي ك قد نالػه غػم
نط عنه سيئته فايف يجري عليهم القلم ك عن فػرات بػن اننػف قػاؿ كنػت عنػد
ابيعبدا﵀

اذ دخر رجر من ه ػ الء الملعػين فقػاؿ كا﵀ السػوءنه فػي شػيعته

فقاؿ يا اباعبدا﵀ اقبر الي فلميقبر ك اعاد عليه فلميقبر فاعػاد الثالثػة فقػاؿ هػا انػا ذا
مقبر فقر ك لنتقوؿ خيرا فقاؿ اف شيعتك يشػربوف النبيػذ فقػاؿ ك مػا بػأس بالنبيػذ
اخبرني ابي عن جابر بن عبدا﵀ اف اصحاب رسوؿا﵀

كانوا يشربوف النبيذ قاؿ

ليس اعني النبيذ انما اعني المتار فقاؿ شيعتنا ازكي ك اطهر افيجري للشيطاف في
امعائهم رسيس ك اف فعر ذلك المخذكؿ فيجد ربا رءكفا ك نبيا باالستػحار عطوفا ك
كليا عند الحوض كلوفا ثم قاؿ له
عن علي بن ابيطالب

اخبرني ابي عن علي بن الحتين

عن رسوؿا﵀

عن ابيه

عن جبرئير عن ا﵀ تعػالي انػه قػاؿ يػا

محمد اني نظرت جنة الحردكس علي جمي النبيين نتي تػدخلها انػت ك علػي ك
شيعته اال من اقترؼ منهم كبيرة فاني ابلوق في ماله اك بخ وؼ من سلطانه نتي تلقاق
الملئاة بالركح ك الريحاف ك انا عليه غير غضباف فياوف ذلك جزاء لما كاف منه فهر
عند اصحابك ه الء شيء من هذا فل م اك دع ك عن الحقيه ابيمحمد الحتن بن علي
بن الحتين بػن شػعبة قػدس ا﵀ ركنػه فػي كتابػه المتػمي بػالتمحي
النيتابوري قاؿ قلت البيعبدا﵀

عػن عمػر

اني الري من اصػحابنا مػن يرتاػب الػذنوب

الموبقة فقاؿ لي يا عمر التشن علي اكلياء ا﵀ اف كلينا ليرتاب ذنوبػا يتػتحق بهػا
العذاب فيبتليه ا﵀ في بدنه بالتقم نتي يمح

عنه الذنوب فاف عافاق ابػتلق فػي

كلدق فاف عافاق ابتلق بجار سوء ي ذيه فاف عافاق من بوائق الدهر شدد عليه خركج
نحته نتي يلقاق ك هو عنه راض ك عن ابيالصباح الاناني قاؿ كنت انا ك زرارة عنػد
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ابيعبدا﵀

قاؿ اليطعم النار من كصف هذا االمر فقاؿ زرارة اف ممن يصف هذا

االمر من يعمر بالاباير فقاؿ ا كماتدري ما كاف ابي يقوؿ في ذلك انه كاف يقوؿ اذا
ما اصاب الم من من تلك الموبقات شيئا ابتلق ا﵀ ببلية في جتدق اك بخوؼ يدخله
نتي يخرج من الدنيا ك قد خرج من ذنوبه كفي البحار بتندق عن ميتر قاؿ دخلت
علي ابيعبدا﵀

فقاؿ كيف اصحابك الي اف قػاؿ طلبػوكم كا﵀ فػي النػار كا﵀

فماكجدككم منام اندا ك عن عنبتة عن ابيعبدا﵀
النار يحقدكنام فليركف منام اندا فيقوؿ بعضهم لبع

قاؿ اذا استقر اهر النار في
ما لنا النري رجػاال كنػا

نعدهم من االشرار اتخذناهم سخريا اـ زاغت عنهم االبصار قاؿ ك ذلػك قػوؿ ا﵀
عزكجر اف ذلك لحق تخاصم اهر النار يتخاصموف فيام فيما كانوا يقولوف في
الدنيا ك عن عبدا﵀ بن سليمن الديلمي عن ابيعبدا﵀
لعلي

قاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

ثم تأخذ بحجزتي ك اخذ بحجزة ا﵀ ك هي الحق ك تأخذ ذريتك بحجزتك

ك تأخذ شيعتك بحجزة ذريتك فاين يذهب بام اال الػي الجنػة فػاذا دخلػتم الجنػة
فتبوأتم م ازكاجام ك نزلتم منػا زلام اكنػي ا﵀ الػي مالػك اف افػت بػاب الجنػة
لينظركا اكليائي الي ما فضلتهم علي عدكهم فيحت ابواب جهنم فيطل وف عليهم فاذا
كجد اهر جهنم ركح رايحة الجنة قالوا يا مالك ا تطم لنا في تخحيف العذاب عنا انا
لنجد ركنا فيقوؿ لهم مالك اف ا﵀ اكنيالي اف افت ابواب جه نم لينظر اهر الجنػة
اليام فيرفعوف رءكسهم فيقولوف (فيقوؿ ظ) هذا يا فلف المتك تجوع فاشبعك ك
يقوؿ هذا يا فلف الم تك تعري فاكتوؾ ك يقوؿ هذا يا فلف المتك تخاؼ فاكيتك ك
يقوؿ هذا يا فلف الم تك تحدث فاكتم عليك فيقولوف بلي فيقولوف استوهبونا مػن
ربام فيدعوف لهم فيخرجوف من النار الي الجنة فياونوف فيها ملػومين ك يتػموف
الجهنميين فيقولوف سألتم ربام فانقذنا من عذابه فادعوق يذهب عنا هذا االسػم ك
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يجعر لنا في الجنة مأكي فيدعوف فيوني ا﵀ الي ري فتهب علي افواق اهر الجنػة
فينتيهم ذلك االسم ك يجعر لهم في الجنة مأكي ك عن عمر بن شمر عن جػابر عػن
ابيجعحر

قاؿ قػاؿ علي

اذا كاف يوـ القيمة نادي مناد من التماء ايػن علػي

بن ابيطالب قاؿ فاقوـ انا فيقاؿ لي انت علي فاقوؿ انا بن عم النبي ك كصيه ك كارثه
فيقاؿ لي صدقت ادخر الجنة فقد غحر ا﵀ لك ك لشيعتك فقد امنك ا﵀ ك امنهم معك
من الحزع االكبر ادخلوا الجنة امنين الخوؼ عليام اليوـ ك ال انتم تحزنػوف ك عػن
الصدكؽ باسنادق عن ابيعبدا﵀ قاؿ قاؿ لشيعته دياركم لام جنػة ك قبػوركم لاػم
جنة للجنة خلقتم ك الي الجنة تصيركف ك عن صباح بن سيابة عن ابيعبدا﵀

قاؿ

اف الرجر ليحبام ك مايدري ما تقولوف فيدخ له ا﵀ الجنة ك اف الرجػر ليبػضػام ك
مايدري ما تقولوف فيدخله ا﵀ النار ك عن القمي في معني قوله فيومئذ اليتأؿ عن
ذنبه انس ك ال جاف قاؿ معناق من توالي اميرالم منين ك تبرأ من اعدائه ك امن با﵀
ك انر نلله ك نرـ نرامه ثم دخر في الذنوب ك لميتب في الدنيا عذب بها فػي
البرزخ ك يخرج يوـ القيمة ك ليس له ذنب يتأؿ عنه يوـ القيمة ك من مجم البياف ك
ركي عن الر ا

انه قاؿ فيومئذ اليتأؿ منام من ذنبه انس ك ال جاف اف من اعتقد

الحق ثم اذنب ك لم يتب في الدنيا عذب عليه في البرزخ ك يخرج يوـ القيمة ك ليس
لػه ذنػب يتػػأؿ عنػه ك مػن شػرحانيات البػاهرة باسػػنادق عػن ميتػػرة قػاؿ سػػمعت
الر ا

يقوؿ كا﵀ اليري منام في النار اثناف ال كا﵀ ك ال كانػد قػاؿ قلػت فػاين

ذلك من كتاب ا﵀ فامتك عني سنة قاؿ فاني معه ذات يوـ في الطواؼ اذ قاؿ لي يػا
ميترة اليوـ اذف لي في جوابك عن متألة كذا فقلت فاين هو من القراف قػاؿ سورة
الرنمن ك هو قوؿ ا﵀ فيومئذ اليتأؿ عن ذنبه منام انػس ك ال جػاف فقلػت لػه
ليس فيه «منام» قاؿ اف اكؿ مػن غيرهػا ابػن اركي ك ذلػك انهػا نجػة عليػه ك علػي
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اصحابه ك لو لميان فيها «منام» لتقط العذاب من خلقه اذ لم يتأؿ عن ذنبه انس ك
ال جاف فلمن يعاقب اذا يوـ القيمة ك في كتاب المحتضر عن ابيجعحر

قػاؿ قاؿ

ا﵀ تبارؾ ك تعالي كعزتي ك جللي الاخرج عبػدا لػي مػن الػدنيا اريػد رنمتػه اال
استوفيت كر سيئة هي له اما بتضييق في رزقه اك ببلء في جتدق ك اما خوؼ ادخله
عليه فاف بقي عليه شػيء شػددت عليػه المػوت قػاؿ ك قػاؿ ا﵀ كعزتػي ك جللػي
الاخرج عبدا لي من الدنيا اريد عذابه اال استوفيت كر نتنة له اما بالتعة في رزقه
اك بالصحة في جتدق ك اما بامن ادخله عليه فاف بقي شيء هونت عليه الموت ك في
العوالم بتندق عن الحتين بن مصعب قاؿ سمعت جعحر بػن محمػد

يقػوؿ مػن

انبنا ﵀ ك انب محبينا ال لػرض دنيا يصيبها ك عادي عدكنا ال الننة كانػت بينػه ك
بينه ثم جاء يوـ القيمة ك عليه من الذنوب مثر رمر عالج ك زبػد البحػر غحرهػا ا﵀
تعالي له ك عن ابيسعيد الخدري قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

من رزقه ا﵀ نػب االئمػة

من اهر بيتي فقد اصاب خير الدنيا ك انخرة فليشان اند انه في الجنػة فػاف فػي
نب اهر بيتي عشركف خصلة عشر منها في الدنيا ك عشر منها فػي انخػرة امػا فػي
الدنيا فالزهد ك الحرص علي العمر ك الورع في الدين ك الرغبة في العبادة ك التوبة
قبر الموت ك النشاط في قياـ اللير ك اليأس مما في ايدي الناس ك الححظ المر ا﵀ ك
نهيه عزكجر ك التاسعة بػ

الدنيا ك العاشرة التخاء ك اما في انخرة فلينشػر لػه

ديواف ك الينصب له ميزاف ك يعطي كتابه بيمينه ك ياتب له براءة من النػار ك بػي
كجهه ك ياتي من نلر الجنة ك يشح في مائة من اهر بيته ك ينظر ا﵀ عزكجر اليه
بالرنمة ك يتوج من تيجاف الجنة ك ا لعاشرة يدخر الجنة بػير نتاب فطوبي لمحبي
اهر بيتي ك عن ابنعمر قاؿ سألنا رسوؿا﵀

عن علي بن ابيطالب فػضب فقاؿ

ما باؿ اقواـ يذكركف من له منزلة عند ا﵀ كمنزلتي ك مقاـ كمقامي اال النبػوة اال ك
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من انب عليا فقد انبني ك من انبني ر ي ا﵀ عنه ك من ر ي ا﵀ عنه كافاق بالجنة
اال ك من انب عليا استػحرت له الملئاة ك فتحت له ابواب الجنة يدخر من اي باب
شاء بػير نتاب اال ك من انب عليا اعطاق كتابه بيمينه ك ناسبه نتاب االنبياء اال ك
من انب عليا اليخرج من الدنيا نتي يشرب من الاوثر ك يأكر من شجرة طوبي ك
يري ماانه في الجنة اال ك من انب عليا يهوف ا﵀ عليه سارات الموت ك جعر قبرق
رك ة من رياض الجنة اال ك من انب عليا اعطاق في الجنػة باػر عػرؽ فػي بدنػه
نوراء ك شحعه في ثمانين من اهر بيته ك له بار شعرة علي بدنه نديقة في الجنػة
اال ك من عرؼ عليا ك انبه بعث ا﵀ اليه ملك ال موت كما بعث ا﵀ الي االنبياء ك دف
عنه اهواؿ منار ك ناير ك نور قبرق ك فتحه متيرة سبعين عاما ك بي

كجهػه يػوـ

القيمة اال ك مػن انػب عليػا اظلػه ا﵀ فػي ظػر عرشػه مػ الصػديقين ك الشػهداء ك
الصالحين ك امنه من الحزع االكبر ك اهواؿ يوـ الصاخة اال ك من انب عليا تقبر ا﵀
منه نتناته ك تجاكز عن سيئاته ك كاف في الجنة رفيق نمزة سيد الشهداء اال ك من
انب عليا اثبت ا﵀ الحامة في قلبه ك اجري علي لتانه الصواب ك فت ا﵀ له ابواب
الرنمة اال ك من انب عليا سمي اسير ا﵀ في االرض ك باهي ا﵀ به ملئاته ك نملة
عرشه اال ك من انب عليا ناداق ملك من تحت العرش اف يا عبد ا﵀ استأنف العمػر
فقد غحر ا﵀ لك الذنوب كلها اال ك من انب عليا جاء يوـ القيمة ك كجهػه كػالقمر
ليلة البدر اال ك من انب عليا ك

ا﵀ علي رأسه تاج الارامة ك البته نلة العزة اال ك

من انب عليا مر علي الصراط كالبرؽ الخاطف ك لم يػر صػعوبة المػركر اال ك مػن
انب عليا كتب ا﵀ له براءة من النار ك براءة من النحاؽ ك جوازا علي الصراط ك امانا
من العذاب اال ك من انب عليا الينشر له ديواف ك الينصب له ميزاف ك قير له ادخر
الجنة بػيرنتاب اال ك من انب عليا امن من الحتاب ك الميزاف ك الصراط اال ك من
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مات علي نب اؿ محمد صافحته الملئاة ك زارته اركاح االنبياء ك قضي ا﵀ له كر
ناجة كانت له عند ا﵀ اال ك من مات علي بػ

اؿمحمد مات كافرا اال ك من مات

علي نب اؿ محمد مات علي االيماف ك كنت انا كحيله بالجنة كعػن ابنعمػر ايضػا
قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

من اراد التوكر علي ا﵀ فليحب اهر بيتي ك من اراد اف ينجو

من عذاب القبر فليحب اهر بيتي ك من اراد الحامة فليحب اهػر بيتػي ك مػن اراد
دخوؿ الجنة بػيرنتاب فليحب اهر بيتي فوا﵀ ماانبهم اند اال رب في الػدنيا ك
انخرة ك عن ابنمتعود قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

اذا كاف يوـ القيمػة يقعػد علػي بػن

ابي طالب علي الحردكس ك هو جبر قد عل علي الجنة ك فوقه عرش رب العالمين ك
من سححه تحجر انهار الجنة ك تتحرؽ في الجناف ك هو جالس علي كرسي مػن نػور
تجري بين يديه التتنيم اليجوز اند علي الصراط اال ك معه براءة بواليته ك كاليػة
اهر بيته يشرؼ علػي الجنػة فيػدخر محبيػه الجنػة ك مبػضػيه النػار ك عػن سػلماف
الحارسي

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

يا سلماف من انب فاطمة ابنتي فهو في الجنػة

معي ك من ابػضها فهو في النار يا سلماف نب فاطمة ينح في مائة موطن ايتر تلك
المواطن القبر ك الموت ك الميزاف ك المحشر ك الصراط ك المحاسبة فمػن ر ػيت
عنه ابنتي فاطمة ر يت عنه ك من ر يت عنه ر ػي ا﵀ عنػه ك مػن غضػبت عليػه
فاطمة غضبت عليه ك من غضبت عليه غضب ا﵀ عليه يا سلماف كير لمن يظلمها ك
يظلم ذريتها ك شيعتها ك عن ابنعبػاس قػاؿ قػػاؿ رسػوؿا﵀

يػاعلي اف جبرئيػر

اخبرني عنك بامر قرت ب ه عيني فركح به قلبي قاؿ يا محمد قاؿ ا﵀ عزكجر اقػرأ
محمدا مني التلـ ك اعلمه اف عليا اماـ الهدي ك مصباح الدجي ك الحجة علي اهر
الدنيا ك انه الصديق االكبر ك الحاركؽ االعظػم ك انػي اليػت ك عزتػي ك جللػي اف
الادخر النار اندا توالق ك سلم له ك للكصياء من بعد ق نق القوؿ مني المؤلف جهنم
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ك اطباقها من اعدائه ك المؤلف الجنة من اكليائه ك شيعته ك عن نذيحة بن اليمػاف قػاؿ
رأيت رسوؿا﵀

اخذا بيد الحتن بن علي

ك هو يقوؿ ايهػا النػاس هػذا ابػن

علي فاعرفوق فوالذي نحس محمد بيدق انه لحي الجنة ك محبوق في الجنػة ك محبػوا
محبه في الجنة ك عن ابنعباس قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

نب علي بن ابيطالب تأكػر

التيئات كما تأكر النار الحطب ك عن زيد الشحاـ قاؿ قلت البيالحتن موسي
الرجر من مواليام عاص يشرب الخمر ك يرتاب الموبق من الذنب نتبرأ منه فقػاؿ
تبرأكا من فعله ك التتبرأكا من خيرق ك ابػضوا عمله فقلت يت لنا افنقوؿ فاسق فاجر
فقاؿ ال الحاسق الحاجر الاافر الجا ند لنا ك الكليائنػا ابػي ا﵀ افياػوف كلينػا فاسػقا
فاجرا ك اف عمر ما عمر ك لانام قولوا فاسػق العمػر فػاجر العمػر مػ من الػنحس
خبيث الحعر طيب الركح ك البدف ال كا﵀ اليخرج كلينا من الدنيا اال ك ا﵀ ك رسوله ك
نحن عنه را وف يحشرق ا﵀ علي ما فيه من الذنوب مبيضا كجهه متػتورة عورتػه
الخوؼ عليه ك النزف ك ذلك انه اليخرج من الدنيا نتي يصحي مػن الػذنوب امػا
بمصيبة في ماؿ اك نحس اك كلد اك مرض ك ادني مػا يصػن بولينػا اف يريػه ا﵀ رؤيػا
مهولة فيصب نزينا لما راق فياوف ذلك كحارة له اك خوفا يرد عليه من اهػر دكلػة
الباطر اك يشدد عليه عند الموت فيلقي ا﵀ عزكجر طاهرا من الذنوب امنة ركعته
بمحمد ك اميرالم منين

فعندها تصيبه رنمة ا﵀ الواسعة التي كاف انق بهػا ك

اهلها ك له انتانها ك فضلها ك من كتاب الحتين بن سعيد عن الصادؽ عن ابائػه
عن رسوؿا﵀

انه قاؿ الميرالم منين

بش ر شيعتك ك محبيػك بخصػاؿ عشػر

اكلها طيب مولدهم ك ثانيها نتن ايمانهم ك ثالثها نب ا﵀ لهم ك الرابعة الحتحة في
قبورهم ك الخامتة نورهم يتعي بين ايديهم ك التادسة نزع الحقر من بين اعينهم ك
غني قلوبهم ك التا بعة المقت من ا﵀ العدائهم ك الثامنة االمن من البرص ك الجذاـ
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ك التاسعة انحطاط الذنوب ك التيئات عنهم ك العاشرة هم معي في الجنة ك انا معهم
فطوبي لهم ك نتن ماب ك عن ابيالصلت الهركي قاؿ سمعت الر ػا
عن ابائه

عن اميرالم منين

قػاؿ سػمعت رسػوؿا﵀

يحػدث

يقػوؿ سػمعت ا﵀

جرجلله يقوؿ علي بن ابي طالب نجتي علي خلقي ك نوري في بػلدي ك امينػي
علي علمي الادخر النار من عرفػه ك اف عصػاني ك الادخػر الجنػة مػن اناػرق ك اف
اطاعني ك عن النبي

انه قاؿ الزموا مودتنا اهر البيت فانه من لقي ا﵀ ك هو يودنا

اهر البيت دخر الجنة بشحاعتنا ك الذي نحتي بيدق الينتح عبػد بعملػه اال بمعرفػة
نقنا ك عن زيد بن مطرؼ قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

من اراد اف يحيي نيوتي ك يموت

موتي ك يدخر الجنة التي كعدني ربي فليتػوؿ علػي بػن ابيطالػب ك ذريتػه فػانهم
لن يخرجوكم من باب هدي ك لنيدخلوكم في باب ػللة ك عػن العتػاري
من ادمن محبتنا اهر البيت فت ا﵀ عزكجر لػه مػن الجنػة ثمانيػة ابوابهػا ك ابانػه
جميعها يدخر مما شاء فيها ك كػر ابػواب الجنػاف يناديػه يػا كلػي ا﵀ المتػدخلني
المتخصني من بينها ك عن الثمالي عن علي بن الحتين

قػاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

في الجنة ث لث درجات ك في النار ثلث دركات فأ علي درجػات الجنػة لمػن انبنػا
بقلبه ك نصرنا بلتانه ك يدق ك في الدرجة الثانية من انبنا بقلبه ك نصرنا بلتانه ك في
الدرجة الثالثة من انبنا بقلبه ك في اسحر درؾ من النار من ابػضنا بقلبه ك اعاف علينا
بلتانه ك يدق ك في الدرؾ الثانية من النار من ابػضنا بقلبه ك اعاف علينا بلتانه ك فػي
الدرؾ الثالثة من النار من ابػضنا بقلبه كعن اـسلمة قالت سمعت النبي

يقوؿ اف

عليا ك شيعته هم الحائزكف يوـ القيمة كمن كنزالاراجاي قاؿ ركي عػن النبػي
انه قاؿ لعلي

يا علي اني سألت ا﵀ عزكجر اف اليحرـ شيعتك التوبة نتي تبلع

نحس انػدهم(ظ) ننج رتػه فاجػابني الػي ذلػك ك لػيس ذلػك لػيػرهم ك عػن جػابر
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االنصاري قاؿ سمعت رسوؿا﵀

يقػوؿ اف ا﵀ عزكجػر خلقنػي ك خلػق عليػا ك

فاطمة ك الحتن ك الحتين من نور كاند فعصر ذلك النور عصرة فخرج( )1شػيعتنا
فتبحنا فتبحوا ك قدسنا فقدسوا ك هللنا فهللوا ك مجدنا فمجدكا ك كندنا فوندكا ثم
خلق ا﵀ التموات ك االرض ك خلق الملئاة فماثػت الملئاػة مائػة عػاـ التعػرؼ
تتبيحا ك ال تقديتا فتبحنا فتبحت شيعتنا فتبحت الملئاة ك كذا في البواقي فنحن
الموندكف نيث ال موند غيرنا ك نقيق علي ا﵀ عزكجر كمػا اختصػنا ك اخػت
شيعتنا اف يزلحنا ك شيعتنا في اعل ي عليين اف ا﵀ اصطحانا ك اصطحي شيعتنا من قبر اف
ناوف اجتاما فدعانا فاجبناق فػحر لنا ك لشيعتنا من قبر اف نتتػحر ا﵀ عزكجر ك عن
يعقوب بن ميثم انه كجد في كتاب ابيه اف عليا

قاؿ سمعت رسوؿا﵀

يقػوؿ

قاؿ ا﵀ عزكجر اف الذين امنوا ك عملوا الصالحات اكلئػك هػم خيػر البريػة ثػم
التحت الي علي

فقػاؿ نعم انت يا علي ك شيعتك ك ميعػادؾ ك ميعػادهم الحػوض

غرا محجلين ماحلين متوجهين (متوجين ظ) ك عن محمد بن متلم عن جعحػر بػن
محمد عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابيه علي بن ابيطالب

عن رسوؿا﵀

قػاؿ

يا علي اف شيعتنا يخرجوف من قب ورهم يوـ القيمة علي ما بهم من العيوب ك الذنوب
ك كجوههم كالقمر في ليلة البدر ك قد فر ت عنهم الشدايد ك سهلت لهم الموارد
ك اعطوا االمن ك االماف ك ارتحعت عنهم االنزاف يخاؼ الناس ك اليخافوف ك يحزف
الناس ك اليحزنوف شراؾ نعالهم تتؤلأل نورا علي نوؽ بي

لها اجنحة قد ذللت من

غير مهانة ك نجت من غير ريا ة اعناقها من ذهب انمر الين من الحرير لارامتهم
علي ا﵀ عزكجر ك من تحتيرالحرات جعحر بن انمد معنعنا عن ابيعبدا﵀

قػاؿ

خرجت انا ك ابي ذات يوـ فاذا هو باناس من اصحابنا بين المنبر ك القبر فتلم عليهم
( )1فی نتا الحديث :فخرج منه.
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ثم قاؿ اما كا﵀ اني النب ريحام ك اركانام فاعينوني علي ذلك بورع ك اجتهاد
من ائتم بعبد فليعمر بعمله ك انتم شيعة اؿمحمد

ك انتم شرط ا﵀ ك انتم انصػار

ا﵀ ك انتم التابقوف االكلوف ك التابقوف انخركف في الدنيا ك التابقوف في انخرة
الي الجنة قد منا لام الجنة بضماف ا﵀ ك ماف رسوله ك اهر بيته انتم الطيبوف ك
نتاؤكم الطيبات كر م منة( )1ك كر م من صديق كم مرة قػد قػاؿ اميرالمػ منين
علػػي بػػن ابيطالػػب
رسوؿا﵀

لقنبػػر يػػا قنبػػر ابشػػر ك بشػػر ك استبشػػر كا﵀ لقػػد قػػب

ك هو ساخط علي جمي امته اال الشػيعة ك اف لاػر شػيء شػرفا ك اف

شرؼ الدين الشيعة اال ك اف لار شي ء عركة ك اف عركة الدين الشيعة اال ك اف لار
شيء اماما ك اماـ االرض ارض يتان فيها الشيعة اال ك اف لار شيء سػيدا ك سػيد
المجالس مجلس (ظ) الشيعة اال ك اف لاػر شػي ء شػهوة ك اف شػهوة الػدنيا سػاني
شيعتنا فيها كا﵀ لوال ما في االرض منام مااستا مر اهر خلفام طيبات ما لهم ك ما
لهم في انخرة من نصيب كر ناصب ك اف تعبد منتػوب الػي هػذق انيػة كجػوق
يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا نامية تتقي من عين انيػة ك مػن دعػي مػن
مخالف لام فاجابة دعائه لام ك من طلب منام الي ا﵀ ناجة فله مائة ك من سػأؿ
متئلة فله ما ئة ك من دعا بدعوة فله مائة ك من عمر منام نتنة فليحصي تضاعحها
ك من اساء منام سيئة فمحمد نجيجه يعني يحاج عنه من تبعتها كا﵀ اف صػايمام
ليرعي في رياض الجنة تػدعو لػه الملئاػة بػالعوف نتػي يحطػركا ك اف نػاجام ك
معتمركم لخاص ا﵀ ك انام جميعا الهر دعوة ا﵀ ك ا هػر اجابتػه ك اهػر كاليتػه ال
خوؼ عليام ك النزف كلام في الجنة فتنافتوا في فضاير الدرجات كا﵀ ما مػن
اند اقرب من عرش ا﵀ تعالي يوـ القيمة من شيعتنا ما انتن صن ا﵀ الػيام كا﵀
( )1في نتا الحديث :م منة نوراء عيناء.
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لوال اف تحتنوا فيشمت بام عدككم ك يعلم الناس ذلك لتلمت عليام الملئاة قبل ك
قد قاؿ اميرالم منين

يخرج اهر كاليتنا من قبورهم يوـ القيمة مشرقة كجوههم

قرت اعينهم قد اعطوا االماف يخاؼ الناس ك اليخافوف كال يحزنوف كا﵀ ما من عبد
منام يقوـ الي صلوته اال ك قد اكتنحته ملئاة من خلحه يصلوف عليه ك يػدعوف لػه
نتي يحرغ من صلوته اال ك اف لار شيء جػوهرا ك جػوهر كلػد ادـ صػلوات ا﵀ ك
سلمه عليه نحن ك شيعتنا ك عن ابيبصير قاؿ الصادؽ

يا بامحمد تحػرؽ النػاس

شعبا ك رجعتم انتم الي اهر بيت نبيام فاردتم ما اراد ا﵀ ك انببتم مػن انػب ا﵀ ك
اخترتم من اختارق ا﵀ فابشركا ك استبشركا ك انتم كا﵀ المرنوموف المتقبر مػنام
نتناتام المتجاكز عػن سػيئاتام فهػر سػررتك فقلػت نعػم فقػاؿ يػا بامحمػد اف
الذنوب تتاقط عن ظهور شيعتنا كما تتقط الري الورؽ من الشجر ك ذلػك قولػه
تعػػالي ك تػػري الملئاػػة نػػافين مػػن نػػوؿ العػػرش يتػػبحوف بحمػػد ربهػػم

ك

يتتػحركف للذين امنوا كا﵀ يا بامحمد مااراد ا﵀ بهذا غيركم فهر سررتك قلػت
نعم زدني فقاؿ قد ذكركم ا﵀ في كتابه عز من قائر رجاؿ صدقوا ما عاهػدكا ا﵀
عليه يريد انام كفيتم بما اخذ عليام ميثاقه من كاليتنا ك انام لمتتتبدلوا بنا غيرنا
ك قاؿ االخلء يومئذ بعضهم لبع

عدك اال المتقين كا﵀ ماعني بهذا غيركم فهر

سررتك يا بامحمد فقلت زدني قاؿ لقد ذكركم في كتابه نيث يقوؿ اخوانا علي
سرر متقابلين كا﵀ مااراد ا﵀ بهذا غيركم هر سررتك( )1قػاؿ ك قػد ذكػركم ا﵀
تعالي بقوله اكلئك الذين انعم ا﵀ علػيهم مػن النبيػين ك الصػديقين ك الشػهداء ك
الصالحين فرسوؿا﵀

في هذا المو

النبيوف ك نحن الصديقوف ك الشهداء ك

انتم الصالحوف ك انتم كا﵀ شيعتنا فهر سررتك فقلت نعػم فقػاؿ لقػد اسػتثناكم ا﵀
( )1فی االصر :فقلت نعم زدنی.
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تعالي علي الشيطاف فقاؿ اف عبادي ليس لك علػيهم سػلطاف كا﵀ مػاعني بهػذا
غيركم فهر سررتك فقلت نعم زدني فقاؿ قاؿ ا﵀ قر يا عب ادي الذين اسرفوا علي
انحتهم التقنطوا من رنمة ا﵀ اف ا﵀ يػحر الذنوب جميعا كا﵀ ماعني بهذا غيركم
هر سررتك يا بامحمد قلت زدني فقاؿ يا ابامحمد مااستثني ا﵀ تعػالي النػد مػن
االنبياء ك ال اتباعهم ماخل شيعتنا فقاؿ عز من قائر يوـ اليػني مولي عن مولي شيئا
اال من رنم ا﵀ ك هم شيعتنا يا بامحمد هر سررتك قلت زدني يػا ابػن رسػوؿا﵀
قاؿ لقد ذكركم ا﵀ تعالي في كتابه نيث قاؿ هر يتتوي الذين يعلموف ك الذين
اليعلموف انما يتذكر اكلوا االلباب فنحن الذين نعلم ك اعداؤنا الذين اليعلموف ك
شيعتنا هم اكلوا االلبػاب قلػت زدنػي يػا ابػن رسػوؿا﵀ قػاؿ يػا بامحمػد مايحصػي
تضاعف ثوابام يا بامحمد ما من اية تعود الي الجنة ك تذكر اهلها بخير اال ك هي فينا
ك فيام ك ما من اية تتوؽ الي النار اال ك هي في عدكنا ك من خالحنا كا﵀ ما علي دين
محمد ك ملة ابرهيم

غيرنا ك غيركم ك اف ساير النا س منام برءاء يا بامحمد هر

سررتك قلت نعم يا ابن رسوؿا﵀ صلي ا﵀ عليك ك جعلت فداؾ ثم انصرفت فرنػا
ك عن ابينمزة قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ شيعتنا اقرب الخلق مػن عػرش ا﵀

يوـ القيمة ك قاؿ انتم اهر تحية ا﵀ بالتلـ ك اهر اثرة ا﵀ برنمته ك اهر توفيق ا﵀
بعصمته ك اهر دعوته بطاعته الخوؼ عليام ك ال انػتم تحزنػوف اسػماؤكم عنػدنا
الصالحوف المصلحوف ك انتم اهر الر ا لر اق عنام ك الملئاة اخوانام في الخير
فاذا اجتهدتم دعوا ك اذا اذنبتم استػحركا ك انتم خير البرية بعدنا دياركم لام جنة ك
قبوركم لام جنة للجنة خلقتم ك في الجنة نعيمام ك الي الجنة تصيركف ك عن علي
بن سليماف عمن اخبرق عن ابيعبدا﵀

في قوله عزكجر ك كتاب متطور فػي

رؽ منشور قاؿ كتاب كتبه ا﵀ عزكجر في كرقة اس ك ك عه علػي عرشػه قبػر
﴿﴾532

خلق الخلق بالحي عػاـ يػا شػيعة اؿ محمػد انػي انػا ا﵀ اجبػتام قبػر اف تػدعوني ك
ا عطيتام قبػر اف تتػألوني ك غحػرت لاػم قبػر اف تتػتػحركني ك عػن الر ػا
باسانيدق عن ابائه

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

يا علي اف ا﵀ قد غحر لك ك الهلػك ك

لشيعتك ك محبي شيعتك ك محبي محبي شيعتك فابشر فانك االنزع البطين منػزكع
من الشرؾ بطين من العلم ك في المحتضر عػن سػهر بػن مهػراف فػي نػديث عػن
النبي

ك كاف في علم ا﵀ التابق اف اليدخر النار محب لي ك لعلي ك كذا كاف في

علمه اليدخر الجنة مبػ

لي ك لعلي الي غير ذلك من االخبار التي التحصي كثرة

ك من راـ جمعها ينبػي اف ي لف كتابا كبيرا ك الحمد ﵀.
فالشيعة المانضوف لليمػاف فػي قلػوبهم جميػ ذنػوبهم عر ػية دنياكيػة اك
برزخية ك اذا نشركا ليوـ القيمة نشركا ك ال عليهم كصمة ذنب لتجػاكز الملػك عػالم
البرزخ ك صػعود اهلػه عنػه فيػاتوف المحشػر ك كجػوههم مبيضػة مشػرقة ك ذنػوبهم
مػحورة ك هذا معني نب علي نتنة التضر معها سيئة يعني نب علػي سػبب طيػب
الذات التي ياتي بها انخرة ك التضر معها سيئة من االعراض الدنياكية ك البرزخية ك
بػضه نعوذ با﵀ بعاس ذلك فعلي ذلػك اصػر نػب علػي بػن ابيطالػب

توبػة ك

كحارة للذنوب ك لهم علي االطلؽ قوله تعالي قر يا عبػادي الػذين اسػرفوا علػي
انحتهم التقنطوا من رنمة ا﵀ اف ا﵀ يػحر الذنوب جميعا انه هو الػحور الػرنيم
فذنوب الشيعة مػحورة بل استثناء ك اعمالهم مقبولة بل استثناء ك دعواتهم متػتجابة
بل استثناء فمما بينا علم اف الذنوب التي توجػب النػار ذنػوب اخركيػة ك هػي اكبػر
الذنوب ك هي التي كعد ا﵀ عليها النار ك اما الذنوب العر ية فليتت توجب النار ك
التأتي عرصة القيمة اي ذنوب كانت ك مػن فضػر ا﵀ علينػا اف كاليػة اؿمحمػد
بنحتها سبب عظيم للتعادة ك تاوف سبب الختم بالخير ك التوبة كما مر اف النبي
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قاؿ لعلي

يا علي اني سألت ا﵀ عزكجر اف اليحػرـ شػيعتك التوبػة نتػي تبلػع

نحس اندهم ننجرته فاجابني الي ذلك ك ليس ذلػك لػيػرهم انتهػي ك اف لميتػب
المتػػاين فاصػػر الواليػػة منػػه توبػػة الػػي ا﵀ ك كحػػارة للػػذنوب كيػػف ال ك جمي ػ
الحتنات اغصاف شجرة الوالية ك فرعها بالجملة الذنوب التي كعد ا﵀ عليها النػار ك
توجب النار ك يتتحق الرجر بها النار هي الذنوب القلبيػة ك اف كػاف الػذنب صػػيرا
في الظاهر ك اف كاف الذنب عر يا التوجب النار ك اف كاف في الظاهر عظيما كبيرا.
بقي شيء ك هو انه قد كرد في االخبار تعيين بع

افراد المعاصي انهػا كبيػرة

ك انها موجبة النار ك تلك االخبار ايضا مختلحة فمنها نػ

علػي الخمتػة ك منهػا علػي

التتة ك منها علي التبعة ك منها علي الثمانية ك منها علي التتعة ك منها علػي العشػرة ك
منها علي العشرين ك منها علي الثلثة ك الثلثين اك االربعة ك الثلثين ك منها علي الخمتة
ك الثلثين اك التتة ك الثلثين ك في المعدكدات ايضا اختلؼ في االخبػار ك كرد اخبػار
في بع

الصحات انها مػن الابػاير ك ركي كػر ذنػب عظػيم ك ركي ال صػػيرة مػ

االصرار ك ركي تشديدات عظيمػة فػي معػاص كثيػرة تلحقهػا بالابػاير بػر بػاعظم
الاباير ك هذق التعيينات المختلحة مما نير العلماء ك ايتوا من الجم ك تحرقوا تحػت
كر كوكب ك قد ذكرنا في كتابنا « ياءالبصاير في تعيين الاباير» اف محهوـ الحصر
اف عرؼ نجة لان في جهة الحصر ك هي موقوفة بنظر الحاصر ك لعر جهة الحصػر
كوف المحصورات نا رة اك غايبة اك مأنوسة اك ميتورة اك شايعة اك قريبة اك بعيػدة
اك سػػهلة اك ممتنعػػة اك مناسػػبة اك منػػافرة اك داخلػػة اك خارجػػة اك عاليػػة اك دانيػػة اك
جتػػمانية اك ركنانيػػة اك غيػػر ذلػػك ك بػػذلك اختلػػف اخبػػار العػػدد الصػػادرة عػػنهم ك ال
تعارض فيها اذا صحت فل تعارض في االخبار الحاصرة ك الينحي محهػوـ االقػر منطػوؽ
االكثر ابدا ك قد نققنا ذلك في كتابنا « ياءالبصاير» محصل فاف شئت فراج .
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ك بقػػي شػػيء اخػػر ك هػػو اف قيػػر اف مػػدلوؿ هػػذق االخبػػار سػػواء تعار ػػت اك
لمتتعارض اف في افراد المعاصي بعضها يوجب النار ك هو كبير ك بعضها ليس بابير
بر هو صػير ك مقتضي ما نققت سابقا اف كر ذنب يمان اف ياوف صػيرا ك يماػن
تت اف درجػػات الػػذنوب متدرجػػة علػػي نحػػو
اف ياػػوف كبيػػرا فمػػا التوفيػػق قهت
التشايك ك ال شػك اف بعضػها اكبػر مػن بعػ

بػر تتحػاكت بمقارناتهػا ك متعلقاتهػا

فتاوف م مقارف اكبر منها م مقارف اخر فاف ذكر في االخبار اف في الذنوب كبػاير
ك غيركباير فهو من هذا الباب ك نحن النمن من كوف نحس بع
بع

الذنوب اكبػر مػن

ك محهوـ العدد ايضا علي ما ذكرنا فل تنافي ك الحمد﵀.
ك اما ما فيها من انها موجبات للنار اك مما كعد ا﵀ عليها النار فاعلم اف كر ذنب

مما كعد ا﵀ عليه النار فاف ا﵀ جركعز لميأمر اال بما يقرب منه ك لمينه اال ممػا يبعػد
عنه كما ركي في الاافي عن النبي

يا ايها الناس كا﵀ ما من شػيء يقػربام مػن

الجنة ك يباعدكم من النار اال ك قد امرتام بػه ك مػا مػن شػي ء يقػربام مػن النػار ك
يباعدكم من الجنة اال ك قد نهيتام عنه انتهي ك قاؿ ا﵀ سبحانه ك مػن يعػ
رسوله فاف له نار جهنم خالدا فيها ك قاؿ من يع

ا﵀ ك

ا﵀ ك رسوله ك يتعد نػدكدق

يدخله نارا خالدا فيها ك له عذاب مهين فار معصية مما اكعد ا﵀ عليه النار كائنا ما
كاف بالػا ما بلع فاذا ذكركا لحامة عند ذكر بع

المعاصي انه ممػا اكعػد ا﵀ عليػه

النار فل غرك ك اف ا﵀ مانهي عن معصية اال ك انها تقتضي النار ك ماامر بطاعة اال النهػا
تقتضي الجنة فاف خصوا عمل بوجوب الجنة له فانما هو للترغيب ك اف خصوا عمػل
ب وجوب النار له فانما هو للترهيب ك ال شك اف كجوب النار للمعاصي الابيرة لػيس
كجوب نتم اليقبر الشحاعة اذ الشػحاعة معػدة الهػر الابػاير ك كػذا كجػوب الجنػة
لعامر طاعة ليس كجوب نتم نتي انه يدخر الجنة ك اف ارتد ك كحر اك نافق فالمراد
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بالوجوب االقتضاء يعني هذا العمر يقتضػي النػار ك هػذا العمػر يقتضػي الجنػة ك ال
شك اف االعماؿ مقتضيات فاف ندث معهػا مػان مػن عملهػا لميجػر ك اف لميحػدث
يجري ك انما مثر االعماؿ ك الوعد ك الوعيد كاتب الطب ك ذكر العقاقير ك خواصها
فيذكر الطبيب اف العقار الحلني سم قتاؿ يعني لػو خلػي ك طبعػه ك ال مػان ك اال فػاف
قارنه درياؽ فليس يقتر ك العقار الحلني يزيد في الححظ يعني به لو خلػي ك طبعػه ك
اما اذا شرب معه ما يزيد في النتياف فليظهر اثرق فالمعاصي كلهػا توجػب النػار لػو
خليػػت ك طبايعهػػا ك اال لمانرمػػت ك الطاعػػات توجػػب الجنػػة لػػو خليػػت ك طبايعهػػا ك اال
لماندب اليها ك لما كاف الناس ك قد خلطػوا عمػل صػالحا ك اخػر سػيئا انتػيج الػي ميػزاف
العدؿ للموازنة نتي يعلم الراج من المرجوح ك يجازي االنتاف علي نتب الراج .
بالجملة المعاصي كلها موجبة النار فاف كانت دنيويػة توجػب نػار الػدنيا ك اف
كانت برزخية توجب نار البرزخ ك اف كانت اخركية توجب نػار انخػرة اال اف نػار
الػػدنيا ك البػػرزخ ليتػػت بخالػػدة ك نػػار انخػػرة خالػػدة فمػػن دخػػر فػػي نػػار انخػػرة
فليخرج منها ابدا فانها دار خلود ك ما ركي في قوـ انهم يدخلوف النار ك يخرجوف ك
يدخلوف الجنة فانما هو نار دكف نار ك جنة دكف جنة كما مر في نديث نمػراف انحػا
ك االئمة

اطباء النحوس ك يتالموف علي نتب مػا يػركف مػن المصػلحة فلجػر

تعظيم بع

الذنوب ك ردع النحوس قالوا خمتة اك ستة اك سبعة من الذنوب اك اقػر

اك اكثر توجب النار كما يحصركف ساير الخصاؿ ك من راج كتاب الخصػاؿ عػرؼ
لذلك كثيرا من المثاؿ ك قد عرفت اف الحصػر علػي نتػب النظػر ك الحامػة ك فػي
المعاصي تدرج ك فيها اكبر ك كبير ك صػير ك اصػر ك اقتضػاء كػر اعظػم اعظػم مػن
االصػر منه المحالة فقالوا ما قالوا الجر ذلك ك اما المعاصي الابيرة التي توجب نػار
انخرة فهي المعاصي االخركية اي ما كاف عن محبة قلبية نعوذ با﵀ ك لػو كػاف نظػرا
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الي غير محرـ فهو كبير ك يوجب نار انخرة ك اما ما سوي ذلك فهي صػاير موهوبػة
لمن اجتنب الاباير فليعذب عليها يوـ القيمة ك اف عذب عليها في البرزخ اك الػدنيا
هذا ك المعاصي االخركية ايضػا مقتضػية مػن نيػث هػي هػي ك امػا اذا عر ػها مػان
فلت ثر كما عرفت ك اي مان اعظم من شحقة التادة ك شحاعتهم صػلوات ا﵀ علػيهم
ك نب علي بن ابيطالب ك اله الطاهرين سلـ ا﵀ عليهم اجمعػين ك انمػا ذلػك مثػر
قوله

في قوله تعالي ك مػن يقتػر م منػا متعمػدا فجػزاؤق جهػنم خالػدا فيهػا

قاؿ

اف جازاق.

فص ::ك يناسب هذا المقاـ اف نذكر شطرا من شػحاعة محمػد ك اؿمحمػد

نتي يشتد بذلك رجاء مواليهم ك كاليته لهم صلوات ا﵀ عليهم فاف االنتاف مجبػوؿ
علي نب من ينحعه ك بػ

من يضرق.

اعلم اف الشحاعة مأخوذة من الشح ك هو خلؼ الوتر فالشحي من يتصر بك ك
يجعر كترؾ شحعا فياوف معينك علي ما انت عليه ك يقاؿ انه ليشح عل ي بالعداكة اي
يعين عل ي ك يضارني ك شح له اي لحق به ك اعانػه علػي مػا يريػد ك منػه قولػه تعػالي
من يشح شحاعة نتنة يان له نصيب منها ك من يشح شحاعة سيئة يان له كحػر
منها فالشحاعة الي ا﵀ سبحانه طلب امداد لمن يحتػن امػدادق اك طلػب تػرؾ نػق
اليقب تركه فباالكؿ يزداد الػدرجات ك تتعػالي ك بالثػاني يػدف اقتضػاء تػرؾ ذلػك
الحق من العبد ك عدـ ادائه الي ذي الحق فليشحعوف اال لمن ارتضي ك اليرتضي ا﵀
اال من كاف صالحا للمداد اك ترؾ الحق قابل له ك لو باالعانة ك التاميػر مػن الشػحي
فحائدة الشحي تامير قابلية المشحوع لػه بحضػر نػورق المشػرؽ عليػه نتػي يتػتعد
للمداد اك ترؾ الحق فيظهر فيػه اثػر مشػية ا﵀ ك نػورق علػي نتػبه ك ينصػبع بصػبػه
فياوف علي نتب مػرادق فياػوف ذلػك نينئػذ مػن بػاب العػدؿ الحامػي ك اجابػة
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الدعاء ك اال فليجب علي ا﵀ شيء ك كر نعمه ابتداء ك كر انتػانه تحضػر ك امػا مػا
من المعين فهو فضر منه قر بحضر ا﵀ ك برنمتػ ه فبػذلك فليحرنػوا هػو خيػر ممػا
يجمعوف فالشحي يشح المشحوع باشراؽ نورق عليه كما يحمي النػار الحجػر البػارد
باشراقها عليه ك طرح نرارتها عليه فاذا انمي الحجػر يظهػر منػه اثػر النػار فيحمػي
غيرق ك يجري عليه مدد الحار النه نار فالشحي يشرؽ علي المشحوع له فيػوص فػي
ذرات ك ينونته اشراقه ك ينبه ركاقد ما من جنته فيه ك يحيي ميته ك يقيم مزمنه فيقػوـ
ك يصير بالحعر فاذا اتصػف بصػحة المشػرؽ يتػتحق مػا يتػتحقه المشػرؽ اف كنػتم
تحبوف ا﵀ فاتبعوني يحببام ا﵀ ،الذين امنوا ك اتبعتهم ذريتهم بايماف الحقنػا بهػم
ذريتهم فلربما يلحق المشحوع بدرجػة الشػاف كتػراج يشػتعر بتػراج اخػر ك فػي
الحقيقة كر هذا التعليم الظاهر في الدنيا ك ابػلغ الرسػر ك تشػري الشػراي ظػواهر
الشحاعة ك في الباطن اشراؽ الموالي بنور جمالهم هو شحاعتهم ك كالية االكليػاء هػو
ذلك النور المشػرؽ ك تػوليهم هػو قبػولهم لػذلك النػور ك نيػوتهم بػذلك االشػراؽ
فبذلك النور يشحعونهم فتبين انهػم اليشػحعوف اال لمػن ارتضػي ا﵀ دينػه اي امتثالػه
الكامػػر ا﵀ ك نواهيػػه ك قبولػػه للواليػػة المشػػرقة عليػػه فمػػن لميتػػوالهم لػػيس بقابػػر
للشحاعة ك اليحتن امدادق ك يقب ترؾ نق عليه لعدـ االستعداد فالشػحاعة التقػ اال
لمنكاف قابل لنور الوالية ك ذلك النػور هػو مػا يشػحعونه بػه ك ذلػك النػور اليجػام
ظلمات المعصية فاذا كاف النور ذاتيا كانػت المعاصػي عر ػية ك العر ػي اليػلػب
الذاتي الجتثاثه ك عدـ تأصله ك عرصة انخػرة تنتهػي الػي الذاتيػة ك يتخلػف جميػ
االعراض منهػا نعػم فػي اكائػر عرصػات القيمػة ياػوف بعػ

االعػراض ك تعػذب

الػػذكات عنػػد تلبتػػها بتلػػك االعػػراض ك انتػػللها منهػػا ك تخلصػػها عنهػػا لمػػا قويػػت
مشاعرها ك انتت بتنافرها معها فتأذت بمجاكرتهػا السػيما ك تلػك االعػراض ايضػا
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ظهرت بصورها االخركية من صنوؼ اسباب العذاب فتلك التي تعذب عند نشػرها
ك في عرصات القيمة فاف طهرت ك اال فتعذب في حضاح جهنم ك هو نار دكف نػار
فهي نار عر ية ال ذاتية فتعذب فيها بمجاكرتها الي اف تنتر منها ك التنتػر اال بقػوة
نور الوالية ك صعودق عن درجتها ك رتبتها فلتخرج مػن نػار الضحضػاح اال بشػحاعة
محمد ك اؿمحمد

ك لربما تلحق الشحاعة بعد ثلثمائةالف سػنة نعػوذ بػا﵀ ك هػو

قوله تعالي البثين فيها انقابا ك اهر النار االصلية مخلدكف فيها ك اليخرجوف بعد
انقاب ك اما من لميان معاصيه قلبيػة ك كانػت برزخيػة مشػعرية فػذلك ينشػر يػوـ
القيمة ك قد انتر ذاته عنها ك تخل

عنها فيأتي امنا يػوـ القيمػة بشػحاعة سػاداته ك ال

خوؼ عليهم ك ال هم يحزنوف ك قد يلحق شحاعتهم في الدنيا ك البرزخ اذا كانوا علي
كالية قوية ك عزـ ثابت ك قدـ راسا كما ركي في نديث سهر بن يعقوب الملقػب
بابينواس انه قاؿ قلت البيالحتن علي بن محمد العتاري
الي اختيارات عن الصادؽ

يا سيدي قد كقػ

ما ندثني به الحتن بن عبدا﵀ بن مطهر عػن محمػد

بن سليماف الديلمي عن ابيه عن الصادؽ

في كر شهر فاعر ه عليك قػاؿ افعػر

فلما عر ته عليه ك صححته قلت يا سيدي في اكثر هذق االياـ قواطػ عػن المقاصػد
لما ذكر فيها من الػنحس ك المخػاكؼ فػدلني علػي االنتػراز فيهػا فربمػا تػدعوني
الضركرة الي التوجه الي نوايج فيها فقاؿ

يا سهر اف لشيعتنا بواليتنا عصػمة لػو

سلاوا بها في لجج البحار الػامرة ك سباسب البيػداء الػػايرة بػين سػباع ك ذئػاب ك
اعادي الجن ك االنس أل منوا من مخاكفهم بواليتهم لنا فاتق ا﵀ عزكجػر ك اخلػ
في الوالء الئمتك الطاهرين ك توجه نيث شئت ك اقصد ما شػئت الخبػر فتبػين اف
الولي اذا اعتمد علي الوالية ك طلب العافية من ا﵀ مػن مقتضػيات اعمالػه ك ثمػرات
افعاله الخبيثػة ك استشػح بهػم الػي ا﵀ سػبحانه فػي دفػ تلػك الثمػرات لػدفعها ا﵀
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سبحانه ببركة شحاعتهم التي هي عين تلك الوالية ك ذلك انه قد ثبت في الحامػة اف
البنية اذا قويت دفعت عن نحتها االعػراض ك ازالػت االمػراض بػاذف ا﵀ سػبحانه ك
التااد تتأثر بمناؼ يرد عليه كما تشاهد من اف االنتاف اذا قوي العزيمة فػي دخػوؿ
الماء البارد فليااد يتأثر ك اما م التزلزؿ ك ا طراب الخاطر فيتأثر ك يتضػرر كثيػرا
ك كذلك الشػاب القػوي اليتضػرر مػن اغذيػة متضػادة ك الاهػر ك الهػرـ الضػعيحاف
يتضرراف ك نري اناسا اليتتعملوف التواؾ ابدا ك اسنانهم كالل ل ك اناسا يتػتعملوف
ك اسنانهم قلحة لضعحها ك ذلك مشهود ك ال شك اف الم من بايمانػه الصػادؽ يتقػرب
الي ا﵀ القوي الدائم القاهر ك بذلك يشتد قوته ك عزيمته ك توندق ك عافيته ك صػحته
ك دافعته للمنافي فيندف عنه االعراض بتلك القوة فلتػ ثر فيػه ك التضػرق ك اليميػر
االنتاف القوي الي المعاصي فاذا عزـ علي ا﵀ سبحانه بعزيمة االيماف اف يػدف عنػه
شر ما صدر منه خطأ ك سهوا ك نتيانا اك تتويل من نحته يدفعه المحالػة بػر الواليػة
القوية تأكر الذنوب كما تأكر النار الحطب فليبقػي لهػا اثػر كمػا اف المػاء الاثيػر
يحير النجاسة فلينجس اذا كاف قاهرا عليها نتي اذا غلب النجاسة ك قهرتػه تػنجس
الماء فاذلك الولي اذا كاف قويا في الوالية تحير كاليتػه معاصػيه اكلئػك يبػدؿ ا﵀
سيئاتهم نتنات فلت ثر ك التقتضي ماركهػا ك شػرا عليػه ك ال قػوة اال بػا﵀ ك يػدؿ
علي ذلك ما ركي في العوالم عن سهر بن سعد قاؿ بينا ابوذر قاعػد مػ جماعػة مػن
اصحاب رسوؿا﵀

ك كنت يومئذ فيهم اذ طل علينا علي بن ابيطالػب

فرمػاق

ابوذر بنظرق ثم اقبر علي القوـ بوجهه فقاؿ من لام برجر محبتػه تتػاقط الػذنوب
عػػن محبيػػه كمػػا يتػػاقط الػػري العاصػػف الهشػػيم مػػن الػػورؽ مػػن الشػػجر سػػمعت
نبيام

يقوؿ له ذلك قالوا من هو يا اباذر قاؿ هػو الرجػر المقبػر الػيام ابػن عػم

نبيام الخبر ك عن ابنعمر في نديث عن النبي
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اال ك من انب عليػا نػاداق ملػك

من تحت العرش اف يا عبد ا﵀ استأنف العمر فقد غحر ا﵀ لك الذنوب كلها ك عػن
نب علي بن ابي طالب تأكر التيئات كما تأكر

ابنعباس قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

النار الحطب ك عن االزدي قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

من انبنا نحعه ا﵀ بذلك ك لو كاف

اسيرا في يد الديلم ك من انبنا لػير ا﵀ فاف ا﵀ يحعر به ما يشاء اف نبنا اهػر البيػت
ليحط الذن وب عن العباد كما تحط الري الشديدة الورؽ عن الشجر ك عن الحتين
يقػوؿ مػن انبنػا ﵀ ك انػب محبنػا ال

بن مصعب قاؿ سمعت جعحر بػن محمػد

لػرض دنيا يصيبها منه ك عادي عدكنا ال الننة كانت بينه ك بينه ثم جاء يوـ القيمة
ك عليه من الذنوب مثر رمر عالج ك زبد البحر غحرها ا﵀ تعالي له ك عن صحواف عن
ابيعبدا﵀

قاؿ من انبنا ك لقي ا﵀ ك عليه مثر زبد البحر ذنوبا كاف نقا علي ا﵀

اف يػحر له الي غير ذلك من االخبار.
فص ::ك انب اف اسرد بع

االخبػار فػي معنػي الشػحاعة ك اشػرؼ كتػابي ك

اثلج افئدة الناظرين بها رزقنا ا﵀ اياها بحق اصحابها فحي البحار بتندق عن انػس بػن
مالك قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

لار نبي دعوة قد دعا بها ك قد سأؿ س ال ك قد اخبأت

دعوتي لشحاعتي المتي يوـ القيمة ك عن ابنصدقة عن جعحر بن محمد عن ابائه عن
علي

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

ثلثة يشحعوف الي ا﵀ عزكجر فيشحعوف االنبياء ثم

العلماء ثم الشهداء ك مػن نػديث االربػ مائػة قػاؿ اميرالمػ منين
الطلب ك الشحاعة لام يوـ القيمة فيما قدمتم كقاؿ

التعنونػا فػي

لنػا شػحاعة ك الهػر مودتنػا

شحاعة ك عن الحتين بن خالد عن الر ا عن ابيه عن ابائه عن اميرالم منين
قػاؿ رسػوؿا﵀

قاؿ

مػن لميػ من بحو ػي فػلاكردق ا﵀ نو ػي ك مػن لميػ من

بشحاعتي فلاناله ا﵀ شحاعتي ثم قاؿ

انما شحاعتي الهر الاباير من امتػي فامػا

المحتنوف فما عليهم مػن سػبير قػاؿ الحتػين بػن خالػد فقلػت للر ػا
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يػا ابػن

رسوؿا﵀ فما معني قوؿ ا﵀ عزكجر ك اليشحعوف اال لمن ارتضي قاؿ اليشحعوف
اال لمن ارتضي ا﵀ دينه ك عن جابر بن عبدا﵀ االنصاري عن علي بػن ابيطالػب
قاؿ قالت فاطمة

لرسوؿا﵀

يا ابتاق اين القاؾ يوـ الموقػف االعظػم ك يػوـ

االهواؿ ك يوـ الحزع االكبر قاؿ يا فاطمة عند باب الجنة ك معػي لػواء الحمػد ك انػا
الشحي المتي الي ربي قالت يا ابتاق فاف لم القك هناؾ قاؿ القيني علي الحوض ك انا
اسقي امتي قالت يا ابتاق اف لم القك هناؾ قاؿ القيني علي الصراط ك انػا قػائم اقػوؿ
رب سلم امتي قالت فاف لم القك هناؾ قاؿ القيني ك انا عند الميزاف اقوؿ رب سػلم
امتي قالت فاف لم القك هناؾ قاؿ القيني علي شحير جهنم امن شػررها ك لهبهػا عػن
امتي فاستبشرت فاطمة بػذلك صػلي ا﵀ عليهػا ك علػي ابيهػا ك بعلهػا ك بنيهػا ك عػن
سماعة عن ابيعبدا﵀ قاؿ سألته عن شحاعة النبي يوـ القيمة قػاؿ يلجػم النػاس يػوـ
القيمة العرؽ فيقولوف انطلقوا الي ادـ يشح لنا فيأتوف ادـ فيقولوف اشػح لنػا عنػد
ربك فيقوؿ اف لي ذنبا ك خطيئة فعليام بنوح فيأتوف نونا فيردهم الػي مػن يليػه ك
يردهم كر نبي الي من يليه نتي ينتهوف الي عيتي فيقوؿ عليام بمحمد صلي الله
عليه ك اله ك علي جمي االنبياء فيعر وف انحتهم عليػه ك يتػألونه فيقػوؿ انطلقػوا
فينطلق بهم الي باب الجنة ك يتتقبر باب الرنمن ك يخر ساجدا فيماث ما شاء ا﵀
فيقوؿ ارف رأسك ك اشح ت شح ك سر ت عط ك ذلك قوله عتػي اف يبعثػك ربػك
مقاما محمودا ك عن معاكية ك هشاـ عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

لػو

قد قمت المقاـ المحمود لشحعت في ابي ك امي ك عمي ك اخ كاف لي في الجاهلية ك
عن ابيبصير عن ابيعبدا﵀ الصادؽ

قاؿ اذا كاف يوـ القيمة جم ا﵀ االكلين ك

انخرين في صعيد كاند فتػشاهم ظلمة شديدة فيضجوف الي ربهػم ك يقولػوف يػا
رب اكشف عنا هذق الظلمة قاؿ فيقبر قوـ يمشي النور بين ايديهم قد ا ػاء ارض
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القيمة فيقوؿ اهر الجم ه الء انبياء ا﵀ فيجيئهم النداء من عند ا﵀ ما ه الء بانبياء
فيقوؿ اهر الجم فه الء ملئاة فيجيئهم النداء من عند ا﵀ ما ه الء بملئاة فيقوؿ
اهر الجم ه الء شهداء فيجيئهم النداء من عند ا﵀ ما ه الء بشهداء فيقولوف من
هم فيجيئهم النداء يا اهر الجم سلوهم من انتم فيقوؿ اهر الجم من انتم فيقولوف
نحن العلويوف نحن ذريػة محمػد رسػوؿا﵀

نحػن اكالد علػي كلػي ا﵀ نحػن

المخصوصوف بارامة ا﵀ نحن انمنوف المطمئنػوف فيجيػئهم النػداء مػن عنػد ا﵀
عزكجر اشحعوا في محبيام ك اهر مودتام ك شيعتام فيشحعوف ك عن ابيبصير عن
ابيعبدا﵀

قاؿ شيعتنا من نور ا﵀ خلقوا ك اليه يعودكف كا﵀ انام لملحقوف بنػا

يوـ القيمة ك انا لنشح فنشح ك كا﵀ انام لتشحعوف فتشحعوف ك ما من رجر منام اال
ك سترف نار عن شماله ك جنة عن يمينه فيدخر انباءق الجنة ك اعػداءق النػار ك عػن
القلنتي عن الصادؽ جعحر بن محمد عن ابيه عن ابائه

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

اذا قمت المقاـ المحمود تشحعت في اصحاب الاباير من امتي فيشحعني ا﵀ فػيهم
كا﵀ التشحعت فيمن اذي ذريتي ك عن محمد بن عمارة عن ابيه قػاؿ قػػاؿ الصػادؽ
جعحر بن محمد

من انار ثلثة اشياء فليس من شيعتنا المعراج ك المتألة في القبر

ك الشػحاعة ك عػن ابػػيذر ك سػلماف قػاال قػػاؿ رسػػوؿا﵀

اف ا﵀ اعطػاني متػػألة

فاخرت متألتي لشحاعة الم منين من امتي يوـ القيمة فحعر ذلك ك عػن ابياسػامة
عن ابيعبدا﵀ ك ابيجعحر

قاال كا﵀ لنشحعن في المذنبين من شيعتنا نتي تقوؿ

اعداؤنا اذا رأكا ذلك فما لنا من شافعين ك ال صديق نميم فلو اف لنا كرة فناوف من
الم منين قاؿ من المهتدين قاؿ الف االيماف قد لزمهم باالقرار ك عن القمي في تلػو
قوله ك التنح الشحاعة عندق اال لمن اذف له قاؿ اليشح اند من انبياء ا﵀ ك رسله
يوـ القيمة نتي يأذف ا﵀ اال رسوؿا﵀

فاف ا﵀ قد ا ذف له الشحاعة من قبػر يػوـ
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القيمة ك الشحاعة له ك للئمة من كلدق ثم بعد ذلك للنبياء صلوات ا﵀ عليهم ك علي
محمد ك اله ك عػن ابيالعبػاس المابػر قػاؿ دخػر مػولي المػرأة علػي بػن الحتػين
صلوات ا﵀ عليهما علي ابيجعحر

يقاؿ له ابوايمن فقاؿ يا باجعحر تػركف النػاس

ك تقوؿ شحاعة محمد شحاعة محمد فػضب ابوجعحر

نتي ترب ػد كجهػه ثػم قػاؿ

كيحك يا اباايمن أغرؾ اف اعف بطنك ك فرجك اما لو قد رأيت افزاع القيامػة لقػد
انتجت الي شحاعة محمد

كيلك فهر يشح اال لمن كجبت له النػار ثػم قػاؿ مػا

اند من االكلين ك انخرين اال ك هو محتاج الي شحاعة محمد
ابوجعحر

اف لرسوؿا﵀

يوـ القيمة ثم قاؿ

الشحاعة في امته ك لنا شػحاعة فػي شػيعتنا ك لشػيعتنا

شحاعة في اهاليهم ثم قاؿ ك اف الم من ليشح في مثػر ربيعػة ك مضػر ك اف المػ من
ليشح نتي لخادمه ك يقوؿ يػا رب نػق خػدمتي كػاف يقينػي الحػر ك البػرد ك عػن
النبي

في جواب اليهود ك اما شحاعتي فحي اصحاب الاباير ماخل اهر الشرؾ ك

الظلم ك عن علي

اف للجنة ثمانية ابواب باب يدخر منه النبيوف ك الصػديقوف ك

باب يدخر منه الشهداء كالصالحوف ك خمتة ابواب يدخر منها شػيعتنا ك محبونػا
فلازاؿ كاقحا علي الصراط ادعو ك اقوؿ رب سل م شيعتي ك محبي ك انصاري ك مػن
تواالني في دار الدنيا فاذا النداء من بطناف العرش قد اجيبت دعوتك ك شحعت في
شيعتك ك يشح كر رجر من شيعتي ك من توالني ك نصرني ك نارب من نػاربني
بحعر اك قوؿ في سبعينالحا من جيرانه ك اقربائه ك باب يدخر منه ساير المتػلمين
ممن يشهد اف ال اله اال ا﵀ ك لم يان في قلبه مقدار ذرة من بػضنا اهر البيت ك عػن
الصادؽ

اصحاب الحدكد متػلموف ال م منػوف ك ال كػافركف فػاف ا﵀ تبػارؾ ك

تعالي اليدخر النار م منا ك قد كعدق الجنة ك اليخرج من النار كافرا ك قد كعدق النار
ك الخلود فيها ك يػحر ما دكف ذلك لمن يشاء فاصحاب الحدكد فتاؽ ال م منوف ك ال
﴿﴾544

كػػافركف ك اليخلػػدكف فػػي النػػار ك يخرجػػوف منهػػا يومػػا ك الشػػحاعة جػػايزة لهػػم ك
المتتضعحين اذا ارتضي ا﵀ عزكجر دينهم ك قاؿ الر ا

مػذنبوا اهػر التونيػد

يدخلوف النار ك يخرجوف منها ك الشػحاعة جػايزة لهػم ك عػن الر ػا عػن ابائػه عػن
اميرالم منين

قػاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

اذا كاف يوـ القيمة كل ينػا نتػاب شػيعتنا

فمن كانت مظلمته فيما بينه ك بين ا﵀ عزكجر نامنا فيها فاجابنا ك من كاف مظلمته
فيما بينه ك بين الناس استوهبناها فوهب لنا ك من كانت مظلمته فيما بينه ك بيننا كنا
انق من عحا ك صح ك عنه عن ابائه عن علي
لمتنله ك قاؿ ابوعبدا﵀

من كذب بشػحاعة رسػوؿا﵀

اف الم من منام يوـ القيمة ليمر به الرجر له المعرفة به

في الدنيا ك قد امر به الي النار ك الملك ينطلق به قاؿ فيقوؿ له يػا فػلف اغثنػي فقػد
كنت اصن اليك المعركؼ في الدنيا ك اسعحك في الحاجة تطلبها مني فهر عنػدؾ
اليوـ ماافاة فيقوؿ الم من للملك الموكر به خر سبيله قاؿ فيتم ا﵀ قوؿ الم من
فيأمر الملك اف يجيز قوؿ الم من فيخلي سبيله ك قاؿ

اف الم من ليشح لحميمه

اال اف ياوف ناصبا ك لو اف ناصبا شح له كر نبي مرسر ك ملػك مقػرب ماشػحعوا ك
قاؿ

في قوله اليتالموف اال من اذف له الرنمن ك قاؿ صوابا قػاؿ نحػن كا﵀

الماذكف لهم في ذلك اليػوـ ك القػائلوف صػوابا قيػر جعلػت فػداؾ ك مػا تقولػوف اذا
تالمتم قاؿ نمجد ربنا ك نصلي علي نبينا ك نشح لشيعتنا فليردنا ربنا ك قاؿ

في

قوؿ ا﵀ فما لنا من شافعين ك ال صديق نميم قاؿ الشافعوف االئمة ك الصديق من
الم منين ك عن ابيجعحر

انه قاؿ لجابر يا جػابر التتػتعن بعػدكنا فػي ناجػة ك

التتتعطه ك التتأله شربة ماء انه ليمر به الم من في النار فيقػوؿ يػا مػ من التػت
فعلت بك كذا ك كذا فيتتحيي منه فيتتنقذق من النار فانما سمي الم من م منا النه
ي من علي ا﵀ في من امانه ك قاؿ ابوعبدا﵀
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من ذا الذي يشح عندق اال باذنه

قاؿ نحن اكلئك الشافعوف ك عنه

كا﵀ لنشحعن لشيعتنا كا﵀ لنشحعن لشيعتنا كا﵀

لنشحعن لشيعتنا نتي يقػوؿ النػاس فمػا لنػا مػن شػافعين ك ال صػديق نمػيم ك عػن
الر ا

عن ابائه

عن النبي

اربعة انا لهم ش حي يوـ القيمة المارـ لذريتي

ك القا ي لهم نوايجهم ك التاعي في امورهم ما ا طركا اليه ك المحب لهم بقلبه ك
لتانه عند ما ا طركا ك عن ابيعبدا﵀

اذا كػاف يػوـ القيمػة بعػث ا﵀ العػالم ك

العابد فاذا كقحا بين يدي ا﵀ عزكجر قير للعابد انطلق الي الجنة ك قير للعالم قف
تشح للناس بحتن تأديبك لهم ك عنه

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

ما من اهػر بيػت

فيدخر كاند منهم الجنة اال دخلوا اجمعين الجنة قير ك كيف ذلك قاؿ يشح فيهم
في شح نتي يبقي الخادـ فيقوؿ رب خويدمتي قدكانت تقيني الحر ك البرد فيشح
فيها كعنه

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

الت تتخحوا بشيعة علي فاف الرجر منهم ليشح

لعدد ربيعة ك مضر ك عن عبدالحميد الوابشي عن ابيجعحر

قػاؿ قلػت لػه اف لنػا

جارا ينتهك المحارـ كلها نتي انه ليترؾ الصلوة فضل عن غيرها فقاؿ سػبحاف ا﵀ ك
اعظم ذلك االاخبركم بمن هو شر منه قلت بلي قاؿ الناصب لنا شر منه اما انه لػيس
من عبد يذكر عندق اهر البيت فيرؽ لذكرنا اال متحت الملئاة ظهرق ك غحر ذنوبه
كلها اال افيجي ء بذنب يخرجه من االيمػاف ك اف الشػحاعة لمقبولػة ك ماتقبػر فػي
ناصب ك اف الم من ليشح لجارق ك ما له نتنة فيقوؿ يا رب جاري كاف ياف عني
االذي فيشح فيه فيقوؿ ا﵀ تبارؾ ك تعالي انا ربك ك انا انق من كافي عنك فيدخله
الجنة ك ما له من نتنة ك اف ادني الم منين شحاعة ليشح لثلثػين انتػانا فعنػد ذلػك
يقوؿ اهر النار فما لنا من شافعين ك ال صديق نميم ك عن سماعة قاؿ كنت قاعدا م
ابيالحتن االكؿ

ك الناس في الطواؼ في جوؼ اللير فقاؿ يا سماعة الينا ايػاب

هذا الخلق ك علينا نتابهم فما كاف لهم من ذنب بينهم ك بين ا﵀ عزكجر نتمنا علي
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ا﵀ في تركه لنا فاجابنا الي ذلك ك ما كاف بينهم ك بين الناس استوهبناق منهم ك اجابوا
الي ذلك ك عو هم ا﵀ عزكجر ك عن ابيعبدا﵀

اذا كاف يوـ القيمة ككلنػا ا﵀

نتاب شيعتنا فما كاف ﵀ سألنا ا﵀ اف يعو هم بدله فهو لهم ك ما كاف لنا فهو لهم ك
في ركاية اخري ك ما كاف لمخالحيهم فهو لهم الي غير ذلك مػن االخبػار التػي تزيػد
علي ند التواتر بمثر هذا فليحرح الم منوف ك علي مثر هػذا فليعتمػد المعتمػدكف ك
بمثر هذا فلياتف الماتحوف.

فص ::ك لما اف فرغنا من ذكر اقتاـ المعاصػي ك معنػي الصػػاير ك الابػاير ثػم

الشحاعة ك كاف في اناديث الشحاعة قػوؿ اميرالمػ منين
الشحاعة لام يوـ القيمة فيما قدمتم ك قوؿ النبي

التعنونػا فػي الطلػب ك

انما شحاعتي الهر الاباير من

امتي فاما المحتنوف فما عليهم من سبير انب اف اذكر كلمات في معني التوبة ك ما
يتبين به نالها اف شاء ا﵀ ك اف ذكرنا سابقا في معني االستػحار ك التوبػة فصػوال تامػة
فاف فيما نذكرق هنا كماؿ ما قدمناق ك يناسب هنا ايضا ذكرها.
اعلم اف جهة ا﵀ الواند االند جرشأنه اصر كر خير ك نور ك كمػاؿ ك دكاـ ك
ثبات ك تحقق ك نجاة ك جهة خلفها ك البعد عنػه جرشػأنه اصػر كػر شػر ك ظلمػة ك
نق

ك فناء ك زكاؿ ك اجتثاث ك هلؾ ك قد ظهر ذلك لار من نظر ك اعتبر في كتابنا

هذا ك ساير كتبنا بحيث اليبقي له شك ك ال ارتياب ك يري ذلػك عيانػا مػن كػر بػاب
كلما اف خلق االنتاف الجام الحاكي لجمي مظاهر الربوبيػة خلقػه جامعػا لاػر مػن
الجهتين ليظهر فيه سر الجامعية ك االختيار ك يػتمان مػن االفعػاؿ النوريػة ك الخيػر ك
االفعاؿ الظلمانية ك الشر ك ياوف بذلك اية ﵀ المختار ك دلير الجبار الهر االعتبار ك
ياوف مثابا علي اعماله الحتنة ك معاقبا علي اعماله التػيئة ثػم بعػث الػيهم الرسػر ك
انزؿ اليهم الاتب ك دلهم علي ما يقربهم من مبدأ النور ك النجاة ك علي ما يقربهم من
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مبدء الظلمة ك الهلؾ فامرهم باالكؿ ك نهػيهم عػن الثػاني فحػي الاػافي بتػندق عػن
ابينمزة الثمالي عن ابيجعحر

قاؿ خطب رسوؿا﵀

في نجة الوداع فقاؿ

يا ايها الناس كا﵀ ما من شي ء يقربام من الجنة ك يباعدكم من النار اال ك قد امرتام
به ك ما من شي ء يقربام من النار ك يباعدكم من الجنة اال ك قد نهيتام عنه الخبر ك
اليزيد االعماؿ في الحقيقة علي القتمين فاما مقرب من الجنة ك اما مقرب من النػار
فالمقرب الي الجنة طاعة ك مأموربه ك المقرب الػي النػار معصػية ك منهػيعنػه فحػي
الواق جمي االعماؿ اليخلو مػن قتػمين امػا كاجػب ك امػا نػراـ ك ذلػك عنػد اهػر
الحقيقة ك الناظرين الي نقايق االشياء ك الي المقربين بم تقربوا ك الي المبعدين بػم
ابعدكا الذين يركف كر كماؿ من الجنة ك دار ر اء ا﵀ ك قربه ك كر نق

مػن النػار

ك دار سخط ا﵀ ك بعدق ك اما اهر الطريقة فاالعماؿ عنػدهم علػي مػا هػو المعػركؼ
علي اربعة اقتاـ فاما ياوف العمر نافظا للبنية ك باعثا لاوف االنتاف في دار القػرب
ك من اهر الخير ك النور ك لوالق النهدت بنيته ك تزعزعت اركانه ك هلك ك طػرد مػن
دار القرب الي اسحر فذلك عندهم كاجب ك اما ياػوف العمػر محتػنا لػه زايػدا فػي
جماله ك بهائه ك سنائه ك قربه من مبدئه ك لوالق لنق

نتنه ك جماله ك بهاؤق ك تأخر

قلػػيل فػػذلك عنػػدهم متػػتحب ك ذلػػك ظػػر الواجػػب ك نػػورق ك شػػعاعه ك الحػػراـ ك
الماركق بعاس هذين فاالعماؿ عندهم اربعة ال خامس لها فػاف عمػر بػه ﵀ ك فػي
ا﵀ فاما كاجب ك اما متتحب ك اف عمله لػيرق كاينا من كاف فهو اما نراـ اك ماركق ك
ليس غير القرب اال البعد ك غير النور اال الظلمة ك اما اهر الحقيقة فيركف اصػر النػور
ك اصر الظلمة فما به يتوجه الي النور فعندهم كاجب ك ما به يتوجه الي اصر الظلمػة
فعندهم نراـ ك اما في الظاهر ك عند اهر الظاهر فحي االنااـ مباح رنمة ك توسػعة
علي العباد الضعحاء النهم اليطيقوف انااـ اهػر الحقيقػة ك الطريقػة ك اليالػف ا﵀
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نحتا اال كسعها فالمباح نام ظاهري لهم.
ك اعلم اف الذي تبين لي من علوـ اؿمحمػد

بحيػث ال شػك فيػه ك ال ريػب

يعتريه اف االمر الينحصر في هذق الخمس علي ما هػو المعػركؼ بػين المتحقهػة بػر
االمر علي نحو التدرج بين ادني درجات االستحباب الي اعلػي درجػات الوجػوب
فلرب متتحب اليقصر عن الواجب بر يلحق به ك لرب كاجػب هػو كالمتػتحب ك
كػػذلك بػػين الحػػراـ ك الماػػركق فلهمػػا درجػػات تشػػاياية التنحصػػر فػػي عػػدد ك
التحصي ك كذلك االمر بين ادني الحراـ الي اعلػي درجػات الحػلؿ فلػرب نػراـ
يقرب من الحلؿ ك لرب نلؿ يقرب مػن الحػراـ ك الجػر ذلػك اختلػف اخبػار اؿ
ا﵀

في كثير من المتائر فقد الحقوا الشيء بالواجب ك قد الحقػوق بالمتػتحب

ك كذلك في البواقي ك لتنا بصدد ذلك في هذا الاتاب ك انما جري ذلػك اسػتطرادا
ك علي اي ناؿ ليس بعد الحق اال الضلؿ ك بعد النور اال الظلمة فمػا يقػرب االنتػاف
الي المبدء الواند فذلك راج ك ما يبعدق عنه فذلك مرجوح فاالعماؿ اقداـ سػلوؾ
العبد اما الي عليين ك جهته الي ربه ك اما الي سجين ك جهته الي نحته فمن اقرب الػي
النجاة ك الدكاـ ك الثبات ك النور من التالك اليها باقداـ اعمالػه الحتػنة ك مػن اقػرب
الي الهلؾ ك الحناء ك الزكاؿ ك الظلمة من التالك اليهػا باقػداـ االعمػاؿ التػيئة فمػن
داكـ علي االعماؿ الحتنة تقرب الي ا﵀ شيئا بعػد شػيء فػاف اعػرض يومػا اك نحتػا
استحق الطرد عن دار القرب ك العذاب االليم ك الظلمػة ك الشػر ك التػجين ك الهػلؾ
االبدي يقينا اف كاف اعرا ه ذاتيا ك الهلؾ ك العذاب ماداـ معر ػا اف كػاف اعرا ػه
كصحيا عر يا ك كذلك من داكـ علي االعماؿ القبيحة تباعد عن ا﵀ شيئا بعد شيء ك
تقرب الي مبدأ الشر ك استحق جمي انواع العذاب يقينا فػاف توجػه الػي ا﵀ سػبحانه
يوما اك ن حتا استنار ك استحق التقرب ك النعيم المقيم ك النور ك الخير ك عليين ك النجاة
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االبدية اف كاف توجهه ذاتيا ك اال فماداـ متوجها االتري انك لو توجهت الي الشمس
الف سنة كنت متتنيرا في تلك االلف سنة ثم اذا توجهػت الػي خلفهػا طرفػة عػين
اظطلمت ك لو توجهت الف سنة الي خلؼ الشمس كنت مظطلما في تلػك االلػف
سنة ثم اذا توجهت ن حتا الي الشمس استنرت ك زالت ظلمتك بالالية فاذلك االمر
في التوجه الي مبدأ النور ك مبدأ الظلمة االتري اف االنتاف لو كاف كافرا الف سنة ثم
امن طرفة عين ثم مات دخر الجنة ك لو كاف م منا الف سنة ثم كحػر طرفػة عػين ثػم
مات دخر النار فاذلك االمر في االعماؿ فلو كاف عاصيا الف سػنة ثػم اب ك تػاب ك
رج الي مبدأ النور طرفة عين زاؿ عنه ظلمة عصيانه ك استنار ك كاف من الصالحين ك
لو كاف مطيعا الف سنة ك عصي طرفة عين استحق العذاب االليم ك الطرد ك البعد عن
المبدأ بمقتضي عمله اف لميشمله عحو ك شاهد ذلك قوؿ سيد التاجدين في سػجدة
الشار الهي ك عزتك ك جللك ك عظمتك لو اني منذ بدعت فطرتي من اكؿ الدهر
عبدتك دكاـ خلود ربوبيتك بار شعرة في كػر طرفػة عػين سػرمد االبػد بحمػد
الخليق ك شارهم اجمعين لانت مقصرا في بلوغ اداء شار خحي نعمة من نعمك
علي ك لو اني كربت معادف نديد الدنيا بانيابي ك نرثت ار ػها باشػحار عينػي ك
بايت من خشيتك مثر بحور التموات ك االر ين دما ك صديدا لااف ذلػك قلػيل
في كثير ما يجب من نقك عل ي ك لو انك الهي عذبتني بعد ذلك بعذاب الخليػق
اجمعين ك عظمت للنار خلقي ك جتمي ك مؤلت طبقات جهنم مني نتػي الياػوف
في النار معذب غيري ك الياوف لجهنم نطب سواي لااف ذلك بعدلك قلػيل فػي
كثير ما استوجبه من عقوبتك ك قاؿ

في دعاء االستقالة ك طلب العحو يا الهػي لػو

بايت اليك نتي تتقط اشحار عيني ك انتحبت نتي ينقط صوتي ك قمت لك نتي
تنتشر قدماي ك ركعت لك نتي ينخل صلبي ك سجدت لك نتي تحقػأ نػدقتاي ك
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اكلت تراب االرض طوؿ عمري ك شربت ماء الرماد اخر دهري ك ذكرتك فػي
خلؿ ذلك نتي يار لتاني ثم لمارف طرفي الػي افػاؽ التػماء اسػتحياء منػك
مااستوج بت بػذلك محػو سػيئة كانػدة مػن سػيئاتي ك اف كنػت تػحػر لػي نػين
استوجب مػحرتك ك تعحو عني نين اسػتحق عحػوؾ فػاف ذلػك غيػر كاجػب لػي
باستحقاؽ ك ال انا اهر له باستيجاب اذ كاف جزائي منك في اكؿ ما عصيتك النػار
فاف تعذبني فانت غير ظالم لي الدعاء ك لعمري اف االنتاف ييأس من جمي اعماله
نين ينظر الي اعماؿ الحجج ك دعواتهم ك تبصبصهم عند ربهم ك تذلل هم لديػه ا﵀
اعلم نيث يجعر رسالته.
بالجملة المراد اف االنتػاف بحاػم الحامػة الجاريػة الاليػة يتػتحق بمحػ
اعرا ه العذاب االليم ك لو عبد ا﵀ الفالف سنة ك يتتحق بمح

توجهه الي ربػه

النعيم المقيم ك لو عصي ا﵀ الفالف سنة اال اف هذا االسػتحقاؽ بجعػر ا﵀ سػبحانه
بمقتضي فضله ك ليس يوجب توجهه علي ا﵀ سػبحانه شػيئا فػاف انعػم فبحضػله ك اف
عذب فبعدله اذ هو اكلي بالحتنات من عبدق ك عبدق اكلي بالتيئات منه جرشػأنه ك
لانه من فضله جعر كذلك ك التحتبن ا﵀ مخلف كعدق رسله ك ماكػاف ا﵀ ليضػي
ايمانام ك هذا الذي ذكر هو تماـ سر التوبة ك نقيقتهػا اال انهػا اذا ظهػرت فػي هػذا
العالم عالم الاثرات ظهرت بجهات ك صارت تلك الجهػات شػركط التوبػة ك ذلػك
انها اذا ظهرت في هذا العالم فمن جهة ما ي الزماف تظهػر بالنػدـ علػي مػا فػرط ك
التأثر ك التألم علي ما صدر منه ك ذلك هو االعراض عن معاص فعلهػا ك التبػري منهػا
الي ا﵀ عزكجر ك من جهة الحاؿ تظهر باالنقلع عػن المعصػية التػي فعلهػا ك تركهػا
بالالية ك التبري ك التنحر منها ك من جهة مػا سػيأتي مػن الزمػاف فتظهػر بػالعزـ علػي
الترؾ ك عدـ العود الي المعصية فاي هذق لميحعر في هذا العالم دؿ علػي تعلػق قلبػه
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بالمعاصي ك االعراض عن ا﵀ ك التوجه الي الشيطاف ك ذلك خلؼ المقصػود ك ممػا
تظهر به في الحاؿ االقرار علي نحته بالظلم ك التقصير عند ا﵀ سبحانه فترؾ االقػرار
دلير انه يتتحتن ما فعله من القباي ك هػو دليػر ر ػاق بصػحات الشػيطاف ك سػخطه
علي صحات الرنمن ك هو اعراض عن ا﵀ ك اقباؿ الي الشيطاف ك هػو خػلؼ معنػي
التوبة ك كذا منه االقرار بما يتتحق من ا﵀ جركعز ك علمه بانه اف عذبه فبعدله ك اف
عحي عنه فبحضله اذ لو لميقر بما يتتحق لدؿ تػرؾ اقػرارق اف العصػياف اليقتضػي مػا
قير فيه من انثار ك كذب ا﵀ ك كذب رسوله ك نججه نعوذ با﵀ فهو يشنأ الاذب ك
يجانبه فهو مجانب للرنمن ك مقارب للشيطاف ك هو خلؼ التوبػة ك منػه تػدارؾ مػا
قصر فيه ك فرط سابقا فاف االبقاء علي التقصير ك االصرار علي التحػريط هػو عصػياف
اخر ك المعرض عن الشيطاف المتوجه الي الرنمن اليتم علي معصية.
ثم اف علي العاصي رراف نين عصػي فانػه نػين اعػرض عػن ربػه منػ مػن
الترقي من نيث كاف قبلها ك نصر له التنزؿ من نيث كاف فاذا تػاب ك توجػه فانمػا
يتوجه من نيث بعد ك ليس يبلع بتوبته المقاـ االكؿ فلبد ك اف يتػعي ك يتػلك الػي
ربه مدة نتي يبلع مقامه االكؿ مثاؿ ذلك عبد لك كاف منػك بمنزلػة معينػة فػابق مػن
عندؾ ك ذهب ك بعد منك الف فرسا ثم اذا ندـ علػي فعلػه ك اراد التوبػة ك الرجػوع
اليك يتوجه اليك من رأس الف فرسػا ك يمشػي اليػك فبأباقػه ك عصػيانه نصػر لػه
رراف رر انه لميتقرب اليك فػي مػدة اباقػه ك لميتػرؽ مػن منزلتػه االكلػي ك لػو
لم يأبق ك خدمك في كر تلك المدة لترقي ك تقرب اليك ك رر انه بعد عنك بتيرق
الي جهة اباقه فاذا ندـ تاب ك توجه اليك من غاية بعدق فلبد له مػن سػلوؾ جديػد ك
اعماؿ جديدة نتي يصػر الػي مقامػه االكؿ ثػم يتقػرب منػه ك لػيس العبػد العاصػي
المجتري علي ربه التايب من ذنبه كالػذي لميعػ
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ك لميػذنب البتػة ك التايػب ك اف

كاف محبوبا ﵀ تعالي ك ا﵀ يحب التوابين ك يحب المتطهرين كلاػن الػذي لميعػ
انب الي ا﵀ سبحانه البتة فحي الاافي بتندق عن ابيجميلة عػن ابيعبػدا﵀

اف

ا﵀ يحب العبد المحت ن التواب ك من الياوف ذلك منه كاف افضر انتهي فالتايػب اذا
اراد الوصوؿ الي درجته االكلػي البػد ك اف يػذيق جتػدق مػرارة الطاعػة كمػا اذاقػه
نلكة المعصية ك يماث ك يلبث في الطاعة مدة ماثه ك لبثه في المعصية نتػي يبلػع
درجته االكلي ثم يتلك الخاسر من هناؾ ك يترقػي فمػن اجػر هػذق الجهػات تعػدد
شركط التوبة ك في الحقيقة كلها امر كاند ك هػو االعػراض عػن الشػيطاف ك التوجػه
الػػي الػػرنمن ركي اف قػػائل قػػاؿ بحضػػرة اميرالمػ منين

اسػػتػحر ا﵀ فقػػاؿ

ثالتك امك ا تدري ما االستػحار االستػحار درجة العليين ك هو اسم كاق علي سػتة
معاف اكلها الندـ علي ما مضي ك الثاني العزـ علي ترؾ العود اليه ابػدا ك الثالػث اف
ت دي الي المخلوقين نقوقهم نتي تلقي ا﵀ املس لػيس عليػك تبعػة ك الرابػ اف
تعمد الي كر فريضة عليك ي عتها فت دي نقهػا ك الخػامس اف تعمػد الػي اللحػم
الذي نبت علي التحت فتذيبه باالنزاف نتي يلصق الجلد بالعظم ك ينشػو بينهمػا
لحم جديد ك التادس اف تذيق الجتم الم الطاعة كما اذقته نلكة المعصػية فعنػد
ذلك تقوؿ استػحر ا﵀ انتهي فهذق الشركط بعضها شواهد بع

اذا كاف عػن صػدؽ

ليس يتخلف شيء منها عن شيء ك انما تحير من تحير فػي نقيقتهػا ك شػركطها مػن
قصر النظر ك انت اذا عرفت الحقيقة لمتجد اختلفا في االخبار ك لمتتحير كما تحير
قاصركا االنظار ك ذلك انه اذا توجه االنتاف الي ربه ك اقبر بعد ادبارق نقيقة ك ظهػر
اقباله في هذا العالم تحقق هذق الشركط ك اف لميقبر نقيقة لم يظهر في هذا العالم
هذق الشركط ك لو تحقق صورة شػرط فانػه ماػر ك خديعػة اك اسػتهزاء ك سػخرية
فمن قاؿ اني نادـ علي ما فر طت ك هو مقيم علي الذنب كاذب ك من قاؿ اني نػادـ
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ك منقل ك سأفعر المعاصي غدا كاذب ك متتهز با﵀ العظيم ك من قاؿ اني نادـ ك
منقل ك عازـ علي الترؾ ك هو اليقضي نقوؽ الناس ك نقوؽ ا﵀ كاذب فاف تػرؾ
القضاء هو االصرار علي الذنب ك اقامة عليه ك ذنب نا ر مجدد فايػف يتػوب ك
يندـ علي ذنبه فلو عرفت ما ذكرت عرفت اف بع
بعضا الزـ بع

الشػركط يصػدؽ بعضػا ك اف

فبايها عبرت عن التوبة فاأنما عبرت بالبواقي فاف كػر كانػد اذا

كاف عن صدؽ يلزـ البواقي فلجر ذلك اختلحت االخبار في االنظار ك ال اختلؼ
فيها عند اكلي االبصار.
ك شرط اخر اعظم من الار ك هو رجوع العبد الي سيدق من طريق يصر اليػه ك
ياوف عليه كما قاؿ ا﵀ تعالي هذا صراط علي متتقيم فلو رج من طريق اليمر
عليه فلميتب الي سيدق ك لميرج اليه فالتايب الي ا﵀ البػد ك اف يرجػ الػي ا﵀ مػن
سبير ا﵀ ك سبير ا﵀ هو اكلياؤق

فمن توجه الي ا﵀ في سبيله ك من بابه فقد رج

الي ا﵀ ك تاب ك استنار ك نجي من ظلمات ذنوبه كما قاؿ ا﵀ ا﵀ كلي الػذين امنػوا
يخرجهم من الظلمات الي النور ك اما من لميدخر من باب كاليتهم فلميصر الػي
ا﵀ ك لميتتنر بنورق ك الذين كحركا اكلياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي
الظلمات اكلئك اصحاب النار هم فيها خالدكف ك ذلك انهم سلـ ا﵀ عليهم كجػه
ا﵀ الذي منه ي تي ك يتوجه اليه االكلياء ك نور ا﵀ الذي استضاء به كر من استضاء ك
اما من لميدخر من باب كاليتهم فاف كاف عدكا ك ناصبا فل توبػة لػه ك ال كرامػة قػاؿ
ا﵀ تعالي كجوق يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا نامية تتقي من عػين انيػة
ليس لهم طعاـ اال من ري اليتمن ك اليػني مػن جػوع ك امػا اف كػاف مػن اهػر
التونيد ك االسلـ ك ليس في قلبه ذرة من اناار اؿمحمد

ك لميحهمػوا شػيئا مػن

امر الوالية فالذي يظهر من االخبار انهم مجزيوف باعمالهم ك يمان دخػولهم الجنػة
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اذا كانت اعمالهم نتنة فاكلئك ايضا يمان اف يقبر توبتهم اذا تابوا ك سر ذلك انهم
متعلقوف باكراؽ الشجرة غاية االمر انه لميظهر لهم الواليػة ك لػو ظهػر لقبلػوا ك انمػا
ينجو منهم من كاف كذلك ك اما لو كاف نحس اذا ظهػر لػه سػر الواليػة اليقبػر ك يػرد
علي النبي

قوله ال توبة له ك ال كرامة انما يتقبر ا﵀ من المتقين فالشرط االعظم

لمن ظهر له الوالية الرجوع من باب الوالية ك التوجه الػي ا﵀ بهػم سػلـ ا﵀ علػيهم
فانهم الوسائط بينه ك بين ا﵀ عزكجر ك ما لميمر عليهم لميصر الي ا﵀ بػر هػذا هػو
تماـ االمر ك كماله ك اكله ك اخرق فقد ركي الحريقاف اف نب علي نتنة التضر معها
سيئة ك بػضه سيئة التنح معها نتنة ك قاؿ ابوجعحر

في قوؿ ا﵀ ك انػي لػحػار

لمن تاب ك امن ك عمر صالحا ثم اهتدي االتري كيف اشترط ك لمينحعه التوبة ك
االيماف ك العمر الصال نتي اه تدي كا﵀ لوجهد اف يعمر ماقبر منه نتي يهتػدي
قير الي من جعلت فداؾ قاؿ الينا انتهي ك يهتدي من اليلبس ايمانه بظلم باكليػاء ا﵀
اذ يقوؿ ا﵀ سبحانه الذين امنوا ك لم يلبتوا ايمانهم بظلم اكلئك لهػم االمػن ك هػم
مهتدكف ك قاؿ رسوؿا﵀

من مات علي نب اؿمحمػد مػات شػهيدا اال ك مػن

مات علي نب اؿمحمد مات مػحورا له اال ك من مػات علػي نػب اؿمحمػد مػات
تائبا الخبر ك انب اف اعنوف فصل في سرد االخبار التػي تػورث شػوؽ االخيػار الػي
التوبة ك يعرفهم فضله كما هو عادتنا فػي هػذا الاتػاب ك اف كنػا ذكرنػا فػي سػوابق
االبواب انما يتذكر اكلوا االلباب.

فصا ::في الاػافي بتػندق عػن علػي االنمتػي عػن ابيجعحػر

ماينجو من الذنب اال من اقر بػه قػاؿ ك قػاؿ ابػوجعحر
ابنفضاؿ عمن ذكرق عن ابيجعحر

قػاؿ كا﵀

كحػي بالنػدـ توبػة ك عػن

قاؿ ال كا﵀ مااراد ا﵀ من الناس اال خصلتين

اف يقركا له بالنعم فيزيدهم ك بالذنوب فيػحرها لهم ك عن عمرك بن عثمن عن بع
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اصحابه عن ابيعبدا﵀

قاؿ سمعته يقوؿ اف الرجر ليذنب الذنب فيدخله ا﵀ به

الجنة قلت يدخله ا﵀ به الجنة قاؿ نعم انػه يػذنب فليػزاؿ منػه خائحػا ماقتػا لنحتػه
فيرنمه ا﵀ فيدخله الجنة ك عن معوية بن عمار قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ انػه

كا﵀ ماخرج عبد من ذنب باصرار ك ماخرج عبد من ذنب اال باقرار ك عن ربعي عن
ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ اميرالم منين

اباف بن تػلب قاؿ سمعت اباعبدا﵀

اف الندـ علي الشر يدعو الي تركه ك عػن
يقوؿ ما من عبد اذنب ذنبا فندـ عليه اال غحر

ا﵀ له قبر اف ي تتػحر ك ما من عبد انعم ا﵀ عليه نعمة فعرؼ انها من عند ا﵀ اال غحر
ا﵀ له قبر اف يحمدق ك عن يونس بن يعقوب عن ابيعبدا﵀

قاؿ سػمعته يقػوؿ

من اذنب ذنبا فعلم اف ا﵀ مطل عليه اف شاء عذبػه ك اف شػاء غحػر لػه غحػر لػه ك اف
لميتتػحر ك عن معوية بن كهب قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ اذا تاب العبد توبػة

نصونا انبه ا﵀ فتتر عليه في الدنيا ك انخرة فقلت ك كيف يتتر عليه قػاؿ ينتػي
ملايه ما كتبا عليه من الذنوب فيلقي ا﵀ نين يلقاق ك ليس شيء يشهد عليه بشيء
من الذنوب ك عن محمد بن متلم عػن انػدهما

فػي قػوؿ ا﵀ عزكجػر فمػن

جاءق موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف قاؿ الموعظػة التوبػة ك عػن ابيالصػباح
الاناني قاؿ سألت اباعبدا﵀

عن قوؿ ا﵀ عزكجر يا ايها الذين امنوا توبوا الي

ا﵀ توبة نصونا قاؿ يتوب العبد من الذنب ثم اليعود فيه ك عن ابيبصير قاؿ قلت
البيعبدا﵀

يا ايها الذين امنوا توبوا الي ا﵀ توبػة نصػونا قػاؿ هػو الػذنب

الذي اليعود فيه ابدا قلت ك اينا لميعد فقاؿ يا بامحمد اف ا﵀ يحب من عبادق المحت ن
التواب ك عن ابػن ابيعميػر عػن بعػ

اصػحابنا رفعػه قػاؿ اف ا﵀ عزكجػر اعطػي

التائبين ثلث خصاؿ لو اعطي خصلة منها جمي اهر ا لتموات ك االرض لنجوا قوله
عزكجر اف ا﵀ يحب التوابين ك يحب المتطهرين فمن انبه ا﵀ لميعذبه ك قوله
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الذين يحملوف العرش يتبحوف بحمد ربهم ك يتتػحركف للذين امنوا ربنا كسعت
كر شيء رنمة ك علما فاغحر للذين تابوا ك اتبعوا سػبيلك ك قهػم عػذاب الجحػيم
ربنا ك ادخلهم جنات عدف التي كعدتهم ك من صل من ابائهم ك ازكاجهم ك ذرياتهم
انك انت العزيز الحايم ك قهم التيئات ك من تق التيئات يومئذ فقد رنمته ك ذلك
هو الحوز العظيم ك قوله عزكجر ك الذين اليدعوف م ا﵀ الها اخر ك اليقتلػوف
النحس التي نرـ ا﵀ اال بالحق ك اليزنوف ك من يحعر ذلػك يلػق اثامػا يضػاعف لػه
العذاب يوـ القيمة ك يخلد فيه مهانا اال من تاب ك امن ك عمر صالحا فاكلئك يبػدؿ
ا﵀ سػػيئاتهم نتػػنات ك كػػاف ا﵀ غحػػورا رنيمػػا ك عػػن محمػػد بػػن متػػلم عػػن
ابيجعحر

قاؿ يا محمد بن متلم ذنوب الم من اذا تاب منها مػحورة له فليعمر

ا لم من لما يتتأنف بعد التوبة ك المػحرة اما كا﵀ انها ليتت اال الهر االيماف قلت
فاف عاد بعد التوبة ك االستػحار من الذنوب ك عاد في التوبة فقاؿ يا محمد بػن متػلم
ا تري العبد الم من يندـ علي ذنبه ك يتتػحر منه ك يتوب ثم اليقبر ا﵀ توبتػه قلػت
فانه فعر ذلك مرارا يذنب ثم يتوب ك يتتػحر فقاؿ كلما عاد المػ من باالسػتػحار ك
التوبة عاد ا﵀ عليه بالمػحرة ك اف ا﵀ غحور رنيم يقبر التوبة ك يعحو عػن التػيئات
فاياؾ افتقنط الم منين من رنمة ا﵀ ك عن جابر عن ابيجعحر

قاؿ سمعته يقوؿ

التائػػب مػػن الػػذنب كمػػن ال ذنػػب لػػه ك المقػػيم علػػي الػػذنب ك هػػو متػػتػحر منػػه
كالمتتهز ك عن معوية بن كهب قاؿ سمعت اباعبػدا﵀

يقػوؿ اذا تػاب العبػد

توبة نصونا انبه ا﵀ فتتر عليه فقير ك كيف يتتر عليه قاؿ ينتػي ملايػه مػا كانػا
ياتباف عليه ك يوني الي جوارنه ك الي بقاع االرض اف اكتبي عليه ذنوبه فيلقي ا﵀
عزكجر نين يلقاق ك ليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب ك عن ابنالقداح عن
ابيعبدا﵀

قاؿ اف ا﵀ عزكجر يحرح بتوبة عبػدق المػ من اذا تػاب كمػا يحػرح
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اندكم بضالته اذا كجدها ك عن باير عن اندهما

قػاؿ اف ادـ

قػاؿ يػا رب

سلطت عل ي الشيطاف ك اجريته مني مجري الدـ فاجعر لي شيئا فقاؿ يا ادـ جعلت
لك اف من هم من ذريتك بتيئة لمياتب عليه فاف عملها كتبت عليه سيئة ك من هم
منهم بحتنة فاف لميعملها كتبت له نتنة ك اف هو عملها كتبت له عشرا قاؿ يا رب
زدني قاؿ جعلت لك اف من عمر منهم سيئة ثم استػحر غحرت له قاؿ يا رب زدني
قاؿ جعلت لهم ا لتوبة ك بتطت لهم التوبة نتي تبلع النحس هذق قاؿ يا رب نتبي ك
عن ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

من ت اب قبر موته بتنة قبر ا﵀ توبته ثم

قاؿ اف التنة لاثير من تاب قبر موته بشهر قبر ا﵀ توبته ثم قاؿ اف الشهر لاثير ثم
قاؿ من تاب قبر موته بجمعة قبر ا﵀ توبته ثم قاؿ اف الجمعة لاثير مػن تػاب قبػر
موته بيوـ قبر ا﵀ توبته ثم قػاؿ اف يوما لاثير من تاب قبر اف يعاين قبر ا﵀ توبته ك
عن زرارة عن ابيجعحػر

قػاؿ اذا بلػػت الػنحس هػذق ك اهػوي بيػدق الػي نلقػه

لم يان للعالم توبة ك كانت للجاهر توبة ك في الوسائر بتندق عن معػاذ الجػوهري
عن الصادؽ جعحر بن محمد عن ابيه عن ابائػه عػن رسػوؿا﵀

عػن جبرئيػر

قاؿ قػاؿ ا﵀ عزكجر من اذنب ذنبا صػيرا كاف اك كبيرا ك هو اليعلم اف لي اف اعذبه
اك اعحو عنه الغحرت له ذلك الذنب ابدا ك من اذنب ذنبا صػيرا كاف اك كبيرا ك هو
يعلم اف لي اف اعذبه اك اعحو عنه عحوت عنه ك عن ابيبصير عن ابيعبدا﵀

قاؿ

سمعته يقوؿ اكني ا﵀ الي داكد النبي يا داكد اف عبدي المػ من اذا اذنػب ذنبػا ثػم
رج ك تاب من ذلك الذنب ك استحيي مني عند ذكرق غحرت له ك انتيته الححظة ك
ابدلته الحتنة الابالي ك انا ارنم الرانمين ك عن الر ا
رسوؿا﵀

عن ابائه

قػاؿ قػػاؿ

مثر الم من عند ا﵀ كمثر ملك مقرب ك اف الم من عند ا﵀ العظم

من ذلك ك ليس شي ء انب الي ا﵀ تعالي من م من تائب ك م منة تائبػة ك قػاؿ
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التائب من الذنب كمن ال ذنب له ك عن نح

بن غيػاث قػاؿ قػػاؿ ابوعبػدا﵀

ال_خير في الدنيا اال لرجلين رجر يزداد في كر يوـ انتانا ك رجػر يتػدارؾ ذنبػه
بالتوبة ك ان ي له بالتوبة كا﵀ لو سجد نتي ينقط عنقه ماقبر ا﵀ منه اال بواليتنا اهر
البيت ك عن محمػد بػن انمػد بػن هػلؿ قػاؿ سػألت اباالحتػن االخيػر عػن التوبػة
النصوح ما هي فاتب

اف ياوف الباطن كالظاهر ك افضر من ذلك ك عػن كميػر

بن زياد انه قاؿ سئلت اميرالم منين

العبد يصيب الذنب فيتتػحر ا﵀ منه فقاؿ يا

ابنزياد التوبة قلت بس قاؿ ال قلت فايف قاؿ اف العبد اذا اصاب ذنبا يقوؿ استػحر
ا﵀ بالتحريك قلت ك ما التحريك قاؿ الشحتاف ك اللتاف يريد اف يتب ذلك بالحقيقػة
قلت ك ما الحقيقة قاؿ تصديق في القلب ك ا مار اف اليعود الي الذنب الذي استػحر
منه قلت فاذا فعلت ذلك فانا من المتتػحرين قاؿ ال النػك لم تبلػع الػي االصػر بعػد
قلت فاصر االستػحار ما هو قاؿ الرجوع الي التوبة عن الذنب الذي استػحرت منه ك
هي اكؿ درجة العابدين ك تر ؾ الذنب ك االستػحار اسم كاق لتتة معاف ثم ذكػر مػا
قدمناق من الشركط التتة في اخر الحصر التابق عنه

ك عن االرشاد قاؿ قػاؿ

ما من عبد اذنب ذنبا فقاـ فتطهر ك صلي ركعتين ك استػحر ا﵀ اال غحر له ك كاف نقا
علي ا﵀ اف يقبله الف ا﵀ سبحانه قاؿ ك من يعمر سوءا اك يظلم نحته ثم يتتػحر ا﵀
يجد ا﵀ غحورا رنيما قاؿ ك قاؿ رجر يا رسوؿا﵀ اني اذنب فما اقوؿ اذا تبت قػاؿ
استػحر ا﵀ فقاؿ اني اتوب ثم اعػود فقػاؿ كلمػا اذنبػت اسػتػحر ا﵀ فقػاؿ اذف تاثػر
ذنوبي فقاؿ عحو ا﵀ اكثر فلتزاؿ تتوب نتي ياػوف الشػيطاف هػو المػدنور ك عػن
عبدالصمد بشير عن ابيعبػدا﵀

فػي نػديث قػاؿ اف المػ من ليػذكر ذنبػه بعػد

عشرين سنة نتي يتتػحر ربه ك اف الاافر لينتاق من ساعته ك عن سػحياف بػن التػمط
قاؿ قػاؿ ابوعبدا﵀

اف ا﵀ اذا اراد بعبد خيػرا فاذنػب ذنبػا اتبعػه بنقمػة ك يػذكرق
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باالستػحار ك عن ابنرئاب عن بع

اصحابه قاؿ سئر ابوعبدا﵀

عن االسػتدراج

فقاؿ هو العبد يذنب الذنب فيملي له ك يجدد له عندها النعم فيلهيه عن االستػحار فهو
متتدرج من نيث اليعلم ك عن محمد بن متلم عن ابيجعحر

قاؿ من كاف م منػا

فعمر خيرا في ايمانه ثم اصابته فتنة فاحر ثم تاب بعد كحرق كتب له ك نتب له كر
شيء كاف عمله في ايمانه ك اليبطله الاحػر اذا تػاب بعػد كحػرق الػي غيػر ذلػك مػن
االخبار ك هي كثيرة ك الحمد ﵀ لمن جاس خلؿ الديار.
فص ::اعلم اف الذنوب التخلو من اقتاـ:

فاما هي تقصيرات نحتانية في نق ا﵀ سبحانه كاالعراض عنػه ك التوجػه الػي
غي رق ك التوكر علي سواق ك الخوؼ من دكنه ك الرجػاء الػي غيػرق ك الحػب لتػواق ك
امثاؿ ذلك فالتائب الصادؽ البد ك اف يتعي في اصلح ذلك كلػه بتػليػب ا ػدادها
عليها ك المواظبة علي ا دادها نتي تتعػود الػنحس ا ػدادها ك التقػر اف ذلػك امػر
عتير فاف ا﵀ سبحانه جبر االنتاف من اال داد ك امانه مػن اسػتعماؿ كػر كانػد ك
لذلك كلحه بار كاند من الضدين في مقامه مثل اف ا﵀ سػبحانه ركػب البػدف مػن
بلػم ك صحراء فالبلػم منه الحلم ك اللين ك الصحراء منػه الػضػب ك الػبطش ك امانػك
من استعماؿ كر كاند نيث خلقك نحتا مهيمنة عليهمػا معػا ك سػلطك عليهمػا فػاف
طػي في مزاجك الصحراء امانػك اسػتعماؿ الػبلػم نتػي يعػدلها ك اف غلػب عليػك
البلػم امانك اسػتعماؿ الصػحراء نتػي تعػدلها ك لػذلك كلحػك بػاللين ك الحلػم فػي
مو عه ك الػضب ك البطش في مو عه نعػم اذا داكـ االنتػاف علػي انػد الضػدين ك
انهمك فيه بحيث نزلت نحته الي نػدق ك جمػدت فيػه عتػر عليػه محارقتػه ك نتػي
عالمه المتتعلي عليهما ك المجرد منهما ك صار عبػدا لػه بعػد مػا كػاف نػرا ك ليتػت
التوبة اال رجوعه الي عالمه ك انعتاقه من رقي ػة تلػك اال ػداد ك صػيركرته نػرا مػن
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العبودية لهما ك تتحقق نريته من عبودية تلك اال داد بعبودية ا﵀ الوانػد القهػار ك
ينبػي للنتاف اف يتذكر التوبة ك الرجوع الي ربه ما بقي له قوة العػود الػي ربػه ك مػا
لمي رف علي قلبه ك هو قوله سبحانه كل بر راف علي قلوبهم ما كانوا ياتبوف ك
هوما ركاق في االرشاد قاؿ ك قػاؿ يعني رسوؿا﵀

اذا اذنب العبد ذنبا كاف ناتػة

سوداء علي قلبه فاف هو تػاب ك اقلػ ك اسػتػحر صػحا قلبػه منهػا ك اف هػو لميتػب ك
لم يتتػحر كاف الذنب علي الذنب ك التواد علي التواد نتي يػمر القلب فيموت
باثرة غطاء الذنوب عليه ك ذلك قوله تعالي كل بر راف علػي قلػوبهم مػا كػانوا
ياتبوف يعني غطاء انتهي ك لذلك امر ا﵀ عبادق بالذكر الاثيػر ك التنبػه نينػا بعػد
نين نتي اليموت القلب ك الينجمػد الػنحس فػي عػالم اال ػداد ك تتجتػم فتاػوف
كاندها كلان الناس ال خير فيهم ك اليبالوف بححظ نحوسهم فيا من يتػاثر مػن كثػرة
الذنوب ك غلبة الػحلة استػنم تأثرؾ ك بادر قبر اف يموت قلبك فلتتأثر ك شػمر عػن
ساؽ الجد ك ع

علي النواجذ ك تدارؾ ما فات منك ك ارج الي ربك نتػي تتجػرد

عن ادناس اال داد ك تتوند بالرجوع الي ا﵀ الواند رب العباد فتناؿ الربوبية بعػد
العبودية ك الحرية بعد الرقية ك هو قوله تعػالي اف الذين اتقوا اذا متهم طايف مػن
الشيطاف تذكركا فاذا هم مبصركف ك اخوانهم يمدكنهم في الػي ثم اليقصػركف
بالجملػػة الػػنحس باقيػػة الحيػػوة مػػا تتػػأثر مػػن الػػذنوب ك يرجػػي تجردهػػا ك نجاتهػػا ك
خلصها من قيد اال داد فاذا لمتتأثر فهػي ميتػة ال انتػاس لهػا فلتحيػي بعػدها اال
افيشاء ا﵀ ك هو خلؼ العادة الجارية في المالحين ك انما امر ا﵀ العباد بالزهػد فػي
الدنيا ك االعراض عن الخلق ك االنقطاع الي الخالق الجر ذلك فالتوبة من المعاصػي
النحتية ك التقصيرات في نقوؽ ا﵀ بالتوجه اليػه ك دكاـ الػذكر ك الػدعاء ك التضػرع
نتي تتجرد النحس ك يتهر عليها استعماؿ كػر كانػد مػن اال ػداد فػي مقامهػا ثػم
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استعماؿ كر د اذا غلب دق نتي يعتدؿ ك يتوسط.
ك اما هي تقصيرات نحتانية بالنتبة الي مبػادي العلػر محمػد ك اؿمحمػد
مػػن التقصػػير فػػي كاليػػتهم ك التتػػليم لهػػم ك التػػذلر عنػػدهم ك الخشػػوع لػػديهم ك
ترجيحهم علي النحس ك االهػر ك الولػد ك انبػاء ك االمهػات ك االخػواف ك العشػاير ك
جمي من سػواهم اك اناػار فضػر لهػم فشػرط التوبػة التػعي فػي االخػلص لهػم ك
االنقطاع اليهم ك تػرجيحهم علػي مػن سػواهم ك االقػرار بحضػائلهم ك يحصػر ذلػك
بمداكمة النظر في فضائلهم ك جللتهم ك عظمتهم ك المبادرة الي خدماتهم ك امتثػاؿ
اكامرهم ك ترجيحهم في المواطن علي من سواهم كما عرفت ك لما عرفت.
ك اما هي تقصيرات في تػرؾ فػراي

ا﵀ كالصػلوة ك الصػوـ ك الحػج ك امثػاؿ

ذلك فشرط التوبة العزـ علي قضائها ك ادائها ك المبادرة الي تداركها علي ما قرر في
الشريعة المقدسة فما لميعزـ علي تداركها فهو منهمك في المعصية غير نادـ عليهػا
ك غير تائب عنها ك غير راج الي ربه.
ك اما هي تقصير في نق االخواف فما كاف من اتػلؼ مػاؿ لهػم اك غصػب نػق
منهم فشرط التوبة العزـ علي رد مػالهم الػيهم ك اداء نقهػم فػاف كػاف لػه مػاؿ يػردق
علػػيهم اف عػػرفهم ك اال فيتصػػدؽ عػػنهم فحػػي الوسػػائر عػػن سػػعد بػػن طريػػف عػػن
ابيجعحر

قاؿ الظلم ثلثة ظلم يػحرق ا﵀ ك ظلم اليػحرق ا﵀ ك ظلم اليدعه ا﵀ فاما

الظلم الذي اليػحرق ا﵀ فالشرؾ ك اما الظلم الذي يػحرق فظلم الرجر نحته فيما بينه
ك بين ا﵀ ك اما الظلم الذي اليدعه فالمداينة بين العباد ك عن شيا من النخ قاؿ قلت
البيجعحر

اني لمازؿ كاليا منذ زمن الحجاج الي يومي هػذا فهػر لػي مػن توبػة

قاؿ فتات ثم اعدت عليه فقاؿ ال نتي ت دي الي كر ذي نق نقه ك عن ابيعبيدة
الحذاء قاؿ قػاؿ ابوجعحر

قػػاؿ رسوؿا﵀
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من اقتط مػاؿ مػ من غصػبا بػيػر

نقه لميزؿ ا﵀ معر ا عنه ماقتا العماله التي يعملها من البػر ك الخيػر اليثبتهػا فػي
نتناته نتي يرد الماؿ الذي اخذق الي صانبه ك عن علي بن ابينمزة قاؿ كاف لي
صديق من كتاب بنيامية فقاؿ لي اسػتأذف لػي علػي ابيعبػدا﵀

فاسػتأذنت لػه

عليه فاذف له فلما اف دخر سلم ك جلس ثم قاؿ جعلػت فػداؾ انػي كنػت فػي ديػواف
ه الء القوـ فاصبت من دنياهم ماال كثيرا ك اغمضت في مطالبه فقاؿ ابوعبدا﵀
لوال اف بني امية كجدكا لهم من ياتب ك يجبي لهم الحػي ء ك يقاتػر عػنهم ك يشػهد
جماعتهم لماسلبونا نقنا ك لو تركهم الناس ك ما في ايديهم ماكجدكا شيئا اال ما كق
في ايديهم قاؿ فقاؿ الحتي جعلت فداؾ فهر لي من مخرج منه قاؿ اف قلت لك تحعر
قاؿ افعر قاؿ له فاخرج من جمي ما كتبت ف ي ديوانهم فمن عرفػت مػنهم رددت
عليه ماله ك من لم تعرؼ تصدقت به ك انا ا من لك علي ا﵀ عزكجر الجنة فاطرؽ
الحتي طويل ثم قاؿ لقد فعلت جعلت فداؾ قاؿ ابن ابينمزة فرج الحتػي معنػا الػي
الاوفة فماترؾ شيئا علي كجه االرض اال خرج منه نتي ثيابه التي كانت علي بدنػه
قاؿ فقتمت له قتمة ك اشترينا له ثيابا ك بعثنا اليػه بنحقػة قػاؿ فمػااتي عليػه اال اشػهر
قلير نتي مرض فانا نعودق قاؿ فدخلت يوما ك هو في التوؽ قاؿ فحػت عينيػه ثػم
قاؿ لي يا علي وفـیٰ لي كا﵀ صانبك قاؿ ثم مات فتولينا امرق فخرجت نتي دخلػت

علي ابيعبدا﵀

فلما نظر الي قاؿ يا علي كفينا كا﵀ لصانبك قاؿ فقلت صدقت

جعلت فداؾ كا﵀ هاذا قاؿ لي عند موته انتهي.
ك اف لميان له ماؿ ك تقرر في ذمته للم منين امواؿ فليتتػحر ا﵀ فػاف علػم ا﵀
ك رسوله ك نججه منه الصدؽ بحيث لو نصر له مػاؿ الدي الػيهم امػوالهم قبػر ا﵀
منه ك ادي عنه نجة ا﵀ عجر ا﵀ فرجػه اذا ظهػر فحػي الوسػائر عػن التػاوني عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قػاؿ رسوؿا﵀

من ظلم اندا ك فاته فليتتػحر ا﵀ فانه كحارة
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له ك عن موسي بن بار قاؿ قػاؿ لي ابوالحتن

من طلػب هػذا الػرزؽ مػن نلػه

ليعود به علي نحته ك عياله كاف كالمجاهد في سبير ا﵀ فاف غلػب عليػه فليتػتدف
علي ا﵀ ك علي رسوله

ما يقوت به عياله فاف مات ك لميقضه كػاف علػي االمػاـ

قضاؤق فاف لم يقضه كاف عليه كزرق اف ا﵀ عزكجر يقوؿ انما الصدقات للحقراء ك
المتاكين ك العاملين عليها الي قوله ك الػارمين فهو فقير متاين مػرـ ك قاؿ
ابوعبدا﵀

االماـ يقضي عن الم منين الديوف ك قاؿ رسوؿا﵀

في خطبته من

ترؾ ياعا فعل ي ياعه ك من ترؾ دينا فعل ي دينه ك من ترؾ ماال فاكله.
ك اف كاف عليه نق الخوانه من غيبة اك اذية اك تهمة ك امثاؿ ذلك فليتػتػحر ا﵀
كليتتحر منهم ك ركي عن ابيعبدا﵀

قاؿ سئر النبػي

مػا كحػارة االغتيػاب

قاؿ تتتػحر ا﵀ لمن اغتبته كلما ذكرته ك اف كاف قد قتر نحتا فليمان كرثتػه مػن
نحته اك ير يهم بالدية ك يتتػحر ا﵀ فقد قيػر البيعبػدا﵀

رجػر قتػر رجػل

متعمدا ما توبته قاؿ يما ن من نحته قير يخاؼ اف يقتلوق قاؿ فليعطهم الديػة قيػر
يخاؼ اف يعلموا بذلك قاؿ فيتزكج اليهم امرأة قير يخاؼ اف تطلعهػم علػي ذلػك
قاؿ فلينظر الي الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلوة فيلقها في دارهم ك
اف ا ر اندا من النػاس فليػردق الػي الحػق ك ليتػتػحر ا﵀ فقػد ركي فػي نػديث
طوير في قصة اؿ مضر اف ا﵀ اك ني الي نبي من االنبياء قر لحلف ك عزتي لػو
دعوتني نتي تنقط اكصالك مااستجبت لك نتي ترد من مات علي ما دعوته اليه
فيرج عنه انتهي.
بالجملة القانوف الالي في ذلك اف ينظر التائب الي كػر ذنػب اذنبػه ك بػه
تباعد عن ربه ك ادبر فليتتػحر منه كليعمر بضدق نتي يتقارب من ربه ك يقبػر ك
اف ا﵀ اليػحر اف يشرؾ به فانه غيرمقبر ماداـ مشركا ك يػحر مػا دكف ذلػك لمػن
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يشاء اذا اقبر الي ا﵀ تعالي ك اف كاف قبر مشركا ك كند ا﵀ ك رج عن شركه فاف
كاف ا﵀ يقبر التوبة عن الاحار ك المشركين باسلمهم فايف اليقبر التوبػة عػن
العاصين ك كما يشت رط في توبة المشرؾ رجوعه عن شركه ك تونيدق ﵀ كػذلك
يجب لار عاص يتوب رجوعه عػن عصػيانه ك عملػه بمػا ينػافي العصػياف ك هػو
الطاعة ك تدارؾ ما فات بما قررق النبي

.

فص ::ك ما انتب اذ بلع الالـ الي هيهنػا اف نػذكر شػيئا مػن امػر الػورع فانػه

افضر خصلة للنحس ك اشرؼ كريمة ك اليحصر النزاهة اال به .اعلػم اف الػورع هػو
كف النحس عن االنهماؾ في الشهوات ك ما تقتضيه ك تطلبه ك من لمياف نحته عما
تقتضيه الكردته في المهالك ك اهلاته فاف النحس المارة بالتوء اال مػا رنػم ربػي ك
هي كالحرس الشموس ركب ا﵀ االنتاف عليه ك اعطاق لجامػه فػاف سػي ب عار ػه ك
اسلس لجامه اقتحم في مهاكي المهالك ك توجه الي مضلت المتالك ك اف اشػنقه ك
كحه عما يشتهيه ك سلك به الي نيث اراق ا﵀ من الطػرؽ المتػلوكة الشػارعة انمنػة
اكردق في عيش رغيد ك نعيم عتيد ك سلم من جمي انفات.
ك لنعم ما قير اف مثر االنتاف م قوتيه الػضبية ك الشهوية كراكب فرس ك معه
كلب يمشي في بادية فاف اطاع االنتاف كلبه اكردق علي كر جيحة ك تعاكي مػ كػر
كلب ك تعاقب كر كلبة ك جرنته ك مزقته كػر تمزيػق ك اف اطػاع فرسػه اكردق فػي
كر زرع ك كلء في البوادي ك الحلوات ينزك علي كػر رماػة ك ينػازع كػر فػرس ك
يترافتاف ك يعاركاف ك اما اذا عمر بمقتضي انتػانيته ك ذهػب نيػث هػدي اليػه فػي
الطريق المتتقيم كصر الي بلد ك ربط فرسه فػي اري ك سػقاق ك علحػه ك اطعػم كلبػه
طعمته ك اكاق في كن ك سان هو فػي دار ك محػر قػرار ك صػحبة ابػرار ك نعػيم مقػيم
فالورع ياف شاهيته عما تشتهيه بطبعها ك جهالتها ك غا ػبته عمػا تقتضػيه بطبعهػا ك
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جهالتها ك يمشي بهداية ا﵀ ك هداية رسوله علي مقتضػي ركح االيمػاف ك انتػانيته ك
هو تأكير قوله تعالي افمن يمشي مابا علي كجهه اهدي اـ من يمشي سويا علػي
صراط متتقيم ك اعلم اف النحس االمارة هي النحس الحيوانية ك النحس النباتية ك اما
الجمادية فهي مقاـ الجهر االعظم ك قد جعلهػا ا﵀ للنتػاف لتحمػر اثقالػه الػي بلػد
لميان بالػػه اال بشػق الػنحس ك محنػة ك تعػب ك قػدر فػي نامتػه اف يتتػلط عليهػا
االنتاف ك يتتعملها في جهاتها عند الحاجة اليها ك الي كلها الحاجة ك البد من كجػود
جميعهػػا فلػػيس شػػيء مػػن صػػحاتها خلػػق بػػاطل ناشػػا بػػر جمي ػ صػػحاتها مطلوبػػة
محتاجاليها في مقامها فلتحتبن نرصها مثل مػذموما فمػا لمياػن لػك الػة نػرص
لمتحرص علي طاعة ا﵀ ك علي القرب الي ا﵀ سبحانه ك انما المذموـ استعمالها في
جمػ زخػػارؼ الػػدنيا ك التحتػػبن نتػػدها سػػيئا فػػاف االنتػػاف مػػا لمياػػن نتػػودا
الير ي بتلب نعمة اعداء ا﵀ ك الياػرق تػنعمهم فػي الػدنيا ك علػي هػذق فقػس مػا
سواها فالنحس االمارة خلقت خادمة ك قدر اف تاوف مطمئنػة تتػتعمر جميػ االتهػا
في طاعة االنتاف ك ليس اذا اطمأنت تركت االتها اك كترتها ك انما هي هي دائمػا اال
انها تنقػاد ك تتػذلر للنتػاف ك تخدمػه ك تحمػر اثقالػه فالواجػب كػف الػنحس عػن
المشي علي كجهها ك بمقتضي طبعها ك ذلك اليمان اال اف ياوف االنتاف اقوي منها
فاف كانت اقػوي ك اصػعب فالواجػب اكال ريا ػتها ك تضػعيف قويهػا نتػي تنقػاد ك
تمان من قيادها فحي الحقيقة اليمان الورع اال بعد الريا ة ك تليين صعوبة الػنحس
ك اما اذا سقيتها ليل ك نهارا ك علحتها ك نتتتها ك سػمنتها فتػزداد شماسػة يومػا فيومػا
الي اف تعجز عن امتاكها ك ترك

علي كجهها ك تصهر ك ترفس ك توردؾ المهالك

ك رانتك في اف توقعك ك تطأؾ ك تهلاك فتموت مرة كانػدة ك تنجػو مػن شػرها اك
يتاعدؾ ا﵀ بقوة ك ينجيك من شرها بقوة من هو اقوي منك ك منها فيشػنقها ك ياحهػا
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ك ي دبها رزقنا ا﵀ ذلك بحق محمد ك اؿمحمد

ك اال فانت كارد كر مهلك ك تائه

كر متلك ك عادـ كر مدرؾ ك لما اف تقػدـ منػا شػطر بيػاف فػي ريا ػة الػنحس فػي
االبواب التابقة ك ناسب المقاـ ذكر الورع انببنا اف نذكر شطرا من انواله.
اعلػػم اف الػػنحس كيانهػػا مجبولػػة علػػي العمػػر بمقتضػػي الجماديػػة ك النباتيػػة ك
الحيوانية كما اف كياف كر كاندة منها علي العمر بمقتضاها التتخلف عنه ك هو مػن
طباعها كمػا اف طبػاع العػين االبصػار ك انمػا خلقػت الػنحس هاػذا ليقضػي االنتػاف
اكطارق عليها ك بها ك لمي مر االنتاف بصرؼ النحس عما يتػاتي منهػا ك اليتػاتي منهػا
غيرق ك ماخلقت الجله ك لمتخلق لػيرق بر امر االنتاف اف يتتعملها في ناجاته علػي
نتب ما جبله ا﵀ عليه ك عرفه اياق ك هداق اليه ك انما جبر االنتػاف علػي كفػق مشػية
ا﵀ ك ر اق ك خلق ادـ علي صورته فليشتهي اال ما فيه ر اء ا﵀ فلو ذهػب االنتػاف
ك خلي سبيلها ك تركها ك هويها ك هي جاهلة بمقتضيات االنتانية ك موا

ر ػاء ا﵀

ك غضبه عملت اعمالها في جهاالتها ك طبايعهػا كالنػار اذا ك ػعتها فػي محػر ينبػػي
انرقت ما ينبػي ك اف القيت كيف مػا اتحػق انرقػت كيػف مػا اتحػق مػن غيػر ركيػة
صػػلح ك فتػػاد فلجػػر ذلػػك امػػر ا﵀ االنتػػاف اف يتػػتعمر نحتػػه فػػي محػػاب ا﵀ ك
يحجزها عن متاخط ا﵀ ك ذلك الحجز هو الورع فالورع هو اس التقػوي ك االعمػاؿ
ك من ال كرع له اليبالي في اي كاد هلك ك اي طريق سلك ك صانب الورع اليخوض
في شيء ك اليعمر عمل ك اليقوؿ قػوال ك اليتحػرؾ نركػة اال ك ينظػر قبلػه هػر فيػه
ر اء ﵀ سبحانه اك سخطه ك هر امرت بذلك اـ نهيت عنه فاف كاف مما امر به ك فيػه
ر اء ا﵀ ارتابه ك اال تركه ك اما من ال كرع له يعمر االعماؿ مػن غيػر ركيػة فلربمػا
يق في المهالك ك لربما ينػدـ ثػم يطلػب ر ػاء ا﵀ فػي ذلػك فػالورع اعمالػه كراء
ايمانه ك الخائ

ايمانه كراء اعماله ك الورع دليػر قػوة االيمػاف ك كمػاؿ االنتػاف ك
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مقهورية النحس له ك ر اء الرنمن عنه ك دلير القرب مػن ا﵀ ك نجػاة االنتػاف مػن
النيراف ك دخوله الجناف ك الورع مقػدـ علػي الحامػة ك الحامػة تاليتػه اذ ال نامػة
لمن ال كرع له ك اليػورع الػنحس عػن المػاثم ك مقتضػياتها اال انػد ثلثػة :امػا خػوؼ
يردعها عن الماثم ك ذلك بعد العلم بمقتضيات االعماؿ ك الخوؼ فرع العلم بالضػار
فاذا خاؼ هرب ك اذا هرب نجا ك امػا رجػاء يتػوقها الػي الخيػرات ك يحجزهػا عػن
الشركر رجاء اف يناؿ مطلوبه الذي يرجوق ك ذلك بعد نصوؿ اليقين با﵀ عزكجر ك
رسوله ك انه اصر كر خير ك في قرب كر كماؿ ك من تقػرب الػي ا﵀ بمػا ير ػيه ك
يدني منه يناؿ كر خير ك كر نور ك كر كماؿ فاذا نصر له هذا اليقين شاهد الحضر
ك اذا شاهد الحضر طم فيه فاذا طم فيه عمر له رجاء الوصوؿ اليه ك اذا عمر له ناله
اذ ال بخر في مبادي الجود ك الاػرـ ك الحيػوض ك الػنعم ك امػا نػب يجػذبها الػي ا﵀
سبحانه ك يونتها بظلؿ المحبوب فت ثر المحبوب علي مػا سػواق ك تباشػر اكامػرق ك
تجتنب نواهيه ك تختارهما علي كر شػيء غيرهمػا فتتػرؾ متػاخط ا﵀ لتعلػق قلبهػا
بمحبوبها ك تتعطر عن مقتضياتها ك تتبػ مر ػات ا﵀ اذ يريهػا سػبب قربهػا مػن ا﵀
جركعز ك انما ذلك كشاة مثل تحتد شيئا في البيػت فمػرة تزجرهػا ك تخوفهػا نتػي
ترتدع ك مرة تدعوها الي علف فتتركه ك تاتيك ك مرة تريها سػخلها مػن بعيػد فتتػوؽ
نحتها اليه ك تشتاقه ك تحن اليه ك ترك

نحوق ك تترؾ ما كانت تحتدق فبهػذق الحيػر

الثلث يمان ردعها عن افتادها ك كذلك ناؿ نحس االنتاف الترتدع عن معاصيها ك
اثامها اال بهذق الحير الثلث ك هذق الحير التتحقق النػد ك التػتمان منهػا اال بعلػم ك
يقين ك معرفة اذ الخوؼ فرع العلػم ك الرجػاء فػرع اليقػين ك الحػب فػرع المعرفػة ك
اليحصر علم الند اال اف يأخذ من اؿمحمػد

الػذين متػتقي العلػم فػي بيػتهم ك

ساير الناس غثاء اف يتبعوف اال ظنا ك ما هم بمتتيقنين ك اليحصر يقػين النػد اال مػن
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باب كاليتهم صلوات ا﵀ عليهم ك امتثػاؿ اكامػرهم ك الرجػوع الػيهم ك سػاير النػاس
اتباع الظنوف ك الخرص ك التخمين ك مايتب اكثرهم اال ظنا اف الظن اليػني من الحػق
شيئا ك ذلك اف ا﵀ لميجعر لباطر علمة نق فليمان استيقاف اف باطل نق ك اليقين
امر قهري طبعاني اليذؿ اف استصعب ك اليرد اذا اقبر ك اف علمة الحق الهػر الحػق
ك هم محمد ك اؿمحمد

فل يقػين النػد اال لمػن تمتػك بػواليتهم ك تحاػر فػي

فضائلهم ك اياتهم ك اتب سبيلهم فالشيعة هم اهر اليقين اذا انقطعوا الي مػواليهم ك امػا
المعرفة فلتحصر اال لمػن رأي مظػاهر ا﵀ ك شػاهد انػوار ا﵀ ك هػي هػم سػلـ ا﵀
عليهم فمن عرفهم فقد عرؼ ا﵀ ك من جهلهم فقد جهر ا﵀ ك من تخلػي مػنهم فقػد
تخلي من ا﵀ فمن اراد المعرفة ك اليقين ك العلم فعليه بواليػة اؿمحمػد

فلػيس ك

اليمان نصولها لػير مواليهم ك كر من ادعي من غيرهم ذلك فهو محتر كذاب فػاذا
نصر العلػم ك المعرفػة ك اليقػين للمػرء نصػر لػه الخػوؼ ك الرجػاء ك الحػب فػاذا
نصلت له اك كاندة منها فهي رادعة للنتاف عن مقتضيات جهاالت النحس ناجزة
بينها ك بين المعاصي كاف ة لها عن الماثم فاذا تورعت نجت ك كانت م انمنين ك قػد
ركي عن اهر العصمة ك الطهارة اخبار في الحث علي الورع.
فمنها ما ركاق في الاافي بتػندق عػن عمػرك بػن سػعيد بػن هػلؿ الثقحػي عػن
ابيعبدا﵀

قاؿ قلت له اني الالقاؾ اال في التنين فاخبرني بشيء اخذ به فقاؿ له

اكصيك بت قوي ا﵀ ك الورع ك االجتهاد ك اعلم انه الينحػ اجتهػاد ال كرع فيػه ك عػن
نديد بن نايم قاؿ سمعت اباعبدا﵀

يقوؿ اتقوا ا﵀ ك صػونوا ديػنام بػالورع

كعن يزيد بن خليحة قاؿ كعظنا ابوعبدا﵀

فامر ك زهد ثم قاؿ عليام بالورع فانه

اليناؿ ما عند ا﵀ اال بالورع ك عن فضػير بػن يتػار قػاؿ قػػاؿ ابػوجعحر

اف اشػد

العبادة الورع ك عن نناف بن سدير قاؿ قاؿ ابوالصباح الانػاني البيعبػدا﵀
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مػا

ك ما الذي تلقي من الناس في فقػاؿ اليػزاؿ

نلقي من الناس فيك فقاؿ ابوعبدا﵀

ياوف بيننا ك بين الرجر الالـ فيقوؿ جعحري خبيث فقاؿ يعيركم الناس فػي فقػاؿ
له ابوالصباح نعم قاؿ فما اقر كا﵀ من يتب جعحرا منام انما اصحابي من اشتد كرعه
ك عمر لخالقه ك رجا ثوابه فه الء اصحابي ك عن ابيسارة الػزاؿ عن ابيجعحر
قاؿ قػاؿ ا﵀ عزكجر ابن ادـ اجتنب ما نرمت عليك تان مػن اكرع النػاس ك عػن
نح

عن الورع من الناس فقاؿ الذي يتورع عن

بن غياث قاؿ سألت اباعبدا﵀

محارـ ا﵀ عزكجر ك عن ابيزيد قاؿ كنت عند ابيعبػدا﵀

فػدخر عيتػي بػن

عبدا﵀ القمي فرنب به ك قرب مجلته ثػم قػاؿ يػ ا عيتػي بػن عبػدا﵀ لػيس منػا ك
الكرامة من كاف في مصر فيه مائةالف اك يزيدكف ك كاف في ذلك المصر اند اكرع
قاؿ اعينونا بالورع فانه من لقػي ا﵀

منه ك عن ابيالصباح الاناني عن ابيجعحر

عزكجر منام بالورع كاف له عند ا﵀ عزكجر فرجا الحديث ك عن عبيدا﵀ بن علي
عن ابيالحتػن االكؿ قػاؿ كثيػرا مػا كنػت اسػم ابػي يقػوؿ لػيس مػن شػيعتنا مػن
التحدث المخدرات بورعه في خ دكرهن ك ليس من اكلياءنا من هو في قرية فيها
عشرةاالؼ رجر فيهم خلق ﵀ اكرع منه ك في الوسائر عن ابيعبدا﵀

اليجم

ا﵀ لم من الورع ك الزهد في الدنيا اال رجوت له الجنة ك عن ابيجعحر

التنػاؿ

كاليتنا اال بالعمر ك الورع ك عن الصادؽ

انه قاؿ عليام بالورع فانه الدين الذي

نلزمه ك ندين ا﵀ تعالي به ك نريدق ممن يوالينا التتعبونا بالشحاعة ك قاؿ في نديث
كا﵀ اليدخر النار منام اند فتنافتوا فػي الػدرجات ك اكمػدكا عػدككم بػالورع
كعن الصادؽ

اغلػق ابػواب جوارنػك عمػا يرجػ

ػررق الػي قلبػك ك يػذهب

بوجاهتك عند ا﵀ ك يعقب الحترة ك الندامة يوـ القيمة ك الحياء عمػا اجترنػت مػن
التيئات ك المتورع يحتاج الي ثلثة اصوؿ الصح عػن عثػرات الخلػق اجمػ ك تػرؾ
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الحرمة فيهم ك استواء المدح ك الذـ ك اصر الورع دكاـ المحاسبة ك صدؽ المقاكلة ك
صحاء المعاملة ك الخركج من كر شبهة ك رف

كر غيبة ك ريبػة ك محارقػة جميػ مػا

اليعنيه ك ترؾ فت ابواب اليدري كيف يػلقها ك اليجالس من يشار عليه الوا

ك

اليصانب متتخحي الدين ك اليعارض من العلم ما اليحتمر قلبه ك اليتحهم من قائله ك
يقط من يقطعه عن ا﵀ ك االخبار في الباب كثيرة اقتصرنا بما ذكر خوؼ التطوير.

فص ::ك يقرب من معنػي الػورع العحػة اال انهػا مخصوصػة بػالبطن ك الحػرج ك

معناها كحهما عن مشتهيهما ك دها التهتك ك عدـ التتتر ك اظهار مقتضاهما.......
(الي هنا كجد بخطه الشريف
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