الفوائد
فی الحکمة
من مصنفات
العامل الربانی و الحکیم الصمدانی
الحاج محمد کریم خان الکرمانی
(اعلی الله مقامه)

بسم الله الرحمن الرحیم
ربنا النعلم اال ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین .
*« الفائده االولی فی اثبات املنزله فی التکوین املثبته من عند االمئه علیهم السالم علی سبیل االشاره
*» .
اعلم ان الله سبحانه و تعالی کان فی قدس کامله و عز جالله کنزا مخفیا الیعرفه غیره و الیکتنهه
سواه کام هو االن فلام احب ان یعرف خلق الخلق لکی یعرف و کان خلقه الخلق تفضال منه و طوال
و تحننا منه و حبا ال سابقه منهم و رشفا فانهم قبل ذلک ملیکونوا شیئا مذکورا فبدأهم بحبه ال من
شئ سابق لعدم ثالث بین الحق و الخلق کام هو مروی عن الرضا علیه السالم فی العیون فانه لو کان
لهم ماده قبل خلقهم لکانت تلک املاده اما حصه من ذاته سبحانه او غیره فی االزل و کالهام باطالن
النه من اثبات ذلک یلزم تجزیته سبحانه و من تجزیته حدوثه املمتنع من االزل و هذا خلف تعالی
عن ذلک علوا کبیرا فتعین کون بدئهم ال من شئ و ملا کان ال شئ من الوجود املقید اال و هو مرکب
من ماده و صوره کام یشهد علیه آیات االفاق و االنفس و الیتکون شئ اال و هو موجود لزم ان یکون
اول صادر عن الفعل املاده دون الصوره لقیامها باملاده و تکون تلک املاده وجودا النه ان تأخر عن
املاده تکون املاده و ال وجود و ان تقدم فلمیکن من مبادی املقید فیکون املقید من غیر وجود اذ
الیمکن ان یکون ماده له و ال عرض کام هو بین و ان تساوق معها فی الرتبه و الوجود فهو هی و
اال فیکون عرضا و العرض تابع للمعروض و املعروض سابق علی العرض رتبه فیکون املاده قبل الوجود
و کل هذا خلف فتعین کون الوجود ماده لکل شئ و اول صادر عن الفعل بالذات الستقالله و اصلیته
و کونه اثرا للفعل لصدوره عنه و حاکیا لهیئته لتعلق الفعل به و تاکیدا له النه یشابه هیئته و کون
الصوره صادرا عن الفعل بنفس الوجود ثانیا و بالعرض النها ماخلقت لنفسها بل لتحقق الوجود فانه
الیتحقق اال بصوره النها هی جهه االنیه و الهویه و ملیکن الشئ شیئا اال و هو هو فلزم مام قررنا فی
تحقق الشئ ان یکون له جهتان جهه من ربه و جهه من نفسه و هام الوجود و املاهیه و ال بد لکل
ممکن منهام و الیتحقق ذلک اال فی خلقین خلق اولی و خلق ثانوی کام شهدت علیه آیات االفاق و
االنفس مثال ذلک فی خلقه الرسیر فانه له خلقان خلق اولی و هو خلق الخشب و هو مرکب من
ماده و صوره نوعیتین و خلق ثانوی و هو اخذ حصه من تینک القسمتین النوعیتین و ضم الصوره
بها و هی حینئذ مبنزله املاده الشخصیه للرسیر و مثال ذلک کثیر فی االفاق بل کلها علی هذا النوع
ملن تدبر ففی املمکن الخلق االول هو خلق الوجود و هو مرکب من ماده و صوره نوعیتین و اصوله
من االمکان فانه حصه منه اخذت للتکوین و هی هو اال انها قد تعینت فی الجمله و هی ای الوجود
قبل التعلق بالصوره مطلقا یصلح لکل صوره فاذا تعین بصوره و تشخص تنزل و تخصص بتلک الصوره
فال تغیر له بعد ما کان متعینا فاذا نزعت عنه الصوره یرد الی ما کان و هو ای الوجود املشخص
للمکون مبنزله املاء للنبات و مادته النوعیه مبنزله الهواء و صورته مبنزله الهباء للامء النازل من السامء
و الخلق الثانوی هو ضم حصه من تلک املاده مع املاهیه التی هی مبنزله االرض للنبات و لذلک تسمی
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بارض القوابل و ارض الجرز و البلد املیت فتبین مام بینا ان الوجود هو اثر املشیه مبنزله الرضب من
رضب و هو تاکیدها و هیئته تشابه هیئتها فهو نور ال ظلمه فیه و علم ال جهل فیه و خیر ال رش فیه
صدر عن الفعل و هو قائم به دامئا قیام صدور و ظهر باملاهیه و هو ظاهر بها قیام ظهور فلوال الفعل
ملاصدر و لوال املاهیه ملاظهر و املاهیه هی من نفس الوجود و انیته و هویته فهی ظلمه ال نور فیها
و جهل ال علم فیها و رش ال خیر فیها االتری ان نور الشمس نور ان لوحظ علی االثریه و اال فهو ظلمه
ال نور فیه فانه من حیث نفسه ال نور له فافهم و هی مبنزله انخلق للخلق الصادر عن خلق الذی هو
الفعل فهی صفه للخلق خلقه الله سبحانه بالوجود نفسه بعده النها ( النه خ ) تابعه ملوصوفها و امنا
خلقت بعده من حیث الوصفیه و التبعیه و اما فی الواقع فهی مساوقه للوجود فی الخلق فانها مبنزله
االنخالق من الوجود فلوال االنخالق ملاظهرت املاده التی هی الخلق و لوال الخلق ملاکان االنخالق النها
هو صفه تابعه فهام متساوقان فی الکون و الظهور کل منهام قائم باالخر و الشئ قائم بهام قیام رکن
و هام للشئ مبنزله االب و االم فکام ان الولد یتصور فی بطن امه کذلک مراتب االشیاء اختلف بحسب
القوابل التی مبنزله االم و تصور بحسب اجابتها بتلک القوابل و امنا کان ذلک بعد ما سألت الله
سبحانه او من القبول بلسان افتقارها ان یسئلها الله سبحانه باالفاضه علیها فسألها و قال الست بربکم
و محمد نبیکم و علی ولیکم فمنهم من اجاب و قال بلی و منهم من اجاب بقول نعم فتصور کل
بحسب اجابته و قابلیته و تلک االجابه خلق من الله خلقه الله سبحانه مبقتضی قوابلهم کام قال
االمام علیه السالم جعل فیهم ما اذا سألهم اجابوا فی جواب السائل اذ سأل کیف اجابوا و هم ذر
فشقی من شقی فی بطن امه التی هی قابلیته و سعد من سعد و امنا کان ذلک فی بطن االم ال صلب
االب فان املاده کام ارشنا الیه سابقا من حیث االثریه تصلح لکل صوره فانها هی االمکان حقیقه اال
انها اجزاء منه اخذت للکون و التمییز و تتصور بحسب القابلیه ال االثریه و ان قیل کیف تحققت
املنزله و اجابتهم مخلوقه و انفسهم مخلوقه و اکوانهم مخلوقه اقول فلینظر ناظر بعقله هل کان
لزوم تلک الصور باجابتهم ام ال فان قال ال فقد اقر بعین الظلم و رصیح الجور و الرتجیح من غیر
مرجح و ان قال نعم فاقول هل کانت االجابه شیئا ام ال فان قال ال فقد انقض قوله االول و ان قال
نعم اقول هل یمکن ان یکون شئ فی ملک الله ثابتا مستقال بنفسه غیر محتاج الیه سبحانه ام ال فان
قال نعم فقد اخرج الله عن سلطانه و الحد فی آیاته و هو یقول و ان من شئ اال عندنا خزائنه و
ماننزله اال بقدر معلوم و ان قال ال فقد ثبتت الحجه و تقرر ما قلنا ثم ان التزم مبا قلنا و اراد التفهم
حق الفهم سنزده زیاده توضیح و بیان و ترشیح و تبیان فلیصغ ملا اقول و یفرغ قلبه للمسول فانه
الیطلع علیه اال من کان له قلب او القی السمع و هو شهید .
اعلم ان الله سبحانه خلق االشیاء باملشیه بان خلق اوال من الشبح املنفصل من الشبح املتصل باملشیه
نورا مجردا بسیطا لیس فی الوجود املقید ابسط منه و کان ذلک اقرب االشیاء الی املبدء و ادناها منه
بقابلیته مسترته فیه التی هی خلقت بذلک النور ثانیا و بالعرض و هی متساوقه لذلک النور فی
الوجود فبذلک النور خلقت تلک القابلیه و بتلک دنی ذلک النور من الفعل و هی شئ الزم فی صدور
الشئ عن مصدره یخلق حین الخلق ال قبله و ال بعده و ذلک القبول مستقر فی غیب ذلک الشئ به
یتقرب و به یتبعد و لواله ملیتحقق خلق و لوال خلق الله ایاه ملیکن فبذلک القبول کان ذلک النور
اول صادر عن املشیه و انور االشیاء و لقربه الی املبدء و انعکاسه من الشبح املتصل بالفعل کان واحدا
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بسیطا بال تکرث و ال اختالف و کان کامال نورانیا بال نقص و ظلمه فافهم و ملا کان من الوجود املقید و
ال شئ من الوجود املقید اال و هو زوج ترکیبی الیتقوم اال بالرتکیب لزمه املاهیه و االنیه ما یتمسک (
یستمسک خ ) به ذلک النور و هو تلک االجابه الالزمه فلام تم خلقه و کمل خلق الله سبحانه من
الشبح املنفصل من الشبح املتصل بذلک النور انوار االنبیاء علیهم السالم و تکرث الخلق هیهنا القتضاء
ذلک الشبح البسط و االنتشار لبعده عن املبدء و املنیر االصلی و هذا ظاهر الن النور کلام قرب من
املنیر کان ابسط و انور و اجمع و کلام بعد عنه اقتضی االنتشار و القرب و البعد فانه لو ملیصدر
ملیکن و ان صدر فیکون مبسوطا منترشا و یکون له قرب و بعد باقتضاء من نفس ذلک النور مخلوق
من الله سبحانه بذلک النور حین خلق النور ثانیا و بالعرض فکان االقرب انور و املاخوذ منه ماده
ارشف و اکمل و انیته و هویته اضعف و اقل و االبعد اظلم و املاخوذ منه ماده اخس و انقص نورا و
انیته و هویته اکرث و اقوی و هو قوله تعالی و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و کل ذلک بقبول
منهم مخلوق بهم حین الخلق ثانیا و بالعرض ثم خلق بتلک االنوار انوار املومنین من االنس من الشبح
املنفصل من الشبح املتصل بها ای بانوار االنبیاء فتکرثت اکرث مام تکرثت اوال لبعد رتبتها و مکانتها عن
املصدر االصلی فبذلک صار بعضها اقرب و بعضها ابعد علی حسب ما قدمنا و هو قوله تعالی و لکل
درجات ما عملوا و کذلک االمر الی ان انتهی الی آخر الخلق و هو الجامد فکان اقل االشیاء نورا و
ادونها رتبه فافهم ما بینا لک من االشاره و رددنا فیه من العباره فانه رس الیطلع علیه اال مومن امتحن
الله قلبه باالیامن و الیفهمه اال من القی السمع و هو شهید ،
فان کنت ذا فهم تشاهد ما قلنا
فام ثم اال ما ذکرناه فاعتمد

** * **
** * **

و ان ملیکن فهم فتاخذه عنا
علیه و کن فی الحال فیه کام کنا

و کتب ذلک محمدکریم بن ابرهیم رحمه الله حامدا مصلیا مستغفرا مبحروسه کرمان فی لیله الخمیس
تاسع شهر جامدیاالول من سنه  ١٢٤٦و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین .
*« الفائده الثانیه فی اثبات املنزله فی افعال العباد علی سبیل االشاره *» .
اعلم هداک الله ان املنزله فی االفعال ظهرت من ترکیب للمکون من جهتین جهه من ربه التی هی
جهه االئیه و االثریه و جهه من نفسه التی هی جهه االنیه و املاهیه و هاتان الجهتان ضدان من کل
جهه و یمیل کل واحده منهام الی ما یشاکله فاملکون موسع فی اختیار مقتضی کل واحده منهام و
قد تقدم شطر من بیان ذلک فی الفائده السابقه و سیاتی ما یدل علیه انشاء الله و ال شک ان کال
من هاتین الجهتین محتاجان مفتقران یلزمهام املدد ذاتیا کان او عرضیا فی کل حین من االحیان النه
الیقدر کل واحد منهام علی مقتضاه اال بوجود االخر و التقوم لهام فی انفسهام اال باملدد و سیجیء
بیانه انشاء الله فالوجود یستمد مددا ذاتیا من فعل الله الذاتی بفعل العبد لالعامل الصالحه اعنی
مدده صادره عن فعل الله سبحانه الذاتی االولی و ظاهره بفعل العبد فام بفعل العبد قبول و ما
بفعل الله سبحانه مقبول و هام مبنزله الروح و الجسد خلق الله الروح باقتضاء من الجسد فان االفعال
مقتضیات کل فعل یقتضی شیئا و یخلق الله سبحانه ذلک املقتضی بفعل العبد حین الفعل و اما
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املاهیه تستمد مددا ذاتیا من فعل العبد لالعامل الصالحه بامر الله سبحانه العرضی اعنی مدده صادره
عن العبد ظاهره بامر الله سبحانه فام یفعل العبد متکون و متقوم و ما یفعل الله سبحانه مظهر و
مقوم بکرس الهاء و الواو و هذان املددان من جنسهام ذاتیان یتقوی کل منهام بذلک املدد اذا دام و
یضعف االخری بحیث الیبقی منها اال ما یتمسک ( یستمسک خ ) به االخری لعدم متکنها من العمل
مبقتضاها وحدها لتستمد منه مددا ذاتیا تتقوی به فالیمکنهام العمل مبقتضاهام اال علی التعاقب
للزوم التفریق بعدم قوام کل واحد منهام بدون االخری فبذلک تضعف احدیهام و تتقوی به االخری
ثم اعلم ان لکل منهام الی املکلف باب یخرج منهام اشعتهام من الغنی و الفقر و هذان البابان ظهرا
من میل کل واحده الی االخری فباب الوجود العقل ظهر حین میله الی املاهیه تخرج منه اشعه النور
الثابته و الفقر الفخری و باب املاهیه النفس ظهر حین میلها الی الوجود اعنی قبولها له تخرج منها
آثار الظلمه الثابته و الغنی الفقری فالعقل عن یمین القلب و هو باب الوجود و النفس عن یساره و
هی باب املاهیه و هی ای القلب مرکب منهام ای من تینک الجهتین و هو قطب کره البدن تدور
علیه و تستمد منه فجمیع شهواته و آالته و ادواته و اعوانه و خدمه ایضا مرکبه منهام صالحه لکل
من مقتضی الطرفین النها کلها مستمده من القلب املرکب منهام القامئه بهام قیام رکن فعلی باب
القلب االیمن املفتوح الی العقل ملک موید و له جنود و اعوان و انصار من االمالک بعدد الخیرات و
املربات و علی باب القلب االیرس املفتوح علی وجه النفس شیطان مقیض و له اعوان و انصار من
الشیاطین بعدد الرشور و السیئات فالقلب دامئا بین محرض و صاد و مطرد و ناد من کل من البابین
فانه کلام ابعث شهوه الی شئ یعینه ما هو من جنسه و یصده ما هو من ضده فیقاتالن عند ذلک
امللک و الشیطان فان غلب امللک قتل الشیطان و اال ففر امللک الی اصله تحت حجاب القدره یعبد
الله و یملک الشیطان خزینه القلب ثم اذا دام االمر علی جهه دون االخری تبقی تلک الجهه املهجوره
بال ولی و ال نصیر و تغلب االخری علی ماملک البدن و خزائن ارضه فتحکم فیه ما تشاء و متضی ما
ارادت فاذا کان ذلک الغالب الوجود فهو من امر الله سبحانه صادر عنه قائم به صائر الیه الیسبقونه
بالقول و هم بامره یعملون فجمیع مقتضیاته ایضا من الفعل و هو اولی بها النها منه کام ان النور
الواقع علی الجدار و اشعته صادره عن فعل الشمس و هی اولی بها االتری انها اذا غربت یذهب النور
و املاهیه من امر الله العرضی قامئه به صائره الیه النها منه ام حسب الذین یعملون السیئات ان
یسبقونا ساء ما یحکمون فجمیع مقتضیاته ایضا منه و هو اولی بها النها منه االتری انه لو ملیکن
الجدار ملیکن ظل و نرید بالجدار نفس النورانیه التی خلقت بالنور الذی هو بالنسبه الی فعل الشمس
امر عرضی و هذا معنی قوله سبحانه فی الحدیث القدسی کام روی فی الکافی عن الرضا علیه السالم
انا اولی بحسناتک منک و انت اولی بسیئاتک منی و قوله سبحانه فی کتابه العزیز ما اصابک من
حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک فافهم و اما ما ارشنا الیه فی صدر الفائده من
معنی املدد فاعلم اوال ان الزمان و الدهر و الرسمد کلها مخلوقه من الله قامئه بامره صادره عن فعله
و هو یقول و ما امرنا اال واحده کلمح بالبرص و یقول و ما خلقکم و ال بعثکم اال کنفس واحده فال
تقدم و ال تاخر فی شئ من خلق هذه العوامل و قد یدل علی ذلک ایضا ما ورد فی باب حدوث
االسامء فی کتاب الکافی حیث یقول علیه السالم ان الله خلق اسام بالحروف غیر مصوت و باللفظ
غیر منطق و بالشخص غیر مجسد و بالتشبیه غیر موصوف و باللون غیر مصبوغ منفی عنه االقطار
مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس کل متوهم مسترت غیر مستور فجعله کلمه تامه علی اربعه
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اجزاء معا لیس منها واحد قبل االخر فاظهر منها ثلثه اسامء لفاقه الخلق الیها و حجب منها واحدا و
هو االسم املکنون املخزون الحدیث  ،الن مراده علیه السالم من هذا االسم مجموع عامل االمر و الخلق
و مراده من اظهر منها ثلثه عوامل الخلق الثلثه و من االسم املکنون عامل االمر  ،الحاصل موضع االستشهاد
قوله علیه السالم لیس منها واحد قبل االخر بلی فیها تقدم و تاخر لکن رتبه و کل من هذه العوامل
بعضها فوق بعض و کلام قرب من املبدء یکون ابسط و اعظم و اشد اجامال و کلام بعد کان اکثف و
اصغر و اشد تفصیال و الزمان ادون من تلک العوامل کلها و لذلک یکون اکثفها و من فوقه الدهر و
هو ابسط من الزمان و اعظم و اجمل بحیث ان ساعه بل آنا من آناته تساوی جمیع الزمان بحذافیرها
کام انک تخاطر ببالک اول الزمان و آخره فی آن واحد و کذلک الدهر بالنسبه الی الرسمد فال مضی
له کمضی الزمان و الدهر فهو دامئا غض طری لیس له اول فیتجاوزه و ال آخر فیبلغه بل اوله عین
آخره و آخره عین اوله فلام عرفت ذلک فاعلم ان الوجود هو اول صادر عن املشیه و اثر لها و کان
هو و ال زمان و ال دهر قائم تحتها مستفیض منها الیمضی ابدا من اوله ای اول ما صدر ماض حتی
یحتاج الی تجدید نظر و عهد و احداث مدد آخر غیر االول بل جمیع حاالته و ال حاالت سواء فهو
دامئا غض طری ثابت الیزول واقف تحت املشیه مبنزله النور تحت املنیر بحیث لو حیل بینها ای املشیه
و بین الوجود حائل النعدم من ساعته و هذا مرادنا باملدد الذی ارشنا الیه سابقا ثم اعلم انه لیس لهذا
املطلب عباره اال ان تقول هو مستمد من الفعل دامئا اذ الیحد ذاک العامل بعباره و الیصل الیه اشاره
اال ان تفهمه بنور الله املعار و نظر االمئه االبرار علیهم صلوات امللک الغفار و بقی شئ یناسب ذلک
املقام من استمداد سایر العوامل و هو انه کام ارشنا الیه فی الوجود انه واقف تحت املشیه مستفیض
منها کذلک سایر العوامل و ال تفاوت بینها و بینه اال انه اقرب و انها ابعد و اال فی التوقف بها مساویه
معه و ذلک مثل الرساج و نوره حرفا بحرف کیف اذا حیل بینه و بین اشعته بحائل ینعدم النور کله
قریبا کان او بعیدا کذلک العوامل بعینه فلو کان النور الیحتاج الی املنیر فی حین من االحیان لکان اذا
حیل بینه و بین الرساج لبقی النور علی حاله شیئا و هذا خلف فانظر این یذهب قول من زعم ان
االشیاء فی بقائها التحتاج الی خالقها و زعم انها مثل البناء حیث الیحتاج الی البناء بعد فی بقائها و
غفل عن قوام کل ما فی العامل بامر الله ال بالبناء اذ مثل بهذا و فی بطالن ذلک نقول ان قلتم انه
غنی عن الله تعالی بعد الخلق فی بقائه فقد اخطاتم و امحلتم اذ قلتم بکون شئ فی ملک الله قائم
بنفسه غیر محتاج الی الله فی بقائه فان ذلک نقص مللکه و ان قلتم ان الله سبحانه خلق اوال له بینه
یبقی بذلک البینه برهه من الوقت و هو قادر علیه ان یاخذه فی کل حین من االحیان اذا شاء مسلط
علیه فمرحبا بالوفاق اذ هو عین افتقاره و قیامه بامره و یرجع ذلک الی ما ارشنا اذ لیس الجزاء تلک
العوامل کل بالنسبه الی نفسه اول و آخر حتی یمضی شئ و هو قائم تحت فواره القدر مستفیض منها
دامئا و لکن الظاهر من اقوالهم املعنی االول  ،الحاصل اعرف قدر امثالهم ثم اعلم ان هذه املسئله و
امثالها مام الیسعه البیان و الیزداده التفصیل اال رسا و عامء اذ الرس الیفیده اال الرس فان کنت تفهم
من غیر تردید العباره و تکریر االشاره فافهم و اال فلنتهتدی الیه اذا ابدا و کتبه العبد االثیم محمدکریم
بن ابراهیم غفر الله له حامدا مصلیا مستغفرا فی لیله االحد تاسععرش شهر جامدیاالولی من سنه
 ١٢٤٦من الهجره النبویه املصطفویه .
*« الفائده الثالثه فی االشاره الی اقسام العلم و بیان ان العلم عین املعلوم فی کل رتبه *» .
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اعلم ان العلم هو حضور املعلوم عند العامل فی ایه رتبه فهو عین املعلوم فی کل رتبه و املعلوم هو
الظاهر لک مبحرض منک فهو عین العلم فی کل مقام و حضور الشئ یتفاوت بحسب مراتب العامل
فاذا کان فوق الشئ فهو حارض لدیه بذاته و صفاته و جمیع شئونه و اطواره و ان کان مساو له
فبحسب نظره و ان کان دونه فبام ظهر له به و وصف به نفسه له فاذا نظرت انت الی زید بدون
نظر الفواد تری مظاهره و هی الظاهره لک اذا ال ذاته و هی حضور زید لک فالذات مفقوده و
الحضور مشهود و هذا الحضور هو علمک و معلومک فانک ملتعلم غیره و هو حارض بالنسبه الی
دونه و حضوره بالنسبه الی فوقه و اذا رایته بنظر الفواد تراه بحقیقته فاذا حضوره نفسه کالحارض و
تعلمه به و اما اذا نظرت الی من فوقک فلمتحط به علام اال علی ما ظهر لک و ملیظهر لک اال بک
فتعرفه بصفته ال ذاته و هی علمک حینئذ و معلومک ال غیر فافهم و ما قیل من معنی العلم انه هو
الصوره الحاصله عن الشئ عند العقل فهو مدخول من جهات شتی النه رمبا یکون املعلوم غیر املعنی
و الصوره کالحقائق و الذوات او یکون معنی کاملدرکات بالعقل فلو کان العلم صوره لزم عدم التطابق
فی هذه االمکنه و هو یستلزم الجهل و هذا خلف و ایضا العقل هو محل املعانی املجرده عن الصور
فکیف یمکن حصول الصوره عند العقل و هذا مقرر فی الحکمه و لسنا بصدد بیانه الحاصل انک اذا
نظرت بعین البصیره تری ان العلم هو حضور املعلوم عند العامل و سیجیء بعد ذلک ایضا اشارات
یظهر املراد انشاء الله تعالی فان کان املعلوم من الصور الشخصیه کاملدرکات بالنفس فهو عینه حضوره
فی ایه رتبه کان فی الخارج او فی الذهن فانک ما دمت تلتفت الی الخارج الینطبع فی ذهنک شئ
منه لعدم استعاملک ایاه فذلک الخارج الحارض علمک و معلومک فاذا رصفت الی ذهنک تذهل عام
فی الخارج الن الله تعالی ما جعل لرجل من قلبین فی جوفه فینطبع فیه ای فی ذهنک ما قابلته به
من صوره املطلوب فی زمانه و مکانه من اللوح املحفوظ فی عامل الدهر فذلک الصوره معلومک و
علمک ال صوره التی ( هی خ ) متصله بالجسم الخارجی فانها التدرک اال بالبرص و التدخل فی الذهن
کام انک تری فی املرآه ما خلفک شاهدا ما فی املرآه ذاهال عام خلفک فمدرکک حینئذ الصوره فی
املرآه التی هی الشبح املنفصل من الشبح املتصل ال غیر و یدل علی ذلک حدیث علی علیه السالم
املشهور فی معرفه الخنثی و ان کان من املعانی الکلیه کاملدرکات بالعقل فهو عینه حضوره و لیس
عندک شئ غیرها تعلمها بها فی تلک الرتبه و ان قلت بلی اعلمها بغیرها اقول ایکون ذلک الغیر
معلوما بنفسه ام بغیره ان قلت بنفسه فام الفارق و ان قلت بغیره لزم التسلسل و ان قلت لیس
مبعلوم اقول فمن این علمت انک تعلم املعنی اذ کنت جاهال بعلمک و ان کان من الحقایق الذاتیه
کاملدرکات بنور الله فهی عینها حضورها و لیس فی رتبتها شئ غیرها یعلم به و ملیکن فوقها شئ غیره
منه النها اول اذکاره فهو العلم و هو املعلوم و هو العامل فاملعلوم دامئا هو الظاهر للعامل فی ایه رتبه
کان و العلم حضوره مبحرض من العامل فی ایه رتبه فاذا فهمت هذا مام هیهنا الدال علی ما هناک و
من االیات الباهرات االفاقیه و االنفسیه املنبئه بالحق و طریق السداد فاعلم ان علم الله علی قسمین
قدیم و حادث اما القدیم فهو ذاته سبحانه ازلی الیتغیر و الیتبدل و الیفقد و الیخلفه ضده و هو
العلم و هو املعلوم و الیرتبط بشئ و الیتعلق بشئ و الیطابق بشئ و الیقع علی شئ الن کل ذلک
من صفات الحوادث املمتنعه من االزل و ملیعلم فی رتبه ذاته شیئا غیره ال بانه جاهل فاقد لعلمه بل
بانه عامل لیس علمه بکذب النه ال شئ هناک غیره یعلمه فلو علم شیئا یلزم الجهل لعدم التطابق
اماتری انک عامل بصیر لو ملتعلم فی یدی شیئا و ملیکن ملا یقال لک جاهل بل ان علمت شیئا انت
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جاهل فهو سبحانه فی رتبه ذاته عامل الیجهل و ذاکر الینسی و الیعزب عن علمه سبحانه مثقال ذره
فی االرض و ال فی السامء و ال اصغر من ذلک و ال اکرب لیکن کل فی مکان وجوده و مقام شهوده و
هی ای تلک االمکنه هی الکتاب املبین الذی الیضل و الینسی کام اشار الیه تعالی شانه قال فام بال
القرون االولی قال علمها عند ربی فی کتاب و ملیقل فی ذاته فمعنی قولنا ملیعلم فی رتبه ذاته شیئا
لیس کام یتوهم فی بادی النظر بل کام انک تری شبحا من بعید و انت بصیر عامل تعلم ذاک الشبح
حیثام رایته من بعید و التعلمه عندک قریبا منک فقولنا انک التعلم الشبح عندک لیس بانک جاهل
بل بانک عامل حق العامل فانک لو علمته عندک کنت جاهال کام لو ملتعلمه حیثام وجدته و کام ان
الشمس فی نفسها مرشقه و ان ملیوجد کثیف و ملیظهر منها فاذا وجد الکثیف یظهر النور من ارشاق
الشمس به فالیقال قبل وجود الکثیف ان الشمس لیست مبرشقه بل هی مرشقه و ال کثیف یظهر
النور و هذا معنی قول الصادق علیه السالم کان الله ربنا و العلم ذاته اذ ال معلوم و السمع ذاته اذ
ال مسموع و البرص ذاته اذ ال مبرص و القدره ذاته اذ ال مقدور فلام احدث االشیاء و کان املعلوم وقع
العلم منه علی املعلوم و السمع منه علی املسموع و البرص علی املبرص و القدره علی املقدور و هذا
العلم الواقع هو العلم الذی سامه االستاد العالمه الشیخ احمد بن زینالدین اعلی الله درجته باالرشاقی
ماخوذا عن مثال الشمس و ال شک ان االرشاق فعل الشمس ال ذاتها کام انک تقول کانت الشمس و
الضوء ذاته اذ ال مستضیء و النور ذاته اذ ال مستنیر فلام حدث الکثیف و کان املستضیء وقع النور
منها علی املستنیر و ال شک انه الیمکن وقوع النور اال بارشاق الشمس و هو فعلها ثم اعلم انی رددت
العباره و کررت االشاره خوفا علی االفهام القارصه و االوهام الدانیه فانه طریق دقیق مظلم و بحر
عمیق ملتطم قد ذل علیه االقدام و غرق فیه االعالم و مع ذلک ان فهمته فانت انت فانه الیدرک اال
بنور الله املعار و تعلیم االمئه االبرار و اما الثانی الذی هو عین الحوادث فهو یتعدد بتعدد مراتبها کل
فی مکان حدوده علم لله سبحانه فی تلک الرتبه محفوظ فی کتابه الذی الیعرتیه الباطل و الیشوبه
جهل و هو کتاب الله التکوینی الن الشئ ان ملیکن معلوما لله سبحانه یلزم جهله و سبحانه عن ذاک
و ان کان معلوما و العلم عینه فهو املطلوب و ان کان غیره لزم ان یکون عین الذات النه ما ملیکن
حادثا یکون ازلیا و ما ملیکن ازلیا یکون حادثا کام هو عن الرضا علیه السالم فیلزم ما ذکرنا آنفا و ان
قلت علم االشیاء بعلم حادث غیرها اقول هل هو عین املشیه او غیرها مخلوق بها ان قلت عین
املشیه فهو العلم الفعلی الذی نشیر الیه بعد ان شاء الله تعالی و ان قلت غیرها فلزمک ان تقول
بجهل الله سبحانه باملشیه قبل خلق ذاک العلم اذ الیمکن ان یتعلق بها العلم الذاتی ملا تقرر قبل و
العلم الحادث ایضا علی ما قلت مخلوق باملشیه محاط لها و ملیحط بها و کل هذا خلف و علی ای
حال هل هو معلوم بنفسه ام بغیره ام لیس مبعلوم ان قلت معلوم بنفسه فام تقول فیه نقول فی
املکونات کلها اذ ال تفاوت بینهام و ان قلت بغیره لزمک القول بالتسلسل ملا نقول فی ذاک الغیر ما
قلنا فی معلومه و ان قلت لیس مبعلوم فقد اثبت له سبحانه الجهل بشئ فی ملکه مخلوق بفعله و
کل هذا خلف فتبین و ظهر ملن نظر و ابرص ان العلم عین املعلوم فی کل رتبه فیتعدد العلم بتعدد
مراتب الحوادث فمنها فعلی و منها امکانی و منها اکوانی و هذه اصولها و اال ففروعها یتکرث ما شاء
الله اما الفعلی منه فهو عین املشیه یعلم الله سبحانه به املشیه و هی خلقت به کام هو مروی عنهم
علیهم السالم بعلمه کانت املشیه و فی حدیث آخر خلق املشیه بنفسها فهو عین املشیه و الیجوز
نسبته الی الذات اال علی سبیل املجاز فانه اثره و آیته و الیمکن ان یکون االثر عین املوثر و کذلک
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الیجوز قبل خلقها نسبه الجهل بها الیه سبحانه اذ الجهل باملعلوم فرع ثبوته و وجود ذات مع فقدان
العامل له فی حال ما بل لو علم الله شیئا قبل وجوده هو کذب و جهل فهو سبحانه عامل بها فی رتبتها
ال قبلها و ال بعدها و یعلمها بها ال بغیرها فان غیرها اما خالقها و اما ما هو مخلوق بها فلو علمها
الله سبحانه بذاته یلزم ان ینتفی الذات بانتفائها للزوم انتفاء العلم بانتفاء املعلوم و ان تکون املشیه
عین الذات ملا قررنا لک من اتحاد العلم و املعلوم و لو علمها مبا هو مخلوق بها لزم ان التکون املشیه
معلومه قبل خلق ذلک العلم و هذا خلف فتبین ان املشیه هی العلم بها و هی املعلومه النها هی
حارضه فی ملک الله و الحضور نفسها فافهم و یتعدد هذا العلم بتعدد مراتب الفعل من املشیه و
االراده و القدر و القضاء و االمضاء و االذن فمنه ای من ذاک العلم مشیتی و منه ارادتی و منه قدری
و کذلک بحسب مراتبه و اما االمکانی فهو عین امکانات االشیاء و هو املشار الیه بقوله علیه السالم
علمه بها قبل کونها ای فی امکانها کعلمه بها بعد کونها ای بعد ان تکونت و ذلک الن االشیاء قبل
الکون و بعد الکون ملیخرج عن االمکان فان االکوان اصول امکانیه قد تشخصت و متیزت فالعلم
االمکانی دائم فی ملک الله الیزول ال قبل الکون و ال بعده حارض لدیه ثابت فی ملکه یعلمه الله عز
و جل به و بفعله فی مکانه و مقامه و رتبته کام تقدم فی الفعلی و اما االکوانی فهو عین االکوان
کام بینا یعلمها الله عز و جل فی امکنه حدودها و مقامات وجودها و شهودها و لها مراتب کثیره
الیعلمها غیر الله سبحانه و من علمه الله کاالفئده و العقول و الرقائق و النفوس و الطبایع و املواد
و الهباء و االجسام و االجساد و االعراض و الحدود و النسب و االوضاع و غیر ذلک من مراتب الخلق
من الشئون و االطوار و االفعال و االوصاف کل ذلک عینها لله سبحانه معلوم فی امکنتها و مقاماتها
یعلمها الله سبحانه بها ال بغیرها ملا تقرر من قبل من واضحات الدالیل و بینات الشواهد بحیث
الینکرها من کان له قلب او القی السمع و هو شهید فان ابیت اال زیاده البیان حتی یکون لک
کاملشاهده و العیان فاصغ ملا اقول و تخل بالک للمسئول .
اعلم ان الله سبحانه یقول فی کتابه العزیز و فی انفسکم افالتبرصون یعنی من الدالالت الواضحات
و البینات الباهرات الداالت الی ما تدعون الیه من امور الدین و یقول ایضا سرنیهم آیاتنا فی االفاق
و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق  ،و قال الرضا علیه السالم لعمران الصابی قد علم اولوا االلباب
ان االستدالل علی ما هنالک الیعلم اال مبا هیهنا و قد نسب الی علی علیه السالم :
اتزعم انک جرم صغیر

** * **

و فیک انطوی العامل االکرب

و یشهد علی ذلک ایضا صحیح االعتبار بحیث الیکون علیه غبار ان االثر من حیث االثریه یحاکی
صفه موثره مثل الکتابه حین یستدل به علی استقامه حرکه ید الکتاب و اعوجاجها و الوجع یدل علی
شده قوه ید الضارب و ضعفها و هکذا امثالها من االیات و ال شک ان وجود کل هذا العامل اثر فعله
سبحانه و وصفه نفسه لعباده لیعرفوه به النهم ملیصلوا الی االزل فیعرفوه و ملینزل الیهم فیشاهدوه
و امنا یعرفونه به او مبا وصف نفسه علی السنه رسله او مبحکامت آیاته االفاقیه و االنفسیه التکوینیه
و آیاته التدوینیه الجاریه علی السنه الرسل فلیس لنا سبیل لالستدالل علی ما هناک اال مبا ظهر لنا فی
ما هیهنا کام ذکرنا فعلی هذا اذا نظرنا فی انفسنا التی وصف الله نفسه لها بها کام قال علیه السالم
من عرف نفسه عرف ربه و ایضا اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه نری ان لنا مراتب بحسب مراتب العامل
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مناسب لها و لنا ادراکات فی کل رتبه یناسب مدرکات تلک الرتبه فان کانت متعدده متکرثه کانت لنا
ادراکات متکرثه بحسبها و ان کانت بسیطه فبحسبها مثل الفواد املدرک للحقایق فی عامل الجربوت و
العقل املدرک للمعانی فی اعلی عامل امللکوت و النفس املدرکه للصور فی اسفل عامل امللکوت و متام
عامل امللک و نری ان الرجل لیس له اال توجه واحد الی جهه واحده الیمکنه التوجهان اال علی التعاقب
فان الله سبحانه ماجعل لرجل من قلبین فی جوفه حتی ان الرجل اذا امعن النظر الیسمع و اذا اصغی
للسمع الیری و ما یری فی بادی النظر من خالف ذلک فهو اما لرسعه التعاقب و اما من عدم االلتفات
التام الی جهه واحده و اال اذا اجتمع باله فی جانب الیدرک غیره و هذا رضوری عند اهل النظر فاذا
اذا استعملت احدا من حواسک تذهل عن کل ما سواه من االدراکات فلمیبق عندک حینئذ اال املدرک
و نفسک و تلک الحاسه و ال شک ان نفسک و برصک لیسا علام لک بذلک املدرک و لیس عندک
ایضا غیر املدرک مثال اذا امعنت النظر الی شئ تذهل عن کل ادراکاتک الغیبیه و الشهادیه ما سوی
برصک و ال شک ان مقله العین و نفسک لیس احدهام علام لک باملنظور الیه و لیس عندک ایضا غیره
و ان قیل صوره املدرک ینطبع فی الذهن ال محاله سواء التفت ام ملتلتفت و هو العلم ال املعلوم اقول
اما حال االلتفات فنعم و هو العلم و املعلوم و لیس املعلوم الخارج فانه الیری اال بالعین و انت حین
التفاتک الی ذهنک غافل عن عینک فالیدرک الذهن اال املنتقشه فیها و هی معلومه و هی علمه ملا
تقرر من عدم کون املدرک و املدرک علام و انحصار االمر الی املدرک و اما اذا ملتلتفت فال فانها کاملرآه
الینطبع فیها شئ اال باملواجهه و مواجهته االلتفات فانه حقیقه لیس هو مرآه منصوبه ینطبع فیها
االشیاء ال محاله و اال لکنت تفهم کل شئ تراه ام ملتره تسمعه ام ملتسمعه و لیس کذلک فتبین
للمنصف املاشی بنور عقله املستضاء من مشکوه انوارهم علیهم السالم انه لیس من املدرک شئ عند
املدرک سوی نفس املدرک و هو العلم و هو املعلوم و نری ان من دون ذلک االدراکات انت العامل و
املدرک و لیس شئ من مدرکاتک فی رتبه ذاتک اال ذاتک و ال تعلم شیئا من تلک املدرکات بعین
ذاتک بل بانفسها و ذاتک لیست بواقعه علی شئ منها و ال مطابقه و ال مخالفه و ال موافقه بل تعلم
کال منها فی امکنتها و الیقال لک جاهل بها اذ ملتعلمها فی رتبه ذاتک بل یقال لک عامل حق العامل اذ
رایت الشئ فی مقامه کذلک الله ربنا عامل فی رتبه ذاته بنفسه و عامل باالشیاء فی امکنتها النه عامل
الیجهل و عینه علم سبحانه فی تلک الرتبه و معنی قولنا انه سبحانه عامل بنفسه یعنی لیس بجاهل
اذ اثبات العلم و املعلمه للشئ لتمیزه عام سواه و هو سبحانه لیس فی رتبه ذاته غیره لیعلم نفسه
من غیرها و یمیزها عام سوا و معنی قولنا عامل باالشیاء یعنی انها حارضه فی ملکه ثابته لدیه الیعزب
عنه شئ و ال یتحرک شئ منها اال مبشیته و ارادته و لیس علمه بها مستفادا منها فانها ما کانت اثرا
لفعله و فعله موثرا لها فکانت حارضه فی ملکه معلومه له بنفسها و ما ملیکن اثرا فلمیکن لیعلمه
الله فانها لیس لها ذکر اال من حیث االثریه و اال لکان موجودا قبل الخلق و لیس کذلک فانها ما کانت
موجوده کانت اثرا و وجوده مستفاد من موثره فکیف یکون علمه سبحانه به مستفادا منه فهو
سبحانه به کان عاملا به ما کان موجودا و ما ملیکن فلمیکن غیر االزل لیعلمه و هو یعلم االزل بنفسه
ثم اعلم انی کثیرا ما کررت العباره و رددت االشاره النها مسئله معضله الیصل الیها احد اال بتوفیقهم
و تعلیمهم صلوات الله و سالمه علیهم  ،و کتب ذلک العبد االثیم محمدکریم بن ابراهیم حامدا مصلیا
مستغفرا فی ظهر یوم االحد سادسعرش من شهر ذیالحجه الحرام فی سنه  ١٢٤٦فی داراالمان کرمان
صانها الله عن طوارق الحدثان .
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*« الفائده الرابعه فی صفه تکون الرساج و فیها تکشف غوامض املعارف و معضالت املسائل و نبدء
فیها بذکر ما یجب تقدیمه ثم نتبعه بصفتها *» .
اعلم ان النار هی الغیب الذی الیشاهد و الباطن الذی الیظهر للطافتها و تجردها و بساطتها و هی
مرکبه من ماده و صوره اما مادتها فهی من حیث نفسها ال حراره فیها و ال یبوسه و ال کیفیه اخری
من الکیفیات و ال حد من الحدود و ال هندسه من الهندسات و امنا هذه االشیاء لصورتها التی هی
جهتها من نفسها و هی قبولها المر ربها و مظاهرها و افعالها و آثارها بل هی من حیث نفسها ال اسم
لها و ال رسم و ال شئ من صفات آثارها تنسب الیها بل کل ما یطلق امنا یقع علی مظاهرها النها ال
تعین لها من حیث نفسها فالنار اسم للمحرق املجفف و هو فعلها ال غیر فانها بفعلها تسخن و تجفف
کل ما القاه فعلها و قبل منها النها لو القی املاء مثال یبطل اثره و الیوثر فیه و هذا الفعل دامئا قائم
بها قیام صدور باق بابقائها ال ببقائها فلو ملتشا ملتحرق و لیست کام قالوا انها موجبه فانها اثر فعل
الله و هو مختار و االثر یشابه صفه موثره و لقد ارشنا بذلک فی الفائده االولی مبا الیفوقها بیان اال
انها ای النار الترید غیر االحراق فالیصدر عنها غیر االحراق و امنا هذا لقبولها االولی و لنعم ما قیل و
اظنه من ارسطوطالیس اذا اختار املختار االخیر اشتبه فی فعله باملضطر و لیس به حقیقه و لیس
للفعل فعل آخر خلق به هو صادر عنها بنفسه کام انک تفعل کل شئ بالنیه و التنوی بنیه اخری و
امنا هو ظل کینونه النار ظهرت له به فیه فوقع ظلها الذی هو عین الظاهر له به فیه و هو الفعل
فلو انها تجرد عن قبولها الذی هو من ماهیتها لکانت صالحه ان تربد و ترطب کام کانت صالحه
للتسخین و التجفیف کام قال الله سبحانه ما هذا مفاده انا رب اقول للشئ کن فیکون اطعنی فی ما
امرتک اجعلک مثلی تقول للشئ کن فیکون و ذلک الن الشئ کلام استعری و تجرد عن اشیاء و فاق
ذواتها و صفاتها تحصل له هیمنه و قدره علی تلک االشیاء االتری ان النار لیس فی ذاتها تعین الحراق
خشبه معینه فتحرق بذلک جمیع االخشاب و فیها تعین الحراق الخشب مثال فالتحرق االحجار امنا
هذا لتعینها و ظهورها فی هذا الذی هو من هیئتها و لیس من ذاتها فلو تجردت عن تعیناتها قدرت
علی خالفها ایضا فانه حینئذ اثر لفعل الله سبحانه و الفعل ال تعین له و امنا هو من القوابل و هی
مکشوفه حینئذ فیقدر علی التربید و الرتطیب فافهم فقد اسمعتک والله من غوامض املعارف و
معضالت املسائل بعباره وجیزه و اشاره ملیحه فاذا فهمته عه و کن به شحیحا عن غیر اهله و ان
ملتفهمه فالتزدرنه عینک فانک ملتبلغ کل مبلغ و ملترق کل مرقی فتشاهد امثال هذا و صفه تسخینها
و تجفیفها اللذین بهام یحصل التکلیس ان النار اذا القت شیئا بفعلها یحدث بفعلها فی ذلک الشئ
حراره و یبوسه عرضیتین و هام بالنسبه الی فعل النار عرضیتان لعدم استقاللهام اال به و بالنسبه الی
تحتها جوهریتان و السبب فی عدم استقاللهام بانفسهام انهام شبح منفصل من الفعل فال قوام لهام
اال به فتمتزجان ای ذلک الشبح و ذلک الشئ فینفعل ذلک الشئ آنا فآنا و تقل رطوبته و برودته و
یتقرب من النار العرضیه حتی یتکلس بضعف سایر االسطقسات و غلبه النار فیرتفع عند ذلک دخانا
و هو مکلس ذلک الشئ و یصیر بذلک مستعدا لظهور الضوء الذی هو تنزل تلک الحراره العرضیه
بسبعین مره فیستضیء عند ذلک الدخان و یتکون شعله و قولنا ان الضوء تنزل تلک الحراره العرضیه
فانها اثر فعل النار و االثر تابع لصفه موثره فکام ان النار و فعلها امران غیبیان الیظهران اال بآثارهام
کذلک هو الیظهر اال بتنزالته و ظهوراته و آثاره و لو کان هذا الذی یری تلک الحراره لکان ینبغی ان
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تری النار و فعلها ایضا و هذا خلف فالشعله مرکبه من جهتین جهه ناریه و هی الضوء و جهه نفسیه
و هی الدخان فاول ما یظهر من اثر النار فی عامل الشهود و الربوز هو الشعله ال غیر فهی اول االثار
التی یمکن االستدالل بها علی النار و هی اول مصدر یصدر عنه آثارها الی ما ال نهایه له هذا و ان
کانت الحراره العرضیه اول صادر عن الفعل اال انها لکونها من عامل الغیب و کونها شبحا للفعل تعد
من عامل الفعل و الیعد من االثار التی هی برشط شئ و الن اول املوجودات عن فعل النار الظاهر فی
العامل الشعله فلذلک تعد تلک الحراره من عامل الفعل و رمبا تعد من الربازخ بین الفعل و االثر برشط
شئ فاعالها منه و اسفلها من االثر لتعلقها به و رمبا تعد من االثار ایضا فانها ایضا مرشوطه بالفعل و
لیکن االول احری فانها محل الفعل و تتوقف ظهوره به فهی من متمامته من جهه تعلقه بها و
بها ظهوره من حیث التعلق بها و ان کان من حیث نفسه بنفسه فضمها الیه الیق و ظهر بهذا کون
الشعله اول موجود مرشوط یمکن االستدالل بها علی وجود النار نعم یمکن للشعله استدالل علی
النار اذا کشفت جمیع السبحات و االشارات من متعلقات الدخان و الضوء فانها حینئذ تصل الی مرتبه
الحراره العرضیه التی بها وصفت النار بفعلها نفسها لها و هو انها تدل علی وصف الفعل من حیث
تعلقه بها و الفعل یدل علی النار مبا ظهرت له به دالله استدالل علیها ال دالله تکشف عنها فبذلک
تتمکن من االستدالل علی النار و مع ذلک کله التعرف اال نفسها فانه ملتحط مبا فوقها اذ ال ذکر لها
فوق مبدئها فتنتهی الی مثلها و یلجأها الطلب الی شکلها و السبیل مسدود و الطلب مردود ثم متکنها
من االستدالل بها علی النار لها و هی من مرتبه الفعل علی ما ارشنا الیه آنفا من انها حقیقه مرتبه من
مراتب االثار املرشوطه اال انها لکونها محال للفعل و رشطا لظهوره تلحق به و اال هی مبدء مذاکر
الشعله حقیقه و اما صفه تکون الشعله الرساجیه و ان کان قد ظهر مام سبق وصفها اال اننا نذکر
هیهنا زیاده للتبیان و مزیدا للبیان اعلم ان النار الغیبیه تقع من ظل کینونتها حراره عرضیه فی ارض
الدهن فیحرتق الدهن بذهاب ما به من ضد تلک الحراره و فنائه و تکلیس لطیف ارضیته فرتتفع تلک
االرضیه املکلسه و هی تسمی دخانا و سبب دفعها غلبه الحراره فتصعد بتلک االرضیه نحو العلو الذی
هو حیزها و سبب سوادها غلبه الیبوسه التی هی سبب النجامد االجزاء و تراکم بعضها فی بعض و
مفارقه االجزاء الرطبه املائیه و الهوائیه املورثه للبیاض و الصفره و اما االجزاء الناریه فام دامت فیها
فتصبغها علی لونها و هی الحمره و اما اذا فارقت تظل االجزاء االرضیه وحدها و هی سوداء و ما تری
من خالفها فی االرض فهی لرتکبها فانها علی ما تری لیست بسیطه فاذا صارت دخانا یحرتق لغلبه
الحراره و بکثافته یکون مستضیئا مشاهدا و هذا یظهر لک اذا ذریت علی النار شیئا من الدخان فانک
تراه مستضیئا اال انه اقل استضائه لشده کثافته و الذی فی الشعله هو من لطیف الدخان فتحصل
للشعله بعد ذلک جهتان جهه من النار و هی الضوء و جهه من نفسها و هی الدخان و تلک الحراره
العرضیه فی غیب الشعله و هی التظهر للناظر و تظهر باثرها فی الید اذا دنت منها ای من الشعله
فالضوء الذی یری فی الشعله هو تنزل تلک الحراره و ال فرق بین الشعله و الجمره و الحدیده املحامه
و غیرها اال بشده الکثافه و لطافتها فانه کلام کان اشد کثافه تکون النار اقل ظهورا و کلام کان اقل
کثافه تکون النار اشد ظهورا و الیمکن فی آثار النار شئ اضوء من الشعله فانه اذا کان حامل الضوء
الطف من الدخان ملاظهرت و لو کان اکثف لکان اقل ضوءا و لیس هذا لضعف النار بل لنقص الحامل
و املحل و بذلک صار الدهن یمد بالرساج فانه لو کان شئ اشد رطوبه منها فتفنی الرطوبه بالنار و
الیبقی ارضیه قابله لحمل الضوء و لو کان اکرث ارضیه منها تصیر الشعله قلیله الضوء فبذلک اختیر
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الدهن ثم بعد ما متت الشعله تصیر مضیئه و منیره بنفسها لضوئها الذاتی و هو نورانی فانه ان
ملیکن نورانیا ملیکن ضوءا فیکون لها نور ال محاله و النور شعاع الضوء و هذا ایضا باختیارها و لیست
مبوجبته فی ذلک و امنا تضیء علی نحو ارادتها فلمیرد غیر التنویر فکذلک تخلق بفعلها النور علی
طبق ما سبق فانها اثرها و تشابه صفتها حرفا بحرف و کذلک االنوار بعد الشعتها حرفا بحرف الی ان
تنتهی ملصدر الظلمه فهنالک تنتهی االنوار و االشعه و لیس ذلک لضعف النار و فعلها بل لنقص
القوابل مثال اذا قابلت بالرساج مرآه و باملرآه مرآه و هکذا تجر الی ما ال نهایه له بخالف الجدار فانها
تنتهی رسیعا و التجر کثیرا فظهر ان انتهاء االثار اذا انتهت یکون لضعف القوابل ال املقبوالت ثم اعلم
ان النار محیطه بذاتها بذاتها و االحاطه عین ذاتها و محیطه بفعلها بنفس الفعل فانه حارض فی ملکها
ثابت لدیها قائم بها ال شئ له اال ما هو منها فالیغیب عنها منه شئ و تعلمه به فانه لیس العلم اال
حضور املعلوم عند العامل و هو ای الفعل نفسه حضوره عند النار و هو العند و ان کان ظهوره ملا دونه
بفعله کام ان ظهور النار للفعل به ال بذاتها و محیطه بالحراره العرضیه بنفس تلک الحراره لعدم ذکر
لها اال باالثریه و القوام بفعل النار و عدم شئ لها اال ما هو منها بفعلها و یعلم الشعله بنفس الشعله
لقوامها بفعل النار بواسطه اثرها و کون کل ما لها من النار بفعلها و کذلک االنوار و اشعتها حرفا
بحرف فان کل ذلک اثر فعل النار احدثتها من غیر شئ سابق و ال ذکر لها اال علی نحو االثریه و عدم
االستقالل بنفسها اال یعلم من خلق و هو اللطیف فی صنعه الخبیر بخلقه و آثاره فیعلم کل ذلک
بها لحضورها فی ملکها و مبا فوقها من حیث التعلق بها فانها شبحها و العلم بذی الشبح یغنی من
العلم بالشبح لکونه اصله و معدنه و مبدئه اال ان العلم بذی الشبح من حیث التعلق یغنی من العلم
بالشبح من حیث االثریه و لیکن العلم به من حیث نفسه هو نفس حضوره ال غیر و اما صفه علم
آثاره و احاطتها بانفسها فاما الذی دونه و اثره فکذلک نفسه علم له ای حضوره فی ملکه و اما الذی
فوقه فلمیحط به علام اال مبا ظهر له به و هو اعلی مذاکره الذی هو وجهه من موثره و هو الوصف
الذی وصف الذی فوقه بفعله نفسه به له و الیتمکن من الوصول الی ذاک اال بکشف السبحات علی
نحو ما تقدم شطر منه فاذا یکون آیه له علی ما فوقه فمن دونه الیصیر آیه له علی ما فوقه فانه ال
ظهور له فی ملکه اال باالثریه و االفتقار بل هو عنده محدود مرکب فالیکون له آیه علی ما فوقه و
لیکن نفسه تکون آیه له اذا کشف حتی حیث االثریه و ان ملیرها من هو فوقها آیه ملا ذکرنا و لکنه
الیعرف غیر ذلک و فوق ذلک فانه اعلی مذاکره فاالنوار تعرف الشعله مثال بوجهها منها و تعرف
اشعتها بعینها و اشعتها تعرفها مبا ظهر لها بها من وجهها و الشعله تعرف االنوار بها و هکذا فان کل
عال یری دونه علی ما هی علیه فاذا هو محدود مرکب فان کل ممکن زوج ترکیبی و کل سافل
الیتمکن من معرفه العالی اال مبعرفه وجهه و هو الیمکن له اال بکشف السبحات بال اشاره فاذا هو
ابسط البسائط فهو الدلیل له علی ما فوقه ال ما دونه فانه مع تلک البساطه و تجرده اثر ما فوقه و
ما فوقه ابسط منه بسبعین مره فکیف یکون ما دونه الذی هو عنده محدود ممیز مرکب دلیال علی
مثل هذا البسیط الذی وجهه منه واحد من السبعین و کیف الیکون هذا آیته و هو اثره و تاکیده و
هیئته یشابه هیئته و انا النرید من معرفه السافل العالی اال معرفه استدالل و هی تحصل من هذا
فافهم ما بینا لک من العباره بالتلویح و االشاره و افهم املراد و التخض فیه بالحاد فانه طریق مظلم
و بحر ملتطم و کتب ذلک کریم بن ابرهیم حامدا مصلیا مستغفرا فی لیله االحد لعرشین مضون من
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شهر صفر املظفر سنه  ١٢٤٦مبحروسه کرمان فی بعض رساتیقه املسمی بگینکون و السالم علی ارشف
االولین و االخرین و آله الطیبین و التابعین لهم باحسان .
*« الفائده الخامسه فی بیان معنی زید قام قیاما و فیها ذکر نتف من املعارف و نکت من املعامل *» .
اعلم ان زیدا اسم ملرجع جمیع الصفات و مجمع متام االشارات و هو فعل الذات الذی به ظهر فی
املظاهر و تقلب فی املقامات فانه ال ظهور لذاته بای وجه اال بفعله و آیاته و آثاره و ظهوراته و
تنزالته فالظاهر الذی یجمع جمیع ما ینسب الی زید هو زید و هو الفعل فانه هو الذی یصدق فی
حقه ایجاد مصانع زید و ابراز آثاره و هو الظاهر فیها ال غیر مثال الخیاط و النجار و البزاز و الحجار
کل ذلک صفات متباینه ساریه فی جمیعها الحرکه االیجادیه املطلقه رسیان ایجاد و اصدار ال رکن و
ظهور و تلک هو الفعل املشار الیه بانه مظهر جمیع الصفات و الظاهر فیها هو الزید ال الذات فانه
ال اسم له و ال رسم و ان تعجب متعجب و استوحش مستوحش عن ذلک فاومن روعته و اخرج عجبه
بانه هل سمیتم بزید من عرفتموه ام من ملتعرفوه بل سمیتم من عرفتموه ثم هل عرفتم الظاهر لکم
ام الغائب عنکم بل الظاهر لکم ثم هل الظاهر غیر من ظهر ام هو بل هو ثم هل ظهر بفعله ام
بغیره بل بفعله ثم هل ظهر غیر حرکه ایجادیه تلبست بالظهور فکان الظهور ام هی بل هی فاذا
الظاهر فی الظهور هو الحرکه االیجادیه املسامه بالفعل و مانرید بالظاهر اال الظاهر فی الظهور و
مانسمی زیدا اال ایاه و ان هو اال هی ثم ظهور زید یتفاوت بحسب املراتب فظهوره لنفسه و ذاته
بذاته و لفعله بنفسه و الثاره بانفسها و لسایر االشخاص فبحسب مراتبهم بذاتهم و آثارهم و
مظاهرهم کل بحسبه و قام فعل لزید و مرادنا بزید هیهنا الذات و ان کان الیقع علیه و امنا یقع علی
عنوانه و مظهره و هو ای الفعل قائم بزید قیام صدور و قائم برکنیه ای الحرکه االیجادیه الخاصه و
مظهرها الذی هو القیام الفعلی قیام رکن و تلک الحرکه قامئه بالقیام قیام ظهور و ذلک القیام قائم
بها قیام تحقق فلو ال الحرکه ملاتحقق القیام و لواله ملاظهرت و لوالهام ملاتقوم الفعل و لوال الذات
ملاصدر و صفه صدور الحرکه علی ما ظهر فی آثارها و ذلک الن الخلق علی نظم واحد و رشیعه
واحده الیتخلف شئ منه عن شئ و ذلک تقدیر العزیز العلیم ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت اال
انها فی بعض املقامات مجمله و فی بعضها مفصله و فی بعضها اشد ظهورا و بروزا و فی بعضها
اخفی بیانا و لوال ذلک لبطل التعریف و التعرف  ،الحاصل صفه صدورها علی ما ظهر فی آثارها ان
الذات احدث حرکه بتلک الحرکه و املحدث هو هی و اظهرها بها فیها فوقع منها شبح منفصل هو
عینها فکان الفعل علی ذلک و ملا کانت تلک الحرکه التی هی الفعل بسیطه ال تکرث فیها النه اثر
الذات و االثر یشابه صفه موثره توحدت هذه الجهات و الحیثیات و اذا شئت ترشیح ذلک فی
املفصالت حتی یظهر لک فانظر فی قام تراه مرکبا من شیئین مغایرین علی حسب ما بینا و تراهام
مغایران للشبح املنفصل و القائم تراه غیرهام من حیث و هکذا و نحن ملا راینا هذا فی التفصیل
حکمنا فی االجامل ایضا علی حسبه فکان کله نفسه ثم اعلم ان مرادنا من کون الفعل اثر الذات مع
انا نقول ان الحدث و املحدث و حدث و املحدث کلها نفسه ان زیدا قد ظهر و ظهر فعل منه فی
صفه و هی نفسه فوقع شبح ذلک الشبح و الفعل فی مرآتهام بهام فکان الفعل و وجد و الظاهر هو
زید بفعله النه الیتصور بغیر ذلک و ذلک ملا نری فی آثاره الداله علیه حیث یظهر املوثر فی صفه ثم
یقع منه شبح منفصل فی املرآه و هو اثره فاستدللنا علی ما هنالک مبا هیهنا اما قولنا فی صفه و هی
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نفسه ای نفس الفعل و املراد بها الظهور الذی ظهر فیه و هو غیر زید النه مخلوق له و لوال ذلک
لکان زید ظاهرا و ان ملیظهر یعنی کان موجبا فی ظهوره و املشهود خالفه فانه کان کامنا ثم ظهر
فانه یشابه صفه موثره و هو هکذا کام هو ظاهر فاذا صار الظهور حادثا فقد حدث بفعل و ملا کان
الفعل اثره ای شبحه املنفصل کان ای الظهور نفسه ای الفعل فانه خلق بنفسه فظهر ان الظاهر فی
الظهور هو الفعل ای الحرکه االیجادیه التی هی نفس الظهور فان الذات الینزل الی الحادث فیظهر و
الیرتقی الیه الحادث فیلحق به و هذا معنی قولی ان الظاهر هو زید بفعله فالفعل هو الحرکه
االیجادیه الظاهره بنفسها فی الظهور الذی هو نفسها و هی الشبح املنفصل عن ذلک الظهور و الحرکه
و هام نفسها فان هناک عامل البساطه ال تکرث فیها فیتخلف شئ عن شئ بل کله شئ واحد بال تعدد و
اما صفه ظهور الحرکه فی الروس املتولده من نکاح ارض القوابل ان الحرکه نفسها هی االنتقال املبهم
الی جهه ما فاذا تحرکت نحو الیمین ملتخرج عن صفتها فانها هی حرکه الی نحو ما و کذا اذا تحرکت
نحو الشامل او الی جهه الطول او الی جهه العرض ففی کل ذلک و غیرها اذا ظهرت ملتخرج عام هی
علیه و ال تعدد فی کل ذلک بالنسبه الی نفس الحرکه فانها تشملها کلها الحرکه املطلقه و امنا التعدد
فی الروس بعضها بالنسبه الی بعض کام ان الحرکه نحو الیمین غیر الحرکه نحو الشامل و هام غیر
الحرکه نحو الطول و هی غیر الحرکه نحو العرض و کل هذه روس تولدت من نکاح الحرکه ارض
الجهات متغایره متامیزه بعضها عن بعض و تلک الصفه ای الطول او العرض او غیرهام مخلوقه بالفعل
الذی هو نفسها و هی نفسه ای کانت فی صلبه فظهرت بعد ما نکح ارض القوابل فال متایز لها فی
نفس الفعل فانها کلها حرکه مثال الحرکه ال متایز فیها مبهمه فاذا نکحت ارض االلف و امها تظهر لها
ای للحرکه ولد طویل القامه مرکب من جهتین جهه الحرکه املبهمه و جهه التعین فیقع منه شبح فی
ارض امکان االلف فیتناکحان علی سنه ربهام فیتولد منهام االلف فیکون مادته متعلقا للحرکه و صورته
متعلقا بالشبح املتصل بها و اما القیام فهو مفعول مقید بخالف ما قاله اهل النحو فانه مقید مرشوط
بشئ الذی هو الفعل و لواله ملیحصل و بال شئ فانه لیس له ذکر قبل وجوده و خلق ابتداء ال من
ماده سابقه فاملفعول املطلق هو الفعل فانه مفعول بال رشط بل خلق بنفسه و هو ای القیام الشبح
املنفصل من الفعل اثر قام الذی هو فعل زید و قائم به قیام صدور و هو مظهره لغیره یعرفه به و
هو وجهه الذی من اراده یقبل الیه و هو الباب الذی یدخل منه من اراد الدخول علیه و هو تاکید
فعله و اول صادر عنه و هو الذی یشابه هیئته هیئته من حیث التعلق به و هو مرکب من جهتین
جهه من فعله و جهه من نفسه اما االولی فهی جهه مفعولیته و اثریته له و تاکیدیته لهیئه فعله و
اما جهته الثانیه فهی جهه استغنائه عنه و انیته اماتری ان ماده قیامه التی هی ترتب االعضاء بعضها
علی بعض مبهمه توجد فی قعود و لیکن صورته التی هی الرتتب الخاص ملیوجد فی قعوده فمن
هیهنا یعلم ان له جهتین و ان مادته منسوبه الی نفس الحرکه البهامها و صورته راجعه الی نفس
الشبح املتصل بالفعل للقیام ثم یظهر آثار زید و آثار آثاره و هلم جرا من هذا القیام فهو باب االبواب
و فواره االمدادات کام انه یظهر به فی املرآه فیقع الشبح فیها و تقابل بها اخری فیقع فیها و هکذا
الی ما ال نهایه له فافهم ذلک و خض فی اغامره تستخرج الدرر الزاهره الباهره و تورط فی زخاره
تطلع الاللی الرطبه فانه بحر الیساجل و یم الیساحل و رس فی ارجائه تجنی ازهار قد عبق الجو ریاها
و امش فی اطرافه تستنشق نرشا قد مأل الکون طیبها فانه روضه من روضات الجنان و دوحه من
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دوحات الرضوان و کتب ذلک کریم بن ابرهیم فی یوم االربعاء لست بقین من صفر املظفر من شهور
سنه  ١٢٤٧فی بعض قری کرمان صانه الله عن الحدثان حامدا مصلیا مستغفرا .
*« الفائده السادسه فی بیان امتناع معرفته سبحانه من حیث الکنه بل امتناع وقوع شئ من العبارات
و االشارات و االدراکات علیه سبحانه و تعالی *» .
اعلم ان الله سبحانه کان و ملیکن معه شئ کام هو االن فخلق الخلق لکی یعرف بهم و یعرفوه و ما
خلقهم من اصول ازلیه و ال ارکان قدیمه بل خلقهم ال من شئ من غیر هاممه و رویه فاول مذاکر
االشیاء الذی هو مادتهم و بدئهم املسمی بالفواد هو من عامل االمکان و الحدوث فلیس بشئ منهم
ذکر قبل وجودهم الذی هو ذلک الفواد و اال لکانوا قدیام و الیدرک الشئ ما فوقه فان االدراک فرع
االحاطه و هو محاط فانتهی املخلوق الی مثله و الجاءه الطلب الی شکله و الطریق الی االزل مسدود
و الطلب له مردود فانحرص املعرفه فی املظاهر و االیات و االثار و املقامات و کل ذلک حادث ممکن
و کذلک یجری الحکم فی الحوادث لکون بعضهم اعلی من بعض و کون بعضها موثرا لبعض و الیمکن
لالثر ان یدرک املوثر ملا ذکرنا فلذلک ملیحط کل شخص منهم اال به و مبن دونه فی الرتبه فاما من
دونه فلمیکن له آیه علی من فوقه و اما نفسه فام کان من السبحات فکذلک فانها اما آثاره و اما
تنزالته و کل ذلک یمتنع استعامله هنالک فانحرص االمر فی الفواد الذی هو اعلی مذاکره و آیه موثره
فیه یتمکن من معرفه ربه علی حسبه و ملیعرف اال نفسه فمن عرف نفسه عرف ربه علی ما ظهر له
به النه تاکید للفعل من حیث التعلق به و هیئته تشابه هیئته فاذا لیس کمثله شئ و هو السمیع
البصیر فکل ما یصفه الرجل لربه هو علی ما ظهر له به و وصف نفسه به و هو لیس کمثله شئ و
ال عباره عنه و ال اسم له و ال رسم فان کل ذلک للتمییز عن االغیار عند مالحظتها و هناک مفقوده
لیس عنها ذکر فمتی یذکر شئ باحدی املذاکر و یطلق لفظ او یفرض فرض او یعترب اعتبار او یجوز
تجویز او تشار اشاره ملیکن عنه بشئ و الیقع منها شئ فان کل ذلک دونه و هناک هو هو ال غیر
منفیه عنه الحدود و معفیه فیه الرسوم فکل ما یوجد من االسامء و الصفات و االوصاف تطلق علیه
فهو اما اثره و ینسب الی عنوانه و اما یراد منه عنوانه من حیث من حیث نفی الضد فان الصفه
للتمییز و هو مفقود هناک لعدم وجود خالفه معه و اذا کان للتمییز عن خلقه فاملمیز عن الخلق
ایضا خلق الن التمییز من صفات الحوادث فالتقع علیه تلک الصفه ایضا فکامل التوحید نفی الصفات
عنه الن االثبات کام ذکرنا فرع التمییز و هذا هو حقیقه االخراج عن الحدین الذی علیه بناء املعرفه
النه ملیثبت له صفه فیشبهه بخلقه و ملیعطله عن صفاته فان النفی ایضا شئ و صفه فام یوجد فی
کلامتهم علیهم السالم من االثبات فلها معنیان اثبات صفه علی ظاهره فهو للعوام من شیعتهم فلوال
ذلک کانوا یرغمون انه ال شئ و نفی ضد فهو لخواص شیعتهم و هذا ایضا نوع من االثبات فان النفی
شئ کام روی عن الصادق علیه و انه سبحانه ملیجر علیه نفی و ال اثبات فانه الیجری علیه ما هو
اجراه و الیعود الیه ما هو ابداه بل و الیقع علی عنواناته و مظاهره ایضا هو هو ال اله اال هو سبحان
ربک رب العزه عام یصفون و سالم علی املرسلین فانهم ملیثبتوا له صفه علی نفی او اثبات اما االثبات
فقد ظهر و اما النفی فانه فرع تصور املنفی و هو الیمکن فی عنوانه فام یری من اثبات او نفی امنا
هو علی ما یظهر من آیاته االفاقیه و االنفسیه بحسب مراتبها فاحد یری العلم فی نفسه کامال و عدمه
نقصا فیثبت له العلم و احد یری املعلمه فرع التمییز و یراه نقصا و کذا یری نفی العلم ایضا نقصا
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ینفی ضده حذرا عن االثبات و احد یری النفی و االثبات کلیهام نقصا فانهام من صفات املخلوقین
فالیثبت و الینفی و هذا اقل غایله و ان کان کلها من مدارک الحوادث و الیقع علیه و ال عنوانه شئ
منها و تزدریها عین من هو فوقها کام تستوهن امر الذره حیث تثبت لربها زبانیتین ملا تراهام کامال
لنفسها و التتفاوت معک فانک تثبت له من کاملک الجسمی سمعا و برصا و یدا و لسانا و امثالها و
من کاملک الروحانی علام و ادراکا و شعورا و قدره و حیوه و ایضا ملا ارادوا التعبیر عن احاطته تعالی
باملخلوق و کان فی خلقه اصواتا عربوا عن ادراکه سبحانه ایاها بالسمع علی ما فیهم و عربوا عن کامل
الذات بهذه الصفه انه سمیع و هکذا سایر الصفات و هو فی رتبه ذاته هو و کل هذه غیره الیقع
علیه و ال علی عنوانه فان کل هذه الکامالت بالنسبه الی اختالف الخلق کان منهم الوانا و اشکاال و
ادراکه تعالی ایاها سمی بالبرص و منهم اصواتا و ادراکه ایاها سمی بالسمع و ملا کانوا حارضا عند الله
ثابتا فی ملکه سموا ادراکه ایاها علام و هو هو ال اله اال هو کامل فی رتبه ذاته من غیر هذه العبارات
دراک بفعله لخلقه فاختالف االسامء باختالف الخلق ال باختالف فعله کام ان ذاتک لیس بعضه سمع
و بعضه برص و بعضه علم کامل فی جمیع ذلک و لفظ الجمع هناک للتعبیر و ال جمع هناک بل هو
هو فاذا وجد مبرص یقع برصک علیه او وجد مسموع یقع سمعک علیه و لهذا یقال انک سمیع و
بصیر و انت انت ال غیر و الیقع علیک شئ من هذه االسامء بل کل هذا تعبیر لصفات روس تعلقات
کاملک الفعلی من حیث املتعلق و مرجع االسامء فعلک فانه ملیظهر مدرکا للمسموعات اال بفعله و
هکذا فافهم فکامل التوحید نفی الصفات عنه حتی النفی و اال فقد یقع فی الهلکات و یقتحم فی
العقبات او تهوی به الریح فی مکان سحیق فیضل و الیهتدی اذا ابدا فافهم ذلک فانه نور الیحتمله
کل عین و جوهر الیکتنزه کل صدر و کأنی بقائل یقول فاذا نفیته عن ذاته و ملتقر بشئ فاجیبه
بقولی ایها الطالب الراغب ان شان االرسار املکنونه فوق رتبتک و شانک فالترد مورد هذه االمور فانه
ال طاقه لک علی رشب هذا الرشاب املختوم ثم ان ارصرت علی البیان و ابیت اال العیان فقف حتی
اسقیک من الحبات و التطمع ما فی الکوس و االباریق و کتب ذلک کریم بن ابرهیم فی یوم االحد
لیومین بقین من شهر الصفر فی بعض قری محروسه کرمان و کان ذلک فی سنه  ١٢٤٧حامدا مصلیا
مستغفرا .
*« الفائده السابعه فی رس التکلیف ببیان رشیف و تحقیق لطیف *» .
اعلم ان کل شئ فی هذا العامل یحتاج الی املدد عن املبدء االصلی لعدم قوامه اال به کالنور من الرساج
و الیصل الیه املدد اال اذا سئل کیف ما سئل فان الله الیجرب احدا علی شئ لعدم احتیاجه الی خلقه
و هذا املدد کامء جار و املستمدین کاشجار نابته علی شفیرها صنوان و غیر صنوان یسقی مباء واحد
علی قدر عطشها و علی مزاج طبعها فواحده حلوه و واحده مره و هکذا علی اختالف طباعها و
امزجتها و الیتغیر املدد اال بتغیر االستمداد بل فی بطنه ای املستمد ذلک بان الله ملیک مغیرا نعمه
انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم فاذا تغیر الشئ عن حاله یتغیر عن استمداده و اذا تغیر
استمداده تغیر مدده و هذا یحصل مبطلق التغیر اال ان بعضها اشد ظهورا و بروزا و بعضها اخفی بیانا
و کذلک للشئ ارکان و اصول و فروع و فروع فروع و هکذا مثال اذا اصاب داء علی طرف ورقه الشجر
حصل التغیر للشجر و لکن الیتلبس به الشجر بل تلک الطرف من تلک الورقه بعینها بخالف ان یحصل
الداء فی الدوحه فانه یتلبس عنده جمیع االوراق و الفروع و الغصون و لکن الیتلبس عرته االصل و
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اذا اصاب الداء مثال االصل یتلبس االصل و الدوحه و العرته و االفنان و االوراق باجمعها و یحصل تغیر
کلی فاذا عرفت شئون التغیر اعرف ان املدد یتغیر بحسب ذلک التغیر حرفا بحرف و الیحتاج الی
تفصیل آخر فاذا رمبا یحصل التغیر بحیث یخرج الشئ عن نوعه فرمبا یخرج االنسان عام کان علیه
من انسانیته فیصیر حیوانا و الحیوان نباتا و النبات معدنا و املعدن جامدا کام صار فی عامل الشهاده
رجال قرده و خنازیر و یموت الحیوان و یصیر نباتا و یتهشم النبات فیکون جامدا او یصیر معدنا و
یتفتت املعدن فیکون جامدا او یرتقی کل واحد علی العکس و ال شک ان کل هذه التغیرات الیکون
اال باسباب یعرتیه و الیعلم تلک االسباب احد اال من احاط بها و مبسبباتها کلها و یعرف کمها و کیفها
علی اتم ما یکون فانا نری الطبیب الحاذق املتفرد فی عرصه بل فی الدهر بحذافیره الیعلم جمیع ما
یحتاج فی صناعته حتی یخفی علیه کثیر منها فقد روی عن ارسطوطالیس انه قال حین احتضاره
ماعلمت ان الروح هی املزاج فتفنی او جوهره خارجه فتبقی فکیف تری باسباب تغیرات جمیع العامل
بجمیع شئونها ثم ال شک ان الله تعالی خلق الخلق کلها لها برحمته منه لینالوا بذلک کراماته و
عنایاته و یتفضل علیهم و یسئلوه فیجیبهم و ینعم علیهم فیشکروه و ال سبب له غیر هذا و هذه
العله تقتضی انه خلقهم للبقاء ال للفناء فانه مجیب ملن دعاه و ممد ملن استمده الیمنع رفده سائلیه
و الیرصف عطاءه عن وافدیه و قد سئله الخلق بلسان افتقارها االیجاد فخلقها و ملیرفع عنهم هذا
االضطرار و لنیرفع ابدا و هو مجیب املضطر اذا دعاه فال باعث الفنائهم عنه الن الله الیغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسهم و هم الیقدرون علی رصف الفقر و تغییرها عن انفسهم ابدا و قال قل مایعبو
بکم ربی لوال دعاوکم فالینقطع عنهم الفیض ابدا و ان قلت کیف ما کانوا فی اوقات و هم فقراء
اقول هل اتی علی االنسان حین من الدهر ملیکن شیئا مذکورا فافهم فهم باقون بابقاء الله تعالی ال
ببقائه فانه مختار و الیلجأ السائل املعطی الی العطاء ( اال االعطاء خ ) ثم الفیض فیضان فیض اولی
هو جرب الکرس و سد الجوع و ما زاد فهو بسوال ثان فالثانی خاص و االول عام فاذا سمعت ذلک اعلم
انه کل من یخالف هذه الغایه یستمد علی حسب ما علیه و یمده الله علی حسب سواله و کل من
اصاب یستمد علی حسب ماله و یمده الله علی حسبه و کام مر الیعلم تلک االسباب املغیره للسوال
املغیر للمدد اال من یحیط بکل االسباب و املسببات و ملا خلق الخلق علی طبقات و مراتب ال محاله
یحیط العالی بالسافل علی ما هو علیه فی الحدیث ما معناه فی معنی الوحی ان جربئیل یاخذ من
عزرائیل و هو من میکائیل و هو من الروح و یقع فی قلب الروح من الله و عن الحجه فی تلو قوله
تعالی و ماتشاون اال ان یشاء الله قلوبکم اوعیه ملشیه الله ماتشاون اال ان یشاء الله  ،الحاصل فیعرف
العالی اسباب السافل مرشوحه و علله مبینه ال العکس فکل طبقه عاملون بتحتهم و جاهلون بفوقهم
و بانفسهم اال ان یکونوا اولی االفئده فانهم عاملون بتلک االسباب و لکن انی لهم ذلک اال بطاعه الله
املوقوفه باتباع الرسل نعم اذا زکیهم الرسول حتی وصلوا الی تلک الرتبه عرفوها فهذا الجهل ایضا فقر
مستمد بلسانه للوجود الترشیعی کام کان الفقر االولی مستمدا بلسانه الرشع الوجودی و فی کلیهام
یکون الحاصل المر الله الیهم من هو فوقهم ال غیر فالذی فوقهم محل ملشیه الله فیهم فی الرشع
الوجودی و الوجود الرشعی کلیهام فبسوالهم هذا امدهم الله مبا امدهم و ارسل الیهم رسوال مبارکا
من انفسهم لیتمکن لهم التلقی عنه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه فمن
اتقی و آثر قوله علی هواه نجی و من تخلف عنه هلک یعنی اصابه مقتضی عمله فهذا رضی الله و
هذا سخطه و هذا طاعته و هذا معصیته و هذا ثواب الله و هذا عقابه هو الیتفکر و الیرتوی و الیهم
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و الیاسف و الیرق الیرضه ظلم من ظلم و التنفعه طاعه من اطاعه بل دار الخلق فی الخلق ال غیر و
هذا التغیر یتفاوت بحسب املراتب فاما یتغیر ما فی ظاهر الصدر و القلب فیقتضی تغیر مدد عامل
االجسام فان الصدر محل االوهام و الخیاالت و التصورات و العلوم و ظاهر القلب برزخ بین عامل
املعنی و عامل الصوره و کل هذه مستمده من االفالک ظواهرها کام هو مربهن فی محله و سیجیء
شئ منه و اما یتغیر باطنهام فیقتضی تغیر عامل الربزخ الذی هو باطن االفالک املمد لباطنهام و اما
یتغیر الذوات فیقتضی التغیر فی االخره التی هی باطن الباطن ملجانستهام و کل ذلک ظاهر بدلیل
الحکمه فانه قبل التغیر کان مستمدا مام هو من جنسه فعند التغیر ایضا کذلک و ان شئت الدلیل
فاصغ باذن واعیه و انظر بعین حدیده فانه یمر علیک کالربق الخاطف او النباءه الخفیه ثم احفظه
و کن من الشاکرین اعلم انه ما من شئ فی االرض و ال فی السامء و ال فوقها و ال تحتها و ال ما بینها
اال و سار فیها امر الله الیعزب عنه مثقال ذره منها و الیتحرک متحرک اال باذنه و لکن الله سبحانه
یحرک کل شئ مبحرک من جنسها و هو مقلب االحوال من دون طفره من العامل االعلی الی االسفل و
اذا اراد الله سبحانه شیئا فی عامل ینزل من الخزائن التی عنده امره الی ان یصل الی الشئ مثال اذا اراد
الله ان یلهمک حقیقه شئ الیستعمل یدک و ال نفسک و ال عقلک بل فوادک و اذا اراد ان یفهمک
معنی الیستعمل یدک و النفسک بل ینزل امره الی الفواد ثم الی العقل و اذا اراد ان یفهمک صوره
ینزل امره الی الفواد ثم الی العقل ثم الی النفس و الیستعمل یدک و اذا اراد خلق حرف مکتوب
ینزل امره فی کل خزانه مام ذکرنا الی ان یصل الی یدک فلنقبض العنان فان للحیطان آذان و نعود
الی ما کنا فیه فمن اصلح الله ذاته و لکن قلبه و صدره فاسدان الیعذب فی االخره بل فی الربزخ و
الدنیا و من اصلح الله ذاته و قلبه و صدره فاسده فالیعذب فی االخره و ال الربزخ و من اصلح الله
ذاته و قلبه و صدره فیلقی ربه نقی الکف عن جمیع املوبقات و هو من الفائزین ثم من افسد ذاته
و اصلح الله قلبه و صدره یتمتع فی الدنیا قلیال و یخفف عنه العذاب فی الربزخ ثم یجیء االخره
ملوما مذموما و من افسد ذاته و قلبه و اصلح الله صدره فیتمتع فی الدنیا ثم یوب الی سوء املنقلب
و بئس املصیر و من افسد ذاته و قلبه و صدره فاولئک الذین خرسوا انفسهم فی الدنیا و االخره ذلک
هو الخرسان املبین فافهم و اعترب و کن من الشاکرین و الحمد لله رب العاملین و کتب ذلک کریم بن
ابرهیم حامدا مصلیا مستغفرا فی شهر رجب املرجب من سنی ( سنه خ ) سبع و اربعین بعد املأتین
و االلف .
*« الفائده الثامنه فی بیان مراتب التوحید علی سبیل االشاره و تهذیب العباره *» .
اعلم ان مراتب التوحید اربع و مرجعها الی واحده اما االربع مراتب فهی توحید الذات و توحید
الصفات و توحید االفعال و توحید العباده و هذه رمبا یسمی بتوحید جمع الجمع علی لسان بعضهم
کام سیتضح لک انشاء الله تعالی اما توحید الذات فبان توحده بکل جهه و حیث و اعتبار و فرض
فالتقول فیه بحیث و حیث و من جهه و جهه و باعتبار و اعتبار و علی فرض و فرض و غیر ذلک فان
کل ذلک حوادث ممتنعه عن القدم و الله سبحانه قدیم خالق کل حادث و الیجری علیه ما هو اجراه
و الیعود فیه ما هو ابداه و ال شک فی کون تلک االشیاء حادثه فانها موهومه و کل موهوم حادث و
کل واحد ممیز عن صاحبه و التمیز شاهد الحدوث فان التمیز الیکون اال فی شیئین ذوی رتبه واحده
تجمعهام تلک الرتبه و یفرقهام املمیز و هذا یستلزم الرتکیب املستلزم للحدوث املمتنع من القدم و
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هذا هو التوحید الخالص الواجب علی کل احد و ما سوی ذلک رشک و کفر و زندقه و بذلک انزلت
الکتب و ارسلت الرسل و دعیت العباد و ورث االخبار و شهدت االعتبار من اخذه نجی و من تخلف
هوی قال الله سبحانه قل هو الله احد الله الصمد ملیلد و ملیولد و ملیکن له کفوا احد و معنی االحد
هو الذی ذکرنا ال غیر و الواحد صفه االحد صفه فعلیا ال ذاتیا و صفه الواحد الوحدانیه و هی ظهوره
و الواحد هو الظاهر فیها و هو الرابع و السادس فی قوله تعالی ما من نجوی ثلثه اال هو رابعهم و
ال خمسه اال هو سادسهم و ال ادنی من ذلک و ال اکرث اال هو معهم بخالف االحد فانه الیصیر سادسا
و ال رابعا و الواحد اسم الفاعل کالضارب و القائم و القاعد و بذلک یوصف الله بالواحد و السادس و
الخامس و الیوصف بالسته و الخمسه کام یوصف باالحد و االحد مع ذلک الیقع اال علی العنوان و
الیجوز البیان اکرث من هذا و اما توحید الصفات فبان تعرف ان مرجع جمیع الصفات الذاتیه الی
الذات فلوال ذلک لکان الذات متعددا بتعدد اسامئه فمعنی السمیع هو معنی البصیر و بالعکس و
هکذا سائر الصفات و التتعجب من هذا فانک تصف زیدا بالبصیر و السمیع و معناهام زید و هو
واحد و کذا مرجع الصفات الفعلیه الی فعله سبحانه و هو واحد بال اختالف و ال تکرث فهو الخالق و
الرازق و املحیی و املمیت من غیر تفاوت فیه من نفسه و ایضا التستوحش من هذا فان زیدا یکتب
بحرکه یده و یخیط و یزرع و ینجر من دون تفاوت فی الحرکه و امنا التفاوت من متعلقاتها و ان
اردت ان یتضح لک انظر فی مدارات الساعه فان واحدا یدور ذات الیمین و واحدا ذات الشامل و
واحدا علی الفوق و واحدا علی التحت بحرکه واحده و توحیدک لله فی هذه الرتبه من جهتین االولی
ان المتثله فی هذه الصفات باحد و ال تشبهه کام قال الله تعالی لیس کمثله شئ و هو السمیع البصیر
و الثانیه ان ترجع کل ذلک الی واحد من دون تعدد فالذاتیات کام مر و الفعلیات کام قال الله تعالی
و ما امرنا اال واحده کلمح بالبرص  ،و اما توحید االفعال فبان تعرف انه التدخل شئ فی ملک الله اال
بالله و الیحدث محدث اال بالله ال رشیک له فی خلقه و ال معین له فی ملکه قل الله خالق کل شئ
فکل ما یقع علیه اسم شئ فهو مخلوق ماخال الله هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
هل من رشکائکم من یفعل من ذلکم من شئ  ،رضب لکم مثال من انفسکم هل لکم من ما ملکت
ایامنکم من رشکاء فیام رزقناکم فانتم فیه سواء فافهم و اعترب و الیجوز البسط اکرث من هذا فان الناس
غالبا قائلون مبجمالت املثال فاذا ابسطت انکروها  ،و اما توحید العباده فبان تعبد الله وحده و
الترشک به شیئا و التتحرک و التسکن اال له و ال تعمل لغیره ابدا و الترجو غیره و التخاف سواه و
التحب دونه شیئا و امثال ذلک فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عمال صالحا و الیرشک بعباده ربه
احدا و اما کون هذا جمع الجمع علی اصطالحهم فانه فرع التوحید الذاتی و توحید الصفات و االفعال
فمن ارشک فی توحید الذات ملیمکنه توحید العباده و کذلک الصفات و االفعال و اما ما ذکرنا فی
صدر الفائده من رجوع الکل الی واحده فهو توحید الذات فمن عرفه عرف ما سواه و من انکره انکر
ما دونه فان من عرف الله باالحدیه عرف فعله بالواحدیه فانه صفه االحد دون الثانی و الثالث و
غیرهام و من عرفهام عرف الصفات بحذافیرها فان ما سوی الله مخلوق بفعل الله فالیشابه املخلوق
الخالق و من عرفها ملیرشک بربه احدا فافهم و اعترب و کن من الشاکرین و کتب هذه کریم بن ابرهیم
فی لیله االربعاء الحدی و عرشین خلت من شهر شعبان من سنی ( سنه خ ) سبع و اربعین بعد
املأتین و االلف فی محروسه کرمان صانها الله عن طوارق الحدثان .
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